
«...Είχε φιλελεύδερον καί φωτεινόν πνεύμα καί ικανότητα πρός 
εύρυτέρας μαδήοεις. ΆΛΑ’ είχε καί εργατικότητα άνένδοτον, άΑηδή 
δρησκευτικόν ζήλον, λιτότητα βίου καί άφιλοκέρδειαν, άφοσίωσιν πρός 
τήν πατρίδα του, άξιομίμητον ένδουσιασμόν πρός την άρχαιότητα».
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
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ΕΠΑΡΧΙΑ

«οϊ τ’ άμφ’ Ιμερτόν Τιταρήσιον έργα νέμοντο, 
δς ρ’ ές Πηνειόν προϊεϊ καλλίρροον ϋδωρ, 
οΰδ’ δ γε Πηνειώ συμμίσγεται άργυροδίνη, 
άλλα τέ μιν καθύτιερθεν έπιρρέει ήύτ’ ελαιον' 
δρκου γάρ δεινού Στυγός ϋδατός έστιν σπορρώξ».

ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΔΗΜΟΣΘ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ

Α'.-Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 25 ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ *

I
Καλοκαιριάτικη όλότελα ξημέρωσεν ή πρώτη Σε

πτεμβρίου τοΰ 1881 στον Τύρναβο, την πατρίδα μου.'Ολό
λαμπρος πρόβαλε σ' αύτή από τη πρώτη στιγμή ό ήλιος 
εκείνη την ημέρα πίσω άπ’ τόν Κίσσαβο. Λες καί βιαζό
ταν, πλημμυρίζοντας μέ τή θάλασσα των χρυσών αχτί
δων του τή μικροπολιτεία μας, να τήν ξυπνήση τό γρη- 
γορώτερο, για νά τής μήνυσή κάποια πολύ εύχάριστη 
είδηση. Μ’ δλη δμως τή μεγάλη βιασύνη του δεν κατώρ- 
θωσεν αυτό, πού ζητούσε. Τή βρήκε στο πόδι δλη, δπως 
καί τήν άφησεν, δταν πήγαινε νά βασιλέψη....

Μά καί πώς μποροΰσεν ή μικροπολιτεία αύτή νά 
κλείση μάτι εκείνη τή βραδυά υστερ’ άπ’ τό χαρμόσυνο 
μήνυμα, πού σκορπίστηκε στις τέσσερες άκρες της από 
τό δειλινό τής προηγούμενης ή μέρας ; «Αύριο τό 
πρωί παραδίνεται ό Τύρναδος στούς 
"Ελληνες».

Κι αύτό τό μήνυμα βγήκεν από επίσημο στόμα.
Ό « μ ι ρ α λ ά η ς », ό διοικητής δηλαδή τής τούρκι

κης φρουράς τής πολιτείας μας, κατά τό άπόγεμα της

* Περί τής επαρχίας Τυρνάβου ολοκλήρου δεν ύπήρξε 
δυνατόν νά εύρεθή νά γράψη είς δι’ δλην τήν πεντηκονταε
τίαν. Έδέχθη ό κ. Δημοσθ. Άνδρεάδης νά γράψη είδικώς 
περί τού Τυρνάβου, αλλά διά τά πρώτα είκοσι πέντε έτη 
μόνον άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, καί ό κ. Β.
Οίκονομίδης κυρίως περί τής Ραψάνης. ’Επειδή οΟτω τάτής 
επαρχίας ταύτης θά ένεφανίζοντο είς τό παρόν Πανηγυρικόν 
Λεύκωμα εντελώς έλλιπή, ή Συντακτική τοΰ Λευκώματος 
τούτου ’Επιτροπεία εύρέθη είς τήν ανάγκην νά προσπαθήση 
νά συμπλήρωσή τά έλλείποντα κατά τό δυνατόν. Καί τά μέν 
τοΰ Τυρνάβου έδέχθη εύτυχώς τελευταϊον καί συνεπλήρωσε 
ό έκ Τυρνάβου Καθηγητής τής Γεωπονικής Σχολής τοΰ 
πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Άθαν. Μουλούλης επί τή 
βάσει κυρίως πληροφοριών, τάς όποιας παρακληθείς συνέ- 
λεξε καί άπέστειλεν ό διευθυντής τοΰ έν Τυρνάθω ήμιγυ- 
μνασίου κ. Κωνστ. Τσιμπλούλης. Τά τής Ραψάνης συνεπλη- 
ρώθησαν ύπό τοΰ προέδρου τής Συντακτικής ’Επιτροπείας 
έπί τή βάσει πληροφοριών, τάς όποιας παρέσχε ό διευθυν
τής τοΰ αυτόθι δημοτικού σχολείου κ. Ίω. Άγοραστίδης.
'Ομοίως δέ έγράφησαν καί τά άφορώντα τόν παλαιόν δήμον 
Γόννων έπί τή βάσει πληροφοριών, τάς όποιας παρέσχεν ό
διευθυντής του δημοτικού σχολείου Δερελιοΰ κ. Ίω. Άργυ- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ρακούλης. (Σημ. Σ. Ε. Π. Λ.).
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Τύρναδος : Ετοιμασία διά την πρωινήν έξοδον των προβάτων

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΙΣΤΟΡ. ΜΝΗΜΕΙΑ

Τύρναδος : Τό έπιδλητικόν ήρώον των έν πολεμώ πεσόντων

προηγούμενης ή μέρας, προσκαλώντας τούς προύχοντες 
Τυρναδΐτες στό «κονάκι» —τό στρατιωτικό διοικητή
ριο—τούς έκαμε γνωστή την παραπάνω πικρότατη γιά 
αυτόν είδηση. Τότε και τούς σύστησε νά λάβουν τά μέ
τρα τους, ώστε νά φυλάξουν μόνοι τους τήν πόλη οι κά
τοικοι τή νύχτα εκείνη, δπως μπορέσουν. Οί στρατιώτες 
του θά είχαν άλλες, πιό σπουδαιότερες, δουλειές αυτές 
τις ώρες....

’Έτσι διαλαλήθηκεν άπό κείνη τήν ώρα ή είδηση, πού 
έκαμε τήν πόλη μας νά ξαγρυπνήση αύτή τή βραδυά. Μά 
καί ή σύσταση του μιραλάη δέν πήγεν άνώφελη. Γιατί 
μέ τήν πρόχειρη πολιτοφυλακή, πού σχηματίστηκεν άπό 
δλες τις τάξεις τώ^ πολιτών, φυλάχτηκε πολύ καλά ό 
Τύρναδος έκεΐνο τό βράδυ, κι έτσι κανένα δυσάρεστο 
επεισόδιο δέν έγινε στούς συμπολίτες μου. Ό ήλιος, άφοΰ 
γιά στερνή φορά τήν καλονύχτισε σκλαβωμένη, τήν άλλη 
μέρα τή χαιρέτισε έλεύθερη, χωρίς ν’ άγγιχτη ούτε μιά 
τρίχ’ άπ’ τό κεφάλι τών κατοίκων της. Ή λευθεριά της 
ήρθε «στό κουφνούλι»*, δπως άκριβώς άκουγα 
τόσες φορές τον παππού μου νά τό βεβαιώνη στην πα
ρέα του, πώς θά μάς έρθη τό «Έ λ λ η ν ι κ ό ». ’Απα
ράλλαχτα δηλαδή, δπως μάς στέλνουν οί φίλοι μας τά 
δώρα τους μέσα στό καλάθι! Κ’ έτσι πραγματικών ήρθε 
οτήν τυχερή τότε Θεσσαλία μας ή λευθεριά της...

Καί νά τώρα! Ξεκινώντας άπ’ τά σπίτια τους πρωί- 
πρωί οί ξαγρυπνισμένοι πατριώτες μου, διευθύνονται πα
ρέες - παρέες κατά τή στρατώνα, πού είναι δίπλ’ άπό τά 
δεξιά τού Ξ ε ρ ι ά, τοΰ άρχαίου ξεροποτάμου Τιτα- 
ρ ή σ ι ο υ καί στό έμπα τής μικροπολιτείας μας, γιά νά 
καλοδεχτοΰν τήν λευθεριά τους. Έκεΐ, έξω άπ’ τήν πόλη, 
στηνόταν βιαστικά κι άπ’ τά χαράματα μεγάλη άψΐδα, 
άπ’ δπου θά περνοΰσεν ό ελληνικός στρατός, πού θάρ- 
χόταν άπ’ τή Λάρισα, φέρνοντας μαζί του στό « κ ο υ- 
φ V ο ύ λ ι » τό πολύτιμο δώρο τής μεγάλης μητέρας μας, 
τής Ελλάδας, καί σ’ εμάς τ’ άπολησμονή μένα παι
διά της.....

Μαζί μέ τούς πρώτους προχωρούμε έγώ κι ό πατέ
ρας μου, καπελλωμένοι, φραγκοφορεμένοι καί πανευτυ- 
χισμένοι κ’ οί δυό. Έγώ, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου 
φορούσα καπέλλο, κι ό πατέρας μου, γιατί πρώτη φορά 
θ’ άντίκρυζε σέ λίγο ελληνικό στρατό.

’Έτσι προχωρώντας, άφοΰ περάσαμε τήν παλιά βυ
ζαντινή μακρόστενη γέφυρα τοΰ Ξεριά, άρχίσαμε νά 
προσπερνούμε πολύ κοντά κι άπ’ τήν ανατολική πλευρά 
του τό άπέραντο όλοπέτρινο τετράγωνο τής στρατώνας.

Μιά άνείπωτη μουγκαμάρα ξεχυνόταν άπό μέσα της 
εκείνη τήν ώρα. Αυτό τό άπέραντο καί, θαρρείς, ατέ
λειωτο χτίριο, πού 40 χρόνια στή σειρά άπό τό χτίσιμό 
του έδειχνε μέ χίλιους δυο. τρόπους τή ζωντάνια του, ήταν 
έκεΐνο τό πρωί βουβό καί άλαλο. Οΰτε σαλπίσματα, οΰτε 
προστάγματα στρατιωτικών γυμνασίων, ούτε τρεχάματα 
άλόγων, ούτε μεγαλόφωνες εύχές στό Θεό άπό μέρος 
τών στρατωνισμένων: «Πατισ.αχίμτσόκγιασά!» 
δηλαδή «πολυχρονεμένος νάναι ό βασιλιάς μας!» ακού
ονταν τότε, σάν άλλοτε. Μά ούτε καί καμμιά ανθρώπινη 
μορφή πρόβαλλεν εκείνη τή στιγμή άπό τά αμέτρητα 
παράθυρα τών απέραντων θαλάμων τής στρατώνας αυ
τής. Μονάχα οί άπαίσιες στή μορφή καί στή φωνή τους 
καλιακοΰδες, οί κάργιες δηλαδή, καθισμένες στή

* «Κουφνούλι» —τό κοψινάκι.
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σειρά πάνω στο σαμάρι τής σκεπής, έξακολουθοΰσαν τις 
πένθιμες κραξιές της: «Κρρ! κρρ! κρρ!....»

Ποιος ξέρει! ’Ίσως νάθελαν νά θυμίσουν μ’ αυτές 
στους διαβάτες τής στιγμής εκείνης τό ξεφωνητό τοΰ Λα
τίνου ποιητή : «Sic transit gloria mundi», δηλαδή «’Έτσι 
περνάει τοΰ κόσμου ή δόξα»....

Μά νά! Για ν’ απόδειξη, πώς δέν αλήθευε για τήν πε
ρίσταση εκείνη τό νόημα των κραξιών αυτών, προβάλλει 
τή σιλουέττα του ένας Τούρκος φρουρός άπ’ τή μεσιανή 
πόρτα τής στρατώνας. Είναι τή στιγμή αυτή ό μοναδικός 
αντιπρόσωπος τής καταλυόμενης σουλτανικής εξουσίας 
στή σκλαβωμένη από 460 χρόνια πατρίδα μου. Εξόν άπό 
τό δπλο, που άκουμπα στον ώμο, έχει φορτωμένο στις πλά
τες και τό γυλιό του. Καί, καθώς είναι ποδεμένος μέ τα 
γουρουνοτσάρουχά του, δείχνει πώς ετοιμάζεται για 
φευγιό.

Καί στ’ αλήθεια! Μόλις άντίκρυσε τό πλήθος έκεΐνο 
τοΰ κόσμου, πού έρχόταν πίσω μας, σά νά φοβήθηκε, μή
πως τον πιάση καί τον κρατήση αιχμάλωτο, τόβαλε στά 
πόδια κι άρχισε νά τρέχη κατά τό Μπουγάζι ! ’Έτσι 
κ.όπηκεν άπ’ τήν πατρίδα μου κι ό τελευταίος κρίκος τής 
πολύχρονης τουρκικής σκλαβιάς της.

Σέ λίγο ή μικρή πλατεία, δπου είχε στηθή ή αψίδα, 
γεμίζει άπό κόσμο. Οί μαστόροι εξακολουθούν άκόμη τό 
συγύρισμά της, μά καί τό πλήθος ολοένα τον ερχομό του.

Οί πιο πολλοί είναι άντρες κι’ άγόρια μεγάλ,α καί μι
κρά. Μόλο ποΰ είναι καθημερινή, δλοι φορούν τά 
γιορτινά τους — ά ν τ ε ρ ι ά μακρυά ίσαμε τά πόδια μέ 
ένα πολύ κοντό τσόχινο σακκάκι οί νοικοκυραΐοι, χον- 
τροΰφασμένη άσπρη πουκαμίσα ή φτωχολογιά' κι’ δλοι 
σιδερωμένο κοντό κόκκινο φέσι στο κεφάλι καί πλατύ, 
χρωματιστό, μάλλινο ζουνάρι, γυρισμένο σέ κόμπο χον
τρό καταμεσής στο στήθος. — «'Σ1 τ ε ν ά », παντελόνια 
δηλαδή, πολύ λίγοι φορούν' καί οί καπελλωμένοι μετρι
ούνται στά δάχτυλα τοΰ ενός χεριού.

Γυναίκες πολύ λίγες βγήκαν, γιά νά καλοδεχτοΟν 
«τό Ελληνικό». "Ολες μεσόκοπες, φοροΰν μακριές 
μάλλινες ή μεταξωτές φούστες καί μπολερά τσόχινα ή 
μεταξωτά — σαλταμάρκες—. Είναι ζωσμένες μέ με
γάλα θηλυκωτά χρυσοκαπνισμένα ζουνάρια κι’ δλες κε
φαλοδεμένες' οί πιο ήλικιωμένες μέ ασημένιο «τεπέ» 
πάνω άπό τό φέσι' καί οί πιό νέες μέ τυλιγμένα τά μαλ
λιά τους σέ μεταξωτή «σκέπη». Μονάχα οί δασκάλισ- 
σες τοΰ νηπιαγωγείου καί τοΰ παρθεναγωγείου φοροΰν 
καπέλλα καί είναι ντυμένες ευρωπαϊκά.

Οί μαθήτριες δλες στά κάτασπρα ντυμένες, μέ θαλασ- 
σιές ζώνες στή μέση καί κορδέλλες στο κεφάλι. ’Ενώ οί 
μαθητέςτών2 «άρρεναγωγείων», συνωδευμένοι 
άπό τούς δασκάλους των, είναι δλοι ντυμένοι μέ άντεριά 
καί ξεσκούφωτοι.

Νέα γυναίκα καί ανύπαντρη κοπέλλα δέ φαίνεται 
καμμιά. Στήν υποδοχή δέν παραβρέθηκαν επίσης καί οί 
μαθητές τοΰ Έλληνικοΰ σχολείου, γιατί έτυχε νά μήν 
έχουν τότε δάσκαλο. Ό Ά θ α ν. Ζ α φ ε ι ρ ι ά δ η ς, πού 
ίσαμε τότε διεύθυνε τό σχολείο μας αυτό· άπό χρόνια, 
άποφασισμένος νά πολιτευθή, είχε παραιτηθή άπ’ τή 
θέση του.

Μαζί μέ τούς Χριστιανούς, πού είχαν μαζευθή στο μέ
ρος έκεΐνο, γιά νά καλοδεχτοΰν « τ ό Ελληνικό», θυ
μάμαι, είχαν έρθει καί 5 — 6 ’Οθωμανοί συμπολίτες μας 
δχι βέβαια άπό λεπτότητα φερσίματος, δσο άπό σκοπι
μότητα. Μ’ όποιοδήποτε δμως σκοπό κι αν ήρθαν τότε

Τόρναβος : Ευχαριστημένος κηπουρός άπό τήν συγκομιδή

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΙΣΤΟΡ. ΜΝΗΜΕΙΑ

’Αμπέλων : Τό έν τώ χωρίω ήρώον τών πολέμων 1912 — 1913
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Άμπελών: Συγκομιδή της πλούσιας έσοδείας τοΰ σίτου

ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΑΣΧΟΛΙΑΙ - ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Βρυότοπος : Καλλιτεχνικόν τέμπλον τοΰ Ί. Ναού τοΰ χωριού

στην υποδοχή, ό ερχομός τους δεν τούς έζήμιωσε. Γιατί 
τό επεισόδιο αύτό καθώς καί τό κατοπινό πολύ - πολύ 
ευγενικό φέρσιμό τους στούς αξιωματικούς καί τούς ύπα- 
ξιωματικούς τοΰ ελληνικού στρατού, πού έμεινε μόνιμα 
στον Τύρναβο, στάθηκαν αιτία να γίνουν τά χαϊδεμένα 
παιδιά εκείνων. Καί τόσο πολύ, ώστε νά σχολιάζεται πι
κρόχολα άπό τούς Χριστιανούς ή διακριτική αύτή δια
γωγή των ελευθερωτών τους στρατιωτικών προς τούς 
Τούρκους.

θά είχαν περάσει πιό πολύ άπό δυό ώρες, δταν ακού
στηκαν άπό μακρυά τά πρώτα σαλπίσματα καί τά χα
ρούμενα ξεφωνητά: «’Έρχουντι! έρχουντι!» Καινά! σέ 
λίγο βλέπουμε δλοι, οί μαζεμένοι έκεϊ, μιά τετράδα κα- 
θαλλάρηδων σαλπιχτών νά προβάλλη άπό τήν καμπή τοΰ 
δημόσιου δρόμου καί πίσω απ’ αύτούς άκοΰμε νά καλ- 
πάζη ολόκληρη ϊλη ιππικού μ’ επικεφαλής μουσική μπά- 
ντα, πού άρχισε νά παίζη στρατιωτικό εμβατήριο.

Άφωσιω μένος ώς τότε στό νά κοιτάζω καί νά θα
μάζω τό πλατύ γείσο τού πρωτοφόρετου καπέλλου μου, 
ξαφνιάστηκα καί τάχασα κυριολεχτικά μέ δ,τι έβλεπα 
καί άκουγα εκείνη τή στιγμή. Καί τόσο πολύ, ώστε νά 
μοΰ φαίνεται, πώς νειρευόμουν.

Μά καί πώς νά μήν τά χάση ένα δωδεκαχρονίτικο μι- 
κρόπαιδο, σάν κ’ εμένα, πού ίσαμε τότε δεν είχε βγή 
έξω άπ’ τόν Τύρναβο, κι ώς εκείνη τήν ήμέρα δέν ειχεν 
ακούσει άλλα μουσικά όργανα εξόν άπό πίπιζες, νταού
λια, κλαρίνα καί βιολιά; Μά καί σάμπως είχα ξαναϊδεΐ 
κι άλλοτε χρυσά γαλόνια καί σπαθιά ξεγυμνωμένα καί 
τόσο δμορφα ντυμένους άξιωματικούς καί στρατιώτες, 
πού έβλεπα εκείνη τή στιγμή; ΓΓ αύτό καί δέν μπόρεσα 
νά κρατήσω τίποτε στή θύμησή μου άπό δώ καί πέρα 
ίσα με πού πέρασεν δλος ό στρατός κάτω άπ’ τήν αψίδα, 
εξόν άπ’ τή σεβάσμια μορφή τοΰ ξανθομαλλού γεροντά- 
κου άρχηγοΰ τοΰ στρατού εκείνου καί τά άραισ καί ξε- 
ψυχισμένα «Ζήτου ου ου !» τοΰ πλήθους.

Οΰτε πώς έγινεν άπό μέρος τοΰ μακαρίτη Μ ο ν ώλη 
Μουζά, προσωρινού τότε δημάρχου, ή προσφώνηση γιά 
τήν παράδοση τής πόλης μας καί ή άντιφώνηση γιά τήν 
παραλαβή της άπό τόν άρχηγό τοΰ στρατού * ούτε πότε 
συστήθηκαν οί δημογέροντες καί οί ’Οθωμανοί συμπολί
τες μου στον ίδιο, οΰτε πότε τραγουδήθηκεν άπ’ τις μα
θήτριες τοΰ άνώτερου παρθεναγωγείου μας τό θούριο 
τοΰ Ρήγα: « Δ ε ΰ τ ε, παίδες τών Ελλήνων !» 
Τίποτε άπ’ δλ’ αυτά δέν κράτησεν ή θύμησή μου τότε.

Καί τό κακό γιά μένα είναι, πού κι άργότερα, δταν 
δηλαδή μπήκε στην πόλη ό Ελληνικός στρατός κ’ έγινε 
στή μεγάλη κεντρική εκκλησία τής «Ά γ ί α ς Φανε
ρωμένης» ή δοξολογία' κι δταν μετά άπ’ αύτή δε- 
ξιώθηκεν ή Δημογεροντία τούς άξιωματικούς τής « κ α- 
ταλήψεως» στό μητροπολιτικό μέγαρο — σχετικά 
μέ τάλλα τά τυρναβίτικα σπίτια — εγώ δέν παραβρέθηκα 
σ’ δλ’ αύτά τά έξαιρετικά επεισόδια τής ημέρας εκείνης. 
Τά πληροφορήθηκα μαζί μέ τούς άλλους σπιτικούς μου 
άπό τόν πατέρα μου.

Εκείνο μονάχα, πού υστερ’ άπό τόσα χρόνια μοΰ μέ
νει άξέχαστο, είναι ό πρωτόφαντος γιά δλους τούς σπι
τικούς μου ενθουσιασμός τοΰ άπό μητέρα παπποΰ μου.

