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(17ος αἰ.-20ός αἰ.)

Μετά τήν κατάληψη τῆς Θεσσαλίας ἀπό τούς Ὀθωμανούς τό 14231 οἱ
συνθῆκες βίου τῶν κατακτημένων διαμορφώνονται σύμφωνα μέ τά νέα

δεδομένα. Ἡ εὔφορη πεδινή θεσσαλική γῆ –ἑλκυστική οἰκονομική πρόσοδος γιά
τήν τουρκική δημοσιονομία– περιέρχεται σταδιακά στήν κυριότητα τῶν κατα-
κτητῶν. Ἐποικίζεται ἡ Θεσσαλία μέ μουσουλμάνους ἀπό τή Μικρά Ἀσία καί ἡ
ἐκμετάλλευση τῆς γῆς διενεργεῖται μέ τό τιμαριωτικό ὀθωμανικό σύστημα2. 

Οἱ χριστιανοί Θεσσαλοί ἀγρότες διαμένουν σέ μικρούς ἀνθυγιεινούς οἰκι-
σμούς στά ὀθωμανικά κτήματα καί ὑπόκεινται σέ βαρύτατους φόρους, ὡς
κληρονομικοί ἐπίμορτοι καλλιεργητές (δουλοπάροικοι). Ἄγνωστη εἶναι γι᾽
αὐτούς ἡ κοινοτική ὀργάνωση, ὡς ἐλπίδα ἀναβάθμισης3. Τήν ἴδια στιγμή δέν
λείπουν φαινόμενα ἀλλαξοπιστίας χριστιανῶν.

Στά δύσκολα χρόνια τῆς ὑποτέλειας ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ χριστιανικοῦ
πληθυσμοῦ μετοικεῖ στά ὀρεινά4. Οἱ οἰκισμοί Ὄσσας, Ὀλύμπου, Πηλίου, Πίν-
δου ἐξελίσσονται διαφορετικά ἀπό τούς πεδινούς. Ἀπολαμβάνουν μέ προνό-
μια εἶδος ἐλευθερίας ἐξαγορασμένης ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη καί ὀργανώνονται.
Ἀποκτοῦν κοινοτική αὐτοδιοίκηση, ἐκλεγμένους ἄρχοντες5. 

1 Τσοποτός 1912, σ. 31.
Πανταζόπουλος 1967, σ. 14.

2 Βακαλόπουλος 1961, σσ. 221-222.
Οἱ τιμαριοῦχοι ἀξιωματοῦχοι (πολεμιστές) τῆς αὐτοκρατορίας διαχειρίζονται, ὡς ἐπικαρπω-
τές, ἐκτάσεις γῆς τῆς ὁποίας ἡ ψιλή κυριότητα ἀνήκει στό κράτος. Ἡ παραχώρηση εἶχε ὡς
ἀντάλλαγμα τήν ἐκπλήρωση ὁρισμένων ὑποχρεώσεων.

3 Πανταζόπουλος ὅ.π., σσ. 10-18.
Πανταζόπουλος 1975, σ. 838.

4 Βακαλόπουλος, ὅ.π., σ. 223.
5 Πανταζόπουλος 1967, σσ. 4-5.
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Μέ τήν κάμψη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τόν 16ο αἰ. καί μετά δια-
φοροποιεῖται ἡ κατάσταση στά Βαλκάνια. Οἱ δυνάμεις τῆς Δύσης ἐπεμβαίνουν
αἰσθητά στά ἐσωτερικά της καί σέ ὅσα συμβαίνουν στή βαλκανική χερσόνησο. Οἱ
πολιτικές ἰσορροπίες ἀνακατατάσσονται στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο καί οἱ ἑλληνικοί
πληθυσμοί εὐνοοῦνται. Συνειδητοποιοῦν τήν ὑπεροχή τους στόν βαλκανικό χῶρο
καί στίς ἐπικοινωνιακές δυνατότητες πού τούς παρέχονται μέ τό κοινό θρησκευ-
τικό δόγμα τῶν γειτόνων λαῶν, τήν Ὀρθοδοξία, καί τήν κατανόηση ἀπό αὐτούς
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἡ ἀνάπτυξη ἐμπορικῶν σχέσεων ἀρχίζει6.

Στό πλαίσιο τῆς ἐξακτίνωσης τοῦ ἑλληνισμοῦ ἑδράζεται ἡ οἰκονομική ἀνάκαμ-
ψη καί ἡ ἀντίστοιχη πολιτιστική ἀναγέννηση πού παρατηρεῖται στίς θεσσαλικές,
ὀρεινές κυρίως, ἀλλά καί σέ ὁρισμένες πεδινές κοινότητες τόν 17ο καί 18ο αἰ. 

Οἱ προνομιοῦχοι οἰκισμοί δραστηριοποιοῦνται στή μεταποίηση πρώτων
ὑλῶν γιά νηματουργία καί ὑφαντική. Τά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πού
παράγουν διοχετεύονται πέρα ἀπό τοπικά καί περιφερειακά ὅρια. 

Στή Θεσσαλία ἀναπτύσσεται, τόν 18ο αἰ., ἀπό τήν οἰκοτεχνία βιοτεχνική
παραγωγή, συντεχνιακή ὀργάνωση καί ἐξαγωγικό ἐμπόριο. Τά προϊόντα πού
ἀπορροφῶνται κατά μεγάλο ποσοστό στήν κεντρική καί ἀνατολική Εὐρώπη
εἶναι κυρίως τά βαμβακερά νήματα, κατάλληλα γιά στημόνι ὕφανσης στόν
ἀργαλειό. Καί ἡ ζήτησή τους αὐξάνει ὅσο ἡ παραγωγή βαμβακερῶν ὑφασμάτων
γιά τήν ἐνδυμασία ἐπικρατεῖ. Τά νήματα βάφονται κόκκινα μέ φυτική βαφή, τό
ριζάρι7. Οἱ βιοτεχνίες βελτιώνουν τήν ἐμπειρική τεχνογνωσία τῆς ντόπιας παρά-
δοσης μέ νέους πειραματισμούς καί στόχο τήν καλύτερη ἀπόδοση στό ἄλικο
χρῶμα τῶν νημάτων, στή φωτεινότητα καί τή σταθερότητα τῆς βαφῆς. 

Οἱ θεσσαλικές βιοτεχνικές περιοχές Λάρισας, Ἀγιᾶς, Τυρνάβου, Ἀμπελα-
κίων, Φαρσάλων, Τσαριτσάνης, Μαγνησίας (πολλοί οἰκισμοί τοῦ Πηλίου) κατα-
σκευάζουν καί διάφορα ἄλλα εἴδη, ὑφάσματα μεταξωτά καί βαμβακερά,
μαντῆλες μεταξωτές, ζωνάρια, τά ὁποῖα διοχετεύουν στήν Κωνσταντινούπολη
καί στήν Εὐρώπη8.

Πανταζόπουλος 1975, σ. 816. Τά προνόμια συνιστοῦν μιά ἐπίφαση πολιτικῆς ἐλευθερίας καί
οἰκονομικές διευκολύνσεις πού παραχωροῦνται ἀπό τήν Πύλη καί ἀνανεώνονται στόν χρόνο.
Παραχωροῦνται συστηματικότερα ἀπό τόν 17ο αἰ. καί μετά στούς ὑπηκόους τῆς αὐτοκρα-
τορίας, ἰδιαίτερα στούς Χριστιανούς καί Ἰουδαίους, πάντα μέ οἰκονομικά ἀνταλλάγματα.
6 Παπαδόπουλος 1969, σσ. 13-16.
7 Κατσιαρδῆ Hering 2003, σσ. 21-23 καί σημ. 7, 24-25, 37-38.
8 Μπωζούρ 1974, σσ. 141-142, σσ. 150-152.

