Η ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΤΩΝ ΑΔΙΚΟΣ ΚΡΙΣΙΣ
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ1
ΗΛΙΑ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Φιλολόγου-Δρος Νεωτέρας 'Ιστορίας
Πανεπιστημίων ‘Αθηνών καί Παρισίων

•
«Ή 'Αγια παρουσιάζεται ώς όασις έν μέσφ πηγών
και ρυάκων ώς άλλος παράδεισος. Οί Άμπελακιώται καί οι Άγιώται επιδεικνύουν εις τούς γείτονάς
των παραδείγματα έργατικότητος καί τάξεως, τά
όποια είναι αί μόναι πηγαί άληθοΰς ευημερίας.
Ούτω έπιβεβαιοϋνται τό ρητόν τοϋ Πλουτάρχου,
ότι διά τούς Θεσσαλοΰς δέν υπάρχει άνάπτυξις εκτός
μόνον έν τώ τάφω».
Pouqueville
Οί έκ των Μηλεών Δημητριεΐς (Γρηγόριος Κωνσταντας
καί Δανιήλ Φιλιππίδης) τό 1791 έν τή Νεωτερική Γεω
γραφία των, χωρίς ν’ αναφέρουν παπαιδευμένον τινά έξ
'Αγιας, γράφουν1
2: «Οί 'Αγειώται είναι αμαθείς καί κρίμα
στά προνόμια καί προτερήματα, όπού έχει ό τόπος τους...
όταν διαβάσουν τόν παρόντα λόγον, άς μή θυμώσουν».
Έκ των μέχρι τοΰδε άσχοληθέντων περί τής 'Αγιας
ό μέν έξ Άγιας Μ. Δάλλας3 άναφέρει ώς διδάσκαλον έν
Άγια συμφωνηθέντα μόλις τό 1840 τόν Α. Ράγιον, ό δέ
έκ Ζαγοράς Γ. Κορδάτος,4 άναφέρων ώς διαπρέψαντας έν
τή έπαρχία Βόλου καί Άγιας μόνον τόν Κωνσταντάν, Δ.
Φιλιππίδην καί Άνθ. Γαζήν5 καί ούδένα Άγιώτην, γρά
φει: «Στήν έπαρχία Άγιας δέν όπήρχε σχολείο τής προκο
πής στά παλιά χρόνια. Ή Άγιά άπόχτησε κάποιο σχο
λείο τής προκοπής κατά τό τέλος τοϋ 18 αίώνος τόν καιρό
δηλαδή πού ή βιοτεχνική άνάπτυξή της παρουσίασε τήν
μεγαλύτερη άνοδο. Αργότερα τό σχολείο τής Άγιας παρήκμασε».
Έκ των άνωτέρω κρίσεων οί έκ τής έπαρχίας Άγιας
καταγόμενοι δέν πρόκειται νά «θυμώσουν», διότι αΰται
θά άποδειχθοΰν ανακριβείς.
Ότε ό Κωνσταντας έθεώρει τό 1791 τούς Άγιώτας «αμα
θείς», οδτοι εύρίσκοντο εις μεγάλην έμπορικήν άκμήν
λόγφ τής βαφής καί έμπορίας εις Ευρώπην των κόκκινων
νημάτων.
Όπως έν Άμπελακίοις κατά τά τέλη τοϋ 18 καί άρχάς
τοϋ 19 αίώνος ύπήρχον συντροφίαι περί των όποιων έδημοσιεύσαμεν έκτος τής έπί έναισίμφ διδακτορία διατρι
βής6 καί 140 άποσπάσματα έπιστολών έκ τοϋ άρχείου τοϋ

ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έξ Έλάφου τής Άγιας. Καθηγητής Φιλολογίας μετεκπαιδευθείς
έν τφ Διδασκαλείφ Μέσης Έκπ)σεως καί έν Γαλλία έπί τριετίαν
ώς ύπότροφος ‘Ιδρύματος Κρατικών ‘Υποτροφιών. Διδάκτωρ Νεωτέρας ‘Ιστορίας Πανεπ)μίων Αθηνών (1949) καί Παρισίων (1956).
Άνακηρυχθείς συγγραφεύς ύπό Άνωτ. Έκπ)κοϋ Συμβουλίου (1952).
Έκδοθεΐσαι Πραγματείαι του: 1. Κινέας ό Θεσσαλός, ό πιστός σύμ
βουλος τού Πύρρου. Άθήναι 1949. 2. Ό έξ Άμπελακίων έθνικός
ευεργέτης Αδαμάντιος Θ. Μάνιαρης, Άθήναι 1949. 3. Νεώτερα
στοιχεία περί τής ιστορίας καί τής συντροφιάς τών Άμπελακίων
έξ άνεκδότου Άρχείου. Άθήναι 1950. Ή συμβολή τοϋ Ευθυμίου
Δ. Εύθυμιάδου είς τήν ΐδρυσιν τής έν Άμπελακίοις Μανιαρείου
Σχολής, Άθήναι 1950. 5. ‘Ιστορία καί Συνεταιρισμός τών Άμπε
λακίων. Εναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή. Άθήναι 1951. 6. Τοπωνυμιολογικαί Έρευναι. Θεσσαλικά καί ’Ηπειρωτικά Τοπωνύμια.
Μέρος Α', Άθήναι 1951. 7. Th. Piscatory περί Ίωάννου Κωλέττου. Έκ τού Άρχείου Piscatory καί τών Διπλωματικών Αρχείων
τοϋ 'Υπ)γείων Έξωτ)κών Γαλλίας. Άθήναι 1952. 8. Ό Ph. Jourdain
καί Ste Croix Molay έν τή κατά τό 1823 Συνθήκη τών Ίωαννιτών 'Ιπ
ποτών μετά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως. Έκ τών Διπλωματικών
Αρχείων τοϋ ύπ)γείου Έξωτ)κών Γαλλίας. Άθήναι 1952.9. Άνακρίβειαι διδασκόμενοι έν τή Νεοελληνική Ιστορία. Άθήναι 1961.
10. Τό Θαλάσσιον Δικαστήριον έν Έλλάδι κατά τόν άγώνα τής άνε
ξαρτησίας 1825-1829. 11. Ή διδασκαλία τής 'Ιστορίας έν τοΐς Έλληνικοϊς Σχολείοις. 12. Ή Έκπαίδευσις έν Έλλάδι κατά τήν Έπανάστασιν
καί ή Αλληλοδιδακτική μέθοδος. Εναίσιμος διατριβή έγκριθεΐσα τή
20.1.1956 ύπό τής Φιλοσοφικής Σχολής Παν)μίου Παρισίων. 13. Αί
συντροφίαι, τά σχολεία καί ό άγων άνεξαρτησίας Άγιας Κισάβου.

1. Ή παρούσα μελέτη άποτελεϊ τμήμα τής ύπό έκδοσιν Ιστορίας
τής έπαρχίας Άγιας καί περιχώρων ύπό τίτλον «Αί συντροφίαι, τά
σχολεία καί ό άγων άνεξαρτησίας τής έπαρχίας Άγιας Κισσάβου».
2. Δημητριέων (Δ. Φιλιππίδη καί Γρ. Κωνσταντα): Γεωγραφία
Νεωτερική. Έν Βιέννη 1791 σελ. 239-241. Τούτο έπαναλαμβάνεται
ύπό τού Ζ. Έσφιγμενίτου περ. Προμηθεύς, έτος Α' ’Ιανουάριος 1889
άρ. 1 καί Τ. Εΰαγγελίδου: Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας. Ελληνικά
Σχολεία άπό τής άλώσεως μέχρι Καποδιστρίου. Έν Άθήναις 1936
τ. Α' σελ. 214.
3. Μ. Δάλλα: Ή Άγυιά διά μέσου των αιώνων Άθήναι 1937 σελ. 7.
4. Γ. Κορδάτου: Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί Άγιας. Αθήνα
1960 σελ. 8, 587, 598 σημ. 1.
5. Ό έκ Μηλεών Άνθ. Γαζής (Μελετίου Γεωγραφία Παλαιά καί
Νέα έπαυξηθείσα καί έπιδιορθωθεΐσα έξεδόθη τό δεύτερον ύπό Α.
Γαζή έν Βιέννη 1807 σελ. 455) ούδόλως άναφέρων τι περί σχολείου
καί πεπαιδευμένων Άγιας γράφει περί τοϋ Πηλίου, οτι «οί έγκάτοικοι περιποιούνται τάς τέχνας καί τάς μαθήσεις. "Ολαι αί κωμοπόλεις
έχουσι σχολεία Ελληνικά».
6. Η. Π. Γεωργίου: Ιστορία καί συνεταιρισμός τών Άμπελακίων Άθήναι 1951.

Άμπελακιώτου Ε. Δογάνη7, ούτω καί έν τη έπαρχία Ά
γιας είχον όργανωθή συντροφίαι πρός βαφήν καί έμκετάλλευσιν κόκκινων νημάτων.
Ένώ αί τών Άμπελακίων συντροφίαι κατά τό δημοσιευθέν άρχεΐον Ε. Δογάνη ύφίσταντο άπό τοϋ 17718, έν Άγια
κατά τό άποκείμενον έν τώ Τμήματι Χειρογράφων τής Ε
θνικής Βιβλιοθήκης άρχεΐον «Θεσσαλικά. Συνεταιρισμός
7. Η. Π. Γεωργίου: Νεώτερα στοιχεία περί τής ιστορίας καί τής
συντροφιάς τών Άμπελακίων έξ άνεκδότου άρχείου, Άθήναι 1950.
8. Η. Γεωργίου: Νεώτερα Στοιχεία. . . σελ. 1, 18.
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Άγιας9» ειχον όργανωθή πρότερον καί συγκεκριμένως άπό
τοΰ 1759 τοΰ Χατζηϊωάννου (Θ144) καί άπό τοϋ 1763
τοϋ Χατζηγεωργίου (ΘΊ44),10 λειτουργήσασαι μέχρι τοΰ
180911 τουλάχιστον καί παρασκευάζουσαι καί μετά τήν διάλυσίν των μεταξωτά καί βαμβακερά ύφάσματα, προσό
ψια κλπ.
Ό προς παρασκευήν των νημάτων βάμβαξ έκαλλιεργεϊτο έν Άγια καί περιχώροις (Θ 4,188 200, Θ 05 φ. 47)
ή ήγοράζετο έκ Σμύρνης (Θ339), Σερρών (Θ51,6, (Θ054 30)
καί των Θεσσαλικών χωρίων Παλαμα (Θ06 σελ. 71) καί
Κισερλίου (Θ48, 50, 60, 61) ύπό μιας έκάστης συντροφιάς
ή δύο συντροφικών (Θ48, 51, 61, 71). Τά δέ νήματα παρεσκευάζοντο έν Άγια καί περιχώροις (Θ14 Σκήτη, Βουλγαρινή κτλ.) ή ήγοράζοντο έκ Σμύρνης (Θ206, 256, 266,

294, 300, 304, 340, 416, 418), έκ Βόλου (Θ219, 232), Βελεστίνου (Θ232), Μασκουλουρίου (Θ262), Φαρσάλων κλπ.
ύπό μιας έκάστης συντροφιάς ή δύο12 συντροφικώς (Θ292,
419, Θ01 14-2-179713, άπό τών αρχών δέ τοΰ 19 αίώνος έπρομηθεύοντο καί άγγλικόν νήμα (Θ06 σελ. 48, 53)14.
Οί Άγιώται κλώθοντες τόν βάμβακα δΓ άτράκτου (άδράχτι) καί ήλακάτης (ρόκας)15 εις νήματα έβαφον αυτόν
εις κιρχανάδες (βαφεία) τή βοήθεια φυτοΰ τίνος τοΰ βάφικοΰ έρυθροδάνου16. Τό έρυθρόδανον φυτόν, αύτοφυές έν
τή κοιλάδι τών Τεμπών, έκαλλιεργεΐτο έν τή Λεβαδείμ
τής Βοιωτίας, όπόθεν είσαγόμενον εις Θεσσαλίαν καί Ή
πειρον έχρησιμοποιεΐτο διά τήν βαφήν μετά τινα, κατά
τόν Γάλλον Carrel17, έπεξεργασίαν. Κατά πληροφορίαν δέ
τών έπισκεφθέντων τήν Άγιάν καί Άμπελάκια Άγγλων
Leake καί Tozer18, ήτις έπιβεβαιοΰται καί ύπό τών Αρ
χείων Άγιας καί Άμπελακίων, έρυθρόδανον είσήγετο καί
έκ Μ. Ασίας (churdiz καί Bachir μέσω Σμύρνης 262, 276,
325, 327, 331, 334, 338, 418)19, ένθα έφύετο άγριον ως τοιοΰτον ήτο καλλίτερον τοΰ καλλιεργουμένου. Έχρησιμοποιεΐ-

