
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ
Έ,κ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Έσπούδασεν εις τό έν Άβήναις Πανεπιστή- 
μιον τά γεωπονικά καί ειτα συνεπληρωσε τάς σπουδάς του έν Ευρώπη. 
Τυγχάνει έκ τών άριστων καθηγητών τής ’Ανώτατης Γεωπονικής Σχο
λής καί υπηρετεί ήδη εις τό έν Θεσσαλονίκη Ποςνεπιστημιον. Διετέλεσε 
μέλος τής Εφορείας καί των Α' καί Β' Διοικ. Συιμδουλίων τής Εταιρείας 
■καί είναι έ’Κ τών έπιλέκτων συνεργατών τοΟ Δελτίου «θεσσαλικά Χρονικά».

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΞΕΝΙΔΟΥ
Ένεννήθπ έν Τυρνάδω τώ 
1863. Έσπούδασεν εις το 
έν θεσ)νίκη Διδασκαλ. καί 
διωρίσθη εις τό Χατζηαν- 
τώνειον ΠαρθενοΓγωγεΐον 
δ ιδασκάλ ισσα, μέχ ρ ι τοϋ 
1895. Έδώρισε 30 χ. δρχ. 
προς κατασκευήν του τρού
λου του έν Τυρνάδω *Αγ. 
Ίωάννου. Άπέθ. τώ 1930.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΟΣ
Έγεννήθη εις Δαμάσι τής 
Έλασσώνος τώ 1870. Έ- 
σπούδασε φιλόλογος καί έ- 
δίδαξεν έν Τυρνάδω καί ει- 
τα εις διαφόρ. πόλ.τής Θεσ
σαλίας ώς σχολάρχ. καί ώς 
καθηγ. Τώ 1925 προήχθη 
εις ιΓυ.μνασιάρχ. ύπηρετή- 
σας μέχρι τοϋ 1933 εις τό 
έν Τσαριτσάνη 'Γυμνάσιον.

ΧΡΙΣΤ. ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω. Έ- 
σπούδασε τήν Φιλολογίαν 
καί υπηρετεί ήδη ώς Γυμνα- 
Οιάρχ. εις τό έν Κυθήροις 
Γυμνάσιον. Τώ 1915 είσήλ- 
θεν εις τόν Ούλαμόν Εφέ
δρων Άξ)κών έξελθών ιμέ 
τόν βαθμόν του άνθυπο- 
λοχαγοϋ καί άφυπηρετή- 
όας ιμέ τόν του λοχαγοϋ.

ΑΘΑΜΑΣΙΟΥ ΜΟΥΛΟΥΛΗ

Β'.-Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ

Ό Τύρναδος, πρωτεύουσα τής ομωνύμου επαρχίας, 
αποτελεί σήμερον ίδιαν Κοινότητα. Πρό τοΰ 1912 ήτο 
πρωτεύουσα τοΰ τέως Δήμου Τυρνάδου, ό όποιος περιε- 
λάμδανε τήν ϋπό τοΰ Πηνειοΰ χωριζομένην άπό τόν κάμ
πον τής Λαρίσης πεδινήν έκτασιν τής έπαρχίας, εις τήν 
όποιαν ΰπήγοντο καί οι ορεινοί Δήμοι Όλύμπου καί 
Γ όννων.

Ό πληθυσμός τοΰ Τυρνάδου κατά τήν άπογραφήντοΰ 
1928 άνήρχετο είς 7198 κατοίκους, μαζί δμως μέ τούς 
παραχειμάζοντας 1000 — 1500 Κουτσοδλάχους, ό πληθυ
σμός σήμερον ύπολογίζεται μεταξύ 9 καί 10.000.

Ό τέως Δήμος περιελάμδανε καί τούς εξής μεγά
λους συνοικισμούς καί χωρία, τά πλεΐστα τών οποίων 
ξέρουν τουρκικά ονόματα, μετωνομάσθησαν δε τελευ
ταίως: Καζακλάρι (Άμπελών) 3156 κατ., Τσαϊρλί (Βρυ- 
ότοπος) 496, Τατάρι (Φαλάνη) 1261, Όρμάν - Τσιφλίκι 
(Δασοχώρι) 110, Γιάννουλη 133, Δένδρα - Ντουρσανάδες 
(Δένδρα) 256, Τσιαταλάρι (Πλατανούλι) 295, Όκτσιλάρι 
('Αγία Σοφία) 155, Καρατζόλι (Άργυροπούλι) 1178, 
Λυγαριά 27, Γκριτζόδαλι (Βοτανοχώρι) 34, Δελέρια 501, 
Έδρενόζι 110, Κουτάφι 317 (τά τρία τελευταία ϋπό τήν 
κοινήν ονομασίαν Δελέρια, έπειδή αποτελούν συνοικι
σμούς ένός καί του αύτοΰ χωρίου), Μουσαλάρι (Ρο
διά) 673.

Έκτος τοΰ Τυρνάδου, τοΰ Ταταριοΰ, τών Δένδρων - 
Δουρσανάδων καί Τσαταλαριοΰ τά άλλα χωρία έκατοι- 
κοΰντο άπό Τούρκους, τούς όποιους αντικατέστησαν άγο- 
ράσαντες τούς άγρούς καί λοιπήν ακίνητον περιουσίαν 
των "Ελληνες άπό διάφορα μέρη: Είς τό Καζακλάρι 
Μωραΐτες (Αρκάδες), Μακεδόνες,Ήπειρώται καί ’Ολύμ
πιοι. Είς τό Τσαϊρλί Μακεδόνες καί Ήπειρώται, είς τά 
Δελέρια καί Μουσουλάρι ’Ολύμπιοι καί άπό άλλα 
μέρη. Είς ολα τά χωριά έγκατεστάθησαν καί Κουτσό- 
δλαχοι, σποραδικώς δέ καί πρόσφυγες, κυρίως είς Γκρι- 
τζόδαλι, ή δέ Γιάννουλη κατοικεΐται μόνον άπό πρόσ
φυγας.

’Επί Τουρκοκρατίας καί μέχρι τής προσαρτήσεως είς 
τόν Τύρναδον ύφίστατο Κοινότης, ή όποια προεδρεύετο 
κατά καιρούς καί άπό τόν Μητροπολίτην Λαρίσης. Τά 
έσοδά της προήρχοντο κυρίως άπό τήν διαχείρισιν τών 
κτημάτων τών εκκλησιών Προφήτου Ήλία καί Άγιου 
Αθανασίου, τής Άγιας Παρασκευής καί τοΰ Άγιου Νι
κολάου Βλάχων, καί άπό τά έσοδα τών δίσκων δλων τών 
άλλων εκκλησιών. Διετίθεντο δέ διά τήν συντήρησιν τών 
δύο δημοτικών σχολείων καί τής Ελληνικής Σχολής 
Τυρνάδου, διά τήν συντήρησιν τών έκκλησιών, τήν πλη
ρωμήν φόρων τών πτωχών καί διά πατριωτικούς σκο
πούς. Μεγάλα ποσά διέθεσεν ή Κοινότης Τυρνάδου κατά 
τάς θεσσαλικάς έπαναστάσεις καί ιδίως τοΰ 1878. Διό
ριζε τούς ιερείς καί επιτρόπους τών έκκλησιών καί είχε 
τόν έλεγχον τής διαχειρίσεώς των. Τά πρακτικά τής Δι- 
οικήσεως καί διαχειρίσεώς τής Κοινότητος εύρίσκονται 
είς κώδικας φυλασσομένους είς τό άρχεΐον τής νΰν Κοι- 
νότητος, δπου εύρίσκονται καί πολλά φιρμάνια ιστορι
κής σημασίας, τά όποια άφοροΰν τήν τότε μονήν τοΰ 
Άγιου Αθανασίου.

Μετά τήν προσάρτησή άπό τοΰ 1881 — 1912 έκ παραλ
λήλου πρός τήν Δημαρχίαν έλειτούργησε καί Κοινότης,

— 34»

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:41 EEST - 34.211.113.242



ή όποια διεχειρίζετο όπως καί ή παλαιά τά έσοδα των 
εκκλησιών καί του νεκροταφείου, διώριζε τους επιτρό
πους καί είχε τον έλεγχον της διαχειρίσεώς των. Οί σκο
ποί της ήσαν φιλανθρωπικοί, εις αυτήν δέ οφείλονται καί 
τά έξωραϊστικά έργα τής πλησίον τοΰ Τυρνάδου Βρύσης, 
διάφοροι δρόμοι, καί ή διά δικαστικού άγωνος έπανά- 
κτησις των κτημάτων Προφήτου Ήλία καί Άγ. ’Αθανα
σίου, καθώς καί ή κατάρτισις καί συντήρησις τής τότε 
κοινοτικής βιβλιοθήκης. Τό κοινοτικόν συμβούλιον έξε- 
λέγετο διά μυστικής ψηφοφορίας των κατοίκων Τυρνά- 
βου. Κατά τό 1912 επαυσεν υφιστάμενη, όταν ό Δήμος 
ύπεδιβάσθη εις Κοινότητα 1

Σ υγκοινωνία. — Ή οδός ή συνδέουσα τόν Τύρ- 
ναβον μέ την Λάρισαν (16 χιλιομ.) έγινε τό 1883 — 1884. 
Μετά εν έτος εγινεν ή οδός Τυρνάβου — Έλασσώνος μέ
χρι Μελοΰνας (τό υπόλοιπον τμήμα μέχρις Έλασσώνος 
εγινεν άπό τούς Τούρκους). 'Η οδός αύτή έχαρακτηρί- 
σθη ώς επαρχιακή, καί τό 1935 έγινεν ή εθνική οδός Τυρ- 
νάδου — Δαμασίου — Έλασσώνος.

