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Ἱστορικά στοιχεῖα

ὉΤύρναβος δημιουργήθηκε στά νεώτερα χρόνια. Στά κλασικά χρόνια
ἡ περιοχή τοῦ Τυρνάβου ἀνῆκε στήν ἐπικράτεια μιᾶς περραιβικῆς

πόλης, τῆς Φάλαννας, τῆς ὁποίας ἡ ἀκρόπολη βρίσκεται στή θέση Καστρί1.
Στά ἑλληνιστικά χρόνια καί ρωμαϊκά χρόνια ἡ περιοχή ἔγινε πέρασμα τῶν
ἀντιμαχομένων. Στούς ἑπόμενους αἰῶνες ἡ περιοχή γνωρίζει εἰρηνικές διεισ-
δύσεις ἀλλά καί ἐπιδρομές λαῶν πού προκαλοῦν ἀναστάτωση καί διαλύουν
τίς ἀρχαῖες πόλεις. Παράλληλα, νέοι οἰκισμοί δημιουργοῦνται.

Γραπτές μαρτυρίες γιά τήν περιοχή ἔχουμε ἀπό τόν 10ο αἰ., καθώς ἀναφέ-
ρεται γιά πρώτη φορά τό ὄρος Τέρνοβον, πού ταυτίζεται μέ ἕνα ὀρεινό τμῆμα
τοῦ Κάτω Ὀλύμπου, τή σημερινή Μελούνα. Συγκεκριμένα, στό ἁγιολογικό κεί-
μενο τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Βουναίνης, στήν ἐποχή τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ
Σοφοῦ (886-912), ὁ ἅγιος ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν βυζαντινῶν στρατευμάτων βγῆκε
ἀπό τήν ὀχυρωμένη Λάρισα γιά νά ἀποκρούσει βουλγαρική ἐπιδρομή. Ἀφοῦ
πέρασε τή γέφυρα, στρατοπέδευσε σέ γειτονικό ὅρος, ὅ Τέρναβον ἐγχωρίως
ὀνομαζόμενον, ἀσκηταῖς ἀνδράσιν ἦν ἐνδιαίτημα2. Ἀπό τό κείμενο πληροφο-

1 Ἀθανάσιος Τζιαφάλιας, «Ἀρχαία Φάλαννα, Ἱστορία – Πολιτισμός», Ὁ Ἀμπελώνας καί ἡ ἱστορία
του, Πρακτικά του Ἱστορικοῦ Συνεδρίου. Ἀμπελώνας 1995, Δῆμος Ἀμπελῶνα, σσ. 23-30.
2 Δημήτριος Σοφιανός, «Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνῃ, (ἀνέκδοτα ἁγιολογικά κείμενα)», Ἱστορικαί
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ρούμαστε ὅτι ἡ περιοχή ἦταν τόπος μοναστικῆς ζωῆς, ἐπειδή μέ τό δάσος πού
ὑπῆρχε, προσφερόταν καί κατέφευγαν ἄνθρωποι γιά νά φυλαχτοῦν ἀπό τίς
συνεχεῖς ἀναστατώσεις. Οἱ σχετικές μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ περιοχή γύρω ἀπό
τόν Τύρναβο συνδεόταν μέ μοναστικά ἱδρύματα. Ἀναφέρεται ὅτι «(...) στό 13ο καί
14ο αἰ. μαρτυροῦνται ἐδῶ ἰδιοκτησίες μερικῶν ἀπό τά σημαντικότερα μοναστή-
ρια τῆς Θεσσαλίας, τά ὁποῖα ἐκτίμησαν τήν καλή θέση καί τήν εὔφορη γῆ της.
(…). Στά ἔγγραφα τῶν μοναστηριῶν μαρτυρεῖται τό χωριό Τρίνοβος ἤ Τρίνοβον
(...), ὁ δέ πυρήνας τοῦ οἰκισμοῦ θά πρέπει νά σχηματίστηκε ἀπό τούς καλλιερ-
γητές τῶν μοναστικῶν ἱδρυμάτων, ὅπως συνέβη καί σέ ἄλλες περιπτώσεις μεγά-
λων νομῶν τῆς Θεσσαλίας...»3. Τά παραπάνω, σέ συνδυασμό μέ τήν παλιά παρά-
δοση ὅτι τό μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία στόν Τύρναβο ἱδρύθηκε ἀπό τόν
βυζαντινό αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο Παλαιολόγο, ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ οἰκισμός
τοῦ Τυρνάβου ἀρχίζει τήν ἱστορία του στά χρόνια αὐτά, δηλ. πρῶτες δεκαετίες
τοῦ 14ου αἰ4. Ὁ Τύρναβος ἦταν βυζαντινό «πόλισμα» τοποθετημένο στήν πλαγιά
τοῦ ὑψώματος τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὅπου καί τό ὁμώνυμο μοναστήρι.

Οἱ ἐπιδρομές τῶν Ὀθωμανῶν μέχρι τήν ὁριστική κυριαρχία τους στή Θεσ-
σαλία πραγματοποιήθηκαν ἀπό τά τέλη τοῦ 14ου αἰ. μέχρι τίς πρῶτες δεκαε-
τίες τοῦ 15ου αἰ. Ἡ ὀθωμανική κυριαρχία ὁλοκληρώθηκε ἀπό τόν Τουραχάν
μπέη, πού ἄρχισε τό 1414 καί κατέληξε τό 1423 μέ τήν τελική ἐπανακατάληψη
τῆς Λάρισας καί τήν πρώτη καί ὁριστική κατάληψη τοῦ Τυρνάβου5. Ἀπό τά
«χρονικά» τῆς ἐποχῆς πληροφορούμαστε ὅτι οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἑλληνικῶν
πληθυσμῶν στήν ὀθωμανική ἐπέλαση διαβαθμίζονται ἀπό τήν ἀντίσταση μέχρι
τήν ἀδιαφορία καί τήν ὑποταγή. Σχετικά μέ τόν Τύρναβο ἡ κατάληψη δέν ἔγινε
μέ στρατιωτικές ἐνέργειες. Ἦταν ἁπλή εἴσοδος τῶν στρατευμάτων. Ἄλλωστε,
δέν ὑπῆρξαν ποτέ τείχη γύρω ἀπό τόν Τύρναβο, ὅπως συνέβαινε μέ τή Λάρισα.
Οἱ ἀλλεπάλληλες ἐπιδρομές εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τή φυγή καί μείωση τοῦ
πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς. Αὐτή ἡ κατάσταση ἔκανε τούς κατακτητές νά

εἰδήσεις περί τῆς μεσαιωνικῆς Θεσσαλίας Ι΄ αἰών. Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν-Βιβλιοθήκη Σ. Σαρίπο-
λου. Ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 141 καί σ. 155. Οἱ Βυζαντινοί ἔχασαν τή μάχη καί ἀναγκάστηκαν νά ὑπο-
χωρήσουν νοτιότερα. Ἀργότερα στό ὕψωμα (ὅπου καί τό σημερινό ὁμώνυμο χωριό) Βούναινα ὁ
στρατηγός Νικόλαος εἶχε μαρτυρικό τέλος. Ἡ χριστιανική παράδοση τόν ἀνύψωσε σέ τοπικό ἅγιο.
3 N. Beldiceanu - P.S. Nasturel, (μετάφραση Ἀλ. Ἀγγελοπούλου), «Ἡ Θεσσαλία στήν περίοδο
1454/55-1506», [πρώτη δημοσίευση 1983] ΘΗΜ 19(1991), σσ. 97-135.
4 Λαϊου Ἀγ. Λαΐου, «Ἡ βασιλεία τοῦ Ἀνδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους τ. Θ΄ 1979, σσ. 137-151.
5 Ἀπ. Βακαλόπουλος: Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ: τ. Α΄ - Ἀρχές καί ἡ διαμόρφωσή του, Θεσ-
σαλονίκη 19742, σσ. 127-160.
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φέρουν ἐποίκους ἀπό τή Μ. Ἀσία καί ἰδιαίτερα ἀπό τήν περιοχή τοῦ Ἰκονίου.
Οἱ νέοι ἄποικοι, οἱ Κονιάροι (ἤ Γιουροῦκοι ἤ Κοναλῆδες), ἐγκαταστάθηκαν
στίς κοιλάδες καί στούς πρόποδες τῶν βουνῶν μαζί μέ τούς ἀπογόνους των
πρώτων Ὀθωμανῶν κατοίκων. Στήν περιοχή τοῦ Τυρνάβου ἱδρύθηκαν 12
χωριά6. Ἡ ἐγκατάσταση αὐτή ὁδήγησε ὁρισμένα τμήματα τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ
νά μετακινηθοῦν στούς ὀρεινούς ὄγκους τοῦ Ὀλύμπου, τῆς Ὄσσας, τοῦ Πηλίου
καί τῆς Πίνδου. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ θεσσαλική πεδιάδα συνεχίζει νά ἔχει ἑλληνικό
πληθυσμό. Στά μέσα του 15ου αἰ. ἡ Θεσσαλία κατοικεῖται στήν πλειοψηφία ἀπό
Ἕλληνες, κοντά στούς ὁποίους ζοῦσαν βλαχόφωνοι, Ἀλβανοί νομάδες, μιά τουρ-
κική μειοψηφία μέ νομαδική καταγωγή, καθώς καί πλανόδιοι τεχνίτες. 

Ἡ ὀθωμανική κυριαρχία τοῦ Τυρνάβου ἔχει συνδεθεῖ μέ τόν Τοῦρκο πολέ-
μαρχο Τουραχάν. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἐγκαταστάθηκε στήν περιοχή, ἡ
ὁποία τοῦ παραχωρήθηκε ἀπό τόν σουλτάνο καί μεταβιβαζόταν ἔκτοτε στούς
κληρονόμους του. Διατηρήθηκε τόσο ἔντονα αὐτή ἡ παράδοση, ὥστε θέλει τόν
Τουραχάν ἱδρυτή τοῦ Τυρνάβου7. Οἱ Ὀθωμανοί, προκειμένου νά σταματήσουν τή
φυγή στά ὀρεινά, νά ἐμπεδώσουν τήν τάξη καί νά ἀποκαταστήσουν τήν οἰκονο-
μική ζωή, προσπαθοῦσαν νά ἐγκατασταθοῦν οἱ παλιοί κάτοικοι στόν οἰκισμό.

