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Μετάλλαξη της κοινωνίας την περίοδο 1821-1830 
Βερέμης Θάνος 

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιστορία, Διεθνής Σχέσεις 

veremis@eliamep.gr 

 
 
Απομαγνητοφώνηση 
  

Ευχαριστώ εγώ κυρία Κανδήλα και Ευχαριστώ τους οργανωτές για την τιμητική πρόσκληση. 
Για το 1821 πρέπει να πούμε ότι αλλιώς αρχίζει κι αλλιώς τελειώνει.  

Αρχίζει σαν μία προ νεωτερική κοινωνία, μία κοινωνία κατακερματισμένη θα την έλεγα, 
κατακερματισμένη σε αρματολίκια, σε προκρίτους, σε εκκλησιαστικές οργανώσεις, μία κοινωνία 
κομμένη σε κομματάκια που το καθένα οφείλει μία πίστη και έναν ενθουσιασμό στον τόπο στον οποίο 
κινείται.  

Έχουμε δηλαδή έναν έντονο τοπικισμό στην αρχή του αγώνα, έχουμε μία έντονη 
οικογενειοκρατία στην αρχή του αγώνα, έχουμε μία απουσία γενικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει ένας ηγέτης 
γενικά αποδεκτός και σιγά-σιγά αυτή η κατακερματισμένη κοινωνία, αυτή η προ νεωτερική κοινωνία 
αρχίζει να διαμορφώνεται σε ένα σύνολο, σε ένα ενιαίο πράγμα, σε ένα έθνος-κράτος με ενιαία 
οργάνωση και ενιαία διοίκηση. Αυτή την οργάνωση την οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στον Ιωάννη 
Καποδίστρια.  

Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει αυτό το άμορφο ελαφρώς και κατακερματισμένο κράτος 
σε ένα ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος με μία εξουσία με ηγέτη τον ίδιο. Είναι ο Γεώργιος Washington 
ας πούμε ή ο ηγέτης της Επανάστασης, ο αναμφισβήτητος (αναμφισβήτητος δεν είναι) άλλα 
αποδεκτός από τους περισσότερους Έλληνες και αυτός οδηγεί στο νεωτερικό κράτος, δηλαδή ένα 
κράτος που θυμίζει τα πρότυπα τα Ευρωπαϊκά, το γαλλικό, το βρετανικό και ενδεχομένως και άλλα 
πρότυπα σαν αυτά.  

Τώρα για να αρχίσουμε από την αρχή από το 1821, μπαίνουμε στην επανάσταση με μία 
κοινωνία η οποία είναι κυρίως κοινωνία Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτό είναι το κυριότερο 
χαρακτηριστικό των Ελλήνων του 1821.  

Το έθνος υπάρχει σίγουρα αλλά είναι και κάτι που καλλιεργείται σιγά-σιγά από τον 
διαφωτισμό πρώτα από όλα και να σκεφτούμε ότι ο Διαφωτισμός δεν είναι μέσα στην Ελλάδα, έχει 
ορισμένος εκπροσώπους στην Ελλάδα ο Διαφωτισμός.  

Έχει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, μερικούς Φαναριώτες, έχει τον Καρατζά έχει κι άλλους 
Φαναριώτες που έφτασαν στην Ελλάδα, αλλά σε γενικές γραμμές ο Διαφωτισμός βρίσκεται στη 
διασπορά, βρίσκεται στη δυτική Ευρώπη αφενός και στη Ρωσία αφετέρου.  

Η Οδησσός είναι μία πόλη σε “bold” που βρίσκεται μέσα στο Ρωσικό Βασίλειο και από κει 
ξεκινάει η Φιλική Εταιρεία η οποία είναι μία εταιρεία που παίρνει ιδέες από τη Γαλλική Επανάσταση 
αναμφίβολα αλλά συμπληρώνει και με το δικό της τοπικό χαρακτήρα τον αγώνα για την ελευθερία.  

Η Φιλική Εταιρεία παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο κυρίως γιατί καταφέρνει να ενώσει 
πολλούς διαφορετικούς Έλληνες της εποχής, δηλαδή, τους αρματολούς, πρόσωπα σαν τον 
Κολοκοτρώνη που είναι ένας αγωνιστής, ένας ένοπλος χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση - παιδεία, αλλά με 
ψυχή και με μυαλό πολύ κοφτερό, τοπάρχες σαν τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ο οποίος και αυτός 
δεν διαθέτει εκπαίδευση επίσημη αλλά μία δύναμη στην περιοχή της Μάνης, μπορεί να συνεγείρει 
τους Μανιάτες να τους ενώσει να τους φέρει στο πεδίο της μάχης και βεβαίως και πάρα πολλούς 
μικρότερους σε σημασία Έλληνες της εποχής.  

Έχει μάλιστα πρόσβαση και στην εκκλησία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Το λέω αυτό γιατί πρέπει 
να θυμηθούμε ότι η εκκλησία από το 1453 δεν αγαπούσε τη δύση, δεν αγαπούσε την Ευρώπη.  Γιατί 
είχε επιβληθεί περίπου στην σύνοδο της Φλωρεντίας μία ένωση των εκκλησιών που δεν ήταν αγαπητή 
στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έλεγε καλύτερα το “το 
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φακιόλιο των τούρκων ” από τη μήτρα του πάπα. Προτιμούσαν δηλαδή την βούληση του Θεού, τη 
θεωρούσαν ένα είδος τιμωρίας ενδεχομένως άλλα έλεγαν ότι ο Θεός θέλησε να μας καταλάβει ο 
Σουλτάνος ηγέτης και αυτό είναι θέληση Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να αντιταχθούμε στη θέληση του 
Θεού.  
Αυτή ήταν η βασική αντίληψη της εκκλησίας.  

Από την άλλη μεριά βέβαια η εκκλησία ασχολήθηκε πάρα πολύ με την εκπαίδευση, στο βαθμό 
που μπορούσε, των ορθοδόξων χριστιανών. Τα σχολεία που δεν είχε η Ελλάδα ή που τα είχε αλλά ήταν 
εκκλησιαστικοί οργανισμοί στο Άγιον Όρος, στην Πάτμο, στην Κωνσταντινούπολη, ήταν σχολεία που 
δίδασκαν τα κείμενα των ευαγγελιστών.  

Ένας καλός χριστιανός ορθόδοξος όφειλε να διαβάσει τα ελληνικά κείμενα των ευαγγελιστών 
και αυτό μας συνδέει ως χριστιανούς με την γλώσσα την Ελληνική η οποία δεν πέθανε ποτέ γιατί 
διασώθηκε από την εκκλησία. Η εκκλησία μας έμαθε ότι η γλώσσα μας, η γλώσσα ενός καλού 
Χριστιανού ορθοδόξου είναι τα ελληνικά και είναι μία γλώσσα βέβαια με τεράστια γραμματεία στην 
αρχαιότητα και με μεγάλη γραμματεία στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Αυτά είναι στοιχεία που 
πρέπει να τα θυμόμαστε πάντοτε αλλά δεν πρέπει ίσως να θεωρήσουμε ότι η εκκλησία είχε 
επαναστατικά ενδιαφέροντα ότι είχε μία αν θέλετε ριζοσπαστική αντίληψη. Κάθε άλλο. Η εκκλησία δεν 
αγαπούσε τη Γαλλική Επανάσταση, την θεωρούσε ένα κακό προηγούμενο για τους καλούς 
χριστιανούς. Μην ξεχνάμε ότι οι Γάλλοι επαναστάτες το 1789-1790-1793 και βάλε, καρατόμησαν ουκ 
ολίγους Καθολικούς της εποχής. Είχαν δηλαδή μία αντιπάθεια προς τον κλήρο της Γαλλίας και παρά το 
γεγονός ότι η ελληνική παράδοση έχει ιεράρχες, όπως τον Ευγένιο Βούλγαρη, έναν σπουδαίο 
μορφωμένο ιεράρχη από την Κέρκυρα ο οποίος διανύει όλο το διάστημα όλο το μέρος της υπό 
οθωμανικής κυριαρχίας ελληνικής επικράτειας, αυτός ο άνθρωπος όμως δεν έχει τους αντίστοιχους 
αργότερα. Ο Κοραής ασκεί κριτική στην εκκλησία για την έλλειψη ενθουσιασμού, για την ελευθερία 
και την επανάσταση αλλά όπως είπα αλλά οφείλουμε στην εκκλησία, τα του καίσαρος τω καίσαρα και 
τα του Θεού τω Θεώ.  

Τώρα οι υπόλοιποι Έλληνες της Επανάστασης είναι αφενός οι οπλαρχηγοί των αρματολικίων 
της Ρούμελης που είναι η πραγματική ή περισσότερο γνώστες του πολέμου, είναι οι επαγγελματίες αν 
θέλετε του πολέμου οι οποίοι στην ουσία είναι χωροφύλακες των Οθωμανών. Αυτοί εξασφαλίζουν τη 
διακίνηση αγαθών και ανθρώπων στην Ηπειρωτική χώρα και σιγά-σιγά αποκτούν και μία αυτοτέλεια 
δικιά τους, τα αρματολίκια ήταν ολόκληρα συστήματα οικονομικά, ήταν οργανισμοί με παραγωγή, με 
κτηνοτροφία, με γεωργία, με όλα αυτά τα καλά και αποκτούν μία εξουσία οικονομική και μία δύναμη 
η οποία τα φέρνει πλέον στην επανάσταση ως δυναμικούς οργανισμούς. Βέβαια και εδώ έχουμε πάλι 
το θέμα του κατακερματισμού δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι αρματολοί πολεμούσαν όλοι με μία 
ψυχή. Κάθε άλλο. Ο κάθε αρματωλός έβλεπε το διπλανό του αρματολίκι σαν ενδεχόμενο δώρο για τη 
δικιά του δραστηριότητα και έτσι μεταξύ των αρματολών υπήρχε μία μόνιμη διαμάχη, ένας 
ανταγωνισμός ο οποίος άλλοτε κατάφερνε να φτάσει σε ένα αίσιο αποτέλεσμα άλλοτε όχι. 
Παράδειγμα πολύ γνωστό είναι εκείνος ο περίφημος αρματολός μας ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο οποίος 
ανταγωνιζόταν άλλους πολλούς σημαντικούς αρματολούς της εποχής για το ποιος θα πάρει την 
κυριαρχία στα αρματολίκια των Αγράφων.  

Τα αρματολίκια των Αγράφων ήταν ένα δώρο για τους αρματολούς της εποχής. Είχαν χάσει 
τους προηγούμενους εξουσιαστές και οι άλλοι ανταγωνίζονταν για το ποιος θα πάρει. Έπειτα ήταν οι 
πρόκριτοι, οι κοτζαμπάσηδες.  

Οι κοτζαμπάσηδες υπάρχουν και στη Ρούμελη και στο Μοριά. Στο Μοριά οι κοτζαμπάσηδες 
είναι μία δύναμη, διαθέτουν και πολιτική και στρατιωτική εξουσία και δυνατότητες. Αποτελούν ένα 
τμήμα, αν οι αρματολοί είναι οι χωροφύλακες της οθωμανικής αυτοκρατορίας οι πρόκριτοι είναι οι 
φοροσυλλέκτες στην τελευταία κλίμακα για τη συλλογή ή κατανομή των φόρων, της υποχρεώσης της 
φορολογικής αρχίζει από ψηλά, από τα εγιαλέτια, από τις μονάδες τις διαφορές τις οθωμανικές και 
φτάνει στο τέλος στην κοινότητα όπου ο πρόκριτος παίζει το μεγάλο ρόλο, ο οποίος μαζεύει ή 
κατανέμει την φορολογική υποχρέωση ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε κατοίκου στην κοινότητά 
του και στο τέλος, αφού προκαταβάλει το ποσό των φορολογητέων, αυτό που η Πύλη έχει αποφασίσει 
από πριν ποιο είναι, δεν είναι σαν εμάς που πάμε ανάλογα με τα εισοδήματά μας και το κράτος μπορεί 
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να εισπράξει πολλά ή λίγα ανάλογα, εκεί το κράτος ήξερε τι θέλει. Έλεγε θέλω 100, το 100 το διένειμαν 
στους διάφορους αναβαθμούς από τα μεγάλα γεωγραφικά τμήματα της επικράτειας στα μικρά. 
Λοιπόν αν το 100 γινόταν στο τέλος 150 ή 200 αυτό οφειλόταν στο ότι η προκαταβολή του ποσού 
αυτού από αυτούς που μάζευαν, τους εκμισθωτές των φόρων τους έδινε και τη δυνατότητα να 
εισπράξουν και αυτοί τη δική τους αμοιβή για αυτή την προκαταβολή.  
Το επιτόκιο τους. Αυτή είναι η δουλειά των προκρίτων. Είναι μέρος του φορολογικού συστήματος και 
είναι ενδιαφέρον γιατί έχουμε μία επανάσταση (γιατί κακά τα ψέματα) την επανάσταση δεν την έκανε 
ο αγρότης, ο δουλοπάροικος ο οποίος ο καημένος στο Μοριά δεν ήξερε και πώς να κρατήσει το όπλο 
του καλά καλά. Ο Κολοκοτρώνης τους έκανε μάθημα πριν από τα Δερβενάκια και τους μάθαινε και 
πριν από το Βαλτέτσι πώς να κρατάνε, πώς να γεμίζουν το όπλο και πώς να πολεμάνε. Δεν είχαν ιδέα 
οι άνθρωποι, ήταν αγρότες δουλοπάροικοι, κανονικοί. Τον πόλεμο τον έκαναν οι αρματολοί, οι 
πρόκριτοι, ολίγοι Φαναριώτες ως ηγέτες, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στο Μεσολόγγι και η 
εκκλησία τελικά. Ο Μαχμούτ ο δεύτερος έκανε ένα μεγάλο κεφαλαιώδες λάθος. Έκανε το σφάλμα να 
εκτελέσει τον Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον πέμπτο γιατί θεωρούσε ότι ως γενάρχης (μιλλέτ μπασί) 
σημαίνει γενάρχης, ο αρχηγός του γένους, όφειλε να λογοδοτήσει για οτιδήποτε συνέβαινε στην 
επικράτεια του και επειδή η επανάσταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε ο 
Γρηγόριος ο πέμπτος τον αναθεμάτισε αλλά δεν έφτασε αυτό για να πειστεί ο Σουλτάνος και ο 
Σουλτάνος στη συνέχεια τον κρέμασε έξω από το Πατριαρχείο. Μέγα σφάλμα γιατί δεν σκότωσε μόνο 
τον Γρηγόριο τον πέμπτο αλλά εξετέλεσε και κάποιους μητροπολίτες, ουκ ολίγους φαίνεται και το 
αποτέλεσμα ήταν οι επιζήσαντες Ιεράρχες και ιερείς να καταφύγουν στην επανάσταση. Εδώ έχουμε 
μία εξέλιξη που δεν είχε προβλέψει ο Σουλτάνος υπέρ της υπόθεσης της επανάστασης δηλαδή οι 
πολιτικά υπεύθυνοι στην υψηλή πύλη η εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όχι η τοπική εκκλησία 
στο κάθε χωριό, αυτοί είναι άλλο πράγμα, είναι μικροί ιερείς, έχουν διαφορετική αντίληψη αλλά το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι μητροπολίτες βέβαια οφείλουν να παρακολουθούν τη βούληση του 
Σουλτάνου. Όταν αποτυγχάνουν και τους κυνηγάει ο Σουλτάνος καταφεύγουν στην επανάσταση. Κι 
έτσι έχουμε ουκ ολίγους πλέον Ιεράρχες να έχουν καταφύγει στην επανάσταση και να παίξουν και ένα 
ρολό αρκετά δυναμικό στον αγώνα.  

Έχουμε λοιπόν τρία όργανα της οθωμανικής διοίκησης, αρματολούς, πρόκριτους, εκκλησία να 
είναι οι πρωταγωνιστές του αγώνα.  
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ξέρετε η διασπορά μας, οι μεγάλοι διανοητές της διασποράς. 

Ο Αδαμάντιος Κοραής ο οποίος βρισκόταν όλη τη διάρκεια του αγώνα στο Παρίσι και ο οποίος 
εξέπεμπε σοφότατα πράγματα, είχε πολύ ωραίες ιδέες και βεβαίως ήταν ο ηγέτης του Ελληνικού 
Διαφωτισμού πλέον όταν έγινε η Επανάσταση δεν καταλάβαινε ορισμένες ιδιοτυπίες του ελληνικού 
φαινομένου. Είναι αυτά που σας είπα τώρα.  

Δεν του πέρασε από το μυαλό ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι τελικά ήταν υπάλληλοι κάποτε, 
όργανα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ακούγεται τρομακτικό να λέμε σήμερα ότι όλοι αυτοί οι 
αρματολοί, οι σπουδαίοι ήρωες ήταν κάποτε όργανα. Δεν εννοώ τον Κολοκοτρώνη ο οποίος ανήκει σε 
άλλη κατηγορία, ήταν κλέφτης. Η κλεφτουριά είχε υποστεί διάλυση από την οθωμανική και όχι μόνο 
την οθωμανική και από τους προκρίτους και ο Κολοκοτρώνης κατέφυγε στα Επτάνησα και επανήλθε 
πλέον ως επαναστάτης. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά όλοι οι άλλοι δουλεύουν οι περισσότεροι 
μεγάλοι αρματολοί, σοβαροί αρματολοί δηλαδή, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γιαννάκης Ράγκος, ο 
Ίσκος, και ουκ έστιν αριθμός, ο Στουρνάρης του οποίου ο αδελφός μέχρι το τέλος είχε συνδεθεί με τον 
Κιουταχή πασά κι ούτω καθεξής, ήταν χωροφύλακες οι οποίοι όμως είχαν το θάρρος και τη δύναμη να 
πουν μόνοι μας θα φτιάξουμε το δικό μας το βασίλειο και να σας πω και την αλήθεια λίγα ξέρουμε για 
το τι ήταν στο μυαλό τους. Για το πώς έβλεπαν το μέλλον αυτής της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τους 
προκρίτους. Οι πρόκριτοι θεωρούσαν ότι ήταν εκ των πραγμάτων οι ηγέτες ενός αγώνα πολιτικού και 
είναι και η πολιτική του αγώνα είναι οι πρόκριτοι σε τελευταία ανάλυση είναι βέβαια και ο περίφημος 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο οποίος έρχεται από αλλού, έρχεται από το Φανάρι, έχει απόψεις πλέον 
πολύ προηγμένες για την Ελευθερία των Ελλήνων και γενικά για το πολιτικό σύστημα που πρέπει να 
κυριαρχήσει και του οφείλουμε το πρώτο ίσως και το δεύτερο Σύνταγμα, το Σύνταγμα Πιάδας και της 
Επιδαύρου το λένε, και το σύνταγμα στο Άστρος Κυνουρίας. Αυτά είναι τα δύο πρώτα συντάγματα τα 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 13 - 

 

οποία είναι εντυπωσιακά βέβαια για ένα λαό που δεν ξέρει πού είναι ο κόσμος που έφτιαχνε 
συντάγματα εκείνη την εποχή είναι πολύ εντυπωσιακά. Αυτό δε που εμένα με εντυπωσιάζει πρέπει να 
πω πάντα είναι η ευχέρεια με την οποία αποδέχτηκαν όλοι αυτοί οι αποκομμένοι από τον έξω κόσμο 
άνθρωποι με εξαιρέσεις, τα καινούργια προϊόντα της Ευρώπης. Έρχονται λοιπόν συντάγματα τα οποία 
θυμίζουν το γαλλικό Σύνταγμα του 1793, το πρώτο μας σύνταγμα, ο Μαυροκορδάτος είχε πλήρη 
επίγνωση και το προσάρμοσε στα καθ’ ημάς.  

Από την άλλη βέβαια μεριά τα προβλήματα δεν λύνονται με ένα Σύνταγμα. Ναι μεν το 
σύνταγμα είναι καταπληκτικό και αξιόλογο και μπράβο που το κάνανε τότε, από την άλλη μεριά δεν 
μπορεί να κατανείμει την εξουσία όπως θα έπρεπε. Γιατί την κατανέμει σε μία κατακερματισμένη 
κοινωνία όπου είναι άλλο πράγμα η αρματολοί, άλλο οι πρόκριτοι, άλλο ο ένας άλλο ο άλλος και όταν 
ψάχνουν οι Έλληνες της εποχής να βρουν, να εξηγήσουν τις διαφορές αρμοδιότητες των οργάνων του 
συντάγματος, δηλαδή του εκτελεστικού, του νομοθετικού και του δικαστικού, μόνο το δικαστικό είναι 
σαφές στο τι κάνει. Κάνει τη δουλειά του δικαστικού. Το νομοθετικό και το εκτελεστικό μπλέκονται. 
Και μπλέκονται σε τέτοιο βαθμό οι αρμοδιότητες τους που στο τέλος έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο 
που είναι βασισμένος η μία μεριά είναι το εκτελεστικό και η άλλη μεριά του εμφυλίου είναι το 
νομοθετικό. Έτσι το σύνταγμα χωρίς να το φανταστεί ποτέ ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γίνεται 
όργανο εμφυλίου πολέμου. Ο οποίος κακά τα ψέματα, ο εμφύλιος δεν είναι ένα ατύχημα όπως λέμε 
συχνά. Ότι είναι στο χαρακτήρα των Ελλήνων να τσακώνονται. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όλες οι 
επαναστάσεις είχαν εμφυλίους πολέμους. Η επανάσταση της Αμερικής είχε έναν βαρβάτο εμφύλιο 
που οι Αμερικάνοι δεν τον συζητούν ποτέ. Πώς το ξέρουμε; Ο Καναδάς. Ο Καναδάς τι είναι; Είναι μία 
αγγλόφωνη χώρα από φυγάδες του αμερικανικού πολέμου της ανεξαρτησίας όπως τον λένε οι 
Αμερικάνοι. Αλλά είχε κι έναν εμφύλιο μέσα του. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία το 1789. Έχετε την 
εντύπωση ότι οι Γάλλοι είπαν εντάξει Γαλλική Επανάσταση όλοι μαζί θα κόψουμε τα κεφάλια των 
παπάδων και των ευγενών και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι; Όχι. Διότι τα μεν αστικά κέντρα 
δέχτηκαν ως ένα βαθμό την επανάσταση στο Παρίσι και άλλα αστικά κέντρα, η ύπαιθρος χώρα ήταν 
πιστή στον θρόνο. Γιατί; Γιατί ήταν χωρικοί, θεοσεβούμενοι. Καθώς η εκκλησία γενικά φοβάται τις 
επαναστάσεις, δεν της αρέσουν και λογικό. Δεν της αρέσουν γιατί πιστεύει ότι ο Θεός αποφασίζει, όχι 
οι άνθρωποι για τη μοίρα τους. Καταλάβατε; Και εκεί έχουμε έναν εμφύλιο βαρβάτο. Λοιπόν ας 
ξεχάσουμε αυτή την ιστορία ότι εμείς έχουμε μέσα μας το διάολο και κάνουμε εμφυλίους πολέμους.  

Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι αποτέλεσμα καταστάσεων που προϋπάρχουν. Δεν υπήρχε καμία 
περίπτωση να γίνει η Ελληνική Επανάσταση και να μην υπάρχει ένας εμφύλιος δεδομένων και αυτών 
που έλεγα πριν των κατακερματισμένων πυρήνων εξουσίας. Όταν επιτέλους έρχεται ο Καποδίστριας, 
για καλή μας τύχη, ο οποίος γνώριζε την τέχνη του διοικείν, έρχεται από μία χώρα εξαιρετικά 
συντηρητική, ο ίδιος είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος αναμφίβολα, αλλά και πεφωτισμένος. Είναι η 
πεφωτισμένη δεσποτεία. Φέρνει αυτή την δεσποτεία και αυτό τον διαφωτισμό από την Ευρώπη, είναι 
ένας διαφωτισμένος Δεσπότης αλλά εδώ που τα λέμε η Ελλάδα του 1828 χρειάζεται έναν Καποδίστρια. 
Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και δεν τα έβγαλε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος με τα πολύ 
ενδιαφέροντα συντάγματα αλλά απέτυχε. Το Σύνταγμα της Τροιζήνας ή τουλάχιστον η πρόσκληση 
προς τον Καποδίστρια της Τροιζήνας είναι μία διορθωτική κίνηση των Ελλήνων και πάλι καλά πως το 
σκέφτηκαν και είπαν τα έχουμε κάνει μούσκεμα ως τώρα δεν κάνουμε και κάτι σωστό να φέρουμε 
έναν ηγέτη που θα έχει επταετή θητεία κι όχι ενός έτους. Το Σύνταγμα του Μαυροκορδάτου έδινε 
εξουσία ενός έτους στην εκτελεστική και στη νομοθετική εξουσία. Τι να κάνει σε ένα έτος; Και να 
πολεμήσει και ένα πόλεμο; Αστεία πράγματα, κωμωδία δηλαδή. Τίποτα. Και για αυτό πήγε έτσι όπως 
πήγε στην αρχή. Έρχεται λοιπόν ο Καποδίστριας με 7ετή θητεία και αρχίζουν τα πράγματα να 
στρώνουν. Βάζει τις βάσεις για ένα σύγχρονο συγκεντρωτικό κράτος όπως είναι το τελικό. Δεν είναι 
ομοσπονδιακό. Το συγκεντρωτικό δεν είναι κακιά λέξη σημαίνει ότι η εξουσία ασκείται από ένα κέντρο. 
Συγκεντρωτική εξουσία. Όπως ήταν η γαλλική εξουσία. Και όχι ομοσπονδιακή όπως έγινε μετά η 
Γερμανία. Η συνομοσπονδία ακόμα πιο ανοιχτή όπως έγινε η Ελβετία στην οποία συμμετείχε και ο 
Καποδίστριας στο σύστημα της. Λοιπόν ξαναγυρίζω πάλι λέγοντας ότι ο Καποδίστριας είναι η σωτηρία 
μας διότι φέρνει ένα σύγχρονο κράτος, ένα νεωτερικό κράτος κατά το γαλλικό πρότυπο κι εκεί 
συμφωνεί και ο Μαυροκορδάτος. Δεν έχει αντίρρηση για αυτό. Δεν συμφωνεί με τον Καποδίστρια γιατί 
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πιστεύει ότι είναι αυταρχικός ότι δεν αγαπάει τη δημοκρατία ότι είναι παιδί του τσάρου κλπ. Ήταν ένας 
λόγος για να συγκρουστεί και αυτός με την εξουσία και αυτό έγινε δυστυχώς. Δυστυχώς για όλους 
τους άλλους. Αλλά ο Καποδίστριας βάζει τις βάσεις του νέο τελικού κράτους, του έθνους-κράτους. Εκεί 
ο όρος έθνος αποκτά πλέον ένα νόημα και δεν είμαστε πια μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι 
ελληνόφωνοι.  Είμαστε και χριστιανοί ορθόδοξοι ελληνόφωνοι Έλληνες. Το οφείλουμε στον 
Καποδίστρια. Το έθνος είναι έργο δικό του κυρίως, όχι μόνον, βεβαίως υπάρχουν προηγούμενα και 
πολλά μάλιστα. Ο ίδιος ο Κοραής είναι ένας δημιουργός του έθνους αλλά εν πάση περίπτωσή ο 
Καποδίστριας το κάνει πράξη. Αυτά ήθελα να πω και να σας ευχαριστήσω και πάλι για την καλή σας 
πρόσκληση. 
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Από τη Βοσνία στην προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας: Οι διεθνείς συγκυρίες 

και η στάση της Ελλάδος την περίοδο 1875 - 1881 
Μαυρίδης Ιωάννης 

LL.M. Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Βιέννης, Ασκούμενος Δικηγόρος 

jmavrid97@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής την περίοδο 1875-1881, δηλαδή από την αναμόχλευση του Ανατολικού 

Ζητήματος με την σερβική επανάσταση του 1875 μέχρι και την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (πλην της 

Ελασσόνας) και της Άρτας το 1881. Γίνεται διάκριση ανάμεσα στους παράγοντες του διεθνούς 

συστήματος και σε εξωτερικούς και αναλύεται βάσει της νεοκλασικής ρεαλιστικής θεωρίας η βαρύτητα 

του κάθε παράγοντα. Τελικά αναζητείται απάντηση στο ερώτημα ποιοι ήταν οι παράγοντες που 

επηρέασαν πιο καθοριστικά τη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής την επίμαχη περίοδο. 

Λέξεις κλειδιά: νεοκλασικός ρεαλισμός, παράγοντες επηρεασμού  εξωτερικής πολιτικής Ελλάδος, 

πανσλαβισμός, ελληνοθωμανισμός, σλαβοφοβία, βαλκανική συνεννόηση, Μεγάλη Ιδέα. 

 

Ι. Εισαγωγή 
Η ελληνική εξωτερική πολιτική κατά την κρίση του Ανατολικού Ζητήματος την περίοδο 1875-

1881 βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος· από την μία πλευρά ο επελαύνων πανσλαβισμός και από 
την άλλη η λυκοφιλία της Υψηλής Πύλης. Εξετάζονται οι παράγοντες που ώθησαν την ελληνική 
κυβέρνηση να επιλέξει τη μία ή την άλλη οδό και επιχειρείται μια γενικότερη αποτίμηση του 
χαρακτήρα αυτής. 

Ειδικότερα, η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία του νεοκλασικού ρεαλισμού 
που αναπτύχθηκε από τον G. Rose (1998).  Βάσει της τελευταίας, η θέση ενός κράτους στο διεθνές 
σύστημα αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα χάραξης της εξωτερικής του πολιτικής. Ωστόσο, οι 
επιδράσεις των διεθνών (αν)ισορροπιών διοχετεύονται έμμεσα στο κράτος μέσα από την ηγεσία, την 
κρατική δομή, τις αντιλήψεις των πολιτικών ελίτ και άλλους εσωτερικούς παράγοντες. Η θεωρία αυτή 
εμφανίζει το πλεονέκτημα της αξιοποίησης τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών συνθηκών, 
εκκινώντας βέβαια την ερμηνευτική των γεγονότων και αποφάσεων διαδικασία από το διεθνές 
περιβάλλον. 

Εν προκειμένω, θα προηγηθεί ανάλυση της γενικότερης γεωπολιτικής κατάστασης στην 
Ευρώπη και του ιστορικού πλαισίου που την περιβάλλει. Θα μελετηθεί η φύση και η δομή του 
διεθνούς συστήματος, ιδίως στην Βαλκανική Χερσόνησο, τον «γεωστρατηγικό πνεύμονα» του 
ελληνικού κράτους· οι διεθνείς τάσεις και τα δόγματα εξωτερικής πολιτικής των λοιπών δρώντων που 
είναι κρίσιμα για την πληρέστερη κατανόηση της διεθνούς θέσεως της Ελλάδος· τέλος, οι συμμαχίες, 
τα συμφέροντα και η κατανομή ισχύος. Κατόπιν, θα αξιολογηθεί η βαρύτητα εσωτερικών παραγόντων 
στην διαμόρφωση των αποφάσεων, ιδίως η κοινή γνώμη, η Ομογένεια και οι πολιτικές 
προσωπικότητες και η πιθανή τους επίδραση στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων εξωτερικής 
πολιτικής. 
 
ΙΙ. Διεθνές σύστημα 

Η Ρωσία από τα μέσα του 19ου αιώνος εγκαινιάζει την πολιτική του πανσλαβισμού (Κωφός, 
2015)· δηλαδή την υποστήριξη των σλαβικών λαών της Βαλκανικής και την επέκταση της ρωσικής 
επιρροής προς το Αιγαίο και την Ανατολικό Μεσόγειο («θερμές» θάλασσες). Η υποστήριξη έλαβε τη 
μορφή υποδαύλισης του σλαβικού εθνικισμού, ώστε να αποκτήσει χωριστή εθνική υπόσταση, εις 
βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
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Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία απέκτησε για τη ρωσική η προοπτική δημιουργίας 
βουλγαρικού κράτους, το οποίο θα επεκτεινόταν μέχρι το Αιγαίο, εμπερικλείοντας περιοχές με 
συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς. Επιπλέον, για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου απαιτείτο η 
ίδρυση βουλγαρική Εκκλησίας, η οποία θα αποψίλωνε τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου1. Επομένως, οι δύο αυτές συνιστώσες του βουλγαρικού εθνικισμού έφερναν τη Ρωσία 
σε σύγκρουση με τα ελληνικά συμφέροντα.  

Παράλληλα, στα Βαλκάνια δρούσε ενεργά μία ακόμη Μεγάλη Δύναμη: η Αυστρία2. Έχοντας 
ηττηθεί το 1866 από τη βισμαρκιανή Πρωσία, προσδέθηκε στο άρμα της τελευταίας, και οι επεκτατικές 
της φιλοδοξίες επικεντρώθηκαν στην Βαλκανική Χερσόνησο. Η πολιτική διατήρησης του status quo του 
Μέττερνιχ σείστηκε συθέμελα και η Αυστροουγγαρία εγκατέλειψε το δόγμα της διατήρησης της 
ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εποφθαλμιώντας περιοχές της, ιδίως τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη (Μάρκου, 2013). 

Οπότε, η μετατόπιση προς την Βαλκανική δρομολόγησε μία ρωσοαυστριακή διελκυστίνδα, η 
οποία μοιραία έθετε τις δύο Δυνάμεις σε τροχιά σύγκρουσης. Πλην όμως, η από το 1871 ενοποιημένη 
πλέον Γερμανία -υπό την έμπνευση του καγκελαρίου Βίσμαρκ- προσπαθούσε να αντισταθμίσει τα 
συγκρουόμενα συμφέροντα των δύο χωρών, προκειμένου να αποτρέψει μίαν γαλλορωσική 
προσέγγιση. Η Γαλλία, έχοντας υποστεί μίαν ταπεινωτική ήττα το 1870 στο Σεντάν από τη Γερμανία και 
ανήμπορη να αποτρέψει την προσάρτηση της Αλσατίας-Λωραίνης από την τελευταία, αναπόφευκτα 
επιδίδεται σε μία ρεβανσιστική πολιτική, με σκοπό την ανάκτηση των απολεσθέντων εδαφών της και 
την απομόνωση της Γερμανίας3. 

Ενώ όμως οι αυστρορωσικές τριβές αμβλύνονται χάρη στην «έντιμη διαμεσολάβηση» του 
Βίσμαρκ, μία άλλη Δύναμη δεν δέχεται παρόμοιες πρωτοβουλίες. Η Μεγάλη Βρετανία ατενίζει με 
δυσπιστία το πανσλαβιστικό εγχείρημα του Τσάρου, εφόσον μία ρωσική κάθοδος στο Αιγαίο θα έθετε 
τη ναυτική της κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο εν αμφιβόλω και τον εμπορικό θαλάσσιο δρόμο 
δια της διώρυγας του Σουέζ προς τις Ινδίες εν κινδύνω. Η Αγγλία παραμένει προσηλωμένη στο δόγμα 
της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποίαν εκλαμβάνει ως ζώνη ανάσχεσης κατά 
του προς Νότον ρωσικού επεκτατισμού. 

Η ιδιόμορφη αυτή διεθνής κατάσταση διαμορφώνει δύο βασικές τάσεις στην ελληνική 
πολιτική ελίτ: μίαν αγγλόφιλη, σλαβοφική που ευνοεί τη σύσφιγξη σχέσεων με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και τη σύμπηξη μετώπου κατά του επελαύνοντος σλαβισμού και μία σλαβόφιλη που 
προωθεί τη συνεννόηση των βαλκανικών λαών κατά της Πύλης με σκοπό είτε τη δημιουργία 
«Ανατολικής Ομοσπονδίας» βάσει του οράματος του Ρήγα Φερραίου, είτε την πραγμάτωση της 
Μεγάλης Ιδέας μέσα από την προσάρτηση νέων εδαφών. 

Πάντως, η Ελλάδα -παρά την διαρκή εναλλαγή πρωθυπουργών που ασπάζονταν διαφορετικά 
δόγματα εξωτερικής πολιτικής- θα παραμείνει αυστηρά ουδέτερη κατά την περίοδο 1875-1878 καθ’ 
υπόδειξη της αγγλικής πολιτικής, τηρώντας την περιβόητη «άψογη στάση», και θα κηρύξει τον πόλεμο 
στην Πύλη μόνον όταν ο ρωσικός στρατός φθάσει στην Κωνσταντινούπολη και υπογραφεί ανακωχή. Ο 
ελληνικός στρατός μετά από συλλογικά διαβήματα των Μ. Δυνάμεων υποχωρεί, ενώ η «άψογη στάση» 
της ελληνικής κυβέρνησης αποσπά απλώς μίαν αγγλική υπόσχεση προβολής των ελληνικών αιτημάτων 
στο συνέδριο ειρήνης. 

 
1 Όπερ και εγένετο, το 1870 με σουλτανικό φιρμάνι. Ο σουλτάνος ευνοούσε την ενδοορθόδοξη ρήξη Ελλήνων-Βουλγάρων, 
μεταξύ άλλων λόγω και της Μεγάλης Κρητικής Επαναστάσεως των ετών 1866-1869. Θιασώτης του κινήματος αυτονόμησης 
των Βουλγάρων και εκκλησιαστικής τους χειραφέτησης υπήρξε ο κόμης Νικολάι Ιγνάτιεφ, Πρεσβευτής της Ρωσίας στην 
Κωνσταντινούπολη, βλ. Κωφός, 2015· Αλεξανδρίδου, 2014. 
2 Μετά την ήττα του 1866, η Αυστρία προχώρησε σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και παροχή ίσων δικαιωμάτων στους 
Ούγγρους (Ausgleich) και την εγκαθίδρυση της Δυαδικής Μοναρχίας (οπότε και μετονομάστηκε σε Αυστροουγγαρία). 
3 Για να θωρακισθεί απέναντι στον υφέρποντα γαλλικό ρεβανσισμό, ο Βίσμαρκ εγκαινιάζει ένα σύστημα συμμαχιών μεταξύ 
των τριών Δυνάμεων (Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Ρωσίας) με την υπογραφή της συνθήκης των Τριών Αυτοκρατόρων το 
1872 (Dreikaiserbündnis). Οι προσπάθειές του φαίνεται να αποδίδουν -προσωρινά έστω- καρπούς, αφού το 1876 Ρωσία και 
Αυστροουγγαρία συνάπτουν τη μυστική συμφωνία του Ράιχσταντ, καθορίζοντας τον μελλοντικό πολιτικό χάρτη των 
Βαλκανίων, σε περίπτωση ρωσοτουρκικού πολέμου. Η συμφωνία προέβλεπε, μεταξύ άλλων. ενσωμάτωση της 
Ηπειροθεσσαλίας από την Ελλάδα και καθιέρωση της Κωνσταντινούπολης ως διεθνούς πόλης., βλ. Κωφός, 2015. 
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Η δε υπογραφείσα Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου4 μεταξύ Ρωσίας και Υψηλής Πύλης υλοποιεί 
τον εφιάλτη του Ελληνισμού, δηλαδή την μεγάλη Βουλγαρία. Η Αγγλία όμως δεν είναι διατεθειμένη 
να την δεχθεί· η Ρωσία υπαναχωρεί και έτσι συγκαλείται το Συνέδριο του Βερολίνου.  
Εκεί η Ελλάδα, κατόπιν πολλών αντιδράσεων, γίνεται δεκτή, χάρη στην συμβιβαστική πρόταση του 
Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Βάδδινγκτων, δικαιούμενη απλά να εκθέσει συντόμως τις απόψεις της 
για τα ελληνικά ζητήματα επί των ομόρων του ελληνικού κράτους περιοχών (αποκλειομένων έτσι της 
Κρήτης και της Μακεδονίας), δηλαδή την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. 

Το αποτέλεσμα του Συνεδρίου ήταν δύο πολύ αδύναμες από νομικής άποψης διατάξεις για το 
Ηπειροθεσσαλικό Ζήτημα: το 13ο πρωτόκολλο που προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων για 
«διασυνοριακές διαρρυθμίσεις» στην περιοχή των κοιλάδων Πηνειού-Καλαμά και το άρθρο 24 της 
Συνθήκης του Βερολίνου που προέβλεπε τη διαμεσολάβηση των Μ. Δυνάμεων σε περίπτωση 
αποτυχίας των διμερών διαπραγματεύσεων. Και οι δύο διατάξεις δεν είχαν επιτακτικό ή 
εξαναγκαστικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσαν μάλλον προτροπές. Πάντως, το περιεχόμενο των 
εδαφικών αξιώσεων της Ελλάδος συγκεκριμενοποιήθηκε δια του γεωγραφικού προσδιορισμού του 
13ου πρωτοκόλλου. 

Η αγγλική πολιτική μετά το Συνέδριο του Βερολίνου μέχρι τον Απρίλιο του 1880 εμφανίζεται 
απρόθυμη να στηρίξει την Ελλάδα στο Ηπειροθεσσαλικό Ζήτημα· είχε χρησιμοποιήσει τις ελληνικές 
διεκδικήσεις ως μοχλό πίεσης κατά της Πύλης, για να εκβιάσει την εκχώρηση της Κύπρου (Κωφός, 
2015). Έχοντας επιτύχει τον στρατηγικό αυτό στόχο δεν είχε συμφέρον πια να προωθήσει περαιτέρω 
τα ελληνικά συμφέροντα. 
Ευήκοα ώτα βρίσκει η Ελλάδα, ωστόσο, την περίοδο εκείνη στη γαλλική κυβέρνηση του Γαμβέττα 
(Εξάρχου, 2008). Η Γαλλία, διεθνώς απομονωμένη ύστερα από την ήττα του 1871, προσπαθεί να 
διευρύνει την επιρροή της στα Βαλκάνια. Μετά την αποτυχημένη Διάσκεψη της Πρέβεζας5, οι Έλληνες 
ζητούν διαμεσολάβηση των Δυνάμεων βάσει του άρθρου 24. Στη Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης ο 
Βάδδινγκτων προσπαθεί να εξεύρει συμβιβαστική λύση, θέτοντας την πρόταση εκχώρησης ολόκληρης 
της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Στην επόμενη Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη του Βερολίνου το 1880, οι συνθήκες έχουν 
μεταβληθεί: ο Γαμβέττας χάνει την εξουσία και η επόμενη κυβέρνηση αναζητά την εύνοια της Πύλης 
για το Τυνησιακό Ζήτημα, ενώ στην Αγγλία αναλαμβάνει ο φιλελεύθερος Γουλιέλμος Γλάδστων6 την 
πολιτική σκυτάλη από τον λόρδο Μπήκονσφηλντ. Ο Γλάδστων είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον 
Ντιζραέλι (Μπήκονσφηλντ), όσο ήταν στην αντιπολίτευση, και σκόπευε να πιέσει την Πύλη για 
παραχωρήσεις στην Ελλάδα (Αλλαμανή, 1983). Οι Μ. Δυνάμεις συμφωνούν την εκχώρηση ολόκληρης 
της Θεσσαλίας (πλην της Ελασσόνας) και της Ηπείρου στην Ελλάδα, όμως αδυνατούν να συμφωνήσουν 
επί του μηχανισμού εφαρμογής της συμφωνίας. Στην τελική Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη στην 
Κωνσταντινούπολη το 1881, συμφωνείται η εκχώρηση της Θεσσαλίας, πλην της Ελασσόνας, και της 
Άρτας. Ο δε Γλάδστων δε διστάζει να απειλήσει την Πύλη και με ένοπλη επέμβαση, σε περίπτωση που 
δεν συμμορφωθεί (Shannon, 1983). Ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, αποδέχεται 

 
4 Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (19.02/03.03.1878) προέβλεπε την ίδρυση «Μεγάλης Βουλγαρίας», η οποία θα ενσωμάτωνε 
ολόκληρη την Μακεδονίας, πλην Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Υλοποιούσε πλήρως το ρωσικό όραμα περί καταβάσεως στις 
«θερμές θάλασσες». Πάντως, η ρωσική πολιτική γνώριζε πως δεν μπορούσε να τροποποιήσει το status quo της Συνθήκης των 
Παρισίων του 1856, αφού αυτό θα προϋπέθετε τη συναίνεση και των άλλων συμβαλλομένων μερών. Για το λόγο αυτό το 
κείμενο της Συνθήκης αναφέρεται σε «προκαταρκτικούς όρους ειρήνης», βλ. Κωφός, 2015. 
5 Η Υψηλή Πύλη, αντιμέτωπη με πολύ σοβαρότερα και επιτακτικά προβλήματα, όπως την αποχώρηση των ρωσικών 
στρατευμάτων, την τύχη της Τύνιδος και τη διαχείριση των προσφυγικών ρευμάτων Μουσουλμάνων από τη Βαλκανική, 
ακολουθεί μία πολιτική κωλυσιεργίας και αναβλητικότητας στο Ηπειροθεσσαλικό Ζήτημα.  Στο Συνέδριο της Πρέβεζας 
χρησιμοποιεί το αλβανικό στοιχείο εναντίον των Ελλήνων, προκειμένου να αποτρέψει την εκχώρηση των Ιωαννίνων στην 
Ελλάδα και για να μειώσει την ζημία που θα υφίστατο στο μέγιστο βαθμό, (Davison, R. H., 1983). 
6 O Γλάδστων είχε αρχαιοελληνική παιδεία και θεωρείται σπουδαίος φιλέλληνας. Ωστόσο, η πολιτική του στάση δεν ήταν 
πάντοτε φιλελληνική. Για παράδειγμα, συμβούλευε την αγγλική κυβέρνηση να μην εκχωρήσει τα Επτάνησα στην Ελλάδα, 
καθώς υποστήριζε πως αυτό θα ήταν «έγκλημα κατά της ασφάλειας της Ευρώπης. Ήταν επίσης αρνητικός προς την Μεγάλη 
Κρητική Επανάσταση των ετών 1866-1869. Η φιλελληνική του στάση από το 1880 επομένως μάλλον εξηγείται βάσει μίας 
πολιτικής ρεαλισμού, παρά ιδεολογίας. Ο ίδιος είχε εκφράσει άλλωστε και στο παρελθόν την ιδέα να χρησιμοποιηθεί ένα 
ελληνικό βασίλειο υπό αγγλική επιρροή για την ανάσχεση των Ρώσων, (Shannon R., 1983). 
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την πρόταση. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέας Κουντουριώτης, υπογράφει 
τη σχετική Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης περί εκχώρησης των αναφερθέντων εδαφών. 
 
ΙΙΙ. Εσωτερικοί παράγοντες  
α. Πολιτικές προσωπικότητες 

Παρότι στον ελληνικό πολιτικό χώρο εκπροσωπούνταν και τα δύο αρχικά αναφερθέντα 
δόγματα εξωτερικής πολιτικής, είναι χαρακτηριστικό πως παρά την άνοδο πρωθυπουργών με 
σλαβόφιλη ιδεολογική καταβολή, όπως ο Αλ. Κουμουνδούρος και ο Χ. Τρικούπης, η εξωτερική πολιτική 
της Ελλάδος δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε σχετικά και η στάση του 
Στέμματος, το οποίο ακολουθούσε ακραιφνώς τις επιταγές της αγγλικής πολιτικής.  

Συγκεκριμένα, παρότι ο Κουμουνδούρος ήταν πρωθυπουργός κατά την έκρηξη της σερβικής 
επανάστασης, δεν έλαβε κανένα μέτρο πολεμικής προετοιμασίας, ακολουθώντας τις υποδείξεις του 
βασιλιά Γεωργίου (Κωφός, 2015). Την ουδετερότητα αυτή τήρησε και μετά την κήρυξη του 
σερβοτουρκικού πολέμου το 1876, παρότι μάλιστα διέθετε νομικό θεμέλιο για να εξέλθει στον πόλεμο 
στο πλευρό της Σερβίας· την ελληνοσερβικής συνθήκη του Φεζλάου του 18677. Η στάση αυτή 
μετεβλήθη μόνον τον Ιανουάριο το 1878, όταν πλέον ήταν πολύ αργά. 
 
β. Ομογένεια 

Στην Κωνσταντινούπολη δραστηριοποιείτο στον τραπεζικό τομέα μία θαλερή και 
δυναμικότατη ομάδα Ελλήνων Ομογενών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα του Ανδρέα Συγγρού, 
Χρηστάκη Ζωγράφου και Ζαρίφη Ζαφειρόπουλου. Η ελίτ αυτή αναμφίβολα ασκούσε επιρροή και στα 
ελληνικά πολιτικά πράγματα8. 

Οι Έλληνες τραπεζίτες διατηρούσαν ευρύτατες και εξαιρετικά κερδοφόρες συναλλακτικές 
σχέσεις με το Οθωμανικό Δημόσιο. Ειδικότερα, αξιοποιούσαν τα χαμηλά επιτόκια των ευρωπαϊκών 
τραπεζικών οίκων και δάνειζαν με υψηλότερο τόκο στο Οθωμανικό Δημόσιο. Αυτή η ατέλεια της 
αγοράς οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί οίκοι δεν θεωρούσαν την Υψηλή Πύλη φερέγγυα και 
δεν ελάμβαναν τον κίνδυνο άμεσης χορήγησης σε αυτήν δανείων. Οπότε οι Έλληνες τραπεζίτες είχαν 
αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητών ανάμεσα στα ξένα κεφάλαια και το Οθωμανικό Δημόσιο (Λούβη, 
1992). 

Είναι προφανές πως η διατήρηση του «Μεγάλου Ασθενούς» εν ζωή εξυπηρετούσε άμεσα τα 
συμφέροντα αυτά. Δημιουργήθηκε έτσι μία «ομάδα πίεσης» για την πρόσδεση στο άρμα της Αγγλίας, 
της οποίας η εξωτερική πολιτική διαμορφωνόταν βάσει του δόγματος της διατήρησης της 
ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Μεγάλη Ιδέα αποδοκιμαζόταν από αυτήν την ομάδα, 
η οποία θεωρούσε πως η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τη μελλοντική εδαφική διεύρυνση του 
ελληνικού κράτους σχετιζόταν άμεσα με την σύμπλευση με την αγγλική πολιτική (Kofos, 1983). Ως 
ιστορικό προηγούμενο επικαλούνταν εξάλλου την εκχώρηση των Επτανήσων, η οποία έγινε εν είδει 
«δωρεάς» εκ μέρους της αγγλικής κυβέρνησης (Λούβη, 1992).  
 
γ. Κοινή γνώμη 

Με διαφορά ο πιο σημαντικός εσωτερικός παράγοντας επιρροής της εξωτερικής πολιτικής 
ήταν η κοινή γνώμη και η στάση του λαού. Μέχρι την κήρυξη του πολέμου, η κοινή γνώμη αντιμετώπιζε 
διστακτικά τις σλαβικές εξεγέρσεις· η Βουλγαρική Εξαρχία, η ενδοεκκλησιαστική έριδα αποτελούσαν 
ζώσα πραγματικότητα. Ωστόσο, μετά τη Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης, τον Δεκέμβριο του 1876, 
όπου ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών Σώλσμπερυ, συναίνεσε στη δημιουργία Μ. Βουλγαρίας, η κοινή 
γνώμη μετεστράφη άρδην. Διαρκείς διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις υπέρ της πολεμικής 
προετοιμασίας ανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα. Χαρακτηριστικότερη 

 
7 Πρόκειται περί συνθήκης στρατιωτικής συμμαχίας που υπεγράφη επί πρωθυπουργίας του ιδίου του Κουμνδούρου και 
Υπ.Εξ. όντος του Χαριλάου Τρικούπη. Ο απεσταλμένος της ελληνικής κυβέρνησης Πέτρος Ζάννος την υπέγραψε στις 14 
Αυγούστου 1867 στο Φέζλαου της Αυστρίας (Κωφός, 2015). 
8 Για παράδειγμα, όταν ξέσπασε το Λαυρεωτικό Ζήτημα το 1871-72 λόγω διαφωνίας της γαλλοϊταλικής εταιρίας εξόρυξης 
Croux-Serpieri με το ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο ενεπλάκησαν και οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και Γαλλίας, ο Ανδρέας 
Συγγρός έδωσε λύση στο διπλωματικό τέλμα, εξαγοράζοντας την εταιρία, (Κωφός, 2015). 
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αυτών ήταν η συνάθροιση οκτώ χιλιάδων πολιτών στην Πνύκα, όπου εκφώνησε μάλιστα λόγο ο 
αείμνηστος ιστορικός του Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.  

Βέβαια, ακολούθησε πολιτική ανωμαλία με συνεχή εναλλαγή κυβερνήσεων, και το ελληνικό 
κράτος υιοθέτησε μοιραία αδρανή στάση. Η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται μόνον μετά το 
σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη τον Ιούνιο του 1877. Ο θάνατός 
του όμως την 2 Σεπτεμβρίου 1877 οδήγησε εκ νέου σε πολιτικό αδιέξοδο. Η κατάληψη της Πλεύνας 
από τους Ρώσους πυροδότησε τη λαϊκή αντίδραση και πίεση για ανάληψη μέτρων. Η αντίδραση αυτή 
ήταν που ανάγκασε τον βασιλιά Γεώργιο Α’ να διατάξει την εισβολή στρατευμάτων στη Θεσσαλία. 

Μόλις όμως έγινε γνωστό ότι είχε ήδη υπογραφεί η ανακωχή, η λαϊκή κατακραυγή υπήρξε 
καταιγιστική· λιθοβολήθηκαν σπίτια πολιτικών, ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις (Κωφός, 2015).  
Επιπλέον, στο Συνέδριο του Βερολίνου, οι εκθέσαντες τα ελληνικά αιτήματα, ο Υπουργός Εξωτερικών 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης και Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, προέβαλαν το επιχείρημα ότι η Ελλάδα θα 
οδηγείτο σε πολιτική ταραχή και πιθανόν διατάραξη του status quo, εάν δεν ικανοποιούνταν οι 
ελληνικές διεκδικήσεις (Μπάρκουλα. 2008). Η κοινή γνώμη δεν θα αποδεχόταν την εγκατάλειψη των 
αλύτρωτων αδελφών στις οθωμανικές επαρχίες. Επομένως, η πιθανή εξαιρετικά δυναμική αντίδραση 
του ελληνικού λαού σε μία διευθέτηση που θα έκρινε πως δεν εξυπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα, 
χρησιμοποιήθηκε ως «διπλωματικό χαρτί» στο συνέδριο ειρήνης.   
 
IV. Συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται πως στην επίμαχη περίοδο η εξωτερική πολιτική της 
Ελλάδος συμβαδίζει και ευθυγραμμίζεται προς τους συσχετισμούς ισχύος του διεθνούς συστήματος· 
οι πανσλαβιστικές επιδιώξεις της Ρωσίας, εκφρασθείσες κυρίως μέσα από το ζήτημα της Βουλγαρικής 
Εξαρχίας, καθιστούν την Ελλάδα φυσική σύμμαχο των Άγγλων. Η Ελλάδα ωθείται προς την αγκάλη της 
Γηραιάς Αλβιώνος, συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της και τηρεί ουδετερότητα κατά την περίοδο 
1875-1878.  

Παράλληλα, στο Συνέδριο του Βερολίνου και στις επακολουθήσασες Διασκέψεις, η Αγγλία 
προβάλλει το Ηπειροθεσσαλικό Ζήτημα, στο οποίο δίνει ο Γλάδστων την τελική λύση. Οι αποκλίσεις 
που εμφανίστηκαν από αυτό την κατεύθυνση (ολιγοήμερης διάρκειας εισβολή στη Θεσσαλία το 1878 
και ανάληψη πρωτοβουλιών από τη Γαλλία την περίοδο 1878-1880), δεν μεταβάλλουν τη γενική 
εικόνα ως προς την πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
Βέβαια, και οι εσωτερικοί παράγοντες του ελληνικού κράτους δε μένουν αμέτοχοι στη διαδικασία της 
πολιτικής αυτής ζύμωσης. H Ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως υποστηρίζει την άνω αναφερθείσα 
κατεύθυνση. Όμως, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αντιστρατεύονται το δόγμα αυτό. Η 
κυριότερη αυτών είναι η λαϊκή κοινή γνώμη. Οι διαρκείς διαμαρτυρίες και συναθροίσεις, όπως 
αναφέρθηκαν παραπάνω, ο θρύλος του «ξανθού γένους», η λαχτάρα για ελευθέρωση των 
υποδουλωμένων αδελφών, δημιουργούν πιέσεις και κλυδωνισμούς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. 

Η επιθυμία πραγμάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, πόθου που ήταν σύμφυτος με την ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους και προέκυπτε από την διαμονή πολλών Ελλήνων εκτός του εδαφικά πολύ 
περιορισμένου κράτους.  

Τελικά, συνάγεται το συμπέρασμα πως η ελληνική ελίτ (κυβερνήσεις και επιχειρηματίες) 
τάσσονται σε γενικές γραμμές υπέρ μίας αγγλόστροφης πολιτικής. Αντιθέτως, ο ελληνικός λαός, παρά 
τον πανσλαβισμό και τον βουλγαρικό μεγαλοϊδεατισμό, συμπαρατάσσεται με την πλευρά της Ρωσίας. 

Οι αποκλίνουσες αντιλήψεις των ελίτ και του λαού είναι που τελικά συνδιαμορφώνουν και 
διαπλάσουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, μία ανάλυση που έχει προεκτάσεις στην ελληνική 
εξωτερική πολιτική μέχρι και τη σημερινή εποχή. 
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Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα: Οι Θεσσαλικές πόλεις μέσα από τις σελίδες Οθωμανικών 

Επαγγελματικών Οδηγών κατά τα έτη 1880 – 1900 
Σοφία Δ. Δημουλά 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
sofia_d@otenet.gr    

 
Περίληψη 
Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζεται η εικόνα των τριών κύριων Θεσσαλικών πόλεων (Λάρισα, 
Βόλος, Τρίκαλα) κατά τη διάρκεια των ετών 1880 – 1900 (και με μεμονωμένη αναφορά στον Τύρναβο 
το έτος 1881), από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας ως την αρχή του 20ου αιώνα. Τα στοιχεία 
προέρχονται από Οθωμανικούς Επαγγελματικούς Οδηγούς που κυκλοφόρησαν στην 
Κωνσταντινούπολη και παρείχαν πληροφορίες για όλες τις πόλεις και περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Μέσα από τις σελίδες των Οδηγών παρουσιάζονται οι βασικές περιγραφές για κάθε 
πόλη, οι μεταβολές του πληθυσμού τους, τα παραγόμενα προϊόντα, οι διοικητικές δομές και τα 
κοινωφελή ιδρύματα. Αναφέρονται επίσης οι χώροι λατρείας (εκκλησίες – συναγωγές – τζαμιά) και τα 
σχολεία ανά πόλη, όπως και τα ονόματα των επαγγελματιών της εποχής ανά πόλη και ανά κατηγορία, 
δίνοντας μια ενδεικτική εικόνα της σταδιακής ανάπτυξης των Θεσσαλικών πόλεων μετά την 
απελευθέρωση και την ένταξή τους στο ελληνικό κράτος. Η πρώτη αναφορά στις πόλεις της Θεσσαλίας 
υπάρχει το 1880 (Λάρισα, Βόλος), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες των ετήσιων 
επαγγελματικών Οδηγών ως «πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρωπαϊκή Τουρκία». Από 
το 1885 η Λάρισα και ο Βόλος αναφέρονται πλέον ως «πόλεις του Βασιλείου της Ελλάδος» ενώ από το 
1892 συμπεριλαμβάνεται και η πόλη των Τρικάλων. Αν και είναι σαφές ότι τα στοιχεία αυτών των 
επαγγελματικών Οδηγών δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημες στατιστικές, αποτελούν ωστόσο μια 
σημαντική ενδεικτική εικόνα της εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία κατά 
την χαραυγή του 20ου αιώνα. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θεσσαλία, 1881, Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμπόριο 

 

Εισαγωγή – Γενικά για τους Επαγγελματικούς Οδηγούς 
Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το μορφωτικό ίδρυμα SALT RESEARCH CENTER στην 

Κωνσταντινούπολη το οποίο περιλαμβάνει μια μεγάλη ψηφιακή συλλογή πηγών και εγγράφων σχετικά 
με τις τέχνες, την κοινωνική ζωή και την οικονομική ιστορία. Οι συλλογές του ιδρύματος εστιάζονται 
στην περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα ως σήμερα, με έμφαση στις περιοχές της ΝΑ Μεσογείου και 
της ΝΑ Ευρώπης, και αφορούν (μεταξύ άλλων) τους κοινωνικούς και γεωγραφικούς μετασχηματισμούς 
κατά τη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη δημοκρατία της Τουρκίας ως τη δεκαετία 
του 1990. Οι ψηφιακές πηγές είναι προσβάσιμες στο saltresearch.org.   

Από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, άρχισαν να 
εκδίδονται στην Κωνσταντινούπολη ετήσιοι Επαγγελματικοί Οδηγοί «για τη βιομηχανία, τη διοίκηση 
και την δικαστική λειτουργία» (Annuaire Almanach du Commerce de l’ Industrie, de l’ Administration 
et de la Magistrature). Οι Οδηγοί από το 1880 και μετά ήταν γραμμένοι στα Γαλλικά και περιείχαν 
πληροφορίες για όλες τις κύριες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την Ευρώπη ως την 
Αφρική.  

Στην εργασία επιχειρείται μια καταγραφή της παρουσίας των κύριων πόλεων της Θεσσαλίας 
(Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα) μέσα από τις σελίδες των ετήσιων επαγγελματικών Οδηγών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη χρονική περίοδο 1880 – 
1900, σε μια προσπάθεια να εξεταστεί η ανάπτυξη της Θεσσαλίας κατά τα τελευταία χρόνια του 19ου 
αι. Ωστόσο, στη διάρκεια αυτής της 20ετίας οι αναφορές δεν είναι συνεχείς. Τα στοιχεία αφορούν τα 
έτη 1880, 1881, 1885, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898 και 1900. Για τα 
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ενδιάμεσα έτη (1882, 1883, 1884, 1886, 1887, 1890, 1897, 1899) οι Θεσσαλικές πόλεις δεν 
συμπεριλαμβάνεται στους ετήσιους Οδηγούς.  

Το είδος και το πλήθος των στοιχείων ποικίλει από έτος σε έτος. Όπως θα παρουσιαστεί στη 
συνέχεια, ως το 1885 οι αναφορές είναι περιληπτικές και αφορούν όλη την επαρχία και όχι μόνο την 
πόλη. Από το 1885 ως το 1900, το πλήθος των εγγραφών αυξάνει ακολουθώντας την οικονομική και 
εμπορική ανάπτυξη κάθε πόλης.  

Το έτος 1880 η Θεσσαλία συμπεριλαμβάνεται στις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Το 1881 η Λάρισα και ο Βόλος αναφέρονται ως «πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Μετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας η Λάρισα και οι υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις εντάσσονται στην 
κατηγορία «Πόλεις της Ελλάδας». Οι αναφορές στους Οδηγούς από το 1885 κι έπειτα περιέχουν 
σαφώς εμπλουτισμένα και αναλυτικά στοιχεία για κάθε πόλη.  

Ακολουθώντας τα δεδομένα των Οδηγών και για την βέλτιστη παρουσίαση κάθε πόλης, έγινε 
ομαδοποίηση των πρωτογενών στοιχείων σε 3 χρονικές περιόδους: αρχικά για τα έτη 1880 και 1881 
όπου η Θεσσαλία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην ενδιάμεση περίοδο 1885 – 1891 όπου 
εμπλουτίζονται οι γενικές περιγραφές για τις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου, και τέλος, για τα έτη 
1892 – 1900, οπότε οι Οδηγοί περιλαμβάνουν και την πόλη των Τρικάλων.    

 

 

Εικόνα 1: Γραμμή συνόρων Ελλάδας – Τουρκίας με όριο της ελληνικής γλώσσας (Πηγή: SaltResearch) 

 

1η περίοδος: 1880 – 1881  
Η πρώτη εμφάνιση της Λάρισας και του Βόλου στους Οδηγούς των ετών 1880 και 1881 είναι 

σχεδόν περιληπτική, καταλαμβάνοντας μόλις το ¼ της σελίδας. 
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Εικόνα 2: Εξώφυλλα Οδηγών έτους 1880 και 1881 (Πηγή: SaltResearch) 

 

Λάρισα 1880 – 1881  
Στους Οδηγούς των ετών 1880 – 1881 υπάρχουν συνοπτικά και γενικά στοιχεία για τη Λάρισα. 

Αναφέρεται ως «Μεγάλη πόλη στις όχθες του Πηνειού με αρκετά εργοστάσια βαμβακιού, μεταξιού, 
δερμάτων, καπνού. Ονομαστά τα σταμπωτά υφάσματα με κόκκινο χρώμα. Αποτελεί κέντρο 
εκτεταμένου εμπορίου». Ο πληθυσμός αναφέρεται σε 30.000 κατοίκους, αλλά προφανώς αυτό το 
νούμερο αφορά όλη την επαρχία. Ως βασικά προϊόντα αναφέρονται τα σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι και 
κριθάρι. Το 1880 αναφέρεται η παρουσία Γάλλου Προξενικού Υπαλλήλου.  

Το 1881 καταγράφονται 2 ελληνικά σχολεία, ο Έλληνας μητροπολίτης Νεόφυτος και 
προξενικοί υπάλληλοι Γαλλίας, Ελλάδας και Ρωσίας. Όσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες, 
αναφέρονται μόνο Τραπεζίτες (2, ο ένας Εβραίος) και Έμποροι (8 Έλληνες). 

 

Εικόνα 3: Όψη της Λάρισας τη δεκαετία 1880 (Πηγή: Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Η παλιά Γέφυρα, εφ. 

Ελευθερία, Λάρισα, φύλλο της 12ης Οκτωβρίου 2014.) 
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Βόλος 1880 – 1881  
Όπως και η Λάρισα, ο Βόλος αναφέρεται επίσης στον Οδηγό του 1880 ως «Κεντρική πόλη της 

Θεσσαλίας. 120 τουρκικές οικογένειες, 24 χωριά Ραγιάδων, 68 Ισραηλιτικές οικογένειες (565 ψυχές). 
Συνολικός πληθυσμός περίπου 70.000 κατοίκων». Ο συνολικός πληθυσμός προφανώς αφορά όλη την 
περιοχή της Μαγνησίας.  

Τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν «Εμπόριο σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού, σουσαμιού, 
πατάτας, μαλλιού, λαδιού, βαμβακιού, κουκουλιού, αποξηραμένων φρούτων, λεπτών σφουγγαριών, 
κεριού, βοοειδών κ.λπ». Καταγράφεται ο ατμόμυλος του C. Zopoto, η ατμοπλοϊκή εταιρεία Fraissinet 
και 5 Έλληνες έμποροι. 

Μόλις ένα έτος αργότερα, το 1881 εκτός από τις προηγούμενες καταγραφές, αναφέρεται 

τηλεγραφείο, η ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου και 2 σχολεία, αρρένων – θηλέων. 

Καταγράφεται επίσης Καϊμακάμης και 5 Προξενεία: Αγγλίας, Αυστρίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας. Οι 

κατηγορίες επαγγελματιών γίνονται πιο αναλυτικές και αναφέρονται οι ακόλουθες: Ασφαλιστική 

εταιρεία, Δικηγόροι, Τραπεζίτες, Κοσμηματοπωλείο, Καφέ, Ατμοπλοϊκές εταιρείες, Μεσίτες, 

Καπνοβιομηχανίες, Γιατροί,  Έμποροι, Ζαχαροπλαστεία, Φαρμακεία. Υπάρχουν 2 ξένοι έμποροι, ένας 

Ιταλός πράκτορας ατμοπλοϊκής εταιρείας και 2 Εβραίοι (τραπεζίτης - μεσίτης). 

 

 
Εικόνα 4: Καταστήματα του Βόλου στις αρχές του 20ου αι. (Πηγή: Ψηφιακή συλλογή Δημοτικού 

Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου) 

 

Τύρναβος 1881  
Στον Οδηγό του έτους 1881 εκτός της Λάρισας και του Βόλου αναφέρεται στις πόλεις της 

Θεσσαλίας και ο Τύρναβος (Tournavos). Ωστόσο, η γενική περιγραφή της πόλης είναι πανομοιότυπη 
με την αντίστοιχη περιγραφή για τη Λάρισα.  

 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 26 - 

 

 

Εικόνα 5: Φυλάκια στη μεθοριακή γραμμή στο Λουσφάκι Τυρνάβου (Πηγή: Συλλογή AbdulHamid II, 

Αρχεία Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης) 

 

2η περίοδος: 1885 – 1891  
Τα στοιχεία αφορούν τους Οδηγούς των ετών 1885, 1888, 1889 και 1891 (στα ενδιάμεσα έτη 

δεν υπάρχουν καταγραφές στους Οδηγούς για τις πόλεις της Θεσσαλίας).   

 

Εικόνα 6: Εξώφυλλα Οδηγών των ετών 1885, 1888, 1889, 1891 (Πηγή: SaltResearch) 

          



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 27 - 

 

Λάρισα 1885 – 1891  
Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η Λάρισα αναφέρεται ως «Πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, 

στην Πελασγιώτιδα, στον Πηνειό. Πλούσια και ακμάζουσα πόλη 50.000 κατοίκων9. Βρίσκεται ανάμεσα 
στη Ρούμελη στα βόρεια, την Αλβανία στα δυτικά, και το Αρχιπέλαγος στα ανατολικά. Αποτελεί κέντρο 
εμπορίου με το εσωτερικό της επαρχίας». Λειτουργεί η Τράπεζα Ηπείρου – Θεσσαλίας και εκδίδονται 
2 τοπικές εφημερίδες, η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ και η ΘΕΣΣΑΛΙΑ.  Η πόλη διαθέτει και ξενοδοχείο ύπνου με την 
επωνυμία ΒΑΜΒΑΚΑ. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής είναι η 
σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας – Βόλου με διάρκεια διαδρομής 2 ώρες και 55 λεπτά. 

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι: βαμβάκι, μετάξι, βρώσιμα είδη, σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, 
κριθάρι, μπιζέλια, καπνός, δέρματα, αμνοερίφια. Άφθονη παραγωγή εκλεκτών κρασιών από την Αγιά 
και τη Ραψάνη. Ονομαστά τα σταμπωτά υφάσματα με κόκκινο χρώμα. 

Οι πληροφορίες για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δομές είναι σαφώς εμπλουτισμένες σε 
σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρονικής περιόδου:  Νομάρχης, Γραμματέας Νομαρχίας, 
Πρόεδρος Εφετείου, Βασιλικός Εισαγγελέας, Πρόεδρος Πρωτοδικείου, Δήμαρχος, Τούρκος Πρόξενος. 
Στην πόλη υπάρχει Έλληνας Αρχιεπίσκοπος και καταγράφονται συνολικά 15 σχολεία (11 ελληνικά, 1 
ισραηλιτικό, 2 τουρκικά, 1 γυμνάσιο). 

Από το 1885 ως το 1891 αναφέρονται οι εξής κατηγορίες επαγγελμάτων:  
Ασφάλειες, Δικηγόροι, Τραπεζίτες, Πιλοποιεία, Αντιπρόσωποι, Τυπογραφεία, Γιατροί, Ατμόμυλος, 
Έμποροι, Φαρμακεία. Το πλήθος των επαγγελματιών μεταβάλλεται από έτος σε έτος, γεγονός που 
μπορεί να οφείλεται σε ελλιπή συγκέντρωση στοιχείων ή σε εναλλαγές λειτουργίας επιχειρήσεων. Τα 
έτη 1888 και 1891 καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός εμπόρων (14).  

Η συντριπτική πλειονότητα των καταγραφόμενων επαγγελματιών είναι Έλληνες, Ανάμεσά 

τους υπάρχει ένα μικρό ποσοστό εβραϊκών ονομάτων, σχεδόν πάντα σταθερό ανά έτος. Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για τις επαγγελματικές κατηγορίες Τραπεζίτες (3 Εβραίοι), Εμπορικοί Αντιπρόσωποι (2 

Εβραίοι), ενώ το 1885 καταγράφεται ένας Εβραίος ράφτης.  

 

 
9 Το 1891 ο πληθυσμός ανέρχεται σε 60.000 κατοίκους, αλλά προφανώς το νούμερο αφορά τους κατοίκους όλης της επαρχίας 
Λαρίσης. 
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Εικόνα 7: Η γέφυρα του Πηνειού στα τέλη του 19ου αι. (Πηγή: Ε.Λ.Ι.Α.) 

 

Βόλος 1885 – 1891  
Το 1885 ο Βόλος αναφέρεται ως «Κύρια πόλη της Θεσσαλίας και θαλάσσιος κόλπος στο 

Αρχιπέλαγος, σχηματίζοντας το όριο της Τουρκίας. Βρίσκεται σε απόσταση 50 km από τη Λάρισα με 
την οποία συνδέεται με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή». Ο πληθυσμός είναι 14.000 κάτοικοι. 
Το 1885 υπάρχουν οι περισσότερες πληροφορίες για την πόλη του Βόλου από όλα τα έτη αναφοράς: 

εκτός από τα παραγόμενα προϊόντα τα οποία είναι τα ίδια με τα προηγούμενα έτη, σημειώνεται η 

λειτουργία της Τράπεζας Ηπείρου – Θεσσαλίας και ενός ατμόμυλου. Οι διοικητικές δομές 

περιλαμβάνουν Νομάρχη, Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Διευθυντή Αστυνομίας, 

Διευθυντή λιμένος, Επιθεωρητή Υγείας, Διευθυντή τηλεγραφείου, Διευθυντή Τελωνείου, Πρόεδρο 

Δικαστηρίου, Εισαγγελέα, Διευθυντή Στρατιωτικού νοσοκομείου, Διευθυντή ταχυδρομείου, 

Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη. Παράλληλα, καταγράφονται 7 Προξενεία εν λειτουργία: Γερμανίας, 

Αυστρο-Ουγγαρίας, Γαλλίας, Μεγ. Βρετανίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Τουρκίας. 

Εκτός από τη Μητρόπολη του Αγ. Νικολάου αναφέρονται και άλλες 4 εκκλησίες, όπως επίσης 
1 συναγωγή και 3 τζαμιά. Οι μαθητές της πόλης φοιτούν σε 2 ελληνικά σχολεία, αρρένων – θηλέων. 
Λειτουργούν 3 ξενοδοχεία και εκδίδονται 3 εφημερίδες (Ελευθερία, Φωνή του Λαού, Θεσσαλία). 

Οι επαγγελματικές κατηγορίες έχουν ανέλθει σε 14: Ασφάλειες, Δικηγόροι, Τραπεζίτες, 
Κοσμηματοπωλεία, Καφέ, Ατμοπλοϊκές εταιρείες, Πιλοποιείο, Ζαχαροπλάστες, Μεσίτες, Τυπογραφεία, 
Βιβλιοπωλεία, Γιατροί, Έμποροι, Συμβολαιογράφοι, Εργοστάσιο ζυμαρικών, Φαρμακεία. 
Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των εμπόρων οι οποίοι ανέρχονται σε 41 (έναντι 29 εμπόρων το 1881) 
και των τραπεζιτών (10, έναντι 3 τραπεζιτών το 1881). Όσον αφορά την εθνότητα των επαγγελματιών, 
καταγράφονται 3 Εβραίοι επαγγελματίες (στις κατηγορίες τραπεζίτες, μεσίτες, φαρμακοποιοί) και 9 
ξένοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν έμποροι. 

Για τα επόμενα έτη αναφοράς (1889, 1891) η γενική περιγραφή αναφέρει απλώς τον Βόλο ως 
«Λιμάνι και κύρια πόλη της Θεσσαλίας, 30.000 κάτοικοι. Σιδηροδρομική σύνδεση με Αθήνα». Εκτός 
από τις ίδιες κατηγορίες παραγόμενων προϊόντων, την Τράπεζα Ηπείρου – Θεσσαλίας και 2 
ξενοδοχεία, αναφέρονται τα Προξενεία Γερμανίας, Αυστρο Ουγγαρίας, Βελγίου. Δεν γίνεται καμιά 
αναφορά σε θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και όσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες 
αναφέρονται μόνο Τραπεζίτες (2, ο ένας Εβραίος), Ατμοπλοϊκές εταιρείες, Λαδέμποροι, Έμποροι, 
Φαρμακοποιοί και Εμπορικοί αντιπρόσωποι. 

 

Εικόνα 8: Βόλος 1900 (Πηγή: Ε.Λ.Ι.Α.) 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 29 - 

 

 

3η περίοδος: 1892 – 1900  
Από το 1892 και ως το 1900 (έτη 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900) οι πληροφορίες 

των Οδηγών εμπλουτίζονται ενώ στις θεσσαλικές πόλεις περιλαμβάνονται πλέον και τα Τρίκαλα.  

 
Εικόνα 9: Εξώφυλλα Οδηγών των ετών 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900 (Πηγή: 

SaltResearch) 

 

Λάρισα 1892 – 1900 
Οι γενικές πληροφορίες για τη Λάρισα είναι οι εξής: «Η Θεσσαλία χωρίζεται σε 6 επαρχίες 

(Λάρισα, Βόλος, Αγιά, Τύρναβος, Αλμυρός, Δομοκός - Φάρσαλα) με συνολικά 108.034 κατοίκους και 
πρωτεύουσα τη Λάρισα, στην περιοχή του Πηνειού. Πλούσια και ακμάζουσα πόλη με 13.610 
κατοίκους. Βρίσκεται μεταξύ της Ρούμελης στο Βορρά, της Αλβανίας στα Δυτικά και του Αρχιπελάγους 
στα Ανατολικά. Αποτελεί κέντρο εμπορίου με το εσωτερικό της επαρχίας». 

Η περιγραφή των παραγόμενων προϊόντων παραμένει η ίδια κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών: Βρώσιμα είδη, σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, κριθάρι, μπιζέλια, καπνός, δέρματα προβάτων, 
αμνοερίφια. Άφθονη παραγωγή πολύ εκλεκτών κρασιών από την Αγιά. 

Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της περιοχής αποτελεί η προβλεπόμενη σιδηροδρομική 
σύνδεση της Λάρισας με τον Πειραιά και τα Τουρκικά σύνορα: Σιδηρόδρομος για Βόλο με διάρκεια 
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διαδρομής 2 ώρες και 55 λεπτά. Αναμένονται μεγάλα οφέλη με την ολοκλήρωση της γραμμής Πειραιάς 
- Λάρισα - Τουρκικά σύνορα (υπό κατασκευή). 

Όσον αφορά τα διοικητικά αξιώματα, για τα έτη 1893 και 1894 δεν υπάρχει καμιά αναφορά. 
Το 1895 αναφέρεται Προξενείο Τουρκίας. Το 1896 αναφέρεται Υποπρόξενος Γαλλίας, Τούρκος 
Πρόξενος, Γραμματέας, Δραγουμάνος. Τα έτη 1898 και 1900 αναφέρεται μόνο Υποπρόξενος Γαλλίας. 

Για όλα τα έτη μελέτης αυτής της περιόδου (1892 – 1900) υπάρχει Έλληνας Αρχιεπίσκοπος και 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια (11 ελληνικά σχολεία, 1 
ισραηλιτικό, 2 τουρκικά, 1 γυμνάσιο.)   

Οι κατηγορίες επαγγελμάτων σταδιακά αυξάνονται και το 1900 περιλαμβάνονται 17 
επαγγελματικές κατηγορίες: Δικηγόροι, Τραπεζίτες, Κοσμηματοπώλες, Ξυλεία κατασκευών, 
Αναψυκτικά/ροφήματα, Πιλοπωλεία, Κουκούλια, Σιδηρικά, Προμηθευτές υποδημάτων,  Έτοιμα 
ενδύματα, Βιβλιοπωλεία/χαρτοπωλεία, Γιατροί, Έμποροι, Φαρμακοποιοί, Καταστήματα υλικών, 
Εξαγωγείς καπνών, Υφάσματα.  

Σχετικά με τις εθνικότητες επαγγελματιών, Εβραίοι αναφέρονται στις κατηγορίες: Τραπεζίτες, 
Αναψυκτικά / Ροφήματα, Πιλοπωλεία, Κουκούλια, Έτοιμα Ενδύματα, Φαρμακοποιοί, Εξαγωγείς 
καπνών, Υφάσματα. Καταγράφεται επίσης κι ένας Αρμένιος στο κοσμηματοπώλης.  
 

 

Εικόνα 10: Δικαστήριο Λάρισας στις αρχές του 20ου αι. (Πηγή: Φωτοθήκη Λάρισας) 

 

Βόλος 1892 – 1900 
Από το 1892 ως το 1900 ο Βόλος περιγράφεται απλώς ως «Κύριο λιμάνι της Θεσσαλίας στον 

κόλπο του Βόλου», αλλά κατά τη διάρκεια των ετών βλέπουμε τον πληθυσμό του να μεταβάλλεται. Τα 
έτη 1892, 1893 και 1894 αναγράφεται πληθυσμός 11.029 κατοίκων. Το 1895, 1896 και 1898 ο 
πληθυσμός αυξάνει στους 15.000 κατοίκους ενώ το 1900 οι κάτοικοι γίνονται 20.000.    

Τα έτη 1892, 1893, 1894 και 1895 δεν αναφέρεται καμιά διοικητική δομή. Το 1896 αναφέρεται 
Προξενείο Τουρκίας και το έτος 1898 αναφέρονται Προξενεία Αυστρο Ουγγαρίας, Γαλλίας, Σερβίας. Το 
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1900 προστίθεται και το Προξενείο Βελγίου. Για όλο το διάστημα των ετών 1892 – 1900 δεν δίνεται 
καμιά πληροφορία για θρησκευτικά / εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Την περίοδο αυτή είναι σαφής η ανάπτυξη της πόλης του Βόλου. Από το 1892 αποτελεί βασική 
γραμμή του σιδηροδρόμου Θεσσαλίας. Συνεχίζεται η λειτουργία της Τράπεζας Ηπείρου – Θεσσαλίας 
και αναπτύσσονται αρκετά εργοστάσια (κλωστήριο μεταξιού, εργαστήριο κατασκευής γεωργικών 
μηχανημάτων, αποστακτήριο και αρκετοί μύλοι). Την ίδια περίοδο αρχίζει να λειτουργεί  Υπηρεσία 
ενδομεταφορών από τρεις ελληνικές εταιρείες.  

Από το 1895 προστίθενται οι σιδηροδρομικές συνδέσεις Βόλος – Λάρισα και Βόλος – 
Καλαμπάκα, συνολικού μήκους 220 χλμ. Λειτουργούν 3 ξενοδοχεία, το ΟΛΥΜΠΟΣ α' κατηγορίας και τα 
ΓΑΛΛΙΑ και ΑΓΓΛΙΑ, 2ης κατηγορίας. Εκδίδονται 3 Εφημερίδες. Το 1900 αναφέρεται και η λειτουργία 
του εστιατορίου ΕΡΜΗΣ. 

Οι επαγγελματικές κατηγορίες αυξάνονται ραγδαία από το 1893 κι έπειτα, φτάνοντας τις 43 
το έτος 1900: Ατμοπλοϊκές εταιρείες, Ασφάλειες, Δικηγόροι, Τραπεζίτες, Κοσμηματοπωλεία, Ξύλινες 
κατασκευές, Πιλοπωλεία, Εξαγωγείς τσιγάρων, Μηχανικά στηρίγματα, Κουκούλια, Αντιπρόσωποι, 
Κρύσταλλα και πορσελάνες, Αποικιακά αγαθά, Παντοπωλεία, Σιδηρικά, Ρούχα, Ελαιόλαδα, Αγροτικά 
μηχανήματα, Φορτωτές, Κατασκευαστές, Γιατροί, Έμποροι, Βιβλιοπωλεία, Τυριά, Ακατέργαστα 
δέρματα, Μηχανικοί – Κατασκευαστές, Φαρμακοποιοί, Καταστήματα υλικών, Εμπορικές πληροφορίες, 
Λιθογραφίες, Σάπωνες, Καπνά σε φύλλα εξαγωγείς, Καπνέμποροι, Ραπτομηχανές, Βυρσοδεψεία, 
Υφάσματα, Γυαλικά, Ποτά, Μηχανικοί, Εργολάβοι, Φωτογράφοι / διαφημίσεις. 
Καταγράφονται ξένοι επαγγελματίες στις Ασφάλειες και Εβραίοι στις κατηγορίες Κοσμηματοπωλεία, 
Εμπορικοί Αντιπρόσωποι, Κατασκευαστές, Έμποροι. 

 

Εικόνα 11: Βόλος, οδός Δημητριάδος στις αρχές του 20ου αι.(Πηγή:  Κλιάφα Μ., Θεσσαλία 1881-1981, 

εκατό χρόνια ζωής, Κέδρος, Αθήνα 1983) 
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Εικόνα 12: Διαφήμιση φωτογραφείου Στουρνάρα, Βόλος (Πηγή: Εμπορικός Οδηγός 1898, 

SaltResearch) 

 

Τρίκαλα 1892 – 1900 
Η πόλη των Τρικάλων εμφανίζεται στους Οδηγούς τα έτη 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900 

με τα ίδια πάντα στοιχεία: «Η περιοχή περιλαμβάνει 3 επαρχίες (Τρίκαλα, Καρδίτσα (Cardizza) και 
Καλαμπάκα) με συνολικά 143.143 κατοίκους. Τα Τρίκαλα είναι η πρωτεύουσα με 14.820 κατοίκους».   

Βασικά προϊόντα είναι τα δημητριακά, βοοειδή, μαλλί, δέρματα, καπνά, κουκούλια και ρύζι. 
Λειτουργεί ένας ατμόμυλος. Αναφέρεται η σιδηροδρομική σύνδεση με τον Βόλο από τον οποίο απέχει 
140 km. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για διοικητικές δομές, ούτε για θρησκευτικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Οι βασικές κατηγορίες επαγγελματιών είναι: Τραπεζίτες, Βαμβάκια, Έμποροι (η 
πολυπληθέστερη κατηγορία), Φαρμακοποιοί. Σε κάθε επαγγελματική κατηγορία καταγράφεται και 
μικρός αριθμός Εβραίων.   
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Εικόνα 12: Τρίκαλα 1890 (Πηγή: Φωτοθήκη Λάρισας) 

 

Συμπεράσματα  
Μέσα από τις περιγραφές των Οθωμανικών Επαγγελματικών Οδηγών των τελευταίων 

δεκαετιών του 19ου αι. είναι εμφανής η σταδιακή ανάπτυξη των πόλεων της Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων 
μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της ένταξής τους στο ελληνικό κράτος. Οφείλει να 
σημειωθεί ότι οι καταχωρήσεις των στοιχείων κάθε πόλης στους Οδηγούς δεν μπορούν να θεωρηθούν 
στατιστικά αξιόπιστες, καθώς δεν είναι γνωστά τα κριτήρια συλλογής πληροφοριών, ούτε οι όροι 
επιλογής των επαγγελματιών που αναφέρονται στις σελίδες τους. 

Ωστόσο, είσαι σαφείς οι διοικητικές μεταβολές, η έμφαση στον αγροτικό χαρακτήρα των 
Θεσσαλικών πόλεων αλλά και η ραγδαία εμπορική ανάπτυξη της Λάρισας και του Βόλου που 
σημειώνεται στη χαραυγή του 20ου αι. 

Μεταξύ των τριών πόλεων, είναι φανερό το αναπτυξιακό προβάδισμα του Βόλου. Η ανάπτυξη 
του λιμανιού και η σιδηροδρομική σύνδεσή του με την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις δημιούργησαν 
τις απαραίτητες συνθήκες για τη βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξή του σε σχέση με τη Λάρισα και 
τα Τρίκαλα.  
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Βιβλιογραφία  

Οθωμανικοί Επαγγελματικοί Οδηγοί των ετών 1880, 1881, 1885, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 
1895, 1896, 1898, 1900 

Παπαθεοδώρου Ν., Η παλιά Γέφυρα, εφημερίδα Ελευθερία, Λάρισα, φύλλο της 12ης Οκτωβρίου 2014 
Συλλογή AbdulHamid II, Αρχεία Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης 
Φωτοθήκη Λάρισας 
Κλιάφα Μ., Θεσσαλία 1881-1981, Εκατό χρόνια ζωής, Κέδρος, Αθήνα 1983 
Αρσενίου Λ., Η Θεσσαλία στην Τουρκοκρατία, Επικαιρότητα, 2010 

 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

https://archives.saltresearch.org/  
https://diki.gr (Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου) 
https://elia.org.gr (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) 
https://www.larissanet.gr  
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Λεηλασίες και αυθαιρεσίες των Οθωμανών στη Θεσσαλία 
Κώστας Σπανός 

Εκδότης Θεσσαλικού Ημερολογίου 

 

Οι Οθωμανοί, κατά τη διάρκεια της μακραίωνης  κατοχής της Θεσσαλίας έχουν προβεί σε 
πολυάριθμες λεηλασίες, κυρίως μονών. Στη Λάρισα έθεταν εμπόδια στην άσκηση των θρησκευτικών 
καθηκόντων των χριστιανών της πόλης. Οι ενέργειές τους αυτές έχουν καταχωρισθεί, ως ενθυμήσεις, 
στα παράφυλλα των εκκλησιαστικών βιβλίων, ναών και μονών, από ολιγογράμματους, συνήθως, 
μοναχούς, ιερείς και ψάλτες. 

Στη δίτομη συλλογή μου με ποικίλες ενθυμήσεις, της περιόδου 1404-1881, περιλαμβάνοντα 
σχετικά δείγματα της αγριότητας των Οθωμανών, ένα μέρος από τα οποία θα παρουσιάσω στην 
ανακοίνωσή μου.  

Την περίοδο 1711-1712 οι τουρκαλβανοί ληστές είχαν βάλει στον στόχο τους τη Μονή της 
Παλιοκαρυάς, στην κτηματική περιοχή σήμερα της Κρανιάς Ελασσόνας. Ο μοναχός περιγράφει ως εξής 
τις ληστείες τους: 
«Ἐν ἔτει 1711 ἔδωσεν τερεμέν [πρόστιμο] τό μοναστήρι τόν υἱόν τοῦ Μερμετζῆ καπετάν Χαλήλμπεη 

(…) καί τόν ἄλλο χρόνο μᾶς ἐπῆραν οἱ Ἀρβανίτες ἔξι μουλάρια καί ἐδώσαμεν τζερεμέν τόν ἀδελφό του 

Κιμοτσάκη γρόσια  400».10  

Πότε-πότε οι μοναχοί αντιστέκονταν στη λεηλασία. Ιδού μία σχετική αναφορά με τα 
αποτελέσματα της αντίστασης στην προηγούμενη μονή: 
«‘Ἐν ἔτει 1715 ἐσκοτώθηκαν δύο Τοῦρκοι εἰς τό μοναστήρι Ἀρβανίτες καί ἔδωσαν κλόπα [ἀποζημίωση] 

γρόσια διακόσια, καί τήν ἄνοιξη ἐπάτησαν τό μοναστήρι κλέφτες Ἀρβανίτες  ὁπού ἔρχονταν ἀπό τό 

Κούμ παζάρι ἀπό τόν Τούρναβο, καί ἐπῆραν ἀπό τούς πατριῶτες τοῦ μοναστηρίου 13 ἄλογα καί ὅ,τι 

ἄλλο εἶχαν, ὅλα τά  ἐπῆραν».11 

Την άνοιξη του 1742, Γκέκηδες εμφανίσθηκαν στην Αγιά. Ο μοναχός δεν συνέχισε την 
περιγραφή των γεγονότων φοβούμενος μήπως τον ανακαλύψουν.12  Μεγάλο κακό σημειώθηκε τον 
Μάιο του 1745: 
«έτος 1745 Μαΐω 17 ήρθαν οι Αρβανίτες εις τα Τρίκαλα, εις την Σιλάτηνα [Ρίζωμα] και έκαμαν δέκα 

μέρες και έκαψαν τα Ασμάνη  και τη Βάνηα [Πλάτανο] και εμαζώ[χ]θηκαν τα ριγάτα όλα Τζακάλοις, 

Ρουστοπάνος, Κοντονίκος, Μακρίς, Μάνθος Τζήμουρας, Ζήτρος και [δ]εν ει[μ]πόρησαν να το[υ]ς 

βαρέσου[ν] και ευγίκε ο πασιάς και τους έδοκαι δόδεκα σακούλις άσπρα και χήληα δεκάρια 

φ[ου]σέκια».13 

Τον Αύγουστο του 1763 οι Αλβανοί λεηλάτησαν την Αγιά και έλαβαν από εκεί ένα μεγάλο 
χρηματικό ποσό (20 πουγγιά, δηλαδή 10.000 γρόσια) για να μην κάνουν μεγαλύτερο κακό. 
«Αυγούστου 23, 1763. Ενθίμησι οντας ηλθαν 500 Αρβανίτης και πάτισαν τιν Αγιά και τους πίραν νάχτι 
(μετρητά) και τα μετρούσαν στο χαλί πο[υ]γγια 20».14 

Ο Ιωάννης Οικονόμος, ο Λαρισαίος Λογιώτατος, αναφέρει ότι οι Τούρκοι της Λάρισας ήταν 
«θηριώδεις καί εἰς ἄκρον βάρβαροι».15 Ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Αχιλλίου τους προκαλούσε, 
προφανώς επειδή βρισκόταν στο κέντρο της πόλης και στο πλέον υπερυψωμένο σημείο της. Τον Ιούνιο 
του 1769 τον κατέστρεψαν οι Οθωμανοί με εντολή του Νακούπ μπέη. «Θημήσις ώταν χαλάσαν την 

 
10 Κώστας Σπανός, Θεσσαλικές Ενθυμίσεις 1404-1881. Τόμος Α΄: 14040-1799, Λάρισα 2011, 85. 
11 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 88. 
12 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 107. 
13 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 110-111, αρ. 225. 
14 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 123, αρ. 263 . 
15 Ιωάννης Οικονόμος – Λογιώτατος, Ιστορική τοπογραφία της τωρινής Θετταλίας (1817), εισαγωγή, σχόλια, επιμέλεια Κώστας 
Σπανός, Λάρισα 2005, 79. 
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νηκλησήα στη Λάρσα και τη χαλάση ο αναθηματησμενος ω Νακούπης και αυτός το τρησκατάρατος 
απου τη Λάρσα ύταν. Ηουνιου 14, έτη 1769».16   

Τα ορλωφικά γεγονότα έδωσαν την ευκαιρία στους Αλβανούς να διαπράξουν ανήκουστα κακά 
στη Θεσσαλία. Ήρθαν στη Λάρισα τάχα για να φυλάξουν την πόλη και διέπραξαν τέτοια κακά που δεν 
είχαν ξαναγίνει. Λεηλάτησαν την ελληνική και την εβραϊκή συνοικία των Τρικάλων, με σημαντική λεία, 
πυρπόλησαν την αγορά τους και άρπαξαν από το Καστράκι και από άλλα χωριά πολλά ζώα: 
«1770 ἤφεραν Ἀρβανίταις οἱ ἀγάδες διά φύλαξιν τῆς πολιτείας χιλίους πεντακοσίους καί ἐπέρασαν καί 

ἄλλοι Ἀρβανίταις καί ἐπῆγαν διά τόν Μωρέαν, καί τά κακά ὁπού ἔκαμαν οὔτε ἔχουν σταθῆ ἄλλην βολάν 

[φορά]. 1770 Ἰουλίου 14, ἡμέρα Τετράδη, οἱ ἄνωθεν Ἀρβανίταις ὁπού τούς εἶχαν μπεκτζίδες [φύλακες] 

ἐδιαγούμησαν τά ἐργαστήρια ὅλα του παζαργιοῦ, ἕως 500 τόν ἀριθμόν, καί ἀπάνω εἰς τρεῖς ὥρας ἐκάει 

ὅλο τό τσαρσί [αγορά] καί ἐσκοτώθηκαν Ἀρβανίταις 13, ἐπειδή καί ἦτον δύο ταράφια [φατρίες] καί 

ἐπάτησαν ἀκόμη καί τά Ὀβρέικα τά σπίτια καί τόν ἐπάνω μαχαλά καί τόν κάτω [του Βαρουσίου των 

Τρικάλων]. Ἄσπρα [χρήματα] εὔραν στούς Ἑβραίους περισσότερα ἀπό σαράντα πέντε πουγιά [22.500 

γρόσια]) καί τό ἐπόλοιπο βγιό τους [περιουσία] μαλαματικά τους, στολίδια τῶν γυναικών τους, 

χαλκώματα καί στρωσίδια τους καί μπρισίμι [μεταξωτά υφάματα] καί ἕτερα ἀκόμη ὁπού τό κακόν δέν 

ἐστάθη».17   

«1770 Μαρτίου 25: ἐφυλάκωσαν εἰς τά Τρίκαλα τούς γέροντας καί εὐγῆκαν τήν Κυριακή τοῦ Θωμά, 
καί Ἰουλίου 15 ἔκαυσαν οἱ Ἀλβανίται τό σιαρτζί [αγορά]. εἰς τόν αὐτό καιρόν ἔγιναν πολλά κακά εἰς 
ὅλον τόν κόσμον. Ἔφερον  σκλάβους ἀπό τά χωρία τοῦ Μωρέως καί ἐκατακούρσευσαν ὅλον τόν 
κόσμον, παίρνοντες γελάδια, γομάρια, βουβάλια, μουλάρια καί ἔγυνεν φθορά εἰς ὅλων τόν κόσμων».18  

Η δυστυχία των Θεσσαλών, το 1770, είναι ατελείωτη. Οι Οθωμανοί της Λάρισας δεν 
ανέχονταν, όπως προαννέφερα, την ύπαρξη του ναού του Αγίου Αχιλλίου. Γι’ αυτό, λοιπόν, τον 
κατεδάφισαν τον Ιούλιο του 1770: «Εἰς τόν ἴδιον καιρό [αψο-1770] τό ἥμιση τῶν Τρικάλων πυρί 
κατέκαυσαν καί εἰς τήν Λάρισαν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου κατηδάφησαν, ἤν ὕστερον ὁ 
Λαρίσσης Διονύσιος [Ε΄ Καλλιάρχης] νῦν δέ Ἐφέσου ἀνεκαίνισεν ἐκ βάθρων».19  

Ο λόγιος πρώην οικουμενικός πατριάρχης Καλλίνικος Γ΄, ευρισκόμενος στη Ζαγορά, σημείωσε 
τις βιαιότητες των μουσουλμάνων Αλβανών στη Θεσσαλία τον Ιανουάριο του 1774: «Ἀλβανῶν ἕφοδος 
εἰς Ἑλλάδα καί Θεσσαλίαν καί ἁρπαγαί καί κωμῶν γυμνώσεις καί εἰς Βόλον Ἀλβανῶν ἕφοδος καί 
πόλεμος, ἐμπρησμός οἴκων καί ἐκκλησιῶν καί τροπή Ἀλβανῶν καί φόνος καί φυγή μετ’ αἰσχύνης».20   

Την ίδια χρονιά, άλλα δεινά για τους μοναχούς της Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα: «1774: 
ἀπέρασεν ἐκεῖθεν ὁ Ἐσλάμ μπέης μέ τόν Τενέλ μπέην μέ τέσσαρας χιλιάδας, καί ἐκούρσευσε τό τε 
μοναστήριον καί τά πέριξ χωρία ὅλα. Ἐπῆραν ὅλα τά ἱερά σκεύη, καί τά πράγματα τῆς μονῆς καί τῶν 
πατέρων γελάδια, βόδια καί πρόβατα. ἐγλύτωσαν μόνον τά γήδια ὁπού ἔτυχαν εἰς Ἀργυροπούλι».21   

Ο διορισμός του Αλή πασά Τεπελενλή ως δερβέναγα, κόστισε πολύ ακριβά στους Θεσσαλούς. 
Τα έτη 1787 και 1788 «δυστυχεῖ πολλά ὅλον τό γένος τῶν Χριστιανῶν ἀπό τά δοσίματα καί ἁρπαγές 
καί ἀδικίες, ἐπειδή  (,,,) ἠφάνισεν τούς τόπους τῆς Ρούμελης. Καί οὔτε εἶναι δυνατόν τά κακά ὁπού 
γίνονται νά τά περιγράψη τινάς. Αὐτός εἶναι Ἀλβανίτης ἀπό χώρας Τεπελέν, καί οἱ ἄνθρωποί [του] εἶναι 
ὅλοι γυμνοί, τετραχηλισμένοι, βάρβαροι, ἀνόσιοι, λαίμαργοι, ἀχρεῖοι καί ἀπάνθρωποι πολλά, ὅσον καί 
μισόχριστοι  καί ἄσπλαχνοι».22  

Οι Λαρισαίοι έμειναν χωρίς ναό από το 1770 μέχρι το 1794 και εκκλησιάζονταν στο εξωκλήσι 
της Αίγας Μαρίνας. Μετά από πολλές ενέργειες και φιλοδωρήματα σε όλους, κατάφεραν να εκδοθεί 
ένα σουλτανικό φιρμάνι στις 4 Φεβρουαρίου 1794, το οποίο έφτασε στη Λάρισα στις 27 του ίδιου 
μήνα. Στις 5 Μαρτίου «ἔβαλον θεμέλιον τήν Κυριακή καί ἐδούλευσαν ἡμέραις 36 καί ἐτελείωσαν τῆ 

 
16 Κώστας Σπανός, Θεσσαλικές Ενθυμίσεις… σ. 132, αρ. 291. 
17 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 133-134, αρ. 294. 
18 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 234, αρ. 296.  
19 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 135, αρ. 300. 
20 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 140, αρ. 316. 
21 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 142, αρ. 322. 
22 Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 180-181, αρ. 421.  
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Μεγάλη Παρασκευῆ τό βράδυ εἰς τάς 6 Ἀπριλίου καί ἐδιάβασαν εἰς τάς 9 ὥρας τῆ Ἁγία καί Μεγάλη 
Παρασκευῆ καί τό Μέγα Σάββατον ἔγεινε λειτουργία εἰς τήν παντέρημον Λάρισαν, ὁπού ἦτο 24 
χρόνους χωρίς λειτουργίαν καί ἐδούλευον ὑπέρ τούς διακοσίους μαστόρους ἔξω ἀπό τόν λαόν ὁπού 
βοηθοῦσεν».23 Είναι προφανές ότι η άδειά τους είχε  ημερομηνία λήξης και γι’ αυτό έπρεπε να 
ολοκληρώσουν την ανέγερση του ναού μέχρι το Πάσχα του 1794.   

Το 1803 σημειώθηκε σιτοδεία στη Θεσσαλία. «1803 Ἰουνίου 26, ἦλθεν ὁ Βελή πασιᾶς καί 
ἔμασε [συγκέντρωσε] τό ψωμί [σιτάρι] εἰς τά σπίτια».24 Πασάς ήταν, άρπαξε το ψωμί του κοσμάκη. 
Όταν ο Βελής αποφάσισε να εγκατασταθεί στα Τρίκαλα κατέστρεψε τα σπίτια μιας γειτονιάς και τον 
ναό της Παναγίας. «Ἔτος 1813 Σεπτεμβρίου 4 θήμησις ἦλθεν ὁ Βελή πασιᾶς καί ἐπίρεν μαστώρης καί 
τό μαχαλά ὅλουν τά σπίτια καί τά χάλασεν καί τά ἔκανει σαράγι δικό του, καί ἔβαλεν μαστώρι καί 
ἐχάλασαν τήν Παναγίαν ὁπού εἶναι εἰς Ἁγίαν Παρασκεβήν μαχαλᾶν καί ἐκάνει σαράγι  (…)».25   

Το 1820 λεηλατήθηκε η Μονή του Αγίου Βησσαρίωνα (Δουσίκου). Ο μοναχός έγραψε σχετικά: 
«Εἰς τούς 1820 σωτηρίου ἔτους ἦλθον οἱ ἀλόφυλοι εἰς τό μοναστήριόν μας καί τό καταπάτησαν. ἔλαβον 
λάφυρα ὅσα ηὔραν καί ἄλλα τά ἐκατατζάκισαν   (…)».26  
Τον καιρό της Επανάστασης οι Λαρισαίοι στερήθηκαν και πάλι τον ναό τους. Ο Αμπελακιώτης Ιωάννης 
Λεονάρδος επισκέφθηκε τον ναό το 1823 και τον βρήκε «παρ’ εὐχήν μου τοῦτον τόν ἱερόν ναόν 
μεταμορφωμένον ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν εἰς ὀπλοφυλακεῖον καί πυριτοφυλακεῖον διά τόν μεσολαβοῦντα 
τότε πόλεμον  (…)».27   

Για την επαναλειτουργία του ναού, οι Έλληνες της Λάρισας ξόδεψαν 13.559 γρόσια, για τα 
φιλοδωρήματα των οθωμανών αξιωματούχων. Στο φ.  33α του κώδικα του Αγίου Αχιλλίου υπάρχει ο 
αναλυτικός κατάλογός τους: 
«Ρουσφέτια διά τό ἄνοιγμα τῆς ἐκκλησίας, ἤτοι: 

Τόν μουλᾶν μέ τούς ἀνθρώπους του γρόσια             2.422:20 

Τόν Σαλήχ πασάν ὁμοίως        7.670:30 

Τόν Νακήπ ἐφέντην            500 

Τόν Σουλεϊμάν [μ]πέην                500 

Τόν Ἰζάτ [μ[πέην             500 

Τόν σερδάρην [φρούραρχο] καί ταϊφάδες [ακόλουθοι]           1.014  

Τόν μουφτήν              200 

Ἀνώνυμόν τινα διά τόν Σουλεϊμᾶν[μ]πεην μυστικῶς       1.000  

Πατρικλεμέν μονέδας εις τους άνωθεν           105:06  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Σύνολο γροσίων]                      13.412:16»   

Οι περιπέτειες του ναού δεν είχαν τελειώσει. Ακολούθησε και δεύτερο κλείσιμο, το  1826-

1827, όπως αναφέρεται στο φ. 31β του προαναφερόμενου κώδικα, στο οποίο είναι καταχωρισμένο το 

πρακτικό θεώρησης των λογαριασμών ληψοδοσίας του παγκαρίου. Μεταξύ των άλλων αναφέρονται 

και τα εξής:  

 
23. Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 197, αρ. 468.  
24. Κώστας Σπανός, ό. π., τ. Β΄, σ. 67, αρ. 521.  
25. Κώστας Σπανός, ό. π., τ. Β΄, σ. 603, αρ. 603. 
26. Κώστας Σπανός, ό. π., τ. Β΄, σ. 603, αρ. 684. 
27. Ιωάννης Αναστασίου Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία (εισαγωγή. σχόλια, επιμέλεια Κώστας Σπανός), 

Λάρισα 1992, 50 (α΄ έκδοση Πέστη 1836).   
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«(…) Ἀπό τοῦ  αωκστου, Μαρτίου καης   καθ’ ἤν ἡ αὐτή ἐκκλησία ἠνεώχθη ἐναποτεθέντων 

ἀλλοδεπητῶν (;) βασιλικῶν πολεμοφοδίων, μέχρι τοῦ  αωκζου Ἀπριλίου 1ης, καθ’ ἤν ἐκ δευτέρου 

ἐκλείσθη, ἐναποτεθέντος αὐτῆ πάλιν μέρους τῶν πολεμοφοδίων, εἰς διάστημα δηλ: ἑνός χρόνου καί 

εἴκοσι ἡμερῶν  (…)». 

Ο ναός ανοίχθηκε στις 22 Ιουνίου 1827 και πάλι οι Λαρισαίοι πλήρωσαν αρκετά χρήματα, όπως 

φαίνεται στο φ. 37α του κώδικα του ναού: 

«Ρουσφέτια διά τό β΄  ἄνοιγμα τῆς ἐκκλησίας, ἤτοι: 

τόν Νετζήπ[μ]εην    γρόσια 500 

τόν μουλά ἐφέντην         » 500 

τόν Ἀτά ἐφέντην          »       4.000 

τόν μουτεσελίμην [εισπράκτορα]    » 500 

τόν Πάσαγα        »   50 

τόν Ἰζέτ [μπ]ἐην      » 450 

τόν μουφτήν       »   50 

τόν Πάς Κιατί[μ]πεην     » 100 

τόν τζεπιχανετζήν      »   60 

τόν τοπτζήν [πυροβολητή] Ἀχμέταγα   »   50 

------------------------------------------------------------------------------ 

[Σύνολο]                         γρόσια 6.260» 

Για να προσεγγίσουν τους προναφερόμενους, χρησιμοποίησαν ενδιάμεσα πρόσωπα, τα οποία 

αναφέρονται στο φ. 32β του κώδικα: 

 «6 όκ(όδες) καφέν εἰς τόν σερδάρην [φρούραρχο] καί Χαβούζαγαν διά νά εὐγάλωμεν τά 

ἐκκλησιαστικά πράγματα εἰς τό δεύτερον κλείσιμον τῆς ἐκκλησίας ἠμῶν. Ἀπριλίου 10 (γρόσια) 

43:20».28 

Για όλα τα εκτεθέντα, τα  σχόλια περιττεύουν.                                                       

 

 

 

                                                        

 

 

 
28 Κώστας Σπανός, «Οι περιπέτειες του ναού του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας, 1769/177-1827», Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος, 
Θεσσαλικά Σύμμικτα, Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Βόλος 8 Δεκεμβρίου 2001, Τρίκαλα-Βόλος 2004, 197-203. 
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ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ29 

Κοντού Μαλβίνα 

Ασκούμενη Δικηγόρος, MSc 
e-mail: malvkon63@gmail.com 

 
Περίληψη 
200 χρόνια πριν….. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, «ο Σταυραετός του Ολύμπου» όπως τον αποκαλεί ο 
ιστορικός Τ. Κανδηλώρος30 ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία. 
Ο  Θεσσαλός ήρωας ήταν αρματολός του Ολύμπου. Συντάχθηκε με τους Σέρβους εναντίον των 
Τούρκων, ενστερνίστηκε το όραμα του Ρήγα για μία Παμβαλκανική Επανάσταση με σκοπό την 
αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, πολέμησε με τους Ρώσους κατά των Τούρκων, υπηρέτησε ως 
συνταγματάρχης στο Ρωσικό στρατό και παρασημοφορήθηκε. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και 
αναδείχθηκε από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη κατά τον Αγώνα στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Διακρίθηκε στη μοιραία μάχη του Δραγατσανίου, παγιδεύτηκε  στη Μονή 
Σέκου και έπειτα από πολιορκία  και συνεχείς επιθέσεις των Τούρκων, έβαλε φωτιά στην 
πυριτιδαποθήκη και ανατινάχθηκε στον αέρα  με 11 παλληκάρια του για να μην πέσουν, στα χέρια 
των Τούρκων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θεσσαλός ήρωας,  αρματολός,  Παμβαλκανική   Επανάσταση,  Φιλικός,                                        
Μονή Σέκου,  Μολδοβλαχία, Δραγατσάνι.s 
 
Εισαγωγή 
Στη  Λάρισα31 στην Τρίγωνη πλατεία της πόλης  βρίσκεται η προτομή  του Γεωργάκη Ολύμπιου, 
τοποθετημένη  σε μαρμάρινη  στήλη. 
 