Ή συγκοινωνία μεταξύ Τυρνάδου — Λαρίσης εξασφα
λίζεται μέ τήν άπό τοΰ 1905 — 1906 μεγάλην λιθίνην γέ
φυραν επί τοΰ Τιταρησίου (Ξεριά), χειμάρρου' άπό τό 
παρά τόν Τΰρναδον Μπουγάζι μέχρι τών έκδολών του 
εις τόν Πηνειόν. Ή γέφυρα ήτο καί έπί Τουρκοκρατίας 
λίθινη, παρεσύρθη όμως άπό τήν πλημμύραν τοΰ Τυρ- 
νάδου κατά Μάϊον 1885 καί άντικατεστάθη έπί πολλά 
έτη ύπό ξύλινης. Ή τελευταία πλημμύρα (9 Δεκεμβρίου 
1935) ήτο περισσότερον καταστρεπτική τής προηγουμέ- 
νης. Εις 200 υπολογίζονται τά καταρρεύσαντα έν όλω ή 
έν μέρει σπίτια, αί δέ ζημίαι έκ τών παρασυρθέντων καί 
καταστραφέντων οικιακών σκευών καί επίπλων, καπνών, 
κρασιών, οινοπνευμάτων κλπ. εξαιρετικά μεγάλαι. Πρός 
προφύλαξιν δαπάναις τοΰ Δημοσίου ή Εταιρεία Μπούντ 
έκαμε τελευταίως άναχώματα καί εις τάς δύο όχθας τοΰ 
Ξερια άπό τό Μπουγάζι μέχρι τοΰ Πηνειού.

Ή συγκοινωνία Τυρνάδου — Λαρίσης, ή οποία έγίνετο 
άλλοτε μέ άμάξια καί σούστες, σήμερον γίνεται μέ 4 αυ
τοκίνητα λεωφορεία τών 19 θέσεων, 6 μικρά τών 7 καί 
8 θέσεων, καί μέ σούστες. Τελευταίως τά αυτοκίνητα 
Τυρνάδου, Καζακλαριοΰ, Έλασσώνος καί Κοζάνης, ύπή- 
χθησαν εις μίαν κοινήν διεύθυνσιν συγκοινωνίας Λαρί
σης — Κοζάνης.

Οικονομική ζωή. — Ή γειτνίασις πολλών έκ 
τών μεγάλων συνοικισμών τοΰ τέως Δήμου Τυρνάδου 
πρός τήν Λάρισαν καί αύτοΰ τούτου τοΰ Τυρνάδου μόλις 
άπέχοντος 16 χιλιόμ. άπό τήν πρωτεύουσαν τής Θεσσα
λίας, είναι τό κύριον έμπόδιον τής ύπό άλλας συνθήκας 
δυνατής μεγάλης άναπτύξεώς του εις κέντρον έμπορικόν 
περιφέρειας λίαν παραγωγικής καί πυκνοκατοικημένης. 
Τοΰτο άποδεικνύεται καί έκ του ότι εις παλαιοτέραν έπο- 
χήν, όταν ό χριστιανικός πληθυσμός τής Λαρίσης ήτο πε- 
ριωρισμένος, ό Τύρναβος έγνώρισε περίοδον μεγάλης διά 
τήν έποχήν άκμής. ’Αλλά καί σήμερον λόγω τής άφθο- 
νίας καί ποικιλίας τών. παραγομένων προϊόντων, μέγα 
μέρος τών όποιων δεν καταναλίσκεται εις τόν τόπον, 
άλλ’ εξάγεται, καί μάλιστα άφοΟ προηγουμένως καί βιο- 
μηχανοποιηθή, ή πόλις έχει άρκετά ζωηρόν έμπόριον, 
διατηρεί ικανόν άριθμόν καταστημάτων καί συντηρεί 
φιλανθρωπικά, καί κοινής ώφελείας σωματεία καί έχει

1 Ίδέ καί τήν σχετικήν ύποσημείωσιν, εις όσα γρά 
ψει περί τής Κοινότητος αυτής ό κ. Άνδρεάδης (σελ.335).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΤΤΛΟΥΛΗΣ
’Εκ Τυρνάδου. Έσπούδασεν εις τό έν Άθήναις ’Εθνικόν και Καποδιστρια- 
κόν Πανεπιστήμιον και ιέλαδε τιτυχίον τής Μαθηματικής Σχαλής τώ 1928. 
’Αϊτό του 1930 υπηρετεί εις τό έν Τυρνάδω * Η μιγυμνάσιον ώς διευθυντής 
αυτού. 'Ωσαύτως τυγχάνει .και παρατηρητής του Μετεωρολογικού Σταθ
μού Τυρνάδου. Διά τής συμβολής του κατωρθώθη ή περισυλλογή τών πλη
ροφοριών τής επαρχίας Τυρνάδου ήτις δημοσιεύεται έν τω παρόντι τάμω.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΙΚΟΥ
’Εκ Τυρνάδου τής Θεσσα
λίας. Ήκαλούθησε τό έκ- 
παιδευτικόν στάδιον και έ- 
λαδε πτυχίον διδασκαλίσ- 
σης. Υπηρετεί νΰν είς έν 
τών έν θ)νίκη Δημ. Σχολ. 
κΐαί έργάζεται μετ’ έπιτυ- 
χίάς μορφώνουσα όσον τό 
δυνατόν άρτίως τήν -νεο
λαίαν τής πατρίδος της.

ΑΝΤΩΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
’Εγεννήθη ένΤυρνάδψ τώ 
1 854. Έσπούδασε φιλολο
γίαν καί διωρίσθη σχο- 
λάρχης έν Τυρνάδω, διδά- 
ξας έπί 20ετίαν, ώς καί έν 
Λαρίση μέχρι τού 1897 ό- 
πότε παρητήθη. Μεθοδι-κώ- 
τατος διδάσκαλος καί φι- 
λοπονώτατος. Άπέθανε έν 
Λαρίση τό έτος 1926.

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΕΝΙΔΗΣ
’Εγεννήθη έν Τυρνάδω. Τε
λειόφοιτος τού έν Θεσσα
λία Διδασκαλείου. Υπηρέ
τη σεν έπί 35ετίαν ώς διευ
θυντής τών Δημ. Σχολείων 
Τυρνάδου μέχρι τώ 1933. 
Διετέλεσεν έκκλησιαστικός 
έπίτροπος καί είργάοθη 
διά τήν άποπεράτωσιν τού 
ιερού ναου«"Αγ.’ Ιωάννης»
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΤΤΡΙΤΗΣ
Κρητικής καταγωγής γεννηθείς έν ’Ίω τώ 1846. Ε^ισελθών εις τήν σχολήν 
Εύελπίδων έξήλθεν άνθυπολοχαγός του Μηχανικού. Διήλθε όλους τους 
βαθμούς της στρατ. ιεραρχίας μέχρι του βαθμού του υποστρατήγου. Τά 
όχυρωματ. έργα τής Αμυντικής γραμμ. Λαρίσ. ώψείλοντο είς αύτόν. ’Ανεμίχθη 
εις τήν πολιτ. κίνησιν τής χώρας /καί έξελέγετο βουλ. Τυρνάόου έπί σειράν 
έτών. Διετέλεσε ύπουργ. των Στρατιωτ. ’Απέθανεν έν ’Αθήναις τό 1928.

ΙΩ. ττατγαδοττουλοςξ

Έγεννήθη έν Ραψάνη τω 
1 84 5.Έσπούδασεν είς τήν 
Μεγάλην Σχολήν του Γέ
νους έν Κ)πόλει.Τώ 1875 
έγκατεστ.είς Λάρισαν διο- 
ρισθεις διερμηνεύς του’Αγ- 
γ.λικοΟ Προξενείου. Έξε- 
λέγετο έπί μίαν 20τίαν βου
λευτής Τυρνάδου. Άπεδί- 
ωσεν έν Ραψάνη τω 1910.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τω 
1875. Έσπούδασε δικηγό
ρος έξασκών τό έπάγγελ- 
μα έν Λαρίση.Έπολιτεύθη 
είς τήν Επαρχίαν Τυρνά- 
δου καί έπέτυχε τό πρώ
τον βουλευτής τω 1905 
καί κατ’ έπανάληψιν έξε- 
λέγετο έκτοτε βουλευτής 
τής Επαρχίας Τυρνάδου.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Έκ Τυρνάδου. Έσπούδασε 
τά Νομικά καί έξασκεΐ τό 
έπάγγέλμα του δικηγόρου 
έν Λαρίση.’Αναμιχθείς είς 
τήν πολιτικήν κίνησιν τής 
ιδιαιτέρας του Επαρχίας 
Τυρνάδου έξελέγετο βου
λευτής έπί σειράν έτών. 
’ Εξυπη ρέτησε τήν ’ Επαρ
χίαν του ποικιλοτρόπως.

ικανόν αριθμόν επιστημόνων και μορφωμένων έν γένει 
προσώπων 1.

Παρά τήν άνάπτυξιν του εμπορίου καί τής βιομηχα
νίας κυριωτέρα πηγή πλούτου παραμένει πάντοτε διά 
τόν Τύρναδον ή γεωργική παραγωγή.

