ΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΙΤΣΑΣ
(1885-1890)
(Το κείµενο είναι δηµοσιευµένο, από τον Στάµο Γραµµένο, στο Θεσσαλικό Ηµερολόγιο, τόµος 57, σελ. 129)

Στον προηγούµενο τόµο του Θεσσαλικού Ηµερολογίου, στον οποίο παρουσιάσθηκαν δύο έγγραφα για τις ιχθυοπαγίδες
(νταϊλιάνια) της Γούνιτσας (Αµυγδαλέας), αναφέρθηκε η σηµασία του Πηνειού στη ζωή των κατοίκων της, καθώς το ποτάµι
ήταν, γι’ αυτούς, ένα κοµµάτι της καθηµερινότητας και αποτελούσε µία σηµαντική πηγή πλούτου. Ένα επιπλέον στοιχείο, το
οποίο ενίσχυε αυτή τη σχέση, ήταν και η ύπαρξη ενός πορθµείου,1 στη θέση η οποία µέχρι σήµερα ονοµάζεται Καράβι, και
αποτελούσε πέρασµα για σηµαντικό αριθµό οδοιπόρων, ιππέων και ζώων. Αυτό µαρτυρεί και η ύπαρξη ενός πανδοχείου (χάνι)
για τους περαστικούς και τα ζώα, το οποίο υπήρχε στην άκρη του οικισµού, πλησίον του ποταµού, από το οποίο σώζεται
σήµερα ένας σωρός ερειπίων.
Λόγω της θέσης του οικισµού, η ανθρώπινη παρουσία εδώ είναι συνεχής, όπως αποκαλύπτουν τα διάφορα ευρήµατα,
από την προϊστορική,2 την κλασική,3 τη ρωµαϊκή, την βυζαντινή και τη νεότερη εποχή. Η Γούνιτσα αναφέρεται σε µερικές
ιστορικές πηγές, όπως α) Στην πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου, του έτους 1520-1540.4 β) Στον ιεροσολυµιτικό κώδικα 509,
µε αφιερωτές υπέρ του Παναγίου Τάφου,5 του έτους 1660, στον οποίο, σηµειωτέον, ο αριθµός των οικογενειών από τη
Γούνιτσα, που αφιέρωσαν κάποιο ποσό, είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των οικογενειών που προέρχονται από χωριά της
ευρύτερης περιοχής, ξεπερνώντας ακόµα και τους αφιερωτές της Λάρισας. Στον κώδικα αναφέρονται δύο οικογένειες ιερέων,
γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι στην Γούνιτσα του 1660 υπήρχαν δύο, τουλάχιστον, ενορίες. και γ) Σε ένα µετεωρίτικο
κατάστιχο του έτους 1750 µε ονόµατα αφιερωτών.6
Καθώς, λοιπόν, η περιοχή ήταν πέρασµα, συναντούµε κάποιες µνείες του πορθµείου στα περιηγητικά κείµενα. Πιο
συγκεκριµένα, ο άγγλος περιηγητής Ουίλλιαµ Μάρτιν Ληκ, ο οποίος πέρασε από την Γούνιτσα, στις 15 ∆εκεµβρίου 1806,
ερχόµενος από τη Λάρισα, έγραψε τα εξής: «Στις 6:45 τουρκική ώρα,7 φθάσαµε στο πορθµείο της Γούνιτσας, η οποία είναι ένα
ελληνικό χωριουδάκι στη δεξιά όχθη του Σαλαµβριά (Πηνειού), εκεί ακριβώς όπου προβάλλει προς την πεδιάδα της Λάρισας, από
τα στενά8 τα οποία είναι ένα πετρώδες φαράγγι µήκους µισού περίπου µιλίου. Ένας δρόµος ανεβαίνει στην αριστερή όχθη του
ποταµού, κατά µήκος των στενών, προς το Ζάρκο και ένας άλλος διακλαδίζεται προς το ∆αµάσι που απέχει µιάµιση ώρα. Τα
