
αχιλλεως τζαρτζανου

Δ'.-ΠΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΟΥ

Ό τρίτος παλαιός Δήμος της έπαρχίας Τυρνάβου, 
ήτοι ό Δήμος Γόννου, άπετελέσθη μετά την άπελευθέ- 
ρωσιν της Θεσσαλίας (1881) άπό τά χωρία Δερελί (πρω
τεύουσαν τοΰ Δήμου), Καραδεμιλέρ, Κιτσιλέρ, Κόσδερε, 
Μπαλαμούτ καί Ούρτσούν. "Οπως δε καί τά τουρκικά 
ονόματα των χωρίων αύτών δεικνύουν, ή περιοχή αΰτη 
κατοικεΐτο έως τότε σχεδόν άποκλειστικώς ύπό Τούρ
κων (Κονιάρων), αλλά οί πλεΐστοι έξ αύτών μετά τήν 
προσάρτησιν άπήλθον εις τήν Μικράν ’Ασίαν. Είναι δέ ή 
κοιλάς αυτή τής Γόννου εν άπό τά ωραιότερα μέρη τής 
δλης Θεσσαλίας μέ «κραταιάν βλάστησιν, κάρπιμα δέν
δρα, διαυγή υδατα, βαθυπράσινον χλόην' άπότομοι δέ 
καί ύψηλοί βράχοι, ύπερκείμενοι τής κοιλάδος καί προ- 
φυλάσσοντες αύτήν άπό των βορείων ψυχρών άνέμων, 
απεργάζονται τό κλίμα αυτής γλυκύ καί κατάλληλον 
προς βλάστησιν τής ελαίας, συκής, ροιάς καί άλλων με
σημβρινών δένδρων. Καί σήμερον δέ παραμένει άληθής 
ό στίχος τοΰ Λουκανοΰ nec metuens imi Boreas habi- 
tator Olympi (— οποίος στοΟ κάτω Όλύμπου τά ριζά 
κατοικεί βορειάδες δέ φοβάται)»1.

Έκ τών είρημένων χωρίων τό μέν Δερελί έχει νυν τό 
όνομα τής αρχαίας περραιβικής πόλεως Γ όννου, ήτις 
έκειτο αύτοΰ πλησίον καί τής όποιας σώζονται πολλά 
ερείπια. Τό Κιτσιλέρ ονομάζεται νυν Ελιά καί τό 
Μπαλαμούτ ’Ιτιά. Τά άλλα χωρία διατηρούν τά πα- 
λαιά των τουρκικά όνόματα, αλλά δέν κατοικούνται μο- 
νίμως, είμή μόνον κατά τον χειμώνα άπό παραχειμάζον
τας αυτόθι κτηνοτρόφους, προερχόμενους κυρίως έκ τής 
περιοχής τών Γρεβενών καί τής Φλωρίνης. ’Ίσως όμως 
ταΰτα άπαλλοτριωθοΰν προσεχώς πρός μόνιμον έντός 
αύτών οϊκησιν τών κτηνοτροφών, αφού άλλως τε όλη ή 
περί αυτά περιοχή είναι πλήρης αύτοφυών άγριελαιών, 
τών όποιων έχει άρχίσει εσχάτως ό εμβολιασμός, καί 
δημιουργοΰνται ουτω ώραΐα περιβόλια.

Νέον χωρίον δέν συνοικίσθη κανέν κατά τά τελευ
ταία έτη έν τή περιοχή ταύτη, μόνον δέ τριάκοντα περί
που Τουρκικών οικογενειών τοΰ παλαιού Δερελιοΰ, αί 
όποΐαι είχον παραμείνει αύτόθι μέχρις έσχάτων, τά κτή
ματα παρεδόθησαν κατά τήν γενομένην πρό τινων έτών 
ανταλλαγήν τών πληθυσμών Ελλάδος καί Τουρκίας, εις 
αντιστοίχους οικογένειας προσφύγων.

Δήμαρχοι τοΰ Δήμου Γόννου μέχρι τής έφαρμογής 
τού νόμου περί Κοινοτήτων διετέλεσαν κατά σειράν: 1) 
ό Μαμούτ-Άγάς, ’Οθωμανός, 2) ό Ίω. ’Ολύμπιος, 3) 
ό Στέφ. Βαλασόπουλος καί 4) ό Νικ. Πετρωτός.