Γεωργική παραγωγή. — 'Η ποικιλία των 
παραγομένων προϊόντων τής περιφέρειας Τυρνάδου καί 
τής επαρχίας έν γένει, είναι μεγαλυτέρα των άλλων γε
ωργικών περιφερειών τής Θεσσαλίας. Οί γεωργοί έπι- 
δίδονται είς μεγάλην κλίμακα είς τήν καλλιέργειαν φυ
τών μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρών, οσπρίων, καπνού, 
βάμδακος, γλυκάνισου, σουσαμιού, μποστανικών κλπ.), 
είς τήν κτηνοτροφίαν, είς μεγάλην έπίσης κλίμακα είς 
τήν αμπελουργίαν καί τάς σχετικάς προς αυτήν βιομη
χανίας (οινοποιίαν καί ποτοποιίαν) καί τήν σηροτροφίαν, 
καί, ιδίως είς τόν Τύρναδον, είς τήν κηπουρικήν καί τήν 
δενδροκομίαν. Τό τμήμα τοϋτο κατοικούμενον υπό γε
ωργών εργατικών καί φιλοπροόδων κατ’ οόδέν ύπολεί- 
πεται ώς προς τήν γενικήν πρόοδον τής γεωργίας έν 
Θεσσαλία. "Αν καί είναι δΰσκολον νά παραθέση κανείς 
αριθμούς διά τήν σύγκρισιν τής γεωργικής παραγωγής 
προ τής προσαρτήσεως καί σήμερον, οί κατωτέρω παρα
τιθέμενοι καί άφορώντες τάς ύπαρχοΰσας σήμερον είς 
τήν περιφέρειαν γεωργικάς μηχανάς καί εργαλεία είναι

1 Είς τά ύπό τοΰ κ. Δημοσθ. Άνδρεάδου άναφερόμενα 
ονόματα είς τήν σελ. 341 κ. έ. άς προστεθούν καί τά έξης: 

α) ’Ιατροί: Λάμπρος Δανιήλ, Λάσκ. Ζάρας, Γ. Άγ- 
γελίδης, Άλέξ. Γεωργιάδης, Άθ. Φιλανδριανός—Δημητριά- 
δης, Παντ. Πλάκας, Χρ. Τότσιος, Έμμ. Τότσιος, θεμιστ Β. 
Τσιμπλούλης, Νικ. Ντόλλας (οδοντίατρος), καί Λάμπρος Μ. 
Τσολάκης καί Γεώργ. Τότσιος (άποθανόντες).

β) Φαρμακοποιοί: Ί. Κωνσταντινίδης, Ν. Χατζη- 
νΐκος Ί. Γκανάκης, Βασ. Νοόλης.

γ) Δικηγόροι: Άνδρ. Γεωργιάδης, Άλκιδ. Άνδρεά- 
δης, Άναστ. Στρογγυλός, ’Αλέξ. Ζαφειριάδης, Δημ. θ. Μπα
φάλης, Β. Άντ. Ναός, Γεώργ. Παντ. Χύμος, Άθ. Μ. Τσολά
κης, Νικ. Ψαθδς, Γ. Δασκαλόπουλος, Σωκρ. Β. Ναός, Κ. 
Στ. Παπαγιάννης.

δ) Μηχανικοί: θ. Άνδρ. 'Μηλιούλης, Κωνστ. Ζαφει- 
ρούλης.

ε) Καθηγηταί: θεόδ. Δ. Άξενίδης, Ν. Β. Παπα- 
ζεΰκος.

στ) Στρατιωτικοί: Γ. Αλεξάνδρου, ΰ) στράτηγος 
έ. ά., Ί Πατρόκλου, αρχίατρος (άποθανών), Χρ. Χατζηφό- 
ρος, συν)ρχης —Ί. Μάτος, Άθ. Κιτσίδης (άποθ.), Ν. θ. 
Μπαφάλης (άποθ.), Κυρ. Κυριάκου (έ. ά.), Γ. Ζαμπούλης, 
Πέτρος Κράχτης (έ. ά.), άντ) ρχαι—Σωτ. Σωτηρίου ή Ταμ
πάκης, ίλαρχος, Δημ. Κ. Μπαφάλης (έ. ά.), Κωνστ. Παπα- 
στάθης, Δημ. Σ κιπιταρίδης, Κωνστ. Β. Τσιμπλούλης, Βασ. 
Κυριάκου, ταγ)ρχαι — Ίω. Τσαγγόπουλος, Ζ. Ραψανιώτης, 
Άναστ. Σοομουλαδδς, λοχαγοί — ’Άγνελ. Καρδσος, Πάτρ. 
Παπαμιχαήλ, Ίω. Καψάλης, Π. Μαλιούφας, Π. Γ. Σαΐνης, 
θεόδ. Καλλΐνος, θ. Δημοσθ. Χατζηφόρος, άνθυπολοχαγοί— 
Μιχ. Ήλιάδης, άνθυπασπιστής.

ζ) Διδάσκαλοι: Γ. Καραγιαννίδης, Γ. Χατζηγεωρ- 
γίου, Γ. Καπελλαρίδης, Άθ. Σ κεπεταρίδης, Άχιλλ. Πάντος, 
Πημ. Αγραφιώτης, Ίω. Κ. Τσιμπούλης, Παναγ. Καψιμάλης, 
Δημ. Παπαπαναγιώτου, Δ. Κουτάλος.

η) Διδασκάλισσαι: ’Ελισσάδετ Δημητριάδου, Εύ- 
μορφία Άξενίδου, Καλλιόπη Κεραμίδα, ’Ελπίς Βασιλείου, 
Ουρανία ιΠαγκάλου, Μαριγώ Τριαντάφυλλου, Χαρίκλεια 
Ζάμπου, "Ολγα Μαλίτα, Μαρία Νικατσοΰ, Βασιλική Παπα- 
μαργαρίτου, Παρασκευή Καζασοπούλου, Σταματίνα Αγρα
φιώτου, Εϋθαλία Καμδούκου, Αλεξάνδρα Ήρ. Τσίκου, Μα- 
ριάνθη Δανιήλ, Ειρήνη Ζαδέ, Αμαλία Χατζηκώστα, Στυ- 
λιανή Κιτσίδου, Δήμητρα Καραμίδα, Καλλιόπη Άθ. Τότσιου, 
Αγαθή Βαρδιοπούλου, Χαρίκλεια Μανδηλδ, Δήμητρα Ζαφει- 
ρούλη, Φαίδρα Ζαφειροόλη, Αικατερίνη Μ. Τσιμπλούλη, Ευ
αγγελία Ήρ. Τσίκου, Κωνσταντίνα Β. Χαλούλη, Ειρήνη Β. 
Χαλούλη, Κωνσταντίνα Καπελλαρίδου, Ζωή Ζάμπου, Μαριγώ 
Λ. Λάμπρου, Φωφώ Λ. Λάμπρου, Αντιγόνη Μανδηλδ, "Αρτε- 
μις Παχή, ’Άννα Παπαγιάννη, Δήμητρα Σβώλου, Καλλιόπη 
Παγκάλου,—Μαρία Μ. Τσιμπλούλη, θεοδώρα Λέλεκα, Κων
σταντίνα Χαλούλη, ’Άννα Στατήρη, Φανή Αγραφιώτου.
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χαρακτηριστικοί, διότι έκτος αρότρων καί τούτων ξύλι
νων, ούδέν άλλο έκ των κάτωθι σημειουμένων γεωργι
κών εργαλείων η μηχανών ύπήρχεν επί Τουρκοκρατίας.

Κατωτέρω παραθέτομεν τάς καλλιεργηθείσας κατά 
τό παρελθόν έτος 1936 εκτάσεις εις την επαρχίαν καί 
τήν Κοινότητα Τυρνάβου κατά τάς πληροφορίας τών 
γεωργικών υπηρεσιών Λαρίσης καί Τυρνάβου:

’Επαρχία Τυρνάδου Κοινότης Τυρνάδου
έκτασις εις στρέμ. έκτ. εις στρ.

Σ ΐτος .................... 88.700 18.000
Κριθή .................... 14.400 1.500
Βρώμη .................. 25.600 2.000
Βρίζα ....................... 2.800 100
Κουκιά .................. 9.450 2.400
Γλυκάνισον .......... 600 150
Καπνός ................ 17.155 4.000
Βάμβαξ ................ 3.042 250
Βίκος .................... 2.703 450
Ρόβη ...................... 2.000 350
’Αραβόσιτος ........ 13.060 70
Σουσάμι ................ 3.500 110
Ρεβύθια ................ 1.320 120
Φασόλια.................. 800 —
Φακή ...................... 385 —
Πατάτες ................ 1.460 30
Κρεμμύδια ............ 575 120
Σκόρδα ................ 190 80
Μποστανικά ........ 14.176 1.600

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΤΤΑΘΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη έν Άθήναις τώ 1854. Είσήχθη είς τήν Σχολήν Εύελπίδων ικαί 
έξήλθεν άνθυπαλοχοιγός προαχθείς μέχρι του βαθμού του άντιστρατήγου. 
Διετέλεσε καθηγητής τών μαθηματικών είς τάς σχολάς Εύελπίδων καί Δο
κίμων. Έπολιτευθη είς τήν ’Επαρχίαν Τυρνάδου εκλεγείς βουλευτής. Διετέ- 
λεσε 'Υπουργός Στρατιωτικών τώ 1 909, άπεστρατεύθη τφ 1921 τιμηθείς διά 
πλείστων παρασήμων, συνέγραψε πλείστας στρατ. μονογραφίας καί άρθρα.

Ή κτηνοτροφική παραγωγή τής επαρχίας είναι αρ
κετά σημαντική: Πρόβατα 110.000, αιγες 38.180, αγελά
δες 1.486, βόες 563, χοίροι 2.138, βούβαλοι 465, άλογα 
5.000, ήμίονοι 672, όνοι 1880, κουνέλια 1430, ορνιθοειδή 
55.500, κυψέλαι 3.000.

Είς δέ τήν Κοινότητα Τυρνάβου: Πρόβατα 7.500, ίπ
ποι 930, ήμίονοι 36, δνοι 330, βόες 22, χοίροι 300, ορνι
θοειδή 7.000, 150 κυψέλαι εγχώριοι καί 100 εύρωπαϊκαί.