Δέ φτάνει, πού όλη τήν ήμέρα δέν μπορούσε νά κρύψη 
τή χαρά του, οΰτε νά κλείση τό στόμα του αύτός, ό πάντα 
σοβαρός καί λιγόλογος γέρος. Μόλις είδε κάποιο τμήμα

* Τοΰ Σκαρλ. Σούτσου.
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καβαλλάρηδων νά σταματάη στο μπροστά στο σπίτι μας 
κοινοτικό πηγάδι, για νά ποτίση τάλογά του, δέ βαστά
χτηκε. 'Άρπαξε τό σκοινί των κουβάδων από τά χέρια 
τοΟ στρατιώτη κι άρχισε νά βγάζη αυτός νερό εξακο
λουθητικά, ώσπου πότισεν δλα έκεΐνα τά ζώα. Στά τε
λευταία πότισε — μονάχος του πάλι — καί τούς όδηγούς 
των άλογων εκείνων με απανωτά ποτήρια κρασιού καί 
τσίπουρου άπ’ τό σπίτι μας!

’Έτσι την Ίη Σεπτεμβρίου 1881 έγινε ή «προσάρ- 
τ η σ ι ς » τής πατρίδας μου στή μητέρα της, τήν Ελ
λάδα. "Ας δούμε τώρα, ποιά ήταν καί πώς εξελίχτηκε 
ιιαζί της ή θεσσαλική αυτή μικροπολιτεία.

“Οταν προσαρτήθηκεν ό Τύρναβος στήν Ελλάδα, 
ήταν, δπως δλες οί τοτινές θεσσαλικές πόλεις, ενα δηλ. 

: περασμένο μεγαλείο» κι’ ενα «παρόν», 
πού «διηγώντας το νά κλαίς», ή τουλάχιστο ν ά 
:ό συλλογιέσαι αποκαρδιωμένος.

Χτισμένη λίγο παρακάτω απ' τά πόδια τού Λ ο υ - 
ο ()> α κ ι ο 0, παρακλαδιού τού Κάτω “Ολυμπου, καί 
σέ υψόμετρο 80 — 85 μέτρα άπό τήν επιφάνεια τής θάλασ
σας ή μικροπολιτεία αύτή, ξαπλώνεται ολόκληρη στή δυ
τική άκρη τού κάμπου τής Λάρισας — τού αρχαίου Π ε- 
X ασγικοΰ “Αργους — καί φτάνει άπό τό νότιο μέ
ρος της σχεδόν ίσαμε τήν αριστερή μεριά τού Ξεριά, τού 
Γιταρήσιου δηλαδή.

Πριν άπό τό 1813, δπου έπαθεν άπό πανούκλα, ή 
βορεινή άκρη της έφτανεν ίσαμε τό Κριτή ρι — έναν 
χαμηλό μύτικα τοΰ Λουσφακιοΰ. Άπό κεΐ σήμερα τά τε
λευταία σπίτια τής πλευράς της αυτής ξεμακραίνουν 20' 
τής ώρας περίπου!

Τότε οί κάτοικοί της ξεπερνοΰσαν τις 35 χιλιάδες. 
Εκείνη τήν εποχή ό Τύρναβος είχε μεγάλα έργοστάσια 
βαφικής κόκκινων καί λουλακιών υφασμάτων. Εΐχε καί 
ξακουστά μεταξοϋφαντουργεΐα, πού τά περιζήτητα προ
ϊόντα τους έφταναν ίσαμε τη Βιέννα, τό Βουκουρέ
στι, τό Κίεβο καί τή Μόσχα* Σ’ έκεΐνα τά χρόνια 
λειτουργούσε σ’αύτή τήν πόλη άπό τό 1702 μεγάλο σχο
λείο ελληνικό, πού έβγαζε καί δασκάλους, κι δπου δί
δαξαν ξακουστοί τού Γένους δασκάλοι κι ό πιο άπό 
δλους ξακουστός ’Ιωάννης Δημητριάδης Π έ- 
ζ α ρ ο ς, δάσκαλος τού μεγάλου θεσσαλού ιστορικού 
καί λόγιου Κούμα τού Λαρισαίου. Καί λίγο πρω
τύτερα ή σημερινή αύτή, γνωστή μονάχα άπ’ τό έξαιρε- 
τικό ούζο της, θεσσαλική μικροπολιτεία είχε τήν τιμή νά 
φιλοξενήση κάμποσες φορές τό σουλτάνο Μωάμεθ τον 
Δ' (1648 — 1687) μέ δλους τούς αύλικούς — φυσικά καί 
μέ τό χαρέμι καί τούς γερακοτρόφους του. Καί πιό 
άργότερα — κατά τόν ξεπεσμό της — σοφούς Ευρωπαί
ους, καθώς τόν ξακουστό Γερμανό ιστορικό Φ α λ μ ε- 
ρ ά 1ε ρ, πού έμεινε στόν Τύρναβο δυό ολόκληρους μή
νες (στά 1842), τό Γάλλο βυζαντινολόγο Leon Heuzey, 
πού στο βιβλίο του «Exurcion dans la Thessalie Turque 
en 1858» άφιερώνει 14 σελίδες γιά τόν Τύρναβο καί 2 μο-

* "Επεσε στά χέρια μου έδώ καί σαράντα χρόνια φύλλο 
άπό κατάστιχο τοΰ τυρναβίτικου έμποροδιοτεχνικοΰ οίκου 
Χατζημάνθογλου μέ χρονολογία 1717, δπου διάβασα 
μερίδες μεταξωτών υφασμάτων, πού στέλνονταν άπ’ τόν Τύρ
ναβο στις παραπάνω πόλεις, νά φτάνουν τις 10, 15 καί 20 
χιλ. ρούμπλια!

Βρυότοπος : ’Εντατική εργασία διά τήν συγκομιδήν σιτηρών

ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΑΣΧΟΛΙΑΙ-Ι ΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Καρατζόλι : Τό ώραίον τέμπλο τοΰ Ί. Ναοΰ Ζωοδόχου Πηγής
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νάχα γιά τή Λάρισα, τό Γερμανό αρχαιολόγο Eduard 
Braum (1866) κ. &.

Τό παράξενο αύτό μεγάλωμα ενός μικρού πριν χρι
στιανικού συνοικισμού, πού άπ’ τόν καιρό των βουλγαρι
κών) επιδρομών στη Θεσσαλία πήρε τό σλαυίκό όνομα 
Τ ύ ρ ν α δ ο ς, δηλαδή τόπος άγκαθιών — καθώς παραδέ
χεται ό σλαυομαθής καί σοφός Τσαριτσανιώτης Οικο
νόμος ό έξ Οικονόμων — όπως κι αργότερα ό 
ξεπεσμός του δεν είναι ανεξήγητα, καθώς φαίνονται μ.' 
πρώτο άκουσμά τους.

"Οποιος πέρασε καί μιά φορά μόνο άπ’ τόν Τόρνο, 
βέβαια είναι φυσικό νά παραξενευτη, ακούοντας, πώς 
άπό ένα μικροχώρι, όπου ήταν κατά τήν κατάχτηση τής 
Θεσσαλίας άπό τούς Τούρκους (1420), έφτασε νάχη 35 
χιλ. ψυχές, ένώ μήτε κοντά στή θάλασσα, μήτε δίπλ’ άπό 
μεγάλο πλωτό ποτάμι βρίσκεται, μήτε άπό έκταχτες φυ
σικές ομορφιές είναι στολισμένος. Ό ’ίδιος είναι φυσικό 
νά παραξενευτη, μαθαίνοντας καί πώς στόν καιρό τής 
φοβερής τούρκικης σκλαβιάς, όπου τό κάθε τι μαραι
νόταν, ό Τύρναβος άνθισε τόσο, ώστε καί σχολείο ξακου
στό ν’ άποχτήση καί βιοτεχνίες μεγάλες νά ίδρυση καί 
τά προϊόντα τους νά στέλνη σ’ ευρωπαϊκές μεγαλοπολι- 
τεΐες" άκόμα καί πώς στα ’ίδια χρόνια τής σκλαβιάς ξέ- 
πεσε τόσο, ώστε τήν ήμερα, πού παραδινόταν στήν Ελ
λάδα, νάχη 4-5 χιλιάδες κατοίκους μονάχα καί νάναι 
στο κάθε τι, σάν τις άλλες τότε νεκροφανικές πόλεις τής 
Θεσσαλίας.

"Οπως όμως είπα καί παραπάνω, όλ’ αυτά, τά πραγ- 
ματικώς παράξενα πράγματα, μπορεί νά ξηγηθοΰν καί 
νά πώς, θαρρώ !

Πρώτα-πρώτα τό πύκνωμα τοΰ πληθυσμού του τό 
χρωστάει ό Τύρναβος στά σουλτανικά προνόμια, πού 
άπόχτησεν έξαιτίας άπό τήν εξαιρετική σ’ αυτόν συμπά
θεια τοΰ καταχτητή τής Θεσσαλίας Τουραχάν ή 
Τουρχάν-μπεη.

Γιατί νά συμπαθήση τόν Τύρναβο ό ξακουσμένος αυ
τός Τούρκος στρατηγός, δέν τό ξέρομε. Άπό τήν ιστορία 
γνωστό μονάχα είναι έτοΰτο, πώς δηλαδή τόν καιρό, πού, 
έχοντας ό Τουρχάν ζωσμένη τή Λάρισα, προσπαθούσε νά 
τήν κυριέψη (1419 — 1420), στρατοπέδευε πάντα στο Τύρ
ναβο, ερημωμένο τότε χριστιανικό συνοικισμό. ’Ίσως νά 
εύχαριστήθηκεν άπ’ τή διαμονή του σ’ αύτό τό μέρος, ή 
νά τό νόμισε γιά γουρλίδικο. Γι’ αύτό, μόλις κυρίεψε τή 
Λάρισα, περιμάζεψε τούς σκορπισμένους έδώ κ’ εκεί κα
τοίκους τού μικροσυνοικισμοΰ αύτοΰ κ’ έχτισε προς χάρη 
τους ένα τζαμί καί μιά εκκλησία κοντά - κοντά, πού, γιά 
νά τιμήση τόν άγαπημένο του γουναρά Ν ι κ ό λ α, πρόσ
ταζε νά όνομαστή «"Α γιος Νικόλαος». Ή εκκλη
σία αυτή βρίσκεται καί λειτουργιέται ώς τά σήμερα καί 
όνομάζεται άκόμα «"Α Ϊ-Νικόλας τού Ριχάν». 
’Έτσι ώνομαζόταν καί τό γειτονικό μέ αυτή τζαμί, δπου 
γκρεμίστηκε λίγα χρόνια ϋστερ’ άπ’ τήν Προσάρτηση. 
’Αργότερα καί μετά άπ’ αύτόν τό συνοικισμό τών κατοί
κων του μέ τή μεσιτεία τού ’ίδιου στρατηγού θά πήρεν ό 
Τύρναβος τά σουλτανικά προνόμια, πού οί κατοπινοί 
σουλτάνοι τά σεβάστηκαν τά 3 πρώτα έκατόχρονα άπό 
τήν κατάκτηση τής Θεσσαλίας. Αύτό φαίνεται πρώτα, 
πού μήτε ή ιστορία μήτε ή ντόπια παράδοση άναφέρει 
καμμιά σφαγή (ή άλλη βαρβαρότητα τών Τούρκων) νάχη 
γίνει σ’ αυτή τήν πόλη. Κ’ έπειτα, πού πολλές φορές στά 
χρόνια τής τουρκικής σκλαβιάς άναγκαζόταν ό μητρο
πολίτης Λαρίσης νά μεταθετή τήν έδρα του στόν Τύρναβο

Καρατζόλι: Εις τόν δρόμο τοΰ χωρίου μέ τήν βοϊδάμαξα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ

Ροδιά: Ξεκίνημα των χωρικών γυναικών γιά τήν έργασία
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καί νά μένη εκεί γι’ άσφάλειά του χρόνια πολλά στη 
σειρά.

Ή ασφάλεια αυτή μαζί μέ τήν ασυδοσία άπ’ τούς φό
ρους θάγιναν δίχως άλλο ή αιτία του γρήγορου μεγα
λώματος τοΰ Τυρνάβου. Ή πύκνωση έπειτα του πληθυ
σμού θ’άνάγκασε τούς τοτινούς κατοίκους του νά ριχτούν 
μέ τά οΰλα τους στήν καλλιέργεια τής γύρω τοπικής πε
ριοχής, πού καί μεγάλη είναι κι άπό τις πιο εύφορες πε
ριοχές δχι μόνο τής Θεσσαλίας, παρά καί ολόκληρης τής 
Ελλάδας, άν πιστέψουμε τό δελφικό χρησμό, πού λέγει 
γιά τον κάμπο Τυρνάβου — Λαρίσης, δηλαδή γιά τό αρ
χαίο Πελασγικό ’Άργος:

«Γαίης μ έ ν πόσης τό Πελασγικόν 
Ά ργος άμεινον».

Ή καλή πάλι καί ταχτική καλλιέργεια τής εύφορης 
αύτής περιοχής θά πλήρωνε πάντα τούς καλλιεργητές 
της μέ πλούσιες καί λογής - λογής σοδειές.

"Εν1 άπό τά προϊόντα των σοδειών αύτών θά ήταν βέ
βαια καί τό μετάξι. Γιατί ή μεταξοσκωληκοτροφία, άρ- 
, ίζοντας άπ' τον καιρό τοΰ Ί ουστινιανοΰ, είχε ξα- 
ττλωθή σιγά-σιγά σ’δλη τήν Ελλάδα. ΚΓ ένώ τό περίσ
σευμα των άλλων γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόν
των τους ήταν εύκολο στούς Τυρναβιτες τών χρόνων εκεί
νων νά τό διαθέτουν κάθε φορά στις άλλες θεσσαλικές 
καί έλλαδικές πολιτείες, πού είχαν έλλειψη άπ’ αυτά τά 
προϊόντα, τό πανάκριβο μετάξι, τό όποιο άπό τότες 
άφθονο θάβγαζεν ή πόλη τους, δέν μπορούσε ν’ άπορρο- 
φηθή άπ’ τή φτωχή καί κακομοιριασμένη τότε Θεσσαλία 
καθώς καί άπό τήν άλλη Ελλάδα.

θά ζήτησαν λοιπόν καί, ρωτώντας, θ’ άνακάλυψαν 
άλλες πλούσιες άγορές γιά τό εξαιρετικό αυτό προϊόν 
τοΰ τόπου τους οί Τυρναβιτες. Οί άγορές δμως αυτές 
ήταν πολύ μακρινές καί, γιά νά τις φτάσουν, έπρεπε νά 
ταξιδεύουν μήνες όλόκληρους καί νά συνοδεύουν κιόλας 
τό πολύτιμο εμπόρευμά τους οί μεταξοπαραγωγοί ή οί 
έμποροι τοΰ μεταξιοΰ Τυρναβιτες.

’Έτσι τότε, ταξιδεύοντας μέ τά βλάχικα καραβάνια, 
πού έκεΐνα τά χρόνια ήταν τό μοναδικό μεταφορικό μέσο, 
προς τό Μοναστήρι καί τόν Π ε ρ λ ε π έ, τή Σαλο
νίκη καί τις Σέρρες στήν άρχή, καί ξεμακραίνοντας 
ολοένα, θάφταναν λίγο - λίγο έπειτα καί πιό παραπέρα' 
στήν Πόλη δηλαδή, στό Βελιγράδι καί στό Βου
κουρέστι, στή Βουδαπέστη καί στή Β ι έ ν ν α, 
στό Κίεβο καί στή Μόσχα, δπου είχε πέραση τό με
τάξι.

Βλέποντας κατόπι σ’ εκείνες τις μεγαλοπολιτεΐες οί 
ταξιδιώτες αυτοί Τυρναβιτες έμποροι, πώς εξόν άπ’ τό 
άτόψιο μετάξι τους μποροΰσαν νά ξοδευθοΰν έκεΐ καί 
ύφάσματα, καμωμέν’ άπ’ αυτό τό ύλικό, καθώς κι άπό 
βαμπάκι, καί παίρνοντας δείγματα τών υφασμάτων, πού 
συνηθίζονταν σ’ αύτές, θά προσπαθούσαν, πιστεύω, δταν 
γύριζαν στήν πατρίδα τους, νά τά μιμηθοΰν ή καί νά τά 
καλυτερέψουν. Κ’ έπειδής μήτε ή Μηχανική μήτε ή Χη
μεία ήταν προωδευμένες έκεΐνα τά χρόνια στήν Εύρώπη 
κι άπό τάλλο μέρος οί καθημερινοί πόλεμοι εμπόδιζαν 
τότε τούς Εΰρωπαίους νά καταγίνωνται, δπως έπρεπε, 
σέ βιομηχανικές επιχειρήσεις, ήταν εύκολο στούς Τυρ- 
νσβΐτες τοΰ καιροΰ εκείνου νά υφαίνουν βαμβακερά καί 
μεταξωτά υφάσματα, πού νά μποροΰν νά ικανοποιούν τις 
ανάγκες τών κατοίκων τής καθεμιάς άπό τις παραπάνω 
εύρωπαϊκές μεγαλοπολιτεΐες καί γι’ αυτό νά ξοδεύονται 
εύκολα.

Δελέρια: Μετά τό θέρος θημώνιααμα τοΰ χρυσού σταχυού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ ΑΣΧΟΛΙΑΙ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Τύρναβος : “Ενα γραφικό δρομάκι ,μέ φόντο τόν "Ολυμπο
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"Ετσι λίγο - λίγο θάρχισαν νά καταγίνωνται οι τοτι- 
νοΐ πατριώτες μου στην υφαντική λογής - λογής βαμβα
κερών καί μεταξωτών υφασμάτων, στή βαφική κόκκινων 
βαμβακερών μέ τό ριζάρι — τών «μπουχασιών»— 
καί γαλάζιων — μέ τό λουλάκι, καθώς καί στο σταμπά- 
ρισμα βαμβακερών πανικών' καί μαζί μέ τό ατόφιο με
τάξι τους νά στέλνουν κι’ αυτά για πούλημα στις μακρι
νές έκεΐνες ευρωπαϊκές αγορές.

"Επειτα, βλέποντας, πώς είχαν μεγάλη πέραση, θάρ- 
χισαν σιγά - σιγά νά μεγαλώνουν τήν ίσαμε τότε σπιτική 
βιοτεχνία τους, νά γίνωνται δηλαδή έργοστασιάρχες καί 
νά... πλουταίνουν.

Κοντά δμως σ’ ετούτους τούς λίγους πλούσιους Τυρ- 
ναβΐτες θάβρισκε καθημερινά δουλειά καί καλό μερο
κάματο καί ή κατώτερη, ή άκτήμονη δηλαδή τάξη, θάρ- 
χισε τότε νά καλοζή κι αυτή κι έτσι νά κινιοΰνται οί 
τέχνες καί τό εμπόριο στον Τύρναβο.

"Υστερα δμως άπ’ αυτή τή γενική κίνηση φυσικό ήταν 
νά ξαπλωθή κ’ή καλοπέραση σ’όλες τις τάξεις τών Τυρ- 
ναβιτών καί σιγά - σιγά ν’ άνεβή ή στάθμη τοΰ πολιτι
σμού τους καί ν’ άπλωθή σέ άλλα, πιο πνευματικά άπό 
το φαγί, άπ’ τό ντύσιμο κι άπ’ τήν κατοικία φανερώ- 
ματά του.

"Εν’ άπ’ αυτά τά φανερώματα τοΰ πολιτισμού είναι — 
καθώς ξέρουμε — καί ή παιδεία. Γιά τοΰτο ήταν πολύ φυ
σικό γιά τούς τοτινούς Τυρναβΐτες, μόλις πλούτηναν, νά 
ιδρύσουν σχολεία στήν πόλη τους, κατώτερα στήν άρχή 
κι άνώτερο κατόπι — άφοΰ μάλιστα ήταν κρατικά προ
νομιούχοι — καί οί πιο πλούσιοι άπ’ αυτούς νά μορφώ
νουν τ’ άγόρια τους καί σ’ ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Μέ τήν άνώτερη δμως αύτή σπουδή έστω καί λίγων 
νέων Τυρναβιτών, φυσικό πάλι ήταν νά δημιουργηθοΰν 
άνάμεσά τους σιγά - σιγά καί οδηγοί μορφωμένοι, πού 
νά μπορή ή γνώμη τους ν’ άκούεται σέ κάθε σπουδαίο 
ζήτημα τής πατρίδας τους. Κι έτσι νά προοδεύουν ολο
ένα οί βιοτεχνίες, τό εμπόριο καί οί τέχνες της καί μέσα 
στο πυκνό καί γενικό σκοτάδι, πού ξαπλωνόταν εκείνα 
τά χρόνια τής σκλαβιάς σ’ δλη τή Θεσσαλία, νά φεγγο
βολούν δυο μικροί, άλλά δυνατοί φάροι πολιτισμοΟ, ό 
Τύρναβος κάτω στον κάμπο τής Λάρισας καί τ’ Ά μπε
λά κ ι α πάνω στήν πλαγιά τοΰ Κίσσαβου.

’Έτσι θαρρώ, πώς μπορεί νά ξηγηθή τό μεγάλωμα τοΰ 
Τυρνάβου άπό μικροσυνοικισμό σέ μεγαλοπολιτεία, κα
θώς καί τό εξαιρετικό άνθισμα τοΰ πολιτισμοΰ τών κα
τοίκων του στά χρόνια τής γενικής βαρβαρότητας εδώ 
στήν 'Ελλάδα μας.

Μά κι ό ξεπεσμός του σέ μιά άσήμάντη καί φτώχιά 
μικροπολιτεία μέ 4 —5 χιλιάδες ψυχές κατά τόν καιρό, 
πού προσαρτήθηκε στήν Ελλάδα, δέν είναι άνεξήγητος.