Ἡ ἄρρηκτη σύνδεση τοῦ ὀνόματος τοῦ Τουραχάν μέ τόν ὀθωμανοκρατούμενο
Τύρναβο καταγράφεται ἀπό τά προνόμια πού παραχώρησε στούς χριστιανούς
κατοίκους, τά ὁποῖα συνέβαλαν στά μεταγενέστερα χρόνια στήν οἰκονομική ἀνά-
πτυξη καί πολιτισμική εὐρωστία του. Τά προνόμια πού παραχώρησε ὁ Τουραχάν
περιγράφονται ἀπό τόν ἀπόγονό του στό κείμενο τοῦ περιηγητῆ D. Urquhart

6 Τά χωριά ἦταν τά ἑξῆς: Τατάρ (Φαλάνη), Καζακλάρ (Ἀμπελώνας), Τσαΐρ (Βρυότοπος), Μισαλάρ
(Ροδιά), Δελιλέρ (Δελέρια), Κουφάλια, Καρατζιογλᾶν (Ἀργυροπούλι), Λυγαριά, Ραντγοῦν, Καραντε-
μιρλί, Ντεριλί (Γόννοι) καί Μπαλαμούτ (Ἰτέα). Εἶναι τά γνωστά κονιαροχώρια τῆς περιοχῆς πού
ἐγκαταλείφθηκαν ἀπό τούς Τούρκους στά 1881 μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας. Ἐθνολογι-
κές καί ἱστορικές προσεγγίσεις γιά τούς Κονιάρους βλ. Βαγγέλης Σκουβαρᾶς: Ἀπό τό λειμῶνα τῆς
παράδοσης, Πηλιορείτικα, Ἐκδ. οἶκος Ἀστήρ-Παπαδημητρίου (τ. Α΄ 1981 καί) τ. Β΄ 1983, Ἀθήνα.
7 Ὁ Κούμας γράφει χαρακτηριστικά: «Ὁ Τουραχάνης οὗτος ὑπούργησε [=ὑπηρέτησε] καί τόν
Σουλτάνο Μουράτ Β΄, ὁπότε ὑπέταξε τήν Λάρισσαν. Εἶναι θεμελιωτής τῆς τρεῖς ὥρας ἀπεχούσης
ἀπό τήν Λάρισσαν πόλεως Τυρνάβου. Ἐκεῖ ἐστρατοπεύδευσεν ὁ Τουραχάνης, ἐνῶ ἐπολιόρκει τήν
Λάρισσαν, διά τό ὑγιεινόν τοῦ τόπου, ὅστις ὠνομάζετο Καλύβια. Διά νά συναθροίση κατοίκους
τῆς νέας πολίχνης ἔκτισε τσαμίον, καί πλησίον αὐτοῦ ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου (διά τιμήν τοῦ ἀγα-
πητοῦ τοῦ μηλωτοποιοῦ [=γουναρᾶ] Νικολάου), τά ὁποῖα καί τά δύο ὀνομάζονται καί τήν σήμε-
ρον τσαμίον τοῦ Τουραχάν Μπέη καί Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Τουραχαμπέη..». Ἱστορίαι τῶν Ἀνθρω-
πίνων Πράξεων ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕως τῶν ἡμερῶν μας, ἐκ παλαιῶν ἀπανθισθεῖσαι
καί τά νεώτερα ἐξ ἀρίστων Γερμανῶν ἱστοριογράφων ἐλευθέρως μεταφρασθεῖσαι ὑπό Κ.Μ. Κού-
μα τ.Ζ’ Ἐν Βιέννη τῆς Αὐστρίας. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἀντωνίου Αὐκούλου 1831, σ. 371.
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(1830) καί ἦταν τά παρακάτω8: 1. Ἡ πόλη ἀνακηρύσσεται βακούφι, δηλ. θρη-
σκευτικό ἵδρυμα κοινῆς ὠφέλειας, προστατευόμενο ἀπό τίς αὐθαιρεσίες ὁποι-
ουδήποτε. «Ὁ Τύρναβος καθιερώθηκε ὡς μιά πόλη ἄσυλο» ἀφηγεῖται μέ περη-
φάνια ὁ καϊμακάμης. 2. Ἡ πόλη ἀπαλλάσσεται ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς τοπικῆς διοί-
κησης. Ἐλέγχεται ἀπό τόν Κιζλάρ-ἀγά, τόν ἐπόπτη τοῦ ἱερατείου τῆς Μέκκας.
3. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος καί ἡ διέλευση τουρκικοῦ στρατοῦ. 4. Δέν ἐπιβάλ-
λονται ἀγγαρεῖες ἤ ἄλλες ἀναγκαστικές ἐργασίες στούς κατοίκους. 5. Οἱ κάτοικοι
πληρώνουν μόνο τόν κεφαλικό φόρο (χαράτσι) καί τή δεκάτη. 6. Οἱ ξένοι ἀπαλ-
λάσσονται γιά δέκα χρόνια ἀπό κάθε φόρο. Ἐπιστέγασμα τῆς πολιτική τοῦ Του-
ραχάν ὑπῆρξε ἡ οἰκοδόμηση χριστιανικοῦ ναοῦ (τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ἐπισκόπου
των Μύρων τῆς Μ. Ἀσίας) κοντά στό μουσουλμανικό ἵδρυμα (Ἰμαρέτ).

Μέ τό βακούφι, πού λειτουργοῦσε σάν εὐαγές ἵδρυμα, ὁ Τουραχάν καί οἱ
ἀπόγονοί του φρόντισαν γιά τή συγκέντρωση τῶν ἐσόδων καί διάθεσή τους σέ
διάφορα ἔργα, ὅπως ἦταν ὁ πρωταρχικός σκοπός γιά τό βακούφι. Ἔτσι ὁ Του-
ραχάν ἀνέπτυξε οἰκοδομική δραστηριότητα καί ἔκτισε τζαμιά, τεκέδες (μονές),
μεντρεσέδες (ἱεροσπουδαστήρια), καραβάν-σεράι (μεγάλα χάνια, πανδοχεῖα),
ἰμαρέτια (πτωχοκομεῖα), χαμάμ (λουτρά), καθώς καί ἵδρυσε μικρότερα βακούφια
σέ πολλά μέρη τῆς Θεσσαλίας, ἀκόμη καί στήν Πελοπόννησο9. Καί πράγματι,
γιά 35 χρόνια δηλ. 1423-1458 ὁ Τουραχάν διαφύλαξε καί προώθησε τήν εὐημερία
τῆς περιοχῆς καί βέβαια τά προσωπικά του συμφέροντα καί συνέχισαν οἱ ἀπό-
γονοί του. Ἡ ἀνακήρυξη ἑνός τόπου σέ βακούφι, δηλ. τό φορολογικό καθεστώς
πού ἴσχυε, ἔδινε πολλά πλεονεκτήματα σ’ ὅσους διέμεναν καί ἐργάζονταν ἐκεῖ.
Ὁ Ὀλλανδός ὀθωμανολόγος M. Kiel γράφει σχετικά. «Ἐπειδή τά βακούφια
ἱδρύονταν “για πάντα’’, ὑπῆρχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τό “εὐ ζῆν” τῶν
χωρικῶν πού τά στήριζαν (οἱ ἱδρυτές) οἰκονομικῶς. Οἱ κάτοικοι τῶν βακουφικῶν
οἰκισμῶν βρίσκονταν συνήθως σέ καλύτερη οἰκονομική κατάσταση ἀπό ἐκεί-
νους πού ζοῦσαν κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ σπαχῆ (στρατιωτικός)»10. Ἡ κατά-
σταση αὐτή ἴσχυε καί στόν Τύρναβο. Κατηγορηματικά οἱ Τυρναβίτες δέν
ὑπῆρξαν ποτέ κολίγοι. Ἦταν βέβαια ραγιάδες μέ στοιχειώδη ἰδιοκτησία (σπίτι
μέ κῆπο) καί ἀσχολοῦνταν κυρίως μέ τήν ὑφαντουργία, πληρώνοντας μόνο το
προσδιορισμένο χαράτσι καί τή δεκάτη. Τό καθεστώς αὐτῶν τῶν προνομίων δια-

8 David Urquhart, «Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ 1830». [The spirit of the East, London 1830], μεταφρ.
Ν. Ντεσλή, σχόλια Κ. Σπανός. ΘΗΜ 26(1994), σσ. 250-260.
9 Σταῦρος Γουλούλης, «Τά ἀφιερωτήρια τῶν Τουραχανίδων», ΓΑΚ Λάρισας, Λάρισα 2003.
10 Michael Kiel, Τό «Πιστοποιητικό Γεννήσεως» τῶν Ἀμπελακίων - ὀθωμανικές πηγές τῆς ἵδρυσης
καί τῆς ἱστορίας τούς 1455-1570, μετάφραση Β. Ἀργυρούλης. ΘΗΜ 30 (1996), σ. 94.
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τηρήθηκε κανονικά στόν Τύρναβο σέ ὅλη τή διάρκεια τῶν πρώτων χρόνων τῆς
Τουρκοκρατίας μέχρι σχεδόν τό 1780. Ἐκείνη τήν ἐποχή ἄρχισε νά ἐπεκτείνεται
ἡ κυριαρχία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων (ὁ ὁποῖος ὀρεγόταν τόν συσσωρευό-
μενο πλοῦτο τῆς περιοχῆς), ἐπιβάλλονται φόροι καί γίνονται προσπάθειες γιά
ὑπονόμευση τῶν προνομίων. Ἄλλωστε ἀπό τόν 18ο αἰ. ἄρχισε ἡ ὀθωμανική
αὐτοκρατορία νά βρίσκεται σέ παρατεταμένη κρίση καί νά ἀλλάζουν οἱ οἰκονο-
μικές καί κοινωνικές δομές τῆς κοινωνίας της. Τέλος, τά προνόμια καταργοῦνται
ὁριστικά στόν Τύρναβο, ὅπως καί σέ ἄλλες περιοχές τό 1839 (Χάτι Σερίφ).

Ὁ Τύρναβος βέβαια προστατευόταν ἀπό τά προνόμια (ἀπαγόρευση παρα-
μονῆς τακτικοῦ στρατοῦ), οἱ Τυρναβίτες, ὅμως, βίωναν τόν φόβο καί τήν ἀγωνία
ἀπό τίς διώξεις στίς γύρω περιοχές σέ περιόδους ἐχθροπραξιῶν. Ἡ δεινή κατά-
σταση τῶν Θεσσαλῶν ἔχει ἀρχίσει ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ρωσοτουρκικοῦ πολέ-
μου. Ἡ Λάρισα ζεῖ τραγικά γεγονότα. Οἱ γενίτσαροι τῆς πόλης ἐξαπολύουν διώ-
ξεις καί ἁρπαγές ἐναντίον τῶν ντόπιων χριστιανῶν. Ὁ μητροπολίτης τῆς Λάρισας
Μελέτιος καί ἀρκετοί Λαρισαῖοι καταφεύγουν στόν Τύρναβο. Στίς 12 Ἰουνίου
1769 οἱ γενίτσαροι κατεδαφίζουν καί πυρπολοῦν τήν ἐκκλησία τοῦ πολιούχου
Ἁγ. Ἀχιλλίου11. H ὀθωμανική ἐξουσία ἀποδεικνύεται ἀνίκανη καί ἀνίσχυρη νά
ἐλέγξει τά κύματα τῶν λεηλασιῶν πού ρημάζουν τόν θεσσαλικό χῶρο. Τό 1790,
περίπου 400 Ἀλβανοί ἐπιδρομεῖς ἐπιτίθενται αἰφνιδιαστικά στόν Τύρναβο, πόλη
μέ 10.000 κατοίκους, δηλ. μεγάλη γιά τήν ἐποχή, καί γνωστή καί κοντά στή Λάρι-
σα (στρατιωτικό κέντρο). Οἱ Τυρναβίτες, μολονότι δέν ἦταν ἐξοικειωμένοι μέ
τέτοιες καταστάσεις, ἀντιμετώπισαν τούς ἐπιδρομεῖς μέ γενναιότητα καί ἀποτε-
λεσματικά. Καί στό τέλος, μέ τή συνδρομή τῶν Ὀθωμανῶν τῆς Λάρισας, τούς
ἔτρεψαν σέ φυγή. Τό γεγονός περιγράφει ὁ Κούμας, πού τό ἔζησε12. Τό 1818 ἀνα-
στάτωση, φόβος καί θλίψη κυρίευσαν τούς Τυρναβίτες. Εἶναι τό ἔτος πού εἶχαν
μαρτυρικό θάνατο οἱ τοπικοί νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἐκ
Ραψάνης13 καί ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Γεδεών, πολιοῦχος τοῦ Τυρνάβου14.

