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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ησλ Οζσκαληθψλ 

κλεκείσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα 

εληνπηζηνχλ ηα κλεκεία, λα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηνπο, ε ρξήζε ηνπο θαη ε ζεκεξηλή 

ηνπο θαηάζηαζε. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εθηπιίρζεθε ε 

ηζηνξία θαη ν ηξφπνο πνπ απηή επεξέαζε ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηζκάησλ πνπ 

απνηεινχλ κλεκεία ηεο Οζσκαληθήο επνρήο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε πεξηγξαθή ηεο 

δσήο ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηε Θεζζαιία θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ 

επηθξαηνχζαλ κεηαμχ Οζσκαλψλ-Υξηζηηαλψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αθνινπζήζεθε ε εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ απφ 

δαλεηζηηθέο βηβιηνζήθεο θαζψο θαη απφ ην δηαδίθηπν.  

 

Abstract 

 This diplomatic thesis tries to record the Ottoman monuments in Thessaly. 

The aim of this thesis is to identify the monuments, to highlight their role, their use 

and their current situation. In order to understand the context in which history was 

unfolded and the way it affected the construction of buildings which are the 

monuments of Ottoman era, the description of Ottomans‟ life in Greece and Thessaly 

and also the relations that prevailed between Ottomans and Christians, is necessary. 

During the preparation of this thesis, information and data was collected by lending 

libraries and internet. 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Tesalya bölge‟sinde bulunan Osmanlı anıtlarının kaydetmesidir. 

Çalışma yardımıyla anıtların rolü, kullanımı ve bugünkü mevcut durumu 

belirlenmektir. Tarihin, binaların inşaatını nasıl etkilediği anlaşılması için, 

Yunanistan‟daki ve Tesalya‟daki Osmanlıların yaşamı ve Osmanlılar-Hıristiyan 

ilişkisinin açıklaması gerekliydi. Çalışmanın hazırlanması sırasında bilgiler 

kütüphaneler ve internet yoluyla toplanmıştır.  
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Δηζαγσγή 

 

 Ζ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, σο γλσζηφλ, θπξηάξρεζε γηα αξθεηνχο αηψλεο. 

Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ κηα απηνθξαηνξία πνπ ηδξχζεθε ην 1299 ππφ ηνλ 

Οζκάλ Α' ζηε βνξεηνδπηηθή Αλαηνιία. Με ηηο θαηαθηήζεηο ηεο ζηα Βαιθάληα απφ 

ηνλ Μνπξάη Η' (1362-1389) ην Οζσκαληθφ ζνπιηαλάην κεηαηξάπεθε ζε κηα 

δηεπεηξσηηθή απηνθξαηνξία. Οη Οζσκαλνί αλέηξεςαλ ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία 

κε ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 ππφ ηνλ Μσάκεζ ηνλ Πνξζεηή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηψλα εηδηθφηεξα, ζην απφγεην ηεο δχλακήο ηεο, 

ζην πιαίζην ηεο βαζηιείαο ηνπ νπιετκάλ ηνπ Μεγαινπξεπνχο, ε νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία ήηαλ κηα ηζρπξή πνιπεζληθή, πνιχγισζζε απηνθξαηνξία, ε νπνία 

έιεγρε κεγάιν κέξνο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Γπηηθήο Αζίαο, ηνπ 

Καπθάζνπ, θαη ηεο Αθξηθήο. ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα ε απηνθξαηνξία πεξηείρε 32 

επαξρίεο θαη πνιιά ππνηειή θξάηε. Μεξηθά απφ απηά αξγφηεξα απνξξνθήζεθαλ απφ 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ελψ ζε άιια ρνξεγήζεθαλ δηάθνξα είδε απηνλνκίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ (Finkel, 2007). 

 Ο νπιηάλνο ήηαλ ν αδηακθηζβήηεηνο θαη κνλαδηθφο κνλάξρεο ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν Ηζιάκ απνηεινχζε ηε ζξεζθεία πνπ θαζηεξψζεθε  

θαη ε νζσκαληθή γιψζζα ήηαλ ε επίζεκε γιψζζα ηεο απηνθξαηνξίαο. Χζηφζν, νη 

ππήθννη ηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη άιιεο ζξεζθείεο θαη γιψζζεο. Δπίζεο είραλ άιια 

ήζε θαη έζηκα θαη άιιεο παξαδφζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ ηηο ξίδεο ηνπο, απφ 

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φκσο πσο νη αιιφζξεζθνη είραλ άληζε αληηκεηψπηζε ζε ζρέζε 

κε ηνπο κνπζνπικάλνπο, κηαο θαη ε νζσκαληθή θνηλσλία ήηαλ δνκεκέλε ηεξαξρηθά. 

Χζηφζν, ηα κέιε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ είραλ ζπρλά νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο αθφκε θαη αλ είραλ δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

(Inalcik, 1995). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε δχλακε πνπ θαηείρε ν 

νπιηάλνο, ηα φξηα ηεο απηνθξαηνξίαο, νη ζεζκνί, ε νηθνλνκία θαη νη φπνηεο επαθέο 
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είραλ νη αιιφζξεζθνη κε ηνπο κνπζνπικάλνπο κεηαζρεκαηίδνληαλ. ζα ζηηο κέξεο 

καο γλσξίδνπκε γηα ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία πξνέξρνληαη θαηά βάζε απφ 

νζσκαληθά αξρεία (π.ρ. θνξνινγηθά αξρεία ή αξρεία ησλ ηεξνδηθείσλ) φπσο επίζεο 

θαη αξρεία απφ ηηο ρξηζηηαληθέο ρψξεο (θπξίσο απφ ην δπηηθφ θφζκν) κε ηηο νπνίεο ε 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία είρε επαθέο. Σαπηφρξνλα κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηα θείκελα πνπ γξάθηεθαλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο ηαμηδεπηέο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη απφ αξραηνινγηθέο αλαθαιχςεηο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ηφηε πεξηφδνπ, Σνχξθνο ζεσξνχληαλ απηφο πνπ 

κηινχζε ηνξθηθά ή απηφο πνπ ήηαλ κνπζνπικάλνο ή Οζσκαλφο (Άκαληνο, 2008). 

 Σν θξάηνο θαη ε θνηλσλία ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία νξγαλψλνληαλ 

ζχκθσλα κε ηε ζξεζθεία ζηελ νπνία πίζηεπαλ νη ππήθννη ηνπ νπιηάλνπ. Ζ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ήηαλ ε απηνθξαηνξία ησλ αληηζέζεσλ απφ πνιιέο 

απφςεηο. Απηφ ζπλέβαηλε γηαηί νη κνπζνπικάλνη είραλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ 

ηνπο κε-κνπζνπικάλνπο (Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο) θαη δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 

θνξνιφγεζεο πνπ επλννχζε ηνπο κνπζνπικάλνπο. ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο 

παηδείαο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο άλνημαλ 

θάπνηα ειιεληθά ζρνιεία, ηα νπνία αζρνιήζεθαλ κε ηελ ειιεληθή παηδεία ησλ 

ειιελφθσλσλ ζηα νπνία δφζεθε ε νλνκαζία "Φξνληηζηήξηα". ζνλ αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ απηή ήηαλ θενπδαξρηθνχ ηχπνπ. ινη φζνη απνηεινχζαλ ην 

ηππηθφ ηνπ ζνπιηάλνπ ήηαλ Οζσκαλνί θαη ζε απηνχο είρε παξαρσξεζεί γε ηεο νπνία 

ε έθηαζε θαζνξίδνληαλ απφ ην βαζκφ ησλ ηππέσλ. ηνπο Έιιελεο αγξφηεο δελ 

επηβιήζεθε ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη γηα απηφ πιήξσλαλ θφξν (Faroqhi, 2000).  

 Καζψο ε Οζσκαληθή θπξηαξρία ζηαζεξνπνηνχληαλ νη Οζσκαλνί εδξαίσζαλ 

ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα πάλσ ζην ζχζηεκα πνπ ήδε πξνυπήξρε. Ζ γε ησλ αγξνηψλ 

παξέκεηλε ζηα ρέξηα ηνπο θαη κπνξνχζε λα θιεξνλνκεζεί απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπο 

φληαο αλαπαιινηξίσηε. ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Διιάδαο επηδεηλψζεθε θαηά πνιχ. Ζ αζρνιία ησλ Διιήλσλ επηθεληξψζεθε 

θπξίσο ζηελ γεσξγία θαη αλειέεηε θνξνινγία επηβιήζεθε ζηνλ ρξηζηηαληθφ 

πιεζπζκφ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαηέθπγε ζηελ θαιιηέξγεηα γηα λα κπνξεί λα 

είλαη απηάξθεο (αξξήο, 2008). 

 Σέινο θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε νζσκαληθή αλεμηζξεζθία δελ 

ήηαλ ηέιεηα. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ήηαλ ζίγνπξα έλα κνπζνπικαληθφ θξάηνο 
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θαη εμέθξαζε ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ζε πνιιά κέξε ηεο 

θπβέξλεζεο. Μφλν θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηεο απηνθξαηνξίαο νη νξζφδνμνη 

επηηξεπφηαλ λα απνθηήζνπλ πςειά αμηψκαηα. Δπηθεθαιήο ησλ νξζφδνμσλ 

θνηλνηήησλ ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα ήηαλ ν Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο 

(Faroqhi, 2000).  

 Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ Οζσκαληθψλ ρξφλσλ 

γεληθφηεξα θαη κε ηα ελ δσή κλεκεία ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο εηδηθφηεξα. ζα κέρξη ηψξα εηπψζεθαλ 

απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

εθηπιίρζεθε ε ηζηνξία θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή επεξέαζε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θηηζκάησλ πνπ ζήκεξα έρνπλ αλαθεξπρηεί σο κλεκεία ηεο 

Οζσκαληθήο επνρήο.  Ζ αξρηηεθηνληθή παξαγσγή ησλ Οζσκαληθψλ ρξφλσλ θαηά 

θχξην ιφγν αληινχζε ηελ εηθφλαο ηεο (σο νζσκαληθή πφιε) απφ ηα νηθνδνκήκαηα 

πνπ ζήκεξα νλνκάδνληαη «δεκφζηα»: ηδακηά, κεληξεζέδεο, ηκαξέηηα (καγεηξεία θαη 

θνηλνί ρψξνη εζηίαζεο, ζπζζίηηα), ρακάκ (ινπηξά), κπεδεζηέληα (ζθεπαζηέο αγνξέο), 

ράληα θαη θαξαβαλζαξάγηα (μελψλεο), φπσο επίζεο θαη ηα θηίξηα φπνπ δηέκελαλ νη 

αλψηεξνη επαξρηαθνί αμησκαηηθνί. Ζ θαηαζθεπή ηέηνησλ νηθνδνκεκάησλ γηλφηαλ κε 

πξνηξνπή ηνπ νπιηάλνπ ή ησλ αλσηάησλ αμησκαηνχρσλ πνπ θαηείραλ αλψηεξεο 

ζέζεηο ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε. ια ηα θηίξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

απνηεινχζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο, ε θαηαζθεπή, ε 

ιεηηνπξγία θαη ε ζηήξημε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν θαηφπηλ 

λνκηκνπνίεζεο απφ ηνλ νπιηάλν. Ο νπιηάλνο ήηαλ απηφο πνπ θαηείρε ηνλ ηίηιν 

ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ επεξγέηε ησλ πφιεσλ, ελψ ε αξρηηεθηνληθή ησλ πφιεσλ ηεο 

ειιεληθήο πεξηθέξεηαο ήηαλ γεκάηε απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζχκηδαλ παληνχ ηελ 

επηθξάηεζε ησλ Οζσκαλψλ (Lowry, 2004, Οξιάλδνο, 2000). 

 Ζ θπξηαξρία ησλ Οζσκαλψλ ζηα Βαιθάληα θαηά ηνλ 15
ν
 αηψλα σζηφζν έζεζε 

ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ. Ζ γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο 

θάζε πφιεο, ηα ήζε θαη έζηκα ηεο, ε ηζηνξία ηεο θαη ε πιηθνηερληθή ηεο θαηαζθεπή 

είραλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ επηθξάηεζε ησλ Οζσκαλψλ 

επέθεξε ζηελ αξρή ην απφιπην ράνο φκσο κεηά ππήξμε κηα επηζηξνθή ζηελ 

θαλνληθφηεηα ηεο δσήο. ια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ άξρηζαλ λα 

εληάζζνληαη, κε αξγνχο ξπζκνχο βέβαηα, ηφζν ζηηο λέεο ηάζεηο πνπ ππήξραλ γηα ηελ 

δνκή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ, φζν θαη ζηνπο ηξφπνπο εμέιημεο. Σν 
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νζσκαληθφ θξάηνο, ην νπνίν είρε κεγάιν παξεκβαηηθφ ξφιν, έδηλε παληνχ ην ζηίγκα 

ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζηε δνκή θαη ηε θπζηνγλσκία θάζε θαηλνχξηαο πφιεο, πνπ 

αλνηθνδνκνχληαλ πάλσ ζηα εξείπηα ηεο πξνγελέζηεξεο (πιινγηθφ Έξγν, 2010; 

Οξιάλδνο, 2000).  
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Κεθάιαην 1: Οη Οζσκαλνί ζηελ Διιάδα 

 

1.1 Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

 

 ηελ πεξίνδν ηεο  επνλνκαδφκελεο θαη σο "Σνπξθνθξαηίαο",  ε πεξηνρή ηνπ 

ζεκεξηλνχ Διιαδηθνχ ρψξνπ θαηνηθνχληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ Έιιελεο. Έιιελεο 

φκσο δνχζαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζε κηθξφηεξε 

θιίκαθα, νη νπνίεο πεξηνρέο ήηαλ θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηεο. Ζ πεξίνδνο ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο μεθίλεζε θαλνληθά κε ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453,  

αλ θαη νη Οζσκαλνί είραλ εμαπισζεί ζηνλ επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν, Μηθξά Αζία θαη 

Νφηηα Βαιθαληθή παιαηφηεξα. Βέβαηα αλ ζεσξήζνπκε φηη απηφο ν ρψξνο ήηαλ φιε ε 

Μηθξά Αζία θαη ε Διιάδα, ηφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε Σνπξθνθξαηία 

μεθηλάεη ην 1071 κ.Υ., αλ θαη νη Σνχξθνη εγθαζίζηαληαη εθεί κφλν θαηά ηνλ 15
ν
 

αηψλα. Οη Οζσκαλνί εμαπιψλνληαη ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά ζε φια ηα κήθε θαη 

πιάηε ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο, αιιά φρη ζηα Ηφληα λεζηά. Ο αγψλαο ηεο Διιάδαο γηα 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο μεθηλά κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 (Κηηζίθεο, 1996). 

 Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ήηαλ ήδε απνδπλακσκέλε απφ ηηο ζηαπξνθνξίεο 

θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ ηέηαξηε φπνπ θαη έγηλε ε πξνζσξηλή ηεο θαηάιπζε ην 1204 

φηαλ έθηαζαλ νη Σνχξθνη Οζσκαλνί. Παξάιιεια κε ηηο ληθεθφξεο εθζηξαηείεο 

ελαληίνλ ησλ Βνχιγαξσλ ην 1371 θαη ησλ έξβσλ ην 1389, νη Οζσκαλνί 

πξνρψξεζαλ ζηελ λφηηα Βαιθαληθή φπνπ θαη θαηέιαβαλ ηελ Αζήλα ην 1458. Ζ 

αληίζηαζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Πεινπφλλεζν άληεμε κέρξη ην 1460, θαη νη Βελεηνί θαη 

νη Γελνπάηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε θάπνηα απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζην Ηφλην, 

φκσο απφ ην 1500 θαη κεηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επεηξσηηθήο αιιά θαη 

λεζησηηθήο Διιάδαο άλεθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Σα βνπλά ηεο Διιάδαο 

ήηαλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο αλέγγηρηα θαη απνηεινχζαλ έλα θαιφ κέξνο φπνπ 

κπνξνχζαλ νη Έιιελεο, πνπ δελ ήζειαλ ηελ μέλε θπξηαξρία, λα θαηαθχγνπλ. Ζ 

Κχπξνο ηειηθά θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1571, θαη νη Βελεηνί θξάηεζαλ 

ηελ Κξήηε έσο ην 1669. Μφλν ηα Δπηάλεζα πνπ ήηαλ ππφ ην θαζεζηψο ησλ Βελεηψλ 

δελ θαηαιήθζεθαλ πνηέ απφ ηνπο Οζσκαλνχο (Finkel, 2007). 
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 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο άλνημαλ θάπνηα ειιεληθά ζρνιεία ηα 

νπνία αζρνιήζεθαλ κε ηελ ειιεληθή παηδεία ησλ ειιελφθσλσλ, ζηα νπνία δφζεθε ε 

νλνκαζία "Φξνληηζηήξηα" (απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε γηα ηελ εθπαίδεπζε). ηελ 

νπζία ήηαλ θάηη παξφκνην κε ηελ ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ή ην ηκήκα ηεο 

θηινινγίαο ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φπνπ απφ εθεί κπνξνχζε θαλείο 

λα απνθνηηήζεη σο δάζθαινο. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ζρνιεία ήηαλ ην 

Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο, ην Διιεληθφλ Φξνληηζηήξηνλ Υεξζψλνο, ην 

Διιεληθφλ Φξνληηζηήξην Αξγπξνπφιεσο θαη άιια (Δμεξηδφγινπ, 2010). 

 Σε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο αθνινχζεζαλ δχν επδηάθξηηεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο Διιήλσλ. Ζ πξψηε ήηαλ απφ ηνπο Έιιελεο δηαλννχκελνπο, 

φπσο ν Ησάλλεο Βεζζαξίσλ, ν Γεψξγηνο Γεκηζηφο Πιήζσλαο θαη ν Μάξθνο 

Μνπζνχξνο, πνπ πήγαλ ζηελ δπηηθή Δπξψπε θαη εθεί μεθίλεζαλ ηελ δηδαζθαιία ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ έξγσλ φπνπ ε Αλαγέλλεζε ζηελ Δπξψπε επεξεάζηεθε απφ 

απηνχο. Ζ δεχηεξε έγηλε απφ Έιιελεο πνπ εγθαηέιεηπαλ ηηο πεδηάδεο ηεο Διιάδαο γηα 

λα πάλε ζηα βνπλά ηεο φπνπ θαη ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο Οζσκαλνχο ιφγσ ηνπ 

ηξαρένο ηνπίνπ λα εγθαζηδξχζνπλ ηθαλή ζηξαηησηηθή θαη δηνηθεηηθή παξνπζία. 

Δπίζεο παξαηεξήζεθε θαη εθηεηακέλε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζηελ Δπξψπε, 

(θπξίσο πήγαηλαλ ζε ηηαιηθά παλεπηζηήκηα) ε νπνία είρε μεθηλήζεη πνιχ λσξίηεξα 

(ήδε απφ ην 1453 νη Έιιελεο κεηαλάζηεπαλ εμαηηίαο ηεο πξψηεο άισζεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο) θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ξεχκα 

ζχγρξνλεο δηαζπνξάο ηνπ Διιεληζκνχ (Άκαληνο, 2008). 

 

1.2 Η δηνίθεζε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

 

 ηε θνξπθή ηνπ θξάηνπο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο βξηζθφηαλ ν 

νπιηάλνο. Αδηακθηζβήηεηα ήηαλ ν απφιπηνο κνλάξρεο, φκσο ππήξραλ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί ηεο θπξηαξρίαο ηνπ πνπ πήγαδαλ απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ επνρή ηνπ, νη νπνίεο είραλ λα θάλνπλ θάπνηεο 

θνξέο κε ηελ θιεξνλνκηθή κεηαβίβαζε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ. Οη δεζκεχζεηο πνπ είρε 

πήγαδαλ θπξίσο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο. Σν Κνξάλη ήηαλ ην θχξην εκπφδην 
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ζηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ, ην νπνίν απνηεινχζε θαηά θάπνην ηξφπν 

έλα ηδηφηππν «ζχληαγκα» (Kafadar, 2008). 

 Σελ νζσκαληθή δηνίθεζε ηεο απηνθξαηνξίαο είραλ ζηα ρέξηα ηνπο νη "ζθιάβνη 

ηεο Πύιεο", νη αλψηαηνη δειαδή αμησκαηνχρνη ηνπ θξάηνπο πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο 

απφ ην παηδνκάδσκα. Οη αμησκαηνχρνη θάζε ηφπνπ ζηελ επαξρία είραλ ζηξαηησηηθή 

θαη θνξνεηζπξαθηηθή αξκνδηφηεηα. Ζ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ θενπδαξρηθνχ 

ηχπνπ. ινη φζνη απνηεινχζαλ ην ηππηθφ ηνπ ζνπιηάλνπ ήηαλ Οζσκαλνί θαη ζε 

απηνχο είρε παξαρσξεζεί γε ηεο νπνία ε έθηαζε θαζνξίδνληαλ απφ ην βαζκφ ησλ 

ηππέσλ. Βέβαηα ζε φινπο ηνπο κε κνπζνπικάλνπο είρε απαγνξεπηεί ην λα ηππεχνπλ, 

θάηη πνπ θαζηζηνχζε ηα ηαμίδηα θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο κεηαθίλεζε αλέθηθηε. Ζ 

Διιάδα ρσξίζηεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζε έμη ζαληδάθηα, ηα νπνία ηα θπβεξλνχζε ν 

αληδάθκπεε, ν νπνίνο ήηαλ ππφινγνο ζηνλ νπιηάλν. Πξηλ ην δηαρσξηζκφ ηεο 

Διιάδαο ζε ζαληδάθηα, είρε εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα "κηιιέη", φπνπ νη ιανί ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ρσξίδνληαλ κε βάζε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο 

(Κνλφξηαο, θαη ζπλ., 2002). 

 Σν έδαθνο πνπ είρε πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ δφζεθε ζηνπο 

επγελείο ηνπο θαη απηνί ηα δηαρεηξίδνληαλ σο θένπδα (ηηκάξηα θαη δακέη) απεπζείαο 

ππφ ηελ εμνπζία ηνπ νπιηάλνπ. Απηή ηε γε νη θενπδάξρεο δε κπνξνχζαλ νχηε λα 

ηελ πνπιήζνπλ νχηε λα πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο θαζψο κεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπο ε γε επέζηξεθε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ νπιηάλνπ. Οη επγελείο, νη νπνίνη 

ήηαλ θαηά θφξνλ ηππείο ηνπ ζνπιηάλνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

απνθφκηδαλ κεγάια εηζνδήκαηα απφ ηελ θαιιηέξγεηα απηήο ηεο γε, ε νπνία γε 

δνπιεχνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ αγξφηεο (Κνληαξίδεο, 2012). 

