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:<Οϊ δ’ είχον Φυλακήν κα'ι Πΰρασον άνθεμόεντα, Δήμητρος τέμενος, ’Ίτωνά τε μητέρα μήλων, 
άγχιαλόν τ’ Άντρώνα, ίδέ Πτελεόν λεχεποίην, των δ' αΟ Πρωτεσίλαος άρήϊος ήγεμόνευεν
ζωός έών........... τόν δ' έκτανε Δάρδανος άνήρ νηός άποθρώσκοντα πολύ πρώτιστον Αχαιών».

(‘Ομήρου Ίλιάς, Β, 695 - 702).

ΕΠΑΡΧΙΑ

Α'. ΙΣΤΟΡΙΑ. - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ.
ΕΚΤΑΣ I Σ. — ΦΥΣ I Σ.

Ή Επαρχία Άλμυροΰ συνέκειτο κατά τό 1881, δτε 
τη 17η Αύγούστου κατελήφθη ύπό τοΟ Ελληνικού στρα- 
τοΟ και των Ελληνικών αρχών, έξ 26 χωρίων μέ τήν έν 
τώ κέντρω τοΰ Κροκίου πεδίου κειμένην πόλιν Άλμυ- 
ροΟ πρωτεύουσαν αυτής.

Ό Αλμυρός μέ τό σημερινόν δνομα φαίνεται έν τή 
ιστορία από τοΰ 400 - 500 έτους π. X. έν έπιγραφή Έπι- 
τυμβίω (τά Αρμυρά).

Κατά τόν 9ον μ. X. αιώνα (800-900), δτε ήτο ήδη 
κατεστραμμένη ή παράλιος πόλις θήδαι Φθιωτικαί έν 
τή θέσει τής σημερινής Νέας Άγχιάλου, φαίνεται δτι 
ήκμαζεν ό 'Αλμυρός ώς παράλιος εμπορική πόλις, έχουσα 
καί Επισκοπήν ύποκειμένην εις τήν Μητρόπολιν Λαρί- 
σης, διότι εις τούς Επισκοπικούς καταλόγους Θεσσα
λίας έπί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ Βασιλέως Κωνσταντινουπό
λεως άναφέρεται καί ή Επισκοπή Άλμυροΰ.

’Έκειτο δέ ό Αλμυρός τότε εις τήν θέσιν Τσιγγέλι 
τής παραλίας.

Ό πληθυσμός τής Επαρχίας άνήρχετο κατά τό 1881, 
εις 10.000 κατοίκους.

Τά χωρία δέ τά άποτελοΰντα ταΰτην, διηροΟντο εις 
δύο τάξεις : είς ιδιόκτητα (τσιφλίκια), τά Κελέρια,
Καρατζαδαγλί, Άϊδίνι, "Ακετσι καί Καραμπας, είς τά 
όποια κατώκουν χριστιανοί γεωργοί καί καπνοκαλλιερ- 
γηταί, καί είς Κεφαλοχώρια (κοινοτικά), τά Δρυμών, 
Πλάτανος, Μετακλαλί, Γενιτζέκι, Κελεμενί, Κιολελέρ, 
Μπασίτ, Κετίκι, Δαουτζά, Τουρκομουσλί, Καραδαναλί, 
Κουρφάλι, Καλυδια, Βρύνινα, Κοκκωτοί, Κωφοί καί 
Γοΰρα.

Επίσης διηροΟντο είς δύο τάξεις, είς χριστιανικά 
καί τουρκικά. Τά τουρκικά ήσαν Μπακλαλί, Γενιτζέκ, Κε
λεμενί, Κιολελέρ, Μπασίτ, Κετίκι, Δαουτζά, Τουρκο
μουσλί καί Καραδαναλί, πάντα δέ τά λοιπά ήσαν χρι
στιανικά.

Μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας άπό τοΰ 1881 
έως 1883 άνεχώρησαν οί Τούρκοι κάτοικοι αυτών έκποι- 
ήσαντες τήν περιουσίαν των είς Χριστιανούς, οΰτω δέ τά

ΑΛΜΥΡΟΥ
'Υπό ΔΗΜΗΤΡ IΟΥ ΤΡ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡ. ΑΡΓΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
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'Αλμυρός: To νέον έξατάξιον Γυμνάσιον τής κωμοπόλεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ

Πτελεόν: Ερειπωμένος Βενετικός Πύργος (κοινώς Φανάρι)

τουρκικά χωρία άλλα μέν έγιναν ιδιόκτητα (τσιφλίκια), 
άλλα δέ κεφαλοχώρια (κοινοτικά), ήτοι τά χωριά Μπα- 
κλαλί, Γενιτζέκ, Μπασίτ, Τουρκομουσλί, Καραδαναλί καί 
βραδύτερον ή Δαουτζά έγιναν τσιφλίκια, τά δέ χωρία 
Κελεμενί καί Κιολελέρ έγιναν κεφαλοχώρια κατοικού- 
μενα ύπό Βλάχων.

Ουτω λοιπόν άπό του 1881 -1883 ό τουρκικός πλη
θυσμός τής έπαρχίας άντικατεστάθη ύπό χριστιανικού, 
άλλά δέν ηϋξησεν δμως, διότι μετά την άναχώρησιν των 
Τούρκων τά τσιφλίκια έμειναν ακατοίκητα σχεδόν.

'Ως προς την πόλιν τοΰ 'Αλμυρού, κατοικουμένην κατά 
τό 1881 ύπό 600 οικογενειών, έξ ώίν αί ήμίσειαι τουρκι
κοί, γνωρίζομεν δτι κατά τόν χειμώνα διά τών κατερ- 
χομένων Βλάχων καί Σ αρακαταναίων ποιμένων ό πλη
θυσμός αυτής ηύξάνετο εις 900 οικογένειας, ήτοι εις 
4.500 κατοίκους περίπου. Μετά την άναχώρησιν τών 
Τούρκων άνεπληρώθη ό πληθυσμός διά χριστιανικού 
τοιούτου, έξωθεν έλθόντος. Έκ δέ τών Βλαχικών οικο
γενειών, αΐτινες άνήρχοντο εις 300 περίπου, μόλις αί 
ήμίσειαι έγκατεστάθησαν μονίμως έν Άλμυρώ, αί δέ λοι- 
παί έγκατεστάθησαν εις τά χωρία Κελεμενί, Κιολελέρ, 
Σούρπην καί άλλαχού.

Κατά τό 1907 ό πληθυσμός τής έπαρχίας ηυξησε διά 
τής άφίξεως τών έκ Βουλγαρίας καί ’Ανατολικής Ρω
μυλίας έκδιωχθέντων όμογενών κατά 1700 οικογένειας 
περίπου. Ούτοι συνωκίσθησαν εις δύο μεγάλους συνοι
κισμούς άνεγερθέντας ύπό τού Κράτους, εις τόν συνοι
κισμόν Εύξεινουπόλεως, άνεγερθέντα δυτικώς καί έν 
συνεχεία τού 'Αλμυρού καί συγκείμενον έξ 900 οικογε
νειών, καί εις τόν συνοικισμόν Νέας Άγχιάλου, άνεγερ
θέντα έπί τής βορειοδυτικής ακτής τού Παγασητικού κόλ
που, έπί τής θέσεως τής αρχαίας Πυράσου, καί συγκεί
μενον έξ 800 οικογενειών. Άλλά βραδύτερον διά διαφό
ρους λόγους καί ιδία διά τήν ανεπάρκειαν τού γεωργι
κού κλήρου, ό πληθυσμός ούτος ήλαττώθη σχεδόν κατά 
τά δύο τρίτα διά τήν Εύξεινούπουλιν καί κατά τό έν 
τρίτον διά τήν Άγχίαλον, άποδημησάντων τών κατοίκων.

Κατά δέ τό 1910 προσηρτήθησαν εις τήν Επαρχίαν 
Αλμυρού άποσπασθέντες έκ τού Νομού Φθιώτιδος καί 
οί ανατολικοί Δήμοι τού Νομού Φθιώτιδος, ό Δήμος Ά- 
μαλιαπόλεως (Νέας Μίιντζέλης) καί ό Δήμος Πτελεα- 
τών μετά τών εις αυτούς ύποκειμένων πριν χωρίων, ήτοι 
Άμαλιαπόλεως, Σούρπης, Αγίας Τριάδος, Πτελεοΰ,
Αγίων θεοδώρων, Αχίλλειου, Άγιου Ίωάννου.

’Ήδη ή μέν πόλις τού Αλμυρού άριθμεΐ 7.680 κοτοί- 
κους, ή δέ έπαρχία Αλμυρού 25.000 κατοίκους.

Ή έξέλιξις τού πληθυσμού τής Έπαρχίας Αλμυρού 
άπό τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας εις τήν Ελλάδα 
μέχρι σήμερον κατά τάς έπισήμους άπογραφάς έχει ώς 
εξής :

’Έτος 1881 Κάτοικοι 10.253 ’Έτος 1907 Κάτοικοι 13.942
» 1889 » 9.987 » 1920 > 21.904
» 1896 » 12.381 > 1928 » 23.302

Τό σύνολον τών προσφύγων, οιτινες έγκατεστάθησαν 
έν Άλμυρώ προ τής Μικρασιατικής καταστροφής, άνήρ- 
χετο εις 834 μετά δέ ταύτην εις 1296.

Ή έπαρχία Αλμυρού άποτελεΐται ήδη έκ 19 κοινο
τήτων, πληθυσμού 23.302 (άρρενες 11.805, θήλεις 11.497)
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κατοίκων, συμφώνως τή άπογραφή τοΰ 1928, κατά τόν 
κάτωθι πίνακα :

Κοι νότης Κάτοικοι Κάτοικοι
Χωρίων Κοινότητος

'Αγίας Τριάδος ............. — 369
'Αγίων θεοδώρων .... — 343
Αγίου ’Ιωάννου ........... — H4
'Αλμυροΰ ....................... — 7.680
Πόλις 'Αλμυροΰ ........... 5.760

» ’Ανθότοπος ........ 181 —
» ’Άνω Μαυρόλοφος 342 —
» Άργιλλοχώρι 370 —
» Γενισλέρ ............... 15 —
» Γ κερικλί ............... 75 —
» Δαουτζά ............... 224 —
» Δούκα ................... 20 —
» Ζαρκαδοχώρι .... 20 —
» Κάτω Μαυρόλοφος 107 -
» Κελεμενί ............... 153 —
» Μπασίτι ................. 41 —
» Νεοχωράκι ........ 237 —
» Χαϊδαρλί ............. 46 -

Άμαλιαπόλεως .......... — 617
Άνάδρας ....................... — 902
’Αχίλλειου ..................... - 335
Βρυναίνης ..................... - 970
Χωρίον Βρύναινα ........ 883 -

» Κελέρια ................. 62 -
» Μονής Ξενίας .... 25 -

Δρυμώνος ....................... — 332
Εύξεινουπόλεως ........ — 1.679
Κοκκωτών ..................... — 449
Κροκίου ......................... — 758
Κωφών ........................... — 305
Μικροθηδών ................... — 742
Χωρίον Μικροθηδών . . . 338 —

» Κασσαδέτεια 404 —
Νέας Άγχιάλλου ........ — 2.210
Πλατάνου ..................... — 1.524
Χωρίον Πλάτανος ........ 1.191 —

» Άλία ................... 143 —
» Καστράκι ............... 118 —
» Σ οΰδες ................. 72 —

Πτελεοΰ ......................... — 1.717
Χωρίον Πτελεόν ........... 1.405 _

» Γ αυριανή ............. 208 —
» "Ορμος Πτελεοΰ . 104 -

Σοΰρπης ....................... — 2.053
Χωρίον Σούρπη ............. 1.895 -

» Κλινοβός ............. 15 -
> Ν ιαίς ....................... 82 —
> Παληοΰρι ............. 61 -

Φυλάκης ....................... — 203

Σύνολον πληθυσμοΰ Επαρχίας . . 23.302

Τό έδαφος τής Επαρχίας διακρίνεται εις πεδινόν κυ
ρίως κα'ι όρεινόν, προς δέ καί βαλτώδες. Τό πεδινόν μέ
ρος αποτελεί την κοιλάδα τοΰ 'Αλμυροΰ, λίαν εΰφορον 
καί παραγωγικήν, ιδία δέ κατάλληλον διά τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ γνωστοΰ καπνοΰ 'Αλμυροΰ, γένους σαρί. Έν 
τή κοιλάδι ταύτη όπάρχουσι γαΐαι έπιδεκτικαί καλλιέρ
γειας έκτάσεως 140.000 περίπου στρεμμάτων. Έξ αϋ-

Άλμυρός: Μία άποψις τοΰ έξαταξίου Δημοτικού Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ - ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Αλμυρός: Ό Ναός τής κωμοπόλεως "Αγιος Νικόλαος
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Αλμυρός: Τό περίφημον Άρχαιολ. Μουσεΐον τής κωμοπόλεως

ΜΟΥΣΕΪΟΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

'Αλμυρός: Μαρμάρινη κεφαλή έφή-δου κοαμοΰσα τό Μουσεΐον

των 85.000 περίπου χρησιμεύσυσι διά τήν καλλιέργειαν 
των σιτηρών, 20.000 διά τήν καλλιέργειαν καπνών, 3.000 
δι’ δσπρια και λαχανικά καί 3.000 διά τήν βαμβακοφυ
τείαν. Τά λοιπά εύρίσκονται έν άγραναπαύσει. Έπί κλι- 
τύων κυρίως τής περιφέρειας Σούρπης, Άμαλιαπόλεως 
καί Πτελεατών καλλιεργούνται 300.000 έλαιόδενδρα έπί 
έκτάσεως 20.000 στρεμμ. περίπου. Τά πέριξ δρη τής κοι- 
λάδος ταύτης, καταλληλότατα διά τήν χειμερινήν καί 
θερινήν κτηνοτροφίαν, άποτελοΟσι τήν έτέραν πηγήν 
προσόδων τής έπαρχίας ταύτης.

Μίελανόν σημεΐον έν τή φυσική καταστάσει τής περι
φέρειας αποτελεί ή έν αυτή Βπαρξις βαλτώδους έκτά
σεως 12.000 περίπου στρεμμάτων.

Ή έκτασις αυτή άποξηραινομένη θά ήδύνατο νά άπο- 
τελέση σημαντικόν παράγοντα πλούτου έν τή οικονομία 
τής έπαρχίας, ένω ήδη αποτελεί έστίαν έλογενών πυ
ρετών φθείρουσαν τήν δυναμικότητα καί αντοχήν τοΰ 
γεωργικού πληθυσμού.

Διά τήν άποξήρανσιν ενός τμήματος τοΰ έλους τού
του έκτάσεως 3.000 περίπου στρεμμάτων (έλος Πλατά
νου) έλήφθη ευτυχώς ήδη τή πρωτοβουλία τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος οριστική άπόφασις, ώστε 
εντός βραχέος χρονικού διαστήματος νά συντελεσθή ή 
άποξήρανσις καί άποδοθή εις εύφορον καλλιέργειαν ή 
έκτασις αΰτη.

