
«Ώς πολλάκις ύμΐν έγραψα, δέν έδέχθην την Λάρισαν ώς 
Δεσπότης νά δεσπόζω και νά θησαυρίζω, άλλ’ ώς Θεσσαλός 
πατριώτης νά κοπιάσω, και δαπανήσας έκ των έμών νά εύερ- 
γετήσω. Ό πατριωτισμός ούκ έα με όπως τάς οικονομίας μου 
καταβάλλω άλλαχοϋ είμή έν Θεσσαλία ής τέκνον είμί».

ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ
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«. . . Πρότερον μέν οόν και πόλεις ή σαν έν τοϊς έθνεσι τούτοις. . . Αΐγί- 
νιον δέ Τυμφαίων.. . καί πόλις Όξύνεια περί τον ’Ίωνα ποταμόν... 
πλησίον δέ καί Αίγινίου.. .καί αΐ τού ’Ίωνος εις τόν Πηνειόν συμδολαί.»

(Στράβωνος Γεωγραφικά, βιβλ. Ζ', κεφ. Ζ' 8 9).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Α' ΟΡΗ

Ή Επαρχία Καλαμπάκας πρός Δ. περιβάλλεται ύπό 
τής ξακουστής καί χιλιοτραγουδημένης Πίνδου, ή 
όποια χωρίζει την Θεσσαλίαν άπό τήν ’Ήπειρον. 
Κορυφαί σπουδαιότεραι τής Πίνδου κατά τήν επαρ
χίαν Καλαμπάκας είναι ή Ζ ι γ γ ί α, ό Λάκμων 
(Ζυγός) καί τό Περιστέρι (2100 μ.), ή υψηλότερα 
κορυφή τοΰ τμήματος τούτου, έξ οδ πηγάζουσιν άκτι- 
νοειδώς ώς άπό κέντρον πέντε κύριοι ποταμοί τής Ελ
λάδος: 1) Ή Βοϊοΰσα (Αώος), 2) ό Μηλιώτικος (πα
ραπόταμος Άλιάκμονος), 3) ό Πηνειός (Σαλαμπριά),
4) ό ’Άραχθος καί 5) ό ’Αχελώος (’Άσπρος). Μία των 
κορυφών τής Πίνδου είναι καί τό Ν. τής Καλαμπάκας 
καί ΝΔ. τών Τρικκάλων ύπερκείμενον Κ ε ρ κ έ τ ι ο ν 
δρος (Κοινώς Κόζιακας).

Πρός Β. περιβάλλεται ύπό τών γραφικωτάτων Χα- 
σιωτικών όρέων ή Χασίων, εις τά όποια ειχον έπί Τουρ
κοκρατίας τά λημέρια των περίφημοι άρματωλοί καί 
κλέφτες, οί Βλαχαβαΐοι, οΐ Ψυρραΐοι, οί Μανδαλαΐοι καί 
άλλοι. Ταδτα, παρά τά όποια κατά τόν άτυχή πόλεμον 
τοδ 1897 διεξήχθησαν αγώνες, καί δη παρά τό χωρίον 
Άσπροκκλησίαν, φέροντες τό δνομα «Έ πιχειρήσεις 
Χασίων» (πρβλ. ’Έκθεσιν τοΰ τότε Διαδόχου καί κα
τόπιν Βασιλέως Κωνσταντίνου), άποκλείουσι τήν διάβα- 
σιν έκ τοΰ δυτικοΰ τούτου μέρους τής Θεσσαλίας πρός 
τήν Μακεδονίαν καί είναι τό δριον μεταξύ αυτών, καθώς 
ήσαν προ τοΰ 1912, καί τό δριον Ελλάδος καί Τουρ
κίας πρός Β. έν τή έπαρχία ταύτη.

Τό πεδινόν μέρος τής Επαρχίας Καλαμπάκας είναι 
έλάχ ιστόν.

Β' ΠΟΤΑΜΟ I

Ποταμοί τής Επαρχίας Καλαμπάκας είναι :
A') Ό Αχελώος, ήτοι ό Άσπροπόταμος ή ’Άσπρος, 

δστις λέγεται έτσι άπό τις άσπρες πέτρες του, τά άσπρα 
χαλίκια του, καί δστις έδωκε τό δνομά του εις τήν όμώ- 
νυμον μεγάλην όρεινήν περιφέρειαν τής Πίνδου τήν περι- 
στοιχιζομένην άπό τά βουνά τής Κρανιάς, τής Άνθού- 
σης, τοΰ Στεφανίου, Χαλκίου καί Γαρδικίου, τών όποιων 
τά νερά μέ νοστιμότατες πέστροφες χύνονται εις αύτόν.

Πηγάζων έκ τής Πίνδου, παρά τό χωρίον Χαλίκιον,

Ύπό ΙΩΑΝ ΓΗ ΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
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Μετέωρα: Ή μεγαλοπρεπής 'Ιερά Μονή τής Άγιας Τριάδος

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ - ΜΕΓΑΛΟ! ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Κλεινοβός: Ό σοφός Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Ίερόθεος Α',

δεχόμενος τά ϋδατα πολλών παραποτάμων του καί διερ- 
χόμενος τήν Αιτωλοακαρνανίαν εκβάλλει εϊς τήν θάλασ
σαν ό ’Αχελώος ού μακράν του Μεσολογγίου.

Β') Ό Πηνειός, ό κύριος ποταμός καί όλης τής 
Θεσσαλίας, ήτις λίαν προσφυώς καλείται ΰπό τοΰ Εύ- 
ριπίδου χώρα τοΰ Πηνειού (Τρωάδ. 216). Οδτος λέγε
ται κοινώς άπό τοΰ Μεσαίωνος καί δή τής ’Άννης Κο- 
μνηνής (1150 μ. X.) καί Σαλαμπριά. Πηγάζων έκ τής 
κορυφής τής Πίνδου Ρ όνας (άρχ. Ποιου) μικρόν προς 
Ν. τοΰ Ζυγοΰ τοΰ Μετσόβου καί σχηματίζων μισγάγκειαν 
(ύδρορρόην), εγκαταλείπει τήν έπαρχίαν Καλαμπάκας 
εισερχόμενος εις τήν έπαρχίαν Τρικάλων παρά τά :';να 
τών χωρίων Περιστέρας αριστερόθεν, καί Βητουμο. π 
ξιόθεν.

Παραπόταμοι τοΰ Πηνειού έν τή ’Επαρχία Κοκ 
πάκας είναι έκ τής δεξιάς μέν όχθης αύτοΰ :

1) Τό ποτάμι(ον) Γοδοβάσδας (Κα,π 
μοίρας).

2) Τό Καστανιώτικο ποτάμι(ον).
3) Τό Κλινοβίτικο ποτάμι.
Έκ δέ τής άριστεράς όχθης οί έξής παραπόταμοι :
1) Ό Τζενεραδιώτικος ή Λυμποχοβ ί- 

τ ικ ο ς.
2) Ό ’Ίων (κοινώς Μορκάνι). 

καί 3) Ό Ληθαΐος (Τρικκαλινός).

Γ'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

’Ανέκαθεν άπό τής άπελευθερώσεώς της μέχρι σή
μερον ή ’Επαρχία Καλαμπάκας είχε καί εχει πρωτεύου
σαν τήν Καλαμπάκαν. Κατ’ άρχάς ή Επαρχία διωκειτο 
άπό Έπάρχους. ’Ήδη, καίτοι άπό πολλοΰ καταργηθέν- 
των τών Έπάρχων έν τή Παλαιά Έλλάδι καί διατηρού
μενων μόνον ε’ίς τινα μέρη τής Νέας Ελλάδος π. χ. Γρε- 
βενά κλπ., ή διοικητική διαίρεσις τής ’Επαρχίας έξακο- 
λουθεΐ νά έχη σημασίαν διά τήν έγκατάστασιν έν τή 
πρωτευούση τής ’Επαρχίας διαφόρων άρχών, Ειρηνοδι
κείου, Ταμείου κλπ., α! όποϊαι έξυπηρετοΰν όλόκληρον 
τήν έπαρχίαν.

Α'.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΙΓΙΝΊΟΥ

Έκ τοΰ τέως Δήμου Αίγινίου προήλθον αί έξής Κοι
νότητες :

1. Κοινότης Καλαμπάκας.
Πρωτεύουσα τής Κοινότητος είναι ή Καλαμπάκα, 

ήτις Ιχει πληθυσμόν 2.695, έξ ών 1.383 άρρενες καί 
1.312 θήλεις καί προϋπολογισμόν έσόδων δρχ. 437.943. 
Ή Καλαμπάκα είναι άμφιθεατρικώς έκτισμένη παρά 
τό άρχαΐον Αίγίνιον καί τούς Βυζαντινούς Σταγούς. 
Έξαπλουμένη δέ εις τούς πρόποδας τών βράχων τών 
Μετεώρων καί δή τών βράχων «Ά γ ι ά» καί «Ά λ - 
σ ο ς », όπου άλλοτε έπιβλητικαί ύψοΰντο αΐ Ίεραί Μο- 
ναί τών Άγιων ’Αποστόλων καί τής Άλύσεως τοΰ Άπ. 
Πέτρου, παρουσιάζει έξωτερικώς άπό τοΰ Σιδηροδρό
μου καί τοΰ Άϊ - Αιά μεγαλειώδη καί γοητευτικήν 
άποψιν.

’Έχει κλΐμα ξηρόν καί ύγιεινόν, πολύ όμοιάζον μέ 
τό τών ’Αθηνών. Ή Καλαμπάκα, ή τό άρχαΐον Αίγίνιον,
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δπερ ήτο ή πρωτεύουσα των Τυμφαίων κατά Στράβωνα 
(Βιβλ. Ζ', κεφ. Ζ', § 9), λόγω τής θέσεώς της, είδε 
περίφημους στρατηγούς καί των Μακεδόνων καί των 
Ρωμαίων καί αυτόν τον ’Ιούλιον Καίσαρα να άγωνί- 
ζωνται προς άπόκτησίν της. Κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ύπέστη Σλαυϊκάς έπιδρομάς καί μετά την άλω- 
σιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό των Λατίνων (1204) 
περιήλθεν εις τό κράτος τοΰ Μιχ. Κομνηνοΰ τής ’Ηπεί
ρου καί κατόπιν, άλληλοδιαδόχως, εις την κτήσιν των 
δουκών των Νέων Πατρών, των Φράγκων καί πάλιν των 
Βυζαντινών, τών Σέρβων καί τέλος τών Τούρκων, κατά 
τών όποίων τώ 1854 ό Χριστόδουλος Χατζηπέτρος έπο- 
λέμησεν ένταΰθα μετ’ άλλων έπαναστατών, παρά τήν 
θέσιν «Ά ϊ - Λ ι α ς » καί «Μύλος Βαρλαμίτι- 
κ ο ς ». Περίφημος είναι ό ναός τής Παναγίας, ρυθμού 
Βασιλικής, δστις άνηγέρθη, κατά τόν καθηγητήν κ. Γ. 
Σωτηρίου, τόν 11 ον αιώνα, με τόν πολλοΰ λόγου άξιον 
άμβωνά της, δστις εϋρίσκεται εις τό μέσον τοΰ ναού 
κάί τό «κιβώριον» καί τό «Σύνθρονον», τά εύρισκόμενα 
έν τώ Ίερώ Βήματι.

Ή Καλαμπάκα, έχουσα τοιαύτην ένδοξον ιστορίαν, 
δέν ύστέρησεν εις πρόοδον καί άπό τής άπελευθερώ- 
σεώς της άπό τών Τούρκων μέχρι σήμερον. Μέ τό Εί- 
ρηνοδικεΐον, Δασαρχεΐον Α'τάξ., Εφορείαν, τήν Ύπο- 
διοίκησιν Χωροφυλακής, τό Ταμεΐον Β' τάξ., τό Ταχυ- 
δρομεΐον καί Τηλεγραφεΐον, τό Υποκατάστημα τής 
Εθνικής Τραπέζης, τό φυτώριον τοΰ Ύπ. Γεωργίας καί 
τό Πρακτορεΐον τής ’Αγροτικής Τραπέζης εξυπηρετεί 
όλόκληρον τήν ’Επαρχίαν Καλαμπάκας.

Τώ 1897, διά προσωπικής έργασίας τών κατοίκων, 
έγινεν δ δρόμος Πλατείας Πλατάνου έως Σιδηροδρό
μου, νυν δδός Κονδύλη όνομαζομένη, ήτις καί έδενδρο- 
φυτεύθη άργότερα, προνοία τού τότε ταγματάρχου Ν. 
Κοκοτάκη.

Ή κεντρική πλατεία, ευρισκόμενη δπου άλλοτε έπί 
Βυζαντινών χρόνων ήτο ή άγορά, « τ ό Έμπόριον», 
ήτις είχε ρυμοτομηθή έπί Δημάρχου Κ. Άλεξιάδου, καί 
ή πλατεία τής Εβδομαδιαίας αγοράς, αί όποΐαι κατε- 
σκευάσθησαν καί έξωραΐσθησαν έπί προέδρου τής Κοι- 
νότητος Δ. Αιαπίδου καί έστοίχισαν περί τάς 160 χιλ. 
δραχ., προσέδωσαν νέαν δψιν εις τήν Καλαμπάκαν. Επί
σης καί τό άπέριττον, άλλ’ ώραΐον Ήρώον, δπερ έγέ- 
νετο εις τήν Κεντρικήν Πλατείαν έπί προέδρου Κοινό- 
τητος Γ. Μουλά δι’ έράνων καί θεατρικών παραστά
σεων καί δπερ είκονίζει τήν Ελλάδα έπί τής μιας πλευ
ράς, στεφανοΰσαν μέ στέφανον δάφνης τούς υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος πεσόντας Καλαμπακιώτας, ών τά 
Ονόματα είναι άναγεγραμμένα έπί τής έτέρας πλευράς, 
στολίζει τήν Καλαμπάκαν.

Ή λαϊκή έκπαίδευσις, υπέρ τής όποιας είχε φρον
τίσει καί ό άλλοτε ’Επίσκοπος Σ ταγών Παΐσιος, ίδρύ- 
σας σχολήν ένταΰθα καί έν Μετεώροις, καί χάριν τής 
όποιας ίδρύθη δημοτικόν σχολεΐον άπό τοΰ 1882, παρέ
χεται σήμερον εις 389 μαθητάς καί μαθήτριας διά τριών 
διδασκάλων, τών κ. κ. θεολόγη Παπαγεωργίου, διευ- 
θυντοΰ, Γεωργίου Μπαντέκα, Άλ. ’Αλεξίου καί δύο δι- 
δασκαλισσών, δος Γκίκα καί δος Λιάπη, καί στεγάζε
ται εις δύο καλά κτίρια, εις τήν λεγομένην «Κωνστάν- 
τειον Σχολήν», ήτις «έγένετο δαπάναις Κωνσταντίου 
Γεωργίου, Ηγουμένου Μονής 'Αγίου Στεφάνου, έν έτει 
1893», κατά σχετικήν έπιγραφήν, καί εις τό άλλοτε έπι- 
σκοπικόν κτίριον Σ ταγών, δπερ «άνεγερθέν έκ βάθρων

Μετέωρα: Ή έπί άπροσίτου βράχου 'Ιερά Μονή τοΰ Βαρλαάμ

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

Καστανιά : Ό Μέγας ’Ιατροφιλόσοφος Διονύσιος Πύρρος
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Καλαμπάκα : "Ομορφα κορίτσια υποδέχονται τήν Α. Μ,

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΪΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Καλαμπάκα: 'Η άψιξις τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Β'

έν έτει 1874, διά συνδρομής τοΟ θεοφιλέστατου Επισκό
που Σταγών Κου Κλήμεντος καί εξόδων τής Επαρχίας 
καί τή έπιστασία Κωνσταντίου Ηγουμένου 'Αγίου Στε
φάνου», τή συγκαταθέσει τοΰ νυν φιλομοΰσου Σεβ. Μη
τροπολίτου Τρίκκης καί Σ ταγών Κου Πολυκάρπου, 
μετεσκευάσθη εις σχολεΐον Δημοτικόν. ’Ανέκαθεν υπήρχε 
καί επί τουρκοκρατίας έν Καλαμπάκα Ελληνικόν Σχο
λεΐον, συντηρούμενον όπό τής Εκκλησίας καί εις τό 
όποιον έδίδασκον, ώς έπί τό πλεΐστον, άπόψοιτοι τής 
Ζωσιμαίας Σχολής των Ίωαννίνων. ’Από δέ τοΰ σχο
λικού έτους 1882—83, δαπάναις τοΰ Κράτους, έλειτοΰρ- 
γει ένταΰθα τό Ελληνικόν Σχολεΐον μέ τρεις τάξεις. 
Τοΰτο μετετράπη τώ 1928—29 εις Ήμιγυμνάσιον καί άπό 
τοΰ τρέχοντος σχολ. έτους εις πλήρες Γυμνάσιον, χάρις 
εις τάς ένεργείας του Κοινοτικού Συμβουλίου, τοΰ 
προεδρευομένου όπό τοΰ ίατροΰ κ. Χρ. Παπαγιάννη, καί 
κατ’ εξοχήν χάρις εις τάς ένεργείας τοΰ Σεβ. Μητρο
πολίτου Κου Πολυκάρπου καί τοΰ Γεν. Έπιθεωρητοΰ 
κ. Κωνσταντίνου Άναγνωστοπούλου. Κατ’ αΰτάς δέ γί
νεται ένέργεια όπό τοΰ ρέκτου Νομάρχου Τρικκάλων κ. 
Νικ. Άντωνοπούλου, δπως κτισθή καί Γυμνασιακόν κτί- 
ριον ένταΰθα, τή συνδρομή τοΰ έν ’Αμερική πλουσίου 
Καλαμπακιώτου κ. Ζώρα, δστις ύπεσχέθη νά δώση προς 
τοΰτο 10 χιλ. δολλάρια. Τή ένεργεία τοΰ κ. Νομάρχου 
έξεπονήθησαν ύπό τοΰ υπουργείου Παιδείας τά σχετικά 
σχεδιαγράμματα, τά όποια καί έστάλησαν εις ’Αμερι
κήν εις τόν κ. Ζώραν διά νά τά ϊδη, τά έγκρίνη καί 
στείλη τά ύποσχεθέντα διά τό Γυμνασιακόν κτίριον Κα
λαμπάκας, τό όποιον θά λέγηται «Ζώρειον Γυ
μνά σ ι ο ν » καί προϋπολογίζεται δτι θά στοιχίση 2 Ά 
εκατομμύρια δραχμών.

Ή Καλαμπάκα αποτελεί ιδίαν έκκλησιαστικήν ένο- 
ρίαν, «τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου», μέ πολλά έξωκ- 
κλήσια, μέ έσοδα 72.524 δραχ. καί έξοδα 71.110 δραχ. 
καί μέ δύο ιερείς.

"Αλλοτε ή Εκκλησία εΐχεν όπό τήν κατοχήν της καί 
τό κτίριον τής Κεντρικής Πλατείας, δπου τό καφφενεΐον 
καί Ξενοδοχεΐον «Μετέωρα», τό όποιον έκτίσθη δαπά- 
ναις τής ’Εκκλησίας τώ 1892, άλλ’ άπό τοΰ 1914, κοινή 
συμφωνία Ένοριακής Επιτροπής καί Κοινότητος, πε
ριήλθε τοΰτο εις τήν Κοινότητα Καλαμπάκας, ής τά 
γραφεία στεγάζονται εις τόν άνω δροφον αύτοΰ. Ή 
Εκκλησία τής Καλαμπάκας, τή έγκρίσει τοΰ Σεβα- 
σμιωτάτου, προσέφερε καί 110 χιλ. δραχ. τελευταίως, 
υπέρ άνεγέρσεως νέου Δημοτικού Σχολείου, τό όποιον 
δμως ακόμη δέν άνηγέρθη.

Ή Καλαμπάκα, τέρμα τών θεσσαλικών Σιδηροδρό
μων οδσα μέχρι τοΰδε, πρόκειται νά γίνη καί ή αφε
τηρία τοΰ διεθνών διαστάσεων Σιδηροδρόμου Καλαμ
πάκας—Κοζάνης—Βερροίας, τοΰ όποιου τά 3)4 περίπου 
έχουν συντελεσθή μέχρι Κοζάνης καί έχει σιδηροστρωθή 
μέχρι τοΰ 18ου χιλιομέτρου, μέχρι τοΰ όποιου έκυκλο- 
φόρησε καί έμπορικός συρμός.

Τώ 1935—1936, μαζί μέ τό Βητουμδ, παρήγαγε περί 
τάς 110.000 όκ. σίτου, 9.000 κριθής, 5.000 σικάλεως καί
200.000 αραβοσίτου. Ή σιδηροδρομική δέ γραμμή Κ.Κ.Β. 
πρέπει τό γρηγορώτερον νά τελειωθή, διότι θά είναι 
πραγματικώς άμαρτία, τόσα έξοδευθέντα έως τώρα 
χρήματα νά πηγαίνουν χαμένα καί νά μείνουν καί πά
λιν τόσα πλουτοπαραγωγικά μέρη τής Θεσσαλίας και 
Μακεδονίας άνευ συγκοινωνίας.
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Χάρις εις τά έργα ταΰτα καί εις τά έργα της άμα- 
ςιτης οδού Τρικκαλων— Ιωαννινων, η οποία, έπιτελου- 
μένη διά τής συμβάσεως Δημοσίου καί 'Εταιρείας «Προ- 
μηθεύς», διηνοίγη καθ’ δλον αυτής τό μήκος καί κατα
βάλλεται πάσα προσπάθεια διά την ταχυτέραν άποπε- 
ράτωσιν καί την εις την κυκλοφορίαν άπόδοσιν, ήτις 
έλπίζεται δτι θά πραγματοποιηθή εντός τοΰ έτους 1938 
(Πρβλ. άπάντησιν Ύπ. Συγκοινωνίας πρός Ύφυπουρ- 
γεΐον Πρωθυπουργοί! «’Αναγέννησιν» 11—3—37), ή Κα
λαμπάκα έγνώρισε κατά τά τελευταία έτη ημέρας οι
κονομικής ακμής.

Ή Καλαμπάκα άπό τοΰ 1912 καί έντεΰθεν έπεξε- 
τάθη καί πρός τά κάτω, πρός τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν καί τόν «Προφήτην Ήλίαν», δπου έγιναν άρκεταί 
καλαί οίκοδομαί. Έν γένει κατά τά τελευταία έτη 
παρετηρήθη εις δλα μεγάλη βελτίωσις καί καταπλη
κτική πρόοδος.

Ή Καλαμπάκα έχει καί ηλεκτρικόν έργοστάσιον, τό 
όποιον παρέχει όλονΰκτιον καλόν φωτισμόν.

Επίσης έχει λαμπρόν έργοστάσιον αλευροβιομηχα
νίας, παραγωγής πάγου, λεμονάδων.

Οί κάτοικοι τής Καλαμπάκας, φιλόπονοι καί φιλή
συχοι δντες, ασχολούνται, ώς επί τό πλεΐστον, εις τήν 
μικράν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, έχουσαν περί τάς
3.000 αιγοπρόβατα καί 200—300 άλλα μεγάλα ζώα, χά- 
ριν των οποίων ήγοράσθη ύπό τής Κοινότητος καί τό 
σπουδαΐον λειβάδιον «Τζέρτζη» άπό τήν Ί. Μονήν 
'Αγίου Στεφάνου αντί 750 χιλ. δραχμών. ’Ασχολούνται 
επίσης είς τήν σηροτροφίαν, δι’ ήν ύπάρχουν αρκετές 
μοριές, είς τήν κηπουρικήν καί τήν αμπελουργίαν.

Άπό τήν Διεθνή ’Έκθεσιν Θεσσαλονίκης τοΰ 1933 είς 
τήν Κοινότητα Καλαμπάκας άπενεμήθη χρυσοΰν βρα- 
βεΐον μετ’ επαίνου διά τά παρ’ αύτής έκτεθέντα κου
κούλια, οδζο καί οίνους, καί έπαινος διά τάς σταφυλάς 
φράουλες. Επίσης αρκετοί Καλαμπακιώται άσχολοΰν- 
τα λίαν έπιτυχώς καί είς τό έμπόριον, διότι ή Καλαμ
πάκα, ώς εμπορικόν κέντρον πρώτης τάξεως καί δή των 
δασικών προϊόντων, έχει άξιόλογον κίνησιν, συγκεν- 
τροϋσα τά προϊόντα τής περιφερείας, τά όποια εξάγον
ται έντεΰθεν πρός διαφόρους διευθύνσεις, πρός Τρίκ- 
καλα, άφ’ ών απέχουν 22 χιλιόμετρα, πρός Γρεβενά, 
πρός Δεσκάτην καί πρός Ιωάννινα.

’Έχει ’Εμπορικόν Σύλλογον, Σύλλογον Εγχωρίων 
Προϊόντων, Συνεργατικήν ‘Υποδηματοποιών, ή όποια 
πολλάκις άνέλαβε τήν κατασκευήν τών άρβυλών τοΰ 
στρατού, Σύλλογον Άμπελοκτημόνων καί Σύλλογον 
Κυνηγετικόν.

Ή Καλαμπάκα, ήτις όνομάζεται οΰτως έκ τοΰ τουρ
κικού «Καλέ-μπάκ», δπερ σημαίνει «φρούριον 
θεατόν», καθώς πράγματι καί φαίνεται μακρόθεν, 
άπό τής άπελευθερώσεώς της δέν υστέρησε καί είς 
πνευματικήν πρόοδον. Πολλοί έπιστήμονές, διαφόρων ει
δικοτήτων, τιμοΰν τήν Καλαμπάκαν έργαζόμενοι εύδο- 
κίμως είς άλλας πόλεις, δικηγόροι, διδάσκαλοι, ιατροί 
φαρμακοποιοί, πολλάς προσενεγκόντες κατά τούς πολέ
μους υπηρεσίας.

Έάν έδίδετο μεγαλυτέρα προσοχή είς τό ζήτημα τής 
καθαριότητος τών «σοκκακιών» καί τών οδών, αί όποΐαι 
καί νά έσκιροστρώνοντο, έάν άνηγείρετο είς κατάλ
ληλον κοινοτικόν οίκόπεδον Κοινοτική αγορά, είς ήν 
νά έστεγάζοντο τά κρεοπωλεία καί λαχανοπωλεία κλπ., 
ώστε νά λείψη ή παρατηρουμένη σήμερον ασχήμια, ήτις

Μετέωρα : Απρόσιτοι βράχοι καί είς τό βάθος ό Πηνειός
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Μετέωρα: Μεγαλοπρεπείς και άπρόσιτοι βράχοι των Μετεώρων

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Μετέωρα: Ή Μονή Βαρλαάμ θεωμένη άπό τό Καστράκι

κάμνει την χειριστήν έντύπωσιν εις τάς χιλιάδας των 
περιηγητών, οί όποιοι επισκέπτονται κατ’ έτος μαζί με 
τά «Μετέωρα» καί τήν Καλαμπάκαν' έάν έγένετο εν 
ξενοδοχειον καί καφφενεΐον τής προκοπής, δπου νά δύ- 
νανται νά μένουν οί ξένοι, καί μερικά άλλα έργα κοι
νωφελή, έξυγιαντικά καί έξωραϊστικά, θά ήδυνάμεθα νά 
εΐπωμεν δτι ή Καλαμπάκα θά ήτο άξια καθ’ δλα των 
ένδοξων παλαιών δνομάτων της καί τής εΰμενεστάτης 
της θέσεως.

Εις τήν Κοινότητα Καλαμπάκας υπά
γονται διοικητικώς καί αί Ί. Μοναί 
τών Μετεώρων, «Ά για Τ ρ ι ά ς», ήτις πρό 
τής ρευστοποιήσεως τής περιουσίας εΐχεν έτησίως περί 
τάς 150 χιλ. δραχ. έσοδα καί περί τά 250 αιγοπρόβατα, 
ένώ τώρα μόλις φθάνει τάς 40 χιλ. δραχ. καί τά 100 
αιγοπρόβατα, καί Άγιου Στεφάνου, ήτις άλ
λοτε είχε μεγάλην κτηνοτροφίαν, περί τά 800 αιγοπρό
βατα καί έσοδα έτησίως περί τάς 400 χιλ., ένώ τώρα 
μόλις φθάνει τάς 150 χιλ. καί τά 150 αιγοπρόβατα, εις 
τάς όποιας πολλαί άνακαινίσεις έγιναν τελευταίως.

Εις τήν Κοινότητα Καλαμπάκας υπά
γεται καί τό χωρίον Βητουμά ή Μετόχι 
Β η του μα (μέ 212 κατοίκους, έξ ών άρρενες 129 καί 
θήλεις 83), εύρισκόμενον εις τήν δεξιάν δχθην τοΟ Πη
νειού νοτίως τοΟ χωρίου «Παρασκευής». Ή Μ. Μονή Βη
τουμά (Κοιμήσεως Θεοτόκου), οδσα άλλοτε ανεξάρτη
τος μονή μέ ηγούμενον έπί πολλά έτη τόν μακαρίτην 
Μελέτιον Καρανίκαν, συνεχωνεύθη ήδη μέ τήν Ί. Μονήν 
Γκοόρας. "Αλλοτε είχε προϋπολογισμόν ή Ί. Μονή Βη
τουμά 150 χιλ. περίπου δραχ. Εΰρίσκεται εις ώραίαν 
τοποθεσίαν,έν μέσω δάσους 14 χιλ. στρεμμ. περίπου, έκ 
δρυών καί πρίνων, χρησιμευοντος καί ώς λειβαδιού. Ή 
έκκλησία τής Μονής έχει πολύ καλάς εικόνας.

