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«Φθίας δέ τήσ&ε καί πόλεως Φαρσαλίας 
ξύγχορτα ναίω πεδί’, ΐν’ ή θαλασσία 
Πηλεΐ ξυνώκει χωρίς άνθρώπων θέτις».

(Εύριπίδου ’Ανδρομάχη στίχ. 15).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Α\ ΘΕΣΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΔΗΝ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ

Προς δυσμάς τοΰ Βελεστίνου υψώνεται τό βουνό «Κυ- 
νός Κεφαλαί». Τούτο προς νότον καί εις ώρισμένην καί 
μικράν άπόστασιν καταλήγει μάλλον άποτόμως. ’Απέ
ναντι του επίσης καταλήγει εις μικράν άπόστασιν βουνο
σειρά έκψυομένη από τής ’Όθρυος. Τό σχηματιζόμενον 
χαμηλόν στενόν, πλάτους ενός περίπου χιλιομέτρου, εί
ναι τό άνατολικόν δριον τής επαρχίας προς τάς επαρ
χίας Βόλου καί Άλμυροΰ καί προσέτι ή μικρά αότή κοι- 
λάς είναι ή αφετηρία τής πεδιάδος των Φαρσάλων, ήτις 
όλοέν εύρυνομένη προς δυσμάς καταλήγει εις τον μεγά- 
λον κάμπον τής Καρδίτσης καί Τρικκάλων. Ή πεδιάς 
των Φαρσάλων, καθώς καί ή επαρχία, χωρίζεται άπό την 
πεδιάδα καί έπαρχίαν Λαρίσης διά γραφικωτάτου φυσι
κού ορίου" είναι τούτο μία συνεχής λοφοσειρά, ήτις έκ- 
φυομένη άπό τό μνημονευθέν βουνόν «Κυνός Κεφαλαί», 

* βαίνει προς δυσμάς καταλήγουσα έν τώ Νομώ Τρικκά- 
λων εις τήν συμβολήν των ποταμών (Σμεΐξι), έναντι τής 
κωμοπόλεως Ζάρκου, δπου, ώς γνωστόν, συμβάλλουν εις 
τόν Πηνειόν οί παραπόταμοί του Ένιπεΰς, Άπιδανός, 
Όνόχωνος κλπ.

Ή λοφοσειρά αυτή θεωμένη άπό τήν πόλιν των Φαρ
σάλων καί μάλιστα άπό τό ύπεράνω των πηγών του ίε- 
ροΰ Άπιδανοΰ ύψωμα, δπου τό τζαμίον, άποτελεϊ πράγ
ματι άπολαυστικόν θέαμα καί παρασύρει εις ιστορικούς 
ρεμβασμούς. Εις τό μέσον τής λοφοσειράς αυτής παρά 
τόν παλαιόν «Τεκέν του Καραδεμερτζή» διακρίνονται 
καθαρά αί δύο σειραί κυπαρισσιών, πού κάθε μία άπο- 
τελουμένη άπό δεκάδα περίπου τών αίωνοβίων τούτων 
αειθαλών φαντάζει σάν ενωμοτία άπειλητικών φρουρών 
ετοίμων νά συμπλακοΰν πρός τούς άπέναντί των. Πολ
λοί θρύλοι ήρωϊκοί ύπάρχουν γιά τις κυπαρισσοστοιχίες 
αύτές, άλλά δεν είναι του παρόντος νά τούς άναφέρω- 
μεν καί πολύ περισσότερο νά τούς σχολιάσωμεν.

Εις τό στενόν τών «Κυνός Κεφαλών», δπου τό χωρίον 
Χαλκοδώνιον καταλήγει, ώς εϊπομεν έν άρχή, βουνο
σειρά Όθρυακή. Έάν άκολουθήσωμεν τήν βουνοσειράν 
αυτήν βαίνουσαν κατ’ άρχάς πρός νότον καί κατόπιν 
πρός δυσμάς διά τοΰ Ναρθακίου βουνοΰ (Κασιδιάρη) 
μέχρι τής πεδιάδος Καρδίτσης, έχομεν τά νότια φυσικά 
δρια τής έπαρχίας καί τά διοικητικά τοιαΰτα πρός τάς

Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
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Φάρσαλα: Ή άφιξις τοΰ Βασιλέως Γεωργίου εις τόν σταθμόν

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Φάρσαλα: ’Αϊτό τήν γενομένην ένθουσ. υποδοχήν τοΰ "Ανακτος

επαρχίας 'Αλμυροΰ καί Δομοκοΰ. Τά δυτικά δρια τής 
έπαρχίας διά μέσου τής πεδιάδος ορίζονται σήμερον 
επακριβώς ύπό τής σιδηροδρομικής γραμμής ’Αθηνών— 
Λαρίσης, ήτις διερχομένη διά Δεμερλί άποτελεΐ τό οριον 
μεταξύ τών έπαρχιών Φαρσάλων καί Καρδίτσης.

Τά ΰδατα τής έπαρχίας ρέουν από τών ανατολών προς 
δυσμάς σχηματίζοντα διάφορα ρυάκια καί δύο άξιολό- 
γους ποταμούς, τόν Ένιπέα, πηγάζοντα έκ τών υπω
ρειών τής "Ορθρυος, καί τόν Άπιδανόν, εχοντα τάς πηγάς 
εγγύς τής κεντρικής άγορας τής πόλεως Φαρσάλων. Άμ- 
φότεροι ύμνήθησαν άπό τούς αρχαίους ποιητάς. Τό έδα
φος τής έπαρχίας, έπειδή ποικίλλει άπό τοΰ τελείως πε
δινού μέχρι τοΰ όρεινοΰ, είναι κατά γενικήν ομολογίαν 
άριστον διά παντός είδους γεωργικάς καλλιέργειας καί 
καταλληλότατον επίσης διά τήν κτηνοτροφίαν. Τοΰτο 
έπικυρώνει βέβαια καί ή ιστορία όλων τών εποχών καί 
διαλαλοΰν τά πολλά κάστρα ομηρικής εποχής πού εύ- 
ρίσκονται εϊς τόσα μέρη τής έπαρχίας καί ύπεράνω τής 
πόλεως Φαρσάλων. Εις μίαν έποχήν, ώς ή Μυκηναϊκή, 
δτε ή οικονομία τοΰ τόπου συνίστατο εϊς γαίας καί κτήνη 
άποκλειστικώς, αί πολλαί όμηρικαί άκροπόλεις τής έπαρ
χίας καί τά ισχυρά της βασίλεια μαρτυρούν ένα οικονο
μικόν πλούτον τοΰ τόπου αΰτοΰ. Δικαιότατα βέβαια τά 
Φάρσαλα διεκδικοΰν ώς βασιλέα των τόν 'Ομηρικόν 
ήρωα Άχιλλέα, τόν άνδρειότατον βασιλέα τών Μυρμι- 
δόνων.

Αλλά κοντεύουμε νά παρασυρθοΰμε άπό τήν αρ
χαιολογίαν, ένώ σκοπός τής παρούσης μελέτης μας εί
ναι νά πραγματευθώμεν τήν έξέλιξιν καί πρόοδον τής 
έπαρχίας Φαρσάλων άπό τής άπελευθερώσεως (1881) 
μέχρι σήμερον. Προς τοΰτο είναι ανάγκη νά προτάξωμεν 
ένταΰθα όλίγα τινά περί τών σημερινών κατοίκων τής 
έπαρχίας καί τής πόλεως Φαρσάλων.

Βλ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Οί σημερινοί κάτοικοι τής έπαρχίας καί τής πόλεως 
Φαρσάλων άνερχόμενοι έν συνόλω εις είκοσι περίπου χι
λιάδας είναι α') έντόπιοι Ρεβενίσιοι Καραγκούνηδες, 
β') βλάχοι Άσπροποταμΐτες καί γ') έπήλυδες έκ τής 
Παλαιάς Ελλάδος καί ίδια έκ τής Φθιώτιδος, δ') πρόσ
φυγες έκ Βουλγαρίας καί Μικρασίας.

Ή μεγάλη πλειοψηφία βέβαια έν τή έπαρχία καί τή πό- 
λει είναι οί έντόπιοι, πού οί καμπήσιοι τής Καρδίτσης καί 
Τρικκάλων τούς ονομάζουν Κατζανάδες ώς κατοικοΰντας 
εις υψηλότερα άπ’ αυτούς έδάφη. Αί άσχολίαι τούτων 
γενικώς, τά ήθη των καί ή γλώσσα των δείχνουν φανερά 
δτι είναι οί κατά διαδοχήν κάτοικοι τής έπαρχίας άπό 
τής αρχαίας έποχής μέχρι σήμερον, ύποστάντες τάς τύ- 
χας καί τάς περιπετείας ολοκλήρου τής έλληνικής φυ
λής. Τούτους ώς καί τούς λοιπούς πεδινούς τής Θεσσα
λίας οί Τοΰρκοι κατακτηταί ώνόμασαν Καραγκιουνάν 
(Καραγκούνηδες), δπερ σημαίνει "Ελληνας άμιγεΐς, δι
ότι πράγματι οί συμπαγείς άγροτικοί πληθυσμοί δίδουν 
τόν εθνικόν χαρακτήρα μιας χώρας.

Οί έκ Παλαιας Ελλάδος καί ίδια έκ Φθιώτιδος προερ
χόμενοι κάτοικοι, γεωργοί καί καπνοπαραγωγοί τό πλεΐ- 
στον, έγκατεστάθησαν εις τά νότια καί όρεινότερα τής 
έπαρχίας μέρη άπό τοΰ 1881 καί εξής, άντικαταστήσαν- 
τες τούς Τούρκους Κονιάρους καί έπιδοθέντες εις τάς 
ιδίας μέ έκείνους μικράς καλλιέργειας.