 
 
 
 

https://www.larissanet.gr/2021/07/28/larisa-i-tetragoni-logiki-tis-trigonis-plateias-fot/ 
 

 
29https://schoolpress.sch.gr/korinosontheweb/?p=309 
30 ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  5-8-1964,  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 1772-1821 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 
ΑΘΗΝΑΙ Αρχείο Νίκου Καράσκου, σελ. 22. 
31 https://www.larissanet.gr/2021/07/28/larisa-i-tetragoni-logiki-tis-trigonis-plateias-fot/ 
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                                                  https://schoolpress.sch.gr/korinosontheweb/?p=309   

 
Όπως επίσης και στον πεζόδρομο της Κατερίνης32 συναντάμε το μαρμάρινο άγαλμα του 

Γεωργάκη Ολύμπιου να κρατάει με το ένα χέρι το πιστόλι του και με το άλλο τον δαυλό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%C
F%82_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82 

 

 
32https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%
BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82 
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Στην κεντρική πλατεία της Ελασσόνας, καθώς και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης33 στο πάρκο 
απέναντι από την ΧΑΝΘ, βλέπουμε την  προτομή του Γεωργάκη  Ολύμπιου  και βεβαίως στο Λιβάδι 
Ολύμπου34 στη γενέτειρα του Θεσσαλού ήρωα, αντικρύζουμε  έναν  ολόσωμο, χάλκινο ανδριάντα. 
                                                                             
 
 
 

 

 

 

https://www.digitalglyptotheque.gr/greece_exhibits/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE% 

 

https://www.elassona.com.gr/m_elassona/iprosopa/giorgakisolympios.php 

                                        
Στην Αθήνα, στο Κουκάκι35, στο τέρμα του ομώνυμου πεζόδρομου στη συμβολή με την οδό 

Ανδρούτσου συναντάμε την ορειχάλκινη προτομή του ήρωα της επανάστασης του 1821. Στη 
μαρμάρινη βάση είναι χαραγμένα τα λόγια: 
«ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 1772 – 1821 ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΕΚΟΥ» 
                                     
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/278 - protomi- georgaki-olympio 

 
33  https://www.digitalglyptotheque.gr/greece_exhibits/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE% 
34 https://www.elassona.com.gr/m_elassona/iprosopa/giorgakisolympios.php 
35 https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/278 - protomi- georgaki-olympio 
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Οι προαναφερόμενες πόλεις και όχι μόνο, προσπάθησαν να τιμήσουν με προτομές, με 
αγάλματα, με πλατείες και ονομασίες δρόμων τον Γεωργάκη Ολύμπιο, διότι όπως γράφει ο Σπύρος 
Μελάς, «Ο άντρας ήταν από τη ράτσα των  κλασικών Ελλήνων πολεμιστών. Τα είχε όλα. Τον αδάμαστο 
και ίσιο  χαρακτήρα, το υψηλό φρόνημα, τον μεγάλο και σταθερό ενθουσιασμό, βαθιά  πείρα του 
πολέμου, την άφθαστη τόλμη και την επιβολή στους άλλους. Είναι απάνω από πολλές μορφές  του 
21»36. 
 
Τα Πρώτα  Χρόνια του Γ. Ολύμπιου 

Ο Γεωργάκης  Ολύμπιος, μορφή ανδροπρεπής, με ύφος σοβαρό και βλέμμα αποφασιστικό, 
όπως τον γνωρίζουμε από τους πίνακες στους οποίους παριστάνεται, γεννήθηκε  στο Λιβάδι Ολύμπου  
(του  οποίου η παλαιότερη ονομασία ήταν Βλαχολίβαδο) του Δήμου Ελασσόνας του νομού Λάρισας 
στις 4 Μαρτίου 1772. 

Η  μητέρα του Νικολέτα, ήταν κόρη Λιβαδιώτη  προύχοντα, ο δε πατέρας του Νικόλαος 
καταγόταν από τους φημισμένους αρματολούς του Ολύμπου, τους Λαζαίους37. Δυστυχώς όμως 
πέθανε λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της από επιδημική αρρώστια. Το χαϊδευτικό όνομα  
Γεωργάκης, με το οποίο έμεινε στην  ιστορία, δείχνει τη άμετρη στοργή, τις φροντίδες και τις  
περιποιήσεις της γιαγιάς του Αγνής κι’ ολόκληρης της αρχοντοοικογένειάς του, που τον  είχε 
μοναχογιό38. 

Αργότερα ο Γεωργάκης φοίτησε στο ονομαστό σχολείο του Λιβαδίου κοντά στους 
φημισμένους δασκάλους Ιωνά Σπαρμιώτη και Ιωάννη Πέζαρο. ‘Οταν τελείωσε το σχολείο, 
εκπαιδεύτηκε στο περίφημο στρατόπεδο του θείου του Τόλιου Λάζου, του οποίου ήταν 
πρωτοπαλλήκαρο και κληρονόμησε το αρματολίκι του Ολύμπου (μέρος του καπετανάτου της περιοχής 
των Πιερίων των Λαζαίων και του Ολύμπου)39 απ’ όπου έλαβε και την επωνυμία Ολύμπιος. Με το 
αρματολίκι του Ολύμπου απέκτησε φήμη και δόξα στους αγώνες εναντίον των Τούρκων. 
 
Η Δράση του Γ. Ολύμπιου στα Βαλκάνια 

Σε ηλικία 27 ετών  επικηρύχθηκε από τον Αλή Πασά.  Είναι η εποχή που ο Αλή Πασάς άλλοτε 
με θεμιτά και άλλοτε με αθέμιτα μέσα,  προσπαθεί να απαλλαγεί από τους επικίνδυνους Έλληνες 
αρματολούς, για να πραγματοποιήσει τα σχέδια του. 

Άλλοι αρματολοί και κλέφτες καταφεύγουν στη Σκόπελο και Σκιάθο, ενώ ο  Γεωργάκης 
Ολύμπιος  περνά με αρκετούς οπαδούς του στη Σερβία, όπου το 1804 ξέσπασε η Σερβική Επανάσταση. 

Ο Ολύμπιος, όταν  έμαθε τον σκοπό της σερβικής επανάστασης, σκέφτηκε πως ήρθε η  ώρα 
να λάβει  σάρκα και οστά το όραμα του Ρήγα, που προέβλεπε κοινή εξέγερση όλων των λαών της 
βαλκανικής κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Γι΄αυτό δεν έκανε επιλογή χώρου. Πολεμούσε τον 
Τούρκο, όπου τον συναντούσε. «Ο αγώνας για την λευτεριά, έλεγε, όπου κι αν διεξάγεται  είναι  ιερός, 
πολύ δε περισσότερο εάν  αυτός έχει στόχο τον τούρκο δυνάστη»40. 

Έτσι, φθάνει στη Σερβία και συμμαχεί με τον υπαρχηγό των Σέρβων επαναστατών Χαϊδούκ  
Βέλκο Πέτροβιτς, (με τον οποίον έγινε αδελφοποιτός) διακρίνεται με την ομάδα του σ’ έναν νυχτερινό 
αιφνιδιασμό πολυάριθμου τουρκικού στρατού υπό του Τοπάλ πασά, εξαναγκάζοντάς τον σε 
υποχώρηση και κατόπιν συνεργάζεται και συνδέεται με στενή φιλία, με τον αρχηγό τους τον 
Καραγεώργη. Η λαμπρά αυτή και ειλικρινής συνεργασία  και η σύμπραξις κατά των στρατευμάτων του 
Τοπάλ πασά εις το Βελιγράδιον,  κατέστησαν τον Ολύμπιον αντικείμενον θαυμασμού και λατρείας εκ 

 
36 Συννεφακης  Γ. Νικολαος Θεσσαλονικη 1986 «Γεωργακης Νικολαου Ολυμπιος (1772-1821) Κατω Απο Το Φως Της  
  Ελληνικης Κι Ξενης Ιστοριογραφιας  σελ.141   Όπου Αναδημοσιεύεται Η Εργασία   Του  Γκουμα Ελευθεριου: Λιβάδι 
  Επισκόπησις: Λιβάδι 1973 
37 ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   5-8-1964  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 1772-1821  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  
ΟΛΥΜΠΙΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ Αρχείο Νίκου Καράσκου. σελ.6 
38 ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ σελ.152 όπου αναδημοσιεύεται η εργασία του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕΛΚΟΥ: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) Κατερίνη 1979 
39 https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/40043.html 
40 ΒΕΛΚΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014 « ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ. 12 
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μέρους των Σέρβων», γράφει ο διακεκριμένος ερευνητής και ιστορικός Ι. Κ. Βασδραβέλλης 41. Η 
είσοδος του στην Ρωσική υπηρεσία, αρχίζει με το διορισμό του από τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη ως  
Λοχαγό της Αλβανικής Φρουράς42 του Βουκουρεστίου, την οποία  χαρακτήρισε ως «πρώτη εκτελεστική 
δύναμη της Βλαχίας»43.  

Μέσω του ηγεμόνα Κωνσταντίνου Υψηλάντη, αργότερα γνώρισε και το γιο του, Αλέξανδρου 
Υψηλάντη και αναδείχθηκε από τους πιστότερους και πιο άξιους συνεργάτες του. 

Το 1806, τίθεται επικεφαλής αξιόμαχου  στρατιωτικού σώματος και συμπράττει στους  
πολέμους της Ρωσίας υπό τις διαταγές του αρχιστράτηγου Μιχαήλ Κουτούζωφ ως λοχαγός. Διακρίθηκε 
στη μάχη της Όστροβας και  στη μάχη που έγινε στο Βιδίνι της Βουλγαρίας. 

Για όλες αυτές τις επιτυχίες του, προάγεται στο βαθμό του Συνταγματάρχη του 
Αυτοκρατορικού  Ρωσικού στρατού και για την εξαιρετική ανδρεία που επέδειξε και  σε άλλες μάχες 
παρασημοφορείται με το ανώτερο Ρωσικό Παράσημο της Αγίας Άννης. 

Τα επόμενα χρόνια αγωνίζεται άλλοτε στο πλευρό των Σέρβων κι άλλοτε στο πλευρό των 
Ρώσων και αποκτά δόξα και φήμη μεγάλου πολέμαρχου. Η φήμη και το λαμπρό όνομα του Γεωργάκη 
έφτασε μέχρι τα ανάκτορα της Πετρούπολης και ο Τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄, όχι μόνο τον 
προσέλαβε στην ιδιαίτερη υπηρεσία του, αλλά το 1814 τον πήρε μαζί του ως  στρατιωτικό ακόλουθο 
του στο Συνέδριο της Βιέννης44. 

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία  και δεν έγινε απλό μέλος της, αλλά 
"απόστολος" αυτής. Ο ιστορικός Τ. Κανδηλώρος στην «Φιλική Εταιρεία» μας δίδει την πληροφορία ότι, 
«όταν ο Σκουφάς επί της κλίνης του θανάτου κατακείμενος, κατήρτισε τον κατάλογο των 12 
αποστόλων, πρώτος απόστολος είχεν  αφεθεί  δια την Σερβίαν ο Γεωργάκης Ολύμπιος»45. Επίσης, το 
1817  ανέλαβε και πέτυχε να μυήσει τον εξόριστο αρχηγό των Σέρβων επαναστατών Καραγεώργη 
στους κόλπους της Φιλικής  με στόχο το νέο ξεσηκωμό των  Σέρβων από κοινού με τους Έλληνες, όταν 
θα έφθανε η ώρα της προσχεδιασμένης Επανάστασης. 

Ορκισμένος στις αξίες και τις αρχές της Φιλικής Εταιρείας και έχοντας ενστερνιστεί  το όραμα  
του Ρήγα Φεραίου γύριζε από πόλη σε πόλη κάνοντας ομιλίες. Γνωστή είναι η προφητική για τον εαυτό 
του ρήση ότι: «ο αγωνιστής την ελευθερία ή την κερδίζει μαχόμενος ή την καθαγιάζει πεθαίνοντας»46. 

Πρωταγωνιστής  ο  Γ. Ολύμπιος   στην  Επανάσταση  της Μολδοβλαχίας. 
Το καλοκαίρι του 1820, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Χριστόφορος Περραιβός παρέδωσαν στον 

Γεωργάκη Ολύμπιο επίσημο έγγραφο, υπογραμμένο από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη με το οποίο τον 
διόριζε  Αρχιστράτηγο των στρατιωτικών δυνάμεων στη  Μολδοβλαχία. Ο Ολύμπιος δέχτηκε αυτόν τον 
διορισμό και έδωσε όρκο πως θα θυσιάσει το παν για την επιτυχία του αγώνα: «…διορίζω διά του 
παρόντος μου αρχιστράτηγον του Δουναβικού στρατεύματος τον Κύριον Γεώργιον Ολυμπίτην, 
γνωρίσας αυτόν ενάρετον, πρόθυμον και άξιον να το διοική και να το διευθύνη κατά την 
περίστασιν…»47. Και η απάντηση «…Τώρα δεν μένει άλλο να Σας ειπώ, παρά να Σας βεβαιώσω και 
εγγράφως την γνώμη μου, ότι, οπόταν κριθή αρμόδιος ο καιρός να μας δοθή η αποφασιστική σας 

 
41 ΣΤΑΜΠΟΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29-3-1956 ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ ΤΕΥΧΟΣ Γ΄’ Αίθουσα του Φιλολογικού  Συλλόγου « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  ΑΘΗΝΑ «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ  
ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ», σελ.9, 14 ΒΕΛΚΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014 « ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ.14 
 
43 Για το λόγο αυτό σε πολλά έγγραφα της εποχής ο Γεωργάκης  Ολύμπιος αναφέρεται «Αλβανός Λοχαγός 
44  ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ  ΦΩΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, σελ.155 όπου αναδημοσιεύεται η εργασία   του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΒΕΛΚΟΥ: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821)  Κατερίνη 1979 
45 ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   5-8-1964  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 1772-1821  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ Αρχείο Νίκου Καράσκου, σελ. 12 
46  ΒΕΛΚΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014 « ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ.38 
47 ΒΕΛΚΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014 « ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014, 
σελ.111 
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προσταγή, υπόσχομαι να την εξακολουθήσω με την υστερινήν ρανίδα του αίματος μου, χωρίς ποτέ να 
με δειλιάση καμμία ανθρώπινος περίστασις48».  

 Όταν στις 22 Φεβρουαρίου ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο και κήρυξε την 
Επανάσταση, ο Ολύμπιος γεμάτος ενθουσιασμό τον συνάντησε  με 1.500 παλικάρια στο MIZIL, παρ’ 
όλο που ο Υψηλάντης τού είχε αφαιρέσει τη γενική Aρχιστρατηγία49.  

Σ’ όλη τη διάρκεια της επανάστασης αγωνίστηκε με αυταπάρνηση και ηρωισμό. Στη 
μοιραία μάχη του Δραγατσανίου, με την ένδοξη θυσία του Ιερού Λόχου, στις 7 Ιουνίου 1821,ο  ηρωικός 
Ολύμπιος50 με πολύ κόπο και άμεσο κίνδυνο της ζωής του κατόρθωσε να σώσει τη Σημαία και  μέρος 
του Ιερού Λόχου. Πληγωμένος και ο ίδιος, θρήνησε τον άδικο χαμό τόσων γενναίων παλληκαριών. Ο 
ιστορικός BROFFERIO γράφει χαρακτηριστικά στο σημείο αυτό: «Κάθε τι που μπορούσε να προσφέρει 
ο ενθουσιασμός, η γενναιότητα και το θάρρος το επετέλεσεν την ημέραν εκείνην ο θρυλικός 
Γεωργάκης Ολύμπιος»51. 

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος  συνόδευσε τον Αλέξανδρο  Υψηλάντη μέχρι την Μονή της Κόζιας, 
κοντά στα  Αυστριακά σύνορα. Οι δυο τραγικοί άνδρες αποχωρίστηκαν μέσα σε  συγκινησιακά 
φορτισμένη ατμόσφαιρα. Ο ιστορικός Φιλήμων περιγράφει « επί πολλάς στιγμάς κατεχόμενοι υπό 
λυγμών, δεν ηδύναντο να εναρθρώσωσι το σύνηθες «καλήν αντάμωσιν»52. 

Παραθέτουμε κάποιους στίχους αποσπασματικά από το ποίημα το οποίο συνέθεσε ο 
Αλέξανδρος Υψηλάντης στις ώρες της τραγικής του μοναξιάς και απόγνωσης στις φυλακές της 
Αυστρίας. (Πρόκειται για το ποιητικό αφιέρωμα του Αλέξανδρου Υψηλάντη, κατ΄ανακοίνωση απ’ το 
Αρχείο του κ. Σταύρου Σκοπετέα)53. 
 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ  ΟΛΥΜΠΙΟΥ 

«Ακούσατε τι γένηκε στο μοναστήρι Σέκου 
Όπου εκάη ο ήρωας  ο καπετάν  Γεωργάκης. 

Αχ, φίλε μου γλυκύτατε, Γεωργάκη μου ανδρείε, 
Όταν το ήκουσα εγώ, ο δυστυχής σου φίλος, 

που σφαλισμένος κάθουμαι  μέσα εις το Μπουγκάτζι, 
Ο κεραυνός της λύπης μου έσχισε την καρδιάν μου, 

κλαίουν, θρηνούν τα μάτια μου. Κλαίει και η πατρίς σου,  
……………………………………………………………………………………. 

Όλη η Ελλάς σε έκλαυσε και σε θρηνεί ακόμη 
κ’ εις την απελπισίαν της ματαίως σε φωνάζει, 

τον φίλτατόν της τον υιόν Ολύμπιον Γεωργάκην, 
π’εύμορφος, γενναιότατος, φρόνιμος και ανδρείος 

φίλος, πιστός, καλός, γλυκύς, τρομερός εις τους πολέμους 
και η μεγάλη σου ψυχή λατρεύουσα την δόξαν  
έκαιγ’ από τον φλογερόν έρωτα της πατρίδος. 

 
48  ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ  ΦΩΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ.239 
49 ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ     ΦΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, σελ. 156 όπου αναδημοσιεύεται η εργασία   του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΒΕΛΚΟΥ: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821), Κατερίνη 1979                                                                                                        
50 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B
B%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82 
51  ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ 
ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ. 157 όπου αναδημοσιεύεται η εργασία   του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΒΕΛΚΟΥ: ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821), Κατερίνη 1979 
52 ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   5-8-1964  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 1772-1821  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ  
 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ Αρχείο Νίκου Καράσκου. σελ.19 
53 ΣΤΑΜΠΟΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29-3-1956  ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ   ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ ΤΕΥΧΟΣ Γ΄’ Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΑΘΗΝΑ σελ.23 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο 
ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ» 
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Τω όντι Έλλην ήσουν συ και ως άλλος Λεωνίδας, 
υπερ  πατρίδος και τιμής έχασες την ζωήν σου, 

………………………………………………………… 

Ο θάνατος σου εδόξασε το δυστυχές σου Γένος. 
Με θαυμασμόν τον ήκουσεν Ευρώπη τε κι΄ Ασία, 

      

Μετά την ήττα των επαναστατών στο Δραγατσάνι και την απομάκρυνση του Υψηλάντη, το 
κυριότερο επαναστατικό σώμα που απέμεινε ήταν αυτό του Ολύμπιου, το οποίο είχε συνενωθεί με το 
τμήμα του Ιωάννη Φαρμάκη, αριθμώντας συνολικά 800 περίπου εκλεκτούς ιππείς. Το σχέδιο του 
Ολύμπιου ήταν να περάσουν δια της Μολδαβίας στη Βεσσαραβία και οπό εκεί να κατεβούν στην 
Ελλάδα54. 

Πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις κινούνταν εναντίον τους και μέχρι τα μέσα Αυγούστου, το 
σώμα των Ολυμπίου - Φαρμάκη πολεμούσε καθημερινά τα οθωμανικά αποσπάσματα. Μετά από μια 
εξαντλητική πορεία περίπου δύο μηνών μέσα από ορεινούς όγκους, παραμένουν τελικά μαζί με τους 
Ολύμπιο και Φαρμάκη 350 περίπου πολεμιστές, ενώ από τους υπόλοιπους, άλλοι σκοτώθηκαν και 
άλλοι, ιδιαίτερα όσοι προέρχονταν από γειτονικά μέρη, εγκατέλειψαν τον αγώνα. Οι δύο οπλαρχηγοί 
παγιδεύτηκαν σ΄ ένα αδιέξοδο φαράγγι, όπου βρίσκεται το Μοναστήρι του Σέκου, περικυκλωμένοι από 
τις πολλαπλάσιες δυνάμεις του Κεχαγιά μπέη Κιουτσούκ Αλή. Μετά από ηρωϊκή άμυνα γύρω και μέσα 
στο μοναστήρι , όπου τους είχε κρατήσει, φαίνεται, κι ένα δόλιο μήνυμα του Επισκόπου του ROMAN, 
για την προστασία δήθεν των θησαυρών της Μονής, γράφεται ο τραγικός επίλογος55. 

 Έτσι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1821, από το πρωί άρχισε η στενή πολιορκία της μονής από τις 
πολλαπλάσιες δυνάμεις των Τούρκων. Ο Θ. Γόρδων στην Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
αναφέρει ότι ο Γεωργάκης στην απελπιστική θέση που βρισκόταν απηύθυνε στους συντρόφους του 
την εξής προσλαλιά: «Αδελφοί, εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει μόνον ένδοξον θάνατον πρέπει να 
ευχόμεθα (... ...) ελεύσεται πιθανώς ημέρα, καθ’ ην η πατρίς θέλει συλλέξει τα οστά μας και θέλει 
μεταφέρει αυτά προς ενταφιασμόν εις την κλασικήν γην των προγόνων μας.»56. 

Ο Ολύμπιος κλείστηκε με 11 πιστούς συμπολεμιστές του στο κωδωνοστάσιο της Μονής, το 
οποίο είχε μετατρέψει σε μπαρουταποθήκη, ενώ ο Φαρμάκης με τους υπόλοιπους άντρες υπεράσπιζε 
τις υπόλοιπες θέσεις. Απορρίπτοντας τις προτάσεις του εχθρού για παράδοση, ζήτησε από τους 
συντρόφους του να φύγουν, όσοι ήθελαν να γλυτώσουν, από το κωδωνοστάσιο. Ο ιστορικός Σπ. 
Τρικούπης, με τον οποίον συμφωνεί και ο Φιλήμων λέγει ότι «(…………) Εγώ θα καώ, είπε εις επήκοον 
των συμπολεμιστών του, σεις δε, αν θέλητε φύγετε, ιδού σας ανοίγω εγώ την θύραν»57. Και την άνοιξε 
διάπλατη. Αλλά, κανείς από τους ανώνυμους αυτούς ήρωες δεν έφυγε. Κι ο Γεωργάκης βάζει  τη φωτιά  
μεσ’ στο μπαρούτι και  ανατινάζεται στον αέρα μαζί με τα γενναία παλικάρια του, συμπαρασύροντας 
και πολλούς Τούρκους, που είχαν ήδη εισέλθει στο καμπαναριό. Έτσι, τήρησε στο ακέραιο  την 
υπόσχεση, που είχε δώσει στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, «υπόσχομαι να αγωνιστώ ως την υστερινήν 
ρανίδα του αίματός μου χωρίς ποτέ να με δειλιάσει καμμία ανθρώπινος περίστασις». 

Ο Φαρμάκης αντίθετα, συνθηκολόγησε και παραδόθηκε με τους υπόλοιπους πολεμιστές του, 
μετά τις διαβεβαιώσεις του Αυστριακού Προξένου Ουδρίσκη. Οι Τούρκοι όμως, δεν σεβάστηκαν τη 
συμφωνία και όλους  τους εκτέλεσαν. 

 
54 ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, σελ.61 όπου αναδημοσιεύεται η εργασία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ της 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Τ.1 
55 ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ  Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙ ΞΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, σελ.122  όπου αναδημοσιεύεται η εργασία   του Γεωργίου Κ. Σταμπολή , Προέδρου 
του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών: Διάλεξις στην Ιστορική & Λαογραφική  Εταιρεία των Θεσσαλών, ΑΘΉΝΑ στον 
Παρνασσό.Τόμος ΣΤ’.Τεύχος Γ’. 29-3-1956  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ο Μεγάλος Αγωνιστής του Εικοσιένα το καύχημα της 
τιμής και θυσίας». 
56 ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   5-8-1964  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 1772-1821  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 
ΑΘΗΝΑΙ Αρχείο Νίκου Καράσκου. σελ.20 
57 ΦΡΑΓΚΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ   5-8-1964  «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 1772-1821  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΤΩΝ «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 
ΑΘΗΝΑΙ Αρχείο Νίκου Καράσκου. σελ.21 
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Ο Φωριέλ, στη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών της σύγχρονης Ελλάδας , μας παρέδωσε 
μ’ έναν πρόλογό του γεμάτο απέραντο θαυμασμό στο μεγάλο ήρωα Ολύμπιο δυό τραγούδια του λαού 
για τον επικό χαλασμό του Σέκου58.  

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΗ 

 

Πέντε πασάδες κίνησαν από την Ιμπραΐλαν. 

Στράτευμα φέρουν περισσόν, πεζούραν και καβάλλαν. 

Σαίρουν και τόπια δώδεκα, και βόλια χωρίς μέτρον. 

 Έρχεται κι’ ο Τσαπάνογλους από το Βουκουρέστι. 

 Έχει ανδρείον στράτευμα, όλον Γιανιτσαραίους, 

Στα δόντια σαίρουν τα σπαθιά, στα χέρια τα τουφέκια. 

Τότ’ ο Γεωργάκης  φώναξεν  από το μοναστήρι. 

«Πού είσθε, παλληκάρια μου, λεβέντες μ’ ανδρειωμένοι; 

Γλίγωρα. ζώστε τα σπαθιά, πάρετε τα τουφέκια. 

Πιάστε τον τόπο δυνατά, πιάστε τα μετερίζια, 

 Ότι Τουρκιά μας πλάκωσε και θέλει να μας φάγη». 

Δίχως ψωμί, δίχως νερό, τρεις μέραις και τρεις νύχταις.  

Βαριά βαρούσαν τον εχθρόν  κάτω  στο Κομπουλάκι. 

Τούρκων κεφάλια έκοψαν κοντά τρεις χιλιάδαις. 

Και ο Φαρμάκης φώναξεν από το μοναστήρι. 

«Αφήτε τα τουφέκια σας, σύρετε τα σπαθιά σας, 

Γιουρούσι απάνω κάμετε, στον   ΆηΛιάν εβγήτε». 

Οι Τούρκοι το εχάρηκαν, τρέχουν στο μοναστήρι. 

Τότ’ ο Φαρμάκης, ζωντανός,  φώναξ’ από του Σέκκου. 

«Πού είσαι , Γιώργο μ’ αδερφέ και πρώτε καπετάνε; 

Τουρκιά  πολλή μας πλάκωσε, και θέλει να μας φάγη. 

Ρήχνει τα τόπια σαν βροχήν, τα βόλια σαν χαλάζι». 

Ο Γιώργος τοτ’ είχε χαθή, και πλέον δεν τον είδαν. 

 

Συμπεράσματα 
Σχετικά με την πατριωτική δράση του Γεωργάκη Ολύμπιου, όλοι οι ιστορικοί της Επανάστασης 

του 1821, Έλληνες και ξένοι εξαίρουν την αφοσοίωση του Γεωργάκη Ολύμπιου στην επανάσταση για 
την απελευθέρωση της πατρίδας, τα κατορθώματά του, τον ηρωισμό του, την ευρύτητα και το 
μεγαλείο του νου του, την ηθική του ανωτερότητα. 

Ο Παπαρρηγόπουλος πάντα τον αναφέρει «ὡς καλόν κ’ ἀγαθόν Γεωργάκην», ο Τρικούπης 
αποφαίνεται, πως το ηρωϊκό του τέλος υπερέβαλε την ανθρώπινη φύση κι ακόμα ο Μέντελσον 
Μπαρτόλδυ, ο Χέρτσμπεργκ, ο φειδωλός στους επαίνους και δύστροπος  Φίνλεϋ, τον εκθειάζουν και 
τον ανυμνούν ανεπιφύλαχτα, σαν άνθρωπο, σαν στρατιωτικό, σαν ήρωα, σαν στύλο του Ελληνισμού 
στην επανάσταση του 182159. 

 
58 ΣΤΑΜΠΟΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29-3-1956  ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ ΤΕΥΧΟΣ Γ΄’ Αίθουσα του Φιλολογικού  Συλλόγου « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» ΑΘΗΝΑ, σελ.26 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο 
ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ» 
59 ΣΤΑΜΠΟΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29-3-1956  ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  ΤΜΗΜΑ     
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ ΤΕΥΧΟΣ Γ΄’ Αίθουσα του Φιλολογικού  Συλλόγου  « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΑΘΗΝΑ, σελ.26 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ» 
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Ακόμη, ο Δημήτρης  Σταματόπουλος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο «Μακεδονία», τόνισε σε 
ομιλία του πως «οι δύο αυτοί αρματολοί–Γεωργάκης  Ολύμπιος και Ιωάννης Φαρμάκης - θα 
μπορούσαν να συγκριθούν σε δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική αντίστοιχη με αυτή του 
Κολοκοτρώνη στην Πελοπόννησο»60.  

Και πολλοί άλλοι Έλληνες και ξένοι ασχολήθηκαν σε μελέτες τους για τον Γεωργάκη Ολύμπιο. 
Ο Σέρβος Ι. Ντζόρτζερη, ο Ρουμάνος Νικ. Γιόργκα, ο Γούδας, ο Σπύρος Μελάς, ο Μιχ. Λάσκαρης. Ο 
ιστορικός Βασδραβέλλης γράφει ότι μοναδικό έμβλημα στη ζωή του Ολυμπίου υπήρξε η φιλοπατρία, 
η τιμή, η πίστις, η εθελοθυσία61. 

Σαν σύνοψη της τιμής και του θαυμασμού μας στον Γεωργάκη Ολύμπιο ας 
σιγοτραγουδήσουμε το δημοτικό τραγούδι, το οποίο ανά δύο δεκαπεντασύλλαβους στίχους, 
επαναλαμβάνει τρίτο στίχο, επίσης σε δεκαπεντασύλλαβο, με την επίκληση στον  Γεωργάκη Ολύμπιο. 

Το ποίημα  αυτό είναι ανώνυμου συγγραφέως και μελοποιήθηκε το 2002 από τον τότε 
Διευθυντή ορχήστρας της ΕΡΤ 3 και  μουσικοσυνθέτη Άκη Γεροντάκη. 

 

Αφήνω  γειά στον Όλυμπο 
Και γειά στα κορφοβούνια 
Σε σας λημέρια μ’ έρημα 

Πλατάνια με τους ίσκιους. 
 

Γεωργάκη  μ’  καπετάνιε μου 
Τ’ Ολύμπου το ξεφτέρι ! 

 
Αφήνω γειά στους σταυραϊτούς 

Και σ ’ όλα τα ξεφτέρια 
Βρυσούλες με τα κρύα νερά 

Και χαμηλοί μου κάμποι. 
 

Γιωργάκη  μ’ καπετάνιε μου 
Τ’ Ολύμπου το ξεφτέρι ! 

 
Αφήνω γειά  στον  ήλιο 
Και στ’ αργυρό φεγγάρι 

Που μού ’φεγγε να περπατώ 
Σαν άξιο παλληκάρι 

 
Γιωργάκη  μ’  καπετάνιε μου 

Τ’ Ολύμπου το ξεφτέρι !62 
 

Το ποίημα αυτό το κατέγραψε ο Γιάννης Αδάμου στο βιβλίο του 'Τα κλέφτικα δημοτικά 
τραγούδια της Επαρχίας Ελασσόνας στην Επανάσταση του 1821’ -  Ελασσόνα 1971. 

 

Φωτογραφίες  
https://schoolpress.sch.gr/korinosontheweb/?p=309 

 
60https://e-ptolemeos.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82-
%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD/ 
61 ΣΤΑΜΠΟΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29-3-1956  ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
ΤΟΜΟΣ ΣΤ’ ΤΕΥΧΟΣ Γ΄’ Αίθουσα του Φιλολογικού  Συλλόγου  « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ΑΘΗΝΑ, σελ.27 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο 
ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ» 
62 https://www.youtube.com/watch?v=CnDwCgZaH8c 
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https://www.larissanet.gr/2021/07/28/larisa-i-tetragoni-logiki-tis-trigonis-plateias-fot/ 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B7%C
F%82_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82 
https://www.digitalglyptotheque.gr/greece_exhibits/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE
%AC%CE% 
https://www.elassona.com.gr/m_elassona/iprosopa/giorgakisolympios.php 
https://topoimnimis.keni.gr/index.php/el/mnimeia/item/278 - protomi- georgaki- olympio 
https://www.youtube.com/watch?v=CnDwCgZaH8c   ( Τραγούδι ) 
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Ο αρματολισμός στη Θεσσαλία και η σχέση αρματολών-κοινότητας. Η οικογένεια των 

Μπασδέκηδων του Πηλίου 
Καλλιόπη Γουργιώτου 

Φιλόλογος, MEd στην Ιστορία, Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία 
kgourgiotou@gmail.com 

 
Περίληψη 
Διαρκή εφιάλτη της οθωμανικής κρατικής μηχανής στο βαλκανικό χώρο αποτελούσε το πρόβλημα της 
υποταγής των ορεινών πληθυσμών, από τους οποίους ξεπήδησαν οι κλέφτες. Στο πλαίσιο αυτό οι 
τουρκικές αρχές ανέθεσαν τη φύλαξη των διόδων και την ασφάλεια των αρματολικιών σε ορισμένους 
κλέφτες, τους αρματολούς. Ο Σουλεϊμάν Α΄(1520-1566) διαίρεσε τον ελληνικό χώρο σε δεκατέσσερα 
αρματολίκια, έξι από αυτά στη Θεσσαλία. Τα αρματολίκια αποτέλεσαν το αρχικό κύτταρο της 
αντιστασιακής οργάνωσης του ελληνισμού. Μολονότι οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι αρματολοί με 
την κοινότητα προσδιορίζονται πρωτίστως από τη βία και την αυθαιρεσία, οι αγρότες θαύμαζαν τους 
κλεφταρματολούς και τους τραγούδησαν στα τραγούδια τους. Οι κλεφταρματολοί μετατρέπονται σε 
ήρωες που συμβολίζουν την ανυποταγή στο κράτος και στους φορείς του. Η παρουσία τους επιφέρει 
την ισορροπία στα τοπικά κέντρα εξουσίας, συνεπάγεται σε ένα βαθμό την αυτονόμηση της κοινότητας 
και διασφαλίζει την αυτάρκεια και την ασφάλεια των κοινοτήτων από ληστρικές επιδρομές. Ανάμεσα 
στις θεσσαλικές οικογένειες που ανέδειξαν αρματολούς ήταν η οικογένεια των Μπασδέκηδων του Πηλίου. 
Οι Μπασδέκηδες μετέχουν στην Επανάσταση, αλλά και στα κινήματα του 1854 και 1878. Σκοπός της 
παρούσας εισήγησης είναι να φωτίσει τη σημασία του αρματολισμού στην αφύπνιση της εθνικής 
συνείδησης των υπόδουλων της Θεσσαλίας και την προσφορά των Μπασδέκηδων στον αγώνα για την 
ελευθερία ως το τέλος του 19ουαι. 

Λέξεις κλειδιά: αρματολισμός, σχέση αρματολών-κοινότητας, Πήλιο, Μπασδέκηδες  

Εισαγωγή 
Η οργάνωση του αρματολικού συστήματος ανάγεται στο 14ο-15ο αιώνα μετά την εγκατάσταση 

των Τούρκων Κονιάρων στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και την απώθηση των 
ντόπιων στα ορεινά (Βακαλόπουλος, Απ., 1991). Στις νέες τους πατρίδες οι άνθρωποι του κάμπου δεν 
ήταν εύκολο να ζήσουν. Οι ελλιπείς πόροι ζωής, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, οι ανεπαρκείς μηχανισμοί 
ασφάλειας και η αδυναμία επιβολής της τάξης ανάγκασαν πολλούς να κατεβαίνουν στους κάμπους 
και να ληστεύουν είτε Τούρκους είτε Έλληνες (Τσάρας, 1971). Ενθαρρύνονταν μάλιστα κι από την 
παρουσία ξακουστών ομάδων κλεφτών στους ορεινούς όγκους του Βερμίου, των Πιερίων, του 
Ολύμπου, των Χασίων, της Πίνδου (Βακαλόπουλος, Απ., 1991). 

Στο πλαίσιο αυτό οι τουρκικές αρχές αναθέτουν τη φύλαξη των διόδων και την ασφάλεια μιας 
ορισμένης περιοχής που την ονόμασαν αρματολίκι σε ορισμένους κλέφτες, οι οποίοι υπηρετώντας την 
οθωμανική αυτοκρατορία ονομάζονται αρματολοί. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Βακαλόπουλο «τα 
αρματολίκια αποτελούν το αρχικό κύτταρο της αντιστασιακής οργάνωσης του ελληνισμού κατά τους 
πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας… Οι αρματολοί συχνά μετέβαλαν τον πολιτικό ρόλο που είχαν 
αναλάβει και στρέφονταν κατά των Οθωμανών. Ο θεσμός του αρματολού θεωρείται κατά τη διάρκεια 
της τουρκοκρατίας ταυτόσημος με εκείνον του κλέφτη» (Βακαλόπουλος, Κ.,1987, σ.44)  

Ο Σουλεϊμάν Α΄(1520-1566) διαίρεσε τον ελληνικό χώρο σε δεκατέσσερα αρματολίκια: πέντε 
στη Μακεδονία, έξι στη Θεσσαλία (Όλυμπος, Μαυροβούνι, Χάσια, Άγραφα, Πατρατζίκι, Μαλακάσι) και 
τρία στην Αιτωλοακαρνανία ((Βακαλόπουλος, Κ.,1987, σ.44-45). Αργότερα αναφέρονται και αυτά των 
Τρικάλων, της Όθρυος και του Πηλίου. 

Σχετικά με την οργάνωση των αρματολικιών μας διαφωτίζει με το έργο του «Ενθυμήματα 
Στρατιωτικά» ο Νικόλαος Κασομούλης (1940-1942). Κάθε αρματολίκι που συνήθως ταυτιζόταν με έναν 
καζά (διοικητική διαίρεση) είχε έναν αρχηγό που ονομαζόταν καπετάνιος και εκλεγόταν από μια 
επιτροπή: τον αντιπρόσωπο του πασά, τον καδή και από μουσουλμάνους και χριστιανούς προύχοντες 
της περιφέρειας του αρματολικιού. Η εκλογή του καπετάνιου, επικυρωνόταν από έγγραφη διαταγή 

mailto:kgourgiotou@gmail.com
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του καδή. Η αμοιβή των αρματολών προερχόταν από ένα ειδικό φόρο το «αρματολιάτικο». Φυσικά 
απολάμβαναν ορισμένα προνόμια, όπως τη χρήση των όπλων και το βασικότερο την απαλλαγή από 
ορισμένους φόρους. Οι αρματολοί απέκτησαν ισχυρή επιρροή, αλλά και οικονομική ευμάρεια. 

Ορισμένοι ασκούσαν είτε νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες ως κτηνοτρόφοι, έμποροι, 
γαιοκτήμονες, ενοικιαστές φόρων ή δανειστές είτε μη νόμιμες, όπως την είσπραξη μεγαλύτερων 
φόρων ή την προσφορά προστασίας έναντι ιδιαίτερης αμοιβής (Γιαννούχου,2017, σ.90). Από την άλλη 
είχαν καθήκον να εξασφαλίζουν την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή τους. Το αρματολίκι, ακόμη, 
έγινε κληρονομικό προνόμιο μιας οικογένειας. 

Με την έκρηξη της Επανάστασης δημιουργήθηκαν τα πρώτα διλήμματα σχετικά με τη στάση 
που έπρεπε να κρατήσουν οι αρματολοί, καθώς έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα προνόμια που είχαν 
ή να πολεμήσουν για την εθνική ανεξαρτησία χάνοντας τα κεκτημένα τους. Τις περισσότερες φορές, 
επέλεγαν αν θα πολεμήσουν και με ποιους θα συνταχτούν (Ροδάκης, 1975: 205 & Κασομούλης, 1940: 
318, 434). Για αυτό μετά την έκρηξη της επανάστασης στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα δεν 
παρατηρήθηκαν σοβαρές προσπάθειες για την τακτική οργάνωση του τόπου και του στρατού, όπως 
στην Πελοπόννησο. Οι καπετάνιοι έγιναν δυνατότεροι και ανεξάρτητοι και δρούσαν απομονωμένα και 
ασυντόνιστα. Η φιλοχρηματία και οι μικρές φιλοδοξίες τους για την κατοχή του αρματολικιού τους 
οδήγησαν σε ένα ολέθριο ανταγωνισμό (Γουργιώτου, 2021: 155-157).  

Η σχέση των αρματολών με την κοινότητα 
Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι αρματολοί με την κοινότητα προσδιορίζονται πρωτίστως από 

τη βία και την αυθαιρεσία που χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές τους. Κατά τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν «οι 
κλεφταρματολοί ήταν εξαρτημένοι από τους χωρικούς όσον αφορά την τροφοδοσία, την 
πληροφόρηση και τη στρατολόγηση. Επίσης τους επέβαλλαν χαράτσι και με τον όρο αυτό εννοείται 
τόσο ο νόμιμος μισθός του αρματολού, που πληρωνόταν από το κοινοτικό ταμείο, όσο και οι επιπλέον 
επιβαρύνσεις που απαιτούσαν οι κλέφτες και αρματολοί από τους χωρικούς. Στην περίπτωση που ο 
μισθός καθυστερούσε, οι αρματολοί έκαιγαν τα χωριά…  Άλλα τους εισοδήματα ήταν η τοκογλυφία, η 
ληστεία και τα λύτρα» (Μπούσχοτεν, 1991, σ.15).  

Συνέπεια της βίαιης συμπεριφοράς των αρματολών είναι ο φόβος των ραγιάδων. Ο Αλέξης 
Πολίτης επισημαίνει: «ο θεσμός των αρματολών ρίζωσε ακριβώς πάνω στη συνείδηση του φόβου 
αυτού. Και για να κρατήσει τη θέση του ο αρματολός, έπρεπε να εμπνέει ο ίδιος περισσότερο φόβο 
από τους αντίπαλους του κλέφτες.» (Πολίτης, 1987,σ.28-29). 

Ωστόσο, ο Fauriel διακρίνει και ένα άλλο συναίσθημα ανάμικτο με το φόβο, το θαυμασμό. 
Κάνοντας λόγο για τη φήμη των καπετάνιων, σημείωνε :«ίσως να υπήρχε και λίγος φόβος στα 
συναισθήματα που αυτοί οι άνδρες γεννούσαν στους συμπατριώτες τους, άλλα υπήρχε πολύ 
περισσότερος θαυμασμός και εθνική υπερηφάνεια... (Fauriel, 1824, σελ. LXX.). Γεννιέται, λοιπόν, το 
ερώτημα γιατί οι αγρότες, θαύμαζαν τους κλεφταρματολούς και τους τραγούδησαν στα τραγούδια 
τους.  

Μια πρώτη εξήγηση κατά τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν είναι το γεγονός ότι είχαν τους ίδιους 
εχθρούς. Τόσο οι κλεφταρματολοί όσο και οι αγρότες ήταν εξαρτημένοι από τους τοπικούς άρχοντες. 
Η σύγκρουση μεταξύ κλεφταρματολών και αρχόντων παίρνει τη μορφή μιας ηθικής σύγκρουσης και 
μετατρέπει τον κλεφταρματολό σε ήρωα που συμβολίζει την ανυποταγή στο κράτος και στους φορείς 
του(Μπούσχοτεν, 1991, σ.21). 

Μια δεύτερη εξήγηση που οι ραγιάδες θαύμαζαν τους κλεφταρματολούς ήταν ότι οι 
κλεφταρματολοί προστάτευαν τα χωριά από φοροεισπράκτορες ή από επιδρομές Τουρκαλβανών. Από 
τις αρχές του 18ου αι ως το πρώτο τέταρτο του 19ου, η ύπαιθρος υποφέρει από τις αυθαιρεσίες της 
αλβανοκρατίας. Αυτό συνέβαινε έντονα κατά την περίοδο του Αλή πασά. (Ζέρβας, 2007, σ.23-25). 
Τρίτον, η παρουσία των αρματολών συνεπάγεται σε ένα βαθμό την αυτονόμηση της κοινότητας. Με 
την εξέλιξη του αρματολισμού συντελείται η διαφοροποίηση των κοινοτικών μηχανισμών από τους 
μηχανισμούς της κατάκτησης. Η διεύρυνση και σταθεροποίηση του αρματολικού μηχανισμού 
μαρτυρεί ανεπίστρεπτες διεργασίες αποδιάρθρωσης του συγκεντρωτικού συστήματος της 
οθωμανικής εξουσίας. (Κοταρίδης, 1993, σ.77). 
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Τέλος, η οργάνωση σε αρματολίκια διασφαλίζει την αυτάρκειά των κοινοτήτων, γιατί ο 
αρματολός δε στρατολογεί απεριόριστα, αλλά ακόμα και σε περιόδους πολέμου, διαφυλάσσει το 
παραγωγικό δυναμικό της κοινότητας. Η εγκατάσταση αρματολικών σωμάτων προσαρμόζεται στις 
δυνατότητες τροφοδοσίας της κοινότητας τους (Κοταρίδης, 1993, σ.71). 

Ο αρματολισμός στη Θεσσαλία 
Η ένταξη της Θεσσαλίας στο πασαλίκι του Αλή πασά, γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα-την οποία 

εξουσίασε είτε άμεσα ο ίδιος είτε έμμεσα μέσω του γιου του, Βελή πασά, ο οποίος χρημάτισε δύο 
φορές διοικητής της-είναι ένα γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο γι’ αυτήν την περιοχή. Αν 
εξαιρέσουμε κάποιες θετικές όψεις αυτής της διοίκησης (για παράδειγμα τη βελτίωση του οδικού 
δικτύου και την ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις) οι συνέπειες της ήταν πολύ αρνητικές για τον ντόπιο 
πληθυσμό, ιδίως για τον χριστιανικό: υπερφορολόγηση, αυθαίρετες εισπράξεις φόρων, αρπαγές γαιών 
χωρικών και μετατροπή τους σε τσιφλίκια κλπ. Η Θεσσαλία, μια περιοχή με μεγάλες εκτάσεις γης και 
σημαντική οικονομική ανάπτυξη, συντέλεσε στην ανάδειξη του Αλή πασά αλλά και του γιου του Βελή 
στους μεγαλύτερους γαιοκτήμονές της. Οι κάτοικοι, όμως, δεν ευημερούσαν και κατέφευγαν στη 
ληστεία και την κλεφτουριά στα βουνά της Πίνδου και των Χασίων. 

Οι γνωστότερες θεσσαλικές οικογένειες που ανέδειξαν αρματολούς ήταν οι Μπουκουβαλαίοι των 
Αγράφων, οι Στουρναραίοι του Ασπροποτάμου, οι Μπλαχαβαίοι των Χασίων, οι Λαζαίοι του Ολύμπου, οι 
Τσαραίοι της Ελασσόνας και του Κάτω Ολύμπου, κ.α.  

Μια οικογένεια, ωστόσο, που η φήμη της παρέμεινε στα τοπικά θεσσαλικά πλαίσια παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι οι Μπασδέκηδες, που δε ρίζωσαν πάνω στη συνείδηση του φόβου και στην 
επιδεικτική βία, όπως άλλοι αρματολοί, αλλά κατά τον Αλέξη Πολίτη « έφτασαν στην εξουσία με πράξεις 
λιγότερο τρομακτικές οπωσδήποτε, αλλά …ακόμη και όταν ή δύναμη τους είχε εμπεδωθεί, αυτή 
διάλεγε άλλους δρόμους για να επιπλεύσει ή να πολλαπλασιαστεί» (Πολίτης,2003:29) 

Οι Μπασδέκηδες, 1780-1840 
Οι Μπασδεκαίοι έχοντας αρματολίκι τους το Πήλιο, από το 1780 ως το 1840 είχαν επισήμως 

υπό τις διαταγές τους 200 αρματολούς, και πολλούς άλλους ανεπίσημα. Αυτοί ήταν και το πρώτο σώμα 
των επαναστατών κατά τις διάφορες επαναστατικές κινήσεις στο Πήλιο. 

Ό Κασομούλης τοποθετεί τους Μπασδέκηδες ως παλικάρια του Τόσκα από τα Γρεβενά. Ο 
πρώτος Μπασδέκης, ο Στέργιος ή Αστέρης, φεύγει από το χωριό Περιβόλι νοτιοδυτικά των Γρεβενών, 
μεταξύ 1770-1779, μετά από συμπλοκή με Τουρκαλβανούς στην οποία κατέσφαξε πολλούς, κι 
εγκαθίσταται στην περιοχή Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου. Στο Πήλιο, η πρώτη παρουσία του Στέργιου 
Μπασδέκη συνδέεται με την απόκρουση ενός Ντελεχούσου, πιθανόν τον «ζορμπά Ντιλιλούση». Η 
δεύτερη γνωστή πολεμική δραστηριότητα του Μπασδέκη είναι η νίκη του επί του Δελή Αχμέτη την 
άνοιξη του 1785, ο οποίος επιτίθεται ανήμερα του Σταύρου στη Μακρινίτσα. Με την επιτυχία του 
αυτή, ο Μπασδέκης «έλαβε κοινωνική ισχύ». Ένα χρόνο μετά σε μια άκρως χαρακτηριστική σύγκρουση 
του καπετάνου με τον τοπικό προύχοντα της Μακρινίτσας Γιαννιό Αμούντζα, ο Μπασδέκης 
στερεώθηκε στη θέση του. «Έλαβε μεγάλην υπόληψιν και επέκτεινε τη δράση του μέχρι Ριζόμυλο και 
Κυρλή (Αρμένιο σήμερα)» (Πολίτης, 2003:2-7).  

Η αρχηγία του Αστέρη Μπασδέκη αναγνωρίστηκε από τη Βαλιδέ Σουλτάνα, μητέρα του 
Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Α΄, που έβγαλε και σχετικό διάταγμα (ιραντέ) αναγνώρισης. Το 1804 ο 
Στέργιος έκτισε στο δρόμο Ζαγοράς-Βόλου φυλάκιο -παρατηρητήριο, γνωστό σήμερα με το όνομα 
Μπασδέκη-Καλύβα. Καλά εγκατεστημένος στη θέση του, αρχίζει να φροντίζει αλλιώς για τη φήμη του. 
Έτσι από το 1791 ως το 1797, κτίζει μια βρύση στο δρόμο Λέστιανης- Κερασιάς, χρηματοδοτεί την 
εικονογράφηση της μονής του Αγίου Νικολάου, στο Πάου Αργαλαστής, χτίζει την εκκλησία της μονής 
Αγίας Παρασκευής, τα μοναστήρια Άγιος Αθανάσιος στο Λαύκο και Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στη 
Συκή, η Μετάστασις της Θεοτόκου στη Λαμπινού και την εκκλησία στη Μακρινίτσα. Ανάμεσα στα 1797 
και 1799 σκοτώνεται σε μοιραία σύγκρουση με τον κλέφτη Σταμάτη (Πολίτης, 2003:8-10).  

Ο αδερφός του Αθανάσιος που τον διαδέχεται, συνέχισε τις αφιερώσεις και να υπερασπίζεται 
τα χωριά του. Οι Αρβανίτες έχουν πια αποτραβηχτεί, περισσότεροι ήταν τώρα οι κίνδυνοι από το 
Αιγαίο. Έχουμε τη μνεία του Κασομούλη για το επεισόδιο όπου συμμετείχε κι ο Νικοτσάρας, το 

https://el.wikipedia.org/wiki/1840
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φθινόπωρο του 1814, ενάντια πειρατών που επιτέθηκαν στο χωριό Συκή. Ηγέτης της πανστρατιάς των 
Πηλιορειτών δεν είναι άλλος από τον Θανάση Μπασδέκη . Δολοφονήθηκε όμως αργότερα, μεταξύ 
1814-1820. Τον διαδέχεται ο πρωτότοκος γιος του Στέργιου, ο Κυριάκος, στον οποίο αναγνωρίζεται 
ευρύτερη δικαιοδοσία στις επαρχίες Βελεστίνου, Αλμυρού και Δομοκού, λίγο πριν από την 
επανάσταση(Πολίτης, 2003:10-15). 

Ο Κυριάκος Μπασδέκης έχοντας σπάνια ηγετικά προσόντα είναι από τους πρώτους που 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Άνθιμο Γαζή. Στις 10 Απριλίου 1821 οι Φιλικοί του Πηλίου 
αποφάσισαν την έναρξη της Επανάστασης με Στρατιωτικό Αρχηγό τον Κυριάκο Μπασδέκη. Στις 5 
Μαΐου του 1821 οι πολεμιστές του Πηλίου στου Μπασδέκη το καλύβι (σημερινό "Χάνι του Ζήση) 
περίμεναν το σύνθημα του Άνθιμου Γαζή. Στις 10 Μαΐου οι Πηλιορείτες πολιόρκησαν το φρούριο του 
Βόλου. Στην μάχη που ακολούθησε πληγώθηκε βαρύτατα ο Κυριάκος Μπασδέκης, ο οποίος 
μεταφέρθηκε στο Τρίκερι. Ο Πασάς της Λάρισας Μαχμούτ Δράμαλης στέλνει στρατό και πνίγει την 
Επανάσταση. Αργότερα, το 1823 οι Τούρκοι επιτίθενται κατά των Επαναστατών που έχουν 
δημιουργήσει νέες εστίες στην περιοχή Αργαλαστής-Τρικερίου. Κατά την μάχη εκεί στις 8 Μαΐου 1823 
σκοτώνεται ο Κυριάκος Μπασδέκης και καταστρέφονται τα χωριά Αργαλαστή, Προμύρι και Λαύκος 
(Μακρής, 2007: 9-12). 

Τον αγώνα του Κυριάκου θα συνεχίσει ο αδερφός του Μήτρος Μπασδέκης. Οι Τούρκοι, με 
αρχηγό το Μεχμέτ Ρουσήτ πασά, αφού ξεκαθάρισαν την κατάσταση στα χωριά του Πηλίου, στις αρχές 
του 1823, βάδισαν προς το νότιο Πήλιο και χτύπησαν τις δυνάμεις του Μήτρου, που είχε έδρα την 
Ζαγορά, και των άλλων καπεταναίων στο Λεφόκαστρο. Οι επαναστάτες αναγκάστηκαν τότε να 
αποσυρθούν στο Τρίκερι και να ενωθούν με το κύριο ελληνικό σώμα που διοικούσε ο Καρατάσος 
(Ιστορία Ελλ. Έθνους, 1977, τ.ΙΒ:291,302-303). Ο Μήτρος προετοιμάζει και άλλη εξέγερση κατά το έτος 
1827. Αποστέλλει μάλιστα επιστολή προς τον Κωλέττη για την προστασία του πληθυσμού και για την 
προετοιμασία της εξέγερσης. Ο Μητρός δολοφονείται το 1828 και τον διαδέχεται ο αδελφός του 
Ιωάννης (Μακρής, 2007:9-12). 

Ο Αλέξης Πολίτης, αναφερόμενος στη φήμη τους στην εποχή εκείνη διαπιστώνει μέσα από την 
μελέτη εγγράφων της εποχής τους ότι «αυτή, χωρίς να είναι ευκαταφρόνητη, παρέμεινε στα τοπικά 
θεσσαλικά πλαίσια». Ωστόσο, αξίζει να προσέξουμε το πώς πήρε τον τίτλο ο Μπασδέκης. «Δεν 
προηγήθηκε η τυπική για τη Ρούμελη κλέφτικη δράση, δεν ζήτησε να αποδείξει με πράξεις βίας πως 
αν δεν του δίνονταν το καπετανάτο η ησυχία δεν θα μπορούσε να παγιωθεί. Δεν ήτανε ντόπιος στα 
μέρη, τον φώναξαν για φύλακα, και σ' όλη τη δράση του στο Πήλιο δεν φαίνεται πως χρειάστηκε να 
καταφύγει ποτέ στην «παρανομία» του κλέφτη, να βγει ζορμπάς, σύμφωνα με την ορολογία της 
εποχής. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού κανείς άλλος αρματολός εκείνα τα χρόνια 
δεν έμεινε ατάραχος στη θέση του. Με την κυριαρχία του Αλή, ως και οι πιο ισχυροί καπεταναίοι, 
Κοντογιάννηδες, Σταθάδες, Λαζόπουλοι κ.λπ., αναγκάστηκαν πολύ συχνά να μεταλλάξουν ρόλους (και 
συμμαχίες φυσικά). Ο Μπασδέκης όχι, ούτε ντόπιους αντίπαλους είχε (όλες του οι επιχειρήσεις είναι 
ενάντια σε επιδρομείς κλέφτες ή πειρατές, ποτέ σε εντοπίους) ούτε φαίνεται να ανακατεύτηκε στις 
διαμάχες αρματολών Αλή» (Πολίτης, 2003:21).  

Μια τέτοια στάση εξηγείται από δύο κατεξοχήν παράγοντες, σχετικούς μεταξύ τους, 
παρατηρεί ο Αλέξης Πολίτης. Ο πρώτος είναι η απουσία της ντόπιας κλεφτουριάς. Βρισκόμαστε στην 
καλύτερη ακμή του Πηλίου: καλλιέργειες εμπορευματικές, με πρώτο το μετάξι, συνάμα παρουσία 
δευτερογενούς επεξεργασίας (εργαστήρια) και παράλληλη δυνατότητα αποδημίας (έμποροι, 
ναυτικοί), στοιχεία που, μαζί με τη χαμηλή φορολογία των πηλιορείτικων χωριών, απομακρύνουν από 
την άμεση πίεση της πείνας και της απόγνωσης ένα ευρύτερο φάσμα του πληθυσμού. Και ακόμα 
απουσία κτηνοτροφίας έξω από την οικιακή. Όλα αυτά ευνοούν την απουσία επιτόπιων κλεφτών, που 
αν υπήρχαν δεν θα μπορούσε να ριζώσει ο Μπασδέκης, ξένος καπετάνος, στο Πήλιο. Έτσι η διαδικασία 
της αναρρίχησης στην εξουσία πέρασε από άλλους δρόμους για τον Μπασδέκη. Ο δεύτερος λόγος που 
ο Μπασδέκης αποκλίνει από την τυπική συμπεριφορά της ρουμελιώτικης αρματολικής ηγεσίας, είναι 
πως η οικονομική άνθηση στο Πήλιο έφερε και νέα πολιτισμικά πρότυπα, δηλ. σχολεία, λόγιους, αλλά 
και καθημερινές συμπεριφορές: άνετα σπίτια, κήπους, ευρωπαϊκή αμφίεση. Δεν είναι βέβαια οι 
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Μπασδέκηδες που θα ηγηθούν στις μεταλλαγές αυτές, άλλα κοινωνικά στρώματα προωθούσαν τις 
ριζοσπαστικές συμπεριφορές (Πολίτης, 2003:21-23).  

Οι Μπασδέκηδες μετέχουν λοιπόν στην Επανάσταση, αλλά κρατούν το αρματολίκι του Πηλίου 
ως το 1840. Αργότερα ωστόσο μετέχουν και στα κινήματα του 1854 και 1878.  

Βαρδής Μπασδέκης, 1854 
Στις 23 Μαρτίου 1854 συγκεντρώνονται στον Άνω Βόλο ο καπετάν Βαρδής Μπασδέκης από 

την Μακρινίτσα και άλλοι, συνολικά 1000 άνδρες. Την 25η Μαρτίου αιφνιδιαστική επίθεση του 
Αβδούλ Πασά με 4000 στρατιώτες διαλύει τους επαναστάτες. 11 εθελοντές φιλέλληνες από την 
Πολωνία και την Ουγγαρία περικυκλώνονται και μετά από 2ωρη μάχη σκοτώνονται. Όσοι σωθήκαν 
αποτραβήχτηκαν στην περιοχή της Μακρινίτσας (Ιστορία Ελλ. Έθνους, τ.ΙΓ). 
 

Ζήσιμος Μπασδέκης και Μαργαρίτα Μπασδέκη, 1878 
Τελευταίος αγωνιστής υπέρ της ανεξαρτησίας από την οικογένεια των Μπασδέκηδων ήταν ο 

Ζήσιμος Μπασδέκης. Είχε σπουδάσει νομικά, αλλά ακολούθησε το στρατιωτικό στάδιο. Το 1878 η 
επανάσταση είναι σε εξέλιξη και στα χωριά της περιοχής του Αλμυρού και στα χωριά του Πηλίου 
εκδηλώνεται συνεχής πολεμική δραστηριότητα και εχθροπραξίες (μάχες, κάψιμο χωριών). Σύμφωνα 
με τη μαρτυρία αυτόπτη εθελοντή, του Κων.Κούκη (1881, σ.27-30), πριν τις 6 Φεβρουαρίου 1878 ο 
Ζήσιμος Μπασδέκης, μοίραρχος της χωροφυλακής με 200 εθελοντές ενισχύει τους επαναστάτες της 
Μακρινίτσας, οι οποίοι εκλέγουν προσωρινή κυβέρνηση και προκηρύσσουν την ένωσή τους με την 
Ελλάδα. Στις 6 Φεβρουαρίου οι επαναστάτες, στα δυτικά της Μακρινίτσας στην θέση "Σταυρός" του 
βουνού «Σαρακηνός», αντιτάσσονται στην τούρκικη δύναμη του Ισκεδνέρ πασά, αποτελούμενη από 
4000 άνδρες και δύο πυροβόλα. Στην πάλη συμμετέχουν και γυναίκες της Μακρινίτσας, ανάμεσά τους 
η νεαρή Μαργαρίτα Μπασδέκη Μαλιούφα. 600 Τούρκοι και 150 Έλληνες οι νεκροί. Οι Τούρκοι ζητούν 
συνθηκολόγηση. Από την μάχη ελάχιστοι γλύτωσαν και μεταξύ αυτών η Μαργαρίτα Μπασδέκη 
Μαλιούφα, η οποία θα πεθάνει ξεχασμένη το 1928 (Ακριβής εξιστόρησις γεγονότων…,1895: 56-57). 
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Η Ραψάνη και οι ξεσηκωμοί του 19ου, μέσα από τα τοπωνύμια της κοινότητας 
Πανταζή Χάϊδω 

Βιβλιοθηκονόμος MSc, Υπεύθυνη Δ. Β. Ραψάνης του Δ. Τεμπών 
rapsanilibrary@yahoo.gr 

 

Περίληψη  
Μέσα από την μελέτη των τοπωνυμίων, θα προσπαθήσουμε να δούμε την καταγραφή της ιστορίας του 
τόπου στα χρόνια της επανάστασης του 1821 όπως αυτή καταγράφηκε με τις ονομασίες των περιοχών. 
Από το τοπωνύμιο Ράψιανη, τα ναωνύμια, τα πετρογέφυρα μέχρι τις ξεχασμένες βρύσες, οι ονομασίες 
δείχνουν το διάβα της ιστορίας. Τα περισσότερα τοπωνύμια χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα  χωρίς να 
έχουν αλλοιωθεί από το χρόνο, αναδεικνύουν μάχες, ιστορικές προσωπικότητες της κοινότητας, 
στρατηγικές τοποθεσίες, αγροτικές περιοχές. Αποτυπώνονται στους στρατιωτικούς χάρτες της 
περιοχής από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας μέχρι τις μέρες μας αποδεικνύοντας την σημασία τους, 
που αποτυπώθηκε τόσο γερά στην συλλογική μνήμη της κοινότητας, που ακόμα και οι αλλαγές που 
έγιναν δεν έσβησαν τις παλαιότερες ονομασίες. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ραψάνη , Τοπωνύμια, Ιστορία του τόπου, Ναωνύμια, Βρύσες 
 
Εισαγωγή  

Η ιστορική κοινότητα της Ραψάνης, γνώρισε μεγάλη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη το 
18ο και 19ο αιώνα. Η ύπαρξη του οικισμού καταγράφεται από το τέλος του 7ου αιώνα μ. Χ. και 
δημιουργήθηκε από την συνένωση άλλων μικρότερων  οικισμών. Την περίοδο της επανάστασης, στη 
Ραψάνη και την γύρω περιοχή, υπήρχαν επαναστατικοί πυρήνες, που όμως δεν κατόρθωσαν να 
απελευθερώσουν την περιοχή και ενσωματώσουν την Θεσσαλία στο ελληνικό κράτος. Το αρματολίκι 
του Κάτω Ολύμπου με πρωταγωνιστές την οικογένεια των Τζαχειλαίων είχε έδρα την Ραψάνη και 
συμμετείχε σε πολλά επαναστατικά κινήματα της ευρύτερης περιοχής. Τα τοπωνύμια της περιοχής, 
όπως έχουν αποτυπωθεί στη κοινοτική μνήμη, μπορούν να μας δείξουν την ιστορίας του τόπου. Οι 
ονομασίες των μονοπατιών, των αγροτικών περιοχών, οι βρύσες και τα ρέματα, οι ναοί και τα αλώνια, 
κουβαλάνε την ιστορία του τόπου μέσα από την ονομασία τους. Πολλά φέρουν τούρκικα, σλαβικά, 
αρβανίτικα, βλάχικα ονόματα αποτυπώνουν τις μετακινήσεις των πληθυσμών στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας και ειδικότερα από την περιοχή της Ραψάνης. 
 
Το όνομα Ραψάνη 

Η Ραψάνη είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική πλαγιά του όρους Σοποτός του Κάτω Ολύμπου 
σε υψόμετρο 550 μ, με υπέροχη θέα προς τα παράλια του νομού Λάρισας,τις εκβολές του Πηνειού 
ποταμού και το Θερμαϊκό κόλπο. Η Ραψάνη έχει γραπτή ιστορία έξι αιώνων. Η κατάληξη όμως του 
ονόματος της μαζί με πολλά άλλα ευρήματα μας οδηγούν πιο πίσω, πριν από το 12ο αιώνα. Το όνομα 
Ραψάνη { Ράψανη < Ράψ-ιανη } ανήκει στην ομάδα των ονομάτων οικισμών και τοπωνυμίων με την 
κατάληξη -ιανη και μας κατατοπίζει για τις αλλαγές που συντελέστηκαν στον οικισμό στους αιώνες που 
πέρασαν και παρέμειναν στην ιστορία του τόπου χαραγμένα σε αλώνια και βρύσες, εκκλησίες και 
πλαγιές. 

Το 1425 στη Ραψάνη ζούνε ήδη 25 οικογένειες, και με την εισβολή των Οθωμανών στη 
Θεσσαλία υπήρχε ήδη διαμορφωμένος βυζαντινός οικισμός. Η Ραψάνη όπως και άλλα χωριά ήταν 
βακούφι, μιας και η ονομασία αυτή συμπληρώνει ως υποκοριστικό πολλές περιοχές της Ραψάνης και 
της γύρω περιοχής της. Στο στρατιωτικό χάρτη της Ραψάνης - Τέμπη που τυπώθηκε στη Βιέννη στα 
1909 ( αρχείο Δ. Β. Ραψάνης ), πολλά από τα παλιά τοπωνύμια της περιοχής έχουν μεταφερθεί 
αυτούσια στο χάρτη. Το ίδιο συναντάμε στο χάρτη του ΓΥΣ του 1986, που συμπεριλαμβάνονται τα 
τοπωνύμια της περιοχής όπως αναφέρονται ακόμα και σήμερα.  

Η πιο συστηματική και ενημερωμένη μελέτη των τοπωνύμιων της Ραψάνης ανήκει στον 
αείμνηστο καθηγητή κ. Δουμακή Θανάση, που δημοσιεύτηκε στο Θεσσαλικό ημερολόγιο στο τόμο 64, 
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σελ. 273-302. Οι ονομασίες των περιοχών είναι τόσο δεμένες με τον τόπο, που ακόμα και αν ένα 
τοπωνύμιο αλλάξει, οι κάτοικοι το προφέρουν με την παλιά ονομασία. Για παράδειγμα, στις ετήσιες 
δηλώσεις των αγροτών της περιοχής, πολλές περιοχές αναφέρονται με διαφορετικές ονομασίες 
παρόλο που είναι οι ίδιες, καθώς όταν δηλώνονταν ο κάθε αγρότης μετέφερε τις δικές του μνήμες 
στους τοπογράφους και πολλές περιοχές του χωριού έχουν μία και παραπάνω ονομασίες. 
 
Τα τοπικά τοπωνύμια της Οθωμανικής εποχής 

Το πέρασμα των Οθωμανών από την περιοχή καταγράφεται σε αρκετά τοπωνύμια της 
περιοχής. Οι Τούρκοι δεν είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή δημιουργώντας συνοικία, ερχόταν μόνο σε 
ετήσια βάση για το μάζεμα των φόρων. Παρόλο αυτά αρκετά τοπωνύμια είναι τουρκικά ενώ άλλα 
συνδέονται με προσωπικότητες της εποχής που διέπρεψαν στους αγώνες ή στα γράμματα ή ήταν 
προεστοί. Το πιο χαρακτηριστικό τοπωνύμιο που συνδέεται με ιστορικό πρόσωπο είναι η Βρύση 
Βαρσάμη που συνδέεται με τον περίφημο προεστό της Ραψάνης την περίοδο αυτή τον Βαρσάμη. 
Αναλυτικά η περιοχή Βρύση - πηγή στη θέση Βαρσάμη βρίσκεται βορειοδυτικά του Ναού του Αγίου 
Κωνσταντίνου. Ο Βαρσάμης όπως αναφέρεται  στο Εγκυκλοπαιδικό βιογραφικό λεξικό Νεότερης 
Θεσσαλικής Ιστορίας του Α. Οικονόμου, ήταν δημογέροντας της Ραψάνης όπου φυλακίστηκε για τρία 
χρόνια από τον Αλή Πασά για να αναγκαστεί να συναινέσει στην τσιφλικοποιήση της Ραψάνης. Παρά 
τη φυλάκιση, δεν  υπέκυψε και ο Αλή Πασάς αναγκάστηκε να τον στείλει πίσω στην πατρίδα. 

Όπως αναφέρεται στο Κατάστιχο του Αγίου Αθανασίου, που βρήκε και κατέγραψε ο Κ. Σπανός 
το 1981, ο γερό-Βαρσάμης χρημάτισε επίτροπος στη ενορία του Αγίου Αθανασίου από 1808-1821. 
Επίσης αναφέρεται στο ομώνυμο έργο του Α. Καρκαβίτσα ο Ζητιάνος στην σελίδα 11 “Ήταν τότε 
παντοδύναμος ο Αλής στα Γιάννινα και ο Βελής ο γιός του, ήταν πασάς στον Τύρναβο. Κάποιος του 
επαίνεψε τον κάμπον αυτόν και, κατά τη συνήθεια του, ορέχτηκε να τον αποχτήσει. Επαράγγειλε στον 
Βελή να προκαλέσει τους προεστούς των χωριών και με περιποιήσεις και φοβερίσματα, να τους 
αναγκάσει να του κάμουν παραχωρητήριο. Όσα χωριά είχαν καλούς προεστούς αντιστάθηκαν τότε. Ο 
Γεροβαρσάμης της Ραψάνης ο πρώτος, τρία χρόνια έκαμε φυλακισμένος στα Γιάννινα και τα μύρια 
υπόφερεν από τον Αλή αλλά δεν υπόγραψε να παραδώσει το χωριό. Στην Κρανιά ,όταν επήγε.....” 

Το πέρασμα του Χασάν Μπέη, καταγράφεται στη Βρύση Χασάν Μπέη, τουρκικό κυριώνυμιο 
στα Τσαίρια. Ο Χασάν Μπέης ήταν γιος του Τουραχάνογλου Ομέρ Μπέη, εγγονός του κατακτητή της 
Θεσσαλίας, ο οποίος διέμεινε κατά πάσα πιθανότητα στη Λάρισα και από το πέρασμα του έμεινε το 
τοπωνύμιο στην πηγή της περιοχής. Η αγάπη των Οθωμανών για τις βρύσες καταγράφεται και σε μια 
άλλη πηγή του χωριού με γάργαρο νερό την Βρύση Κιούγκι, που στα τούρκικα σημαίνει υδραγωγείο. 

Σύμφωνα με το Γ. Παρίση, ο Βελής πασάς του Τυρνάβου, γιος όπως αναφέραμε του Αλή Πασά, 
κατά την επίσκεψη του τα καλοκαίρια στη Ραψάνη προτιμούσε το νερό της πηγής αυτής. 

Οι λόγιοι της εποχής έχουν επίσης τα δικά τους τοπωνύμια ακολούθως: Γοβδελάς Δ. - 
Γοβδελάς Μ.: περιοχές στα όρια του Προφήτη Ηλία. Ο Γοβδελάς ή Παναγιώτου Παν. Δημήτριος 1780-
1831, ήταν λόγιος από τη Ραψάνη και ο αδελφός του επίσης, ο Γοβδελάς ή Παναγιώτου Παν. Μιχαήλ 
(18ος-19ος αιώνα). Η άνθηση των γραμμάτων την αναφερόμενη περίοδο, αποτυπώθηκε στα 
τοπωνύμια, το όνομα των δύο σημαντικών λογίων της εποχής, στενών συγγενών του επισκόπου 
Πλαταμώνος και Λυκοστομίου Διονυσίου, το αποδεικνύει με το καλύτερο τρόπο. Άλλο τοπωνύμιο είναι 
το Βησσαρίων: περιοχή στον Προφήτη Ηλία που φέρει το όνομα του μοναχού Βησσαρίων, αδελφού 
του περίφημου μελωδού Αναστάσιου του Ραψανιώτη 1735 -αρχές του 19ου. 

Η πιο παλιά περιοχή του χωριού καταγράφεται στην περιοχή Παλιά, όπου υπάρχει και η 
ομώνυμη βρύση. Βρίσκεται ανατολικά του ναού της Παναγίας, δίπλα στο ναό του Αγίου Γεωργίου εκ 
Ραψάνης (πρώην επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστομίου) και οι περισσότεροι ιστορικοί την 
αναφέρουν ως περιοχή πολύ συχνά. 
 
 
 
Ναώνυμια 
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Τα ναώνυμια του χωρίου συνδέονται με τους ναούς του οικισμού, κτίσματα τα περισσότερα 
της εποχής που αναφερόμαστε. Οι εκκλησιές του χωριού είναι ονομαστές. Από τον ιερό ναό του Άγιο 
Αθανάσιο στην επάνω συνοικία, κτίσμα του 1770, το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων 1778, στο δάσος 
απέναντι από τον οικισμό που φέρει επίσης το όνομα των αγίων, δάσος των Αγίων Θεοδώρων. Την 
ίδια περίοδος και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 1858. Το παλαιότερο κτίσμα του οικισμού είναι 
ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου 1544. 
 
Κλέφτες και αρματολοί στα τοπωνύμια της Ραψάνης 

Το αρματολίκι του Κάτω Ολύμπου έδρασε την περίοδο 1839, και οι ονομασίες των 
τοπωνυμίων το καταδεικνύουν. Το σπήλαιο της  Βρυσλιού ή Λιάκ’τρύπα στον προφήτη Ηλία, που οι 
αναφορές μιλάνε και για ομώνυμη βρύση, αναφέρουν την περιοχή ως κρησφύγετο του 
κλεφταμαρτολού Λιάκου, υπαρχηγού του Καπετάν Διαμαντή. Υπάρχει  δημοτικό τραγούδι για τον 
κλεφταρματολό. Το τοπωνύμιο Κλεφτονέρι - βρυσούλι, βρίσκεται στην ίδια περιοχή περίπου και 
αναφέρεται και αυτό σε βρύση -πηγή. Η περιοχή Κωτούλα, στα όρια της Ραψάνης με Κρανιά, είναι 
κυριώνυμιο και συνδέεται με τον τόπο εκτέλεσης του κλεφταρματολού Κωτούλα. Όπως και η περιοχή 
στον προφήτη Ηλία Βασιλάγα, κάτω από τα Ταμπούρια και συνδέεται πιθανόν με κάποιο αγά της ίδιας 
περίοδο. 
 
Τουρκικά τοπωνύμια στη Ραψάνη 

Φυσικά δεν λείπουν οι τουρκικές λέξεις σε πολλά τοπωνύμια του χωριού με το πιο 
χαρακτηριστικό το τοπωνύμιο Παζάρι (pazar): η κεντρική πλατεία της Ραψάνης, που συνδέεται με το 
κέντρο της τοπικής και κοινωνικής ζωής του χωριού. Απέναντι από το χωριό συναντάμε τα Ταμπούρια 
(tabur) τάγμα στρατού, προμαχώνας στη θέση του Προφήτη Ηλία, θέση στρατηγικής σημασίας για την 
περιοχή. Τα λιβάδια της περιοχής τα αποκαλούμε Τσιαίρι (cayir)περιοχή βόρεια της Ραψάνης στα 
σύνορα με Καλλιπεύκη και Κρανιά. Παρομοίως η θέση Μπαίρι (bayir) χέρσος τόπος, περιοχή κάτω από 
το νεκροταφείο της κάτω συνοικίας. 

Η ενασχόληση των κατοίκων με την βαφή των κόκκινων νημάτων αντικατοπτρίζεται στο 
τοπωνύμιο Κιρχανάς (Kerhane) εργαστήριο βαφείο νημάτων, στα όρια του νεκροταφείου της Αγίας 
Μαρίνας αλλά και στο τοπωνύμιο Βρακοζούνη μαχαλά, συνοικία νοτιοδυτικά του οικισμού. Τα 
καγκίολια, που δηλώνουν γύρισμα, στροφή και ονομάζεται περιοχή με στροφές. Η περιοχή Νταιλιάν’ 
(duman) σημαίνει όμορφη γυναίκα και το τοπωνύμιο ντουμάν, που σημαίνει πυκνός καπνός. Η βρύση 
του Κατή ή Γκατή, ανατολικά της Καλλιπεύκης σημαίνει ιεροδικαστής. Τέλος Γκαραγκάτσ' ή Καραγάτσ’ 
¨: το δέντρο φτελιά, περιοχή στα Προσήλια. 
 
Μαθαίνω τα τοπωνύμια του τόπου 

Τα τελευταία χρόνια στις δράσεις που οργανώνει κάθε καλοκαίρι η βιβλιοθήκη έχουν 
ενσωματωθεί μια σειρά περιπάτων με οδηγό τα τοπωνύμια της περιοχής. Οι δράσεις απευθύνονται 
σε μικρούς και μεγάλους και έχουν σκοπό την κατανόηση της τοπικής ιστορίας μέσω της εμπειρικής 
επαφής με τον τόπο. Μάλιστα οι συγκεκριμένες δράσεις είναι πολλές αγαπητές από το κοινό και 
σχεδιάζονται κάθε χρόνο, με διαφορετική διαδρομή. Παράλληλα τα σκαλοπάτια της Δημοτικής 
βιβλιοθήκης Ραψάνης διακοσμούνται από τα τοπωνύμια του χωριού, χωρισμένα τμηματικά. 
Ανεβαίνοντας στην βιβλιοθήκη ο επισκέπτης αλλά και ο ντόπιος έρχεται σε επαφή με μια σταγόνα 
ιστορίας. 
 
Συμπεράσματα 

Η συστηματική μελέτη της ιστορίας των τοπωνυμίων κάθε περιοχής, μας οδηγεί στην 
καλύτερη κατανόηση της τοπικής ιστορίας που συνδέεται με την εθνική μας ιστορία. Πολλά από τα 
τοπωνύμια της περιοχής κουβαλάνε την ιστορία του τόπου αιώνες πολλούς και την ανακαλύπτουμε 
σιγά σιγά, εμπειρικά μερικές φορές και σε συνδυασμό με τις ιστορικές πηγές. 
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Οι στοχευόμενες δράσεις της Δημοτικής βιβλιοθήκης Ραψάνης, με βάση τα τοπωνύμια της 
περιοχής της, βοηθάνε τα παιδιά κυρίως και στην συνέχεια τους ενήλικες να αγαπήσουν την ιστορία 
του τόπου τους, να την κατανοήσουν και να νιώσουν μέρος της. 
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Περίληψη 
Γνωρίζουμε μέσα από ιστορικά τεκμήρια πως ο δρόμος για την έναρξη του επαναστατικού αγώνα το 
1821 στηρίχτηκε σε εθνικοαπελευθερωτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και εκκλησιαστικά 
γεγονότα που αναμφίβολα διαμόρφωσαν τις συνθήκες για την απελευθέρωση του υπόδουλου 
ελληνισμού τόσο στη Θεσσαλία όσο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ένας θεσμός που εκπροσωπούσε τους υπόδουλους 
ορθόδοξους Έλληνες στο οθωμανικό κράτος. Προδρομικές μορφές του προεπαναστατικού αγώνα 
συνέβαλαν με τη στάση τους, την αγωνιστικότητά τους αλλά και το κύρος της θέσης τους να  
διασώσουν το ορθόδοξο ποίμνιό τους και να  διαφυλάξουν την εθνική ταυτότητά τους. Στη Θεσσαλία 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρίκης Διονύσιος ο Β΄, επονομαζόμενος και 
Φιλόσοφος από τους φίλους του ή Σκυλόσοφος απαξιωτικά από τους εχθρούς του. Πρόκειται για μία 
εμβληματική μορφή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην προετοιμασία του προεπαναστατικού αγώνα η 
οποία τελικώς δεν έλαβε τις αναλογούσες τιμές που όφειλαν στο πρόσωπό του. Ο Διονύσιος ο Β΄ 
υπήρξε παρεξηγημένη μορφή του προεπαναστατικού αγώνα ή θύμα ψευδών ειδήσεων (fake news);  
 
Λέξεις κλειδιά: Προεπαναστατικός αγώνας, Διονύσιος Β΄ ο Σκυλόσοφος, επαναστατικά κινήματα, 
ψευδείς ειδήσεις 

 

Εισαγωγή 
Ο εορτασμός των 200 χρόνων φέτος από την έναρξη της Ελληνικής  Επανάστασης του 1821 

έχει διττό χαρακτήρα. Προδρομικές μορφές του προεπαναστατικού αγώνα συνέβαλαν με τη στάση 
τους, την αγωνιστικότητά τους αλλά και το κύρος της θέσης τους να  διασώσουν το ορθόδοξο ποίμνιό 
τους και να  διαφυλάξουν την εθνική ταυτότητά τους. Πρωταγωνιστές των πρώιμων 
προεπαναστατικών ανοργάνωτων κινημάτων ενίοτε έθεταν σε κίνδυνο  ευρύτερους ορθόδοξους 
πληθυσμούς μέσω της δράσης τους από τους Οθωμανούς που αντιδρούσαν σκληρά προβαίνοντας 
σε αντίποινα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η Εκκλησία αποτελούσε το κέντρο της Επανάστασης με τα 
μοναστήρια της να λειτουργούν ως τοπικά επαναστατικά κέντρα και πυρήνες προετοιμασίας των 
αγώνων αποτίναξης του τουρκικού ζυγού που θα επακολουθούσαν στη συνέχεια. Τα πρώτα 
επαναστατικά κινήματα έλαβαν χώρα στην Πελοπόννησο το 1571 και ακολούθως στη Θεσσαλία και 
την Ήπειρο το 1600 και  το 1611 αντίστοιχα.  

Ηγετικές φυσιογνωμίες ήταν τοπικοί εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι. Στη Θεσσαλία σημαντικό 
ρόλο διαδραμάτισε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρίκης Διονύσιος ο Β΄, επονομαζόμενος και 
Φιλόσοφος από τους φίλους του ή Σκυλόσοφος απαξιωτικά από τους εχθρούς του. Ο Διονύσιος Β΄ 
έδρασε συνωμοτικά κατά των Οθωμανών προετοιμάζοντας δύο αγροτικές αποτυχημένες  εξεγέρσεις 
εναντίον τους, με αποτέλεσμα τη δεύτερη από αυτές να συλληφθεί και να θανατωθεί. Οι 
επαναστατικές κινήσεις ευνοούνταν και καθορίζονταν από γεωπολιτικές ισορροπίες, από τις 
επιθυμίες και τα κελεύσματα των ισχυρών δυνάμεων εκείνης της εποχής αλλά και από απρόβλεπτες 
καταστάσεις που καθόριζαν τα αποτελέσματα συνέχισης του προεπαναστατικού αγώνα ο οποίος θα 
έθετε τις βάσεις στη συνέχεια για την έναρξη και κορύφωση του Αγώνα δύο αιώνες αργότερα. 

 

Οθωμανοί Τούρκοι και υπόδουλος Ελληνισμός 
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Η Άλωση της Πόλης το 1543 που μέχρι εκείνη την εποχή αποτελούσε την πόλη σύμβολο της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας  ήταν προφανώς πέραν της στρατιωτικής υπεροχής των Οθωμανών η 
φυσική κατάληξη της εσωτερικής παρακμής του βυζαντινού κράτους, της αδυναμίας διοίκησης, των 
μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, των εσωτερικών διχονοιών αλλά και των νέων συσχετισμών 
που αφορούσαν πολιτικές της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ( Αραμπατζή, Χ, 2021). 

Η παρουσία των Οθωμανών Τούρκων από το 1453 και ακόλουθα δημιούργησε ένα ιδιαίτερο 
ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Από τις πηγές περιγράφεται ως τραγική 
κατάσταση των υπόδουλων Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
και την εξάπλωσή τους στη Βαλκανική και τον Εύξεινο Πόντο. Οι λιγοστοί λόγιοι περιγράφουν την 
κατάσταση ως ανυπόφορη, μιλούν για υποτέλεια, αμάθεια, δυσπραγία και φτώχεια λόγω του 
τουρκικού ζυγού (Μεταλληνός, 1988).  

Η Εκκλησία και ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο φανερά τουλάχιστον έδειχνε άτολμο 
να συντονίσει μία εκρηκτική απελευθερωτική δράση αντίστασης κατά των Οθωμανών, αν και κατά 
καιρούς κυρίαρχες εκκλησιαστικές μορφές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
επανάστασης (Αγγελής,2009). Κατά το Σβορώνο τα προνόμια που είχε ο Πατριάρχης στο Βυζάντιο 
επαυξήθηκαν στην αρχή της τουρκοκρατίας, όπου εκτός από την πνευματική ηγεσία διαδραμάτιζε 
και ρυθμιστικό ρόλο ως μεσάζοντα μεταξύ των χριστιανών υπηκόων και του Σουλτάνου. Ιδιαίτερα 
για τη συλλογή των φόρων (δεκάτης, χαράτσι) με τον έναν ή άλλο τρόπο ήταν μπλεγμένη η Εκκλησία 
(Σβορώνος,1976). Επιπρόσθετα, η Εκκλησία είχε ένα δισταγμό να υποστηρίξει ξενόφερτα ρεύματα 
αφύπνισης που θα υλοποιούσαν επαναστατικές κινήσεις. Είναι εδώ όμως αναγκαίο να τονίσουμε 
πως κατά τόπους υπήρχαν αρκετοί φωτισμένοι Επίσκοποι οι οποίοι  διαδραμάτισαν ένα σπουδαίο 
ενοποιητικό ρόλο (Αραμπατζής, 2021). Μία τέτοια μορφή προδρομική του προεπαναστατικού 
Αγώνα ήταν ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος για τους φίλους του ή Σκυλόσοφος για τους εχθρούς και τους 
διώκτες του. 

 

Οι προεπαναστατικοί αγώνες των Ελλήνων 
Το φρόνημα των Ελλήνων από τη στιγμή που η Άλωση της Πόλης υπήρξε ιστορικό και 

πολιτικό γεγονός άρχισε να κλυδωνίζεται. Αναζητούσε ένα νέο ιστορικό αφήγημα προκειμένου να 
ανασυντάξει τις ήδη διασπασμένες δυνάμεις της και να προβάλλει αντίσταση κατά των Οθωμανών. 
Συνοπτικά από την Άλωση μέχρι και την έναρξη επίσημα της Επανάστασης  το 1821 έλαβαν χώρα 
μικρής έντασης και έκτασης αρκετές πρόδρομες επαναστατικές κινήσεις που εξακτινώνονταν σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας από την Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και από εκεί στη Θεσσαλία. 
(Μυργιώτης,2021).  

Η πρώτη εξέγερση έλαβε χώρα μεταξύ 1600-1601 μ.Χ. από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και 
Τρίκης Διονύσιο και το Μητροπολίτη Φαναρίου Σεραφείμ στη Θεσσαλία. Ακολούθως, το 1611 μ.Χ. 
έλαβε χώρα δεύτερη εξέγερση που προετοιμάστηκε  για μία ακόμη φορά από το Διονύσιο στην 
Ήπειρο, όπως περιγράφεται στο Ηπειρωτικό Χρονικό (Μέρτζιος,1938), όπου είχε πολύ μεγάλες 
αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τον ίδιο αλλά και για χορεία χριστιανών που τον ακολούθησαν πιστά 
(Παπαδόπουλος, 1982). 

 
Διονύσιος ο Φιλόσοφος ή Σκυλόσοφος 

Ποιος όμως ήταν ο Διονύσιος; Δεν είναι γνωστός ο τόπος γέννησης του Διονυσίου, αν και 
εικάζεται πως ήταν η Ήπειρος. Μία εκδοχή ήταν να είχε γεννηθεί περίπου το 1541 στα μέρη της 
Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. Καταγόταν από μία πλούσια και αρχοντική  οικογένεια που αρχικά δεν τον 
προόριζε για κληρικό. Μάλιστα ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας θεωρεί πως συγγένευε με τους 
Κατακουζηνούς (Μητροπολίτης Αθηναγόρας Ελευθερίου,2008), ενώ σε άλλη πηγή φαίνεται ο 
Διονύσιος να γεννήθηκε στην Παραμυθιά αλλά να έχει μακεδονική καταγωγή από τα Γρεβενά 
(Μηχανή του Χρόνου, 2021). Άλλη εκδοχή αναφέρει πως μπορεί να καταγόταν από την περιοχή 
Φανάρ Μαγούλας Καρδίτσας και το κοσμικό όνομά του ήταν Ευστράτιος Ευσταθίου σύμφωνα με τον 
ερευνητή Θωμά Παπακωνσταντίνου (Παπακωνσταντίνου, 2009). Ο Διονύσιος μεγαλώνοντας μόνασε 
ως καλόγερος (Σάρρος, 1928)  στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου Διχούνη το οποίο βρίσκεται 
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ανάμεσα στα χωριά Κεράσοβο και Ραντοβίστι της Θεσπρωτίας. Στη συνέχεια σπούδασε σε μεγάλα 
ευρωπαϊκά κέντρα (Βενετία, Πατάβιον, σημερινή Πάδοβα) φιλολογία, φιλοσοφία (Σάρρος, 1928) και 
πιθανότατα ιατρική και φυσική (Παπαδόπουλος,1933). Πήρε μάλιστα το προσωνύμιο Φιλόσοφος 
λόγω της ευρυμάθειας και της γλωσσομάθειάς του.  

Στις αρχές του 1593 ο έξαρχος Γαλατά της Κωνσταντινούπολης (Μονή Χρυσοπηγής) 
Διονύσιος  χειροτονείται Μητροπολίτης Λαρίσης. Όμως λόγω ότι στην Επισκοπή του δεν υπήρχαν 
καθόλου φανερά χριστιανοί, την έδρα του τη μεταφέρει στα Τρίκαλα (Τρίκκη). Ως Μητροπολίτης, 
μέλος ενός εθναρχεύοντος θεσμού, όπως χαρακτηρίστηκε η Εκκλησία (Μιχαηλάρης & 
Παναγιωτόπουλος, 2020) έθεσε στον εαυτό του μία και μόνη αποστολή. Να αφυπνίσει το 
σκλαβωμένο κλήρο και το λαό προκειμένου να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό συνδέοντας τον αγώνα 
αυτό με τη ζωή και ακολούθως με τον βίαιο θάνατό του (Μιχαηλάρης & Παναγιωτόπουλος, 2020). 
Οραματίστηκε λοιπόν μία πανθεσσαλική επανάσταση  που θα εκδίωκε τους Τούρκους με βίαιο 
τρόπο. 
 
Διονύσιος ο Φιλόσοφος ή Σκυλόσοφος  

Το Δεκέμβριο του 1598 απέστειλε μυστικά καλόγερο στην ελληνική παροικία της Βενετίας 
έχοντας ένα και μοναδικό σχέδιο. Οικονομική στήριξη για την έναρξη της πανθεσσαλικής 
επανάστασης που προετοίμαζε καθώς και μεσολάβηση προς τον Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας Ροδόλφο Β΄, το βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Γ΄ και τον Πάπα Κλήμη Η΄. Μάλιστα ο 
Διονύσιος ανήσυχο πνεύμα απέστειλε και ο ίδιος μία επιστολή προς τον Πάπα όπου ζητάει τη 
συνδρομή του: 
«…κέχηνε προς τούτο ο του Χριστός λαός της Θεσσαλίας, Ηπείρου τε και Μακεδονίας. Και σύμπασα 
εφεξής και η Ελλάς, και μυρίους υπέρ πίστεως θανάτους υποστήσεται… ετοιμοτάτη λοιπόν η οδός, 
μικρός και ολίγιστος ο συμφερτός των απίστων και μάλιστα ανίσχυρος… εξελού ημάς της του 
απηνούς τυράννου χειρός» (Πατρινέλης & Βακαλόπουλος, 1974). 

Στη συνέχεια με την ιδιότητα του Μητροπολίτη άρχισε να παρακρατά παράνομα τις 
εισφορές που έπρεπε να αποδοθούν στο Πατριαρχείο (δοσίματα) καθώς επίσης δεν απέδιδε και 
στην οθωμανική αυτοκρατορία, δηλαδή προς τον Σουλτάνο  τους αναλογούντες φόρους (χαράτσια). 

Τα χρήματα τα παρακρατούσε προκειμένου με αυτά να χρηματοδοτήσει τον ένοπλο αγώνα. 
Αν και η Γαληνοτάτη (Βενετία) του είχε υποσχεθεί πως θα τον βοηθούσε αόριστα χωρίς στην 
πραγματικότητα έμπρακτα αυτό να φαίνεται, στις 15-16 Νοεμβρίου 1600 μ.Χ. επαναστάτησε η 
ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Σε αυτή την επανάσταση σημαντικό ρόλο έπαιξε 
ο Επίσκοπος Φαναρίου και Νεωχωρίου Σεραφείμ. Τον μητροπολίτη Σεραφείμ τον έπιασαν, δεν 
μπόρεσε να τους πείσει πως δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτή την επανάσταση. Αν και αρνήθηκε την 
προταθείσα εξωμοσία, βασανίστηκε, σουβλίστηκε ζωντανός και στο τέλος τον αποκεφάλισαν.  
Μάλιστα ο λαός αναφέρεται συγκλονισμένος σε αυτό το αποτρόπαιο γεγονός (Σάθας, 1995): 

Του Φαναριού τον Πίσκοπο, το γέρο Σεραφείμη 

σε μια αβανιά τον έριξαν οι Τουρκοι των Φαρσάλων 

στο κούτσουρο τον έβαλαν και στα βασανιστήρια 

και το κεφάλι τω κόψαν σιμά σε κυπαρίσσι. 

Μαζί με τον Επίσκοπο κόψανε και τρεις κλέφτες». 

Επίσης, ο Π. Αραβαντινός στη Βιογραφική Συλλογή Λογίων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 
αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ «…καρατομήθηκε ως συνομώτης εν τη ανακαλυφθείση συνενοήσει και 
συμμεθέξει του κλήρου της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, εις ανταρσίαν των Χριστιανών» 
(Αραβαντινός, 1960). Οι Τούρκοι των Φαρσάλων κατέκαψαν χωριά, σφαγιάστηκαν ομαδικά λαϊκοί, 
κληρικοί και συμμετέχοντες αρχιερείς. Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Διονύσιος Β΄ κατόρθωσε να 
διαφύγει στην Ιταλία φυγαδευμένος. Εκεί δεν καταβλήθηκε αλλά με θάρρος περίσσιο συνέχισε τις 
πατριωτικές προσπάθειές του για τη συνέχιση του προεπαναστατικού αγώνα. 
Δεύτερη εξέγερση και φρικτός θάνατος του Διονυσίου Β΄ 
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Ο Διονύσιος ο Β΄ στην εξορία του στη Νάπολη ήρθε σε επαφή με τον Ισπανό Αντιβασιλιά και 
υπέβαλε μέσω αυτού υπόμνημα προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Γ΄. Το Φεβρουάριο του 1603 
κατάφερε μετά από μεθοδεύσεις και  παρουσιάστηκε ενώπιον του Πάπα όπου τον βεβαίωσε πως 
προσχώρησε στην καθολική πίστη, γεγονός που οι διώκτες του και οι άσπονδοι εχθροί του το 
χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα ότι δηλαδή ήταν αδίστακτος και προσπαθούσε να εξαπατήσει τον 
Πάπα. Ως αποτέλεσμα αυτής του της ενέργειας, σχέδιο επικαλέστηκαν οι υποστηρικτές του, 
κατάφερε να εξασφαλίσει συστατικές επιστολές προς τον Ισπανό αυτοκράτορα (Πλουμίδης,2000). 
Για κάποιο όμως λόγο που μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί από τις υπάρχουσες πηγές, ο στενός 
συνεργάτης του Κωνσταντίνος Σοφία στράφηκε εναντίον του με μένος. Τον κατηγόρησε για αιρετικό, 
ανήθικο και απατεώνα και ότι δεν είχε προσχωρήσει πραγματικά στον Καθολικισμό. Επίσης 
ισχυρίστηκε πως και τα έγγραφα που παρουσίαζε ότι οι πληθυσμοί της Θεσσαλίας και  της Ηπείρου 
συναινούσαν στην Ένωση των Εκκλησιών ήταν πλαστογραφημένα. Εικάζεται πως αυτό προέκυψε 
από  μία διένεξη που είχε εκεί  ο Διονύσιος Β΄ με τον Ιωάννη Πίκκολο, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν 
επίσημος απεσταλμένος των υπόδουλων Ελλήνων ( Πατρινέλης & Βακαλόπουλος,1974). 

Λίγο πριν από την έναρξη της δεύτερης εξέγερσης μετά το 1609 μ.Χ. ο Διονύσιος ο Β΄ 
επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου Διχούνη, το οποίο 
ήταν γι’ αυτόν οικείο λόγω ότι και στη νεότητά του είχε εγκαταβιώσει εκεί. Άρχισε χωρίς 
καθυστέρηση την οργάνωση της εξέγερσης. Για να ενισχύσει το λόγο του προς τους χωρικούς αν και 
αρκετά μεγάλος (ίσως ήταν μεγαλύτερος από 60 χρόνων) διέτρεχε την ύπαιθρο και ξεσήκωνε τους 
χωρικούς ενισχύοντας τα επιχειρήματά του με τη συνδρομή ακόμη και προφητειών (Πλουμίδης, 
2000 & Πατρινέλης, Βακαλόπουλος,1974). Αν και ζήτησε βοήθεια και υλική υποστήριξη από τον 
Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Αθανάσιο αυτός δεν του την παρείχε. Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως αν και 
στην πρώτη εξέγερση τον είχε υποστηρίξει ο καλόγερος Μάξιμος ο Πελοποννήσιος, σε αυτή την 
εξέγερση αντιτίθεται σφοδρά ανήκοντας στην τουρκόφιλη συντηρητική μερίδα του κλήρου.  

Η δεύτερη και μοιραία εξέγερση (γνωστή και ως εξέγερση της Ηπείρου) ξέσπασε τη νύχτα 
της 10ης -11ης Σεπτεμβρίου (Τρίτη και Τετάρτη αναφέρει το Ηπειρώτικο Χρονικό). Έχοντας κάτω από 
τις διαταγές του περίπου 1.000 Αλβανούς χωρικούς (Ψιμούλη,2006˙ Πατρινέλης & 
Βακαλόπουλος,1974˙ Μέρτζιος,1938), βοσκούς και γεωργούς από 70 χωριά της ευρύτερης περιοχής 
της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας και ως μόνα όπλα τους ακόντια, τόξα και γεωργικά εργαλεία (αξίνες) 
καθώς μόνο 40 από αυτούς διέθεταν αρκεβούζια (Κονταλή,2011). Αρχικά οι εξεγερμένοι κατάφεραν 
να εξουδετερώσουν τους Τούρκους των γειτονικών χωριών, στη συνέχεια κινήθηκαν προς την πόλη 
των Ιωαννίνων και έφτασαν στο σπίτι του Οσμάν Πασά. Έβαλαν φωτιά στο σπίτι του,  στο Διοικητήριο 
και σε άλλα τουρκικά σπίτια. Οι εξεγερμένοι άρπαξαν 1.200.000 άσπρα ( οθωμανικά νομίσματα) από 
το Δημόσιο Ταμείο και σκοτώθηκαν 1 – 2 Τούρκοι αξιωματούχοι.  Ο Οσμάν κατέφυγε μέσα στη νύχτα 
ξαφνιασμένος σε κάστρο για να σωθεί, ενώ μαρτυρίες λένε πως ο πασάς και οι γυναίκες του το 
σκάσανε γυμνοί από τα παράθυρα (Μέρτζιος,1938). Μάταια ο Διονύσιος Β΄ περίμενε καρτερικά την 
υποτιθέμενη βοήθεια από τη Δύση. Επίσης το σχέδιο περιλάμβανε να ανοίξουν οι κάτοικοι από  μέσα 
τις πύλες της πόλης γεγονός που αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο μύθος λέει πως αυτή η αποστολή είχε 
ανατεθεί σε Εβραίους, όμως αυτοί δεν προχώρησαν το σχέδιο κατάληψης διότι φοβήθηκαν να 
χάσουν τα προνόμιά τους (Παχή, 2021). Ο Οσμάν Πασάς δεν έχασε χρόνο μετά τον αρχικό 
αιφνιδιασμό του. Προχώρησε σε αντεπίθεση με λίγους ιππείς, κάποιους Τούρκους των Ιωαννίνων 
που είχαν οπλισμό  και αρκετούς χριστιανούς σπαχήδες (μέλη του τουρκικού ιππικού) αλλά και 
κάποιους κληρικούς που έτρεφαν φιλοτουρκικά αισθήματα και ήταν ενάντια στις εξεγέρσεις 
(Πατρινέλης & Βακαλόπουλος, 1974). 

Οι επαναστάτες του Διονυσίου ήταν ανοργάνωτοι, ανεκπαίδευτοι, χωρίς ικανό στρατιωτικό 
εξοπλισμό, φοβισμένοι κατέληξαν στις καλαμιές της Παμβώτιδας όπου πολλοί από αυτούς βρήκαν 
τραγικό θάνατο, όταν οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά. Ο Διονύσιος Β΄ μετά από αυτή τη δυσάρεστη τροπή 
που πήραν τα πράγματα κρύφτηκε  σε ένα σπήλαιο της εκκλησίας του Ιωάννου του Προδρόμου κάτω 
από το σημερινό Ασλάν Τζαμί. Τον πρόδωσαν και  μάλιστα τεκμήρια βεβαιώνουν πως πίσω από αυτό 
ήταν οι Εβραίοι οι οποίοι με δυσαρέσκεια έβλεπαν όλες αυτές τις εξελίξεις. Σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο Περαντώνης στο  Βιογραφικό Λεξικό των Νεομαρτύρων «…Καταπνιγείσης και 
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ταύτης της επαναστάσεως ο Διονύσιος εκρύβη εις τι σπήλαιον της εν τη λίμνη των Ιωαννίνων νησίδος. 
Προδοθείς υπό Εβραίων και συλληφθείς υπό των Τούρκων, υπέστη φρικτά βασανιστήρια…»  
(Περαντώνης,1994). Κάτι που επαναλαμβάνεται αργότερα και με τον Κοσμά τον Αιτωλό σχεδόν 200 
χρόνια μετά (Τρίτος, 2009). 

 Όταν συνελήφθη ο Διονύσιος Β΄ στην ερώτηση του Τούρκου Διοικητή γιατί προκάλεσε 
εξέγερση, απάντησε με σθένος «Πολέμησα για να ελευθερώσω το λαό μου από τα βάσανα της 
τυραννίας σας» (Πάχη, 2021). Ο Τούρκος Διοικητής εξοργισμένος διέταξε να τιμωρηθούν με 
θανατική ποινή όλοι οι συλληφθέντες προδότες και στασιαστές, ο δε πρωταίτιος της εξέγερσης μετά 
από πέντε ώρες βασανισμών έδωσε διαταγή και  τον έγδαραν ζωντανό. Κατόπιν ράψανε τα κομμάτια 
του ξεσκισμένου του κορμιού, γέμισαν αυτό που έφτιαξαν με άχυρο, του φόρεσαν αρχιερατικά 
άμφια και το περιφέραν στους δρόμους της πόλης για εκφοβισμό και παραδειγματισμό (Λήμμα στην 
Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός). 85 κεφάλια εξεγερμένων μαζί με το δέρμα του Διονυσίου τα 
έστειλαν στο Σουλτάνο. Όταν αυτός αντίκρυσε το αποτρόπαιο θέαμα, έπαθε απόλυτη φρίκη και 
πετάχτηκε από το θρόνο του.  

Τέλος, ο Οσμάν Πασάς δεν ικανοποιήθηκε με όλα αυτά και ως αντίποινα διέταξε να  καούν 
μοναστήρια, εκκλησίες  και να δημευτούν εκκλησιαστικές περιουσίες σε όλη τη Θεσπρωτία, τα 
Ιωάννινα και ευρύτερα την Ήπειρο γεγονός που αναστάτωσε το Πατριαρχείο (Πατρινέλης & 
Βακαλόπουλος,1974˙Μέρτζιος,1938).  

Ο υπόδουλος λαός είδε το άκαιρο και απροετοίμαστο στην πραγματικότητα επαναστατικό 
κίνημα του Διονυσίου Β΄ με στενόκαρδη και δουλόφρονα οπτική, γεγονός που αποτυπώθηκε από 
τον στιχουργό λαό στο παρακάτω δημοτικό τραγούδι: 

«Δεσπότη μου, τι σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι 
και ρήμαξαν τα Γιάννενα και ρήμαξεν ο τόπος; 

Μείναν τα σπίτια αδειανά, γεμίσαν τα χαντάκια 
κι ο Τούρκος δεν απόσωσε να κόβει και να καίει». 

Το βέβαιο ήταν πως η εξέγερση που έκανε το 1611 θεωρείται η δυναμικότερη εναντίον των 
Τούρκων κατά τον 17ο αιώνα. 
 
Διονύσιος Β΄: μία παρεξηγημένη μορφή ή θύμα ψευδών ειδήσεων (fake news); 

Αναμφίβολα ο Διονύσιος Β΄ ήταν μία πολυσχιδής προσωπικότητα, ένα ανήσυχο πνεύμα που 
δεν βολεύτηκε ούτε στον μητροπολιτικό θρόνο του ούτε στις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις του. 
Διακαής πόθος του ήταν η λευτεριά αυτού του τόπου. Έβλεπε πως το κίνημα ήταν ανοργάνωτο και 
πως η επίσημη εκκλησία δεν είχε πρόθεση να στηρίξει απροκάλυπτα ένα εγχείρημα που θα 
δυναμίτιζε τις σχέσεις της με το Σουλτάνο. Πριν ακόμη ο Διονύσιος Β΄ οδηγηθεί στο φρικτό θάνατό 
του μετά την αποτυχημένη άκαιρη εξέγερσή του στην Ήπειρο προσπάθησαν πολύ να σπιλώσουν το 
πρόσωπό του και να υποβαθμίσουν τις ευγενείς και φιλόπατρεις διαθέσεις του. Επίσημη Εκκλησία, 
φιλότουρκοι κληρικοί, Εβραίοι, δυτικοί αλλά και Έλληνες παράγοντες, κοτζαμπάσηδες όλοι με ένα 
ιδιότυπο τρόπο κινήθηκαν φανερά ή συνωμοτικά και κυνήγησαν το Διονύσιο Β΄.  