Κοινοτάρχαι δέ τής Κοινότητος Γόννου, άπό τοΰ 1914, 
διετέλεσαν: 1) ό Κωνστ. Άστερινός, 2) ό Άθαν. Βαρ- 
δακάρης, 3) ό Ζήσης Παπαδημητριού, 4) ό Γεώργ. Κου- 
λούσιος, 5) ό Στέφ. Νούτσιας, 6) ό Ίω. Γουγουλιάς καί
7) ό Νικ. Κοντογιάννης.

Άποτελεΐται δέ ή Κοινότης Γόννου έκ τής ομωνύμου 
κωμοπόλεως καί τοΰ χωρίου Ελιάς, καθώς καί έκ τών 
παλαιοχωρίων Καραδεμιλέρ, Κόσδερε καί Ούρτσούν. 
Έτέραν Κοινότητα αποτελεί τό χωρίον Ιτιά (Μπαλα
μούτ) .

Είναι δέ ή Γόννος ώραιοτάτη κωμόπολις. «Αί οίκίαι 
της κεΐνται έν τώ μέσω εύθαλεστάτων κήπων, μεγάλοι

1 Ίδέ Νικ. Γεωργιάδου, Θεσσαλία, έκδ. Β', 1894,
σελ. 168.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τό 1888. Έξήλθε διδάσκαλος έκ τού Μαρασλείου Δι
δασκαλείου Αθηνών. ’Έλαβε ιμέρος εις άλας τάς έκστρατείας άπό του 1912- 
1922 προαχθείς εις τον βαθμόν τοΰ έφ. ύπολοχαγοΰ Πεζικού καί τιμηθείς .μέ 
τον Άργυρούν Σταυρόν του Βασ. .Γεωργίου καί μέ τό μετάλ. Στρατ. αξίας 
Δ' τάξεως. ‘Ως διευθυντής του 5ταξίου Δηιμ. Σχολ. Ραψάνης άπό ΙΟετίας 
συνετέλεσεν εις τήν άνέγερσιν τοΰ βταξίου διδακτηρίου μεγάρου έν Ραψάνη.

ιοαν; αργυρακουλης

Έκ Δερελί. Ήκολούθησε 
τό έκπαιδευτ. στάδιον καί 
διευθύνει ήδη τό πολυτά- 
ξιον οχολεΤον τού χωρίου. 
Διά τών φροντίδων του καί 
ένεργειών του κατωρθώθιι 
νά καταρτι σθή οχαλική 
μαθητική βιβλιοθήκη καί 
νά γίνη προμήθεια δια
φόρων σχολικών όργάνων.

ΑΜΑΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Έκ Δερελί. Διωρίσθη δι- 
δασκάλισσα καί προσέφε- 
οε πλείστας υπηρεσίας εις 
τήν μαθητιώσαν νεολαίαν 
του χωρίου Δερελί. Συνε- 
τέλεσε κατά πολύ είς τήν 
πατριωτικήν καί Εθνικήν 
μόρφωσιν τών μαθητών, 
ϊμπνέουσα είς αυτά τήν 
άγάπην πρός τά Πάτρια.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΡΑ
Έκ τού τέως Δήμου Γόν- 
νων. ’ Η κολούθησε τό 
Εκπαιδευτικόν έπάγγελμα 
καί διωρίσθη διδαακά- 
λισσα είς τό έν Δερελί 
Δημοτικόν Σχολεΐον, ένθα 
μέχρι σήμερον υπηρετεί, 
προσφέρουσα τάς υπηρε
σίας της είς τήν μαθητιώ- 
σοιν νεολαίαν του χωρίου.
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ΜΙΜΗΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
Υιός τοΰ Αειμνήστου -προέδρου τής Εται
ρείας μας Γ. Ροδοπούλου υπό φιλολογικόν 
ψευδώνυμον. Μετά τάς Πανεπιστημιακός 
του σπουδάς έπεδόθη εις τήν λογοτεχνίαν 
και κατέλαβε ικαλλίστην θέσιν παρά τφ 
λογοτεγνικω κόσμω τής Ελλάδος δια 
τής συγγραφής πλείστων κοινωνιολογι
κών καί άλλων έργων, τα όποια γίνον
ται .αετά μενάλης άγάπης δεκτά υπό 
του αναγνωστικού κοινού τής ‘Ελλάδος