9. τό όποιον περιλαμβάνει έπιστολάς, λογαριασμούς κτλ. άπό
1759-1814, ήτοι:
1-185: Έπιστολαί Μαγαλιοϋ Χ'Γεωργίου έξ Άγιας πρός Χ'Άποστόλη Χ'Παπα Θεοκλήτου εις Βιέννην, Συναλλαγματικοί, Λογα
ριασμοί, Συμφωνητικά, τουρκικά έγγραφα.
Θ2 186-457. Έπιστολαί Χατζηϊωάννου οικογένειας καί συντρο
φιάς. Έπιστολαί των κατά τόπους αντιπροσώπων.
Θ3 458-991 Λογαριασμοί Διάφοροι. Φορτωτικοί. Συναλλαγματι
κοί (πόλιτσες).
Θ4 992-1061 Κατάστιχα. Συγκεντρωτικοί Λογαριασμοί.
ΘΟΙ Βιβλίον Αλληλογραφίας Χατζηϊωάννου. Βιέννη.
Θ02 Πρόχειρον Λογαριασμού.
ΘΘ3 Κατάστιχον Λογαριασμών.
ΘΘ4 Ταμεΐον.
ΘΘ5 Ταμεΐον
ΘΘ6 Καθολικόν
10. Διά τού Θ καί άριθμοϋ παραπλεύρως ορίζονται αί άπό 1-1061
έπιστολαί, λογαριασμοί κτλ. τών Θ1, Θ2, Θ3 καί Θ4, ένώ αί τοϋ Θ01,
ΘΘ5 καί ΘΘ6, έπειδή δέν υπάρχουν έν τω άρχείφ αριθμοί, όρίζονται τού ΘΟΙ διά τής χρονολογίας των, τοΰ ΘΘ5 διά τών φύλλου των
καί τοΰ ΘΘ6 διά τής σελίδος των.
11. Έκτος τούτων άναφέρονται έν Άγια αί συντροφίαι 1) Χατζη
γεωργίου μετά τοΰ Χατζή Αποστόλη Παπαθεοκλήτου, Χατζηκωστοβέλη, τοϋ άδελφοϋ τούτου Αναστασίου καί τοϋ Ξυγκωδήμου 2)
Χατζηγεωργίου καί Ρίζου έξ Άθανάτης, Χατζηϊωάννου μετά Δ X'
Αθανασίου 3) Γ. Ζάμπου μετά Μ. Ρουσούλι καί Γ. Κατζώνη 4) αδελ
φών Άλ. καί Δ. Μαντζιαρλή 5) άδελφών Άλ. καί Γ. Χ'Ίωάννου 6)
Χ'Άποστόλη Παπαθεοκλήτου καί 7) Χατζή Νικολή. Βραδύτερον δέ
εχομεν Κοινήν Συντροφιάν «Γεωργίου Χ'Τωάννου Χ'Άποστόλη Ρί
ζου καί συντροφιά».

12. Εκτός τής κατά τρόπον συντροφικόν άγορας βαμβάκων καί
νημάτων έκαλλιεργεΐτο συντροφικώς έν Άγιοί καί ό οίνος. Έν τώ
Ταμείω τοϋ 1805 άναγράφεται: «νά λάβη άπό κρασί συντροφικόν»
ΘΘ5 φ. 34 καί «νά λάβη άπό λογαριασμόν κρασί όσα τά κρασάτικα
τών τριών συντροφιών» ΘΘ5 φ. 67.
13. Η. Γεωργίου: Νεώτερα Στοιχεία... σελ. 68.
14. Η. Γεωργίου: Νεώτερα Στοιχεία... σελ. 67, 68.
15. καί τσικρίκας Θ 282, 285, 288, 289. ΘΘ5 φ. 48. ΘΘ6 σελ. 34, 35.
16. Λατινιστί rubia tinctorum φυτόν τριάκοντα ειδών γνωστόν
έκ ποικίλων νεοελληνικών όνομάτων: ριζάρι ή λιζάρι, άπλώς ρίζα
έν Κύθνφ, άγριοβαφή καί σχοινοβαφή έν Καρκύρμ. Ή έρυθρά χρω
στική ούσία, ή περιεχομένη έν τή ρίζη τοϋ έρυθροδάνου, καλείται
έπιστημονικώς άλιζαρίνη καί παρασκευάζεται ήδη συνθετικώς έκ
τοϋ άνθρακενίου (στερεοϋ ύδρογονάνθρακος, ό όποιος έξάγεται έκ
τής πίσσης τών λιθανθράκων). Τό έρυθρόδανον ήτο γνωστόν άπό
τής άρχαιότητος. Διοσκορίδου Πεδακίου Άναζαρβέως: Περί ΰλης
‘Ιατρικής. Κολωνία 1519 III, 151
17. A. Carrel: Resume de l’histoire des Grecs Modernes. Paris
1829 σελ. 252.
18. W. Leake: Travels in norhern Greece. London 1835 III, 387.
H. Tozer: Researches in the Highlands of Turkey. London 1869 II, 63,
19. Η. Γεωργίου: Ιστορία καί Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων
σελ. 8, 10, 16, 17. Ίδιου: Νεώτερα Στοιχεία... σελ. 52, 69.

Άγιώτες περιστοιχίζοντες τόν άείμνηστον Μιλτιάδην Δάλλαν
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ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ

Έξ Άγιου Λαυρέντιου τοΰ Πηλίου, γεννηθείς τό 1883. Διετέλεσε
Γραμματεύς τής Κοινότητος τοΰ
χωρίου του καί είργάσθη μετά ζή
λου διά τό έργον τής Εταιρείας.

Έγεννήθη έν Βόλω τφ 1900. Έξεπαιδεύθη έν Βόλφ καί Τσαγκαράδμ καί έσπούδασε είς London
School Economics et Political scien
ce. Άσχολεΐται μέ τό έμπόριον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΤΟΣ
Έγεννήθη είς Βόλον. Διετέλεσεν
’Αντιπρόεδρος τής Κοινότητος
Πορταριας, τοΰ ποδοσφαιρικού
σωματείου «Πηλεύς» καί τοΰ
’Ορειβατικού Συνδέσμου Βόλου.

Έγεννήθη είς Ραψάνην Λαρίσης. Περαιώσας
τάς Γυμνασιακός σπουδάς του, είσήχθη εις τήν
Στρατιωτικήν Σχολήν Εύελπίδων, παρ’ ής άπεφοίτησεν. Ύπηρέτησεν είς τάς 'Ελληνικός δυ
νάμεις Μέσης ’Ανατολής. Τό 1947 έτοποθετήθη
είς τάς δργανωθείσας Μονάδας Καταδρομών ώς
Διοικητής Λόχου. Έπολέμησεν είς τάς επιχει
ρήσεις κατά τόν έμφύλιον πόλεμον, καθ’ ον
έτραυματίσθη, διό καί μετετάγη είς κατάστασιν
Πολεμικής Διαθεσιμότητος, φέρων τόν βαθ
μόν τοΰ Άντισυνταγματάρχου. Έτιμήθη τετρά
κις μέ τό Χρυσοϋν Άριστειον ’Ανδρείας, πεντάκις μέ τόν Πολεμικόν Σταυρόν. Νΰν ύπηρετεϊ ώς Συμβολαιογράφος έν Θεσσαλονίκη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ναυτικός πράκτωρ, γεννηθείς έν
Βόλψ. Ασκεί τό έπάγγελμά του
άπό τοΰ 1922. Διατελεϊ Πρόεδρος
τής Ένώσεως Ναυτικών Πρακτό
ρων Βόλου άπό τοΰ έτους 1948.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΑΟΣ

Καταγόμενος έκ Σούρπης Αλμυ
ρού. Διετέλεσε στέλεχος τής Ε
θνικής πατριωτικής Ένώσεως, ίδρυθείσης είς άντίρροπον τής ξενοκινήτου άνταρσίας 1946-1949.

Έγεννήθη έν Τρικάλοις τό έτος
1914. Έπί είκοσιπενταετίαν δια
τηρεί έν Τρικάλοις Κομμωτή ριον.
Διετέλεσε Πρόεδρος τοΰ Σωματεί
ου Καταστηματαρχών Κουρέων.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
Έγεννήθη είς Καστανέαν Καλαμπάκας. Έφοίτησεν είς τήν γενέτειράν του, καί είς Τρίκαλα.
"Ελαβε τό Πτυχίον τής Νομικής Σχολής τοΰ
Καποδιστρίου Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί άπό
40ετίας υπηρετεί ώς Συμβολαιογράφος Θεσσα
λονίκης λίαν εύδοκίμως καί ήδη τυγχάνει Πρό
εδρος τοΰ Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Έφετείου Θεσ)νίκης. Ύπηρέτησεν καί εις τούς δύο
πολέμους τοΰ 1920 καί 1940 ώς ’Αξιωματικός
τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Τυγχάνει στέλε
χος τής έν Θεσ/νίκη «Λέσχης τών Θεσσαλών»,
διετέλεσεν ’Αντιπρόεδρος αΰτής. Έκαμεν πλείστας δωρεάς ύπέρ διαφόρων κοινωφελών σκο
πών καί δΓ έργα είς τήν γενέτειράν του.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΥΠΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ

Έξ Άγιου Λαυρέντιου, διατελών
έπί σειράν έτών Γραμματεύς τής
Κοινότητος καί άναπτύσσων ποι
κίλη ν δραστηριότητα είς τήν έξυπηρέτησιν τών συντοπιτών του.

Έκ Τεμπών τής έπαρχίας Λα
ρίσης. Άπό τοΰ έτους 1949 διατελεϊ υπάλληλος τής Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος μέ έξαιρετικήν έξέλιξιν καί εύρϋ μέλλον.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΑΛΙΟΣ

Έγεννήθη εις τό χωρίον Άκετσι
'Αλμυροϋ. Μετά τόν άτυχή πόλε
μον 1897, έγκατεστάθη εις Θεσσα
λονίκην όπου κατά τόν Μακεδονι
κόν αγώνα έδρασεν ώς πράκτωρ.

Έκ Κεραμιδιού τής έπαρχίας Βό
λου έγκατασταθείς μονίμως καί έργαζόμενος είς Βόλον. Έκ τού προ
σωπικού τής Εταιρείας Τσιμέν
των. Ένίσχυσε τήν Εταιρείαν μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΦΦΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου, γεννηθείς
τό έτος 1880. Έλαβε πτυχίον Νο
μικής, διακριθείς εις τά Μικτά Δι
καστήρια ’Αλεξάνδρειάς άπό τοϋ
έτους 1903 έως του έτους 1937.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΣΑΣ
Έγεννήθη είς Καστανέαν (Κα
λαμπάκας) τό 1875. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών γυμνασιακών σπου
δών του ένεγράφη είς τό Πανεπιστήμιον σπουδάσαςτ ήν ’Ιατρικήν.

Έγεννήθη τό 1861 είς Έλληνόπυργον (Γράλιστα) Καρδίτσης. Έφοίτησεν εις τό Δημοτικόν
Σχολεΐον Έλληνοπύργου.Άπό νεαρός ήλικίας
ήσχολήθη μέ τό έμπόριον, έγκατασταθείς εις
Φάρσαλα, καί Καρδίτσαν, όπου μέ τήν συνερ
γασίαν τών άδελφών του Βασιλείου, Γεωργίου
καί Στεφάνου έκτος τών έμπορικών έργασιών
ήσχολήθησαν καί μέ Τραπεζικός έργασίας, άναπτύξαντες οικονομικήν δραστηριότητα άξιοζήλευτον, μετατρέψαντες τήν όμόρρυθμον έμπορικήν Εταιρείαν είς ανώνυμον καί μέ τόν τίτλον
«Τράπεζα Άδελφών Κόφφα Α.Ε.». Κατόπιν
τής μεταπολεμικής έκμηδενίσεως τής δραχμής
αϋτη ήναγκάσθη νά διακόψη τάς έργασίας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΙΣΠΑΣ
Έγεννήθη εις Καστανέαν (Καλαμ
πάκας) τό 1882. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών γυμνασιακών σπου
δών, ένεγράφη είς τό Πανεπιστήμιον λαβών πτυχίον τής Νομικής.

ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ
ΚΩΝΣΤ. ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΓΩΓΟΣ
Έγεννήθη είς Βενδίσταν (νϋν Άμάραντον) Κα
λαμπάκας τώ 1859. ’Απόγονος τοϋ «Γέρο-Στρογγύλη» καί έγγονος τοϋ Καπετάν Γώγου, τής
Έπαναστάσεως. Άρχικώς κατήλθεν είς Τρί
καλα όπου έδημιούργησε λαμπρόν έπιχείρησιν. Συνεδέθη διά γάμου μετά τής δεσποίνης
Καλλιόπης τό γένος Ζιώζα, έξ ής άπέκτησε
τρία τέκνα. Τής συζύγου του θανούσης προώρως, ήλθε είς ’Αθήνας όπου συνειργάσθη
μετά τής έπιχειρήσεως τών έδώ έγκατεστημένων άδελφών του μέχρι τοϋ θανάτου του,
έπελθόντος τό έτος 1943. Ό υιός του Γεώρ
γιος διατηρεί έξαίρετον καί εΰημεροϋσαν ιδίαν
έπιχείρησιν ζαχαρωδών προϊόντων εις ’Αθήνας.

