«’Αδελφοί! έν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει μόνον ένδοξον θάνατον
πρέπει νά εύχώμεδα..Αν άποθάνωμεν ώσπερ εκείνοι, έλευσεται πιθα
νώς ήμερα καθ’ ήν ή πατρις θέλει συλλέξει τά οστά μας και θέλει μεταφέ
ρει αύτά πρός ένταφιασμόν είς την κλασσικήν γην των προγόνων μας».
(Λόγοι του έν τή Μονή Σέκου).

γεωργακης
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ολύμπιος

«Οϊ δ’ "Αργισσαν εχον καί Γυρτώνην ένέμοντο,
"Ορθήν, Ήλώνην τε πόλιν τ’ Όλοσσσόνα λευκήν,
των δ’ αΟ ηγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
υΙός ΠειριΘόοιο, τον αθάνατος τέκετο Ζευς».
('Ομήρου Ίλιάς, Β, 738- 741)

ΕΠΑΡΧΙΑ
Α\

ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ύπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘ. ΤΣΟΥΦΗ

Λαμπραί και επιβλητικοί, ώς έπρεπε, διεξήχθησαν έν
άπάσαις ταΐς θεσσαλικαΐς Μεγαλοπόλεσι αί έορταί έπΐ
τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας γενομένης κατά τό 1881. Ή Κυβέρνησις συναισθανομένη βαθέως την αξίαν του γεγονότος
άντιπροσωπεύθη αρκούντως κατ’ αΰτάς διά τής συμμε
τοχής εις αύτάς διά τοΰ αντιπροέδρου της Γ. Κονδύλη.
Έν ταΐς έορταΐς ταύταις, αΐτινες διήρκεσαν έπί 10 ημέ
ρας καθ’ δλας τάς πόλεις, οι θεσσαλοί έξέφρασαν καί
έξεδήλωσαν ποικιλοτρόπως τήν υπερηφάνειαν αυτών,
διότι ουδόλως υστέρησαν των άλλων Ελλήνων εις
άπαντα τά πεδία τοΰ πολιτισμού, κατορθώσαντες εντός
50 ετών τό βάρος τριών εκστρατειών νά βαστάσωσι καί
τήν δλην ο’ικονομίαν τής Θεσσαλίας νά κινήσωσι τοσοΰτον έπιμελώς καί έπιτυχώς, ώστε οΰ μόνον τής δουλείας
των νά έξέλθωσι τής κτηματικής άλλα καί εις δλον τό
έργον τών Πανελλήνων αρκετά νά συμβάλωσιν, ώστε
τούς λόγους τών ύποστηριξάντων τήν άπελευθέρωσιν αύτής αρκετά νά έπαληθεύσωσι διά τής μεταβολής τής
θεσσαλικής γής εις αληθή σιτοβολώνα, χωρίς νά παύσωσι καί τούς άλλους παραλλήλους κλάδους τής εθνι
κής οικονομίας ίκανώς νά θεραπεΰσωσι, κατορθώσαντες
ώστε καί πόλεις εμπορικός καί βιομηχανικός νά άναδείξωσιν ούχί κατωτέρας τών άλλων όμοιων πόλεων τοΰ
Ελληνικού Κράτους.
Τής χαράς καί τής ύπερηφανείας ταύτης δικαιωματικώς μετέσχε καί ό πληθυσμός, ό τό βορειότερον τής
Θεσσαλίας μέρος κατσικών, οί κάτοικοι τής επαρχίας
Έλασσώνος, — τής επαρχίας εκείνης ήτις καλυπτομένη
ασφαλώς ύπό τοΰ ίερωτέρου τών Ελληνικών όρέων
Όλύμπου καί τής οροσειράς τών Καμβουνίων, ού μόνον
αμιγή τον Ελληνικόν της πληθυσμόν διετήρησε, αλλά
καί κατά τούς δύσκολους χρόνους τοΰ Ελληνισμού
καί τής άνθρωπότητος, υψηλά τήν δάδα τοΰ πολιτισμοΰ
καί τοΰ έθνισμοΰ έκράτησε προς δόξαν όλοκλήρου μέν
τής Ελλάδος, ιδιαιτέρως δε τής Θεσσαλίας, ής μέρος
άναπόσπαστον άνέκαθεν έπεζήτησε καί κατώρθωσε νά
άποτελή συμβαλοΰσα καί αυτή διά τών πόρων της
τών πλουσίων καί τών επιφανών έν δπλοις καί τοΐς
γράμμασι άναδειχθέντων αύτής τέκνων ε’ις τήν άψιξιν
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΥΘ. ΤΣΟΥΦΗΣ

τής ίεράς στιγμής, του εορτασμού μεθ’ απάντων των άλ
λων μερών τής Ελλάδος του σπουδαιότατου τούτου γε
γονότος τής συμπληρώσεως 50)τίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.
Βλ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ,

Έλασσών:

Ή μεγάλη μονότονος γέφυρα τής κωμοπόλεως

ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙ ΝΩΝ I ΑΣ - ΑΓΤΟΨ ΕΙΣ

Τσαριτσάνη : “Ενα γραφικό δρομάκι τής ιστορικής κωμοπόλεως

ΘΕΣΙΣ,

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ή έπαρχία Έλασσώνος κατέχουσα την ΒΔ. γωνίαν
τής Θεσσαλίας, αποχωρίζεται άπ’ αυτής δι’ οροσειράς
άποκοπτομένης άπό του κυρίου κορμού τού Όλυμπου
καί κατευθυνομένης προς Νότον. Αυτή άποτελεΐται άπό
κοιλάδας εύφορωτάτας καί βουνοσειράς άφθονους, κα
ταλλήλους διά τήν θεραπείαν τής γεωργίας καί τήν βοσκήν των πολυπληθών καί ποικίλων αυτής ζώων, δυναμένων έπαρκώς ού μόνον τον πληθυσμόν αυτής νά διαθρέψωσιν, άλλά καί τάς άνάγκας τών γειτονικών αυτής
έπαρχιών νά καλύψωσιν. Εις τούτο τά μέγιστα συμβάλλουσιν ή φύσις τού εδάφους αύτής καί οί διαρρέοντες
αυτήν μικροί μέν άλλά λίαν επωφελείς ποταμοί, Τιταρήσιος πηγάζων έκ τού όρους Τιταρίου, κοινώς Σαραντάπορος, Έλασσωνίτικος καί Ζλιάνα, καί οί ένισχύοντες
αύτούς μικρότεροι, τά κοινώς λεγάμενα Μάτια, ως τού
Κεφαλοδρύσου, τού Δομενίκου καί τών Βουδιανών. Κατοικουμένη αϋτη ΰπό πληθυσμού άνω τών 32.000 κατ. παρου
σιάζει Κοινότητας μεγάλας καί άξίας λόγου, δυναμένας
νά παραδληθώσι μέ τάς καλυτέρας τών πόλεων τής Ελ
λάδος, κατά τήν βαθμίδα τού πολιτισμού, τής ιστορίας
τής εθνικής καί τής εν γένει οικονομίας.
ΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Ή έπαρχία Έλασσώνος, άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων πα
ρακολουθούσα πιστώς τήν έξέλιξιν τής λοιπής Θεσσα
λίας άπό πολιτικής, εθνολογικής, κοινωνικής καί πολι
τικής άπόψεως, δεν έξέκλινε τό παράπαν τής γραμμής
ταύτης, πιστοποιούσα οΰτω τό δίκαιον τών κατατασσόντων αυτήν μετά τής Θεσσαλίας μάλλον καί οόχί μετά
τών γειτνιαζουσών αυτή Ελληνικών χωρών τής ’Ηπείρου
καί τής Μακεδονίας, ών όμως τήν έπίδρασιν δέν ήδυνήθη
νά διαφύγη λόγω τής εξαιρετικής θέσεως εις ήν ύπό τής
φύσεως έτάχθη. Ευρισκόμενη αότη εγγύτερον πάσης άλ
λης επαρχίας προς τό τιμιώτερον τών Ελληνικών όρέων,
τόν ’Όλυμπον, διεξεδίκησε πολλάκις τήν υπεροχήν καί τήν
διάκρισιν άπό τών λοιπών μερών τής Θεσσαλίας κατά
τήν αρχαιότητα, τόν Μέσον αιώνα καί τούς νεωτέρους
χρόνους. Ούτως έκ περιτροπής έχρησίμευσεν ώς κατοι
κία τών Ελληνικών φυλών, τών κατελθουσών έκ τής Κεν
τρικής Μακεδονίας, χωρίς νά ύστερήση τών λοιπών με
ρών εις έργα πολιτισμού, καί χωρίς νά άπόσχη τών έν
δοξων Ελληνικών έκστρατειών τού Τρωικού πολέμου
καί τής Άργοναυτικής έκστρατείας, μετασχοΰσα διά δύο
ηρώων τού πρώτου, Γοννέως καί Πολυποίτου, καί ένός
τού Μώψου, τής δευτέρας. Εις τάς νεωτέρας δέ έποχάς
διεδραμάτισε σπουδαΐον ρόλον εις τήν σταδιοδρομίαν τής
Ελλάδος, ούδεμιάς μέν τών άτυχιών τής λοιπής Ελλά
δος άπαλλαγεΐσα, ένδοξοτάτους δέ άνδρας καί έπιφανεΐς έν άπάσαις ταΐς ήρωϊκαΐς έποχαΐς άναδείξασα. Τά
σωζόμενα καί σήμερον λείψανα τών έποχών τούτων άριδήλως τήν άλήθειαν ταύτην καταδεικνύουσι, διακηρύττοντα τήν ζωτικότητα καί δύναμιν τών κατοίκων αύτής,
έμπνεομένων πάντοτε άπό τών έπί τού Όλύμπου κατοικούντων θεών.
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Μία άπλώς έπίσκεψις της άκροπόλεως τής Τσαριτσάνης (’Όρθης), τής Έλασσώνος (Όλοοσσόνος), τής Βουβάλας (Κύφου), του Σέλους (Πυθίου), τής Δουχλίστης
(Δολίχης) καί Δομενίκου (Κυρετιών), είναι αρκετή διά
νά πείση πάντα επισκέπτην περί τής άληθείας των ανω
τέρω.
Εκτός τής ώς άνω ιστορικής άξίας τής επαρχίας,
αυτή σπουδαΐον ρόλον έπαιξε κατά τήν Μακεδονικήν καί
Ρωμαϊκήν εποχήν, ώς τά σωζόμενα έρείπια των διαφό
ρων εις στενωπούς καί κλεισώρειας φρουρίων καταδεικνύουσι καί ώς ή ιστορία ή τήν κατάστασιν τής Θεσσα
λίας περιγράφουσα κατά τήν εποχήν ταΰτην αναφέρει
καί τά σχετικά προς αυτήν μνημεία τά σωζόμενα άχρι
τοΟδε διακηρύττουσι.
Δι’ αυτής τά στρατεύματα του Μαρκίου Φιλίππου διήλθον, εις αυτήν συνηντήθησαν τά στρατεύματα τοΰ Αι
μίλιου Παύλου καί δι’ αυτής εις Μακεδονίαν είσέβαλον
καί συνήψαν τήν έν τώ στενώ τής Πέτρας κατ’ άρχάς
συμπλοκήν καί τήν παρά τήν Πύδναν εΐτα τελειωτικήν
κατά τό 168 π. X. μάχην, καθ’ ήν συλληφθέντος του Βασιλέως τής Μακεδονίας Περσέως αιχμαλώτου, έκριθη ή
τύχη όριστικώς τής Μακεδονίας καί τής λοιπής Ελλάδος.
ΤοιοΟτον ρόλον διαδραματίσασα κατά τάς άνω έποχάς, ουδόλως έξηφανίσθη κατά τήν βυζαντινήν εποχήν καί
δή κατά τάς μεγάλας έπιδρομάς των Σλαύων καί Βουλ
γάρων, ώς δεικνύουσι τά Βυζαντινά φρούρια τής Έλασ
σώνος, τοΟ Δαμασίου καί τού Παλαιοκάστρου κατέχοντα,
ώς γνωστόν, σπουδαίας διόδους έκ τής Μακεδονίας εις
Θεσσαλίαν. Ουδέ τήν μετέπειτα τύχην τής λοιπής Θεσ
σαλίας διά τήν έπί Βαγιαζήτ κατάληψιν αυτής υπό των
Τούρκων άπέφυγεν, άναγκασθεΐσα καί αυτή νά δεχθή
τμήμα των έκ Μικράς ’Ασίας μεταφερθέντων, πρός καλ
λιέργειαν τής εύφορου θεσσαλικής γής, Κονιάρων,
συγκαταριθμήσασα έν έαυτή τέσσαρας συνοικισμούς καθαρώς Τουρκικούς εις τά εΰφορώτερά της εδάφη— Σάδοδον, Παζαρλάδες, Μπαρακάδες καί Δομένικον. Μετά
τήν άλωσιν δμως τής Θεσσαλονίκης κατά τό 1430 καί
τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τό 1453, ή επαρχία αυτή
λόγω τής ίδιαζούσης αύτή φύσεως, ένεκα δηλαδή τής
ύπό υψηλών όρέων περιβολής, δίκην τείχους, του Όλύμπου καί τών Χασίων, έχρησίμευσεν ώς θεματοφύλαξ τών
ίερωτέρων τής Ελληνικής φυλής ιδανικών, διατηρήσασα
έν ζωή διά τών έν Όλύμπω καί τοΐς Καμβουνίοις κλε
φτών καί άρματωλών, τήν μαρτυρίαν τής καταλύσεως
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ύπό τών Τούρκων καί
τον σφοδρόν τών Ελλήνων πόθον πρός άνασύστασιν αυ
τής. Περί τούτων ή ιστορία σαφώς καί έκτενώς όμιλεΐ
έν τοΐς ε’ιδικοΐς αΰτής κεφαλαίοις περί άρματωλών καί
κλεφτών, έξ ών αρκετόν είναι νά άναφέρωμεν τά ονό
ματα τών Τσάρα, Νικοτσάρα καί Βλαχάδα, οΐτινες έξ
αύτής καταγόμενοι, ταύτην ώς όρμητήριον τής έκτελέσεως τών έθνικών των πόθων ειχον, ϊνα καταδειχθή ή
μεγάλη συμβολή τής έπαρχίας Έλασσώνος καί εις τήν
νεωτέραν ιστορίαν τής Ελλάδος.
Καίτοι δμως τοιαύτη ύπήρξεν ή έθνική αύτής δρασις
κατά τούς προ τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 χρόνους, έν
τούτοις βλέπομεν αύτήν σιγώσαν καί μή λαμδάνουσαν
σπουδαίως ένεργόν μέρος εις τήν δλην κίνησιν τής λοι
πής Ελλάδος κατά τήν έπανάστασιν, διά λόγους μέν,
οΐτινες έκτενώς έκτίθενται έν τή ιστορία τή περιγραφούση τά τής ώς άνω έπαναστάσεως, προσέτι δέ καί
διότι, κατά τό έτος 1813 φοβεράν καταστροφήν εΐχεν έπι-

