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«Διαριθμοΰνται δέ τάς ΰπό τώ Φθιωτικώ τέλει τώ ύπ' Άχιλλεϊ 
κατοικίας άπό Μηλιέων άρξάμενοι πλείους μέν, έν δ' αύταϊς θήδας 
τάς Φθιώτιδας, ’Εχεΐνον, Λαμίαν, Έρινεόν, Καρώνειαν ομώνυμον τή 
Βοιωτικη, Μελίταιαν, θαυμακους, Πρόερναν, Φάρσαλον».

(Στράδων, θ', 434)

ΕΠΑΡΧΙΑ
Α'. ΟΡΕΟΓΡΑΦΙΑ — ΘΕΣ I Σ.

Ή έπαρχία Δομοκοΰ καταλαμδάνουσα την νοτίαν 
πλευράν τής Θεσσαλίας εις μικρόν μέν βορειοδυτικόν 
τμήμα αυτής εκτείνεται πρός την πεδιάδα τής Καρδί- 
τσης, κατά δέ την ύπόλοιπον έκτασιν είναι μάλλον ορεινή 
κατέχουσα τάς νοτίους κλιτΰς του Ναρθακίου όρους καί 
τάς βορείους τής Όθρυος. 'Ορίζεται γύρωθεν έκ 
των επαρχιών Φθιώτιδος, Καρδίτσης, Φαρσάλων καί 'Αλ
μυρού καί διαχωρίζεται τοΰ μέν ΆλμυροΟ διά τοΰ Γουρ- 
γιωτικοΰ Βουνοΰ (’Ανατολικής ’Όθρυος), τής δέ Φθιώτι
δος διά τής καθ’ αύτό ’Όθρυος, τής Καρδίτσης διά τοΰ 
Καταχλώρου καί των Φαρσάλων διά τοΰ Ναρθακίου 
όρους. ’Από τής άπελευθερώσεώς της έκ τοΰ Τουρκικοΰ 
ζυγοΰ καί τής προσαρτήσεώς της είς τήν Ελλάδα μέχρι 
τοΰ 1910 ύπήγετο είς τον νομόν Λαρίσης, άλλ’ άπό τοΰ 
έτους έκείνου αποτελεί τμήμα τοΰ Νομοΰ Φθιώτιδος καί 
Φωκίδος λόγω τής συντομωτέρας συγκοινωνίας μετά τής 
Λαμίας. ’Άλλως τε καί κατά τήν αρχαιότητα τό γεω
γραφικόν τοΰτο τμήμα άπετέλει μέρος τής Φθιώτιδος. 
’Έχει δέ επιφάνειαν 646 τετρ. χιλιομ., ής τά 33 κατέχει 
ή λίμνη Ξυνιάς.

Ή έπαρχία Δομοκοΰ, ώς προανέφερα, είναι μάλλον 
ορεινή έκτεινομένη κατά τό ορεινόν σύστημα τής 
Όθρυος καί τοΰ Ναρθακίου όρους. Τό νοτιανατολικόν 
άκρον τής έπαρχίας στηρίζεται είς τήν ανατολικήν υψη
λήν Όθρυν, ή όποια δυτικώτερον άπό τοΰ άσδεστολιθι- 
κοΰ όρους τής Άντινίσσης, σχηματίζει χαμηλάς κορυ- 
φογραμμάς ΰψους μέχρι 900 μέτρων μεθ’ ομαλών δια
κυμάνσεων. Άπό τής διόδου Δερδέν - Φούρκας, νυν Κα
λαμάκι (800 μ. ύψόμ.), δι’ής διέρχεται ή άπό Λαμίας 
είς Δομοκόν οδός, άρχεται ή Δυτική Όθρυς συνιστα- 
μένη έξ όφείτου καί κερατίτου. Μή έχουσα καί ένταΰθα 
ύψηλάς κορυφάς εκτείνεται όμοιομόρφως μέχρι τοΰ όρους 
Μοχλούκα, ένθα ύπάρχει μεγάλη σήραγξ, δι’ ής διέρχε
ται ό σιδηρόδρομος Πειραιώς - Θεσσαλονίκης καί οδτινος 
ή σιδηροδρομική γραμμή έχουσα ύψόμετρον 600 μέτρων 
είναι ή καθ’ άπαν τό δίκτυον, άπό Πειραιώς μέχρι Θεσ
σαλονίκης, άνερχομένη είς τό μεγαλύτερον ΰψος, πέραν 
δέ τοΰ όρους Μουχλούκα άρχεται ό έπικαθήμένος Φλύ- 
σχος τών δυτικών όρέων τής Στερεάς Ελλάδος. Βο-

ΔΟ Μ Ο ΚΟΥ
Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ
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Δομοκός : 'Η έπάνω ώραία συνοικία τής κωμοπόλεως

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Δο,μοκός : Μία καθημερινή δψις τής πλατείας τής κωμοπόλεως

ρείως της κυρίως ’Όθρυος ανοίγονται δύο λεκάναι' ή 
λεκάνη της λίμνης Ξυνιάδος, καί ή λεκάνη του -ποταμού 
"Ανω Ένιπέως ή της Μελιταίας. Βορείως δε τής Ξυνιά
δος ύψοΰται τό Άσβεστολιθικόν δρος Ξεροβούνι (ύψ. 
982 μ.) ή Παναγιώτικο βουνό, τό όποιον καταπίπτει εις 
τήν πρός Βορράν θεσσαλικήν πεδιάδα, δχον ύψος 
μόνον 100 μέτρων, πρός τά δρια δέ τής επαρχίας Φαρσά
λων κατά τό Βορειοανατολικόν τμήμα τής επαρχίας 
ΔομοκοΟ ΰψοΟται τό δρος Ναρθάκιον (Κασιδιάρης, 
ύψ. 1019 μέτρα).

Λόγω τής πρός βορράν κλίσεως τοΰ εδάφους τά πη- 
γάζοντα ΰδατα ρέουν πρός βορράν σχηματίζοντα παρα
ποτάμους τοΰ Πηνειοΰ.

Έπί τής δυτικής λεκάνης κεϊται ή λίμνη Ξυνιάς 
Ιχουσα ύψόμ. 463 μέτρα, περιφέρειαν 33 τετρ. χιλμ. καί 
βάθος περίπου 25 μέτρων' τρέφει δέ άρίστους ιχθύς καί 
χέλια, τά δέ ΰδατα αυτής έκχυνονται εις τον ποταμόν Πεν- 
ταμύλους.’Από τοΰ 1926 έσχηματίσθη καί άνέλαδε την 
άποξήρανσιν αυτής ή εταιρεία Κατζούχ, πλήν δυστυχώς 
κατεσπατάλησε τά κεφάλαια αυτής καί μόλις προ τριμή
νου κατόρθωσε νά κάμη έναρξιν των έργασιών αυτής, 
έπιτυχοΰσα μακροπρόθεσμον δάνειον παρά τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Αί πρός άποξήρανσιν έργασίαι 
τής εταιρείας ταύτης συνίστανται εις τήν άνάλογον έκ- 
δάθυνσιν τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ Πενταμύλια, ώστε διά 
τούτου νά διαρρεύσωσι τά ΰδατα τής λίμνης καί νά μείνη 
μόνον πέριξ τής ύπαρχούσης νησίδος καί πρός τό χω- 
ρίον "Αγιος Στέφανος έκτασις πέντε χιλιάδων στρεμ
μάτων κεκαλυμμένη ύπό των ύδάτων, ώστε νά χρηο·- 
μεόση διά πρότυπον ίχθυοτροφεΐον, καί έκ των ύδάτι 
τούτων δι’ αρδευτικού αΰλακος νά ποτίζεται ή όπόλοι 
πος εκτασις τής άποξηρανθησομένης λίμνης, ήτις θά 
δοθή εις τήν καλλιέργειαν.

Β'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ.

Ή έπαρχία Δομοκοΰ ευθύς μετά τήν προσάρτησιν 
αυτής εις τήν Ελλάδα διηρέθη εις τρεις δήμους 1) τοΰ 
θαυμακοΰ, 2) τής Ξυνιάδος καί 3) τής Μελιταίας, καί 
ήρίθμει κατά μέν τους πρώτους χρόνους μετά τήν άπε- 
λευθέρωσιν αυτής μόλις περί τούς 7.000 - 8.000 κατοίκους 
λόγω τής άναχωρήσεως έξ αυτής των μέχρι τότε εγκα
τεστημένων Τούρκων, νυν δέ διαιρείται εις 29 κοινότη
τας καί έχει πληθυσμόν έν συνόλω 17.000 κατοίκους, ών 
οί 8.865 άρρενες καί 8.135 θήλεις. Ό τέως Δήμος θαυμα- 
κών διηρέθη εις τάς εξής κοινότητας: 1) ΔομοκοΟ μέ 
πρωτεύουσαν τήν πόλιν Δομοκοΰ, εις ήν υπάγεται καί ό 
συνοικισμός Τσιφλικακίου, 2) Κάτω ΔομοκοΟ, πρωτεύ
ουσα Κάτω Δομοκός, πρώην Σκάρμιτσα, 3) Βελεσσιω- 
τών, πρωτεύουσα Βελεσσιώτες, 4) Έκκάρας, πρωτεύουσα 
Κάτω Άγόργιανη, εις ήν Δτιάγεται καί τό χωρίον "Ανω 
Άγόργιανη, 5) Γαδρακίων, πρωτεύουσα Γαδράκια, πρώ
ην Μασλή,6) Σοφιάδος, πρωτεύουσα Σόφιάς,πρώην Τσου- 
φλάρ, 7) Νέου Μοναστηριού, πρωτεύουσα Νέον Μονα- 
στήριον, πρώην Τσόμπα' εις αυτήν ύπάγεται καί ό συνοι
κισμός Μπεκηρλέρ, 8) Βαρδαλή, πρωτεύουσα Βαρδαλή,
9) Άγραπιδιάς, πρωτεύουσα Άγραπιδιά, πρώην Γιακα- 
ρόμπα, 10) Πουρναριού, πρωτεύουσα Πουρνάρι, 11) Λευ
κών, πρωτεύουσα Λεύκα, 12) Βουζίου, πρωτεύουσα Βουζί, 
εις ήν ύπάγεται καί τό χωρίον Γερακλή, 13) Πετρωτού 
πρωτεύουσα Πετρωτόν, πρώην Τσατμά καί 14) ’Αχλα
διάς, πρωτεύουσα ’Αχλαδιά, πρώην Καρατζάλι.
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Ό τέως δήμος Ξυνιάδος διηρέθη εις τάς κοινότητας: 
1) Όμβριακής, πρωτεύουσα ή Όμβριακή, είς ήν ύπά- 
γεται καί τό χωρίον Παναγιά καί ό συνοικισμός Μεταλ
λείου, 2) Περιβολιού, πρωτεύουσα Περιβόλιον, πρώην Δε- 
ρελη, 3) 'Αγίου Στεφάνου, πρωτεύουσα 'Άγιος Στέ
φανος, πρώην Νεζερός, 4) Κορομηλιάς, Πρωτεύουσα Κο- 
ρομηλιά, 5) Ξυνιάς, πρωτεύουσα Ξυνία, πρώην Δαουκλή,
6) 'Αγίου Γεωργίου, πρωτεύουσα 'Άγιος Γεώργιος καί
7) Νέας Μάκρεσης, πρωτεύουσα Νέα Μάκρεση, είς ήν 
ύπάγονται καί οί συνοικισμοί Παλιουριού, πρώην ’Άνω 
Άλχανή καί Αγίου Αθανασίου, πρώην Κάτω Άλχανή.