2. Κοινότης Καστρακίου.
Αδτη άποτελεΐται άπό τό όμώνυμον χωρίον Καστρά- 

κι(ον), κείμενον εις άπόστασιν 30' ΒΔ. τής κωμοπόλεως 
Καλαμπάκας, μεθ’ ής συνεδέετο άλλοτε διά στενής βα
τής όδοϋ, διερχομένης διά τών άμπελώνων. Σήμερον 
συνδέεται διά τής άμαξιτής όδοΰ Καλαμπάκας—Καστρα
κίου—Μετεώρων, ήτις έχαρακτηρίσθη ώς έθνική όδός τώ 
1928, έπί Οικουμενικής Κυβερνήσεως. Αυτή, έκτεθεϊσα 
εις δημοπρασίαν καί χαραχθεΐσα, ήρχισε νά κατασκευά
ζεται σήμερον καί δσον οϋπω θά παραδοθή εις χρήσιν, 
προς μεγάλην άνάπτυξιν του Τουρισμού.

Τό Καστράκι(ον) είναι έκτισμένον εις πλαγιάν, καί 
τελευταίως έπεξετάθη καί εις τήν κάτω τής πλαγιάς κοι
λάδα, καί περιβάλλεται γΰρωθεν ύπό τών βράχων τών 
Μετεώρων. Έκτίσθη φαίνεται κατά τόν ΙΖ' αιώνα. Τό 
Φρούριον τούτου, τό όποιον οί νεώτεροι ώνόμαζαν Κα
στράκι, έξ οδ καί τό δνομα του χωρίου, οί άρχαΐοι ειχον 
φαίνεται προς άμυναν τοΰ Αίγινίου έκ τών νώτων.

Τό Καστράκι(ον) έχει 1.666 κατοίκους (801 άρρ. καί 
865 θήλεις) καί προϋπολογισμόν έσόδων Κοινότητος δρ. 
73.539. "Εχει Σταθμόν Χωροφυλακής, Τηλεφωνικόν καί 
Ταχυδρομικόν γραφειον. Ή έκκλησιαστική ένορία τοΰ 
Άγιου Νικολάου, δστις έζωγραφήθη τώ 1794 έπί Επι
σκόπου Σταγών Παϊσίου, έχει έσοδα δρ. 31.079 έτησίως. 
Έπ’ όνόματι τοΰ Άγιου Νικολάου ήρχισε νά κτίζηται 
άπό τοΰ 1911 καί νέα μεγάλη έκκλησία πλησίον τοΰ 
σχολείου, ή όποια δμως μένει ήμιτελής, άν καί θά ή μπο
ρούσε μέ μίαν καλήν προσπάθειαν νά τελειώση, δεδομέ-
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νου, δτι εις την Αμερικήν υπάρχουν 600 περίπου Κα- 
στρακινοι, οι οποίοι αρκετόν συνάλλαγμα στέλλουν 
κατ’ έτος εις τάς οικογένειας των, αί όποΐαι άλλως θά 
ύπέφερον.

Τό Δημοτικόν Σχολεϊον Καστρακίου, ίδρυθέν τώ 1882, 
είναι σήμερον πεντατάξιον, μέ 263 μαθητάς καί μαθή
τριας καί μέ καλόν διδακτήριον, κτισθέν δαπάναις του 
έθνικοϋ ευεργέτου Συγγροϋ. Έπεσκευάσθη δε τό διδα- 
κτήριον Καστρακίου καί προσετέθη, δαπάναις τής Κοι- 
νότητος καί διά προσωπικής εργασίας των κατοίκων καί 
δι’ ένισχύσεως τοΰ Κράτους, όλόκληρος δεύτερος όροφος.

Τό Καστράκι(ον) έχει κοινοτικόν δάσος έκ δρυών, 
έκτάσεως 8—10 χιλ. στρεμμάτων, έξ οΰ θεραπεύονται αί 
άνάγκαι ξυλεύσεως των χωρικών καί εισπράττει ή Κοι- 
νότης περί τάς 30.000 δραχ. έτησίως.

Οί κάτοικοι ασχολούνται εις τήν γεωργίαν μέ τελευ- 
ταίαν παραγωγήν 55 χιλ. όκάδων σίτου, 6 χιλ. κριθής, 
10 χιλ. σικάλεως καί 150 χιλ. άραβοσίτου, εις τήν αμ
πελουργίαν μέ 2.500 στρέμμ. αμπέλων, έξ ών παράγουν 
τό περίφημο Καστρακινό κρασί (μαύρο καί ρητινίτην) 
καί οδζο έξαίρετο, εις μικράν σηροτροφίαν, δι’ ήν έχουν 
κάμποσες μοριές, καί εις μικράν κτηνοτροφίαν μέ 5.235 
αιγοπρόβατα καί 200—300 μεγάλα ζώα.

Ενταύθα υπάγονται διοικητικώς καί 
αί Ί. Μ ο ναι: 1) '1. Μ. Βαρλαάμ, ή όποία
εΐχεν άλλοτε περί τά 500 αιγοπρόβατα, ενώ τώρα έχει 
μόλις περί τά 120. 2) Ί . Μ. Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς, εις 
ήν άνήκουν τά πέριξ τοΰ Καστρακίου δάση-λειβάδια Χε- 
λιμόδι καί Καλανάκι (2—3 χιλ. στρεμμ.), εις ά βόσκουν 
περί τά 600 αιγοπρόβατα, καί Δριστανός (4—5 χιλ. 
στρέμμ.), εις δν βόσκουν περί τά 1.000 αιγοπρόβατα. 
’Άλλοτε ή '1. Μονή Μεταμορφώσεως εΐχεν έσοδα 500 
χιλ. δρ. έτησίως καί 400 αιγοπρόβατα, ένω σήμερον 
ανέρχονται μόλις εις 150 χιλ. δρχ. καί 30—40 αιγοπρό
βατα. 3) Ή '1. Μονή Ρωσσάνου καί 4) Ή Ί. Μ. 
Άγιου Νικολάου Άναπαυσδ.

3. Κοινότης Σκεπαρίου.
Άποτελεΐται έκ τοΰ ομωνύμου χωρίου, δπερ εΰρίσκε- 

ται 4 ώρας περίπου Β. τής Καλαμπάκας καί έχει 379 
κατοίκους, έξ ών 192 άρρενες καί 178 θήλεις, καί έσοδα 
Κοινότητος μέν 13.895 έτησίως, τής δε έκκλησιαστικής 
ένορίας (Άγ. Τριάδος) 10.402 δρ. Τό μονοτάξιον σχο- 
λεΐον του, ίδρυθέν τώ 1921 καί έχον 42 μαθητάς, είναι 
εντελώς ακατάλληλον ώς κτίριον. Τώρα έκαμαν έρανον, 
ϊνα άνεγείρουν νέον κατάλληλον. ’Έργα κοινοτικά, έκ
τος τής έπισκευής τών βρύσεων καί τοΰ Νεκροταφείου, 
δεν έγιναν άλλα ένταΰθα.

Τό χωρίον Σκεπάρι(ον), τό όποιον πιθανώς νά ώνο- 
μάσθη ούτως έκ τής όμοιότητός του πρός τό γνωστόν 
έργαλεϊον, ήτο άλλοτε τσιφλίκιον άνήκον εις τήν '1. Μ. 
Μεταμορφώσεως καί εις τούς Γιαννουσοτακαίους. Είναι 
έκτάσεως συνολικής 20.706 στρεμμάτων, έξ ών δάσος 
15.080 στρεμμ. έκ δρυών.

Οί κάτοικοί του άσχολοΰνται εις τήν μικράν γεωρ
γίαν μέ τελευταίαν παραγωγήν 65 χιλ. όκ. σίτου, 6 χιλ. 
κριθής, 10 χιλ. σικάλεως καί 100 χιλ. άραβοσίτου, καί 
τήν μικράν κτηνοτροφίαν μέ 2.979 αιγοπρόβατα καί περί 
τά 200—300 μεγάλα ζώα. Μετά τήν άπαλλοτρίωσιν έγι
ναν καί ένταΰθα μερικά καινούργια σπίτια.

4. Κοινότης Βλαχάβας.
Τρεις ώρας Β. τής Καλαμπάκας εύρίσκεται τό χω-

Μετέωρα : Ή Μονή Αγίας Τριάδος έπί απροσίτου βράχου
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Καστράκι: Ναΐσκος 'Ay. Γεωργίου εις τήν είσοδον του χωρίου

ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Καστράκι: 'Ένα γραφικότατο δρομάκι του ωραίου χωρίου

ρίον «Βλαχάδα», αποτελούν ιδίαν κοινότητα (κάτοικοι 
473, άρρ. 255, θήλ. 218), μέ προϋπολογισμόν έσόδων 
18.712 δρχ.

Τό χωρίον Βλαχάδα είναι ή πατρίς των ηρωικών άρ- 
ματωλών των Χασίων καί τού Όλυμπου Άθ. Βλαχάδα 
καί των άξιων υιών του Παπαθύμιου, θεοδώρου καί Δη- 
μητρίου καί τών ανεψιών του Νικολάου καί ’Αθανασίου, 
οί όποιοι από τό χωρίον Βλαχάδα έλαδον καί τό όνομά 
των Βλαχαδαΐοι.

Ή Βλαχάδα αποτελεί καί ιδίαν ενορίαν μέ έσοδα 10 
χιλ. δραχ., τοΰ Προφήτου Ήλία, δστις εϋρίσκεται εις 
τό ΝΔ. άνω μέρος τοΰ χωρίου, εις θέσιν περίοπτον (971 
μ.), άπό τήν όποιαν φαίνεται ολόκληρος σχεδόν ή Θεσ
σαλία.

Τό χωρίον ήτο άλλοτε τσιφλίκιον τής Ί. Μονής 'Αγίας 
Τριάδος, άπαλλοτριωθέν ήδη υπέρ τών χωρικών. Είναι 
έκτάσεως συνολικής 26.794 στρεμμ., έξ ών 20.010 δα
σώδης έκτασις έκ δρυών. Εις τήν Ί. Μονήν 'Αγίας Τριά
δος έμεινε μικρόν μόνον τμήμα τοΰ δάσους. Οί κάτοικοι 
είναι γεωργοί καί κτηνοτρόφοι. Ή τελευταία γεωργική 
παραγωγή των ήτο 30 χιλ. όκ. σίτου, 3 χιλ. κριθής, 50 
χιλ. σικάλεως καί 40 χιλ. άραδοσίτου, λόγω καί τής αφο
ρίας, αλλά καί τοΰ άγονου εδάφους. 'Η κτηνοτροφία των 
άνέρχεται εις 3.449 αιγοπρόβατα καί εις 200 μεγάλα 
ζώα περίπου.

’Έργα κοινοτικά κι’ έδώ, έκτος τής κατασκευής με
ρικών βράσεων καί τής επισκευής τής εκκλησίας, δέν έγι
ναν άλλα.

5. Κοινότης Κοπραίνης.
ΒΑ. τής Καλαμπάκας καί εις άπόστασιν 1.30' ώρας 

άπ’ αυτής εϋρίσκεται τό χωρίον Κ ό π ρ α ι ν α, πρωτ. 
τής όμωνάμου Κοινότητος, ή όποια έχει προϋπολογισμόν 
16.833 δρχ.

Ή Κόπραινα έχει πληθυσμόν 557 κατοίκων (293 άρρ. 
καί 264 θήλ.) καί μονοτάξιον Σχολεΐον ίδρυθέν τώ 1888 
μέ μαθητάς 95. Τό σχολικόν κτίριον, κτισθέν δαπάναις 
του κληροδοτήματος Συγγροΰ, είναι άρκετά καλόν.Άπο- 
τελει Ιδίαν ένορίαν τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, μέ 13.575 
δρχ. έσοδα. ’Έχει καί τηλέφωνον. Αϋτη ήτο άλλοτε τσι
φλίκιον, άγορασθεΐσα ύπό τών κατοίκων εν μέρει προ 
πολλών έτών καί κατά τό υπόλοιπον άπαλλοτριωθεΐσα 
τελευταίως. Είναι έκτάσεως συνολικής 15.145 στρεμμά
των. “Εχει δάσος έκ δρυών 2.000 περίπου στρεμμάτων. 
Οί κάτοικοί της είναι γεωργοί καί κτηνοτρόφοι. Παράγει 
περί τάς 30 χιλ. όκ. έτησίως καπνού. Ή τελευταία εις 
δημητριακά παραγωγή της ήτο, μαζί μέ τό χωρίον Σπα- 
θάδες, 130 χιλ. όκ. σίτου, 24 χιλ. κριθής, 25 χιλ. σικά
λεως καί 120 χιλ. άραδοσίτου. ’Επίσης έχει 6.950 αιγο
πρόβατα καί περί τά 300 μεγάλα ζώα.

Εις τήν Κοινότητα Κοπραίνης ύπάγονται καί τά 
χωρία:

1) Σπαθάδεςμέ 243 κατ. (άρρ. 132 καί θήλ. 111).
2) Χειμάδι ον (Κάτω Μπούρσιανη) μέ 200 

κατ. (108 άρρ. καί 99 θήλ.), τό όποιον έπιτυχώς μετω- 
νομάσθη έτσι, διότι πράγματι είναι δάσος-λειδάδιον, 10 
χιλ. περίπου στρεμμ., άνήκον εις τήν Ί. Μονήν 'Αγίου 
Στεφάνου καί χρησιμεΰον ώς χειμαδιόν εις χίλια καί 
πλέον αιγοπρόβατα.

3) Τό άγρόκτημα Βερετζή μέ πολλά καρ
ποφόρα δένδρα.

— 18φ —
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6. Κοινότης θεόπετρας (Κουδελτσίου).
ΝΑ. της Καλαμπακας koci ολίγον άνωθεν της σιδη

ροδρομικής γραμμής εύρίσκεται τό χωρίον θεόπε- 
τρα, ώς μετωνομάσθη τελευταίως, λόγω τοϋ άνω αύ- 
τοΰ θεόρατου βράχου (θεόπετρα), τό άλλοτε λεγόμε
νον Κουδέλτσι(ον), όπερ άπαντά μέ τό όνομα 
τούτο καί εις παλαιόν χρυσοδουλλον του αύτοκράτορος 
’Ανδρονίκου, τοΟ έτους 1332, άντιγεγραμμένον εις Βασι
λικήν Καλαμπάκας. ’Έχει 757 κατ. (άρρ. 365 καί θήλ. 
392), κοινοτικά έσοδα δρχ. 23.000 καί μονοτάξιον Δημ. 
Σχολεΐον, ίδρυθέν τώ 1887, μέ 152 μαθητάς. Τό σχολι
κόν διτάξιον κτίριον, άνεγερθέν τελευταίως δαπάναις τής 
Κοινότητος καί τοΰ Κράτους, είναι ώραιότατον. Ή εκ
κλησιαστική ενορία τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου έχει έσοδα 
δρχ. 24.007. Οί κάτοικοί του ασχολούνται εις τήν γεωρ
γίαν καί κτηνοτροφίαν, μέ τελευταίαν γεωργικήν παρα
γωγήν 152.500 όκ. σίτου, 30 χιλ. κριθής, 7.500 σικάλεως 
καί 100 χιλ. άραδοσίτου καί μέ 4.271 αίγοπρόδατα καί 
περί τά 400 μεγάλα ζώα. Ή θεόπετρα ήτο προηγουμέ
νως τσιφλίκον άπαλλοτριωθέν ήδη. Ή συνολική έκτασίς 
του είναι 15.583 τρεμμ., έξ ών 9.679 στρέμμ. καλλιεργή
σιμα καί τά υπόλοιπα χέρσα.

7. Κοινότης Βασιλικής (Βοεδόδας).
Δύο ώρας ΝΑ. τής Καλαμπάκας εύρίσκεται τό χω

ρίον Βασιλική, πρωτ. τής Κοινότητος, τό όποιον 
μετωνομάσθη ούτως άπό «Βοεδόδα» πού έλέγετο 
πρώτα, προς τιμήν τής Κυράς-Βασιλικής, τής 
περιφήμου εύνοουμένης τοΰ Άλή Πασσά, ή όποια ίδίαις 
δαπάναις έκτισε τήν παλαιάν τοΰ χωρίου εκκλησίαν, 
κατά σχετικήν επιγραφήν, σωζομένην έν αυτή. Τήν έκκλη- 
σίαν ταύτην, μικράν οδσαν διά τάς σημερινάς άνάγκας 
τοΰ χωρίου, έμεγάλωσαν τελευταίως καί έκαλλώπισαν 
οί κάτοικοι, δαπανήσαντες περί τάς 90.000 δρχ.

Ή Βασιλική μέ 990 κατ. (504 άρρ. καί 486 θήλεις) 
έχει ίδιαν ένορίαν τοΰ Άγ. Νικολάου, μέ έτήσια έσοδα 
δρχ. 15.546. ’Έχει διτάξιον Δημ. Σχολεΐον, ίδρυθέν τω 
1886 καί έχον 206 μαθητάς καί μαθήτριας. Εις σχολικόν 
κτίριον ώριαΐον καί έκπληροΰν όλους τούς όρους μετε- 
σκευάσθη τελευταίως, επί τοΰ νυν έπιθεωρητοΰ, ή πα
λαιό « Κ ο ύ λ ι α », διότι τό χωρίον ήτο πρό τής άπαλ- 
λοτριώσεως τσιφλίκιον άνήκον εις τήν Βαλιντέ 
Σ ουλτάναν (βασιλομήτορα τοΰ Σουλτάνου). Ή κοι- 
νότης Βασιλικής, άποτελουμένη άπό γεωργούς καί κτη- 
νοτρόφους, έχει έσοδα δρχ. 15.650 καί έκτασιν συνολικήν 
20.414 στρεμμ., μέ γεωργικήν παραγωγήν 260 χιλ. όκ. 
σίτου, 10 χιλ. κριθής, 20 χιλ. σικάλεως καί 100 χιλ. άρα
δοσίτου καί 4.574 αίγοπρόδατα καί περί τά 400 μεγάλα 
ζώα. Τελευταίως, μετά τήν άπαλλοτρίωσιν, ή Βασιλική 
προώδευσε πολύ, κατασκευασθεισών πολλών νέων οι
κιών άσδεστοκτιστών. Παράγει λίαν καλόν σίτον ντεδέ- 
ταν. Ενταύθα άνήκει καί τό χωρίον «'Ά γ. Θεόδω
ρος μέ συνολικήν έκτασιν 2.340 στρεμμ., μέ 76 κατ. 
(38 άρρ. καί 38 θήλ.), άνωθι τοΰ όποιου εύρίσκεται εις 
περίοπτον θέσιν καί ή Ί. Μονή Άγ. θεοδώρων, προσηρ- 
τημένη νυν εις τήν Ί. Μονήν Άγ. Στεφάνου (πρδλ. «Με
τέωρά» μου, σελ. 125—126).

8. Κοινότης Σαρακίνας.
Ν. τής Καλαμπάκας καί παρά τήν άριστεράν όχθην 

τοΰ Πηνειού, εύρίσκεται τό χωρίον Σ α ρ α κ ί ν α, μέ 357 
κατ. (άρρ. 174 καί θήλ. 138) καί μέ έσοδα 12.203. Απο
τελεί καί ιδίαν ένορίαν, τοΰ Άγιου Αθανασίου, μέ

Καστράκι : ‘Ένα νραφικό δρομάκι που οδηγεί εις τό χωριό

ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Καστράκι: Μία μεγαλοπρεπής καί ώραία άποψις τοΰ χωρίου
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έσοδα 5.000 δρχ. ’Έχει μονοτάξιον Δημ. Σχολεΐον, ίδρυ- 
Οέν τω 1822, εχον 61 μαθητάς καί στεγάζεται εις κα
λόν όπωσδήποτε οίκημα. Οί κάτοικοί της, γεωργοί ώς 
έπί τό πλεΐστον, παράγουν έξ όλης τής περιφέρειας τό 
άριστον σιτάρι «ντεβέτα», «κίτρινο σάν λίρα», πού λέ
γουν, διά νά τό έπαινέσουν. Ή τελευταία παραγωγή 
των ήτο 99 χιλ. όκ. σίτου, 78 χιλ. κριθής, 5 χιλ. σικά- 
λεως καί 80 χιλ. αραβοσίτου. "Εχουν καί μικράν κτη
νοτροφίαν, άνερχομένην εις 1.512 αιγοπρόβατα καί περί 
τά 100 μεγάλα ζώα.

Παρά τό χωρίο,ν Σαρακίνα εύρίσκεται καί ή ιστο
ρική καί περίφημος βυζαντινή έπί το0 Πηνειού, δστις 
στενοΰται ένταΰθα, λίθινη γέφυρα τής Σαρακίνας, ήτις 
έπεσκευάσθη τελευταίως καί παρά τήν όποιαν τήν 6ην 
’Απριλίου 1878 έγένετο σπουδαία μάχη μεταξύ των ήμε- 
τέρων έπαναστατών καί των Τούρκων. Ή γέφυρα αυτή 
έξυπηρέτει καί θά έξυπηρετή μέχρι τής κατασκευής τής 
«γεφύρας Γκαβού» τά μέγιστα τήν συγκοινω
νίαν των χωρίων τής Πίνδου καί του Άσπροποτάμου.

9. Κοινότης Διάβας (Πρεβέντας).
ΝΔ. τής Καλαμπάκας καί δεξιά του Πηνειού κεΐται 

ή Διάβα (τέως Πρεβέντα), ή οποία μετωνομά- 
σθη ουτω λόγω τοϋ δτι είναι πραγματικώς ή δ ι ά - 
βα(σις) δλων πρός τά χωρία το0 Άσπροποτάμου καί 
τάνάπαλιν. Α. τής Διάβας καί παρά τον Πηνειόν ποτα
μόν, εις ύψος 283 μ., εύρίσκεται ή θέσις «Χαρακώ
ματα», άπό τά χαρακώματα πού είχαν κάμει εδώ 
τω 1854 οί έπαναστάται το0 Χρ. Χατζηπέτρου 
καί Καταραχιά.

Εις τήν Κοινότητα Διάβας υπάγονται καί τά χωρία:
1) Κορομηλιά (υψ. 1175 μ.) έπί τής βορείας 

πλευράς τοΰ Κόζιακα καί άπέναντι τής Καλαμπάκας. 
'Η Κορομηλιά έχει ύγιεινότατον κλίμα. Διά τούτο τό 
καλοκαίρι πηγαίνουν καί παραθερίζουν εις αυτήν άρ- 
κεταί οίκογένειαι.

2) Παρασκευή, έν μέσω δάσους δρυών καί πρί
νων, μέ 189 κατ. (101 άρρ. καί 88 θήλ.). Πλησίον τού 
χωρίου τούτου καί τοΰ χωρίου Βητουμα καί παρά τά 
έτι καί νυν συζόμενα άρχαΐα ερείπια, τά λεγάμενα 
«Σκοΰμπος», τοποθετοΰσι πολλοί καί τήν άρχαίαν καί 
ένδοξον θεσσαλικήν πόλιν Φαλώρειαν ή Φαλώ- 
ρ η ν, εις ήν ό Φίλιππος Ε' ό Μακεδών, ύποχωρών, άφήκε 
φρουράν έκ 2.000 Μακεδόνων, δπερ δεικνύει τήν τότε 
σπουδαίαν σημασίαν τής πόλεως ταύτης, τήν όποιαν 
πρός παραδειγματισμόν των άλλων πόλεων έλεηλάτη- 
σαν, δταν τήν έκυρίευσαν οί Ρωμαίοι, ύπό τον ϋπατον 
Κόϊντον Φλαμίνιον (τω 197 π. X.). Ό στρατηγός 
καί σπουδαίος ιστορικός συγγραφεύς κ. Βίκτωρ 
Δούσμανης τοποθετεί τήν Φαλώρειαν εις τήν κοιλάδα 
τοΰ Κλινοβοΰ (Ίστορ. Θεσσαλίας, Τόμ. Α', σελ. 85, 
θεσσ. Χρονικά, σελ. 29).

3) Ή Περιστέρα (Τσάσι), μετονομασθεΐσα ίσως 
οΰτω λόγω των άγριων περιστερών. "Εχει 193 κατοί
κους (94 άρρ. καί 99 θήλ.).

10. Κοινότης Βανακουλίων.
’Ολίγον δυτικώτερον τής Διάβας εύρίσκεται τό χω- 

ρίον Βανακούλια, δπερ αποτελεί τήν όμώνυμον 
Κοινότητα μέ 784 κατ. (423 άρρ. καί 361 θήλ.) καί προϋ
πολογισμόν εσόδων 7.109 δρχ.

Κάτωθι τών Βανακουλίων εύρίσκονται καί τά χ ά - 
νια Κουτσουλιά, Σαμαρά καί Τσουλούφα, εις τά

Καλαμπάκα : Μία γενική άποψις τής ωραίας κωμοπόλεως
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όποια διανυκτερεύουν οί άναβαίνοντες καί καταβαίνον- 
τες Άσπροποταμΐται.

Γ1 ί ν α ξ των διατελεσάντων Δημάρχων έκ 
του τέως Δήμου Αίγινίου.

1) Καλαμπάκας Ιωάννης 1883—1887.
2) Σταθάκης Βασίλειος 1888—1903.
3) Ραμμίδης Γεώργιος 1903—1907.
4) Άλεξιάδης Κωνσταντίνος 1907—1914.

Β\

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΜΦΑΙΩΝ

1. Κοινότης Άσπροκκλησιάς.
Άρχίζομεν από ταύτην, διά νά τάς έξετάσωμεν κα

τόπιν μέ τήν σειράν, στρεφόμενοι πέριξ των ορίων τοΰ 
τέως Δήμου.

Πέντε ώρας Β. τής Καλαμπάκας εύρίσκεται τό χω- 
ρίον Άσπροκκλησιά, επί ώραίας καί αναπεπτα
μένης τοποθεσίας των Χασίων, εις ϋψος 591 μ. Παρά 
ταύτην, κειμένην εις τήν τέως μεθόριον μετά τής Τουρ
κίας γραμμήν, τω 1897 έγένετο μάχη, εις ήν έλαβον μέ
ρος ώς άνθ)γοί Πεζικού, οί κατόπιν ένδοξοι στρατηγοί 
Ά θ. Έξαδάκτυλος καί Κ. Μαζαράκης.

"Ηδη, ό άλλοτε έλληνικός σταθμός μετετράπη εις 
εκκλησίαν του Π ρ. Ήλιου. Είναι ή πρωτεύουσα τής 
ομωνύμου Κοινότητος, μέ πληθυσμόν 605 κατ. (άρρ. 333 
καί θήλε. 272).

"Εχει ίδιαν ένορίαν, τής ‘Αγίας Τριάδος, μέ πολλά 
έξωκκλήσια καί έσοδα έτησίως 8.060 δρχ. "Εχει τηλέ- 
Φωνον από τοΰ 1912 ακόμη, ’Αστυνομικόν Σταθμόν καί 
δασικόν φυλάκιον. Τελευταίως έγινε καί έδρα Μεταβα
τικού Πταισματοδικείου.

“Εχει έπίσης μονοτάξιον Δη μ. Σχολεΐον, ίδρυθέν άπό 
τοΰ 1889 καί έχον 112 μαθητάς, ένεκα τοΰ όποιου καί 
προύτάθη ύπό τοΰ κ. Έπιθεωρητοΰ πολλάκις νά προα- 
χθή εις διτάξιον. Τό σχολεΐον έστεγάζετο παλαιότερον 
εις τόν νάρθηκα τής Εκκλησίας. Διά τοΰτο τω 1911 οί 
έν ’Αμερική ολίγοι Άσπροκκλησιώται, τή προτροπή τοΰ 
υποφαινομένου καί τοΰ μακαρίτου Β α σ. X. Μόκα, 
έστειλαν χρήματα, διά των όποιων έκτίσθη καλόν οπωσ
δήποτε διά τήν εποχήν έκείνην μονοτάξιον Σχολεΐον. Τω 
1930—1932 δέ, τή ένεργεία τοΰ υποφαινομένου, δαπάναις 
τής Κοινότητος καί τοΰ Γεωργ. Συν. Άποκ. Καλλιερ
γητών, διά τής οικονομικής ένισχύσεως τοΰ Κράτους 
καί διά προσωπικής έργασίας των κατοίκων, έγινεν 
ώραΐον διτάξιον σχολικόν κτίριον, συμφώνως σχεδια- 
γράμματι Ύπ. Παιδείας, αξίας πλέον των 200 χιλιάδων 
δραχμών. Τούτο έπλουτίσθη καί μέ καλά δίεδρα θρα
νία, τύπου Υπουργείου.

Οί κάτοικοί της, έργατικοί, φιλήσυχοι καί φιλοπρόο
δοι, ασχολούνται εις τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν.

Ή Άσπροκκλησιά, έκτάσεως 32 χιλ. στρεμμ., έξ ών 
19 χιλ. πυκνοΰ καί άραιοΰ δάσους έκ δρυών, είναι ένα 
άπό τά εύφορώτερα καί ωραιότερα χωρία τών Χασίων 
καί διά τοΰτο καί «Νύμφη τών Χασίων» άποκα- 
λεΐται άπό πολλούς. Ό άραβόσιτός της έλαβε διά τοΰ 
έκθετου θείου μου Ά λ. Παπασωτηρίου άπό τήν 
Διεθνή ’Έκθεσιν Θεσσαλονίκης Χρυσοΰν Βραβεΐον.

