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........’Ή οι η Διδύμους Ιερούς ναίουσα Κολωνούς Δωτίψ έν
μύροιο νίψατο Βοιβηϊάδος λίμνης παρθένος άδμής.......

πεδίω πολυβότρυος άν τ' Α-
(Ησίοδος, άπόαπασμα 122)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΑΣ
Α’. ΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΑΘΑ. — ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ.

Ή ϊδρυσις έν Άθήναις πνευματικού κέντρου των 
θεσσαλών έπλήρωσε πόθον όχι μόνον των έν Άθήναις, 
αλλά καί των άπανταχοΰ Θεσσαλών. Τά έκ τής τοιαυ- 
της συγκεντρώσεως δυναμικοτήτων αγαθά είναι αναμ
φισβήτητα.

Πρό τριακονταετίας εΐχεν ίδρυθή τό «Κοινόν θεσσα
λών» συγκεντρώσαν δισχίλια μέλη. Τό Κοινόν θεσσαλών 
έξέδωκεν ίδιον περιοδικόν καί διά τής συνεργασίας τών 
πολιτευτών τής Θεσσαλίας όλων τών αποχρώσεων προή- 
γαγε τήν μελέτην τών μεγάλων ζητημάτων τής Θεσσα
λίας, γεωργικής, πολιτικής, δημοσίας ασφαλείας καί 
συγκοινωνίας, συντάξαν καί σχέδιον κανονισμού σκο- 
ποΰντος τήν έκπροσώπησιν όλων τών όργανώσεων τής 
Θεσσαλίας κατά σύστημα ομοσπονδιακόν. Άνέδειξε δέ 
καί ίδιους έν Άθήναις αντιπροσώπους έν τή βουλή καί 
έν τώ Δήμω τιμήσαντας τήν έντολήν. Αί έπελθοΰσαι πο- 
λιτικαί άνωμαλίαι τώ 1920 διεσκόρπισαν τους έργάτας 
του Κοινού θεσσαλών. Ίδρύθη δέ πρό οκταετίας ή 'Ιστο
ρική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών άντικρυς 
επιστημονική. Ό σκοπός αύτής οδτος έπεκροτήθη καί 
ϋφ’ όλων τών διανοουμένων ήμετέρων καί ξένων, εις 
τούς όποιους έγεννήθη ή προσδοκία ότι θά λυθώσι προ
βλήματα αρχαιολογικά τής προϊστορικής έποχής καί θά 
περισυλλεγώσι μνημεία πολύτιμα τής άρχαιότητος καί 
του Χριστιανισμού. Τά κατά τήν πενταετίαν μεθ’ όλην 
τήν οικονομικήν δυσπραγίαν πεπραγμένα τής Εται
ρείας έδικαίωσαν τάς προσδοκίας ταύτας.

Οί διευθύνοντες τά τής Εταιρείας συνέλαβον τήν 
φαεινήν ιδέαν του έορτασμοΰ τών ελευθερίων τής Θεσ
σαλίας έπί τή συμπληρώσει πεντηκονταετίας άπό τής 
ανεξαρτησίας. Έν τώ προγράμματι τών εορτών άνε- 
γράφη καί ή έκδοσις Πανηγυρικού Λευκώματος έν εΐδει 
απολογισμού τής χρήσεως τής έλευθερίας κατά τό διαρ- 
ρεΰσαν χρονικόν διάστημα.

Τό έν Άγια τμήμα τής Εταιρείας συγκεντρώσαν 
τούς τά πρώτα φέροντας έν τή θρησκευτική, τή πολι
τική, τή έκπαιδευτική καί οικονομική ζωή τοΰ τόπου 
ήδυνήθη έντός έλαχίστου χρόνου μεθ’ όλην τήν έλλειψιν 
επισήμων στατιστικών καί αρχείων νά συγκεντρώση τάς

'Υπό ΜΙΑΤΙΑΔΟΥ ΔΑΛΛΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
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Άγιά : Πεδίον μαχών κατά τον πόλεμον τού έτους 1878

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ - ΑΠΟΨΕΙΣ

'Αγια : ' "Ενα γραφικότατο δρομάκι τής κωμοπόλεως

άπαιτουμένας πληροφορίας, ιστορικός, έκπαιδευτικάς, 
παραγωγής, βιομηχανίας καί έμπορίας, έμφαινομένας 
έφεξής :

‘Η όμόθυμος αυτή συνεργασία των άριστέων τής 
Άγιας αποτελεί τρανήν άπόδειξιν τής συντελεσθείσης 
προόδου εις τα πολιτικά ήθη τοΰ τόπου, ήν έπιδεικνύο- 
μεν σεμνυνόμενοι ώς παράδειγμα άξιομίμητον.

Εις τόν όποφαινόμενον έκτελοΰντα έντολήν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας καί όμόθυμον 
ευχήν των άποτελούντων τό τμήμα τής Άγιας συμπολι
τών έλαχεν ή τιμή τής είσηγήσεως.

Β'. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ. - ΦΥΣ I ΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ.
ΙΕΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ. - Κ ΑΤΟ I KOI.

Αρχήν τοΰ πανηγυρικοΰ τούτου τεύχους πρεπόντως 
έλαχεν ή πολυέρατος Επαρχία Άγιας, διότι έκ ταύτης 
ώρμήθησαν οί "Ελληνες τό πρώτον.

Ή έπαρχία αυτή κατέχει τό ανατολικόν τής Θεσσα
λίας. Περιβρεχομένη έξ ανατολών ύπό τοΰ θερμαϊκοΰ 
κόλπου καί έν μέρει ύπό τής θαλάσσης τών Βορείων 
Σποράδων, έκτεινομένη έπί τών όροσειρών τοΰ Πηλίου 
καί τής ’Όσσης μέχρι τών έκδολών τοΰ Πηνειοΰ καί έπί 
τοΰ άρίστου Δωτίου πεδίου αποτελεί μετά τοΰ Πηλίου 
τήν περίκλητον θετταλομαγνησίαν.

Ή έπαρχία αυτή μόνη τών έν Θεσσαλία οδσα έπιθα- 
λάσσιος καί μεσόγειος, ορεινή καί πεδινή έχει ευκρα
σίαν αέρων, αφθονίαν ύδάτων, πεδία τερπνά καί πάμ- 
φορα, νομάς πλούσιας καί δάση βαθύσκια καί ποικίλα 
έκ δένδρων φιλύρας, όξυάς, έλάτης, πεύκης, καστανεών 
καί άλλων καρποφόρων δένδρων. Τά ορεινά καί παρα
λιακά αυτής χωρία χρησιμεύουσι, παρ’ δλην τήν έλλει- 
ψιν συγκοινωνιών, ώς θερινή διαμονή τών περί τήν Λά
ρισαν οίκούντων.

Οί κατά καιρούς περιηγηθέντες τήν χώραν ήμέτεροι 
καί ξένοι άνακηρύττουσιν αυτήν τό ώραιότερον εις φυ
σικήν καλλονήν μέρος τής Εύρώπης.

Ή ’Όσσα ύψώνει τήν πυραμιδοειδή αυτής κορυφήν 
(μ. 1954) διακρινομένη τών λοιπών όρέων καί άνθαμιλ- 
λωμένη προς τόν ’Όλυμπον, έξ οΰ ένεπνεύσθη ή δημώ
δης Μοΰσα τό γνωστόν «Ό ’Όλυμπος κι’ ό Κίσσαβος 
τά δυό βουνά μαλώνουν κλπ.».

’Όσσα ερμηνεύεται θεά. Τό δνομα τοΰτο έπαληθεύει 
ή θαυμασία έκ τής κορυφής τοΰ όρους άποψις άπώσης 
τής Θεσσαλίας, τοΰ Αγίου ’Όρους, τής Χαλκιδικής μέχρι 
τής Θεσσαλονίκης. Αί μεσημβριναί κλιτύες αύτής, έφ’ών 
τά χωρία Μαρμάριαννη, Τζιούξιανη, Γερακάρη, Βα- 
θύρεμα, Νερόμυλοι (πρώην έκαλεΐτο Τουρκοχώρι), Με- 
ταξοχώρι (πρώην Ρέτσανι), Ανατολή (πρώην Σελί- 
τοανι), Μεγαλόβρυσο (πρώην Νιβόλιανι), Άγιά (πρώ
ην Άγυιά), Άθανάτη, Σωτηρίτσα (πρώην Κάπιστα), 
κοσμοΰνται άπό δάση πυκνά, ρύακες δέ πίπτοντες έκ τών 
βράχων προσδίδουσι ρωμαντικήν θέαν. Πηγαί άναδλύ- 
ζουσαι συχναί. Τά μεγαλείτερα δένδρα περιελίσσονται 
άπό άναρριχώμενα φυτά κισσόν, άγριάμπελον καί άλλα 
καί ύπό τά δένδρα κρίνα καί ΐα ποικίλα. Καί τήν πανή- 
γυριν ταύτην συμπληροΰσι τά ώδικά πτηνά. Ό "Ομη
ρος άποκαλεΐ τήν ’Όσσαν Πολυβόταιον, ό δέ Δικαίαρ- 
χος ’Όρος Πολυφάρμακον καί παντοδαπάς έχον δυνά
μεις, διό καί έξελέγη ώς τόπος γεννήσεως τοΰ πατρός 
τής ’Ιατρικής.
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’Ένθα δέ συμμίσγουσιν έπιχαρίτως (Ήρόδοτ.) τάς 
υπώρειας αυτών ή ’Όσσα καί τό Πήλιον (Μαυροβοΰνι), 
κεΐται ή πρωτεύουσα τής έπαρχίας “Αγιας τό παλαιόν 
Δώτιον, μία άπό τάς ώραιοτάτας καί περιεργοτάτας πό
λεις τής Θεσσαλίας, κατά τον Πουκεβίλ, δστις παρομοι
άζει αυτήν ώς κήπον τής Έδέμ.

Ή γή έδωκεν εις τούς κατοίκους θησαυρούς άρκοΰν- 
τας καί αί τέχναι έπέδωκαν εις αυτούς.

Έδώ εΐμεθα, αναφωνεί ό Λέανδρος, εις τόν τόπον τής 
καταγωγής των πλείστων Ελληνικών Εθνών τής άρ- 
χαιότητος, εις τήν πατρίδα τών θεών τής Ελλάδος, εις 
το κλασσικόν έδαφος τής ιστορίας.