Ό δέ τέως Δήμος Μελιταίας διηρέθη είς τάς κοινότητας:
1) Μελιταίας, πρωτεύουσα Μελιταία, πρώην Άβαρίτσα,
2) Μακρολειδάδου, πρωτεύουσα Μακρολείβαδον, πρώην 
Δραμάλα, 3) Παλαμά, πρωτεύουσα Παλαμά, 4) Καρύων, 
πρωτεύουσα Καρυαί, πρώην Άλήφακα, 5) Πολυδενδρίου, 
πρωτεύουσα Πολυδένδρι, πρώην Δραχανή, 6) Μαντασιάς, 
πρωτεύουσα Μαντασιά, 7) Φιλιαδώνος, πρωτεύουσα Φι- 
λιαδών, πρώην Ζολιαδοΰ, είς ήν υπάγεται καί ό συνοι
κισμός Σχισμάδος, πρώην Καραχασάν καί 8) Νεοχω- 
ρίου, πρωτεύουσα Νεοχώριον.

Γ\ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ.

Ή συγκοινωνία έν τη έπαρχία ΔομοκοΟ είναι λίαν 
άρχέγονος λόγω της έλλείψεως άμαξιτών όδών. Τά πλεΐ- 
στα των χωρίων συγκοινωνοϋσι προς άλληλα καί μέ 
τήν πρωτεύουσαν της επαρχίας διά ήμιονικών όδών ή 
άτραπών, κατά δέ τον χειμώνα, λόγω του λασπώδους 
του έδάφους καί τών πλημμυριζόντων χειμάρρων, πολ
λών χωρίων ή συγκοινωνία διακόπτεται έπ’ άρκετόν.

'Η εθνική όδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης διασχίζει τήν 
έπαρχίαν ΔομοκοΟ άπό Νότου προς Βορράν καί είς τό 
μέσον σχεδόν, είναι ή μόνη ύπάρχουσα έν τη έπαρχία 
άμαξιτή όδός, έχουσα μήκος έν αύτη 41 χιλιόμετρα. Άπό 
έτους ήρξατο έπισκευαζομένη καθ’ δλην αύτής τήν δια
δρομήν, κατασκευασθεισών τών γεφυρών, καί διεπλα- 
τύνθη άρκετά, ώστε νά άνταποκρίνεται κατά τό δυνα
τόν είς τήν δΓ αυτοκινήτων συγκοινωνίαν.

Άπό του 1926 ήρξατο δαπάναις του επαρχιακού τα
μείου όδοποιΐας Φθιωτιδοφωκίδος ή χάραξις αμαξιτής 
όδοΰ συνδεουσης τόν Δομοκόν μέ τά χωρία τοΰ τέως δή
μου Μελιταίας, πλήν έγένοντο μέχρι σήμερον μόνον διά
φορα τεχνικά έργα γεφυρώσεως χειμάρρων, ή δέ έπι- 
χωμάτωσις τής όδοΰ έφθασε μέχρι του χειμάρρου Κλη- 
ματόρρεμα. Ή σκιρρόστρωσις έν αυτή διενηργήθη είς 
μήκος ένός περίπου χιλιομέτρου, ενός δέ έτέρου χιλιο
μέτρου ειχον ριφθή τά σκύρα κατά μήκος τής όδοΰ χω
ρίς καί νά στρωθώσι διά κυλίνδρου, καί μετά πάροδον 
τόσων έτών παρεσύρθησαν όπό τών όμβριων ύδάτων καί 
άπωλέσθησαν. Επίσης καί τά γενόμενα τεχνικά έργα 
καί αί έπιχωματώσεις λόγω τής μή πλήρους κατασκευής 
αυτών κατεστράφησαν ύπό τών χειμάρρων καί ή όδός 
αϋτη είναι είς πολύ χειροτέραν κατάστασιν τώρα ή άν 
παρέμεινεν άπλή ήμιονική όδός.

Προ τριετίας έπιχειρήθη ή χάραξις νέας όδοΰ άπό 
τοΰ χιλιομέτρου 22 τής Εθνικής όδοΰ Λαμίας—Λαρίσης, 
ήτις παραλλήλως βαίνουσα προς τάς βόρειας κλιτΰς τής 
’Όθρυος προς τήν περιφέρειαν Μελιταίας έπρόκειτο νά 
συνδέση τά χωρία Παλαμά-Μακρολείβαδο-Μελιταία-Φι- 
λιαδών καί Άνάβρα Άλμυροΰ. Δυστυχώς δμως έγένετο 
μόνον μία γέφυρα έπί τοΰ χειμάρρου Παλαμά καί έπιχω-

Δομοκός: Μία ωραία γενική άποψις μέ τό ιστορικόν φρούριον

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ

Δσμοκός: “Ενα γραφικό δρομάκι σέ μιά άπόμερη συνοικία
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Δομοκός: Ή άγορά κατά τούς χρόνους της Τουρκοκρατίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Δομοκός: "Ενας δρόμος τής κωμοπόλεως κοντά στή πλατεία

μάτωσις διακοσίων μέτρων όδοΰ καί τίποτε άλλο, ούδ' 
αυτή δέ ή γέφυρα χρησιμεύει τουλάχιστον είς τήν διά- 
δασιν των πεζών ή υποζυγίων, επειδή αί πλευραί αυτής 
είναι λίαν όψηλαί καί δεν έγένοντο αί εκατέρωθεν επι
χωματώσεις καί ουτω παραμένει παντελώς άχρηστος. 
Κατά τήν άνοιξιν τοΰ έτους 1937 ήρξατο ή χάραξις καί 
ή κατασκευή νέας όδοΰ, ήτις άρχομένη άπό τής θέσεως 
«Μάτι» έξωθι Δομοκοΰ τής αμαξιτής όδοΰ Λαμίας - Λα- 
ρίσης καί βαίνουσα πρός δυσμάς θέλει συνδέσει τά χω
ρία Όμδριακή - Παναγιά - Σταθμόν Άγγειών Σ.Ε. Κ. - 
Λουτρά Καΐτσης, Δρανίσσης. Τής όδοΰ ταΰτης ή έπιχω- 
μάτωσις έγένετο μέχρι τοΰ χωρίου Όμδριακή. ’Άλλοτε 
είχε κατασκευασθή παρά τοΟ ιδιοκτήτου τοΟ αγροκτή
ματος Δαουκλή Γεωργίου Πλατανιώτη αμαξιτή όδός 
συνδέουσα τήν Εθνικήν οδόν Λαμίας - Λαρίσης καί παρά 
τήν θέσιν Ζαπανιώτικο Γεφύρι καί ένοθσα τά χωρία Δα
ουκλή - Κορομηλιά - Νεζερός κατέληγε είς τον σιδηρο
δρομικόν σταθμόν Κουρνόδου τών κρατικών Σιδηροδρό
μων. Πλήν μετά τήν άπαλλοτρίωσιν του κτήματος Δαου
κλή τό 1923 καί τήν έκεΐθεν άποχώρησιν τοΰ ιδιοκτήτου 
του ή συντήρησις τής όδοΰ παρημελήθη, τά τεχνικά έργα 
άλλα μέν κατεστράφησαν ύπό τών χειμάρρων, άλλα δέ 
ύπό τών περίοικων χωρικών, άφαιρεσάντων τούς λαξευ- 
μένους λίθους καί χρησιμοποιησάντων αυτούς διά τήν 
κατασκευήν τών οικιών των.

Διά τής μεγάλης ύπό τήν ’Όθρυν παρά τό χωρίον 
Κούρνοδον σήραγγος εόρισκομένης είς τό άνώτατον ύψό- 
μετρον τών Κρατικών σιδηροδρόμων περί τά 600 μέτρα 
εισέρχεται είς τήν έπαρχίαν Δομοκοΰ ό Σιδηρόδρομος 
Πειραιώς - Θεσσαλονίκης καί ακολουθών γραμμήν 
παρά τήν λίμνην Ξυνιάδα μέσω τής στενωπού τοΰ ποτα- 
μοΰ «Πεντεμύλοι» κατέρχεται πρός τήν θεσσαλικήν πε
διάδα διά τών βορείων κλιτύων τών υψωμάτων Ξηρο- 
δοΰνι. Ύπάρχουσι δέ εν τή έπαρχία Δομοκοΰ οί σιδηρο
δρομικοί σταθμοί Κουρνόδου, Άγγειών (Καΐτσης), θέρ- 
μαι (στάσις λουτρών Καΐτσης - Δρανίτσης), Κυψαίρας 
(Άγόργιανης), Ξυνίας, στάσις γενομένη διά τεχνικούς 
λόγους ούδέν χωρίον έξυπηρετοΰσα, Άχάφαι (Βελεσ- 
σιωτών), θαυμακοΰ, δι’ οδ συγκοινωνεί ή πόλις Δομο
κοΰ, παρ’ ώ λειτουργεί σκυρορυχεΐον έπί ύπάρχοντος 
άσδεστολιθικοΰ ύψώματος, όνομαζομένου Πετρομαγοΰλα, 
καί τέλος ή στάσις Πρόερνα, μεθ’ ήν ό σιδηροδρομικός 
συρμός εισέρχεται είς τήν περιφέρειαν Φαρσάλων. Διά 
τών κρατικών σιδηροδρόμων εκ τών σταθμών θαυμα
κοΰ καί Δομοκοΰ καί διά τών θεσσαλικών τοιούτων έκ 
τοΰ Σταθμού Φαρσάλων καί έκεΐθεν δι’ αυτοκινήτων 
διεξάγεται τό έμπόριον τής επαρχίας Δομοκοΰ. Τρίτη 
επικοινωνία είναι ή δι’ αυτοκινήτων λεωφορείων καί φορ
τηγών καθημερινή μέ τήν πόλιν Λαμίας συγκοινωνία, 
δι’ ών γίνεται ή μεταφορά ταξειδιωτών καί εμπορευμά
των. Οί πρός τήν Νότιον Ελλάδα μάλιστα έκ Δομοκοΰ 
ταξειδεύοντες προτιμώσι τήν οδόν ταύτην ώς συντομω- 
τέραν.

