
«....Ικετεύω την Ύμετέραν Μεγαλειότητα υπέρ αυτής τε (τής 
Ελλάδος) καί τής άτυχεστέρας τούτης Κρήτης. Μή παρίδητε τήν 
δέηοιν στεναζόντων λαών χάριν κατακτητικών δικαιωμάτων___»
(Συνέντευζις μέ Ναπολέοντα Γ'.) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ χατζηττετρος
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«Οϊ δ' είχον Τρίκκην καί ’ Iθώμην κλωμακόεσσαν. 
Οϊ τ’είχον Οϊχαλίην πάλιν Εϋρύτου Οίχαλιήος, 
των αύθ’ ήγείσθην ’Ασκληπιού δύο παΐδε, 
ϊητήρ’άγαθώ, Ποδαλείριος ήδέ Μαχάων».

(‘Ομήρου Ίλιάς, Β, 729 - 732).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
Α\ ΟΡΙΑ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. ΟΡΗ. ΠΟΤΑΜΟΙ

ΑΟτη κατέχει τό κέντρον περίπου τοΰ νομού. Ή ση
μερινή έπαρχία Τρικκάλων κατέχει τό πλεΐστον μέρος 
τής αρχαίας πεδινής Έστιαιώτιδος καί μέρος τής αρ
χαίας όρεινής Άθαμανίας καί έχει κατά τήν τελευταίαν 
άπογραφήν 72.156 κατ.

"Ο ρ η αυτής είναι ή Πίνδος καί τα X ά σ ι α, περί 
των όποιων ίδέ εις τήν έπ. Καλαμπάκας (σελ. 23 καί 44 
Δ'. τόμου θεσσ. Χρονικών) .

Ποταμοί της είναι ό άπό Δ. προς Α. ρέων Πη
νειός καί οί παραπόταμοι αύτοΰ, ήτοι έκ δεξιών 
μέν: Ό ΠορταϊκόςήΠορτιάτης, έκ τοΰ στε
νού τής Πόρτας εισερχόμενος εις τήν πεδιάδα, με παρα
ποτάμους τον Άνάποδονή Πουλιανίτην, καί 
άλλους τινάς χειμάρρους καί 2) Ό Ένιπεύς (Τ σ ι- 
να ρλή ς = πλήρης πλατάνων), δστις άναφέρεται όπό 
τών αρχαίων ποιητών, Όμηρου, Βιργιλίου, Φλάκκου κλπ. 
(πρδλ. Πστορ. Θεσσαλίας Ν. Γεωργιάδου, σελ. 38), καί 
όστις έκδάλλει παρά τό χωρίον Κεραμίδι εις τόν Πη
νειόν' εξ αριστερών δέ: α')Ό Κουμέρ-
κης, β') ό Αηθαΐος, γ') Ό Νεοχωρίτης 
(άρχαΐος Κουράλιος) μέ τούς παραποτά
μους του καί τούς χειμάρρους του, δστις πηγάζει έκ 
Χασίων.

Β'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Α'.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Α'. Οδτος άπό τό 1914 άποτελεϊται άπό τήν πόλιν 

Τρικκάλων καί άπό δέκα τρία χωρία καί συνοικισμούς. 
Δήμαρχοι τοΰ δήμου Τρικκάλων, οϊτινες όνομάζονται οΰ- 
τως έκ τοΰ όνόματος τών κατοίκων τής αρχαίας Τρίκ- 
κης, διετέλεσαν οί εξής:

α') Διορισθείς ΰπό τής Ελληνικής Κυδερνήσεως, 
ό ’Οθωμανός Χατζή Μουχουευτίν Βέης 
Καχριμπάν Βέης, φιλέλλην, πολλάς υπηρεσίας 
παρασχών εις τό Γένος μας έπί Τουρκοκρατίας καί κατά 
τήν είσδολήν τών Τούρκων τώ 1897.

β') ’Από τοΰ 1883 — 1888 ό Κωνστ. Ραδινός, 
ιατρός. Έπ’ αύτοΰ έγινε διά τοΰ Κρατικοΰ μηχανικοΰ

Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑιΠΑΣΩΤΗΡ ΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

— 391 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:35 EEST - 34.211.113.242



Τρίκκαλα: Κηπάρια εις την κεντρικήν πλατείαν τής πόλεως

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Τρίκκαλα: Τό Ήρώον, εργον τοΰ άρχιτέκτονος Β. Κουρεμένου

Μενάνδρου καί τό πρώτον σχέδιον τής πόλεως Τ ρικ- 
κάλων.

γ') Ό Γεώργιος Κανοΰτας, ιατρός άπό 
1887 — 1891 καί άπό 1903 — 1914. Εις αυτόν όφείλεται ή 
τό πρώτον εφαρμογή τοΰ σχεδίου τής πόλεως. ’Έκαμε 
ρυμοτομίας κυρίως έπί τών έμπορικών παραγκών άπό 4 
κανάλια μέχρι τοΰ στρατώνος, διά νά κτισθώσι τά νέα 
έμπορικά καί έξασφαλισθώσιν οΐ έμποροι άπό τάς πυρ- 
καϊάς, έκαμεν υπονόμους, έστρωσε πολλούς δρόμους καί 
έπρομηθεύθη έξ ’Αγγλίας τόν πρώτον οδοστρωτήρα, 
έστησε νέας γεφύρας καί έπεσκεόασε παλαιός, ήγειρε 
πυριτιδαποθήκην έξωθεν τής πόλεως, άναγκαιοτάτην τότε 
πρός πρόληψιν καταστροφών, έκαμε τά σφαγεία καί τήν 
δημοτικήν αγοράν, ήνοιξε πρώτος τά ήμιαρτεσιανά φρέ- 
ατα, τά όποια σήμερον γενικευθέντα παρέχουν εις τούς 
κατοίκους άφθονον, δροσερόν καί καθαρόν νερόν, κατη- 
δάφισε τό έν τή νΰν κεντρική πλατεία πελώριον τζαμίον, 
διεμόρφωσεν τάς έκατέρωθεν τοΰ ποταμοΰ δημοτικός 
πλατείας, έπρομηθεύθη βυτία σιδηρά διά τό κατάβρεγμα, 
έδενδροφύτευσε πολλούς δρόμους καθώς καί τό νεκρο- 
ταφεΐον. Έγκατέστησεν τόν ήλεκτροφωτισμόν, έστησε τό 
κεντρικόν άποχωρητήριον με τήν υδαταποθήκην, έπρο- 
μήθευσε τό μέγα καταβρεκτήριον, ηΰξησε τό π ε δ ί ο ν 
τοΰ ”Α ρ ε ω ς, συνεπλήρωσε τά σχολεία Κουτσομυ- 
λίων, Ίσραηλιτικής Κοινότητος καί Έπισκέψεως, κατη- 
δάφισε τό φράγμα Καραμαλή, καί συνέταξεν διά 
μηχανικών πλήρη σχεδιαγράμματα πρός διαρρύθμισιν 
τής κοίτης τοΰ Ληθαίου. Ένί λόγω ό μακαρίτης Γ. Κα- 
νούτας ώς δήμαρχος Τρικκάλων είργάσθη πολύ καλά 
καί ή πόλις Τρικκάλων μετ’ ευγνωμοσύνης πρέπει ν’ άνα- 
φέρη τό όνομά του.

δ') ’Από τής 1ης ’Οκτωβρίου 1891 — 1903 Νοεμβρίου ό 
Παναγ. Χατζηγάκης, δστις διετέλεσεν έπίσης 
δήμαρχος καί τοΰ νΰν Δήμου Τρικκαίων άπό 24 Μαρτίου 
1914 έως 31 Ιανουάριου 1928, όπότε καί άπεβίωσεν. Οδ- 
τος κατεσκεΰασε νέας οδούς τής πόλεως. Επ’ αύτοΰ 
έλύθη καί τό πολυθρΰλητον ζήτημα τοΰ Δωροθέου κλη
ροδοτήματος, οπερ κατεκράτει τό Πανεπιστήμιον έπί σει
ράν έτών. ΤΗτο καλοκάγαθος μή έννοών νά κάμη εις κα
νένα κακόν καί προσπαθών καί τούς έχθροΰς του νά 
κάμη φίλους, ένεκα δέ τής σπουδαιοτάτης ταύτης αρε
τής διετέλεσεν έπί τόσα έτη καί μέχρι τοΰ θανάτου του 
Δήμαρχος.

ε') Ό κ. Χρήστος Παν. Χατζηγάκης, 
άπό 1ης ’Απριλίου 1928 έως 1ης ’Απριλίου 1934. Έπί τού
του ήγοράσθη οίκόπεδον Νοσοκομείου καί έκτίσθη τό 
κεντρικόν τμήμα τούτου. Ήγοράσθη τό οίκόπεδον Ε' 
Δημ. Σχολείου εις συνοικίαν Βουλγάρικα, καί έκτίσθη 
δαπάναις δήμου ή λιθοδομή αύτοΰ. Ήγοράσθη τό οίκό
πεδον καί έκτίσθησαν τό γκαράζ τών αυτοκινήτων, οί 
στάβλοι καί αί άποθήκαι τοΰ Δήμου. Ήγοράσθησαν δύο 
καταβρεκτήρες καί δύο αυτοκίνητα ανατρεπόμενα διά 
τήν καθαριότητα τής πόλεως. Έπεσκευάσθησαν δημοτ. 
σχολεία Κουτσομυλίων, Άγιας Μονής καί Έπισκέψεως. 
Έρυμοτομήθησαν διάφοροι οικοδομά! άποζημιωθέντων 
τών ιδιοκτητών. ,Επεσκευάσθησαν τά εσωτερικά καί έξω- 
τερικά τής Δημ. Αγοράς. Έπεσκευάσθησαν καί έπηυξή- 
θησαν τά σφαγεία. Ήγοράσθησαν όδοστρωτήρ καί απορ
ροφητική μηχανή ϋδατος, κατεσκευάσθησαν 156 νέοι δρό
μοι καί διάφοροι μικροί υπόνομοι, καί έβοηθήθησαν διά
φορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, καί διάφοροι πτωχοί καί 
άσθενεΐς.
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στ') Άπό της 1ης ’Απριλίου 1934 Δήμαρχος Τρικκαίων 
είναι όκ. θεόδ. Δ. θεοδοσόπουλος, δικηγόρος 
καί τραπεζίτης. Οΰτος άνώρθωσε τά οικονομικά τοΰ Δή
μου καί άνεδίδασε τόν Π)σμόν τοΰ Δήμου εις δέκα έκα- 
τομμΰρια περίπου, ώστε νά δύναται νά κάμη σπουδαία 
έργα. Έτροποποίησε τό σχέδιον τής πόλεως μετακαλέ- 
σας έξ ’Αθηνών τόν Διευθυντήν τής Μηχανικής Υπηρε
σίας του Δήμου ’Αθηναίων. Έπεσκεύασε διαφόρους δρό
μους καί κατεσκεύασε νέους τοιούτους, διερρύθμισε την 
Δημοτικήν αγοράν άσφαλτώσας αυτήν, έπεσκεύασε τά 
σφαγεία καί τό παλαιόν ώρολογοστάσιον του φρουρίου, 
δπερ είναι ήδη έτοιμον διά τήν τοποθέτησιν τοΰ ωρολο
γίου, προσέθεσε νέαν πτέρυγα εις τό νοσοκομεΐον, δπερ 
εΐχεν άρχίσει νά γίνηται επί Δημαρχίας X ρ. Χατζή - 
γ ά κ η καί συνεπλήρωσε τό δίκτυον των ύπονόμων. Τό 
σπουδαιότερον δέ έξ δλων των έργων του είναι, δύναται 
τις νά ε’ίπη, ή διαρρύθμισις τής κεντρικής πλατείας εις 
πρώτης τάξεως πλατείαν, με δένδρα, λουλούδια, πρα
σιάς κλπ., ώστε νά καλλωπίζη θαυμάσια τήν πόλιν. Επί
σης σπουδαίον έργον είναι ή έπέκτασις τοΰ πρασίνου 
πέριξ καί έντός τοΰ φρουρίου καί εις τούς περί τόν Προ
φήτην Ήλίαν λόφους, τούς οποίους έξηγόρασεν ύπέρ τοΰ 
δήμου καί έδενδροφύτευσε μέ λογής λογής δένδρα. Συγ
κεκριμένους φροντίδι τοΰ κ. Δημάρχου βοηθουμένου καί 
ύπό τής Φιλοδασικής Ένώσεως έφυτεύθησαν εις τόν 
ΰπερθεν τοΰ Νοσοκομείου χώρον 6605 πεΰκα, 2942 κυ- 
πάρισσοι, 1000 ευκάλυπτοι καί 400 άλλα φυλλοδόλα καί 
εις τόν πέριξ τοΰ φρουρίου χώρον 3278 πεΰκα, 760 κυ- 
πάρισσοι καί 685 φυλλοδόλα.

Ή Πόλις των Τρικκάλων

Τά Τρίκκαλα κεΐνται έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ 
Ληθαίου.

Τά Τρίκκαλα μέ πληθυσμόν 18.682 κατοίκους είναι 
πρωτεύουσα τοΰ Δήμου, ’Επαρχίας καί Νομοΰ Τρικκά- 
λων. Είναι έδρα τής Ίεράς Μητροπόλεως Τρίκκης καί 
Σταγών, ήτις στεγάζεται εις αληθές μέγαρον. "Εδρα 
Νομαρχίας, τοΰ 5ου Πεζικοΰ Συντάγματος μέ πολύ 
ωραίους στρατώνας γενομένους ολίγον πρό τοΰ 1912, μέ 
θαυμάσιον Ήρώον, μέ άρτεσιανόν καί λουτρά. ’Επίσης 
έδρα Διοικήσεως Χωροφυλακής καί Πρωτοδικείου, δπερ 
στεγάζεται μαζί μέ δλα τά δικαστήρια, Είρηνοδικεΐον 
καί Πταισματοδικεΐον, εις τούς παλαιούς στρατώνας κα
ταλλήλως διερρυθμισμένους, καθώς καί έδρα Έπιθεω- 
ρητοΰ δημοτικών σχολείων. "Εχει Γυμνάσιον άρρένων μέ 
650 μαθητάς καί 150 μαθήτριας. "Ηδη έπί τέλους κατό
πιν πολλών ένεργειών τοΰ Νομάρχου κ. Ν. Ά ν τ ω ν ο- 
π ο ύ λ ο υ καί τοΰ Δημάρχου κ. θ. θεοδοσοπούλου, 
ήγοράσθησαν τά οικόπεδα διά Γυμνάσιον καί γυμναστή- 
ριον καί ένεγράφη πίστωσις εις τόν Κρατικόν Προϋπολο
γισμόν ενός εκατομμυρίου ύπέρ άνεγέρσεώς του. "Εγινε 
δηλαδή ή άρχή, ή όποια έλπίζομεν νά είναι τό ήμισυ τοΰ 
παντός έργου. "Εχει έξ δημοτικά σχολεία. Επίσης έχει 
όκτώ ένορίας, είς τάς έκκλησίας τών όποιων πολλαί έγι
ναν έπισκευαί καί ανακαινίσεις έπί τοΰ νΰν Σεδ. Μητρο
πολίτου κ. Πολυκάρπου. Αδται είναι: ή τής Φανερωμέ
νης, Έπισκέψεως, Άγ. Νικολάου, Άγ. Κωνσταντίνου, 
Άγ. Παρασκευής, Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών (κτισθεί- 
σης νέας), 'Αγ. ’Αθανασίου Μπάρας καί Άγ. Μαρίνης 
(κτισθείσης νέας). [Ίδέ είς «θάρρος» περί τών έκκλη- 
σιών Τρικκάλων σχετικά άρθρα μου].

Πύλη: Ή Ιερά καί ιστορική Βυζ. Μονή τής Πόρτας— Παναγιάς

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ - ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Δέση: Τό εσωτερικόν τοΰ Βυζαντινού ναού τής Άγ. Τριάδος
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Κοθώνι: Ό κτηνοτροφικός -πλούτος της Θεσσαλίας έν κινήσει

ΚΤΗΝΟΤΡΟ,ΦΙΚΗ ΖΩΗ - ΦΡΟΥΡΙΑ

Τρίκκαλα: Μία άποψις τοΰ Ιστορικού Φρουρίου Τρικκάλων

Τά Τρίκκαλα έχουν Γραφεΐον Γεωργικής περιφέρειας, 
Γεωργικόν θεσσαλικόν ταμεΐον, 'Ένωσιν Γεωργικών 
Συνεταιρισμών, Υπηρεσίαν συγκεντρώσεως σίτου, Διεύ- 
θυνσιν Τ.Τ.Τ., Δασαρχεΐον, Πταισματοδικεϊον, Ειρηνοδι- 
κεΐον, Ύποθηκοφυλακεΐον, Γεωργικόν Έπιμελητήριον, 
Οικονομικήν Εφορίαν, Δημόσιον καπνεργοστάσιον, νο- 
μίατρον, νομοκτηνίατρον, νομομηχανικόν, Συλλόγους 
Δικηγορικόν, ’Ιατρικόν, Όδοντοϊατρικόν, Φαρμακευτι
κόν, Εμπορικόν. Επίσης έχουν Σύλλογον Εργατικόν 
’Αθήνας Έργάνης, ’Αποικιακών, ’Αρτοποιών, Επιπλο
ποιών, Καρροσιδηρουργών, Κουρεών, Ξενοδόχων φαγη
τού, Πολυτέκνων, 'Ομοσπονδίαν Έπαγγελματιών καί Βι- 
οτεχνών, Σύλλογον Υποδηματοποιών, Φανοπο ιών." Εχουν 
επίσης Φιλόπτωχον ταμεΐον συσταθέν ύπό τοΰ Σεβ. Μη
τροπολίτου κ. Πολυκάρπου, δστις είναι πατήρ τών πτω
χών, παράρτημα Πατριωτικού 'Ιδρύματος, Μορφωτικόν 
Σύλλογον ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Νομάρχου κ. Ν. Άν- 
τωνοπούλου, διατηροΰντα Νυκτερινήν σχολήν ’Απόρων, 
Λέσχην Τρικκάλων, Φιλοδασικήν ένωσιν, Θρησκευτικόν 
Σύλλογον «Ό Έλεήμων Σαμαρείτης».

Τά Τρίκκαλα έχουν επίσης διάφορα έργοστάσια, τέσ- 
σαρας κυλινδρομύλους, πέντε εργοστάσια ζαχαροπλα
στικής, δύο χαλβαδοποιίας, τρία λαναριστήρια, έν μη- 
χανουργεΐον, έξ εργοστάσια ξυλουργικής, δύο ύφαν- 
τουργικής, έν παγοποιίας καί κατασκευής άεριούχων 
ποτών, υποκαταστήματα τών Τραπεζών ’Εθνικής, ’Αγρο
τικής, Αθηνών, ’Εμπορικής καί Κεντρικόν Κατάστημα 
Τραπέζης θεοδοσοπούλου, τέσσαρα τυπογραφεία καί 
πολλά εμπορικά καί επαγγελματικά καταστήματα παν
τός είδους. Μέ όλα αύτά έν γένει καί μέ τήν έβδομα- 
διαίαν κατά Δευτέραν αγοράν καί τήν έτησίαν κατ’ 
’Οκτώβριον τά Τρίκκαλα παρουσιάζουν σπουδαίαν εμ
πορικήν κίνησιν.

Εις τά Τρίκκαλα έκδίδονται επίσης καί δύο ήμερή- 
σιαι έφημερίδες, τό «θάρρος» καί ή «’Αναγέννησις» πολύ 
συντελοΰσαι εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ τόπου.

Χωρία καί Συνοικισμοί τοΰ σημερινού 
Δήμου Τρικκαίων

1. 'Αγία Μονή.

Ν. τής πόλεως έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ ομωνύμου 
ποταμίου συνδεόμενων διά σιδηράς γεφύρας γενομένης 
μετά τήν άπελευθέρωσιν. Κατοικεΐται άπό Σαμαριναίους 
ώς έπί τό πλεΐστον άσχολουμένους ιδίως εις εριουργίαν. 
Σχολεΐον 4ξιον μέ 151 μαθητάς. ?Ητο άλλοτε Άγια 
Μονή, έξ ής καί τό όνομα τοΰ προαστείου. ’Εντεύθεν πολ
λοί έπιστήμονες.

2. Πυργετός.

’Επί δεξιάς όχθης ποταμίου Αγίας Μονής, έφ’ οδ ξύ
λινη γέφυρα καί 20' ΝΔ. τής πόλεως, μεθ’ ής συνδέεται 
διά καλής όδοΰ έπισκευαζομένης. Σχολεΐον διτάξιον μέ 
109 μαθητάς.

3. Κόκκινος Πύργος.

Δ. τής πόλεως 20'. Σχολεΐον μέ 87 μαθητάς. ’Ενορία 
Άγ. Γεωργίου μέ ώραΐον προαύλιον.

4. Κηπάκι.

Ώς μετωνομάσθη ό παρά τήν σιδηρ. γραμμήν ΒΔ. 
τής πόλεως μικρός Συνοικισμός Β ρ ά ν ο ς, κτήμα 
Ιδιωτικόν.
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5. Απόστολοι (Ζαπτσαΐοι).

ΒΔ. των Τρικκάλων. "Εχει περί τούς 300 κατοίκους. 
Σχολεΐον μέ 58 μαθητάς ίδρυθέν τω 1896. Ή έκκλησία 
του των 'Αγίων ’Αποστόλων τιμαται ώς θαυματουργός 
καί δι’ αύτό μετωνομάσθη έτσι άπό Ζαπτσαίους, ώς ώνο- 
μάζετο τουρκιστί προηγουμένως. Είναι αρκετά εύφορον 
χωρίον λόγω καί τοΰ δι’ αύτοΰ διερχομένου ποταμίου, 
δπερ έχει καί αρκετά ψάρια.

6. Σωτήρα.
Παρά τον Ληθαΐον Β. πόλεως. Σχολεΐον μέ 40 μαθη

τάς. ’Ενορία Μεταμορψώσεως Σωτηρος.