Β'. ΓΕΩΡΓΙΑ

Ή γεωργική παραγωγή τής ’Επαρχίας έξαρτωμένη 
κυρίως έκ τών κλιματολογικών δρων καί τής τιμής τών 
προϊόντων έμφανίζει βαθείας διακυμάνσεις. 'Όταν αί 
τιμαί τών καπνών ανέρχονται, παρατηρεΐται τάσις έπε- 
κτάσεως τής καπνοπαραγωγής, τοόναντίον συμβαίνει, 
όταν λόγω τών συνθηκών τοΰ καπνεμπορίου αί τιμαί 
πίπτουν. Κατά τά τελευταία έτη άφ’ ενός μέν λόγω ΰπο- 
τιμήσεως τών καπνών, άφ’ έτέρου δέ λόγω τής έξαιρε- 
τικής προστασίας τής καλλιέργειας τοΰ σίτου ύπό τοΰ 
Κράτοϋς διά τής συστάσεως τοΰ θεσμοΰ τής Κεντρικής 
’Επιτροπής Προστασίας Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής 
(ΚΕΠΕΣ) ηόξήθη ή καλλιέργεια τοΰ σίτου έπί μειώσει 
τής καπνοπαραγωγής. Ουτω άναφέρομεν δτι ένω τό 1923 
ή παραγωγή σίτου ήτο μόνον 1.700.000 όκάδες, ήδη τό 
1934 άνήλθεν εις 5.500.000 όκ. Άντιθέτως ή παραγωγή 
καπνού κατά τό 1923 ήτο 1.300.000 όκάδες, ένω κατά τό 
1934 κατήλθεν εις 490.760 όκάδες.

Πρός μόρφωσιν σχετικής άντιλήψεως παραθέτομεν πί
νακα έμφαίνοντα τήν καλλιεργουμένην έκτασιν, κατά τά 
τελευταία έτη διά σιτηρών.

Καλλιεργηθεΐσαι έκτάσεις 1932-1935.

Επαρχία Άλμυροϋ Στρέμματα

Είδος 1932-1933 1933-1934 1934-1935

Σίτος ... 65.300 73.000 57.100
Κριθή . .. 7.300 7.000 8.700
Βρώμη .. 27.400 25.500 19.700

Ή καλλιέργεια σιτηρών προφανώς δέν δύναταί νά θεω- 
ρηθή μεγάλη, καί τούτο διότι δέν είναι ίκανά νά καλύψη 
τάς άνάγκας τοΰ πληθυσμού. Εις έποχήν μειώσεως τής 
καλλιέργειας τοΰ σίτου παρατηρεΐται μεγάλη εισαγωγή 
άλεύρων' κυριώτερος δέ καταναλωτής αυτών είναι τό 
κτηνοτροφικόν καί αστικόν στοιχεΐον, καθόσον οί γεωρ-
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γοί καλλιεργοΰσι -πάντοτε τουλάχιστον τόσην έκτασιν 
όση έ-παρκεΐ διά τάς άνάγκας των.

Μετά τον καπνόν και τά σιτηρά, ή έλαιοπαραγωγή 
όποτελεΐ σπουδαίαν πρόσοδον. Τό εισόδημα τοΰτο ανή
κει άποκλειστικώς εις τούς κατοίκους τής περιφέρειας 
Σούρπης, Πτελεατών καί Άμαλιαπόλεως, ένω εις άπα- 
σαν την λοιπήν περιφέρειαν, ούδαμοϋ ΰπάρχουσι έλαιό- 
δενδρα, πλήν μόνον εις τήν περιφέρειαν τής Ν. Άγχιά- 
λου, όπου άπό δεκαετίας, ήρξατο έξημέρωσις άγριων 
έλαιοδένδρων επί ικανής έκτάσεως. Τά έλαιόδενδρα 
ταΰτα παράγουσιν ελαίας καταλλήλους προς βρώσιν καί 
έκθλιψιν ελαίου. Ό βάμδαξ είναι προϊόν του πλουσιω- 
τάτου εις γόνιμον έδαφος Πλατάνου. Αί ποτιστικοί γαΐαι, 
άς οδτος έχει, έπιτρέπουσι τήν καλλιέργειαν βάμδακος 
καί τριφυλλιού.

Εσχάτως άπό τής ίδρύσεως τοΰ Συνοικισμού τής 
Ν. Άγχιάλου άνεπτύχθη σημαντικώτατα έν τή κοινό- 
τητι ταύτη ή αμπελουργία, ήτις ένεργεΐται κατά τρόπον 
λίαν έπιμελημένον καί έπιστημονικόν. 'Ολόκληρος ή πα
ραγωγή άποτελουμένη άπό σταφυλάς έξαιρετικής ποιό- 
τητος καταναλίσκεται εις τήν πόλιν τοΰ Βόλου εις τιμάς 
πάντοτε ικανοποιητικός.

Ή γεωργική παραγωγή κατ’ είδη προϊόντων κατά 
τό 1934 έχει ώς κάτωθι :

Σ ΐτος ......... όκ. 5.500.000 Έλαΐαι .... όκ 390.000
Κριθή ......... » 458.000 Σταφυλαί . . . » 2.620.000
’Αραβόσιτος » 57.900 Οίνος ............. » 375.000
Βρώμη .... » 1.520.000 Σ ανός ........... » 356.000
’Όσπρια . . . » 118.650 Ροδάκινα .... » 4.600
Γεώμηλα . . . » 56.000 Βερύκοκα ...» 1.200
Καπνός .... » 490.760 Κυδώνια .... » 11.000
Βάμδαξ .... » 248.500 Κεράσια .... » 700
Μήλα ........... » 5.150 Κορόμηλα ...» 2.700
’Αχλάδια . . . » 97.000 Βΰσινα ........... » 1.700
Άμύγ.-Καρύδ » 30.000 Ξυλάνθρακες. » 1.500.000
"Ελαιον .... » 115.000

Ή παραγωγή καπνού κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν 
ΰπέστη τήν έξής έξέλιξιν.

Παραγωγή κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν.

1930 ................. όκ. 840.000 1933 ........ ........ όκ. 890.000
1931 ................. . » 774.000 1934 .... ........... » 490.760
1932 ................. . » 737.000

Γ\ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ή κτηνοτροφία κατά τά τελευταία έτη έσημείωσεν 
σοδαράς αυξομειώσεις’ ουτω ένω ό αριθμός των αιγών 
καί των προδάτων άνήρχετο κατά τά έτη 1920 εις
72.000 περίπου, έφθασε κατά τό 1924 τάς 102.000, ΐνα 
καί πάλιν κατέλθη εις 90.000. Ή διακύμανσις αυτή όφεί- 
λεται εις τάς καιρικάς συνθήκας καί τάς τιμάς των κτη- 
νοτροφικών προϊόντων.

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τοΰ άριθμοΰ των 
ζώων καί τής κτηνοτροφικής παραγωγής κατά τό 1934.

Βόες, Άγελάδες

Κτηνοτροφία.

1.875 Αίγες....................... 42.607
" 1 πποι..................... 4.537 Χοίροι ..................... 4.063
Ήμίονοι ............... 934 Πτηνά κατοικίδια . 88.000
"Ονοι..................... . 1.820 Κουνέλια ............... 3.700
Πρόδατα ............. . 48.315

'Αλμυρός: ’Ασκληπιός όδηγών κΰνα, εύρισκόμενος έντφΜουσείω

I

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

'Αλμυρός: Μία πηλίνη προτομή γυναικός έν τω Μουσείω
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Κτηνοτροφική παραγωγή.

Νέα Άγχίαλος: Ή συγκομιδή των σταφυλών άπό κορίτσια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

'Αλμυρός: Τσοπάνης βάσκων τά πρόβατα γύρω στον ηεριά

Αμνοί . . . . κεφ. 35.720
’Ερίφια . . . » 31.980
Μόσχοι . . . » 975
Χοιρίδια , . » 5.383
Τυρός . .. . όκ. 256.700
Μολλιά . . . » 45.500

Βούτυρον . . όκ. 59.000
Αύγά...........τεμ. 2.370.000
Κυψέλαι . . » 2.090
Μέλι .......... όκ. 6.850
Κηρός .... » 1.145

Δ'. ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Λόγω τής φυσικής συστάσεως τής περιφερείας μας 
αί βάσεις τής οικονομίας αυτής είναι, άφ' ενός μέν, ή 
γεωργία ίδια ή καλλιέργεια σιτηρών, ή καπνοπαραγωγή, 
ή έλαιοπαραγωγή καί ή παραγωγή βάμβακος, άφ' έτέ- 
ρου δέ ή κτηνοτροφία. Τό έμπόριον έρχεται εις ήσσονα 
μοίραν καί εις κλίμακα τόσον στενήν, δσον άπαιτοΰσιν 
οί δύο οδτοι οικονομικοί παράγοντες. Τό έξαγωγικόν 
έμπόριον δηλ. τελείται εντός των όρίων, άτινα όρίζουσι 
ή γεωργική παραγωγή άφ’ ένός καί ή κτηνοτροφία άφ’ 
έτέρου. “Οταν έχωμεν καλήν γεωργικήν παραγωγήν καί 
ή κτηνοτροφία ευδόκιμη, τότε ή έπαρχία λαμβάνει δψιν 
έμπορικήν. Έξ άλλου καί τό εισαγωγικόν έμπόριον πε
ριορίζεται ύπό των αναγκών μόνον τοΰ έντοπίου πλη
θυσμού, καθ’ δσον διαμετακομιστικόν τοιούτον, λόγω 
τής γεωγραφικής θέσεως τής έπαρχίας μας δεν ένερ- 
γεϊται. ;

Πάντως κατά την διαρρεΰσασαν πεντηκονταετίαν έση- 
μειώθη σοβαρά άνάπτυξις τοΰ τοπικού εμπορίου, δπερ 
άνταποκρίνεται πλήρως είς τάς συγχρόνους άνάγκας 
τοΰ αΰξηθέντος πληθυσμού.

“Οσον άφορα την βιομηχανίαν έλάχιστα δύνανται νά 
λεχθώσιν, καθ’ δσον δεν ύφίστανται εί μή μόνον μικρά 
έργοστάσια άλευροβιομηχανίας καί έκθλίψεως έλαιών.

Είς τήν Κοινότητα Πούρας διενεργεΐτο άλλοτε μικρά 
βυρσοδεψία καί κατασκευή μάλλινων καλυμμάτων, ήτις 
ήδη έξέλειπε.

Τράπεζαι έν Άλμυρώ ύφίστανται ή ’Εθνική ίδρυθεΐσα 
τώ 1906 καί ή ’Αθηνών τώ 1928.

Κατά τό έτος 1926 τή πρωτοβουλία τοπικών παρα
γόντων ίδρύθη ή πρώτη ’Ανώνυμος Εταιρεία «Τράπεζα 
Γεωργικής Πίστεως», τής όποιας σκοπός είναι ή έξυπη- 
ρέτησις τών πιστωτικών αναγκών τής περιφερείας. Ή 
Τράπεζα αϋτη εύδοκίμως λειτουργούσα προσφέρει σο
βαρός υπηρεσίας είς τήν οικονομίαν τής έπαρχίας. Τό 
πρώτον Δ. Συμβούλιον τής Τραπέζης άπετελέσθη έκ τών 
κ. κ. Δημ. Τρ. Άργυροπούλου, Ίωάν. Χαρίσση, Εύστ. 
Μωραΐτου, Άριστ. Καλατζοπούλου, Περικλ. Πατελοδή- 
μου, Άχ. Μιχοπούλου, Κωνστ. Γαρδικλή.

Ε'. Σ ΥΓιΚΟ ΙΝΩΝΙΑ.

Ή συγκοινωνία τής έπαρχίας Άλμυροΰ ήτο μέχρι τοΰ 
1909 είς άρχέγονον κατάστασιν έκτελουμένη μεταξύ Βό
λου καί Άλμυροΰ διά βατής όδοΰ καί ήμιόνων, ώς έπί- 
σης καί μετά τοΰ έσωτερικοΰ τής Θεσσαλίας. Μόνον δέ 
μεταξύ Άλμυροΰ καί τής παραλίας Τσιγγελίου κατε- 
σκευάσθη κατά τό 1900 ύπό τοΰ Κράτους άμαξιτή όδός 
μήκους 8 χιλιομέτρων. Είς τήν παραλίαν Άλμυροΰ 
προσήγγιζον άλλοτε τρις τής έβδομάδος Ελληνικά ατ
μόπλοια τής γραμμής Βόλου - Πειραιώς.

’Επίσης προσήγγιζε καθ’ έκάστην έν μικρόν άτμό- 
πλοιον τής άκτοπλοΐας έκτελοΰν τήν συγκοινωνίαν Βό
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λου - Άλμυροΰ μέχρι, του 1910. Μετά την άνέγερσιν του 
προσφυγικοΰ συνοικισμού Νέας Άγχιάλου, κατασκευα- 
σθείσης αμαξιτής όδοΰ Βόλου - Ν. Άγχιάλου δαπάνη 
του λιμενικού ταμείου Βόλου, έπαυσεν ή άτμοπλοϊκή 
συγκοινωνία καί ό λιμήν Τσιγγελίου περιήλθεν είς άχρη- 
στίαν.

Τό τμήμα τής άμαξιτής όδοΰ Άλμυροΰ «Μικροθη- 
βών» (’Άκκετσι), είχε κατασκευασθή υπό του Κράτους 
μεταξύ των ετών 1900-1904, βραδύτερον δέ κατά τά έτη 
1925-1926 συνεδέθησαν δι’ όδοΰ δαπάνη του Κράτους 
αι Μικροθηβών (Άκετσι) μετά τής Νέας Άγχιάλου, 
ώστε νά συμπληρωθή όλόκληρος ή οδός από Άλμυροΰ 
είς Βόλον. Τό δλον μήκος τής αμαξιτής όδοΰ Άλμυροΰ - 
Βόλου είναι 34 χιλιομέτρων.

Άπό τοΰ 1885 κατεσκευάσθη αμαξιτή όδός έκ Φαρ
σάλων προς τό Αλμυρόν μέχρι τοΰ χωρίου Ίνελί.

Τω 1930 ήρξατο έκ Φαρσάλων ή συμπλήρωσις τής 
όδοΰ ταύτης μέχρις Άλμυροΰ, άλλ’ έμεινεν ήμιτελής.

Επίσης κατά τήν αυτήν έποχήν ήρξατο ή κατασκευή 
άμαξιτής όδοΰ έξ Άλμυροΰ διά Σούρπης, Πετελεοΰ, 
Γαρδικίου (Πελασγίας) είς Στυλίδα, ήτις έντός βραχέος 
χρονικοΰ διαστήματος άποπερατοΰται.

Διά τής όδοΰ ταύτης πρόκειται νά συνδεθή ό Βόλος 
μετά τής Λαμίας - Αθηνών.

’Ήδη τόσον ή έπιδατική δσον καί ή φορτηγή συγκοι
νωνία ένεργεΐται κυρίως δι’ αυτοκινήτων. Σπουδαίως 
θά συνετέλη είς τήν εμπορικήν άνάπτυξιν τής έπαρχίας 
ή κατασκευή όδοΰ Φαρσάλων - Άλμυροΰ.

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην όλόκληρος ή εισαγωγή 
καί έξαγωγή τών επαρχιών Άλμυροΰ καί Φαρσάλων 
θά ένηργεΐτο μέσω τοΰ λιμένος Τσιγγελίου καί ό Αλ
μυρός θά καθίστατο κέντρον έμπορικόν ανεξάρτητον τοΰ 
Βόλου.

ΣΤ’. ΓΕΩΡΓΟΙ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟI - ΕΜΠΟΡΟΙ.

Δώσαντες έν τοΐς προηγουμένοις περιγραφήν τής φυ
σικής καταστάσεως τής έπαρχίας μας, έρχόμεθα ήδη 
είς τήν έξέτασιν τών δρώντων αυτής οικονομικών παρα
γόντων καί κατά πρώτον τών γεωργών.

Ή τάξις αυτή δύναται νά θεωρηθή ώς λίαν έργατική 
καί συνετή.