Έκ τοΰ συνοικισμού Μεταλλείου, παρ’ οΰ διεξάγεται 
ή άνόρυξις μεταλλεύματος χρωμίτου, λειτουργεί μικρή 
γραμμή ντεκοδίλ, ήτις βαίνουσα έπί τών νοτίων κλιτύων 
τοΰ όρους Ξεροδοΰνι καί παρά τήν βορείαν όχθην τής λί
μνης Ξυνιάδος καταλήγει είς τον Σ ιδ. Σταθμόν Άγγειών. 
Δι’ αύτοΰ γίνεται ή μεταφορά τοΰ'. μεταλλεύματος καί 
ή έκ τοΰ Σιδηρ. Άγγειών διά τοΰ Σιδηροδρόμου Σ.Ε.Κ. 
διαμετακόμισις είς τόν παροοθαλάσσιον Σιδ. Σταθμόν 
Άγιας Μαρίνης έπί τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου, όπου φορ
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τώνεται έπί φορτηγών ατμόπλοιων προς έξαγωγήν του 
είς τό έξωτερικόν.

Έν τη έπαρχία Δομοκοΰ υπάρχει εν ταχυδρομικόν, 
τηλεγραφικόν καί τηλεφωνικόν γραφεΐον εντός της πό- 
λεως Δομοκοΰ, δυνάμενον να έπικοινωνήση τηλεφωνικώς 
μέ δλας τάς πόλεις τής Ελλάδος ώς ευρισκόμενον έπί 
τής αρτηριακής τηλεφ. καί τηλεγρ. γραμμής ’Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης, τηλέφωνα δε έχουν έγκατασταθή είς δλας 
τάς κοινότητας τής επαρχίας, πλήν λειτουργουσι τά πλεΐ- 
στα πλημμελώς. ’Έχουσι δέ ίδιον ταχυδρομικόν φάκελ- 
λον, δν παραλαμβάνουσιν έκ τών σιδηρ. Σταθμών Σ.Ε.Κ. 
διά τοΰ ταχυδρομείου αί κοινότητες Όμβριακής, Έκά- 
ρας, Γαβρακίων, Κάτω Δομοκοΰ καί Νέου Μοναστη
ριού.

Δ'. ΕΚΠΑ1ΔΕΥΣΙΣ.

Έν τη πόλει Δομοκοΰ λειτουργεί σήμερον ήμιγυμνά- 
σιον, είς δ φοιτώσιν εξήκοντα Ιξ μαθηταί, έξ ών πέντε 
μαθήτριαι. Μέχρι τοΰ σχολικοΰ έτους 1928 - 1929 έλει* 
τοΰργησε Ελληνικόν σχολεΐον, δπερ συνεκέντρωνε περί 
τούς διακοσίους μαθητάς. ’Από δέ τό σχολικόν έτος 1926- 
1927 μέχρι τοΰ σχολικοΰ έτους 1929 - 1930 έλειτούργησε 
καί Γυμνάσιον μέ τάς δυο κατωτέρας τάξεις καί μέ αρι
θμόν μαθητών περίπου εξήκοντα (60) .’Επίσης έν Δομοκώ 
λειτουργεί πεντατάξιον μικτόν δημοτικόν σχολεΐον έχον 
τρεις δημοδιδασκάλους καί δύο διδασκαλίσσας μέ αρι
θμόν μαθητών κατά μέσον δρον τών τριών τελευταίων 
ετών 274, έξ ών 138 άρρενες καί 136 θήλεις.

Τά διδακτήρια άμφοτέρων τών σχολείων είναι νεό
δμητα, άνεγερθέντα δαπάναις τοΰ Κράτους.

Είς τά χωρία Όμδριακή καί Φιλιαδών λειτουργουσι 
τριτάξια μικτά δημοτικά σχολεία μέ δυο δημοδιδασκά
λους καί μίαν διδασκάλισσαν. Είς τά χωρία Κάτω Δο- 
μοκός, Περιβόλιον, Άγόργιανη, Νέον Μοναστήριον, 
Πουρνάριον, Βούζιον, Μελιταίαν καί Παλαμά λειτουρ- 
γοΰσι διτάξια δημοτικά σχολεία μέ ένα δημοδιδάσκα
λον καί μίαν διδασκάλισσαν, καί είς τά λοιπά πάντα 
λειτουργοΰσι μονοτάξια δημοτικά σχολεία.

Τά πλεΐστα τών σχολείων τούτων είναι έστεγασμένα 
είς ώραιότατα κτίρια, κτισθέντα δαπάναις τοΰ δημοσίου 
καί έκ τοΰ δανείου, δπερ συνήφθη τό 1930.

Ε\ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ.

Ή έπαρχία Δομοκοΰ ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν 
αυτής καί μέχρι πρό όλίγων έτών ήτο κατ’ έξοχήν γεωρ
γική καί κτηνοτροφική. Ή καλλιέργεια τών γαιών 
διενηργεΐτο διά πρωτογόνων μέσων, καί σήμερα δέ ακόμη 
είς μερικά όρεινά χωρία θά συναντήση. ό έπισκέπτης 
γεωργούς χρησιμοποιοΰντας τό ξύλινον άροτρον τοΰ 
Ησιόδου.

Γενικώς δμως τά πράγματα μετεβλήθησαν ού- 
σιωδώς διά τής εισαγωγής νέων μεθόδων καλλιέρ
γειας, ύπό τήν άμεσον έπίθλεψιν τών Γραφείων τών 
Γεωργικών Περιφερειών. Άφομοιωθέντων καί τών τσι- 
φλικίων πρός τά λοιπά κεφαλοχώρια, ήρξαντο νά οί- 
κοδομώνται έν αύτοΐς νέαι οικίας ΰγιειναί καί κατάλ
ληλοι πρός οϊκησιν, νά χαράσσωνται όδοί καί πλατείας 
νά φυτεύωνται δένδρα, κήποι καί αμπελώνες καί νά 
βελτιώνεται ή έδαφολογική κατάστασις τών άγρών διά 
τής χρησιμοποιήσεως λιπασμάτων, κατασκευής άρτε-

Δομοκός: Ή άγορά τής κωμοπόλεως ώς έχει σήμερον

ΕΜΠΟΡ. ΚΙΝΗΣΙΣ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Δομοκός: Πρωινό ξεκίνημα διά τήν κουραστική δουλειά
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Δομοκός: 5 Μαΐου 1897 σφοδρά μάχη παρά τήν θέσιν Περιστέρα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΥΧΗ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1897

Δομοκός: Ελληνικό Πυροβολικό βάλλον κατά τήν μάχην

ι------------ ------------------------------------- 7-----------------------------

σιανών φρεάτων, άρδευτικών χανδάκων και διευθετή- 
σεως τής κοίτης των χείμαρρων. Νέαι ποικιλίαι σιτη
ρών πρός καλλιέργειαν έγκλιματίζονται, δυνάμεναι νά 
άνθέξωσι πρός τάς καιρικός μεταβολάς, καί νέων προ
ϊόντων, ώς ή τοΰ βάμβακος, καλλιέργειαι είσήχθησαν. 
Ή αμειψισπορά κα'ι ή ποικίλη καλλιέργεια τείνουσι νά 
μεταβάλωσι τήν οικονομικήν θέσιν του αγρότου έπ'ι 
τά βελτίω. Ή δέ διά νόμου ύποχρεωτική τοποθέτησις 
παρ’ έκαστη κοινότητι ενός έπιστήμονος γεωπόνου θέ
λει κατά πολύ συντελέσει εις τήν μεγαλυτέραν βελτί- 
ωσιν των δρων καί συνθηκών τής καλλιέργειας καί τήν 
έντεΰθεν καλλιτέρευσιν τής οικονομικής ζωής τών γεωρ
γών τής περιφέρειας Δομοκοΰ.

Ή κατ’ έτος καλλιεργουμένη έκτασις αγρών έν τη 
έπαρχία Δομοκοΰ ανέρχεται εις διακοσίας περίπου χι
λιάδας στρεμμάτων, ή δέ παραγωγή : τών μέν δημη
τριακών καρπών ανέρχεται : σίτου μέν περί τά 4—5 
έκατομμύρια όκάδας, κριθής καί βρώμης άνά έν έκα- 
τομμυριον, έπίσης καί αραβοσίτου, τοΰ δέ βάμβακος 
υπέρ τάς 200 χιλιάδας όκάδας, ώς καί καπνού περί τάς 
100 χιλιάδας όκάδας, διότι αϋτοΰ ή παραγωγή κατά 
τά τελευταία έτη, λόγω τών ΰπό τής Κυβερνήσεως λη- 
φθέντων περιοριστικών μέτρων, ήλαττώθη σημαντικό
τατα.

Διά τήν καλλιέργειαν, θερισμόν καί συγκομιδήν 
τών προϊόντων αυτών χρησιμοποιούνται χορτοκοπτικαί, 
θεριστικαί καί άλωνιστικαί μηχαναί, καταργήσασαι είς 
εύρεΐαν κλίμακα τάς έργατικάς χεΐρας.

“Ετεροι πλουτοπαραγωγικοί κλάδοι είσίν: α') Ή 
μικρά ύλοτομία, ή όποια διενεργεΐται είς τά δάση Σχι- 
σμάδος—Νεοχωρίου καί Ζαπαντίου, καί ή έκ ταύτης πα
ραγωγή ξυλανθράκων' καί β') Ή άλιεία είς τήν λί
μνην Ξυνιάδα διαφόρων ιχθύων, έξ ών τό έλληνικόν 
Δημόσιον εισπράττει κατ’ έτος περί τάς 300 χιλιάδας 
δραχμών έκ τής έκχωρήσεως είς τρίτον τοΰ δικαιώμα
τος αύτοΰ διά τήν φορολογίαν 42% έπί τής αξίας τών 
άλιευομένων ιχθύων.

’Επίσης ή παρά τώ μεταλλείω χρωμίτου άπασχόλησις 
άνω τών τριακοσίων έργατικών χειρών, καί ιδίως έκ 
τοΰ χωρίου Όμβριακής, καί ή παρά τώ σκυρωρυχείω 
έν τώ σιδηροδρομικά) σταθμώ Δομοκοΰ άπασχόλησις 
υπέρ πεντή κοντά έργατών έκ τών πέριξ χωρίων, είναι 
παράγων τής εύημερίας τών κατοίκων.

ΣΤ'. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ Σ ΚΟΠΗ Σ I Σ

Ή έπαρχία Δομοκοΰ κειμένη είς τήν Νοτίαν άκραν 
τής Θεσσαλίας καί άποτελοΰσα τήν μόνην δίοδον πρός 
τήν Φθιώτιδα καί λοιπήν Στερεόν Ελλάδα άποικίσθη 
λίαν ενωρίς. Ή μυθολογία τής άρχαίας Ελλάδος φέρει 
τον Δευκαλίωνα μετά τόν κατακλυσμόν ώς προσαρά- 
ξαντα έπί τής ’Όθρυος (Άπολλοδ. A 7, 2 Ovid. Metam 
I, 260 καί έφ.), δπου έκτισεν τήν Πύρραν έπί τών κλιτύων 
τής ’Ανατολικής ’Όθρυος πρός τήν Βορειοδυτικήν αύ- 
τής πλευράν. Τά έρείπια ταύτης δείκνυνται παρά τήν 
θέσιν ’Αμπέλια τοΰ χωρίου Φιλιαδών.

