
«Κάδε πολίτης χρεώστε! νά 8εωρή ώς δεύτερα τά ίδια σχετικώς προς 
τά κοινά τού Έθνους. Προτιμώ καί αυτής τής οικίας μου την παντε
λή καταστροφήν, διά νά μή παραιτήσω εϊς αύτάς τάς κρίσιμους 
περιστάσεις τήν ύπηρεσίαν του τόπου μου, ύπέρ του όποιου 8έλω 
δυοιάσει το ολίγον αίμα μου». γεωργιος καραϊςκακης
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«ΤαΟτα δ’ έστί τής θετταλιώτιδος μιας των τεττάρων μερίδων συμπάσηε 
θετταλίας, ής καί τά ύττ’ Εύρυπύλω καί ό Φύλλος καί "Ιχναι καί Κίερος 
δ’ είς αύτήν συντελεΐται καί [τ’ άλλα] [ μέχρι) Άθαμανίας». (Στράβων θ', 435)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΕIΣΑΓΩΓΗ

Ή Επαρχία Καρδίτσης κατέχει τό Ν. μέρος τού Νο
μού Τρικκάλων καί έκτεινομένη έπί τοΟ πλείστου μέ
ρους τής αρχαίας θεσσαλιώτιδος έν τή πεδιάδι καί τής 
αρχαίας Δολοπίας έν τή Πίνδω ("Αγραφα) εόρίσκεται 
μεταξύ των Επαρχιών Τικκάλων, Λαρίσης, Φαρσάλων, 
ΔομοκοΟ, Φθιώτιδος, Ευρυτανίας καί τοΟ Νομού "Αρ- 
της. Κατά ταΰτα, τό έδαφος αυτής σχεδόν κατά τό 
ήμισυ είναι πεδινόν καί κατά τό έτερον ήμισυ ορεινόν. 
Διαρρέεται δέ υπό των έκ τής Πίνδου καί άπό Μουζα- 
κίου μέχρι τής λίμνης τού ΔομοκοΟ πηγαζόντων παρα
ποτάμων τού Πηνειού. Τό όνομα δέ έδόθη είς τήν Επαρ
χίαν έκ τής τότε κωμοπόλεως Καρδίτσης, διότι, οτε άπη- 
λευθερώθη ή Θεσσαλία κατά τό 1881, ή μοναδική πόλις 
τής Επαρχίας ταύτης ήτο ή Καρδίτσα, κειμένη έν τώ κέν- 
τρω σχεδόν τής ομωνύμου πεδιάδος καί έχουσα πληθυ
σμόν 4.504 κατοίκων τότε, ένώ σήμερον έχει πλέον των 15 
χιλιάδων κατοίκων (κατά τήν άπογραφήν τού 1928 είχε 
13.883). Ή δ’ όλη Επαρχία Καρδίτσης, κατά τήν τελευ- 
ταίαν μέν άπογραφήν εΐχεν 114.113 κατοίκους, κατά δέ 
τήν τού 1881 μόνον 59.310, έξ ών καί τινες Τούρκοι. Έκ 
των Τούρκων τούτων, οί μέν κατοικούντες τά ολίγα Κο- 
νιαροχώρια1 λεγάμενα, έφυγον αμέσως μετά τό 1881, 
πωλήσαντες τά κτήματά των είς τούς έντοπίους κατοί
κους καί εις τινας έκ Φθιώτιδος έλθόντας, ώς π. χ. 
συνέβη είς τό Άσλανάρ τού Δήμου Ταμασίου. "Εμειναν 
όμως μερικοί Τούρκοι ίδιοκτήται εντός τής πόλεως Καρ
δίτσης μέχρι τού 1898, δτε καί αυτοί, πωλήσαντες τά 
ύπάρχοντά των, άνεχώρησαν οίκειοθελώς είς διάφορα 
μέρη τού Τουρκικού Κράτους. ’Έμειναν όμως οί ολίγοι 
μπέηδες τσιφλικιοΰχοι μέχρι τού 1910, οπότε, δημιουρ- 
γηθέντος τού αγροτικού ζητήματος έν Θεσσαλία καί δή 
έν Καρδίτση, άπήλθον καί αυτοί μετά τήν άπαλλοτρίωσιν 
καί άπόδοσιν των κτημάτων των είς τούς τέως κολλή- 
γους. Καί δέν ήτο δυνατόν παρά έν τή θεσσαλιώτιδι νά 
δημιουργηθή τό αγροτικόν ζήτημα, διότι ό χαρακτήρ των 
κατοίκων των δύο θεσσαλικών πεδιάδων (Λαρίσης καί 
Καρδίτσης) διαφέρει, καί οί μέν τής Πελασγιώτιδος εί
ναι ειρηνικότεροι, φιλεργότεροι, ασθενέστεροι τό σώμα

1 Ώνομάσθησαν οϋτω, διότι ή Τουρκική Κυδέρνησις 
άπώκισε ταΰτα δι' άποίκων Τούρκων έξ Ί κονίου.

Ύπό ΚΩΝ1ΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ IΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗ Μ ΗΤΡΙ ΟΥ
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Καρδίτσα : Το Γηροκομεΐον τής πόλεως ό «“Αγιος Σεραφείμ*

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΤΕΛΕΤΑΙ

Καρδίτσα : Κατάθεσις θεμελίου λίθου 6πό του Σεβ. κ. Ίεζεκήλ

καί μάλλον έπιρρεπεΐς πρός ευκοσμον καί πολιτισμένον 
βίον, ένώ οί κάτοικοι τής θεσσαλιώτιδος είναι εύτολ- 
μότεροι καί εύσωμότεροι καί ύγιέστεροι εκείνων, κλί- 
νοντες μάλλον εις τα έργα του πολέμου παρά της ειρή
νης, καί συχνάκις έπανεστάτησαν κατά των Τούρκων, 
έπιδείξαντες ικανήν ανδρείαν. Διετήρησαν δέ δλα σχε
δόν τά ήθη καί έθιμα (παρ’ δλας τάς έπιδρομάς των 
βαρβάρων) των αρχαίων προγόνων των θεσσαλών, διότι 
καί άριστοι ιππείς είναι καί κατά τάς Κυριακάς καί 
έορτάς, ώς μόνην ένασχόλησιν ειχον, μικροί τε καί με
γάλοι, τό άλμα, την λιθοβολίαν, τήν πάλην καί έν γένει 
δλα τά αθλητικά άγωνίσματα. Ταΰτα πάντα ένθυμοΰ- 
μαι, δτε ήμουν μικρός μαθητής έν Καλλιφωνίω, πλησίον 
τοΰ θείου μου δημοδιδασκάλου Ήλία Παπαδη μητριού, 
κατά τό σχολικόν έτος 1893—1894.

Άλλα καί τήν άρχαίαν Ελληνικήν ενδυμασίαν τότε 
σχεδόν διετήρουν άνδρες καί γυναίκες, δήλα δή τον άρ- 
χαΐον χιτώνα μέ ζώνην εις τήν μέσην. θαϋμα δέ ίδέσθαι 
είναι, δπου διατηρείται ακόμη, νά βλέπη τις τήν Καραγ- 
κούναν έστολισμένην καί νά χορεΰη εις τούς δημοσίους 
χορούς κατά τούς γάμους καί τάς πανηγΰρεις. Άλλ’ ό 
έπικρατήσας ψευδοπολιτισμός, σύν τώ χρόνω, ήρχισε νά 
έκδιώκη καί πολλά των εθίμων καί τήν λαμπράν ενδυ
μασίαν τής Καραγκούνας καί νά τήν αντικαθιστά διά 
τής των πόλεων ένδυμασίας. Καί μόνον τό δνομα Κα
ραγκούνης μένει, τό όποιον, κατά τήν πιθανωτέραν γνώ
μην, προήλθεν έκ τής μαύρης γούνας (Καρά-γούνας), 
ήν έφόρουν καί φορούν ακόμη μερικοί των πεδινών έν 
καιρώ χειμώνος.

Κατά ταΰτα, δ μεν πεδινός πληθυσμός τής Επαρ
χίας Καρδίτσης είναι σχεδόν κατ’ ευθείαν απόγονος τών 
αρχαίων θεσσαλών, πλήν όλιγίστων Βλάχων Άσπροπο- 
ταμιτών, κατοικούντων έν Καρδίτση καί Σοφάδες, ό δέ 
ορεινός πληθυσμός είναι απόγονος τών Δολόπων. Οί δέ 
ξένοι έπιδρομεΐς άφησαν μόνον ίχνη τής διαβάσεώς των 
τά ονόματα μερικών τοποθεσιών (Σ μόκοβον, Μπάνισκα 
κλπ.). Έπί δέ τών όροπεδίων τής Πίνδου (Άγράφων) 
παραθερίζουσι καί τινες κτηνοτρόφοι σκηνΐται Βλάχοι, 
οί έπονομαζόμενοι Σαρακατσαναΐοι, κατά τό άπό τοΰ 
Άγιου Γεωργίου (23 Απριλίου) μέχρι τοΰ Αγίου Δη- 
μητρίου (26 ’Οκτωβρίου) χρονικόν διάστημα, γνησιώ- 
τατοι “Ελληνες τήν καταγωγήν.

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡ- 
ΔΙΤΣΗΣ (1881—1934) ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ή ’Επαρχία Καρδίτσης είναι ή μεγαλυτέρα τών 
τριών επαρχιών (Καρδίτσης, Τρικκάλων καί Καλαμπά
κας), εις άς διηρέθη ό Νομός Τρικκάλων τώ 1881, καί 
διηρέθη αΰτη μετά τήν άπελευθέρωσιν εις 13 δήμους, 
τούς εξής:

1) Δήμος Καρδίτσης, συγκείμενος έκ τής πόλεως 
Καρδίτσης καί τών τότε χωρίων «Καμινάδες, Δελή Ίμ- 
πραήμ, Ζουλουκάρι, "Ισαρη, Καπουτσή, Καρδιτσομα- 
γούλα, Κοσμάδες, Κουρτέση, Κρύα Βρύση, Μίρους, 
Νταοΰτι, Πιτσαρί, Ροΰσο, Σαρακίνα, Τσαοΰσι, Φράγκο 
καί Παλαιόκαστρον», άπάντων μικρών χωρίων τότε καί 
κειμένων πέριξ τής Καρδίτσης. Ή Καρδίτσα είναι νέα 
πόλις, κτισθεΐσα έπί τουρκοκρατίας, διότι άφ’ ένός μέν 
ούδαμοΰ άναφέρεται κατά τούς αρχαίους καί Βυζαντι
νούς χρόνους, καί άφ’ ετέρου ούδέν άρχαΐον ή μεσαιω
νικόν μνημεΐον ή έρείπιον ύπάρχει. "Ωστε ή εμπορική 
ανάγκη τών πέριξ κατοίκων προς πώλησιν καί άνταλ-

2ΐ8 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:30 EEST - 34.211.113.242



λαγήν των προϊόντων των και τό κεντρικόν της θέσεως 
συνετέλεσαν εις τήν ίδρυσιν της πόλεως.

Οί δυο λοιπόν αύτο'ι λόγοι συνετέλεσαν, ώστε νά μη 
σκεφθώσιν οί πρώτοι κάτοικοι νά έκλέξωσιν άλλους 
υγιεινότερους χώρους προς ίδρυσιν αυτής, δπως π. χ. ό 
τοΟ Παλαιοκάστρου (αρχαίας μητροπόλεως) ή ό του 
Ροΰσο, δπου, αν έκτίζετο ή Καρδίτσα, θά ήτο μία άπό 
τάς ύγιεινοτέρας πόλεις τοΰ Κράτους. Ώς εμπορικόν 
δέ κέντρον, φυσικόν ήτο νά προοδεύση άλματωδώς αδτη, 
ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, εν τοϊς καθ’ έκαστον κεφα- 
λαίοις. Τώρα δέ τοΰτο μόνον λέγομεν, δτι ένω τώ 1881 
ήτο ένα μεγάλο λασποχώρι, σήμερον παρου
σιάζει δψιν ωραίας πόλεως καί καθιστά τήν διαμονήν 
εύάρεστον, λόγω του δτι πάντες οί μέχρι σήμερον δή
μαρχοι έφρόντισαν διά τήν βελτίωσιν ταύτης. ’Έχει κα
λήν ρυμοτομίαν, καινουργείς οικοδομάς, εν αίς τό περί- 
φημον Ξενοδοχεΐον “Υπνου ή «’Άρνη», ΰπό τοΟ αειμνή
στου Κ. Τερτίπη ίδρυθέν, δυο περίφημα άλση, τό καλού- 
μενον Παυσίλυπον εντός τής πόλεως, καί τήν Παπαράν- 
τζαν έκτος τήςπόλεως, έξ ής ύδρεύεται έπαρκώς ή πό
λις. ’Ηλεκτροφωτίζεται, έχει δημοτικά λουτρά, διδακτή
ρια δημοτικών σχολείων καί Γυμνασίου, λαμπράν αγο
ράν τοΰ Δήμου, 8 ιερούς Ναούς, έξ ών ό τοΟ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου είναι άριστον νεότευκτον οικοδόμημα έκ 
τών ώραιοτέρων μνημείων τής πόλεως.

Είναι ή έδρα του Μητροπολίτου θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων, Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου, Πται
σματοδικείου, Υποθηκοφυλακείου, Ύποδιοικήσεως Χω
ροφυλακής, Οικονομικής Εφορείας, Ταμείου α'τάξεως 
καί δασαρχείου. Επίσης ύπάρχουν ’Επανορθωτικοί Φύ
λακα! καί Δημόσιον Καπνεργοστάσιον α'τάξεως.

Ή δέ κοινωνική κίνησις τής Καρδίτσης, χάρις εις τήν 
οικονομικήν της ακμήν, είναι πολύ ανεπτυγμένη. Ή οι
κονομική δμως ακμή τής πόλεως άπό τίνος μένει στά
σιμος καί λόγω τής γενικής κρίσεως καί λόγω τοΰ δτι 
άνεπτύχθησαν δύο εμπορικά κέντρα, τό έν έν Μουζα- 
κίω, προς δυσμάς, τό δ’ άλλο έν Σοφάδες, πρός άνα- 
τολάς, πλήξαντα ίσχυρώς τήν έν Καρδίτση έμπορικήν 
κίνησιν.

Καί τώρα άς γνωρίσωμεν καί τούς λοιπούς 12 δή
μους τής έπαρχίας συντομώτατα. Προχωροΰντες πρός 
Ν. τής Καρδίτσης καί μετά δίωρον περίπου φθάνομεν 
εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ Δήμου Καλλιφωνίου, εις τό 
Καλλιφώνι, καί πέριξ αύτοΰ βλέπομεν τά έξ ών συνέ- 
κειτο ό δήμος οδτος χωρία «Ζαΐμη, Κασνέσι-Μαγούλα, 
Κασνέσι, Ζαρχανάδες, Κουβανάδες, Παλιοΰρι, Λουτρό, 
Φιλία καί Ντελή-Βελή». Καί έπί τών χωρίων τούτων 
παρατηρειται σημαντική πρόοδος, διότι ένω κατά τό 
1881 μόνον ή κατοικία τοΰ μπέη (τό Κονάκι) διεκρίνετο 
άπό μακράν ώς λαμπρόν οικοδόμημα μετά τών έντός 
τοΰ περιβόλου αποθηκών, τώρα δμως πλεΐσται οσαι δια- 
κρίνονται καί μάλιστα διώροφοι κατοικίαι εις πάντα τά 
χωρία τοΰ δήμου καί έξέχουσι καί οί τροΰλλοι τών νεο- 
τεύκτων ιερών ναών.

"Αξιόν δέ λόγου φαινόμενον παρετήρει ό διαβάτης 
κατά τήν διάβασιν έκ Καλλιφωνίου καί τήν πληθύν τών 
περιστερών, αιτινες έζων έπί τής στέγης τής κατοικίας 
τοΰ Ιδιοκτήτου.

Πλησίον δέ τοΰ Καλλιφωνίου υπάρχει έντός άλσους 
μετά υδατος καί περίφημος ναός τής Παναγίας Φανε
ρωμένης, ένθα τελείται κατ’ έτος θρησκευτική πανήγυ- 
ρις τή 23η Αύγούστου καί συρρέουσι μετά θρησκευτικής

Καρδίτσα : Τό γραφεϊον τοΰ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Ίεζεκήλ

ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

Καρδίτσα : Ό Άρχιεπίσ. ’Αθηνών εις έορτήν τοΰ Άγ. Σεραφείμ
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Φανάρι: Ό 'Ιερός Ναός τοΰ ‘Αγίου Σεραφείμ πανηγυρίζων

ΙΕΡΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Καρδίτσα: Ό περικαλλής Ιερός Ναός ‘Αγίου Κωνσταντίνου

εύλαβείας καί Καραγκούνηδες καί Αγραφιώται. Εις 
ιταλαιοτέραν έποχήν, είς τάς θρησκευτικός πανηγύρεις 
των τε ιτεδινών καί όρεινών διεξήγοντο καί αγώνες άλ
ματος, λιθοβολίας καί πάλης, καί προσέτι είς τούς δη
μοσίους χορούς έβλεπον οί νέοι τάς υποψήφιας νΰμφας 
καί μελλούσας συζύγους των.

Νοτιώτερον δέ προχωροΰντες θά συναντήσωμεν την 
πρωτεύουσαν τοΰ Δήμου Ταμασίου Δρανίσταν, έπί των 
ΒΔ. ύπωρειών τής Όθρυος καί άκριβώς έκεϊ ένθα συν
δέεται μετά της Πίνδου, καί είς άπόστασιν περίπου 7 
ώρών άπό τοΰ Καλλιφωνίου.

Ό δήμος οδτος κατά τό ήμισυ άποτελεΐται έκ πεδι
νών χωρίων «Άσλανάρ, Άμαρλάρ, Μπαλαπανή, Χατζη- 
μίρ, Χαϊχάλη, Χαλαμβρέζι», κατά τό έτερον δ’ήμισυ έξ 
όρεινών «Καΐτσα, Πάππα, Δρανίστα καί Τσαμάσι». Είς 
τό Τσαμάσι άπωκίσθησαν ύπό τοΰ Κράτους καί οί έκ 
Καβακλή τής Βουλγαρίας έκδιωχθέντες ‘Έλληνες, οΐτι- 
νες είναι άριστοι γεωργοί καί ιδία κηπουροί. ’Ιδιαιτέ
ρως δέ ακμάζει, έξελιχθεΐσα είς ώραίαν κωμόπολιν, τό 
Άσλανάρ (νΰν κοινότης Λεονταρίου).

Κάμπτοντες δέ πρός δυσμάς καί διαβαίνοντες τούς 
προς τάς πηγάς παραποτάμους τοΰ Όνοχώνου, είσερ- 
χόμεθα είς τόν έπί τών ΝΑ. ύπωρειών τής Πίνδου Δή
μον Μενελαΐδος καί μετά 5ωρον φθάνομεν είς την πρω
τεύουσαν Ρεντίναν. Ό δήμος οδτος κατέχει τό νοτιώ- 
τατον τής έπαρχίας, έχων τήν Φθιώτιδα πρός Ν. καί την 
Εύρυτανίαν πρός Δ., σύγκειται καί έκ τών εξής χωρίων 
«Παλαιά Γιανιτσοΰ, Σμόκοβον (νΰν Λουτροπηγή), Φω- 
τιάνα ή Χωτσίνα (νΰν ’Αηδονοχώρια), Λακρέσι (νΰν Βα- 
θύλακκον) καί θραψίμι». Έκ τών χωρίων αύτών μόνον 
ή Ρεντίνα έξειλίχθη είς ώραίαν κωμόπολιν, διότι καί 
έπί ώραίας τοποθεσίας εύρίσκεται καί ωραίας καινουρ
γείς οικίας έχει, χάρις είς τούς έξ ’Αμερικής έπιστρέ- 
ψαντας πλουσίους, οίτινες έφιλοτιμήθησαν νά καλλωπί- 
σωσι τήν κωμόπολιν των. 'Όταν δέ άποκτήση καί αμα
ξιτόν όδόν, τότε, έξάπαντος, θά γίνη κέντρον παραθε- 
ρισμοΰ. Σημειωτέον δέ δτι κατ’ άρχάς οί Δήμοι Τα- 
μισίου καί Μενελαΐδος άπετέλουν ένα δήμον, τόν τής Με
νελαΐδος, ειτα δέ έχωρίσθησαν είς δύο. Μεταξύ δέ Σ μο- 
κόβου καί Χωταίνης (’Αηδονοχωρίου), έντός καταφύτου 
ρευματιάς, εύρίσκονται τά Λουτρά Σμοκόβου, άτινα 
κατά τό άπό τοΰ 1881 μέχρι σήμερον χρονικόν διάστημα 
έξειλίχθησαν είς α'τάξεως λουτρόπολιν, διότι καί άφθο
νοι πηγαί θειούχων ύδάτων ύπάρχουσι καί λουτήρες 
θαυμάσιοι, καί ώραΐα καί άνετα νεότευκτα ξενοδο
χεία. Είς τήν πρόοδον τών λουτρών τούτων συνετέ- 
λεσε τά μέγιστα ό αείμνηστος πολιτευτής Καρδίτσης 
Κωνστ. Τερτίπης. Έπί δέ τής άλλης, τής πρός βορράν 
ρευματιάς καί έν θέσει «Σολανδά» τής περιφερείας Χω
ταίνης (νΰν ’Αηδονοχωρίου) εύρίσκονται καί άλλαι θει- 
οΰχοι πηγαί άνεκμετάλλευτοι. Διατί δέ τό νΰν χωρίον 
Άηδονοχώριον πριν όνομασθή ουτω είχε δύο όνόματα, 
Φωτιάνα καί Χωταίνη, περί αύτοΰ θά γράψωμεν προσε
χώς είς τά «θεσσαλικά Χρονικά».

’Άνωθεν τής Ρεντίνας καί Χωταίνης καί πρός Δ. δταν 
άνέλθη τις καί μετά 1 περίπου ώραν εύρίσκεται προ 
τερπνοτάτου όροπεδίου καί ιδία άπό τής θέσεως Το- 
μαρά-Παλαιοκαζάρμα (ερείπια Τουρκικοΰ στρατώνος), 
τής ύπερκειμένης τής Χωταίνης, εύρίσκεται πρό ώραιο- 
τάτου θεάματος. Πρός Β. καί Α. έκτείνεται ολόκληρος 
ή Θεσσαλία, πρός Ν. ή Φθιώτις καί πρός Δ. ή Εύρυ- 
τανία. Ένταΰθα έχει τόν λόγον ό Τουρισμός, διότι δύ-
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ναται νά καταστή τό όροπέδιον τούτο καί θερινόν καί 
χειμερινόν κέντρον. Προχωροΰντες πρός Β. καί επί της 
κορυφογραμμής τής Πίνδου συναντώμεν τάς ύψηλοτέ- 
ρας κορυφάς των Άγραφων (Βουλγάρα 1.680 μ., Βου- 
τσικάκι 2.154 μ. καί Καράδα 2.124 μ.). Καί περί μέν 
των ονομάτων των άλλων οΰδέν έχομεν νά εί'πωμεν, περί 
δέ τής Βουλγάρας δυνάμεθα νά άνεύρωμεν τήν όνομα- 
σίαν, διότι έκεϊ πλησίον υπάρχει καί τοποθεσία Βουλ- 
γαρομνήματα. Πρέπει λοιπόν νά ύποθέσωμεν, δτι τά 
ύποχωροΰντα δι’ αυτής ακριβώς τής δδοΰ λείψανα τής 
στρατιάς τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος Σαμουήλ, μετά τήν 
καταστροφήν των παρά τον Σπερχειόν ύπό τοΰ Νικη
φόρου ΟύρανοΟ τώ 995 μ. X., υπέστησαν καί νέαν εν
ταύθα φθοράν ύπό των προσδραμόντων πέριξ Δολόπων. 
Εντεύθεν λοιπόν τό όνομα Βουλγάρα.

Έπί τής κορυφογραμμής (συνόρων μέχρι τοΰ 1881) 
λοιπόν αυτής, δταν τις προχωρή προς Β., έχει προς Δ. 
μέν τήν Εύρυτανίαν, πρός Α. δέ, έπί των κλιτύων τής 
Πίνδου, τούς δύο επίσης ορεινούς δήμους Ίτάμου καί 
Νεδρουπόλεως.

Καί ό μέν Δήμος Ίτάμου άπηρτίζετο έκ τής πρω- 
τευούσης Ζωγλόπι (νυν Ραχούλα) καί χωρίων «Απι
διά, Βελέσι, Καστανιά, Καταφύγι, Μαστρογιάννη, Μπό- 
σκλαδο, Σέλκιζα καί Τετάϊ». Ό δέ Δήμος Νεβρουπό- 
λεως άπηρτίζετο έκ τής πρωτευοόσης Μεσενικόλα καί 
των χωρίων «Βουνέσι, Στούγκου, Κερασιά, Μπεζιούλα, 
Σερμενίκου, Νεοχώριον, Βλάσδον, Πορτίτσα καί "Αγιος 
Γεώργιος».

Έκ των χωρίων των δύο τούτων Δήμων, έκεΐνο τό 
όποιον προώδευσε κατ’ έξοχήν είναι ό Μεσενικόλας, χά
ρις εις τήν εξαιρετικήν φιλεργίαν των κατοίκων, άσχο- 
λουμένων άπάντων ιδία μέ τήν αμπελουργίαν. Περίφη
μος δέ είναι ό οίνος του· Μεσενικόλα. Τό δνομα δέ Με
σενικόλας ασφαλώς προήλθεν έκ τοΰ δτι έν τώ μέσω 
τής κωμοπόλεως είναι καί ό Ναός τοΰ Άγιου Νικολάου. 
Προφανώς δέ καί τό δνομα Νεδρούπολις προήλθεν έκ 
τής λέξεως Νεδρός (=έλαφάκι), διότι προ πολλών έτών 
διετήροΰντο ακόμη έλαφοι έντός τών πυκνών δασών τών 
χωρίων τοΰ Δήμου. Περίφημος δ’ είναι καί ή κοιλάς 
τής Νεδρουπόλεως, ίδια κατά τήν έποχήν τής άνοίξεως 
ευωδιάζει κυριολεκτικώς ό τόπος έκεΐνος. ’Άνωθεν τής 
κοιλάδος καί έντός δάσους έξ έλάτης ίδρύθη, ένεργεία 
τοΰ Στρατηγού Ν. Πλαστήρα καί ό πρός παραθερι- 
σμόν συνοικισμός «Νεράιδα» ύπό έκατοντάδος περίπου 
οικογενειών έκ Καρδίτσης. Έκ δέ τής κοιλάδος τής Νε- 
βρουπόλεως πηγάζει καί ό παραπόταμος τοΰ Αχελώου 
«Μίγδοδα», περίφημος διά τό έξαίρετον είδος τών 
ιχθύων, τήν «πέστροφαν». Έν τή αυτή κοιλάδι καί παρά 
τήν θέσιν «’Άσπρα λιθάρια» τελείται κατ’ έτος τή 23η 
Αύγουστου μεγάλη έμποροπανήγυρις, ίδια κτηνοτροφι- 
κών προϊόντων. Μεταξύ δέ Μεσενικόλα καί Βλάσδου κεΐ- 
ται ή Μονή Κορώνης, ένθα εύρίσκοναι καί άγια λεί
ψανα τοΰ Αγίου Σεραφείμ, κατ’ έξοχήν τιμωμένου έν 
τή Επαρχία Καρδίτσης καί τή προσκειμένη Ευρυτανία.