Ή ΰψωσις τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων, κυ
ρίως δέ ή ύποτίμησις τής δραχμής, παρέσχεν είς αυτούς 
κατά τά τελευταία έτη 1922-1924 τήν δύναμιν νά άπαλ- 
λαγώσι τών χρεών, άτινα τούς έδάρυναν καί νά έπι- 
δοθώσιν έλεύθεροι αυτών είς τήν άνάπτυξιν τής γεωρ
γίας.

Είναι αληθές, δτι τήν έκ τών χρεών των άπελευθέ- 
ρωσιν έώρτασαν, διά τής κατασπαταλήσεως τών περισ
σευμάτων τής έργασίας των τών πρώτων έτών, είς αγο
ράς ειδών πολυτελείας ίδια δέ άμφιέσεως καί εύζωΐας. 
Μετά τήν πάροδον δμως τοΰ πρώτου οίστρου, συνετοί 
πλέον, έπεδίωξαν τήν έπαύξησιν τής ακινήτου περιουσίας 
των διά τής αγοράς αγρών, φροντίζοντες συγχρόνως νά 
δημιουργοΰσιν αποταμιεύματα χρηματικά.

Δυστυχώς ή τελευταία κρίσις τών έτών 1929- 1932 
έπέδρασε άνασταλτικώς έπί τών γεωργών, οΐτινες ήσθάν- 
θησαν σοδαρώς τάς συνέπειας της.

Τό λιτοδίαιτον δμως αύτών καί ή εϋκολος προσαρ
μογή των είς τάς έξωτερικάς συνθήκας παρέσχεν είς 
αυτούς τά μέσα ν’ άνταπεξέλθωσι είς τάς έπιδληθείσας 
στερήσεις καί ν’ άνακτήσωσι τό άπολεσθέν πεδίον.

Αλμυρός: Χωρικές εις τήν καλλιέργειαν τοΰ καπνού

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αλμυρός: Κεντρική όδός παρά τήν πλατείαν, ένθα ό περίπατος
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Αί βιοτικοί συνθήκαι των γεωργών κατά την ύπό 
κρίσιν πεντηκονταετίαν έξειλίχθησαν άλματωδώς, ώστε 
νά διαπιστοΰται μεθ’ ίκανοποιήσεως δτι τό βιοτικόν έπί- 
πεδον αυτών εύρίσκεται εις σημεΐον λίαν εύχάριστον μη 
έμφανίζον ούδεμίαν άνάμνησιν τοΰ έπί τουρκοκρατίας 
τοιούτου καί δυνάμενον νά συγκριθή μέ τήν άνάπτυξιν 
καί πρόοδον οίουδήποτε άλλου όμοιας φύσεως τμήμα
τος τής Ελλάδος.

Οί κτηνοτρόφοι έπεδόθησαν εις τήν άνάπτυξιν τής 
κτηνοτροφίας πληθύνοντες τά ποίμνιά των καί έπιδιώ- 
κοντες τήν αγοράν λειβαδιών προς μόνιμον έγκατάστα- 
σίν των.

Ή τάξις τών κτηνοτροφών άποτελεΐται εκ τών γνω
στών κουτσοβλάχων σαρακατσαναίων, οΐτινες φερέοικοι 
κατ’ άρχάς κατώρθωσαν ν’ άποκτήσωσι μόνιμον κατά 
τό πλεΐστον έγκατάστασιν έν τή έπαρχία.

Οί έμποροι φύσει συντηρητικού χαρακτήρος, άποφεύ- 
γουσιν. έπικινδύνους έπιχειρήσεις καί κερδοσκοπίας, έπι- 
διδόμενοι έπιμελώς εις την έργασίαν των, δι’ ής έξειλί
χθησαν είς περίβλεπτον θέσιν. Μεγάλη φρόνησις διέπει 
όλας τάς έργασίας των. ’Από άπόψεως οικονομικής πί- 
στεως είναι άμεμπτοι, καθόσον είναι συνεπέστατοι είς 
τάς υποχρεώσεις των.

’Από καθαρώς οικονομικής άπόψεως είναι είς κατά- 
στασιν άνθηροτάτην. Βεβαίως λαμβάνουσιν άνάγκην πι
στώσεων, άλλά τούτο συμβαίνει ούχί λόγω έλλείψεως 
κεφαλαίων, άλλά ’ιδίως ένεκα τής στενότητος τής πα- 
ρουσιαζομένης αύτοΐς έκ τών πιστώσεων, τάς όποιας 
χορηγοΰσί πρός τούς πελότας των.

Ζ'. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ιΚΙΝΗΣΙΣ

Ό 'Αλμυρός έκέκτητο Ελληνικόν Σχολεΐον, δπως 
έλέγετο τό Δημοτικόν Σχολεΐον κατά τούς μαύρους χρό
νους τής δουλείας ίδρυθέν κατά τό 1800 έως 1810’ τούτο 
έξάγεται έκ τού γεγονότος, δτι ό τότε Επίσκοπος 'Αλ
μυρού: Ιερόθεος άφήκε γρόσια 50 χιλιάδας, ϊνα συντη- 
ρήται Ελληνικόν Σχολεΐον. Βραδύτερον καθ’ ά διηγούν
ται οί γεροντότεροι συνετηρεΐτο μικτόν Δημοτικόν Σχο- 
λεΐον καί Ελληνικόν. "Αμα ώς προσηρτήθη ή Θεσσαλία 
είς τό ’Ελεύθερον Κράτος, έχωρίσθη ή έκπαίδευσις είς 
Δημ. Σχολεΐον άρρένων καί χωριστά θηλέων καί εις 
Ελληνικόν Σχολεΐον. Ταΰτα παρέσχον τά νάματα αύ- 
τών είς τήν ζώσαν καί δρώσαν γενεάν. Έλειτούργησαν 
κατ’ άρχάς ώς μονοτάξια' διδάσκαλοι καί διδάσκοντες 
καί πρό τής προσαρτήσεως ήσαν τοΰ μεν Δημοτικού ό 
Κωνστ. ’Αναγνώστου, τού δέ Ελληνικού ό Γεώργιος Βα- 
γιατόπουλος. Οδτοι άναγνωρισθέντες καί ύπό τοΰ Ελ
ληνικού Κράτους είναι οί πρώτοι έλεύθεροι διδάσκαλοι 
τοΰ 'Αλμυρού, είς δέ τό σχολεΐον θηλέων διωρίσθη ή 
Ελένη Σταθοπούλου.

Τού δέ Ελληνικού Σχολείου ή έξέλιξις ύπήρξεν 
αυτή :

Μετά τον Γεώργ. Βαγιατόπουλον διωρίσθη σχολάρ- 
χης ό κ. Ρούκης καί κατόπιν οί Σχολάρχαι Ν. Κλάρας, 
Μ. θεοφανόπουλος, Δ. Ψιμόπουλος, Ν. Γαρδΐκης, Δημ. 
Πανόπουλος, Βασίλ. Καργαδούρης, Κ. Κωνσταντινίδης,
I. Μΐχος, I. Γκόφας, Χρ. Βαρούτσικος, Β. Ζαχαρίου καί 
Παν. Παπαδιονυσίου. Ελληνοδιδάσκαλοι δέ Χρήστος Βα- 
λαμουτόπουλος φοιτητής, ειτα Άθαν. Σπυριδάκης, Γ. 
Άνδρεόπουλος, Παπαγιαννόπουλος, Παν. Σακελλαρίου, 
Πέτρος Παπανικολάου,, Κ. Πριάκος θεολόγος, Γεώργ.

'Αλμυρός: Οί κατά τό έτος 1906 ’Αθλητικοί άγώνες τά Κρόκια

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

'Αλμυρός: 'Η έκ βάθρων άνοικοδομηθεϊσα 'Ιερά Μονή Ξενίας
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Κουμβής, Ξ. Γκαβής, Γεώργ, Κοΰρμπας, Π. Κακασής, 1. 
Βουρνάζος. Τω δέ 1922 ίδρύθη έν Άλμυρώ και Γυμνά- 
σιον τετρατάξιον, δπερ εΐτα μετά τοϋ Έλληνικοϋ Σχο
λείου άπετέλεσε τω 1929 τό Εξατάξιον Γυμνάσιον. Υπη
ρέτησαν δέ Γυμνασιάρχαι μέν οί I. Σαρήμπεης, Άπ. 
Καραπαναγιώτης, I. Καμβάκης καί Στέφ. Μουζουρά- 
κης μέχρι τοϋ 1932. Καθηγηταί δέ φιλόλογοι οί Χρη
στός Πριακος, 1. Άνδρεόπουλος, Κωνσταν. Βουρβέρης, 
Άν. Άλαμάνος, θεόδ. Γεωργιάδης, Π. Χατζηχρήστος, 
Γ. Μπιζαξής, Γ. Σαμοΰρης, Γ. Κούρμπας. Μαθηματικοί 
οί Νικ. Τσαούσης, Γεώργ. Διδίκας, Γεώργ. Τσακαλομά- 
της, Σπ. Κλωνής καί Κ. Λινάρδος. θεολόγος ό Κωνσταν
τίνος Πριακος καί των Φυσικών Προκ. Νίκουλης, Άχ. 
Μητάκος καί Κωνστ. Κωνσταντινίδης. Γυμναστής ό από
φοιτος τοϋ ίδιου Γυμνασίου Γ. Σταμούλης. Τής Ιχνο
γραφίας ό θεοχάρης καί Άχιλλεΰς Βαρβαρέσος. Τής 
Γαλλικής Παύλος Άξεραϊλόγλου, Έμ. Βουρνάζος.

’Απέκτησαν δέ νέα μεγαλοπρεπή Διδακτήρια καί τό 
Γυμνάσιον καί τό Ιον Εξατάξιον Δη μ. Σχολεΐον άρξά- 
μενα ύπό τής Κοινότητος 'Αλμυροΰ καί άποπερατωθέντα 
ύπό τοϋ Δημοσίου τό μέν Γυμνάσιον τω 1932, τό δέ Δη
μοτικόν τω 1933.

Αϋτη ύπήρξεν έν συντόμω ή Έκπαίδευσις έν Άλμυ
ρώ άποδώσασα εις τήν Επαρχίαν εύέλπιδας καί στα
θερά θεμέλια προόδου καί άναπτύξεως έν τω μέλλοντι.

Εις δέ τά λοιπά χωρία τής Επαρχίας Άλμυροϋ λει- 
τουργοϋσι πλήρη δημοτικά σχολεία, διτάξια καί μονο
τάξια.

Καλά οικοδομήματα πλήρων Δημοτικών σχολείων 
άνηγέρθησαν ύπό τοϋ Κράτους έν Εύξεινουπόλει, Νέα 
Άγχιάλω, Σούρπη, Πτελεώ καί Πλατάνω' μικρότερα 
δέ Σχολεία άνηγέρθησαν ύπό τοϋ Κράτους έν Γουρα, 
Κουρφαλίω, Βρυναίνη, Νέα Μιντζέλη καί Κοκκωτοΐς’ έν 
δέ Μικροθήβαις (’Άκκετσι) άνηγέρθη προ τοϋ 1906 Δη
μοτικόν Σχολεΐον δαπάνη τοϋ-πρώην ιδιοκτήτου τοϋ χω
ρίου κ. Παναγιώτου Σ. Τοπάλη.

Τά δέ λοιπά χωρία στεροϋνται- ίδιων,διδακτηρίων.
Τό Γυμνάσιον "Αλμυροϋ έχει μαθητάς 175 καί μαθή

τριας 25.
"Εχει καθηγητάς 9. Γυμνασιάρχης είναι ό κ. θεοδ. 

Γεωργιάδης.
To Α' Δημοτικόν Σχολεΐον Άλμυροϋ είναι εξατά

ξιον.
’Έχει μαθητάς καί μαθήτριας 400, έξ ών 250 μαθηταί 

καί 150 μαθήτριαι.
To Β' Δημοτικόν Σχολεΐον Άλμυροϋ είναι πεντα- 

τάξιον. ’Έχει μαθητάς έν δλω 300, έξ ών 200 είναι μα
θηταί καί 100 μαθήτριαι.

Η'. ΜΝΗΜΕΙΑ

Τά μνημεία διαιροϋνται εις ακίνητα καί κινητά, καί 
τά μέν ακίνητα μνημεία είναι έρείπια αρχαίων πόλεων, 
έρείπια Βυζαντινών τειχών, μονών καί εκκλησιών καί 
έρείπια τουρκικών φρουρών.

α) Έρείπεια αρχαίων πόλεων είναι τά έξής :
Ιον. Παρά τό χωρίον Μικροθήβαι (’Άκκετσι) τά έρεί

πια τής παναρχαίας πόλεως τών Φθιωτίδων θηβών, πρω- 
τευοΰσης τών Αχαιών, έχοΰσης κυκλώπεια τείχη έκ με
γάλων όγκολίθων ακανόνιστων, καί ίσοδομικά τείχη τοϋ 
Ε ' π. X. αίώνος.

2ον. Έν Νέα Άγχιάλω είναι τά έρείπια τής άρχαίας 
'Ομηρικής πόλεως Πυράσου, έχούσης διάσημον ιερόν τής

Αλμυρός: ΟΙ κατά τό έτος 1906 Αθλητικοί αγώνες τά Κρόκισ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Αλμυρός: Τά χρυσοποίκιλτα Ιερά άμφια τής Μονής πενιάς
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'Αλμυρός: Ράντισμα υπό χωρικών των φυτωρίων τοϋ καπνού

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

'Αλμυρός: Χωρικοί απασχολούμενοι μέ τό άρμάθιασμα καπνού

Δήμητρος, καλούμενον Δημήτριον. Ή πόλις αυτή ειχεν 
έρη μωθή καταστραφεΐσα καί κατά τόν Β' π. X. αιώνα 
είχε καταληφθή καί συνοικισθή ύπό των κατοίκων των 
Φθιωτίδων θηβών μετονομασθεΐσα ήδη θήβαι. Χάριν του 
λιμένος καί κατά τούς τελευταίους Ελληνιστικούς καί 
Ρωμαϊκούς χρόνους ήτο διάσημος καί λαμπρά έμπορική 
πόλις καί ώς τοιαΰτη ήκμαζε καί κατά τούς παλαιοχρι
στιανικούς χρόνους μέχρι τέλους τοΰ Ζ' μ. X. αίώνος. 
Έν αύτή ένεργεΐ άνασκαφάς ό καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου κ. Γεώργ. Σωτηρίου άπό τοΰ 1925 συνεχώς, 
όστις άνεκάλυψε μέχρι τοΰδε 4 Βασιλικάς παλαιοχρι
στιανικός έκκλησίας μεγάλας μετά θαυμάσιων γλυ
πτών χριστιανικής τέχνης τοΰΔ'—Ζ' μ. X. αίώνος. Έν 
IN. Άγχιάλω ύπάρχει καί Μουσεΐον, έν τώ όποίω περιέ- 
χονται έπιγραφαί καί διάφορα γλυπτά μάρμαρα. Επί
σης ύπάρχουσι ψηφιδωτά δάπεδα τών έκκλησιών.

3ον. Παρά τό χωρίον Κετίκι (νΰν Φυλάκη), εις ήμι- 
σείας ώρας άπόστασιν έντεΰθεν τοΰ Κετικίου, κεΐνται 
τά έρείπια τής αρχαίας 'Ομηρικής πόλεως Φυλάκης, 
τής πατρίδος τοΰ Πρωτεσιλάου.

