
Η πόλη τότε …
Περιγράψτε κι εσείς την πόλη της εικόνας! Στην περιγραφή σας χρησιμοποιήτε τις πηγές και συγκρίνετε 
μεταξύ τους και τα κτήρια της φωτογραφίας

Η Καρδίτσα μικροχωριατόπολη. Με στενούς δρόμους στρωμένους με καλλιδρούμια.
Με ολίγα μαγαζειά, σανιδένια, το περισσότερο μέρος. Και με δυο τρία χάνια, που 
χρησίμευαν προς σταύλιση ζώων, και ως υπνωτήρια ανθρώπων, προσέτι ως 
εστιατόρια των ξένων. Τα σπήτια, κατά μαχαλάδες, χωριστά, οι χριστιανοί από τους 
Τούρκους και Εβραίους, χαμηλά και μεταξύ τους  συνεχόμενα. Τσατμόκτιστα τα 
περισσότερα με μικρά παράθυρα , με αρκετήν αυλή το καθένα. Υπήρχον και ολίγα 
σπήτια δίπατα, ευρύχωρα τζαμόφωτα, και προς τους δρόμους από καφάσια 
προφυλαγμένα, με αυλές δενδροφύτους μεγάλης εκτάσεως. Αυτά όμως τα σπήτια 
ήσαν των Τούρκων Μπέηδων, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν Τσιφλικάδες.

Εφηµερίδα Νεολόγος Κωνσταντινούπολης, 31 Αυγούστου 1881
Η ανατολική πλευρά της πόλεως είναι η καρδία, ούτως ειπείν, διότι οικείται υπό των χριστιανών 
αμιγώς, των ασκούντων τας τέχνας και την εμπορίαν, των κινούντων δ’ αποκλειστικώς δια των ιδίων 
κεφαλαίων άπαν το εσωτερικόν και εξωτερικόν εμπόριον, ούτινος η ευρύτης είναι αξιοσημείωτος. 
Μεσημβρινώς και οιονεί ως προάστειον συνεχόμενον, είναι καλύβαι αγροτών χριστιανών, ικαναί τον 
αριθμόν, δυτικώς δε και εις μικράν απόστασιν απλούται η συνοικία των Οθωμανών, ευρυτάτη 
απιστεύτως, καθαρά, με δρόμους πλατείς και λιθόστρωτα, με οίκους καθαρούς, κηπάρια και 
λαχανοκήπους. Τα τρία ταύτα κεχωρισμένα, ούτως ειπείν, απ’ αλλήλων τμήματα, συνεχόμενα εις έν 
όλον, αποτελούσι την πόλιν της Καρδίτσης, επί πεδίου απαραμίλλου και πλουσιωτάτου κειμένην, με 
βάσιν τα εγγύτατα και ωραιότατα βουνά των Αγράφων, και ακτίνα την απέραντον πεδιάδα, ήν ορίζει 
ανατολικώς αυτό το πεδίον, δυτικώς τα όρη των Αγράφων εις διπλάς μαγικάς σειράς, αιρόμενα εις τα 
ύψη, βορείως η άλυσις των ορέων Χάσια, και μεσημβρινώς τα βουνά του Δομοκού. 
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(Περιοδεύοντος συνεργάτου μας) 