 Οη Οζσκαλνί εδξαίσζαλ ην θενπδαξρηθφ ζχζηεκα πάλσ ζην ζχζηεκα πνπ 

ήδε πξνυπήξρε. Ζ γε ησλ αγξνηψλ παξέκεηλε ζηα ρέξηα ηνπο θαη κπνξνχζε λα 

θιεξνλνκεζεί απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ, φληαο αλαπαιινηξίσηε. Δπίζεο ζηνπο 

αγξφηεο δελ επηβιήζεθε ζηξαηησηηθή ζεηεία απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε. Φπζηθά 

ζηνπο κε –κνπζνπικάλνπο απαγνξεπφηαλ ε νπινθαηνρή, ε δηαθίλεζε θαη ε 

νπινρξεζία αιιά απηφ ην κέηξν αγλνήζεθε ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε. κσο ε 

θνξνινγία πνπ ηνπο επηβαιιφηαλ απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε ήηαλ δπζβάζηαρηε, 

θαζψο πεξηειάκβαλε θαη ηελ πξνζθνξά παηδηψλ, γλσζηή σο «παηδνκάδσκα». Σα 

παηδηά απηά έπξεπε λα δνζνχλ ζε κηθξή ειηθία, νη Οζσκαλνί απαηηνχζαλ γηα θάζε 
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πέληε Υξηζηηαλφπνπια λα δίλεηαη ην έλα ζην ζψκα ησλ γελίηζαξσλ ψζηε λα 

εθπαηδεπηεί θαη λα πνιεκήζεη γηα ηνλ νπιηάλν. Τπήξραλ παξά πνιινί λφκνη γηα ηελ 

θαηαζηνιή ησλ εμεγέξζεσλ ησλ Υξηζηηαλψλ θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα κεξηθέο 

θφξεο λα γίλνληαη ζθαγέο ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, φηαλ έλαο Έιιελαο 

θαηέθεπγε ζην δηθαζηήξην γηα θάπνηα αληηδηθία ε γλψκε ηνπ ζεσξνχληαλ θαηψηεξε 

απφ εθείλε ηνπ κνπζνπικάλνπ (πιινγηθφ Έξγν, 2012). 

 Σν Οζσκαληθφ θξάηνο ήηαλ θαζαξά ζενθξαηηθφ θαη βαζηδφηαλ ζηνλ Ηζιακηθφ 

λφκν. Οη Υξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη, ζαλ κε-κνπζνπικάλνη, ζεσξνχληαλ θαηψηεξνη 

θαη απηφ είρε αληίθηππν ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ενχζαλ καθξηά απφ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο κέζα ζηελ ίδηα πφιε. Τπήξρε πεξηνξηζκφο 

ζηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ  ζπκκεηνρή 

ζηηο πλεπκαηηθέο εθδειψζεηο ηνπο. Μέρξη θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα ππήξραλ 

πάξα πνιινί πεξηνξηζκνί γηα ηνπο κε-κνπζνπικάλνπο, νη νπνίνη επίζεο έπξεπε λα 

πξνζέρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα κε πξνθαινχλ ηνπο κνπζνπικάλνπο κε ην 

ληχζηκφ ηνπο. Κάπνηνο Σνχξθνο ηεξνδηθαζηήο πνπ επηζθέθηεθε ηε Θεζζαινλίθε ην 

1820 έζηεηιε θαη αλέθεξε ζην ζνπιηάλν Μαρκνχη Β‟ κε έθπιεμε ηελ παξαθάησ 

επηζηνιή: "νη άπηζηνη ξσκηνί, παξά ηελ πξνζθπλεηή δηαηαγή νπ, θαη κ' αλνρή ηνπ 

αξρηαζηπλόκνπ (ζνύκπαζε) Σζαθίξ κπέε, πνπ ίζσο θαη λα παίξλεη "ξνπζθέηηα" 

(θηινδσξήκαηα) γηα όια απηά, ηξηγπξλνύλ ζηνπο δξόκνπο κ' άινγα, κε θαιά ξνύρα, θαη 

ην ρεηξόηεξν, δελ θαηεβαίλνπλ από ην πεδνδξόκην όηαλ ηύρεη λα ζπλαληήζνπλ θαλέλαλ 

πηζηό".
 
Δπηπξφζζεηα, ζηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ Διιήλσλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

αλαθέξζεθαλ θαη νη επξσπαίνη ηαμηδηψηεο πνπ είραλ επηζθεθηεί ηελ Κξήηε, νη νπνίνη 

αλέθεξαλ ηα παξαθάησ: "αλ έλαο έθηππνο Έιιελαο ζπλαληήζεη θάπνηνλ δηαθεθξηκέλν 

Σνύξθν, πξέπεη λα αθηππεύζεη θαη λα πεξηκέλεη λα πεξάζεη απηόο" θαη όηη "αθόκα θαη 

νη επίζθνπνη θαη νη εγνύκελνη, ... , αλαγθάδνληαη λα μεπεδέςνπλ θαη λα δώζνπλ ηα 

κνπιάξηα ηνπο ζηνπο ππεξέηεο ηνπο. Απηή είλαη µηα από ηηο πην νθζαικνθαλείο 

ηαπεηλώζεηο γηα ην ειιεληθό έζλνο" (Braude & Lewis, 1982). 
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1.3 Η νηθνλνκία ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο 

επηδεηλψζεθε θαηά πνιχ. Ζ αζρνιία ησλ Διιήλσλ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ 

γεσξγία θαη αλειέεηε θνξνινγία επηβιήζεθε ζηνλ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ θαηέθπγε ζηελ θαιιηέξγεηα γηα λα κπνξεί λα είλαη απηάξθεο (ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο ε ειιεληθή επηθξάηεηα ππήξμε αλεπηπγκέλε θαη νη άλζξσπνη 

θαηνηθνχζαλ ζηα αζηηθά θέληξα). Χζηφζν, εμαίξεζε απνηεινχζαλ νη Έιιελεο πνπ 

δνχζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηα Ηφληα λεζηά θαζψο ήηαλ εχπνξνη. Οη 

Έιιελεο είραλ θαηά θχξην ιφγν ηελ επζχλε γηα ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο ηνπο ζηε πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ (Inalcik, 2008). 

 Πεξί ην 1600, νη Οζσκαλνί εθάξκνζαλ ζηξαηησηηθή δηνίθεζε ζε πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο φπνπ ππήξραλ αληηξξεζίεο θαη αληηζηαζηαθνί θαη κε απηφ ην ηξφπν πέηπραλ 

κείσζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Σα θνκκάηηα γεο πνπ απνθαινχληαλ θένπδα, ηα 

νπνία άλεθαλ ζην νπιηάλν, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ θιεξνλνκηθά εδάθε (ηζηθιίθηα). 

Έηζη απηά κπνξνχζαλ πιένλ λα πσιεζνχλ θαη λα θιεξνλνκεζνχλ απφ ηνπο 

απνγφλνπο ηνπο. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα λα ππάξμεη κηα λέα ηάμε Οζσκαλψλ  

γαηνθηεκφλσλ πνπ ειάηησζε ηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ θαιιηεξγεηψλ  θαη απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ έζηξεςε ην θφζκν λα εγθαηαζηαζεί ζηα βνπλά. Δθεί βέβαηα ε γε ήηαλ 

ιηγφηεξν γφληκε αιιά ήηαλ αζθαιέζηεξε. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ 

απνηεινχληαλ απφ αγξφηεο, νη νπνίνη νδεγήζεθαλ ζηελ εμαζιίσζε. ην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ζην θείκελν ελφο Φιακαλδνχ πεξηεγεηή, αλαθέξεηαη φηη: "έλαο 

άλζξσπνο ζηελ παηξίδα κνπ μνδεύεη γηα ηελ εκεξήζηα δηαηξνθή ηνπ πεξηζζόηεξα από 

όζα έλαο ρσξηθόο ζηελ Σνπξθία κέζα ζε δώδεθα κέξεο". Ζ θαζεκεξηλφηεηα έγηλε 

αθφκε δπζθνιφηεξε φηαλ μεθίλεζε ε παξαθκή ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο  πξνο 

ην ηέινο ηνπ 16
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 . Σν λφκηζκα ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, γλσζηφ θαη σο "άζπξν", γλψξηζε κεγάιε ππνηίκεζε θαη ππήξμε 

κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ.  Σν εκπφξην θαη ε νηθνλνκία ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο  πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ησλ Δβξαίσλ επίζεο. Απηή ε 
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"αλνρή" ήηαλ αλαγθαία γηαηί ε κνπζνπικαληθή άξρνπζα ηάμε απνηεινχληαλ θαηά 

θχξην ιφγν απφ αλψηεξνπο ζηξαηησηηθνχο πνπ δελ ήζειαλ λα έρνπλ θακία ζρέζε κε 

απηά (Inalcik, 2008). 

 

1.4 Η εθπαίδεπζε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο επνρήο ηδξχζεθαλ πνιιά ειιεληθά ζρνιεία 

ηα νπνία είραλ αλαιάβεη ηε θξνληίδα γηα ηελ παηδεία ησλ Διιήλσλ θαη άιισλ 

νξζνδφμσλ. Απηά θαινχληαλ "Φξνληηζηήξηα" (απφ ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε). ε απηά ηα θξνληηζηήξηα εθπαηδεχνληαλ Έιιελεο ψζηε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπο λα κπνξνχλ λα γίλνπλ δάζθαινη ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο. 

Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ήηαλ ην Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο, ην Διιεληθφλ 

Φξνληηζηήξηνλ Υεξζψλνο, ην Διιεληθφλ Φξνληηζηήξηνλ Αξγπξνπφιεσο θαη άιια 

(Κνληνγηψξγεο, 1982). 

 

1.5 Θξεζθεία θαη εμηζιακηζκόο 

 

 ην δηάζηεκα ηεο νζσκαληθήο θαηνρήο, ππήξμε εμηζιακηζκφο κεγάισλ 

θνκκαηηψλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα γίλνπλ αμηνζεκείσηεο  αιινηψζεηο ζηνλ  

πνιηηηζκφ, ηελ νηθνλνκία θαη ζην πιεζπζκφ. Ο ιφγνο πνπ ππήξμαλ απηέο νη 

αιινηψζεηο ήηαλ γηαηί νη κε-κνπζνπικάλνη θαηείραλ λνκηθά θαηψηεξε ζέζε, είραλ 

κεγαιχηεξε θνξνινγία, νη Σνχξθνη ζπρλά ηνπο απαμίσλαλ κε χβξεηο θιπ. πρλέο 

αηηίεο ησλ καδηθψλ εμηζιακηζκψλ ππήξμαλ νη εμεγέξζεηο πνπ δχζθνια 

θαηαπλίγνληαλ, ν εμαλαγθαζκφο ησλ αηρκαιψησλ γηα παηδνκάδσκα θ.ά. Μεγάιν 

θχκα εμηζιακηζκνχ έγηλε ζηελ Κξήηε, θάηη πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην 1821 νη 

κηζνί Κξεηηθνί λα είλαη κνπζνπικάλνη (Σνπξθνθξεηηθνί). Δλίνηε γηλφηαλε καδηθφο 

εμηζιακηζκφο ρσξηψλ κε κηα απιή ηειεηή απφ έλαλ ρφηδα (Kσζηήο, 1991, Κνλφξηαο, 

θαη ζπλ., 2002). 



 

15 

 

 Φπζηθά πνιινί ρξηζηηαλνί άιιαδαλ ην ζξήζθεπκά ηνπο ρσξίο πνηέ λα 

πηζηέςνπλ ή ήηαλ θξππηνρξηζηηαλνί. ε κεξηθά κέξε ππήξμαλ θνηλφηεηεο  «αηειψο 

εμηζιακηζκέλσλ», φπσο νη Βαιαάδεο ηεο Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη φκσο θξαηνχζαλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη ηα έζηκα ηνπο, νη Νηνλκέδεο Δβξαίνη, ή νη «ζακπάλεδεο» ή νη 

«κνπξηάηεο» αιβαλφθσλνη πξψελ ρξηζηηαλνί ηεο Καξχζηνπ.  Κάπνηνη λέν-

κνπζνπικάλνη, φπσο νη Λαδνί ηνπ Πφληνπ, πξνέβαηλαλ ζε εμηζιακηζκφ ησλ Διιήλσλ 

θαη άιισλ κε βηαηνπξαγίεο ιφγσ ηνπ θαλαηηζκνχ ηνπο. Αξθεηνί θξππηνρξηζηηαλνί  

επέζηξεςαλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ κε ην Υάηη Υνπκαγηνχλ ηνπ 1856 αιιά ηνπο 

επηβιήζεθαλ δησγκνί απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο. Οη Νενκάξηπξεο ηεο νξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο ήηαλ εμηζιακηζκέλνη ρξηζηηαλνί, πνπ ζέιεζαλ λα επηζηξέςνπλ ζην 

ρξηζηηαληζκφ, θάηη πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ εθηέιεζή ηνπο κε καξηπξηθφ ηξφπν. 

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ηελ ζπλέθεξε λα 

έρεη κε-κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ψζηε λα κπνξεί λα εηζπξάηηεη θφξνπο ην 

θξάηνο (Faroqhi, 2002). 
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Κεθάιαην 2: Οη Οζσκαλνί ζηε Θεζζαιία 

 

2.1 Η εηζβνιή ησλ Σνύξθσλ ζηε Θεζζαιία 

 

 Οη Θεζζαινί θπξηαξρνχλ ζην κεγαιχηεξν ιεθαλνπέδην ηεο Διιάδαο κε 

έθηαζε 14.071 η.ρηι. θαηά ην ηέινο ηεο 2εο ρηιηεηεξίδαο π.Υ. Κπξηφηεξεο πφιεηο ηεο 

ήηαλ ε Φάξζαινο, ε Λάξηζα, Φεξέο, Παγαζέο θαη ε Κξαλψλ, πνπ ηηο θπβεξλνχζαλ 

δπλάζηεο απφ αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο (Αξζελίνπ, 2010). 

 Ζ θαηάθηεζε ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο έγηλε ην 1393 θαη ε 

απειεπζέξσζή ηεο ην 1881, πιελ ελφο κέξνπο απηήο, πνπ ε απειεπζέξσζή ηνπ έγηλε 

ην 1912. Ζ θαηάθηεζή ηεο δειαδή δηήξθεζε 500 ρξφληα αληί ησλ 400 ζε άιια κέξε 

ηεο Διιάδαο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θπξηαξρίαο ησλ 500 εηψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

νη Θεζζαινί κίζεζαλ ηξνκεξά ηνπ Σνχξθνπο, άιιε θνξά δείρλνληάο ην ζηνπο 

θαηαθηεηέο κε επαλαζηάζεηο, πνπ φκσο απέηπραλ πληγκέλεο ζην αίκα θαη άιιε θνξά 

θξχβνληαο ην κίζνο ηνπο απφ αλάγθε. Οη εμεγέξζεηο απηέο επαλαιήθζεθαλ πνιιέο 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο κε λέεο εηζθνξέο αίκαηνο θαη ήηηεο κέρξη 

ηελ εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο (Φχξξαο, 2008). 

 Ζ εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ ζηε Θεζζαιία ην 1393 έγηλε κεηά απφ πξφζθιεζε 

ησλ επηζθφπσλ ηνπ Εεηνπλίνπ (Λακίαο) θαη αιψλσλ πξνο ηνλ νπιηάλν Βαγηαδίη 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηείιεη ζηξαηφ, ν νπνίνο ζα πξνζέθεξε ηε βνήζεηά ηνπ ζην 

πφιεκν θαηά ησλ ηειεπηαίσλ Λαηίλσλ πνπ έκελαλ σο θαηαθηεηέο ζηα ηκήκαηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπο θαη απνηεινχζαλ κάζηηγα γηα ηνλ πιεζπζκφ (Αξζελίνπ, 2010). 

 Ζ θπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ ζηε Θεζζαιία επήιζε ζαλ απνηέιεζκα κηαο 

καθξάο ηαιαηπσξίαο θαη πεξηπέηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 

Υαιθνθνλδχιε νη ηφηε δηνηθνχληεο άξρνληεο ηεο Θεζζαιίαο ηελ παξέδσζαλ ζηα 

ρέξηα ησλ θαηαθηεηψλ ακαρεηί. Μεξηθνί κάιηζηα απφ απηνχο ηνπο δηνηθνχληεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηα θένπδα θαη ηα πξνλφκηα αζπάζηεθαλ ηνλ Ηζιακηζκφ 

θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Ζ ππνηαγή ηεο Θεζζαιίαο άλεπ 

αληίζηαζεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ έιιεηςε θηλήηξνπ παηξησηηζκνχ ησλ πιεζπζκψλ, 

ηελ κε χπαξμε ειιεληθνχ εζληθνχ θξάηνπο σο θαη ηε κε ηθαλφηεηα ηνπ θενπδαξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ζρεκαηίζεη ζηξαηφ (παλφο, 2004).   

 χκθσλα κε ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο Θεζζαιίαο 
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κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απηή ζπλέβε ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηε πξψηε θάζε ην 

ζπνπδαηφηεξν γεγνλφο ήηαλ ε θαηάιεςε ηεο Λάξηζαο θαη ε εκθάληζε ησλ πξψησλ 

Σνχξθσλ απνίθσλ, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί απφ ηνπο Υατξεληίλ θαη Δβξελφο. 

Σν πην ζεκαληηθφ γεγνλφο ήηαλ φηη ν ζηξαηφο ησλ Υατξεληίλ θαη Δβξελφο δελ 

ζπλέρηζαλ ηελ θαηαθηεηηθή ηνπο πνξεία λνηηφηεξα αιιά ζηακάηεζαλ ζηε Λάξηζα 

(Ληαθφπνπινο & Παιηνχγθαο, 2013).   

 ηε δεχηεξε θάζε πηζαλφο ν Δβξελφο κπέεο άξρηζε ηηο επηρεηξήζεηο (1392-

1393) φηαλ ν νπιηάλνο Βαγηαδίη ν Α' ήηαλ ζε εθζηξαηεία ζηελ αλαηνιή. Ζ Λάξηζα 

παξαδφζεθε γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ Δβξελφο κε ζπκκεηνρή ηνπ δεξβίζε Υαζάλ 

Μπακπά, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Βαθαιφπνπιν θαηέιαβε θαη ην θάζηξν ηεο Χξηάο θαη 

έθαλε ηηο πξψηεο εγθαηαζηάζεηο κνπζνπικάλσλ ζηε Βφξεηα Θεζζαιία. Μειεηψληαο 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 1393-1394 ν νπιηάλνο Βαγηαδίη ν Α' πνπ είρε δψζεη έλα κεγάιν 

ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο σο θιεξνλνκηθά θένπδα ζηνλ Δβξελφο κπέε, έζηεηιε ηνλ 

ζηξαηάξρε ηνπ ζηε Πεινπφλλεζν πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηηο θαηαθηήζεηο ηνπ. 

Σν ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε θάζε απηή είλαη ην 

πξνζσπνγξαθηθφ πξφβιεκα, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ησλ Γνκνθνχ θαη 

Φαξζάισλ. Έλα κεγάιν γεγνλφο θαηά ηελ εηζβνιή ησλ Οζσκαλψλ ήηαλ ε πξψηε 

θαηάιεςε ησλ Σξηθάισλ (1395-1396), ε νπνία απνηεινχζε ηελ πην ζεκαληηθή πφιε 

θαη νηθνλνκηθή πεγή ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Βαθαιφπνπιν "ε 

άιινηε αθκάδνπζα πξσηεχνπζα ηνπ ειιελνζεξβηθνχ θξάηνπο ηεο Γπηηθήο 

Θεζζαιίαο απέθηεζε ίζσο κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα, δηφηη έγηλε κηα πξνρσξεκέλε 

ζηξαηησηηθή βάζε, έλα αθξνηειεχηην ηνπξθηθφ θπιάθην ελαληίνλ ησλ αλππφηαθησλ 

θαηνίθσλ ηεο Πίλδνπ θαη ησλ Αγξάθσλ". Καηά ηνλ . Γνπινχιε ζα γίλεη ε πην 

ζεκαληηθή πφιε, θέληξν νηθνλνκίαο θαη πνιηηηζκνχ ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο κεηά ηε 

πηψζε ηεο έδξαο ηνπ νζσκαληθνχ παζά Σνπξαράλ κπέε, ν νπνίνο θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα άξρηζε ζηγά - ζηγά λα εγθαζηζηά ζηα πεδηλά κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο θαη 

έδσζε πξνλφκηα ζηνπο Έιιελεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνπο ηφπνπο απηνχο (Πνιέδε, 

2012). 

 ηελ ηξίηε θάζε νη Σνχξθνη επηθξάηεζαλ ζηαζεξά ζηε Θεζζαιία απφ ην 

1421-1422, ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ Μνπξάη ηνπ Β' (1421-1451) κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηξαηάξρε ηνπ Σνπξαράλ κπέε θαη έηζη νινθιεξψζεθε ε επηθξάηεζε απηή ζην 

Θεζζαιηθφ έδαθνο θαηά ην έηνο 1423, πνπ φπσο αλαθέξεηαη έγηλε αλαίκαθηα. Έηζη 

εγθαηαζηάζεθε κεγάινο αξηζκφο κνπζνπικάλσλ θαη κνηξάζηεθαλ απφ ηνλ Σνπξαράλ 

κπέε θένπδα θαη πξνλφκηα ζηνπο ληφπηνπο άξρνληεο σο θαη ζε αμησκαηνχρνπο ηνπ 



 

18 

 

Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αληαπνδψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

θαηάθηεζε ησλ πεξηνρψλ. ηε ηξίηε απηή θάζε θαη θαηά ην 1423 έγηλε ε νξηζηηθή 

θαηάιεςε ηεο Λάξηζαο, ε νπνία νλνκάδεηαη πιένλ "Γελί ερίξ" δειαδή λέα πφιε 

ρσξίο φκσο λα θαηαθέξνπλ λα ζβήζνπλ ηειείσο ηε παιαηά νλνκαζία (Φχξξαο, 2008).  