Οί έτι όλιγαριθμότεροι Άσπροποταμΐται ήσαν τό πα- 
λαιότερον κτηνοτρόφοι παραχειμάζοντες εις τά γύρω
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της πόλεως Φαρσάλων λιβάδια ή έλληνοράπται έργαζό- 
μενοι τήν τέχνην άνά τά διάφορα χωρία της επαρχίας. 
Οδτοι άπό τοΰ 1881 καί έξης ήρχισαν σύν τω χρόνω νά 
μονιμοποιούν την κατοικίαν των καί νά έπιδίδωνται εις 
διάφορα αστικά επαγγέλματα οί περισσότεροι, ολίγοι 
δέ καί εις την κτηνοτροφίαν και την γεωργίαν.

Τέλος οί ολίγοι πρόσφυγες είναι άφ’ ένός μέν οί εκ 
Βουλγαρίας προσφυγόντες τό 1908, εγκατεστημένοι άπό 
τότε είς τό Στεφανοβίκειον κτήμα Σέχι της επαρχίας, 
άφ’ έτέρου δέ πρόσφυγες της εθνικής περιπέτειας τοΰ 
1922 έγκατασταθέντες είς ιδιαιτέρους συνοικισμούς έν 
τη πόλει καί έν διαφόροις χωρίοις της επαρχίας.

Πριν ή άπαριθμήσωμεν τάς προόδους της επαρχίας 
μετά την άπελευθέρωσίν της άπό τοΰ τουρκικού ζυγοϋ, 
αξίζει νά άσχοληθώμεν ολίγον μέ την πρώτην είσοδον 
του Ελληνικού στρατού είς Φάρσαλα. Προς τούτο ας 
άφήσωμεν νά μάς διηγηθή ό εκλεκτός συμπολίτης μας 
κ. Ίω. Βλαχογιώργης, δικηγόρος καί ήδη συμβολαιο
γράφος Φαρσάλων, δστις ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς τοΰ 
ύπερόχου θεάματος.

Γλ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

«^Ητο ή 15η Αύγουστου 1881, διηγείται ό κ. Βλαχο- 
γεώργης, καί λόγω τής τελούμενης κατ’ έτος τήν ημέραν 
ταΰτην μεγάλης έμποροπανηγύρεως, άλλά καί τής είδή- 
σεως δτι θά είσήρχετο ό Ελληνικός στρατός, άπειρον 
πλήθος ού μόνον έκ τής επαρχίας, άλλά καί εκ Λαρίσης 
καί των άλλων επαρχιών τής Θεσσαλίας ειχον συρρεόσει 
είς Φάρσαλα. Πλέον των 15.000 ήσαν εκείνοι, πού έξήλ- 
θον προς δυσμάς τής πόλεως είς ύποδοχήν τοΰ Ελληνι
κού στρατού. Έπί κεφαλής ό ’Αρχιεπίσκοπος Φαρσάλων 
Ίλαρίων μετά τοΰ κλήρου φοροΰντος τά πολυτελή άμ
φια καί μέ τά έξαπτέρυγα των εκκλησιών, έπειτα οί πρό
κριτοι καί άγωνισταί καί ή επιτροπή τών επισήμων Τούρ
κων καί κατόπιν τό άπειρον πλήθος. ’Από τήν ύποδοχήν 
δέν έλειψαν βεβαίως αί γυναίκες' πολλαί χανούμισσαι 
επίσης ειχον έξέλθει είς τήν ύποδοχήν."Οταν έφάνη ό Ελ
ληνικός στρατός, ή συγκίνησις τών άναμενόντων έκορυ- 
φώθη καί γύρω άπό τήν επίσημον ύποδοχήν καί τούς 
έπισήμους λόγους καί χαιρετισμούς έλαβον χώραν σκη- 
ναί ύπερτάτης χαράς καί εθνικής άγαλλιάσεως. Οί ρα
γιάδες ένηγκαλίζοντο τούς στρατιώτας καί έκλαιον καί 
δλοι τους έπετοΰσαν είς τον αέρα τά φέσια τους. Είς τήν 
χαράν παρεσύρθησαν καί αύταί αί χανούμισσαι καί πολ
λαί έθεάθησαν μετέχουσαι τών εκδηλώσεων τοΰ πλήθους.

»Οί δέ έπίσημοι Τούρκοι βέηδες έπεδαψίλευσαν πολ- 
λάς περιποιήσεις είς τον ελληνικόν στρατόν. ’Αρχηγός 
τοΰ στρατοΰ ήτο ό στρατηγός Σοΰτσος έκ τής γνωστής 
Φαναριωτικής οικογένειας, ήτις κατήγετο έκ Φαρσάλων, 
καί διοικηταί τών μονάδων οί Κ. Ίσχόμαχος, κατόπιν 
βουλευτής Λαρίσης, καί Χατζηϊωάννου. Τήν πόλιν μας, 
έξακολουθεΐ ό κ. Βλαχογεώργης, έπεσκέφθη ένα μήνα 
μετά τήν είσοδον τοΰ στρατοΰ ό βασιλεύς Γεώργιος μετά 
πάσης έπισημότητος καί μεγαλόπρεπείας, καθώς καί ό 
πρωθυπουργός Άλέξ. Κουμουνδοΰρος, έν μέσω όμοιων 
συγκινητικών έκδηλώσεων τών κατοίκων».

Αύτά ώς πρός τήν είσοδον τοΰ Ελληνικού στρατοΰ 
καί τήν κατάληψιν τής πόλεως. Άλλά ποια ήτο τότε ή 
πόλις καί ή έπαρχία άπό άπόψεως κατοίκων, εύημέριας 
καί προόδου τήν έποχήν έκείνην τής άπελευθερώσεώς 
της άπό τόν τουρκικόν ζυγόν;

Φάρσαλα: Ό κεντρικός εμπορικός δρόμος πρός τόν Δομοκόν

ΑΡΤΗΡΙΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ - ΠΛΑΤΕΙΑΙ

Φάρσαλα: Τό γέρικο πλατάνι τής πλατείας στο Βακοΰσι
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Φάρσαλα: "Ενα γραφικό δρομάκι στην συνοικία Βαρουσιοϋ

ΣΥ ΝΟΙΚΙ A I - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Φάρσαλα: Τό ιστορικόν τουρκικόν τζαμ'ι ώς εχει σήμερον

Δ'. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ

Κατά την εποχήν τής άπελευθερώσεως οΐ Χριστιανοί 
κάτοικοι τής πόλεως Φαρσάλων άνήρχοντο μόλις εις 130 
οικογένειας, αϊτινες κατώκουν εις την ανατολικήν συνοι
κίαν τής πόλεως μακράν τής αγοράς καί τοΰ κέντρου, 
τήν καλουμένην Βαρούσιον. Ή συνοικία αΰτη έκτισμένη 
έν μέσω χαράδρας έκτος τοΰ ανατολικού σκέλους τοΰ 
αρχαίου τείχους είναι αφανής άπό τής άλλης πόλεως καί 
οΰτω δεν έκίνει τον φθόνον καί τήν κακίαν των δεσπο
τών Τούρκων. Μόνον ό ναός τής συνοικίας, (Τρίκλιτος 
Βασιλική), τιμώμενος έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
έκτισμένος επί τοΰ λόφου, δι’ οδ διέρχεται τό ώς άνω 
μνημονευθέν τείχος, είναι ορατός καί περιφανής άπό τής 
πόλεως. Ό ναός οΰτος δέν άριθμεΐ βίον πλέον των έκα- 
τόν ετών. Κατά τούς πρώτους χρόνους τής δουλείας έλει- 
πεν καί οδτος, καί οί Χριστιανοί κρυμμένοι τελείως 
έκκλησιάζοντο εις τόν μή ύφιστάμενον τώρα ναόν τοΰ 
Άγιου Αθανασίου καί εις τό Μετόχιον τοΰ Αγίου Δη- 
μητρίου. Έκεΐ, ώς εΐπομεν, συνεκεντροΰτο ολη ή ζωή τών 
Χριστιανών. Ή κάτω πόλις κατωκεΐτο άποκλειστικώς 
άπό Τούρκους, κατά τό πλεΐστον εύπορους βέηδες, ίδιο- 
κτήτας τών τσιφλικίων τής επαρχίας. Όλίγοι μόνον χρι
στιανοί κατώκουν εις τήν κάτω πόλιν καί οδτοι εις τάς 
άκρινάς συνοικίας «Καρυάν» καί «Παλαιό Λουτρό», ώς 
κολλήγοι τών Τούρκων κτηματιών. Είς τήν συνοικίαν 
Παλαιού Λουτροΰ ύπήρχε χριστιανική εκκλησία τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου.

Τό κέντρον τής πόλεως κατεΐχον οί Τοΰρκοι, οί κυ
ρίαρχοι τοΰ τόπου. Ύπήρχον έκεΐ τέσσαρα ή πέντε τζα
μιά είς διαφόρους θέσεις μέ μεγαλοπρεπείς μιναρέδες, 
άπό τών όποιων τετράκις τής ή μέρας ήκούετο ή αραβική 
μελωδία τών μουεζίνηδων καλούντων τούς πιστούς είς 
προσευχήν.