Καρδίτσα, 17 Δεκεμβρίου. Η νυξ της 14ης 

Δεκεμβρίου δια την Καρδίτσαν και ίσως δια 

την Θεσσαλίαν ολόκληρον θα μείνη 

αλησμόνητος, εάν δεν επέλθη Δευτέρα 

φοβερωτέρα να κατισχύση της πρώτης. Οι 

κάτοικοι της Καρδίτσης είδον και άλλας 

πλημμύρας εις τον τόπον των, όπως κατά 

το 1854 και 1884, αι εξ αυτών όμως 

προξενηθείσαι ζημίαι ήσαν τοιαύται, ώστε 

μετά παρέλευσιν ολίγου μόνον χρόνου τας 

ελησμόνουν καθ’ ολοκληρίαν και 

συνεζήτουν περί αυτών οσάκις ετύγχανε να 

τας αναμινήσκωνται ως περί των άλλον 

επουσιωδών γεγονότων. Περί μέλλοντος 

κινδύνου, εκ των αυτών περιστατικών, 

ουδέ καν εσκέφθησάν ποτε, ούτε πολίται, 

ούτε αρχαί, διότι δεν θα συνέβαινε το 

εγκληματικόν εκείνο, ν’ ανεγείρωνται 

οικίσκοι και παραπήγματα, οία είναι αι 

περισσότεραι κατοικίαι της Καρδίτσης, εις 

τα μάλλον επικίνδυνα κατά τας πλημμύρας 

σημεία. Και κατά μεν την εποχήν του 1854 

το πράγμα είναι κάπως δεδικαιολογημένον, 

διότι η τουρκική βαρβαρότης δεν 

επέτρεπεν ουδέν βήμα προς την πρόοδον 

ενός τόπου ή μιας κοινωνίας, κατά το 1884 

όμως, ότε εχαράσσοντο και εις αυτά τα 

μικρότερα χωρία της Θεσσαλίας σχέδια επί 

σχεδίων και αντί πραγμάτων, δια την 

μέλλουσαν πρόοδον του 

νεοελευθερωθέντος τόπου, απεδεικνύοντο 

οι νόμοι και αι διοικητικαί διατάξεις της 

ελληνικής κυβερνήσεως, διατί να μην 

ευρεθή εις αρμόδιος να συστήση τα δέοντα 

δια την υπό τόσων κινδύνων απειλουμένην 

πτωχήν Καρδίτσαν; Ο τυχόν καραγκούνης 

αφίετο ελεύθερος και ωκοδόμει την 

μονώροφον λιθόκτιστον κατοικίαν του 

όπου εκείνος ήθελεν, ο δε φερέοικος 

βλάχος δεν ημποδίζετο να πήξη την 

καλύβην του και εις αυτό το κεντρικώτερον 

μέρος της πόλεως. Όσοι επεσκέφθησαν την 

Καρδίτσαν θα διείδον ποίον σχέδιον 

εφηρμόσθη εις την πόλιν αυτήν και οποία 

οικοδομική τέχνη διακρίνει τας διαφόρους 

οικοδομάς της. Εις τα περιβάλλοντα την 

πόλιν άκρα παντού υπάρχουσν ελικοειδείς 

στενοί δρομίσκοι ουδέ ευρίσκονται εις 

όλην αυτήν την ευρείαν έκτασιν τρεις 

οικοδομαί αι οποίαι να μη φέρωσι από των 

βάσεων μέχρι της στέγης κακώς 

συνηρμοσμένας χωματοπλίνθους. Τρεις 

κοίται μικρών ποταμών διασχίζουσι την 

πόλιν και αι τρεις όμως αύται ή 

κατελήφθησαν εις πολλά μέρη και 

Εφημερίς Το Άστυ, 21 Δεκεμβρίου 1896 
Αι πλημμύραι εν Θεσσαλία. Φοβερά η καταστροφή εν Καρδίτση.  
Εν εκατομμύριον ζημιών. 



ανηγέρθησαν επ’ αυτών οικοδομαί ή 

μετετοπίσθησαν μέσα εις στενωπούς 

διόδους χωρίς να γνωρίζωσιν οι πτωχοί 

Καρδιτσιώται, ότι οι ποταμοί δεν 

επιτρέπουσιν ατιμωρητί εις τους 

πλεονέκτας να καταλαμβάνωσιν 

αυθαιρέτως τας ιδιοκτησίας των.  