χωράφια στην αριστερή όχθη του ποταµού, απέναντι ακριβώς από τη Γούνιτσα,9 στην πλαγιά του λόφου αλλά και στην πεδιάδα,
είναι γεµάτα πέτρες και κοµµάτια αρχαίας κεραµικής (…). Το πορθµείο αποτελεί το σύνηθες µέσο επικοινωνίας από τον
Τύρναβο, την λαρισινή πεδιάδα και την Ελασσόνα µε κατεύθυνση προς το Χατζηλάρι (Κραννώνα) και τα Φάρσαλα».10
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο δρόµος, κατά µήκος των στενών του Καλαµακίου, τον οποίον αναφέρει ο Ληκ, υπάρχει
και σήµερα και µάλιστα, στο πιο δύσβατο σηµείο της διαδροµής, είναι λαξευµένος στους βράχους µε βαθιές αυλακώσεις από
την φθορά που επέφεραν τα τροχοφόρα. Το στοιχείο αυτό είναι ένδειξη της αρχαιότητάς του και γι΄ αυτό, ίσως, θα πρέπει να
ασχοληθούν µαζί του οι αρµόδιοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η σπουδαιότητά του οφειλόταν στο ότι η επιλογή της
συγκεκριµένης οδού δεν απαιτούσε την διάβαση του ποταµού, κατά την πορεία προς τα Τρίκαλα, όταν µάλιστα, κατά την
περίοδο του χειµώνα, οι πληµµύρες την καθιστούσαν αδύνατη. Οι ταξιδιώτες, οι ευρισκόµενοι στην δεξιά πλευρά του Πηνειού,
διέρχονταν τον Πηνειό από την γέφυρα της Λάρισας και µετά, µέσα από το Κιόσκι, ακολουθώντας τον παράλληλο µε την
αριστερή όχθη δρόµο, έφθαναν στο πορθµείο της Γούνιτσας και συνέχιζαν, διαµέσου των Στενών του Καλαµακίου, προς το
Ζάρκο και τα Τρίκαλα.
Η µετάβαση, λοιπόν, από τις περιοχές του Τυρνάβου και της Ελασσόνας προς τις περιοχές της Κραννώνας, των
Φαρσάλων, του ∆οµοκού και αντιστρόφως, απαιτούσε να γίνει διάβαση του ποταµού, οπότε, ήταν αρκετοί εκείνοι που
επέλεγαν το πορθµείο της Γούνιτσας, καθώς η απόσταση ήταν συντοµότερη από εκείνη µέσω της Λάρισας. Η αγορά του
Τυρνάβου, µε την µεγάλη ετήσια εµποροπανήγυρή του (Κουµ Παζάρ) και η µικρότερη απόσταση, ήταν σηµαντικοί λόγοι για
τους οποίους οι κάτοικοι της Γούνιτσας και της ευρύτερης περιοχής την προτιµούσαν από εκείνη της Λάρισας
χρησιµοποιώντας, έτσι, για την διάβαση του Πηνειού αυτό το πορθµείο. Το πορθµείο ήταν, επίσης, απαραίτητο στους
κατοίκους του χωριού, για την µεταφορά των ζώων και των γεωργικών εργαλείων τους, διότι καλλιεργούσαν - και
καλλιεργούν ακόµη – τα κτήµατα τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ποταµού, στο Πέρα Μέρος. Ένα µεγάλο
πλεονέκτηµα του πορθµείου αυτού, ήταν το µικρό του εύρος, ακόµα και στην περίοδο των χειµερινών πληµµυρών. Επίσης,
εκατό µέτρα πιο κάτω από το πορθµείο, η υπάρχουσα ∆έση, το πέτρινο φράγµα του ποταµού, δηλαδή, το οποίο κατηύθυνε ένα
µέρος των υδάτων προς τον νερόµυλο, µείωνε την ορµητικότητα του ποταµού και βοηθούσε στην οµαλή λειτουργία του
πορθµείου.