Έκ Τυρνάβου Λαρίσης γεννηθείς
τό έτος 1876 καί άποθανών τό
έτος 1959. Νεώτατος άνεμίχθη
είς τό έμπόριον. Διεκρίνετο διά
τό ήθος καί τήν έντιμότητά του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Έγεννήθη είς Βλάσιον τό έτος
1882, ένθα καί άπεβίωσε κατά τό
έτος 1965. Ήσχολεΐτο μέ τήν καλ
λιέργειαν τών κτημάτων του, έκτιμώμενος ύπό τής αύτόθι κοινωνίας.

Έξ Άμπελακίων τής έπαρχίας
Λαρίσης έπιδοθείς μετ’ έξαιρέτου
έπιτυχίας είς τήν βιοτεχνίαν όμβρελλών.Διετέλεσε Διευθυντής τής
Εταιρείας «’Αδελφοί Τσολάκη».
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το δέ μετά προηγουμένην άλεσιν (τριβήν «τριφτικά» Θ74),
οί δέ καλφάδες (έργάται βαφής)20 ήσαν Άγιώται (Θ14,52)
ή Τυρναβϊται ή Άμπελακιώται (Θ416, 417).
Οί καλφάδες21, λαμβάνοντες καί μερίδιον «έβαλα τόν
κάλφα εις τό μερίδιον άπώ νά τόν πωνή καί νά τζηλουστάζη (=άκολουθή) τό καλήτερο... διά τόν βασίλη άπού
τόν έχουμε στό μερίδιον νά εΐνε μιστηκόν διατί τόν πε
ράζουν μέ τό χρήμα » (Θ57), ώς έν Άμπελακίοις έλάμβανον έλαιον καί άλευρον22, έχρησιμοποίουν κατά τήν βαφήν πολλά υλικά (Θ74. Θ05 φ. 43, 94 Θ06 σελ. 2).
Τά βεβαμμένα νήματα (ώς καί αί έπιστολαί Θ14, 23,
Θ01 15-7-1796, Θ05 φ. 43) διά καραβανίων εξ ίππων (Θ269)
καί καμήλων (Θ201, 271), άνηκόντων εις Τούρκους, καλουμένους «ντεβιτζήδες» (Θ200, 198, 248, 249, 419, 420,
Θ01 13-6-1797) μετεφέροντο εις Βελιγράδιον23 καί Ζέμονα
(Σεμλΐνον), όπόθεν δΤ άμαξών (Θ 389, 390, 408, Θ 01
8-11-96) μετεκομίζοντο εις Βιέννην.
Ό έν Βιέννη άντιπρόσωπος τής συντροφιάς άπέστελλε
ταΰτα έσφραγισμένα (Θ 5, 105, 994, Θ 01 28-6-96) εις τούς
ύπ’ αυτόν άντιπροσώπους, τούς διαμένοντας έν Πέστη,
Ζέμονι, Λειψία, Μοραβία (Θ 193 Θ01 11-11-96), Στέρμπεργκ κλπ. πρός πώλησιν, όπόθεν έπρομηθεύοντο φλιτζά
νια (Θ 34), διόπτρας (Θ 196), βανίλια (Θ 197), υφάσματα
άγγλικά (Θ 276), γιαλικά, καθρέπτας, κτένια (Θ 277) κοχ
λιάρια, τζικρίκια (Θ 282, 285, 288, 289), μανδήλια, πανιά,
χρυσά γουναρικά (Θ 01 13 καί 10-8-97, 6-4-97), ιατρικά «χά
πια» (Θ 01 26-5- καί 9-6-1797), είδη έργαστηρίου (Θ 291,
Θ 01 16 καί 26-5-96), ζώνες φέσια, σκοΰφες, σάλια (Θ 01
2-8-96, 13-6 καί 25-8-97, 10 καί 25-11-97), έκ δέ τής Σμύρ
νης μαλλιά έλαιον κλπ. (Θ 33).
Τό υπέρ τής έκπαιδεύσεως των νέων έν τώ έξωτερικώ
ένδιαφέρον, ώς καί τής ιατρικής νοσηλείας των μελών
τών συντροφιών, τό όποιον παρατηρεΐται έν Άμπελακίοις24,
έπιδεικνύεται καί έν Άγια.
Οϋτω κατά τά τέλη 1782-1784 άποστέλλονται εις Βιέν
νην πρός έκπαίδευσιν καί έκμάθησιν τής πραγματείας ό
έξάδελφος τοϋ Μαγαλιοΰ ΧΤεωργίου Χριστόδουλος Παπανικολάου έναντι μισθού 200 δραχμών καί βραδύτερον
μερίδιον τών κερδών τής συντροφιάς (Θ 2, 3, 27, 28, 30,
32, 34, 40, 41, 42, 48), ό έξ Άθανάτης Στέφ. Ρίζου (Θ 32,
42, 51, 57, 61), όριζομένου τοϋ μεριδίου του από τής ένάρξεως τής συντροφιάς τοϋ πατρός του καί ό υιός τοϋ Γ.
Τραπεζαρούλη (Θ 32). Τόν Αύγουστον 1796 έπιστρέφει έκ
Βιέννης ό Αλέξιος Χατζηϊωάννου μετά τοϋ υίοϋ τοϋ Άπ.
Μπακάλη (Θ 01 15.8.96), τόν Φεβρουάριον 1797 ό Στέ
φανος λαμβάνει μισθόν μέχρι τής άφίξεως «νέου πράγμα
τος» (Θ 01 28-2-97), τόν Σεπτέμβριον 1800 άνεχώρησε διά
Βιέννην ό υιός τοϋ Χατζηκωνσταντή (Θ 270), έν τινι δέ
λογαριασμοί τοϋ 1801 άναφέρεται ή καταβολή χρημάτων
εις «σχολεϊον Ζέμονος» (Θ 994)25.
'Ως πρός τήν ιατρικήν νοσηλείαν τόν Ιούνιον 1797 παραγγέλλεται εις Βιέννην βανίλια διά τόν έν Άγια ιατρόν
(Θ 197 πβλ. Θ 277, 441, Θ 01 26-5- καί 9-6-97),‘τό 1804

άναφέρεται ιατρός «Διαμάντης» (Θ05 φ. 46), τό 1909 ό
«δραμιώτης(;) ιατρός» (Θ06 σελ. 76), από τοϋ 1803-1808
ό Σπϋρος καί Δημήτριος Άλαμάνος (Θ05 φ. 4, 8, 42, 72,
80, 86, 68 Θ06 σ. 43, 45, 51, 54), έν δέ τώ «Καθολικώ» τής
28-7-1808 άναφέρεταΓ«είς τήν κάσσαν όσα μας μέτρησαν
διά τά ιατρικά όλοι οί κοκκινάδαις τής Άγειας» (Θ06 σ.
64), έξ ού συνάγεται, ότι πάντα τά μέλη τών συντροφιών
έτύγχανον ιατρικής περιθάλψεως. Έκ δέ τοϋ έν τώ Κα
θολικώ τής 10-9-1808 μνημονευομένου «Χ'Άποστόλης Παπαθεοκλήτου νά δώση 1808 Σεπτέμβριον 10 εις τήν κάσ
σαν τοϋ διδασκάλου» (Θ06 σ. 50) καταφαίνεται, ότι αί
άναλαβοϋσαι τά έξοδα τοϋ ίατροΰ έν Άγια συντροφίαι είχον άναλάβει καί τά έξοδα συντηρήσεως κτλ. τοϋ διδα
σκάλου.
"Οπως δέ έν Άμπελακίοις άμεσος συνέπεια τής οικονο
μικής άκμής ύπήρξεν ή πνευματική άκμή διά τής ίδρύσεως
καί άκμής τής Σχολής Άμπελακίων26, οϋτω καί έν Άγια
ή οικονομική άκμή ήτο έπόμενον νά έπιφέρη καί τήν πνευ
ματικήν διά τής ίδρύσεως σχολείου, πράγμα τό όποιον
έπιβεβαιοϋται καί υπό τοϋ Κορδάτου27.
Ή έπαρχία Άγιας έχει νά έπιδείξη σχολεϊον άπό τοϋ
1700. Τοΰτο έλειτούργει έν Μεγαλοβρύσω (Νεβολιάνη),
όπου τό 1745 διδάσκει ό μοναχός Ευστάθιος.
Εκτός τοϋ έν Άγιοί διδάξαντος διδασκάλου Γ. Καρτεροΰ28 βέβαιοί τοϋτο καί ό Τρ. Εύαγγελίδης29, ό όποιος γρά
φει: «Νοβιλιάνης κώμης ού μακράν τής Άγυιάς.,.τώ 1700
διετή ρει σχολεϊον, ού διδάσκαλον γινώσκομεν τώ 1745
τόν μοναχόν Εύστάθιον». Δεδομένου δέ ότι αί Μηλεαί
έχουν σχολεϊον άπό τοϋ 1760, κατά τούς Δημητριεΐς30, ή
έπαρχία Άγιας έχει νά έπιδείξει σχολεϊον 60 έτη πρότερον.
Ένώ έν Μεταξοχωρίφ (Ρετσάνη) Άγιας άναφέρεται σχολεΐον άπό τοϋ 178031, έν Άγια κατά τήν κατωτέρω μαρτυ
ρίαν τών ιδίων Δημητριέων (Κωνσταντά καί Φιλιππίδου)
τοϋ 1791 άναφέρεται «παιδοδιδάσκαλος» άπό τοϋ 175 1 32:
«οί κάτοικοι (Άγειας) δουλεύουν άργότερα καθώς μπουχασιά, άλατζιάδες καί φιτιλιά τά όποια εύγαίνουν καί έξω
άπό τόν τόπο- ή έργασία τών φιτιλιών δεν ήταν γνωστή
στούς Άγειώτας δέν είναι σαράντα χρόνοι33 όποϋ τήν έφερεν ένας παιδοδιδάσκαλος, ό όποιος τήν έδούλευε κάμ26. Η. Γεωργίου: Ιστορία καί Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων
σελ. 80-91.
27. Πρβλ. ανωτέρω σελ. 1.
28. Ζ. Έσφιγμενίτου περιοδ. «Προμηθεύς» τ. Β' (1890) σελ. 163166.
29. Τ. Εΰαγγελίδου: Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχο
λεία άπό τής άλώσεως μέχρι Καποδιστρίου) Αθήναι 1960 τ. Α'
σελ. 214.
30. Δημητριέων, ένθ’ άν. σελ. 232.
31. Άπό τοϋ 1780 μέχρι τοϋ 1860 ώς σχολεϊον τής Ρετσάνης έχρησιμοποιοϋντο δύο δωμάτια τοϋ Μετοχιού παρά τόν άγιον Νικόλαον
έκ τών όποιων τό εν είχε καί πυρεστίαν μετά καπνοδόχου, όπου τόν
χειμώνα ό διδάσκαλος άνάπτων πυράν έθερμαίνετο καθήμενος σταυ
ροπόδι έπί ψάθας ή στρωμνής κατά τό μάλλον ρυπαρας, έχων παρ’
έαυτώ τόν περίφημον λοΰρον, ράβδον μακράν 3-4 μέτρων, διά τής
όποιας έκτύπα ανηλεώς τούς άτακτοϋντας μαθητάς, χωρίς νά έγείρεται έκ τής θέσεώς του καί διαταράττηται ή ήσυχία του.
’Επί τών τοίχων τοϋ σχολείου ήσαν άνηρτημένοι πίνακες ύψους
2 1)2 σπιθαμών καί πλάτους 2, όπου ήσαν γεγραμμένοι στίχοι, έκ
τών όποιων οί κάτωθι ήσαν διά τούς μαθητάς τής άνωτάτης τάξεως:
Προσκύνει, σέβου τόν Θεόν καί τίμα τούς γονείς σου
αγάπα τούς όμοιους σου καί τούς ομογενείς σου.
"Εργα καλά θέλ’ ό Θεός καί καθαράν καρδίαν,
ούχί πομπάς, δωρήματα, καπνίσματα, θυσίαν.
Τοιαϋτα τί χρειάζεται ό Κύριος τών όλων;
Καρδίαν θέλει καθαράν, δικαίαν, χωρίς δόλον.
Μήτηρ κοινή, τροφός ήμών, διδάσκαλος, προστάτης
είν’ ή πατρίς μας ή 'Ελλάς, δόξα εις τ’ όνομά της’
καί τούς γονείς μας έθρεψεν αύτή καί τούς προγόνους
όπου καί άν ύπάγωμεν, νά μή τήν λησμονώμεν.. .»
Σχολεϊον καί Διδάσκαλοι τής Ρετσάνης. ’Εκ τοϋ άρχείου τοϋ έκ
Ρετσάνης Αειμνήστου Θεοδ. Α. Χατζήμιχάλη, ό όποιος πρό τοϋ θα
νάτου του μοί παρεχώρησε χειρόγραφα καί έγγραφα τοϋ άρχείου του.
32. Δημητριέων, ένθ’ άν., σελ. 239-240.
33. 1751.