 

Η καταστροφή 

 

Όταν περί την 7ην εσπερινήν ώραν τα ύδατα 

άφθονα κατήρχοντο εντεύθεν της 

σιδηροδρομικής γραμμής, τον κίνδυνον 

ουδείς αντελήφθη ειμή ότε πλέον το 

μεταξύ της πόλεως και της σιδηροδρομικής 

γραμμής διάστημα είχε μεταβληθεί εις 

λιμνοθάλασσαν. Η ποσότης του ύδατος ήτο 

τόση, ώστε δια των στενωπών διόδων δεν 

ήτο δυνατόν να εύρη διέξοδον ελευθέραν 

και διέλθη της πόλεως ακινδύνως και αφού 

ανήλθεν εις πολλά μέρη εις ύψος δύο 

μέτρων κατέρριψε δια της δυνάμεως αυτού 

τα πρώτα προσκόμματα, ήτοι τους μικρούς 

οικίσκους, των οποίων ευτυχώς οι κάτοικοι 

είχον ήδη εξέλθει και καταφύγει εις 

ασφαλή μέρη και εισώρμησεν εις την 

πόλιν. Χιλιάδες πυροβολισμοί ήρχισαν να 

ρίπτωνται μόλις ο κίνδυνος ενεφανίσθη και 

έκαστος έσπευδε να σωθή μόλις έβλεπε 

προ αυτού να υψούνται επιφόβως τα 

ύδατα. Οι κάτοικοι της πόλεως 

κατοικούντες εις οικήματα της αυτής 

σχεδόν πάντα κατηγορίας δεν εγνώριζον 

κατά πόσον θα ήσαν ασφαλείς εν αυτοίς 

και κατέφευγον πάντοτε εις εκείνα άτινα 

έκειντο εις υψηλότερα μέρη, όπου το 

βάθος του ύδατος δεν ήτο τόσον ώστε να 

υποσκάψη τας βάσεις των και τα 

καταρρίψη. Όσων οικιών τα υπόγεια 

επληρώθησαν ύδατος η κατάπτωσις ήτο 

σχεδόν βεβαία και οι εν αυταίς οικούντες 

εξήρχοντο εις τας οδούς και έτρεχον 

αλληλοκρατούμενοι ζητούντες βοήθειαν. Η 

από του σιδηροδρομικού σταθμού προς 

την πόλιν άγουσα ευρεία οδός είχε 

μεταβληθεί εις ορμητικώτατον ποταμόν 

βάθους ενός μέτρου, επ’ αυτής δε 

συνέβησαν και αι περισσότεραι 

καταπτώσεις οικιών. Επίσης προς το 

τηλεγραφείον κατέπεσον αρκετά οικήματα, 

χωρίς οι εν αυτοίς οικούντες να 

κατορθώσωσι να διασώσωσι τίποτε. 

Αι ζημίαι. Η κατάπτωσις των οικιών ήρχισεν 

από της 9ης και πέραν ώρας της νυκτός, 

χωρίς ευτυχώς να έχωμεν θύματα και τούτο 

χάρις εις την πρόβλεψιν όλων διιδόντων 

πολύ ενωρίς ότι επέκειτο καταστροφή. Ο 

διευθυντής του τηλεγραφικού 

καταστήματος κ. Κουτρουβέλης μόλις 

κατόρθωσε να σωθή μετά της οικογενείας 

του, δεν επρόφθασε δε καλά καλά ν’ 

αναγγείλη τον κίνδυνον και εις τα Τρίκκαλα, 

διότι αιφνιδίως εισέρρευσαν ύδατα εις το 

ισόγειον του καταστήματος όπου τα 



γραφεία. Εάν μετέβαινεν εις την απέναντι 

οικίαν του κ. Τριανταφυλλάκου, όπως 

αρχικώς εσκέφθη, θα εθάπτετο εντός 

αυτής, καθόσον μόλις μετά δέκα λεπτά 

κατέπεσεν ολόκληρος και ακριβώς καθ’ ην 

στιγμήν το τελευταίον άτομον της 

ενοικούσης οικογενείας, ένα μικρό 

κοριτσάκι, εξήρχετο την εξωτερικήν λίθινην 

κλίμακα δια να πέση εις τας αγκάλας ενός 

οικείου του, όστις το ανέμενε να το 

μεταφέρη εις την απέναντι οικίαν, όπου 

είχε καταφύγει και η λοιπή οικογένειά του. 