ΑΣΤΕΡΙΟΣ- ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδψ τό έτος 1876. Με
τά τάς έν τή παπρίδι του έγκυκλίους 
σπουδάς έσπούδασεν έν τφ Διδοκτκα- 
λείφ Λαρίσης καί ύπήρξεν έκ των δοκι- 
μο>τάτων δημοδιδασκάλων τοΰ Τυρνάδου. 
Άποχωρήσας τής υπηρεσίας τό έτος 1932 
μετά Υπουργικοί) έπαίνου, έπεδόθη είς 
γεωργικός καί βιομηχανικός έπιχειρή- 
σεις, ένθα μέχρι σήιιερον άσ^ολεΐταμ 
συντελών είς τήν πρόοδον του τόπου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΞΕΝΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδφ τό έτος 1909. Με
τά τάς έν τή Ιδιαιτέρα τ®υ πατρίδι έγκυ
κλίους σπουδάς έσπουδασε φιλολογίαν 
είς τό έν Άιθήναις Εθνικόν καί Κοπτοδι- 
στριακόν ιΠανεπιστήμιον καί άνηγορεύθη 
διόάκτωρ τό έτος 1929. Διετέλεσε (Καθη
γητής έν τοΐς γυμνασίοις ικαί τφ *Αρσα- 
κείω Λαρίσης καί είναι συγγρα^εύς «Ι
στορίας του άρχαίου Ελληνικού πολιτι
σμού», ήτις έτυχε εύμενεστάτων κρίσεων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΤΤΛΟΥΛΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Μετά τά 
έγκύκλια μαθήματα τά όποια ήκουσεν έν 
τή πατρίδι του, έφοίτησεν είς τό μονο
τάξιον διδασκαιλειον ’Αθηνών, άπό τοΰ 
όποιου έξήλθεν άριστοΰχος. Άργότερον 
συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του έν τφ ιΐα- 
νεπιστημίω ’Αθηνών άριστευσας. ’Υπό τοΰ 
όπουργείο'υ Παιδείας τώ άπενεμήθη έπαι
νος καί διάκρισις διά τάς πολυτίμους ύπη- 
ρεσίας &ς προσέφερεν είς τήν παιδείαν.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
Έκ Ραψάνης τής Επαρχίας Τυρνάδου, 
γεννηθείς τό έτος 1911. Μετά τάς έν τή 
πατριδι του έγκυκλίους σπουδάς Ακολού
θησε τό έκπαιδευτικόν στάδιον αποφοι- 
τήσας έκ τοΰ έν Άθήναις πεντοταξίου 
Μαρασλείου Διδασκαλείου. "Ηδη υπηρε
τεί ώς δημοδιδάσκαλος είς τό Δημοτικόν 
Σχολεΐον Ραψάνης έκτιμώμενος καί άγα- 
•τίώμενος υπό τών συγχωριανών του διά 
τά ήθικά καί έκπαιδευτικά του προσόντα.

δέ πλάτανοι σκιάζουσι τήν αγοράν, ένώ τά διαρρέοντα 
τό χωρίον διαυγέστατα υδατα άρδεύουσι βαθυχλόους 
λειμώνας έντός καί περί τό χωρίον» λ

Έπί δημάρχου δέ τοΰ Στεφ. Βαλασοπούλου κατε- 
σκευάσθη έν αυτή ώραΐον ύδραγωγεΐον.

Έν τή κωμοπόλει εδρεύει ’Αστυνομία, ύπάρχει καί 
Ταχυδρομεΐον καί τηλέφωνον, καί κοθη,μερινή συγκοινω
νία δι’ αυτοκινήτων με τήν Λάρισαν. Γίνεται έν αυτή καί 
έβδομαδιαία αγορά, είς τήν οποίαν έρχονται καί συναλ
λάσσονται τών πέριξ χωρίων οί κάτοικοι.