11 Θεόδωρος Παλιούγκας, «Ἡ Λάρισα στό ὁδοιπορικό τοῦ περιηγητῆ Ἐβλιγιᾶ Τσελεμπῆ (1668)»,
[ἀπό τό βιβλίο τοῦ Seyαhatnΰmesi τ. 8ος Κωνσταντινούπολη 1982]. ΘΗΜ 26(1994), σσ. 60-61 καί
Ἰωάννου Οἰκονόμου – Λαρισσαίου: Ι. Ἀληθινή ἱστορία τοῦ Λουκιανοῦ Σαμοσατέως, ΙΙ. Ἱστορική
τοπογραφία ἑνός μέρους τῆς Θετταλίας - 1817. Εἰσαγωγή-φροντίδα Μ.Μ. Παπαϊωάννου. Δῆμος
Λάρισας, Ἀθήνα 1989, σ. 167.
12 Κωνσταντῖνος Κούμας, «Οἱ Ἕλληνες, Διαφωτισμός - Ἐπανάσταση» ( Ἱστορίαι τῶν Ἀνθρωπίνων
Πράξεων τ. ΙΒ´ Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας.1832 σσ. 518-677, 736-744). Ἀνατύπωση μέ εὑρετήριο.
Βιβλιοπωλεῖο Δ.Ν. Καραβία, Ἀθήνα 1978 σ. 545.
13 Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, Ἡ Λάρισα καί ἡ Θεσσαλία τ. Δ´ Λάρισα 2009 (ἔκδοση τοῦ ἰδίου), σσ.
282-284.
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Συνυφασμένη μέ τήν ἱστορία τοῦ οἰκισμοῦ εἶναι καί ἡ προέλευση τοῦ ὀνό-
ματός του, καθώς καί ἡ γραφή του. Κατά καιρούς ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορες
ἀπόψεις. Ἐπικρατέστερες εἶναι κυρίως δύο. Ἡ πρώτη ἐκδοχή στηρίζεται στήν
τοπική παράδοση ὅτι τό ὄνομα τοῦ Τυρνάβου προέρχεται ἀπό τό ψάρι μέ τό
ὄνομα τούρνα πού βρίσκεται ἄφθονο στά νερά τοῦ ποταμοῦ Τιταρήσιου καί
στό κοντινό ἕλος Μάτι (ἤ Καραδερές). Ἡ ἄλλη ἐκδοχή γιά τό ὄνομα στηρίζεται
σέ γλωσσολογικά δεδομένα. Τό τοπωνύμιο Τύρναβος ἔχει σλαβική προέλευση
καί σημαίνει ἀγκαθότοπος. Μέ τό ἴδιο ὄνομα Τύρναβος ἤ Τίρναβο ἤ Τούρναβος
εἶναι γνωστοί ἄλλοι τρεῖς τουλάχιστον τόποι στόν εὐρύτερο ἑλλαδικό χῶρο τῶν
Βαλκανίων. Πρῶτος διατύπωσε τήν ἄποψη αὐτή ὁ γνωστός λόγιος καί συγγρα-
φέας Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος, βαθύς γνώστης τῶν σλαβικῶν γλωσσῶν. Γενικά
σέ ὅλες τίς ἐπιγραφές, μέχρι καί τόν 17ο ἀναγράφεται Τούρναβος. Καί ἐκ τού-
του ἡ γραφή πού ἐνδείκνυται, εἶναι Τύρναβος (καί ὄχι Τίρναβος)15.

Ἡ πόλη

Ἔχοντας ἀνακηρυχτεῖ βακούφι καί σάν νέος οἰκισμός ὁ Τύρναβος συγκέντρω-
σε ὅλες τίς προϋποθέσεις νά ἀποτελεῖ πρότυπο ὀθωμανικῆς πόλης. Ἡ πόλη
ἄρχιζε νά κτίζεται ἀπό ἐκείνη τήν περίοδο. Ἡ οἰκοδομική δραστηριότητα,
μολονότι λανθάνουν οἱ συγκεκριμένες πηγές, ἐκτιμοῦμε ὅτι δέν ἀφέθηκε στήν
τύχη, ἔχοντας ὑπόψη καί τά περιηγητικά κείμενα. Ἡ πόλη ὀργανώθηκε ἔτσι
ὥστε νά ὑπηρετεῖ τίς νέες συνθῆκες λειτουργίας καί νά ἀντιστοιχεῖ στούς
εἰσπρακτικούς μηχανισμούς τῆς αὐτοκρατορίας. Βασικές ἑνότητες τοῦ πολεο-
δομικοῦ ἱστοῦ ἦταν τό κέντρο τῆς πόλης, ἡ ἀγορά καί οἱ συνοικίες16. Ἀναφε-

14 Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Δρόσος, Ἁγιορεῖτες μάρτυρες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης,
Ἐκδόσεις Φύλλα, Ἀθήνα 1999, σσ. 110-227. Ἕνας ἄλλος νεομάρτυρας μέ τό ὄνομα Γεώργιος (+1809)
ἱστορεῖται, Ἀχιλλίου Πόλις, τ. 3 (2020), σσ. 93-104.
15 Περισσότερα γιά τό θέμα Μιχάλης Θ. Λαφαζάνης, Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806) Ἡ ἐποχή, τό
ἔργο, ἡ ἀλληλογραφία του. Ἡ συμβολή τῆς Σχολῆς τοῦ Τυρνάβου στόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό.
Δῆμος Τυρνάβου, Τύρναβος 2009, σ. 46-49.
16 Ἀναφερόμενος στά ὀθωμανικά ἀρχιτεκτονήματα τοῦ Τυρνάβου, ὁ Α. Πετρονώτης γράφει μέ ἐπι-
φυλάξεις ὅτι στόν Τύρναβο πρέπει νά ὑπῆρχε ἕνα σύμπλεγμα κτιρίων «τυπικό ὡς θεσμός καί ἀντι-
προσωπευτικό ὡς οἰκιστικός πυρήνας τῆς ὀθωμανικῆς πόλης. Πρόκειται δηλαδή γιά τό λεγόμενο
Kulilliye (κουλιλιέ), ὅπως ἔχει ἀναγνωριστεῖ καί σέ ἄλλες τυπικές ὀθωμανικές πόλεις. Τό Kulilliye
εἶναι ἕνα σύμπλεγμα κτηρίων θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ καί οἰκονομικοῦ χαρακτήρα δηλαδή κατά
βάση εἶναι σύνθετο σύνολο δημοσίων καί κοινωφελῶν ἱδρυμάτων, ὅπως τζαμιά, νοσοκομεῖα,
ἑστιατόρια, «ἰμαρέτια» (δωρεάν πτωχοκομεῖα) κ.ἄ. πού συντηροῦνταν ἀπό ἔσοδα ἐργαστηρίων,
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ρόμενος στά ὀθωμανικά ἀρχιτεκτονήματα τοῦ Τυρνάβου, ὁ καθηγητής Ἀ.
Πετρονώτης γράφει μέ ἐπιφυλάξεις ὅτι στόν Τύρναβο πρέπει νά ὑπῆρχε ἕνα
σύμπλεγμα κτηρίων «τυπικό ὡς θεσμός καί ἀντιπροσωπευτικό ὡς οἰκιστικός
πυρήνας τῆς ὀθωμανικῆς πόλης. Πρόκειται δηλαδή γιά τό λεγόμενο Kulilliye
(=κουλιλιέ), ὅπως ἔχει ἀναγνωριστεῖ καί σέ ἄλλες τυπικές ὀθωμανικές πόλεις.
Τό Kulilliye εἶναι ἕνα σύμπλεγμα κτηρίων θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ καί οἰκο-
νομικοῦ χαρακτῆρα, δηλαδή κατά βάση εἶναι σύνθετο σύνολο δημοσίων καί
κοινωφελῶν ἱδρυμάτων, ὅπως τζαμιά, νοσοκομεῖα, ἑστιατόρια, “ἰμαρέτια”
(=δωρεάν πτωχοκομεῖα) κ.ἄ. πού συντηροῦνταν ἀπό ἔσοδα ἐργαστηρίων,
ἀγορῶν, λουτρῶν κ.ἄ.».

Τό κέντρο τοῦ ὀθωμανικοῦ Τυρνάβου βρισκόταν σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό
τήν εἴσοδο-γέφυρα στή θέση Σαράϊ (ὅπου σήμερα ἡ περιοχή τῆς Τούμπας) καί
σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό ὁμώνυμο τζαμί τοῦ Τουραχάν μπέη. Στό κέντρο
τῆς πόλης κατέληγαν καί τά δίκτυα τῶν δρόμων πού συνέδεαν τόν Τύρναβο
μέ τήν ἀγροτική ἐνδοχώρα17. Στό κέντρο ὑπῆρχαν τά καταστήματα (1.060
μέτρησε ἕνας Ὀθωμανός περιηγητής), μόνιμα στεγασμένα (ἦταν τό τσαρσί),
ὅπου γινόταν ἡ καθημερινή ἀγορά (παζάρι). Τό ἑβδομαδιαῖο παζάρι γινόταν
κάθε Σάββατο κατά πάσα πιθανότητα στή θέση Παζαρούλι. Κοντά στό ποτά-
μι, στά νότια τοῦ κέντρου, γινόταν, συνήθως στίς 23 Ἀπριλίου, ἡ ἐτήσια ἐμπο-
ρική ἀγορά, τό Κούμ-παζάρι. Στήν ἴδια περιοχή κοντά στό ποτάμι χτίστηκε
καί τό ἐπιβλητικό τριώροφο ἀνάκτορο (1811-1821) τοῦ γιοῦ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ,
Βελῆ πασᾶ, ὁ ὁποῖος κατασκεύασε ὑδραγωγεῖο (1818-1819) πού ἔφερνε νερό
στήν Τύρναβο ἀπό τήν περιοχή τοῦ Δαμασίου18. Οἱ κατοικίες ἦταν ἁπλές, κτι-
σμένες μέ πλίθους, κεραμίδια καί διέθεταν αὐλές. Οἱ τύποι τους ἐξυπηρε-
τοῦσαν τίς καθημερινές καί ἐπαγγελματικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων. Ἀπεικο-
νίσεις ἀπό ἀρχιτεκτονήματα τοῦ ὀθωμανικοῦ Τυρνάβου σχεδίασε ὁ Γάλλος

ἀγορῶν, λουτρῶν κ.ἄ.» Ἀργύρης Πετρονώτης, «Ὀθωμανικά ἀρχιτεκτονήματα τοῦ Θεσσαλικοῦ Τυρ-
νάβου, Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου Τυρναβίτικων Σπουδῶν», Ἔκδοση Δήμου Τυρνάβου, Τύρνα-
βος 1991, σ. 223.
17 Ὁ γνωστός Γερμανός ἐρευνητής Fallmerayer, πού παρέμεινε στήν πόλη στήν διάρκεια τῶν
ἐρευνῶν του, περιγράφει μέ θαυμασμό τήν εἰκόνα τῆς πόλης, «ἡ πιό εὐρωπαϊκή πόλη τῆς ὀθω-
μανικῆς αὐτοκρατορίας», ἀποφαίνεται ἀκόμη καί τό 1842. J. Fallmerayer (περιγραφή τοῦ Τυρνά-
βου στά 1842). [Ἀπόδοση Σταυρούλα Σδρόλια ἀπό τό βιβλίο Schriften und Tagebucher, Fragmente
aus dem Orient, Munchen und Leipzig 1913 τ.ΙΙ,σ.183-190]. Ἐνθύμιον χώρας Τυρνάβου [ἐπιμέλεια]
Ἇλ. Ζούκας -Σ. Σδρόλια - Γ.Τουφεξῆς, Περιφερειακές ἐκδόσεις ΕΛΛΑ [Λάρισα] 1994, σσ. 54-62.
18 Κώστας Θεοδωρόπουλος, «Τό ὑδραγωγεῖο τοῦ Βελῆ πασᾶ στόν Τύρναβο», Ψηφίδες Ἱστορίας
Περιοχῆς Τυρνάβου [2ο τεῦχος], Πρακτικά Ἡμερίδας 11 Νοεμ.2017, ἔκδ. Δῆμος Τυρνάβου καί Ὅμι-
λος Φίλων Θεσσαλικῆς Ἱστορίας, Τύρναβος 2018, σσ. 81-102.
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ζωγράφος L. Dupré ὅταν ἐπισκέφθηκε τήν πόλη, τήν ἄνοιξη τοῦ 1819. Πρόκει-
ται γιά δύο εἰκόνες ἀπό ἀρχοντικά τῆς ἐποχῆς19.