7. Περδικορράχη (Κατίδι(ον).
Πλησίον καί ΒΑ. τής Σωτήρας. Σχολεΐον μέ 12 μα

θητάς, ’Ενορία 'Αγ. ’Αθανασίου.

8. Κρηνίτσα.
ΒΑ. τής πόλεως παρά την προς Παληόπυργον όδόν. 

Σχολεΐον μέ 42 μαθητάς. ’Ενορία 'Αγίου Κωνσταντίνου.

9. Λογγάκι.
ΒΑ. τής πόλεως εντεύθεν Κρηνίτσης. Σχολεΐον μέ 33 

μαθητάς. ’Ενορία Άγ. ’Αθανασίου.

10. Λεπτοκαρυά (Σελήμογλου).
Β. καί πλησίον των Κουτσομυλίων καί τοΰ πεδίου Βο

λής τοΰ 5ου Πεζικοΰ Συντάγματος.

11. Ριζαριό.

ΝΑ. των Τρικκάλων παρά την δεξιάν όχθην Ληθαίου. 
’Εδώ τω 1854 έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων έπαναστατών 
καί Τούρκων. Σχολεΐον εις πολύ καλόν οίκημα μέ 101 
μαθητάς. ’Ενορία 'Αγίου Χαραλάμπους μέ πολύ καλόν 
ναόν.

12. Καρυαί.
Ν. καί πλησίον τής πόλεως. Σχολεΐον μέ 53 μαθητάς 

εις καλόν οίκημα. ’Εκκλησία τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου.

13. Φλαμούλι(ον).
Πλησίον των Καρύων καί τής σιδηρ. γραμμής. Σχο

λεΐον μέ 48 μαθ. Έκκλησία τής Άγιας Παρασκευής. 
’Αποτελεί μέ Καρυές μίαν ένορίαν.

Οί κάτοικοι δλων των άνωτέρω χωρίων καί Συνοικι
σμών άσχολοΰνται έν μέρει εις την κτηνοτροφίαν καί 
Ιδίως ε’ις τήν γεωργίαν.

Κοινότητες καί χωρία τέως Δήμου Τρικκάλων

Οΰτος κατείχε τό περί τά Τρίκκαλα πεδινόν μέρος.
1. Κοινότης Διποτάμου (Λεστίνου).

"Εδρα τό Διπόταμον (Λέστινον) Δ. τών Τρικκάλων 
μέ 254 κατ. ’Έχει σχολεΐον μέ 34 μαθητάς.

Εις τήν Κοινότητα τοΰ Διποτάμου άνήκει καί τό Α. 
αύτοΰ: Ρ ό γ γ ι α μέ 228 κατ.

2. Κοινότης Μικρού Κεφαλοβρύσου (Μικροΰ Μερτσίου).

Κάτ. 796.
3. Κοινότης Μεγάλου Κεφαλοδρύσου (Μεγ. Μερτσίου).

ΒΔ. τών Τρικκάλων. ’Έσοδα 7.308. Κάτ. 561. Τηλέφω- 
νον. Ενορία Άγ. Γεωργίου μέ έσοδα 10 χιλ. Ή έκκλησία 
τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης έκτίσθη ύπό τής 
Κυρά - Βασιλικής. Έδώ έχει στάσιν ό θεσσαλικός σιδη
ρόδρομος. Τά Κεφαλόβρυσα μετωνομάσθη σαν οΰτω λόγω 
τών παρακειμένων εις αύτά Κεφαλοβρύσων (άναδλυζόν-

Μεσοχώρα: 'Η μεγαλοπρεπής κορυφή τής Πίνδου «Αύγό»

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΦΡΟΥΡΙΑ

Τρίκκαλα: Μία θεαματική γωνιά τοΰ παλαιού φρουρίου
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Τρίκκαλα: Ό Σταθμός των θεσσαλικών Σιδηροδρόμων

ΑΡΤΗΡΙΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ

Τρίκκαλα: Μία ώραία κάτοψις της πόλεως έκ τού φρουρίου

των ύδάτων), άν καί ό λαός έχει πλάσει όλόκληρον μύ
θον πέριξ του όνόματος Κεφαλοβρύσου.

4. Κοινότης Μεγάλου Χωρίου (Μπουχωνίστης).

Α. των Τρικκάλων έπί τής δημοσίας όδοΟ. ’Έσοδα 
23.253 δρχ. Κάτ. 1399, ώστε δικαιολογείται ή μετωνομα- 
σία εις Μέγα χωρίον. ’Έχει τηλέφωνον καί τριτάξιον 
σχολεΐον μέ 202 μαθητάς. Ενορία του 'Αγίου ’Αθανα
σίου με 20 χιλ. δρχ. έσοδα.

5. Κοινότης Κουρμπαλί(ου).

’Έσοδα δρ. 8.498. 'Έδρα του τό Κουρμπαλ ί(ο υ) 
μέ 468 κατ. Σχολεΐον μέ 93 μαθητάς. Έδώ υπάγονται 
καί τά χωρία Νομή μέ 268 κατ., ό Πετρόπορος 
μέ 254 κατ.

Τά χωρία ταΰτα είναι πλησίον του έλους «Βούλας».

6. Κοινότης Σ ερβωτών.

'Έσοδα 13.624 δρ. Κάτ. 373.

7. Κοινότης Γλόνου.

’Έσοδα 9.392 δρ. Κάτ. 380. Εόρίσκεται πλησιέστατα 
μεταξύ τοϋ Ληθαίου καί Πηνειού καί δι’ αύτό συχνά πλημ
μυρίζεται ύπ’ αυτών.

8. Κοινότης Πατουλιάς.

’Έσοδα 9.234 δρ. Κάτ. 315.

9. Κοινότης Λόγγου (τέως Λόγγου Άχμέτ -’Αγά). 

’Έσοδα δρχ. 4.441.

10. Κοινότης ‘Αγίας Κυριακής.

Πλησίον καί αριστερά τοΰ Πηνειού. ’Έσοδα 3.016. 
Κάτ. 2.290.

11. Κοινότης Μεγάλων Καλυβιών.

Πλησίον καί δεξιά τοΰ Πηνειού.’Έσοδα 43.570 δρ. Κάτ. 
2.016. Τω 1933 είχεν ίδρυθή ένταΰθα καί Γεωργικόν Σχο
λεΐον, δπερ δμως έλλείψει μαθητών δέν λειτουργεί πλέον. 
’Έχει τηλέφωνον καί συγκοινωνίαν τακτικήν, διότι πλη
σίον αύτοΟ διέρχεται ό θεσσαλικός Σιδηρόδρομος, δστις 
κάμνει στάσιν ένταΰθα. ’Αποτελεί ιδίαν ενορίαν τοΰ 
Άγιου Νικολάου μέ 40 χιλ. δρχ. έσοδα, μέ 500 στρέμ
ματα αγρούς καί 300 περίπου πρόβατα, ενορία ή όποια 
είναι σωστό μοναστήρι. Ή τελευταία γεωργική παρα
γωγή του άνήλθεν εις 525 χιλ. όκ. σίτου καί εις 600 χιλιά
δας αραβοσίτου καί 70 χιλ. κριθής. ’Έχει επίσης καί αρ
κετήν κτηνοτροφίαν.

Β\
ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑ ΛΗΘΑΙΟΝ

Οΰτος κατείχε τό βόρειον μέρος τοΰ τέως Δήμου 
Τρικκαίων, δπερ είναι έν μέρει όρεινόν καί έν μέρει πε
δινόν. Έπήρε τό δνομα άπό τόν Ποταμόν Ληθαΐον. 
Δήμαρχοί του διετέλεσαν:

Δη μ. ’Έξαρχος, αγωνιστής γενναίος των επαναστά
σεων 1854 καί 1878, άπό τοΰ 1883 — 1895. Κων. Πλάκας, 
άπόστρατος αξιωματικός έκ Καρπενησιού άπό 1895 — 
1899 καί 1903 — 1907. Άχ. Δ. ’Έξαρχος, ιατρός, υιός τοΰ 
άγωνιστοΰ άπό 1899 — 1903, Άθ. Βλαχάβας, απόγονος 
τής καπετανέϊκης οικογένειας των Βλαχαβαίων 1907 
- 1914.

— 296 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:35 EEST - 34.211.113.242



Κοινότητες κα'ι χωρία τέως Δήμου Παρά Ληθαΐον

1. Κοινότης Ράξας.
Παρά τον Ληθαΐον, του οποίου είς βραχίων πηγάζει 

καί απ’ εδώ πλησίον. Τό όνομά της φαίνεται ότι προέρχε
ται άπό κάποιον Τούρκον όνόματι Ρ ά ξ α. ’Έχει έσοδα 
6620 δρχ. "Εδρα της ή Ράξα μέ 602 κατ. μέ σχολεϊον 
έχον 95 μαθ. καί μέ ενορίαν του Άγ. ’Αθανασίου, ή οποία 
ηύπρεπίσθη τελευταίως. ’Έχει μεγάλην πτηνοτροφίαν 
(5 — 6 χιλ. γάλους). Λόγω του παρακειμένου Ληθαίου 
πολλάκις πλημμυρίζεται. Έδώ ύπάγεται καί τό χωρίον 
ή Χαϊδεμένη (τέως Τουλπίτσα) μέ 129 κατ.
2. Κοινότης Ριζώματος.

’Έτσι μετωνομάσθη ή τέως Σ κλάτσαινα λόγω 
τοΰ ότι εΰρίσκεται είς τάς ρίζας (Ρίζωμα των Χασίων). 
’Έσοδα 47.318 δραχμ. κάτ. 1105. Σχολεϊον τριτάξιον μέ 
232 μαθ. είς πολύ καλόν οίκημα του ΣυγγροΟ. Τώρα κά- 
μνει καί νέον ή Κοινότης. Τό Ρίζωμα ήτο τσιφλίκιον άπαλ- 
λοτριωθέν. Τελευταίως έγιναν διάφορα κοινωφελή έργα 
ώς π. χ. δρόμοι εντός τοΰ χωρίου, δύο γέφυραι έπί δύο 
ρυακίων τοΰ χωρίου, άνωρύχθησαν πηγάδια καί γίνεται 
δρόμος διά προσωπικής έργασίας μέχρι Ράξας.
3. Κοινότης Βάνιας.

Α. τοΰ Ριζώματος.’Έσοδα 29.054 δρχ. Κάτ. 813. Σχο- 
λεΐον διτάξιον μέ 136 μαθ. ’Ενορία 'Αγ. Νικολάου μέ 
έσοδα 26.150 δρχ.
4. Κοινότης Έλληνοκάστρου (Κουρσόδου).

Β. τής Βάνιας έπί των Χασίων. ’Έσοδα 9.315 δρχ. Κάτ. 
516. ’Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου μέ έσοδα 17.000.
5. Κοινότης Κουμαριάς (Νέας Σμόλιας).

’Έσοδα 7.992 δρχ. Κάτ. 343 μαζί μέ τά Π α λ η ο χ ώ- 
ρ ι α, Συκιάν καί Τ σέδρεχον. Πλησιέστατα 
τής Κουμαριάς είς ύψος 666 έπί των Χασίων υπάρχουν 
ερείπια Κυκλώπειων τειχών. ’Ενορία 'Αγ. Παρασκευής.
6. Κοινότης Άγρηλιάς (Παλαιάς Σμόλιας).

’Έσοδα 27.560. Κάτ. 607. Σχολεϊον πολύ καλόν νέου
τόπου μέ 102 μαθητάς. ’Ενορία 'Αγ. Παρασκευής ύπαγο- 
μένη είς την Μητρόπολιν Έλασσώνος, διότι τό χωρίον 
Άγρηλιά (Π. Σ μόλια) πρό τοΰ 1912 ύπήγετο είς την 
Τουρκίαν. Ή Άγρηλιά διεκδικεΐ καί τον Εύθ. Βλαχάδαν. 
Οϊ κάτοικοί της υποστηρίζουν, ότι ό ήρως των Χασίων 
εδώ πλησίον έγεννήθη είς τό Παληοχώρι τής Άγρηλιάς 
Άγ. Παρασκευήν, όπου δεικνύεται ακόμη ή οικία όπου 
έγεννήθη καί διάφορα κτήματά του. Τό πράγμα πράγ
ματι χρήζει έξετάσεως.
7. Κοινότης Λιοπράσου.

Είς ΰψ. 686 μ. έπί τών Χασίων. ’Έσοδα 9.550. Κάτ. 221.
8. Κοινότης Γκορμπόδου (Λαγκαδιάς).

Κάτ. 398. Έδώ πλησίον έν μέσω έλαιών καί δρυών 
καί μέ άφθονον καί άριστο νερό υπάρχει καί ή ομώνυ
μος Ιερά Μονή τής Παναγίας τής Γκορμποδίτισσας συγ
χρόνου τών Ιερών Μονών τών Μετεώρων.
9. Κοινότης Άρδανίου.

’Έσοδα 15.510 δρ. Κάτ. 777. Τό Άρδάνειον ήτο άλ
λοτε θερινή πρωτ. τέως δήμου παρά Ληθαΐον. Ενορία 
Άγ. Νικολάου.
10. Κοινότης Παληοπυργου (Ζαλδανίων).

Μετωνομάσθη είς Παληόπυργον λόγω σωζομένου έν- 
ταΰθα παλαιού Πύργου κάποιου παλαιού φρουρίου.

ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΩΡΑΙΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τρίκκαλα: Παλαιά σπίτια κοντά στον ποταμόν Ληθαΐο
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Τρίκκαλα: Χωρικός μέ τήν πρωτόγονον βοϊδάμαξάν του

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΚΩΝ

Κοθώνι: Στην πλαγιά τοΰ βουνού, βοσκή των προβάτων

’Έσοδα 14.592 δρ. Κάτ. 837. ’Έχει τηλέφωνον καί διτά- 
ξιον σχολεΐον μέ 110 μαθητάς καί ένορίαν 'Αγ. Αποστό
λων μέ έσοδα 20 χιλ. δρχ. Τα Ζαδλάνια, τσιφλίκιον άλ
λοτε, ήσαν χειμερινή πρωτεύουσα τέως Δήμου παρά Λη- 
θαΐον. Έδώ όπάρχει έλος (βάλτος). Συνδέεται μέ τά 
Τρίκκαλα δι’ έπαρχιακής αμαξιτής όδοΰ κατασκευασθεί- 
σης τώ 1907.
11. Κοινότης Ζούλιανης.

ΒΑ. καί πλησίον των Τρικκάλων. ’Έσοδα 32.234 δρχ. 
Κάτ. 641. Σχολεΐον μέ 108 μαθητάς. Ενορία 'Αγ. ’Αθα
νασίου. Μεταξύ των άλλων παράγει καί καπνά περί τάς 
70 χιλ. ^Ητο τέως τσιφλίκιον.
12. Κοινότης Τουρναδών.

Α. καί πλησίον τής Ζιούλιανης. ’Από μέσα του περνά 
χείμαρρος.’Έσοδα 14.456. Κάτ. 400. Έδώ ύπάγεται καίτό 
όρεινόν λειδάδιον (χειμαδιό) Παληοσαμαρίνα.
13. Κοινότης Κριτσινίου.

Εις τούς πρόποδας τής Παληοσαμαρίνας. ’Έσοδα 
38.687. Κάτ. 913. Ενορία των Ταξιαρχών Μιχαήλ καί 
Γαδριήλ. Ή έκκλησία αΰτη είναι ή άρχαιοτέρα του κάμ
που. Είναι σύγχρονος περίπου των Μετεώρων. ’Έχει θαυ- 
μασίας τοιχογραφίας. Τελευταίως έπεσκευάσθη προνοία 
τοΰ Σεδασμιωτάτου ήμών Μητροπλίτου κ. Πολυκάρπου 
δαπάναις καί έπιμελεία τοΰ Υπουργείου Παιδείας.

Είςτήν Κοινότητα Κριτσινίο υ διοικητικώς 
υπάγεται καί τό Α. αύτοΰ έπί λόφου κλιτύων των Χασίων 
ευρισκόμενον Π α λ η ο γ α ρ δ ί κ ι ( ο ν ), εις τό 
όποιον τοποθετοΰσι τήν μεσαιωνικήν πόλιν Γ α ρ δ ί - 
κ ι ο ν, τής όποιας σώζονται ερείπια καί τής όποιας τό 
όνομα έφερεν ό άλλοτε επίσκοπος Ζάρκου. ’Επίσης έδώ 
τοποθετοΰσιν ό μέν Λήκ καί οί μετ’ αυτόν περιηγηταί καί 
ό στρατηγός Β. Δούσμανης (θεσσαλικά Χρονικά Τόμος 
Δ', σελ. 54) τό άρχαΐον Πελινναΐον, όδέ Νικ. 
Γεωργιάδης τό ύπό τοΰ Αιδίου μνημονευόμενον Λ ι- 
μ ν α ΐ ο ν (πρδλ. "Ιστορίαν του Θεσσαλίας σελ. 188). 
Καί σήμερον άκόμη σώζονται ενταΰθα ερείπια άρχαίων 
Ελληνικών τειχών.

Γ'.

ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
Κατείχε τό Άν. μέρος τής επαρχίας Τρικκάλων καί 

τής αρχαίας Έστιαιώτιδος, τοΰ όποιου τό πρός Β. μέρος 
είναι όρεινόν καί τό πρός Ν. πεδινόν. Ώνομάσθη οΰτως 
έκ τής άρχαίας παρά τό Ζάρκον πόλεως Φαρκάδος ή 
Φαρκαδόνος. Οί κάτοικοι τών χωρίων τούτου ώς έπί τό 
πλεΐστον είναι γεωργοί καί κτηνοτρόφοι.

Δήμαρχοι Φαρκαδόνος διετέλεσαν οί: Μαργέτος 
έκ Ζάρκου, Τριαντάφυλλος Κωστουλίδης, 
φαρμακοποιός έκ Τσιοτίου, Ή λ. Κύλικας, ιατρός 
έκ Τσιοτίου, έφ’ ών κατεσκευάσθησαν όλίγοι δρόμοι έν- 
τός τοΰ Τσιοτίου καί έλάχισται γέφυραι. Επίσης καί οί: 
Ά θ α ν. Φ λ ο ύ λ η ς, έκ Νεοχωρίου καί Γ ι α ν ν ο ύ
λης Πέτρου έκΓριζάνου.

Κοινότητες καί χωρία τέως Δήμου Φαρκαδόνος 

1. Κοινότης Κλοκωτοΰ.

Πλησίον τής άριστεράς όχθης τοΰ Πηνειοΰκαί παρά 
τούς πρόποδας λόφου 203 — 252 μέτρ., έξ οδ άναδλύζουν
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άφθονα υδατα χυνόμενα εις τόν Πηνειόν. Παρά τον λό
φον τούτον ό Ν. Γεωργιάδης καί ό χάρτης τοΟ Επιτε
λείου τοποθετοΰσι την άρχαίαν πόλιν Πελινναΐον, 
ητις μνημονεύεται υπό πολλών αρχαίων συγγραφέων. 
Οϋτως ό μέν Σ κ ύ λ α ξ αναφέρει ιερόν Πελινναΐον, 
όπερ κατά τό έπανωρθωμένον χωρίον του Στράβωνος 
ήτο τό τής Πελινναίας ’Αθήνας, εις τό όποιον ίσως άνή- 
κον τά σωζόμενα καί σήμερον εις τούς δύο ναούς του 
Κλοκωτοΰ συντρίμματα μετοπών καί ραβδωτών κιόνων. 
Όδέ Διόδωρος (36, 10) λέγει, ότι δι’ αύτοΰ διήλ- 
θεν ό Μ. ’Αλέξανδρος κατερχόμενος εις Ελλάδα. Κατά 
δέ τόν προς Άντίοχον Ρωμαϊκόν πόλεμον κατελήφθη μέν 
τό Πελινναΐον ύπό τών Άθαμάνων, αλλά ταχέως έκυρι- 
εύθη μετά τοΰ Λιμναίου ύπό τών Ρωμαίων καί τού 
συμμάχου των βασιλέως Φιλίππου Γ' (Πρβλ. Ιστορίαν 
Θεσσαλίας Γεωργιάδου σελ. 32, 188 — 189 κ.).

Σήμερον ό Κλοκωτός έχει 567 κατ. Επίσης ενορίαν 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου πανηγυριζούσης τήν 23ην 
Αύγούστου, ότε γίνεται ένταΰθα καί έτησία έμποροπα- 
νήγυρις.

2 Κοινότης Μπάγιας.

Άποτελεΐται άπό τά χωρία Μπόγιαν καί Γ ε - 
ωργανάδες μέ έσοδα 4.386 δρχ. Τό χωρίον Μπόγια 
μέ 604 κατοίκους πλησίον τοΰ έλους Βούλας καί 
Νεοχωρίου ευρισκόμενον έχει άρκετήν έκτασιν, 
άλλά άλλην μέν όρεινήν, άλλην δέ βαλτώδη.

Οί Γεωργανάδες έχουν 288 κατ., σχολεΐον μέ 
60 μαθητάς καί ένορίαν τοΰ Άγ. Δημητρίου. ’’Ήτο άλλοτε 
παρά τήν όχθην τοΰ Πηνειοΰ. Κατά τήν άνέγερσιν τής 
νέας έκκλησίας τοΰ χωρίου εύρέθησαν εις τά θεμέλια 
πολλά άρχαΐα μνήματα μέ έπιτυμβίους πλάκας.

3. Κοινότης Νεοχωρίου.