’Όντως πλήρης αναμνήσεων ό τόπος οδτος έπαλη- 
θεύων δπερ φέρει “Άγιον όνομα.

Κατ’ εξοχήν έλατρεύετο έν “Αγια ό θεός του Φωτός 
καί προστάτης τών Άγυιατών ό ’Απόλλων. Έν τώ Ίερώ 
νιπτήρι τής “Αγίας Τριάδος εύρέθη βάθρον αγάλματος, 
δπερ ήγειραν οί τεχνΐται Άπόλλωνι τώ Άγυιεΐ. Ένταΰθα 
κατά περιόδους συνέτρεχον πανταχόθεν τής Ελλάδος 
εις τόν ναόν τής Δήμητρος τιμώντες τήν πρώτην κοιτίδα 
τού γέννους.

’Αλλά καί κατά τούς χριστιανικούς χρόνους ό τόπος 
οΟτος αποπνέει οσμήν ευωδίας πνευματικής.

Πάσα ή χώρα πλουτεΐ είς ίεράς Μονάς καί Ναούς 
κρύπτοντας κειμήλια Χριστιανικά. Τήν προς τήν “Αγιάν 
προσκυνητικήν εύλάβειαν συνεχίζουσιν οί Θεσσαλοί συνερ
χόμενοι τόν Σεπτέμβριον μετά τήν συγκομιδήν είς τι
μήν του “Αγίου ’Αντωνίου του Μεγάλου του Νέου έκ 
Βερροίας έν πανηγύρει διατηρούση τόν αρχαιοπρεπή χα
ρακτήρα, συνδυάζοντα τήν προς τό θειον λατρείαν μετά 
ψυχαγωγικών αθλημάτων, συμποσίων καί άγοράς έμ- 
πορικής.

“Η Άγιά υπάγεται έκκλησιαστικώς είς τόν Μητροπο
λίτην Δημητριάδος φέροντα τόν τίτλον Δημητριάδος, Ά
γιας καί Ζαγοράς.

Συμφώνως προς τά κεκανονισμένα οί κατά καιρούς 
επίσκοποι διέτριβον μήνας τινάς έν τή έδρα Άγιας, διό 
καί ή κοινότης έχει ανεγείρει επί θέσεως περίοπτου με
γαλοπρεπή οικοδομήν καλουμένην Μητρόπολιν. Πρό αί- 
ώνος άπετέλει έδραν ιδίας Επισκοπής έδρευούσης άλ
λοτε έν Άγια καί άλλοτε έν Βεσσάνη.

Είς τινας τόπους τής γής, γράφει ό έξ Άμπελακίων 
’Ιωάννης Λεονάρδος, τόσον δυνατόν κάμνει ή φύσις τόν 
άνθρωπον, ώστε καμμία μεταβολή τής τύχης δέν είναι 
ικανή νά εξάλειψη τόν αρχέτυπον χαρακτήρα του. Τοϋτο 
μάλιστα κατ’ έξαίρεσιν απαντάται είς τούς βουνώδεις 
τόπους, έκεΐ δπου τά κρύα νερά πηγάζουσι καί δέν εί
ναι έλλειψις τών προς τό ζήν αναγκαίων.

Έδώ είναι δλοι ζωηροί καί ένεργητικοί καί άνθίσταν- 
ται είς κάθε κατάθλιψιν, ώστε ό προς τήν έλευθερίαν, 
καί τήν πατρίδα ζήλος των καί αγάπη των γίνεται κυ- 
ριεΰον πάθος.

Τά ήθη καί έθιμα, ή γλώσσα, αί προλήψεις, οί θρύλοι, 
καί έν γένει ή ψυχολογία καί ή φυσιολογία τών κατοί
κων άποδεικνύουσι δτι συνεχίζουσι τόν βίον τών προγόνων.

Καί αί μεν άρχαΐαι πόλεις κατεστράφησαν έκ τών 
επιδρομών, άλλ’ άνέθαλον είς τάς χαράδρας τών όρέων 
νέοι συνοικισμοί έκ τών περισωθέντων κατοίκων καί τών 
προσφυγόντων πρός ασφάλειαν έκ τών διαφόρων μερών 
τής Ελλάδος Ελλήνων διωκομένων έκ πειρατείας καί 
τυραννίας (Γεωργιάδου Θεσσαλία έκδ. 1880). Τό αυτό 
μαρτυρεί ή παράδοσις καί τά έπώνυμα πολλών οίκογε-

“Αγιά : θέσις ένθα διεξήχθησαν συμπλοκαί κατά τό 1878

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ! - ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Άγιά: “Ένα γραφικότατο παλαιό σπίτι χιονισμένο

ΙΟΙ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:10 EEST - 34.211.113.242



Άθανάτη: Μία άπό τάς τπό γραφικωτέρας συνοικίας

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άγιά : Βρύση εις τόν κεντρικό δρόμο τής κωμοπόλεως

νειών, α'ίτινες άλλαι μέν έξ Άγραφων, άλλαι έκ Μα
κεδονίας, έκ Νήσων, έξ’Ηπείρου μνημονεύουσιν δτι κατά
γονται. Έκ των παρά τήν Θέσιν Άγιάννα ερειπίων Βυ
ζαντινού Ναού συνάγεται δτι ή Άγιά έχει ίδρυθή έπί 
τής έποχής των Βυζαντινών, δηλοΐ δέ καί τό δνομα πά
λιν Εμπορίου, κατ’ άλλους Άγιά προήλθε κατά συγ
κοπήν τής λέξεως Άγιά-να, ένθα παρατηρούνται ερεί
πια παλαιού συνοικισμού.

Τά πεδινά ειχον καταλάβει οί Τούρκοι, έγκαταλεί- 
ψαντες αυτά άμα τή προσαρτήσει τής Θεσσαλίας εις τήν 
Ελλάδα έγκαταστάντων περίοικων καί όλίγων προσφύ
γων έκ Βουλγαρίας, τελευταίως δέ καί έκ Μ. Ασίας.

Ή φιλοπονία των κατοίκων άναταποκρίνεται εις τό 
γόνιμον του έδάφους, αλλά καί εις τάς τέχνας δεν κα- 
θυστεροϋσιν.

Αί οίκίαι αυτών είναι καθάριαι καί δένδρα κάρπιμα 
καί άνθώνες περιβάλλουσιν αύτάς. Αί γυναίκες είναι 
βοηθοί των συζύγων εις τήν γεωργίαν καί τήν σηροτρο
φίαν, αλλά καί έκάστη οικογένεια άσχολεΐται εις οι
κιακήν βιομηχανίαν.

’Άλλοτε ήκμαζον, ώς γνωστόν, τά νηματουργεία έν 
συνεταιρισμό) μετά των Άμπελακίων, άλλά ώς προκύ
πτει έκ τής παρατιθέμενης έκθέσεως καί τά φυτιλιά καί 
οί άλατζάδες καί άλλα τά πρός οικιακήν χρήσιν υφά
σματα καί φανέλλαι καί κουβέρται καί σκουτιά κατα
σκευάζονται. Μετά τήν άπελευθέρωσιν των νέων χωρών 
έκ τής έπαρχίας έγκατεστάθησαν είς διάφορα μέρη τής 
Ελλάδος ’ιδίως τής Μακεδονίας άσκοΰντες εύδοκίμως τά 
έπαγγέλματα αυτών καί διακρινόμενοι. Είς Αμερικήν 
έχουν άπό έτών μεταναστεύσει περί τούς τριακοσίους 
έξ δλης τής έπαρχίας, οϊτινες προικίζουσι τά χωριά τής 
γεννήσεώς των διά σχολείων, κρηνών, οδών κλπ..

Τώ 1890 έγινεν απαρχή ίδρύσεως Κυριάκού Σχολείου 
καί έγκαταστάσεως πνευματικού έξ Αγίου "Ορους πε
φωτισμένου. Αί ψευδορκίαι, αί δίκαι καί αί ζωοκλοπαί 
περιεστάλησαν σημαντικώς. "Αλλοτε αί περί τάς κοι
νότητας 'Ιεραί Μοναί είχον πνευματικούς, ζώντας βίον 
ασκητικόν καί έμπνέοντας έμπιστοσύνην καί άπό τής 
παιδικής ήλικίας ώδηγούμεθα είς τόν έξομολογητήν, 
δστις δταν ήρχιζαν αί ήμέραι τών νηστειών έγκαταλεί- 
πων τό Μοναστήριον διέμενεν είς τό έν τώ συνοικισμό) 
Μετόχιον δεχόμενος τούς εύσεβεΐς καί οδηγών αυτούς 
πρός τήν όδόν τής άληθείας καί τής ζωής.

Διά τούτο αί Μοναί καί οί Ναοί έχουσι προικισθή 
διά κληροδοτήσεων μετρητών καί ακινήτων.

Σήμερον έν τή έπαρχία Άγιας ούδεμία Μονή δια
τηρείται. Αί πλεισται διελύθησαν άμα τή προσαρτήσει. 
Πολλά δέ έκ τών έκκλησιαστικών κτημάτων διετέθησαν 
κατά τούς νεωτέρους νόμους περί γεωργικής άποκατα- 
στάσεως ύπέρ άκτημόνων καλλιεργητών.

Διετήρησαν μόνον αί κοινότητες τούς βοσκοτόπους 
καί τάς δασώδεις έκτάσεις.

Γλ Δ I Ο I Κ Η Σ I Σ

Η έπαρχια Αγιας άπετέλεσεν άμα τή προσαρτήσει 
έδραν Ιδίας έπαρχίας διαιρεθείσης είς τρεις Δήμους, Δω- 
τίου, Κασθαναίας καί Εύρυμενών, καταργηθεισών τών 
έπαρχιών αποτελεί τμήμα τού Νομού Λαρίσης. Τά πρός 
Βόλον προσκείμενα χωρία Κεραμίδιον καί Βένετον ύπή- 
χθησαν δικαστικός είς τόν Βόλον έκτος τής Καρύτσας 
καί Τζάγεζι, άτινα υπάγονται είς Ριαψάνην. "Εχει έδραν 
Είρηνοδίκου, Εφόρου, Ταμείου καί Αστυνόμου, Ταχυ-
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δρομεΐον καί Τηλεγραφείον. Δασαρχεΐον περιλαμδάνον 
τάς ’Επαρχίας Λαρίσης, Τυρνάβου καί Έλασσώνος. Δεν- 
δροκομικόν σταθμόν" άπό τοΰ 1915 μέχρι 1926 έχει λει
τουργήσει καί δασονομική σχολή. Διαλυθέντων των δή
μων ή Επαρχία όλόκληρος άπήρτησεν είκοσι μίαν (21) 
Κοινότητας διεπομένας κατά τον γνωστόν Νόμον.