Οἱ Τυρναβίτες ἀνέπτυξαν πλούσιο κοινωνικό βίο, πού τόν διέκριναν τό
θρησκευτικό (χριστιανικό) στοιχεῖο, ὁ τοπικός παραδοσιακός χαρακτήρας καί
ἡ αἰσιόδοξη διάθεση τῆς ζωῆς. Βασικές ἑνότητες τοῦ οἰκισμοῦ ἦταν (ὅπως καί
σέ κάθε πόλη), οἱ συνοικίες, μαχαλάδες. Ἀναφορές σέ ὀνόματα συνοικιῶν τοῦ
Τυρνάβου βρίσκουμε σέ ἀρχειακά ἔγγραφα, ὅπως προθέσεις, ἀφιερώσεις, συμ-
βόλαια κ.λπ. ἀπό τίς ἀρχές τῆς ὀθωμανικῆς κατοχῆς. Ἀπό τίς ἐνθυμήσεις τοῦ
1655 πληροφορούμαστε γιά τή συνοικία Καμάρα, ὅπου κτίσθηκε ὁ ἄλλος ναός
τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Βουναίνης (Ντούμα). Κοντά βρισκόταν ἡ συνοικία
Τσουκαλάδικα, ἐπειδή ὑπῆρχαν τά ἐργαστήρια τῶν ἀγγειοπλαστῶν. Ἀργότερα
ὀνομάστηκε Βλαχονικόλας, ἐπειδή κοντά στήν ὁμώνυμη ἐκκλησία ζοῦσαν οἱ
βλαχόφωνοι Τυρναβίτες. Σέ πρόθεση τῆς μονῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Νέου
τῆς Βουναίνης τοῦ 1674 ἔχουμε ὀνόματα ἀπό τίς χριστιανικές συνοικίες. Ἀνα-
γράφονται τά ὀνόματα τῶν πιστῶν ἀπό τούς μαχαλάδες 1) τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων, 2) τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, 3) τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, 4) τοῦ Ἁγ.
Νικολάου (ὅπου το ὁμώνυμο μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Βουναίνης), 5)
Μπασιόγλη, 6) Ὀτζᾶ-μαχαλά, 7) Ταούτη, 8) τῆς Φανερωμένης, 9) Χαλκιᾶ. Στά
χρόνια του δασκάλου Πέζαρου (δεύτερο μισό τοῦ 18ου αἰ.) βρίσκουμε καί τόν
μαχαλά Πανταζῆ κοντά στή συνοικία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου20. 

Σχετικά μέ τή σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Τυρνάβου εἶναι κατάδηλο ἀπό
ὅσες ἀναφορές ὑπάρχουν, ὅτι σέ ὅλη τήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας
παρέμεινε καθοριστικά ἑλληνικός / χριστιανικός στήν συντριπτική του πλει-
οψηφία. Δέν συναντᾶμε οὔτε Ἑβραίους οὔτε Ἀρμένιους. Μόνο στίς ἀρχές τοῦ
19ου αἰ. ἀρχίζουν νά ἐγκαθίστανται βλαχόφωνοι ἀπό τά χωριά Σαμαρίνα, Σμί-
ξη, Ἀβδέλα καί Περιβόλι. Γιά τούς μουσουλμάνους ἀναφέρει ὅτι κατέχουν μόνο
μιά συνοικία καί ὅτι εἶναι ἐξισλαμισμένοι. Ὁ Ὀθωμανός περιηγητής Ἐβλιγιά
Τσελεμπή (Çelebi), πού ἐπισκέφτηκε τόν Τύρναβο στά 1668, γράφει συγκεκρι-
μένα: «Ὑπάρχει μονάχα ἕνας μουσουλμανικός μαχαλάς. Καί τοῦτος, ὅμως,
κατοικεῖται –ὁλότελα– ἀπό ἀλλόφυλους, παναπεῖ ἐξισλαμισμένους ρωμιούς,
μιγάδες, στό ὄνομα μονάχα μουσουλμάνους»21. Οἱ ἀναφορές δείχνουν τελικά

19 Πρόκειται γιά λιθογραφίες ἀπό τό λεύκωμα Voyage a Atbenes et a Constantinople πού κυκλο-
φόρησαν σέ 10 τεύχη, (1825-1837). Σύντομη περιγραφή Μιχ. Θ. Λαφαζάνης, ὅ.π. σ. 75.
20 Μιχ. Θ. Λαφαζάνης, ὅ.π., σσ. 63-64.
21 Θεόδωρος Παλιούγκας: (εἰσαγωγή-μετάφραση-σχόλια) Ἡ Θεσσαλία στό ὁδοιπορικό τοῦ περιη-
γητῆ Ἐβλιγιᾶ Τσελεμπῆ (1668), Λαογραφικό Ἱστορικό Μουσεῖο Λάρισας, Λάρισα 2001, σ. 33.
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ὅτι στόν Τύρναβο δέν ὑπῆρχαν γηγενεῖς Ὀθωμανοί, τουλάχιστον, στά μέσα τοῦ
18ου αἰ. Τό 1779, ὅταν ἐπισκέπτεται τήν πόλη, ὁ Σουηδός ἑλληνιστής Bjorsn-
tahl ἐκτιμᾶ ὅτι εἶναι ἀρκετά μεγάλη καί ὅτι οἱ περισσότεροι κάτοικοι εἶναι
Ἕλληνες μέ ἀναλογία 4 πρός 1 Τοῦρκο22. Ὁ Κούμας, πού ἔζησε πάνω ἀπό
δέκα χρόνια (1787-96), γράφοντας γιά κάποιο ἐπεισόδιο στά 1790, ἀναφέρει
ὅτι ἀριθμοῦσε 10.000 κατοίκους περίπου23. Ἀλλά ἀπό αὐτή τήν περίοδο καί
μετά ὁ πληθυσμός τοῦ Τυρνάβου ἀρχίζει νά μειώνεται, ὅπως συνέβη καί σέ
ἄλλες παρόμοιες πόλεις πού εὐημεροῦσαν, ἐξαιτίας τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἀλῆ
πασᾶ καί τῶν ἐπιδημιῶν χολέρας πού ἔπληξαν τόν θεσσαλικό χῶρο. Ὁ πλη-
θυσμός τοῦ Τυρνάβου στίς ἑπόμενες δεκαετίες, 1810-1830, θά φθίνει συνεχῶς.
Στήν ὕστερη τουρκοκρατούμενη ἐποχή θά σταθεροποιηθεῖ στίς 5.000 περίπου
κατοίκους (πίνακας 1)24. Στά 1832 ὁ Κ. Κούμας μέ θλίψη ἔγραφε: «Τό ἥμισυ
αὐτῆς (τῆς πόλης) εἶναι σήμερον ἐρείπια».

Οἱ Τυρναβίτες ἀνέπτυξαν πλούσιο κοινωνικό βίο, πού τόν διέκριναν τό
θρησκευτικό (χριστιανικό) στοιχεῖο, ὁ τοπικός παραδοσιακός χαρακτήρας καί
ἡ αἰσιόδοξη διάθεση τῆς ζωῆς. Πρώτη ἀναφορά στά ὀνόματα τῶν χριστιανικῶν
ναῶν ἔχουμε στήν πρόθεση τοῦ 1674 μέ τίς συνοικίες τοῦ Τυρνάβου. Γιά τόν
ἀριθμό τους πληροφορούμαστε γιά πρώτη φορά τό 1668 ἀπό τόν Ε. Τσελεμπῆ,
πού γράφει μέ ἀγανάκτηση: «Ἡ πόλη ἔχει δεκάξι ἐκκλησιές καί περίπου δύο
χιλιάδες διαφόρους κληρικούς, ὅπως ἐπίσκοποι, ἀρχιμανδρίτες, παπάδες,
καλόγεροι, ἀσκητές»25. Ὁ Ἄγγλος περιηγητής Brown γράφει (1668-69) κι αὐτός
γιά δεκάξι ἐκκλησίες καί δύο μοναστήρια26. Τούς ἴδιους ἀριθμούς ἐπιβεβαιώνει
καί ὁ Σουηδός Bjornstahl (1779). Ὁ ἀριθμός τῶν ἐκκλησιῶν θά παραμείνει στα-
θερός σ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, ὅπως ἄλλωστε μαρτυροῦν τά
κειμήλιά τους (ἐπιγραφές, ἐνθυμήσεις, βιβλία, ἄμφια, σκεύη, κ.ἄ.)27. 

Ἀπό τά μέσα τοῦ 17ου αἰῶνα οἰκοδομήθηκαν στόν Τύρναβο οἱ παρακάτω

22 J.J. Bjorsntahl, «Τό ὁδοιπορικό τῆς Θεσσαλίας 1779», μετάφραση, προλεγόμενα, σημειώσεις
Μεσεβρινός, Τά τετράδια τοῦ Ρήγα, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 62-63.
23 Κ. Κούμας, Οἱ Ἕλληνες, Διαφωτισμός – Ἐπανάσταση, ὅ.π. σ. 545.
24 Πίνακας μέ τόν πληθυσμό τοῦ Τυρνάβου βλ. Μιχ. Λαφαζάνης, ὅ.π. σ. 78.
25 Θ. Παλιούγκας… Ἐβλιγιά Τσελεμπῆ, ὅ.π. σ. 33.
26 Edward Brown, «Ἡ Λάρισα τοῦ 1669». [Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Relation de plusieurs, voyages faits
en Hongrie, Παρίσι 1674], μτφρ. Gino Polese, ΘΗΜ 23 (1993), σσ. 177-189.
27 Τριαντάφυλλος Παπαζήσης, «Ἁγιογράφοι 16ου-18ου αἰώνα στό Τύρναβο καί τήν ἐπαρχία του»,
Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου Τυρναβίτικων Σπουδῶν, ὅ.π., σσ. 109-140.