Leake 1969, σσ. 22, 29, 55, 57, 67, 107-108, 110-111, 116, 129, 149.
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Στά χωριά τοῦ Πηλίου, τῶν Ἀγράφων, τῆς Πίνδου, τῆς ὀρεινῆς Ἐλασσόνας
ὅπου εὐδοκιμεῖ ἡ κτηνοτροφία αἰγοπροβάτων, οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται μέ τήν
ἐπεξεργασία τοῦ μαλλιοῦ. Ἡ ἄφθονη πρώτη ὕλη παραγωγῆς μεταποιεῖται σέ
νῆμα καί ὑφαντό. Οἱ τοπικοί ἀργαλειοί ὑφαίνουν χοντρά μάλλινα ὑφάσματα,
σκουτιά, γιά ἐνδύματα χωρικῶν καί κάπες ἀδιάβροχες ἀπό γιδόμαλλο γιά κτη-
νοτρόφους ἀλλά καί ναυτικούς. Εἶναι εἴδη πού διοχετεύονται στήν περιοχή
παραγωγῆς ἀλλά καί στήν Κωνσταντινούπολη, στά παράλια της Μεσογείου
καί τῆς Ἀδριατικῆς, σέ ὅλα τά νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους9. 

Στόν ἠπειρωτικό ἑλλαδικό κορμό ἔχουν δημιουργηθεῖ πρίν ἀπό τό 18ο αἰ.
μεγάλες πόλεις, ὅπως ἡ Λάρισα, μέ μουσουλμανικό πληθυσμό κατά τό μεγα-
λύτερο ποσοστό ἀλλά μέ συμπαγῆ πυρῆνα Ἑλλήνων κατοίκων. Ἑβραῖοι,
Ἀρμένιοι χαρακτηρίζουν τήν πολυπολιτισμική ὄψη τῶν μεγάλων πόλεων, στίς
ὁποῖες λειτουργεῖ ἡ μόνιμη ἀγορά10. Σέ μικρά θεσσαλικά πολίσματα, σέ σταυ-
ροδρόμια διαβάσεων ὀργανώνονται ἐτήσιες ἐμποροπανηγύρεις μέ συμμετοχή
ἐμπόρων ἀπό βαλκανικές καί ἄλλες χῶρες. Παραδείγματα ἡ Ἀγιά, τά Φάρσα-
λα, τό Μοσχολούρι. Στά ἑβδομαδιαῖα παζάρια μικρῶν καί μεγαλύτερων
οἰκισμῶν διεκπεραιώνονται τοπικές συναλλαγές. Ἔμποροι, παραγωγοί, τεχνί-
τες μετακινοῦνται ἀπό τόπο σέ τόπο ἀνταλλάσσοντας εἴδη καί ἐμπειρίες11. Ὁ
ρόλος τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στήν ἐμπορική διακίνηση τῶν ἀγορῶν εἶναι
σημαντικός.

Τό θεσσαλικό ἐξαγωγικό ἐμπόριο ὑπηρετεῖται ἀπό τό ἑλληνικό στοιχεῖο σέ

Holland 1989, σσ. 118, 140, 149
Σπεράντζας 1978, σσ. 82-83, 129, 154, 159, 161-162, 164, 172, 176, 178, 180, 185, 187-189.
Heuzey 1927, σσ. 28-29, 122.

9 Μπωζούρ, ὅ.π, σ. 165.
Leake, ὅ.π. σσ. 52, 82, 110
Holland Η., ὅ.π. σσ. 66, 95.
Σπεράντζας, ὅ.π.  σσ. 185, 187, 188, 189, 194.
Heuzey L., ὅ.π.. σσ . 106, 109, 113, 115.
Γουργιώτη 1990, σσ . 475-484.

10 Παλιούγκας 2002, σσ. 59-65.
Ἡ ἐξέλιξη τῆς ἀγορᾶς –μεσαίας πληθυσμιακά πόλης– ὅπου δραστηριοποιοῦνται Ὀθωμανοί ὑπή-
κοοι τῆς Αὐτοκρατορίας διαφόρων θρησκευμάτων. Τοπογραφική περιγραφή – σταθερές θέσεις
ἀκμαίας μόνιμης ἀγορᾶς. Οἰκονομική πορεία της μέ ὑφέσεις καί ἀνακάμψεις λόγω τῶν ἑκάστοτε
συνθηκῶν. Ἡ σημαντικότατη συμβολή τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου σέ βιοτεχνικές καί ἐμπορικές δρά-
σεις καί συναλλαγές. Βλ. Ἀσδραχᾶς 2003, σσ. 78-79.

11 Καμηλάκης 1980, σσ. 95-128.
Γουργιώτη-Κυρίτση 2001, σσ. 241-242.
Stoianovich, 2003, σσ. 485-487.
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μεταφορές καί σέ διαμεσολαβήσεις. Οἱ μετακινούμενοι στή στεριά καί μέσῳ
τῶν βαλκανικῶν χωρῶν φτάνουν στήν Εὐρώπη, συχνά μεταπίπτουν σέ ἐμπο-
ρικούς ἀντιπροσώπους. Ἐγκαθίστανται στίς ξένες χῶρες, ἀπό τίς ὁποῖες διέρ-
χονται ἤ ὅπου ἐργάζονται, δημιουργοῦν Συνδέσμους, Ἑταιρεῖες δικτυωμένες
μέ τούς τόπους καταγωγῆς τους, τόν Τύρναβο, τή Λάρισα, τήν Ἀγιά. Στά
Ἀμπελάκια τῶν μεγαλεμπόρων λειτούργησε ὁ περίφημος Συνεταιρισμός, πρό-
τυπο γιά τήν ἐποχή. Ἐκτός ἀπό τίς συλλογικές δράσεις τῶν Θεσσαλῶν στή
διακίνηση τοῦ ἐμπορίου καί τῶν οἰκονομικῶν, παρατηροῦνται καί δίαυλοι
μεταφορᾶς τῆς τεχνογνωσίας τῆς βαφῆς τῶν περιζήτητων θεσσαλικῶν κόκκι-
νων νημάτων. Οἱ Τυρναβίτες βαφεῖς δραστηριοποιοῦνται στήν Τεργέστη, στό
Montpellier τῆς Γαλλίας, οἱ Ἀμπελακιῶτες στήν ἀνατολική Εὐρώπη καί στήν
Αὐστρία12.

Ἡ κοινωνική καί οἰκονομική φυσιογνωμία τῶν οἰκισμῶν τῆς θεσσαλικῆς
ἀκμῆς τοῦ 17ου καί 18ου αἰ. συγκλίνει πρός τόν χαρακτηριζόμενο ὡς «παρα-
δοσιακό πολιτισμό σέ εὐρωπαϊκή διάσταση», μέ σχετικές διαφοροποιήσεις. Ὁ
προηγμένος πολιτισμός τῶν προνομιούχων θεσσαλικῶν κοινοτήτων πού δια-
σώζει πανάρχαιες καταβολές καί αἰώνων παραδόσεις ἔχει χαρακτήρα λαϊκό
καί σύγχρονα ἀστικό. Διέπεται ἀπό ἁπλοϊκή νοοτροπία καί οἰκονομική διάρ-
θρωση προκαπιταλιστική13. Ὡστόσο, μέσα στούς κόλπους τοῦ κοινοτισμοῦ καί
τῆς αὐτοδιοίκησης συντελεῖται ἡ ἀπεξάρτηση τῶν πολιτῶν ἀπό τή γεωργία,
μέ βασική παράμετρο τήν κτηνοτροφία, ὡς κύρια οἰκονομική πρόσοδο14. Ἀνα-
φαίνονται οἱ ἔμποροι, οἱ τεχνίτες, οἱ βιοτέχνες μέ συνασπίσεις ἐπαγγελματικῶν
ὁμάδων15. Τάξεις κοινωνικές πού ἀποκτοῦν κύρος στά ὅρια τῆς θεσσαλικῆς
ἀκμῆς. Εὐκατάστατοι μεγαλέμποροι, διαμεσολαβητές τῶν συναλλαγῶν, τεχνί-
τες μετοικοῦν καί πολιτογραφοῦνται σέ νέες πατρίδες, διατηρῶντας ὅμως
δεσμούς μέ τούς τόπους καταγωγῆς τους, στούς ὁποίους ἱδρύουν σχολεῖα,
προσφέρουν κληροδοτήματα γιά εὐαγεῖς σκοπούς.