"Οταν θυμηθούμε τή φοβερή πανούκλα, πού έπεσε 
στον Τύρναβο στά 1813, τήν δστερ’ άπό λίγα χρόνια τυ
ραννία του άπ’ τό Βελή-πασα καί τέλος τήν έλλα- 
δική καί θεσσαλική επανάσταση τοΰ 1921 κι δλ’ αυτά 
τά φοβερά περιστατικά τά συνταιριάσουμε μέ τό γενικό 
τής Ευρώπης ήσύχασμα άπό τό 1815 κ’ έδώθε, τή γρή
γορή της πρόοδο άμέσως μετά άπ’ αύτό τό ήσύχασμα 
στήν Τεχνική, τή Μηχανική καί τή Χημεία καί τήν άντικα- 
τάσταση τοΰ ριζαριοΰ καί τοΰ λουλακιοΰ μέ τά χρώματα 
τής ανιλίνης γιά τή βαφική' δταν, ξαναλέω, θυμηθοΰμε 
δλ’ αυτά μαζί, εϋκολα μπορούμε νά ξηγήσουμε καίτό μί- 
κραιμα καί τή φτώχια καί τόν ξεπεσμό τής στάθμης τοΰ

Τύρναβος : Τουρκ. στρατός παρά τήν Μυλούναν κατά τό 1897

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Άμπελόν : Χιονάτες χήνες στις λιμνοΰλες τοΰ χωρίου
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πολιτισμού του Τυρνάβου άπό τις αρχές τοΟ 19ου αίώνο 
ίσαμε τά 1881.

Ή πανούκλα πρώτα-πρώτα θέρισε τά 4)5 τών κα
τοίκων του κι έτσι, καθώς λέει ή ντόπια παράδοση, έμει
ναν τά πιο πολλά σπίτια του χωρίς νοικοκυραίους. Άπό 
τό θανατικό αυτό δε θά ξέφυγαν καί οί οδηγοί καί οί έρ- 
γοστασιάρχες καί οί μεγαλέμποροί του. Μά κι δσοι άπό 
αυτούς είχαν γλυτώσει, αποτελειώθηκαν δστερ’ άπό 3-4 
χρόνια απ’ τό σπαθί του Βέλη - πασα, τοΰ γενικού τότε 
διοικητή τής Θεσσαλίας,πού, σταίνοντας τό μεγαλόπρεπο 
σαράι του στον Τύρναβο αντί στη Λάρισα, ζήτησε ν’ άν- 
τιγράψη σε δλα τον πατέρα του, τό φοβερό Ά λ ή - π α- 
σ α, στά λίγα χρόνια τής τυραννίας του σ’ αύτή τήν 
πόλη.

Δεν πρόφτασε νά γλυτώση άπ’ τό δεύτερο αυτό θα
νατικό καί νά ξανασάνη κομμάτι ή άμοιρη πατρίδα μου 
καί νά! έρχονται πίσω της ή ανταρσία τής Ελλάδας καί 
το ξεσήκωμα τών Ά γ ρ ά φ ω ν καί τοΟ Π η λ ί ο υ στά 
1821. Κι αν τό δεύτερο σβήνει γρήγορα, ή πρώτη βα
στάει 7 ολόκληρα χρόνια.

Σ’ αύτόν τό φοβερό γιά δλο τον ελληνισμό καιρό δχι 
μόνο τά πριν άπό 460 χρόνια δοσμένα προνόμια στόν Τύρ- 
ναβο θά ξεχάστηκαν δίχως άλλο, άλλά καί πώς δεν ξε- 
παστρεύτηκεν όλότελα ό χριστιανικός πληθυσμός του— 
δπως τής γειτονικής Λάρισας — είναι ν’ άπορή κανείς. 
Γιατί ή πολιτεία αύτή βρισκόταν στό διάβα τοΰ στρατού, 
πού κάθε λίγο κατέβαινεν άπ’ τη Μακεδονία, γιά νά 
σβήση καί τις δυο αύτές άνταρσίες.

Έκεΐνο δμως, πού πιο πολύ άπ’ δλες τις παραπάνω 
αιτίες έκαμε τόν Τύρναβο νά ξεπέση άπό τό περασμένο 
μεγαλείο του, ήταν ή πρόοδος τής Ευρώπης στην Τε
χνική, στη Μηχανική καί στή Χημεία. Με τά μέσα, πού 
έδωσαν καί οί τρεις αύτές επιστήμες στή βιομηχανία καί 
στό εμπόριό της, ήταν τών άδυνάτων άδύνατο νά παρα- 
δγή ή σπιτική βιοτεχνία τής πατρίδας μου καί τών Άμπε- 
λακίων καί κοντά σ’ αύτή καί τό εμπόριο τών δυο αύτών 
θεσσαλικών μικροπολιτειών.

Κι άφοΰ έσβησαν έτσι οί δυο πλουτοφόρες πηγές άπό 
τον Τύρναβο καί ξαφανίστηκαν οί μεγάλες περιουσίες 
άπό τις αρπαγές τοΰ Βελή - πασα' κι άφοϋ έλειψε κάθε 
φωτισμένος όδηγός καί λιγόστεψεν άφάνταστα ό πληθυ
σμός του' κι’ άφοΰ ό βιοπορισμός τών κατοίκων του πε- 
ριωρίστηκε μονάχα στή γεωργία καί τή μικρή κτηνοτρο
φία, ήταν έπόμενο νάρθη καί νά καλοκαθίση στή θεσσα- 
λική αύτή μικροπολιτεία καί ή φτώχεια. Καί, διώχνοντας 
τήν περασμένη εύτυχία καί ζωντάνια της, νά τήν καταν- 
τήση κι’ αύτή, σάν τις άλλες τότε πολιτείες τής Θεσσα
λίας, δηλαδή νεκροφανική.

III.

Καί στ’ άλήθεια! Τό κάθετι, πού άποτελοΰσε τήν ον
τότητα τοΰ Τυρνάβου στόν καιρό τής προσάρτησής του 
ήταν τέλεια νεκροφανικό.

Ό πληθυσμός του πρώτα - πρώτα έξαιτίας άπό τή με
γάλη τών κατοίκων του ελονοσία καί τις εντερίτιδες τής 
μωροδιακής ηλικίας και πιο πολύ άπό τήν έλλειψη για
τρών τής προκοπής έμνισκε στάσιμος άπό χρόνια.

Ή παραγωγή έπειτα τής καλλιεργούμενης γής — μιας 
καμπήσιας περιοχής άπό 40 — 50 χιλ. στρέμματα, πού 
κάμποσ’ άπ’ αύτά είναι καί ποτιστικά — ενώ ήταν άνά- 
λογη πρός τήν καταβαλλόμενη γι’αύτήν εργασία καί στήν

Τύρναβος : Πορεία τουρκικού στρατού παρά τό Ζάρκο 1897

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΓΡΑΦ. ΑΠΟΨΕΙΣ

Άμπελών: Παιγνίδιασμα χηνών στις άμορφες λιμνοΰλες
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Λουσφάκι: Συγκέντρωσις έλλ. στρατού κατά τόν πόλεμον 1897

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ-ΟΜΟΡΦ. ΤΟΠΙΑ

Άμπελόν: Μία γραφικωτάτη δενδροφυτευμένη λεωφόρος

ποσότητα και στην ποιότητα, δέν ήταν οΰτε τόση ούτε 
τέτοια, ώστε νά γίνεται κι έξαγωγή της. Για τοΰτο καί 
τά λογής - λογής γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα 
του Τυρνάδου, τά σιτηρά, τά όσπρια, τό βαμβάκι, τά 
σταφύλια, τό κρασί, τά λαχανικά, τά γαλαχτερά, τό 
κρέας, τά μαλλιά, τά δέρματα κ.τ.τ., ένώ έφταναν καί 
ικανοποιούσαν τις ανάγκες των κατοίκων του, δέν περίσ
σευαν, οϋτε ήταν έτσι έξαιρετικά, ώστε νά πουλιούνται 
καί παραπέρ’ άπ’ αυτόν, εξόν άπ’ τά κουκούλια καί τά 
μποστανικά του. Κι αυτά όμως όχι κάθε χρόνο. Γιατί 
πολλές χρονιές έξαιτίας, που έκεΐνα τά χρόνια ήταν 
άγνωστη ακόμη ή μικροσκόπηση τού κουκουλόσπορου, 
ή έξαιτίας από καμμιά θεομηνία χαλαζιού καταστρεφό
ταν ή κουκουλοπαραγωγή. ’Έπειτα κι άπό μιά έπιδη- 
μία ποντικιού, άρουραίων δηλαδή, πού έγινε κατά 
τά 1858, καταστράφηκεν όλότελα ή μορεοφυτεία τού 
Τυρνάδου.

Τό ίδιο γινόταν και μέ τά μποστανικά πολλές φορές 
άπό άναδροχές ή άπό επιδημίες άκρίδας, πού έκεΐνα τά 
χρόνια ήταν πολύ - πολύ συχνές.

Τά σιτηρά πάλι μ’ όλη την άγραναπαυτική καλλιέρ
γεια καί τήν άπλα των χωραφιών, επειδή καί πολύ άργά 
ωρίμαζαν καί ριζωμένα βαθιά δέν ήταν (γιατί άκόμα 
δέν είχεν άντικατασταθή τό ήσιόδειο άλέτρι), γι’ αύτό 
σπάνια νά μην πάθουν κάθε χρόνο άπ’ τό λίδα. Καί για 
τούτο πάντα ήταν λιγοστά. ’Έπειτα, επειδή καί στρατός 
αρκετός δέν άπόλειπε ποτές άπό τόν Τύρναδο — ή άπέ- 
ραντη στρατώνα του είχε χτίστη άπ’ τά 1842 — γιά τοΰτο 
τό περίσσεμα τού σταριού του ξοδευόταν γιά τις ανά
γκες τού στρατού. Τό ίδιο καί τό περίσσεμα τού κριθα
ριού' γιατί πάντα στρατωνιζόταν όλόκληρο σύνταγμα 
ιππικού στην πατρίδα μου.

Άπ’ τήν άμπελουργία του έπειτα ό Τύρναδος, μόλο 
πού έπαιρνε πολλά σταφύλια, έπειδή λίγ’ άπ’ αύτά ήταν 
τα χρόνια έκεΐνα φαγουλάτα 1, δέν μπορούσε νά κάνη 
σπουδαία έξαγωγή. Γιατί τά άφθονα κρασιά του έξαι
τίας άπ’ τήν κακή διατήρησή τους μόλις βαστοΰσαν ’ίσαμε 
τό Μάρτη. "Αμα έμπαινεν ή άνοιξη καί μεγάλωνεν ή ζέ
στη, «κόβονταν» κι ήταν κατάλληλα μόνο γιά οί- 
νοπνευ ματοπο ίη ση.

Τό βαμπάκι, οί όψιμιές καί τά προϊόντα τής κτηνο
τροφίας του ήταν τόσο λίγα, καί πολλά άπ’ αύτά τόσο 
κατώτερης ποιότητας, ώστε άναγκάζονταν οί κάτοικοί 
του νά κάνουν εισαγωγή καί φασουλιών καί ρεβιθιών καί 
φακής άκόμα καί νά τρώνε τράγεια κρέατα άπ’ τόν Αύ
γουστο ’ίσαμε τήν άνοιξη 2, φερμένα άπό άλλες περι
φέρειες.

Μονάχα κατά τό άπό τά 1860 — 1875 περίπου χρονικό 
διάστημα — τόν καιρό δηλαδή, πού οί Ή ν ω μ έ ν ε ς Π ο- 
λιτεΐες τής ’Αμερικής βρίσκονταν συναμεταξύ τους 
σέ πόλεμο, καί λίγο υστερ’ άπ’ αύτό ν—έξαιτίας τού με
γάλου ύψωμοΰ των βαμδακιών στήν Ευρώπη, — οί τοτι- 
νοί Τυρναδΐτες, καλλιεργώντας σέ μεγάλη ποσότητα τό 
βαμβάκι καί ξεσπορίζοντας κιόλας αύτό μέ « μ ά κ ε
ν ε ς », μέ μηχανές δηλαδή, φερμένες άπό τήν Αγγλία, 
κατώρθωναν νά κάνουν μεγάλη έξαγωγή.

"Οσο τέλος γιά τό περίφημο «ούζο Τυρνάδου»,

1 Τά σημερινά γλυκτατα καί νόστιμα «ντιμπαντί- 
κ ι α », — ένα είδος «ροζακ ιά» — ήταν τότε πολύ λίγα.

2 Τά βωδινά κρέατα περιφρονιόνταν τότε άπ’ τούς Τυρ
ναδΐτες καί τά χοιρινά άπαγορεύονταν άπό τούς Τούρκους 
συμπολίτες μας.
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πού σήμερα έχει γίνει πανελλήνιο, στον καιρό τής Προ
σάρτησης ούτε ή ονομασία του δεν είχε πολιτογραφηθή 
ακόμη στον τόπο τής παραγωγής του λ

Έξον όμως από τά γεωργικά καί τά κτηνοτροφικά 
προϊόντα του ο Τυρναβος κατ’ αυτόν τον καιρό δεν έκα- 
νεν έξαγωγή από κανέν’ από τά βιοτεχνικά του.

Γο ξεκλωσταιμα των κουκουλιων καί ή ύφανση τοΰ 
μεταξιού τους είχε πάψει από τον καιρό τοΰ Βελή-πασα. 
Καί σήμερ’ ακόμα, πού τά ξερά κουκούλια τής μικροπο- 
λιτείας αύτής ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 20 χιλ. οκάδες, 
ετμμιά γυναίκα της δεν ξέρει νά ξετυλίξη ούτε μιά κλω
στή κουκουλιού! Κ’ ενώ χιλιάδες πήχεις βαμβακερών 
'" φασμάτων ύφαίνονται κάθε μέρα σ’ αυτή, μήτε ένα με-

•·ξομάντηλο δέ βγαίνει ύφασμένο άπ’ τη χιλιάδα τών 
αργαλειών της!

Ή χρησιμοποίηση έπειτα τών μπουχασιών καθώς καί 
των λουλακένιων υφασμάτων χρόνο μέ τό χρόνο περιορ
ιζόταν. Γι’ αυτό καί οί « κ ι ρ χ α ν ά δ ε ς » — τά μεγάλα

λαδή εργοστάσια τής βαφικής τών μπουχασιών — κα
θώς καί τά «μπογιατζίδικα» — τά βαφεία τών 
τουλακένιων πανικών — κλείνοντας ολοένα, είχαν 
χπομείνει 1—2 άπ’ τό καθένα τη χρονιά τής Προσάρ

τησης.
Μονάχα ή μικρή βιοτεχνία τών «σταμπάτων» 

Βάσταξεν ώς τά σήμερα, φυτοζωώντας όμως κι αυτή 
πάντα.

‘Ύστερ’ από τέτοια καί τόσο λειψή παραγωγή όλων 
τών ειδών τών ντόπιων προϊόντων τής θεσσαλικής αύτής 
μικροπολιτείας ήταν φυσικό νάναι λειψό καί τό εμπόριό 
της εκείνα τά χρόνια, όπου μάλιστα καί ή ληστεία φούν
τωνε τότε σ’ όλη τή Θεσσαλία καί πιο πολύ στις κοντά 
στον "Ολυμπο επαρχίες της Τυρνάδου κι Έλασσώνας.

Στήν παραπάνω σοβαρή έλλειψη από κάθε κίνηση εμ
πορική, πού βάραινε πολύ στή γενική τότε φτώχεια καί 
γι’ αυτό καί στή νεκροφάνεια τής πατρίδας μου, πρέπει 
νά προσθέσω ακόμα καί τήν έλλειψη κάθε «άδηλου 
πόρου» άπό ξενιτεμένους της. Γιατί ό Τύρναδος εκείνα 
τά χρόνια εξόν άπό τό μεγάλο εύεργέτη της, τό μακα
ρίτη συμπολίτη μας Δημήτρη Χατζηαντωνίου, 
πού, σάν πλούτηνε στή Βλαχιά, σκόρπισε τά πλούτη του, 
γιά νά χαρίση στήν πατρίδα μας τό λαμπρό διδαχτήριο 
τού κοινοτικού παρθεναγωγείου μας καί γιά νά τό προι
κοδότηση μέ τή συντήρησή του, δέν ειχεν κανέναν άλλο 
ξενιτιμένο εκείνα τά χρόνια.

Ό δεύτερος Τυρναδίτης, πού ειχεν άποφασίσει τότε 
νά ξενιτευτή ίσαμε τή Σμύρνη, ό μακαρίτης Ί ω ά ν - 
νης Μπόσκος — ό γνωστός μέ τό μικρό του όνομα 
«Τζουάνος» — άφοΰ μπόρεσε καί κάθισεν έκεΐ 6 μόνο 
μήνες, άναγκάσθηκε τον έβδομο νά γυρίση στήν πατρίδα 
του άπό πρόφαση τάχα, πώς δέν μπορούσε νά τρώη 
«έλαιόλαδον άπό βαμβακόσπορον»— 
όπως έγραφε στή μάνα του — πραγματικά όμως άπ’ τή 
μεγάλη του νοσταλγία!

Εξόν άπό τή φτώχεια κατά τά χρόνια, τά κον
τινά πρός τήν προσάρτησή της στήν Ελλάδα, έβλεπε κα
νείς τότε στή θεσσαλική αυτή μικροπολιτεία κΓ όχι λίγα 
Φανερώματα ξεπεσμού άπό τόν παλιό της πολιτισμό.

"Αν άκόμα ώς τότε οί κάτοικοι τού Τυρνάδου διατη
ρούσαν πολλές άπό τις παλιές τους άρετές, καθώς "νά 1

1 Κοίτα Άχιλλ. Τζαρτζάνου, στό «Ήμερολόγιον τής Με
γάλης Ελλάδος» Γ. Δροοίνη (σελ. 145) «Τό οδζο — Ιστορία 
μιας λέξεως».

Δαμάσι: Μάχη κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897 στά παλαιά σύνορα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ-ΟΜΟΡΦ. ΤΟΠΙΑ

Δελέρια : ‘Ένας ρωμαντικός δρόμος πρός τό Καρατζόλι
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! ΑΣΧΟΛΙΑΣ

Δελέρια : Μετά τον θέρο άρχίζει τό θημώνιασμα των σιτηρών

πούμε τη θρησκευτικότητα, τήν ηθικότητα, τήν έργατικό- 
τητα, τη φιλοξενία, τη φιλοκαλία καί τήν πάστρα, ωστόσο 
ή παλιά τους όρεξη στά γράμματα καθώς καί ή προο- 
δευτικότητα είχαν πολύ λιγοστέψει εκείνα τά χρόνια. 
’Έπειτα καί οί μεταξύ τους μικροκομματισμοί δεν έλει
παν, ένω ό άλτρουϊσμός τούς ήταν άγνωστος.

’Άν οί τοτινοί Τυρναβΐτες διατηρούσαν άνοιχτές 12 
εκκλησίες, ενώ είχαν μείνει τόσο λίγοι' άν τά κρούσματα 
τής προσβολής τής οικογενειακής τιμής καθώς καί τής 
κλεψιάς ήταν άγνωστα ή πολύ σπάνια σ’ αύτούς τότε' άν 
βαστοΰσαν κατακάθαρα τά σπίτια τους κι άπό τό πιο 
φτωχό δέν έλειπε τό άνθοπερίβολο — ό μπαχτσές—' 
άν ή φιλοξενία έξακολουθοΰσε νάναι τόσο μεγάλη, ώστε 
νσ κάνη εντύπωση σ’ δλους τούς ξένους, πού έτυχε νά 
περάσουν εκείνα τά χρόνια άπ’ τόν Τύρναβο' ώστόσο ή 
αδιαφορία τους για τήν καλή συντήρηση των διδαχτη- 
ρίων τής πόλης των, γιά τό διορισμό πολλών καί καλών 
δασκάλων καί πιο πολύ γιά τήν ταχτική φοίτηση τών 
παιδιών τους στά σχολεία ήταν τότε ολοφάνερη.

Δυο χρόνια πριν άκόμη άπό τήν πανούκλα ό γυιός 
τού ξακουστού Τυρναβίτη δασκάλου καί ιεροκήρυκα Πέ- 
ζαρου, ό Δημήτριος Οικονόμος Τυρνα
βίτη ς, μέ πολυσέλιδο γράμμα του, σταλμένο άπ’ τή 
Σμύρνη στις 16 ’Απριλίου τού 1881 «προς τούς 
φιλτάτους του συμπατριώτες Τυρ- 
ναβϊτες»1, γράφει :

«Μέ μεγάλην μου λύπην, φίλοι μου συμπατριώται, 
» ήκουσα άπό έδώ έλθόντας φίλους, δτι αμελήσατε παν- 
» τάπασι τά γράμματα' καί δτι εις τό σχολεΐόν σας με- 
» γάλην αδιαφορίαν δείχνετε' καί τά παιδιά σας δέν σάς 
» μέλει, άν δέν μάθωσι τίποτε, ούτε φροντίζετε νά τά 
» στείλετε νά μάθωσι.... Άπέδωκα τό κακόν εις τήν δυσ- 
» τυχίαν τού Τυρνάβου' αλλά, ενώ ό Τύρναβος πληρόνει 
» τόσα καί τόσα καθ’ έκαστον χρόνον, τίς ζημία τού ήταν, 
» άν έπλήρονε καί χίλια ή καί δύο χιλιάδες γρόσια, διά 
» νά κάμη τά παιδιά του άξιους πολίτας καί αληθινούς 
»ανθρώπους ;.... Είναι μεγάλη τού Τυρνάβου καται- 
» σχύνη εις τούς παρόντας καιρούς αυτός μόνον νά μένη 
» αμαθής καί οί άλλοι τόποι νά σπουδάζωσι νά συσταί- 
» νωσι σχολεία, διά νά προκόψωσι, ένω τό παρά- 
»δείγμα είςτούς άλλους καί τόσους 
^ανθρώπους έπρόκοψεν εκ τού μ α- 
»καρίτου πατρός μου τόν καιρόν.... 
»Έξεύρω ών άκόμη αυτού τήν αδιαφορίαν σας, δτι δέν 
» σάς έμελεν οϋτε περί διδασκάλου, ούτε περί σχολείου, 
» ούτε περί τών ίδιων σας παίδων' τώρα μανθάνω, δτι καί 
» τά παιδία σας έσηκώσατε. Λοιπόν είναι ανάγκη νά δι- 
» ορθώσετε ταΰτα, δηλαδή καί τά παιδία σας νά στέλ- 
» λετε καί περί τής καλής καταστάσεως τού σχολείου νά 
» φροντίζετε κτλ.».