Κυριώτεραι άσχολίαι τών κατοίκων τής περιφέρειας 
ταύτης είναι ή καλλιέργεια τοΰ καπνού καί ή κτηνοτρο
φία, είς πολύ δέ μικρόν βαθμόν καί ή γεωργία. Υπάρ
χουν δέ αύτόθι περί τάς 15 χιλιάδας αιγοπρόβατα, διά 
δέ τόν καπνόν καλλιεργούνται περί τά 4.500 στρέμματα 
καί ή παραγωγή του άνέρχεται είς 300.000 όκάδας πε
ρίπου, τό δέ έκ τούτων εισόδημα όπερβαίνει τά δέκα 
έκατομμύρια δραχμών.

Ή συγκοινωνία τών χωρίων μεταξύ των έξακολουθεΐ 
νά γίνεται διά τών παλαιών ήμιονικών δδών, έργον δέ 
συγκοινωνίας άξιον λόγου ούδέν άλλο έχει γίνει, πλήν 
μιας αμαξιτής όδοΰ άπό τής Γόννου μέχρι τοΰ Σιδηρο
δρομικού Σταθμοΰ Τεμπών, καί μιας έτέρας κατασκευα- 
σβείσης διά προσωπικής έργασίας τών κατοίκων, άπό 
τής Γόννου πάλιν μέχρι τοΰ πορθμείου τοΰ Πηνειοΰ.

Ή κωμόπολις Γόννος, κατοικουμένη άπό τρεις χιλιά
δες κατοίκων έχει δύο δημοτικά σχολεία, Ιν έξατάξιον 
πλήρεξ καί έν μονοτάξιον, μέ ιμαθητάς άμφότερα περί 
τούς πεντακοσίους. Έκ τοΰ άριθμοΰ τούτου τών μαθητών, 
αρκετά μεγάλου βέβαια έν σχέσει μέ τόν αριθμόν τών 
κατοίκων τής Γόννου, εύκολα συμπεραίνει τις δτι οί κά
τοικοι τής κωμοπόλεως είναι πολύτεκνοι, έχουν δέ οί 
πλεΐστοι 6 ή 7 ή καί 8 τέκνα. Καί οΰτω καί σήμερον, 
δπως κατά τήν αρχαιότητα, ώς λέγεται, θά είχε θέσιν 
αύτόθι ή λατρεία τής παυσιτόκου Άρτέμιδος, (τής 
θεάς δηλαδή, ή όποια έθετε τέρμα είς τούς πολλούς 
τοκετούς) !

Μέ τήν φροντίδα δέ καί τάς ένεργείας τοΰ νΰν Διευ- 
θυντοΰ τοΰ πολυταξίου δημοτικού σχολείου Ίω. Άργυ- 
ρακούλη, ύποστηριζομένου είς τάς ένεργείας του ταύτας 
καί ΰπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ δημοτικών σχολείων Λαρίσης 
Β. θεοφανοπούλου, ή Σχολική Εφορεία Γόννου παρέσχε 
τά οικονομικά μέσα, διά τών όποιων υπήρξε δυνατόν νά 
καταρτισθή σχολική καί μαθητική βιβλιοθήκη, νά γίνη 
προμήθεια τών άναγκαιούντων σχολικών όργάνων καί 
άλλων εποπτικών μέσων διδασκαλίας καί νά παραγ- 
γελθή προσέτι διά τοΰ υπουργείου Παιδείας κινηματο
γραφικόν μηχάνημα χρήσιμον διά τήν πληρεστέραν μόρ- 
φωσιν τών μαθητών τοΰ σχολείου.

Σχολεία δημοτικά μονοτάξια λειτουργοΰν καί είς τά 
έτερα δύο κατοικούμενα χωρία, ήτοι είς τήν Ελιάν (κάτ. 
250) καί είς τήν ’Ιτιάν (κάτ. 600).