129

Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 121-140.qxp_Layout 1  12/11/2021  22:42  Page 129



ναοί28: 1. Ἁγ. Ἰωάννης Πρόδρομος. Ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἀπό ὅλους τούς ναούς
σύμφωνα μέ τόν Bjornstahl. Ὑπῆρξε ὁ καθεδρικός ναός τοῦ Τυρνάβου σέ ὅλη
τήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας. Σέ πολλά ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα
ἀναφέρεται ὡς τόπος σύναξης Θεσσαλῶν ἐπισκόπων προκειμένου νά τοπο-
θετήσουν νέο ἐπίσκοπο στήν χηρεύουσα θέση τῆς μητρόπολης τῆς Λάρισας.
Κοντά στόν ναό οἰκοδομήθηκε καί τό διδακτήριο τοῦ Σχολείου 2. Ἅγιος Ἀντώ-
νιος. Ὑπῆρξε παλαιότερα καθολικό τῆς γειτονικῆς μονῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου
τῶν Βουναίνων 3. Ἅγιος Νικόλαος (ἐπίσκοπος Μύρων) τοῦ Ντουραχάν. Εἶναι
ὁ παλαιότερος ναός τῆς πόλης, ἄν δεχτοῦμε τήν παράδοση ὅτι ὁ ναός χτίστη-
κε ἀπό τόν Τουραχάν μπέη, ὁ ὁποῖος ἐκεῖ κοντά ἔχτισε καί τό ὁμώνυμο τζαμί
4. Ὁ Προφήτης Ἠλίας. Ἦταν τό καθολικό τῆς ὁμώνυμης μονῆς στά δυτικά
τῆς πόλης. Τό μοναστήρι ἱδρύθηκε –σύμφωνα μέ τήν παράδοση– στήν ἐποχή
τοῦ Ἀνδρόνικου Παλαιολόγου (15ος αἰ.). Ὁ ναός ἀνακαινίστηκε στά 1632 καί
1646, ὁπότε εἰκονογραφήθηκε ἀπό ἀξιόλογους τεχνίτες τῆς ἐποχῆς (17ος αἰ.)
5. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος τῆς Βουναίνης (ἤ Βλαχονικόλας) 6. Ἅγιος Νικόλαος τῆς
Βουναίνης ἤ τοῦ Ντούμα (συνοικία) 7. Ἅγιος Γεώργιος σέ γειτονική ἀπό τή
σημερινή θέση γνωστή ἀπό τό 1657 8. Ταξιάρχαι, πού βρισκόταν στή σημερινή
θέση τοῦ Ἁγ. Γεωργίου 9. Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Κοσμᾶς καί Δαμιανός. Ἕνας ἀπό
τούς σημαντικότερους ναούς τοῦ 17ου αἰ. Διατηρεῖ τίς παλιές εἰκόνες τοῦ τέμ-
πλου, καθώς καί τόν χρυσοκέντητο ἐπιτάφιο τοῦ 1668 10. Ἅγιος Δημήτριος. Ὁ
σημαντικότερος ναός μετά ἀπό αὐτόν τοῦ Προδρόμου· εἶχε κτιστεῖ τό 1647.
Κάποια περίοδο λειτούργησε καί γυναικεία μονή κοντά στόν ναό 11. Παναγία
Φανερωμένη. Ἡ ὕπαρξη τοῦ ναοῦ μαρτυρεῖται ἀπό τό 1674. Σήμερα εἶναι ὁ
καθεδρικός ναός τῆς πόλης 12. Ἁγία Τριάδα. Πιθανόν γιά κάποια περίοδο νά
ἦταν μοναστήρι 13. Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Ἀπό τούς παλαιότερους ναούς γνωστός
ἀπό τό 1626. Σήμερα στή θέση του ἔχει κατασκευαστεῖ ὁ ναός τοῦ νεομάρτυρα
Γεδεών, πολιούχου τοῦ Τυρνάβου 14. Ἅγιος Ἀθανάσιος. Ὑπῆρξε τό καθολικό
τῆς ὁμώνυμης μονῆς. Μαρτυρεῖται ἀπό τό 1615. Σήμερα εἶναι ναός στό κοιμη-
τήριο τοῦ Τυρνάβου 15. Ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου 16. Ἁγία Παρασκευή. Ἡ
ἀρχική θέση της ἦταν νοτιότερα ἀπό τή σημερινή. Σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία
τοῦ Λεονάρδου καί τήν τοπική παράδοση ὁ Βελῆ πασάς γκρέμισε τόν ναό
προκειμένου νά οἰκοδομήσει τό ἀνάκτορό του 17. Προφήτης Ἠλίας (τῆς
ἀγορᾶς). Μαρτυρεῖται ἀπό τό 1605, ἦταν δηλ. ἀπό τούς παλαιότερους ναούς.

28 Σταυρούλα Σδρόλια, «Οἱ μεταβυζαντινοί ναοί τοῦ Τυρνάβου», Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου
Τυρναβίτικων Σπουδῶν, ὅ.π., σσ. 75-92.
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Κατεδαφίστηκε τό 1912 προκειμένου νά μεγαλώσει ὁ χῶρος τοῦ κέντρου (τῆς
ἀγορᾶς) τῆς πόλης καί τό τέμπλο του μεταφέρθηκε στό ὁμώνυμο μοναστήρι
ἔξω ἀπό τήν πόλη 18. Ἁγία Αἰκατερίνη. Ὁ ναός, πού ἀποτελεῖ μετόχι τοῦ
Παναγίου Τάφου, χρονολογεῖται κι αὐτός ἀπό τόν 17ο αἰῶνα.

Ἡ παρουσία μοναστηριακῆς ζωῆς στόν Τύρναβο χρονολογεῖται, ὅπως ἀνα-
φέραμε, ἀπό τά ὕστερα βυζαντινά χρόνια. Στόν ὀθωμανικό Τύρναβο ἱδρύθηκαν
ἀπό νωρίς μοναστήρια μέ πολλούς μοναχούς. Συγκεκριμένες πληροφορίες
ἔχουμε γιά δύο μονές. 1. Προφήτη Ἠλίας. Βρισκόταν λίγο ἔξω ἀπό τόν οἰκισμό,
στά δυτικά της πόλης. Ἱδρύθηκε στήν ἐποχή τοῦ Ἀνδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου.
Ἀνακαινίστηκε σύμφωνα μέ τίς ἐπιγραφές, τό 1632 καί 1646. Ἡ παράδοση
ἀναφέρει ὅτι στήν ἀρχή ἦταν γυναικεῖο καί ἀργότερα μετέπεσε σέ ἀντρικό
μοναστήρι. Στά 1836, σύμφωνα μέ τόν Λαρισαῖο λόγιο Ἰωάννη Λεονάρδο,
σώζονταν μόνο ἐρείπια τῶν κελιῶν 2. Ἁγ. Ἀθανάσιος. Ἡ μονή βρισκόταν νοτιο-
δυτικά του Τυρνάβου, ἐκεῖ ὅπου σήμερα τό κοιμητήριο τῆς πόλης. Ὁ ὁμώνυ-
μος ναός τοῦ καθολικοῦ της ἀνακαινίστηκε τό 1615. Ὑπῆρξε ἴσως τό πολυ-
πληθέστερο μοναστήρι καί τό πιό γνωστό στόν 18ο αἰ., ὅπως διαφαίνεται ἀπό
ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου Τυρνάβου. Ἴσως αὐτή τήν ἐποχή ἀπορρόφησε καί τούς
μοναχούς τῆς παλιᾶς μονῆς τοῦ Προφήτη Ἠλία. Ἐπίσης ἔχουμε ἀναφορές ὅτι
μοναστήρια λειτούργησαν (ἴσως διέμεναν μοναχοί) καί στούς ναούς τῆς Ἁγ.
Τριάδας, τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῆς Βουναίνης (ἤ Ντούμα ἤ
Βλαχονικόλα) καί τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Στόν μεγάλο ἀριθμό τῶν ἐκκλησιῶν
θά πρέπει νά προστεθοῦν τά κατά καιρούς μετόχια. Γνωστό ἦταν τοῦ Πανα-
γίου Τάφου, μέ δική του ἐκκλησία τήν Ἁγ. Αἰκατερίνη. Ἐπίσης, πολυάριθμα
ἦταν τά ἰδιωτικά παρεκκλήσια, ἀπό τά ὁποῖα μερικά διατηροῦνται ἀκόμα29.
Ἀναπολῶντας τά παιδικά του χρόνια στόν Τύρναβο ὁ Κ. Κούμας θυμᾶται ἀκό-
μα καί στά γηρατειά τήν ἐντύπωση πού τοῦ προκάλεσε ἡ ἔντονη παρουσία
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Γράφει χαρακτηριστικά «...Οἱ πολλοί ναοί καί αἱ
ἐκκλησιαστικαί λιτανεῖαι ἐξέστησαν τόν νέον Κούμαν»30. Ἔχοντας ὑπόψη τό
τοπογραφικό σχέδιο τῆς πόλης παρατηροῦμε ὅτι ἴσως ὁ Τύρναβος ἦταν ἀπό
τίς λίγες πόλεις, πού τό ἐντυπωσιακό ὀθωμανικό κέντρο (Kulilliye) περιβαλ-
λόταν ἀμφιθεατρικά ἀπό πολλούς χριστιανικούς ναούς. 

Ἐντυπωσιασμένοι εἶναι ὅσοι ἐπισκέπτονται τήν πόλη. Γιά κάποια χρόνια

29 Σχολική ἐργασία μαθητῶν τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Τυρνάβου (Σχ. Ἔτος 2017-18) καταγράφει
μέ φωτογραφίες πενήντα (50) ἐκκλησίες καί παρεκκλήσια, μερικά μέ τίς τοπικές ὀνομασίες. 
30 Κ. Κούμας: Οἱ Ἕλληνες, Διαφωτισμός – Ἐπανάσταση, ὅ.π., σ. 583.
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το ὄνομα τοῦ Τυρνάβου ἔγινε εὐρύτερα γνωστό στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Στά 1668-1669, τελευταῖα περίοδο τοῦ βενετοτουρκικοῦ πολέμου τῆς Κρήτης,
ὁ ἴδιος ὁ σουλτάνος Μωάμεθ Δ΄ ἐγκαταστάθηκε στή Λάρισα γιά νά ἐλέγχει πιό
ἀποτελεσματικά τίς ἐξελίξεις. Τότε οἱ πρεσβευτές τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μέ
πολυάριθμες συνοδεῖες ἦρθαν στή Λάρισα καί ἐγκαταστάθηκαν στόν γειτονι-
κό Τύρναβο31. Οἱ μουσουλμᾶνοι περιηγητές ἀποφεύγουν τήν πόλη. Ὁ Ὀθωμα-
νός περιηγητής E. Celebi, πού εἶχε ἐπισκεφτεῖ τόν Τύρναβο αὐτή τήν περίοδο,
μπροστά στήν ἐντυπωσιακή εἰκόνα πού παρουσίαζε ἡ πόλη, δέν μπορεῖ, ἐξ
αἰτίας τοῦ θρησκευτικοῦ του φανατισμοῦ, νά συγκρατήσει τήν ἀποστροφή
του! Γράφει: «Ἔχει ἕνα μικρό τζαμί, ἕνα λουτρό, ἕνα συνοικιακό μικρό τέμενος,
ἕντεκα πανδοχεῖα καί χίλια ἑξῆντα (1.060) μαγαζιά (…) δεκαέξι ἐκκλησίες (...).
Οἱ ἄπιστοι τῆς πόλης εἶναι πάμπλουτοι. Εἶναι μιά ἄλλη Μάλτα (...), πολιτεία
πιό ἀνεπτυγμένη ἀπό τή Λάρισα»32. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπισκέπτες, ἐπηρεασμένοι
ἀπό τήν κλασσική παιδεία, παρατηροῦν τούς Ἕλληνες τῶν ὀθωμανικῶν χρό-
νων ἀναζητῶντας χαρακτηριστικά των ἐνδόξων προγόνων τους ἤ τούς συγκρί-
νουν μέ ἀρχαιοελληνικά πρότυπα. Τήν ἴδια περίοδο (1668), ὁ Ἄγγλος περιηγη-
τής Brown φιλοξενεῖται στό σπίτι ἑνός Τυρναβίτη ἐμπόρου. Ἦταν μεγάλη ἡ
ἐντύπωση πού τοῦ προκάλεσε ἡ φιλοξενία τῆς τυρναβίτικης οἰκογένειας ὥστε
αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά τήν ἀναφέρει: «Δέν πρέπει νά ξεχάσω νά ἀνα-
φέρω τόν Δημήτριο, ἕναν ἔμπορο ἀπό τόν Τύρναβο, καθαρό δεῖγμα χαρακτῆρα
καί διάθεσης ἑνός ἀρχαίου Ἕλληνα. Μᾶς φίλεψε ἀρκετές φορές στό σπίτι του
μέ γενναιοδωρία καί φιλικά αἰσθήματα. Μᾶς εἶπε νά αἰσθανόμαστε σάν στό
σπίτι μας καί νά χαροῦμε ὅσο μποροῦμε». Ταυτόχρονα περιγράφει τήν οἰκο-
γενειακή ἠθική, τήν πλούσια ἐνδυμασία καί φιλαρέσκεια τῶν γυναικῶν33. 