Ή τελευταία γεωργική παραγωγή της μετά τής Σί- 
νας Κερασιάς καί Κριτσοτάδων άνήλθεν εις 235 χιλ.

Καλαμπάκα: Ή μεγάλη κεντρική πλατεία τής κωμοπόλεως
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Μετέωρα: Ή 'Ιερά Μονή τοΰ Άγιου Στεφάνου έπί βράχου

ΑΠΟ ΤΑΣ I. ΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Μετέωρα : Ή περίφημος καί ιστορική Μονή τής Ρουσάνης

όκάδας σίτου, 18 χιλ. κριθής, 50 χιλ. σικάλεως καί 300 
χιλ. αραβοσίτου.

Ή δέ κτηνοτροφία της εις 8.324 αιγοπρόβατα καί 
περί τα 500 μεγάλα ζώα.

Τό χωρίον ήτο πρό το0 1918 τσιφλίκιον, άνήκον καθ’ 
ολοκληρίαν εις Τουρκαλβανούς Μπέηδες. Trj ένεργεία 
τοΰ υποφαινομένου, άπηλλοτριώθη ύπέρ των κατοίκων 
έκ των πρώτων άπαλλοτριωθέντων χωρίων τής Ελλά
δος καί μάλιστα όλοκληρωτικώς. ’Από τής άπαλλοτριώ- 
σεώς της, ή όποια ήτο πραγματική άπελευθέρωσις έκ 
ζυγοΰ δουλείας, ή Άσπροκκλησιά προώδευσε σημαντι- 
κώς καί ποικιλοτρόπως, πράγμα δπερ άποδεικνύει τά 
μεγάλα αγαθά, τά όποια έφερεν ή άπαλλοτρίωσις των 
τσιφλικίων. Ή παραγωγή της ηύξήθη. Νέα πολλά άσβε- 
στόκτιστα έκτίσθησαν σπίτια, αντί των τέως αχυροσκε
πών καλυβών ή μάλλον τρωγλών. Έκτίσθη νέον σχο- 
λεΐον καί έπεσκευάσθη τό παλαιόν, οπού ήδη στεγάζε
ται ό ’Αστυνομικός Σταθμός.’Έγινε νέον Νεκροταφεΐον 
έξω τοΰ χωρίου, τοΰ παλαιοΰ μεταβληθέντος εις ώραϊον 
σχολικόν κήπον. ’Έγιναν βράσεις. Έρρυμοτομήθη ό 
Συνοικισμός συμφώνως σχεδίω. Τά έσοδα τής Κοινότη- 
τος άπό 4—5 χιλ. ηύξήθησαν εις 52.693 κατά την τριε
τίαν 1933—1936 καί προβλέπεται νά άνέλθουν κατά τό 
έπιόν έτος εις 100 χιλ. Καί ένί λόγω, ήλλαξεν δψιν επί 
τά βελτίω.

Εις την Κοινότητα Άσπροκκλησιάς υπάγονται καί τά 
χωρία:

1) Κριτσοτάδες, ήμίσειαν ώραν Α. τής Άσπροκ- 
κλησιάς καί ΒΑ. τής Καλαμπάκας, μέ 194 κατ. (108 άρρ. 
καί 86 θήλ.). Τό σχολικόν κτίριον, κτισθέν δαπάναις τής 
κοινότητος καί διά προσωπικής έργασίας τών κατοίκων, 
είναι καλόν.

2) Ή Σίνα Κερασιά Α. τών Κριτσοτάδων, μέ 
136 κατ. άρρ. 88 καί θήλ. 48). ’Απέχει 7 ώρας ΒΑ. τής 
Καλαμπάκας, καί αποτελεί μετά τής Τραχνιώτης μίαν 
ένορίαν μέ 5 χιλ. έσοδα.

2. Κοινότης Τσιοΰκας.
Α. τής Σ ίνας Κερασιάς εύρίσκεται τό χωρίον Τσι- 

ο 6 κ α, δπερ μόνον αποτελεί την ομώνυμον Κοινότητα, 
μέ 588 κατ. (άρρ. 303 καί 285 θήλ.) καί έσοδα Κοινότη- 
τος 13.854 δρχ. ’Έχει Ιδίαν ένορίαν, τοΰ Άγ. Γεωργίου, 
καί μονοτάξιον Δη μ. Σχολεΐον, ίδρυθέν τώ 1909 καί έχον 
90 μαθητάς. Οι κάτοικοί της είναι κτηνοτρόφοι μέ 5.519 
αιγοπρόβατα καί γεωργοί μέ τελευταίαν γεωργικήν 
παραγωγήν 85 χιλ. όκ. σίτου, 18 χιλ. κριθής, 45 χιλ. σι
κάλεως καί 60 χιλ. αραβοσίτου.

3. Κοινότης Μαυρελίου.
Μακράν τής Καλαμπάκας 7.30'ώρας καί Α. τής Τσι- 

ούκας εύρίσκεται τό χωρίον Μαυρέλι(ον), εις τό 
όποιον πρό τοΰ 1897 ήτο έδρα Λόχου στρατοΰ μας. Είναι 
πρωτεύουσα τής όμωνύμου Κοινότητος, έχον 854 κατ. 
(439 άρρ. καί 415 θήλ.) καί έσοδα Κοινότητος δρχ. 
19.970. ’Αποτελεί ίδιαν ένορίαν, τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, μέ 22.782 δρχ. έσοδα. ’Έχει καί τηλέφωνον καί 
’Αστυνομικόν Σταθμόν. ’Έχει διτάξιον Δημ. Σχολεΐον, 
ίδρυθέν τώ 1881, εις δ φοιτούν 166 μαθηταί. Οι κάτοικοί 
του εΐχον τελευταίως μετά τής Άχελλινάδας παραγω
γήν 95 χιλ. όκ. σίτου, 24 χιλ. κριθής, 150 χιλ. σικάλεως 
καί 80 χιλ. αραβοσίτου καί 50 χιλ. όκ. πατάτας. Τό 
Μαυρέλι(ον) μέ 3.183 α’ιγοπρόβατα έχει 4 τυροκομεία,
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εις τά όποια επεξεργάζεται τό γάλα των περισσοτέρων 
Κοινοτήτων τοΟ τέως Δήμου Τυμφαίων καί παρασκευά
ζεται σκληρός τυρός (κασέρι) περί τάς 40 χιλ. όκ.

Εις τήν Κοινότητα Μαυρελίου υπάγεται, άπέχον 7.30' 
της Καλαμπακας, και το χωριον Αχελλινάδα με 
228 κατ. (127 άρρ. καί 101 θήλ.) καί ιδίαν ενορίαν, τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, έχούσης 3.850 δρχ. έσοδα καί 
μέ Σχολεΐον ιδρυθέν τω 1924 καί έχον 64 μαθητάς, του 
όποιου όμως τό κτίριον είναι εντελώς ακατάλληλον. 
"Εχει καί τηλέφωνον.

4. Κοινότης Γερακαρίου.
Αυτή άποτελεΐται άπό τό ομώνυμον χωρίον, άπέχον 

7 ώρας τής Καλαμπάκας καί κείμενον νοτίως τοΰ Μαυ- 
ρελίου. "Εχει 452 κατ. (237 άρρ. καί 215 θήλ) καί έσοδα 
Κοινότητος 15.027 δρχ. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, κτηνο- 
τρόφοι καί γεωργοί, έχουν 10.050 αιγοπρόβατα καί τε- 
λευταίαν παραγωγήν 50 χιλ. όκ. σίτου, 6 χιλ. κριθής, 60 
χιλ. σικάλεως καί 20 χιλ. αραβοσίτου.

Εις τήν κοινότητα Γερακαρίου ύπάγεται καί τό δα- 
σοκτηνοτροφικόν κτήμα των Ζουρνατζαίων Τρικκάλων, 
Κατσαουνι, έκτάσεως 10 χιλ. στρεμμ., άποτελοΰμε- 
νον, ώς έπί τό πλεΐστον, άπό δρυς καί εις τό όποιον βό
σκουν περί τάς 2 χιλ. αιγοπρόβατα.

5. Κοινότης Λογγά.
Αΰτη άποτελεΐται άπό τό χωρίον Λογγά, κείμενον 

Α. τοΰ Γερακαρίου, 8 ώρας μακράν τής Καλαμπάκας, 
παρά τήν κορυφήν των Χασίων, Όξυά (ΰψος 1.216 μ.), 
όπόθεν πηγάζει ό "Ιων (Μήκανη). Ή κοινότης έχει 
376 κατ. καί έσοδα δραχμάς 12.155. "Εχει σχολεΐον, 
ιδρυθέν τω 1883, εις δ φοιτοΰν 70 μαθηταί, έντός ώραίου 
σχολικού κτιρίου, όπου υπάρχει καί τηλέφωνον.

Οί κάτοικοί του είναι γεωργοί καί κτηνοτρόφοι. Τε
λευταία παραγωγή του 20 χιλ. όκ. σίτου, 3 χιλ. κριθής, 
80 χιλ. σικάλεως καί 50 χιλ. άραβοσίτου. Όνομαστά εί
ναι τά φασόλια (λόπια-γίγαντες) Λογγά, τά όποια είναι 
νοστιμώτατα. Τό Λογγά έχει ώραΐον δάσος άπό όξυές, 
δΓ δ καί «Όξυά» καλείται. "Αλλοτε τό χωρίον ήτο τσι- 
Φλίκιον τής Ί. Μονής Μετεώρων. Εις τήν Κοινότητα 
Λογγά υπάγεται καί τό δασοκτηνοτροφικόν κτήμα Σ κ ο - 
τίνα, άποτελούμενον έκ 10 χιλ. περίπου στρεμμάτων, 
εις δ βόσκουν περί τάς 2 χιλ. αιγοπρόβατα.

6. Κοινότης Κονισκοΰ.
“Εξ ώρας ΒΑ. τής Καλαμπάκας καί εις τούς πρό- 

ποδας τής κορυφής των Χασίων « Π ά δ η ς » (ΰψος 1.197 
μ.) κεΐται εις ώραίαν κοιλάδα, τήν όποιαν διαρρέει ό 
"Ιων, τό χωρίον Κ ο ν ι σ κ ό ς, πρωτεύουσα άλλοτε τοΰ 
τέως Δήμου Τυμφαίων καί σήμερον τής ομωνύμου κοι- 
νότητος, ής τά έσοδα είναι 16.557 δρχ. "Εχει τηλέφωνον, 
’Αστυνομικόν Σταθμόν καί δασοφυλακεΐον. Οί κάτοι
κοί του, γεωργοί καί κτηνοτρόφοι, είναι 524 (άρρ. 271 
καί 243 θήλ.).

"Εχει 7.463 αιγοπρόβατα καί τελευταίαν παραγωγήν 
μετά τοΰ Μανδραβελίου 92 χιλ. όκ. σίτου, 9 χιλ. 
κριθής, 50 χιλ. σικάλεως καί 100 χιλ. άραβοσίτου. "Αλ
λοτε ήτο τσιφλίκιον τής 'I. Μονής Άγ. Στεφάνου. "Εχει 
δάσος καλόν, έκ δρυών. Ενταύθα υπάγεται τώρα καί 
τό χωρίον Μ α ν δ ρ α β έ λ ι(ον), μέ 182 κατ. (86 άρρ. 
καί 76 θήλ.).

’Επίσης εις τήν Κοινότητα τοΰ Κονισκοΰ ύπάγεται 
καί ή "Ανω Μπούρσιανη, ή όποια, οδσα δάσος καί

Μετέωρα: "Αλλη άποψις τής Ίεράς Μονής Άγιου Στεφάνου

ΑΠΟ ΤΑΣ I. ΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Μετέωρα: Ό Βυζαντινός ναός Άγ. Πάντων Μονής Βαρλαάμ
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Μετέωρα : ’Αφάνταστου έπιβλητικότητος βράχος των Μετεώρων

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

λειβάδιον, άνήκει εις τήν Ί. Μονήν Βαρλαάμ. Εις τό 
λειβάδι της βόσκουν 1.000 αιγοπρόβατα περίπου.

7. Κοινότης Φλαμπουρεσίου.
Άποτελεΐται άπό τό όμώνυμον χωρίον, κείμενον προς 

Δ. του Κονισκοΰ καί έχον 540 κατ., τηλέφωνον καί ιδίαν 
ένορίαν του 'Αγ. Νικολάου, μέ 4 χιλ. δρχ. έσοδα. Οί 
κάτοικοί του τό άποκαλοΰν «Φλάμπουρον» των 
Χασίων. Τά κοινοτικά έσοδα είναι 14.522 δρ. Τό μονο
τάξιον Σχολεϊον του, ίδρυθέν τω 1902, έχει 74 μαθητάς 
καί στεγάζεται εις καλόν κτίριον, κτισθέν δαπάναις τοΰ 
Αυγερινοί) Άβέρωφ, κατά τόν τύπον των σχολείων Συγ- 
γροΰ. Οί κάτοικοί του, κτηνοτρόφοι καί γεωργοί δντες, 
έχουν 9.844 αιγοπρόβατα καί παραγωγήν, μαζί μέ τά 
Χασάν Καλύβια καί τήν Τραχανιώτην, μέ 
τά όποια μέχρι πέρυσιν άπετέλει μίαν Κοινότητα, 135 
χιλ. όκ. σίτου, 18 χιλ. κριθής, 60 χιλ. σικάλεως καί 120 
χιλ. αραβοσίτου. ΤΗτο άλλοτε τσιφλίκιον, έξαγορασθέν 
πρό της άπαλλοτριώσεως ύπό των κατοίκων.

Εις τήν Κοινότητα Φλαμπουρεσίου υπάγεται καί τό 
χωρίον Τραχανιώτη, συνολικής έκτάσεως 10.192 
στρεμμ., έξ ών 5.553 δάσος.

8. Κοινότης Χασάν Καλυβιών.
Είναι νεωτάτη Κοινότης, περυσινή, μέ πρωτεύουσαν 

τά Χασάν Καλύβια, ευρισκόμενα ΝΔ. καί πλη
σίον τοΰ Φλαμπουρεσίου, μεθ’ οδ άπετέλει προηγουμέ
νως μίαν κοινότητα.

Πίναξ των δ ι α τ ε λ ε σ ά ν τ ω ν Δημάρχων έκ 
τοΰ τέως Δήμου Τυμφαίων.

1) Πούλιος Στέργιος 1883—1887 καί 1895—1899.
2) Σεπυργιώτης Άθαν. 1887—1895.
3) Μαγγούρης Βασίλ. 1899—1903.
4) Άναγνωστόπουλος ή Γκολιάτης Νικ. 1903—1907.
5) Τούλιος Δημήτριος 1907—1914.

Γ'.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 

ΟΞΥΝΕΙ ΑΣ.

1. Κοινότης Γαύρου (Γαυρόβου).
Τρεις καί ήμίσειαν ώρας ΒΔ. τής Καλαμπάκας εύρί- 

σκεται τό χωρίον Γαΰρον, κάτωθι βράχων τής αυτής συ- 
στάσεως μέ τά Μετέωρα καί τοΰ όρεινοΰ όγκου ’Αρκού
δας (828 μ.)."Εχει 492 κατ. (253 άρρ. καί 239 θήλ.), άσχο- 
λουμένους εις τήν γεωργοκτηνοτροφίαν.Ή Κοινότης Γαύ
ρου έχει έσοδα 33.513 δρ. Επίσης μονοτάξιον Δημ. Σχο- 
λεΐον, έχον 63 μαθητάς. Αιγοπρόβατα έχει 5.384 καί τε- 
λευταίαν παραγωγήν μετά τοΰ Τσούγκουρου 105 χιλ. όκ. 
σίτου, 19 χιλ. όκ. κριθής, 15 χιλ. σικάλεως καί 120 χιλ. 
αραβοσίτου. ΤΗτο προηγουμένως τσιφλίκιον. ’Έχει αρ
κετόν δάσος έκ δρυών, έκ τοΰ όποίου ό Γεωργ. Συνε
ταιρισμός καί ή Κοινότης έχουσιν εν καλόν έσοδον. Οί 
κάτοικοί του είναι φιλοπρόοδοι καί διά προσωπικής ερ
γασίας κατεσκεύασαν διαφόρους κοινοτικούς δρόμους, 
ώς καί δρόμον καλόν όπωσδήποτε προς Καλαμπάκαν.

Έδώ υπάγεται καί τό χωρίον Τσούγ- 
κούρον, μέ 148 κατ. (84 άρρ. καί 64 θήλ.) καί μέ 
ιδίαν ένορίαν, τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, έχουσαν 5 χιλ. δρ. 
έσοδα. ^Ητο τσιφλίκιον συνολικής έκτάσεως 15 χιλ. 
στρεμμάτων, έξ ών 3 χιλ. περίπου δάσος. ’Έχει ποτι
στικά χωράφια ποτιζόμενα δι’ υδατος τής Μήκανης.
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Επίσης εδώ υπάγεται καί τό δ ά σ ο ς - λ ε ι δ ά δ ι ο ν 
Ρ ι γ κ λ ό β ο υ, έκτάσεως 8 χιλ. στρεμμάτων παρά τόν 
ομώνυμον ορεινόν όγκον (696 μ.), παρά τούς πρόποδας 
του όποιου κάμπτεται τό Μοργκάνι καί διευθύνεται πρός 
Ν. Τό δασοκτηνοτροφικόν τοΰτο κτήμα, κατόπιν πολλών 
μόχθων του Σεβ. Μητροπολίτου μας περιήλθεν εις 
πλήρη κυριότητα τής Ί. Μονής Σ ταχιάδων, ή όποια 
εξάγει εντεύθεν αρκετά δασικά προϊόντα έκ δρυός.

2. Κοινότης Βουρλοχωρίου.
Πρός Β. του Γαυρόβου καί εις άπόστασιν 5 ώρών 

τής Καλαμπάκας, κεΐται τό χωρίον Βουρλοχώ- 
ρι(ον). ’Έχει 238 κατ. (126 άρρ. καί 112 θήλ.) γεωρ
γούς καί κτηνοτρόφους. ’Έχει καί τηλέφωνον καί σχο- 
λεΐον μέ 34 μαθητάς, ίδρυθέν τώ 1926. Μετά τής Φλιά- 
κας-Κερασιάς παρήγαγε τελευταίως 85 χιλ. όκάδ. σίτου, 
9 χιλ. όκ. κριθής, 10 χιλ. όκ. σικάλεως καί 120 χιλ. όκ. 
αραβοσίτου. ^Ητο τσιφλίκιον άπαλλοτριωθέν, συνολικής 
έκτάσεως 8.775 στρεμμ., έξ ών περί τά 2 χιλ. στρέμματα 
δάσους δρυός.

Ήμίσειαν ώραν ΒΔ. τούτου εύρίσκεται ή 
Φλιάκα-Κερασιά, μέ 258 κατ. (131 άρρ. καί 127 
θήλ.) καί μέ σχολεΐον ίδρυθέν τώ 1934 καί έχον 47 μα
θητάς.

3. Κοινότης 'Αγιοφΰλλου (Βελεμιστίου).
Αΰτη άποτελεϊται άπό τό χωρίον Άγιόφυλλο ν, 

ώς μετωνομάσθη τελευταίως τό χωρίον Β ε λ ε μ ί σ τ ι, 
όπως καί είναι πράγματι. ’Απέχει 5 ώρας τής Καλαμ
πάκας.’Έχει 518 κατοίκους (266 άρρ. καί 252 θήλ.), 
άσχολουμένους εις τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. 
’Έσοδα τής κοινότητος 30.819 δρ. καί τής ενορίας τοΰ 
'Αγίου Νικολάου 13.550 δρ. Τό σχολεΐον, ίδρυθέν τώ 
1896, έχει 71 μαθητάς. ’Έχει 7.072 αιγοπρόβατα καί 
παραγωγήν τελευταίως 70 χιλ. όκάδων σίτου, 18 χιλ. όκ. 
κριθής, 15 χιλ. όκ. σικάλεως καί 80 χιλ. όκ. αραβοσίτου. 
’Έχει τηλέφωνον, Ταχυδρομικόν Γραφεΐον, ’Αστυνομικόν 
Σταθμόν καί δασοφυλακεΐον. Παρά τό 'Αγιόφυλλον καί 
δη παρά τήν τέως όροθετικήν γραμμήν, όπου οί παλαιοί 
Σταθμοί Ελλάδος καί Τουρκίας, έγινε καί Σιδηροδρ. 
Σταθμός τοΰ Σιδηροδρόμου Καλαμπάκας—Κοζάνης— 
Βερροίας.

4. Κοινότης Άγναντιάς (ΌστροβοΟ)
"Εξ ώρας ΒΔ. τής Καλαμπάκας εύρίσκεται τό χοι- 

ρίον Άγναντιά. ’Έχει 612 κατοίκους (άρρ. 345 καί 
276 θήλ.). Είναι ή πρωτεύουσα τής όμωνύμου Κοινότη- 
τος, ήτις έχει έσοδα 4.712 δραχ. Τό μονοτάξιον σχολεΐον 
της μέ 114 μαθητάς ίδρύθη τώ 1896. Ή Άγναντιά έχει 
4.137 αιγοπρόβατα καί τελευταίαν παραγωγήν 75 χιλ. 
όκ. σίτου, 12 χιλ. όκ. κριθής, 20 χιλ. όκ. σικάλεως καί 
9Π χιλ. όκ. αραβοσίτου. ’Έχει δέ καί αρκετά αμπέλια, 
άπό τά όποια παράγεται καλό κρασί μέ τό όνομα 
«Κρασί ΌστροβοΟ ή Νοστροβοΰ».

Εις τήν Κοινότητα Άγναντιάς υπά
γεται καί τό χωρίον Σταγιάδες, άπέχον 
30'Δ. αύτής.’Έχει 174 κατοίκους (74 άρρ. καί 100 θήλ.).

Πλησίον τοΰ χωρίου Σταγιάδες εόρί- 
σκεται εις περίοπτον καί ύγιεινήν θέσιν καί ή έπί τουρ
κοκρατίας κτισθεΐσα 'I. Μονή Σ ταγιάδων (Γέννησις 
τής Θεοτόκου). Εις ταύτην συνεχωνεύθησαν τελευταίως 
καί ή τοΰ Λυμποχόβου καί τών Σ ιαμάδων, ώς καί του 
Χρυσίνου καί ή τών Άγιων Αποστόλων Κλεινοβοΰ. Ή

Καλαμπάκα: Μία άποψις τής κωμοπόλεως μέ φόντο τόν Πηνειό

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ

Καλαμπάκα: Απόμερος συνοικία έναντι βράχων τών Μετεώρων
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Καλαμπάκα: Συζήτησις χωρικών μετά τό πρωινό ξύπνημα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετέωρα : Μία μεγαλοπρεπής άποψις τής Μονής Βαρλαάμ

Ί. Μονή Σταγιάδων έχει σήμερον περί τάς 150 χιλ. 
έσοδα καί περί τά 20 αιγοπρόβατα, ένώ άλλοτε είχε 
πλέον των 200 χιλ. δρχ. έτησίως καί πλέον των 300 αιγο
προβάτων.

5 Κοινότης Κακοπλευρίου.
Άποτελεΐται έκ του ομωνύμου χωρίου, δπερ έκτίσθη 

ύπό προσφύγων Ήπειρωτών έκδιωχθέντων υπό των Τούρ
κων καί όνομάζεται ουτω λόγω τοΰ δτι είναι έκτισμένον 
είς πλαγιάν, «κακήν πλευράν». Έκ τής Καλαμ
πάκας απέχει ΒΔ. 7 ώρας. ’Έχει 674 κατοίκους (348 
άρρ. καί 326 θήλ.) καί προϋπολογισμόν Κοινότητος 
14.395. Τό μονοτάξιον σχολεΐον του, ίδρυθέν τω 1875, 
έχει 97 μαθητάς. Τό Κακοπλεύρι(όν) έχει 2.692 αιγοπρό
βατα καί τελευταίαν παραγωγήν 50 χιλ. όκ. σίτου, 9 
χιλ. όκ. κριθής, 10 χιλ. όκ. σικάλεως καί 90 χιλ. όκάδ. 
αραβοσίτου.

6. Κοινότης Όξυνείας (Μερίτσης).
Άποτελεΐται έκ τοΰ όμωνύμου χωρίου «Ό ξ ύ ν ε ι α », 

ώς μετωνομάσθη τελευταίως ή Μερίτσα, κείμενον πέντε 
ώρας ΒΔ. τής Καλαμπάκας. Έδώ πλησίον λέγεται δτι 
έκειτο ή αρχαία θεσσαλική πόλις «Ό ξ ύ ν ε ι α », τής 
οποίας σώζονται έρείπια καί φρούριον, έν εϊδει «Ντό
πιας», μετά πλακών καί κεράμων. (Πρβλ. θεσσαλικά 
Χρονικά, Τόμ. Δ', σ. 46). Αυτή εχει σήμερον 445 κατοί
κους (234 άρρ. καί 211 θήλ.), έσοδα Κοινότητος 17.338 
δρ. ’Έχει τηλέφωνον, Άστυν. Σταθμόν, Δασοκομεΐον καί 
σχολεΐον μέ 75 μαθητάς, ίδρυθέν τω 1895. Αιγοπρόβατα 
καί παραγωγήν 35 χιλ. όκ. σίτου, 9 χιλ. όκ. κριθής, 10 
χιλ. όκ. σικάλεως καί 80 χιλ. όκ. αραβοσίτου. Νοτίως 
τοΰ Συνοικισμοΰ καί είς άπόστασιν 39' διέρχεται ή σιδ. 
γραμμή Κ.Κ.Β., εχουσα Σιδηρ. Σταθμόν ένταΰθα.

Ή Όξύνεια εντός τοΰ χωρίου έχει δύο έκκλησίας, 
μίαν προς τιμήν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τήν 
έτέραν προς τιμήν τοΰ Αγίου Γεωργίου. Ή δευτέρα εί
ναι παλαιοτέρα τής πρώτης καί κοσμείται μέ ένα ώραιό- 
τατον τέμπλον, έργον πολύ καλής ξυλογλυπτικής.

’Έχει ύψόμετρον περί τά 250 μ. καί τό έδαφος της 
είναι άρκετά γόνιμον καί κατάλληλον δΓ δλα τά δημη
τριακά καί τήν άμπελον. Πειράματα γενόμενα ύπό τοΰ 
γεωπόνου κ. Χρηστάκου προς φυτείαν βάμβακος καί γεω
μήλων έπέτυχον πληρέστατα. Τελευταίως έδώ πολύ άνε- 
πτύχθη καί ή δενδροκομία καί σήμερον είναι αδύνατον 
νά εδρης σπίτι, τό όποιον νά μήν έχη 5—10 καρποφόρα 
δένδρα καί δή άμυγδαλέας. Είς θέσιν «Κλιτσινάρι» 
ύπάρχει καί πλήθος αγρίων αμυγδαλιών καί αχλαδιών, 
αί όποΐαι δμως άγνωστον έως πότε θά περιμένουν τον 
εμβολιασμόν των.
Πίναξ τών δ ι α τ ε λ ε σ ά ν τ ω ν Δημάρχων έκ 

τοΰ τέως Δήμου Όξυνείας.
1) Καταφυγιώτης Χρ. 1883—1891.
2) Δριτσέλης Γεώργ. 1891—1899.
3) Παπαθανασιάδης Γεώργ. 1899—1914.

• Δ'.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΛΑΚΑΣ I ΟΥ
1. Κοινότης Μαλακασίου.

Άποτελεΐται άπό τό όμώνυμον χωρίον, άπέχον ΒΔ. 
τής Καλαμπάκας 8 ώρας. Τό Μαλακάσι(ον) έχει σή
μερον, κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν, 832 κατοίκους

- 1φ2 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:25 EEST - 34.211.113.242



ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ ΕΝΑΥΜΑΣΙΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:25 EEST - 34.211.113.242



(άρρ. 397 καί 435 θήλ.). Κεΐται έπί των ανατολικών κλι- 
τύων της Πίνδου, είς ύψος 853 μ. Εκτείνεται έπί έπικλι- 
νοΰς έδάψους καί διά χειμάρρου χωρίζεται είς δύο 
συνοικίας, την τοΰ Προσήλιου καί Ά ν η λ ί ο υ. Κα
λύπτεται όλόκληρον ύπό όπωροφόρων δένδρων. ’Έχει 
κλίμα ύγιέστατον. ’Αποτελεί τό άπώτατον βορειοδυτικόν 
σημεΐον της Θεσσαλίας καί όσονούπω ένοΰται μετά τής 
Καλαμπάκας δι’ αμαξιτής όδοΰ, ή όποια θά προχωρήση 
προς ’Ιωάννινα. Έπί Σουλτάνου Σουλεϊμάν Β'τοΟ με
γαλοπρεπούς (1520—66), δτε ή Ελλάς διηρέθη είς 15 
άρματωλίκια, τό Μαλακάσι(ον) ήτο έδρα άρματωλι- 
κίου. Τό Μαλακάσι(ον) έκειτο παλαιότερον είς άπόστα- 
σιν 45'νοτίως τοΰ σημερινού, έν τή θέσει «Παληο- 
χώρι(ον)» καί έπί τής όδοΰ Τρικκάλων—Ίωαννίνων. 
Πλησίον τής θέσεως ταύτης καί τής κορυφής βραχώ
δους χαράδρας ύπάρχει θέσις «Μοναστή ρι» καλού
μενη, ένθα τήδε κακεΐσε εύρίσκονται θραύσματα πήλι
νων άγγείων καί σημεία όδοΰ άγούσης έπί τής κορυφής 
ταύτης, έξ οδ τεκμαίρεται, δτι ένταΰθα ύφίστατο μο- 
νύδριον πάλαι ποτέ. Λόγω δε τής θέσεως τοΰ χωρίου 
πλησίον τής δημοσίας όδοΰ, οί κάτοικοι, μη δυνάμενοι 
νά ΰποφέρωσι τάς πιέσεις των διερχομένων τουρκικών 
στρατευμάτων, ήναγκάσθησαν νά τό έγκαταλείψωσι καί 
νά συνοικισθώσιν είς την σημερινήν θέσιν, ήτις ήτο κε- 
καλυμμένη ύπό δασών. Τό πλεΐστον δμως τών κατοί
κων διεσπάρησαν είς διάφορα μέρη καί μάλιστα πολ
λοί έγκατεστάθησαν είς Σέρρας. Πότε έλαβε χώραν ή 
ΐδρυσις τοΰ σημερινοΰ συνοικισμού άγνωστον, πάντως 
δμως περί τά τέλη τής 17ης έκατονταετηρίδος, διότι 
ό πυρποληθείς τώ 1892 κεντρικός ναός τοΰ 'Αγίου Νι
κολάου έφερε χρονολογίαν 1729. ’Από τοΰ 1659—1795, 
έπί τουρκοκρατίας, τό Μαλακάσι(ον) άπήλαυεν εύρυ- 
τάτων προνομίων, χάρις είς τό προνομιοΰχον φιρμάνιον 
τοΰ Μετσόβου, τοΰ όποιου ή έκδοσις ώφείλετο, ώς λέ
γουν, είς τον έκ Μετσόβου κτηνοτρόφον Κυριάκον 
Φλόκαν, δστις ύπέθαλψε καί διετήρησεν είς την παρά 
τό Νεοχώριον Τρικκάλων ποιμενικήν του καλύβην τόν 
Βεζύρην τοΰ Σουλτάνου Άχμέτ Δ', ύποπεσόντα είς 
δυσμένειαν, έξορισθέντα καί καταδικασθέντα εις θάνα
τον κατ’ άρχάς, έπειτα δέ λαβόντα χάριν καί άνελ- 
θόντα καί πάλιν είς την Μεγάλην Βεζυρείαν.