Είναι μακράν τό νά έξιστορίση τις τήν αύτοδιοίκη- 
σιν, ής άπελάμδανον αί Κοινότητες έπί Τουρκίας" τοΰτο 
θ’ άποτελέση θέμα ίδιας πραγματείας. Άναμφισδήτητον 
είναι ότι έμειώθη ή αΰτοδιοίκησις μετά τήν προσάρτη- 
σιν. Ό λαός δεν μετέχει των κοινών ώς πρότερον συνερ
χόμενος εις εκκλησίας τοΰ Δήμου, αΐτινες έκαλοΰντο 
συνάξεις. Καί είς τό Μεσοχώρι ή είς τον Νάρθηκα έξέ- 
λεγε τούς προεστούς καί δημογέροντας, τούς είσπράκτο- 
ρας τών φόρων, τούς αγροφύλακας, ύδρονομεΐς, βοσκούς 
τής κοινής αγέλης, τόν διαλαλητήν.

Δ'. Ε ΚΠΑ I Δ ΕΥ Σ I Σ

Ή κατάστασις τών σχολείων κατά τήν προσάρτησιν 
ένδείκνυται έν τώ προσηρτημένω πίνακι ληφθέντι έκ τοΰ 
’Αρχείου τοΰ Ίωάννου Δάλλα. Τά Δημοτικά Σχολεία 
καί τά Παρθεναγωγεία ιδίως τής Άγιας συνετηροΰντο 
έκ δωρεών τοΰ Άλαμάνου καί τής Ρετσάνης τοΰ Ιερο
θέου έπισκόπου Γαρδικίου. Μετά τήν προσάρτησιν ίδρύθη 
έν Άγια νέα Δημοτική Σχολή άρρένων έκ τοΰ κληροδο
τήματος Μελά καί οικοδομικόν κτίριον μεγαλοπρεπές 
έκ κοινοτικών χρημάτων καί δωρεάς τοΰ Κανάδα καί 
τοΰ Δημοσίου έσχάτως.

Οί άποφοιτώντες έκ τοΰ έν Άγια Έλληνικοΰ Σχο
λείου ιδρυμένου έπί οικοδομής άξιολόγου κατά τό έτος 
1876 ΰπό τής κοινότητος, έγένοντο είς τήν Δευτέραν τά- 
ξιν τών έν Άθήναις Γυμνασίων δεκτοί. Πολλοί τών απο
φοίτων τοΰ Σχολείου τούτου έδίδαξαν είς τά Δημοτικά 
Σχολεία τών περιχώρων τοΰ κάμπου καί έν Μικρά Άσία 
ακόμη.

Ικανός αριθμός προυχόντων Άγιάς καί τών περι
χώρων εΐχον άποφοιτήσει έκ τοΰ σχολείου τούτου. ’Ια
τροί κατά τήν προσάρτησιν ήσαν μόνον δύο. Δικηγόροι 
δέν εΐχον λόγον ύπάρξεως. ’Εν Λαρίση διεκρίθη ό Κων
σταντίνος Παπαγιαννόπουλος απόφοιτος τής σχολής τής 
I ενούης, όστις πολλαχώς έπροστάτευσε τά κοινά αφιλο
κερδώς. Οδτος είχε διορισθή Έρμηνεύς μετά τήν προσάρ- 
τησιν, πλήν προώρως άπέθανεν. "Αμα τή άπελευθερώσει 
πολλοί έκ τών έν Άγια καί περιχώροις έπεδόθησαν είς 
τήν ιατρικήν καί νομικήν.

Δημοτική Έκπαίδευσις. Ή ήμέρα τής άπελευθερώ- 
σεως ευρίσκει ιδρυμένα έν τή έπαρχία 3 σχολεία, στε- 
γαζόμενα είς παλαιά διδακτήρια άνά μίαν έχοντα αί
θουσαν παραδόσεως καί άνά ένα διδάσκαλον πλήν τής 
τοΰ Άγιάς έν <5 ύπηρετοΰσιν έστιν ότε καί 1—2 βοηθοί 
τοΰ Διδασκάλου.

Εύρύτατον λοιπόν στάδιον διανοίγεται προ τής έλευ- 
θερωτρίας Πατρίδος, ήτις καί δράττεται τής ευκαιρίας 
μετ’ ένθέου ζήλου άποτελέσματα, τοΰ όποιου είναι τά 
άκόλουθα.

1. Κατά τό πρώτον έτος τής άπελευθερώσεως 1881 - 
1882 ίδρύθησαν 6 σχολεία έν ίσαρίθμοις χωρίοις (Άθα- 
νάτη, Μεταξοχώρι, Ποταμιά, Κουκουράδα, Σκήτη καί 
Βουλγαρινή), έπηκολούθησε δέ ή βαθμιαία ΐδρυσις καί 
άλλων, καί οΰτω σήμερον άριθμοΰνται έν τή έπαρχία 
22 σχολεία (31 πρό τής συγχωνεύσεως είς μικτά).

Άγιά : Άπό τά έξαφανιζόμενα παλαιά Ιδιόρρυθμα σπίτια

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άθανάτη: Ξεκούρασμα χωρικών στόν κεντρικό δρόμο
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ΆΘανάτη : Τό παλαιότερο κουκουλοπαραγωγικό σπίτι

ΠΑΛΑΙΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

ΆΘανάτη : Μία χαρακτηριστική βρύση σκεπασμένη

Τά σχολεία ταϋτα κατανέμονται άναλόγως τοΰ άριθ- 
μοϋ των διδασκάλων εις :

α) Εξατάξιον 1 (Άγιας), β) Τριτάξια 4 (Άθανά- 
της, Ανατολής, Σκλήθρου, Καρύσης). γ) Διτάξια 5 (Με
ταξοχωρίου, Μεγαλοδρυσου, Δογάνης, Σκήτης καί 
Βουλγαρινής). δ) Μονοτάξια 12 (Νερομύλων, Άετολό- 
φου, Καστρίου, Καλαμακίου, Κουκουράδας, Κερμελί, 
Ποταμιάς, Σωτηρίτσας, Μαρμαριάννης, Τζουξάνης, Γε- 
ρακαρίου καί Στομίου).

2. Τό Διδακτικόν προσωπικόν άνήλθεν διά τής ίδρύ- 
σεως καί προαγωγής των άνω σχολείων εις 40 Διδα
σκάλους, πάντας —πλήν ένός — αποφοίτους τοΟ Διδασκα
λείου καί τρεις μετεκπαιδευθέντας Πανεπιστημιακώς ή 
Γεωργικώς.

3. Ό χρόνος τής έν τώ σχολείω φοιτήσεως ηύξήθη εις 
6 έτη.

4. Ό κύκλος των μαθημάτων ηύρύνθη καί κατ’ αριθ
μόν μαθημάτων καί κατά την εκτασιν έκάστου μαθή
ματος.

5. Ή φοίτησις έγένετο υποχρεωτική.
6. Ίδρύθησαν 10 σχολικοί κήποι έν ίσαρίθμοις σχο- 

λίοις.
7. Ένετέθησαν αί βάσεις ίδρόσεως βιβλιοθηκών εις 

πάντα τά σχολεία.
8. Έδελτιώθη ή διδακτηριακή κατάστασις (άνωκο- 

δομήθησαν έκ θεμελείων 5 διδακτήρια — διατελοϋσιν ύπό 
άνέγερσιν 2 — άνακαινίσθησαν 2, έπεσκευάσθησαν οϋτως 
ώστε νά άνταποκρίνωνται όπωσδήποτε εις τόν σκοπόν 
των 7. 'Ώστε παραμένουσιν είσέτι άνεπαρκή καί ακατάλ
ληλα μόνον 5).

”Αν εις τά άνωτέρω προσθέσωμεν τόν άπό 4 περίπου 
δεκαετηρίδων λειτουργοΰντα θεσμόν των Επιθεωρητών 
καί τών παρ’αϋτοΐς Εποπτικών Συμβουλίων, απόρροια 
τοΰ όποιου ύπήρξεν ή απαλλαγή τών διδασκάλων άπό 
τών όνύχων τής πολιτικής καί ή άπόδοσις αυτών εις τό 
σχολεΐον, εχομεν πλήρη—δσον έπιτρέπουσι τά στενά 
όρη τοΰ Λευκώματος — τήν εικόνα τών άπό τής άπόψεως 
τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως έπιτελεσθέντων έν τή έπαρ- 
χία Άγιας κατά τήν 50ετίαν.

Τά αποτελέσματα τών προσπαθειών τών μέτρων τού
των εμφανή εις πάντα παρατηρητήν είναι.

α'.) Αυξησις τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών εις τό ΙΟπλά- 
σιον περίπου.

β'.) Άνύψωσις τοΰ πνευματικοΰ επιπέδου τής όλό- 
τητος τοΰ λαοΰ, εις βαθμίδα άρκετά ικανοποιητικήν .έν 
συγκρίσει προς τόν χρόνον τής έλευθερίας μας.

Ε'. ΕΜΠΟ Ρ I Ο Ν

Έκ παραδόσεως πληροφορούμεθα δτι πρό τοΰ 1854 
τό έμπόριον διεξήγετο μεταξύ Άγιας - Άμπελακίων- 
Βιέννης μέ τά κόκκινα βαμβακερά νήματα εις μεγάλην 
κλίμακα, καθ’ ήν έποχήν ήκμαζε ό Οίκος ’Αλεξίου Άλε- 
ξάκη ή Άλεξούλη, δστις διεξήγαγε τό έμπόριον τοΰτο, 
άλλα κατόπιν τις οιδε, ποΐαι δυσμενείς συνθήκαι έπη- 
κολούθησαν καί έσταμάτησεν ή βιομηχανία αυτή καί 
τό έμπόριον τοΰτο.