20. Περί τών τρόπων βαφής τών νημάτων πβλ. Η. Γεωργίου: 'Ι
στορία καί Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων σελ. 48-49.
21. Κατά τόν Α. Δασκαλάκην (Ό Ελληνικός λαός κατά τήν πε
ρίοδον τής τουρκοκρατίας. Αθήναι 1959 σελ. 172) «ή μεγάλη έπίδοσις τών έλλήνων εις τήν υφαντουργίαν καί τήν νηματουργίαν άνά
τήν όπόδουλον Ελλάδα ώφείλετο κυρίως εις τήν δεξιοτεχνίαν τών
έργατών ώς καί εις τά άφθονα καί διαυγή ϋδατα, διά τών όποιων έπλύνοντο τά νήματα» πρβλ. Γ. Κόλια: 'Ιστορική Γεωγραφία τοϋ Έλληνικοϋ χώρου. ’Αθήναι 1948 σελ. 325-326.
22. Η. Γεωργίου: Νεώτερα Στοιχεία... σελ. 12.
23. Περί τοϋ άγωγίου πληρωνουμένου εις γρόσια πβλ. Η.Γ εωργίου:
Συνεταιρισμός.. . σελίς 51, Ίδιου: Νεώτερα Στοιχεία. . . σελ. 9. Τό
γρόσιον είχε 40 παράδες, 120 άσπρα ή λιανά.
24. Η. Γεωργίου: Ιστορία καί συνεταιρισμός σελ. 2, 41, 53, 54,
58. Ίδιου: Νεώτερα Στοιχεία. . . σελ. 2, 9 σημ. 2.
.25 Πβλ. καί τόν περί τό 1807 εις 'Αγιάν έπιστρέψαντα υιόν τοϋ Γ.
Χατζηϊωάννου έξ Ευρώπης, όπου έσπούδαζε.
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ποσο καιρό κρυφίως διά νά έχη μόνος τό κέρδος· μά τέλος
πάντων έδιαδόθηκε καί έξω και έγινε κοινή...».

ταΰθα καί τό ήδη νεοσυσταθέν Αλληλοδιδακτικόν41 Σχο
λεΐον»42, ό δέ Ά. Βάλβις μετά τριετίαν άναφέρει, ότι αυτή
είναι «εΰκτιστη καί άπό τάς ώραιοτέρας πόλεις τής Θεσ
σαλίας μέ πολλούς ναούς, άλληλοδιδακτικόν σχολεΐον
καί 800 περίπου Έλληνικάς οικογένειας.,.»43
Τό 184044 συμφωνεΐται ύπό 140 γονέων ώς Άλληλοδιδάκτης Άγιας ό Εύστ. Α. Ράγιος άντί έτησίου μισθού 500
γροσίων, τό δέ 1850 άναφέρεται είς διδάσκαλος ό Γ. Μαργαριτιάδης, παραλλήλως δέ άπό τοΰ 1840-1867 διδάσκει
έν Άγιςί ό έκ Ζαγοράς Γ. Παπαγιαννόπουλος.
Τό 1866 οί προεστοί Άγιας συμφωνούν άντί έτησίου
μισθοΰ 5000 γροσίων ώς διδάσκαλον Άγιάς τόν Χριστό
δουλον Καράντσου45, ϊνα όρισθοΰν τά διδακτέα μαθήματα
καί ώς διδάσκαλον τής Αλληλοδιδακτικής τόν Γ. Παπαϊωάννου. Τό 1867 προσλαμβάνεται ώς διδάσκαλος ό Νικ.
Σακελλαρίδης, παραλλήλως δέ διδάσκει άπό τοΰ 1867-1869
καί ό έκ Λαρίσης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος46.
Κατά τόν Θ. Χατζημιχάλην άπό τοΰ 1869-1870 διδά
σκει ό έκ Λαρίσης Κ/ντΐνος Ξάνθος, άπό τοΰ 1830-1872 ό
έκ Ραψάνης Γεώργ. Οίκονομίδης, κατόπιν δέ ό έκ τής έν
Θεσ)νίκη παιδαγωγικής σχολής Μαρούλη προελθών δι
δάσκαλος Λάζ. Κλαβάτσης έκ Σερρών.
Τό 1874 ή Άγιά κατά τόν Ν. Ρηματισίδην47, «έχει ύπέρ
τάς 700 οικογένειας καλώς φκοδομημένας έντός τών κή-

'Οπωσδήποτε άπό τοΰ τέλους τοΰ 18ou αίωνος καί συγ
κεκριμένος τής 6-12-1799 (Θ278) άναφέρεται έν τω αρ
χεία) των άκμαζόντων34 τότε συντροφιών 'Αγιας «κΰρ
Γεώργιος διδάσκαλος», έν τω Ταμείφ τοΰ ίδιου άρχείου
τής 4.3.1805 άναφέρεται «όσα έστείλλαμεν τόν διδάσκα
λον» (Θ05 φ. 66), εκ δέ τοΰ έν τω Καθολικω τής 10-9-1808
μνημονευομένου, ώς έλέχθη, «Χ'Άποστόλης Παπαθεοκλήτου νά δώση 1808 Σεπτεμβρίου 10 εις τήν κάσσαν του
διδασκάλου» (Θ06 σ. 50) καταφαίνεται ότι αί άναλαβοΰσαι
τά έξοδα τοΰ ίατροΰ έν Άγια συντροφίαι εΐχον άναλάβει35
(8) καί τά έξοδα συντη ρήσεως κτλ. τοΰ διδασκάλου.
Τήν 9.2.1809 ό Χ'Άποστόλης Παπαθεοκλήτου έκ Πρεβέζης, όπου έκλήθη ύπό τοΰ Άλή36, γράφει εις τόν έν Άγιςί
Ίωάννην X' Μανόλην «ό κύρ διδάσκαλος είς τό σπίτι μου
νά μέ τούς χαιρετάς όλους» (Θ452), τήν δέ 19-2-1809 ό
Αλέξιος X' Ίωάννου έκ Πρεβέζης γράφει είς τήν σύζυ
γόν του Βασιλικήν «τά πεδιά νά πηγένουν είς τόν δάσκα
λον» (Θ280).
Ό έκ Μηλεών Άργ. Φιλιππίδης γράφει τό 1815 περί
τής Άγιας, ότι «έχει υπέρ τά επτακόσια σπήτια, έχει νερά
πολλά, έχει σχολείο»37. Τό 1819 διδάσκει έν τω σχολείφ
Άγιας ό αΰτάδελφος τοΰ έπισκόπου Δημητριάδος Αθανα
σίου Ιερώνυμος38, κατά δέ τόν Μάρτιον 1821 ήλθεν έκ
Καναλίων, όπου έδίδασκεν, είς Άγιάν ό έκ Κύπρου ιερο
μόναχος Γεράσιμος Κυκκώτης, ό όποιος έδίδαξε μέχρι
τοΰ 183339, τοΰτον δέ διεδέχθη ό έξ Ηπείρου Νικ. Τσιγαράς, διδάξας πιθανώς μέχρι τοΰ 1850 ή 185640.

41. Έκ τής στατιστικής τού 1829 πληροφορούμεθα, ότι κατά τό
έτος τούτο έλειτούργουν είς μέν τήν Πελοπόννησον 25 άλληλοδιδακτικά μέ 1768 μαθητάς, είς δέ τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 37 άλληλοδιδακτικά μέ 1650 μαθητάς. Έν έτος περίπου βραδύτερου άπελευθερωθείσης έν μέρει καί τής δυτικής καί τής άνατολικής Ελλάδος άλλη
στατιστική πληροφορεί ήμας περί τής λειτουργίας τών σχολείων.
Είς τήν Πελοπόννησον έλειτούργουν 31 άλληλοδιδακτικά μέ 2664
μαθητάς. Είς τάς νήσους 37 άλληλοδιδακτικά μέ 2931 μαθητάς. Είς
τήν δυτικήν Ελλάδα 4 άλληλοδιδακτικά μέ 329 μαθητάς. Είς τήν
άνατολικήν Ελλάδα 3 άλληλοδιδακτικά μέ 407 μαθητάς. Καί είς
«Καταστήματα τής Κυβερνήσεως» δηλ. άπ’ ευθείας διευθυνόμενα ύπό
τού Κράτους έλειτούργουν 4 άλληλοδιδακτικά μέ 387 μαθητάς. Άπ.
Δασκαλάκη: Ή Ελληνική παιδεία κατά τόν άγώνα τής έλευθερίας.
Άνατύπωσις έκ τής έπιστημονικής έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής
Σχολής τού Παν(μίου Αθηνών τού έτους 1957-1958. Άθήναι 1958
σελ. 285.
42. I. Λεονάρδου: Νεωτάτη τής Θεσσαλίας Χωρογραφία Πέστη
1836 σ. 163-165.
43. Α. Βάλβι: Γεωγραφία έρμηνευθεϊσα διά χρήσιν τών Ελλήνων
ύπό Κ. Μ. Κούμα. Βιέννη 1839 τ. Γ. σελ. 145.
44. Τό 1840 έκδίδεται έν Άθήναις ύπό τού ίατρού Χριστοδούλου
Εύθυμιάδου, ’Ολυμπίου, τό περιοδικόν «Ή Μέλισσα ήτοι Χρυσοχού άπάνθισμα» είς τόν κατάλογον τών φιλομούσων συνδρομητών
τού όποιου άναγράφονται οί έν Άγυιμ κύριοι:
ό πανιερώτατος άγιος Δημητριάδος Ματθαίος,
ό πανοσιώτατος ήγούμενος τής έν Σελιτζάνη ίεράς μονής τής Πα
ναγίας Ιγνάτιος.
ό πανοσιώτατος ήγούμενος τής άγιας Τριάδος Παγκράτιος.
οί πανοσιώτατοι έφημέριοι τού άγιου Αντωνίου Διονύσιος καί
Πολύκαρπος.
ό αίδεσιμώτατος οικονόμος Παπά Τριαντάφυλλος
ό
»
Σακελλάριος παπά Ιωάννης
ό
»
Χατζή παπά Δημήτριος παπά Αθανασίου
ό
»
έφημέριος τοΰ Προδρόμου παπά Γεώργιος
ό
»
» τών άγιων Θεοδώρων παπά Πολύζος
ό
»
» τοΰ Σωτήρος παπά Γεώργιος
ό
»
» τής Παναγίας παπά Δημήτριος
ό
»
» τοΰ άγιου Αθανασίου Παπά Θεόδωρος
ό έντιμολογιώτατος Δ. Ζακούλας διά νά τά προσφέρη δωρεάν
είς όρφανούς, πτωχούς μαθητάς.
ό έντιμώτατος Μαργαρίτης Γ. Ντάλα.
οί αύτάδελφοι Παναγιώτης, καί Κ)τϊνος Χατζή Αναγνώστου
οί αύτάδελφοι Άλέξη καί Γεωργούλης Δ. Άλεξούλη
οί αύτάδελφοι Γιαννακός καί Δημήτριος Π. Σοφιανού,
ό Αθανάσιος Ζαχαρίου Φράγγος
ό Αθανάσιος Ναούμ
ό Αποστολής Γκανήλα
οί αύτάδελφοι Κ)τΐνος καί Σπΰρος Γ. Καραμανιόλα
ή άξιότιμος κ. Τριανταφυλλιά Ε. ’Ολυμπία
ό Γεώργ. Ε. Καραγκούνης έκ Σελητζάνης
45. Μ. Δάλλα, ένθ’ άν. σ. 7-8.
46. Σημειώσεις Θ. Χατζημιχάλη.
47. (Ν. Ρηματισίδου). Συνοπτική περιγραφή τής Θεσσαλίας καί
τινων παρά τοϊς Θεσσαλοϊς έθίμων, Σμύρνη 1874 σ. 42.