Επιστήμονες προελθόντες έκ τής Γόννου είναι: Γεώρ. 
Νικολόπουλος, αρχίατρος, Ίω. Νικολόπουλος, αδελφός 
τοΰ προηγουμένου, ανθυπίατρος, καί Δημ. Καραναστά- 
σης, μηχανικός έν Λαρίση. ’Αξιωματικοί Άθαν. Γεροζή
σης, λοχαγός, καί Χρ. Γεροζήσης, αδελφός τοΰ προηγου
μένου, άνθυπολοχαγός. Δημοδιδάσκαλοι δέ Διον. Πε
τρωτός, Άν. Κοντογιάννης, ’Αμαλία Τριανταφύλλου καί 
Αικατερίνη Πανάρα.

] Ίδέ Νικ. Γεωργιάδου, Θεσσαλίαν, ένθα ανωτέρω.
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Τέλος λαμδανομένου ύτΤ δψιν ότι ή Γόννος κατά τό 
πάλαι ήτο μία έκ των σημαντικωτέρων θεσσαλικών πό
λεων («ό έκ ταύτης καταγόμενος Κινέας τ·α γ ε ύ ω ν 
έπέμφθη ύπό των θεσσαλών μετά χιλίων ιππέων εις βοή
θειαν των τυράννων των ’Αθηνών»,δηλαδή των Πεισιστρα- 
τιδών* 1 ), φυσικόν είναι δτι εύρίσκονται έν τη περιοχή 
ταύτη, ιδία εις την θέσιν Παλιό κ α σ τ ρ ο (παρά τό 
Μπαλαμούτ), πολλαί καί σημαντικοί αρχαιότητες, ώς 
«τά ερείπια των τειχών τής Γόννου, άτινα ένιαχοΰ ύψοΰν- 
ται εις 4 — 5 πόδας υπέρ τό έδαφος, συνίστανται δέ έξ 
όρθογωνίων κανονικώς έπ’ άλλήλων τεθειμένων λίθων» 2. 
Άνασκαφάς ένήργησεν αυτόθι κατά τό 1910 καί πρό- 
τερον ό τότε έφορος τών αρχαιοτήτων έν Θεσσαλία, νΰν 
δέ καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Α. Άρβανιτό- 
πουλος. Έκ τών άνασκαφών δέ αύτών ήλθον εις φώς 
700 περίπου έπιγραφαί 3 4 5 6 7.

1 Ίδέ Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλίαν, ένθα άνωτέρω.
2 ’Ένθα άνωτέρω.
3 Ίδέ Μεγάλην Ελληνικήν Εγκυκλοπαίδειαν, έν άρθρω 

Γ ό ν ν ο ι καί Γ ό ν ν ο ς.

ΠΙΝΑΞ
έμφαίνων τούς διατελέσαντας Βουλευτάς, Υπουργούς, 
Δημάρχους καί Κοινοτάρχας τής Επαρχίας Τυρνάθου 

άπό τοΰ 1881 καί εντεύθεν.

α') Βουλευταί (1881 - 1936).
1) Παπαδόπουλος Ιωάννης 8) Λαπαθιώτης Λεωνίδας
2) Ζαφειριάδης ’Αθανάσιος 9) Ζησιάδης Βασίλειος
3) Μουζδς ’Εμμανουήλ 10) Άγγελίδης Πελοπίδας
4) Βαλάσης Νικόλαος Π) Γκόλτσιος ’Ελευθέριος
5) Δημητριάδης Εμμανουήλ 12) Λάμπρου Λάμπρος
6) Λυμπρίτης Θεόδωρος 13) Ροδόπουλος Κων)τΐνος
7) Ροδόπουλος Γεώργιος

β') Υπουργοί.
1) Λυμπρίτης Θεόδωρος 3) Ροδόπουλος Κων)τΐνος
2) Λαπαθιώτης Λεωνίδας

γ') Δήμαρχοι Τυρνάθου (1881-1912).
1) Μουζάς ’Εμμανουήλ 4) Δημητριάδης Έμμαν.
2) Μουλούλης Σταμουλάκ. 5) Πλάκας Άστέριος
3) Ζαφειριάδης ’Αθανάσιος

δ') Κοινοτάρχαι Τυρνάδου (1912 - 1937).
1) Λάμπρου Λάμπρος
2) Τσολάκης Μιχαήλ
3) ’Αρίδας Κωνσταντίνος

ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
Εγεννήθη έν Ραψάνη τό 
1889. Έπεράτωσε τάς γυ
μνασιακός σπουδάς του 
έν Βόλω.Τώ 1906 είσήχθη 
είς τό * Μετσόβιον Πολυ- 
τεχνεϊον, σπουδάσας τήν 
Μηχανικήν Επιστήμην εις 
τό Μονάχον. Τφ 1913 έφο 
νεύθη είς Δρίσκον ’ 1 ωαν- 
νίνων ήρωϊκως μαχόμενος.