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Εικ.1. Γενική άποψη της Γούνιτσας µε σηµειωµένες τις θέσεις του πορθµείου, του πανδοχείου, του πόρου, των καµαρών του Βελή πασά, του
µύλου, του κονακίου του τσιφλικά κ.ά.

Εικ.2. Το πορθµείο της Γούνιτσας σε επιστολικό δελτάριο του 1910 (από το βιβλίο, Επιστολικά ∆ελτάρια, 1900-1960, τ. Γ΄, της συλλογής Γ. και Λ.
Γουργιώτη, Αθήνα 2007, 38, αρ. 25).

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881), το πορθµείο περιήλθε από τον οθωµανό γαιοκτήµονα της Γούνιτσας
Γκαλίπ εφένδη Οσµάν αγά, στην ιδιοκτησία του έλληνα ιδιοκτήτη του χωριού Ευσταθίου Ιατρίδη, ο οποίος συνέχισε, όπως και
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ο προκάτοχός του, να το εκµισθώνει σε διάφορους κατοίκους του χωριού. Το καράβι ήταν αρχικά ξύλινο, όπως διακρίνεται και
στην φωτογραφία (εικ. 2), αλλά ο Ιατρίδης το αντικατέστησε µε ένα σιδερένιο (εικ. 3), το οποίο λειτούργησε µέχρι το 1937,
περίπου, οπότε το µετέφερε, όπως µας αφηγείται ο γηραιότερος κάτοικος του χωριού Αθανάσιος Πολύζος, στην Μπάκραινα
(Γυρτώνη), όπου συνέχισε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του γαµπρού του Παπαγεωργίου. Για ένα µικρό διάστηµα, πριν από την
οριστική κατάργησή του, χρησιµοποιήθηκε ένα παλιό ξύλινο από το Ζάρκο. Όµως, η πορεία του ήταν πλέον
προδιαγεγραµµένη, εξαιτίας της ανάπτυξης των συγκοινωνιών.
«Το 1932 το νοίκιασε ο πατέρας µου για ένα χρόνο, αφηγείται σήµερα ο Αθανάσιος Πολύζος.11 Ήµουν τότε 12 ετών
και περνούσα κι εγώ το καράβι απέναντι. Τραβιόταν ο κόσµος

Εικ.2. Ένα σιδερένιο καράβι σαν της Γούνιτσας, όπως είναι σήµερα εκτεθειµένο στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού Μακρυχωρίου - Παραποτάµου –
Γόννων, µετά την µετακίνησή του στην περιοχή αυτή, γύρω στο 1937.

όλος για τον Τύρναβο, τότες. Κάθε Σάββατο είχε περαντζάδα. Πήγαιναν πολλοί στον Τύρναβο µε τα κάρα και µε τα γοµάρια
και ψώνιζαν, δεν πάαιναν12 στη Λάρισα. Ύστερα γίνονταν και το παζάρι του Τυρνάβου στις αρχές Μαΐου, και πολύς κόσµος,
από τα γύρω χωριά περνούσε µε άλογα, γελάδια και άλλα ζώα και πάαινε για το παζάρι. Έρχονταν µε τα κάρα, από το χωριό
Αγία Σοφία του Τυρνάβου, όπου εκτρέφανε µποτίνο,13 και τους περνούσαµε µε το καράβι για να πάνε προς τ' Αλήφακα,14 απ'
όπου επέστρεφαν µε τα κάρα γεµάτα κλωνάρια από σκαµνιές (µουριές) για να ταΐσουν τον µποτίνο. Περνούσαν, επίσης,
πολλοί µε κάρα γεµάτα σιτάρι για να τ’ αλέσουν στον νερόµυλο. Αν το καράβι είχε βάρος, τότε έπρεπε να το τραβάνε δύο
νοµάτοι. Το καράβι ήταν πιασµένο από το συρµατόσχοινο µε δύο γάντζους, έναν από µπροστά και έναν από πίσω. Ακόµα και
αν τραβούσε (ήταν ορµητικό) το ποτάµι δεν υπήρχε φόβος να το παρασύρει. Ήταν γαντζωµένο καλά. Τον περισσότερο χρόνο