ΤόΝεοχώρι(ον) μέ 2096 κατ. εύρίσκεται εις 
τήν άριστεράν όχθην τοΰ αρχαίου Κουραλίου ποτ., 
δι’ οΰ μετέφερεν ό Βασιλεύς Εΰρυτος τής Ο ί χα
λί α ς ξυλείαν έκ τών δασών τών Χασίων διά τά πλοία 
τοΰ Τρωϊκοΰ Πολέμου. Οδτος ονομάζεται σήμερον έξ 
αύτοΰ Νεοχωρίτικος. Είναι νέον χωρίον διό καί Ν ε ο χ ώ- 
ρ ι ο ν λέγεται, άποτελεσθέν άπό τούς κατοίκους τών 
διαφόρων χωρίων τών Χασίων. ’Έχει μεγάλην έκτασιν, 
50 χιλ. στρεμμάτων περίπου καί δάση κατάφυτα άπό 
πλατάνους καί πρίνους, εις ά βόσκουν περί τάς 20.000 
αιγοπρόβατα, τά όποια δίδουν τά περίφημα Νεοχωρί- 
τικα μαλλιά καί λοιπά κτηνοτροφικά προϊόντα. Περίφημα 
είναι τά Νεοχωρίτικα καρπούζια καί πεπόνια. Τό Νεο- 
χώρι(ον) ήτο τσιφλίκιον άπαλλοτριωθέν ήδη. Ή γεωρ
γική του παραγωγή: 360 χιλ. όκ. σίτου καί 200 χιλ. όκ. 
άραβοσίτου. ’Έχει τριτάξιον σχολεΐον μέ 260 μαθητάς. 
Τελευταίως έγινε λαμπρόν σχολικόν κτίριον δαπάναις 
τοΰ Γεωργ. Συνεταιρισμού Άποκ. Καλλιεργητών, τής 
Κοινότητος καί τοΰ Κράτους. ’Έχει τηλέφωνον καί ίδιαν 
ένορίαν τοΰ 'Αγ. Νικολάου μέ έσοδα 60.000 δρχ.

ΒΔ. ούχί μακράν τοΰ Νεοχωρίου εντός μικράς κοι- 
λάδος έπί τίνος λόφου παρατηρούνται λείψανα άρχαίων 
τειχών. Ένταΰθα ίσως νά έκειτο ή άρχαΐα πόλις τοΰ 
Εύρύτου Οίχαλία, τής όποιας οί κάτοικοι συνεξ- 
εστράτευσαν μετά τών ύπό τόν Μαχάονα καί Ποδαλεί- 
ριον Τρικκαίων κατά τής Τροίας ώς λέγει ό "Ομηρος:

«Ο ΐ τ’ειχον Οίχαλίην πόλιν Εύρύ
του Οίχαλιήος... κλπ.».

Τρίκκαλα: Τσοπανόπουλα ξεκουράζονται μέ τά κατσίκια των

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Κοθώνι: ’Έξοδος τών ποιμνίων διά τήν πρωινήν βοσκήν των
ι·*·»-——· ■ ■ ■■■ ~* -·■·— >βί|ι»
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Τρίκκαλα: 1912, ό Γεώργιος Α' μεταδαίνων εις τά ’Ελευθέρια

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Τρίκκαλα: Πανελλήνιοι αθλητικοί άγώνες τοϋ έτους 1908

Πρός Β. τοΰ Νεοχωρίου δύο ώρας, έπΐ τής κορυφής 
των Χασίων «’Ορφανός» κεΐται ή Ιερά Μονή τής 
Γεννήσεως τής Θεοτόκου ή έπιλεγομένη τοΰ ’Ορφα
νού, προσηρτημένη ήδη εις τήν Ίεράν Μονήν Βαρλαάμ 
των Μετεώρων.

4. Κοινότης Βοστιδίου.

"Εσοδα 41.828 δραχμάς. Τό Βοστίδι(ον) κεΐ- 
ται ΒΑ. Νεοχωρίου.’Έχει 758 κατ., τηλέφωνον, σχολεϊον 
μέ 106 μαθ. καί ένορίαν των 'Αγ. θεοδώρων μέ 41.879 
δρχ. έσοδα.

5. Κοινότης Βόργιανης.

Μεταξύ Βοστιδίου καί Γριζάνου. ’Έσοδα δρχ. 5.969, 
κάτ. 148.

6. Κοινότης Διασέλλου (Πανίτσης).

’Ακραίος σταθμός προ τοΰ 1912 επί τοΰ Τ σ έ S ρ ο
χ ο u των Χασίων. ’Έσοδα 12 χιλ. Κάτοικοι 409.

7. Κοινότης Γριζάνου.
Κεΐται εις τούς πρόποδας τής κορυφής «Κάστρο» 

των Χασίων παρά τά πρό τοΰ 1912 Ελληνοτουρκικά 
σύνορα καί ΒΑ. Νεοχωρίου καί ΒΔ. Τσιοτίου.Τό όνομά 
του άλλοι λέγουν οτι είναι παραφθορά τοΰ Β λ υ ζ ό
νου ή Βρυζάνου καί προέρχεται κατ’ άλλους μέν 
έκ των πολλών ύδάτων, άτινα πηγάζοντα έκ τοΰ βουνοΰ 
Κάστρου διαρρέουν τό χωρίον, κατ’ άλλους έκ τίνος 
« Β λ ύ ζ α », όστις έπί Τουρκοκρατίας έξουσίαζε τά 
μέρη ταΰτα καί κατ’ άλλους έκ τοΰ σπουδαίου παρακει
μένου φρουρίου τοΰ έπονομαζομένου « Γ κ ρ ί ζ ο ς » 
καί σημαίνοντος τόπον ισχυρόν καί άπόρθητον κατά τι- 
νας, ώς ήτο πράγματι. Ένταΰθα πρό τοΰ 1912 ήσαν τά 
καλύτερα όχυρωματικά τής Ελλάδος μας, εις τά όποια 
πολύ έστηριζόμεθα, άλλά τά όποια ευτυχώς δέν μάς 
έχρειάσθησαν. Διηγοΰνται οτι έπί Τουρκοκρατίας, δτε 
άνεκαινίζετο ή ΒΑ. τοΰ χωρίου βυζαντινή Ιερά Μονή 
τοΰ Άγ. Δημητρίου, δαπάναις τοΰ Γέρο-Λίτσιου, 
οί Τοΰρκοι έπήγαν νά τούς εμποδίσουν νομίσαντες, δτι 
έξετελοΰντο όχυρωματικά έργα, άλλά λόγω τοΰ δτι τά 
άλογά των έκρημνίσθησαν εις παρακείμενον κρημνόν 
χωρίς νά φονευθώσι καί διότι ό Γέρο - Λίτσιος, τον όποιον 
μετέφεραν εις ’Ιωάννινα καί έδεσαν δυνατά εις κάποιον 
πλάτανον εύρέθη έλεύθερος τών δεσμών άφήκαν κι’ αύ- 
τόν πλέον έλεύθερον καί τούς κτίστας ελευθέρους νά ανα
καινίσουν τήν Μονήν.

Τό Γριζάνον έχει 1269 κατ. καί έσοδα κοινότητος 
28.834 δραχ. "Εχει τηλέφωνον καί διτάξιον σχολεΐον μέ 
202 μαθητάς. Περιώνυμα είναι τά ρόδια τοΰ Γριζάνου, 
διό οί Γριζανίτες καί Ροϊ δάδες έπωνομάζονται.

8. Κοινότης Τσιοτίου.
Κεΐται εις τούς μεσημβρινούς πρόποδας τοΰ πετρώ

δους καί γυμνοΰ Ά κ α μ ά κ η παρά τό 28ον χιλιόμε- 
τρον έκ Τρικκάλων καί εις τό μέρος περίπου τής όδοΰ 
Τρικκάλων — Λαρίσης, μεθ’ ών έπικοινωνεΐ σήμερον διά 
τακτικής δΓ αύτοκινήτων συγκοινωνίας. Παλαιότερον τό 
Τσιότιον κατωκεΐτο ύπό Τούρκων (Κονιάρων) καί τό 
όνομά του είναι Τουρκικόν σημαίνον «χλωρό χορ
τάρι» ( τ σ ι = χλωρό καί ό τ = χορτάρι). Κατά τόν 
τελευταΐον αιώνα τής Τουρκοκρατίας έξέλιπον έντελώς 
οί Τοΰρκοι. Ή όλη έκτασίς του φθάνει τά 25 χιλ. στρέμ
ματα καί είναι πεδινή κατά τό πλεΐστον καί εύφορος πα
ράγουσα καπνόν, βάμβακα, σίτον, άραβόσιτον κλπ. γε
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ωργικά προϊόντα. ’Έχει Σ)σμόν Άποκ. Άκτημόνων Καλ
λιεργητών, Πιστωτικόν Συν)σμόν, Σύλλογον Πολυτέ
κνων καί Σύλλογον Έμπορο - βιομηχανικόν, διότι τό 
Γ ο ι ό τ ι ο ν είναι σήμερον καί έμπορικόν κέντρον πρώ
της τάξεως με έδδομαδιαίαν κατά Σάδδατον άγοράν 
καί έτησίαν άπό 22 — 27 Αύγούστου.

Έπί τινα χρόνον ήτο έδρα τής Επισκοπής Γαρδικίου, 
τοΰ έπισκοπικοΰ οικήματος σωζομένου μέχρι σήμερον. 
Επίσης άπό τής άπελευθερώσεως (1881) μέχρι 1914 ήτο 
πρωτ. τοΰ τέως Δήμου Φαρκαδόνος. "Ηδη είναι έδρα Ει
ρηνοδικείου, Τ.Τ.Τ., αστυνομικού τμήματος. 'Έχει 89.218 
δρχ. κοινοτικά έσοδα καί 1474 κατοίκους. Επίσης τετρα- 
τάξιον σχολεϊον μέ 247 μαθητάς. Ή ένορία του είναι των 
'Αγίων ’Αποστόλων μέ 74.686 δρχ. έσοδα καί μέ νεόδμη- 
τον ώραΐον ναόν. Επίσης έχει πολλάς ώραίας καί και
νουργείς οικίας.

9. Κοινότης Παναγίτσας (Τσιοτουλίου).
Πλησίον τοΰ Τσιοτίου είναι καί τό Τσιοτούλι, 

μικρόν χωρίον μέ κατ. 375. (Τσιοτούλι = Τσιοτάκι = μ ι- 
κρόν Τσιότιον), δπερ μετωνομάσθη εις Πανα- 
γίτσαν. »

10. Κοινότης Ζάρκου.
Τό Ζάρκον ή ό Ζάρκος εύρίσκεται εις τό 

άνατολικώτερον σημεΐον τής άρχαίας πεδινής Έστιαιώτι- 
δος καί τής σημερινής έπαρχίας Τρικκάλων, εις τό 32ον 
χιλιόμετρον άπό των Τρικκάλων έπί κεκλιμένου έπιπέδου 
εις τους δυτικούς πρόποδας τοΰ βουνοΰ «Κοκκιναδά- 
κ ι » εις άπόστασιν 20' περίπου άριστερδ τής δημοσίας 
όδοΰ Τρικκάλων — Λαρίσης καί νοτίως καί ού μακράν 
τής όνομαστής «Κούτρας» (ύψομ. 699). Σώζονται 
δέ έπί τοΰ παρακειμένου λόφου τοΰ προφήτου Ήλιου καί 
εις τό Βόρειον μέρος τοΰ χωρίου έναντι τής Κούτρας μι
κρά όχυρωματικά έργα, ένθα έγένοντο μάχαι κατά τό 
1886 καί 1887. Παρά τό σημερινόν Ζάρκον έκειτο καί ή 
άρχαία πόλις Φ α ρ κ ά ς (ή Φαρκαδών), καθώς άποδει- 
κνύεται καί έκ των ερειπίων των σωζομένων έπί τοΰ πα
ρακειμένου λόφου τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ, δπου εύρέθησαν 
άρχαΐοι τάφοι μέ άρχαϊα νομίσματα, σκεύη καί άγάλ- 
ματα, μεταξύ των όποιων καί τής Άθηνάς σωζόμενα μέ
χρι τοΰ 1897 εις τό κονάκι τοΰ τσιφλικούχου Χριστάκι 
Ζωγράφου, όπότε δμως οί είσελθόντες Τούρκοι τά πα- 
ρέλαδον δυστυχώς μεθ’ έαυτών κατά τήν έντεΰθεν άνα- 
χώρησίν των (Πρδλ. Στραδ. 9, 438, 'Ιστορίαν Θεσσαλίας 
Ν. Γεωργιάδου 186 καί 187 σελ., καί Β. Δούσμανη θεσ- 
σαλικά Χρονικά τόμ. Α' σελ. 51). Επίσης έπί τοΰ βου
νοΰ «Κοκκιναδάκι» υπάρχει κάποια σκοπιά έκ πελωρίων 
λίθων έν εϊδει δωματίου όνομαζομένη «Δ ρ α κ ό σ π ι τ ο».

Πρό τοΰ 1881 ηύρίσκετο εις μεγάλην άκμήν μέ 3 % 
χιλ. κατοίκους περίπου. ΤΗτο έδρα τής έπισκοπής Γαρ
δικίου καί ειχεν 12 ιερείς καί πολλάς έκκλησίας καθώς 
καί Σχολαρχεΐον. Σπουδαία ήτο ή έδδομαδιαία άγορά 
του, εις τήν όποιαν ήρχοντο πολλοί καί έκ τής περιφέ
ρειας Έλασσώνος. Ειχεν πολύ άνεπτυγμένην τήν υφαν
τικήν, εις ήν είχε μετά τά Άμπελάκια τήν πρώτην θέσιν. 
Όνομαστά ήσαν τά βαμβακερά ύφάσματα, λευκά καί 
χρωματιστά τά καί σήμερον άκόμη καλούμενα « Ζ α ρ - 
κ ι ν ά πανιά». Πολλοί Ζαρκινοί έμπορευόμενοι μετέ- 
δαινον έφιπποι, διότι δέν ύπήρχεν άλλη συγκοινωνία, εις 
τάς έδδομαδιαίας άγοράς Φαρσάλων, Σοφάδων, Καρδί- 
τοης, Παλαμά καί έπώλουν τά έμπορεύματά τους.

Μετά τό 1881 άρχίζει ή παρακμή τοΰ Ζάρκου.

Τρίκκαλα: Ή Α. Μ. Γεώργιος Β' έπιθεωρών τό 5ον Συν., 1938

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Τρίκκαλα: Κοπέλλες ϋποδεχόμεναι τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα 1938
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Πύλη: Ή περίφημος καί θρυλική γέφυρα τοΰ Άγ. Βησσαρίωνος

ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΑ

Τρίκκαλα: 'Η επί τοΰ Λη,θαίου γέφυρα τής Μαρούγγαινας

Σήμερον ό Ζάρκος έχει έσοδα Κοινότητος 69.031 δρ., 
κατοίκους 1544, Σταθμόν Χωροφυλακής καί τηλέφωνον, 
τετρατάξιον σχολεΐον μέ 226 μαθητάς είς πολύ καλόν 
οίκημα. ’Έργα σπουδαία, τα όποια έγιναν τελευταως, 
είναι ή μεταφορά διά σωλήνων τοΰ υδατος έκ τής πηγής 
είς τήν πλατείαν, δπου έγινε δεξαμενή καί βράσεις.

Είς τό Ζάρκον υπάγεται καί ό συνοικισμός Ζάρκο- 
Μαρί (α) μέ 109 κατοίκους, ακριβώς έπί τής δημο
σίας όδοΰ Τρικκάλων —Λαρίσης κείμενος.

Πλησίον καί Β. τοΰ Ζάρκου καί τής Κούτρας υπάρχει 
καί ή άλλοτε σπουδαία Ιερά Μονή Ίωάννου τοΰ θεολό
γου, προσηρτημένη ήδη είς τήν Ίεράν Μονήν Βαρλαάμ 
Μετεώρων.

Ν. τοΰ Ζάρκου έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ παραρρέον- 
τος Πηνειοΰ, είς τούς πρόποδας τοΰ βουνοΰ Δ ο β ρ ο ύ- 
τ σ ι, τό όποιον έθεωρεΐτο προ τοΰ 1912 ώς τό ίσχυρό- 
τατον όχυρόν τής Πατρίδος μας, διότι ήτο πράγματι πολύ 
οχυρόν ώς άλλο Μπιζάνι κατά των Τούρκων, υπάρχει 
Κάστρον άρχαιότατον, αγνώστου εποχής, έξ οδ καί τό 
όνομα τής θέσεως «Παλφοκαστρί». Καί
11. Κοινότης Κεραμιδιού.

Πλησίον τής συμβολής τοΰ Ένιπέως (Τσαναρλή) είς 
τήν δεξιάν όχθην τοΰ Πηνειοΰ κεΐται τό Κ ε ρ α μ ί δ ι(ον). 
’Έχει έσοδα 4.235 δρχ., κατ. 251, σχολεΐον μέ 44 μαθη
τάς καί ένορίαν 'Αγίου Χαραλάμπους.

Δ'.

ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΙΩΝ

Οΰτος κατείχε τό ΝΔ. μέρος τής επαρχίας, όπερ είναι 
έν μέρει δρεινόν (ανατολική οροσειρά τοΰ Κόζιακα) καί 
έν μέρει πεδινόν. Οί κάτοικοι των χωρίων άσχολοΰνται 
ιδίως περί τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, Ώνομάζετο 
δήμος Πιαλίων έκ τής αρχαίας πόλεως Π ι α λ ί α ς, ήν 
τοποθετοΰν παρά τήν Πιαλίαν (πρώην Καρβουνολεπε- 
νίτσαν).

Δήμαρχοι διετέλεσαν οί έξής:
Γεώργ. Παπάρας, έκ Μπελετσίου, 1883—1887. 
Κων. Περλιαγγίδης ή Βιτσιόρης 1887—1891. 
Δημήτριος Χαραμής άπό 1891 —1895 καί 

1903-1907.
Κων. Γεωργίου Παπάρας 1895—1903. 
Εύάγγ. Χρηστάκος, έκ Τσαγαλίου, 1907 

-1914.

Κοινότητες καί χωρία τέως Δήμου Πιαλίων

1. Κοινότης Φήκης (Βαρυμποπίου).
Πρωτ. τοΰ τέως Δήμου Πιαλίων. Μετωνομάσθη είς Φή- 

κην τελευταίως τό Βαρυμπόπι, ένεκα των παρατη
ρούμενων ένταΰθα έρειπίων αρχαίων τειχών, τά όποια 
ίσως νά είναι τής ύπό τοΰ Λιβίου μνημονευόμενης άρχαίας 
πόλεως Φήκης. ’Έχει έσοδα 13.868 δρ. Κατ. 933. Άστυν. 
σταθμόν χ)κής. Τηλέφωνον, Σχολεΐον διτάξιον μέ 163 
μαθητάς. ^Ητο άλλοτε τσιφλίκιον άπαλλοτριωθέν ήδη. 
Ενορία τοΰ Άγιου Νικολάου μέ 55 χιλ. έσοδα. Ό "Αγ. 
Νικόλαος Βαρυμποπίου, Βυζαντινού ρυθμοΰ, φημίζεται 
ώς θαυματουργούς καί διά τούς τρελλούς.
2. Κοινότης Λεσσιανών.

Δ. τής Φήκης, μεθ’ ής συνορεύει. ’Έσοδα 5.654. Κάτ. 
419. Σχολεΐον μέ 73 μαθ. Ενορία Άγ. Δη μητριού.
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3. Κοινότης Πιαλίας (Καρδουνολεπενίτσας).
Εις τούς πρόποδας του Κόζιακα. Μετωνομάσθη έτσι, 

διότι ύπέλαθον, δτι έδώ έκειτο ή αρχαία πόλις Π ι α λ ί α, 
έξ ής καί ό τέως δήμος ώνομάζετο Πιαλίων. Ή Καρβου- 
νολεπενίτσα θεωρείται ύπό πολλών καί ώς πατρίς του 
’Ασκληπιού. Έδώ εΰρέθησαν ύπό τοϋ Καστριώτου καί 
αρχαία νομίσματα. ’Έσοδα Κοινότητος 13.245 δρ. Κάτ. 
824. Σχολεΐον διτάξιον καλόν μέ 138 μαθ. Ενορία Άγ. 
Γεωργίου μέ 51 χιλ. δρ. έσοδα.

4. Κοινότης Έλευθεροχωρίου (Βακουφίου).
Δ. πλησίον τής Φήκης. ’Έσοδα 6.938. Κάτ. 359. Σχο

λεΐον μέ 102 μαθ. Ενορία 'Αγίου Κωνσταντίνου.

5. Κοινότης Ξυλοπαροίκου.
Μεταξύ Πιαλίας καί Γοργογυρίου πλησίον καί Δ. 

του Έλευθεροχωρίου.

6. Κοινότης Γοργογυρίου.
Δ. καί πλησίον του Ξυλοπαροίκου. Σχολεΐον μέ 65 

μαθ. Ενορία Γεννήσεως Θεοτόκου.’Έχει πολλά νερά δυνά- 
μενα νά χρησιμοποιηθούν ώς κινητήριος δύναμις καί δΓ 
αυτό καί πολλαί ΰδροτριβαί (Μαντάνι» καί Ντριστέλες). 
Εις τήν Κοινότητα Γοργογυρίου υπάγεται καί τό θερινόν 
χωρίον Κόρη εις ύψόμ. 800, εις δ παραθερίζουν άρκετοί 
Σαμαριναΐοι καί ό Συνοικισμός Μπλετσέϊκα.

7. Κοινότης Προδρόμου.
Πλησίον καί Β. Γοργογυρίου. ’Έχει εις ώραίαν θέσιν 

έκκλησίοιν τοΰ Ίωάννου Προδρόμου καί δι’ αυτό καί τό 
όνομά της.

8. Κοινότης Πρίνου.
Ό Πρίνος, ώς μετωνομάσθη τό Τ ό σ κ ε σ ι, εύρίσκε- 

ται πλησίον καί ΒΑ. τοΰ Προδρόμου. Κάτ. 395. Πρός τά 
σύνορα τοΰ Διαλεχτοΰ ύπάρχει έλος μέ άρκετά ψάρια, 
χέλια, τοΰρνες κλπ.

9. Κοινότης Διαλεχτού.

‘Έδρα τό Διαλεχτόν ώς μετωνομάσθη ή Διάλεση ή 
τό Διάλεσι μέ 660 κατ. Έδώ υπάγεται καί τό Γ ε ν έ- 
σ ι ο ν δυτικώς καί πλησίον τοΰ Πρίνου μέ 265 κατ.