4ον, Παρά τό χωρίον Κιολελέρ καί εις άπόστασιν 
μιάς ώρας δυτικώς αύτοΰ, έπί τών βορειοδυτικών παρα
φυάδων τής "Ορθρυος, έν τή θέσει «Τσουρνάτη βρύσις», 
κεΐνται τά έρείπια τής αρχαίας πόλεως Χαλαίου μετά 
τειχών ίσοδομικών έκ μεγάλων ορθογωνίων όγκολίθων.

5ον. Έν τή θέσει «Γρεντιά», τής περιφέρειας Γούρας, 
κεΐνται τά έρείπια τής αρχαίας πόλεως Καρανδών (οί 
«Καράνδαι»).

6ον. Έν τώ μέσω τής όδοΰ έκ Γούρας εις 'Αλμυρόν, 
έν τή θέσει Μάργαρα, κεΐνται τά έρείπια άρχαϊκοΰ 
ναοΰ, δν άνέσκαψεν ή Φιλάρχαιος Εταιρεία «’Όρθρυς» 
έν Άλμυρώ.

7ον. Παρά τό χωρίον Γενζελί, έπί λόφου, κεΐνται τά 
έρείπια μικρας άδηλου πόλεως Ελληνικής.

δον. Παρά τό χωρίον Καρατζαδαγλί κεΐνται έπί λο
φίσκου, προς βορραν αύτοΰ κειμένου, τά έρείπια αρ
χαίας πόλεως μικρας.

9ον. Έν τή θέσει «Κεφάλωσις», εις άπόστασιν μιας 
ώρας καί ενός τετάρτου τής ώρας, έπί λόφου καί έν 
τή πεδιάδι, κεΐνται τά έρείπια τής άρχαίας πόλεως 
Άλου, πρωτευούσης τοΰ βασιλέως Άθάμαντος, όπόθεν 
άνεχώρησεν ό Φρίξος, υιός τοΰ Άθάμαντος, μετά τής 
αδελφής του 'Έλλης έπί χρυσομάλλου κριοΰ εις Κολ- 
χίδα. Ή πόλις αϋτη άναφέρεται ύπό τοΰ 'Ομήρου ώς 
συμμετασχοΰσα ύπό τόν Άχιλλέα εις τήν Τρωικήν έκ- 
στρατείαν. Κατά δέ τόν 'Ηρόδοτον, ύπήρχεν έν αύτή 
διάσημον ιερόν τοΰ Λαφυστίου Διός, εις τό όποιον έτε- 
λοΰντο καί άνθρωποθυσίαι καί ό Ξέρξης δεν είσήλθεν 
εις αύτό, άπαγορεύσας τήν είσοδον καί εις τόν στρατόν 
αύτοΰ. Ένταΰθα άνέσκαψαν οί "Αγγλοι Wace καί 
Thompson τύμβους γεωμετρικούς τοΰ 900 έτους π. X. 
καί εδρον άγγεΐα καί τά σιδηρά μακρά ξίφη τών Δωρι
έων, άτινα άπόκεινται εις τό Μουσεΐον Άλμυροΰ.

ΙΟον. Έντεΰθεν τοΰ χωρίου Βρΰναινα καί εις άπόστα- 
σιν ήμισείας ώρας άπ’ αύτοΰ είναι τά έρείπια άρχαίας 
Ελληνικής πόλεως άδήλου, άλλ’ ύποθέτουν οί άρχαιο- 
λόγοι δτι θά άνήκωσιν εις τάς Φθιωτικάς πόλεις Δϊον ή 
Όρχομενόν.

11 ον. Παρά τό Πτελεόν έπί άποτόμως ύψουμένου λό
φου έπί τή θαλάσση κεΐνται τά έρείπια μεγάλου Βενε- 
τικοΰ Πύργου καί έν τή παραλία έτέρου μικροτέρου

122

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:12 EEST - 34.211.113.242



όμοιου πύργου (Άλατόπυργος). Έπί τοΰ λόφου δέ τού
του ήτο ή Άκρόπολις τής 'Ομηρικής πόλεως Πτελεοΰ.

12ον. Έπί τοΰ λόφου Ζερέλια παρά τό χωρίον Καρα- 
τζαδαγλί ύπάρχει προϊστορικός συνοικισμός τοΰ νεολι- 
θικοϋ αίώνος (3000 - 2000 έτών π. X.) καί τοΰ Χαλκού 
αίώνος συνεχισθείς μέχρι των Βυζαντινών χρόνων. Εν
ταύθα ένήργησαν άνασκαφάς οί ’Άγγλοι Wace καί 
Thompson, τα δέ ευρήματα άπόκεινται εις τό Μουσεΐον 
Άλμυροΰ.

13ον. Μεταξύ των χωρίων Κουκωτών καί Βρυναίνης 
κεϊται ή παλαιά Βυζαντινή Μονή τής Ξενίας.

14ον. Μίαν δέ ώραν άνατολικώς τής Βρυναίνης κεϊται 
ή Κάτω Μονή Ξενίας, ή όποια πριν έτιμάτο έπ’ όνόματι 
τοΰ Αγίου Νικολάου καί ήτο Μετόχιον τής ’Άνω Μο
νής Ξενίας. Ταύτην άνήγειρε καί έπεξέτεινεν έκ βάθρων 
εις λαμπρόν οικοδόμημα ό τ. Σε®. Μητροπολίτης Δημη- 
τριάδης κ. Γερμανός.

15ον. Παρά τό χωρίον Μπακλαλί ΰπερθεν αΰτοΰ καί 
εις άπόστασιν ήμισείας ώρας κεΐνται τά έρείπια κατα- 
στραφείσης Βυζαντινής Μονής τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ 
εν Βουνένη τής Θεσσαλίας άσκήσαντος καί άθλήσαν- 
τος.

16ον. Μεταξύ Σούρπης καί Πτελεοΰ έπί λόφου κεϊν- 
ται τά έρείπια Βυζαντινής Μονής τής Άγ. Τριάδος. Σώ
ζεται ή έκκλησία άνευ στέγης.

17ον. Άνατολικώς τοΰ Πτελεοΰ, έναντι τών Τρικκέ- 
ρων κεϊται παλαιόν μονύδριον τοΰ Άγ. Γεωργίου.

18ον. Παρά τήν κωμόπολιν Γαρδίκι (Πελασγίαν νΰν) 
κεϊται τό Βυζαντινόν Μονύδριον τοΰ Άγιου Γεωργίου 
πλησίον τοΰ χωρίου «Μύλων».

19ον. Έν Τσιγγελίω έπί τής δυτικής ακτής τοΰ Πα- 
γασητικοΰ κόλπου κεΐνται τά έρείπεια μετά προμαχώνων 
τουρκικού φρουρίου, άνεγερθέντος ύπό τοΰ Βελή Πασά 
υίοΰ τοΰ διαβοήτου Άλή Πασσά.

θ'. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΠΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΑ ΚΡΟΚΙΑ» 

α) ’Αρχή τών ’Αγώνων.

Εις τό Ανατολικόν άκρον τοΰ Άλμυροΰ είναι ώκο- 
δομημένος ναός τιμώμενος έπ’ όνόματι τοΰ Άγιου Νι
κολάου. Ό ναός οδτος κτισθείς έν χρόνοις μαύρης δου
λείας καί σκότους σκλαβιάς έν τεσσαράκοντα ήμέραις, 
ώς λέγεται, ένεκαινίσθη κατά τήν 20ην Μαΐου τοΰ 1802. 
Περί τον ναόν καί κυρίως προς τό Β καί ΒΔ μέρος αΰ- 
τοΰ έξετείνετο πεδίον «τό Κρόκιον» (Μεριάς), δπου είναι 
καί τό γήπεδον τοΰ νεωστί έπανασυσταθέντος Γυμναστι
κού Συλλόγου. Εις τον Μεριάν τούτον οί τότε Χριστια
νοί ‘Έλληνες κατά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα, τών Χριστου
γέννων καί κυρίως κατά τήν έορτήν τών έγκαινίων τοΰ 
Ναοΰ 20 Μαΐου καί κατά τήν έορτήν τοΰ Αγίου Κων
σταντίνου 21 Μαΐου συνηθροίζοντο καί έχόρευον Ελλη
νικούς χορούς, έπήδων, ήγωνίζοντο δέ καί είς τήν πάλην, 
εις ήν μετεΐχον καί Τούρκοι. Οί δέ τρέφοντες ίππους 
Χριστιανοί καί Τούρκοι έτέλουν Ιπποδρομίας, καθ’ άς 
έδίδοντο έπαθλα ύπό τών προυχόντων Τούρκων, καί Χρι
στιανών. Τά έθιμα ταΰτα έξηκολούθησαν καί μετά τήν 
άπελευθέρωσιν, οί νέοι δέ μετά πολλής ύπερηφανείας 
φοροΰντες τις ζωγραφικές φουστανέλλες καί αί νέαι 
μέ τάς γραφικάς στολάς των, τά Αντεριά, τις χρυσές 
κουτσίδες, στη μέση μέ άργυρά καί χρυσά θηλυκωτή
ρια, έχόρευον χορούς συρτοΰς, τσιάμικο καί τόν διπλοΰν 
ίπάνω χορόν έν κύκλω.

Αλμυρός: Μετά τήν συγκομιδήν τοΰ καπνού, ήλιασμα φύλλων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

Αλμυρός: Τό φύτευμα τοΰ καπνού ύπό τών γυναικών
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β) "Ιδρυσις των Αγώνων «Κρόκια».

Ή άναδίωσις των ’Ολυμπιακών αγώνων του 1896 καί 
μετά την θλιδεράν ήτταν τοΰ 1897 πνεύσας άνά τήν 
Ελλάδα άνεμος άνασυντάξεως καί φρονηματισμοΰ τοΰ 
λαοΰ ένέπνευσεν εις τούς περί τήν κατά τό 1896 ίδρυ- 
θεΐσαν Φιλάρχαιον Εταιρείαν τήν ιδέαν καί τήν άπόφα- 
σιν ν’ άναδιώσωσι τά έθιμα τοΰ χορού καί των αγώνων 
έπί τό συστηματικώτερον.

Καί οί μέν χοροί έγένοντο εις τήν κεντρικήν Πλα
τείαν κυρίως τό Πάσχα, των Χριστουγέννων, των Φώτων, 
των Άπόκρεων, δτε συνιστώντο καί τά κομιτάτα τοΰ Καρ- 
ναδάλου, οί δέ άγώνες διοργανούμενοι κατά τό πρό
γραμμα των ’Ολυμπιακών άπεψασίσθη νά τελώνται άνά 
παν έτος κατά τήν 20ην καί 21 Μαΐου. Ή Φιλάρχαιος 
λοιπόν Εταιρεία έξέλεξεν επιτροπήν έπί τώνάγώνων κατά 
τό 1901 άποτελουμένην έκ τοΰ έκάστοτε Δημάρχου Άλ- 
μυροΰ, τοΰ Είρηνοδίκου, τοΰ ’Αστυνόμου, τοΰ Προέδρου 
τής Φιλάρχαιου, τοΰ Προέδρου τοΰ Γεωργ. Πιστωτ. Συν) 
σμοΰ, τοΰ Σχολάρχου καί τών Διευθυντών τών Δημοτ. 
Σχολείων, ήτις άπετέλει καί τήν Ελλανόδικον ’Επιτρο
πήν καί μετά τήν σύστασιν τοΰ ’Αθλητικού Συλλόγου. 
Ό έκ τών ιδρυτών τής Φιλάρχαιου Διευθυντής τοΰ Δη μ. 
Σχολείου κ. Γεωργ. Οίκονομόπουλος ή Ζάχος γυμνα
στικός καί έχων έπίδοσιν εις τά αθλητικά άνέλαδε τήν 
έξάσκησιν τών νέων τής έποχής έκείνης καί οΰτω κατά 
τό 1901 έτελέσθησαν άγώνες «Κρόκια» εις μικράν κλί
μακα, άπό δέ τοΰ επομένου έτους εις μεγαλυτέραν. Με- 
τέσχον δέ τών άγώνων οί φίλαθλοι τής Κασσαδετείου 
Γεωργικ. Σχολής, έκ Φαρσάλων καί έκ τών πλησίων χω
ρίων. Κυρίως δέ σημαντικωτάτην ένίσχυσιν έδωκεν ή συμ
μετοχή τών αθλητών Βόλου. 'Ιδρυθέντος δέ καί ’Αθλη
τικού Συλλόγου ύπό τήν Προεδρίαν του κ. Γεωργ. Ζά- 
χου, οστις άπετέλει, ώς εΐπομεν τήν ψυχήν τών άγώνων 
έσυστηματοποιήθησαν τά «Κρόκια» καί άπέδησαν με
γαλοπρεπείς άγώνες ’^ρως οί δεύτεροι μετά τούς Πανελ
ληνίους.

Επειδή δέ τό συναθροιζόμενον πλήθος συνωστίζετο, 
διά τό άνετον καί Θεαματικώτερον κατεσκευάζετο πλήν 
τοΰ περιφράγματος κύκλου χιλίων μέτρων καί εξέδρα 
διά ξύλων μέ τέσσαρας βαθμίδας, ήτις περιελάμδανεν 
χιλιάδας θεατών. Έτελοϋντο δλα τά άγωνίσματα άν- 
δρών καί παίδων κατά πρόγραμμα δημοσιευόμενον πρό- 
τερον. Έδίδοντο δέ εις τούς νικητάς διπλώματα καί 
μετάλλια.

Αί δέ 'Ιπποδρομίαι τών 1000 καί 20000 μέτρων, αί τό 
πρώτον γενόμεναι εις μήκος τοΰ δρόμου Τσιγγελίου, έγί- 
νοντο ήδη έν τώ στίδω τών χιλίων μέτρων καί άπέδη
σαν θεαματικώταται καί μεγαλοπρεπείς.

Μετά τό 1922 ένεκα τών πολέμων έπαυσαν τελούμενοι 
άγώνες ώς καί τά έθιμα τών χορών. Προσπάθειαι κατα
βάλλονται ήδη νά άνασυγκροτηθή ό Γυμναστικός σύλ
λογος καί άναδιοργανωθώσιν οί έτήσιοι άθλητικοί άγώ
νες. Εις τούτο συντελεί καί ή έσχάτως άρξαμένη οίκο- 
δόμησις Γυμναστηρίου.

Τό Γυμναστήριον τούτο άνεγειρόμενον διά κληροδο
τήματος τοΰ άειμνήστου Τριαντ. Άργυροπούλου έπί έκ- 
τάσεως παραχωρηθείσης ύπό τής Κοινότητος 'Αλμυρού 
θά συμδάλη εις τήν άρτιωτέραν σωματικήν διάπλασιν 
τής νεολαίας. #

'Αλμυρός: Μία γενική άποψις τής ωραίας κωμοπόλεως

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΓΧΩΡΙΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ

'Αλμυρός: Άλμυριώτισσα στό πηγάδι μέ γιορτινή στολή
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Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σωματεία ύπάρχουσιν έν Άλμυρώ τά έξης :
1) Φιλάρχαιος 'Εταιρεία ή «’Όθρυς» ίδρυθεΐσα τώ 

1896.
2) Γεωργικός Σ υναιτερισμός.
3) Εμπορικός Σύλλογος, ίδρυθείς τω 1925.
4) Επαγγελματικός Σύλλογος, Ιδρυθείς τω 1926.
5) Γυμναστικός Σύλλογος «Παναλμυρωτικός».
6) Σύλλογος Καραγωγέων.
7) Κυνηγητικός Σύλλογος.
8) Καπνοπαραγωγικός Σύλλογος.

10) Σύλλογος Ύποδηματεργατών.
11) Σύλλογος Κουρεών.
12) Σύλλογος Κρεοπωλών.
13) Σύλλογος Αυτοκινητιστών.