το ποτάµι δεν είχε τράβηγµα, διότι βοηθούσε σ' αυτό η ∆έση, η οποία ήταν πολύ καλά φτιαγµένη για να οδηγεί το νερό προς
τον νερόµυλο και να του δίνει κίνηση. Το 1936, περίπου, ο Ιατρίδης πήρε το καράβι και µάθαµε ότι το πήγε στην Μπάκραινα
στον γαµπρό του Παπαγεωργίου. Για καναδυό χρόνια κρατήσαµε ένα καράβι, που έφυγε από το Ζάρκο. Ήταν, όµως, τόσο
σάπιο που φοβούµασταν να µπούµε µέσα, ώσπου ήρθαν και το πήραν και από τότε δεν λειτούργησε ξανά άλλο καράβι. Εκείνο
το (ζαρκινό) καράβι είχε µόνο µία πρύµνη. Έπρεπε να κάνεις το κάρο πίσω κι ύστερα γύριζαν το καράβι για να βγει. ∆εν ήταν
σαν το δικό µας που έµπαινες από την µία κι έβγαινες από την άλλη. Αυτό δεν ήταν για κάρα. Για άλογα και γοµάρια ήταν ή
πρόβατα. Κοντά στο µέρος όπου δούλευε το καράβι υπήρχε και ένα πανδοχείο. Θυµάµαι ότι το είχε πρώτα ο Μπατσιτέγος κι
όταν έφυγε το αγόρασε, από τον Γιατρίδη, ο Νικολίτσας. Είχε µαγαζί, και πολλά δωµάτια, όπου διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες,
καθώς και στάβλο για τα ζώα των κιρατζήδων».15
11

. Και από τη θέση αυτή ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Πολύζο για τις πληροφορίες που µας έδωσε.
. Πάαιναν < πααίνω < παγαίνω < πηγαίνω (αρχαίος αιολικός τύπος).
13
. Μποτίνος· ο µεταξοσκώληκας.
14
. Αλήφακας· το σηµερινό Κάστρο της Λάρισας.
15
. Κιρατζής < τουρ. Kira (ενοίκιο) + ci∙ αγωγιάτης, µεταφορέας µε υποζύγια.
12

3

Στα ΓΑΚ της Λάρισας φυλάσσονται τρία συµβόλαια16 ενοικίασης του πορθµείου, προερχόµενα από το
συµβολαιογραφικό αρχείο του Π. Σκαµβούγερα. Και στα τρία εκµισθωτής είναι ο Γκαλίπ εφένδης Οσµάν αγάς. Στο πρώτο,
υπ’ αριθ. 4634/29.4.1885, µισθωτής είναι ο Ιωάννης Αθαν. Μπαµπανίκος, ποιµένας, κάτοικος της Γούνιτσας, και το ετήσιο
µίσθωµα ανέρχεται στο ποσό των 922,50 δραχµών. Στο δεύτερο, υπ’ αριθ. 7266/10.3.1887, µισθωτής είναι ο Κωνσταντίνος
Τέγου Μακρής, αρχιποιµένας, κάτοικος επίσης της Γούνιτσας, και το ετήσιο µίσθωµα ανέρχεται στο ποσό των 653,00
δραχµών. Στο τρίτο, υπ’ αριθ. 11210/1.3.1890, µισθωτής είναι ο Τούσιος17 Μίχου, πορθµεύς, κάτοικος, κι αυτός, της
Γούνιτσας, και το ετήσιο µίσθωµα ανέρχεται στο ποσό των 563,00 δραχµών. Η ενοικίαση άρχιζε την 1η Μαρτίου και έληγε
στο τέλος του Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. Το ετήσιο µίσθωµα του πορθµείου, το οποίο στα συµβόλαια αναφέρεται ως
πλοίο, είναι αρκετά υψηλό για τα µεγέθη της εποχής του και φανερώνει µία σηµαντική ετήσια κίνηση επιβατών, παρ' όλο που
«οι γεωργοί κατά την µετάβασίν των προς τους αγρούς απαλλάσσονται πάσης πληρωµής». Όµως, η καθοδική πορεία του
µισθώµατος είναι ενδεικτική της σταδιακής απαξίωσής του, εξαιτίας της δηµιουργίας νέου οδικού δικτύου και γεφυρών, µετά
την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881).