Τήν πόλη τοῦ Τυρνάβου ἔχουν ἐπισκεφτεῖ κατά καιρούς πολλοί ξένοι
περιηγητές. Στίς περιηγήσεις καταγράφουν σπουδαία στοιχεῖα ἀλλά καί τίς
ζωηρές ἐντυπώσεις γιά μιά πόλη διαφορετική, μέ «εὐρωπαϊκό ὕφος» (Fallme-
rayer). Μέχρι τήν Ἐπανάσταση καί τόν Ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας εἶχαν ἐπι-
σκεφτεῖ τόν Τύρναβο καί μᾶς ἄφησαν σπουδαῖες πληροφορίες οἱ περιηγητές:

31 H.-P.Corrieu (μτφ. Κ. Σπανός), «Ἡ Λάρισα στό ὁδοιπορικό του Γάλλου Robert de Dreux (1669)».
Θεσσαλική Ἑστία 1 (1974), σσ. 360-364, David Urqhart: «Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ 1830». [The spirit
of the East, London 1830], μετάφραση Ν. Ντεσλῆ, σχόλια Κ. Σπανός. ΘΗΜ 26 (1994), σ. 59. Ἐπί-
σης Fallmerayer, ὅ.π., σ. 61.
32 Θ. Παλιούγκας, Ἐβλιγιά Τσελεμπῆ (1668)…, ὅ.π., σ. 33.
33 Edward Brown, «Ἡ Λάρισα τοῦ 1669». [Ἀπό τό βιβλίο του Relation de plusieurs, voyages faits
en Hongrie, Παρίσι 1674], μτφρ. Gino Polese, ΘΗΜ 23 (1993), σ. 188.
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Ὁ Γάλλος πρόξενος F.Beaujour στά 179334. Ὁ Σουηδός ἑλληνιστής J.J. Bjorsn-
tahl (1779)35. Ὁ Ἄγγλος ἀρχαιολόγος W.M. Leake (1806 καί 1809)36. Ὁ Ἄγγλος
περιηγητής H. Holland (1815)37. Ἕνας ἄλλος ὁ Γάλλος πρόξενος Fr. Pouqueville
(1815)38. Ὁ φιλέλληνας καί πρῶτος Ἀμερικανός ἑλληνιστής Ed.Everet (1819)39.
Μέ τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης ἔρχονται στόν Τύρναβο ἀνταποκριτές γαλ-
λικῶν καί ἀγγλικῶν ἐφημερίδων πού δημοσιεύουν εἰδήσεις γιά διάφορα γεγο-
νότα καί πρόσωπα τοῦ πολέμου. Μετά τό τέλος τοῦ Ἀγῶνα συνεχίζουν νά
ἐπισκέπτονται καί πάλι τήν πόλη ξένοι περιηγητές: Ὁ Γερμανός ἱστορικός
Fallmerayer (1842)40, ὁ Γάλλος Leon Heuzey (1858)41, ὁ Ρῶσος θεολόγος Porf.
Uspenski (1859)42, Εὐρωπαῖοι καί Ἀμερικανοί μισιονάροι (ἱεραπόστολοι ἑτερό-
δοξων δογμάτων)43. 

34 Φ. Μπωζούρ, Πίνακας τοῦ ἐμπορίου τῆς Ἑλλάδος στήν Τουρκοκρατία (1787-1797). [Tableau
du commerce de la (...) Grιce par Fιlix Beaujou a paris an VIII], μτφρ. Ἔλ. Γαρίδη - εἰσαγωγή, ἐπι-
μέλεια, σχολιασμός Τ. Βουρνᾶ. Ἀφοί Τολίδη, Ἀθήνα 1974 σσ. 61, 83, 134 κ.ἄ..
35 J.J. Bjorsntahl, ὅ.π., 62-63.
36 W.M. Leake, «Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ 1809» [Τravels in Northern Greece τ. 4ος σσ. 261-
238 Amsterdam 19672], μετάφραση Γ. Καραΐσκου. ΘΗΜ 29(1996), σσ. 33-74 καί Ἐνθύμιον
χώρας Τυρνάβου, ὅ.π., σσ. 38-42.
37 Henry Holland, Ταξίδι στή Μακεδονία καί Θεσσαλία (1812-1813), μετάφραση Γ. Καραβίτης,
[Holland, Travels in the Ionian isles Albania, Thessaly, Macedonia during the years 1812 and 1813
London 1815]. Πρόλογος - Ἐπιμέλεια Τ. Βουρνᾶς, Ἔκδ. Ἀφῶν Τολίδη, Ἀθήνα 1989, Ἐπίσης,
Ἐνθύμιον χώρας Τυρνάβου, ὅ.π., σσ. 38-40.
38 Fr. Pouqueville, (περιγραφή τοῦ Τυρνάβου στά 1815). [Ἀπόδοση Γ. Τουφεξῆς ἀπό τό βιβλίο Voya-
ge dans la Grιce, Παρίσι 1820-21 τ. 3ος σ. 48 κ.ἐ]., Ἐνθύμιον χώρας Τυρνάβου, ὅ.π., σσ. 40-42.
39 Ἔντουαρντ Ἐβερετ, Σελίδες Ἡμερολογίου 1819, εἰσαγωγή - μετάφραση - σχόλια Α. Φραντζῆ
ἐπιμέλεια - σχόλια εἰκονογράφησης Στ. Φινόπουλος, [Ἀπό τό χειρόγραφό του Trip through Greece
1819], Τροχαλία, Ἀθήνα 1996 σσ. 88-93.
40 J.Fallmerayer (περιγραφή τοῦ Τυρνάβου στά 1842). [Ἀπόδοση Στ. Σδρόλια ἀπό τό βιβλίο Schriften
und Tagebucher, Fragmente aus dem Orient, Munchen und Leipzig 1913 τ. ΙΙ σσ. 183-190]. Ἐνθύμιον
χώρας Τυρνάβου, ὅ.π., σσ. 54-62
41 Leon Heuzey, Ὁδοιπορικό στήν Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία τό 1858, μετάφραση Χρ. Δημη-
τρακόπουλος, σχόλια-ἐπιμέλεια Θεόδ. Νημᾶς. Οἶκος Ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991.
42 Porfirius Uspenskij, Περιήγηση στίς μονές τῆς Ὄσσας καί τοῦ Ὀλύμπου 1859, [ἐκδόθηκε στή
Πετρούπολη 1896], μετάφραση Τ. Λεβέντη - σχόλια Κ. Σπανός. ΘΗΜ 37 (2000), σσ. 38-58.
43 Ἀλέξανδρος Χ. Γρηγορίου, «Εὐρωπαῖοι καί Ἀμερικανοί μισιονάροι στή Λάρισα (19ος Αἰώνας,
Προσπάθειες προσηλυτισμοῦ τῶν κατοίκων της)», Ὅμιλος Φίλων Θεσσαλικῆς Ἱστορίας, Πρακτι-
κά 9ου Συνεδρίου Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν 10-11 Δεκεμβρίου 2016, ἔκδοση Δήμου Λαρισαίων 2018,
σσ. 191-194.

133

Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 121-140.qxp_Layout 1  12/11/2021  22:42  Page 133



Οἱ Τυρναβίτες ἔμποροι

Μέ τήν παγίωση τῆς τουρκικῆς κατάκτησης καί παράλληλα τήν ἀνάπτυξη
τῶν συναλλαγῶν, οἱ ντόπιοι πληθυσμοί ἔγιναν σπουδαῖοι πυρῆνες γιά τήν
οἰκονομική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου. Τά προνόμια πού παραχωρήθηκαν καί γενι-
κότερα ἡ τοπική αὐτονομία προώθησαν τήν ἀνάπτυξη τῆς βιοτεχνίας καί τοῦ
ἐμπορίου, «ὅταν αὐτοί πού εἶχαν τίς παρόμοιες ἐλευθερίες, διέθεταν ἐπιπλέον
καί ἐπιχειρηματικό πνεῦμα καί πρωτοβουλία»44. Ὁ Τύρναβος ἦταν ἀπό τούς
πρώτους οἰκισμούς τῆς Θεσσαλίας, πού ἄρχισαν νά ἀναπτύσσονται. Ἀπό τόν
16ο αἰ. ἀναδεικνύεται ἀπό «παλαιοχώριον» σέ «χώρα», δηλ. πόλη τῆς ἐποχῆς.
Στήν ἐξέλιξη συνέτειναν: α) Ὁ πληθυσμός τοῦ Τυρνάβου πού ἦταν συγκροτη-
μένος καί ὁμοιογενής στήν συντριπτική πλειοψηφία του (χριστιανικός/ἑλληνι-
κός) β) Οἱ κάτοικοι πῆραν πρωτοβουλίες καί ἐπιδόθηκαν ἀποτελεσματικά σέ
χειροτεχνικές δραστηριότητες πού ἐνδιέφεραν τίς τοπικές ἀγορές γ) Τά προνό-
μια πού ἀπέτρεψαν καταχρήσεις τῶν Τούρκων ἀξιωματούχων καί τά πλεονά-
σματα τῶν προϊόντων μποροῦσαν νά διατεθοῦν παραγωγικά ἀπό τούς ἴδιους
τούς κατόχους45 δ) Ἡ γειτνίαση μέ τή Λάρισα, ἰσχυρό διοικητικό καί ἐμπορικό
κέντρο τῆς ὀθωμανικῆς περιφέρειας, ἔφερνε τόν Τύρναβο σέ ἐπαφή μέ τήν
οἰκονομική δραστηριότητα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Θεσσαλίας. 