’Επί δέ τής κατάντικρυ τής Μελιταίας πλευράς τοΰ 
Ναρθακίου ορούς ύψοΰνται έπιβλητικά τά έρείπια έτέ- 
ρας άρχαιοτάτης πόλεως αγνώστου όνόματος μέχρι σή
μερον. Ή λαϊκή παράδοσις πιστεύει δτι ένυπάρχει έντός 
αύτής κεχωσμένον τό χρυσοΰν άρμα τοΰ Άχιλλέως, 
δπερ οί συμπολεμισταί αύτοΰ μετέφεραν μετά τήν άλω-
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σιν τής Τροίας καί τό αφιέρωσαν εις τήν Άκρόπολιν 
ταύτης. Τά επιβλητικά αυτής τείχη κρυπτόμενα σήμερον 
υπό πανύψηλων πρίνων έχουσι ύψος πέντε μέτρων, πλά
τος ύπέρ τά τέσσαρα μέτρα, ή δέ περίμετρος τής δλης 
Άκροπόλεως είναι ύπέρ τά πέντε χιλιόμετρα. Οί λίθοι, 
έξ ών έκτίσθη ή Άκρόπολις αϋτη, άνήκουσι εις κροκαλο
παγή στρώματα, προσομοιάζοντα πρός τό σημερινόν 
γκρός μπετόν - άρμέ, όμοιας φύσεως πρός τούς βράχους 
των Μετεώρων, καί είναι αδύνατον νά άνακαλυφθή πό- 
θεν άνωρύχθησαν καί μετεφέρθησαν έκεΐ, διότι ούδαμοΰ 
τής Επαρχίας Δομοκοΰ καί Φαρσάλων απαντάται τοιοΰ- 
τον κροκαλοπαγές στρώμα. Κατά τούς είδότας είναι 
ό άρχαιότερος συσταθείς έν Θεσσαλία συνοικισμός, τής 
αυτής περίπου περιόδου μέ τόν τής Μαρμάριανης -Ά- 
γιάς.

Ή πόλις αυτή φαίνεται πώς έφθασε εις μεγάληνάκμήν 
κατά τούς παναρχαίους χρόνους, λόγω των μεταλ
λείων χαλκού, τά όποια παρ’ αύτή ύπάρχουσι καί φαί
νονται δτι έχουσι έντατικώτατα παρά των άρχαίων έκ- 
μεταλλευθή. Επίσης άρχαιότατα μεταλλεία χαλκού 
ύπάρχουσι καί παρά τήν Άκρόπολιν τής Μελιταίας καί 
έπί τής σήμερον καλουμένης θέσεως «’Όρνιο» καί «Δια- 
βολόρεμα». Έν τή άρχαία Άκροπόλει τού Ναρθακίου 
ορούς ύπάρχουσι σήμερον ακόμη πληθύς αγγείων τε- 
θραυσμένων καί δύναται ό έπισκέπτης άκόμη νά συλ- 
λέξη τοιαΰτα. Οί δέ τά πέριξ κτήματά των καλλιερ- 
γούντες χωρικοί πολλάκις διά των άροτρων των φέ- 
ρουσι εις τήν έπιφάνειαν ύπερμεγέθεις λίθους ή μαρ- 
μαρίνας πλάκας ένεπιγράφους.

Έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις ή επαρχία Δομο
κοΰ δέν φαίνεται διαδραματίζουσα σπουδαΐον ρόλον, 
αί δέ πόλεις αύτής άλλοτε έτάσσοντο μέ τήν μερίδα των 
’Αθηναίων, άλλοτε μέ τήν των Σπαρτιατών καί κατά τόν 
2ον π. X. αιώνα ήσαν σύμμαχοι τών Αίτωλών. Ό Φίλιπ
πος ό Ε' έπεχείρησεν νά κατακτήση αύτήν, πλήν άπέ- 
τυχεν εις τό τέλος, καί οί Ρωμαίοι διά τού στρατηγού 
Γλαδρίωνος καθυπέταξαν αύτήν ύπό τό άχανές ρωμαϊ
κόν κράτος.

Κατά τούς χρόνους τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, 
ό Δομοκός ήτο σπουδαΐον έμπορικόν κέντρον, καί έδρα 
Μητροπόλεως, κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 
καί μέχρι τής άπελευθερώσεώς του ήτο έδρα Τούρκου 
Πασσά.

Κατά τήν έπανάστασιν τού 1821 δέν φαίνεται νά έλαβε 
μέρος λόγω τής έν αύτή πληθύος τών τουρκικών φρου
ρών καί παρ’ δλας τάς καταβληθείσας προσπαθείας τών 
όπλαρχηγών τής Ρούμελης Δυοβουνιώτη, Πανουργία 
καί Κοντογιάννη, οί όποιοι έφθασαν μέχρι τού χωρίου 
Δερβέν - Φούρκα έπί τών κορυφών τής ’Όθρυος καί 
άπεπειράθησαν τότε νά καταλάβωσι τήν δίοδον Άβδου- 
ραχμάν - ’Αγά, ώστε νά άποκλείσωσι οδτω τήν κάθοδον 
πρός τήν Φθιώτιδα τών στρατευμάτων τού Όμέρ Βρυ- 
ώνη, πλήν άπέτυχον καί ήναγκάσθησαν πιεσθέντες έκ 
τών νώτων ύπό τής φρουράς τής Λαμίας (Ζητουνίου) 
νά έπανεπιστρέψωσι εις Οίτην.

Κατά τήν έπανάστασιν 1877 έπαναστατικά σώματα 
ύπό τήν γενικήν αρχηγίαν τού Δημητρίου Κοκκίνου καί 
τών όπλαρχηγών Στυλ. Περγάνη, Ηγουμένου Μονής 
Άντινίσσης, Κωνστ. Άλαμάνη καί άλλων είσεχώρησαν 
εις τήν Επαρχίαν Δομοκοΰ, έδωσαν σφοδράν μάχην παρά 
τήν θέσιν «Στενά λιθάρια» έξωθι τής κωμοπόλεως Δο
μοκοΰ καί έπολιόρκησαν τήν φρουράν τής πόλεως έντός

Δομοκός: Άπό τήν μάχην τής Περιστέρας τής 5 Μαΐου 1897

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΤΥΧΗ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1697

Δομοκός: Τό Ελληνικόν Πυροβολικόν έν μεγάλη δράσει
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Δομοκός: Μία #ττοψις του παλαιού κα'ι ιστορικού Φρουρίου

\

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1897

Δομοκός: Άπό τήν μάχην παρά τήν θέσιν Δερδέν-Φούρκας

των δύο φρουρίων αύτής, ενώ έτερα αντάρτικά τμήματα 
ύπό τόν Φούνταν κατήρχοντο προς τήν θεσσαλικήν πε
διάδα καί κατέκαιον τό χωρίον Πασσαλή, παρά τήν ση
μερινήν Άγόριανη. "Ετερον τμήμα κατελθόν διά τοΰ 
χειμάρρου Κακάρα εις τάς δυτικάς κλιτύς τοΰ Ναρ- 
θακίου όρους άπεκλείσθη παρά τό χωρίον Βαρδαλή 
καί προετιμήθη ύπό των ανταρτών νά φονευθώσι δλοι ή 
νά παραδοθώσι. ΕΙς μόνον έξ αυτών όνόματι Φούντας 
έκ Μιπεκλέρ - Δομοκοΰ καταγόμενος τραυματισθείς καί 
μή δυνηθείς νά θέση ό ίδιος τέρμα εις τήν ζωήν του 
συνελήφθη ζών καί άνεσκολοπίσθη μετ’ ολίγον ύπό τών 
φανατικών Τούρκων. Τά επαναστατικά ταΰτα γεγονότα 
έν συνδυασμώ πρός τά τής Καρδίτσης καί Τρικκάλων, 
συνετέλεσαν, ώστε καί ή επαρχία Δομοκοΰ μετά τής λοι
πής Θεσσαλίας νά παραχωρηθή διά τής συνθήκης τοΰ Βε
ρολίνου εις τήν Ελλάδα, τών έλληνικών στρατευμά
των είσελθόντων έν αύτή τό φθινόπωρον τοΰ 1881 έτους.

Κατά τόν άτυχή τοΰ 1897 πόλεμον παρά τάς ύπω- 
ρείας τοΰ Δομοκοΰ έδόθη μάχη έκ παρατάξεως τήν 5ην 
Μαΐου 1897, πλήν λόγω τών άνωτέρων εις άριθμόν τουρ
κικών δυνάμεων ήναγκάσθη δ έλληνικός στρατός νά 
ύποχωρήση.

Ή μάχη τοΰ Δομοκοΰ από στρατηγικής σημασίας 
ήτο ή κυριωτέρα τοΰ Ελληνοτουρκικού πολέμου 1897.

τ’. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ I Σ

’Από τοΰ 1923, οπότε έφηρμόσθη ή αγροτική άπο- 
κατάστασις τών άκτημόνων, ήρξατο ή ϊδρυσις εις τά 
άπαλλοτριωθέντα τσιφλίκια, τη ένεργεία τοΰ Γραφείου 
Έποικισμοΰ Λαμίας, συνεταιρισμών άποκαταστάσεως 
άκτημόνων καλλιεργητών, σήμερον δέ είναι έν ένεργεία 
έν τη επαρχία Δομοκοΰ δεκατέσσαρες τοιοΰτοι λίαν εύ- 
δοκίμως έργαζόμενοι. Επίσης βάσει τοΰ άπό 11η Ιου
λίου 1923 Νομοθ. Διατάγματος «περί ίδρύσεως άναγκα- 
στικών συνεταιρισμών κοινής διαχειρίσεως καί χορτο
νομής» ίδρύθησαν τοιοΰτοι συνεταιρισμοί εις τά χωρία 
Βαρδαλή, Πουρνάρ, Μακρολείδαδον, Χιλιαδοΰ, Άγό
ριανη. Μεγάλην όμως έκτασιν έλαδε ή σύστασις άνά τήν 
έπαρχίαν τών Γεωργικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών, 
πρός έξυπηρέτησιν τής αγροτικής πίστέως, ιδίως δέ μετά 
τήν ϊδρυσιν τής ’Αγροτικής Τραπέζης. Εις δλα τά χωρία 
έχουσι ίδρυθή τοιοΰτοι συνεταιρισμοί λίαν εύδοκίμως 
λειτουργοΰντες.

’Επίσης μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους ήρξατο 
παρατηρουμένη ζωηρά έμπορική κίνησις καί ιδίως μετά 
τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, όπότε ήρξατο ή μέν πό
λις τοΰ Δομοκοΰ άναπτυσσομένη πρός τό άνατολικόν αύ- 
τής μέρος, νέοι δέ συνοικισμοί ώς οί τής Νέας Μάκρε- 
σης, τοΰ Νέου Μοναστηριού καί τοΰ Πολυδενδρίου έκτί- 
σθησαν.