Η δοµή και το περιεχόµενο των τριών συµβολαίων εκµίσθωσης, εκτός από το ποσό του µισθώµατος, είναι ίδια. Σε
όλα αναφέρονται οι παρακάτω τέσσερις όροι:
1) Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να επισκευάζει το «πλοίο», όταν παρίσταται ανάγκη.
2) Όλοι οι εργαζόµενοι στο τσιφλίκι της Γούνιτσας (του Γκαλίπ εφένδη Οσµάν αγά, αρχικώς, και του Ευσταθίου
Ιατρίδη, µετέπειτα), «απαλλάσσονται πάσης πληρωµής», όταν χρησιµοποιούν το πορθµείο.
3) Ο µυλωνάς (µυλωθρός) του χωριού µπορεί να χρησιµοποιεί το «πλοίο» χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. O
εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να το παραχωρεί κάθε φορά που θα το χρειάζεται ο µυλωνάς.18 Και
4) Με την λήξη της µισθώσεως ο µισθωτής πρέπει να παραδώσει το «πλοίο» στον ιδιοκτήτη του, διαφορετικά
υπόκειται σε αποζηµίωση.
Στην παρούσα µελέτη θα εκδώσουµε το δεύτερο από τα τρία, ως άνω, µισθωτήρια.
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7.266/10.3.1887 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ἑπτά χιλιάδες διακόσια ἑξήκοντα ἕξ
Ἐνοικιαστήριον Δραχ. 653
Ἐν Λαρίσῃ καί ἐν τῷ γραφείῳ ἡμῶν κειμένῳ κάτωθι τῆς οἱκίας τοῦ Μπενήρ βέη Χατζῆ Χουσεΐν πασᾶ,
συνοικία Καγγανῆ σήμερον τήν δεκάτην (10) τοῦ μηνός Μαρτίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ
ἑβδόμου ἔτους, ἡμέραν Τρίτην μ. μ. ἐνώπιον ἡμῶν τῶν συμβολαιογράφων Λαρίσης Παναγ. Σκαμβούγερα καἰ
Ἀγαθάγ. Α. Ἰωαννίδου, ἑδρευόντων καί κατοικούντων ἐνταῦθα, ἐνεφανίσθησαν οἰ γνωστοί ἡμῖν καἰ μή ἐξαιρετέοι
νομίμως, ἀφ' ἑνός Γκαλίπ ἐφφένδης Ὀσμάναγα, κτηματίας, κάτοικος Λαρίσης, καί ἀφ' ἑτέρου Κωνσταντῖνος
Τέγου Μακρῆς, ἀρχηποιμήν, κάτοικος Γουνίτζης καί συνομολόγησαν τά ἑξῆς:
Ὁ μέν πρῶτος τούτων ὅτι ἐνοικιάζει πρός τόν δεύτερον τό ἐν Γουνίτζῃ πρός μεταφοράν ἐπιβατῶν πλοῖον του
(πορθμεῖον) δι' ἕν ἕτος ἀρχομένης τῆς ἐνοικιάσεως ἀπό τῆς πρώτης Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους ἀντί λιρῶν
τουρκικῶν εἴκοσιν ἐννέα (29) ὑπολογισθεισῶν διά τήν ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου εἱς δραχμάς ἑξακοσίας
πεντήκοντα τρεῖς (653), πληρωτέου τοῦ μισθώματος εἱς λίρας τουρκικάς πραγματικάς εἱς ἀναλόγους
τριμηνιαίας δόσεις καί εἱς τό τέλος ἑκάστης ὑπό τούς ἑξῆς ὅρους:
1) Ὁ ἱδιοκτήτης ὑποχρεοῦται νά ἐπισκευάζη τό πλοῖον ἄν δεῖται ἐπισκευῆς.