Ή αδιαφορία αυτή τών τοτινών συμπατριωτών μου 
γιά τή μόρφωση εξακολούθησε καί πολλά χρόνια υστέρα 
άπ’ αύτό τό γράμμα.’Ακόμα καί τή χρονιά τής Προσάρ
τησης καί τά 5 σχολεία τής πατρίδας μου είχαν άπό 1 
δάσκαλο ή άπό 1 δασκάλισσα μόνο καί μαθητές κάτω 
άπ’ τούς μισούς, πού έπρεπε νάχουν.

1 Τό γράμμα αυτό δημοσιεόθηκε ολόκληρο άπ’ τόν 
Άχιλλ. Τζάρτζανο στον 3ο τόμο τών θεσσαλικών Χρονικών 
(1933) μέ τόν τίτλο «Ά πό τό άρχεΐο τής οι
κογένειας Δη1 μητριάδου τού Τυρνάβου» 
(σελ. 148 — 152).
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"Οσο γιά τή μόρφωση, πού έπαιρναν σ’ αυτά οί μα
θητές τους, μην τά ρωτάς. Κι αυτή ή ξακουστή άλλοτε 
ανώτερη «σχολή τοΟ Γένους» είχε ξεπέσει τότε 
σ’ ένα συνηθισμένο «ελληνικό σχολειό», όπου δι
δάσκονταν λίγ’ άρχαΐα Ελληνικά, τό τυπικό τής γραμ
ματικής τής αττικής διαλέκτου, ή πραχτική αριθμητική 
μαζ'ι καί κάποιο ονοματολόγιο γεωγραφικό. Τίποτε 
άλλο !

Επειδή σ’ εκείνα τά χρόνια δέ λειτουργούσε σε καμ- 
μιά θεσσαλική πόλη τέλειο γυμνάσιο, σπάνια σπούδαζε 
κανένας Τυρναβίτης τότε στο Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας. 
Επίσης γραμματισμένοι Τυρναβΐτες με περισσότερα άπό 

τοΰ ελληνικού σχολείου γράμματα εξόν άπό τούς 1—2 
επιστήμονες γιατρούς πολύ λίγοι ήταν άλλοι. Ή μεγάλη 
κοινοτική βιβλιοθήκη βρισκόταν πάντα κλειδωμένη καί 
χρησίμευε, γιά νά ξεσκονίζεται μιά φορά τό χρόνο άπό 
τούς μαθητές τού έλληνικού σχολείου! Οί παπάδες καί 
των 12 ένοριακών εκκλησιών μόνο νά διαβάζουν ήξεραν, 
οχι καί νά γράφουν. Τό ίδιο καί οί τελειόφοιτοι των δη
μοτικών σχολείων! ..

"Οσο γιά τάλλα φανερώματα τοΰ πολιτισμού τών το- 
τινών πατριωτών μου, δεν μπορώ νά περηφανεύωμαι.Έξάν 
άπό 3 — 4 βρώμικα χάνια κι’ άλλα τόσα μικρομαγέρικα 
τής ίδιας ποιότητας, οΰτε ξενοδοχείο ούτε εστιατόριο 
βρισκόταν τότε στον Τύρναβο. Επίσης τά κουρεία καί 
τά καφενεία του δεν ήταν νά τά λιμπίζεται κανείς. Τά 
τουρκικά δμως ήταν χειρότερα. Σ’ αύτά τό κουρείο είχε 
γιά παράρτημα τό καφενείο' καί τά δυο ένα μονάχα κά
θισμα—τήν πολυθρόνα, πού καθόταν οποίος ξυριζόταν! — 
Οί πελάτες τού καφενείου κάθονταν δλοι σταυροπόδι σε 
κάτι ψηλά ξύλινα πατάρια, πού ήταν δεξιά κι’ άριστερά 
άπ’ τήν είσοδο, σκεπασμένα μέ ψάθες βούρλινες. Στά 
καφενοκουρεΓ αύτά οί πελάτες πλέρωναν κάθε μήνα καί 
ό καφετζής σημείωνε τά βερεσέδια του μέ γραμμές κιμω
λίας πίσω άπ’ τήν πόρτα ή στά ράφια τού μαγαζιού του !

Τά καφενεία καί τά κουρεία τών Χριστιανών συμπα
τριωτών μου τού καιρού εκείνου ήταν άνθρωπινώτερ’ άπό 
τά τουρκικά. Ωστόσο θυμάμαι, πώς τό πάτωμα τού πιο 
αριστοκρατικού άπ’ τά δυο καφενεία ήταν σκεπασμένο 
μέ μαυρόπλακες καί τό μπιλιάρδο τού άλλου άπ’ τά πιό 
πρωτόγονα. Πλαγιαστό καί γεμάτο άπό μεγάλα όρθια 
καρφιά!

Κέντρα γιά τις κοσμικές διασκεδάσεις χρησίμευαν 
τότε οί αυλές τών εκκλησιών, οί ήσκιωμένες όχθες τού 
Ματιού 1 καί τής Βρύσης 2 καί ή πίσω άπ’ τον 
Προφήτ’Ήλία ισοπεδωμένη καί κατάγυμνη τότε πλα
γιά τού Λουσφακιοΰ. Καί οί διασκεδάσεις, πού γίνονταν 
στά μέρη αύτά, ήταν πραγματικώς πολιτισμένων άνθρώ- 
πων. Γιατί κι’ άνάμιχτ’ άπό άντρες καί γυναίκες γίνον
ταν καί σέ τραγούδια καί χορούς περιωρίζονταν.

Εξόν άπ’ αύτές στον Τύρναβο οί άντρες διασκέδαζαν 
— ευτυχώς ξέχωρ’ άπ’ τις γυναίκες — καί μέ τό « μ π ο υ- 
ρ α ν ί », μέ τά « φ σ έ κ ι α » καί μέ τό « τ ό μ π λ ο ». Καί 
οί τρεις όμως διασκεδάσεις τους αύτές δέν τιμούσαν 
πολύ τόν πολιτισμό τους 3.

1 Τό«Μάτι»ή άλλιώς ή « Γ ρ ί μ ι α » είναι ό άρχαΐος 
«Εϋρωπος», παραπόταμος τοΰ Πηνειού πού άναφέρεται 
κι άπ’' τόν “Ομηρο στό Β τής Ίλιάδος του, 1 "Λ ώρα 
μακρυά άπ’ τόν Τύρναβο.

2 Ή «Βρύση» είναι ένα μεγάλο κεφαλάρι ιΛ ώρα 
μακρυά, στά Β. τοΰ Τυρνάβου.

3 Δές καί του Άχιλλ. Τζαρτζάνου στά θεσσαλικά Χρο
νικά, τόμ. 2ο, τά «θεσσαλικά τοΰ Τυρνάβου», ιδίως στή 
σελ. 63 — 66.

Τύρναβος : Επιστροφή άπό τήν κουραστική εργασία συγκομιδής

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

Τσαϊρλί : Μέ μεγάλη αγωνία θημωνιάζουν τά πολύτιμα σιτηρά
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Τύρναδος : 'Η ιμαγευτική πηγή «Μάτι» μακράν της πόλεως

ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ - ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Καρατζόλι : Ποζάρισμα Καρατζολιώτη πρό τοΰ φωτογρ. φακοΰ

Τό «μπουρανί» ήταν ένα γλέντι άντρίκιο, πού γι
νόταν μονάχα τήν Καθαρή Δευτέρα και σέ μέρη πάντ’ 
απόμερα. Έκεϊ, βράζοντας σέ μιά τσουκάλα λογής - λο- 
γής όσπρια καί χόρτα μαζί καί τραγουδώντας καί χο
ρεύοντας γύρω άπ’ αυτή, ξεστόμιζαν συναμεταξύ τους 
καί στούς περαστικούς διαβάτες αύτοί, πού διασκέδαζαν, 
τα πιο αισχρά αστεία, συνοδεύοντάς τα καί μέ τις πιό 
αισχρές χειρονομίες! 'Ένα γλέντι κοντολογής, πού θύ
μιζε τα παλιά « Κ ρ ό ν ι α ».

Τα «φσέκια» — ένα είδος χαλκούνια — πετιόνταν 
(για διασκέδαση!) άπό άντρες κι’ άπό μεγάλ’ αγόρια 
σ’ άλλους συμπολίτες τους μέ τό σκοπό, για νά τούς τρο
μάξουν’ πραγματικώς όμως άπό σαδισμό, για νά κάψουν 
το ρούχα τους ή καί τούς ίδιους! Ή διασκέδαση αύτή 
γινόταν τ’ άπογέματα των δυό Κυριακών τής ’Αποκριάς.

Τέτοια ήταν καί ή διασκέδαση μέ τό «τόμπλο» — 
ένα είδος αμπάριζας, όπου όμως λάβαιναν μέρος άντρες 
ή μεγάλ’ αγόρια, πού μπορούσε νά βαστά’ ή πλάτη τους 
βουρδουλιές δυνατές κι απανωτές.—Γιατί ό καθένας άπ’ 
τις δυό άνταγωνιζόμενες μερίδες, καθώς κρατούσε στο 
δεξί του χέρι τό «τόμπλο» — ενα μακρύ καί πολύ σφι
χτά στριμμένο ζουνάρι, σά βούρδουλα — καί σειώντας το 
ψοβεριστικά προχωροΰσεν έτσι πρός τον αντίπαλό του, 
πού έτρεχε άπό τό άντίθετο μέρος, για νά τον διώξη, 
πιανόταν στά χέρια μ’ αύτόν κι άρχιζαν τότε ν’ άλληλο- 
βουρδουλιάζωνται στά γερά. Κι άπ’ τον πόνο κΓ άπ’ τά 
παρακινητικά ξεφωνητά των θεατών: «Βάρα! β ά- 
ράπιρσότερου! ( = Χτύπα ! χτύπα πιό πολύ !) 
Δυνατώτιρα ! Στού κιφάλ(ι) ! κτλ.» άνα
βαν τόσο πολύ ο'ι άλληλοδερνόμενοι έτσι μέ τό «τ ό- 
μπλο», ώστε πολλές φορές λιποθυμούσαν άπ’τά πολλά 
καί δυνατά χτυπήματα ή τραυματίζονταν έπικίνδυνα. Καί 
αυτό έκανε τούς θεατές νά κατευχαριστούνται καί νά 
παινεύουν τούς παίχτες, πού έδιναν, ή καί πού βαστοΰ- 
σαν τις πιό πολλές καί τις πιό δυνατές βουρδουλιές!

Αύτά ήταν τά φανερώματα τής νεκροφάνειας καί τοΰ 
ξεπεσμού τοΰ Τυρνάβου κατά τά χρόνια, πού προσαρτή- 
θηκε στην Ελλάδα.

IV.
Εύθύς μέ τό λευθέρωμά του άπ’ τή σκλαβιά ό Τύρ- 

ναβος δέν μπορούσε μήτε τήν όψη, μήτε καί κανέν’ άπό 
τά στοιχεία τής όντότητάς του ν’ άλλάξη.

'Η μάνα του, πού τον λευθέρωσε, ούτε τόσο πλούσια, 
ούτε τόσο θαματουργή ήταν, ώστε νά μπορή άπ’ τή μιά 
ώς τήν άλλη μέρα ν’ άλλάζη τήν όψη καμμιάς τουρκο- 
σκλαβωμένης πολιτείας.

Μά καί οί άντιπρόσωποί της, πού έστελνε στον Τύρ- 
ναβο τά πρώτα χρόνια, γιά νά τον διοικήσουν, νά φρον
τίσουν για τήν άσφάλεια τών κατοίκων του καί τής πε
ριουσίας τους, καθώς καί γιά νά προφυλάξουν άπό τις 
συναμεταξύ τών άνθρώπων του άδικίες, δέν ήταν ψηλό- 
τερ’ άπ’ αύτούς, ώστε νά επιδρούν μέ τήν έξαιρετική προ
σωπικότητα, τήν άνθρωπιά καί τον άνώτερο πολιτισμό 
τους στούς τοτινούς συμπατριώτες μου’ καί, ξερριζώνον- 
τας παλιές καί βαθιά ριζωμένες άσχημες συνήθειές τους, 
νά τις διορθώνουν καί νά τις άντικατασταίνουν μέ τις δι
κές των, τις καλύτερες.

Καί στ’ άλήθεια! ”Αν εξαιρέσουμε τόν άέρα τής λευ- 
θεριάς, πού είχαν παρμένο, γιατί γεννήθηκαν καί μεγά
λωσαν πάντα λεύθεροι, καί τή μικρότερη χρησιμοποίηση 
ιδιωματισμών στην ομιλία τους, οί λογής-λογής δημό
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σιοι υπάλληλοι, που έστελνε τότε τό Ελληνικό Κράτος 
στην πατρίδα μου, δεν ήταν σε τίποτε καλύτεροι άπό 
μας, τούς Τυρναβΐτες, οί περισσότεροι. Γιά τοϋτο, μόλο 
πού εκείνοι θεωρούσαν εμάς κατώτερους των καί μάς 
ώνόμαζαν κοροϊδευτικά «χαλκοσκούφηδες», 
Οστερ από λίγο καιρό συναναστροφή άφωμοιώνονταν 
πέρα ως πέρα μ’εμάς. Στην ούζοποσία μάλιστα καί μάς 
ξεπερνοΰσαν! Παραλείπω τό «μπουρανί», πού τό 
θεωρούσαν, σάν τό πιο εξευγενισμένο καθαροδευτεριά- 
τικο εδεσμα !....

Αυτός ήταν ό λόγος, πού στά πρώτα 10 — 12 χρόνια 
υοτερ’ άπό την προσάρτησή του ό Τύρναβος έξακολού- 
θτισε νά μένη ’ίδιος κι’ άπαράλλαχτος, σάν καί πρώτα. Τό 
πσαρσί» του — τό εμπορικό δηλαδή τμήμα τής άγο- 
ράς του —νά είναι ακόμη σκεπασμένο, καί οί ύφασμα- 
τοέμποροί του νά κάθωνται σταυροπόδι σέ μεντεράκια 
να’άπ’ τή θέση αύτή νά δέχωνται τούς πελάτες τους ! Τά 
αντεριά καί τά φέσια τών κατοίκων του νά διατηρούνται, 
σάν ιερά κειμήλια! Τά θρησκευτικά πανηγύρια του καί 
μάλιστα τό πανηγύρι τοΰ 'ΑϊΛιά τήν Τρίτη τής Λαμ
πρής νά χρησιμοποιούνται γιά τό νυφοδιάλεγμα τών υπο
ψήφιων γαμπρών! Οί 12 ένοριακές εκκλησίες του νά λει
τουργιούνται κάθε Κυριακή καί γιορτή, έστω καί μέ 5—6 
μόνο ανθρώπους ή καθεμιά !Τό «Κουμ-παζάρ», 
ή χρονιάτικη δηλαδή έμποροπανήγυρη, νά γίνεται, δπου 
καί στά χρόνια τής τούρκικης σκλαβιάς, στήν κοίτη τοΰ 
Ξεριά! Στό ίδιο μέρος καί στό ίδιο πανηγύρι κάτω άπό 
πρόχειρες σκηνές καί χόρτινα σκεπαστά νά εξακολου
θούν νά γλυκαίνουν οί άρραβωνιασμένοι τις αρραβωνια
στικός τους μέ τον κουμπαζαριώτικο «σαπούν» ή 
«άσουντιέ» — χαλβά ! Καί τέλος τό «μπουρα
νί», τά « φ σ έ κ ι α » καί τό « τ ό μ π λ ο » ν’ απο
τελούν ακόμα τά πιό φίνα ένδειχτικά τοΰ γνήσιου τυρνα- 
βίτικου ξεφαντώματος!....

Εκείνο, πού άπ’ τά πρώτα χρόνια τής λευθεριάς της 
άρχισε ν’ άλλάζη τή φυσιογνωμία τής πατρίδας μου, 
ήταν τό λιγόστεμα τών ’Οθωμανών κατοίκων της.

Οί συμπολίτες μας αύτοί μ’ δλη τή μεγάλη περιποίηση 
τών έλληνικών ’Αρχών καί τό εξαιρετικό προνόμιο νά 
γλυτώνουν τά παιδιά τους τή στράτευση, άρχισαν άπό 
τον πρώτο κιόλας μήνα νά ξεπουλούν τήν ακίνητη περιου
σία τους καί νά μεταναστεύουν στή γειτονική Ελασ
σόνα καί στή Μαγνησία τής Μικρασίας. Στον 
ξεπαστρισμό τους αυτό τούς έσπρωχνεν άπό τδνα μέρος 
ό φανατισμός κι’ άπό τάλλο ή προπαγάνδα.

Κ’ επειδή οί πιο πολλοί άπ’ αυτούς είχαν τά καλύ
τερα αστικά κι’ άγροτικά χτήματα, τό ξεπούλημά τους 
γινόταν πολύ γρήγορα καί σέ μεγάλη τιμή. Γι’ αύτό πάνω 
σέ 1 — 2 χρόνια έφυγαν οί περισσότεροι καί, φεύγοντας, 
πήραν μαζί τους δλο τό ρευστό χρήμα τής πόλης μας.

’Απ’ αύτό τό ομαδικό φευγιό τοΰ χρήματος κι ό τό
κος, πού πρωτύτερα δέν ήταν χαμηλός, ύψώθηκε τώρα 
στον Τύρναβο πάρα πολύ. ’Έφτασε στά 25 καί στά 30 % 
καί ό χρηματοδανεισμός έγινε δυσκολώτατος. Άπό τότε 
κ’ έξαιτίας, πού τή βοηθούσε καί ή προσωπική κράτηση, 
άρχισεν ή τοκογλυφία νά ριζώνη στόν Τύρναβο καί νά 
ξεπετιέται καί νά μεγαλώνη σ’ δλο τό «Πελασγικό 
’Άργος» ή φήμη τού ξακουστού τοκογλύφου Τυρνα- 
βίτη Μπαλντήρη, πού δάνειζε «χάρη φιλίας»
1 λίρα τουρκική, δηλαδή 25 δραχμές, μέ τόκο 1 δεκάρα 
τήν ήμερα!

Τύρναβος: Τό πάρκο τής κωμοπόλεως, κέντρον άναψυχής

ΤΟΓΤΟΘΕΣΙΑΙ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Καρατζόλι : ’Ασχολία χωρικού εις οίκιακά καθήκοντα
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Καζακλάρι : Μία γραφικωτάτη λιμνοϋλα κοντά στό χωρώ

ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Μουσαλάρι : ’Αγέλη βουβάλων στόν τόπο της βοσκής

Μέ τή μετανάστευση αύτή των ’Οθωμανών κατοίκων 
τοΰ Τυρνάβου άρχισαν να κλείνουν, να πουλιούνται καί 
νά γκρεμίζωνται τά τζαμιά τους' καί πρώτο - πρώτο δυσ
τυχώς τό Ιστορικό τζαμί τοΰ συνοικιστή του Τυρνάβου 
Τ ουρχάν-μπεη, πού βρισκόταν αντίκρυ άπ’ την 
ιστορική επίσης εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
καθώς είδαμε παραπάνω.

Χρόνο μέ τό χρόνο άρχισε νά καλυτερεύουν δυό μόνα 
πράγματα, ή δημόσια ασφάλεια καί τά σχολεία της.

Καί πρώτα - πρώτα μέ τό διορισμό τοΰ Δ η μ. Γ ρ ί- 
S α, ώς άρχηγοΰ καί τοΰ στρατοΰ καί τής δημόσιας 
ασφάλειας σ’ δλη τη Θεσσαλία λίγους μήνες μετά άπό 
τήν Προσάρτηση, κόπηκε όλότελα τότε ή ληστεία άπ’τήν 
περιφέρεια Τυρνάβου.

Οί τοτινοί ξακουστοί ληστές Νταβέλης, Ζ έ ρ - 
μ α ς καί ή Σ ία τους, άφοΰ προσκύνησαν πρώτα 
στή Λάρισα, εγκαταστάθηκαν υστέρα ό πρώτος στό Μ α- 
κρυχώρι τοΰ δήμου Συκουρίου, καί ό δεύτερος 
στό Τ α τ ά ρ τοΰ δήμου Τυρνάβου κ’ έγιναν οί πιό φι
λήσυχοι κάτοικοι τών χωριών αυτών ’ίσαμε τό θάνατό 
τους. Τό ’ίδιο καί οί σύντροφοί τους.

’Αλλά καί ή παιδεία τής πατρίδας μου άμέσως άπ’ τό 
πρώτο έτος τής λευθεριάς της άρχισε νά καλυτερεύη. Οί 
πρώτοι ελληνοδιδάσκαλοι, πού διώρισεν ή έλληνική κυ
βέρνηση στόν Τύρναβο, οί μακαρίτες “Ιωάν. Βουρ- 
β έ ρ η ς καί Νικ. Παναγιώτου, ξενομερίτες 
καί οί δυό, έβαλαν σέ τάξη τό ελληνικό σχολείο μας, 
άφοΰ ΰστερ’ άπό κατακτητήριες εξετάσεις σύμπτυξαν 
τούς μαθητάς του σέ 2 τάξεις.