Κατά τό 1863 ήρξατο πάλιν τό έμπόριον νά διεξά- 
γηται μέ τό σταγονόμετρον, ή έξαγωγή βαμβακερών νη
μάτων λευκών, τά όποια κατεσκεόαζον διά χειροκινή
των άργαλιών μέ άνεμοδοΰρες καί τσικρίκες εις τό χω- 
ρίον Σελίτσανη, τό όποιον μετέφερον αί γυναίκες έπί
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τής πλάτης των εις την αγοράν Ρετσάνης καί Άγιας, 
όπόθεν ήγόραζον τό βαμβάκι άπό τό έν Άγια σχηματι- 
ζόμενον τμήμα Βαμβακοπάζαρον, δπου έπώλουν τότε οί 
γεωργοί τό βαμβάκι των, διότι τότε ήρξατο ή βαμβακο
καλλιέργεια νά άκμάζη. Τά νήματα ταϋτα ήγόραζον 
εντόπιοι μικρέμποροι καί τά μετέφερον διά των ζώων 
των εις διαφόρους αγοράς ώς Λάρισαν, Καρδίτσαν, ΰπό 
δυσμενεστάτας συνθήκας καί ύπέφερον πολύ ελλείψει 
συγκοινωνίας καί ασφαλείας λόγω τής Τουρκοκρατου- 
μένης Θεσσαλίας.

Αύξηθείσης σύν τω χρόνω τής βαμβακοκαλλιέργειας 
παρήγαγον οί γεωργοί μεγάλην ποσότητα βάμβακος, 
όπότε ίδόντες τήν πρόοδον τής παραγωγής τοϋ βάμβα
κος έσκέφθησαν τινές των εντοπίων εμπόρων τήν έκμε- 
τάλλευσιν τοΰ προϊόντος τούτου, όπότε πρώτος ό Οίκος 
Ευθυμίου Βατζιά μετέφερε καί έγκατέστησε χειροκίνη
τον έκκοκιστικήν μηχανήν εις Ρετσάνην μετά τοΰ συνε
ταίρου του Νικ. Καρδάρα δι’ ών έξήγαγε τό βαμβάκι 
έκ μαχλήτος, τό όποιον έπώλουν εις Βόλον καί άλλαχοϋ.

Τοιαύτην μηχανήν έγκατέστησαν καί εις Άγιά οί Α
δελφοί Περικλή Κλεάνθη καί Γεωργάκη Άλεξούλη.

Τό έμπόριον τοΰτο τοΰ βάμβακος διεξήγετο πυρετω- 
δώς εις μεγάλην κλίμακα, διά τήν διεξαγωγήν τοΰ όποιου 
πλεΐσται χεΐρες εργατών καί εργατριών έχρησιμοποι- 
οΰντο.

Μετά τινα χρόνον δμως τό έμπόριον τοΰτο, τις οίδε 
ΰπό ποιας δυσμενείς συνθήκας, έξέλιπε έντελώς, καταρ- 
γηθείσης έντελώς τής βαμβακοκαλλιέργειας καί κατά 
συνέπειαν οί γεωργοί έστράφησαν εις άλλα είδη προ
σοδοφόρα καλλιέργειας.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ήρξατο καί τό έμπόριον 
τών κουκουλίων μέ τό σταγονόμετρον καί εις μικράν 
κλίμακα, διότι ή παραγωγή τούτων ήτο πολύ μικρά, καθ’ 
δσον ή σηροτροφία ήτο τότε εις τά σπάργανα, καί πρώ
τοι έμποροι τών κουκουλίων ΰπήρχον οί έκ Βόλου ό 
Οίκος Γεωργ. Καρτάλη καί Αδελφοί Νικ. καί Απόστο
λος Κοκωσλή διά τών έν Άγια μεσιτών Δημ. Ν. Ήρα- 
κλεΐδου έπιλεγουμένου Σιρμακέζη καί τοΰ έν Ρετσάνη 
Ευθυμίου Βατζιά, καί έπειδή τότε ή άξια αύτοΰ τοΰ 
προϊόντος τών κουκουλίων ήτο πολύ καλή, περί τήν μίαν 
λίραν κατ’ όκάν, έπεδόθησαν οί κάτοικοι εις τήν καλ
λιέργειαν τών μωρεών καί εις τήν άνάπτυξιν τής σκω- 
ληκοτροφίας καί εις τήν έξεύρεσιν καλοΰ σπόρου, καί 
κατ’ άρχάς μέν ΰπήρχον διάφορα είδη σπόρων οί όποιοι 
παρήγαγον κίτρινα καί παρδαλά (κροαζέ) δηλ. άσπρα 
καί κίτρινα, ούχί δμως εις καλήν ποιότητα καί ό καλλί
τερος σπόρος ήτο έκ Καρδίτσης (Καρδιτσιώτικος λεγό
μενος), δστις παρήγαγε πολύ καλήν ποιότητα κουκου
λίων, ομοιόμορφον ζωναρωτόν, αλλά μετά τινα χρόνον 
έξέλιπε ό σπόρος οδτος καί έσπευσαν οί τότε. ένδιαφε- 
ρόμενοι έμποροι νά φέρουν διάφορα είδη σπόρων πρα
σίνων κουκουλίων καί έξ Ιαπωνίας, άλλ’ ή άπόδοσις 
τοΰ σπόρου τούτου ήτο μικρά. Κατά τό έτος 1883 είσή- 
χθησαν εκ Προύσης κυτία περιέχοντα σπόρον μικροσκο- 
πημένον, δστις έκτοτε έπεκράτησε άνελθούσης τής παρα
γωγής τω 1883 εις 25.000 όκ. ξηρά κουκούλια. Τότε καί 
ό Δήμος έστειλε υποτρόφους εις τήν Γεωργικήν Σχολήν 
Άϊδινίου, ους έμιμήθησαν καί ίδιώται, ώστε σήμερον ή 
παραγωγή άνήλθεν εις 50.000 δκάδας ξηρά κουκούλια 
έξαγόμενα διά Βόλου εις Μασσαλίαν. Πρό εικοσαετίας 
έπήχθη συνεταιρισμός συγκεντρώσας τό έβδομον τής 
παραγωγής πρός άμεσον έξαγωγήν εις Μιλάνον, άλλ’

Άγιά : Λίθινη γέφυρα εις τήν είσοδον τής κωμοπόλεως

ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Άγιά : 'Η πιό γραφικωτέρα συνοικία τής κωμοπόλεως
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΥΙός τοΟ άλλοτε Δημάρχου Κασθαναίας τής Επαρχίας ‘Αγιας Δημητρίου 
* Λ ναοτασ ιάδου, γεννηθείς τό έτος 1878 έν Άμισω τοΟ Πόντου. ΆναμιχθεΙς 
είς τήν πολιτικήν καί οικονομικήν ζωήν τής ^ώρας διετέλεσε πρόεορος 
τοΟ Εμπορικού Συλλόγου καί του Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επι
μελητηρίου 'Αθηνών. Έξελέγη Βουλευτής τής Επαρχίας Άγιας καί 
Άττικοβοιωτίας, είτα έξελέγη τιμής ένεκεν Γερουσιαστής άριστίνδην.

Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΥΙός τοϋ έκ Κεραηιδίου 
Γ ιαννάικη — Αναγνώστου. 
Έξήσκησε τό έμπόριον έν 
Κων)πόλει καί είς πόλεις 
του Εύξ. Πόντου. Διετέλε- 
σε Δήμαρχος Κασθαναίας 
μετά την άπελευθέρωσιν 
της Θεσσαλίας 1 883-1 891 
καί 1899-1913. ένδια- 
φερθείς διά τήν πρόοδον.

ΕΥΘ. ΒΑΤΖΙΑΣ ΛΕΩΝ ΜΕΛΑΣ
Έκ Ρετσάνης τής Άγιας. 
Έξελέγη βουλευτής έν τή 
Έπαρχίρ: Άγιας, ένδια* 
φερθείς διά τά κοινά τής 
Επαρχίας. Διά τάς ύπε- 
ρόχους άς προσέφερεν είς 
τήν πατρίδα υπηρεσίας 
του έπαρασημοφορήθη μέ 
τόν Σταυρόν του Σωτή- 
ρος. Άπεδίωσεν 98 έτών.

Γόνος τής αεγάλης καί Ι
στορικής οικογένειας των 
Μελάδων, έγεννήθη έν Ά- 
θήναις τώ 1871. Αδελφός 
του Παύλου Μελά καί υίός 
τοΟ Μιχ. Μελά, ό όποιος 
διετέλεσε Δήμαρχος Αθη
ναίων. Έξελέγη βουλευτής 
έν τή Έπαρχίςχ Άγιας. 
Άπεδίωσε τό έτος 1905.

άπέτυχεν ή έπιχείρησις αυτή. ’Εντεύθεν οί υίο'ι ’Αδελ
φών Βατζιά έγκατέστησαν γραφεία έξαγωγής εγχω
ρίων προϊόντων είς 'Αγιόν, Λάρισαν καί Θεσσαλονίκην 
καί ίδρυσαν Μεταξουργεΐον έν Λαρίση έπεξεργαζόμε- 
νον τά κουκούλια 'Αγιας. ’Αλλά κακή μοίρα τό έργο- 
στάσιον τούτο άπετεφρώθη τυχαίως καί ουτω τό κύριον 
τοΟτο προϊόν έξάγεται δι’ εμπόρων.

ΣΤ'. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ή βιομηχανία της’Επαρχίας'Αγιας συμβαδίζει μέ τό 
έμπόριον.’Από τοΰ 1854 ύπήρχον έργοστάσια βαφικής είς 
τά κόκκινα βαμβακερά νήματα καί είς ταΰτην έπρω- 
τοστατοΰσεν ό Οίκος ’Αλεξίου Άλεξοΰλη είς μεγάλην 
κλίμακα μετά των ’Αμπελακίων καί άπεστέλλοντο τότε 
τά βαμβακερά κόκκινα νήματα είς Βιέννην, αλλά κατό
πιν, τις οίδε ΰπό ποιας δυσμενείς συνθήκας, έξέλιπεν ή 
βιομηχανία αυτή. ’Επίσης ύπήρχον κατόπιν καί 3 Βα
φεία γαλάζια μέ λουλάκι, είς 'Αγιάν 2 καί 1 είς Σελί- 
τσανη. Κατόπιν ήσχολοΰντο ιδίως είς Ρετσάνη πολλοί 
υφαντουργοί διά χειροκινήτων άργαλιών είς βαμβακερά 
πανιά καί άλατζάδες καί είς Σελίτσανη ώς καί είς τά 
έκ μετάξης τοιαΰτα έπιλεγόμενα ήμιμέταξα φυτήλια, τά 
όποια έπώλουν οί ίδιοι υφαντουργοί είς τάς αγοράς Λα- 
ρίσης, Καρδίτσης καί 'Αλμυρού δπου έφόρουν ταΰτα, ή 
δε μέταξα έξήγετο άπό τά έντόπια μαντάνια λεγάμενα, 
τά όποια δυστυχώς πάντα έξέλιπον πρό πολλών έτών.