2) Οἰ ἐν τῷ τσιφλικίῳ Γούνιτζα ἄνθρωποι τοῦ ἱδιοκτήτου καθώς καί οἰ γεωργοί κατά τήν διάβασίν των
ἀπαλλάσσονται τῆς πληρωμῆς.
3) Ὁ ἐνοικιαστής ὑποχρεοῦται /19 νά χορηγῇ ἀπληρωτί τό πλοῖον εἱς τόν μυλωθρόν τοῦ χωρίου, ὅταν ζητείται
παρ' αὐτοῦ. και
4) Κατά την λῆξιν τῆς μισθώσεως ὑποχρεοῦται ὁ μισθωτής εἱς τήν παράδοσιν τοῦ πλοίου πρός τόν
ἱδιοκτήτην, ἄλλως ὑπόκειται εἱς ἀποζημίωσιν.
Ὁ δέ δεύτερος ὡμολόγησεν ὅτι δέχεται τήν μίσθωσιν ταύτην ὑπό τούς ἐκτεθέντας ὅρους. Ὅθεν τῇ αἱτήσει
των συνετάχθη τό παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς εἱς ἐπήκοον αὐτῶν καί βεβαιωθέν, ὑπεγράφη παρ' ὅλων.
16
. Ευχαριστούµε τον κ. Θ. Παλιούγκα που µας υπέδειξε τα εν λόγω έγγραφα και τον κ. Στ. Γουλούλη, υπεύθυνο των Γ.Α.Κ. της Λάρισας, ο οποίος
παραχώρησε τα σχετικά φωτοαντίγραφα στον Σάκη Γραµµένο.
17
. Τούσιος < ∆ιαµαντούσιος < ∆ιαµαντής.
18
. Όπως αφηγείται ο παππούς µου Σταµουλάκης Γραµµένος, ο νέος ιδιοκτήτης του χωριού Ευστάθιος Ιατρίδης, το 1906-1907, ανακαίνισε εκ θεµελίων τον
νερόµυλο, τον αναφερόµενο στο συµβόλαιό µας, τοποθετώντας σύγχρονα γερµανικά µηχανήµατα και καθιστώντας τον περίφηµο σε όλη την περιοχή. Ας
σηµειωθεί ότι δεν ήταν ο µοναδικός, καθώς ένα χιλιόµετρο περίπου ανατολικά, προς την κατεύθυνση του ποταµού, το τοπωνύµιο Κουτσοµύλια δηλώνει την
ύπαρξη νεροµύλων µικρότερης, όµως, δυναµικότητας από τον προαναφερόµενο, ο οποίος βρισκόταν κοντά στον οικισµό. Επιπλέον, στην περιοχή µας
κατασκευάζονταν µυλόπετρες, όπως µας πληροφορεί ο Leake (ό.π., σ. 223): «Έξω από τον οικισµό είναι συγκεντρωµένες πολλές µυλόπετρες, οι οποίες
κατασκευάζονται σε ένα γειτονικό λατοµείο και είναι έτοιµες εδώ για να µεταφερθούν µέσω του ποταµού. Αµέσως µετά τον οικισµό, ο ποταµός εκτρέπεται,
µερικώς, ως κανάλι για τους µύλους και για την άρδευση».
19
. Τέλος της πρώτης σελίδας του µισθωτηρίου εγγράφου.
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Γίνεται δέ μνεία ὅτι ὁ Γκαλίπ ἐφένδης ὑπέγραψε τουρκιστί καί ὅτι τό παρόν κατεχωρίσθη εἱς τό εὑρετήριον τοῦ
συμβολαιογράφου Παναγ. Σκαμβούγερα.
Οἰ συμβαλλόμενοι
[Γκαλίπ Ὀσμάναγα]
Κώστας Τέγου Μακρῆς
Οἰ Συμβολαιογράφοι
Π. Σκαμβούγερας
Α. Α. Ἰωαννίδης
ΠΗΓΗ: ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Λάρισας.
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