Έλασσών : Κάτοψις τοΰ Τιταρησίου καί τής δυτικής συνοικίας

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ - ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ

Τσαριτσάνη : Γραφική συνοικία τής πατρίδος τοΰ Οικονόμου
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φέρει ε’ις αυτήν ώς καί εις άιτασαν την Θεσσαλίαν, ΐνα
μή ε’ίπω τελείαν έρήμωσιν, ή ένσκήψασα φοβερά πανώλης, εις τάς σττουδαιοτέρας αύτής πόλεις, αΐτινες ήδύναντο να ήγηθώσι μιας τοιαΰτης κινήσεως, τελείως έρημώσασα καί κενάς κατοίκων καταστήσασα αύτάς. Εικόνα
τής καταστροφής ταύτης παρέχουν τοΰ δημώδους άσμα
τος, τής Τσαριτσάνης, τής σπουδαιοτέρας τότε πόλεως οΰ μόνον τής έπαρχίας Έλασσώνος, άλλα καί όλοκλήρου τής Θεσσαλίας, διά τε τον πλούτον, τήν παιδείαν
καί τον πληθυσμόν αύτής, οί δύο στίχοι:
«Εννιά χιλιάδες πέθαναν κορίτσια άπ’ τήν δασκάλα,
κι’άλλες έννιά χιλιάδες πέθαναν κορίτσια άρραβωνιασμένα».

Τσαριτσάνη : “Ενα άπό τά πιο αρχοντόσπιτα της κωμοπόλεως

Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Τσαριτσάνη : Τμήμα Γραφ. Βιαμηχ. 'Εταιρείας 18ου αίώνος

Έν τούτοις μεγάλως συνέβαλεν διά των διεσκορπισμένων τέκνων αύτής, εις τόν δλον αγώνα των Ελ
λήνων, έξ ών σπουδαιότεροι, Κωνσταντίνος Οικονόμος,
ό έξ Οικονόμων έκ Τσαριτσάνης, Μέγας Οικονόμος
των Πατριαρχείων, κατά τόν απαγχονισμόν τοΰ Πατριάρχου, Γρηγορίου τού Ε', καταφυγών εις Ρωσσίαν καί
ένεργήσας ύπέρ τής άγωνιζομένης Ελλάδος παρά τή
Ρωσσική Αύλή, ύφ’ ής τοσοΟτον έτιμήθη, ώστε καί ίεροκήρυξ πασών τών Ρωσσιών ώνομάσθη, ό Μητροπολίτης
Ρωγών, άποθανών κατά τήν έξοδον τοΰ Μεσολογγίου,
έπίσης έκ Τσαριτσαίνης, καί Γεώργιος ’Ολύμπιος, ό γενόμενος όλοκαύτωμα έν τή Μονή τοΰ Σέκκου, κατά τήν
έπανάστασιν τοΰ Ύψηλάντου, εφάμιλλος στρατηγός τοΰ
Κολοκοτρώνη, Όδυσσέως Άνδρούτσου καί ’Αθανασίου
Διάκου, καταγόμενος έκ Λειβαδιού, κωμοπόλεως τής
Έλασσώνος καί άλλοι πολλοί, ών τά ονόματα διαφεύγουσι τήν μνήμην ήμών καί τάς σελίδας τής ιστορίας.
Δ'. Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟί
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.
“Οταν μετά τήν ΐδρυσιν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου
έγεννήθη ζήτημα άπελευθερώσεως καί τής Θεσσαλίας
κατά τό 1854 καί τό 1878, ή έπαρχία αδτη όμοΰ μετά
τής λοιπής Θεσσαλίας έκινήθη σφοδρότερον καί άποτελεσματικώτερον, παρασχοΰσα ικανούς μέν άνδρας εις
τήν υπό τόν Ζαχείλαν έπανάστασιν τοΰ Όλύμπου, άνθηράς δέ κωμοπόλεις αύτής εις τόν βωμόν τής έλευθερίας
θυσιάσασα τήν Καρυάν καί Πουλιάναν, πυρποληθείσας, ώς γνωστόν, κατά τό 1878, δεινήν δέ θύελλαν πιέ
σεων καί δηώσεων έδέχθη υπό τών έπιδραμόντων Γκέκηδων καί λοιπών άτάκτων τής Τουρκίας, άποσταλέντων, ώς γνωστόν, προς κατάπνιξιν τής έπαναστατικής
κινήσεως τής Θεσσαλίας. “Απασα ή χώρα τής Θεσσα
λίας, ίδια δέ αί άνθοΰσαι καί ύποστηρίζουσαι τήν έπανάστασιν σοβαρώς, πόλεις τής έπαρχίας Έλασσώνος δεινώς έπιέσθησαν. Ή Τσαριτσάνη άνασυνταχθεΐσα έν τώ
μεταξύ έκ τής καταστροφής τής πανώλους, ήναγκάσθη
διά πολλών χιλιάδων γροσίων καί λοιπών φιλοδωρημά
των τήν ζωήν τών κατοίκων νά έξαγοράση, έγκεκλεισμένων εντός τών τριών αύτής Πύργων τών άχρι τοΰδε σωζομένων καί τών λοιπών άχυρών έξ οικημάτων συγκρο
τημάτων αύτής, ών πολλά άχρι τοΰδε σώζονται μέ τάς
έπί τών τοίχων αύτών επάλξεις.
Τοιαύτην συμβολήν εις τόν δλον θεσσαλικόν αγώνα
παρασχοΰσα ή έπαρχία Έλασσώνος δέν ηύτύχησε νά
τύχη τής έλευθερίας, ής ή λοιπή Θεσσαλία άπήλαυσε κατά
τό 1881, εύμενεία τών προστατίδων Δυνάμεων καί
τή εύθαρσεΐ πολιτικότητι τοΰ τότε Πρωθυπουργοΰ τής
Ελλάδος Άλεξ. Κουμουνδούρου, αλλά παρέμεινεν ΐνα
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ΕΑΑΣΣΩΝΟΣ

ώς κρίκος άρρηκτος συνδέη τήν Έλευθέραν Ελλάδα μετά
τής ύποδούλου Μακεδονίας, τοΰθ’ δπερ προθύμως καί
λίαν έπιτυχώς διεξήγαγε μέχρι του 1912, διαπερώσα
ασφαλώς τα Μακεδονικά σώματα καί λοιπά εφόδια εις
Μακεδονίαν κατά τήν Μακεδονικήν έπανάστασιν, καθ’ ό
έτος ή ένθουσιώσα καί ήνωμένη Ελλάς, διά του Μεγάλου
αύτής Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τοΰ Πρωθυπουργού
της Ελευθερίου Βενιζέλου, παρέσχεν αυτή πρώτη τήν
ελευθερίαν, διελαΰνουσα τά πεδία καί διά των αιμάτων
τά εδάφη αυτής ποτίζουσα, ώς ώνειροπόλησαν πασαι αί
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως Έλληνικαί
γενεαί.
Είχε μείνει έκτος των συνόρων τοΰ Ελληνικού Βασι
λείου κατά τό 1881, αλλά δέν είχε παύσει νά είναι συνδεδεμένη ψυχικώς μετά τής λοιπής Θεσσαλίας, μεθ’ ής είς
στενήν επικοινωνίαν ήρχετο διά των μέσων συγκοινωνίας
τής έποχής εκείνης, έξυπηρετουμένης διά των άγωγέων
των πόλεων Τσαριτσαίνης καί Λειβαδιού, κατερχομένων
καθ’ έκάστην Τρίτην τής έβδομάδος είς Λάρισαν καί
Βόλον, "να διάφορα εμπορεύματα έκ των αγορών αυτών
άγοράσωσι καί μεταφέρωσιν είς τάς εαυτών πόλεις καί
έκεΐθεν είς τάς σπουδαιοτέρας πόλεις τής Δυτικής Μα
κεδονίας, Κοζάνην, Καστοριάν, Σιάτισταν, Φλώριναν καί
Μοναστήριον, πράγμα τό όποιον έν στενή επικοινωνία
έκράτει άπασαν τήν Δυτικήν Μακεδονίαν καί Κεντρικήν
τοιαύτην μετά του Ελληνικού Βασιλείου, έξ οΰ μετέδιδεν είς αύτάς τόν έξελισσόμενον πολιτισμόν τής έλευθέρας Ελληνικής γής.