Σα ζεκαληηθφηεξα γλσξίζκαηα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ 1423 ήηαλ δχν:  

A. Ζ ζρέζε ηνπ ζηξαηειάηε θαη θαηαθηεηή Σνπξαράλ κπέε κε ηνπο Υξηζηηαλνχο 

κε ηελ απνλνκή πξνλνκίσλ φπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ Σπξλάβνπ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ άπνςε ηνπ Γ. Νηξνγθνχιε. Με ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκία, 

κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε κε είζνδν λέσλ ηξφπσλ παξαγσγήο σο θαη ηε 

δεκηνπξγία έξγσλ γηα θνηλή σθέιεηα, ν Σνπξαράλ κπέε πξνζέθεξε έλα 

θαηλνχξγην πξφζσπν ζηε κέρξη ηφηε αλνξγάλσηε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, 

ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά πξνζέθεξε έλα είδνο απηνλνκίαο ψζηε πιεζπζκνί 

πνπ θαηνηθνχζαλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξακείλνπλ 

αλεπεξέαζηνη θαη λα αλαπηπρζνχλ (φπσο νη θάηνηθνη ησλ Αγξάθσλ). Με ηα 

κέηξα ηνπ Σνπξαράλ νη ηνπξθηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή δηεπθνιχλζεθαλ 

κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζεί ζηξαηφο ζηε Θεζζαιία ψζηε λα μεθηλήζνπλ 

νη επηρεηξήζεηο ζηελ Αιβαλία ζηηο αξρέο ηνπ 1433. 

B. Έλα γλψξηζκα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ 1423 ήηαλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

κνπζνπικάλνη άπνηθνη πξνεξρφκελνη απφ ηε Μ. Αζία ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο 

κεηαμχ Λάξηζαο θαη Οιχκπνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απνίθνπο ήηαλ απφ 

ην Ηθφλην ηεο Καππαδνθίαο γηα απηφ θαη νλνκάδνληαλ Κνληάξνη ή Κνληαξαίνη 

ή Κνλπαιήδεο, νη νπνίνη εθδηψρζεθαλ ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ησλ 

εγεκφλσλ ηεο Μ. Αζίαο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ 12 ρσξηά, ηα πεξίθεκα 

"Κνληαξνρψξηα" ζην βφξεην ζεζζαιηθφ θάκπν, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Άγγιν 

δηπισκάηε ηνπ 19νπ αηψλα David Urquhart (1805-1877), πνπ γλψξηδε θαιά ην 

ρψξν ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. Σα πην πνιιά απφ απηά ηα ρσξηά ρηίζηεθαλ 

ζηνλ άμνλα ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ Λάξηζαο-Βφινπ πνπ ππάξρεη ζήκεξα 

απφ ηε ιίκλε Κάξια κέρξη ην πθνχξην (Πνιέδε, 2012).  

 

 Άιινη κνπζνπικάλνη άπνηθνη πνπ ήξζαλ ιίγν αξγφηεξα λα εγθαηαζηαζνχλ 

ζηε Θεζζαιία (1463) ήηαλ νη Γηνπξνχθνη, πνπ σο θχξηα απαζρφιεζή ηνπο ήηαλ ε 

θηελνηξνθία θαη έθηαζαλ ζηηο πιαγηέο ηνπ Οιχκπνπ, ηεο ζζαο (ρσξηά πθνπξίνπ 

σο ηε Μαξκαξίλε θαη αιινχ). Μεηά ηε θαηάθηεζε ηνπ 1423 κηα ζπνπδαία 

ρξνλνινγία είλαη ην 1424, φηαλ ν δεζπφηεο ηνπ Μνξηά Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο 
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πεξλψληαο ζηε ηεξεά Διιάδα εηζήξζε ζηε Θεζζαιία θαη έθηαζε κέρξη ην Φαλάξην 

θαη ηα Άγξαθα (Αξζελίνπ, 2010). 

 Ζ μαθνπζηή κνλαζηεξηαθή πνιηηεία (Μεηέσξα) πιεζίνλ ηεο πφιεο ηαγνχο 

(ζεκεξηλή Καιακπάθα) θαηαθηήζεθε κέζα ζην 1393. Σν θαζεζηψο ησλ κνλαζηεξηψλ 

ησλ Μεηεψξσλ δελ είρε κεγάιεο αιιαγέο φπσο αλαγξάθνληαη ζε ηνχξθηθα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 1454-1455 επί ρξφλσλ ηνπ νπιηάλνπ 

Μερκέη ηνπ Β'. Σν 1410-1416 ν Παηξηάξρεο Δπζχκηνο βνήζεζε λα απαιιαγνχλ ηα 

Μεηέσξα απφ ηελ εμνπζία ησλ ηνπηθψλ Δπηζθφπσλ, δειαδή ηνπο παξαρψξεζε έλα 

πξνλφκην απηνλνκίαο. Καηά ηα πξψηα έηε ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηα Μεηέσξα άθκαζαλ 

θαη απνηέιεζαλ πξνπχξγην ηεο νξζνδνμίαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο 

θαηάιεςεο φζν θαη κεηά απφ απηήλ (Παπαγεσξγίνπ, 2001). 

 Καηά ηελ ίδηα επνρή ηεο θαηάιεςεο ησλ Μεηεψξσλ έγηλε ε πξψηε θαηάιεςε 

ηεο Γεκεηξηάδνο, λνηηνδπηηθά ηνπ λεφηεξνπ Βφινπ, πνπ θξάηεζε κηα δεθαεηία κέρξη 

ηελ επαλάθηεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνλ Μαλνπήι Β' 

Παιαηνιφγν. Σε πεξίνδν κέρξη ηε δεχηεξε ηνπξθηθή θαηάιεςε ε Γεκεηξηάδα 

αληηκεηψπηζε κεγάιεο θαηαζηξνθέο, ελψ γεληθά δελ είλαη γλσζηφο ν ηξφπνο ηεο 

θαηάιεςεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, φπσο θαη ηνπ Βφινπ (πιινγηθφ έξγν., Γεκφγινπ, & 

Κνπηήο, 2007). 

 Σν θάζηξν ηνπ Γφινπ/Βφινπ θαηαιήθζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ ίδην ρξφλν κε 

ηελ θαηάιεςε ηεο Γεκεηξηάδνο θαη πηζαλψο θξάηεζε κέρξη ην 1423, πνπ ζχκθσλα 

κε ηα δηάθνξα ζπγγξάκκαηα έγηλε ρσξίο αληίζηαζε. Δθεί νη Σνχξθνη ηνπνζέηεζαλ 

ηνπξθηθή θξνπξά πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λαπηηθέο επηζέζεηο ησλ 

Βελεηψλ. Μεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ θξνπξίνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο ηνπνζεηήζεθε 

Σνχξθνο δηνηθεηήο θαη εγθαηαζηάζεθαλ νη πξψηνη Σνχξθνη άπνηθνη, ελψ νη 

Υξηζηηαλνί κεηαθηλήζεθαλ ζηηο πιαγηέο ηνπ Πειίνπ (πιινγηθφ έξγν., Γεκφγινπ, & 

Κνπηήο, 2007).  

 Ζ πεξηνρή ηνπ Αικπξνχ ππέθπςε θαηά πξψηνλ ζηνπο Σνχξθνπο θαηά ην 

1396, αιιά ε νξηζηηθή θαηάθηεζή ηεο έγηλε ην 1414. Σν 1830 κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Λνλδίλνπ ε Διιάδα έγηλε αλεμάξηεηε. Σα φξηα ηνπ θξάηνπο θηάλνπλ βφξεηα κέρξη ηε 

γξακκή Ακβξαθηθνχ-Παγαζεηηθνχ θφιπνπ ελψ ν Αικπξφο ζπλέρηζε λα είλαη ππφ ηνλ 

Σνπξθηθφ δπγφ, αληίζεηα κε ηε νχξπε πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ειεχζεξε 

Διιάδα (Νηάκπιηαο, 2009). 

 ηα παξάιηα ηεο νχξπεο νη θάηνηθνί ηεο δηαθξίζεθαλ ζηηο λαπκαρίεο θαηά 

ησλ Σνχξθσλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Ζ κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα ην ρσξηφ 
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δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Δπαλάζηαζε, δειαδή ην 1834, φηαλ πξφζθπγεο απφ ηελ 

Παιαηά Μηηδέια θαη απφ άιια ρσξηά ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο, πνπ ήηαλ ππφ ηελ 

ηνπξθηθή θαηνρή ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ εθεί (Βαζίιεο,Π. 2005).  

 Σν 1470 ν Μσάκεζ ν Β' θαηέιαβε ηελ Δχβνηα θαη ηα θξνχξηα ηεο Θεζζαιίαο 

Πηειεφ θαη Γαξδίθη πνπ θαηείραλ νη Δλεηνί. Οη θάηνηθνη ακχλζεθαλ θαη δελ δέρηεθαλ 

λα ηνλ πξνζθπλήζνπλ, γηα απηφ ν Μσάκεζ δηέηαμε ηελ ζαλάησζε φισλ ησλ αλδξψλ 

πνπ ήηαλ πάλσ απφ 12 εηψλ. Άθεζε ηα ρσξηά άδεηα απφ αλζξψπνπο θαη κεηέθεξε ηα 

παηδηά θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Αξζελίνπ, 2010).  

 Σν 1528 ε Βξχλαηλα θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Σν φλνκα Βξχλαηλα 

επηθξάηεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο δηφηη πξνεγνπκέλσο θαιείην 

"Αγφξηαλε". Καιχηεξε ηχρε θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν είρε ε Αλάβξα (Γνχξα) 

θπξίσο θαηά ηνλ 17ν-18ν αηψλα, ε νπνία θαη γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε αθκή ηεο. Σε 

πεξίνδν απηή εκθαλίδεη ελεξγή δξάζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έρεη ζαπκάζηα ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, γίλεηαη ε έδξα Δπηζθφπνπ θαη εκθαλίδεη ηζρπξή νηθνλνκία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηνκείο βπξζνδεςίαο, πθαληηθήο, ακπεινπξγίαο θ.α. ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο αθκήο ν αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ απμήζεθε θαη έθηαζε ζηηο 10.000 

θαηνίθνπο πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δνχζαλ λνκαδηθή δσή ζηα βνπλά. κσο 

ην 1815 παξαηεξείηαη κεγάιε θπγή θαηνίθσλ ιφγσ ηεο επηδεκίαο παλψιεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε. Γχν ρηιηάδεο άλζξσπνη έθπγαλ απφ ηε Γνχξα ελψ κεγάινο αξηζκφο 

πέζαλε (παλφο, 2004).    

 ηε Θεζζαιία νη Σνχξθνη θαηνίθεζαλ ζην Γπηηθφ θαη Κεληξηθφ ηκήκα ηεο. 

ηελ αλαηνιηθή πξνρψξεζαλ γηα εγθαηάζηαζε κεηά απφ 50 ζρεδφλ ρξφληα, ην 1470 

φηαλ κεηά απφ επηζέζεηο κπφξεζαλ λα εθδηψμνπλ ηνπο Βελεηζηάλνπο απφ ηα θάζηξα 

πνπ θαηείραλ ζηα Λερψληα, Πηειεφ θαη αιινχ. Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο αλαηνιηθήο 

Θεζζαιίαο πξνρψξεζαλ ζηελ Δχβνηα θαη Φζηψηηδα. ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε 

Θεζζαιία έγηλαλ πνιιά θηλήκαηα γηα απειεπζέξσζε, ηα νπνία φκσο δελ είραλ 

επηηπρία θπξίσο ιφγσ ηεο κε ππνζηήξημεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο επεηδή είραλ ηελ 

πίεζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (Ηεξά Μεηξφπνιηο Γεκεηξηάδνο, 2004).  

 

2.2 Η ηδηνθηεζία θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ζηε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο 

 

 Οη Σνχξθνη ήηαλ ιαφο λνκαδηθφο θαη δελ αζρνινχληαλ κε εξγαζίεο 
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παξαγσγήο. Σν κφλν πνπ έθαλαλ ήηαλ λα θαηαθηνχλ ιανχο θαη λα ηνπο αλαγθάδνπλ 

λα δνπιεχνπλ γηα απηνχο, δειαδή λα δνπλ εηο βάξνο ηνπο. Έηζη αλάγθαδαλ ηνπο 

ππφδνπινπο λα θαηαβάινπλ ην 1/10 ηεο παξαγσγήο ηνπο. Οη θαιιηεξγεηέο πνπ 

γλψξηδαλ φηη έρνπλ θέξδνο ηα 9/10 ηεο παξαγσγήο εξγάδνληαλ κε κεγαιχηεξν δήιν 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ην θέξδνο ηνπο (Σζνπνηφο, 1983).  

 Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία δελ είλαη παξφκνηα ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  ε απηνχο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηα πεδηλά θαη πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπια ηνπο θέξνληαλ σκά θαη ζθιεξά φπσο έλαο 

θαηαθηεηήο. ηνπο θαηνίθνπο νξεηλψλ πεξηνρψλ πνπ κπνξνχζαλ λα επηδίδνληαη ζε 

θιεθηνπφιεκν εθάξκνδε πνιηηηθή ζπκβηβαζηηθή θαη έδηλε παξαρσξήζεηο ρσξίο 

βέβαηα λα απνθεχγεη ηελ αζέηεζε ππνρξεψζεσλ ή παξαβίαζε ζπκθσληψλ ηεο. ηελ 

νπζία αζθνχζε κηα πνιηηηθή πνλεξή θαη κε επειημία έρνληαο κηα κνλαδηθή αξρή, 

δειαδή λα απνιακβάλεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο 

φπνηνη απφ ηνπο θαηαθηεζέληεο έθεξλαλ αληίζηαζε ζηνπο θαηαθηεηέο Οζσκαλνχο, 

ηφηε ζαλαηψλνληαλ θαη δεκεχνληαλ ε πεξηνπζία ηνπο, ελψ φζνη ζπλζεθνινγνχζαλ κε 

απηνχο απέθεπγαλ φια ηα θαθά θαη δηέζσδαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζχκθσλα κε ην 

ηζιακηθφ δίθαην ηνπ πνιέκνπ πνπ θσδηθνπνηήζεθε απφ ην νπιηάλν νπιετκάλ κε ην 

φλνκα "Μνπιηέθα" πνπ φξηδε: "Δάλ απίζησ ηηλί ή νινθιήξσ θνηλόηεηη δνζή αζθάιεηα 

δσήο θαη πεξηνπζίαο, έζνληαη ηαύηα ζεβαζηά θαη απαγνξεύεηαη ν θόλνο εθείλνπ, εηο όλ 

εδόζε ε αλσηέξσ αζθάιεηα. Πάζα ρώξα ησλ απίζησλ πνιέκσ αισζείζα ππό ηνπ 

Ικάκε ή Καιίθνπ ησλ πηζηώλ, δηαλέκεηαη εηο ηνπο πηζηνύο θαηαθηεηάο κεηά ηελ 

αθαίξεζηλ ηνπ λνκίκνπ πέκπηνπ, ή αλαγλσξίδεηαη ε επ' απηήο δηθαηνδνζία ησλ 

θαηνίθσλ επί πιεξσκή θεθαιηθνύ θόξνπ δηά ηα άηνκα θαη εγγείνπ θόξνπ δηα ηαο 

γαίαο" (Inalcik, 2008).  

 Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη Σνχξθνη δελ πείξαμαλ ηελ 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαζφζνλ ζε θακία άκπλα δελ πξνέβεζαλ νη θάηνηθνί ηεο θαη ε 

θαηάιεςή ηεο έγηλε κε ζπλζεθνιφγεζε ησλ αξρφλησλ ηεο. Οη κεγαινθηεκαηίεο ηεο 

Βπδαληηλήο επνρήο, πνπ θαηείραλ ηδηφθηεηα ρσξηά ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο 

Θεζζαιίαο ζπλέρηζαλ λα ηα θαηέρνπλ, εθηφο βεβαίσο εθείλσλ πνπ ιφγσ θνβίαο ή 

πνιηηηθήο αληίζεζεο ή θξνλεκάησλ αληηηνπξθηθψλ έθπγαλ ζηηο γεηηνληθέο επαξρίεο, 

πνπ ήηαλ θαηερφκελεο απφ Φξάγθνπο ή Δλεηνχο ή Βπδαληηλνχο δεζπφηεο θαη επεηδή 

δελ ζα επαλέξρνληαλ ζηηο νηθίεο ηνπο, ηα θηήκαηά ηνπο πνπ παξέκεηλαλ ρσξίο 

ηδηνθηήηεο δεκεχηεθαλ ππέξ ηνπ Οζσκαληθνχ Γεκνζίνπ. Έηζη πνιιέο κνλαζηεξηαθέο 

εθηάζεηο ζηε Θεζζαιία πηζαλφλ λα απνζπάζηεθαλ ,θπξίσο απφ εθείλεο πνπ θαηά ηελ 
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Βπδαληηλή επνρή ήηαλ δεκφζηεο αξρηθά θαη άιινηε επηδίδνληαλ ζε κνλαζηήξηα θαη 

άιινηε δίδνληαλ ζηνπο εθάζηνηε άξρνληεο ή ζηξαηησηηθνχο. Οη κεγάιεο απηέο 

εθηάζεηο ηνπ Βπδαληηλνχ δεκνζίνπ φηαλ νη αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο δηέθπγαλ αιινχ 

απέκεηλαλ ρσξίο ηδηνθηήηεο. Έηζη φηαλ νη Σνχξθνη εηζέβαιαλ ζηε Θεζζαιία ηηο 

εθηάζεηο απηέο ηηο έδσζαλ σο ακνηβή ζην ζηξαηεγφ Σνπξράλ κπέε πνπ ηελ θαηέιαβε 

σο θαη ζε απηνχο πνπ ζπζηξαηεχηεθαλ καδί κε απηφλ (ηακαηφπνπινο, 2003). 

 ηε Θεζζαιία δελ πείξαμαλ ηελ ηδηνθηεζία θαζφζνλ ηεξνχζαλ ην 

απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα "Υάηη εξίθ", πνπ θαζφξηδε λα κε πεηξάδεηαη ε ηδηνθηεζία 

απηψλ πνπ δελ ακχλνληαη θαη παξαδίδνληαη ρσξίο κάρε. Ζ ππνγξαθή ηνπ 

δηαηάγκαηνο απηνχ ζηηο 3/11/1839 έθεξε αιιαγέο θαη ζηελ θηίζε ησλ γαηψλ ησλ 

πεδηλψλ εθηάζεσλ, αιιά είρε επηξξνή θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ αγξνηψλ ηεο 

Θεζζαιίαο. Σν δηάηαγκα απηφ ήηαλ ε αξρή ηνπ Σαλδηκάη, ηεο θίλεζεο δειαδή  

εθείλεο πνπ έθεξε κεηαξξπζκίζεηο θαη πνπ είρε επηξξνή γηα ηελ πνξεία ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ην 19ν αηψλα. χκθσλα κε απηφ ην δηάηαγκα δίλνληαλ 

εγγπήζεηο γηα ηε δσή, ηε ηηκή θαη ηε πεξηνπζία ησλ Οζσκαλψλ θαη αθφκε ε 

ππφζρεζε γηα έλα δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ζηξάηεπζε. Σν πην ζεκαληηθφ 

είλαη φηη ην δηάηαγκα απηφ αθνξνχζε φινπο ηνπο ππεθφνπο ηνπ νπιηάλνπ, ρσξίο λα 

ππάξρεη δηάθξηζε εζληθφηεηα ή ζξεζθεχκαηνο. Σν λα κπνξεί θάπνηνο λα δηαζέηεη ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ θαη ζπλάκα λα γίλεηαη αλαγλψξηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ήηαλ ε πην 

βαζηθή δηάηαμε ηνπ δηαηάγκαηνο. Σν "Υαηί εξίθ" δελ είρε άκεζε εθαξκνγή επεηδή 

αληέδξαζαλ δσεξά νη Σνχξθνη, αιιά κπήθε ζε εθαξκνγή ην 1854, δειαδή 15 ρξφληα 

κεηά (Αξζελίνπ, 2010). 

 ηηο 18/2/1856 εμεδφζε έλα λέν δηάηαγκα ηνπ νπιηάλνπ ην "Υάηη 

Υνπκαγηνχλ", ζχκθσλα κε ην νπνίν ν νπιηάλνο ήηαλ αλάγθε λα δψζεη εθ λένπ 

ππνζρέζεηο φηη νη ππήθννί ηνπ είλαη φινη ίζνη θαη φηη κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

αληηπξνζψπεπζε ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαη νη κε Μσακεζαλνί. Γχν ρξφληα κεηά, 

δειαδή ην 1858 απφ ην "Υάηη Υνπκαγηνχλ", είλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ αιιαγέο πξνο 

ην θαιχηεξν. Οη θφξνη είλαη πην ειαθξηνί θαη ε δσή πην αζθαιήο αθνχ εμέιεηςαλ νη 

βίαηεο πξάμεηο ησλ Γεληηζάξσλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο φκσο απηέο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπο είραλ εμάξηεζε απφ ηε λνκηκνθξνζχλε ησλ εθάζηνηε ηνπηθψλ 

αμησκαηνχρσλ. Βέβαηα ε ειεχζεξε δηάζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε αηνκηθή ειεπζεξία, 

πνπ ήηαλ απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ηνπ "Υάηη εξίθ" ηνπ Γθηνπιραλέ δε 

κπνξνχζαλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηε θαηάζηαζε ηεο δνπινπαξνηθίαο πνπ είρε ηζρχ ζηε 

Θεζζαιία απφ ηε Βπδαληηλή αθφκε επνρή (Πνιέδε, 2012). 
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 Δπηξξνή ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ αγξνηψλ είραλ νη λφκνη γηα ηνπο 

αγξφηεο, πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ θαηλνχξγηα θσδηθνπνίεζε ηεο ηνχξθηθεο 

λνκνζεζίαο, ηνπο "νζσκαληθνχο θψδηθεο". Ο λφκνο πεξί "γαηψλ" ηνπ 1858 έθαλε ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηα βαθνχθηα θαη ζηα ππνδεκφζηα 

θηήκαηα (ηκιάθηα), ησλ νπνίσλ νη έρνληεο απηά κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηδηνθηεζία κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Τπήξρε φκσο ε πξφβιεςε λα δηαηίζεληαη ζε 

άιινπο φζεο ππνδεκφζηεο γαίεο δελ θαιιηεξγνχληαλ γηα ηξία ρξφληα (Νηάκπιηαο, 

2009). 

 Μηα αθφκε κεηαξξχζκηζε γηα εθζπγρξνληζκφ έγηλε ην 1864 κε ην λφκν "πεξί 

βηιαεηίσλ". Ζ απηνθξαηνξία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο πνπ είραλ 

απηνδηνίθεζε κε πξφγξακκα ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ θνξχθσζή ηνπ ήηαλ ην 

ςεθηζζέλ χληαγκα ηνπ 1875 πνπ δελ είρε εθαξκνγή πνηέ αθνχ ν Ακπληνχι Υακίη 

πνπ ην ππέγξαςε έζπεπζε λα επηθέξεη ηελ θαηάξγεζή ηνπ ζηε δηάξθεηα ιίγσλ κελψλ, 

θαζφζνλ ήζειε λα εθαξκφζεη έλα λέν ζθιεξφ θαζεζηψο. Σν Παηξηαξρείν έθεξε 

κεγάιεο αληηδξάζεηο, δηφηη έραλε ηελ εμνπζία ηνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε άιιεο 

ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο (Φχξξαο, 2008). 