Στή νέα κοινωνική διαστρωμάτωση οἱ ἔμποροι, οἱ κληρικοί, οἱ δάσκαλοι
συνιστοῦν τό δυναμικό τῆς ἀνέλιξης τοῦ πολιτισμοῦ16. Διαπιστώνεται στή Θεσ-
σαλία τοῦ 18ου καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ. μιά συνάφεια οἰκονομίας καί πολι-

12 Κατσιαρδῆ Hering, ὅ.π., σσ. 92-95, 109-112, 127, 157-158, 160-166.
13 Κυριακίδου-Νέστορος 1975, σσ. 44-46.
14 Ἀσδραχᾶς, ὅ.π., σ. 106.
15 Ντρογκούλης 1985, σσ. 274-277.
16 Ἀσδραχᾶς, ὅ.π., σσ. 558-559.
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τισμοῦ. Οἱ ἀνώτερες Σχολές ὅπου διδάσκουν νεωτεριστές, ὀπαδοί τοῦ Διαφω-
τισμοῦ, Θεσσαλοί Δάσκαλοι λειτουργοῦν στά γνωστά βιοτεχνικά κέντρα τῆς
ἐποχῆς Ζαγορᾶ, Τύρναβο, Τσαριτσάνη, Ἀμπελάκια. Ἰδιαίτερη ἀναφορά πρέπει
νά γίνει στόν Ἰωάννη Δημητριάδη-Πέζαρο τοῦ Τυρνάβου (1749-1806), τούς
Μηλιῶτες Δανιήλ Φιλιππίδη (1750-1832) καί Γρηγόριο Κωνσταντᾶ (1758-1844),
στόν Λαρισαῖο Κωνσταντῖνο Κούμα (1777-1836), τόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμου
τόν ἐξ Οἰκονόμων τῆς Τσαριτσάνης (1780-1857), τόν Λαρισαῖο συγγραφέα, Σχο-
λάρχη στή Λάρισα, Ἰωάννη Οἰκονόμου Λογιωτάτου (1783-1842)17. Δίκτυο ἐπι-
κοινωνίας συνδέει τούς κύκλους τῶν διαφωτιστῶν διανοουμένων πού μετακι-
νοῦνται στά κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στά ὅρια τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας ἀλλά καί τῆς Εὐρώπης. Ἔχουν δημιουργηθεῖ στή Θεσσαλία τοῦ 18ου αἰ.
πολίτες μέ συνείδηση προσωπικῆς ταυτότητας, κοινωνίες προσανατολισμένες
πρός τόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό. Ἔκδηλη εἶναι ἡ ἐπίγνωση καί ἀπαίτησή τους
γιά ἐθνική ἀποκατάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους. 

Οἱ ἀπόδημοι μεταφέρουν στά θεσσαλικά βιοτεχνικά κέντρα τό νεωτερικό
εὐρωπαϊκό πνεῦμα. Τά νέα στοιχεῖα ἐνσωματώνονται στόν τοπικό πολιτισμό μέ
τίς γηγενεῖς καταβολές καί τίς ἀνατολίζουσες ἐπιρροές, χωρίς νά διαταράσσουν
ἄμεσα τίς ὑπάρχουσες δομές. Εἶναι ἡ ἀρχή τῆς εἰσδοχῆς τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ στή
Θεσσαλία. Ἀλλά ὁ ἐθισμός στό νέο πού θεωρεῖται καί ἀνώτερο ἐπηρεάζει ὅλο
καί περισσότερο τήν παραδεδομένη αἰσθητική καί τή σκέψη τῶν ἀνθρώπων. 

Τά πλούσια ἑλληνικά ἀρχοντόσπιτα μέ τή λειτουργικότητα τῆς παράδοσης,
σέ Πήλιο, Ἀμπελάκια, Ἀγιά, Τύρναβο, κοσμοῦνται ἐσωτερικά μέ τοιχογραφίες
ρυθμοῦ μπαρόκ. Στόν καλό ὀντά στρώνεται χαλί φερμένο ἀπό τή Βιέννη.
Πολύτιμα ἀντικείμενα γιά τόν στολισμό τοῦ οἴκου καί γιά χρήση τοῦ νοικοκυ-
ριοῦ φτάνουν ἀπό τήν Εὐρώπη. Οἱ φεγγίτες τῶν ἀρχοντικῶν –ψευτοπαράθυ-
ρα φτιαγμένα μέ γυψοκατασκευές καί χρωματιστά τζαμλίκια– εἶναι ἡ μεταφο-
ρά τῶν βιτρώ τῆς Δύσης στόν ἑλλαδικό χῶρο. Γιά τίς δυτικές ἐπιδράσεις πού
παρατηροῦνται στίς ἀκμάζουσες ἑλληνικές πολιτεῖες τοῦ 18ου αἰ. ὁ Ν. Μου-
τσόπουλος γράφει: «Ἡ μπαρόκ ἐπίδραση δέν ἀπαντᾶται μόνο στά ἀρχοντικά
ἀλλά καί στήν ἐσωτερική διακόσμηση τῶν ἐκκλησιῶν, στά ξυλόγλυπτα τέμ-
πλα, στούς ἄμβωνες, στούς θρόνους, στά ταβάνια ἀλλά καί στά κινητά σκεύη

17 Φιλιππίδης-Κωνσταντᾶς 1970.
Λάππας-Σταμούλη 1989, κ΄-μζ΄.
Οἰκονόμου Λαρισαῖος 1964, σ. 375.
Παπαϊωάννου 1989, σσ. 18-33.
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τῶν ναῶν»18. Ἡ ἀποδοχή δυτικοευρωπαϊκῶν στοιχείων ἀπό τήν Ὀρθοδοξία
ἐπισημαίνει βαθιά τομή στά παραδεδομένα.

Οἱ πλούσιοι Ἀμπελακιῶτες ἔμποροι φέρνουν ἀπό τό ἐξωτερικό δῶρα γιά
τίς γυναῖκες τους, κοσμήματα, περιδέραια, χρυσοΰφαντα ἐνδύματα καί πολυ-
τελῆ παραπετάσματα, κύπελλα χρυσά διά μεγαλοπρεπεῖς οἰκίας19. Πολλά
στοιχεῖα τῶν πολυτελῶν ἐνδυμάτων πού φοροῦν οἱ ἀρχόντισσες τῆς ἐποχῆς
τῆς ἀκμῆς τῶν θεσσαλικῶν βιοτεχνικῶν κοινοτήτων προέρχονται ἀπό τή σύγ-
χρονή τους εὐρωπαϊκή μόδα20. 

Παράλληλα μέ τά τεκταινόμενα στίς ἀνθηρές θεσσαλικές κοινωνίες τῶν
βιοτεχνικῶν κέντρων, ὁ ἀγροτικός πληθυσμός καί ὁ μετακινούμενος κτηνοτρο-
φικός τῆς ὑπαίθρου διαβιώνει σύμφωνα μέ τά παραδεδομένα. Σ’ αὐτές τίς
πληθυσμιακές ὁμάδες ἐπικρατεῖ ὁ συντηρητισμός. Φοβίζουν τά νέα στοιχεῖα.
Ἀργοί ἕως στάσιμοι δείχνουν οἱ ρυθμοί τῶν ἀλλαγῶν.