Ολίγον πέραν του τηλεγρφείου χαμηλόν 

οίκημα κατεπλάκωσεν 7 βόας. Οι κρότοι 

των καταπιπτόντων οικημάτων είχον 

κατατρομάξει τον κόσμον, ώστε πάντες 

είχον πιστεύσει, ότι μέχρι πρωίας ούτε 

ίχνος οικήματος θα έμενεν εντός της 

πόλεως. Ευτυχώς περί την 12, το 

μεσονύκτιον, τα ύδατα ήρχισαν ν’ 

αποσύρωνται και πλείσται καταστροφαί 

απεσοβήθησαν. Ακριβής υπολογισμός των 

καταπεσόντων οικημάτων και των 

καταστάντων αχρήσττων πλέον προς 

κατοικίαν δεν εγένετο εισέτι, διότι η βροχή 

εξακολουθεί πάντοτε ραγδαία και ο κόσμος 

φοβείται μήπως συμβή νέα πλημμύρα, εκ 

των προχείρων όμως εξετάσεων των 

πολιτών και των αρχών καταφαίνεται ότι το 

ήμισυ σχεδόν της Καρδίτσης κατέστη πλέον 

ακατοίκητον, φόβος δε υπάρχει μήπως, εάν 

εξακολουθήση και αύριον η βροχή, 

καταπέσωσι και τα επίλοιπα οικήματα, 

διότι αι πλινθόκτισται βάσεις των 

απορροφώσιν ύδατα και υποχωρούσι προ 

του βάρους των τοίχων και της στέγης. Αι 

υλικαί ζημίαι υπερβαίνουσιν αφεύκτως το 

εκατομμύριον, διότι τίποτε δεν κατόρθωσε 

να διασώση καμμία οικογένεια, της οποίας 

κατέπεσεν η οικία. Ούτω βλέπει κανείς 

σήμερον πολυμελείς οικογενείας 

ημιγύμνουν να τρέχωσιν εις τας 

κατειρηπωμένας οικίας των και μακρόθεν 

να εξετάζωσι διακρύουσαι μήπως 

διακρίνουν εις καμμίαν άκραν των ερειπίων 

πολύτιμόν τι αντικείμενον εξ εκείνων τα 

οποία εγκατέλειψαν φεύγουσαι την ώραν 

του κινδύνου. Θύμα της πλημμύρας έπεσε 

και η αλαταποθήκη της εταιρείας των 

μονοπωλείων, περιλαμβάνουσα 300 χιλ. 

οκάδες άλατος. Το άλας όλον κατεστράφη 

και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας οδύρεται 

μήπως η ζημία αύτη τω καταλογισθή. 

 

Το θέατρον της καταστροφής.  

Καίτοι η αδιάκοπος βροχή και το 

επικίνδυνον των πανταχού απειλουσών να 

καταπέσωσιν οικιών δεν επιτρέπουσι την 

ανά την πόλιν περιοδείαν, επωφελήθην 

καταλλήλου περιστάσεως και επεσκέφθην 

μετά του φίλου ιατρού κ. Παππαποστόλου 

τμήματά τινα της πόλεως κατεστραμμένα. 