Η'. ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

α) Τ. Δήμος θαυμακών

Δ ο μ ο κ ό ς : Είναι πρωτεύουσα τής όμωνύμου έπαρ- 
χίας καί τής κοινότητος ώς καί τοΰ τέως Δήμου Θαυ
μακών έχων περί τάς 2.000 κατοίκους. Είναι έκτισμένος 
έπί ύψώματος δψους 600 μέτρων βορείως τής ’Όθρυος 
καί δεσπόζει ολοκλήρου τής θεσσαλικής πεδιάδος. Άπό 
τών Βυζαντινών χρόνων καί μέχρι τοΰ 1908 ήτο έδρα 
μητροπόλεως. ’Έχει αρκετά άνεπτυγμένην έμπορικήν 
κίνησιν, διότι έξ αυτής έφοδιάζεται άπασα ή έπαρχία
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καί μέρος τής έπαρχίας Φαρσάλων ώς καί ή Γούρα του 
'Αλμυρού. Παράγει έπίσης δημητριακά, όσπρια καί στα- 
φυλάς, έχει δέ καί κτηνοτροφίαν άνεπτυγμένην. "Εχει 
πλήρες πεντατάξιον δημοτικόν Σχολεΐον μέ 280 μαθη- 
τάς καί ήμιγυμνάσιον, έν ώ φοιτώσι περί τούς 60 μα- 
θητάς, άμφότερα έστεγασμένα εις νεώτατα κτίρια κτι- 
σθέντα δαπάναις τοΰ δημοσίου. "Εχει Τηλεγραφεΐ- 
ον, Τηλεφωνικόν Κέντρον, Δημόσιον ταμεΐον καί Οι
κονομικήν Εφορίαν, Ύποδιοίκησιν Χωροφυλακής, Δα- 
σονομεΐον, Γεωργικόν Γραφεΐον, Είρηνοδικεΐον καί Συμ
βολαιογραφείων. "Εχει έπίσης ’Ιατρικόν σύλλογον, ’Εμ
πορικόν σύλλογον, ‘Ένωσιν έπαγγελματιών, 'Ένωσιν 
παλαιών πολεμιστών, "Ενωσιν πολυτέκνων, Κυνηγετικόν 
σύλλογον καί Γεωργικόν πιστωτικόν συνεταιρισμόν. ’Α
πέχει δέ τής μεν πόλεως Λαμίας περί τά 36 χιλιόμετρα, 
τών δέ Φαρσάλων 32.

Ή πόλις Δομοκοΰ είναι άρχαιοτάτη άναφερομένη υπό 
τό όνομα θαυμακοί παρά τοΰ Όμηρου έν Ίλιάδι, ώς 
άνήκουσα εις την έπικράτειαν τοΰ Φιλοκτήτου' τά τείχη 
αυτής σωζόμενα κατά τήν δυτικήν πλευράν τής Άκρο- 
πόλεως μαρτυροΰσι τήν πελασγικήν αυτών προέλευσιν 
καί κατασκευήν, άλλά παράλληλα αύτών διακρίνονται 
καί έτερα τής Ελληνιστικής περιόδου. Φύσει όχυρωίτάτη 
θέσις διά τών τειχών, άτινα πέριξ τής Άκροπόλεως ώκο- 
δομήθησαν, είχε καταστή απρόσβλητος, ώστε νά δεσπόζη 
τών περιφήμων στενών τής Κοίλης, τής μόνης διαβά- 
σεως τών έκ τής πεδιάδος τής Θεσσαλίας άνερχομένων 
καί προς Φθιώτιδα πορευομένων.

Ό "Αγγλος περιηγητής Λήκ περιοδεύσας κατά τά 
έτη 1806- 1808 τήν βόρειον Ελλάδα, αναγράφει τά εξής 
διό τήν πόλιν Δομοκοΰ (τόμ. 1, σελίς 4587.)—«θαυμα
κοί: πόλις τής Φθιώτιδος έν Θεσσαλία κειμένη έπί τοΰ 
στενοΰ τοΰ καλουμένου «Κοίλη» τής όδοΰ τής άγούσης 
άπό Λαμίαν προς τήν θεσσαλικήν πεδιάδα. Εις αύτό τό 
μέρος ό οδοιπόρος, άφοΰ περάση όρη καί κοιλάδας, έρ
χεται αίφνιδίως προ μιας αναπεπταμένης πεδιάδος, όμοι- 
αζούσης προς ανοικτόν πέλαγος. ’Από τον θαυμασμόν, 
τόν όποιον αισθάνεται ό οδοιπόρος ύποτίθεται ότι ή πό
λις έλαβε τό όνομά της».

Κατά τούς χρόνους τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων 
έχρησίμευσε ώς σπουδαιότατον στρατιωτικόν κέντρον, 
ή δέ περιφέρεια τής Μητροπόλεως θαυμακών ήτο αρ
κετά εκτεταμένη, έφημίζετο δέ ή Μητρόπολις αύτής αφι
ερωμένη εις τήν μνήμην τών άγιων ’Αποστόλων ώς μία 
τών μεγαλυτέρων καί λαμπροτέρων έκκλησιών τής Νο
τίου Ελλάδος, ώς μνημονεύει ό ιστορικός ' Ζωναράς.

Μετά τήν ύπό τών Τούρκων κατάληψιν τής Θεσσαλίας 
ήδρευε έν αύτή σημαντικωτάτη δύναμις τουρκικοΰ στρα
τού ύπό άνώτερον τοΰρκον αξιωματικόν (Μιραλάϊ). Κα- 
τεσκευάσθησαν δέ έν αύτή κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αί- 
ώνος καί δύο νέα ισχυρότατα φρούρια.

’Εκ τών άρχαίων λειψάνων, άτινα ανευρίσκει τις έν 
Δομοκώ, καταφαίνεται άδιαφιλονικήτως ότι οδτος είναι 
έκτισμένος έπί τής αρχαίας πόλεως θαυμακών. Μέχρι 
τοΰ 1900 έσώζετο προς τήν Νοτιανατολικήν πλευράν τής 
Άκροπόλεως καί ακριβώς υπερΟεν τής σήμερον έκτι- 
σμένης οικίας Σωτηρίου Μπάχια καί κάτωθι άποτομω- 
τάτου βράχου ύψους 50 περίπου μέτρων αρχαίος βωμός 
αφιερωμένος εις τήν λατρείαν τοΰ θεοΰ τοΰ 'Άδου Πλού- 
τωνος, παρ’ αύτώ δέ ένυπόγραφος πλάξ. Ταΰτα πι- 
θανώτατα κατεχώσθησαν ύπό τούς σωρούς τοΰ κατε- 
δαφισθέντος φρουρίου. Εις τό προαύλιον δέ του ήμιγυ-

Δομοκός: Μία ώραία καί γραφική άποψις τής κωμοπόλεως

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1897

Δομοκός: Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος παρακολουθών τήν μάχην

— 407 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:53 EEST - 34.211.113.242



Δαμοκός: Τό συγχρονισμένον ήμιγυμνάσιον τής κωμοπόλεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΩΡΑΙΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Δαμοκός: Μία γραφίκωτάτη κάτοψις τής ώραίας κωμοπόλεως

μνασίου συνεκεντρώθησαν πρό τίνος μερικαί ένεπίγρα- 
φοι -κλάκες άνευρεθεΐσαι είς την άρχαίαν αγοράν αύτοΰ.

Ή τοπογραφική θέσις τής κόλεως Δομοκοΰ έκτισμένου 
πέριξ του κωνοειδούς βράχου τής Άκρο-κόλεως κοινώς 
«Κάστρο», οί άπορρώγες βράχοι τοΰ όκοίου προς δλας 
τάς πλευράς πλήν τής Νοτίας καθιστώσι τελείως απρόσ
βλητον, έχοντες κάθετον ϋψος υπέρ τά 100 μέτρα καί 
έκτεινόμενοι επί των κλιτύων του Κορακολίθου είναι 
άπό θεαματικής άπόψεως περιφημοτάτη.

Σήμερον άπό τά παλαιά μνημεία δέν σώζονται σχε
δόν τίποτε’ μερικά άπομεινάρια του Πελασγικού τεί
χους είς τήν δυτικήν πλευράν τοΰ φρουρίου καί παρά τον 
ιερόν ναόν τής άγιας Παρασκευής καί αί τρεις τέσσα- 
ρες ενεπίγραφοι πλάκες, δπου άναφέραμεν. Ό "Αγγλος 
περιηγητής Λήκ, δπου έπέρασε άπό τόν Δομοκόν κατάτό 
1806 στο βιβλίο του «τά ταξείδιά μου είς τήν βόρειον Ελ
λάδα» μνημονεύει δτι έδιάδασε δέκα όκτώ ψηφίσματα 
τής άρχαίας πόλεως. Κατά τό 1873 μάλιστα οί "Ελληνες 
κάτοικοι τοΰ Δομοκοΰ έπιθυμοΰντες νά έπανοικοδομή- 
σωσι τήν καταστραφεΐσαν εκκλησίαν των τήν τιμωμένην 
έπ’ όνόματι τής άγιας Παρασκευής, κατέστρεψαν θαυ- 
μάσιον άρχαΐον κτίσμα, κείμενον είς τήν δορείαν πλευ
ράν τής πόλεως καί τά μάρμαρα αύτοΰ ένετοίχισαν είς 
τόν ναόν.

Άπό τά επί τουρκοκρατίας κτίρια σώζονται διατη
ρούμενα άρκετά καλώς, ή οικία τοΰ Δελήτσικα κτισμένη 
έπί τής άνατολικής πλευράς τοΰ φρουρίου καί κάτωθι 
άκριδώς αύτοΰ. Είναι μεγάλη διώροφος οικία όμοιά- 
ζουσα έν πολλοϊς ώς στρατών, εχουσα ευρύχωρα δω
μάτια καί είναι χωρισμένη είς τέσσαρας κατοικίας. 
Επίσης σώζεται παρά τήν συνοικίαν Χαμάμ, ό πύργος 
Δόντα, τριώροφον κτίριον χρησιμεΰον μάλλον ώς κατα- 
φύγιον έν καιρώ πολέμου. "Υπερθεν τής συνοικίας Χα
μάμ ύπάρχει τουρκικός Στρατών, μετασχηματισθείς ήδη 
είς οικίαν, παρά δέ τήν συνοικίαν Κοτρώνι σώζονται τά 
έρείπια άνεμομύλου, δι’ οδ ήλεθον τά σιτηρά των έπί 
τουρκοκρατίας.

Έπί τής βορειοδυτικής άκρας τοΰ φρουρίου καί έπί 
βράχου τελείως καθέτου είναι έκτισμένη ή Μητρόπο- 
λις τής πόλεως Δομοκοΰ, άφιερωμένη είς τήν πολιοΰχον 
τής πόλεως Αγίαν Παρασκευήν, εχουσα τό σχήμα με
γάλης βασιλικής, καλώς έσωτερικώς κεκοσμημένης δι’ 
άρίστης τέχνης αγίων εικόνων καί έξωτερικώς θαυμα- 
σίως έξωραϊσμένης, ώστε νά κινή τόν θαυμασμόν τών 
έπισκεπτών.