Άπό τήν κατοπινή δμως χρονιά, δπου διωρίσθηκε στήν 
άρχή «βοηθός διευθύνω ν» κ’ ΰστερ’ άπό λίγα 
χρόνια καί σχολάρχης ό συμπολίτης μας μακαρίτης 
Άντ. Σακελλάριος καί τοΰ δόθηκαν κατόπιν 
βοηθοί του δυό επίσης θεσσαλοί ελληνοδιδάσκαλοι, ό 
μακαρίτης Κ. Τσαγκαμάγκας καί ό Άντ. 
Ναός1, άρχισε τό σχολείο μας αυτό νά ξαναπαίρνη 
τήν παλιά του φήμη. Καί σέ τέτοια περιωπή ύψώθηκε στό 
διάστημα τών 20 — 25 κατοπινών χρόνων, δπου δίδασκαν 
σ’ αύτό οί παραπάνω δάσκαλοί του, ώστε οί τελειόφοιτοι 
του νά ξεχωρίζουν άπ’ δλους τούς μαθητές τών ελληνι
κών σχολείων τής περιφέρειας τοΰ τότε μοναδικοΰ γυ
μνασίου Λαρίσης, κατά τήν ομόφωνη ομολογία δλων τών 
τοτινών καθηγητών του.

Ή εξαιρετική μάλιστα μόρφωση καθώς καί ή προσω
πικότητα τοΰ σχολάρχη Άντ. Σακελλαρίου, πού άπ’ τά 
χέρια του περάσαμε δλοι σχεδόν οί σημερινοί γραμματι
σμένοι Τυρναβΐτες, στάθηκαν τόσο ψηλά, ώστε κανένας 
άπ’ τούς διαδόχους του νά μήν μπορέση νά τις ξεπεράση.

Κοντά στό έλληνικό άρχισαν νά καλυτερεύουν 1—2 
χρόνια μετά άπό τήν προσάρτηση καί τά δημοτικά σχο
λεία τών άγοριών καί τών κοριτσιών τής πόλης μας 
πρώτα μέ τή μετεκπαίδευση τών τοτινών δημοδιδασκά
λων της κ’ ΰστερα μέ τήν προαγωγή τών σχολείων αύ- 
τών άπό μονοτάξια, πού ήταν ώς τότε, σέ διτάξια καί άρ- 
γότερα σέ τριτάξια καί πολυτάξια.

Μαζί μέ τή μετεκπαίδευση καί τήν αύξηση τοΰ προ- 
σωπικοΰ τών δημοτικών σχολείων τής πατρίδας μου άρ
χισε καί ή ποιοτική καλυτέρευσή τους, δταν υστερ’ άπό 
λίγα χρόνια άρχισαν νά διορίζωνται σ’ αυτά ντόπιοι καί 
άπ’ τά νέα διδασκαλεία βγαλμένοι δάσκαλοι καί δασκά-

1 Πού άργότερα έφτασε στό βαθμό τοΟ γυμνασιάρχη.
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λισσες. Κ’ ήταν αύτοί στα πρώτα 25 χρόνια της λευθε- 
ριάς της κατά τη σειρά.του διορισμού τους οί έξης: Ά θ. 
Ευθυμίου, Άναστ. Μισούρας, Δημοσθ. 
Άνδρεάδης, Ήλίας Παπαργυρόπουλος, 
Φωτεινή Καραγιαννίδου, Βασιλ. Κ α- 
πελλαρίδου, Άστέρ. Δασκαλόπουλος, 
’Αστέ ρ, Γουνιτσιώτης, Δ η μ ή τ ρ. Ά.ξ ε ν ί
σης, Δημήτρ. Κουρδελούλης, Εύριπ. 
Κάπρας, Χαρίκ. Καζασοπούλου.

Οί δημοδιδάσκαλοι αύτοί μαζί μέ τούς παραπάνω τού 
ελληνικού σχολείου, δλοι νέοι, ξυπνοί καί φιλότιμοι, άγα- 
•τημένοι συναμεταξύ τους καί δουλεύοντας πάντα εύσυ- 
νείδητα καί μέ όρεξη, κατώρθωσαν σιγά-σιγά καί άθό- 
;;υβα νά ξυπνήσουν δχι μόνο τό μυαλό, αλλά καί τά κλη
ροδοτημένο άπό χρόνια φιλοπρόοδο ένστικτο τής τυρνα- 
ύίτικης νεολαίας του καιρού εκείνου.

Κι αν ό Τύρναθος είχε τότες έναν - δυο ντόπιους.« τ α- 
■/ ο ύ ς », οδηγούς δηλαδή άξιους τού ονόματος των, πού 
νά πονούν τήν πατρίδα τους καί μέ κύρος, άλλά καί μέ 
μυαλό νά κατευθύνουν, δπου κι δπως θάπρεπε τά φιλο
πρόοδα αύτά ένστικτα των συμπατριωτών τους, θά μπο
ρούσε — κι αύτό τό πιστεύω αδίσταχτα — νά παρουσιάση 
ύ άτυχος Τύρναβος στήν κατοπινή απ’ τήν Προσάρτηση 
γενιά του μιά καινούργια άνθιση τού πολιτισμού, ανώ
τερη απ’ τήν παλιά, καί νάναι μιά απ’ τις μεγαλοπολι- 
τεΐες τής Θεσσαλίας κι δχι ένα μεγαλοχώρι, δπως κα
τάντησε, δυστυχώς, σήμερα....

V.
α. Καί στ’ αλήθεια! ”Αν κατά τήν προσάρτηση ζοΰ- 

σαν στον Τύρναβο ένας - δυο μορφωμένοι, μυαλωμένοι καί 
μέ κύρος ντόπιοι οδηγοί ψυχών καί μυαλών, θδταν πολύ 
εύκολο γι’ αυτούς νά νοιώσουν, πώς ή πατρίδα τους 
υστερ’ άπ’ τό ξέκομμά της άπό τήν επαρχία τής ’Ελασ
σόνας, υστέρα δηλαδή άπό τό χάσιμο τόσο μεγάλης γε
ωργικής καί κτηνοτροφικής περιοχής, πού ειχεν ώς τότε, 
καί πώς άπ’ τή γειτονιά της μέ τή Λάρισα, πολύ γρή
γορα θά πάθαινε διαρροή άπό τό κάθε προοδευτικό στοι
χείο της καί ολοένα, ξεπέφτοντας, θά καταντούσε σέ με
γαλοχώρι.

Οί ίδιοι θά μπορούσαν νά νοιώσουν καί πώς, γιά νά 
προληφθή ή άναπόφευχτη διαρροή καί μαζί μ’ αύτή καί 
δλες οί θλιβερές συνέπειές της, θάπρεπε: α') μέ κάθε 
θυσία νά γίνουν στήν πόλη μας δσα δημοτικά έργα ήταν 
άπαραίτητα, γιά νά ικανοποιούν τις. πιο στοιχειώδεις 
άνάγκες τού πολιτισμού τών κατοίκων της, καθώς νά 
πούμε, ή ρυμοτόμηση, τό δεντροφύτεμα κι ό φωτισμός 
τών δρόμων της, ό έξωραΐσμός τής άγοράς καί μιανής 
πλατείας, ή δημιουργία 1 —2 κέντρων γιά διασκεδάσεις 
τής προκοπής, τό χτίσιμο νέων διδαχτηρίων κτλ. κτλ. β') 
νά δημιουργηθοΰν νέοι οικονομικοί πόροι γιά τούς κα
τοίκους της δχι μόνο μέ τό μεγάλωμα καί τήν καλυτέ- 
ρεψη τής βιοτεχνίας τών «σταμπάτων» καί τών 
έξοχων υφαντών μπερντέδων της, άλλά καί μέ τή 
βιομηχανοποίηση τών άφθονων κουκουλιών καί σταφυ- 
λιών της καθώς καί μέ τή δημιουργία μικρού, άλλά παν
τοτινού διαμετακομιστικοΰ έμπορίου, άν δχι μέ -δλη- τήν 
επαρχία Τυρνάδου, τουλάχιστο μέ τά 15 χωριά τού όμώ- 
νυμου δήμου, ώστε οί κάτοικοί τους νά βρίσκουν στήν 
πόλη μας, δ,τι τούς χρειάζονταν γιά τις βιοτικές άνάγ
κες τους, κι’ έτσι νά κόψουν τό κάθε δώσε - πάρε μέ τή 
Λάρισα.

Καζακλάρι: Χήναι στό πρωινό μπάνιο των στις λιμνοΟλες

ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Μουσουλάρι : Μετά τήν βοσκήν τό στάλισμα τών γελαδιών
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Τύρναβος : Μεταξοκλωστήριον των βιομηχ. ’Αδελφών Κόντου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΖΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Καζακλάρι : Περιποίησις νεογεν. δνου άπό ένα μικρό παιδάκι

Καί γ') νά μπουν αμέσως μέ τήν Προσάρτηση οί βά
σεις μιας μελλούμενης δημιουργίας φυτώριου άπό τούς 
απαραίτητους γιά τις άνάγκες καί της πόλης μας καί 
των γύρω χωριών της νέους έπιστήμονές, γιατρούς καί 
δικηγόρους, γεωπόνους καί βιομήχανους, έμπορους καί 
τεχνίτες, δασκάλους καί δασκάλισσες.

‘Όλ’ αυτά δέ θάταν γιά τούς τότε συμπατριώτές μου 
ακατόρθωτα πράγματα, αν βρίσκονταν έκεΐνα τά χρόνια 
ένας - δυο μορφωμένοι καί μυαλωμένοι καί πονετικοί 
ντόπιοι όδηγοί στόν Τύρναβο. Φτάνει νά θυμηθούμε, πώς 
παρόμοια μέ τά παραπάνω εκπολιτιστικά έργα έχουν 
γίνει στη Λάρισα άπό έναν μονάχα θεληματικό καί πονε
τικό δήμαρχο, τόν Μ. Σ ιάπκα, καθώς καί τί είχε κα- 
τορθωθή — καθώς είδαμε — άπό Τυρναβΐτες στά χρόνια 
τής τούρκικης σκλαβιάς τους.

β. Τέτοιοι ταγοί, αν βρίσκονταν τότε στην πατρίδα 
μου, θά μπορούσαν νά προλάβουν καί τό φούντωμα τού 
κομματισμού μέ δλα τά θλιβερά επακόλουθά του καθώς 
καί την έ π ι δ ρ ο μ ή πολιτευομένων προσώπων εντελώς 
ξένων προς τόν τόπο μας.

Είναι αλήθεια, πώς καί στόν καιρό τής τούρκικης 
σκλαβιάς δέν έλειπεν, δπως είδαμε καί παραπάνω, ή άρ- 
ρώστει’ αύτή άπ’ τόν Τύρναβο 1. Επειδή δμως δέν έβρι
σκε τότε ευνοϊκούς δλους τούς δρους γιά ν’ άναπτυχτή, 
δέν ήταν άξιοπρόσεχτη. Μόλις δμως άπόχτησε τή λευθε- 
ριά της ή μικροπολιτεία αύτή κι δσο έρχονταν καταπο- 
διαστά οί δημοτικές καί οί βουλευτικές εκλογές, τόσο πιό 
πολύ μεγάλωνε ή παλιά άρρώστεια της. "Ωσπου μέ τήν 
ανάμιξη ιδίως τού στρατιωτικού θ. Λιμπρίτη στά πολι
τικά πράγματα τού τόπου μας έφτασε στή μεγαλύτερη 
ορμή της.

Καί πραγματικώς. Κι άπό τις τέσσερεις πρώτες έκ- 
λογές — κι’άπ’ τήν πρώτη - πρώτη, τή βουλευτική, δπου 
πέτυχεν ό πρωτυτερινός διευθυντής τού Ελληνικού σχο
λείου τής πόλεώς μας, ό μακαρίτης Ά θ α ν. Ζαφει- 
ρ ι ά δ η ς, μαζί μέ τό σύντροφό του, τό μακαρίτη Γιάν
νη Παπαδόπουλο άπ’ τή Ραψάνη' κι άπό τή 
δεύτερη, δπου πέτυχε δήμαρχος Τυρνάβου ό μακαρίτης 
Σταμουλάκης Μουλούλης ύφασματέμπο- 
ρος καί μεγαλοκτηματίας' κι άπ’ τήν τρίτη, δπου πέτυχε 
βουλευτής τής επαρχίας ό συμπολίτης μας μακαρίτης 
Μανώλης Μουζάς μέτό σύντροφό του άπό τή 
Ραψάνη, τό μακαρίτη Παπαδόπουλο" κι άπ’,τήν τέταρτη, 
δπου πέτυχε δήμαρχος ο πρωτυτερινός βουλευτής Ά θ α ν. 
Ζ α φ ε ι ρ ι ά δ η ς" κι άπό τις τέσσαρεις, ξαναλέω, αύ- 
τές άπανωτές έκλογές δέν έλειψαν τά φανερώματα τού 
κομματισμού στόν Τύρναβο. Κι άν φαίνονταν μικρά καί 
τιποτένια, αίτια ήταν πρώτα, πού ζοΰσεν άκόμη ό μακα
ρίτης Σταμ. Μουλούλης, πού μέ τήν ευγένεια τών τρό
πων του καί μέ τήν έπιβλητική άνωτερότητα τής προσω
πικότητάς του συγκροτούσε τό μεγάλο φανατισμό τών 
συμπολιτών του. Κι έπειτα ό κομματικός αύτός φανατι
σμός μοιραζόταν έως τότε σέ 4 —5 πολιτικές μερίδες2.

’Από τό θάνατο δμως τού Στ. Μουλούλη καί πέρα καί 
άφότου τά 5 έως τότε πολιτικά κόμματα συμπτύχτηκαν 
σέ 2 μέ άρχηγούς, τόν Ά θ. Ζαφειριάδη καί Μ α

1 Πώς άλλιώς μπορεί νά όνομάση κανείς τό άντικοινω- 
νικό αύτό συναίσθημα, πού άπό μακραίωνη κληρονομικό
τητα κατάντησε ν’ άποτελή έν’ άπό τά συστατικά τής έθνικής 
ψυχοσύνθεσης μας;

2Τή ζαφειριαδική, τή δημητριαδική, τή μουλουλική καί 
τις δυο μικρές μερίδες τοΰ Μ. Μ ούζα και τοΰ θ. Μ π α- 
φ ά λ η.
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ν ω λ ά κ η Δημητρίάδη, ό κομματισμός άρχισε 
νά κορώνη. Καί νά γιατί! Καί ό ένας καί ό άλλος άπό 
αυτούς τούς δυο άρχηγούς, μολονότι καί σωματικά καί 
διανοητικά δλως διόλου διαφορετικοί αναμεταξύ τους, 
είχαν τό ίδιο συμφέρο: νά διατηρούν δηλαδή άσβεστη τη 
φλόγα τού κομματικού φανατισμού των φίλων καί ύπο- 
στηριχτών τους, άφοΰ δυστυχώς δεν είχαν σπουδαία πο
λιτικά προσόντα καί ό ένας καί ό άλλος.

Φτωχός ό Ά θ α ν. Ζαφειριάδης καί χωρίς 
■άγγελμα — αφού παράτησε τό δασκαλίκι κι άποφά- 
σε νά ζήση μέ τήν πολιτική — εΐχε γιά μοναδικά προ

σόντα τού αρχηγού πολιτικής μερίδας τή μόρφωση τού 
λειόφοιτου γυμνασίου, τήν επιβλητική όμορφιά, τό γλυ

κομίλητο καί τήν προσποιητή καταδεχτικότητά του. Τί- 
ιτε άλλο.
Γ ιατρός 6 Μ. Δημητριάδης άπό τούς καλύτε

ρους τής πόλης μας κι άπό τήν πιό άριστοκρατική τυρ- 
χβίτικη οικογένεια ή μέ παρουσιαστικό όχι πολύ έλκυ- 

ο-τικό, (ήταν καί σπανός), είχε γιά μόνα προσόντα τή 
,γάλη άφιλοκέρδεια καί τήν άδιαφιλονίκητη έντιμό- 

ιητά του.
Καί τά δυό όμως αύτά πραγματικώς μεγάλα προ

σόντα γιά έναν άπλό πολίτη σκεπάζονταν άπό έλαττώ- 
χτα παράταιρα γι’ άρχηγό πολιτικού κόμματος: άπ’ τή 

; υσική δηλαδή δειλία του, άπ’ τή δυσκολία νά μιλή δη- 
: .όσια καί νά ένθουσιάζη τά πλήθη, άπό τήν έλλειψη κάθε 
ιαχυτικότητας στούς φίλους του, άπ’ τό μεγάλο πείσμα 

καί, τό χειρότερο, άπό τή φοβερή στενότητα στήν πολι
κή άντίληψή του.
'Ύστερ’άπό τά τόσα λίγα πολιτικά προτερήματα καί 

άπό τά τόσο πολλά μειονεχτήματα, πού είχαν οί άρχη- 
γοί καί τών δυό τότε πολιτικών μερίδων τού Τυρνάβου, 
φυσικό ήταν νά χρησιμοποιούν παντού καί πάντοτε γιά 
υοναδικό πολιτικό κεφάλαιο τον κομματικό φανατισμό 
τών φίλων τους. Κι’ έτσι, συδαυλίζοντας κι’ ό ένας κι’ ό 
άλλος τό ταπεινό αυτό άντικοινωνικό συναίσθημα τών 
οπαδών τους, νά γίνωνται κ’ οί δυό μαζί αιτία, ώστε, 
φουντώνοντας λίγο - λίγο ετούτο, νά σκοτίζη τό νοΰ τών 
πατριωτών μου νά τούς κάνη όχι μόνο ν’ άνέχωνται κι άπό 
τούς δυό αυτούς άρχηγούς των τήν έλλειψη καί τού πα
ραμικρού γενικού καλού στήν πατρίδα τους, άλλά καί 
νά τή δικαιολογούν!

Γιά τούτο κι οί δυό αύτοί πατριώτες μου, πλειοδο
τώντας συναμεταξύ τους, κατώρθωσαν σ’ όλο τό διά
στημα, πού στάθηκαν ταγοί τοΰ Τυρνάβου, νά μήν άφή- 
σουν κανένα εκπολιτιστικό σημάδι τού περάσματος τους' 
ούτε τό παραμικρό οί μακαρίτες!

"Ο,τι γενικό καλό είναι καμωμένο άπό τήν Προσάρ
τηση καί δώθε, ή θεσσαλική αυτή μικροπολιτεία τό χρω
στάει α') στόν πρώτο δήμαρχό της, τό Σ τ α μ. Μου
λούλη (τό διδαχτήριο τού Α' δημοτικού σχολείου), 
ή') στούς κατά καιρούς προέδρους τής κοινοτικής άρ- 
χής 1 2 (τό ξαναχτίσιμο τής εκκλησίας τού Προδρόμου, τό

1 Γιά τήν οικογένεια αυτή τών Δημητριαδαίων, στήν 
οποίαν άνήκει καί ό ’Αθανάσιος Δημητριάδης, άριστοΰχος 
φιλόλογος, ένας άπό τούς πρώτους “Ελληνες αρχαιολόγους, 
δές στόν 3ο τόμο τών θεσσαλικών Χρονικών, που άναφέραμε 
καί παραπάνω.

2 Ή άρχή αυτή, είναι δλως διόλου ξεχωριστή όιπ’ τή ση
μερινή «Κοινότητα Τυρνάβου», ποΰ διαδέχτηκε τή 
δημοτική άπ’ τά 1912 καί πέρα. Ή πρώτη διαχειρίζεται άπ’ 
τόν καιρό τής τουρκικής σκλαβιάς άκόμα τήν κοινοτική πε
ριουσία τής πόλης, δηλαδή α') τά είσοδήμοαα τής διαλυμέ
νης μονής τοΰ Αγίου ’Αθανασίου (δπου τό σημε-

Τύρναβος : Έργοστάσιον εγχωρίων σταμπάτων τοΰ I. Σαΐνη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Α-ΟΙΚΙΑΚΑΙ ΑΣΧΟΛΙΑΙ

Τσαιρλί: Τό άρμεγμα τών προβάτων ύπό τής οίκοδεσποίνης
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Τύρναβος : Τρυγητός τοΰ πλουτοφόρου είσοδ. τοΰ κουκουλιού

ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ - ΝΑΟΙ

Άμπελών : Ό καλλιτεχν. ιερός ναός τής Κοιμ. τής Θεοτόκου

χτίσιμο τοΰ καμπαναριού τής Άγιας Φανερωμένης καί 
του ρολογιού τής πόλης, τό μεγάλωμα τοΰ διδαχτηρίου 
τοΰ κοινοτικού παρθεναγωγείου Χατζηαντωνίου και τό 
μεγάλωμα τής εκκλησίας τής Αγίας Παρασκευής καθώς 
καί τό καμπαναριό της). Καί τέλος τή μοναδική πλατεία 
τής πόλης μας καθώς καί τή γέφυρα τοΰ Ξερια τά χρω
στάει στο μακαρίτη τό Λιμπρίτη.

Μολονότι όμως κ’ οί δυό παραπάνω πολιτικοί τής πα
τρίδας μου είχαν συμφέρο νά διατηροΰν αναμμένο πάντα 
από έλλειψη προσωπικών προσόντων τον κομματικό φα
νατισμό των συμπολιτών τους, ώστόσο, επειδή καί Τυρ- 
ναβΐτες ήταν κ’ οί δυό καί ντρέπονταν τον έαυτό τους νά 
σπρώξουν πολύ τά πράματα, πάντα τον περιώριζαν σέ 
μιά-δυό διαδηλώσεις, σέ λίγα στοιχήματα, σ’ ένα - δυό 
έπινίκεια γλέντια, σέ κανένα κοροϊδευτικό εκλογικό τρα
γούδι για τήν άποτυχία καί σέ κάτι άλλα τέτοια μικρο
πράματα.

"Οταν όμως ή διεύθυνση τοΰ ζαφειριαδικοΰ κόμματος 
παραδόθηκε στά χέρια ξένου στρατιωτικού, πού δέν είχε 
κανέναν δεσμό μέ τον τόπο μας καί μοναδικό είχε συμ
φέρο νά χρησιμοποίηση τόν κομματικό φανατισμό τών 
Τυρναβιτών γιά τήν επιτυχία τών φιλόδοξων σκοπών του, 
άπό τότε πιά, κορώνοντας ή ξαπλωμένη βέβαια καί σέ 
άλλες επαρχίες τής Ελλάδας τότε πολιτική αυτή άρρώ- 
στεια, έφτασε στό ζενίθ τής ορμής τής στόνΤύρναβο καί 
έμεινε, σάν επιδημική λοιμική, στήν άτυχη αυτή θεσσα- 
λική μικροπολιτεία είκοσι χρόνια ολόκληρα!