Οί Χριστιανοί κάτοικοι τοΰ Βαρουσίου ήσαν έπαγγελ- 
ματίαι, μικρέμποροι καί τεχνΐται. Κάθε πρωί κατέβαι- 
νον είς τήν αγοράν, δπου εΐχον ίδικά των μαγαζάκια ή 
ένοικιασμένα άπό Τούρκους καί άσκοΰσαν τά έργα των' 
τό βράδυ ενωρίς άνέβαινον είς τό Βαρούσι. 'Η άγορά 
ήτο ένας δρόμος μέ μαγαζειά καί δίπλα είς αυτόν ένας 
μικρότερος μέ δευτερότερα μαγαζειά. Τά μαγαζειά αυτά 
δέν ήσαν βέβαια τής προκοπής, άλλ’ ώμοίαζαν μέ πα
ραπήγματα. Ό καθένας βέβαια μπορεί νά φαντασθή 
τώρα ποία ήτο ή εμπορική κίνησις καί ή οικονομική ζωή 
τής πόλεως κατά τούς χρόνους εκείνους.

Όμοια άθλιότης καί χειροτέρα άκόμη έβασίλευεν είς 
τά χωρία τής έπαρχίας. Τά πλεΐστα χωρία ήσαν τσιφλί- 
φλίκια Τούρκων βέηδων καί οί χωρικοί ήσαν κολλήγοι 
είς αύτά. Μόνον όλίγα χωριά τοΰ προς τήν επαρχίαν 
Βόλου δήμου Σκοτούσης ήσαν μικροϊδιοκτησίαι Χριστια
νών γεωργών καί Κονιάρων Τούρκων άναμίξ. Κονιαρο- 
χώρια έπίσης ήσαν τά προς άνατολάς τής πόλεως Φαρ
σάλων καί πρός τήν επαρχίαν Άλμυροΰ όρεινά χωρία 
τής έπαρχίας.

Μέ τό κολληγικόν σύστημα καλλιέργειας καί γενικώς 
μέ τήν ίσχύουσαν τουρκικήν οικονομίαν, σύμφωνα μέ τήν 
όποιαν κάθε γεωργός ήρκεΐτο νά παράγη τόσα καί 
όποια προϊόντα έχρειάζετο ό ίδιος διά τήν οίκογένειάν 
του, φαντάζεται κανείς είς ποιαν μαρασμώδη κατάστα- 
σιν εύρίσκετο ή παραγωγή καί είς ποιαν άθλιότητα άπό 
πάσης άπόψεως έκολυμβοΰσαν οί χωρικοί.
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Διά τήν δημοσίαν ασφάλειαν, συγκοινωνίαν καί λοιπά 
έργα πολιτισμού δεν δύναται βεβαίως νά γίνη λόγος, 
προκειμένου περί τής έποχής έκείνης.

Μόνον περί έκπαιδεύσεως αξίζει ν’ άσχοληθώμεν έπ* 
όλίγον. Ή πόλις των Φαρσάλων ήτο έδρα τότε έκκλη- 
σιαστικής Μητροπόλεως καί εΐχε οπωσδήποτε ώργανω- 
μένην κοινότητα. ’Έτσι λοιπόν έλαμβάνετο κάποια φρον- 
τίς διά τήν μόρφωσιν των ραγιάδων.

Ή άναγέννησις των σπουδών είς τό δοΟλον Γένος 
κατά τον 17ον αιώνα, ήτις, ώς γνωστόν, παρεσκεύασε 
τήν έθνικήν άναγέννησιν, έ'σχε καλά αποτελέσματα καί 
είς τά Φάρσαλα. Δεν περιωρίζετο πλέον είς τά έκκλη- 
σιαστικά σχολεία τής οκτωήχου καί του ψαλτηρίου, άλλ' 
ίδρύθη, άγνωστον ακριβώς πότε, έν τή πόλει άνώτερον 
σχολεΐον ελληνικών σπουδών. Είς τό Ελληνικόν τοΰτο 
σχολεΐον έδίδαξαν καί έμαθήτευσαν άνδρες πολλαχώς 
ύπηρετήσαντες τήν επαρχίαν καί τό έθνος. Οϋτω μνημο
νεύονται έως σήμερον ώς έγκριτοι διδάσκαλοι οί αείμνη
στοι Σειραδας, εκ Φαρσάλων, καί Χρ. Βαλαμουτόπου- 
λος, έξ Άλμυροΰ. Τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως άναφέ- 
ρονται εύφήμως οί διδάσκαλοι Τρ. Οίκονομίδης καί Βησ. 
Χριστοδούλου.

Αυτή ήτο περίπου ή κατάστασις τής πόλεως καί τής 
έπαρχίας προ τής άπελευθερώσεώς των. Μέσα είς τά 
πεντήκοντα καί πλέον έτη ελευθερίας συνετελέσθησαν 
τόσαι μεταβολαί καί έσημειώθησαν τόσαι προόδοι, ώστε 
νά είναι δύσκολον σήμερον νά φαντασθή κανείς τήν κα- 
τάστασιν εκείνην είς τήν πλήρη λιτότητα της. Άλλ’ είναι 
καιρός πλέον νά σημειώσωμεν έν τοΐς εξής τήν έξέλιξιν 
καί τάς προόδους τής έπαρχίας κατά τά πεντήκοντα έτη 
έλευθέρου βίου.

Ελ ΔΙΟΙΚΗΣ IΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Κατά τήν όργάνωσιν τής διοικήσεως τών νέων χωρών 
τότε ή περιφέρεια Φαρσάλων άπετέλεσε ιδιαιτέραν έπαρ- 
χίαν μέ τά έν άρχή τής παρούσης πραγματείας περιγρα- 
φέντα δρια καί μέ έδραν τήν κωμόπολιν Φάρσαλα. Πρώ
τος έπαρχος διετέλεσεν, διοικήσας καλώς τον τόπον, ό 
αείμνηστος Κωνσταντινίδης, μετέπειτα βουλευτής Σκο
πέλου, πατήρ δε του ήδη διακεκριμένου δικηγόρου Βό
λου καί πολιτευτοΰ κ. Ρήγα Κωνσταντινίδου. ’Αμέσως 
τότε ώργανώθη καί ή αύτοδιοίκησις ή τοπική διαιρεθεί- 
σης τής έπαρχίας είς τρεις δήμους, Φαρσάλων, Εύϊδρίου, 
βορειοδυτικώς, καί Σκοτούσης, βορειοανατολικώς. Ση- 
μειωτέον οτι καί μετά τήν σύστασιν τοΰ δήμου Φαρσά
λων δεν έπαυσε νά ύφίσταται ή ιστορική κοινότης Φαρ
σάλων, είς ήν ώφείλοντο, ώς αλλαχού άνεφέραμεν τόσαι 
τοπικαί καί έθνικαί ύπηρεσίαι, αλλά τούναντίον ρητώς 
αυτή μετά δύο ή τριών άλλων έν Θεσσαλία διά Διατάγ
ματος άνεγνωρίσθη ώς θεσμός ζών. Ή κοινότης αδτη 
ύφίστατο ώς νομικόν πρόσωπον μέχρι τοΰ 1914, δτε κα- 
τηργήθη διά τοΰ νέου τότε νόμου περί δήμων καί κοινο
τήτων.

Διά τήν απονομήν τής δικαιοσύνης ίδρύθησαν έν τή 
έπαρχία δύο ειρηνοδικεία, έν έν Φαρσάλοις καί έτερον 
είς τό χωρίον Μπεκίδες τοΰ δήμου Σκοτούσης, καταρ- 
γηθέν βραδύτερον.

’Επίσης τότε έγκατεστάθησαν αμέσως καί αί άλλαι 
έπαρχιακαί άρχαί, έφορία, ταμεΐον, ταχυδρομεΐον κλπ.

Τό ύπάρχον Ελληνικόν σχολεΐον ώργανώθη είς κρα
τικόν τοιοΰτον τριτάξιον, δπως είς δλον τό κράτος.

Φάρσαλα: Τό δημ. σχολεΐον μορφωτικός σταθμός τής κωμοπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ

Φάρσαλα: Ή μεγάλη λεωφόρος τοΰ στάθμου της κωμοπόλεως
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~ „ Αϊτό τό παλαιό φρούριοΦάρσαλα: Μία κάτοψις της κωμοπ. απο Tr

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΑ1

Φάρσαλα: "Ενα κομμάτι τής κωμοπ. στάς πηγάς τού Απιδανοϋ

Ή έκκλησιαστική Επισκοπή Φαρσάλων κατηργήθη 
και ή έπαρχία ύπήχθη έκκλησιαστικώς κατ’ άρχάς εις 
την Καρδίτσαν, βραδύτερον καί μέχρι του 1910 εις Λά
ρισαν, έκτοτε δέ καί μέχρι σήμερον εις τήν Καρδίτσαν, 
τοΰ έπισκόπου της πόλεως ταύτης φέροντος τον τίτλον 
Μητροπολίτου θεσσαλιώτιδος — Φαναριοφερσάλων.