10. Κοινότης Μεγάρχης.
Πλησίον του Διαλεχτού παρά τον Πηνειόν. ’Έσοδα 

17.850. Κάτ. 801. Σχολεΐον μέ 125 μαθ. Ενορία Άναλή- 
ψεως Σωτήρος μέ δύο πολύ καλάς εκκλησίας κτισθεί- 
σας τώ 1803 καί 1816 ύπό τής Κυρά- Βασιλικής τοΰ Άλή 
Πασσά. 'Υδρεύεται από πηγάδια μέ ύπέροχο νερό. Κλίμα 
καλόν. Έπί τής σημερινής Κυβερνήσεως δΓ Εταιρείας 
Boot γίνονται άντιπλημμυρικά έργα έδώ, αναχώματα 
κλπ. Έδώ ύπάγονται καί τά χωρία Ν ι κ λ ί τ σ ι μέ 126 
κατ. πλησίον τής 'Ιεράς Μονής Βητουμά καί Δ. Μεγάρ
χης εύρισκόμενον καί ώς Συνοικία Μεγάρχης Ουρα
νός μέ 64 κατ.

11. Κοινότης (Παπαράντζας) Δενδροχωρίου.
Μετωνομάσθη οδτως ή Παπαράντζα λόγω τών περί 

τήν έκκλησίαν δένδρων. Κάτ. 457. Έδώ ύπάγεται καί ό 
Συνοικισμός Κωσταρελέϊκα μέ 127 κατ.

12. Κοινότης Βαλτσινοΰ.

’Έτσι μετωνομάσθη τό Βαλτσινόν κείμενον πλησίον 
καί Α. τοΰ Δενδροχωρίου καί έχον 424 κατ. Εις τήν Κοι
νότητα Βαλτσινοΰ ύπάγονται καί οί πλησιόχωροι συνοι
κισμοί Άμμούδι, Άσπρόβαλτος, Βουλο-

Γαρδίκιον: 'Η μεγάλη λίθινη γέφυρα έξωθεν τοΰ χωρίου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τρίκκαλα: ’Άποψις τής σιδηράς γεφύρας έπί τοΰ Ληθαίου
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Τρίκκαλα: Ή περίφημος Βυζαν. Μονή τοΰ Άγ. Βησσαρίωνος

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΟΝΑΙ - ΚΤΗΤΟΡΕΣ

Τρίκκαλα: Ό κτήτωρ τής Μ. Πυλών Δουσίκου "Αγ. Βησσαρίων

μάντρι, Μέλιγος, Μεσιακά καί ή παρά τόν 
Πηνειόν Φωτάδα (Τσιάρα).

13. Κοινότης Παραποτάμου (Τσαγαλίου).

Πλησίον της Φήκης καί παρά τήν συμβολήν Ά ν α
πό δ ο υ καί Πορτιάτη καί παρά τόν Πηνειόν, διό καί 
Παραπόταμος μετωνομάσθη τό Τσαγαλί(ον). Κάτ. 227. 
Ό Ανάποδος μαζί μέ τόν Πορτιάτην πολλάκις πολλάς 
ζημίας έκαμε εις τούς κατοίκους Παραποτάμου, αν καί 
τούς δίδει τακτικά τά εύγευστα ψάρια του. "Ηδη έγιναν 
έπί τής νΰν Κυβερνήσεως Μεταξά ενταύθα άντιπλημμυ- 
ρικά, αναχώματα κλπ. Έπί τοΰ ’Ανάποδου εγινεν εν
ταύθα προ 5 ετών καλή έκ μπετόν άρμέ γέφυρα. Ενταύθα 
υπάγεται καί ό πλησίον συνοικισμός Λ ι λ ή (Βενέτι).

14. Κοινότης Μεγ. Πουλιάνας.

Έπί τής δημοσίας άμαξιτής οδού τής άγούσης έκ 
Τρικκάλων εις Πόρταν. Έπί τίνος παρά τήν Πουλιάναν 
λόφου παρατηρούνται ερείπια τής ύπό τού Λιβίου ίσως 
κατά τά μέρη ταΰτα άναφερομένης Σιλάνης. Διά προ
σωπικής έργασίας των κατοίκων έχουν γίνει αποστραγ
γίσεις διαφόρων μικρών έλών καί άλλα τινά κοινωφελή 
έργα. Σπουδαΐον έργον μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Θεσσαλίας παρά τήν Μεγ. Πολιάναν είναι έκτος τής 
άπαλλοτριώσεως καί ή κατασκευή σιδηράς γέφυρας έπί 
τού Πηνειού εις τήν θέσιν, οπού άλλοτε υπήρχε καράβι, 
διό καί «Καραβοπόρος» λέγεται.

15. Κοινότης Μικράς Πουλιάνας.

Μεταξύ Μεγ. Πουλιάνας καί Στεφανοσαίων. Έδώ 
υπάρχουν πολλαί πηγαί ύδατος, έξ ών σχηματίζεται όλό- 
κληρον ποτάμι(ον), τό Πουλιανίτικο ή Πουλιανίτης λε
γόμενον, οπερ κινεί καί δύο αλευρομύλους.

16. Κοινότης Στεφανοσαίων.

Παρά τόν ομώνυμον σιδηροδρομικόν σταθμόν καί 
παρά τήν έπί τοΰ Πηνειού μεγάλη ν σιδηροδρομικήν 
γέφυραν. ’Έχουν ώραϊον δασύλλιον τής έκκλησίας, εις 
τό όποιον έρχονται τήν πρωτομαγιά καί εις άλλας έκ- 
δρομάς πολλοί Τρικκαλινοί.

17. Κοινότης Λυγαριάς (Φουρζί(ου).

Μεταξύ Μεγ. καί Μικράς Πουλιάνας καί πλησίον τοΰ 
Πορτιάτη. "Αν καί πλημμυρήται ύπό τού Πορτιάτη τόν 
χειμώνα, τό καλοκαίρι όποφέρει άπό λειψυδρίαν, διότι 
ή ύδρευσις γίνεται άπό ένα καί μόνον πηγάδι κοινόν.

18. Κοινότης Παληομονάστηρου.

Τό Πάλη ο μοναστή ριον, ώς μετωνομάσθη τό Μπελέ- 
τσι(ον), εύρίσκεται μεταξύ Πύλης (Πόρτας) καί Μουζα- 
κίου εις άπόστασιν 45' περίπου τών Τρικκάλων·δι’ αυτο
κινήτων. ’Άλλοτε έπί τίνος ύπερκειμένου λοφίσκου 
υπήρχε ξακουστόν παλαιόν μοναστήρι, διό καί ή μετο- 
νομασία τού χωρίου, καταστραφέν ύπό τών Τούρκων. Τό 
Πάλη ο μοναστή ριον παράγει ξακουστά βραστερά φασό
λια, κορκάρι καί κρεμμύδια πολλά. Υποφέρει άπό λει
ψυδρίαν, διότι υδρεύεται άπό μίαν μόνον βρύσην καί δύο 
υδραντλίας.

19. Κοινότης Γόμφων (Ραψίστης).

Α. καί πλησίον τοΰ Παληομονάστηρου. Μετωνομάσθη 
εις Γόμφους ή πρώην Ραψίστα, διότι οί κάτοικοί της διεκ- 
δικοΰν ώς ίδικήν των τήν άρχαίαν πόλιν τών Γόμφων, ή 
όποια δμως φαίνεται οτι έκειτο μάλλον παρά τό σημερι-
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗΣ

Έκ Νάξου, γεννηθείς εις ’Αθήνας. Έ αϊτού- 
δασεν έν τη θεολογική Σχολή του Πανεπι
στημίου. Συνεπλήρωσε δε τάς σπουδάς έν 
Εύρώπη. ΕΙτα διωρίσθη έφημέριος τής έν 
Πετρουπόλει Ελληνικής ’Εκκλησίας, έκ τής 
θέσεως δε ταύτης έκλήθη είς την άρχιεπι- 
σκοπήν Τρίκκης τώ 1894. ’Έκτισε Μητροπολι- 
τικόν οίκημα προορίσας αυτό ώς κατοικίαν των 
διαδόχων του ύπό τον δρον να προικίζωσιν έκά- 
στοτε μίαν όρφανήν κόρην καταγαμένην έκ 
τής ’Επισκοπής ταύτης. Άπέθανε τω 1904.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΔΙΝΟΣ
Έκ Τρικκάλων, Ιατρός έκ των σπουδαιότερων. 
Έκ των άγωνιστων ύπέρ τής άπελευθερώ- 
σεως τής Θεσσαλίας. Λόγω των φρονημάτων 
δϊς έξωρίσθη έκ Τρικκάλων ύπό των Τούρκων 
καί δίς έδημεύθη ή περιουσία του. Έξήσκησε 
καθήκοντα προξενικά έν Τρικκάλοις καί έξυ- 
πηρέτησε τά έθνικά συμφέροντα. Μετά τήν 
προσάρτησιν τής Θεσσαλίας έξελέγη βουλευ- 
τής^ άγωνισθείς ύπέρ των άγροτών. Είναι ό 
πρώτος αιρετός Δήμαρχος Τρικκάλων άπό το 
1883-87. ’Em δημαρχίαςτου έτέθησαν αί βά
σεις σχεδίου τής πόλεως. Άπεδίωσε τω 1893.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο Β
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗΣ

Έσπούδασεν έν τή κατά Χάλκην θεολογική 
Σχολή. Τω 1863 έχειροτονήθη βοηθός Επί
σκοπος του Μητροπολίτου Μελενίκου μέ τον 
τίτλον τής πόλαι ποτέ διαλαμψάσης ’Επισκο
πής Σελεύκειας. Τω 1876 προεδιδάσθη είς 
την Επισκοπήν Τρίκκης. Ηύτυχησε τω 1881 
νά ύποδεχθή τον έλευθερωτήν 'Ελληνικόν 
Στρατόν καί νά τελέση τήν έπί τή άπελευθε- 
ρώσει δοξολογίαν. Τω 1885 διετέλεσε Συνοδι
κός διατηρηθείς τοιουτος καί κατά τό έπόμενον 
έτος 1886, όπότε καί άπεδίωσεν έν Άθήναις.

ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ

Έχ θούριας των Κάλαμων. Έτύγχανε προ
λύτης τής θεολογικής Σχολής του Πανεπι
στημίου ’Αθηνών καί ύπηρέτησεν ώς γραμ- 
ματεύς του Μητροπολίτου ’Αθηνών Προκοπίου 
του Α' καί Ελληνοδιδάσκαλος έν διαφόροις 
σχολείοις του Κ ράτους. Προ του προδιδασμού 
δε αύτοΰ είς Επίσκοπον ήτο ’Εφημέριος τοΰ 
Εθνικού Στόλου. Οΰτος εύρών ουκ όλίγους 
υπεραρίθμους ίερεΐς καθ’ δλην τήν έπταετή 
αύτου άρχιερατειαν ούδένα έφημέριον έχειρο- 
τόνησεν. Άπεδίωσεν έν Τρικκάλοις τω 1914.

του είς τά έκεΐ Πανεπιστήμια. Τώ 1907 
διωρίσθη Α' Γραμματεύς τής Ίεράς 
Συνόδου, ών συγχρόνως καθηγητής 
τών τέκνων τού άειμνήστου Βασιλέως 
Κων)τίνου. Τω 1914 έχειροτονήθη Μη
τροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών. 'Η 
δρασιςτου υπήρξε ωφέλιμος. Άνεκαί- 
νισε τάς Μονάς Μετεώρων. ° Ιδρυσε Φι- 
λόπτωχον Τοςμεΐον. Άντεπροσώπευσε 
τήν Εκκλησίαν είς τό Εξωτερικόν.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΘΩΜΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Έγεννήθη έν Πρεμετή τής ’Ηπείρου 
τώ 1875. Έξεπαιδεύθη είς τήν Ριζά- 
ρειον Σ χολήν άριστεύσας καί τυχών 
του Παρσακείου βραδείου. Τώ 1 896 έ
χε ιροτονήθη διάκονος έντή έν Άγ. ’Ό- 
ρει Μονή τού 'Αγίου Παύλου. Τώ 1 903 
άπεφοίτησε τής θεολογικής Σχολής 
άριστεύσας. Τώ 1904 μετέδη είς Γερ
μανίαν δπου συνεπλήρωσε τάς σπουδάς
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Περτοΰλι: Μία αποψις τοΰ χωρίου κτισμένου μέσα στά έλατα

ΓΡΑΦΙΚΑ X Ω Ρ I A - Ε ΚΓΓΑ I Δ Ε ΥΣ I Σ

Τρίκκαλα: Τό προσωπικόν τοΰ άστικοϋ σχολείου θηλέων

Πύλη (Πόρτα Παζάρ): 'Ωραία κάτοψις των περίφημων στενών

ΜΑΓΕΥΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Περτοΰλι: Έργαστ. έκμεταλ. Έλάτης Παν)στημίου θεσ)νίκης
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Μεσοχώρα: Ό ρους τοΰ Άσπροποτάμου διά μέσου των όρέων

ΒΙΟΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠερτοΟλι: "Αλλη άποψις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Περτοΰλι: Γενική άποψις τοΰ χωριοΰ κτισμένου μέσ’ τά έλατα

ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΑΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ

Τρίκκαλα: Ή Μαρία Α. Χατζηγάκη κατά τήν Εκατονταετηρίδα
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ΧΡΙΣΤΟΣ Ε. ΚΑΒΡΑΚΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τής Θεσσα
λίας. Έσπούδασε τα έγκύκλια μαθή
ματα έν τή πατρίδι του. Κατατοτγείς 
εις τον στρατόν τω 1903 είσήχθη εις 
τό σχολεΐον ύπαξιωματικών έξελθών 
άνθυπολοχαγός. ΆνήλΟε μέχρι του 
βαθμού του υποστρατήγου, δν 'κατέ
χει σήμερον. Διετέλεσε διμοιρίτης, 
υπασπιστής Συντάγματος, Διοικητής 
Λόχου, Διοικητής έκτακτου ούλαμοΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΟΥΤΑΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τω 1849. Έσπούδασε 
ιατρός και έξήσκησε τό επάγγελμά του άφιλο- 
κερδέστατα και έπιτυχώς. Άναμιχθεις εΐταείς 
τήν πολιτικήν έχρημάτισε δήμαρχος άπό 1887- 
1891 καί 1903-14. Ώς βουλευτής άντεπροσώ- 
πευσε τήν έπαρχίαν επί πέντε περιόδους. Έπί 
τής δημαρχίας του έγένοντο πλεΐστα έργα. 
Επίσης έπί τής δημαρχίας του έγένοντο τω 
1908 οί Πανελλήνιοι ’Αθλητικοί άγώνες 
καθώς καί οί σκοπευτικοί άγώνες «’Ελευ
θέρια» τω 1912, εις τους όποιους παρέ- 
στη καί ό άείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος Α'.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Δ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Τρικκάλων τής Θεσσαλίας. Έσπούδασε 
τήν νομικήν καί έπεδόθη εις τραπεζιτικός 
έργασίας έν Τρικκάλοις. Ενδιαφερόμενος τά 
μέγιστα διά τήν πρόοδον τής πόλεως άνεμΛ- 
χθη εις τήν πολιτικήν κίνησιν καί κατά πρώ
τον έξελέγη 'βουλευτής Τρικκάλων έπί μίαν 
τετραετίαν. Ειτα έξελέγη Δήμαρχος τω 1935. 
Κατέχει δέ τό άξίωμα τούτο μέχρι σήμερον. 
Οδτος όραματιζόμένος μίαν ώραίαν^ νέαν 
πόλιν, ήρχισεν έργαζάιιενος έντατικώς ό
πως καταστήση τήν πόλιν των Τρικκάλων 
έφάμιλλον των ευρωπαϊκών μικροπόλεων.

έφέδρων άξιωματικών, Διοικητής Τά
γματος, Επιτελάρχης I Μεραρχίας, 
Διοικητής 45ου Πεζικού Συντάγμα
τος, Διευθυντής I Γραφείου Γενικού 
Επιτελείου Στρατού καί Μέραρχος 
V καί XI Μεραρχίας. Έλαβε μέρος 
εις δλους τούς πολέμους άπό του 
1912-1922 καί των έκστρατειών, δια- 
κριθείς διά τήν γενναιότητά του καί τό 
θάρρος. ’Έτυχε πλείστων παρασήμων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Περτουλίω τής έπαρχίας Τρικ- 
κάλων τό έτος 1849. Διετέλεσε Δήμαρχος 
Αίθίκων καί Τρικκαίων έπί 33 όλόκληρα 
έτη. Ή άρχοντιά του καί ή άφιλοκέρδειά 
του ήσαν παροιμιώδεις. Έν τή οικία του 
έφιλοξενήθησαν ό Βασιλεύς Γεώργιος Α', 
ό Διάδοχος Κωνστοτντΐνος, ή Βασίλισσα τής 
Ρουμανίας Μαρία, ό Βασιλεύς τής Σερβίας 
’Αλέξανδρος, ό Γάλλος Στρατηγός Σαράϊγ 
κλπ. Έτιμήθη διά του Ελληνικού πα
ρασήμου του Σωτήρος καί του Σέρβικου 
τοιούτου. Άπεβίωσεν έν Τρικκάλοις τω 1928.

ΧΡΙΣΤΟΣ π. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Έκ τής οικογένειας Τάκη-Χατζή Γάκη. Έγεν
νήθη έν Περτουλίω τής Έπαρχίας Τρικκάλων 
τω 1887. ’Ηκολουθησε τάς οικογενειακός πα
ραδόσεις καί άνεμίχθη εις τήν πολιτικήν ζωήν 
τού τόπου του έκλεγείς Δήμαρχος Τρικκαίων 
τώ 1928. Έπί τής δημαρχίας του έκτίσθησαν 
τό κεντρικόν τμήμα του Δημοτικού Νοσοκο
μείου Τρικκάλων καί έν Δημοτικόν Σχολεΐον 
παρά τή συνοικία Βουλγάρικα. Συνέταξε 
πλήρες " σχέδιον τής πόλεως Τρικκάλων, 
τών υπονόμων, τών λουτρών, καί διαρρυθμί- 
σεως τής κοίτης . τού Ληθαίου ποταμού.
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νόν Μουζάκι(ον). Τελευταίως μερίμνη τοΰ Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου μας καί μέ την οικονομικήν ένίσχυ- 
σιν τών κατοίκων έγινε νέα μεγάλη καί ωραία εκκλησία 
του Άγ. Νικολάου.

Ε\

ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΙΚΩΝ

Οδτος ώνομάσθη οϋτως από τούς αρχαίους Αϊθικας, 
οΐτινες γνωστοί δντες από τών μυθικών χρόνων άναφέ- 
ρονται ύπό τοΰ Όμήρου ώς κατοικοϋντες εις τάς εσχα
τιάς τής Θεσσαλίας πιθανώς επί τών Δ. καί ΒΔ. ορεινών 
συνόρων αυτής κατά την Πίνδον καί τά Χάσια καί πιθα- 
νώτερον περί τάς πηγάς τοΰ Πηνειού κατά τό σημερινόν 
Μαλακάσιον καί Μέτσοβον. Κατά τον Στράβωνα ή Αί- 
θικία ήτο όμορος τοΰ Αίγενίου καί τής Τρίκκης (θ' 430, 
Ζ' 327 πρβλ. Έγκ. Λεξικόν Έλευθερουδάκη Τόμος Α' 
σελ. 509). Ό τέως δήμος Αίθίκων, ορεινός κατά τό πλεΐ- 
σιον, είχε πρωτεύουσαν την Τύρναν καί δημάρχους έσχε 
τούς εξής:

ί) Παναγ. Χατζηγάκην, 1883 — 1887. 2) Γρ. Στουρ- 
νάραν, 1887 — 1891). 3) ’Αναγνώστην Ζάχον, 1891 —1895. 
4) Κωνσταντούλαν Χατζηγάκην, 1895 — 1899 καί 5) Νι
κόλαον Στουρνάραν 1900 — 1914.

Κοινότητες καί χωρία τέως Δήμου Αίθίκων

1. Κοινότης Τύρνης.
Άποτελεΐται από Τύρναν καί Ξυλοχώρι(ον) (τέως 

Τυχάϊον). Ή Τύρνα πρωτ. τοΰ τέως Δήμου Αίθίκων εύ- 
ρίσκεται κάτωθι πυκνοϋ δάσους έλάτης καί δΤ αύτό εί
ναι τό θέρετρον πολλών Τρικκαλινών. Κάτοικοι 652. 
’Έχει τηλέφωνον καί άστυν. Σταθμόν καί διτάξιον σχο- 
λεΐον μέ 103 μαθητάς. Ενορία τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου μέ εκκλησίαν νέαν καί καλήν. Περί Ξυλοχω
ρίου ίδέ άρθρον μου εις «θάρρος» 21 - 11 -1936.

2. Κοινότης Περτουλίου.
Άποτελεΐται άπό τό ομώνυμον χωρίον, τό όποιον εό- 

ρίσκεται μέσα εις πυκνότατα δάση εις ϋψος 1153 μέτρ. 
επάνω εις τον Κόζιακαν. ’Απέχει τών Τρικκάλων 12 ώρας 
πεζή. Μέ τά Τρίκκαλα όμως τελευταίως συνεδέθη καί δΤ 
αυτοκινήτου. Εΰρίσκεται παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ ομω
νύμου ποταμίου, παραποτάμιου τοΰ Άσπροποτάμου. Τό 
θέρος αυξάνονται κατά πολύ οί κάτοικοί του, διότι έκτος 
τών άλλων πολλών καί καλών οικογενειών τών Τρικκά- 
λων, αΐτινες παραθερίζουν ένταΰθα, έρχονται καί στή
νουν τάς καλύβας των εδώ καί πολλοί Σαρακατσαναΐοι 
μέ τά ποίμνιά των ένεκα τών πλουσίων λειβαδιών τοΰ 
χωρίου. Τό κλΐμά του λόγω τοΰ πυκνοτάτου έξ έλάτης 
δάσους του, τό όποιον είναι τό άριστον δύναταί τις νά 
εϊπη εις όλην τήν Ελλάδα, καί λόγω τοΰ ΰψους είναι 
δροσερώτατον καί όγιέστατον καίπερ κάπως υγρόν 
λόγω τοΰ ποταμίου. Δι’ αύτό πολλοί μόνιμοι κάτοικοί 
του υπήρξαν αιωνόβιοι ώς ό Βασ. Σούκιας, όστις άπέ- 
θανε τώ 1918 εις ηλικίαν 118 έτών κλπ.