Τό 1836 ό έπισκεφθείς τήν Άγιάν Άμπελακιώτης Λεο
νάρδος γράφει: «...έδώ βλέπομεν εύσχημα όσπίτια ένοικουσών 800 ελληνικών οικογενειών. 'Ομοίως διαπρέπει έν-

34. «ή δολές μας πηγένουν πολύ καλά καί ή μποές καλίτερες» Θ
(30.5.1799).
35. «ή βιομηχανική κίνησις έπενήργησεν έντονώτατα έπΐ τοΰ πο
λιτισμού» 'Ιστορία τής έπαναστάσεως καί άναγεννήσεως τής Ελλά
δος συγγραφεϊσα μέν όπό Γ. Γερβίνου μεταφρασθεϊσα δέ άπό τού
πρωτοτύπου έπΐ I. Περβάνογλου Άθήνησι 1864 τ. Α' σελ. 90.
36. «Τό Ελληνικόν έθνος έπεμελείτο τήν έμπορίαν καί τά έργόχειρά του διά νά άντιπαλαίη μέ τό άργύριον τάς νομίμους καί παρα
νόμους άργυρολογήσεις των κρατουντών.. .» Κ. Κούμα: Ίστορίαι
των άνθρωπίνων πράξεων άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων έως τών ήμε
ρων μας. Βιέννη 1832 τ. 12 σελ. 600.
37. Άργ. Φιλιππίδου: Μερική Γεωγραφία χειρόγραφος (παρά τφ
κ. Θ. Σπεράντσα) σελ. 115, 145.
38. Τ. Εύαγγελίδου, ένθ’ άν. σελ. 203 σημ. 2.
39. Θ. Χατζημιχάλη: Θεσσαλικαί Αναμνήσεις. Τά κατά Μακρυνίτσαν, Βελεστίνον καί Άγυιάν έν έτει 1821. Χειρόγραφον σελ. 29.
Έκ τού άρχείου Θ. Χατζημιχάλη.
40. «Κατά τό λέγειν τού μαθητεύσαντος παρά τφ διδασκάλφ τοότφ
Αναγνώστου Χατζημιχάλη ό Τσιγαρας είσήγαγεν είς τό σχολεΐον
τό έξής άσμα:
Είς τήν Ελληνικήν Νεολαίαν
Δεύτε Έλληνες γενναίοι!
δράμετε προθύμως νέοι
είς τόν θειον Παρνασσόν
πατρικήν κληρονομιάν
έχοντες τήν εύφυΐαν
καί φιλίαν τών Μουσών.
"Ελληνες άγωμεν
φώς άναλάβωμεν
τό ζοφερόν τής άμαθείας
νά μείνη είς τόν έχθρόν.
Ή Ελλάς ταπεινωμένη
Φίλοι άπό σάς προσμένει
δόξαν της τήν παλαιάν
Ή Σοφία μόνη δίδει
όλων τών καλών τά είδη
κ’ ευτυχίαν στερεάν.. .
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πων καν των καρπίμων δένδρων, σχολεΐον έλληνικόν καν
Άλληλοδνδακτνκόν,ώραίανάγοράν καν 4περνκαλλεΐς ναούς,
έξ ών δνακρίνεταν ό επ’ όνόματν τοϋ άγίου ’Αντωνίου48 τνμώμενος δνά τήν κατά Σεπτέμβρνον αύτόθν γενομένην έπίσημον πανήγυρνν».
Ό επίσκοπος Δημητρνάδος Δωρόθεος Σχολάρνος τό 1877
γράφεν49, δτν ή 'Αγνά έχεν «σχολεία τρία, Άλληλοδιδακτικόν, Έλληννκόν καν Παρθεναγωγεΐον», δνατηρούμενα έκ
των έκκλησναστνκών προσόδων καν τοΰ κληροδοτήματος
τοΰ ίατροϋ Άλαμάννου50.
Τό άναφερόμενον Παρθεναγωγενον νδρύθη μετά τό 1874
έκ δωρεάς τοϋ έκ Κερκύρας νατροΰ Δημ. Άλαμάννου, δαπάνανς τής Κοννότητος καί των κοννοτνκών μονών51, ό δέ
προμνημονευθείς Ιατρός Χρνστόδ. Εύθυμνάδης άφνερών
«μνκράν βίβλον» εις τον Ιατρόν Άλαμάννον γράφεν έπί
τή ιδρύσει τοϋ παρθεναγωγείου καν τά κατωτέρω: «...Ώ
έραστά τής πανδείας! Ή Θεσσαλία άπασα κηρύττεν, στεντωρεία τή φωνή, τό φνλόπτωχον αΰτής τής Έξοχότητος
του καν τό φνλάνθρωπον τήν όνομάζεν τολμών είπεΐν, μετά
θεόν, άλλον ζωοδότην καν ούχί ιατρόν μαρτυρεί τρανώς
τό τής ένδιαθέτου καν καλοκαγάθου αυτής ψυχής φιλόμουσον καν φνλόχρνστον, τό λαμπρότατον Μουσεΐον, τό
έκ θεμελίων άνεγερθέν ιερόν Παρθεναγωγενον έντός τής
κωμοπόλεως Άγιας, τής πατρίδος της καν μόνον φωνήν
ούκ έχεν διδόναι νά όμολογήση ού ταΰτα άλλά καν άλλα
πάμπολλα βούλομαν άναφέρενν, έν πολλή παρρησία, άγαθοεργήματα αυτής... ό τής αύτοΰ έξοχότητος δοΰλος εΰπενθέστατος καν τών άγαθοεργών της δναπρέπεν κήρυξ.
Χ.Ε.»52
Τό 188053 ό ιατρός Ν. Γεωργνάδης γράφεν, δτν τής Άγνας
«ον κάτονκον είναι φιλομαθείς, δνατηροΰντες καλά σχολεία,
μενλίχνον δέ καν προσηνείς τούς τρόπους». Ή ήμέρα δέ
τής άπελευθερώσεως (1881) ευρίσκει ιδρυμένα έν τή έπαρχίςν σχολεία στεγαζόμενα ενς παλανά δνδακτήρνα άνά μίαν
έχοντα ανθούσαν παραδόσεως καί άνά ένα δνδάσκαλον πλήν
τοΰ σχολείου τής Άγνάς, τό οποίον δναθέτεν εκτός τοϋ
δνευθυντοΰ καν δύο βοηθούς54.
Τό 1889 ό Ζ. Έσφνγμενίτης γράφεν55, δτν ή Αγνά έχεν
1891 κατοίκους καν 4 ναούς, ον δέ φοντώντες έν τώ Σχο
λαρχεία) άνέρχονταν ενς 9856, ενς τό Παρθεναγωγενον ενς
87 καν ενς τό Δημοτικόν ενς 146.
Τό 1888 εκτός τών Τ. Χατζημαγαλνοΰ καί Άρ. Ζεφρανά
δνδάσκεν καί ό τέως διδάσκαλος Μαϊμουλίου (1880) καί
Καναλίων (1881) Γ. Δ. Καρτεράς, ό οποίος ενς ύπόμνημα

του τοΰ 189057, ύποβληθέν εις τόν τότε βουλευτήν Άγιας
Μ. Δάλλαν, ύπό τίτλον «Σημειώσεις Σχολικαί»58 γράφει τά
εξής: «...Νά συστηθή νηπιαγωγεΐον, τό όποιον νά διευθύ
νεται υπό τριτοβαθμίου διδασκάλου Αρσάκειου. Νά διορισθή ό Α. Καζαντζής ώς κοινοτικός διδάσκαλος τών σχο
λείων Άρρένων καί Έλληνικοϋ δι’ εκκλησιαστικήν μου
σικήν. Νά διορισθή ό Γ. Λαζαρίδης ώς διδάσκαλος τών
σχολείων Άγιας. Νά διορισθή ό Καραβίδας ώς διδάσκα
λος τών έλληνικών, μαθηματικών καί θρησκευτικών τοΰ
Παρθεναγωγείου. Νά συστηθή Κυριάκόν σχολεΐον ένθα
θά διδάσκηται ό λαός ήθικοποιούμενος». Κατά τόν Μ.
Δάλλαν τώ δντι, «τώ 1890 έγινεν απαρχή ίδρύσεως Κυριακοΰ Σχολείου καί έγκαταστάσεως πνευματικοϋ έξ Άγίου
"Ορους πεφωτισμένου»58.
Τό 1890 μετατεθέντων τών Ζαφρανά καί Παπαλέτσου
διδάσκει καί ό άνεψιός τοϋ έκ Ρετσάνης έπισκόπου Ιε
ροθέου Λέων. Κακκάλης, ό όποιος ώς Δ)τής τοΰ σχολείου
Άρρένων ύποβαλών αΐτησιν προαγωγής τοϋ σχολείου τήν
3.10.1895 πληροφορεί τόν Δάλλαν, δτι ένεγράφησαν άνω
τών 160 μαθηταί, προσθέτων «ώς πρός τό ζήτημα τών Κυ
ριακών σχολείων εϊμεθα προθυμότατοι εγώ καί ό Χατζημαγαλιός»60.

48. Πβλ. Μ. Δάλλα: Βίος καί πολιτεία τοΰ άγίου ’Αντωνίου τοϋ Με
γάλου καί τοϋ νέου έκ Βερροίας Άθήναι 1941 καί Β. Καλοφωτια
(άρχιερατικοϋ έπιτρόπου Άγιας): 'Ιστορικοί σελίδες τών πολιούχων
Άγιας άγίου Αντωνίου τοΰ Μεγάλου καί άγίου Αντωνίου τοϋ Νέου
έκ Βερροίας, Βόλος 1962.
49. Δωρ. Σχολαρίου: Έργα καί ήμέραι. Έν Άθήναις 1877, σελ.
221-222.
50. Ό Δ. Σχολάριος τό 1881 είναι έπίτιμος πρόεδρος τοϋ άπό τοΰ
1874 συσταθέντος «Συλλόγου τής Θεσσαλίας» πρός έπιχορήγησιν
σχολείων στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. G. Chassiotis: L’inslruction
publique chez les Grecs Paris 1881 p. 464.
51. Τό παρθεναγωγεΐον έκάη τό 1915. Κατά πληροφορίας τοΰ ίατροΰ Δ. Σαμσαρέλου ό Άλαμάννος είχε νυμφευθή θυγατέρα τοϋ έξ
Άγιας Χατζημήτρου, θετήν δέ θυγατέρα τοϋ Άλαμάννου ένυμφεύθη
ό πατήρ του Φίλιππος Σαμσαρέλος, ιατρός.
52. Ν. Γιαννοπούλου: Έγγραφα έπισκοπής Θαυμακοΰ. Επιστολή
Χριστοδούλου Εύθυμιάδου ίατροϋ. Δελτίον Ιστορικής καί Εθνο
λογικής Εταιρείας τής Ελλάδος. Νέα σειρά τ. 1 (1928) σ. 141. Ε
σφαλμένους ό Γ. Κορδατος (ένθ’ άν. σελ. 598 σημ. 1) πρός έπιβεβαίωσιν τών γραφομένων του «ή Άγια άπόχτησε κάποιο σχολείο τής
προκοπής κατά τό τέλος τοΰ 18 αιώνα» παραπέμπει εις τό έγγραφον
τοϋτο, τό όποιον δέν αφόρα εις τό τέλος τοϋ 18 αίώνος, άλλ’ εις τό
μετά τό 1874 ίδρυθέν παρθεναγωγεΐον, πρβ. Τ. Εύαγγελίδου, ένθ’ άν.,
σελ. 213.
53. Ν. Γεωργιάδου: Θεσσαλία. Έν Άθήναις 1880 σελ. 204.
54. Μ. Δάλλα: ένθ’ άν. σ. 21-22.
55. περ. «Προμηθεύς» Βόλου 7)1889 σ. 50, 57.
56. Όμως έν τφ Μαθητολογίω τοΰ έν Άγια Έλληνικοϋ σχολείου
τό 1888 άναφέρονται ώς έγγεγραμμένοι 70 καί τό 1899-1890 63.