Άπό τότε άρχισαν νά πολιτογραφοΰνται στον Τύρ- 
ναβο όλα τά εκλογικά έκτροπα: τό άγόρασμα φτωχών 
ψηφοφόρων, τά εκλογικά δάνεια, ή διπλοψηφία, ή ψηφο
φορία πεθαμένων καί άνύπαρχτων εκλογέων, τό άναπο- 
δογύρισμα τών καλπών καί τέλος, ό αποκλεισμός ομά
δων όλόκληρων ψηφοφόρων. Καί μαζί μ’ αυτά άπό τότε 
καθιερώθηκαν καί οί λογής - λογής εκλογικές άσχημίες 
καί βαρβαρότητες: Τά υβριστικά προσωπικά εναντίον 
τών αντιθέτων εκλογικά τραγούδια, οί ξυλοδαρμοί τών 
άποτυχεμένων απ’ τούς κερδισμένους, τό κρέμασμα 
πάλιοτενεκέδων καί ψοφιμιών ή καί τό λέρωμα άκόμη 
τής εξώπορτας τών άποτυχεμένων μέ ανθρώπινες ακα
θαρσίες, ή διακοπή κάθε χαιρετισμού, τό ξεχώρισμα τών 
καφενείων, τών κουρείων καί τών μπακάλικων σέ «δ ι κ ά 
μας» καί σέ «μαΰρα», οί μεταθέσεις καί οί απολύσεις 
τών άντίθετων δημόσιων ύπαλλήλων καί γενικώτερα ή 
διαίρεση τών Τυρναβιωτών σέ «ν ι κ η τ έ ς - ά φ ε ν τ ά- 
δ ε ς» καί σέ «νικημένους-ύποταχτικούς», 
πού έπρεπε νά σκύβουν πάντα τό κεφάλι καί νά δέχωνται

ρινό νεκροταφείο), β') τό κληροδότημα γιά τό παρθεναγω
γείο του μακαρίτη ευεργέτη τής πόλης μας Δ η μ η τ ρ. Χα
τζηαντωνίου κι’ ένα πολύ μικρό τοΰ μακαρίτη Ταρ- 
ταρούλη, συμπολίτη μας κι’ αύτοΰ κι’ άλλοτε καντηλα
νάφτη τής ελληνικής εκκλησίας τής Βιέννας, καί γ') 
τά εισοδήματα τών άστικών κτημάτων τών έκκλησιών τής 
πόλης μας. Κι’ έπειδή ή κοινοτική αύτή αρχή δέν είχε σπου
δαία έξοδα, ούτε πληρώνει πιά τούς μισθούς τοΰ προσωπι
κού τοΰ παρθεναγωγείου, διαθέτει όλα τά είσοδήματά της 
σέ διάφορες φιλανθρωπίες καί εκπολιτιστικά έργα μέσα στήν 
πόλη. Μέ τά εισοδήματα τής κοινοτικής αυτής περιουσίας 
συντηρούνταν στόν καιρό τής τουρκοκρατίας όλα τά σχο
λεία τής πόλης μας, πληρώνονταν τά « δ ε σ π ο τ ι κ ά », τό 
μερίδιο δηλαδή τής πόλης γιά τή συντήρηση τοΰ Δεσπότη 
τής Λάρισας, καί προικίζονταν πολλά φτωχοκόριτσα. Σή
μερα έξαιτίας τής δραχμοποιήσεως τών κληροδοτημάτων, 
πού ήταν σέ χρυσό, λιγόστεψε πάρα πολύ τό εισόδημα αύτό. 
Οί πρόεδροι τής Κοινοτικής αυτής αρχής, πού έχουν έκλε- 
χτή ώς τά σήμερα είναι οί έξής: Κωνστ. Μουλούλης, 
Ν. Λάμπρος, Μ ι χ. Τ σ ι ο λ ά κ η ς, Παντελής 
X ύ μ ο ς καί Λάμπρος Λάμπρου.
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αδιαμαρτύρητα δλες τις Ολικές και ηθικές χαστουκιές 
των «νικητών». Καί τέλος νά φτάση ό άτυχος τόπος μας 
στην τρομοκράτηση των μισών κατοίκων του από τούς 
άλλους μισούς!

Ό αστυνόμος, ό είρηνοδίκης, ό τηλεγραφητής, ό διευ
θυντής του ταχυδρομείου, ό δημόσιος είσπράχτορας, ό 
στρατιωτικός άποσπασματάρχης, ό γραμματικός τής δη- 
μαρχίας καί οί αγροφύλακες, τυφλά όργανα τού κόμ
ματος, έπρεπε μέ κάθε τρόπο κι όσο έξαρτιόταν από τη 
δικαιοδοσία του καθενός, νά τρομοκρατούν τούς δημη- 
τριαδικούς, ή τουλάχιστο νά τούς δυσκολεύουν, στις δου
λειές των, ώσπου, βαριαστίζοντας, ν’ αναγκαστούν « ν ά 
δηλώσουν φιλία» στον «καπετάνιο» αρ
χηγό τού λιμπριτικοΰ κόμματος!

Ό αστυνόμος έπρεπε «νά κ ό β η πρωτόκολ
λα» γιά ψύλλου πήδημα μονάχα στους δημητριαδι- 
κούς μπακάληδες, χασάπηδες, μανάβηδες, κουρεϊς καί 
καφετζήδες! Ό είρηνοδίκης νά δικάζη σύμφωνα μέ τό 
άνεβοκατέβασμα τού κεφαλιού τού λιμπριτικοΰ αντιπρό
σωπου, πού παραβρισκόταν σέ κάθε ποινική συνεδρίαση 
τού ειρηνοδικείου! Ό τηλεγραφητής νά κάνη γνωστό 
στον ’ίδιο αντιπρόσωπο τό περιεχόμενο τών τηλεγραφη
μάτων καί ό διευθυντής τού ταχυδρομείου τό περιεχό
μενο τών επιστολών, πού στέλνονταν σέ δημητριαδικούς 
κομματάρχες καί ν’αργή νά στέλνη τά τηλεγραφήματα 
καί τά γράμματά τους! Ό δημόσιος είσπράχτορας 
έπρεπε νά κυνηγάη γιά τήν είσπραξη τών φόρων μονάχα 
τούς αντίθετους τού «καπετάνιου»' τό ίδιο καί ό στρα
τιωτικός άποσπασματάρχης! Ό δημογραμματέας, όσο 
πρόθυμος γιά κάθε παράτυπη καί παράνομη ευκολία τών 
φίλων τού ξένου αρχηγού τού κόμματος, τόσο δύσκολος 
καί γιά τήν πιο νόμιμη έκτέλεση τού καθήκοντος του, 
όταν αυτό θά εύκόλυνε κανένα δημητριαδικό κτλ. κτλ.

Καί, σά νά μήν έφταναν όλα τά παραπάνω, μπήκαν 
σ’ ενέργεια καί οί καταγγελίες τών αντίθετων ζαφειρια- 
δικών άγροφυλάκων εναντίον τών αντίθετων δημητριαδι- 
κών νοικοκυραίων γι’ άνύπαρχτες ή καί φτιαστές άγρο- 
ζημίες καί οί άδικες καταδίκες αθώων ανθρώπων, μόνο 
καί μόνο γιά νά τρομοκρατηθούν καί νά γυρίσουν μέ τό 
κόμμα τού «καπετάνιου» !

Παθαίνοντας όλ’ αύτά οί δημητριαδικοί καί βλέπον
τας από τό άλλο μέρος ν’ απολαβαίνουν πλουσιοπάροχα 
κάθε κυβερνητική υποστήριξη καί παροχή οί αντίθετοί 
τους, ήταν φυσικό νά σκυλλιάζουν καί ν’ ανάβουν από 
κομματικό φανατισμό.

VI.

"Ομως ό αγώνας αυτός ανάμεσα στούς δυο πολιτι
κούς αρχηγούς ήταν ευθύς εξ αρχής άνισος.

Πολύ λίγο γνωστός παραπέρ’ άπ’ τον Τύρναβο ό Δη- 
μητριάδης. Γνωστότατος σέ όλους τούς τοτινοΰς έλλαδι- 
κούς πολιτικούς, στρατιωτικούς, ανώτερους δικαστικούς, 
υπαλληλικούς καί κοινωνικούς κύκλους ό Λιμπρίτης.

Στενός στις κομματικές καί πολιτικές αντιλήψεις του 
ό Δημητριάδης έξαιτίας άπό τήν όλοήμερη απασχόλησή 
του μέ τή μεγάλη γιατρική πελατεία του. ’Έπειτα καί 
γιατί ανακατευόταν στήν πολιτική όχι άπό φιλοδοξία, ή 
γιά νά τήν έκμεταλλευθή γιά βιοπορισμό, παρά μόνο γιά 
νά βρίσκη κάποιο αντίδοτο στήν έπαγγελματική του μο
νομέρεια.

Γοργοκίνητο άπ τή φύση κι’ άπ’ τήν εγκυκλοπαιδική 
μελέτη μυαλό ό Λιμπρίτης καί μάλιστα τόσο, ώστε νά

Βρυότοπος : Μέ υπομονή καί επιμονή έτοιμάζει τά προικιά της

ΣΠΙΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ

Άμπελόν: Τό ώραΐο Δημοτικόν σχολεΐον τής κωμοπόλεως

. , ; . «>#..

ftw.2··

— 337 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:38 EEST - 34.211.113.242



Τύρναδος: Μία άπό τίς πιό έπιδλητικές έκκλησοΰλες τής πόλεως

ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ - ΩΡΑΙΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τύρναδος : Ή πυκνοφυτευμένη λεωφόρος τής 'Ay. Παρασκευής

ξεχωρίζη ανάμεσα καί ατούς πιό ξεχωριστούς τότε άνώ- 
τερούς του συναδέλφους αξιωματικούς. ’Από τάλλο μέ
ρος φιλόδοξος, δσο παίρνει, κι έχοντας αγκαλιασμένη 
μέ τά δυό χέρια την πολιτική, επειδή έβλεπε, πώς μ’ αυτή 
μονάχα θά μπορούσε ν’ άνεβή πιο ψηλά, ήταν σέ θέση 
εύκολώτατα νά κάμη σέ μια στιγμή τό σχέδιο για τήν 
κομματική του επικράτηση καί νά τό έκτελέση κιόλας 
στο φτερό. Κι επειδή σ’ αυτά τά ζητήματα είχε για πρό
γραμμα τό ίσουϊτικό αξίωμα «άσκοπος αγιά
ζει τά μέσα» δέν πισωδρομούσε σέ τίποτα.

"Υστερ’ άπ’ αυτά δέν είναι διόλου ανεξήγητο πρώτα, 
πώς, κι αν βρισκόταν κανένας άπ’ τούς νέους Τυρναβΐ- 
τες, πού νά φιλόδοξή νά πολιτευτή, εξυπηρετώντας τήν 
πατρίδα του, δέν τολμούσε νά τό κάμη, βλέποντας, πώς 
μέ τέτοιους ορούς ήταν καταδικασμένη κάθε εύγενικιά 
προσπάθεια:

«Για νά προτιμήσουν εμένα άπ’ τόν «καπετάνιο» για 
βουλευτή οί πατριώτες μου», μοΰ έλεγεν ένα άπ’ τά ντό
πια πολιτικά φιντάνια, δταν κάποτε τόν κατηγορούσα 
γιά τήν πολιτική άτολμία του, «πρέπει νά σχηματίσουν 
τήν πεποίθηση, πώς έγώ, βγαίνοντας βουλευτής, θά 
μπορώ νά τούς κάνω, άν δχι πιό πολλά, τουλάχιστο δσα 
τούς κάνει αύτός σήμερα: Νά βγάζω δηλαδή άπ’ τή φυ
λακή τούς άνθρώπους των" νά τούς ξεγλυτώνω άπ’ τά 
νύχια τής δικαιοσύνης, δσες φορές έχουν δοσοληψίες μέ 
αυτή' νά τούς άπαλλάσσω άπ’ τήν πληρωμή των φόρων 
τους' νά μπάζω στις στρατιωτικές σχολές τούς γιους 
των καί νά χαρίζω σ’ άλλους πανεπιστημιακά διπλώματα 
ή θέσεις μεγάλες, σάν τού είρηνοδίκη, τού συμβολαιο
γράφου, τού δικαστή καί τού δημόσιου ταμία, πού μοι
ράζει δεξιά κι άριστερά στούς ύποστηριχτές του ό «κα
πετάνιος». Πιστεύεις», εξακολούθησε νά μοΰ λέγη 
ό συνομιλητής μου, «πώς θά μπορώ έγώ νά κάνω στούς 
πατριώτες μου τόσο μεγάλα ρουσψέτια; Κ’ είναι αύτοί 
τόσο κουτοί, ώστε νά μή νοιώθουν, πώς δέ θά μπορέσω 
οΰτε τά μισά νά τούς κάμω, άπ’ δσα τούς κάνει σήμερα 
εκείνος; ’Έπειτα δέ λογαριάζεις, πώς, γιά νά παραβγώ 
μαζί του μ’ έλπίδα επιτυχίας σέ κάθε μιά έκλογή, θά 
πρέπει νά ξοδεύω έγώ μονάχος μου καί 40 καί 50 χιλ. 
δραχμές ', δσες δηλαδή ξοδεύουν δλοι μαζί οί έργολά- 
βοι φίλοι του, καί τά βγάζουν διπλά καί τρίδιπλα, μόλις 
τόν βγάλουν βουλευτή; Δέ νοιώθεις, πώς μέ τόν έρχομό 
τού Λιμπρίτη στόν Τύρναβο δλοι έμεΐς, οί πρωτυτερινοί 
«εϋέλπιδες» υποψήφιοι πολιτικοί, πάθαμε δ,τι πα
θαίνουν τά μικρά δεντράκια, πού τυχαίνει νά φυτρώσουν 
κάτω άπ’ τόν ήσκιο πελώριου πλατάνου; Ποτέ τους δέν 
μπορούν νά προκόψουν, δσο πού τά ήσκιώνει τέτοιος β α- 
ρύς ήσκιος;»

Τί μπορούσα ν’άντιμιλήσω έγώ στά άντράνταχτ’αυτά 
έπιχειρήματα τού συνομιλητή μου; Επίσης δέν είναι άνε- 
ξήγητο καί γιατί ό μακαρίτης Δημητριάδης, σάν είδε, 
πώς έχανε μέσ’ άπ’ τά χέρια του εκλογές, έξασφαλισμέ- 
νες 100%, καί μετά άπό έπανωτές άποτυχίες, φτάνοντας 
σέ άπόγνωση, θέλησε νά έφαρμόση τό άρχαϊο ελληνικό 
ρητό: «πάσσαλος πασσάλω έκκρούεται». Πώς δηλαδή 
ζήτησε νά πολεμήση τόν αντίπαλό του μέ ομότεχνό του 
στρατιωτικό, μέ τόν άνώτερο στό βαθμό καί στή μόρ
φωση κ. Λεωνίδα Ααπαθιώτη, άπόστρατο σή
μερα στρατηγό. Μά είτε γιατί ή ένέργειά του αυτή έγινε 
πολύ άργά, είτε γιατί λίγο υστερ’ άπό τήν έπιτυχία τού

1 Οί δραχμές αυτές πρέπει νά λογαριάζωνται σήμερα 
χρυσές.
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Λ. Λαπαθιώτη ακολούθησαν σπουδαία έθνικά περιστα
τικά, πού άλλαξαν ολως διόλου τις πρωτυτερινές ελλη
νικές πολιτικές συνθήκες, ό σκοπός του Δημητριάδη δέν 
πέτυχε τελειωτικά. Και ό Λιμπρίτης έξακολούθησεν αρ
κετά χρόνι’ ακόμη να πολιτεύεται στον Τύρναδο καί νά 
καταδυναστεύη τούς πολιτικούς αντιπάλους του.

Άπ’ αυτούς μονάχα ό μακαρίτης Γεώργιος Ρ ο- 
οόπουλος καί ό Πελοπίδας Ά γ γ ε λ ί- 
δ η ς, δικηγόροι κι οί δυό, ό πρώτος συνδεμένος πολύ 
στενά μέ τον Τύρναδο, γιατί ήταν γαμπρός του Σ τ α μ.
Λ ουλούλη, κι ό δεύτερος γέννημα θρέμμα Τυρναδί- 

της, άν καί πολλές φορές βγήκαν βουλευτές καί βρέθη
καν αντίθετοι τοΟ Λιμπρίτη, δέν ενοχλήθηκαν άπ’ αυτόν, 
είτε γιατί πολιτεύθηκαν στά χρόνια τής βενιζελικής παν
τοδυναμίας, είτε καί γιατί μέ τά εξαιρετικά προσόντα, 
πού είχε ό καθένας τους, κατώρθωναν καί αντενεργού
σαν άποτελεσματικά στά επιτελικά κομματικά σχέδιά του.

Εκείνος, πού ζημιώθηκε πιο πολύ κι’από τό Δημη
τριάδη καί από τό κόμμα του από την ανάμιξη τοΰ μα
καρίτη Λιμπρίτη στά πολιτικά πράγματα τής πατρίδας 
μου, ήταν ολόκληρος ό Τύρναδος, ό ζωντανός δηλαδή 
ανθρώπινος κόσμος του.

Καί στ’ αλήθεια! ’Άν κατωρθώθηκεν έξαιτίας τής 
δυνατής έπιδολής, πού έξασκοΰσεν ό στρατιωτικοπολι- 
τευτής αυτός στούς φίλους του πρωθυπουργούς εκείνων 
των χρόνων, στό θ. Δηλιγιάννη δηλαδή καί στό Γ. θ ε σ
τ ό κ η, νά γίνουν μερικά πράγματα γενικής ώφελιμότη- 
τας στήν πόλη μας άπ’ αυτόν, καθώς ήταν νά πούμε τό 
ξαναχτίσιμο τής γέφυρας τού Ξερια, πού είχε παρα- 
ουρθή ολόκληρη άπό τήν πλημμύρα τοΰ 1885 λ τό γκρέ
μισμα τοΰ άπαίσιου πύργου τοΰ παλιοΰ ώρολογιοΰ τής 
πόλης μας, τοΰ γειτονικού μ’ αυτόν τζαμιού καί των 
γύρω παλιών μαγαζιών καθώς καί τό υστερ’ άπ’ αυτό 
άνοιγμα τής σημερινής κεντρικής πλατείας τής μικρο- 
πολιτείας αυτής' άν ύποστη ριχτή καν άπ’ τό Λιμπρίτη με
ρικοί φτωχοί σπουδαστές Τυρναδΐτες καί διωρίστηκαν 
σέ δημόσιες θέσεις, είτε μπήκαν στις στρατιωτικές σχο
λές κάμποσοι άλλοι νέοι — όμολογουμένως μεγάλα καλά 
γιά τον τόπο μας — έγιναν δμως άπ’ τόν ίδιο καί κακά 
πολύ μεγάλα, πού κανένας ντόπιος πολιτευόμενος δέν 
έκαμε, οϋτε θά μποροΰσε νά κάμη ποτέ στον Τύρναδο.

Λίγο παραπάνω είδαμε τό πρώτο άπ’ αυτά τά με
γάλα κακά, πού δώρισε στήν πατρίδα μου ή ανάμιξη 
τοΰ Λιμπρίτη στά πολιτικά πράγματά της. Καί ήταν 
αυτό τό φούντωμα τοΰ κομματικού φανατισμού τών κα
τοίκων σέ βαθμό, πού δέν είχε φτάσει ποτέ ώς τότε καί 
βάσταξε ’ίσαμε, πού πέθανεν ό πολιτευόμενος αυτός 1 2.

Τό δεύτερο μεγάλο κακό, πού χρωστάει ό Τύρναδος 
στον ’ίδιο πολιτικό, είναι ό έξαιτίας τής πολιτικής του 
φοβερός ηθικός ξεπεσμός τών συνειδήσεων τών κατοί
κων τής άδικημένης αυτής θεσσαλικής μικροπολιτείας.

"Οταν οί Τυρναδΐτες βλέπανε τά χρόνια εκείνα σέ 
κάθε συνεδρίαση τοΰ πταισματοδικείου τής πόλης μας 
νά καταδικάζεται άδικα κάθε άντίθετος τοΰ Λιμπρίτη 
καί ν’ άθωώνεταν έπίσης άδικα κάθε λιμπριτικός" καί 
δταν μάθαιναν, πώς δόθηκε χάρη σέ βαρυποινίτες πα
τριώτες μας, γιατί οί συγγενείς τους δήλωσαν φιλία

1 Άπ’τήν πλημμΰρ’αυτή καταστράφηκαν τότε και τρεις 
συνοικίες τής πόλης μας.

2 Ή άγριότητα τοΰ φανατισμού αύτοΰ έφτασε στό ση
μείο, ώστε νά πυροδοληθή μέ γκρα ό μακαρίτης Λιμπρίτης 
στό πιό κεντρικό μέρος τής πόλης μας άπό ντόπιο δικηγόρο, 
μακαρίτη τώρα κι αυτόν.

Βρυότοπος: Ή Εκκλησία τοΰ χωρίου “Αγιος Κωνσταντίνος!

ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τύρναδος : Επιστροφή άπό τήν κοπιώδη καθημερινή έργασία
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Δελέρια : Μία αυλόπορτα μέ φόντο τά σπιτάκια τοΰ χωριού

ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Ραψάνη : Μία μεγαλοπρεπής κάτοψις τής ώραίας κωμοπόλεως

στον «καπετάνιο». "Οταν, ξαναλέω, έβλεπαν οι 
πατριώτες μου τέτοιες καί μεγαλύτερες άπ’ αυτές άλ
λες φαυλότητες νά γίνωνται στην πόλη μας έξαιτίας 
άπό την ύποστήριξη τοΰ δυνατού έκείνου κομματάρχη, 
ήταν φυσικό πολλοί άπ’ αυτούς κατατρεγμένοι είτε αδύ
ναμοι στον ηθικό χαρακτήρα, αφήνοντας κάθε ντροπή, 
νά έκφαυλισθοΰν τέλεια στην κοινωνική ζωή τους.