Τσαριτσάνη : Συνεδρίασις τοπικού δικαστηρ. έπί τουρκοκρατίας

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙ ΚΑΣΤΗ PI A - ΙΣΤΟ PI ΚΑ ΣΠΙΤΙΑ

Έλασσών : Παλαιό ιστορικό αρχοντικό σπίτι τής κωμοπόλεως

Ε'.ΗΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΛΠ.
Σπουδαιότεροι συντελεσταί καί έργάται τής υψηλής
ταύτης εργασίας υπήρξαν οί έκάστοτε Μητροπολΐται,
Σχολάρχαι, καθηγηταί καί Δημοδιδάσκαλοι τής επαρ
χίας Έλασσώνος ώς καί οί έκάστοτε έν Έλασσώνι πρό
ξενοι τής 'Ελλάδος, μεθ’ ών είς στενήν επαφήν καί επι
κοινωνίαν δι’ εθνικούς σκοπούς πάντοτε οί έξέχοντες τής
επαρχίας ήρχοντο. Ούτως μετά τό 1881 έβλεπέ τις τούς
πνευματικούς τούτους αρχηγούς νά τίθενται είς μεγάλην κίνησιν προς ΐδρυσιν σχολείων είς άπαντα σχεδόν
τά χωρία, καί διαφόρων Σωματείων, ύπό πρόσχημα φι
λανθρωπικών σκοπών, διά τήν έν γένει άνάπτυξιν τών
κατοίκων αύτής καί παρακολούθησιν τοΰ πολιτισμού τής
έλευθέρας κάτωθεν τής Μελούνας Ελλάδος. Συχνά δέ
ό έκάστοτε πρόξενος τής Έλασσώνος μετά τών κυριωτέρων έκ τοΰ προσωπικού του, έπεσκέπτοντο τήν περισ
σότερον άκμάζουσαν τότε πασών τών κωμοπόλεων τής
έπαρχίας, Τσαριτσάνην λόγω τοΰ έν αυτή έδρεύοντος
Μητροπολίτου τής έπαρχίας καί τοΰ έν αότή λειτουργοΰντος Γυμνασίου, κατά συνέχειαν τής Μεγάλης Ελλη
νικής Σχολής αύτής, τής κατά τό 1779 ίδρυθείσης καί
μεγάλως άναδειχθείσης διά τών Μεγάλων τοΰ Γένους
Διδασκάλων Κούμα καί Κ. Οικονόμου διδαξάντων
έν αύτή κατά τό 1800 — 1803, ΐνα μετάσχωσι τών έσπερίδων, άς διωργάνουν οί τότε έν ακμή καί άρίστη οικο
νομική καταστάσει εύρισκόμενοι προύχοντες αύτής, άφ’
ών ουδέ τό καταλληλότερον δΓ αύτάς όργανον «τό πιά
νο» έλειπε, ουδέ ή πρός τό χορεύειν ίκανότης τών Κυ
ριών καί Κυρίων αύτής, μέχρι τοΰ σημείου νά προσονομάζεται ή Ελληνική αύτή κωμόπολις ύπό τών Τούρκων
καί Ελλήνων γενικώς Petit Paris.
— 3»9

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:22:57 EET - 34.234.223.27

Σήμερον ή έκπαίδευσις τής έπαρχίας έξυτιηρετεΐται
δΓ ένός Γυμνασίου έν Τσιριτσαίνη, ενός ήμιγυμνασίου έν
Έλασσώνι, πολλών έξαταξίων Δημοτικών Σχολείων πλήρων, δύο Νηπιαγωγείων καί πεντήκοντα άλλων τριτα
ξίων καί μονοταξίων Δημοτικών Σχολείων. Έν τώ γυμνασίω Τσαριτσάνης υπηρέτησαν από τής συμπληρώσεως
αότοΰ μέχρι τοΟ 1932 ώς Γυμνασιάρχαι οί κάτωθι:
1921 —1922 Γεώργιος Μικρού, έκ Κοζάνης, πρώτος αυ
τού Γυμνασιάρχης.
1922 — 1923 Ευάγγελος Τσιούπτσης, έκ Κορυτσάς.
1923 —1924 Νικόλαος Γαρδίκης, έκ Λαμίας.
1925 — 1932’Αντώνιος Ναός, έκ Τυρνάβου.
ΣΤ'. ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Έλασσών: 'Ένα χάνι φιλόξενο στό δρόμο πρός τήν Κοζάνη

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡ, - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Έλασσών:

Ή άνάπαυσις των γελαδιών 'μετά τήν ιβοσκήν

Τήν πνευματικήν και έκπολιτιστικήν ταύτην κίνησιν
ήκολούθει λίαν έντατικώς ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία,
μέχρι τοιοΰτου σημείου, ώστε ή μέν πρώτη νά επαρκή
πρός διατροφήν τών κατοίκων αυτής άνευ εισαγωγής έξ
άλλων έπαρχιών δημητριακών καρπών, ή δέ δευτέρα νά
είσάγη ικανόν ποσόν χρημάτων Ιδία έκ τής κάτωθεν
τής Μελούνας Ελλάδος, έν ή κυρίως τά άφθονα αυ
τής κτηνοτροφικά προϊόντα κατηναλίσκοντο. Τούς δυο
τούτους κλάδους τής οικονομίας παρηκολούθει εις κα
τώτερον δμως βαθμόν ή βιομηχανία τών έγχωρίων προϊ
όντων έξ έρίων καί βάμβακος, χωρίς βεβαίως αυτή νά
δύναται νά συγκριθή πρός τήν άλλοτε άκμάζουσαν έν
Τσαριτσάνη βιομηχανίαν τών κόκκινων νημάτων καί με
ταξωτών ύφασμάτων, διά τά όποια σπουδαιοτέρα αγορά
καταναλώσεως ήτο ή Βιέννη, καλύπτουσα καί αυτή αρ
κετόν μέρος τών αναγκών τών κατοίκων τής έπαρχίας.
Σήμερον ολίγοι τών ύφαντουργών τών τοιούτων ύφα
σμάτων σώζονται ΰποχωρούντες καί οδτοι άνεπαισθήτως
είς τήν όλονέν διεισδύουσαν βιομηχανίαν τής Ευρώπης.
Έν ακμή μόνον έξακολουθεΐ νά εύρίσκεται τό έμπόριον
τών κουκουλίων, διά τήν παραγωγήν τών όποιων ή έπαρχία Έλασσώνος λίαν πρόσφορος τυγχάνει λόγω τών
πολλών μορεοδένδρων, άτινα ή φιλεργία καί ή προνοητικότης τών κατοίκων αυτή έπεδαψίλευσεν.
Ή έπαρχία Έλασσώνος έκτος τών πολλών επιδρο
μών, ας κατά καιρούς ύπέστη έκ μέρους διαφόρων φυΐυΰν
τής Τουρκίας, δίς ήναγκάσθη νά χρησιμεύση ώς στρατόπεδον τού Τουρκικού στρατού, κατά τήν έπιστράτευσιν
τού 1886 καί τού 1897, έκ τών όποιων κατώρθωσε σχεδόν
άθικτος νά έξέλθη καί τά έξ αυτών κέρδη νά διάθεση
πολλών κατοίκων πρός στολισμόν τών κωμοπόλεων
Έλασσώνος καί Τσιριτσάνης, διά μεγάρων καθιστώντων
αύτάς σήμερον από τής άπόψεως ταύτης έφαμίλλους τών
σπουδαιοτέρων τής Θεσσαλίας πόλεων.
α') Κτηνοτροφία (έτος 1934)' "Ιπποι 1333, βόες
6385, αγελάδες 4370, μόσχοι 1370, όνοι 2775, ήμίονοι 805,
χοίροι 4794, αίγες 79.120, πρόβατα 113.200, έρίφια 1.000,
αμνοί 39.000, ήτοι έν δλω 284.032, πτηνά 40.000.
Κτηνοτροφικά προϊόντα:
Γάλα άγελάδος............................. όκ. 238.700
»
προβάτου ............................
» 870.800
»
αιγών .................................. »1500.000
Τυρός φέτα ....................................
Κεφαλοτύρι ..................................

» 284.000
» 88.800

Βούτυρον -........................................ »
»
’Αγελάδων ................ »
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80.900
2.500

β') Γεωργία: Γαΐαι
καί γεωργικά προϊόντα:

καλλιεργήσιμοι κατ’ έτος

στρέμματα 100.500 όκ. 8.340.000
Σ ίτου
180.350 » 1.780.000
Κριθή
»
26.500 » 2.400.000
Σ ίκαλις
»
»
36.000 » 2.100.000
Αραβόσιτος
»
4.600 » 2.100.000
Γεώμηλα
»
3.500
» 2.400.000
6) Μποστάνια
»
620.000
7.800
»
Καπνός
7)
1.200
»
820.000
Κρόμμυα
»
8)

υ
2)
3)
4)
5)

'Έτεραι 20.000 διάφορα άλλα είδη.
Ζλ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Χάρις εις τάς επιστρατεύσεις τοΰ 1886 καί 1897 έπροικίσθη ή έπαρχία καί διά πολλών οδών κατασκευασθεισών μέν όπό τοΟ Τουρκικού Επιτελείου διά λόγους στρα
τηγικούς, έξυπηρετησασών δέ κατόπιν τάς συγκοινωνιακάς άνάγκας ολοκλήρου τής επαρχίας. ΔΓ αυτής διέρ
χεται ή δημοσία οδός ή συνδέουσα την Λάρισαν μετά
τής Κοζάνης καί Θεσσαλονίκης, δι’ αυτής δέ προσέτι ή
δημοσία όδός ή συνδέουσα την Έλασσώνα μετά τής Κα
τερίνης διά του στενού τής Πέτρας. Κατεσκευάσθησαν
τότε καί δευτερευούσης σημασίας οδοί διά τούς ώς άνω
λόγους, 1) Άπό Έλασσώνος μέχρις Αικατερίνης διά
Καρυας. 2) ’Από Έλασσώνος μέχρι Γρεβενών διά Δεσκάτης καί 3) Άπό Έλασσώνος μέχρι Τυρνάβου διά
Δαμασίου, αΐτινες όμως σήμερον είναι σχεδόν άχρηστοι
πλήν τής τελευταίας τελειοποιηθείσης καί κηρυχθείσης
ώς εθνικής όδοΰ. Οϋτως ένεκα στρατηγικών λόγων ή
έπαρχία άποκτήσασα δίκτυον συγκοινωνιών ούχί ευκα
ταφρόνηταν καί ίσως άνώτερον πάσης άλλης επαρχίας,
δΓ αύτοΰ καί σήμερον άκόμη κατορθώνει νά έπικοινωνή μετά τών λοιπών μερών τής Μεγάλης πλέον Ελλάδος.
Ηλ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

5 Ελασσών : Μία θεαματική άποψις τοΰ μεγαλοπρεποϋς Όλυμπου

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΣΧΟΛΙΑ!

Δομένικο : Κατασκήνωσις μικρεμπόρων εις τό χάνι τοΰ χωριοϋ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

α') Δημόσια Γραφεία: Έν Έλασσώνι πρωτευούση τής Επαρχίας : Ιερά Μητρόπολις, Ταμεΐον, Οι
κονομική Εφορία, Δασονομεΐον, Ύποδιοίκησις Χωρο
φυλακής, Είρηνοδικεΐον, Πταισματοδικεΐον, Γεωργική
Επιμελητεία, Τηλεγραφεΐον, Ταχυδρομεΐον, Ήμιγυμνάσιον, Καπνεργοστάσιον.
β') Άπό τοΰ 1915 έως του έτους 1935 άνεγνωρισμένα
Σωματεία ταξικά 22.
Προοδευτικά 6.
Πολιτικά 2, ήτοι έν δλω 30 Σωματεία, εις τάς κυριωτέρας πόλεις Έλασσώνα, Λειβάδιον, Τσαριτσάνην, Καρυάν, Κοκκινοπλόν. Γεωργικοί Συνεταιρισμοί έν δλω 32.
γ') Τράπεζαι: Υποκαταστήματα 1) Εθνικής,
2) Γεωργικής καί 3) Αθηνών.
δ') Ί ε ρ α ί Μοναί: 1) Όλυμπιωτίσσης, 2)
Κανάλλων, 3) Άναλήψεως, 4) ΣπαρμοΟ, 5) Παλαιοκαρυας, 6) Γιαννωτάς, 7) Βαλέτσικου, 8) Κλημάδων, 9)
Σιάπκας, 10) Δεμεράδων.
Παρουσιάσαντες ανωτέρω πλήρη τήν εικόνα τής καταστάσεως τής έπαρχίας Έλασσώνος, δσον αί ύπάρχουσαι πηγαί έπέτρεψαν εις ή μάς, δεν διστάζομεν νά διακηρύξωμεν τήν ύπερηφάνειαν τών κατοίκων αυτής, κατεχόντων έν τώ Έλληνικώ καί θεσσαλικω Πανθέω
θέσιν έπίζηλον χάρις εις τούς προκρίτους τών κυριωτέρων πόλεων αύτής, Τσαριτσάνης καί Λειβαδιού
— 39ΐ —
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κατά πρώτον λόγον, Έλασσώνος, Καρυας, Μαγού
λας, Δομενίκου, Βερδικούσης καί Κοκκινοπλοΰ κατά δεύ
τερον λόγον, καί άπασών τών ύπολοίπων αυτής κεφαλο
χωρίων καί τσιφλικίων. Τήν δύναμιν καί ένεργητικότητα
ήν οδτοι άνέπτυξαν κατά καιρούς καί τήν αγάπην πρός
τά “Ελληνικά ιδεώδη, ήν πλεΐστοι έκ τών κατοίκων αύτής έξεδήλωσαν ποικιλοτρόπως, έπιφυλασσόμεθα αλλα
χού καί έν εύθετωτέρω χρόνω νά παρουσιάσωμεν, ΐνα
πράγματι καταδειχθή καί διά μίαν άλλην φοράν ή
ύπεροχή τοΰ διαμερίσματος αύτοΰ κατά πάσας τάς εκ
δηλώσεις του ανθρώπου γενικώς καί τήν Ελληνικήν ψυ
χήν είδικώς. Έπί τοΰ παρόντος άρκούμεθα εις τήν δήλωσιν καί διακήρυξιν δτι πάντες μεν οί όπωσδήποτε ήγηθέντες έν τη έπαρχία είναι άξιοι έπαίνου καί αγαστής
μνήμης, οί δέ διαδεχθέντες αύτούς σήμερον δτι έχουσιν
ίεράν ύποχρέωσιν ϊνα μή κατώτεροι τούτων φανώσιν έν
πλήρει έλευθερία δράσεως καί πολλών βοηθητικών πα
ραγόντων συρροή.
Θ'. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑI ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ
ΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ .ΛΑΜΤΤΡΙΝΙΔΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

Έκ των πλέον δραστήριων .καί ικαλλίστων 'Ιεραρχών της Ελλάδος. ΉκολούθησΕ. τό κληρικόν σχήμα καί έγένετο Μητροπολίτης Κρήνης (Τσεσμέ)
τής Μικρας ’Ασίας, ειτα δε όπιό τό^έτος 1925 ποιμαίνει μετά μεγάλης άψοσιώσεως τό φιλόθρησκον κοινόν τής ’Επαρχίας Έλασσώνος. Διοοκρίνεται
διά τό καλοκάγαθον ήθος του καί έκτιμάται παρ’ δλης τής κοινωνίας.

"ϊνα πλήρης ή είκών τής δράσεως τής έπαρχίας παρατεθή, κατωτέρω καταγράφονται τά όνόματα πάντων
τών όπωσδήποτε συντελεσάντων εις τήν έπίτευξιν τών
ανωτέρω έκτεθέντων, καί ϊνα ίσως μανθάνοντες καί
οί νυν τής έπαρχίας Έλασσώνος κάτοικοι δτι ού μό
νον δέν είναι κατώτεροι εις καταγωγήν τών λοιπών Ελ
λήνων, άλλά καί κατέχουσιν έξέχουσαν θέσιν έν αύτοϊς,
δυναμένην νά παραβληθή πρός τήν τών καλυτέρων έπαρχιών τής Ελλάδος, προσπαθήσωσι, μιμούμενοι τούς δια
κεκριμένους προγόνους των, νά άναδειχθώσι δι’ εύγενών
έργων άν δχι ανώτεροι τούλάχιστον έφάμιλλοι τούτων.
α') Μητροπολϊται:

ΣΤΕΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
’Εκ Τσαριτσάνης γεννη
θείς τω 1/86. Έσπουδασεν
εις τό Πανεπιστήμιον τής
Βιέννης τήν ιατρικήν καί
άνηγορεύθη διδάκτωρ έν
Ίένη. — Έγκατεστάθη εις
Σμύρνην μετερχόμενος τήν
Ιατρικήν καί διδάσκων έν
τω Γυμν. τήν Λατινικήν καί
Φυσικήν.Άπέθανε τω 1831.

ΔΗΜΟΣ.ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ

Δ. ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη
καί διετέλεσε διδάσκαλος
των Τεχνικών Μαθημάτων
έν τοΐς Εκπαιδευτή ρίοις
αυτής. Ήγήθη πάσης έθνικής κινήσεως τής ’Επαρ
χίας Έλασσώνος. Έφυλακίσθη έν Μοναστή ρίφ κατά
τό 1909 διά τήν έθνικήν του
δρασιν. Άπέθανε τω 1928.

Έκ Τσαριτσάνης, γόνος οίκογενείας ήτις προσέφερε
πλείστας δσας υπηρεσίας
εις τό ’Έθνος έπί Τουρκο
κρατίας. Κατεδικάσθη εις
5ετή φυλάκιοιν λόγω Ε
θνικής Εργασίας υπό τού
Τουρκ. Στρατοδικείου. Μέ
λος τού Τ' καί Δ' Διοικ.
Συμβουλίου τής Εταιρείας

1)
Κύριλλος 1881 — 1886 αιχμαλωτισθείς ύπό λη
στών καί άποθανών κατά τήν αιχμαλωσίαν του έντός
τής έπαρχίας.
2) "Ανθιμος ό επιλεγόμενος ’Αρβανίτης 1886 — 1889,
διακριθείς διά τό σθένος μεθ’ οδ ύπερήσπισε τά συμφέ
ροντα τών Ελλήνων.
3) Νικόδημος 1889 - 1896.
4) Σωφρόνιος 6 έκ Προκοννήσου 1896 — 1900.
5) Πολύκαρπος Βαρβάκης, έξ Άλατσάτων τής Μικρ.
’Ασίας, 1900 — 1910, διακριθείς διά τήν έκπαιδευτικήν
ώθησιν, ήν έν τη έπαρχία εδωκεν, διά τής ίδρύσεως εις
πάντας τούς συνοικισμούς τής έπαρχίας σχολείων καί
τακτοποιήσεως τής σχολικής περιουσίας τοΰ πνευματι
κού κέντρου τής έπαρχίας τής Τσαριτσάνης, καί διά τήν
έθνικήν του δράσιν κατά τον Μακεδονικόν αγώνα.
6) Νεόφυτος Εύαγγελίδης 1910 — 1916, έκ Μ. ’Ασίας,
εύτυχήσας πρώτος έξ δλων τών Μητροπολιτών νά δεξιωθή μετά τοΰ Εύαγγελίου εις τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν
τής Τσαριτσάνης τον ’Αρχιστράτηγον τοΰ Ελληνικού
στρατού κατά τό 1912.
7) Γεννάδιος 1918-1919.
8) Αίμιλιανός Β' Δάγγολας 1920 — 1922 συγχρόνως
Μητροπολίτης Γρεβενών.
9) ’Ιωακείμ ό ’Αρδαμερίου 1922 — 1924.
10) Ειρηναίος ό νυν Χίου 1924 — 1925 καί
11) Καλλίνικος Λαμπρινίδης άπό τοΰ 1925 Μητροπο
λίτης Έλασσώνος, έκ Τσεσμέ τής Μικρας ’Ασίας.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τώ 1780. Έγένετο Οικονόμος εις μικράν ήλικίαν
έν Τσαριτσάνη ένθα έκήρυττε τόν λό
γον του θεού. Φυλακισθείς έν Ίωοτννίνοις ώς δήθεν μετασχών της έπαναοτάοεως του
Β λαχάβα άπελύθη
άντί λύτρων υπέρογκων. Ειτα μετέβη
εις Σ μύρνην καί έδίδαξεν έπί δεκαε
τίαν. Έκεΐθεν άπήλθεν εις Μυτιλήνην
καί έπειτα εις Κων)πολιν ώς ίεροκή-

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΒΑΡΒΑΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

Έκ Γίροκοννήσου κατocγόμεvoς. Ήσπάσθη τό
κληρικόν σχήμα καί έγένετο εις των καλλιτέρων Μητροπολιτών τής δούλης Ελλάδος.
Έποίμανε έπί μίαν τετραετίαν πατρικώτατα
καί διεχρίνετο διά τά πατριωτικά του αισθή
ματα. ’Ηγωνίσθη διά τήν άπελευθέρωσιν τής
περιφερείας του καί πολλάκις διεκινδύνευσε
τήν ζωήν του λόγω τών πολιτικών του φρονη
μάτων ύπό τών Τούρκων. Τό όρθόδοξον κοινόν
τής Επαρχίας Έλασσώνος μετά μεγάλου σε
βασμού άναπολεΐ τήν πατρικήν του διοίκησιν.