Έκ τών Σωματείων τούτων τό άρχαιότερον είναι ή 
Φιλάρχαιος Εταιρεία «ή ’Όρθρυς» ίδρυθεΐσα τώ 1896. 
Όλίγα έτη βραδύτερον ίδρύθη ύπό τοΰ άειμνήστου Δη- 
μητρίου Γρηγοριάδου, ΔιευθυντοΟ της έν Κασσαβετεία 
(Άϊδινίω) Κρατικής Γεωργικής Σχολής ό πρώτος έν 
Έλλάδι Γεωργικός Συνεταιρισμός Άλμυροΰ. Άμφότερα 
ταΰτα τά σωματεία ήσαν μοναδικά έν Έλλάδι.

Πρόεδρος τοΰ Γεωργικού Συν)σμοΰ Άλμυροΰ ήτο ό 
ΓΊικ. Μιχόπουλος διορισθείς βραδύτερον υπάλληλος τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί 
έργασθείς μετά ζήλου καί άφοσιώσεως είς την Όργά- 
νωσιν τής συνεταιριστικής ιδέας- είς άπασαν τήν 'Ελλάδα. 
Ό Συν)σμός οδτος έξακολουθεΐ νά δρά έπωφελώς διά 
τους γεωργούς τής περιφέρειας. Ή Φιλάρχαιος Εται
ρεία «ή ’Όθρυς» δέν εδρε άτυχώς τούς μιμητός της καί 
είς άλλας πόλεις, οΰτε έτυχε κρατικής βοήθειας, άλλ’ 
έμεινεν μοναδική έν Έλλάδι, πλήν τής τώ 1836 ίδρυθεί- 
σης έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ή Φιλάρχαιος Εταιρεία « ή ’Όθρυς» ίδρυθεΐσα τώ 
1896 τή πρωτοβουλία τοΰ κ. Νικ. Γιαννοπούλου έκ 12 
μελών, σκοπόν είχε τήν συλλογήν καί διάσωσιν τών άρ- 
χαίων μνημείων, τήν άρχαιολογικήν έξερεύνησιν ου μό
νον τής Επαρχίας Άλμυροΰ, αλλά καί τής λοιπής Θεσ
σαλίας, έφ’ οσον έπέτρεπον οί πόροι αύτής, τήν ϊδρυσιν 
Βιβλιοθήκης επιστημονικής καί Λαϊκής καί τήν ένέρ- 
γειαν άνασκαφών.

Βραδύτερον δέ τά μέλη τής Εταιρείας ηύξήθησαν 
μέχρι τοΰ αριθμού 40. Πρόεδρος δέ τής Εταιρείας έχρη- 
μάτισεν άπό τής ίδρόσεώς της μέχρι τοΰ 1925 ό κ. Ευάγ
γελος Βαρβαρέζος, ιατρός. Γραμματείς δέ δ ύποφαινό- 
μενος επί πολλά έτη καί άνά τρία έτη ό μακαρίτης Άθ, 
Σπυριδάκης, Ελληνοδιδάσκαλος, καί Άστέριος Αλέ
ξανδρος. Άπό δέ τοΰ 1925 καί εξής μέχρι τοΰδε Πρόε
δρος είναι ό κ. Παντελ. Παπαδόπουλος, έμπορος καί 
γραμματεύς ό κ. Χρ. Αναγνώστου, δημοδιδάσκαλος. Ή 
Φιλ. Έταιρ. «’Όθρυς» διανύει ήδη τό 38ον έτος της άπό 
τής ίδρύσεώς της. ’Έδρασε δέ πρικιλοτρόπως δχι μόνον 
πρός συλλογήν καί διάσωσιν παντός είδους αρχαιοτή
των, τάς όποιας έπιμελώς συνέλεξεν, αλλά καί έξερεύ- 
νησε πλεΐστα μέρη καί έκτος τής Επαρχίας Άλμυροΰ, 
τής μεσημβρινής Θεσσαλίας, καί συνέλεξε καί χειρό
γραφα βιβλία περί τά 45, ών δύο έπί μεμβράνης, έγγραφα 
παλαιά ιστορικά περί τά 600—700, νομίσματα Θεσσαλίας 
καί άλλων χωρών περί τά 2.000 περίπου αργυρά καί 
χαλκά, παλαιά βιβλία έντυπα διαφόρων έκδόσεων άπό 
τοΰ 1500-1800.

Αλμυρός: Ή έξωθεν τής κωμοπόλεως λίθινη γέφυρα _εριά

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΓΧΩΡΙΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ

Αλμυρός: Άλμυριώτισσα μέ τήν ώραία γραφική στολή
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'Αλμυρός: Ό 'Ιερός καλλιτεχνικός Ναός τής Ευαγγελίστριας

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΑΠΟΨΕΙΣ

'Αλμυρός: Μερική κάτοψις μιας συνοικίας τής κωμοπόλεως

Συνεκέντρωσεν ή Εταιρεία άρχαΐα λίθινα (πλα
στικά, αρχιτεκτονικά καί έπιγραφάς) Ελληνικών Ρω
μαϊκών, Βυζαντινών καί Τουρκικών χρόνων. Επίσης 
χαλκά άρχαΐα, πήλινα Βυζαντινά, εικόνας νεωτέρας, Αι
γυπτιακά όλίγα, ποικίλα άρχαΐα άπό του νεολιθικοΟ 
αίώνος μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων έξ άνασκαφών τοΰ 
Καθηγητοΰ Χρ. Τσούντα έν Σέσκλω, τών "Αγγλων 
Wace καί Thompson έν Ζερελίοις καί "Αλω καί τοΰ 
κ. Άρβανιτοπούλου έν Φθιώτισι θήβαις. Ή βιβλιοθήκη 
περιέχει περί τάς 2.000 βιβλία καί έπλουτίσθη εσχάτως 
διά της κληροδοτηθείσης βιβλιοθήκης τοΰ καθη
γητοΰ Κωνστ. Πριάκου. Έξέδωκε δέ ή Εταιρεία άπό 
τοΰ 1899- 1911 επτά τεύχη τοΰ Δελτίου αυτής ύπό τόν 
τίτλον: «Δελτίον τής έν Άλμυρώ Φιλάρχαιου Εταιρείας 
«’Όθρυς», έν τώ όποίω δημοσιεύονται αί πράξεις τής 
Εταιρείας, αί έπιγραψαί, τα προσκτήματα καί έπιστημο- 
νικαί μελέται διαφόρων αρχαιολόγων.

Τώ 1910 προέβη εις τήν ΐδρυσιν Μουσείου μεγαλο
πρεπούς, τό όποιον τώ 1925 μετά τήν κατάπαυσιν τών 
ανωμάλων καιρών έστεγάσθη καί άποπερατωθέν τελείως 
περικλείει άρχαΐα μνημεία λόγω σημαντικών δωρεών, 
γραμμάτων καί τέχνης. Μεγάλοι εύεργέται καί δωρη- 
ταί τοΰ Μίουσείου άνεκηρύχθησαν ό Περικλής Άποστο- 
λίδης καί ό Τριαντ. Άργυρόπουλος.

Τή 20 ’Απριλίου 1903 δμιλος κυριών ίδρυσε Φιλανθρω
πικόν Σωματεΐον μέ μελλοντικόν σκοπόν τήν άνέγερσιν 
έν τή αυτή πόλει Νοσοκομείου πτωχών ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν Φιλόπτωχος ’Αδελφότης 'Αγίων καί θαυματουργών 
’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού. Τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον άπετελέσθη ύπό τής ίδρυτρίας καί Προέδρου 
κ. Κατίνας Τρ. Άργυροπούλου, Ελένης Μιλτ. Άργυρο- 
πούλου, Εύγενίας Γ. Πλάκα, Μαρίας Κ. Εύαγγελοπού- 
λου καί θεοδώρας Π. Τέζα. Δαπάναις τοΰ Σωματείου 
τούτου καί συλλεγέντων έράνων άνηγέρθη εις ρωμαντι- 
κήν θέσιν παρά τήν γέφυραν Ξηριά ώραιότατον έξωκκλή- 
σιον βυζαντινού ρυθμοΰ εις τιμήν τών 'Αγίων ’Αναρ
γύρων.

ΙΑ'. ΦΙΛΑ Ρ MO Ν I Κ Η.

Ό πνέων άνεμος τής κοινωνικής προόδου καί άνα- 
πτύξεως τοΰ 'Αλμυρού έκίνησε τούς περί τόν βουλευτήν 
Εύστ. Ρακόπουλον κατά τό 1900-1901 καί συνέστησαν 
Φιλαρμονικήν μέ Πρόεδρον τόν κ. Εύστ. Ρακόπουλον. 
Έκάλεσαν μουσικόν τόν Ξυδέαν. Τή συνδρομή φιλομού- 
σων πολιτών καί εύπορων χορηγών, έν οις προεξήρχον 
ό Τριαντ. Άργυρόπουλος, Εύάγγ. Βαρβαρέζος, Μιλτ. 
Άργυρόπουλος, Κ. Μπαστούνας, Γεώργ. Πλάκας καί άλ
λοι, ήγοράσθησαν όργανα. Τή επαινετή δέ παροτρύνσει 
τών κ. κ. Διδασκάλων Δη μ. Πανοπούλου Σχολάρχου, Γ. 
Ζάχου, Νικ. Μιχοπούλου καί Κ. Πλάκα δημοδιδασκάλων 
προσήλθον περί τούς 30 παΐδας, οΐτινες καί έξέμαθον νά 
παίζωσιν όργανα ταχέως. Κατόπιν δέ μετακληθέν- 
τος μουσικοΰ τοΰ Γεωργίου Μυλωνάκου, καί άνα- 
λαβόντος τήν προεδρείαν τοΰ κ. Τριαντ. Άργυροπού
λου έκαμε τήν έμφάνισίν της ή μουσική εις τήν πλατείαν 
παίζουσα κατά Κυριακήν έκλεκτά τεμάχια. Ή Φιλαρμο
νική διελύθη έπελθόντος τοΰ πολέμου τοΰ 1912.

ΙΒλ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΑ

Ή Κοινότης έπαινετώς έδενδροφύτευσε πολλούς δρό
μους. ’Εσχάτως δέ συμφώνως πρός τόν περί δασών νό
μον κατηρτίσθη Επιτροπή άναδασώσεως, ήτις έκλέξασα
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Πρόεδρον τόν Διευθυντήν τοΰ Δημ. Σχολείου 'Αλμυρού 
Γ εωργ. Οίκονομόιτουλον ή Ζάχον, γραμματέα δέ τόν 
ρέκτην Δασάρχην Άναστ. ’Αγραφιώτην καί τη γεναία 
συνδρομή τής Κοινότητος 'Αλμυρού, ής Πρόεδρος έτύγ- 
χανεν ό φιλοπρόοδος κ. Στερ. Στεργίου, είτα δέ ’Από
στολος Παπάς, προέβη εις την δενδροφύτευσιν πολλών 
δρόμων καί μερών. Κυρίως δμως διά πολλών μεριμνών 
καί κόπων κατώρθωσε καί παρεσκεύασε εις τόν περί
βολον τού 'Αγίου Νικολάου κήπον, ένώ έκκαλλιεργή- 
θησαν χιλιάδες άκακιών, πεύκων, εόκαλύπτων, σφεν- 
δάμνων καί άλλων δενδρυλλίων, έξ ών έπρομηθεόθησαν 
πλεΐστοι τών κατοίκων 'Αλμυρού καί περιχώρων δω
ρεάν.

ΙΓ'. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.

Προ τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας τό Ελλη
νικόν στοιχεΐον τής έπαρχίας 'Αλμυρού διά τήν συνοχήν 
του καί έξυπηρέτησιν τών κοινών συμφερόντων είχε συγ- 
κεντρωθή πέριξ τού Δημητρίου Τριαντ. Α. Άργυροπού- 
λου άνδρός σώφρονος καί χαίροντος απείρου έκτιμήσεως 
παρά τοΐς Όθωμανοΐς καί "Ελλησι. 'Η έπιρροή τούτου 
τάχιστα έξετάθη καί έκτος τής έπαρχίας 'Αλμυρού, εύ- 
ρίσκετο δέ εις διαρκή έπαφήν μεθ’ δλων τών έν Θεσσα
λία προυχόντων, εις ους ήτο γνωστός ώς «ό άρχοντας 
Λημητράκης». Τόν ’Ιούνιον τού 1844 διά πράξεως τής 
Επισκοπής Λαρίσης έγένετο Επίτροπος αύτής έν Άλ- 
μυρώ καί δι’ άποφάσεως τού ιερού τής έπαρχίας κλή
ρου συνελθόντος έν τή ιερά Μονή Ξενίας έξελέγη παμ- 
ψηφεί Πρόεδρος τού Σ. Μικτού Συμβουλίου τής έπαρ- 
χίας^ 'Αλμυρού. Τάς έξουσίας καί τήν έπιρροήν, τάς 
όποιας συνεκέντρωσε παρά τε τοΐς "Ελλησι καί Όθω- 
μανοΐς, ήσκησε πάντοτε έν πνεύματι άλτρουίσμού καί 
δικαιοσύνης έπ’ ώφελεία τού Ελληνισμού.

Νέα Μιτζέλα: Τό γραφικώτατο άκρογιάλι τοΰ χωρίου

ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλμυρός: Ωραιότατη καί γραφική άποψις τής κωμοπόλεως

ΠΙΝΑΞ Α'.
Έμφαίνων τούς διατελέσαντας Βουλευτάς, Υπουργούς, 
Δημάρχους καί Προέδρους Κοινοτήτων τής Έπαρχίας 

Άλμυροΰ άπό τοΰ 1881 καί έντεΰθεν.

α) Βουλευταί

Άργυρόπουλος Άριστ., θ'. 1881, ΙΑ'. 1887, 1Γ'.1895. 
Οίκονομίδης Δ., θ'.1881, Ι'.1885, I Β ' .1890, ΙΔ'.1895. 
Παρνασίδης Δημήτριος, I'. 1885.
Ρακόπουλος Εύστάθιος, ΙΕ'. 1899.
Μπαλτατζής Γεώργιος, ΙΣΤ'. 1902, ΙΖ'. 1905, ΙΗ'. 

1906 Γ'. έθν. 1920.
Δημοκωστούλας Κωνσταντίνος, Α'. άναθ. 1910, Β'. 

άναθ. 1910, Ιθ'. 1912, Κ'. 1915.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Α'. άναθ. 1910. 
Φίλωνος Γεώργιος, Α'. άναθ. 1910.
Μωραΐτης Χρηστός, Β'. άναθ. 1910.
Άργυρόπουλος Τριαντάφυλλος, ΚΑ'.1915. 
Παπαοικονόμου ’Απόστολος, Δ', έθν. 1923, Β'.1928. 
Τσίρος ’Ιωάννης, Δ'. έθν. 1923.
Δροσόπουλος Άθαν., Β',1928 (άναπλ.), Δ'. 1933. 
Μπαλτατζής Μαυροκορδάτος Ν., Γ'. άναθ. 1936.

β) ’Υπουργοί 

Μπαλτατζής Γεώργιος.

γ) Δήμαρχοι
Παναγόπουλος Γεώργιος 1882 — 1883.
Βαλαμόπουλος Δ. 1883—1887.