Γεωργικά εργαλεία καί γεωργικαί μηχαναί είς τήν 
επαρχίαν Τυρνάβου κατά τό 1936 ύπήρχον τά εξής:

’Άροτρα .................................... 3038 σιδηρά, 249 ξύλινα
Βενζινάροτρα .......................... 7
Σβάρνες .................................... 2047 σιδηραΐ, 1035 ξύλιν.
θεριστικά! μηχαναί ................ 362
Άλωνιστικαί » ................ 12
Χορτοπιεστικαί » ................ 61
Σπαρτικοί » ................ 29
Έκκοκιστικαί » ................ 39
Ψεκαστήρες .............................. 1479
Μηχανικοί θειωτήρες .............. 96
Μηχαναί άπολυμάνσεως σίτου 5

’Ιδιαιτέρως διά τήν γεωργίαν τής Κοινότητος Τυρνά
βου έχομεν νά σημειώσωμεν τά εξής: Είς 40.000 στρέμ
ματα υπολογίζονται αί διά τήν καλλιέργειαν (έκτος 
αμπέλων, μορεώνων κλπ.) καί κτηνοτροφίαν διατιθέμε- 
ναι εκτάσεις. Έξ αύτών 30.000 περίπου στρέμ. σπείρον- 
ται κατ’ έτος, 10.000 στρ. είναι βοσκαί, έκ τών οποίων
2.000 στρ. καλλιεργήσιμα, καί 470 στρ. έλη καί χέρση 
έκτασις.

Έκτος 25 περίπου ιδιοκτητών, οί όποιοι έχουν μέσης 
έκτάσεως ιδιοκτησίαν (συνολικώς περί τά 11.000 στρ.), 
οί άγροί άνήκουν είς 180 κληρούχους μέ έκτασιν κλήρου

ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ
’ΈΥεννήθη έν Τυρνάδω τώ 
1876. Έσπουδασε τήν ια
τρικήν καίέξασκεΐ τό επάγ
γελμα του Ιατρού. Έχρη
μάτισε πρόεδρος τής Κοι- 
νότητ. άπό του έτους1910·’ 
1/933. Τό 1923 έξελέγη 
βουλευτής Τυρνάδου. ’Επί 
τών ή μερών του έγένοντο 
πολλά κοινωφελή έ'ργα.

ΕΛΕΥΘΕΡ. ΓΚΟΑΤΣΙΟΣ
Έσπούδασε τήν Ιατρικήν 
καί έξήσκησε τό έπάγγελ- 
μα του ’ιατρού έν τή περι
φέρεια τής’Επαρχίας Τυρ
νάδου. Άναμιχθείς είς τήν 
πολιτικήν έξελέγη βουλευ
τής τό έτος 1910. Μετά τό 
έτος 1922 έγικατεστάθη είς 
Θεσσαλονίκην ένθα καί 
διαμένει έκτοτε ώς ιατρός.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΣ
Έκ Τυρνάδου. Έκ τών 
προυχόντων τής κωμοπόλε- 
ως. Λόγω τών πολλών του 
πατριωτικών προσόντων έ- 
τιμήθη ύπό των συνδημο- 
τών του διά του άξιώματος 
τού Δημάρχου καί είργά- 
σθη πατριωτικώτατα διάτήν 
έξυπηρέτησιν τών συμφερ. 
τού τέως Δήμ. Τυρνάδου.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΟΤΤΟΥΛΟΣ
Υιός του άειμνήστου προέδρου της Εταιρείας μας Γεωργίου Ροδοπούλου. 
Έοπούδασε είς τό έν Άθήναις Εθνικόν Πανεπιστή,μιον και είτα έν 
Ευρώπη τα νομικά 'καί δικηγορει μετά μεγάλης έπιτυχίας έν ’Αθή- 
ναις, ένθα άπό έτών έχει έγκαταοταθεΐ. ’Ανοομιχθείς είς τήν πολιτικήν 
ζωήν τής Επαρχίας Τυρνάδου έξελέγη βουλευτής τής ’Επαρχίας ταύτης 
καί διετέλ&σεν Υφυπουργός των Στρατιωτικών έπί Κυδερνήσεως Κονδύλη.

ΔΗΜΗΤΡ. ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
Έκ Τυρνάδου. Έκ των 
καλλίστων νέων τής κωμο- 
πόλεως. Λόγω των έξαιρε- 
τικών άρετών του έζελέγη 
πρόεδρος Κοινότητας Τυρ- 
νάδου τό έτος 1936 διατη- 
ρων .μέχρι σήμερον τό άξί- 
ωμα τούτο. Ένδιαφέρεται 
μεγάλως διά τά ικοινά συμ
φέροντα τής κωμοπόλεως.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΦΩΛΛΑΣΙΩΑΝ. Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσα
λίας. Μετά τάς έγκυκλίους 
του σπουδάς ήκολουθησε 
τόν τραπεζιτικόν κλάδον 
καθέζας έπίζηλον θέσιν έν 
τώ ύποκάταστήματι τής 
Άγρ. Τραπέζης Τυρνάδου 
ένθα μέχρι σήμερον υπηρε
τεί εύδοκίμως διευθυνων 
τό υποκατάστημα τούτο.

Έκ Λειδαδίου του Όλυμ
που. Έσπούδασε Γεωπόνος 
καί υπηρετεί ώς έποορχια- 
κός Γεωπόνος τής Επαρ
χίας Τυρνάδου. Συνετέλε- 
σεν είς τήν ίδρυσιν τού έν 
Τυρνάδω Κρατικού ’Αγρο
κηπίου, καθώς καί είς τήν 
έν^ γένει άνάπτ. των γεωρ
γών έν τή περιφερείς του.

50 — 150 στρ. έκ των άπαλλοτριωθέντων Σουλτανικών 
καί εκκλησιαστικών κτημάτων,καί είς μέγαν αριθμόν κα- 
πνοκαλλιεργητών (520), είς τούς όποιους παρεχωρήθη 
κλήρος 7V4 στρεμ. Κλήρος 10 στρ. παρεχωρήθη επίσης 
καί είς 70 κηπουρούς.

Τό άπαλλοτριωθέν Σουλτανικόν τσιφλίκι άνήκεν άλ
λοτε είς τήν έκάστοτε Βαλιντέ Σουλτάναν (βασιλομή- 
τορα), περιήλθεν δμως είς τήν ιδιοκτησίαν του Σουλτά
νου Χαμίτ, ό όποιος παρεχώρησεν είς τήν Βαλιντέν ιδιό
κτητον έν Τουρκία κτήμά του. Μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ 
Χαμίτ μέχρι τής οριστικής άπαλλοτριώσεως (1924) τά 
εισοδήματα τοΰ κτήματος είσεπράττοντο υπό αντιπροσώ
που του τουρκικού δημοσίου, τό όποιον είχε δημεύσει τήν 
περιουσίαν τοΰ έκπτώτου Σουλτάνου.. Ή έκτασις τοΰ 
κτήματος άνήρχετο είς 25.000 στρ., έξ ών 24.000 είς δύο 
θέσεις Καμπύλ - ’Αγά καί Άμάρι, τά δε υπόλοιπα είς 
διαφόρους θέσεις ανάμικτα μετά των ιδιοκτησιών τών 
Τυρναδιτών. Έκτος 7.000 στρ. μή καλλιεργησίμων (βου
νά, χέρσα, βάλτοι κλπ.), έκαλλιεργοΰντο ϋπό 14 κολλή- 
γων, οί όποιοι διέθετον 36 — 40 ζευγάρια. Έκ τής άπαλ
λοτριώσεως 2.125 στρέμ. έλαδον ακτή μονές τοΰ χωρίου 
Δελέρια, τά δέ υπόλοιπα 125 κληροΰχοι έκ Τυρνάδου. 
Οί έκ τής άπαλλοτριώσεως τών έκκλησιαστικών κτημά
των κληροΰχοι έλαδον κλήρον μικρότερον.

’Αμπελουργία — Είς καμμίαν άλλην περιφέ
ρειαν τής Θεσσαλίας τά άμπέλια δεν καλλιεργούνται είς 
τόσην έκτασιν δσον είς τόν Τύρναδον. Εκτός τοΰ Τυρ
νάδου καί άλλαι Κοινότητες τής επαρχίας είναι άμπε- 
λουργικαί, δπως τό Καζακλάρι καί ή Ραψάνη. Τό εκλε
κτό κρασί τής τελευταίας, έφάμιλλον τοΰ περιφήμου τών 
Άμπελακίων, οφείλεται είς τήν έκθεσιν τών άμπέλων 
της έπί τών κλιτύων τοΰ κάτω Όλυμπου καί τό δροσε
ρόν τοΰ κλίματός της κατά τό θέρος. Άντιθέτως είς τήν 
πεδινήν περιφέρειαν τοΰ Τυρνάδου, τό κρασί όλιγώτερον 
καλής ποιότητος, είναι καί όλιγώτερον διατηρήσιμον, δι’ 
αύτό καί είς αυτό άκόμη τό μαύρο συνηθίζουν νά βά
ζουν ρητίνην. Τά σταφύλια δμως φαγητού καί προ πάν
των τής έκλεκτής ποικιλίας ντιμπιμπαντίκι, είναι γλυκύ
τατα, εύγεστότατα καί κατάλληλα διά μεταφοράν.