Ή κοινότης έχει έσοδα άπό τά λειβάδιά της δρχμ. 
41.906. ’Έχει καί τηλέφωνον καί Σταθμόν X ω ρ) κ ή ς 
καί χωριστόν Δασαρχεΐον λόγω τοΰ έξαιρετικοΰ πυκνο
τάτου δάσους του έξ έλάτης, τό όποιον υπερβαίνει τάς 
50 χιλ. στρέμματα. Τό δάσος Περτουλίου περιήλθε τελευ
ταίως εις τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, τό όποιον θά

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΚΟΣ
Ένεννήθη είς Μαλακάσι των Τρικκάλων τό έτος 1905. Είς ήλικίαν 14 
έτων έζεδηλώθη τό καλλιτεχνικό του ταλέντο ικαί ήλθεν είς τάς Αθή
νας βιοπαλα(όντας νά γ(νη ζωγράφος. Είς τά πρώτα του χρόνια ύπέ- 
φερε μακρυά άπό κάθε πατρικήν οίκονομικήν έπκχορήγησιν. Τζ> 1930 
είσηλθεν είς τήν Σχολήν τών Καλών Τεχνών τη εύγενεΐ οικονομική 
έπιχορηγήσει τοϋ εύεργέτου του ’Αντωνίου Μπενάκη και του Διευ- 
θυντοΟ της Σχολής Δη(μητριάδου. Στό διάστημα των σπουδών του 
Ιτυχε τιμητικών διακρίσεων και βραδειών. Τφ 1936 άπεφοίτησεν ώς 
καλλιτέχνης. *Έλαδε ιμέρος είς όμαδικήν ’Έκθεσιν τών ’Ελευθέρων Καλ
λιτεχνών είς τήν Πανελλήνιον "Εκθεσιν Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών.
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη είς τό ΠερτοΟλι των Τρικκάλων 
τω 1853. *Εσπούδασεν είς τήν Ζοκκ,μαίαν 
Σχολήν των Ίωαννίνων. Διετέλεσε βου
λευτής έπί σειράν έτών άπό του 1883 - 
1929, άγωνισθείς διά τά κοινά συμφέρον
τα τής Επαρχίας του. Τω 1929 έξελέγη 
Γερουσιαστής ικαί τό ίδιον έτος ήχμαλω- 
τίσθη υπό του ληστου Τζατζά ιμετ’ άλλων 
έπιλ&κτων αελών των Τρικκάλων καί των 
Αθηνών. Άπέθανεν έν Άθήναις τω 1932.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Έγεννηθη έν Άθήναις τω 1 849. Μετά τάς 
σπουδάς του διωρίσθη είρηνοδίκης, μέχρι 
τοΰ 1877, είτα διωρίσθη ’Έπαρχος διαφό
ρων έπαρχιών. Κατά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας έτοπσθετήθη είς τήν Επαρχίαν 
Καρδίτσης, διστελέσας οϋτω ό πρώτος 
’Έπαρχος τής Επαρχίας ταύτης. Άποσυρ- 
θείς της Διοικητικής υπηρεσίας, ήσχολήβη 
μέ τήν πολιτικήν, έκλεγείς βουλευτής 
Τρικκάλων τφ 1885. Απίθανε τω 1899.

ΚΟΚΟΣ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ
Έγεννήθη τω 1862. Έσπούδασε νομικά. 
Νεότατος άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν 
ζωήν του τόπου του έκλεγόμενος έπί σει
ράν έτών βουλευτής τής ’Επαρχίας Τρικ- 
κάλων. Τω 1905 έν τη Βουλή έδημιουρ- 
γήθη όξύτατον έπεισόδιον μεταξύ αύτοϋ 
καί τοΰ πρώην ύπουργοΰ Σ. Στάη, δστις 
έπροκάλεσεν αυτόν είς μονομαχίαν. * Η 
μονομαχία έγένετο τήν έπομένην ήμέραν, 
φονευθεντος τούτου ύπό του Σπ. Στάη.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΖΑΠΠΑΣ
Έγεννήθη, τό 'έτος 1862 έν Λαμπόδω τής 
Ηπείρου. Έσποόδασεν είς τό Κολλέγιον 
Chateau de Lancy τής Γενεύης έπί 7ετίαν, 
είτα δέ έν τω Πανεπιοτημίφ τής Γε
νεύης Πολιτικας Έπιστήμας. Έπολι- 
τεύθη έν θεσσαλίφ, χρηματίσας ’Αντι
πρόεδρος έν τή Ελληνική Βουλή καί έκ
λεγόμενος συνεχώς άπό τό 189? βουλευ
τής του Νοιιου Τρικκάλων. Άπέθανεν έν 
Βουκουρεστιω τόν Αύγουστον του 1915.

ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ
Κατήγετο έκ του τέως Δήμου Φαρκαδό- 

νος τής Επαρχίας Τρικκάλων. Ένδια- 
φερθείς διά τά κοινά συμφέροντα τής 
Επαρχίας του άνεμίχθη είς τήν πολιτι
κήν κίνησιν τής Επαρχίας καί έξελέγη 
βουλευτής του Νομού Τρικκάλων κατά 
τάς περιόδους I ΣΤ' 1902, ΚΑ' 1915, 
Γ' Έθν. 1920. Ήγωνίσθη έν τω Κοινο- 
(δουλίω διά τά δίκαια τών άγροτών. Άπε- 
βίωσε' τά τελευταία έτη έν Άθήναις.

τά έκμεταλλευθή επιστημονικούς διά τοΰ διαπρεπούς κα- 
θηγητοΰ της Δασολογίας κ. Οίκονομοπούλου, άνδρός 
ρέκτου καί ίκανωτάτου. "Ηδη έπετεύχθη ή δι’ αυτοκινή
των συγκοινωνία μέ τά Τρίκκαλα. Μετεφέρθησαν δι’ αύ- 
τοκινήτων τά μηχανήματα διά τό άνεγερθέν έργοστά- 
σιον υλοτομίας, τό όποιον είναι καθ’ δλα έτοιμον καί 
πρόκειται εντός ολίγου ν’ άρχίση νά λειτουργή. ’Έγιναν 
έντός τοΰ δάσους διάφοροι αμαξιτοί δρόμοι προς μετα
φοράν τών θεοράτων καί αιωνόβιων ελάτων είς τό έργο- 
στάσιον. Καί έν γένει χάρις είς τόν καθηγητήν κ. Οίκο- 
νομόπουλον, θ’ άρχίση έντός ολίγου ή έπιστημονική έκ- 
μετάλλευσις τοΰ εξαιρετικού δάσους Περτουλίου, ήτις 
καί όλόκληρον τήν Ελλάδα καί τό Πανεπιστήμιον Θεσ
σαλονίκης θά ώφελήση, άλλά καί τό Περτούλιον προς 
τήν πρόοδον θά προωθήση. Άπ’ αυτό κατάγονται οί έπί 
τουρκοκρατίας άρχοντες Χατζηγακαΐοι, οΐτινες μετά τήν 
άπελευθέρωσιν έμειναν σωστοί άρχοντες καί έξελέγησαν 
βουλευταί, ώς ό Σωτήριος Χατζηγάκης, ’ισόβιος σχεδόν 
βουλευτής, καί δήμαρχοι, ώς ό Παναγιώτης, Κωνσταν 
τούλας καί Χρηστός Παν. Χατζηγάκης. Είς τό Περτούλι 
διακρίνεται τό παλαιόν τρίπατον αρχοντικόν Χατζηγα- 
καίων έτους 1814, μέ τις ζεματίστρες καί τις πολεμίστρες 
του. Τό νέον αρχοντικόν τών Χατζηγακαίων, σωστόν μέ- 
γαρον, είς τό όποιον φιλοξενούνται δλοι οί διερχόμενοι 
έκ Περτουλίου, διότι οί Χατζηγακαΐοι τήν φιλοξενίαν πα- 
τροπαράδοτον έχοντες δέν τήν ξεχνούν, άλλά τήν έξα- 
σκοΰν ώς πρώτιστον καθήκον.

3. Κοινότης Νεραϊδοχωρίου (Βετερνίκου).

ΝΔ. καί πλησίον τοΰ Περτουλίου. Τηλέφωνον. Κλΐμα 
έχει τό άριστον καί τόν καλλίτερον όρίζοντα τών Αίθίκων. 
’Εκτεταμένα λειβάδια. Είναι πατρίς τών Χατζηπετραίων, 
θαυμάσια είναι καί τά λεγάμενα « Κ ο ρ μ ά ρ ι α».

4. Κοινότης Πυρρας.

Πλησίον καί πρός Δ. τοΰ Νεραϊδοχωρίου έντός ρεμα
τιάς. Τηλέφωνον. Παράγει έκλεκτό τυρί. Λέγουν δτι άλ
λοτε ή Πύρρα ήτο τό μεγαλύτερον χωρίον τοΰ τέως Δή
μου Αίθίκων έχον 750 οικογένειας, αϊτινες έπεξεργάζοντο 
τά μάλλινα υφάσματα (καπότα). Κατεστράφη δμως ύπό 
τών Τούρκων. ’Άνωθεν τοΰ χωρίου είς άρίστην τοποθε
σίαν είναι καί ή Νερά Μονή τής Πύρρας τοΰ Αγίου Μο- 
δέστου, όπου καί τά λείψανά του, άτινα μετακαλοΰν οί 
κάτοικοι διά τάς άσθενείας τών ζώων των.

5. Κοινότης Καλογέρων.

Άποτελεΐται άπό τά χωρία Καλογέρους καί Βροντε
ρόν. Περί τούτων ίδέ άρθρα μου είς «θάρρος» 21)11)36 
καί 18 καί 23 καί 24 Φεβρουάριου 1937.

6. Κοινότης Ζηώλης.

Περί ταύτης ίδέ άρθρον μου είς είς «θάρρος» 18)
11)36.
7. Κοινότης Στουρναρέϊκων.

Ή πατρίς τών γενναίων άρματωλών καί κλεφτών 
Στουρναραίων, περί ών ή ιστορία έπρεπε νά γράφη πε
ρισσότερα, άφοΰ διά νά συνεννοηθή μέ τούς Στουρνα- 
ραίους διά τήν έπανάστασιν ήλθεν είς Κούτσαινα, 
ώς έλέγοντο τότε τά Στουρναρέϊκα, μετημφιεσμένος είς 
έπαίτην καί ό νεότερος θεσσαλός Τυρταίος, ό Ρήγας ό 
Φερραΐος. Κάτοικοι 885. Τηλέφωνον. Σταθμός Χ)κής καί 
σχολεΐον μέ 164 μαθητάς. ’Ενορία Αγίας Παρασκευής. 
Έδώ υπάγεται καί τό Πετροχώριον (Βίστανα) μέ
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σχολεΐον καί ιδίαν ένορίαν καί ό μικρός συνοικισμός 
Ρ ά χ σ δ ο ν, -κερί οΟ ίδέ άρθρον μου εις «θάρρος»,
15)11)36.

8. Κοινότης Παλησκαριάς.
Κατ. 508. "Εχει δύο συνοικίας καί δύο σχολεία, λόγω 

της γενομένης καθιζήσεως τώ 1914, ητις έχώρισε τό χω- 
ρίον εις δύο. ’Αποτελεί ιδίαν ένορίαν. Παράγει έκλεκτόν 
μέλι. Έδώ υπάγεται καί ό συνοικισμός « Γ κ α S α
λί ό ρ α ».

9. Κοινότης Κοτρωνίου.
Περί ταύτης ίδέ άρθρον μου εις «θάρρος» ’Οκτω

βρίου 1936.

10) Κοινότης Πύλης (Πόρτας).
Παρά τό στόμιον της γραφικής καί αποτόμου της 

Πίνδου Χαράδρας, ητις αποτελεί μεγαλοπρεπή τρόπον 
τινά πύλην εισόδου προς την θεσσαλικήν πεδιάδα, δι' Tjq 
είσήλθον πολλάκις τά Ρωμαϊκά στρατεύματα εις Θεσ
σαλίαν. (Λίβιος 38, 1—12 κλπ.), εΰρίσκεται τό χωρίον 
Πύλη (Πόρτα), ητις έλαβεν έκ της θέσεως τό όνομα. Ή 
Πύλη (Πόρτα), ητις αποτελεί την ομώνυμον κοινότητα, 
συνωκίσθη έπί της δεξιάς όχθης τού από τής χαράδρας 
καταρρέοντος χειμάρρου, όστις έξ αύτής ονομάζεται 
Πορτιάτης ή Πόρταϊκός, κατά τόν 19ον αιώνα 
μετά τήν καταστροφήν άλλου άρχαιοτέρου χωρίου έκτι- 
σμένου έπί τής άριστερας όχθης τοΰ χειμάρρου, τό 
όποιον λόγω τής σπουδαιοτάτης θέσεώς του, ύπό μεν 
των λογίων έλέγετο «Μεγάλαι Πύλαι», υπό δε 
τοΰ λαοΰ «Μεγάλη Πόρτα» ή «Πόρτα Πα- 
ζ ά ρ », ένεκα τής παρ’ αυτό τελούμενης κατ’ έτος με
γάλης έμπορικής πανηγύρεως τήν 23ην Αύγούστου.

Αί Μεγάλαι Πύλαι, αϊτινες υπήρξαν πατρίς 
τοΰ 'Αγίου Βησαρίωνος (1490 — 1540) είχον καί έπί 
τουρκοκρατίας σπουδαίαν στρατηγικήν θέσιν καί παρ' 
αΰτάς πολλαί πολλάκις έγένοντο μάχαι μεταξύ Τούρκων 
καί Ελλήνων έπαναστατών. Διά τούτο κατεστράφησαν 
τω 1822 των κατοίκων διασκορπισθέντων εις Θεσσαλονί
κην, Σέρρας, *Άγ. ’Όρος κλπ. (ίδέ καί Ν. Ζωγίδην εις 
«Εστίαν» 1894 σελ. 333).

Ή Πύλη έχει 1089 κατοίκους καί έσοδα κοινότητος 
38.084 δρχ. ’Έχει διτάξιον Σχολεΐον μέ 181 μαθητάς ίδρυ- 
θέν τω 1897. ’Έχει τηλεφωνικόν καί ταχυδρ. Γραφεΐον, 
Ύποδιοίκησιν Χ)κής, έξ ής έξαρτώνται 8 σταθμοί Χ)κής, 
δεδομένου ότι ή Πόρτα καί έπί Τουρκοκρατίας ήτο ή έδρα 
τοΰ Πόρτας - Κόλι, Σταθμόν Χ)κής, Είρηνοδι- 
κεΐον, Δασονομεΐον, έδραν γεωπόνου καί αποθήκην μο
νοπωλίου. Ή Πόρτα (Πύλη) είναι τό εμπορικόν κέντρον 
των ορεινών δήμων Αϊθίκων, Κωθωνίων καί Άθαμάνων 
καί έπικοινωνεΐ καί δι’ αύτοκινήτου πολύ μέ τά Τρίκ- 
καλα, έξ ών απέχει 20 χιλ. καί μεθ’ ών συνδέεται δι’ αμα
ξιτής όδοΰ καλώς διατηρούμενης. Οί κάτοικοι τής Πύλης 
έκτος τοΰ έμπορίου ασχολούνται καί εις τήν γεωργίαν 
καί ιδίως τήν κρομμυδοπαραγωγήν παράγοντες άρκετάς 
όκάδας κορκαριοΰ.

Εις τήν Κοινότητα Πύλης υπάγεται καί ή Ιερά 
Μονή Γκούρας, ήτις εΰρίσκεται εις ώραίαν καί 
υγιεινήν θέσιν έπί λόφου Α. τής Πύλης, καί ή 'Ιερά 
Μονή Άγιου Βησαρίωνος ή Δούσικου, 
εις ήν είναι προσηρτημένη καί ή άρχαιοτάτη 'Ιερά Μονή 
Πόρτα-Παναγία, ής μόνον δ θαυμάσιος ναός σώ
ζεται μέ τάς δύο περιφήμους ψηφιδωτός εικόνας τοΰ Χρι-

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΕΤΡΟΣ
Έκ Τρικκάλων. Σ υνταγμοπτάρχης πεζικού 
καί υπασπιστής Βασιλέως Γεωργίου Α', 
ήκαλούθησε τό παράδειγμα τής ιστορικής 
του οικογένειας και άνεμίχθη εϊς τήν πο
λιτικήν ζωήν του τόπου του έκλεγόμενος 
έπί σειράν έτών βουλευτής τής "Επαρχίας 
Τρικκάλων, άγωνισθείς σθεναρως διά τήν 
έξυπηρέτησιν των συμφερόντων του Νο
μού Τρικκάλων καί Ιδίως των συμπολι
τών του δι* δ καί έξετιματο παρά τούτων.

{[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
Έκ τής σίκονενείας των Άγαθοκλήδων. 
Διεκρίνετο δια τήν μεγάλη ν του έπιστη- 
μονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν 
καί διά τό καλοκάγαθον του χαρακτή- 
ρος του, δι’ δ καί οί συμπολίται του έτί- 
μησαν τούτον έπανειλημμένως διά του 
άξιώματος του βουλευτοΰ. Είργάσθη μετά 
τοΟ άδελφου του διά τήν^ βιομηχανίαν 
άλευροποιιας έν τω Νομώ των Τρικκάλων 
καί κατέλιπε τάς καλλιτέρας άναμνήσεις.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Τρικκάλων τής Θεσσαλίας. Έκ των 
οικονομικών παραγόντων του τόπου, ίδρυ
σε τήν Τράπ. θεοδοσοπούλου, ήτις έπί έτη 
πολλά έξυπηρετεΐ τήν κοινωνίαν Τρικκά- 
λων καί έν γένει τούς θεσσαλούς καί ή 
όποια διευθύνεται σήμερον ύπό του υίου 
του θ. θεοδοσοπούλου. Λόγω τής με
γάλης του πείρας οί συμπολίται του 
τόν έξέλεξαν βουλευτήν Τρικκάλων κατά 
τήν βουλευτικήν περίοδον του έτους Ί 910.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Δ. ΕΞΑΡΧΟΣ
Έγεννήθη έν Άρδανίφ τω 1867. Έσπού- 
δασεν έν Άθήναις τήν ’Ιατρικήν, ώς 
υπότροφος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
διά τάς είς τόν άγώνα τής άπελευθε- 
ρόσεως υπηρεσίας του πατρός του, ου 
ή περιουσία εΐχε δημευθή παρά τών 
Τούρκων. Τω 1899 έξελέγη Δήμαρχος του 
Δήμου Παραληθαίων. Τω 1911 έξελέγη 
πληρεξούσιος καί κατά τό έτος 1915 έξε
λέγη Βουλευτής τοΰ Νομού Τρικκάλων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Μεγάλων Καλυβιών τής Επαρχίας 
Τρικκάλων, άναδειχθείς κατά τήν έπανά- 
στασιν τοΰ 1909, έξελέγη βουλευτής τοΰ 
Νομοΰ Τρικκάλων κατά τάς βουλευτικός 

περιόδους Α' ’Αναθεωρητικής 1910, Β' 
’Αναθεωρητικής 1910 καί ΙΑ' 1912. Είρ
γάσθη μεγάλως διά τήν άγροτικήν Ιδέαν 
καί έξετιμήθη παρά τοΰ άγροτικοΰ κό
σμου ώς έξυπηρετήσας τά συμφέροντα 
αύτου καί έν γένει δλης τής Θεσσαλίας.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΑΟΣ
Έγεννήθη είς ΤρΟκκσλα τής Θεσσαλίας 
τώ 1870. Έσπούδασε τά νομικά είς τδ έν 
Άθήναις Εθνικόν κα'ι Κατιοδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον και έξήσκει τό έπάνγελμα 
του δικηγόρου έν Θεσσαλονίκη ένθα άπό 
έτών ήτο Εγκατεστημένος. ΕΙργάσθη έπί 
σειράν έτών κατά τόν Μακεδονικόν άγω να 
ώς άντιπρόσωπος έν Τρικκάλοις του έν 
Άθήναις Κεντρ. Μακεδονικού Κομιτάτου. 
Διετέλεσε Βουλευτής Τρίικκάλων τώ 1910.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΦΙΛΙΟΣ
Έγεννήθη τώ 1869 έν Νεοχωρίω τής 
Επαρχίας Τρικκάλων. Έ σπούδασε νο
μικά καί έπεδόθη είς τήν δημοσιογρα
φίαν και τήν πολιτικήν. Έξελέγετο Βου
λευτής τής ’Επαρχίας Τρικκάλων έπΐ 
σειράν έτών, άγωνισθείς μετά σθένους 
διά τήν έπίλυσιν του άγροτικου ζητή
ματος καθώς καί διά τα συμφέροντα 
τών συμπολιτών του. Άπεδίωσε πρό 
όλίγων έτών έν Τρικκάλοις πάμπτωχος.

στοϋ κα'ι της Παναγίας, καί μέ τήν άρχαιοτάτην τοιχο
γραφίαν τοΟ κτίτορος σεβαστοκράτορος Ίωάννου ’Αγγέ
λου ΚομνηνοΟ τοΟ Δούκα (1271 —1289), περί ών (πρβλ. 
Όρλάνδου, Ή Πόρτα Παναγία τής Θεσσαλίας, καί άρ
θρα μου είς «θάρρος» περί Πόρτας Παναγίας καί Δου- 
σίκου, καί είς «Κήρυκα» Λαρίσης 20 — 30 Μαρτίου 1936). 
Διά τών γενομένων παρά τήν Πύλην έπί vGv Εθνικής Κυ- 
βερνήσεως Μεταξα άντιπλημμυρικών έξησφαλίσθησαν 
όχι μόνον οί κάτοικοι τής Πόρτας Παναγίας καί τά κτή
ματα τών κατοίκων τής Πύλης, αλλά καί ό θαυμάσιος 
ναός τής Πόρτας Παναγίας, όστις έκινδύνευε νά παρα- 
συρθή ΰπό τοΰ Πορταϊκοΰ.