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με απόφαση της Ιεράς Συνόδου την 11-5-1601, κήρυξε έκπτωτο 
τον «…απειθή…και ασυλλογίστως αποστασίαν μελετήσας κατά της βασιλείας του πολυχρονίου 
βασιλέως σουλτάν Μεχμέτ» Διονύσιο με αφορμή την παρακράτηση των φόρων προς τον Σουλτάνο 
και τις δωρεές προς τον Πατριαρχείο, τα οποία ο Διονύσιος τα διέθεσε για να εκκινήσει την πρώτη 
εξέγερσή του στη Θεσσαλία του 1601 μ.Χ. την περίοδο που ήταν Μητροπολίτης Τρίκκης. Το 
Πατριαρχείο τον καθαίρεσε χωρίς να τον αφορίσει αν και είχε απειληθεί σχετικά (Παπαδόπουλος, 
1933˙ Μηχανή του Χρόνου). 

Όταν το 1609 μ.Χ. βρέθηκε στην περιοχή της Παραμυθιάς προσπαθώντας να ξεσηκώσει τους 
χωρικούς κατά των Τούρκων περιφερόταν ρακένδυτος διδάσκοντας το λόγο του Θεού και 
αφυπνίζοντας εθνικές συνειδήσεις. Οι εχθροί έσπευσαν να τον κατηγορήσουν πως συγχρωτιζόταν 
με τους απλούς ανθρώπους τριγυρνώντας με μία φλάσκα κρασί και μπεκροπίνοντας, γι’ αυτό και τον 
ακολούθησε η φτωχολογιά στην εξέγερση που αποτόλμησε (Καμπουράκης, 2021). Αν και έχαιρε 
εκτιμήσεως από πολύ σημαντικούς λόγιους στη Δύση δεν κατάφερε να κερδίσει την εύνοιά τους και 
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την έμπρακτη υποστήριξή τους στον προεπαναστατικό αγώνα του. Ήρθε σε ρήξη με ανθρώπους που 
ενώ ήταν δίπλα του, τον κατηγόρησαν στη συνέχεια για αιρετικό, πλαστογράφο, απατεώνα, κλέφτη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι κατηγορίες του στενού συνεργάτη του Κωνσταντίνου 
Σοφία που μάλλον (δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί) χρηματίστηκε από τον ανταγωνιστή του Διονυσίου 
Β΄ Ιωάννη Πίκουλλο ο οποίος παρουσιαζόταν ως αποκλειστικός εκπρόσωπος των υπόδουλων 
Ελλήνων στην αυλή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Ακολούθως, μετά τη δεύτερη αποτυχημένη εξέγερσή του στην Ήπειρο όλο το ανάθεμα 
έπεσε στο Διονύσιο. Χαρακτηριστικός είναι ο λίβελλος που έγραψε εναντίον του ο Μάξιμος ο 
Πελοποννήσιος, μέχρι πρότεινα φίλος του, με τον τίτλο «Στηλιτευτικός λόγος κατά Διονυσίου και των 
συναποστησάντων αυτώ εις Ιωάννινα». Είχε ο ίδιος κατηγορηθεί πως υποστηρίζει τις στασιαστικές 
ενέργειες του Διονύσου Β΄ και επειδή κινδύνευε να θανατωθεί, για να επιτύχει την αποφυλάκισή του 
οδηγήθηκε στη δημιουργία αυτού του λόγου (Βαλταδώρος,1982). Ο τουρκόφιλος κλήρος στα 
Ιωάννινα φοβούμενος πως θα χάσει προνόμια και κυρίως ότι θα κινδυνέψει από μία εξέγερση 
βρέθηκε νωρίς απέναντί του ξεκάθαρα κατηγορώντας τον πως ο αγώνας του είναι ευτελής και χωρίς 
αξία (Μέρτζιος, 1938). Το ίδιο συνέβη και με την κοινότητα των Εβραίων οι οποίοι σύμφωνα με τον 
Περαντώνη ήταν αυτοί που πρόδωσαν το σχέδιό του και των κατέδωσαν στον Οσμάν Πασά κυρίως 
για οικονομικούς λόγους. Χαρακτηριστικό είναι ένα ποίημα λόγιας προελεύσεως που βασίστηκε στο 
δημοτικό τραγούδι και δικαιολογεί μέσα σε όλα τα άλλα το μένος που είχαν στον Δεσπότη Διονύσιο, 
όπου εδώ γραμμικά παρουσιάζεται η ζωή, η δράση και ο μαρτυρικός θάνατός του εκτενώς και 
κατατοπιστικά (Αυγερινός Ανδρέας, 2015).  

 

Τι έχουνε τα Γιάννενα και βαριαναστενάζουν; 

Μήνα χαλάζι τα βαρεί, μήνα χιονιάς τα ζώνει; 

Ουδέ χαλάζι τα βαρεί, ουδέ χιονιάς τα ζώνει. 

Ένας Δεσπότης πολεμάει τα τούρκικα φουσάτα. 

Μες στης Ηπείρου τα βουνά και τα βαθιά φαράγγια. 

Θρηνούν, κλαίνε και χλίβονται τον έρημο Δεσπότη 

που ζωντανό τον γδάρανε στα Γιάννενα, στη λίμνη, 

’κόψαν και το κεφάλι του και το ’στειλαν στην Πόλη 

κι αντάμα άλλα εκατό, όλον τον ταϊφά του. 

Κλαίνε τα Γιάννενα πικρά, σπαράζει η Ρωμιοσύνη, 

-Δεν κάθοσαν, Δεσπότη μου, μες στην Μητρόπολή σου , 

στα Τρίκαλα τα ξακουστά όπου ‘χες τη βολή σου; 

Μον’ θέλησες τον πόλεμο, τη λευτεριά να φέρεις. 

Τώρα σε γδάραν ζωντανό, σου ‘κόψαν το κεφάλι. 

Σε καταριούνται οι προεστοί κι αυτός ο Πατριάρχης! 

 
Επίσης σε μελέτη του ο καθηγητής Παπάζης Δημήτριος αναφέρει χαρακτηριστικά  «…στα 

κείμενα του 17ου αιώνος φαίνεται σαφώς η  διαμορφωμένη εθνική συνείδηση των υπόδουλων. 
Δηλώνουν ότι ανήκουν στο Γένος των Ελλήνων και πολλές φορές χρησιμοποιούν τον όρο «Έθνος» 
(Παπάζης, 2021). Ο Διονύσιος σε όλα τα υπομνήματά του προς τη Δύση χρησιμοποιούσε τον όρο 
«Έθνος» και «Χριστιανών της Ελλάδος»  πολλές φορές δε κατηγορήθηκε γι’ αυτό πως ο υπόδουλος 
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λαός δε θα μπορούσε να αναφέρεται στο όρο «Έλληνες» έχοντας διαμορφωμένη ιστορική και εθνική 
συνείδηση. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως το γεγονός πως οι επαναστάτες φώναζαν όταν εισέβαλλαν 
στα Ιωάννινα «χαράτζι χαρατζόπουλον, νουζούλι, νουζουλόπουλον» (δηλαδή φόροι που είχαν 
πρόσφατα αυξηθεί) δείχνει πως υπήρχαν ανοιχτά οικονομικά ζητήματα και πως ο Διονύσιος 
εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός για να τους κινητοποιήσει ήταν και μία από τις σοβαρές αιτίες για 
να τον εκδιώξουν τα οικονομικά συμφέροντα εκείνης της εποχής (Μέρτζιος, 1938). 

Το πόσο όμως κυνηγήθηκε από ετερόκλιτους διώκτες του ο Διονύσιος Β΄ φαίνεται όταν το 
προσωνύμιό του «Φιλόσοφος» λόγω της γλωσσομάθειάς του και της ευρυμάθειάς του πήρε τον 
απαξιωτικό τίτλο «Σκυλόσοφος». Προφανώς ο Διονύσιος Β΄ υπήρξε θύμα ψευδών και πλαστών 
ειδήσεων που μοναδικό σκοπό είχαν να παραπληροφορήσουν, να αποπροσανατολίσουν τον αγώνα 
του, να τον αποδυναμώσουν και τελικώς να τον εξαφανίσουν μέσα από την προπαγάνδα. Ήταν ο 
Διονύσιος Β΄ μία παρεξηγημένη μορφή γιατί πλείστα συμφέροντα ένιωσαν ότι χάνουν τα κεκτημένα 
τους ενώ ό ίδιος με αυταπάρνηση αφιερώθηκε σε ένα και μόνο σκοπό, την απελευθέρωση με όποιο 
τίμημα της πατρίδας του από τον τουρκικό ζυγό. 

 
Συμπεράσματα 

Η εκκλησία μας σήμερα αποκατάστησε το Διονύσιο Β΄ στο Ημερολόγιο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Τιμάται η μνήμη του ετήσια στις 10 Οκτωβρίου εκάστου έτους στη «Σύναξη των Αγίων 
Νεομαρτύρων των μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων». Αναμφίβολα ο 
Διονύσιος Β΄ ήταν μία αμφιλεγόμενη μορφή που έδρασε καίρια για να προκαλέσει την αφύπνιση του 
ελληνικού υπόδουλου λαού. Με απόφαση του Δήμου Λαρισαίων το 2016 μετονομάστηκε η οδός 
«Σκυλοσόφου» σε «Φιλοσόφου». Σύμφωνα με τον π. Γεώργιο Μεταλληνό «…είναι αδιάψευστη η 
διαπίστωση, ότι δεν υπάρχει εξέγερση του υπόδουλου Γένους στην οποία δεν έπαιξαν ενεργό ρόλο 
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παρεξηγημένες μορφές της ιστορίας που για πολλά χρόνια παρέμεινε στη σκιά. 
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«Τίνος είναι το παιδί». Τόπος και κλεφταρματολισμός στο δημοτικό τραγούδι 
Ευάγγελος Αυδίκος 

Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 
Εισαγωγή 

Όσες φορές κι αν επιχειρήσει κάποιος ερευνητής να ασχοληθεί  με την επανάσταση του 1821, 
ιδίως με την αξιολόγηση των πρωταγωνιστών αλλά και της ίδιας της επαναστατικής διαδικασίας, άλλες 
τόσες φορές έρχεται αντιμέτωπος με την αμηχανία και την ανάγκη  να παιδευτεί για την ακολουθητέα 
οπτική προσέγγισης όλων αυτών των διαστάσεων. Ο Κορδάτος επισήμανε έναν κοινό αφετηριακό 
τόπο. να μην «βλέπουμε την ιστορία της Τουρκοκρατίας με κριτήρια σημερινά» (1958, 70). 

Όντως, η χρήση του παρόντος για την πλαισίωση του παρελθόντος διαμορφώνει ένα ρευστό 
ερμηνευτικό και εν πολλοίς υπονομευμένο πλαίσιο στην κατανόηση του ιστορικού γεγονότος. Οι 
δυσχέρειες, όμως,  αυξάνονται όταν χρησιμοποιούνται ως πηγές το δημοτικό τραγούδι, του οποίου η 
σχέση με τα ανιστορούμενα πρόσωπα και γεγονότα δεν υπακούει  σε μια άμεση αντανάκλαση. 

Αντίθετα υφίστανται επεξεργασία και αφαίρεση , ώστε η ιστορία να διαθλάται σ’ ένα 
στερεοτυπικό  ιστό.  
«Το γεγονός ότι ο αρματολισμός θ’ αποτελούσε το στρατό της Επανάστασης δικαιολογεί ρομαντικές 
προεκτάσεις που θα ’παιρνε η μετέπειτα ιστοριογραφία κατά τις διερευνήσεις της». Ο Ασδραχάς 
(2019, 149) θέτει την επιστημονική του γραφίδα επί των τύπων των στερεοτυπικών ήλων. Συχνά, η 
βαθμιαία ένταξη των κλεφτών και των αρματολών στον επαναστατικό στρατό του’21, ιδίως από το 
1824 και μετά , συνέτεινε στην εξιδανίκευση της δράσης τους,  θεωρώντας ότι αυτό που συνέβη στο 
τέλος, η ηρωοποίηση και η ένταξη στο εθνικό πάνθεον,  ήταν και η αρχική τους επιλογή, χωρίς 
διακυμάνσεις και αντιφάσεις63.  

Σ’ αυτό συνέβαλαν, ασφαλώς, και  τα απομνημονεύματα  που έγραψαν οι ίδιοι οι αγωνιστές 
ή οι   βιογραφίες που ανέλαβαν στενοί συνεργάτες τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι μια 
αδιαμφισβήτητη ηγετική προσωπικότητα της Επανάστασης του’21. Πρόκειται για τον Καραϊσκάκη,  για 
τον  οποίο γράφει ο βιογράφος του  Αινιάν ότι, μετά από συζήτηση  με τον Κουτελίδα, οπλαρχηγό των 
Τζουμέρκων, «έκαμε πρώτος επαναστάσεως κίνημα κατά των Τούρκων», γεγονός που ξεσήκωσε 
πολλούς. Πιο συγκεκριμένα, «μέρος μεν των Ελλήνων  κατέλαβον την θέσιν του Μακρυνόρους, μέρος 
δε εκτύπησαν το Βραχώρι , και άλλοι την Βόνιτσαν» (1834, 5). 

Ο Αινιάν έχει ως δεδομένη την τελική εικόνα του Καραϊσκάκη, που παραδόθηκε ψυχή τε και 
σώματι  στον αγώνα. Ο βιογράφος χρησιμοποιεί αυτή την πραγματικότητα και επιχειρεί να τη σύρει 
ως και τις απαρχές της Επανάστασης, δημιουργώντας μιαν ευθύγραμμη πορεία ,  η οποία δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (Τζάκης 2021, 35). 
       
Ο μετεπαναστατικός Καραϊσκάκης 

Ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε νωρίς, χωρίς να προλάβει να δει το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. 
Ευτύχησε , ωστόσο, να τραγουδηθεί η γενναιότητά του αλλά και η τελική καθυπόταξη της 
ατομικότητάς του στον συλλογικό στόχο: την εθνική απελευθέρωση. Για όσα προαναφέρθηκαν  κάνει 
λόγο η λαϊκή μούσα στα δυο δημοτικά τραγούδια: 
 
α. 
 

Σείστηκ’ η Μάνα, σείστηκε, τρέμουν και τα Βαρδούσια, 
τρέμει κ’ η μαύρη Ρούμελη απ’ τον Καραϊσκάκην, 
την εκστρατειάν  οπώκαμε να πάγη στην Αθήνα. 

 
63 Βλ. και την άποψη του Ασδραχά στο «Απόσωμα», στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη (1957) 
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Τα βιλαέτια τόμαθαν κι’ ούλοι καπεταναίοι, 
πιάνουν και γράφουν γράμματα προς τον Καραϊσκάκη 

τέχομε δώσει στην Τουρκιά ρεχέμια τα παιδιά μας, 
ρεχέμια ταις γυναίκες μας ρεχέμια μοναχούς μας. 

Ο Καραϊσκάκης τόμαθε, πολύ του κακοφάνη. 
Πιάνει και γράφει γράμματα προς τους καπεταναίους. 

--Σ’εσένα Μήτσο κερατά κι’ Ανδρέα φαντασμένε, 
και συ Σταμούλη παλαβέ και Τσόγκα σαποκοίλη, 

παρακαλώ την Παναγιά και προσκυνώ τους Άγιους, 
να μου χαρίσουν την ζωήν ακόμ’ τούτον τον χρόνον 

να πάρω ντέβρι τα χωριά, ντέβρι τα βιλαέτια, 
τότες να δγήτε πόλεμον απ’ τον Καραϊσκάκην 

(Εθνικά άσματα 1896, 153) 
 

β.  
 

Παρασκευή ξημέρωνε, να μ’ είχε ξημερώσει, 
νησιώτες κάμουν την αρχή, στον κάμπο ροβολάνε, 

κι’ αρχίνισε τον πόλεμο το ελληνικό σεφέρι. 
Χέρια με χέρια πιάνονται , με τα σπαθιά βαριούνται , 

και μες στη μέση ήτανε ’λόρθ’ ο Καραϊσκάκης, 
που λιονταρένια είχε καρδιά και στήθια μαρμαρένια. 
Ο Καραϊσκος φώναξε όλους τους μπουλουκτσήδες, 

γιουρούσι για να κάμουνε, τον Κιουταχή να πιάσουν. 
Το άτι καβαλίκεψε και το σπαθί τραβάει, 

εννιά ταμπούρια σκόρπισε κι έφτασε ως τη μάντρα. 
Μια παταριά του ρίξανε οι Τούρκοι κι οι Ρωμαίοι, 

που ήτανε εχτροί κι αυτοί απ’ την Τουρκιά βαλμένοι. 
Κι ο Καραϊσκος φώναξε: «Με φάγανε οι σκύλοι». 

(Ιατρίδης, 1938, 10-11) 
 

Και τα δυο μπορούν να εκληφθούν ως επιμέρους εκφάνσεις του επαναστάτη Καραϊσκάκη, ο 
οποίος θυσίασε τη ζωή του για την αποτελεσματική απόληξη του  αγώνα. Στο πρώτο βρίσκεται στο 
άλλο άκρο όσων Ρωμιών τουρκοπροσκύνησαν ή είχαν ανθρώπινα λιποψυχήσει μπρος στο ενδεχόμενο 
να εκτελεστούν οι δικοί τους άνθρωποι, οι οποίοι είχαν δοθεί ως όμηροι (ρεχέμια) στους Οθωμανούς, 
ως μέσο ελέγχου των εξεγέρσεων. 

Το  δεύτερο  τραγούδι εστιάζει στη γενναιότητά του και στον φόνο του, την ώρα της μάχης, 
αφήνοντας αιχμές για πιθανή εμπλοκή και συνελλήνων (Ρωμαίοι). Ξεχωριστή είναι η αναφορά του 
τραγουδιού στο «ελληνικό σεφέρι», του οποίου ηγείται ο Καραϊσκάκης. Πλέον, ο τόπος του είναι η 
Ελλάδα και όλα όσα είναι τίθενται στην υπηρεσία των εθνικών στόχων. Η πατρίδα είναι το εθνικό 
κράτος ως  φαντασιακός τόπος, πέρα από το αρματολίκι του (Τζάκης 2021, 192). 

Ο Καραϊσκάκης έχει υμνηθεί αλλά και έχει χρησιμοποιηθεί στα πρώτα μετεπαναστατικά 
χρόνια ως συμβολικό πρόσωπο στη διαπάλη των τοπικοτήτων που προσπαθούσαν να λάβουν ηγετική 
θέση στη διοίκηση του νεοελληνικού κράτους. Από τη μια προτεινόταν η ανέγερση  του δικού του 
αγάλματος και από την άλλη δινόταν προτεραιότητα σ’ εκείνο  του Κολοκοτρώνη, σύμβολα  και τα δύο 
των τοπικών ανταγωνισμών (Κουλούρη 2021, 109-113). 

Διακόσια χρόνια μετά,  ο Καραϊσκάκης επανέρχεται στην επικαιρότητα. Είναι ο κερδισμένος 
από τη βιβλιοπαραγωγή64, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται  η διελκυστίνδα στη διεκδίκηση του  τόπου 
του. Τίνος είναι το παιδί; Το ερώτημα απασχολεί σχεδόν έναν αιώνα, από τότε που αποφασίστηκε ότι 

 
64  Τιμήθηκε και από την ιστορία (Τζάκης 2021) αλλά και από τη λογοτεχνία (Ακρίβος 2020.  Μπουκάλας 2021). 
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ο τόπος του είναι το Μαυρομμάτι Καρδίτσας. Επιστρέφει το ζήτημα το 2021, με αφορμή την επέτειο 
των διακοσίων ετών από το 1821. Με άλλα λόγια, διεκδικείται η επιστροφή του εθνικού ήρωα πλέον 
Καραϊσκάκη στην τοπική πινακοθήκη των εριζόντων περί του μικροτόπου τους. η επιστροφή του 
Καραϊσκάκη σ’ έναν τόπο. Αποπειράται η τοπικοποίηση του ήρωα, κίνηση που εντάσσεται στη 
διαδικασία διάχυσης της εθνικής μνήμης στους ιδιαίτερους τόπους (Κουλούρη 2021, 43-190. 

Δρουμπούκη 2014) αυξάνοντας το συμβολικό κύρος τους αλλά και τον αυτοσεβασμό. Στο περιθώριο 
των επετειακών εορτασμών εξελίχθηκε ο τοπικός ανταγωνισμός ανάμεσα στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας 
και στην Σκουληκαριά Άρτας που διεκδικούν την αρχική εντοπιότητά του. . Τίνος είναι το παιδί; Η 
Σκουληκαριά διαμαρτύρεται. Αυτό απέκτησε υλική μορφή με το ντοκιμαντέρ του Νίκου  Παπακώστα65, 
που κατάγεται από το χωριό. «Ασφαλώς ο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι εθνικό σύμβολο. Γεννήθηκε 
Ηπειρώτης και καταξιώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων ως απαράμιλλος εθνικός αγωνιστής. Αυτός 
είναι ο τίτλος του, αυτή η συμβολή του. Αυτές οι ρίζες του. Ας τα σεβαστούμε κι ας τα  αποδεχτούμε 
ευλαβικά. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει πατρίδα. Είναι η Σκουληκαριά Άρτας», προσθέτει  η 
Πανηπειρωτική66. 

Το σχόλιο ήρθε ως απάντηση στην τιμητική παρουσία της προέδρου της Δημοκρατίας «στη 
γενέτειρα του Γ. Καραϊσκάκη», η οποία δήλωσε. «Βρίσκομαι σήμερα στο Μαυρομμάτι της Καρδίτσας 
για να τιμήσω τη μνήμη ενός πολεμιστή της Επανάστασης που υμνήθηκε όσο λίγοι: του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, του “Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης” όπως τον αποκάλεσε ο Κωστής Παλαμάς» τόνισε σε 
δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και συνέχισε λέγοντας 
«Εμπνεόμαστε από την ένταση και το πάθος με τα οποία αγωνίστηκε για την ελευθερία μας, από το 
ατίθασο πνεύμα του, την προσφορά του στο έθνος. Στο εικονοστάσι των ηρώων, που ανήκουν σ’ όλη 
την Ελλάδα και σ’ όλους τους Έλληνες, ο Καραϊσκάκης ακτινοβολεί, ωραίος σαν μύθος»67. 
 
Ο τόπος των κλεφτών και των αρματολών στο δημοτικό τραγούδι 
 

Σε κάθε περίπτωση , η αναζήτηση του εθνικού τόπου ως κοινού εδάφους προκάλεσε τον 
ανταγωνισμό, από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε το νεοελληνικό κράτος. Πρόκειται για μια εγγενή 
αδυναμία που οφείλεται στον ανισομερή τρόπο ένταξης των μικρών πατρίδων στο εθνικό κράτος. Υπ’ 
αυτή την έννοια, επιβιώνει η αντίληψη που είχαν για τον τόπο οι κλέφτες και οι αρματολοί. 
Τι είναι ο κλέφτης; Ταυτίζεται με τον αρματολό; Έχουν τον ίδιο τόπο αυτοαναφοράς; Προφανώς , 
πρόκειται για διαφορετικές ιδιότητες, που ενίοτε αλλάζουν ρόλους, πάντοτε βέβαια με τη χρήση των 
όπλων. 

 
--Βασίλη, κάτσε φρόνιμα να γίνης νοικοκύρης, 

για ν’αποχτήσης πρόβατα, ζευγάρια κι’ αγελάδες, 
χωριά κι’ αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν. 
--Μάνα μου ’γω δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης, 
να κάμ’ αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν, 

και νάμαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι των σκυλώνε. 
Φέρε μου το βαριό σπαθί και ταλφρό τουφέκι, 

να πεταχτώ σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια, 
να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγκους, 
να βρω λημέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων 

 
65 Ντοκιμντέρ Γεώργιος Καραϊσκάκης «στα όρια του μύθου», του Νίκου Παπακώστα, παραγωγή ΑΜKΕ Canto Mediterraneo 
2021. https://art.estage.gr/media-genre/bio/ 
66 https://www.briefingnews.gr/ellada/mayromati-karditsas-kai-skoylikaria-artas-erizoyn-gia-ton-georgio-karaiskaki 8 Μαίου 
2021 
67 https://veteranos.gr/sti-genetira-tou-g-karaiskaki-mavrommati-karditsas-ptd/, 6 Μαϊου 2021. Σ’ αυτό προστέθηκε και το 
συνέδριο «Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η εποχή του» που οργάνωσαν , στις 29, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2021 , ο Δήμος 
Μουζακίου και η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, σε συνεργασία με  το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας/Π. Ε. Καρδίτσας και την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Ήταν δε υπό την 
αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

https://www.briefingnews.gr/ellada/mayromati-karditsas-kai-skoylikaria-artas-erizoyn-gia-ton-georgio-karaiskaki
https://veteranos.gr/sti-genetira-tou-g-karaiskaki-mavrommati-karditsas-ptd/
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να πάω να βρω το Μάνταλο, να σμίξω τον Μπαστέκη, 
που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίταις, 
να μπω με δαύτους σύντροφος στα Τούρκικα κεφάλια 
με μια σπαθιά να κόφτω  τρεις, με το τουφέκι πέντε, 

και με το γιαταγάνι μου σαράντα και πενήντα.» 
Πουρνό φιλεί τη μάνα του, πουρνό ξεπροβοδιέται. 

--Για σας βουνά με τους κρεμνούς, λαγκάδια με ταις πάχναις 
--Καλώς τάξιο το παιδί και τάξιο παλληκάρι. 

(Εθνικά άσματα 1897, 17-18) 
 

Το δημοτικό τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως μια μορφή εξιδανίκευσης του κλέφτη , 
ενός επαναστάτη που στρέφεται εναντίον των κατακτητών. Ο κλέφτης προτάσσει το βασικό γνώρισμα 
της επιλογής του: τη μη υποταγή σε μια δέσμη σχέσεων στον τόπο της νομιμότητας, τον τόπο δηλαδή 
της μόνιμης διαμονής με την οικογένειά του,  που τον εκθέτει σε μια σειρά από απειλές για την 
ευημερία τη δική του αλλά και των οικείων του. Η ζωή του «νοικοκύρη» γέμει από επισφάλεια.  

Αναμφίβολα, η απόφασή  του να ανεβεί στο βουνό, ή να εγκαταλείψει το πλέγμα των 
κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, συνιστά μια μορφή εξέγερσης, την οποία ο Ασδραχάς τη 
χαρακτηρίζει «πρωτόγονη επανάσταση», καθώς την εντάσσει σε μια προεπαναστατική περίοδο, κατά 
την οποία διαμορφώνεται ένα είδος πολεμικής   αριστοκρατίας, από την οποία θα προέλθει,` μέσα 
από αντιφάσεις και πολλαπλές διαδρομές, ο στρατός της Επανάστασης του 182168. Οι ληστές, γράφει 
ο Hobsbawm,  «εξ ορισμού αρνούνται την υπακοή, βρίσκονται πέρα από την εμβέλεια της εξουσίας, 
είναι οι ίδιοι ενδεχόμενοι φορείς της εξουσίας, κι επομένως εν δυνάμει εξεγερμένοι». (2010, 26). 
Κλέφτης69, όπως έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστοριογραφία ο όρος γι’ αυτήν την περίοδο, είναι 
εκείνος που εξεγείρεται ενάντια στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο 
της νόμιμης διαβίωσής του κι αποφασίζει να στραφεί εναντίον του συστήματος εξουσίας, θέτοντας 
υπό αμφισβήτηση την δεδομένη  κοινωνική τάξη (Hobsbawm 2010, 21.). Βγαίνει στο βουνό.  
 
α. 

Ποιος είδεν ήλιο το βραδύ κι’ άστρο το μεσημέρι, 
ποιος είδε τον Καραμπελά, τον καπετά Θανάση, 

σε τι βουνό να βρίσκουνται, σε τι παληά λημέρια; 
(Εθνικά άσματα 1897, 65) 

 
β. 

Κι’ αν τα ντερβένια τούρκεψαν, τα πήραν Αρβανίταις, 
ο Στέργιος είναι ζωντανός, πασάδες δεν ψηφάει. 
Όσο χιονίζουνε  βουνά και λουλουδίζουν κάμποι, 

κ’ έχουν η ράχαις κρυά νερά, Τούρκους δεν προσκυνούμε. 
Πάμε να λημεριάσωμεν οπού φωλιάζουν λύκοι, 

σε κορφοβούνια σε σπηλιαίς, σε ράχαις σε ραχούλαις. 
Σκλάβοι ταις χώραις κατοικούν και Τούρκους προσκυνούνε, 

κ’ εμείς για χώραν έχομεν ρημιαίς κι’ άγρια λαγκάδια 
παρά με Τούρκους, με θεριά καλύτερα να ζούμε. 

(Εθνικά άσματα 1897, 29). 
 

 
68 «Η Επανάσταση του 1821 τροφοδοτήθηκε, όπως άλλωστε οι προηγούμενες επαναστατικές κινητοποιήσεις , από τους 
πρωτοπόρους της εξέγερσης που είχαν διατρέξει όλες τις φάσεις μιας πολεμικής σταδιοδρομίας: ληστεία, συνδυασμένη 
κάποτε με τη πειρατεία, αρματολική αρμοδιότητα, στρατιωτική υπηρεσία  σε έναν ξένο ή στον οθωμανικό στρατό» (Ασδραχάς 
2021, 6). 
69 Ληστής για τον Hobsbawm (2010)  
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Και στα δύο παραδείγματα η απόφαση είναι ατομική, όμως η δράση γίνεται συλλογική μέσα 
από τη συμμετοχή σ’ έναν ταϊφά,  μια ομάδα υπό έναν αρχηγό. Τα προαναφερθέντα τραγούδια , 
επιπλέον, θέτουν τη διάσταση του τόπου, ο οποίος δεν ορίζεται  με τον τρόπο της παρούσας 
γεωγραφικής και διοικητικής οργάνωσης. Πόσο δυνατή είναι η δημιουργία ενός θεσσαλικού κύκλου, 
για παράδειγμα, στον οποίο να αντιστοιχούν οι Θεσσαλοί κλέφτες;  

Τα δημοτικά τραγούδια δεν κάνουν αναφορά στον γενέθλιο τόπο του κλέφτη. Δεν είναι αυτό 
που συνοδεύει την ιδιότητα του εξεγερμένου. Με το σπαθί του έχει κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον 
γενέθλιο τόπο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση απομακρύνει  την οικογένειά του μετακινώντας την, κατά 
κανόνα, σε ουδέτερο έδαφος (Επτάνησα), ώστε να μην αιχμαλωτιστούν τα μέλη της ή να σταλούν ως 
ρεχέμια. Υπάρχει μια διάχυτη τοπολογία στα κλέφτικα τραγούδια, της οποίας τα γεωγραφικά σημεία 
συνιστούν τον τόπο του κλέφτη, ο οποίος ορίζεται σε αντίθεση με τον κάμπο και τη μόνιμη διαμονή 
του κατά την περίοδο που ήταν νοικοκύρης.  
 

Πάμε να λημεριάσωμεν οπού φωλιάζουν λύκοι, 
σε κορφοβούνια σε σπηλιαίς, σε ράχαις σε ραχούλαις 

(Εθνικά άσματα 1897, 29) 
 

Ο δικός τους τόπος κλιμακώνεται από τη γενική αναφορά στα βουνά (σε τι βουνά να 
βρίσκουνται και σε τι παληά λημέρια, Εθνικά άσματα 1897, 65)70 στην ονομαστική παράδοση της 
κλέφτικης τοπολογίας:  
 
α. 

Βουνά μου απ’ τ’ Ασπροπόταμο 
(Εθνικά άσματα 1897, 7) 

β. 
Για σύρτ’ απάνω στ’ Αγραφα, ψηλά στο Καρπενήσι 

(Ιατρίδης 1948, 85-86). 
γ. 

Να βγω στης Γούρας τα βουνά, μέσ’ το Γερακοβούνι 
(Ιατρίδης 1938, 22-23) 

δ. 
Φανάρι καί Καρδίτζα 
(Ζαμπέλιος, 651/67) 

ε. 
Οι κλέφταις άπό τ’ Αγραφα, κι’ άρματωλ’ άπ’ τά Χάσια 

(Ιατρίδης, 6-7) 
στ. 

Ο Σύρος από τη Σερβιά κι’ ο Νάννος απ’ τη Βέρροια 
κονάκια ’χουν στην Τσαπουρνιά, κονάκια στα Κανάλια, 
κονάκια ’χουν στην Κερασιά, σ’ ενού παπά στο σπήτι. 

(Εθνικά άσματα 1897, 20) 
ζ. 

Νίκο σάν μ’ είχες έχθρητα, δέν μ’ έδινες χαμπέρι 
νά μάσω τά μπουλούκια μου, που  τά’ χω σκορπισμένα; Εχω 

των Τσώγκα στ’Αγραφα, τον Γεωργό στήν Κατούνα, κι’ 
αύτόν τον παλιο-Παταργιά τον έχω κατά τον Βάλτο. 

Κι’ έμένα μ’ ηύρες μοναχόν, μέσ’ στη Φουρνά τή χώρα (Ιατρίδης 1938, 22-23). 
 

Στο δημοτικό τραγούδι, το αναφερόμενο, στη δολοφονία του Λεπενιώτη, αδελφού του 

 
70 Εβγήκεν ο Νάννος στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια (Εθνικά άσματα 1897, 20). 
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Κατσαντώνη, από  τον  Θέο ορίζεται διπολικά ο τόπος. Η εισαγωγή απευθύνεται στα πουλιά που 
βρίσκονται εκτός τόπου.  

 
Εσείς πουλιά πετουμένα, άγρια και μερομένα 
εσείς δουλιά δεν έχετε στον εδικό μας τόπο 

Γϊα σύρτ’ απάνω στ’ Αγραφα, ψηλά στο Καρπενήσι, 
κυττάξατε γι’ αρματωλούς, για  τους Λεπενιωτέους. 

σε  ποια  βουνά να βρίσκωνται, σε  ποια  λημέρια ψήνουν. 
(Ιατρίδης 1938, 22-23) 

       
Από τη μια μεριά είναι ο τόπος των νοικοκυραίων κι από την άλλη ο τόπος των πουλιών (Άγραφα και 

Καρπενήσι), που είναι και ο τόπος του Λεπενιώτη. Η κλέφτικη τοπολογία διαμορφώνεται από τα γεωγραφικά 
σημεία της πολεμικής τους δράσης, εκεί που κονταροχτυπιούνται με όσους κατέχουν τα υλικά αγαθά για την 
επιβίωσή τους ή την αναπαραγωγή της εξουσίας τους. Συνεπώς, αν η απόφαση για μετάβαση από τον τόπο 
του νοικοκύρη στην ετεροτoπία του κλέφτη οφείλεται  στην πολιτική οικονομικής εξαθλίωσης των υποτελών 
με τη συνεχή κι αβάσταχτη φορολογία από τους μπέηδες και τους πασάδες στην οθωμανική αυτοκρατορία 
(Landes 1998, 32), η κλέφτικη τοπολογία συγκροτείται με βασικό κριτήριο την αναπαραγωγή της κλέφτικης 
δράσης. 
  

—Νίκο σάν μ’ είχες έχθρητα, δέν μ’ έδινες χαμπέρι 
νά μάσω τά μπουλούκια μου, που  τα’ χω σκορπισμένα; Εχω 

των Τσώγκα στ’Αγραφα, τον Γεωργό στήν Κατούνα, κι’ 
αύτόν τον παλιο-Παταργιά τον έχω κατά τον Βάλτο. 

Κι’ έμένα μ’ ηύρες μοναχόν, μέσ’ στη Φουρνά τή χώρα (Ιατρίδης 1989, 80-81). 
 

Πρόκειται για την απόκριση του Λεπενιώτη , την ώρα που δολοφονείται από τον Θέο. Οι 
κλέφτες που αποτελούν τα μπουλούκια του προέρχονται από διάφορες περιοχές, έξω από αυτό 
που ορίζεται ως γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας71. Πρώτα απ’ όλα, για τους κλέφτες τόπος 
είναι όλα τα σημεία που διευκολύνουν τους στόχους τους.  

—Θέλετε δένδρ’ ανθήσετε, θέλετε μαραθήτε, 
θέλετε κάμετε καρπούς, θέλετε ξηραθήτε. 

Στον ίσκιον σας  δεν κάθωμαι, μηδέ σταις κρύαις βρύσαις, 
μόν καρτερώ την άνοιξι, τον Μάι το καλοκαίρι, 

π’ ανοίγ’ ο γαύρος κ’ η οξιά, καί σκιόνουν τά λημέρια. 
Νά βγω στής Γουρας τά βουνά, μέσ’ το Γερακοβούνι, 

για να τα ρίξω κλέφτικα, να τραγωδήσ’ άγάλια, 
να μάσω τα μπουλούκια μου που τ’ άχω σκορπισμένα. 
Στην Γούρα καί στον Αρμυρό, να γράψω και στον Βώλο, 
να γράψω και κατ’ Αγραφα, για να μ’ έρθουν ιμτάτι,  νά 

πάμ’ να πολεμήσωμεν μέσα στο Μουλλαλίκι, 
νά κάψωμε την Κονιαργιά, καί τους σκυλαρβανίταις (Ιατρίδης 1859, 85) 

 
Όλα αυτά συνοψίζονται στην εύστοχη παρατήρηση του Κοταρίδη. «Θα μπορούσε , όμως, να 

είναι τα «όρη» ο τόπος» πατρίδα» του ένοπλοι ραγιά; Ένας κλέφτης « ελευθέρως περιφερόμενος εις 
τα όρη» είναι ένας ένοπλος ραγιάς που δεν μπορεί να αναπαραχθεί, καθώς εκεί δεν έρχεται σε επαφή 
με την εξουσία και τον πλούτο. Η διαδρομή του δε διασταυρώνεται με τις δραστηριότητες που 
προσφέρουν πλούτο και τις λειτουργίες που εξασφαλίζουν κύρος και αναγνώριση, έτσι ώστε να 

 
71 Ο Γκέκας βγαίνει παγανιά , και κυνηγάει τους κλέφταις. 
Διαβαίνει λόγγους και βουνά, τους βρίσκει στο λημέρι. 
(Εθνικά άσματα 1896, 53) 
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αναπαραχθεί η πρωταρχική απόσχιση από τον τόπο και να συγκροτηθούν οι όροι της κυριαρχικής του 
ικανότητας. Αυτό ακριβώς το σημείο, όπου συσχετίζεται ο παράνομος ένοπλος με την εξουσία και τον 
τόπο, είναι η «πατρίδα» του κλεφταρματολού, γιατί μόνο εκεί μπορεί να αποσπάσει πλούτο , να 
αποκτήσει δύναμη και να αναγνωριστεί η κυριαρχική του ικανότητα. Έτσι, ο τόπος του ενόπλου –
μέλους-ένοπλης ομάδας συγκροτείται με τη δράση του» (1993, 59-60). 

Ο κλέφτης, λοιπόν, είναι υπό συνεχή μετακίνηση. Για πατρίδα του αναγνωρίζει  την  πολεμική 
του αξιοσύνη, που επιτρέπει την επιβίωσή του αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε να ανεβεί 
στην ιεραρχία της πολεμικής αριστοκρατίας: τον αρματολισμό. 
 

Εβγήκεν ο Νάννος στα βουνά, ψηλά  στα κορφοβούνια. 
κλεφτόπουλα εμάζωνε, παιδιά και παλικάρια. 

Τα μάζωξε , τα σύναξε, τα ’καμε τρεις χιλιάδες, 
κι ολημερίς τα δίδαχνε, ολονυκτίς τα λέγει: 

«Ακούστε, παλικάρια μου κι εσείς παιδιά δικά μου, 
δε θέλω κλέφτες για τραγιά, κλέφτες για τα κριάρια. 

μον’ θέλω κλέφτες για σπαθί, κλέφτες για το τουφέκι. 
(Fauriel 1824, 1, 78) 

 
Όσο κι αν ο Αλ. Πολίτης θεωρεί το τραγούδι «Του Νάννου», μαζί με άλλα δύο (Του Σύρου και του 

Σκυλοδήμου) παραδειγματικό  για τον εκφυλισμό του ηρωικού πνεύματος και την επικράτηση του 
ερωτικού στοιχείου και του διηγηματικού ύφους (1981, 110), ωστόσο διασώζει τον πυρήνα του βασικού  
εγχειριδίου για την ένταξη κάποιου σε κλέφτικη ομάδα.  Προϋπόθεση αποτελούσε  η πολεμική 
ικανότητα, η οποία εκδηλώνεται όχι στην  η κλοπή αιγοπροβάτων αλλά στη μάχη με  αντιπάλους, από 
τους οποίους διεκδικεί ζωτικό χώρο για τη δράση αλλά και υλικά αγαθά για την ανανέωση της ύπαρξής 
της.  
 
α. 

Εγώ πασά δεν σκιάζομαι, βεζύρη δεν φοβούμαι, 
πασά ’χω το τουφέκι μου, βεζύρη το σπαθί μου. 

(Εθνικά άσματα 1896, 20) 
β. 

--Προσκύνα , Λιάκο, τον πασσά, προσκύνα το Βεζύρη. 
Να γένης πρωταρματωλός, δερβέναγας να γένης! 

---Όσο ’ναι Λιάκος ζωντανός πασσά δε προσκυνάει. 
πασσά ’χει Λιάκος το σπαθί, βεζίρη το τουφέκι 

(Εθνικά άσματα 1896, 52) 
 

Το σπαθί κι η ρώμη είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δράσης τους. Υποτάσσουν τη 
βούλησή τους μόνο στα όπλα, χάρη στα οποία υπάρχουν ως πρωτόγονοι επαναστάτες. 
 
Από τον κλέφτη στον αρματολό: ο κλεφταρματολός ως υβρίδιο 

Η πολεμική αριστοκρατία συγκροτείται από δύο βαθμίδες. Η εισαγωγική είναι ο κλέφτης, που 
χαρακτηρίζεται, από τη μια μεριά, από αντίδραση στις συνθήκες υποταγής και, από την άλλη, από την 
υιοθέτηση μιας διαρκούς σύγκρουσης  για την αποθησαύριση πλούτου, είτε πρόκειται για 
μουσουλμάνους επικυρίαρχους (Τούρκους και Αρβανίτες) είτε για ομόδοξους χριστιανούς. 
 
α. 

οπόχει τ’ άσπρα τα πολλά και τ’ ασημένια πιάτα. 
--Καλώς τον Νάννο πώρχεται, καλώς τα παλληκάρια. 

--Παράδες θέλουν τα παιδιά , φλωριά τα παλληκάρια, 
κι’ ατός μου θέλω την κυρά. 
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(Εθνικά άσματα 1897, 20) 
 
β. 

σ 
 

Τα όπλα επιβάλλουν τη βούληση την εξουσία του κλέφτη αλλά ο πλούτος- τα γρόσια και τα 
άσπρα- διασφαλίζουν την ισχύ του αρχηγού της κλέφτικης ομάδας.  
 

Σε σας, βρε δημογέροντες, σε σας κουτσαμπασίδες, 
τόμου λάβτε το γράμμα μου, να ιδήτε τη γραφή μoυ 

να στείλετε τα γρόσια μου και όλο το λουφέ μου, 
για να πληρώσω τα παιδιά και όλα  τα  παλληκάρια. 

Στην ώρα να τα στείλετε  σας θέλω το καλό σας. 
Να μη σας κάψω τα χωριά και αυτά τα βιλαέτια (Λελέκος, 49-50) 

 
Ο λουφές, δηλαδή η δυνατότητα μισθοδοσίας των μελών μιας κλέφτικης ομάδας με πλούτη 

προερχόμενα από πλιάτσικο, απαγωγές και εκβιασμούς, διασφαλίζει τη συνέχεια της ομάδας και 
ταυτόχρονα εγγυάται το κύρος του καπετάνιου. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Καταρραχιάς και 
διαμηνύει τις επιθυμίες του στους χριστιανούς και μουσουλμάνους προεστούς και «κοτζαμπαζήδες». 
 

Δέν είν’ ό περσυνός καιρός, δεν είν’ ο Ταφίλ Μπούζης, 
να περβατής Δερβέναγας, να περβατής καβάλλα! 

Φέτο το λέν’ Καταρραχιά, το λένε Καραμέτζο, 
το λεν’ παιδιά Τζαπόπουλα, Δημήτρη καί Γιωργάκη, 

το λένε και Ζακόπουλο, το λεν’ Μαμαλυγγίδη. 
Γράφουν οι Κλέφταις γράμματα, στα Τρίκαλα τα στέλνουν. 

«Σ’εσέ Κυρ Νάσσο προεστέ, σ’ εσάς, Κοτζαμπασσίδες ! 
Να στείλετε την ξαγορά, μια κατοστή πουγγι’ άσπρα, 

να μην καούνε τα χωριά, Φανάρι καί Καρδίτζα, 
κ’ εμπούμε και στα Τρίκαλα και κάμωμέ  σας σκλάβους.» 

Σιαμήμπεης σαν τ’ άκουσε βαρυά ’χολοτάρτη. 
πιάνει τους κάνει γράμματα, και βάνει μαύρη βούλλα. 

«Τι ξαγορά γυρεύετε; τι  ξαγορά ζητάτε; 
Αν δε σας πιάσω ζωντανούς, κι’αν δέ σας παλουκώσω !» 

(Ζαμπέλιος 1852, 651/67) 
 

Η άρνηση συνιστά αμφισβήτηση, που μπορεί να λυθεί είτε με την παραδειγματική τιμωρία 
είτε με τη δολοφονία του καπετάνιου και τη διάλυση της ομάδας, με αίτημα προστασίας σε άλλη 
ομάδα ή στις οθωμανικές αρχές. 

Η συσσώρευση πλούτου και η τιμωρία αποτελούν συστατικά για την ύπαρξη ενός ταϊφά αλλά 
και για την αποδοχή του καπετάνιου ως επικίνδυνου αντιπάλου για την εξουσία. Οι φιλοδοξίες του 
κλέφτη ήταν να ανεβεί στη δεύτερη βαθμίδα της πολεμικής αριστοκρατίας, τον αρματολό, που ήταν ο 
στρατιωτικές διοικητής μιας γεωγραφικής  ενότητας (Αγράφων, Ασπροποτάμου, Ολύμπου, κ.λπ). Ένα 
τέτοιο παράδειγμα ανόδου στη στρατιωτική ιεραρχία είναι η περίπτωση του Καραϊσκάκη, που έχει 
μελετηθεί συστηματικά από τον Τζάκη (2021). Αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα ικανός στην ένοπλη δράση 
αλλά και στην ανάπτυξη σχέσεων με άλλους κλέφτες ή αρματολούς αλλά και με τους αξιωματούχους 
της οθωμανικής διοίκησης, τα περίφημα καπάκια (Παπαγιώργης 2003), για τα οποία κατηγορήθηκε 
από τον Μαυροκορδάτο και άλλους. Ο Τζάκης τον χαρακτηρίζει  ως ανέστιο οπλαρχηγό, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1821-αρχές 1822, που υπηρετούσε στο ένοπλο σώμα του Γώγου Μπακόλα 
(2021, 25). Με άλλα λόγια,  ο χαρακτηρισμός του ως ανέστιου ορίζει και τη διαφορά του 
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κλέφτη/οπλαρχηγού, στα πρώτα επαναστατικά χρόνια, από την ιδιότητα του αρματολού, ο οποίος είχε 
αποκτήσει τη δική του εστία, το δικό του τόπο: το αρματολίκι. 

Η απόκτηση τόπου, ωστόσο, ήταν δύσκολη υπόθεση. Ο Καραϊσκάκης υπηρέτησε στην ομάδα 
του Κατσαντώνη, ο οποίος δεν κατάφερε να αποκτήσει αρματολίκι , παρά τη γενναιότητά του.  
Προφανώς, το αρματολίκι ήταν το ιδεατό για κάθε κλέφτη72. 
 

Εγώμ’ ο Κώστας ξακουστός , ο Κώστας Μπουκοβάλας. 

μένα με ξέρουν τάρματα, με ξέρ’ ο κόσμος ούλος, 
και θέλω τον μουρασελέ, να γείνω καπετάνιος, 

το θέλ’ από το Μέτσοβο, κι’ από το Πατραντσίκι.» 
(Εθνικά άσματα 1896, 10) 

 
Ο κλέφτης έχει ως επιλογή τη δυνατότητα να προσκυνήσει τους Τούρκους73, να γίνει δηλαδή 

συνεργάτης της οθωμανικής εξουσίας αποκτώντας το στίγμα του τουρκοπροσκυνημένου, ή το 
πρόθεμα «Τούρκος»  στο όνομά του (π.χ. Τουρκο-Θέος αποκαλείται από το κλέφτικο τραγούδι ο Νάκας 
Θέος που σκότωσε τον Λεπενιώτη), ακόμη κι αν  οι επικυρίαρχοι Οθωμανοί προσπαθούν να τους 
δελεάσουν με την υπόσχεση της απόδοσης του τίτλου του αρματολού74. Είναι καχύποπτοι απέναντι 
σε τέτοιες προθέσεις75.  

 
72 Ο Γάχος επροβόδαε στον βασιληά, στην Πόλι 
φλωριά όσα κι’ αν θέλετε, διπλά να σας τα δώσω, 
μόνο να γένω βοϊβόντας εγώ στο Μουλαλίκι, 
να διώξω τους Μπερατινούς, τον σκύλο χασνατάρη. 
(Εθνικά άσματα 1896, 25) 
73 Τούτο το καλοκαίρι και την άνοιξι 
μαύρα χαρτιά μας γράφουν, μαύρα γράμματα. 
--Όσοι κι’ αν ήστε κλέφταις στα ψηλά βουνά, 
όλοι να κατεβήτε από τον Όλυμπο, 
κι’ όλοι  να προσκυνήστε τον Αλή πασά. 
Δυο παλληκάρια μόνον δεν προσκύνησαν. 
Πήρανε τα τουφέκια, τα λαμπρά σπαθιά. 
Στον Όλυμπ’ ανεβαίνουν, κράζουνε κλεφτιά. 
(Εθνικά άσματα 1896, 28) 
74 Άσπρα χαρτιά μας ήλθαν , μαύρα γράμματα, 
μέσα ν’ από την Πόλιν κη απ’ τον βασιλιά. 
«Όσου κλέφταις κη αν ήσθε στα ψηλά βουνά, 
όλοι να προσκυνήστε στον Ζαλήλ Αγά 
κη αρματωλοί να είστε στα ρωμηά χωριά». 
Όσοι κλέφταις κη αν τ’άκσαν , επροσκύνησαν 
ο Δέλας καπιτάνος δεν προσκύνησε 
μόν’ πήρε δίπλ’απάνου, δίπλα τα βουνά, 
στα κλέφτικα λημέρια και κρύα νερά. 

(Εθνικά άσματα 1896, 8) 
75 α.Μαλάμος ωροβόλαε να πα να προσκυνήση, 
οι γέροντες πάγουν μπροσθά, κατόπιν ο Μαλάμος. 

στον δρόμον όπου πήγαιναν , στον δρόμον που πηγαίνουν, 
Μαλάμος κοντοστάθηκε τους γέροντας φωνάζει. 
«Για σταματάτε, γέροντες, κάτι θα σας ρωτήσω. 
απόψ’ είδα στον ύπνον μου, στον ύπνον που κοιμούμουν, 
το δαμασκί μου το σπαθί ερράγισε στη μέση, 
και το μακρύ τουφέκι μου δεν έτρωγε μπαρούτι. 
Το όνειρό μου, γέροντες, είναι κακό σημάδι,  
κ’ εγώ πηγαίνω στα βουνά κ’ εις τα παληά λημέρια, 
να ζω με τα κρύα νερά, στα δέντρα τεντωμένος 
οι Τούρκοι είναι άπιστοι, τον λόγον  δεν φυλάγουν, 
κη όσοι κλέφταις προσκύνησαν, τους πήραν τα κεφάλια» 
(Εθνικά άσματα 1896, 5) 
β. Ανάθεμά σας, γέροντες, γέροντες Ραψανιώταις, 
με τα χαρτιά που στέλνετε στον καπετάν Νασούλα.  
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Η μάχη για το αρματολίκι είναι συνεχής και συχνά αιματηρή, με εναλλαγές από τη θέση του 
κλέφτη σ’ εκείνη του αρματολού και αντίστροφα. «Η διάρθρωση των αρματολικών ομάδων», σχολιάζει 
ο Ασδραχάς, « υπακούει στην οικογενειακή διάρθρωση και η διαδοχή προσλαμβάνει κληρονομικό 
χαρακτήρα: ωστόσο , οι συγγενικοί δεσμοί δεν αντιστέκονται πάντα στην εσωτερική δυναμική της 
ομάδας, που κάποτε διασπάται σε ανταγωνιζόμενες μερίδες παρά τους δεσμούς αίματος.  οι 
συγκρούσεις ανάμεσα στους συγγενείς διαιωνίζονται  με τη μορφή της βεντέτας που χαρακτηρίζει 
επίσης του εξωτερικούς ανταγωνισμούς (Ασδραχάς 2019, 7).      

Ο κλεφταρματολισμός όντως είναι μια διελκυστίνδα εξουσίας που στηρίζεται   στην 
κληρονομική διαδοχή και στη συσσώρευση αγαθών αλλά και στη δημιουργία δικτύων επαφών με τους 
οθωμανούς επικυρίαρχους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το αρματολίκι του Ασπροποτάμου, το 
οποίο οι Στουρναραίοι το κληρονόμησαν από τον Λάπα, τον προηγούμενο αρματολό. 

 
Βουνά μου απ’ τ’ Ασπροπόταμο με τα πολλά τα χιόνια, 

τα χιόνια μην τα λυώσετε όσο ναλθούν και τάλλα. 

τ’ είναι ο Στουρνάρης άρρωστος βαρειά για να απαιθάνη. 

και τους ιατρούς εκάλεσε να τον αποφασίσουν , 
κη από τα παλληκάρια του εκάλεσε τον πρώτον. 

«Έλα, Φοντύλη, αδελφέ και πρωτοπαλληκάρι, 
έλα κάθου στα γόνατα, έλα κάθου σιμά μου. 
σ’αφίνω διάτα το παιδί, το μικροχαϋδεμένο 

τ’ είναι μικρό κη ανήξερο, τ’άρματα δεν γνωρίζει. 

να μ’ έχης έννοια τα χωριά και το καπετανλίκι, 
γέροντες θέλουν χάιδεμα, κη αγάδες θέλουν άσπρα, 

κη ο καπετάνιος δόκιμος για να τους κυβερνήση» 
(Εθνικά άσματα 1896, 7) 

 
Το στοιχείο που διαφοροποιεί τον αρματολό από τον κλέφτη είναι ότι ο πρώτος έχει ένα τόπο 

δικό του, του οποίου τα όρια ορίζονται με σαφήνεια (Άγραφα, Ασπροπόταμος, Ελασσόνα , Όλυμπος, 
κ.λπ.). Ο τόπος του δεύτερου είναι ρευστός, συγκροτούμενος από τα γεωγραφικά σημεία της ένοπλης 
δράσης του. Υπ’ αυτή την έννοια ,ο τόπος του κλέφτη στην ευρύτερη περιοχή είναι η κεντρική και 
νοτιοανατολική Πίνδος, με προέκταση στον Όλυμπο, τον Κίσσαβο και τον Κόζιακα. Αυτή η ευρύτερη 
περιοχή ταυτίζεται με τα βουνά του κλέφτη. Πρωτίστως , ο τόπος του είναι επισφαλής, γιατί η δράση 
του εναντιώνεται σε κάθε μορφή εξουσίας, οπότε η ζωή του βρίσκεται σε συνεχή διακινδύνευση. 

Αντίθετα, το αρματολίκι είναι ένας σταθερός τόπος, του οποίου η εξουσία μετακινεί τον 
ένοπλο από την παρανομία στη νόμιμη άσκηση εξουσίας. Ο κλέφτης πια εντάσσεται στο σύστημα 
εξουσίας, τόσο των Οθωμανών με τους πασάδες, τους μπέηδες και τους δερβεναγάδες, όσο και των 
χριστιανών με τους προεστούς και τους κοτζαμπάσηδες (Τζάκης 2021, 150). Ωστόσο, η θέση αυτή δεν 
είναι διασφαλισμένη και επιβάλλει συνεχείς συμμαχίες, επιγαμίες και συγκρούσεις. 
   
Ο τόπος του εθνικού κράτους και ο τόπος της ληστείας 

Πολλοί οπλαρχηγοί του αγώνα σταδιακά εντάχθηκαν στις ομάδες της επαναστατικής 
διοίκησης, η οποία επιχειρούσε να διαμορφώσει έναν συνεκτικό ιστό. Να προβάλλουν οι πρώην 
κλέφτες και οπλαρχηγοί τον εαυτό τους στον νέο τόπο, τον εθνικό, γεγονός που δεν ήταν εύκολη 
διαδικασία. Η προσπάθεια των αρματολών να κατοχυρώσουν τον δικό τους τόπο, το αρματολίκι, ως 
πηγή αυτόνομης εξουσίας , λειτουργεί ανασχετικά στη συγκρότηση ενιαίου εθνικού τόπου, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση  δεν είχε αποκτήσει σαφές σχήμα στα σχέδιά τους. Κλασική είναι η 
αδυσώπητη σύγκρουση του Καραϊσκάκη , κατά το διάστημα 1822-1824, για το αρματολίκι των 

 
νάρθης, νάρθης, Νασούλα μου, νάρθης να προσκυνήσης,  
θα σου χαλάσουν το παιδί τ’ ομορφαχαΐδεμένο. 
(Λελέκος 1868, 55) 

 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 77 - 

 

Αγράφων, που συνοδεύτηκε από αλληλοκατηγορίες αλλά και συμμαχίες με άλλους οπλαρχηγούς και 
συγκρούσεις. Ακόμη, η διαμάχη αυτή αποτέλεσε και τον τόπο/πεδίο προσώπων της Διοίκησης 
(Κωλέττης-Μαυροκορδάτος). Η σύγκρουση έληξε με την καταδίωξη και την εκδίωξη του Καραϊσκάκη 
από τα Άγραφα, από τους συμμαχήσαντες Γιαννάκη Ράγκο και Νικόλαο Στορνάρη, αρματολό του 
Ασπροποτάμου, ο οποίος στην πρώτη φάση (1822) υποστήριξε τον Καραϊσκάκη.  

Ο Καραϊσκάκης αποδέχθηκε τη Διοίκηση κι αυτό του διασφάλισε τη μετεξέλιξή του από 
αρματολό σε Γενικό Αρχηγό των στρατευμάτων της Ρούμελης. Αυτή τη μετακίνηση επέλεξαν πολλοί 
οπλαρχηγοί  αποτελώντας τον επαναστατικό στρατό της επαναστατημένης Ελλάδας.  

Αρκετοί απ’ αυτούς δεν τα κατάφεραν. Αυτό ξεκίνησε από τα τέλη της επαναστατικής 
δεκαετίας του 1820. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Θόδωρος Ζάκας, γόνος της οικογένειας των Ζακαίων, που 
διαφέντευαν το αρματολίκι των Γρεβενών. Οι εσωτερικές συγκρούσεις  με τους Μακραίους και η 
ανάγκη εμπέδωσης της προσωπικής εξουσίας με την εξασφάλιση της ανοχής των Οθωμανών οδήγησε 
τον απόγονο της αρματολικής οικογένειας να γίνει κλέφτης στη Βάλια Κάλντα, σε κρίσιμο και 
στρατηγικό σημείο στα σύνορα Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας, επιτιθέμενος σε χριστιανικούς 
πληθυσμούς (Νεγάδες Ζαγορίου και απαγωγή γυναικών)76. 

Οι κλέφτες της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν στενές σχέσεις και με τη Θεσσαλία αλλά και 
την Ήπειρο συνεχίζουν να έχουν ως τόπο τους τα βουνά , με εσωτερικές διενέξεις, δολοφονίες ως μέσο 
επιβολής της κυριαρχίας, απαγωγές και ληστρικές επιδρομές. Ο τόπος τους συνεχίζει να είναι η δράση 
τους, μόλο που πιο νότια άρχιζαν να διαμορφώνεται ένας εθνικός τόπος.  
 Το 1830 κατεβαίνουν στη νότια Ελλάδα, διωγμένοι από την οθωμανική διοίκηση. Ωστόσο, η 
έγνοια τους δεν είναι η ένταξη σ’ αυτό το νέο τόπο. «Αλλ’ εν Ἑλλάδι συνεννοηθεὶς καὶ συνασπισθεὶς 
μετὰ των άλλων Οπλαρχηγών, των Τσαποπούλων, Μπλαχαβαίων, Κοντογιανναίων, Γεώργου 
Ξηρομερίτη, Σκυλοδήμου (υιού), Στράτη, Κατσαρού, Γιάννη Κουτελίδα, Μπουκουβαλαίων, Κώστα 
Στουρνάρα και Ταφὶλ Μπούζη Τουρκαλβανοῦ, εξήλθον εκείσε εις Θεσσαλίαν, όλοι ομού ως λῃσταὶ 
κατὰ το 1832, όπως εξαναγκάσωσι την Οθωμανικὴν κυβέρνησιν εις παραχώρησιν οπλαρχηγιῶν. Της 
φοβεράς συμμορίας τούτων εγένοντο έρμαια πλείστα χωρία της Θεσσαλίας, εν οις και η Καστανιὰ του 
Ασπροποτάμου, περὶ της λῃστεύσεως της οποίας συμβάσης το φθινόπωρον του 1832», όπως 
ανιστορείται το δημοτικό τραγούδι» (Κρυστάλλης, Οι Ζακαίοι) 
 

Οι κλέφτες εσυνάχθηκαν μέσ’ στην Αγιὰ Τριάδα. 
Ήταν τα δυο Τσαπόπουλα, οι πέντε Μπλαχαβαίοι, 
ο Ζάκας ἀπ’ τα Γρεβενά, οι τρεις Κουτσογιανναίοι, 

Γιώργος απ’ το Ξηρόμερο κι’ ο γιος του Σκυλοδήμου, 
Κώστας Στουρνάρας, Κατσαρός, και Γιάννης Κουτελίδας, 

ο Στράτης απὸ τ’ Ἄγραφα, οι δυο Μπουκοβαλαίοι, 
και Τόσκηδες και Λιάπηδες μὲ τον Ταφίλη Μπούζη. 

Συνάχτηκαν, κουβέντιασαν και κίνησαν να πάνε, 
νὰ χαρατσώσουν τα χωριά, να κάμουν και λεμούρα. 

Πιάνουν και γράφουν μια γραφὴ στην Καστανιὰ τη στέλνουν: 
– «Σ’ εσάς αρχόντοι Καστανιάς, σ’ εσάς κουτσαμπασήδες, 

να στείλετε την ξαγορά, να στεῖλτε το χαράτσι, 
να στείλετ’ εκατὸ πουγγιά, ψωμιὰ και κρασοράκια, 
χίλια τσαρούχια αφόρεγα και χίλιες φουστανέλες, 

να φαν τα παλληκάρια μας, να πιουν και να φορέσουν». 
Οι προεστοὶ δεν τ’ ἄκουσαν και τοίμαζαν τουφέκια. 

 
76 Το λεν οι Καραμπέριδες, το λεν και στο Ζαγόρι, 
το λένε τα Ζακόπουλα ψηλὰ στη ΒάλιαΚάρδα, 
το λεν κι’ η Νεγαδιώτισσαις, το λεν σαν μοιρολόγι. 
Το λεν για την Μπαλάναινα και την Κυρὰ Χρυσούλα, 
και για την Κυρ’-Ἀγγελικὴ της Γκούμαινας τη νύφη, 
που ταις επήραν ομπροστὰ και σκλάβαις τιας πηγαίνουν 
(Passow 1859, 125)  
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Σαν έκαμαν και κίνησαν οι κλέφτες θυμωμένοι, 
με τα σπαθιὰ ξεγύμνωτα, κι’ εμπήκαν μέσ’ στη χώρα, 

τα πρώτα σπίτια επιάσανε, τα κάμανε λεμούρα, 
κι’ επήραν σκλάβους άρχοντες, κυρὲς κι’ αρχοντοπαίδια. 

Ανάθεμά σας, προεστοί, και Νάσο Καστανιώτη, 
με το κακὸ που κάματε στη δόλια μας τη χώρα, 

μας πήραν κλέφτες στα βουνά, μας καλοσέρνουν σκλάβες, 
και μας γυρεύουν ξαγορὰ τόσες χιλιάδες γρόσια… 

 
Το τραγούδι αυτό επιβεβαιώνει όσα προαναφέρθηκαν στην αρχή του κειμένου. Η ελληνική 

ιστοριογραφία αλλά και η δημόσια ιστορία έχει εξιδανικεύσει τον ρόλο των κλεφτών, οι εμφανίζονται 
ως μαχητές για την εθνική ανεξαρτησία. Αυτός ο ρόλος, όπως φάνηκε, αποτυπώνεται στα κλέφτικα , 
σε μια εξελικτική διαδικασία, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να  εκληφθεί ως ένα μοντέλο που μπορεί να 
ανιχνευθεί παντού. Το τραγούδι με τη σύναξη των κλεφτών και άλλα σχετικά αυτής της περιόδους 
τεκμηριώνουν την άποψη ότι η τάση για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και εθνοκρατικού τόπου 
αντιμετωπίζει δυσκολίες από την αδυναμία αυτών των ομάδων να αποκτήσουν τη δική τους θέση στο 
νέο περιφέρον. 

Ως εκ τούτου, η ομάδα των κλεφτών που συναποφασίζει την επιστροφή στη δυτική Μακεδονία  
λειτουργεί και ως πυρήνας για τη μετεξέλιξη  αυτών των ομάδων σε ληστρικές. με μια ειδοποιό 
διαφορά από τα προεπαναστατικά και τα πρώτα επαναστατικά χρόνια. Δεν υπάρχει πια η προοπτική 
της μετακίνησης σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, του αρματολοκίου ή της οπλαρχηγίας. 
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Τέχνη και Επικαιρότητα: Η εικαστική παρουσία του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ στο Πήλιο 

και η επικαιροποίηση της Επανάστασης του 1821 
Ευαγγελία Διαμαντοπούλου 

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ 

Email: evadiam@media.uoa.gr 
 

Περίληψη  
Η εικονογράφηση γεγονότων και ηρώων της Επανάστασης του 1821 αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος 
του ζωγραφικού προγράμματος του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ στο Πήλιο. Ωστόσο, αυτός ο εικαστικός του 
λόγος δεν είναι απλώς μνημονευτικός και ανεξάρτητος από τα πολιτικοκοινωνικά δρώμενα, τόσο της 
της θεσσαλικής κοινότητας όσο και ευρύτερης ελληνικής επικράτειας, αλλά ουσιαστικά επίκαιρος. 
Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, πόσο επίκαιρος μπορεί να είναι αυτός ο λόγος, σε μία 
εποχή στην οποία εμπλέκονται έννοιες, όπως η παγκοσμιοποίηση με την πολυπολιτισμικότητα, η 
φιλοπατρία με τον εθνικισμό, ο πολιτικός ντετερμινισμός με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε 
ζητήματα που αφορούν στον ίδιο και στον τόπο του, η εμβάθυνση σε θέματα πρόσληψης της εικόνας 
του επαναστάτη, του αγωνιστή, του ήρωα ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και του άλλου, του ανοίκειου 
και του ξένου; Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται μία εκ νέου ανάγνωση των ομοθεματικών 
ζωγραφικών συνθέσεων του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, ως διαύλων επικοινωνίας με την εικόνα του ’21. 
 
Λέξεις κλειδιά: ιστορική μνήμη, οπτικοποίηση, επικαιρότητα, ανα-νοηματοδότηση. 
 
 
Εισαγωγή 

Η ζωγραφική του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ έχει συνδεθεί με την επανάσταση του ’21, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος του εικονογραφικού του θεματολογίου περιλαμβάνει σκηνές από μάχες και 
πορτραίτα αγωνιστών του ’21. Εξάλλου, η ιστορική ζωγραφική, με αναφορά στο πρόσφατο ιστορικό 
ελληνικό παρελθόν χαρακτηρίζει εν γένει την καλλιτεχνική παραγωγή ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά 
την κήρυξη της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν τα 
έργα του Θεόδωρου Βρυζάκη και του Γεωργίου Μαργαρίτη, στα οποία απεικονίζονται σημαντικά 
πρόσωπα και γεγονότα αυτής της περιόδου.77  

Ωστόσο, το ζωγραφικό πρόγραμμα του Θεόφιλου διαφοροποιείται από αυτό της ακαδημαϊκής 
ζωγραφικής. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί είναι αυτοδίδακτος ζωγράφος. Παρενθετικά εξηγώ ότι δεν 
χρησιμοποιώ τον όρο «λαϊκός» γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για έναν γενικευτικό όρο που δεν εστιάζει 
στην ιδιαιτερότητα του κάθε καλλιτέχνη. Στο θεματολόγιο, λοιπόν, του ζωγραφικού προγράμματος του 
Θεόφιλου όχι μόνο δεν διακόπτεται η ιστορική συνέχεια αλλά υπάρχει μία συνεχής διάδραση του 
απώτερου με το εγγύτερο παρελθόν και ταυτόχρονα με την επικαιρότητα της εποχής του, 
επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης αποτελεί μια συνεχή 
διεργασία μέσα από την οποία το παρελθόν συνδιαλέγεται με το παρόν ανα-κατασκευάζεται, ανα-
νοηματοδοτείται και εγγράφεται μέσα στα χωρο-χρονικά συμφραζόμενα του παρόντος.78  
 

Ο Θεόφιλος στο Πήλιο 
Ο Θεόφιλος έζησε στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και του Πηλίου, δηλαδή από 1899, τότε 

που συναντάται το πρώτο χρονολογημένο έργο του στο Καραμπάσι, έως το 1925, που έφυγε για την 
Μυτιλήνη. Ακολουθώντας την παράδοση για την ζωγραφική διακόσμηση σπιτιών που επικρατούσε 
στην περιοχή, ήδη από την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο Θεόφιλος βιοπορίστηκε ζωγραφίζοντας τους 
τοίχους των αρχοντικών αλλά και των προσφυγικών σπιτιών και των μαγαζιών της περιοχής. Ωστόσο, 

 
77 Μεντζαφού-Πολύζου, 2000: 60-65.  
78 Halbwachs, 1994: 144-45. 
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δεν ακολούθησε, παρά εν μέρει, το θεματολόγιο άλλων ζωγράφων, που σπάνια περιελάμβανε 
ανθρώπινες μορφές και κύριο χαρακτηριστικό της ήταν τα διακοσμητικά γεωμετρικά ή φυτικά μοτίβα, 
όπως βλέπουμε στο σπίτι του Σβαρτς, στα Αμπελάκια.79 Στην πλειονότητά τους, οι τοιχογραφίες του 
Θεόφιλου έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα της 
ιστορίας, του μύθου αλλά και της σύγχρονής του επικαιρότητας, χωρίς κάποια αξιολογική κατάταξη. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι  ο εικαστικός του λόγος συναντά την άποψη του Μπρεχτ ότι η 
ιστορία δεν διακρίνεται σε επίσημη και ανεπίσημη, σε γεγονότα μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, σε 
πρόσωπα σπουδαία και λιγότερο σπουδαία: 

 
«Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη; 

Στα βιβλία δε βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. 
Oι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια; 

Kαι τη χιλιοκαταστρεμμένη Bαβυλώνα, ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές; 
Σε τι χαμόσπιτα της Λίμας της χρυσόλαμπρης ζούσαν οι οικοδόμοι; 

Tη νύχτα που το Σινικό Tείχος αποτελειώσαν, πού πήγανε οι χτίστες; 
H μεγάλη Pώμη είναι γεμάτη αψίδες θριάμβου. Ποιος τις έστησε; 

Πάνω σε ποιους θριαμβεύσανε οι Kαίσαρες; 
Tο Bυζάντιο το χιλιοτραγουδισμένο μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του; 

Aκόμα και στη μυθική Aτλαντίδα, τη νύχτα που τη ρούφηξε η θάλασσα, τ’ αφεντικά 
βουλιάζοντας, μ’ ουρλιαχτά τους σκλάβους τους καλούσαν».80 

 
Αντίστοιχα, οι  ζωγραφικές αναπαραστάσεις του Θεόφιλου, όχι μόνο αίρουν τον οπτικό 

αναλφαβητισμό, που καταλόγισε στους ιστορικούς ο Raphael Samuel το 1960,81 αλλά ζωντανεύουν τον 
ιστορικό λόγο και τον επαναδημιουργούν, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το 
παρόν, ανάμεσα στο παγκόσμιο, το εθνικό και το τοπικό, ανάμεσα σε γυναίκες ή άνδρες που 
κατάφεραν έναν άθλο μικρής ή μεγάλης ακτινοβολίας και όχι απαραίτητα μια παγκόσμια και 
μακροκοσμική νίκη.82  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι το θεματολόγιο του Θεόφιλου δεν 
κάνει διάκριση ανάμεσα στο λαϊκό και το αρχοντικό σπίτι, την κατοικία και τον επαγγελματικό χώρο. 
Μάλιστα αυτός εισάγει για πρώτη φορά την συνολική ζωγραφική διακόσμηση επαγγελματικού χώρου 
στον Βόλο και τα χωριά του Πηλίου, με έργα αντίστοιχου θεματολογίου αυτών που φιλοτέχνησε σε 
διάφορα σπίτια, χωρίς καμία διάκριση μεταξύ τους. Γι’ αυτό θα δούμε τις μορφές του ηρωικού του 
πανθέου να παρελαύνουν τόσο στα πηλιορείτικα αρχοντικά και στις προσφυγικές παράγκες στα Παλιά 
του Βόλου, όσο και στα μπακάλικα, τα μανάβικα και τους φούρνους της περιοχής. Στο ζωγραφικό του 
πρόγραμμα, η διττή ερμηνεία της λέξης «κόσμος», δηλαδή ο κόσμος ως ανθρώπινο σύνολο και ο 
κόσμος ως διάκοσμος, βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή. Ο δικός του κόσμος περιλαμβάνει αγωνιστές 
του ’21, ζεϊμπέκηδες, μακεδονομάχους, παλαιστές, τον Ερωτόκριτο με την Αρετούσα, όλους αυτούς 
που έρχονταν να συνυπάρξουν με ή να αντικαταστήσουν τις έντυπες λαϊκές εικόνες που διακοσμούσαν 
επαγγελματικούς χώρους. Και όπως αυτές οι εικόνες, έτσι και οι ζωγραφιές του Θεόφιλου αφορούσαν 
τόσο στην ιστορία όσο και στην πρόσφατη επικαιρότητα, η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την 
Επανάσταση του 1821. Καθώς η Θεσσαλία ενώθηκε με την Ελλάδα μόλις το 1881, η παρουσία του 
τούρκου κατακτητή και οι αγώνες για την απελευθέρωσή της ήταν γεγονότα πρόσφατα στην περιοχή.  
Εξάλλου, η απειλή του πολέμου δεν έληξε με την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, στο 
διάστημα 1885-1912, ήταν συνεχώς παρούσα, με αποκορύφωμα τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897. Τα σύγχρονα πολεμικά γεγονότα, στα οποία η Θεσσαλία είχε ενεργό ρόλο, καθώς και η ευρύτερη 
αγωνιστική κινητοποίηση, αποτελούσαν ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης σε χώρους που 

 
79 Διαμαντοπούλου, 2007: 29, 35 και Λυδάκης, 2002: 103, 108. 
80 Brecht, 2008. 
81 Burke, 2003: 12. 
82 Διαμαντοπούλου, 2007: 39, 40. 
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λειτουργούσαν ως καφενεία. Σε αυτούς τους χώρους, οι βουβές ηρωικές απεικονίσεις του Θεόφιλου 
έρχονταν να ζωντανέψουν τον λόγο για τα εκκρεμή εδαφικά ζητήματα και τα ανοιχτά πολεμικά 
μέτωπα, αλλά και να αναμοχλεύσουν την ιστορική μνήμη.83  

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο φούρνος του Αθανασίου Βελέντζα, στο χωριό Άλλη 
Μεριά του Άνω Βόλου. Ο φούρνος αυτός λειτουργούσε συγχρόνως ως μπακάλικο και κρασοταβέρνα. 
Λόγω της πολλαπλής του χρήσης, αποτελούσε χώρο επικοινωνίας, αντίστοιχο με την ανοιχτή 
επαρχιακή αγορά. Εκεί έφταναν πρώτα τα σημαντικά και τα δευτερεύοντα νέα, εκεί επιστρατευόταν η 
λαϊκή θυμοσοφία και γίνονταν συζητήσεις για τα τοπικά, τα εθνικά και τα διεθνή ζητήματα. Γίνεται, 
επομένως, κατανοητό γιατί η ηρωική εικονογραφία του Θεόφιλου ήταν επιθυμητή στο κοινό που 
σύχναζε στον φούρνο. Πόσω μάλλον όταν αφορούσε σε ντόπιους αγωνιστές, όπως η Ηρωίδα Ελένη 
και ο Κώστας Γαρέφης.84  
 
 
Η ηρωίς Ελένη 

Ας ξεκινήσουμε με την Ελένη (εικόνα 1): Στα δεξιά της εισόδου του φούρνου, στο επάνω μέρος 
του τοίχου, ο Θεόφιλος ζωγράφισε μία νεαρή γυναίκα, με φουστανέλα και πολεμική εξάρτυση, όπως 
οι αγωνιστές του ’21. Φοράει πολύπτυχη φουστανέλα, λευκή πουκαμίσα, αμάνικο μενεξεδί γιλέκο με 
χρυσά κουμπιά και σιρίτια, σε χρωματική αντιστοιχία με τις περικνημίδες και το φέσι. Με το δεξί της 
χέρι στηρίζεται σε μακρύκαννο τουφέκι, ενώ το σπαθί και το κουμπούρι στο σελάχι της ολοκληρώνουν 
την αγωνιστική της εμφάνιση. Η μορφή της εγγράφεται σε κατ’ ενώπιον στάση, σε ένα άγριο ορεινό 
τοπίο με λιγοστή βλάστηση και με φόντο τον γκρίζο ουρανό. Αν εξαιρέσουμε τα αμούστακα θηλυκά 
χείλη και τα μαύρα μακριά μαλλιά της, η μορφή της δεν ξεχωρίζει από τις ανδρικές μορφές του ’21. 

Στην επιγραφή αναφέρεται ως «Η Ηρωίς Ελένη το 1821». Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την μορφή του Μάρκου Μπότσαρη, σε αντίστοιχη 
απεικόνιση και με αντίστοιχη επιγραφή.85   
 

 

Εικόνα 1: Η Ηρωίς Ελένη το 182186 

 
83 Διαμαντοπούλου, 2008: 28-30. 
84 Διαμαντοπούλου, ό.π. 
85 Διαμαντοπούλου, 2008: 91-93. 
86 Διαμαντοπούλου, 2007: εικόνα 18. 
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Ωστόσο, δεν υπάρχει ιστορική μαρτυρία η οποία να επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας Ελένης που 
έδρασε το 1821. Η Κούλα Ξηραδάκη αναφέρει δύο Σουλιώτισσες με το όνομα Ελένη, την Ελένη, κόρη 
του Κίτσου Μπότσαρη, και την Λένη του Μπότσαρη, αδελφή του Κίτσου και του Νότη. Και οι δύο 
συνδέονται με την επίθεση των τουρκαλβανών του Αλή πασά εναντίον των Σουλιωτών, το 1803, 
δηλαδή πολύ νωρίτερα από το 1821 της επιγραφής.87 Προβληματισμό δημιουργεί και η ανδρική της 
αμφίεση, καθώς στην εικονογραφία γυναικών του ’21 δεν συναντάμε ανάλογη περίπτωση. Συναντάμε, 
όμως, αντίστοιχη εμφάνιση στην φωτογραφία της Μαργαρίτας Μπασδέκη (εικόνα 2), η οποία 
συμμετείχε της επαναστατικές δράσεις για την προσάρτηση της Θεσσαλίας. (Λιάπης, 2011: 281-82). Η 
Μπασδέκη καταγόταν από οικογένεια θεσσαλών οπλαρχηγών και η ίδια ηγήθηκε μιας ομάδας 
αγωνιστών και αγωνιστριών στην μάχη της Μακρινίτσας το 1878.  Η όψη της στην φωτογραφία 
παραπέμπει στην Ελένη του Θεόφιλου, καθώς εμφανίζεται στην ίδια στάση, με κλέφτικη φορεσιά και 
με μαύρα μακριά μαλλιά. Από την άλλη πλευρά, ο Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου υποστηρίζει ότι η Ελένη 
του Θεόφιλου αναφέρεται στην Ελένη του Ντελή, η οποία έδρασε ως λησταρχίνα το 1860 στην περιοχή 
της Θεσσαλίας.88  

 

Εικόνα 2: Φωτογραφία της Μαργαρίτας Μπασδέκη89 

Αυτή είναι επίσης μία πιθανή εκδοχή, η οποία δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται από κάποια 
φωτογραφία. Ωστόσο, ο Θεόφιλος ζωγράφισε την Ελένη Ανδρονίκη, στο έργο του Αθανασίου Διάκου 
Αντάμωσις και Ελένης Ανδρονίκης το 1821 (εικόνα 3).  

 
87 Ξηραδάκη, 1995: 66-71. 
88 Παπαζαχαρίου, 1997: 171. 
89 
https://antexoume.wordpress.com/2014/02/16/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%
B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B7%CF%81%CF%89/ 
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Εικόνα 3: Αθανασίου Διάκου Αντάμωσις και Ελένης Ανδρονίκης το 182190 
 

Καθώς και η Ελένη Ανδρονίκη δεν αναφέρεται ως ιστορικό υποκείμενο και με δεδομένο ότι 
ετυμολογικά το όνομα Ανδρονίκη ερμηνεύεται ως «νίκη ανδρός», οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
η Ηρωίς Ελένη αποτελεί προϊόν της μυθοπλαστικής ικανότητας του Θεόφιλου, με την οποία 
κατασκευάζει πρόσωπα που είναι αληθινά τόσο για τον ίδιο όσο και για τον θεατή, αφού το κάθε μέρος 
τους ξεχωριστά ανταποκρίνεται σε μία πραγματικότητα. Στην περίπτωση της Ελένης, η πρόσφατη για 
τον ζωγράφο αγωνιστική δράση γυναικών της Θεσσαλίας έρχεται να συναντήσει τις ηρωίδες του ’21.91  
 
Κώστας Γαρέφης 

Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση του Κώστα Γαρέφη. Ο Κώστας Γαρέφης γεννήθηκε το 1874 
στις Μηλιές του Πηλίου. Η οικογένειά του, από πλευράς του πατέρα του, ήταν σουλιώτικης καταγωγής 
και μέλη της είχαν λάβει μέρος στις θεσσαλικές επαναστάσεις του 1854 και 1878. Ο ίδιος πήρε μέρος 
στον μακεδονικό αγώνα όπου και σκοτώθηκε το 1906. Η απώλειά του θεωρήθηκε άδικη και σημαντική 
για την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Μακεδονία, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος 
Μαζαράκης-Αινιάν. (Μαζαράκης Αινιάν, 1981: 91-92). Ο Γαρέφης υπήρξε ένας λαϊκός θρύλος και την 
μνήμη του απαθανάτισαν δημοτικά τραγούδια, αντίστοιχα με τα κλέφτικα και τα τραγούδια για τον 
Παύλο Μελά. Ο θάνατός του βρίσκει τον Θεόφιλο στην περιοχή του Πηλίου και ασφαλώς δεν τον 
αφήνουν ασυγκίνητο οι αφηγήσεις για την αγωνιστική δράση και το άδικο τέλος του πηλιορείτη 
μακεδονομάχου. Εξάλλου, η μορφή του Γαρέφη ήταν γνωστή από τις φωτογραφίες του (εικόνα 4) αλλά 
και από τις λιθογραφίες του Βολιώτη λιθογράφου Στριμμένου. Αυτές οι απεικονίσεις αποτέλεσαν, 
πιθανότατα, τα πρότυπα του Θεόφιλου για την τοιχογραφία του Γαρέφη στον φούρνο του Βελέντζα 
(εικόνα 5).  
 

 
90 Τσαρούχης - Μανουσάκης, 1967: εικόνα 152. 
91 Διαμαντοπούλου, 2008: 93. 
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Εικόνα 4: Φωτογραφία του Κώστα Γαρέφη92 

 
Εδώ, τον απεικονίζει ντυμένο με τον σκούρο μπλε ευζωνικό ντουλαμά, τις χρυσές αλυσίδες 

περασμένες χιαστί στο μπούστο του, το φέσι με τον αετό – έμβλημα και τα κοκκινωπά τσαρούχια. 
Καθώς ο ορίζοντας είναι χαμηλά, η φιγούρα του Γαρέφη κυριαρχεί στον χώρο και η παρουσία 

του γίνεται ιδιαίτερα επιβλητική, τόσο από το μέγεθος και την καμαρωτή του στάση, όσο και από το 
περήφανο, κατ’ ενώπιον βλέμμα του και από το μεγάλο καλλίγραμμό του μουστάκι. Στηρίζει το 
τουφέκι του στο έδαφος και στηρίζεται σε αυτό, σε μία στάση αγωνιστική που συναντάμε και στην 
απεικόνιση των ηρώων του ’21. Σε αυτό συνηγορεί και η επιγραφή «Ο Αθάνατος Κώστας Γαρέφης», 
ακριβώς γιατί είναι ασύλληπτη η ιδέα του θανάτου ενός ανθρώπου που πέφτει ηρωικά μαχόμενος, 
που αρνείται, δηλαδή, να καταληφθεί από τον φόβο του θανάτου. Ο Θεόφιλος βασίστηκε στην 
φωτογραφία του Γαρέφη, όπου το τουφέκι εμφανίζεται στα δεξιά. Ωστόσο, διαφοροποιείται ως προς 
τον χώρο που εγγράφει τον ήρωά του, γιατί επιλέγει να τον απεικονίσει, όπως και τους αγωνιστές του 
’21, σε ένα ορεινό τοπίο με λιγοστή βλάστηση, όπου ο γαλαζωπός ουρανός ορίζει το βάθος και τα 
βουνά επισκιάζονται από την ανθρώπινη μορφή, σε μία δυσανάλογη μεταξύ τους σχέση, προκειμένου 
να δηλωθεί η απεριόριστη εμβέλεια του όποιου αγωνιστή σε ό,τι ονομάζουμε κόσμο. Ακόμα πιο 
παραστατικά εμφανίζεται ο Γαρέφης σε φορητό πίνακα που ζωγράφισε ο Θεόφιλος το 1911, με την 
ίδια τυπολογία ως προς την φόρμα και τα χρώματα.  

 
92 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF
%CF%82_%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%86%CE%B7%CF%82 
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Εικόνα 5: Ο Αθάνατος Κώστας Γαρέφης93 

 
Ο Κώστας Γαρέφης αποτελεί το πιο ξένο και το πιο μακρινό πρόσωπο ανάμεσα στις άλλες 

τοιχογραφίες του φούρνου, τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, τον Τσακιτζή, τον Σαμψών, τις σκηνές 
από την ελληνική επανάσταση, τον Κουταλιανό. Ωστόσο, είναι το πιο οικείο και το πιο κοντινό για τον 
χωροχρόνο του φούρνου. Ίσως γι’ αυτό, ο Θεόφιλος τον απεικονίζει πιο χαμηλά (εικόνα 6), στο τοιχίο 
της εγκατάστασης του φούρνου, σε μία θέση διακριτή αλλά και πλησιέστερη στους θαμώνες, για την 
άμεση και καθημερινή μνημόνευση, όπως λειτουργεί και η φωτογραφία του κάθε προσφιλούς νεκρού 
στο σπίτι.94  
 

 
Εικόνα 6: Εσωτερικό φούρνου Αθανασίου Βελέντζα95 

 
 

 
93 Διαμαντοπούλου, 2007: εικόνα 28. 
94 Διαμαντοπούλου, 2008: 106-108. 
95 Διαμαντοπούλου, 2007: εικόνα 27. 
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Συναντώντας τον ήρωα 
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι για τον Θεόφιλο η ιστορική συνέχεια δεν 

διακόπτεται. Ο Θεόφιλος δεν αυτοπαρηγορείται για την αντιηρωική εποχή του μελετώντας τους 
ηρωισμούς του παρελθόντος. Συναντά τον ήρωα και στην σύγχρονή του πραγματικότητα και τον 
προβάλλει με τον εικαστικό του λόγο ανάμεσα στις ηρωικές μορφές που καταξιώθηκαν στις σελίδες 
της ιστορίας. Γι’ αυτό η τοπική ιστορία του Πηλίου, και ευρύτερα της Θεσσαλίας, καταγράφονται χωρίς 
διάκριση στο δικό του εικονογραφικό πάνθεον. 
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Εικαστικές  αποτυπώσεις Θεσσαλών Αγωνιστών του 1821: Η περίπτωση των 

Γεωργίου Καραϊσκάκη, Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και Νικολάου Στουρνάρη 
Ναθαναήλ Γεώργιος 

Δρ Λαογραφίας ΔΠΘ, Ερευνητής 

george@nathanail.biz 

 

Περίληψη 
Θα μελετηθούν εικαστικά έργα που αποτυπώνουν τους Θεσσαλούς Αγωνιστές Γεώργιο Καραϊσκάκη, 
Χριστόδουλο Χατζηπέτρο και Νικόλαο Στουρνάρη με τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους, 
φιλοτεχνημένα από Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα, που ανήκουν στις συλλογές της Εθνικής 
Πινακοθήκης και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.  Οι Αγωνιστές που θα εξεταστούν φέρουν 
φουστανέλα, το χαρακτηριστικό ενδυματολογικό σύνολο των ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας. Η 
μελέτη θα εστιαστεί σε ενδυματολογικού χαρακτήρα παρατηρήσεις, ενώ συνοπτικές πληροφορίες ή 
σχόλια ιστορικού περιεχομένου θα δοθούν, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 
 Θα γίνει, μεταξύ άλλων, μια αναφορά στην έννοια και τη σημασία του ενδύματος, την ιστορική 
ζωγραφική, το ρόλο της και τη σύνδεσή της με το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, την προσωπογραφία 
και τη λειτουργία της πριν την εμφάνιση της φωτογραφίας. Ακόμα, θα μελετηθεί το χρώμα, η σημασία 
και τα μηνύματα που εκπέμπει. Σε ό,τι αφορά τη φουστανέλα, θα γίνει μια ιστορική, ενδυματολογική 
και διαχρονική περιγραφή της, ενώ θα επισημανθεί και η μετατροπή της, μεταγενέστερα, σε εθνική 
ενδυμασία, με το σχετικό συμβολισμό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εθνικής ταυτότητας. Η εργασία 
θα περιλαμβάνει συμπεράσματα και προτάσεις.  
 
Λέξεις κλειδιά: Επανάσταση 1821, Θεσσαλία, φουστανέλα, Έλληνες ζωγράφοι, προσωπογραφίες.   
 
 
Εισαγωγή 

To ένδυμα, στο εύρος της κοινωνικής λειτουργίας96 του, αποτελεί μέσο επικοινωνίας, με 
κώδικες πληροφόρησης μεταξύ των ατόμων. Κάθε σύνολο ρούχων αποτυπώνει ένα συγκεκριμένο 
χωροχρονικό πλαίσιο, εξυπηρετώντας και τις κοινωνικές σχέσεις τους. Το ίδιο σύνολο, μέσα στην 
παραδοσιακή κοινωνία, λειτουργεί ως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της, ενώ, 
διακρίνονται και άλλα στοιχεία μιας κοινωνικής ομάδας, όπως το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική 
κατάσταση, το επάγγελμα97. 

Μέσα από την Εικονογραφία του ’21, οι καλλιτέχνες ασχολήθηκαν με ιστορικά θέματα 
αποτυπώνοντας, με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο, τα ιστορικά γεγονότα, θεωρώντας τα ως βασικούς 
παράγοντες διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης, σύμφωνα με τα ιδεολογήματα της εποχής98. 

Επίσης, φιλοτεχνούν και προσωπογραφίες αγωνιστών «…διότι η Ελλάς απαιτεί την ιστορική 
πινακοθήκη της….»99, για να παραμείνει ζωντανή στη μνήμη των νεότερων γενεών, όπως είπε στο 
ζωγράφο Γεώργιο Μαργαρίτη το 1844, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης, όταν τον επισκέφθηκε στο 
εργαστήριό του, κάτι που έγινε για πρώτη φορά100, για να τού παραγγείλει «αντίγραφο 
μεγαλογραφίας» του Καραϊσκάκη101. Η φουστανέλα102 και οι αρχαίοι κίονες, η σύνδεση του ένδοξου 

 
96 Για τη σχέση της κοινωνικής λειτουργίας, παραγωγής, προώθησης και πώλησης του ενδύματος, βλ. πιο αναλυτικά και στο 
Nathanail, 2010.  
97 Μπάδα, χ.χ.: 109-111, 138,140. Βρέλλη-Ζάχου, 1994:97-110. 
98 Βλ. και Μπάδα, 1995: 137. Μυκονιάτης, 1979:129. Πολίτης, 2009:31-35, Αυδίκος, 2009:62.  Επίσης, για τους Έλληνες 
ζωγράφους του 19ου αι. και το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής, βλ. και Ναθαναήλ, 2016: 43-51. 
99 Μερτύρη, 2000:150. 
100 Κασιμάτη, 2006:182.  
101 Λαμπράκη-Πλάκα, 1995:14. 
102 Μπάδα-Τσομώκου, 1995: 137. Λαμπράκη-Πλάκα, 1995:11-15. Στο ίδιο πνεύμα, και η ανάθεση του Όθωνα στον Θ. Βρυζάκη 
να φιλοτεχνήσει πίνακες με θεματολογία από την Ελληνική Επανάσταση, όπου ο καλλιτέχνης μέσα από το τότε πνεύμα του 
Ρομαντισμού και Φιλελληνισμού απεικονίζει εξιδανικευμένους ανθρώπους με άψογες φορεσιές, άξια τέκνα των προγόνων 
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αρχαίου Ελληνικού παρελθόντος με τους αγωνιστές και βασικούς συντελεστές της Επανάστασης και 
απελευθέρωσης των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό, μέσα από τη λαϊκή φορεσιά τους που 
μετατρέπεται σε διαχρονικό σύμβολο εθνικής ταυτότητας, αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που 
λειτουργούν ως το ιδεολογικό υπόβαθρο στα χρόνια της εθνικής διαμόρφωσης του νέου ελληνισμού103 
και της εδραίωσης, ενίσχυσης και αιτιολόγησης του δικαιώματος της διεύρυνσης της εδαφικής 
επέκτασής του104.   

Το χρώμα αποτελεί κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ ομοιογενών ομάδων ή πολιτισμών105. 
Με διαταγή του Σουλτάνου, οι υπόδουλοι υπήκοοι ακολουθούσαν συγκεκριμένο χρωματικό 
ενδυματολογικό κώδικα, όπου απαγορευόταν το πράσινο, το ιερό χρώμα του Ισλάμ. Τα παπούτσια των 
Ελλήνων ήταν υποχρεωτικά κόκκινα, των Εβραίων μαύρα, ενώ των Τούρκων κίτρινα. Το λευκό 
αντιστοιχούσε  στις  φορεσιές των αγροτοκτηνοτροφικών κοινοτήτων106. 

Οι Ελληνικές ανδρικές παραδοσιακές φορεσιές είναι αυστηρές στο χρώμα και λιτές στην 
διακόσμηση. Στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά φοριέται η βράκα, ενώ, γενικά, στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, η φουστανέλα107. Η τελευταία φοριόταν από τα προεπαναστατικά χρόνια από 
τους αρματολούς και τους κλέφτες, από  τους οποίους προέκυψαν και οι Αγωνιστές108, πριν ο Όθων, 
την καθιερώσει  ως επίσημο αυλικό ένδυμα109 και εθνική ενδυμασία. Βασικά τμήματά της: λευκή 
πολύπτυχη φούστα, πουκάμισο με μακριά πλατιά μανίκια, ζωνάρι, αμάνικο κοντό γιλέκο, επενδύτης 
με ανοιχτά μανίκια στα πλάγια, μακριές λευκές κάλτσες, τσαρούχια και κόκκινο φέσι. Η φορεσιά των 
Αγωνιστών συμπληρωνόταν με τον οπλισμό τους.  

Θα εξετασθούν τα έργα: «Ο Καραϊσκάκης ορμά έφιππος προς την Ακρόπολη», του Γεωργίου 
Μαργαρίτη και «Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης» του Διονυσίου Τσόκου. Επίσης, δύο προσωπογραφίες των 
Χριστόδουλου Χατζηπέτρου και Νικόλαου Στουρνάρη, που έχουν φιλοτεχνηθεί από τον Σπυρίδωνα 
Προσαλέντη.  
 
Έργο 1: «Ο Καραϊσκάκης ορμά έφιππος προς την Ακρόπολη», του Γεωργίου Μαργαρίτη. 

 
© Εθνική Πινακοθήκη 

 
τους. Σπητέρης, 1979:273. Βακαλόπουλος, 1990:64-69. Κωτίδης, 1990:18,23. Εντούτοις, κατά τον τελευταίο, ο Βρυζάκης, 
παρόλα τα ρομαντικά στοιχεία των πινάκων του, δεν ξεφεύγει από τον Ακαδημαϊσμό του Μονάχου. Κωτίδης, 2009:147-161. 
103 Πολίτης, 2009: 31-35. 
104 Αυδίκος, 2009: 62. 
105 Για τη σχέση του χρώματος με την ιστορία, τις διακρίσεις και τους συμβολισμούς βλ. ειδικότερα και στο Παστουρώ, 2007. 
Pastoureau & Simonnet, 2014.  
106 Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ενδυμασιών των ελληνικών πληθυσμών, τους χρωματικούς και άλλους συμβολισμούς 
βλ. και Μπάδα, χ.χ.: 151-196. 
107 Ναθαναήλ 2016: 171. 
108 Μπάδα, 1995:127-150. Λάππας, 1950: 430-434. 
109 Παπαντωνίου, 2014: 16-27. 
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© Royal Hospital Chelsea, London, UK Σχέδιο του Κρατσάϊζεν © Εθνική Πινακοθήκη 

 
Η θεματική επιλογή του έφιππου Καραϊσκάκη από τον Γ. Μαργαρίτη, στο έργο του 1844, είναι 

προφανώς βασισμένη στον τύπο του έφιππου ανδριάντα, το γνωστό τύπο της ιππικής 
προσωπογραφίας110. Απεικονίζει τον ήρωα, με το σπαθί στο χέρι, να κατευθύνεται νικητής προς την 
Ακρόπολη, ποδοπατώντας τον Τούρκο εχθρό του.  

Παρόμοιου συμβολισμού, για  να τιμηθούν οι νικηφόρες μάχες του βρετανικού στρατού στους 
πολέμους,  είναι και το περίπου της ιδίας εποχής (1816) φιλοτεχνηθέν έργο του James Ward «The 
Triumph of Arthur, 1st Duke of Wellington and the Allies»111, όπου απεικονίζεται ο Δούκας του 
Wellington, βρετανός στρατιωτικός ήρωας, μαζί με τη Βρετανία, πάνω σε άρμα που το σέρνουν λευκά 
άλογα, να ελαύνει νικηφόρος εναντίον των εχθρών της πατρίδας του.   

Το εξεταζόμενο έργο αποτελεί μια μη «εκ του φυσικού» αποτύπωση, δεδομένου ότι ο ήρωας 
πέθανε το 1827, βασισμένη σε παλαιότερα πρότυπα, όπως σχέδια του K. Krazeisen112 και περιγραφή 
του Αγωνιστή και της φορεσιάς του από τον Βαυαρό αντιστράτηγο Karl von Heideck113, ο οποίος τον 
γνώρισε προσωπικά.  Τόν περιγράφει, συνοπτικά, ως έναν άνδρα ψηλό, αδύνατο, με παχύ μαύρο 
μουστάκι και μακριά μαλλιά που κυμάτιζαν προς τα πίσω. Φορούσε φέσι, πορφυρό βελούδινο 
επενδύτη, πολύπτυχη λευκή μακριά φουστανέλα, αμάνικο γιλέκο, με πλούσια χρυσά κεντήματα. Η 
φορεσιά συμπληρωνόταν με χρυσοκέντητα τουζλούκια, ψηλές κόκκινες μπότες και οπλισμό.  

Στο εξεταζόμενο έργο ο Καραϊσκάκης απεικονίζεται  ολόσωμος και φέρει μουστάκι. 
Διακρίνεται το λευκό του πουκάμισο, με ανασηκωμένα τα μανίκια, ο κόκκινος με χρυσαφί 
μονοκόμματος αμάνικος επενδύτης και η ολόλευκη φουστανέλα του, λίγο κάτω από το γόνατο. Μέσα 
από αυτήν φαίνεται κόκκινο «εσώβρακο», που από τον αστράγαλο μέχρι το γόνατο, επικαλύπτεται 
από γκέτες, σε χρώμα σκούρο κόκκινο και χρυσαφί και τσαρούχια χωρίς φούντα.  Στο κεφάλι φοράει 
κόκκινο τουρλωτό φέσι και  στο δεξί χέρι κρατάει πάλα με στρογγυλή λάμα, αιχμηρής απόληξης. 

Το κόκκινο εσώβρακο με το οποίο τον απεικονίζει ο ζωγράφος είναι χρώμα που δεν εντοπίζεται 
στο πλαίσιο του ενδυματολογικού συνόλου της φουστανέλας. Το αμάνικο γιλέκο, και οι χρυσοκέντητες 
περικνημίδες φαίνεται να ταυτίζονται με την περιγραφή της φορεσιάς του από τον K. Heideck.  Το 
πρόσωπο του ήρωα στον πίνακα προσαρμόζεται  στα σχέδια του Κ. Krazeisen, τονίζοντας και πάλι το 
χαρακτηριστικό μουστάκι.   
 

 
110 Μυκονιάτης, 1979: 94. 
111 Το έργο παρουσιάστηκε στην έκθεση με τίτλο «Wellington: Triumphs, politics and passions» που πραγματοποιήθηκε το 
2015 (12 March – 7 June) στη National Portrait Gallery του Λονδίνου, και ήταν αφιερωμένη στο Δούκα του Wellington για τα 
200 χρόνια από τη Μάχη του Βατερλό. 
112 Ο Βαυαρός Φιλέλληνας Αξιωματικός Karl Krazeisen αποτύπωνε Αγωνιστές του ’21 από το Νοέμβριο του 1826 και μετά που 

ήρθε στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση της επιβεβαίωσης του έργου ως ιστορικού τεκμηρίου, ο εικονιζόμενος έβαζε την 
υπογραφή του. Το ημιτελές έργο με τη μορφή του Γ. Καραϊσκάκη, είναι το μοναδικό που δε φέρει υπογραφή και 
«αποτελεί μια συγκλονιστική μαρτυρία… όπου ο θάνατος έχει αποτυπωθεί μεταφορικά σ’ αυτό το σχέδιο ντοκουμέντο…», 
Λαμπράκη-Πλάκα, 2021. 

113 Άιδεκ, 1900:588-589. 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 91 - 

 

Έργο 2 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», του Διονυσίου Τσόκου  
 

 
© Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

 
Το συγκεκριμένο έργο φιλοτεχνήθηκε το 1861, σχεδόν σαράντα χρόνια μετά τον θάνατο του 

αγωνιστή και είκοσι χρόνια μετά από τον πίνακα του Γ. Μαργαρίτη που εξετάστηκε προηγουμένως. 
Δεν αποτελεί απεικόνιση «εκ του φυσικού» και επομένως ο καλλιτέχνης είχε τους ίδιους 
προβληματισμούς με τον Γ. Μαργαρίτη. Θα πρέπει να γνώριζε τα σχέδια του Krazeisen, την περιγραφή 
του Heideck, τον πίνακα του Μαργαρίτη και άλλα στοιχεία.   

Διακρίνονται τα πιο κάτω τμήματα: ο γιακάς του λευκού πουκαμίσου του, τμήμα του 
χρυσοκέντητου γιλέκου με μεγάλα, στρογγυλά και χρυσά κουμπιά και η χρυσοκόκκινη φέρμελη, τμήμα 
φαρδιάς μεταλλικής ζώνης και το χαρακτηριστικό κόκκινο τουρλωτό φέσι.  Φέρει μουστάκι και έχει 
μακριά μαύρα μαλλιά. Το έντονο χρυσαφί χρώμα που πρυτανεύει στον πίνακα, γενικότερα και 
ειδικότερα κατά  την αποτύπωση των χρυσοκεντημάτων της φορεσιάς, ταιριάζει με την  περιγραφή 
του Heideck. Για την απεικόνιση του προσώπου του ήρωα, ο Τσόκος φαίνεται να βασίστηκε στα σχέδια 
του Krazeisen.     
 
Έργο 3 «Νικόλαος Στουρνάρης» του Σπυρ. Προσαλέντη  
 

 
© Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
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Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1884, από τον Σπυρίδωνα Προσαλέντη, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά 

το θάνατο του Αγωνιστή, το 1826. Πρόκειται για μια μη εκ του φυσικού προσωπογραφία για τη 
φιλοτέχνηση της οποίας ο καλλιτέχνης θα πρέπει να βασίστηκε σε άλλες πηγές, περιγραφές ή υλικό.   

Ο Ήρωας απεικονίζεται με μουστάκι, φέρει λευκό, ανοιχτό μπροστά πουκάμισο, κατά τα 
πρότυπα της φορεσιάς της φουστανέλας των Αγωνιστών της Επανάστασης, ολόλευκη  φουστανέλα, 
γιλέκο και φέρμελη σε κόκκινο βυσσινί και χρυσό, με μεγάλα χρυσά κουμπιά. Διακρίνεται επίσης 
πιστόλα σε χρυσαφί θήκη. Στο κεφάλι του φοράει το χαρακτηριστικό κόκκινο φέσι, με μπλε σκούρα 
φούντα. Αποτυπώνεται και σπαθιστήρας σε άσπρη και μπλε απόχρωση που εντοπίζεται, όμως, σε έργα 
με φουστανελοφόρους μεταγενέστερης εποχής. Άρα, μπορεί να υποστηριχθεί  ότι ο Προσαλέντης 
πιθανόν αυθαιρετεί. 
 
Έργο 4 Προσωπογραφία του Στρατηγού του αγώνα Χατζηπέτρου, του Σπυρ. Προσαλέντη  
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Φούστα από κόκκινη τσόχα του Βασιλιά Όθωνα 

 
© Λύκειο των Ελληνίδων (Α.Τ.Α.5117/19) 

 
Στην αχρονολόγητη προσωπογραφία του Στρατηγού Χριστόδουλου Χατζηπέτρου  (1799-1869), 

φιλοτεχνημένη τον 19ο αι. από τον Προσαλέντη, διακρίνονται τα πιο κάτω: τμήμα του λευκού 
πουκαμίσου του μέσα από το δυσδιάκριτο κολάρο, με καφέ χρυσαφί πινελιές, τμήμα από το γιλέκο σε 
χρυσαφί χρώμα, ριγωτό μπλε και άσπρο ζωνάρι. Mε το αριστερό χέρι κρατάει σπαθί του οποίου 
διακρίνεται η λαβή. Αποτυπώνεται επίσης τμήμα της λευκής φουστανέλας και της πρόσθετης κόκκινης 
φούστας, πάνω από αυτήν, που αποτελούσε εξάρτημα της επίσημης ενδυμασίας. Η φούστα αυτή 
«…παλαιότερα αποτελούσε τμήμα του ντουλαμά, ενός μονοκόμματου, αμάνικου επενδύτη πάνω από 
τον οποίο φορούσαν τη φέρμελη, μανικωτό ζακέτο…»114. Στο συγκεκριμένο έργο, θα μπορούσε, 
βέβαια, να υποστηριχθεί και η άποψη ότι ο Αγωνιστής φέρει ντουλαμά και όχι πρόσθετη κόκκινη 
φούστα115. Το τμήμα αυτό ο καλλιτέχνης το παρουσιάζει με αδρές χρυσαφί και λίγες κόκκινες πινελιές. 

Στο κεφάλι φέρει κόκκινο φέσι, με μπλε σκούρα φούντα και δυσδιάκριτο το οθωνικό έμβλημα. 
Πάνω από το γιλέκο εντοπίζεται λευκή ταινία, με δύο λεπτές λωρίδες κόκκινου χρώματος στα άκρα 
της. Στο κάτω άκρο της, κάτω από τη φέρμελη, εμφανίζεται αμυδρά, ενδεχομένως τμήμα παρασήμου. 
Ο εικονιζόμενος φέρει μακρύ μαύρο μουστάκι.  

Μελετήθηκε επιχρωματισμένη φωτογραφία του (π. 1851-1853) από τον φωτογράφο και 
ζωγράφο Φ. Μαργαρίτη και μαυρόασπρη φωτογραφία του από τον Π. Μωραΐτη, πριν το 1869. Στην 
πρώτη, ο Αγωνιστής φέρει το διάσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη, με το Σταυρό του Τάγματος Αριστείας 
στο λαιμό και τον Αστέρα στο δεξιό του ιματίου του116. Στη δεύτερη, που διακρίνεται μόνο η μια 
πλευρά του, φέρει ταινία, και δυσδιάκριτες τις τιμητικές του διακρίσεις.  