Ἡ οἰκονομική ὕφεση πού ἐπῆλθε μέ τή συρρίκνωση τοῦ θεσσαλικοῦ ἐξα-
γωγικοῦ ἐμπορίου καί ἐπακόλουθο τή στάση τῆς πολιτιστικῆς ἀνέλιξης γίνεται
αἰσθητή μετά τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 19ου αἰ. Τά αἴτια πολλά. Κυριότερα
στάθηκαν ἡ ἀνάπτυξη τῆς εὐρωπαϊκῆς βιομηχανικῆς νηματουργίας καί ἡ
παραγωγή, διάδοση τῶν χημικῶν βαφῶν, ἀλλά καί ἡ ἀδυναμία τῶν Θεσσαλῶν
νά ἐκσυγχρονίσουν τήν ἐν χρήσει παραδεδομένη τεχνογνωσία τῶν βιοτεχνικῶν
ἐργαστηρίων καί τήν οἰκονομική ὀργάνωση ἐμπορίου – ἐπιχειρήσεων μέ στόχο
τή μεγέθυνση τῶν μονάδων παραγωγῆς21.

Τήν καθίζηση τῆς ὑπερτοπικῆς διάχυσης τῶν θεσσαλικῶν προϊόντων νημα-
τουργίας-ὕφανσης ἐπιτείνει ὁ Ἀγώνας γιά τήν Ἀνεξαρτησία (1821). Ἡ κοινωνική
καί οἰκονομική ζωή τῶν Θεσσαλῶν ἐπηρεάζεται, ἀλλά ἡ πολιτιστική ἀκμή δέν
σβήνει μονομιᾶς. 

Περιγραφές γιά τή ζωή τῶν ἀστῶν στίς θεσσαλικές πόλεις στά μέσα τοῦ
19ου αἰ. ἀπό τό Γάλλο περιηγητή L. Heuzey μᾶς δίνουν τόν ἀπόηχο τῆς πολι-
τιστικῆς ἀκμῆς. Τονίζεται ἡ εἰσδοχή τῆς νεωτερικότητας. Ἔκδηλα εἶναι εὐρω-
παϊκά ἤθη πού ἦρθαν στή Θεσσαλία μέσω τῶν ἀποδήμων. Στόν Τύρναβο ὁ

18 Μουτσόπουλος 1966, σσ. 181-182.
19 Μουτσόπουλος, ὅ.π., σ. 183.
20 Κυριακίδου-Νέστορος, ὅ.π., σ. 98.
21 Κατσιαρδή Hering Ὄλ., ὅ.π., σ. 223.

Ἀσδραχᾶς, ὅ.π. σ. 557.
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Heuzey φιλοξενεῖται στό ἀρχοντικό τοῦ προύχοντα Θ. Ἀνδρεάδη. Παρατηρεῖ
τήν μισοανατολίτικη-μισοαστική πολυτέλεια τοῦ οἴκου. Ὁ πρωτότοκος γιός
τοῦ γαιοκτήμονα αἰσθάνεται ὑπερήφανος γιατί ἡ οἰκογένειά του ζεῖ ὅπως
ζοῦνε οἱ Εὐρωπαῖοι (a la phranka). Οἱ ἄντρες καί οἱ γυναῖκες γευματίζουν μαζί
καθισμένοι σέ καρέκλες γύρω σε τραπέζι. Ἡμέρες γιορτῆς ἡ σύζυγος τόν κρατᾶ
ἀγκαζέ στόν περίπατο. Διαφορετικά ἀπό τίς γυναῖκες τῶν ἄλλων κοινωνικῶν
τάξεων εἶναι ντυμένη ἡ γυναίκα του22. Τό φέσι μέ τήν κροσσωτή φούντα, ἡ
ἐνδυμασία της –φούστα μέ βολάν, κοντογούνι– παραπέμπει στόν τύπο φορε-
σιᾶς Ἀμαλία23 πού φορέθηκε ἀπό τίς γυναῖκες τῶν ἀνώτερων κοινωνικῶν
τάξεων στίς τουρκοκρατούμενες θεσσαλικές πόλεις καί κωμοπόλεις μετά τήν
ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους24.

Τήν ἴδια ἐποχή οἱ Λαρισαῖοι αἰσθάνονται ἰσότιμοι μέ τούς πολίτες τῆς
ἐλευθερωμένης Ἑλλάδας. Ὁ τρόπος βίου ὅμως τῶν κατοίκων τῆς θεσσαλικῆς
ὑπαίθρου στά μέσα του 19ου αἰ. δέν ἔχει μεταβληθεῖ. Κυλάει σύμφωνα μέ τίς
παραδοσιακές νόρμες.

Ἡ Προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας στό ἑλληνικό κράτος δίνει νέο ὅραμα στούς
Θεσσαλούς καί νέα ὤθηση στή στροφή πρός τή Δύση. Ἀπό τόν Δ. Ἀνδρεάδη25

ἔχουμε περιγραφή τῆς ὑποδοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ κατά τήν παράδοση
τοῦ τουρκοκρατούμενου Τυρνάβου στήν Ἑλλάδα, τήν 1η Σεπτεμβρίου 1881. Τό
ἑορταστικό πλῆθος, ἐθισμένο στή μουσική μέ ἀνατολίζοντα χαρακτηριστικά
καί μουσικά ὄργανα (πίπιζες, νταούλια, κλαρίνα), ἀκούει γιά πρώτη φορά
στρατιωτική μπάντα, σαλπίσματα καί ἐμβατήρια. Βλέπει τακτικό στρατό μέ
εὐρωπαϊκό ὁπλισμό καί ἔνδυση. Λίγοι πολίτες, οἱ προύχοντες τῆς πόλης καί
τά ἀγόρια τους, κυκλοφοροῦν μέ ἐνδύματα εὐρωπαϊκά, παντελόνια καί καπέ-
λα. Οἱ τῆς μεσαίας καί τρίτης κοινωνικῆς τάξης εἶναι ντυμένοι παραδοσιακά
–μέ ἀντεριά, πουκαμίσες– καί μέ τό κόκκινο φέσι στό κεφάλι. Οἱ γυναῖκες
πού βγῆκαν στήν ὑποδοχή τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἶναι μέσης ἡλικίας, ντυ-
μένες μέ παραλλαγμένη ἐνδυμασία τύπου Ἀμαλίας. Οἱ πιό ἡλικιωμένες διατη-
ροῦν τό φέσι μέ ἀσημένιο τεπελίκι ὡς κάλυμμα κεφαλῆς, ἐνῶ οἱ νεότερες

22 Heuzey, ὅ.π., σσ. 24-25.
23 Παπαντωνίου 1999, σσ. 48-49.
24 Heuzey L, ὅ.π., σ. 15.
25 Ἀνδρεάδης Δημοσθένης Μ., (1871-1953), ἐκπαιδευτικός, ἐγγονός τοῦ Τυρναβίτη γαιοκτήμονα
Θωμά Ἀνδρεάδη, πού φιλοξένησε τόν L. Heuzey τό 1858.
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ἔχουν τά μαλλιά πλεγμένα κοτσίδες καί τυλιγμένα μέ κεφαλομάντηλο, τή σκέ-
πη. Εὐρωπαϊκῆς μόδας φορέματα καί καπέλα φοροῦν μόνο οἱ δασκάλες τοῦ
Νηπιαγωγείου καί τοῦ Παρθεναγωγείου26.

Ἡ κατάργηση τοῦ φεσιοῦ, ὡς καλύμματος κεφαλῆς ἀντρῶν καί γυναικῶν,
σηματοδοτεῖ τήν ἀποτουρκοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ ἀνώτερες τάξεις καί
οἱ νεότερες ἡλικίες εἰσάγουν τή νεωτερικότητα, πού γίνεται σιγά σιγά ἀποδε-
κτή ἀτό τό κοινωνικό σύνολο. 