11. Κοινότης Δουσίκου.
Κάτωθι τής όμωνύμου ίερας Μονής. ’Έχει 542 κατ., 

μέ πολύ καλήν έκκλησίαν κτισθεΐσαν τώ 1900. Τό καλύ
τερον προϊόν της είναι τά φασόλια.

ΣΤ'.

ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΘΩΝΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Τρικκάλων. Μετά τάς έγ.κυκλίους του 
σπουδάς έπεδόθη είς τήν δημοσιογρα
φίαν Ιδρύσας τήν έ<ρημερίδα «’Αναγέννη
σιν», είτα άναμιχθεις εις τήν πολιτικήν 
κίνησιν κατά τήν περίοδον τής άναγεν- 
νήσεως του πολίτικου κόσμου μετά τήν 
Έπανάστασιν του 1909 έξελέγη και 
οδτος Βουλευτής Τρικκάλων ώς κάτο
χος τών διαφόρων ζητημάτων τής ’Επαρ
χίας καί Ιδίως τών άγροτικών τοιούτων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΙΚΑΣ
Έκ Δραγοδιστίου τής Πίνδου, γεννηθείς 
έν Τρικκάλοις τώ 1862. Έπουδασε τά νο
μικά καί έξήακησε τό άπάγγελμα του δι
κηγόρου έν Τρικκάλοις. Διετέλεσε πρόε
δρος του Δικτν. Σ υλλόγου καί άναμιχθεις 
εις τήν πολιτικήν κίνησιν έξελέγη βουλευ
τής κατά τά έτη 1910-12. Ήγωνίσθη έν 
τη Βουλή διά τά δίκαια τών συμπολιτών 
του καί δή τών βλαχοποιμένων τής περι
φέρειας του.Άπέθανε βουλευτής τώ 1914.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
Έκ Μεγαλοχωρίου τών Τρικκάλων. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς, ήκολοόθησε 
τό έκπαιδευτικόν στάδιον καί διετέλεσε 
δημοδιδάσκαλος έπί σειρών έτών. Μετά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1909 προεκρίθη 
ΰπό τών συμπολιτών του διά τό άξίω- 
μα του βουλευτου καί έξελέγη τοιου- 
τος κατά τάς βουλευτικάς περιόδους 
άπό του 1910 - 1920. "Ηδη τυγχάνει 
συνταξιούχος καί διαμένει εις ’Αθήνας.

Ό τέως δήμος Κοθωνίων εύρίσκεται παρά τά σύνορα 
τών νομών Τρικκάλων καί ’Άρτης, καί είναι όλόκληρος 
ορεινός έπί διαφόρων όροσειρών τής Πίνδου. Οί κάτοικοί 
του, όμιλοΟντες καθαράν ελληνικήν, παραμένουν θέρος 
καί χειμώνα είς τά χωρία των πλήν τών συνοδευόντων 
τά ποίμνιά των είς τά χειμαδιά καί τών κατερχομένων 
προς εϋρεσιν έργασίας. Τό όνομα τοΰ τέως δήμου καί 
τοΰ χωρίου Κοθωνίου προέρχεται, καθώς λέγουσιν έκ 
τοΰ Κόθωνος, όστις είς τούς αρχαίους χρόνους ήτο βασι
λεύς είς τά μέρη ταΰτα. Οί κάτοικοι όλων τών Κοθωνίων 
άσχολοΰνται ώς έπί τό πλεΐστον είς τήν γεωργίαν καί 
κτηνοτροφίαν. Δήμαρχοι Κοθωνίων διετέλεσαν οί εξής:

Δημ. Βαλκανιώτης άπό τοΰ 1883 — 1895.
Γεώργ. Κουρεμμένος άπό τοΰ 1895 — 1899'
Στυλιανός Ζάχος άπό τοΰ 1899 — 1903.
Γρηγόρ. Βαλκανιώτης άπό τοΰ 1903 — 1914.

Κοινότητες καί χωρία τέως Δήμου Κοθωνίων

1. Κοινότης Μεσοχώρας.
Ή Μεσοχώρα, ώς μετωνομάσθη έπιτυχώς ή Βιτσίστα 

λόγω τής θέσεώς της, πού είναι ακριβώς σχεδόν είς τό 
μέσον τοΰ τέως δήμου, είναι έκτισμένη είς τήν άριστεράν 
όχθην τοΰ Άσπροποτάμου, έφ’ οδ υπάρχει λίθινη γέφυρα 
κατασκευασθεΐσα τω 1894, δι’ ής θά διέρχωνται καί τά 
αύτοκίνητα τής έντεΰθεν διερχομένης έθνικής όδοΰ Τρικ- 
κάλων —’Άρτης. Ένταΰθα λέγουν, ότι υπάρχουν τά έρεί- 
πια τής αρχαίας Άθαμανίας. Ή Μεσοχώρα, πρωτεύουσα 
άλλοτε τοΰ τέως δήμου Κοθωνίων είναι έδρα τής όμω
νύμου Κοινότητος μέ έσοδα 30.550. ’Έχει 631 κατοίκους, 
Αστυνομικόν Σταθμόν χωροφυλακής, τηλέφωνον, Ταχυ
δρομικόν γραφεΐον, δασονομεΐον, τριτάξιον σχολεϊον μέ 
152 μαθητάς καί ένορίαν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
μέ 35 χιλ. έσοδα. Ένταΰθα ύπάγεται καί τό Π λ ό π ι μέ 
257 κατοίκους καί σχολεϊον μέ 44 μαθητάς καί ένορίαν 
Κοιμήσεως Θεοτόκου. Επίσης καί ό Συνοικισμός τό 
Καψάλι (ον).

2. Κοινότης Άρματωλικοΰ (Μπούκουρου).
Κάτοικοι 368. Σχολεϊον μέ 57 μαθητάς. Ενορία Άγ. 

Γεωργίου.
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3. Κοινότης Παχτουρί(ου).
’Έσοδα 11.319 δρχ. Κάτοικοι 359. Σχολεΐον μέ 71 μα- 

θητάς ε’ις καλόν οίκημα. Ενορία ’Αγίου Νικολάου. Εις 
τήν Κοινότητα Παχτουρίου υπάγεται καί τό Δ ο β ρ ό ϊ 
μέ 155 κατ., σχολεΐον μέ 33 μαθ. νεόκτιστον καί μέ ένο- 
ρίαν 'Αγίας Παρασκευής.
4. Κοινότης Νεράιδας (Γριδενοσελίου).

’Έσοδα 17.661 δρχ. "Εδρα ή Νεράιδα (Γρεδενοσέ- 
λι(ον) εις ώραίαν τοποθεσίαν καί ώραΐον πράγματι χω
ριό, πού καλώς ώνομάσθη Νεράιδα εκ τοΰ παρακει
μένου βουνοΰ. Κάτοικοι 288. Σχολεΐον μέ 53 μαθητάς. 
Ενορία 'Αγίου Γεωργίου μέ 27 χιλ. δρχ. έ'σοδα. Έδώ 
υπάγεται καί τό χωρίον Λαφίνα ( Σκλυβδα ι- 
να ) μέ 192 κατοίκους καί σχολεΐον νεόδμητον μέ 27 
μαθητάς.

Πλησίον τής Νεράιδας εύρίσκεται καί ή Ί ε ρ ά Μ ο
ν ή τής 'Αγίας Κυριακής εις καλήν δπως δή
ποτε κατάστασιν ύπαχθεΐσα εις τήν ενορίαν.
5. Κοινότης Κορυφής.

Τό Καπρόϊ, ώς έλέγετο άλλοτε ή Κορυφή, έχει 
κατοίκους 163.
6. Κοινότης Μυροφύλλου (Μεροκόδου).

Νέα σπουδαιοτάτη γέφυρα κατασκευασθεΐσα καί στοι- 
χίσασα 1 Ά έκατομμύριον έγένετο ένταΰθα έπί τοΰ 
"Ασπρου. Κάτοικοι 796. Σχολεΐον μέ 84 μαθητάς. ’Ενο
ρία 'Αγίου Νικολάου.
7. Κοινότης Κοθωνίου.

Άρχαΐον χωρίον όνομασθέν ούτως έκ τοΰ Κόθωνος. 
Έπί έπικλινεστάστου εδάφους. Υπάρχουν έδώ έρείπια 
πολλών παλαιών οικιών. 'Η εκτασίς του άρκετά μεγάλη. 
’Έχει άρκετά λειδάδια. Ή έκκλησία του τής Μεταμορφ. 
τοΰ Σωτήρος, Βυζαντινοΰ ρυθμοΰ, πολύ παλαιό. '’Ήτο, 
λέγουν, κάποτε Ιερά Μονή. Δενδροκομία μεγάλη καί δη 
καρυών. Κάτοικοι 481.
8. Κοινότης Βαλκάνου (δηλ. δασώδους μέρους).

Κάτοικοι 284. Σχολεΐον μέ 26 μαθητάς. ’Ενορία Γεν- 
νήσεως Θεοτόκου. Έπί τοΰ διερχομένου έντεΰθεν ποτα
μίου ύπάρχει αρχαία μονότοξος γέφυρα.
9. Κοινότης Μοσχοφύτου (Κορνεσίου).

Κάτοικοι 530. Σχολεΐον μέ 58 μαθητάς. Ενορία Άγ.
Τ ριάδος.
10. Κοινότης Λειβαδοχωρίου (Γκιονθίου).

Τό Γκιόνθιον έχει άρκετά λειδάδια. Κάτοικοι 226. 
Σχολεΐον μέ 33 μαθητάς. ’Ενορία 'Αγίων ’Αποστόλων.

Εις τήν Κοινότητα Λειδαδοχωρίου υπάγονται καί τά 
χωρία Βαρδάρι(ον) ή Παράμερον ώς με- 
νωνομάσθη, καί Βαθΰρεμμα καί ό συνοικισμός 
Διαλεγμένο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝ. ΚΑΡΑΛΗΣ
Έγεννήθη είς Μεγ. Καλύβια τό έτος 
1892. Άπεφοίτησε τής Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου ’Αθηνών τώ 1914. 
Υπηρέτη σε ν ώς έφεδρος υγειονομικός 
άξιωματικός έπί μίαν όκταετίαν, λαβών 
μέρος ένεργόν καί είς δλους τούς πο
λέμους άπό του 1913 καί έντεΰθεν. Πο- 
λιτευθείς έξελέγη βουλευτής Τρικκάλων, 
έξυπηρετήσας ποικιλοτρόπως τήν Επαρ
χίαν του καί τους συμπολίτας του.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τω 1888. Σπου- 
δάσας είς τό έν Άθήναις Έθν. καί Καπο- 
διστριακόν Πανεπιοτήμιον τήν ιατρικήν, 
συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του έν Εύρώ- 
πη. Ύπηρέτησεν ώς μόνιμος στρατιωτι
κός Ιατρός άποστρατευθείς ’Αρχίατρος. 
’Επίτιμος πρόεδρος του <Γυμν. συλλόγου 
καί πρόεδ. του Ίατρ. Συλλόγου Τρικκά- 
λων. Έξελέγη βουλευτής έπί Οικουμενικής 
Κυβερνήσεως τω 1926 καί είτα τω 1935.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΛΙΤΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Γριζάνω των Τρικκάλων τω 
1890. Έσπούδασεν είς τό έν Έθήναις 
Εθνικόν Πανεπιοτήμιον τήν νομικήν καί 
δικηγορεΐ έν Τρικκάλοις, τυγχάνων έκ 
των μάλλον διαπρεπών δικηγόρων των 
Τρικκάλων. Μετέσχε των πολέμων 1912- 
1913 καί 1917 - 1922 ώς στρατιώτης 
καί άξιωματικός. Άναμιχθείς είς τήν πο
λιτικήν έξελέγη κατά τάς έκλογάς 
τοΰ Μαρτίου βουλευτής των Τρικκάλων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Έκ Τρικκάλων. Διετέλεσεν έπί όκταετίαν 
Γενικός Γραμματεύς τής Γενικής Συνομο
σπονδίας των Εργατών τής Ελλάδος. Τό 
1932 έξελέγη Γερουσιαστής τών Εργατι
κών ’Οργανώσεων καί Γραμματεύς τής 
Γερουσίας, ύπεραμυνθείς των συμφερόντων 
τών έργατών. Τελευταίως μετά τήν ψήφι- 
σιν του Νόμου περί Κοινωνικών Άσφαλί- 
σεως έξελέγη μέλος του Διοικ. Συμβου
λίου αυτών. "Ηδη διαμένει έν Άθήναις.

Ζ'.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΩΝ

Ό όρεινός τέως δήμος Άθαμάνων, δστις συνορεύει μέ 
τέως Δήμους Αίθίκων, Χαλκίδος, Κοθωνίων καί Λάκμω- 
νος, ώνομάζετο ούτως έκ τής άρχαίας Ελληνικής φυλής 
τών Άθαμάνων, οί όποιοι κατοικοΰντες τήν έζ αυτών 
όνομαζομένην δύσδατον καί τραχεΐαν Άθαμανίαν, παρά

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ X. ΦΩΤΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις, έσπούδασε τήν 
’Ιατρικήν καί συνεπλήρωσε τάς σπουδάς 
του είς Παρισίους καί Αονδινον. Έγκατε- 
στάθη είτα είς Τρίκκαλα, προτιμήσας μέ 
τάς έξαιρετικάς του σπουδάς καί τήν φι
λάνθρωπον άσκησιν του έπαγγέλματος τού 
ιατρού νά έξυπηρετήση τήν ιδιαιτέραν 
του ποτρίδα. Διετέλεσε γερουσιαστής 
τού Νομού Τρικκάλων άπό τού έτους 
1919. Άπέθανε τω 1937 έν Βιέννη
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ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΜΑΡΑΣ
Έγεννηθη έν Τρικχάλοις. ’Εσπούδασε τήν 
νομικήν και έξήσκησε τό έπάγγελμα τού 
δικηγόρου έν Τρικκάλοις και έν Θεσ
σαλονίκη, ένθα άπό έτών έχει έγκατα- 
σταθη. Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν κί- 
νησιν τής χώρας έξελέγη βουλευτής τοΰ 
Νομού Θεσσαλονίκης έπί σειράν έτών, 
έργαζόμενος τόσον διά τά κοινά συμ
φέροντα τού Νομού Θεσσαλονίκης όσον 
και διά τά συμφέροντα τής Θεσσαλίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
‘Εκ Τριικκάλων τής Θεσσαλίας. ’Εσπού- 
δοοσεν είς τό έν Άθήναις ’Εθνικόν καί 
Κατιοδιστριακόν Πανεπιστήμιον τήν Ια
τρικήν έπιστήμην καί έξήσκησε τό έπάγ- 
γελμα τού ιατρού έν Τρικχάλοις λίαν 
έπιτυχώς. Διετέλεσε Πρόεδρος τού Δη
μοτικού Συμβουλίου _τού Δήμου Τρικ- 
ικαίων έπί σειράν έτών καί έτύνχανεν 
άναπληρωτής τού έκάστοτε Δημάρχου. 
Άπέθανεν έν Τρικχάλοις τό έτος 1934.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν. ΚΛΕΙΔΩΝΟΤΤΟΥΛΟΣ
'Ο άπό τού 1908 πρώτος Ιδρύσας καθη
μερινήν έφημερίδα έν Τρικχάλοις. Νεα- 
ρώτατος τότε άκόμη είς τά πρώτα 
έτη τής φοιτήσεώς του είς τό Πανεπι- 
στημιον Ιδρυσε τό «θάρρος» τό όποιον 
υπό τήν φωτεινήν του έμπνευσιν έσταδιο- 
δρόμησεν έπί μίαν 30ετίαν μέ άσβεστον 
τόν πόθον καί τό ένδιαφέρσν πρός έξυπη- 
ρέτησιν τής κοινωνίας έντός τού πλαισίου 
τών έθνικών Ιδεωδών καί παραδόσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ
’Ιδιοκτήτης - Διευθυντής τής άρχαιοτέρας 
τών Τρικκαλινών έφημερίδων «’Αναγέννη
σις», έκδιδαμένης άπό τού 1896. Έγεν- 
νήθη έν Κερκύρςι. "Ελαβε μέρος ώς ύπα- 
ξιωματυκός είς όλους τους πολέμουςΐ912- 
13, προαχθείς είς άξιωματικόν."Ελαβε μέ
ρος εις τόν Εΰρ. πόλεμον καί τήν έκστρα- 
τείαν τής Μ. ’Ασίας. ’Από τό 1920 άνέ- 
λαβε τήν διεύθυνσιν τής «’Αναγεννήσεως», 
δημοσιογράφε! δέ είσέτι είς Τρίκκαλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΤΕΡΝΑΓΚΙΔΗΣ
Έ·κ του Δήμου Πιαλίων Τρυκκάλων. "Ελα
βε μέρος είς όλας τάς έπαναστατικάς 
έκδηλωσεις τών θεσσαλών άπό τοΰ 1878 
λαβών μέρος είς πλείστας μάχας ώς 
άρχηγός σώματος άνταρτών προσ- 
ενεγικών πλείστας υπηρεσίας τή πατρίδι 
του. ΟΙ συνδημόται του έκτιμώντες τάς 
υπηρεσίας του έξέλεξαν τούτον Δήμαρχον 
τού τέως Δήμου Πιαλίων άπό τού 1887- 
1891. "Ηδη διαμένει είς Τρίκκαλα.

τά όνομαζόμενα Άθαμανικά δρη, σημερινά Τζουμέρκα, 
καί όροσειράς Πίνδου (Κακαρδίτσαν καί Περιστέριον), 
άναφέρονται πολλάκις έν τη 'Ιστορία καί δή κατά τό 
τέλος του Γ' π. X. αίώνος, δτε βασιλεύς αυτών ήτο ό 
Άμύνανδρος, έκ της έποχής τοΰ όποιου σώζονται καί νο
μίσματα. Άπό Στράβωνος δέ ή Άθαμανία κατηριθμεΐτο 
εις τήν Θεσσαλίαν (πρβλ. Λεξ. Έλευθερουδάκη, τόμος 
Α', σελ. 297). Οί κάτοικοι τοΰ τέως δήμου Άθαμάνων 
Άσπροποταμΐται δντες όμιλοϋσιν έν μέρει τήν Κουτσο- 
βλαχικήν καί έν μέρει τήν Ελληνικήν.

Δήμαρχοι τέως Δήμου Άθαμάνων διετέλεσον υί έξης:
1883 — 1887 Ευάγγελος Μπαταγιάννης.
1887—1891 Γρηγόριος Καραθάνου Γαρδικιο;
1891 -1895 καί 1895-1899 Σωτήριος Χρ. , αώ- 

της, καταπολεμήσας πολύ τήν ληστείαν.
1899—1903 Γρ. Καραθάνου Γαρδικιώτης κυ’
1903 — 1914 Βασ. Εΰαγ. Μπαταγιάννης.

Κοινότητες καί χωρία τέως Δήμου Άθαμάνων
1. Κοινότης Μουτσιάρας.

"Εσοδα 20.623 δρχ. Κάτ. τόν χειμώνα 95, διότι άπο- 
δημοΰν. Εύρίσκεται Ν. τοΰ Γαρδικίου είς μίαν πλαγιάν 
περικυκλωμένην άπό βουνά. Είναι χωρίον δπερ όμιλεΐ 
ελληνικά. Απ’ έδώ έπέρασε καί ό 'Άγιος Κοσμάς. Ενο
ρίαν Άγ. Παρασκευής.

2. Κοινότης Γαρδικίου.
Πρωτ. τέως δήμου Άθαμάνων. Επάνω είς μίαν υψη

λήν πλαγιάν τής Πίνδου, δύο ήμέρας καί πλέον μακράν 
τών Τρικκάλων, είς τά σύνορα τών Νομών Ίωαννίνων, 
’Άρτης καί Τρικκάλων εύρίσκεται .τό Γαρδίκιον, τό με- 
γαλότερον χωρίον τοΰ Άσπροποτάμου μέ έκτεταμένα 
λειβάδια καί δάση. ’Έσοδα Κοινότητος 85 χιλ. δρχ. Κάτ. 
577 κατά τόν χειμώνα, άλλά τό θέρος φθάνουν τάς 3 χιλ. 
περίπου, διότι οί πλεϊστοι τών κατοίκων του άποδημοΰν 
τόν χειμώνα είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος έξασκοΰν- 
τες διάφορα έπαγγέλματα1. Ενορία Κοιμ. Θεοτόκου, 
δτε καί θρησκευτική πανήγυρις γίνεται καί γαμβρονυμ- 
φο-διαλέγονται οί Γαρδικιώται

Ν. τοΰ Γαρδικίου υπάρχει ή έρειπωμένη I. Μονή 
τής Άγ. Τ ρ ι ά δ ο ς, τής όποιας σώζεται ή έκκλη- 
σία καί τινα κελλιά. Ιδρυτής της ήτο ό Ίωαννίκιος Γαρ- 
δικιώτης, ιερομόναχος. Α. δέ τοΰ Γαρδικίου καί είς τό 
κάτω μέρος έπί τής όδοΰ τής άγούσης άπό Γαρδι
κίου είς Άρματωλικόν καί Μεσοχ ώ
ρα ν εύρίσκεται ή Ι.Μονή τής Κοιμήσεως 
Θεοτόκου, τής όποιας κτήτωρ ήτο ό Δαμασκηνός 
Γαρδικιώτης.

Είς Γαρδίκιον πρό 15ετίας έγινεν άλαταποθήκη καί 
δαπάνη τοΰ Δημοσίου ή όδός άπό Αχελώου μέχρι Γαρ
δικίου.
3. Κοινότης Τζιούρτζιας.

Β. τοΰ Γαρδικίου. ’Έσοδα Κοινότητος έκ Λειβαδιών 
ιδίως 50 χιλ. δρχ. Κάτ. τόν χειμώνα 57, διότι άποδημοΰν. 
Ενορία Άγ. Παρασκευής.