Είναι αρκούντως λυπηρόν το θέαμα μιας 

τοιαύτης καταστροφής. Υπό τα ερείπια 



πτωχικής οικίας διακρίνονται διά τινος 

χάσματος μικρά μπαούλα, καρέκλαι και 

τεμάχια του καθρέπτου, προ του οποίου 

εκάστην πρωίαν η πτωχή κόρη 

εκαλλωπίζετο. Εις άλλο μέρος κλίναι 

εστρωμέναι, με εκατοντάδας κεράμων επ’ 

αυτών, προσκεφάλαια, κονσόλαι, 

καναπέδες και ότι άλλο δύναται να 

περιλαμβάνη μία οικία ευπορούσης 

οικογενείας. Αλλαχού επιτραπέζια σκεύη, 

πιάτα θρυμματισμένα, τάπητες 

χρωματιστοί και λοιπά, όλα 

καταλασπωμένα και καταστρεφόμενα 

διαρκώς υπό της βροχής. Προ των 

διασωθέντων οικημάτων έχουν 

συσσωρευθεί άλλα οικιακά σκεύη, όσα 

πρόλαβόν τινες και παρέλαβον μετ’ αυτών, 

ώστε νομίζει κανείς, ότι ευρίσκεται εις τας 

Αθήνας κατά την πρώτην Σεπτεμβρίου, ότε 

γίνεται γενική μετοικεσία και ευρίσκονται 

εις τους δρόμους εκτεθειμένα όλα τα 

οικιακά πράγματα μιας οικογενείας. Πριν ή 

επέλθη τέλεον ο κίνδυνος, πολλοί ήρχισαν 

να σκέπτωνται πως θ’ ανοικοδομηθή η 

Καρδίτσα. Τινές έρριψαν την γνώμην, ότι 

πρέπει να έλθη καμμία οικοδομική εταιρία, 

ως η του Φαλήρου× άλλως η ανέγερσις των 

καταπεσόντων οικημάτων έσται πλέον 

αδύνατος κατόπιν μιας τοιαύτης τελείας 

καταστροφής των κατόχων των.  

Ο ανταποκριτής της 
εφημερίδας περιγράφει με 
παραστατικό τρόπο τις εικόνες 
της πλημμύρας. 
Πιθανόν για πολλούς κάποιες 
λέξεις να ακούγονται 
παράξενα κι έχουν λάθη 
ορθογραφικά. Παρ’ όλα αυτά 
είναι εύκολο να κατανοήσουμε 
το περιεχόμενο του κειμένου. 
 
Για μας σήμερα αυτή η 
περιγραφή είναι μια πολύτιμη 
πηγή πληροφοριών για τις 
κατοικίες της εποχής και τη 
μορφή της πόλης. 
 
Διαβάστε προσεχτικά και 
υπογραμμίστε τις φράσεις που 
αναφέρονται στην κατοικία. 



Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΟΠΩΣ ΗΤΟ ΠΡΟ 65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ              
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΉΜΕΡΟΝ 

 
 