Ἡ ἔνταξη τῆς Θεσσαλίας στήν κεντρική διοίκηση τῆς χώρας, μετά τήν ἀπε-
λευθέρωσή της, σήμανε τήν κατάλυση τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης τῶν κοινο-
τήτων. Κρατικές Ὑπηρεσίες μέ γνώμονα τή χώρα, τήν ὀργάνωση εὔρυθμου
κράτους ἀσκοῦν τίς πολιτικές, στρατιωτικές, δικαστικές ἐξουσίες. Συντάσσουν
τόν προγραμματισμό γιά τήν παιδεία, τήν κοινωνική πρόνοια, τή γεωργική
ἀνάπτυξη κ.ἄ. Ἡ διαφοροποίηση τῶν συνθηκῶν βίου τῶν Θεσσαλῶν μετά τό
1881 ἀπαιτεῖ βασικά ἀλλαγή νοοτροπίας. Μετάβαση ἀπό τό τοπικό ἐπίπεδο
στό ἐθνικό. Τά γεγονότα πού ἐπέρχονται μετά τήν Προσάρτηση διαμορφώνουν
καί τίς νέες συνθῆκες πλεύσης γιά τούς Θεσσαλούς.

Ὁ μουσουλμανικός πληθυσμός τῆς Θεσσαλίας ἀρχίζει νά ἀποχωρεῖ ἀπό
τίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰ. Μετά τόν Ἑλληνοτουρκικό πόλεμο τοῦ
1897 παίρνει διαστάσεις φυγῆς καί ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πλη-
θυσμῶν (Ὀθωμανῶν Ἑλλάδας-Χριστιανῶν Τουρκίας) σύμφωνα μέ τή Συνθήκη
τῆς Λωζάνης (1923). Στό χρονικό αὐτό διάστημα ἡ δημογραφία τῆς Θεσσαλίας
ἐνισχύεται καί τό ἑλληνικό στοιχεῖο κυριαρχεῖ πλέον στή σύσταση τοῦ πλη-
θυσμοῦ της27. Κάτοικοι ἀπό τά ὀρεινά, πρώην ἀκμάζοντα θεσσαλικά βιοτεχνι-
κά κέντρα καί ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς χώρας ἐγκαθίστανται σέ πόλεις καί
κωμοπόλεις τῆς θεσσαλικῆς πεδιάδας.

Τά τσιφλίκια τῶν Ὀθωμανῶν, μέ τήν ἀποχώρησή τους ἀπό τή Θεσσαλία,
μεταβιβάζονται σέ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ καί Θεσσαλούς ἐπιχειρηματίες. Οἱ
Ἕλληνες μεγαλογαιοκτήμονες τῆς Θεσσαλίας, σύμφωνα μέ τό ρωμανογερμα-
νικό δίκαιο πού υἱοθέτησε τό νεοελληνικό κράτος, ἀπολαμβάνουν τήν ἀπό-
λυτη κυριότητα τῆς ἰδιοκτησίας τους μέ τήν κρατική κάλυψη. Ἡ παράκαμψη
τοῦ ἐθιμικοῦ λαϊκοῦ δικαίου πού ἴσχυε κατά τήν Ἐπανάσταση εὐνόησε τούς

26 Ἀνδρεάδης 1935, σσ. 319, 320.
27 Sivignon 1982, σσ. 75-78.
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Θεσσαλούς γαιοκτήμονες28. Οἱ γεωργοί-κολίγοι, δέσμιοι τῆς γῆς κατά τήν Τουρ-
κοκρατία, μεταβάλλονται μέ τό νέο νομικό καθεστώς σέ ἀγροτοεργάτες29. Ἀπε-
λεύθεροι, πλέον, χάνουν ἀπό τή μιά τήν ἀμφίσημη προστασία πού τούς
παρεῖχε τό ὀθωμανικό δίκαιο, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη ἀποκτοῦν τό δικαίωμα
ἐλεύθερης δράσης καί δυνατότητα ἀνέλιξης. Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ἀπαίτη-
σή τους νά ἀποκατασταθοῦν μέ τό μοίρασμα τῶν γαιοκτημονικῶν ἐκτάσεων
στούς καλλιεργητές. Πολλοί δραστήριοι γεωργοί ἀποκτοῦν μικρές ἀτομικές
ἰδιοκτησίες. Τό ὀνομαζόμενο ἀγροτικό ζήτημα τῆς χώρας ἑδράζεται στή Θεσ-
σαλία ὡς πρόβλημα οἰκονομικό καί κοινωνικό μετά τό 188130. 

Οἱ πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ. χαρακτηρίζονται ἀπό τόν ἐξελληνισμένο
νεοκλασικισμό, τήν καταφανῆ τάση ἀστισμοῦ ὅλων των κοινωνικῶν τάξεων,
τόν γενικό ἐκσυγχρονισμό τῶν τεχνικῶν γνώσεων ἀλλά καί τῆς νοοτροπίας
τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλίας. Ἡ ἐξέλιξη προχωρεῖ ἀρκετά γοργά σέ σύγκριση
μέ τή βραδεία κινητικότητα τοῦ παραδοσιακοῦ χρόνου. Προτάσσονται τά δύο
καίρια σκέλη τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς, ἡ γεωργία καί ἡ κτηνοτροφία. 

Παρά τή γενική εἰκόνα τῆς ἀποτυχίας νά ἐπιτευχθεῖ ἡ σιτάρκεια τῆς
χώρας ἀπό τήν παραγωγή τῆς θεσσαλικῆς πεδιάδας, πολλοί γαιοκτήμονες,
κάτοχοι θεσσαλικῶν γεωργικῶν ἐκτάσεων, ἐπιχειροῦν ἐφαρμογές πρωτομηχα-
νικῆς καλλιέργειας τῆς γῆς μέ τήν ἐπιστασία ἐπιστημόνων γεωπόνων31. Τό
οἰκονομικό κόστος τῆς χρήσης σιδηρῶν ἐργαλείων καί χειροκίνητων ἤ ἀτμοκί-
νητων μηχανῶν γιά τίς καλλιέργειες καί τή συγκομιδή τῶν καρπῶν θά παρα-
μείνει ἀπαγορευτικό γιά τούς Θεσσαλούς μικροκαλλιεργητές σχεδόν μέχρι τό
1940. Καταφανής εἶναι, ὡστόσο, ἀπό τόν μεσοπόλεμο ἡ αὔξηση τῆς καλλιερ-
γήσιμης γῆς, μέ ἐκχερσώσεις καί ἀποστραγγιστικά ἔργα, ἡ ποικιλοποίηση τῶν
καλλιεργειῶν καί ἡ χρήση χημικῶν λιπασμάτων32.

Ἡ μετακινούμενη κτηνοτροφία αἰγοπροβάτων ἀλλά καί μεγάλων ζώων   –
παραχείμανση στίς θεσσαλικές πεδιάδες, θερινή διαμονή στά ὑψίπεδα τῆς
δυτικῆς Μακεδονίας καί Ἠπείρου γιά τήν ἐξασφάλιση φυσικῆς βοσκῆς τῶν
ζώων– δέν ἀλλάζει θεαματικά μέ τό γύρισμα τοῦ 19ου πρός τόν 20ό αἰ. Τό τσε-

28 Πανταζόπουλος 1986, σσ. 61-63.
29 Βεργόπουλος 1975, σσ. 77, 85, 96, 100-101.
30 Τσοποτός, ὅ.π. σ. 243.

Γουργιώτη 1980, σ. 59.
31 Καλλιβρετάκης 1990, σσ. 237-241.

Γεωργιτσογιάννη 2000, σσ. 87-98.
32 Sivignon, ὅ.π., σ. 79.
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λιγκᾶτο, ὁ ἄτυπος συνεταιρισμός τῶν βοσκῶν μέ ἀρχηγό τόν τσέλιγκα, ἐξακο-
λουθεῖ νά συγκροτεῖ τήν οἰκονομική καί κοινωνική δομή τῆς πληθυσμιακῆς
ὁμάδας τῶν μετακινούμενων παραγωγῶν ζωοκομικῶν καί γαλακτοκομικῶν
προϊόντων μέχρι τά μέσα περίπου τοῦ 20οῦ αἰ.33. 