'Υπήρχον καί σαμόμυλοι είς διάφορα χωρία τής 'Α
γιας καί ιδίως είς τό Τουρκοχώρι ύπήρχον τότε σαμό- 
μυλοι, δι’ ών έξήγετο τό σαμόλαδον, τό όποιον κατηνα- 
λίσκετο είς τόν τόπον, διότι δέν ύπήρχε τότε έλαιόλα- 
δον, καί είς τήν τροφήν έχρησίμευε καί ώς φωτιστική 
ύλη, διότι δέν ύπήρχε τότε τό πετρέλαιον. Κατόπιν έξε- 
λισσομένης τής κοινωνίας καί προϊόντος τοΰ χρόνου έφω- 
τίζοντο μέ τό οινόπνευμα καί πετρέλαιον.

Υπάρχει καί Ιν έργοστάσιον βυρσοδεψείας τοΰ Χρ. 
Κασίδα, έπίσης ύπάρχουν τρία 'Υφαντουργεία καί Λα- 
ναριστήριον ήλεκτροκίνητον τοΰ Γεωργ. Ρέπου καί Έρ- 
γοστάσιον ήλεκτροφωτισμοΰ καί αλευρομύλου ήλεκτρο- 
κινήτου τής έταιρείας Δανηλούλη καί ’Αλ. Τουτούζη. 
’Επίσης ύπάρχει καί έργοστάσιον ξυλείας κινούμενον δι’ 
ακαθάρτου πετρελαίου καί ατμομηχανής τοΰ Σταύρου 
Σταματοπούλου, έπίσης ύπάρχουν καί 8-15 σποροπα- 
ραγωγεΐα τών κ. κ. Γεωργ. Καλλίτση, ’Ιωάν. Κασίδα, 
Κωνστ. Καρδάρα, Γεωργ. Σαρουφάπη, ’Αθαν. Τζιμέρου, 
’Αθαν. Χατζούλη, Γρηγ. Γώγου, Κ. Παρίση Σταύρου 
Σέτα, Νικ. Βαγινδ, ’Αντ. Παπαθανασίου, Νικ. Οικονό
μου καί Ευθυμίας Ζ. Ίσαμάκη, οί όποιοι άμιλλώμενοι 
διά τήν καλήν ποιότητα αυτών μεγάλως εύηργέτησαν 
τούς σηροτρόφους διά τής βιομηχανίας αύτής καί έξη- 
σψάλισαν οΰτω τήν έτησίαν παραγωγήν τών κουκου- 
λίων.

'Η βιοτεχνία τών δασικών προϊόντων, ώς ξυλεία καρ- 
ροποιΐας, καθεκλοποιΐας καί άνθρακοποιΐας, είς μεγά
λην ποσότητα ’Ασβεστοποιΐα, 2 έργοστάσια Κεραμο
ποιίας καί Πλινθοποιΐας, 3 έργοστάσια ’Αγγειοπλαστεΐα.

Τ. ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

Ή μεταξύ ’Όσσης καί Μαυροβούνιου λεκάνη έθεω- 
ρήθη έκπαλαι ώς τά μάλιστα εύνοοΰσα τήν άνάπτυξιν 
τοΰ κλάδου τούτου τής Γεωργίας, δι’ δ καί άπό παλαιο- 
τάτων χρόνων είσήχθη έν αυτή ή εκτροφή τοΰ μεταξο-
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σκώληκος. Ή σύν τώ χρόνω δέ άνάπτυξίς της έξαχθεΐσα 
μέχρι τής έκτοπίσεως πάσης άλλης σχεδόν καλλιέργειας, 
ούτως ώστε τό κουκούλι ν’ άποβή τό κυριώτατον άν μή 
τό μόνον εισόδημα του τόπου, μαρτυρεί δτι αύτη έξει- 
λίχθη ύπό συνθήκας εύνοϊκωτάτας.

Πόσον χρόνον διήρκεσαν αί τοιαϋται συνθήκαι δέν 
είναι γνωστόν, είναι δμως έκτος άμφισβητήσεως δτι κατά 
την έποχήν τής άπελευθερώσεως ή σηροτροφία έν τη 
έπαρχία μας δέν εύρισκεται πλέον είς τήν προτέραν της 
άκμήν, διότι τό έτερον των σκελών της χωλαίνει. Ή 
έπιτυχία των έκτροφών είναι προβληματική καί κατά 
συνέπειαν ή παραγωγή των κουκουλίων έν σχέσει προς 
τούς έκτρεφομένους μεταξοσκώληκας μετριωτάτη. Ή 
μεγάλη ζήτησις τοΰ προϊόντος ήγαγε, φαίνεται, τούς έκ- 
τροφεΐς — άμοιρους των συνθηκών ύγιεινής καί τής κα
λής έν γένει έκτροφής —είς τήν αΰξησιν τών ύπ’ αυτών 
έκτρεφομένων μεταξοσκωλήκων άνευ τής άναλόγου αΰ- 
ξήσεως τών σκωληκοτροφείων των. Συνέπεια τής τοιαΰ- 
της έκτροφής ήτο ή έμφάνισις τών ασθενειών τών μετα
ξοσκωλήκων καί ίδια τής πιπερίνης, αΐτινες κατέστησαν 
μετριωτάτην τήν παραγωγήν.

Ευτυχώς τό έτερον τών σκελών — ή τιμή τοΰ προϊόν
τος—εύρωστεΐ καί στηρίζει τήν σηροτροφίαν. Ή μέση 
τιμή τών 12-13 δραχμών (Vi λίρας) κατ’ όκαν καλύπτει 
τάς δαπάνας καί άφίνει περιθώριον λογικού κέρδους.

Ή προσοχή, δθεν, τού τόπου άμα τή απελευθερώσει καί 
τή άνανήψει του στρέφεται προς τό νοσούν σκέλος. Ό 
Δήμος Δωτίου άποστέλλει 2 νέους πρός έπιστημονικήν 
γνώσιν τής σηροτροφίας έν γένει καί τήν κατά τό άπο- 
μωνοτικόν σύστημα τοΰ Παστέρ έπιμέλειαν τών πρός 
άναπαραγωγήν κουκουλοσπόρων, τούτους ακολουθούν 
καί άλλοι δι’ ίδιων έξόδων, καί ούτω σήμερον ύπάρχουσιν 
έν τή έπαρχία 20 περίπου μεταξοπαραγωγοί.

Οι καρποί τής τοιαύτης προσπάθειας είναι πλούσιοι 
καί δέν θά βραδύνουν ν’άναφανοΰν.Οί ξένοι κουκουλόσπο- 
ροι έκτοπίζονται ώς κατώτεροι τών έντοπίων, αί μέθο
δοι τής καλής έν γένει έκτροφής καθίστανται γνωσταί 
είς τούς σηροτρόφους, τό ποσόν τών έκτρεφομένων κου
κουλοσπόρων έλαττοΰται είς τό % περίπου, έν ω άντιθέ- 
τως ή παραγωγή τοΰ προϊόντος αυξάνει, ακολουθούσα 
κλίμακα άντιστρόφως άνάλογον πρός τό ποσόν τού έκ- 
τρεφομένου κουκουλοσπόρου. Τό περιβάλλον έξυγιαί- 
νεται, άνανεώσεις, έπιλογαί έφαρμόζονται.

Κατά τά τελευταία έτη είς τάς προσπάθειας τού τό
που έρχεται συνεπίκουρον τό κράτος. Ό έλεγχος τών 
κουκουλοσπόρων, αί πρός τούς σηροτρόφους έντυποι όδη- 
γίαι, τό ψυγεΐον, ή εισαγωγή ξένων σπόρων, αί διασταυ
ρώσεις, ή εισαγωγή ξένων μωρεοδένδρων κλπ. προωθοΰ- 
σιν έτι μάλλον τήν έπιτευχθεΐσαν πρόοδον.

Ουτω πλήν τών διά τό έσωτερικόν προοριζόμενον
10.000 κυτίων παράγονται έν τή περιφερεία καί 30.000 
κυτία διά τό έξωτερικόν.

’Από τής άπόψεως λοιπόν ταύτης ή έπιτυχία καί ή 
πρόοδος είναι μεγίστη καί αναμφισβήτητος. Δυστυχώς 
καθ’ δν χρόνον συντελεΐτο ή πρόοδος αυτή, ύπέστησαν 
ασυνήθη κλονισμόν αί τιμαί. "Ηδη άπό τοΰ 1916 αδται 
εΐχον κατέλθει είς δραχμάς χρυσάς 8 1)3 τής λίρας 
κατά μέσον δρον, μή καλυπτούσας τό κόστος. ’Αποτέ
λεσμα δέ τής τοιαύτης πτώσεως ήτο νά βουτηχθή κυριο
λεκτικούς ή έπαρχία είς τό χρέος. Κατά τά πολεμικά έτη 
οί σηροτρόφοι λόγω τοΰ αποκλεισμού ύφίστανται τήν 
υπό τών ολίγων τότε Ελλήνων μεταξοβιομηχάνων έκ-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
Έζ Άγι&ς τής Θεσσαλίας. Διετέλεσεν άνώτερος οίκονομικός υπάλληλος. 
ΆναμιχΟείς είς τήν πολιτικήν τό πρώτον κατά τό έτος 1920 έ£ελέγη κατ* 
έπσνάληψιν Βουλευτής τής Επαρχίας Άγιας και του νομοΟ Λαρίσης. Διε- 
τέλεσεν Υπουργός καί συνέτεινε τά μέγιστα διά τήν πρόοδον και εύημερίαν 
τής Επαρχίας Άγιας. Ήγωνίσθη οιά τήν άνάπτυξιν του συνεταιριστικού 
πνεύματος. Έκ τών μελών τής Εταιρείας, διατελέσας Διοικ. Σύμβουλος.