Τό τρίτο καί μεγαλύτερο απ’ τά δυό προηγούμενα 
κακά, πού προξένησε στον Τύρναβο ή ανάμιξη τοΰ Λιμ- 
πρίτη στά πολιτικά της πατρίδας μου, ήταν τό δικαιο
λογημένο αποτράβηγμα δλων των τοτινών πολιτικών 
φιντανιών άπό τον πολιτικό αγώνα.

Μέ τό άποτράδηγμα δμως αυτό επόμενο ήταν όχι 
μόνο νά χρονίση ή έλλειψη κάθε ντόπιου «ταγοΰ», 
πού μέ πόνο καί χωρίς υστεροβουλία νά φροντίζη μερό
νυχτα γιά τήν πρόοδο τής πατρίδας του, αλλά καί νά κο
πή άπ’ αυτή κάθε ελπίδα ν’ άποχτήση τέτοιους όδηγούς.

Κι έτσι ό Τύρναδος, μένοντας στήν πιό κρίσιμη κα
μπή τής μελλούμενης εξέλιξής του χωρίς κανένα προ
στάτη καί τέλεια ακαθοδήγητος, φυσικό ήταν νά μήν 
μπόρεση ν’ άντιδράση στόν κοινωνικό νόμο, πού λέει : 
«Ή γειτονιά μιανής μικροπολιτείας 
μέ μεγάλη, πού μαζί είναι καί δι
οικητική πρωτεύουσα έχει γι’ ά ν α - 
πόφευχτο επακολούθημα τή διαρ
ροή των εξελιγμένων πολιτών τής 
πρώτης πρός τή γειτονική πρωτεύ
ουσα». Μονάχα πού ή διαρροή αυτή τοΰ κάθε έξελι- 
γμένου Τυρναβίτη δέν έγινε μόνο πρός τή Λάρισα, άλλά 
καί πρός τό Βόλο καί πρός τή Θεσσαλονίκη, τόν Πειραιά 
καί τήν ’Αθήνα. Καί, αρχίζοντας άπό τό τέλος τοΰ πρώ
του είκοσιπεντάχρονου άπό τήν προσάρτηση τής Θεσσα
λίας, άποτελειώθηκε κατά τό τέλος τοΰ δεύτερου αύτοΰ 
χρονικού διαστήματος, χωρίς νά λιγοστέψη καθόλου ό 
πληθυσμός τής θεσσαλικής αυτής μικροπολιτείας. Γιατί 
τήν κάθε έκπατριζόμενη ντόπια οικογένεια τήν άντικα- 
τάσταινεν άμέσως άλλη άπό τά γύρω χωριά καί μάλι
στα άπό τή βλαχόφωνη Σ α μ α ρ ί ν α τής Μακε
δονίας.

Νά λοιπόν κι έν’ άκόμα μεγάλο κακό — τό τέταρτο 
αύτό — πού χρωστάει ό Τύρναδος στον ξένοι πολιτικό 
επιδρομέα του. Χωρίς νά τό θέλη ό θ. Λιμπρίτης, 
έσπρωξε τήν πατρίδα μου στό νά καταντήση σήμερα ένα 
μεγαλοχώρι....

VII.

”Αν ό Τύρναδος ήταν πιό τυχερός στά χρόνια τής 
προσάρτησής του στήν Ελλάδα καί βρισκόταν τότε μέ 
λίγους, άξιους δμως, ντόπιους όδηγούς, θά γλύτωνε δί
χως άλλο κι άπό τήν επιδρομή αυτή κι άπ’ τή διαρροή 
τών έξελιγμένων κατοίκων του, πού τόν έφερε στό ση
μερινό κατάντημά του. Κι άν αποφευγόταν αυτή ή διαρ
ροή στά πρώτα 25 — 30 χρόνια τής λευθεριάς του, θά 
μπορούσε άργότερα ό Τύρναδος, δταν στά 1912 ξεμά- 
κρηναν άπ’ αυτόν τά σύνορα τής χώρας μας καί ξανα- 
δρήκε τό παλιό του «χίντερλαντ», τήν έπαρχία 
δηλαδή τής ’Ελασσόνας, νά ξεπεταχτή ώς τά σήμερα 
σέ μιά, άν δχι άπό τις πιό μεγάλες, τουλάχιστο άπό τις 
πιό συμμορφωμένες στεριανές θεσσαλικές πόλεις καί νά 
ξαναδρή τήν παλαιά της άνθιση στό έμπόριο, στή βιο
μηχανία καί στήν παιδεία άκόμη. Ή έπαρχία τής ’Ελασ
σόνας καί δίπλα του κι άρκετά μεγάλη καί άνεκμετάλ-

— 340

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:38 EEST - 34.211.113.242



λευτη δλως διόλου ήταν τότε, θά μπορούσε δίχως άλλο 
νά τής γίνη ό Τύρναβος ή φυσική πρωτεύουσα της, απ’ 
δπου νά προμηθεύεται κι δπου νά βρίσκη τό κάθετι, που 
τής έλειπε, καθώς κι δπου νά συγκεντρώνη τό κάθε πε
ρίσσευμα των προϊόντων της. Καί τότες από τό διαμε- 
τακομιστικό εμπόριο μονάχα μέ τήν επαρχία αύτή θά 
μπορούσαν νά κερδίζουν πολλά κάθε χρόνο οί Τυρνα- 
δΐτες. Αν πάλι, ώδηγημένοι κατάλληλα, είχαν καί τήν 
πρόνοια, μεγαλώνοντας αμέσως μέ τό ξεμάκραιμα των 
συνόρων τή βιοτεχνία των βαμβακερών υφασμάτων τους 
καί συνταιριάζοντας την μέ τή ραφτική, θά μπορούσαν 
σήμερα νά ντύνουν δλη τήν έπαρχί’ αύτή κι’ έτσι νά ζοϋν 
τιολλές άπό τις τόσες άπορες τυρναβίτικες οικογένειες.

Τό ίδιο θά γινόταν καί μέ τήν ανάπτυξη δλων των 
άλλων βιοτεχνιών τού Τυρνάβου, τής βυρσοδεψίας του 
δηλαδή, τής μεταξοπαραγωγής καί τού σταμπαρίσμα- 
τος τών βαμβακερών ύφασμάτων του.

Καί σάν πετύχαινεν ή βιοτεχνική αύτή προσπάθεια 
τών κατοίκων του — όπως σίγουρα θά πετύχαινε —δέ θά 
άργοΰσεν ό Τύρναβος νά μεταβληθή σέ μικρό στήν αρχή 
καί κατόπι σέ μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο. Γιατί, 
όπως τρώγοντας έρχεται ή όρεξη στόν άνθρωπο, έτσι 
καί ή επιτυχία σ’ όλες αύτές τις βιοτεχνίες θάσπρωχνε 
δίχως άλλο τούς πατριώτες μου καί στή βιομηχανοποί
ηση τών άφθονων κουκουλιών καί σταφυλιών τους. Καί 
τότε, βρίσκοντας δουλειά καί πιο πολύ συμφέρον όλοι 
τους, κι άπ’ τον Τύρναβο δέ θά τό κουνούσαν καί πολ
λοί άπ’ αύτούς θάχαν ξεπεταχτή σέ πολυτάλαντους έρ- 
γοστασιάρχες καί μεγαλέμπορους καί ζήτημα πάλης 
τών τάξεων δέ θά παρουσιαζόταν, όπως παρουσιάστηκε 
στα τελευταία δέκα χρόνια, στή θεσσαλική αύτή μικρο- 
πολιτεία.....

Μά καί τό Ελληνικό σχολείο τής πατρίδας μου, άν 
βρισκόταν νοΰς όδηγητής άπό τό ξεσκλάβωμά της καί 
δώθε, εύκολο ήταν νά μεταβληθή άπό τά πρώτα κιόλας 
χρόνια σέ ήμιγυμνάσιο κι’αργότερα νά προβιβαστή σέ 
σωστό γυμνάσιο, πού νά συγκεντρώνη δλα τά παιδιά 
τής μεσιανής κοινωνικής τάξης δχι μόνο τού δήμου 
Τυρνάβου, άλλά καί τής επαρχίας Ελασσόνας, όπως 
αύτό γίνεται σήμερα άπό τό γυμνάσιο τής Τσαρίτσανης, 
αφού τό σχολειό αύτό πάντα συγκέντρωνε 150 καί περισ
σότερους μαθητές μονάχα άπό τό δήμο Τυρνάβου.

Τό πώς δλα τά παραπάνω μπορούσαν νά γίνουν στόν 
Τύρναβο, τό άποδείχνουν δλες σχεδόν οί τυρναβίτικες 
παροικίες, πού σχηματίστηκαν στή Λάρισα, στο Βόλο, 
στή Θεσσαλονίκη, στόν Πειραιά καί στήν ’Αθήνα, δπου 
άποτραβήχθηκαν μετά άπ’ τή διαρροή δλοι οί εξελιγμέ
νοι τότε πατριώτες μου. ’Όχι μόνο άφωμοιώθηκαν τέλεια 
μά τό άνώτερο γι’ αύτούς νέο κοινωνικό περιβάλλον, άλλα 
καί σέ μερικές άπ’ αύτές ξεχωρίζουν στο κάθετι άνάμεσα 
άπ’όλους τούς σημερινούς συγκάτοικοός των.

Μά καί στό στρατό καί στήν επιστήμη καί στή δημο- 
σιοϋπαλληλία δέ μένει πίσω ό Τύρναβος άπό καμμιά θεσ
σαλική άλλη πολιτεία. Φτάνει ν’ άναφέρω, άπ’ δσα θυμά
μαι, μερικά μονάχα ονόματα διαλεχτών στρατιωτικών 
Τυρναβιτών' καθώς τοΰ μέ τιμητική διαθεσιμότητα 
τιμημένου άπόστρατου τώρα στρατηγού Ξ ε ν. Ά ν τ ω- 
ν ι ά δ η, τών ύποστρατήγων Χρ. Καράσου καί Κ ω ν.
Τ ό τ σ ι ο υ, τών άντισυνταγματαρχών Μ α ρ γ. Ζαφει- 
ρ ι ά δ η καί Εύαγ. Χατζηφόρου καί τού λοχα
γού ιατρού I. Γ ουνιώτση. "Οσο γιά τούς δημόσιους 
υπαλλήλους καθώς καί επιστήμονες άρκετό μοΰ φαίνεται

Καρατζόλι : "Ενα χαρακτηριστικό σπίτι μέ δικό του ρυθμό

ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ραψάνη : Γενική άποψις τοΰ δενδροφυτευμένου χωρίου
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Καρατζόλι: Λίγα άπό τά χωρικά σπιτάκια τοΰ χωρίου

ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Τύρναβος : 'Ένα άπό τά πιό γραφικά δρομάκια της κωμοπόλεως

θάναι νά σημειώσω έδώ τον γνωστό καί στους Ευρωπαί
ους φιλολόγους καί γλωσσολόγους, άλλοτε εκπαιδευτικό 
σύμβουλο Άχιλ. Τζάρτζανο, τόν Ν. Μιχαη- 
λίδη, μικροβιολόγο καθηγητή τοΟ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, τόν αδερφό του I. Μιχαηλίδη, άλλοτε πρό
εδρο πρωτοδικών, τόν Ά θ. Μουλούλη, καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τόν πολυσπουδασμένο 
μακαρίτη Άνδρ. Ζάμπο, εισαγγελέα πρωτοδικών, 
τόν πρωτόδικη Ά γ α μ. Βασιλείου, τόν τμημα- 
τάρχη τοΰ ύπουργείου τής Έθν. Οικονομίας καί μετεκ
παιδευμένο στο Παρίσι, 1. Ζάρα, τό γυμνασιάρχη 
Χριστό φ. Φορόπουλο, τό νεαρότατο υφηγητή τής 
Νομικής τοΰ άθηναϊκοΰ Πανεπιστημίου Κ. Ρ ό κ κ α, τόν 
επιθεωρητή τών δημοτ. σχολείων Ν. ’Αρίδα, τούς κα
θηγητές τών Μαθηματικών Π. Κιλίμη, 1. Παπα- 
μιχαήλ καί Κ. Τσιμπλούλη.

Κοντά ατούς παραπάνω ό Τύρναβος έχει καί άλλους 
εξαιρετικούς έπιστήμονες γιατρούς, δικηγόρους καί μη
χανικούς, πού οί πιό πολλοί έχουν μετεκπαιδευθή στήν 
Ευρώπη, καθώς καί βιομήχανους καί εμπόρους, οί όποιοι 
τιμοΰν τήν πατρίδα τους.

'Ορίστε καί μερικά ονόματα: α') γιατρών. Λάμ
προς Λάμπρου, Άνδρ. Καράσος, Μ ι χ. 
Τ σ ι ο λ ά κ η ς, Ν ι κ. Λάμπρου, ’Ά γ γ. Κ ο ΰ- 
κ ο ς, Μ. Δ. Τ ό τ σ ι ο ς, β') δικηγόρων: Β α σ ί λ. 
Μουλούλης, Πελοπ. Άγγελίδης, Γεώρ. 
Χύμος, Πανταζής Δ. Μουλούλης (συμ
βολαιογράφος Λαρίσης), Σ τ έ φ. Δ. Καράσος (επί
σης) ,ΆΘ. Παπαγιάννης, Άστ. Δ α ο κ α λ ό
τι ο υ λ ο ς. γ') μηχανικών: θ ε ό δ. Ά ν τ. Σ α κ ελ
λά ρ ι ο ς, Κ ω ν σ τ. Τ ο ύ σ ι α ς, Κ. Έ μ μ α ν ο υ- 
ήλ, Ν. Β. Τσιμπλούλη ς, δ') καπνεμπόρων: Κ ω σ τ. 
Μουλούλης, Δανιήλ Εμμανουήλ, Κ. 
Δομενικιώτης, Βασίλ. Τούσιας, Σ ο φ. 
Κερμαμίδας καί ε') βιομηχάνων: Σ τ α μ. Δ ο- 
μ ε ν ι κ ώ της, άδελφοί Ν. Κατσάρου καί Ζήση 
Κ α τσάρου, Χρ. Άνδρεάδης, Π. ’Αλεξάν
δρου, άδελφοί Δ. Κ ο υ τ ι ά δ η, Άνδρ. Άνδρε
άδης κττ. κττ.

Αλλά καί τά αποτελέσματα τοΰ κοινωνικοΰ συλλό
γου «Άνάπλασις», πού ιδρύθηκε στον Τύρναβο στα 
1898 καί διατηρείται ίσαμε σήμερα, κι αυτά αποδείχνουν 
πώς ή θεσσαλική αυτή μικροπολιτεία, έχοντας τέτοια εξε
λιγμένα στοιχεία, σάν τά μέλη, πού διοίκησαν αυτόν τό 
σύλλογο, θά μποροΰσε νά ξεπεταχτή άπό τά 1913 ώς τά 
σήμερα σέ μιά άπό τις πιό πολιτισμένες θεσσαλικές πο
λιτείες.

Για νά τό άποδείξω αυτό, θά μοΰ έπιτραπή νά εξιστο
ρήσω τήν ίδρυση καί τή δράση τοΰ συλλόγου αύτοΰ στήν 
πρώτη περίοδό του, πού κατά τή γνώμη μου, είναι τό πιό 
φωτεινό σημείο τής ιστορίας τοΰ Τυρνάβου κατά τό 
πρώτο μετά άπ’ τήν Προσάρτηση είκοσιπεντάχρονο.

VI II.
"Οταν υστερ’ άπ’ τόν άτυχο γιά τήν Ελλάδα μας ελ

ληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897 ξαναγυρίσαμε στον Τύρ
ναβο τήν κατοπινή χρονιά, έτυχε τό προσωπικό καί τοΰ 
έλληνικοΰ καί τών δύο δημοτ. σχολείων τών άγοριών του 
ν’ άποτελεΐται κατά τά 9)10 άπό νέους, πού κανένας μας 
δέν ξεπερνοΰσε τά 25 χρόνια. Σχολάρχευε τότε ό μακα
ρίτης Κ. Μ ό ρ α λ η ς, άριστος φιλόλογος, κι ελληνο
διδάσκαλος ήταν διωρισμένος ό Κ. Άναστασό-
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ττ ο υ λ ο ς, άριστος kl αύτός επιστήμονας, ξενομερίτες 
καί οί δυό.

Ό πατριώτης μας σχολάρχης, μακαρίτης Άντ. Σακελ- 
λάριος καθώς κι1 ό ελληνοδιδάσκαλος Άντ. Ναός, αντί
θετοι τοΰ τότε βουλευτή Δημητριάδη, ήταν διωγμένοι άπό 
τόν Τύρναβο.

Κι ενώ εμείς οί ντόπιοι δασκάλοι δεν είχαμε που νά 
βάλουμε τότε τό κεφάλι μας καί πώς νά οικονομήσουμε 
τίς ανάγκες τών σπιτιών καί τών σχολείων μας, που ήταν 
κατάγυμνα άπό σκεύη καί όργανα' κι ενώ οί μητέρες 
καί οί γυναίκες μας δεν είχαν ούτε πλαστήρι, για 
νά πλάσουν μια πήτα, εμείς οί π α ι δ ο π λ ά - 
στες αποφασίσαμε ν' άναπλάσουμε κοινωνικά 
τόν Τύρναβο! Καί, χωρίς ούτε μιά λέξη γραφτή νά σύ
ρουμε είτε για τούς σκοπούς μας, είτε για τα μέσα τής 
επιτυχίας των, ή νά τυπώσουμε καταστατικά καί νά προ- 
βοΰμε σ’ εκλογές διοικητικών συμβούλων, ιδρύσαμε τό 
σύλλογο τής «Ά ναπλάσεως» προφορικά καί 
«βλέποντας καί κάνοντας»! Ώρίσαμε 
μο.νάχα μηνιάτικη συνδρομή τοΰ κάθε μέλους μία δραχμή 
κι επιτάξαμε γιά πρόεδρο τό γιατρό Μ. Τσολιά- 
κ η, πρόεδρο τότε καί τής Κοινότητας, καί γενικό γραμ
ματέα καί ταμία μαζί τόν υποφαινόμενο.

’Έτσι συγκροτημένος ό σύλλογος αυτός, έκαμε την 
«πρώτη έμφάνισή του» ένα φθινοπωριάτικο 
πρωινό τοΰ 1898 μετά άπό τή Λειτουργία, δίνοντας διά
λεξη τοΰ σχολάρχη Κ. Μόραλη «περί τοΰ Μ. Κων
σταντίνου» στο διδαχτήριο τοΰ Α' δημοτ. σχολείου 
τών άγοριών.

Ή έπιτυχία τής διαλέξεως αυτής ήταν μοναδική. Καί 
τά αίτιά της δύο: Ή μεγάλη τών συμπολιτών μου περι
έργεια πρώτα καί ϋστερα ή Ύπερκαθαρεύουσα 
τοΰ όμιλητή! Ή αρχαιοπρεπή αύτή γλώσσα καί τά δυσα
νάλογα προς τήν άντιληπτικότητα τοΰ άκροατηρίου 
ύψηλά νοήματα τοΰ μακαρίτη φίλου μου βάσταξαν μιά 
δλόκληρη ώρα τούς πατριώτες μου άκροατές του στή 
θέση τής πιο βαθειάς προσοχής. Τούς έκαμαν νά ξεσπά
σουν μέ τό τέλος τοΰ λόγου του σέ άκράτητα χειροκρο
τήματα καί ν’ άνάψουν τόν ενθουσιασμό τους καί γιά τόν 
όμιλητή καί γιά τούς ιδρυτές τής «Άναπλάσεως».

Ένδειχτικά τοΰ ενθουσιασμού αύτοΰ ήταν καί τά συγ
χαρητήρια, πού δέχτηκα κι εγώ εκείνη τήν ημέρα γιά 
λογαριασμό τοΰ όμιλητή καί σαν ένας άπό τούς ιδρυτές 
τοΰ συλλόγου. Πηγαίνοντας άμέσως μετά άπό τή διάλεξη 
αύτή σ’ έν’ άπ’ τά δυό φαρμακεία τής πόλης μας, γιά νά 
έκτελέσω μιά γιατρική συνταγή, άφοΰ δέχτηκα τά συγ
χαρητήρια τοΰ συμπολίτη μου φαρμακοποιού — όχι επι
στήμονα, άλλ’ άπό τούς πραχτικούς, πού άφωμοιώθηκαν 
μετά άπό τήν Προσάρτηση—τόν ακόυσα νά λέγη : «’Έξο
χος ό λόγος τοΰ σχολάρχη μας, κύρ Δημουστένη. Καί 
πάλι δέν καταλάβαινα κιόλας τά λόγια του....!»

"Αν ή διάλεξη αύτή καθώς καί οί άλλες 3 — 4, πού 
ακολούθησαν τήν πρώτη καί δόθηκαν άπό τόν ελληνοδι
δάσκαλο τότε Άναστασόπουλο, τόν πρόεδρο καί 
τό γενικό γραμματέα τοΰ συλλόγου, ήταν ό πρόλογος 
τής μελλούμενης έπιτυχίας του, ή άρχή τής έκκλησιαστι- 
κής χορωδίας καί τοΰ κηρύγματος χρησίμεψε γιά στέ
ριωμά του.

Κι ήταν έπόμενο μέ τό δεύτερο μέσο νά στεριώση ό 
σύλλογός μας, γιατί τόσο ή χορωδία δσο καί ή έξήγηση 
τοΰ Ευαγγελίου άνταποκρίνονταν στις τοτινές ψυχικές 
άνάγκες τών συμπατριωτών μου. Καί νά γιατί!