Οἱ πρῶτες ὕλες πού χρησιμοποιοῦν οἱ Τυρναβίτες στίς βιοτεχνίες τους
ἦταν τό βαμβάκι, τό μετάξι, τό μαλλί καί οἱ μπογιές. Ὁ κῆπος καί ἡ αὐλή πού
διέθεταν τά τυρναβίτικα σπίτια δέν ἐπαρκοῦσαν βέβαια γιά νά καλλιεργήσουν
μουριές καί βαμβάκι σέ μεγάλη ἔκταση, ὥστε νά ἔχουν ἀρκετή πρώτη ὕλη.
Προμηθεύονται τό βαμβάκι καί τό μετάξι ἀπό γειτονικές περιοχές. Ὁ ἱστορικός
Ἀπ. Βακαλόπουλος ὑποστήριξε ὅτι οἱ παρόχθιοι οἰκισμοί τοῦ Πηνειοῦ, τά
ἑλληνικά χωριά καί τά Κονιαροχώρια, συνεργάζονταν στό ἐμπόριο τῶν νημά-
των46. Στόν 18ο αἰ. ὁ Τύρναβος εἰσάγει μεγάλες ποσότητες ἀπό βαμβάκι. Ὁ

44 Traian Stoinovich, «Ὁ κατακτητής ὀρθόδοξος Βαλκάνιος ἔμπορος» [Conquering Balkan Ortho-
dox Merchant],στόν τόμο Οἰκονομική δομή τῶν Βαλκανικῶν Χωρῶν στά χρόνια της Ὀθωμανικῆς
κυριαρχίας ιε΄-ιθ΄ αἰ., εἰσαγωγή - ἐπιλογή κειμένων Σπύρος Ἀσδραχᾶς. Ἐκδοτικός οἶκος «Μέλισ-
σα», Ἀθήνα 1979, σ. 300.
45 Ἠλίας Νικολόπουλος, Δομές καί θεσμοί στήν Τουρκοκρατία - Τά Ἀμπελάκια καί ὁ κοινωνικο-
οἰκονομικός μετασχηματισμός τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Κάλβος, Ἀθήνα 1988. Ἐπίσης, «Στα ἐλευθε-
ροχώρια οἱ κωμοπολίται μέ τέχνας διαφόρους τήν ὑφαντικήν, μέ τήν ἀμπελουργίαν καί μεταξουρ-
γίαν ἠδύνατο νά φθάσωσιν εἰς ἀκμήν ἀξιόλογον» γράφει ὁ Κούμας, Κ. Κούμας, Οἱ Ἕλληνες, Δια-
φωτισμός – Ἐπανάσταση, ὅ.π., σ. 540.
46 Ἀπόστολος Βακαλόπουλος, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τ.Δ΄- Τουρκοκρατία 1669-1812, Ἡ
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Γάλλος πρόξενος F. Beaujour γράφει: «Ἡ μεγαλύτερη κατανάλωση βαμβα-
κερῶν νημάτων ἀπό τίς 20.000 μπάλες τῆς συνολικῆς παραγωγῆς γίνεται
στόν Τύρναβο»47. Στόν Τύρναβο λειτουργοῦσαν ὡς οἰκογενειακές ἐπιχειρήσεις
διάφορα ἐργαστήρια, κλωστήρια γιά τό μετάξι, νηματουργεῖα βαμβακερῶν
νημάτων, ὑφαντήρια καί βαφεῖα. Τά βαφεῖα ἦταν δύο εἰδῶν, οἱ κιρχανάδες,
ὅπου βάφονταν τά κόκκινα νήματα καί ὑφάσματα, καί τά μπογιατζίδικα, ὅπου
βάφονταν τά λουλακένια (γαλάζια) ὑφάσματα (πανιά). Ἀπό τά ἐργαστήρια
αὐτά παράγονται τά τυρναβίτικα ὑφαντουργικά/βιοτεχνικά προϊόντα, κόκκινα
βαμβακερά νήματα, μεταξωτά καί βαμβακερά ὑφάσματα (ἀλατζάδες), ἄλλα
βαμβακερά, ὅπως σάλια, πετσέτες, βαμμένα κόκκινα ὑφάσματα (μπουχασιά),
γαλάζια ὑφάσματα (λουλακένια), καθώς καί σταμπωτά (τυπωμένα καί βαμμέ-
να σέ πανί).

Ὁ Τύρναβος, ἔχοντας τό πλεονέκτημα νά βρίσκεται κοντά στή Λάρισα, τό
μεγαλύτερο ἐμπορικό καί διοικητικό κέντρο τῆς Θεσσαλίας, διασυνδέθηκε μέ
τίς ἄλλες περιοχές διά μέσου των χερσαίων μεταφορῶν. Ἔτσι ἡ ἀγορά τοῦ
Τυρνάβου γνωρίζεται καί ἐπικοινωνεῖ μέ τό ἐμπόριο στό ἐσωτερικό ἀλλά καί
στό ἐξωτερικό, τό ὁποῖο ἀγοράζει μεγάλο μέρος τῆς παραγωγῆς. Τό πλεόνα-
σμα ἀπό τήν πώληση τῶν προϊόντων τους θά δώσει στούς Τυρναβίτες τά
πρῶτα κεφάλαια γιά νά ὀργανώσουν σέ σταθερή βάση τίς βιοτεχνικές δραστη-
ριότητες καί νά ἐπιδοθοῦν σέ ἐμπορικές δραστηριότητες. Στίς δύο τελευταῖες
δεκαετίες τοῦ 18ου αἰ. τά τυρναβίτικα βιοτεχνικά δημιουργήματα φτάνουν σέ
ὅλα τα εὐρωπαϊκά λιμάνια τῆς Μεσογείου καί τίς ἀγορές τῆς Κεντρικῆς.
Εὐρώπης. Ὁ περιηγητής H. Holland στά 1812 γράφει: «Ἐξάγονται σέ μεγάλες
ποσότητες ὄχι μόνο στήν Ἀν. Μεσόγειο ἀλλά καί στήν Μάλτα, στό Λιβόρνο,
στήν Τεργέστη καί ἄλλα λιμάνια τῆς Μεσογείου (…). Μεγάλες ποσότητες τῶν
βαμβακερῶν αὐτῶν νημάτων μεταφέρονται κάθε χρόνο μέσα ἀπό τά βουνά
[τῆς Ἑλλάδας] στήν Ἀλβανία καί μεγάλο μέρος τούς ἐξάγεται ἀπό τόν κόλπο
τῆς Ἄρτας στήν Ἰταλία καί στή Γερμανία»48. Ὁ L. Heuzey πληροφορεῖται ἀπό
τούς ντόπιους ὅτι «μεσίτες ἔρχονταν ἀπό τά Ἰωάννινα, τή Βοσνία καί τή Βλα-
χία, οἱ ὁποῖοι περίμεναν νά ἑτοιμαστοῦν οἱ παραγγελίες τους. Καί οἱ Τυρνα-
βίτες προσπαθοῦσαν νά ἐπισπεύσουν τήν ἐργασία, ἐπειδή ἡ ζήτηση ἦταν

οἰκονομική ἄνοδος καί ὁ φωτισμός τοῦ Γένους. Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 528-529, ὅπου παραθέτει
χάρτη μέ τά βιοτεχνικά κέντρα τῆς περιοχῆς τοῦ Πηνειοῦ.
47 Φ. Μπωζούρ, Πίνακας τοῦ ἐμπορίου, ὅ.π., σ. 22.
48 H. Ηolland, ὅ.π., σσ. 118-119.
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πολύ μεγάλη»49. Ἀρκετοί Τυρναβίτες ἐμπορεύονται οἱ ἴδιοι τήν παραγωγή τους
συγκροτῶντας οἰκογενειακές ἑταιρεῖες κυρίως τόν 18ο αἰ. Εἶναι ἡ ἐποχή πού
παγιώνεται ἡ εἰρήνη στά Βαλκάνια μέ τή συνθήκη τοῦ Πασάροβιτς (1718) καί
τό ἐμπόριο ἀρχίζει νά περνᾶ στούς βαλκάνιους ὀρθόδοξους ἐμπόρους. Οἱ βιο-
τεχνικές καί ἐμπορικές δραστηριότητες συσσώρευαν κέρδη στούς Τυρναβίτες,
τεχνίτες καί ἐμπόρους, καί ἔφεραν τήν ἀνάπτυξη στόν Τύρναβο σέ κάθε ἐκδή-
λωση τῆς ζωῆς του. Ἡ ἀνάπτυξη καί εὐημερία τοῦ Τυρνάβου ἀρχίζει νωρίς
στόν 17ο αἰ. καί διαρκεῖ μέχρι καί τά τέλη τοῦ 18ου αἰ., δηλ. καλύπτει περίπου
δύο αἰῶνες τουλάχιστον. Εἶναι βέβαιο ὅτι δέν ὑπῆρξε καμία ἄλλη πόλη στή
Θεσσαλία πού νά ἔχει ἀπό τά τέλη τοῦ 17ου αἰ. τόσες πολλές ἐκκλησίες:
Δεκαέξι (16) ναοί μέ σπουδαῖες εἰκονογραφήσεις καί ἐξωραϊσμούς, καί δύο (2)
μονές καί πολλά παρεκκλήσια. Τό γεγονός δείχνει –ἐκτός ἀπό τήν θρησκευ-
τικότητα– ὅτι οἱ ἄνθρωποι στόν Τύρναβο εὐημεροῦσαν στά μέτρα τῆς ἐποχῆς.
Ἀπό τό 1655 στόν Τύρναβο ἱδρύεται σχολεῖο καί λειτουργεῖ χωρίς καμία δια-
κοπή. Στήν Σχολή τοῦ Τυρνάβου δίδαξαν δάσκαλοι γνωστοί γιά τήν ἐπιστη-
μονική κατάρτιση τῆς ἐποχῆς των. Καί ἤδη ἔχει χτιστεῖ (1730) τό πρῶτο διδα-
κτήριο κοντά στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Τυρνάβου (τοῦ Προδρόμου). Στά
χρόνια πού θά ἀκολουθήσουν οἱ ἐξωραϊσμοί συνεχίζονται. Ὁ κεντρικός δρόμος
τοῦ Τυρνάβου λιθοστρώνεται καί ἡ πόλη ἀποκτᾶ ὡραίους ἀνοιχτούς χώρους,
οἱ ὁποῖοι ἐντυπωσιάζουν τούς ξένους ἐπισκέπτες.