Βορειοδυτικώτερον δέ τοΰ Δήμου Νεδρουπόλεως κεϊ- 
ται ό Δήμος Άργιθέας, δστις αποτελεί τό δυτικώτερον 
διαμέρισμα τών Άγράφων καί φθάνει μέχρι τοΰ Νομοΰ 
’Άρτης πρός Δ., μεθ’ οδ συγκοινωνεί μετά τής έπί τοΰ 
ποταμοΰ Αχελώου περιφήμου στενής μονοτόξου γέφυ
ρας (τοΰ Κοράκ(ου) τό γεφύρι). Πρός Β. δέ άρχεται 
τό όρεινόν διαμέρισμα τής έπαρχίας Τρικκάλων. Συνέ- 
κειτο δέ ό Δήμος Άργιθέας έκ τών έξής χωρίων:

Κορώνη : Άποψις τής περιφήμου Ίεράς Μονής τής Μετάνοιας

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ - ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΑΓΙΟΙ

Καρδίτσα : Ή είκών τοΰ πολιούχου τής πόλεως Άγ. Σεραφείμ
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Ρεντίνα: Άποψις τής ιστορικής Μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ - ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Ρεντίνα: Κειμήλια τής Ίεράς Μονής τοϋ 'Αγίου Νικολάου

«Κουμπουριανά, τά όποια ήσαν καί ή πρωτεύουσα τοΰ 
Δήμου, Άργόρι, Βλάσι, Βραγγιανά, Γλογοβίτσα, Γρι- 
μπιανά, Κνίσοβο (νΰν Άργιθέα), Κουμπλέσι, Λεοντίτου, 
Λιάσκοβο, Μαρτιντσικό, Μεσοβούνι, Μιζήλου, Μπουκου- 
βίτσα, Μπλεντζινιό, Σπυρέλλου, Στεφανιάδα, Πετρίλια, 
Σιλιπνανά καί Τριζόλου».

Κατερχόμενοι δέ εκ τοΰ Δήμου Άργιθέας πρός την 
πεδιάδα τής Καρδίτσης συναντώμεν επί των υπωρειών 
τής Πίνδου, αριστερά μέν τον Δήμον Γόμφων, δεξιά δέ 
τον Δήμον Ίθώμης.

Πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Γόμφων ήτο τό Μουζάκι, κω- 
μόπολις κείμενη επί τής αρχαίας πόλεως των Γόμφων. 
Άπετελεΐτο δέ ό Δήμος οδτος καί έκ των εξής χωρίων: 
«Βατσινιά, Βούνιτσα, Βρόστιανη, Ζερέτσι, Λαζαρίνα(περί 
ής θά όμιλήσωμεν κατωτέρω, δταν ό λόγος περί γεωρ
γίας καί βιομηχανίας), Νεδροδούνιστα, Πορτή, Ροπω- 
τόν, Σ ιάμι, Σ κλάταινα καί Φλωρεσαΐοι». Καί δπως οι 
αρχαίοι Γόμφοι, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Καίσαρος, τοΰ 
κυριεύσαντος αυτούς μετά σύντονον πολιορκίαν τω 48 
π.Χ., ήσαν ή πρώτη πόλις τής Θεσσαλίας, ήν συναντά τις 
ερχόμενος έξ ’Ηπείρου, τοιουτοτρόπως καί τό σημερι
νόν Μουζάκι, λόγω τής θέσεώς του, σύν τω χρόνω θά 
έξελιχθή είς μεγάλην πόλιν.

Δεξιώτερον δέ καί μεταξύ Μουζακίου καί Καρδί
τσης, έπί τής ακρώρειας καί έν θέσει άπόπτω, κεΐται ή 
πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Ίθώμης τό Φανάριον, περίφη- 
μον διά τό Βυζαντινόν φρούριον, τό όποιον μέχρι πρό 
τινων ετών διετήρεΐτο έν καλή καταστάσει. Περίφημα 
δέ είναι καί τά καθ’ δλην τήν Θεσσαλίαν διαδεδομένα — 
καί είς παλαιοτέραν εποχήν ίσως τά μοναδικά —πήλινα 
αγγεία τοΰ Φαναριού. Προφανώς δέ ό Δήμος έλαδε τό 
δνομα έκ τής 'Ομηρικής πόλεως τής κλιμακοέσσης Ίθώ
μης, άπετελεΐτο δέ καί έκ τών εξής χωρίων: «Γκιλάνθι, 
Γόλιτσα, Γράλλιστα, Κανάλια, Καππά, Κρανιά, Λάσδα, 
Λοξάδα, Μαγουλίτσα, Μαυρομμάτι, Παλιούρι, Πύργος, 
Φανάρ-Μαγούλα καί Χάρμαινα». Τά έπί τής πεδιάδος 
χωρία, λόγω τοΰ εύφορου έδάφους, προώδευσαν καί ιδία 
τά Κανάλια έξειλίχθησαν είς μίαν από τάς ώραιοτέρας 
κωμοπόλεις τής ’Επαρχίας, λόγω τής καλλιέργειας τών 
σιτηρών καί τοΰ καπνοΰ.

’Άνωθεν δέ τοΰ Μαυρομματίου καί έπί τών υπω
ρειών κεΐται καί ή Μονή τοΰ Άγιου-Γεωργίου καί πλη
σίον ή Σπηληά, έν ή έγεννήθη ό υιός τής καλόγρηας, 
ό περίφημος στρατάρχης Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Έκ Φαναριού δέ κατερχόμενοι τήν πεδιάδα καί προ- 
χωροΰντες πρός τά ΒΑ. φθάνομεν είς τον Δήμον Σελ- 
λάνων, αν, έννοεΐται, είναι καλοκαιρία, διότι έν καιρώ 
χειμώνος μετά μεγάλης δυσκολίας θά προχωρήσωμεν" 
διότι ό κατερχόμενος έκ τοΰ στενοΰ τών Γόμφων διά 
δύο βραχιόνων, ένουμένων έν τή πεδιάδι, ποταμός Πά
μισος (Μπλιούρης), δεχόμενος δέ όλίγον κατωτέρω καί 
τά υδατα τών παραποτάμων Καράμπαλη καί Καλέντζη, 
καταλήγει είς τό έκτεταμένον παρά τό χωρίον Κορτίκι 
τοΰ Δήμου Τιτανίου ευρισκόμενον έλος, τοΰ όποιου τά 
πλεονάζοντα ΰδατα συμβάλλουσιν είς τον Πηνειόν. Τό 
έλος τοΰτο, τρεφόμενον καί ύπό τών ύδάτων άλλων μι
κρών ποταμίων, καταλαμβάνει μετά πολυομβρίαν καί 
πλήμμυραν αύτών τών ποταμίων καί τοΰ Μπλιούρη— 
καταλαμβάνει, λέγω —πολύ μεγάλην έκτασιν, είς τρό
πον ώστε κατακλύζεται σχεδόν όλόκληρος ή περιφέρεια 
τοΰ Δήμου Σελλάνων καί τό πλεΐστον τής περιφέρειας 
τοΰ πλησίον Δήμου Τιτανίου. "Οθεν παρίσταται άμεσος
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ανάγκη, όπως κατασκευασθώσι τά απαραίτητα ύδραυ- 
λικά έργα καί άποδοθώσιν εις την γεωργίαν εύφορώ- 
ταται γαίαι, άναπνεύσωσι δέ καί οί διαρκή κατακλυ
σμόν έχοντες κάτοικοι.

Τό δέ δνομα τοΰ Δήμου Σελλάνων πρέπει νά παρα- 
δεχθώμεν, δτι έχει σχέσιν μέ τό δνομα «Σελλοί», δπως 
ώνομάζοντο οί ίερεΐς τοΰ Δωδωναίου Διός έν Δωδώνη 
τής Ηπείρου, καί έξ οδ ονόματος προήλθε καί τό δνομα 
'Έλλην. Τον Δωδωναΐον δέ Δία επικαλείται καί ό Άχιλ- 
λεύς (Όμ. Άλ. Π. 233—235). Οί κάτοικοι δέ τοΰ Δήμου 
αύτοΰ, έκ των κατοίκων τής πεδιάδος κατά την παναρ- 
χαίαν έκείνην εποχήν, ήσαν οί πρώτοι, οϋς θά συνήντων 
οί έκ τής ’Ηπείρου κατερχόμενοι εις τήν μετά ταΰτα 
όνομασθεΐσαν Θεσσαλίαν υπό των επίσης έξ ’Ηπείρου 
κατελθόντων θεσσαλών έξηκοστώ έτει μετά ’Ιλίου άλω- 
σιν, κατά θουκυδίδην, ήτοι τώ 1124 π. X.

Άπετελεΐτο δέ ό Δήμος οδτος έκ τής πρωτευοΰσης 
«Παραπράσταινα» καί των εξής άλλων χωρίων: «Βε- 
λέσι, Βάναρη, Καλογριανά, Κόρδα, Μεσδάνι, Μυρίχοβο, 
Παληοχώρι, Ράκοβα καί Ριζάβα».

Έκ τής Παραπρασταίνης δέ προχωροΰντες πρός Α. 
μετά τρίωρον φθάνομεν εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ Δήμου 
Τιτανίου, εις τον Μεγάλον Παλαμάν, διότι πράγματι ήτο 
τό μεγαλότερον χωρίον τής Επαρχίας Καρδίτσης, έχον- 
τες πλέον τήν ’Επαρχίαν Τρικκάλων πρός Β. καί τήν 
τής Λαρίσης πρός Α.

Προφανώς ό Δήμος ώνομάσθη έκ τής αρχαίας Ελ
ληνικής πόλεως «Τιτάνιον», τής όποιας τά λείψανα εύ- 
ρίσκονται έπί φαλακροΰ λόφου παρά τό χωρίον Κορ- 
τίκι. Ώνομάσθη δέ «Τιτάνιον», κατά Στράβωνα, διά τό 
λευκόγεων τής χώρας (^τοποθεσίας). Άπηρτίζετο δέ ό 
Δήμος πλήν τοΰ Μ. Παλαμα καί έκ τών εξής χωρίων: 
«Βλοχός, Γουργουβίτες, Έρμίτσι, Καλυβάκια, Κεραμίδι, 
Κορτίκι, Κοσκινά, Μάρκου, Μακρυχώρι, Ματαράγκα καί 
Παπαρίζο». Μεταξύ δέ τής Ματαράγκας καί τοΰ χω
ρίου τοΰ Δήμου Κιερίου «Πύργος Ματαράγκας» ύψοΰν- 
ται οί περίφημοι λόφοι, έπί τών όποιων έκειτο ή αρχαία 
’Άρνη καί τό μετέπειτα Κιέριον καί έπί τών όποιων λό
φων έγένετο ή μάχη Δη μ. Τερτίπη κλπ. κατά τών Τούρ
κων τώ 1878.

Άνατολικώτερον δέ τοΰ Μ. Παλαμα καί εις δίωρον 
άπόστασιν εύρίσκεται ή πρωτεύουσα τοΰ Δήμου Φύλ
λου, τό Κοτσερί, έπί τής αμαξιτής όδοΰ τής άγούσης 
από Καρδίτσης εις Λάρισαν. Συνέκειτο δέ ό Δήμος καί 
έκ τών εξής χωρίων: «"Αγιος Δημήτριος, Άλμαντάρ, 
Γιανήκι, Έληά, Λασποχώρι, Μεσαλάρ, Μολόσι, Μπουλί, 
Ντουβλατάν, Τσιαμπασλάρ, Πέτρινο, ’Ορφανά, Σιαμ- 
παλή καί Τεκελή». Ό Δήμος έλαβε τό δνομα έκ τής 
αρχαίας πόλεως Φύλλου, ής τά ερείπια άνευρίσκομεν 
έπί τίνος λόφου παρά τό χωρίον Πέτρινο.

Νοτιώτερον τοΰ ανωτέρω Δήμου εύρίσκεται ό Δή
μος Κιερίου, τοΰ όποιου πρωτεύουσα είναι οί Σοφάδες. 
Άπετελεΐτο δέ καί έκ τών έξής χωρίων: «Ανώγι, Κο- 
πριντζή, Μαυραχάδες, Μασχολούρι, Μπαλταλάρ, Καρα- 
λάρ, Ούζούν-Καραλάρ, Παζαράκι, Πύργος-Ματαράγκα 
καί Σούπη». Ώνομάσθη δέ ό Δήμος έκ τής προμνησθεί- 
σης αρχαίας πόλεως Κιερίου. Πάντα τά χωρία τών δύο 
ανωτέρω Δήμων προώδευσαν πολύ άπό τής άπελευθε- 
ρώσεως καί έντεΰθεν καί ιδία οί Σοφάδες, οί όποιοι, 
λόγω τής θέσεώς των, τής έμπορικής, θά έξελιχθώσι λίαν 
συντόμως εις μεγάλην πόλιν. Προφανώς τό δνομα Σο
φάδες προήλθεν έκ τών έξωθι τών οικιών κατασκευαζο-

Καρδίτσα : Ό περικαλλής Ιερός Ναός τής Ευαγγελίστριας

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ!

Βουνέσι : Ή διαρρυθμισθεΐσα εις σανατόριον Άγια Τριάς
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Καρδίτσα: 1931,οί έπίσημοι μετά τήν λιτανείαν 'Αγ. Σεραφείμ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ - ΜΟΝΑΙ

Ρεντίνα : 'Η ανατολική δψις τοϋ ΊεροΟ Ναοϋ 'Αγίου Γεωργίου

μένων έκ χώματος ανακλίντρων ύπό των κατοίκων του 
χωρίου έπί Τουρκοκρατίας. Τα τοιούτου είδους έκ χώ
ματος κατασκευάσματα ώνομάζοντο Τουρκιστί Σοφά
δες, λόγω τοΰ δτι έχρησιμοποιοΰντο ύπό των κατοίκων 
προς άνάπαυσιν αυτών, όσάκις ήθελον νά διαμείνωσιν 
έκτος των οικιών των. Τά δύο κέντρα, τά όποια ήρχισαν 
προ πολλοΰ νά έλαττώνουν την εμπορικήν κίνησιν τής 
Καρδίτσης, είναι οί Σοφάδες καί τό Μουζάκι.

Τοιουτοτρόπως συνεπληρώθη ή περιγραφή, συντόμως 
έννοεΐται, καί τών 13 Δήμων τής Επαρχίας Καρδίτσης.

Μετά δε τήν έφαρμογήν του νόμου περί Κοινοτήτων, 
ή Επαρχία Καρδίτσης περιλαμβάνει ένα Δήμον, τον τής 
Καρδίτσης (άποτελεσθέντα έκ τής Καρδίτσης καί τών 
Καμινάδων), μέ πληθυσμόν 13.883, καί 129 Κοινότητας 
με 169 χωρία καί συνοικισμούς.

Αί Κοινότητες τής Επαρχίας είναι αί έξής κατ’ άλ- 
φαδητικήν σειράν:

1) Άγιοπηγής—Δελή-Ί μπραήμ—(392 κάτοικοι), 2) 
‘Αγίου ’Ακακίου—Γολίτσης—(394 κ.), 3) ‘Αγίου Γεωρ
γίου (1.011 κ.), 4)'Αγίου θεοδώρου—Καπουτσί—(606 κ.),
5) ΆγναντεροΟ—Μεσδανίου—(1.775 κ.), 6) Άηδονοχω- 
ρίου—Χωταίνης—(533 κάτ.), 7) Άνάδρας—Τσαμασίου— 
(1.174 κ.), 8)’Άνω ’Ορφανών—Ήλιά—( 1.011 κ.), 9)’Απι- 
διας (396 κ.), 10) Άργερίου (313 κ.), 11) Άργιθέας— 
Κνισόδου—(325 κ.), 12) Άρτεσιανοΰ—Πιτσαρί— (757 κ.), 
13) Άστρίτσας—Μπουλοί—(312 κ.), 14) Βαθυλάκκου— 
Αακρεσίου—(447 κ.), 15) Βάναρης (676 κ.), 16) Βατσι
νιάς (673 κ.), 17) Βλάσδου (717 κ.), 18) Βλάσης ή Βλα
σίου (282 κ.), 19) Βλοχοΰ (658 κ.), 20) Βραγγιανών 
(1.049 κ.), 21) Βρώστιανης (209 κ.), 22) Γελάνθης (422 
κ.), 23) Γεωργικού—Τσιαουσίου—(402 κ.), 24) Γλογοδί- 
τσας (212 κ.), 25) Γουργοδιτών (435 κ.), 26) Δαφνοσπη- 
λιάς—Βελεσίου—(490 κ.), 27) Δρακότρυπας—Σκλαταί- 
νης—(1.38 κ.), 28) Έκήμ Βελεσίου (685 κ.), 29) Έλ- 
ληνοπύργου (1.028 κ.), 30) Έρμιτσίου (432 κ.), 31) Ζαρ- 
χανάδων (480 κ.), 32) Ζεριτσίου (631 κ.), 33) θραψιμίου 
(633 κ.), 34) Καλλιφωνίου (1.245 κ.), 35) Καλογρηανών 
(694 κ.), 36) Καλυδακίων (352 κ.), 37) Καναλίων (2.070 
κ.), 38) Καππάς (748 κ.), 39) Καραλαρίων Κιερίου—Ού- 
ζοΰν Καραλάρ—(717 κ.), 40) Καρδιτσομαγοΰλας (1.395 
κ.), 41) Καρποχωρίου—Γκερμπεσίου—(626 κ.), 42) Κασ- 
νεσίου—Μαγούλας—(425 κ.), 43) Κασνεσίου (953 κ.), 
44) Καστανιάς (937 κάτ.), 45) Καταφυγίου (573 κάτ.), 
46) Κέδρου—Χαραμπρεζίου—(861 κ.), 47) Κερασιάς (515 
κ.), 48) Κοπρεντζής (502 κ.), 49) Κοσκινά (671 κ.), 
50) Κοτσερή (1.243 κ.), 51) Κουδανάδων (506 κ.), 
52) Κοσμάδων (750 κ.), 53) Κουμπλεσίου (140 κάτ.), 
54) Κουμπουριανών (708 κ.), 55) Κουρτεσίου (730 κ.), 
56) Κουρτικίου (366 κ.), 57) Κρανιάς (823 κ.), 58) Κρυο- 
νερίου—Στούγκου—(515 κ.), 59) Κτημένης—Δρανίστης— 
(689 κ.), 60) Λαζαρίνης (340 κ.), 61) Λαμπερού—Τιτα- 
γίου—(516 κ.), 62) Λεονταρίου—Άσλανάρ—(1.779 κ.), 
63) Λεοντίτου (202 κ.), 64) Λοξάδας (442 κ.), 65) Λου
τροπηγής—Σ μοκόδου—(777 κ.), 66) Λουτροΰ (448 κ.), 
67) Μαγουλίτσης (625 κ.), 68) Μακρυρράχης— Καΐτσης— 
(1.348 κ.), 69) Μακρυχωρίου (517 κ.), 70) Μαράθου— 
Άραχωδίτσης— (289 κ.), 71) Μάρκου (485 κ.), 72) Μα- 
στρογιάννη (619 κ.), 73) Μασχολουρίου (489 κ.), 74) Μα- 
ταράγκας (1.414 κ.), 75) Μαυραχάδων(859 κ.), 76) Μαυ- 
ρομματίου (1.468 κ.), 77) Μεριχόβου (711 κ.), 78) Με- 
σενικόλα (1.528 κ.), 79) Μεσοδουνίου (171 κ.), 80) Μη- 
τροπόλεως—Παλαιοκάστρου—(1.188 κ.), 81) Μισαλάρ ή
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Μουσαλάρ (918 κ.), 82) Μάρους (870 κ.), 83) Μολεντζι- 
κοΰ (738 κ.), 84) Μορφοδουνίου—Βουνισίου—(1.354 κ.), 
85) Μουζακίου (2.078 κ.), 86) Μπαλταλάρ (813 κάτ.), 
67) Μπεζούλας (623 κ.), 88) Μποσκλάδου (1.234 κάτ.), 
89) Μπουκοδίτσης (303 κάτ.), 90) Νεδροδουνίστης (453 
κ.), 91) Νεοχωρίου (1.104 κ.), 92) Νταουτίου (262 κ.), 
S3) Ξυνονερίου—Ζουλιοκαρίου—(732 κ.), 94) Μεγάλου 
Παζαρακίου (777 κ.), 95) Παλαιας Γιαννιτσοΰς (300 κ.), 
96) Παλαμα (3.923 κ.), 97) Παληοκκλησίου (814 κάτ.), 
98) Παληουρίου (788 κ.), 99) Παληοχωρίου (548 κάτ.), 
100) Πάπα (400 κ.), 101) Παραπρασταίνης (1.135 κάτ.), 
102) Πασχαλίτσης—Σούπης—(905 κάτ.), 103) Πετρίλου 
(1.051 κ.), 104) Πέτρινου (805 κ.), 105) Πετρωτού—Λια- 
σκόδου—(522 κ.), 106) Πορτ'ι (855 κ.), 107) Πορτίτσης 
(312 κ.), 108) Προσήλιου—Βουνίτσης—(520 κ.), 109) Πύρ
γου (374 κ.), 110) Πύργου-Ματαράγκα (436 κ.), 111) 
Ραχούλας—Ζωγλοπίου—(835 κ.), 112) Ρεντίνης (1.793 
κ.), 113) Ριζοβουνιού— Ριζάδας— (313 κ.), 114) Ροπω- 
τοΰ (711 κ.), 115) Ρούσου (539 κ.), 116) Σεκλίζης (755 
κ.), 117) Σελιπιανών (385 κ.), 118) Σιάμου (960 κ.), 
119) Σ ιαμπαλή (962 κ.), 120) Σοφάδων (3.334 κάτ.), 
121) Στεφανιάδος (298 κ.), 122) Τριζόλου (395 κάτ.), 
123) Φαναριού (2.420 κ.), 124) Φαναριού—Μαγούλας— 
(1.038 κ.), 125) Φιλίας (741 κ.), 126) Φλωρεσαίων (632 
κ.), 127) Φράγκου (326 κ.), 128) Φτελοπούλας—Ντελή- 
Βελή—(348 κ.) καί 129) Φυλακτής—Σερμενίκου—(667 κ.).

"Ητοι έν συνόλω δ πληθυσμός των κατοίκων τής 
Επαρχίας Καρδίτσης ανέρχεται, κατά την άπογραφήν 
του 1928, είς 114.113, έξ ών 57.044 άρρενες καί 57.068 
θήλεις. Έκ τοΰ πληθυσμού τούτου, οί 1.524 (άρρενες 778 
καί θήλεις 746) είσί πρόσφυγες, έλθόντες μετά τήν Μι
κρασιατικήν καταστροφήν καί έγκατασταθέντες είς τά 
διάφορα μέρη τής Επαρχίας, ιδίως είς τήν Καρδίτσαν 
(267), είς τόν προσφυγικόν συνοικισμόν Ούζούν-Καρα- 
λάρ τής Κοινότητος Καραλαρίων—Κιερίου (234), είς τό 
χωρίον Τσιαμπασλάρ τής Κοινότητος Μισαλάρ ή Μου
σαλάρ (337), είς τό χωρίον Κεμερλίρ τής Κοινότητος 
Παζαρακίου Μεγάλου (327), είς τήν Κοινότητα Σιαμ- 
παλής (135) καί είς άλλας τινάς Κοινότητας τής Επαρ
χίας κατά μικρόν αριθμόν.

II. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά τά πρώτα ετη από τής άπελευθερώσεως καί 
ίδια μέχρι τοΰ 1884, όπότε ήρχισε νά λειτουργή 6 θεσ- 
σαλικός σιδηρόδρομος, ή συγκοινωνία ήτο πρωτόγονος. 
Ούδεμία άμαξιτός όδός υπήρχε καί μέσα συγκοινωνίας 
ήσαν τά ύποζύγια (ίπποι, ήμίονοι καί όνοι) καί εν τισι 
πεδινοΐς χωρίοις καί αί δίτροχοι βοϊδάμαξαι (αραμπά
δες), καιρού έπιτρέποντος, έννοεΐται. Διότι έν καιρώ 
χειμώνος διεκόπτετο ή συγκοινωνία, άφ’ ενός μεν ενεκα 
των πλημμυρούντων ποταμών (Όνοχώνου, Καλέντζη, Κα- 
ράμπαλη, Ταμίσου κλπ.) καί άφ’ έτέρου λόγω τών πολ
λών έλών τών έν τή πεδιάδι σχηματιζομένων.

Άπό τοΰ 1884 δμως καί έντεΰθεν, ή συγκοινωνία ήρ- 
ξατο βελτιουμένη κάπως, διότι καί ό σιδηρόδρομος συνέ
δεσε μετά τής Καρδίτσης χωρία τινά τών τέως Δήμων 
Κιερίου, Φαναριού καί Γόμφων, καί άμαξιτοί όδοί τώρα 
τελευταΐον ήρχισαν νά κατασκευάζωνται άπό Καρδίτσης 
προς τά πέριξ καί καθ’ δλας σχεδόν τάς διευθύνσεις:
1) Καρδίτσης—Λαρίσης, λειτουργούσα μέχρι τοΰ Κου- 
τσερή καί έξυπηρετοΰσα Κοινότητάς τινας τοΰ τέως Δή
μου Τιτανίου καί Φύλλου. 2) Καρδίτσης—Λουτρών Σμο-

Βουνέσι : ΟΙ έπίσημοι μετά τά έγκαίνια τοΰ Σανατορίου

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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Καρδίτσα: Τά ύπό τού Συλλόγου «Άθηνα» Άνθεστήρια 1931

Φ I ΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙ Κ A I ΕΟΡΤΑΙ

Καρδίτσα: Ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών είς έορτήν έν Παυσιλόπω

κόδου, κατεσκευασμένη μόνον έν τώ όρεινώ τμήματι, άπό 
Κέδρου (Χαλαμπρεζίου) μέχρι Λουτρών. Συνέχεια ταύ- 
της δύναχαι νά θεωρηθή καί ή νυν υττό κατασκευήν αμα
ξιτός όδός Ρεντίνης—'Λουτρών Σ μοκόδου. ‘ Ινα δμως 
άποδή ώφέλιμος ή όδός αδτη, πρέπει νά κατασκευασθή 
καί τό έν τή πεδιάδι καί μέχρι Καρδίτσης ή Σοφάδων
τμήμα. 3) Καρδίτσης-Νεράϊδας(Νεδρουπόλεως). 4) Καρ
δίτσης—Φαναριού. 5) Καρδίτσης—Τρικκάλων, άλλα μόνον 

μέχρι Ριζάδας λειτουργεί.
Άπό δε τοΰ Μουζακίου κατεσκευάσθη καί βατή ήμιο- 

νική όδός προς τάς κοινότητας τοΰ πρώην Δήμου Αργι- 
θέας. Τό δέ Μουζάκιον συγκοινωνεί δι’ αυτοκινήτων 
μετά τών Τρικκάλων.