127 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:12 EEST - 34.211.113.242



Άϊδίνιον: ’Έξοδος καταδίκων των άγρ. φυλακών πρός έργασίαν

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ

Νέα Άγχίαλος: Χωρικαί μέ τά γραφικότατα γιορτινά των

Άργυρόπουλος Άχιλ. 1888—1891.
Παναγόπουλος Γεώργιος 1881—1895.
Παναγόπουλος Γεώργιος 1895—1899.
Κομνόπουλος Ιωάννης 1899—1903.
Άργυρόπουλος Άριστ. Α. 1903—1907.
Άργυρόπουλος Άριστ. Α. 1907—1911.
Άργυρόπουλος Άριστ. 1911—1914.

δ) Πρόεδροι Κοινότητος

Άργυρόπουλος Τρ. Δ. 1914—1916.
Βέργας Σπυρ. & Ράϊκος Άντ. 1915—1916.
Περιστεράς Νικόλαος 1916—1917.
Καρφής ’Ιωάννης 1917—1919.
Βέργας Σπ. 1919—1920.
Πλάκας Γεώργιος 1920—1921.
Χατζής Νικόλαος 1921—1922.
Κορώνης Νικόλαος 1922—1924.
θεοδώρου Άγγελής 1924—1925.
Χαρίσης ’Ιωάννης 1925—1926.
Καραμπέτσος Γεράσ. & Γιωτόπουλος Δη μ. 1926—1927.
Παππας Απόστολος 1928—1929.
Στεργίου Στέργ. 1930—1931.
Παππας Άπόστ. 1932—1933.
Μητάκος Νικόλαος 1934—1936.

θ’ άπετέλει άντίθεσιν πρός τήν μετριοφροσύνην καί 
τό άθόρυδον, μεθ’ οό είργάσθησαν άπαντες οί ανωτέρω 
πολιτικοί άνδρες, ή προσπάθεια λεπτομερούς έξιστορή- 
σεως τής δράσεως ενός έκάστου. Αλλά θά ήτο αδικία, 
εάν περελείπομεν νά έξάρωμεν δτι άπαντες άνευ ουδε- 
μιδς έξαιρέσεως άφωσιώθησαν εις τήν έξυπηρέτησιν των 
κοινών συμφερόντων μετά ζήλου, ανιδιοτέλειας καί άμε- 
ρίστου ενδιαφέροντος. Ή σημερινή έπίζηλος καί λαμπρά 
θέσις τής έπαρχίας Άλμυροΰ καί ιδιαιτέρως τής πρω- 
τευούσης ταΰτης, ή κοινωνική πρόοδος καί πολιτισμένη 
αυτής έμφάνισις, τά έργα καί ή σφριγώσα ζωή του τό
που είναι έργον των ανωτέρω πολιτικών άνδρών, ο'ίτινες 
έθυσίασαν ο,τι εΐχον, είργάσθησαν δσον ήδύναντο καί 
κατέλιπον πρός τούς έπιγενομένους παράδειγμα αγά
πης καί άφοσιώσεως πρός τήν πατρίδα άξιον μιμήσεως 
καί θαυμασμού. Πάντες έξήλθον τής πολιτικής κονίστρας 
πτωχότεροι άφ’ δ,τι είσήλθον. Πάντες έξετέλεσαν πιστώς 
καί εϋόρκως τό πρός τήν πολιτείαν καθήκον.

’Αναμνηστικά μετάλλια των άγώνων Κρόκια

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Διά τήν σύνταξιν τής παρούσης μελέ
της έλήφθησαν ύπ’ οψιν αί άποσταλεΐσαι μελέται των 
κ. κ. Νικολάου Γιαννοπούλου, αρχαιολόγου, καί Γεωργίου 
Οίκονρμοπούλου ή Ζάχου, δημοδιδασκάλου συνταξιούχου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΤΤΑΛΤΑΤΖΗΣ
Έγεννήθη έν Σμύρνη τό έτος 1865. 
Διδαχθείς τά έγκύκλ\α μαθήματα εις 
την Εύαγγελιικήν Σχολήν τής Σμύρ
νης, έσπουδασε κατόπιν νομικά εις τό 
έν Άθήναις ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον. 
Ύπηρέτησεν έπί τινα χρόνον είς τήν 
έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικήν 
πρεσβείαν, είτα διωρίσθη Νομάρχης. 
Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν 
τής χωράς έ£,ελέγη πλειοτάκις βου-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ
Καταγόμενος έκ Νέας Μιτζέλης, δισέγγονος 
του άγωνιστοΟ Δη μητριού Καλαμίδα. Είσα- 
χθείς είς τήν Σ χολήν Δοκίμων τό έτος 1 886, 
έξήλθε σημαιοφόρος τφ 1895, διατρέξας δέ 
εύδοκίμως όλους τούς βαθμούς τής Ιεραρ
χίας μέχρι τού 1915, προήχθη είς πλοίαρχον. 
’Έλαβε μέρος εις όλους τούς πολέμους, ένθα 
καί διεκρίθη διά τό θάρρος του καί τήν ψυ
χραιμίαν, ήτις τόν διέκρινεν. Άπεστρατεύθη 
έπί Κυβερνήσεως Βενιζέλου. Άναμιχθείς είτα 
είς τήν πολιτικήν έξελέγη βουλευτής τοΰ Νο
μού Εύβοίας τό έτος 1 920. Άπεβίωσε τό 1 928.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Έγεννήθη έν Νέςι Μιτζέλη τό έτος 1858. 
Κατετάγη είς τόν στρατόν τό έτος 1880. Με- 
τέσχεν δλων των πολέμων άπό τό 1897, ένθα 
διέπρεψεν ώς άξιωματικός. Ώς άντισυνταγ
ματάρχης διοικητής του 1ου τάγματος Εύζώ- 
νων μετέσχε των μαχών Έλασσώνος, Σα- 
ρανταπόρου καί Όστροβου (Λειψίστας), ένθα 
καί έτρααματίσθη. Κατά τό 1915 έως τό 1917 
ήτο Μέραρχος τής XII Μεραρχίας καί κατά 
τό 1920 έχρημάτισε Στρατιωτικός Διοικητής 
Θεσσαλίας. Άπεστρατεύθη 'Υποστράτηγος 
καί άπεβίωσεν έν Άθήναις τό έτος 1922.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
‘Εκ Νέας Μιτζέλης τής έπαρχίας Αλμυρού. 
Καταταγείς είς τό σώμα της Χωροφυλακής 
είς ήλικίαν 1 8 έτών, διέπρεψεν εις τήν σταδιο
δρομίαν του, καθέξας όλους τούς βαθαους 
τής Ιεραρχίας έπαξίως, άπεστρατεύθη δε μέ 
τόν βαθμόν τού Υποστρατήγου, τυχών πλεί- 
στων παρασήμων διά τάς έξοχους υπηρεσίας 
του. Είτα άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν 
έξελέγη κατ’ έπανάληψιν βουλευτής τής 
έπαρχίας Αλμυρού μέχρι τού θανάτου του 
τό 1 930. Διετέλεσεν ’Έφορος τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας των θεσσαλών.

λευτής τής Έπαρχίας Αλμυρού, έξυ- 
πηρετήσας ταύτην ποικιλοτρόπως. Τφ 
1908 κατά πρώτον έγένετο υπουργός 
τών Εξωτερικών καί τώ 1915 ύπουρ- 
γός τής Συγκοινωνίας. Είτα άπό τού 
1921 έχρημάτισεν υπουργός τών Εξω
τερικών έπί διαφόρων Κυβερνήσεων 
μέχρι τού 1922, ότε έκραγείσης τής 
Έπαναστάσεως τού 1922 συνελήφθη 
καί κατεδικάσθη είς θάνατον τφ 1922.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
Έκ Σούρπης, γεννηθείς τό έτος 1865. Κατε
τάγη είς τόν στρατόν τό 1883 καί έξήλθεν 
άνθυπολοχαγός τό 1891 έκ τής Σχολής *Υπα- 
ξιωματικών. Μετέσχεν όλων τών πολέμων, 
τραυματισθείς είς τήν μάχην τού Λαχανα. 
Διεκρίθη διά τόν ήρωϊσμόν του καί τήν σύ- 
νεσίν του είς τήν Μικρασιατικήν Εκστρα
τείαν κατά τάς μάχας Άφιόν Καραχισάρ, 
Έσκή Σεχήρ καί πέραν τού Σαγγαρίου. Μέ
ραρχος ών τής Σιδηράς Μεραρχίας τών θεσ
σαλών. Άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν τού Υ
ποστρατήγου το έτος 1922 ότε καί άπεβίωσεν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Πρόσφυξ έκ Βουλγαρίας, άπό μικρας ήλικίας 5 ετών, έγκατεστάθη έν 
'Αλμυρώ τής Θεσσαλίας, όπου καί έξεδηλώθη το έξοχον ζωγραφι
κόν του' τάλαντον. θεωρείται θεσσαλός καί είνε ό κορυφαίος των 
συγχρόνων ‘Ελλήνων ζωγράφων πανελληνίου φήμης, έκτελέσας περί
φημα έργα ζωγραφικής καί δημιουργήσας ιδίαν τεχνοτροπίαν. Εις τόν 
Γεώργιον Γουναρόπουλον άνετέθη ή διακόσμησις της μεγάλης αιθού
σης του νέου άνοικοδομηθέντος Δημαρχιακού Καταστήματος των 
Αθηνών. Περί των έργων του άπό δεκαετίας έχουν άσχοληθή οί έγ- 
κριτώτεροι καί διαπρεπέστεροι των «κριτικών, έγκωμιαστικώτατα καί 
ευφημότατα. Κατωτέρω δημοσιεύομεν έν έκ τών καλλιτέρων του έργων.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ : ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΣΤΑ ΘΕΤΤΑΑΟΥ : ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΤΤΑΛΟΣ
Κατάγεται έκ του χωρίου Νέας Μιτζέλης τής Επαρχίας 'Αλμυρού. 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς είς τήν κωμόπολιν ‘Αλμυρόν «καί 
εις τόν Βόλον μετέδη είς ’Αθήνας καί έσπούδασεν είς τήν Άνωτάτην 
Σχολήν Καλών Τεχνών τού Πολυτεχνείου. ’Εμπνευσμένος καλλιτέχνης 
έξετέλεσε διάφορα έργα ζωγραφικής καί έξέθεσε τοιαΰτα δύο φοράς 
είς τήν Διεθνή "Εκθεσιν Θεσσαλονίκης μέ τούς έλευθέρους καλλιτέ- 
χνας καί^τελευταια άντεπροσωπεύ&η μέ δύο' καλλιτεχνικά έργα του είς 
τήν έν τώ Ζαππείω τών ’Αθηνών Καλλιτεχνικήν "Εκθεσιν. Τό άνωτέρω 
δημοσιευόμενον έργον του θεωρείται έκ τών καλλιτέρων, άπεικονίζει 
δέ ένα γραφικό δρομάκι του χωρίου "Αγιος Λαυρέντιος του Πηλίου.
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άλμυρώ τώ 1844. Έσπού- 
δασεν έν Χάλκη και Μασσαλία έμπορικά 
καί νομικά. Διετέλεσε μέλος τής Επι
τροπής των Δυνάμεων προς διευθέτησιν 
τών διαφορών μεταξύ των έπαναστατη- 
μένων συμπατριωτών του καί τών ’Οθω
μανών. Έξελέγη κατ’ έπανάληψιν βουλευ
τής καί Δήμαρχος 'Αλμυρού. Έτιμήθη δια 
του Χρυσού Σταυρού τών 'Ιπποτών τού 
Β. Τ. τού Σωτήρος. Άπεδίωσε τώ 1918.

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Έξ ’Αλμυρού, άνήρ συνετός καί φιλό- 
πατρις, έξυπηρέτησε ποικιλοτρόπως τά 
κοινά τής ’Επαρχίας 'Αλμυρού τόσον έν 
τη ιδιωτική του ζωή δσον καί ώς βου
λευτής. Αναμιχθείς εις τήν πολιτι
κήν ζωήν τού τόπου, έξελέγη πρώτος 
βουλευτής τής ’Επαρχίας μετά τήν προ- 
σάρτησιν τής Θεσσαλίας κατά τό έτος 
1881, παρασχών ώς τοιοΰτος πλείστας 
ύπηρεσίας πρός τήν έπαρχίαν 'Αλμυρού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη έν Σούρπη τού Αλμυρού, άνα- 
μιχθείς είς τήν πολιτικήν έξελέγη βουλευ
τής κατά τάς έκλογάς τού 1910. Έν συνε
χείς έχρη μάτισε βουλευτής τού νομού Λα
ρίσης μέγρι τού έτους 1920, τιμηθείς κατ’ 
έπανάληψιν υπό τών συμπολιτών του τής 
Επαρχίας 'Αλμυρού διά τήν κοινωφελή 
δράσιν του, τής όποίας μνημεία δείκνυν- 
ται έν τή Επαρχία του. "Ηδη έξασκεΐ 
τό δικηγορικόν έπάγγελμα έπιτυχώς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Έκ Σούρπης τής Επαρχίας Αλμυρού. 
Δραστήριος καί φιλοπρόοδος, είργάσθη 
έπωφελώς διά τήν πατρίδα του. Είς τά 
φιλανθρωπικά του αισθήματα καί τήν με
γαλοψυχίαν του εύρισκεν άνακουφισιν κά
θε άνάγκη καί δυστυχία τών συμπολιτών 
του. ’Αναμιχθείς είς τήν πολιτικήν τού 
τόπου έξελέγη βουλευτής κατά τήν ’Ανα
θεωρητικήν Έθνοσυνέλευσιν τό έτος 1910, 
άναδειχθεις πολιτικός παράγων του τόπου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΩΝΟΣ
Άνήρ συνετός, άγαθός καί φιλόπατρις, 
άγόμενος άπό αισθήματα φιλοπρόοδα 
διά τήν ’Επαρχίαν του καί διά τήν έν 
γένει γεωργικήν κίνησιν τής Επαρχίας. 
Έδρασεν έν Άλμυρώ, πρωτοστατήσας είς 
πάσαν προοδευτικήν έξέλιξιν τής γεωρ
γίας έν τή περιφερείς ταύτη. Οί συμπα- 
τριώται του έξέλεξαν τούτον βουλευτήν 
τής ’Επαρχίας των κατά τήν πρώτη ν 
’Αναθεωρητικήν Βουλήν του έτους 1910.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Πλατάνου Αλμυρού, σπουδάσας είς 
τό έν Άθήναις ’Εθνικόν καί Καποδι- 
στριακόν Πανεπιστήμιον ’Ιατρικήν. Διε- 
τέλεσε Δήμαρχος τού τέως Δήμου Πλα
τάνου καί βουλευτής Λαρίσης, έξυπη- 
ρετήσας τήν Έπαρχίαν ποικιλοτρόπως. 
Έξασκεΐ οιλανθρώπως καί άφιλοκερδώς 
τό έπάγγελμα τού ιατρού, άπολαμδάνει 
δε τής άμερίστου καί ειλικρινούς άγά- 
πης καί έκτιμήσεως τών συμπολιτών του.