Ή μέσα σέ λίγα χρόνια μετά τήν προσάρτησιν έπέκ- 
κτασις τής φυτείας τής ποικιλίας αυτής είς τόν Τύρνα- 
δον καί τό Καζακλάρι, ήτο τόση, ώστε αί άγοραί τής 
Λαρίσης, τοΰ Βόλου καί τών άλλων Θεσσαλικών πόλεων 
δεν ή μπορούσαν νά άπορροφήσουν δλην τήν παραγομέ- 
νην ποσότητα, καί ένα μέρος έχρησιμοποιεΐτο είς τήν οί- 
νοποίησιν. ’Από τής άπελευθερώσεως δμως τής Μακεδο
νίας μεγάλαι ποσότητες άπεστέλλοντο κάθε χρόνο είς 
τήν Θεσσαλονίκην καί άλλος Μακεδονικός πόλεις. ’Έγι
ναν δέ καί δοκιμαστικαί άποστολαί είς τό εξωτερικόν 
(Βιέννη). ’Αλλά τό σημαντικόν αυτό έμπόριον τών στα- 
φυλιών έσταμάτησε, όταν άνεφάνη ή καταστρεπτική φυλ- 
λοξήρα προ εξαετίας είς τά άμπέλια τοΰ Τυρνάδου.

Καί οί μέν Ραψιανιώται ήμπορεΐ νά πή κανείς δτι ζοΰν 
κυρίως άπό τά άμπέλια τους, άλλά καί είς τόν Τύρνα- 
δον, πού είναι μεγαλυτέρα πόλις, αί περισσότεροι οίκο- 
γένειαι έχουν ιδιόκτητον άμπέλι, καί τό εισόδημά του 
μαζί μέ τό εισόδημα άπό τήν εκτροφήν μεταξοσκώληκος 
άποτελεΐ διά πολλάς άπ’ αύτάς τήν κυριωτέραν πρόσο
δον. Έκτος άπό τά σταφύλια, τό κρασί, τό πετιμέζι, καί 
τάς κληματίδας, άπό τά άμπέλια τους οί άμπελουργοί 
Τυρνάδου είχαν πρόσοδον καί άπό τό τσίπουρο τό προ- 
ερχόμενον άπό τήν άπόσταξιν τών στεμφύλων καί κρα
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σιών, τό όποιον εις τον Τύρναδον λέγεται καί ρακί, είναι 
δέ έξαιρετικης ποιότητος διότι παρασκευάζεται έκ δι
πλής άποστάξεως. ’Απ’ αύτό προήλθε κατόπιν ειδικής 
κατεργασίας καί προσθήκης κατά τήν τελευταίαν άπό- 
σταξιν, έκτος γλυκάνισου καί μαστίχας, καί πολλών άλ
λων αρωματικών οόσιών εις αναλογίας γνωστάς μόνον 
εις δύο οικογένειας, Κατσάρου καί Δομενικιώτη, τό όνο
μαστόν προϊόν τοΰ Τυρνάδου ούζο1. Άτυχώς ό Τύρνα- 
δος καί αί ανωτέρω οικογένειαι δεν έφρόντισαν εγκαί
ρως νά κατοχυρώσουν τό εκλεκτόν τούτο προϊόν τού 
Τυρνάδου διά τής άποκλειστικότητος τής ονομασίας, 
καθ’ δ ειχον δικαίωμα, καί σήμερον φέρουν τό αύτό 
δνομα ευρύτατα εις τήν κατανάλωσιν είσαχθέντα κατα
σκευάσματα προερχόμενα έξ απλής έν ψυχρώ άναμίξεως 
οινοπνεύματος, ϋδατος καί γλυκανισελαίου.

"Αλλοτε ή άπόσταξις ήτο έλευθέρα διά κάθε παρα
γωγόν καί αποτελούσε σοδαράν πρόσοδον τών αμπε
λουργικών οικογενειών, αλλά καί δικλείδα ασφαλείας 
διά τά μή διατηρήσιμα κρασιά κατά τά έτη τής υπερ
παραγωγής. ΔΤ αύτό καί έθιμον έπεκράτει εις τον Τύρ- 
ναδον νά περιλαμβάνεται ύπό τών περισσοτέρων οικο
γενειών εις τά προικοσύμφωνα καί ένα ρακοκάζανο (άμ- 
δυξ). ’Από ετών δμως τό Κράτος, μετά τήν επιβολήν με
γάλης φορολογίας επί τοΰ οινοπνεύματος, ήναγκάσθη νά 
περιορίση τήν έλευθέραν άπόσταξιν τών άμβύκων, αλλά 
καί πάλιν αντί τοΰ μεγάλου άλλοτε αριθμού μικρών, 
περί τούς 25 - 30 μεγάλοι σχετικώς παραγωγοί παρή- 
γον περί τάς 80-100 χιλιάδας όκ. τσίπουρο, κατά τά 
τελευταία έτη πρό τής έμφανίσεως τής φυλλοξήρας. Τό 
καταστρεπτικόν τής ’Αμερικής έντομον δεν άφησε σή
μερα, ύστερα άπό 6 χρόνια, από τά 18.000 στρ. τής περι
φέρειας παρά 1.000 μόνον στρέμ., διά νά τά καταστρέψη 
καί αύτά συντομότατα.

Ό Τύρναδος δμως καί ή Ραψάνη δεν είναι δυνατόν 
νά μείνουν χωρίς αμπέλια καί οί αμπελουργοί ήρχισαν 
άπό διετίας νά άναφυτεύουν τά κατεστραμμένα αμπέλια 
τους με μοσχεύματα άμερικανικά, εμβολιασμένα μέ τάς 
έντοπίας ποικιλίας, τά όποια προμηθεύονται άπό τό Κρα
τικόν φυτώριον τής Γεωργικής Σχολής Λαρίσης.

Εις τον Τύρναδον λειτουργούν δύο σωματεία άμπελο- 
κτημόνων: ό τελευταίως Ιδρυθείς ’Αμπελουργικός πιστω
τικός συνεταιρισμός διά τήν σύναψιν έκ μέρους τών με
λών του μακροπροθέσμων δανείων, καί ό άπό τού 1924 
ιδρυθείς Σύνδεσμος Άμπελοκτημόνων, ό εις άμεσον ευ
ρισκόμενος κατά τήν έποχήν τής ίδρύσεώς του επαφήν 
μέ τόν Πανελλήνιον Σύνδεσμον τόν έδρεύοντα έν Άθή- 
ναις, τοΰ όποιου πρώτος πρόεδρος έπί πολλά έτη διετέ- 
λεσεν ό άντιπρόσωπος τοΰ συνδέσμου Τυρνάδου Γ. Ρο- 
δόπουλος.

Ση ροτροφία. — Αί συνθήκαι είναι πολύ εύνοϊκαί 
διά τήν έπιτυχή έκτροφήν μεταξοσκώληκος εις τόν Τύρ
ναδον. Τά μέ μεγάλους χώρους καί πολλά παράθυρα, 
εύάερα παλαιά σπίτια, καί ή έπιτηδειότης τών γυναι
κών, πού άσχολοΰνται συνήθως μόνον μέ ο’ικιακάς ερ
γασίας, έπιτρέπεουν τήν μετ’ έπιτυχίας έκτροφήν εις δλα 
σχεδόν τά σπίτια τοΰ Τυρνάδου. Τούς άπαραιτήτους 
αύτούς δρους δέν άνευρίσκομεν εις τά μικρότερα χωριά 
τής περιφερείας, δπου καί οί χώροι είναι άνεπαρκεΐς καί 
αί γυναίκες άσχολοΰνται κατά τήν έποχήν τής εκτροφής 
μέ έργασίας τών άγρών. ΔΤ αύτό μόνον είς τούς μεγά

1 Ίδέ σχετικήν ύποσημείωσιν είς τά τοΰ κ. Άνδρεάδου.

ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ
Έκ τών προυχόντων τοΰ Τυρνάδου, πατήρ τών άδελφών Βασιλείου, 
Κωνσταντίνου καί ’Αθανασίου Μουλούλη, Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου 
θεσ/νίχης. Λόγω τών έξαιρετιχών του προσόντων έτι,μήθη παρά τών συμ
πολιτών του καί έξελέγη πρώτος Δήμαρχος του τ. Δήμου Τυρνάδου έξυπη- 
ρετήσας τόν Δήμον ποικιλοτρόπως διά τής χρηστής του πατρικής καί άμερο- 
Αήπτου διοικήσεως. Έπί δημαρχίας του έγένοντο πολλά κοινωφελή έργα.

ΔΗΜ .ΤΜΟΥΛΟΥΛΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσα
λίας, πατήρ τών άδελρών 
Πανταζή Μουλούλη «καί 
Κ ων. Μουλούλη, εμπόρου 
έν’Αθήναις. Έκ τών πρου
χόντων τού Τυρνάδου. Ή- 
σχαλεΐτο είς κτηματικάς 
έργασίας ρετά μεγάλ. έπι
τυχίας και ήγαπάτο παρ’ 
όλων τών συνδημοτών του.

ΤΤΑΝΤΑΖ. ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔ. Ν. ΚΑΤΣΑΚΟΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσα
λίας. Έσπούδασε τά νομι
κά εις τό έν Άθήναις Έθ. 
Πανεπιστήμιον χαί είτα 
διωρίσθη συμβολαιογρά
φος έν Λαρίση, ένθα άπό 
έτών έχει έγκατασταθή. 
Κατέχει καλλίστην κοινω
νικήν καί έπίσημον θέσιν 
παρά τή κοινωνία Λαρίσης.

Έκ Τυρνάδου. Έσπούδασε 
τά Νομικά είς τό έν Άθή- 
ναις Ποα/επιστήμιον «καί 
ετυχε πτυχίου Νομικής. 
Κατά τούς πολέμους έλαβε 
μέρος ώς άξιωματικός είς 
τό τάγμα αυτοκινήτων καί 
μετέπειτα ώς Σύμβουλος 
Στρατιωτικής Δικαιοσύ
νης. Μέλος τής Εταιρείας.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς εγκυκλίους του σιτουδάς έσπού- 
δασε την ιατρικήν «εις τό έν Άθήναις Πανεπιστημιον καί έξήοκη.σε τό 
έπάγγελμα τοΰ ’Ιατρού έν Τυρνάδω αφιλοκερδώς. Άναμιχθείς είς τήν 
πολιτικήν ήτο ιμεταξύ των πολιτευόμενων αξιόλογος πολιτικός παράγων 
του τόπου. Έςελέγη έπανειλημμένως Δήμαρχος Τυρνάδου καί βουλευ
τής. Άπέθανεν έν Τυρνάδω καταλιπών άφατον λύπην καί κοινόν πένθος.

ΕΠΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Έκ Τυρνάδου. Έσπουδασε 
τήν Ιατρικήν έπιστήμην έν 
Άθήναις. Δεν έξήσκησε τό 
έπάγ. του ιατρού έν Τυρ
νάδω, διότι άπεστάλη είς 
Μοναστήριον, ένθα έδρα
σε ποικιλοτρόπως κατά 
τον Μακεδονικόν άγώνα, 
διακινδυνεύσας πολλάκις 
καί αύτήν τήν ζωήν του.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Έγεννήθη είς τά Άμπελά- 
κια τω 1868. Έσπουδασε 
τήν ’ιατρικήν είς τό έν Ά- 
θήναις Πανεπιστήμιον καί 
άπό του 1894 έγκατεστάθη 
είς Τύρναδον δπου έξή- 
σκησε τό έπάγγελμα του 
ιατρού. Διετέλεσε πρόεδρ. 
τής Κοινότ. καί του ιατρι
κού Συλλόγου Τυρνάδου.

ΑΘΑΝ. ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Έκ Τυρνάδου. Άνηγο- 
ρεύθη διδάκτωρ τής ιατρι
κής τω 1917 καί έξήσκησε 
δκτοτε τό έπάγγελμα τού 
ιατρού έν Τυρνάδω. Έ- 
λαδε μέρος ώς έφεδρος 
άξιωματικός είς τούς άπό 
τού έτους 1917-1923 πολέ
μους διακριθείς διά τήν 
εύδόκιμον υπηρεσίαν του.

λους συνοικισμούς και προ πάντων είς τόν Τύρναδον οί 
οίκογενειάρχαι ‘έχουν κάθε χρόνον ένα πρόσθετον εισό
δημα άπό τήν σηροτροφίαν, πολύ όλίγον καί μόνον κατά 
τάς τελευταίας ημέρας της έκτροφής απασχολούμενοι 
οι ίδιοι άπό τάς άλλας των έργασίας. Είς τόν Τύρναδον 
ή έκτροφή μεταξοσκώληκος είναι παλαιοτάτη καί έπειδή 
περιορίζεται είς τόν άπαραίτητον διά την καλήν άνάπτυ- 
ξιν των σκωλήκων χώρον, αί άποδόσεις καί ή ποιότης 
των κουκουλίων είναι άνώτεραι άλλων σηροτροφικών 
κέντρων τής χώρας.

'Η παραγωγή νωπών κουκουλίων άνέρχεται είς 60.000 
όκ. έτησίως, μέγα δε μέρος τών χρησιμοποιουμένων διά 
τάς έκτροφάς κουκουλοσπόρων παράγεται εΐ<~ τόν Τύρ
ναδον (ύπό τοΰ Δ. Σούκου, Ίω. Ν. Τσίκου καί Βασιλικής 
’Αγραφιώτου). Οί παραγωγοί έπρομηθεύοντο έπί πολλά 
έτη μετά τήν έμφάνισιν τής καταστρεπτικής άσθενείας 
τών σκωλήκων πιπερίνης άνόσους κουκουλοσπόρους άπό 
τό εξωτερικόν καί ιδίως άπό τήν Προΰσσαν, άλλ’ άπό 
τεσστρακονταετίας φιλοπρόοδοι έκ Τυρνάδου (I. ’Αγρα
φιώτης, 1. Τσΐκος, Α. Ναός, Ν. Μπαφάλης) έξέμαθον τόν 
τρόπον τής διά μικροσκοπήσεως παραγωγής άνόσου 
σπόρου καί παρήγον τοιοΰτον διαθέτοντες αύτόν είς τόν 
τόπον.

’Επειδή δέ έπεκράτει τό σύστημα τής πληρωμής τοΰ 
σπόρου διά ποσοστού έκ τής παραγομένης ποσότητος 
κουκουλίου, οί ίδιοι ώφέλησαν πολύ τήν παραγωγήν δι
δάσκοντες καλυτέραν «μέθοδον έκκολάψεως καί έκτρο
φής είς τούς προμηθευομένους παρ’ αύτών σπόρους.

Κηπουρική. Δενδροκομία. — Ή είς 700 πε
ρίπου στρέμματα έκτεινομένη κηπουρική καλλιέργεια 
Τυρνάδου τροφοδοτεί δχι μόνον τόν Τύρναδον, άλλά καί 
τήν Λάρισαν διά τής άφθονίας καί τής ποικιλίας τών 
παραγομένων λαχανικών. Φιλοπρόοδοι Τυρναδΐται έπε- 
δόθησαν καί είς τήν καλλιέργειαν βελτιωμένων ποικι
λιών όπωροφόρων δένδρων τόσον έντός τών πολύ μεγά
λων σχετικώς προς άλλας πόλεις χώρων (αύλές), τούς 
όποίους διαθέτουν δλα τά σπίτια, καταφύτων άπό πλήθος 
μορεών καί άλλων δένδρων, δσον καί είς τά κτήματά 
των. ’Αναμφιδόλως δέ όπωροκομία άπαιτοΰσα είδικάς 
γνώσεις καί έπιμέλειαν θά εύδσκιμήση είς τόν Τύρναδον. 
Εις τήν κίνησιν αύτήν συντελεί τό ’Αγροκήπιον καί ό 
διευθύνων αύτό έπαρχιακός γεωπόνος, παλαιότερον δέ 
συνέδαλεν ό έκ Τυρνάδου άπόφοιτος τής Γεωργικής 
Σχολής ’Αϊδινίου Ίω. Ν. Τσΐκος.

’Ήδη ύπολογίζεται δτι ύπάρχουν είς τήν Κοινότητα 
Τυρνάδου:

Ροδακινιές 800, βερυκοκιές 800, βυσσινιές 100, κερα
σιές 50, δαμασκηνιές 250, κορομηλιές 400, καρυδιές 150, 
μηλιές 800, άχλαδιές 2500, κυδωνιές 1500, συκιές 2500 
καί άμυγδαλιές 5000.

Τά δένδρα δμως τά όποια καλλιεργούνται είς μεγα- 
λυτέραν Ικτασιν είς τόν Τύρναδον είναι τά μορεόδενδρα, 
ύπολογιζόμενα είς 150.000. Έξ αύτών 30.000 είναι διε
σπαρμένα έντός τών άμπέλων, σπιτιών κλπ., αί δέ 120.000 
έντός μορεώνων (περιδολιών).

Βιομηχανία. Βιοτεχνία.—’Εκτός τών προϊόν
των τής άμπελουργίας, τά όποια δίδουν μέν πρώτην 
ύλην διά τήν ύπό μικρών καί μεγάλων παραγωγών έξά- 
σκησιν βιομηχανίας είς τόν τόπον (οινοποιία, ούζο, τσί
πουρο κλπ.), καί άλλα γεωργικά προϊόντα ύπόκεινται 
είς έπιτόπιον βιομηχανοποίηση/, δπως π. χ. ή άλευροποίη- 
σις τοΰ σίτου, ή όποία άλλοτε έγίνετο ύπό ένός άλευρο-
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μύλου (Χατζήδημούλη), σήμερον δέ υπό τριών τελειότε
ρων, έκ των όποιων οί δύο (Αδελφοί Π. Βασιλείου καί 
Εόρ. Χατζήκρανιώτη) παράγουν ήμερησίως 17 τόννους 
αλεύρου, ό δέ τρίτος (Κ. Έξάρχου) κατεργάζεται μό
νον σίτον ιδιωτών.

Ή βιοτεχνία ήτο πάντοτε ανθηρά εις τόν Τύρνα
δον, καί αρκετοί έπαγγελματίαι ανέκαθεν ήσχολοΰντο 
καί ασχολούνται μέ την αγγειοπλαστικήν, την κεραμο
ποιίαν, την βαφικήν, την σιδηρουργίαν, την καρροποιΐαν 
κλπ. ή δέ ύφαντουργία, άλλοτε οικιακή ασχολία καί βιο
τεχνία πλείστων οικογενειών, σήμερον αντιπροσωπεύε
ται μέ 15 μηχανοκινήτους έργαλιούς (ανήκοντας άπό 
κοινού εις 3 έργοστασιάρχας: Α. Γουνιτσιώτην, I. Μπί- 
την καί Άδ. Καραμπέλον).

Ό Τύρναδος φημίζεται διά την βιομηχανίαν των στα- 
μπαρισμένων (τυπωτών) ύφασμάτων, ή όποια σήμερον 
γίνεται εις 4 εργαστήρια (Γ. Σαΐνη, Άδ. Έμ. Σαΐνη, Στ. 
Σαΐνη καί Άδ. Ίωαννίδου). 'Η βιομηχανία αυτή συνε
χίζει τήν άλλοτε άκμάσασαν βιοτεχνίαν των κόκκινων νη 
μάτων, τά όποια έβάφοντο μέ τήν άνεξίτηλον βαφήν τών 
ριζών τοΰ καλλιεργούμενου άλλοτε εις τόν Τύρναδον ρι- 
ζαριοΰ, καί μετεφέροντο, δπως καί τά τής περιφήμου 
Αδελφότητος Άμπελακίων, εις τά μεγάλα κέντρα τής 
Εύρώπης, καί ή όποια έξέλιπε πρό έκατονταετίας σχε
δόν, δταν δηλαδή έγενικεύθη ή άνακαλυφθεΐσα οίκονο- 
μικωτέρα βαφή διά χημικώς παρασκευαζομένων χρω
μάτων.