Τό μεγαλύτερον μέρος τής έδαφικής έκτάσεως κα
λύπτεται ύπό πυκνών δασών πεύκης, άτινα έπί τουρκο
κρατίας καί μέχρι τοΰ 1897 άπετέλουν την κυριωτέραν 
κοινοτικήν περιουσίαν, έκ τών προσόδων τής όποιας ή 
Κοινότης διετήρει τούς ναούς, άνήγειρε σχολεϊον άρρέ- 
νων καί θηλέων, έξετέλει έργα κοινής ώφελείας έμι- 
σθοδότει κοινοτικόν ιατρόν, παρείχε δωρεάν είς τούς 
μαθητάς ού μόνον τά διδακτικά βιβλία, άλλά καί αυ
τήν τήν γραφικήν ύλην. Ύπό τοιαύτας συνθήκας εύρισκο- 
μένη ή Κοινότης Μαλακασίου, άπέρριψε μεθ’ υπερηφά
νειας τάς δελεαστικός προτάσεις τής Ρουμανικής προ
παγάνδας περί ίδρύσεως Ρουμανικής σχολής έν Μαλα- 
κασίω. Δυστυχώς δμως, κατόπιν τοΰ άτυχοΰς Ελληνο
τουρκικού πολέμου τοΰ 1897 καί τής γενομένης τότε 
διαρρυθμίσεως τών Ελληνοτουρκικών όρίων, ή τε Κοι
νοτική καί άτομική άκίνητος περιουσία τών κατοίκων 
περιήλθεν είς τήν Τουρκίαν καί έκτοτε ήρξατο ή παρα
κμή τοΰ Μαλακασίου. Διά τής άγορδς δέ τοΰ άγροκτή- 
ματος Μοκοσίου ύπό τής Κυβερνήσεως πρός έγκατά- 
στασιν τών προσφύγων Κουτσοφλιανιτών, τό Μαλακά- 
σι(ον) άπεκλείσθη ώς έν κλωβώ καί έχασε καί τήν κτη-

Καλαμπάκα: “Ενα πολύ χαρακτηριστικό σπίτι τής κωμοπόλεως

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετέωρα : Μία άποψις τών Μετεώρων άπό τό Καστράκι

---------------------------------------------- ---------,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:25 EEST - 34.211.113.242



/

Καστράκι: Γενική άποψις του ώραίου και γραφικού χωρίου

ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΟΣΟΛΟΥΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

Καλαμπάκα: “Ενα ώραΐο κατάφυτο κομμάτι τής κωμοπόλεως

νοτροφίαν καί την γεωργίαν του. Μετά τον νικηψόρον 
πόλεμον του 1912, άπηλευθερώθη μεν άπασα ή έδαφική 
του έκτασις, άλλά δυστυχώς δι’ αύτό, τά κοινοτικά δάση 
κατελήφθησαν ύπό του Έλλ. Δημοσίου καί οϋτω δχι μό
νον ή Κοινότης, ήτις ήτο άλλοτε ή πλουσιωτέρα τής 
Επαρχίας Καλαμπάκας, άπώλεσε τήν έκ δασών κολοσ- 
σιαίαν περιουσίαν της, καταστάσα ή πενιχρότερα, άλλά 
καί οί κάτοικοί της άπώλεσαν τήν έξ αγρών καί λειβα
διών ατομικήν περιουσίαν των, διότι ταΰτα, μείναντα 
ακαλλιέργητα άπό τοΰ 1897—1912, έκαλύφθησαν ύπό 
δασών. Επειδή δέ ούδείς σήμερον τολμά νά καλλιερ- 
γήση τό κτήμα του, φοβούμενος τούς δασικούς νόμους, 
τό Μαλακάσι(ον) αδυνατεί νά άναπτύξη τήν γεωργίαν 
καί κτηνοτροφίαν καί κατ’ ανάγκην φυτοζωεί καί πολ
λοί άναγκάζονται ν’ αποδημήσουν ή νά έκπατρισθούν.

Τό Μαλακάσι(ον) εξάγει σήμερον, κατά τό θέρος, 
κτηνοτροφικά προϊόντα έκ τής κτηνοτροφίας τών έγ- 
κατασταθέντων πλησίον αύτοΰ σκηνιτών «Ά ρ β α ν ι - 
τοβλάχων» λεγομένων, οί όποιοι δμως είναι περισ
σότερον “Ελληνες τών Ελλήνων. Τά παραθερίζοντα εις 
Μαλακάσι(ον) αιγοπρόβατα ύπερβαίνουν τάς 10 χιλιά
δας. Τά κυριώτερα επαγγέλματα, τά έξασκούμενα ύπό 
Μαλακασιωτών σήμερον, είναι τό τοΰ ξυλουργοϋ, ύλο- 
τόμου, ύποδηματοποιοΰ, παντοπώλου καί καφφεπώλου' 
υπάρχουν δέ καί πολλοί επιστήμονες.

Εις Μαλακάσι(ον) έμεινε προ τοΰ 1912 καί αξιωμα
τικός τοΰ στρατοΰ μας, διευθύνων τούς πλησίον κειμέ
νους μεθοριακούς Ελληνικούς σταθμούς."Ηδη έχει αστυ
νομικόν σταθμόν. Κατά δέ τον ένδοξον πόλεμον τοΰ 
1912 διήλθον έντεΰθεν διάφορα άνταρτικά σώματα, τό 
ανεξάρτητον Σώμα τοΰ Μήτσα, τά Σώματα τοΰ Πιπί- 
νου Γαριβάλδη, τό 4ον Σύνταγμα μέ τον αείμνηστον Πα- 
πακυριαζήν, ό στρατηγός Ματθιόπουλος μετά τοΰ επι
τελείου του καί τόσοι άλλοι, οί όποιοι, μή δυνάμενοι νά 
διαβώσι τον Ζυγόν, λόγω τών χιονοθυελλών, έμειναν έπί 
ήμέρας εδώ. Κατά τάς δύσκολους διά τό “Εθνος μας 
έκείνας στιγμάς, καθ’ ας καί ή μάχη τοΰ Μπεκήρ ’Αγά 
πρός κατάληψιν τοΰ Μετσόβου ήκούετο ώς νά γίνηται 
άπ’ έξω άπό τό Μαλακάσι(ον) καί οί κάτοικοι αύτοΰ, 
πανικόβλητοι, ήσαν έτοιμοι νά φύγουν πρός τό εσωτε
ρικόν, άνεκτιμήτους ύπηρεσίας προσέφερε τότε ό δήμαρ
χος κ. Λάμ. Μπάρδας, δστις, άστατος, άπό πρωίας μέ- 
χρις εσπέρας, κατηύθυνε καί καθωδήγει τά διάφορα Σώ
ματα καί τούς πάντας, νηστικός, κρυωμένος, κουρασμέ
νος, καθώς καί ό διδάσκαλος κ. Κωνστ. Βανακάρας.

Ή Κοινότης Μαλακασίου, ή άλλοτε πλουσιωτάτη, μό
λις έχει σήμερον έσοδα δραχ. 56.725. “Εχει ίδιαν ενο
ρίαν, τοΰ 'Αγίου Νικολάου, μέ 20.590 δρχ. έσοδα, ήτις 
ύπήγετο άλλοτε, προ τοΰ 1881, έκκλησιαστικώς εις Μέ- 
τσοβον. Τό σχολεϊον του έχει 98 μαθητάς, στεγαζόμενον 
εις πολύ καλόν οίκημα. 'Η κτηνοτροφία τών παραχειμα- 
ζόντων ενταύθα Μαλακασιωτών μόλις φθάνει τά 959 αι
γοπρόβατα καί ή τελευταία του παραγωγή τάς 25 χιλ. 
όκ. σίτου, 6 χιλ. όκ. κριθής, 20 χιλ. όκ. σικάλεως καί 
45 χιλ. όκ. αραβοσίτου.

2. Κοινότης Νέας Κουτσοΰφλιανης (Αυμποχόβου).
ΒΑ. τοΰ Μαλακασίου καί είς άπόστασιν μιας ώρας 

αύτοΰ, 8 δέ ώρών έκ Καλαμπάκας, εύρίσκεται τό χω- 
ρίον Νέα Κουτσούφλιανη, πρωτεύουσα τής όμω- 
νύμου Κοινότητος, μέ 749 κατοίκους, ή όποια συνωκί- 
σθη είς Συνοικισμόν μετά τον άτυχή πόλεμον τοΰ 1897
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άττό τούς κατοίκους της Παλαιάς Κουτσούφλιανης, οι 
όποιοι, ώς άλλοι Παργηνοί, προύτίμησαν νά έκπατρι- 
σθοΟν. Ή Νέα Κουτσούφλιανη έκτίσθη παρά τό χωρίον 
Λυμπόχοβον, μικρόν Συνοικισμόν είς τό αγρόκτημα Μο- 
κόσι(ον), τό όποιον ήγόρασεν ή Ελληνική Κυβέρνησις 
χάριν των προσφύγων Κουτσουφλιανιτών καί τό όποιον 
άλλοτε ήτο χωρίον, οδ τα ερείπια έσώζοντο μέχρι πρό 
25 έτών, καταστραφέν περί τα τέλη τοΰ ΙΗ'αίώνος καί 
των κατοίκων του καταφυγόντων είς τό σημερινόν Μα- 
λακάσιον. Σώζεται δε έν αύτω μέχρι σήμερον επί με
μονωμένου λοφίσκου καί έπί τερπνής θέσεως, αρχαιό
τατος ναΐσκος επ’όνόματι του Σωτήρος, κτίσμα τοΰ 
10ου αίώνος. Διά μέσου τοΰ χωρίου τούτου διήρχετο όδός 
Ρωμαϊκής εποχής, άγουσα έκ Θεσσαλίας είς ’Ήπειρον.

Έν τή θέσει «Καταθήκη», άνωθεν τοΰ χωρίου 
Ν. Κουτσούφλιανης, έπί μεμονωμένου μικρού βράχου, 
σώζονται θεμέλια μικροΰ φρουρίου, κάτωθεν τοΰ όποιου 
πρό έτών άνευρέθη άργυροΰν νόμισμα τοΰ Ρωμαίου Αύ- 
τοκράτορος ’Αντωνίου Πίου (138—162 π. X.), έξ οδ φαί
νεται, δτι τό φροόριον θά ήτο Ρωμαϊκής έποχής.

Ή Ν. Κουτσούφλιανη έχει ένορίαν τής Γεννήσεως τής 
Θεοτόκου μέ έσοδα 18.028 δρχ. ’Έχει τηλέφωνον καί Δι- 
τάξιον Δημοτ. Σχολεϊον, ίδρυθέν τω 1889 καί έχον 150 
μαθητάς. Στεγάζεται είς ώραιον σχολικόν κτίριον. Ή 
Κοινότης έχει έσοδα 12.139 δρχ. Οί κάτοικοι είναι γεωρ
γοί καί κτηνοτρόφοι, μέ 2.417 αιγοπρόβατα καί μέ παρα
γωγήν 120 χιλ. όκ. σίτου, 12 χιλ. όκ. κριθής, 20 χιλ. όκ. 
σικάλεως καί 200 χιλ. όκ. άραβοσίτου.

Έδώ ύπήρχεν άλλοτε καί ή Ί. Μονή Λυμ- 
ποχόβου τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου, 
ή όποια άναφέρεται είς τό χρυσόβουλλον τοΰ ’Ανδρονί
κου του 1332. Σώζονται ακόμη σήμερον ή μικρά έκκλη- 
σία της τοιχογραφημένη.

Είς τήν Κοινότητα Ν. Κουτσουφλιά- 
νης ύπάγεται καί ή Παλαιά Κουτσού- 
φλιανη, κειμένη ΒΑ. αύτής, είς ύψόμ. 911, ήτις είναι 
ή μητρόπολις τής Νέας. Ή Παλαιά Κουτσούφλιανη, έλευ- 
θερωθεΐσα τω 1881, περιήλθε καί πάλιν είς τούς Τούρ
κους κατά τό 1897, κατά τήν νέαν διαρρύθμιση; τής Ελ
ληνοτουρκικής μεθορίου γραμμής, ώς σπουδαΐον στρα
τηγικόν σημεΐον.

3. Κοινότης Κορυδαλοΰ (Τζενεράδων).
Ήμίσειαν ώραν ΒΑ. τής Νέας Κουτσούφλιανης εύρί- 

σκεται τό χωρίον «Κ ο ρ υ δ α λ ό ς», ώς μετωνομάσθη τε
λευταίως τό χωρίον Τζενεράδες, άπέχον 8 ώρας τής 
Καλαμπάκας. Έν τή θέσει « Τ σ ι ο ύ κ α», ΒΑ. καί είς 
άπόστασιν 15' άπό τοΰ χωρίου, σώζονται έρείπια θεμε
λίων άρχαίου φρουρίου καί άρχαίου ύδραγωγείου, δΓ οδ 
ύδρεύετο τό έπί τοΰ λόφου κείμενον φρούριον.

4. Κοινότης Πεΰκης (Στροΰζας).
Άποτελεΐται άπό τό όμώνυμον χωρίον Π ε ύ κ η, ώς 

μετωνομάσθη ή Στρούζα, κείμενον μίαν ώραν Α. τής 
Νέας Κουτσούφλιανης καί άπέχον 7 ώρας ΝΔ. τής Κα
λαμπάκας, παρά τήν «Τσούμαν Βατσέλη» (ύψόμ. 
1066 μ.). ’Έχει κατοίκους 344 (άρρ. 171 καί 173 θήλ.) 
καί έσοδα Κοινότητος 3.111 δρχ. Ή τελευταία παρα
γωγή της είναι 45 χιλ. όκ. σίτου, 6 χιλ. κριθής, 10 χιλ. 
σικάλεως καί 150 χιλ. όκ. άραβοσίτου. 'Ήτο τσιφλίκιον 
άπαλλοτριώθέν, έκτάσεως συνολικής 14.472 στρεμμ., έξ 
ών 4 χιλ. περίπου στρέμματα δάσος πεύκης, έξ οδ καί 
τό νέον του όνομα Πεύκη.

Χαλίκιον: Γενική άποψις τοΰ χωρίου καί υποδοχή των ξένων

ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Μετέωρα: Ή έπιβλητι.κή Ιερά Μονή τής Μεταμορφώσεως
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Καλαμπάκα : Χορός χωρικών κατά τάς έορτασίμους ή μέρας

5. Κοινότης Τρυγόνας (Χλιτζιάδων).
Μίαν ώραν περίπου ΝΑ. τοΰ Κορυδαλοΰ καί 6 ΒΔ. 

μακράν της Καλαμπάκας κεΐται τό χωρίον Τρυγόνα, 
ώς μετωνομάσθη τελευταίως τό χωρίον Χλιτζιάδες, 
έχον 331 κατ. καί αποτελούν την όμώνυμον κοινότητα, 
μέ έσοδα 3.318 δρχ. καί τελευταίαν παραγωγήν 15 χιλ. 
όκ. σίτου, 3 χιλ. κριθής, 5 χιλ. σικάλεως καί 30 χιλ. όκ. 
άραδοσίτου. "Εχει ίδιαν ενορίαν, τοΰ 'Αγίου ’Αθανα
σίου, μέ 6 χιλ. δρχ. έσοδα καί σχολεΐον μέ 47 μαθητάς, 
ίδρυθέν τώ 1923.

Πίναξ των διατελεσάντων Δημάρχων έκ 
του Τέως Δήμου Μαλακασίου

1) Πρασουλίδης ’Ιωάννης 1883—1887.
2) Νακόπουλος Άθαν. 1887—1902.
3) Πρασουλίδης Μιχ. 1902—1903.
4) Μπάρδας Λάμπρος 1903—1914.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετέωρα : "Ενας άπό τούς πιό πολύ έπιδλητικούς βράχους

Ε'.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ

1. Κοινότης Καστανέας (Καστανιάς).
Αυτή άποτελεΐται άπό τό όμώνυμον χωρίον, άπέχον 

όδοιπορικώς 6 ώρας τής Καλαμπάκας, μεθ’ ής συνδέε
ται ήδη κατά τό θέρος καί δι’ αότοκινήτου. Είναι έν 
έκ τών σημαντικωτέρων καί ώραιοτέρων χωρίων τής 
Πίνδου, έκτισμένον εις τούς πρόποδας τής «Μοράδας», 
παραφυάδος τής Πίνδου, εις ϋψόμ. 850 μ., έν μέσω έξό- 
χου ώραιότητος καί μεγάλης έκτάσεως δάσους, τοΰ 
όποιου τό μέν κατώτερον ήμισυ είναι κατάφυτον έκ κα
στανιών, έξ ών καί τό όνομα τοΰ χωρίου Καστανέα 
ή Καστανιά, καί λεπτοκαρυών, τό δέ όψηλότερον έξ 
ύψικόρΰφων όξυών καί τινων έδώ καί έκεΐ διεσπαρμέ
νων φιλυρών καί έλατών. "Εχει άφθονα διαυγέστατα 
καί κρυστάλλινα κρύα νερά, ένεκα τών οποίων τό κλίμα 
είναι κάπως ύγρόν. Εμπρός άπ’ έδώ ανοίγεται ένα με
γάλο όροπέδιον, όπου ύπάρχει τό υποδειγματικόν άγρο- 
κήπιον-φυτώριον τοΰ Κράτους, καί τό έξωκκλησάκι 
'Αγία Τριάς. ’Αριστερά υψώνεται τό μεγαλόπρεπο βουνό 
«Τριαντάφυλλο» καί δεξιά, έν σχήματι στέμμα
τος, έξ οδ καί τό όνομα, ή κορυφή «Κροΰνες» 
(^Στέμμα) ϋψ. 1.239 μ., άνωθεν τής όποιας, έπί μικρού 
επιπέδου μέρους, έστρατοπέδευσεν έπί ήμερονύκτιον τώ 
1822, μετά τήν έκ τής αύλής τοΰ Άλή Πασσά φυγήν του, 
τό καύχημα τής Θεσσαλίας καί τής Ελλάδος, ό μέγας 
ήρως Καραϊσκάκης, δι’ δ καί «Ταμπούρια Κα- 
ρ α ϊ σ κ ά κ η » λέγεται. ’Απ’ έδώ δέ, άφοΰ προηγου
μένως συνεννοήθη μέ τούς προεστώτας τής Καστανιάς, 
τούς όποιους διά νυκτός μετεκάλεσε παρ’ αΰτώ, διεπε- 
ραιώθη εις τά «’Άγραφα». Άπό «Κροΰνες» τό 
θέαμα είναι ύπέροχο, ασύλληπτο, αφάνταστο. Άπό τήν 
«Γκούραν» δέ, ώς άπό μεγάλου πράγματι στόματος τής 
γής, άναδλύζει τόσον άφθονον νερόν, ώστε όχι μόνον 
ύδρεύεται ολόκληρος σχεδόν ή Καστανιά, διοχετευόμε
νου τοΰ όδατος διά σιδηρών σωλήνων εις πολλάς (Τρύ
σεις τών διαφόρων συνοικιών, άλλά καί ποτίζονται όλοι 
οί λαχανόκηποι καί τά γέμοντα παντοίων όπωροφόρων 
δένδρων περιβόλια καί κινοΰνται καί δύο υδρόμυλοι. 
Κάτωθι καί ΒΑ. τής Καστανιάς ρέει τό έξ αυτής « Κ α - 
στανιάτικο ποτάμι» λεγόμενον, δπερ πηγάζει
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από τάς κατάφυτους έξ όξυών ράχεις, μεταξύ των 
όποιων υπερέχει εις κάλλος καί μεγαλοπρέπειαν ή 
όνομα καί πράγμα «’Ώ μ ο ρ φ η Ράχη» καί τό 
όποιον, μετά πορείαν τριών περίπου ώρών, άφοΰ δέ
χεται πολλά ρεύματα, χειμάρρους καί ρυάκια, εκβάλ
λει είς την δεξιάν όχθην τοΰ Πηνειού, παρά τό χάνι 
Τ ρύπα.

Ή Καστανιά, κατά την τελευταίαν άπογραφήν, έχει 
837 κατοίκους, αύξανομένους όμως τό θέρος είς διπλά
σιους περίπου, διότι έρχονται όλοι σχεδόν οί ξενητεμέ- 
νοι άνδρες είς τα διάφορα της Ελλάδος μέρη, οί όποιοι 
έχουν τάς οικογένειας των ενταύθα, καί άλλαι οικογέ
νεια ι παραχειμάζουσαι είς Τρίκκαλα, Λάρισαν καί Κα
λαμπάκαν. Προ τού 1821 όμως, κατά βεδαίαν παράδο- 
σιν, ήρίθμει περί τάς 5—6 χιλ. κατ., άλλά ένεκα των συ
χνών έπιδρομών τών άτάκτων Τουρκαλδανών καί ίσως 
καί λόγω της στενότητος τού εδάφους, ήναγκάσθησαν 
οί πλείστοι νά μετοικήσωσιν είς Μακεδονίαν καί ’Ανα
τολικήν Ρωμυλίαν καί ιδίως είς τάς όρεινάς περιφέ
ρειας τών Σερρών καί τής Δράμας καί είς τήν Άλι- 
στράτην, όπου καί σήμερον εύρίσκονται πολλοί έχοντες 
τά αύτά έπίθετα μέ πολλούς Καστανιώτας καί διατη- 
ροΟντες έκ παραδόσεως τήν άνάμνησιν τής μετοική- 
σεώς των καί τής καταγωγής των. Έπί τής έποχής τής 
τουρκοκρατίας, ή Καστανιά κατωκεΐτο καί άπό μεγά
λους πατριώτας, ώς ό Κωνσταντίνος Παπα- 
Πολυμέρου, δστις κληθείς υπό τού Άλή Πασά, όπως 
ύπογράψη τήν υποδούλωσή τής Καστανέας, άπήντησεν 
ότι δέν δύναται νά πράξη τούτο άνευ τής συγκαταθέ- 
σεως τών δημογερόντων, δι’ δ καί άπεπέμφθη σκαιό- 
τατα ύπ’ αυτού. Μετ’ ολίγον δέ καιρόν, κληθείς παρά 
τοΰ Διοικητοΰ Θεσσαλίας καί Πελοπόννησου Βελή, υιού 
τού Άλή Πασά, έφυλακίσθη καί μετά τρεις ή μέρας εύ- 
ρέθη κρεμασμένος είς τήν γέφυραν Λαρίσης. Είς παρά
πονα δέ τών γερόντων προς τον Σουλτάνον, διατί άπηγ- 
χονίσθη, έλαδον τήν άπάντησιν ότι τούτο συνέβη κατά 
λάθος (γιαγνίς όλντοΰ). Μετά δέ τήν άνακήρυξιν τής 
Ελλάδος είς Βασίλειον, ή Καστανιά, καίπερ τουρκο- 
κρατουμένη, κατώρθωσε, χάρις είς τήν μεγάλην έπι- 
6ολήν καί ικανότητα τών προεστώτων καί μελών τών 
ισχυρών τότε οικογενειών Δημάκη, Κυρνάσιου, Πίσπα 
καί Παπαπολυμέρου, έξ ών τινες έτιμήθησαν διά τιμη
τικών τίτλων έκ μέρους τοΰ Σουλτάνου, προς κολα
κείαν των, διά νά μή επαναστατήσουν, ώς ό Νικολάκης 
ό Καπουτζίμπασης καί άζάς έν Ίωαννίνοις καί Τρικ- 
κάλοις, θείος τού Δημάκη, καί ό Βασίλειος Κυρνάσιος, 
έπίτιμος υπασπιστής τού Σουλτάνου, καί χάρις είς τό 
ορεινόν της έδαφος, κατώρθωσε νά έχη πλήρη άνεξαρ 
τησίαν καί αΰτοδιοίκησιν, πληρώνουσα μόνον ώρισμένον 
ετήσιον φόρον, τής Τουρκικής Κυδερνήσεως μή έχούσης 
ένταΰθα ουδέ αστυνομικόν σταθμόν. Κατά τήν έπανά- 
στασιν δέ τού 1854 έν Θεσσαλία, ό νεαρός τότε καί έν- 
θουσιώδης Δημάκης, συγγενής τοΰ Χριστόδουλου Χα- 
τζηπέτρου, κληθείς ΰπ’ αύτοΰ, έσπευσεν είς Καλαμπά
καν κρυφίως μέ 150 ένθουσιώδεις έθελοντάς νύκτωρ, διά 
νά μή τό μάθουν οί Τούρκοι καί κάμουν κακόν είς τήν 
ιδιαιτέραν πατρίδα του, καί παρετάχθη παρά τό πλευ- 
ρόν τού Χατζηπέτρου, πολεμήσας γενναίως κατά τών 
Τούρκων. Ή Καστανιά ύπέστη καί πολλάς ληστρικός 
έπιδρομάς. Καστανιώτικα σπίτια, σωζόμενα καί σήμε
ρον ακόμη, μέ χρονολογίαν 1768 καί 1770, είχον άνωθι

Άμάραντον: Ό έτήσιος χορός τής έορτής τής 15 Αύγουστου

ΤΤΑΝΗΓΥΡΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ

Μετέωρα: Ό μεγαλοπρεπής βράχος τής Μέας Μονής Μετεώρων
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των θυρών των ζεματίστρες καί γύρω-γύρω πολεμίστρες 
προς άμυνάν των.

Ή Καστανιά, οδσα άλλοτε πρωτεύουσα του τέως 
Δήμου Καστανέας καί σήμερον αποτελούσα χωριστήν 
κοινότητα, μέ έσοδα δραχμάς 43.081, έχει καί χωρι
στήν ενορίαν, τού ‘Αγίου Γεωργίου, μέ 37.551 δραχ. 
έσοδα, μέ 3 έξωκκλήσια καί δύο κεντρικός εκκλησίας. 
’Έχει επίσης ταχυδρομεΐον, τηλεφωνεΐον, άστυνομικήν 
ύποδιοίκησιν, δασονομεΐον, δημόσιον άγροκήπιον-φυτώ- 
ριον καί ώραίας ιδιωτικός οικοδομάς.