4. Κοινότης Τυφλοσελίου.
Εύρίσκεται πλησίον τής Πύρρας. "Εχει έσοδα Κοινό-

1 Καί δή τό τοΰ κτηνοτρόφου οί ή μισείς περίπου παρα- 
χειμάζοντες είς διάφορα μέρη τής Θεσσαλίας καί δή εις 
Καρδίτσοα/, δπου έχουν χωριστήν Συνοικίαν λεγομένην «Γ α ο
δικά κ ι> καί είς Τρίκκαλα είς Συνοικίαν λεγομένην «Γα ρ- 
δικιώτικα» καί είς Αθήνας καί Πειραιά, δπου έχουν περί 
τά 100 καταστήματα.
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τητος 22.779 δρχ. Κάτ. 28 τόν χειμώνα, διότι φεύγουν. 
Ενορία των Άγ. ’Αποστόλων. Έδώ όμιλοΰν την Ελλη
νικήν.

5. Κοινότης Καμναΐου.
Μεταξύ Τυφλοσελίου καί Δέσης. ’Έσοδα 15.739 δρχ. 

Κάτ. 114. Τόν χειμώνα μένουν οί περισσότεροι έδώ.
6. Κοινότης Δέσης.

Β. τού Καμναΐου. ’Έχει έσοδα 110 χιλ. δρχ. από τα εκ
τεταμένα δάση της. Ή Δέση μέ τούς Συνοικισμούς Β ά- 
καρι, Πασχαλιόρι, 'Οδοιπόρους μόλις 
Ιχουν περί τούς 150 κατ., διότι οί κάτοικοι φεύγουν τόν 
χειμώνα. Πολλοί έκ Δέσης παραχειμάζουν εις Καρδίτσαν 
καί Φάρσαλα.

Συγκεφαλαιοΰντες λέγομεν, δτι ή επαρχία Τρικκά- 
Χων συμφώνως προς τάς επισήμους πληροφορίας, τάς 
όποιας μας εδωκαν αί διάφοροι άρμόδιαι άρχαί, έχει 
έσοδα ετήσια τοΰ μέν Δήμου Τρικκαίων περί τά 10 εκα
τομμύρια δραχμών, τών δέ διαφόρων Κοινοτήτων της

ερχομένων εις 80, δραχμάς 1.542.306. Επίσης έχει 113 
σχολεία μέ 10.520 μαθητάς καί μαθήτριας, διότι δπου 
ανωτέρω γράφομεν μαθητάς έκαστου σχολείου έννοοΰ- 
μεν μαθητάς καί μαθητρίας. 'Ομοίως έχει 113 εκκλησια
στικός ενορίας μέ έτήσια έσοδα δραχ. 2.340.369. Γεωρ
γικήν δέ παραγωγήν κατά τό έτος 1935 — 36, τό όποιον 
οέν ήτο βεβαίως από τά εύφορώτερα, 8.193.900 όκάδας 
σίτου, 8.566.700 όκ. αραβοσίτου, 264.230 όκ. σικάλεως 
καί 1.049.500 όκ. κριθής, έκτος τών άλλων γεωργικών 
προϊόντων όσπρίων, σησαμιού, βάμβακος κλπ., τά όποια 
επίσης είναι αρκετά, διότι ή επαρχία Τρικκάλων είναι 
ώς έπί τό πλεΐστον γεωργική έπαρχία.

’Έργα συγκοινωνίας εις τήν επαρχίαν Τρικκάλων 
σπουδαία έχουν γίνει: 1) Τό εις τήν επαρχίαν Τρικκά- 
λων τμήμα τής έθνικής όδοΟ Τρικκάλων —Ίωαννίνων.
2) Τό μέχρι Τύρνης τμήμα τής έθνικής όδοΰ Τρικκάλων 
—"Αρτης. 3) Εννέα χιλιόμετρα από Τρικκάλων τής έθνι
κής όδοΰ Τρικκάλων—Καρδίτσης. 4) 'Ολόκληρος ή 
έθνική οδός Τρικκάλων —Λαρίσης, ήτις από πολλοΰ πλή
ρως κατεσκευασμένη διά τής κατασκευής καί τής μεγά
λης γεφύρας Κουτσοχείρου μεγάλως διηυκόλυνε τήν 
καθ’ δλον τό έτος δι’ αυτοκινήτων κυκλοφορίαν. 5) Ή 
έπαρχιακή οδός Τρικκάλων — Ζαβλανίων πλήρως κατε
σκευασμένη από πολλοΰ. 6) Αί έπαρχιακαί οδοί Τρικ- 
κάλων— Βαρυμπόπης, Τρικκάλων — Παλαιομοναστηρίου 
— Μουζακίου καί Καλυβιών — Μουζακίου.

Επίσης σπουδαία είναι καί τά μέλλοντα νά συντελε- 
σθοΰν ύπό τής νΰν Έθνικής Κυβερνήσεως Μεταξα άντι- 
πλημμυρικά έργα εις τούς ποταμούς τής έπαρχίας καί 
τά αποστραγγιστικά εις Ζαλβάνια, Ζούλιανην, Κρηνί- 
τσαν, Τουρναβούς καί Κριτσίνι καί ή διάνοιξις διαφόρων 
άποστραγγιστικών χανδάκων εις δλας σχεδόν τάς πεδι- 
νάς Κοινότητας.

Ένί λόγω καί ή έπαρχία Τρικκάλων καθώς καί δλη 
ή Θεσσαλία άπό τής άπελευθερώσεώς της μέχρι σήμε
ρον προώδευσε καθ’ δλα σημαντικώς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΣΑΜΑΡΑΣ
Έκ Χοοσίων. ’ Η κολούθησε τό στρατιω
τικόν στάδιο ν και έξήλθε τής Σχολής τών 
Ευελπίδων τώ 1916 άνθυπολοχαγός. Άπε- 
τάχθη έπί κυβερνήσεως Βενιζέλου καί 
έπανήλθε μέ τόν βαθμόν του λοχαγού 
τό έτος 1920. "Ελαβε ίμερος εις τήν Μι
κρασιατικήν έ/κστρατείαν ένθα έτραυμα- 
τίσθη καί ήχμαλωτίσθη. Άπηλευθερωθη 
μετά τήν άνακωχήν -καί έτέθη εις πολε
μικήν διαθεσιμότητα λόγω τραύματος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ
Έγεννήθη έν Μεσοχώρςχ τής Έπαρχίας 
Τρικκάλων τό έτος 1890. Μετά τάς έγκύ
κλιους του σπουδάς έν Τρικκάλοις ήκο- 
λούθησε τό στρατιωτικ όν _ στάδιον, άνελ- 
θών μέχρι του βαθμού του άντισυνταγμα- 
τάρχου τής Στρατολογίας. Διεκρίθη^ διά 
τό άκέραιον του χαρακτήρος του και τήν 
έν γένει στρατιωτικήν του δρασιν. Έτι- 
μήθη διά διαφόρων παρασήμων λόγω 
τών υπηρεσιών του πρός τήν πατρίδα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΗΣ
Έκ Τρικκάλων. ιΜετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς έν Τ ρικκάλοις έσπουδασε τά 
νοιμικά εΐίς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί 
Καποδιστριακόν Ποαεπιστήμιον. "Ελαβε 
μέρος ώς έφεδρος ύπολοχαγός του 3/40 
Συντάγματος Εύζώνων εις τήν Μικρασια
τικήν έκστρατείαν ένθα κατά τήν μάχην 
του Καλέ Γκρότο εις τά πρόθυρα τής 
Άγκυρας έφονευθη μαχό μένος ήρωΐκώ- 
τατα τήν 16 Αύγουστου του έτους 1921.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΑΝΟΥΤΑΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1895. Τφ 
1912 είσή^θη εις τήν Σχολήν Εύελπίδων 
καί έζελθων άνθυπολοχαγός τώ 1916, 
άπενάχθηι τώ 1917. Έπανήλθεν είς τάς 
τάξεις του στρατού μέ τόν βαθμόν του 
λοχαγού τώ 1920 καί μετέσχεν είς τήν 
Μικρασιατικήν έκστρατείαν. Έφονευθη 
τήν 3 ’Ιουλίου 1921 προ τής Κιουταχείας 
ε|1ς τό ύψωμα 1799. *0 λόφος έπί του 
όποιου έπεσε ώνομάσθη «λόφος Κανούτα».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Έγεννήθη είς Γαρδίκιον τής Έπαρχίας 
Τρικκάλων. Έσπουδασεν ιατρός είς τό 
έν Άθήναις Πανεπιστήμιον. Κατά τόν 
πόλεμον του 1912 έλαβε μέρος ώς έφε^ 
δρος άνθυπολοχαγός του 5ου' Πεζικού 
Συντάγματος Τρικκάλων. Συμμετέσχεν 
δλων των μέχρι τοΰ Σαρανταπόρου μα
χών καί συμπλοκών καί κατά τήν μεγά- 
λην μάχην τοΰ Σαρανταπόρου έπεσεν έν- 
δόξως μαχόμενος υπέρ τής πατρίδος του.
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ΓΑΚΗΣ π. ΧΑΤΖΗ-ΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν ΓΙερτουλίω τώ 1791. Διε- 
τέλε-σε μέλος τής Φιλικής 'Εταιρείας καί 
προσέφερε .μεγίστας υπηρεσίας κατά τούς 
άγώνας τής Εθνικής Ανεξαρτησίας. Διέ
σωσε 3000 περίπου οικογένειας Ελ
λήνων Σκηνιτών Σαρακατσαιαίων άπό 
έκτόπισιν εΑς Αίμον, χάρις εις τήν 
πρός αυτόν εύνοιαν τοΟ Σ ουλτάνου καί 
τήν έπιρροήν του είς τούς πασάδες Ίωαν- 
νίνων -καί Τρικκάλων. ’Απέθανεν τφ 1876.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗ-ΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Περτουλίω τό έτος 1824. 
Έδρασε πατριωτικώτατα υπέρ τής Απε- 
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας. Διεκρίνετο 
διά τό άρρενωπόν ύφος του καί τήν με
γάλη ν του άρχοντιάν. 'Ο Ιστορικός του 
Πύργος ήτο καταφύγιο ν δλων των δεινο- 
παθούντων θεσσαλών καί ξένων, είς δν 
εϋρισκον άσυλον άπό τάς καταδιώξεις των 
Τούρκων. Διετέλεσε δημογέρων καί Άζας 
(δικαστής) Τρικκάλων. ’Απεδ. τφ 1891.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
Άνήρ ιμέ βιομηχανικόν πνεύμα τεράστιον 
Ιδρυσε μετά τών άδελοών του Κωνσταν
τίνου καί Γεωργίου βιομηχανίαν άλευ- 
ροποιΐας έν Λαμίφ καί Στυλίδι καί κλω
στοϋφαντουργίας έν Στυλίδι, καπνών έν 
Πειραιει, οινοποιίας έν Άλιδερίφ καί άμα 
τή προσαρτήσει τής Θεσσαλίας έπεξέτει- 
ναν τάς επιχειρήσεις των καί έν θεσσα- 
λίςτ. Διεκρίνετο διά τά φιλάνθρωπα αί- 
σθήιματά του καί τήν κοινωνικήν δράσιν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
Έκ τής τριάδος τών Αδελφών Αγαθοκλή 
αί όποιοι έπεξέτειναν τάς έπιχειρή- 
σεις των καί έν θεσσαλίφ άμα τη προσαρ- 
τήσει της. ‘Ίδρυσαν κυλιν&ραμύλους 
Αλευροποιίας έν Τρικκάλοις, Βελεστίνω 
καί Φλαμουλίω, δΓ ών έτροψοδότουν τά έν 
Τρικκάλοις, ι Καρδίτση, Λαρίση καί Βόλω 
πρατήρια. Έφήρμοσάν έν τη περιφερείς 
Καρδιτσης τήν μηχανικήν καλλιέργειαν 
είς τό Αγρόκτημα Μεγάλο Παζαράκι.

ΚΩΝΤΑΝΣΤΙ ΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη είς τό χωρίον Περτουλι τών 
Τρικκάλων τφ 1861. ’Εκ τής Ιστορικής οί- 
κογενείας τών Χατζηγακαίων, ήκολούθησε 
και οδτος τά παραδόσεις τής οικογένειας 
του καί ένδιεφέρθη διά τόν τόπον του, δΓ δ 
καί έξελέγη έπί τρεις τετραετίας Δή
μαρχος του Δήμου Αίθίκων τής Επαρ
χίας Τρικκάλων, έξυπηρετήσας τά συμ
φέροντα του Δήμου καί τών συμπολι
τών του κατά πολύ. Άπεδίωσε τφ 1922.

Η'.

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1

’Από τοΰ 1876 έπίσκοπος Τρίκκης ήτο Μελέτιος 6 Β'. 
Οδτος έσπούδασεν έν τή κατά Χάλκην θεολογική Σχο
λή, τή 7η δέ Μαΐου τώ 1868'έχεψοτονήθη βοηθός έπίσκο
πος τοΰ Μητροπολίτου Μελενίκου ύπό τήν έπωνυμίαν τής 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Σελεύκειας. Τή 21η 
Φεβρουάριου τοΰ 1876 προεβιβάσθη είς τήν έπισκοπήν 
Τρίκκης. Ό Μελέτιος ηύτύχησε τω 1881 νά ΰποδεχθή τόν 
ελευθερωτήν τής Θεσσαλίας Ελληνικόν στρατόν καί νά 
τελέση τήν έπί άπελευθερώσει αυτής δοξολογίαν. Τω 
1885 διετέλεσε Συνοδικός διατηρηθείς τοιοΰτος καί κατά 
τό έπόμενον έτος 1886, οπότε καί άπεβίωσεν έν Άθήναις.

Άπό τοΰ 1886 μέχρι τοΰ 1894 διωκήθη ή επισκοπή 
Τρίκκης ύπό επισκοπικής έπιτροπής.

Τή 4 Δεκεμβρίου 1894 έξελέγη άρχιεπίσκοπος Τρίκ
κης (οί έπίσκοποι τών πρωτευουσών τών νομών κατά 
τόν ΣΔ. Νόμον περί επισκοπών καί έπισκόπων ώνομά- 
ζοντο έν Έλλάδι αρχιεπίσκοποι), ό Προκόπιος Κουκου- 
λάρης, έκ Νάξου καταγόμενος, γεννηθείς έν Άθήναις. 
Οδτος ήτο μοναχός τής Ίερας Μονής Σιαγματα τής Μη- 
τροπόλεως θηβών καί Λεβαδείας. Ύποστηριζόμενος ύπό 
τής Μονής τής μετάνοιας αύτοϋ έσπούδασεν έν τή θεο
λογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου, συνεπλήρωσε δέ τάς 
θεολογικάς καί φιλοσοφικάς αύτοΰ σπουδάς έν Γερμα
νία, ένθα άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας, έσπού- 
δασε καί έπ’ όλίγον καιρόν έν Γαλλία, μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν δέ τών σπουδών αύτοΰ έν Εύρώπη διωρίσθη έφη- 
μέριος τής έν Πετρουπόλει έλληνικής έκκλησίας, έκ τής 
θέσεως δέ ταύτης έκλήθη είς τήν Αρχιεπισκοπήν Τρίκκης.

Έπ’ αύτοΰ διά τοΰ άπό 22ας Ιανουάριου 1900 Νομ. 
Διατάγματος ήνώθησαν αί έπισκοπαί Σταγών καί Γαρ- 
δικίου μετά τής Αρχιεπισκοπής Τρίκκης ύπό τήν έπω
νυμίαν Επισκοπή Τρίκκης καί Σταγών. Ό Προκόπιος 
έκτισε Μητροπολιτικόν οίκημα προορίσας αύτό είς κατοι
κίαν τών διαδόχων αύτοΰ ύπό τόν δρον νά προικίζωσιν 
έκάστοτε δρφανήν τινα κόρην έκ τής έπισκοπής ταύτης 
καταγομένην. Δυστυχώς τό έπισκοπικόν τοΰτο κτίριον 
μετά τόν θάνατον αύτοΰ, έπισυμβάντα έν Τρικκάλοις τω 
1904, έσφετερίσθη ό αδελφός αύτοΰ Μιχαήλ Κουκουλά- 
ρης παραδούς τω διαδόχω τοΰ Προκοπίου Άνθίμω Παν- 
τελάκη μόνον τά ιερά άμφια καί έπιπλα τοΰ αδελφού 
αύτοΰ άρχιερέως. Ό Προκόπιος ύπήρξεν άρχιερεύς εύ- 
παίδευτος καί γλωσσομαθής, άγαθός, έλεήμων καί αξιο
πρεπής, έτι δέ καί νΰν μετά σεβασμοΰ μνημονεύεται τό 
δνομα αύτοΰ.Άπό τοΰ 1904 μέχρι τοΰ 1907 διωκήθη ή έπι- 
σκοπή ύπό έπισκοπικής έπιτροπής, κατ’ ’Ιούλιον δέ μήνα 
τοΰ 1907 έξελέγη έπίσκοπος Τρίκκης καί Σταγών ό ’Άν
θιμος Παντελάκης έκ θούριας τών Καλαμών καταγόμε
νος. Ό ’Άνθιμος έτύγχανε προλύτης τής θεολογικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου, ύπηρετήσας ώς γραμμα- 
τεύς τοΰ Μητροπολίτου Αθηνών Προκοπίου τοΰ Α' καί 
ώς έλληνοδιδάσκαλος έν διαφόροις σχολείοις τοΰ Κρά
τους, προ τοΰ προβιβασμού δέ αύτοΰ είς έπίσκοπον ήτο 
έφημέριος τοΰ στόλου, άπεβίωσε δέ έν Τρικκάλοις τή 6η 
Αύγούστου τοΰ 1914. Ό ’Άνθιμος εύρών ούκ ολίγους

1 Τό περί ’Αρχιερέων Τρίκκης κλπ. κεφάλαιον έστάλη 
παρά τοΰ Σ εδασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Στα
γών κ. Πολυκάρπου.
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υπεραρίθμους Ιερείς καθ’ δλην τήν επταετή αύτοΰ άρχιε- 
ρατείαν ούδένα έφημέριον έχειροτόνησεν.