 Άιινο έλαο λφκνο πνπ θαζφξηδε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη 

θαιιηεξγεηψλ εθδφζεθε ην 1874 θαη ήηαλ ν "πεξί αγξνιεςίαο", πνπ θαζφξηδε ηηο 

ζρέζεηο απηέο σο κία κνξθή εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν έλαο πξνζθέξεη ηα 

θηήκαηα θαη ν άιινο ηελ εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγείηαη ε γε θαη λα 

κνηξάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηα πξντφληα. Ο λφκνο φκσο απηφο δελ είρε εμέιημε, θαζφζνλ 

ζεσξήζεθε ζαλ θαηλνχξγην είδνο ζπλαιιαγήο θαη νκεξίαο ησλ αγξνηψλ. κσο αλ θαη 

εκθαλίζηεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ επέθεξαλ 

βειηίσζε ζηνπο αγξφηεο θαηά ηε δηάξθεηα 1860-1875, αλαβαζκίδεηαη ην εζηθφ ησλ 

Υξηζηηαλψλ ηεο Θεζζαιίαο αξγά κελ αιιά κε ζηαζεξφηεηα. Ο Θεζζαιηθφο θάκπνο 

γηλφηαλ ζηγά -ζηγά ειιεληθφο, εθφζνλ νη Έιιελεο Υξηζηηαλνί έπαηξλαλ ηνπο ηίηινπο 

θπξηφηεηα ηεο γεο απφ ηνπο Σνχξθνπο γαηνθηήκνλεο θαη νη θάηνηθνη ησλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ θαηέβαηλαλ ζηηο πεδηάδεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθαλ λένη νηθηζκνί ή 

ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ (Πνιέδε, 2012).    

 Ο Σνπξράλ κπέεο, ζηνλ νπνίνλ ν νπιηάλνο πξνζέθεξε σο ηηκάξην ηε 

Θεζζαιία, είρε απνθηήζεη κεηά απφ ιίγα ρξφληα ηδηνθηεζία ζε πνιπάξηζκα αθίλεηα 

φπσο κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε απφ γξάκκαηα θαη αθηέξσζε απηά ζε επαγή ηδξχκαηα 

πνπ δεκηνχξγεζε ν ίδηνο. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο 
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έξρεηαη ζην πξνζθήλην ην αγξνηηθφ ζέκα, αθνχ δηθαίσο νη θνιιίγνη έρνπλ απαίηεζε 

λα απαιινηξησζνχλ ηα ηζηθιίθηα. Σν ηζηθιίθη ζηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο 

θαηάθηεζεο είλαη έλαο ζεζκφο πνπ δελ έρεη ζθνπφ ην θέξδνο αιιά ηελ επάξθεηα ησλ 

αγαζψλ θαη απφ ην γεγνλφο απηφ νη ρσξηθνί αηζζάλνληαη κεγάιε αζθάιεηα φζνλ 

αθνξά ηε δηαβίσζή ηνπο απφ απηή πνπ είραλ σο κηθξντδηνθηήηεο αγξφηεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο κεηά ην 1881, παξφιν πνπ είραλ θάλεη αγνξά γεο 

κεηαβιήζεθαλ πάιη ζε θνιιίγνπο αθνχ ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα παίξλνπλ δάλεηα κε 

πνιχ πςεινχο ηφθνπο, πνπ ζην ηέινο δε κπνξνχζαλ λα θαηαβάιινπλ (Σζνπνηφο, 

1983).   

 

2.3 Η νηθνλνκία ζηε Θεζζαιία θαηά ηε πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

 

 ηαλ νη Σνχξθνη θαηέιαβαλ ηε Θεζζαιία βξήθαλ ηελ νηθνλνκία 

ππνβαζκηζκέλε, ιφγσ ηνπ φηη ε Θεζζαιία θαηειήθζε εηξεληθά, δελ έπαζε 

θαηαζηξνθέο αιιά αληηζέησο κεηά απφ ιίγα ρξφληα απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Λάξηζαο 

θαη ησλ Σξηθάισλ άλζηζε ε νηθνλνκία, εάλ παξαηεξήζεη θαλείο ηνλ αξηζκφ ησλ 

λενδεκηνπξγεζέλησλ καγαδηψλ αιιά θαη ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αζθνχζαλ ηα επαγγέικαηα ζε απηά ηα καγαδηά. Έηζη ζηα γξάκκαηα 

ηνπ Σνπξράλ κπέε θαη ηνπ πηνχ ηνπ Οκέξ κπέε αλαθέξνληαη κάγεηξνη, 

ππνδεκαηνπνηνί, ζαπσλνπνηνί, αξηνπνηνί, θαζζηηεξσηέο ράιθηλσλ αγγείσλ, 

θξενπψιεο, πεηαισηέο, αξρηηέθηνλεο, βαθείο, βπξζνδέςεο, καξαγθνί, αγγεηνπιάζηεο, 

θιεηδαξάδεο, νη νπνίνη ελνηθηάδνπλ καγαδηά πνπ βξίζθνληαλ ζηε πφιε ηεο Λάξηζαο 

θαη ησλ Σξηθάισλ θαη ηα νπνία παξαρσξήζεθαλ απφ ηνλ Σνπξράλ κπέε ζε δηάθνξα 

επαγή ηδξχκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε χπαξμε κεγάιεο αγνξάο, δσνπάδαξνπ θαη 

ζηηνπάδαξνπ ζηε Λάξηζα σο θαη ην ρηίζηκν πνιιψλ λέσλ καγαδηψλ ζηε Λάξηζα θαη 

Σξίθαια δείρλνπλ φηη παξαηεξείηαη εκπνξηθή θίλεζε θαη φρη καξαζκφο ζηηο 

πξσηεχνπζεο ηεο Θεζζαιηθήο γεο. Ζ χπαξμε αθφκα θξενπσιείσλ, καγεηξείσλ, 

μελνδνρείσλ σο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηξνθίκσλ φρη επηεινχο αμίαο, φπσο ην ξχδη, ν 

ηξαραλάο, ην βνχηπξν, ην κέιη, ην ηπξί, ην πεηηκέδη, ην ηνπξζί θαη ζνχπεο δείρλνπλ φηη 

πθίζηαλην επεκεξία ζηε θνηλσλία (Παιηνχγθαο, 2002).  
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Κεθάιαην 3: ρέζεηο Οζσκαλώλ - Υξηζηηαλώλ 

 

 Έλα απφ ηα πην αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζσκαληθήο ηνπξθηθήο 

θπξηαξρίαο ήηαλ ε παξάδνζε ηεο αλνρήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Οη Σνχξθνη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ήηαλ κνπζνπικάλνη, αιιά 

δελ ππνρξέσλαλ ηελ ζξεζθεία ηνπο ζηνπο άιινπο. Οη Υξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο πξνζεχρνληαλ ζηηο δηθέο ηνπο εθθιεζίεο θαη ζπλαγσγέο, 

κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ ηε ζξεζθεία ηνπο ζηα δηθά ηνπο ζρνιεία θαη ζρνιέο, 

πήγαηλαλ θαλνληθά ζηηο δνπιείεο ηνπο θαη πνιινί απφ απηνχο απέθηεζαλ κεγάιεο 

πεξηνπζίεο. Δθείλε ηελ επνρή, ε παξάδνζε ηεο αλνρήο ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο ήηαλ κνλαδηθή (Barkey, 2013). 

 Ζ παξάδνζε ηεο αλνρήο ησλ Σνχξθσλ πξνήιζε ηφζν απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπο φζν θαη απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο θχζε. Οη Σνχξθνη ήηαλ 

κνπζνπικάλνη θαη ήηαλ αλεθηηθνί κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο εμαηηίαο απηνχ. Απφ ηηο 

αξρέο ηνπ, ην Ηζιάκ είρε απνδερζεί ηελ χπαξμε άιισλ κνλνζετζηηθψλ ζξεζθεηψλ.  

Δβξαίνη θαη Υξηζηηαλνί δνχζαλ ζε εδάθε πνπ ήηαλ ππφ ηελ εμνπζία ηνπ Ηζιάκ απφ 

ηελ επνρή ηνπ πξνθήηε Μσάκεζ. Έηζη νξηζκέλνη θαλφλεο είραλ εμειηρζεί  γηα λα 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνπζνπικάλσλ θαη ησλ κε-κνπζνπικάλσλ. 

Ήζειαλ σζηφζν ην Ηζιάκ λα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε. Οη θπβεξλήηεο ήζειαλ λα 

είλαη κνπζνπικάλνη. Οη κνπζνπικάλνη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηξαθνχλ ζε 

άιιεο ζξεζθείεο, νχηε επίζεο νη κε-κνπζνπικάλνη κπνξνχζαλ λα πξνζειπηίζνπλ ή 

λα πξνζπαζήζνπλ λα εληάμνπλ ηνπο κνπζνπικάλνπο ζε άιιεο ζξεζθείεο.  Οη κε-

κνπζνπικάλνη έπξεπε λα θνξνχλ δηαθξηηηθφ ξνπρηζκφ (Faroqhi, 2000). 

  ε δηάθνξα κέξε, ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη κε-κνπζνπικάλνη είραλ 

αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Ίζσο ν πην ζεκαληηθφο απφ ηνπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο λα 

ήηαλ ε απαίηεζε νη Υξηζηηαλνί θαη νη Δβξαίνη λα πιεξψλνπλ έλαλ εηδηθφ θφξν, ην 

ραξάηζη (jizya), ην νπνίν φκσο δελ πιήξσλαλ αληίζηνηρα νη κνπζνπικάλνη. Ο θφξνο 

απηφο θαηαβάιινληαλ απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο Δβξαίνπο ελήιηθεο πνπ δνχζαλ 

ζηα ηζιακηθά θξάηε. Απηφο ν θφξνο ιέγεηαη φηη βαζίζηεθε ζε κηα ζπκθσλία πνπ 

ππήξμε κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ απφ ηε πξψηε θηφιαο εκέξα ηεο 

κνπζνπικαληθήο θαηάθηεζεο. Χο αληάιιαγκα δειαδή γηα ηελ αλνρή ησλ Οζσκαλψλ 
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ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηζιακηθνχ 

θξάηνπο, νη κε-Μνπζνπικάλνη ζπκθψλεζαλ λα θαηαβάινπλ ηνλ θφξν θαη λα 

απνδερζνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα ξνχρα ηνπο. Δπηπξφζζεηα ππήξρε επηπιένλ θφξνο 

γηα ηνπο κε-κνπζνπικάλνπο, ν νπνίνο θαηαβάιινληαλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ (νη κε-

κνπζνπικάλνη) λα απαιιαγνχλ απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία. ηαλ νη Μνπζνπικάλνη 

πήγαηλαλ ζηνλ πφιεκν νη κε-κνπζνπικάλνη άληξεο απαιιάζζνληαλ απφ ηελ 

ππνρξέσζε απηή θαη έκελαλ ζηα ρσξάθηα ηνπο θαη ζηηο δνπιεηέο ηνπο. Γηα αξθεηνχο, 

απηφ δελ απνηεινχζε κεηνλέθηεκα αιιά αληίζεηα επλντθή κεηαρείξηζε 

(Παληαδφπνπινο, 1975). 

 Σν ζχκθσλν ηεο αλνρήο κεηαμχ Μνπζνπικάλσλ θαη Υξηζηηαλψλ ζεσξήζεθε 

σο θαηαζηξνθή, δηφηη νη Υξηζηηαλνί πίζηεπαλ, φπσο θαη νη κνπζνπικάλνη, φηη ε δηθή 

ηνπο ζξεζθεπηηθή νκάδα έπξεπε πάληα λα έρεη ηνλ έιεγρν. Χζηφζν, γηα πνιινχο 

Υξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο, ε κνπζνπικαληθή θπξηαξρία απεηέιεζε έλα πξαγκαηηθφ 

πιενλέθηεκα, θαζψο νη βπδαληηλνί εγέηεο πνπ είραλ θπβεξλήζεη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πξηλ απφ ηελ αξαβηθή θαηάθηεζε, ζπρλά δίσθαλ ηνπο 

Υξηζηηαλνχο πνπ ζεσξνχληαλ φηη δελ είλαη Οξζφδνμνη. Γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο, 

φιεο νη αηξέζεηο ήηαλ απιά ρξηζηηαληθέο, φινη δεζκεπφληνπζαλ απφ ηνπο ίδηνπο 

λφκνπο, θαη θαλέλαο δελ δηψθνληαλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε εβξατθή δσή γλψξηζε 

άλζηζε ζε πνιιέο πεξηνρέο εθείλε ηελ πεξίνδν (Παπαζηάζεο, 1984). 

 ηαλ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ ηεηάξηνπ 

αηψλα ε Ηζιακηθή παξάδνζε ηεο αλνρήο ήδε κεηξνχζε εμαθφζηα ρξφληα. Οη 

Οζσκαλνί δηαηήξεζαλ θαη ελίζρπζαλ απηή ηελ παξάδνζε. Ζ Οζσκαληθή παξάδνζε 

ηεο αλνρήο ήηαλ βαζηζκέλε ζηελ εμππλάδα, θαζψο θαη ζηελ θαιή ζέιεζε. Ήηαλ πξνο 

ην ζπκθέξνλ ησλ Σνχξθσλ κνπζνπικάλσλ λα είλαη αλεθηηθνί κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο. 

Οη Οζσκαλνί θαηέθηεζαλ κηα κεγάιε πεξηνρή φπνπ ν πιεζπζκφο ήηαλ θπξίσο 

ρξηζηηαληθφο, ηδίσο ζηα Βαιθάληα. Γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ε ζξεζθεία ήηαλ ην 

πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Βαζηιείο θαη απηνθξάηνξεο 

ήξζαλ θαη έθπγαλ, ηα ζχλνξα άιιαμαλ, αιιά ν Υξηζηηαληζκφο παξέκεηλε. Μπνξεί ε 

θπβέξλεζε λα ήηαλ ε πεξηνπζία ησλ θπβεξλψλησλ, κηαο θαη ζπρλά νη εγέηεο 

επέβαιιαλ βαξηά θνξνινγία ζηνπο ρσξηθνχο, αιιά ε ζξεζθεία ήηαλ ηδηνθηεζία ηνπ 

ιανχ θαη ηνπ Θενχ. Δπηηξέπνληαο ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο Δβξαίνπο λα αζθνχλ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο παξαδφζεηο, νη Οζσκαλνί πξνζπαζνχζαλ λα εμαιείςνπλ έλα 

πηζαλφ ζελάξην εμέγεξζεο. Οη αγξφηεο ήηαλ απίζαλν λα επαλαζηαηήζνπλ ππέξ ελφο 
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βαζηιηά γηαηί δελ ηνπο έλνηαδε, αιιά πνιχ εχθνια ζα πνιεκνχζαλ γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο ζξεζθείαο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Οζσκαλνί δηθαίσο 

ζεσξνχζαλ, φηη αλ ε ζξεζθεία έκελε άζηθηε θαη νη θφξνη δελ ήηαλ πνιχ πςεινί, νη 

άλζξσπνη ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηε δσή ηνπο 

(ηακαηφπνπινο, 2003). 

 Γηα ηνπο Οζσκαλνχο, ε ζξεζθεπηηθή αλνρή ήηαλ κηα πγηήο βάζε γηα 

δηαθπβέξλεζε. ε φια ζρεδφλ ηα ρξηζηηαληθά θξάηε έσο ηελ ζχγρξνλε επνρή κφλν 

κία κνξθή ηεο ζξεζθείαο έγηλε δεθηή. Απηφ φκσο δελ θαηαγξάθεθε ζσζηά απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο. Έηζη ππήξμαλ πνιιέο κνξθέο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ πνπ άλζηζαλ. Μέρξη ην 

δέθαην έλαην αηψλα, νη ρξηζηηαληθέο αηξέζεηο είραλ πνιιαπιαζηαζηεί, ζηε 

Κσλζηαληηλνχπνιε ππήξραλ εθθιεζίεο γηα ηνπο Βνχιγαξνπο Οξζφδνμνπο, ηνπο 

Έιιελεο Οξζφδνμνπο, ηνπο Έιιελεο Καζνιηθνχο, ηνπο Αξκέληνπο Απνζηνιηθνχο, 

ηνπο Αξκέληνπο Καζνιηθνχο, ηνπο Ρσκαηνθαζνιηθνχο ηνπο Αζζχξηνπο Υαιδαίνπο, 

ηνπο Αγγιηθαλνχο, ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο, θαη άιινπο Υξηζηηαλνχο, θαζψο θαη 

ζπλαγσγέο ηφζν γηα εθαξαδίηηθνπο θαη Αζθελάδη Δβξαίνπο. Πην πξηλ, ππήξραλ ηξεηο 

θπξίαξρεο κε κνπζνπικαληθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο - ε Διιεληθή Οξζφδνμε, ε 

Αξκεληθή Απνζηνιηθή θαη απηή ησλ εθαξαδηηψλ Δβξαίσλ (Kσζηήο, 1991; 

Άκαληνο, 2008). 

 Σα κέιε ηεο θάζε ζξεζθείαο πξνηηκνχζαλ λα έρνπλ επαθέο κφλν κε ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ηνπο. Έηζη νη Οζσκαλνί νξγάλσζαλ ηελ δηαθπβέξλεζε ησλ πεξηνρψλ θαη 

ηε δσή γχξσ απφ ηηο αηξέζεηο. Κάζε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα (κηιιέη) θξάηεζε ηα δηθά 

ηεο ρσξάθηα, ζρνιεία, θαη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Σα κέιε ηνπ 

κηιιέη έρηηζαλ αθφκε θαη δξφκνπο, πεγάδηα, θαη θνηλνηηθά θηίξηα ζηηο δηθέο ηνπο 

γεηηνληέο. Σα κέιε ησλ κηιιέη ήηαλ ζηελ επράξηζηε ζέζε λα έρνπλ απηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηάο ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο θαη έηζη ε νζσκαληθή δηνίθεζε δελ 

είρε ιφγν λα αλακεηρζεί. Αλ ε θεληξηθή θπβέξλεζε έπξεπε λα πξνλνήζεη γηα φια 

απηά, ηα ζρνιεία, ηα ηδξχκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηα δηθαζηήξηα, θ.ιπ. νη θφξνη ζα 

έπξεπε λα απμεζνχλ θαη ηα κέιε ησλ κηιιέη θνβφληνπζαλ ην θφζηνο θαη ηελ απψιεηα 

έιεγρνπ ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Ήηαλ έλα θαιφ ζχζηεκα γηα φινπο (Kσζηήο, 1991). 

 Χζηφζν, Ζ νζσκαληθή αλεμηζξεζθία δελ ήηαλ ηέιεηα. Ζ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ήηαλ ζίγνπξα έλα κνπζνπικαληθφ θξάηνο θαη εμέθξαδε ηελ πξνηίκεζή 

ηεο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο κε πνιινχο ηξφπνπο. Μφλν θαηά ηηο ηειεπηαίεο 



 

28 

 

δεθαεηίεο ηεο απηνθξαηνξίαο νη κε-κνπζνπικάλνη επηηξεπφηαλ λα απνθηήζνπλ 

πςειά αμηψκαηα. Οη κνπζνπικάλνη αλακθίβνια αηζζάλνληαλ πεξηζζφηεξν ζαλ 

θνκκάηη  ηνπ θξάηνπο απφ φηη νη Υξηζηηαλνί. Αθξηβψο φπσο ν βαζηιηάο ηεο Αγγιίαο 

έπξεπε λα είλαη αγγιηθαλφο ρξηζηηαλφο ή φπσο ν βαζηιηάο ηεο Γεξκαλίαο έπξεπε λα 

είλαη πξνηεζηάληεο, έηζη θαη ν ζνπιηάλνο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο έπξεπε λα 

είλαη νπλίηεο Μνπζνπικάλνο. Με άιια ιφγηα, ε παξάδνζε ηεο αλνρήο δελ ζήκαηλε 

φηη νη πξνθαηαιήςεηο κεηαμχ Οζσκαλψλ Μνπζνπικάλσλ, Δβξαίσλ, Υξηζηηαλψλ 

είραλ εμαθαληζηεί. Οη Μνπζνπικάλνη ήηαλ αλακθίβνια νη πξψηνη πνιίηεο ζηελ 

Απηνθξαηνξία, κε πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη επζχλεο απφ ηνπο κε-

κνπζνπικάλνπο. Ζ παξάδνζε ηεο αλνρήο δελ ζήκαηλε ηαπηφρξνλα θαη ηζφηεηα 

(Todorova, 2000). 

 Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ ην εξψηεκα: γηαηί, αλ θαη δελ ήηαλ ηέιεηα, ε 

Οζσκαληθή παξάδνζε ηεο ζξεζθεπηηθήο αλνρήο ήηαλ ηφζν αμηνζεκείσηε; Ζ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πζηεξνχζε ζε ζχγθξηζε κε κηα δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε 

κε πιήξε ηζφηεηα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Οη ζπγθξίζεηο απηέο κπνξνχλ λα θηάζνπλ 

έσο ηε ζχγρξνλε επνρή. Ζ ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηεο αλνρήο ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία επίζεο πζηεξνχζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζεκεξηλέο θπβεξλήζεηο ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε ή ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Οη ζπγθξίζεηο απηέο βνεζνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηζηνξίαο, αιιά ζίγνπξα δελ είλαη δίθαην λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

επαηλεί θαλείο ή λα θαηαδηθάδεη ηνπο ιανχο άιισλ επνρψλ. Γηα γίλεη ε αμηνιφγεζε 

ζσζηά γηα ηνπο Οζσκαλνχο πξέπεη απηνί λα ζπγθξηζνχλ κε άιινπο ιανχο πνπ δνχζαλ 

ζηελ ίδηα πεξίνδν. Γηα εθείλε ηελ επνρή ε νζσκαληθή παξάδνζε ηεο αλνρήο, φπσο 

ήηαλ, θαίλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθή θαη αμηέπαηλε. Γελ ήηαλ ηφζν αμηνζεκείσηε επεηδή 

ήηαλ ηέιεηα αιιά ήηαλ αμηνζεκείσηε επεηδή ήηαλ φηη θαιχηεξν ππήξρε γηα εθείλε ηελ 

επνρή (αξξήο, 2008; Άκαληνο, 2008). 