Κατεσκευάσθησαν καί τινες μικραί γέφυραι καί μία 
μεγάλη έν Σοφάδες έπί τοΰ Όνοχώνου. Προήχθησαν καί 
έπολλαπλασιάσθησαν τά μέσα τής συγκοινωνίας (κάρρα, 
άμαξαι, αυτοκίνητα, σιδηρόδρομος), άλλ’ δμως δεν δυ 
νάμεθα νά εΐπωμεν, δτι έχομεν υποφερτήν συγκοινωνίαν 
έν τή Επαρχία Καρδίτσης, άφοΰ μερικαί Κοινότητες έν 
καιρώ χειμώνος δεν δύνανται νά συγκοινωνησωσιν δχι 
μόνον μετά τής πρωτευούσης, άλλ’ οδτε καί μετά τών 
γειτόνων.

‘Όλως άντιθέτως καί άλματωδώς προώδευσεν ή συγ
κοινωνία τών τριών Τ (Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι καί 
Τηλέφωνα). ’Ενώ κατ’ άρχάς μόνον έν Καρδίτση υπήρχε 
Ταχυδρομεΐον καί Τηλεγραφεΐον, σύν τώ χρόνω Ιδρύθη- 
σαν τοιαΰτα καί είς τάς μεγαλυτέρας κωμοπόλεις τής 
Επαρχίας (Σοφάδες, Άσλανάρ, Ρεντίνα, Μεσενικόλα, 
Φανάριον, Μουζάκι, Παλαμα κλπ.). Τώρα δέ τελευ- 
ταΐον, μετά τήν διάδοσιν τοΰ τηλεφώνου, ίδρύθησαν τη
λεφωνικά γραφεία σχεδόν είς δλας τάς Κοινότητας την 
’Επαρχίας, διασαλπίζοντα μετά τής σάλπιγγος του 
άγροτικοΰ διανομέως τον πολιτισμόν καί είς τήν καλύ- 
δην τοΰ έσχάτου άγρότου.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α'. Γεωργία (άμπελουργία, δενδροκομία, μελισ

σοκομία κλπ.).
β'. Κτηνοτροφία.
ΟΙ κάτοικοι τής ’Επαρχίας ώς έπί τό πολύ — πλήν 

έλαχίστων — άσχολοΰνται μέ τήν γεωργίαν καί τήν κτη
νοτροφίαν, τόσον οί πεδινοί δσον καί οί ορεινοί. Καί οί 
μέν ορεινοί ήσαν πάντες ίδιοκτήται, οί δέ πεδινοί δλοι, 
έκτός έλαχίστων, έξηκολοόθουν καί μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν νά έργάζωνται τά κτήματα τών τσιφλικιούχων, 
λαμδάνοντες τά 2)3 τών εισοδημάτων, μέχρι τοΰ 1909, 
οπότε έδημιουργήθη τό περιώνυμον άγροτικόν ζήτημα 
υπό έκλεκτών πατριωτών, έκ τής πεδιάδος τής Καρδί
τσης καταγομένων κατ’ άρχάς. Ειτα δέ, διά τήν γενι- 
κευθεΐσαν έξέγερσιν τών άκτημόνων άγροτών, έψηφίσθη- 
σαν έκτοτε οί διάφοροι άγροτικοί νόμοι, διά τών όποιων 
ή γή περιήλθεν είς τούς πρώην κολλήγους, ύποχρεωθέν- 
τας νά άποπληρώσουν τήν άξίαν τών διανεμηθέντων 
άγρών δι έτησίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

Η διανομή τών γαιών πολύ ώφέλησε διά τήν έν γένει 
οικονομικήν άνάπτυξιν τών κατοίκων, διότι καί ο’ικίαι 
υγιεινοί ήρχισαν να άνεγείρωνται — πρότερον ή αυτή 
είσοδος ήτο καί διά τούς άνθρώπους καί διά τά ζώα τής 
οικίας — καί σχολεία καί έκκλησίαι κλπ. Καί ένώ κατ’ 
άρχας ή καλλιέργεια τών άγρών έγίνετο διά τών πρω
τογόνων μέσων καί ό άλωνισμός διά τών περιφήμων 
ροκανών, ήδη ήρχισαν ν’άναφαίνωνται καί μηχανικά
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μέσα καλλιέργειας (βενζινάροτρα) θεριστικοί μηχαναί 
περί τάς 200, ιδία εις τούς πρώην δήμους Κιερίου καί 
Φύλλου, καί άλωνιστικαί μηχαναί περί τάς 20.

Επειδή δέ ό λόγος περί τής προόδου τής γεωργίας 
έν τή πεδιάδι τής Καρδίτσης, θά ήτο άσέβεια, άν δέν 
έμνημονεύομεν τον αείμνηστον ιδιοκτήτην τής Λαζαρί- 
νης Γεώργιον Ζωγράφον, τόν έθνικόν έκεΐνον άνδρα, 6 
όποιος αφιέρωσε τό πολύ μέρος τής ζωής του εις τήν 
έπιστημονικήν καλλιέργειαν τής γής καί τής κτηνοτρο
φίας καί δενδροκομίας. Καί εύχής έργον θά ήτο νά μή 
έπεξετείνετο τότε ή άπαλλοτρίωσις εις Λαζαρίναν, άλλά 
νά έχρησιμοποιεΐτο ύπό τοΰ Κράτους ώς κεντρικόν διδα- 
σκαλεΐον έπιστημονικής γεωργικής κλπ. μορφώσεως των 
τέκνων των θεσσαλών γεωργών.

'Η έλλειψις δμως άντιπλημμυρικών καί άρδευτικών 
έργων έμποδίζει κατά πολύ τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν 
των κατοίκων έκ τής γεωργίας, έξ ής κυρίως άποζοΰν, 
διότι, ώς ή πείρα των τελευταίων ετών απέδειξε, τότε 
μόνον ύπάρχει καλή έσοδεία, δταν τύχη καί αί καιρικαί 
συνθήκαι νά είναι εύνοικαί.

Εις τήν πεδιάδα έπίσης καλλιεργείται καί έντατικώς 
μάλιστα εις τινας κοινότητας (Κανάλια, Άσλανάρ κλπ.) 
ό καπνός, έκ τής καλλιέργειας τοΰ όποιου —ιδία διαρ- 
κοΰντος τοΰ τελευταίου πολέμου — πολλοί έπλούτησαν, 
διότι αρκετή ποσότης καπνοΰ έξάγεται καί εις τό έξω- 
τερικόν κατ’ έτος.

Ύπό δέ τών κατοικούντων τάς ύπωρείας τής Πίνδου 
(Ριζά) καλλιεργείται καί ή άμπελος καί ιδία εις Πα- 
λιούριον, Βελέσι, Μαστρογιάννη, Ζωγλόπη, Καστανιά, 
Μεσενικόλα, Φανάριον, Μουζάκιον κλπ. Περίφημος ό οί
νος τής τοποθεσίας τής Καστανιάς «Μαραθιά» καί, ώς 
ανωτέρω εϊπομεν, ό τοΰ Μεσενικόλα. Περί δέ τοΰ Μου- 
ζακίου (άρχαίων Γόμφων) είδικώς έχομεν ν’ άναφέρω- 
μεν, δτι άνέκαθεν έλατρεύετο ό Κάρπιος Διόνυσος καί 
δτι τώ 48 π. X. κατά τόν Πλούταρχον οί στρατιώται τοΰ 
Καίσαρος ένέτυχον άφθόνω οϊνω καί πιόντες άνέδην 
(=άφθόνως) άπηλλάγησαν δεινοΰ τίνος νοσήματος, ύφ’ 
οδ κατετρύχοντο.

Ύπό τινων καλλιεργείται (καί πεδινών καί όρεινών) 
καί ή μελισσοκομία, άλλά κατά τόν άρχέγονον τρόπον, 
διότι κατά Σεπτέμβριον, εποχήν τοΰ τρηγητοΰ τοΰ μέ- 
λιτος, αί μέλισσαι καίονται, ΐνα παραληφθή τό μέλι! 
Καί μόλις έπ’ έσχάτων παρ’ όλιγίστων είσήχθησαν αί Ευ
ρωπαϊκοί καλούμενοι Κυψέλαι μετά τών έντός κινητών 
τεχνικών κηρηθρών.

Καί οί όρεινοί, ώς εϊπομεν, είναι γεωργοί καί μι- 
κροκτηνοτρόφοι, ώς έπί τό πλείστον. Μέ τήν διαφοράν 
δτι οί πλεΐστοι, άν μή πάντες, άγοράζουσι τόν προς τήν 
διατροφήν αραβόσιτον (τήν μπομπότα) τουλάχιστον τούς 
έξ μήνας τοΰ έτους, καίτοι είναι έργατικώτατοι οί πάν
τες, άλλ’ αγωνίζονται ματαίως καλλιεργοΰντες τά έπι- 
κλινή έδάφη, τά όποια τάχιστα παρασΰρονται ύπό τών 
βροχών, Ϊνα όλίγον κατωτέρω μεταβληθώσιν εις χει- 
μάρρους καί καταστρέψωσι καί τούς λίαν ώφελίμους καί 
προσοδοφόρους (μέχρι τής καταστροφής των) παραπο
τάμιους άγρούς των. Καί τό χείριστον δλων είναι δτι, 
λόγω τής ύπερεντατικής, άλλ’ έπιζημίου λίαν αύτής καλ
λιέργειας, ήλαττώθησαν καί αί βοσκήσιμοι έκτάσεις καί 
έπομένως περιορίζεται καί ή κτηνοτροφία, τής όποιας 
τά έσοδα εις παλαιοτέραν έποχήν έπήρκουν διά τήν δια
τροφήν τών λιτοδιαίτων όρεινών. ’Ήδη δμως τά πράγ
ματα είναι άντιστρόφως άνάλογα, διότι ό πληθυσμός

Καρδίτσα : "Ομορφες κοπέλλες εις τά Άνθεστήρια τοΰ 1931

Ε OPT AI - ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΟΤΟΜΑΙ

Καρδίτσα : Τά άποκαλυπτήρια της προτομής τοΰ Καραϊσκάκη
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Καρδίτσα : Τό πρώτον Δ. Συμβούλων τοΰ Συλλόγου «Άθηνά»

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΕΟΡΤΑΙ

Καρδίτσα : ’Επιδείξεις μέ έθνικήν στολήν κατά τά Άνθεστήρια

εις τινας όρεινάς κοινότητας έτριπλασιάσθη καί έτετρα- 
πλασιάσθη εις άλλας’ έπομένως, αν μείνη αυτή ή κα- 
τάστασις, πολύ συντόμως θά άντικρΰσωσιν οί πληθυ
σμοί αυτοί τήν πείναν. Τό Κράτος έχει συμφέρον να προ- 
λάβη καί νά θεραπεύση τήν κατάστασιν, όπως άλλως 
τε έφρόντισε καί διά τούς πεδινούς.

Κατά τήν γνώμην μας ή καταστασις Θεραπεύεται, άν 
τό Κράτος στρέψη τήν προσοχήν τούτων εις τήν καλλι
έργειαν των όπωροψόρων δένδρων καί φυτευθώσι διά 
τοιοότων δλα τά βουνά των θεσσαλικών Άγραφων άπό 
τής Μαΐτσης μέχρι τοΰ Μουζακιου. Προς τοΰτο πρεπει 
άμέσως νά σταλώσι κατάλληλοι γεωπόνοι κατα περι
φέρειας π. χ. εις Καΐτσαν, Χαλαμπρέζι, Σέκλιζαν, Ροΰσ- 
σον, Παληόκαστρον, Μουζάκι, Άργιθέαν καί οί όποιοι 
άφ’ οΰ μελετήσωσι τά εδάφη, θά ύπολογίσωσι πόσων κα 
ποιων δένδρων δπωροφόρων έχει άναγκην έκαστος οι
κογενειάρχης έκάστης κοινότητος. Μετά τοΰτο δέ εις 
κατάλληλον τοποθεσίαν θά καλλιεργηθή τό φυτώριον, τό 
όποιον θά προπαρασκευάζη προς μεταφύτευσιν τά δέν
δρα, άτινα θά παραδίδωνται έν ώρισμένη ή μέρα καί εις 
τά ώρισμένα μέλη τής Κοινότητος, επί τή βάσει κοινοί; 
ηθέντος πρό πολλοΰ χρόνου καταλόγου εις τον Πρόε
δρόν τής Κοινότητος.

Εννοείται, δτι είς πάσαν αυτήν τήν εργασίαν 
πρός έκτέλεσιν θά έπιδλέπη κατά μέγα μέρος καί ή 
αστυνομία τοΰ τόπου.

'Η έργασία αυτή πρέπει νά εξακολούθηση έπί δε
καετίαν περίπου, οπότε δλα τά παρόχθια μέρη καί έπι 
κλινή καί άδενδρα καί άχρηστα σήμερον εδάφη θά πρα
σινίζουν έκ των δπωροφόρων δένδρων. Τό δέ αποτέλε
σμα θά είναι, δτι 1) έκ τής πωλήσεως των καρπών (κα
ρυδιών, άμυγδάλων, κερασιών, καστάνων, μήλων κλπ.) 
θά έξασφαλίσωσι τόν άρτον έκ σίτου πλέον καί ούχι έξ 
άραβοσίτου, 2) θά παύσωσιν αί πλήμμυραι. των χειμάρ 
ρων, διότι δεν θά καλλιεργοΰνται πλέον τά επικλινή εδά
φη, άλλά θά δενδροφυτεύωνται, 3) δέν θά παρασύρων- 
ται ύπό των χειμάρρων τά παραποτάμια χωράφια τά ποτι
στικά, άλλά θά καλυτερεύση ή θέσις των καί ή παρα
γωγή των είς άραδόσιτον καί φασόλια θά είναι πολύ 
μεγαλειτέρα καί 4) σύν τώ χρόνω θά αύξηθή καί ή 
κτηνοτροφία, ήτις, ώς εΐπομεν, λόγω τής έντατικής καλ
λιέργειας τής γής καί ένίοτε καί λόγω αθεράπευτων νό
σων όσημέραι περιορίζεται. Τρέφει δέή μέν πεδιάς, πρό
βατα, βοΰς, βουβάλους, ίππους, όνους, ήμιόνους, τά δέ 
ορεινά μέρη κατ’έξοχήν αίγας καί ολίγα πρόβατα καί 
έλάχιστα ύποζύγια (ίππους, όνους καί ήμιόνους), διότι 
τα πλεΐστα αγοράζονται έκ των τής πεδιάδος.

Επειδή δέ δ λόγος περί δενδροκομίας καλόν θά ήτο, 
άν έξηναγκάζοντο καί οί πεδινοί νά δενδροφυτεύσωσιν 
(έκάστη Κοινότης) τά παρόχθια μέρη των ποταμών τών 
ανηκόντων είς αυτήν διά πλατάνων καί ιτεών, θά πα- 
ρουσίαζεν ή πεδιας ώραΐον θέαμα, θά ειχον σκιάν οι κά
τοικοι το θέρος καί θά έλύετο έν τοΐς πλείστοις καί τό 
ζήτημα τών καυσοξύλων. Άφίνω δέ, δτι καί κατά τάς 
πλημμύρας θά παρέμεινε καί πολύ μέρος τήςίλύος είς 
τους πλησίον αγρούς. Επίσης καί ή πτηνοτροφία δέν 
έκαλλιεργήθη έπιστημονικώς. 

γ'. Βιομηχανία.
Βιομηχανία ανεπτυγμένη έν τή Επαρχία ούτε υπήρχε 

κατ άρχάς, ούτε μετά ταΰτα άνεπτύχθη. Μόνον κατά 
τό πρώτα έτη, δτε ήκμαζε καί ή σησαμοπαραγωγή, έλει- 
τούργουν έν Καρδίτση καί Σοφάδες σησαμόμυλοι, έκ
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των όποιων παρήγετο τό περίφημον σησαμέλαιον, τό 
όποιον άντικαθίστα τότε τό έλαιόλαδον. Ματαίως μετά 
ταΰτα προσεπάθησε καί ό μνημονευθείς Γεώργ. Ζωγρά
φος νά άναπτύξη τήν βιομηχανίαν τής ζακχάρεως ύδρύ- 
σας περίφημον έν Λαζαρίνη έργοστάσιον ζακχαροποι- 
ΐας. Άλλα διά διαφόρους λόγους καί διότι δέν ύπεστη- 
ρίχθη δσον έπρεπεν όπό τοΰ κράτους, έναυάγησεν ή έπι- 
χείρησις αΰτη κατά τάς παραμονάς ακριβώς τής εύδο- 
κιμήσεώς της προς μεγίστην κρατικήν ζημίαν.

Ή βιομηχανία δμως τής αλευροποιίας προώδευσε 
κατά πολύ, διότι τούς παλαιούς ύδρομύλους άντικατέ- 
στησαν εργοστάσια πλέον αλευροποιίας μέ νεωτάτου 
συστήματος μηχανήματα, δχι βέβαια καθ’δλην τήν 
Επαρχίαν, άλλά εις τά μεγαλύτερα κέντρα (έν Καρ- 
δίτση 6, έν Σοφάδες 2, Παλαμά, Βλοχώ, Μοίρους, Ρεν- 
τίνη, Μουζουκίω κλπ.), έξ ών σπουδαιότερος αλευρόμυ
λος ό τοΰ Κατσάρη έν Καρδίτση, διότι έξάγει καί έκτός 
τής Επαρχίας άλευρα.

Επίσης καί έργοστάσιον κεραμοποιίας λειτουργεί έν 
Καρδίτση τοΰ Οικονόμου.

δ'. Έ μ π ό ρ l ο ν.
Άλματωδώς προώδευσε τό έμπόριον καί ίδια έν Καρ

δίτση, Σοφάδες καί Μουζακίω. Κατ’άρχάς έλαχίστη 
έμπορική κίνησις ήτο μόνον έν Καρδίτση, διότι οί θέλον- 
τες νά άγοράσωσί τι καί Ιδία είδη τοΰ μονοπωλείου 
(άλας καί πετρέλαιον) έκεΐ έπρεπε νά διευθυνθώσι. Οΰ- 
τοι δέ ήσαν πολύ όλίγοι, διότι οί πολλοί των κατοίκων 
διά τό λιτοδίαιτον ήσαν καί αύτάρκεις, ή καί άν ήθελον 
νά άγοράσωσί τι, τό ήγόραζον από τούς γυρολόγους 
έμπόρους τούς λεγομένους πραματευτάδες. Ώς 
μεγάλην δέ έμποροπανήγυριν καί ιδία ζωοπανήγυριν 
έγνώριζον οί πάντες τήν έν τώ χωρίω Μασχουλούρ τε^ 
λουμένη ν τή 2 Μαΐου έκαστου έτους.

Άργότερον ήρχισε νά τελήται τοιαύτη καί έν Καρ
δίτση κατά τήν έορτήν τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου (21 
Μαΐου), ήτις άπό τινων έτών έπαναλαμβάνεται καί κατά 
τήν έορτήν τοΰ Άγιου Δημητρίου (26 ’Οκτωβρίου). Ή 
μέν άγοραπωλησία των ζώων διαρκεΐ έπί τριήμερον, έν 
φ ή έμποροπανήγυρις έπί δεκαπενθήμερον. Επίσης άλλη 
έτησία έμποροπανήγυρις είναι καί ή τελουμένη τήν 23 
Αύγούστου έν τή κοιλάδι τής Νεβρουπόλεως καί εις θέ- 
σιν «’Άσπρα Λιθάρια», έν τή όποια κυρίως έκτίθενται 
κτηνοτροφ ικά προϊόντα.

Μεγάλως συνετέλεσαν εις τήν έξάπλωσιν καί διευ- 
κόλυντιν τοΰ έμπορίου καί αί διενεργού μέναι καθ’ έβδο- 
μάδα, έβδομαδιαΐαι άγοραί καλούμενοι, εις τά κυριώ- 
τερα έμπορικά κέντρα (Καρδίτση, Μουζάκι, Σοφάδες, 
Παλαμά κλπ.).

Εις τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου κατ’ εξοχήν συνε- 
τέλεσε καί ό θεσσαλικός σιδηρόδρομος, διότι πρό τοΰ 
1885 τά είσαγόμενα έξωθεν έμπορεύματα (ζάκχαριν, 
καφέν, έλαίας, έλαιον, σάπωνα, βαμβακερά υφάσματα 
κλπ.) μετέφερον έκ τοΰ Βόλου οί μετ’ αΰτοΰ έπικοινω- 
νοΰντες διά των ζώων, καί έπώλουν ή άντήλλασσον ταΰτα 
διά σιτηρών καί άλλων προϊόντων τής Επαρχίας, περι- 
ερχόμενοι πολλάκις τά χωρία, διότι έπί πολλά έτη ού- 
δαμοΰ πλήν τής Καρδίτσης ύπήρχον έμπορικά καταστή
ματα. Ένώ σήμερον όχι μόνον έν Καρδίτση, άλλά καί 
εις τάς μεγαλυτέρας κωμοπόλεις τής Επαρχίας υπάρ
χει πληθύς έμπορικών καταστημάτων, έν τοΐς όποίοις 
πωλοΰνται όλα τά είδη τοΰ έμπορίου. Σήμερον καί ή 
μικροτέρα κοινότης καί ό μικρότερος συνοικισμός θά

Καρδίτσα : "Ομιλος φίλων Λαϊκής Βιβλ. «Άθηνα» (1927-1935)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - ΕΟΡΤΑΙ

Καρδίτσα : Κορίτσια μέ άρχαϊκήν στολήν εις τά Άνθεστήρια
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Καρδίτσα : Τά έκτελούμενα έργα των υπονόμων της πόλεως

ΕΡΓΑ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

Καρδίτσα : Ό Δήμαρχος Καρδίτσης παρακολουθών τά έργα

έχη τό παντοπωλεΐόν του καί πολλάκις περισσότερα του 
ενός, διότι μεταπολεμικός ιδία οί άνθρωποι έπολλαπλα- 
σίασαν τάς άνάγκας των. Χαρακτηριστικά δέ είναι καί 
δσα μοί έγραψεν ό φίλος Πρόεδρος τής κοινότητος Σο
φάδων κ. Καραδήμας. «Κέντρα άναψυχής καί διασκε- 
δάσεως δέν ύπήρχον έν Σοφάδες' με τήν μεγαλυτέραν 
δέ χαράν έδέχθησαν οί Σοφαδΐται τό άνοιγμα του πρώ
του καφενείου κατά τό έτος 1894. ’Έκτοτε ήρχισαν ν’ά- 
ναφαίνωνται πολλά καταστήματα. ’Ήδη δέ υπάρχουν 60 
καταστήματα έμπορικά, άπό τά όποια δέν λείπει τίποτε 
καί έξ ών προμηθεύονται τά είδη των 30 χωρία των τέως 
δήμων Τιτανίου, Φύλλου, Κιερίου, Καλλιφωνίου, Ταμα- 
σίου καί Μενελαΐδος».

Κατά τήν παλαιοτέραν έποχήν είσήγοντο ή έξήγοντο 
τά προϊόντα διά του Βόλου, είτα δέ καί διά του Δεμερλή 
διά του ’Αθηνών—Λαρίσης κλπ. σιδηροδρόμου. Είσάγον- 
ται μέν αποικιακά έν γένει, υφάσματα, άραόόσιτος, διά 
τον όρεινόν πληθυσμόν κλπ., έξάγονται δέ σίτος (έκ τής 
πεδιάδος), ζώα, κτηνοτροφικά έν γένει προϊόντα καί 
πτηνοτροφικά καί όλίγοι ξυλάνθρακες έκ τοΰ στάθμου 
Καΐτσης. Τό κυρίως δ’ έξαγόμενον προϊόν είναι ό 
καπνός.

IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ I Σ

Πολύ μεγάλη έπίσης πρόοδος έσημειώθη καί έν τή 
έκπαιδεΰσει. Κατ’ άρχάς σχολεία δημοτικά μετά δημο
διδασκάλων μόνον έν Καρδίτση καί εις όλίγας κωμο- 
πόλεις έλειτοΰργουν, αλλά καί ταΰτα πλημμελώς δι’ 
έλλειψιν διδακτηρίων καταλλήλων καί έπαρκοΟς προσω
πικοί). Τά πλεΐστα χωρία ή έστεροΟντο εντελώς διδασκά
λου καί διδακτηρίου, ή τά όλιγώτερα είχον μέν διδά
σκαλον τον γνωρίζοντα γραφήν καί άνάγνωσιν καί πρό 
παντός νά ψάλλη έν τή έκκλησία καί υπό τής Κοινότη- 
τος πληρωνόμενον, αλλά δέν ειχον διδακτήριον. ‘Ένεκα 
τούτου ή διδασκαλία έγίνετο ή είς τους σκοτεινούς νάρ
θηκας τών έκκλησιών ή είς τά κελλία τών έκκλησιών. 
Σΰν τώ χρόνω όμως ή κατάστασις βελτιώνεται καί ή 
έκπαίδευσις προοδεύει όσημέραι καί διά τής ίδρύσεως 
διδακτηρίων ύπό τε τών κοινοτήτων καί τοΰ Κράτους 
καί διά τής τοποθετήσεως δημοδιδασκάλων μέν είς τά 
μεγαλύτερα κέντρα, ύποδιδασκάλων δέ είς τά χωρία, 
τών έξελθόντων έκ τών έν Σοφάδες καί Καρδίτση λει- 
τουργησάντων τότε Ύποδιδασκοιλείων. Είς τρόπον ώστε 
σήμερον έκάστη κοινότης έχει καί τό δημοτικόν της σχο
λείο ν, τό όποιον λειτουργεί μέ ένα δημοδιδάσκαλον είς 
τάς πλείστας, είς άλλας μέ δύο δημοδιδασκάλους, εις 
τινας μέ τρεις ή 4 καί μέ 5 καί 6 έν Καρδίτση. Ή όλη 
έπαρχία άποτελεΐ ιδίαν περιφέρειαν, τήν τής Καρδίτσης, 
ένθα έδρεύει καί ό έπιθεωρητής τών δημοτικών σχολεί
ων, ύφ’δν υπάγονται τά 157 δημοτικά σχολεία τής πε
ριφέρειας, είς ά διδάσκουν 208 δημοδιδάσκαλοι έν συνό- 
λω άρρενες καί θήλεις καί είς ά φοιτώσι σήμερον 16.290 
μαθηταί έν συνόλω, έξ ών άρρενες 10.135 καί θήλεις 
6.155. ’Έχει δέ ή δλη περιφέρεια καί 139 δημόσια δι
δακτήρια.