Έγεννήθη έν Άλατσάτοις τής Μ. ’Ασίας. Έσπούδασεν έν τή θεολογ ική Σχολή τής Χάλ
κης καί άνεδείχίθη τώ 1900 Μητροπολίτης Έ
λασσώνος, ένθα υπηρέτησε μέχρι του 1910
είς έποχήν ταραχώδη καί έπικίνδυνον, λόγω
τής Μακεδονικής έπαναστάσεως. Βαπτισθεις
είς τό πΰρ τών Μητροπολ, άγώνων έν τή Έ
λασσώνι καί άναδειχθείς νικητής καθ’ δλων
τών πολυειδών έμποδίων τής περιόδου τού
της, άφήκεν έποχήν είς τά Μητρ. χρονικά του
Πατριαρχείου διά τήν Εθνικήν του δράσιν.

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΟΤΤΟΥΛΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΝΗΣ ΟΑΥΜΤΓΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

Έγεννήθη έν Βουδάλα τής Έλασσώνος τω
τω 1853. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έσπούδασεν είς τήν θεολογ. Σχολήν Χάλ
κης. Διετέλεσε 'Ηγούμενος τής έν Έλασσώνι
* I ερας Μονής Όλυμπιωτίσσης καί είργάσθη ύπερανθρωπως διά τήν έξύψωσιν του
θρησκευτικού αισθήματος έν τή περιφερεία
του. 'Η 'Ιερά Μονή Όλυμπιωτίσσης έπί τής
'Ηγουμενίας του έγένετο μία των καλλίτε
ρων Μονών τής Ελλάδος. Άπέθανε 84 έτών
άψήσας τάς χαλλιτέρας των άναμνήσεων.

Εκ Τριγλίας τής Μικρας ’Ασίας. Διετέλεσε
Διευθυντής τής Έλλην. Σχολής Καισοιρείας
.καί άπό τού 1910—1916 Μητροπολίτης’Ελασσώνος. Είναι ό πρώτος έξ δλων τών Μητρο
πολιτών τής Νέας Ελλάδος, ό όποιος ηύτύχησε νά δεξιωθή είς τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν
τής Τσαριτσάνης τόν ’Αρχιστράτηγον ταυ
Ελληνικού Στρατού άείμνηστον Κωνσταντί
νον κοιτά τό 1912. Έποίμανε κατά τό διάστη
μα τής ιεραρχίας του μετά πολλής προσοχής
καί άφήκε τάς άρίστας τών άναμνήσεων.

ρυξ. Κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως καταφυγών εις ’Οδησσόν έξεφώνησεν έπικήδειον λόγον εις τόν άπαγχονισθέντα Ποιτρ. Γρηγόριον τόν Ε '.
Έκεΐθεν μετέβη είς Πετρούπολιν κλη
θείς ύπό τού Αύτοκράτ. της Ρωσσίας,
παρ’ ου έτιμήθη διά παρασήμων και
συντάξεως. Έπεσκέφθη πλείστας χώ
ρας καί τω 1 834 έπανηΛθεν είς Ελλά
δα. Συνέγραψε πλείστα έκκλησ. έργα.
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Έλασσών :

"Ενα Τουρκικό παλαιό τζαμί ώς εχει σήμερον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Έλασσών :

Μία

ιδιόρρυθμος

αύλή

ενός

παλαιού

σπιτιού

Έλασσών :

Ή

ιερά

καί

ιστορική

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ

ΚΑΙ

Έλασσών :

ιερά
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’Από

τά

Μονή

Όλυμπιωτίσσης

ΙΕΡΑΙ

ΜΟΝΑ)

χρυσά

κειμήλια

τής

Μονής

Δομένικο : Ή

ΙΕΡΑΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

Τσαριτσάνη :

Γσαριτσάνη : 'Η έδρα έκ της οποίας έδίδαξεν ό Κων-στ. Οίκονόμος

ΙΕΡΑ

ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Έλασσών : ’Εξώφυλλο βοτανικής της Μονής Όλυμπιωτίσσης
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μικρασκοπική

Μητρόπολις "Αγιος

-

ΠΥΡΓΟΙ

Δημήτριος

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

'Επιβλητικός παλαιός πύργος ώς έχει σήμερον

ΤΤΑΤΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝΤΕΡΑΚΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη και έσπούδασεν
εις τήν θεολογ. Σχολήν τής Χάλκης. Διετέλεσεν οικονόμος και άνα^ηροττής τού
Μητροπολίτου Έλασσώνος. Διεκρίνετο διά
την θεολ. καί Φιλαλογ. μόρφωσίν του. Εις
αυτόν όφείλεται έπίγραμμα είς άρχαίαν
ποιητικήν γλώσσαν κεχαραγμένον έπί τής
έδρας, έξ ής έδίδασκον μεγάλοι τού Γέ
νους διδάσκαλοι έν τή Σχολή Τσαριτσάνης, άφιερωμένον είς τον Κ. Οίκονόμον.

Έκ Σμύρνης. Τό έτος 1926 έχειροτσνηθη
διάκονος έν Τσαριτσάνη τής Έλασσώνος, είτα προήχθη είς 'Αρχιμανδρίτην
καί διωρίσθη ’Αρχιερατικός Επίτροπος
είς τήν Μητρόπολιν Έλασσώνος. 'Ηγού
μενος τής έν Έλασσώνι ιστορικής Μο
νής τής Όλυμπιωτίσσης καί διακρινόμενος διά τήν καλήν καί χρηστήν του
διοίκησιν είς τά τής Μονής, κατορθώσας
νά προωθήση τήν Μονήν πρός τά πρόσω.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΕΚΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη. Έσπούδασεν
είς τήν θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης
καί έχρημάτισε διευθυντής του Ήμιγυμνασίου Τσαριτσάνης, ένθα έδίδαξε μετ’
ένθουσιασμού. Έφυλακίσθη είς τάς φύλα
κας Μοναστηριού μετ’ άλλων συμπατριω
τών του διά τάς πατριωτικάς του ένεργείας πρός άπελευθέρωσιν τής πατρίδος
του άπό τόν τουρκικόν ζυγόν καί έκ τών
κακουχιών άπέθανε κατά τό έτος 1913.

ΜΠ ΕΤΙΣΤΑΣ

Έκ Δωρίδος. Έλαόε .μέρος έκ τών πρώ
των είς τόν Μακεδονικόν άγώνα·, ένθα
διεκρίθη διά τό θάρρος του καί τήν μεγάλην του σύνεσιν. Ειτα κατά τό έτος 1912
ήσπάσθη τό κληρικόν σχήμα καί διετέλεσεν έπί σειράν έτών ήγούρ,ενος τής έν
Έλασσώνι Ιστορικής καί Ιερός Μονής
τής Όλυμπιωτίσσης καί άφήκε ζωηρά τά
ίχνη τής έκ τής Μανής ταύτης διαδάσεώς
του. λόγω τής φιλοπροόδου δράσεώς του.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

“Εγεννήθη έν Τσαριτσάνη τώ 1 854.Έσπού
δασε τήν θεολογίαν καί είτα τήν ’Ιατρι
κήν. Ύπηρέτησεν ώς διευθυντής τού'Ημιγυμνοοσίου Τσαριτσάνης, άσκεΐ δέ είσέτι
τό έπάγγελμα του Ιατρού έν Τσαριτσάνη.
Διετέλεσε μέλος τής έπαναστ. έπιτροπής
Όλύμπου. Έξελέγη έκλέκτωρ Τσαριτσάνης κατά τάς έκλογάς τών Τούρκων καί
συνετέλεσεν είς τήν άπονομήν χάριτος
είς τους έν Μοναστήρίω φυλακισθέντας.

Πρώτος Πρόξενος τής Ελλάδος έν Έλασ
σώνι. ’Από τούτου άρχιζε ι ή Εθνική
άφύπνισις τού Εθνικού φρονήματος έν
τή Νοτία Μακεδονίςι ,μέ κέντρον τήν Τσαριτσάνην—Κωνσταντηούπολιν. Πολλάκις
έκινδύνευσεν ή ζωή του υπό τών Τούρ
κων οί όποιοι διέόλεπον έν τώ προσώπω
τούτου τόν μεγαλείτερόν των έχθρόν.
Έτιμήθη διά πλείστων παρασήμων διά
τάς έξαιρετικάς του έθνικάς υπηρεσίας.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΝΥΑΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόξενος τής Ελλάδος έν Έλασσώνι
μετά τόν άτυχή Ελληνοτουρκικόν πόλε
μον τού έτους 1897. Έπ’ αυτού ήρχισεν ή
δρασις τών Ελληνικών άνταρτικων σω
μάτων έν τή Επαρχία Έλασσώνος. ’Εκτός
τής Εθνικής δράσεως είργάσθη , μετά
πολλού ζήλου καί έγένετο πολύτιμος
συνεργάτης τού Μητροπολίτου Πολυκάρ
που, συμδαλών μεγάλως είς τήν ΐδρυσιν
σχολείων είς τά χωρία τής Έλασσώνος.