57. Έν τω περ. «Προμηθεύς» 1890 (σελ. 138) ό έκδοτης Ζ. Έσφιγμενίτης γράφει: «Γ. Δ. Καρτεράν: Ή πραγματεία σου χρήζει με
λέτης» πβλ. «Προμηθεύς» 1891 σ. 276.
58. Άρχεΐον Μιλτιάδου Δάλλα (Φάκελος Έκπαιδεύσεως) άποκείμενον έν τοΐς έν Άθήναις γραφείοις τής Λαογραφικής καί 'Ιστορικής
Εταιρείας τών Θεσσαλών.
59. Μ. Δάλλα ένθ’ άν. σελ. 20.
60. Έπιστολαί έκ τοϋ άρχείου Μ. Δάλλα.
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Βεργής, I. Τέντες, Δ. Νίτης, Κ. Κρασούλης, Α. Πατέρας,
Γ. Άλβης, Δ. Τρυσαφίρης63 κλπ.
'Οπωσδήποτε έκτος των άνωτέρω σχολείων λειτουργεί
έν Άγια άπό τοΰ 1890 μέν ώς εΐδομεν64, καί Κυριάκόν Σχο
λεΐον, άπό δέ τοϋ 1895 καί Σχολεΐον τοϋ Λαοΰ διά διαλέ
ξεων ώς έμφαίνεται έκ τοΰ κατωτέρω άποσπάσματος έπιστολής τής 1.11.1895, τήν όποιαν άπέστειλεν ό σχολάρχης
Άγιας Χαρ. Σούρλας εις τόν έν Άθήναις βουλευτήν Ά
γιας Μιλτ. Δάλλαν65:
«...Τό Κυριάκόν μας Σχολεΐον τήν παρελθοϋσαν Κυρια
κήν ήτο έν άνθηρα, ούτως είπεΐν, καταστάσει. Άνδρες
ήσαν περί τούς πεντήκοντα· ιερείς πέντε (δέν μάς έρχεται
όμως ό άγιος Αρχιμανδρίτης· δέν έπιτρέπεται, λέγει, εις
λαϊκόν νά έρμηνεύη τό Εύαγγέλιον δέν τόν άκούουν όμως
εις τοΰτο οί άλλοι ιερείς). Βεβαίως εϊχομεν καί τούς μαθητάς. Οί άνθρωποι, φαίνεται, δεικνύουν προθυμίαν- βραδύτερον θά έχωμεν πλειοτέρους άκροατάς. Κρατοϋμεν βιβλίον τής προόδου τοϋ Κυριάκου Σχολείου.
Τό κήρυγμα καί ή άνάπτυξις άλλου θέματος (ούχί θρησκευτικοϋ) θά γίνεται τή β" ώρα μ.μ. Τοϋτο άπήτησαν καί
οί Ιερείς καί οί θαμώνες, διότι δέν εύκαιροΰν νά έλθουν
τό πρωΐ. Τνα γινώμεθα ώφελιμώτεροι, άπεφασίσαμεν νά
συνδυάσωμεν τό Κυριάκόν Σχολεΐον μέ τό Σχολεΐον τοϋ
Λαοϋ. Διό έκτος τοΰ Εύαγγελίου ή τοΰ Αποστόλου τής
ήμέρας, θ’ άναπτύσσηται καί θέμα τι είτε έκ τής 'Ιστορίας
είτε έκ τής Γεωγραφίας, Φυσικής, Χημείας, Κοσμογρα
φίας καί άλλων μαθημάτων ύπό άνδρών πρός τοϋτο ειδι
κών καί πρός τοϋτο προσκεκλημένων ύπ’ έμοϋ, τοϋ κ. Νίτη
καί τοϋ κ. Κακκάλη. Τήν πρώτην Κυριακήν άνέπτυξε τό
Εύαγγέλιον ό Παπακωνσταντΐνος, ώμίλησε δέ περί τοϋ
Καραϊσκάκη ό κ. Νίτης. Τήν δευτέραν Κυριακήν άνέπτυξα
τό Εύαγγέλιον έγώ, ώμίλησε δέ περί τής χρησιμότητος
καί τοΰ σκοποΰ των Κυριακών Σχολείων ό κ. Κακκάλης..»66
Κατά τά άνωτέρω όχι μόνον όπεΐρχεν έν Άγια σχολεΐον
κατά τόν χρόνον τής ύπό τοΰ Κωνσταντά συγγραφής τής
Νεωτερικής Γεωγραφίας, άλλ’ ούτε καί παρήκμασε τοϋτο
βραδύτερον, ώς ισχυρίζεται ό Κορδάτος, τουναντίον μά
λιστα μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 19 αίώνος έκτος τοϋ Δημοτι
κού Άρρένων ίδρύθησαν Παρθεναγωγεΐον καί Ελληνικόν
σχολεΐον, έλειτούργησαν δέ Κυριάκόν Σχολεΐον καί Σχο
λεΐον τοϋ λαοϋ.
Αλλά τόσον ό Γ. Κωνσταντάς όσον καί ό Γ. Κορδάτος
παρέλειψαν νά άναφέρουν τούς έξ Άγιας καταγομένους
πεπαιδευμένους άνδρας:
’Εκτός τοΰ έν Βαθυρρεύματι Άγιας γεννηθέντος οσίου
Συμεών, τοϋ ίδρυτοϋ τής έπϊ τοϋ Πηλίου μονής Φλαμου
ριού, «εύγήκεν έξω εις τά περίχωρα τής Άγυιάς καί έδίδασκε τόν λόγον τοΰ Κυρίου»67, ή Άγιά έχει νά παρουσιάση τόν συγγραφέα Μεθόδιον, άποκαλούμενον Όλυμπιώτην καί μάλιστα τόν έν τή περιφήμφ σχολή Άμπελακίων διδάξαντα παιδαγωγόν Παναγιώτην.
Ό Μεθόδιος, ό όποιος έσπούδασεν έν τή Άθωνιάδι Α
καδημία ύπό τόν Ευγένιον Βούλγαριν (1758) καί διετέλεσε
κατόπιν έφημέριος τής έν Λειψία Ελληνικής κοινότητος
(1761-1766)68, άφοΰ διώρθωσε τούς τοϋ Ν. Θεοτόκη λόγους,
συνέγραψε τήν κατωτέρω πραγματείαν:

'Λγιά: Μιά γραφική αυλή.

Φ
Τό 1897 οι μαθηταΐ τοϋ Δημοτικού ’Αρμένων άνέρχονται εις 170 μετά 5 τάξεων, ό δέ Κακκάλης παραπονεϊται
τήν 3 καί 7.2.1897 εις τόν Δάλλαν, δτι ή μή μετάθεσις τοΰ
Ζαφρανά εις Άγιάν έβλαψε τό Δημοτικόν και Κυριάκόν
σχολεΐον.
Τήν 10.1.1900 Δ)ντής τοϋ Δημοτικού είναι ό I. Χατζημαγαλιός61, ένώ άπό τοϋ 1896 ήρχισεν άνεγειρομένη νέα
Δημοτ. σχολή Άρρένων εκ τοϋ κληροδοτήματος Β. Με
λά62 φέρουσα έπϊ τής ανατολικής πλευράς πλάκα, έν ή εί
ναι γεγραμμένον: «Νηπιαγωγεΐον ’Αρμένων εκ κληροδο
τήματος Βασιλείου Μελά έν έτει 1900».
Παραλλήλως τοϋ Δημοτικοϋ καί τοϋ Παρθεναγωγείου
άπό τοΰ 1871 έλειτούργησεν έν Άγια καί Ελληνικόν σχο
λεΐον, τό όποιον, προαχθέν τό 1929 εις ήμιγυμνάσιον, άπό
τοϋ 1957 έχει άναγνωρισθή ώς αυτοτελές πλήρες Γυμνάσιον. Διευθυνταί τοϋ Έλληνικοϋ σχολείου μέχρι τοϋ 1900
διετέλεσαν οί Γ. Καραβίδας, Ν. Σούρλας, Χαρ. Σούρλας,
Θ. Χατζηαράπης, Κ. Λάβδας, Μ. Σάγκας, Ελληνοδιδάσκα
λοι δέ οί Ζ. Κ. Σούρλας, X. Γκίνης. Δ. Δουμούτης, Δ. Ζητρίδης, Θ. Ευθυμίου, Π. Γεωργίου, Ν. Καμικούλης, Ε.

63. Έκ τοΰ Μαθητολογίου καί τοΰ Βιβλίου Πράξεων τοΰ Συλλό
γου των Διδασκάλων τοΰ Ελληνικού Σχολείου Άγιας.
64. βλ. άνωτ.
65. Άρχεΐον Μ. Δάλλα.
66. 'Ολόκληρος ή έπιστολή έδημοσιεύθη εις δημοσίευμά μου έν
τη έν Άθήναις έκδιδομένη έφημερίδι «Θεσσαλικόν Μέλλον» τής
1.7.1963 ύπό τίτλον «Σχολεία Άγιας καί Μιλτ. Δάλλας».
67. Ακολουθία τοϋ όσιου καί θεοφόρου πατρός ήμών Συμεών τοΰ
νέου καί θαυματουργοΰ τοΰ καί άνυποδήτου, ψαλλομένη τή δεκάτη
ένατη τοΰ Απριλίου μηνός, συντεθεϊσα παρά Γερμανού ίερομονάχου νΰν πρώτον τύποις έκδοθεϊσα καί μετ’ έπιμελείας διορθωθεΐσα.
Έν Σμύρνη 1864 σελ. 44.
68. Τ. Εΰαγγελίδου: ένθ’ άνωτ. Α' σελ. 214, 221-222.

61. 'Ως έμφαίνεται έκ τής ύπ’ άριθ. 3)10-1-1900 πράξεως τοϋ Συλ
λόγου των Διδασκάλων τοΰ Ελληνικού σχολείου Άγιδς. Βιβλίον
Πράξεων τοΰ συλλόγου των διδασκάλων τοΰ έν Άγιμ Έλλην. σχο
λείου άπό 9)1894-10.1.1900 σελ. 18.
62. Ε. Ζερβοΰ: Εθνικά κληροδοτήματα καί δωρεαί. Άθήναι 1925
σελ. 1422 πβλ. 'Υπουργεΐον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Μητρωον
τών εις τήν άμεσον διαχείρισιν καί τών εις τήν έποπτείαν τοΰ 'Υπουρ
γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ύπαγομένων Κληροδοτημάτων
τόμ. πρώτος Παλαιός Ελλάδος, Άθήναι 1929 σελ. 361.
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προειρημένος μητροπολίτης τότε Λαρίσης Κύριος Με
λέτιος ό Σίφνιος διέσωσεν άπό τάς χεΐρας τών όλοθρευτών περί τούς τριακοσίους τόμους. Τούτου τοΰ Μεθοδίου
φέρεται 'Ιερά Κατήχησις τοΰ βαπτίσματος»77.

«ΛΟΓΟΙ
Είς τήν άγίαν καί μεγάλην τεσσαρακοστήν μετά καί τινων πανηγυρικών, έπιφωνηματικών καί επιταφίων, συντεθέντες μέν καί έκφωνηθέντες παρά Νικηφόρου ίερομονάχου ΘΕΟΤΟΚΗ, τοΰ Κερκυραίου, έπιμελώς δέ διορθωθέντες παρά τοΰ έν ίερομονάχοις ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΥΙΑΣ. Έν Λειψία τής Σαξονίας.
Έν τή τυπογραφία τοΰ Βρεϊτκόπφ ετει 1766»69.
Επίσης ό Μεθόδιος κατά τό ίδιον έτος έδημοσίευσε καί
τήν κατωτέρω πραγματείαν:

Ό έξ Άγιας παιδαγωγός Παναγιώτης συγκαταλέγεται
μεταξύ τών εν τή σχολή Άμπελακίων διδαξάντων , τούς
οποίους άναφέρομεν χρονολογικώς έν τώ κεφαλαίφ «Σχολή
Άμπελακίων» τής περί ιστορίας καί συνεταιρισμού Άμ
πελακίων διατριβής ήμών78.
Μετά τόν Ευγένιον Βούλγαριν, τόν έξ Ίωαννίνων Γεώρ
γιον, τόν έκ Τρίκκης Γεώργιον Τριανταφύλλου, τόν Ίωναν Κοντόν (Σπαρμιώτην), τόν έκ Τρίκκης Πολυζώην, τόν
έκ Καλαβρύτων Άντ. Φωτήλαν, τόν Γ. Τρικκαλινόν, τόν
Γρ. Κωνστανταν, Σπ. Άσάνην, Κ. Κούμαν, Άνθ. Γαζήν,
Παπά Άργύρην έδίδαξεν έν Άμπελακίοις ό έξ Άγιας
«παιδαγωγός»79 Παναγιώτης άπό τοΰ 1804-1807, ήτοι μετά
τήν κατά τό 1803 λαβοΰσαν χώραν άποχώρησιν τοΰ Κωνσταντα καί άφιξιν τοΰ Άνθ. Γαζή. Ό Γ. Κωνσταντας τό
1804 έν Ένετία έξέδωκε τήν έκ τοΰ ’Ιταλικού μετάφρασιν
τοΰ φιλοσοφικού συγγράμματος τοΰ Φρ. Σοαυΐου. Είς τόν
έν τώ Δ' τόμφ80 «κατάλογον τών φιλολόγων συνδρομητών
τής έκδόσεως τής βίβλου ταύτης καθ’ έκάστην πόλιν» καί
συγκεκριμένως «έν Άμπελακίοις» άναφέρονται μετά τής
έν Άμπελακίοις Σχολής, τοΰ Γεωργίου Ν. Μάνιαρη81 καί
ό έν Άμπελακίοις διδάσκων «λογιώτατος κύρ Παναγιώ
της παιδαγωγός ό έξ Άγυιας»82.

«ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ70
τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Κυρίλλου άρχιεπισκόπου 'Ιερο
σολύμων μεταφρασθεΐσαι είς τήν κοινήν διάλεκτον παρά
ΜΕΘΟΔΙΟΥ ίερομονάχου ΟΑΥΜΠΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΥΙΑΣ μετά καί μικρας έρμηνείας τοΰ Πιστεύω συλλεχθείσης παρά τοΰ αύτοΰ άπό τής ορθοδόξου ομολογίας. Έν
Λειψία τής Σαξονίας. Έν τή τυπογραφία τοΰ Βρεϊτκόπφ
έτει 1766»71.
Κατά τόν Κ. Σάθαν72 καί Γ. Ζαβίραν73 ό Μεθόδιος «είς
των λογίων ίερομονάχων τής ΙΗ' έκατονταετηρίδος»74 διετέλεσε εφημέριος καί των έν Βρεσλάου (Βρατισλαβία) ορ
θοδόξων, ό δέ Ίώσηπος ίεροδιάκονος Μοισιόδαξ, ό όποιος
μετέφρασεν έν Ένετία τό 1761 έκ τοΰ Τταλικοΰ ιδιώματος
τήν ’Ηθικήν Φιλοσοφίαν τοΰ Μουρατόρι, άναφέρει καί
τόν Μεθόδιον μεταξύ των βοηθησάντων αύτόν είς τήν
μετάφρασιν75.