’Όχι μόνον ή δημοτική, άλλά καί ή μέση έκπαίδευσις 
άνεπτύχθη, διότι καί Γυμνάσιον ίδρύθη τώ 1889 έν Καρ
δίτση κατ’άρχάς δη μοσυντή ρητόν καί ειτα άπό τοΰ 1919 
δημόσιον, καί 2 Ελληνικά Σχολεία έν Καρδίτση καί 
άνά έν τοιοΰτον έν Σοφάδες, Φαναρίω, Παλαμα, Μουζα- 
κίω καί Μέσενικόλα, άτινα, ώς γνωστόν, άπό τοΰ 1929 
μετωνομάσθησαν είς Ήμιγυμνάσια. Καί Δασική σχολή
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έπί τί χρονικόν διάστημα έλειτούργησεν έν Παλαιοκά- 
οτρω (τη νϋν Μητροπόλει), ένθα καί τώρα λειτουργεί 
κατώτερον γεωργικόν σχολεΐον. Έν Καρδίτση δε καί 
έπιμελεία τοΰ συλλόγου «Ή ’Αθήνα» λειτουργοΟσι καί 
νυκτερινόν δημοτικόν σχολεΐον απόρων παίδων καί πρα
κτική έμπορική σχολή καί σχολή ξένων γλωσσών. Εις 
τήν έν γένει δέ πρόοδον τής Επαρχίας συντελοΰσι καί 
αί δύο νΰν έκδιδόμεναι καθημερινοί έφημερίδες, α') 
«θεσσαλική Φωνή» καί β') «Καρδίτσα». Εις παλαιοτέ- 
ραν δέ έποχήν καί κατά καιρούς έξεδόθησαν καί αί 
έξης έφημερίδες. α') «θεσσαλιώτις», β') «’Αμάλθεια», 
γ') «’Ανατολή».

Καί ή δικαιοσύνη έπαρκέστατα έξυπηρετεΐται διά τοΰ 
έν Καρδίτση Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου καί Πταισμα
τοδικείου καί διά των εις τάς κυριωτέρας κωμοπόλεις 
ειρηνοδικείων (Σοφάδων, Ρεντίνης, Μεσενικόλα, Φανα- 
ρίου, Πετρίλου - Μουζακίου, Παλαμα). ’Αλλά καί ή τά- 
ξις καί ή άσφάλεια έχει έμπεδωθή διά τής ίδρύσεως 
αστυνομικών σταθμών εις τά κυριώτερα κέντρα τής 
Επαρχίας.

V
α'. Έπιστήμαι.
Κατ’ άρχάς ύπήρξε μεγίστη έλλειψις έπιστημόνων 

εντοπίων. Ώς έκ τούτου πολλοί καί ίδια δικηγόροι έπήλ- 
θον έκ τής Παλαιός Ελλάδος, διότι έλάχιστοι ήσαν οί 
έντόπιοι (Π. Κουκουρΐκος, Π. Άλεξανδρής, Π. Ζωγλο- 
πίτης, Αιμίλιος Τσαμαγκίδης). ’Ιατροί έπίσης έλάχιστοι 
ύπήρχον έντόπιοι, (Β. Κουκορΐκος, Ξ. Τσαμαγκίδης, 
Φραγκίδης, Α. Βασαρδάνης, Σ. Παπαποστόλου, Εύθυ- 
μιάδης καί ’Απόστολος Καπάλας) καί αδύνατον έπομέ- 
νως νά έπαρκέσωσιν εις τόσον μεγάλην περιφέρειαν. Τό 
στάδιον ήτο έλεύθερον έπί ικανόν χρονικόν διάστημα 
εις τούς λεγομένους πρακτικούς ιατρούς.

Σύν τώ χρόνω δμως τά πράγματα διαφέρουσι καί ώς 
προς τήν σπουδήν καί καλλιέργειαν πασών τών έπιστη- 
μών καί ύπό τών έκ τής ’Επαρχίας Καρδίτσης καταγο- 
μένων, εις τρόπον ώστε κατά τά τελευταία έτη έχομεν 
έπιστήμονας διακεκριμένους καί έν τη Νομική, καί έν 
τη Ιατρική, καί έν τη έκπαιδεύσει καί ώς αξιωματικούς 
έν τώ στρατώ καί ώς μηχανικούς, καί ώς υπαλλήλους 
έν γένει έν τή διοικήσει τών διαφόρων ύπηρεσιών τοΰ 
Κράτους. Νΰν δέ έφθάσαμεν εις τό άλλο άκρον, εις τήν 
υπερπαραγωγήν τών έπιστημόνων, δπως, άλλως τε, συμ
βαίνει είς δλας τάς έπαρχίας τοΰ κράτους.

β'. Τέχνα ι.
’Επειδή ό πληθυσμός τής ’Επαρχίας σύγκειται ώς 

έπί τό πλεϊστον έκ γεωργών καί μικροκτηνοτρόφων, διά 
τοΰτο κατ’άρχάς δεν παρατηρούνται είς τήν ύπαιθρον 
ειδικοί έμποροι καί βιοτέχναι, άλλά μόνον έν Καρδίτση. 
Ό χωρικός ώς λίαν λπσδίαιτος άναπληροΐ μόνος του 
ακόμη καί τόν ύποδη ματοπο ιόν καί τόν σαγματοποιόν 
π. χ. ’Ελάχιστοι είναι οί είδικοί βιοτέχναι καί οδτοι μό
νον είς τάς μεγαλυτέρας κωμοπόλεις, εις άς εΐναι ύπο- 
χρεωμένοι οί πέριξ κάτοικοι νά μεταβαίνωσι πρός έπι- 
διόρθωσιν π. χ. τών γεωργικών των έργαλείων (είς τούς 
σιδηρουργούς) ή πρός κατασκευήν τών ξύλινων δοχείων 
(είς τούς βαρελοποιούς). Άντιθέτως δέ συνέβαινε μέ 
άλλα βιοτεχνικά έπαγγέλματα π. χ. οί ράπται, οι φανο
ποιοί, οί κασσιτερωταί κλπ. περιήρχοντο τά διάφορα χω
ρία πρός έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός των. Ένταΰθα 
είδικώς πρέπει νά μνημονευθώσι καί οί άγγειοπλάσται

Καρδίτσα : Ή έντατική έργασία πρός άποπεράτωσιν τών έργων

ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Καρδίτσα: Τό ένδιαφέρον τοΰ Δημάρχου κ. Χατζημήτρου
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Καρδίτσα : Μία άπό τις πιό γραφικές γωνιές τοΰ Παυσιλύπου

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ

Καρδίτσα : Ό άνδριάς τοΰ ήρωός μας Γεωργίου Καραϊσκάκη

τοΟ Φαναριού, οιτινες περιώδευον την επαρχίαν προς πώ- 
λησιν τοΰ προϊόντος των. Επίσης καί οί ειδικοί χρυσο- 
χόοι της Καρδίτσης οί κατασκευάζοντες Ιδία τα κοσμή
ματα των γυναικών των πεδινών θεσσαλών (Καραγ- 
κούνας) καί τέλος οί κάτοικοι τής Καρδίτσης, οίτινες 
κατασκευάζουσι τάς ψαθίνας στρωμνάς (ψάθες) τάς 
χρησιμοποιουμένας εις στρώματα ύπό τε τών πεδινών 
καί τών όρεινών.

Έν Καρδίτση δμως, ώς εΐπομεν, λόγω καί τοΰ έμπο- 
ρικοΰ κέντρου, λίαν ένωρίς άνεπτύχθησαν καί καλλιερ
γούνται σήμερον δλα τά βιοτεχνικά έπαγγέλματα. Έν 
αναλογία δε άνεπτύχθησαν ταΰτα καί εις τάς μεγα- 
λυτέρας κωμοπόλεις καί ιδία έν Σοφάδες καί Μουζα- 
κίω, ακόμη δέ έν Καρδίτση καί ταπητουργική Σχολή 
κατασκευής ανατολικών ταπήτων έλειτούργησεν έπί τε
τραετίαν (1929—1933), ήτις διέδωσεν έν τή Επαρχία τήν 
ταπητουργίαν. ’Αλλά καί τό μικρότερον χωρίον σήμε
ρον θά έχη τόν σιδηρουργόν του, τόν ράπτην του, τόν 
υποδηματοποιόν του κλπ. Έν Καρδίτση Ιδία καλλιερ
γείται καί ή ‘Αγιογραφία. Επίσης δέ λίαν έπιτυχώς 
καί ή ζωγραφική ύπό τοΰ έκ Καρδίτσης κ. Γιολδάση καί 
ύπό τοΰ κ. Γ. Βαλλαδέρη.

γ') Μνημεία.
1) ’Αρχαία. Έν τή Επαρχία δέν έγένοντο άνα- 

σκαφαί πρός άποκάλυψιν άρχαίων μνημείων, έξ ών 
σπουδαίως θά ώφελεΐτο καί ή άρχαία ιστορία τοΰ τό
που καί θά καθωρίζετο καί ή άκριβής τοποθεσία πολ
λών άρχαίων Θεσσαλικών πόλεων. Γνωστή μόνον είναι 
ή Μητρόπολις, ήτις έκειτο, δπου τό χωρίον Παλαιόκα- 
στρον (νΰν κοινότης Μητροπόλεως) καί έν ή έλατρευ- 
ετο ή ’Αφροδίτη. Έν τη Μητροπόλει πρέπει νά γίνωσι 
συστηματικαί άνασκαφαί, διότι θά εύρεθώσι πάντως αρ
χαιολογικά ευρήματα, άν κρίνη τις έκ τών μέχρι τοΰδε 
εύρεθέντων έντός τών άνασκαφέντων τάφων. ’Άλλως τε 
έκεΐ πλησίον διεξήχθη κατά Β. Δοΰσμανην καί ή περί
φημος μάχη τών Φαρσάλων μεταξύ Καίσαρος καί Πομ- 
πηΐου τώ 48 π. X.

Πρό τινων δέ έτών εύρέθησαν ύπό έργατών εις τό 
χωρίον Μοίρους πολλά άρχαΐα νομίσματα, άτινα παρε- 
δόθησαν εις τό Εθνικόν Νομισματολογικόν Μουσεϊον. 
Μικρά δέ καί άσημα είναι τά περισωζόμενα λείψανα 
τών άρχαίων πόλεων Ίθώμης (παρά τό Φανάριον), Γόμ
φων (παρά τό Μουζάκιον), Άργιθέας (παρά τό Κνί- 
σοβον) καί Ιχνών (παρά τό χωρίον Ήλιά).

Λείψανα δέ άρχαιοτάτων Άκροπόλεων — δηλαδή Κυ
κλώπειων τειχών —συναντώ μεν 1) τής ‘Ομηρικής πόλεως 
Τιτάνιον (παρά τό Κορτίκι), 2) τής Φύλλου (παρά τό 
χωρίον Πέτρινο), 3) τής ‘Ομηρικής πόλεως Άστέριον, 
ήτις βραδύτερον μετωνομάσθη Πειραισιαί (παρά τό χω
ρίον Βλοχό), 4) πλησίον τής Δρανίστης (νΰν Κτημένης) 
καί πλησίον τής όποιας πρό τινων έτών άνεσκάφη καί 
θολωτός τάφος ύπό τοΰ τότε Εφόρου Θεσσαλίας καί 
νΰν καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Α. Άρβανιτοπού- 
λου, 5) άνωθεν τοΰ Σμοκόβου (νΰν Λουτροπηγής), 6) 
άνωθεν τοΰ θραψιμίου κλπ. Τά σωζόμενα λείψανα τών 
Κυκλώπειων τειχών τών άκροπόλεων τούτων συνίσταν- 
ται, ώς γνωστόν, έκ λίθων πολυγώνων πολύ μεγάλων καί 
έπί τής έσωτερικής καί έπί τής έξωτερικής πλευράς τοΰ 
τείχους τοποθετημένων, έν ω τό διάμεσον διάστημα πλη- 
ροΰται διά μικρών λίθων, καθώς ίδίοις δμμασι παρετη- 
ρήσαμεν έπί τών λειψάνων τοΰ σωζομένου Κυκλώπειου 
τείχους τής «άνωθεν τοΰ Σμοκόδου άκροπόλεως.
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2) Μεσαιωνικά. 'Η Επαρχία περιλαμβάνει περί 
τάς 20 Μονός, περί ών έχει γράψει αρκετά ό Σεδασμιώ- 
τατος θεσσαλιώτιδος κ. ’Ιεζεκιήλ. Έκ των μονών τού
των σπουδαιότεροι είναι 1) ή μνημονευθεΐσα Ιερά Μο
νή Κορώνης, ένθα διετέλεσεν ήγοΰμενος ό Ίερομάρτυς 
Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος εΐτα Φαναριού, ένθα καί άνε- 
σκολοπίσθη ΰπό των Τούρκων τώ 1601. 2) τοΟ Αγίου 
Γεωργίου, ένθα καί παρά τό παρακείμενον σπήλαιον 
έγεννήθη ό Γ. Καραΐσκάκης, ώς εϊπομεν. 3) Ή τής Σπη
λιάς, ένθα κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον 1854, δτε έπανε- 
στάτησαν τά "Αγραφα, έσχηματίσθη ή ύπό τόν Άλε- 
ζανδρήν προσωρινή Κυδέρνησις. 4) Ή τής Ρεντίνης, πε
ρίφημος επί Τουρκοκρατίας, ήτις είχε καί Μετόχιον έν 
Ρωσσία’ περίφημος έπίσης είναι καί ό έν Ρεντίνη Ιερός 
Ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου διάτε τό άρίστης τέχνης 
σκαλιστόν είκονοστάσιον αύτοΰ καί τάς έπί τοΰ τοίχου 
θαυμασίας άγιογραφίας. Πάσαι είναι άριστα καλλιτε
χνικά μνημεία. Πλήν τούτων των έν ένεργεία Μονών 
ύπάρχουσι καί έτεραι διαλελυμέναι καί έρημοι, διατη
ρούνται δμως οί καλλιτεχνικοί αυτών Ναοί, ώς αί Μο- 
ναί Πέτρας, Σιάμου, Κώστης, Σκλαταίνης, Κατουσίου, 
'Αγ. Τριάδος, Άγ. Παντελεήμονος, Βλασίου, Πετρίλου, 
αΐτινες άλλοτε ήσαν έν μεγάλη άκμή, πάσαι δέ κεΐνται 
έπί τής Πίνδου (Άγράφων), πλήν τής μνημονευθείσης 
Φανερωμένης, ήτις κεΐται πλησίον τοΰ Καλλιφωνίου καί 
είναι νεώτερον κτίσμα.

Ή σημερινή Μητρόπολις θεσσαλιώτιδος καί Φανα- 
ριο - Φερσάλων περιλαμβάνουσα τάς έπαρχίας Καρδί- 
τσης καί Φαρσάλων συναπετελέσθη από τοΰ 1900 καί 
εντεύθεν 1) έκ τής Μητροπόλεως Φαναριο - Φερσάλων, 
ήτις έχουσα έδραν τό Φανάριον, έπεξετείνετο καί έπί 
τμήματος τής Ευρυτανίας, 2) έκ τής άποσπασθείσης πε- 
διάδος έκ τής Μητροπόλεως Λαρίσης καί 3) έκ τών άπο- 
σπασθέντων τμημάτων από τάς καταργηθείσας Επί
σκοπός Γαρδικίου, θαυμακοΰ (Δομοκοΰ), Ραδοδιζίου.

VI. ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

Ή σωματειακή όργάνωσις ήρχισεν ένεργώς νά έκ- 
δηλώνεται. "Ηδη άπό πολλών έτών ήρχισαν ιδρυόμενοι 
πολλοί σύλλογοι δλων σχεδόν τών έπαγγελματιών ιδία 
έν Καρδίτση, άλλά καί έν Σοφάδες καί Μουζακίω.

Πλήν δέ τών συλλόγων ίδρύθησαν εις τάς πλείστας 
κοινότητας τής Έπαρχίας καί 134 έν δλω γεωργικοί 
πιστωτικοί συνεταιρισμοί, 6 συνεταιρισμοί πωλήσεως 
καπνού καί εις παραγωγικός έν Καστανιά. Είδικώς δέ 
έν Καρδίτση ίδρύθησαν περί τά 20 σωματεία καί σύλ
λογοι περιλαμδάνοντες πάντας τούς έπαγγελματίας, έν 
οΐς ό εμπορικός, δικηγορικός, ιατρικός, φαρμακοποιών, 
πολυτέκνων κλπ.

Ό δέ σύλλογος τής Λαϊκής Βιβλιοθήκης «ή Άθηνά», 
πλήν τών άλλων, τών ώς άνωτέρω μνημονευθέντων έν 
τοΐς περί έκπαιδεύσεως, διαργανώνει καί διαλέξεις, 
θεατρικός παραστάσεις, την καθιερωθεΐσαν έορτήν τών 
Άνθεστηρίων κατά τήν ήμέραν τής κατ’ έτος τελουμέ- 
νης λιτανείας τών λειψάνων τοΰ 'Αγίου Σεραφείμ, τής 
έπισήμου αυτής τοπικής θρησκευτικής εορτής, ήτις συμ
πίπτει μέ τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων, καί ή όποια έν 
συνδυασμώ μέ τά Άνθεστήρια προσέλαδε Πανθεσσαλι- 
κόν χαρακτήρα. 'Η έπιτυχία τής έορτής ταύτης κατά 
μέγα μέρος όφείλεται εις τόν λίαν δραστήριον Σεδα- 
σμιώτατον Μητροπολίτην θεσσαλιώτιδος καί Φαναριο - 
Φερσάλων κ. ’Ιεζεκιήλ.

"Ισαρι : Κιονόκρανον τοΰ 4ου αίώνος εύρεθέν παρά τό χωρίον

ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΟΜΑΙ ΗΡΩΩΝ

Καρδίτσα: Ή προτομή τοΰ ήρωος τοΰ 1878 Γεωργίου Λαΐου
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Καρδίτσα : Ή κεντρική πλατεία ώς έχει διαρρυθμισθη σήμερον

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Καρδίτσα : “Ενας άπό τούς πιό κεντρικούς δρόμους τής πόλεως

Πρό τίνος δέ άπεφασίσθη, δπως κατά τον χρόνον τής 
τελέσεως τής έορτής ταύτης τελείται κατ’ έτος καί Παν- 
θεσσαλική ’Έκθεσις Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτρο
φίας καί Βιομηχανίας πρός βελτίωσιν τής έγχωρίου πα
ραγωγής, πρό τίνος δέ, ώς εύχαρίστως έπληροφορήθη- 
μεν, ίδρύθη ωσαύτως ύπό τοΰ φιλοπτώχου ταμείου καί 
Νοσοκομεΐον έν Καρδίτση «ό "Αγιος Σεραφείμ» υπέρ των 
απόρων στεγαζομένων προσωρινώς εις τό έν τή πόλει οί
κημα τής Μονής Κορώνης. Ψυχή δέ καί κινητήριος δύ- 
ναμις εις τά του φιλανθρωπικού τούτου ιδρύματος είναι 
ό Σεδασμιώτατος κ.’Ιεζεκιήλ, ό διακρινόμενος διά τήν 
φιλανθρωπικήν του δράσιν.

Σημειωτέον δέ δτι έν Καρδίτση έλειτούργησεν έπί 
τριετίαν (1930—1932) καί παράρτημα του Έρυθροΰ 
Σταυροΰ, δπερ δμως έλλείψει πόρων έπαυσε νά λει- 
τουργή.

VII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΕΕΛΙΞΙΣ κ.λ.π.

’Από των πρώτων έτών τής άπελευθερώσεως οί κά
τοικοι τής Επαρχίας ήρχισαν άναπτύσσοντες πολιτικήν 
ώριμότητα, διότι εις πάσαν έκλογήν βουλευτών ή δη
μάρχων έφρόντιζον νά έκλέγωσι τούς κατά τήν γνώ
μην των καλυτέρους καί δυναμένους νά προαγάγωσι τά 
συμφέροντα του τόπου (Ίδέ καί λύσιν του αγροτικού 
ζητήματος).

Επειδή δέ, ώς προείπομεν, άπαντες σχεδόν οί κά
τοικοι είναι μικροϊδιοκτήται, δέν έπηρεάζονται άπό τάς 
νέας κοινωνιολογικός θεωρίας, άλλά παραμένουσιν όπα- 
δοί των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων. Διά τοΰτο δέ 
ή έσχάτως παρατηρηθεΐσα δραστήρια κάπως κίνησις του 
’Αγροτικού κόμματος δέν ήδυνήθη νά προσλάδη σοδα- 
ράν μορφήν.

Προσεπαθήσαμεν συντομώτατα νά παρακολουθήσω- 
μεν τήν έξέλιξιν γενικώς τής ’Επαρχίας άπό τοΰ 1881 
μέχρι σήμερον, χωρίς νά ύπεισέλθωμεν εις λεπτομέρειας, 
διότι καί ό όλίγος σχετικώς διατιθέμενος χώρος τοΰ 
Πανηγυρικού Λευκώματος τών «θεσσαλικών Χρονικών» 
άφ’ ένός μάς ήμπόδιζεν, άλλά καί άφ’ έτέρου ή ούκ 
δλίγη σχολική έργασία. "Ωστε διά τά τυχόν παραλει- 
φθέντα πρέπει νά μάς συγχωρήση ό αναγνώστης.

Γενικώς είπεΐν ή Επαρχία ημών προώδευσεν άρκε- 
τά έν τοΐς πλείστοις, καίτοι πολλά έμπόδια παρουσιά 
σθησαν κατά τό μεταξύ χρονικόν διάστημα, κυριώτερα 
τών όποιων είναι: 1) Ή έπιστράτευσις τοΰ 1886, 2) ό 
πόλεμος τοΰ 1897, 3) ή μέχρι τοΰ 1912 ληστεία λόγω 
τής γειτνιάσεως τών Ελληνοτουρκικών συνόρων, διότι 
οί έν Θεσσαλία δρώντες κακοποιοί εδρισκον πολύ συν- 
τόμως άσυλον έν Τουρκία, 4) ό Βαλκανικός πόλεμος 
τοΰ 1912—1913 καί 5) ό πόλεμος τών έτών 1914—1922 
μετά τής παγκοσμίου κρίσεως.

Πρέπει κατά ταΰτα νά μένωμεν δχι δύση ρέστη μένοι, 
αν δέν μένωμεν πολύ ευχαριστημένοι έκ τής μέχρι σή
μερον προόδου. Πάντως, άν έν τή πεδιάδι μέν συντελε- 
σθώσι τά ύδραυλικά καί αρδευτικά έργα, έν Άγράφοις 
δέ —τή ένεργεία τοΰ Κράτους — καλλιεργηθώσιν, ώς εΐ- 
πομεν, τά όπωροφόρα δένδρα καί ή κτηνοτροφία, πάν
τως, λέγω, ή έπαρχία μας θά άποδή μία έκ τών γονι- 
μωτέρων έπαρχιών τοΰ Κράτους πολύ συντόμως.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Κατωτέρω παραθέτομεν καί πίνακας 
έμφαίνοντας Α') Τούς Δημάρχους Καρδίτσης (1881—
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1935). Β') Τούς ύπουργούς έκ Καρδίτσης. Γ') Τούς 
Βουλευτάς Καρδίτσης (1881—1935). Δ') Τόν πληθυσμόν 
(1928). Ε') Τάς αμαξιτούς όδούς της Επαρχίας Καρ- 
δίτσης(1934). καί ΣΤ') καί Ζ') Τόν αριθμόν, τήν πα
ραγωγήν καί τήν άξίαν της παραγωγής των ζώων καί 
κατοικίδιων πτηνών έν τή ’Επαρχία Καρδίτσης κατά τό 
έτος 1933.

ΠΙΝΑΞ Α'.

Έμφαίνων τούς Δημάρχους τής πόλεως Καρδίτσης 
κατά χρονολογικήν σειράν άπό του 1881—1935.

1) Γεώργ. Σταμούλης.
2) Χρηστός Λάππας.
3) Στέργιος Λάππας.
6) Δημήτριος Λάππας
4) Βασίλειος Άζάς.

5) Χρηστός Άζάς.
7) Στέψ. Μπαϊρακτάρης.
8) Άστέριος Άλλαμανής.
9) Κωνσταντ. Χατζήμήτρος.

ΠΙΝΑΞ Β'.

‘Υπουργοί έκ Βουλευτών Καρδίτσης.
1) Καραϊσκάκης Σπΰρος. 5) Σταμούλης Κων)τίνος.
2) Ζωγράφος Γεώργιος. 6) Άλλαμανής Χρίστος.
3) Άλεξανδρής Απόστολος.7) Ταλλιαδοΰρος Σπυρίδ.
4) Τερτίπης Κων)τΐνος. 8) Σίδερης Γεώργιος.

ΠΙΝΑΞ Γ'.

Έμφαίνων τούς Βουλευτάς Καρδίτσης κατ’ άλφα- 
δητικήν σειράν άπό τοΰ 1881 καί έντεΰθεν.

Άδαμόπουλος Τιμολέων, θ'. 1881, I'. 1885, ΙΕ'. 1899. 
Άζάς Βασίλειος, ΙΒ'. 1890.
Άλεξανδρής Περικλής, Δ', έθν. 1923, Α'. 1926. 
Άλεξανδρής Απόστολος, ΙΗ'. 1906, Α'. άναθ. 1910, Β'.

άναθ. 1910, Ιθ'. 1912, Β'. 1928, Γ'. 1932. 
Άλλαμανής Χρίστος, Α'. άναθ. 1910, Δ', έθν. 1923, Α'. 

1926, Γ'. άναθ. 1936.
Άναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Δ'. 1933, Ε'. έθν. 1935, 

Γ'. άναθ. 1936.
Βασαρδάνης Άνστάσιος, θ'. 1881, 1Β'. 1890, ΙΣΤ'.

1902, ΙΖ'. 1905.
Βαβυλόπουλος Αθανάσιος, Β'. άναθ. 1910. 
Βαδυλόπουλος ’Ιωάννης, Α'. άναθ. 1910.
Βελίνης Κωνσταντ., ΙΔ'. 1895, ΙΣΤ'. 1902.
Βλάσιος X., Β'. άναθ. 1910.
Γουλιανός Ε., Δ'. Συντ. 1923.
Γ'ρίδας Β., Α'. άναθ. 1910, Β'. άναθ. 1910, ΚΑ'. 1915. 
Δασκαλόπουλος Γ., Γ'. έθν. 1920.
’Έξαρχος A., ΚΑ'. 1915, Α'. 1926.
Ζωγλοπίτης Κ„ Γ. 1885, ΙΑ'. 1887, ΙΓ'. 1892, ΙΕ'. 1899, 

ΙΣΤ'. 1902.
Ζωγλοπίτης Π., ΙΖ'. 1905, ΙΗ'. 1906, Α'. άναθ. 1910, Β'. 

άναθ. 1910.
Ζωγράφος Γεώργιος, Α'. άναθ. 1910. 
θανόπουλος Άλκ., Β'. άναθ. 1910, 1θ'. 1912, Κ'. 1915. 
Καζαμπάκας A., I'. 1885, ΙΑ'. 1887, ΙΓ'. 1892. 
Καπάλας A., Α'. άναθ. 1910.
Καραϊσκάκης Σπΰρος, θ'. 1881.
Καραϊσκάκης Γεώργ., ΙΗ'. 1906, Α'. άναθ. 1910. 
Καταφυγιώτης Λάμπρος ΙΖ'. 1905, Δ', έθν. 1923. 
Κατσάρος Λ., Δ', έθν. 1923.
Κουκουρΐκος Λ., θ'. 1881.
Καζαμπάκας I., ΙΓ'. 1892, ΙΔ'. 1895, ΙΕ'. 1899, ΙΣΤ'. 