Ό τελευταίος Πρόξενος τής Ελλάδος έν
τή Έπαρχίςί Έλασσώνος κοτά τό έτος
1912. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τών δού
λων άδελφών κατά τους Βαλκανικούς
πολέμους τών έτών 1912—1913, οΰτος
παραμένων έν Έλασσώνι παρέσχε πλείστας έθνικάς_ύπηρεσίας λόγω τής ιδιότη
τάς του πρό τής έκρήξεως τού Βοΐλκ. πολέ
μου. Διετέλεσε πρόξενος έν ’Αμερική καί
άλλαχοΰ προσενεγκών πολλάς ύπηρώίας.
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β') Πρόξενοι έν Έλασσώνι:

-

1) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, πρώτος πρόξενος.
2) Ξεφτέρης Ελευθέριος.
3) Ένυάλης Λάμπρος. Βοηθήσας τόν Μητροπολίτην
Πολύκαρπον είς την ΐδρυσιν σχολείων.
4) Σ ουΐδας.
5) Χρυσανθόπουλος Λεωνίδας.
V') Σχολάρχαι:
1) Άναστασιάδης ’Αθανάσιος, διευθυντής τής Έλλην.
Σχολής Τσαριτσάνης από του 1884 — 1909.
2) Παπαγιαννάκης Ζήτρος, σχολάρχης καί Ιερωμέ
νος, πολλάκις αναπληρωτής τοΰ Μητροπολίτου.
3) θεμελής Φίλιππος, εκ Τσαριτσάνης, θεολόγος.
4) Σ ακελλαρόπουλος Πολύκαρπος, ό σπουδαιότερος
βοηθός τοΰ Μητροπολίτου Έλασσώνος Πολυκάρπου Βαρδάκη ώς πρωτοσύγγελος αύτοΰ, καί νΰν Μητροπολίτης
Βερροίας.
5) Φέκας Στέφανος, θεολόγος, άποθανών έν Τσαριτσάνη κατά τό 1913 ώς σπουδαστής τής Φιλοσοφίας τοΰ
Άθήνησι Πανεπιστημίου.
6) Καλογιαννίδης Καλογιάννης.
"Απαντες τελειόφοιτοι τής θεολογικής Σχολής, σπουδάσαντες δυνάμει τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Μεγάλου Οι
κονόμου Κωνσταντίνου τοΰ έξ Οικονόμων.
δ') Ελληνοδιδάσκαλοι:

1) Νικολάου Ευάγγελος, τελειόφοιτος Γυμνασίου καί
νΰν δημοδιδάσκαλος.
2) Ίωαννίδης Στέφανος.
3) Νικολάου Στέφανος.
4) Χατζηγεωργίου Βασίλειος.
5) Παλάγκας Βασίλειος.
6) Κιούκιας Δημήτριος.
7) Ζαγλάρης ’Ιωάννης, διερμηνεύς τοΰ έν Έλασσώνι
Έλληνικοΰ Προξενείου καί διδάσκαλος τής Τουρκικής
καί Γυμναστικής.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη και έσπούδασεν έν Χάλκη. Διηύθυνε την Σχολήν
Τσαριτσάνης καπά τά έτη 1899 — 1903. Ώς πρωτοσύγγελος τοΰ Μητροπο
λίτου ’Ελασσώνος Βαρ&άκη, παρέσχε σπουδαιοτάτην βοήθειαν είς αυτόν,
και ειτα έχειροτονήθη τιτουλάριος έπίσικοπος Πέτρας. Τώ 1910 έτοπσθετήθη ώς Μητροπολίτης Μογλενών. "Ηδη ποιμαίνει τήν ’Επαρχίαν Βερροίας.

ε') Καθηγηταί:

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
’Εικ τών καλών ήγουμένων
τής Μονής του 'Αγίου ’Αν
τωνίου Δεμιράδων τής έπαρχίας Έλασσώνος. Διακρίνεται διά τό αγαθόν του
ήθος καί τήν έθνικήν του
δράσιν. Ή πατρική καί
σώφρων διοίκησίς του κα
τέστησε τούτον ένα έκ τών
καλλιτέρων ήγουμένων. r_

1) Νουλέλης Θεόφιλος, έκ Μιτυλήνης.
2) Φυλακτός ’Ιωάννης, έκ Βελδενδοΰ.
3) Μέλφος Γεώργιος έκ Θεσσαλονίκης.
4) Σουμελίδης Γεώργιος, έκ Μικρας ’Ασίας.
5) Τσούφης ’Αναστάσιος, έκ Τσαριτσάνης.
6) Δη μ. Παλάγκας.
7) Άθ. Νικολάου.
“Απαντες πτυχιοΰχοι τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ έν
Άθήναις Πανεπιστημίου.
στ') Δημοδιδάσκαλοι:

1) Χατζηκακίδης Νικόλαος, διδάσκαλος τοΰ Άλληλοδιδακτικοΰ σχολείου.
2) Δημάδης Νεοκλής, τελειόφοιτος τοΰ Διδασκαλίου
Θεσσαλονίκης καί εΐτα ιατρός διακεκριμένος έν Τσαριτσάνη.
2)
Δημάδης Νεοκλής, τελειόφοιτος τοΰ Διδασκαλείου
Θεσσαλονίκης. Πρώτοι έψαρμόσαντες τό σύστημα τών
έξαταξίων δημοτικών σχολείων.
4) Χατζήκουτσέλης Θεόδωρος, έκ Τσαριτσάνης.
5) Χατζηκακίδης Δημήτριος έκ Τσαριτσάνης.
6) Καζάκης Δημήτριος έκ Τσαριτσάνης.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΚΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη
τώ 1 851 .Έχρημάτισεν’Αν
τιπρόεδρος τής ’Εφορίας
τών Εκπαιδευτηρίων έπί
πολλά έτη καί μέλος τοΰ
Έπαρ. Σ υμβουλίου Έλασ
σώνος έπί Τουρκοκρατίας.
Διεκρίθη διά τήν τιμιότητα
καί τό θάρρος πρός ύποστή,ριξιν τών Χριστιανών.

Έξ Άλατσάτων τής Σμύρ
νης. Ήκολούθησε τόν έκπαιδευτικόν κλάδον
καί
διετέλεσε διδάσκαλος έν
Μακεδονίςχ. Έδίδαξεν έπί
σειράν έτών καί διεμόρφωσεν είς πραγματικούς
' Ελληνόπαιδας τούς μαθητάς του. Άπέθανεν έν
Τσαριτσάνη τό έτος 1903.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΚΟΡΑΚΑΣ
Έγεννήθη έν Μαγούλςτ τής Έλασσώνος.
’ Εσπούδασε τά Νομικά. Συνεπλήρωσε τάς
σπουδάς του έν Κων)πόλει εις τήν τουρκι
κήν γλώσσαν, ήν έξόμαθεν άριστα. Κατά
τήν Μακεδονικήν Έπανάστασιν διετέλεσε
ιμελος τής Επαναστατικής Επιτροπής Έ
λασσώνος. Τρις άντεπροσώπευσε τήν ’Ε
παρχίαν Έλασσώνος 'έν τή Βουλή των'Ελ
λήνων άπό τοΰ 1915. Άπέθανεν τώ 1932
άγαπώμενος καί τιμώμενος υπό πάντων.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Λιβαδίφ τής Επαρχίας
Έλασσώνος κατά τό έτος 1898 ές άρχοντικής
οικογένειας
του
Λιβαδιού.
Μετά τάς έγκύκλιους του σπουδάς έσπούδασε τά Νομικά έν τώ Έθνικφ καί
Κ αποδιστριακώ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών.
Άνεμίχθη εις τήν πολιτικήν τής Ε
παρχίας ιμετά τήν άπελευθέρωσίν της καί
διετέλεσε βουλευτής αυτής κατά τάς
δύο τελευταίας Βουλευτικός περιόδους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ
Έγεννήθη έν Κοκκινοπλφ τής Επαρχίας
Έλασσώνος κατά τό έτος 1870. Καταδιωχθείσης τής οικογένειας του ύπό των
Τούρκων διά τήν έθνικήν της δράσιν
κατέφυγεν εις Ελλάδα. Έσπούδασε τήν
’Ιατρικήν έν τώ Έθνικω καί Καποδιστριακώ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών. Άναμιχθείς εις τήν πολιτικήν κίνησιν τής
Επαρχίας του έξελέγετο άπό τό 1915
Βουλευτής Έλασσώνος έπί σειράν έτών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΖΑΚΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη καί έσπούδασε
κατ’ άρχάς δημοδιδάσκαλος έν τώ Διδα
σκαλεία) Λαρίσης. Λαβών τό άπολυτήριον τοΰ Γυμνασίου ένεγράψη εις τήν
Νομικήν Σχολήν τού Εθνικού καί Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
’Αθηνών,
άποκτήσας τό πτυχίον τής νομικής κατά
τό έτος 1915. Πολλάκις άντεπροσώπευσε
τήν
Επαρχίαν Έλασσώνος
έν
τή Βουλή καί τή Γερουσία τών Ελλήνων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΤΑΤΤΑΪΩΑΝΝΟΥ
Έκ Καρυας τής Επαρχίας Έλασσώνος.
Διετέλεσε πρόεδρος τής Κοινότητος λόγφ
τών προσόντων άτινα τον χαρακτηρίζουν
καί είργάσθη διά τήν πρόοδον καί εύη*
μέριαν τής Κοινότητος καί κατόρθωσε
νά γίνουν έν τή κοινότητί του διάφορα
κοινωφελή έργα. Χαίρει -μεγάλης έκτιμήσεως παρά τή μικρά κοινωνία τής Κοι
νότητάς του διά τό ένδιαφέρον τό όποιον
δεικνύει διά τήν πρόοδον τής Κοινότητος.

7) Ζαχίδης Δη μητριός.
8) Σάδας Δημήτριος έκ Σαμαρίνης.
"Απαντεςς τελειόφοιτοι τοΰ Διδασκαλείου Λαρίσης.
9) Κάρπος Κωνσταντίνος, τελειόφοιτος Γυμνασίου,
σφαγιασθείς έν ταΐς φυλακαΐς Σερβίων κατά τό 1912, έκ
Λειβαδιού.
10) Γεωργιάδης Γεώργιος έκ Λειβαδιού.
11) Παπαδήμου Ήλίας έκ Βερδικούσης.
12) Βλάνδος Χρηστός έκ Βερδικούσης.
13) Σούμας ’Ιωάννης έκ Βερδικούσης.
14) Ίωαννίδης Παναγιώτης έκ Βερδικούσης.
15) Άμιτατζής Βασίλειος έκ Τσαριτσάνης.
16) Ψυρόπουλος Στέργιος έκ Δομενίκου.
17) Γουλίδης Γ. έκ Δεσκάτης.
18) Τσούφης Μιλτιάδης έκ Τσαριτσαίνης.
19) Άργυρότιουλος Φώτιος έκ Τσαριτσάνης.
20) Παιταλεξίου Χρηστός έκ Λυκουδίου.
21) Χατζηκακίδης ’Αθανάσιος έκ Τσαριτσάνης.
22) Παπαδημητριού Γρηγόριος έκ Καρυας.
ζ') ’Ιατροί:

1) ’Αστεριού Άθνάσιος έκ Λειβαδιού, 6 πρώτος έπιστήμων ιατρός έν Τσαριτσάνη καί ειτα έν Σερβίοις, διακριθεΐς διά τήν λόγω τής Ισχύος του παρά τοΐς Τοΰρκοις
προστασίαν τών κατοίκων τής έπαρχίας.
2) Γκρινάτσος ’Αθανάσιος έκ Δαδίου τής Φωκίδος,
απελαθείς ειτα ύπό τών Τούρκων διά τήν υπέρ τής Ελ
λάδος προπαγάνδαν του.
3) Γρηγορόπουλος ’Ιωάννης έκ Λαρίσης.
4) Τσαλίκης Ν., πρακτικός ιατρός έν Τσαριτσάνη, έκ
Λαρίσης.
5) Παλάγκας Νικόλαος έκ Κοκκινοπλοΰ.
6) Γεωργιάδης Κωνσταντίνος έκ Λειβαδιού.
7) Δημάδης Νεοκλής έκ Τσαριτσάνης, πρώην δημο
διδάσκαλος.
8) ΚΟρος Νικόλαος έκ Τσαριτσάνης.
9) θεμελής Φίλ., πρώην σχολάρχης, έκ Τσαριτσάνης.
10) Ναούμ Βασίλειος έκ Τσαριτσάνης.
11) Δημάδης Νικόλαος έκ Κοκκινοπλοΰ.
12) Χατζούλης Νικόλαος έκ Κοκκινοπλοΰ.
13) Δημάδης Δημήτριος έκ Κοκκινοπλοΰ.
14) Δημόπουλος ’Αθανάσιος έκ Λειβαδιού.
15) Σακελλαρόπουλος Δημήτριος έκ Λειβαδιού.
16) Γιαμούζης ’Ιωάννης έκ Κοκκινοπλοΰ, τρίς άντιπροσωπεύσας τήν έπαρχίαν έν τή Βουλή τών Ελλήνων.
17) Τσιάτσικας Ν. έκ Ραδοβισίων (Γαλανόβρυσης).
18) Μάντζαρης Βασίλειος έκ Βερδικούσης.
19) Κουτλής Κωνσταντίνος έκ Βερδικούσης.
20) Νικολαΐδης Πέτρος έκ Δομενίκου.
21) Παπαχρίστου Δημήτριος έξ Άμουρσίου.
22) Παπαλεξίου ’Ιωάννης έκ Τσαριτσάνης.
23) ’Ανδρόνικος Ήλίας έκ Μαγούλης.
24) Θεοδώρου Θεόδωρος, οδοντίατρος, έκ Τσαριτσάνης, έν Άθήναις.
26) Σακελλαρίδης Κ. έκ Δεσκάτης.
25) Πόντικας Τριαντάφυλλος έκ Δεσκάτης.
26) Μαντάρας Δημ., όδοντίατρος, έκ Τσαριτσάνης.
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η') Φαρμακοποιί:

1) Χατζηχαμπέρης Στέφανος έκ Τσαριτσάνης.
2) Παπαλεξίου ’Αλέξανδρος έκ Τσαριτσάνης.
3) Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος έξ Έλασσώνος.

4) Καζακίδης Νικόλαος έξ Έλασσώνος.
5) θεοδώρου Γεώργιος έκ Τσαριτσάνης.
6) 'Αντώνιος Κουκουβίτης έκ Λειβαδιού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΒΑΛΙΟΤΗΣ

θ') Δικηγόροι:
1) Κόρακας Άνδρέας έκ Μαγούλας, τρις άντιπροσωτιεόσας την έπαρχίαν έν τη Βουλή των Ελλήνων, διακριθείς διά την μετριοπάθειαν αύτοΰ κατά τήν κάθοδον
των Γάλλων απέναντι των πολιτικών του αντιπάλων.
2) Καζάκης Δημήτριος έκ Τσαριτσάνης, πρώην δη
μοδιδάσκαλος, τρις άντιπροσωπεύσας τήν έπαρχίαν έν
τή Βουλή των Ελλήνων, καί άπαξ ώς Γερουσιαστής τού
Νομοϋ Λαρίσης.
3) Ζαχίδης Βασίλειος έκ Τσαριτσάνης.
4) Παπακυριακοΰ Βασίλειος έκ Σ έλους.
5) Φάκας Ευγένιος έκ Μαγούλας.
6) Γεωργιάδης Τιμολέων έκ Λειβαδιού, τέως Βουλευ
τής Έλασσώνος.
7) Σιμός Ήλίας, έκ Τσαριτσάνης.
8) Κυριάκός ’Ιωάννης έξ Έλασσώνος.
9) Άργυρόπουλος Φώτιος έκ Δριανόβου.
10) Πέτσας Όρέστης έκ Τσαριτσάνης.

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τής Επαρχίας
Έλασσώνος τό έτος 1856. Διετέλεσε σωματοφύλαξ των άρχιερέων Έλασσώνος.
ΕΙργάσθη ώς όλίγοι διά τόν Μακεδονικόν
άγωνα καί κατά τήν έκστρατείαν των
Βαλκανικών πολέμων του έτους 1912 ώς
άδηγός του έλληνικοΰ στρατού κατά τήν
μάχην του Σαρανταπόρου παρασχών άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τον προελαύνοντα ννκηφόρον έλληνικόν στρατόν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Έγεννήθη έν Παλαιοκάστρφ τής Έπαρχίοτς Έλασσώνος. Μετέσχε τής Έπαναστάσεως τοϋ Όλυμπου κατά τό 1878 ύπό
τον έκ Βερδικουσης Τσόγικαν, τόν έκ
Καρυας Τζαχείλαν καί Λεωνίδαν Χατζήμήτρον έκ Πραιτωρίου. Μετά τόν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας συνελήφθη καί έξώρίσθη είς Σ ινώπην. Μετά πενταετή
έξορίαν καί φυλάκισιν έπανήλθεν είς
Θεσσαλίαν, ένθα ζή είσέτι άκμαιότατος.

Π) Πρόκριτοι τής έπαρχίας μετασχόντες τοΟ ’Επαρχια

κού Συμβουλίου των Δημογεροντιών καί Κοινοτήτων:
1) Άλεξανδρής Ήλίας έκ Μαγούλας.
2) θεοδώρου Στέφανος έκ Τσαριτσάνης.
3) Γκουτζαμάνης Δημήτριος έκ Λειβαδιού.
4) Δη μ. Φόρης έκ Δομενίκου.
5) Οικονόμου Κυριάκος έκ Καρυας.
6) Κικίμης Νικόλαος έκ Καρυας.
7) Ρόκος I. έκ Καρυας.
8) Κόρακας Χρ. έκ Μαγούλας.
9) Χατζηχαμπέρης Θεόδωρος έκ Τσαριτσάνης.
10) Ζάχου ’Αλέξιος.
11) Ζαχίδης Γ.
12) Καλδρυμίδης Άρ.
13) Καλδρυμίδης Στέφ.
14) Τσούρης Εύθ.
καί πλεΐστοι άλλοι, ών τά ονόματα διαφεύγουν τήν μνή
μην ήμών.

θ

1) Γιαμούζης ’Ιωάννης Κ'. 1917, Δ'. Έθν. 1923.
2) Καζάκης Δημ. Κθ'. 1915, Γ'. Έθ. 1920, Α'.1926.
3) Κόρακας Άνδρ. Γ'. 1915, Δ'. 1923, Α'. 1926.
4) Γεωργιάδης Τιμολέων Ε'. Έθν. 1935.

ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τώ 1860. Έσπούδασεν έν Τσαριτσάνη καί Θεσσα
λονίκη. Έξήσκησε τό έμπόριον είς τήν
τότε άκμάζουσαν Τσαριτσάνη ν. Ήγήθη
τής έπαναστατικής κινήσεως κατά τό 1878
έν Τσαριτσάνη μετά πολλών άλλων συγ
χωριανών του. Έλαδε μέρος είς τήν συνέλευσιν τών έπαναστατών έν τη Ιερά
Μονή του 'Αγίου Διονυσίου έπί τοΰ Ό
λυμπου. Άπεθανε κατά τό έτος 1893.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ια') Βουλευταί:

ιβ') Γερουσιασταί:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΠΙΛΑΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη καί κατάγεται
έκ τής μεγάλης οικογένειας τών Λαζαίων.
Μετέ<™ε τής κατά τό 1878 έπαναστάσεως
τοΰ Όλυμπου. Έξωρίσθη ύπό τών Τούρ
κων εις Συρίαν. Διασωθείς έπανήλθε με
τά τριετίαν τή βοηθείςι όμογ. τής ·Μ. ’Α
σίας. Συνέγραψεν αυτοβιογραφίαν άξίαν
άναγνώσεως ύπό παντός Έλληνος έπιθυ.μοΰντος νά λάδη εικόνα τής καταστάσεως τών Ελλήνων έπί τουρκοκρατίας.

1) Καζάκης Δημήτριος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

Έγεννήθη έν Γρανίτσς* τής ’Ακαρνανίας
κατά τό έτος 1875. Έ σπούδασε είς τό έν
Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστριακόν
ΓΊανεπιστήμιον τά Νομικά. Κατά τό έτος
1921 διωρίσθη πρώτος ΕίρηνοδίκηςΈλασ
σώνος άψήσας άρίστην έντύπωσιν έκ τής
δικαστικής του δράσεως είς Έλασσώνα.
ΝΟν Είσαγγελεύς Έφετών είς τό έφετείον
Θεσσαλονίκης, έκτιμώμενος καί άγαπώμενος παρ’ δλου του δικαστικού κλάδου.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΓΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Έγεννήθη έν Κοκκινοπλω. Έσπούδασε
τήν Ιατρικήν καί «Ιργάοθη ώς ιατρός έν
Τσαριτσάνη άπό τού έτ<χ>ς 1895. Μετέσχε
τής έπαναστατικής έπιτροπής Όλυμπου
κατά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα. Συλληφθείς κατά τό 1909 υπό των Τούρκων διά
τήν έθνικήν δρασιν έφυλακίσθη έν ταϊς
φυλακαΐς Μοναστηριού. Κλονισθείσης σοόαρώς τής υγείας του έκ των σω,ματ. καί
ήθικών κακουχιών άπέθανε τό έτος 1932.

Έκ Τσαριτσάνης τής Επαρχίας Έλασ
σώνος. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς, έσπούδασεν ’Οδοντίατρος, είδικώς
έκπαιδευθείς έν Παρισίοις εις τήν όρθοδοντικήν. Διετέλεσεν έπιμελητής του ’Οδοντι
ατρικού Σκολείου τοΰ ’Εθνικού Πανεπι
στημίου έπι μίαν τετραετίαν, (Αυγουστ.
1922 —Όκτώδρ. 1926). ΕΙτα δε έπί μίαν
τριετίαν διευθ. τοΰ τμήματος τής όδοντικης προσθετικής ( Μοέμ.Ι 926-ΓΗοέμ.Ι 929).

ΚΙΜΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ

ΝΕΟΚΛΗΣ

ΑΘ.

ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Έγεννήθη έν Λειβαδίω τής Έλασσώνος.
Ό πάππος του ικοαά τό 1821 έφράντισε διά
τήν ταφήν του καρατομηθέντος Μητρο
πολίτου θεσ/νίκης. Ό πατήρ του ύπεστήριζε πάντα, δστις δι’ έθνικούς σκοπούς
ύπό τών Τούρκων κατεδιώκετο, έκμεταλλευόμ. ήν εΐχεν ίσχύν έκ τού έπαγγέλματός του καί τής γνώσεως τής τουρκ. γλώσσης. Άντεπροσώπευσε τήν Επαρχίαν του
έν τη Βουλή τό 1916. Άπέθανε τω 1930.