Η φορεσιά του στο έργο του Προσαλέντη,  φαίνεται να προσεγγίζει από χρωματική και 
σχεδιαστική άποψη με τη φορεσιά του στην επιχρωματισμένη φωτογραφία του Φ. Μαργαρίτη. Και 
στις δύο πρυτανεύουν ίδια χρώματα: το κόκκινο και το χρυσαφί. Όμως, στο ζωγραφικό έργο δεν 
παρουσιάζονται με ιδιαίτερες λεπτομέρειες τα πολυποίκιλα κεντήματα, σε χρυσαφί χρώμα.  Επίσης, η 
ταινία που φέρει ο Στρατηγός στο ζωγραφικό έργο είναι εμφανής μόνο στη δεύτερη μαυρόασπρη 
φωτογραφία του Π. Μωραΐτη. Τέλος, ο ζωγράφος φιλοτεχνεί με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου του Αγωνιστή, σε σχέση με τα δύο φωτογραφικά πρότυπα. 
  
 
Παρατηρήσεις -  Συμπεράσματα 

Οι μη εκ του φυσικού και μετά θάνατον απεικονίσεις των Γεωργίου Καραϊσκάκη και Νικολάου 
Στουρνάρη, με τη χαρακτηριστική φουστανέλα τους, από τους γνωστούς Έλληνες Ζωγράφους του 19ου 
αιώνα Γεώργιο Μαργαρίτη, Διονύσιο Τσόκο και Σπυρίδωνα Προσαλέντη, ακολουθούν τα συγκεκριμένα 
πρότυπα της φορεσιάς των Αγωνιστών της Επανάστασης, όπως περιγράφονται από τους οικείους 
μελετητές. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το ξεκούμπωτο και ανοιχτό μπροστά πουκάμισο για 
«να φαίνονται τα λάσια στήθια τους»117, όπως σημειώνει ο Τάκης Λάππας. Το ίδιο πρότυπο της 

 
114 Μαντζουράνη, Λύκειο των Ελληνίδων, Αριθμός Ταύτισης Αντικειμένου (Α.Τ.Α.) 5117/19.   
115 Παπαντωνίου, 2000 & Έκθεση Μουσείου Μπενάκη, «Ιωάννα Παπαντωνίου. Ντουλαμάς ο μεγαλοπρεπής. Ένα πανωφόρι 
αλλιώτικο από τ’ άλλα».  
116 Β.Δ. της 20ης Μαΐου 1833 (ΦΕΚ  19) «Περί συστάσεως Τάγματος Αριστείας δια το Βασίλειον της Ελλάδος». 
117 Λάππας, 1950: 431. 
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φορεσιάς δείχνει να ακολουθείται και σε απεικονίσεις και άλλων Αγωνιστών από την Εικονογραφία 
του 1821, όπως, των Αθανασίου Διάκου ή Οδυσσέα Ανδρούτσου από τον Κοζή Δεσύλλα, από τις 
συλλογές του Μουσείου Μπενάκη ή ακόμα και σε άλλα έργα με τους ίδιους Αγωνιστές που 
φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Θα μπορούσε λοιπόν να υποστηριχθεί ότι οι καλλιτέχνες 
ακολούθησαν, με ενιαίο τρόπο, το συγκεκριμένο πρότυπο της φορεσιάς της φουστανέλας για τους 
Αγωνιστές που δεν βρίσκονταν πλέον εν ζωή και τους οποίους απεικόνισαν μεταγενέστερα, μετά 
θάνατον.  

Αντίθετα, στον αχρονολόγητο πίνακα του Σπυρίδωνα Προσαλέντη, ο Στρατηγός Χατζηπέτρος 
αποτυπώνεται διαφορετικά. Διακρίνεται με πουκάμισο κλειστό, γιλέκο κουμπωτό μέχρι πάνω, τη 
χαρακτηριστική κόκκινη φούστα, πάνω από τη φουστανέλα και το οθωνικό σύμβολο στο φέσι του. Η 
ταινία στη ζωγραφική απεικόνιση, σε συνδυασμό με το τμήμα της πρόσθετης κόκκινης φούστας, που 
αποτελεί εξάρτημα των επισήμων ενδυμασιών,  οδηγεί στην άποψη ότι ο ίδιος φέρει την επίσημη 
οθωνική ενδυμασία του. Λαμβάνοντας δε υπόψη και τη συνάφεια του πίνακα με τις δύο 
προηγούμενες φωτογραφίες, μπορεί να συμπεράνουμε ότι ενδεχομένως να πρόκειται είτε για εκ του 
φυσικού αποτύπωσή του με την τότε επίσημη ενδυμασία του ή ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες 
χρησίμευσαν ως πρότυπα του εικαστικού έργου.  

Μέσα, λοιπόν, από τη σύγκριση των δύο διαφορετικών εικαστικών αποτυπώσεων της 
φουστανέλας στους πίνακες που μελετήθηκαν, διαπιστώνεται η ενδυματολογική εξέλιξη αυτής της 
φορεσιάς από την απλή φουστανέλα, στην επίσημη οθωνική ενδυμασία.       
Ακόμα, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η ολόλευκη φουστανέλα, που απεικονίζεται σε όλες τις 
αποτυπώσεις των Αγωνιστών, στην πραγματικότητα ήταν λερή118 για δύο βασικούς λόγους: α) ήταν 
αδύνατο να την αλλάζουν τακτικά και να την πλένουν, αλλά και β) επειδή η βρώμικη φουστανέλα 
έδιωχνε τα ζωύφια. Για το λόγο αυτό, οι Αγωνιστές φρόντιζαν να την αλείφουν, πριν τη φορέσουν, με 
διάφορες λιπαρές ουσίες. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι οι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούσαν, σε 
αντίθεση με την πραγματικότητα, το αψεγάδιαστο λευκό για την απεικόνιση του συγκεκριμένου 
ενδυματολογικού συνόλου των Αγωνιστών, ήθελαν να συμβολίσουν με το συγκεκριμένο χρώμα την 
αγνότητα των εθνικών αγώνων119. 

Όλοι οι Αγωνιστές φέρουν μουστάκι, επιβεβαιώνοντας120 τη φράση του αρχιτέκτονα των 
αθηναϊκών ανακτόρων του Όθωνα, για το κράτος των μουστακαλήδων. 

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω και ένα γενικότερο συμπέρασμα, στο πλαίσιο της επικοινωνίας, 
που εξάγεται από την μελέτη εικαστικών έργων. Είναι γνωστό ότι σε κάθε επικοινωνία χρειάζεται ένας 
πομπός και ένας δέκτης και η υλοποίησή της απαιτεί ακόμα ένα τρίτο στοιχείο, το μέσο. Στην 
περίπτωση της «εικαστικής επικοινωνίας», ο καλλιτέχνης είναι ο πομπός, ο δέκτης το κοινό και το  μέσο 
το έργο του. Μέσα από το τελευταίο στέλνει ο ίδιος το μήνυμα του, και με την «αφήγησή» του 
πλησιάζει το δέκτη του, δημιουργώντας παράλληλα το κατάλληλο διαδραστικό περιβάλλον. 
 
 
Πρόταση 

Έρευνα και δημιουργία αρχείου εικαστικών έργων ή άλλων απεικονίσεων από Έλληνες ή 
ξένους καλλιτέχνες, με Θεσσαλούς Αγωνιστές ή άλλους Φιλέλληνες που έδρασαν  στην περιοχή της 
Θεσσαλίας, με ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές και περαιτέρω μελέτη της σχετικής ενδυματολογικής 
τους απεικόνισης.  

 
118 Μυλωνάς, χ.χ.: 13.  
119 ΓΕΣ,1997. 
120 Skodock, 2005:65-75. 
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Η Λάρισα στη χαρακτική των Περιηγητών (16ος -19ος αι.) 
Πατσή Κωνσταντινιά 

Διευθύντρια ΓΕΛ Τυρνάβου 
nt.patsi@gmail.com 

Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά στις μοναδικές εικόνες από την Λάρισα της περιόδου από 
τον 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνονται σε χαρακτικά των ξένων περιηγητών, που 
συνόδευαν τις γραπτές εντυπώσεις τους από την επίσκεψη τους στην αρχόντισσα του θεσσαλικού 
κάμπου. Ένας νοητός περίπατος τεσσάρων αιώνων στη Λάρισα  με συνοδοιπόρους τους Ευρωπαίους 
περιηγητές που την επισκέπτονται στα πλαίσια του «μεγάλου ταξιδιού» στην Ελλάδα κι  αποτυπώνουν 
μέσα από τις ποικίλες γνώσεις τους κι ευαισθησίες τους τοπία, εικόνες, μνημεία και χρονικές στιγμές 
του ιστορικού παρελθόντος της. Στην αρχή του περιηγητικού ρεύματος, ο ταξιδιώτης συνθέτει για την 
πολιτεία της Λάρισας αμυδρές νησίδες πραγματικότητας (15ος-αρχές 17ου αιώνα), ενώ σταδιακά 
αντιμετωπίζει με περισσότερη ευαισθησία και γνώση το παρελθόν της αλλά και το καινούργιο (τέλος 
17ου-18ος αιώνας). Στις αρχές του 19ου αιώνα δεν υπάρχει πια μόνο ο περιηγητής-συγγραφέας και το 
θεωρητικό-ιστορικό παρελθόν της πόλης, αλλά στην εικόνα αποτυπώνονται και σκηνές από τον 
καθημερινό βίο των ανθρώπων. Τα έργα αυτά πλαισιώνονταν από προσεγμένες απεικονίσεις του 
αρχαιολογικού και φυσικού τοπίου, αλλά και προσώπων και σκηνών από την καθημερινή ζωή. 
 
Λέξεις κλειδιά: Λάρισα, Περιηγητές, Χαρακτική, Τέχνες. 
 
 
 
Εισαγωγή 

Το πρώτο πράγμα που έκανε ο θεός είναι το μακρινό ταξίδι. 
Γιώργος Σεφέρης 

 
Ταξίδι. Λέξη και πράξη σαγηνευτική. Μία διαδικασία μετάβασης από το «οικείο» στο 

«ανοίκειο», από την αναζήτηση της διαφορετικότητας ως το εσωτερικό ταξίδι που ενυπάρχει σε κάθε 
μετακίνηση, από τον συναρπαστικό πλάνητα βίο ως τη διαδικασία αποταμίευσης των καρπών του - το 
απαραίτητο της μνήμης. Το ταξίδι είναι μια περιπέτεια προσωπική, είναι η ανάγκη για τις μετακινήσεις, 
η φυγή, η περιέργεια, είναι η γνώση, η υλιστική ωφέλεια, είναι αυτοσκοπός ή αναγκαιότητα, είναι 
υποχρέωση ή τρόπος ζωής . Η ανθρώπινη μετακίνηση στο χώρο είναι ένα ανθρωπολογικό δεδομένο 
που παρουσιάζεται σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους. Το ταξίδι, η 
µετακίνηση δηλαδή του ανθρώπου στο χώρο, είναι ένα ανθρωπολογικό δεδοµένο που παρουσιάζεται 
σχεδόν ταυτόχρονα µε την εµφάνιση του ανθρώπινου είδους. Μετανάστευση, νοµαδισµός, αναζήτηση 
τροφής, εµπόριο, θρησκεία ή απλώς περιέργεια, όποιο και αν είναι το κίνητρο, το ταξίδι εµφανίζεται 
στην ανθρώπινη ιστορία αποκλειστικά ως µια λειτουργική ανάγκη εξίσου πρωταρχική µε την τροφή 
και την κοινωνική οργάνωση και ως µια πράξη που, όπως σηµειώνει ο Claude Reichler, «αντιστέκεται 
σε µια µηχανιστική θεώρηση της ζωής». Από την εποχή των πρωτόπλαστων ως τους σύγχρονους 
καιρούς των διαστηµικών ταξιδιών και του µαζικού τουρισµού, ο άνθρωπος δηµιουργεί για τον 
εαυτό του έναν «κήπο της Εδέµ» όπου αρχικά τοποθετείται και τον οποίο εγκαταλείπει για το «ταξίδι». 
Υπό την έννοια αυτή, το ταξίδι σηµατοδοτεί µια «ρήξη» µε την «κανονική» ζωή, και την αναχώρηση 
από έναν τόπο προς έναν άλλο, αποµακρυσµένο και λίγο ως πολύ αβέβαιo (Καλέσης, 2006).  

Στη χρονική περίοδο που διαμορφώνονται τα μέσα συγκοινωνίας κατά την προϊστορική εποχή 
(άμαξες, καράβια), με πρωταρχικό σκοπό τη γρηγορότερη και ανετότερη μεταφορά των προϊόντων, θα 
πρέπει να αναζητήσουμε και την απαρχή των ταξιδιών. 

Περίπλους, αποδημία-εκδημία, οδοιπορία, ιερή αποδημία, θαλασσοπορία, ταξίδι, 
εξερεύνηση, περιήγηση, είναι όροι που σηματοδοτούν την ανάγκη του ανθρώπου, από τα πολύ 
πρώιμα χρόνια ως τις μέρες μας, για κίνηση-μετακίνηση, με πολλαπλά και ποικίλα κάθε φορά 
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ερεθίσματα· εξωτερικά, εσωτερικά, ή και τα δύο ταυτόχρονα. Βιοτικές, πνευματικές και ψυχικές 
ανάγκες, ακόμα και ψυχαγωγικές επιδιώξεις, θα παρακινήσουν άτομα ανά τους αιώνες να 
αναζητήσουν «αλλού» την εκπλήρωση των αιτημάτων τους, την ικανοποίηση των επιθυμιών τους 
(Εργάτη,2013). Μεταξύ του 13ου αιώνα και 14ου η Ευρώπη άρχισε να ανακαλύπτει σταδιακά την 
Ανατολή, κυριότερα την ευρωπαϊκή Μεσόγειο, που ήδη γνώριζαν από την αρχαιότητα, ενώ η 
τεχνολογική πρόοδος και οι νέες χαρτογραφήσεις είχαν βελτιώσει αρκετά τη ναυσιπλοΐα κατά τον 14ο 
αιώνα. Σημαντικότερο προορισμό για τους ταξιδιώτες της εποχής αποτελούσαν οι Άγιοι Τόποι. 
Εκατοντάδες οδηγοί ταξιδιών (Itineraria) δημιουργήθηκαν και άλλες τόσες περιγραφές των μνημείων 
(Descriptiones) για το οδοιπορικό στους Αγίους Τόπους ήδη από το μεσαίωνα. Κατά τον 14ο-15ο αιώνα 
το προσκύνημα συνέχιζε να κατέχει πρωταρχικό ρόλο κι είχε μετατραπεί σε ένα είδος θρησκευτικού 
τουρισμού, που είχε επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την περίοδο εκείνη τα ταξίδια αρχίζουν να 
αποκτούν μαζικές διαστάσεις (Κεφαλίδης,2008). Από τον 15ο αι. το πνεύμα της ανανέωσης που 
συνεπήρε την Ευρώπη, συνυφασμένο με την αναβίωση των κλασικών σπουδών, δημιούργησε ένα 
κλίμα γόνιμο για την αναθεώρηση και μελέτη της ελληνικής Αρχαιότητας. Ο διάλογος της Δύσης με 
την Ελλάδα, την χώρα του Οδυσσέα, είχε ξεκινήσει. Οι ταξιδιώτες που έφτασαν στην Ελλάδα τους 
επόμενους αιώνες έχουν στόχο την αναζήτηση στο ελληνικό έδαφος των ριζών τους, και των θεμελίων 
του πολιτισμού της χώρας τους. Έχουν επίγνωση ότι προσέρχονται στην «πατρίδα της Ευρώπης», το 
λίκνο των τεχνών και των ιδεών, την κοιτίδα των αξιών του δυτικού πολιτισμού, σε μια συνάντηση με 
τον εαυτό τους, και με ένα ξένο περιβάλλον τόσο κοντινό, όσο και μακρινό. Kι αν η Ανατολή προσείλκυε 
τους ταξιδευτές με τις δικές της αξίες της ζωής, που είχαν την γεύση και το άρωμα του καφέ, την γλύκα 
του καλοσερβιρισμένου σερμπετιού, την ανάλαφρη γοητεία της άχνης στο λουκούμι, το μάγεμα της 
ψυχής από το λίκνισμα του γυναικείου σώματος κάτω από τα άχαρα μακριά φορέματα και αμέτρητα 
άλλα προικιά από τις χίλιες και μία νύχτες της πανάρχαιας ιστορίας της, το ταξίδι στην Ελλάδα για τον 
«Δυτικό λοιπόν ταξιδιώτη πραγματικό ή της φαντασίας, στάθηκε από την αρχή ένα μακρύ ταξίδι της 
μνήμης. Μνήμη που στάθμευε κάθε φορά ανάλογα τις συγκυρίες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα. 
Θεωρώντας εαυτούς κληρονόμους και συμμέτοχους του ελληνικού πνεύματος προσεγγίζουν τον χώρο 
με προσωπική τους αποσκευή, τη δική τους κάθε φορά Ελλάδα, κατεξοχήν βυθισμένη στην ιστορική 
μνήμη (Πολέζε,2006).  

Στην αρχή του περιηγητικού ρεύματος, ο ταξιδιώτης συνθέτει –βλέπει, γράφει, απεικονίζει– 
για τους τόπους και τους ανθρώπους αμυδρές νησίδες πραγματικότητας, γιατί απλά «κοιτά αλλά δεν 
βλέπει». Δεν μπορεί ακόμα να δει κάτι πέρα από αυτό που φέρει μέσα του, πνευματικά και 
συναισθηματικά (16ος- αρχές 17ου αι.). Σταδιακά ο Δυτικός άνθρωπος αντιμετωπίζει με περισσότερη 
ευαισθησία και γνώση το παρελθόν αλλά και το καινούργιο. 

Mέσα από ποικίλες διεργασίες στον περίγυρό του αποσαφηνίζονται οι κατευθύνσεις και οι 
στόχοι, και η γνώση του εμπλουτίζεται πέρα από τα προσδοκώμενα (τέλος 17ου-18ος αι.). 
Yπεισέρχονται και οι πρωτόγνωρες εμπειρίες και ένας ανέλπιστος πλούτος είτε στο ιδεολογικό 
επίπεδο, είτε στο πραγματιστικό (18ος αι.). Με την είσοδο όμως του 19ου αιώνα «κάτι τους ξεπερνά»: 
η ποικιλία και το πλήθος των ανθρώπων, των καταστάσεων, των γεγονότων και των ιδεών που 
κινούνται και μετακινούνται, συναντώνται και ανταλλάσσουν, πιστοποιούν ότι η αυξανόμενη ένταση 
και το εύρος του ρεύματος προς τον Ελλαδικό χώρο δεν σήμαινε μόνο περιηγητής-συγγραφέας και το 
θεωρητικό-ιστορικό παρελθόν του Έλληνα ή το μνημειακό παρόν του. Από τον 19ο αι. και μετά 
συναντώνται ο περιηγητής-συγγραφέας και το κοινό του: το κατεξοχήν ανθρώπινο δυναμικό, ενώ 
ταυτόχρονα η μετουσίωση του ταξιδιού σε κείμενο εκφράζει με μοναδικά γοητευτικό τρόπο την αιώνια 
σύγκρουση του αντικειμενικού με το υποκειμενικό (Βιγγοπούλου,2005).  

H εικόνα είναι εργαλείο μνήμης για κάθε εποχή, είναι ένα μέσο επικοινωνίας και αποκάλυψης· 
είναι μέρος του εξωτερικού χώρου του αποτυπωμένου, αλλά και του εσωτερικού κόσμου του 
καλλιτέχνη, είναι ένα ακόμα εργαλείο μελέτης της εξέλιξης των πολιτισμών. Tο εικονογραφικό υλικό 
που συνοδεύει τις περιηγητικές εκδόσεις αποτελεί ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο υλικό (χαρακτικά, 
σχέδια, φωτογραφίες κ.ά.) και πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την ιστορία του χώρου και των λαών. 
Η θέση της εικόνας και η λειτουργία της στις περιηγητικές εκδόσεις ποικίλλει ανάλογα με τα 
πνευματικά και πολιτιστικά ρεύματα στην Ευρώπη, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την ανταπόκριση 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 99 - 

 

του κοινού, τις εκδοτικές σκοπιμότητες και τον συρμό της εποχής. Βέβαια παρεμβαίνει πάντα η 
προσωπική ευαισθησία και επιστημονική ή καλλιτεχνική εξειδίκευση του περιηγητή για την 
αντικειμενικότητα του σχεδίου του. Τους πρώτους αιώνες του περιηγητικού ρεύματος (16ος-17ος αι.) 
η “εικόνα” είναι αποσπασματική και ελλιπής. Βαθμιαία διαμορφώνεται το ενδιαφέρον των περιηγητών 
για τα ερείπια της αρχαιότητας, το οποίο εμπλουτίζει τον εικονογραφικό θησαυρό με σημαντικές 
απόψεις και σχέδια από την ιστορία των μνημείων (17ος-18ος αι.)(Βιγγοπούλου,2014). 

Συγχρόνως το χαρακτικό εντάσσεται στη σφαίρα μιας ιδεαλιστικής αλλά και καιροσκοπικής 
αντίληψης του κόσμου, όπου υπερισχύουν η εκδοτική στρατηγική και σκοπιμότητα, ο συρμός της 
εποχής, το πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό ρεύμα. Το χαρακτικό αντιμετωπίστηκε ως τεκμήριο μοναδικό για 
την ιστορία του χώρου, αλλά και ως ανθρωπολογικού τύπου τεκμήριο. Η αναπαράσταση του χώρου, 
κύριο προϊόν του περιηγητισμού, ξεκίνησε, κατά την πρώιμη περίοδο, με πανοραμικές απόψεις 
πόλεων, όπου χαρακτηριστικό ήταν το φανταστικό στοιχείο. Στη συνέχεια απαντούν απεικονίσεις με 
χαρτογραφικό και ζωγραφικό συγχρόνως χαρακτήρα, αντίληψη που φέρει την τοπογραφική 
καταγραφή να υπηρετεί κυρίως τη στρατιωτική κατάκτηση των χώρων. Βαθμιαία, μια πολυφωνία 
εισχωρεί τόσο στους λόγους όσο και στους στόχους. Η εξελιγμένη τεχνική χαρακτικής, οι νέες 
εικαστικές αντιλήψεις, η εκδοτική ανάγκη εμπλουτισμού του κειμένου με εικόνες, η τεκμηρίωση 
ανασκαφικών και άλλων γεωφυσικών μελετών και οι λεπτομερείς χαρτογραφήσεις τροφοδοτούν τον 
πλούσιο εικονογραφικό θησαυρό που μας κληροδότησε για την ιστορία μας η μακρόχρονη αυτή 
περίοδος (τέλος 15ου-αρχές 20ού αιώνα)( Βιγγοπούλου, 2007).  
 
 
15ος και 16ος αιώνας 

Από τον Μεσαίωνα ήδη αποφασίζονταν ταξίδια που απέφεραν πλούτη, δύναμη ή ακόμα και 
την αθανασία της ψυχής, αφού το προσκύνημα στον Άγιο Τάφο σήμαινε το ύψιστο χρέος κάθε 
χριστιανού. Από τον 15ο αι. το πνεύμα της ανανέωσης που συνεπήρε την Ευρώπη, συνυφασμένο με 
την αναβίωση των κλασικών σπουδών, δημιούργησε ένα κλίμα γόνιμο για την αναθεώρηση και μελέτη 
της ελληνικής Αρχαιότητας. Ο διάλογος της Δύσης με την Ελλάδα είχε ξεκινήσει. Οι ταξιδιώτες του 
16ου αιώνα περιπλέουν ή οδοιπορούν με παρωπίδες το πνευματικό τους φορτίο και τον στόχο της 
πορείας τους· βλέπουν μόνο διά μέσου της επιθυμίας τους να γνωρίσουν την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και να εκπληρώσουν το χριστιανικό τους χρέος. Δεν συγκροτούν άποψη για τους 
Έλληνες πέρα από αυτή που αναδύεται ήδη από τις θεωρητικές τους γνώσεις (Βιγγοπούλου,2005).  

 
Εικόνα 1. Η Λάρισα, φανταστική απεικόνιση, Νικολάϊ Γκερμπελί (1545). GERBELIUS, Nicolas. Nicolai Gerbelij in 

descriptionem Graeciae Sophiani, Praefatio. In qua docetur, quem fructum, quamque voluptatem allatura fit haec pictura 
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studiosis, si diligenter eam cum historicum, poëtarum, geographorumque scriptis contulerint. Eiusdem de situ, nominibus & 
regionibus Graeciae perbrevis in picturam Sophiani introductio, Basel, Oporinus, 1545. Hellenic Library - Alexander S. Onassis 

Public Benefit Foundation. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
Στην πρώιμη εποχή του 15ου και 16ου αιώνα, όταν οι περιηγητές κινούνταν από απλή 

περιέργεια και συσσώρευαν στα κείμενά τους «ακατάστατα» τις εντυπώσεις και τις θεωρητικές 
γνώσεις τους, όταν οι ταξιδιώτες συνθέτουν για τον τόπο και τον λαό αμυδρές νησίδες 
πραγματικότητας, γιατί απλά «κοιτούν αλλά δεν βλέπουν», όταν δεν μπορούν να δουν κάτι πέρα από 
αυτό που φέρουν μέσα τους (16ος- αρχές 17ου αι.)(Βιγγοπούλου,2005) ανήκει η ξυλογραφία του 
συντάκτη – εκδότη του Εράσμου, κλασικιστή, ιστορικού και καθηγητή της Νομικής στη Βιέννη, Νικολάϊ 
Γκερμπελί , που αποτελεί την πρώτη τυπωμένη πηγή , την παλαιότερη απεικόνιση της Λάρισας (1545). 
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται μια πανοραμική άποψη της Λάρισας στην οποία κυριαρχεί το στοιχείο 
του φανταστικού κι η Λάρισα παρουσιάζεται με τη μορφή τυπικής μεσαιωνικής πόλης της Δύσης με 
έντονα γοτθικά ή και αναγεννησιακά στοιχεία, έχοντας πάρει την όψη του οικείου περιβάλλοντος του 
συγγραφέα. Πρόκειται για μία αναπαράσταση της Λάρισας, μια εικόνα γεμάτη λάθη και ανακρίβειες, 
χωρίς την απεικόνιση του αργυροδίνη Πηνειού. Στις παλιότερες απεικονίσεις της Λάρισας προβάλλει 
έντονα το στοιχείο του φανταστικού, το οποίο εγγράφεται συνήθως στη γενικότερη έλλειψη 
αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει την έντυπη εικονογράφιση σε εποχές όπου , πολύ συχνά η εικόνα 
λειτουργεί με κάποια αυτοτέλεια, χωρίς την υποχρέωση να αναπαράγει πιστά το εικονιζόμενο θέμα 
(Ρούσκας,2007). Τα μόνα πραγματικά στοιχεία της απεικόνισης είναι οι μιναρέδες και οι πύλες της, 
βασισμένα ίσως σε περιγραφές και διηγήσεις επισκεπτών, αλλά και σε παλιότερα κείμενα. 
 
 
17ος αιώνας  

Ο 17ος αιώνας είναι και ο αιώνας της γέννησης της αρχαιολογίας, κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων και οι απεσταλμένοι στην Πόλη μεταστρέφονται κυρίως σε εμπόρους 
και «προσκυνητές της γνώσης», εμπειρικούς παρατηρητές που διεισδύουν βαθμιαία στον ελληνικό 
κορμό σηματοδοτώντας τη συστηματικότερη περιήγηση και συνδυάζοντας τις επιτόπιες παρατηρήσεις 
με την υγιή κριτική των αρχαίων κειμένων (Βιγγοπούλου,2005) . Είναι η μεταβατική περίοδος που 
οδηγεί από τον προσκυνηματικό χαρακτήρα και τις διπλωματικές εκθέσεις που κυριαρχούσαν τον 16ο 
αι. προς τον επιστημονισμό και τη συστηματικότητα του 18ου αιώνα, με το βλέμμα του περιηγητή να 
γίνεται περισσότερο διεισδυτικό και ερμηνευτικό. Οι περιηγητές μετεωρίζονται πάντα στις παρυφές 
της γεωγραφίας, της Ιστορίας αλλά και του αυτοβιογραφικού ταξιδιωτικού χρονικού με ρευστό και 
αντιφατικό χαρακτήρα, μεταξύ μιας αγωνιώδους επιθυμίας μετάδοσης γνώσης -γεωγραφικής, 
ανθρωπολογικής, πρωτότυπης, μοναδικής- η οποία, ακριβώς, επειδή δεν είναι εύκολο να 
διασταυρωθεί, μετακυλά στην επανάληψη μιας αναλλοίωτης και ανεξέλικτης εικόνας των 
επισκεπτόμενων χώρων ως εγγύηση αυθεντικότητας (Βιγγοπούλου,2005). 

Ο Γιόχαν Λάουρενμπεργκ, ιδιαίτερα πνευματώδης άνθρωπος, σπούδασε ιατρική, δίδαξε 
λογοτεχνία , ασχολήθηκε με τα μαθηματικά ,έγραψε κωμική ποίηση και ένα εγχειρίδιο για 
τοπογράφους. Όμως, την φήμη του την οφείλει στον σχεδιασμό χαρτών, από τους οποίους για το 
παρόν πόνημα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χάρτης, που είναι γνωστός ως χάρτης της κοιλάδας των 
Τεμπών (Εικόνα 2)στον οποίο με λεπτή, επιδέξια και προσεγμένη χάραξη, μετά τον προσδιορισμό του 
Ολύμπου, της Όσσας, του Πηλίου, αποτυπώνεται  η Λάρισα στη σκιά του γερο-Ολύμπου, με τους 
πολλούς μιναρέδες της ,αλλά και τον τρούλο με τον σταυρό, δίπλα  στον Πηνειό, ο οποίος δρούσε 
καθοριστικά στη γεωγραφική ετερότητα της θεσσαλικής γης, την οποία ξεδιψούσε και έκανε να 
καρπίζει, αλλά και στην κλιματολογική ετερότητα της Λάρισας, όπου με το “πούσι” του, δημιουργούσε 
εκείνες τις καταπληκτικά ρομαντικές “μυωπικές καταστάσεις” πάνω από τη ζωή των κατοίκων της 
πόλης και της υπαίθρου. 
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Εικόνα 2. Χάρτης της κοιλάδας των Τεμπών. Γιόχαν Λάουρενμπεργκ ,1661. LAURENBERG, Johann. Graecia antiqua, edidit 
Samuel Puffendorf, Amsterdam, Joannem Janssonium, MDCLX [=1661]. The Gennadius Library - The American School of 

Classical Studies at Athens. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
Tο έργο του Νικολάϊ Γκερμπελί (1545) συμπεριέλαβε ο Τζακόμπους Γκρονόβιους (Jacobus 

Gronovius) στον τέταρτο από τους δεκατρείς τόμους του έργου του, που εκδόθηκε στο Leiden της 
Ολλανδίας το 1699. Στην έκδοση αυτή το χαρακτικό της Λάρισας (Εικόνα 3) σχεδιασμένο επίσης 
φανταστικά, είναι λιθογραφία διαφορετική από την ξυλογραφία του Νικολάϊ Γκερμπελί.  

 
Εικόνα 3. Λάρισα. Jacobus Gronovius, Thesaurus Graecarum Antiquitatum ,Volumen Quartum (Volum IV) στήλες  40-41. 

Lugduni Betavorum Apud Petrum Vander Aa, M.DC.XCIX (Πηγή: Ρούσκας, 2007). 

 
Η πόλη παριστάνεται περιτειχισμένη κατά τμήματα , με χαμηλά οικοδομήματα , με το μιναρέ 

μουσουλμανικού τεμένους να προεξέχει στο κέντρο. Έξω από τα τείχη διακρίνεται ο Πηνειός , τις όχθες 
του οποίου συνδέει μια πολύτοξη γέφυρα. Το χαρακτικό πλαισιώνεται δεξιά με τη μορφή ενός 
σκεπτόμενου σοφού, ο οποίος φαίνεται να ατενίζει με φιλοσοφική διάθεση την πόλη καθισμένος 
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επάνω σε αρχαία ερείπεια , κατά τα κλασικά πρότυπα, μέσα σε μια πανδαισία φυτικού διάκοσμου. Στο 
κάτω μέρος υπάρχουν οι αναπαραστάσεις δύο γνωστών αρχαίων νομισμάτων της Λάρισας , ενώ 
αριστερά την εικόνα συμπληρώνουν διάφορα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη από αρχαιολογικά 
ευρήματα (Ρούσκας, 2007). 
 

 
Εικόνα 4. Άποψη της Λάρισας. Edward Brown,1673. BROWN, Edward. A brief account of some travels in Hungaria, Servia, 
Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli. As also some observations on the gold, silver, 

copper, quick-silver mines, baths, and mineral waters in those parts, with the figures of some habits and remarkable places, 
by Edward Brown M. D., of the Collage of London, Fellow of the R. Society, and Physician in Ordinary to His Majesty, London, 

T. R. for Benj. Tooke, 1673. The Gennadius Library - The American School of Classical Studies at Athens. (Πηγή: Ιστοσελίδα 
Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 

Ο πολυταξιδεμένος Άγγλος ιατρός Edward Brown επισκέφθηκε το 1669 τη Θεσσαλία και 
δημοσίευσε τις περιηγήσεις του μετά την επιστροφή στην Αγγλία. Τα ενδιαφέροντα του Ed. Brown 
αλλά και το ιδιαίτερο δρομολόγιο που ακολούθησε καθιστούν το έργο του (1673) από τα πιο 
σημαντικά του 17ου αιώνα για την ηπειρωτική ενδοχώρα του ελλαδικού χώρου, ενώ το χρονικό των 
περιηγήσεών του στη Θεσσαλία αποτελεί μοναδική και πολύτιμη πηγή για την περιοχή κατά το 
δεύτερο μισό του δεκάτου εβδόμου αιώνα . Στο έργο του, το οποίο έμελλε να αντιγραφεί και να 
δημοσιευτεί με μικρές παραλλαγές σε εκδόσεις (Εικόνα 4), απεικονίζει τη Λάρισα, κοσμοπολίτικο 
εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας, με την ήσυχη και ειρηνική των πολιτών, Χριστιανών, Μουσουλμάνων 
και Ιουδαίων , την οποία διακόπτει μόνον ο αχός των νερών του μυθικού ποταμού της, που δίπλα από 
το μεγάλο και επιβλητικό μουσουλμανικό τέμενος, το τζαμί του Χασάν μπέη συνεχίζει απτόητος το 
αέναο ταξίδι του προς τη θάλασσα. 

Πάνω στον Πηνειό, το μεγαλύτερο ποτάμι της Θεσσαλίας, που πολύ εύστοχα ο Όμηρος 
ονόμασε αργυροδίνη, υπάρχει ένα αρκετά όμορφο πέτρινο γεφύρι με εννέα καμάρες, τις οποίες 
προέβλεψαν οι κατασκευαστές της όμορφης αυτής γέφυρας, για να βρίσκει διέξοδο το νερό όταν 
ανεβαίνει υπερβολικά η στάθμη του και να μη κινδυνεύει η γέφυρα σε περιόδους πλημμύρας. Δεξιά 
στο βάθος και σε απόσταση, η πόλη παριστάνεται με χαμηλές και απλές μονοκατοικίες, ανάμεσα από 
τις οποίες ξεπροβάλλουν μιναρέδες από τα πολλά τζαμιά που είχε την εποχή εκείνη η πόλη και δεξιά 
στην άκρη πιθανόν αποτυπώνεται και ένας χριστιανικός ναός. Καμήλες αναπαύονται ήσυχα στην όχθη 
του Πηνειού ή ξεδιψούν από τα νερά του, ενώ η βλάστηση στην περιοχή είναι περιορισμένη.Στις όχθες 
του ποταμού πολλοί Τούρκοι έστησαν πολύχρωμες σκηνές, το ύφασμα των οποίων ήταν τόσο καλά 
τοποθετημένο που απείχε μόνο ελάχιστα από το έδαφος, ώστε να επιτρέπει την είσοδο του αέρα, 
δημιουργώντας ένα ευχάριστο θέαμα. Εκεί περνούσαν οι Τούρκοι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας 
τους, πίνοντας σερμπέτια και καφέδες. Αναλύοντας την εικόνα διαπιστώνουμε ότι αυτή στηρίζεται σε 
πραγματικά στοιχεία, αλλά η καταγραφή είναι παραποιημένη. Το μουσουλμανικό τέμενος στον λόφο, 
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η λίθινη γέφυρα ,οι παρόχθιες σκηνές, ο Πηνειός, οι καμήλες, η πόλη, είναι στοιχεία που στην 
πραγματικότητα υπήρχαν, αλλά εικονογραφήθηκαν με εντελώς απλό τρόπο. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο καλλιτέχνης σχεδίασε την πόλη χωρίς να την δει και η καταγραφή έγινε 
με βάση την περιγραφή του περιηγητή (Παπαθεοδώρου, 2018).  Στο κέντρο της εικόνας, επάνω σε 
λόφο, απεικονίζεται ένα μεγάλο και επιβλητικό μουσουλμανικό τέμενος με τρούλο και ψηλό μιναρέ, 
το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του λόφου. 

Προφανώς πρόκειται για το ανάκτορο του σουλτάνου,για το τζαμί του Χασάν μπέη (Εικόνα 5). 
 

 
Εικόνα 5. Η έξοδος του Σουλτάνου. Χαρακτικό από τη γερμανική έκδοση του οδοιπορικού του Edward Brown. 1686. Αρχείο 

Φωτοθήκης Λάρισας. (Πηγή : Παπαθεοδώρου, 2020). 

 
Ο Γάλλος περιηγητής, Robert de Dreux, στην λεπτομερή περιγραφή του ξυλόπηκτου παλατιού 

αναφέρει εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του: Όταν βρεθεί κανείς στα σαλόνια νομίζει πως είναι 
μέσα σε ένα αληθινό παλάτι, γιατί από την οροφή μέχρι κάτω στο πάτωμα είναι κρεμασμένες όμορφες 
μεταξωτές στόφες, οι οποίες υποτίθεται ότι σκεπάζουν τους τοίχους. Το πάτωμα είναι στρωμένο με 
πολύτιμο χαλί, ενώ δεξιά και αριστερά υπάρχουν διάδρομοι καλυμμένοι με κόκκινο ύφασμα, και μόνο 
πάνω τους επιτρέπεται το βάδισμα. Όλο αυτό το διαμέρισμα του σουλτάνου είναι εξωτερικά 
σκεπασμένο από υφάσματα εμποτισμένα με κερί, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με διάφορα χρώματα 
σε απομίμηση κεραμιδιών, ώστε από απόσταση να φαίνονται σαν αληθινά κεραμίδια. Και καθώς το 
παλάτι κυκλώνεται από πολλά κιόσκια, έχει κανείς την αίσθηση ότι αντικρίζει μια πραγματική πόλη . 
Δίπλα από την είσοδο του παλατιού είδαμε το Ντιβάνι που είναι όπως η αίθουσα του Συμβουλίου. 
Εκεί συγκεντρώνονταν για να δικάσουν. Όλα μέσα σ’ αυτόν τον χώρο είναι όμορφα, όπως και στα 
διαμερίσματα του σουλτάνου. Ο υπόλοιπος χώρος αυτού του στρατοπέδου είναι γεμάτος από 
διάφορα κιόσκια, μεταξύ των οποίων τα ωραιότερα είναι του μουφτή, του καϊμακάμη και του 
ευνοούμενου. (Παπαθεοδώρου, 2020).  

Ο Ιταλός ιερωμένος, κοσμογράφος, πρόεδρος της υδροδυναμικής ,χαρτογράφος, Βιντσέντζο 
Μαρία Κορονέλλι (1650-1718), ιδρυτής της Γεωγραφικής Ακαδημίας των Αργοναυτών στη Βενετία, σε 
ένα από τα σχεδιαγράμματα του απεικονίζει με όμοιο τρόπο με τον άγγλο περιηγητή, Έντουαρντ 
Μπράουν, τη Λάρισα (Εικόνα 6).  
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Εικόνα 6. Άποψη της Λάρισας. Βιντσέντζο Μαρία Κορονέλλι, 1688. CORONELLI, Vincenzo. Repubblica di Venezia p. IV. Citta, 
Fortezze, ed altri Luoghi principali dell' Albania, Epiro e Livadia, e particolarmente i posseduti da Veneti descritti e delineati 

dal p. Coronelli, Venice, 1688. Aikaterini Laskaridis Foundation Library. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
 
19ος αιώνας  

Ο 19os είναι ο πιο πολυτάραχος αιώνας, με πληθώρα γεγονότων: τα τελευταία χρόνια της 
οθωμανικής κυριαρχίας, τα ευαίσθητα προεπαναστατικά χρόνια, ο φιλελληνισμός, ο ρομαντισμός, το 
ξύπνημα, η εξέγερση, η νέα πλούσια πηγή εμπνεύσεων (η δεκαετία του Εικοσιένα), η νέα 
πραγματικότητα, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, η ένταξη της Ελλάδας στο Grand Tour (το 
απαραίτητο ταξίδι κάθε Άγγλου ευγενούς στην Ανατολή), το νέο βασίλειο, οι ποικίλες εσωτερικές 
μεταβολές, τα ποικίλα ξένα ενδιαφέροντα, οι ποικίλες πολιτισμικές μεταβολές. Τεχνικοί, αρχαιολόγοι, 
αρχιτέκτονες, διπλωμάτες, ανταποκριτές, ζωγράφοι, λογοτέχνες, έχουν ανοιχτό πια δρόμο για κάθε 
αναζήτηση και εξειδίκευση. Η μαζική μετακίνηση εισβάλλει, συνθλίβεται η προσωπική περιπέτεια, η 
αρχαία σοφία χάνεται στην καθημερινότητα και η Ανατολή γίνεται ψυχαγωγία (Βιγγοπούλου,2005). Η 
είσοδος στο 19ο αιώνα σηματοδοτεί μια ποιοτική – ή και ποσοτική – αναβάθμιση στο εύρος του 
περιηγητικού ρεύματος. Επηρεασμένοι από την ανάπτυξη των επιστημών και το εγκυκλοπαιδικό 
πνεύμα, οι ταξιδιώτες άρχισαν να περιγράφουν πιο λεπτομερειακά και μεθοδικά το χώρο και τους 
ανθρώπους και να θέτουν πιο συγκεκριμένους επιστημονικούς στόχους, όπως η βοτανολογική μελέτη 
ή η ανακάλυψη αρχαιοτήτων. Η εξέλιξη αυτή προς μια περισσότερο «επιστημονική» μεθοδολογία 
οδήγησε στη σύνταξη έργων, τα οποία περιείχαν μεθοδικές παρατηρήσεις για το φυσικό και το 
ανθρώπινο περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στη θεμελίωση τόσο των φυσικών, όσο και των 
εθνολογικών και ανθρωπολογικών επιστημών. Τα έργα αυτά πλαισιώνονταν από προσεγμένες 
απεικονίσεις του αρχαιολογικού και φυσικού τοπίου, αλλά και προσώπων και σκηνών από την 
καθημερινή ζωή (Παπαδόπουλος,χ.χ). Η βαθμιαία λάβρα εισόρμηση των ταξιδιωτών στην ανατολική 
Μεσόγειο και στον εδαφικό χώρο του νέου Ελληνισμού, και όπου αλλού συνυπήρχε με άλλους λαούς 
και εθνοτικές ομάδες, κληροδότησε έναν τεράστιο όγκο έργων, των οποίων η γοητεία βρίσκεται σε 
αυτήν ακριβώς την ατομικότητα των ταξιδιωτών, στην προσωπική περιπέτεια, στην αμηχανία τους να 
προσλαμβάνουν τον χώρο και τα συμβάντα, αλλά και στην ένθερμη συμμετοχή τους στις εκφάνσεις 
του δημόσιου, του πολιτικού και του ιδιωτικού βίου του ελληνικού κόσμου (Βιγγοπούλου, 2005).  
Στις αρχές του 19ου αιώνα ήρθε στη Λάρισα ο Εντουαρντ Ντόντγουελλ, Βρετανός λόγιος και 
συγγραφέας, και απαθανάτισε στα χαρακτικά του την μαγευτική ομορφιά της. Η περιήγηση του ήταν 
σύμφυτη με το ρεύμα της εποχής που επικρατούσε στην Ευρώπη: είχε αρχίσει να ανθίζει ιδεολογικά 
και πολιτικά το φιλελληνικό κίνημα που οδήγησε εν τέλει τόσο στην ηθική όσο και στην υλική ενίσχυση 
του ελληνισμού με κορύφωση την Επανάσταση του 1821. Στόχος του ταξιδιού του ήταν να ταξιδέψει 
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στην Ελλάδα, να εξερευνήσει τον αρχαίο πολιτισμό και να συγκρίνει το παρελθόν µε το τώρα και να 
µην αφήσει τίποτα απαρατήρητο, κάτι που για τους φίλους του αρχαίου κλασικού πολιτισµού θα ήταν 
αξιομνημόνευτο ή µια πηγή ευχαρίστησης (Βράκας, χ.χ). Κατά την περιήγησή του στην Ελλάδα, ο 
Dodwell , εφοδιασμένος με κλασική παιδεία και γνώση των αρχαίων πηγών, συνέλεξε τεράστιο υλικό, 
ιδιαίτερα αρχαιολογικό και τοπογραφικό, που το επεξεργάστηκε με ευσυνειδησία και κριτικό πνεύμα. 
Η αρχαιοδιφία και η αρχαιογνωσία συνυπήρξαν στο έργο του Dodwell ως τάσεις προσέγγισης των 
μνημείων με τρόπο αρχικά διακριτό και με έμφαση στον κλασικισμό. Η πρώτη τάση φαίνεται από το 
ενδιαφέρον που επέδειξε ο Dodwell για την Ελλάδα του 19ου αιώνα, η δεύτερη φανερώνεται 
ανάγλυφα ειδικά σε εκείνα τα έργα του όπου εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την προϊστορία μέσα 
από τη σύνδεση των αντίστοιχων μνημείων με τη μυθολογία, αλλά και τη συστηματική μελέτη των 
ίδιων των μνημείων. Ωστόσο σε όλα τα έργα του διακρίνεται μια ανάμειξη των δύο τάσεων, η οποία 
φαίνεται να εξελίχθηκε προοδευτικά, καθώς οι παραστάσεις που είχε αποκομίσει από τα ταξίδια του 
ωρίμαζαν και αφομοιώνονταν προοδευτικά με τις γνώσεις που είχε αποκτήσει με τις σπουδές του 
(Βαβουρανάκης, 2015). Πολυγραφότατος αλλά και εικαστικός αποκαλύπτει, σε όλο το έργο του το 
πολύπλευρο ταλέντο του αρχαιολόγου που διαθέτει, φιλοπεριέργεια, κριτικό πνεύμα και καλλιτεχνικό 
αισθητήριο. Για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε την πραγματική ανακάλυψη «ενός τόπου»: η οδοιπορία 
γίνεται τρόπος αναγνώρισης και ανάγνωσης του τοπίου, όπου εντάσσονται τα μνημεία, η ιστορία, οι 
σύγχρονοι άνθρωποι, οι τεκμηριωμένες πληροφορίες (Βιγγοπούλου,2014) .  

Ο Ντόντγουελλ βρέθηκε στη Λάρισα τον Φεβρουάριο του 1805 για την οποία αναφέρει ότι 
από απόσταση οκτώ μιλίων διακρίνονται τα πρώτα χαρακτηριστικά κτίσματα της, οι μιναρέδες και τα 
κυπαρίσια. Στην πόλη μέτρησε 26 μεγαλοπρεπή και ομορφοστολισμένα τζαμιά τα οποία διακρίνονται 
για την καθαριότητα τους. Ο αριθμός των τζαμιών οδηγεί τον περιηγητή στην υπόθεση ότι οι 
μουσουλμάνοι της Λάρισας είναι περίπου είκοσι χιλιάδες τουλάχιστον κι ότι θα κοσμούσαν τα τζαμιά 
τους με πλούσια μάρμαρα , τμήματα από αρχαίες επιγραφές και από ανάγλυφα. Οι χριστιανοί έχουν 
εδώ μόνον ένα ναό, τον καθεδρικό ναό και ο μητροπολίτης τους έχει φύλακες δύο Τούρκους, τους 
οποίους παραχωρεί η κυβέρνηση. Από την αρχαία πόλη ήταν ορατά μόνον λίγα ερείπια ,ενώ δεν 
απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερα στους κήπους και στα τούρκικα σπίτια, που είναι 
απαγορευμένοι χώροι για τους ξένους. Η συμπεριφορά των τούρκων απέναντι στους Έλληνες ήταν 
σκληρή και τυραννική. Εντυπωσιάστηκε από την αρχιτεκτονική των σπιτιών, κτισμένα με γραφική 
συμμετρία, τον στολισμό τους με βρύσες, συντριβάνια και πολλά είδη δένδρων, ανάμεσα στα οποία 
ξεχώριζαν τα κυπαρίσια. Τα παζάρια και το μπεζεστένι της προσφέρουν στην πόλη πληθώρα αγαθών 
που καλλιεργούνταν στην εύφορη θεσσαλική γη . Η αναφορά του Ντόντγουελλ στον Πηνειό από την 
οποία δεν λείπει η πέτρινη εννεάτοξη γέφυρα, είναι ένα μίγμα περιγραφής των όσων βλέπει αλλά και 
μιας μικρής ιστορικής αναδρομής, όπου ο Πηνειός, γιος του Ωκεανού και της Θέτιδας, προπάππος του 
Λαπίθη και του Κενταύρου, επονομαζόμενος Σαλαμπριά (μάλλον, από τη λέξη σαλάμβη, που σημαίνει 
διέξοδος, άνοιγμα) περιρρέει την πόλη, έχει λασπωμένα νερά και ήρεμο ρου (Πολέζε,2006). Ο Πηνειός 
έχει πάντοτε νερό, μολονότι το καλοκαίρι είναι σχετικά λίγο. Τον χειμώνα όμως, μετά τις πολλές βροχές 
και το λιώσιμο του χιονιού που σκεπάζει την Πίνδο, ο ποταμός ξεχειλίζει και τα ορμητικά νερά του 
παρασέρνουν τα σπίτια της πόλεως και πλημμυρίζουν τα γύρω πεδινά μέρη. Η δεξιά όχθη του ποταμού 
στολίζεται με το μεγάλο και κομψό τζαμί του Χασάν μπέη.  
Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 19ου αιώνα, ο Εντουαρντ Ντόντγουελλ σκιαγράφησε τη Λάρισα, 
έχοντας σαν σημείο αναφοράς τις φιλολογικές και αρχαιολογικές του γνώσεις, με ιδιαίτερη 
ευαισθησία και πιστότητα. Στο χαρακτικό του (Εικόνα 7) η όχθη του ποταμού φαίνεται αδιαμόρφωτη 
και καλύπτεται με χαμηλή βλάστηση. Μπροστά δύο άτομα κινούνται ανάμεσα στους θάμνους με 
κατεύθυνση προς την κοίτη του ποταμού, προφανώς για ψάρεμα. 
Στην απέναντι όχθη και κοντά στη γέφυρα, ομάδα πέντε γυναικών καθαρίζει στα νερά του Πηνειού τα 
ρούχα που μεταφέρουν καμήλες. Ψηλότερα και προς τα αριστερά, πάνω σε ύψωμα, στέκει επιβλητικό 
το τζαμί του Χασάν μπέη, το μεγαλύτερο και επισημότερο τζαμί της πόλεως και κατά την ομολογία 
του, το ομορφότερο του ελληνικού χώρου. Δεξιά απεικονίζεται η μονή του τάγματος των Μεβλεβήδων, 
των γνωστών και ως στροβιλιζόμενων δερβίσηδων. Τα δύο αυτά οθωμανικά κτίρια τα συνδέει η λίθινη 
πολύτοξη γέφυρα του Πηνειού, την οποία θαύμαζαν όλοι οι ταξιδιώτες. Στο βάθος διακρίνονται 
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κάποιες κατοικίες του Αρναούτ μαχαλά (συνοικία του Αγίου Αθανασίου), ενώ πιο πέρα διαγράφεται η 
πορεία του Πηνειού, καθώς έρχεται από δυτικά (Παπαθεοδώρου,2015). 
 

 
Εικόνα 7. Η γέφυρα Πηνειού στη Λάρισα. Εντουαρντ Ντόντγουελ, 1819. DODWELL, Edward. A classical and topographical 
Tour through Greece, during the Years 1801, 1805, and 1806, vol. II, London, Rodwell and Martin, 1819. Hellenic Library - 

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
Το χαρακτικό αυτό είναι όμορφο, συμμετρικό, καλλιτεχνικά άρτιο και αποτυπώνει με κάθε 

λεπτομέρεια τη δραστηριότητα των κατοίκων τη στιγμή της καταγραφής. Επάνω από όλα αναδεικνύει 
τη χάρη και την πλαστικότητα της πολύτοξης πέτρινης γέφυρας, της οποίας είναι εμφανής η 
αμφικλινής κατασκευή του οδοστρώματος. Ακόμη στο σχέδιο διακρίνονται καθαρά τα πέτρινα στηθαία 
της γέφυρας, τα οποία παρακολουθούν με ακρίβεια την κεντρική κορύφωσή της (Ρούσκας, 2007). 

Το 1812 έφτασε στη Λάρισα ο Άγγλος ιατρός Χένρι Χόλλαντ. Το ταξίδι του δεν ήταν μια απλή 
συναισθηματική περιδιάβαση, εμπνευσμένη από τις εξωτικές περιέργειες της εποχής του. Τα στοιχεία 
αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους σαν κίνητρα του ταξιδιού, αλλά στην πραγματοποίησή του λειτούργησαν 
ενεργά τα πολλαπλά εμπειρικά ενδιαφέροντα του περιηγητή, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η 
περιήγηση σε μία συλλογή ενδιαφέροντος επιστημονικού υλικού, βασισμένου σε επιτόπιες 
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. Εξ αιτίας της ιατρικής του κατάρτισης ο Χόλλαντ ενδιαφερόταν ζωηρά 
για τα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος του ταξιδιού. Έτσι καταγράφει συστηματικά 
ορυκτολογικές, γεωλογικές και κλιματολογικές παρατηρήσεις, περιγράφει τη μορφολογία του 
εδάφους, τις μορφές βλάστησης και τις καλλιέργειες απ' όπου περνά. Αναπόφευκτα εστιάζει το 
ενδιαφέρον του και στις αρχαιότητες, που συναντά στον δρόμο του. Παντού ανιχνεύει κλασικές μνήμες 
και προσέχει τα απτά υπολείμματα του αρχαίου πολιτισμού, αλλά το ενδιαφέρον του δεν περιορίζεται 
στον αρχαίο κόσμο, όπως συνέβαινε με τους πιο πολλούς Ευρωπαίους επισκέπτες της Ελλάδας. Τόσο 
τα γεωγραφικά όσο και τα αρχαιολογικά του ενδιαφέροντα δεν διαγράφουν παρά τις παραμέτρους 
στον χώρο και στον χρόνο της πρωταρχικής φροντίδας του ταξιδιού: αυτή είναι η γνωριμία με την 
πραγματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας (Κιτρομηλίδης, 1980). Τα ποικίλα ενδιαφέροντα και η 
ευαισθησία του Χόλλαντ διακρίνονται και στο περιεχόμενο των θαυμάσιων χαλκογραφιών, πού 
κοσμούν το βιβλίο του καί βασίζονται σε δικά του σχέδια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. 
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Εικόνα 8. Η Όσσα (Κίσσαβος) από τις όχθες του Πηνειού στη Λάρισα. HOLLAND, Sir Henry.1815. HOLLAND, Sir Henry. 

Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c. during the years 1812 and 1813, London, Longman, Hurst, Rees, 
Orme, and Brown, 1815. Hellenic Library - Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. 

Λασκαρίδη) 

 
Έχοντας σταθεί στη δεξιά όχθη του Πηνειού (Παπαθεοδώρου, 2016), στο ύψος της σημερινής 

οδού Καλλιθέας, στη χαλκογραφία του (Εικόνα 8) αποτυπώνει, με αρκετά σχεδιαστικά λάθη και 
ατέλειες, λόγω της ταχείας και αποσπασματικής σχεδίασης, τη βορειοδυτική πλευρά της πόλεως, την 
πιο ενδιαφέρουσα από άποψη περιβάλλοντος και τοπίου. Μπροστά κατέγραψε έναν ευρύτατο, 
ανώμαλο και άγονο χώρο, ο οποίος ανήκει στη δεξιά όχθη, όπου πάνω της στέκονται δύο Οθωμανοί 
και συζητούν. Ο Πηνειός, πλούσιος σε νερά, αντικατοπτρίζει την πυκνή βλάστηση της αριστερής όχθης. 
Αριστερά ο Mevlevihane (ο τεκές του τάγματος των Δερβίσηδων) εντυπωσιάζει και επιβάλλεται με το 
μέγεθος του.  Στο μέσον προβάλλεται η μεγάλη πέτρινη, πολύτοξη γέφυρα με τα ανακουφιστικά 
ανοίγματα και πίσω της ψηλά στο βάθος σαν επιστέγασμα, διαγράφεται αχνά η κορυφή της Όσσας, η 
οποία αν και απομακρυσμένη, φαίνεται σαν να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πόλεως. Στη 
συνέχεια είναι τα σπίτια του Τρανού μαχαλά, πλαισιωμένα με μιναρέδες. Δεξιά βλέπουμε τη σιλουέτα 
από το τζαμί του Χασάν μπέη, που ήταν από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα του ελληνικού χώρου. 
Τεχνικά το χαρακτικό αυτό του Holland είναι επιμελημένο και με άρτιες φωτοσκιάσεις σε όλα τα 
αντικείμενα. Η καταγραφή είναι έντονη στα κοντινά τοπία, ενώ αντίθετα στα απομακρυσμένα είναι 
λεπτή και απαλή. Λόγω των χαρακτηριστικών εικαστικών προτερημάτων της, η χαλκογραφία αυτή, με 
την πάροδο του χρόνου αποτέλεσε μία από τις δημοφιλέστερες απεικονίσεις της Λάρισας για τους 
ιστορικούς και τους ερευνητές στις διάφορες μελέτες τους (Παπαθεοδώρου,2016). Πίσω από τα ψηλά 
κτίρια κατά τον Χόλλαντ υπάρχει η Λάρισα που ήταν γεμάτη χαντάκια και έλη, άσχημη, άτακτη και με 
δρόμους κακοφτιαγμένους, στενούς και βρώμικους, πολλοί από τους οποίους, λόγω της θέσης τους, 
ήταν εκτεθειμένοι στις πλημμύρες της Σαλαμπριάς. Η πόλη είχε σπίτια με ερειπειώδη όψη, λόγω της 
πλημμύρας του Πηνειού (1811). Τα ερείπιά τους φαίνονταν ακόμη σε πολλά σημεία. 

Η εμπορική κίνηση είναι μειωμένη και μειωμένες οι οικονομικές δοσοληψίες, σε αντίθεση με 
τα καραβάνια των εμπόρων που μετέφεραν τα προϊόντα σε Δύση και Ανατολή στο έργο του Τζελ, τα 
παζάρια και τα «μπεζεστένια», με την πληθώρα των προϊόντων, σύμφωνα με τις περιγραφές του 
Ντόντγουελ, τα γυαλικά των γερμανικών εργοστασίων και το τσάι εκλεκτής ποιότητας που εντόπισε ο 
Κλαρκ ανάμεσα στα εμπορεύματα της αγοράς της Λάρισας, η οποία μπορούσε να συγκριθεί μ’ εκείνη 
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της Κωνσταντινούπολης, την αφθονία των εκλεκτών κρεάτων, φρούτων και λαχανικών που είχε την 
ευκαιρία να θαυμάσει και να καταγράψει στο έργο του ο «δύσκολος» και μηδαμινά φιλικός 
Μπαρτόλντυ, τα πλούσια εμπορεύματα της λαρισινής αγοράς, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να 
απολαύσουν οι ταλαιπωρημένοι Λαρισαίοι εξαιτίας των επιδρομών των κλεφτών, όπως μας τα 
μετέφερε ο Ληκ, και τέλος την κατάμεστη με τα πάμφθηνα εμπορεύματά της, με πρώτο και καλύτερο 
το λαρισινό ψωμί, το καλύτερο στην Τουρκία, όπως το χαρακτήρισε ο Γκαλτ, που όμως γινόταν 
απρόσιτο λόγω της ελεύθερης και ανενόχλητης δράσης των κλεφτών, η οποία σε συνδυασμό με τις 
συνεχείς ανατιμήσεις οδήγησε την αγορά της Λάρισας σε μαρασμό και τους κατοίκους της στον 
απόλυτο φόβο (Πολέζε,2006). 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ήρθε στη Λάρισα, ως μέλος μιας αρχαιολογικής αποστολής, ο 
βαρώνος Όττο Μάγκνους φον Στάκελμπεργκ (Otto Magnus von Stackelberg ,1787-1837),ο οποίος, σε 
μία σειρά σχεδίων του, απεικόνισε με πιστότητα και ακρίβεια, αρχαία μνημεία, απόψεις πόλεων και 
τοπία. Μέσα από μία συνολική θεώρηση, το ελληνικό τοπίο αποτέλεσε για τον Στάκελμπεργκ 
ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και ίσως είναι ο πρώτος που το απέδωσε σε τέτοια έκταση και με τόση 
μεγάλη ευρύτητα, επιλέγοντας εκείνα τα τοπία που συνδύαζαν το καλλιτεχνικό με το γεωγραφικό και 
ιστορικό ενδιαφέρον. Η επαφή του με τα μνημεία και το φυσικό χώρο τον οδηγεί κάποιες φορές σε 
μία σχεδόν «μεταφυσική», λατρευτική αντίδραση, ένα είδος θρησκευτικής κατάνυξης. Η 
πολλαπλότητα και οι συνεχείς εναλλαγές του τοπίου της Ελλάδας φορτίζονται από την ιστορικότητα 
του χώρου, το όραμα του αρχαίου κόσμου, το αίσθημα μιας ιδανικής και αξεπέραστης ομορφιάς 
(Μπόλης,2003). «Tο μεγαλείο μιας σύνθεσης», έλεγε ο ίδιος, «βρίσκεται προπάντων στη γαλήνη και 
στην απλότητα, όχι στο πάθος που υπερβάλλει και αυτοκαταστρέφεται» (Βιγγοπούλου, 2014). H 
αισθητική του βασιζόταν στην παραδοσιακή κλασικιστική διδαχή, σύμφωνα με την οποία η Τέχνη είναι 
δημιούργημα σε αναλογία προς τη φύση και με μίμηση της φύσης και των κανόνων που ενυπάρχουν 
στα φυσικά φαινόμενα φτάνει στην τελειότητα, όπως η αρχαία τέχνη, την οποία για τον λόγο αυτό 
θεωρούσαν ως αιώνιο υπόδειγμα. Η ιδέα της αρμονίας ρυθμίζει όχι μόνο το έργο τέχνης, ως προς τη 
λειτουργικότητα των στοιχείων του, αλλά και τη σχέση του με το τοπίο, με τη ζωή. Ο περιηγητής βλέπει 
και τη φύση, η οποία, για τον περιηγητή φορέα του κλασικιστικού πνεύματος, ρυθμίζει βέβαια την 
αισθητική, εφόσον η τέχνη μιμείται τους κανόνες της, μόνο που στην κλασικιστική κληρονομιά η φύση 
είχε ξεθωριάσει. Τον Στάκελμπεργκ γοήτευσε το βίωμα της φύσης του τοπίου, μιας φύσης που δεν 
αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης δίπλα στα ιστορικά μνημεία και στον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά 
μαζί με την Τέχνη και τον άνθρωπο απαρτίζει μία ενότητα (Ρούσκας,2007). Στο χαρακτικό του 
Στάκελμπεργκ (Εικόνα 9), το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στην εποχή του και γι’ αυτό αντιγράφηκε τόσο 
από τον Pouqueville όσο και από τον Wordsworth στο Οδοιπορικό τους, με μικρές ή μεγάλες διαφορές 
από το πρωτότυπο, απεικονίζεται η Λάρισα. Διακρίνουμε το βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, όπως 
αυτό φαίνεται από την ακρόπολη, και τα υψώματα της Χασάμπαλης, το Γεντίκι, με την Όσσα, στο 
βάθος, ενώ ο Πηνειός, ο πιο πλούσιος και ο πιο πλατύς ποταμός της Ελλάδας, ρέει γαλήνιος στα 
αριστερά κάτω από συστάδες δένδρων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν τις ρίζες τους στο νερό. 
Μπροστά και στο κέντρο της εικόνας υπάρχουν, σε μεγάλη έκταση, διάσπαρτες όρθιες λίθινες στήλες 
οι οποίες υποδηλώνουν την παρουσία μουσουλμανικού νεκροταφείου σ’ αυτή την περιοχή, το οποίο 
εκτεινόταν μέχρι τον χώρο όπου καταλαμβάνει σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο. 
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Εικόνα 9. Τοπίο στη Λάρισα. 1834. STACKELBERG, Otto Magnus von. La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, Paris, 
Chez I. F. D'Ostervald, 1854. The Gennadius Library - The American School of Classical Studies at Athens. (Πηγή: Ιστοσελίδα 

Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
Στο μέσον της εικόνας απεικονίζεται η συνοικία, η οποία αποτελείται από αραιές, χαμηλές 

κατοικίες, μέσα από τις οποίες προβάλλουν πέντε τζαμιά με τους αντίστοιχους μιναρέδες. Από τα 
τζαμιά αυτά το μεγαλύτερο και επιβλητικότερο είναι αυτό που βρίσκεται δεξιά σε πρώτο επίπεδο. 
Καλύπτεται με τρούλο και στη βόρεια πλευρά του είναι προσαρμοσμένη στοά. Πρόκειται για το τζαμί 
του Ομέρ μπέη, γιου του κατακτητή της Θεσσαλίας Τουρχάν μπέη. Νότια και σε επαφή με το τζαμί 
απεικονίζεται ένας τουρμπές (ταφικό μαυσωλείο) κάποιου ευγενούς Τούρκου. Τα υπόλοιπα τζαμιά 
δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Πίσω από τα σπίτια της συνοικίας διαγράφεται 
η μεγάλη θεσσαλική πεδιάδα, η οποία στο βάθος περιχαρακώνεται από τα υψώματα της Χασάμπαλης, 
ενώ αριστερά εξέχει επιβλητική η κωνική απόληξη της Όσσας. Στο χαρακτικό αυτό ο καλλιτέχνης 
φαίνεται ότι μελέτησε και κατέγραψε το τοπίο με παραδειγματική ακρίβεια και πλαστικότητα. Την 
οπτική γωνία της καταγραφής τη διάλεξε έτσι ώστε να συνδυάζει τα ζωγραφικά με τα γεωγραφικά 
ενδιαφέροντα και να προβάλλει τα σημαντικά ιστορικά κτίρια. Το πόσο πολύ αξίζει αισθητικά και 
καλλιτεχνικά το δείγμα αυτό της ζωγραφικής ικανότητας του Στάκελμπεργκ , το συνειδητοποιεί κανείς 
όταν το συγκρίνει με σχέδια άλλων περιηγητών (Παπαθεοδώρου,2016). 
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Εικόνα 10. Η Λάρισα της Θεσσαλίας. POUQUEVILLE, François Charles Hugues Laurent. Grèce, Paris, Firmin Didot, 

MDCCCXXXV [=1835]. Hellenic Library - Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. 
Λασκαρίδη) 

 
Σε κάποια από τις πολλές περιηγήσεις του στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο ο Πουκεβίλ 

(François Charles Hugues Laurent Pouqueville,1770-1838) επισκέφθηκε και τη Λάρισα το 1812. 
Φθάνοντας στη Λάρισα περιγράφει εκτενώς την κατάσταση της πόλης, ύστερα από την επιδημία 
πανώλης, που είχε πλήξει τους κατοίκους της αλλά και τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Αναφέρει 
ότι πλησίαζαν στην εστία της μόλυνσης παίρνοντας προφυλάξεις, σαν να εισέβαλαν σε εχθρική χώρα, 
επειδή, λίγους μήνες νωρίτερα, είχαν διατρέξει την αφανισμένη από την ίδια μάστιγα Θεσπρωτία, και 
εύρισκαν τώρα εδώ νέα ίχνη της ίδιας ερήμωσης (Πολέζε,2006).Με στοχαστικό και επιμελημένο 
τρόπο, γνώρισε όχι εφήμερα αλλά και σε βάθος την περιοχή, και στη χαλκογραφία του (Εικόνα 10) 
αποτυπώνει το βορειοανατολικό τμήμα της πόλεως, την συνοικία Σουφλάρια [Αγ-Σαράντα], η οποία 
αποτελείται από αραιές, χαμηλές και απρόσωπες κατοικίες, μέσα από τις οποίες προβάλλουν πέντε 
τζαμιά με τους αντίστοιχους μιναρέδες. Μπροστά και στο κέντρο της εικόνας υπάρχουν, σε μεγάλη 
έκταση, διάσπαρτες όρθιες λίθινες στήλες, οι οποίες υποδηλώνουν την παρουσία μουσουλμανικού 
νεκροταφείου σ’ αυτή την περιοχή, το οποίο εκτεινόταν μέχρι τον χώρο όπου καταλαμβάνει σήμερα 
το Γενικό Νοσοκομείο. Αριστερά ο Πηνειός κυλά ήρεμα ανάμεσα από κατάφυτες όχθες, κάτω από το 
τζαμί του Ομέρ μπέη, το οποίο βρισκόταν στη σημερινή οδό Γαριβάλδη, μεταξύ των οδών Δήμητρας 
και Ολύμπου. Νότια και σε μικρή απόσταση από το τζαμί απεικονίζεται ένας τουρμπές (ταφικό 
μαυσωλείο) κάποιου ευγενούς Οθωμανού(Παπαθεοδώρου, 2017 Για τον Πηνειό ο Πουκεβίλ γράφει: 
«Το βλέμμα μου ξαναγυρίζει στον Πηνειό, καθώς ξεγλιστράει ανάμεσα σε δενδροστοιχίες με ιτιές και 
πλατάνια που φθάνουν ως τα προάστια της Λάρισας. Δεν ξεπροβάλλει πια ανάμεσα σε γυμναστήρια, 
σε ναούς και σε αμφιθέατρα όπου γίνονταν οι ταυρομαχίες, επιδεικνύοντας το ρεύμα του. Κυρίαρχος 
όπως πάντοτε, αλλά τώρα κυρίαρχος μιας ερειπωμένης χώρας, κυλάει μέσα από τις γειτονιές μιας 
πόλης βουτηγμένης στον βούρκο και μοιάζει να βιάζεται να την εγκαταλείψει, για να ορμήσει πλέον 
ως νικητής στα Τέμπη, εκεί όπου έχει διανοίξει μία δίοδο με την ορμητική ροή του» (Παπαθεοδώρου, 
2015). 

Πίσω από τα σπίτια της συνοικίας [του Τρανού μαχαλά] απλώνεται η μεγάλη θεσσαλική 
πεδιάδα. Από το εσωτερικό της πόλεως οι εντυπώσεις του είναι απογοητευτικές: Τα σπίτια και κατά 
τον Πουκεβίλ, όπως και για όλους τους προηγούμενους οδοιπόρους, ήταν ένας σωρός από καλύβια 
ανάμεσα σε λίγα αρχοντόσπιτα, σε δρόμους βρώμικους και λασπωμένους. Αντί για πλατείες της πόλης, 
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δεν έβλεπε κανείς παρά σωρούς σκουπιδιών και λακκούβες με στάσιμα νερά. Οι οικονομικές 
συναλλαγές της Λάρισας είναι μικρές. Η επιδημία της πανώλης είχε αφήσει έντονα τα αποτυπώματά 
της στον πληθυσμό της και οι χριστιανοί της βρίσκονται αντιμέτωποι με την ταπεινωτική συμπεριφορά 
των Γενιτσάρων. Το χαρακτικό αυτό έχει πολλές ομοιότητες με το αντίστοιχο της Λάρισας του 
Στάκελμπεργκ, το οποίο σχεδίασε ο τελευταίος, όταν επισκέφθηκε το 1811 τη Λάρισα 
(Παπαθεοδώρου,2017). Οι γραμμές του χαρακτικού είναι αδρές, οι απεικονίσιες του 
σχηματοποιημένες και ο ορίζοντας στο βάθος με τεχνικές ατέλειες. Αισθητικά το απλό αυτό χαρακτικό 
δεν έχει τη χάρη, τη λεπτομέρεια και την τεχνική αρτιότητα του αντίστοιχου του Στάκελμπεργκ 
(Ρούσκας, 2007). 

O Κρίστοφερ Ουόρντσουορθ (Christopher Wordsworth ,30 October 1807 – 20 March 1885) 
μεταξύ των ετών 1832-1833 έκανε περιοδεία στην Ελλάδα και δημοσίευσε διάφορα έργα για την 
τοπογραφία και την αρχαιολογία της. Υπήρξε ένας από τους ελάχιστους περιηγητές που ήρθε στην 
Ελλάδα για να μελετήσει και όχι να λεηλατήσει τους αρχαίους θησαυρούς. Τα δύο αξιομνημόνευτα 
έργα του, Athens and Attica (1836) και Greece: pictorial, descriptive and Historical (London 1839), είναι 
γραμμένα με ένα ύφος δόκιμο ήδη από τον 17ο αιώνα. Με σοβαρότητα στις αρχαιολογικές του, 
κυρίως, περιγραφές και ενθουσιασμό στις γραπτές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος χώρου, ο 
Ουόρντσουορθ, ακούραστος ερευνητής, επιβάλλεται με την εγκυρότητα του έργου του, το πλήθος των 
φιλολογικών παραπομπών και τα εδάφια από αρχαίους συγγραφείς. Ως μέλος διπλωματικής και 
επιστημονικής αποστολής, από τη Βρετανία, βρέθηκε στη Λάρισα κατά το τέλος της άνοιξης και στις 
αρχές του καλοκαιριού του 1833 και της αφιέρωσε ένα κεφάλαιο με τις εντυπώσεις του, 
εμπλουτισμένο με άφθονες ξυλογραφίες. Ο περιηγητής γεύτηκε την ελληνική πραγματικότητα 
μεταστοιχειώνοντάς την, όμως σε εμπειρία πνευματική, αφού κατάφερε να εξαγνίζει και τις μικρές 
ασήμαντες λεπτομέρειες κάτω από το καθαρτήριο φως της μεγάλης του κλασικής παιδείας (Ρούσκας, 
2007). 
 

 
 
Εικόνα 11. Η γέφυρα Αλκαζάρ στη Λάρισα. WORDSWORTH, Christopher. 1833.  WORDSWORTH, Christopher. Greece 
pictorial, descriptive, & historical by Christopher Wordsworth, D.D. Lord Bishop of Lincoln, with numerous Engravings 

illustrative of the Scenery, Architecture, Costume, and Fine Arts of that Country and a History of the Characteristics of Greek 
Art by George Schraf, F.S.A. Director, Keeper, and Secretary of the National Portrait Gallery. A New Edition revised. With 
Notices of recent Discoveries by H.F. Tozer, M.A. Fellow and Tutor of Exeter College, Oxford, Author of the “Highlands of 

Turkey”, “Lectures on the Geography of Greece”, London, John Murray, 1882. Hellenic Library - Alexander S. Onassis Public 
Benefit Foundation. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 

Στην πρώτη ξυλογραφία (Εικόνα 11) ο περιηγητής στάθηκε στη δεξιά όχθη του Πηνειού, 
περίπου εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η δεύτερη οδική γέφυρα του ποταμού. Εμπρός, στην ανώμαλη 
όχθη απεικονίζονται ανθρώπινες φιγούρες, ενώ πίσω καταγράφονται τα γνωστά κτίσματα της πόλεως 
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κατά την περίοδο εκείνη, με αξιοπιστία όμως η οποία είναι αμφισβητούμενη. Αριστερά καταγράφεται 
μέσα σε θολό τοπίο ο μεγάλος σε έκταση τεκές (μονή) των Μεβλεβήδων, εν συνεχεία υπερτονίζεται η 
αμφικλινής διάταξη του οδοστρώματος της παλιάς λίθινης γέφυρας του Πηνειού και πίσω τους 
διαγράφεται πανύψηλη η κωνική κορυφή της Όσσας. Ο Τρανός μαχαλάς [Αγίου Αχιλλίου]  επάνω στον 
Λόφο φαίνεται αρκετά απομακρυσμένος από τη ματιά του ζωγράφου και σχεδιάσθηκε με λεπτές και 
άτονες γραμμές. 
Δεξιά, η στοά του τεμένους του Χασάν μπέη θα έμοιαζε μάλλον με ναό της ελληνιστικής εποχής 
(κίονες, μετώπη, κλπ.), αν δεν υπήρχε ο μιναρές (Παπαθεοδώρου, 2017). Η ξυλογραφία αυτή έχει 
πολλές ομοιότητες με τις υδατογραφίες του Cartwright και του William Haygarth και τη χαλκογραφία 
της Λάρισας με τον Πηνειό του Henry Holland (Ρούσκας, 2007).  

Στο χαρακτικό (Εικόνα 12) απεικονίζεται η βορειοανατολικη πλευρά της Λάρισας και ο Πηνειός 
με τις κατάφυτες όχθες του κάτω από το σεληνόφως στη σκιά των μεγαλόπρεπων τζαμιών και των 
κυπαρισσιών που συναγωνίζονται σε ύψος. Θεωρείτα αντιγραφή της λιθογραφίας του Stackelberg, 
όπως ακριβώς έκανε και ο Pouqueville, όμως στην ξυλογραφία αυτή είναι πιο πυκνή η παρουσία του 
πράσινου και ολόκληρη η εικόνα αποτυπώνει μία ονειρική όψη της περιοχής (Ρούσκας, 2007). 
 

 
Εικόνα 12. Μουσουλμανικά τεμένη στη Λάρισα. WORDSWORTH, Christopher. Greece pictorial, descriptive, & historical by 
Christopher Wordsworth, D.D. Lord Bishop of Lincoln, with numerous Engravings illustrative of the Scenery, Architecture, 
Costume, and Fine Arts of that Country and a History of the Characteristics of Greek Art by George Schraf, F.S.A. Director, 
Keeper, and Secretary of the National Portrait Gallery. A New Edition revised. With Notices of recent Discoveries by H.F. 

Tozer, M.A. Fellow and Tutor of Exeter College, Oxford, Author of the “Highlands of Turkey”, “Lectures on the Geography of 
Greece”, London, John Murray, 1882. Hellenic Library - Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation. (Πηγή: Ιστοσελίδα 

Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
Από την αριστερή όχθη του Πηνειού, λίγα μέτρα βορειότερα από το σημερινό Κηποθέατρο, ο 

Ουόρντσουορθ (Εικόνα 13) αποτυπώνει την ομορφιά και την χάρη του Πηνειού με τις κατάφυτες 
όχθες, στα ήρεμα νερά του οποίου καθρεφτίζονται τα άνισα τόξα της λίθινης γέφυρας, η οποία συνδέει 
τις όχθες του και αναδεικνύει την κατασκευαστική ικανότητα του τεχνίτη της. Αριστερά, πάνω σε 
ύψωμα, προέχει η αυστηρή σιλουέτα του τεμένους του Χασάν μπέη, το οποίο στέκει σαν ακοίμητος 
φρουρός ο οποίος παρακολουθεί και ελέγχει κάθε εισερχόμενο στην πόλη. Δεξιά διακρίνονται κτίρια 
από τον τεκέ (μονή) των Μεβλεβήδων και ο μιναρές του τζαμιού του σε μία απλουστευμένη 
απεικόνιση της βόρειας πλευράς της. Πίσω από τη γέφυρα, αριστερά μόλις φαίνονται ορισμένα κτίρια 
του Αρναούτ μαχαλά [συνοικία Ιπποκράτη] και στο βάθος διακρίνεται η περιοχή και το τζαμί του 
Acsaray (Λευκό ανάκτορο), στη θέση της σημερινής συνοικίας Νεάπολη. Μπροστά μερικοί ψαράδες 
μέσα σε τρεις ποταμίσιες ψαρόβαρκες, φαίνεται να αλιεύουν στην πλούσια από ψάρια κοίτη του 
ποταμού (Παπαθεοδώρου, 2017). 
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Εικόνα 13. Η γέφυρα Αλκαζάρ στη Λάρισα. WORDSWORTH, Christopher. Greece pictorial, descriptive, & historical by 

Christopher Wordsworth, D.D. Lord Bishop of Lincoln, with numerous Engravings illustrative of the Scenery, Architecture, 
Costume, and Fine Arts of that Country and a History of the Characteristics of Greek Art by George Schraf, F.S.A. Director, 
Keeper, and Secretary of the National Portrait Gallery. A New Edition revised. With Notices of recent Discoveries by H.F. 

Tozer, M.A. Fellow and Tutor of Exeter College, Oxford, Author of the “Highlands of Turkey”, “Lectures on the Geography of 
Greece”, London, John Murray, 1882. (Πηγή: Ιστοσελίδα Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη) 

 
Η απεικόνιση αυτής της πλευράς της Λάρισας από τον Ουόρντσουορθ φαίνεται να είναι πιο 

αντικειμενική από την προηγούμενη (Εικόνα 12): Τα οικοδομήματα είναι ως επί το πλείστον στη 
φυσική τους αποτύπωση, οι αναλογίες της γέφυρας πραγματικές, η κορύφωση του οδοστρώματος 
ήπια και η απόδοση της καθημερινής ζωής των κατοίκων στις όχθες του Πηνειού ρεαλιστική. Όλα αυτά 
τα προτερήματά της την έχουν κατατάξει στη δημοφιλέστερη χαλκογραφία της Λάρισας για την 
περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας, επειδή συνδυάζει την ομορφιά και τη γαλήνη του τοπίου με τη 
ζωντάνια της καθημερινής απασχόλησης των κατοίκων της (Παπαθεοδώρου, 2015).  

Ο Γάλλος οδοιπόρος και γραμματέας του Τούρκου Σαμί πασά, Ιππόλυτος Λαπεΰρ (Hippolyte 
Lapeyrre), έπειτα από μία πολύμηνη περιήγηση στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, κατέγραψε 
τις εντυπώσεις του ταξιδιού του στην περιοχή των Τεμπών και στη Λάρισα σε βιβλίο, ένα μικρό 
κεφάλαιο του οποίου αναφέρεται στη Λάρισα, τον οικισμό Μπαμπά [Τέμπη] και τα βουνά Όλυμπος 
και Όσσα κι αναδημοσίευσε το 1851 η εβδομαδιαία εφημερίδα των Παρισίων L’ Illustration Journal 
Universel. Η περιγραφή αυτή συνοδεύεται και από δύο ενδιαφέροντα χαρακτικά της Λάρισας. Στο 
χαρακτικό (Εικόνα 14) με τον υπότιτλο Le mont Ossa et le Pénée (Thessalie) στάθηκε στις παρυφές του 
λόφου της πόλης και αποτύπωσε το βορειοανατολικό τμήμα της εκτεταμένης και επίπεδης πόλης. 
Αριστερά διαγράφεται η κοίτη του Πηνειού με την ομαλή ροή των νερών του. Στην αριστερή όχθη 
αποδόθηκε από τον περιηγητή το δάσος Γκιμπλή Ορμάν. Δεξιά, μετά από μία περιοχή γεμάτη με 
επιτύμβιες στήλες μουσουλμανικού νεκροταφείου, που δεσπόζει στο χαρακτικό, τρία τουρκικά 
τριώροφα κονάκια.  
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Εικόνα 14. Το όρος Όσσα και ο Πηνειός. Hippolyte Lapeyrre. 1851. (Αρχείο Νικ. Παπαθεοδώρου) 

 
Στο βάθος διακρίνεται ένα απλό τζαμί με τον μιναρέ του και ορισμένες διάσπαρτες αγροικίες, 

ο κωνικός, χιονισμένος όγκος της Όσσας και οι λόφοι της Χασάμπαλης. Την ίδια άποψη απέδωσαν 
εικαστικά και άλλοι περιηγητές, όπως ο Stackelberg (1811), ο Pouqueville (περίπου 1811) και ο 
Wordsworth (1833), με σημαντικές όμως μεταξύ τους διαφορές (Παπαθεοδώρου, 2017) . 

Το δεύτερο χαρακτικό (Εικόνα 15) είναι μία από τις τρεις φωτογραφίες της Λάρισας που 
περιέχονται στο πρωτότυπο κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα και έχει την 
υποσημείωση «Ένας δρόμος στη Λάρισα». Αμέσως μετά τον εντοπισμό της εκφράσθηκαν κατά καιρούς 
διάφορες απόψεις οι οποίες αφορούσαν την περιοχή που απεικονίζεται στο χαρακτικό. Η ταυτοποίηση 
παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες. Όμως η περίπτωση να είναι φανταστική η καταγραφή έχει 
αποκλεισθεί, αφού τα υπόλοιπα δύο χαρακτικά έχουν όλα τα εχέγγυα ότι οι απεικονίσεις είναι 
πραγματικές. Τζαμιά με τρούλο υπήρχαν στη Λάρισα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα μόνον δύο. Το 
ένα ήταν του Χασάν μπέη κοντά στη μεγάλη γέφυρα του Πηνειού και το άλλο του Ομέρ μπέη το οποίο 
βρισκόταν βόρεια της περιοχής των ανακτόρων (Ωδείου), στο ύψος της σημερινής οδού Γαριβάλδη. 
Όμως η μορφολογία και ο περιβάλλων χώρος και στα δύο, απέκλειε μια πιθανή ταυτοποίηση. 

Απεικονίζει λοιπόν το χαρακτικό  κάποιον δρόμο της Λάρισας και στο βάθος διακρίνεται ένα 
τζαμί της πόλης με τον τρούλο και τον μιναρέ του. Ο Παπαθεοδώρου (2019) θεωρεί ότι το τζαμί στο 
δημοσιευόμενο χαρακτικό από το οδοιπορικό του Hippolyte Lapeyre απεικονίζει το Μπαϊρακλί τζαμί. 
Ο δρόμος είναι ελαφρά ανηφορικός, όπως η σημερινή οδός Παπαφλέσσα και οδηγεί με την παρεμβολή 
ενός καταστήματος στον χώρο του οθωμανικού τεμένους. Δεξιά του δρόμου υπάρχει τοίχος επιμήκης 
κάποιου μεγάλου κτίσματος, ενώ αριστερά προβάλλει το σαχνισί μιας τουρκικής κατοικίας. Τέσσερις 
χανούμισσες έρχονται από το βάθος του δρόμου, προφανώς από το τζαμί, ενώ αριστερά ένας Ελληνας 
με φουστανέλα κάθεται στην άκρη του δρόμου κοιτώντας αδιάφορα. Ο τρούλος του τζαμιού 
καλύπτεται από φύλλα μολύβδου και ο μιναρές είναι εντυπωσιακός.  
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Εικόνα 15. Δρόμος της Λάρισας. Χαρακτικό από το οδοιπορικό του Hippolyte Lapeyre, Journal d‘ un voyageur en Egypte, en 

Grèce et en Turquie, 1851. Αρχείο Φωτοθήκης Λάρισας. 

 
Τα δρομάκια της πόλης, με τις μονόροφες ή τις διόροφες κατοικίες στις δυο πλευρές τους, δεν 

είναι πλακόστρωτα, δεν είναι στρωμένα με ακριβά μάρμαρα· είναι τα γνωστά από τις περιγραφές, 
σκονισμένα ή λασπωμένα, σοκάκια της Λάρισας που χαρακτήριζαν την έλλειψη ρυμοτομίας, η οποία 
ήταν άγνωστη σ’ ολόκληρη την Τουρκία, και η οποία ταλαιπωρούσε τους κατοίκους, με ήλιο, με αέρα, 
με βροχή, με χιόνι, ή με πάγο. Ήταν δρομάκια μικρά, φιδωτά, φτιαγμένα για να κρύβουν τον πόνο, τον 
καημό, την καταπίεση, τη ντροπή, ενώ ο μιναρές ψηλός και οξυκόρυφος ήταν εκεί για να θυμίζει την 
επιθυμία του δυνάστη (Πολέζε, 2006). 
 
 
Επίλογος 

Μια πόλη, όπως η  Λάρισα , είναι ο τόπος που την περικλείει ανάγυρα. Είναι τα όρη και οι 
λόφοι που την αγκαλιάζουν, ο κάμπος και οι καλλιέργειες του. Είναι ο χώρος που την κυκλώνει και 
εκπέμπει, ανά τους αιώνες, το ίδιο τοπωνύμιο. Είναι όμως και οι άνθρωποι που την κατοικούν, που 
την περπάτησαν, είναι η ζωή τους σ αυτήν. Είναι επίσης όλη η περιοχή με τα κτίσματα, τα μνημεία, τα 
φρούρια, τα ερείπια του παρελθόντος της. Είναι η Ιστορία της, οι καταγεγραμμένες μνήμες, οι μύθοι, 
οι θρύλοι.  Οι ιστορίες ταξιδιών είναι ιστορίες ενθουσιασμών, εμπειριών και λογοκλοπών είναι 
ιστορίες ανθρώπων αλλά και τόπων. Οι μαρτυρίες από τις προσωπικές ή φανταστικές επισκέψεις 
Ευρωπαίων ταξιδιωτών κατά τους τελευταίους αιώνες αλλά και οι θεωρητικές τους γνώσεις, τα 
οράματα ή οι ιδεολογίες που συγκρούονταν με τις εμπειρίες τους, καθώς και οι απεικονίσεις με τις 
οποίες αναπαράστησαν τον χώρο, συνθέτουν τα στερεότυπα με τα οποία και τροφοδοτήθηκε η 
περιηγητική γραμματεία στη μεγάλη καμπύλη πέντε αιώνων (Βιγγοπούλου,2007) . Τα χαρακτικά των 
Ευρωπαίων περιηγητών  που απεικονίζουν την Λάρισα (15ος-19ος αι.) αποτελούν μια σημαντική 
«αφήγηση» για την ιστορία του τόπου. Στους πρώιμους αιώνες της χαρακτικής η λόγια γνώση 
συνοδεύεται από εικόνες  της πόλης όπου αναμειγνύονται ψιχία αληθοφάνειας με φαντασιακές 
λεπτομέρειες. Τον 17ο αιώνα  οι αποτυπώσεις  της Λάρισας   αρχίζουν να ανταποκρίνονται πιστότερα 
στην αντικειμενική όψη της , ενώ τον 18ο αιώνα οι περιηγητές  εστιάζουν εντυπωσιασμένοι τόσο  στην 
πόλη και όσο και στα μνημεία της. Στις αρχές του 19ου αιώνα εκφράζουν σε τόπο ευμενή τους 
προσωπικούς τους μύθους, τη ζεύξη αρχαίου-νέου ή  καταγράφουν προσεκτικά ό,τι σημαντικό έχει να 
επιδείξει η περιοχή. Η οδοιπορία στον χώρο γίνεται τρόπος ανάγνωσης του αρχαιολογικού τοπίου 
μέσα στο οποίο εντάσσονται τα μνημεία, η ιστορία, οι σύγχρονοι άνθρωποι και οι τεκμηριωμένες 
πληροφορίες. Μνημεία, ερείπια, ναοί, τοπίο, αγάλματα, φιλολογικά ερανίσματα, ποιητικοί συνειρμοί, 
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επιγραφές και μυθοπλασίες, όλα παρελαύνουν στα οδοιπορικά σε εμπνευσμένους συνδυασμούς. Μια 
πνοή φιλελληνικού ανέμου τρέφει τους ταξιδιώτες και γαλουχεί τα οδοιπορικά και εικαστικά έργα τους 
(Βιγγοπούλου,2007).  
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H μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολοποίηση της μορφής δύο πρωταγωνιστών της Εθνεγερσίας 

του 1821, του Γεωργίου Καραϊσκάκη και του Ρήγα Φεραίου, σε ζωγραφικά και χαρακτικά έργα Ελλήνων 

καλλιτεχνών. Ειδικότερα, εξετάζεται το θέμα της  αλληγορικής απόδοσης της μορφής των δύο 

Θεσσαλών αγωνιστών που απεικονίστηκαν ως πρότυπα ηρωισμού, στρατιωτικοί άγιοι και 

εθνομάρτυρες. Παράλληλα, παρουσιάζονται δύο σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη της Νεοελληνικής 

τέχνης. Αναδεικνύεται το πέρασμα από το επιμελημένο ύφος του Ακαδημαϊκού Ρομαντισμού του 19ου 

αιώνα, στη δημιουργική ζύμωση Μοντερνισμού και Παράδοσης, στην  περίπτωση της καλλιτεχνικής 

«Γενιάς του `30». Στο πρώτο μέρος της μελέτης, παρουσιάζονται έργα ιστορικής ζωγραφικής του 19ου 

αιώνα, φιλοτεχνημένα από σημαντικούς Έλληνες προσωπογράφους και ζωγράφους ιστορικών σκηνών. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ερμηνευτική. Αναδεικνύεται ο ρόλος της τέχνης ως μέσο 

ιδεολογικής προπαγάνδας για το ελεύθερο ελληνικό κράτος και οι αισθητικές αξίες που υιοθέτησαν οι 

Έλληνες καλλιτέχνες. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται ζωγραφικά και χαρακτικά έργα 

σημαντικών εικαστικών  του Μεσοπολέμου. Στα έργα τους ανιχνεύονται στοιχεία της λαϊκοβυζαντινής 

και λαϊκοναΐφ  τέχνης, όπως και η δημιουργική αφομοίωση στοιχείων του Ευρωπαϊκού Μοντερνισμού.  

 
 
Λέξεις κλειδιά: Θεσσαλοί αγωνιστές του `21, Γ. Καραϊσκάκης, Ρ. Φεραίος, ζωγραφική, χαρακτική,  
Ακαδημαϊκός Ρομαντισμός, Ελληνοκεντρικός Μοντερνισμός 

 
 
Εισαγωγή 

« Πρώτοι, θαρρώ, αυτοί, στον κόσμον εδώ κάτω,  
έκαμαν οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου » 

Α. Εμπειρίκος, «Εις την οδόν των Φιλελλήνων», Οκτάνα   
 

Η αδιαίρετη ενότητα ζωής και θανάτου, αλλά και η ηρωική στάση απέναντι στο θάνατο, όπως 
υποδηλώνεται  στους στίχους του Εμπειρίκου, μας εισάγει στο θέμα της μελέτης που αφορά στις 
εικαστικές αποδόσεις και προσλήψεις δύο ηρωικών μορφών του `21, του Γ.  Καραϊσκάκη και του Ρ. 
Φεραίου, αμφότεροι με καταγωγή από την περιοχή της Θεσσαλίας (Δημαράς, 2000: 220). Ειδικότερα, 
εξετάζεται το θέμα της συμβολοποίησης της μορφής των δύο αγωνιστών της λευτεριάς που 
απεικονίστηκαν σε ζωγραφικά και χαρακτικά έργα Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου αιώνα και του 
Μεσοπολέμου, ως πρότυπα ηρωισμού, ως στρατιωτικοί άγιοι και εθνομάρτυρες που θυσιάστηκαν για 
την υπεράσπιση της πατρίδας τους και την επανασύνδεσή της με το ένδοξο ιστορικό της παρελθόν.  

Στο πλαίσιο της μελέτης, επιχειρείται κριτική και ερμηνευτική προσέγγιση των έργων, σε σχέση 
με το ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας τους. Αφενός επισημαίνεται ο ρόλος της τέχνης στην τόνωση 
του εθνικού φρονήματος. Αφετέρου αναδεικνύεται το πέρασμα από το επιμελημένο ύφος του 
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Ακαδημαϊκού Ρομαντισμού του 19ου αιώνα, στη δημιουργική ζύμωση Μοντερνισμού και Παράδοσης 
κατά τον Μεσοπόλεμο.  

 
 

Η ιστορική ζωγραφική του 19ου αιώνα στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος 
Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται έργα ιστορικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, 

φιλοτεχνημένα από «σπουδαγμένους» Έλληνες προσωπογράφους και ζωγράφους ιστορικών σκηνών. 
Πρόκειται για «σκηνοθετημένες» ζωγραφικές συνθέσεις αφηγηματικού χαρακτήρα που ακολουθούν 
τις αισθητικές αρχές της Σχολής του Μονάχου και του Ακαδημαϊκού Ρομαντισμού.  

Ειδικότερα, το ύφος που υιοθέτησαν οι έλληνες καλλιτέχνες κατά τον 19ο αιώνα συνάδει με 
μια εξιδανικευτική, ρομαντική εκδοχή του Αγώνα, με τη λεγόμενη  αισθητική της «ατσαλάκωτης 
φουστανέλας». Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Μ. Στεφανίδης (2009, τ. β´:61) «έκτοτε, αυτή η 
εξωραϊστική οπτική για τον Αγώνα, χωρίς τις έριδες ή το βαθύτερό του δράμα, θα καταστεί η επίσημη 
άποψη για την Επανάσταση κι αυτή θα διδάξει το ελληνικό κράτος ως ιστορία του». Η επιλογή αυτού 
του ύφους ήταν σύμφωνη με τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του Ελληνικού κράτους και του 
νεοϊδρυθέντος Σχολείου των Τεχνών. Είναι προφανές πως μέσα στο κλίμα της Επανάστασης, η τέχνη 
κλήθηκε να διαδραματίσει ένα πολυσήμαντο παιδευτικό και ιδεολογικό ρόλο εν όψει της συγκρότησης 
ενός εικαστικού πανθέου που εξελίχθηκε σε εθνικό αφήγημα και σε συλλογική μνήμη.  

 
 
Προσωπογραφίες Θεσσαλών αγωνιστών ως εθνικών προτύπων  

Οι πρώτοι «έντεχνοι» Έλληνες ζωγράφοι φιλοτέχνησαν με ρεαλιστική ευαισθησία 
προσωπογραφίες ηρώων του ̀ 21. Ο Διονύσιος Τσόκος (1820-1862) ένας από τους εθνικούς ζωγράφους 
της ελεύθερης Ελλάδας και ο ζωγράφος-φωτογράφος Φίλιππος Μαργαρίτης (1810- 1892) 
δημιούργησαν δύο γνωστές προσωπογραφίες του Καραϊσκάκη. Και στα δύο πορτρέτα, ο ήρωας 
διατηρεί τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά με τα οποία καθιερώθηκε από τον Krazeisen (εικ.2) και 
απεικονίζεται σε επιβλητική στάση, να κοιτάζει απευθείας τον θεατή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ψυχογραφική διάσταση των πορτρέτων, η χρωματική κομψότητα των συνθέσεων και  η 
σχεδιαστική δεινότητα των δημιουργών.  
Ειδικότερα, το πορτρέτο που φιλοτέχνησε ο Δ. Τσόκος (εικ.1) διακρίνεται για το αισθαντικό χρώμα με 
τους ζεστούς τόνους, ως δάνειο από τη Βενετσιάνικη σχολή (Σπετσιέρη-Beschi, 1976:119). Στην 
προσωπογραφία που φιλοτέχνησε ο Φ. Μαργαρίτης (εικ.3), οι γραμμές του σχεδίου είναι περισσότερο 
έντονες και τα χρώματα ζωηρότερα με εμφανείς επιρροές από τη Βενετσιάνικη σχολή (Μισιρλή, 1993: 
208). 

Την επιβλητική μορφή του Ρήγα φιλοτέχνησε ο ζωγράφος, λιθογράφος και αγιογράφος 
Ανδρέας Κριεζής (1813-μετά το 1880) σε δύο πορτρέτα ενδεικτικά της δεξιοτεχνίας του στο σχέδιο. 
Πρόκειται για μία ελαιογραφία και μία λιθογραφία όπου ο προσωπογραφούμενος αποδίδεται με τη 
γνωστή πληθωρική του μορφή και με ευθυτενές βλέμμα. Στη λιθογραφημένη εκδοχή (τυπώθηκε στο 
τυπογραφείο του Lemercier στο Παρίσι, το 1840), ο Κριεζής περιβάλλει τιμητικά τη μορφή του ήρωα 
με δάφνινο στεφάνι. Το  πορτραίτο φέρει αφιέρωση στον Ιωάννη Κωλέττη, πρέσβη της Ελλάδας στη 
Γαλλία. Ο Κωλέττης ήταν εμφανώς επηρεασμένος από το επαναστατικό πνεύμα του Ρήγα και θα 
επιθυμούσε  να προβληθεί ως  ο ιδεολογικός επίγονος του μεγάλου οραματιστή Ρήγα.  
Εξαίρεση στο ύφος του Ακαδημαϊκού Ρομαντισμού αποτελεί η περίπτωση του Δημητρίου Ζωγράφου 
και των γιων του που κλήθηκαν από τον στρατηγό Μακρυγιάννη να φιλοτεχνήσουν επεισόδια του 
Αγώνα, ακολουθώντας τα αισθητικά πρότυπα της λαϊκοβυζαντινής τέχνης. Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν με 
την τεχνική της αυγοτέμπερας σε ξύλο. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν αντίγραφα σε χαρτί με την 
τεχνική της υδατογραφίας.  

Ειδικότερα, στο έργο «Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως» που φιλοτέχνησε ο Παναγιώτης 
Ζωγράφος, ο Ρήγας απεικονίζεται να σπέρνει τον σπόρο της ελευθερίας. Στη ναΐφ σύνθεση, ένα 
πλήθος μεμονωμένων σκηνών εντάσσεται σε ένα ενιαίο αφηγηματικό σύνολο, όπως συμβαίνει συχνά 
στις λατρευτικές εικόνες που προβάλουν σκηνές από τη ζωή των αγίων (Στεφανίδης, 2009, τ. β´:65). 
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Άλλα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι η έλλειψη προοπτικής, η εξάρτηση του μεγέθους των 
μορφών από τη σπουδαιότητα και το ρόλο που διαδραματίζουν, η ρυθμική τους κίνηση και τα έντονα 
χρώματα. Στο κάτω μέρος της σύνθεσης αναγράφεται κείμενο του Μακρυγιάννη αφιερωμένο στον 
Ρήγα.  

 
 
Απεικονίσεις πολεμικών σκηνών ως αφήγημα της Επανάστασης του `21 

Οι πολεμικές σκηνές του Αγώνα απεικονίστηκαν σε συνθέσεις επιβλητικού μεγέθους όπως η 
ελαιογραφία με θέμα «Ο Καραϊσκάκης ελαύνων προς την Ακρόπολιν» (εικ.7) που φιλοτεχνήθηκε από 
τον Γεώργιο Μαργαρίτη (1814-1884). Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από επικό πνεύμα. Αναπτύσσεται 
διαγώνια και διαθέτει έντονο αφηγηματικό ρεαλισμό (Μυκονιάτης, 2011:7). Σε πρώτο πλάνο, 
απεικονίζεται ο Καραϊσκάκης ως έφιππος στρατηγός, να εφορμά στη μάχη, με υψωμένο γιαταγάνι. Στα 
πόδια του αλόγου κείτεται ο νικημένος εχθρός, ενώ στο βάθος δεξιά αναπτύσσεται η μάχη.  

Το εξιδανικευτικό πορτρέτο του ήρωα συνδυάζει πλήθος ετερόκλιτων επιρροών, τόσο από τη 
δυτική τέχνη όσο και τη λαϊκοβυζαντινή παράδοση. Αφενός, ο Γ. Μαργαρίτης ήταν βαθύτατα 
επηρεασμένος από το πνεύμα του πρώιμου Ακαδημαϊκού Ρομαντισμού, είχε άλλωστε σπουδάσει 
στο Παρίσι, ως μαθητής του Ingres  (Στεφανίδης, 2009, τ. β´:66). Εντυπωσιακά αποδίδεται η ένταση 
της κίνησης στις δυναμικές χειρονομίες του ήρωα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η χρωματική 
διαπραγμάτευση και ο επιμελημένος συνδυασμός θερμών και ψυχρών τόνων. Οι υφολογικές αυτές 
επιλογές συνάδουν με τις αναζητήσεις του Ακαδημαϊκού Ρομαντισμού. Αφετέρου, η πληθώρα των 
λεπτομερειών και των διακοσμητικών στοιχείων της σύνθεσης οφείλεται σε επιρροές από τη λαϊκή 
παράδοση.  

Θα πρέπει να επισημανθεί πως η αλληγορική απόδοση του έφιππου Καραϊσκάκη παραπέμπει 
στον επικρατέστερο εικονογραφικό τύπο του Αγίου Δημητρίου εν ώρα δράσης, τη στιγμή που φονεύει 
τον τσάρο των Βουλγάρων. Εν προκειμένω, τα τείχη της Θεσσαλονίκης αντικαθιστά η Ακρόπολη. Η 
μορφή του ήρωα είναι πλασμένη με προπλασμούς και σκούρα περιγράμματα, κατά τα βυζαντινά 
πρότυπα. Το βλέμμα του ήρωα στρέφεται απευθείας στον θεατή, όπως συμβαίνει σε έναν από τους 
επικρατέστερους εικονογραφικούς τύπους του Αγίου Δημητρίου (Καγιαδάκη, 2008: 183). 

Το έργο δημιουργήθηκε κατά παραγγελία του πρωθυπουργού Ι. Κωλέττη προς τους αδελφούς 
Μαργαρίτη, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί στην Ελλάδα η ιστορική της πινακοθήκη. Η 
εφημερίδα Αιών (23 Σεπτεμβρίου 1844) κατέγραψε την προτροπή του Κωλέττη: «Η ιστορία ημών θέλει 
γραφή. Θέλετε την γράψει κι εσείς και την εμψυχώσει δια των εικόνων σας. Εργασθείτε, διότι η Ελλάς 
απαιτεί την ιστορικήν πινακοθήκην της».  

Ένα ακόμη σημαντικό έργο, ελαιογραφία, μεγάλων διαστάσεων που απεικονίζει το 
στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα (εικ.8) φιλοτεχνήθηκε από τον  Θεόδωρο Βρυζάκη. Η 
σύνθεση αναφέρεται στην πολιορκία της Ακρόπολης και περιγράφει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε 
στο ελληνικό στρατόπεδο τις παραμονές της μάχης ενάντια στα στρατεύματα του Κιουταχή. 
Παρουσιάζεται μία πολυπληθής σύναξη Ελλήνων πολεμιστών. Ωστόσο, το  πρωταγωνιστικό πρόσωπο 
δεν είναι ο στρατηγός Καραϊσκάκης αλλά η φιγούρα ενός ανώνυμου πολεμιστή που δεσπόζει στο 
κέντρο της σύνθεσης. Ο Βρυζάκης φωτίζει την κεντρική  μορφή με τρόπο θεατρικό και την ανάγει σε 
σύμβολο του Αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας.  

Στα δεξιά της σύνθεσης παρουσιάζεται πλήθος φιλελλήνων στρατιωτικών πάνω σε λόφο. 
Μεταξύ αυτών διακρίνεται η μορφή του Καραϊσκάκη να δείχνει προς την Ακρόπολη. Διακρίνεται επίσης 
η μορφή του ζωγράφου Von Heideck να διερευνά τον χώρο των επιχειρήσεων με διόπτρα. Για τη 
σύνθεση αυτή, ο Βρυζάκης εμπνεύστηκε από την ελαιογραφία του Heideck με θέμα «Στρατόπεδο 
Φιλελλήνων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα» (Λυδάκης, 1975:75). Η αρθρωμένη σε επίπεδα 
αρχιτεκτονική σύνθεση του ζωγραφικού χώρου, τα χωρισμένα σε ομάδες πλήθη των μαχητών, η 
σημαία που κυματίζει στο ύψωμα είναι προφανώς στοιχεία που δανείστηκε από το έργο του Heideck. 
Η ελαιογραφία του Βρυζάκη είναι ενδεικτική του Ακαδημαϊκού ύφους. Ο Βρυζάκης σπούδασε στην 
Ακαδημία Εικαστικών Τεχνών του Μονάχου και ως μαθητής του Peter Von Hess, μετέφερε τις 
αισθητικές αξίες του Γερμανικού Ρομαντισμού στον Ελληνικό χώρο (Στεφανίδης, 2009: 67). 
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Καραϊσκάκης, ελαιογραφία σε 
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6. Π. Ζωγράφος, Πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως, καθ΄ υπόδειξη 
του Μακρυγιάννη, μεταξύ 1836-18396 

 

  
7. Γ. Μαργαρίτης, Ο Καραϊσκάκης 

ελαύνων προς την Ακρόπολιν, ελαιογραφία 
σε καμβά, 1845, 94χ117. Εθνική Πινακοθήκη7 

8. Θ. Βρυζάκης, Το στρατόπεδο του 
Καραϊσκάκη στην Καστέλα,1855, λάδι σε 

μουσαμά, 145χ178, 
Εθνική Πινακοθήκη8 

 

 
Εικαστικές αποδόσεις Θεσσαλών αγωνιστών από εικαστικούς του Μεσοπολέμου  

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται ζωγραφικά και χαρακτικά έργα φιλοτεχνημένα 
από σημαντικούς καλλιτέχνες της λεγόμενης «Γενιάς του `30». Τα έργα εκφράζουν το ιδεολογικό 
πλαίσιο της εποχής του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα όπου η καλλιτεχνική δημιουργία εισήλθε σε μια 
νέα φάση, μεταξύ «Μοντερνισμού και Παράδοσης (Κωτίδης, 1993: 15).  

Η καλλιτεχνική γενιά του Μεσοπολέμου, διαμόρφωσε μια τέχνη με εθνοκεντρική ιδεολογία, 
με βασικό αίτημα την αναζήτηση της «Ελληνικότητας». Η στροφή  στην Παράδοση και στις ρίζες έγινε 
επιτακτική ύστερα από την τραυματική εμπειρία της Μικρασιατικής Καταστροφής που δημιούργησε 
την ανάγκη μιας εθνικής αυτοεπιβεβαίωσης η οποία  εκφράστηκε και στον χώρο των εικαστικών 
τεχνών (Κουρουτάκη, 2018:249). Παράλληλα, ενισχύθηκε η τάση για διατύπωση καινούργιων 
αισθητικών προτάσεων από Έλληνες καλλιτέχνες που είχαν γνωρίσει τις νεωτεριστικές καλλιτεχνικές 
τάσεις στην Ευρώπη.  