 Σα νθέιε ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο δηαθξίλνληαη φηαλ ζπγθξίλεη θαλείο ηελ 

Οζσκαληθή πξαθηηθή κε φηη ζπλέβαηλε ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ επνρή. ηελ 

Δπξψπε, κφλν κία ζξεζθεία ήηαλ αλεθηή θαη κφλν ν πξνζειπηηζκφο ζε απηή 

επηηξέπνληαλ, ελψ ην ηίκεκα γηα φζνπο δηαθσλνχζαλ ήηαλ ε εμνξία ή ν ζάλαηνο. Έλα 

παξάδεηγκα ήηαλ ε Ηζπαλία, ε νπνία, φηαλ θαηαθηήζεθε απφ ρξηζηηαλνχο εγεκφλεο, 

εθδίσμε φινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο θαη ηνπο Δβξαίνπο πνπ δνχζαλ εθεί γηα αηψλεο. 

Οη Οζσκαλνί ηνπο δέρηεθαλ. Οη Δβξαίνη έδεζαλ ρξφληα δησγκψλ ζηελ Δπξψπε φκσο 

έδεζαλ εηξεληθά καδί κε ηνπο Σνχξθνπο κνπζνπικάλνπο (Braude & Lewis, 1982).  
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 Ζ πξαθηηθφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο αλνρήο ησλ Οζσκαλψλ ππήξμε επίζεο 

αμηνζεκείσηε. Σν ζχζηεκα ησλ κηιιέη ήηαλ ξεαιηζηηθφ θαη ρξήζηκν, θαζψο θαη 

εζηθφ. Χζηφζν, ήηαλ εμαηξεηηθφ θαη ην γεγνλφο φηη κηα θπβέξλεζε εθείλεο ηεο 

επνρήο, αλαίξεζε ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο πξνο φθεινο ηεο ρψξαο. Κακία δπηηθή 

θπβέξλεζε δελ ζα απνδέρνληαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα ησλ κηιιέη θαη λα 

αθήζεη εθηφο ηνπ δηθνχ ηεο ειέγρνπ ηφζεο πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο θπβέξλεζεο. Δίλαη 

δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο κηα δπηηθή θπβέξλεζε, γηα παξάδεηγκα, ην δέθαην 

πέκπην αηψλα, πνπ ζα επέηξεπε ζηνπο κε ρξηζηηαλνχο λα ιεηηνπξγνχλ ηα δηθά ηνπο 

ζρνιεία, λα αθήλνπλ ηα ρξήκαηα ζηα παηδηά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

λφκνπο (φρη ηνπ θξάηνπο), λα ζπιιέγνπλ θφξνπο γηα ηελ θαιχηεξε δηαβίσζε ηεο 

δηθήο ηνπο νκάδαο, λα νξγαλψλνπλ θαη λα αζηπλνκεχνπλ ηηο γεηηνληέο ηνπο, λα 

ηηκσξνχλ ηνπο παξαβάηεο, ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο ζηα δηθά ηνπο 

δηθαζηήξηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη δχζθνιν λα νξακαηηζηεί θαλείο κηα 

επξσπατθή θπβέξλεζε πνπ ζα επέηξεπε ζηνπο κε-Υξηζηηαλνχο λα δνπλ εηξεληθά καδί 

κε φινπο ηνπο άιινπο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα αληαλαθιάηαη ζηε γλσζηή κνίξα ησλ 

Δβξαίσλ ζηελ Δπξψπε. Γελ κπνξεί θαλείο λα κελ αλαθεξζεί θαη ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ κνπζνπικάλσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, φπνπ απηνί εθδηψρζεθαλ φηαλ 

νη Υξηζηηαλνί αλέιαβαλ ηελ εμνπζία. Ζ απφιπηε αδηαιιαμία πνπ ππήξρε γηα ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο ηθειίαο, ηεο Ηζπαλίαο ή ηεο Πνξηνγαιίαο ζήκαηλε εμνξία θαη 

δήκεπζε ησλ εδαθψλ ηνπο (Kσζηήο, 1991).  

 Οη Οζσκαλνί φκσο έδξαζαλ πάξα πνιχ έμππλα, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη 

κηα δηαθνξεηηθή νκάδα αλζξψπσλ ζα κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα βνεζήζεη ηελ 

απηνθξαηνξία ηνπο. ηαλ ν ηζπαλφο βαζηιηάο εμαλάγθαζε ηνπο Δβξαίνπο ζε θπγή, ν 

ζνπιηάλνο Μπεγηαδηλη ν δεχηεξνο (Beyazid II), θέξεηαη λα είπε φηη: "ν Ηζπαλφο 

βαζηιηάο είλαη αξθεηά ηξειφο γηα λα εμνξίζεη ηελ πην εξγαηηθή νκάδα ηνπ. Οη 

Οζσκαλνί είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ηξέια ηνπ" 

θαισζνξίδνληαο έηζη ηνπο Δβξαίνπο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ζ επηηπρία ηεο 

παξάδνζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο αλνρήο ησλ Οζσκαλψλ ήηαλ ηεξάζηηα θαη απηφ 

θαίλεηαη αθφκα θαη απφ ην γεγνλφο φηη ππήξραλ κεγάιεο ρξηζηηαληθέο θαη εβξατθέο 

θνηλφηεηεο ζηα Οζσκαληθά εδάθε κέρξη ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ επξσπατθή 

παξέκβαζε θαη ν επξσπατθφο εζληθηζκφο πξνθάιεζαλ ηε δεκία ζην ζχζηεκα απηφ 

θαη έηζη θαηαζηξάθεθε ε καθξνρξφληα εηξήλε κεηαμχ ησλ ζξεζθεηψλ πνπ 

ραξαθηήξηδε ην νζσκαληθφ ζχζηεκα (Todorova, 2000). 



 

30 

 

Κεθάιαην 4: Πεξηγξαθή ησλ ελ δσή νζσκαληθώλ κλεκείσλ 

Θεζζαιίαο αλά πόιε- Ο ξόινο θαη ε ρξήζε ηνπο 

 

Λάξηζα 

Ζ Λάξηζα πεξηήιζε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ην 1386 - 1387 θαη πάιη 

ην 1390. Χζηφζν, γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν απφ ηνπο Οζσκαλνχο ρξεηάζηεθε λα 

πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα, κέρξη ην 1423, φπνπ ηειηθά θαηαιήθζεθε απφ ηνλ 

Σνπξαράλ Μπέε. Ζ πφιε ήηαλ γλσζηή σο Γελί ερίξ-Φελεξί, «Νέα Αθξφπνιε». Σελ 

αλαθήξπμαλ πξσηεχνπζα θαη ηελ έθαλαλ ζηξαηησηηθή βάζε ησλ Οζσκαλψλ ηεο 

Θεζζαιίαο. Ζ Λάξηζα εμειίρζεθε ζε νζσκαληθή πφιε επεηδή νη πεξηζζφηεξνη 

Βπδαληηλνί θάηνηθνί ηεο ηελ είραλ εγθαηαιείςεη.   Έηζη,  ε Λάξηζα ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα θπξίσο κνπζνπικαληθή πεξηνρή. Ζ πφιε έγηλε γλσζηή γηα ηελ 

εκπνξηθή ηεο ζέζε θαηά  ην 17ν θαη 18ν αηψλα, ελψ ε έδξα ηνπ παζά ηεο Θεζζαιίαο 

κεηαθέξζεθε επίζεο εθεί ην 1770.Δμαηηίαο ηεο πιενλεθηηθήο ηεο ζέζεο ζην θέληξν 

ηεο Θεζζαιίαο αλέπηπμε κεγάιε εκπνξηθή θίλεζε θαη πνιπεζληθφ ραξαθηήξα ελψ ν 

Δβιηγηά Σζειεκπί ηελ ηνπνζεηεί κέζα ζηηο 10 θπξηφηεξεο πφιεηο ησλ Βαιθαλίσλ.  Ζ 

πφιε παξέκεηλε ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ κέρξη πνπ ε Θεζζαιία έγηλε κέξνο ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ ην 1881, κε εμαίξεζε κηα πεξίνδν φπνπ νη 

νζσκαληθέο δπλάκεηο ηελ αλαθαηέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελν-ηνπξθηθνχ 

πνιέκνπ ηνπ 1897 (Αξζελίνπ, 2010).  
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1. To Μπεδεζηέλη ηεο Λάξηζαο 

 

Σα κπεδεζηέληα ρηίδνληαλ ζε πφιεηο κε εκπνξηθφ ραξαθηήξα θαη απνηεινχζαλ 

ζεκαληηθφ ζεζκφ γηα ηηο πφιεηο. Κάζε πφιε κε εκπνξηθφ ζηνηρείν είρε ην κπεδεζηέλη 

ηεο, ηελ ιηζφθηηζηε θιεηζηή αγνξά κε ηα πθάζκαηα θαη ηα πνιχηηκα είδε. Μέζα ζην 

κπεδεζηέλη θπιάγνληαλ  αληηθείκελα αμίαο φπσο φπια, ρξπζφο, αζήκη, θνζκήκαηα 

θαη ζεκαληηθά έγγξαθα. Σν κπεδεζηέλη ιεηηνπξγνχζε θαη κε ηελ κνξθή ηξάπεδαο 

θαζψο εθεί παξαθνινπζνχζαλ ηηο ηζνηηκίεο ηνπ νζσκαληθνχ λνκίζκαηνο  κε ηα μέλα 

λνκίζκαηα, γηλφηαλ ε είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ειέγρνληαλ ε πνηφηεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ. ε αλεπηπγκέλεο εκπνξηθά πφιεηο ππήξραλ δχν ή θαη ηξία 

κπεδεζηέληα (Κσλζηαληηλνχπνιε). Έλα απφ ηα κπεδεζηέληα πνπ ππήξραλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαη πνπ ζήκεξα ζψδνληαη θάπνηα ηκήκαηα είλαη ην κπεδεζηέλη ηεο 

Λάξηζαο. 

To Μπεδεζηέλη ηεο Λάξηζαο δεζπφδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζην ιφθν ηεο 

αξραίαο αθξφπνιεο, ζηε ζεκεξηλή ζέζε «Λφθνο ηνπ Φξνπξίνπ». 

Ήηαλ κηα κεγάιε ζθεπαζηή αγνξά, πνπ θηίζζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηα 

ηέιε ηνπ 15
νπ

 κε αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα. Ζ παιαηφηεξε γλσζηή έλδεημε γηα ηελ 

χπαξμή ηεο, ηεθκεξηψλεηαη απφ ηε δεκφζηα ηνπξθηθή έθζεζε TD 36 (1506), φπνπ 

αλαθέξεηαη σο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δσξεέο ηνπ Γαδή Οκέξ Μπέε. Σν 
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Μπεδεζηέλη ζηε  Λάξηζα απνηεινχζε, απφ ηφηε, θαη γηα ηξεηο πεξίπνπ αηψλεο, ην 

δσηηθφηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο, έλα πξαγκαηηθφ θέληξν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

κε πνιιέο επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο, ελψ γχξσ απφ απηφ, νξγαλψζεθε ην εκπνξηθφ 

ηκήκα ηεο πφιεο, κε ην ηζαξζί θαη ην παδάξη (Παπαγεσξγίνπ, 2001). 

Ο Δβιηγηά Σζειεκπί ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηε Λάξηζα πεξίπνπ 1668 ζαχκαζε  

ην Μπεδεζηέλη. Πεξηέγξαςε ηελ εμαηξεηηθή ηνηρνπνηία ηνπ θαη γηα ηελ αζθάιεηα πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο εκπφξνπο θαη ζηα εκπνξεχκαηά ηνπο, έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά: 

«ηελ θαξδηά ηεο πόιεο βξίζθεηαη ην Μπεδεζηέλη, κνηάδεη κε θξνύξην, ρηηζκέλν από 

πέηξα θαη ζηεγαζκέλν κε κόιπβδν, κε βαξηέο ζηδεξέληεο πόξηεο. ε απηή ηελ ζθεπαζηή 

αγνξά, πινύζηνη έκπνξνη πνπιάλε. Δπηπιένλ, 21 εκπνξηθά καγαδηά θηινμελήζεθαλ. 

Όια απηά θαιύπηνληαη από ηνύβια» (Παπαγεσξγίνπ, 2001). 

ήκεξα κφλν νη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ηνπ Μπεδεζηέλη είλαη αθφκα νξαηνί. Ζ 

κνλαδηθή πχιε, πνπ είλαη αλνηθηή ζηηο κέξεο καο, είλαη απηή ηεο λφηηαο πιεπξάο. ην 

Μπεδεζηέλη βξίζθεηαη πξνζσξηλά θαη ε βπδαληηλή ζπιινγή αξραίσλ, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα κεηαθεξζεί πνιχ ζχληνκα ζην Νέν Γηαρξνληθφ Μνπζείν Λάξηζαο 

(Πνιέδε, 2012). 
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2. Σν νζσκαληθό ινπηξό (Büyük Hamam) 

 

 

Σα ρακάκ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πξψηα έξγα πνπ νη Οζσκαλνί θαηαζθεχαδαλ 

κφιηο θαηαθηνχζαλ κία πφιε, φπσο ην Μπέε (ινπηξά Παξάδεηζνο) Θεζζαινλίθεο, 

πνπ θηίζηεθε απφ ηνλ Μνπξάη Β΄ ην 1444.Σα νζσκαληθά ινπηξά απνηεινχλ 

θνηλσληθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα θαζψο ην λεξφ ζπληζηά 

απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο. Απνηεινχζαλ θηίξηα ηππηθά 

ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ, θαζψο ην Κνξάλη επέβαιε ηε θαζαξηφηεηα, ζεσξψληαο φηη 

έηζη εμαιείθνληαη ηα ακαξηήκαηα ηεο ςπρήο. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο χδξεπζεο, νη 

νηθνλνκηθέο ζπληζηακέλεο ηεο επνρήο, θαζψο θαη ε απνπζία ηξερνχκελνπ λεξνχ ζην 

ζπίηη ελίζρπζαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ινπηξψλ. Σα ινπηξηθά θηίζκαηα ήηαλ είηε κνλά, 

ιεηηνπξγψληαο δηαδνρηθά γηα ηα δχν θχια, είηε δηέζεηαλ δχν ηκήκαηα, φπνπ ην 

αλδξηθφ ππεξηεξνχζε ζε κέγεζνο θαη δηαθφζκεζε. Σα δεκφζηα ινπηξά 

ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ζεκεία αλαθνξάο γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηειεηνπξγίεο πνπ είραλ 

ζρέζε κε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ηνλ ενξηαζκφ επεηείσλ θαη ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. 

Δπίζεο, απνηεινχζαλ έλα δσηηθφ ρψξν ζπλαλαζηξνθήο ησλ γπλαηθψλ φπνπ εθεί 

ζπλαληνχζαλ ηηο θίιεο ηνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ γακήιηεο θαη άιιεο ζπκθσλίεο.  

(Notton, 1996). 
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ήκεξα, ηα ελαπνκείλαληα ρακάκ είλαη 76 θηίξηα -Οζσκαληθά ινπηξά ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Σα θηίξηα απηά έρνπλ εληνπηζηεί ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ 

αθξηβήο ρξνλνιφγεζή ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθή, αθνχ δελ ζψδνληαη επηγξαθέο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε εξεηπσκέλε  θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

έξεπλα.  

 

ην θέληξν ηεο αγνξάο θαη κπξνζηά ζην δξφκν πνπ νδεγνχζε ζην κπεδεζηέλη 

βξίζθνληαλ δχν ρακάκ, ην Μεγάιν θαη ην Μηθξφ (θηνπηζνχθ ρακάκ), ελψ άιια δχν 

ήηαλ πίζσ απφ ηελ αγνξά, θνληά ζηνλ Πελεηφ. Σν Μηθξφ Υακάκ έρεη θαηεδαθηζηεί 

θαη ζηε ζέζε ηνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην μελνδνρείν "Divani Palace". 

Σν Μεγάιν Υακάκ ζψδεηαη ζήκεξα θαηαθεξκαηηζκέλν αλάκεζα ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ηνπ θαη κάιηζηα ν ηξνχινο ηνπ είλαη επδηάθξηηνο 

απφ ηελ νδφ Βεληδέινπ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ καο είλαη αθφκε άγλσζηνο, ελψ απφ 

παιηφηεξεο πεγέο (ηέινπο ηνπ 19νπ αη.) γλσξίδνπκε φηη ην ινπηξφ αλήθε ζην βαθνχθη 

ηνπ ηεθέ ηνπ ετλη Γηαργηά Υακεβή Καληξή. Σν κεγάιν ινπηξφ είλαη έλα επίκεθεο  

θηίζκα κε δχν ηξνχινπο, ην νπνίν αθνινπζεί ηε βαζηθή κνξθή ηεο θάηνςεο ηνπ 

κλεκεηψδνπο ηχπνπ ησλ δεκφζησλ νζσκαληθψλ ινπηξψλ, κε ρψξνπο πνπ 

δηαηάζζνληαη γξακκηθά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα αλαηνιήο- δχζεο. ψδνληαη ηκήκαηα 

ηνπ άιινηε κεγάινπ δίδπκνπ νζσκαληθνχ ινπηξνχ κε δχν ζφινπο πνπ 

ππνβαζηάδνληαη απφ εκηρψληα. Παξνπζηάδεη αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, ηφζν ζηα 

κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία, φζν θαη ζην ζχζηεκα ζεκειηψζεσο. Σν θηίζκα 

ρξνλνινγείηαη φηη είλαη ηνπ 18νπ αηψλα, ελψ ε αξρηθή νηθνδνκηθή ηνπ θάζε αλάγεηαη 

ζηνλ 16ν αηψλα (Φχξξαο, 2008). 

Σν ινπηξφ δε γλσξίδνπκε πφηε αθξηβψο έπαςε λα ιεηηνπξγεί. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, πάλησο, ην εζσηεξηθφ ηνπ ήηαλ ήδε θαηαηεηκεκέλν θαη 

δηακνξθσκέλν ζε κηθξά καγαδηά θαη εξγαζηήξηα. Με ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο, άξρηζε 

γηα ην κλεκείν κηα πεξίνδνο απαμίσζεο, αθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λέσλ 

αλαγθψλ, δέρηεθε πνιιέο αδέμηεο κεηαζθεπέο θαη πξνζζήθεο.  
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ήκεξα φιν ην ζπγθξφηεκα ηνπ ινπηξνχ έρεη ελζσκαησζεί ζηα λεφηεξα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Σελ αίζνπζα απνδπηεξίσλ ηνπ ινπηξνχ κνηξάδνληαη ζήκεξα 

ηα θαηαζηήκαηα ζηνπο αξ. 81 έσο 85 ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ: πξφθεηηαη γηα έλα 

κεγάιν ηεηξάγσλν ρψξν, ν νπνίνο θαιχπηεηαη κε εκηζθαηξηθφ ηξνχιν, πνπ κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ (δηάκεηξνο 13κ.) ππεξέρεη ζηελ θιίκαθα ηνπ φινπ ζπγθξνηήκαηνο, 

αληαλαθιψληαο ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ρψξνπ απηνχ (Φχξξαο, 

2008). 

3. Σν Μπατξαθιί Σδακί 

 

 

 

Bξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο αγνξάο, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Παπαθιέζζα θαη 

ζζεο. Πξφθεηηαη γηα κνπζνπικαληθφ θηίζκα, πνπ δχλαηαη λα ρξνλνινγεζεί ζηηο 

αξρέο ηνπ 16νπ αη. Ολνκάζηεθε έηζη, γηαηί ιέγεηαη φηη ν ηκάκεο ηνπ ηδακηνχ απηνχ 

χςσλε κηα ζεκαία, δίλνληαο ζήκα θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηκάκεδεο ηεο πεξηνρήο λα 

θαιέζνπλ ηνπο πηζηνχο γηα πξνζεπρή (κπατξάθ ζηα ηνπξθηθά ζεκαίλεη ζεκαία).  
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Σα ελαπνκείλαληα κέξε ηνπ ηδακηνχ απνθαιχθζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 

1994 ζην ρψξν ηνπ θαηεζηξακκέλνπ απφ θσηηά δαραξνπιαζηείνπ ηνπ Γεκ. Μέγα. 

ήκεξα απφ ην ηδακί ζψδνληαη νη δχν ηνίρνη ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ, ελζσκαησκέλνη 

ζε λεφηεξε θαηαζθεπή. Έρεη σξαία πιηλζνπεξίθιεηζηε ηνηρνδνκία, φπσο ην 

Μπεδεζηέλη, κε ην νπνίν ρξνλνινγνχληαη ζηελ ίδηα πεξίνδν. Υαξαθηεξίζηεθε σο 

ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. Πξφθεηηαη γηα κνπζνπικαληθφ θηίζκα πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηεο πφιεσο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο. Αξγφηεξα ζπκπιεξψζεθε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηεκέλνπο "Μπατξαθιή Σδακί" 

κε ηελ πξνζζήθε δψλεο πξνζηαζίαο ζ' απηφ, ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Διεπζ. Βεληδέινπ, Φηιειιήλσλ, Βχξσλνο θαη 

Γήκεηξαο (Πνιέδε, 2012). 

Σν ηδακί (ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηα ηνπξθηθά:cami), είλαη ν ηφπνο ιαηξείαο 

ησλ Μνπζνπικάλσλ. ια ηα ηεξά ηεκέλε "βιέπνπλ" πξνο ηε Μέθθα. Απφ εθεί 

γίλεηαη ην θάιεζκα ηνπ κνπεδίλε πέληε θνξέο ηε κέξα, γηα λα ζπκίζεη ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο φηη είλαη ε ψξα ηεο πξνζεπρήο. πνηνο κπνξεί, πξνζέξρεηαη  ζην 

ηδακί γηα πξνζεπρή κηαο θαη ζεσξείηαη θαιχηεξν απφ ην λα πξνζεχρεηαη θαλείο κφλνο 

ηνπ (Barkey, 2013).  