’Έτσι λοιπόν ήρχισεν εις τήν έπαρχίαν ή νέα έλεύ- 
θερη ζωή. Ή ζωή αότή ήρχισεν ολίγον θορυβωδώς διά 
τής αύτοδιοικήσεως των δήμων. ‘Ως νεοφώτιστοι εις τήν 
ελευθερίαν οί συνεπαρχιώταί μου έρρίφθησαν μέ ενθου
σιασμόν εις τήν κομματικήν κραιπάλην καί τά πρώτα 
έκεϊνα έτη έπέρασαν μέ μεγάλο ενδιαφέρον καί πείσμα εις 
έκλογάς δημάρχου καί βουλευτοΰ. Συν τώ χρόνω βε
βαίως έμετριάσθη 6 σάλος αυτός ό κομματικός καί άρ
χοντες καί άρχόμενοι ήρχισαν νηφαλιώτερον νά ασχο
λούνται τόσον εις τά ’ίδια δσον καί εις τά κοινά έργα της 
επαρχίας. ’Έτσι έγιναν μερικά μικροέργα τοπικής συγ
κοινωνίας, ώς γεφΰρια, βελτιώσεις παλαιών οδών κλπ. 
’Επίσης τότε έκτίσθη εις τά Φάρσαλα τό λαμπρόν δημοτι
κόν κατάστημα, δπου στεγάζεται έως σήμερον ή κοινότης 
καί δπερ χρησιμοποιείται διαρκώς ώς σχολεΐον. Ελάχι
στα είναι καί τά διδακτήρια πού έγιναν σε μερικά χω
ρία κατά τήν πρώτην αύτήν περίοδον τής έλευθέρας 
ζωής. Άλλ’ άν ή αύτοδιοίκησις έπελάγωσε καί δεν είρ- 
γάσθη μέ σύστημα καί μέθοδον, τό επίσημον κράτος έμε- 
ρίμνησε ζωηρότατα ευθύς άμέσως διά τάς νέας επαρ
χίας καί ιδίως διά τό ζήτημα τής συγκοινωνίας τής Θεσ
σαλίας, δπερ έλυσε έπιτυχώς διά τών σιδηροδρόμων Θεσ
σαλίας.

ΣΤ'. Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέ τον σιδηρόδρομον αυτόν εύεργετήθη εξαιρετικά 
ή έπαρχία Φαρσάλων, διότι ή γραμμή Βόλου—Καλαμπά
κας αύτοΰ διασχίζει άπ’ ανατολών προς δυσμάς δλην 
τήν έπαρχίαν. Προ τοΰ σιδηροδρόμου τούτου ή συγκοι
νωνία τοΰ Βόλου μετά τοΰ έσωτερικοΰ έγίνετο διά πα- 
λαιας ιστορικής όδοΰ, ήτις προερχομένη έξ Ίωαννίνων 
καί βαίνουσα διά Μετσόβου εις Καλαμπάκαν, διέσχιζεν 
ακολούθως δλον τον μεγάλον κάμπον διερχομένη διά 
Τρικκάλων καί Καρδίτσης καί κατέληγε διά Φαρσάλων 
καί Βελεστίνου εις Βόλον. ‘Η οδός αϋτη ανευρίσκεται 
καί σήμερον βαίνουσα πολλαχοΰ παραλλήλως τοΰ σιδη
ροδρόμου. Αΰτη είχε μεγάλην σπουδαιότητα διά τό έμ- 
πόριον καί ή κίνησίς της ήτο πολύ μεγάλη. Συνεχώς έκι- 
νοΰντο έπ’ αύτής καραβάνια άγωγέων (κιρατζήδων) με- 
ταφέροντα έμπορεύματα καί έπιβάτας, πυκνά δέ χάνια 
κατά μήκος αυτής άνεκούφιζαν ανθρώπους καί κτήνη 
άπό τάς ταλαιπωρίας τοΰ ταξιδιού.

Μέ τήν κατασκευήν τοΰ σιδηροδρόμου έγινε καί ή 
όδός Φαρσάλων — σιδηροδρομικού σταθμοΰ, ή όποια μέ 
τό μεγάλο πλάτος της, τό σημαντικόν της ύψος καί τήυ 
τελείαν εύθύτητα, πραγματική λεωφόρος, έξωράϊσε τήν 
θέαν τής πόλεως. ’Αλλά καί ό σιδηροδρομικός σταθμός 
στολίζει τήν πόλιν αύτήν καί άποτελεΐ διά τά Φάρσαλα 
ένα έξοχικόν κέντρον αναψυχής θαυμάσιον.

Ή όδός αότή είναι τμήμα τής μεγάλης άμαξιτής όδοΰ, 
ήτις άρχομένη, ώς γνωστόν, άπό Καλαμών, διέρχεται 
τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεάν Ελλάδα, τήν Θεσσα
λίαν διά Δομοκοΰ — Φαρσάλων — Λαρίσης, τήν Μακεδο
νίαν καί εισέρχεται εις τήν Γιουγκοσλαυΐαν καταλή- 
γουσα εις Βιέννην' τής παλαιοτάτης ταύτης διεθνοΰς όδοΰ 
ύπελείπετο άκατασκεύαστον τό τμήμα τοΰτο μόνον άπό
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τοΰ σιδηροδρομικού στάθμου Φαρσάλων μέχρι Λαρίσης. 
Τούτο κατεσκευάσθη, ώς γνωστόν, πρό τριετίας καί έτσι 
διεξήχθησαν όμαλώς διά τής όδοΰ ταύτης προ διετίας οί 
διεθνείς αγώνες αυτοκινήτων καί μάλιστα ένίκησαν οί 
διαδραμόντες αυτήν αύτοκινητισταί. Διά τής αυτής όδοΰ 
έγινε καί ή σκυταλοδρομία άπό τής ’Ολυμπίας εις Γερ
μανίαν.

’Επίσης υπάρχουν οδοί άπό Φαρσάλων μέχρι σιδηρ. 
στάθμου Δεμερλή του Μεγάλου σιδηροδρόμου καί άπό 
Φαρσάλων μέχρις 'Αλμυροΰ, ήμιτελής ή τελευταία.

Βεβαίως δεν ή μπορεί νά λεχθή δτι ή συγκοινωνία τής 
επαρχίας είναι τελεία σήμερον άκόμη. Έν τούτοις όμως 
αί μεγάλαι άνάγκαι των κατοίκων αυτής θεραπεύονται 
Ικανοποιητικά, διότι υπάρχει πυκνή διά σιδηροδρόμου 
έπικοινωνία με τόν Βόλον καί μέ τό εσωτερικόν τής Θεσ
σαλίας, έπίσης σιδηροδρομική συγκοινωνία μέ τάς ’Αθή
νας καί άντιθέτως μέ τήν Λάρισαν καί Θεσσαλονίκην.

‘Ομοίως ύπάρχει τακτική συγκοινωνία δΓ αυτοκινή
των μέ τήν Λάρισαν καί έκτακτος τοιαύτη μέ Δομοκόν, 
'Αλμυρόν, Βόλον κλπ.

Περισσότερα καί συστηματικά έργα πολιτισμού δέν 
ήτο δυνατόν νά γίνουν, δπως δέν έγιναν γενικώς εις 
τάς έλληνικάς επαρχίας έξ αιτίας καί τών έθνικών περι
πετειών, προς ας ήτο έστραμμένη ή προσοχή του Κρά
τους καί μέ τάς όποιας άπησχολεΐτο καί τοΰτο καί αί 
τοπικαί άρχαί αότοδιοικήσεως.

Ή πρώτη εθνική περιπέτεια τών νέων επαρχιών, καθ’ 
ήν τόσον έδοκιμάσθη ή Θεσσαλία, ήτο ό Ελληνοτουρκι
κός πόλεμος τοΰ 1897.

Ζ . Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897

Λόγω τής θέσεώς της ή επαρχία είναι ή γέφυρα, δι’ 
ής διήλθον εις τήν Φθιώτιδα καί τήν Στερεάν γενικώς 
δλοι οί έν τή ιστορία άναφερόμενοι ώς είσβαλόντες εχ
θρικοί στρατοί. ’Έτσι λοιπόν καί κατά τό 1897 ό στρα
τός τοΰ Έτέμ πασά μετά τάς μάχας τών συνόρων καί 
τήν κατάληψιν τής Λαρίσης έβάδισε πρός τά Φάρσαλα. 
Έκεΐ πρός βορράν τής πόλεως διεξήχθη την 23ην ’Απρι
λίου τοΰ έτους έκείνου ολοήμερος σημαντική μάχη καί 
κατά τήν νύκτα δ Ελληνικός στρατός ΰπεχώρησεν εις 
Δομοκόν καταληφθείσης τής πόλεως τών Φαρσάλων τήν 
πρωίαν τής 24ης ’Απριλίου.

Εις όλίγας γραμμάς δέν δύναται άληθώς νά περι
γραφή ή δυστυχία τών κατοίκων καί ιδία τοΰ χωρικοΰ 
πληθυσμού, πού τήν τελευταίαν στιγμήν ύπό τόν κρότον 
τών πυροβόλων τοΰ έχθροΰ έμάζευσαν δ,τι ή μπόρεσαν 
καί έφόρτωσαν εις τά ζώα, έφορτώθησαν καί οί ίδιοι καί 
έπέρασαν τήν φοβεράν έκείνην νύκτα τής 23ης ’Απριλίου 
τήν Κόκκαν, ορεινήν πρόσβασιν τοΰ Ναρθακίου ορούς, 
καί είσήλθον εις τήν περιφέρειαν Δομοκοΰ καί Λαμίας 
ώς πρόσφυγες. Προϊόντα, ζώα, ένδύματα, οικιακά πράγ
ματα έγκατελείφθησαν είς τούς έπιδραμόντας. "Οταν 
μετά έν έτος έπέστρεψαν οί πρόσφυγες δέν εύρήκαν ούτε 
θύρας είς τάς οικίας των" καί αύτάς άκόμη είχον διαρ- 
πάσει αί άλβανικαί όρδαί, πού παρακολουθούσαν τόν 
τακτικόν τουρκικόν στρατόν.

Γνωστόν έπίσης δτι πολλαί οίκίαι έν τε τή πόλει καί 
τοΐς χωρίοις είχον πυρποληθή, ώς καί δημόσια καταστή
ματα καί ναοί.