Έτέρα έκκλησία κεΐται είς τήν Νοτίαν πλευράν τοΰ 
φρουρίου τιμωμένη έπ’όνόματι τοΰΆγ. Γεωργίου, έχουσα 
σχέδιον Βυζαντινοΰ ρυθμοΰ, καί άλλη τιμωμένη έπ’ όνό- 
ματι τοΰ Άγιου Αίμιλιανοΰ είναι είς τήν βορείαν πλευ
ράν τής πόλεως, προορίζεται δέ ώς ναός νεκροταφείου. 
Έπί δέ τής κορυφής τοΰ Κορακολίθου είναι ή έκκλη
σία τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ.

Είς τήν άνατολικήν πλευράν τής πόλεως καί όλίγον 
άνωθι τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου ύπάρχει ή δεξαμενή τοΰ 
ύδραγωγείου τής πόλεως, έξ οδ αυτή υδρεύεται, τοΰ 
υδατος άναδρύοντος έκ τής βόρειας κλιτύος τοΰ Κορα
κολίθου. 'Έτεραι πηγαί είσίν αί παρά τήν συνοικίαν 
Χαμάμ καί συνοικίαν Κιόσκι Κρήναι έχουσαι ϋδωρ διαυ- 
γέστατον καί κατά τό θέρος ψυχρότατον, ώστε νά προ- 
τιμώνται παρά τών κατοίκων προς πόσιν. ’Ολίγον κά
τωθι τής κρήνης Κιόσκι είσίν έτεραι πηγαί ή τοΰ Βοϊ- 
δόντα, πλατάνου καί τρία δένδρα χρησιμεύουσαι προς
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ποτισμόν των αύτόθι ύπαρχόντων κήπων. Εις τήν άνα- 
τολικήν πλευράν καί άπέχοντα τής πόλεως περί τό χιλιό- 
μετρον ύπάρχουσι ετερα πηγαία ΰδατα έπί τής άμα- 
ξιτής όδοΰ Λαμίας - Λαρίσης, γνωστά ϋπό τό όνομα 
«Μάτι», πρός τήν βορειοανατολικήν δε πλευράν καί έπί 
τής στενωπού κοίλης πρός τήν θεοσαλικήν πεδιάδα με
γάλη πηγή γνωστή ϋπό τό όνομα Κάτω Μάτι ή ποτάμι, 
άναδρύουσα ικανήν ποσότητα ΰδατος, έξ οδ κινούνται 
περί τούς δέκα υδρόμυλοι, κείμενοι κλιμακηδόν' κάτωθεν 
αύτοΰ όλίγον κατωτέρω των ύδρομύλων διά του ΰδατος 
τούτου ποτίζουσι τά περιβόλια καί μποστάνια των οί 
κάτοικοι τοΰ Κάτω Δομοκοΰ, καί μέρος των ύδάτων τού
των διοχετεύεται είς τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Δο
μοκοΰ πρός ΰδρευσιν των άτμομηχανών των Κρατικών 
σιδηροδρόμων.

Έπί τής κορυφής τοΰ ύπεράνω τής πόλεως ύψώματος 
ύπάρχουσι τά ερείπια τουρκικού φρουρίου κτισθέντος 
κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος, πλησίον δέ αύτοΰ 
άπύθμενον φρέαρ όνομαζόμενον έπιχωρίως «Κουδονιστό 
πηγάδι» καί όπερ μάλλον είναι κρατήρ έσβεσμένου ηφαι
στείου' τοιαύτη άπύθμενος όπή ύπάρχει καί είς τούς 
παρά τήν άνατολικήν πλευράν τής πόλεως κειμένους λό
φους, φέροντας τήν ονομασίαν κρητήρια, όπερ είναι 
παραφθορά τοΰ όνόματος Κρατήρια μάλλον, παρά ότι 
έχρησίμευσαν ώς τόπος κριτηρίου - δικαστηρίου ώς πολ
λοί δοξάζουσι. Έπί τής κορυφής ενός των' λόφων τού
των, τοΰ πρός τήν άμαξιτήν οδόν Λαμίας - Λαρίσης πρό 
έτους κατά τήν γενομένην άνόρυξιν λίθων πρός σκυ- 
ρόστρωσιν τής άμαξιτής όδοΰ άνευρέθη ύπό των εργα
τών πήλινον δοχεΐον πλήρες άρχαίων νομισμάτων τών 
πόλεων Λαρίσης, Θηβών, Συρακουσών καί άλλων. Φαί
νεται ότι ταΰτα άπεκρύβησαν ύπό άξιωματούχου ρω 
μαίου κατά τήν έν έτει 191 π. X. πολιορκίαν τής πόλεως 
ύπό τοΰ ύπάτου Γλαβρίωνος. Πάντα τά νομίσμοιτα ταΰτα 
άνηρπάγησαν παρά τών εργατών καί έξηφανίσθησαν χω
ρίς ούδέ έν νόμισ'μα νά παραδοθή είς τήν άρχαιολογικήν 
ύπηρεσίαν.

Κάτωθι τής βόρειας πλευράς τοΰ φρουρίου έκτείνεται 
κατάφυτος κοιλάς καλούμενη Φόρος, έν ή οί άμπελώνες 
τής πόλεως, παράγοντες ωραίας σταφυλάς καί έξαί- 
ρετον οίνον.

Μετά τήν κοιλάδα Φόρος καί είς τούς πρόποδας άκρι- 
βώς τοΰ ύψώματος κεΐται τό χωρίον Κάτω Δομοκός 
(Σκάρμιτσα) έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής" παρ’ 
αύτό είναι ό Σταθμός Θαυμακοΰ, δι” οΰ συγκοινωνεί ή 
πόλις Δομοκοΰ. Παράγει άφθονα δημητριακά, όσπρια 
καί Ιδίως περίφημα πεπόνια, άτινα ποτίζει διά τών ύδά
των τής πόλεως Μάτι - Δομοκοΰ. Μετ’ αύτό καί έν συνε
χεία παρά τούς πρόποδας είναι τό χωρίον Βελισσιώτες, 
όπερ ήτο άλλοτε ιδιοκτησία τοΰ υίοΰ τοΰ Άλή Πασσά 
τών ’ I ωαννίνων Βελή καί παρ’ αύτοΰ έλαβε τό όνομα.

Άκολουθοΰντες τήν παρά τάς ύπωρείας πορείαν πρός 
δυσμάς άπαντώμεν άφθονίαν πηγαίων ύδάτων γνωστών 
ύπό τό όνομα Άγοργιαννίτικο Μάτι, καί άτινα πρότερον 
κατέκλυζον μεγίστην έκτασιν καλλιεργησίμων γαιών, 
άλλά κατόπιν τής γενομένης διευθετήσεως τής κοίτης 
τών ύδάτων πρός τόν χείμαρρον Κακκάρας άπεστραγ- 
γίσθη ή πέριξ έκτασις καί παρεδόθη1 είς τήν καλλιέρ
γειαν. Παρά τήν θέσιν ταύτην έφονεύθη ό είς τό σώμα 
τών Γαριβαλδινών ύπηρετών καί κατά τών Τούρκων μα- 
χόμενος κατά τόν πόλεμον 1897 ’Ιταλός, βουλευτής 
Φράττι.

Δομοκός: "Αποψις τής ώραίας έκκλησούλας Προφήτης Ήλίας

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Δομοκός: Κυριακάτικη συγκέντρωσις χωρικών είς τήν άγοράν
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Δομοκός: Ζωηρά κίνησις κατά τήν έδδομαδιαίοιν άγοράν

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡ. ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ

Δομοκός: Χωρικαί παρακολουθοΰααι τήν έδδσμαδιαίοτν άγοράν

’Ολίγον μετά ταΟτα κεΐται τό χωρίον Κάτω Άγόρ- 
γιανη, συνοικισθέν μετά τό 1881, πλησίον τοΟ καταστρα- 
φέντος κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1877 τουρκικού χωρίου 
Πασιαλή. ’Έχει ωραίας οικοδομάς και εύθείας οδούς. 
’Έξωθι αότοΟ πρός δυσμάς καί εις άπόστασιν χιλιομέ
τρου ύπάρχουσι ανεκμετάλλευτοι πηγαί ιαματικών λου
τρών, καί τά μέν καλούμενα Ψωροθέρμα είσίν μοναδικά 
διά τήν θεραπείαν τών δερματικών νοσημάτων κατά πολύ 
ανώτερα τών τής Υπάτης, τά δέ παρά τό ρεύμα διά 
τήν θεραπείαν τών ρευματικών παθήσεων.

Παρ’ αυτά κεϊται τό χωρίον Γαδράκια, τέως Μασλή, 
νέον καί αύτό χωρίον κτισθέν παρά διαφόρων κατοίκων 
μετοικησάντων έκ τής περιφέρειας Φθιώτιδος.

Υπέρ τήν κάτω Άγόργιανην εύρίσκεται τό χωρίον 
’ Ανω Άγόργιανη, έκ τών κατοίκων τοΰ όποιου έν πολ- 
λοΐς άποικίσθη ή Κάτω Άγόργιανη καί δπερ εύρίσκε- 
ται πλησίον τοΰ χωρίου Τσέρνη. Τό χωρίον τοΰτο κατε- 
στράφη πρό έκατονταετίας περίπου.

’Επί τής πεδιάδος είσίν τά χωρία Σόφιάς, πρώην 
Τσουφλάρ καί Νέον Μοναστήριον. Τό μέν πρώτον ήτο 
τσιφλίκιον τοΰ Ίω. Ζωγράφου καί άπηλλοτριώθη κατά 
τό 1923, κατοικεΐται ύπό γηγενών, τό δέ έτερον είναι 
χωρίον νέόν, συνοικισθέν παρά προσφύγων έκ Βουλγα
ρίας κατά τό 1927. Παρ’ αύτώ κεΐνται τά έρείπια τών 
χωρίων Τσόμπα καί Μπεκιρλέρ. ’Απέναντι τοΰ Νέου 
Μοναστηριού καί έπί υψώματος παρά τήν άμαξιτήν οδόν 
κεΐνται τά έρείπια τής αρχαίας πόλεως Πρόερνα, γνω
στά ύπό τήν όνομασίαν «Γυναικόκαστρο» καί ής τά 
τείχη φαίνονται μακρόθεν' παρ’ αύτήν καί κάτωθι τής 
άμαξιτής όδοΰ υπάρχει ύψωμα, οδ ή κορυφή είναι τε
λείως έπίπεδος καί καλείται Ταψίκιοϊ καί ύφ’ δ λέγε
ται έχει καταχωσθή άρχαιοτάτη έκκλησία, συνεπεία 
βυθίσεως τοΰ έδάφους.