Ο ξφινο ησλ ηεξψλ ηεκέλσλ(ηδακηψλ) είλαη θνηλσληθφο δεδνκέλνπ φηη ε 

νκαδηθή πξνζεπρή ζην ηδακί ζπκβνιίδεη ηελ έλσζε ησλ πηζηψλ θαη ηελ αιιειεγγχε 

πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο. ηηο πφιεηο πνπ πνιηνξθνχζαλ νη Οζσκαλνί, νη 

ρξηζηηαληθνί λανί κεηαηξέπνληαλ ζε ηεκέλε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

κηρξάκπ(εκηθπθιηθή εζνρή) κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Μέθθα θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ελφο μχιηλνπ άκβσλα, ηνπ κηλκπέξ. Ζ ελέξγεηα απηή απνδείθλπε ηελ επηβνιή ηεο λέαο 

εμνπζίαο. Βαζηθφο ρψξνο ησλ ηεκελψλ είλαη ε αίζνπζα πξνζεπρήο  

Ζ επίζεκε κέξα ιαηξείαο ζην Ηζιάκ είλαη ε Παξαζθεπή, νπφηε νη άληξεο (φρη 

φκσο νη γπλαίθεο) πεγαίλνπλ ζην ηδακί γηα λα πξνζεπρεζνχλ. πγθεληξψλνληαη ζην 

ηέκελνο έπεηηα απφ ηελ πξφζθιεζε πνπ εθθσλεί ν κνπεδίλεο. Γελ έρεη θαζηεξσζεί 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηδακηνχ, γη‟ απηφ θαη ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο πνιιέο δηαθνξέο 

ζην ξπζκφ, ην κέγεζνο θιπ. Κνηλφ ζηνηρείν πάλησο ζε φια ηα ηδακηά είλαη ε θεληξηθή 

ηεηξάγσλε αίζνπζα, φπνπ νη κνπζνπικάλνη γνλαηίδνπλ πιάη ζε ζεηξέο θνηηψληαο 

πξνο ηε Μέθθα, γη‟ απηφ θαη ε είζνδνο ζ‟ απηά είλαη ζε αληίζεηε δηεχζπλζε.  
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Μέζα ζην ηδακί δελ ππάξρνπλ εηθφλεο, φκσο αληί γη‟ απηέο ππάξρνπλ κέζα ζε 

πιαίζηα ξήζεηο απφ ην Κνξάλη. Μέζα ζε θάζε ηδακί ην «κηρξάκπ» (είδνο ηεξνχ) πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ ζε έδξα, ην «κηλκπάξ», έλαο άκβσλαο πνπ βξίζθεηαη ν Ηκάκεο θαη ην 

δάπεδν πνπ θαιχπηεηαη κε ραιηά, είλαη μερσξηζηά. Μέζα δελ ππάξρνπλ θαζίζκαηα 

θαη θεξηά. Οη κνπζνπικάλνη πξηλ εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ ηδακηνχ πξέπεη λα βγάινπλ 

ηα ππνδήκαηά ηνπο θαη λα πιχλνπλ ηα πφδηα, ηα ρέξηα θαη ην πξφζσπφ ηνπο, ζε εηδηθφ 

ρψξν έμσ απφ ην ηδακί. Ξερσξηζηφ ηκήκα ζε θάζε ηδακί απνηειεί ν κηλαξέο, απφ 

φπνπ παιηφηεξα ν κνπεδίλεο έδηλε ην θάιεζκα γηα πξνζεπρή πξνο ηνπο πηζηνχο. ηε 

ζχγρξνλε επνρή, ην θάιεζκα γηα πξνζεπρή γίλεηαη απφ κεγάθσλα πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζην κηλαξέ. Αλ θαη πιένλ δελ έρνπλ θάπνηα ρξεζηκφηεηα, νη κηλαξέδεο 

δελ αληηθαζίζηαληαη ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ αξρηηεθηνληθή αμία (Barkey, 2013).  
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4. Σν Γελί Σδακί
1
 

 

 

 

Βξίζθεηαη  ζην θέληξν ηεο πφιεο ζηελ νδφ 31εο Απγνχζηνπ. Ο θηήηνξαο θαη 

ν ρξφλνο ίδξπζεο ηνπ ηδακηνχ καο είλαη γηα ηελ ψξα άγλσζηα, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ, 

φκσο, καο παξαπέκπεη ζηνλ 19ν αηψλα. Πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ήηαλ δσξεά ηεο 

βαζίιηζζαο ιγαο ζηνπο ελαπνκείλαληεο κνπζνπικάλνπο ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. 

Δίλαη ην λεφηεξν απφ ηα ηδακηά ηεο πφιεο θαη ην κνλαδηθφ πνπ ζψδεηαη ζήκεξα ζε 

θαιή θαηάζηαζε. πλδπάδεη λενθιαζηθά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ησλ φςεσλ θαη ηνπ 

κηρξάκπ (ε ζέζε απφ φπνπ ν ηκάκεο θαηεπζχλεη ηελ πξνζεπρή) κε ην ηνπξθηθφ 

κπαξφθ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηεηξάγσλν θηίζκα κε πξνζηψν ηνμσηφ ζηεγαζκέλν κε 

                                                 
1
 http://7gym-laris.lar.sch.gr/topos/lar_arx%20mouseio.htm 
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ηξεηο ζφινπο. ηα ΝΓ ηνπ νηθήκαηνο ν κηλαξέο ζψδεηαη κέρξη ηνλ εμψζηε. Έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέν. 

Υξεζηκνπνηήζεθε σο ηφπνο πξνζεπρήο απφ ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα σο 

ην 1924, νπφηε θαη έγηλε ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. Απφ ην 1939 έσο ην 1941 

ζηέγαζε κηα κηθξή αξραηνινγηθή ζπιινγή θαη ηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε. Ζ 

αξραηνινγηθή ζπιινγή ιεειαηήζεθε ελ κέξεη ηελ πεξίνδν 1941-44. Σν θηίξην έπαζε 

δεκηέο απφ ηνπο ζεηζκνχο ησλ εηψλ 1941, 1955 θαη 1957. Δπηζθεπάζηεθε πξφρεηξα 

θαη απνθαζίζηεθε λα κεηαηξαπεί ζε αξραηνινγηθφ κνπζείν. Οη ζεηζκνί ηνπ 1980 

πξνμέλεζαλ γηα κηα αθφκε θνξά δεκηέο ζην θηίξην. Απφ ην 1983 -κεηά ηηο επηζθεπέο- 

έσο ζήκεξα ζηεγάδεηαη ζε απηφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λάξηζαο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο ρξήζεο ηνπ θαηεδαθίζηεθε ν ςειφο πεξίβνινο πνπ 

απνκφλσλε ην ηδακί απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θαη ζηε ζέζε ηνπ θηίζηεθε ηνίρνο 

κε κεηαιιηθφ θηγθιίδσκα. Δπίζεο, θαηεδαθίζηεθε έλα θηφζθη, ην νπνίν ζηέγαδε 

αλαβξπηήξην ή θξήλε, θαη δηαιχζεθαλ δχν καξκάξηλνη ηάθνη πνπ ππήξραλ ζηνλ 

απιφγπξφ ηνπ. Οηθνδνκήζεθαλ ηα άθξα ηεο ζηνάο ηνπ ηδακηνχ, γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο θπιαθίνπ θαη γξαθείνπ - απνζήθεο, ελψ, ηέινο, γηα ηελ έθζεζε ησλ 

αξραηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηίζηεθαλ κεγάια θιηκαθσηά θαηά κήθνο ησλ 

ηνίρσλ. 

Ζ ηερλνηξνπία ηνπ κηλαξέ εληππσζηάδεη. Δίλαη ρηηζκέλνο ζε ζηξηθηή ζθάια 

κε ηνχβιν θαη κάξκαξν. Ζ ηνηρνδνκία ηνπ είλαη ιίζηλε κε κηθξνχο θεγγίηεο γηα 

αεξηζκφ θαη θσηηζκφ. Σα παηήκαηα ησλ ζθαιηψλ ηνπ είλαη καξκάξηλα κνλνιηζηθά κε 

κνξθή ξηπηδίνπ (ζαλ βεληάιηα) θη αλάκεζά ηνπο παξεκβάιινληαη δχν ζεηξέο πιίλζσλ, 

ψζηε λα απνθηήζεη θάζε ζθαιί ην απαηηνχκελν χςνο. 
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5. Ππξηηηδαπνζήθε - Παιαηέο Φπιαθέο
2
 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://7gym-laris.lar.sch.gr/topos/lar_arx%20mouseio.htm 
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Ζ Ππξηηηδαπνζήθε ηνπ 18νπ αηψλα, γλσζηή θαη σο Παιηέο Φπιαθέο, 

βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Ηνπζηηληαλνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ ηεο πφιεο. Καηά ηελ 

ηνπξθηθή πεξίνδν ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππξηηηδαπνζήθε. Πξφθεηηαη γηα ιηζφθηηζην 

επίκεθεο θηίζκα απνηεινχκελν απφ ηξεηο θακαξνζθέπαζηεο αίζνπζεο. Σν θηίζκα 

απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθφ δείγκα ππξηηηδαπνζήθεο κε δίδπκε αίζνπζα.   

Υξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1830. 

Σν ηζφγεην θηίξην δηαζηάζεσλ 17,5m x 20m είλαη θαηαζθεπαζκέλν, ιφγσ ηεο 

παιαηάο ρξήζεο σο Ππξηηηδαπνζήθεο, κε εμαηξεηηθά παρείο ηνίρνπο ζε δηπιή ζεηξά, 

πάρνπο ν θαζέλαο 1,30m. Αλάκεζά ηνπο παξεκβάιιεηαη πεξηκεηξηθφο δηάδξνκνο 

πιάηνπο 0,80m ζηηο πιεπξέο κήθνπο 20m θαη 1,90m ζηελ πξφζνςε θαη ζηελ πίζσ 

πιεπξά. Δζσηεξηθά ην θηίξην, θαηά ην κήθνο ηνπ, ρσξίδεηαη κε ηνίρν ζε δχν 

ζνισηνχο ρψξνπο. Οη δχν ζνισηέο αίζνπζεο είλαη δηαζηάζεσλ 4,65m x 11,80m θαη 

4,40m x 1,80m αληίζηνηρα. ηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο, εδξάδνληαη ζνισηή θαη 

εκηζνισηή θαηαζθεπή ζηνπο δηαδξφκνπο. Σν θηίξην θέξεη μχιηλε δίξηρηε ζηέγε θαη ε 

θεληξηθή είζνδνο ηεο πξφζνςεο - ε κνλαδηθή είζνδνο ζην θηίξην - έρεη πιάηνο 1,10m. 

ηελ εμσηεξηθή πεξηκεηξηθή ηνηρνπνηία ππάξρνπλ ζπλνιηθά 12 παξάζπξα (4 ζηελ 

πξφζνςε, 4 ζηελ πίζσ φςε θαη απφ 2 ζε θάζε εγθάξζηα πιεπξά). 

Σν 2003, κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λαξηζαίσλ, 

παξαρσξήζεθε ε παιηά Ππξηηηδαπνζήθε γηα ηε δεκηνπξγία Μνπζείνπ Δζληθήο 

Αληίζηαζεο. Έλαο ρψξνο, ν νπνίνο έρεη πνιιαπινχο ζπκβνιηζκνχο, θαζψο πέξα απφ 

ηελ αξρηθή ρξήζε ηεο επί Σνπξθνθξαηίαο, κεηέπεηηα ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, ήηαλ 

θπιαθή θαη ζπλάκα θνιαζηήξην απ‟ φπνπ πνιινί άλζξσπνη, νδεγήζεθαλ ζην «Λφθν 

ηνπ Μεδνχξινπ» φπνπ θαη εθηειέζηεθαλ. 

Ζ αλαζηήισζε ηεο παιηάο ππξηηηδαπνζήθεο έγηλε απφ ην Γήκν Λαξηζαίσλ 

θαη κεηά απφ δηαξθή αγψλα (θαη κε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ Δηαηξεηψλ πιινγήο 

Γηάζσζεο Ηζηνξηθψλ Αξρείσλ) ην έξγν νινθιεξψζεθε. ηελ πξνζπάζεηα λα κείλνπλ 

αλεμίηειεο νη κλήκεο εθείλεο ηεο επνρήο έγηλαλ κφλν ειάρηζηεο κηθξνεπεκβάζεηο απφ 

ηνπο ηερλίηεο, ρσξίο λα αιινηψζνπλ ηε κνξθή ηνπ θηίζκαηνο. Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2010 

νινθιεξψζεθε ε αλαζηήισζε ηνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 

Μνπζείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο πεξηφδνπ 1941-44. 
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Σξίθαια 

 

1. Κνπξζνύκ ηδακί
3
 

 

 

Σν ηδακί ηνπ Οζκάλ αρ ή Κνπξζνχκ ηδακί (Μνιπβέλην ηδακί) βξίζθεηαη 

λφηηα ηεο πφιεο ησλ Σξηθάισλ. Δίλαη ην κφλν πνπ ζψδεηαη απφ ηα πνιιά νζσκαληθά 

ηδακηά πνπ ππήξραλ θάπνηε ζηελ πφιε. Κηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα απφ ηνλ 

Οζκάλ αρ (Osman Sah) ή Καξά Οζκάλ παζά (kara Osman Paşa), γην ηνπ Μνπζηαθά 

παζά (Mustafa Paşa, 1525/26). Ζ παξάδνζε ιέεη, φηη ν Οζκάλ αρ ήιζε ζηα Σξίθαια 

θπλεγεκέλνο θαη άξξσζηνο. Δπεηδή γηαηξεχηεθε απφ ηελ αξξψζηηα πνπ ηνλ 

ηαιαηπσξνχζε, έρηηζε ην ηδακί απηφ ζε αλάκλεζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Σν ηέκελνο 

είλαη έλα απφ ηα 76 ηδακηά θαη ην κφλν πνπ ζψδεηαη ζε ειιεληθφ έδαθνο, πνπ έρηηζε ν 

ειιεληθήο θαηαγσγήο νλνκαζηφο αξρηηέθηνλαο ηνπ 16νπ αηψλα ηλάλ ( mimar Sinan) 

(1490–1588). Ζ αθξηβήο ρξνλνινγία αλέγεξζεο ηνπ ηδακηνχ είλαη άγλσζηε. 

                                                 
3
 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5585 

  http://www.trikalacity.gr/node/13799 

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=5585
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Καηαζθεπάζηεθε πηζαλφηαηα ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα, δέθα ρξφληα πεξίπνπ πξηλ ην 

ζάλαην ηνπ Οζκάλ αρ, ηνπ νπνίνπ ε ζσξφο βξίζθεηαη ζην γεηηνληθφ ηνπξκπέ 

(καπζσιείν) απφ ην 1567/8. Υηίζηεθε ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Λεζαίνπ θαη γχξσ ηνπ 

ππήξραλ άιια ηδξχκαηα πνπ έρηηζε ν Οζκάλ αρ, φπσο ην πησρνθνκείν, ην ζρνιείν, 

ν κεληξεζέο, ην ράλη θ.ά. Απφ ηα θηίζκαηα απηά ζήκεξα έρνπλ ζσζεί κφλν ην ηδακί 

θαη ην καπζσιείν, λφηηα ηνπ ηδακηνχ (φπνπ θείηεηαη ε ζσξφο ηνπ Οζκάλ αρ), έλα 

νθηαγσληθφ θηίζκα πνπ θαιχπηεηαη κε εκηζθαηξηθφ ζφιν. ήκεξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ηνπξκπέ βξίζθνληαη αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο πεξηνρήο. Σν ηδακί είλαη θιαζζηθφ 

κλεκείν ηεο αλαηνιηθήο αξρηηεθηνληθήο θη απνηειείηαη απφ κηα ηεηξάγσλε αίζνπζα 

πξνζεπρήο πνπ ε θάιπςε ηεο γίλεηαη απφ έλα πειψξην εκηζθαηξηθφ θαη 

κνιπβδνζθέπαζην ζφιν, απ‟ φπνπ θαη ε νλνκαζία ηνπ (θνπξζνχλ = 

κνιχβη,κφιπβδνο). Έρεη δηάκεηξν 18 κ. θαη χςνο πεξίπνπ 22 κ. Δίλαη θηηζκέλν απφ 

πειεθεηέο πέηξεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηξψζεηο εξπζξψλ πιίλζσλ, κε 

ζηφρν λα έρεη ηέιεηα αθνπζηηθή. Ζ θαηεζηξακκέλε παιηφηεξα ζηνά (revak) ζηελ 

πξφζνςε, αλαζηειψζεθε πξφζθαηα. ηε ΒΓ γσλία ηνπ ηεκέλνπο ππάξρεη ν αζθεπήο 

κηλαξέο ηνπ. Σν 1993 ην ηδακί αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη είλαη κλεκείν 

πξνζηαηεπφκελν απφ ηελ UNESKO. ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρψξνο ήπησλ 

εθδειψζεσλ, φπσο εθζέζεηο έξγσλ ηέρλεο, νκηιίεο θ.α. Σν φκνξθν ζέακα 

ζπκπιεξψλνπλ ην ζηληξηβάλη πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν θαη ην άθζνλν πξάζηλν ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν. 
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2. Ο νζσκαληθόο ζηξαηώλαο ησλ Σξηθάισλ
4
 

 

 

Ο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ ΑΠΘ Παλαγηψηεο Σζνιάθεο, κε ηελ εηδηθή 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, θαηάθεξε λα αλαθαιχςεη άγλσζηεο πηπρέο ελφο 

ζεκαληηθνχ  θηηξίνπ ησλ Σξηθάισλ, ηνπ νζσκαληθνχ δηνηθεηεξίνπ, πνπ ζψδεηαη έσο 

ζήκεξα. Σν νζσκαληθφ δηνηθεηήξην ησλ Σξηθάισλ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζσδφκελα ηνπ είδνπο ηνπ, καδί κε απηά ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ εξξψλ, ηεο 

Κνκνηελήο, ηεο Μπηηιήλεο, ηεο Βέξνηαο θαη ηνπ Ρεζχκλνπ. 

Σν δηνηθεηήξην ησλ Σξηθάισλ ήηαλ έδξα πνπ άλεθε ζην πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθφ 

δηνηθεηή, ηνλ θατκαθάκε. Αθνχ ελζσκαηψζεθε ε Θεζζαιία ζην ειιεληθφ θξάηνο, 

εθείλν έγηλε έδξα ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο θαη έπεηηα ην 1904 απνηέιεζε ηελ έδξα 

ηνπ δηνηθεηεξίνπ ηνπ 5νπ πληάγκαηνο Πεδηθνχ. Απφ ην 1924 θαη κέρξη ζήκεξα 

θηινμελεί δηθαζηηθέο ππεξεζίεο. Λφγσ ηνπ φηη απνηεινχζε έδξα ηνπ δηνηθεηεξίνπ ηνπ 

5νπ πληάγκαηνο Πεδηθνχ, γηα δεθαεηίεο, ην θηίξην έρεη ζηξαηησηηθή ιεηηνπξγία. ηε 

ηνπηθή θνηλσλία είλαη γλσζηφ σο ζηξαηψλαο. ην θηίξην ππήξμε, ζηε πίζσ πιεπξά,  ε 

πξνζζήθε λέαο πηέξπγαο ησλ Γηθαζηεξίσλ. Ζ επηθνηλσλία κε ην παιηφ θηίζκα γίλεηαη 

κέζσ ελφο γπάιηλνπ δηαδξφκνπ. 

Σν πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθφ δηνηθεηήξην, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Σζνιάθε, 

θαηαζθεπάζηεθε ζηελ εθηεηακέλε αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο, λφηηα ηεο ζπλνηθίαο 

                                                 
4
 www.trikalacity.gr/uploads/pol/docs/A.3/A3.2. 
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Αξαπάηηθα, πάλσ ζηνλ παιηφ δξφκν πξνο ηε Λάξηζα, ν νπνίνο ζήκεξα νλνκάδεηαη 

Ζξψσλ Αιβαληθνχ Μεηψπνπ. Ζ αθξηβήο ρξνλνινγία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηίζκαηνο 

δελ είλαη γλσζηή, φκσο απφ ηε κνξθνινγία ηνπ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860. Ο αξρηηέθηνλαο ηνπ θηίζκαηνο 

ηνπ δηνηθεηεξίνπ ησλ Σξηθάισλ δελ είλαη δπζηπρψο γλσζηφο, ζχκθσλα κε ηνλ θ. 

Σζνιάθε. 

Σν δηνηθεηηθφ θηίξην ησλ Σξηθάισλ είλαη έλα εκβιεκαηηθφ δηψξνθν, θηηζκέλν 

κε ιίζνπο θηίξην,  δηαζηάζεσλ 45,50×22κ. Ζ ζηέγε ηνπ είλαη θαιπκκέλε κε 

θεξακίδηα, θάησ απφ ηελ νπνία πξνεμέρεη γείζν. ηε κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

ππήξραλ δπν, εθαηέξσζελ απηνχ, εγθάξζηα ηνπνζεηεκέλα ηζφγεηα θηίζκαηα 

ζηξαηησηηθψλ ζαιάκσλ, ηα νπνία γθξεκίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1930. Έλα κεζαίν 

ηκήκα ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην ηνπ πιάηνπο ηεο, 

πξνεμέρεη θαηά 2,10 κ. ηνλίδνληαο ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έγηλαλ εθηεηακέλεο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ηνπ 

θηηξίνπ, θαηά ηηο νπνίεο έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ μχιηλσλ παησκάησλ, ηεο ζηέγεο 

θαη ηνπ θιηκαθνζηάζηνπ, ελνπνηήζεθαλ νξηζκέλα γξαθεία, ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ 

αίζνπζεο Δηξελνδηθείνπ θαη Πξσηνδηθείνπ. Δπηπιένλ, έγηλε πξφζζεζε εμσηεξηθνχ 

πξνζηψνπ εηζφδνπ θαη επίρξηζκα ησλ φςεσλ. ηηο ζέζεηο απφ ηα πιαίζηα ησλ 

παξαζχξσλ θαη ηνπ δηαδψκαηνο έγηλε ζρεκαηηζκφο νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ 

ηαηληψλ ζην επίρξηζκα, κε απνηέιεζκα ηε γεληθή αιινίσζε ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ. 

Καηά ηελ πξφζθαηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ έγηλε ελίζρπζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνηρνπνηηψλ κε νπιηζκφ θαη κπεηφλ ζηελ εζσηεξηθή παξεηά, έγηλε 

αθαίξεζε φισλ ησλ επηρξηζκάησλ ησλ φςεσλ, ψζηε νη ιηζνδνκέο λα γίλνπλ νξαηέο 

θαη έγηλε θαζαίξεζε ηνπ πξνζηψνπ εηζφδνπ θαη νξηζκέλσλ πξφρεηξσλ πξνζζεθψλ 

ηεο πίζσ πιεπξάο. 