Τους δύο Θεσσαλούς αγωνιστές του `21 απεικόνισαν ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ και ο Φώτης 
Κόντογλου, σε ζωγραφικές συνθέσεις βασισμένες στην αισθητική της λαϊκοβυζαντινής τέχνης. Ο 
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Θεόφιλος καταπιάστηκε με έκδηλο θαυμασμό με τη θεματική του Αγώνα. Στο έργο του με θέμα «Ο 
Καραϊσκάκης καταδιώκων τον Κιουταχή» (εικ.9), ο  λαϊκός ζωγράφος παρουσιάζει μία πολεμική σκηνή 
από την πολιορκίας της Ακρόπολης. Ο Καραϊσκάκης απεικονίζεται ως έφιππος στρατηγός να 
καταδιώκει τον Κιουταχή πασά και τα στρατεύματα του, εν μέσω μάχης και καπνών, ενώ στο βάθος 
διακρίνονται Έλληνες υπερασπιστές. 

Για την απεικόνιση του ήρωα, ο Θεόφιλος βασίστηκε στους ήδη διαμορφωμένους 
εικονογραφικούς τύπους των στρατιωτικών αγίων. Η κεντρική μορφή πλάθεται με έντονες 
σχηματοποιήσεις, προπλασμούς και σκούρα περιγράμματα. Στα πόδια του αλόγου κείτεται ο 
ηττημένος εχθρός, θυμίζοντας τον εικονογραφικό τύπο του Αγίου Δημητρίου. Η παράσταση 
συνοδεύεται από λεζάντα, όπως συνηθίζεται στη λαϊκότροπη  αγιογραφία.  

Σε μια εμβληματική του δημιουργία, ο Θεόφιλος απεικονίζει τους κύριους εμψυχωτές του  
ξεσηκωμού του γένους, τον Αδαμάντιο Κοραή που συνέβαλε σημαντικά στην ιδεολογική προετοιμασία 
της Επανάστασης και τον οραματιστή Ρήγα, να ανασηκώνουν την σκλαβωμένη Ελλάδα (εικ.10). Στη 
σύνθεση συνυπάρχουν σύμβολα της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής τέχνης. Η αποφασιστική 
χειρονομία του Ρήγα και η βοήθειά του προς την Ελλάδα παραπέμπουν στο συγκροτημένο στρατηγικό 
του σχέδιο για την απελευθέρωση των Ραγιάδων (Καραμπερόπουλος, 2017:17).  

Πορτρέτα του Καραϊσκάκη και του Ρήγα κατά τα βυζαντινά πρότυπα φιλοτέχνησε ο  Κόντογλου 
σε ένα σημαντικό δείγμα κοσμικής μνημειακής ζωγραφικής, σ τις τοιχογραφίες που δημιούργησε στο 
Δημαρχείο Αθηνών (1938-1939). Στην τοιχογραφική διακόσμηση του νεοκλασικού κτιρίου του Κάλκου 
συμμετείχε επίσης ο Γ. Γουναρόπουλος και ο Κ. Παρθένης. Στην αίθουσα του γραφείου του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κόντογλου ιστόρησε τους τέσσερις τοίχους, απεικονίζοντας ανάμεσα σε 
προσωπικότητες της ελληνικής αρχαιότητας, της επανάστασης και της σύγχρονης Ελλάδας, τον 
Καραϊσκάκη με την επιγραφή «Ο μέγας στρατηγός" και τον Ρήγα με την επιγραφή «Ο πρωτομάρτυς 
της Ελευθερίας ».   

Στις τοιχογραφίες του Κόντογλου (εικ.11) οι μορφές απεικονίζονται ολόσωμες, μετωπικές, σε 
ενιαίο μονοχρωματικό βάθος, σύμφωνα με τα βυζαντινά πρότυπα. Άλλωστε, για τον Κόντογλου, οι 
ήρωες του `21 ήταν οι νεομάρτυρες του έθνους. Τους αγιοποίησε καθώς, όπως έλεγε «δεν 
θανατώθηκαν για τα υλικά αγαθά τούτης της ζωής αλλά για την πολύτιμη ψυχή τους. Η ελευθερία που 
για αυτήν θυσιαζόντουσαν, δεν ήταν κάποια ακαθόριστη θεότητα αλλά ήταν ο ίδιος ο Χριστός, που για 
αυτόν είπε ο Απόστολος Παύλος «όπου το πνεύμα του Κυρίου εκεί είναι και η ελευθερία» (Κόντογλου, 
1989:279). Σύμφωνα με το Μάνο Στεφανίδη (2009, τ.ε`: 44) «Όπως και ο Θεόφιλος έτσι και ο κυρ 
Φώτης δεν θα ξεχώριζε το Θησέα από τον Άγιο Γεώργιο, τον Αλέξανδρο από τον Διάκο» . 

Συνδυάζοντας Μοντερνισμό και Παράδοση, ο Νίκος Εγγονόπουλος φιλοτέχνησε δύο 
υπερρεαλιστικές συνθέσεις με πρωταγωνιστή τον Ρήγα. Πρόκειται για  δύο ελαιογραφίες με θέμα: «Ο 
προπάππος Περραιβός με το κεφάλι του Ρήγα» (εικ.13) και η «Εμφάνιση του Ρήγα Φεραίου στην 
Εύβοια» (εικ.14). Στην πρώτη σύνθεση, το υπερρεαλιστικό στοιχείο συνδυάζεται με την ιστορική 
μορφή του Χριστόφορου Περραιβού, οπλαρχηγού και συνεργάτη του Ρήγα. Η μνημειώδης του 
παρουσία συνηγορεί στη σπουδαιότητα της δράσης του στη Φιλική Εταιρεία, στο Μωριά και στο 
Σούλι. Στο βάθος της σύνθεσης εικονίζονται σχηματοποιημένοι ορεινοί όγκοι ως σκαλωτά βουνά, κατά 
τα βυζαντινά πρότυπα. 

Η κεντρική μορφή  απεικονίζεται σε έντονο διασκελισμό. Κρατάει γιαταγάνι στο δεξί του χέρι, 
και στο αριστερό, την κεφαλή του Ρήγα, πλασμένη με σκούρους προπλασμούς κατά τα βυζαντινά 
πρότυπα. Το αποκομμένο από το σώμα κεφάλι του Ρήγα παραπέμπει στον μαρτυρικό θάνατο του 
ήρωα και θυμίζει  τον γνωστό εικονογραφικό τύπο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.    

Στην ελαιογραφία με θέμα «Ο Ρήγας Φεραίος στα μέρη της Εύβοιας», η κεντρική μορφή του 
ήρωα  εμφανίζεται σε μετωπική στάση. Το πρόσωπό του πλάθεται με  προπλασμούς. Ο εντυπωσιακός 
λευκός του χιτώνας και τα διάφανα λευκά του χέρια υποδηλώνουν την υπερβατική του φύση. Η λύρα 
που κρατάει παραπέμπει αλληγορικά στα  επαναστατικά άσματα με τα οποία ξεσήκωνε τους 
υπόδουλους Έλληνες, στα τέλη του 18ου αιώνα.  

Η μορφή του Ρήγα πλαισιώνεται από δύο ανδρείκελα και τοποθετείται μπροστά σε ένα 
πηλιορείτικο κτίριο. Ίσως πρόκειται για το σχολείο όπου φοίτησε και δούλεψε ο Ρήγας ως δάσκαλος 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 124 - 

 

(Χαΐνη, 2007: 493). Σύμφωνα με την Ν. Χαίνη, «Ίσως το ανδρείκελο που αγκαλιάζει τον Ρήγα να 
πρόκειται για τον Δημήτριο Οικονόμο, μεγαλέμπορο στη Βιέννη, που πρόδωσε τον Ρήγα στον 
Μέτερνιχ. Και ίσως ο εναγκαλισμός αυτός να αντιστοιχεί στο φιλί του Ιούδα».  Ίσως όμως το 
ανδρείκελο, στα αριστερά της σύνθεσης που κρατάει αναμμένο τσιγάρο και αγκαλιάζει τον Ρήγα, να 
ταυτίζεται με τον ίδιο τον Εγγονόπουλο που θαύμαζε το έργο και την προσωπικότητα του Ρήγα. Ο 
θαυμασμός αυτός είναι εμφανής και στην ποίησή του Εγγονόπουλου. Στο ποίημα Μπολιβάρ, ο 
ποιητής αναφωνεί: «Μπολιβάρ! Είσαι του Ρήγα Φεραίου παιδί».  

 

Η σκηνή του θανάτου του Καραϊσκάκη σε ζωγραφικά και χαρακτικά έργα 
Ο Γ. Γουναρόπουλος δημιούργησε ένα εντυπωσιακό τοιχογραφικό σύνολο στο Δημαρχείο 

Αθηνών με θέματα εμπνευσμένα από την ιστορία της Αθήνας και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 
Ειδικότερα, στο δυτικό τοίχο της αίθουσας συνεδριάσεων, ζωγράφισε τη σκηνή του θανάτου του 
Καραϊσκάκη  εν ώρα μάχης (εικ. 12), χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερη τεχνική με λάδι και κερί. Στο 
σύνολο της τοιχογραφίας κυριαρχεί η χρωματική γκάμα της ώχρας και του κίτρινου. Οι μορφές 
παρουσιάζονται αιθέριες και διαφανείς. Στο σχέδιο κυριαρχεί η καμπύλη, ενώ οι όγκοι πλάθονται χάρη 
στον εσωτερικό, πολυεστιακό φωτισμό. Η ποιητική ατμόσφαιρα των έργων του Γουναρόπουλου 
ανταποκρίνεται στις  ψυχικές διεργασίες του δημιουργού (Σκαλτσά, 1990:52).  

Το θέμα του θνήσκοντος ήρωα παρουσιάζεται επίσης σε δύο χαρακτικά έργα του Σπύρου 
Βασιλείου (εικ.15) και του Παναγιώτη Γράββαλου (εικ.16). Στην ξυλογραφία του Βασιλείου 
απεικονίζεται μια πολυπρόσωπη δραματική σκηνή όπου το άψυχο σώμα του στρατηγού μεταφέρεται 
από δύο συμπολεμιστές του, ενώ πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί γύρω από τον νεκρό. Εκατέρωθεν 
της κεντρικής μορφής τοποθετούνται συμβολικά δύο νεαροί πολεμιστές, ενώ στα αριστερά της 
σύνθεσης διακρίνεται ένας ιερέας.  

Ο Βασιλείου παρουσιάζει την ίδια ακριβώς σκηνή σε ζωγραφικό του έργο (εικ.17) 
φιλοτεχνημένο με τέμπερα και σινική μελάνη (συλλογή Γ. Κατσίγρα, Πινακοθήκη Λάρισας).  
Ο Βασιλείου εκφράζεται  σε μια γλώσσα αφηγηματική. Ένταση και οδύνη  υποδηλώνονται με ζωντάνια 
και παραστατικότητα στα πρόσωπα και στις κινήσεις του πλήθους. Η εικαστική γραφή του Βασιλείου 
οικειοποιείται στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, τη δισδιάστατη απόδοση των μορφών με τους 
χαρακτηριστικούς προπλασμούς στα γυμνά μέρη της σάρκας, την απουσία προοπτικής απόδοσης του 
χώρου και τη στυλιζαρισμένη πτυχολογία στα ενδύματα. 
Στο δίφυλλο αναγράφεται  απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. 

Το θέμα του τραυματισμού του Έλληνα στρατηγού παρουσιάζεται σε χαρακτικό του 
Παναγιώτη Γράββαλου (1933-2014). Στην χαλκογραφία απεικονίζεται η σκηνή όπου ο Καραϊσκάκης 
πέφτει βαριά τραυματισμένος στην αγκαλιά των συντρόφων του. Όσοι έχουν αντιληφθεί το γεγονός 
σπεύδουν να τον συνδράμουν. Στο δεξί τμήμα της σύνθεσης, η μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο 
αποτυπώνει την ένταση της στιγμής, καθώς οι συμπολεμιστές του, άλλοι έφιπποι και άλλοι πεζοί, 
στρέφουν με ένταση και αγωνία το βλέμμα τους προς τον λαβωμένο στρατηγό. Το έργο διακρίνεται 
για την καθαρότητα του σχεδίου, την εκφραστικότητα της κίνησης των μορφών, τον ρυθμό και τη 
δραματικότητα της αφήγησης. 
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9. Θεόφιλος, Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης καταδιώκων τον Ρεσίτ 
πασά ή Κιούταχη εν ξιφήρεις το 1826. Φυσικές χρωστικές σε 

χαρτόνι, 71 cm x 101 cm,  χ.χ., ιδιωτική συλλογή9 
 
 

10. Θεόφιλος, Ο Κοραής και ο 
Ρήγας βοηθούν την Ελλάδα να 

εγερθεί, ελαιογραφία σε χαρτόνι, 
Συλλογή Αλέξανδρου Ξύδη10 

 
 

  
11. Φ. Κόντογλου, Τοιχογραφία στην αίθουσα του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο της Αθήνας, 1938-193911  
 
  

12. Γ. Γουναρόπουλος, 
Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, 
τοιχογραφία, λάδι και κερί, 

1938 - 1939, Δημαρχείο Αθηνών12 
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13. Ν. Εγγονόπουλος, Ο προπάππος Περραιβός 

κρατώντας το χέρι του την κεφαλή του Ρήγα 
Φεραίου, 1966, λάδι σε μουσαμά  

55 X 45 εκ. Μέτσοβο, Πινακοθήκη Αβέρωφ13 

 
 

14. Ν. Εγγονόπουλος, Ο Ρήγας Φεραίος στα 
μέρη της Εύβοιας, 1950, λάδι σε μουσαμά, 

92 X 73 cm, ιδιωτική συλλογή14 

  
15. Σ. Βασιλείου, Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, 

ξυλογραφία, 1942, 12.4x13.4cm 
Εθνική Πινακοθήκη. Αρχείο της οικογένειας του 

Σπύρου Βασιλείου15 

 

16. Π. Γράββαλος, Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, 
Χαλκογραφία, 1997, 20 x 15 εκ. Συλλογή: 
Μουσείο Σύγχρονης τέχνης Φλώρινας16 
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17. Σ.  Βασιλείου, Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, (1902-1985), 1942, Πινακοθήκη Ι. Κατσίγρα, Λάρισα. 

Ζωγραφική, Τέμπερα και σινική μελάνη, 35 x 50cm. Αρχείο της οικογένειας του Σπύρου Βασιλείου17 

 
 
Επίλογος 

Συμπερασματικά, τα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα μελέτη 
ανταποκρίνονταν στις ιστορικές συνθήκες του 19ου αιώνα και του Μεσοπολέμου. Εν όψει της 
ιδεολογικής συγκρότησης του νεοπαγούς ελληνικού κράτους, η τέχνη αποσκοπούσε στην ηρωοποίηση 
των αγωνιστών του `21 και στην ενίσχυση της φιλοπατρίας των νεοελλήνων (Σπητέρης, 1979:296). Η 
ανάγκη για τόνωση του εθνικού φρονήματος ήταν επίσης επιτακτική κατά τον Μεσοπόλεμο ως άμεση 
συνέπεια της Μικρασιατικής καταστροφής.  

Αναφορικά με τη συμβολοποίηση της μορφής των Θεσσαλών αγωνιστών, η μελέτη καταλήγει 
στα παρακάτω συμπεράσματα. Αφενός, η σύνδεση του Καραϊσκάκη με τους στρατιωτικούς αγίους 
αποδεικνύει την απήχηση του ήρωα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Η παραβολή του με τον Άγιο 
Δημήτριο ή τον Άγιο Γεώργιο δεν ήταν τυχαία. Στην εποχή της Τουρκοκρατίας, ο δράκος παρέπεμπε 
αλληγορικά στον Οθωμανό κατακτητή. Παράλληλα, η παραβολή αυτή ενίσχυε το κλασικό δίπολο της 
ρομαντικής ζωγραφικής, δηλαδή τη νίκη του πολιτισμένου χριστιανικού κόσμου έναντι της 
βαρβαρότητας των Οθωμανών. Η αντίστιξη αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω με την παρουσία της 
Ακρόπολης στα ζωγραφικά έργα. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα χτιζόταν πάνω στα ερείπια 
της, ήταν αναμενόμενη η συνύπαρξη της αρχαιοελληνικής με τη χριστιανική ταυτότητα. Αφετέρου ο 
Ρήγας αποδόθηκε ως  πρόδρομος του ξεσηκωμού, ως φορέας μιας θείας δύναμης και ως νεομάρτυρας  
που θυσιάστηκε για την εθνική συνέχεια της φυλής του. Εν κατακλείδι, η τέχνη λειτούργησε κατά τις 
δύο αυτές ιστορικές περιόδους, ως μέσο και τεκμήριο για την επιβεβαίωση του εθνικού αφηγήματος.  
 
 
Πηγές εικόνων - Ευχαριστίες για την άδεια χρήσης  
1 Εικόνα αρ.1. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,. https://nhmuseum.gr 
2 Εικόνα αρ.2. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, https://web.archive.org/  
3 Εικόνα αρ. 3. Μουσείο Μπενάκη, https://www.instagram.com/thebenakimuseum/  
4 Εικόνα αρ.4. Μουσείο Μπενάκη, https://el.wikipedia.org  
5 Εικόνα  αρ 5. Βουλή των Ελλήνων, https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/ekthemata/a-kriezis-
o-rigas-feraios/ 
6 Εικόνα αρ. 6. κοινό κτήμα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Zografos-
Makriyannis_02_The_fall_of_Konstantinople.jpghttps://el.wikipedia.org 
7 Εικόνα αρ. 7. Εθνική Πινακοθήκη, https://www.nationalgallery.gr/   
8 Εικόνα αρ. 8. Εθνική Πινακοθήκη, https://www.nationalgallery.gr 
9 Εικόνα αρ. 9. κοινό κτήμα . Πηγή :  https://el.wikipedia.org 

https://nhmuseum.gr/
https://web.archive.org/web/20050216023726/http:/www.parliament.gr/1821/ekthesi/morfes.asp?offset=4
https://www.instagram.com/thebenakimuseum/
https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/ekthemata/a-kriezis-o-rigas-feraios/
https://www.antikrizontas-tin-eleftheria.gr/ekthemata/a-kriezis-o-rigas-feraios/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Zografos-Makriyannis_02_The_fall_of_Konstantinople.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Zografos-Makriyannis_02_The_fall_of_Konstantinople.jpg
https://www.nationalgallery.gr/
https://www.nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/ta-hronia-tis-basileias-tou-othona/istoriki-zographiki/to-stratopedo-tou-karaiskaki-61350.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Theophilos_George_Karaiskakis_chasing_Kutahi_in_1826.jpg
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10 Εικόνα αρ. 10. κοινό κτήμα . Πηγή :  https://el.wikipedia.org 
11 Εικόνα 11. Φωτογραφία από έρευνα πεδίου 
12 Εικόνα αρ. 12. Πηγή:  Σκαλτσά, Μ. (1990). Γουναρόπουλος, Αθήνα: Πνευματικό κέντρο Δ. 
Αθηναίων.   
13 Εικόνα  αρ. 13. Πινακοθήκη Αβέρωφ (Μέτσοβο), https://www.averoffmuseum.gr/ 
14 Εικόνα αρ. 14. Πηγή: Perpinioti Agazir K. (2007) N. Engonopoulos son univers pictural. Athènes: Musée 
Benaki. 
15 Εικόνα αρ. 15. Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη. Ευχαριστίες στην οικογένεια του ζωγράφου Σπύρου  

Βασιλείου για την άδεια χρήσης της εικόνας.  
16 Εικόνα αρ. 16. Πηγή: Στέγη Φιλότεχνων Φλώρινας, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
https://www.mstf.gr/syllogi/o-thanatos-toy-georgioy-karaiskaki/ 

17 Εικόνα αρ. 17. Πηγή: Πινακοθήκη Κατσίμπρα (Λάρισα).  Ευχαριστίες στην οικογένεια του 

ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου για την άδεια χρήσης της εικόνας.  
http://www.larissa-katsigras-gallery.gr/gallery/el/work/o-thanatos-tou-karaiskaki/from/digitallibrary 
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ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ 21- ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Μια επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με το 

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας.  

Παρουσίαση και εκπαιδευτική της αξιοποίηση 
Ζυγούρη Νικολέττα 

Ιστορικός, επιμελήτρια Εθνικού Ιστορικού Μουσείου 
nzygouri@nhmuseum.gr   nikolettazygouri@gmail.com 

 
Καλοκαιρινού Φανή 

Αρχαιολόγος- Λαογράφος, Διευθύντρια Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας 
fkalokairinou@gmail.com   limlmus1974@gmail.com 

 

Περίληψη 
Η εισήγηση χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος της, που αναπτύσσεται από την επιμελήτρια του 
ΕΙΜ,   περιλαμβάνει την θεματική παρουσίαση της έκθεσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
ελληνική επανάσταση που διοργάνωσε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) σε συνεργασία με το 
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας (ΛΙΜΛ) καθώς και τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών της 
στόχων από το  ΕΙΜ.  
Το δεύτερο μέρος της που παρουσιάζεται από τη διευθύντρια του ΛΙΜΛ  αναφέρεται στις 
εκπαιδευτικές δράσεις που διεξήχθηκαν ήδη από το ΛΙΜΛ και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται μέχρι 
και το πέρας της έκθεσης στις  30 Ιουνίου του 2022.   
 
Λέξεις κλειδιά: Επανασύσταση ‘21 Θεσσαλία, παρουσίαση επετειακής μουσειακής έκθεσης, 
εκπαιδευτική αξιοποίηση, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας 
 
 

Εισαγωγή 
Ο στόχος  της παρούσας  εισήγησης είναι να αναδειχθεί ο  εκπαιδευτικός χαρακτήρας  και η 

φιλοσοφία της έκθεσης ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ 21-ΘΕΣΣΑΛΙΑ που αναπτύσσεται θεματικά  σε  επτά ενότητες.  
Το υπόβαθρο και η προετοιμασία του Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας,  τα πρόσωπα που 
πρωταγωνίστησαν και οι τρόποι δράσης , η κοινωνία που τον υποδέχτηκε, η ακτινοβολία του στο 
διεθνές στερέωμα μέσα από το φιλελληνικό κίνημα, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης 
Καποδίστριας και η δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η μνήμη του Αγώνα του ’21 ως 
σπίθα πυροδότησης των  επαναστατικών  κινημάτων του 1854 και 1878 στη Θεσσαλία, με τελευταίο 
την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα στα 1881 που σηματοδοτεί και το τέλος του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για τους Θεσσαλούς, αποτελούν τα ιστορικά θέματα που  μαθητές και 
εκπαιδευτικοί καλούνται να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν κατά την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στο 
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Λάρισας. 

Μέσα  από διαδραστικές απεικονίσεις, θεματικές  βιντεοπαρουσιάσεις και ηχητικά 
αποσπάσματα, που πλαισιώνουν τα  κειμήλια των Αγωνιστών του ’21, τις ιστορικές συνθέσεις και το 
πρωτότυπο  αρχειακό υλικό, η έκθεση  προσφέρει  μια ανανεωμένη   και  πολύπλευρη παρουσίαση  
του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας  και  στοχεύει να προσελκύσει  το μαθητικό κοινό της  μέσα 
από  το ψυχαγωγικό χαρακτήρα της άτυπης μουσειακής εκπαίδευσης. 
Το ΛΙΜΛ μέσα από δράσεις για μικρούς και μεγάλους, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, για ΑΜΕΑ, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικές ξεναγήσεις προσφέρει γνώση και δίνει αφορμή για μια 
πολυπρισματική θέαση του αγώνα στη Θεσσαλία.  
 

mailto:nikolettazygouri@gmail.com
mailto:fkalokairinou@gmail.com
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Α. ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21-ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο αφηγηματικός ιστός της έκθεσης και η  εκπαιδευτική λειτουργία 
της.  

 

 
Επανασυστήνοντας την Επανάσταση του 21 και τις Συλλογές του ΕΙΜ στο ευρύ κοινό, 

επιλέξαμε ως τίτλο για την επετειακή κεντρική μας έκθεση αλλά και τις  δορυφορικές της στις έντεκα 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, τον τίτλο  ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ‘21 

Ο τίτλος της έκθεσης αποτελεί ένα λογοπαίγνιο, αφού δημιουργήθηκε από την ένωση των 
συλλαβών δύο λέξεων της  επανάστασης και της ανασύστασης δηλώνοντας τον σκοπό του Αγώνα που 
ήταν η ανασύσταση μιας κοινής πατρίδας για τους Έλληνες. Επίσης, μέσα από αυτήν την Έκθεση το 
ΕΙΜ επανασυστήνει την ιστορία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας μέσα από  τις πλούσιες συλλογές του 
στο ευρύ κοινό,  εκπληρώνοντας τον ουσιώδη, εκπαιδευτικό του ρόλο. 

Ένα ταξίδι στο χρόνο που γυρνάει τον επισκέπτη διακόσια χρόνια πίσω,  και του επιτρέπει μέσα 
από επτά ξεχωριστές θεματικές ενότητες να έχει μια εποπτική θεώρηση του Αγώνα της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας, φωτίζοντας παράλληλα τον Αγώνα στη Θεσσαλία τον τόπο αλλά και τους Θεσσαλούς 
Αγωνιστές που συνέχισαν να αγωνίζονται μέχρι την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος.   

Ξεκινώντας με την πρώτη θεματική ενότητα της έκθεσης που ονομάζεται Υπόβαθρο και 
Προετοιμασία,  κάνουμε την πρώτη στάση  στο ταξίδι μας. Ένας μεγάλων διαστάσεων διεθνής χάρτης 
των αρχών  του 19ου αιώνα, εισάγει τον επισκέπτη  μαθητή στον τόπο και στον χρόνο.   Σε αυτόν 
παρουσιάζονται οι μεγάλες Αυτοκρατορίες όπως διαμορφώθηκαν μετά τη συνθήκη της Βιέννης 
(1815)αλλά και τα επαναστατικά κινήματα που έχουν ήδη από τον 18ο αιώνα αλλάξει τις συνοριακές 
γραμμές  και έχουν διαμορφώσει τη συνείδηση των λαών που  επιθυμούν πια να ταυτίσουν την έννοια 
του έθνους με εκείνη του κράτους  σύμφωνα με την Αρχή των Εθνοτήτων. 
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Ως εποπτικό υλικό αυτός ο χάρτης αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για μια διαθεματική 
προσέγγιση της εποχής της επανάστασης, στο μάθημα της ιστορίας, της γεωγραφίας αλλά και της 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου (Στ’Δημοτικού, Γ’Γυμνασίου). 

Τα μολυβένια συλλεκτικά στρατιωτάκια από τον στρατό του Μεγάλου Ναπολέοντα μας 
υπενθυμίζουν τους Ναπολεόντιους Πολέμους, τη δυναμική κινητικότητα ιδεών και ανθρώπων  που 
είχαν προκαλέσει σε όλη τη Μεσόγειο αλλά και την Ευρώπη συνολικά μέχρι και το 1815. Φράση κλειδί 
πάνω στον χάρτη που θα μπορούσε να δώσει το κίνητρο για συζήτηση με τους μαθητές μπροστά 
του,είναι  η φράση από τα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,  
«Η Γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμαν, κατά την γνώμην μου,ν’ανοίξουν τα μάτια του 
κόσμου. Πρωτύτερα τα έθνη δεν εγνωρίζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζον ως θεούς της γής και ότι 
και αν έκαμναν, το έλεγαν καλά καμωμένο». 

Ακολουθεί η παρουσίαση της οθωμανικής οικονομίας και κοινωνίας, μέσα από τα πορτραίτα 
των σουλτάνων, σπάνιο  όπλο  του σώματος των γενιτσάρων, νομίσματα οθωμανικά  αλλά και εικόνες 
Θεσσαλών Νεομαρτύρων που δείχνουν τη θέση που είχε το μιλλέτ των Ρωμιών  ορθοδόξων χριστιανών   
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και το πόσο συχνά τα όρια αυτής της θρησκευτικής 
ανεκτικότητας μπορούσαν να ξεπεραστούν από μια απολυταρχική εξουσία.  

 

 
 

Τονίζεται ο  δυναμικός ρόλος του Ελληνισμού της διασποράς  στην οικονομική και πνευματική 
ανάπτυξη των υποδούλων και γίνεται ειδική μνεία στην εποχή του  Διαφωτισμού και στους 
εκπροσώπους του. Οι σπάνιες εκδόσεις121 της Εποχής του Διαφωτισμού μεταξύ των οποίων και  έργα 
Θεσσαλών  λογίων, αποτελούν απτά παραδείγματα της εκδοτικής κινητικότητας ελληνικών συγγραμά 

Οι Θεσσαλοί λόγιοι δάσκαλοι, εκπρόσωποι του διαφωτισμού, δεσπόζουν σε αυτήν την 
παρουσίαση όπου  προβάλλεται η προσωπογραφία του Ρήγα Βελεστινλή μαζί με τις προσωπογραφίες 
σημαντικών Θεσσαλών λογίων όπως ήταν ο Άνθιμος Γαζής, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Οικονόμου εξ 
Οικονόμων, ο Διονύσιος ο Πύρρος  και  άλλοι. 

 

 
 
 
Θεσσαλοί λόγιοι της εποχής του Διαφωτισμού  
 

 
121 Ανήκουν στη Συλλογή του ΛΙΜΛ. 
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Σταματώντας μπροστά σε μια επιτραπέζια οθόνη αφής122, ο μαθητής μπορεί να σταματήσει 
μπροστά σε δύο διαδραστικές εφαρμογές. 

 

                                       
  

Η πρώτη παρουσιάζει  τη Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα,  προσφέροντας πλήθος πληροφοριών 
για τη ζωή,  το έργο, τους συνεργάτες του και το Νεοελληνικό Διαφωτισμό συνολικά. Η δεύτερη 
παρουσιάζει την εικόνα του παζαριού της Αθήνας του  Έντουαρντ Ντόντγουελ, μέσα από την οποία, 
ζωντανεύει η πολυπολιτισμική  Αθήνα. Αγγίζοντας τις μορφές, ο μαθητής μπορεί να ανακαλύψει τις 
διαφορετικές ιδιότητες και δράσεις των ανθρώπων που θα μπορούσε κάποιος να συναντήσει  μέσα 
στο παζάρι της  Οθωμανικής Αθήνας των Αρχών του 19ου αιώνα.  

Ένα πραγματικά ενδιαφέρον ψηφιακό έκθεμα που με την πολυδυναμικότητά του ταξιδεύει 
τον επισκέπτη στον χρόνο και στον τόπο. 

 

 
                                  Το σχολείο όπου μαθήτευσε ο Ρήγας στη Ζαγορά του Πηλίου 
 

Στην ενότητα αυτή  παρουσιάζεται η  οικονομία, η εμπορική και η  βιοτεχνική ανάπτυξη της 
Θεσσαλίας, και η ανάπτυξη των κοινοτήτων της. Επίσης γίνεται επισταμένη αναφορά στα σχολεία και 
τους Θεσσαλούς δασκάλους που έδρασαν κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  

Τα προεπαναστατικά κινήματα και η δράση των  θρυλικών Θεσσαλών κλεφτών που 
παρουσιάζονται μέσα από έγγραφα, τα πορτραίτα τα κειμήλιά τους επιτρέπουν στους μαθητές   να 
κατανοήσουν  την αρματολίτικη παράδοση των Αγράφων  και του Ολύμπου, και την αξιοποίηση των 
δυνάμεων αυτών στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. 

 
122 Πρόκειται για ψηφιακή εφαρμογή που έγινε από ΙΤΕ σε συνεργασία με το ΕΙΜ  
και προσφέρθηκε στην Έκθεση με τη χορηγία του Ιδρύματος Κωστόπουλου. 
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Ο Κατσαντώνης και το τηλεσκόπιό του,                          
           από τις Συλλογές του ΕΙΜ.                    Γέρο-Μπουκουβάλας                                 
 

Από την προπαρασκευή του Αγώνα δεν θα μπορούσε να λείπει  η Φιλική Εταιρεία, η μυστική 
οργάνωση που ήδη από το 1814 δημιούργησε ένα ισχυρό δίκτυο Ελλήνων με σκοπό την πνευματική 
και οικονομική  προετοιμασία του Αγώνα.  

 
 

                                                      
 
 

Ο  κατάλογος των  ονομάτων των  Θεσσαλών φιλικών από το αρχείο του Παναγιώτη Σέκερη, 
το εφοδιαστικό έγγραφο μύησης του Χριστόφορου Περραιβού, ο μυστικός κώδικας επικοινωνίας των 
μελών της το έργο του Διονυσίου Τσόκου ο Όρκος, μαζί με το ηχητικό απόσπασμα του όρκου μύησης 
των φιλικών δίνει την αφορμή  για μια συζήτηση γύρω από την μυστική εταιρεία και τον τρόπο δράσης 
της.  

 

                             
       Έλληνες πρόσφυγες .J.Eastlake 
  

Στη δεύτερη ενότητα Μια κοινωνία σε Πόλεμο παρουσιάζονται σκηνογραφικά μέσα από τις 
ενδυμασίες τους , οι γυναίκες , οι άνδρες και  τα παιδιά κατά τη διάρκεια του Αγώνα κάνοντας 
ιδιαίτερες αναφορές στις σκληρές συνθήκες της ζωής τους όπως ήταν  η προσφυγιά και η  αιχμαλωσία 
κατά τη διάρκεια του Αγώνα.  

 
Η εισαγωγή στην τρίτη ενότητα που έχει ως θέμα  Πρόσωπα και τρόποι δράσης του πολέμου,  

γίνεται μέσα από την  ψηφιακή παρουσίαση ενός ιδιαίτερα σημαντικού εγγράφου που φιλοξενείται 
σε αυτήν την έκθεση. Πρόκειται για το έγγραφο με τον όρκο αδελφοποίησης που υπογράφηκε μεταξύ 
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του Γεωργάκη Ολύμπιου, του Ιωάννη Φαρμάκη και του  Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου  Δικαίου 
(Παπαφλέσσα), τον Αύγουστο του 1819 στο Βουκουρέστι.  

 
Οι φωτογραφίες του εκθεσιακού χώρου προέρχονται από τα εγκαίνεια της Έκθεσης που έγιναν 

στις 17 -6-2021 στο ΛΙΜΛ. 
Ο αληθινός δεσμός με όρκο φιλίας και αφιέρωσης στην πατρίδα, που υπογράφηκε σε αυτό το 

έγγραφο, επαληθεύτηκε και σφραγίστηκε με την ηρωική θυσία τους  κατά τη διάρκεια του Αγώνα.  Μια 
εξαιρετική αφορμή για να μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν αλλά και να αισθανθούν την ιερότητα 
του όρκου τους, τον πατριωτισμό  και την αυτοθυσία με την οποία  μυούνταν στην Φιλική Εταιρεία οι 
πρωτεργάτες του Αγώνα. 

 

 
 

Το έγγραφο αυτό, ο μαθητής-επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή123, να 
το  δει να γράφεται και να  ακούσει τη μετεγγραφή του. 

Ο Αγώνας στη Θεσσαλία και οι Θεσσαλοί Αγωνιστές έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
αυτήν την ενότητα, που παρουσιάζει τα αυθεντικά κειμήλια, όπλα, ενδυμασίες πορτραίτα  και έγγραφα  
των Θεσσαλών  Αγωνιστών   που προέρχονται  από τις Συλλογές του ΕΙΜ 

 

                                                       
    
 
  Γεωργάκης Ολύμπιος                           Γιαταγάνι του Γεωργάκη Ολύμπιου  

                                            
 
   Χριστόφορος Περαιβός                               Ρώγων Ιωσἠφ 

 
123 Υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη ψηφιακή εφαρμογή είναι ο κύριος Πασχάλης Μαντής  
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Το έντυπο χρονολόγιο του Αγώνα στη Θεσσαλία, μαζί με το ψηφιακό χρονολόγιο του Αγώνα 

συνολικά και τον έντυπο χάρτη των μαχών, διαφωτίζουν τα γεγονότα του πολέμου στον τόπο και στον 
χρόνο.  Γραπτές πηγές που τεκμηριώνουν τον Αγώνα στη Θεσσαλία, μαζί με την προφορική παράδοση 
(τραγούδι από την Σαμαρίνα), προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα  της συμμετοχής των Θεσσαλών 
στον Αγώνα. 

Κειμήλια γνωστών αγωνιστών  όπως είναι η πιστόλα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, το γιλέκο του 
Γενναίου  γιού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η ασημένια πάλα των Λαζαίων  και το τρομπόνι  του 
Νικολάου Φιλάρετου, μαζί με την ξύστρα, τις παλάσκες και το φυλακτό Αγωνιστή  κερδίζουν με την 
αυθεντικότητά τους το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 
 

 
 

Αναφορές στους τρόπους δράσης και τη ζωή στα στρατόπεδα του Αγώνα, οι βιντεο 
παρουσιάσεις που δείχνουν μέσα από τα έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου τους συνηθέστερους 
τρόπους μάχης αλλά και οι βιντεοσκοπημένες ζωντανές  παρουσιάσεις της δράσης και του οπλισμού 
των Αγωνιστών  που έγιναν με τη βοήθεια των αναβιωτών του ’21, αποτελούν ένα παράλληλο 
ιδιαίτερα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ταυτόχρονα αφήγημα. 

Η τέταρτη ενότητα με θέμα την Προβολή και Ακτινοβολία του Αγώνα, παρουσιάζεται εδώ 
ευρηματικά, μέσα από την σκηνοθετημένη αναπαράσταση ενός φιλελληνικού γαλλικού σαλονιού των 
αρχών του 19ου αιώνα.  
 

          
Βίντεο: Χαρτογραφώντας το παγκόσμιο φιλελληνικό κίνημα                                                                                                
 

Κουστούμια εποχής, έπιπλα, χαρακτικά, μαζί με αυθεντικά φιλελληνικής διακόσμησης ρολόγια 
και  πιάτα του ΛΙΜΛ  αλλά και τη μινιατούρα–προσωπογραφία του Ολύμπιου Θεοχάρη Κεφαλά από το 
ΕΙΜ, μάς βοήθησαν ώστε να μεταφέρουμε το  θεατή στην εποχή που  en faveurs des Grecs ,προς  χάριν 
των Ελλήνων, διοργανώνονταν έρανοι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, καλλιτέχνες 
δημιουργούσαν φιλελληνικά έργα  και νέοι φιλέλληνες στρατεύονταν πολεμώντας με αυτοθυσία για 
την ελευθερία των Ελλήνων. Το βίντεο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα προσπαθεί να 
παρουσιάσει την έκταση του φιλελληνικού κινήματος  και την ποιότητα των δράσεων που ανέπτυξαν 
οι φιλέλληνες σε Ευρώπη και Αμερική έως και τις μακρινές Ινδίες Σε ανάμνηση της προσφοράς τους 
γράφεται στη γλώσσα του τόπου καταγωγής κάθε  ξένου φιλέλληνα, η φράση  προς χάριν των Ελλήνων 
που υπήρχε σε φιλελληνικές ανακοινώσεις της εποχής εκείνης. 

Η θεατρικά σκηνογραφημένη παρουσίαση της ενότητας επιτρέπει στους μαθητές να  
κατανοήσουν τον φιλελληνισμό που αναπτύχθηκε στα σαλόνια της Ευρώπης άμεσα συνδεδεμένος με 
τα φιλανθρωπικά συναισθήματα απέναντι σε έναν χριστιανικό λαό και με την αρχαιολατρία, την αγάπη  
δηλαδή για την αρχαία Ελλάδα,  αλλά και το φιλελληνισμό του πεδίου των μαχών και της ενεργής και 
οργανωμένης πολιτικής και οικονομικής  υποστήριξης των  φιλελληνικών επιτροπών.  
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Η πέμπτη ενότητα Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους  παρουσιάζει μέσα από έγγραφα  τη δράση του κυβερνήτη  για την οργάνωση των δομών του 
πρώτου ελληνικού κράτους, της οικονομίας και του στρατού. Σε αυτήν μαζί με την προσωπογραφία  
του Ιωάννη Καποδίστρια παρουσιάζονται έγγραφα που   αφορούν τον τακτικό στρατό  και αναφέρονται 
στην ένταξη των Θεσσαλών  στις εκατονταρχίες των Θεσσαλο-Μακεδόνων και τη συμμετοχή τους στις 
τελευταίες μάχες του Αγώνα που δόθηκαν υπό τη διοίκηση του Αλέξανδρου Υψηλάντη.  Ο φοίνικας, 
το πρώτο ελληνικό νόμισμα που κόπηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια μας 
υπενθυμίζει την  υπερβατική προσπάθεια και πρόθεση  του κυβερνήτη για την οικονομική ανάπτυξη  
και αυτοδυναμία του υβριδικού ακόμη ελληνικού κράτους. 

Το βίντεο με την παρουσίαση όλων των διπλωματικών προσπαθειών για την αυτονομία και 
την ανεξαρτησία της Ελλάδος που υπογράφηκαν από το 1826 έως και το 1830,αποτελεί ένα θαυμάσιο 
εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση των προθέσεων και των πολιτικών σκοπιμοτήτων που οι 
ισορροπίες των Μεγάλων Δυνάμεων σταδιακά και κάτω από διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες 
αποφάσιζαν για το ελληνικό ζήτημα.     Το αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου του Πρωτόκολλου 
του Λονδίνου που ευγενικά παραχώρησε το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών  μας επιτρέπει να 
δούμε το έγγραφο με το οποίο εξασφαλίστηκε η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. 

Στην έκτη ενότητα Οι συνέπειες και η μνήμη του Αγώνα στο νεότερο ελληνικό κράτος,   
παρουσιάζεται κυρίως η μνήμη του Αγώνα στον αλύτρωτο ελληνισμό  της Θεσσαλίας μέσα από τα 
επαναστατικά κινήματα  του 1854 και του 1878.  Οι ζωγραφικές απεικονίσεις του Βαυαρού 
αξιωματικού Κελνμπέργκερ,  μας δείχνουν τις διπλωματικές σχέσεις της οθωμανικής διοίκησης,  του 
πασά της Λάρισας,  με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 
 

 
 

Μοναδικό κειμήλιο από τις Συλλογές του ΕΙΜ, η  σημαία που υψώθηκε στο Προμύρι στα 1854,  
από τον Νικόλαο Φιλάρετο που οδήγησε  εθελοντικό εκστρατευτικό σώμα στην Θεσσαλία.  

 
 

Ο χάρτης του Αγωνιστή  Σπυρομήλιου που ηγήθηκε του επαναστατικού κινήματος της Ηπείρου 
όπου παρουσιάζεται  η Ήπειρος ,η Μακεδονία και η Θεσσαλία σχεδιασμένος κατά τις παραμονές του 
επαναστατικού κινήματος του 1854, φανερώνει ξεκάθαρα  τις  ελπίδες που δεν σταμάτησαν στιγμή να 
τρέφουν οι Έλληνες και κυρίως οι παλιοί αγωνιστές του ’21 για την απελευθέρωση των αλύτρωτων 
πατρίδων τους. 
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Ζωγραφική σύνθεση:  Έλληνας στρατιώτης του Εθελοντικού Σώματος  στην Κριμαία(1854) 
 

Στην έβδομη ενότητα,  1881: Ένωση της Θεσσαλίας με την Ελλάδα. Το τέλος ενός επίμονου 
αγώνα.   
Η Θεσσαλία που μέχρι τότε αποτελούσε τα βόρεια σύνορα του ελληνικού κράτους προσαρτάται σε 
αυτό μετά από έναν πολύχρονο Αγώνα που οι πολιτικές συγκυρίες της διευθέτησης του ανατολικού 
ζητήματος επέτρεψαν να ευοδωθεί εν τέλει αναίμακτα, μέσω της  διπλωματικής  οδού.  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται γνωστή αλληγορική λιθογραφία που παριστάνει την Ένωση 
της Θεσσαλίας και της Άρτας μετά το Συνέδριο του Βερολίνου το 1881 

Σπάνιο φωτογραφικό λεύκωμα παρουσιάζει τον ελληνικό στρατό στη Θεσσαλία και 
συγκεκριμένα στη Λάρισα λίγο καιρό μετά την ένωσή της με την Ελλάδα,  Η  προβολή των 
φωτογραφιών αυτών  σε λευκή επιφάνεια, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να δουν τον τόπο τους 
και να το συγκρίνουν με την σημερινή εικόνα του.  Αντίγραφα των αποφάσεων που οι Δήμοι  σε όλη 
την ελληνική επικράτεια οργάνωσαν για να εορταστεί  πανηγυρικά το γεγονός αυτό, παραχωρημένα 
για την έκθεση από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν μια εύλογη αναφορά στον 
ενθουσιασμό με τον οποίο όλος ο ελληνικός λαός υποδέχτηκε την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας που 
ήταν και η δεύτερη εδαφική παραχώρηση που γινόταν στην Ελλάδα μετά τα Επτάνησα (1864).   
 

 
  
 

Β. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της έκθεσης  ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
Τα μουσεία αναγνωρίζονται πλέον ως εγγενώς εκπαιδευτικοί θεσμοί μη τυπικής μάθησης και 

ως χώροι δημιουργίας όπου η γνώση και η μάθηση συνδυάζονται με την ψυχαγωγία. Ο επισκέπτης 
έχει κεντρική θέση στα σύγχρονα μουσεία, τα οποία επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον 
του και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία παραγωγής νοήματος.  

Μεγάλη έμφαση δίνεται στα εκπαιδευτικά εργαλεία που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, 
όχι μόνο για την υποστήριξη της μάθησης μέσα στο μουσείο, αλλά και για την παροχή δυνατοτήτων 
προετοιμασίας και εμβάθυνσης στη σχολική αίθουσα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί είναι μια από τις 
βασικές ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνονται τα εκπαιδευτικά εργαλεία για να τους 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 138 - 

 

ενδυναμώσουν και να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
αφετηρία τις μουσειακές συλλογές.  

Η περιοδική έκθεση ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ πέρα από την ιστορική και επιστημονική 
της διάσταση έχει και μια έντονη εκπαιδευτική διάσταση, την οποία ενισχύουν τα οπτικοακουστικά 
μέσα και οι νέες τεχνολογίες, τα διαδραστικά εκθέματα.  Από την  ημέρα που εγκαινιάστηκε η 
εκπαιδευτική διάσταση της περιοδικης έκθεσης πραγματώνεται με  τους εξής τρόπους: εκπαιδευτικές 
ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικές δράσεις για ΑμεΑ, ψηφιακές εκπαιδευτικές δράσεις, 
σεμινάρια για ενήλικες. 
 
 
Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις 

Υλοποιούνται για σχολικές ομάδες, για  ομοιογενείς ομάδες παιδιών και έφηβων, με πιο 
περιορισμένο αριθμό από την παραδοσιακή ξενάγηση, καθώς στόχος είναι να επιτευχθεί η αίσθηση 
της ομάδας και να προωθηθεί η έκφραση απόψεων από τους συμμετέχοντες. 

Οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στην έκθεση ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ προσανατολίζονται 
τόσο στην παροχή πληροφοριών για τα εκθέματα όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας 
στόχου που πρέπει να κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει ενεργά. 

Τα μουσειακά εκθέματα που προσεγγίζονται είναι λιγότερα από μια παραδοσιακή ξενάγηση, 
καθώς στόχος είναι κυρίως η συναισθηματική εμπλοκή της ομάδας. 

Είναι μια μορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αφήγηση και τη συζήτηση, 
όπου ο υπεύθυνος διεξαγωγής αλλάζει ρόλους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κινείται ανάμεσα σε 
καθοδηγητή και εμψυχωτή, παρουσιάζει τα εκθέματα παίρνοντάς τα ως αφορμή για την ανάπτυξη 
συζήτησης μέσα από ερωτήσεις που θέτει στα παιδιά.  

Διάλογος, λοιπόν, αναπτύσσεται κατά την εκπαιδευτική περιήγηση στην έκθεσή μας, με  την 
όλη διαδικασία να κατακτά μια ψυχαγωγική διάσταση μέσα από τον συμμετοχικό της χαρακτήρα. Σε 
κάποιες ενότητες της έκθεσης,  όπως πχ στους  Θεσσαλούς δασκάλους, ο εμψυχωτής έχει ήδη 
προετοιμάσει  κάποια βασικά ερωτήματα για να διατηρηθεί η ομαλή συνέχεια και συνοχή της 
διαδικασίας. Τα παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις κρατούν σημειώσεις. Ο σκοπός των κατευθυνόμενων 
ερωτήσεων είναι η ενεργοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των παιδιών ώστε να εκφραστούν 
για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, με τον τρόπο αυτό καθοδηγεί τη διαδικασία προσφέροντας 
βοήθεια για την έκφραση προσωπικών ιδεών και επιπλέων γνώσεων και πληροφοριών για την έκθεση, 
διευκολύνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία.  

Κατά την ξενάγηση στην ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ η συζήτηση έχει προβλεφθεί να  έχει 
εναλλαγές: άλλες φορές να σχολιάζει ο εμψυχωτής αμέσως τις απόψεις των συμμετεχόντων και άλλες 
να υποστηρίζει την ελεύθερη συζήτηση μεταξύ τους. Και φυσικά να τους παρέχει ερεθίσματα με 
ερωτήσεις και με δράσεις που θα τους βοηθούν να έρθουν σε επαφή. 

Μια άλλη πρακτική που ακολουθείται είναι τα παιχνίδια ρόλων, με πιο σύνηθες τα παιδιά να 
αναλαμβάνουν το ρόλο του ξεναγού-αφηγητή. 
Μέσα από τη διαδικασία της ξενάγησης επιτυγχάνεται κατά βάση η  ερμηνεία των μουσειακών 
αντικειμένων και η επικοινωνία.Σε αυτό συμβάλλει η εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου που 
βασίζεται στις ιδιότητες των αντικειμένων και στις δυνατότητες ερμηνευτικής προσέγγισής τους. Η 
προσέγγιση των αντικειμένων ξεκινάει με ερωτήσεις που στοχεύουν στη διερεύνηση αυτών των 
στοιχείων τους που μπορούν να γίνουν αντιληπτά μέσω των αισθήσεων, αυτών που σχετίζονται με τα 
φυσικά χαρακτηριστικά τους, την κατασκευή τους και ακολουθούν ερωτήσεις που προϋποθέτουν 
ερμηνείες για τη λειτουργία τους, τον σχεδιασμό τους και την αξία τους  

Ακολουθεί η έρευνα σε άλλα στοιχεία για τη διαμόρφωση της εικόνας των αντικείμενων ως 
φορέων διαφορετικών πληροφοριών και περιεχομένων, και στη συνέχεια η συζήτηση ως έναυσμα για 
επικοινωνία και έκφραση προσωπικών απόψεων και κρίσεων. 
Κατά αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης προβαίνει στη δική του ερμηνεία μέσα από μια αλληλεπίδραση 
με την ερμηνεία που έχει δοθεί στα εκθέματα από τους επιμελητές της έκθεσης. Η επικοινωνία σε 
αυτήν την περίπτωση έχει χαρακτήρα αμφίδρομο, διαδραστικό και συμμετοχικό.  
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Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Στο πλαίσιο της έκθεσης ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ  υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας   διαφορετικά είδη επιμέρους δραστηριοτήτων και μεθόδων υιοθετήθηκαν. Πιο 
συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Οι ήρωες και τα αντικείμενα της Ελληνικής Επανάστασης 
μας συστήνονται» που σχεδιάστηκε για μαθητές δημοτικού  συνδυάζει τη μέθοδο της αφήγησης με 
μια σύντομη ξενάγηση καθώς και μικρές επιμέρους ιστορίες, ενώ στη συνέχεια  αναπτύσσεται 
συζήτηση με την εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου.  Ολοκληρώνεται με ένα βιωματικό εργαστήριο.  

Η μεθοδολογική ποικιλία στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, εκτός του ότι 
δύναται να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, παρέχει δυνατότητες 
ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες των επισκεπτών, μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
μεθόδου. Στόχος των εκπαιδευτικών αυτών διαδικασιών είναι η διευκόλυνση της διανοητικής και 
συναισθηματικής πρόσβασης των μαθητών στις εκθεσιακές θεματικές μέσα από την παρότρυνση για 
ανακάλυψη των νοημάτων που ενυπάρχουν στα μουσειακά εκθέματα και στο σύνολο του εκθεσιακού 
χώρου, μέσα από τη δημιουργία συσχετισμών ανάμεσα στα εκθέματα και τη ζωή τους, την έκφραση 
προσωπικών ερμηνειών, την προώθηση της δημιουργίας και της έμπνευσης 

Σε περιπτώσεις παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα, μια ιστορία με στοιχεία της έκθεσης ενταγμένα σε αυτή και λίγα φανταστικά στοιχεία 
χρησιμοποιήθηκε ως αφόρμηση για την προσέγγιση συγκεκριμένων μουσειακών θεματικών με στόχο 
την πληροφόρησή τους, τη συναισθηματική τους εμπλοκή και την εμψύχωσή τους για να συμμετέχουν 
στη συνέχεια και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ένα μουσείο για όλους-Ειδικές δράσεις για Αμεα 

Με προσπάθεια να αλλάξει τις κυρίαρχες, συνήθως στερεοτυπικές, απόψεις απέναντι στην 
διαφορετικότητα και να συμβάλει στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες το ΛΙΜΛ 
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σχεδίασε το 2016 την Ειδική Δράση για Αμεα «Ένα Μουσείο για όλους». Εκπαιδευτικά προγράμματα 
και βιωματικές δράσεις υλοποιούνται για όλους ανεξαιρέτως μέσα και έξω από το κτιριακό κέλυφος 
του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου με σκοπό την άρση κάθε είδους διακρίσεων και αποκλεισμών.  

Στο πλαίσιο αυτό ειδικά σχολεία επισκέφθηκαν την έκθεση και παρακολούθησαν το σχετικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σε αυτήν την περίπτωση βασίστηκε στην εικονική μάθηση που 
λειτουργεί μέσω των εκθεμάτων, την συμβολική που συμβολοποιεί έννοιες μέσω των κειμένων  και 
την εμπειρική που λειτουργεί μέσω της διάδρασης των αισθήσεων, των εργαστηρίων, της συμμετοχής.  
 

Πιο συγκεκριμένα η υπεύθυνη που σχεδίασε και υλοποίησε την εκπαιδευτική αυτή δράση  
φρόντισε να προσδώσει νοήματα στα εκθέματα του μουσείου, να  αποκαλύψει τις σχέσεις που 
συνδέουν τα αντικείμενα μεταξύ τους και να συνθέσει τις επιμέρους πληροφορίες σε γνώσεις.  

Στόχος του προγράμματος ήταν να  κινητοποιήσουν όλες τις αισθήσεις μαζί με τις υπόλοιπες 
δεξιότητες ώστε να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση μέσα από διαδικασίες διαισθητικής και βιωματικής 
ενασχόλησης (χαρακτηριστικά της ενεργούς μαθησιακής διαδικασίας). Και φυσικά η μαθησιακή 
διαδικασία προσαρμοζόταν κάθε φορά στις ιδιαιτερότητές των παιδιών με αναπηρία στην επικοινωνία 
και έκφραση, στις έμφυτες κλίσεις που μπορεί να έχουν και στο βαθμό κατανόησής τους απέναντι στην 
πολυσημία του μουσειακού περιβάλλοντος. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο βιωματικό εργαστήριο όπου τα παιδιά έκαναν  σχετικές 
χειροτεχνίες που πήραν μαζί τους. Και σε αυτήν την περίπτωση οι νέες τεχνολογίες και τα διαδραστικά 
εκθέματα ενίσχυσαν την μουσειακή εκπαίδευση και ήρθαν να απαντήσουν στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
ΑμεΑ αφού η πολυαισθητηριακή προσέγγιση των εκθεμάτων με τη βοήθεια  ήχων ή εικόνων 
αποτέλεσαν για τα ΑμεΑ σημαντικά εργαλεία μέσα στο μουσείο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ψηφιακές δράσεις 
Ένα άλλος τρόπος  επικοινωνίας του Μουσείου με το κοινό του αλλά και διάχυσης της 

συγκεκριμένης έκθεσης ήταν οι εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 
διαδικτυακά με σχολεία της περιοχής, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και κανάλια και 
δημιουργώντας εναλλακτικές ψηφιακές εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια αυτών δόθηκε έμφαση στη 
Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή πριν και μετά την απελευθέρωση μέσα από παρουσίαση των 
εκθεμάτων της έκθεσης ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Η διαδικτυακή περιήγηση έγινε με την 
ανάπτυξη συζήτησης με τα παιδιά, εφαρμογή της μαιευτικής και παρουσίαση μικρών ιστοριών και 
αφηγήσεων γύρω από τα εκθέματα. 

Επίσης φύλλα εργασίας σχετικά με τα στοιχεία της συγκεκριμένης έκθεσης και οδηγίες για 
κατασκευές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του μουσείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Διαδικτυακή παρουσίαση-ξενάγηση πραγματοποιήθηκε επίσης για το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
των Φυλακών Λάρισας. 
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Σεμινάριο-επιμορφωτική ξενάγηση για εκπαιδευτικούς 
 
 
  Η επιμορφωτική δράση με θέμα «Ιχνηλατώντας τον παραδοσιακό πολιτισμό της Θεσσαλίας 
στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τα εκθέματα του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου 
Λάρισας» υλοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . 

Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στην έκθεση με παράλληλη παρουσίαση 
των τρόπων και των εργαλείων που η συγκεκριμένη έκθεση προσφέρει για την ανάδειξη και 
πραγμάτωση της εκπαιδευτικής της διάστασης. Φυσικά, καθόλη τη διάρκεια αναπτύχτηκε διάλογος  
της εισηγήτριας  με τους εκπαιδευτικούς, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και  αλληλεπίδραση των 
συμμετεχόντων μεταξύ τους, με την εισηγήτρια και με τα εκθέματα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Συμπεράσματα 
Η έκθεση ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21 ΘΕΣΣΑΛΙΑ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς 

μια περιοδική έκθεση μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά από ένα σύγχρονο Μουσείο και να δώσει 
πολλαπλά ερεθίσματα σε διαφορετικά ακροατήρια απαντώντας στις ιδιαιτερότητες ενός 
διαφοροποιημένου κοινού και αναπτύσσοντας  παράλληλες μουσειακές αφηγήσεις. Η συγκεκριμένη 
έκθεση με τον τρόπο που ήταν οργανωμένη και δομημένη προσέφερε στο κοινό γνώση, έμπνευση και 
ψυχαγωγία αλλά και επιπλέον ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που είχαν τεθεί 
εξαρχής επετευχθησαν σε μεγάλο βαθμό καθώς οι επισκέπτες και συμμετέχοντες στις  εκπαιδευτικές 
και επιμορφωτικές δράσεις, μικροί και μεγάλοι, βίωσαν μια ολοκληρωμένη και μοναδική μουσειακή 
εμπειρία.  
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Περίληψη  
Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου υπήρξε ανέκαθεν σημείο αναφοράς όλων των 
εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων του Έθνους. Μέσα σε αυτό το χώρο τα μοναστήρια της Παναγίας 
Ολυμπιώτισσας και Αγίας Τριάδας Σπαρμού δεν θα μπορούσε παρά να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην εξέλιξη και στην τελική έκβαση αυτών των αγώνων. Παράλληλα συνέβαλαν και στην 
πνευματική, πολιτιστική και εκπαιδευτική ανύψωση των κατοίκων της περιοχής. 
Σημαντικό ρόλο στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων της περιοχής Ελασσόνας διαδραμάτισε 
η Μονή της Ολυμπιώτισσας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Άνθιμο Ολυμπιώτη, ο οποίος υπήρξε μια 
από τις σπουδαιότερες μοναστικές φυσιογνωμίες της Ολυμπιώτισσας και στις υπηρεσίες που 
προσέφερε στην εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής. Στον αγώνα για την ανεξαρτησία 
διακρίθηκε έτερος ηγούμενος της Μονής, ο Αρσένιος Περραιβός, ο οποίος, αφού αγωνίστηκε σε 
όλη την επικράτεια της Ελλάδας, με το τέλος της επανάστασης επανήλθε στο Μοναστήρι. 
Τη μονή της Αγίας Τριάδας Σπαρμού ελάμπρυναν με την προσφορά τους στα γράμματα οι δύο 
σπαρμιώτες μοναχοί Γερμανός και Ιωνάς, ενώ σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης δουλείας η Μονή 
δεν έπαυσε να συνεργάζεται και να φιλοξενεί τους καπεταναίους του Ολύμπου. Στην επανάσταση 
του 1822, μάλιστα, η Μονή έπαιξε σημαντικό ρόλο και έγινε καταφύγιο των αγωνιστών. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ολυμπιώτισσα, Αγία Τριάδα Σπαρμού, εκπαίδευση, αγώνας για ανεξαρτησία 

 

 

Εισαγωγή 
  Στη μακραίωνη περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν ο ελληνισμός κινδύνευε να εξαφανιστεί, 
τα μοναστήρια του Ολύμπου υπήρξαν αρωγοί σε εκπαιδευτικές προσπάθειες και χώρος συντήρησης 
του εθνικού φρονήματος. Κατά την περίοδο αυτή οι έννοιες Ορθοδοξία και Έθνος ήταν ταυτόσημες. 
Έτσι, οι πρώτοι εκπαιδευτικοί πυρήνες λειτούργησαν μέσα σε μοναστήρια και η παιδεία που 
παρεχόταν στηριζόταν στις εκκλησιαστικές διδαχές. 

Σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθώ στην εκπαιδευτική και εθνική συμβολή των 
μοναστηριών της Παναγίας Ολυμπιώτισσας και της Αγίας Τριάδας Σπαρμού. 
 
 
Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας 

Η μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας βρίσκεται στην Ελασσόνα και είναι κτίσμα του 14ου αιώνα. 
Ο κώδικας 134 της Μονής κάνει μνεία για σχολείο το οποίο λειτούργησε στην Ολυμπιώτισσα 

γύρω στα 1580 (Λαζάρου, 1966). Στο τέλος, λοιπόν, του 16ου αιώνα, στην Ολυμπιώτισσα σύχναζαν 
παιδιά χριστιανών, για να μάθουν γράμματα και οι μοναχοί που είχαν κάποια παιδεία μετέδιδαν τις 
γνώσεις τους στους νέους της περιοχής. Τα παιδιά μάθαιναν γραφή και ανάγνωση, χρησιμοποιώντας 
τα ιερά κείμενα, την Οκτώηχο, τον Απόστολο, το Ψαλτήρι κ.ά. Ακόμη, διδάσκονταν και στίχους 
δημοτικών τραγουδιών. Στον ίδιο κώδικα, μάλιστα, αναφέρονται και ονόματα μαθητών, όπως: «Ο 
Μιχαλάκης εμμάθενε τα γράμματα εις την Εληπιότισσαν κε εύχεσθε κε μη καταράσθε» (sic), «Ο 
Γκικάκης κε ο μιχαλάκης κε ο νικολός εμάθεναν στο μοναστήρι» (sic). Επιπλέον, στο σχολείο 
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καταρτίζονταν στα εκκλησιαστικά και αγράμματοι ιεροδιάκονοι (Λαζάρου, 1966. Μπούμπας, 1963. 
Σκουβαράς, 1967). 

Σπουδαία υπηρεσία στην εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής προσέφερε ο Άνθιμος 
Ολυμπιώτης, μία από τις σπουδαιότερες μοναστικές φυσιογνωμίες της Ολυμπιώτισσας και της 
περιοχής Ελασσόνας το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. 

Ο Άνθιμος γεννήθηκε στο Λιβάδι Ελασσόνας γύρω στα 1737. Νωρίς έμεινε ορφανός και 
νεότατος οδηγήθηκε στην Ολυμπιώτισσα για να μονάσει. Αφού υπηρέτησε ως εφημέριος σε 
ελληνικές παροικιακές κοινότητες της Ουγγαρίας και της Βιέννης, στις 12 Οκτωβρίου 1777, 
επέστρεψε στην Ολυμπιώτισσα και το 1782 ίδρυσε σχολείο στη γενέτειρά του (Σκουβαράς, 1980). 

Ο Άνθιμος τα χρόνια που ήταν στη Βιέννη δεν έπαψε να μαζεύει χρήματα γι’ αυτό το σκοπό, 
όπως ο ίδιος σημειώνει σε κώδικα της Μονής. Το σχολείο ο Άνθιμος το προίκισε με σταθερό 
κεφάλαιο, ώστε να μισθοδοτείται από τους τόκους ο δάσκαλος, ένας από τους οποίους ήταν ο σοφός 
Τυρναβίτης Ιωάννης Πέζαρος. Τον Πέζαρο διαδέχθηκε στο σχολείο του Λιβαδίου ο μοναχός της 
Ολυμπιώτισσας Τιμόθεος Σπαρμιώτης (Βέλκος, 1992. Γκούμας, 1973). 

Εκτός αυτού, κι άλλος μοναχός της Ολυμπιώτισσας την τίμησε με το διδακτικό του έργο και 
την προσφορά του στην εκπαίδευση της περιοχής. Ήταν ο μοναχός Γερμανός Σανίδας, ο οποίος 
δίδαξε στο σχολείο της Τσαριτσάνης κατά τα έτη 1795 – 1798 (Οικονόμου εξ Οικονόμων, 1989). 

Η Ολυμπιώτισσα, όμως, δεν προσφέρει μόνο τους μοναχούς της ως δασκάλους, αλλά 
χρηματοδοτεί και τους δασκάλους που διδάσκουν σε σχολεία της περιοχής. Σε φύλλο της 
εφημερίδας «Ανατολικός Αστήρ» της Κωνσταντινούπολης, το 1885, δημοσιεύεται στατιστική για την 
κατάσταση της εκπαίδευσης στη μητρόπολη Ελασσόνας. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε «Ελασσών, 
κωμόπολις απέχουσα ημίσειαν ώραν της Τσαριτσάνης… υπάρχει δημοτική σχολή περιλαμβάνουσα 
40 μαθητάς, διδάσκει δε εν αυτή ο κ. Αντώνιος Παναγιώτου μισθοδοτούμενος υπό της ιεράς μονής 
Ολυμπιωτίσσης». Πιο κάτω διαβάζουμε «Βουβάλα: (σημερινή Άζωρος) απέχουσα ώρας 4 ½ και 
περιλαμβάνουσα 260 κατοίκους ορθοδόξους, τσιφλίκιον της ιεράς μονής της Ολυμπιωτίσσης, έχει 
δημοτικόν σχολείον με μαθητάς 100, διδάσκει δε εν αυτώ ο εκ Λειβαδίου Παπαθεόδωρος, 
απόφοιτος της εν Λειβαδίω ελληνικής σχολής, μισθοδοτούμενος υπό της ιεράς μονής 
Ολυμπιωτίσσης (Αδάμου, 1997α). 

Εκτός των εισφορών για τα διάφορα σχολεία, στην ανάπτυξη της παιδείας συνέβαλε και η 
βιβλιοθήκη της Μονής, αφού ήταν στην διάθεση όποιου ήθελε να μελετήσει και να καλλιεργηθεί. 
Πάνω στα φύλλα πολλών βιβλίων υπάρχουν σημειώσεις που δείχνουν ότι τα βιβλία δανείζονταν σε 
σπουδαστές και λόγιους. Χωρίς αμφιβολία η βιβλιοθήκη της Ολυμπιώτισσας συνέβαλε ώστε να 
διατηρηθεί η επαφή των μοναχών αλλά και των λαϊκών με τα γράμματα. Ο Άνθιμος, μάλιστα, όταν 
επέστρεψε από τη Βιέννη, δώρισε την  προσωπική του βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από 400 τόμους 
σπάνιων βιβλίων, στη βιβλιοθήκη της Μονής. Τέλος ας σημειωθεί ότι υπηρεσία στην παιδεία 
προσέφερε ο Άνθιμος και με το συγγραφικό του έργο, αφού αναφέρεται ως συγγραφέας βιβλίων 
θεολογικού και πνευματικού περιεχομένου. 

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Μονής και στους εθνικούς αγώνες για την ανεξαρτησία. Σε 
όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Ολυμπιώτισσα προσέφερε τεράστια ποσά στους Κλέφτες και 
Αρματολούς, όπως στον Νικοτσάρα, τον Κώστα Τζαχείλα, τον Βλαχοθόδωρο και σε άλλους 
(Μπούμπας, 1993). 

Αυτός όμως που αγωνίστηκε περισσότερο είναι ο ηγούμενος Αρσένιος Περραιβός. Ο ίδιος ο 
Αρσένιος σε χειρόγραφο σημείωμα, του 1813, στον κώδικα 220 της Ολυμπιώτισσας, γράφει ότι τον 
κατηγορούν γιατί, όπως λέει, «εγώ εχάλασα το βιλαέτι της Σουλτάνας», και ότι οι εχθροί του, κάποιοι 
προεστοί της περιοχής, θέλουν να τον εξορίσουν (Βέλκος, 1994). Βιλαέτι της Σουλτάνας ονομαζόταν 
η περιφέρεια Ελασσόνας, επειδή ήταν κτήμα της μητέρας του Σουλτάνου. Ο Αρσένιος, λοιπόν, είχε 
συμμετάσχει ενεργά στο κίνημα του Βλαχάβα στη Θεσσαλία. Κατά τη διάρκεια του κινήματος, 
μάλιστα, οι επαναστάτες έδιωξαν από τα κτήματα της Σουλτάνας (της περιοχής Ελασσόνας, δηλαδή) 
τις μικρές τουρκικές φρουρές και ελευθέρωσαν, έστω και προσωρινά, την περιοχή Χασίων, όπου 
βρίσκονταν και τα τσιφλίκια της Ολυμπιώτισσας Τσαπουρνιά, Φαρμάκη, Βουβάλα (Άζωρος) και 
Βούρμπα (Μηλέα) (Σκουβαράς, 1967. Βέλκος, 1994). 
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Το 1815 ο Αρσένιος παραιτήθηκε από το αξίωμα του ηγουμένου και δεν εμφανίζεται στον 
κώδικα της Ολυμπιώτισσας έως το 1830, οπότε επιστρέφει στο μοναστήρι και γίνεται πάλι 
ηγούμενος. Για τη δράση του Αρσένιου κατά την δεκαπενταετία αυτή υπάρχουν λίγες αλλά 
διαφωτιστικές και κατατοπιστικές μαρτυρίες. Κατ’ αρχάς πηγαίνει στη Βιέννη, όπου μυείται στη 
Φιλική Εταιρεία και πολεμά στη Μολδοβλαχία στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους (Φάκελος Γενικής Γραμματείας, φ. 96) υπάρχει βεβαίωση την οποία υπογράφει 
ο «κατά την Ανατολικήν Ελλάδα Στρατάρχης» Δημήτριος Υψηλάντης, στις 8 Ιουνίου 1826, στην οποία 
αναφέρονται οι υπηρεσίες του Αρσένιου στον αγώνα για την ανεξαρτησία (Βέλκος, 1994). 

Επιπλέον, στο χειρόγραφο βιογραφικό λεξικό του Γεωργίου Γαζή αναφέρεται: «Αρσένιος 
αρχιμανδρίτης Περραιβός εκ Τεμπών της Θεσσαλίας εχρημάτισεν σύμβουλος του Υψηλάντου εν 
Βλαχία, αδελφός ων του περιφήμου Χρισ. Περραβού. Γέρων σεβάσμιος δια την αρετήν και 
φιλογένειάν του. Αναπαύεται δε ήδη, αφού μετέσχεν όλου του αγώνος εν Ελλάδι, εις το 
Μοναστήριον Ελασσώνος». Όπως βλέπουμε, ο συντάκτης του χειρογράφου γνωρίζει πως ο Αρσένιος 
έχει επιστρέψει ήδη στην Ολυμπιώτισσα μετά τον Αγώνα του ’21, γύρω στα 1830 (Βέλκος,  1994). 

Μια ακόμη μαρτυρία για τη δράση του Αρσένιου κατά το διάστημα που λείπει από το 
μοναστήρι αποτελεί το πιστοποιητικό που χορηγήθηκε στον Ολύμπιο  αγωνιστή Γεώργιο Νικολάου, 
στις 22 Ιουνίου 1823, στην Τριπολιτσά, το οποίο υπογράφει, μεταξύ άλλων, και ο αρχιμανδρίτης 
Περραιβίας. Θεωρείται βέβαιο ότι πίσω από αυτό το ψευδώνυμο βρίσκεται ο  ηγούμενος Αρσένιος 
(Βέλκος, 1994). 

Τέλος, το 1827 και 1828 συναντάμε τον Αρσένιο, στη Σκόπελο να βοηθά στη μεταφορά 
γυναικόπαιδων από τη Μακεδονία στη Νότια Ελλάδα. 
Βλέπουμε, λοιπόν, τον Αρσένιο παρόντα σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης του ’21. Όταν 
επέστρεψε στην Ολυμπιώτισσα, το 1830, έγραψε στον κώδικα με μεγάλη προσοχή τα 
δεινοπαθήματά του και τήρησε σιγή για τα χρόνια της απουσίας του, για να μη επισύρει την 
εκδικητική μανία των Τούρκων και γίνει αφορμή να καταστραφεί το Μοναστήρι. Υπενθυμίζεται ότι η 
περιοχή της Ελασσόνας ήταν υπό την κυριαρχία των Οθωμανών έως το 1912. 

Οι επαναστάσεις όμως στις τουρκοκρατούμενες περιοχές δεν σταμάτησαν και κατά τη 
διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, η Ολυμπιώτισσα καλείται να παίξει πάλι εθνικό ρόλο. Ένα από τα 
σημεία διακίνησης όπλων ήταν και η περιοχή της Ελασσόνας. Οι ανταρτικές ομάδες που μετέφεραν 
τα όπλα κινούνταν συνήθως νύχτα για λόγους ασφάλειας. Όταν έφταναν στη Μονή Βαλέτσικου, η 
οποία βρισκόταν στα σύνορα του ελεύθερου ελληνικού κράτους με τα κατεχόμενα από τους 
Οθωμανούς εδάφη, οι μοναχοί ειδοποιούσαν με συνθηματικές φωτιές τους μοναχούς της 
Ολυμπιώτισσας και αυτοί με τη σειρά τους ειδοποιούσαν το ελληνικό προξενείο της Ελασσόνας 
(Αδάμου, 1989). 
 
Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού 

Η μονή της Αγίας Τριάδας Σπαρμού βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά του Ολύμπου, σε 
υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων κοντά στο χωριό Σπαρμός Ελασσόνας. 
Ιδρύθηκε πιθανώς στα μέσα του 16ου αιώνα και έγινε κοινόβιο με πράξη του πατριάρχη Παρθένιου 
το 1640 (Σκουβαράς, χ.χ.α). 

Από τα πρώτα ακόμη χρόνια της ίδρυσής της στο εργαστήριο της Μονής αντιγράφονται 
πλήθος χειρογράφων, τα οποία σώζονται στη μονή της Ολυμπιώτισσας. Στη μονή της Αγίας Τριάδας 
Σπαρμού ανήκουν 48 χειρόγραφοι κώδικες που περιέχουν βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, μουσικά, 
νομοκανονικά κείμενα, γλωσσικά, μαθηματικά και άλλα έργα. Στο βιβλιογραφικό εργαστήριο της  
Μονής, λοιπόν, διασώζεται η ελληνική γραμματεία με την αντιγραφή πρωτότυπων κειμένων. 

Η πνευματική δράση αξιόλογων ιερομένων της Μονής φανερώνει την πνευματική της 
ακτινοβολία στην περιοχή και κυρίως στην Τσαριτσάνη, τα σχολεία της οποίας ενισχύονται σε 
διδακτικό προσωπικό, αλλά και οικονομικά από τη μονή Σπαρμού. Ονομαστός λόγιος της Μονής 
ήταν ο ιερομόναχος Γερμανός Κρητικός ο οποίος πέθανε το 1760. Γνώριζε την ελληνική, γαλλική, 
ιταλική, αραβική, τουρκική και αλβανική γλώσσα, ήταν έξοχος μουσικός και συνέγραψε έργο για την 
κρητική μουσική. 
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Περισσότερο, όμως, ελάμπρυναν τη Μονή με την προσφορά τους στα γράμματα και στην 
παιδεία του Έθνους, οι δύο Σπαρμιώτες μοναχοί, Γερμανός και Ιωνάς. 

Ο Γερμανός Σπαρμιώτης ήταν Θεσσαλός στην καταγωγή, λόγιος και διδάσκαλος που έζησε 
τον 18ο αιώνα μέχρι το 1814. Για τον ακριβή τόπο και χρόνο της γέννησής του δεν γνωρίζουμε κάτι. 
Σίγουρο όμως είναι ότι φοίτησε στη σχολή του Τυρνάβου και είχε δασκάλους πρώτα τον ιερομόναχο 
Ματθαίο και ύστερα τον δάσκαλο του Γένους Κωνσταντίνο Κούμα, κατά την περίοδο της σχολαρχίας 
του στη Λάρισα (Σκουβαράς, χ.χ.β). 

Η μαθητεία του Γερμανού κοντά στον Κούμα είχε μεγάλη επίδραση στην πνευματική του 
συγκρότηση. Παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις παραδόσεις του φωτισμένου δασκάλου του, 
αντιγράφει χειρόγραφα και συγκροτεί μικρή ατομική βιβλιοθήκη, παραγγέλνοντας από την Ευρώπη 
λεξικά και σχολιασμένες εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Ο Γερμανός είχε τη φήμη 
καταρτισμένου και σοφού δασκάλου, ασχολούνταν δε και με την αντιγραφή κωδίκων, μερικοί από 
τους οποίους βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της μονής Ολυμπιώτισσας και περιέχουν έργα των 
Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, Ησιόδου, Θεοκρίτου, Καλλιμάχου, επιστολές Συνεσίου 
του Κυρηναίου, Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων. Δικό του, μάλλον, έργο είναι και το ανώνυμο 
«Βιβλιάριον συνοπτικής γεωγραφίας», που περιέχεται στον κώδικα αριθμ. 43 της μονής 
Ολυμπιώτισσας. 

Μια άλλη μορφή της μονής Σπαρμού υπήρξε ο ιερομόναχος Ιωνάς ο οποίος ονομαζόταν και 
κοντός ή Καμαριώτης. Γεννήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στο Λιβάδι Ελασσόνας ή στο χωριό 
Σπαρμός της ίδιας περιοχής (Σκουβαράς, χχγ). Κατά άλλη άποψη ήταν επτανήσιος ο οποίος 
διασχίζοντας τη Στερεά Ελλάδα, φτάνει στον Όλυμπο και εντάσσεται στο Μοναστήρι, όπου 
χειροτονείται αργότερα ιερέας (Αδάμου, 1979 & 1994). Δάσκαλος του Ιωνά υπήρξε ο γνωστός 
Τυρναβίτης λόγιος της εποχής, Ιωάννης Πέζαρος. 

Ο Ιωνάς δίδαξε σε πολλά σχολεία της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, όπως στο Λιβάδι, την 
Τσαριτσάνη, τη Θεσσαλονίκη, το Βελβεντό και τα Αμπελάκια. Στο μοναστήρι του Σπαρμού, κοντά 
στον Ιωνά, μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα ο μετέπειτα πολέμαρχος και λόγιος Χριστόφορος 
Περραιβός, με τον αδελφό του Αρσένιο, μετέπειτα ηγούμενο της μονής Ολυμπιώτισσας. Μεταξύ 
άλλων, μετέπειτα λόγιων μαθητών του, συγκαταλέγονται ο ιεράρχης Χρύσανθος Βέροιας και κατόπιν 
Σερρών και ο Κοζανίτης Γεώργιος Σακελλάριος. Εκτός από την Ελλαδικό χώρο, ο Ιωνάς Σπαρμιώτης 
δίδαξε και στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, το έτος 1803, όπως μας πληροφορεί ο 
φίλος του Κωνσταντίνος Κούμας (Σκουβαράς, χ.χ.γ). 

Ο Ιωνάς είναι ο βιβλιογράφος αρκετών κωδίκων που σώζονται στη βιβλιοθήκη της 
Ολυμπιώτισσας, ενώ σημαντικό υπήρξε και το μεταφραστικό του έργο. Μετέφρασε έργα κυρίως 
μαθηματικού περιεχομένου, μεταξύ των οποίων και το γνωστό έργο «Σύνοψις των κωνικών τομών 
Γουίδωνος του Γρανδή», το οποίο είχε τυπωθεί στη Βιέννη το 1802. 

Εκτός από την πνευματική προσφορά, σημαντικός ήταν ο ρόλος της Μονής και στους 
εθνικούς αγώνες. Σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης δουλείας, η Μονή είχε καλές σχέσεις με τους 
κλεφταρματωλούς. Ο Γάλλος αρχαιολόγος και περιηγητής Leon Alexandre Heuzey, που επισκέφθηκε 
το Μοναστήρι στα μέσα του 19ου αιώνα, γράφει στο βιβλίο του Le Mont Olympe et l’ Acarnanie, το 
οποίοι εκδόθηκε το 1860, στο Παρίσι, ότι το Μοναστήρι δεν κλείνει ποτέ τις πόρτες του στους 
Κλέφτες (Heuzey, 1860). Πράγματι, αυτό αληθεύει αφού στον κώδικα αριθμ. 63, της μονής 
Ολυμπιώτισσας υπάρχει ενθύμηση του 1776, στην οποία αναφέρεται η φιλοξενία αρματολών στο 
μοναστήρι του Σπαρμού. 
Στον κώδικα αριθμ. 39, επίσης της μονής Ολυμπιώτισσας μνημονεύεται η σχέση της μονής Σπαρμού 
με τους Ταμπάκηδες και Τζαχειλαίους, γνωστές οικογένειες κλεφταρματολών του 18ου και 19ου 
αιώνα. Αυτοί αναφέρονται ως αφιερωτές του Μοναστηριού, ενώ  υπάρχουν αρκετές ενθυμήσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες προσφέρουν χρήματα ή και ζώα για τη μνημόνευση των ονομάτων τους ή 
ονομάτων πεθαμένων συγγενών τους. 

Ο Ιωνάς και οι άλλοι δάσκαλοι της Μονής σφυρηλατούν στους  μαθητές τους την εθνική 
συνείδηση και τους προετοιμάζουν για την εξέγερση του 1821. Στην επανάσταση του 1822, στον 
Όλυμπο, η μονή της Αγίας Τριάδας Σπαρμού πρωτοστάτησε και έγινε σημείο αναφοράς των 
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επαναστατών, τόπος συγκέντρωσης και καταφύγιό τους, οι ηγούμενοι δε και οι μοναχοί βρίσκονταν 
σε διαρκή συνεννόηση με τους καπεταναίους του Ολύμπου (Οικονομίδης, 1971). Ο Ιωνάς 
Σπαρμιώτης, μάλιστα, συνέβαλε ενεργά στην επανάσταση του Ολύμπου (Αδάμου, 1979 & 1994). 

Κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα αναφέρονται πολλές διελεύσεις σωμάτων 
μακεδονομάχων από τη Μονή. Την ίδια περίοδο η Μονή λειτουργεί ως τόπος συγκέντρωσης όπλων 
προς διανομή στους κατοίκους της περιοχής. Με ειδικό σήμα, το μακεδονικό τμήμα που εδρεύει 
στην Αθήνα, στις 19/2/1904, πληροφορεί την τοπική επιτροπή του Μακεδονικού Αγώνα για την 
αποστολή 150 τυφεκίων. Διαβάζουμε στο σήμα, ότι 29 από αυτά αποστέλλονται στη μονή Σπαρμού, 
για τον εξοπλισμό των κατοίκων της περιοχής (Αδάμου, 1997β). 
 
 
Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους του ελληνισμού, 
την Τουρκοκρατία, τα δύο αυτά μοναστήρια του Ολύμπου συνέβαλλαν, όσο τους επέτρεπαν οι 
περιστάσεις, στη διατήρηση της γλώσσας και στην επίτευξη των εθνικών στόχων. 

Η μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας αναμφίβολα υπήρξε το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο 
της περιοχής Ολύμπου σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο ηγούμενος Άνθιμος προσφέρει την 
περιουσία του για την ίδρυση σχολείου στη γενέτειρά του Λιβάδι, ενώ σχολείο διατηρούσε και η 
Ολυμπιώτισσα, όπως συνάγεται από κώδικες της Μονής. Άλλη σπουδαία μορφή της Μονής ήταν ο 
αρχιμανδρίτης Αρσένιος, ο οποίος υπήρξε μεγάλος αγωνιστής για την ελευθερία κατά την 
επανάσταση του 1821. 

Πολύτιμη ήταν και η συμβολή της μονής της Αγίας Τριάδας Σπαρμού, οι μοναχοί της οποίας 
αντιγράφουν πλήθος χειρόγραφων κωδίκων, συμβάλλοντας έτσι στη διάσωση της ελληνικής 
γραμματείας. Η πνευματική ακτινοβολία της, όμως, οφείλεται στη δράση των δύο μοναχών, 
Γερμανού και Ιωνά, οι οποίοι είναι οι σοφοί δάσκαλοι, που ενσταλάζουν στην ψυχή των μικρών 
παιδιών την θρησκευτική συνείδηση και την ελληνική παιδεία. Αγαστή υπήρξε η συνεργασία των 
μοναχών της Μονής με τους Κλέφτες του Ολύμπου, ενώ κατά τους εθνικούς αγώνες η Μονή 
χρησιμοποιήθηκε και ως αποθήκη οπλισμού. 
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Περίληψη 
ΑΓΡΑΦΑ. Ένας χιλιοτραγουδισμένος τόπος για τους αμέτρητους αγώνες και τις μεγάλες θυσίες στην 
άνθηση των Γραμμάτων και των Τεχνών. Σε καιρούς χαλεπούς και κυρίως στην Τουρκοκρατία στάθηκαν 
προπύργια του Ελληνισμού, όταν όλα «τα’ σκιαζε η φοβέρα και πλάκωνε η σκλαβιά, στα Άγραφα 
συγκροτούνταν το στρατόπεδο του Έθνους  που προετοίμαζε το Γένος για τη λευτεριά του. 
Οι αγώνες των κλεφταρματολών σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η άνθηση των Γραμμάτων στις 
περίφημες Σχολές των Αγράφων, το «Ελληνομουσείο» των Βραγγιανών, οι Σχολές στα μεγάλα 
μοναστήρια της Πέτρας και της Κορώνας της Τατάρνας, της Βράχας, αποτέλεσαν τους πνευματικούς 
φάρους της Ρωμιοσύνης. 
Θα έλεγε κανείς πως το ελληνικό πνεύμα κυνηγημένο από παντού σκαρφάλωσε σ’ αυτά τα βουνά, 
φώτισε σαν σπίθα για να προετοιμάσει την εξόρμηση της κλεφτουριάς των Αγράφων. Εδώ ήταν το 
κέντρο της κλεφτουριάς, όλης της Ρούμελης και της δυτικής Θεσσαλίας. Λημέρια του Κατσαντώνη με 
τα παλληκάρια του. Πατρίδα και λημέρια του Καραϊσκάκη. Πολυάριθμοι αγωνιστές, γνωστοί και 
άγνωστοι γαλουχήθηκαν στο ηρωικό κι ανυπόταχτο πνεύμα των Ελεύθερων Αγράφων. 
Τα ξακουστά τραγούδια των Αγράφων που αναφέρονται στις μορφές της Ελληνικής Επανάστασης και 
στα κατορθώματά τους μπορούν να λειτουργήσουν ως διδακτικό υλικό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
διότι είναι απαραίτητα στην κατανόηση της Ελληνικής Ιστορίας ως αναγκαία συμμετοχή και βιωματική 
σχέση στο παρόν. Ένα παράδειγμα είναι η συμμετοχή των παιδιών σε χορωδίες σε απαγγελίες και σε 
ατομικό τραγούδι. 
Η αξιοποίηση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως είναι τα 
Αγραφιώτικα τραγούδια της Επανάστασης του 1821, θα στηρίζει πάντα την οικοδόμηση της 
πολιτιστικής ταυτότητας των μαθητών, παιδαγωγικό αίτημα αναγκαίο σήμερα στην ειρηνική και 
ισότιμη συνύπαρξη με άλλες δυνάμεις. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Άγραφα, δημοτικά τραγούδια, Θεσσαλία, εκπαίδευση, λαϊκός πολιτισμός 

 
 
Εισαγωγή 

Όσοι δεν γνώρισαν τ’ Άγραφα, ας μην τα φαντάζονται ότι είναι απάτητοι κι άγριοι τόποι. 
Είναι η πιο όμορφη και μεγαλόπρεπη ορεινή περιοχή της χώρας. Πάνω από εξήντα χωριά, χωμένα 
στις βαθιές σκιερές χαράδρες, αποτελούν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το φυτώριο της 
κλεφτουριάς στην καρδιά της σκλαβωμένης πατρίδας. Εδώ κατέφευγαν, αρματώνονταν κι έπαιρναν 
δύναμη όσοι αγωνίζονταν για τη λευτεριά καθώς πρόσταζε και το δημοτικό τραγούδι. 
     ‘’Να γίνεις κλέφτης στ’ Άγραφα κι αρματωλός στο Βάλτο.’’ 
Στα χρόνια της Τουρκικής σκλαβιάς αναπτύχθηκε το πνευματικό κέντρο που συντήρησε τα ελληνικά 
γράμματα μέσα στο σκοτάδι. Εδώ η λαϊκή μούσα έπλασε τα όμορφα κλέφτικα τραγούδια που 
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εκφράζουν τον ηρωισμό, την αντοχή, τις αφάνταστες θυσίες των αγωνιστών, τη μεγαλοπρέπεια των 
βουνών που ανάμεσά τους γεννήθηκαν και έζησαν τα γεμάτα βουνίσια μοσχοβολιά και κλέφτικη 
λεβεντιά τραγούδια, κατακτώντας αργότερα την ψυχή ολόκληρου του ελληνικού λαού. 
       ‘’Έχετε για ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες και σεις Τζουμέρκα κι Άγραφα παλληκαριών 
λημέρια’’. 

Το δημοτικό τραγούδι του ’21 ξεκινάει και διαμορφώνεται μέσα στο φλογερό καμίνι της 
εθνεγερσίας. Συγκλονιστικά γεγονότα και μορφές του ξεσηκωμού, δίνουν αφορμή σε λαϊκούς 
ανθρώπους με έντονο το ποιητικό αίσθημα μέσα τους να συγκροτήσουν το μοναδικό ποιητικό 
θησαύρισμα του λαϊκού ποιητικού λόγου. Είναι βέβαιο ότι οι Μουσικολόγοι ή οι δάσκαλοι της 
μουσικής όπως μας λένε θα κάνουμε το θαύμα στην αναβίωση των δημοτικών τραγουδιών των 
Θεσσαλικών Αγράφων, ώστε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την αγάπη για τη δημοτική ποίηση για να 
μην την αποφεύγουν και να μη μιλούν απαξιωτικά γι’αυτή.  
 
 
Ιστορική Αξία 

Ο Γιώργος Λαμπρινός συνδέει το δημοτικό τραγούδι με τον λαϊκό αγώνα που έχει στόχο την 
απολύτρωση από τον Τούρκο. Δίνει σ’ αυτό ιστορικο-πολιτική  και κοινωνική διάσταση για το 
θεμέλιωμα της λευτεριάς και την πραγματοποίηση των οραμάτων του ραγιά για το ξαναζωντάνεμα της 
Ρωμιοσύνης.  

Και ο Κόντογλου θα πει: Άνθρωπος που δε νιώθει στα κατάβαθα της καρδιάς του τα δημοτικά 
τραγούδια, δεν είναι σε θέση να νιώσει αληθινά την Επανάσταση του ’21.  

Το δημοτικό τραγούδι γενικά αντιμετωπίζεται εντελώς τεχνολογικά, περισσότερο ως ποιητικό 
κείμενο παρά σαν τραγούδι. Η σημερινή πραγματικότητα στέκεται μάλλον αρνητικά απέναντι στη 
δημοτική ποίηση και στο δημοτικό τραγούδι που το θέλει μάλλον μουσειακό είδος για να το 
χρησιμοποιεί όταν το χρειάζεται. Μέσα από τα τραγούδια του ’21 βγαίνει η ίδια η ψυχή του λαού μας, 
πεντακάθαρη και ατόφια, πηγή δημιουργική και ανάσα καινούργιας ζωής. Βγαίνει το μέγα δίδαγμα της 
λευτεριάς. Το διάβασμά τους, η μελέτη τους, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα παιδιά της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο η ευεργετική ιστορική αναδρομή και διδαχή, είναι μια ενδυνάμωση της 
εθνικής μας αυτογνωσίας. 

Το παραδοσιακό τραγούδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής παράδοσης που ζυμώθηκε 
με τη νεότερη ελληνική ιστορία με κυριότερο σταθμό την περίοδο της Επανάστασης του 1821. Ο 
μηχανισμός παραγωγής παρέμεινε ζωντανός μετά την απελευθέρωση και παραμένει μέχρι και 
σήμερα.  

Το δημοτικό τραγούδι του 1821 ως ποιητική και μουσική έκφραση της λαϊκής ψυχής των 
Ελλήνων, αποτελεί το καταστάλαγμα της λαϊκής ευαισθησίας εκφράζοντας συναισθήματα, 
ανθρώπινες καταστάσεις και γεγονότα που προκαλούν συγκίνηση.  

Ως αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής παράδοσης, ζυμώθηκε με τη νεότερη ελληνική ιστορία, 
αποτελώντας ένα πολύτιμο συστατικό της ιστορικής πορείας του τόπου διατηρώντας ζωντανή τη 
μνήμη και συνείδηση. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η γνωριμία και η επαφή των μαθητών με το 
δημοτικό τραγούδι, μέσω της διδασκαλίας τους σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Μια καινοτόμος 
πρακτική για να αγαπήσουν τα παιδιά τα δημοτικά τραγούδια, είναι η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας 
σε ένα πλαίσιο Βιωματικών Δράσεων. Στη συγκεκριμένη πρόταση εμπλέκονται τα μαθήματα της 
Ιστορίας, της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, η Ιστορία συνδέεται 
με το περιεχόμενο της Ιστορίας όλων των τάξεων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας την 
ιστορικότητα του τοπίου και την οργανική σχέση του με τον άνθρωπο. Η διδασκαλία της βοηθά το 
μαθητή να αναπτύξει κριτική ιστορική συνείδηση, να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον, να 
διατυπώνει υποθέσεις εργασίας, να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους 
για τους οποίους τα πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, να 
συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του και να αναπτύσσει 
ερευνητικές δεξιότητες, βοηθώντας έτσι, στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 
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Η εκπόνηση ενός σχεδίου διδασκαλίας στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας θα χαρίσει στα παιδιά 
το «ωραίο ταξίδι» μέσα από το οποίο θα ανακαλύψουν την αξία και τη γοητεία ενός γνωστικού 
αντικειμένου εξαιρετικά σημαντικού για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των κοινωνικών 
δεξιοτήτων τους ως μελλοντικών ενεργών πολιτών.  
 
 
Παιδαγωγική Αξία των Δημοτικών Τραγουδιών του 1821 

Οι Μουσικολόγοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πιστεύω ότι πρέπει να στραφούμε α) στην 
καταγραφή, συγκέντρωση και έντυπη ή ψηφιακή έκδοση των δημοτικών τραγουδιών των Αγράφων 
που θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, να φτάνουν ως μουσική σε όλα τα παιδιά γιατί το δημοτικό τραγούδι 
είναι παιδεία, γλώσσα και μουσική ρυθμός και ήχος. β) Στην ιστορική και αισθητική μελέτη των 
τραγουδιών με σκοπό την ανάδειξη της μοναδικότητάς τους γιατί η σύλληψη και ο λυρισμός τους, οι 
υπερρεαλιστικές εικόνες και οι αστραφτεροί στίχοι τους συναγωνίζονται όπως λέγεται, τα λαμπερά 
γλυπτά του Παρθενώνα.  
      ‘’Σείστηκε Μάνα, σείστηκε, τρέμουν και τα Βαρδούσια, 
        Τρέμει κι η μαύρη Ρούμελη απ’ τον Καραϊσκάκη.  
        Την εκστρατειά οπώκαμε να πάγη στην Αθήνα 
        Τα βιλαέτια τόμαθαν κι ούλοι καπεταναίοι.’’ 
 
 
      ‘’Για πάρτε με και σύρτε με μες το έρημα τσαδίρι 
        Να πλύνω τη λαβωματιά και πάλι οπίσω να’ρθω. 
       Τον κλαίει η μαύρη ρούμελη τον κλαίει ο κόσμος όλος. 
       Τον κλαίουν όλοι οι Έλληνες και οι καπεταναίοι. 
       Τι ειν’ τούτο το κακό που πάθαμε, τούτο το καλοκαίρι! 
      Τον Αρχηγόν μας χάσαμε, τον ήρωα Καραϊσκο!’’ 
 
Απαραίτητα κρίνω:    

• Να γίνει δραματοποίηση των δημοτικών τραγουδιών των Θεσσαλικών Αγράφων και να 
παρουσιαστούν σε όλα τα παιδιά του Σχολείου. 

• Να γίνει σύνταξη ερωτηματολογίου για τα βήματα που ακολούθησαν στις συνεντεύξεις των 
πληροφορητών. 

• Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκεντρώσουν ηχογραφημένα τραγούδια 
από διάφορους παραδοσιακούς τραγουδιστές. 

• Να γίνει προβολή μέσα από τον τοπικό τύπο των μουσικών αυτών δραστηριοτήτων. 

• Να γίνει προμήθεια μουσικών οργάνων και διαφόρων ηχητικών αντικειμένων που θα 
χρησιμοποιούν οι μαθητές άνετα (τρίγωνο, ντέφι, ταμπούρλα και πιθανόν άλλα όργανα που 
γνωρίζουν και παίζουν οι μαθητές). 

Και βέβαια χρειάζεται μια μεθοδολογική και μουσική καλλιέργεια. Εμείς οι νέοι εκπαιδευτικοί 
Μουσικολόγοι έχουμε μεράκι γι’αυτό. 
Πιστεύουμε από τα δημοτικά τραγούδια των Θεσσαλικών Αγράφων βγαίνει η ίδια ψυχή των 
Θεσσαλών. Πεντακάθαρη κι ατόφια. Πηγή δημιουργική κι ανάσα καινούργιας ζωής. Βγαίνει το 
μεγάλο δίδαγμα της λευτεριάς. Η μετάδοσή τους στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εποχή μας.  
 

Μεθόδευση 

• Διαβάζουμε με τα παιδιά Αγραφιώτικα Δημοτικά τραγούδια. 

• Ακούμε τα Αγραφιώτικα τραγούδια από τα διαδίκτυο. 

• Διαβάζουμε ένα τραγούδι και ψάχνουμε με τα παιδιά να βρουν 
Α) τις εικόνες του 
Β) τα αισθήματα (χαρούμενο ή λυπημένο) 
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Γ) εάν τους αρέσει και γιατί 
Δ) απομνημονεύουμε τραγούδια. 

       
Σκοπός 

• Γνωριμία και εξοικείωση με τον τόπο τους που αφορούν: 

• Τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν. 

• Τους ανθρώπους που τον κατοικούν και την προέλευσή τους 

• Το φυσικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά του προβλήματα. 

• Την οικονομική ζωή και τα επαγγέλματα των κατοίκων. 

• Τα μνημεία, τις Βιβλιοθήκες και τα μουσεία. 

• Τις προφορικές παραδόσεις. 

• Τα γραπτά κείμενα που μιλούν για τον τόπο τους. 

• Τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. 

• Σύνδεση με τις παλαιότερες γενιές (γονείς, παππούδες), οι οποίες είναι φορείς συλλογικής 
μνήμης. 
 
Σαν βασικοί πληροφοριακοί οδηγοί για παιδιά θεωρώ α) το Εγχειρίδιο τοπικής ιστορίας των 

συγγραφέων Γριβέλλα, Καραφύλλη, Μαγόπουλου που εξέδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Καρδίτσας. β) Συλλογές Δημοτικών Τραγουδιών των Αγράφων. 

Το σχολείο οφείλει να εκπονήσει ή να υιοθετήσει ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε 
να γνωρίζουν τα παιδιά μας την προφορική λαϊκή παράδοση με τρόπο έγκυρο και υπεύθυνο. Γενικά τα 
σχολεία, οφείλουν να ανοίξουν τις πόρτες και να φιλοξενούν συχνά στις αίθουσές τους, τους λαϊκούς 
ανθρώπους, τους αφηγητές τους παραμυθάδες, τους τραγουδιστές. Έτσι τα παιδιά χωρίς να 
απομακρυνθούν από τη σύγχρονη γνώση και πραγματικότητα συνδέονται άμεσα με τους δημιουργούς 
και φορείς του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μας. Ιδιαίτερα για την περιοχή του 
νομού Καρδίτσας η ζώσα προφορική παράδοση είναι μέγας πλούτος. Αυτόν τον πλούτο καλούμαστε 
όλοι ο καθένας από τη θέση του, να αναδείξουμε και παραδειγματικά να προβάλλουμε στον ευρύτερο 
Ελλαδικό χώρο.  
 
 
Συμπεράσματα  

Τα περισσότερα που γνωρίζουμε για την πορεία και τις περιπέτειες του λαού μας στους 
σκοτεινούς αιώνες της Τουρκοκρατίας προέρχονται κυρίως από: Απομνημονεύματα αγωνιστών, από 
τη λαϊκή παράδοση και από το Δημοτικό Τραγούδι. Ασφαλέστερη πηγή θεωρείται το Δημοτικό 
Τραγούδι, το οποίο όσο κι αν υποτάσσεται στο συναίσθημα του λαού μας εκφράζει τον πλούσιο 
συναισθηματικό κόσμο των πρωταγωνιστών, αποκαλύπτει το χαρακτήρα τους και μας εισάγει στο 
πνεύμα της εποχής που εκείνοι έδρασαν.  

Τα Δημοτικά Τραγούδια των Αγράφων και ιδιαίτερα τα Κλέφτικα είναι παραλογές, ιστορούν 
δηλαδή γεγονότα και καταστάσεις χωρίς λυρικά στοιχεία και αυτό τα κάνει ακατανίκητα. 

Τα τραγούδια αυτά δεν είναι ιστορία, αλλά βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν ιστορικά 
γεγονότα. Η αξιοποίηση της μουσικής διδασκαλίας πέρα από την αδιαμφισβήτητη αξία της ως μέσο 
πολιτιστικής ενδυνάμωσης και γνωστικής ανάπτυξης δημιουργεί προϋποθέσεις αποτελεσματικής 
δημιουργικής μάθησης, καθώς αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών και 
μουσικών δασκάλων, ενδυναμώνοντας τη στοχαστική διάθεση καλλιεργώντας συνάμα την κριτική 
ικανότητα στα παιδιά. 

Ένα σημαντικό στάδιο της γνωστικής και συναισθηματικής πορείας προς την ωριμότητα είναι 
η γνωριμία, η εξοικείωση και συμφιλίωση με τον τόπο στον οποίο ζούμε. 

Πρωταρχικό είναι να ορίσουμε πως εννοούμε τον τόπο στη διδακτική διαδικασία. Τα Άγραφα 
της Θεσσαλίας είναι ένας τόπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο τόπος αυτός αποτελεί πηγή μύθων 
θρύλων και προφορικών παραδόσεων. Η γνωριμία με τα προϊόντα αυτά του λαϊκού πολιτισμού 
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θεωρήθηκε ανέκαθεν βασικό στοιχείο διαπαιδαγώγησης της συνέχισης του Ελληνισμού και της 
ενσωμάτωσης ηθικών αξιών. 

Τα Δημοτικά Τραγούδια των Αγράφων που αναφέρονται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας 
αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα για έρευνα και συλλογή από τα ίδια τα παιδιά και άρα ως γέφυρες 
επικοινωνίας με το ευρύτερο τοπικό περιβάλλον και ως κείμενα συγκρινόμενα με άλλα ιστορικά 
κείμενα. Εδώ κρίνεται απαραίτητη και η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών. Θα ήθελα να ελπίζω 
στην εκπαίδευση ως δασκάλα Μουσικής, ότι δηλαδή μέσα από αυτή θα μπορούσε να γίνει το θαύμα, 
η αναβίωση της δημοτικής ποίησης τόσο στο θέμα της έμπνευσης όσο και στην καλλιέργεια της 
αγάπης προς αυτή. Τα παραδοσιακά τραγούδια των Αγράφων αποτελούν μέρος των ψηφίδων της 
ιστορίας μας και θα πρέπει να διασωθούν και να παραδοθούν ως ιστορικά ντοκουμέντα στις επόμενες 
γενιές. 
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Περίληψη 

Ο Θεσσαλός Θεόκλητος Φαρμακίδης (Νίκαια Λάρισας, 15 Ιανουαρίου 1784 – Αθήνα, 26 Απριλίου 1860) 

ήταν μία πολύπλευρη προσωπικότητα. Θεωρείται εμπνευστής και πρωτεργάτης του Αυτοκέφαλου της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μαζί με το Βαυαρό αντιβασιλέα Γεώργιο Λουδοβίκο φον Μάουρερ 

(1790-1892). Η στάση του Φαρμακίδη απέναντι στο Πατριαρχείο και η προσκόλλησή του στην 

αυτοκεφαλία της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας μπορεί να ερμηνευτεί με βάση την κατάσταση που 

επικρατούσε στον ελληνικό χώρο, αλλά και στη Βαλκανική γενικότερα το 19ο αι. Θεωρούσε ότι αν 

παρέμεινε το προηγούμενο status θα δημιουργούσε ζητήματα  εξάρτησης από τον οθωμανικό ζυγό στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αφού το Πατριαρχείο παρέμεινε δέσμιο. Παράλληλα φοβούνταν ότι θα 

αυξάνονταν η επιρροή της Ρωσίας, μιας και ελλόχευε ο κίνδυνος του Πανσλαβισμού. Ως μόνη λύση 

έβλεπε λοιπόν, όπως και πολλοί σύγχρονοί του, τη διοικητική ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αυτοκεφαλία, Αντιβασιλεία, Μάουρερ, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Διακοπή 

επικοινωνίας  

 

 

Ο Θεσσαλός Θεόκλητος Φαρμακίδης (Νίκαια Λάρισας, 15 Ιανουαρίου 1784 – Αθήνα, 26 

Απριλίου 1860) ήταν μία πολύπλευρη προσωπικότητα. Με σημαντικές σπουδές, γνώση ξένων 

γλωσσών, μεγάλη θρησκευτική, κοινωνική και εθνική δράση και αξιόλογο συγγραφικό έργο, στο οποίο 

υπερασπίζονταν με σθένος τις αρχές του,  ήταν από τους πρωταγωνιστές του ελληνικού 19ου αι124. 

Όπως τονίζει και ο ίδιος «και αν ακόμη εδυνάμην να χρησιμεύσω κατά τι εις το έθνος μου, 

εδυνάμην να χρησιμεύσω ως θεολόγος και όχι ως φιλόλογος»125. Στην ουσία με αυτή την 

«μετριόφρονα» παρουσίαση  ο Φαρμακίδης θέτει τα όριά του και βοηθάει το συνομιλητή του να του 

αποδώσει ταυτότητα. 

Ο ξεσηκωμός εναντίον των Οθωμανών δεν τον αφήνει ασυγκίνητο. Όπως γράφει «Ενω δε 

διέτριβον εν Γοττίγγη ήχησεν η σάλπιγξ της ελευθερίας της πατρίδος. Αλλ΄αν και ήδη υποχρεωμένος 

προς τον αοίδοιμον κόμητα του Γυιλφόρδου….απεφάσισα προς χάριν της πατρίδος μου, πανταχόθεν 

προσκαλούσης τα εαυτών τέκνα εις βοήθειάν της, να παραβώ προς καιρόν τον λόγον μου εκείνον, και 

να δράμω και εγώ όπου άλλος ιερώτερος λόγος μ’ επροσκάλει»126. 

Ο Φαρμακίδης υπήρξε ουσιαστικά από τους θεμελιωτές του νεοελληνικού κράτους. Ειδικά στα 

εκκλησιαστικά ζητήματα η συμβολή του είναι μεγάλη, άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι με τις 

 
124 Μία λεπτομερή βιογραφία του  Φαρμακίδη βλ. στο Γούδας Αναστάσιος, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της  
Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. Α΄ Κλήρος, Εν Αθήναις 1869, σ. 207-246.   
125Φαρμακίδου Θ. Απολογία, Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου, . Κατά την οδόν Ερμού εις Καμουκαρέαν 
1840, σ. 2. 
126 Ο.π. σ.7 

mailto:nikpavlou@gmail.com
http://el.wikipedia.org/wiki/15_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1784
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1860
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επιλογές του. Θεωρείται εμπνευστής και πρωτεργάτης του Αυτοκέφαλου της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας μαζί με το Βαυαρό αντιβασιλέα Γεώργιο Λουδοβίκο φον Μάουρερ (1790-1892)127.  