Ἡ παρατεταμένη ἄνθηση τῶν βιοτεχνικῶν καί ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων
τοῦ Τυρνάβου ἀρχίζει νά ὑποχωρεῖ ἀπό τήν δεκαετία 1780-9050. Τά αἴτια ἀνι-
χνεύονται στήν πολιτική κατάσταση πού διαμορφώθηκε μετά τά Ὀρλωφικά
(1770-74) μέ τίς συνεχεῖς ἀλβανικές ἐπιδρομές στόν κάμπο καί τήν αὐξανόμενη
ἐπέκταση στή Θεσσαλία τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἀλῆ πασᾶ. Παράλληλα, τήν ἴδια
ἐποχή ἄρχισαν νά ἀναπτύσσονται οἱ βιοτεχνικές-ἐμπορικές δραστηριότητες
στά ἡμιορεινά τῆς Ἀνατολικῆς Θεσσαλίας στά χωριά τοῦ Πηλίου, τῆς Ἀγιᾶς,
στή Ραψάνη καί στά Ἀμπελάκια. Τά τελευταῖα μέ τίς γνωστές «κοινές συντρο-
φίες» πρωτοστατοῦν στό ἐμπόριο τῶν κόκκινων νημάτων. Ὁ Τύρναβος διαθέ-
τει μέρος τῆς παραγωγῆς του στούς Ἀμπελακιῶτες ἐμπόρους. Παρ’ ὅλα αὐτά,
οἱ Τυρναβίτες συνεχίζουν τή βιοτεχνική παραγωγή τους, ὅπως κάνουν καί οἱ
γείτονές τους, οἱ Τσαριτσανιῶτες. Καί φαίνεται ὅτι οἱ κάτοικοι ἀπό τά τρία

49 L.Ηeuzey, ὅ.π., σ. 41.
50 Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντᾶς, Γεωγραφία Νεωτερική, ἐπιμέλεια Αἰκ. Κουμαριανοῦ
[α΄ ἔκδοση Βιέννη 1791]. Ἑρμῆς, Ἀθήνα 1988, σ. 169.
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αὐτά γνωστά κέντρα διατηροῦν καλές ἐμπορικές σχέσεις μεταξύ τους. Καθώς
προχωροῦμε πρός τό 1800, ἡ κατάσταση χειροτερεύει. Ὁ περιηγητής W.M.
Leake καί στίς δύο ἐπισκέψεις του στόν Τύρναβo (1806, 1809) γράφει ὅτι ἡ
πόλη ἔχει πολύ λίγους κατοίκους. Ὁ ἴδιος ἀποδίδει τά αἴτια τῆς «ἐρήμωσης»
στά διαδοχικά κρούσματα τῆς πανώλης πού ἔπληξαν τόν θεσσαλικό κάμπο,
στίς ἐπιδρομές τῶν Ἀλβανῶν καί στήν κυριαρχία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ51. Τό 1812 μιά
φοβερή ἐπιδημία πανώλης ἐξαπλώθηκε σέ ὅλη τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα. Οἱ
ἐπιπτώσεις στή βιοτεχνία, τό ἐμπόριο καί γενικά στή ζωή τοῦ Τυρνάβου ἦταν
ἐξουθενωτικές. Πολλοί πέθαιναν, λίγοι μποροῦσαν νά φύγουν καί κανείς ξένος
δέν τολμοῦσε νά εἰσέλθει στόν Τύρναβο52. Τίς ἐξελίξεις, ὅμως, καθόρισαν εὐρύ-
τερες ἀλλαγές στόν τρόπο τῆς παραγωγῆς, τοῦ ἐμπορίου καί τῶν ἀγορῶν.
Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. ἀναπτύσσεται ἡ ἀγγλική ὑφαντουργία, ἡ ὁποία
χρησιμοποιεῖ μηχανές, βάφει μέ χημικές οὐσίες καί ἔτσι παράγει μαζικά. Οἱ
ἀγορές τῆς Εὐρώπης προτιμοῦν τά νέα προϊόντα. Τά θεσσαλικά καί τά ἄλλα
ἑλληνικά δημιουργήματα δυσκολεύονται νά πουληθοῦν. Ἔτσι ὁ Τύρναβος,
πού εὐνοήθηκε στήν ἀρχή τῆς οἰκονομικῆς πορείας του ἀπό τούς Ὀθωμανούς,
παρασύρθηκε κι αὐτός πρός τήν παρακμή ἀκολουθώντας τόν μετασχηματισμό
τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους.

Ἡ Σχολή τοῦ Τυρνάβου

Ἡ ἱστορία τῆς πόλης εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν περίφημη Σχολή
τοῦ Τυρνάβου, σπουδαῖο κέντρο ἐκπαίδευσης καί παιδείας γιά τόν θεσσαλικό
χῶρο σέ ὅλη τήν περίοδο τῆς κυριαρχίας τῶν Ὀθωμανῶν. Ἡ κυριαρχία τοῦ χρι-
στιανικοῦ πληθυσμοῦ μέ τό πλῆθος τῶν κληρικῶν συνέβαλε στίς πρῶτες
ἐκπαιδευτικές προσπάθειες. Ἀποφασιστικό ρόλο στή λειτουργία σχολείου
στόν Τύρναβο ἔπαιξε ἡ πρώιμη οἰκονομική εὐρωστία, καθώς καί προσωπικό-
τητες τοῦ τόπου. 

Ἡ Σχολή ἦταν ἀπό τά πρῶτα σχολεῖα πού λειτούργησαν στή Θεσσαλία
ἀπό τά μέσα του 17ου αἰ. καί τό πρῶτο συγκροτημένο σχολεῖο στήν εὐρύτερη
περιοχή τῆς Λάρισας. Πρῶτος δάσκαλος θεωρεῖται ὁ ἐξ Ἀγράφων Ἀναστάσιος

51 W.M. Leake, Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ 1809, ὅ.π., σ. 57. 
52 Γ. Παπαγεωργίου, «Ἡ ἐπιδημία πανώλης στή Θεσσαλία, Ἤπειρο καί Ἀλβανία (1812-1823)».
Ἠπειρωτικά Χρονικά, τ. 28 (1986) καί H. Ηolland, ὅ.π., σ. 41.
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Παντοδύναμος, πού δίδαξε στά 1655. Ἡ μετέπειτα λειτουργία της ἀπό τήν
αὐγή τοῦ 18ου αἰ. μέχρι τίς παραμονές τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα ἐξελίχτη-
κε σπουδαία. Οἱ δάσκαλοι πού ἀναλαμβάνουν τή Σχολή διακρίνονται γιά τήν
κατάρτισή τους, διατυπώνουν νέες ἀπόψεις καί ἔχουν διδάξει ἤ μετά τήν θητεία
τους στόν Τύρναβο προσκαλοῦνται σέ ἄλλες γνωστές Σχολές. Οἱ δέ ἀπόφοιτοί
της διαπρέπουν καί αὐτοί ὡς ὑψηλόβαθμοι κληρικοί, δάσκαλοι, λόγιοι, συγγρα-
φεῖς. Ἡ λειτουργία της ἦταν συνεχής σέ ὅλες τίς περιόδους. Παρεῖχε ὑψηλό ἐπί-
πεδο σπουδῶν, ἐφάμιλλο μέ τίς προσδοκίες τῆς ἐποχῆς, ἤ καί πρωτοποροῦσε.
Ἀνέδειξε τόν Τύρναβο διαρκή ἑστία παιδείας στόν θεσσαλικό χῶρο53. Ἀψευδεῖς
μάρτυρες γιά τό εὖρος καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ συλλογή
της μέ τά σπάνια χειρόγραφά της καί ἔντυπα τῆς ἐποχῆς54. 

Ἡ Σχολή φημίζεται ἀκόμη περισσότερο στά χρόνια πού ἀναλαμβάνει
δάσκαλος ὁ Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806), γέννημα καί θρέμμα τοῦ Τυρνά-
βου55. Ἡ θητεία του ὑπῆρξε μακρόχρονη, ἀπό τό 1782 μέχρι τόν θάνατό του.
Εἶναι ἡ ἐποχή πού ἀνανεώνεται τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας καί ἀναπτύσ-
σεται τό κίνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Ὁ Οἰκονομοδιδάσκαλος Ἰωάν-
νης διέθετε παιδεία, ἐκκλησιαστική καί κοσμική, καί διακρινόταν γιά τήν εὐρυ-
μάθεια, τήν ὀξυδέρκεια, τή φιλοπονία, τήν προσφορά καί τό ἀνεπίληπτο ἦθος.
Ὀργάνωσε τή Σχολή μέ ὑποδειγματικό τρόπο. Δίδαξε ἀρχαίους Ἕλληνες συγ-
γραφεῖς, θεολογία καί φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσική μέ νεωτερικό περιεχό-
μενο. Οἱ Τυρναβίτες χαίρονταν νά τόν ἀκοῦν, ἐνῶ στούς ἐπισκέπτες τῆς πόλης
προκαλοῦσε θαυμασμό καί στούς μορφωμένους τήν ἔκπληξη. Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα
ὄχι μόνο μεθοδικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἀλλά καί ἀκέραιου παιδαγωγοῦ, ὑπηρετῶντας
πιστά το σωκρατικό πρότυπό της ἑνότητας λόγων καί ἔργων. «Ὁ Δεύτερος
Σωκράτης» τόν ἀποκαλοῦν οἱ μαθητές. Ἡ προσωπικότητα τοῦ δασκάλου, τό
ἐπίπεδό τῶν σπουδῶν καί τό πλῆθος τῶν μαθητῶν του διαφήμισαν τήν πόλη
τοῦ Τυρνάβου ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Ἀρκετοί ὑπῆρξαν γνωστοί δάσκαλοι, διακε-
κριμένοι λόγιοι, ἐπώνυμοι γιατροί, ἀνώτεροι κληρικοί καί δραστήριοι ἔμποροι.
Ὁρισμένοι ἀπό αὐτούς, ὁ Κωνσταντῖνος Κούμας, ὁ Στέφανος Δούγκας, ὁ
Δημήτριος Ἀλεξανδρίδης, ὁ Στέφανος Κομμητᾶς, ὁ Διονύσιος Πύρρος συνέβα-

53 Μιχ. Λαφαζάνης, ὅ.π., σσ. 170-174 κ.ἄ.
54 Ζήσης Μελισσάκης, Κατάλογος τῶν Κωδίκων τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Τυρνάβου, Ἐθνικό
Ἵδρυμα, Ἐρευνῶν Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 2007. Καί τοῦ ἴδιου, Κατάλογος τῶν
Παλαιῶν Ἐντύπων της Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Τυρνάβου, Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἰνστιτοῦτο
Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, τετράδια ἐργασίας 36, Ἀθήνα 2016.
55 Μιχ. Λαφαζάνης, ὅ.π., (2ο μέρος), «Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἰωάννη Πέζαρου», σσ. 177-294.
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λαν στήν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, διαμόρφωσαν ἀρκετές πτυχές τοῦ
Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ καί ἐνίσχυσαν τό ἐθνικό φρόνημα γιά τήν ἐλευθερία. 

Ἡ ὀθωμανική κυριαρχία στόν Τύρναβο δέν τελειώνει στά χρόνια της Ἐπα-
νάστασης τοῦ 1821. Συνεχίζεται μέχρι τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας τό
1881. Μέ τίς μεταρρυθμίσεις τοῦ Χατί Σερίφ στά 1839 καταργήθηκαν καί τυπι-
κά τα παλαιά προνόμια τοῦ Τουραχάν. Οἱ Τυρναβίτες, μέ τήν αὐτοπεποίθηση
πού ἔδινε στούς ἁπανταχοῦ ὑπόδουλους Ἕλληνες ἡ δημιουργία καί ἡ ὕπαρξη
ἑλληνικοῦ κράτους (Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος), ἄρχισαν νά ἀναδημιουργοῦν καί
νά συντονίζουν τόν βηματισμό στά νέα δεδομένα τῆς ἐποχῆς. Ὁ Τύρναβος ἐξα-
κολουθεῖ νά εἶναι «ἡ πιό εὐρωπαϊκή πόλη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας»
(Fallmerayer). Ἡ μακροχρόνια παράδοση καί ἡ συσσωρευμένη ἐμπειρία σέ
κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς –κοινωνική, ἐκκλησιαστική, ἐμπορική, πνευματική–
θά ἀρχίσει νά ξετυλίγεται. Μέ τήν ἐνσωμάτωση τῆς Θεσσαλίας στόν ἐθνικό
κορμό ὁ Τύρναβος θά ἀναπτύξει νέα δημιουργική πορεία. 
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μανικῶν συνοικιῶν τοῦ Τυρνάβου, Ἀν. Μάτος, «Τό κατάστιχο μέ
τούς κτίτορες τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Φανερωμένης (1871-1893)»,
Ἡμερίδα γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
Δῆμος Τυρνάβου 12-9-2021.
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