Τό μόνον άγαθόν, πού προέκυψε διά τήν έπαρχίαν έκ 
τοΰ πολέμου τούτου είναι δτι μέ τήν άποχώρησιν τοΰ 
τουρκικού στρατοΰ κατά τό 1898 έφυγαν όριστικώς καί

Φάρσαλα: Ή κωμόπολις κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας

ΑΠΟ ΤΑ ΓΓΑΛΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Φάρσαλα: Αί πηγαί τοΰ Άπιδανοΰ στό Δ. μέρος τής κωμοπ.
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Φάρσαλα: Ή πλατεία τής κωμοπόλεως μέ έορτάσιμον δψιν

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

Φάρσαλα: 1934, οί μαθηταί των σχολείων στην Έθν. Εορτήν

οί τελευταία:, αστοί Τούρκοι έκ τής πόλεως καί με- 
τενάστευσαν έπίσης εις τό έσωτερικόν τής Τουρκίας καί 
τά τελευταία λείψανα των Κονιάρων από τα χωριά. Οδ- 
τοι παρ’ δλας τάς έγγυήσεις τής Ελληνοτουρκικής συν
θήκης του 1881, ήρχισαν ν’ άπέρχωνται εύθύς μετά τήν 
πρώτην είσοδον τοΰ Ελληνικού στρατού.

Τήν θέσιν των μεν αστών Τούρκων τής πόλεως κατέ- 
λαδον σύν τώ χρόνω χωρικοί εύκατάστατοι τής έπαρχίας 
άγοράσαντες τά κτήματά των ώς καί Άσπροποταμΐται, 
τούς δε Κονιάρους αντικατέστησαν εντόπιοι χωρικοί καί 
Φθιώται ώς έν αρχή τής παρούσης πραγματείας έτονί- 
σαμεν. Έπίσης πωλήσαντες τά τσιφλίκια των εις Χριστι
ανούς άπήλθον καί οι πλεΐστοι των Τούρκων τσιφλικιού- 
χων. Τό τελευταΐον τούτο εσχε μεγάλην σημασίαν διά 
τήν κοινωνικήν έξέλιξιν τής έπαρχίας.

Η'. Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣ 1 Σ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ

Οί νέοι οδτοι μεγαλοϊδιοκτήται, άνθρωποι έργασθέν- 
τες καί ζήσαντες έν Ρουμανία καί Αίγύπτω κατά τό 
πλεΐστον, έπεζήτησαν τροποποιοΰντες τό σύστημα των 
κολληγικών σχέσεων, πού άνέκαθεν επικρατούσε εις τά 
τσιφλίκια, νά μεταδάλουν ταϋτα εις κτήματα πλήρους 
κυριότητος καί άδιαφιλονικήτου νομής. ’Έτσι λοιπόν έπε- 
δίωξαν καί παρέσυραν τούς κολλήγους των οί ίδιοκτή- 
ται πολλών χωρίων εις τήν σύνταξιν μισθωτηρίων συμ- 
δολαίων καί μεταδληθείσης τής μορτής εις μίσθωσιν ήρ- 
χισαν αμέσως νά έξώνουν τούς χωρικούς άπό τά πατρο- 
παράδοτά των σπίτια καί χωράφια.

Έπίσης έπέδαλαν εις τούς κολλήγους καί άλλας πιέ
σεις καί φορολογίας, ώστε νά τούς αναγκάσουν νά ύπο- 
κύψουν εις τήν νέαν κατάστασιν ή νά έκπατρισθοΰν. 
Πράγματι δέ τότε παρετηρήθη καί ζωηρόν ρεύμα χωρι
κών μεταναστών εις ’Αμερικήν. Όμιλοΰμεν διά τήν δε
καετίαν 1898-1908.

’Αφού λοιπόν έπί άρκετά έτη έκόχλαζε ή παθητική 
άντίστασις τών αγροτών κατά τών δυναστών των, έξέ- 
σπασεν έπί τέλους εις τά γνωστά ένοπλα συλλαλητήρια 
τού 1909 καί 1910, τά όποια άπετέλουν άληθή κοινωνι
κήν έπανάστασιν κατά του τότε φεουδαρχικοΰ οικονομι
κού καθεστώτος έν Θεσσαλία.

Διά τής έπαναστάσεως έκείνης έπέτυχον οί έπανα- 
στατήσαντες πεδινοί θεσσαλοί νά άναγκάσουν τό κρά
τος νά προδή εις τόν διακανονισμόν τών σχέσεων μεταξύ 
ιδιοκτητών καί κολλήγων καί τήν άπαγόρευσιν τών έξώ- 
σεων. Ή κατάκτησις αύτή διά τούς γνωρίζοντας τά πρά
γματα ήτο σημαντικωτάτη αύτή καθ’έαυτήν καί προσέτι 
προελείανε τήν κατάστασιν διά τήν αναγκαστικήν 
άπαλλοτρίωσιν-τών τσιφλικίων. ’Αφού παρήλθεν ή πολε
μική δεκαετία, ήρχισεν τό 1923 κυρίως καί ή άπαλλο- 
τρίωσις τών τσιφλικίων καί έπερατώθη πυρετωδώς έντός 
μιας καί μόνης διετίας σχεδόν, καταργηθέντος όλοσχε- 
ρώς τοΰ κολληγικοΰ συστήματος εις ολόκληρον τήν 
-Ελλάδα.

Εις τήν έξέγερσιν τών αγροτών τής έπαρχίας Φαρ
σάλων έπρωτοστάτησαν νέοι τινές χωρικοί σπουδασταί 
καί κυριώτερον ό άείμνηστος Εόάγγελος Κομισόπουλος 
έκ τού χωρίου Μπαϊρακλί, πτυχιοΰχος Νομικής, ήρωϊκώς 
πεσών βραδύτερον εις Άετόραχην τών Ίωαννίνων κατά 
τήν έποποιΐαν τοΰ Μπιζανίου τοΰ 1913.

Μέ τήν άπαλλοτρίωσιν τών τσιφλικίων καί τήν άπο- 
. κατάστασιν τών άκτημόνων ήνοίχθη νέα έντελώς ζωή διά 
τήν πόλιν καί τήν έπαρχίαν Φαρσάλων. Ό πληθυσμός
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ηύξήθη, ή οικονομική ζωή άνεπτύχθη, ή κοινωνική ζωή 
έξειλίχθη σημαντικώς. Περί του νυν πληθυσμού και της 
συνθέσεώς του εΐπομεν τά δέοντα έν αρχή της παρούσης 
μελέτης. "Ήδη θά εΐπωμεν ολίγα περί τής οικονομικής 
ζωής τοΰ τόπου.

θλ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

α') Γεωργία.
Οί άποκατασταθέντες γεωργοί πολύ σύντομα κατώρ- 

θωσαν να έπιδοθοΰν μέ δλην τήν δραστηριότητα των εις 
τήν καλλιέργειαν τής γης καί αί έπιτυχίαι των ύπερέβη- 
σαν πάσαν προσδοκίαν. Ή έμφυτος δραστηριότης καί ή 
ευφυΐα τοΰ χωρικού εδρον διέξοδον εϊς τήν καλλιέργειαν 
τής γης. Είναι αληθές δτι έκτος των κύκλων των πρώην 
τσιφλικιούχων καί των συνηγόρων των καί άλλοι καί δή 
ειδικοί γεωπόνοι ήσαν πολύ επιφυλακτικοί διά τήν έπι- 
τυχίαν τής άπαλλοτριώσεως, φοβούμενοι δτι οί νέοι μι- 
κροϊδιοκτήται δέν θά έρριπτον εις τήν κατανάλωσιν τά 
σιτηρά, πού παρεΐχον οί παλαιοί τσιφλικιοΰχοι. Ή άπόδο- 
σις των νέων γεωργών είναι πολλαπλασίως άνωτέρα τής 
των τσιφλικιούχων. Γνωρίζομεν χωριά τής επαρχίας μας, 
είς τά όποια πρό ετών ό τσιφλικιοΰχος ιδιοκτήτης παρέδι- 
δεν είς τό έμπόριον 1—2 βαγόνια σίτου, καί τώρα τήν πο
σότητα αυτήν παραδίδει είς τήν Συγκέντρωσιν ό καθείς 
έκ των 20 καί 30 κληρούχων έκαστου τών χωρίων τού
των. Εννοείται δτι ή επαρχία Φαρσάλων, κατά γενικήν 
όμολογίαν, είναι ή εύφορωτέρα καί ή καλύτερον καλλιερ- 
γουμένη επαρχία τής Θεσσαλίας. Κοντά είς τον ζήλον 
καί τήν εργατικότητα τών νέων γεωργών πρέπει νά άπο- 
δώσωμεν τον δίκαιον έπαινον καί είς τούς φιλότιμους γε
ωπόνους τής γεωργικής ύπηρεσίας, οΐτινες είς τό πλευ
ράν τών χωρικών πάντοτε τούς καθοδηγούν καί τούς 
έφοδιάζουν μέ τάς καλυτέρας ποικιλίας σπόρων, οί κυ- 
ριώτεροι τών όποιων είναι ντεβές εγχώριος, ντεβές Ραι- 
δεστοΰ, Κοντούζι, Μεντάνα, Μαυραγάνι, Ραψάνι κλπ. 
Επικρατεί βέβαια ό εγχώριος ντεβές, άλλ’ οί χωρικοί 
σπείρουν καί τάς άλλας ποικιλίας άναλόγως τοΰ τόπου 
καί τοΰ καιροΰ.