Σν πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθφ δηνηθεηήξην ησλ Σξηθάισλ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

θηίξην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο επνρήο ηνπ. Μέζα ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ ηεο πιαηείαο φπνπ βξίζθεηαη, καδί κε άιια αμηφινγα παιηά θηίξηα, φπσο 

ε Λέζρε Αμησκαηηθψλ, πνπ είλαη ρηηζκέλε απφ ιίζνπο, απνηεινχλ έλα αμηνζεκείσην 

ζχλνιν. Σν ίδην ην θηίξην κε ηηο αξκνληθέο αλαινγίεο ηνπ θαη ηηο ελδηαθέξνπζεο 

ιηζνδνκέο ηνπ απνηειεί αμηφινγν κλεκείν γηα ηελ πφιε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

ππνδεηγκαηηθή ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζή ηνπ. Θεσξήζεθε απφ ην Τπνπξγείν 
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Πνιηηηζκνχ, εθηφο απφ ηζηνξηθφ κλεκείν (απφ ηηο ειάρηζηεο θαηαζθεπέο πνπ 

ζψδνληαη πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο) θαη σο έξγν ηέρλεο, κε ηνλ 

ραξαθηήξα ιηηφηεηαο θαη πνπ παξνπζηάδεη. Υαξαθηεξίζηεθε απφ ην 1982 σο 

δηαηεξεηέν, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζηαζία θαη αλάδεημε. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Σζνιάθε, ηα θηίζκαηα, φπνπ θηινμελνχληαλ νη 

νζσκαληθέο αξρέο ήηαλ γλσζηά κε ηελ νλνκαζία σο θνλάθηα ηεο δηνηθεηηθήο ή 

γαηνθηεκαηηθήο πινπηνθξαηίαο. Ήηαλ θηηζκέλα ήδε απφ ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο 

ηνπξθηθήο θαηάθηεζεο σο νηθίεο θαη, παξάιιεια, σο θέληξα εμνπζίαο ησλ ηνπηθψλ 

κπέεδσλ θαη αμησκαηνχρσλ. Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηζκάησλ απηψλ 

αθνινπζνχζαλ ηε γλσζηή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή κε, ηα ραγηάηηα, ηνπο ειηαθνχο 

θαη ηνλ εκπινπηηζκέλν εζσηεξηθφ δηάθνζκν. Κνλάθηα ππήξραλ ζε φια ηα δηνηθεηηθά 

θέληξα ηεο απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, άιινηε νξγαλσκέλα θαη 

πεξηηεηρηζκέλα θαη άιινηε ζε ρσξάθηα ή ζε ηζηθιηθν-ρψξηα. ήκεξα, ειάρηζηα απφ 

απηά ζψδνληαη θαη κφλν απφ πιεξνθνξίεο πεξηεγεηηθψλ ρξνληθψλ θαη δσγξαθηθέο 

απεηθνλίζεηο κπνξεί λα γίλεη αλαζχλζεζε ηεο κνξθήο ηνπο. 

Μέρξη ην 1770, ηα Σξίθαια ήηαλ ε έδξα ηνπ νκψλπκνπ ζαληδαθίνπ ηνπ 

παζαιηθίνπ ησλ Ησαλλίλσλ, ζην νπνίν ππάγνληαλ νιφθιεξε ε Θεζζαιία. Με ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λάξηζαο, νη πηέζεηο ησλ ηνπηθψλ αμησκαηνχρσλ(κπέεδεο) 

θαη δηάθνξνη άιινη ζηξαηησηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νδήγεζαλ ζηε 

κεηαθνξά ηεο έδξαο ζηε Λάξηζα, φκσο ε παιηά νλνκαζία σο “ζαληδάθη Σξηθάισλ” 

έκεηλε κέρξη ηα ηέιε ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

ηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ Αιή παζά ζηε Θεζζαιία, ηα Σξίθαια 

απνηεινχζαλ κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή έδξα. Οη γηνη ηνπ Αιή παζά 

Βειή θαη Μνπρηάξ θαηαζθεχαζαλ ηελ πεξίνδν απηή ζηελ πφιε δχν ζαξάγηα ζηηο 

ζπλνηθίεο Δζθί αξάη θαη Αξαπάηηθα Σα εξείπηα απηψλ ππήξραλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 

20νχ αηψλα. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ην δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ησλ 

Σξηθάισλ βξηζθφηαλ εθεί πνπ είλαη ε ζεκεξηλή θεληξηθή πιαηείαο ηεο πφιεο, φπνπ 

εθηφο απφ ην ηδακί ηνπ Σνπξαράλ κπέε, ππήξραλ νξηζκέλα δηνηθεηηθά θηίξηα, θαζψο 

θαη ηα θνλάθηα ησλ κπέεδσλ-ηνπαξρψλ. ηελ πεξηνρή γίλνληαλ επίζεο ηα δηάθνξα 

εβδνκαδηαία παδάξηα θαη ηα εηήζηα εκπνξηθά παλεγχξηα. Σνλ Σνπξαράλ κπέε ηνλ 

απνθαινχζαλ θαηαθηεηή ηεο πφιεο θαη ην νκψλπκν ηδακί είρε θαηαζθεπαζηεί απφ 
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ηνλ ίδην ή απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ πξνο ηηκήλ ηνπ. χκθσλα κε πεγέο, νη Σνχξθνη 

είραλ ηε ζπλήζεηα ηεο δηαηήξεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ πνπ 

έξρνληαλ ζηελ θαηνρή ηνπο. Πηζαλφηαηα ε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ήηαλ  ην 

εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο απφ ηε βπδαληηλή επνρή. 

Σν β‟ κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα νη ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Βφξεηαο Διιάδαο άθκαδαλ. Με ηελ ίδξπζή ηνπ ην Νενειιεληθφ Κξάηνο απφ ηε κηα 

θαη νη Μεηαξξπζκίζεηο ησλ Σαλδηκάη απφ ηελ άιιε, κε ηα δηαηάγκαηα Υάηηη ζεξίθ 

ηνπ 1839 θαη Υάηηη ρνπκαγηνχλ ηνπ 1856 βνήζεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ θαη έγηλε πιένλ θαλεξφ ην φηη νη Έιιελεο ππεξείραλ έλαληη 

ησλ Σνχξθσλ. 

Οη Σνχξθνη, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, είραλ αξρίζεη λα θηίδνπλ ζχγρξνλα 

δηνηθεηηθά θηίζκαηα, κε ηζρπξέο ιηζφθηηζηεο ηνηρνπνηίεο θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο. ηα θηίξηα απηά πεξηιακβάλνληαλ, ηεισλεία, 

ζηξαηψλεο, ηαρπδξνκηθνί θαη ηειεγξαθηθνί ζηαζκνί, ππνθαηαζηήκαηα γεσξγηθήο 

ηξάπεδαο, αζηπλνκηθνί ζηαζκνί, θπιαθέο, αιιά θαη δηνηθεηήξηα. Σα δηνηθεηήξηα, 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρηηδφηαλ ζπλήζσο ζε θεληξηθή ζέζε θαη 

μερψξηδαλ απφ καθξηά. 
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3. Σν ρακάκ ηεο νδνύ αξάθε ζηα Σξίθαια
5
 

 

 

 

                                                 
5
 www.trikalacity.gr/uploads/pol/docs/A.3/A3.2. 
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Σν ρακάκ ηεο νδνχ αξάθε, δηαηεξείηαη ίδην έσο θαη ζήκεξα. Δίλαη έλα απιφ 

θηίζκα θπβηθνχ ζρήκαηνο κε ηξεηο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. ηαλ απνκαθξχλζεθε ε 

ςεπδνξνθή έγηλε ε απνθάιπςε ηεο επηζηέγαζεο ηνπ θηίζκαηνο ε νπνία απνηειείηαη 

απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ζφινπο. Δμσηεξηθά ππάξρνπλ ηξεηο πφξηεο θαη δηαθξίλεηαη θαη 

έλα άλνηγκα κε νμπθφξπθν ηφμν, ελψ εζσηεξηθά ππάξρνπλ ηξία αλνίγκαηα ζην 

βφξεην κέξνο ρσξίο έμνδν. Ζ ηνηρνπνηία ηνπ απνηειείηαη απφ ζεηξέο πιίλζσλ πνπ 

ελαιιάζζνληαη κε κεγάινπ κεγέζνπο δφκνπο απφ ςακκίηε, νη νπνίνη πεξηθιείνληαη 

απφ νπηφπιηλζνπο. Ζ ζηέγε απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε επηθεξάκσζε απφ 

ρεηξνπνίεηνπο θεξάκνπο βπδαληηλνχ ηχπνπ ελψ θάησ απφ ηε ζηέγε ππάξρεη νδνλησηή 

ηαηλία απφ ζπκπαγείο νπηφπιηλζνπο. ην θηίξην ζηεγάδεηαη ζήκεξα θέληξν 

δηαζθέδαζεο. 
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Φάξζαια  

 

Ιξελί Σεθέο
6
 

 

 

 

Ο Ηξελί ηεθέο, ή Νηνπξκπαινχ ηεθέο θαη ζήκεξα «ηεθέο ησλ Αζπξνγείσλ» 

ήηαλ έλαο αιβαληθφο ηεθέο (κνπζνπικαληθφ κνλαζηήξη), πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ησλ Φαξζάισλ, ζην άιινηε ρσξηφ Ηξελί, ζήκεξα ιέγεηαη Άλσ Αζπξφγεηα. 

Ο ηεθέο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζε κηα θαηάθπηε ηνπνζεζία πξνο ηηκήλ ηνπ δεξβίζε 

Νηνπξκπαινχ, απφ φπνπ θαη ην φλνκά ηνπ. Τπνινγίδεηαη φηη πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζηεθε πεξίπνπ ην 1770, απφ Έιιελα κνλαρφ θαη αξγφηεξα θαηαιήθζεθε 

απφ Μεβιεβήδεο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζε θάπνηα επίζεκε δηέιεπζε 

βαζηιηά ή πξσζππνπξγνχ απφ ηελ πεξηνρή βξέζεθε λα θαηνηθείηαη απφ 6 Αιβαλνχο 

                                                 
6
 http://www.dimosfarsalon.gr/culture/aksiotheata-mnhmeia/thriskeutika-mnimeia/albaniki-moni-tekes-

ntourmali 
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ππεξήιηθεο δεξβίζεδεο ππφ ηνλ εγνχκελφ ηνπο Κηαμήκ Μπακπά. Ο ηεθέο δηέζεηε θαη 

πξνζσπηθφ άλσ ησλ 20 αηφκσλ, γηα δηάθνξεο εξγαζίεο εζσηεξηθέο, εμσηεξηθέο 

αγξνηηθέο. Οη δεξβίζεδεο ηνπ Ηξελί ηεθέ ήηαλ πνιχ θηιφμελνη. Έμσ απφ ηνλ απιφγπξν 

ηνπ ηεθέ ππήξρε έλα κηθξφ ηδακί πνπ ιεγφηαλ «ηδακί Νηνπξκπαινχ», ην νπνίν ήηαλ 

πξψελ ρξηζηηαληθφ θηίζκα, μσθιήζη, ηηκψκελν ζην φλνκα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ Ηξελί ηεθέ είραλ θαηαθχγεη απφ ην 1925 πνιινί ζεκαίλνληεο 

Αιβαλνί, ερζξηθά δηαθείκελνη πξνο ηνλ Αιβαλφ βαζηιηά Αρκέη Εψγνπ, πνπ ηνπο 

θαηαδίσθε. ήκεξα ν ηεθέο ησλ Αζπξνγείσλ ειάρηζηα ζπκίδεη ηελ αιινηηλή ηνπ 

δφμα. Πξφθεηηαη γηα έλα ηειείσο εγθαηαιειεηκκέλν δηψξνθν θηίζκα, πεξίπνπ 7Υ10 

κ., ηνπ νπνίνπ παξάζπξα, πφξηεο θαη εζσηεξηθφ ραγηάηη έρνπλ θαηαζηξαθεί, ε δε 

ζθεπή ηνπ έρεη ζρεδφλ θαηαξξεχζεη. Γηαηεξείηαη φκσο ζε θαιή θαηάζηαζε ην ηδακί 

ηεο κνλήο θαη θάπνηνη ηάθνη δεξβίζεδσλ γχξσ απφ απηφ. 

ην Ηζιάκ νη κνπζνπικάλνη κπζηηθηζηέο ή θαη αζθεηέο γλσζηνί σο 

δεξβίζεδεο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νζσκαληθή θνηλσληθή δσή. Οη ιεγφκελνη 

δεξβίζεδεο, κνπζνπικάλνη κνλαρνί, αλήθαλ ζε δηάθνξα κπζηηθηζηηθά ηάγκαηα κε 

δνκή θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. Μέιε ησλ κπζηηθηζηηθψλ ηαγκάησλ ζπλαζξνίδνληαλ 

ζε κία εζηία ή ηεθέ γηα λα ηειέζνπλ ηελ νκαδηθή πξνζεπρή θαη δηάθνξεο ιαηξεπηηθέο 

πξαθηηθέο. Οη ηεθέδεο ζεσξνχληαη ηεξνί ρψξνη δηφηη ζηα ζπγθξνηήκαηα ησλ ηεθέδσλ 

ππήξραλ καπζσιεία ησλ ηδξπηψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη ηεξά. 

Δπίζεο, πεξηιάκβαλαλ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη πξνζεπρήο, μελψλεο θαη άιια 

βνεζεηηθά θηίξηα φπσο καγεηξεία, ζηάβινη, θνχξλνη. Πνιινί ηεθέδεο πεξηιάκβαλαλ 

δσκάηηα γηα απηφλ πνπ εγνχηαλ ην ηάγκα θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, ρακάκ θαη απνρσξεηήξηα.(Quataert,2006)  
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Διαζζόλα 

 

Σν ηδακί ηεο Διαζζόλαο
7
 

 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ (1897) ηα ζηξαηεχκαηα ησλ 

ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ έζεζαλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο ηε Λάξηζα θαη εγθαηέζηεζαλ ζηελ 

Διαζζφλα ην θεληξηθφ ζηξαηεγείν ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Οη Σνχξθνη γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο αλάγθεο αλήγεηξαλ ηδακηά ζε δεζπφδνπζεο 

ηνπνζεζίεο ηεο πεξηνρήο. Σν κφλν πνπ πθίζηαηαη κέρξη θαη ζήκεξα είλαη εθείλν ζηελ 

πεξηνρή Βαξψζη. Σν ηδακί ηεο Διαζζφλαο απνηειεί έλαλ ζξεζθεπηηθφ λαφ (ηέκελνο), 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Διαζζφλαο, θνληά ζηνλ πνηακφ 

Διαζζνλίηε θαη απέρεη ειάρηζηα απφ ηνλ εζληθφ θφκβν Λάξηζαο-Κνδάλεο. Θεσξείηαη 

φηη έρεη θηηζηεί γχξσ ζην 1897. Ο Μηλαξέο ηνπ έπαςε λα πθίζηαηαη ην 1961, κηαο θαη 

θαηέπεζε. Σν ηδακί έρεη κηα ηεηξάγσλε αίζνπζα πξνζεπρήο δηακέηξνπ 6 κέηξσλ, ε 

νπνία θαιχπηεηαη απφ ζφιν. Ο ζφινο ζηεξίδεηαη ζε νθηαγσληθφ ηχκπαλν πνπ 

                                                 
7
 http://www.elassona-city.gr/istoria/istoria-elassonas.html 
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επηθάζεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ. Σν κηρξάκπ, πνπ δηαζψδεηαη, είλαη 

δηαθνζκεκέλν κε κνπθαξλάο θαη θπηηθά ζέκαηα. Σν κηκπάξ δελ πθίζηαηαη πηα. ην 

ηδακί απηφ δελ ππήξρε εμψζηεο. Ζ θσηαγψγεζε ηνπ θηηξηνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

δεθανρηψ παξάζπξα πνπ έρεη: ηέζζεξα ηνμνεηδή βξίζθνληαη ζην ηξνπιαίν ηχκπαλν 

θαη ηα ππφινηπα δεθαηέζζεξα, παξαιιειφγξακκνπ ζρήκαηνο, εγγεγξακκέλα ζε 

νμπθφξπθν ηφμν, είλαη θαγθειφθξαρηα. Πξνζηψν, ινηπέο βνεζεηηθέο ζηνέο θαη 

θξήλε δελ πθίζηαηαη. Ξερσξηζηφ ζηνηρείν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή ζηήξημε 

ηνπ ηξνχινπ ζπληζηνχλ νη ηέζζεξηο ηνμσηέο αληεξίδεο ζηηο γσλίεο ηεο ζηέγεο. Απφ ην 

κηλαξέ, πνπ βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηνίρν, ζψδεηαη κνλάρα ε βάζε ηνπ, ε νπνία 

είλαη θηηζκέλε κε πέηξα θαη θέξεη δηαθφζκεζε απφ κνπθαξλάο. Σν ηδακί έρεη κηα 

βνξεηνδπηηθή είζνδν πάλσ απφ ηελ νπνία ππάξρεη επηγξαθή. Δίλαη επίζεο γλσζηφ ην 

φηη ζηνλ ρψξν παιαηφηεξα ππήξρε λεθξνηαθείν, ην νπνίν φκσο δελ πθίζηαηαη 

ζήκεξα. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ελ ιφγσ ηδακηνχ είλαη άμηα ζαπκαζκνχ. ην ηξφπν πνπ 

ην θηίζκα έρεη θαηαζθεπαζηεί θπξηαξρεί ε ζπκκεηξία, ε γεσκεηξηθφηεηα ησλ φγθσλ 

θαη ησλ αλνηγκάησλ θαη ε ζρεηηθή ιηηφηεηα ησλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε δηάζηαζε κνξθήο/θαηαζθεπήο, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ θηηζκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο νζσκαληθήο 

αξρηηεθηνληθήο. Ζ νξγάλσζε εζσηεξηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα, ζε γεληθέο 

γξακκέο θαη ζπκβαδίδεη κε ηα νξγαλσηηθά πξφηππα παξφκνησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θηηζκάησλ ηεο κνπζνπικαληθήο ιαηξείαο. Σν ηδακί ηεο Διαζζφλαο είλαη 

αλαθαηληζκέλν θαη έρεη γίλεη απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαζψο αλακέλεηαη ζην 

κέιινλ λα θηινμελήζεη ηα επξήκαηα ηεο αξραηνινγίαο ηεο πεξηνρήο. 
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Γήκνο Σεκπώλ 

 

Σν καπζσιείν (ηεθέο) ηνπ Υαζάλ Μπακπά
8
 

 

 

 

Γηα ην καπζσιείν (ηεθέο) ηνπ Υαζάλ Μπακπά ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ 

Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ εμέδσζε αλαθνίλσζε φηη ζα αλαιάκβαλε ηελ 

απαιινηξίσζε ησλ θηηζκάησλ γχξσ απφ ην ρψξν ηνπ. Ο ηεθέο αλήθεη ζηε πεξηθέξεηα 

ηνπ Γήκνπ Σεκπψλ, εθηείλεηαη πεξί ηα 3.173,12 ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ απαιινηξίσζε 

γίλεηαη γηα αξραηνινγηθνχο ζθνπνχο. Σν κλεκείν είλαη επί ηελ δηθαηνδνζία ηεο 7εο 

Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ Λάξηζαο. Ζ αξραηνιφγνο ηεο Δθνξείαο, θ. Άλλα 

Γηαινχξε αλαθέξεη φηη: «Η απαιινηξίσζε ησλ αθηλήησλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ καπζσιείνπ ηνπ Υαζάλ Μπακπά, ηδξπηή ηνπ νκώλπκνπ 

                                                 
8
 www.archaiologia.gr/blog 
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ηεθέ.» Ζ ηνπνζεζία ηνπ ηεθέ ηνπ Υαζάλ Μπακπά είλαη ζηηο παξπθέο ηνπ νηθηζκνχ 

ησλ Σεκπψλ θαη ζηηο φρζεο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ.  

ε απηφ ην κνλαζηήξη θαηνηθνχζε ην ηάγκα ησλ κπεθηαζήδσλ δεξβίζεδσλ, 

ηνπ νπνίνπ ην δφγκα είλαη θάηη κεηαμχ ηνπ κσακεζαληζκνχ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 

Σν ηάγκα ππήξρε απφ ην 15ν αηψλα θαη θαηά ην 16ν αλαπηχρζεθε ζηηο λέεο 

θαηαθηήζεηο εθηφο Μ. Αζίαο. Απηφ ζπλέβε επεηδή ν ηξφπνο δσήο ησλ κπεθηαζήδσλ 

είρε θηιειεχζεξα θαη αληηθνκθνξκηζηηθά ζηνηρεία. Ζ θαηαζθεπή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ηεθέδσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα έγηλε θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη απηφο ησλ Σεκπψλ. Ο Υαζάλ Μπακπά ήηαλ απηφο πνπ ίδξπζε ηνλ 

νκψλπκν κνπζνπικαληθφ νηθηζκφ. Απηφο ν νηθηζκφο ήηαλ ην βπδαληηλφ Λπθνζηφκην 

πξνγελέζηεξα.  

Ο Υαζάλ Μπακπά κε ην ζάλαηφ ηνπ θαζηεξψζεθε σο πξνζηάηεο άγηνο 

(κπακπά) θαη ηνπ απνδφζεθαλ πνιιέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Τπήξμαλ θαη άιινη 

κπεθηαζήδεο δεξβίζεδεο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, κε ην φλνκα Υαζάλ Μπακπά, ησλ 

νπνίσλ νη ηάθνη βξίζθνληαη δηάζπαξηνη θαηά κήθνο ηεο ηφηε νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Δπεηδή ζεσξνχληαλ ζαπκαηνπξγφο άγηνο ησλ κνπζνπικάλσλ 

πξνζθπλεηψλ, ζπλέξξεαλ θαηά ρηιηάδεο, θπξίσο γπλαίθεο πνπ επηζπκνχζαλ λα 

θάλνπλ παηδηά..  

Παξφια απηά, ην φιν κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα θαηαζηξάθεθε νπθ νιίγεο 

θνξέο ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ, θπξίσο απφ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο, έηζη ψζηε ζηε 

ζχγρξνλε επνρή λα ππάξρεη κφλν, ζχκθσλα κε ηελ θ. Γηαινχξε: «Ο ηνπξκπέο ή 

καπζσιείν ηνπ ηδξπηή Υαζάλ Μπακπά, ηα καγεηξεία ησλ μελώλσλ θαη ηκήκα ηεο 

αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ πεξηβόινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ελζσκαησκέλν ζηνλ πεξίβνιν 

ηνπ ζύγρξνλνπ λεθξνηαθείνπ ηνπ ρσξηνύ». Αλαιπηηθφηεξα ε θ. Γηαινχξε ππνζηεξίδεη 

φηη: «ύκθσλα κε θαξη-πνζηάι (ηέιε 19νπ-αξρώλ 20νπ αη.) ν ηεθέο ησλ Σεκπώλ 

απνηεινύζε εθηεηακέλν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα πνπ πεξηειάκβαλε νξζνγώλην ηδακί κε 

κηλαξέ, ζνισηό κνιπβδνζθέπαζην καπζσιείν, μελώλεο πξνζθπλεηώλ, ζην πίζσ (λόηην) 

κέξνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα ζσδόκελα κέρξη ζήκεξα καγεηξεία, θαη ηέινο θαηνηθίεο 

δεξβίζεδσλ κε ζέα πξνο ηνλ Πελεηό».  