*** 

 

Συνοπτικά τα γεγονότα που οδήγησαν στην διοικητική ανεξαρτησία της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας το 1833 και στη δημιουργία της Αυτοκεφαλίας της το 1850 έχουν ως εξής: 

Μετά την Επανάσταση του 1821 διακόπηκε ουσιαστικά η επικοινωνία με το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο που βρίσκονταν στην τότε οθωμανική πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Ο Κοραής 

από την έναρξη της Επανάστασης τόνιζε ότι ο Πατριάρχης δεν έπρεπε να αναγνωρίζεται ως 

πνευματικός αρχηγός της ελληνικής Εκκλησίας. Όπως έγραφε «Ο κλήρος του εις την σήμερον 

απελευθερωθέντος μέρους της Ελλάδος δεν πρέπει να αναγνωρίζη πλέον εκκλησιαστικόν αρχηγόν τον 

πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, εφ’ όσον άρχουσιν αυτού Οθωμανοί. Οφείλει δέον να κυβερνάται 

υπό συνόδου αρχιερέων εκλεγομένης ελευθέρως…»128. Όπως έχει γραφεί ο πρώτος κυβερνήτης της 

νεότερης Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας σχεδίαζε να λύσει το ζήτημα με ορθόδοξο τρόπο και με τη 

σύμφωνη γνώμη του Πατριαρχείου129. Η ελληνική εκκλησία θα εξαρτώνταν πνευματικά από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα διοικούνταν σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες130. Όμως η 

διακυβέρνηση από την Αντιβασιλεία έκοψε οριστικά τους δεσμούς και οδήγησε σε διακοπή των 

σχέσεων. Είναι αυτονόητο ότι ακριβώς αυτή η κατάσταση -δηλαδή η διακοπή των σχέσεων-  

θεωρήθηκε αντικανονική και όχι η Αυτοκεφαλία που δόθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο131. 

Από το 18ο αι ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ο 

εθνάρχης όλων των ορθοδόξων πληθυσμών της Οθωμανικής επικράτειας, μετά την υπαγωγή σε αυτόν 

των Πατριαρχείων της Ανατολής και των Αρχιεπισκοπών Αχρίδος και Ιπεκίου. Από τη στιγμή όμως που 

έπαψε να υπάρχει το millet132 στον ελληνικό χώρο και δημιουργήθηκε εθνικό ελληνικό κράτος 

θεωρήθηκε ότι με την εξάρτηση σε θρησκευτικό ηγέτη που βρίσκονταν υπό την εξουσία του 

Σουλτάνου δε μπορούσε να υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία133. 

Το γεγονός της αποκοπής των σχέσεων της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο έγινε επίσημος νόμος του κράτους.  Έτσι στο Φ.Ε.Κ. 23.1 Αυγούστου 1833/13 Αυγούστου 

1833, άρθρο 1 υπογραμμίζεται134: 

 

«Η ορθόδοξος Ανατολική Αποστολική Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος, εν 

Πνεύματι μη αναγνωρίζουσα άλλην κεφαλήν, παρά τον θεμελιωτήν της 

Χριστιανικής πίστεως τον Κύριον και Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν, κατά δε το 

διοικητικόν μέρος έχουσα αρχηγόν τον Βασιλέα της Ελλάδος, είναι Αυτοκέφαλος 

 
127 Για την περίοδο της Αντιβασιλείας βλ Μαυρομούστακου ‘Ηβη. Το Ελληνικό κράτος 1833-1871, στο Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος (επ.) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (2003). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 27-50. Ειδικά για το 
Αυτοκέφαλο βλ. Εμμανουήλ Ιω. Κωνσταντινίδης. Σταθμοί της ιστορικής πορείας της εν Ελλάδι Εκκλησία. Από τα Δίπτυχα της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 2000, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας (στην ιστοσελίδα 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/constantinidis_greekchurch.html . Προσπελάστηκε ) 
128 Πολιτικών παραινέσεων Κοραή παρά Θεριανω Κορ. Γ, ρλά. Στο Διομήδους Κυριακού Α. (1898). Εκκλησιαστική Ιστορία. 
Τόμος Τρίτος. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, σ. 154 
129  Μεταλληνού Γεωργίου π. (+), Το ελλαδικό Αυτοκέφαλο ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. ΣΥΝΑΞΗ 23/1987, σσ. 9-20 
130 Βλ. Καραγιάννης Γιώργος (1997). Εκκλησία και Κράτος (1833-1997). Αθήνα: Το Ποντίκι, σ. 9 
131, Οπ σ. 10 
132 Βλ Γκαρά Ελένη – Τζεδόπουλος Γιώργος (2015). Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αθήνα: 
Κάλλιπος. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σ. 111: «Ο όρος millet άρχισε από το 1875 κυρίως να εκτοπίζεται 
σε επίσημα οθωμανικά έγγραφα από τον όρο cema‘at (κοινότητα, ομάδα) για να δηλωθεί η από το Κράτος αναγνωρισμένη 
μη μουσουλμανική θρησκευτική Κοινότητα». 
133 Ο.π.  
134 Βλ. και  απόσπασμα στο  Μυρτώ Λάμπρου, «O αντίκτυπος της εκκλησιαστικής πολιτικής της Αντιβασιλείας στη σχέση 
Ελλήνων-Βαυαρών. Η περίπτωση των αδελφών Σούτσων»,  στην ιστοσελίδα Online-Compendium των ελληνογερμανικών 
διασταυρώσεων (https://comdeg.eu/el/compendium/essay/99897/ προσπελάστηκε 21/5/2021 

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/constantinidis_greekchurch.html
https://comdeg.eu/el/compendium/essay/99897/
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και ανεξάρτητος από πάσης άλλης εξουσίας φυλαττομένης απαραχάρακτου της 

δογματικής ενότητος, κατά τα παρά πάντων των ορθοδόξων Ανατολικών 

Εκκλησιών ανέκαθεν πρεσβευόμενα». 

 

Στο γεγονός έπαιξε ρόλο και ο φόβος  για την επιρροή που μπορούσε να έχει στα ελληνικά 

πράγματα η Ρωσία εξαιτίας της  σύνδεσής της με τις πολιτικές του Πατριαρχείου, αφού στο θρόνο του 

βρίσκονταν ο «ιδιαίτερα ρωσόφιλος θεωρούμενος Κωνστάντιος ο Α (1830-1834)»135 ο οποίος, 

σύμφωνα με τον τότε Ρώσο πρεσβευτή στην Αθήνα Γαβριήλ Κατακάζυ ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου 

«Σκέψεις περί της εν Ελλάδι (Ορθοδόξου) Εκκλησίας»136  που εκδόθηκε το 1836. Σε αυτό 

προειδοποιούσε για τις συνέπειες από τη δράση των μισσιονάριων και εξέφραζε εμμέσως την ευχή να 

αποκατασταθούν οι σχέσεις της Ελληνικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όπως 

αναφέρεται: «Ελπίζομεν δε ότι και η Κυβέρνησις δεν θέλει ποτέ κάμει την παραμικράν καινοτομίαν εις 

τα Θρησκευτικά, χωρίς την ημετέραν συμβουλήν και συγκατάνευσιν. Ελπίζομεν ότι δεν θέλει αφαιρέσει 

τα ιερά δικαιώματα του επαγγέλματός μας»137. Η τελευταία πρόταση μπορεί εμμέσως να θεωρηθεί και 

υπαινιγμός για τις οικονομικές υποχρεώσεις των Αρχιερέων της Ελληνικής Εκκλησίας έναντι του 

Πατριαρχείου, στις οποίες θα επανέλθουμε και στη συνέχεια. Όπως είναι γνωστό από το έργο του 

Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Παπαδόπουλου «Ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος»138 « Ο δε 

Διονύσιος (:επίσκοπος Ρέοντος και Πραστού, που στάλθηκε από τον Καποδίστρια στην Κων/πολη για 

να διαπραγματευθεί με τον Πατριάρχη για τη διοργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος) δι’ εκθέσεως 

αυτού προς τον Κυβερνήτην από 22 Σεπτεμβρίου 1831, παρέσχε σχετικάς πληροφορίας, καθ’ ας, εκ των 

αλλεπαλλήλων της Τουρκικής εξουσίας απαιτήσεων και εθνικών άλλων κατεπειγουσών χρειών, 

εγεννήθησαν εις το Κοινόν της Μεγάλης Εκκλησίας χρέη, τα οποία ελογίζοντο ως εθνικά και ονομάζοντο 

Αυλικά. Το Κοινόν, μη έχον, δι΄έλλειψιν πόρων, τίνι τρόπω να απαντήση τα γεννηθέντα ταύτα χρέη, 

επεφόρτισεν αυτά με κοινήν του έθνους απόφασιν επί των επαρχιών και ταύτα είναι τα Επαρχιακά 

λεγόμενα χρέη…..ήταν (λοιπόν) υπόχρεως ο αναδεχόμενος την Επαρχίαν Αρχιερεύς να δανεισθή επ’ 

ονόματι της Επαρχίας του δι’ αυλικών ομολογιών και να την μετρήση προς το Κοινόν»139. 

Όμως και οι φωνές που αναφέρονταν στο «υπόδουλο στους Οθωμανούς Πατριαρχείο» 

ακούγονταν όλο και πιο δυνατές. Έτσι ο Π. Σούτσος στην εφημερίδα «Ήλιος» που εκδίδει αναφέρει:140 

«….Η Ελλάς σήμερον έγεινεν ανεξάρτητος· αλλ’ ο αρχηγός της θρησκείας μας, ο πατριάρχης, 

είναι δούλος της Οθωμανικής εξουσίας· αι αποφάσεις της θρησκείας της κοινωνικής αυτής μεγάλης 

δυνάμεως πρέπει να εκτελώνται εις ημάς τους ανεξάρτητους Έλληνας γραφόμενα απο χείρας 

αλυσοδέτους; Η Ελλάς δεν πρέπει να συστήσει Σύνοδον ανεξάρτητον, ήτις να αποφασίζει περί όλων 

 
135 Η έκφραση από Μεταλληνός Γεώργιος (1986). Παράδοση και Αλλοτρίωση. Αθήνα: Δόμος, σ. 242. Βλ. και Μαραγκού-
Δρυγιαννάκη Σπάρτη (1995).  Η Φιλορθόδοξος Εταιρεία και η μεταστροφή της Ελληνικής Εξωτερικής πολιτικής προς τη Ρωσία. 
Αθήνα (διδ), όπου στις σσ. 80-81 τονίζεται «Δηλαδή, ο στόχος όλων αυτών που επεδίωκαν το Αυτοκέφαλο, ήταν n 
διευκόλυνση στην άσκηση της πολιτικής τους, n οποία απαιτούσε την αποδυνάμωση του Πατριαρχείου, ώστε να μη μπορεί 
να επηρεάζει τις ορθόδοξες Εκκλησίες που ήταν υπό τη δικαιοδοσία του και μέσω αυτών και τα ίδια τα κράτη στα οποία αυτές 
έδρευαν…….. Η αποδέσμευση της Ελλάδος από την επιρροή της Τουρκίας σήμαινε για την πολιτική της Μ. Βρετανίας 
τοποθέτηση της Ελλάδος έξω από τη ρωσική επιρροή…..» 
136 Το βιβλίο είχε πλήρη τίτλο «Σκέψεις περί της εν Ελλάδι ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνταχθείσαι παρά τινος σοφωτάτου και 
σεβαστού ιεράρχου μας και εκδοθείσαι υπό του ιεροκήρυκος Γερμανού, … .Εν Αθήναις :Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη,1836». 
Βλ Παπουλίδη Κωνσταντίνου, «Ρωσικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὄθωνα μὲ βάση ἔγγραφα 
τοῦ Ἀρχείου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τῆς Ρωσίας», «Θεολογία», 57/1986, 773-774 
137 Σκέψεις περί της εν Ελλάδι ορθοδόξου Εκκλησίας…», 36-37 
138 Παπαδοπούλος Χρυσοστόμος Α.(1920). Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Τόμος Πρώτος: Ίδρυσις και Οργάνωσις της 
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Π. Α. Πετράκου, σσ. 47-49 
139 Ο.π.  
140 « ‘Ήλιος» 30/6/1833 , 11. Στο Λάμπρου ο.π.  
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των εκκλησιαστικών υποθέσεων, ή ανεξάρτητοι κατά το φαινόμενον πρέπει να υπακούωμεν εις όσα ο 

Σουλτάνος ή άλλος πλησίον του Σουλτάνου υπαγορεύει εις τον Πατριάρχην μας;». 

*** 

 

Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, όπως τονίστηκε, θεωρήθηκε πρωτεργάτης της ανεξαρτησίας της 

ελληνικής Εκκλησίας. Οπαδός του Αγγλικού κόμματος και πρώτος γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της 

Αυτοκέφαλης πλέον Εκκλησίας της Ελλάδας είχε πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία της ανακήρυξης, 

γεγονός που αποτελεί κοινή διαπίστωση. Για παράδειγμα ο περιηγητής Εντμόντ Αμπού στο έργο του 

«Η Ελλάδα του Όθωνα»  αναφέρει: 

 

«Η θεωρία αυτή (:της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) είχε αναπτυχθεί με 

πολλή θέρμη από τον Φαρμακίδη, πρώην γραμματέα της Ιεράς Συνόδου, τον πιο ικανό και φιλελεύθερο 

άντρα του ελληνικού κλήρου. Στο όνομα της ελευθερίας ζητούσε από την Εκκλησία να υποταχθεί 

αποκλειστικά στην εξουσία του βασιλιά, χωρίς να εξαρτάται από καμία αρχή του εξωτερικού»141. 

 

Ενώ ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938) γράφει: 

 

 « …ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, όστις ενεργώς και αμεσώτατα συμμετασχών της διοικητικής 

οργανώσεως της Εκκλησίας, επέδρασεν ουσιωδέστατα επ’ αυτήν. Διότι δια κραταιού και επίμονου 

αγώνος κατά των αντιπάλων αυτού, των αντιθέτων εχόντων γνώμας περί της ιδρύσεως της 

Αυτοκεφάλου εν Ελλάδι Εκκλησίας και του τρόπου της διοικήσεως αυτής, ηδυνήθη να επιβληθή»142. 

 

*** 

 

Ο ίδιος ο Φαρμακίδης στην «Απολογία του», που εκδόθηκε το 1840143, αναφέρεται διεξοδικά 

στο γεγονός, υπερασπιζόμενος τις θέσεις του. Αναφέρει λοιπόν144 πως όταν αφίχθηκε ο Όθωνας στην 

Ελλάδα (6 Φεβρουαρίου 1833) ήταν έφορος των δημοσίων σχολείων της Αίγινας. Επιλέγεται με το φίλο 

του Γ. Γεννάδιο να πάει στο Ναύπλιο για να υποβάλλει τα σέβη του στο βασιλιά. Επισκέπτεται τον 

Μάουρερ, που ήθελε να τον γνωρίσει, όπως τονίζει, γιατί του χρειάζονταν πληροφορίες «επί των 

πραγμάτων της Εκκλησίας». Του έδωσε «γνώμην» που ήταν σύμφωνη προς τις αρχές της ορθοδόξου 

ανατολικής εκκλησίας και τη θέληση του ελληνικού έθνους και επικεντρώνονταν στη διακήρυξη 

αυτοκέφαλου και «ανεξαρτήτου της εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος» και δημιουργία διαρκούς 

συνόδου για να τη διοικεί. Θεωρεί ότι αν αυτό δεν πραγματοποιούνταν, η πολιτική αυτονομία και 

ανεξαρτησία της Ελλάδας θα ήταν ατελής. Για τη διακήρυξη αυτή η Ελληνική Εκκλησία είχε την άδεια 

και συγκατάθεση του «ουρανίου αρχηγού της καθόλου εκκλησίας». Μάλιστα πιστεύει ότι μόνη αυτή η 

πράξη θα ήταν ικανή να αποκλείσει εχθρούς που επιβουλεύονταν την ελληνική αυτονομία και 

ανεξαρτησία «ήτις δεν ήτον αδύνατον να γένηται και δια της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, εάν 

υπέκειτο υπ’ αυτήν η εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος», εννοώντας προφανώς τους Ρώσους. 

Προσκλήθηκε προφορικά από τον Μάουρερ να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του. Γυρίζει στην Αίγινα 

και παρουσιάζει τις θέσεις του για την «εις το εξής καταστάσεως της εκκλησίας». Το κείμενο 

μεταφράστηκε στα γερμανικά από τον καθηγητή της Λατινικής γλώσσας Ε. Ουλερίχο και παραδόθηκε 

στο Μάουρερ . 

 
141 Αμπού Εντμόντ (2018).. Η Ελλάδα του Όθωνα. Μετάφραση Αριστέα Κομνηνέλλη. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 250-251 
142 Παπαδοπούλος Χρυσοστόμος Α. ο.π. σσ. 65-66 
143 Φαρμακίδης Θεόκλητος (18402). Απολογία Θ. Φαρμακίδου. Εν Αθήναις. Εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου. Κατά την 
οδόν Ερμού παρά τη Καπνικαρέα.  
144 Ο.π. σσ. 18-26 
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Ο Φαρμακίδης στη συνέχεια κάνει την «μετριόφρονα»  κρίση ότι το υπόμνημά του χρησίμευσε 

«κατά τι εις το λαμπρόν οικοδόμημα της εκκλησίας», ενώ με πικρία σημειώνει ότι ο Μάουρερ δεν έκανε 

λόγο για αυτό.  

Με Βασιλικό  Διάταγμα της 15ης  Μαρτίου 1833 διορίστηκε επιτροπή από κληρικούς και λαϊκούς για να 

ερευνήσει την κατάσταση της Εκκλησίας και να προτείνει λύσεις που θα τη βελτίωναν.  Ο Φαρμακίδης 

ήταν μέλος της επιτροπής και τονίζει ότι εργάστηκε «κατ’ ορθόν λόγον»., αφού έπρεπε να συνεισφέρει 

στην κατασκευή της γνώμης της. Μάλιστα το πόρισμα της επιτροπής ήταν κατ’ ουσία οι θέσεις του 

Φαρμακίδη. 

Το πόρισμα παραδίδεται στην Αντιβασιλεία που ζητάει και τη γνώμη του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Αυτό συναινεί στην ήδη υπάρχουσα ανεξαρτησία της ελληνικής εκκλησίας. Έλειπε όμως 

η γνώμη του κλήρου, οπότε με Β. διάταγμα προσκαλούνται όλοι οι επίσκοποι στο Ναύπλιο την 15η 

Ιουλίου 1833, για να εκφέρουν τη γνώμη τους. 

Στη συνέχεια της «Απολογίας» ο Φαρμακίδης κάνει λόγο για τα διαδικαστικά ζητήματα της 

Συνόδου, ενώ τονίζεται ότι απαιτούνταν γνώμη «ελευθέρα και εν καθαρώ συνειδότι» . Οι σύνεδροι 

«εξέφρασαν την ενδόμυχον αυτών πεποίθησιν περί διακηρύξεως του αυτοκεφάλου και ανεξαρτήτου 

της εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος και καταστάσεως συνόδου διαρκούς εις διοίκησιν αυτής, και 

ουδ’ ανέφερον ότι απαιτείται εις τούτο προηγουμένως άδεια ή συγκατάθεσις άλλου τινός· διότι δεν 

απαιτείται τοιαύτη απ’ ουδενός». Υπογράφουν όλοι  εκτός από δύο, οι οποίοι όμως στο τέλος 

μεταπείστηκαν και υπέγραψαν και αυτοί145.  

Ο Φαρμακίδης επιμένει ότι η ανεξαρτησία της Ελληνικής Εκκλησίας ήταν απαραίτητη για το 

ελληνικό έθνος «δια το είναι αυτήν Βασίλειον αυτόνομον και ανεξάρτητον» 146.  

Ολοκληρώνει τις σκέψεις του αναφέροντας ότι το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας ήταν «θέλησις αυτού του 

ορθοδόξου Ελληνικού Έθνους, θέλησις αυτού του ορθοδόξου κλήρου της εκκλησίας της Ελλάδος». 

Όμως κατηγορήθηκε ο ίδιος «παρά μοχθηρών τινων ανθρώπων» και από τον Ιούλιο του 1833 

«κατάγεται και η μέχρι σήμερον γινομένη κατ’ αυτού ως ετεροδόξου αναίσχυντος διαβολή και 

συκοφαντία». Και κάνει λόγο για το αξίωμα του Γραμματέως της Συνόδου που του δόθηκε αφού «ο 

Κύριος Μάουρερ επέμενεν παραπολύ εις το να δεχθώ αυτήν». 

 

*** 

 

Τον Φαρμακίδη τον ενδιαφέρει βασικά να αναδείξει ότι η ανεξαρτησία της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν απόφαση όλων των Ελλήνων, όμως αυτός την εμπνεύστηκε. 

Επικεντρώνεται στο ρόλο του Μάουρερ που ήταν ο εκπρόσωπος της εξουσίας για να αναδείξει την 

ανάμιξή της στο ζήτημα και να φανερώσει έτσι την κατάφασή της στο γεγονός. Φυσικά δεν κρύβει και 

το δικό του ρόλο, που τελικά τον θεωρεί κομβικό θεωρώντας ότι εκπροσωπεί και τη λαϊκή βούληση. 

Άλλωστε ακόμη και η δημιουργία του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας δικό του έργο ήταν147. Αυτό 

με έμφαση τονίζεται από τον ίδιο στο έργο του «Ο Συνοδικός Τόμος ή περί Αληθείας»: 

«Δεν θέλομεν δε ειπεί ψεύδος ή λόγον υπερήφανον, εάν είπωμεν, ότι και αυτή η πρώτη της 

αναδείξεως αυτοκέφαλου της Ελληνικής Εκκλησίας ιδέα ήτον ημετέρα, και εν λόγω υπεστηρίξαμεν 

αυτήν. Εθεωρούμεν τούτο αναγκαιότατον εις την ασφάλειαν και στερέωσιν της πολιτικής της Ελλάδος 

ανεξαρτησίας. Διότι ούτως εκλείετο η θύρα εις την δια της εκκλησίας πολλάκις τεκταινομένην πολιτικήν 

 
145 Βλ Παπαδόπουλος ο.π. σσ. 98-99 που τονίζει χαρακτηριστικά (σ. 99) «Καλώς δ΄εξεταζόμενοι αι ανωτέρω δηλώσεις αυτών 
(:των Αρχιερέων), δεν ήσαν σύμφωνοι προς τας σκέψεις των περί τον Φαρμακίδην και τον Μάουρερ».  
146 Υπογραμμισμένο στο κείμενο (σ.24) 
147 Βλ  Διομήδους Κυριακού ο.π. σ. 155 « (Η επιτροπή) υποβαλούσα και σχέδιον καταστατικού της εκκλησίας της Ελλάδος, 
έργον δε κυρίως του Φαρμακίδου, το οποίον κατήρτισεν ούτος επί τη βάσει του καταστατικού της διοικούσης συνόδου της 
εκκλησίας της Ρωσίας» 
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ραδιουργίαν. Και είναι γνωστόν πόσο εδυσαρεστήθησαν δια τούτο οι συμφέρον έχοντες εις το είναι 

ταύτην ανοικτήν»148. 

Πάντως στη σύνταξη του Συνοδικού Τόμου με τον οποίο καθορίστηκε το Αυτοκέφαλο δε φαίνεται να 

είχε συμμετοχή ο Φαρμακίδης, κάτι που το σημειώνει με έκδηλη πικρία, χρησιμοποιώντας το αξίωμα 

του Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου που κατείχε: 

«Συνετάχθη δε και πράξις της ιεράς Συνόδου του Βασιλείου της Ελλάδος, και όμως -πράγμα 

παράξενον, ίνα μη είπωμεν τι χειρότερον! -ο γραμματεύς αυτής, καίτοι ων εν Αθήναις, δεν είχεν 

ουδεμίαν είδησιν αυτής! Δια τι τούτο; Διότι τάχα εθεωρείτο εναντίος του επιχειρήματος; Τούτο ήτον 

τωόντι, και τούτο είναι και την σήμερον. Διότι προέβλεπε την κακήν αυτού απόβασιν, και τα πράγματα 

απέδειξαν αυτόν ορθώς φρονούντα. Ή μήπως, επειδή και η συνοδική πράξις συνετάχθη, ως εμάθομεν, 

εν Κωνσταντινουπόλει, εζητήθη εκείθεν και η εξ αυτής αποξένωσις του γραμματέως; Αλλ’ όπως και αν 

έχη το πράγμα ο γραμματεύς εχάρη μάλλον ή ελυπήθη, διότι δεν μετέσχε της πράξεως, Ό,τι δε ελύπησεν 

αυτόν, και έτι λυπεί αυτόν είναι το πράγμα αυτό καθ’ εαυτό»(!)149. 

Το ζήτημα της συμμετοχής του Φαρμακίδη στην αυτοκεφαλία της ελληνικής ορθόδοξης 

εκκλησίας σίγουρα είχε και πολύ σημαντική πολιτική διάσταση. Όπως έχει τονιστεί «Πράγματι, ο 

πατριωτισμός του Φαρμακίδη αφ’ ενός μεν περιθωριοποιούσε καταλυτικά την ιερατική του ιδιότητα, 

ενώ ταυτόχρονα κατέφασκε μια μινωταυρική Πολιτεία, που ως «παμφάγον τέρας» καταβροχθίζει τον 

εκκλησιαστικό οργανισμό, στα όρια μιας μονοφυσιτικής απορροφήσεως της Εκκλησίας, ως της μιας 

φύσεως του εθνικού μας σώματος, από την άλλη του φύση, την Πολιτεία»150.   

Η πολιτική διάσταση της συμμετοχής του Φαρμακίδη στην ανακήρυξη του Αυτοκεφάλου 

βασίζεται -εκτός αυτών που ειπώθηκαν παραπάνω- και σε χειρόγραφά του151 στα οποία φαίνεται να 

έγραφε εναντίον της Μεγάλης Ιδέας. Σε αυτά, εκτός των άλλων,  τόνιζε «Οὐδέποτε ἄρα ἐθεωρήθη 

ἑλληνικόν ἔθνος ὅλη ἡ ἑλληνική φυλή, ὅλοι οἱ εἰς Χριστόν ὀρθοδόξως πιστεύοντες κάτοικοι τῆς 

Ὀθωμανικῆς Ἐπικρατείας. Ἄν τοῦτο ὑπῆρχε πάντοτε κοινή εὐχή, κοινή ἐπιθυμία, ἄλλο καί ἐπιθυμία καί 

ἄλλο πρᾶγμα», «Ἑλληνικόν Ἔθνος λέγοντες ἐννοοῦμεν κατά τάς ἐθνικάς ἀποφάσεις τους πραγματικῶς 

ἐπαναστάντας Ἕλληνας, ὄχι ὅλη την ἑλληνική φυλήν, ὄχι ὅλους τους εἰς Χριστόν ὀρθοδόξως 

πιστεύοντας κατοίκους τῆς Ὀθωμανικῆς Ἐπικράτειας». Ο ίδιος πάντως αποκρούει τις εναντίον του 

επιθέσεις που τον κατηγορούσαν ως  αρνητή της Μεγάλης Ιδέας αναφέροντας «Δέν εἴμεθα, λοιπόν, 

ἡμεῖς οἱ θραύοντες καί συνθλῶντες, ἤ θραύσαντες καί συνθλάσαντες, τόν θεμέλιον λίθον τῆς Μεγάλης 

Ἰδέας. Το θεμέλιον λίθον τῆς λεγομένης Μεγάλης Ἰδέας θραύει και συνθλᾶ ἡ πραγματικῶς ὑπάρχουσα 

μεγίστη τοῦ Πανσλαβισμοῦ Ἰδέα και αὐτή δέν εἶναι ἰδέα, ἀλλά πρᾶγμα, καί ὄχι μόνον τήν Μεγάλην 

Ἑλληνικήν Ἰδέαν δέν ἀφίνει να προκόψῃ εἰς τήν Θράκην, εἰς τήν Βουλγαρίαν, εἰς τήν Δακίαν, εἰς τήν 

Σερβία, εἰς τήν Μακεδονίαν, ἀλλ’ ἀπειλεῖ ὄλεθρον καί αὐτῇ τῇ Ἑλλάδι. Γράψαντες δε κατά τοῦ 

διαβοήτου συνοδικοῦ τόμου, σκοπόν εἴχομεν ταύτης τήν σωτηρίαν καί χαίρομεν, ὅτι ἐπετύχομεν τοῦ 

σκοποῦ καί ταύτην τήν φοράν». 

Την άποψη ότι ο Φαρμακίδης είχε πολιτικά κίνητρα που το οδήγησαν στη συμμετοχή του στην 

ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας έχει και ο τότε καθηγητής της Νομικής Γ.Α. Μαυροκορδάτος που 

καταφέρεται εναντίον του και σε σειρά άρθρων του στην εφημερίδα «Αιών» θέλει να ανασκευάσει το 

 
148 Φαρμακίδου Θ. (1852). Ο Συνοδικός Τόμος ή περί Αληθείας. Εν Αθήναις: Τύποις Νικολάου Αγγελίδου,   σσ.8-9 
149 Ό.π. 18 
150 Μεταλληνός π. Γεώργιος+. «Ιδεολογική ταυτότητα του Θεόκλητου Φαρμακίδη», στο http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&main=texts&file=1.htm   (προσπελάστηκε 5/5/2021) 
151 Βλ Μπαλάνος Σ.Δ., Ἀνέκδοτα ἔργα Θεοκλήτου Φαρμακίδου , Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τομ. 18 (Συνεδρία 14/10/1943), 
σ. 226-238. Πρόκειται για το υπ΄αριθμ 15 χειρόγραφο του Φαρμακίδη που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη με τίτλο 
«Απαντήσεις εις τας κατά του «συνοδικού τόμου» επιθέσεις (ιδίως κατά Μαυροκορδάτου). Περί του τόμου «τέλειον» και 
απάντησις εις την εν τω Αιώνι δημοσιευθείσαν πολεμικήν κατά του συγγράμματος του Φαρμακίδου «Συνοδικός τόμος». Τα 
σχετικά αποσπάσματα που παρατίθενται προέρχονται από Μεταλληνός ο.π. 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&main=texts&file=1.htm
http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=hist&main=texts&file=1.htm
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έργο του Θεόκλητου «Συνοδικός τόμος»152. ‘Οπως αναφέρει με καυστικό τρόπο «Εγράψαμεν 

αμφότεροι Θεόκλητε, συ μεν τον Αντίτομον υπο της προς την πατρίδα φιλοστοργίας οιστρηλατούμενος, 

υπό της αληθείας μυωπιζόμενος, υπό δαίμονος ελαυνόμενος· εγώ δε την τε περί της Εκκλησίας της 

Ελλάδος πραγματείαν, και την επιστολιμαίαν ταύτην διατριβήν δια τους ατριβείς των περί την 

Εκκλησίαν, όπως μη μάλλον αεί και μάλλον εκτυφλούμνοι της αληθείας απολείπονται»153. 

Η πολιτική διάσταση των θέσεων του Φαρμακίδη μπορεί να ερμηνευτεί, όπως φάνηκε, με βάση 

και τις αγωνίες του για την επιρροή των Ρώσων στα ελληνικά πράγματα. Όπως έχει τονιστεί και 

προηγουμένως – όντας οπαδός της αγγλικής μερίδας-, τον απασχολούσε η ιδιαίτερη σύνδεση του 

Πατριαρχείου με τη Ρωσία154. Ο ίδιος ήταν σφοδρός πολέμιος της ρωσικής ανάμειξης στα ελληνική 

πολιτική σκηνή, μετά μάλιστα την παραμονή του στο Ιάσιο το 1812, κατά τη διάρκεια του 

ρωσοτουρκικού πολέμου όπου είχε γνωρίσει τις ακρότητες σε βάρος των ντόπιων. Όπως σημειώνει ο 

Δ.Σ. Μπαλάνος «ένεφυτεύθη εις την όντως φιλελευθέραν ψυχήν του μεγάλη αντιπάθεια, διήκουσα 

μέχρι μίσους, κατά των απολυταρχικών μεθόδων τών Ρώσων, ήτις επέδρασεν επί τού μετέπειτα βίου 

του…»155. Κάτω από αυτό το πρίσμα δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα για τον Πανσλαβισμό, στον οποίο 

αποδίδει και ενέργειες κατά του Ελληνικού κράτους μετά την ίδρυσή του. Αναφέρει λοιπόν: «Μόλις 

ἀνηγέρθη Ἑλληνικόν βασίλειον καί εὐθύς ἐγεννήθη ἄλλη ἰδέα καί αὐτή εἶναι ὅλως ἀντίθετος καί 

ἀντιπολέμιος τῇ παρ’ ἡμῖν λεγομένῃ Μεγάλῃ Ἰδέᾳ, καί εἰς πραγματοποίησιν αὐτῆς γίνεται ἀδιαλείπτως 

μεγίστη ἐνέργεια. Καί τίς ἡ μείζων αὕτη ἰδέα; Ἡ ἰδέα τοῦ Πανσλαβισμοῦ. Ὁ σλαβισμός ὑποβλέπων καί 

φθονῶν τόν Ἑλληνισμόν, ὡπλίσθη εὐθύς εἰς τελείαν αὐτοῦ καταστροφήν, ὄχι εἰς κώλυσιν τῶν προόδων 

αὐτοῦ»156. Αυτό σημαίνει ότι ο Αρχιμανδρίτης δεν ήθελε ανάμειξη του Πατριαρχείου στα ελληνικά 

πράγματα, αφού θεωρούσε ότι, μέσω αυτού, θα ήταν καίρια η ανάμειξη των Ρώσων – και μέσω αυτών 

του «Πανσλαβισμού»- στα ελληνικά πράγματα.  

Όμως το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας φαίνεται να έχει και 

οικονομική διάσταση, που δεν έχει διερευνηθεί, αφού, όπως τονίστηκε προηγουμένως, «ο 

αναδεχόμενος»  την τοποθέτησή του σε μία «Επαρχίαν Αρχιερεύς» όφειλε « να δανεισθή επ’ ονόματι 

της Επαρχίας του δι’ αυλικών ομολογιών και να την μετρήση προς το Κοινόν»157.  Αρκετοί λοιπόν, 

μεταξύ αυτών και η Αντιβασιλεία πιθανόν να επιθυμούσαν να ανεξαρτητοποιηθεί η Ελληνική Εκκλησία 

από το Πατριαρχείο για να απαλλαγούν Αρχιερείς της από το οικονομικό χρέος στο Πατριαρχείο. Ο 

Φαρμακίδης φαίνεται να έχει άποψη για το θέμα, αφού στα ανέκδοτα έργα του περιλαμβάνεται 

πραγματεία που τιτλοφορείται «Υπόμνημα προς πατριάρχην δια τα οικονομικά πατριαρχείου»158. Είναι 

μία υπόθεση που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.  

Ο ρόλος του Φαρμακίδη στην ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας της ελληνικής εκκλησίας έχει ήδη 

επισημανθεί από τους συγχρόνους του βιογράφους που τονίζουν με έμφαση  ότι ήταν αποτέλεσμα των 

 
152 Τα άρθρα του Μαυροκορδάτου στον «Αιώνα» εκδόθηκαν σε πόνημα. Βλ Μαυροκορδάτος Γ.Α. (1853). Επιστολιμαία 
διατριβή Γ.Α. Μαυροκορδάτου προς Φαρμακίδην. Εν Αθήναις: Τύποις Λ.Δ. Βιλαρά και Β Λιούμη. 
153 Ό.π. σ. 24 
154 Βλ και τις επισημάνσεις του Γ. Μετσλληνού (Παράδοση και Αλλοτρίωση…σ. 243 «Οι δε επεκτατικές βλέψεις της Ρωσίας 
πάνω στα ανεξαρτητοποιούμενα από το Σουλτάνο τουρκικά εδάφη μπορούσαν κάθε στιγμή να βρουν υποστήριξη από τους 
ορθοδόξους Βαλκανίους, και μάλιστα τους κληρικούς, που έμεναν πιστοί στην “ομόδοξη” Ρωσία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο σημείο αυτό ήταν δυνατό ν’ αποβεί πολύ επικίνδυνο για την αγγλική πολιτική, γιατί η δυνατότητα ασκήσεως επιρροής 
από τη Ρωσία πάνω στην Τουρκία, κρατούσε για την πρώτη ανοικτή και την πύλη του Πατριαρχείου, το οποίο μπορούσε σε 
κάθε στιγμή να καταστεί όργανό της για τον επηρεασμό των απανταχού ορθοδόξων». 
155 Μπαλάνος Δ.Σ. (1933). Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784- 1860). Αθήναι, 8,9. Πρβλ. και Βγενά Βαρθολομαίου. Η δίκη του 
Θεόκλητου Φαρμακίδη. «Μνήμων» 4/1974, 172-214 
156 Μπαλάνος, στο Μεταλληνός ο.π. 
157 ΒΛ και υποσημειώσεις 15 & 16 της παρούσας εργασίας. 
158 Μπαλάνος Σ.Δ., Ἀνέκδοτα ἔργα….ο.π. σ. 237.  Ο Δ. Μπαλάνος το τοποθετεί με αριθμό 30 (3) στην κατηγορία «Κατάλογος 
των παραδοθέντων εις την εθνικήν βιβλιοθήκης (τμήμα χειρογράφων) χειρογράφων Θ. Φαρμακίδου. Με τον αριθμό 30  
αριθμούνται και άλλα δύο έργα του Φαρμακίδη.  
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αρετών που διέθετε. Έτσι ο Αναστάσιος Γούδας159 αναφέρει ότι διέθετε τις αναγκαίες θεολογικές 

γνώσεις, κάποια εμπειρία στα κοσμικά ζητήματα και είχε πολλές σχέσεις με τους ΄Έλληνες πολιτικούς 

της εποχής. Η κυβέρνηση λοιπόν τον συμβουλεύτηκε για την οργάνωση της Εκκλησίας και αυτός 

οδήγησε στη σύσταση της Ιεράς Συνόδου κατά μίμηση της Ρωσικής. Στη συνέχεια μάλιστα η Κυβέρνηση 

τον διόρισε και πρώτο γραμματέα της. 

Να τονιστεί εδώ ότι και για τον Γούδα το Αυτοκέφαλο ήταν φυσική συνέχεια της δημιουργίας του 

ελληνικού κράτους. Το θεωρεί μάλιστα σύμφωνο με τους ιερούς κανόνες και τους Πατέρες της 

Εκκλησίας160. 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στο Αυτοκέφαλο και η συμβολή του Θεόκλητου Φαρμακίδη έχουν 

απασχολήσει και τον εκκλησιαστικό ιστορικό Αναστάσιο Διομήδη-Κυριακό. Αναφερόμενος στα 

γεγονότα υπογραμμίζει ότι η Αντιβασιλεία ήθελε να τακτοποιήσει τα εκκλησιαστικά πράγματα και 

συνέστησε το 1833 επιτροπή στην οποία το κυριότερο μέλος ήταν ο Φαρμακίδης για να εξετάσει την 

κατάσταση και να προτείνει λύσεις. Η επιτροπή πρότεινε την ανεξαρτησία της ελληνικής εκκλησίας και 

τη σύσταση συνόδου κατά το παράδειγμα της διαρκούς ρωσικής συνόδου ως ανώτατη εκκλησιαστική 

αρχή και υπέβαλε και σχέδιο καταστατικού χάρτη. Και πάλι ο Διομήδης-Κυριακός τονίζει ότι αυτό ήταν 

έργο του Φαρμακίδη που είχε ως πρότυπο το καταστατικό της διοικούσας συνόδου της εκκλησίας της 

Ρωσίας161. 

Στη συνέχεια ο Διομήδης – Κυριακός αναφερόμενος στο Συνοδικό Τόμο και στην αποδοχή του από την 

Ελληνική Πολιτεία τονίζει ότι οι αντιρρήσεις του Φαρμακίδη οδήγησαν την τότε Βουλή να μην τον 

ψηφίσει. Όπως τονίζει με αραιή γραφή, για να φαίνεται η υπογράμμιση: 

«Και το μεν πρώτον η ελληνική κυβέρνησις εφάνη ότι απεδέχετο τελείως τον τόμον, όστις και 

ανεγνώσθη επισήμως εν Ελλάδι τη 20 Αυγούστου του 1850. Και η γερουσία δε είχε δεχθεη αυτόν, 

αλλ΄η βουλή, ης η επιψίφησις ήτο αναγκαία, ίνα ο τόμος λάβη ισχύν νόμου εν Ελλάδι, μετά την 

δημοσίευσιν του συγγράμματος του Φαρμακίδου “ο Συνοδικός τόμος ή περί αληθείας” (1852), δι ου 

προσεβλήθη ο τόμος απέρριψεν αυτόν. Ο Φαρμακίδης απέδειξεν, ότι αι εκκλησίαι της Ελλάδος 

έπρεπεν να καταστώσιν ανεξάρτητοι, διότι ελεύθερον κράτος προϋποθέτει ελευθέραν εκκλησίαν…»162. 

Συγκεφαλαιώνοντας να τονιστεί ότι η στάση του Φαρμακίδη απέναντι στο Πατριαρχείο και η 

προσκόλλησή του στην αυτοκεφαλία της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας μπορεί να ερμηνευτεί 

ιστορικά, όπως φάνηκε,   με βάση την κατάσταση που επικρατούσε στον ελληνικό χώρο, αλλά και στη 

Βαλκανική γενικότερα το 19ο αι. Θεωρούσε ότι αν παρέμεινε το προηγούμενο status θα δημιουργούσε 

ζητήματα  εξάρτησης από τον οθωμανικό ζυγό στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, αφού το Πατριαρχείο 

παρέμεινε δέσμιο. Παράλληλα φοβούνταν ότι θα αυξάνονταν η επιρροή της Ρωσίας, αφού ελλόχευε 

ο κίνδυνος του Πανσλαβισμού. Ως μόνη λύση έβλεπε λοιπόν, όπως και πολλοί σύγχρονοί του, τη 

διοικητικά ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν έλαβε όμως υπόψη του τους Ιερούς Κανόνες 

και την πατριαρχική γνώμη. Έτσι η οριστική αποκοπή των σχέσεων ήταν γεγονός, παρά τις αντιρρήσεις 

που υπήρχαν. 

Πάντως κανένας δε μπορεί να κατηγορήσει το Φαρμακίδη για ιδιοτέλεια. Είναι σίγουρο ότι οι 

προθέσεις του πήγαζαν από το όραμά του για μία Ελλάδα που θα είχε κόψει όλους τους δεσμούς από 

προηγούμενες καταστάσεις. Ήθελε μία εκκλησία διοικητικά ανεξάρτητη, που θα αναγνώριζε ως μόνη 

κεφαλή  τον Ιδρυτή της. Βεβαίως ο τρόπος που έγινε η ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας δημιούργησε 

ζητήματα που παρέμειναν και κατά τη διάρκεια του 20ου αι.  

 
159 Γούδας Αναστάσιος (1869). Βίοι παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών. Τόμος Α΄ 
Κλήρος. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 229 
160 Ο.π. 
161 Διομήδης-Κυριακός ο.π. 155 
162 Οπ 163-164 
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Ο καθηγητής της Θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ Αναστάσιος Διομήδης- Κυριακός στη γενική κρίση του 

για το Θεόκλητο Φαρμακίδη αναφέρει ότι «ήτο ανήρ ευφυής, ευρείαν κεκτημένος παιδείαν, φίλος της 

ελευθερίας και της προόδου εν τε τη εκκλησία και τη πολιτεία, εγένετο δε ιδρυτής της ανεξαρτησίας 

και διοργανωτής της εκκλησίας της Ελλάδος»163. Σκιαγραφεί με αυτό τον τρόπο το χαρακτήρα και το 

κύριο έργο του θεσσαλού αρχιμανδρίτη για το οποίο έγιναν  πολλές συζητήσεις που δεν έχουν κλείσει 

ακόμη και σήμερα, αποτελώντας και για  μελλοντικούς επιστήμονες  πεδίο έρευνας και ανταλλαγής 

σκέψεων. 
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Η μελέτη της Μαθηματικής Επιστήμης από τον π. Στέφανο Κομμητά (1762-1830), 
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Χατζηλέλεκας Δημοσθένης 

Δρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας 
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Περίληψη 
Στην εργασία μας αυτή θα παρουσιάσουμε περιληπτικά, τα μαθηματικά χειρόγραφα του ιερομονάχου 
λόγιου-παιδαγωγού π. Στεφάνου Κομμητά, που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, του οποίου το πρωτοποριακό και, συγχρόνως, κλασικό παιδαγωγικό 
έργο λησμονήθηκε και έμεινε στην ιστορική αφάνεια. Σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάδειξη του 
πρωτοποριακού και υποδειγματικού έργου του παραπάνω λογίου και τον αγώνα του για τη μαθηματική 
διαπαιδαγώγηση των νέων Ελλήνων της εποχής του. Ως μεθοδολογικό εργαλείο στην επεξεργασία και 
ανάλυση των χειρογράφων, χρησιμοποιήθηκε η ιστορική - ερμηνευτική μέθοδος και η ανάλυση 
περιεχομένου. Από την επισταμένη μελέτη των μαθηματικών χειρογράφων του συμπεραίνουμε ότι 
συλλαμβάνει το μήνυμα της εποχής για την προοδοποίηση στον τομέα των Μαθηματικών και 
προσπαθεί να εισάγει τη σύγχρονη μαθηματική σκέψη, διαμορφώνοντας το θεωρητικό πλαίσιο του 
κάθε μαθηματικού γνωστικού αντικειμένου, στηριγμένο πάντα στην επιστημονική θεμελίωση. Κάνει 
υπεράνθρωπες προσπάθειες να καταγράψει τις μαθηματικές εξελίξεις και να μετακενώσει την 
ευρωπαϊκή μαθηματική σκέψη, ώστε οι Έλληνες να συγκροτηθούν επιστημονικά, να ανακάμψουν 
γνωστικά από το πολυχρόνιο γνωστικό τέλμα και να κοινωνήσουν με το ευρύτερο πολιτισμικό 
«γίγνεσθαι». 
 
Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά χειρόγραφα, Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
 
 
Εισαγωγή 

Στο πόνημά μας αυτό θα σκιαγραφήσουμε τη μαθηματική σκέψη του Θεσσαλού λόγιου-
παιδαγωγού, μέσα από τα αυτούσια μαθηματικά του χειρόγραφα. Στα χειρόγραφά του, που τα 
ετοίμαζε για διδακτικά εγχειρίδια, αλλά δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει, πεθαίνοντας στην Πέστη της 
Ουγγαρίας, το 1830, ασχολείται με όλους τους τότε ανερχόμενους κλάδους και τις ανώτερες έννοιες 
της μαθηματικής παιδείας και σκέψης. Στα εν δυνάμει εγχειρίδιά του συνταιριάζει αρμονικά την 
αρχαιοελληνική παράδοση και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μαθηματική σκέψη. Ο Κωφιώτης λόγιος 
συναισθανόμενος το βάρος της πολυμέτωπης κάλυψης των εγκύκλιων σπουδών των μαθητών, 
προσπαθεί να δημιουργήσει τη νέα θεωρητική επιστημονική βάση σε όλους τους τότε γνωστούς και 
ανερχόμενους κλάδους των μαθηματικών. Συγγράφει διδακτικά εγχειρίδια για να καλύψει τα 
αντικείμενα της αριθμητικής, της Γεωμετρίας, της Τριγωνομετρίας, της Άλγεβρας, των Κωνικών Τομών, 
του Απειροστικού Λογισμού. Η χρήση των σύγχρονων Μαθηματικών γίνονται βασικό εργαλείο του 
μαθηματικού λογισμού του, τον οποίο και θα παρουσιάσουμε.  
 
 
Διδασκαλία των Μαθηματικών κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

«Μόλις κατά την τελευταία προεπαναστατική πεντηκονταετία αρχίζει με συνεχώς 
επιταχυνόμενους ρυθμούς η συγγραφή, αλλά και η παράδοση σε σχολεία - ιδίως των Κυδωνίων, της 
Χίου, των Ιωαννίνων, του Βουκουρεστίου και του Ιασίου - κειμένων με ανώτερες έννοιες μαθηματικής 
παιδείας και σκέψης, πέρα από τις βασικές  πράξεις με ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς. Στα 
κείμενα αυτά, έντυπα ή χειρόγραφα, συναντούμε κεφάλαια περί τετραγωνικής ρίζας, περί δυνάμεων, 
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περί εξισώσεων, αριθμητικών και γεωμετρικών, με έναν ή περισσότερους αγνώστους, περί 
αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου, περί συμβολικού λογισμού και λογαρίθμων, περί 
τριγωνομετρίας, στερεομετρίας και κωνικών τομών» (Τερδήμου, 2003: 197-198).  

Συγχρόνως «δύο βασικές τάσεις θα αναπτυχθούν κατά τον προεπαναστατικό αιώνα, σε σχέση 
με τη διδασκαλία και την εν γένει αντιμετώπιση των Μαθηματικών. Τις ονομάζουμε σχηματικά, 
«παραδοσιακή» και «νεωτερική». Η πρώτη βασίζεται στην πεποίθηση ότι μέσα από τη μελέτη των 
αρχαίων θα συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες το αδιάσπαστον της πνευματικής τους παράδοσης, ενώ η 
δεύτερη, στην αντίληψη ότι μόνο τα «Φώτα» της Ευρώπης θα προαγάγουν τη γνώση και κατά συνέπεια 
θα δημιουργήσουν την απαραίτητη αυτογνωσία στον υπόδουλο ελληνισμό. Οι διαφορές βέβαια, 
ανάμεσα στις δύο τάσεις είναι περισσότερο εμφανείς στις Φυσικές Επιστήμες και λιγότερο στα 
Μαθηματικά, επειδή η φύση τους δεν προσφέρεται για αντιπαράθεση ιδεών» (Τερδήμου, 2003: 106). 
«Ο Βούλγαρης είναι ο πρώτος που προωθεί τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές στο περιεχόμενο της 
παιδείας. Όμως, ο πρώτος ουσιαστικός εκφραστής της ευρωπαϊκής επιστημονικής μαθηματικής 
παιδείας είναι ο Θεοτόκης, ο οποίος αποπειράται μια συναίρεση της αρχαιοελληνικής με τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή μαθηματική σκέψη. Στο ίδιο πνεύμα εντάσσονται ο Κούμας, ο Δούγκας, ο Μοισιόδαξ και ο 
Βενιαμίν Λέσβιος» (Τερδήμου, 2003: 106).  
 
 
Η μαθηματική σκέψη του Κομμητά 

Το μαθηματικό έργο του Κομμητά ξεπερνά τον μαθηματικό λογισμό των τεσσάρων πράξεων 
της Αριθμητικής με ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς και της απλής και σύνθετης «μεθόδου των 
τριών». Με απλό τρόπο και στην ομιλούμενη γλώσσα της εποχής ξεπερνά τη στοιχειώδη μαθηματική 
παιδεία. Αντιλαμβάνεται την αργοπόρηση στη μαθηματική σκέψη και ερχόμενος σε επαφή με τα 
σημαντικότερα διδακτικά μαθηματικά βιβλία της εποχής, τα οποία ήταν διαποτισμένα με την 
ευρωπαϊκή σκέψη πραγματοποιεί κάθε δυνατή επιστημονική προσπάθεια, για να αναδιοργανώσει και 
να αναβαθμίσει την ελληνική μαθηματική παιδεία, να γυμνάσει και να οξύνει τον νου των Νεοελλήνων 
με την αναβάθμιση των προγραμμάτων διδασκαλίας των μαθηματικών. Γνωρίζει την αρχαιοελληνική 
αντίληψη, ότι τα Μαθηματικά αποτελούν το θεμέλιο όλων των άλλων κλάδων των Φυσικών-Θετικών 
επιστημών και στο πλαίσιο της γενικότερης αντίληψης περί μαθηματικοποίησης των επιστημών, 
συγγράφει 2269 μαθηματικά χειρόγραφα και ασχολείται με όλους τους τότε ανερχόμενους κλάδους 
και τις ανώτερες έννοιες της μαθηματικής παιδείας και σκέψης.  

Στα χειρόγραφά του συμβιώνουν η παραδοσιακή και η νεωτερική τάση, συνυπάρχει η 
αδιάρρηκτη αρχαιοελληνική παράδοση, που θα δημιουργήσει την απαραίτητη αυτογνωσία στους 
υπόδουλους Έλληνες. Ταυτόχρονα, παραδειγματίζεται από τον Βούλγαρη που προάγει τις 
μεταρρυθμιστικές αλλαγές στη μαθηματική παιδεία, αλλά και από την προσπάθεια ώσμωσης της 
αρχαιοελληνικής με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μαθηματική σκέψη των Θεοτόκη, Κούμα, Δούγκα, 
Μοισιόδακα και Βενιαμίν Λέσβιου.  

Ο Κομμητάς προσπαθεί να δημιουργήσει τη νέα θεωρητική επιστημονική βάση των 
Μαθηματικών. Εντρυφά στον αλγεβρικό λογισμό, στη Γεωμετρία, όπου υπάρχουν στοιχεία του 
Ευκλείδη, η Αναλυτική Γεωμετρία, οι Κωνικές Τομές. Εντρυφά στον Απειροστικό Λογισμό, δηλαδή στα 
σύγχρονα μαθηματικά. Στη σχέση ανάμεσα στα Μαθηματικά και στις υπόλοιπες Θετικές Επιστήμες, 
δηλαδή τη Φυσική, τη Γεωγραφία και την Αστρονομία διαπιστώνεται μια σχέση αλληλεξάρτησης και 
εισέρχεται στη σκέψη του η πεποίθηση της μαθηματικοποίησης των επιστημών. Τα Μαθηματικά 
γίνονται το γνωστικό εργαλείο για τη μελέτη και διερεύνηση του φυσικού κόσμου. Σε μια εποχή που 
προβάλλει αδήριτη η ανάγκη αναβάθμισης της ελληνικής μαθηματικής παιδείας προσπαθεί να 
μεταφέρει στα χειρόγραφά του τον σύγχρονο μαθηματικό λόγο που επεξεργάζονται οι Ευρωπαίοι και 
οι Έλληνες λόγιοι την περίοδο εκείνη. Τον ενδιαφέρει η εισαγωγή της σύγχρονης μαθηματικής σκέψης 
που ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των Νεοελλήνων. 

Επομένως, δίνει έμφαση κυρίως, στους πλέον προσιτούς επικοινωνιακά κλάδους των 
μαθηματικών της εποχής: την Αριθμητική και τη Γεωμετρία, που έχουν άμεσες πρακτικές εφαρμογές 
και αυτό εξηγείται από τον αριθμό των μαθηματικών κωδίκων που αφιερώνει ο Κομμητάς στα 
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αντικείμενα αυτά. Από τους δεκαπέντε μαθηματικούς του κώδικες, οι εννέα είναι αφιερωμένοι στη 
Γεωμετρία, οι τέσσερις στην Αριθμητική και ο ένας στην Άλγεβρα.  
Η Αριθμητική, που είναι ο πιο εκτεταμένος κλάδος των Μαθηματικών στον ελληνικό χώρο, στην 
περίοδο της Τουρκοκρατίας, επηρέασε και τον Κομμητά. 

Στις αριθμητικές του εντρυφήσεις, ο Κομμητάς επιχειρεί να συγγράψει κατ’ αρχάς τη 
θεωρητική θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης και κατόπιν της αριθμητικής. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω χειρόγραφα του λόγιου-παιδαγωγού, η επιστημονική γνώση πρέπει να είναι απαλλαγμένη 
από την αμφιβολία για να εξασφαλιστεί η αλήθεια στα συμπεράσματα. Η Αριθμητική πρέπει να 
βασίζεται σε γενικούς κανόνες και όπως προαναφέραμε, ο λόγιος τονίζει την ανάγκη της επιστημονικής 
θεμελίωσης.  

Μάλιστα, διακρίνει την Αριθμητική σε θεωρητική και πρακτική όπως ο Μπαλάνος 
Βασιλόπουλος (Μπαλάνος, 1803: 1) και ο Θεοτόκης (Θεοτόκης, 1798: 259). Ο Κομμητάς διακρίνει ρητά 
μεταξύ της απλής ή καθαράς θεωρητικής Μαθηματικής και της μικτής ή Φυσικομαθηματικής, στην 
οποία διάκριση προβαίνουν και οι λόγιοι την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης (Τερδήμου, 
2003: 129). Για τη «μικτή Μαθηματική» ο Κούμας σημειώνει: «Εάν διενθυμηθεί τις την ποσότητα, 
οιονεί περιβεβλημένην και διαφόρους ποιότητας, αισθητάς τε και φυσικάς, της κινήσεως, του φωτός, 
της βαρύτητος κ.λπ. εντεύθεν προκύψει η καλουμένη μικτή Μαθηματική» (Κούμας, 1807: 2).  

Ο Κωφιώτης λόγιος στα χειρόγραφα της Αριθμητικής του αναφέρεται στο κεφάλαιο «Περί 
λόγων και αριθμών», που είναι ένα θέμα, που μελετάται σε όλα τα συγγράμματα της εποχής του 
(Κούμας, 1807: 135) και πραγματεύεται επίσης το κεφάλαιο «περί Μεθόδων», που επίσης, περιέχεται 
σε όλα τα αριθμητικά εγχειρίδια (Κούμας, 1807: 137). Ενδιατρίβει στις δυνάμεις και στις ρίζες, καθώς 
και στους Λογαρίθμους, που είναι αριθμητικά θέματα, με τα οποία ασχολούνται οι λόγιοι του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού.  
Βέβαια, οι Λογάριθμοι και κυρίως, η επεξήγησή τους, για καθαρά παιδευτικούς σκοπούς απασχόλησε 
τους Έλληνες λογίους της περιόδου της Νεοελληνικής Αναγέννησης (Κούμας, 1807: 141). Για τον 
Κομμητά και τους λόγιους της εποχής, οι Λογάριθμοι είναι χρήσιμοι «εν ταις τριγωνομετρικοίς και 
αστρονομικοίς αναλογισμοίς» (Θεοτόκης, 1798: 325), διευκολύνουν στην «περί των αναλογιών, 
Προόδων, και Ριζών εξαγωγής διδασκαλία» (Κάβρας, στο Τερδήμου: 141). Και στα αλγεβρικά 
συγγράμματα, ο ορισμός του Λογαρίθμου δίνεται μέσα από την αντιστοιχία των προόδων.  

Έτσι, ο Κομμητάς στον κώδικα 1980, ορίζει τον Λογάριθμο ως «αριθμό κατ’ αριθμητικήν 
πρόοδον, αντιστοιχών ετέρω αριθμώ ομοίως κατά γεωμετρικήν πρόοδον χωρούντι» (Κομμητάς, 
Κώδικας 1980: 250). Για τον συμβολισμό χρησιμοποιεί το γράμμα λ (Κομμητάς, Κώδικας 1980: 250, 
258), είτε πρόκειται για δεκαδικούς λογαρίθμους είτε όχι. Ακριβώς, την ίδια διαδικασία ακολουθεί και 
ο Βούλγαρης (Τερδήμου, 2003: 141). Παρουσιάζει λεπτομερώς τη χρήση των λογαριθμικών πινάκων 
και δίνονται παραδείγματα εύρεσής τους (Κομμητάς, Κώδικας 1980: 256).  

Μάλιστα, ο Κομμητάς αφιερώνει δεκαέξι σελίδες για να απλοποιήσει τους αριθμητικούς 
υπολογισμούς. Τονίζει με έμφαση την αναγωγή του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης σε πρόσθεση 
και αφαίρεση αντίστοιχα, «την μετατροπή τους εις δύναμιν υψώσεως στον πολλαπλασιασμό και της 
εξαγωγής ριζών στη διαίρεση, μέσα από τη διαδικασία της λογαριθμοποίησης. Αυτή είναι η ουσία και 
το αντικείμενο της θεωρίας των λογαρίθμων» (Κομμητάς, Κώδικας 1980: 258-266).  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε, ότι ο Κομμητάς στις αριθμητικές του αναζητήσεις συμπλέει με 
τον αριθμητικό λογισμό της εποχής του. Είναι συγκοινωνός των σύγχρονων αριθμητικών 
προβληματισμών και με τα χειρόγραφα της Αριθμητικής του συμμετέχει ισότιμα στην προώθηση της 
νέας αριθμητικής σκέψης και ορολογίας.  

Ο  Κομμητάς μελετώντας το γνωστικό αντικείμενο της Άλγεβρας, εντρυφά στην καταφατική 
και αποφατική ποσότητα (Κομμητάς, Κώδικας 1981: 2), δίνοντας εξαιρετική έμφαση στη λειτουργική 
συμπεριφορά του + και του -. Προσπαθεί λοιπόν, να διαμορφώσει το θεωρητικό υπόβαθρο των 
πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων εξισώσεων (Κομμητάς, Κώδικας 1981: 94). Οι 
αλγεβρικές διαδικασίες επίλυσης τέτοιων εξισώσεων, από τον λόγιο-παιδαγωγό, εφαρμόζονται σε μία 
σειρά προβλημάτων. Μελετάται ο λογισμός των ριζών με θετικά και αρνητικά υπόρριζα. Επίσης, 
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αναφέρεται στην κυβική ρίζα και στο θέμα των κυβικών ριζών της μονάδας, που ήταν ένα 
πρωτοποριακό ζήτημα στην αλγεβρική σκέψη της εποχής (Κομμητάς, Κώδικας 1981: 19).  

Ο Κωφιώτης λόγιος, ήδη το 1800, είχε μελετήσει το νέο βιβλίο του Ζήση Κάβρα, «Τα Στοιχεία 
της Αριθμητικής και Αλγέβρης», που ο Ζ. Κάβρας μετέφερε από τα γερμανικά. Ο Κομμητάς γνωρίζει το 
βιβλίο «Στοιχεία Άλγεβρας», του Δημ. Παν. Γοβδελά (1780-1831), που εξέδωσε το 1806 στη Χάλε 
(Halle). Ο Κωφιώτης λόγιος μελέτησε επίσης, το οκτάτομο σύγγραμμα του Κούμα, που φέρει τον τίτλο 
«Σειρά στοιχειώδης των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων 
συλλεχθεισών», το οποίο περιλαμβάνει διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και μεταξύ αυτών και 
την Άλγεβρα. Ακόμη, ο λόγιος μελέτησε το τετράτομο έργο «Στοιχεία Αριθμητικής και Αλγέβρης», του 
Δούγκα (περ. 1765-1830), που εμφανίζεται το 1816 και είναι η τελευταία Άλγεβρα, σε έντυπη μορφή, 
της προεπαναστατικής ελληνικής περιόδου (Καράς, 1993: 64-80),  που είχε δεχτεί επιδράσεις από τον 
Βολφ (Δούγκας, 1816, τ. Α’: 9), και τον Όιλερ (Δούγκας, 1816, τ. Δ’: 239). 

Συνεπώς, τα αλγεβρικά χειρόγραφα του Κομμητά αποτελούν μια σημαντική συμβολή στην 
ανάπτυξη της αλγεβρικής εκπαιδευτικής σκέψης στη νεοελληνική παιδεία. Η ύλη του είναι καλά 
συστηματοποιημένη και παρουσιάζει ένα εκσυγχρονισμένο επιστημολογικό υπόβαθρο, που δίνει 
έμφαση στην αριθμητικοποίηση.  
Η «Άλγεβρα» του Κομμητά, αν είχε εκδοθεί, θα συνέβαλλε στην επιστημολογική ανάπτυξη, πρόοδο 
και εμπλουτισμό του κλάδου στη νεοελληνική μαθηματική παιδεία. Είναι ένα αρκετά αναπτυγμένο 
εγχειρίδιο, που θα συντελούσε στην εξέλιξη της Άλγεβρας, κατά την προεπαναστατική και 
μετεπαναστατική πορεία της ελληνικής μαθηματικής βιβλιογραφίας. Θα συνεπικουρούσε στην 
εννοιολογική πρόοδο της νεοελληνικής αλγεβρικής σκέψης.  

Το επίπεδο του αλγεβρικού του εγχειριδίου, θεματικά δεν υστερούσε σε σχέση με το 
αντίστοιχο επίπεδο των εγχειριδίων άλλων χωρών. Περιέχει αρκετά σύγχρονα ζητήματα. Διέπεται από 
ωριμότητα και πληρότητα και μεταφέρει όλη τη σύγχρονη αλγεβρική σκέψη της εποχής. Αποτελεί μια 
εμπεριστατωμένη διδακτική σύνθεση αλγεβρικής γνώσης και θα συνέβαλε δημιουργικά στην 
αλγεβρική  μόρφωση του υπόδουλου ελληνισμού. 
Από τους δεκαπέντε μαθηματικούς κώδικες του Κομμητά, οι εννέα, δηλαδή 1641 χειρόγραφα, 
αφορούν στη μελέτη της Γεωμετρίας. Ο μεγάλος αυτός αριθμός χειρογράφων δεικνύει τη μεγάλη 
σημασία που έδινε στην επιστήμη αυτή ο Θεσσαλός λόγιος, θεωρώντας τη γνώση της αναγκαία για 
τον επιστημονικό και καθημερινό βίο. Από τις γεωμετρικές του ενασχολήσεις διαφαίνεται ότι η 
Ευκλείδειος Γεωμετρία είναι η βάση των υψηλοτέρων Μαθηματικών, της Τριγωνομετρίας, των 
Κωνικών Τομών και του Απειροστικού Λογισμού.    

Για τον Κομμητά η «Γεωμετρία εστίν επιστήμη περί το συνεχές ποσόν καταγινομένη, τας εν 
αυτώ σχέσεις τε και πάθη θεωρούσα τε και σκεπτομένη. Γεωμετρία μεν λέγεται ως περί τα μέτρα της 
γης καταγινομένη˙ επιστήμη δε ούσα και θεωρητική εστί και πρακτική και θεωρητική μεν, ως τους 
λόγους αποδιδούσα των του συνεχούς ποσού σχέσεών τε και παθών. Πρακτική δε, ως τους της 
θεωρίας κανόνας τοις πράγμασι προσαρμόζουσα, του δε συνεχούς ποσού διαστάσεις τρεις: Μήκος, 
πλάτος και βάθος» (Κομμητάς, Κώδικας 1968: 1). Ο Κωφιώτης λόγιος εκλαμβάνει  τη Γεωμετρία ως 
επιστήμη του χώρου. Στη μεθοδολογία του ξεκινά από τις υποθέσεις και καταλήγει στο συμπέρασμα.  

Ο Κομμητάς γνώριζε ήδη «την πρώτη αναλυτική αλλά και ταυτόχρονα πληρέστερη 
παρουσίαση των «Στοιχείων» του Ευκλείδη και την «Οδό Μαθηματικής» των Ανθρακίτη-Μπαλάνου, 
που είναι το πρώτο συστηματικό έργο της περιόδου της τουρκοκρατίας» (Τερδήμου, 2003: 197-198). 
Τα γεωμετρικά συγγράμματα των Θεοτόκη, Βούλγαρη, Ανθρακίτη και Βενιαμίν Λέσβιου (Τερδήμου, 
2003: 200-201), που παρουσίαζαν τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, τα είχε μελετήσει ο Κομμητάς.  

Από τους εννέα γεωμετρικούς κώδικες του Κομμητά, οι έξι από αυτούς περιέχουν 
συστηματική γνώση στοιχειώδους Γεωμετρίας, κατάλληλη για εκπαιδευτικό-διδακτικό σκοπό. Η ύλη 
τους περιλαμβάνει τη σύγχρονη γεωμετρική γνώση, με τρόπο οργανωμένο και επεξηγηματικό. Η 
εξαντλητική, διεξοδική και οργανωμένη παρουσίαση των ενοτήτων και των κεφαλαίων είναι το 
χαρακτηριστικό του λόγιου-παιδαγωγού και στους γεωμετρικούς του κώδικες. Ένα από τα αντικείμενα 
που ασχολείται στον κώδικα αυτό ο Κομμητάς, είναι η πρακτική, στοιχειώδης Γεωμετρία, η οποία 
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ορίζεται ως εξής: «Πρακτική γεωμετρία εστί μέθοδος αποδεκτή προς εύρεσιν μήκους, πλάτους και 
βάθους δι’ οργάνων γεωμετρικών συμβάλλουσα» (Κομμητάς, Κώδικας 1950: 14).  

Συμπερασματικά, ο Κομμητάς στηρίζεται στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, η οποία τον βοηθά στη 
θεωρητική και αξιωματική του θεμελίωση, αλλά ο προσανατολισμός και το δομικό πλαίσιο των 
γεωμετρικών εγχειριδίων του είναι φτιαγμένο με σύγχρονα υλικά. Τα γεωμετρικά του εγχειρίδια 
διαπραγματεύονται σύγχρονα αντίστοιχα θέματα και ο γραπτός λόγος του αποτελεί αποταμίευμα της 
γεωμετρικής ορολογίας. Η πλούσια γεωμετρική ορολογία και ο θεωρητικός πλούτος συνιστά κεφάλαιο 
για τον σύγχρονο ιστορικό μελετητή της γεωμετρίας. Η ευρύτητα των γεωμετρικών του 
προσανατολισμών προσφέρει στη γεωμετρική επιστήμη μια τεράστια τράπεζα γεωμετρικής σκέψης 
και προβληματισμού που θα ζήλευαν τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της εποχής μας.  
Συμπερασματικά, από την παράθεση των παραπάνω αυτόγραφων χειρογράφων του Κομμητά, που 
αναφέρονται στην υψηλοτέρα Γεωμετρία και ειδικά στις Κωνικές Τομές, θα μπορούσαμε να 
αποφανθούμε ότι από το βιβλίο του Ντε Λακαγιέ, που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της αναλυτικής 
γεωμετρίας στην Ελλάδα, ο Κομμητάς προσλαμβάνει τους όρους: «άξονες συντεταγμένων», 
«καταφατικές» και «αποφατικές» τιμές, «άξονας χ», που τον αποκαλεί «Γραμμή των Αποτετμημένων» 
και «άξονας ψ», που τον αποκαλεί «Γραμμή των Τεταγμένων» (Κομμητάς, Κώδικας 1950: 52-53). Όπως 
μάλιστα ορίζει: «Συντεταγμέναι ονομάζονται κοινώ ονόματι η τε αποτετμημένη και τεταγμένη ομού 
θεωρούμεναι και οιανδήποτε γωνίαν αποιούσαι» (Κομμητάς, Κώδικας 1950: 52). Προσλαμβάνει 
επίσης, τις παραστάσεις, που τις ονομάζει «συνεκθέσεις» (Κομμητάς, Κώδικας 1975: 52-53).  
Άρα, η ενασχόληση του λογίου-παιδαγωγού με τις Κωνικές Τομές, έναν κλάδο της Γεωμετρίας που 
απαιτεί ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις και ικανότητες, δεικνύει την κλίση, την οξύτητα και την 
ευρύτητα του πνεύματος του Κωφιώτη λογίου, ο οποίος στα χειρόγραφά του μεταφέρει τη σύγχρονη 
μαθηματική γνώση που αναδιαμορφώνεται και πλάθεται την εποχή εκείνη.  

Η εντρύφησή του στις Κωνικές Τομές αποσκοπούσε στο να μεταφέρει στους Νεοέλληνες την 
ευρωπαϊκή σκέψη, καθώς και την προωθημένη σκέψη της ελληνικής λογιοσύνης την περίοδο εκείνη. 
Ίσως, όμως, ο Κομμητάς να διείδε και την εξαιρετική πρακτική αξία των Κωνικών Τομών, όπως αυτή, 
της ανακλαστικής ιδιότητας της έλλειψης.     
 
 
Συμπεράσματα 

Έτσι, ο Κομμητάς στις μαθηματικές του αναζητήσεις συνοδοιπορεί με τους Ευρωπαίους 
επιστήμονες στην προώθηση της νέας μαθηματικής σκέψης και ορολογίας και ασχολείται με 
πρωτοποριακά ζητήματα. Η ύλη του είναι άρτια οργανωμένη και εμπεριέχει μια καλή επιστημονική 
βάση. Ο μαθηματικός του λόγος είναι εμπεριστατωμένος διδακτικά και συμβάλλει στην εξέλιξη των 
προαναφερόμενων επιστημονικών κλάδων. Εξάλλου, ο συστηματικός τρόπος καταγραφής και 
επεξήγησης είναι παραδειγματικός καθώς συν-συγκροτεί  τη μαθηματική ορολογία, αναζητώντας την 
αξιωματική της θεμελίωση.  

Άρα, το μαθηματικό έργο του Κομμητά, η απόδοση και η μορφή των κειμένων, «πλησιάζει» τη 
σύγχρονη απόδοση. Η εισαγωγή των συμβολισμών όπως τα σύμβολα της ισότητας, της ανισότητας, 
των τεσσάρων πράξεων (+, -, χ, : ), της νιοστής δύναμης και της νιοστής ρίζας αριθμού συμβάλλουν 
στην απλούστευση των μαθηματικών κειμένων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η κατανόηση των 
αποδείξεων. Ο διανοητής μελετά τους λόγους και τις αναλογίες, τις μεθόδους, θέματα που είναι από 
τα περισσότερο ανεπτυγμένα σε έκταση και τα πιο σημαντικά από άποψη πρακτικής εφαρμογής, όπως 
και οι υπόλοιποι λόγιοι.  
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Περίληψη 
Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός οδήγησε στην πνευματική αναγέννηση της σκλαβωμένης Ελλάδας και 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις της εθνικής απελευθέρωσης με την επανάσταση του 1821. Οι 
Θεσσαλοί λόγιοι και δάσκαλοι συγκροτούν την πλειοψηφία των εκπροσώπων του κινήματος του 
Διαφωτισμού και, επιδιώκοντας τη διάδοση των ανανεωτικών ιδεών του, καλύπτουν όλο το πλάτος του 
χωρίς να περιορίζονται μόνο στον καθαρό εκπαιδευτικό τομέα. Οι περισσότεροι από αυτούς υπήρξαν 
μαθητές του Τυρναβίτη δασκάλου και ιερωμένου Ιωάννη Πέζαρου στη Σχολή Τυρνάβου και συνέβαλαν 
στην εκπαιδευτική αναγέννηση με τα έργα και τις εκδόσεις τους, εισάγοντας το σύγχρονο ευρωπαϊκό 
πνεύμα, τις επιστήμες, τη φιλοσοφία, τον ορθολογισμό, το πείραμα, τις ιδέες των Εγκυκλοπαιδιστών. 
Τυρναβίτες απόφοιτοι της Σχολής Τυρνάβου ως δάσκαλοι, στοχαστές και λόγιοι διδάσκουν, 
συγγράφουν βιβλία και μεταφράζουν πολλά έργα από τις ευρωπαϊκές γλώσσες, για να αναδειχθούν 
σημαντικοί εκφραστές του πνεύματος του νεοελληνικού διαφωτισμού. Άλλοι απόφοιτοι της Σχολής ως 
δραστήριοι έμποροι βοήθησαν καθοριστικά είτε με τη χρηματοδότηση της έκδοσης βιβλίων που 
έγραψαν ή μετέφρασαν Τυρναβίτες, Θεσσαλοί και γενικότερα Έλληνες του νεοελληνικού διαφωτισμού, 
είτε με τη συνδρομή για αγορά των βιβλίων τους σε αρκετά αντίτυπα ή των εφημερίδων τους και 
περιοδικών τους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Σχολή Τυρνάβου, Τυρναβίτες λόγιοι, πνευματική αναγέννηση, πνεύμα 
διαφωτισμού, Θεσσαλοί διαφωτιστές και οραματιστές.  
 
 

Η Επανάσταση των Ελλήνων του 1821 ήταν το πρώτο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα του 19ου 
αιώνα που άλλαξε την ιστορική πορεία όλης της Ευρώπης, η οποία θα βασιστεί πλέον στην 
αυτοδιάθεση των αυτόνομων εθνών-κρατών και όχι στις πολυεθνικές αυτοκρατορίες.164 Συγκροτήθηκε  
η σύγχρονη εθνική μας ταυτότητα και άρχισαν να συνειδητοποιούνται οι εθνικές μας διεκδικήσεις. 
Είναι ένα ιστορικό γεγονός βαθιά ελληνικό, αλλά και ουσιωδώς ευρωπαϊκό, γιατί πέτυχε να 
δημιουργήσει ένα ιστορικό δεδικασμένο, εκείνο της ανάδειξης του έθνους – κράτους.165 Οι στόχοι των 
επαναστατών ήταν από τη μια η εθνική ανεξαρτησία και από την άλλη η θεμελίωση ενός ευρωπαϊκού 
κράτους.166 Έτσι η Επανάσταση των Ελλήνων, που αγωνίστηκαν για ελευθερία, αξιοπρέπεια, 
δικαιοσύνη και δημοκρατία, πέτυχε να δημιουργήσει ένα έθνος-κράτος και αυτοί να γίνουν από 
ραγιάδες Έλληνες πολίτες. 

Τρεις ήταν οι παράγοντες για την επιτυχία της Επανάστασης. Η καταπληκτική προετοιμασία 
του ξεσηκωμού από τη Φιλική Εταιρεία, η δυναμική μέσα στην ελληνική κοινωνία που άντεξε δέκα 
χρόνια αγώνα και το σημαντικότερο το πλέγμα των ιδεών του κινήματος του νεοελληνικού 

 
164 Ρόντρικ Μπίτον, άρθρο, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25-3-2021 
165 Στ. Καβαλλιεράκης, 1814-1821: Η προετοιμασία μιας επανάστασης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2020, σ. 27 
166 Αρ. Χατζής, Η νέα αφετηρία, greece2021.gr 
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Διαφωτισμού. Χωρίς αυτό το πλέγμα των ιδεών, που για πενήντα χρόνια προετοίμαζε την επανάσταση, 
δεν θα συντελούνταν η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή δεν θα ήταν επιτυχής.167 Ο Διαφωτισμός 
ήταν ένα κίνημα πνευματικής ανανέωσης που μετά το 1770 αποκτά συγκεκριμένο πολιτικό 
περιεχόμενο168 με τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, τον Ρήγα Βελεστινλή και τον Αδαμάντινο Κοραή. 
Διατυπώθηκαν αξίες και εκφράστηκε το αίτημα της ελευθερίας με τη μορφή κράτους δικαίου με 
δικαιώματα και ελευθέριες. Εξάλλου, η Επανάσταση του 1821 ήταν ένα κατεξοχήν πολιτικό κίνημα.169    

Οι βασικές επιδιώξεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (1774 – 1821) ήταν ο επιστημονικός 
ορθολογισμός με τη μετάφραση κειμένων του Διαφωτισμού που προέρχονταν από την ευρωπαϊκή 
γραμματεία και την εισαγωγή μαθημάτων που ξέφευγαν από τη σχολική εκκλησιαστική παράδοση – 
παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων του είχε δεχθεί εκκλησιαστική εκπαίδευση και 
πολλοί ήταν ιερείς – καθώς και η προώθηση της μετεξέλιξης του Ελληνισμού σε νέα πολιτική οντότητα, 
θεμελιωμένη στην ισότητα και στις δημοκρατικές ελευθερίες.170 Παράλληλα η ελληνική γλώσσα θα 
γίνει ο συνδετικός ιστός των πολιτών του νέου κράτους και μείζων φορέας εθνικής ταυτότητας,171 ενώ 
οι Έλληνες θα συνειδητοποιήσουν ότι ήταν μέλη ενός ιστορικά επώνυμου λαού. 

Ο Θεσσαλικός Διαφωτισμός με τον πληθωρικό και ρηξικέλευθο χαρακτήρα του αποτελεί τον 
κορμό του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.172 Οι Θεσσαλοί λόγιοι και δάσκαλοι συγκροτούν την 
πλειοψηφία των εκπροσώπων του κινήματος και οι περισσότεροι από αυτούς υπήρξαν μαθητές του 
Τυρναβίτη δασκάλου και ιερωμένου Ιωάννη Πέζαρου. Ο Διαφωτισμός φέρνει ένα καινούριο πνεύμα 
στην εκπαίδευση. Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο αριθμός των σχολείων και των μαθητών αυξάνεται, 
όπως και εκείνος των προοδευτικών λογίων και δασκάλων, τα προγράμματα σπουδών και οι διδακτικές 
μέθοδοι εκσυγχρονίζονται, ενώ παράλληλα περιορίζεται η εξάρτηση της εκπαίδευσης από την 
Εκκλησία.173 Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα  πολύ σημαντικά κέντρα ελληνικής 
παιδείας της Θεσσαλίας και εστίες Διαφωτισμού ήταν η Σχολή του Τυρνάβου, των Αμπελακίων, της 
Ζαγοράς και των Μηλεών, που χαρακτηρίζονταν σχολεία νεωτερικής παιδείας.174    

Ο Ιωάννης Δημητριάδης Πέζαρος (1749-1806) υπήρξε φωτισμένος δάσκαλος της Σχολής 
Τυρνάβου και λόγιος του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ως λόγιος δάσκαλος βρισκόταν πάνω από τον 
μέσο όρο της εποχής του,175 καθώς διέθετε εκκλησιαστική και κοσμική παιδεία και διακρινόταν για την 
ευρυμάθειά του και το ζωντανό και φιλοσοφικό πνεύμα του.  Ανανέωσε τη διδασκαλία των μαθημάτων 
φιλοσοφίας και επιστημών με τις σύγχρονες αντιλήψεις και εισήγαγε διδακτική ύλη από τις νεότερες 
επιστήμες.176 Στη Σχολή Τυρνάβου ή «Ελληνομουσείον», που βρισκόταν πίσω (βορειοανατολικά) από 
το ιερό του ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, ήταν ο μοναδικός δάσκαλος177 διδάσκοντας για 
25 χρόνια από το 1782 έως το 1806 όλα τα μαθήματα, γραμματική, συντακτικό, θεματογραφία, 
επιστολογραφία, Όμηρο, αρχαίους Έλληνες τραγικούς ποιητές, γεωμετρία, αριθμητική, άλγεβρα, 
φυσική, φιλοσοφία και θεολογία.178 Εισήγαγε το πνεύμα του Διαφωτισμού στο θεσσαλικό χώρο με τα 
έργα Ελλήνων και Ευρωπαίων (από μετάφραση) διαφωτιστών που δίδασκε, ενώ στην ανώτερη κλάση 
μαθητών, δίδασκε φιλοσοφία, ορθόδοξη θεολογία (κατήχηση και εκμάθηση βασικών δογμάτων 

 
167 Π. Κιτρομηλίδης, συνέντευξη στον Γρ. Μπέκο, ΤΟ ΒΗΜΑ, 7-3-2021 
168 Π. Κιτρομηλίδης, συνέντευξη στον Δ. Δουλγερίδη, ΤΑ ΝΕΑ, 12-3-2021 
169 Θ. Βερέμης – Γ. Κολιόπουλος – Ι. Μιχαηλίδης, 1821, Μεταίχμιο, Αθήνα 2018, σ. 90 
170 Στ. Καβαλλιεράκης, 21 απαντήσεις για το 1821, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μάρτιος 2021, σ. 28 
171 Βερέμης – Κολιόπουλος – Μιχαηλίδης, 1821, ό.π., σ. 21 
172 Γ. Βαλέτας, Η συμβολή της Θεσσαλίας στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, σ. 321 
173 Κ. Λάππας, Η εκπαίδευση. Οργάνωση και λειτουργία των σχολείων 1770-1821, ΙΝΕ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 
75 
174 Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2009, σ. 80 
175 Κ. Λάππας, ό.π., σ. 92 
176 Μ. Λαφαζάνης, Ιωάννης Πέζαρος (1749-1806). Η εποχή … , Τύρναβος 2009, σ. 293 
177 Κ. Λάππας, ό.π., σ. 91 
178 Κ. Κούμας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τ. ΙΒ΄, Βιέννη 1832, σ. 569-571 (ανατύπωση Καραβίας, 1966). / Κ. Λάππας, 
ό.π., σ. 91 
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Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας), μαθηματικά και φυσική,179 την οποία υποβάθμισε και παραμέρισε 
επί αιώνες η θεολογική ερμηνεία.180 

Από τη Σχολή Τυρνάβου μαθητές του Πέζαρου, που εκπροσώπησαν επάξια τον νεοελληνικό 
Διαφωτισμό, υπήρξαν ο Κωνσταντίνος Κούμας από τη Λάρισα, ο Διονύσιος Πύρρος από την Καστανιά 
Τρικάλων, ο Στέφανος Κομμητάς από τον Αλμυρό και οι Τυρναβίτες Στέφανος Δούγκας, Δημήτριος 
Αλεξανδρίδης, Γεώργιος Ζαχαριάδης, ο (χωρίς άμεση μαρτυρία για μαθητεία του στον Πέζαρο) Ζήσης 
Δαούτης κ.α. 

 
Εικόνα 1. «Ελληνομουσείον» - Παλιό Γυμνάσιο [αυλή ναού αγίου Ιωάννη],  1971  (φωτ. Τάκης 

Τλούπας) 
 
 

Ο σημαντικότερος από τους Τυρναβίτες εκπροσώπους του νεοελληνικού Διαφωτισμού και 
από τους πρώτους μαθητές επί σχολαρχίας του Πέζαρου είναι ο λόγιος, κληρικός, επιστήμονας και 
φιλόσοφος Στέφανος Δούγκας (Τύρναβος, 1765/1770 – Βεσσαραβία, 1830), γιατί με το συγγραφικό 
επιστημονικό έργο του, το νέο επιστημονικό – φιλοσοφικό τρόπο σκέψης του και την πολυσχεδή 
δράση του ανανέωσε και προώθησε την επιστημονική σκέψη στον ελληνικό πνευματικό χώρο. Ο 
Δούγκας διδάσκει, συγγράφει και πρωτοστατεί στην ίδρυση σχολείων στην υπόδουλη Ελλάδα. 

Ο  Δούγκας μεταβαίνει στο 1798 στη Γερμανία για συστηματικές σπουδές. Μεταξύ του 1798 
και 1806 σπουδάζει φιλοσοφία και φυσικομαθηματικά στα Πανεπιστήμια της Jena, της Halle  και του 
Göttingen ,  όπου παρακολουθεί τις παραδόσεις των μεγάλων μετακαντιανών φιλοσόφων  Fichte, 
Schelling, Schiller, Schlegel, Hegel αλλά και του χημικού Göttling.181 Από τη γερμανική φιλοσοφία 
παίρνει το θετικό πνεύμα της και, το σπουδαιότερο, τη διαλεκτική σκέψη. Το 1809 τον συναντούμε 
στην Κωνσταντινούπολη, σχολάρχη στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Εκεί διδάσκει φιλοσοφία και 
Μαθηματικά, και πραγματοποιεί πειράματα φυσικής και χημείας182. Μετά από ένα χρόνο την 
εγκαταλείπει εξαιτίας  της αντίδρασης του Πατριαρχείου στη διδασκαλία των επιστημών και στους 
νεωτεριστές δασκάλους.   

Το 1813 διορίζεται στην Ηγεμονική Ακαδημία του Ιασίου της Μολδαβίας και διδάσκει 
μαθηματικά, φιλοσοφία και φυσικές επιστήμες, χρησιμοποιεί νεότερα ευρωπαϊκά εγχειρίδια και 
μεθόδους διδασκαλίας, εκτελεί πειράματα φυσικής και χημείας. Παράλληλα ολοκληρώνει και εκδίδει 
στη Βιέννη το 1816 τα «Στοιχεία Αριθμητικής και Αλγέβρης» («εκδοθέντα υπό Στεφάνου ιεροδιακόνου 
του Θετταλού») σε τέσσερις τόμους, έργο το οποίο αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα, υψηλού 

 
179 Μ. Λαφαζάνης, ό.π., σ. 233-251 
180 Γρ. Καραφύλλης, Διερεύνηση των βασικών αρχών … , Τύρναβος 2018, σ. 52 
181 Γ. Καράς, Η ανακάλυψη της φύσης, ΙΝΕ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 141 
182 Γ. Καράς, ό.π., σ. 141 
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επιπέδου συγγράμματα μαθηματικής επιστήμης του καιρού του, στο οποίο ο συγγραφέας εισάγει 
επαγωγικά τον αναγνώστη του σε όλες τις μαθηματικές έννοιες, ακόμα και στις συνθετότερες.183 

         
Εικόνα 2. anemi.lib.uoc.gr             

       
Εικόνα 3. «Εξέτασις της φύσεως», 

mountain.athos.gr 

 
   

Την ίδια περίοδο ολοκληρώνει ένα έργο φυσικής φιλοσοφίας, το «Εξέτασις της φύσεως», το 
οποίο στάθηκε η αιτία των κατοπινών συνεχών διωγμών του εκ μέρους του Πατριαρχείου, που του 
ζητεί  ομολογία πίστεως και να προβεί σε καταστροφές των χειρογράφων του.184 Το 1821 μεταβαίνει 
στην Οξίντια της Βεσσαραβίας, όπου ξαναγράφει το έργο του, «Εξέτασις της φύσεως».185 Ένα έργο, 
που τελικά δεν θα εκδοθεί, επηρεασμένο από τη γερμανική φιλοσοφική σκέψη, αλλά το οποίο φέρει 
καθαρά  την προσωπική σφραγίδα του συγγραφέα του. Η ουσία των θέσεων του Δούγκα 
επικεντρώνεται στο πρόβλημα της δημιουργίας και της λειτουργίας του σύμπαντος και του κόσμου.  Η 
προσέγγισή του είναι δυτικότροπη αλλά και η επίδραση από τον Schelling είναι εμφανής. Από 
φιλοσοφική και θεολογική άποψη ο Δούγκας επιχειρεί μία σύνθεση μεταξύ ορθοδοξίας και 
δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος.186 Θαυμασμό και έκπληξη προκαλεί η προσπάθεια του Δούγκα, 
έχοντας μελετήσει σε βάθος τον Νεύτωνα,187 να διατυπώσει, έναν αιώνα πριν από τον Einstein, όχι 
βέβαια με εξισώσεις και γεωμετρικούς τύπους, αλλά διαισθητικά (εικάζει πως θα πρέπει να υπάρχει) 
την αρχή της ενότητας της ύλης, χώρου, χρόνου και κίνησης, θεωρώντας τον τόπο και το χρόνο, αλλά 
και την κίνηση, βασικές, αλληλοπροσδιοριζόμενες και αλληλένδετες κατηγορίες της ύλης μέσα σε ένα 
τρισδιάστατο χωροχρόνο.188 

Ο Στέφανος Δούγκας έγραψε κείμενα με περιεχόμενο φιλοσοφικό, φυσικομαθηματικό, 
στοιχείων χημείας, ερμηνευτικής των ιερών κειμένων, και φιλολογικό. Ήταν δηλαδή μία πολύπλευρη 
πνευματική προσωπικότητα με συγγραφικό έργο ογκώδες, το οποίο βρίσκεται ανέκδοτο σε 4000 
περίπου φύλλα πολύτιμων χειρόγραφων στη Μονή Βατοπεδίου χάρη στον ιερομόναχο ανεψιό του και 
σε φιλμογράφηση στη Μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη.189 

 
183 Γ. Καράς, ό.π., σ. 141 
184 Γ. Καράς, ό.π., σ. 141 
185 Γ. Καράς, ό.π., σ. 141 
186 Γ. Καραγιάννης, ό.π., σ. 178 
187 Μαρία Ευθυμίου, Ρίζες και θεμέλια … , Πατάκης, Αθήνα 2020, σ. 161 
188 Γ. Καράς, ό.π., σ. 134 
189 Γ. Καραγιάννης, ό.π., σ. 175 
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Το 1819, ενώ βρισκόταν στο Ιάσιο, εντάχθηκε στη Φιλική Εταιρεία.190 Διαρκής ήταν και η 
προσπάθειά του για την ίδρυση σχολείων στην υπόδουλη Ελλάδα, όπως  στις Μηλιές  με τον Γαζή και 
τον Γρηγόριο Κωνσταντά,191 στην Πελοπόννησο με τον Δανιήλ Φιλιππίδη και τον Βενιαμίν Λέσβιο και 
στα Αμπελάκια, όπου μαζί με τον Αθανάσιο Χριστόπουλο και τον Γρ. Κωσταντά ήθελαν να ιδρύσουν 
πανεπιστήμιο, αλλά ξέσπασε η επανάσταση.192 

Ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης [1784(;),Τύρναβος – 1851(;),Βιέννη] ήταν ένας διακεκριμένος και 
ευρυμαθής λόγιος, γιατρός και φιλοσοφών επιστήμονας, βαθύς γνώστης και ειδικός σε θέματα 
αρχαίας ιστορίας και γεωγραφίας, συγγραφέας και εκδότης ελληνικών εφημερίδων στη Βιέννη, 
απολύτως επιτυχημένος στη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, πολύγλωσσος με ευρεία 
γλωσσομάθεια και πολιτισμικά ενδιαφέροντα, από τους πρώτους  Έλληνες μελετητές των ανατολικών 
γλωσσών και της ανατολικής φιλολογίας, και σημαντικός εκπρόσωπος του νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
ακολουθώντας τις ουσιαστικές αρχές του διαφωτιστικού εγχειρήματος με τα έργα του και τη δράση 
του.  

Ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης, αδελφός του  Στέφανου Δούγκα και ανεψιός του Άνθιμου Γαζή,193 
γεννημένος στον Τύρναβο ίσως το 1784 ή λίγο νωρίτερα,  ήταν μαθητής του Ιωάννη Πέζαρου στη Σχολή 
Τυρνάβου.  Σπούδασε στην Ιένα της Γερμανίας ιατρική και φυσικές επιστήμες194 και έπειτα 
εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου άσκησε με επιτυχία το επάγγελμα του γιατρού, αλλά παράλληλα 
δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των εκδόσεων. Εξελίχθηκε σε σημαντική πνευματική προσωπικότητα 
της διασποράς του Ελληνισμού που συνέβαλε τα μέγιστα στον φωτισμό του Γένους και στην 
απελευθέρωσή του.  

Αρχικά το 1806 δημοσιεύει το αρχαιογνωστικό έργο «Ελληνικός καθρέπτης … συνερανισθείς 
υπό του Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού, του εκ Τυρνάβου της Θεσσαλίας προς χρήσιν των 
σπουδαζόντων νέων … », εν Βιέννη, 1806,195 μια σύντομη βιογραφία των σημαντικότερων συγγραφέων 
και των έργων τους μέχρι τον 15ο αιώνα. 

 

   
 

  
Εικόνα 4. anemi.lib.uoc.gr 

 
190 Α. Αντωνίου, Βιογραφικό Λεξικό νεότερης Θεσσαλικής ιστορίας, Μεταιχμιο, Αθήνα 2018, σ. 447 
191 Γρ. Καραφύλλης, ό.π., σ. 51  /  Γ. Καράς, 1993, σ. 69 
192 Μαρία Ευθυμίου, ό.π., σ. 165  /  Γρ. Καραφύλλης, ό.π., σ. 51 
193 Αικ. Κουμαριανού, Προεπαναστατικός Τύπος, ΙΝΕ, Αθήνα 2003, σ. 114 
194 Γρ. Καραφύλλης, ό.π., σ. 45  /  Κ. Βλάχος, Ο Θεσσαλός λόγιος Δημήτριος Αλεξανδρίδης, Παρνασσός τ.18 (1976) 
195 Γρ. Καραφύλλης, Η δυναμική της ελληνικότητας του Τυρνάβου … , Πρακτικά Συνεδρίου, Τύρναβος 1991, σ. 174 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 173 - 

 

Συγχρόνως ασχολείται με την ιστορία και επιλέγει να μεταφράσει από τα αγγλικά την «Ιστορία 
της Ελλάδος» του Άγγλου ιστορικού Γόλδσμιθ (Oliver Goldsmith) και να εκδώσει σε δύο τόμους το 
1806 (Γόλδσμιθ «Ιστορία της Ελλάδος … άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των 
Οθωμανών»).196 Με την ιστορία και μάλιστα του ένδοξου παρελθόντος οι υπόδουλοι αναθαρρούσαν 
και αποκτούσαν σιγά σιγά την εθνοτική τους ταυτότητα και την εθνική τους συνείδηση κρατώντας 
ζωντανή την ελπίδα για την τωρινή αναγέννησή τους.   

Το 1807 εκδίδει δύο σημαντικές μεταφράσεις έργων γεωγραφίας, η μία αναφέρεται κυρίως 
στην Περσία και η άλλη στην Αραβία, Αίγυπτο, Περσία καθώς και στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά 
θάλασσα (του Αμπουλφέδα Ισμαήλ). Επιπλέον, θα προχωρήσει στη σύνταξη και την έκδοση, το 1812, 
λεξικών. Το ένα με τίτλο «Γραμματική Γραικοτουρκική» εν Βιέννη, 1812 και το άλλο «Λεξικόν πρόχειρον 
της Γραικικής και Τουρκικής διαλέκτου» εν Βιέννη, 1812.197 

  
 

 
Εικονα 5. anno.library 

Η αντίληψη του Διαφωτισμού για την επίτευξη της επικοινωνίας και τη διάδοση της γνώσης 
υλοποιείται με τη μακρόχρονη έκδοση της εφημερίδας του Αλεξανδρίδη «Ελληνικός Τηλέγραφος» στη 
Βιέννη από τον Ιανουάριο του 1812 έως το Δεκέμβριο του 1836, της μοναδικής εφημερίδας της 
διασποράς του Ελληνισμού που κυκλοφορεί και μετά τον Μάιο 1821.198 Τον πρώτο χρόνο 
κυκλοφορούσε κάθε Τρίτη και Παρασκευή και από τον Ιανουάριο του 1813 σχεδόν καθημερινά, εκτός 
από Κυριακές και γιορτές, σε 4 έως 8 σελίδες και με σημείο πώλησης το ταμπακοπωλείο στη οδό 
Κέλνερχοφγγάσσε 786.199 Έγινε η επίσημη εφημερίδα των ελληνικών παροικιών της Ευρώπης. Στην 
προμετωπίδα δηλώνεται ως εφημερίδα πολιτική, φιλολογική και εμπορική, ενώ στο τέλος κάθε 
έκδοσης της εφημερίδας γράφει «Εκδότης και συντάκτης, Δημήτριος Αλεξανδρίδης, ιατρός – Εκ της 
Τυπογραφίας Ι.Β. Σβεκίου.» 

Η εφημερίδα του Αλεξανδρίδη ενημέρωνε τους Έλληνες της Βιέννης αλλά και των άλλων 
παροικιών και τους υπόδουλους για τα πολιτικά ζητήματα και την επικαιρότητα αλλά και για τις 
εμπορικές συναλλαγές και ανταλλαγές και οικονομικά νέα που ενδιέφεραν απολύτως τους Έλληνες 

 
196 Γρ. Καραφύλλης, ό.π., σ. 45  /  Κ. Βλάχος, ό.π., σ. 204-213 
197 Γρ. Καραφύλλης, ό.π., σ. 171 
198 Αικ. Κουμαριανού, ό.π., σ. 113 
199 Εφημερίδα «Ειδήσεις δια τα ανατολικά μέρη», Δεκ. 1811 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 174 - 

 

εμπορευόμενους. Ήταν ένα έγκυρο ειδησεογραφικό φύλλο με επιτυχημένη εικοσπενταετή διαδρομή. 
Στο φύλλο της Παρασκευής 30 Μαρτίου 1821 αναφέρεται στην κήρυξη της Επανάστασης του 1821 
από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην προκήρυξη και τους λόγους που εξέδωσε, αλλά και παρουσιάζει 
λεπτομερώς την απόφαση τεσσάρων σημείων του τσάρου της Ρωσίας Αλέξανδρου για καθαίρεση του 
Υψηλάντη και αποκήρυξη της ελληνικής επανάστασης καθώς και την διπλωματική επικοινωνία του 
τσάρου και της Αυστρίας με την Υψηλή Πύλη. 

 

  

Εικονα 6. anno.library 

Στον «Ελληνικό Τηλέγραφο» δημοσιεύονται επίσης πολλά φιλολογικά άρθρα, κάτι που 
οδήγησε τον εκδότη να κυκλοφορήσει ένα αυτόνομο φιλολογικό έντυπο με τίτλο «Φιλολογικός 
Τηλέγραφος, ήτοι Ελληνικού Τηλεγράφου φιλολογικά». Σε αυτό το καινούργιο δημοσίευμα, που 
εκδόθηκε την 1η Ιανουαρίου 1817 έως τις 15 Ιανουαρίου 1821, δημοσιεύονται άρθρα και μελετήματα 
για την ελληνική και ξένη φιλολογία, την αρχαιολογία και την ιστορία, τις επιστήμες και τη γλώσσα. 
Υπάρχουν επίσης και αναγγελίες νέων βιβλίων ελληνικών και ξένων εκδόσεων, βιβλιοκρισίες και 
βιβλιοπαρουσιάσεις. 
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Εικονα 7. anno.library 

Ένας άλλος μαθητής του Ιωάννη Πέζαρου και διακεκριμένος λόγιος που ακολούθησε τα 
προτάγματα του νεοελληνικού Διαφωτισμού είναι και ο Γεώργιος Ζαχαριάδης (1778, Τύρναβος – μετά 
το 1845, Βιέννη).  Μετά τις σπουδές, σε ηλικία 21 ετών, θα προσληφθεί, με υπόδειξη του Πέζαρου, το 
1799 μέχρι το 1806 ελληνοδιδάσκαλος στο ανώτερης βαθμίδας σπουδών «Ελληνομουσείον» του 
Σεμλίνου (Zemun) της Σερβίας (εμπορικός σταθμός στα οθωμανικά-αυστριακά σύνορα) από τη 
σημαντική ελληνική παροικία, η οποία διατηρούσε σχολείο από το 1794.200 Εκεί εργάστηκε με πολύ 
ζήλο για την μόρφωση των πολυπληθών μαθητών του, όχι μόνον Ελλήνων αλλά και Σέρβων, έως το 
1806.201 Το 1803 εξέδωσε ένα Ελληνοσλαβικό λεξικό και το 1807 μεταφράζει από την ελληνική στη 
«σλαβοσερβική» γλώσσα το «Περί παίδων αγωγής» του Πλουτάρχου του Χειρωνέα και τον «Λόγο προς 
Δημόνικον» του ρήτορα Ισοκράτη, έργα γεμάτα με ηθικοπλαστικές διδαχές.202 

Στο «Ελληνομουσείον» του Σεμλίνου (του Ζέμονος) επανήλθε το 1810 και το 1811 έγινε 
σχολάρχης και υποδέχτηκε το αυτοκρατορικό ζεύγος της Αυστρίας.203 Στα 1816 ο Γεώργιος Ζαχαριάδης 
συγγράφει στη νέα ελληνική γλώσσα τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής με σκοπό, όπως ο ίδιος 
γράφει στην προσφώνηση του προς τους μαθητές, να βοηθήσει τους μαθητές του να εξοικονομούν 
χρόνο κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Γραμματικής και του Συντακτικού.204 Στα τέλη του 1820 
ή στις αρχές του 1821 εγκατέλειψε το «Ελληνομουσείον» του Ζέμονος και μετακινήθηκε στη σερβική 
πόλη Σάμπατς (Sabac), στο σχολείο της οποίας δίδασκε για πέντε έτη Σλαβική Γραμματική και 
Φιλολογία και το 1824  συγγράφει ένα αρκετά μεγάλο εγχειρίδιο της σλαβικής Γραμματικής.205 Το 1835 
τον βρίσκουμε ως δάσκαλο του Ελληνικού Σχολείου στη Βιέννη και μέχρι το 1840. Το 1845 θα εκδώσει 

 
200 Ι. Παπαδριανός, Οι Έλληνες πάροικοι του Σεμλίνου, ΙΜΧΑ, Θεσ/νίκη 1988, σ. 135 
201 Κωνσταντινιά Πατσή, Ο Τυρναβίτης λόγιος Γεώργιος Ζαχαριάδης, Πρακτικά ημερίδας 11-11-2017, Τύρναβος 2018, σ. 103-
135 
202 Κ. Πατσή, ό.π., σ. 128-129  /  Χρυσούλα Χρ. Μότσιου, Οι Θεσσαλοί λόγιοι του 18ου, ΘΗΜ, 36 (1999), σ. 145-146 
203 Χρ. Μότσιου, Οι Θεσσαλοί λόγιοι του 18ου  αιώνα, ΘΗΜ,36(1999), σ. 145-146 
204 Κ. Πατσή, ό.π., σ. 129-130  /  Χρ. Μότσιου, ό.π., σ. 146 
205 Χρ. Μότσιου, ό.π., σ. 145 
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στη Βιέννη το διδακτικό έργο «Θεοφράστου Χαρακτήρες» με αρχαίο κείμενο και μετάφραση στη 
νεοελληνική γλώσσα.206 

  
Εικονα 8. anemi.lib.uoc.gr 

Με τη δραστηριότητα, το σημαντικό συγγραφικό του έργο και τη συστηματική μέθοδο 
διδασκαλίας του ο Ζαχαριάδης πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον ελληνισμό της διασποράς αλλά 
και στον Σλαβικό κόσμο. 

Ένας λόγιος και συνάμα έμπορος ήταν και ο Ζήσης Δαούτης, γεννημένος στον Τύρναβο γύρω 
στο 1771, ο οποίος στήριξε σημαντικά την αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας. Εντάχθηκε στον κύκλο 
των οπαδών του Ρήγα Φεραίου και από τη Βιέννη συμμετέχει ως συνδρομητής ή εκδότης βιβλίων. Το 
1818 θα εκδώσει στη Βιέννη την πρώτη ποιητική συλλογή του ελληνικού έθνους με τίτλο «Διάφορα 
ηθικά και αστεία στιχουργήματα» με δαπάνη του Τυρναβίτη φιλόμουσου εμπόρου Παρίση  Παμφύλου 
και ενός θρακιώτη. Πρόκειται για μια ανθολογία που καταρτίστηκε με βάση τις χειρόγραφες συλλογές, 
τις μισμαγιές, δημοφιλείς στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στην Κωνσταντινούπολη από τις 
τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Το 1829 μετέφρασε από τα γερμανικά και δημοσίευσε ένα βιβλίο 
ιστορίας, τα «Μεγάλα συμβεβηκότα εκ μικρών αιτίων προξενηθέντα» του Γάλλου Adrien Richer. 

 
206 Κ. Πατσή, ό.π., σ. 131-132  /  Κομνηνή Πυδώνια, Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Ζαχαριάδη, ejournals.epublishing.ekt.gr 
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Εικονα 9. anemi.lib.uoc.gr 

Υπηρετώντας το νεωτερικό πνεύμα της εποχής διακρίθηκαν πολλοί Τυρναβίτες μαθητές του 
Ιωάννη Πέζαρου ως δάσκαλοι, όπως οι γιοί του Δημήτριος  και Αλέξανδρος Πέζαρος, ο Αναστάσιος 
Διαμαντίδης, ο Σταμουλάκης, ο Μακάριος και ο Δημήτριος Κωνσταντίνου, ο οποίος ασχολήθηκε και με 
το εμπόριο στη Σμύρνη αλλά από το 1825 και για πολλά χρόνια υπήρξε σχολάρχης της Σχολής 
Τυρνάβου.207 

Παράλληλα η προσφορά των ξενιτεμένων Τυρναβιτών εμπόρων ήταν σημαντική, καθώς 
πολλοί  από αυτούς ήταν φιλομαθείς ή λόγιοι και στήριξαν με κάθε τρόπο την κυκλοφορία και τη 
διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού. Χρηματοδότησαν την έκδοση βιβλίων που  έγραψαν ή 
μετέφρασαν Τυρναβίτες, Θεσσαλοί και γενικότερα Έλληνες του νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Τυρναβίτες φιλομαθείς έμποροι ή και συγχρόνως λόγιοι στη Βιέννη ήταν ο Κωνσταντίνος 
Κουσκουρούλης και ο Κυρίτζης Μαντζαρλής (αναφορά Ιώσηπου Μοισιόδακα),208 ο Παρίσης Πάμφυλος 
και ο Ρίζος Δορμούζης (που ανήκε στους «μυημένους» φίλους του Ρήγα). Επίσης με την έκδοση και 
κυρίως με τη συνδρομή για πολλά αντίτυπα βιβλίων ασχολήθηκαν τα μέλη των οικογενειών 
Μαντζαρλή και Δορμούζη. 

Η επισκόπηση, που με αδρές γραμμές κάναμε, δείχνει τη μεγάλη συμβολή του Τυρνάβου και 
των Τυρναβιτών διανοουμένων και διαφωτιστών, αλλά και εμπόρων και συνάμα λογίων στο 
ανατρεπτικό κίνημα του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Οι δυνάμεις που έδωσε ο Τύρναβος και 
γενικότερα η Θεσσαλία στο πνευματικό αυτό κίνημα είναι ανεξάντλητες σε ποσότητα και ανεκτίμητες 
σε ποιότητα. 

Σήμερα θα πρέπει να αναζητήσουμε στόχους και οράματα για το μέλλον που να βασίζονται 
τόσο σε ένα κατάλληλο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και σε μηχανισμούς παραγωγής 
πολιτισμού και παιδείας για την κοινωνία μας με σκοπό την επιτυχημένη πορεία μετασχηματισμού της 
χώρας μας. 
 