Ουτω κατά τούς επισήμους άριθμούς τοΰ Γεωργικού 
Γραφείου Φαρσάλων, έσπάρησαν κατά τό γεωργικόν 
έτος 1933 — 34 διά διαφόρων ποικιλιών σίτου στρέμματα
129.000 καί άπέδωκαν σιτηρά 12.810.500 οκάδων. Κατά 
τό αύτό έτος έσπάρησαν διά κτηνοτροφικών προϊόντων 
στρέμματα 29.600 καί παρήγαγον 3.203.600 όκάδας.

Μεγάλως ώφελήθη ή σιτοπαραγωγή καί έκ τής λει
τουργίας τής Ύπηρεσίας Συγκεντρώσεως, ήτις είναι 
κατ’ εξοχήν έργον έθνικόν.

Πλήν τής παραγωγής δημητριακών, ή επαρχία πα
ράγει καί έξαίρετα καπνά. Ή καλλιέργεια δμως αϋτη 
σύν τώ χρόνω περιορίζεται, συμφώνως καί μέ τάς όδη- 
γίας τοΰ έπισήμου κράτους, λόγω τής έν τώ έξωτερικώ 
άζητησίας τοΰ πολυτίμου τούτου έλληνικοΰ προϊόντος. 
Κατά τό γεωργικόν έτος 1933 — 34 έφυτεύθησαν διά κα
πνού 2800 στρέμματα καί παρήχθησαν 130.000 όκ. κοιπνά 
σαριά καί 2.000 όκάδες μαύρα.

Επίσης υπάρχουν αί όψιμοι καλλιέργειας ών κυριω- 
τέρα 6 αραβόσιτος. Επίσης ύπάρχει καί αμπελουργία 
σημαντική.

β') Κτηνοτροφία.
Ή κτηνοτροφία εϊς τήν έπαρχίαν Φαρσάλων διακρί- 

νεται είς τήν μικράν τοιαύτην, πού διατηρούν οί γεωργοί

Φάρσαλα: 1938, ό Σος κ. ’Ιεζεκιήλ μετά τήν τέλεσιν έγκαινίων

ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΑΘΗΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

Φάρσαλα: 1934, επιδείξεις τών μαθητών κατά τήν Έθν. Εορτήν
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Φάρσαλα: Πρωινό ξεκίνημα γιά τήν καθημερινή βιοπάλη

ΑΣΧΟΛΙΑ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡ. ΖΩΗΝ

Φάρσαλα: Επιστροφή τοΰ ποιμνίου άπό τήν βοσκήν του

είς τάς αγραναπαύσεις των, καί εϊς τήν μεγάλην, τήν 
όποιαν διατηρούν συστηματικοί κτηνοτρόφοι είς ειδικά 
λιβάδια.

Ή μικρά κτηνοτροφία των γεωργών περιορίζεται 
όσημέραι λόγω τής έπεκτάσεως των καλλιεργειών καί 
τής έλαττώσεως τών αγραναπαύσεων. Οί γεωργοί αρχί
ζουν νά βελτιώνουν τή ράτσα τών ζώων των, ώστε μέ 
όλιγώτερα νά έχουν περισσοτέρας ώφελείας.

Ή μεγάλη κτηνοτροφία απέκτησε μόνιμα λιβάδια είς 
τις πλαγιές καί τις ποδιές τών βουνών καί σημειώνει καί 
αυτή τάς προόδους της καί διά τής βελτιώσεως τών γε
νών τών κτηνών καί διά τής καλυτέρας παρασκευής τών 
κτηνοτροφικών προϊόντων. Μόνιμα λιβάδια κτηνοτρο- 
φικά ύπάρχουν είς τά χωριά Ρόζι, Κουκλόμπασι, Άλ- 
χανί, Ίνελί, ΤεΚές ’I ρινί, Φάρσαλα κλπ.

ΣημειοΟμεν Ιδιαιτέρως δτι έν Φαρσάλοις υπάρχει καί 
Άγροκήπιον τής Γεωργικής Εταιρείας, δπερ καί δΓ όδη- 
γιών καί έμπράκτως διά τών καλλιεργειών του καί τών 
βελτιωμένων ζώων βοηθεΐ τούς γεωργούς καί κτηνοτρό- 
φους είς τά έργα των.

γ') Έμπόριον καί βιομηχανία.
Τά Φάρσαλα, αν καί είναι μικρά επαρχιακή πόλις άρι- 

θμοΰσα 4.500 κατοίκους, έν τούτοις είναι σημαντικόν έμ- 
πορικόν κέντρον. Τοΰτο συμβαίνει, διότι ή κωμόπολις 
αυτή εύρισκομένη είς τό μέσον μεγάλης καί πλουσίας 
περιφέρειας άπέχει πολύ άπό τάς άλλας μεγαλυτέρας 
πόλεις τής Θεσσαλίας. ’Έτσι λοιπόν ή άγορά της είναι 
μεγάλη καί τά καταστήματα αύτής πολυάριθμα. Εβδο
μαδιαία άγορά γίνεται κάθε Τρίτην καί ετήσια μεγάλη 
έμποροπανήγυρις τήν 15ην Αύγούστου, διαρκοΰσα οκτώ 
ή μέρας.

Ή βιομηχανία τής πόλεως άσχολεΐται μέ τά εγχώ
ρια προϊόντα. Λειτουργοΰσιν ή άλευροβιομηχανία τών 
Έξάρχου — Παρπόδη, τό ξυλουργικόν έργοστάσιον καί 
αλευρόμυλος τών Μ. Δαλοπούλου —Άπ. Μπέκα, ό αλευ
ρόμυλος Κ. Εύαγγελοπούλου, καί τό τυροκομικόν έργο- 
στάσιον Φασούλα — Μπούτη. Επίσης υπάρχει περιωρι- 
σμένη κάπως ή βιομηχανία επεξεργασίας καπνών.

Διά τήν ύποστήριξιν του έμπορίου καί τής βιομηχα
νίας καθώς καί τής Γεωργίας ύπάρχουσιν υποκαταστή
ματα διαφόρων Τραπεζών. Λειτουργεί υποκατάστημα 
τής Εθνικής Τραπέζης καί τοιοΰτον τής ’Αγροτικής, δι- 
ευθυνόμενα άμφότερα ΰπό τοΰ κ. Γ. Παπαλεβέντη, υπάρ
χει ύποκατάστημα τής Εμπορικής Τραπέζης διευθυνό- 
μενον ύπό τοΰ κ. Πάντζαρη καί Τραπεζιτικόν Γραφεΐον 
τοΰ κ. Φωκίωνος ’Αλεξίου έξυπηρετοΰν καί τοΰτο σπου- 
δαίως τόν συναλλασσόμενον κόσμον.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣIΣ

Έν τή πόλει λειτουργοΰν δύο δημοτικά σχολεία μει
κτά καί ήμιγυμνάσιον ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ν. Γκίκα 
π. θ. ΰπηρετοΰντος έπί σειράν ετών έν αυτή καί άπο- 
λαύοντος τής έκτιμήσεως τών κατοίκων. Άρτίως επίσης 
λειτουργοΰν δημοτικά σχολεία είς δλα τά χωρία τής 
έπαρχίας καί πολλά τούτων στεγάζονται είς νεόδμητα 
ωραία διδακτήρια.

ΙΑ'. Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Τά Φάρσαλα, αν καί μικρά, ώς εΐπομεν, έπαρχιακή 
πόλις, παρουσιάζουν ενδιαφέρον άπό πάσης άπόψεως. 
Κείνται έπί θέσεως τερπνής είς τούς πρόποδας τής πα-
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λαιάς άκροπόλεώς των. "Εχουν ώραΐον σχέδιον, άν καί 
δεν έψηρμόσθη ακόμη πλήρως. "Εχουν ωραίας οικοδο
μάς λόγω καί τής αφθονίας λατομείων οικοδομικών λί
θων. "Ηδη μεταρρυθμίζεται ή πλατεία τής κεντρικής 
αγοράς καί καλλωπίζεται. Έάν συντόμως γίνη ή κεν
τρική πλατεία συμφώνως μέ τό σχέδιον καί διανοιχθοΰν 
οί δρόμοι, έπισκευασθή δέ καί τό ύδραγωγεϊον, θά είναι 
ώρισμένως καύχημα κωμοπόλεως. "Ηδη ήλεκτροφωτίζε- 
ται καλώς. Παλαιότερα είχε ριζωθή ή ιδέα δτι τά Φάρ
σαλα είναι τόπος ανθυγιεινός καί έλώδης. Σήμερα ού- 
δείς πιστεύει τοιοΰτόν τι. Τουναντίον μάλιστα οί έπισκε- 
πτόμενοι την κωμόπολιν ξένοι εύρίσκουν τον τόπον υγιει
νόν καί τήν διαμονήν εύχάριστον. "Ισως εγινεν αυτή ή 
μεταβολή άπό έξυγιαντικά τινα μέτρα, ώς είναι ή διαρ- 
ρύθμισις τής κοίτης τοΰ ΆπιδανοΟ καί ή δενδροφύτευσις, 
πού έγιναν πρό τινων ετών.

Εύρύτερον γνωστά είναι τά Φάρσαλα καί άπό τά πε
ρίφημα στραγάλια, πού παρασκευάζονται έκεΐ, καί ιδίως 
άπό τον έξαίρετον καί γευστικώτατον σαπουνέ χαλβάν.

Εις τήν ποιότητα τήν έξαιρετικήν του χαλβά αύτοΰ 
συντελούν τό άγνό καί ευώδες βούτυρο, τό νερό καί πρό 
παντός ή κατά παράδοσιν είδίκευσις εϊς τήν κατασκευήν 
εύφυών τεχνιτών.