Εκκλησία.— Κατά τό 1881 έλειτούργουν 16 έκ- 
κλησίαι εις τόν Τύρναδον. Σήμερον έξέλιπον ή τών Άγ. 
Ταξιαρχών καί ή του Προφήτου Ήλία έπί τής πλατείας, 
λειτουργούν δέ μόνον τρεις ένοριακοί ναοί, ό τής Φανε
ρωμένης (Μητρόπολις), του Άγιου Ίωάννου Προδρό
μου καί ή νεόκτιστος τού Αγίου Γεωργίου. Αί υπόλοι
ποι λειτουργούν μόνον κατά τήν μνήμην των. Εκτός 
τών εκκλησιών ύπάρχει καί ή Μονή τοΰ Προφήτου 
Ήλία καί περί τά 10 μετόχια εντός οικιών, άπό τά 40 
πού ύπήρχαν παλαιότερον, μέ τά όποια άντιπροσωπεύ- 
οντο αί πλεΐσται τών Ελληνικών Μονών άπό τοΰ ορούς 
Σινά μέχρι τοΰ Αγίου Τάφου, ’Ηπείρου, Θεσσαλίας κλπ.

Δέν σώζεται πλέον κανέν τζαμί εις τόν Τύρναδον καί 
τά πλησίον χωριά.

Έκπαίδευσις. — Εκτός 2 εξαταξίων καί ένός 
τριταξίου δημοτικού σχολείου λειτουργεί ακόμη διτά- 
ξιον ήμιγυμνάσιον, μετατρεπόμενον διά τοΰ νεωτέρου 
νόμου εις πεντατάξιον αστικόν άρρένων, τοΰ οποίου προς 
τό παρόν λειτουργεί ή πρώτη τάξις. "Ολα τά σχολεία 
στεγάζονται εις ϊδικά τους διδακτήρια έκτος τοΰ Γ'. 
Δημοτικοΰ, τό όποιον στεγάζεται εις τό ήμιγυμνάσιον. 
Τό τελευταίον τοΰτο έκτίσθη πρό τοΰ 1881 έπί τουρκο
κρατίας καί έχρησιμοποιεΐτο ώς μητρόπολις. To Α' Δη
μοτικόν έκτίσθη τό 1885 έπί Δημαρχίας Σταμουλάκη 
Μουλούλη, τό δέ Β' Δημοτικόν έκτίσθη τό 1872 έκ κλη
ροδοτήματος τοΰ έκ Τυρνάδου Χατζηαντωνίου μεταδάν- 
τος καί πλουτήσαντος εις Ρουμανίαν, δπου καί άπέθα- 
νεν. Διά τής διαθήκης του άφήκεν έν ποσόν χρημάτων, διά 
νά λειτουργήση έκ τών τόκων παρθεναγωγεϊον, μέρος 
δέ αυτών νά διανέμεται εις τούς έν Τυρνάδω συγγενείς 
του. ’Εκ τών τόκων άνηγέρθη τό Παρθεναγωγεϊον έχον 
σήμερον 6 αίθούσας καί 1 γραφεΐον καί μέχρι τής προσ- 
αρτήσεως έκπληρώνοντο καί αί διδασκάλισσαι. Μετά 
τήν πτώσιν τοΰ νομίσματος οί τόκοι τοΰ κληροδοτήμα
τος αϋτοΰ έπαρκοΰν σήμερον μόνον διά τήν συντήρησιν

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Έκ τών προσώπων τά όποια έπαιξαν ση
μαίνοντα ρόλον έν τή πολιτική κονίστρα τής κωμσπόλεως άπό τής άπε- 
λευθερώσεως. Έξελέγη ^έπανειλη^μένως 'Δήμαρχος του τέως Δήμου Τυρ- 
\άδου καί βουλευτής τής έπαρχιας Τυρνάδου. Ε’ιργάσθη, όσον ήδύνατο, 
διά τήν πρόοδον τής κωμοπόλεως, /και έπί τής Δημαρχίας του έγένετο ση
μαντική* κίνησις πρός προπαρασκευήν έκτελέσεως έργων κοινής ώφελείας.

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΤ. ΖΑΡΡΑΣ
Ιατρός έ·κ τών άριστων. 
"Ησκει τήν ιατρικήν ούχί 
πρός χρηματισμον, άλλ* ώς 
όψηλόν 'κοινωνικόν καθή
κον συνεχίζων τάς Έθν. 
παραδόσεις τής οικογέ
νειας του όρμωμένης έκ 
Ζάρκου. Έλα-δεν ένεργόν 
μέρος εις πολλά έργα έθν. 
καί /κοινωνικής ώφελείας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσα
λίας, υιός του πολιτευτοΰ 
καί Ιατρού Λάμπρου Λάμ
πρου, Έαττούόασεν ιατρός 
εις τό έν Άθήναις Εθνι
κόν καί Κ αποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον, είδικευθείς 
εις τήν μικροδιολογίοτν. 
Έξασκεϊ τό έπάγγελμα 
τού Ιατρού έν Λαρίση.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΣΣΟΣ
Έκ Τυρνάδου. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς 
έσπούδασεν είς τό έν *Λ- 
θήναις Πανεπιστήμιον τήν 
ιατρικήν καί έξαακεΐ τό έ
πάγγελμα τού ιατρού έν 
Τυρνάδω λίαν έπιτυχώς. 
άπολαύών μεγάλης έκτι- 
μήσεως ικαί άγάπης πα
ρά τών συμπολιτών του.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Έκ Τυρνά&ου της Θεσσαλίας. Έκ της άρχοντικής καί μορφωμένης 
οικογένειας τών Δημητριαδων. Μετά τάς έγκυκλίους του σττουδάς έν 
τη γενετείρςκ του καί έν Λαρίση, έσπούδασεν είς τό έν Άθήναις Εθνι
κόν 'Πανεπιστήίμισν.— ΤΗτο εις έκ τών καλλιτέρων άρχαιολόγων της 
'Ελλάδος καί διετέλεσεν έφορος άρχαιοτήτων. Έξετιμάτο καί ήγαιτδτο 
παρά του έπιστημονι,κου κόσμου. Άπέθατνεν έν Τορνάρω τό έτος 1888.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟΥΛΗΣ
’Εκ Κρανιάς τοΟ Όλυμπου 
ένκαπασταθείς έν Ροοψάνη. 
' Εαποόδασεν ιατρός καί 
έδήσκησε τό έπάγγελμα 
μέχρι τοΰ έτουο 1923 οτε 
άπέθανε. Ώς έφεδρος υ
πίατρος υπηρέτησε καπά 
τούς άγώνας τών έτών 
1912-1913 διακριθείς διά 
τήν εύσυνειδησίαν του.

ΠΕΡ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έκ Ρ αίφνης γεννηθείς τό 
έτος 1893. Έσπούδασεν Ια
τρός εΐς τό Πανεπιοτήμιον 
’Αθηνών, κατόπιν δέ συνε- 
πλήροσε τάς σπουδάς του 
έπτ τριετίαν εις Γερμα
νίαν είδικευθείς ώς ώτο- 
ρινολαρυγγολόγος, είναι 
ηδη εΤς έκ τών διαπρεπε- 
στέρων ιατρών θεσ/νίκης.

Έκ Ραψάνης τού Όλόμ- 
που. ’Εσπούδασε τήν * Ια
τρικήν Επιστήμην εις τό 
έν Αθήναις Πανεπίστή- 
μιον. Έξασκεΐ τό έπάγγελ
μα του Ιατρού έν τή πα- 
τρίδι του καί έν Θεσσαλο
νίκη καί είναι είς έκ τών 
καίλλίστων Ιατρών τής πε- 
ριφερείοος τού Τυρνάβου.

του κτιρίου, ελάχιστα δέ διατίθενται διά τούς συγγενείς.
Ό αριθμός τών μαθητών καί μαθητριών υπερβαίνει 

τούς 1.000. Είναι δέ κατανεμημένοι ώς έξης:
Α' Δημοτικόν .............. 365 ήτοι άρρ. 190 θήλ. 175
Β' » .......... . . 400 » » 215 » 185
Γ' » .......... . . 209 » » 123 » 86
'Ημιγυμνάσιον .... . . 59 » » 45 » 14
A' τάξις άστικοΰ . .. 35 άπαντες αρρενες.

Β ι β λ ι ο θ ή κ η. — Ή βιβλιοθήκη είναι λείψανον τής 
περίφημου Ελληνικής Σχολής Τυρνάβου. Διηρπάγη καί 
κατεστράφη κατά τήν εισβολήν τών Τούρκων τό 1897. 
Κατόπιν τή φροντίδι τοΰ τότε Προέδρου τής παλαίας Κοι- 
νότητος ίατροΰ Μ. Τσολάκη συνεκεντρώθη εν μέρος τών 
βιβλίων, τό όποιον μετά τής βιβλιοθήκης Μαρασλή, ή 
όποια έδωρήθη τή ένεργεία τοΰ αύτοΰ Προέδρου τής 
Κοινότητος, άπετέλεσε τήν ύπάρχουσαν σήμερον είς τήν 
αίθουσαν τοΰ ήμιγυμνασίου βιβλιοθήκην, άποτελουμένην 
έκ 540 έργων είς 800 καί πλέον τόμους. Έξ αυτών 38 
χειρόγραφα (θρησκευτικά, φιλολογικά, γραμματικοί, 
μαθηματικά), 87 φιλολογικά, 24 μαθηματικά καί 180 διά
φορα. Πλεΐστα θρησκευτικά καί τά τής βιβλιοθήκης Μα
ρασλή.