Βιβλιογραφία 

 
207 Μ. Λαφαζάνης, ό.π., σ. 255-260 
208 Γρ. Καραφύλλης, Η δυναμική της ελληνικότητας…, σ. 172 
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Οι Θεσσαλοί της Βιέννης και οι Φυσικές Επιστήμες την περίοδο του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού 
Παππάς Βασίλειος 

Φυσικός, 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας 
mail@1gym-kalamp.tri.sch.gr - billpappas57@gmail.com 

 

Περίληψη 
Στις επετείους, υπάρχει η τάση  προσέγγισης  της ιστορίας, ως αφήγηση νικηφόρων μαχών, ως 
απόδειξη της ανωτερότητας της φυλής, ως ρητορική μύθων, ως εκούσιες ή ακούσιες στρεβλώσεις 
αντιλήψεων και πρακτικών παραφράζοντας τη ρήση «εθνικόν είναι ότι είναι βολικόν». Στον αντίποδα 
των ανωτέρω, η ιστορική έρευνα, μακριά από ιδεοληψίες και θρησκευτικούς φανατισμούς, έχει δώσει 
λαμπρά δείγματα αποτύπωσης και ερμηνείας του παρελθόντος. Και ως τέτοια, έχει αποκαταστήσει την 
ιστορική αλήθεια για το ρόλο που έπαιξαν οι ΄Ελληνες Λόγιοι την περίοδο του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού (Δημαράς) ή της Νεοελληνικής Αναγέννησης, (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών -  
Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών). 
Την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης (1750 – 1821) οι Θεσσαλοί της Βιέννης «συναντούνν» τον 
Νεύτωνα και τον Γαλιλαίο, τον Λαλάνδ και τον Λαβουαζιέ, τη Φυσική και την Χημεία, την παρατήρηση 
και το πείραμα,  την Εγκυκλοπαιδεία και τον Διαφορικό Λογισμό. Η  κίνηση αυτή δεν γίνεται «εν κενώ» 
και εν «κρυπτώ» τα δε ευρήματα μας οδηγούν σε πληθώρα εκδοτικών προσπαθειών και σε ίδρυση 
(πολλών) εκπαιδευτικών πυρήνων στη Θεσσαλία. Οι Θεσσαλοί Λόγιοι μετατενώνουν στον ευρύτερο 
ελλαδικό χώρο το πνεύμα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε επιστημονικό 
επίπεδο, με σκοπό την αφύπνιση του γένους. 
 
 
Τόποι και άνθρωποι 

Βρισκόμαστε περί το 1800 στην πρωτεύουσα της Αυστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας. Η 
σύντομη διαδρομή στο κέντρο της Βιέννης, μέσω της οδού Griechengasse (=των ελλήνων), οδηγεί από 
τον Αγ. Γεώργιο στην Αγία Τριάδα. Δύο εμβληματικές εκκλησίες της Βιέννης είναι σημείο αναφοράς 
των ελλήνων εμπόρων και λογίων από το 1750 μέχρι το 1821 και μετέπειτα. Η κοινότητα της Αγίας 
Τριάδος ιδρύθηκε από ελληνορθόδοξους, οι οποίοι είχαν γίνει υπήκοοι της Αυτοκρατορίας των 
Αψβούργων, έλαβε δε, αυτοκρατορικά προνόμια το 1787. 

Το 1801 η κοινότητα της Αγίας Τριάδος αποφασίζει σε συνεργασία με την κοινότητα του Αγ. 
Γεωργίου την ίδρυση ενός ελληνικού σχολείου. Στις 6 Μαΐου 1804 ο Αυτοκράτορας Φραγκίσκος 
Α'  χορηγεί  στην Ελληνική Εθνική Σχολή (Griechische National-Schule) τα δικαιώματα δημοσίου 
εκπαιδευτηρίου (Öffentlichkeitsrecht). Ακόμη και σήμερα το ελληνικό σχολείο στεγάζεται στους 
χώρους της πάλαι ποτέ Εθνικής Σχολής, στον δεύτερο όροφο πάνω από τον ναό της Αγίας Τριάδος.  

Σε μαρτυρίες απογραφής του 1766/67 εμφανίζονται ως έμποροι στη Βιέννη 134 Οθωμανοί 
υπήκοοι, από τους οποίους οι 82 καταγράφονται ως Έλληνες (δηλαδή Ελληνορθόδοξοι από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία), ήταν ελληνικής καταγωγής. Οι Έλληνες της Βιέννης κατά τον 18ο και τον 
πρώιμο 19ο αι. προέρχονταν κυρίως από τις περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. 

Απέναντι από τον Ναό της Αγ. Τριάδος στην οδό am Fleischmarkt 18 η κατοικία του   Έλληνα 
έμπορου Χριστόφορου Νάκου. Στην είσοδο επιγραφή  με ανάγλυφη απεικόνιση του Αυτοκράτορα 
Ιωσήφ Β' μνημονεύει το ''Διάταγμα ανεξιθρησκείας'' του 1781, σύμφωνα με το οποίο οι μη καθολικοί 
πληθυσμοί αποκτούν  το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα: «Εφήμερη 
είναι αυτή η οικία, όχι όμως και η φήμη του Ιωσήφ. Αυτός μας έδωσε την 'ανεξιθρησκεία', και αυτή 
μας έδωσε αθανασία». Έδωσε δε και  το προνόμιο να εκτυπώνονται ελληνικά βιβλία. 
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Η «παρέα» των Ελλήνων Λογίων της Βιέννης  
Στο τέλος του 18ου αιώνα, ένας διαφορετικός άνεμος πνέει στον απόηχο της αμερικανικής και 

της γαλλικής επανάστασης. Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός αφήνει το αποτύπωμά του στην κοινωνία, στις 
τέχνες, στις φυσικές επιστήμες. Στη κέντρο της Ευρώπης τη Βιέννη  «συναντώνται» στις αρχές του 19ου 
αιώνα ο Ρήγας Βελεστινλής, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Άνθιμος Γαζής, οι αδελφοί Πουλίου, ο 
Δημήτριος Δάρβαρης, ο Δανιήλ Φιλιππίδης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο 
Κωνσταντίνος Κοκκινάκης.  
Ιδιαίτερη μνεία για τον Ρήγα, τον  διανοούμενο – επαναστάτη. Πιθανόν στην ελληνική ταβέρνα μαζί 
με τον Περραιβό  να συνυπήρξαν με τον Μότσαρτ σε διπλανά τραπέζια (υπάρχουν οι υπογραφές τους)! 
Ο Ρήγας εκτός των άλλων γράφει τη φυσική του σε «απλούν ύφος» για να είναι κατανοητή από τον 
λαό και να καταπολεμήσει έτσι τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Μεταφέρει, στις σελίδες της φυσικής 
του την επιστημονική γνώση της Γαλλικής Εγκυκλοπαιδείας (1751-1776) των Diderot και D’ Alambert. 

 
(Φυσικής Απάνθισμα, Βιέννη 1790). 

 
Εκεί στις ταβέρνες, ανάμεσα από τους καπνούς και τα άγρυπνα μάτια της αυστριακής 

αστυνομίας, «ζυμώνουν»  την ιδέα ότι η απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό περνά μέσα από την 
απελευθέρωση του πνεύματος,  αντιμαχόμενοι την δεισιδαιμονία, τις προλήψεις, τη μεταφυσική του 
Κορυδαλέα, την μετά το 1789 συντηρητική στάση του Πατριαρχείου. Ερανίζονται, μεταφράζουν, 
συμπληρώνουν με δικές τους σημειώσεις βιβλία φυσικών επιστημών, γεωγραφίας, μαθηματικών τα 
οποία διδάσκονται επί δεκαετίες στα τότε γυμνάσια της εποχής στη Γαλλία κυρίαρχα, αλλά και στην 
Ιταλία και Αγγλία.  Και όταν ερανίζονται οι πηγές τους είναι απόλυτα τεκμηριωμένες όπως από την 
γαλλική «Εγκυκλοπαίδεια» των Diderot και D’ Alambert.  

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού «Λόγιος Ερμής» οι εκδότες αναφέρουν: «…΄Ολοι κοινώς 
εξεύρουσιν οι πεπαιδευμένοι το σκότος εκείνο το βαθύ, το οποίον εσκέπαζεν παν είδος παιδείας εις 
τους παρελθόντας αιώνας… αλλά αφ’ ου οι Βάκωνες, οι Λόκκιοι, οι Κονδιλλιάκ, οι Κάντε δίδαξαν τον 
τρόπον του φιλοσοφείν, οι πεπαιδευμένοι έκτοτε συλογίζονται λογικώς και δεν παραλογίζονται 
διαλεκτικώς….. Αφ’ ου οι Λαβουαζιέρ, οι Φουρκροά, οι Δελαπλάς ήνωσαν την Χημείαν με την Φυσικήν, 
η Φιλοσοφία δεν έχει πλέον απόρρητα μυστήρια δεν είναι πλέον ο μαντικός του Απόλλωνος Τρίπους», 
(Πρόλογος τεύχος 1, Λόγιος Ερμής, 1811).  
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Εκδίδουν εφημερίδες: «Εφημερίς» των αδελφών Πουλίων, ο «Ελληνικός Τηλέγραφος» και τα 

περιοδικά «Καλλιόπη» και το κυριότερο εξ’ όλων τον «Ερμής ο Λόγιος», Βιέννη 1811-21. Ο «Λόγιος 
Ερμής» είναι  το περιοδικό που κάνει γνωστό στους υπόδουλους ΄Ελληνες τον ευρωπαϊκό στοχασμό, 
την επιστημονική σκέψη και παιδεία. Μετακενώνει τη νέα επιστημονική και πολιτισμική κουλτούρα 
της Ευρώπης του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Στον πρόλογό του ο εκδότης Αν. Γαζής 
γράφει: «…Σκοπός της παρούσης φιλολογικής εφημερίδος είναι να δίδη ειδήσεις φιλολογικάς, 
αναφερομένας κυρίως εις τάς γνώσεις των επιστημών και μαθήσεων.. εις τας νέας εφευρέσεις των 
τεχνών και επιστημών… Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι Ελλόγιμοι του γένους όσοι κατά την Ελλάδα 
διατρίβουσιν, εις το να ειδοποιώσι αμέσως εις εμέ τας παρατηρήσεις των, τας ανηκούσας δηλαδή εις 
την Γεωγραφίαν, εις την Αστρονομίαν εις την Φυσικήν Ιστορίαν… εις παν άλλο τι τοιούτον προς τας 
μαθήσεις αναφερόμενον», (Λόγιος Ερμής, 1811). 

Κοινό στοιχείο των ελλόγιμων Ελλήνων η μάχη κατά των προλήψεων και της δεισιδαιμονίας: 
«Είπα ότι ο Ιεροκήρυξ πρέπει να έχει και γνώσεις φυσικών επιστημών… Υποθέσατε, ότι ακολουθούν 
αλλεπάλληλοι σεισμοί. Κτίρια κρημνίζονται, κτήνη και άνθρωποι αφανίζονται, όλοι απελπισμένοι 
τρέχουν εις τον σοφόν Ιεροδιδάσκαλον, τον ερωτούν τι να κάμουν, κι’ εκείνος όστις ποτέ δεν τους 
εξήγησε πως γίνεται ο σεισμός, διότι μήτε ο ίδιος το έμαθεν, αντί να τους εμπνεύσει θάρρος να 
διαφυλαχθούν και να σωθούν τους ίσως πούποτε πλακωθέντας τους ταλανίζει και τους λέγει: Το τέλος 
του κόσμου εγγύς, αγαπητά μου τέκνα! Ο θεός ωργίσθη καθ’ ημών δια τας πολλάς μας αμαρτίας και 
θέλει να μας εξαλείψει από το πρόσωπον της γης, μετανοήσατε λοιπόν…». Από τον λόγο του Π. Ηπήτη 
στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, με θέμα: «Οι ιεροκήρυκες πρέπει να ώσι προικισμένοι και με νομικάς 
και φυσικάς γνώσεις», (Λόγιος Ερμής, 1816, σ. 407). 

Ο Ανθιμος Γαζής εκδίδει μεταξύ των άλλων την «Επιτομή Αστρονομίας» του Laland, (Βιέννη 
1803), την «Χημικήν Φιλοσοφίαν» του Fourcroy (Βιέννη 1802). Στον πρόλογο της χημείας αναφέρει 
«Φιλέλληνες …Αυτή η τέχνη ήτις έχει κοινωνίαν με περισσοτέρας Επιστήμας οίον Ιατρικήν και μάλιστα 
την Φυσικήν είλκυσε δια την ωφέλειαν της χρήσεώς της πλήθος σοφών ανδρών …».  

Στον πρόλογο της «Γραμματικής των Φιλοσοφικών Επιστημών», σημειώνει: 
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Ο πολυγραφότατος Κ. Κούμας εκδίδει την «Σύνοψιν Φυσικής» κατά των προλήψεων και της 
δεισιδαιμονίας (Βιέννη 1812), την «Σύνοψιν της παλαιάς Γεωγραφίας» (Βιέννη 1819), την «Επιτομήν 
Χημείας» (Βιέννη 1807) κά. Αναφέρει στον πρόλογο της Φυσικής: «…αλλά δεν είναι αμαρτία να 
μένωσιν ούτοι ανήκουστοι των κυριωτέρων της Φυσικής γνώσεων; Να μην εξεύρωσι κανένα λόγον των 
καθ’ ημέραν φαινομένων έμπροσθεν των οφθαλμών των; Ή να αναγκάζωνται να πλάττωσιν αιτίας 
ανυπάρκτους κι’ αλόγους και πολλάκις βλασφημητικάς της του θεού προνοίας»; Στο τέλος της Φυσικής 
παρατίθενται πίνακες με τα πλέον «χρειώδη» όργανα φυσικής: 
 

 
 

Ο Κοδρικάς τυπώνει το «Ομιλίαι Περί Πληθύος Κόσμων» του Fontenel (Βιέννη 1794), με το 
οποίο εισάγει τον αναγνώστη στην ηλιοκεντρική θεωρία με τον τρόπο που το επιχείρησε ο Γαλιλαίος, 
στους περίφημους «Διαλόγους» του. Ο Δάρβαρης, φίλος του Ρήγα, συνδέεται με τον εφημέριο της 
κοινότητας Άνθιμο Γαζή, τον δάσκαλο Κωνσταντίνο Κούμα και τον ιερωμένο Νεόφυτο Δούκα, 
συμμετέχει στην εκδοτική προσπάθεια του Λόγιου Ερμή και τυπώνει στη Βιέννη την «Επιτομή Φυσικής 
– εις τρία μέρη διηρημένη» (Βιέννη 1812), εισάγει δε, την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας (οι 
μεγαλύτεροι μαθητές διδάσκουν τους μικρότερους) στα σχολεία του ελλαδικού χώρου.  
 
 
Εν κατακλείδι 

Στη σύντομη τούτη αναφορά  του έργου των Ελλήνων Λογίων της Βιέννης καταδείχνεται, ότι η 
προετοιμασία και το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης ήταν μια κίνηση συνεχούς μετακένωσης 
στον ελλαδικό χώρο των νέων επιστημονικών ρευμάτων, ως «νέαι δόξαι», προτρέποντας τους 
φιλομαθείς να ακολουθήσουν το παράδειγμα της «πεφωτισμένης Ευρώπης». Στην οδό των 
«ελλήνων», στο σχολείο της Βιέννης, στην ελληνική ταβέρνα, στα ελληνικά τυπογραφία του Ιωσήφ 
Βαουμαϊστέρου (Josef von Baumeister), στο τυπογραφείο του Θωμά Τράτνερ στην ίδια πόλη και στα 
κατ΄εξοχήν  ελληνικά τυπογραφεία της Βιέννης, αυτά του Βεντότη και των Αδελφών Πούλιου ονόματα 
όπως Berthollet, Biot Jean Baptiste, Buffon, Descartes, Voltaire, Davy, Galileo, Gay – Lussac, Fourcroy, 
Laplace, Lavoisier, Rumford, Otto Gerike, Thenard, Volta και προφανώς ο «μέγας» Νewton, βρήκαν τον 
δρόμο τους στο να τυπωθούν για να αφυπνήσουν τους υπόδουλους «ρωμιούς».  
Σημ. Κατάλογος κληροδοτών των ελληνικών κοινοτήτων του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδος στη 
Βιέννη (1769–1918), στον οποίο αποτυπώνεται η συνεισφορά (χορηγίες) των ελλήνων Λογίων και 
εμπόρων στα ελληνικά γράμματα, στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. (Stefano Saracino / Nathalie Soursos 
/ Maria A. Stassinopoulou, Πανεπιστήμιο Βιέννης).  
Ενδεικτικά: 

• Anastasios, Georg /Αναστασίου, Γεώργιος – 1809: Προς Αρχιμανδρίτη Παππά Άνθιμο (Γαζή) 
(100 φιορίνια). 

• Consta, vor Georg /Κώνστα, Γεώργιος – 1808: για το σχολείο στο Καπέσοβο (50 Πιάστρες) 
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• Darvar, Demeter N. / Δάρβαρης, Δημήτριος Ν. – 1823: Κληροδότημα προς ελληνικό σχολείο 
(Βιέννη) (300 φιορίνια. Να γίνει διανομή των σχολικών εγχειριδίων που βρίσκονταν στην 
κατοχή του κληροδότη στα ελληνικά σχολεία των ''κρατιδίων'' σύμφωνα με τον αριθμό των 
μαθητών σε κάθε ένα από αυτά. 

• Darvar, Peter/ Δάρβαρης, Πέτρος – 1838: Κληροδότημα σχολικών εγχειριδίων (Βιέννη): 
Κεφάλαιο κληροδοτήματος πάνω από 5.529 φιορίνια. Τα έσοδα θα προορίζονται για την 
εκτύπωση ελληνικών σχολικών εγχειριδίων, τα οποία έχει γράψει ο αδελφός του κληροδότη 
(Demeter N. Darvar). 

• Emanuel, Johann / Εμμανουήλ Ιωάννου – 1798: Κληροδότημα προς σχολείο (Καστοριά). 

• Margarit, Johann Kalussius / Ιωάννης Καλούσιος – 1815: 10 μεγάλα βιβλία του Ανθίμου Γαζή / 
σχολείο στις Μηλιές. 

• Sakellario, Philipp Pappa / Σακελλάριος, Φίλιππος – 1814: προς σχολείο στις Μηλιές 
(Θεσσαλία), (100 φιορίνια Βιενέζικου νομίσματος). 

• Pauli, Demeter / Παυλής, Dημήτριος – 1793 : Επιπρόσθετα ετήσιες επιχορηγήσεις θα 
προορίζονται για το σχολείο στα Ιωάννινα („Βalani“), (100 Πιάστρες για τον πρώτο καθηγητή, 
100 Πιάστρες για υποτροφίες 2 δασκάλων). 

 
 
Πηγές 
Γραμματική των Φιλοσοφικών Επιστημών ... Συγγραφείσα παρά του  ΄Αγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου, νυν 
δε πρώτον εκδοθείσα... μετά πλείστων Σημειωμάτων επαυξηνθείσα παρά ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ. Τόμος α-β.  
Βιέννη 1799 . 
Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών καί Φυσικών Πραγματειών εκ διαφόρων συγγραφέων 
συλλεχθέντων υπό Κ. Μ. Κούμα. Βιέννη 1807  
Χημική Φιλοσοφία ..., υπό Α. Φ. Φουρκροά. Εκ Γραικισθείσα μετά προσθήκης και τίνων Σημειωμάτων 
υπό ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Μ. ΗΛΙΑΔΟΥ... εκδοθείσα υπό ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ. Βιέννη 1802 . 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΜΗ, Συγγραφείσα μέν γαλλιστί ... υπό ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΔΗΤΟΥ. Μεταφρασθείσα 
δε καί μετά τινων προσθηκών εκδοθείσα, υπό Κ. Μ. Κούμα. Βιέννη 1807-8 . 
Φυσική Δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας. Βιέννη 1810.  
Επιτομή Φυσικής... υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως. Τόμος Α-Β-Γ. Βιέννη 1812 . 
Σύνοψις Φυσικής. Εις χρήσιν των πρωτοπείρων του φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου. Υπό Κ. Μ. 
Κούμα. Βιέννη 1812.  
Ομιλίαι ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΟΣ ΚΟΣΜΩΝ του κυρίου Φοντενέλ… , Παρά Παναγιωτάκη Καγγελαρίου  Κοδρικά, 
Βιέννη 1794.  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ, … Παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, Βιέννη 1790.  
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Θεσσαλία: Σύζευξη ιστορικού παρελθόντος & τουριστικού μέλλοντος 
Σπανός Βασίλειος 

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Διοίκησης Επιχερήσεων & Τουρισμού 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

spanos7@yahoo.com  
 
 

Περίληψη 
Η ταυτότητα η οποία πηγάζει από το παρελθόν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες του 
παρόντος, κάτι που είναι εμφανές σε πλείστες όσες χώρες ανά την υφήλιο. Πρώτον, εξασφαλίζεται με 
αυτόν τον τρόπο η συναισθηματική σύνδεση με το ίδιο το παρελθόν και τον εκάστοτε τόπο καταγωγής. 
Δεύτερον, η σωστή διαχείριση του υφιστάμενου πολιτισμικού αποθέματος είναι σε θέση να αλλάξει 
άρδην την τουριστική εικόνα μίας όχι μόνο πόλης αλλά και περιοχής συνολικά. Τρίτον, η διατήρηση της 
όποιας ταυτότητας εκεί που παρατηρείται, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της διαφορετικότητας 
παγκοσμίως, γεγονός που αποδεικνύεται με τη δυνατότητα των ταξιδίων, όπου παρατηρούνται 
διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες, άρα και ταυτότητες. 
Μία περίπτωση που χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και μνείας είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία 
διακρίνεται τόσο για τα χωροταξικά όσο και για τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της, αναφορικά πάντα με 
την ιστορία της και την πολιτισμική της κληρονομιά. Τα δύο προηγούμενα στοιχεία δύνανται να την 
καταστήσουν έναν ισχυρό πόλο σχετικά με τις προοπτικές στη διαμόρφωση του «αύριο» της Ελλάδος, 
παρόλο που διαχρονικά, σε επίπεδο προώθησης και τουριστικής ανάπτυξης, η Θεσσαλία αποτελούσε 
μία αδικημένη Περιφέρεια. 
 

Λέξεις-κλειδιά: Θεσσαλία, ιστορία, τουρισμός, μέλλον. 
 
 

Εισαγωγή 
Ο πολιτισμικός τουρισμός και η υποκατηγορία του, ο αρχαιολογικός τουρισμός, δεν είναι κάτι 

καινούργιο στον ελλαδικό χώρο. Παραδείγματα υπόστασης του, έστω σε πρώιμη μορφή, έχουν 
παρατηρηθεί από τα αρχαία χρόνια ακόμα, αν λάβει κάποιος υπόψη τις περιηγήσεις ορισμένων 
φημισμένων προσωπικοτήτων όπως – μεταξύ άλλων – ο Ηρόδοτος, ο Στράβων, ο Παυσανίας, ο 
Πλούταρχος κ.λπ. Τη σήμερον ημέρα ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι αυτού του είδους η 
δραστηριότητα έχει επεκταθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, αν και εφόσον φυσικά εκφράσουν την 
ανάλογη επιθυμία και όχι σε μεμονωμένα (Αποστολόπουλος & Σδράλη, 2016), όπως προαναφέρθηκε 
λίγο πιο πάνω. 

Κύριο λοιπόν αντικείμενο έρευνας και μελέτης του πολιτισμικού τουρισμού είναι η 
πολιτισμική κληρονομιά. Το αντικείμενο της κληρονομιάς είναι τόσο ευρύ ώστε η UNESCO 
αναγκάστηκε να προβεί το 1972 σε έναν διαχωρισμό, στο πλαίσιο της ευελιξίας και της καλύτερης 
οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με αυτόν τον διαχωρισμό, η πολιτισμική κληρονομιά 
κατηγοριοποιείται σε πολιτισμική, φυσική και άυλη (Arizpe et al, 2000; Klamer & Zuidhof, 1999). Για 
να χαρακτηριστεί το οτιδήποτε ως πολιτισμική κληρονομιά, θα πρέπει να υφίσταται η αντίστοιχη 
ιστορική σημασία και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, να υπάρχει ταυτόχρονα η αίσθηση του 
«ανήκειν» ή αλλιώς, της τοπικής ταυτότητας, κάτι που σηματοδοτεί την κατανόηση του νοήματος μίας 
κοινωνίας από γενιά σε γενιά (Coccossis & Nijkamp, 1995). Λαμβάνοντας υπόψη το βαθύτερο νόημα 
που εσωκλείεται σε κάθε πτυχή της πολιτισμικής κληρονομιάς, μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει 
πως αυτές – οι πτυχές – αποτελούν μη ανανεώσιμους πόρους (Grimwade & Carter, 2000). 

Στο παρόν, ζώντας σε ένα σχεδόν αποκλειστικά οικονομικό περιβάλλον, είναι αναπόφευκτη η 
σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό. Παρόλο που η έλλειψη αυτής της σύνδεσης είναι από 
αρκετά έως πολύ σπάνια (McKercher & du Cros, 2002), οι επιδράσεις του τουριστικού φαινομένου στο 
πολιτισμικό απόθεμα μπορούν να έχουν αρνητικό πρόσημο (Αυγερινού-Κολώνια, 2011). Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, η διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος φαντάζει επιτακτική ανάγκη. Η σωστή 
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διαχείριση, με έμφαση σε τομείς όπως η κοινωνία και η οικονομία, είναι σε θέση να αποτρέψει πόλεις, 
ακόμα και ολόκληρες περιφέρειες, από τον οικονομικό αφανισμό (Yang et al., 2008). 

Στο παρόν πόνημα, αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία της παραπάνω τοποθέτησης, με βάση 
την υφιστάμενη κατάσταση και την έρευνα που έχει εκπονηθεί για τις μελλοντικές δυνατότητες της 
Θεσσαλίας. Από τη μία, τεκμηριώνεται η κεντροβαρής θέση της Περιφέρειας και πώς αυτή θα 
μπορούσε να στηρίξει δυνητικά την εξωστρέφεια της εικόνας της Θεσσαλίας. 

Από την άλλη, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση, συνολικά για τη σημασία του ιστορικού 
αποθέματος της Περιφέρειας (μυθολογία – αρχαία ιστορία – νεώτερη ιστορία [1821]) όπου θα 
τονίζεται για ποιους λόγους, αυτό καθίσταται σημαντικό στο ρόλο της Θεσσαλίας ως πηγής 
καινοτομίας και αλλαγής μοντέλου τουριστικής πολιτικής, σε πανελλαδικό επίπεδο. Τέλος, 
παρατίθεται μία συγκριτική ανάλυση με περιφέρειες χωρών της Μεσογείου, οι οποίες κινούνται προς 
αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση με αυτόν τον τρόπο, στη βιώσιμη διαχείριση του μέλλοντος 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την ορθή αξιοποίηση του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. 
 
 
Χωροταξία 

Ο χώρος δεν δύναται να νοείται ως μία αφηρημένη έννοια και οφείλει να αντιμετωπίζεται με 
τη δέουσα προσοχή, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αξίζει να 
σημειωθεί η κεντροβαρής θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ελλαδική επικράτεια. Αυτό σημαίνει 
πως η άφιξη στην κεντρική Ελλάδα είναι σχεδόν ισοβαρής, αναφορικά με τις αποστάσεις, από όλα τα 
υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα. Εκτός από αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι 
υποδομές (εθνική οδός & σιδηρόδρομος), οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση ακόμα πιο γρήγορη και 
ασφαλή. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της κεντροβαρούς θέσης γίνεται αντιληπτό και στο εσωτερικό της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την πόλη της Λάρισας να υπερέχει έναντι όλων των άλλων πρωτευουσών 
των υπολοίπων τριών Νομών (Σπανός, 2014). Η γεωγραφική θέση καταδεικνύεται ως ένα από τα πιο 
σημαντικά προτερήματα για την περιοχή συνολικά, με βάση και το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing 
Λάρισας (Δέφνερ, 2014; Τελλάκη, 2013). 

 
 

Τουρισμός 
Η Ελλάδα είναι μία ευλογημένη χώρα όσον αφορά στις κλιματικές συνθήκες, οι οποίες είναι 

άκρως ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού. Ωστόσο, εκτός από την έλλειψη ποιότητας 
που χαρακτηρίζει εν πολλοίς αυτό το είδος τουρισμού, τα μειονεκτήματα είναι αρκετά περισσότερα. 
Αφενός, το συγκεριμένο προϊόν δεν το προωθεί μόνο η Ελλάδα αλλά όλες οι χώρες πέριξ της 
Μεσογείου θάλασσας, είτε πρόκειται για τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες είτε για τις βόρειες αφρικανικές. 
Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που ο μαζικός τουρισμός δεν είναι μονοπώλιο για τη χώρα, αυτή οφείλει 
να αναζητήσει τρόπους βάσει των οποίων θα είναι ικανή να συνεχίσει να παραμένει ανταγωνιστική 
στο μέλλον. Αφετέρου, το ίδιο προϊόν, προσφέρεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις χώρες της 
βόρειας Αφρικής και παρόλο που η ασφάλεια σε αυτά τα κράτη είναι ένα ζητούμενο, η χαμηλή τιμή 
για τις ίδιες υπηρεσίες μπορεί να δράσει καταλυτικά. 

Στη μικροκλίμακα της περιφέρειας Θεσσαλίας, τα νούμερα φαίνεται ότι αποτυπώνουν την πιο 
πάνω τοποθέτηση. Με δεδομένο ότι το 2020 ήταν η χρονιά που ξεκίνησε η επέλαση του Covid-19 και 
επομένως, υπήρξε ραγδαία αλλαγή στα τεκταινόμενα του τουρισμού, θα ληφθούν υπόψη στατιστικά 
στοιχεία του έτους 2019. Αν και καταγράφηκε μία αύξηση της τάξης του 16% από το έτος 2017, η 
περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στη δέκατη θέση αναφορικά με το ποσοστό των επισκέψεων 
στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 2%. Το ίδιο ποσοστό δυστυχώς αντιστοιχεί στην κατανομή 
των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα ανά περιφέρεια όπως και στις εισπράξεις (INSETE, 2020). Είναι 
εμφανές ότι τα ποσοστά σε αυτούς τους τρεις τομείς (επισκέψεις-διανυκτερεύσεις-εισπράξεις) είναι 
πολύ χαμηλά και συνάμα, απογοητευτικά. Η ρεαλιστική όμως ανάγνωση αυτών των στοιχείων 
επισημαίνει την αντικειμενική αδυναμία της περιφέρειας Θεσσαλίας, να ανταγωνιστεί στο μαζικό 
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τουρισμό περιφέρειες όπως αυτές της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου, της Πελοποννήσου, των Ιονίων 
Νήσων και της Αττικής. 

Η πραγματικότητα που παρατέθηκε προηγουμένως, δεν αποκλείει ούτε επικρίνει τον μαζικό 
τουρισμό. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η διαφοροποίηση 
χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Μία ανάλογη διαφοροποίηση είναι σαφώς, η στροφή προς τον 
εναλλακτικό τουρισμό και πιο συγκεκριμένα, τον πολιτισμικό τουρισμό. Ο λόγος είναι υπερβολικά 
απλός και έχει να κάνει με τον πλούτο που μπορεί να καταγράψει ο οποιοσδήποτε σε όλο τον ελλαδικό 
χώρο. Η σημασία του, για την περιφέρεια Θεσσαλίας, αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 

 
 

Διαχρονικότητα 
Το βεληνεκές του πολιτισμικού αποθέματος της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι πολύ μεγάλο 

(Spanos, 2019b) πλην όμως, τελείως άγνωστο. Το όνομα και η φήμη κάποιων μνημείων, ακόμα και 
γνωστών, δεν φαίνεται να είναι αρκετό (Gavra & Spanos, 2016). Η Θεσσαλία, σε καμία των 
περιπτώσεων δεν θεωρείται πόλος έλξης πολιτισμικού τουρισμού, κάτι που αποτυπώνεται και πάλι 
στους στατιστικούς πίνακες. Για παράδειγμα, παρόλη την αύξηση στις επισκέψεις στα μουσεία της 
Θεσσαλίας κατά την περίοδο 2014-2019, η περιφέρεια κατατάσσεται στην ένατη θέση ανάμεσα στις 
δεκατρείς συνολικά, με ποσοστό το οποίο προσεγγίζει το 2%. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα όσον 
αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους. Κατά την ίδια περίοδο (2014-2019), καταγράφηκε μείωση της 
τάξης του 6% ενώ στην ποσοστιαία κατανομή των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους στην 
Ελλάδα ανά περιφέρεια, η Θεσσαλία κατατάσσεται μετά βίας στη δωδέκατη θέση (INSETE, 2020), μία 
θέση μόλις πάνω από την πιο φτωχή περιφέρεια της Ελλάδος, αυτήν της Δυτικής Μακεδονίας. 

Η αρνητική αύρα των αριθμών είναι φαινομενική, από μία διαφορετική οπτική γωνία. Από τη 
μία, δημιουργούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού 
ανάδειξης ολόκληρου του πολιτισμικού κεφαλαίου της περιφέρειας. Αυτό σημαίνει ότι με οργάνωση 
και σταθερά βήματα, μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, αν και εφόσον υπάρξει η 
κατάλληλη βούληση. Από την άλλη, η εμβέλεια αυτού του σχεδιασμού ενδυναμώνεται από ένα 
μοναδικό στοιχείο που διακρίνει την περιφέρεια Θεσσαλίας. Με δεδομένο ότι η μυθιστορία της 
Ελλάδος ξεκίνησε ουσιαστικά από τη Θεσσαλία (Σπανός, 2018), η διαχρονικότητα αποτελεί ένα 
ξεχωριστό και μοναδικό στοιχείο γι’ αυτήν. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της ονομασίας του 
σχετικά νεόδμητου μουσείου της Λάρισας, το Διαχρονικό Μουσείο (Spanos, 2019a). Επομένως, η 
ενασχόληση με όλες τις ιστορικές περιόδους, κάθε μία με τη δική της ξεχωριστή σημασία και ιδιαίτερο 
περιεχόμενο, συνεισφέρει σε ένα ολιστικό πολιτισμικό προϊόν προς προώθηση, συνδυαζόμενο με 
ποικίλες δραστηριότητες. 

 
 

Αγορές-στόχοι 
Μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς 

της Θεσσαλίας είναι και η έμφαση σε συγκεκριμένες χώρες που μπορούν να αποτελέσουν, 
τεκμηριωμένα, δεξαμενές δυνητικών τουριστών. Το οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό υπόβαθρο, 
συσχετίζονται άμεσα με αυτό το είδος του τουρισμού, παράλληλα με τις όποιες δραστηριότητες θα τα 
συνοδεύουν (Σπανός, 2020). Η τουριστική εμπειρία λοιπόν δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ούτε ένα 
πολιτισμικό απόθεμα οφείλει να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα (π.χ. η σπηλιά γέννησης του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη). 

 
 

Αεροδρόμιο 
Η άφιξη των επισκεπτών και των τουριστών από χώρες του εξωτερικού μπορεί να είναι 

χρονοβόρες, γεγονός που μεταφράζεται σε κούραση και ενίοτε, σε εκνευρισμό. Οι υποδομές λοιπόν 
θεωρούνται υψίστης σημασίας για έναν προορισμό που επιθυμεί να τοποθετηθεί στον τουριστικό 
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χάρτη. Η εγγύτητα ενός αεροδρομίου με τον βασικό τόπο διαμονής των τουριστών, δεν νοείται ως 
αμελητέα. 

Στην περίπτωση της Θεσσαλίας, η περιφέρεια διαθέτει δύο αεροδρόμια (Ν. Αγχιάλου και 
Σκιάθου). Το αεροδρόμιο της Σκιάθου, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
νησιού, ως επί το πλείστον. Το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το 
αεροδρόμιο της κεντρικής Ελλάδος. Μπορεί να εξυπηρετήσει την ηπειρωτική Μαγνησία, τη Φθιώτιδα 
και τη βόρεια Εύβοια αλλά όχι τη Θεσσαλία στον ίδιο βαθμό διότι συγκοινωνιακά είναι «τυφλό» 
(Σαρούκος, 2020). Ο επαναπροσδιορισμός της χωροθέτησης ενός πολιτικού αεροδρομίου στο κέντρο 
της περιφέρειας Θεσσαλίας κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε να εκμηδενιστεί αφενός το ταξίδι των 
τουριστών από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη κι αφετέρου, να μπορεί να εξυπηρετηθεί μία περιφέρεια 
με πληθυσμό περίπου 753.000 κατοίκους (www.kallikratis.org). Με αυτόν τον τρόπο, η Θεσσαλία 
μπορεί να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός προορισμός σε όλους τους τομείς, πολιτισμικό και μη. 

 
 

Συμπεράσματα 
Το άρθρο είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει έναν προβληματισμό που προκύπτει για την 

περιφέρεια Θεσσαλίας, όταν γίνεται λόγος για την ανάδειξη του πολιτισμικού της κεφαλαίου, 
ανεξαρτήτως ιστορικής περιόδου. Φωτίστηκαν πτυχές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή 
της υφιστάμενης αδράνειας που παρατηρείται μέχρι σήμερα και οι οποίες είναι ποσοτικές, ποιοτικές 
και χωροταξικές. Η συλλογική τους ανάλυση και επεξεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να αναδειχθεί 
ολόκληρο το πολιτισμικό απόθεμα της Θεσσαλίας, να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο τουριστικό πλαίσιο 
και να ενισχυθεί το αίσθημα της ταυτότητας των κατοίκων, καθώς αυτή είναι από τις πλέον ξεχωριστές 
τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτήν η στρατηγική, της ανάδειξης του 
πολιτισμικού τουρισμού δηλαδή, παρατηρείται ήδη σε χώρες όπως για παράδειγμα η Ιταλία και η 
Ισπανία και επομένως, μόνο όφελος μπορεί να αποκομίσει τόσο η Θεσσαλία όσο και η Ελλάδα 
συνολικά, με πυρήνα τον πολιτισμό της. 
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Διδάσκοντας κι εξερευνώντας την τοπική Ιστορία - Δ. Σ. Αργυροπουλίου 
Θεολογία – Ιωάννα Γιώτσα 

Δασκάλα 
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Περίληψη 
Εμπνεόμενοι από τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την ελληνική Επανάσταση οι μαθητές του Δ. 
Σ. Αργυροπουλίου συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: 
Ψηφιακό Αρχείο» του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), μία δράση Τοπικής 
Ιστορίας. 
Στόχος της δράσης ήταν να εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα 
υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση. 
Οι μαθητές ερεύνησαν και βρήκαν πληροφορίες για πρόσωπα που εμπλέκονται στην  Ελληνική 
Επανάσταση και έχουν τις ρίζες τους ή έδρασαν  στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν: Η ζωή 
και η δράση του Νικοτσάρα, Σχολή Τυρνάβου ή Ελληνομουσείο, Ιωάννης Πέζαρος, Άγιος Γεδεών, 
Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων. 
Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν σε ψηφιακή εφαρμογή του ΚΕΑΕ. 
Ως επιστέγασμα της ενασχόλησής μας με την Τοπική ιστορία ήταν η ζωγραφική απεικόνιση προσώπων 
της εγγύτερης περιοχής που έχουν σχέση με την Επανάσταση. Στο έργο εικονίζεται ο Νικοτσάρας, 
κλέφτης του Ολύμπου με δράση στην περιοχή μας και ο Ιωάννης Πέζαρος, καταγόμενος από τον 
Τύρναβο και σπουδαίος δάσκαλος της γνωστής Σχολής του Τυρνάβου. Στο κέντρο της τοιχογραφίας 
παρουσιάζονται τα σχολεία που λειτουργούσαν κατά την Τουρκοκρατία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά, 
σημαντικών προσώπων που έδρασαν στο Θεσσαλικό χώρο τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών. 
 
Λέξεις – κλειδιά: τοπική Ιστορία, δήμος Τυρνάβου, Αργυροπούλι, ψηφιακό αρχείο, εικαστική 
απεικόνιση, ελληνική Επανάσταση 
 
 
Εισαγωγή 

Εμπνεόμενοι από τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση οι μαθητές 
της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δ. Σχ.  Αργυροπουλίου συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική 
Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» του Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπ ιστικές 
Επιστήμες (ΚΕΑΕ)  μία σχολική δράση Τοπικής Ιστορίας, με σκοπό τη μελέτη «πώς θυμόμαστε» το 
παρελθόν και την εξοικείωση με τη δουλειά του ιστορικού, του ερευνητή και του αρχειονόμου.  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα βασίζεται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα που 
συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου αρχειακό υλικό (έγγραφα, έργα τέχνης, αρχεία ήχου) για όψεις της 
περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και καταχωρείται σε μια βάση δεδομένων.  

Στόχος της παρούσας σχολικής δράσης είναι να εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή όπου 
βρίσκεται η σχολική μονάδα υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821: 
μνημεία  και ηρώα , δρόμοι , πλατείες , βιβλία , αντικείμενα  τέχνης  κ.ά. 

Στη συνέχεια, οι σχολικές ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα υλικά 
τεκμήρια που εντόπισαν και να καταγράψουν τα στοιχεία σε μια ειδική ψηφιακή φόρμα διαδικτυακά. 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται ερευνητές.  
 
 
Περιγραφή της σχολικής δράσης  

Το σχολείο μας συμπλήρωσε 5 δελτία ερευνητή. 
Τέθηκε το ερώτημα «Πού βασίζονται οι ιστορικοί για να γράψουν Ιστορία;». 

t_giots@yahoo.gr%20
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Έγινε έρευνα στη δημοτική βιβλιοθήκη Τυρνάβου, αν υπάρχουν βιβλία που γράφτηκαν την εποχή που 
μας ενδιαφέρει. Επικοινωνήσαμε με την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης και εντοπίσαμε ότι υπάρχουν 
παλαίτυπα βιβλία και χειρόγραφα της συγκεκριμένης εποχής.  
Τέλος, υπάρχουν  «σημάδια» που συναντούμε στο δημόσιο χώρο: αγάλματα, ονόματα δρόμων και 
μνημεία. 

Συζητήσαμε για το χωριό και την ευρύτερη περιοχή που ζουν οι μαθητές, αν υπάρχουν 
υλικά τεκμήρια που θυμίζουν την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Το πρόγραμμα ζητούσε να οργανώσουμε μία επιτόπια επίσκεψη, να βγάλουμε φωτογραφίες και να 
συζητήσουμε στην τάξη για τα ευρήματά μας. Λόγω των περιοριστικών μέτρων, δυστυχώς, οι 
επισκέψεις δεν πραγματοποιήθηκαν. 

Μελετήσαμε προσεκτικά το Δελτίο Ερευνητή, συζητήσαμε και εξηγήσαμε τα πεδία. 
Συμπληρώσαμε το Δελτίο αναζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για να συντάξουμε την «περιγραφή». 
 
 
Δημοσιοποίηση του έργου  

Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής δράσης, η ερευνητική ομάδα του προγράμματος 
«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821:  Ψηφιακό Αρχείο» , συνέλεξε τα αποτελέσματα 
και δημιούργησε μια ψηφιακή εφαρμογή, ανοικτή σε όλους τους επισκέπτες. Εκεί 
παρουσιάζονται τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση και τα αποτελέσματα του έργου 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Οι μαθητές ερεύνησαν και βρήκαν πληροφορίες για πρόσωπα που εμπλέκονται στην  
Ελληνική Επανάσταση και έχουν τις ρίζες τους ή έδρασαν  στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα 
μελετήθηκαν: Η ζωή και η δράση του Νικοτσάρα, Σχολή Τυρνάβου ή Ελληνομουσείο, Ιωάννης 
Πέζαρος, Άγιος Γεδεών, Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων. 
Εφόσον έγινε η επιλογή τα παιδιά εργάστηκαν αναζητώντας πληροφορίες στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου μας αλλά και στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη μας είχε αρκετά βιβλία τοπικής 
Ιστορίας που αναφέρονταν στη συγκεκριμένη περίοδο. 

Θα αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες πληροφορίες για τα παραπάνω πρόσωπα 
γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος της παρούσας εργασίας. Αναλυτικά οι πληροφορίες και η 
βιβλιογραφία είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα της εφαρμογής.  
Επιλέχτηκε ο Νικοτσάρας, ο πιο γνωστός αρματολός της περιοχής του θεσσαλικού Ολύμπου. 
Γεννήθηκε το 1774 στο χωριό Γιαννωτά Ελασσόνας. Με σημαντικότατη δράση τόσο στην στεριά, όσο 
και στη θάλασσα ενάντια στον κατακτητή αναδείχθηκε ένας από τους σημαντικότερους και 
ηρωικότερους αρματολούς της περιοχής. 
Υπήρξε πρόδρομος της ελευθερίας, κράτησε αναμμένη την επαναστατική φλόγα των Ελλήνων και 
προετοίμασε μια ολόκληρη γενιά αγωνιστών, οι οποίοι θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην 
ελληνική Επανάσταση.  

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πει: "Η προσφορά του στον αγώνα μας, θα ήταν 
μεγάλη εάν ζούσε τώρα". 

Όσον αφορά τη διασύνδεση με την περιοχή μας, η τοπική παράδοση θέλει ο 
Νικοτσάρας να είχε αναπτύξει δράση στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, κατέβαινε στο χωριό 
μας και στην ευρύτερη περιοχή και στρατολογούσε άνδρες. 
Το Αργυροπούλι, αναφέρεται σε ένα κλέφτικο τραγούδι: 
 

Του Νικοτσάρα 
Τρία κομμάτια σύννεφα ’ς τον Έλυμπο,  ’ς  τη ράχη,  

Το ’να βαστάει  τη δροσιά,  τ’  άλλο βαρύ χαλάζι ,  
το τρίτο το μακρύτερο τη θάλασσ’ αγναντεύει.  

«Πάψε, γιαλέ μου,  το θυμό,  πάψε τα κύματά σου,  
να βγουν τα κλεφτοκάραβα, πόχουν τους κλέφτες μέσα,  

να βγει  κι  ο Νίκος μια βολά ψηλά ’ς τ ’  Αργυροπούλι».  
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Όσες μανούλες τ’  άκουσαν,  όλες κινούν και  πάνε.  
«Νίκο μ’ ,  το πού ’ναι  οι  άντρες μας,  το πού ’ναι  τα παιδιά μας;».  

 
Συνεχίζουμε με την παρουσίαση της «Σχολής Τυρνάβου» ή «Ελληνομουσείο». Επιλέχτηκε  το 

συγκεκριμένο σχολείο γιατί υπήρξε σημαντικό κέντρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και φυτώριο 
εκπαίδευσης της συγκεκριμένης εποχής.  

Η εκπαίδευση και ή πολιτισμική στάθμη, αναπτύχθηκε στον Τύρναβο από τη λειτουργία της 
σχολής και γονιμοποίησε την πνευματική ζωή του τόπου για όλο το επόμενο διάστημα. Τέλος, 
αποτέλεσε φυτώριο διδασκάλων του Γένους. 
Ιδρύθηκε το 1702 από τον τότε Μητροπολίτη Λάρισας Παρθένιο Β’. Στο σχολείο του Τυρνάβου δίδαξαν 
δάσκαλοι ντόπιοι και ξένοι. Αναφέρονται: ο Κύπριος Μάρκος Πορφυρόπουλος, ο ιεροµόναχος 
Θεοφάνης Φουρναίος, ο Αµφιλόχιος Παρασκευάς, ο Αλέξανδρος Τυρναβίτης, ο Γιαννιώτης Λάµπρος 
Πάσχου και ο Ιωάννης ∆ηµητριάδης Πέζαρος.  
Το «Ελληνοµουσείο» στεγάστηκε σε κτίριο δίπλα στο µητροπολιτικό κτίριο –έδρα προσωρινή του 
µητροπολίτη Λάρισας και στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που την περίοδο εκείνη ήταν ο 
µητροπολιτικός ναός του Τυρνάβου.  
Η Σχολή του Τυρνάβου διατήρησε την ακμή της ως τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια, οπότε 
φαίνεται να αρχίζει να χάνει την αίγλη της. Μετά το θάνατο του Πέζαρου αλλά κυρίως μετά την 
επιδημία πανούκλας, το 1813, η περίφημη σχολή έγινε ένα συνηθισμένο σχολείο με την ονομασία 
«ελληνικό».  Στην επανάσταση του 1821 η σχολή σταμάτησε να λειτουργεί.  
Η πιο λαμπρή περίοδος της Σχολής ταυτίζεται με την προσωπικότητα του δάσκαλου και ιερέα Ιωάννη 
Πέζαρου. Επομένως, θα ήταν παράληψη να μην ασχοληθούμε με την σπουδαία αυτή προσωπικότητα 
του Τυρνάβου. 
Ο επιφανής του Γένους Δάσκαλος Ιωάννης Δημητριάδης - Πέζαρος έδρασε στον Τύρναβο το 18ο 
αιώνα. Δίδαξε στην περίφημη Σχολή του Τυρνάβου,  κατά την περίοδο από το 1782 μέχρι 1806. 
Η προσωπικότητα του εκθειάζεται από πολλούς αξιόλογους λογίους σε επιστολές τους, στις οποίες 
επισημαίνεται το μέγεθος της ακτινοβολίας του μεγάλου τυρναβίτη δασκάλου.  
Μαθητές του υπήρξαν διαπρεπείς λόγιοι και σπουδαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού Διαφωτισμού 
μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Κούμας, Στέφανος Δούγκας, Δημήτριος Αλεξανδρίδης, Διονύσιος 
Πύρρος, Στέφανος Κομμητάς, Γεώργιος Αυξεντιάδης κ.α. Πολλοί από αυτούς δίδαξαν στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Κωνσταντινούπολη.  
Tο Αρχείο του Τυρνάβου στην Εθνική Βιβλιοθήκη περιέχει έγγραφα που προέρχονται από τα 
υποαρχεία της οικογένειας του Τυρναβίτη διδασκάλου Πέζαρου και αποτυπώνουν την κοινωνική και 
οικονομική ζωή του Τυρνάβου. 
Επόμενο πρόσωπο που επιλέχτηκε είναι ο Άγιος Γεδεών γιατί με την μαρτυρική του στάση χαλύβδωσε 
λίγο αργότερα το πνεύμα των επαναστατημένων Ελλήνων. 
Ο Άγιος κατάγονταν από τα Κάπουρνα (Γλαφυρές Βόλου). Σε ηλικία 12 ετών ασπάστηκε τον 
μωαμεθανισμό μετά από δόλο. Δύο μήνες έμεινε μουσουλμάνος. Στο διάστημα αυτό ένιωθε θλίψη 
στην καρδιά του.  
Προσπαθούσε να βρει τρόπο να διαφύγει από το αφεντικό του. Μετά από πολλές περιπέτειες ο 
Νικόλαος αναχώρησε για το Άγιο Όρος, όπου στην Ι. Μ. Καρακάλλου έγινε μοναχός μετονομαζόμενος 
Γεδεών. Στη Μονή έμεινε τριάντα πέντε χρόνια και έπειτα, έχοντας διαβάσει πολλούς βίους αγίων, 
κυρίως  μαρτύρων προτρεπτικούς προς τη δική του ομολογία που σχεδίαζε, αναχώρησε για τη Ζαγορά. 
Προσπάθησε με την ομολογία του να λάβει το μαρτύριο χωρίς να το πετύχει σε διάφορες περιοχές. 
Τελικά, ο Βελής διέταξε να τον φέρουν δεμένο στην έδρα του, τον Τύρναβο. Στην απολογία του 
εξιστόρησε πως εξαπατήθηκε αρνούμενος το Χριστό, και ότι πλέον είχε μετανιώσει. Οι Τούρκοι 
προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στο Μωαμεθανισμό. Βλέποντας όμως ο Βελής ότι ήταν 
ανυποχώρητος διέταξε να τον βασανίσουν.  
Ο Άγιος Γεδεών ξεψύχησε στις 30η Δεκεμβρίου 1818. Το σώμα του Αγίου κηδεύτηκε με τιμές.  
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Ο Άγιος Γεδεών είναι Πολιούχος του Τυρνάβου και τιμάται στις 30 Δεκεμβρίου. Δίπλα από την εκκλησία 
είναι ο τάφος  του Αγίου. Επίσης, υπάρχει οδός που οδηγεί στον τάφο και ναός που είναι αφιερωμένος 
στον Άγιο. 

Τέλος, επιλέχτηκε ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (1780-1857) ο οποίος 
ήταν λόγιος και εκπρόσωπος του Νεοελληνικού διαφωτισμού. Με την παιδαγωγική, 
συγγραφική δράση του, καθώς και με την ιδιότητά του ως ιεροκήρυκας σε σημαντικά κέντρα 
του Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη) και στο εξωτερικό 
(Αγ.Πετρούπολη, Βερολίνο, Βιέννη) συνέβαλε στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας, 
στην καλλιέργεια της Ελληνικής παιδείας και την ενίσχυση του κύρους της ελληνικής γλώσσας 
και κλασσικής Παιδείας στο εξωτερικό. 

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ήταν γέννημα, θρέμμα της Τσαριτσάνης, η οποία 
βρίσκεται 15 χμ από το χωρίο μας, το Αργυροπούλι. 
Μάλιστα στο Αργυροπούλι υπάρχει οδός με την ονομασία Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων.  
Στην Τσαριτσάνη υπάρχει η Οικονόμειος Σχολή και προτομή του δάσκαλου του γένους Κωνσταντίνου 
Οικονόμου του Εξ Οικονόμων. 
Ως επιστέγασμα της ενασχόλησής μας με την Τοπική ιστορία ήταν η εικαστική απεικόνιση για την 
ανάδειξη της συμβολής της Θεσσαλίας στην Επανάσταση. Στο έργο εικονίζεται ο Νικοτσάρας, κλέφτης 
του Ολύμπου με δράση στο χωριό μας και ο Ιωάννης Πέζαρος, δάσκαλος του Γένους, καταγόμενος από 
τον Τύρναβο και δάσκαλος της γνωστής Σχολής του Τυρνάβου. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη 
φορά που εικονίζεται ο Πέζαρος σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη εργασία του κ. Μιχαήλ Λαφαζάνη. 
Στο κέντρο της τοιχογραφίας παρουσιάζονται τα σχολεία που λειτουργούσαν κατά την Τουρκοκρατία, 
μια εργασία που είχε δημοσιεύσει ο κ. Κώστας Σπανός. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σημαντικών 
προσώπων που έδρασαν στο Θεσσαλικό χώρο τη συγκεκριμένη περίοδο.  
Εικαστική επιμέλεια: Θεολογία Γιώτσα, Μαριάννα Βασιλειάδου – Τσότρα 
Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών στο εργαστήρι «Περιγραπτός» και μετά την 
ολοκλήρωσή του τοποθετήθηκε σε εξωτερικό χώρο του σχολείου. 
Αναλυτικά η ζωή και το έργο των παραπάνω προσώπων και ιστορικές πληροφορίες σχετικά με το 
«Ελληνομουσείο» είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του έργου: 
https://1821.digitalarchive.gr/schools/index.php 
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Περίληψη 
Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην αξιοποίηση των δημοτικών τραγουδιών μιας συγκεκριμένης 

τοπικής κοινωνίας για τη διδασκαλία της ιστορίας της. Μέσω της αισθητικής/ιστορικής προσέγγισης 

των δημοτικών τραγουδιών, της ανάλυσης και της επεξεργασίας τους, στόχος μας είναι να διδαχθεί η 

Ιστορία με έναν εναλλακτικό, μη-παραδοσιακό και ενδιαφέροντα τρόπο και οι μαθητές/τριες, όχι μόνο 

να γνωρίσουν τον πολιτιστικό τους πλούτο αλλά κυρίως τα ιστορικά γεγονότα ή ιστορικές 

προσωπικότητες που υπήρξαν η αφορμή ή η πηγή έμπνευσης να δημιουργηθούν αυτά τα άσματα 

(Goldberg,2001:95, Rosie Turner-Bisset,2001:124).  

Ειδικότεροι στόχοι είναι να αναγνωριστεί, κατ’ αρχήν, από τους/τις μαθητές/τριες το δημοτικό 

τραγούδι ως ιστορική πηγή. Στη συνέχεια να τους βοηθήσει να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση για την 

ιστορία, να αποτελέσει κίνητρο μάθησης ειδικότερα σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, μικρή 

συγκέντρωση προσοχής και χαμηλή αυτοεκτίμηση, να καλλιεργήσει τη δημιουργική σκέψη, την 

ομαδική εργασία και επικοινωνία και επίσης να συμβάλλει στη μείωση των διαφορών ανάμεσα στα 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των δύο φύλων. Τέλος, να μπουν οι μαθητές/τριες σε μία διαδικασία 

όπου θα αναζητήσουν μόνοι/ες τους, μέσα από μία σειρά ερωτήσεων, τις ιστορικές πληροφορίες και 

έτσι να λειτουργήσουν ως μικροί ιστορικοί ερευνητές.  

 
Λέξεις κλειδιά:  Ιστορική γνώση, σκέψη και συνείδηση, διδακτική της ιστορίας, διδακτική της τοπικής 
ιστορίας, ιστορικές μέθοδοι, πηγές, δημοτικό τραγούδι. 
 
 
Εισαγωγή 

Η ιστορία σαν επιστήμη υπάρχει για να αναδεικνύει το παροντικό της νόημα στην καθημερινή 
ζωή του ανθρώπου, μιας και το περιεχόμενό της έχει άμεση συνάρτηση με τη ζωή και τη δράση που 
πραγματώνεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). 

Ως γνωστικός κλάδος της εκπαίδευσης είναι επινόηση και απόκτημα των νεότερων χρόνων, 
καθότι ως μάθημα εισάγεται στα σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών στα μέσα περίπου του 19ου αι.,  
χωρίς ωστόσο να έχει αναδειχθεί η σημασία της σχέσης με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τις 
πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αναζητήσεις του σήμερα (Λεοντσίνης, 2003 : 15-25). Σε μια 
εποχή ανάδυσης των ευρωπαϊκών εθνικισμών, όπως ήταν ο 19ος αι., η καινούρια αυτή επιστήμη 
συνέβαλε  στην επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας και στην ύπαρξη  κοινής μνήμης (Σμυρναίος, 
2008:33-39). 

Όμως τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «ιστορία». Ο όρος έχει πολλές διαφορετικές σημασίες. Δύο 
είναι οι επικρατέστερες. Η πρώτη αφορά το σύνολο των γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, είτε 
έχουν καταγραφεί είτε όχι. Η δεύτερη σημασία της ιστορίας, μας παραπέμπει στην καταγραμμένη 
ιστορία, δηλαδή στην ιστορία που γνωρίζουμε χάρη στο έργο του ιστορικού. Και επειδή μόνο τα 
τελευταία διακόσια χρόνια εμφανίζεται η ιστορία ως θεωρητικός επιστημονικός κλάδος, παρόλο που 
στο απώτερο παρελθόν πολλοί συγγραφείς, ποιητές και τραγουδιστές επιχείρησαν να αναπλάσουν το 
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παρελθόν, (συχνά όμως χωρίς να κατορθώνουν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ πραγματικότητας και 
μύθου) η ιστορία ως παρελθόν έχει δύο άλλες σημασίες:  

• Τη γενικότερη προσπάθεια του ανθρώπου να περιγράψει, να ανασυνθέσει και να ερμηνεύσει 
το παρελθόν από τα βάθη των αιώνων ως τις μέρες μας. 

• Την απόπειρα να πραγματωθεί ο παραπάνω στόχος με μια σειρά κανόνων που διέπουν την 
αποκατάσταση των γεγονότων, την ερμηνεία των μαρτυριών, τη διερεύνηση των πηγών κτλ. 
(Marwick, 1985: 22-27). 

 
 
Σχολική Ιστορία 

Σχετικά με τη σχολική ιστορία δεν της αποδίδουν το ίδιο νόημα με εκείνο της ιστορίας των 
ιστορικών. Συγκεκριμένα το τι θα διδάσκεται μέσα στο σχολείο και τι έξω από αυτό θα πρέπει να 
επιλεγεί, να αποσαφηνισθεί ο επιδιωκόμενος βαθμός γνωστικής εξειδίκευσης και να δρομολογηθούν 
οι ανάλογες, μαθησιακές διαδικασίες  (Moniot, 2000: 50-54, Χαρίτος, 2003: 15-18). 

Για πρώτη φορά συντάσσεται Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της ιστορίας,στο τέλος 
του 19ου   αι., όπου στο δημοτικό σχολείο  το μάθημα επιφορτίζεται περισσότερο με τη διαμόρφωση 
στάσεων και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης στους μαθητές. 
Η διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία στοχεύει να εξυπηρετήσει συγχρόνως ιστορικούς και εξω-
ιστορικούς σκοπούς. Η  σχολική ιστορία, στη σκέψη του μαθητικού κοινού, αποτελεί τη μία και 
μοναδική αλήθεια του προγράμματος και των εγχειριδίων, ενώ αγνοούνται οι ποικίλες συζητήσεις 
σχετικά με τις διαφορετικές ιστορικές  μεθοδολογίες καθώς και οι στοιχειώδεις αρχές της ιστορικής 
έρευνας (Αβδελά, 1998:34-36).  

Σχετικά με τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία, αυτός έχει να κάνει με τις απαντήσεις σε μια 
σειρά ερωτημάτων που αφορούν τους στόχους και το περιεχόμενό της. Τι πρέπει να διδάσκει η 
ιστορία; Γνώσεις ή δεξιότητες; Ποιοι είναι οι στόχοι του μαθήματος; Ποιο περιεχόμενο εξυπηρετεί 
καλύτερα τους στόχους αυτούς; Ποιες μέθοδοι είναι προσφορότερες; Ποιος είναι ο ρόλος των 
δασκάλων και πώς πρέπει να είναι τα εγχειρίδια; 
Πολλοί συμφωνούν ότι η ιστορία πρέπει να διδάσκει γνώση, μνήμη και μέθοδο, δηλαδή σημεία 
αναφοράς στο χάος του χρόνου, που προστατεύουν απέναντι στην αυθαιρεσία και τη χειραγώγηση. 
Όμως ποια γνώση, ποια μνήμη και ποια μέθοδο;   
 
 
Η Ιστορία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε ένα σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της ιστορίας 
καθότι  είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και στηρίζει τη χρήση ενός και μοναδικού εγχειριδίου για κάθε 
μάθημα. Μέρος της περιορισμένης αποτελεσματικότητας της σχολικής διαδικασίας  αποδίδεται στα 
εγχειρίδια και στο εθνικό σχολικό σύστημα,  καθώς προσδιορίζει αυστηρά τους όρους παραγωγής και 
το περιεχόμενό του με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα (Αβδελά, 1998: 16-20).  

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η  ιστορία στο σχολείο ήταν το κατεξοχήν μάθημα για αποστήθιση, 
καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είχαν  τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο  
παράγεται η ιστορική γνώση. 

Η διδασκαλία της ιστορίας, που φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία για δασκάλους, 
παιδαγωγούς αλλά και ιστορικούς, καταλήγει να μην έχει ενδιαφέρον για τις μαθήτριες και τους 
μαθητές, επειδή, ανάμεσα στα άλλα, δεν μπορούν να συσχετίσουν τις ιστορικές έννοιες και τη σημασία 
τους με την καθημερινή τους ζωή (Αβδελά, 1998: 37). 

Η γενικευμένη αυταπάτη, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές πρέπει να συγκρατούν τα πάντα 
αν τους τα έχουν εξηγήσει και τα έχουν μάθει καλά, καταρρέει εκ των πραγμάτων και οι εκπαιδευτικοί 
καταλήγουν συχνά σε μια σκληρή διαπίστωση: «τίποτε σχεδόν δεν τους έμεινε από την προηγούμενη 
χρονιά». 
Σήμερα το μάθημα της Ιστορίας, όπως αναφέρει η Αβδελά (1998:36-37), έχει δύο σκοπούς: γνωστικούς 
και διαμόρφωση στάσεων. Να αποκτήσουν «ιστορική γνώση» και «ιστορική σκέψη». 
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Οι γνωστικοί σκοποί, που αφορούν την ιστορική γνώση, αποσκοπούν να μεταδώσουν στα 
παιδιά μια πολιτισμική κληρονομιά, ένα κοινό παρελθόν.  Η «ιστορική σκέψη» θα βοηθήσει το μαθητή 
να λειτουργεί με μόνο κριτήριο τα ίδια τα γεγονότα της ιστορίας και να οδηγείται σε συμπεράσματα 
ύστερα από σφαιρική εποπτεία. 

Όμως η  ανάπτυξη  της ιστορικής σκέψης δεν αποτελεί τον τελικό σκοπό της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Ιστορίας αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την πραγμάτωση ενός πολύ σημαντικού 
σκοπού, την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης (Μαρκιανός, 1984:13-23). 
Στις μέρες μας τα περισσότερα αναλυτικά προγράμματα τονίζουν την ανάγκη τα παιδιά να 
αναπτύσσουν κριτική σκέψη μέσα από την προσέγγιση ζητημάτων που θέτει η μελέτη της ιστορίας. 
 
 
Τοπική Ιστορία 

Το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών, και ιδιαίτερα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Οι συζητήσεις σχετικά με την εν δυνάμει απειλή της παγκοσμιοποίησης στους 
τοπικούς πολιτισμούς και ταυτότητες, έχουν προκαλέσει μία αύξηση των τοπικών και περιφερειακών 
μελετών στην κοινωνιολογία και την ιστορία. 

Η διδακτική απασχόληση με αυτό που αποκαλούμε  «τοπική ιστορία»  έχει τις ρίζες της στην 
Ευρώπη, στα χρόνια της Αναγέννησης και της Ουμανιστικής παράδοσης, τότε που  η ιστορία του 
έθνους –κράτους και των μεγάλων εθνικών αφηγημάτων της δεν είχε προκύψει ως ανάγκη για την 
καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. 

Η τοπική ιστορία (των πόλεων, χωριών και των οικισμών) στη χώρα μας ακολούθησε μια 
περίεργη πορεία από το 1821 μέχρι σήμερα. Στον ελληνικό χώρο προηγήθηκε η Γενική Ιστορία για την 
απόκτηση εθνικής ιδεολογίας, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε το Νεοελληνικό κράτος κατά 
τη σύστασή του στη διάρκεια του 19ου   αιώνα και την καταπολέμηση των ανθελληνικών απόψεων, οι 
οποίες εκτοξεύονταν εναντίον του Ελληνικού λαού και, κυρίως,  όσων αμφισβητούσαν την ιστορική 
του συνέχεια (Αγραφιώτης, 1994:9, Χαρίτος, 1999:25-28, Ρεπούση, 2000α :590). 

Παρόλο που ο όρος Τοπική Ιστορία φαίνεται απλός και κατανοητός, όταν ζητηθούν να 
προσδιοριστούν τα όρια  «του τόπου μας», τότε εμφανίζεται ο σχετικός προβληματισμός, αν δηλαδή 
πρόκειται για την ιδιαίτερη πατρίδα του καθενός, για το συγκεκριμένο χώρο ζωής, για μια ευρύτερη 
περιοχή ή ίσως ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. 

Κατά την Εγκύκλιο (ΥΠΕΠΘ. Διεύθυνση σπουδών Β/βαθμιας εκπαίδευσης: Γ2/563/15-2-1990) 
«Μπορούν να θεωρηθούν θέματα της Τοπικής Ιστορίας γεγονότα που έχουν συνδεθεί (ονοματικά ή 
τοπωνυμικά) με την έδρα ενός σχολείου ή με την ευρύτερη περιοχή του. Τα γεγονότα αυτά ανήκουν 
ουσιαστικά στη Γενική Ιστορία και μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της Γενικής Ιστορίας, όταν 
διδάσκονται τα αντίστοιχα κεφάλαια»  (Χαρίτος, 1994:40, 1999:24, 2003:8, 2009:12). 

Η τοπική ιστορία λοιπόν, είναι ένας κλάδος της ιστορικής επιστήμης, αυτού που ονομάζουμε 
Γενική Ιστορία της οποίας αποτελεί μερίκευση και εντοπισμό σε συγκεκριμένα όρια, ώστε να μελετηθεί 
ευκολότερα.(Χαρίτος 1999:23) 
 
 
Πηγές 

H ιστορία, ταυτίζεται με την ιστορική έρευνα, η οποία υπακούει σε ένα διττό καταναγκασμό: 
α) το παρελθόν έχει παρέλθει και γίνεται αντιληπτό μόνο μέσα από τα ίχνη του και β) ό,τι γνωρίζουμε 
για το παρελθόν είναι καρπός της σκέψης μας, η οποία είναι επηρεασμένη από το παρόν. «Η πηγή 
έρχεται από το χθες αλλά ερμηνεύεται μέσα από το βλέμμα του σήμερα» όπως αναφέρει ο Moniot, 
(2000:83). 

Ως εκ τούτου, η ιστορία κατασκευάζεται με τεκμήρια ή πηγές και η γνώση που παράγεται είναι 
προϊόν της έλλογης και κριτικής έρευνας,  ανεξάρτητα από τις μεθόδους αναζήτησης της αλήθειας που 
θα ακολουθήσει κάποιος. 

Οι πηγές είναι οτιδήποτε: γραπτές, προφορικές, εικαστικές κ.ά. Συνήθως είναι κείμενα 
(αρχεία, δημόσια έγγραφα, επιγραφές, ημερολόγια, επιστολές, πρακτικά συνεδριάσεων, 
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απομνημονεύματα), αντικείμενα (αγάλματα, κτίσματα, νομίσματα), προφορικές (ακουστικές) 
αφηγήσεις (ήχοι, τραγούδια, ραδιοφωνικές εκπομπές, ηχογραφημένοι πολιτικοί λόγοι, συνεντεύξεις), 
οπτικά ντοκουμέντα (κινηματογράφος, φωτογραφίες) και, τέλος, ηλεκτρονικά-ψηφιακά ντοκουμέντα 
(Σμυρναίος, 2000:139-141, Χαρίτος, 1999:47, 2003:26, 2009:43-61, Moniot, 2000:81)    
 
 
Η Μουσική & το Δημοτικό Τραγούδι – Τραγούδι στη Διδακτική της Ιστορίας 

Η χρήση των πηγών στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται σήμερα, ως η πλέον μοντέρνα 
μέθοδος ιστορικής διδασκαλίας, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αφήγηση. 
Πηγές με ιστορική σημασία και σπουδαιότητα αποτελούν οι μουσικές συνθέσεις .Η μουσική και το 
τραγούδι είναι δυνατός κομιστής ιδεών και στάσεων. Όπως η λογοτεχνία και η τέχνη,  έτσι και η 
μουσική διαδίδει, μεταφέρει ανεξίτηλα μηνύματα από την εποχή και τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν.  

Η Rosie Turner-Bisset, (2001:124) αναφέρει ότι «μέσα από το χορό και τη μουσική, οι μαθητές 
μπορούν να διεισδύσουν στη σκέψη και στα συναισθήματα των ανθρώπων του παρελθόντος». 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ευθύς εξαρχής ένα βασικό σημείο. Κάθε μυθιστόρημα ή ποίημα ή 
τραγούδι αποτελεί, φυσικά, πηγή αλλά μόνο για την περίοδο κατά την οποία γράφεται και όχι γι αυτήν 
στην οποία αναφέρεται. 

 
 

Αξιοποίηση των δημοτικών τραγουδιών 
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τραγουδιών που γράφτηκαν για κάποια ιστορικά γεγονότα ή 

σχετίζονται με κάποιες ιστορικές περιόδους και χαρακτήρες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
ιστορικές πηγές (Goldbery, 2001:98). Αυτά είναι τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια που δημιουργήθηκαν 
κατά το τέλος της βυζαντινής περιόδου και στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, και πιο συγκεκριμένα από 
τον 17ο αι και μετά, ενώ ο χώρος που «γεννήθηκαν»  και καλλιεργήθηκαν δε διαφέρει από το χώρο που 
δημιουργήθηκαν τα άλλα είδη των δημοτικών τραγουδιών.  

Αυτή η κατηγορία των δημοτικών τραγουδιών αποτελούν σημαντική πηγή των κατάλληλων 
τραγουδιών στο διδασκαλία της ιστορίας. Συνήθως έχουν ως θέμα τους κάποιο εθνικό ή κοινωνικό 
ιστορικό γεγονός, για παράδειγμα πολέμους, πολιορκίες και αλώσεις πόλεων, θανατηφόρες επιδημίες, 
επιδρομές εχθρών, αιχμαλωσίες, αρπαγές παιδιών ή γυναικών, σεισμούς. 

Μέχρι τώρα, στόχος της διδασκαλίας των δημοτικών τραγουδιών ήταν να μπορούν να 
λειτουργήσουν ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή των παιδιών αλλά και στην 
ενίσχυση της διαχρονικότητας της ανθρώπινης δημιουργίας μέσα από διαδικασίες μάθησης. 

 
 

Μαθαίνω για τη Ζωή του Νικοτσάρα μέσα από τους Στίχους Δημοτικών Τραγουδιών 
Την περασμένη σχολική χρονιά 2020-21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την 

ελληνική επανάσταση,  εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στην αξιοποίηση των ιστορικών δημοτικών 
τραγουδιών μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας για τη διδασκαλία της ιστορίας της ζωής του 
κλέφτη-αρματολού, Νικοτσάρα, ενός τοπικού ήρωα, στους μαθητές ενός τμήματος του ΣΤ2 του 27ου 
Δημοτικού Σχολείου. 

Ένας από τους στόχους μας ήταν να αναγνωριστεί, κατ’ αρχήν, από τους/τις μαθητές/τριες το 
δημοτικό τραγούδι ως ιστορική πηγή και να κατανοήσουν ότι η χρήση του τους βοηθάει να 
αποκτήσουν βαθύτερη γνώση για την ιστορία. 
 Η διδακτική μας παρέμβαση είναι μια 
εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, αφού δίνει τη δυνατότητα να γίνει η 
κλασσική διδασκαλία των μαθημάτων με τρόπο διερευνητικό και συνεργατικό και με τη χρήση του 
διαδικτύου για την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφορίας. 

 
 

Στόχοι του προγράμματος 
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Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν την τοπική τους ιστορία και 
συγκεκριμένα τη ζωή ενός τοπικού ήρωα με τη χρήση του δημοτικού τραγουδιού. Αξιοποιώντας το νέο 
μαθησιακό περιβάλλον, δηλαδή τη χρήση των ΤΠΕ, αποσκοπούμε στην επαφή των μαθητών με τον 
τεχνολογικό αλφαβητισμό ως «διαμεσολαβητή» στη μαθησιακή διαδικασία και τη διαμόρφωση 
δεξιοτήτων με νοητικό, γνωστικό, κριτικό, και επικοινωνιακό περιεχόμενο, στην ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα σε συνεργατικό πλαίσιο (Κόκκινος, Γ.,2003).  
 
 
Οι ειδικότεροι στόχοι: 

• Να κατανοήσουν ότι η δράση των κλεφτών - αρματολών εξαρτιόταν από συγκεκριμένους παράγοντες 
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έζησαν.  

• Να κάνουν υποθέσεις με βάση πρωτογενείς πηγές και να εξαγάγουν συμπεράσματα από το 
συσχετισμό των πληροφοριών διαφορετικών πηγών.  

• Να διατυπώνουν ερωτήματα, να εντοπίζουν τη ζητούμενη πληροφορία και να τη συγκρίνουν με την 
αντίστοιχη πληροφορία του σχολικού βιβλίου ή άλλης πηγής που τους δίνεται προς εξέταση.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν την ζητούμενη πληροφορία στο διαδίκτυο.  

• Να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στο περιεχόμενο δύο ή περισσότερων ιστορικών πηγών, 
καθώς επίσης και τις διαφορετικές οπτικές με τις οποίες παρουσιάζουν οι πηγές αυτές τα γεγονότα.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα της ανάγνωσης χαρτών. 

• Να αποκτήσουν την ικανότητα συνδυασμού γεωγραφικών δεδομένων και ιστορικών γεγονότων. 

• Να διατυπώνουν το δικό τους αυτόνομο λόγο σε σχέση με την πληροφορία που τους δίνει η ιστορική 
πηγή. 
 
 
Μέσα διδασκαλίας-υλικά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα εργασιών, πίνακες ζωγραφικής, 
επιλεγμένα δημοτικά τραγούδια και  κείμενα, χάρτες, το σχολικό βιβλίο «Ιστορία» ΣΤ΄ τάξης.  

 
 

Σύντομη περιγραφή:  
Εφαρμόζουμε τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στην e-class 

ανεβάζουμε όλα τα φύλλα εργασιών τα οποία περιέχουν δύο δημοτικά τραγούδια, έντεχνα τραγούδια, 
ερωτήσεις κείμενα, πίνακες ζωγραφικής, επιλεγμένα κείμενα και επιλεγμένα ιστορικά δημοτικά 
τραγούδια. Κάθε φύλλο εργασίας συνοδεύεται από ερωτήσεις που καθοδηγούν τους/τις μαθητές 
/τριες στην παρατήρηση, σύγκριση και ανάλυση του υλικού.  

Το πρώτο διδακτικό τρίωρο, το οποίο λειτουργεί ως αφόρμηση του προγράμματος, οι γενικοί 
σκοποί του μαθήματος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της διερεύνησης, με την 
ποιητική γλώσσα, με τα στοιχεία δομής, περιεχομένου και ύφους και να απολαύσουν αισθητικά τα 
τραγούδια και το λόγο τους ως τέχνη.  Το πρώτο φύλλο εργασιών περιέχει έντεχνα, σύγχρονα και 
δημοτικά τραγούδια. Με την καθοδήγηση των ερωτήσεων που υπάρχουν στο φύλλο εργασιών οι 
μαθητές/τριες αναλύουν και συνειδητοποιούν ότι τα τραγούδια διαφοροποιούνται στο ύφος τους και 
στο περιεχόμενό τους. 

Τα επόμενα τέσσερα διδακτικά τρίωρα εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπ/ση 
οι μαθητές μελετούν τα κείμενα και τους στίχους των δημοτικών τραγουδιών που ανεβάζουμε στην e-
class ενώ στο διαδικτυακό μάθημα της σύγχρονης εξ αποστάσεως γίνεται η επεξεργασία των ιστορικών 
δημοτικών τραγουδιών, των ιστορικών κειμένων, χαρτών και έργων τέχνης, άλλοτε όλοι μαζί και 
άλλοτε διαμοιρασμένοι σε ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

Στο τέλος κάθε διαδικτυακού μαθήματος γίνεται ο σχολιασμός και η διερεύνηση του υλικού, 
με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και με συγκεκριμένες ερωτήσεις που υπάρχουν στα φύλλα 
εργασιών. Οι μαθητές /τριες κάνουν υποθέσεις με βάση τις πηγές και εξαγάγουν συμπεράσματα από 
το συσχετισμό των πληροφοριών διαφορετικών πηγών. Διατυπώνουν ερωτήματα, εντοπίζουν τη 
ζητούμενη πληροφορία και τη συγκρίνουν με την αντίστοιχη πληροφορία του σχολικού βιβλίου ή 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 202 - 

 

άλλης πηγής που τους δίνεται προς εξέταση. Επιπλέον  καλλιεργούν την ικανότητα να εντοπίζουν την 
ζητούμενη πληροφορία στο διαδίκτυο. Εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στο περιεχόμενο 
δύο ή περισσότερων ιστορικών πηγών. Ο ρόλος του δασκάλου είναι βοηθητικός και καθοδηγητικός. 

Στο τέλος παράγουν τα δικά τους κείμενα, τραγούδια, θεατρικά και ζωγραφιές σχετικά με τη 
ζωή του δικού μας τοπικού ήρωα, του Νικοτσάρα. Το υλικό διαχέεται με τη συμμετοχή των παιδιών σε 
δύο μαθητικά συνέδρια αφιερωμένα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821. 
 
 
Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μοιράσαμε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης του προγράμματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές καταλήξαμε στα 
εξής συμπεράσματα:  

• Η αξιοποίηση μουσικών κομματιών, όπως των δημοτικών τραγουδιών, στη διδασκαλία της 
ιστορίας  τους έμαθε να σκέφτονται δημιουργικά, να λύνουν προβλήματα, να 
ανταπεξέρχονται σε δυσκολίες, να εργάζονται και να επικοινωνούν. 

•  Οι μαθητές απέκτησαν θετική στάση για το δημοτικό τραγούδι, διότι τώρα πια έχουν μια 
διαφορετική, καινούρια αντίληψη για αυτό, όπως,  στο δημοτικό τραγούδι εξιστορούνται 
ιστορικά γεγονότα. 

Επιπλέον διαπιστώσαμε πως οι μαθητές/τριες στα δύο πρώτα διδακτικά δίωρα χρειάστηκαν πολύ 
χρόνο για να επεξεργαστούν τις εργασίες, ίσως γιατί, κατά τη άποψή μας, ήταν άπειροι/ες σε τέτοιου 
τύπου δραστηριότητες. 
Όμως η συμμετοχή των μαθητών/τριων κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν καλή έως πολύ καλή 
ενώ η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη ήταν αποτελεσματική καθώς παιδιά με διαφορετικό χαρακτήρα 
και διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες κατάφεραν να ισορροπήσουν στην ομάδα.  
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Από το παράδειγμα των Φυσικών Επιστημών της Νέας Εποχής στην παιδαγωγική 

θεώρηση του 19ου αι. 
Τζάρτζας Γεώργιος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

gtzartzas@uowm.gr 
 
 
Περίληψη 
Στην εμφάνιση της Νέας Εποχής (15ο – 16ο αι.) συντελούν τρία μεγάλα ιστορικά γεγονότα, η ανακάλυψη 
του νέου κόσμου, η Μεταρρύθμιση και η ανάπτυξη των επιστημών, τα οποία σταδιακά οδηγούν σε μία 
νέα κοσμοαντίληψη. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, του οποίου οι στόχοι 
δεν υποτάσσονται άκριτα στους τελεολογικούς στόχους της εκκλησίας αλλά ολοκληρώνονται στον 
επίγειο κόσμο. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου ανθρώπου είναι η ικανότητα και η αναγκαιότητα της 
Αγωγής καθώς και η τελειοποίησή και ηθικοποίησή του μέσω της δύναμης της αγωγής. 
Ο 17ος αι. είναι ο αιώνας των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων της σύγχρονης ιστορίας. Οι 
Kopernikus, Kepler, Galilei και Newton προώθησαν με επιστημονικά άλματα τις φυσικές επιστήμες, 
διαμορφώνοντας όχι μόνο το νέο επιστημονικό παράδειγμα αλλά επηρεάζοντας και τη θεολογική 
θεώρηση του κόσμου. Στο 19ο αι. κάνει την εμφάνισή του στον χώρο της Αγωγής  ένα νέο επιστημονικό 
παράδειγμα, αυτό του Herbert Spencer. Ο Spencer θεωρεί ότι από όλα τα είδη γνώσης, η γνώση των 
φυσικών επιστημών είναι η πιο σημαντική, διότι εξασκεί καλύτερα τη μνήμη, την κριτική ικανότητα, 
την ικανότητα της δικαιοσύνης, την απόκτηση ηθικής και θρησκευτικής συνείδησης. 
Το ελληνικό εκπαιδευτικό παράδειγμα στην θεσμοθέτησή του υιοθετεί δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα όχι 
τόσο εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς τους, όσο διότι στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος απουσίαζε 
μία παραδοσιακή αυτόνομη παιδαγωγική σκέψη καθώς και μία λειτουργική και αποτελεσματική 
κοινωνική και διοικητική δομή. 
 
Λέξεις κλειδιά: Νέα Εποχή, εκπαιδευτικές ιδέες, επιστημονικό παράδειγμα, 19ο αι., Spencer. 
 

Εισαγωγή 
Στην εμφάνιση της Νέας Εποχής, κατά τον 15ο – 16ο αι. συντελούν τρία μεγάλα ιστορικά 

γεγονότα. Η ανακάλυψη του νέου κόσμου, η Μεταρρύθμιση και η ανάπτυξη των επιστημών. Σταδιακά 
οδηγούν σε μία νέα κοσμοαντίληψη, η οποία αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο διαφορετικά απ’ ότι στο 
παρελθόν. Στόχος της νέας κοσμοαντίληψης είναι η δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, του 
οποίου οι στόχοι δεν υποτάσσονται άκριτα στους τελεολογικούς στόχους της εκκλησίας αλλά 
ολοκληρώνονται στον επίγειο κόσμο. 
Α). Η ανακάλυψη του νέου κόσμου. 

Η ανακάλυψη των νέων χωρών άλλαξε την αντίληψη των ευρωπαίων για τον κόσμο και 
οδήγησε προοδευτικά στην αμφισβήτηση της ευρωκεντρικής σκέψης και της κυριαρχίας του 
ευρωπαϊκού ανθρώπου. 
Β). Η Μεταρρύθμιση. 

Καθοριστικό ρόλο στην νέα κοσμοαντίληψη παίζει η Μεταρρύθμιση, η οποία θα άλλαζε στην 
πορεία του χρόνου την σχέση κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας και τον αυτοπροσδιορισμό του 
ανθρώπου.  

Βασικό στοιχείο στη διεργασία της διαμόρφωσης και προσδιορισμού όχι μόνο του πιστού στην 
Ευαγγελική Εκκλησία αλλά γενικότερα του ευρωπαίου ανθρώπου, απαρτίζει η εργασία, όπως άλλωστε 
διέκρινε και ανέλυσε ο Max Weber στην Προτεσταντική Ηθική, η οποία θεωρούσε ότι η εργασία από 
τη μία μεριά αποτελεί θεϊκή τιμωρία και από την άλλη δυνατότητα και επιλογή για την εξέλιξη του 
ανθρώπου  

mailto:gtzartzas@uowm.gr
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Γ). Η ανάπτυξη των επιστημών. 
Ο 16ος και ιδιαίτερα ο 17ος αι. είναι ο αιώνας των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων της 

σύγχρονης ιστορίας. Οι Kopernikus, Kepler, Galilei και Newton προώθησαν με επιστημονικά άλματα τις 
φυσικές επιστήμες, διαμορφώνοντας το νέο επιστημονικό παράδειγμα. Ήταν οι γίγαντες, πάνω στους 
ώμους των οποίων στηρίχτηκαν οι επόμενοι νάνοι για να συνεχίσουν το έργο τους, σύμφωνα με τη 
μεσαιωνική μεταφορά για το ρόλο του Λόγιου στην ερμηνεία της γνώσης. 

O Kopernikus (1473-1543) συνέβαλε αποφασιστικά στην μετάβαση από το γαιοκεντρικό στο 
ηλιοκεντρικό σύμπαν, μία θεώρηση που θα άλλαζε ριζικά την υπάρχουσα κοσμοθεώρηση. 

Ο Kepler (1571-1630) ακολούθως συνέβαλε αποφασιστικά στην απόδειξη της ύπαρξης του 
ηλιοκεντρικού σύμπαντος του Kopernikus, ανακαλύπτοντας τους νόμους που διέπουν την κίνηση των 
πλανητών. Μεγάλη σημασία έχει η ανακάλυψη της ελλειπτικής κίνησης των πλανητών και των 
αστεριών, καταρρίπτοντας τη θέση που κυριαρχούσε από την αρχαιότητα και έβλεπε τον κύκλο ως την 
τέλεια κίνηση των τέλειων πλανητών. 
O Galilei (1564-1642) συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή του επιστημονικού παραδείγματος και στην 
αποδοχή του ηλιοκεντρικού σύμπαντος. Για τον ίδιο, η γραμμική κίνηση αποτελεί τη φυσική κίνηση 
του σύμπαντος και όχι η κυκλική, που οφείλεται στην άσκηση μίας δύναμης.  
Ο Newton (1642-1727) συμπληρώνει και ολοκληρώνει τις προηγούμενες θεωρίες με τους φυσικούς 
νόμους της βαρύτητας. 

Παράλληλα οι επιστημονικές εφευρέσεις νέων επιστημονικών εργαλείων, όπως του 
μικροσκοπίου (1590), του τηλεσκόπιου (1608), του βαρόμετρου, της ατμοσφαιρικής αντλίας, της 
ακρίβειας του ωρολογίου, της κυκλοφορίας του αίματος, των βακτηρίων, των ιδιοτήτων των αερίων, 
των λογάριθμων, κλπ., εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν συνεχώς το παζλ της επιστημονικής γνώσης. 

H αλλαγή της κοσμοθεώρησης που ολοκληρώνεται στο 17ο αι. στις φυσικές επιστήμες 
επηρεάζει και τη θεολογική θεώρηση. Η νέα γνώση οδηγεί αναγκαστικά στην αντίληψη ότι ο θεός δεν 
επεμβαίνει πια στην εξέλιξη του κόσμου, από τη στιγμή που τον δημιούργησε, εφόσον πια οι νόμοι 
της φυσικής είναι αυτοί που καθορίζουν την εξέλιξή του. Ο θεός, ως δημιουργός του κόσμου, είναι 
απαραίτητος μόνο κατά τη στιγμή της δημιουργίας του. Μάλιστα, από τη στιγμή που ο Laplace 
απέδειξε ότι οι πλανήτες προήλθαν από τον ήλιο, η θεϊκή επέμβαση περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, 
αναφορικά με το παράδειγμα της θεϊκής δημιουργίας του κόσμου. Είναι παράδοξο, ότι παρόλο που οι 
επιστήμονες αυτοί στην πλειοψηφία τους ήταν ευσεβείς χριστιανοί, η νέα επιστημονική γνώση που 
παρήγαγαν, δημιούργησε αμφιβολίες για το θεϊκό ρόλο. Στη νέα θεώρηση, το σύμπαν μέσα από την 
πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει και τη σοφία με την οποία δημιουργήθηκε, αντικατοπτρίζει τώρα 
τη θεϊκή δόξα και σοφία. 

Παράλληλα όμως διαφοροποιήθηκε και η αντίληψη του ευρωπαϊκού ανθρώπου για τον ίδιο του 
τον εαυτό. Στη μεσαιωνική κοσμοαντίληψη ο άνθρωπος διακρινόταν για την ταπεινοφροσύνη του και 
για την αμαρτωλή προπατορική συνείδηση. Κάθε απόπειρα ανάδειξης του μεγαλείου του ανθρώπου 
θεωρούνταν ύβρις και τιμωρούνταν από το θεό, με τις πανδημίες, τις πλημύρες, τους σεισμούς, τους 
κομήτες, τους Τατάρους, τους Τούρκους, κλπ. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, που αποτελούν δοκιμασίες των 
ανθρώπων σύμφωνα με την doktrin της εκκλησίας, μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο με την 
ταπεινότητα του ανθρώπου μπροστά στο θεϊκό μεγαλείο. Η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών με τις 
ανατρεπτικές θέσεις για την παλαιά κοσμοαντίληψη, η ανακάλυψη των φυσικών νόμων και της 
απεραντοσύνης του σύμπαντος, οδήγησαν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και 
στο μεγαλείο του ανθρώπου, αντί της ανθρώπινης υπόστασης και της ασημαντότητάς της. Την 
αντίληψη αυτή διατυπώνει καθαρά ο Alexander Pope (1688-1744) στην επιτάφια επιγραφή που 
αφιερώνει στον Issac Newton: 

«Nature and Nature's laws lay hid in night: 
God said, Let Newton be! and all was light 
(1697, Vol.II, p. 403). 
Η νέα κοσμοαντίληψη δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστες τις ιδέες της αγωγής του ανθρώπου. 

Σε σχέση με το Μεσαίωνα, διαφοροποιούνται και μετατρέπονται πια σε μέσο επίτευξης των στόχων 
του νέου τύπου ανθρώπου. Την αφετηρία της ανθρωπολογικής αυτής προσέγγισης της αγωγής τη 
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συναντούμε στις νέες παιδαγωγικές ιδέες του Comenius. Όπως αναπτύσσει σε δύο από τα βασικά του 
έργα, τη«Magna Didactica» (Η Μεγάλη Διδακτική), που δημοσιεύτηκε στα τσέχικα το 1628 και στα 
λατινικά το 1637 και τον «Orbis Pictus» (τον Eικονογραφημένο Kόσμο), με τον πλήρη μπαρόκ τίτλο: «Ο 
ορατός κόσμος, δηλ. τα πιο ευγενή πράγματα του κόσμου και οι καταστάσεις της ζωής, πρότυπα και 
ονομασία», που εκδόθηκε το 1658 στη Νυρεμβέργη στα λατινικά και στα γερμανικά, ο άνθρωπος για 
τον Comenius είναι ένα «animal educandum et educabilis». Ο άνθρωπος κατέχει δηλαδή την ικανότητα 
και αναγκαιότητα της αγωγής, της ηθικής και της πίστης, χωρίς τις οποίες θα έχανε τον ανθρωπισμό 
του και θα παρέμενε απλά στο ζωικό επίπεδο. Στην παιδαγωγική του θεώρηση ο Comenius 
προσδιορίζει τη γνώση ως αναπόσπαστο στοιχείο για την βελτιστοποίηση του παιδιού και συνδέει το 
ζήτημα της αναγκαιότητας της αγωγής με τα κριτήρια της επιλογής του «σωστού» περιεχομένου και 
των «σωστών» αξιών της διδασκαλίας και της αιτιολόγησής τους. Στον Comenius, η παιδαγωγική 
εργασία γίνεται κατ’ εντολή του θεού και είναι υπηρεσία στο θεό. Στόχος της Αγωγής είναι η ομοίωση 
του ανθρώπου με το θεό, καθίσταται επομένως το μέσο λύτρωσης του ανθρώπου, γι’ αυτό και δεν 
αποσκοπεί αποκλειστικά στην απόκτηση τυπικής γνώσης (Τζάρτζας 2019).  
 

Ο Herbert Spencer στο 19ο αι. 
O Herbert Spencer (1820–1903), Άγγλος βιολόγος, κοινωνιολόγος, φιλόσοφος, οπαδός της 

εξελικτικής θεωρίας του Darwin που βρίσκει εφαρμογή και στις κοινωνικές θεωρίες, «survival of the 
fittest», όπως τόνιζε ο ίδιος, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιστήμονα των φυσικών 
επιστημών που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των παιδαγωγικών ιδεών. Το συγγραφικό του 
έργο αναδεικνύει αυτήν ακριβώς τη διάσταση. Οι σκέψεις του για το ρόλο της αγωγής αποτυπώνονται 
στο άρθρο που δημοσίευσε το 1860 για τη σημασία και τη χρησιμότητα της γνώσης (What Knowledge 
Is of Most Worth). 
Σ’ αυτό αναπτύσσει τις ιδέες του και παρόλο που αρκετές είχαν ήδη διατυπωθεί, αναδεικνύει την 
καινοτομία τους. Σύμφωνα με τον Spencer οι κύριες δραστηριότητες του ανθρώπου χωρίζονται σε 4 
κατηγορίες, 
Α) σε εκείνες που στοχεύουν στην διατήρηση του ίδιου του ατόμου,  
Β) σε εκείνες που διασφαλίζουν τα απαραίτητα για τη ζωή,  
Γ) σε εκείνες που τελειώνουν στη φροντίδα των απογόνων, και σε εκείνες που δημιουργούν καλούς 
πολίτες, και  
Δ) εκείνες που προετοιμάζουν τους νέους στην απόλαυση της φύσης, της λογοτεχνίας και της τέχνης. 
Στην κατηγοριοποίηση αυτή ο Spencer θεωρεί ότι από όλα αυτά τα είδη γνώσης η επιστημονική γνώση 
των φυσικών επιστημών, είναι η πιο σημαντική, ανώτερη από τις γλώσσες, τη φιλολογία, την 
παιδαγωγική, διότι εξασκεί καλύτερα τη μνήμη, την κριτική ικανότητα και την ικανότητα της 
δικαιοσύνης, και οδηγεί στην απόκτηση ηθικής και θρησκευτικής πειθάρχησης, στη συνείδηση. Έχει 
καλύτερα αποτελέσματα από κάθε άλλη επιστημονική γνώση, όπως αυτή της ερμηνευτικής. 
Η θέση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην Αγγλία, όπου τα λατινικά, τα ελληνικά και τα μαθηματικά 
για πολλές γενεές αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης για την επαγγελματική προετοιμασία 
και τη δημόσια ζωή. Ο Spencer θέτει τη σημασία των φυσικών επιστημών σε ένα ανώτερο επίπεδο, 
όπως φαίνεται μέσα από την εφαρμοσμένη γνώση στη βιομηχανία, την κοινωνία και την πολιτική και 
τις αλλαγές που αυτή επέφερε, όπως η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η εργαστηριακή διδασκαλία σε 
αρκετά μαθήματα, ιδιαίτερα στη χημεία και στη φυσική. Η αποστήθιση της γνώσης αυτής μόνο μέσα 
από τα βιβλία, αποβαίνει λιγότερο χρήσιμη, ενώ με τη χρήση του εργαστηρίου αποκτά μία άλλη 
διάσταση. 
Οι ιδέες του Spencer υιοθετήθηκαν σύντομα από τη σχολική εκπαίδευση στον αγγλοσαξονικό χώρο, 
αποτελώντας το νέο επιστημονικό παράδειγμα του 19ου αι. 
 
 

Ο ΝΕΟΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Το παράδειγμα της Ελληνικής εκπαίδευσης ακολουθεί μία διαφορετική πορεία. 
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Κατά τη θεμελίωση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος η επιρροή των Ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών συστημάτων, ιδιαίτερα του Γερμανικού και του Γαλλικού υπήρξε καταλυτική. Στη 
διαδικασία αυτή βρήκαν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα του νεοσύστατου κράτους ιδέες τόσο 
του διαφωτισμού, όπως η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη του ανθρώπου με τη δύναμη της γνώσης, όσο 
και του νεοουμανισμού, όπως η αναγκαιότητα της τελειοποίησης και ηθικοποίησης του ανθρώπου 
μέσω της δύναμης της αγωγής καθώς και η αξία του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου για τη 
δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου (Tzartzas 1998). Όμως ενώ η επίδραση του διαφωτισμού στις 
διαδικασίες αυτές έχει ερευνηθεί και αναδειχθεί αναλυτικά, δεν ισχύει το ίδιο και για την επιρροή του 
νεοουμανισμού. 

Κατά τη θεσμοθέτησή του το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1834-1837) υιοθετεί 
δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα όχι τόσο εξ αιτίας της αποτελεσματικότητάς τους, όσο διότι στο 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος απουσίαζε μία παραδοσιακή αυτόνομη παιδαγωγική σκέψη καθώς και 
μία λειτουργική και αποτελεσματική κοινωνική και διοικητική δομή. Στη σύγχρονη Ελλάδα, μετά τη 
μακρόχρονη οθωμανική κυριαρχία, επικρατεί η ανέχεια, η άγνοια, η έλλειψη αγωγής και έχουν αλλάξει 
οι συνήθειες, η ενδυμασία ακόμα και η ίδια η φύση της χώρας (Thiersch 1826, Vierte Abteilung, σ. 113 
κε). Σε αυτή τη χώρα δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα «από επάνω» χωρίς να υπάρχει η 
αντίστοιχη κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική εξέλιξη της κοινωνίας που θα το υποστήριζε.  

Ο νεοουμανισμός θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου την εξέλιξη της ελληνικής παιδείας, γιατί 
βρήκε πρόσφορο έδαφος στην ελληνική εκπαίδευση, αφυπνώντας τις προσδοκίες για την αναγέννηση 
του αρχαίου ελληνικού κόσμου και οδηγώντας στη συγκρότηση μίας «νέας» ελληνικής ταυτότητας. 
Στην περίοδο αυτή, όπου οι αστικές κοινωνικές τάξεις, η εθνική και η πολιτισμική ταυτότητα δεν έχουν 
ακόμη αποκρυσταλλωθεί, η κλασσική αρχαιότητα φαντάζει ως σταθερό σημείο προσανατολισμού και 
ταύτισης, η οποία επιπλέον βρίσκει αναγνώριση από τη «σοφή» και «πεφωτισμένη» Ευρώπη. Το 
νεοσύστατο σχολείο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή (Τzartzas, 1995, 1998). 
Η γενική εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης που παρατηρούμε σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο, 
αντικατοπτρίζεται και σε ιδεολογικό. 

Στο σχολικό πρόγραμμα του Ελληνικού σχολείου του 1836 προβλέπονται από 18 έως και 22 
εβδομαδιαίες ώρες γλωσσικών μαθημάτων σε σύνολο 32, όπως αντίστοιχα προβλέπονται έως και 19 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας σε σύνολο 26 στο βαυαρικό Λατινικό Σχολείο. Στα γλωσσικά 
μαθήματα εντάσσεται όμως μόνο η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, διδάσκονται επίσης καθώς και 
των γαλλικών, ενώ η μητρική γλώσσα αποκλείεται από το σχολείο. Στο Γυμνάσιο η κατάσταση είναι 
παρόμοια. Σε σύνολο 24 εβδομαδιαίων ωρών προβλέπονται από 14 έως και 16 ώρες διδασκαλίας για 
τη γλώσσα, στην οποία εκτός από τα αρχαία ελληνικά εντάσσονται τα λατινικά και τα γαλλικά, όπως 
κατ’ αντιστοιχία στο βαυαρικό Γυμνάσιο διδάσκονται 16 ώρες διδασκαλίας (ελληνικά, λατινικά και 
γερμανικά), σε σύνολο 24 ωρών. Είναι φανερό, ότι η υιοθέτηση των αρχών του νεοουμανισμού 
περιορίζεται στα τυπικά του χαρακτηριστικά, γεγονός που αποτυπώνεται πολύ καθαρά στα σχολικά 
προγράμματα (Tzartzas, σ. 144 κε). 
Ο προσανατολισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προς τον αρχαιοελληνικό κόσμο, που 
βασίστηκε στη θέση ότι η πολιτισμική ανωτερότητά του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση μίας 
αντίστοιχα ανώτερης γλώσσας, δηλαδή της αρχαίας ελληνικής, οδήγησε σε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως: 
- η εξιδανίκευση της αρχαίας πολιτισμικής κληρονομιάς και η άγονη απομίμηση του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου, 
- η μουσειακή προσήλωση στο παρελθόν, που παρεμπόδισε κάθε προσπάθεια εξέλιξης και προόδου, 
- ο επαναπροσδιορισμός μίας νέας «μυθικής» ελληνικής ταυτότητας, 
- ο λογιοτατισμός, 
- η μονολιθικότητα και η μονοδιάστατη εκπαίδευση, αφού δεν προσφέρεται εναλλακτική 

επαγγελματική διέξοδος στους μαθητές. 
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Συμπεράσματα 
Οι ιδέες του νεοουμανισμού εφαρμόζονται αποσπασματικά και χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο 

υπόβαθρο, αφού η ιστορική, οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας είναι τελείως 
διαφορετική από εκείνη της Γερμανικής, η οποία συγκροτήθηκε σε μία μακρά διεργασία εκπολιτισμού 
περνώντας από την αριστοκρατική κοινωνία στην αστική, από την εκβιομηχάνιση, την εκκοσμίκευση, 
τη δημιουργία του αστικού κράτους και του πολίτη και την ανάδειξη της ατομικότητας (Elias 1976). Το 
ιδεολογικό αυτό πλαίσιο καθιστά αναπόφευκτη την υιοθέτηση στο Ελληνικό σχολείο και το Γυμνάσιο 
ενός γλωσσικού ιδιώματος προσανατολισμένου στην αρχαία ελληνική.  

Με τον τρόπο αυτό η υιοθέτηση μίας σύγχρονης εκπαιδευτικής νομοθετικής υποδομής, 
ουσιαστικά οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα και αποτέλεσε τροχοπέδη στην εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού συστήματος, αφού η έλλειψη μίας ισχυρής κεντρικής διοίκησης και των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων δεν επέτρεψε την ανέγερση κατάλληλων σχολικών κτηρίων και τη στελέχωσή τους 
με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό ή των εφορευτικών επιτροπών με ικανή μέλη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο γερμανόφωνος χώρος περνά τον «παιδαγωγικό αιώνα» με μία 
μεγάλη πυκνότητα παιδαγωγών (Humboldt, Herder, Schleiermacher, Herbart, Pestalozzi, Fröbel) με 
καινοτόμες παιδαγωγικές ιδέες, στην Ελλάδα η κίνηση αυτή παραμένει άγνωστη. Στην Ελλάδα, εκτός 
από μία απομίμηση των ευρωπαϊκών ιδεών, δεν αναπτύσσεται καμία αυτόνομη παιδαγωγική σκέψη. 
Επίσης παρατηρούμε μία στατικότητα στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την 
έλλειψη κάθε δυναμικής εξέλιξης στις πρώτες δεκαετίες του Ελληνικού Βασιλείου και μέχρι τα δεύτερα 
μισά του 19ου αι. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το σχολείο αντικατοπτρίζει τις κοινωνικοπολιτικές 
δομές, τότε δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει η έλλειψη της προόδου και της εξέλιξης από το 
εκπαιδευτικό σύστημα, όταν και οι ίδιες οι κοινωνικές εξελίξεις είναι αργές και υποτονικές. Κατά 
κανόνα οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις ακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις. Γι’ αυτό άλλωστε και οι 
πρώτες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στο Ελληνικό βασίλειο εμφανίζονται μετά το 1895, όταν 
αρχίζουν να αλλάζουν οι δομές της ελληνικής κοινωνίας και να εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά μίας 
δειλά ανερχόμενης αστικής τάξης. Όταν αυτή θα καταστεί το κύριο πολιτικό και πολιτισμικό κίνημα, 
θα αρχίσει ουσιαστικά και η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Περίληψη 
Οι Δημόσιες Ιστορικές Βιβλιοθήκες της Ζαγοράς και των Μηλεών αποτελούν δύο σημαντικές 
βιβλιοθήκες της Ελλάδος, αφού είναι συνδεδεμένες με τη σχολή της Ζαγοράς (Ελληνομουσείο)  και την 
περίφημη Μηλιώτικη Σχολή. Και οι δύο σχολές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και συνέβαλαν στην 
πνευματική αφύπνιση του λαού μας και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η εργασία αποτελείται 
από δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής 
σε σχέση με το  Ελληνομουσείο Ζαγοράς και τη σχολή των Μηλεών οι οποίες συνδέθηκαν  με 
προσωπικότητες της εποχής (Άνθιμος Γαζής από τις Μηλιές, ο Δημήτριος Δανιήλ Φιλιππίδης,  ο 
Γρηγόριος Κωνσταντάς από τις Μηλιές, ο Ιωάννης Πρίγκος από τη Ζαγορά  και ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Καλλίνικος ο Γ’ εκ Ζαγοράς) και συνέβαλαν στην θεμελίωση του νεοελληνικού 
διαφωτισμού στο Πήλιο πριν το 1821. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται  ο σχεδιασμός της 
ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling) με ενδεικτικά τεκμήρια  των Δημόσιων Ιστορικών 
Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και Μηλεών την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στο Πήλιο πριν την 
επανάσταση.  

Λέξεις κλειδιά: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, τεκμήρια, Επανάσταση 1821, ψηφιακή αφήγηση, Πήλιο, 

Ζαγορά, Μηλιές 

 

Εισαγωγή 
Οι Δημόσιες  Ιστορικές  Βιβλιοθήκες  της Ζαγοράς και των Μηλεών αποτελούν έως σήμερα μια 

«κιβωτό» γνώσης και έναν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο που κοσμεί τη Μαγνησία αλλά και τη χώρα 
μας ευρύτερα. Ειδικότερα η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς ιδρύθηκε το 1762, με βασικούς 
ιδρυτές, τον Ιωάννη Πρίγκο (1725-1789) και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Καλλίνικος Γ’ εκ Ζαγοράς 
(1713-1791).  

Από τις δωρεές των παραπάνω φιλογενών και φιλόμουσων καθώς και άλλων επώνυμων 
Ζαγοριανών που κατείχαν υψηλές θέσεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Ρωσία και  στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες,  η βιβλιοθήκη της Ζαγοράς απέκτησε σπάνιες και σπουδαίες εκδόσεις της 
Βενετίας, Μεδιολάνου, Τεργέστης, Βιέννης, Χάγης, Άμστερνταμ, Λονδίνου, Παρισίων, Λειψίας και 
όλων γενικά των μεγάλων πνευματικών κέντρων της Ευρώπης. Όλες οι εκδόσεις αυτής της εποχής 
είχαν τυπωθεί σε τυπογραφεία επιφανών ακαδημιών, βασιλικών κολεγίων, και ονομαστών 
τυπογράφων όπως του Άλδου Μανούτου, Εράσμου Σμίτ κ.ά., περιέχουν δε έργα κλασσικής ελληνικής 
γραμματείας, θρησκευτικά, ιστορικά γεωγραφικά, όπως του φημισμένου Ολλανδού κοσμογράφου 
Αβραάμ Ορτέλλιου, και πολλά άλλα. Σήμερα στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς 
στεγάζονται πάνω από 10.000 τίτλοι βιβλίων, περιοδικών, αλλά και περίπου 3.500 παλαιότυπων 
(Αγιοπετρίτης, 2005).  

Αντίστοιχα στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη  Μηλεών σήμερα περιλαμβάνει  1.658 τίτλους 
βιβλίων, σε πολλαπλές εκδόσεις και αντίτυπα, που τυπώθηκαν από το 1497 έως το 1899. Η συλλογή 
των παλαιών βιβλίων αριθμεί σήμερα 3.500 τόμους. Εκτός από τα έντυπα βιβλία, υπάρχουν 19 
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κατάστιχα, 116 χειρόγραφα του 18ου αιώνα, φύλλα από κώδικες του 10ου, 11ου και 12ου αιώνα και 
1.000 περίπου λυτά έγγραφα. Στη Βιβλιοθήκη Μηλεών, επίσης, εκτίθενται τα σωζόμενα εποπτικά 
όργανα της Σχολής, προσωπικά αντικείμενα των ιδρυτών της και το λάβαρο (Τζώρτζη, 2004). 