Τσαϊρλί : Άπασχόλησις μέ τήν τακτοποίηση τών προβάτων

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τσαϊρλί: Κεντρική πλατεία τοΰ χωρίου κέντρον συναντήσεως
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Δελέρια: Μία κατάφυτη καί γραφική συνοικία τοΰ χωριού

ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ

Τόρναδος : Ό άρχαιολ. Δημητριάδης μετά των οικείων του

Μέ δλη τήν τραγική περιπέτεια, πού είχαμε τήν προη
γούμενη χρονιά άπ’ τήν καταστροφή δλης τής κινητής 
περιουσίας μας καί πολλοί από τά βάσανα τής προσφυ
γιάς στά σχολεία τής ’Αθήνας, τής Χαλκίδας καί τοΰ Βό
λου, ωστόσο γυρίσαμε στον Τύρναδό μας κάπως εξελιγ
μένοι κοινωνικά καί γι’ αύτό μέ πιό πολλές απαιτήσεις 
έκπολιτιστικές.

Δέ θά ξεχάσω ποτέ, πώς αμέσως μέ τό γυρισμό μας 
αυτόν άρχισαν νά καθιερώνωνται στήν πόλη μας οί σουα- 
ρέδες, δπου δμως ό καθένας προσκαλεσμένος έπρεπε νά 
φέρνη μαζί καί τήν καρέκλα του! Τότε γενικεύθηκαν καί 
δλ’ οί τοτινοί ευρωπαϊκοί χοροί καί οί πολύφωνες καντά
δες, συνωδευμένες από βιολιά, μαντολίνα καί κιθάρες 
κ ά.τ.π.

"Υστερ’ από τέτοια εκπολιτιστική εξέλιξη φυσικό ήταν 
νά μή ευχαριστούνται τότε οί πατριώτες μου μέ μόνη τή 
ρινόφωνη ψαλμωδία των ντόπιων ψαλτάδων, ούτε καί μέ 
τήν όλιγοκοσμία των 12 εκκλησιών τους. Χωρίς νά τό φα
νερώνουν, ζητούσαν από μέσα τους κάτι, σάν άπ’ αύτά, 
πού είχαν δεΐ, κ’ είχαν ακούσει δταν εκκλησιάζονταν στήν 
Ά θ ή ν α. Καί φαίνεται, πώς τά βρήκεν ή ψυχή τους 
αύτά τά παραπανιστά «κάτι» μιά Κυριακή άπ’ τό 
σύλλογο τής «Ά ναπλάσεως», πού τούς τά παρου- 
σίασεν δλους διόλου άνεπάντεχα.

Γιατί, δταν υστερ’άπό πολήμερη γύμναση τών μαθη
τών τών 2 άνώτερων τάξεων τών δημοτ. σχολείων τών 
άγοριών στή δίφωνη Λειτουργία τοΰ I. Σακελλαρίδη άπό 
τούς συναδέλφους μου, Άστέριο Γουνιτσι- 
ώ τ η καί Δ η μ. Ά ξ ε ν ί δ η καθώς κι άπ’ τόν υποφαι
νόμενο' κι δταν μετά άπό τήν προφορική άπ’ δλους τούς 
δασκάλους τής πόλης μας κι άπ’ τούς μαθητές τους υπο
βλητική πρόσκληση τών κατοίκων: «Νάρθετε αύριο στήν 
Άγια Φανερωμένη, θά ίδήτε καί θ’ άκούστε κάτι, πού θά 
σάς άρέση». 'Όταν, ξαναλέω, υστερ’ άπ’ δλ’ αύτά βρέθη
καν οί πατριώτες μου μαζεμένοι δλοι σχεδόν, άντρες καί 
γυναίκες, στήν πιό κεντρική, τήν πιό εύρύχωρη καί άρ- 
κετά μεγαλόπρεπη εκκλησία τής πόλης τους καί μετά 
άπ’ τό « Δ ο ξ α σ τ ι κ ό αίνο» ήρθεν ή σειρά τής 
«Δοξολογίας» κι αύτοί άντί άπό τούς συνηθισμέ
νους ψάλτες καί τή ρινόφωνη μονοφωνία τους άκουσαν νά 
ψέλνεται καλλίφωνα ετούτος ό ύμνος σέ διφωνία κι άπό 
μικρούς μαθητές, ξαφνιάστηκαν δλοι τους κι άρχισαν νά 
δείχνουν τήν εύχαρίστησή τους.

Τό ξάφνισμα καί ή εύχαρίστησή τους αυτή μεγάλω
σαν, δταν άντιλήφτηκαν, πώς ή μαθητική εκείνη χορωδία 
έξακολουθοΰσε νά ψέλνη κι δλους τούς κατοπινούς εκ
κλησιαστικούς ΰμνους καί τόν βασιλικό πολυχρονισμό 
μαζί. Μεγάλωσαν δμως πιό πολύ καί τά δυό αύτά συναι
σθήματα τών έκκλησιαζομένων εκεί τότε συμπατριωτών 
μου, δταν μετά τήν άνάγνωση τοΰ Εύαγγελίου άπ’ τόν ιε
ρέα, άνεβαίνοντας ό υποφαινόμενος στό Δεσποτικό, άρ
χισα νά τούς εξηγώ προφορικά σέ γλώσσ’ απλή καί μέ 
νοήματ’ άνάλογα πρός τήν άντίληψη τών άκροατών μου 
τήν εύαγγελική περικοπή, πού είχε διαβαστή λίγο πρω- 
τύτερ’ άπ’ τόν ιερέα.

Δέν μπορώ νά διισχυριστώ, πώς δλ’ οί ακροατές μου 
ένθουσιάσθηκαν άπ’ τό κήρυγμά μου εκείνο, γιατί ούτε 
ρήτορας, οϋτε θεολόγος στάθηκα ποτές μου. Τό πώς, 
δμως κατευχαρίστησεν δλους τούς άκροατές μου ό νεω
τερισμός τής Κυριακής εκείνης, ήταν ολοφάνερο στά πρό
σωπά τους.
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Τό ξάφνισμα καθώς καί ή ευχαρίστηση του έκκλησιά- 
σματος δέ σταμάτησεν ίσαμε δώ. Μεγαλώνοντας λίγο - 
λίγο, έξακολούθησαν έτσι, ώσπου τέλειωσεν ή Λειτουρ
γία κι δλος ό συναγμένος εκεί κόσμος άκουγε κι έβλε
πε, πώς καί τό Χερουβικό καί τό Κοινωνικό 
κι’ όλ’ οί άλλοι άνάμεσ’ άπ’ αυτούς λειτουργικοί ύμνοι 
ψέλνονταν εξακολουθητικά καί πάντα γλυκόφωνα άπό 
τούς ίδιους μαθητές.

Γιά τοΰτο κι δταν μετά τό τέλος τής Λειτουργίας δη- 
λώθηκεν άπό τον υποφαινόμενο στους έκκλησιαζομένους, 
πώς αυτό, πού είχε γίνει εκείνη την ή μέρα, ήταν αποφα
σισμένο άπ’ τό «Σύλλογο», νά γίνεται κάθε Κυ
ριακή στην ’ίδια εκκλησία, λίγο έλειψε νά χειροκρότηση 
καί νά ζητωκραυγάση δλο εκείνο τό εκκλησίασμα.

Τό μπάσιμο τής μαθητικής χορωδίας στην κυριακά
τικη Λειτουργία καθώς καί ή ταχτική την ’ίδια μέρα εξή
γηση τού Εύαγγελίου άλλοτε άπό μένα κι άλλοτε άπό 
,το συνάδερφό μου, Άστέριο Γουνιτσιώτη — έν’ άπ’ τά 
πιό δραστήρια μέλη του «Συλλόγου, πού στις βαθυστό
χαστες υποδείξεις καί συμβουλές του πολλά χρωστάει 
κα'ι ή «Ά ν ά π λ α σ ι ς» καί ό Τύρναβος — δχι μόνο 
στέριωσαν τό Σύλλογό μας, άλλά είχαν κι έτοΰτο τό 
καλό γι’ αύτόν καί γιά τήν πόλη μας. Τράβηξαν δηλαδή 
πολλούς πατριώτες μου στην εκκλησία κι αύξησαν καί 
τά μέλη — έπομένως καί τά έσοδα — τοΰ Συλλόγου μας.

Τό δυνάμωμ’ άπό τδνα μέρος των οικονομικών τοΰ 
Συλλόγου μας κι’ άπ’ τάλλο ή επιτυχία τών « έ π ι χει
ρ ή σ ε ώ ν » του επίτρεψε σ’ αυτούς, πού τόν διεύθυναν, 
ν’άνακατευτοΰν στό μεταξύ καί σ’άλλες εκπολιτιστικές 
ενέργειες, μικρότερης σημασίας άπ’ τις προηγούμενες, 
πάντα δμως ώφέλιμες κι αύτές γιά τούς σκοπούς τής 
«Ά ναπλάσεως».

’Έτσι λίγους μήνες ύστερ’ άπό τήν κατάρτιση τής μα
θητικής χορωδίας καί τήν καθιέρωση τοΰ ταχτικοΰ κηρύ
γματος μ’ ενέργειες κι’ έξοδα τοΰ «Συλλόγου» ιδρύθηκε 
στον Τύρναβο καί γυμναστήριο μέσα σ’ ευρύχωρο 
καί κεντρικό οικόπεδο. Σ’ αύτό, άφοΰ στήθηκαν άρκετά 
μονόζυγα καί δίζυγα καί ισοπεδώθηκε τό έδαφος, άρχισε 
νά μαζεύεται κάθε άπόγεμα τις καθημερινές καί ολοή
μερα τις Κυριακές καί τις γιορτές όλ’ ή έφηβη τυρναβί- 
τικη νεολαία καί νά γυμνάζεται στό τρέξιμο, στό πήδημα 
καί στό λιθάρι καί νά τοιμάζεται μέ τήν οδηγία γυμνα
στικών δημοδιδασκάλων τής πόλης μας γιά μελλούμε
νους γυμναστικούς άγώνες.

Κατόπιν άπ’ τό γυμναστήριο άνοιξε καί ή κοινοτική 
βιβλιοθήκη μας, άφοΰ πρώτα ταχτοποιήθηκε καί πλου
τίστηκε μέ νέα βιβλία καθώς καί μέ τή δωρεά όλόκλη- 
ρης τής μαρασλειακής βιβλιοθήκης άπό μέρους τοΰ ίδιου 
ιδρυτή, μακαρίτη Γρηγορίου Μαρασλή, πού 
συνόδεψε τή δωρεά του μέ ιδιόχειρο γράμμα του, σταλ
μένο άπ’ τήν ’Οδησσό πρός τόν γενικό γραμματέα τής 
«Ά ναπλάσεως» καί υπογραμμένο : «ταπει
νότατος δοΰλός σας Γ ρηγ. Μαρασλής»!

Άπό τήν κατοπινή άνοιξη ·μ’ ενέργειες τοΰ Συλλόγου 
καθιερώθηκαν κάθε Κυριακή πότε μέσα στό γυμναστή
ριο, πότε κι έξω άπ’ τήν πόλη άθλητικοί άγώνες, δπου 
εξόν άπό τούς ταχτικούς έπισκέφτες τοΰ γυμναστηρίου 
μας λάβαιναν μέρος κι’ άλλοι νέοι εργατικοί. Μέ τούς 
άγώνες αύτούς καταργήθηκε τό άπαίσιο « τ ό μ π λ ο ».

Στό μεταξύ οί διαλέξεις τοΰ Συλλόγου δχι μόνο εξα
κολουθούσαν κάθε κυριακάτικο πρωινό μετά τή λειτουρ
γία, άλλά σιγά - σιγά βρήκαν καί τήν πρεπούμενη κατεύ

Τύρναβος : ‘Ένα όμορφο σπιτάκι εις τήν συνοικία «Καραβάκι»

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Τύρναβος : Τύποι μικροαστών μέ τήν παλαιάν ενδυμασίαν
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Τύρναδος : Τό στάλιασμα των προβάτων κοντά στή γέφυρα

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΑ ΣΠΙΤΙΑ

Μουσαλάρι: Χαρακτηριστικό σπίτι, στή στέγη φωλεά λελεκιών

θυνσή τους. Γιατί μέ τον καιρό έγιναν πιο πραχτικές καί 
περιστρέφονταν σέ ζητήματα άμεσης τοπικής ωφελιμό
τητας. 'Ορίστε καί μερικά άπό τα θέματα των διαλέξεων 
αυτών, πού θυμάμαι: «Πώς μπορούμε να προλάβουμε τό 
ξύνισμα τών κρασιών μας;» «Μπορούμε νά τοιμάζουμε 
μικροσκοπημένο κουκουλόσπορο στον Τΰρναβο;» «Πώς 
πολεμιέται ό δαυλίτης τοΰ σταριού;» «Ό περονόσπορος 
καί τό ράντισμα τών άμπελιών μας». «Ή αλληλασφάλεια 
γιά τις ζημίες άπ’ τό χαλάζι». «Πώς πολεμούνται οί θέρ
μες ;» κτλ. κτλ.».

Γιά τέτοιου είδους διαλέξεις, δταν δέν έφταναν τά 
φώτα τών ντόπιων «διαφωτιστών», προσκαλιόν- 
ταν άπό τή Λάρισα ειδικοί καθηγητές τού Διδασκαλείου 
καί τής Γεωργικής σχολής.

Τό ίδιο έγινε καί μέ τό ιερό κήρυγμα. Μ’ ενέργεια 
καί δαπάνη τού Συλλόγου ήρθαν προσκαλεσμένοι στόν 
Τΰρναβο δυό άπό τούς καλύτερους τότε κήρυκες του 
θείου λόγου, ό αίδ. άρχιμανδρίτης Π. Δουληγέρης 
καί ό πανελλήνια ξακουσμένος Μ ι χ. Γαλανός. Ό 
πρώτος έκαμε δυο κηρύγματα, ένα υπαίθριο στήν κεν
τρική πλατεία τής πόλης μας κι ένα μέσα στήν εκκλη
σία τοΰ Άγιου Δη μητριού τήν ώρα τής Λειτουργίας.

Ό δεύτερος, φιλοξενούμενος στο σπίτι μέλους τού 
Συλλόγου 8 ήμέρες στή σειρά, μάς μιλούσε κάθε άπό- 
γεμα μετά άπ’ τό σχόλασμα τής έργατιάς μέσα στήν κεν
τρική έκκλησία τής Αγίας Φανερωμένης. Είναι περιττό 
νά πώ, πώς οί δ μιλιές καί τών δύο αυτών θεολόγων ήταν 
άπ’ τις πιο πετυχεμένες, πού άκουσαν οί πατριώτες μου.

'Όλες οί παραπάνω ένέργειες τών «Ά ναπλαστι
κών» δυνάμωσαν τή θέση τους στή συνείδηση τών Τυρ- 
ναβιτών. "Ομως έκεΐνο, πού κορύφωσε τήν έκτίμηση δλης 
τής πόλης μας στο διοικητικό συμβούλιο τής «Ά ν α
πλά σ ε ω ς, ήταν ή ίδρυση άπ’ αύτό καί μουσικής 
μ π ά ν τ α ς, μικρής στήν άρχή καί μέ διευθυντή τό μα
καρίτη Ίω. Σαρέα, συνταξιούχο τότε στρατιωτικό μου
σικό, μεγάλης κατόπιν — μέ 20 πνευστά όργανα — καί μέ 
διευθυντή τό μακαρίτη Μιχάλη Λεβέντη.

Γιά ν’ άποτελειωθή αύτό τό θαύμα — γιά τό Τύρναβο 
βέβαια — ό καθένας φαντάζεται τί κόπος καί πόση ύπο- 
μονή κι επιμονή χρειάστηκεν άπό μέρος τών δημιουρ
γών αϋτοΰ. Είναι δμως άλήθεια, πώς καί πολύ άκριβά 
ξεπληρώθηκεν ή μεγάλη αύτή εκπολιτιστική προσπάθειά 
τους άπό τούς συμπολίτας τους.

"Οταν μιά πρωτοχρονιάτικη αυγή χωρίς καμμιά 
προειδοποίηση άρχισε πρώτη φορά, γυρίζοντας τούς δρό
μους τής μικροπολιτείας μας ή μπάντα αύτή, νά παια- 
νίζη τό « έ ω θ ι ν ό », οί άναγνώστές μου πρέπει νά πι
στέψουν, πώς οί Τυρναβΐτες κόντεψαν νά τρελλαθοΰν άπό 
τόν ενθουσιασμό τους.

"Ολοι, μεγάλοι καί μικροί, άντρες καί γυναίκες, πε- 
τάχτηκαν ξαφνιασμένοι μέ τά νυχτικά τους στά παρά
θυρα καί στις εξώπορτες τών σπιτιών τους κι άπό κεΐ, 
χειροκροτώντας καί ζητωκραυγάζοντας, συνώδεψαν μέ 
ευχές κι εύλογίες γιά τό «Σύλλογο» καί τούς άνθρώπους 
του τό άνεπάντεχο πρωινό έκεΐνο πέρασμα τής μπάντας. 
Ό ίδιος ενθουσιασμός καί οί ίδιες ευχές έπαναλήφτηκαν 
κι δταν λίγο αργότερα ή ίδια μπάντα, καλύτερα τώρα 
καταρτισμένη, έπαιξε πρώτη φορά στήν πλατεία τής πό
λης μας κομμάτια άπό τήν Τ ρ α 6 ι ά τ α, τό Ρ ι γ ο- 
λέτο, τή Λουκία καί τό Φ ά ο υ σ τ !

Άπό τότε πιά ό άγώνας τών «Αναπλαστι
κών» φάνηκε, πώς κερδήθηκε πέρα γιά πέρα. Ό σύλ-
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λογός τους, άφοΰ περίλαβε στα μέλη του καί μεροκαμα- 
τιάρηδες ακόμα, κατόρθωσε μέ τήν ταχτική κάθε Κυ
ριακή εκκλησιαστική χορωδία καί τήν εξήγηση τοΰ Ευ
αγγελίου, μέ τις ταχτικές κάθε γιορτή καί Κυριακή δια- 
φωτιστικές διαλέξεις του, μέ τις μουσικές συναυλίες τό 
άπόγεμα κάθε γιορτής, μέ τό ανοιχτό γυμναστήριο καί 
τήν ανοιχτή κοινοτική βιβλιοθήκη νά παρουσιάση τον 
Τύρναβο, σά μιά άπό χρόνια πολιτισμένη πολιτεία, πού 
νά τήν καμαρώνουν οί κάτοικοί του καί νά τή ζηλεύουν 
οί ξένοι.

Κοντά σ’ αυτό, τό γενικότερο, είχε κι έτοΰτο, τό πιό 
μερικό, επίσης όμως μεγάλο καλό ή επιτυχία τής «Ά ν α
πλά σ ε ω ς ». Μαζί μέ τό άνέβασμα τής στάθμης τοΰ 
πολιτισμού ολόκληρης τής μικροπολιτείας αυτής κατωρ- 
θώθηκεν άπ’τήν «’Ανάπλαση» ν’άνεβαστή στή συν
είδηση των κατοίκων της καί ή εκτίμηση στους δημοδι
δασκάλους της. Καί σέ τέτοιο βαθμό, πού όλοι τους οί 
ανύπαντροι ώς τότε νά καλοπαντρευτούν καί οί πιό πολ
λοί άπ’ αυτούς νά πάρουν προίκες μεγαλύτερες άπ’ αυ
τές, πού έπαιρναν οί επιστήμονες!

Γ ~ ·
; · ν^ό.λ.. ; ή ·.

Τύρναδος : Ή πλατεία τής κωμοπόλεως μέ φόντο τόν ’Όλυμπον

IX.

‘Ύστερ’ άπό τά παραπάνω φωτεινά άποτελέσματα, 
πού είχε γιά τόν Τύρναβο ή επίδραση στούς κατοίκους 
του μιανής όλως διόλου άμελέτητης ένέργειας λίγων 
νέων του χωρίς πρωτυτερινό κύρος, ποιος μπορεί ν’ άμ- 
Φισβητήση, πώς θάταν διαφορετική ή όψη τής θεσσαλικής 
αυτής μικροπολιτείας, άν εύτυχοΰσε νάχη άπ’ τόν καιρό 
τής λευθεριας της 2 — 3 μυαλωμένους, μορφωμένους καί 
μέ κύρος οδηγούς; Τό «δούλειον όμως ήμαρ» 
κοντά στάλλα τά μεγάλα κακά, πού έχει γιά τούς σκλα
βωμένους πολύχρονα, έχει κι αυτό: Μέ τό κόψιμο τοΰ 
κάθε ψηλότερα σηκωμένου κεφαλιοΰ των σκλαβωμένων 
άπό μέρος των σκλαβωτών καί τό γενικό των κεφαλιών 
ίσοπέδωμα ν’ άφήνη πίσω του, πάντα τή λειψαν
δρία, τή γεννήτρα πολλών κακών τής νεότερης Ελλά
δας μας....

’Έτσι άντιλήφτηκα κι έτσι μπόρεσα νά εξηγήσω τήν 
ιστορία τοΰ Τυρνάβου κατά τά πρώτα 25 χρόνια τής λευ- 
θεριας του, όπου έτυχε νά τήν παρακολουθήσω άπό κον
τά, σάν πολίτης καί δάσκαλός του βήμα προς βήμα.

Ξεπατρισμένος άπό τό 1906 ίσαμε σήμερ’ άπ’ αυτόν 
γιά λόγους βιοπάλης, δέν είμαι δυστυχώς σέ θέση νά 
ξιστορήσω έγκυρα τό τί έγινε καί γιατί νά γίνη έτσι πα
ραπέρα στήν άγαπημένη μου πατρίδα.

'Ωστόσο οί άναγνώστες μου, κρίνοντας άπό τά στοι
χεία, πού προσπάθησα νά συγκεντρώσω παραπάνω, μπο
ρούν όχι μόνο τήν ιστορία τής κατοπινής 25ετίας, άλλα 
καί τά αίτιά της, άκόμη καί τό μέλλον τής θεσσαλικής 
αυτής μικροπολιτείας, νά μαντέψουν μ’ επιτυχία....

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΠΥΡΓΟΙ

Τσαϊρλί : 'Ένας παλαιός πύργος στή μέση τοΰ χωριού
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