1902.

Καρδίτσα : Τό πολυτελέστατον νεοϊδρυθέν ^.ενοδοχεΐον Κιέριον

ΩΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Καρδίτσα : Τό ώραΐον καί έπιδλητικόν ^.ενοδοχεΐον Άρνη
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Καρδίτσα: ‘Η νέα άγορά, τ^τις έγένετο ύπό δημαρχ. Άλλαμανή

ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Καρδίτσα : Κεντρικός δρόμος οδηγών ιτρός τήν Νέαν ’Αγοράν

Κουκουρΐκος Κ., Δ'. 1933, Ε'. έθν. 1935, Γ'. άναθ. 1936. 
Κουκουρΐκος Π., 1Γ'. 1892.
Κουκουλέτσος Δ., Α'. άναθ. 1910, Β'. άναθ. 1910, Γ'. 

έθν. 1920.
Κωστάμης ’Αθανάσιος, ΙΓ'. 1892.
Λάππας Δημήτριος ΙΖ'. 1905.
Μαλλιόπουλος Δημήτρ., IΖ' .1905, Ιθ'. 1912, Κ'. 1915, 

ΚΑ'. 1915.
Μαντόπουλος Ευθύμιος, Β'. άναθ. 1910.
Μποόσδρας Δημήτριος, 1Ζ'. 1905, Α'. άναθ. 1910, Β'.

άναθ. 1910, Ιθ'. 1912, Κ'. 1915, Γ'. έθν. 1920. 
Παλάσκας’!., Γ.1885, ΙΒ',1890, ΙΔ'. 1895, ΙΣΤΜ902. 
Παπακυρίτσης Κωνστ., Α' άναθ. 1920, Β'. άναθ. 1910. 
Παπαποστόλου Α., ΙΣΤ'. 1905, Α'. άναθ. 1910, Β'. άναθ.

1910, Ιθ'. 1912, Κ'. 1915, Γ'. έθν. 1920. 
Παπαττοστόλου Σπΰρος, ΙΕ'. 1899.
Σταμούλης I. ΙΔ'. 1895.
Σταμούλης Κωνστ., Α'. άναθ. 1910, Β'. άναθ. 1910, Ιθ'.

1912, Κ'. 1915, Α'. έθν. 1923.
Σίδερης Γεώργιος Α'. 1926, Β'. 1928, Γ'. 1932, Δ'. 1923, 

Γ'. άναθ. 1936.
ΤαλιαδοΟρος Σπΰρος, Α'. 1926, Β'. 1928, Γ'. 1932, Δ'.

1933, Ε'. έθν. 1935, Γ'. άναθ. 1936.
Τερτίπης, Γεώργ., ΙΗ'. 1906.
Τερτίπης Δημήτριος, θ'. 1881, 1'. 1885, ΙΒ'. 1890, ΙΓ'.

1892, ΙΔ'. 1895, ΙΕ'. 1889, ΙΣΤ'. 1902, ΙΖ'. 1905. 
Τερτίπης Κωνσταντ., Κ'. 1915, ΚΑ'. 1915, Γ'. έθν.1920. 
Τσαμαγκίδης Ξ., ΙΔ'. 1895, ΙΕ'. 1899.
Φαλιάγκας Ζάχος, I'. 1885, ΙΑ'. 1887.
Φραγκίδης Γ„ θ'. 1881, I'. 1885, ΙΑ'. 1887, ΙΓ'. 1892, 

ΙΕ'. 1899.
Χατζηδημητριού Γ., Α'. άναθ. 1910.
Χριστούλας Περικλής, Β'. 1928.
Ψάρρας ’Αριστοτέλης, Α'. 1926, Γ'. 1932, Δ'. 1943, Ε'. 

έθν. 1935.

ΠΙΝΑΞ Δ'.
έμφαίνων τον πληθυσμόν: 1) τής πόλεως Καρδίτσης, 
2) των τέως Δήμων, καί 3) τής ’Επαρχίας Καρδίτσης 
κατά τά διάφορα ετη των μέχρι σήμερον άπογραφών.

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ! ΤΕΩΣ ΔΗΜΩΝ 
ΚΑ! ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1896 1907 1920

”1
1928

1) Καρδίτσα.......................... 9.446 9.664 12.618 13.883
2 α') Καλλιφώνιον .. ............ 580 579 — 313
2 β') Κασνέσιον......................... 414 609 — 725
3 α') Δρανίστα (θερινή).......... 385 511 — 689
3 β'ι Άσλανάρ (χειμερινή) ... 482 860 — 1.058
4) Ρεντίνα............................... 1.399 1.355 — 1.793
5) Ζωγλόπι ............................ 655 776 — 835
6) Μεσενικόλα ................ ... 1.188 1.364 — 1.528
7 α) Κουμπουριανά (θερινή).. 241 322 — 415
7 β') Στεφανιάδα (χειμερινή). 368 400 — 298
8) Μουζάκιον........................ 1.317 1.773 — 2.078
9) Φανάριον........................ .. 1.837 1.962 — 2.480

10) Παραπράσταινα.............. 1.330 1 264 — 1.135
11) Παλαμδς............................ 3.561 3 805 — 3.838
12) Κοτσερή............................ 747 920 — 1.183
17) Σοφάδες............................ 1.881 2.409 — 3.334
Έπαρχ. Καρδίτσης έν συνόλφ 80.766 99.941 102.652 114.113
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ΠΙΝΑΞ Ε'.

έμφαίνων τάς άμαξιτάς όδοΰς τής ’Επαρχίας Καρδίτσης.

ΑΜΑΞΙΤΟ! ΟΔΟ!

κόa- α 3 λ i 
Q- ,ΕΓ η η χΟ Η ^ Ο ν
Q. > —> -Γ Ο ω * >

3 wα ο . Η a. 3. ο «c-χ -ο η χ α η 
5 > 2
0 ο ω 
< Η

Σό
νο

λο
ν 

είς
 χλμ

.

1) Καρδίτσα-Κανάλια.................. 11+500 13+500 25 + 000
2) Καρδίτσα - Ματαράγκα - Κο- 

τσαρη ....................................... 24+500 24 + 500
3) α') ’Από 7-J-500 χλμ. όδοΰ 

Λαρίσης - Γοργοβίτες .. .. _ 3 + 500
β') ’Από Γοργοβίτες εις Μάρ

κον ................................. .... _ 4+000 12 + 000
β') ’Από Μάρκου εις Παλαμα 4+500 — —

4) Καρδίτσα - Άρτεσιανόν.......... 5 + 000 — 5 + 000
5) Καρδίτσα - Παλαιόκαστρον - 

Τσαρδάκι................................. — 24 + 000 24+000
6) Τσαρδάκι - Νεβρόπολις - Νε

ράιδα......................................... _ 11+500 11+000
7) Παλαιόκαστρον - Βλάσδον... 2 + 000 2 + 500 4+500
8) Καρδίτσα - Ροΰσι. .................. 2 + 000 LO Ο Ο Ο 5 + 000
9) Χαλαβρέζιον - Λουτρά Σμο- 

κόβου .......................................
έν μέρει 

σκυρωτόν 14 + 000 14 + 000
10) Άνάβρα - Λεοντάριον............ — 4 + 000 4 + 000
11) Άνάβρα - Μαυοαχάδες.......... — 4 + 000 4 + 000
12) Σταθμός Καλυβιών - Λαζαρί- 

να - Μουζάκιον.................... 12+000 _ 12 + 000
13) Μαζάκιον - εις θέσιν «Γκιόνα» — 13+000 13+000
14) Καρδίτσα - Κορδιτσομαγούλα — 3 + 000 3 + 000
15) Καρδίτσα - Παπαπράσταινα.. — 12 + 000 12+000
16) Κοτσαρή-Σιαμπαλή-Όρφανά — 7+500 7+ 000

Σόνολον... 61+500 119 + 500 181+000

ΠΙΝΑΞ ΣΤ'.

έμφαίνων τόν άριθμόν των ζώων καί κατοικίδιων πτηνών 
έν τή 'Επαρχία Καρδίτσης κατά τό έτος 1937.

ΕΙΔΗ Ζ Q. Ω Ν
—

ΑΡΙΘΜΟΣ

Βόες.................... 13.164
’Αγελάδες......... 1.210

Άροτριώντα Κτήνη.... Βούβαλοι......... 525
"Ιπποι.................. 7.216
Ήμίονοι............ 621

Βόες.................... 4.239
’Αγελάδες......... 12.884
Βούβαλοι ...... 1.620

Μή άροτριώντα Κτήνη "Ιπποι.................. 2.589
Φορβάδες........... 1.771
Ήμίονοι............ 1.767
"Ονοι.................... 14.397

Πρόβατα........... 270.332
"Ετερα Ζώα.................. Χοίροι................ 22.403

Αίγες.................. 91.055

Πτηνά κατοικίδια.......... 279.836
Κόνικλοι (Κουνέλια)---- 1.099

________ _)

Καρδίτσα: Δημοτ. σψαγ. γενόμενα έπί δημαρχίας Άλλαμανη

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Καρδίτσα : Ό κεντρ. δρόμος Μητροπόλεως διασχίζων τήν πόλιν
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Καρδίτσα : Μία ώραία όσον καί γραφική δποψις της πόλεως

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Καρδίτσα: Συγκέντρωσις χωρικών είς τήν έδδομαδ. άγοράν

ΠΙΝΑΞ Ζ'.
έμφαίνων τήν παραγωγήν ζώων, κατοικίδιων πτηνών κλπ. 
καί τήν άξίαν της παραγωγής έν τή ’Επαρχία Καρδίτσης 

κατά τό έτος 1937.

Άριθ.
Αμελγο-
μένων

Γ άλα Τυρός σκληρός
Είδη Ζώων 'Ολική 

παραγωγή 
είς μετρικ. 
σιατήρας

'Ολική 
άξία είς 
Δραχμάς |

'Ολική 
παραγωγή 
είς μετρικ. 
στατήρας

'Ολική 
άξία είς 
Δραχμάς

Αγελάδες 7.602 19.751 9.720.020: 502 811000
Βούβαλοι 914 3.463 1.874.460 91 141.370
Πρόβατα. 173.645 23 37011.338.650 10.351 17 647 160
Αίγες . . . 54759 17 293 7.676.560 1.085 1.615.250

Σύνολον 
L 1

236.920 63.882 29.609.690 12.029 20.214.780

"Αριθ.
Αμελγο-
μένων

Τυρός μαλακός Βούτυρον
Είδη Ζώων 'Ολική 

παραγωγή 
είς μετρικ. 
στατήρας

'Ολική 
άξία είς 
Δραχμάς

'Ολική 
παραγωγή 
είς μετρικ. 
στατήρασ

'Ολική 
άξια είς 
Δραχμάς

Αγελάδες 7.602 172 395.700 580 2.339.660
Βούβαλοι 914 66 145.740 131 535.000
Πρόβατα. 173.645 3.582 6.980.790 1.305 5.612.125
Αίγες . . . 54.759 222 498.750 997 3.709.500

Σύνολον 63.882 4.042 8.020.980 3.013 12.196.285
_ι

Μέλι Κηρός
Κυψέλαι Άριθ.

κυψελών
'Ολική 

παραγωγή 
είς μετρικ. 
στατήρας

'Ολική 
άξία είς 
Δραχμάς

•Ολική 
παραγωγή 
είς μετρικ. 
στατήρας

'Ολική 
άξια είς 
Δραχμάς

Έγχώριαι*ί 16.742 619 877.855 62 309.245
Εύρωπαϊκ.* 357 42 73.080 2 11.520

Σύνολον 17.099 661 950.935 64 320.765
J

|
Έ Ρ 1 Ο V

Είδη Ζ ώ ω ν 'Ολική παραγωγή 
είς μετρικούς 

στατήρας.
'Ολική άξία είς 

Δραχμάς

Πρόβατα. . 2.661 7.755.320
Αίγες. . . . 386 1.181.005

Σύνολον 3.047 8.936.325

Εις δωδεκάδας 'Ολική άξία είς Δραχ.

Ώά........... 1.087.320 12.175.080

ΠΙΝΑΞΞ Η'.
όνομαστικός των διατελεσάντων Δημάρχων καί Προέ 

δρων έν τη κωμοπόλει Σοφάδων.
Γ .

.CD

<<
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ

Π
ΙΔΙΟΤΗΣ ή ΑΞΙΩΜΑ

1 Ίωάν. Πέτσας...................... Δήμαρχος 1882-1886
2 Κωνστ. Πώποτας ............ » 1886- 1895
3 Θεόδ. ’Αναγνωστόπουλος > 1896-1900
4 Εύάνγ· Κ. Πώποτας ... . » 19C0-1912
5 Δηυήτρ. Ίατρίδης.............. Πρόεδρ. Κοινότ. 1914
6 Χρηστός Ζουρναντζής.... » » 1916
7 Βασίλ. Κολύβας .............. » > 1917
8 Γεωργ. Κ Δάλλας............ » * 1918
9 Βησσαρ. Μπουμπάρας ... > > 1919 1925

10 Κωνστ. Νασιακος.............. » » 1926
11 Μιλτ. Βέος.......................... » » 1927
12 Κωνστ. Φιλίππου.............. » » 1928
13 Ιωάν. Κούνουπας ............ » 1929-1930
14 Βασίλ. Ζουρναντζής........ * » 1931-1933
15

L·
Βασίλ. Καραδημος.......... > 1934

__
* *Εκ των 16.742 κυψελών, των 1.629 ή παραγωγή κατεστράφη ύπό και

ρικών μεταβολών, άσθενειών καί διαφόρων άλλων αιτιών, έκ δέ τών εύ- 
ρωπαΐκών ή παραγωγή 115.

238 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:30 EEST - 34.211.113.242



όνομαστικός των διατελεσάντων Προέδρων τής Κοινότη- 
τος Φιλίας άπό τό έτος 1914 μέχρι 12 ’Ιανουάριου 1935.

ΠΙΝΑΞ θ'.

• φ U-T -<ο α
<ί

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ!!
νΕτη είς ά 
διετέλεσεν 
Πρόεδρος

1 t Κεφαλδς ’Απόστολος ............................... 1914
2 Άϊδώνης Δημήτριος ................................. 1915
3 t Γκολφίνόπουλος Ευθύμιος.................... 1916
4 "Εξαρχος Δημήτριος.............. ........ . 1917
5 Καρογκίτζης θωμά................................... 1918
6 Τριαντάφυλλου Γεώργιος.................... 1919
7 Καρογκίτζης θωμάς .............................. 1920
8 t Κουτσιοργίτσας ’Αρσένιος .................. 1921
9 t Κεφαλδς ’Απόστολος ............................. 1922

10 Καρογκίτζης θωμδς................................. 1923
» » ................................. 1924
> » ............................... 1925

11 Παπδς Φίλιππος......................................... 1926
12 Άϊδώνης Δημήτριος ............................... 1927
13 Γκολτένης Δημήτριος............................... 1928
14 Καρονέσιος ............................... 1929
15 Γκονέτης Δημήτριος ............................... 1930
16 Καρονέσιος Πέτρος .............................. 1931 - 1932
17 Τσιανεβάρης Πέτρος................................ 1932 - 1933
18 Καρογκίτζης Παναγιώτης...................... 1934
19 Κεφαλδς ’Αθανάσιος............................... 1935

ΠΙΝΑΞ I'.
έμφαίνων τούς διατελέσαντας Προέδρους τής Κοινότητος 

Γελάνθης, τέως Δήμου Ίθώμης.
Γ .

• ® <JlT Q.
s.<

Όνοματεπώνυμον 
διατελεσάντων Προέδρων

Χρονολογία
καθ’ ήν Παρατηρήσεις

Πρόεδρος

1 Γεώργιος Κ. Τσιοόμας ... 1914-16 · -
2 Γεώργ. Δ. Άγγελόπουλος 1916-17-19-25 j
3 Ευάγγελος Άθ. Γάκιας . 1917-18 ,§<§°
4 Αντώνιος Κ. Τρίμμης---- 1919-29
5 ’Ιωάννης Ν. Κουτέλας .. . 1920-22 £ _
6 Χρηστός Άπ. Άνδρέου . . 1926-27
7 Στέφανος Π. Γκοόμας.... 1928-29
8 Χρηστός Εύαγγ. Μανίκας. 1929 30-33 >
9 ΉλΙας Άναστ. Κουτέλας . 1930- 31

1931- 3210 Βασίλ. Ε. Γεωργούλας.. .
11 Δημήτριος Άθ Μπαντής . 1932-33 -ο ρ
12 Αθανάσιος Γ. Γάκιας... . 1934 β ο °
13

L
Νικόλ. Δ. Μακρυγιάννης . 1935 ^ χ

J

ΠΙΝΑΞ ΙΑ'.
έμφαίνων τα υπάρχοντα ζώα έν τή περιφερεία Καρδίτσης 

κατά τό έτος 1933 — 1934.
Γ Παραγωγή είς όκάδας “I

Είδη Ζώων ’Αριθμός
αύτών

>Οα.DΗΟΟC0 Τυ
ρό

ς

1
0 
α 

IU 
1 *

*5
α •ω

<S«Οα.CT)έ

"Ιπποι.................. 11.200
Βόες.................... 12.800
Αγελάδες......... 13.700
Ήμίονοι............. 2.600
Όνοι....................
Βούβαλοι ... .

12.000
2.300

12
0 

00
0 οο(Ν

ΙΟ § 00

ο
8
in

mIDΓ"-

Αίγες ................ . 102.000 In OJ in
Πρόβατα......... . 250.000
Χοίροι................ 16.800
’Ορνιθοειδή... . . 198.800
Κόνικλοι........... 1.800
Κυψέλαι ......... 8.500

Καρδίτσα : Ή πιό γραφική καί ώραία συνοικία τής πόλεως

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Καρδίτσα . ΟΙ έκ των πέριξ χωρίων χωρικοί είς τήν άγοράν
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
Έγεννήθη τό 1897 είς Μορφοβούνι των Άγράφων. Τό καλλιτεχνικόν 
του ταλέντον έζεδηλώβη άπό μικράς ήλικίας καί κατά τό 1914 κατώρ- 
Θωσε νά έγγραφή είς τόν Στολήν Καλών Τεχνών, άπό τήν όποιαν 
έζήλθε μετά έπταετίαν αριστευσας είς δλας τάς τάζεις. Έξέβεσεν 
£ργα του είς διαφόρους έκθέσεις καί μετέβη είς Νέαν Ύόρκην, Παρι 
οίους καί Λονδινον, ιταρακολουθήσας τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν. 
’Έργα του ήγοράσθησαν παρ’ Ιδιωτών καί άπό διάφορα υπουργεία 
και δήμους. Οί διαπρεπέστεροι κριτικοί “Ελληνες καί ξένοι μετά^ 
μεγάλης εύμενείας ήσχολήθησαν με τό έργον αύτόυ. "Ηδη διατελει 
καθηγητής των τεχνικών μαθημάτων είς τό Γυμνάσιον Καρδίταης.

έμφαίνων τήν καλλιεργηθείσαν εκτασιν και άπόδοσιν 
αύτής έν τή ’Επαρχία Καρδίταης κατά τό γεωργικόν 

έτος 1933-1934.

ΠΙΝΑΞ 1Β'.

Σφραγίς τήςιίερδς Μονής Κορώνης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Στρέμ-
ματα Κα

τά
στ

ρέ
μμ

α
μέ

ση
άπ

όδ
οσ

ις

Συνολική
άπόδοσις

Σίτος............................................... 493.450 86 42.450.000
Κριθή................................................. 55.600 87 4.870.000
Βρώμη ............................................... 82.700 74 6.119.000
Σίκαλις ........................................... 1.250 59 74.000
Φακή................................................. 2.700 23 62 200
'Ερέβινθοι......................................... 6.500 60 390.000
Ρόβη .................................................... 4.650 40 186.000
Άροβόσιτος....................................... 111.550 50 5.580.000
Φασόλια έντός άραβοσίτου. .. 44.100 15 660.000

* κηπαΐα............................. 3.160 57 180.200
Σήσαμος ......................................... 40.870 20 817.000
Άσπρίστα (Νταρί)........................... 29.200 45 954.000
Γ εώμηλα........................................... 3.000 323 960.000
Κρόμμυα - Σκόρδα ....................... 4.700 430 2.150.000
Πεπόνια - Καρπούζια................... 14.100 248 3.500 000
Καπνός ........................................... 30.300 60 1.818.000
Βάμβαξ............................................... 9.325 40 373.000
Γλυκάνισος ................................. 150 15 2 200
Κεχρί................................................... 2.160 36 78 000
Λαθήρι ............................................. 600 42 25.000

"Αμπελοι ........................................... 31.000 206 6.400 000
Κύαμοι ............................................. 1.000 35 3.500

J
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ΘΕΣΣΑΛΙΚ ΑΙ ΕΝΑΥΜΑΣΙΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΣ)
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Καρδίτσα : ’Από τόν όργασμό των δημοτικών έργων της πόλεως

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Καρδίτσα : Παυσίλυπον, τό κέντρον άναψυχής της πόλεως

Καρδίτσα: Δη,μητριού Γιολδάση. ‘Αγροτική ζωή Θεσσαλίας

ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Καρδίτσα : Ψώνια χωρικών κατά τήν έδδομαδιαίαν άγοράν
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Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Ή Α. Μ. 6 Βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώργιος Β', 
άκολουθοΰμενος ύπό του ύπουργοΟ τών Εσω
τερικών κ. Ίωάννου Δουρέντη καί τής άκολου- 
θίας του, μετά τήν εις Βόλον καί Φάρσαλα με- 
τάβασίν του, έπεσκέφθη τήν Καρδίτσαν τήν 8ην 
Μαΐου 1938 ύπό τόν άκράτητον ενθουσιασμόν 
τών κατοίκων τής πόλεως. Ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης θεσσαλιώτιδος Φαναριοφερσά-

— 24° Ρ —
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ANA ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ

λων κ. 'Ιεζεκιήλ μετά τών Πολιτικών καί Στρα
τιωτικών ’Αρχών τής πόλεως έδεξιώθησαν τήν 
Α. Μ. τόν Βασιλέα Γεώργιον Β', άπονείμαν- 
τες τάς πρός τόν “Ανακτα όφειλομένας τιμάς. 
ΕΙς τάς παρατιθεμένας φωτογραφίας ή Α. Μ. 
ό Βασιλεύς Γεώργιος Β' διακρίνεται είς διαφό
ρους δεξιώσεις καί τελετάς έν μέσω τοΟ κλή
ρου καί τών επισήμων τής πόλεως Καρδίτσης.
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Καρδίτσα : Όμάς δημάρχων των τέως Δήμων τής Επαρχίας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ

Καρδίτσα: Γκαραγκοΰνες εις τάς έορτάς των ’Αθηνών 1938

Καρδίτσα : Χωρική μέ την δμορφη γιορτινή φορεσιά της

ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

Ρεντίνα : Νοτιοδυτική άποψις τής ‘Ιστορικής καί ‘Ιερας Μονής

— 240 δ —
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Καρδίτσα: Γκαραγκοΰνα μέ πολύτιμα φλωριά καί τσαπράζια

ΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΤΟΛΑΙ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Καρδίτσα: Τό ύπό τοΰ Σ°“ κ. Ιεζεκιήλ ίδρυθέν γηροκομεΐον

Μεσενικόλα : Τό ψάρεμα τής πέστροφας επί τής Μέγδοβας

ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Καρδίτσα : Καρδιτσοτοποϋλες μέ τή γραφικώτατη φορεσιά

2ήθ ε
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Παλαμας : Χορός κατά τήν πανήγυριν μέ γραφική φορεοιά

ΧΩΡΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Άθήναι: Εις τόν χορόν τοϋ Συλλόγου ή «Καρδίτσα» 1932

Καρδίτσα : Μία ώραία χρυσοποίκιλτος φορεσιά γκαραγκούνας

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ

Καρδίτσα: Τό έξοχικόν κέντρον τής πόλεως Παυσίλυπον

— 2φο στ —
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Καρδίτσα : Τύπος χωρικής μέ τήν βαρύτιμον γραφικήν στολήν

ΩΡΑΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Καρδίτσα: "Αλλη άποψις άπό τό δροσόλουστον κέντρον

Παλαμας : Χορός στήν πλατεία άπό ήλιοκαμένες χωρικές

ΧΩΡΙΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΜΑΤΑ

Καρδίτσα : Τύπος γκαραγκούνας μέ χρυσοκέντητον στολήν
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Φανάρι: Πλούσια καπνοφυτεία εις τόν κάμπον τοϋ χωρίου

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Φοα'άρι : Μία κάτοψις τής κωμοπόλεως μέ τό ιστορικόν φρούριον

ΣμόκοΦον: Τά περίφημα Ιαματικά θειούχα θεσσαλικά λουτρά

ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ

Καρδίτσα: "Ενας γραφικότατος δρόμος πρός τήν Λάρισα

— 2φο η
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Κανάλια : Κάτοψις της δυτικής πλευράς τοΰ ώραίου χωρίου

------crrMfiiM

Μουζάκι : Μία ώραία καί γραφικωτάτη άποψις τοΰ χωρίου

ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Ρεντίνα : Ιό δροσόλουστο ιστορικό χωριό των Άγραφων

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Κανάλια : Αποψις τής πιό κεντρικής συνοικίας τοΰ χωρίου
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Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κατά τήν άποτυχούσαν έξέγερσιν των 'Ελλήνων 
κατά των Τούρκων, κατά τό έτος 1601, ύπό Διονυ
σίου τοϋ Σκυλοσόφου, οΐ Τούρκοι έξεδικήθηοαν θη- 
ριωδώς τους "Ελληνας χριστιανούς. Μεταξύ δέ των 
θυμάτων τής τουρκικής έκδικήσεως υπήρξε ικαί ό 
άγιος Σεραφείμ. Δυστυχώς τά κατ’ αύτόν δέν είναι 
γνωστά έν λεπτομέρεια. Κατήγετο έκ τού χωρίου 
των Άγράφων Μπεζοΰλα, έμόνασε δ’ έν τή Μονή 
Κορώνας, ης καί ήγούμενος έχρημάτισε. Χειροτο
νηθείς μετά τό 156ο ’Αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί 
Νεοχωρίου, ήδρευσεν έν Φαναρίφ, ένθα καί αί τουρ
κικοί άρχαί τής έπαρχίας ταύτης ήδρευον. Φαί
νεται δτι κατά τάς ή μέρας τής έπαναστάσεως τού 
Διονυσίου άπουσίαζεν έκ τής έδρας του ό Σερα
φείμ, δτε δέ μετέδη έκεΐ προσεκόμισε τά συνήθη 
δώρα πρός τούς Τούρκους άρχοντας. ’Αλλά συλλη- 
φθείς ώς συνένοχος τού Διονυσίου καί συνωμότης 
κατά τού Σουλτάνου, έπιέζετο ύπό τών Τούρκων 
Γν* άρνηθή τήν χριστιανικήν πίστιν, διότι τό μεγαλύ- 
ραν έγκλημα ήδύνατό τις νά έξαγοράση παρά τών 
Τούρκων δικαστών διά τής έξωμόσεως, πολλω μάλ
λον τήν άνταρσίαν. Ό Ιερότατος Σεραφείμ ητο έν- 
τελώς άμέτοχος τής έπαναστάσεως τού Διονυσίου, 
έπομένως καί έάν ή άνταρσία κατά τού τυράννου 
έθεωρεΐτσ έγκλημα, ό Σεραφείμ ήτο άθώος. Άλλ* 
αί τύραννοι ύπέδαλον αυτόν εις ψρικτάς βασάνους 
όπως άρνηθή τήν χριστιοη/ικήν πίστιν. "Οσφ 
περισσότερον άνθίστατο ό 'Ιεράρχης τοσούτον έπι- 
μονώτεροι έγίνοντο οί βασανισταί, έως οδ διέταξαν 
Τόν άπαγχονισμόν αύτού, τή 4 Δεκεμβρίου 1601.