Εις διαδοχήν του ’Ανθίμου έξελέγη επίσκοπος Τρίκ- 
κης καί Στάνών ό Α' γραμματεύς τής Ίεράς Συνόδου 
’Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος θωμά, χειροτονηθείς ΰπό 
πάντων των μελών τής Ίερας Συνόδου τή 12η ’Οκτω
βρίου Κυριακή τών 'Αγίων Πατέρων του 1914 έτους έν 
τώ Μητροπολιτικώ Ναώ ’Αθηνών. Οδτος έγεννήθη τώ 
1875 έν Πρεμετή τής Βορείου ’Ηπείρου, διακούσας δέ έν 
αυτή τα έγκύκλια μαθήματα, άπεστάλη όπό τής Κοινό- 
τητος τής πόλεως ταύτης ώς υπότροφος τών αοιδίμων 
Ρ[ζαρών εις τήν φερώνυμον αυτών Σχολήν. Έκ ταύτης 
άπεφοίτησε τώ 1897 μετά του βαθμού άριστα τυχών καί 
τοΰ Παρσακείου βραβείου, του άπονεμομένου ύπό τής 
Σχολής τώ διακρινομένω έκ τών μαθητών έπί έπιδόσει 
εις τά γράμματα καί χρηστώ ήθει. Μαθητής ών τής Σχο
λής έν νεαρωτάτη ηλικία τώ 1896 έχειροτονήθη διάκο
νος έν τή έν Άγίω "Ορει Ιερά Μονή τοΰ 'Αγίου Παύλου 
παρά τώ έκ μητρός θείω αϋτοΰ ήγουμένω τής Μονής Σω
φρόνιό, τώ 1903 άπεφοίτησε καί τής θεολογικής Σχο
λής τοΰ Πανεπιστημίου τυχών τοΰ βαθμοΰ άριστα ομοίως 
καί ετέρου βραβείου. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπου
δών αύτοΰ έν τώ Πανεπιστημίω τή έπιμόνω αξιώσει του 
έν τή Ριζαρείω Σχολή καθηγητοΰ αύτοΰ Μαργαρίτου 
Εύαγγελίδου, Προέδρου τοΰ έν Άθήναις Μικρασιατικού 
Συλλόγου, μετέβη είς τήν νήσον Πάτμον ώς διευθυντής 
τοΰ εκεί τότε λειτουργοΰντος ιεροδιδασκαλείου. Είς τήν 
εύδόκιμον αύτοΰ έν Πάτμω εργασίαν άποβλέπων ό έν 
Άθήναις Μικρασιατικός Σύλλογος προυτεινεν αύτώ νά 
καθορίση ό ’ίδιος οίονδήποτε μισθόν ήθελεν, αρκεί νά 
παρέμεινε διευθόνων τήν Σχολήν και κατά τό επόμενον 
έτος. Τώ 1904 προς συμπλήρωσιν τών σπουδών αύτοΰ με
τέβη είς Γερμανίαν, ένθα έφοίτησε καί είς άλλα μέν Πα
νεπιστήμια αλλά κυρίως είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Βε
ρολίνου, μετά τετραετή δέ έκεΐ διαμονήν έπανελθών είς 
τήν Ελλάδα διωρίσθη Α' γραμματεύς τής Ίερας Συνό
δου τή 10η Αύγούστου τοΰ 1907 έτους, διαμείνας ώς τοι- 
οΰτος μέχρι τής είς έπίσκοπον Τρίκκης καί Σταγών χει- 
ροτονίας αύτοΰ. Γραμματεύς ών τής Ίερας Συνόδου έξε- 
τέλει χρέη έφημερίου έν τώ έν Άθήναις Παρθεναγωγεία) 
Χίλλ, έν ώ άνά πάσαν Κυριακήν καί εορτήν έκήρυττε τόν 
θειον λόγον, συγχρόνως δέ έτύγχανε καί καθηγητής τών 
τέκνων τοΰ αοιδίμου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ώς Μη
τροπολίτης Τρίκκης καί Σ ταγών έχων ύπ’ όψιν δτι αί ιε
ροί Μοναί τών Μετεώρων άποτελοΰσι παγκόσμιον προσ
κύνημα, δπερ έπισκέπτονται απειράριθμοι ήμέτεροι καί 
ξένοι καί οτι ή έμφάνισις αΰτών παρέχει εικόνα είς τούς 
ξένους τής έκκλησιαστικής καί έθνικής ημών καταστά- 
σεως, πάσαν προσπάθειαν κατέβαλεν, ϊνα κατασκευα- 
σθώσι λαξευταί κλίμακες ανόδου είς τάς ίεράς ταύτας 
Μονάς καί καθόλου άνακαινισθώσιν αΰται. Όμοίως έν 
Τρικκάλοις, κατά μέγα μέρος ίδίαις αύτοΰ δαπάναις, 
άνήγειρε μεγαλοπρεπές Μητροπολιτικόν οίκημα, ένερ- 
γείαις δέ αύτοΰ έξωραΐσθησαν πάντες σχεδόν οί ναοί τής 
πόλεως, άνηγέρθησαν νέοι ναοί, καί πολλοί έξ αύτών 
έπλουτίσθησαν δΓ ιερών σκευών καί άμφιων. Τώ 1925 
άντεπροσώπευσε τήν εκκλησίαν τής Ελλάδος είς τάς έν 
Βουκουρεστίω τελεσθείσας έορτάς έπί τή Αναγορεύσει 
τοΰ νέου Πατριάρχου τής Ρουμανίας Μύρωνος, τιμηθείς 
τότε διά τοΰ Ρουμανικοΰ Μεγαλοσταύρου. Τώ 1931 άπο- 
σταλείς ύπό τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος μετέσχε τοΰ έν Λάμπεθ Πάλλας τοΰ Λονδίνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΖΑΠΤΤΑΣ
Οδτος είναι έκ τών πρώτων μεγάλων Ελ
λήνων οΐ όποιοι έστρεψαν στοργικήν τήν 
προσοχήν των πρός τόν εύφορον θεσσα- 
λικόν κάμπον. Καπά τό 1830 κοτώρθωσεν 
άντί του μικρού διά τήν άξίαν των πο
σού τών 5.000.000 χρ. φράγκων ν’ άπο- 
σπάση άπό τούς Μπέηδες τής Θεσσαλίας 
10 ρεγάλα Θεσσαλικα χωριά. Μετά τόν 
θάνατόν του έγκατέλειψεν δλην του τήν 
περιουσίαν είς τό Ελληνικόν Δημόσιον.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΑ. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ
Έγεννήθη έν Λαγκαδίοις (Γορτυνία) τώ 
1858. Κατά τήν άπελευθέρωσιν τής θεσ- 
σαλίοος διωρίσθη καθηγ. Τρικκάλων καί 
Καρδίτσης. Τώ 1882 ιδρυσεν έν Τριικκά- 
λοις τό Ιδιωτ. έκπαιδευτήριον «Πλάτων», 
λειτουργήσαν μέχρι του 1903.Τ0 μεγαλεί- 
τερον μέρος τών έπιστημόνων του Νομού 
Τρικκάλων έμαθήτευσεν έν τώ * Εκπαιδευ
τή ρίφ του. Έτιμήθη μέ τόν άργυρουν 
σταυρόν του Σωτήρος.Άπεβίωσε τώΐ 918.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΤΖΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1837.Έσπού* 
δασεν Ιατρός - φαρμακοποιός. Διεκρίνετο 
διά τήν φιλάνθρωπον δρασιν του έν Τρικ- 
κάλοις. Έπί τουρκοκρατίας ώς δημογέ
ρων, άπολουων μεγίστης έκτιμήσεως ύπό 
τών Τούρκων, ήτο στήριγμα, προστάτης 
και βοηθός τών άδικουμένων Ελλήνων 
συμπατριωτών του. ‘Όταν ή Θεσσαλία 
ήλευθερώθη, έξελέγη Δημοτικός Σύμ
βουλος πολλάκις. Άπέθατνε τό έτος 192/.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίω τής Επαρχίας 
Τρικκάλων. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς έν Τρικκάλοις, έσπούδασεν Ια
τρός είς τό έν Άθήναις Έθν. καί Καποδ. 
Πανεπιστήμιον. Έπιστρατευθείς κατά τόν 
Ελληνοτουρκικόν πόλεμον του 1912-1913 
προσήλθε μέ τόν βαθμόν του έφέδρου 
άνθυπιάτρου καί έπεσε μαχόμενος έν 
τή έκτελέσει τού καθήκοντός του κατά 
τήν μεγάλην μάχην του Σαρανταπόρου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΕΞΑΡΧΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τφ 1 895.Έσπού- 
δασε τήν Ιατρικήν έν τώ Πανεπιστημίφ 
Αθηνών. Άπεστάλη ύπό του ‘Υπουργείου 
Στρατιωτικών ώς έφεδρος άνθυπΐατρος τώ 
1918 είς τήν περιφέρειαν Μεσολογγίου 
πρός καταπολέμησιν τής γρίππης. τυχών 
διακρίσεως διά τάς ύπηρεσίας του. Ύπη- 
ρετήσας κατόπιν είς τό μέτωπον προσε- 
6 λήθη ύπό νοσήματος έκ τών κακουχιών, 
έξ οο καί ύπέκυψε κατά τό έτος 1928.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη τφ 1 899 έν Τρικκάλοις. Έσπού
δασεν είς τόν Νομικήν Στολήν του Πανε
πιστημίου ’Αθηνών. Έν τω μεταξύ στρα- 
τευθεί<3 άπό του 1919 υπηρέτησε μέχρι 
τοΟ 1923, λαβών μέρος ώς λοχίας είς τήν 
Μικρασιατικήν έκστρατείαν μέχρι Σαγγα- 
ρίου καί τιμηθείς με τον πολεμικόν Σταυ
ρόν. Τω 1931 έξελέγη Δημοτ. Σύμβουλος 
καί διατελεΐ έκτοτε συνεχώς πρόεδρος 
τού Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧ. ΕΞΑΡΧΟΣ
Γεννηθείς τφ 1900 έν Τρικκάλοις, έπερά- 
τωσε τάς γυμνασιακάς του σπουδάς έν 
Τρικκόελοις. Ένεγράφη είς τήν Νομικήν 
Σχολήν τού Εθνικού καί Καποδιστρια- 
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έ ξεπλή
ρωσε τάς στρατιωτικάς του Υποχρεώ
σεις. "Ελαβε τήν άδειαν τού δικηγο- 
ρεΐν τό έτος 1922. "Ηδη δικηγορεϊ έν 
Άθήναις καί είναι Νομικός Σύμβουλος 
της ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

συνεδρίου ’Αγγλικανών καί ’Ορθοδόξων καί του έπακο- 
λουθήσαντος έτέρου συνεδρίου έν Βόννη τής Γερμανίας 
Παλαιοκαθολικών καί ’Ορθοδόξων. Ή 'Ιερά Σύνοδος 
λαδοΰσα γνώσιν των σχετικών αύτοΰ εκθέσεων έξέφρα- 
σεν αύτώ τήν εύαρέσκειαν αύτής. ’Από έτών ένεργείαις 
του Σεδασμιωτάτου Μητροπολίτου λειτουργεί έν τη 
'Ιερά ταύτη Μητροπόλει ύπό τήν προεδρίαν αύτοΰ Φιλό- 
πτωχον Ταμεΐον μεγάλως συντελούν είς άνακούφισιν τών 
πτωχών καί ενδεών οικογενειών τής πόλεως καί τών έν 
ταΐς ποινικαΐς φυλακαΐς Τρικκάλων υπέρ τούς 150 κρα
τουμένων διά παροχής συσσιτίου, ένδυμάτων κλπ.

Ό Σεδασμιώτατος Μητροπολίτης ούκ όλίγον συνε- 
δάλετο νά έπέλθη συμδιδασμός μεταξύ τής έν Τρικκά- 
λοις έπιτροπείας του Δωροθέου κληροδοτήματος, άπο- 
τελουμένης έξ αύτοΰ, τοΰ Νομάρχου Τρικκάλων, τοΰ Δη
μάρχου Τρικκαίων καί τοΰ Προέδρου τοΰ Δημοτικοΰ 
Συμδουλίου Τρικκαίων, καί τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, ύπό τήν έπίτιμον δέ αύτοΰ προεδρίαν διατελοΰσι καί 
δύο έτερα Σωματεία «Ό Έλεήμων Σαμαρείτης» καί 
«Ή Αγία Βαρδάρα», ένεργείαις δέ αύτοΰ λειτουργοΰ- 
σιν 28 κατηχητικά έν δλω σχολεία. Διακρινόμενος οδτος 
έπί μορφώσει καί ζώση πίστει κηρύττει πάντοτε τόν θειον 
λόγον έν μέσω τοΰ πληροΰντος τούς ιερούς ναούς έκκλη- 
σιάσματος, καί καθόλου έπαγρυπνεΐ είς τήν οικοδομήν 
τοΰ έμπεπιστευμένου αύτώ χριστωνύμου πληρώματος είς 
τήν αγίαν όρθόδοξον πίστιν καί είς τήν κατά Χριστόν 
διάπλασιν αύτοΰ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΓΩΓΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1910. ’Έλαβε 
πτυχίον τής Νομικής Σχολής του Εθνι
κού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών τώ 1933 καί διωρίσθη δικηγό
ρος έν ’Αθήναις τώ 1934. Μετέβη είς 
Γερμανίαν ένθα έπί τριετίαν ώς ύπότρο- 
φος τής έν Βερολίνω Humboldt-Stiflung, 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Νομικής Στο
λής τοΰ Πανεπιστημίου Μονάχου τήν 23 
Φεβρ. 1938. "Ηδη δικηγόρε! έν Άθήναις.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α. ΣΠΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς Μεγ. Καλύβια τής Επαρ
χίας Τρικκάλων τώ 1906. Μετά τά έγκύ- 
κλια μαθήματα έσπούδασεν είς τό έν Άθή- 
ναις ,Πανεπιστήμιον τά νομικά. Διετέλεσεν 
υπάλληλος τού Υπουργείου Εσωτερικών. 
Εΐτα προσελήφθη ώς βοηθός είς τό Δικηγο
ρικόν γραψεΐον τού νομομαθούς θεσσαλοΰ 
’Αλεξάνδρου Βαμβέτσου ένθα μέχρι σήμε
ρον συνεργάζεται. Μέλος τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφιικής Έταιρ. τών θεσσαλών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΗΣ
Έγεννήθη έν Μεσοχώρι τής Επαρχίας 
Τρικκάλων τώ 1901. Έσπούδασεν Ιατρός 
ε)ίς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί Καποδι- 
στριακόν Πανεπιστήμιον καί έξασκεΐ τό 
έπάγγελμα τού Ιατρού έν τη πατρίδι του. 
"Ελαβε μέρος είς τήν έκστρατείαν τής 
Μικρας Ασίας άπό τού 1920 - 1922 καί 
τής Δυτικής Θράκης 1922-23 ώς έφεδρος 
άνθυπαλοχαγός. Άπό τού 1934 διατελεΐ 
πρόεδρος τής Κοινότητος Μεσοχώρας.

ΠΙΝΑΞ Α λ

Έμφαίνων τούς διατελέσαντας Βουλευτάς, Γερουσιαστάς 
καί Υπουργούς τής ’Επαρχίας Τρικκάλων άπό τοΰ 1881 

καί έντεΰθεν.

α') Βουλευταί :

1) Χατζηπέτρος ’Αλέξανδρος θ'. 1881.
2) Στουρνάρας Νικόλαος θ'. 1881.
3) Ραδινός Κωνσταντίνος θ'. 1881.
4) Ταρμπάζης Νικόλαος θ'. 1881, ΙΑ'. 1887, IΒ'. 1890,

!Δ'. 1895, ΙΕ'. 1899.
5) Τακιατζής Άχιλλεύς θ'. 1881, ΙΑ'. 1887.
6) Χατζηγάκης Σωτήριος I ' .1885, ΙΑ'.1887, I Β ' .1890.

ΙΓ'. 1892, ΙΔ' 1895, ΙΣΤ'. 1902, ΙΖ'. 1905, Ιθ'. 
1912,Κ'. 1915, ΚΑ'. 1915, Δ'. Έθν. 1923, Α'. 1926.

7) Κανούτας Γεωργούλας I'. 1886, ΙΓ'. 1892, ΙΕ'. 1899,
ΚΑ'. 1915, Γ' Έθν. 1920.

8) Κωνσταντίνου Στέφανος I'. 1885.
9) Γκίκας Κωστής I'. 1885.

10) Γεωργόπουλος Σπΰρος ΙΒ'. 1890, ΙΣΤ'. 1902, ΙΖ'.
1905, ΙΗ'. 1906.

11) Χατζηπέτρος Κωνσταντίνος ΙΓ'. 1892, ΙΔ'. 1895, ΙΕ'.
1899, ΙΣΤ'. 1902.

12) Μπλετσάκης Χρηστός ΙΓ'. 1892.
13) Κριεμμάδης θεόδ. ΙΔ'. 1895, ΙΕ'. 1899, ΙΖ'. 1905.
14) Ραδινός Γεώργιος ΙΕ'. 1899, ΙΣΤ'. 1902, ΙΗ'. 1906,

ΚΑ'. 1915, Γ'. Έθν. 1920.
15) Ζάππας ’Απόστολος ΙΕ'. 1899, ΙΣΤ'. 1902, IΗ'.1906.
16) Μπασδέκης Ήλ. ΙΣΤ' 1902, ΚΑ'. 1915, Γ' Έθ. 1920.
17) Χατζηπέτρος Χρηστός ΙΣΤ' 1902, ΙΖ' 1905, ΙΗ'.

1906, Κ'. 1915, ΚΑ'. 1915, Γ'. Έθν. 1920.
18) Αγαθοκλής Γεώργιος ΙΖ'. 1905.
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19) Γαρδικιώτης Νικόλαος ΙΖ'. 1905, Α' Άναθ. 1910,
Β'. Άναθ. 1910, Ιθ'. 1912, Κ'. 1915, Β'. 1928.

20) Χρι,στοδημος Φίλιππος Α'. 1926, Ε' Έθν. 1935.
21) Σπυρόπουλος Γεώργιος Α'. Άναθ. 1910, Β'. Άναθ.

1910, ΙΑ'. 1912.
22) Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος Γ'. Έθν. 1920.
23) Ταρμπάζης Γεώργιος Δ'. 1933.
24) Φίλιος Θεόδωρος Α'. Άναθ. 1910, Ιθ' 1912, Κ'.

1915, Β'. 1928.
25) Βαμβέτσος Αλέξανδρος Γ'. 1932, Γ'. Άναθ. 1936.
26) Γιουβρης Νικόλαος Β'. Άναθ. 1910.
27) Γαρδίκης Γεώργιος Α'. Άναθ. 1910.
28) Καθάριος Γεώργιος Β'. Άναθ. 1910.
29) Καρρας Χρηστός Α'. Άναθ. 1910, Β'. Άναθ. 1910,

ΙΑ'. 1912, ΚΑ'. 1915, Γ' Έθν. 1920.
30) Κωτίκας ’Ιωάννης Β'. Άναθ. 1910, Ιθ'. 1912.
31) Καραλης Παναγιώτης Δ'. Έθν. 1923, Ε'. Έθν. 1935.
32) Κοτρώτσος Νικόλαος Α'. Άναθ. 1910.
33) Λίτσιος Ίω. Δ'. 1933, Ε' Έθν. 1935, Γ'.Άνα. 1936.
34) Ζούκας Γεώργιος Β'. Άναθ. 1910.
35) Ζούκας Ευθύμιος Α'. 1926, Β'. 1928.
36) θεοδοσόπουλος Δημήτριος Β'. Άναθ. 1910.
37) θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος ΚΑ'. 1915.
38) Ίακωβάκης Βασίλειος Δ'. Έθν. 1923.
39) Κονδύλης Γεώργιος Δ' Έθν. 1923, Β'. 1928, Γ'. 1932,

Δ'; 1933, Ε'. Έθν. 1935, Γ'. Άναθ. 1936.
40) Περιστέρης Λεωνίδας Β'. Άναθ. 1910.
41) ΠαγκοΟτσος Απόστολος Γ'. 1932, Γ'. Άναθ. 1936.
42) θεοδωρόπουλος I. Α' Άναθ. 1910.
43) Ράμμος Γεώργιος Α' Άναθ. 1910, Β' Άναθ. 1910.
44) Κόφφας Στέφανος ΚΑ'. 1915.
45) Τεγόπουλος X. Α'. Άναθ. 1910.
46) ’Έξαρχος Νικόλαος Ε'. Έθν. 1935.
47) Δερβέναγας Αθανάσιος Γ'. Άναθ. 1936.
48) Σιάντος Γεώργιος Γ'. Άναθ. 1936.

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ Ν ΒΟΥΝΕΣΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τής Θεσσαλίας 
τώ 1899. Έσπούδασεν είς την Νομικήν 
Σχολήν του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έ- 
τυχε πτυχίου τής Νομικής Σχολής τό 
έτος 1922, άδειας δέ δικηγορεΐν τό έτος 
1923. Διορισθείς τό πρώτον είς τό Γενικ. 
Λογιστήριον του 'Υπουργείου Οικονομι
κών ώς γραφεύς Β' άνήλθε άλματωδώς 
δλους τους βαθμούς μέχρι του βαθ
μού του Διευθυντσυ, δν κατέχει σήμερον.

ΤΡΥΦΩΝ X. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Έγεννήθη είς τό χωρίσν Βουτύρου του 
Καρπενησιού τώ 1897. Ήκολούθησε τόν 
έκπαιδευτίικόν κλάδον μετεκπαιδευθείς είς 
τό έν ’Αθήναις Πανεπιστήμιον. Γνώστης 
τής γαλλικής γλώσσης καί συγγραφεύς 
τριών παιδαγωγικών έργων. Ύπηρέτησεν 
ως έπιθεωρητής τών σχολείων είς δια
φόρους περιφέρειας του Κράτους. ’Ήδη 
υπηρετεί ώς έπιθεωρητής^ είς τήν έκ- 
παιοευτικήν περιφέρεκχν τών Τρικκάλων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
’Εκ Τρικκάλων. Έσπούδασεν είς τήν έν 
Τσαγκαράδαις του Πηλίου ’Αχιλλοπού- 
λειον Σχολήν καί εΐτα συνεπλήρωσε τάς 
σπουδάς του έν ’Αθήναις. Ήκολούθησε 
τόν τραπεζιτικόν κλάδον, προσληφθείς είς 
τήν Έβν. Τράπεζαν τής Ελλάδος, ένθα 
κατέλαβε καλλίστην θέσιν, άνελθών μέχρι 
τοΰ ,βαθμού του Έπιθεωρητου, δν κατέχει 
σήμερον. Τυγχάνει έκ τών μελών τής 
Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας.

β') (Γερουσιασταί :

1) Άλεξανδρής Περικλής, έκ Καρδίτσης.
2) Μπούσδρας Δημήτριος » »
3) Ευαγγέλου Ευάγγελος, έκ Τρικκάλων.
4) Φωτάκης Δημήτριος » »

γ') Υπουργοί:

1) Κονδύλης Γεώργιος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΠΑΛΑΝΗΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίω Τρικκάλων τώ 
1 907. Έσπούδασε τήν ιατρικήν είς τό έν 
'Αθήναις Πανεπιστήμιον, διακριθείς δέ 
κατά τάς έπί διπλώματα έξετάσεις άνηγο- 
ρεύθη διδάκτωρ τής ’Ιατρικής τώ 1932. 
Διετέλεσεν έπί διετίαν ιατρός είς τό Νο- 
σοκομεΐον ΣυγγροΟ, είδικευθείς είς τά 
’Αφροδίσια - Δερματικά καί Γυναικολο- 
γικά. ’Ήδη έξασκεί τό έπάγγελμα του Ια
τρού έν ’Αθήναις. Μέλος τής Εταιρείας.

ΔΗΜΗΡΙΟΣ Γ. ΕΞΑΡΧΟΣ
Έγεννήθη είς Σαρακίναντώ 1834 
λαβών μέρος υπό τόν όπλαρχηγόν 
Κ. Καταραχιάν είς τόν κατά τών 

Τούρκων πόλεμον του 1854.’ Εγκα- 
τεστάθη έπειτα είς τά χωρία Άρ- 
δάνιον καί Ζαλβάνια δτε κατά τό 
1876 έξουσιοδοτηθείς παρά τής 
φιλικής Εταιρίας τών Τρικκάλων 
άνέλαβε όργάνωσιν τών άνταρτι- 
ικών σωμάτων διά τήν έπανάστα- 
σιν τού 1878. Έτέθη ό ίδιος έπί 
κεφαλής σώματος καί έδρασε ν είς 
τήν περιφέρειαν τής Μονής τής 
Σουρβιάς καί είς Μακρυνίτσαν 
σταματήσας τήν άμυναν είς τόν 
άνω Βόλον. "Αμα τη άπελεοθερώ- 
σει τής Θεσσαλίας διωρίσθηό πρώ
τος άγροτικός άστυνόμος Τρικκά- 
λων μέχρι τώ 1883 δτε έζελέχη 
δήμαρχος Παραληθαίων συνεχώς 
μέχρι τού 1 895. Έτιμήθη διά του 
άργυροΰ σταυρού τού Σ ωτήρος. 
’Απέθανεν τήν 20 ’Ιουλίου 1897.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ
Έκ τού χωρίου Παχτούρι τής Επαρχίας 
Τρικκάλων. Μετά τάς έν τώ χωρίω του 
σπουδάς έγκατεστάθη είς Αθήνας, ένθα 
προσελήφθη υπάλληλος τών Τ.Τ.Τ. Έν- 
διεφέρθη διά τό έργον τής Εταιρείας 
καί ένεγράφη έκ τών πρώτων μελών, πα- 
ρέχων πλείστας υπηρεσίας είς τό δύσ- 
κολον έργον τής Εταιρείας. Κατά τόν 
Έορτασυόν τής Πεντηκονταετηρίδος είρ- 
γάσθη διά τήν έπιτυχίαν τών έορτών.
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