’Από τού 1873 μέχρι τού 1891 ειχεν Έλλ. Σχολεΐον, 
τό όποιον είχε φθάσει εις τοιαύτην περιωπήν, ώστε οϊ. 
έξ αυτού απόφοιτοι είσήγοντο θριαμβευτικός, κατόπιν 
αύστηρών έξετάσεων, εις τήν Β'καί Γ'τάξιν τής περι- 
φήμου Ζωσιμαίας Σχολής των Ίωαννίνων. Τό είρημέ- 
νον σχολικόν κτίριον έκτίσθη τώ 1826 δαπάνη τού αοι
δίμου εύεργέτου Δημοστέργιου, δστις έκ Καστανέας 
καταγόμενος καί μεταναστεύσας εις Ρουμανίαν, δπου 
ηϋδοκίμησεν οίκονομικώς, έκληροδότησεν εις τήν γεν- 
νέτειράν του ολόκληρον τό έν Ρουμανία αγρόκτημα 
«Μπαλτένι», ΐνα χρησιμεύη τό εισόδημά του προς 

j συντήρησιν τού έν τη πατρίδι του Έλλ. καί Δημ. Σχο
λείου, πρός έκπαίδευσιν τής νεολαίας τής τε ιδιαιτέ
ρας του πατρίδος καί των πέριξ χωρίων. Ή Δημοστέρ- 
γειος Σχολή, ήτις έλειτούργει εΰδοκίμως, ιδίως άπό τού 
1870—1891, δτε έδημεύθη έν Ρουμανία τό δωρηθέν άγρό- 
κτημα, υπό τήν διεύθυνσιν πολλών διαπρεπών διδασκά
λων, τού Ζηκίδου, τού Λαμπρίδου, τού Χασιώτου κλπ., 
συνετέλεσεν εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν ου μόνον 
τής Καστανιάς καί τών πέριξ χωρίων, άλλα καί ολοκλή
ρου τής περιφέρειας. Έκ τής σχολής ταύτης ήντλησαν 
τά πρώτα νάματα τής Έλλ. Παιδείας πολλοί επιστήμο
νες καί διανοούμενοι έν γένει, τών οποίων ή εκπολιτι
στική δράσις, ώς φορέων τής Έλλ. Παιδείας καί σκέ- 
ψεως καί ώς σκαπανέων τών εθνικών ιδεωδών, όπήρξεν 
αξιόλογος. Οΰτω εις τον περίφημον ιατροφιλόσοφον αρ
χιμανδρίτην Διονύσιον Πύρρον, δστις έγεννήθη έν Κα- 
στανέα τώ 1774 καί καρείς μοναχός καί έκπαιδευθείς 
τό πρώτον εις τήν Ί. Μονήν Μεταμορφώσεως τών Με
τεώρων, κατόπιν εις Τρίκκαλα, ’Αθήνας, Κωνσταντινού
πολή, Κυδωνιάς, Χίον, Παβίαν καί Μεδιόλανα τής ’Ιτα
λίας, έπειτα είργάσθη μετά ζήλου εις τήν έν Άθήναις 
Σχολήν Επιστημών καί κατά τήν Ελληνικήν Έπανά- 
στασιν εις Πελοπόννησον, θεραπεύων τούς άσθενεΐς καί 
έμψυχώνων διά τών θρησκευτικών καί πατριωτικών του 
λόγων καί έγένετο πρόξενος μεγάλης ώφελείας διά τών 
θεολογικών καί ιατρικών συγγραμμάτων του, ύπερβαι- 
νόντων τά τριάκοντα καί δστις άποθανών τώ 1853 έν 
Άθήναις, έκηδεύθη μεγαλοπρεπώς, λόγω τών υπηρε
σιών του πρός τό ’Έθνος (παρβλ. θεσσαλικά Χρονικά, 
Τόμος Γ', σελ. 165—167), προσθετέοι καί πολλοί νεότε
ροι επιστήμονες, άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσα
λίας μέχρι σήμερον.

Οι Καστανιώται, λόγω τής στενότητος τού καλλιερ
γησίμου έδάφους, άναγκάζονται νά ταξειδεύουν εις δια
φόρους πόλεις τής Ελλάδος καί τής Ρουμανίας καί τής 
’Αμερικής προηγουμένως, δπου πολλοί πλουτοΰν διά τής 
έργατικότητός των καί ευφυΐας των. "Οσοι μένουν εις 
Καστανιάν άσχολοΰνται εις τήν μικράν κτηνοτροφίαν 
καί γεωργίαν, μέ τελευταίαν παραγωγήν 30 χιλ. όκάδ. 
σίτου, 3 χιλ. κριθής, 5 χιλ. σικάλεως καί 45 χιλ. άρα- 
βοσίτου καί πολλάς όκάδας λευκών φασολιών περιζη-

Μετέωρα: Ή Ιερά Μονή τοϋ Άγ. Στεφάνου ώς έχει σήμερον

ΑΠΟ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
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τήτων διά τό εϋγευστον καί βραστερόν αύτών, εις διά
φορα άλλα μικροεπαγγέλματα, ώς του άγωγέως κλπ. 
και ιδίως, τελευταίως, είς τήν δενδροκομίαν καί δή των 
μηλεών, αί όποΐαι κάμνουν ώραΐα, εΰγευστα καί ευώδη 
μήλα, τά «σκιούπια» λεγάμενα, άπό τα όποια ή 
Καστανιά εισπράττει κατ’ έτος ημισυ σχεδόν έκατομμύ- 
ριον δρχ., χωρίς νά άμελοΰν καί τις αχλαδιές, κερα
σιές, βυσσινιές, δαμασκηνιές, ροδακινιές, καρυδιές καί 
καστανιές, άπό τάς όποιας επίσης εισπράττουν ένα κα
λόν καί άνέξοδον έσοδον. Άπό τίς καστανιές, άπό τάς 
οποίας βρίθει ή Καστανιά καί έκ της έξατμίσεως των 
όποιων, καθώς καί άπό τίς καρυδιές, κατά Μάϊον, τό 
κλίμα είναι βαρύ ακόμη, δεν κερδίζουν δσα θά έπρεπε, 
διότι είναι άνεμβολίαστοι αί πλεΐσται. Επίσης άσχολοΰν- 
ται καί είς την αμπελουργίαν, αν καί δχι δπως πρό- 
τερον, παράγοντες έξαίρετον κρασί. Τά περίφημα έκ 
πεύκων καί όξυών δάση της καί προ παντός τό ύπέρο- 
χον δάσος της δνομα καί πράγμα «”Ω μορφής Ρά
χης», τό όποιον μετωνομάσθη είς «Βασιλικόν 
δάσος», διότι τώ 1881, δτε μετά τήν απελευθέρωσα/ 
της Θεσσαλίας ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Α' έπεσκέφθη 
καί τήν κωμόπολιν Καστανέας, φιλοξενηθείς είς τήν οι
κίαν των άδελφών Δημάκη, καί έξέφρασε τον θαυμα
σμόν του διά τό δάσος τούτο καί τήν έπιθυμίαν, δπως 
έρχηται συχνά εξεπίτηδες διά νά έπισκέπτηται τό δάσος 
τούτο καί κυνηγή είς αύτό, ή Κοινότης, τή είσηγήσει 
των προεστώτων καί δή των άδελφών Δημάκη, διά νά 
τόν εύχαριστήση, τό έδώρησε διά συμβολαιογραφικής 
πράξεως είς τόν τότε Βασιλέα, δι’ δ καί «Βασιλι
κόν Δάσος» έκλήθη έκτοτε τό δάσος τής «”Ω μορ
φής Ράχης». Ό Βασιλεύς κατηυχαριστήθη καί ύπε- 
σχέθη, δτι είς άντάλλαγμα τής εξαιρετικής ταότης δω
ρεάς θά φροντίση νά γίνη άμαξιτή όδός, συνδέουσα τήν 
Καστανιάν μέ τόν πλησιέστερον Σιδηρ. Σταθμόν Κα
λαμπάκας. Καί πράγματι, μετά καιρόν ήρχισε νά πραγ- 
ματοποιήται ή δοθεΐσα βασιλική ύπόσχεσις. Ή όδός 
αϋτη έχει μεγάλην σημασίαν δχι μόνον διά τήν Καστα
νιάν, άλλά δΓ ολόκληρον τήν όρεινήν περιφέρειαν, διότι 
έξυπηρετεΐ δχι μόνον τήν έπιβατικήν συγκοινωνίαν τής 
έν άπομονώσει μέχρι τοΰδε εύρισκομένης περιφερείας 
ταότης, άλλά καί διότι συντελεί είς τήν εόχερεστέραν 
καί ταχυτέραν μεταφοράν των προϊόντων της είς τά 
κέντρα καταναλώσεως καί προ παντός τού σημαντικού 
δασικού πλούτου της.

Είς τήν Κοινότητα Καστανιάς υπάγεται καί ή είς 
ώραίαν τοποθεσίαν εΰρισκομένη Ί. Μονή Σ ιαμάδων 
(Άγιου Νικολάου), 2 ώρας άπέχουσα ταύτης. Σώζεται 
ή έκκλησία της τοΰ Αγίου Νικολάου καί τό έκκλησάκι 
της των Άγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης.’Άλλοτε ή Ί. 
Μονή Σ ιαμάδων ηύπόρει.

2. Κοινότης Άμαράντου (Βεντίστης).
Πρωτεύουσα τής Κοινότητος ταύτης είναι τό Άμά- 

ραντον, ώς μετωνομάσθη ή Βεντίστα, ή όποια, κατά 
τό άξιον αυτής τέκνον, τόν άοίδι-μον καί σοφόν Μητρο
πολίτην πρώην Λαρίσης Δωρόθεον Σχολάριον, «κώμη 
έστί τοΰ Άσπροποτάμου τερπνή, εύάε- 
ρος, υγιεινή, καλλίρροος, είς θέσιν άπο- 
πτον κειμένη μεταξύ των κωμών Καστα
νέας, Σκληνιάσης, Κρανιάς καί Κλινο- 
S ο G. Προ τού ιερού άγώνος τού 1821, ή κωμόπολις

Μετέωρα: Ή περίφημος καί ιστορική Ιερά Μονή Ρουσάνης

ΑΠΟ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Μετέωρα : "Αλλη μία άποψις τής ιστορικής Μονής Ρουσάνης
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Καλαμπάκα: Κατά τάς πανηγόρεις οί χωρικοί διασκεδάζουν

ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετέωρα : Μεγαλοπρεπείς βράχοι τής Μονής 'Αγίας Τριάδος

αυτή είχεν οικογένειας ύπέρ τάς πεντακοσίας. ’Αλλά 
κατόπιν ένεκα των τότε δεινών περιστάσεων καί συχνών 
έπιδρομών, πολλαί οίκογένειαι άκουσαι έγκατέλιπον τό 
γλυκύ της πατρίδος έδαφος, διασκορπισθεΐσαι εις τάς 
Επαρχίας Δράμας, Σερρών. Κατοικεΐται δέ ήδη — κατω- 
κεΐτο δηλαδή τότε, δτε εγραφεν ό αείμνηστος, ήτοι τώ 
1865 —υπό περίπου 170 οικογενειών, δλως Ελληνικών, 
λαλουσών την έκφυλον καί άχρηστον Βλαχικήν γλώσ
σαν. Πάλαι δέ είχε καί ’Οθωμανούς κατοίκους περί τάς 
50 οικογένειας. Μόνη δέ αϋτη ή κώμη έκ τών χωρίων 
του Άσπροποτάμου ειχεν ’Οθωμανούς κατοίκους, διά 
τάς καλλονάς του τόπου καί τό εύάρεστον τής θέσεως. 
Άλλ’ έν τή διάρκεια τοΟ ίεροΰ άγώνος, άπασαι αί οικο
γένειας έκποιήσασαι τά κτήματά των, μετώκησαν εις 
Τρίκκαλα (Τρίκκην)». (Πρβλ.. ’Έργα καί Ήμέραι, Δω
ροθέου Σχολαρίου, σελ. 326—327).

Σήμερον έχει 649 κατ. (άρρ. 280 καί 365 θήλ.).
Τό χωρίον άπεκαλεΐτο καί «Γη τών γενναίων», 

λόγω τών ώρωϊκών οικογενειών τών Γιαννουσοτακαίων 
καί του Γώγου Στρογγυλή άρματωλοΰ, αϊτινες έπρο- 
στάτευον τούς κατοίκους άπό τάς έπιδρομάς τών Τουρ- 
καλβανών καί τών ληστών. Είναι έκτισμένον εις τις πλα
γιές του λόφου « Σ τ ι ν ί τ σ α », εις ύψος 860 μέτρων 
καί εις άπόστασιν 6 ωρών τής Καλαμπάκας, μεθ’ής έπι- 
κοινωνεϊ τόν χειμώνα διά ζώων καί τό θέρος δΓ αύτο- 
κινήτων, διότι άπό Καστανιάς απέχει μόλις 15'.’Έχει 
δάση όξυάς, έλάτης, δρυός καί τό « κ α σ τ α ν έ τ ο ν » 
έκ καστανεών. Υδρεύεται μέ γάργαρα νερά διά πολ
λών πηγών, ύπαρχουσών έντός τοΰ χωρίου. ’Εκτός αύ- 
τών, έξω τοΰ χωρίου ύπάρχουν πολλαί άλλαι πηγαί, 
δι’ ών ποτίζονται άπαντες οί καλλιεργούμενοι αγροί καί 
οί κήποι τοΰ χωρίου. ’Έχει καί 248 οίκόσιτα αιγοπρό
βατα. Ή τελευταία γεωργική παραγωγή του μετά τοΰ 
Αοζεστίου ήτο 45 χιλ. όκ. σίτου, 6 χιλ. κριθής, 5 χιλ. 
σικάλεως καί 20 χιλ. όκ. αραβοσίτου. Επίσης παράγει 
λευκά φασόλια, αρκετά καρύδια καί χιλιάδας όκάδας 
μήλων καί καστάνων καί πατάτας όρεινής ποτιστικής. 
’Ασχολούνται καί εις τήν αμπελουργίαν. Είναι φημι
σμένα τά Βεντιστινά αμπέλια. Οί αδελφοί Τάκη έχουν 
περί τά 100 στρέμμ. αμπέλου παρά τήν θέσιν «Τ ε κ έ» ( 
Μοναστήρι τουρκιστί), διά τήν έν αύτώ φιλοξενίαν 
δλων ανεξαιρέτως, δικαίων καί άδικων, διότι ή φιλο
ξενία θεωρείται ώς δευτέρα θρησκεία άπό τούς Τα- 
καίους. Οί άδελφοί Τακαΐοι έχουν τελείας εγκαταστά
σεις οινοποιίας. ’Έχουν υπόγεια εις τά όποια καταβαίνει 
κανείς μέ 24 σκαλοπάτια. Ό ρητινίτης Τεκέ είναι ανώ
τερος κάθε άλλου οίνου, εγχωρίου καί ξένου. Είναι σω
στόν νέκταρ. Οί Βεντιστινοί διακρίνονται καί εις τό έμ- 
πόριον καί τήν βιομηχανίαν.

Ή Κοινότης Άμαράντου έχει έσοδα 57.126 δρ. ’Απο
τελεί ιδίαν ένορίαν, τής Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρ- 
μακολυτρίας, κτισθείσης τώ 1752, μέ έσοδα 16.735 δρ. 
καί μέ μίαν άκόμη κεντρικήν εκκλησίαν, τής τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου, κτισθεΐσαν τώ 1798, ήτις τελευ
ταίως άνεκαινίσθη. ’Έχει καί τηλέφωνον καί διτάξιον 
σχολεΐον μέ 96 μαθητάς.

Πρώτος έπιστήμων τοΰ χωρίου Βεντίστης είναι ό 
περιώνυμος Δωρόθεος Σχολάριος. (Πρβλ. ’Έργα καί 
Ήμέραι Δωροθέου Σχολαρίου καί δή σελ. 109—120, 
ένθα ή εκτενής βιογραφία αύτοΰ).
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3. Κοινότης Άμπελοχωρίου (Μπουροβίκου).
Άποτελεΐται άπό τό χωρίον Άμπελοχώριον, ώς μετω- 

νομάσθη πολύ καλώς, λόγω των πολλών αμπέλων του, 
τό Μπουροβΐκον. Είναι κατάφυτον έκ μηλεών καί άλλων 
όπωροφόρων δένδρων. Οί κάτοικοι ασχολούνται εις τήν 
γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, μελισσοκομίαν καί αμπελουρ
γίαν, ώς καί οί τών πέριξ χωρίων Ματονερίου καί Κα
λομοίρας. "Εχει 489 κατοίκους (άρρ. 219 καί θήλ. 270) 
καί έσοδα κοινοτικά 16.182 δραχ. ’Αποτελεί καί ιδίαν 
ένορίαν, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, μέ έσοδα 18.955 
δρχ.’Έχει καί μονοτάξιον Σχολεΐον, ίδρυθέν τώ 1881 
καί έχον 88 μαθητάς.

4 Κοινότης Ματονερίου (Κουκλαίων).
Αϋτη είναι νεωτάτη Κοινότης, τού 1935, άποτελου- 

μένη άπό τό χωρίον Ματονέρι(ον).’Έχει 277 κατοίκους 
(125 άρρ. καί 152 θήλ.), ιδίαν ένορίαν, τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, μέ 6 χιλ. δρχ. έσοδα. Τό σχολεΐον του, 
ίδρυθέν τώ 1923, έχει 52 μαθητάς.

Καλλιρρόη: 'Η πιό κεντρική συνοικία του κατάφυτου χωρίου

5. Κοινότης Καλομοίρας (Γκοντοθάσδας).

Κεΐται άνατολικώς τού Ματονερίου καί εις άπόστα- 
σιν 6 ώρών ΒΔ. τής Καλαμπάκας, παρά τό όμώνυμον 
ποτάμιον, τό όποιον καταρρέον έκ τών πλευρών τής 
Πίνδου καί χυνόμενον εις τόν Πηνειόν έδώ πλησίον, φέ
ρει μέν όλίγα νερά, τά όποια καταπίπτοντα δμως εις 
αλλεπαλλήλους καταρράκτας καί περιβαλλόμενα καί 
ύπό όχθών κατάφυτων χορηγοΰσιν εις τά πέριξ άγρίαν 
καί ρωμαντικήν ώραιότητα. ’Έχει 393 κατοίκους (άρρ. 
206 καί θήλ. 187) καί έσοδα Κοινότητος δραχ. 9.798.’Έχει 
986 αιγοπρόβατα καί παραγωγήν 35 χιλιάδας όκάδας 
σίτου, 6 χιλ. κριθής, 5 χιλ. σικάλεως καί 120 χιλ. αρα
βοσίτου.

ΝΔ. τής Καλομοίρας εΰρίσκεται ή Παληά Γκον- 
τοβάσδα, ή όποια θά είναι ή μητρόπολις τής Νέας.

6. Κοινότης Μεγάλης Κερασιάς (Μεϊντάν Κερασιάς).
Τό χωρίον Μεγάλη Κερασιά, δπερ έλέγετο προηγου

μένως Μεϊντάν Κερασιά, έχει 317 κατοίκους (άρρ. 
156 καί θήλ. 161) καί είναι πρωτεύουσα τής ομωνύμου 
Κοινότητος, έχούσης 8.950 δραχμάς έσοδα καί τελευ- 
ταίαν γεωργικήν παραγωγήν μετά τού Ό ρ θ ο β ο υ - 
νίου 70 χιλ. όκ. σίτου, 12 χιλ. κριθής, 15 χιλ. σικάλεως 
καί 70 χιλ. όκ. άραβοσίτου καί 4.323 αιγοπρόβατα. ’Απο
τελεί ιδίαν ένορίαν, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, μέ 
4.695 δραχ. έσοδα καί μέ σχολεΐον ίδρυθέν τω 1914 καί 
έχον 43 μαθητάς. Υπέρ τής Μεγάλης Κερασιάς άπηλλο- 
τριώθη καί τό παρακείμενον άγρόκτημα «Βουτά- 
δ ε ς έκτάσεως 3 χιλιάδων στρεμμάτων. Εις τήν Κοι
νότητα ταύτην υπάγεται καί τό χωρίον Ό ρ θ ο β ο ύ - 
ν ι ο ν.

7. Κοινότης Καλογρηανής.

'Η Καλογρηανή άπετέλεσε τώ 1935 τήν όμώνυμον 
Κοινότητα. ’Έχει 249 κατοίκους (άρρ. 114 καί θήλ. 127) 
καί έσοδα Κοινότητος 7.505 δραχμάς.’Αποτελεΐ καί ιδίαν 
ένορίαν, τοΰ Τίμιου Προδρόμου, μέ έσοδα 6 χιλ. δραχ. 
Τό σχολεΐον της, ίδρυθέν τώ 1924, έχει 47 μαθητάς.’Έχει 
συνολικήν έκτασιν 13.572 στρεμμάτων καί πολύ καλόν 
δάσος, άνήκον εις τήν Ί. Μονήν Σιαμάδου καί εις δια
φόρους άλλους ίδιοκτήτας.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΤΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετέωρα: ’Απόψεις τών διαφόρων έπί τών βράχων Μονών
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Κρανιά: 'Η ώραία καί γραφική συνοικία της Άγ. Παρασκευής

ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Καλαμπάκα: Μία άποψις τής μεγάλης πλατείας της κωμοπόλεως

Γ1 ί ν α ξ των διατελεσάντων Δημάρχων έ κ 
τοϋ τέως Δήμου Καστανέας.

1) Τσιάφης Μιχ. 1883-1887.
2) Δημάκης Χριστόδουλος 1887—1891.
3) Τάκης Άλεξάκης 1891—1899.
4) Τάκης Κωσταντοΰλας 1899—1914.

ΣΤ'.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ "Η ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΚΜΩΝΟΣ

1. Κοινότης Χαλικιού.
Άποτελεΐται άπό τήν κωμόπολιν Χαλίκι (ον), δπερ 

κεΐται παρά τάς πηγάς τοΰ Άσπροποτάμου, κα'ι παρά 
τόν έκ Περιστεριού πηγάζοντα Καπραρύαν, όνομα- 
ζόμενον ούτως έκ των δίκην κάπρας (γίδας) πηδημά
των (μικρών καταρρακτών τών ύδάτων αύτοΰ) καί έχει 
τό θέρος 150 περίπου οικογένειας. Ή θέα έκ του χωρίου 
τών πέριξ είναι θαυμασία. Τό κλίμα του λαμπρότατον. 
Τά νερά του άφθονα, δροσερά καί χωνευτικά καί διά 
τοΰτο ή κατά τό θέρος διαμονή ένταΰθα είναι έξαισία. 
Άπό τό άνωθι του Χαλικιού Περιστέρι φαίνονται καί 
αύτά τά ’Ιωάννινα μέ τήν μαγεμένη λίμνη των.

Είς τήν θέσιν δπου τό σημερινόν Χαλίκι (ον) τοποθε
τούν πολλοί τήν άρχαίαν πόλιν Χαλκίδα παρά τόν ’Αχε
λώον, ήτις έθεωρεΐτο ώς μία τών μεγαλυτέρων πόλεων 
τής ’Ηπείρου (πρβλ. Μελετίου ’Αθηνών 'Ιστοριογραφίαν 
καί Χαλκίς παρ’ Άσπροποτάμω, δικηγόρου I. Παπαδη- 
μητρίου, είς «’Αναγέννησιν» 17-2-37).

Τό Χαλίκιον μέχρι τοΟ 1767 καί ίσως μέχρι τοΰ 1800 
έσώζετο ώς κωμόπολις φέρουσα τό δνομα Χαλκίς μεταξύ 
τών λογιών, ώς έξάγεται έκ τής έπιγραφής δύο εικόνων 
ύψΐστης ζωγραφικής αξίας, εύρισκομένων είς τό τέμπλον 
του Ί. ΝαοΟ Άγιου Γεωργίου. Ή έπιγραφή έχει οΰτως: 
«Αφιέρωμα κυρ Δημάκη, άρχοντος κώ
μης Χαλκίδος, έτος 1767». Ύπό τοΰ λαοΰ 
δμως έλέγετο Χαλίκι(ον) καί ώς Χαλίκι (ον) άπαντά 
καί είς χρυσόβουλλον του Αύτοκράτορος Ανδρονίκου τοΰ 
1332, ίσως κατά παραφθοράν τοΰ λογίου ονόματος Χαλ
κίς είς τό στόμα τοΰ λαοΰ. Έν Χαλικίω, έπί τής έποχής 
τής τουρκοκρατίας καί μέχρι τοΰ 1837 περίφημος ήτο ή 
οικογένεια Δημάκη. Λέγεται δτι ό μετέπειτα φοβερός 
σατράπης τών Ίωαννίνων Άλή Πασσάς, πριν ή προαχθή 
είς Δερβέναγαν Τρικκάλων Ίωαννίνων, έχρησιμοποιήθη 
ώς φόλαξ καί σκοπός είς τό, έν Χαλικίω μέγαρον Δη
μάκη, δπότε ό άγιος Κοσμάς τοΰ προειπεν δτι θά γίνη 
μεγάλος άνθρωπος, καί δι’ αύτό, δταν πράγματι έγινε, 
τόν εΐχεν είς μεγάλην έκτίμησιν. Προ τής μεγάλης δε 
Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, ίσχυοΰσης έν Χα
λικίω τής οικογένειας Δημάκη καί περιβεβλημένης διά 
πολλών προνομίων ύπό τών έκάστοτε Σουλτάνων, δέν 
ένεφανίζοντο είς Χαλίκιον Τοΰρκοι, πλήν τών είσπρακτό- 
ρων προς εΐσπραξιν τών έλαχίστων φόρων. Ή κωμόπο- 
λις Χαλίκι, καεΐσα τώ 1828 άπό ένα ληστήν Κατσαρόναν, 
ώκοδομήθη καί πάλιν, καί σήμερον βλέπει κανείς είς αυ
τήν πολύ καλάς οικίας, ώς καί τό περισωθέν μέγαρον 
Δημάκη. Μέχρι τοΰ 1878, ώς καί δλα σχεδόν τά χωρία 
καί κωμοπόλεις τής Πίνδου, κατωκεΐτο καί κατά τόν 
χειμώνα. Ό έκ Χαλικιού δικηγόρος κ. Ίωάν. Παπαδη- 
μητρίου, είς δν όφείλω καί τάς πλείστας περί Χαλικιού 
πληροφορίας, μοΰ έλεγεν δτι καί ό ίδιος κατώκει μέχρι
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τοΰ 1878 οίκογενειακώς καί κατά τον χειμώνα εις Χα
λίκι, μεθ’ όλων των λοιπών οικογενειών του Χαλικιού, τό 
όποιον είχε τρεις ιερείς, δύο διδασκάλους, καί δτι έπί το- 
σοΰτον εύημέρουν οί κάτοικοι, ώστε, πλήν τών άλλων 
άφθονων τροφών, ειχον και κρασιά δύο είδών.’Έκτοτε ήρ- 
χισαν νά άποδημώσι κατά τον χειμώνα εις τά πεδινά ιδίως 
μέρη τής Θεσσαλίας έκ τής έξής αίτιας: Κατά τόν Ιού
λιον τού 1878, πλήν τών άλλων χωρίων τού τέως δήμου 
Λάκμωνος καί Χαλκίδος παρ’ Άσπροποτάμω, έληστεύθη 
καί τό Χαλίκι (ον) ύπό τής έκ 10 μελών ληστοσυμμορίας 
ύπό τόν αρχηγόν Τσιτσιμήτσον, ήτις καί συναπεκόμισε 
τά εις χρυσάς λίρας λύτρα εις ολόκληρα δισάκκια, ιδίως 
έκ τής οικογένειας τών Δημακέων. 'Η ληστοσυμμορία 
αυτή μετά ένα μήνα, συμπλακεΐσα μεθ’ ένός τάγματος 
Τουρκικού στρατού πλησίον τής θέσεως «Όξυά Δε
σπότη», ένθα μετέπειτα ήσαν οί συνοριακοί σταθμοί Ελ
λάδος—Τουρκίας, άπεδεκατίσθη, άλλ’ οί κάτοικοι, φο
βούμενοι τήν έκδίκησιν τών σωθέντων ληστών, ήρχισαν 
νά κατέρχωνται τόν χειμώνα εις τά πεδινά τής Θεσσα
λίας, καί έκτοτε έξακολουθοΰν νά πράττουν τό ίδιον 
λόγω καί τής κεκτημένης συνήθειας.

Τό Χαλίκι (ον) αμέσως μετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας ύπήχθη εις τήν ’Επαρχίαν Καλαμπάκας καί 
έγένετο θερινή πρωτεύουσα τοΰ τέως Δήμου Λάκμωνος, 
ένώ προηγουμένως άπετέλει μέρος τής εύάνδρου ’Ηπεί
ρου. Τώ 1882 έπεσκέφθη τό Χαλίκι καί ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος Α'.

Τό Χαλίκι(ον) αποτελεί σήμερον χωριστήν Κοινότητα 
έχουσαν 87.435 δρχ. έσοδα. ’Έχει θερινόν αστυνομικόν 
φυλάκιον καί τηλέφωνον. Επίσης καί χωριστήν ένορίαν, 
τής Αγίας Παρασκευής, δτε καί πανηγυρίζει, με 9.500 
δρχ. έσοδα. ’Έχει καί πολλάς έκκλησίας. Επίσης ή Άγ. 
Παρασκευή έχει ώραΐον τροΰλλον μέ έξαισίας τέχνης 
Παντοκράτορα καί εικόνας τοΰ τέμπλου θαυμασίας καί 
ιδίως τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τής Αγίας Τριά- 
δος. ’Από ένα δένδρον τής περιοχής τής έκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου έκήρυξε, κατά τήν παράδοσιν καί ό 
ίερομάρτυς καί έθναπόστολος "Αγιος Κοσμάς, δτε διήλ- 
θεν έντεΰθεν. Έκ Χαλικιού κατάγονται πλεΐστοι διαπρε
πείς άνδρες τής πατρίδος μας, άποδημήσαντες έξ αϋτοΰ 
κατά τάς διαφόρους έπαναστάσεις, ώς π. χ. ή οικογέ
νεια τοΰ Χρυσοχοΐδου, ής απόγονοι εύρίσκονται έν ’Αλε
ξανδρεία, Βόλω καί Πορταρια, ό Δη μ. Χατζίσκος κ. ά.

Τό Χαλίκι (ον) έχει μεγάλα δάση άπό όξυές καί 
έλατα, άνεκμετάλλευτα λόγω έλλείψεως συγκοινωνίας, 
καθώς καί λειβάδια αρκετά διά 15.000 αιγοπρόβατα. 
Σήμερον θά παραθερίζουν εις τήν περιφέρειαν Χαλικιού 
10—12 χιλιάδες πρόβατα.’Έχει καί τυροκομεΐον κασε
ριού. ’Ονομαστόν είναι καί τό τυρί φέτα τοΰ χαλικιού. 
Κατ’ έτος θά παράγηται ένταΰθα περί τάς 25 χιλ. όκ. 
τυροΰ κασεριού καί φέτας.