Μουσείο ν. — Είς τό ήμιγυμνάσιον ύπήρχεν καί 
Μουσειον άναγλύφων έξ επιγραφών πολλών χρονολογού
μενων άπό τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Ύπήρχον καί κτερί- 
σματα καί ανάγλυφοι κεφαλαί, τών όποιων μία έφερε 
τον Θεσσαλικόν πέτασον, άλλ’ έχάθησαν κατά τό 1922— 
1923, οπότε τά σχολεία μετεβλήθησαν είς κατοικίας 
προσφύγων. Ό Διευθυντής του ήμιγυμνασίου Κ. Τσιμ- 
πλούλης έχει σήμερον τήν φροντίδα τοΰ Μουσείου ώς έκ
τακτος επιμελητής αρχαιοτήτων.

Κρατική καί οικονομική έμφάνι- 
σ ι ς. — Είς τούς μεγάλους παλαιούς τουρκικούς στρα
τώνας, άπό τούς οποίους μόνον ή μισή ανατολική πλευρά 
έπεσκευάσθη, εδρεύει σήμερον ή Β' Μοίρα Αυτοκινήτων, 
έχουσα δύναμιν 400 άνδρών καί 20 αξιωματικών.

Ό Τύρναβος είναι έδρα ειρηνοδικείου, περιοδεύοντος 
πλημμελειοδικείου, ταμείου, εφορείας, δασονομείου, επαρ
χιακού γεωπόνου, ό όποιος επιμελείται καί τοΰ παρά 
τήν Τούμπαν αγροκηπίου, αγρονόμου, ύποθηκοφυλακείου. 
"Εχει δύο υποκαταστήματα Τραπεζών, τών ’Αθηνών καί 
’Αγροτικής, καί δύο συμβολαιογραφεία.

’Από τό 1927 ό Τύρναβος ήλεκτροφωτίζεται παρ’ άνω- 
νύμου μετοχικής εταιρείας μέ κεφάλαιον πλέον τοΰ ένός 
έκατομμυρίου δραχ. είς μετοχάς τών 200 δραχ. άγορα- 
σθείσας παρά τών κατοίκων. Ό κυριώτερος μέτοχος τής 
Εταιρείας είναι ή Κοινότης.

Καί ό Άμπελών (Καζακλάρι) ήλεκτροφωτίζεται 
επίσης.

Σωματειακή κίνησις. — Πρώτος Σύλλογος 
ίδρύθη τό 1898 ή «Άνάπλασις». Τούτου τήν δρασιν κατά 
τά πρώτα έτη τής ίδρύσεώς του βλέπει τις είς δσα γρά
φει περί αύτοΰ ό κ. Δημοσθ. Άνδρεάδης. Ό κύριος τών 
έπιδιωκομένων σήμερον ύπό τοΰ Συλλόγου τούτου σκο
πών είναι ή άναδάσωσις τών πέριξ τοΰ Τυρνάβου.

«Μουσικός Σύλλογος» 1936, Φιλόπτωχος ’Αδελφότης 
«ή Άνακούφισις» 1933, «’Εμπορικός Σύλλογος» 1924, 
«Σύνδεσμος ’Αμπελοκτημόνων» 1924, «’Αδελφότης Παν
τοπωλών» 1915, «Σύλλογος Κυνηγών» 1927, «Σύλλογος 
Πολυτέκνων» 1929, «Σύνδεσμος Κηπουρών» 1917, «Συν
τεχνία Κουρέων» 1934,«Σωματεΐον Άμαξοκαραγωγέων» 
1917, «"Ενωσις ’Ιδιοκτητών Γής» 1936, «'Ένωσις Παλαιών
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Πολεμιστών» 1936, «θρακομικρασιατικός Σύλλογος» 
1926, «Σωματεΐον Τεχνιτών Εργατών Οικοδόμων» 1936, 
«Σύλλογος Ιδιοκτητών ’Αρδευτικών ’Αγρών Μπουγάζι - 
Άμάρ» 1936, «Σύλλογος Κτηνοτρόφων»_ 1937,«Συνεται· 
ρισμός ’Αστέγων» 1927, «Γεωργικός Πιστωτικός Συνε
ταιρισμός Καμπύλ - Άγα - Άμάρ Τυρνάβου» 1932.

Ό έξωραΐσμός της Βρύσης ήρχισε από τό 1904. 'Ήδη 
οί μεγάλοι πλάτανοι είχαν φυτευθή κατά τά πρώτα άπό 
τής προσαρτήσεως ετη. Την άναδάσωσιν καί δενδροφύ- 
τευσιν τοΰ λόφου Αγίας ’Άννας άνέλαβεν ό γεωργικός 
συνεταιρισμός άποκαταστάσεως καλλιεργητών, υπό τήν 
έπίβλεψιν τοΰ έπαρχιακοΰ γεωπόνου.

Ό έξωραΐσμός τής Τούμπας έγένετο άπό τό 1925 ύπό 
τής Κοινότητος, ήτις άνήγειρε καί μνημεΐον τών πεσόν- 
των έν πολέμοις εντός του άλσους.

Ό έξωραΐσμός του Προφήτου Ήλία διά φυτεύσεως 
πεύκων έγινε κατά πρώτον ύπό τοΰ Συλλόγου τών άμα- 
ξοκαρραγωγέων «ατά τό 1925 καί συνεχίζεται εις τήν 
Δυτικήν πλευράν ύπ’αΰτοΰ. Άπό τοΟ 1930 ό Σύλλογος 
«Άνάπλασις» άνέλαβε τήν δενδροφύτευσιν τής ανατολι
κής πλευράς. Μέχρι σήμερον έχουν φυτευθή περί τά 7000 
πεΰκα. Εις τήν δενδροφύτευσιν έπεστάτησε κατ’ άρχάς 
ό έκ Τυρνάβου γεωπόνος I. Τσΐκος καί τελευταίως ό 
έπαρχιακός γεωπόνος κ. Φόλλας.

Ή ύπό τοΰ Συλλόγου «Άνάπλασις» συσταθεΐσα Φι
λαρμονική, διά τήν οποίαν γράφει ό κ. Δημ. Άνδρεάδης, 
διαλυθεΐσα τό 1913, έπανασυνεστήθη τό 1924 διά νά δια- 
λυθή έκ νέου τό 1927. Τελευταίως συνεστήθη Μουσικός 
Σύλλογος, περιλαμβάνον πρός τό παρόν τμήμα χορω
δίας, εις τήν όποίαν μετέχουν 25 - 30 νέοι διαφόρων έπαγ- 
γελμάτων ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έκ Τυρνάβου δημοδι
δασκάλου 1. Τσιμπλούλη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάβω τώ Ί879. Τάς εγκυκλίους αύτοΰ σπουδάς έπερά- 
τωσεν έν Άθήναις. Διδάκτωρ της ’Ιατρικής τω 1901. Μετέβη επί 4ετίαν 
εις Γαλλίαν καί Γερμανίαν. ’Επιμελητής τής Άοτυκλινικής τω 1909, μικρο
βιολόγος ΓΗοσ. Συγγροΰ 1912 - 1933. ‘Υφηγητής τω 1928. Καθηγητής τής 
Μικροβιολογίας έν τω Πανεπιστημίω ’Αθηνών τω 1933. Συγγραφεύς πολ
λών έπιστ. έργαχηών ώς καί Έργαστ. Διαγνωστικής καί Μικροβιολογίας.

ΤΤΑΥΣΑΝ. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓ. Μ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τής 
θ εσσαλ ίας τό έτος 1857. 
Φοιτήσας είς τό Πανεπι- 
στήμιον τό έτος 1 883 έλα
βε τό δίπλωμα τοΰ ιατρού. 
Διετέλεσεν ώς τελειόφοι
τος Γυμνασίου διδάσκαλος 
έν Άμπελακίοις, ειτα δέ 
ιατρός έν Συκουρίω τής 
Λαρίσης καί έν Ραψάνη.

Έγεννήθη έν Ραψάνη τώ 
1 905. Τάς έγκυκλίους αύ- 
τοΰ σπουδάς έπεράτωσεν 
έν Άθήναις. Έσπούδασε 
τήν ιατρικήν έν τώ Έθνι- 
κώ -καί Καποδιστρ. Πανε- 
πιστημίω ’Αθηνών. Άπό 
τοΰ 1934 διωρίσθη βοηθός 
είς τό Έργαστήρ. Μικρο
βιολογίας Πανεπιστημίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
Έκ Ραψάνης, γεννηθείς 
τό έτος 1890. Έσπούδασε 
τήν ιατρικήν έν Άθήναις 
είς τό Εθνικόν καί Καπο- 
διστριακ. Πανεπιστήμιον. 
’Έλαβε μέρος είς όλους 
τούς πολέμους άπό τοΰ 
1912-1922 προαχθείς είς 
έφ. Ιατρόν καί τιμηθείς διά 
τοΰ πολεμικού Σταυροΰ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΛΟΣ
Έκ Ραψάνης τής Επαρ
χίας Τυρνάβου, γεννηθείς 
τό έτος 1898. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς 
έσπούδασε τήν ιατρικήν 
ειίς τό έν Άθήναις Εθνι
κόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον. Έξασκεΐ 
δέ τό έπάγγελμα του ια
τρού μετ’ άφιλοκερδείας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΥΛΗΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσα
λίας. Μετά τάς έγκυ
κλίους του σπουδάς έσπου- 
δασε τήν φαρμακολογίαν 
καί έξασκεΐ τό έπάγγελμα 
τού φαρμακοποιού έν Τυρ
νάβω. 'Έλαβε μέρος είς 
τήν Μικρασιατικ. έκστρα- 
τείαν άπό τοΰ 1920-1923 
ώς άνθυποφαρμακοποιός.
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