Ἡ ἀγροτική μεταρρύθμιση, τό μέγα θέμα, μοίρασμα τῆς γαιοκτημονικῆς
γῆς στούς ἀκτήμονες γηγενεῖς γεωργούς καί ὅσους ὑποδέχτηκε ἡ Θεσσαλία
ὡς πρόσφυγες κατά φάσεις (1906 ἀπό τήν ἀνατολική Ρωμυλία, 1922-1925 ἀπό
τή Μ. Ἀσία) διεκπεραιώνεται μέ κυβερνητικές παρεμβάσεις καί τήν ἀπαλλο-
τρίωση, τό μοίρασμα ὑπό ὅρους τῆς γεωργικῆς γῆς. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν
Θεσσαλῶν γεωργῶν καί ἡ ἐνσωμάτωση νέων πληθυσμῶν ἐνισχύουν τή δημο-
γραφία τῆς Θεσσαλίας καί εὐνοοῦν διαδοχικά, ὥς ἕνα βαθμό, τήν ἐξομοίωση
τῶν κοινωνικῶν τάξεων34.

Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν συγκοινωνιῶν στή Θεσσαλία ἔχει ἀρχίσει ἀμέσως
μετά τήν προσάρτησή της στήν Ἑλλάδα. Δίκτυο Θεσσαλικῶν Σιδηροδρόμων
ἐγκρίνεται τό 1882 καί διαδοχικά συνδέονται οἱ μεγάλες πόλεις. Ὁ Βόλος μέ
τή Λάρισα συνδέονται τό 1884 καί δύο χρόνια μετά ὁλοκληρώνεται τό δίκτυο
συνδέοντας τόν Βόλο μέ τήν Καρδίτσα, τά Τρίκαλα καί τήν Καλαμπάκα35.
Ἀλλά καί οἱ ὑπάρχοντες Σιδηρόδρομοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους (Σ.Ε.Κ.) ἐπε-
κτείνονται στή Θεσσαλία. Τό 1908 φτάνουν μέχρι τή Λάρισα καί τό Παπαπού-
λι, στά σύνορα36. 

Ἁμαξιτοί δρόμοι –χωματόστρωτοι ἤ σκυρόστρωτοι– ἐλάχιστοι ἀναφέρονται

33 Γουργιώτη 1984, σσ. 417-428.
Γουργιώτη 1985, σσ. 49-59.

34 Καραβίδας 1978, σ. 156.
Ἀναφορά στόν γεωργικό κλῆρο πού παρέχεται στούς ἀγρότες-καλλιεργήσιμη γῆ καί βοσκή. Στή
Λάρισα 100 στρ., στόν Βόλο 60-70 στρ.
Sivignon, ὅ.π., σσ. 88, 91.
Σύνδεση τοῦ ἀγροτικοῦ προβλήματος καί τῆς λύσης του στή Θεσσαλία μέ τήν ἔλευση τῶν προσφύ-
γων ἀπό τή Μ. Ἀσία στήν Ἑλλάδα καί τήν ἀγροτική μεταρρύθμιση. Διονυσίου 1986, σσ. 154-157.
Ἡ ἐγκατάσταση προσφύγων ἀπό τήν Ἀγχίαλο στήν παραλία τοῦ Εὐξείνου Πόντου Βόρειας
Θράκης (Βουλγαρία) μετά τήν καταστροφή τοῦ 1906, σέ παραθαλάσσια θεσσαλική περιοχή στή
Ν. Ἀγχίαλο κοντά στόν Βόλο, τό 1908. Χαρακόπουλος 2003, σσ. 17-35.
Στό προλογικό σημείωμα καί στήν εἰσαγωγή ἀναπτύσσεται ἡ δραματική περιπέτεια  τῆς  μικρα-
σιατικῆς  καταστροφῆς  (1921),  ἡ  ἐνσωμάτωση προσφύγων στήν Ἑλλάδα καί τά ἰδιαίτερα προ-
βλήματα τῶν τουρκόφωνων Καππαδοκῶν. Κονταξή 2004, σσ. 169-179.

35 Φώτου 2004, σσ. 93-95.
36 Sivignon, ὅ.π., σσ. 78.

Γουργιώτη-Κυρίτση, ὅ.π., σ. 246.
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στή Θεσσαλία πρίν ἀπό τό 188137. Ὅμως στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ.
δικτυώνεται ἡ Θεσσαλία μέ αὐτοκινητόδρομους, οἱ πόλεις μεταξύ τους καί μέ
τή νότια Ἑλλάδα. Οἱ συγκοινωνίες μέ αὐτοκίνητα αὐξάνουν καί συνεχῶς βελ-
τιώνονται38. Ὁ Βόλος εἶναι ἡ πόλη πού ἀνοίγει τή Θεσσαλία στίς θαλάσσιες
μεταφορές. Ἔργα διαμόρφωσης στό λιμάνι του καί στή νέα προκυμαία διενερ-
γοῦνται μετά τό 1881, μέ διαρκῆ ἐξέλιξη, ἀναβαθμίζοντας συνεχῶς τόν θαλάσ-
σιο θεσσαλικό κόμβο. 

Τή μεγιστοποίηση τοῦ θεσσαλικοῦ ἐμπορίου διευκολύνουν οἱ συγκοινω-
νιακές ρυθμίσεις ἀλλά καί ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν κρατικῶν ἐπικοινωνιῶν, ἡ
ὀργάνωση τῆς Ὑπηρεσίας τῶν τριῶν Τ. – ταχυδρομεῖο, τηλεγραφεῖο, τηλέφω-
νο. Πιστωτικά ἱδρύματα, ἰδιωτικές τράπεζες καί ὑποκαταστήματα κρατικῶν
λειτουργοῦν στίς θεσσαλικές πόλεις ἀπό τό τέλος τοῦ 19ου αἰ. μέ αὔξηση στίς
ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ.

Δέν ὑστερεῖ ἡ Θεσσαλία στήν ἐκβιομηχάνιση μέ πρωτοπόρο τόν Βόλο ἀπό
τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. Κέντρο παραγωγῆς μεταλλικῶν γεωργικῶν ἐργαλείων/μηχα-
νημάτων κ.ἄ. ὁ Βόλος δέν ὑστερεῖ στήν ἀλευροβιομηχανία καί κλωστοϋφαντουρ-
γία, παραγωγές στίς ὁποῖες ἡ Λάρισα, τά Τρίκαλα σημειώνουν ἐνεργά τήν παρου-
σία τους39. Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῆς βιομηχανίας πραγματοποιεῖται μέ διαφορετικό
κατά τόπους βηματισμό.

Ἡ ἐκπαιδευτική ἀναβάθμιση τῆς Θεσσαλίας μετά τήν προσάρτηση διενερ-
γεῖται ἀπό τήν Πολιτεία κυρίως, μέ τή συνεισφορά τῶν Δήμων καί ἰδιωτῶν.
Ἱδρύονται σχολεῖα μεσαίας καί κατώτερης βαθμίδας στίς πόλεις καί σέ οἰκι-
σμούς τοῦ ὑπαίθρου πού περιορίζουν τόν ἀναλφαβητισμό. Στή διάδοση τῆς

37 Σχινᾶς 1886, σσ. 204-212, 272-273.
38 Ἀργυρόπουλος 1935, σσ. 118-119.

Τσοποτός 1935, σσ. 146-148.
Παπαδημητρίου 1935, σσ. 225-226.
Παπαγιανόπουλος 1935, σσ. 257-258.
Παπασωτηρίου 1935, σ. 311.
Ἀνδρεόπουλος 1935, σ. 376.