ΠΩΣ ΗΤΟ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 

 
Εξελικτική πρόοδος 

       Σύντομα θα περιγράψω την όλη κατάσταση της Θεσσαλίας κατά τον 
χρόνο της προ 65ετών απελευθερώσεώς της από τον Τουρκικό ζυγό.   
       Για νάμαι  αληθινώτερος  περιορίζομαι να αναφέρω τα όσα είδα το 
πρώτον τον Σεπτέμβριον 1882 κατέβηκα από το ορεινό χωριό μου στην 
Καρδίτσα, και απ’ εκεί πήγα στα Τρίκαλα, όπου έμεινα πολλά χρόνια 
μαθητής. Η παιδική μου μνήμη τα κράτησε καθαρά και τα ενθυμούμαι, σαν 
νάναι σήμερα. 
       Η Καρδίτσα μικροχωριατόπολη. Με στενούς δρόμους στρωμένους με 
καλλιδρούμια. 
Με ολίγα μαγαζειά, σανιδένια , το περισσότερο μέρος. Και με δυο τρία χάνια, 
που χρησίμευαν προς σταύλιση ζώων, και ως υπνωτήρια ανθρώπων , προσέτι 
ως εστιατόρια των ξένων. Τα σπήτια , κατά μαχαλάδες, χωριστά , οι 
χριστιανοί από τους Τούρκους και Εβραίους , χαμηλά και μεταξύ τους  
συνεχόμενα. Τσατμόκτιστα τα περισσότερα με μικρά παράθυρα , με αρκετήν 
αυλή το καθένα. Υπήρχον και ολίγα σπήτια δίπατα, ευρύχωρα τζαμόφωτα, 
και προς τους δρόμους από καφάσια προφυλαγμένα, με αυλές δενδροφύτους 
μεγάλης εκτάσεως. Αυτά όμως τα σπήτια ήσαν των Τούρκων Μπέηδων, οι 
περισσότεροι των οποίων ήσαν Τσιφλικάδες. 
          Τζαμιά πολλά, απ΄ τους μιναρέδες των οποίων πρωΐ, μεσημέρι και 
βράδυ επεκοινώνουν οι Χοντζάδες με τον Μωάμεθ. Εκκλησίαι μόνον δύο, 
μικρές και χωρίς καμπάνες. Κεφφενείον η Καρδίτσα είχε τότε ένα μόνον, το 
γυαλί καφενέ, στο οποίο σύχναζαν Τούρκοι και ολίγοι τουρκολάτραι 
χριστιανοί. Την νύκτα παντού ησυχία και βαθύ σκότος , εκτός εις μερικά 
σημεία διεκρίνοντο ως πυγολαμπίδες φανάρια πετρελαίου. 
           Οι κάτοικοι της Καρδίτσας, οι περισσότεροι ήσαν, όπως και σήμερα 
είναι, γεωργοί, και ζούσαν στους μαχαλάδες, όπως όλοι οι κολλήγοι 
καραγκούνηδες.  Οι έμποροι και μικροεπαγγελματίαι  Καρδιτσιώται  ζούσαν 
περιορισμένα, χωρίς να μεταβάλουν ακόμα τον επί Τουρκοκρατίας βίον τους. 
Φορούσαν οι περισσότεροι φέσια (παλαιό τουρκικό κάλυμμα) ντουμάνια 
σκούτινα ή αλατζάδες και ολίγοι φορούσαν πανταλόνια. 
 



Η πόλη σήμερα …
Παρατηρήστε κάθε στοιχείο στην εικόνα και προσπαθήστε να το ανακαλύψετε γύρω σας. Γράψτε τις αλλαγές!



Τα βλέπω και σήμερα...

Δεν υπάρχουν πια - αντικαταστάθηκαν...

Τότε και σήμερα...





Περιγράψτε τις μορφές των προσώπων. Φαίνεται πως έχουν ετοιμαστεί για την 
φωτογράφιση. Από μπορούμε να το καταλάβουμε;  Προσέξτε τη θέση του άνδρα 
και της γυναίκας. Τι παρατηρείτε; Έχετε κάποια εξήγηση;

.......………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...…..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

Ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν ο Λαµπράκης Νικολάου (1845-1928). Κατάγονταν από το Πετρίλο 
της Αργιθέας και εξασκούσε το επάγγελµα του εµπόρου. Το σπίτι κτίστηκε µετά την 
καταστροφική πληµµύρα του 1896.



Συγκρίνετε το ντύσιμό τους με τις πληροφορίες της ιστορικής πηγής. 
Σημειώστε τις διαφορές.

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

.......………………………………………………………………………………………………..

Οι κάτοικοι της Καρδίτσας, οι περισσότεροι ήσαν, όπως και σήµερα 
είναι, γεωργοί, και ζούσαν στους µαχαλάδες, όπως όλοι οι κολλήγοι 
καραγκούνηδες.  Οι έµποροι και µικροεπαγγελµατίαι  Καρδιτσιώται  
ζούσαν περιορισµένα, χωρίς να µεταβάλουν ακόµα τον επί 
Τουρκοκρατίας βίον τους. Φορούσαν οι περισσότεροι φέσια (παλαιό 
τουρκικό κάλυµµα) ντουµάνια σκούτινα ή αλατζάδες και ολίγοι 
φορούσαν πανταλόνια.

Ιστορική πηγή
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