4) Καρασούλας Άναστ.
5) Ζαχαρίας Νικόλαος
6) Τσαουσάνης Δη μητριός

ΚΟΝΣΤ. ΤΟΥΣΙΑΣ
* Εγεννήθη έν Τ υρνάβω
τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς, 
έσπούδασεν είς τό έν 
Άθήναις Μετσόβιον Πο- 
λυτεχνεΐον .καί Ετυχε πτυ
χίου μηχανικού. Κατόπιν 
αετέβη εις Γερμανίαν καί 
ετυχεν εύρυτέρων σπουδών 
τής μηχανικής έπιστήμης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΛΑΜΠΡΟΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας. Πατήρ του 
τέως Βουλευτου καί Δημάρχου Λάμπρου 
Λάμπρου. Έσπουδασε τά νομικά είς τό 
έν Άθήναις Εθνικόν Πανεπιστήμιον καί 
έξήακησβ τό έπάγγελμα του Δικηγόρου 
έν Τυρνάβω. Έπρωτοστάτησεν ΐνα Εκτε- 
λεσθώσι πλειστα κοινωφελή έργα είς 
τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα καί οί συν- 
δημόται του μετ’ ευγνωμοσύνης άναπο- 
λουν τό όνομα του άγαθου τούτου άνδρός.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έσπουδασε τά 
νομικά είς τό Εν Άθήναις Έθν. Πανεπι
στήμιο ν. Μετά τήν άπόκτησιν του πτυχίου 
τής νομικής καί τήν άδειαν του δικηγο- 
ρείν έξήακησεν έπί σειράν έτών τό έπάγ
γελμα του Δικηγόρου έν Τυρνάβω καί 
προσέφερε πλείστας υπηρεσίας είς τούς 
συνδημότας του λόγφ τής ιδιότητάς του. 
Άπέθανε τφ 1936 είς ήλικίοον 74 έτών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Εγεννήθη έν Τυρνάβω τής Θεσσαλίας 
τό έτος 1897. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς έσπουδασε τά νομικά είς τό έν 
Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον, τυχών πτυχίου νομικής τό 
1921.Έλαβε μέρος είς τήν Μικρασιατι
κήν Εκστρατείαν καί τω 1923 άποστρα- 
τευθείς έγκατεστάθη εις Λάρισοιν, Ενθα 
έξασκεΐ μέχρι σήμερον τό έπάγγελμα 
τοΟ δικηγόρου μετά μεγάλης Επιτυχίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έν τή γενετείρα του καί έν Λαρίση Εγ
κυκλίους σπουδ&ς, έσπούδασεν είς τό έν 
Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον τήν νομικήν Επιστήμην καί 
άνηγορεύθη διδάκτωρ .νομικής τω 1923. 
’Ήδη έξασκεΐ άπό έτών τό έπάγγελμα 
του δικηγόρου έν Τυρνάβω μετ’Επιτυχίας. 
Λόγφ τής ιδιότητάς του πολλάς υπηρε
σίας* προσφέρει είς τους συνδημότας του.

ΑΡΙΣΤ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Έκ Ραψάνης του Όλυμπου, γεννηθείς 
τό Ετος 1899. Μετά τάς έγκυκλίους σπου
δάς, έσπουδασε τήν φαρμακευτικήν Επι
στήμην είς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Ένδιε- 
φέρθη δια τά κοινά τής ιδιαιτέρας του 
πατρίδος καί έξελέγη πρόεδρος του κοι
νοτικού Συμβουλίου Ραψάνης έπί μίαν 
διετίαν (1925 - 1927). Άπέθανε τό έτος 
1929, παρασχών πολυτίμους υπηρεσίας.
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