0 ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μεταξύ τών μεγάλων 'Αγίων τής Θεσσαλίας, οί 
όποιοι παγκοίνως έορτάζονται έν θεσσαλίςι, ήτοι 
τών 'Αγίων Σεραφείμ ’Αρχιεπισκόπου Φαναριού, 
Βησσαρίωνος ’Αρχιεπισκόπου Ααρίσης, Άχιλλείου 
’Αρχιεπισκόπου Ααρίσης, ’Αποστόλου τού Νέου 
άθλομάρτυρος έξ Αγίου Λαυρεντίου τού Πηλίου, 
συγκαταλέγεται καί ό έκ Μυριχοβου του τέως ατ\- 
μου Σιλλάνων τής έπαρχίας Καρδίτσης "Αγιος 
Δαμιανός. Ουτος ήκμασε περί τάς άρχάς τού 16ου 
αίώνοφ, μονάσας έν τή έν Άνίφ "Ορει Μονή τού 
Φιλοθέου, είτα κατήλθεν είς Θεσσαλίαν όπου έκή- 
ρυξε τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον. ΕΙτα καπέληξεν είς 
τόν έν Δημητριάδι Κισσόν κτίσας Μονήν τού Τιμίου 
Προδρόμου καί συναθροίσας καί άλλους μοναχούς 
πλησίον τής χώρας Σκλίτζάνης. Ή φήμη του διε- 
δόθη είς ολην τήν Θεσσαλίαν, δπου προεκάλεσε τήν 
προσοχήν των Τούρκων. "Ενεκα τούτου ό "Αγιος 
άνήλθεν εις τά όρεινά "Αγραφα, κατέλαβεν εις τό 
χωρίον Καρίτσα τής Εύρκηχτνίας τήν Μονήν τής 
Παναγίαο Πελεκητής καί έπί δεκαετίαν έκεί διέ- 
μεινεν, όσίως καί έναρέτως τόν βίσν διερχόμενος 
καί κηρύσσων τάς Εύαγγελικάς άληθείας. Τέλος 
περιερχόμενος τά χωρία καί κηρύττων συνελήφθη 
ύπό των Τούρκων είς τό χωρίον Βουλγαρινή έτει 
1586 έπί Σουλτάνου Σελήμ ικαί όδηγηθείς είς Λά
ρισαν ύπέσττί μαρτυρικόν θάνατον, τή 14 Φεβρουά
ριου, δτε και ή μνήμη αύτού. Ή δημοσιευόμενη· εί- 
χών άντεγράφη μερίμνη τού Σεβ. Μητροπολίτου 
θεσσοελιώτιδος κ. ’Ιεζεκιήλ έκ τής Μονής Κορώνας, 
φέρεται δέ ό "Αγιος περιβαλλόμενος «κσμποσκήνιου».
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
ΈγεννήΟη έν Καλάμαις τφ 1875. Έ- 
κάρη Μοναχός έν τη Μονή Βελανιδιάς 
χειροτονηθείς διάκονος καί ίερεύς ύπό 
τού Μεσσηνίας Μελετίου. Ύπηρέτησεν 
ώς έ^ημέριος έν Τεργέστη καί εΐτα 
ίεροκηρυξ του στρατού, μετασχών είς 
τάς έκστρατείας τής Σερβίας καί Μι
κρός ’Ασίας, ένθα καί έτραυματίσθη. 
Έτιμήθη διά πλείσ^ων παρασήμων.

Τφ 1924 προήχθη είς Μητροπολίτην 
Φαναριοφερσάλων. Ή κοινωνική δρα- 
σις του έκδηλώνεται γοργώς έν τη 
νέςχ του έπαρχίςχ. ’Εργάζεται έντατι- 
κώς διά τήν φιλανθρωπίαν. Ευαγή καί 
φιλανθρωπικά Ιδρύματα ιδρύονται τή 
πρωτοβουλία του. Τω έπροτάθη να 
προαχθή είς Μητροπολίτην Λαρίσης 
καί εΐτα Δημητριάδος καί ήρνήθη 
νά έγκαταλείψη τό ποίμνιόν του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Έκ των Ιεραρχών έκείνων, οι όποιοι διά 
τής πεφωτισμένης διοικήσεώς των καί τής 
πατρικής των άγάπης πρός τό ποίμνιόν των 
κατορθώνουν νά άποσπασουν τόν σεβασμόν 
καί τήν άγάπην των χριστιανών. Άνήρ 
μειλίχιος καί άνωτέρας άντιλήψεως, έξυπη- 
ρέτησε τήν Μητροπολιτικήν περιφέρειαν θεσ- 
σαλιώτιδος - Φαναριοφερσάλων κατά τούς 
χρόνους τής τουρκοκρατίας μέ μεγάλην δι
πλωματικότητα καί άξιοθαύ μαστόν θάρρος 
καί άλτρουΐσμόν, διακινδυνευσας πολλάκις.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ I. ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Έγεννήθη τφ 1904 έν Κοιλάμαις. Ένεγράφη 
είς τήν θεολογικήν Σχολήν του Άθήνησι 
Πανεπιστημίου, παρακολουθήσας άμα καί τά 
παιδαγωγικά είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν, 
τυχών ουτω θεολογικου καί παιδαγωγικό) 
πτυχίου. Έχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ’Αρ
χιμανδρίτης, προσληφθείς ώς Πρωτοσύγκελ- 
λος καί Ιεροκηρυξ τής Μητροπολεως Καρ- 
δίτσης, ένθα διεκρίθη διά τήν διοικητικήν 
Ικανότητα. ’Ήδη ύπηρετεΐ είς τήν Σχολήν 
Εύελπίδων. ’Επίτιμον μέλος τής Έταιρείοτς.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Έχρημάτισε Μητροπολίτης θεσσαλιώτιδος - 
Φαναριοφερσάλων κατά τήν προπολεμικήν 
περίοδον μέχρι τού 1920, ύπότε έπαθον οί 
όφθαλμοί του καί ποορητήθη του άξιώματός 
του. Έν τη δικαιοδοσίςχ του κατώρθωσε νά 
προαγάγη τόν κλήρον καί νά έξυψώση τό 
θρησκευτικόν αίσθημα παρά τη κοινωνίςχ 
τής Μητροπολιτικής του περιφερείας, δι* δ 
καί άπελάμβανε ·»εγάλης άίγάτιης καί έκτι- 
μήσεως παρά τφ ποιμνίω του. Άπέθανεν έν 
Άθήναις τό έτος 1934 είς βαθύ γήρας.

ΙΛΑΡΙΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Τήν Μητροπολιτικήν έδραν του κατέλοεβε τό 
έτος 1882. Άνήρ μέ μεγάλον σθένος καί 
έπιβολήν οδ τήν τυχούσαν, κατώρθωσε νά 
προσανατολισθή μέ τήν νέαν κατάστασιν καί 
νά ώθήση τό' ποίμνιον του πρός άνωτέρας 
κατευθύνσεις, νουθετών, διδάσκων καί έρ- 
γαζόμενος έντοτικώς ύπέρ τών σκοπών 
αύτών. * Η μεγάλη του άγάπη πρός τά 
πάτρια καί ή όξύνοια, ή όποια τόν έχαρα- 
κτήριζε, κατέστησαν τούτον άξιαγάπητον 
παρά τφ ποιμνίφ του καί τή κοινωνίςχ.
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τιωτικής Ιεραρχίας ,μέχρι του βαθμοϋ 
του Άντιστρατήγου, μέ τόν όποιον 
άπεστρατεύθη. Τω 1881 ώς Διοικητής 
μονάδος κατέλαβε τήν Δυτικήν Θεσ
σαλίαν. Διετέλεσεν άρχηγός του Γ' 
καί μετέπειτα τοϋ Β'άρχηγείου στρα
τού. Έξελέγη βουλευτής Καρδίτσης 
μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας 
καί διετέλεσε τρις 'Υπουργός των 
Στρατιωτικών. Άπέθανε τω 1898.

ΑΤΓΟΣΤΟΛΟΣ Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ _
Υιός τοϋ Γεωργίου Άλεξανδρή, ό όποιος 
εδρασεν ώς άρχηγός έπαναστατικοΰ σώμα
τος κατά τάς θεσσαλικάς έπαναστάσεις των 
1865 καί 1877 ένθα καί έτραυματίσθη. Έ- 
σπούδασε δικηγόρος είς τό έν Άθήναις Εθνι
κόν Πανεπιστήμιον καί είτα έν Ευρώπη και 
ήρχισε πολιτευόμενος άπό του 1906, χρηματί- 
σας έπί σειράν έτών βουλευτής Καρδίτσης. 
Διετέλεσεν 'Υπουργός Παιδείας, Εσωτερικών, 
Εξωτερικών καί Γεωργίας.Πρέσβυς έν Ρώμη, 
έν Βέρνη καί Βερολίνω. Συγγραφεύς πλει- 
στων άξιολόγων μελετών καί διατριβών.

ΧΡΙΣΤΟΣ I. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
Έγεννήθη τω 1871 έν Καρδίτση. Έσπούδασε 
τά νομικά είς τό Ποο/επιστήμιον Αθηνών. 
Έξελέγη Δημ. Σύμβουλος τω 1909. Τφ 1 910 
έξελέγη πληρεξούσιος είς τήν συγκληθεΐσαν 
τότε άναθεωρητικήν βουλήν. Τω 1923 έκ λέ
γεται ;βουλευτης. Τέλος είς τάς έκλογάς τοϋ 
1926 έκλέγεται βουλευτής έκ νέου καί τω 
19218 άναλαμβάνει τό ύπουργεΐον Γεωργίας 
μετοοσχών τής Οπό τόν Ζαΐμην κυβερνήσεως 
εύρέος συνασπισμού. Έπολιτεύθη κατά τήν 
τελευταίαν ΙΟετίαν ευθέως καί χρηστώς, ώστε 
νά άποτελή πρότυπον λευκοΰ πολιτευτοΰ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Έξεπαιδεύθη έν Ευρώπη, έγκύψας ιδίως είς 
τάς πολιτικάς έπιστήμας, άναγορευθείς διδά- 
κτωρ τοϋ Δικαίου του έν Μονάχω Πανεπιστη
μίου. "Ιδρυσεν έν Λαζαρίνη και Ζωγραψείςχ 
εργοστάσια σακχάρεως, όρύζρς καί βάμβα- 
κος. Έξελέγη βουλευτής Καρδίτσης τω 1910. 
Τω 1909 υπουργός Εξωτερικών καί άμα τή 
άπελευθερώσει τής ’Ηπείρου Γεν. Διοικητής. 
Τω 1914 άνέλαβε τήν άρχηγίαν του Βορειοη- 
πειρωτικοϋ άγώνος. Έξελέγη βουλευτής ’Ατ
τικής, διετέλεσε συνδιοικητής τής Έθν. Τρα- 
πέζης καί υπουργός Εξωτερικών τω 1915.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Έγεννήθη έν Άθήναις τω 1866, Κρητικής 
καταγωγής. Έσπούδασε τά νομικά είς τό έν 
Άθήναις Ποα/επιστήμιον καί τυγχάνει εις τών 
διαπρεπεστέρων νομομαθών τής Ελλάδος. 
Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν ζωήν τής χώ,ρας 
καί ήρχισε πολιτευόμενος έν Καρδίτση άπό 
τοϋ 1920, έκλεγόμενος βουλευτής τής Επαρ
χίας έπί σειράν έτών. Διετέλεσεν 'Υπουργός 
τξ> 1922, έπίσης υπουργός τών Εσωτερικών 
τω 1930. Συγγραφεύς πλείστων άξιολόγων 
διατριβών περί ’Αστικού, ‘Ποινικού καί Διοι
κητικού Δικαίου. Μέλος τής Εταιρείας μας.

ΣΓΤΥΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Υίός του Στρατάρχου Γεωργίου Κα- 
ραϊσκάκη. Έγεννήθη τώ 1826. Ήκο- 
λούθησε τό στρατιωτικόν ατάδιον καί 
έστάλη υπό τοϋ Βασιλέως "Οθωνος 
υπότροφος είς τήν έν Μονάχω στρα
τιωτικήν προπαιδευτικήν σχολήν. 
Έξήλθε τής στρατιωτικής σχολής Αί- 
γίνης τω 1 849 μέ τόν βαθμόν τοϋ άν- 
θυπασπιστοϋ, είτα άλματωδώς άνήλ- 
θεν όλους τους βαθμούς τής στρα-
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
Έκ Καρδίτσης της Θεσσαλίας, γεννηθείς τό 
έτος 1880. Έσπούδασεν Ιατρός είς τό έν 
Άθήναις Πανεπιστήμιον καί είτα έν Παρι- 
σίοις, είδικευθείς είς τήν παιδιατρικήν. 
Λόγω τής άμερίστου Αγάπης καί έκτιμή- 
σεως των συμπολιτών του, έξελέγη Δήμαρ
χος Καρδίτσης έπί δύο τετραετίας (1925 - 
1933). Έπί οημαρχίας του έγένετο ή Δημο
τική ’Αγορά τής πόλεως, έργον προκαλούν 
τήν ευγνωμοσύνην των συμπολιτών του. 
Παραλλήλως είργάσθη διά τόν έξωραΐσμόν 
καί τήν έξυγίανσιν της πόλεως Καρδίτσης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ
Έ.κ Καρδίτσης. Μετά τάς έν τή πατρίδι του 
εγκυκλίου του σπουδάς έσπούδασε τόν ια
τρικήν είς τό έν Άθήναις Εθνικόν και Κα- 
ποδιστριακόν 'Πανεπιστήμιον, έξασκεΐ δέ τό 
επάγγελμα τοΰ ιατρού έν τή πατρίδι του 
μετά μεγάλης προσοχής καί έπιμελείας. 
Τώ 1933 έξελέγη Δήμαρχος Καρδίτσης, 
διατηρών τό άξίωμα αύτό μέχρι σήμερον. 
Είργάσθη καθ’ δλην αυτήν τήν περίοδον 
μετά δράστηριότητος ύπέρ άναπτύξεως τής 
πόλεως καί έπί δημαρχίας του ήρχισαν τά 
υδραυλικά έργα καί υπονόμων έν Καρδίτση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Έκ Σοφάδων τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγικυκλίους του σπουδάς έν τή Ιδιαιτέρςχ του 
πατρίδι, έσπούδοοσεν είς τό έν Άθήναις 
Εθνικόν Πανεπιστήμιον τά νομικά. Έξή- 
σκησε τό έπάγνελμα του δικηγόρου έν Καρ
δίτση ικαί Άθήναις, ένθα έχει έγκατασταθή 
άπό έτών, λίαν έπιτυχώς. Άναμιχθείς είς 
τόν πολιτικήν ζωήν τής έπαρχίας του έξε- 
λεγη βουλευτής έπί σειράν έτων ,καί διετέ- 
λεσεν υπουργός τής Γεωργίας καί Δικαιο
σύνης έπί Κυβερνήσεως ιΠαγκάλου, διευ- 
θύνας τό ύπουργεΐον τούτο μετ’ έπιτυχίας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Έκ τής μεγάλης ,καί ιστορικής οικογέ
νειας των Λαππαίων, ή όποια προσεφερε πλεί- 
στας υπηρεσίας κατά τήν θεσσαλικήν έπανά- 
στασιν. Άνήρ δραστηριότατος ,καί μέ 
άγνά πατριωτικά αισθήματα ικατώρθωσε νά 
έπιβληθή είς τήν Κοινωνίαν Καρδίτσης 
καί νά Αγαπηθή τοσοΰτον, ώστε νά τι- 
μηθή διά του Αξιώματος του Δημάρχου, 
τό όποιον διεχειρίσθη μετ’ έπιτυχίας μεγά
λης, ώφελήσας τόν Δήμον κατά πολύ διά 
τής πατρικής καί χρηστής διοικήσεώς του. 
Άπέθανεν έν Καρδίτση είς μεγάλην ήλικίαν.

ΚΩΝΣΤ. ΤΕΡΤΙΠΗΣ
Έγεννήθη έν Στυλίδι τό έτος 1865. 
Έσπούδασε τά νομικά έν Άθήναις, 
έγκατασταθείς είς τήν Καρδίτσαν τώ 
1892, ένθα έδικηγόρευσε. Διετέλεσε 
πρόεδρος τοΟ Δημοτικού Συμβουλίου 
Καρδίτσης έπί σειράν έτών. Κατά 
MA'ioV του 1915 έςελέγη ,βουλευτής 
του Νομού Τρικκάλων καί είτα τώ 
1920. Τόν Μάρτιον του 1921 έγένετο 
υπουργός Γεωργίας. Έκ τών σπου-

δαιοτέρων νομοθετημάτων αυτού ύπήρ- 
ξεν ό Αγροτικός νομος ό όποιος έθεω- 
,ρήθη ό ριζοσπαστικότερος τών τοιού- 
των νομοθετημάτων. Τόν Αύγουστον 
τού 1924 άπέθανεν έν Καρδίτση ικη- 
δευθείς δημοσία δαπάνη. Μία τών 
μεγαλειτέρων όδών τής Καρδίτσης 
ώνομάσθη όδός Κωνστ. Τερτίπη, είς 
φόρον ευγνωμοσύνης διά τάς πρός 
τήν πόλιν ταύτην ύπηρεσίας του.
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΣΑΤΤΙΔΗΣ
Έκ Ρεντίνης των Άγράφων. Άνθυπολοχα- 
γός άπό τό έτος 1906.'Ως ύπολοχαγός, λοχα
γός, ταγματάρχης ικαί άντισυνταγματάρχης 
έλαβε μέρος εις τας έκστρατείας 1912-1922, 
ήτοι έλληνοτουρκικήν, έλληνοβουλγαρικήν, 
συμααχικήν, Ούκρανίας, Μ. * Ασίας, ώς διοι
κητής λόχου, τάγματος καί έπιτελάρχης 11 
Μεραρχίας. Μετά τους πολέμους προαχθείς 
εις συντ)ρχην, ύποστράτηγον καί άντιστρά- 
τηγον διετέλεσεν έπιτελάρχης Σώματος Στρ., 
άρχηγός ΠεζικοΟ, Μέραρχος, Επιθεωρητής 
ΠεςικοΟ, ΰπαρχηγός Γ. Ε. Σ . .Διοικητής Σ. Σ .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΗΣ
Έγεννήθη έν Μεσενικόλςι Καρδίτσης τφ 1880. 
Νεαρώτατος έλαβε μέρος εις τους Μακεδονι
κούς άγώνας, κατ' άρχάς .μεν ώς διευθυντής 
τών Σχολών Δράμας, ειτα δέ ώς άρχηγός 
τής στρατιάς τής ’Ανατολικής Μακεδονίας 
υπό τό ψευδώνυάον Καπετάν Τσιάρας. Εις 
τούς Βαλκανικούς πολέμους τοΰ 1912-13 
έλαβε μέρος ώς ύπολοχαγός του πυροβολικού. 
Κατά τόν Εύρωπαΐκόν πόλεμον έλαβε μέρος 
ώς Διοικητής Συντάγματος Πυροβολικού. 
Έν Καβάλλςι έτιμήθη διά του άξιώματος 
του βουλευτου. Άπεστρατεύθη ύποστράτηγος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΤΙΤΓΗΣ
Έγεννήθη έν Στυλίδι τό έτος 1847. 
Μετά τα έγκύκλια μαθήματά του κα- 
τετάγη εις τόν στρατόν. Κατά τήν 
έπανάστασιν του 1878, έπιλοχίας ών, 
ένκατέλειψε τάς τάξεις του στρατού 
μέ τάς ιστορικός λέξεις «εΐυαι άπο- 
στάτης, ιιή μέ πλησιάση κάνεις καί θά 
μείνω να ύπερασπίσω τους άδελφούς 
μου» καί σχηματίσας μετά τοΟ Γεωργ. 
Ααΐου σώμα έθελοντών, εισέβαλε ν εις

Θεσσαλίαν καί έδωσε τάς μάχας εις 
Σέκλιζαν καί Ματαράγγαν, ας διε- 
ξήγαγε μετά μεγάλης στρατηγικής 
έπιτυχίας. Μετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας έγένετο άξιωματικός καί 
έξελέγετο βουλευτής Καρδίτσης έπί 
σειράν έτών. ’Έλαβε μέρος εις τόν 
πόλεμον του 1897 ώς ταγματάρχης, 
διακριθείς εις τήν μάχην τοΟ Δο- 
ιιοκου. Άπέθανε Σ υνταγματάρχης.

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΖΑΧΑΡΑΚΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη τώ 1861 έν Καροπλεσίω τών 
Άγράφων. ιΠερατώσας τήν έγκύκλιον παίδευ- 
σιν έν ΛαμΙ<? κατετάγη εις τό ’Ιππικόν. 
Έξελθών έκ τής Στρατ. Σχολής Ύπαξ)κών 
διέπρεψεν έν τω δπλω του. Κατά τόν Βαλ
κανικόν πόλεμον του 1912 διοικητής του 1ου 
Συντ.'Ιππικού, έσχε τήν τιμητικήν διάκρισιν 
νά τώ έκφροοσθή υπό του Διαδόχου Κωνσταν
τίνου' εύαρέσκεία διότι «κατά την κατάληψιν 
τής Φλωρίνης έδρασε μετά πρωτοβουλίας, 
τόλμης καί άποφασιστικότητος», αίχμαλωτί- 
σας 4500 Τούρκους καί 22 πυροβόλα έχθρικά.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ
Έκ Παλαμά- Καρδίτσης.Έξήλθε τής Σ τρ. Σ χ. 
Ύπαξιωματικών ώς άνθυπολοχαγός τώ 1912. 
Μετέσχε τών πολέμων του 1912 - 1913, ένθα 
έτραυματίσθη σοβαρώς εις τήν μάχην του 
Λαχανά. "Ελαβε μέρος εις τό Μακώονικόν 
μέτωπον τώ 1916 - 1 7. Διοικών τάγμα έπετέθη 
καί κατέλαβε τό Ραβινέ λαβών πολλαπλά 
τραύματα. Μετέσχε του Μικρασιατικού άγώ- 
νος ως Διοικητής του 26ου Συν)τος τής Με
ραρχίας Σμύρ\ής, ώς καί κατά τήν κατά
ληψιν τής Ανατολικής Θράκης. Άπεστρα- 
τεύθη ύποστράτηγος. Μέλος τής Εταιρείας.
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NJKOXXOC riWCTHfXC
ANTICTfATHTOC

«... ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΘΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΕΠΙ 
ΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΖΗΤΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. ΒΑΘΥΤΑΤΑ, ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΕ
ΛΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝ Ε ΙΔΗ Σ ΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΟΙ ΚΟΔΟΜ ΗΘΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ...»
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: fH δημοσίευσις των φωτογραφιών του Στρατηγού κ. Νικολάου Πλαστήρα 
είχεν άπαγορευθεΐ Οπό τής λογοκρισίας κατά τήν έκτύπωσιν του παρόντος Πανηγυρικού 
Λευκώματος των «θεσσαλικών Χρονικών».
νΗδη, ή Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών θεσσαλών, άποτίουσα φόρον τιμής 
προς τόν σεμνόν καί αγνόν πατριώτην μας, δημοσιεύει ταυτας εις τήν β' καί γ' χιλιάδα 
του Πανηγυρικού Λευκώματος τών «θεσσαλικών Χρονικών», τό όποιον έκρατήθη πρός 
τούτο άσύνθετον. 20 Μαρτίου 1945. Σ. Κ. Β.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΙΤΤΗΣ
Έγεννήθη έν Στυλίδι τω 1863. Τφ 1882 
είσήλθεν εις τήν Σχολήν Ύπαξιωματικών. Είς 
τον -πόλεμον του 1897 έλαβε μέρος ώς ύπο- 
λοχαγός τοϋ 4ου Πεζ. Συντάγματος. Επίσης 
είς τούς Βαλκανικούς πολέμους έλαβε μέρος 
εις τάς μάχας Αικατερίνης, ποταμού Λυδίου, 
Άετορράχης, Ίωαννίνων, Καρατζάνη καί 
υψωμάτων Γιουβέζνας. Έκεϊ έδέχθη άντεπί- 
θεσιν των Βουλγάρων, τήν όποιαν καί άπέ- 
•κρουσε, τροτυματισθείς σοβαρως είς τό στή
θος. Λόγω τού βαρέος τραύματος έτέθη είς 
πολεμικήν διαθεσιμότητα ώς υποστράτηγος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥΣ >■
Έγεννήθη έν Ρεντίνη, άδελφός τού άντιστρ. 
Ν. Σ πυροπούλου, διατηρήσας τό άρχαίον 
όνομα τής οικογένειας του. * Εξήλθε τού 
Στρατιωτικού Σχολείου Ύπαξιωματικών μέ 
τον βαθμόν τού άνθυπολοχαγού τό έτος 
1912. Κατά τόν Βαλκανικόν πόλεμον διηυ- 
θυνε τό Γραφεΐον έπιχειρήσεων I Μεραρχίας. 
Μετέσχε τής έκστρατειας τής Ούκρανίας.Άπό 
τού 1912 - 1922 μετέσχεν άνελλιπώς όλων 
των πολέμων καί έκστρατειών. Διετέλεσεν 
έπιτελάρχης IV Μεραρχίας καί ύπουργός 
Γενικ. Διοικητής Κρήτης. Νύν υποστράτηγος.

< ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη τφ 1883 είς Έλληνόπυργαν Καρ- 
δίτσης.Άπεφοίτησε τής Σ. Σχ. Ύπαξ)κών τφ 
1909. Μετέσχεν όλων των έκστρατειών. ‘Ως 
άντισυνταγματάρχης διετέλεσεν έπιτελάρχης 
τής Μεραρχίας Σ μύρνης κατά τήν κατάληψιν 
της Προύσης καί της Άνατολ. Θράκης καί 
διοικητής τού 14ου Πεζ. Συν)τος κατά τάς 
έπιχειρήσεις Σαγγαρίου - Άγκυρας. Έτραυ- 
ματισθη τφ 1912 και τφ 1922. Έξεπαιδεύθη 
είς Γοελλίαν. Συνέγραψε διαφόρους στρατ. με- 
λέτας καί έτιμήθη μέ πλεΐστα παράσημα."Ηδη 
άντ)τηγος έ.ά., διετέλεσε Διοικ. Σ χ.Πολέμου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
Έγεννήθη έν Φαναρίω Καρδίτσης τής Θεσσα
λίας τό έτος 1870. Ήκολούθησε τό στρατιω
τικόν στάδιον καί είσήλθεν εις τήν Σχολήν 
των Ύπαξιωματικών έςελθών άνθυπολοχαγός 
τό έτος 1902. Εΐτα άλματωδώς άνηλθεν 
όλους τούς βαθμούς τής στρατιωτικής Ιεραρ
χίας μέχρι τού βαθμού τού υποστρατήγου. 
’Έλαβε μέρος είς όλους τούς πολέμους, οια- 
κριθείς διά τό θάρρος του, τήν σύνεσιν καί 
τήν μεγάλην του ψυχραιμίαν. Έτιμήθη διά 
πλείστων παρασήμων λόγω των έξαιρετικών 
ύπηρεσιών άς προσέφερεν εις τήν πατρίδα του.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ

Έκ των προυχόντων τής πόλεως, τιμη
θείς ύπό του λαού διά τής έκλογής του 
είς Άζα (δικαστήν) έπί τουρκοκρατίας. 
Οί συμπολΐται του έκτιμώντες τάς άρε- 
τάς μέ τάς όποιας ήτο προικισμένος 
έξέλεξαν τούτον βουλευτήν τό έτος 1881. 
‘Ως βουλευτής ήγωνίσθη διά τό συμ
φέρον τής έπαρχίας του καί έξυπηρέτησε 
τους συμπολίτας του ποικιλοτρόπως, 
άφήσας τάς άρίστας των άναμνήσεων.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ
Κατήγετο έξ Άγράφων του Δήμου Νε- 
δρουπόλεως, γεννηθείς έν Καρδίτση. 
Έσπουδασεν ιατρός εις τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον καί διεκρίνετο διάτήνάφι- 
λοκέρδειάν του. "Εδρασε ποικιλοτρόπως 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του 
κινδυνευσας καί αυτήν τήν ζωήν του. 
Μετά τήν προσάρτησιν της Θεσσαλίας 
έξελέγη βουλευτής Καρδίτσης προσφέρων 
τάς υπηρεσίας του.Άπέθανε τό έτος 1936.

ΚΙΜΩΝ ΒΕΛΛΙΝΗΣ
'Εκ Ναυπλίου, έγκατασταθείς είς Καο- 
δίτσαν. ’Εκ των διαπρεπεστέρων δικηγό
ρων τής πόλεως, σπουδάσας τά νομικά είς 
τό έν Άθήναις Εθνικόν Πανεπιστήμιο,ν. 
Έχρη μάτισε πρόεδρος τοΟ α' Δημοτικού 
Συμβουλίου μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Θεσσαλίας, συντελέσας είς τήν ΐδρυσιν 
του Γυμνασίου Καρδίτσης. Διετέλεσεν έπί 
άειράν έτών Βουλευτής έπαρχίας Καρ- 
δίτσης, έκπροσωπήσας αυτήν έπαξίως.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΜΠΑΚΑΣ
Έκ των άριστων πολιτικών τής ’Επαρ
χίας Καρδίτσης έκ τής όποιας καί κατή
γετο. Τό άκέραιον του χαρακτήρος του 
καί ό μεγάλος του πατριωτισμός κατέ
στησαν τούτον δημοφιλή καί άγαπητόν 
παρά χή κοινωνία Καρδίτσης δΓ δ καί 
έξέλεξαν τούτον βουλευτήν τής έπαρχίας 
άπό του 1881 καί μετέπειτα έπί ποΑΑάς 
δουλευτικάς περιόδους. ’Εξυπηρέτησε 
ποικιλοτρόπως τα κοινά τής Έπαρχίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ
Έκ τής μεγάλης οίκογενείας των Άγρά- 
φων. Υιός του άπαγχονισθέντος έν Κων- 
σταντινουπόλει ύπό των Τούρκων Ίωάν- 
νου Ζωγλοπίτη διά τάς ύπέρ έλευθερίας 
ένερνείας του. Έχρημάτισεν άξιωματικός 
του Τουρκικού στρατού πρό τής προσαρ- 
τήσεως τής Θεσσαλίας. Μετά τήν προσάρ- 
τησιν τής Θεσσαλίας έξελέγη βουλευ
τής Καρδίτσης έπανειλημμένως καί έν- 
διεφέρθη διά τά κοινά τής Έπαρχίας.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ
Έκ των άρίστων πολιτευομένων τής έπαρ
χίας Καρδίτσης, ,κατώρθωσε διά τοΟ εύ- 
θέος χαρακτήρος του καί τής είλικρινοΟς 
πολιτικής του νά έπιδληθή παρά τή κοι
νωνία τής Καρδίτσης καί νά καταστή έκ 
των άξιαγοοπητοτέρων πολιτικών αυτής. 
Έτιμήθη διά τής έκλογής του ώς βουλευ- 
τοΰ τής έπαρχίας Καρδίτσης. Οί συμπολΐ- 
ται του άναπολουν τήν χρηστήν έξά- 
σκησιν του βουλευτικού του άξιώματος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ένδιεφέρθη διά τά κοινά δι’ δ καί έξε
λέγη βουλευτής τής Έπαρχίας Καρδίτσης 
κατά τήν Α' Αναθεωρητικήν Βουλήν 
1910. ‘Η όλιγο^χρόνιος θητεία του είς τό 
βουλευτικόν άξιωμα υπήρξε κατά πολύ 
έξυπηρετική διά τήν Επαρχίαν ικαί ιδίως 
διά τούς συμπολίτας του. τούς όποιους 
μετά μεγάλης προθυμίας έξυπηρέτησε 
ποικιλοτρόπως δι’δ καί οί συμπολΐται του 
μετ’ ευγνωμοσύνης ένθυμουνται αυτόν.

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη τώ 1873 έν Καταφυγίφ τών 
Άγράφων. Άπό τών πρώτων χρόνων τής 
έν Καοδίτση δικηγορίας του ήρξατο άγω
ν ιζόμενος υπέρ τών λαϊκών έλευθεριών, 
τής άποτινάξεως του κολληγικου ζυγού 
των πεδινών άγροτών, ικαί τής άναγνω- 
ρίσεως, ώς κοινοτικών, τών δασών τών 
όρεινών χωρίων. Έξελέγη έπανειλημμέ- 
νως βουλευτής Καρδίτσης, έν τώ Κοινο- 
δουλιω ύπερημύνθη δλων τών ζητημάτων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ
Έγεννήθη έν Παραπρασταίνη τής Καρ
δίτσης τώ 1876. Έσπούδασε τά νομικά. 
Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν τής 
έπαρχίας ήγωνίσθη μετά σθένους διά τά 
δίκαια τών άγροτών. Έξελέγη έπί σει
ράν έτών βουλευτής, άγωνισθείς σθενα- 
ρώς έν τώ Κοινοδουλίω διά τά συμφέ
ροντα ^τής έπαρχίας του καί ιδίως τών 
άγροτών. Κατά τάς τελευταίας γερουσια- 
στικάς έκλογάς έξελέγη γερουσιαστής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
Έκ Καρδίτσης, υιός του Δημάρχου Χρ. 
Λάππα καί άδελφός του Δημάρχου 
Στεργίου Λάππα. Διετέλεσεν άστυνό- 
μος καί άνεμί^θη είς τήν πολιτικήν 
κίνησιν, έκλεγεις κατ’ άρχάς Δήμαρ
χος τής πόλεως Καρδίτσης καί είτα 
βουλευτής, προσενεγκών πλείστας υπη
ρεσίας διά τής χρηστής μέν διοικήσεως 
ώς Δήμαρχος, δια τής μεγάλης του, δέ 
έπιρροής καί ώς βουλευτής τήςΈπαρχίας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Έγγονος του στρατάρχου Καραΐσκάκη, 
γεννηθείς έν Άθήναις τω 1876. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς είσήλθεν εις τήν 
Στρ. Σχολήν έξελθών τω 1897 άνθυπολο- 
χαγός. Κατά τό 1906 έξελέγη βουλευτής 
Καρδίτσης «αί τω 1909 έλαβε μέρος εις 
τήν Έπανάστασιν του Γουδί. ’Ηγωνίσθη 
διά τήν άποκατάστασιν των dry ροτών 
Θεσσαλίας καί τώ 1910 έξελέγη πληρε
ξούσιος τής A''Αναθεωρητικής Βουλής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΑΛΙΟΤΤΟΥΛΟΣ
Κατήγετο έκ Ζαγορίου τής 'Ηπείρου, υΙός 
τοΰ Δημάρχου τοΰ τέως Δήμου Ταμασίου 
Κωνσταντίνου Μαλιοπούλου. Έσπούδασε 
νομικά είς τό έν Άθήναις ’Εθνικόν καί 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον καί έξή- 
σκησε τό έπάγγελμα τοΰ δικηγόρου έν 
Καρδίτση. Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν 
κίνησιν έξελέγη .βουλευτής τής ’Επαρχίας 
Καρδίτσης. ‘Ίδρυσε τό Μαλιοπούλειον 
Άσυλον έν τή ένορία Κυψέλης ’Αθηνών.

ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Μεσενικόλςι τής Καρδίτσης 
τφ 1874. Έσπουδασε δικηγόρος καί έξη- 
σκησε τό έπάγγελμα έν Καρδίτση. Έξε
λέγη βουλευτής κατά τάς έκλογάς τοΰ 
1930. Διετέλεσεν έπί σειράν έτών μέχρι 
του θανάτου του έναλλάξ Πρόεδρος καί 
Γεν. Γροομ. του Δικηγορικού Συλλόγου, 
άπό δέ του 1924 Νομικός Σύμβουλος τής 
Έθν. Τραπέζης καί τής Εταιρείας τών 
θεσ. Σιδηροδρόμων. ‘Απέθανε τφ*1932.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
Έκ τών πολιτικών τής νέας έποψής μετά 
τήν έπανάστασιν του Γουδί τοΰ 1909. 
Έξελέγη βουλευτής κατά τάς βουλευτι
κός περιόδους Α'άναθεωρητ. 1910, Β' 
άναθεωρ: 1910 ,καί Γ' Έθνοσυνέλ. 1920 
Έν τφ προσώπφ τούτου οί άγρόται ώς 
καί δλοι οί συμπολϊται του εδρον τόν ει
λικρινή προστάτην των.’Ηγωνίσθη μέ δλας 
του τάς δυνάμεις διά τήν έξυπηρέτησιν τών 
γενικωτέρων συμφερόντων τής ’Επαρχίας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
Έκ Καρδίτσης. Μετά τήν άποπεράτωσιν 
τών έγκυκλίων του σπουδών, έσπούδασεν 
είς τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον τήν Ια
τρικήν καί έξήσκησε τό έπάγγελμα τοΰ 
ίατροΰ έν Καρδίτση, έπιτυχώς. ΟΙ συμπο- 
λΐται του, λόγω των μεγάλων του προ
σόντων, έτΟυησάν τοΰτον έπανειλημμένως 
διά τής ψήφου των, έκλέξαντες αυτόν 
βουλευτήν ^τής Επαρχίας Καρδίτσης έπί 
σειράν έτών. Άπέθανε τό έτος 1927.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ
Έκ Παλαμά Καρδίτσης, γεννηθείς τφ 
1877. Έσπούδασε τήν Ιατρικήν καί έξα- 
σκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ ίατροΰ. Είργάσθη 
σθεναρώς διά τήν άποκατάστασιν τών 
άγ ροτών καί έλαβε μέρος είς τήν μεγά- 
λην έπιτροπήν ήτις έστάλτ^ είς Αθήνας 
κατά τήν έπανάστασιν του 1909, διά 
τήν έπίλυσιν του άγροτικοΰ ζητήματος. 
Έξελέγη βουλευτής τφ 1910 καί διετέ- 
λεσε πρόεδρος τής Κοινότητος Παλαμά.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Παλαμά τής Καρδίτσης. Δικηγόρος 
καί συμβολαιογράφος Αθηνών, έξελέγη 
βουλευτής άγροτικός τφ 1910. Πρόεδρος 
τοΰ Γεωργ. Συλλόγου Καρδίτσης 1912- 
1915. Έκ τών πρωτεργατών τών άπό τοΰ 
1909 άγωνισθέντων ύπέρ τής άποκατα- 
στάσεως τών άκτη μόνων καλλιεργητών 
Θεσσαλίας δι’ άναγκαστικής άπαλλοτριώ- 
σεως. Άντιπρ. Δημοτ. Συμβουλίου τοΰ 
Δήμου Καρδίτσης.Άπέθανε τό έτος 1936.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Έγεννήθη έν Φαναρίφ τής Καρδίτσης 
κατά τό έτος 1877. Δικηγόρος έκ τών 
διαπρεπεστέρων. Έξελέγη πληρεξούσιος 
τής Επαρχίας Καρδίτσης κατά τήν Δ' 
Συντακτικήν Συνέλευσιν τών Ελλήνων 
1926, έκλεγείς έκτός Συνδυασμοΰ. Έξε
λέγη πολλάκις πρόεδρος τοΰ δικηγ. Συλλό
γου Καρδίτσης καί διά τής ψήφου τών αε- 
λών καί άριστίνδην ύπό τοΰ Έφετείου λα- 
ρίσης, κατέχων τό άξίωμα καί σήμερον.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΦΦΑΣ
Έκ τής γνωστής οίκογενείας Κόφφα έν 
Καρδίτση, ήτις διά τών έντίμων τραπεζι
τικών έργασιών κατέστη πανθεσσαλικως 
γνωστή. Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν τής 
Επαρχίας καί έξελέγη βουλευτής τοΰ 
Νομού Τρικκάλων τό έτος 1915. Καίτοι 
άπό έτών είναι έγκατέστη μένος έν Θεσ
σαλονίκη δέν έπαυσεν Ενδιαφερόμενος 
διά τους συμπατριώτας του καί τήν 
έν γένει πρόοδον τής έπαρχίας του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Μαυρομματίου τής Καρδίτσης. Έκ 
τής οίκογενείας ήτις πολλάκις έδρασε 
κατά τους άπελευθερωτικούς άγώνας τής 
Θεσσαλίας. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς έν τή Καρδίτση, έσπούδασεν είς 
τό έν Άθήνάις Πανεπιστήμιον τήν Ιατρι
κήν. Έξασκεΐ ήδη τό έπάγγελμα τοΰ ία
τροΰ έπιτυχώς. Διετέλεσε Δήμαρχος τοΰ 
τέως Δήμου Γόμφων καί βουλευτής κατά 
τήν βουλευτικήν περίοδον τού έτους 1920.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΠΑΛΑΣ
Έγεννήθη έν Καΐτση Ταμασίου της Καρ 
δίτσης τω 1850. Μετά τάς έγκυκλίους 
του οτιουδάς, έσπούδασε τήν ιατρικήν εις 
τό έν Άθήναιις Πανεπιστήμιον καί έξή- 
σ.κηοε τό έπόγγελμα τούτο μετά μεγάλης 
έπιτυχίας. Κατά τήν έπανάστασιν του 
1878 έλαβε μέρος ύπό τάς διαταγάς του 
άειμνήστου Δ. Τεοτίπη. Λόγω των προ
σόδων του έτιμήθη υιά τού άξιωυατος 
του βουλευτοΰ. Άπέθανε τό έτος 1926.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΙός του έκ τών άγωνιστών τής έπανα- 
στάσεως τοΟ 1878 Δημητρίου θανοπού- 
λου. ’Ακολουθών τό παράδειγμα τής οί- 
κογενείας του άνεμίχθη είς τήν άγροτι- 
κήν καί πολιτικήν κίνησιν τής έπαρχίας 
Καρδίτσης, έξελέγη κατ’ έπανάληψιν βου
λευτής. Ώς βουλευτής καί ώς Γεν. Γραμ. 
του 'Υπουργείου τής Γεωργίας, συνέβαλε 
διά τήν κατάργηοιν τών τσιφλικίων καί 
μυρίας άλλας προσέφερεν υπηρεσίας.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π Α ΠΑΠΟΣΤΟΛΟ Υ
Έκ Καναλίων τής Καρδίτσης, γεννηθείς 
είς Καρύτσαν τής Ευρυτανίας τώ 1854. 
Έσπούδασε τήν ιατρικήν είς τό έν Άθή- 
ναις Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανε- 
πιστήμιον καί ιμετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας έπανήλθεν εις Κανάλια, ένθα 
έξήσκησε τό έπάγνελμα του Ιατρού. Άνα- 
μιχθείς εις τήν πολιτικήν έξελέγη Δήμαρ
χος τοΟ Δήμου Ί/θώμης καί Βουλευτής. 
Άπέθανε πάμπτωχος έν’Αθήναις τώ 1903.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Έγεννήθη είς Κανάλια τής Θεσσαλίας 
τώ 1870. Έσπούδασε τά νουικά είς τό έν 
Άθήναις Πανεπιστήμιον. Άναμιχθείς είς 
τήν πολιτικήν έξελέγετο βουλευτής Καρ
δίτσης μέχρι τοΟ 1922. ’Ηγωνίσθη διά τό 
άγροτικόν ζήτημα καί κατώρθωσε νά έπι- 
τευχθή ή άπαλλοτρίωσις τών τσιφλικίων 
τής Θεσσαλίας. Ή δράσις του ώς έπιστή- 
μονος καί πολιτευομ. ύπήρξεν ήθικωτάτη. 
Άπέθανεν είς Βόλον τώ 1922 πάμπτωχος.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΨΑΡΡΑΣ
Έγεννήθη έν Μεσενικόλςχ τής Καρδίτσης. 
Έπεράτωσε τάς Γυμνασιακάς σπουδάς είς 
τό Γυμνάσιον Καρδίτσης καί έσπούδασεν 
ιατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. 
Έξασκεΐ τό ιατρικόν έπάγγελμα είς 
Καρδίτσαν. ' Υπηρέτησε ν εις όλους τούς 
πολέμους ώς υγειονομικός άξιωματικός. 
Τώ 1926 έξελέγη βουλευτής του Νομού 
Τρικκάλων. ’Επίσης έξελέγη βουλευτής 
κατά τά έτη 1932, 1933, καί 1935.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ
Έγεννήθη τφ 1897 έν Μεσενικόλρ τής 
Καρδίτσης, τώ 1912 έγκατεστάθη έν’Αθη- 
ναις, έπιδοθείς είς ξενοδοχειακός έπιχει- 
ρήσεις, τώ 1919 έξελέγη πρόεδρος Συνδ 
;τ=νοδόχων ΰπνου’Αθηνών, τώ 1925 Διοικ. 
Σύμβ. Συνομοσπονδίας Έπαγγελματιών 
τής t-λλάόος, τφ 1929 πρόεδρος τήςΌμο- 
σπονδίας Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών 
Αθηνών. Τφ 1933 έξελέγη βουλευτής 
Αθηνών του Έθν. Ρ ιζοσπαστ. Κόμματος.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς τό χωρίον Γεφύρια (Κοπ- 
ρεντζί) Καρδίτσης.Toryματάρχης έ.ά.’Ήρ- 
χισε πολιτευόμενος είς τήν έπαρχίαν Καρ
δίτσης τφ 1928. Έξελέγη τό πρώτον είς 
τάς έκλογάς τοΟ 1932. Τω 1933 έξελέγη 
πρώτος βουλευτής Καρδίτσης. ’Ανήκει είς 
πολιτευομένην οικογένειαν, ό πατήρ του 
διετέλεσε δήμαρχος του Δήμου Κιερίου. 
ό δέ πάππος του έικ μητρός Γεωργούλας 
Σταμούλης, πρώτος δήμαρχος Καρδίτσης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ
Έκ Καρδίτσης. Γόνος τής μεγάλης οικο
γένειας Κουκορίκου, ή όποια πολλάς υπη
ρεσίας προσέφερεν είς τήν Θεσσαλίαν 
κατά τούς άγώνας. Έσπούδασε τά Νο
μικά είς τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον 
καί έξασκεΐ τό έπάγγελμα^ τοΟ Δικηγό 
ρου έν Καρδίτση έπιτυχώς. Άνεμίχθη 
είς τήν πολιτικήν‘ κίνησιν τής Έπαρχίας 
καί_ άντεπροσώπευσε τήν Έπαρχίαν έπί 
τρεις συνεχείς βουλευτικός περιόδους.

ΘΩΜΑΣ Ν. ΛΙΑΤΟΣ
’ξ-γ^ννήθη έν Μαυρομμοαίω τφ· 1887, 
έσπούδασεν Ιατρός είς τό Πανεπιστήμιον 
μετεκπαιδευθείς είς Ελβετίαν καί Παρι- 
σίους. Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν τφ 
1920. Τφ 1935 έξελέγη πληρεξούσιος'. 
"Ελαβε μέρους είς δλους τρύς πολέμους 
τών έτών 1912 - 1922, άποστρατευθείς μέ 
τόν βαθμόν τού Έοέδρου ’Ιατρού (λοχα
γού), τιμηθείς δια τάς ύπηρεσίας πού 
προσέφερε διά του Σταυρού τού Σωτήρος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΗ ΛΑΠΠΑΣ
ΥΙός τού Βουλευτού καί Δημάρχου Καρδί
τσης Τσάμη Λάππα. Έφοίτησεν είς τό έν 
Άθήναις Έθν. Πανεπιστήμιον, τυχών δέ 
πτυχίου νομικής, τό δικηγορικόν έπάγ
νελμα μετά ιιεγάλης έπιτυχίας έξασκεΐ έν 
Καρδίτση. ’Ακολουθών τό πρόγραμμα τής 
οίκογενειας του, άνεμίχθη είς τήν πολι
τικήν κίνησιν τού τόπου, έκλεγείς βου
λευτής Καρδίτσης κατά τήν τελευταίαν 
βουλευτικήν περίοδον τού έτους 1936.
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ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεννηθείς έν Άργυρίφ τής Καρδίτσης τό 
έτος 1890. Μετά τό πέρας των σπουδών 
του ήκολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον, 
κοαετάγη ώς έθελοντής τώ 1910. Μετέσχε 
άπασών των μαχών των πολέμων 1912 καί 
1913, σχών δύο τραύματα εις τήν νυκτε
ρινήν έπιχείρησιν τοΰ Σιμιτλή. Προήχθη 
εις άνθ)γόν τώ 1914 καί εις συντ)ρχην 
τώ 1935. Διετέλεσε Διοικητής του 4ου 
Πεζ. Συν)τος καί Φρούραρχος Λαρίσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ
Έκ Λουτροπηγής Καρδίτσης. Είσελθών 
είς τό Σώμα τών Μονίμων 'Αξιωματικών, 
έμονιμοποιηθη τώ 1914, άνελθών μέχρι 
του βαθμού τοΰ Συν)ρχου. Μετέσχε των/ 
έπιχειρήσεων 1912-191 3.Επίσης ώς διο: 
κητής λόχου είς τάς έπιχειρήσεις του Μα
κεδονικού μετώπου 1917-1918 κατά τόν 
Παγκόσμιον πόλεμον μετά του Α' Σώμα
τος Στρατού. Είς τήν Μικρασιατικήν έκ- 
στρατείαν ώς διοικ. λόχου καί τάγματος.

ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν ΚοτσιαρΙ Καρδίτσης τώ 
1891. Κοπετάγη έθελοντής τώ 1910. 
Έφοίτησεν είς την Σχολήν τών^Εύελπί- 
δων, έξελθών άνθυπολοχαγός τώ 1916, 
προαχθείς μέχρι του βαθμού τού άντισυν
ταγματάρχου. Συμμετέσχε τών βαλκανι
κών πολέμων τών έτων 1912 - 1913, τραυ- 
ματισθείς εις τήν μάχην Όρεχόβου, έπί- 
σης έλαβε μέρος είς τόν Εύρωπαϊκόν πό
λεμον καί τήν Μικρασιατικήν έκστρατείαν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΓΟΥΛΑΣ
Έκ Καρδίτσης διήκουσε τάς έγκυκλίους 
σπουδάς του είς τό έκεΐ Γυμνάσιον. Άπο- 
φοιτήσας τφ 1912 είσήχθη είς τήν Στρατ. 
Σχολήν τών Εύελπίδων, έξ ής έξήλθε τώ 
1916 άνθυπολοχαγός, άνελθών μέχρι του 
βαθμού τοΰ άντισυνταγματάρχου. Μετέσχε 
τής Μακεδονικής καί Μικρασιατικής έκ- 
στρατείας άπό τού 1917 - 1922 λαβών 
μέρο^ είς πλείστας μάχας καί τραυμα- 
τισθείς κατά τήν μάχην τού Σογγαρίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΛΟΣ
Έγεννήθη τώ 1842. Μετά τάς σπουδάς 
του έκλήθη εις Κων)πολιν παρά του 
Σουλτάνου Άβδούλ Άζίζ καί υπηρέτη σε ν 
είς τόν Τουρκικόν στρατόν ώς λοχαγός 
είς τό σύνταγμα τών δραγόνων. Κατά τό 
1878 έλαβε μέρος είς τήν έπανάστασιν, 
ήγούμενος σώματος έπαναστατών. Μετά 
τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας κατε- 
ταγη εις τόν Ελληνικόν Στρατόν μέ τόν 
βαθμόν τού λοχαγού. Άπέθανε τώ 1887.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΟΣ
Μηχανικός γεωπόνος. ‘Έλαβε μέρος είς 
τόν πόλεμον 1912 - 13, ένθα καί έτραυμα- 
τίσθη είς τήν μάχην τού Λαχανά, προα
χθείς εις άνθυπολοχαγόν. Έπολέμησεν έν 
Γαλλίρ, εις τήν ξένην Λεγεώνα. Μετά τήν 
άνευ πολέμου έπιστράτευσιν τού 1915 κα- 
τετάγη ώς έθελοντής είς τό 54ον γαλλ. 
άποικιακόν σύνταγμα. ‘Έπεσεν ήρωϊκώς 
μαχόμενος παρά τό Μοναστή ριον τώ 1916. 
Τού άπενεμήθησαν πλεΐστα παράσημα.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Βυτίνης, στρατ.ψαρμακοπ.(λοχαγός). 
Καθ’ήν έποχήν έσπούδαζεν είς τό έν Άθή- 
ναις Έθν. Γιανεπιστήμιον μετέσχεν ώς φοι
τητής τής θεσσαλικής έπαναστάσεως τού 
1878 μέ. τήν Πανεπιστημιακήν φάλαγγα, 
όιααρέψας είς τάς μάχας της Μακρυνί- 
τσης ένθα τραυματιστείς ήχμαλωτίσθη ύπό 
τών Τούρκων, άπελευθερωθείς μετά τήντή 
έπεμβάσει τής Αγγλίας κατάπαιχπν τής 
έπαναστάσεως. Άπέιθανε πρό εικοσαετίας.

ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Μπανταλάρ τής Επαρχίας Καρδί
τσης. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς 
ήχολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον, 
έξελθών τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελ
πίδων διήλθεν όλους τούς βαθμούς 
μέχρι τού βαθμού τού λοχογοΰ. Έ
λαβε μέρος είς δλους τούς πολέμους, 
καθώς καί είς τήν έκστρατείαν τής 
Μικράς ’Ασίας, ένθα έπεσε μαχόμενος 
κατα τάς έκεΐ πολεμικάς έπιχειρήσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΠΕΤΡΟΥ
Έγεννήθη έν Καΐτσρ τής Καρδίτσης. Κα- 
τετάγη έθελοντής εις τόν στρατόν, άνελ
θών μέχρι τού βαθμού τού ύπολσχογοΰ. 
"Ελαβε μέρος είς δλους τούς πολέμους 
άττό τού 1912 - 21 .Τήν 1 2 Αύγ. 1 921 δια- 
ταχθείς νά καταλάδη τό ύψωμα Ίλιτζα έν 
Μ.Άσίφ έφονεύθη προπορευόμενος του λό
χου του. Έτιμήθη διά τάς έξαιρετικάς του 
ύπηρεσίας πρός τήν πατρίδα διά πλεί- 
στων παρασήμων Ελληνικών καί ξένων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΛΟΣ
Έγγονος τού Γούλα Τσαπάλου τρΰ γνω
στού θεσσαλοΰ προύχοντος καί άγωνιστού 
κατά τούς έθνικούς άχώνας. "Ελαβε μέ
ρος είς τάς έπιχειρήσεις τής Μικράς 
’Ασίας ώς ύπολοχαγός τού Πεζικού, επι- 
δείξας μεγάλον θάρρος καί ψυχραιμίαν 
άπαράμιλλον. Κατά τήν μ<£χην του Έσκή- 
Σεχίρ τού 1922 έπί κεφαλής τών άνδρών 
τού λόχου του έπεσεν ήρωίκώταπα μαχό- 
μένος ‘είς τήν πρώτην γραμμήν τού πυρός.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘ. ΣΑΚΕΑΛΑΡΙΟΥ
Άπόστρατος Συνταγματάρχης, γεννηθείς 
έν Καρδίτση. Προσέφερεν όλως έκτάκτους 
υπηρεσίας καθ’όλους τούς άπό του 1912 
καί έντεύθεν πολέμους, καθ’ ούς καί διε- 
κρίθη διά τήν σπάνιάν στρατιωτικήν 
μόρφωσίν του ικαί τόν όρμητικόν καί εις 
άκρον ριψοκίνδυνον χαρακτήρα του. Έτυ- 
χε, λόγω των μεγάλων του υπηρεσιών 
προς τήν πατρίδα του, πλείστων παρα
σήμων. "Ηδη διαμένει εις τόν Βόλον.

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Ρεντίνη τής Καρδίτσης τω 
1892, έφοίτησεν είς τό Γυμνάσιον Καρδί
τσης ικαί ένεγράφη είς τήν Νομικήν, λα
βών τό δίπλωμα του δικηγόρου. Κατατα- 
γείς έν τω μεταξύ είς τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής είσηχθη είς τό Σχολ. Άξ/κών 
άποψοιτήσας με τόν βαθμόν τού άνθ/χου. 
Μεταταγείς είς τό Σώμα τής’Αστ. Πόλεων 
μέ τόν βαθμόν του ύπο/χου, προήχθη είς 
τόν βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΥ
Έκ Χωταίνης τής Καρδίτσης. Μετά τάς 
έγκυκλίους σπουδάς έν Καρδίτση! έσπού- 
δασε τά Νομικά εις τό έν Άθήναις 'Εθνι
κόν Πανεπιστήμιον. ’Άμα τη ιδρύσει τής 
Αστυνομίας Πόλεων προσελήψθη έκ τών 

πρώτων, άνελθών μέχρι τού βαθμού τού 
Διευθυντού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δν 
μέχρι τού 1932 κατεΐχεν. Άποστρατευθείς 
οικηγορεϊ ήδη έν Άθήναις μετά μεγάλης 
έπιτυχίας. Έκ τών μελών της Εταιρείας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έγεννήθη τφ 1899 έν Άηδονοχωρίω τής 
Καρδίτσης. Κατετάγη τφ 1929 είς τό 
Σώμα Άστυν. Πόλεων, άνελθών μέχρι 
τού βαθμού τού ’Αστυνόμου Α'. Διατελεϊ 
προϊστάμενος τού έγκλημ. τμήματος τού 
Υπουργ. ’Ασφαλείας. Συνέγραψε δύο 
άξιόλογα συγγράμματα περί Δακτυλοσκο
πίας κλπ. Καθηγητής τών Στολών άξιω- 
ματικών τής Αστυνομίας καί της τών Σ ω- 
φρον. υπαλλήλων * Υπουργ. Δικαιοσύνης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΗΣ
Έκ Ρεντίνης τών Άγράφων, έγκαταστα- 
θείς είς Καρδίτσοτν ένθα έμπορεόεται. Ή 
έν Καρδίτση κοινωφελής δράσις του καί 
ή πρός πάσαν φιλανθρωπικήν καί άνθρω- 
πιστικήν κίνησιν πρωτοβουλία του κατέ
στησαν τούτον άγαπητότατον παρά τή 
κοινωνίςχ Καρδίτσης. ’Ως Δημ. Σύμβουλος 
καί Έκκλ. Επίτροπος είργάσθη μετά προ
θυμίας, προαγαγών τά φιλανθρ. ιδρύματα 
ώς συνεργάτης τού Σ ου Μητροπολίτου.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Έγεννήθη τό έτος 1860. Γόνος τής ίστο 
ρικής Οικογενείας τών Άλεξανορίδων. 
Έσπούδασε τά νομικά είς τό έν Άθήναις 
Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστή 
μιον καί ήκολούθησε τόν οικονομικόν 
κλάδον διωρισθείς Οικονομικός 'Έφορος 
άνελθών μέχρι τού Οικονομικού Επιτρό
που τού Κράτους. Διεκρίνετο διά τά εύ- 
γενή καί ύψηλά του αισθήματα καί τόν 
μεγαλον πατριωτικόν του ένθουσιασμόν.

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Α. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Καστανιάς Ίτάμου τής Καρδίτσης. 
Έκ τών έπιλέκτων έν Άθήναις θεσσα- 
λών. Διευθυντής τής Λαϊκής Τροστέζης. 
Εγκατασταθείς νεωτατος έν Άθήναις, 
κατώρθωσε διά τής έξαιρετικής έπιδό- 
σεώς του είς τά τραπεζιτικά νά συγκατα- 
λεχθή^ μεταξύ τών άριστων έκ τών τραπε
ζιτικών υπαλλήλων, άξιωθείς νά τού άνα- 
τεθή τώ 1926 ή Διεύθυνσις οικονομικού 
όργανισμού όπως είναι ή Λαϊκή Τράπεζα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΠΟΥΛΗΣ
Έκ Φαναριού. Έσπούδασεν εις τό Πανε- 
πιστήμιον τήν ιατρικήν, είδικευθείς έν Εύ 
ρώπη είς τήν Μικροβιολογίαν, ήν έξασκεΐ 
έν Άθήναις, έ'νθα άπό έτών έχει έγκατα- 
σταθή. Διακρίνεται διά τό μειλίχιον τών 
τρόπων του καί τήν εύγένειαν της ψυχής 
του, δΓ δ καί άπολαύει μεγίστης έκτι- 
μήσεως παρά τών παρεπιδημούντων έν 
Άθήναις θεσσαλών καί τή Αθηναϊκή έν 
γένει κοινωνία. Μέλος τής Εταιρείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
Έκ Καλογρηανών τής Καρδίτσης. Ένδιε- 
φέρθη πολύ διά τά κοινά τής Επαρχίας 
και έξελέγετο βουλευτής Καρδίτσης έπί 
σειράν έτών, ήτοι τών βουλευτικών περιό
δων Γ 1885, ΙΒ' 1890, ΙΔ' 1895, ΙΣΤ' 
1932. ’Εξυπηρέτησε τόν τόπον του καί 
τούς συμπολίτας του καί έν γένει όλους 
τούς θεσσαλούς μέ μεγάλην προθυιιίαν. 
Τόν έχαρακτήριζε τό Εθνικόν ένδυμα, 
δπερ έφερε μέχρι τού θανάτου του.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Υιός τού Δημάρχου Χρ. Λάππα καί άδελ- 
φός τού Δημάρχου καί βουλευτού Τσάμη 
Λάππα. Λόγω τής άγάπης του πρός τήν 
πατρίδα του καί τόν ειλικρινή ναρακτήρα 
του έπεβλήθη είς τήν κοινωνίαν τής πό· 
λεως καί έτιμήθη διά τού άξιώματος τού 
Δημάρχου αύτης. Είργάσθη μέ προθυμίαν 
δια τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων 
τού Δήμου, τόν όποιον προώθησε πρός τά 
πρόσω διά τής πατρικής του διοικήσεως.

244

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:30 EEST - 34.211.113.242



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ
Έξ Άγράψων, γεννηθείς τώ 1831, άδελ- 
φός του ΒουλευτοΟ Καρδ(τσης Αποστό
λου Βασαρδάνη (έκ παραδρομής έν σελ. 
95 έδημοσιεόθη ή φωτογραφία του άντί 
τοΟ άδελφοΟ του). Έγκατεστάθη είς Μα- 
κρυνίτσαν του Πηλίου καί κατά τάς έπανα- 
στάσεις του 1854, 1865 καί 1878 έλαβεν 
ένεργόν μέρος, ριψοκινδυνεύσας. Καπά 
τόν πόλεμον του 1897 έπολέμησεν ύπό τάς 
διαταγάς του Σ μολένσκη είς Βελεστΐνον.

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΤΖΙΟΛΑΚΟΓΛΟΥΣ
Έκ Ρεντίνης των Άγράφων. Γόνος τής 
ιστορικής οικογένειας των Τζιολάκογλων, 
ήτις προσέφερεν έξιλαστήρια θύματα εις 
τόν βωμόν τής Ελευθερίας διά της άπαγ- 
χονίσεως δύο έκ των μελών της. Έγεν- 
νήθη τώ 1840. Διεκρίνετο διά τά πατριω
τικά του αισθήματα καί τήν φιλάνθρωπον 
δράσιν του. Πατήρ των δύο διακεκριμέ
νων στρατηγών, του άειμνήστου Νικ. 
Σπυροπούλου καί του Γ. Τζιολάκογλου.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ· ΜΕΤΑΞΗ
Έκ Μετσόβου. Έσπούδασεν είς τό έν 
Άθήναις Άρσάκειον ώς έσωτερική, δα- 
πάναις του μεγάλου εύεργέτου Γ. Άβέ- 
ρωφ. "Ελαβε τό πτυχίον τής διδασκαλίσ- 
σης καί ύπηρέτησεν ως Διευθύντρια τών 
Παρθεναγωγείων Τρικκάλων καί Καρδί- 
τσης. Μείνασα άγαμος άφωσιώθη είς έργα 
φιλανθρωπίας. Έδαπάνησεν 1.500.000 
δραχμάς καί έχένετο κτίτωρ τοΟ έν Καρ 
διτση ‘Ιερού Ναού τής Ευαγγελίστριας.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΔΕΤΤΟΥΝΤΗΣ

Έκ Ληξουρίου τής Κεφαλληνίας, διατελεϊ 
'Αρχιδιάκονος τοΰ Μητροπολιτικου Ναού 
Καρδίτσης καί Πρωτοσυγκελλεύων τής Ί. 
Μητροπόλεως, πτυχιοΟχος τής έν Ληζου- 
ρίω Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχο
λής του τμήματος σχεδιαστών άρχιτεκτό- 
νων. Άνοστληροΐ τόν Σεβ. Μητροπολίτην 
ώς Πρόεδρον του Μητροπ. Συμβ. του τοπι
κού ταμείου καί τών φιλανθρωπικών Ιδρυ
μάτων, παρέχων πολυτίμους υπηρεσίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΚΑΚΚΑΒΑΣ
Έκ Μουζακίου τής έπαρχίας Καρδίτσης. 
Διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής, διορι- 
σθείς τω 1918. Άσχολεΐται μέ την λογο
τεχνίαν,' γράψας πολλάς πραγματείας. 
Ιδιαιτέρως άσχολεΐται μέ τήν δημοτικήν 
ποίησιν καί τήν συλλογήν δημοτικών ποιη
μάτων. Φύσις καλλιτεχνική καί ποιητική, 
εν ράψε πολλά ποιήματα, έξ ών πλεΐστα 
έοημοσιεύθησαν εις τάς έώημ. Κοζάνης, 
Καρδίτσης, Τρικκάλων, Βολου, Αθηνών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΝΤΑΣ
Ειδικός άγιογράφος καί προσωπογράφος. 
"Εργον αύτοΟ είναι ή διά δαπάνης 500 
χιλ. δρχ. άγιογράφησις τοΟ Μητροπολιτι- 
κου Ναού <■ Άνίου Κωνσταντίνου Καρδί
τσης. ‘Ο παραλαβών τό έργον βυζαντινο- 
λόγος καί ’Ακαδημαϊκός Ά. Όρλάνδος 
συνεχάρη τούτον διά τήν καλλιτεχνικήν 
άπόδοσιν Βυζαντινών προτύπων, άτι να 
καθ’ύπόδειζιν του Σ εβ. Μητροπολίτου κ. 
Ιεζεκιήλ συνέλεξεν έκ διαφόρων άρχείων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΤΟΤΓΩΤΑΣ
Έ.κ Σοφάδων τής Έπαρχίας Καρδίτσης, 
είργάσθη τοιχιλοτρόπως διά τήν προαγω
γήν τών συμφερόντων του τέως Δήμου 
Σοφάδων καί έτιμήθη ύπό τών συνδημο- 
τών μέ τό άξίωμα τοΟ Δημάρχου έπί 
τρεις κατά συνέχειαν τετραετίας, ήτοι 
άπό του έτους 1900 - 1912. Έπί τής Δη- 
μαρχίας του ό τέως Δήμος Σοφάδων ήρ- 
χισε νά άναπτύσσεται καί νά βαδίζη γορ- 
γώς πρός τήν πρόοδον καί ευημερίαν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Κοπρετζί του τέως Δήμου 
Κιερίου τής Έπαρχίας Καρδίτσης. Λόγω 
του έπιβλητικού του χαρακτήρος καί τοΰ 
μεγάλου του ένδιαφέροντος διά τήν πρόο
δον του τόπου του, οι συνδηυόται του έξέ- 
λεξαν τούτον Δήμαρχον του τέως Δήμου 
Κιερίου διά τήν τετραετίαν του 1896- 
1900. Έπί τής δη^αρχίας του έγένοντο 
πολλά προοδευτικά έργα καί οί συν- 
δημόται του εδρον πατρικήν διοίκησιν.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ
Έγεννήθη είς Κουμάδες τής Καρδίτσης. 
Έκραγείσης τής θεσσαλικής Έπαναστά- 
σεως του 1878 ένίσχυσε τούς έπαναστάτας 
διά διαφόρων πληροφοριών καί άλλων 
ένεργειών καί ένεκα τούτου συλληφείς 
ύπό τών Τούρκων κατεδικάσθη είς έξαετή 
είοκτήν είς Λάρισαν τώ 1878, μεταφερ
θείς είς θεσ)νίκην μετά τήν προσάρτησιν 
τής Θεσσαλίας, ένθα ένεκλείσθη είς τάς 
φυλακάς του Έπταπυργίου θεσ) νίκης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έκ Χωταίνης τής Έπαρχίας Καρδίτσης. 
Πατήρ τών άδελφών Κωνσταντίνου Παπα- 
δημητρίου Γυμνασιάρχου καί συντάκτου 
τής άξιολόγου μελετάς έν τώ παρόντι 
τόμφ περί τής Επαρχίας Καρδίτσης καί 
τών Γεωργίου Παπαοημητρίου Δικηγό
ρου καί Νικολάου Παπαδημητρίου ’Αστυ
νόμου. Διετέλεσε πρόεδρος τοΟ τέως Δή
μου Μενελαΐδος άπό του έτους 1898 μέ
χρι του 1901 , έργασθείς ύπέρ του Δήμου.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Κέδρφ τής Καρδίτσης τφ 
1900. Μετά τό πέρας των γυμνασιακών 
του σπουδών έν Καρδίτση, έσπούδασε νο
μικά έν τφ Πανεπιστημίω ’Αθηνών. Μετά 
τάς σπουδάς του τώ 1923 έγκατεστάθη 
είς Βόλον, δπου έξέδωκε καί διηόθυνεν 
έπί μακρόν χρόνον τήν έφημερίδα «’Εργα
τική». Τώ 1921 έγκατεστάθη είς ’Αθήνας 
δπου ήσκησε τό δημοσιογραφικόν , λει
τούργημα. "Ηδη δικηγορεΐ έν Καρδίτση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τφ 1904 καί 
έσπούδασε νομικά είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Δικηγορεΐ έν Καρδίτση άπό του 
1926. Δημοσιογράφε! είς άθηναΐκάς καί 
θεσσαλικάς έφημερίδας. Κατά τό 1928 
έξέδωκεν έν Καρδίτση τήν έβδομαδιαίαν 
«’Ανατολή», τήν όποιαν καί διηύθυνε μέ
χρι του 1933. Έκ τών Ιδρυτών τής Λαϊ
κής Βιβλιοθήκης Καρδίτσης, χρηματίσας 
πρόεδρος αυτής άπό του 1927 · 1934.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
Έκ τής όμάδος τών νέων τής Καρδίτσης, 
οι όποιοι ύπερανθρώπως είργάσθησαν 
υπέρ τής ίδρύσεως τοϋ Συλλόγου καί τής 
Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Ή Άθηνά». Έγεν
νήθη έν Καρδίτση καί έσπούδασε τά νο
μικά είς τό έν ΆΘήναις Πανεπιστήμιον. 
γενόμενος δέ δικηγόρος έξασκεΐ τό έπάγ_- 
γελμα έν>Καρδίτση. Διατελε! πρόεδρος του 
Συλλόγου «ιΗ Άθηνα» καί πρωτοστατεί 
είς κάθε κοινωνικήν κίνησιν της πόλεως.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1909. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν Τρικκά- 
λοις, ήκολούθησε καί Πανεπιστημιακός 
σπουδάς έπί τι να χρόνον. Etta επεδόθη 
εις τήν δημοσιογραφίαν, διευθύνας έπί 
σειράν έτών τήν έν Τρικκάλοις έκδιδο- 
μένην καθημερινήν έφημερίδα «’Αναγέν
νησιν». "Ηδη άπό της 4ης Αύγούστου 
του έτους 1936 διευθύνει τήν έν Καρδί
τση έκδιδομένην έφημερίδα «Νέος’Αγών».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ
Έκ Καρδίτσης. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς, έσπούδασε τά νομικά είς τό έν 
ΆΘήναις Πανεπιστήμιον, τυχών οέ τού 
πτυχίου έξασκεΐ ήδη τό έπαγγελμα του 
δικηγόρου έν Καρδίτση. Τυγχάνει έκ τών 
νέων έκείνων, οΐτινες έδημιούργησαν τόν 
τόσον έθνικώς ,καί έπωφελως λειτουργοΰν- 
τα Σύλλογον «*Η Άθηνά». Έχρη,μάτισε 
πρόεδρος του Συλλόγου τούτου έργασθείς 
ύπέρ τής προόδου καί έξυψώσεως αύτοΰ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΣ
Έγεννήθη εις τό χωρίον Μεγάλο Παζα 
ρίκι τής Επαρχίας Καρδίτσης τφ 1909. 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν 
Καρδίτση έγκατεστάθη εις ’Αθήνας, ένθα 
έσπούδασε τά νομικά καί τυχών πτυχίου 
νομικής έγένετο ύπάλληλος του 'Υπουρ
γείου τής Εθνικής Οικονομίας, κατέχων 
καλλίστην θέσιν. Ήτο έκ τών Ιδιαιτέρων 
γραμματέων του Αειμνήστου Υπουργού 
της Δικαιοσύνης Σπύρου Ταλιαδοορου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Έγεννόθη είς τό χωρίον Μπεζιουλα τής 
Επαρχίας Καρδίτσης. Κατετάγη εις τόν 
στρατόν ώς Αξιωματικός καί έλαβε μέ- 

έμους τής πατρί- 
ι έν Αποστρατείςι 

κατέχων καλλίστην θέσιν παρά τή Άνω- 
νύμφ Έταιρείςι Ύδάτων. Τυγχάνει έκ 
τών ένθουσιωδεστέρων μελών της Εται
ρείας, παρέχων τήν συμβολήν του εις 
τό έθνικόν καί κοινωνικόν εργον της.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη έν Έλληνοκάστρω Καρδίτσης 
τώ 1897. Ελαβε μέρος είς τούς πολέμους 
Από τό 1918 μέχρι τοϋ 1927. Έγκατε
στάθη είς ’Αθήνας άπό τό έτος 1924, 
ένθα έπεδόθη εις ξενοδοχειακός έπιχειρή^ 
σεις. Διετέλεσε κοσμήτωρ τοϋ θεσσαλικοϋ 
Συλλόγου «Ή Καρδίτσα» άπό τό έτος 
1930. Τφ 1937 έξελέχη ταμίας τής 
«Ένώσεως τών θεσσαλων». Μέλος τής 
Ίστορ. καί Λαογρ. Έτ. τών θεσσαλών.

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη εις τό χωρίων Κερασιά τών 
Άγράφων τής Επαρχίας Καρδίτσης κοαά 
τό έτος 1902. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς έν τφ χωρίω του καί είτα έν 
Καρδίτση είσήλθεν εις τόν τραπεζικόν 
κλάδον, προσλη^θείς ώς λογιστής είς τό 
υποκατάστημα της Εθνικής Τροοπέζης τής 
Ελλάδος έν Καρδίτση, ένθα μέχρι σήμε
ρον ύπηρετεΐ. Έκ τών μελών τής 'Ιστορι
κής καί Λαογραφικής Έτ. τών θεσσοιλων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Έξ Άγράφων τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έν τη Ιδιαιτέρα 
του πατρίδι καί έν Καρδίτση, ήκολούθησε 
τό στρατιωτικόν στάδιον είς δ καί διε- 
κρίθη, άποστρατευθείς μέ τόν βαθμόν τοϋ 
Λοχαγοϋ. "Ελαβε μέρος εις τους Βαλκα
νικούς πολέμους του 1912 - 1913 τραυμα- 
τισθείς τήν 14*1 ουλίου 1913 είς τήν μάχην 
τής Τζουμαγιας, ύπηρετών τότε είς τόν 
2ον Λόχον τοϋ 5ου Πεςικοϋ Συντάγματος.
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ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ν. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ
Έκ Καρδίτσης.Έσπούδασε τήν Ιατρι
κήν εις τό έν Άθήναις Πανεπιστή.μιον 
καί ήκολούθησε τό στρατιωτικόν στά- 
διον διελθών δλους τούς βαθμούς μέ
χρι του βαθμού του Γενικού ‘Αρχιά
τρου τόν όποιον κατέχει σήμερον. Με- 
τέσχε των Βαλκανικών πολέμων ως 
άνθυπίατ ρος είς τό 4 ον Τάγμα των 
εύζώνων. Επίσης της Μικρασιατικής 
έκστρατείας ώς ιατρός του 11 ου πεζ. 
Συν)τος, άρχιατρεύων τής IV Μεραρ-

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΜΤΤΟΥΛΗΣ
‘Εκ Φαναριού τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έν τή πατρίδι του, 
ένεγράφη είς τήν Φιλολογικήν Σχολήν του 
Πανεπιστημίου, έκ τής όποίας έξήλθε φιλόλο
γος. Διήλθεν δλους τους βαθμούς τής Ιεραρ
χίας μέχρι του έπιζήλου βαθμού του Γ. Έπι- 
θεωρητου τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. Έδίδαζε 
καί υπηρέτησεν εις διάφορα Γυμνάσια καί 
Επιθεωρήσεις τού Κράτους. ’Ήδη ύπηρετεϊ 
ώς Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Έκπαιδεύσεως 
είς τήν περιφέρειαν Τριπόλεως. Τυγχάνει έκ 
τών ένθουσιωδεστέρων μελών τής 'Εταιρείας.

ΞΕΝΟΦΩΝ Δ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τφ 1 892. Ήκολούθησε 
τό στρ. στάδιον καταταγείς είς τό δον Πεζ. 
Σύνταγμα τών Τρικκάλων. “Ελαβε μέρος είς 
δλους τούς πολέμους καί τάς έκστρατείας, 
τρσυματισθείς σοβαρώς είς τήν μάχην τού 
Σ κρα τώ 1918 ώς λοχαγός διοικητής λόχου. 
Τώ 1926-28 διετέλεσε φρούραρχος Βουλής, 
τό δέ 1929 υποφρούραρχος ’Αθηνών. Άπε- 
στρατεύθη τώ 1929 προαχθείς είς άντ)ρχην. 
’Έτυχε πλείστων. παρασήμων. Διετέλεσε πρό
εδρος τού Συλλόγου «η Καρδίτσα» μέγρι 
τού 1937, ήδη πρόεδρος τής Ένώσ. θεσσαλών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έκ Καναλίων τής Καρδίτσης. Έσπούδασε 
τά μαθηματικά, άναγορευθείς διδάκτωρ τώ 
1899 άριστεύσας. Έδίδαξεν έν Καρδίτση καί 
Άθήναις μέχρι τού 1932, ένθα διέπρεψε, κα- 
ταλα&ών λίαν έπίζηλον θέσιν διά τάς μεθοδι- 
κωτάτας διδασκαλίας του καί κριτικάς παρα
τηρήσεις. Άποσυρθείς τής Δημ. Ύπηρ. διευ 
θυνει Μαθηματικόν Φροντιστήριον, είς ΰ μετά 
ένθουσιασμοΰ προασκεΐ τούς ύποψηφίους διά 
τάς άνωτέρας τού Κράτους Σχολάς. Συνέ- 
γραψεν δλην τήν σειράν των έν τοΐς Γυμνά- 
σιοις καί Λυκείοις διδασκομένων μαθηματικών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση. Πτυχιούχος τού Πα
νεπιστημίου. Συνταγματάρχης Επιμελητείας 
έ. ά. διετέλεσεν Επιθεωρητής τών Οίκον, 
υπηρεσιών τής ’Αεροπορίας καί Σύμβουλος 
τού Μετ. Ταμείου Στρατού. Τραυματίας τού 
Έλληνοβουλγαρικού, πολέμου. Συνέγραψεν 
άξιόλογα βιβλία καί διετέλεσε πρόεδρος τής 
Επιστημονικής Εταιρείας Καλλιθέας. Επιδί
δεται εις τήν ποίησιν καί έγραψε πολλά ποιή
ματα τά όποια χαρακτηρίζει λεπτόν αίσθημα. 
’Έδωσε πλείστας διαλέξεις αί όποιοι έπρο- 
ξένησαν αϊσθησιν. Μέλος τής Εταιρείας.

χίας καί Διευθυντής του προσκαίρου 
ποσοκομ. Άφιόν - Καραχισσάρ, δπερ 
ένοσήλευσε καί διεκόμισε πάντας τούς 
τραυματίας κατά τάς σφοδράς μάχας 
πρό τών υψωμάτων τού Καραχισσαρ. 
Διετέλεσε κατόπιν άρχίατρος της Με
ραρχίας 'Ιππικού, υποδιευθυντής τής 
υγειονομικής υπηρεσίας τού 'Υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών, μέλος της 
Α. Γ. Σ. Ε. καί τέλος Διευθυντής του 
2ου Στρατιωτ. Νοσοκομείου ’Αθηνών.
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