ΤΡΙ ΑΝ Τ ΑΦΥΛΛΟΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άλμυρώ τό έτος 1853. Έ- 
σπούδασεν έν τή Μεγάλη Σχολή τής Χάλ
κης τά έμπορικά καί οικονομικά, ήσκησε δέ 
τό έπάγγελμα τού τραπεζίτου, άποδλέπων 
είς τήν μετ’ άνιδιοτελείας έξυπηρέτησιν 
τών άγροτών. Διετέλεσε Πρόεδρος τής 
Κοινότητος Αλμυρού τώ 1914, ώς καί βου
λευτής κατά τά έτη 1915 καί 1916. Άπε- 
δίωσε τώ 1 929, καταλιπών καί κληροδότη
μα πρός ιδρυσιν Γυμναστηρίου έν 'Αλμυρώ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Έξ Αλμυρού, ιατρός έκ τών έπιφανεστέ- 
ρων τής Επαρχίας, σπουδάσας είς τό 
έν Άθήναις Εθνικόν καί Καπαδιστρια- 
κόν Πανεπιστήμιον. Έξασκεΐ ήδη τό 
έπάγγελμά του μετά ζήλου καί άφοσιώ- 
σεως άφιλοκερδώς. Αναμιχθείς είς τήν 
πολιτικήν ζωήν τού τόπου έξελέγη βου
λευτής τής ’Επαρχίας Αλμυρού κατά τήν 
Β' Αναθεωρητικήν Έθνοσυνέλευσιν τώ 
1910, προσέφερε δέ πλείστας υπηρεσίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΣ
Διετέλεσε βουλευτής τής Επαρχίας Αλ
μυρού καί τή ένεργεία του έχένοντο πλεΐ- 
στα δσα κοινωφελή έργα είς τήν Έπαρ
χίαν ταύτην. Ώς μέλος τής Κοινοβουλευ
τικής ’Επιτροπής τού άγροτικοΰ Γίόμου 
είσηγήθη καί προσετέθη διάταξις, καθ’ 
ήν έπετράπη ή άπαλλοτρίωσις έπί έκτά- 
σεων κεκαλυμμένων ύπό άγριελαιώνων, 
έπί σκοπφ έγκεντρισμού. Άσχολεΐται 
ήδη είς γεωργικάς έκμεταλλεύσεις.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
Υιός τού Γεωργίου Μπαλτατζή, έσποόδα- 
σε νομικά είς τό Εθνικόν καί Καποδι- 
στριοοκόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Μετά 
τον θάνατον τού άειμνήστου πατρός του 
άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν τής 
χώρας ήρχισε πολιτευόμενος έν τή Επαρ
χία Αλμυρού καί έξελέγη βουλευτής τού 
Ν* Λαρίσης κατά τό 1936. Έξυπηρέτησε 
τήν Έπαρχίαν κατά τό όλιγοχρόνιον 
διάστημα τής βουλευτείας του πολλαπλώς.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ
Έγεννήθή έν Άλμυρφ τφ 1890. Άνηγο- 
ρεύθη διοάκτωρ τής Ιατρικής έν έτει 
1911 και έξασκεΐ τό έπάγγελμα τοϋ ια
τρού έπιτυχώς. Άνεμίχθη τό πρώτον εις 
τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ τόπου τω 1934, 
δτε έξελέγή πλειοψηφών Κοινοτικός Σύμ
βουλος και είτα Πρόεδρος του Κοινοτι
κού Συμβουλίου 'Αλμυρού, παρέσχε δέ 
τη Κοινότητι πλείστας υπηρεσίας δια τής 
δΐοκνου καί φιλοπροόδου δράσεώς του.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Υιός τού Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης Ίωάννου Δροσοπουλου. ‘Αρτιωτάτης 
μορφώσεως καί εύρείας έγκυκλοπαιδικής 
καταρτίσεως. Έσπούδασε γεωπόνος μη
χανικός έν Γερμανία καί έφήρμοσεν έπι- 
στημονικάς μεθόδους έπιτυχείς εις τό έν 
Γαρδικίω Κρεμαστής Λαρίσης κτήμα του. 
Άναυιχθείς εις τήν πολιτικόν ζωήν 
έξελεγη βουλευτής τής Επαρχίας 'Αλ
μυρού, έξυπηρετήσας ταύτην τα μέγιστα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθή έν Γούρςι τω 1810. Τάς έγκυ- 
κλίους σπουδάς του έπεράτωσεν έν Κων- 
σταντινουπόλει. Εγκατασταθείς μονίμως 
έν ‘Αλμυρω τω 1840, άπήλαυε μεγάλης 
έκτιμήσεως παρά τής τουρκικής Διοική- 
σεως. Τφ 1 844 ή Επισκοπή Λαρίσης διώ- 
ριαε τούτον Επίτροπον αύτής έν τη Έ- 
παρχίςι Αλμυρού. Είργάσθη φιλανθρωπως 
ένισχύων ήθικώς καί ΰλικώς τούς συμ- 
πατριώτας του. Άπεδίοασε τό έτος 1878.

ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
Έκ Πλατάνου τής Επαρχίας Αλμυρού, 
γεννηθείς τω 1818. Πατήρ τού άειμνή- 
στου στρατηγού ’Αθανασίου Φράγκου. 
Έλαβε μέρος είς τάς έπαναστάσεις 
τής Θεσσαλίας των έτών 1854 καί 1878. 
Κατά τήν έπανάστασιν τού 1878 ώς 
όπλαρχηγός ήγοόμενος 80 Σουρπιωτών 
έξεπόρθησε μετά τού άρχηγού Βελέντζα 
τήν Μονήν πενιάς, κατεχομένην ύπό 
των Γκέκηδων. Άπέθανε τό έτος 1906.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Νέας Μιτζέλης τής έπαρχίας Αλμυ
ρού έσπούδασε τήν Ιατρικήν έν τω Έθνι- 
κφ καί Καποδιστριακω Πανεπιστήμια) Α
θηνών. Καταταγεις είς τον στρατόν άνήλ- 
θε μέχρι τού βαθμού τοΰ άρχιάτρου, δια- 
κριθείς καθ’ ολους τούς πολέμους, παρα- 
σχών πολυτίμους ύπηρεσίας μέ τήν έπιστη- 
μονικήν του ικανότητα καί τήν μεγάλην 
του πείραν. Έπαρασημοφορήθη διά πλεί- 
στων παρασήμων. Άπεδίωσε τω 1918.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΗΣ
Έκ Νέας Μιτζέλης, γεννηθείς τω 1870. 
Καταταχθείς είς τόν στρατόν άνήλθε μέ
χρι τού βαθμού τοΰ Άντισυνταγματάρ- 
χου. Διεκρίθη είς δλους τούς πολέμους 
οιά τήν γενναιότητά του και σύνεσίν του. 
Έπαρασημοφορήθη διά πλείστων παρα
σήμων διά τάς έξαιρετικάς ύπηρεσίας, άς 
προσέφερε τή πατρίδι, ήτο έκ των άριστων 
σκοπευτών τυχών κατά τούς σκοπευτικούς 
άγώναςα' βραδεΐον. Άπέθανε τφ 1928.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗΣ
Έξ Αλμυρού τής Θεσσαλίας. Καταταγεις 
εις τόν στρατόν διήλθεν δλους τούς βαθ
μούς τής Ιεραρχίας μέχρι τοϋ βαθμού 
τού συνταγματάρχου, μετασχών δλων 
των πολέμων, ένθα διέπρεψε και έτραυμα- 
τίσθη. Έπαρασημοφορήθη διά πλείστων 
παρασήμων λόγφ των έξαιρετικών καί πο
λυτίμων ύπηρεσιών. Μετασχών τού κινή- 
μοττος Λεοναρδοπούλου-Ζή ρα κατεδικάσθη 
εις θάνατον, άλλ’ ήμνηστευθη μετέπειτα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έγεννήθή έν Κωκωτοΐς τής Έπαρχίας 
Αλμυρού. Καταταχθείς είς τόν στρατόν 
καί είς τό σώμα τοΰ πυροβολικού διήλθεν 
δλους τούς βαθμούς τής Ιεραρχίας μέχρι 
τού βαθμού τοΰ άντι συνταγματάρχου. 
Έλαβε μέρος εις δλους τούς πολέμους, 
ένθα διέπρεψε διά τήν γενναιότητά του 
καί τήν μεγάλην του τόλμην. Έτυχε 
πλείστων παρασήμων διά τάς έξαιρετι- 
κάς του ύπηρεσίας πρός τήν πατρίδα του.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ
Έκ Βρυναίνης τής έπαρχίας J Αλμυρού, 
σπουδάσας τήν ’Ιατρικήν έν τφ Έθνικφ 
Πανεπιστημίφ, έξήσκησε τό έπάγγελμα 
τοΰ ιατρού έπιτυχώς έν Άλμυρφ καί 
Ρόλω. Έλαβε μέρος είς τήν Έπανάστα- 
σιν τοΰ 1878 ύπό τάς διαταγάς τού 
Ίωάννου Βελέντζα, μετασχών δλων τών 
συμπλοκών -καί μαχών αΐτινες διεξήχθη- 
σαν περί τόν Πλάτανον, διακριθείς διά 
τήν γενναιότητά τού καί τό θάρρος του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Έξ Αλμυρού τής Θεσσαλίας, γεννηθείς 
τό έτος 1878. Μετά τάς σπουδάς του έντφ 
Διδασκαλείω διωρίσθη δημοδιδάσκαλος 
είς τόν Αλμυρόν καί άνεμίχθη είς τήν 
συνεταιριστικήν κίνησιν. Διετέλεσε Γενι
κός Επιθεωρητής τών γεωργικών συνε
ταιρισμών είς τήν Αγροτικήν Τράπεζαν. 
Ή πολυσχιδής δρασις του άφήκεν άπτά 
Αποτελέσματα είς τόν σύγχρονον έλληνι- 
κόν συνεταιρισμόν. Άπέθανε τφ 1933.

— χ 288

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:12 EEST - 34.211.113.242



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤΑΝΑΓΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έξ Άλμυρου τής Θεσσαλίας, άνήρ άγα- 
θός καί φιλόπατρις, ένδιεφέρθη τα μέγι
στα διά τήν -πρόοδον τής Ιδιαιτέρας του 
πατρίδος. Διά τά ώς άνω προτερήματά 
του οΐ συμ-πολΐται του τιμής ένεκεν έξέ- 
λεξαν αύτόν -πρώτον δήμαρχον τής κωμο
πόλεως Άλμυρου μετά τήν προσάρτησιν 
τής Θεσσαλίας κατά τό έτος 1882-1883, 
έξηκολούθησε δέ έκλεγόμενος τοιουτος 
έττί σειράν έτών άπό τό έτος 1891-1899.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άλμυρφ τής Θεσσαλίας τό 
έτος 1850, έσπούδασε δέ έν Χάλκη έμπο- 
ρικά. Διετέλεσε Δήμαρχος Άλμυρου άπό 
τοΟ 1887-1891. Τήν 22 Μαΐου 1890 τφ 
άπενεμήθη ό άργυροΰς Σταυρός των 'Ιπ
ποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σ ω- 
τήρος. Διετέλεσε προσέτι έτίτιμος Πρόε
δρος ή μέλος διαφόρων κοινωφελών Σωμα
τείων τοΰ Άλμυρου ώς καί ένίων τής λοι
πής'Ελλάδος. Άπέθανε πτωχός τφ!897.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έξ Άλμυρου τής Θεσσαλίας. Ή κοινω
νική του δρασις καί ή φιλοπατρία διά 
τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα τόν Αλμυρόν 
έξετιμήθησαν δεόντως παρά τών συμπα
τριωτών του, δι’ δ ικαί εξέλεξαν τοΰτον 
δήμαρχον Άλμυρου άπό τό 1899-1903. 
Κατά τήν θητείαν τής δημαρχιακής του 
περιόδου έπέδειξε μεγάλον ενδιαφέρον 
δια τά συμφέροντα τής πόλεως Άλμυ
ρου καί έν γένει τών συμπατριωτών του.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ
Έξ Άλμυρου τής Θεσσαλίας καί ώκ τών 
έγκριτωτέρων οίκογενειών. Ενδιαφερόμε
νος διά τήν πρόοδον τής Ιδιαιτέρας του 
πατρίδος άνεμίχθη είς τήν πολιτιικήν κίνη- 
σιν τής κωμοπόλεως, έκλεγείς τό πρώτον 
Πρόεδρος τής Κοινότητος Άλμυρου κατά 
τό 1915-1916, έπανεκλεγείς δέ τοιουτος 
κατάτό 1919-20. ΈπΙ τής προεδρίας του 
έγένοντο πλεΐστα κοινοτικά έργα. Εξυπη
ρέτησε τούς συμπολίτας του ποικιλοτρόπως.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΡΦΗΣ
Έγεννήθη έν Λάσπη Ευρυτανίας τφ 1 864 
καί ένυμφεύθη έν Άλμυρφ, ένθα έγκατε- 
στάθη. Καταταγείς είς τόν Στρατόν άπε- 
στρατεύθη τώ 1918 ώς άνθυπολοχαγός. 
Συμμετέσχεν είς τόν Μακεδονικόν άγώνα 
ώς όπλαρχηγός. Έτραυματίσθη είς τόν 
Ελληνοτουρκικόν πόλεμον του 1912 είς 
τόν δεξιόν βραχίονα. Διετέλεσε Πρόεδρος 
Κοινότητος Άλμυρου άπό τό 1917-1919. 
Άπεβίωσεν έν Λάσπη Ευρυτανίας τφ 1919.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έγεννήθη είς Πλάτανον τής Επαρχίας 
Άλμυρου τώ 1877. Έγκατεστάθη είς 
Αλμυρόν άπό τοΟ έτους 1904. Διά τήν έρ- 
γατικοτητά του καί τόν δραστήριον χα
ρακτήρα του έξετιμήθη άπο τούς συμπο- 
λίτας του καί έξελέγη Πρόεδρος τής Κοι- 
νότητος Αλμυρού άπό του 1921-1922. Με- 
τέσχεν έπί σειράν έτών είς τήν διοίκησιν 
τοΟ μεγάλου Γεωργικού Πιστωτικού Συνε- 
ταιρισμοθ Άλμυρου. Άπεβίωσε τφ 1937.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΧΑΡΙΣΗΣ
Έγεννήθη έν Κατωχωρίω Πηλίου τό 
έτος- 1871. Έγκατεστάθη είς Αλμυρόν 
άπό του έτους 1898. Τφ 1925 έξελεγη 
Πρόεδρος Κοινότητος Άλμυρου καί διε- 
τέλεσε τοιουτος μέχρι τοΰ 1927. Έκτοτε 
μετέχει άνελλιπώς του Κοινοτικού Συμ
βουλίου ώς Σύμβουλος παρέχων πλείστας 
υπηρεσίας τη Κοινότητι. Άπό τής Ιδρύ- 
σεως τοΰ Γυμνασίου Άλμυρου μέχρι σήμε
ρον είναι μέλος τής Σχολικής Εφορείας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έξ Άλμυρου, άγαπώμενος καί έκτιμώ- 
μενος άπό όλους τούς συμπατριώτας 
του διά τούς εύγενεΐς τρόπους καί τήν 
καλοκάγαθον ψυχήν του. Άναμιχθείς καί 
οδτος είς τήν πολιτικήν κίνησιν τής κω
μοπόλεως έξελέγη παρά τών συμπολιτών 
του Πρόεδρος τής Κοινότητος Άλμυ- 
ροΰ κατά τό έτος 1926-192/, ένδιαφερ- 
θείς τά μέγιστα διά τήν πρόοδον τής Κοι- 
νότητος. Άπέθανε νεώτατος έν Άλμυρφ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΣ
Έξ Άλμυροΰ, άνήρ καλοκάγαθος καί συ
νετός, κατέχων έν Άλμυρφ καλλίστην 
κοινωνικήν θέσιν, έκτιμώμενός παρά τών 
συμπολιτών του. Άναμιχθείς είς τήν πο
λιτικήν ζωήν τής κωμοπόλεως έξελέγη 
κατά πρώτον Πρόεδρος τής Κοινότητος 
Αλμυρού κατά τά έ*πι 1928-1929 καί είτα 
1932-1933, παρασχών διά τής δραστηριό- 
τός του καί φιλοπατρίας του πλείστας 
δσας κοινωφελείς υπηρεσίας τη Κοινότητι.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Έγεννήθη τό έτος 1877 έν Δοβρινόβω 
(’Ηπείρου). Έγκατεστάθη έν Άλμυρφ τω 
1 887. Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν 
τής κωμοπόλεως έξελέγη τό πρώτον Κοιν. 
Σύμβ. τφ 1927. Διετέλεσε Πρόεδρος άπό 
τοΰ 1929 μέχρι τοΰ 1931 και άργότερον 
τφ 1933 έπί τι διάστημα ώς πλειοψηφών 
Σύμβουλος. Άπό τοΰ 1934 μέχρι σήμε
ρον είνε Κ οινοτ. _ Σ ύμβουλος τυγχάνων 
τής έκτιμήσεως τών συμπατριωτών του.
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ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη καί άπεδίωσεν έν Σούρπη εις 
ηλικίαν 68 έτών. Λόγω τής τιρός τα κοινά 
άψοσιώσεώς του έχρημάτισε Δήμαρχος 
του τέως Δήμου Πτελεατών του Νομού 
Λαρίσης έπί 24 συνεχή έτη, άνευ άντιπά- 
λου ύποψηφίου κατά τάς έκάστοτε δημο- 
τικάς έκλογάς. Ή κοινωφελής δράσις του 
καί το μειλίχιον του χαρακτήρος του 
κατέστησαν τούτον δημοφίλέστατον καί 
άγαπητότατον καθ’ δλην τήν ζωήν του.

ΡΙΖΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Έγεννήθη έν Άλμυρω τώ 1879. Έξα- 
σκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ παραγγελιοδόχου. 
"Εφορος Εμπορικής Σχολής Βόλου καί 
Πρόεδρος τοΰ ’Αδελφάτου Άχιλλοπου- 
λείου Νοσοκομείόυ Βόλου. Διά των τιμη
τικών τούτων θέσεών του παρέσχε πολυ
τίμους καί άνεκτιμήτο.υς υπηρεσίας εις 
τούς κατοίκους καί συμπατριώτας του τής 
επαρχίας Άλμυροΰ, καί διά τούτο τυγχά
νει καί τής άπεριορίστου έκτιμήσεώς των.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άλμυρω τό έτος 1 856. Έξα- 
σκ<ήσας τό έπάγγελμα τοΰ έμπορου έπί 
σειράν έτών έπιτυχώς έν Αλεξάνδρειά 
τής Αίγύπτου έδωκε μεγάλην ώθησιν εις 
τήν έν Αλεξάνδρειά έξαγωγήν θεσσα- 
λικών καπνών καί δ ή τών τής Επαρχίας 
Άλμυροΰ, τών μέχρι τότε άγνώστων έν 
Αίγύπτω. Εις κάθε κοινωφελή καί έθνι- 
κήν κίνησιν τής Επαρχίας ήτο τό δρών 
πρόσωπον. Άπέθανε κατά τό έτος 1932.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άλμυρω τώ 1902. Έγένετο 
πτυχιουχος Νομικής τώ 1927. Διωρίσθη 
Δικηγόρος παρά τώ Πρωτοδικεία) Βόλου 
τώ 1929. Έξελέγη Κοινοτικός Σύμβουλος 
τής Κοινότητος Άλμυροΰ καί άπό τό 
1936 διατελεΐ Αντιπρόεδρος αύτής. Έ- 
πρωτοστάτησεν εις τήν ϊδρυσιν φιλανθρω
πικού Σωματείου ύπό - τήν έπωνυμίαν 
«Φιλόπτωχος Αδελφότης- Άλμυροΰ», ής 
άπό τοΰ Μαΐου 1937 τυγχάνει Πρόεδρος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Έκ Νέας Μιτζέλης τής Επαρχίας Άλ
μυροΰ. Άκολουθήσας τόν έκπαιδευτικόν 
κλάδον έγένετο εις έκ τών άριστων έκ- 
παιδευτικών λειτουργών τής Θεσσαλίας, 
διαμορφώσας διά τής μεθοδικής δίδασκα 
λίας του όλόκληρον γενεάν θεσσαλοπαί- 
δων. Διήλθεν δλους τούς βαθμούς τής 
ύπηρεσιακής ιεραρχίας λίαν έπιτυχώς 
καί διετέλεσεν έπί σειράν έτών πρώτος 
Γυμνασιάρχης του έν Βόλω Γυμνασίου.

b

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη ;έν Πλατάνω τής Επαρχίας 
Άλμυροΰ τώ-1 875 έγκατεστάθη δε έν Άλ- 
μυρώ άπό-τοΰ 1880. Άποφοιτήσας έκ του 
Διδασκαλείου Λαρίσης διωρίσθη τω 1 894 
εις τό. έν Άλμυρω Δημοτικόν Σχολεΐον 
καί ύπήρέτησεν έν αύτώ' έπί 40ετίαν. Έκ 
τών ιδρυτών τής Φιλάρχαιου Εταιρείας 
«’Όθρυς» ικαί έκ τών ιδρυτών τής Φι
λαρμονικής Άλμυροΰ. 'Υπήρξεν ό άρ- 
χηγός τών άθλην.κών άγώνων Κρόκια.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Έξ Άλμυροΰ τής Θεσσαλίας, υιός τοΰ 
Αθανασίου Σπυριδάκη, μετά τάς έγκυ- 
κλίους του σπουδάς ήκολούθησε τόν έκπαι- 
δευτικόν κλάδον. Έδίδαξεν έπί σειράν 
έτών ώς δημοδιδάσκαλος καί διηύθυνεν 
έπί πολλά έτη τό α' έξατάξιον Δημοτικοί’ 
Σχολεΐον Βόλου. Έξέδωκε πλεΐστα σχο
λικά βιδλία καί διετέλεσε γραμματεύς 
τοΰ τμήματος τής'Ιστορικής και Λαογρα- 
φΐκής Εταιρείας τών θεσσαλών έν Βόλω.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Έξ ’Ηπείρου, έγκατασταθείς έν Άλμυρω 
τής Θεσσαλίας. Διετέλεσεν έπί σειράν έτών 
Δήμοοιδάσκαλος έκ τών άριστων. Συγγρα- 
φεύς τής άρχαίας καί μεσαιωνικής ιστο
ρίας τής Θεσσαλίας, έδημοσείυσε πλεί- 
στας ίστορικάς, άρχαιολογικάς καί λαο- 
γραφίκά^ μελέτας περί τής Θεσσαλίας. 
Έκ τών ιδρυτών τής έν Άλμυρω Φι
λάρχαιου Εταιρείας «’Όθρυς» καί τοΰ 
Αρχαιολογικού Μουσείου τοΰ Άλμυροΰ.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙ ΑΝ ΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ
Έκ Βρυναίνης τής Επαρχίας Άλμυροΰ, 
γεννηθείς τό έτος 1910. Μετά τάς έγκυ- 
κλίους σπουδάς του έν Άλμυρω έλαδε τό 
πτυχίον τοΰ Δημοδιδασκάλου. Άσχολεΐ- 
ται μέ τήν λογοτεχνίαν, δημοσιεύσας 
πλείστας λογοτεχνικάς μελέτας εις διάφο
ρα περιοδικά καί έφημερίδας. Συνέγρα- 
ψε μετά τοΰ συναδέλφου του Κ. Σ ακελ- 
λαρίου τό ύπό τής Ακαδημίας Αθη
νών βραδευθέν έργον του «Τό δάσος».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Έξ Άλμυροΰ, γεννηθείς τό έτος 1918. 
Μετά τάς γυμνασιακάς του σπουδάς λα- 
δών πτυχίον τοΰ Διδασκαλείου Καρπενη
σιού διωρίσθη Δημοδιδάσκαλος καί ύπη- 
ρέτησεν εις διάφορα σχολεία τοΰ Πηλίου. 
Άσχολεΐται μέ τήν λογοτεχνίαν δημοσι- 
εύων διαφόρους μελέτας εις περιοδικά 
καί έφημερίδας, τελευταίως δέ έξέδωκε 
μίαν ώραίαν ποιητικήν συλλογήν ύπό 
τόν τίτλον «Τό τραγοΰδι τοΰ Βουνού».
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ΔΗΜΟΣΘ. Δ. ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Έκ Σ ούρπης. Μετά τάς εγκυκλίους σπου- 
δάς του έν Σούρπη και Λαμία ένεγράφη 
εις τό Πανεπιστήμιον καί έλαδε τό πτυ- 
χίον τής Νομικής. Νέος προικισμένος άπο 
την φύσιν μέ σπάνια χαρίσματα ήγαπήθη 
καί έξετιμήθη παρ’ δλων. Πλήν όμως σκλη
ρά μοίρα τον άφήρπασε νεώτατον, στε./η- 
σασα όλόκληρον την κοινωνίαν τής έπαρ- 
χίας των καλλιτέρων έλπίδων μεθ’ ών εί- 
χεν άποδλέψει εις τήν σταδιοδρομίαν του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗ ΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη έν Σούρπη τής έπαρχίας 'Αλ
μυρού. "Ανθρωπος δραστήριος καί έργα- 
τικός, άνεδείχθη είς έκ των σπουδαιοτέ- 
ρων παραγόντων τής ιδιαιτέρας του πα- 
τρίδος καί όλοκλήρου τής έπαρχίας Άλ- 
μυροΰ. ‘Ως Πρόεδρος έπί σειράν έτών 
τής Κοινότητος Σούρπης έπρωτοστάτησεν 
είς τήν κατασκευήν πλείστων κοινοτικών 
καί κοινωφελών έργων. Δαπάναις του δέ 
άνηγέρθη τό νεκροταφεΐον τής Σ ούρπης.

ΚΩΝΣΤ. Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
Έγεννήθη τώ 1868 έν Γούρρι. Έςελέγη 
τό πρώτον Δήμαρχος "Οθρυος τώ 1899. 
Έπανεξελέγη κατά τά έτη 1903, 1907 καί 
παρέμεινε Δήμαρχος μέχρι του 1914. Τώ 
1915 δέ έξελέγη Πρόεδρος τής Κοινότη- 
τος Πούρας. Τώ 1921 διωρίσθη 'Υποδιοι
κητής Άρκαδιουπόλεως (Λουλέ-Μπουργ- 
κάς) καί παρέμεινεν είς τήν θέσιν ταύτην 
μέχρι τοΰ 1922. Άργότερον έξελέγη καί 
πάλιν Πρόεδρος τής Κοινότητος Γουρας.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
Έγεννήθη τό έτος 1913 έν Γούρα τής 
έπαρχίας 'Αλμυρού. Έφοίτησεν είς τό Γυ- 
μνάσιον 'Αλμυρού μέχρι τού 1928. Έπιδο- 
θείς είτα είς τήν δημοσιογραφίαν ήρχισεν 
έκδίδων άπό τού Αύγούστου τού 1 933 άνελ- 
λιπώς τήν μικράν έδδομαδιαίαν έφημερίδα 
«Πρόοδος. Πρωτοπόρος πάσης κοινωνικής 
καί έθνικής κινήσεως, έξυπηρετεΐ κατά 
πολύ τήν πρόοδον τις Έπαρχίας του. 
Συνεργάτης τής έν Βόλω «Θεσσαλίας».

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Έξ ‘Αλμυρού, γεννηθείς τώ 1873. Έπιδο- 
θείς είς τήν δημοσιογραφίαν έξέδιδεν έν 
Άλμυρώ περιοδικώς τήν «Άχιλληΐδα», είς 
ήν έδημοσίευσεν άξίας προσοχής ίστορικάς 
μελέτας περί Θεσσαλίας. Επίσης διά 
τών θεσσαλικών έφημερίδων ήγωνίσθη 
διά τά θεσσαλικά ζητήματα. Πρωτοστά
της κάθε κοινωνικής καί έθνικής κινήσεως 
καί βαθύς μελετητής τής άρχαίας ιστο
ρίας τής Θεσσαλίας. Άπεδίωσε τώ 1938.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΔΑΡΗΣ
Γεννηθείς έν 'Αλμυρώ Θεσσαλίας τώ 1891, 
δημοσιογράφος άπό 25ετ(ας. Τήν δημο
σιογραφίαν ήκολούθησεν δτε ήτο άκόμη 
μαθητής Γυμνασίου έν Άθήναις. Έξέδιδεν 
έν Βόλω τώ 1912 τήν έδδομαδιαίαν Επι
θεώρησήν «Ό Πανταχοΰ Παρών». Έν Λα- 
ρίση τήν ήμερησίαν πρωϊνήν έφημερίδα 
«’Ατρόμητος», άπό τοΰ 1917 έως τό 1923 
καί έν Βόλω τήν ήμερησίαν πρωϊνήν έφη
μερίδα «Νέος Κόσμος» άπό τού 1933.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Σούρπη τού'Αλμυρού. Μετά 
τάς έγκυκλίους σπουδάς του έν Βόλω 
σπουδάσας νομικά διωρίσθη δικηγόρος έν 
Βόλω τώ 1917. Είσελθών είτα είς τον δι
καστικόν κλάδον άνήλθε μέχρι τού βαθμού 
τού Πρωτοδίκου. Έλαδε μέρος είς τον 
Μεγάλον Πόλεμον μετασχών καί τής έκ- 
στρατείας τής Ούκρανίας. Έτιμήθη διά 
τού πολ. σταυρού καί άριστ. άνδρείας. ’Ή
δη ύπηρετεΐ ώς Πρωτόδικης έν Άθήναις.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
Έκ Νέας Μιτζέλης τής έπαρχίας Αλμυ
ρού. Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς του 
άκολουθήσας τό Δημοσιοϋπαλληλικόν 
στάδιον καί προσληφθείς είς τό Γενι
κόν Λογιστήριον κατέλαδεν έξέχουσαν θέ
σιν έν τώ οικονομικά) κλάδω, διελθών 
δλους τούς βαθμούς τής ιεραρχίας μέχρι 
τού βαθμού τοΰ τμηματάρχου, δν έπαξία)ς 
κατέχει σήμερον. 'Υπηρετεί ήδη ώς τμη- 
ματάρχης παρά τώ Ελεγκτικά) Συνεδρία),

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ
Γόνος τής έκ Νέας Μιτζέλης τής έπαρ
χίας Αλμυρού ιστορικής οικογένειας των 
άγωνιστών Καλαμιδαίων. Έσπούδασε νο
μικά έν τώ Έθνικώ καί Καποδιστριαικιώ 
Πανεπιστήμια) ’Αθηνών καί έξήσκησε 
τό έπάγγελμα τού δικηγόρου έν Βόλω. 
Είτα άκολουθήσας τό οικονομικόν στά
διον κατέλαδεν έξέχουσαν θέσιν έν τώ 
‘Υπουργεία) τών Οικονομικών, άνελ- 
θών/ μέχρι τού βοιθμοΰ τού Διευθυντού.

ΦΡΑΓΚΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΟΥ
Έξ Αλμυρού τής Θεσσαλίας, άπόγονοο 
τής ιστορικής οικογένειας· Φράγκου καί 
άνεψιός τοΰ άειμνήστου στρατηγού ’Αθα
νασίου Φράγκου. Ένδιεφέρθη τά μέγι
στα διά τήν έπικράτησιν τών δικαιωμά
των τών παλαιών πολεμιστών, ύπέρ τής 
εύγενοΰς ίδιολογίας τών όποιων^ πολλά- 
κις καί έδημοσιογράφησε. Διετέλεσεν αν
τιπρόεδρος τής Ένώσεως τών έφέδρων 
Παλαιών Πολεμιστών τής Θεσσαλίας.
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