ΑΧ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
Έξ Άγιας τής Θεσσαλίας. 
Πατήρ του βουλευτοΟ. Έκ 
τών συντελεσάντων είςτόν 
άπελευθέρωσιν τής πατρί- 
δος του, λαβών μέρος είς 
τήν έπανάστασιν του 1878. 
Μετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας διετελεσεν έπί 
σειράν έτών Δήμαρχος καί 
Πρόεδρος τής Κοινότητος.

ΣΤΕΡΓ. ΚΑΡΑΝIΚΑΣ J
Ένεννήθη έν Δέντσικφ Η
πείρου τφ 1843. Έσπού- 
δασε νομικά έν Άθόναις 
καί Κων)πόλει. Έξελέγη 
Δήμαρχος Δωτίου καί βου
λευτής τίΐς Επαρχίας Ά
γιας κατά τό 1903. Έπα- 
ρασηροοορήθη διά του Αρ
γυρού Σ ταυρου του Σ ωτή- 
ρος. Άπεβίωσε τφ 1915.

ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΝΙΛΑΣ
Έγεννήθη έν Άγιςί τώ 
1859. Έσπούδασε νομικά 
καί ήτο έκ τών έγκρίτων 
δικηγόρων. Άναμιχθείς 
είς ·η*|ν πολιτικήν έξελέγη 
Βουλευτής Άγιας τώ 
1920. Συνέδραμε πολλα- 
χώ^ τούς θεσσαλικούς 
άγωνας καί τό κοινόν θεσ- 
σαλών. Άπεβίωσε 1932.

107 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:10 EEST - 34.211.113.242



ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΙΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:10 EEST - 34.211.113.242



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΛΙΜΑΝ
Υίός του Γερμανού άρχαιολόγου καί ψιλέλληνος 'Ερρίκου Σλίμαν. Διε- 
τέλεσε Πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έν Ούάσιγκτων τής ’Αμερικής. Άνα- 
αιχθείς εις τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας, έζελέγη έπί σειράν έτών Βου
λευτής τής ’Επαρχίας Άγιας, ένδιαφερθεις τά μέγιστα διά τά κοινά τής 
’Επαρχίας. ΈπΙ Κυδερνήσεως Κονδύλη διετέλεσε Διοικητής ’Ηπείρου. 
Μέλος τής Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας των θεσσαλών.

Φ. ΣΑΜΣΑΡΡΛΟΣ
Έκ Ζαγοράς του Πηλίου. 
Περατώσας τάς σπουδάς 
του είς τήν ’ Ιατρικήν Σ χο
λήν τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών έγιχατεστάθη εις 
Άγιάν τής Θεσσαλίας, δ- 
που έζήσκει τό έπάγγελμα 
τής Ιατρικής. Έχρημάτισε 
δήμαρχος καί έζυπηρέτησε 
τήν έπαρχίαν τής Άγιας.

Δ. ΣΑΜΣΑΡΕΛΟΣ
Έγεννήθη τφ 1877 έν Ά
για τής Θεσσαλίας, υιός 
του Φιλίππου Σαμσαρέλου. 
Έσπουδασε τήν ιατρικήν 
καί έξασκεΐ έπί 35ετίαν τό 
έπάγγελμα του ιατρού. Τφ 
1915 έχρημάτισε βουλευ
τής τής έπαρχίας Άγιας, 
παρασχών πολλαπλάς ύπη- 
ρεσίας είς τήν πατρίδα του.

ΔΗΜ. ΒΑΤΖΙΑΣ
’Εκ Ρετσάνης τής Άγιας. 
Διετέλεσε Πρόεδρος τής 
Κοινότητος Ρετσάνης καί 
έπί σειράν έτών Δημοτικός 
Σύμβουλος τοΰ Δήμου Δω- 
τίου καί Πρόεδρος τού 
Δημ. Συμβουλίου καί έξε- 
λέγη και Δήμαρχος Δω- 
τίου τώ 1906, διώκησε δε 
τόν Δήμον έπί έπταετίαν.

μετάλλευσιν τοΟ προϊόντος των. Λόγω δέ τής έκμεταλ- 
λεύσεως ταύτης αρκετοί μωρεόκηποι μετεδλήθησαν είς 
αγρούς προς καλλιέργειαν γεωμήλων κλπ. άποδιδόντων 
πολύ μεγαλυτέραν πρόσοδον. Ευτυχώς ή ϋπερτίμησις 
τοΰ προϊόντος κατά τά μεταπολεμικά έτη είς τάς αγοράς 
τοΰ έξωτερικοΰ έμποδίζει τήν περαιτέρω έκρίζωσιν των 
μωρεοδένδρων. Τά έτη έκεΐνα λόγω τής μεγάλης ύπερτι- 
μήσεως (υπέρ τήν λίραν) θά ήδύναντο ν’ άνακουφίσωσι 
τους άρκετά χειμασθέντας σηροτρόφους. Έπενέδη δμως 
τό κράτος, τό όποιον διά βαρύτατου έξαγωγικοΰ δα
σμού του Κονσόρτσιουμ κλπ. ύπεδίδασε είς τό ήμισυ τήν 
τιμήν, μέ τήν δικαιολογίαν δτι οί πολλά κερδίζοντες 
πρέπει νά εισφέρουν υπέρ τοΰ συνόλου, διά νά δύνανται 
έν καιρώ ν’ άξιοΰν τήν προστασίαν τοΰ Κράτους. Δυστυ
χώς ό χρόνος οδτος επέστη προ πολλοΰ, διότι αί τιμαί 
τών κουκουλίων έπεσαν είς έπίπεδα πολύ χαμηλότερα 
τοΰ κόστους. Τό δέ κράτος, τοΰ όποιου τήν παρέμβασιν 
έπεκαλέσθησαν οί σηροτρόφοι καί ύπέμνησαν τάς θυ
σίας των, έλαδε μέτρα ανεπαρκή, συνέπεια τών όποιων 
ήτο ή πώλησις τών κουκουλίων είς τιμάς μη καλυπτού- 
σας τό κόστος. (Τό έτος 1935 τά κουκούλια έπωλήθησαν 
έν τή έπαρχία άπό 135-165 δραχμάς, ένώ ή μέση τιμή τοΰ 
κόστους ανέρχεται συμφώνως δχι πρός στατιστικήν τών 
σηροτρόφων, άλλά τοΰ Υπουργείου Γεωργίας είς 153.60).

Συνέπεια τής καταστάσεως ύπήρξεν ή στροφή τοΰ 
σηροτροφικοΰ κόσμου πρός τήν όπωροκομίαν. ’Εάν δέ 
δέν ληφθώσιν έγκαίρως τά κατάλληλα μέτρα —ώς τοι- 
οΰτον δέ θεωροΰμεν μόνον τήν έπέκτασιν τοΰ θεσμοΰ 
τής συγκεντρώσεως καί είς τά κουκούλια — μετ’ ού πολύ, 
κράτος καί βιομήχανοι θά εύρεθώσι προ όδυνηρών έκ- 
πλήξεων.

Η’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Αί διά δημητριακών καρπών καλλιεργούμενοι εκτά
σεις έν τή έπαρχία άνερχόμεναι είς 63.000 περίπου στρέμ
ματα, έξ ών κατ’έτος καλλιεργούνται τά ή μίση, τόσον 
ώς έκ τοΰ άτελοΰς συστήματος τής καλλιέργειας δσον 
καί λόγω τών κατ’ έτος έπερχομένων πλημμυρών, καθι- 
στώσι τόν γεωργόν ανίκανον νά άνταποκριθή είς τάς 
στοιχειώδεις άνάγκας τής ζωής. Καί δμως θά ήτο δυ
νατόν διά τής έκτελέσεως τών ύδραυλικών έργων τής 
Θεσσαλίας καί ίδια τής Κάρλας νά καταστή κατά τό 
πλεΐστον μετά τήν κατά τά τελευταία έτη εισαγωγήν έν 
τή καλλιέργεια τής ποικιλίας τών σπόρων, ίδια τών 
πρωΐμως ώριμαζόντων καί άποφευγόντων τόν κίνδυνον 
τοΰ θεσσαλικοΰ λιδός. Πιεζόμενοι δθεν ύπό τής ανάγ
κης οί κάτοικοι παλαιόθεν μέν έστράφησαν πρός τό κου
κούλι, τελευταίως δέ είς τήν δενδροκομίαν καί ίδια τήν 
όπωροκομίαν, ήτις προσέλαδε τεράστιας διαστάσεις. Τό 
κατάλληλον τοΰ έδάφους καί ή αφθονία τών πηγών τών 
ύδάτων, ών καί ή έλαχίστη ποσότης δέν αφήνεται νά χαθή 
συλλεγομένη διά μακρών σωλήνων έκ λευκοσιδήρου, κα
τέστησαν τήν έπαρχίαν μας μίαν έκ τών πρώτων έπαρ- 
χιών τής Ελλάδος είς παραγωγήν όπωρών. ’Εφθάσαμεν 
είς παραγωγήν 500.000 όκάδων μήλων έτησίως, 300.000 
οκάδων καστάνων, 250.000 όκάδων σύκων, 200.000 όκά
δων λεπτοκαρυών καί δλων δέ τών λοιπών όπωρών ή 
παραγωγή βαίνει αύξανομένη ίδια μετά τήν έγκατά- 
στασιν έν Άγια Δενδροκηπίου, δπερ εΰκταΐον θά ήτο 
νά προήγετο είς δενδροκομικόν σταθμόν. Ύστεροΰμεν 
δμως είς τόν τρόπον τής καταλλήλου παρασκευής τών 
έξαγομένων όπωρών, ήτις έλλειψις μετά τής άτελοΰς
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έπαρχιακής συγκοινωνίας καταστρέφει μέγα μέρος του 
έξ όπωρών πλούτου. Άλλα καί ή παραγωγή των γεω
μήλων δέν ύστέρησεν άνελθοΰσα εις τό ποσόν των 150.000 
όκάδων έτησίως, καί ή όμοια των κρομμύων καί τοΰ 
κροκαρίου εις 800.000 όκάδων, προ όλίγου δέ χρόνου 
ή έπίδοσις των κατοίκων καί εις τήν καπνοκαλλιέργειαν 
συνετέλεσεν, ώστε ή παραγωγή καπνοί! έν τή επαρχία 
να φθάση τό ποσόν των 100.000 όκάδων. Τό φιλόπονον 
των κατοίκων κατά τά τελευταία έτη μετέβαλε τάς άργού- 
σας έξ άγριελαιών όρεινάς έκτάσεις εις θαυμάσιους 
ελαιώνας. Μόνη ή περιφέρεια της Κοινότητος Ανατολής 
άσχολεΐται εις τήν έξημέρωσιν 2.000 στρεμμάτων ελαι
ώνων. Ή καλλιέργεια των λαχανικών ύπερέβη τάς άνάγ- 
κας τής επαρχίας καί ή έξαγωγή των έφθασε καί μέχρι 
τής αγοράς τών Αθηνών, όπου αί ντομάτες τής Δο- 
γάνης καί Πλασσιάς κατέστησαν περιζήτητοι.