Περί ώραν πορείας έντεΰθεν καί ύπό τάς ύπωρείας 
τοΰ Ναρθακίου όρους συναντάται τό χωρίον Βαρδαλή, 
παρ’αυτό τό χωρίον Άγραπιδιά, τέως Γιακαρόμπα, καί 
έπί τής άντιπέραν όχθης τοΰ χειμάρρου Κακκάρα τό 
χωρίον Πουρνάρ. Είς τό κέντρον τής πεδιάδος καί πλη
σίον τοΰ πετρώδους λόφου «Πετρομαγοΰλα» εύρίσκεται 
ό Σιδ. Σταθμός Δομοκοΰ καί παρ’ αύτόν σκυρωρυ- 
χεΐον τών Σ.Ε.Κ. τροφοδοτούν διά τών σκύρων αύτοΰ 
άπασαν τήν από Λιανοκλαδίου μέχρι Τεμπών σιδηρο
δρομικήν γραμμήν. Είς τό μέσον τών χωρίων Πουρνάρ- 
Άγραπιδιάς καί πέραν τοΰ χειμάρρου Κακκάρα εύρί- 
σκονται τά έρείπια τοΰ χωρίου Κοσλόμπα, κατοικου- 
μένου άλλοτε άμιγώς ύπό Τούρκων Κονιάρων καί νΰν· 
περιελθόντος είς κυριότητα τών κατοίκων τοΰ χωρίου 
Πουρνάρ.

Έπί τών κλιτύων τοΰ Ναρθακίου όρους είσίν τά χω
ρία Πετρωτόν, τέως Τσατμά, καί ’Αχλαδιά, τέως Κα- 
ρατζάλι, έξ ών τό πρώτον μάλλον πτηνοτροφικόν.

Έντεΰθεν τής κοιλάδος Κακκάρας, έπί τών ύψωμά- 
των, είσίν τά χωρία Γερακλή, Βουζί, ό συνοικισμός Τσι- 
φλικάκι, καί μετ’ αύτήν τό χωρίον Λεύκα.

β) Τ. Δήμος Ξυνιάδος

Έκκινών τις έκ Δομοκοΰ καί εύθύς μετά τήν θέσιν 
«Μάτι», άφίνων τήν αμαξιτήν δδόν Δομοκοΰ—Λαμίας καί 
ακολουθών ύπάρχουσαν ήμιονικήν οδόν πρός δυσμάς, 
μετά ώρας περίπου πορείαν συναντά τό χωρίον Όμ- 
βριακη έπι των ύπωρειων τοΰ ύψώματος Ξηροδοΰνι. Τό 
χωρίον Όμδριακή είναι πρωτεύουσα τής ομωνύμου κοι-
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νότητος καί τοΰ τέως Δήμου Ξυνιάδος. "Εχει πληθυ
σμόν 1.200 κατοίκων. Οί πλεΐστοι των κατοίκων άσχο- 
λοΰνται περί την γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, την αλιείαν 
εις την παρακειμένην λίμνην Ξυνιάδα, ή εργάζονται εις 
τό ώραν άπέχον αυτής μεταλλεΐον χρωμίτου.

"Εχει τριτάξιον δημοτικόν σχολεϊον έστεγασμένον 
εις νεωστί κατασκευασθέν κτίριον, αστυνομικόν σταθμόν, 
φαρμακεΐον καί δύο ιατρούς. Πρό τίνος δε έγένετο 
καί έδρα τοΰ μεταβατικού Ειρηνοδικείου διά την έκδί- 
κασιν των υποθέσεων τής περιφέρειας Ξυνιάδος. Επίσης 
καθ’ έκάστην Κυριακήν τελείται καί εβδομαδιαία άγορά. 
’Έχει σύλλογον άλιέων, σύλλογον ιχθυοπωλών καί προο
δευτικόν μορφωτικόν σύλλογον νέων Όμβριακής.

'Υπό τό χωρίον Όμβριακή κεΐται ή λίμνη Ξυνιάς, 
καταλαμβάνουσα έκτασιν 35 χιλιάδων στρεμμάτων καί 
τρέφουσα άρίστους ίχθΰς, πέριξ δέ τής λίμνης εισίν τά 
χωρία Παναγιά, Περιβόλιον, τέως Δαουκλή, "Αγιος 
Στέφανος, τέως Νεζερός, Κορομηλιά, Ξυνία, τέως Δαου- 
κλής, "Αγιος Γεώργιος καί Νέα Μάκρεσι, άτινα άπε- 
τέλουν τον τέως Δήμον Ξυνιάδος. Προς τήν νοτίαν δέ 
πλευράν τής λίμνης έπί νησιδος κεΐνται τά ερείπια τής 
αρχαίας πόλεως Ξυνιάς, ής διάφορα αρχαιολογικά ευ
ρήματα πρό τριακονταετίας μετεφέρθησαν εις τό Μου- 
σεΐον 'ΑλμυροΟ.

γ) Τ. Δήμος Μελιταίας

"Υπερθεν τής άμαξιτής όδοΰ Δομοκοΰ Λαμίας καί 
έπί τής ’Όρθρυος κεΐται τό χωρίον Παλαμά. "Ητο άλ
λοτε πολυπληθές χωρίον καί οί κάτοικοι αύτοΰ έπί 
Τουρκοκρατίας μετώκησαν εις τήν πεδιάδα τής Καρ- 
δίτσης καί συνώκισαν τό νυν καλούμενον Μεγάλο Πα
λαμά, τότε δέ Ρούμ Παλαμά. ’Έχει άφθονα κρύα πη
γαία ϋδατα καί πέριξ αύτοΰ σώζονται ερείπια πα
λαιών κτισμάτων. Ύψηλότερον αύτοΰ καί προς τήν νο
τίαν πλευράν τής ’Όρθρυος εύρίσκεται ή περίφημος 
μονή τής Άντινίσσης, έκτισμένη έπί θαυμασίας θέσεως 
μέ άφθονον πηγαϊον ΰδωρ. Κατά τήν αρχαιότητα εις 
τήν θέσιν ταύτην ήτο βωμός τής Δρομαίας Άρτέμιδος, 
ής σώζονται έντειχισμένοι εις τήν δυτικήν πλευράν τής 
μονής λαξευμένοι οί μαστοί αύτής έπί λίθου. Ε’ίς τινα 
τών κιόνων τών παραθύρων υπάρχει έντειχισμένη πλάξ 
ένεπίγραφος έκ τής αρχαίας πόλεως Άντίνης, μή δυ- 
ναμένη όμως νά άναγνωσθή, λόγω τής ένσφηνώσεώς 
της πρός τό έσωτερικόν τοΰ τοίχου τής Μονής. ’Έξωθι 
τής μονής καί κάτωθι γιγαντιαίων βράχων σώζονται 
ό:κόμη απολιθώματα οστών ζώων έκ τών κατά τήν αρ
χαιότητα προσφερομένων εις θυσίαν πρός τήν θεάν.

Μετά τό χωρίον Παλαμά καί έπί τών κλιτύων τής 
’Όρθρυος συναντάται τό χωρίον Μακρολείβαδον, τέως 
Δραμάλα καί ή Μελιταία, τέως Άβαρίτσα.

Παρ’ άμφότερα τά χωρία ταΰτα Μελιταίας καί Μα- 
κρολειβάδου ΰπάρχουσιν αρχαία μεταλλεία χαλκοΰ, σώ
ζονται δέ καί μέχρι σήμερον αί παρ’ αΰτώ γενόμεναι 
έγκαταστάσεις άνορύξεως τοΰ μετάλλου καί έκκαμι- 
νεύσεως αύτοΰ, καί πιθανώτατα νά συνετέλεσαν τά μέ
γιστα ταΰτα εις τήν πρόοδον καί ευημερίαν τής άρχαίας 
Μελιταίας.

Έντεΰθεν τοΰ Μακρολειβάδου υπάρχει έτερος θερι
νός συνοικισμός βλαχοποιμένων ύπό τό όνομα Άγκα- 
θίτσα, παρ’ αύτώ δέ υπάρχει πηγή περίφημος διά τήν 
ψυχρότητα τοΰ ϋδατος. Εύρίσκονται δέ οί συνοικισμοί 
οδτοι εις ΰψος 1100 μέτρων.

Δομοκός: Χωρικοί μεταφέροντες έμπορεόματα διά τήν αγοράν

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΓΓΟΡ. ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΖΩΗΝ

Δοαοκός: Χωρικοί συναλλασσόμενοι κατά τήν έδδομ. αγοράν
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
’Εγεννήθη έν Κάτω Δομοκώ του Νομοΰ Φθιωτιδοφωκίδος τό έτος 1887. 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς, έσπούδασε Φιλολογ ίαν εις τό έν Άθή- 
ναις Εθνικόν καί Καποδιστριοοκόν Πανεπιστήμιον καί ύπηρετεΐ ώς 
Καθηγητής εις τήν έν Άθήναις 'Πρότυπον Βαρθάχειον Σχολήν. Τυγχάνει 
έκ των πρώτων μελών τής ‘Ιστορικής καί Λαογραψικής Εταιρείας των 
θεσσαλών καί έκ των ελεγκτών αυτής, παρέχων πλείστας υπηρεσίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΤΤΙ
Ιταλός δημοσιογράφος καί 
πολιτικός, γεννηθείς τώ 
1849. Κατά τόν πόλεμον 
του 1897 προσήλθεν εις τό 
σώιμοί των Γαριβαλδινών 
ώή άξιωματικός καί έφο- 
νεύθη ήρωϊκώς μαχόμενος 
έν τή μάχη τοΰ Δομοκοΰ. 
Τό ονομά του έδόθη εις 
μίαν των όδών τών’Αθηνών.

ΓΕΩΡ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
’Αξιωματικός τοϋ 'Ελληνι
κού στρατού. Μετέσχε τοΰ 
πολέμου τοΰ έτους 1897, 
έπέδειξε θάρρος καί άν- 
δρείαν άπαράμιλλον καθ’ 
ΰλην τήν οιάρκειαν των 
στρατιωτικών έπιχειρή- 
σεων μέχρι τής μάχης Δο
μοκοΰ καθ’ ήν άγωνιζόμε- 
νος έφονεύθη ιήρωϊκώτατα.

ΑΝΤ. ΣΤΑΘΟΤΤΟΥΛΟΣ
"Ελλην άξ/τικός, ό όποιος 
έλαβε μέρος εις τόν πόλε
μον τοΰ 1897. Κατά τήν 
μάχην τοΰ Δομοκοΰ έπί κε
φαλής τών άνδρών του μα
χόμενος ήρωϊκώτατα όπως 
ύποστηρίξη τήν ύποχώρη- 
σιν τών 'Ελληνικών στρατ. 
έφονεόθη έν τή έκπλη- 
ρωσει τοΰ καθή κοντός του.

Εις την αυτήν σειράν έπί τών ύπωρειών τής ”0ρ- 
θρυος, άλλά μετά τόν Ένιπέα ποταμόν, κεΐται τό χω- 
ρίον Φιλιαδών, παρ’ ώ τά έρείπια τής αρχαίας πόλεως 
Πύρρας, λαβούσης τό όνομα έκ τής συζύγου του Δευ
καλίωνος Πύρρας, καί έν ή μυθολογείται ότι υπάρχει 
ό τάφος τοΰ υίοΰ αυτών "Ελληνος, καί άνωθι τοΰ χω
ρίου τούτου τό χωρίον Νεοχώριον, οδτινος οί κάτοικοι 
άσχολοΰνται άποκλειστικώς μέ τήν κτηνοτροφίαν καί 
υλοτομίαν.