39 Sivignon, ὅ.π., σσ. 85-86.
Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος Ἰγγλέση 1911, σ. 988.
Ἀναφέρεται ἀτμόμυλος Ι. Τσιμπούκη, ἔτος ἵδρυσης 1879. Ἀτμοκίνητο ἐργοστάσιο ἀρτοποιίας Κ.
Χ. Παππᾶ στή Λάρισα μέ ὑποκαταστήματα καί ἀντιπροσωπεῖες στίς κυριότερες πόλεις τῆς
Ἑλλάδος. Ἀτμοκίνητο ἐργοστάσιο καροποιίας καί ἀμαξοποιίας, Ι. καί Γ. Καλύβα καί Χ. Κάρπου
στή Λάρισα. Μητροφάνης 1999, σσ. 97-98, 112, 117, 120-121. 
Ἀναπτύσσεται ἡ βιομηχανική ἐξέλιξη τῶν Μύλων Λούλη στόν Βόλο, Παπᾶ στή Λάρισα, Κατσά-
ρη στήν Καρδίτσα κ.ἄ.
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Παιδείας ἡ ἀνατολική Θεσσαλία προηγεῖται ἀπό τή δυτική40. Στίς πρῶτες
δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ. ἱδρύονται Διδασκαλεῖα καί οἱ ἀπόφοιτοι στελεχώνουν
τά σχολεῖα τῆς περιφέρειας. Οἱ ἐμπορικές Σχολές καί γεωργοκτηνοτροφικῆς
εἰδίκευσης παρέχουν ἐπιμόρφωση σέ νέους πέραν τῆς ἐμπειρικῆς γνώσης. Τό
1902 ἱδρύεται στή Λάρισα τό Ἀρσάκειο Διδασκαλεῖο θηλέων, πού προωθεῖ τή
μόρφωση τῶν γυναικῶν41. 

Τό τέλος τοῦ 19ου αἰ. καί οἱ πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ. χαρακτηρίζονται
ἀπό τόν ἐξελληνισμένο νεοκλασικισμό, τήν καταφανῆ τάση ἀστισμοῦ ὅλων
των κοινωνικῶν τάξεων, τόν γενικό ἐκσυγχρονισμό τῶν τεχνικῶν γνώσεων
ἀλλά καί τήν ἀλλαγή τῆς σκέψης τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλίας. 

Ἡ Πολιτεία κατευθύνει ὑποδείξεις πρός τή νεωτερικότητα πού ἀφορᾶ τή
μορφή τῶν πόλεων. Προβάλλονται νέα πολεοδομικά πρότυπα. Ἀπό τό 1882
μέχρι τό 1904 ἐκπονοῦνται σχεδιασμοί πρῶτα γιά τίς τέσσερις πρωτεύουσες
τῶν νομῶν (Βόλο, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα) καί σέ συνέχεια γιά τίς μικρό-
τερες πόλεις. Οἱ δημοτικές Ἀρχές παίζουν τόν ρόλο τους γιά τήν κατασκευή
ἀστικῶν ὑποδομῶν42. Δημιουργοῦνται πλατεῖες, φαρδεῖς δρόμοι. Κατασκευά-
ζονται δημόσια κτίρια. Καθώς οἱ θεσσαλικές πόλεις ἀναδιαρθρώνονται, ἀπο-
κτοῦν νεωτερική ὄψη μέ τίς νεοκλασικές οἰκοδομές. Ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία

40 Sivignon, ὅ.π., σσ. 83, 87-88. Ἡ κλιμάκωση τῶν ἐγγράμματων στίς τέσσερις πρωτεύουσες τῶν
θεσσαλικῶν νομῶν τό 1907 εἶναι: Βόλος 53,3%, Λάρισα 47,8%, Τρίκαλα 34,6%, Καρδίτσα 33%.
41 Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος Ἰγγλέση 1911, σ. 991. Σχολεῖα καί Σχολές στή Λάρισα: Σχολαρχεῖα δύο,   
Δημοτικά ἕξι, τρία ἀρρένων, τρία θηλέων. Ἀρσάκειο Διδασκαλεῖο  θηλέων, μαθήτριες 190. 
Ἰδιωτικό Ἐκπαιδευτήριο ἀρρένων Τσερέπη, μαθητές 84. Ἰσραηλιτική Σχολή, μαθητές 165.
Ζιαζιᾶς, 1994, 8, 23. Στοιχεῖα γιά σχολεῖα κατώτερης καί μέσης βαθμίδας, Νυκτερινή σχολή ἀπό-
ρων παίδων στή Λάρισα τό 1905. Χαρίτος, 2004, σσ. 281, 282, 291-292, 296-297.
Ἀναφέρονται Σχολεῖα – Σχολές πού λειτούργησαν στήν περιοχή Βόλου πρίν ἀπό τήν ἐνσωμά-
τωση τῆς Θεσσαλίας στό ἑλληνικό κράτος, ὅπως τό Παρθεναγωγεῖο Ζαγορᾶς (ἵδρυση τό 1853),
ἡ Ἀστική Σχολή Ἀρρένων Τσαγκαράδας (ἵδρυση 1864). Στόν Βόλο ἀναφέρονται πολλά ἰδιωτικά
ἀλληλοδιδακτικά κατωτέρας βαθμίδας. Τό 1870 ἕνα Σχολαρχεῖο, ἕνα Παρθεναγωγεῖο (Δημοτικό
μέ τάξεις Σχολαρχείου), ἕνα Ἑβραϊκό Σχολεῖο. Στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ. Γυμνάσιο
ἀρρένων, δύο Σχολαρχεῖα, ὀκτώ Δημοτικά, ἕνα Ἑβραϊκό Δημοτικό, δύο ξένα σχολεῖα μικρῆς
διάρκειας τῆς Γαλλικῆς Ἀδελφότητας καί Καθολικῶν Καλογραιῶν, Ἀνώτερο Δημοτικό Παρθε-
ναγωγεῖο (ἵδρυση 1908). Ἡ Ἐμπορική Σχολή τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Βόλου (ἵδρυση 1900),
ἀργότερα μετατράπηκε σέ Δημόσια ἐμπορική Σχολή. Χαρίτος - Κανδήλα 1997, σσ. 109-157.
Κανδήλα 2004, σσ. 177, 182, 186, 190, 402, 405. Μέση Γεωργική Σχολή, μέ μαθητές ἀπό ὅλη τήν
Ἑλλάδα καί ἔξω των ὁρίων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Λειτούργησε ἀπό τό 1911, ἄλλαξε πλαίσιο
λειτουργίας καί ἐκσυγχρονίστηκε μετά τό 1944. Ἀτσαβέ 1996 σσ. 122, 138-139, 141.
Τό 1902 ἱδρύεται στή Λάρισα Διδασκαλεῖο, πρότυπο Δημοτικό καί Νηπιαγωγεῖο. Λειτούργησε
ὥς τό 1937. Ἀστικό Σχολεῖο θηλέων ἱδρύθηκε στά Τρίκαλα τό 1914.

42 Χαστάογλου 2005, σ. 14.
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συνεισφέρει. Κτίζονται κατοικίες νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ μεγαλοπρεπεῖς καί
ἁπλές. Παλιά παραδοσιακά σπίτια, ἀκόμη καί τά πλατυμέτωπα ἀγροτικά,
ἀποκτοῦν ἕνα ἀέτωμα πάνω ἀπό τήν κύρια εἴσοδο γιά νά δείχνουν μοντέρνα.
Καί τά καλύβια τῶν κτηνοτρόφων δέν εἶναι πιά μόνο ὀξυκόρυφα κυκλικά,
ἀλλά καί σέ ἐπίμηκες ὀρθογώνιο σχῆμα μέ σαμαρωτή δίρριχτη στέγη, ὥστε νά
μοιάζουν μέ τά κτισμένα σπίτια τῶν οἰκισμῶν43. 