Οι δύο Δημόσιες Ιστορικές Βιβλιοθήκες του Πηλίου, είναι συνδεδεμένες με τη Σχολή της 
Ζαγοράς (Ελληνομουσείο), στην οποία φοίτησε ο Ρήγας Φεραίος και από όπου πήρε πιθανά τις βάσεις 
των γεωγραφικές  γνώσεις, και η περίφημη Μηλιώτικη Σχολή, που ιδρύθηκε από τους διαπρεπείς 
διδασκάλους και μέλη της Φιλικής Εταιρείας, τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον Δανιήλ 
Φιλιππίδη, και στην οποία διδάσκονταν Φυσικές Επιστήμες με εποπτικά μέσα. Και οι δύο Σχολές 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και συνέβαλαν στην πνευματική αφύπνιση του λαού μας και, μάλιστα, 
σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.  

 

Διαφωτισμός και την Ελληνική τυπογραφία 
Ο Διαφωτισμός στην Ελλάδα συνδέθηκε έντονα με την ελληνική τυπογραφία η οποία 

μεταδόθηκε μέσω των παροικιών και στον υπόδουλο Ελληνισμό, βέβαια με κάποια καθυστέρηση λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Οι αλλαγές 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο επέτρεψε στο ελληνικό χώρο, κατά την περίοδο 1750-1821 την 
ανάπτυξη ενός πνευματικού κινήματος ανάλογου του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, που από τον Κ.Θ. 
Δημαρά ονομάστηκε Νεοελληνικός διαφωτισμός (Δημαράς, 2009). 

Την περίοδο 1750-1821 ιδρύθηκαν σχολεία, εκδόθηκαν βιβλία, μελετήθηκαν οι θετικές 
επιστήμες. Έτσι ο όρος «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» θα συνδεθεί με ένα πνευματικό κίνημα που είχε 
κύριο αίτημα την παιδεία των Ελλήνων. Επίσης οι  ιδεολογικοί προσανατολισμοί των φορέων του 
Διαφωτισμού στον ελληνικό χώρο έχουν μεγάλο εύρος και εκτείνονται από την προσκόλληση σε 
παραδοσιακές αξίες μέχρι την πλήρη αποδοχή των ευρωπαϊκών ιδεών. 

 

 

Εικόνα 1 : «THEATRUM ORBIS TERRARUM», Antwerpiae, 1584 (ΑΒΡΑΑΜ ΟΡΤΕΛΙΟΣ, «ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ», ΑΜΒΕΡΣΑ, 1584 

Συλλογή: Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς 
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Προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τις Βιβλιοθήκες της Ζαγοράς και των Μηλεών 
Η Σχολή της Ζαγοράς (Ελληνομουσείο) με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη,  συνδέθηκε ο Ιωάννης 

Πρίγκος και ο Πατριάρχης Καλλίνικος ο Γ’. Ο Ζαγοριανός  Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789) ήταν έμπορος, 
βιβλιόφιλος και ευεργέτης της γενέτειράς του Ζαγοράς Πηλίου. Ο Ιωάννης Πρίγκος το 1762 αποφάσισε 
να δημιουργήσει στη Ζαγορά μια βιβλιοθήκη, έχοντας ως παράδειγμα τη βιβλιοθήκη του Άμστερνταμ. 
Μέχρι το 1776 έστειλε, μέσω Σμύρνης, στη γενέτειρά του, 800 τόμους βιβλίων, τα περισσότερα από 
τα οποία ήταν σπάνιες εκδόσεις αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έργα Βυζαντινών συγγραφέων, 
χρονογράφων, ιστορικών και πατέρων της εκκλησίας, καθώς και φιλοσοφικά και ιστορικά βιβλία αλλά 
και γεωγραφίες, άτλαντες και χάρτες (Αγιοπετρίτης, 2005·  Καπανιάρης, 2020:29). 

Αντίστοιχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος ο Γ εκ Ζαγοράς μετά την αρχική του 
εκπαίδευση στην Σχολή της Ζαγοράς, δεκαπενταετής, αναχώρησε στα 1728 για την 
Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του κοντά στον δάσκαλο Κριτία από την Προύσσα της 
Μικράς Ασίας. Πατά την τόσο πολυτάραχη ζωή του δεν κατάφερε να συγγράψει μεγάλη σειρά από 
έργα, πολλά από τα οποία σώζονται σήμερα στην Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς. Από αυτά, αλλά και από 
πολλά άλλα που έχουν χαθεί - όπως περιγράφει ο ίδιος - κατά τις διάφορες μετακινήσεις του, 
αντιλαμβάνεται κανείς την σπάνια πολυμάθειά του η οποία δεν περιορίζονταν μόνον σε θεολογικά και 
εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά επεκτείνονταν και σε θέματα της Ελληνικής Γραμματείας, της γλώσσας, 
της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, της γεωγραφίας, των μαθηματικών, της αστρονομίας, ακόμη και 
της ιατρικής. Ιδιαίτερα δε τα ιστορικά του έργα είναι μεγάλης σημασίας μια και διασώζουν πολύτιμες 
και σπάνιες πληροφορίες για γεγονότα της Ελληνικής ιστορίας του 18ου αιώνα (Αγιοπετρίτης, 2005·  
Καπανιάρης, 2020:29-30). 

 

 

Εικόνα 2: Προτομή του Ιωάννη Πρίγκου στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς (φωτογραφία: 

Αλέξανδρος Καπανιάρης) 
 

Ο Ζαγοριανός  Ιωάννης Πρίγκος  είχε αλληλογραφία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Καλλίνικο 
τον  Γ’  εκ Ζαγοράς και του έστελνε χρήματα από το Άμστερνταμ  προκειμένου να δημιουργήσει στη 
Ζαγορά ένα είδος δημοτικού, το κατώτερο Σχολείο των Κοινών Γραμμάτων. Μετά την επιστροφή του 
στη γενέτειρα, το 1776, και πάλι σε συνεργασία με τον Καλλίνικο, ίδρυσε ένα ανώτερο εκπαιδευτήριο, 
το Ελληνομουσείο (και τα δύο κτίρια κατασκευάστηκαν με χρήματα του Ι. Πρίγκου). Το Ελληνομουσείο,  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%A0%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85


Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 213 - 

 

λειτούργησε με μορφή ακαδημίας, όπου αποφοίτησαν μεταξύ άλλων ο Άνθιμος Γαζής και ο Γρηγόριος 
Κωνσταντάς. Οι σπουδαστές διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα, καθώς και μαθηματικά, γεωγραφία, 
ιστορία και φυσική (Αγιοπετρίτης, 2005·  Καπανιάρης, 2020:30). 

 

 
 

Εικόνα 3: Σταυρός του Ζαγοριανού Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλινίκου του Γ’. Συλλογή: 
Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς. 

 
Με τη σχολή των Μηλεών συνδέονται εξίσου σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Άνθιμος 

Γαζής, ο Δημήτριος Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Γρηγόριος Κωνσταντάς. Ο Άνθιμος Γαζής  από τις Μηλιές 
Πηλίου υπήρξε κληρικός, συγγραφέας, χαρτογράφος και από τους σημαντικότερους διαφωτιστές, που 
αγωνίστηκε για τη διάδοση των ευρωπαϊκών ιδεών στην Ελλάδα.  

 

 

Εικόνα 4: Προσωπογραφία του Άνθιμου Γαζή άγνωστου καλλιτέχνη στη Βιέννη. Συλλογή: Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Μηλεών. 

Ο Δημήτριος Δανιήλ Φιλιππίδης από τις Μηλιές, υπήρξε λόγιος κληρικός, ο οποίος 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κύριες πρoσωπικότητες του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ο Γρηγόριος 
Κωνσταντάς και αυτός από τις Μηλιές, υπήρξε λόγιος, δάσκαλος και ιεροδιάκονος. Υπήρξε σημαντική 
προσωπικότητα στο προεπαναστατικό κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, συμμετείχε στην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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επανάσταση του 1821 και ίδρυσε τη Σχολή των Μηλεών Πηλίου. Διετέλεσε Έφορος της Παιδείας (1824-
1828) και διορισμένος από τον Καποδίστρια στέλεχος του Ορφανοτροφείου της Αίγινας (1828-1834) 
(Κοντογεώργης, 2008·  Τζώρτζη, 2004· Καπανιάρης, 2020:31). 
 
 
Το υλικό των Πηλιορείτικων Βιβλιοθηκών ως βάση για εκπαιδευτικά προγράμματα 

Το έντυπο  υλικό των Πηλιορείτικων Δημόσιων Ιστορικών Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και Μηλεών, 
προσφέρεται ως ερευνητική βάση για τη δημιουργία καθοδηγούμενων ερευνητικών σχεδίων (project). 
Ειδικότερα ο  Ματσαγγούρας (2003:221) ορίζει ως σχέδιο εργασίας (project) «κάθε οργανωμένη 
μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης 
επιλογής με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση 
γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας 
και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων». 

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση μιας ερευνητικής εργασίας (project) σε σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να αναζητηθεί και να επεξεργαστεί 
αντίστοιχα  υλικό από τις δύο βιβλιοθήκες, για  διάφορες ενότητες που μπορούν να συνδεθούν με τα 
μαθήματα της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της  γλώσσας και της τοπικής ιστορίας. Από τη συλλογή των 
βιβλίων, αντικειμένων, χειρογράφων – παλαιοτύπων των δύο ιστορικών βιβλιοθηκών, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε πολύτιμο υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεικτικά στις παρακάτω 
ενότητες:  α) Νεοελληνικός Διαφωτισμός πριν από την Επανάσταση του 1821, β) Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός και τυπογραφία, γ) Η ιστορία της τυπογραφίας, δ) Μορφές της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, ε) Διάσημοι τυπογράφοι και εκδοτικοί οίκοι της Ευρώπης. 
Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο οπτικοποίησης ιστοριών στην εκπαίδευση με βάση το υλικό των 
Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και Μηλεών  
Αν και έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί διεθνώς για την ψηφιακή αφήγηση, κοινό χαρακτηριστικό 
όλων είναι «ο συνδυασμός της αφήγησης των ιστοριών  με μια ποικιλία ψηφιακών πολυμέσων, όπως 
εικόνες, ήχο και βίντεο» (Καπανιάρης & Παπαδημητρίου, 2012: 167). 

Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο οπτικοποίησης μιας ιστορίας, μπορεί να ενσωματωθεί ως 
δημιουργική διαδικασία στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας. Έτσι, κατά τα στάδια δημιουργίας 
ενός ψηφιακού τεχνήματος όπως η ψηφιακή αφήγηση, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με έντυπο ιστορικό υλικό (βιβλία, χάρτες, γκραβούρες, σχέδια, χειρόγραφα) ή αντικείμενα 
(σφαιρικός αστρολάβος, ηλεκτροστατικής μηχανής Ramsden, γήινες σφαίρες) ώστε να διερευνήσουν 
την υπο-θεματική με την οποία θα εργαστούν, αναζητώντας τα ερευνητικά ερωτήματα, τους 
χαρακτήρες-αφηγητές/τριες και τα σχετικά κείμενα, ήχους, μουσική επένδυση, φωτογραφίες, 
αποσπάσματα βίντεο  και κάθε άλλο σχετικό υλικό.  
Βασικό ρόλο σε τέτοιου τύπου ψηφιακές αφηγήσεις με ιστορικό υπόβαθρο, έχει το κείμενο, το οποίο 
πρέπει να γραφεί συνεργατικά από τις ομάδες των μαθητών/τριών, να είναι σύντομο, εστιασμένο 
στους σταθμούς και το υλικό της αφήγησης και προπάντων να ακολουθεί μια αφηγηματική πορεία 
βασισμένη στην πυραμίδα του Freytag. Σύμφωνα με αυτό το σχήμα η πλοκή μιας ιστορίας αποτελείται 
από την έκθεση (exposition), την αυξανόμενη δράση (rising action), την κορύφωση (climax), τη 
φθίνουσα δράση (falling action) και την τελική έκβαση 
(dénouement) (Freytag, 1900). 

Ωστόσο τα επτά απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασμό μιας ψηφιακής αφήγησης (Seven 
Elements of Digital Storytelling), είναι αυτά που προτείνει το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Center of 
Digital Storytelling, CDS)209 :  

α. Οπτική γωνία (Point of view): Σ’ αυτό το στάδιο, παρουσιάζεται το κεντρικό σημείο της ιστορίας, 
με την αντίστοιχη οπτική που μπορεί να προσφέρει ένα υπαρκτός ή φανταστικός αφηγητής/τρια. 

 
209 Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Center of Digital Storytelling, CDS), Διαθέσιμο στο:  https://www.storycenter.org/ 
(ημερομηνία τελευταίας ανάκτησης 8 Απριλίου2022). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://www.storycenter.org/
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β. Δραματικό ερώτημα (Dramatic question): Το δραματικό ερώτημα έχει ως σκοπό την προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος  του θεατή, και στη συνέχεια μέσα από τις απαντήσεις των ερωτημάτων -  κλειδιά  
εξελίσσεται η ιστορία 

γ. Συναισθηματικό περιεχόμενο (Emotional content): Αφορά τον τρόπο που θα προκαλέσουμε στον 
θεατή έντονα συναισθήματα, με απώτερο σκοπό να είναι συμμέτοχος/η στην ιστορία 

δ. Χάρισμα της φωνής του/της  αφηγητή/τριας (Voice): Η ηχογράφηση του κειμένου (σπικάζ) θα 
πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο που η χροιά, οι τονισμοί, οι διακοπές και γενικά ο τρόπος 
έκφρασης του/της αφηγητή/τριας να είναι τέτοιος που θα προκαλεί το ενδιαφέρον χωρίς να γίνεται 
κουραστικός. 

ε. Δύναμη της μουσικής (Soundtrack): Η επιλογή της μουσικής ή του μουσικού χαλιού είναι 
σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης, διότι μπορεί να ενισχύσει 
το ρυθμό και το ύφος μιας αφήγησης. 

στ. Οικονομία περιεχομένου (Economy): Η μικρή διάρκεια μιας ψηφιακής αφήγησης (2 με 6 λεπτά), 
είναι μια προϋπόθεση επιτυχημένης ψηφιακής αφήγησης. 

ζ. Ρυθμός εξέλιξης (Pace): Ο ρυθμός εξέλιξης μιας ιστορίας πρέπει να παρουσιάζει διακύμανση, 
ώστε να μην γίνεται βαρετή η ψηφιακή αφήγηση, αλλά αντίθετα να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του 
θεατή  αμείωτο (Lambert, 2007). 
 
Σχεδιασμός ψηφιακής αφήγησης (Διαφωτισμός και Εκπαίδευση την περίοδο της Επανάστασης του 
1821. Τεκμήρια μέσα από τους θησαυρούς των Πηλιορείτικων Ιστορικών Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και 
Μηλεών)  

Ο σχεδιασμός της ψηφιακής αφήγησης με τίτλο «Διαφωτισμός και Εκπαίδευση την περίοδο 
της Επανάστασης του 1821. Τεκμήρια μέσα από τους θησαυρούς των Πηλιορείτικων Ιστορικών 
Βιβλιοθηκών Ζαγοράς και Μηλεών» σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως υλικό αφόρμησης σε ένα 
διαθεματικό καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο (project), με στόχο στη συνέχεια οι μαθητές/τριες 
χωρισμένες σε ομάδες, να φτιάξουν τη δική τους ψηφιακή αφήγηση, σε μια ενότητα που θα τους 
ενδιαφέρει με βάση το υλικό των δύο βιβλιοθηκών. Το σκεπτικό της αφήγησης έτσι όπως σχεδιάστηκε 
στη συγκεκριμένη εργασία, βασίστηκε σε ένα φανταστικό αφηγητή που ήταν ένα πουλάκι (σπουργίτι) 
το οποίο αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει νοητά στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς και στη 
Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μηλεών. Ο αφηγητής με τη μορφή του σπουργιτιού,  «προσφέρεται»  
να ξεναγήσει τους θεατές σε διάφορους ιστορικούς σταθμούς, στους ιδρυτές των βιβλιοθηκών καθώς 
επίσης  να θέσει ερωτήματα και να μας παρουσιάσει το σπάνιο υλικό των δύο ιστορικών βιβλιοθηκών. 
Η πρόταση με τον αφηγητή- πουλάκι ήταν μια ιδέα που συνδέεται με το σημερινό μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης Twitter, έναν ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους/στις χρήστες/στριες του 
να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα, τα οποία ονομάζονται τουίτς (tweets). Επίσης η 
ιδέα συνδέθηκε και με την λαϊκή έκφραση «μου το ΄πε ένα πουλάκι».  
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Εικόνα 5:  Ο ρόλος του αφηγητή σε ένα πουλάκι (σπουργίτι) 
 

Στην ροή της ψηφιακής αφήγησης δίνεται κίνηση σε ιστορικά τεκμήρια – αντικείμενα που 
έρχονται να εμπλουτίσουν το φόντο (backround) των χειρογράφων και εκδόσεων. Τα αντικείμενα αυτά 
είναι από τις Δημόσιες Ιστορικές Βιβλιοθήκες της Ζαγορά και των Μηλεών. 
 

 
 

Εικόνα 6:  Ενδεικτικά κάποια από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ως εικόνες (χωρίς φόντο) 
στην ψηφιακή αφήγηση 

 
Η ψηφιακή αφήγηση εμπλουτίζεται με πλήθος τεκμηρίων (εκδόσεις, χάρτες, φωτογραφίες, 

καρτ ποστάλ, σχέδια). Στο υλικό γίνεται κίνηση (πάνω κάτω – δεξιά αριστερά). 
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Εικόνα 7:  Ενδεικτικές εικόνες που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή αφήγηση 
 

Άλλα ψηφιακά εργαλεία που ενσωματώθηκαν με τη μορφή βίντεο ήταν η χρήση του εργαλείου 
Google Earth προσομοιάζοντας την κίνηση του αφηγητή (πέταγμα του σπουργιτιού) πάνω από τις 
βιβλιοθήκες Ζαγοράς και Μηλεών.  
 
 

 
 

Εικόνα 8:  Η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογή google earth στην ψηφιακή αφήγηση 
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Στην ουσία καταγράφεται σε βίντεο η κίνηση μέσω του διαδικτυακού λογισμικού Google Earth 
όταν εστιάζουμε στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς και αντίστοιχα στην Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Μηλεών. Αυτό το εικονικό «πέταγμα» του αφηγητή (σπουργίτι) θα συνοδευτεί και μια 
πληροφοριακή κάρτα που εμφανίζεται στο γεωγραφικό στίγμα που παρέχει η διαδικτυακή εφαρμογή. 
Έτσι καθώς η υδρόγειος γυρίζει,  προοδευτικά γίνεται εστίαση (zoom) στην Ελλάδα, στη Μαγνησία, 
στη Ζαγορά και στις Μηλιές.  
 

 
 

Εικόνα 9: Η αρχική εικόνα (έναρξη ιστορίας) της τελικής ψηφιακής αφήγησης 
 
Συμπεράσματα 

Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης σε ένα καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο (project) με την 
κατάλληλη πλαισίωση ενός εκτενούς εκπαιδευτικού σεναρίου που θα λειτουργήσει συνδυαστικά με 
την επιτόπια έρευνα των μαθητών/τριών σε πραγματικούς χώρους, και στην προκειμένη περίπτωση 
στις Ιστορικές Βιβλιοθήκες Ζαγοράς και Μηλεών, μπορεί να αποτελέσει μια δημιουργική διαδικασία 
για τις ομάδες των μαθητών/τριών και τους/τις εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα η δημιουργία μιας 
ψηφιακής αφήγησης από τον/την εκπαιδευτικό ως υλικό αφόρμησης για μια σχετική ενότητα (π.χ. 
ιστορία, τοπική ιστορία) μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα εργαλείο εμπλουτισμού της διδακτικής 
παρέμβασης που ταυτόχρονα μπορεί να ενεργοποιήσει τις ομάδες της τάξης για να δημιουργήσουν τη 
δική τους ψηφιακή αφήγηση. 

Σημαντική επίσης είναι και η επαφή των μαθητών/τριών με ιστορικά τεκμήρια, βιβλία και 
αντικείμενα που μπορούν να εξερευνήσουν για τις ανάγκες μιας ψηφιακής αφήγησης. Δηλαδή η 
ψηφιακή αφήγηση γίνεται η αφορμή οι μαθητές/τριες να μελετήσουν κείμενα, να επισκεφτούν 
χώρους (π.χ. μουσεία και βιβλιοθήκες), να επιλέξουν μουσικές, να αναζητήσουν υλικό από το 
διαδίκτυο, να συνεργαστούν, να πειραματιστούν, να πάρουν συνεντεύξεις, να ξανά διαβάσουν πηγές 
και σχετική βιβλιογραφία ώστε να καταλήξουν στη δική του ιστορία.  
Επίσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τέτοιου είδους διαθεματικές προσεγγίσεις με 
σπάνιο υλικό όπως αυτό των βιβλιοθηκών της Ζαγοράς και των Μηλεών με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
(google earth, διαδίκτυο, λογισμικά επεξεργασία βίντεο και ήχου) συμβάλουν και στον πληροφορικό 
γραμματισμό των μαθητών/τριών, ζήτημα που επισημαίνεται και νέα προγράμματα σπουδών. 
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Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με βάση 

μετανεωτερικά χαρακτηριστικά 
Ασκητής Σεραφείμ, Κωτούλας Βασίλειος, Παπαντώνης Μιχαήλ 
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Περίληψη 
Σκοπός της μελέτης ήταν να καταθέσει πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας που 
εμπλουτίζεται με ενέργειες βιωματικού χαρακτήρα που δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να 
καταθέσουν την άποψή τους συνθέτοντας έτσι το τελικό κείμενο. Ο εμπλουτισμός του μαθήματος με 
καταγραφές απόψεων και επεξεργασία πηγών προκειμένου να διαμορφωθεί το βασικό υλικό 
υποστηρίζουμε πως καλύπτει βασικά χαρακτηριστικά της μετανεωτερικότητας. Οι ενέργειες που 
προτείνουμε απέχουν από προσεγγίσεις δασκαλοκεντρικού χαρακτήρα στις οποίες η πληροφορία 
παρουσιάζεται ως απόλυτη και πλαισιώνεται με εργασίες σχετικές με την πληροφορία. Ο 
πλουραλισμός στην πληροφόρηση έδωσε τη δυνατότητα σύνθεσης με βάση τη θεώρηση του κάθε 
αναγνώστη, συναντώντας το χαρακτηριστικό της δημιουργίας του αφηγήματος του τμήματος. Αυτό 
επιτεύχθηκε και με την δημιουργία, οργάνωση και απόδοση θεατρικού που αγκαλιάστηκε από την 
τοπική κοινωνία. Οι «φωνές» συναντήθηκαν δημιουργώντας λόγο, αφήνοντας μόνον θετικές 
εντυπώσεις τόσο στα παιδιά όσο και σε όσες/όσους έγιναν κοινωνοί της προσπάθειας. 

Λέξεις κλειδιά 
Διδασκαλία ιστορίας, τοπική ιστορία, μετανεωτερικότητα, μάχη της Ματαράγκας, θέατρο στην 
εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 
 Μετανεωτερική χαρακτηρίζεται η εποχή που ξεκινά λίγο πριν το τέλος του εικοστού αιώνα 
όταν επεκτείνεται η χρήση του διαδικτύου και εφαρμογών που στηρίζονται σε αυτό όπως για 
παράδειγμα αυτές της κοινωνικής δικτύωσης που οδήγησαν στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών που 
διαφοροποίησαν τον τρόπο σκέψης και έκφρασής της και κατά συνέπεια και τις διαδικασίες δόμησης 
βασικών θεωρήσεων. Ανακεφαλαιώνοντας τα κυριότερα αυτών των διαφοροποιήσεων θα 
αναφερόμαστε σε θεωρήσεις και χαρακτηρισμούς της «Πραγματικότητας» ως ρευστή, που συνεχώς 
επαναδομείται, με βάση την αμφισβήτηση κάθε βεβαιότητας. Η «Γνώση» θεωρείται πως 
κατασκευάζεται και μοιράζεται μέσα στις ομάδες και τις κοινότητες, ώστε οι τελευταίες να 
διασφαλίσουν την επιβίωση, τα συμφέροντα και τη συνεκτικότητά τους, δίνοντας έτσι θέση στις 
υποκειμενικές και τοπικές οπτικές και αποδυναμώνοντας τον κανονιστικό και αντικειμενοποιημένο 
λόγο. Εισάγεται έτσι η αναγνώριση και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα & την ετερότητα και η 
αποκεντρωτική αντίληψη στη λήψη αποφάσεων (Foucault, 2008, 2017, Lyotard, 2008). Τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν καταγράφονται βέβαια σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς του 
κόσμου, συνεπώς δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε κοινό βηματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 Όπως ακριβώς συνέβη με τη νεωτερική εποχή, αυτή δηλαδή που θεωρείται πως ξεκίνησε με 
τη βιομηχανική επανάσταση, που οι νέες εργασίες και η δομή του κοινωνικού συστήματος 

mailto:seraskitis@sch.gr
mailto:vaskotoulas@sch.gr
mailto:papantonis@sch.gr


Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 221 - 

 

τροποποιούνταν σταδιακά, έτσι και τώρα, διαπιστώνουμε αλλαγές σε αναντίστοιχους ρυθμούς. Από 
τη μια οι νέοι μαθητές φαίνεται να λειτουργούν «μετανεωτερικά» αναδομώντας την πραγματικότητα 
ενώ λειτουργούν στο σχολείο και φυσικά και τους εκπαιδευτικούς του μία δομή που συνεχίζει να 
λειτουργεί με τους όρους της νεωτερικότητας. Βιώνουμε τη μετάβαση και σύμφωνα με τον Giddens 
(2001) το γεγονός ότι οι δυτικές κοινωνίες μετατοπίζονται προς μια μετανεωτερική φάση δεν σημαίνει 
ότι έχουν απομακρυνθεί από τους θεσμούς της νεωτερικότητας με έναν διακριτό και συνολικό τρόπο, 
σημαίνει ότι έχουν αναδυθεί κάποιες νέες μορφές σκέψης, κοινωνικής οργάνωσης και ζωής, με 
σημαντικές αποκλίσεις από εκείνες που ανέδειξαν οι νεωτερικοί θεσμοί. 
 Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών στις κοινωνικές διεργασίες και τις θεωρήσεις για την χρήση 
απόλυτης τεκμηρίωσης και δημιουργίας αφηγήματος που αφορά στην ιστορία του τόπου μας, 
κατατίθεται η παρούσα πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. Προτείνουμε τον 
εμπλουτισμό της διδασκαλίας και με άλλες ενέργειες όπως η θεατρική απόδοση των γεγονότων και η 
αναφορά σε πηγές και τεκμήρια. Όχημα για την κατάθεση της αυτής της διδακτικής πρότασης είναι η 
Μάχη της Ματαράγκας Καρδίτσας, ένα σημαντικό γεγονός που οδήγησε στην απελευθέρωση της 
Θεσσαλίας από τους Τούρκους και η ένταξή της στο νεοσύστατο τότε κράτος. Χρησιμοποιήθηκαν οι 5 
ώρες διδασκαλίας τοπικής ιστορίας που προτείνονται από το Πρόγραμμα Σπουδών στην έκτη 
δημοτικού. Στην εργασία γίνεται αναφορά στα γεγονότα, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και τις 
πρακτικές που αναπτύχθηκαν. 

 

Πλαίσιο 
Το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ δημοτικού δεν αναφέρει πληροφορίες για τον αγώνα 

των Θεσσαλών στην επανάσταση του 1821 και ιδιαίτερα για τη μεγάλη κινητοποίηση του έτους 1878 
που οδήγησε στην απελευθέρωση. Η μελέτη της τοπικής Ιστορίας των Μαγόπουλου, Γριβέλλα, 
Καραφύλλη (1997/2006) αναφέρεται στην επανάσταση του 1878 στη Δυτική Θεσσαλία και ιδιαίτερα 
στις μάχες στη Σέκλιζα, (9-11 Φεβρουαρίου), στο Μουζάκι (αρχές Μαρτίου) και στη Ματαράγκα (21 
Μαρτίου). Ένα σύντομο χρονολόγιο των γεγονότων θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 
1878 όταν ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στα οθωμανικά εδάφη, στη Θεσσαλία. Καμπή είναι η 
διαταγή που ακολουθεί, στις 25 του ίδιου μήνα για επιστροφή του στρατού εντός των ελληνικών 
συνόρων. Κάποιοι στρατιώτες με επικεφαλής τους υπαξιωματικούς Τερτίπη και Λάιο δεν υπακούουν 
και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις μαζί με τους ντόπιους επαναστατημένους. Ακολούθησαν οι νικηφόρες 
συγκρούσεις στη Σέκλιζα, σημερινό Καλλίθηρο, και στο Μουζάκι με κατάληξη της μάχης της 
Ματαράγκας όπου οι ελάχιστοι αριθμητικά επαναστατημένοι με πρωταγωνιστές τον Τερτίπη, τον Λάιο 
και τον Ισχόμαχο κατάφεραν να αποκρούσουν τον τουρκικό στρατό. Στον χάρτη που ακολουθεί 
σημειώνονται οι τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι μάχες που αναφέρθηκαν.  
Η αφορμή για την ένταξη του ιστορικού αυτού γεγονότος στη διδασκαλία δόθηκε με την παρακολούθηση της παρουσίασης του 
βιβλίου των Μαγόπουλου & Κατοίκου (2011) στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων. Από την πρώτη επαφή με τους συγγραφείς του 
βιβλίου έγινε καθαρό πως μπορούσε πια να καλυφθεί το κενό του σχολικού εγχειριδίου καθώς υπήρχαν τα ιστορικά τεκμήρια για 
αυτό. Μετά τη μελέτη του βιβλίου αναζητήθηκαν άλλες δημοσιεύσεις και άλλων σχετικών πηγών για την επανάσταση του 1878 στη 
Δυτική Θεσσαλία. Όταν συγκεντρώθηκαν οι πηγές που τεκμηριώνουν την ιστορική γνώση για το θέμα, εντάχθηκε στη διδασκαλία 
του μαθήματος της Ιστορίας ως μέρος της Τοπικής Ιστορίας. Η Τοπική Ιστορία που πολλές φορές στερείται «μεγάλων ανδρών», 
αποκαλύπτει το ειδικό βάρος των ανωνύμων δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη τοπικών αφηγήσεων που να αναδεικνύουν τα 
αισθήματα και τις θεωρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Επιτρέπει την προσέγγιση ιστορικών γεγονότων, σημαντικών για επιμέρους 
κοινωνικές ομάδες μέσα από μια οπτική που μπορεί «να ξεφεύγει» από την κυρίαρχη ιστορική αφήγηση. Υπό την έννοια αυτή μπορεί 
να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στη σχολική ιστορία και την τοπική συλλογική μνήμη. Πλαισιώνοντας τις αφηγήσεις, τις 
αφηγήσεις και τα πολιτιστικά στοιχεία όπως τα μοιρολόγια με αναφορά σε πηγές και οδηγώντας τα παιδιά να μπούνε στη θέση των 
πρωταγωνιστών των γεγονότων, δίνεται η δυνατότητα να προσεγγιστούν από όλες τις πλευρές τα γεγονότα ολοκληρώνοντας την 
εικόνα. 
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Ο χάρτης προέρχεται από τη μελέτη: Τσόρβας, Γ., (2013). Ματαράγκα. Περιοδικό Στρατιωτική 

Ιστορία, 197, 22-38 

 

Η δημιουργία του θεατρικού 
 

Πρόκληση για το εγχείρημα ήταν η διδασκαλία σειράς γεγονότων στα παιδιά για τα οποία και 
δεν είχαν καμιά γνώση και ως πληροφορία όχι μόνο δεν αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο αλλά και 
δε συζητούνται. Η διδασκαλία ξεκίνησε από τη διήγηση των γεγονότων και πλαισιώθηκε με την 
αναφορά σε πηγές που θα βοηθούσαν στην ταξινόμηση των γεγονότων βοηθώντας τα παιδιά να 
συνειδητοποιήσουν τη σειρά τους στον ιστορικό χρόνο. Οι πτυχές των γεγονότων και τα συναισθήματα 
θα αναδεικνύονταν μέσω θεατρικού που θα εμπεριείχε τις συλλογικές θεωρήσεις και τις μνήμες όπως 
εκφράστηκαν με μοιρολόγια. Πραγματοποιήθηκε θεατρική διασκευή του βιβλίου των Μαγόπουλου & 
Κατοίκου (2011): «Μαρτυρίες Λογίων Πρωταγωνιστών για την περιώνυμη μάχη Ματαράγκας – 
Πετρομαγούλας Κιερίου», ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βασική διδακτική ενέργεια. Η τάξη 
προσφέρονταν για το εγχείρημα αυτό καθώς ήταν η έκτη στην οποία διδάσκεται η ελληνική 
επανάσταση. Ήδη την προηγούμενη σχολική χρονιά με τα παιδιά της τάξης αυτής είχε υλοποιηθεί κάτι 
αντίστοιχο για την απελευθέρωση της Καρδίτσας από τη γερμανική κατοχή με τίτλο: «Καρδίτσα, η 
πρώτη ελεύθερη πρωτεύουσα της Ευρώπης: 11 Μαρτίου – Οκτώβριο 1943». Εντάχτηκε στον 
προγραμματισμό της τάξης για το δεύτερο τρίμηνο με στόχο να ανέβει θεατρική παράσταση με τη 
συμμετοχή και των 32 δηλαδή όλων των μαθητών/τριών της τάξης. 
 
 
 
Στάδια υλοποίησης – Παράσταση 

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής της επανάστασης μέσα από τις 
πηγές του βιβλίου που έγινε η θεατρική διασκευή πλαισιωμένα από φωτογραφίες όπου ήταν δυνατό. 
Τα παιδιά γνώρισαν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής κυρίως μέσα από  τους πρωταγωνιστές και τις 
δράσεις τους. Παρουσιάστηκαν τα βιογραφικά και οι δράσεις των συμμετεχόντων πρωταγωνιστών και 
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στη συνέχεια τα παιδιά επέλεξαν τους ρόλους τους με βάση κάποια κριτήρια, όταν μπορούσαν να 
υπάρξουν, όπως: Οι αδερφοί Καραγιαννούλη έπρεπε να είναι πολύ καλοί φίλοι, κάποιο παιδί είχε 
καταγωγή από το χωριό του Τσάπαλου...  
Σε συνθήκες συζήτησης έγινε προσπάθεια να «γνωριστούμε» με τους πρωταγωνιστές και να 
περιγράψουμε τα συναισθήματά τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπει κάποιος στον εσωτερικό 
κόσμο των πρωταγωνιστών, να κατανοήσουν τα κίνητρά τους και τις θεωρήσεις τους. Ερωτήσεις που 
καθοδήγησαν τα παιδιά στη διερεύνηση των παραπάνω είναι: πώς είναι να αφήνεις τα πάντα, να 
εγκαταλείπεις τις επιχειρήσεις σου και τη ζωή σου στην Κωνσταντινούπολη και να έρχεσαι εθελοντής 
στον ξεσηκωμό για την απελευθέρωση του τόπου αυτού; Και μάλιστα να μην είσαι Θεσσαλός;  
Μπορείς να μπεις στη θέση αυτού που οι Τούρκοι τον κρατούν όμηρο στη φρουρά του σουλτάνου, για 
να εκβιάζουν την οικογένειά του και αυτός να δραπετεύει και παίρνει μέρος στον αγώνα; Το θετικό και 
σημαντικό σε αυτό ήταν ότι τα παιδιά τα έλκυε αυτή κατάσταση, αύξαινε την περιέργειά τους, τα 
συνάρπαζε να μεταφέρονται πίσω στο χρόνο - παίρνοντας ρόλους - εμβαθύνοντας με τον τρόπο αυτό 
στο ιστορικό γίγνεσθαι.  

Το κείμενο ολοκληρώθηκε μετά από αυτή την επεξεργασία, με τις υποδείξεις, τις προτάσεις 
και την εισαγωγή στοιχείων από τους ίδιους τους μαθητές/τριες. Στη συνέχεια και σε πλαίσιο 
συζήτησης τα παιδιά ανέλαβαν ρόλους. Στη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας συνδιαμορφώθηκε 
και ολοκληρώθηκε το δρώμενο. Οι μαθητές επέλεξαν τους ρόλους και πολλές φορές τους 
τροποποιούσαν για να τους διαμορφώσουν σύμφωνα με τη δική τους ιστορική ματιά. Αυτό δε 
σημαίνει φυσικά πως ξέφυγαν από το ιστορικό πλαίσιο, που έτσι κι αλλιώς ήταν δεδομένο. Οι ρόλοι 
του θεατρικού χωρίστηκαν σε δύο μέρη: Οι πρωταγωνιστές της επανάστασης και ο χορός. Οι 
πρωταγωνιστές ξεδίπλωναν την ιστορία οδηγώντας την από το χρέος προς την πατρίδα, στην 
ανυπακοή και τελικά στη λύτρωση. Ο χορός άλλες φορές με αφηγηματικό τρόπο συνέδεε τα γεγονότα 
σε τόπο και χρόνο και άλλες φορές γινόταν ο ίδιος ο πόλεμος. 

Το επόμενο βήμα ήταν η γνωριμία και η άμεση επαφή με τους συγγραφείς του βιβλίου - 
εκπαιδευτικοί που είχαν διαγράψει εξαίρετη πορεία πριν συνταξιοδοτηθούν, ο ένας δάσκαλος 
(Βασίλης Μαγόπουλος) και ο άλλος κλασικός φιλόλογος (Νικόλαος Κατοίκος). Συναντηθήκαμε μαζί 
τους στη βιβλιοθήκη του σχολείου δύο φορές, και οι συναντήσεις μαζί τους ήταν πάρα πολύ 
σημαντικές τόσο για τα ιστορικά στοιχεία που συνεισέφεραν αλλά και για τη δημιουργία και την 
τόνωση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Οι δύο συγγραφείς του βιβλίου, στους οποίους χρωστά 
πολλά η τοπική κοινωνία, ήρθαν στην τάξη μας και μίλησαν με τα παιδιά. Συγκινήθηκαν που έβλεπαν 
τη νέα γενιά των μαθητών να «παίρνει τη σκυτάλη» όπως οι ίδιοι σχολίασαν.  Μέσα από την επαφή 
των παιδιών μαζί τους αναδείχτηκε περισσότερο  η δράση και ο ηρωισμός των πρωταγωνιστών των 
γεγονότων. 
Οι μαθητές/τριες μέσα από τη διαδικασία αυτή προσέγγισαν τα ιστορικά γεγονότα με έντονο το 
ενδιαφέρον τους και γιατί γινόταν βιωματικά αλλά και γιατί συνεχώς ανακάλυπταν καινούρια στοιχεία 
και εμβάθυναν περισσότερο στο θέμα. Φυσικά υπήρχε και το σημαντικότατο κίνητρο των 
παραστάσεων. Πραγματοποιήθηκαν τρεις παραστάσεις, στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, στο 
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου. 

Η πρώτη παράσταση δόθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων με τη συνεργασία του εκεί 
Δήμου. Συμφωνήσαμε με τα παιδιά να γίνει εκεί, στον ίδιο τόπο όπου εξελίχτηκαν τα γεγονότα. Οι 
ντόπιοι κάτοικοι έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον, γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα και οι περισσότεροι 
γνώριζαν, πολύ καλά τα γεγονότα, που συνέβησαν στον τόπο τους. Αξίζει να αναφερθεί πως μία κυρία 
της πόλης, παίρνοντας μέρος στην παράσταση, ερμήνευσε ζωντανά στη σκηνή το «μοιρολόι του 
Λάιου», αφιερωμένο στο θάνατο αυτού του παλικαριού, του επιλοχία Λάιου που σκοτώθηκε στη μάχη 
της Ματαράγκας και που η τοπική δημοτική μούσα το τραγούδησε. 

Η δεύτερη παράσταση έγινε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας στο πλαίσιο του 29ου 
Πανελλήνιου Ερασιτεχνικού Φεστιβάλ Θεάτρου που άρχιζε εκείνες τις ημέρες και την 
παρακολούθησαν κάτοικοι της πόλης της Καρδίτσας. Συμμετείχαμε ως σχολείο στις παράλληλες 
δράσεις αυτού του φεστιβάλ που οργανώνεται από την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας. Εδώ 
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διαπιστώσαμε πως οι περισσότεροι Καρδιτσιώτες δεν γνώριζαν τα γεγονότα ή τα γνώριζαν ελάχιστα. 
Και στην παράσταση αυτή τραγουδήθηκε το μοιρολόι του Λάιου.  

Η τρίτη έγινε στο χώρο του σχολείου για στη σχολική κοινότητα. Οι οικογένειες των παιδιών 
της τάξης συνεργάστηκαν και αποδέχτηκαν από την πρώτη στιγμή το νέο αυτό εγχείρημα. Συζητούσαν 
συχνά οι γονείς  για τα γεγονότα με τα παιδιά τους, μιας και τα παιδιά τα μετέφεραν στα σπίτια τους 
και οι γονείς έγιναν στην ουσία οι ενισχυτές της όλης προσπάθειας.  

 

    
Φωτογραφίες από τις παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές / τις μαθήτριες στους 
ρόλους τους και ως τιμώμενα πρόσωπα. 

 
Στο τέλος της κάθε εκδήλωσης όσοι τις παρακολούθησαν έτρεξαν να αγκαλιάσουν και να 

συγχαρούν τα παιδιά. Την ώρα εκείνη η συγκίνηση ήταν εμφανής σε όλους και τα παιδιά αισθάνθηκαν 
σπουδαία για την πράξη τους αυτή. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, στον τοπικό τύπο γράφτηκαν πολλά 
επαινετικά άρθρα από φορείς και πρόσωπα του τόπου μας. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε την 
παρουσίαση της τάξης μας για το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός.  

 
 
Αποτίμηση 

Η προσπάθεια που αναπτύχθηκε είχε μόνον θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο το γεγονός 
πως καταφέραμε να ενώσουμε φωνές και τοπικές αφηγήσεις σε «λόγο» με τεκμήρια και επιχειρήματα, 
ούτε πως αναδείξαμε ένα άγνωστο για πολλούς γεγονός και το φέραμε στις καθημερινές τους 
συζητήσεις ενισχύοντας την τοπική αφήγηση και δίνοντάς της τα χαρακτηριστικά εκείνα ώστε να 
συνδεθούν νέοι/ες και μεγαλύτεροι/ες με τον τόπο τους.  
Στις συζητήσεις που έγιναν με τα παιδιά στο τέλος των δράσεων, αναδείχθηκε η διαφορετική αυτή 
προσέγγιση στα ιστορικά γεγονότα που επιχειρήθηκε.  Ο βιωματικός αυτός τρόπος που τα μετέφερε 
στην εποχή των γεγονότων, φάνηκε στα παιδιά πολύ πιο ενδιαφέρον και ελκυστικός. Η αλλαγή στη 
στάση τους σε ό,τι αφορά στον τρόπο που στέκονταν απέναντι στα ιστορικά γεγονότα ήταν εμφανής.  

Οι μαθητές/μαθήτριες έμαθαν πως δεν μπορούν να στηρίζονται σε μια οπτική αλλά να 
ερευνούν και να προσεγγίζουν τα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Καλλιεργήθηκαν δεξιότητες 
προσέγγισης της ιστορικής αλήθειας. Στα θετικά αποτελέσματα της προσπάθειας καταγράφουμε και 
τη διάθεση των παιδιών να μοιραστούν με τις οικογένειές τους ιστορικά γεγονότα που δεν τα γνώριζαν. 
Οι συζητήσεις και οι περιγραφές που έγιναν ήταν ιδιαίτερες καθώς τα παιδιά μοιράζονταν τα βιώματά 
τους που είχαν ενισχυθεί από την αποδοχή των ενεργειών τους από το κοινό. 

Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας που αναπτύχθηκε και χαρακτηρίζουμε πως 
συναντούν κριτήρια της μετανεωτερικότητας, αυτά απείχαν από προσεγγίσεις δασκαλοκεντρικού 
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χαρακτήρα στις οποίες η πληροφορία παρουσιάζεται ως απόλυτη και πλαισιώνεται με εργασίες 
σχετικές με την πληροφορία. Οι πηγές πληροφόρησης ήταν πολλές και έδιναν τη δυνατότητα σύνθεσης 
με βάση τη θεώρηση του κάθε αναγνώστη. Τέλος, η οργάνωση του θεατρικού και η ανάδειξη των 
συναισθημάτων των ηρώων όπως έγινε από τα παιδιά αναδεικνύει τις σχετικές με τον συναισθηματικό 
κόσμο πληροφορίες που δεν αναφέρονται στα βασικά κείμενα και συχνά παραλείπονται. Αυτοί/ες που 
διαμόρφωσαν την ιστορία με τις ενέργειές τους είναι άνθρωποι και ως τέτοιους πρέπει να τους 
εξετάζουμε. 
Η άποψή μας είναι πως τέτοια ιστορικά γεγονότα τοπικού χαρακτήρα πρέπει να παίρνουν τη θέση που 
τους αρμόζει στη διδασκαλία της Ιστορίας. Συνεργαζόμενοι με τα παιδιά αισθανθήκαμε ότι σε αυτή 
την προσπάθεια, να πάμε ένα βήμα εμπρός, συμβάλαμε κι εμείς.  
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«Πανέλληνες […] Συλλογισθείτε ότι ο παρών αγών είναι συνέχεια του αγώνος του 1821. Συλλογισθείτε 

ότι μεθ’ υμών ιδίως συνεπολεμήσαμεν κατά το 1821, και αν κακή μοίρα απέσπασεν ημάς από των 

ορίων της ελευθερωθείσης Ελληνικής γης, ο Παντεπόπτης μας ευσπλαχνίσθη τέλος πάντων, και ιδού 

μετ’ ολίγον ανακτώμεν την ελευθερίαν μας […]». 

Εφ. Πανελλήνιον, 16 Μαρτίου 1854 

 

«Ενώπιον των καθ’ άπασαν την Θεσσαλίαν κ. κ. προξένων των Ευρωπαϊκών αυλών […] «ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

και ΕΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Την ιδέαν ταύτην, ήτις εστίν η συνέχεια του 

υπό των πατέρων ημών αρξαμένου και ημιτελούς μείναντος αγώνος του 1821, καταβαίνοντες σήμερον 

επί της παλαίστρας του αίματος να υποστηρίξωμεν δια στήθους γυμνού, […] φλεγόμενοι αδιαλήπτως 

υπό του πόθου να ενώσωμεν τας τύχας ημών μετά της λοιπής ελευθέρας Ελλάδος, ήτις εστίν οστούν 

εκ των οστών μας, ίν’ αποπερατώσωμεν ούτω την διακοπείσαν συνέχειαν του ιερού αγώνος του 1821.  

Εφ. Η Ελπίς, 22 Νοεμβρίου 1866 

Το «ημιτελές ‘21» γεννήθηκε ως πρόταση ανάγνωσης της ιστορίας της 50ετίας 1830-1881 στη 
νοτιοδυτική Θεσσαλία, περιοχή, η οποία συμπίπτει γεωγραφικά με τον σημερινό νομό Καρδίτσας. 
Υποβλήθηκε ως σχέδιο επιχορήγησης από το Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και 
Συλλογών Νομού Καρδίτσας προς τη Διεύθυνση Νεότερης και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(ΔΙΝΕΠΟΚ) του ΥΠΠΟΑ την άνοιξη του 2021 και αξιολογήθηκε ως «πρόταση πρωτότυπη» και «άριστα 
τεκμηριωμένη». Συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας της ΔΙΝΕΠΟΚ έκρινε ότι η δράση «θα αναδείξει μια 
ιστορική περίοδο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή», αξιοποιώντας «εργαλεία ψηφιακού σχεδιασμού σε 
εικονικό περιβάλλον», κάνοντας «συνδυαστική χρήση αρχειακών πηγών και υλικών τεκμηρίων» και 
παρουσιάζοντας «έμμεσα τις συλλογές των μουσείων του δικτύου, ενισχύοντας τον επιστημονικό και 
εκπαιδευτικό τους ρόλο» (Αθήνα, 20.6.2021, ΥΠΠΟΑ, ΑΠ 289764). (Εικ. 1, 2) 

Το σκεπτικό της απόφασης συνοψίζει πολύ καλά το περιεχόμενο και τους στόχους της δράσης. 

Αρχεία, δημοσιευμένες πηγές, εφημερίδες εποχής, απομνημονεύματα σχεδόν άγνωστα, ανίχνευση 

στο πεδίο, τόσο κατά μήκος της οριογραμμής, όσο και σε πεδία συμπλοκών και μαχών αλλά και σε 

οικισμούς ή τόπους συνυφασμένους με μνήμες και γεγονότα, μαρτυρίες και μουσειακά αντικείμενα 

συνθέτουν την πολυσχιδή, συνδυαστική τεκμηρίωση του απαιτητικού εγχειρήματος. Το έργο 

βρίσκεται σε εξέλιξη (work in progress) και ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής του είναι το τέλος του 

τρέχοντος έτους. Η παρουσίαση αυτή εστιάζει στον αρχικό εννοιολογικό σχεδιασμό, 

συμπεριλαμβάνοντας προβληματισμούς και ερωτήματα του παρόντος. Ενδεικτικές είναι και οι 

φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο. Καθώς οι λύσεις αναδύονται μέσα από το ίδιο το υλικό, 

ορισμένοι σχεδιασμοί δεν αποκλείεται  να αναθεωρηθούν στην πορεία. (Εικ. 1, 2) 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 227 - 

 

  

Εικόνα 1: επιτύμβια οθωμανική στήλη 

Αυτός είναι ο Αιώνιος, 

[Διάβασε] Φάτιχα για την ψυχή της συγχωρεμένης Ουμού Κουλσούμ κόρης του Μουσταφά, 

Έτος 1835/1836 

Μεταγραφή-μετάφραση: Σεγέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μουσείο Πόλης Καρδίτσας, Συλλογή Χρ. Μαυράκη 

 

 

Εικόνα 2: Σκίτσο με κλεφταρματολό και την Παναγία σε τριώδιο του 1568  

εγράφι δια χιρός κωστατινου σιαφάκα 1862: ηουνίου 7 εμερα πεμτι  

Μουσείο Πορτίτσας 

 

Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών νομού Καρδίτσας: μια 

πρωτοβουλία “από τα κάτω” 

Το Δίκτυο Μουσείων Νομού Καρδίτσας ιδρύθηκε το 2009 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με έδρα την Καρδίτσα και το Μουσείο Πόλης του Δήμου Καρδίτσας. Ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία των ίδιων των μουσείων και συλλογών με τον συντονισμό του μουσείου-έδρας του, σε 
μια εποχή που η Περιφέρεια Θεσσαλίας επεδίωκε την Δικτύωση τοπικών μουσείων ως εργαλείο 
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τοπικής ανάπτυξης (2007). Παραμένει ως σήμερα το μοναδικό θεσμοθετημένο θεματικό δίκτυο 
μουσείων νομαρχιακής εμβέλειας σε πανελλήνια κλίμακα210.  

Τα μέλη ήταν αρχικά 11 μουσεία ή συλλογές από όλο το νομό Καρδίτσας. Σήμερα αριθμεί 21 
μέλη, 4 από την πόλη της Καρδίτσας, 6 από τα πεδινά και 11 από τα ορεινά του νομού, 3 από τα οποία 
βρίσκονται στην ιστορική κοινότητα Ρεντίνας. Μέλη του εντοπίζονται στους 5 από τους 6 δήμους του 
νομού και συγκεκριμένα στους δήμους Καρδίτσας (8), Σοφάδων (7), Μουζακίου (3), Παλαμά (2) και 
Αργιθέας (1). Τρία από τα μέλη του, μεταξύ αυτών και το Μουσείο Πόλης, ανήκουν σε δήμους ή στο 
ΥΠΠΟΑ και μετέχουν σ’ αυτό μέσω των σωματείων των Φίλων τους. Τρία δεν διαθέτουν νομική 
οντότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι σύλλογοι, οι οποίοι στην ιδρυτική τους πράξη 
προβλέπουν τη σύσταση μουσείου. Οι χώροι, όπου στεγάζονται, συνήθως έχουν παραχωρηθεί από 
την κοινότητα ή την εκκλησία και λειτουργούν σε περιστασιακή και εθελοντική βάση.  

Απολύτως συνειδητά, ο ρόλος του Δικτύου είναι συμβουλευτικός και όχι επιτελικός. 
Προτεραιότητά του υπήρξε εξ αρχής η ενημέρωση και η εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών των 
μελών του αναφορικά με τις μουσειακές πρακτικές διαχείρισης και ανάδειξης των συλλογών, όχι η 
υποκατάσταση του ρόλου τους μέσα από δράσεις που απευθύνονται στο κοινό. Έχει εστιάσει στη 
διατήρηση των συλλογών στην ολότητά της, με πυλώνες τη χειρόγραφη τεκμηρίωση, την προληπτική 
συντήρηση, τη μηχανογραφημένη τεκμηρίωση και τη λήψη προφορικών μαρτυριών, διοργανώνοντας 
ειδικά σεμινάρια211 και παρέχοντας διαρκή καθοδήγηση. Η επιλογή του να εμβαθύνει στην “αφανή” 
δουλειά του μουσείου δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχει αποκλείσει από τις στοχεύσεις του την 
επικοινωνία212. 

Έργο υποδομής και βάση συλλογικής δράσης αποτέλεσε η προμήθεια κοινόχρηστου 
λογισμικού καταγραφής μουσειακών συλλογών (museum+213) το 2012. Μια μικρή ειδικευμένη ομάδα 
συμβασιούχων από πρόγραμμα απασχόλησης πραγματοποίησε το 2013 επιτόπιες επισκέψεις στις 14 
τότε συλλογές του Δικτύου, φωτογράφισε και καταχώρησε 6.500214 αντικείμενα σε σύγχρονη βάση 
δεδομένων, εξασφαλίζοντάς μας σήμερα εποπτεία σε ένα σημαντικό μέρος του υλικού. Χάρη σ’ αυτή 
μπόρεσαν να υποβληθούν προτάσεις για χρηματοδότηση δράσεων με στόχο τη θεματική ανάδειξη των 
συλλογών, όπως αυτή που αφορά το “ημιτελές ‘21”.  

 

Το ‘21 και οι προσαρμογές του 

Η δράση μας αυτονόητα εντάσσεται στον εορτασμό για τα διακόσια χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821. Επετειακοί εορτασμοί, πόσο μάλλον όταν μεσολαβούν 2 ολόκληροι αιώνες, 
είναι μια ωραία ευκαιρία για ευρύτερη ιστορική ανασκόπηση (ακόμη και σε περιοχές που δεν 
εντάσσονται στον πρώτο κρατικό πυρήνα) αλλά και προβληματισμό «διαρκείας». Στην περίπτωση της 
Θεσσαλίας, η οποία ανήκε στα “αλύτρωτα” εδάφη μετά το 1830, η επέτειος αυτή χρειάζεται ίσως μια 

 
210 Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (2021) έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία και αφετηρία 
(https://dimin.museum.ionio.gr/). 
211 Παραθέτουμε τις σημαντικότερες από αυτές τις δράσεις: ημερίδα με θέμα τις διεθνείς πρακτικές ηλεκτρονικής 
καταγραφής μουσειακών συλλογών όπου παρουσιάστηκαν πρότυπα τεκμηρίωσης και λογισμικά από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό (5.12.2008),  βιωματικό εργαστήριο προληπτικής συντήρησης από εκπαιδευτές του ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Καρδίτσας 
(6.6.2016), εισαγωγικό σεμινάριο προφορικής ιστορίας σε συνεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (28-29.9.2018). 
212 Ενδεικτικά, βιωματικό εργαστήριο με θέμα τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων σε συνεργασία με το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο (20.3.2013) και ομαδική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και σε συνεργασία μαζί του 
με τίτλο “Τα μουσεία της Καρδίτσας ενώνουν τις συλλογές τους”, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18.5.2014).  
213 Το museum+ παραμένει ως σήμερα ένα από τα πιο αξιόπιστα καταγραφικά συστήματα μουσείων διεθνώς. 
214 Συλλογές που αριθμούσαν λίγες εκατοντάδες αντικείμενα καταγράφηκαν στο σύνολό τους ενώ οι μεγαλύτερες επέλεξαν 
τα αντικείμενα που θεωρούσαν πιο σημαντικά. 
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διαφορετική νοηματοδότηση. Η πρόταση εργασίας μας ενσωματώνει το αγωνιστικό αφήγημα με 
κορμό τα αρματολίκια και το ρόλο των Θεσσαλών στην επανάσταση του ‘21 σε ένα ευρύτερο, χρονικά 
και θεματικά, πλαίσιο και σε ένα πιο λειτουργικό για την περιοχή μας σχήμα: εκείνο της 
“εκκρεμότητας” που άφησε το ‘21 σε σχέση με τη απελευθέρωση της θεσσαλικής περιφέρειας. Τα 
εισαγωγικά παραθέματα μας βοηθούν να αντιληφθούμε με τη γλώσσα της εποχής πώς οι ένοπλοι  
κάτοικοι της νοτιοδυτικής Θεσσαλίας και οι πρόκριτοι των θεσσαλικών -”τουρκικών”, όπως 
αποκαλούνταν- Αγράφων, νοηματοδοτώντας τον αγώνα τους ως συνέχεια του 1821, ζητούν 
συμπαράσταση από τους “αδελφούς και γείτονες” Αγραφιώτες της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας, σε 
ανταπόδοση των δικών τους υπηρεσιών. Οι θεσσαλικές επαναστάσεις του 1854, 1866 και 1878 ήταν 
η κορυφή του παγόβουνου ενός εθνεγερτικού συνεχούς και δίνουν το μέτρο της στρατιωτικής, 
(διεθνο)πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής της περιόδου στην περιοχή. Αυτή όμως ήταν μία από 
της εκφάνσεις της καθημερινότητας, ίσως η πιο προβεβλημένη. Τί γίνεται  με τις υπόλοιπες; (Εικ. 3) 

 

Εικόνα 3: Μαυρόασπρη φωτογραφία από την τελετή τοποθέτησης μαρμάρινης πλάκας στη σπηλιά 
όπου γεννήθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας, με αφορμή  τον εορτασμό της 
επετείου 100 χρόνων από τον θάνατο του. 
Φωτο Νικ. Τσούτσου, Αρχείο Νίκου Χριστοφίλη  
Ευγενική παραχώρηση χρήσης στο Μουσείο Πόλης Καρδίτσας 

 

Το “διάγραμμα ύλης”: από τις γενικές κατηγορίες στο σενάριο παρουσίασης 
Η ανίχνευση σε έναν μεγάλο όγκο υλικού ανέδειξε έξι βασικούς θεματικούς άξονες: εμπόλεμη 

καθημερινότητα, βιοποριστικές ασχολίες και οικονομική ζωή, θρησκεία και συμβίωση, κοινωνική ζωή 

και οργάνωση, μετανάστευση και σχέσεις με τον “έξω” κόσμο, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Δύο ακόμη, 

μεταβατικές ενότητες, επιβλήθηκαν από τα ίδια τα πράγματα. Πως να εξαιρέσει κανείς τον Γεώργιο 

Καραϊσκάκη από μια ιστόρηση με αφορμή το ‘21 στην περιοχή της Καρδίτσας, όταν οι αναφορές του 

στον τύπο της εποχής είναι τόσο συχνές και ενθουσιώδεις, δεκαετίες αργότερα215, έφιπποι ανδριάντες 

συνεχίζουν να στήνονται μέχρι και σήμερα στην πόλη216 και τόσοι σύλλογοι και εκδηλώσεις αντλούν 

το κύρος τους από το όνομά του;217 Η άλλη, δυσάρεστη ως αποτρεπτική για τη γράφουσα όψη του 

 
215 Ενδεικτικά, εφ. Φως (Αθήνα), 20/6/1876 και Θεσσαλία (Αθήνα), 11/7/1880. 
216 Αναφέρομαι στον έφιππο ανδριάντα που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας το 2017 από τον Δήμο Καρδίτσας, 
έργο της γλύπτιας Νικολίτσας-Λυτώς Λεοντή.   
217 Γύρω από τους ζωντανούς μύθους Γεώργιο Καραϊσκάκη και Νικόλαο Πλαστήρα, μήτρα (αρχέγονης) επαναστατικότητας ο 
πρώτος, (ανιδιοτελούς) αστικότητας ο δεύτερος, με κοινό παρονομαστή την ανδρεία έχουν σφυρηλατηθεί ταυτότητες και 
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θέματος, είναι η διολίσθηση σε κοντόφθαλμους τοπικισμούς218 με αφορμή τους τόπους, με τους 

οποίους ο ήρωας συνέδεσε την ύπαρξή του.  

Η δεύτερη μεταβατική ενότητα που προέκυψε αβίαστα από την έρευνα -όχι από ανάγκη να 

ασχοληθούμε με ένα ακόμη επετειακό γεγονός!-, αφορά τη σύνδεση του 1881 με μια άλλη χρονολογία 

ορόσημο: το 1922. Οι φλογεροί στίχοι του Χρήστου Χρηστοβασίλη, γραμμένοι εξ ολοκλήρου στη 

δημοτική, όταν αποχώρησαν οι Οθωμανοί από τη Θεσσαλία, όπως παρατίθενται από τον 

συμπατριώτη, συνάδελφο και φίλο του Γεώργιο Β. Σωτήρη (1856-1943), είναι χαρακτηριστικοί:  

Και όταν ελευθερωθούν κι οι Ηπειρώτες όλοι,  

Στεριά πελάου, θα πάρωμε το δρόμο για την Πόλη 

Κι εκεί με μιάν απόφασιν ή όλοι θα θαφτούμε 

Ή το Σταυρό μας υψηλά στην άι Σοφιά θα ιδούμε219. 

 

 

 

Οι πηγές, γραπτές, υλικές και άυλες 

 
Μια από τις ιδιαιτερότητες της δράσης είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος της βασίζεται σε πηγές 

που δεν έχουν αξιοποιηθεί συστηματικά από την ιστορική έρευνα. Ο κάθετος   (αρχειακή και 

βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα πεδίου, λήψη προφορικών μαρτυριών, σχεδιασμός σεναρίου 

ψηφιακής έκθεσης, επεξεργασία εκπαιδευτικών εφαρμογών, ανάδειξη με  εργαλεία εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας) και ταυτόχρονα συνεργατικός χαρακτήρας της προσδιορίζει τον 

βαθμό δυσκολίας. Για την τεκμηρίωση και την παρουσίαση έχουν χρησιμοποιηθεί 

➢ εφημερίδες εποχής, κυρίως αθηναϊκές και λαμιώτικες, από το ψηφιακό αρχείο της Βιβλιοθήκης 

της Βουλής 

➢ το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, ψηφιοποιημένο επίσης 

➢ το αρχείο του Υποπροξενείου Βόλου/ ΓΑΚ Μαγνησίας 

➢ ιδιωτικά αρχεία της περιόδου αποκείμενα στο Μουσείο Πόλης Καρδίτσας  

➢ ενθυμήσεις εκκλησιαστικών βιβλίων αποκείμενων στις συλλογές μελών του Δικτύου  

➢ απομνημονεύματα σύγχρονων με τα γεγονότα και ανέκδοτες μονογραφίες τοπικής ιστορίας220 

 
έχουν αρθρωθεί εθνοκεντρικοί λόγοι που επιβιώνουν μέχρι και σήμερα στην περιοχή της Καρδίτσας, με έξαρση στον Εμφύλιο 
και στη Μεταπολίτευση. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.  
218 Το “πρωτείο” του λόγου περί Καραϊσκάκη στην περιοχή διεκδικεί η γενέτειρά του, το Μαυρομάτι: 
https://mouzakinews.gr/istoriki-alitheia-apantisi-sto-dimosievma-tou-k-germanou-ellinopyrgos-edo-perase-ta-paidika-tou-
chronia-o-georgios-karaiskakis/. Ανακτήθηκε στις 7/5/2022. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Παπαντώνη που μου έθεσε υπόψη τον 
σύνδεσμο. 
219 Το μακροσκελές ποίημα “Στ’ αδέρφια μας” εκδόθηκε στα Τρίκαλα τον Αύγουστο του 1881. Όπως παρατίθεται στο: 
Σωτήρης, Γεώργιος Β. (1973) [1937]), [διδάσκαλος εκ Νεγάδων Ζαγορίου], Απομνημονεύματα, εισαγωγή-σχόλια: Μάνθος Κ. 
Οικονόμος, Αθήνα, 116-122. Σχετικά με τον Χρηστοβασίλη βλ. στο ίδιο, 113-114 και παρακάτω στο κείμενο. Για μια κριτική 
ανάγνωση της ιδεολογικής διαδρομής του Χρ. Χρηστοβασίλη, βλ. Ν. Ποταμιάνος, «Η ριζοσπαστική δεξιά και το αγροτικό 
ζήτημα στις αρχές του εικοστού αιώνα: η περίπτωση του Χρηστοβασίλη και της Εταιρείας «Ελληνισμός», Μνήμων 26 (2004), 
133-156. 
220 Όπως η χειρόγραφη μονογραφία για το Βλάσι Αργιθέας που μας παραχώρησε πρόθυμα από το προσωπικό αρχείο της η Έφη 
Αλλαμανή (Κωτσιώρης, Βασίλης (1975), Το Βλάσι, ένα όμορφο χωριό ψηλά στην Αργιθέα, Αθήνα (αδημοσίευτο χειρόγραφο 
κείμενο που χρηματοδότησε ο πατέρας της, Στέλιος Αλλαμανής (1910-2000), δικηγόρος και πολιτικός, στο πλαίσιο διαγωνισμού 
με αντικείμενο τη συγγραφή μονογραφίας για τη γενέτειρά του). 

https://mouzakinews.gr/istoriki-alitheia-apantisi-sto-dimosievma-tou-k-germanou-ellinopyrgos-edo-perase-ta-paidika-tou-chronia-o-georgios-karaiskakis/
https://mouzakinews.gr/istoriki-alitheia-apantisi-sto-dimosievma-tou-k-germanou-ellinopyrgos-edo-perase-ta-paidika-tou-chronia-o-georgios-karaiskakis/
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➢ μια δεξαμενή περισσότερων από 10.000 μουσειακών αντικειμένων, από τα οποία έχουν επιλεγεί 

περίπου 100 

➢ ο κατάλογος των κηρυγμένων νεώτερων μνημείων του ΥΠΠΟΑ 

➢ η προφορική μαρτυρία της Καλλιόπης Τσακανίκα (1860-1974) και το κιν/φικό αρχείο του 

Μουσείου Πορτίτσας 

➢ το κιν/φικό αρχείο και το αρχείο προφορικών μαρτυριών του Μουσείου Πόλης 

Ο κατάλογος εμπλουτίζεται διαρκώς και συμπληρώνεται και με άλλες πηγές ή πληροφορίες από μέλη 

του Δικτύου σχετικά με τοπόσημα που συνδέονται με μνήμες της “τουρκοκρατίας”.   

 

Εικόνα 4: Καλλιόπη Τσακανίκα (Πορτίτσα Καρδίτσας 1860-1975). Συνέντευξη στον εγγονό της, 
Δημήτρη, το Πάσχα του 1967. 
Αρχείο προφορικών μαρτυριών, Μουσείο Πορτίτσας  
 

Μια κατηγορία υλικού, τα απομνημονεύματα, αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμη λόγω του βιωματικού, 

αφηγηματικού και σύγχρονου με τα γεγονότα χαρακτήρα της. Αξίζει να κάνουμε μια σύντομη αναφορά 

σε δύο από αυτά. Τα Απομνημονεύματα του Γεωργίου Σωτήρη είναι ένα δακτυλογραφημένο κείμενο 

περιορισμένης κυκλοφορίας, το οποίο επιμελήθηκε 36 χρόνια μετά τη συγγραφή του ο εγγονός του, 

Μάνθος Οικονόμος. Ο Σωτήρης καταγόταν από τους Νεγάδες Ζαγορίου και σπούδασε σε 

ελληνοδιδασκαλείο, στη Βραϊλα της Ρουμανίας, κοντά σε συγγενείς του. Αμέσως μετά εγκαταστάθηκε 

για 7 χρόνια στο νομό Καρδίτσας (1875-1882), υπηρετώντας, ως γραμματέας, Ηπειρώτες εμπόρους 

και τσιφλικάδες ή ως δάσκαλος, σε χωριά του κάμπου και των ορεινών. Διασώζει πλήθος πληροφορίες 

για την οικονομική και κοινωνική ζωή στην όψιμη οθωμανική Καρδίτσα, με τις εθνοτικές της υφέσεις 

και εξάρσεις, τις σχέσεις συμβίωσης ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς, άλλοτε εύκολες, 

σχεδόν αβίαστες, κι άλλοτε εκρηκτικές. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή της αφήγησής του είναι οι 

ζωντανές περιγραφές που αφορούν σε υλικές πραγματικότητες, όπως η ενδυμασία, αντικείμενα και 

συνήθειες της καθημερινότητας ή  επιτρέπουν την ανασύσταση διαδρομών ανάμεσα σε χωριά ή 

μαχών μικρότερης έντασης γύρω στα 1878. Διατρέχοντας κανείς τα Απομνημονεύματα, 

συνειδητοποιεί ότι, πολύ περισσότερο κι απ’ τα ίδια τα γεγονότα221 της μεγάλης ιστορίας, ενδιαφέρουν 

τα επεισόδια, τα οποία μπορεί να μην “άλλαξαν την ροή της”, είναι ωστόσο χαραμάδες που μας 

επιτρέπουν να εισδύσουμε στις νοοτροπίες της εποχής και να αντικρίσουμε όψεις της ιστορικής 

πραγματικότητας: λιγότερο μεγαλειώδεις, γνωστές και “στρογγυλεμένες”, σίγουρα όμως πιο 

ανθρώπινες και ενδιαφέρουσες. 

 
221 Σχετικά με το ρόλο των γεγονότων ως φορέων μετασχηματισμού των δομών μιας κοινωνίας και τη χρήση τους ως μονάδων 
ιστορικού νοήματος στο μουσείο, βλ. Πεντάζου, Ιουλία (2019), Ιστορία σε έκθεση. Πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού, Αθήνα: 
ΕΑΠ, 115-118, όπου και πλούσια βιβλιογραφία. 
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Ένα άλλο σημαντικό κείμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα απομνημονεύματα της 

Λουδοβίκης-Ειρήνης (“Βιβίκας) Τσάπαλου-Ardaillion, κόρης του προεστού των Αγράφων, 

Κωνσταντίνου Τσάπαλου (1842-1887), και της γαλλικής καταγωγής Αδελαΐδας Τσέρνοβιτς (1854-;). Το 

χειρόγραφο της Βιβίκας Τσάπαλου (Σμόκοβο 1874-Νίκαια Γαλλίας περ. 1960) δεν δημοσιεύτηκε ποτέ 

και κυκλοφόρησε μόνο μεταξύ των μελών της πολυπληθούς οικογένειας222, η οποία εμπλέκεται με 

πολλά και σημαντικά στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα σε όλο τον οθωμανικό και ελληνικό 19ο 

αιώνα. Η συγγραφέας έζησε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στο Σμόκοβο αλλά είχε μια πλούσια, 

μυθιστορηματική σχεδόν, κοινωνική εμπειρία, στην οποία ορεινοί ένοπλοι, Βλάχοι τσέλιγκες και 

γυναίκες του μόχθου συνυπήρχαν με συγγενείς εγκατεστημένους σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού 

και βασιλικές αυλές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η εμπειρία αυτή διαμόρφωσε και την επιλεκτική 

οπτική γωνία, από την οποία προσεγγίζει και αφηγείται τα γεγονότα, συνθήκη που ισχύει άλλωστε για 

κάθε ιστορικό υποκείμενο. Η αφήγηση βρίθει από πληροφορίες για την άστατη κοινωνική και 

οικονομική ζωή της ύστερης οθωμανικής εποχής στα Άγραφα και την ευρύτερη περιοχή, την 

εύθραυστη συνύπαρξη με το κυρίαρχο στρώμα, τις σχέσεις εξουσίας με τον ντόπιο πληθυσμό, την 

εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τη θέση και το ρόλο των γυναικών, την παιδική ηλικία και τη γρήγορη 

ενηλικίωση και για τα δύο φύλα.  

Όπως και στην περίπτωση του Σωτήρη, οπτικές περιγραφές που αφορούν σε όψεις της υλικής 

κουλτούρας (αρχιτεκτονική, ενδυμασία, διατροφή, παιδικό παιχνίδι, κά.) αξιοποιούνται ισότιμα στο 

σενάριο παρουσίασης. Και τα δύο κείμενα, με τον πληθωρικό χαρακτήρα τους, μας υπενθυμίζουν ότι 

η ανθρώπινη δραστηριότητα, με τον ρευστό και πολυδιάστατο χαρακτήρα της, δεν εγκιβωτίζεται 

εύκολα σε θεματικές κατηγορίες. Πως να μιλήσει κανείς για οικονομική ζωή χωρίς να αναφερθεί σε 

μεταναστευτικά φαινόμενα; Η ληστεία σχετίζεται περισσότερο με την εμπόλεμη ζωή ή θα ήταν πιο 

συνεπές να αντιμετωπιστεί ως κοινωνικό φαινόμενο, αν λάβουμε υπόψη τη διαφορετική αξιακή 

συγκρότηση των ορεινών κοινωνιών στο παρελθόν; Ή καλύτερα ως οικονομική διέξοδος στα αδιέξοδα 

του πεδινού χώρου; 

 

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δώσουμε συνοπτικά τα βασικά σημεία του 

εννοιολογικού σχεδιασμού κάθε ενότητας. 

 

1. Καραϊσκάκης: ο αρματολός των Αγράφων που πολέμησε για την Ελληνική Ανεξαρτησία 

-Πως ήταν, μανιά, ο Καραϊσκάκης; 

-Να, πιδάκι μ’, ένας μαύρος, κιτρινιάρης, με ξέπλεκα μαλλιά και παχύ, στριφτό μουστάκι. Τα μάγουλα 

βαθουλωμένα, μα τα μάτια τ’ αναμμένα κάρ’να [κάρβουνα]. 

 

Αφήγηση του Ζωγλοπίτη Χρήστου Γρυμπογιάννη (1882-1982) στον Λάμπρο Γριβέλλα, βασισμένη σε 

μαρτυρία της αιωνόβιας γιαγιάς του. 

Λάμπρος Αθ. Γριβέλλας, Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς: τα χιλιοτραγουδισμένα Άγραφα και οι 

καπεταναίοι τους, Καρδίτσα: Μορφωτικός Σύλλογος Ραχούλας, 2011, 97. 

 

Στην αφετηρία της αφήγησης βρίσκεται μια μεγάλη προσωπικότητα με τις αντιφάσεις της. Ο 

Γεώργιος Καραϊσκάκης αποτελεί πρόσωπο-κλειδί για τις νοοτροπίες στον συγκεκριμένο τόπο και 

χρόνο. Δεν παρουσιάζουμε μια εξιδανικευμένη, «αγιοποιημένη» εικόνα αγωνιστή αλλά έναν 

 
222 Ο πατέρας της συγγραφέως, Κωνσταντίνος, ήταν ένα από τα 9 παιδιά του Γεωργίου (“Γούλα”) Τσάπαλου (1815-) και της 
Παρασκευής Ζώτου Λογοθέτη. Ο Γούλας ήταν προεστός των Αγράφων, όπως και ο πατέρας του Δημήτριος (1765-1841). 
Ευχαριστώ τον Σμοκοβίτη Θεμιστοκλή Σκονδρογιάννη που  έθεσε υπόψη μας το κείμενο μαζί με το γενεαλογικό δέντρο της 
οικογένειας Τσάπαλου. 
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άνθρωπο-γέννημα της εποχής του. Σκιαγραφούμε το πορτραίτο του μέσα από περιγραφές διάσημων 

σύγχρονών του, όπως ο Ελβετός φιλέλληνας γιατρός Andre Louis Gosse  και ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης. Από την πλούσια δράση του, επικεντρωνόμαστε σ’ εκείνη που σχετίζεται με τόπους 

του νομού Καρδίτσας. Από τις κουκίδες του χάρτη οδηγούμαστε σε αφηγήσεις, οι οποίες μας βοηθούν 

να κατανοήσουμε την ποικίλη πρόσληψή του στις διάφορες περιόδους της ζωής του. Οι άξονες της 

διαπραγμάτευσης είναι η ταυτότητα του νόθου που τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή, οι 

συμφωνίες εξουσίας με την οθωμανική διοίκηση («καπάκια»), οι συνθήκες ζωής που διαμόρφωνε στα 

ορεινά η δράση κλεφτών και αρματολών και το βαρύ τίμημα της υπεράσπισης περιοχών. (Εικ.5) 

 

             
1. Εικόνα 5: Αναμνηστικό μετάλλιο για την εκατονταετηρίδα από την απελευθέρωση της Ελλάδας,  
Μουσείο Πόλης Καρδίτσας, Συλλογή Ν. Πλαστήρα 
 
 
 

1. Η εμπόλεμη καθημερινότητα 

[...] Δεν ξέρω αν ο Προ-Παππούς μου [Δημήτριος Τσάπαλος, 1765-1841] πέθανε με το τουφέκι στο 

χέρι ή στο κρεβάτι του, όπως όλοι οι θνητοί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τον μεγάλο του γιο, τον 

Γούλα, τον όπλισε, όπως όλους τους εθελοντές του, σε ηλικία 12 χρονών. 

[...] Όσο ζούσε ο άντρας της αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της 13 φορές και σε κάθε επιστροφή 

της το έβρισκε λεηλατημένο και καμένο. Υποστήριζε ότι η νύφη της είχε πολύ ήσυχη ζωή, διότι 

αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της μόνο 4 φορές. 

Βιβίκα Τσάπαλου, Απομνημονεύματα, χ.χ., σελ. 15 

Βασικό χαρακτηριστικό της όψιμης  οθωμανικής περιόδου στην περιοχή ήταν οι ένοπλες 

συγκρούσεις και η ληστεία. Οι κάτοικοι, ιδιαίτερα των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, όταν 

εξεγείρονταν, με ή χωρίς την παρότρυνση Παλιοελλαδιτών, κατέφευγαν στην ελεύθερη Ελλάδα, 

παίρνοντας μαζί τους ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν πιο εύκολα  και είχαν απόλυτη ανάγκη, όπως 

το αλάτι που δεν έβρισκαν στο βουνό. Το πλιάτσικο δεν ήταν βέβαια σπάνιο, όχι μόνο μεταξύ 

μουσουλμάνων και χριστιανών αλλά και ανάμεσα σε χριστιανούς. Γιουρούσια από ληστρικές 

συμμορίες με πρόσχημα τη χρηματοδότηση του αγώνα, συνέβαιναν σε όλη αυτή την περίοδο, όπως 

και προεπαναστατικά. Τις βασικές πηγές αναφοράς θα αποτελέσουν δημοσιευμένες αλλά όχι 

ιδιαίτερα γνωστές μαρτυρίες επαναστατών της περιόδου με έμφαση στο 1878, το χρονικό μιας 

ένοπλης συμπλοκής με τη συμμετοχή του Γ. Σωτήρη το 1877 και το σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο της 

αγραφιώτισσας Καλλιόπης Τσακανίκα (Πορτίτσα Καρδίτσας, 1860-1974), η οποία εξισώνει 

αφοπλιστικά κλέφτες και “Τούρκους” στη γλώσσα της καθημερινότητας (Εικ. 6). 
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Εικόνα 6: Παλάσκα με πολεμικά σύμβολα, μέσα 19ου αιώνα 

Μουσείο Πορτίτσας 

 
 

2. Βιοποριστικές ασχολίες και οικονομική ζωή 
[…] (μόνο) στην Θεσσαλία ένας κολλήγος, ακόμη κι αν δεν είναι στα αλήθεια σκλάβος του αγοραστή, 

δεν μπορεί να εγκαταλείψει το τσιφλίκι για να δουλέψει οπουδήποτε αλλού με ποινή φυλάκισης. 

[…]Με το καθαρό μερίδιο που παίρνει, ο κολλήγος μπορεί να φάει μόνο ξερή σίκαλη και ινδικό 

καλαμπόκι (κοκορόζι) […].  

Ion Ionescu de la Prad, La  Thessalie agricole telle qu’elle est et telle qu’elle peut etre, Κωνσταντινούπολη 

1851. Στο: Alp Yücel Kaya. “On the Ḉiftlik Regulation in Tirhala in the mid nineteenth century: 

economists, pashas, governors, ḉiftlik-holders, subaşis and sharecroppers”, El. Kolovos (επιμ.), Ottoman 

Rural Societies and Economies, Crete University press 2015, σελ. 344, 346, 348. 

Μια φυλή Κουτσοβλάχων με μεγάλα κοπάδια προβάτων νοίκιαζε τα βοσκοτόπια από πολλά χρόνια 

[…]. Όταν το συμβόλαιο κόντευε να τελειώσει, ο αρχηγός των Κουτσοβλάχων ερχόταν να επισκεφθεί 

τη Γιαγιά μου και οι δυο τους πήγαιναν στην Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου που ήταν κοντά στο σπίτι 

μας. Εκεί, πάνω στο ευαγγέλιο, έδιναν την υπόσχεση ενός νέου συμβολαίου. Ούτε συμβόλαια, ούτε 

Συμβολαιογράφος [..]. Κανένας δε σκέφτηκε ποτέ να παραβεί αυτόν τον όρκο. 

Βιβίκα Τσάπαλου, Απομνημονεύματα, χ.χ., 3 

Γράφουσιν εκ Θεσσαλίας τη 30 Σεπτεμβρίου. «Εις τας 26 παύσαντος δύο ώρας μακράν του Αγίου 

Γεωργίου του Βελεστίνου κατά τον κάμπον λησταί 26, ο Πατσαούρας και ο Δίπλας, και μέρος εκ των 

οπαδών του Αλβανού Ντούλια εξεγύμνωσαν το καραβάνι το Βολιώτικον, όπου επήγαινεν εις την 

Καρδίτσαν και τα Φέρσαλα, και επήραν υπέρ τας 60 χιλ. γρόσια, διότι ήσαν 80 κυρατζήδες. 

Εφ. Αλήθεια, 10 Οκτωβρίου 1866 

Στον αιώνα της βιομηχανικής επανάστασης, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέμενε μια 

κατεξοχήν αγροτική περιοχή, η οποία ωστόσο κατέβαλε προσπάθειες να συντονιστεί με τη Δύση. Η 

συγκεκριμένη επιλογή περνούσε μέσα από μεγάλες θεσμικές-πολιτικές αλλαγές και παροχή 

προνομίων προς τους υπηκόους, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές οι αλλαγές γίνονταν 

αντιληπτές στα πέρατα της αυτοκρατορίας και επηρέαζαν σοβαρά τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων 

του μόχθου. Ωστόσο, η απόφαση του κράτους να εκμεταλλευτεί καλύτερα τη γη  αυτή την περίοδο, 

είχε σημαντικό αντίκτυπο σε μια επαρχία με μεγάλη και εύφορη πεδιάδα, όπως η Θεσσαλία. Την 
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αφήγησή μας συνθέτουν οι διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες του κάμπου, με επίκεντρο το 

τσιφλίκι, των Αγράφων, με επίκεντρο την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση, και της πρωτεύουσας της 

επαρχίας, της Καρδίτσας, με τον κομβικό εμπορικό ρόλο της, καθώς και οι αντίστοιχες συνθήκες ζωής 

που εκείνες διαμόρφωναν. Μας ενδιαφέρουν επίσης οι μορφές, με τις οποίες τα δύο φύλα 

εμπλέκονταν στην παραγωγική διαδικασία, η σχέση της τελευταίας με την αγορά και το χρήμα, οι 

τρόποι αποθησαύρισης, η μετανάστευση ως οικονομική διέξοδος των ορεινών περιοχών, οι 

επαγγελματικές εξειδικεύσεις κά.  (Εικ. 7, 8) 

  

Εικόνα 7: Κορμός διαμορφωμένος σε δοχείο για «σβήσιμο» μεταλλικών αντικειμένων από σιδηρουργό 
Συλλογή Οξυάς 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Κυλινδρικό δοχείο χωρητικότητας 10-12 οκάδων για τη 
μέτρηση σιτηρών («σταμπόλι») 
Μουσείο Ελληνοπύργου 
 

 

3. Θρησκεία και συμβίωση  

Τη 27η Ιουλίου 1878, ημέρα Πέμπτη εκκινήσαντες εκ Καναλίων μετέβημεν εις τα Μετέωρα Μοναστήρια, 

όπου εις το Μοναστήριον Μετέωρον της θείας Μεταμορφώσεως φυλάττεται μικρά επάργυρος εικών της 

Παναγίας Θεοτόκου επονομαζομένη Καναλιώτισσα, περί της οποίας οι Καναλιώται λέγουσιν ότι η εικών 

αύτη ήτο εις Κανάλια και ότι εν καιρώ επιδρομών Τουρκαλβανών εγένετο άφαντος, ευρεθείσα αργότερον 

εις το εν λόγω ιερόν των Μετεώρων Μοναστήριον […]. 

Γεώργιος Β. Σωτήρης [1856-1943], διδάσκαλος εκ Νεγάδων Ζαγορίου, Απομνημονεύματα, εισαγωγή-

σχόλια: Μάνθος Κ. Οικονόμος, Αθήνα, 1973 [1937], 33 
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Κάποτε οι Έλληνες πατριώτες έκαψαν ένα τουρκικό χωριό. Στους δρόμους του χωριού ο παππούς βρήκε 

εγκαταλειμμένα δύο παιδιά 4 και 6 χρόνων. Δεν μιλούσαν παρά μόνο τουρκικά. Τα ανέθρεψε με τα 

τούρκικα έθιμα στο σπίτι. Είχαν μεγάλο σεβασμό για τον αφέντη τους, που τα ανέθρεψε με τόση 

καλοσύνη. Τον ακολουθούσαν πίστα παντού. Μεγαλώνοντας είχαν μάθει καλά όλη την περιοχή. 

Μονοπάτια, χαράδρες, βουνά, δάση. Δεν είχαν πια μυστικά για αυτούς. Ήξεραν τις σπηλιές, τις 

κρυψώνες, όλες τις γωνιές που μπορούσαν να γίνουν ενέδρες. Όταν δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν, 

φρουρούσαν τα αλώνια. Ο ένας μετά τον άλλον παρακολουθούσαν από αυτό το μέρος τα βουνά που 

περιτριγύριζαν το Σμόκοβο. Παρατηρούσαν τις φωτιές που άναβαν οι Έλληνες και εξηγούσαν το νόημα 

στον αφέντη τους για να είναι πάντα καλά πληροφορημένος για τις κινήσεις του εχθρού. 

Βιβίκα Τσάπαλου, Απομνημονεύματα, χ.χ., 24-25 

Σε συνθήκες δομικής αστάθειας, όπως ήταν εκείνες της οθωμανικής κυριαρχίας, η θρησκεία 

αποτελούσε σημαντικό στήριγμα. Η σχέση των ανθρώπων με την εκκλησία ήταν βιωματική. Η 

καθημερινότητά τους, ακόμη και ο τρόπος που αντιλαμβάνονταν τον χρόνο, συνυφαίνονταν με τα θεία. Ο 

χρόνος μετριούνταν με βάση το εορτολόγιο, τις νηστείες, την περιοδική φιλοξενία και την προσκύνηση 

αντικειμένων λατρείας. Τα τελευταία ήταν συνήθως λείψανα ή θαυματουργές εικόνες, οι οποίες 

μεταφέρονταν από μοναστήρια σε χωριά της περιοχής, με τα οποία συνδέονταν με κάποιον υπερφυσικό 

τρόπο. Μεγάλο μέρος της κοινωνικότητας και της ψυχαγωγίας των ανθρώπων περνούσε επίσης μέσα από 

τη θρησκεία. Τα γλέντια με χορό και συνοδεία μουσικά όργανα πραγματοποιούνταν συνήθως στον 

περίβολο εκκλησιών και συμπλήρωναν μυστήρια, όπως ο γάμος και η βάπτιση ή πανηγύρια που 

συνέπιπταν πάντα με τη γιορτή κάποιου αγίου.  

Στην καθημερινή συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων, δεν ήταν τόσο η θρησκευτική 

διαφορά που παρήγαγε αντιθέσεις, όσο οι πολιτικοστρατιωτικές εξάρσεις που εκδηλώνονταν περίπου ανά 

εικοσαετία (1840-41, 1854, 1866-68, 1878) αλλά και  απαίδευτοι μουσουλμάνοι κρατικοί λειτουργοί, οι 

οποίοι θεωρούσαν ότι τα συμφέροντά τους θίγονταν από την επέκταση των δικαιωμάτων των χριστιανών. 

Το 1871 στην επαρχία καταγράφονται 220 ναοί και μοναστήρια καθώς και 22 τζαμιά, 4 από τα οποία στην 

πόλη της Καρδίτσας. Χώροι λατρείας και προσκυνήματα, τελετές, ιερά αντικείμενα και συμβιωτικές 

σχέσεις των ανθρώπων με αναφορά στη θρησκεία θα είναι τα κεντρικά επιμέρους ζητήματα που θα μας 

απασχολήσουν εδώ. (Εικ. 9, 10)  
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Εικόνα 9: Θυμιατό από την Τριχοβίτσα (Καμποχώρι) Ημαθίας με την επιγραφή «ΤΩ ΠΑΡΟΝ ΘΙΜΙΑΤΟS 
ΤΟΥ ΑΓηΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΝ ΤΡΙΧΟΒΙΣΤΑ  ΔΙΑ  CΙΝΔΡΟΜIΣ  ΘΟΔΩΡΑΚΙ  ΧΘΕΟΧΑ / ΡΙ  1821» 
Μουσείο Πορτίτσας 
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Εικόνα 10: Διακοσμητικό οθωμανικό πιάτο με επιγραφή, στην οποία αναγράφεται το όνομα  της 
πριγκίπισσας Εσμά (1778-1848), αδελφής του σουλτάνου Μαχμούτ Β’ (1808-1839) 
Συλλογή Μοσχολουρίου 
 

 

4. Κοινωνική ζωή και οργάνωση  

 

Παντρεύτηκε 12 ετών και στα 13 είχε το πρώτο της παιδί. Η πεθερά της την μάλωνε συχνά, επειδή 

αντί να φροντίζει το μωρό της έπαιζε κρυφά με τις άλλες μικρές μητέρες της οικογένειας, που είχαν 

την ίδια ηλικία με εκείνη. 

 

Η αγαπημένη μας Γιαγιά κρατούσε ένα βαθύ πόνο για τον χαμό τεσσάρων παιδιών της. […] Η κόρη 

της Ελένη, πέθανε σε ηλικία 18 ετών, ίσως από σκωληκοειδίτιδα, αρρώστια σχεδόν άγνωστη την 

εποχή εκείνη. Η Ελισάβετ πέθανε σε ηλικία 14 ετών από εγκαύματα που έπαθε παίζοντας ενώ έβαζε 

φωτιά σε στάχυα και έπιασαν τα ρούχα της φωτιά. Τέλος ο Μιχάλης, ο δίδυμος αδελφός του Τάκη, 

πέθανε από Κρούπ [λαρυγγίτιδα] σε ηλικία 5 ετών. 

Μια μικρή γωνιά ήταν αφιερωμένη για τις αράχνες. Πλέκανε με την ησυχία τους τον ιστό τους, που 

τον μεταχειριζόμασταν για ελαφρές πληγές.  

Βιβίκα Τσάπαλου, Απομνημονεύματα, χ.χ., 5-6, 15, 24-25 

 

Σε όλη αυτή την περίοδο, ο πληθυσμός της επαρχίας (καζά) Καρδίτσας δεν πρέπει να ξεπέρασε 

τις 20.000 ψυχές. Οι μουσουλμάνοι ήταν περίπου 3.000 και οι υπόλοιποι ήταν χριστιανοί. 2.000 άτομα 

κατοικούσαν στην πόλη γύρω στα μέσα του αιώνα, πληθυσμός που υπερδιπλασιάστηκε ως το 1881. Η 

πρόωρη ενηλικίωση και για τα δύο φύλα αποτελούσε τη βασική κοινωνική σταθερά. Η μεγάλη παιδική 

και εφηβική θνησιμότητα, η εμπειρική αντιμετώπιση των ασθενειών και η ανυπαρξία φιλανθρωπικών 

νοσοκομείων μάστιζαν τον πληθυσμό. Στον κάμπο, η νοσηρότητα του κλίματος και οι σκληρές 

συνθήκες εργασίας υπονόμευαν τη φυσική γήρανση, η οποία ούτως ή άλλως ερχόταν νωρίς. Βασικός 

θεματικός άξονας της διαπραγμάτευσης είναι η κοινωνική στρωματογραφία, όπως γίνεται αντιληπτή 

μέσα από υλικούς μάρτυρες, όπως τα σπίτια, τα καθημερινά αντικείμενα και η ενδυμασία.  (Εικ. 11) 

 



Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 
19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2021 

ISBN: 978-618-82429-2-0 

Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΔΕ Θεσσαλίας με τίτλο «Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές» 

- 239 - 

 

 
Εικόνα 11: Οχυρή κατοικία στη Ρεντίνα, 19ος αιώνας 

 

 
5. Μετανάστευση και σχέσεις με τον “έξω” κόσμο 

 
Ερχόταν από το Καρπενήσι […]Ο επισκέπτης ταξίδευε με τα πόδια και τις νύχτες ήταν υποχρεωμένος 

να κοιμάται κάτω από τα άστρα […]έδωσε στην Φουφού γράμματα για την Μητέρα μου. Του τα είχε 

εμπιστευτεί ένας άλλος χωρικός που ερχόταν από την Καρδίτσα, […]  αλλά θα πήγαινε πρώτα στο 

μύλο να αλέσει το στάρι του. Έτσι πολλές φορές γράμματα που ήταν για τη Μητέρα μου, έκαναν το 

γύρο του τόπου από χέρι σε χέρι πριν φθάσουν στα δικά της. Αυτοί οι πρόχειροι ταχυδρόμοι, οι 

περισσότεροι αγράμματοι, έτρεφαν μεγάλο σεβασμό για τα γραφτά και τα κρατούσαν καλά κρυμμένα 

ανάμεσα από το γιλέκο τους και το πουκάμισο με τα μακριά μανίκια. Φαντάζεστε σε τι χάλια τα 

έπαιρνε ο παραλήπτης όταν έκανε ζέστη. 

Ο Παππούς γύρισε πίσω με περσικά χαλιά και Ανατολίτικα υφάσματα, γούνες, κεντήματα... Από 

εκείνη την ημέρα, τα μικρά παιδιά της οικογένειας μπορούσαν να παίζουν σε ένα χαλί από ερμίνα, 

που είχε στις άκρες του μικρές, μαύρες ουρές. Τί τούμπες προκαλεσαν αυτές οι ουρές είναι άλλο 

πράγμα. Τις τραβούσαν με όλη τους την δύναμη για να τις βγάλουν. Αυτές γλιστρούσαν μέσα από τα 

μικρά χεράκια και το μωρό έπεφτε ανάσκελα.. 

Όταν δεν συνόδευε τον άντρα της στο κυνήγι, δεχόταν επισκέψεις από ανθρώπους του χωριού, ως 

επί το πλείστον γέρους  χωρικούς, οι οποίοι ρωτούσαν διψασμένοι να μάθουν για τη ζωή της Γαλλίας. 

Καπνίζοντας συνέχεια το μακρύ τους τσιμπούκι έκαναν διάφορες έξυπνες ερωτήσεις για αυτό το 

μεγάλο «χωριό», το Παρίσι, ξέροντας ότι γεννήθηκε εκεί. «Ήξεραν οι κάτοικοι να καλλιεργούν τα 

χωράφια τους; Είχανε μεγάλα κοπάδια από πρόβατα; Τα χωράφια τους ήταν γόνιμα; Τους επέτρεπαν 

να ταϊζουν καλά τα ζώα τους; Τί ώρα έβαζαν τα κοπάδια τους στην στάνη; Η σπορά και ο θερισμός 

γινόταν την ίδια εποχή όπως και στη Θεσσαλία; 

Βιβίκα Τσάπαλου, Απομνημονεύματα, χ.χ., 2-3, 8, 37, 38 

Την 19 Ιουνίου 1875 ανεχώρησα διά την Θεσσαλίαν με τους Γεώργιον Βλαχούτσον, Κωστάκην 

Κούρτιον, Αλέξανδρον, υιόν του, Αλκιβιάδην Βόλγαν , ιατρόν και Νικόλαον Χαρισιάδην Καμώναν και 

την 21 Ιουνίου εφθάσαμεν εις Καρδίτσαν. Εκεί εγνώρισα τους Γ. Σταυρίδην, Γ.Τουφίδην εκ 
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Λιασκοβετσίου, τον Χριστόδουλον Καρατζάν εκ Μπάγας, Γεώργιον Χαρισιάδην επίσης Μπαιώτην, 

Αντώνιον Σούρλαν εκ Κονίτσης και Χρίστον Μπαμπάν Ιωαννίτην και έκαμα προσωρινώς τον 

Γραμματέα εις τον Βλαχούτσον. 

Γεώργιος Β. Σωτήρης, [1856-1943], διδάσκαλος εκ Νεγάδων Ζαγορίου, Απομνημονεύματα, εισαγωγή-

σχόλια: Μάνθος Κ. Οικονόμος, Αθήνα, 1973 [1937], 25 

Μια συνηθισμένη διέξοδος για τον ορεινό κυρίως πληθυσμό ήταν η οικονομική μετανάστευση 

βορειότερα, προς τις αψβουργικές και ρωσικές περιοχές, τη Μολδοβλαχία και την πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας. Μεταναστευτικά δίκτυα υπήρχαν στα Άγραφα από παλιά, όπως αποδεικνύουν πολύτιμα, 

εκκλησιαστικά κυρίως, κειμήλια που στέλνονταν ως δώρα από τους Αγραφιώτες της διασποράς στους 

ναούς και τα μοναστήρια της περιοχής. Μεμονωμένη και αναγκαστική ήταν η εγκατάσταση προεστών από 

χωριά, όπως το Σμόκοβο και το Ζωγλόπι (Ραχούλα) στην Κωνσταντινούπολη, ως εγγύηση νομιμοφροσύνης 

των ντόπιων ορεινών πληθυσμών. Η διαμονή τους εκεί τους εξοικείωνε με διαφορετικές νοοτροπίες, 

οδηγώντας κάποτε σε κοσμοπολίτικες γαμήλιες επιλογές. Ένας άλλος δίαυλος επικοινωνίας με τον «έξω» 

κόσμο ήταν η εγκατάσταση στην Καρδίτσα κατοίκων από άλλες επαρχίες της αυτοκρατορίας, συνήθως την 

Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία για να επωφεληθούν από τις οικονομικές ευκαιρίες αλλά και η εργασία 

μικρών κοριτσιών σε πλούσια σπίτια της Λαμίας ως ψυχοκόρες. Μέσω των δρόμων του εμπορίου, 

θαλάσσιων και χερσαίων, διοχετεύονταν στην αγορά της Καρδίτσας διάφορα είδη πολυτελείας, 

βιομηχανικά και αποικιακά αγαθά, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες από ότι τα προϊόντα που 

εξήγαγε η περιοχή. (Εικ. 12) 

 
Εικόνα 12: Αγραφιώτες, μέλη της οικογένειας Τσάπαλου (Σμόκοβο) και Ζωγλοπίτη (Ραχούλα), στην 

Κωνσταντινούπολη το 1868 

Συλλογή Σμοκόβου 

 

 

6. Εκπαίδευση και ψυχαγωγία 
 

Ο Παλαμάς είναι από τα πιο μεγάλα και πιο πλούσια χωριά του θεσσαλικού κάμπου. […] Οι κάτοικοι 
εκεί συντηρούν 3 πρωτοβάθμια σχολεία, εκ των οποίων το ένα είναι ένα αλληλοδιδακτικό με 

δάσκαλο, οποίος αμείβεται με 2.500 πιάστρα το χρόνο. Χάρη στις νέες ελευθερίες κατασκευάζουν και 
τέταρτο σχολείο, το οποίο θα είναι ελληνικό αλλά ο δάσκαλος που συναντήσαμε αρνήθηκε τα 5.000 

πιάστρα και θέλει 7.000 […]223. 
 

Léon Heuzey, Excursion dans la Thessalie Turque en 1858, Παρίσι 1927, Α’, 76 
 

 
223 Ευχαριστώ την Ελένη Αβδελίδη για την απόδοση του κειμένου από τα γαλλικά. 
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Τη 20η Αυγούστου 1875, Τετάρτη πρωί, ενώ εκαθήμην γράφων τα σφάγια με επλησίασεν ιερεύς τις 
και με ηρώτησεν, εάν εγώ ήμην ο διδάσκαλος, όστις ζητεί θέσιν. […] Τότε ο ιερεύς, […] με ηρώτησε 

«ξέρεις να ψάλης;». «Αιδεσιμώτατε», είπον, «δάσκαλον ζητείτε ή ψάλτην»; Συγχρόνως έδειξα αυτώ 
το απολυτήριόν μου του εν Βραΐλα Ρουμανίας Ελληνικού Γυμνασίου. «[…] με 20 γρόσια παίρνω δέκα 
τέτοια από τα Γιάννινα». –«Πάρε, δέσποτά μου», είπον «και δος των παιδιών να μάθουν γράμματα. 
Β. Σωτήρης, [1856-1943], διδάσκαλος εκ Νεγάδων Ζαγορίου, Απομνημονεύματα, εισαγωγή-σχόλια: 

Μάνθος Κ. Οικονόμος, Αθήνα, 1973 [1937], 28 
 

Η μητέρα μας διάβαζε πολύ […] μιλούσε άνετα Αγγλικά, Γαλλικά και καλά Ιταλικά […] Αλλά η πιο 
μεγάλη της χαρά δεν ήταν το διάβασμα. Ήταν η έκπληξη που της έκανε ο Πατέρας μου φέρνοντας το 
πιάνο από την Αθήνα. Ένα πιάνο με ουρά, ευτυχώς μικρού μεγέθους […] Το μετέφεραν από το λιμάνι 
του Αλμυρού […] και με βόδια το σύρανε μέχρι τους πρόποδες του βουνού μας. Εκεί χρειάστηκαν 40 
γεροί άντρες για να το μεταφέρουν με τα χέρια τους, πάνω από 4 ώρες […]δίπλα σε βαθύ γκρεμό […] 

Όλο το χωριό […] θέλησε να δει και να ακούσει το έπιπλο που τραγουδάει […] η Μητέρα μας κάθε 
φορά που έπαιζε πιάνο, έπρεπε να αφήνει τα παράθυρα ανοιχτά γιατί κάθε μελωδία γέμιζε χαρά 

τους χωρικούς. 
 

Ο Πατέρας μας Κωνσταντίνος Τσάπαλος [1842-1887], […] ήταν ο μεγαλύτερος γιός του Γούλα […]Είχε 
μεγάλο πάθος για το κυνήγι και ευχαρίστως θα αφιέρωνε όλο τον καιρό του σε αυτό. Υπακούοντας 
όμως στη θέληση του Πατέρα του, σπούδασε στην Αθήνα γιατρός για να μπορεί να περιποιείται ο 

ίδιος τους αντάρτες τραυματίες. 
 

Βιβίκα Τσάπαλου, Απομνημονεύματα, χ.χ., 9, 11 
 

Η στοιχειώδης εκπαίδευση την περίοδο 1830-1881 δεν ήταν αυτονόητη και για τα 121 χωριά 
της επαρχίας (καζά) Καρδίτσας. Το 1871 σε οθωμανική απογραφή αναφέρονται 64 χριστιανικά σχολεία 
στοιχειώδους εκπαίδευσης, αριθμός που επιβεβαιώνει ότι δεν είχαν όλα τα χωριά δημοτικό σχολείο. 
Ο βασικός λόγος ήταν τα πενιχρά οικονομικά των κατοίκων που δεν επέτρεπαν τη συντήρηση 
δασκάλου, διότι αναλάμβαναν οι ίδιοι τη μισθοδοσία του. Εξαίρεση αποτελούσε το πλούσιο τσιφλίκι 
του Παλαμά, το οποίο διέθετε εξακριβωμένα σχολείο από το 1838 σύμφωνα με το αρχείο του ναού 
του Αγίου Αθανασίου Ρουμ. Οι εύποροι σχετικά κάτοικοι μπορούσαν (και) χάρη στον ανεκτικό 
μουσουλμάνο ιδιοκτήτη του τσιφλικιού, να συντηρούν 3 στοιχειώδη σχολεία (το ένα αλληλοδιδακτικό, 
στα πρότυπα της εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους) ενώ ετοιμάζονταν να λειτουργήσουν και 
ελληνικό (το σημερινό γυμνάσιο), το 1858. Γενικά η ανυπαρξία κληροδοτημάτων Καρδιτσιωτών της 
Διασποράς και επιχορηγήσεων από μοναστήρια για το σκοπό αυτό κρατούσε την εκπαίδευση σε 
χαμηλό επίπεδο. Η μουσουλμανική εκπαίδευση το 1871 παρέχονταν από στοιχειώδη σχολεία και 
ιεροδιδασκαλεία και ήταν σε ανάλογη κατάσταση.  

Εγγράμματοι θεωρούνταν συνήθως οι δάσκαλοι και οι παπάδες, καθώς ελάχιστοι σπούδαζαν σε 
πανεπιστήμια. Ένα άλλο εμπόδιο ήταν η έλλειψη ντόπιων δασκάλων και η κάλυψη των αναγκών από 
αποφοίτους ελληνικών γυμνασίων που έρχονταν συνήθως από την Ήπειρο. Η πρόσβαση στην ανώτερη 
και ανώτατη εκπαίδευση δεν αφορούσε το σύνολο των κατοίκων αλλά την τάξη των προεστών, 
ορεινών κυρίως χωριών, και συνεπάγονταν τη φοίτηση σε ελληνικά σχολεία και γυμνάσια της Λαμίας 
ή των Τρικάλων. Το επάγγελμα του γιατρού, του στρατιωτικού ή του δικηγόρου ήταν από τα πιο 
συνηθισμένα για τους λίγους που είχαν αυτή τη δυνατότητα. Είναι μάλλον περιττό να μιλήσουμε για 
την μικρή συμμετοχή του γυναικείου φύλου στη χαμηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης και την μηδενική 
στις υπόλοιπες.  

Μια ιδέα για την ψυχαγωγία του ανδρικού, βέβαια, πληθυσμού μας δίνει η πληροφορία ότι το 1871 
σε όλη την επαρχία υπήρχαν 32 καφενέδες και καπηλειά. Για τις γυναίκες τα περιθώρια ψυχαγωγίας 
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εκτός του οίκου, είτε λόγω έλλειψης ασφάλειας, είτε λόγω κοινωνικών περιορισμών, ήταν πολύ 
περιορισμένα και η ζωή τους ήταν επιτηρούμενη. (Εικ. 13, 14) 

 
 
Εικόνα 13: Γαμήλια «κόφα», με την οποία κερνούσαν τσίπουρο ως προσκλητήριο σε βλάχικους γάμους 
Μουσείο Πόλης Καρδίτσας, Συλλογή Γιώτσα 
 

 

 
 

Εικόνα 14: Αδαμαντίου Κοραή, Σχόλια εις τον Ισοκράτην, Αθήνα 1841 
Μουσείο Πορτίτσας 

 

 
7. «…θα πάρωμε το δρόμο για την Πόλη»: από το 1821 στο 1922 κι απ’ τον Καραϊσκάκη 

στον Πλαστήρα 
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Κυττάτ’ αδέρφια γύρα σας την μαύρη Θεσσαλία, κυττάτε πως την έκανε του Τούρκου η τυραννία, Δεν είν’ 

η Θεσσαλία μας σαν την παληά ωραία, όταν την εστολίζανε, τα νειάτα τ’ Αχιλλέα […] Ο Καραϊσκος 

έφθασε μ’όλα του τα ξεφτέρια, ήρθε να κάμη Πασχαλιά στ’ αγαπητά βουνά του, στην ανδρειωμένη μέση 

του φωλιάζουν τ’ άρματά του, μαυρίζ’ η φουστανέλλα του η καταλερωμένη, που είναι μες το Τούρκικο το 

γαίμα βουτηγμένη […] 

 

Χρήστος Χρηστοβασίλης, «Στ’ αδέρφια μας», Τρίκαλα, 1881. Όπως παρατίθεται από τον Γ. Β. Σωτήρη, 

Απομνημονεύματα. 

 
Οι απόψεις του ηπειρώτη λόγιου και δημοσιογράφου Χρήστου Χρηστοβασίλη είναι 

χαρακτηριστικές μιας ιδεολογίας με εθνικιστικά χαρακτηριστικά, η οποία κέρδιζε έδαφος στη δημόσια 
ζωή στις αρχές του 20ου αιώνα.  Αναλύοντας δημοσιευμένα κείμενα, θα παρακολουθήσουμε πως από 
το 1821 οδηγηθήκαμε, μέσω του 1881 και του 1897, στο 1922. Τελικά, οι δύο εμβληματικές ιστορικές 
προσωπικότητες της Καρδίτσας, Καραϊσκάκης και Πλαστήρας, συναντήθηκαν.  
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Τέλος Πρακτικών 