Είς τήν κοινότητα Φιλιαδώνος ανήκει καί δ συνοικι
σμός Σχισμάδος, τέως Καραχαοάν.

Παρά τό έκτεινόμενον ομαλόν πεδίον, ύπό τάς ύπω- 
ρείας τής "Ορθρυος καί καλυπτόμενον ύπό πυκνών θά
μνων, εύρίσκονται τά χωρία Καρυαί, τέως Άλήφακα, 
καί Πολυδένδρι, τέως Δραχανί.

Αί Καρυαί συνοικίσθησαν κυρίως κατά τό 1908 έκ 
προσφύγων τοΰ Καδακλή τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας 
καί έκ κατοίκων τής περιφερείας Σπερχειάδος.

Τό δε χωρίον Πολυδένδρι, τέως Δραχανί, άπηρτίσθη 
έκ κατοίκων τής περιφερείας Φθιώτιδος κατά τό έτος 
1916-1920.

Εις τήν αντίπεραν όχθην του Ένιπέως κεΐται τό χω- 
ρίαν Μαντασιά, όνομαστόν διά τόν έξαίρετον καπνόν 
του, παρ’ αύτώ δε καί έπί τής έντεΰθεν όχθης τοΰ Ένι
πέως έκειτο τό παλαιόν χωρίον Άϊδομονιλή, κατοικού- 
μενον καθαρώς ύπό Τούρκων Κονιάρων καί καταστρα- 
φέν μετά τήν άναχώρησιν αότών είς Μικράν ’Ασίαν, 
λόγω τής καταλήψεως ύπό τών Ελλήνων τής έπαρ- 
χίας Δομοκοΰ.

ΠΙΝΑΞ Α'.
Έμφαίνων τούς έκ τής ’Επαρχίας Δομοκοΰ διατελέσαντας 

βουλευτάς άπό τοΰ έτους 1881 καί έντεΰθεν.

1) Ζαρίμπας Πολύμερος, θ'. 1881, IΔ'.1895.
2) Στεριάδης Χριστόδουλος, θ'. 1881, IΔ'. 1895.
3) Δημολούλιας Σ., 1'. 1885.
4) Σακελλαριάδης Άθ., I'. 1885.
5) Ζαρίμπας Πούλιος, I'. 1885.
6) Οίκονομίδης ’Αντώνιος, ΙΓ'.1892.
7) Φωτιάδης Μιχαήλ, IΤ'. 1892, ΙΕ'. 1896, ΣΤ'. 1902,

ΙΗ',1906, Βα.άναθ. 1910, Ιθ'. 1912.
8) Μαλαμίδης Εύστ., Δ'.ΈΘν. 1923, Α',1926, Β',1928.
9) Παναγιούλας Χρίστος, Δ'. 1923, Σ'.’Εθν. 1935.

10) Κουτσουμπλής Δημήτριος, ΙΑ'. 1887.
11) Μανωλόπουλος Δημήτριος, Α'.άναθ. 1910.

ΠΙΝΑΞ Β'.
Έμφαίνων τούς διατελέσαντας Δημάρχους τοΰ τέως 

Δήμου τής ’Επαρχίας Δομοκοΰ:

α') Τέως Δήμου θαυμακών 

1) Καλιαμπάκας θωμάς, 2) Οίκονομίδης ’Αντώνιος,
3) Γρηγορίου Θεόδωρος, 4) Καρατζάς Κωνσταντίνος,
5) Ζαρίμπας Χαρίλαος.

β) Τέως Δήμου Ξυνιάδος

1) Σακελλαρίου ’Αναγνώστης, 2) Οίκονομίδης Δη- 
μήτριος, 3) Παπαχρήσου ’Αναγνώστης, 4) Γρηγορίου 
Θεόδωρος, 5) Κοντονήσιος Δημήτριος.

γ) Τέως Δήμου Μελιταίας 
1) Φίλων ή Φιλίππου Φίλιος, 2) Παπαρρΐζος Γεώργιος,

3) Γκίκας Δημήτριος, 4) Άδαριτσιώτης Νικόλαος.
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΖΑΡΙ ΜΠΑΣ
Έκ ΔομοκοΟ γεννηθείς τό 1881. Γόνος 
τής πολιτευομένης οικογένειας των Ζα- 
ρίμπα. Άκολουθήσας ·καί οδτος τάς πολι
τικές άρχάς τής οικογένειας του άνεμί- 
χθτι εις τήν πολιτικήν τοΟ τόπου του καί 
έξελέγη έπί δόο συνεχείς περιόδους βου
λευτής τής ’Επαρχίας Δομοκου ικαί Δή
μαρχος τοΰ τέως Δήμου θαυμακου έπί 
μίαν όκταετίαν έργασθείς διά τήν πρόο
δον του Δήμου. Άπεβίωσε τό έτος 1927.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ
Έγεννήθη τω 1889. Έσπούδασε τήν ’Ια
τρικήν εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί 
συνεπλή.ρωσε τάς σπουδάς του έν Παρί
σιους. Ύπηρέτησεν εις τόν στρατόν μετα- 
σχών όλων των πολέαων ως έφ. ύγειον. 
άξ/κός άποστρατευθεις τω 1923 μέ τόν 
βαθμόν του Έφ. ’Αρχιάτρου. Έπολιτευθη 
τό πρώτον τό 1920. Έξελέγη βουλευτής 
Δομοκου άπό τοΟ 1 923 μέχρι του 1933 καί 
μετέπειτα ώς βουλευτ. Φθιωτιδοφωκίδος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΣ
Έγεννήθη έν Δομοκω έν έτει 1882. Έ- 
σπούδασε τά νομικά εις τό έν Άθήναις 
Εθνικόν καί Καποδιστρ. Πανεπιστήμιον 
καί έγένετο δικηγόρος έν έτει 1918 δικη- 
γορήσας άρχιικώς έν Δομοκω καί άπό τοΟ 
1923 έν Λαμία. Εις τήν πολιτικήν κίνησιν 
του τόπου του άνεμίχθη άπό του έτους 
1926 έκλεγείς δίς Βουλευτής του Λαϊκού 
Κόμματος κατά τάς έκλογάς του 1934 καί 
1935 άντιπροσωπεύσας τήν’Επαρχίαν του.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Έγεννήθη τω 1844 έν Δομοκω. Έσπού- 
δασεν εις τό έν Άθήναις Εθνικόν Πα- 
νεπιστήμιον τήν ’Ιατρικήν Επιστήμην καί 
λαβών τό πτυχίον έξήσκησε λίαν έπυ 
τυχώς τό έπάγγελμα του ίατροΟ μέχρι του 
1924, ότε άπεβίωσεν εις ήλικίαν όγδοή- 
ικοντα έτών. Διετέλεσεν έπί μίαν δεκαπεν
ταετίαν καί πλέον Δήμαρχος των τέως 
Δήμων θαυμακου καί ^.υνιάδος καί 
είργάσθη διά τήν πρόοδον των Δήμων,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Έκ τής κωμοπόλεως Δομοκου του Νομού 
Φθιωτιδοφωκίδος. Ένδιεφέρθη τά μέγιστα 
διά' τήν πρόοδον του τόπου του καί άνε
μίχθη είς τήν πολιτικήν τοπικήν κίνησιν. 
Έξελέγη Δήμαρχος του τέως Δήμου θαυ
μακου, καί είργάσθη μετά παλλου ζήλου 
κατορθώσας έπί τής Δημαρχίας του νά 
γίνουν πλεΐστσ κοινωφελή έργα δΓ δ 
καί χαίρει μεγάλης υπολήψεως καί έικτι- 
μήσεως παρά τή κοινωνία του ΔομοκοΟ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη τω 1845 έν Άβαρίτσρ τής 
έπαρχίας ΔομοκοΟ. Έγκατεστάθη εις Δο- 
μοκόν, ένθα άνεδείχθη είς των καλυτέρων 
έμπόρων. Προσέφερε μεγίστας έκδουλεύ- 
σεις &ίς τούς κατοίκους. Ήγόρασεν άπό 
τους Τούρκους τήν ιδίαν του πατρίδα Ά- 
βαρίτσαν, έξ 1 00 περίπου οικογενειών, ήν 
διένειμεν άφιλοκερδώς είς τούς κατοί
κους της. Οί συνδημόται του τόν έξέλεξαν 
έπί τρεις περιόδους Δήμαρχον Μελιταίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ
Υιός τοΟ Νικολάου Άβαριτσιώτη. Άνα- 
λαβών τήν διευθυνσιν τοΟ έν Δομοκω 
έμπορικου καταστή ματος τοΟ πατρός του 
προήγαγε τάς έργασίας του διά της δρα- 
στηριότητός του, τιμιότητος καί εύθύτη- 
τος του χαρακτήρός του, δΓ & χαρίρματα 
άπέκτησε τήν έκτίμησιν των συμπολιτών 
του άναδειξάντων αυτόν καί Κοινοτάρχην 
των έπί έπτά έτη. Τω 1923 έγκατεστάθη 
είς Βόλον, ένθα έμπορευεται έπιτυχώς.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Έγεννήθη τώ 1889 έν Δομοκω. Έτε- 
λείωσε τάς Πανεπιστημιακός του σπου
δάς έν Άθήναις τό έτος 1914 καί έτυχε 
διπλώματος ιατρού. Έστρατευθη άπό τό 
1914-1923 φθάσας μέχρι του βαθμού του 
Εφέδρου ’Ιατρού. Διετέλεσεν έπί έξαε- 
τίαν περίπου Πρόεδρος του’Ιατρικού Συλ
λόγου Δομοκου καί έπί διετίαν περίπου 
πρόεδρος τής Κοινότητος Δομοκου. Άπε
βίωσεν έν Δομοκω τήν 23 Μαΐου 1937.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧ. ΜΑΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έγεννήθη έν Δομοκω τό 1907. Αποπε
ράτωσε τάς Γυμνασκτκάς σπουδάς του έν 
Λαμία. Εγγραφείς τό 1924 είς τήν Φι
λοσοφικήν Σχολήν τοΟ Πανεπιστημίου Α
θηνών, έτυχε του πτυχίου του τό 1929. 
Διορισθείς δευτεροβάθμ. καθηγ. είς τό έν 
Καρδίτση Γυμνάσ. κατ’ άρχάς, διηύθυνε 
κατόπιν τό ιήμιγυμνάσιον Δομοκου έπί πεν
ταετίαν, προαχθείς εΐτα μετετέθη είς τό 
Γυμνάσιον Βερροίάς, ένθα καί ύπηρετεΐ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Δρμοκώ τό έτος 1904. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν Δομοκω 
καί γυμνασιακός του έν Λαμίφ, έσπου- 
δασε τά νομικά είς τό έν Άθήναις Εθνι
κόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. 
Άπό του έτους 1935 έξασκεΐ τό έπάγγελ
μα του δικηγόρου έν Άθήναις, ένθα έχει 
έγκατασταθη, μετά μεγάλης έπιτυχίας, ά- 
γαπώμενος καί έκτιμώμενος παρά τών συ
ναδέλφων του διά τάς ήθικάς άρετάς του.
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