Πλησίον τοΰ Χαλικιού έπί λόφου εύρίσκεται καί ή Ί. 
Μονή τοΰ Προφήτου Ήλιου, τήν όποιαν έκτισε 
προ εκατόν περίπου έτών ό φιλογενής έκ Χαλικιού ιε
ρομόναχος Ίλαρίων Μαυρογεώργος μετά τών άδελφών 
του Δαμιανού, Αυξεντίου καί Κυπριανού. Ό Ίλαρίων 
πρός τούτο καί διά τήν ΐδρυσιν σχολείου έν Χαλικίω 
περιώδευσεν εις Ρωσσίαν, ’Αγγλίαν κ.ά. ξένας χώρας, 
κατορθώσας νά κτίση μέ πέτραν πελεκητήν τόν ναόν τής 
Μεταμορφώσεως καί νά προικίση τήν Μονήν μέ βιβλία, 
άμφια καί περιουσίαν, άγοράσας καί τά 8)12 τοΰ κτή
ματος τής Παληομηλιάς, καί νά ίδρύση καί σχολεΐον έν

Κρανιά- Ή ώραία πευκόφυτος συνοικία τοΰ 'Αγίου Δημητρίου

ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Καστράκι: "Ενα μικρό τσοπανόπουλο μέ τήν κατσίκα του
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Χαλικίω. Σπουδαία είναι ή διαθήκη τοΰ αοιδίμου άν- 
δρός, γενομένη έν Άθήναις τήν 6ην Μαρτίου 1871, έξ ής 
άποσπώμεν τα έξης χαρακτηριστικά καί σχετικά μέ τό 
Χαλίκιον: «Έγεννήθην εις τά βουνά της Ηπείρου, εις 
τήν κωμόπολιν Χαλίκι τοΰ Άσπροποτάμου. Άνετράφην 
έν τώ μέσω πυκνών δασών καί τερπνών κοιλάδων καί 
έλογιζόμην ευτυχής άπολαμβάνων τά άγαθά τής ώραίας 
έκείνης φύσεως. ’Αλλά φθάσας εις τήν ηλικίαν εκείνην, 
καθ’ ήν ό νους ζητεί τροφήν καί ό άνθρωπος αρχίζει νά 
σκέπτεται πρωΐμως, είδον δτι έζων εις έρημον. Καί τώ 
δντι έρημος ήτο ό τόπος, διότι καί ή πατρίς μου έλαβε 
τά δπλα υπέρ της ανεξαρτησίας της, αλλά τό μέγεθος 
τών έχθρικών δυνάμεων τήν κατέστρεψεν, οί δε διασω- 
θέντες τών κατοίκων διεσπάρησαν εις άλλας χώρας, ώστε 
όλίγοι έξ αυτών συνεκεντρώθησαν πάλιν, άλλά ήσαν όλί- 
γοι καί πένητες. ’Έλειπον δθεν άπό τόν τόπον αυτόν τά 
κυριώτερα, Μοναστήρι καί Σχολεΐον. Τό Μοναστήρι είς 
τούς τόπους έκείνους δΰναται νά θεωρηθή καί εύεργετι- 
κόν κατάστημα, διότι ό πεινασμένος ευρίσκει άρτον, ό 
οδοιπόρος άσυλον καί ό ασθενής περίθαλψιν.Άπεφάσισα 
δθεν νά έναγκαλισθώ τόν μοναχικόν βίον, δπως ελεύθε
ρος άπό τά τοΰ κόσμου άφιερωθώ είς τήν πατρίδα μου, 
διό καί έγινα καλόγερος καί ήγωνίσθην άνενδότως διά 
τήν άνέγερσιν Μοναστηριού καί κατωρθώθη νά καταρ- 
τ&σθή ή έν Χαλικίω Μονή τοΰ Προφήτου Ήλιου. Μετά 
ταΰτα ένησχολήθην είς κατάρτισιν Σχολής καί μετά πολ
λών κόπων έκτίσθη τό κτίριον έν τή ιδία πόλει καί ήρ- 
ξαντο αί διδασκαλικοί παραδόσεις. ..».

2. Κοινότης Άνθοΰσης (Λεπενίτσης).
Άποτελεΐται άπό τό χωρίον «Άνθοΰσαν», ώς 

μετωνομάσθη ή Λεπενίτσα του Άσπροποτάμου. Ή Αν
θούσα κεΐται είς μικράν χαράδραν παραποταμίως καί 
νοτίως τοΰ Χαλικίου, τοΰ όποιου άπέχει περί τά 25'. Εί
ναι μικρόν χωρίον, άλλά μέ μεγάλας βοσκήσιμους έκ- 
τάσεις. Τό θέρος παραθερίζουν είς αύτό 50 περίπου οί- 
κογένειαι. Λόγω δμως τών λειβαδιών της έχει έσοδα 
έτησίως 67.535 δρχ. Αποτελεί καί ιδίαν ενορίαν τών Άγ. 
Πάντων μέ 9.748 δρχ. έσοδα. ’Έχει σχολεΐον κοινοτικόν 
κατά τό θέρος καί τηλέφωνον.

Οί παλαιότεροι Λεπενιτσιώται ήσαν περίφημοι χρυ- 
σοχόοι (χρυσικοί) ταξειδεύοντες καί εις ’Ιταλίαν καί 
Τεργέστην. Κάτωθι τής Άνθούσης παρά τόν ’Αχελώον 
σώζεται ή 'Ιερά Μονή Λεπενίτσης (Κοιμή
σεως Θεοτόκου).

3. Κοινότης Κατάφυτου (Κότορης).
ΝΑ. τής Άνθούσης περί τήν μίαν ώραν καί 11 ώρας 

ΝΔ. τής Καλαμπάκας εύρίσκεται τό χωρίον Κ α τ ά φ υ - 
τον, ώς μετωνομάσθη, λόγω τών καταφύτων, καταπρα- 
σίνων κατά τήν άνοιξιν πέριξ λόφων (χωματοβουνίων). 
Είναι έκτισμένον είς χαράδραν, ένεκα τοΰ οποίου έπε- 
κράτει ή γνώμη κατ’ άρχάς νά μετονομασθή είς Βαθύ. 
’Έχει τηλέφωνον καί αστυνομικόν σταθμόν. Τό Κατά- 
φυτον ή ή Κάτορη καί τό Κοτόρι(ον), ώς έλέγετο προη
γουμένως, ήτο άλλοτε ή χειμερινή πρωτεύουσα τοΰ τέως 
Δήμου Λάκμωνος καί νΰν τής όμωνύμου Κοινότητος, 
έχούσης έσοδα 30.860 δρχ. Τούτο παλαιότερον ήτο δυτι- 
κώτερον, πλησίον τοΰ Αχελώου έκτισμένον, καταστρα- 
φέν καί έρημωθέν, δπως καί τάλλα χωρία τοΰ Άσπρο
ποτάμου, κατά τάς επαναστάσεις τοΰ Λαρίσης—Τρίκκης 
Διονυσίου (1600 καί 1611) τοΰ έπικληθέντος Σκυλοσό-
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φου, ένεκα της αποτυχίας του. Οί κάτοικοί του, άνερ- 
χόμενοι εις 187 (86 άρρ. καί 101 θήλ.) παραχειμάζουν 
ένταΰθα, άν καί τον χειμώνα αποκλείονται έντελώς. 
’Έχει σχολεΐον, ίδρυθέν τώ 1900, δπερ έχει 20 μαθητάς. 
Τα λειδάδια του Κατάφυτου τά περισσότερα είναι ιδιό
κτητα καί δι’ αυτό έχουν αλλάξει πολλάκις ίδιοκτήτας. 
Σήμερον έγκατεστάθησαν εις αυτά καί πολλοί Παληο- 
χωρΐται.

Εις την Κοινότητα Κατάφυτου υπάγεται 
διοικητικώς καί ή ΝΑ. του Καταφύτου καί άντικρύ τής 
Πολυθέας κειμένη Μηλιά, ήτις εΰρίσκεται εις ώραίαν 
τοποθεσίαν έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Άσπροποτάμου. 
"Εχει 50 κατοίκους (24 άρρ. καί 26 θήλ.), παραχειμά
ζοντας ένταΰθα καί λαλοΰντας τήν Ελληνικήν ώς κατα
γόμενους έκ των Παληοχωρίων των Κοθωνίων καί έγ- 
κατασταθέντας ένταΰθα μετά τήν καταστροφήν τής Πα- 
ληομηλιάς, ή όποια προ τοΰ 1800, αριθμούσα περί τάς 
300 οικογένειας, κατεστράφη ύπό πανώλους ώς καί ή 
Γκλόκοδα. (Ίδέ Ή Μηλιά εις «Λυρικά Περίεργα» Άθ. 
Παπανικολάου, σελ. 25—28). 'Από τήν Πάλη ο μηλιά τοΰ 
Άσπροποτάμου έπέρασε καί ό Πατήρ-Κοσμάς, κηρύξας 
τόν λόγον τοΰ θεοΰ καί τής Πατρίδος.

4. Κοινότης Στεφανίου (Σκληνιάσης).
Είναι νέα Κοινότης, άποτελουμένη άπό τό χωρίον 

Στεφάνι(ον), ώς μετωνομάσθη ή Σκληνιάσα, διότι 
είναι πραγματικώς έκτισμένη εις πολύ άπότομον ώς 
στεφάνι (ον) μέρος καί εις μεγαλότερον ύψος άπό κάθε 
άλλο χωριό τοΰ Άσπροποτάμου, έπί τής ανατολικής 
πλευράς τής κορυφής τής Πίνδου Γκαδόσδα, εις 
όψος 1.430 μ. Απέχει 11 ώρας Δ. τής Καλαμπάκας.

Έκ του Στεφανίου κατάγονται περί τάς 150 οικογέ
νειας, αί όποΐαι παραχειμάζουν εις διάφορα μέρη τής 
Θεσσαλίας καί ιδίως εις τά Φάρσαλα, όπου πλέον των 
60 οικογενειών έντεΰθεν. Ή Σ κληνιάσα ειχεν άλλοτε με- 
γάλην εριουργίαν, καί δή καποτών, ών έκαμνεν έξαγω- 
γήν καί εις Αυστρίαν ακόμη. Σήμερον όλίγαι οίκογέ- 
νειαι τό θέρος ένταΰθα έργάζονται μαλλιά καί κάμνουν 
σκουτιά, βελέντζες καί διάφορα άλλα πράγματα. Επί
σης άλλοτε ήσαν πολλοί άγωγεΐς, μεταφέροντες καί σι
τηρά έκ Θεσσαλίας εις "Ηπειρον. Καί κτηνοτρόφοι ήσαν 
πολλοί. Καί σήμερον άκόμη παράγει τυρί πρώτης τά- 
ξεως. 'Ολίγον έξωθι τοΰ χωρίου ύπάρχουν ώραΐα δάση 
άπό όξυές, όπου ύπάρχουν καί άρκτοι. "Εχει βρύσες μέ 
άφθονα νερά κρύα ώσάν τόν πάγον. Ή Κοινότης έχει 
έσοδα 25.867 δρ. Αποτελεί καί ίδιαν ένορίαν τής Άγιας 
Παρασκευής, έκτισμένην τώ 1770 καί έχουσαν τό καλύ
τερον κωδωνοστάσιον τοΰ Άσπροποτάμου, κτισθέν τώ 
1875. Σήμερον οί περισσότεροι τών κατοίκων τοΰ Στε
φανίου άσχολοΰνται εις τό έμπόριον καί τά γράμματα.

Πίναξ τών δ ι α τ ε λ ε σ ά ντ ω ν Δημάρχων έκ 
τοΰ τέως Δήμου Λάκμωνος.

1) Παπαΐωάννου Δη μ. 1884—1887.
2) Τσιναρίδης Αναστάσιος 1887—1891.
3) Κουκουφλής Γεώργ. 1891—1907.
4) Παπαδημητρίου θεόδ. 1907—1914.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:25 EEST - 34.211.113.242



Μετέωρα: Είσοδος εις τήν αύλήν τής Μονής 'Αγίου Στεφάνου

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ

Μετέωρα : Τό ξύπνημα τοΰ ήγουμένου Μονής Άγ. Στεφάνου

Ζ\

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΑΡ’ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΩ.

1. Κοινότης Κρανιάς.
Μετά όκτώ περίπου ωρών πορείαν ΝΔ. τής Καλαμ

πάκας, έν μέσω έξαισίας ώραιότητος τοποθεσιών, φθά
νει κανείς είς τήν κωμόπολιν Κ ρα ν ι ά ν, έκτισμένην 
άμφιθεατρικώς είς ΰψος 1.100 μ. επί τών δύο όχθών 
τοΟ Κρανιώτικου ποταμού, παραποτάμου τοΰ Άσπρο- 
ποτάμου, καί έπί τών δύο πλευρών τής σχηματιζομένης 
ύπ’ αϋτοΟ χαράδρας. Άποτελεΐται άπό δύο καλώς διά 
τοΰ ποταμού διακρινομένας Συνοικίας ή ενορίας, τήν 
τής Άγιας Παρασκευής καί τήν τοΰ Άγιου Δημη- 
τρίου. Καί ή μέν τής Άγ. Παρασκευής εύρίσκεται είς 
τάς ύπωρείας τής «Γ κιόναλης» δεξιόθεν τοΰ ποτα- 
μοΰ, ή δέ τοΰ Άγ. Δη μητριού αριστερόθεν είς τάς ύπω
ρείας τοΰ « Τ σ ό ρ ι κ ο υ ». Ή Κρανιά περιβάλλεται άπό 
πυκνότατα δάση έλάτης. Αλλά τά δάση ταΰτα τά πυ
κνά καί θαυμάσια μένουν ανεκμετάλλευτα, λόγω έλλεί- 
ψεως συγκοινωνίας, ένώ ήδύνατο τό Κράτος μόνον άπό 
τά δάση τής Κρανιάς νά είσπράττη πολλά εκατομμύρια, 
καθ’ δσον τά δάση αυτής είναι τά καλύτερα δάση τοΰ 
Άσπροποτάμου μετά τό δάσος τοΰ Περτουλίου.

Καί έντός τής Κρανιάς ύπάρχουν έλατα καί άλλα 
καρποφόρα δένδρα καί ιδίως κορομηλιές, καρυδιές καί 
κρανιές, άπό τις όποιες θά έλαβε καί τό όνομα Κρανιά 
ή κωμόπολις αϋτη. Ή Κρανιά, πρωτ. θερινή άλλοτε τοΰ 
τέως Δήμου Χαλκίδος παρ’ Άσπροποτάμω, είναι σή
μερον πρωτ. τής όμωνύμου Κοινότητος, άποτελουμένης 
έξ αυτής καί τοΰ Παληοχωρίου, δπερ είναι παλαιό- 
τερον τής Κρανιάς, ή οποία σχετικώς δεν είναι πολύ 
παλαιό, άλλά νεωτέρα, 150—200 ετών, άποτελεσθεϊσα 
άπό κατοίκους τοΰ Παληοχωρίου, δπερ έλέγετο τό πα- 
λαιότερον « Γ κ ο ρ τ σ ι ά », καί άπό διαφόρους άλλους 
παλαιών χωριών, καταστραφέντων διά διαφόρους λό
γους. Ή Κρανιά τό θέρος συγκεντρώνει 2.500 περίπου 
Κρανιώτας λόγω τοΰ δροσερού κλίματός της, ερχομέ
νους ενταύθα προς παραθερισμόν έξ δλων τών μερών 
τής Ελλάδος, δπου είναι διεσκορπισμένοι κατά τόν χει
μώνα. Παλαιότερον, ώς καί τώ 1897 λόγω τής καταλή- 
ψεως τής Θεσσαλίας ύπό τών Τούρκων, πολλαί οίκογέ- 
νειαι παρεχείμαζον είς Κρανιάν.

Ή Κρανιά ήτο σπουδαιότατον κέντρον παραγωγής 
καί έμπορίου μάλλινων ύφασμάτων (καποτών, φλοκω
τών, σκουτιών κ.τ.λ., « Σ κουτιά Κρανιώτικ α»), 
τά όποια ώς φημισμένα έπώλουν είς Κρήτην, Ρόδον, Κύ
προν καί άλλαχοΰ. Προς υφανσιν δέ καί κατεργασίαν 
αυτών κάθε σπίτι σχεδόν είχε τουλάχιστον άπό δύο άρ- 
γαλειούς καί είς κάθε σπίτι είργάζοντο γυναίκες καί 
άνδρες, κορίτσια καί παιδιά.

Επίσης ύπήρχον τριάκοντα περίπου ύδροτριδαί(Μαν- 
τάνια καί ντριστέλλες). Έκ τοΰ έμπορίου δέ τών περι- 
φήμων Κρανιώτικων σκουτιών, τό όποιον σήμερον εύρί- 
σκεται είς μαρασμόν, άφθονος χρυσός είσηρχετο είς τήν 
Κρανιάν, τής όποιας έκτοτε χρονολογείται ή φήμη καί 
ό πλοΰτος, ένεκα τοΰ όποιου καί πολλαί ληστρικά! 
κατ’ αυτής έγένοντο έπιδρομαί. Μάλιστα τώ 1835—36 οι 
Καταρραχαΐοι ώς έπαναστάται δήθεν, άλλά πραγματι
κούς ώς λησταί, τά έβαλαν μέ τούς Κρανιώτας καί δή 
μέ τόν προεστώτα Γιαννίκαν, διά τόν όποιον τό δημο
τικό τραγοΰδι λέγει: «Γιαννίκας άπό τήν Κρα-
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ν ι ά...Οί Καταρραχαΐοι εις θέσιν «Γ κιγκοάρα» 
(=Πουρί) συνέλαβον όλόκληρον καραβάνι καί έφόνευ- 
σαν δλους τούς έκ Κρανιάς καταγόμενους. Οί Κρανιώ- 
ται έφεραν τότε έπάνω τουρκικόν στρατόν, ό όποιος έξω- 
λόθρευσε τούς Καταρραχαίους.

Σήμερον εις Κρανιάν κατά τό θέρος ύπάρχει άστυ- 
νομικόν φυλάκιον.

Ή Κοινότης Κρανιάς έχει έσοδα 124.450 δρχ., προερ
χόμενα ιδίως έκ τής ένοικιάσεως των εκτεταμένων κοι
νοτικών λειβαδιών, τα όποια εύρίσκονται άνωθι τοΰ δά
σους,-εις τά ύψηλά βουνά, καί με τά όποια έσοδα έχουν 
κάμει τελευταίως αρκετά ώφέλιμα καί έξωραϊστικά κοι
νοτικά έργα. Επίσης έχει ώραΐον διτάξιον Δη μ. Σχο- 
λεΐον είς την Συνοικίαν 'Αγίας Παρασκευής. "Εργα 
κοινοτικά είναι τό ύδραγωγεΐον τής Συνοικίας ‘Αγίου 
Δη μητριού, αξίας πλέον των 300 χιλ. δραχμών, διά τοΰ 
όποιου μετεφέρθη έξ άποστάσεως 1500 μέτρων τό ΰδωρ 
καί κατεσκευάσθησαν 4 κρήναι, είς την κεντρικήν πλα
τείαν τήςκωμοπόλεως καί είς άλλα μέρη αύτής, ό άρ- 
δευτικός αΰλαξ, δι’ οδ ποτίζουν οί κάτοικοι τής Συνοι
κίας Αγίου Δημητρίου τούς κήπους των, γέφυραν έπί 
τοΰ ποταμοΰ, τηλέφωνον τώ 1929 καί δι’ ένισχύσεως τοΰ 
ταμείου τηλεφ. συγκοινωνίας, έπισκευή τών σχολείων, 
δρόμοι εντός καί έκτος τής κωμοπόλεως πλέον τών 6 
χιλ. μέτρων καί διάφορα άλλα έργα.

Ή Κρανιά καθώς έχει δύο συνοικίας, έχει καί δύο 
ένορίας, τοΰ *Αγ. Δημητρίου καί τής Άγ. Παρασκευής, 
μέ 21 χιλ. δρχ. έσοδα. Τώρα άνεγείρεται είς Κρανιάν 
έκ θεμελίων, κατεδαφισθείσης τής παλαιάς, ή έκκλησία 
τοΰ Άγ. Δημητρίου, έπί τή βάσει σχεδίου Βυζαντινοΰ 
ρυθμοΰ, δι’ εισφορών τών Κρανιωτών τόσον τών έν Έλ- 
λάδι δσον καί τών έν Αμερική, δπου ύπάρχουν πλέον 
τών 300. Ό ναός οδτος θά είναι περικαλλέστατος καί 
μέ δύο κωδωνοστάσια.

Ή Κρανιά είναι ή πατρίς πλείστων έπιστημόνων καί 
έν γένει ανθρώπων τών γραμμάτων, οί όποιοι τήν τι
μούν, δπου καί αν εύρίσκωνται.

Είς τήν Κοινότητα Κρανιάς υπάγεται καί τό χωρίον 
Π α λ η ο χ ώ ρ ι(ο ν) μέ 226 κατ. (128 άρρ. καί 138 
θήλ.) παραμένοντας καί τον χειμώνα ένταΰθα. ’Έχει 
ίδιαν ένορίαν, τοΰ Άγ. Βησσαρίωνος, μέ 9.627 δραχ. 
έσοδα. Επίσης σχολεΐον ίδρυθέν τώ 1899 καί έχον 33 
μαθητάς.

2. Κοινότης Δολιανών.
Ήμίσειαν ώραν Β. τής Κρανιάς εύρίσκεται τό χω

ρίον Δ ο λ ι α ν ά τοΰ Άσπροποτάμου, αποτελούν τήν 
ομώνυμον κοινότητα. ’Έχει καί ίδιαν ένορίαν, τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου καί σύνολον παραγωγής όμοΰ 
μετά τής Πολυθέας 2 χιλ. όκ. σίτου καί 30 χιλ. άρα- 
βοσίτου. Ή Κοινότης έχει έσοδα 39.951 δρχ., προερχό
μενα από τά λειβάδια της Ιδίως. Τό δάσος τών Δολια- 
νών άποτελεΐται έξ έλάτης καί θά είναι έκτάσεως 10 
χιλ. περίπου στρεμμάτων.

Μεταξύ Κρανιάς καί Δολιανών ύπάρχει ή Ί. Μονή 
Δολιανών (Κοιμήσεως Θεοτόκου), ήτις ανεξάρτητος 
οδσα άλλοτε, συνεχωνεύθη τελευταίως μέ τήν Ί. Μονήν 
Άγιου Στεφάνου Μετώρων. Εύρίσκεται είς καλήν όπωσ- 
δήποτε κατάστασιν, διατηρουμένη σχεδόν από Κρανιώ- 
τας, οί όποιοι πηγαίνουν είς αυτήν πρός προσκύνησιν τήν 
15ην Αύγούστου καί 14ην Σεπτεμβρίου είς έκκλησίαν 
του Σταυροΰ, ή όποια είναι αρκετά μεγάλη καί μέ θό-

Μετέωρα: Μεγαλειώδης άποψις τής 'Ιεράς Μονής Βαρλαάμ

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕίΩΡΩΝ

Μετέωρα: Καλόγηρος μέ τήν στάμνα Μονής Μεταμορφώσεως
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΤΖΩΡΤΖΟΤΓΟΥΛΟΣ
Έκ Καλαμπάκας. ’Σπούδασε τά νομικά ε’ις τό έν Άθήναις Εθνικόν Πα- 
νεπιστήιμιον. Διευθυντής τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, είς τήν 
όποιαν έτοποθετήθη, άμα τή Ιδρύσει της. *Ως μέλος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας των θεσσαλών ύπήρ- 
ζεν ό εισηγητής τής Ιδέας πρός τέλεσιν των έορτών τής πεντηκονταετή - 
ρίδος καί άπετέλεσε μέλος τής έκτελεστικής έπιτροπής τού έορτασμου.

ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
Γόνος τής οικογένειας των 
Γ ιαννουσαίων έκ Βενδί- 
τσης τής Καλαμπάκας. 
■Μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τής Θεσσαλίας άνεμίχθη 
είς τήν πολιτικήν, έκλεγείς 
έπΐ σειράν έτών βουλευτές 
τής Επαρχίας Καλαμπά
κας, τήν όποιαν καί έξυ- 
πηρέτησε ποικιλοτρόπως.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Έκ Καλαμπάκας γεννη
θείς τφ 1865, άνή,ρ μεγά
λης έγκυκλοπαιδικής μορ- 
ψώσεως κατώρθωσε να έ- 
πιβληθή είς τούς συμπατρι- 
ώτας του, οϊτινες έξέλεξαν 
τούτον βουλευτήν τής Ε
παρχίας των, τήν όποιαν 
έξεπροσώπευεν έπαξίως. 
Άπεβίωσεν τό έτος 1901.

Έγεννήθη είς Καλαμπά
καν τφ 1843. Λόγφ των 
πολλών του προτερημάτων 
έξελέγη βουλευτής τής ’Ε
παρχίας του κατά τήν πε
ρίοδον 1885-87 ικαί Δή- 
αρχος έπΐ σειράν έτών. 
τοι τών έτών 1895-99 

καί 1907-14. ΈργασθεΙς 
σωφρόνως και πατρικώς.

λους καί έκτισμένη μέ πώρινον λίθον (=πουρί) καί εύ- 
ρίσκεταί όλίγον έξω της Μονής. Της Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου ή έκκλησία, ή καί παλαιοτέρα, είναι πολύ μικρά.

3. Κοινότης Καλλιρρόης (τ. Βελιτσαίνων).
Αυτή άποτελεΐται άπό τό δμώνυμον χωρίον, όπερ κεΐ- 

ται μεταξύ Κρανιάς καί Καταδύτου, έπί τής όδοΰ τής 
άγούσης έκ Καστανέας πρός Κατάφυτον. ’Απέχει έκ τής 
Καλαμπάκας 10 ώρας καί εύρίσκεται δυτικώς ταύτης.

Έπί Βυζαντινών έγράφετο «Βελίτζιανα» καί ύπό τό 
όνομα τοΰτο άναφέρεται καί είς έγγραφον τής 20ής Αύ
γουστου 1894 τοΰ Επισκόπου Σ ταγών Κυρίλλου καί είς 
Τουρκικούς φορολογικούς καταλόγους Βεργιού καί 
Μπεντελίου τοΰ Τουρκικού έτους 1825, όπου γράφονται 
τά όνόματα τών υποτελών καί ύπήγετο είς Κ α ζ ά ν καί 
Λεβάν Τρικκάλων καί Ναχαέν Άσπροποτάμου.

Οί κάτοικοί της κατά τό πλειστον διαμένουν μονίμως 
έν αύτή, άσχολούμενοι είς την/ γεωργίαν, μικράν κτη
νοτροφίαν καί τήν τυροκομίαν. “Εχει σήμερον 60 οικο
γένειας. Κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν ήρίθμει 200 
κατοίκους μόνον, διότι αί υπόλοιποι οίκογένειαι εύρί- 
σκοντο είς τά χειμαδιά.

Παλαιότερον τά Βελίτσαινα ώς καί ή Μηλιά ήσαν 
τά μεγαλύτερα χωρία τοΰ Άσπροποτάμου, έρημωθέντα 
κατά τάς επαναστάσεις τοΰ Μητροπολίτου Λαρίσης— 
Τρίκκης Διονυσίου (1600 καί 1611). Τότε τό λίτσαινα 
είχον περί τάς 300 οίκογενείας, άν κρίν- ;νείς άπό 
τά είς τούς άγρούς εύρισκόμενα έρείπια χιών καί 
ναών. "Εν μέρος τών κατοίκων, μετά τήν καταστροφήν 
τοΰ χωρίου των, έγκατεστάθη παρά τήν Άγυιάν καί 
Ιδρυσε συνοικισμόν ομώνυμον Βελίτσιανης, λα- 
6όντα άργότερον Τουρκικήν δνομασίαν, άλλοι έγκατε- 
στάθησαν είς Μτέσσιανην Επαρχίας Δημητριάδος 
καί άλλοι είς Λειβαδιάν, Θήβας καί Χαλκίδα. Ελάχιστοι 
διεσπάρησαν πέριξ τών Τρικκάλων καί όλίγαι άπό τάς 
οίκογενείας ταύτας βραδότερον έπέστρεψαν πάλιν είς 
τό χωρίον των.

Ή Κοινότης έχει έσοδα 40—50 χιλιάδας καί δημόσιον 
σχολεΐον, ίδρυθέν τώ 1911 μέ μαθητάς 35 καί οίκημα 
άνεκτόν. Λειτουργεί τηλέφωνον καί αί οίκίαι είναι λι
θόκτιστοι. Επίσης έχει χωριστήν ένορίαν, «Ή Κοίμησις 
τής Θεοτόκου», μέ έσοδα 4 χιλιάδων δραχμών.’Έμπρο
σθεν τής έκκλησίας ταύτης ύψοΰνται δύο πελώριοι λεΰ- 
και, άριθμοΰσαι βίον 300 έτών καί ύψηλότατον καί έπι- 
βλητικώτατον κωδωνοστάσιον. Ή έκκλησία αυτή, καεΐσα 
τώ 1600 ύπό Τουρκαλβανών, άνεκανίσθη τώ 1759. Ό 
"Αγιος Νικόλαος είναι πολύ παλαιότερος καί ώς θαυ
ματουργός τιμάται ύπό τών πέριξ.