Στίς μεγαλουπόλεις τῶν θεσσαλικῶν νομῶν δραστηριοποιοῦνται ἀπό τίς
ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. ἐπιστήμονες, πτυχιοῦχοι διαφόρων εἰδικοτήτων, ἀπόφοιτοι
του Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας καί εὐρωπαϊκῶν πόλεων. Πολιτιστικές καί κοι-
νωνικές δράσεις ἐξακτινώνονται ἀπό Συλλόγους, Ἑταιρεῖες, Σωματεῖα ἐπαγ-
γελματιῶν. Στήν οἰκονομική/ἐμπορική καί κοινωνική ζωή τῶν πόλεων ἔντονη
εἶναι ἡ παρουσία καί συμμετοχή τῶν ἰσραηλιτικῶν κοινοτήτων44. Μέσα στίς
πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ. ἱδρύονται κρατικά ἤ δημοτικά Ἀρχαιολογικά
Μουσεῖα, Σχολές μουσικῆς, Ὠδεῖα, Βιβλιοθῆκες πού συμβάλλουν στόν ἐκπο-
λιτισμό ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων. Ὁ ἐξαστισμός τῶν κατοίκων τῶν θεσσα-
λικῶν πόλεων καί κωμοπόλεων ἐκδηλώνεται καί μέ τήν ἐπιβολή τῆς εὐρω-
παϊκῆς μόδας στήν ἔνδυση τῶν πολιτῶν ἀλλά καί στόν τρόπο τοῦ βίου τους45.

Ἡ καλή ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς περιοχῆς προσμετρᾶται στόν πολιτισμό
της. Ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται στούς Θεσσαλούς ἀπό ἐπι-
στήμονες ἰατρούς καί φαρμακοποιούς μέ προοδευτική ἐξάπλωση ἀπό τίς
ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ. Δημιουργοῦνται Νοσοκομεῖα μέ κρατική μέριμνα καί τοπική

43 Γουργιώτη 1984, σσ. 424-425.
44 Μωυσῆς 2000, σσ. 88-89, 232-233.

Γουργιώτης 2000, σσ. 125-128.
Φρεζῆς 2004, σσ. 207-208.

45 Τσοποτός 1935, σ. 144.
Τό Ἀθανασάκειο Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο στόν Βόλο ἐγκαινιάζεται τό 1909. Παπαγιανόπουλος
1935, σ. 272. 
Τό Ὠδεῖο τοῦ Συλλόγου Φιλομούσων στή Λάρισα μετατράπηκε σέ Δημοτικό Ὠδεῖο Λάρισας,
στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1920. Ζιαζιᾶς 1994, σσ. 102-103. Μοναδικός χοροδιδάσκαλος εὐρω-
παϊκῶν χορῶν στή Λάρισα ὁ Μωυσῆς Ἐσκιναζής τό 1913, σ. 111. Μόνιμη κινηματογραφική στε-
γασμένη αἴθουσα στή Λάρισα τό 1927.
τ. Β΄ σ. 197-204. Στοιχεῖα γιά τήν ἐξέλιξη τῆς Λάρισας-στροφή πρός τή δυτική μουσική παρά-
δοση, ἵδρυση ἰδιωτικῶν μουσικῶν σχολῶν, Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς, Ὠδείων μετά τό 1900.
Φεσσᾶ, 2004, σσ. 218-223.
Τό Δημοτικό θέατρο Βόλου στήν πρώτη του μορφή κτίστηκε τό 1894-1896. Βαφειαδάκη 2005,
σσ. 211-214.
Ἡ εὐρωπαϊκή μόδα στήν ἔνδυση ἐπιβάλλεται σέ ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις. Βιομηχανική παρα-
γωγή ὑφασμάτων τύπου Εὐρώπης στή Λάρισα καί στόν Βόλο.
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συνεισφορά στίς πρωτεύουσες τῶν τεσσάρων θεσσαλικῶν νομῶν, τά ὁποῖα
συνεχῶς βελτιώνονται46. Πολλές εἶναι καί οἱ ἰδιωτικές κλινικές στίς πόλεις πού
διατηροῦν εἰδικευμένοι ἰατροί. Στίς προβλέψεις γιά τήν καλή ὑγεία πρέπει νά
ἀναφερθεῖ ἡ καταπολέμηση ἕως ἐξάλειψη μέχρι τό 1940 τῆς ἐλονοσίας, νόσου
πού ταλαιπωροῦσε ἰδιαίτερα τούς Θεσσαλούς ἀγρότες. Ἔργο τιτάνιο πού
ἀνήκει στή δράση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ47. 

Κοινωνικές τοπικές ἀναταραχές (ἀγροτική στάση στό Κιλελέρ τό 1910,
ἐργατικά κινήματα στόν βιομηχανικό Βόλο), πολεμικές ἐθνικές συρράξεις (Βαλ-
κανικοί πόλεμοι, Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος) συνταράσσουν ἀλλά δέν ἀναστέλ-
λουν τή θεσσαλική ἀνέλιξη, πού ὁδεύει πρός τόν πλήρη εὐρωπαϊσμό. Ὁ δρό-
μος ἔχει ἀνοίξει. Παράλληλα, το μήνυμα τῶν ἀστῶν τοῦ Μεσοπολέμου ἐπι-
στροφή στίς ρίζες ἀνασύρει στό προσκήνιο τά περιφρονημένα γιά χρόνια
στοιχεῖα Ἀνατολῆς τῆς θεσσαλικῆς παράδοσης, ἀφομοιωμένα ὅμως στή νέα
καθορισμένη πορεία.

Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν κοινωνιῶν τῆς Θεσσαλίας ἔχει διαμορφωθεῖ, μέχρι
τό 1950-1960, ὡς νεωτερικός μέ σχετικές καθυστερήσεις ἤ ὑπερβάσεις κατά
περιοχές. Οἱ παραδόσεις πού διατηροῦσαν αἰῶνες τόν ἱστό, τή συνοχή τῶν
γενεῶν, στίς κοινωνίες, φαίνεται νά περιθωριοποιοῦνται. 

Στίς ἑπόμενες δεκαετίες καί ὥς σήμερα ἡ Θεσσαλία, περιφέρεια πρωτί-
στως ἀγροτική ἀλλά μέ βιομηχανική ἀνάπτυξη, βιώνει τόν διεθνή ἀνταγωνισμό,
τή μετανεωτερικότητα, τήν προηγμένη τεχνολογία, τήν κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς.
Ὅμως ἡ τάση ἐξίσωσης τοπικῶν καί κοινωνικῶν ἰδιαιτεροτήτων στό σχῆμα
«Εὐρωπαϊκή Ἕνωση», στήν ἀναγκαία συμμετοχή τῶν ἐπιμέρους στά διεθνῆ
μορφώματα, προσμετρᾶ τά παραδεδομένα ὡς πολύτιμες μνῆμες καί ἱστορία.
Ὁ προβιομηχανικός πολιτισμός τῆς Θεσσαλίας, οἱ παραδόσεις, ἔχουν διασωθεῖ
καί συγκεντρωθεῖ στά Μουσεῖα τοῦ νεότερου πολιτισμοῦ, ὅπου παρουσιά-
ζονται, μελετῶνται, διαχέονται. Σέ ἄλλες περιπτώσεις μέσα ἀπό τίς δομές καί
διαρθρώσεις τῶν κοινωνιῶν ἤθη καί ἔθιμα τοῦ παρελθόντος ἀναφύονται ἀνα-
βιωμένα, ὄχι ὅμως ὡς λειτουργικά στοιχεῖα, δρώμενα τῆς παράδοσης. Ὡς ἀνα-
φορά στή θεσσαλική ταυτότητα καί ἀντίδοτο στήν πολιτισμική ἰσοπέδωση.

46 Τσικρίκας 1990, σσ. 11-19. Κτίστηκε τό 1897 μέ χρήματα ἰδιωτῶν καί συνεχῶς βελτιούμενο
καί ἐκσυγχρονιζόμενο λειτουργεῖ μέχρι σήμερα.
47 Παπαδημητρίου 1997, σσ. 16-17.
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