Έγεννήθη έν τφ χωρίω Κοκκινοπλω τής
Έπαρχ. Έλασσώνος τό 1865. Έσπούδασε
τήν Ιατρικήν εις τό έν Άθήναις ’Εθνι
κόν Πανεπιστήμιον καί έξήσκησε τό έπάγγελμα τού ιατρού έπιτυχώς έπί σειράν
έτών, άπολαύων τής έκτιμήσεως τών συμ
πατριωτών του. Συνεζεύχθη τήν θυγατέρα
τού πρώτου προξένου τής Ελλάδος έν
Έλασσώνι Παπαδοπούλου. Είργάσθη ποικιλοτρόπως ύπέρ τών Έλλην. ιδεωδών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ

ΔΗΜΑΔΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη έκ γονέων
πτωχών. Έσπούδασε κατ' άρχάς δημοδι
δάσκαλος έν τω Διδασκαλείο) Θεσσαλο
νίκης. Ύπηρέτησεν ώς δημοδιδάσκαλος
έπί 4 έτη, είτα μεταδάς εις ’Αθήνας έσπούδαση τήν ’ιατρικήν ένώ συγχρόνως
είργάζετο είς τά Έκπαιδ. Πειραιώς. Διεκρίθη καί ώς δημοδιδάσκαλος καί ώς ια
τρός καί ώς έφορος τών Έκπαιδευτ. Άπέθανε τό έτος 1903 είς ήλικίαν 49 έτών.

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη. Είργάσθη ώς
Ιατρός καί έφορος τών ’Εκπαιδευτηρίων
Τσαριτσάνης. Διετέλεσε μέλος τής έπαναστατικής έπιτροπής κατά τόν Μακεδονι
κόν άγώνα. Κ ατά τήν κάθοδον τών Γάλ
λων τού έτους 1 91 7 σαλληφθείς έξωρίσθη
είς Μυτιλήνην μετ’ άλλων έπτά συμπα
τριωτών του. 'Ως έκ τών κακουχιών τής
έξορίας ταύτης έκλονίσθη ή ύγεία του
καί άπέθανε νεώτατος κατά τό έτος 1931.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΙΔΗΣ

Έγεννήθη είς τήν πατρίδα τού Μεγάλου
Διδασκάλου Οικονόμου Τσαριτσάνην. Έ
σπούδασεν είς τό άρτίως λειτουργούν
Ελληνικόν Σχολεΐον Τσαριτσάνης καί
διετέλεσεν έπί σειράν έτών είς τών καλλίστων διδασκάλων τών υποδούλων άδελφών έν Τσαριτσάνη. Περί τά τέλη τοΰ
βίου του διετέλεσε' Δήμαρχος Τσαριτσάνης παρασχών πλείστας ύπηρεσ. είς τούς
συνδημότας του. Άπέθανε τό έτος 1912.

Έκ Τσαριτσάνης γεννηθείς τω 1852. Έπί
Τουρκοκρατίας διετέλεσε. λόγω τού κύ
ρους του, Δημογέρων καί είργάσθη πα·
τριωτικώτατα διά τήν έπιτυχίαν τού Μα
κεδονικού Άγώνος. Μετά τήν άπελευθέροσιν τής ’Επαρχίας Έλασσώνος οί συμπολΐται του έξέλεξαν τούτον Δήμαρχον
Τσαριτσάνης καί πολλάκις Σχολικόν .’Έ
φορον. Εξυπηρέτησε ποικιλοτρόπως τό
συμφ. τής πατριδος του.Άπέθανε τό 1908.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΛΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Έγεννήθη έν Άλατσάτοις τής Σμύρνης
κατά τό 1 883. Τώ 1 904 προσελήφθη γραμ.
τής Μητροπόλ. Έλασσώνος, διορισθείς
συγχρόνως διδάσκ. έν τώ ήμιγυμν. Τσαριτσάνης είς τά σχολεία τής όποιας είσήγαγε τόν άθλητισμόν. Διετέλεσε διερμηνεύς του Ελληνικού Προξενείου Έλασ
σώνος σπουδαίως βοηθήσας τόν Πρόξε
νον. Κατά τό 1912 προσελήφθη ώς διερμηνεύς ύπό τού Ελληνικού Στρατηγείου.

Έγεννήθη έν Κρήτη κατά τό έτος 1882.
Μετέσχεν έκ τών πρώτων τού Μακεδονι
κού άγώνος καί έπέοειξεν άρίστην διαγω
γήν συντελέσας κατά πολύ είς τήν έπι
τυχίαν του, καί είτα προσελήφθη ώς κλητήρ τού Ελληνικού Προξενείου Έλασ
σώνος άπό τού έτους 1904 - 1922 σπου
δαίος ,βοηθήσας τό έργον τού προξένου
διά τής προσηλώσεώς του είς τό καθήκον
καί τής άνδροπρεπούς έμφανίσεώς του.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘ. ΤΣΟΥΦΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΚΟΡΑΚΑΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τω 1890. Συνεπλή ρωσε τάς σπουδάς του έν τω Γυμνασίω Λαρίσης. 'Υπηρέτησεν ώς δημοδιδά
σκαλος έν τη Επαρχία Έλασσώνος. Καταδιωχθείς κατά τήν 'κάθοδον των Γάλ
λων καί φυλακιοθείς πολλάκις διά τα φρονήματά του άπέθανεν έ»κ των κακουχιών
κατά τό 1918 τελειόφοιτος τής Νομικής
ουμπαρασύρας εις τόν θάνατον κατά τό
αυτά έτος άμψοτέρους τούς γονείς του.

Έγεννήθη έν Μαγουλςι τής Έλασσώνος.
Υπηρέτησεν ώς διδάσκαλος έπί όκταετίαν
Κοτά τόν Μακεδονικόν άγω να έφυλακίοθη χατηγορηθείς ώς συνεργάτης των έκ
Τσαριτσάνης φυλακισθέντων πρός άνατροπήν του καθεστώτος. Διετέλεσε μετά
τό έτος 1912 Πρόεδρος τής Κοινότητος
Έλασσώνος έπί οκταετίαν, άφήσας κατα
φανή σημεία τής δράσεώς του. Άπέθανεν
έν Έλασσώνι νεώτατος κατά τό 1933.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΓΖΗΖΩΓΙΔΗΣ
Έγεννήθη τό έτος 1860 εις Λιδάδιον τοΰ
Όλυμπου. ΆφοΟ διήκουσε τά έγκύκλια
μαθήματα είς διάφορα σχολεία, έ σπού
δασε τήν φιλολογίαν είς τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον. 'Υπηρέτησεν ώς ,καθηγητής έπί σειράν έτών είς τό ιΓυμνάσιον Θεσσαλονίκης, είς τό Γυμνάσιον
καί Διδασκαλεΐον Λαρίσης καί διετέλεσε Γυμνασιάρχης είς τό έν Βόλω Γυμνάσιον. Άπέθανεν είς θεσ/νίκην τό 1899.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη .καί έσπούδασεν έν τοΐς Έκπαιδευτηριοις αυτής. Κατώρθωσε νά λάδη μεγάλη ν μόρφωσιν
έγκυκλοπαιδικήν. Διετέλεσε γραμματεύς
τής Εφορίας καί διεκρίθη διά τήν τιμιό
τητα μεθ’ ής διεχειρίσθη τήν μεγάλην πε
ριουσίαν τών Εκπαιδευτηρίων Τσαριτσάνης καί τήν σφοδράν άγάπην προς τά
έθνικά ιδεώδη, άτινα έφρόντισε νά έμ
πνευση
είς τούς 'Έλληνας μαθητάς.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΦΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τής έπαρχίας
Έλασσώνος τό έτος 1854 έκ γονέων άνηκόντων είς άρματωλικήν οίχογένεκχν ύπό
τό όνομα Νανός. Κατά τήν Έπανάστασιν
τοΰ έτους 1878 μετέσχε τής ύπό τόν Κ.
Χατζηκακίδην έπαναστατικής χινήσεως.
Ε’ιργασθη άφανώς υπέρ τής άπελευθερώσεως τής πατρίδος του καί ούικ όλίγον
συνετέλεσεν είς τήν πρόοδον αυτής. Άπέθανε τό έτος 1918, είς ήλικίαν 64 έτών.

Έκ Σερβίων τής Μακεδονίας, γεννηθείς
τό έτος 1867. Άπό νεαρας ήλικίοες έγκατεστάθη είς Έλασσώνα ένθα έπεδόθη είς
τό έμπόριον μετ’ έπιτυχίας. 'Η έν Έλασ
σώνι οικία του κατέστη τό κέντρον τών
έν Έλασσώνι Ελλήνων προξένων μεθ’ ών
συνειργάζετο, διά τήν άπελευθέρωσιν
τής πατρίδος του. Άγαπώμενος καί έκτιμώμενος διά τάς πρός τήν πατρίδα του
έκδουλεύσεις έξακολουθών έργαζόμενος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΕΛΗΣ

Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη καί έσπούδασεν
είς τό Διδασκαλεΐον Λαρίσης. Διηόθυνετό
Δημ. Σχολεΐον Τσαριτσάνης έπί 20 έτη.
Κατά τόν Μακεδ. άγώνα διετέλεσε τό
σπουδαιότερον μέλος τής Έπαναστ. Επι
τροπής τής περιφερ. Όλυμπου. Κοιτά τήν
κάθοδον τών Γάλλων συλληφθείς έξωρίσθη είς Μυτιλήνην. Προσβληθείς ύπό σοβαρας νόσου λόγω τών κακουχιών άπέθανε μετά τήν έκ τής έξορίας έπάνοδον.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τής έπαρχίας
Έλασσώνος καί έσπούδασεν έν τη Μεγά
λη θεολογική Σχολή τής Χάλκης ώς τρό
φιμος του κληροδοτήματος του Μεγάλου
Οικονόμου. Διηύθυνε τήν 'Ελληνικήν Σχο
λήν τής Τσαριτσάνης έπί σειράν έτών
ώς καί τής Δεσκάτης άπό τοΰ έτους 1884
μέχρι τοΰ έτους 1909, δτε άπέθανε. Κάτο
χος τής Βυζαντινής Μουσικής έλάμπρυνε
τάς έκκλησιαστικάς έορτάς ώς Ιεροψάλτης.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη τφ 1 883.Έσπού
δασεν έν τφ Έλληνικω σχολείω αύτής.
Διετέλεσε διδάσκαλος είς πολλά μέρη τής
Μακεδονίας άπό του 1 900 σπουδαίως συν
δρομών τόν Μακεδονικόν άγώνα έν τη
περίφερεία Πιερίας; Διετέλεσε Δημογέρων
έπί Τουρκοκρατίας. Μετά τήν άπελευθέρωσιν διετέλεσεν έπί πολλά έτη Πρόεδρος
του Ταμείου ’Εκπαιδευτικής Πρόνοιας
Τσαριτσάνης. Άπέθανε κατά τό 1937.

ΑΛΕΞΙΟΣ Δ. ΖΑΧΟΥ
Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη. Έσπούδασε τά
νομικά. Διετέλεσε ταμίας τής Εφορίας
τών έκπαιδευτ. Τσαριτσάνης μέχρι τοΰ
1917 καί τοΰ ταμείου Έκπαιδευτ. Πρό
νοιας άπό τοΰ 1923 μέχρι τοΰ 1925 όπότε
άπέθανεν αίφνιδίως προσβληθείς ύπό κε
ραυνοδόλου συμφορήσεως. θεωρείται ό
σπουδαιότερος τών διατελεσάντων τα
μιών τής έφορίας ώς συντελέσας είς τήν
οίκον, άνόρθωσιν τών Εκπαιδευτηρίων.