'Η κτηνοτροφία έν τή έπαρχία μας αριθμούσα περί 
τάς 80.000 αιγοπρόβατα βαίνει έλαττουμένη, ίδια δσον 
αφορά τάς αίγας αρκούντως έπιβλαβεΐς καί έπικινδύ- 
νους εις τήν άνάπτυξιν τής δενδροκομίας.

Ή άλιεία διατελεΐ εις άναξίαν λόγου άνάπτυξιν λό
γω τής άλιμένου καταστάσεως τών ακτών τής έπαρ- 
χίας.

Ό δασικός πλούτος έν τή έπαρχία δέν είναι εύκα- 
ταφρόνητος έξαγομένων έτησίως ξυλανθράκων υπέρ τά 
3.000.000 όκάδων καί αρκετών έκατομμυρίων όκάδων 
καυσοξύλων.

Περαίνοντες τήν μακράν ταύτην έκθεσιν περί τής γε
ωργικής καί οικονομικής καταστάσεως τής επαρχίας 
πιστεύομεν δτι αυτή δέν άπέδωκεν είσέτι άπασαν τήν 
όργανικήν δυναμικότητά της καί δτι βοηθουμένη υπό 
του κέντρου ίδια διά τής συμπληρώσεως καί βελτιώ- 
σεως τής συγκοινωνίας θά ήδύνατο νά συμβάλη εις τήν 
λύσιν του δημοσιονομικού προβλήματος τής χώρας τό 
καθ’ έαυτήν ώς δυναμένη νά έκθρέψη τριπλάσιον πλη
θυσμόν. Ή έπίλυσις τών συγκοινωνιακών αναγκών τής 
έπαρχίας καί ίδια ή προέκτασις τής άμαξιτής όδοΰ Λα- 
ρίσης - Άγιας μέχρι τής παραλίας Άγιοκάμπου θά συνε- 
τέλει οΰ μόνον εις τήν εύκολωτέραν καί όλιγοδάπανον 
θαλασσίαν έξαγωγήν πολλών προϊόντων τής Έπαρχίας 
καί κατ’ ακολουθίαν τήν οικονομικήν προαγωγήν της, 
άλλα καί διά τής άναπτύξεως τής έπικοινωνίας μετά τοΰ 
έσωτερικοΰ τής χώρας καί τής Τουριστικής κινήσεως θά 
συνετέλει καί εις τήν άνάπτυξιν τών κατοίκων τής Έπαρ
χίας, καί τών κατοίκων δέ τής Θεσσαλίας τήν υγείαν καί 
σωματικήν ευεξίαν διά τής εύκολου καί όλιγοδαπάνου 
έπικοινωνίας των μετά τών θαλασσίων ακτών τοΰ θαυ
μάσιου Άγιοκάμπου, καί τέλος καί τών λοιπών κατοί
κων τής χώρας τήν τέρψιν καί άπόλαυσιν έπισκεπτομέ- 
νων μετά τήν άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας μας τά θαυ
μάσια τοπεΐα τής Έπαρχίας, έφάμιλλα άν μή υπέρτερα 
τών Ελβετικών.

θ'. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣ ΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ 
Ίδρυθέν τω 1932.

Έν Άγια ΰπήρχον έπιγραφαί τινες καίόλίγα γλυπτά, 
κείμενα έν τινι αποθήκη τοΰ Ήμιγυμνασίου.

Ταΰτα τή ένεργεία τοΰ Άρχαιοφύλακος Φερρών Β. 
Μαλιάκα καί τή συνδρομή τής κοινότητος Άγιας, άφοΰ 
έπεσκευάσθη μία τών αιθουσών τοΰ Ήμιγυμνασίου, κα- 
τετέθησαν έκεϊ κατά σειράν καί άριθμητικώς. Κατόπιν 
δέ τή δαπάνη τής κοινότητος Άγιας περισυνελέγησαν

ΤΖΩΝ ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ
Έγεννήθη έν *Aytqc τό έτος 1868. Λα&ών μέρος είς τούς άπελευθερωτι- 
κούς άγώνας της Θεσσαλίας κατεδικάσθη εις θάνατον ύπό τών Τούρ
κων κατά τόν πόλεμόν του έτους 1897. Πρόεδρος τής Κοινότητος Άγιας 
έπί σειράν έτών προσήνεγκε διά τής χρηστής καί άμεροπλήπτου διοικήσεώς 
του πλείστας υπηρεσίας είς τήν Κοινότητα. Έκ τών μελών του έν Ά
για τμήματος τής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΣΤΕΡΓ. ΖΙΜΤΤΗΣ
Έκ Σκήτης τής έπαρχίας 
Άγιας, γεννηθείς τό έτος 
1 880. Οίκονόμος καί Αρ
χιερατικός Επίτροπος της 
* Ιερας Μητροπόλεως Δη- 
μητριάδος,έκ τών άριστων 
κληρικών θεσσαλών τής 
Έπαρχίας. Πρόεδρος τού 
τμήματος τής ‘ I στορ. καί 
Λαογ. Εταιρείας έν Άγιφ.

ΠΑΝ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΝΑΒΑΣ
Έγεννήθη είς Άγιάν τώ 
1835. Μεταναστεύσας είς 
Αίγυπτον ήσχολήθη μέ τι“)ν 
βιομηχανίαν καί τό έμπο- 
ριον του βάμδακος. Κατε- 
σκευασε τό ύδραγωγεΐον 
Άγιας καί έδοήΟησε πλεΐ- 
στα φιλανθρωπικά ιδρύμα
τα τής Ελλάδος καί Αίγύ- 
πτου. Άπεδίωσε τώ 1900.

Έξ Άγιας, έκ τώνάγωνι- 
στών τής Έπαναστάσεως 
τού 1878. Ασχοληθείς μέ 
τό έμπόριον άπέκτησε ση
μαντικήν περιουσίαν, έκ 
τής όποιας διέθεσε τό πλεΐ- 
στον μέρος είς διαφόρους 
άγαθοεργούς καί φιλαν
θρωπικούς σκοπούς υπέρ 
της πατρίδος του Άγιας.
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ΤΤΙΤΤΙΤΣΑ ΖΗΤΡΙΔΟΥ
Κατάγεται ,μέν έξ Αίγίνης, ένυμφεύθη δέ τον έξ 'Αγιας Άντισυνταγματάρ 
χτ^ν Πυροβολικού Χαρίδημον Ζητρίδην. Συγγραφεύς πλείστων έκπαιδευτι 
κων βιβλίων καί λογογράφος έκ τών άριστων. Συνεργάτις τής θεσσαλι 
κής Έφηρερίδος «Κήρυξ» έπΐ σειράν έτων. ’Εκλεκτή διαλέκτρια τής Ίστο 
ρικής και λαογραφικής 'Εταιρείας, δίδουσα κατ’ έτος έμπνευσμένας δια 
λέξεις έπί θεμάτων θεσσαλών 'Ηρώων τής 'Ελληνικής ’ Επαναστάσεως

ΧΑΡΙΔ. ΖΗΤΡΙΔΗΣ
Έξ Άγιας τής Θεσσαλίας. 
Άντισυνταγματάργης Πυ
ροβολικού έ. ά. ’Απόγονος 
τοΟ ΆρματωλοΟ γέρο-Ζή- 
δρου. Μετέσχεν δλων τών 
πολέιιων ώς διοικητής Πυ
ροβολαρχίας καί Μοίρας, 
έτέθη δέ είς πολεμ. άπο- 
στρατείαν παθών έν πολέ- 
μω. Μέλος τής Εταιρείας.

ΑΘ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
Έγεννήθη έν Άγι$, έσπού- 
δασε νομικά έν Άθήναις. 
Διωρίσθη πάρεδρος δικα
στής κατά τό 1919 καί τό 
1920 προήχθη είς Πρωτόδι
κη ν, διετέλεσε δέ τοιουτος 
μέχρι τέλους τοΟ 1925. "Η
δη δικηγορεΐ έν Άθήναις 
παρ’ άπασι τοΐς δικαστηρί- 
οις. Μέλος τής 'Εταιρείας.

ΔΗΜ. ΒΑΕΝΑΣ
‘Εκ Κεραμιδίου του τέως 
Δήμου Κασθαναίας. 'Υπάλ
ληλος του ’Εμπορικού καί 
Β ιομηχ.ΈπιμελητηρίουΆ 
θηνων καί έπΐ σειράν έτών 
Πρόεδρος τής έν Άθήναις 
καί Πειραιεΐ κοινωφελώς 
και έθνικώς δρώσης Αδελ
φότητος τώνΚεραμιδιωτών. 
Μέλος δέ τής Εταιρείας.

καί άλλα εύρεθέντα είς διαφόρους τοποθεσίας καί χω
ρία της περιφέρειας 'Αγιας. "Ηδη έξακολουθοΰσι να 
περισυλλέγονται καί άλλα.

Σήμερον αριθμεί έν δλω 72 ανάγλυφα, έξ ών 37 είσίν 
μετ’ έπιγραφών. Πολλών δ’ έξ αυτών έχουσι καταστραφή 
αί έπιγραφαί.