Τό χωρίον τοΰτο εύρίσκεται έπί έδάφους λίαν όμα- 
λοΰ καί είναι πλούσιον είς βλάστησιν. Οί κήποι καί οί 
αγροί έπαρκώς αρδεύονται άπό τά άφθονα νερά, τά 
όποια άναδλύζουν άπό τάς Οπερθεν τοΰ χωρίου τοπο
θεσίας. Λίαν δέ έπιτυχώς μετωνομάσθη καί τό χωρίον 
Καλλιρρόη.

Πρό τριακονταετίας άνευρέθησαν έν Καλλιρρόη καί 
έπί τοΰ λόφου Αγίου ’Αθανασίου δύο σπουδαίοι τάφοι 
άρχαιοτάτης έποχής, καταστραφέντες άτυχώς ύπό τών 
χωρικών, οϊτινες ήγνόουν τήν αξίαν αύτών.

Ή Καλλιρρόη έχει τήν καλυτέραν τοποθεσίαν άπό 
άπόψεως διαμονής πληθυσμοΰ κατά τούς χειμερινούς 
μήνας, διότι εύρίσκεται είς μέρος πολύ εύήλιον καί 
ύπήνεμον.
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4. Κοινότης Πολυθέας (Δραγοδιστίου).
Αυτή άποτελεΐται άπό τό νοτιοδυτικός της Κρανιάς 

και Ν. καί απέναντι της Καλλιρρόης, εις άπόστασιν 3)4 
άπ’αυτής καί 9.30'ώρών έκ Καλαμπάκας, ευρισκόμε
νον χωρίον Πολυθέα.

Τό χωρίον Πολυθέα είναι όνομα καί πράγμα Πολυ
θέα. Άπ’ εδώ βλέπει κανείς τέσσαρας Δήμους (Άθαμά- 
νων, Κοθωνίων, Λάκμωνος καί Χαλκίδος) καί ολόκληρον 
τήν κοιλάδα τοΰ Άσπροποτάμου, άπό των πηγών του 
μέχρι Γαρδικίου.

Ή έν γένει έντεΰθεν άποψις είναι χάρμα ίδέσθαι, 
πράγματι ωραία θέα με τάς γύρω φυσικάς καλλονάς 
καί μέ τάς ωραίας καί μεγάλας οικοδομάς, διότι ή Πο
λυθέα είναι καί σωστό άρχοντοχώρι.

ΈντεΟθεν κατήγετο ό Σαραχούτης, δστις έχρη- 
μάτισε μυστικοσύμδουλος τοΰ Σουλτάνου, παρασχών 
πολλάς ύπηρεσίας εις τήν πατρίδα μας. Τούτου ό υιός 
υπήρξε μέλος τής Φιλικής Εταιρείας.

Τώ 1790 μέ 1791 οί Δραγοδιστινοί, εκδικούμενοι τήν 
τιμήν μιας νύμφης των, άτιμασθείσης ύπό τών Τούρκων, 
έκαυσαν δύο Κονιαροχώρια τής Ααρίσης.

Τώ 1809, 6 Αύγούστου, ήλθεν εις τό Δραγοδίστι μέ 
80 παλληκάρια καί ό Γ. Καραισκάκης, ό όποιος ακόμη 
δέν είχε γίνει άγγελος, άλλ’ ήτο διάδολος ακόμη πρό 
τής Έπαναστάσεως, έκαυσε τό μισό χωριό καί τήν μισή 
εκκλησία (τό γυναικεΐον) του χωρίου.

Δραγοδιστινοί ήσαν καί οί ’Αδελφοί Τσάκα- 
λοι γενικοί Δερδεναγάδες έν Θεσσαλία κατά τό 1821. 
ΟΟτοι άπηλευθέρωσαν εις φυλάκιον (ταμπούρ) Φαναριού 
Έλληνίδα σκλάδαν, τήν όποιαν έστελλεν εις τό χαρέμι 
του ό Σ κόντρα πασάς, δστις μαθών τούτο εστειλεν όλό- 
κληρον τάγμα στρατού εις Δραγοδίτσι πρός σύλληψίν 
των. Περικυκλωθέντες εντός οικίας οί Τσάκαλοι ήμύν- 
θησαν γενναίως, άλλα φονευθέντος τοΟ Δ. Τσακάλου καί 
έξαντληθέντων τών πολεμοφοδίων, οί υπόλοιποι συνε- 
λήφθησαν καί όδηγηθέντες εις Λάρισσαν έφονεύθησαν 
παρά τήν γέφυραν τοΰ Πηνειοΰ. Οί Τσάκαλοι εΐχον σχέ
σεις φιλικάς μέ τον Κατσαντώνην καί τον Καραϊσκάκην. 
Δραγοδιστινοί έλαδον μέρος καί εις τήν παρά τήν Κα
λαμπάκαν μάχην τοΰ 1854, παρά τό πλευράν τοΰ Χρ. 
Χατζηπέτρου.

Οί κάτοικοι τής Πολυθέας φεύγουν τόν χειμώνα, 
έκτος ελάχιστων οικογενειών, καί διά τοΰτο κατά τήν 
τελευταίαν άπογραφήν αριθμεί μόνον 51 κατ. (33 άρρ: 
καί 18 θήλ.), άν καί ύπερδαίνουν τούς χιλίους. Τά έσοδα 
τής Κοινότητος είναι 50.307 δρχ. 'Ολόκληρος ή έκτασις 
τής Πολυθέας φθάνει τά 60 χιλ. στρέμμ., έξ ών περί τά 
20 στρέμμ. δάση έξ έλάτης, έντελώς ανεκμετάλλευτα 
δυστυχώς, έλλείψει συγκοινωνίας.

Τά λειδάδια της έκμεταλλεύονται ύπό τών ιδίων κα
τοίκων της. "Αλλοτε ή κτηνοτροφία της άνήρχετο εις 
40 χιλ. πρόδατα. "Ηδη μόλις εις 5 χιλ. περίπου ανέρχε
ται ή κτηνοτροφία της, λόγω τής άπαλλοτριώσεως τών 
πεδινών κτημάτων.

Έπί Τουρκοκρατίας οί μόνοι έμποροι ήσαν οί Δρα- 
γοδιστινοί, οΐτινες είσήγαγον τήν τυροκομίαν εις τά 
μέρη μας, φέροντες τυροκόμους άπό τήν Άδριανούπολιν 
διά τό κασέρι, κεφαλοτύρι κλπ. είδη τής τυροκομικής. 
Μέχρι τοΰ 1912 ύπήρχον έντός τοΰ Δραγοδιστίου 12 τυ
ροκομεία. Επίσης παλαιότερον οί Δραγοδιστινοί ήσχο- 
λοΰντο καί εις τήν έριουργίαν, ύφαίνοντες βελέτζες, κα- 
πότες, δίμιτα καί διαφόρων ειδών σκουτιά καί κάμνον-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Έκ Κ ρονιάς της έπαρχίας Καλαμπάκας, γεννηθείς έν Τρικκάλοις, ένθα 
έπεράτωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς. ΕΙτα έσπούδασεν είς τό έν 
Άθηναις ’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήυιον τά νομικά. Τό 
έτος 1906 είσήλθεν είς τήν υπηρεσίαν του υπουργείου τών Οικονομικών, 
ένθα άνήλθε μέχρι του βαθμού τού Διευθυντού. Ώς Διευθυντής τού 
'Υπουργείου τούτου προσέφερε πλείστας ύπηρεσίας είς τήν 'Εταιρείαν μας.

ΒΑΣΙΛ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
’Αξιωματικός του Ναυτι
κού και είτα δικηγόρος. 
Ήγωνίσθη κατά τής ρου
μανικής προπαγάνδας, ώς 
έκ τούτου αυτή δέν είσεχώ- 
ρησεν είς τούς κουτσοδλά- 
χους τής Πίνδου. Έξε- 
λέγη βουλευτής τής έπαρ- 
χίας Καλαμπάκας κατά 
τήν περίοδον 1902 - 1905.

ΓΕΩΡ. ΡΑΜΜΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
*Εγεννήθη τφ 1850. Άνε- 
μίχθη είς τήν πολιτικήν 
ζωήν τής έπαρχίας του 
καί έξελέγη βουλευτής έπί 
σειράν έτων, έξυπηρετή- 
σας τήν έπαρχίαν του καί 
τούς συμπολίτας του ποικυ 
λοτρόπως. ’Από τού 1900 
άπεσύρθη τής πολιτικής! 
Απίθανε τό έτος 1924.

Έγεννήθη έν Καλαμπάκςι 
τφ 1889. Έσπούδασεν ta- 
τ^ς. Είργάσθη πατριωτι- 
κώτατα διά τήν ποαρίδα 
του καί έξελέγη βουλευτής. 
Άπό τού 1912-1915 διετέ- 
λεσε πρόεδρος τής κοινό 
τητος Καλαμπάκας. Έτυχε 
τού παρασήμου τού Αγίου 
Σ άδβα. Άπέθανε τω 1931.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΤΤΤΤΙΔΗΣ
Έκ Καλαμπάκας. Έστιούδααεν ιατρός εις τό έν Άθήναις Εθνικόν καί 
Κ αποδιστριακόν Πανεπιστήμιον καί ήκολούθησε τό στρατιωτικόν ατά- 
διον, καθέξας τόν βαθμόν τοΰ ΓενικοΟ ’Αρχιάτρου. Έξελέγη βουλευτής 
τής έτιαρχίας Καλαμπάκας καί διετέλεσεν έπι σειράν έτών πρόεδρος τής 
Κοινότητος Καλαμπάκας. 'Η δρασις του υπήρξεν ευεργετική διά τήν έπαρ- 
χίαν του, δι’ δ καί έκτιμάται καί άγαπάται παρά των συμπολιτών του.

ΙΩΑΝ.ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ
Έγεννήθη έν Άθήναις τώ 
1873. "Ελαβε μέρος εις 
τήν Κρητικήν ’Επανάστα- 
σιν του 1896 καί τόν πό
λεμον του 1897. Διετέλεσ? 
Νομάρχης Τρικκάλων καί 
Γυθείου, βουλευτής Κα
λαμπάκας καί θεσ)νίκης 
καί ύπουργός Συγκοινω
νίας. Άπέθανε τώ 1930.

ΣΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
Έγεννήφη τό έτος 1869. 
Έσπούοασε τα νομικά καί 
έξήσκησε τό έπάγγελμα 
τοΟ δικηγόρου έν Τρικκά- 
λοις. ’Εξελέγη βουλευτές 
τής έπαρχίας Καλαμπά
κας, άπεσύρθη τής πολι
τικής λόγω ύγείας, άφού 
έξυπηρέτησε τήν περιφέ
ρειαν. Άπέθανε τω 1934.

ΧΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Έκ Καλαμπάκας. Έσπού- 
δασε τα νομικά έν τω Έ- 
θνικω καί Καποδιστριακω 
Πανεπιστημίω τών’Αθηνών. 
’Ενδιαφερόμενος διά τα 
κοινά, άνεμίχθη εις τήν 
πολιτικήν ζωήν τής έπαρ
χίας του καί έξελεγη βου
λευτής Καλαμπάκας, ήν 
έξεπροσώπησεν έπαξίως.

τες μέχρι τοΰ 1830 εξαγωγήν καί εις Βιέννην καί συνα- 
γωνιζόμενοι εις τήν εριουργίαν μέ τήν Κρανιάν, Σκλη- 
νιάσαν κλπ. Άλλα καί εις τά γράμματα δεν καθυστέ
ρησε τό Δραγοθίστι. Είναι τό μόνο χωριό, δπερ είχε καί 
επί Τουρκοκρατίας επιστήμονας. Σήμερον έχει ούκ όλί- 
γους έπιστήμονας.

Ή Πολυθέα έχει καί τηλέφωνον κατά τό θέρος. Απο
τελεί καί ιδίαν ενορίαν, της Γεννήσεως της Θεοτόκου, 
μέ 14.364 δρ. έσοδα έτησίως.

5. Κοινότης Άηδόνας (Άίβανιοΰ).
Άποτελεΐται άπό τό μεταξύ τοΰ Παληοχωρίου της 

Κρανιάς καί τής Χρυσομηλιάς έκτισμένον εις επίπεδον 
μέρος χωρίον Άϊβάν, δπερ μετωνομάσθη τελευταίως εις 
Άηδόνα. Τά πέριξ αύτοΰ βουνά σχηματίζουν φυσικόν 
φρούριον μέ δύο μόνον δρόμους, τόν ένα προς Κρανιάν 
καί τόν άλλον προς Καλαμπάκαν, έκ τής οποίας άπέχει 
πέντε ώρας. Τό κλίμα του είναι ύγιέστατον, λόγω καί 
των πέριξ έξ έλάτης δασών, των οποίων ή έξαγομένη 
ξυλεία μεταφέρεται εις Καλαμπάκαν διά τοΰ Κλεινό®ί- 
τικου ποταμού καί τοΰ Πηνειοΰ. Τά πόσιμα νερά του 
περίφημα!

Οί κάτοικοι τής Άηδόνας μένουν μονίμως ένταΰθα, 
ασχολούμενοι εις τήν κτηνοτροφίαν, μέ 2.000 περίπου 
αιγοπρόβατα καί 300 καί πλέον αγελάδας, καί εις τήν 
γεωργίαν καί τήν δενδροκομίαν, έχοντες πάμπολλα καί 
παντοΐα όπωροφόρα δένδρα. Τά έσοδα τής Κοινότητος 
είναι 23.460 δρχ., τής δέ ένορίας τής Άγ. Παρασκευής 
23.740 δρχ. Τό σχολεϊόν του, ίδρυθέν τω 1888, αριθμεί 
37 μαθητάς καί έπισκευασθέν τελευταίως είναι καλόν.

6. Κοινότης Χρυσομηλιάς (’Άνω Περλιάγκον).
Εις τάς Δ. υπώρειας τής «Μαραγκόγιας» καί 

εις ΰψος 711 μ., πέντε δέ ώρας ΝΔ. τής Καλαμπάκας, 
εύρίσκεται τό χωρίον Χρυσομηλιά, ως μετωνομά- 
οθη λόγω των εκλεκτών του, χρυσών του μήλων 
«Σκούπια» τό’Άνω Περλιάγκον. Οί 642 κάτοικοί του 
(332 άρρ. καί 310 θήλ.) μένουν ένταΰθα θέρος τε καί 
χειμώνα. Άσχολοΰνται εις τήν δενδροκομίαν, τών μη- 
λεών ιδίως, γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, έχοντες 3.533 
αιγοπρόβατα καί όμοΰ μετά τοΰ Κάτω Περλιάγκου καί 
τής Καλογρηάς, 95 χιλ. όκ. σίτου, 12 χιλ. όκ. κριθής, 
10 χιλ. όκ. σικάλεως καί 250 χιλ. όκ. αραβοσίτου. ’Έχει 
έσοδα Κοινότητος 26.324 δρχ. ’Ιδίαν ενορίαν, τοΰ Άγ. 
Γεωργίου, μέ 25.573 δρχ. έσοδα καί μονοτάξιον δη μ. 
σχολεΐον μέ 104 μαθητάς, ίδρυθέν τώ 1897.

7. Κοινότης Κάτω Περλιάγκου.
ΒΑ. τής Χρυσομηλιάς περί τήν ήμίσειαν ώραν είναι 

τό χωρίον Κάτω Περλιάγκον, αποτελούν τήν όμώνυμον 
Κοινότητα μέ 224 κατ. (112 άρρ. καί 112 θήλ.), οί όποιοι 
ασχολούνται εις τάς αϋτάς άσχολίας μέ τούς κατοίκους 
τής Χρυσομηλιάς. Ή Κοινότης έχει έσοδα 8.519 δρχ. Ή 
δέ ένορία των, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 8.150 δρχ. 
’Έχει καί σχολεΐον μέ 28 μαθητάς, ίδρυθέν τώ 1898.

Μεταξύ Χρυσομηλιάς καί Κάτω Περλιάγκου ύπήρχεν 
άλλοτε καί ή 'I. ΜονήΤ α ξ ι α ρ χ ώ ν, έκ τής οποίας σώ
ζεται σήμερον μόνον ή έκκλησία. Καί αΰτη είναι συγ- 
χωνευμένη εις τήν Ί. Μονήν Σταγιάδων.

8. Κοινότης Κλεινοβοΰ.
Πέντε ώρας ΝΔ. τής Καλαμπάκας εύρίσκεται εις 

ώραϊον έπικλινές μέρος παρά τάς ύπωρείας τής

2ΙΟ
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«Τριγγίας», ής ή κορυφή είναι ΰψους 2.100 μ., τό 
χωρίον Κλεινοδός, πρωτεύουσα τής ομωνύμου Κοινότη- 
τος. Τό όνομά του φαίνεται σλαυϊκόν, διότι χωρίον 
Κλείνοδον, ώς άλλως τε λέγεται καί εις τήν τοπικήν 
βλαχικήν διάλεκτον, εύρίσκεται καί εις τήν Σερβίαν. 
"Εχει 668 κατ., παραμένοντας καί τόν χειμώνα. "Αλλοτε 
όμως είχε πολύ περισσοτέρους καί άρκετά εύπορους. 
Έπί Τουρκοκρατίας ύπήρχε «Κόλι» ενταύθα, λεγό
μενον «Κλεινοδό-Κόλι». ’Ανέκαθεν δε ήτο κεφα
λοχώρι (ον), άν καί ό τύραννος Άλή Πασσάς ήθέλησε 
να τό άρπάση, φυλακίσας τούς δημογέροντας τοΰ χω
ρίου, έξ ών πέντε άπέθανον εις τά φοδερά; μπουδρού- 
μια των Ίωαννίνων, προτιμήσαντες τόν θάνατον παρά 
καί τήν οικονομικήν ύποδούλωσιν τής ιδιαιτέρας των 
πατρίδος (πρδλ. Λυρικά Πάρεργα, Άθ. Παπανικολάου, 
ό Γέρω-Γούλας τής Δεσκάτης). Οί τίτλοι τοΰ χωρίου 
είναι έκδεδομένοι έπ’ όνόματι άδελφών Παπαγιάννη, 
άνυπάρκτων. Ό Κλεινοδός άπετελέσθη άπό τούς συνοι
κισμούς επτά χωρίων, ών σώζονται τά ερείπια καί τά 
όνόματα Ριάχοδον, Στρίνοδον, Λιάστινο, Μπουζάνια, 
Χρύσινον, Μαυροχώρι καί Βίτου, συγκεντρωθέντα ένεκα 
των επιδρομών των Τούρκων καί τών ληστών. “Ενεκα 
τής συγκεντρώσεως ταύτης φαίνεται, ίσως ό Κλεινοδός 
κατ’ έκτασιν είναι τό μεγαλύτερον χωριό τοΰ Άσπρο- 
ποτάμου. "Εχει εκτεταμένα δάση έλάτης, πεύκης, δρυός 
καί πρίνου, τών όποιων γίνεται κάποια έκμετάλλευσις, 
λόγω τοΰ παραρρέοντος όμωνύμου ποταμού, δστις χρη
σιμεύει καί ώς μέσον συγκοινωνίας διά τήν ξυλείαν τοΰ 
Κλεινοδοΰ, τής Άηδόνας καί Καλογρηανής. "Εχει έπί- 
σης καί λειδάδια άρκετά έπί τής «Τριγγίας», εις τά 
όποια έρχονται τό θέρος καί περί τάς πέντε χιλιάδας 
ξένα πρόδατα καί εις τά όποια βόσκουν καί άλλα τόσα 
περίπου τών έγχωρίων, τών όποιων τά 2)3 περίπου 
παραχειμάζουν ένταΰθα.

Ό Κλεινοδός έχει καί αρκετήν πεδινήν έκτασιν, διό 
καί εις τήν γεωργίαν ασχολούνται οί κάτοικοί του, μέ 
παραγωγήν 30 χιλ. όκ. σίτου, 6 χιλ. κριθής, 5 χιλ. σι- 
κάλεως καί 120 χιλ. αραβοσίτου. Παλαιότερον, οί κά
τοικοί του ήσχολοΰντο καί εις τήν κτενοποιΐαν (κτενών 
κεφαλής), χρησιμοποιοΰντες κέρατα βουβάλων, καί εις 
τήν ξυλουργίαν καί ξυλογλυπτικήν. Ή εις τήν 'I. Μονήν 
Δουσίκου σπουδαία ντουλάπα, ή πεποικιλμένη μέ έλε- 
φαντοστοΰν καί χρησιμεύουσα ώς λειψανοθήκη τών λει
ψάνων τών 'Αγίων, είναι έργον, καθώς δεικνύει καί ή 
έπιγραφή της, Κλεινοδίτικης χειρός. ’Επειδή λοιπόν οί 
Κλεινοδΐται ήσαν περίφημοι τεχνΐται, δι’ αύτό έμεινε 
παροιμιώδης καί ή φράσις «χρειάζεται πριόνι 
Κλεινοδίτικο».

Ό Κλεινοδός έπαθε καθίζησιν τώ 1853—4, όπότε πολ
λοί έφυγον εις Φθιωτιδοφωκίδα καί άλλαχοΰ. Έσώθη 
μόνον ή εκκλησία καί όλίγα σπίτια. Ό νΰν Συνοικισμός 
είναι νέος έπί τοΰ ίδιου έδάφους. ’Επί Τουρκοκρατίας 
πολύ ίσχυε παρά τοΐς ίσχυροΐς Τούρκοις τών Τρικκά- 
λων ό άρχων τοΰ Κλεινοδοΰ Γιαννάκης ό Μεγά
λος λεγόμενος.

Ή Κοινότης Κλεινοδοΰ έχει 96.708 δρχ. έσοδα. Εις 
Κλεινοδόν ύπάρχει καί Άστυν. Σταθμός καί τηλέφω- 
νον. Υπάρχει έπίσης καί διτάξιον δη μ. σχολεΐον μέ 134 
μαθητάς, ίδρυθέν τώ 1896, δπερ στεγάζεται εις πολύ 
καλόν οίκημα, τύπου διτάξιου. Ό Κλεινοδός είχε καί 
έπί Τουρκοκρατίας Ελληνικόν σχολεΐον, εις δ έδίδα- 
σκον ώς διδάσκαλοι οί ήγούμενοι καί ιερείς τής Ί. Μο-

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ
’.Εξ) Άμαράντου τής Καλαμπάκας. Μετά τάς σπουδάς του ήκολούθησε 
τό στρατιωτικόν στάδιον, είς δ διέπρεψεν ώς άξιωματικός, άνελθών μέχρι 
τοΰ βαθμοΰ τοΰ Συνταγματάρχου. ‘Ως Συνταγματάρχης διηύθυνε τό Β' 
’Επιτελικόν Γραφεΐον τοΰ Τ' Σ. Σ.θεσ)νίκης. Κατά τήν διεθνή Έκθεσιν 
θεσ) νίκης τώ 1927 άνεκάλυψε και συνέλαβε 3άδα κομιτατζήδων μετά των 
βομβών, άποσταλέντων ύπό του κομιτάτου διά τρομοκρατικούς σκοπούς.

ΓΕΩΡ. Δ. ΜΠΑΡΔΑΣ
Έγεννήθη έν Μαλακασίω 
Τρικκάλων. Μετέσχε τών 
πολέμων τοΰ 1912 - 13 ώς 
έφεδρος άξιωματικός. Διε- 
τέλεσε σύμβουλος τής 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης 
και βουλευτής τοΰ ΓΊομοΟ 
Ίωαννίνων. Πρώην πρω
τόδικης. Δικηγόρε! , ήδη 
ευδακίμως έν Ίωαννίνοις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
’Εξ ΑΙγινίου τής ’Επαρ
χίας Καλαμπάκας. Λόγω 
του έξαιρετικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος δπερ έπέδειξε διά 
τά κοινά τής πατρίδος του 
έξελέγη ύπό τών συμπο
λιτών του Δήμαρχος τοΰ 
Δήμου ΑΙγινίου. ΕΙργά- 
σθη άφιλοκερδώς διά τήν 
ποόοδον τοΰ Δήμου του.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Καλαμπάκα 
τώ 1885. Έσπούδασε τά 
Νομικά και δικηγόρε! 
μετ’ έπιτυχίας έν Τρικκά- 
λοις. Άναμιχθείς εις τήν 
πολιτικήν έξελέγη βουλευ
τής Τρικκάλων κατά τά 
έτη 1920-1922 καί 1926- 
28. Έξυπη-ρέτησεν ώς βου
λευτής τήν έπαρχίαν του.
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ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΤΟΥΛΙΟΣ
Έκ των προύχόντων του τόπου του, κα- 
τέκτησε τή,ν άγάπην καί έκτίμηοιν των 
συνδηιμοτών του, δι’ δ καί έτιμήθη δίς 
διά του άξιωματος τοΰ δημάρχου του 
τέως Δήμου Τυμφαίων, μετά τήν προσ- 
άρτηοιν τής Θεσσαλίας. Πατρικότατα ώς 
δήμαρχος ένδιεφέρθη διά τήν πρόοδον 
του Δήμου καί έξυπηρέτησεν άψιλοκερ- 
δώς τους συνδημότας του, άψήσας άρί- 
στας άναμνήσεις έκ τής διοικήσεώς του.

ΓΕΩΡ. ΤΤΑΤΤΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Έσπούδασε τήν Ιατρικήν έν τφ Έθνικφ 
καί Καποδιστριακφ (Πανεπιστημίφ των 
’Αθηνών καί έξασκεΐ τό έπάγγελμα του 
Ιατρού μετ’ έπιτυχίας και άψιλοκερδώς, 
παρέχων τάς Ιατρυκάς του συμ δούλάς 
©Ις τους πτωχούς δωρεάν. Έτιμήθη Οπό 
των συνδημοτων του διά του άξκύματος 
του Δημάρχου του τέως Δήμου Όξυνείας 
διοικήσας τούτον άπό του 1899 - 1914 
μετ’ άληθοΟς πατρικού ένδιαφέροντος.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΤΡΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Έκ Μαλακασίου. Ένδιεφέρθη διά τά 
κοινά τοϋ τόπου του δι’ δ καί έξελέγη 
Δήμαρχος του Δήμου Μαλακασίου. 'Η 
δημαρχιακή του θητεία υπήρξε γόνιμος 
και καρποφόρος, διότι έξετελέσθησαν 
πλεΐστα δημοτικά £ργα έξυπηρετικά τοΰ 
τόπου του. Τούς συνδημότας του έξυ- 
πηρέτησε μέ μεγάλον ένδιαφέρον, δι’ δ 
και κατέκτησε τήν έκτίμησιν καί τήν 
άγάπην πάντων των συνδημοτων του.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΡΔΑΣ
Έι< Μαλακασίου τής έπαρχίας Καλαμ- 
πάκαις. Ήσχολήβη μέ τήν πρόοδον τοΟ 
•ΐόπου του καί άνεμίχθη είς τήν πολι
τικήν ζωήν του Δήμου Μαλακασίου έπΐ 
σειράν έτων (1903-1914). ΟΙ συνδημόται 
του άκόμη άναπολοΟν τήν πατρικήν διοί
κησήν του Δήμου των καί τό έξυπηρε- 
τικόν ένδιαφέρον δπερ έδειξε κατά τόι 
χρόνον τής δημαρχίας, δι’δ καί δικαίως 
εκτιμαται παρά των συνδημοτων του.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΖΙΟΣ
Έσπούδασε τήν Ιατρικήν είς τό Εθνι
κόν καί Καποδιστ,ριακόν ιΠανεπιστήμιον 
’Αθηνών καί έξήσκησε τό έπάγγελμα τοΰ 
Ιατρού έν τή περιφερείς του μετά προσο
χής καί έπιμελείας. ΟΙ συνδημόται του 
έκτιμωντες τάς μεγάλας του άρετάς, 
έξέλεξαν τούτον Δήμαρχον τοΰ τέως 
Δήμου Χαλκίδος παρ’ Άσπροποτάμω, τόν 
όποιον μετά έξαιρετικου ένδιαφέροντος 
διοίκησε καί κοινωφελως διηύθυνε

νής των 'Αγίων Αποστόλων. "Εχει καί ιδίαν ενορίαν, 
της Αγίας Παρασκευής, μέ 14.850 δρχ. έσοδα.

Έκ τοΰ Κλεινοβοΰ κατήγετο καί ό καπετάν 
Λιακατάς, ό επιλεγόμενος διά την ώμορφιά του 
«Κάλιασος», γαμβρός έπί θυγατρί τοΰ καπετάν 
Στουρνάρα. Οδτος, ήρωϊκώς μαχόμενος μετά των παλ- 
ληκαριών του, έφονεύθη κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Με
σολογγίου, παρά τό ήρώον τοΰ οποίου υπάρχει καί τό 
άγαλμά του μέ τήν επιγραφήν «Καπετάν Λιάκα- 
τας».Έκ τοΰ χωρίου Κλεινοβοΰ κατήγεταο καί ό κλει
νός Π αίσιος, Επίσκοπος Σ ταγών καί κατόπιν Μη
τροπολίτης Σηλυμβρίας καί Φιλιππουπόλεως, δστις 
έγεννήθη ένταΰθα κατά τό τελευταΐον ήμισυ τοΰ ΙΗ' 
αίώνος. Ό Παΐσιος ίδρυσε Σχολήν έν Σταγοϊς καί 
έν Μετεώροις καί ύπεστήριξε τά γράμματα έν τή 
Σηλυμβρία καί Έπιβάταις, κατέλιπε δέ μνημεία τής 
παιδείας αύτοΰ, οΐον στίχους καί πλείστας έπιστολάς 
περί παιδείας κατά τόν Ιθ'αιώνα κ.τ.λ. (πρβλ. Μ. Γε- 
δεών, «Χρονικά τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας» σελ. 
185—187, «Έκκλ. ’Αλήθεια», 1888, άριθ. 1—5, Μεγ. Έλλ. 
Έγκυκλ. Μακρή, Τόμ. Ιθ', σελ. 400). Τής βιβλιοθή
κης αύτοΰ μέγα μέρος εναπόκειται έν τή Μ. Μονή 'Αγ. 
Τριάδος Μετεώρων, είς ήν άφιερώθησαν ύπ’ αύτοΰ μετά 
τινων αύτογράψων αύτοΰ.