Σν καπζσιείν είλαη κηα ηεηξάγσλε θαηαζθεπή κε ζφιν κε θηνλνζηήξηθην 

ζνινζθεπέο πξφππιν, θαη κεηαγελέζηεξν νξζνγψλην πξφζθηηζκα. ην πξφππιν, ην 

νπνίν ζψδνληαλ έσο θαη ην 1930, ε αθαίξεζε ησλ καξκάξηλσλ θηφλσλ ηνπ ην 
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νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε. Ο ηξνχινο έρεη θαηαζθεπαζηεί κε πιίλζνπο θαη ήηαλ 

θαιπκκέλνο κε θχιια κφιπβδνπ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ καπζσιείνπ ήηαλ επηρξηζκέλν 

θαη έθεξαλ γξαπηφ δηάθνζκν, απφ ιεπθφ θπηηθφ δηάθνζκν ζε καχξν θφλην. Ζ 

ρξνλνινγία αλέγεξζεο ζχκθσλα κε ην ηχπν θαη κνξθνινγία ηνπνζεηείηαη ζηνλ 15ν-

16ν αηψλα, ελψ ην αλαηνιηθφ θηίζκα πηζαλφηαηα θαηαζθεπάζηεθε πξνο ηα ηέιε ηνπ 

17νπ θαη πηζαλφλ ζρεηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ θ. Γηαινχξε: «κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ηεθέ θαη ηελ εμαζθάιηζε πεξηζζόηεξνπ ρώξνπ, δεδνκέλεο ηεο πνιπεηνύο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ». Σν 1987, δφζεθε έγθξηζε κε αξηζκφ 3959/33/19-1-87 Απφθαζε Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, ε ρσξίο θφζηνο παξαρψξεζε ηνπ καπζσιείνπ, κε έθηαζε 300 η.κ., 

ζηελ 7ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ Λάξηζαο. Σν ππφινηπν ζπγθξφηεκα ηνπ 

ηεθέ, κε εμαίξεζε ην αλαηνιηθφ ηκήκα, φπνπ εθεί θαηνηθνχζαλ νη δεξβίζεδεο  δφζεθε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θνηλφηεηαο ησλ Σεκπψλ γηα ρξήζε λεθξνηαθείνπ, ή σο εθηάζεηο 

γηα θαιιηέξγεηεο ηδησηψλ.  

Σν 2009 ν αξρηηέθηνλαο θ. Η. Βιαρνζηέξγηνο θαη ε αξραηνιφγνο θ. Άλλα 

Γηαινχξε ζπλέηαμαλ κηα κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ ηεθέ θαη ην πσο ζα 

δηακνξθψλνληαλ ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ, ζέινληαο λα πξνζηαηέςνπλ θαη λα 

αλαδείμνπλ ην κλεκείν. Έηζη πξφηεηλαλ ηελ απαιινηξίσζε ηνπ λνηίνπ θαη 

αλαηνιηθνχ ρψξνπ ηνπ ηεθέ, καδί κε ηα καγεηξεία, ηα νπνία ήζειαλ επίζεο 

απνθαηάζηαζε. Με ηελ ελέξγεηα ηεο απαιινηξίσζεο ζα ππάξμεη ε εμαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ζην κλεκείν θαη ηεο δεκηνπξγίαο ειεχζεξνπ αλνηρηνχ ρψξνπ γηα ηε 

θηινμελία ήπησλ εθδειψζεσλ, κε ζέα ην κλεκείν. χκθσλα κε ηελ θ. Γηαινχξε, «ην 

παξαθείκελν θηίζκα ησλ καγεηξείσλ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο ζηεξεσζεί θαη απνθαηαζηαζεί, σο ρώξνο έθζεζεο θσηνγξαθηθνύ 

πιηθνύ, ζρεηηθνύ κε ηελ ηζηνξία θαη ηε κνξθή ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ηεθέ, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, σο κνλαζηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ηάγκαηνο 

ησλ κπεθηαζήδσλ δεξβίζεδσλ». 
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Σύξλαβνο  

 

To ρακάκ ηνπ Σπξλάβνπ
9
 

 

 

 

Σν ηνχξθηθν ρακάκ, ην νπνίν έρεη γπάιηλε ζνισηή ζηέγε είλαη ρηηζκέλν ην 

1425 θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην δηάζεκα θαη αμηνζεκείσηα κλεκείν ηεο πεξηνρήο. 

Σν ρακάκ ηνπ Σπξλάβνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αθφκε θαη ζήκεξα θαη 

δηαηεξείηαη ζε αξθεηά θαιή θαηάζηαζε. Σν ηνχξθηθν ρακάκ, ρηηζκέλν κε ιίζνπο, 

είλαη ην κνλαδηθφ κνπζνπικαληθφ θηίζκα πνπ ζψδεηαη ζηελ πεξηνρή. Σν θηίζκα 

απαξηίδεηαη απφ δχν κεγάιεο ηεηξάγσλεο θαη δχν επηκήθεηο ζην ζρήκα αίζνπζεο, πνπ 

έρνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο δηάζηαζε 15,80 Υ 16κ. Οη ηεηξάγσλεο αίζνπζεο θαιχπηνληαη 

κε ηξνχιν, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε εκηρψληα, ελψ νη επηκήθεηο αίζνπζεο θαιχπηνληαη 

απφ θακάξεο (θεξακνζθεπείο). 

                                                 
9
 http://greektips.gr/index.php/proorismos/athina/athinaikes-gonies/itemlist/tag 
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Πιαηύθακπνο  

 

Σν ρακάκ ηνπ Πιαηύθακπνπ
10

 

 

 

 

Ζ ηνπνζεζία ηνπ ρακάκ είλαη θνληά ζηε Λάξηζα. Δίλαη έλα κηθξφ ρακάκ (ην 

κνλαδηθφ κηθξφ) ζθεπαζκέλν κε ζφιν.  Βέβαηα είλαη εξεηπσκέλν: θνκκάηηα ησλ 

ζφισλ θαη ησλ ηνηρίσλ είλαη γθξεκηζκέλα. Έρεη ηελ ίδηα θιαζζηθή δηάηαμε κε ηα 

ππφινηπα ινπηξά: απνδπηήξηα, ςπρξή αίζνπζα θαη θπξίσο ινπηξφ. Έρεη ηέζζεξηο 

ςπρξνχο ζαιάκνπο θαη κηα κεγάιε ζεξκή αίζνπζα, πνπ είλαη ζνινζθεπαζκέλα. Οη 

ζφινη ηνπ, νη νπνίνη είλαη ζηεξηγκέλνη απφ νθηάγσλν ηχκπαλν, έρνπλ, φπσο θαη ζε 

παξφκνηα θηίζκαηα, κηα ζεηξά απφ νπέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή θσηηζκνχ 

θαη εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ.  Δίλαη εηνηκφξξνπν κέρξη ην χςνο ηεο ζηέγεο. 

  

                                                 
10

 http://srv1-7gym-irakl.ira.sch.gr/7oGymnasio/OldWebSite/programmata/mnimeia99/tzamia.pdf 
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1. Η ππξηηηδαπνζήθε ηνπ Βόινπ 

 

Ζ ππξηηηδαπνζήθε ηνπ Βφινπ βξίζθεηαη ζηα "Παιαηά", ζηελ νδφ 

Μεηξνπνιίηνπ Γξεγνξίνπ. Δίλαη έλα εκηεξεηπσκέλν θηίζκα κε πνιχ ηζρπξή 

ηνηρνπνηία. Ήηαλ εθαπηφκελν ζην ηείρνο θαη πηζαλψο απνηεινχζε ηκήκα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο παξαθείκελεο πχιεο κε ην φλνκα "Καξά-Καπνχ" (Παπαραηδήο, 

2015). 
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Βειεζηίλν 

 

Σν πδξαγσγείν ηνπ Βειεζηίλνπ
11

 

 

 

 

Σν πδξαγσγείν ηνπ Βειεζηίλνπ είλαη ην κνλαδηθφ θηίζκα ηνπ είδνπο ηνπ, πνπ 

ζψδεηαη ζηε Θεζζαιία. Αλαθαιχθζεθε θαηά ηκήκαηα ζηε ζέζε Κξάλνβν, ε νπνία 

βξίζθεηαη λφηηα ηνπ Βειεζηίλνπ θαη ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηε κέζε νζσκαληθή 

πεξίνδν (17-18νο αηψλαο). Δίλαη έλαο ζθεπαζκέλνο αγσγφο πνπ μεθηλάεη απφ κηα 

πεγή, αθνινπζεί ηελ πνξεία ελφο ρεηκάξξνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ θσκφπνιε ηνπ 

Βειεζηίλνπ, φπνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ζσλφληνπζαλ νη δχν θξήλεο πνπ έδηλαλ 

λεξφ ηνπο ζηνπο Βειεζηηληψηεο. ήκεξα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη 

νξαηφ απφ πνιιά ζεκεία. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο είλαη νη θακάξεο ηνπ πδξαγσγείνπ, 

                                                 
11

 http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/IC_EPKA.pdf 
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δειαδή ηα ζηελά ηφμα, πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδνληαλ ν αγσγφο δηαζρίδνληαο ηελ θνίηε 

ηνπ ρεηκάξξνπ.  
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Καξδίηζα 

 

1. Η ηνμσηή ιίζηλε γέθπξα ηνπ Μνζρνινπξίνπ
12

 

 

 

 

Ζ ηνμσηή ιίζηλε γέθπξα ηνπ Μνζρνινπξίνπ ρξνλνινγείηαη πηζαλφηαηα ζηελ 

πξψηκε νζσκαληθή πεξίνδν θαη είλαη ην θαιχηεξα δηαηεξεκέλν νζσκαληθφ κλεκείν 

ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο. ηα ΒΓ ηεο ππήξρε ην κπεδεζηέλη ηνπ Μνζρνινπξίνπ, ην 

νπνίν δε ζψδεηαη. Πνιιέο γέθπξεο  θηίζηεθαλ επάλσ ζηα εξείπηα παιαηφηεξσλ  

βπδαληηλψλ ή ξσκατθψλ, θαηά κήθνο ζεκαληηθψλ νδηθψλ αξηεξίσλ. Ήηαλ 

ιηζφθηηζηεο, κε πνιιά ζρεηηθά ρακειά θαη αξγφηεξα ςειά νμπθφξπθα θαη 

εκηθπθιηθά ηφμα. Οη Οζσκαλνί θξφληηζαλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαηάθηεζεο λα 
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 http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/IC_EPKA.pdf 
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επηζθεπάζνπλ ηηο παιηέο γέθπξεο, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη εκπνξηθνί θαη ζηξαηησηηθνί 

νδηθνί άμνλεο. 
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νθάδεο 

1. Σν ρακάκ θαη ην ηδακί ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίνπ
13
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 http://sofades.gr/arxaiologikos-xwros-agioy-vhssarioy/ 
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Ζ ρξνλνινγία ηνπ ρακάκ θαη ηνπ ηδακηνχ ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίνπ (Σδνχκαο), 

θνληά ζην Μνζρνινχξη ηνπνζεηείηαη θαηά ηνλ 15ν αηψλα. Ήηαλ βαθνχθηα ηνπ Οκέξ 

Μπέε, γηνπ ηνπ Σνπξράλ, ελφο απφ ηνπο θαηαθηεηέο ηεο Θεζζαιίαο. Απφ ην ηδακί 

ππάξρνπλ κφλν ηα ζεκέιηα. Καηά ηελ Σνπξθνθξαηία ζηελ θνξπθή ηεο Μαγνχιαο 

(Μεγάιν Παδαξάθη), ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ απφ ηε κέζε λενιηζηθή (πεξίπνπ 5.000 

π.Υ.) κέρξη ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, θαηαζθεπάζηεθε κνπζνπικαληθφ ηέκελνο κε 

αξραίν πιηθφ θαη ζην λφηην ηκήκα ηεο θαηαζθεπάζηεθε ινπηξφ. Σα επξήκαηα ζηελ 

ηνπνζεζία πξνέξρνληαη απφ ηα λενιηζηθά, ειιεληζηηθά, ξσκατθά, βπδαληηλά ρξφληα 

θαη ηελ ηνπξθνθξαηία. (Νηθνιάνπ, Ρνληήξε, θαθηδά, 1994).  

 

2. Η επηηύκβηα ζηήιε ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίνπ
14

 

Ζ ρξνλνινγία ηεο επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ Αγίνπ Βεζζαξίνπ (Σδνχκαο) 

ηνπνζεηείηαη ην 1460/61. Δίλαη απφ ηα ειάρηζηα ζσδφκελα ηκήκαηα ηνπ 

λεθξνηαθείνπ πνπ ππήξρε δίπια ζην δεχηεξν ηδακί ηεο Σδνχκαο, ην νπνίν βξηζθφηαλ 

ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ. 
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Σν ηδακί θαη ην ρακάκ ηνπ Φαλαξίνπ
15

 

 

Σν θάζηξν είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζην ιφθν ηνπ Φαλαξίνπ θαη ηα παιηφηεξα 

ρξφληα έιεγρε ην πέξαζκα απφ ηελ Ήπεηξν ζηε Θεζζαιία. Πξφθεηηαη γηα κηθξφ 

νρπξφ, εθηάζεσο 2.6 ζηξεκκάησλ, πνπ εληζρχεηαη απφ έμη πξνεμέρνληεο πχξγνπο, κε 

ηδηαίηεξα εληζρπκέλν ηνλ λφηην. Σν θάζηξν δηέζεηε δχν εηζφδνπο, κία ζηε λφηηα πνπ 

είλαη ε θχξηα θαη κία βνεζεηηθή ζηε βφξεηα πιεπξά. 
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http://www.news.gr/travel/taxidia/article-wide/150235/taxidi-sto-hrono-mesa-apo-dyo-vyzantina-

kastra.html 
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Ζ δηάκεηξνο ηνπ νρπξνχ είλαη 100 κ. πεξίπνπ. Ζ πεξίκεηξνο ηνπ είλαη 230 

κέηξα. Σν χςνο ησλ ηεηρψλ ηνπ θηάλεη ηα δέθα κέηξα θαη ην πιάηνο ηνπο ηα δχν. ε 

απηφ ππάξρνπλ εξείπηα δχν δεμακελψλ, θεξακνζθέπαζηεο ππξηηηδαπνζήθεο, ελφο 

ηδακηνχ πνπ παηάεη επάλσ ζε παιηφηεξν θηίξην κε ινπηξφ, θαζψο θαη δίρσξνπ θηηξίνπ 

κπξνζηά ζηελ είζνδν γηα ηηο αλάγθεο ηεο θξνπξάο. 

 

 

Σν ηδακί ηνπ Φαλαξίνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην βπδαληηλφ ηείρνο. Σν θηίξην 

είλαη ιηζφθηηζην κηθξψλ δηαζηάζεσλ, κε ηεηξάγσλε θάηνςε. Σν ρακάκ ηνπ Φαλαξίνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζην ρψξν. Σν θηίξην ππέζηε πνιιέο κεηαηξνπέο. 
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Δπίινγνο 

Ο ειιεληθφο ρψξνο είλαη δηάζπαξηνο απφ ηεκέλε (ηδακηά), ηεθέδεο (ρψξνπο 

φπνπ δηέκελαλ νη Γεξβίζεδεο, κνπζνπικάλνπο «κνλαρνχο»), ηεξνδηδαζθαιεία 

(κεληξεζέδεο), κπεδεζηέληα (ιηζφθηηζηεο, θιεηζηέο εκπνξηθέο αγνξέο), ινπηξά (ηα 

γλσζηά «ρακάκ»), ζρνιεία («κεθηέπ»), ηάθνπο («ηνπξκπέδεο», καπζσιεία), μελψλεο 

(ράληα, θαξαβάλ ζαξάγηα), πησρνθνκεία («ηκαξέη»), θάζηξα (hissar) θαη πχξγνπο 

(«θνπιέ»), πχξγνπο ξνινγηψλ, γέθπξεο, πδξαγσγεία, δηνηθεηήξηα, ζηξαηψλεο θαη 

θαηνηθίεο (δηαθφξσλ ηχπσλ).  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη φινο απηφο ν αξρηηεθηνληθφο πινχηνο 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ληφπηνπο ηερλίηεο. Μάιηζηα, ν αλαθεξφκελνο σο δεκηνπξγφο 

ηνπ θιαζηθνχ νζσκαληθνχ ξπζκνχ ήηαλ ν ειιεληθήο θαηαγσγήο αξρηηέθηνλαο ηνπ 

16νπ αη. ηλάλ, ν νπνίνο έθηηζε ηα ζεκαληηθφηεξα ηεκέλε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαη πιήζνο δεκνζίσλ έξγσλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Απηφο ήηαλ θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ηεκέλνπο ηνπ Οζκάλ αρ 

(Κνπξζνχκ ηδακί) ζηα Σξίθαια.  

Μεξηθά απφ ηα κλεκεία δηαηεξνχλ ηηο παιηέο ρξήζεηο ηνπο (π.ρ. ινπηξά, 

κπεδεζηέληα, θξήλεο, ειάρηζηνη ρψξνη ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, δεκφζηεο ππεξεζίεο), 

θπξίσο φκσο πξννξίδνληαη γηα πνιηηηζηηθή ρξήζε ηφζν απφ ηελ Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία (αξραηνινγηθέο απνζήθεο, εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο, ζηέγαζε ππεξεζηψλ) 

φζν θαη απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Κάπνηα άιια έρνπλ εκπνξηθέο ρξήζεηο (φπσο 

θνχξλνη θαη κηθξνκάγαδα). Ζ θαηάζηαζε γηα θάπνηα κλεκεία ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θαθή, γηα άιια «κέηξηα», ελψ άιια έρνπλ αλαζηεισζεί πιήξσο ή 

ζε απηά έρνπλ γίλεη θάπνηεο δσηηθέο παξεκβάζεηο (παιαηφηεξα ή πξφζθαηα). Γηα 

άιια έρνπλ εγθξηζεί κειέηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, άιια αλακέλνπλ πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ζε άιια έρνπλ γίλεη κειέηεο θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζή ηνπο. 

Βέβαηα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αθνξνχλ κφλν γηα κεξηθά απφ ηα κλεκεία θαη 

φρη ην ζχλνιν ησλ Οζσκαληθψλ κλεκείσλ ηεο ρψξαο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη, αλ θαη ηα νζσκαληθά κλεκεία είλαη ζηνηρεία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο, απηφ άξγεζε λα γίλεη θνηλσληθά απνδεθηφ. 

κσο επίζεκεο θαηαγξαθέο θαη θεξχμεηο ηέηνησλ θηηζκάησλ σο κλεκείσλ μεθίλεζαλ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ '20. Βέβαηα πνιιά εγθαηαιείθζεθαλ ζηε θζνξά, άιια 
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γθξεκίζηεθαλ θαη άιια δέρζεθαλ κε ζπκβαηέο ρξήζεηο κέρξη θαη ζήκεξα. Οη 

κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο φκσο, έγηλαλ ζηα πην εκβιεκαηηθά θηίξηα, ηα ζξεζθεπηηθά 

κλεκεία. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ην λέν θξάηνο, πξνζπαζψληαο λα απνβάιεη ηα 

ζχκβνια ησλ θαηαθηεηψλ, θαηαζηξέθεη θαη' αξρήλ ηνπο ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ 

κνπζνπικάλσλ θαη κάιηζηα ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ηκήκαηά ηνπο, ηνπο κηλαξέδεο. 

ηε Φιψξηλα, γηα παξάδεηγκα, ην 1926, ππφ ηελ άδεηα ηεο πνιηηείαο, γθξεκίζηεθαλ 

ηα πέληε απφ ηα επηά ηδακηά ηεο πφιεο. ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974) 

θαηεδαθίδνληαη εμίζνπ πνιιά ηδακηά. Δπίζεο πνιιά θαηεδαθίζηεθαλ γηα ράξε ησλ 

αλαζθαθψλ, ηδηαίηεξα ηνλ 19ν αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ πνπ επηθξαηνχζαλ 

θιαζηθηζηηθέο αληηιήςεηο. 

Αξγφηεξα νη λέεο νηθηζηηθέο, πνιενδνκηθέο θαη ξπκνηνκηθέο αλάγθεο ησλ 

πφιεσλ νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή κλεκείσλ, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

νζσκαληθψλ. Κάπνηα θαηεδαθίδνληαη γηα λα ρηηζηνχλ δεκφζηα θηίξηα, ηξάπεδεο, 

αθφκα θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (π.ρ. ην Μνιιά Σδακί ζηε Γξάκα γθξεκίζηεθε ην 

1927 θαη ζηε ζέζε ηνπ ρηίζηεθε ε Δζληθή Σξάπεδα), ή γηα λα αλνηρζνχλ δξφκνη. ζα 

ηδακηά δελ θαηαζηξέθνληαη  απνθηνχλ δηάθνξεο άιιεο ρξήζεηο. Σε δεθαεηία ηνπ '20 

πνιινί ηεξνί ρψξνη ησλ κνπζνπικάλσλ κεηαηξέπνληαη ζε ρξηζηηαληθνχο -ην ηδακί 

Ηκπξαήκ Παζά ζηελ Καβάια είλαη ε ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Τπήξμε ην κεγαιχηεξν ηέκελνο ηεο πφιεο (ρηίζηεθε ην 1530). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θξνληίδα ησλ νζσκαληθψλ κλεκείσλ απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο, αιιά θαη ε κειέηε ηνπο, απνθηά πην ηαθηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα. 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν φιν θαη πεξηζζφηεξνη δεηάλε ηελ αλέγεξζε ηδακηνχ ζηελ 

Αζήλα γηα ηελ ηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ ησλ κνπζνπικάλσλ. Καη κπνξεί ηα 

δχν γεγνλφηα λα κελ είλαη άκεζα ζρεηηδφκελα, αθνχ έλα ηδακί πνπ αλαζηειψλεηαη 

δελ κπνξεί λα δνζεί σο ρψξνο ιαηξείαο, δηφηη είλαη πιένλ δηαηεξεηέν κλεκείν, αιιά 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έληαμεο, αλαγλψξηζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο. 
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