ΠΙΝΑΞ Α'.
Έμφαίνων τά έξασκούμενα έπαγγέλματα :

1) Αρτοποιοί ........... 5 24) Δικηγόροι ........... 6
2) Άνθρακέμποροι .. 8 25) Φαρμακοποιοί ... 2
3) Άλευροδιομήχανοι 4 26) Καφεπώλαι ........ 4
4) Βυρσοδέψαι .... 1 27) Σιδηρουργοί ....
5) Ύφασματοπώλαι . 7 28) "Εμποροι Ψιλικών 1
6) ’Εκμ. Αυτοκινήτων 3 29) Κεραμοποιοί......... 2
7) Ζαχαροπλάσται . . 4 30) Άγγειοπλάσται 1
8) Κουρεΐς ................. 9 31) Ίχθυοπώλαι .... 3
9) Κρεοπώλαι ........ 2 32) Γαλακτοπώλαι . .. 1

10) Κρασοπώλαι .... 1 33) Φανοποιοί ........... 2
11) Μεταξοσποροπαρ.. 2 34) Υδραυλικοί ........ 1
12) Ξενοδ. Φαγητών . 3 35) Κτίσται ...............
13) Όπωροπώλαι . . . 2 36) -υλουργοί ........
14) Παντοπώλαι .... 15 37) Μαχαιροποιοί . . . 1
15) "Εμ. Έγχ. Προϊόντ. 10 38) Όπλοδιορθωταί . . 1
16) Ράπται ................. 5 39) Κτηνοτρόφοι ....
17) Σανδαλοποιοί ... 2 40) Κηροπλάσται . ..
18) Τυρέμποροι ........ 2 41) Ζευγΐται .............
19) Σαγματοποιοί ... 1 42) Λαχανοπώλαι ....
20) Υποδηματοποιοί . . 6 43) Άντιπρ. Λιπασμάτ. 1
21) Ύαλοπώλαι ........ 1 44) Άσδεστοποιοί 1
22) Χαλκουργοί .... 2 45) ’Επιδ. Ραπτομηχ. 2
23) Ιατροί ................. 5

ΠΙΝΑΞ Β'.
Έμφαίνων τούς έκ τής Επαρχίας 'Αγιας διατελέσαντας 

Βουλευτάς, Γερουσιαστάς καί 'Υπουργούς άπό τού 
1881 καί έντεΰθεν :

α) Βουλευταί

1) Μοσχοδάκης ’Ιωάννης, θ'. 1881.
2) Στεφανίδης Νικόλαος, θ'. 1881.
3) Βατσιας Ευθύμιος, I'. 1885, ΙΑ'. 1887.
4) Φιλίππου ’Απόστολος, I'. 1885.
5) ΔάλλαςΜ., ΙΒ',1890, ΙΓ'.1895, 1Δ'. 1895, Α'. άναθ.

1910, Β'. άναθ. 1910.
6) Πεταλδς ’Ανδρέας, ΙΕ'. 1899.
7) Κυριαζής Γεώργιος, ΙΕ'. 1899.
8) Μελάς Λέων, I ΣΤ'. 1902.
9) Καρανίκας Στέργιος, I ΣΤ'.1902.

10) Σλήμαν A., IΖ'. 1905, Α'. άναθ. 1910, Β'. άναθ. 1910,
1 θ'. 1912, ΚΒ',1915, Γ'.έθν. 1920, Δ'. 1933, Ε'. 
έθν. 1935.

11) Μήτσος Γεώργιος, 1Ζ' 1905.
12) Άναστασιάδης Άλ., ΙΖ',1905, Β'.άναθ.1910, ΚΊ915.
13) Ήρακλείδης Δημ., Δ'. έθνοσ. 1923, Β'.1928, Γ'.1932.
14) Σαμσαρέλος Δημήτριος, Κ'. 1915, ΚΑ'.1917.
15) Γκανίλας Γεώργιος, ΚΑ'.1915, Γ'.έθν. 1920.

β) Γερουσιασταί

1) Άναστασιάδης ’Αλέξανδρος.

γ) ‘Υπουργοί

1) Άναστασιάδης Άλέξ. 3) Σλήμαν Αγαμέμνων.
2) Ήρακλείδης Δημ.

ΧΙΟ
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ΠΙΝΑΞ Γ\

Έμφαίνων τούς διατελέσαντας Δημάρχους καί Κοινοτι
κούς Προέδρους της 'Αγιας άπό του 1881 κα'ι -έντεΰθεν.

α) Δήμαρχοι

1) Ήρακλείδης Δημ.
2) Δάλλας Ιωάννης.
3) Ήρακλείδης Άχ.

4) Σαμσαρέλλος Φίλ.
5) Καρανίκας Δημήτρ.
6) Βατζάς Δημήτρ.

(1) Πρόεδροι

1) Ήρακλείδης Άχ.
2) Πετράκης Πέτρος.
3) Παπαγεωργίου Γεώργ.
4) Δρόσος Άθανάσ.

5) Διαβάτης ’Αντώνιος.
6) Καλλέργης Λέων.
7) Σχινδς Δανιήλ.
8) Άλεξούλης ’Ιωάννης.

ΠΙΝΑΞ Δ'.

Έμφαίνων τάς Κοινότητας τής ’Επαρχίας Άγιας 
μετά τοΰ πληθυσμού αυτών.

1) Άγιας κατ. 2.564 11) Μελό ιβίας κατ. 1.808
2) 'Άετολόφου » 408 12) Μεγαλόβρύσης » 941
3) Ανατολής » 1.371 13) Μεταξοχωρίου » 958
4) Βουλγαρινής » 582 14) Μαρμάριανης » 461
5) Δογάνης » 916 15) Νερομύλων » 427
6) Τσουξάνης » 201 16) -Ποταμιάς » 409
7) Καλαμακίου » 366 17) Σωτηρίτσας » 228
8) Καρύτσης » 1.011 18) Σκήτης » 574
9) Κουκουράβας » 598 19) Σ κλήθρου » 758

10) Καστρίου » 271 20) Στομίου » 601

ΠΙΝΑΞ Ε'.

Έμφαίνων τα έν τή Επαρχία Άγιας Σωματεία καί 
Συνεταιρισμούς.

1) Σ η ροτροφικός Συνεταιρισμός.
2) Σηροτροφικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός.
3) Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός.
4) Γεωργικός Συναιτερισμ. άποκατ. άκτημόνων Άγιας.
5) Αμπελουργικός Συνεταιρισμός.
6) Τμήμα Μστορ. καί Λαογραφ. Έταιρ. θεσσαλών.
7) Εμπορικός Σύλλογος.
8) ’Επαγγελματικός Σύλλογος.
9) Πιστωτικός Συν. πωλήσεως καπνού Μεταξοχωρίου.

10) Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Κερμαλί.
11) Πιστωτικ. Συν. άποκατ. άκτημόνων, εις Άετόλοφον,

Κερμαλί, Δογάνη καί Πλασιας.

ΣΗΜ. — Τό τμήμα τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας έν Άγια, άποτελουμενον έκ των κ. κ. Σ. Ζιμπή 
Οικονόμου ώς προέδρου, καί Ίωάννου Άλεξοόλη, Μιλτιάδου 
Εΰστρατιάδου, Δημητρίου 'Ηρακλείδου, Άλκιβιάδου Χα- 
τζημιχάλη, Αθανασίου Μητσούλα, Λεωνίδα Καλέργη, Κων
σταντίνου Καρδάρα καί Δημητρίου Βατζιδ ώς μελών, άνέ- 
θεσε την σύνταξιν τής παροόσης μελέτης διά τήν έπαρχίαν 
Άγιας εις τόν κ. Μιλτιάδην Δάλλαν, πρός δν καί άπέστει- 
λεν δλας τάς ώς άνω σχετικάς πληροφορίας.

ΚΛΕΟΝΙΚΗ Σ. πΑΤΤΑΔΟΤΤΟΥΛΟΥ
Έξ Άγιας της Θεσσαλίας. Τό γένος Βασιλειάδου, μιας έκ των Αρχοντικών 
οίκογενειών τής Άγιας. Σύζυγος χήρα του έκ των μεγαλυτέρων βιομη- 
χάνων τής Ελλάδος. Στυλ. Παπαδοπούλου, μετά τόν θάνατον του όποίοι; 
οιευθύνει τήν τόσον τιμώσαν τήν Ελλάδα έιτιχείρησιν μεταξωτών τής «Χρυ- 
σαλλίδος». Ή δρασις της ικαί ή πρωτοβουλία της εϊς κάθε φιλανθρωπικήν 
καί κοινωνικήν κίνησιν κατέστησαν ταύτην μίαν τών εύγενεστέρων μορφών.

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ
Έξ Άγιας τής Θεσσαλίας. 
Έξήλθε του Διδασκαλείου 
Θεσσαλίας τώ 1902 άρι- 
στεύσας.Έτοποθετήθη Αμέ
σως εις τό πρότυπον του 
αύτου Διδασκαλείου, είτα 
δέ είς τό σχολεΐον Άγιας. 
' Ηγήθη ένεργώς πόσης κι- 
νήσεως άποβλεπούσης είς 
τήν πρόοδον τής Άγιας.

ATT. ΜΠαΛΑΦΑΣ
Έξ Άγιας. Έξελθών τοΰ 
Διδασκαλείου Λαρίσης τώ 
1904 διωρίσθη δημοδιδά
σκαλος καί ύπηρέτησεν έπΐ 
33 έτη είς διαφόρους Κοι
νότητας. Μετεξεπαιδεύθη 
είς τήν Γεωργικήν Σχολήν 
Λαρίσης καί Θεσσαλονίκης. 
"Ηδη διευθύνει τό έν Ά- 
γιφ έξατάξιον σχολεΐον.

ΕΥΑΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
Έκ Μεγαλοβρύσου τής έ- 
παρχίας Άγιας. Έσπούδα- 
σεν έμπορικά καί έγένετο 
πτυχιοΰχος τής Δημοσίας 
Έμπ. Σχολής Πειραιώς. 
Έχρημάτισεν υπάλληλος 
τής Τραπέζης Κοσμαδο- 
πούλου και ήδη Αρχιλο
γιστής διαφόρων Εταιρει
ών. Μέλος τής Εταιρείας.
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ΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ό ’Αρχηγός των Στρατιωτικών δυνάμεων έξαίρει τόν ζήλον καί τήν 
αϋτοπτάρνησιν τοΰ έξ Άγιας σωματάρχου Άχιλλέως Γ. Ήρακλείδου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Χαρακτηριστική έπιστολή τού 'Αρχη
γού των Στρατιωτικών δυνάμεων τής 
χώρας Λεωνίδα Βούλγαρη πρός τόν 
σωματάρχην Άχιλλέα Γ, Ήρακλε(δην.
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