Έκ Κλεινοβοΰ έπίσης κατήγετο καί ό κλεινός Πα
τριάρχης καί Πάπας ’Αλεξανδρείας Ιερόθεος Α', οσ- 
τις έπατριάρχευσεν άπό 1825—1845, (πρβλ. Χρ. Πα- 
παδοπούλου, ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Ιστορίαν τής 
Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, σελ. 802—812 καί τήν έπι- 
γραφήν Ναοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ Καΐρου, ένθα μεταξύ 
τών κτιτόρων του πρώτος καί μέγιστος άναφέρεται ό 
«έκ Κλεινοβοΰ 'Ιερόθεος, ποιμήν ’Αλε
ξάνδρειάς» καί τήν έπί τοΰ τάφου του — άπέθανε 
τή 8 Σεπτεμβρίου 1845 πλήρης ήμερών—έπιγραφήν 
παρά τόν έν Καΐρω Ναόν τοΰ 'Αγ. Νικολάου, έν ή ό έκ 
Κλεινοβοΰ 'Ιερόθεος A' καλείται «πατριαρχών 
κλέος, κόσμος τής έκκλησίας, ό έκ δυτι
κής δρμώμενος Θεσσαλίας». Έπίσης έκ 
Κλεινοβοΰ κατήγετο καί ό Ντεντέσκου, άλλοτε Υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης έν Ρουμανία καί ό Όρέκης, Πρωθυ
πουργός άλλοτε Ρουμανίας. Σήμερον άσχολοΰνται πολ
λοί περί τά γράμματα.

Είς τήν Κοινότητα Κλεινοβοΰ υπάγονται καί τά Κα- 
ρούτια, μίαν ώραν ΒΑ. τοΰ Κλεινοβοΰ, παρά τήν αριστε
ρόν όχθην τοΰ Κλινοβίτικου ποταμοΰ.’Έχουν 196 κατ. 
(άρρ. 111 καί 95 θήλ.). Πλησίον τοΰ Κλεινοβοΰ καί είς 
άπόστασιν ήμισείας ώρας άνω αύτοΰ υπάρχει ή Ί. Μονή 
τών Αγίων ’Αποστόλων, ήτις ήτο άλλοτε έπί Τουρκο
κρατίας σπουδαΐον θρησκευτικόν καί πνευματικόν κέν- 
τρον τών πέριξ χωρίων. Εΐχεν άλλοτε ένα ήγούμενον καί 
πνευματικόν περίφημον, δστις έκαμνε πολλά καλά είς 
τούς Κλεινοβίτας καί όλους τούς πέριξ. ’Ήδη ή Μονή 
αΰτη, προσηρτημένη είς τήν Ί. Μονήν Σταγιάδων, δια
τηρείται μάλλον άπό τούς Κλεινοβίτας, οί όποιοι άλλως 
τε έπήραν καί τά κτήματά της.

ΒΑ. τοΰ Κλεινοβοΰ καί είς άπόστασιν 1.30' περίπου 
ώρας άπ’ αύτοΰ καί πλησίον τών Καρουτίων ύπήρχεν άλ
λοτε καί ή 'Ιερά Μονή Χρυσίνου τής Κοιμ. Θεοτόκου 
τοΰ IΔ'αίώνος, τής όποιας σήμερον σώζεται μόνον ή 
μικρά της έκκλησία. Είναι καί αΰτη ήδη συγχωνευμένη 
είς τήν Ί. Μονήν Σταγιάδων. Λέγουν, ότι έδώ ύπήρχεν
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άλλοτε άρχαΐον χειρόγραφον, τό όποιον ώμίλει περ'ι τής 
καταγωγής των Κουτσοδλάχων.

Γΐίναξ των διατελεσάντων Δημάρχων έκ 
του τέως Δήμου Χαλκίδος π α ρ’ Ά σ π ρο- 

π ο τ ά μ ω.
1) Ζέϊκος Άθαν. 1883—1887.
2) Γιαννίκας Άθαν. 1887—1891 καί 1895—1899.
3) Λέγκας Κ. 1891-1895 καί 1899-1907.
4) Πάντζιος Στέφ. 1907—1914.

κωνςταντουλας γιαννουςης

Γόνος τής μεγάλης οίκογενεΐας των 
Γιαννουσαίων. Ένδιεφέρθη διά τήν πρόο
δον τοϋ τόπου του δΓ ο καί άνεμίχθη 
είς τήν πολιτικήν κίνησιν, έχλεγείς έπι 
σειράν έτών Δήμαρχος τοΟ τέως Δήμου 
Καστανέας τής έπαρχίας Καλαμπάκας 
(1890 - 1914). Έφάντ) άντάξιος του πα- 
τρός του Τάχη Γιαννουση, ποικιλοτρόπως 
έξυπηρετήσας τόν Δήμον Καστανέας καί 
έν μένει τήν έπαρχίαν Καλαμπάκας.

Εκ των ανωτέρω φαίνεται καθαρά, δτι ή Επαρχία 
Καλαμπάκας, άν καί είναι ή τρίτη κατά πληθυσμόν 
Επαρχία του Νομοΰ Τρικκάλων, έν τοΰτοις δέν ύστερε! 
καθόλου των άλλων Επαρχιών τοΟ Νομοΰ καί δλης τής 
Θεσσαλίας είς τήν γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, έμπορικήν 
καί πνευματικήν καθόλου προς τά πρόσω κίνησιν. Μέ 
τάς 28.479 των κατοίκων της κατά τήν άπογραφήν τοΰ 
1928, οί όποιοι δμως σήμερον θά ύπερέβησαν τάς 30 χιλ. 
μέ τάς 48 Κοινότητάς της καί τά 70 έν δλω χωριά της, 
μέ τάς 1.707.740 δραχ. έσοδα των Κοινοτήτων της, καί 
τάς 780 χιλ. περίπου των εκκλησιών της, μέ τούς 4.378 
μαθητάς καί μαθήτριας τών σχολείων της, διότι δπου 
γράφομεν μαθητάς έννοοΰμεν καί μαθήτριας μαζί, τά 
όποια σήμερον ύπάρχουν είς δλα σχεδόν τά χωρία της, 
ένώ προ δεκαπενταετίας τά περισσότερα χωριά έστε- 
ροΰντο διδασκάλων, μέ τήν έτησίαν γεωργικήν παρα
γωγήν τών 2.861.000 όκ. σίτου, 394 χιλ. όκ. κριθής, 865 
χιλ. όκ. σικάλεως καί 3.910.000 αραβοσίτου τοΰ έτους 
1935—36, ή οποία δέν ήτο βεβαίως από τάς καλυτέρας, 
μέ τάς 150 χιλ. καί πλέον αιγοπρόβατα, κατά τήν άπο
γραφήν τής Οικονομικής ’Εφορίας Καλαμπάκας τοΰ 
έτους 1928, τά όποια δμως έκτοτε θά ηύξήθησαν τούλά- 
χιστον κατά 25 %, μέ τήν πληθώραν τών επιστημόνων, 
διδασκάλων, άξιωματικών, δημοσίων ύπαλλήλων καί 
λοιπών διανοουμένων της άποδεικνύει ή Επαρχία Κα
λαμπάκας, δτι κατά τά 56 έτη, τά όποια έπέρασαν άπό 
τής άπελευθερώσεώς της μέχρι σήμερον, δέν ύστέρησεν 
είς πρόοδον, άλλά τούναντίον προήχθη, προώδευσεν είς 
δλους τούς κλάδους καί είς δλα τά πεδία τοΰ πολιτι
σμού, ώς μαρτυρούν καί τά διάφορα ύπό τοΰ Κράτους 
καί ύπό τών Κοινοτήτων γενόμενα έργα κοινής ώφελείας 
καί έξωραϊσμοΰ.

Πολύ συνετέλεσεν είς τήν τελευταίαν πρόοδον πολ
λών Κοινοτήτων καί χωρίων τής ’Επαρχίας Καλαμπά
κας καί ή γενομένη άπό τοΰ 1920 άπαλλοτρίωσις τών 
τσιφλικίων, ήτις ήτο πραγματική άπελευθέρωσις άπό τόν 
οικονομικόν ζυγόν. Επίσης πολύ συνετέλεσεν είς τήν 
πρόοδον τής Έπαρχίας καί ή κατά τά τελευταία έτη 
ΐδρυσις Σχολείων είς δλα σχεδόν τά χωρία, διά τών 
οποίων ή Ελληνική γλώσσα ήρχισεν ήδη νά έπικρατή 
καί εις αύτά τά Βλαχόφωνα χωρία τών τέως Δήμων 
Μαλακασίου, Καστανέας, Λάκμωνος καί Χαλκίδος παρ’ 
Άσπροποτάμω, δπου προηγουμένως έπεκράτει, διά νά 
μή εΐπωμεν δτι ώμιλεΐτο, άποκλειστικώς καί μόνον ή 
Κουτσοβλαχική. Είναι δμως άλήθεια δτι ή Επαρχία Κα
λαμπάκας δέν προώδευσεν δσον έπρεπεν άπό άπόψεως 
έργων οδοποιίας καί έν γένει συγκοινωνίας, ήτις είναι 
μέγας φορεύς πολιτισμού. Μάλιστα μέχρι τοΰ 1929 ή 
Επαρχία Καλαμπάκας άπό τής άπόψεως ταύτης εύρί- 
σκετο είς έντελώς πρωτόγονον κατάστασιν. Άπό τότε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Έικ Κρανιάς τής έπαρχίας Καλαμπάκας. 
Μετά τάς έν τή Καλαμπάκςχ καί Τρικ- 
ικάλοις έγκυκλίους του σπουδάς, έσπού- 
δασε τήν Ιατρικήν είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστή^ιον. Έξήσκησε τό έπάγγελμα 
του Ιατρού έν τή πατρίδι του έπιτυχώς 
καί λόγω τής δ^μότικότητός του διετέ- 
λεοε πρόεδρος της κοινότητος Κρανιάς 
έπΙ σειράν έτων, κατά τά όποια έγιναν 
πολλά κοινωφελή έργα έν τή κοινότητι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΔΑΣ
Έκ του χωρίου Κρανιά τοΰ Άσπροπο- 
τάμου τής επαρχίας Καλαμπάκας. Έν
διεφέρθη διά τα κοινά τής ικοινότητος 
Κρανιάς δι’ δ καί έξελέγετο έπΙ σειράν 
έτών κοινοτικός σύμβουλος τής κοινότη- 
τος Κρανιάς (1922 - 1926). Κατά τό 
έτος 1922 - 1923 διετέλεσε πρόεδρος τής 
Ιδίας κοινότητος, παρασχών πλείστας έκ- 
δουλεόσεις λόγω τοΟ κύρους του, είς 
τους συγχωριανούς του καί τή .κοινότητι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΟΛΑΣ
Έκ Καλλιρρόης τής έπαρχίας Καλαμπά
κας. "Ελαβε μέρος είς τούς άπελευθερω- 
τικους άγώνας (1912- 1913) ώς ύπαξιω- 
ματικός τών εύζώνων, έπιδείξας άρίστην 
διαγωγήν. ΟΙ συνδημόται του έκτιμών- 
τες τόν σταθερόν καί είλικρινή χαρα
κτήρα του έξέλεξαν τούτον πρόεδρον 
τής Κοινότητός των έπΙ σειράν έτών. 
Εξυπηρετικός καί άκούραστος παρέχει 
πλείστας δσας υπηρεσίας τή Κοινότητι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΤΤΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
Γόνος τής ένδόξου οίκογενείας του όπλαρ- 
χηγου καί άγωνιστου κατά τών Τούρ
κων Ίωάννου Μπουκουβάλα, διετέλεσε 
πρόεδρος τής Κοινότητος Καλαμπάκας 
κατά τήν διετή περίοδον 1930 καί 1931, 
λαμπρύνας τήν πόλιν Κολαμπάκας δΓ 
άξιολόγων κοινοτικών καί κοινωφελών 
έργων. Διετέλεσε πρόεδρος του Εμπορι
κού Συλλόγου καί του Συλλόγου Εμπό
ρων έγχωρίων προϊόντων Καλαμπάκας.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Έξ Άσπροκκλησια^ τής έπαρχίας Κα- 
λαμ-πάκας. Εμφορούμενος άπό μεγάλην 
άγά-πην -πρός τήν Ιδιαιτέραν του -πατρίδα 
άνέλαδε τήν -προεδρίαν τής Κοινότητος, 
διοικήσας ταύτην έ-πί σειράν έτών μετά 
μεγάλης άφοσιώοεος. 'Ήδη γραμμα
τέας τής Κοινότητος Άσ-πρακκλησιάς 
έργάζεται άόκνως διά τήν -πρόοδον και 
ευημερίαν τής Κοινότητος, έ'νθα ήδη 
έχουν έκτελεσθή -πλεΐστα κοινοτικά έργα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΜΓΙΩ2ΗΣ
Έκ Κρανιάς τής έπαρχίας Καλαμπάκας. 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς ήκο- 
λούθησε τό έπάγγελμα τοΟ Δημοδιδαακά- 
λου έξαοκών τούτο έπιτυχώς έπί σειράν 
έτών. "Ελαβε μέρος είς τούς άπελευ- 
θερωτικους άγώνας Ελληνοτουρκικόν 
καί * Ελλη νοβουλναρικόν (1912 - 1913) 
ώς έφεδρος ύπολοχαγός τοΟ Πεζικού, 
τρααματισθείς κατά τήν μεγάλη ν μάχην 
Πράντιλχαν (Μοσχωμία) τό έτος 1913.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΟΛΑΣ
’Εκ Καλλιρρόης τής Καλαμπάκας. Άκο- 
λουθήσας τό έκπαιδευτικόν λειτούργημα 
έλαβε πτυχίον δημοδιδασκάλου, έξασκών 
τό έπάγγελμα τούτο έν Τρικκάλοις. "Ε
λαβε μέρος είς δλους τούς άπελευθερω- 
τικούς άγώνας ώς έφεδρος λοχαγός του 
Πεζικού, ένθα έπέδειξε θάρρος άπαράμιλ- 
λο,ν ικαί σύνεσιν μεγάλην, δι’ δ ικαί έλαβε 
πλείστους έπαίνους, άναφερθείς είς τήν 
ήμερησίαν διαταγήν τής Διοικήσεως.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Έγεννήθη είς τήν Άσπροκκλησιάν τής 
Καλαμπάκας. Σπουδάσας μετ’ έπιμελείας 
τήν Ιατρικήν είς τό έν Άθήναις Πανε- 
πιστήμιον έξήσκησε τό έπάγγελμα του Ια
τροί} εις τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα 
,κίαΛ τά πέριξ χωρία. ’Από διετίας έγ- 
κατεστάθη είς τήν Καλαμπάκαν δπου έξα- 
σκε|ΐ έπιτυχώς τήν έπιστήμην του. Κατά 
τάς τελευταίας κοινοτικάς έκλογάς έξε- 
λέγη πρώτος Κοινοτικός Σύμβουλος.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Έκ Μαλακασίου τής Καλαμπάκας. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν Τρι,κκά- 
λοις, έσπούδασε τήν ιατρικήν είς τό έν 
Άθήναις Εθνικόν .και Κοεποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον. ΕίδικευθεΙς έν Γερμανίςχ 
εις τήν Μαιευτικήν - Γυναικολογίαν, έξα- 
σκεΐ ήδη τό έπάγγελμα του ιατρού έν 
Τρικκάλοις μετά μεγάλης έπιτυχίας 
καί προσοχής, δΓ δ καί κατέκτηοε τήν 
έκτίμησιν τής Τρικαλινής κοινωνίας.

δμως παρετηρήθη μεγαλυτέρα προσπάθεια^ πρός κατα
σκευήν έργων συγκοινωνίας. Καί κατά πρώτον ήρχισεν 
ή κατασκευή τής όδοΟ Τρικκάλων Καλαμπάκας Ιωαν- 
νίνων, τής όποιας τό τμήμα Τρικκάλων—Καλαμπάκας, 
μήκους 22 χιλιομέτρων, κατεσκευάσθη πλήρως καί έτέθη 
είς κυκλοφορίαν τό έτος 1931. Είς τό υπόλοιπον τμήμα 
τής όδοΰ ταύτης έγένοντο άπαντα τά χωματουργικά 
έργα, ήτοι άπό Καλαμπάκας μέχρι των όρίων τοΰ Νο
μού, ήτοι περί τά 67 χιλιόμετρα καί άπαντα τά τεχνικά 
έργα μέχρι Νέας Κουτσούφλιανης. Υπολογίζεται δέ, ότι 
ή αρτηρία αΰτη, ή συνδεουσα την Θεσσαλίαν μετά της 
Ηπείρου, θά είναι τελείως έτοιμος τω 1938, άν καί ή 
διά τροχοφόρων καί αυτοκινήτων συγκοινωνία μέχρι 
Κουτσούφλιανης κατά τούς θερινούς μήνας γίνεται καί 
σήμερον.

Επ’ Ισχάτων ήρξατο κατασκευαζομένη καί ή δδός 
άπό Καλαμπάκας πρός Μετέωρα, ήτις υπολογίζεται ότι 
θά άποπερατωθή έντός τετραετίας καί θά συμβάλη είς 
τήν μεγαλυτέραν τουριστικήν κίνησιν. Υπολογίζεται 
προσέτι ή άνακατασκευή γεφύρας έπί τοΰ Μοργκάνη 
ποταμού, ήτις έπανακατασκευασθεΐσα μεγάλη καί στε
ρεά τελευταίως ύπέστη σοβαρός ζημίας τω 1935, λόγω 
θεομηνίας. "Ηδη έγένοντο γεωτρήσεις πρός έξακρίβωσιν 
τοΰ ύπεδάφους, γίνονται δέ αί σχετικαί μελέται πρός 
έπανακατασκευήν ταύτης. "Ηρξατο έπίσης ή κατασκευή 
μεγάλης γεφύρας έπί τοΰ Πηνειοΰ ποταμού, μήκους 120 

περίπου μέτρων, είς τήν θέσιν «Γκαβός», 15 χιλιόμε 
τρα άπό τής Καλαμπάκας, διό καί «γέφυρα Γκαβού» 
λεγομένη, ή όποια μεγάλως θά έξυπηρετήση τήν περί 
φέρειαν Καλαμπάκας. Αί έργασίαι τής «γεφύρας Γκα
βού» ήρχισαν κατά τό παρελθόν έτος καί ύπολογίζετο: 
δτι θά άποπερατωθοΰν έντός τριετίας. Διά τής κατ<χ 
σκευής τής «γεφύρας Γκαβοΰ» καί τής συνεχώς βελτιου 
μένης πέραν τής γεφύρας ταύτης τέως επαρχιακής καί 
άπό Κυβερνήσεως Κονδύλη ώς έθνικής χαρακτηρισθεί 
σης όδοΰ Καλαμπάκας—Καστανιάς—Κρανιάς, θά έπικοι- 
νωνήσωσιν άπαντα τά χωρία τοΰ Άσπροποτάμου μετο. 
τής Καλαμπάκας καί τών Τρικκάλων. Διά τών άνωτέρο 
ύπό έκτέλεσιν σοβαρών έργων, τά όποια άπό τίνος ύΐίό 
τήν πνοήν τής νΰν Έθνικής Κυβερνήσεως βαίνουσι μι 
γοργόν ρυθμόν πρός τό πέρας, θά άποτελεσθή τό στοι 
χειώδες όδικόν δίκτυον, δπερ θά έξυπηρετή ού μόνον 
στρατιωτικός καί τουριστικός άνάγκας, άλλά κατά τό 
μάλλον καί ήττον καί αύτάς τάς ζωτικάς βιοτικός άνάγ
κας τών κατοίκων διά τής έκμεταλλεύσεως τών άνεκ- 
μεταλλεύτων δασών τής έπαρχίας καί τών άλλων πλου- 
τοπαραγωγικών αυτής πηγών, θέλομεν νά έλπίζωμεν, 
δτι τά έκτελούμενα έργα, συμπληρούμενα σύν τώ χρόνω 
καί δι άλλων άπαραιτήτων καί έπεκτεινόμενα, εί δυνα
τόν, καί είς τό τελευταΐον χωριουδάκι, τό όποιον έστω 
καί διά προσωπικής εργασίας τών κατοίκων του πρέπει 
νά συνδεθή δι άμαξιτής όδοΰ μέ τάς κυρίως όδικάς καί 
σιδηροδρομικός άρτηρίας, θά όλοκληρώσωσι τό όδικόν 
δίκτυον τής Επαρχίας Καλαμπάκας καί μάλιστα έάν 
άποπερατωθή καί ή σιδηρ. γραμμή Καλαμπάκας—Κο
ζάνης—Βερροίας, δπως πρέπει νά γίνη, ή Επαρχία Κα
λαμπάκας θά έξυπηρετηθή ώς άριστα άπό άπόψεως συγ
κοινωνίας.

Εάν δέ ΰποστηριχθοΰν περισσότερον ή γεωργία καί 
ή κτηνοτροφία, ή τε μικρά καί ή μεγάλη, ή τε οίκόσιτος 
καί ή νομαδική, καί ή δενδροκομία καί ή άμπελουργία 
καί ό δασικός πλούτος είς τά μέρη τής Έπαρχίας, δπου
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είναι κατάλληλον τό έδαφος ιτρός τούτο, δι’ ίδρύσεως 
αγροκηπίων καί δασοκομικής, δενδροκομικής καί γεωρ
γικής Σχολής καί τής αποστολής δενδροκόμων, δασο
κόμων καί γεωπόνων καί μετεκπαιδευθέντων γεωργικώς 
διδασκάλων εις τά χωρία πρός οδηγίαν των κατοίκων, 
προς φότευσιν καί εμβολιασμόν καρποφόρων δένδρων 
καί καλυτέραν, έπιστημονικωτέραν καλλιέργειαν τής 
γής καί διά τής έκτελέσεως έργων ύδρεύσεως καί ποτί
σματος τώμ αγρών, τότε ή Επαρχία Καλαμπάκας θά 
ΐδη άκόμη καλυτέρας ημέρας προόδου καί πολιτισμοί).

(Τελειώνων τήν περί Επαρχίας Καλαμπάκας μελέ
την μου οφείλω νά έκφράσω τάς θερμάς μου ευχαρι
στίας πρός τον Σε®. Μητροπολίτην μας κ. Πολύκαρπον, 
πρός τον Νομάρχην Τρικκάλων κ. Ν. Άντωνόπουλον, 
πρός τον Νομομηχανικόν κ. Κεφάλαν, πρός τόν Επιθεω
ρητήν των δημοτικών σχολείων κ. Τρύφωνα Παπαθανα
σίου, πρός τόν Νομοκτηνίατρον κ. Βεηόγλου, πρός τόν 
διευθόνοντα τό Γραφεΐον Γεωργικής περιφερείας κ. Δημ. 
Παπαθανασίου, πρός τούς κ. κ. Δημ. Αιαπίδην, Χρ. Πα- 
παγιάννην, Δημ. Δημάκην, Άθ. Κατσίκην, Δημ. Πούλιον, 
Γεώργ. Παπαθανασιάδην, Γ. Παπανικολάου, ιατρούς, 
Ίω. Παπαδημητριού, Ν. Μπαντέκαν, Μιχ. Ντουλόπουλον, 
δικηγόρους, θ. Τσάλαν, Κ. Βανακάραν, Χαρ. Λιάον, Κ. 
Κοπάδην, Λεωνίδ. Μπαντόλαν, Λέων. Τζαμγιόζην, Σπ. 
Κατσίμπαν, Άθ. Καφρίτσαν, Άθ. Μάνδαλον, Ήλ. Πα- 
παϊωάννου καί δλους τούς καλούς φίλους διά τάς επι
σήμους καί ανεπισήμους πληροφορίας, τάς οποίας εΐ- 
χον τήν καλωσύνην νά μου παράσχουν έν τώ κύκλω 
του καί τή ιδιαιτέρα πατρίδι του Ικαστος, διά τήν ανω
τέρω μελέτην, ήτις δ,τι είναι, εις αύτούς μάλλον όφεί- 
λεται παρά εις έμέ).

ΠΙΝΑΞ
των διατελεσάντων Βουλευτών έκ τής ’Επαρχίας 

Καλαμπάκας.
1) Τσαχτσήρης Δημήτριος, θ'. 1881.
2) Μάνταλος ’Αλκιβιάδης, θ'. 1881.
3) Λεβέντης Παύλος, θ'. 1881.
4) Τάκης Γιαννούσιος, I'. 1885, ΙΑ'. 1887, ΙΒ'. 1890,

ΙΓ.' 1892, ΙΔ'. 1895.
5) Σιβιτανίδης Γεώργιος, I'. 1885, ΙΔ'. 1895, 1Ζ'. 1905.
6) Άλεξιάδης Κωνσταντίνος, I'. 1885.
7) Καλαμπάκας Ηρακλής, ΙΓ'. 1892, ΙΕ'. 1899.
8) Άβέρωφ Αυγερινός, ΙΕ'. 1899, ΙΣΤ'. 1902.
9) Παπαθανασίου Γεώργιος, ΙΕ'. 1899.

10) Γιαννουσίου Βασιλάκης, ΙΣΤ'. 1902.
11) Κρίτσας Κ., ΙΣΤ'. 1902.
12) Τάκης Άλεξ., ΙΖ'. 1905, ΙΗ'. 1906, Α'. άναθ. 1910.
13) Τσακανίκας Κωνσταντίνος, ΙΖ'. 1905.
14) Καυταντζόγλου ’Ιωάννης, ΙΣΤ'. 1902, ΙΗ'. 1906.
15) Σακελλαρίδης X., Δ'. Έθν. 1923.
16) Γιοιννούσης Σωτήριος, Δ'. Έθν. 1923, Β'. 1928.
17) Λιαππίδης Δημ., Γ'. 1932, Δ'. 1933, Ε'. Εθν. 1935.

1935.
18) Άλεξιάδης Σπΰρος, Γ'. Άναθ. 1936.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
Έκ Χαλικίου τής Επαρχίας Καλαμπά
κας. Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς του 
έν Τρικκάλοις, έσπούδασε νομικά είς τό 
Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπι- 
στή;μιον Αθηνών ικαί έλαβε τό πτυχίον 
του δικηγόρου, έξασκών τό έπάγγελμα 
τούτο μετ’ έπιτυχίας έν Τρικκόιλοις. Διε- 
κρίθη ώς έφεδρος λοχαγός τού πεζικού 
κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, δι’ δ 
καί έτυχε πλείστων ευφήμων έπαίνων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Έκ Καλαμπάκας. Μετά τάς έν τη πα
τρίδι του έγκυκλίους σπουδάς ήκολου- 
θησε τό στρατιωτικόν στάδιον άνελθών 
μέχρι τού βαθμού τού ταγματάρχου, μέ 
τόν όποιον καί άπεστρατεύθη. Έλαβε 
μέρος εις δλους τούς πολέμους, διακρι- 
0εί<3 διά τό θάρρος του. "Ηδη έπεδόθη 
είς τήν βιομηχανίαν των πλεκτών είδών 
έν Άθήναις, ένθα άπό πολλών έτών έχει 
έγκαταοταθη. Μέλος τής Εταιρείας μας.

ΙΩΑΝΝΗΣΚΕΛΕΦΑΣ
Έζ Άμαράντου (Β εντίστης) τής έπαρ- 
χίας Καλαμπάκας. Άπό έτών πολλών 
έγκατεστάθη ·είς Αθήνας καί διευθύνει 
τό ιδιόκτητον παρά τήν Καλλιθέαν μέγα 
όμώνυμον ζαχαροπλαστεΐον, τό όποιον 
ίδρυσε ν άπό τού Ί922. Τυγχάνει έκ τών 
μελών τής Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας τών θεσσαλών, παρέχων τήν 
συνδρομήν του διά τήν πρόοδον τών έρ
γων αύτης καί έπίτευξιν τών σκοπών της.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Έκ Καλαμπάκας τής Θεσσαλίας. Μετά 
τάς έν τή πατρίδι του έγκυκλίους σπου
δάς έγκατεστάθη είς Αθήνας, ένθα έπε
δόθη μετά τού άδελφού του Δημητρίου 
είς τό έμπόριον τών πλεκτών είδών. 
Τυγχάνει πρωταθλητής της Ελλάδος 
τού άλματος έπί κοντώ έπι μακρά έτη 
μέχρι τής άποχωρήσεώς του έκ τού στί
βου τό έτος 1922. Ώς πρωταθλητής 
έτυχε πλείστων έπαίνων καί βραβείων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Έκ τού χωρίου Τσούκας τών Χασίων. 
Μετά τάς έν - Κ αλαμπάκςι έγκυκλίους σπου
δάς έφοίτησεν είς τό Εθνικόν καί Κα- 
ποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, άκολουθή- 
σας τα νομικά. Έξασκεΐ τό έπάγγελμα 
τού δικηγόρου έν Καλαμπάκα. Άπό τού 
έτους 1937 διωρίσθη παρά τής Κυβερνή- 
σεως Μεταξά πρόεδρος τής Αιοικ. Επι
τροπής τής Κοινότητος Καλαμπάκας πα
ρέχων τή Κοινότητι πλείστας ύπηρεσίας.
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