Ή πόλις περιλαμβάνει δύο εκκλησιαστικός ενορίας 
καί έδρεύει έν αύτή Επισκοπικός Επίτροπος, αντιπρό
σωπος τού Μητροπολίτου Καρδίτσης. Υπάρχουν αρκετοί 
έπιστή μονές ιατροί καί λειτουργούν δύο φαρμακεία.

Επίσης δύο δικηγορικά γραφεία τού κ. Γρ. Άναστα- 
σοπούλου καί τού κ. Στ. Μπαταούλα καί ικανός άριθ- 
μός δικολάβων, πού συμβάλλουν εις τήν απονομήν τής 
δικαιοσύνης. Υπάρχουν καί δύο συμβολαιογράφοι, ό πα
λαίμαχος έπιστήμων και πολιτευτής κ. Ίω. Βλαχογεώρ- 
γης καί ό κ. Ε. Σκυλοδήμος.

Έν Φαρσάλοις υπάρχουν καί τινα σωματεία έπαγγελ- 
ματικά καί άγαθοεργά, κυριώτερα τών όποιων είναι ό 
Εμπορικός Σύλλογος καί ή Φιλική Εταιρία, ής σκοπός 
είναι διάφοροι αναδασώσεις τών πέριξ λόφων καί έξω- 
ραϊσμός τής πόλεως.

Ή κοινωνία τών Φαρσάλων είναι άρκετά προηγμένη 
καί δέν λείπουν εις αύτήν αί συχναί κοσμικαί συγκεντρώ
σεις καί αί πολιτισμέναι απολαύσεις.

ΙΒλ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ή επαρχία Φαρσάλων είναι ή πλουσιωτέρα εις αρ
χαιολογικά μνημεία καί ή μάλλον ακαλλιέργητη άρ- 
χαιολογικώς. Ή σκαπάνη τού άρχαιολόγου δέν έψαυσεν 
άκόμη τό έδαφος της.

Τά αρχαία μνημεΐά της ανήκουν εις δλας ανεξαιρέ
τως τάς περιόδους τής ιστορίας άπό τής νεολιθικής έπο- 
χής μέχρι καί τής Τουρκοκρατίας. Λείψανα συνοικισμού, 
φρούρια, τοποθεσίαι ίστορικαί υπάρχουν εις δλην τήν 
έπαρχίαν. θά μνημονεύσωμεν τά κυριώτερα καί προ
φανή αρχαιολογικά μνημεία.

Ούτως εις τό μεταίχμιον έπαρχίας 'Αλμυρού καί Φαρ
σάλων έπί όχυράς θέσεως έκειτο ή άρχαία πόλις Έ ρ έ
χρια. Όλίγον δυτικώτερον τών «Κυνός Κεφαλών» καί 
έπί τής κορυφογραμμής, πού χωρίζει τάς έπαρχίας Λα- 
ρίσης καί Φαρσάλων, δείκνυνται ή θέσις καί τά μνημεία 
τής αρχαίας πόλεως Σκοτούσσης. Νοτιώτερον αυ
τής καί μεταξύ τών σημερινών χωρίων Άλχανί καί Μπε- 
κίδες ύπάρχει άλλη παλαιά άκρόπολις καί κατά τόν Ν.
I Γιαννόπουλον έκειτο έκεΐ τό άρχαΐον θ ε τ ί δ ι ο ν.

Φάρσαλα: Ό σιδηροδρομικός σταθμός έξωθεν τής κωμοπόλεως

ΑΡΤΗΡΙΑΙ ΚΙ Ν ΗΣΕΩΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Φάρσαλα: Μία ωραία καί γραφική άποψις τής κωμοπόλεως
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Έγεννήθη εις τό χωρίον Σ κληνιάση τού 
τέως Δήμου Λάκ,μωνος τής Επαρχίας Κα· 
λαιιιτάκας τό 1876. Έοπούδαοεν είς τό έν 
Άθήναις Πανεπιστήμιον τήν Ιατρικήν καί 
τό1901 έλαβε τό δίπλωμα καί έξαοκει τό 
έτιάγγελμα του ιατρού είς Φάρσαλα ένθα 
άπό τό 1882 έχει έγκαταοταθή.Έξελέγη 
είς πολλάς περιόδους βουλευτής τής ’Ε
παρχίας Φαρσάλων προσενεγκών πλεί- 
στας υπηρεσίας είς τήν έπαρχίαν του.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Γ. ΡΙΖΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη έν Φαρσάλοις τό 1 883.Τ0 1905 
πειρατώσας τάς σπουδάς του είς τό Πα- 
νεπιστήμιον έλαβε τήν άδειαν του ια
τρού. Τω 1909 μετέβη είς Παρισίους τε
λειοποιηθείς μέχρι του 1911, δτε έπανελ- 
θών έπανέλαβεν έν Φαρσάλοις τήν άσκη- 
σιν του έπαγγέλματος. Τό 1914 έξελέγη 
■κοιν. σύμβουλος καί εΐτα Πρόεδρος Κοιν. 
Φαρσάλων. ΟΙ συμπολΐται του έκτιμώντες 
τούτον έξέλεξαν βουλευτήν κατά τό 1932.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΤΤΛΗΣ
Έκ Φαρσάλων τής Θεσσαλίας. Ένδιεφέρ- 
θη τά μέγιστα διά τήν πρόοδον τής ι
διαιτέρας του πατρίδος, καί μετά τήν 
ποοσάρτησιν τής Θεσσαλίας έξελέγη βου
λευτής κατά τήν βουλευτ. περίοδον ΙΑ' 
1 887. Είργάσθη διά τά κοινά συμφέροντα 
τής Επαρχίας του. Κατέλιπε δύο υιούς 
τον έ. ά. Συνταγ)ρχην του Μηχανικού Μ. 
Κουτσουμπλήν καί τόν παρά τή Έθν. Τρα- 
πέζη τής 'Ελλάδος Βύρ. Κουτσουμπλήν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩ. ΚΥΡΩΖΗΣ
Έγεννήθη έν Λαμί<? τό έτος 1860.Έλαδε 
μέρος είς τήν Έπανάστασιν του 1878 είς 
τό σώμα του Δημητρίου Σ ούτσου. Μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας έγκα- 
τεστάθη έν Φαρσάλοις καί πολιτευθείς 
διετέλεσε κατ’ έπανάληψιν Δήμαρχος »καί 
.βουλευτής παρασχών πλείστας υπηρεσίας 
είς τήν ’Επαρχίαν του καί εις τούς συν- 
δημότας του έν γένει παρά των όποιων 
ήγαπατο καί έτιματο. Άπέθανεν τό 1923.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΙΣΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έ κ του χωρίου Μπαϊρακλί των Φαρσάλων 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έσπού- 
δασεν είς τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον 
τά νομικά καί έτυχε^ πτυχίου τής νομικής. 
Έκ των πρωτεργατών τής έργατικής έξε- 
γέρσεως του 1 909 έν θεσσαλίςτ.’Αρχηγός 
του κινήματος έν τή έπαρχίςτ Φαρσάλων. 
Έλαβε μέρος είς τούς άπελευθερωτικούς 
άγώνας 1912-1913 καί έπεσε μ αγόμενος 
ήρωϊκώς είς τήν ’Αετοράχην τής ’Ηπείρου.

Νοτιώτερον άκόμη έπί της άριστερας δχθης τοΰ Ένιπέως 
δείκνυται ή άκρόπολις άγνώστου αρχαίας πόλεως. ΕΙς 
τά βορειοδυτικά της έπαρχίας καί -καρά τό χωρίον 
Γκουσγκουνάρ έκειτο τό άρχαΐον Ε ό ΐ δ ρ ι ο ν. Δυτι- 
κώτερον αύτοΰ καί είς τήν θέσιν Χτούρι, δπου όπάρχει 
βραχώδης λόφος έν μέση πεδιάδι καί πηγή υπ’ αυτόν, 
τοποθετείται ή όμηρική πόλις Ελλάς «οϊ τ’ εΐχον 
φθίην ήδ’ 'Ελλάδα καλλιγόναικα, Μυρμιδόνες δ’ έκα- 
λεΰντο καί "Ελληνες καί ’Αχαιοί» Ίλιάδος Β, στίχ. 683, 
684. Τέλος άρχαιολογικά μνημεία δλων των έποχών 
υπάρχουν είς τά Φάρσαλα. Οϋτως ύπό των ερευνητών 
ύποστηρίζεται, δτι ή όμηρική Φθία δεν είναι άλλη πόλις 
παρά τά Φάρσαλα. Πράγματι ή φύσει καί τέχνη όχυρω- 
τάτη άκρόπολις, ή πλούσια χώρα γεωργικώς καί αί 
άφθονοι νομαί συμβιβάζονται μέ τό μεγαλεΐον τοΰ ’Αχιλ- 
λέως καί τήν περί αύτοΰ μεγαλορρημοσύνην τοΰ αθανά
του ποιητοΰ «ού γάρ πώ ποτ’ εμάς βοΰς ήλασαν ουδέ 
μέν ίππους, ούδέ ποτ’ έν Φθίη έριβώλακι βωτιανείρη καρ
πόν έδηλήσαντ’, έπεί ή μάλα πολλά μεταξύ, ουρεά τε 
σκιόεντα θάλασσά τε ήχήεσσα».

’Αλλά καί οί μεταγενέστεροι "Ελληνες τής κλασσι
κής έποχής έτοποθετοΰσαν τήν δμηρικήν Φθίαν είς τά 
Φάρσαλα ή Φάρσαλον, δπως έκαλεΐτο τότε ή πόλις αΰτη. 
Ούτως ό δραματικός ποιητής Εύριπίδης «Έν τή Ίφιγε- 
νεία τή έν Αόλίδι» παρουσιάζει τόν αυτόν ηρώα ’Αχιλ- 
λέα λέγοντα «Ποΰ των ’Αχαιών ένθάδ’ ό στρατηλάτης;
....................γήν γάρ λιπήν Φάρσαλον ήδέ Πηλέα μένω ’πί
λεπταΐς ταισίδ’ Εύρίπου πνοαΐς, Μυρμιδόνας ΐσχων'» 
στίχ. 801........712, 813, 814.

’Αλλά πότε λοιπόν καί πώς έλησμονήθη τό δνομα 
Φθία καί έπεκράτησε νά λέγηται ή πόλις Φάρσαλος; 
Τούτο συνέβη βεβαίως, δπως καί είς άλλους τόπους καί 
άλλας πόλεις τής Ελλάδος, κατά τήν κάθοδον τών Δω
ριέων, δτε άνετράπη ή καθεστηκυΐα τάξις καί κατε- 
στράφη ό μυκηναϊκός πολιτισμός.

Τό δνομα Φάρσαλος είναι βεβαίως δυσερμή- 
νευτον. Φρονοϋμεν δτι είναι σχετικόν μέτό θεσσαλός 
καί άμφότερα γλωσσολογικώς σχετίζονται μέ τό δνομα 
Σελλός, Σελλοί καί Έ λ λ ο ί, "Ελληνες. Αί 
συλλαβαί Φαρ καί θεσ είναι απλώς γλωσσικά 
προθέματα, δηλοΰντα προφανώς ύποδιαίρεσίν τινα τών 
Σ ελλών.

Πολύ βραδύτερον, κατά τήν βυζαντινήν εποχήν, ή 
Φάρσαλος έγινε Φάρσαλα καί τοΰτο, διότι ή πό
λις είχε διακριθή είς δύο μεγάλας συνοικίας. Σήμερον 
ύπό τοΰ λαοΰ λέγεται Φ έ ρ σ α λ α. Ή μεταβολή αΰτη 
έγινε βεβαίως διά νά άντικατασταθή ό αδρός φθόγγος α 
διά τοΰ μαλακοΰ ε, ώς διδάσκει ή γλωσσολογία, ή καί 
κατά παρετυμολογίαν έκ τοΰ ρήματος φέρω, διότι ακούε
ται παρά τοΐς χωρικοΐς συνήθως ή φράσις «άπ’ τά Φέρ- 
σαλα φέρουμι οδλα τά καλά».

Ή άκρόπολις τών Φαρσάλων περιεβάλλετο ύπό ισχυ
ρών τειχών, ών τά σκέλη κατήρχοντο έως τήν βάσιν τοΰ 
βουνοΰ καί περιελάμβανον καί τήν κάτω πόλιν άπ’ ανα
τολών καί δυσμών. Υπάρχουν δέ είς τήν άκρόπολιν καί 
τά τείχη, μνημεία δλων τών έποχών. Οΰτω διακρίνονται 
τείχη μυκηναϊκά, έλληνικά τής κλασσικής έποχής, ένε- 
τικά, τουρκικοί πύργοι είς τήν πόλιν κλπ.

θά ήτο εύχής έργον ν’άπεφασίζοντο έπί τέλους καί 
νά έγίνοντο άρχαιολογικαί άνασκαφαί έν τή πόλει καί 
δή έν τή έπαρχία Φαρσάλων χάριν τής πατρίου μας ιστο
ρίας καί πρός τό συμφέρον της άρχαιολογικής έπιστήμης.
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ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ:
ΕΝΑΣ ΠΑΛΗΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
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ΠΙΝΑΞ A'.
έμφαίνων τάς Κοινότητας της επαρχίας Φαρσάλων.

1) Άμπελιάς
2) Βαμβακοΰς
3) Βρυσών
4) Βασιλικής
5) Βασιλικής Κάτω
6) Δρίσκολης
7) Ερέτριας
8) Κατωχωρίου
9) Κιοπεκλη

10) Λαζάρ - Μπούγας

11) Νεράιδας
12) Πολυνερίου
13) Πολυδαμείας
14) Ρεματιάς
15) Σιατερλή "Ανω
16) Σιατερλή Κάτω
17) Σκοπιάς
18) Σταυρού
19) Σκοτούσσης
20) Φαρσάλων

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΥΡΩΣΗΣ!
Έγεννήθη έν Χορμόβφ τής Βορείου ’Η
πείρου κατά τό έτος 1832. Έγκατε- 
στάθη .μετά του πατρός του εις Λαμίαν 
άπό του έτους 1833. Διεκρίθη διά τά πα
τριωτικά του φρονήματα. Έχρη,μάτισε 
Δήμαρχος Λαμιέων -καί κατά τήν Έπα- 
νάστασιν του 1878 κατή,ρτισεν ίδίαις αύ- 
του δαπάναις σώμα άνταρτικόν συμπρά- 
ξας μετά του Ίσχαμάχου καί Σούτσου. 
Άπέθανεν έν Φαρσάλοις τό έτος 1900.

ΠΙΝΑΞ Β'.

έμφαίνων τούς διατελέσοτντας βουλευτάς τής έπαρχίας 
Φαρσάλων άπό τού 1881 καί έντεΰθεν.

1) Γρηγοριάδης ’Ιωάννης ΙΕ'. 1899.
2) Πλατσής Νικόλαος ΙΣΤ\ 1902, ΙΖ'. 1905, ΙΗ'. 1906.
3) Χατζηαγγελόκης Βασίλειος ΙΓ'. 1892.
4) Ριζιώτης ’Αλκιβιάδης Γ'. 1932, Δ'. 1933.
5) Κυρώζης ’Ιωάννης Β'. 1928, Ε' Έθν. 1935.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Διευθυντής έπί δωδεκαετίαν καί πλέον 
του έλληνικοΰ οχολείου καί ήμιγυμνα- 
σίου Φαρσάλων, άπολαύων τής πλήρους 
έκτιμήαεως τής κοινωνίας τής κωμοπό- 
λεως Φαρσάλων, διά τά πολλαπλά προ
τερήματα του. "Αμα τή άναγγελίςι τής έκ- 
δόοεως του παρόντος τόμου έσπευσεν νά 
περισυλλέξη καί άποστείλη τή Συντα
κτική Επιτροπή πλείστας φωτογραφίας 
κ.λ.π. διά τήν ’Επαρχίαν Φαρσάλων.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Φαρσάλοις τό έτος 1892, ήκουσε τά Εγκύκλια μαθήμοαα είς 
τό Γυμνάοιον Τρικκάλων καί είτα έσπούδασε τά νομικά είς τό έν ’Αθή- 
ναις ιΠανεπιστήμιον. Έλαβε μέρος είς τάς Εκστρατείας του Μακεδονικού 
μετώπου καί τής Μικράς ’Ασίας καί ιμετά τήν άποστράτευσίν του έγκατε- 
στάθη έν ’Αθήναις ένθα μετ’ έπιτυχίας έξασκεΐ τό Επάγγελμα τού δικη
γόρου. Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν τής Ιδιαιτέρας του πατρίδος, έξετέθη 
ώς υποψήφιος του ·κόμματος των Έλευθεροφρονων. Διετέλεσε μέλος τής 
’Επιτροπής του Εορτασμού τής Πεντηκονταετηρίδος καί είναι Διοικητικός 
Σύμβουλος τής Εταιρείας, παρέχων πλείστας υπηρεσίας είς τό έργον της.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΤΤΛΗΣ
Έκ Φαρσάλων. Υιός του άειμνήστου βου- 
λευτου Φαρσάλων Δημ. Κ ουτσουμπλή. Ή - 
κολουθησε τό στρατιωτ. στάδιον καί ά- 
νήλθε μέχρι του βαθμού τοΰ άντισυνταγ
ματάρχου του Μηχανικού όπότε άπεστρα- 
τεύθη με τον [βαθμόν του Συνταγματάρ
χου. Μετέσχε εύδοκίμως είς άπάσας τας 
Εκστρατείας Μακεδον., Ρωσικήν, Μικρα
σιατικήν, καί Θράκης άπό του 1918— 
1923.Έτιμήθη διά πλείστων παρασήμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΕΛΕΚΗΣ
Έκ του χωρίου Σταυροΰ τής Έπαρχίας 
Φαρσάλων. Έκ των πρώτων τού χωρίου 
του, δι’ δ έτιμήθη διά τοΰ προώρικού 
άξιώματος. Έπί τής προεδρίας του ή 
κοινότης Σταυροΰ ήρχισε νά βαίνη πρός 
τήν πρόοδον καί ευημερίαν χάρις είς 
τάς άοκνους προσπάθειας αΰτοΰ. Χαίρει 
μεγάλης ύπαλήψεως παρά των συγχω
ριανών του λόγω τοΰ ευθέως χαρακτή- 
ρος του καί τής πατρικής του μερίμνης.

ΑΒΡΑΑΜ Ν. ΚΟΥΛΑΞΗΣ
Έκ τοΰ χωρίου Σ κοτοΰσσα τήςΈπαρχίας 
Φαρσάλων. Ένδιεφέρθη διά τήν πρόοδον 
καί ευημερίαν τής κοινότητός του, δι’ δ 
καί οί συγχωριανοί του Εξέλεξαν τοΰτον 
Πρόεδρον τής Κοινότητος Σκοτούσσης. 
Διοικεί μετά μεγάλης προσοχής καί έν- 
διαφέρεται τά μέγιστα διά τά συμφέ
ροντα τόσον τής Κοινότητός του δσον καί 
των συγχωριανών παρά τών όποίων άπο- 
λαύει μεγάλης άγάπης καί έκτιμήσεως.
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