Μετά τήν άπόδειξιν ότι ό περί άμαθείας τών Άγιωτών
χαρακτηρισμός τών Δημητριέων καί ό περί παρακμής τοΰ
σχολείου Άγιας μετά τόν 18ον αιώνα τοΰ Κορδάτου υπήρ
ξαν άτυχεϊς ώς καί τήν παράθεσιν τών έξ Άγιας πεπαιδευ
μένων άνδρών τής έποχής έκείνης έρχόμεθα ήδη νά έξετάσωμεν τά περί άσυμφωνίας τών Άγιωτών.

Κατά δέ τό κατωτέρω περί Άγιας άπόσπασμα άνεκδότου συγγράμματος76 ό Μεδόδιος περί τό 1760 είχε φέρει
έκ Λειψίας είς τήν έν ’Ολύμπω μονήν τοΰ άγιου Διονυσίου
600 καί πλέον βιβλία:
«...Άγυιώτης ήτον άνήρ τις φιλόκαλος καί φιλόμουσος, Μεθόδιος τ’ όνομα, δστις έσύναξε καί περί τό 1760
άπό τήν Λειψίαν τής Σαξωνίας είς τήν έν Όλύμπω μονήν
τοΰ αγίου Διονυσίου περίφημον βιβλιοθήκην, συνισταμένην άπό 600 βιβλία καί έπέκεινα λαμπρών καί ώραίων έκδόσεων αύτη ή βιβλιοθήκη, άφοϋ έμεινε περί τά 70 πε
ρίπου έτη έν παραβύστφ κειμένη άχρηστος καί άνωφελής,
τέλος τό 1828 διεσκορπίσθη καί μέρος αυτής είς τήν Λά
ρισαν έκομίσθη διά νά γένη πυρός παρανάλωμα, οπότε δι’
επιταγής αυθεντικής κατηδαφίσθη καί ό ύπερκαλλής έκεΐνος ναός, άλλ’ ό πρός οικονομίαν πραγμάτων δεξιός, ό

Οί Δημητριεΐς (Κωνσταντας καί Φιλιππίδης) ισχυρί
ζονται, δτι ή άσυμφωνία τών Άγιωτών είναι «τό όλέθριον
άποτέλεσμα τής άμαθείας»83.

77. Περί τού Μεθοδίου πβλ. Αναστασίου ίερέως καί οικονόμου
τών Άμπελακίων: Απολογία Ίστορικοκριτική (συντεθεϊσα 'Ελλη
νιστί ύπό ιατρού Λουδ. Σωτήρη ) έπεξεργασθεΐσα είς κοινήν διά
λεκτον τών 'Ελλήνων μετά τινων σημειωμάτων. ’Εν Τριεστίω 1814
σελ. 219. Μ. Παρανίκα: Σχεδίασμα τής έν τφ Έλληνικώ έθνει καταστάσεως τών γραμμάτων άπό άλώσεως Κων)πόλεως μέχρι ΙΘ' έκατονταετηρίδος, Κωνσταντινούπολή 1867, σελ. 89. Δ. Τσοποτοϋ:
Γή καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Βόλος
1912 σελ. 169. Θεσσαλικά Χρονικά 2 (1931) 186.

69. Περιοδ. «Εκκλησιαστική ‘Αλήθεια έτος 37 τ. 36 άρ. 24 τής
31-12-1916 σελ. 56.
70. Άνδρέου Παπαδοπούλου Βρετοϋ: Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι
κατάλογος τών άπό τής πτώσεως τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας
μέχρι έγκαθιδρύσεως τής έν Έλλάδι Βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων
παρ’ Ελλήνων είς τήν όμιλουμένην ή είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν
γλώσσαν. Άθήναι 1854 τ. Α' σελ. 86.

78. σελ. 86.
79. «είς Άμπελάκια Θεσσαλίας «παιδαγωγός» Παναγιώτης ό έξ
Άγυιας τής Θεσσαλίας, δηλ. διδάσκαλος τών κοινών γραμμάτων»
Έμ. Γεδεών: Ιστορίας άπό Σκυβάλων περιοδ. ’Εκκλησιαστική Αλή
θεια τ. 36 άρ. 12 τής 30.6.1916 πβλ. Τ. Εύαγγελίδου, ένθ’ άν., σελ.
218: «Κούμας 1803-4, εΐτα ό έξ Άγυιας μοναχός Παναγιώτης (18041807)» (’Εκκλησιαστική Αλήθεια 1916 σελ. 90 κ.έ.).

71. Περί άμφοτέρων των πραγματειών πρβλ. περιοδ. ’Εκκλησιαστι
κή ’Αλήθεια έτους 36 τ. 36 άρ. 15 τής 17.8.1916 σελ. 119.
72. Κ. Σάθα: Βιογραφίαι των έν τοΐς γράμμασι διαλαμψάντων Ελ
λήνων (1453-1821) Άθήναι 1868 σελ. 605.

80. σελ. 357-358.

73. Γ. Ζαβίρα: Νέα Ελλάς ή 'Ελληνικόν θέατρον έκδοθέν ύπό Γ.
Κρέμου. Άθήνησι 1872 σελ. 417.

81. πβλ. Η. Γεωργίου: Ό έξ Άμπελακίων έθνικός εύεργέτης Αδα
μάντιος Θ. Μάνιαρης Άθήναι 1949.

74. Άνδρέου Παπαδοπούλου Βρετού, ένθ’άνωτ., σελ. 221.

82. ’Εφ’ όσον ό Τ. Εύαγγελίδης (ένθ’ άν. σελ. 213) άναφέρει, ότι
μετά τόν Δημήτριον Κρήτα έδίδαξεν έν Μακρυνίτσμ «ό Ιερομόνα
χος Παναγιώτης 1800-1805, ό είτα έν Άμπελακίοις» (’Εκκλησια
στική Αλήθεια 1916 σελ. 90 κ.έ.), δέν άναφέρεται δέ έτερος
Παναγιώτης διδάσκαλος έν Άμπελακίοις (μετά τόν Παναγιώτην
άναφέρονται ώς διδάξαντες έν Άμπελακίοις ό Δ. Μάγνης (18061810), οί Άμπ)ται Α. Μεζεβύρης, Κ. Πρασσδς, Δ. Καστρίδης κλπ.),
ίσως ό έξ Άγιας Παναγιώτης έδίδαξε καί έν Μακρυνίτση.

75. Κατάλογος τών σεβασμίων καί έντιμων όνομάτων, όπου μ* έβοήθησαν είς τήν παρούσαν μετάφρασιν: «ό Μεθόδιος ιερομόναχος
Όλυμπίτης Άγυιώτης.. . Ν. Κάκαβος Λαρισαϊος. .. κατέστρωσα
τά αίδέσιμα καί έντιμα όνόματά των καί έστω πρός τεκμήριον τής
εύχαρίστου μου γνώμης. . .» σελ. λε', λστ'.
76. Περιήγησις είς τήν Θεσσαλίαν (άπόσπασμα άνεκδότου συγ
γράμματος). Άγυιά. Εβδομαδιαίου περιοδικόν Αθηνών «Έπτάλοφος» Δ. Νικολαΐδου άρ. 23 18.5.1868 έτος Δ' σελ. 385 πβλ. Τ. Εύαγγελίδου, ένθ’ άν., σελ. 222.

83. «. . .ή έδική τους άσυμφωνία, τό όλέθριο άποτέλεσμα τής άμα
θείας, τούς κάμνει νά είναι δυστυχείς».
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Πρός ανασκευήν τοϋ ισχυρισμού των θά χρησιμοποιήσωμεν άφ’ ένός μέν τά γραφόμενα υπό τοΰ Κορδάτου περί
άσυμφωνίας των συμπατριωτών του Ζαγοριανών, άφ’ έτέρου δέ την κατά τό 1824 άσυμφωνίαν των δύο έκ Μηλεών
διδασκάλων τοϋ Γένους Κωνσταντα καί Γαζή, ή όποια
προεκάλεσε την κατά τήν διάρκειαν καί μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 άπώλειαν μεγάλου μέρους βιβλίων τής
Βιβλιοθήκης Μηλεών.
Τό άπό τοΰ 1700 λειτουργοϋν σχολεϊον τής Ζαγοράς εί
ναι τό άρχαιότερον σχολεϊον τοϋ Πηλίου, ό δέ Κορδάτος
γράφει περί τής άσυμφωνίας τών συμπατριωτών του Ζαγοριανών τά εξής84:
«...Ό I. Πρίγκος έκανε μεγάλες δωρεές στό σχολείο.
Τό πλούτισε μέ πολλά βιβλία... καί έδωκε καί 1500 γρ.
γιά νά πληρώνεται άπό τόν τόκο τους «ό διδάσκαλος τών
Ελληνικών μαθημάτων»... Μερικοί όμως... δέν ήταν σύμ
φωνοι. Δέν ήθελαν οϋτε νά επισκευαστεί τό παλιό σχολείο
τών «κοινών γραμμάτων» οϋτε νά φκιαχτεϊ νέο χτίριο. "Α
νοιξαν λοιπόν καυγάδες καί... θέλοντας νά κλείσουν τά
σχολεία κατάγγελναν στό πασά Τρικκάλων πώς χτίστη
καν στή Ζαγορά νέα σχολεία χωρίς τήν άδεια τής τουρ
κικής κυβέρνησης καί χωρίς νά πληρώσουν τό άνάλογο
φόρο. Φαίνεται έγιναν δύο καταγγελίες. Ή πρώτη έγινε
τό 1780. Ό Τούρκος πασάς έστειλε άνακριτή στή Ζαγορά
καί γιά νά μή γκρεμιστεί τό σχολείο άναγκάστηκαν οί Ζαγοριανοί νά πληρώσουν πολλά στούς Τούρκους όπως μάς
πληροφορεί ό Καλλίνικος Γ' σ’ ένα του σημείωμα: «...οί
προδόται έστωσαν μετά τοϋ προδότου Ιούδα καί έξαλειφθείη τό όνομα έκ βιβλίων ζώντων». "Υστερα όμως άπό
δύο τρία χρόνια άπό τούς ίδιους Ζαγοραίους έγινε νέα
καταγγελία στό ίδιο πασά πώς χτίστηκε κρυφά τό Έλληνομουσεϊο... όπως μάς πληροφορεί ό Καλλίνικος... «πόρνη
τις85 δημοσία άπό τοΰ καταράτου οίκου τών Μουζεβίκων
έπρόδωσαν τό σχολεϊον... έπλήρωσαν ή χώρα (Ζαγορά) 16
πουγγία καί τά έξοδα τών έλθόντων πασαλίδων, δΓ & άφωρίσαμεν εκείνην τήν προδότριαν πόρνην άφορισμοΐς άλύτοις καί τό γένος αϋτής».
Καί ήδη τίθεται τό πρώτον έρώτημα: 'Όταν έν Ζαγορά,
ή οποία διατηρεί σχολεϊον προ τής Άγιάς, άπό τοϋ 1700,
αί πρός τούς Τούρκους εις βάρος τών σχολείων της προδοσίαι τών Ζαγοριανών φθάνουν μέχρι τοϋ σημείου νά
χρησιμοποιοϋνται καί πόρναι, ή άσυμφωνία τών Ζαγοριανών είναι άποτέλεσμα άμαθείας;
"Ας έξετάσωμεν ήδη τήν άσυμφωνίαν Γ. Κωνσταντά καί
Α. Γαζή εις δύο έγγραφα τοϋ Υπουργείου Ναυτικών τοϋ
1824 άποκείμενα έν τοΐς Γενικοΐς Άρχείοις τοΰ Κράτους.
Ό Γεώργιος Ζορμπάς, Μάγνης, έζήτησε τό 1824 παρά
τοΰ έν Ναυπλίω 'Υπουργείου Ναυτικών, ϊνα «έλευθερώση
τήν βιβλιοθήκην» Μηλεών «διά τόν φωτισμόν τής νεο
λαίας». Τό δέ Ύπουργεΐον Ναυτικών διά τοϋ κατωτέρω
άνεκδότου έγγράφου του τής 25-10-1824 έζήτησε τήν έγκρισιν τοϋ Έκτελεστικοϋ Σώματος:

μή δώση έγγραφα καταδρομικά εις ούδένα πλοΐον, έως ού
νά μάθη τά άποτελέσματα τοϋ Έλληνικοϋ στόλου, καί άκολούθως θέλει διαταχθή περί- τούτου. Έκτοτε άχρι τοϋδε
τό Ύπουργεΐον Ναυτικών μ’ δλον ότι έπαρρησιάσθησαν
πολλοί αϊτοϋντες δέν έδωσεν εις τινα. ’Επειδή λοιπόν ό
Ελληνικός στόλος εύοδοϋται έν εύταξία καί νίκη τό Ύ
πουργεΐον τοϋτο άναφέρει πρός τό Σεβ. ’Εκτελεστικόν
Σώμα νά έγκρίνη νά έπιτάξη τό Ύπουργεΐον τοϋτο εις τό
νά δώση τά άναγκαΐα εις συστατικά έγγραφα καί οδηγίας
εις τούς καταδρομείς πρός τούς ζητοΰντας καί μέλλοντας
καταδρομεύειν, διά νά μή παρεκτραπώσιν άπό τά καθήκον
τα τοϋ νόμου. ’Εν τούτοις έπαρρησιάσθη κάποιος τις λε
γόμενος Γεώργιος Ζορμπάς, Μάγνης, συγγενής καί πα
τριώτης τοϋ Κου ’Ανθίμου Γαζή, άποδεδειγμένος, ότι έδούλευε καλώς έν καιρώ τοϋ Άρείου Πάγου, ζητεί ειδικά
έγγραφα καταδρομής διά νά παραπλέη είς τά νερά Εύρίπου καί Βόλου μαχόμενος κατά τών έχθρών μόνον καί δί
δει έγγύησιν, ότι δέν θέλει παρεκτροπή άπό τάς δοθείσας
αύτώ οδηγίας καί έν αυτή υπόσχεται νά έλευθερώση τήν
Βιβλιοθήκην τής έκεΐσε σχολής τοϋ Κου Γαζή, ήτις συνίσταται άπό 5000 χιλ. τόμους όλοι άπό κλασικούς συγγρα
φείς "Ελληνας, Λατίνους, Γερμανούς, Γάλλους καί ’Ιτα
λούς καί νά τούς μετακόμιση έδώ είς Ναύπλιον καί παραδώση τώ κυρίω Γαζή ώς άναγκαΐα ταΰτα καί έπωφελή είς
τό διά τόν φωτισμόν τής νεολαίας· διά τοϋτο άναφέρει τό
Ύπουργεΐον τοϋτο πρός τό Σεβ. ’Εκτελεστικόν Σώμα... διά
μίαν τοιαύτην έπωφελή δούλευσιν νά έπιτάξη τό Ύπουρ
γεΐον τοϋτο, διά νά δώση τά άναγκαΐα καταδρομικά.
Έν Ναυπλίφ τή 25 ’Οκτωβρίου 1824
Έν άπουσία τής Τριμελούς Επιτροπής ό Γενικός Γραμματεύς
Γ. ΚΩΠΑΣ»

"Ομως ό Γρ. Κωνσταντάς, πληροφορηθείς περί τής αίτήσεως ταύτης καί τών διαβημάτων τοΰ Ά. Γαζή πρός
μετακόμισιν έκ Μηλεών τής Βιβλιοθήκης, διά τοϋ κατω
τέρω πρός τό Ύπουργεΐον Ναυτικών άνεκδότου έγγρά
φου του ζητεί «νά άναιρέση τήν περί τής είρημένης βι
βλιοθήκης διαταγήν του»:
«Πρός τό ένδοξον Ύπουργεΐον Ναυτικών
Πληροφορούμαι ότι τό ένδοξον τοϋτο Ύπουργεΐον κατ’
έπίμονον αϊτησιν τοϋ πανοσιολογιωτάτου άρχιμανδρίτου
κυρίου ’Ανθίμου Γαζή έδωκε διαταγήν τω καπιτάν Γεωργίω Ζορμπά νά ύπάγη είς τήν πατρίδα μας, νά σηκώση
τήν βιβλιοθήκην τής Μηλεωτικής σχολής καί νά τήν με
τακόμιση δέν ήξεύρω ποϋ. Έγώ όμως ειδοποιώ τό έν
δοξον Ύπουργεΐον, ότι ή βιβλιοθήκη έκείνη δέν είναι ι
διαιτέρα τοϋ κυρίου Γαζή, άλλά κοινή, έπειδή συνίσταται
άπό βιβλία τών μακαρίων πρώτων κτητόρων, άπό βιβλία
έδικά μου καί άπό βιβλία τοϋ κυρίου Γαζή καί θαυμάζω
πώς περί πράγματος κοινοΰ κινείται ιδιαιτέρως ή πανοσιολογιότης του, χωρίς καν νά μέ έρωτήση άν έγκρίνω τό κί
νημά του. Όθεν παρακαλώ τό ένδοξον Ύπουργεΐον νά
άνακαλέση, τουτέστιν νά άναιρέση τήν περί τής είρημένης
βιβλιοθήκης διαταγήν του καθ’ ότι τό αίτημα τοΰ κυρίου
Γαζή είναι άδικον, άλογον καί τής ύπολήψεώς του άνάξιον.
Επειδή νά σηκωθώσι τά βιβλία έκεΐνα, όθεν είναι φυλα
γμένα, άνάγκη νά ληφθώσι μέ στίφος ληστρικόν ’Ολυμ
πίων (ό Ζορμπάς μόνος δέν είναι ικανός) καί ή έπιτυχαίνει καί λεηλατίζεται έν ταυτώ καί όλη ή χώρα, ή δέν έπιτυχαίνει καί χάνονται άνά κράτος άντί νά σωθώσι τά βι
βλία. Τό δέ βέβαιον έκ τούτου έπόμενον είναι, ότι οί έχθροί τής πίστεως καί τοΰ έθνους παροξυνθέντες έκ τοιούτου ληστρικού κινήματος, θέλουν κατασφάξει καί αίχμα-

Περίοδος Γ'
Άρ. 116
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Πρός τό Σεβ. ’Εκτελεστικόν Σώμα
Τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών
Κατά τήν άπό τοϋ Σεπ/ρίου ύπ’ άρ. 5001 διαταγήν τής
Διοικήσεως, δΓ ής διέταττε τό Ύπουργεΐον τοϋτο διά νά

84. Γ. Κορδάτου, ενθ’ άνωτ., σελ. 584-586.
85. «Υπέστη ίκανάς ζημίας έκ μέρους τών Τούρκων ώς έκ καταγ
γελίας τών σχολείων ύπό άθλιας τινός πόρνης» Τ. Εύαγγελίδου καί
ενθ’ άν. τ. Α'. σελ. 204.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Καταταγείς εις τόν στρατόν διέτρεξεν
όλους τούς βαθμούς τής στρατιωτικής
ιεραρχίας μέχρι τού βαθμού τού υπο
στρατήγου. "Ελαβε μέρος εις όλους
τούς πολέμους. Έτυχε πλείστων παρα
σήμων. Άπεστρατεύθη τφ έτος 1923.

Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου τού Πηλίου. Μετά
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έπεδόθη εις
τήν έκκλησιαστικήν Βυζαντινήν μουσι
κήν. Κατά τούς αγώνας 1912-1913 ύπηρετών εις τόν στρατόν καί λόγιρ τών προ
σόντων του προήχθη εις αξιωματικόν.

ΕΚ ΤΩΝ

ΕΚΛΕΚΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ
Έγεννήθη έν Κατηχωρίω τού Πηλίου τφ
1871. Σπουδάσας τήν ιατρικήν έν Άθήναις καί Παρισίοις, είδικευθείς εις τόν
κλάδον τής Μαιευτικής, έξήσκησε τό έπάγγελμα τού ιατρού έν Βόλψ. Πρόεδρος
τού Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Παγασών.

Έγεννήθη έν Κοκωτοΐς τού 'Αλμυρού. Κατετάγη εις
τόν στρατόν εις τό Σώμα Πυροβολικού. Διήλθεν όλους
τούς βαθμούς τής ιεραρχίας μέχρι τού βαθμού τού
'Υποστρατήγου. Έλαβε μέρος εις όλους τούς πολέ
μους τού "Εθνους. Διετέλεσε Νομάρχης Λασηθίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση, ήκουσε τά έγκύκλια μαθήματα εις 'Αθήνας καί έσπούδασε τήν ’Ιατρικήν εις τό Πανεπιστήμιον
’Αθηνών. Μετέβη εις Η.Π.Α. ώς ύπότροιρος τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως.
Ήσχολήθη μέ έρεύνας έπί τού καρκίνου.
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ΕΚΛΙΠΟΝΤΩΝ

*

ΘΕΣΣΑΛΩΝ

Φ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
’Ιατρός, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, γεννη
θείς έν Βόλφ τφ 1902. Έσπούδασεν έν
Άθήναις καί Παρισίοις. Άπό τού έτους
1928 ήσκησε τό ιατρικόν έπάγγελμα έν
Βάλω, ίδρύσας καί τήν έτι σήμερον ύφισταμένην κλινικήν Χατζηγεωργίου.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΑΚΩΒΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ

Σύζυγος τοΰ αειμνήστου αρχαιολόγου καί
ιστοριοδίφου Νικολάου Γιαννοπούλου ή
όποια διά τής συμβολής της καί τής συν
εργασίας της έβοήθησεν είς τήν έπιτυχίαν τοΰ έπιστημονικοΰ καί συγγραφι
κού έργου τοϋ έκλιπόντος άνδρός της.

Συμπαραστάτις είς τό δύσκολον έργον
τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εται
ρείας τών Θεσσαλών μετά πλείστου ζή
λου συμβάλλουσα, είς τάς προσπάθει
ας τοΰ Γενικοϋ Γραμματέως Σωκράτους
Βαμβάκου, τοϋ όποιου τυγχάνει σύζυγος.

ΘΕΣΣΑΛΑΙ ΕΡΓΑΤΙΔΕΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΔΡΑΣΕΩΣ
Φ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
Σύζυγος τοϋ άειμνήστου στρατηγού καί
Νομάρχου Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου. Ή αγαθοεργός της δρασις καί ή
κοινωνική της προσπάθεια διά κάθε φι
λανθρωπικήν έξόρμησιν τήν κατέστησαν
άγαπητήν είς όλους τούς γνωρίμους της.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩ. ΛΙΑΠΗ
Έγεννήθη έν Τρικάλοις, τό γένος Άχιλ. Έξάρχου,
διήκουσε τά έγκύκλια μαθήματα έν Τρικάλοις, ύπανδρεύθη τόν Ιωάννην Λιάπην Ιατρόν κατά τό 1929.
Μετά τόν θάνατον τοϋ συζύγου της άφιερώθη μετά
ζήλου είς κοινωνικήν καί φιλανθρωπικήν δρασιν.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΟΥΧΑΚΗ
Έγεννήθη έν Σκοπέλφ. Έφοίτησεν είς
τό Γυμνάσιον Βόλου. Έσπούδασεν εις τήν
Κρατικήν Σχολήν ’Αθηνών καί έν συν
εχείς είς τό Wiener Kosmetikum τής
Γερμανίας. ’Από έτους έγκατεστάθη είς
Θεσσαλονίκην ένθα έργάζεται έπιτυχώς.
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ΒΕΤΤΑ ΚΑΡΑΤΩΛΟΥ
Γόνος άρίστης οικογένειας των ’Αθηνών,
ένυμφεύθη, μετά τήν άποφοίτησίν της έκ
τοϋ Γυμνασίου Θηλέων, τόν Στρατηγόν
Καρατώλον Στέφανον, διακρινομένη διά
τό ήθος της, τήν σεμνότητα, τήν εύπροσηγορίαν καί τά ’Εθνικά ’Ιδανικά της.

λωτήσει τούς άθλιους κατοίκους εκείνης τής κώμης καί
ή άμαρτία καί ή κατηγορία πίπτει επάνω εις ήμάς καί εις
τήν Διοίκησιν, όπου δίδει άκρόασιν είς τοιαϋτα άλογα
ζητήματά μας. Ταϋτα διαμαρτυρόμενος άναφέρω εις τό έν
δοξον υπουργικόν καί μένω με όλον τό σέβας.
τή 24 Νοεμβρίου 1824 έν Ναυπλίφ
Γρηγόριος Κωνσταντας»

'Ως πρός τά βιβλία τής βιβλιοθήκης Μηλεών ό μέν βιο
γράφος τού Γρ. Κωνσταντά Ρ. Καμηλάρις86 γράφει, ότι
«διά τήν οικοδομήν καί τά λοιπά τούτου άναγκαΐά ό μέν
Γρ. Κωνσταντας κατέβαλεν είς μετρητά χρυσούς Καισα
ρικούς πεντακοσίους, ό δε Α. Γαζής ομοίως χρυσούς πεντακοσίους καί άπασαν τήν βιβλιοθήκην αύτοΰ. Έτι δέ
άφιέρωσεν είς αύτό καί δλην τήν έκδοσιν τοϋ Ελλη
νικού Λεξικού αυτού87. Ό Γαζής είχεν άποστείλει τόν
Γεώργ. Κλεόβουλον είς Μηλέας... ό φιλογενής άνήρ
άπεδήμησε δωρησάμενος είς τό σχολεΐον88 τήν βιβλιο
θήκην αυτού».

ΠΑΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ό δέ Ζ. Έσφιγμενίτης, ό όποιος έπεσκέφθη τό 1893 τήν
βιβλιοθήκην, «ψυχής άκος» όνομασθεΐσαν ύπό τού Γαζή89, 90
γράφει έν τώ περιοδ. «Προμηθεύς»20, ότι εύρε τά βιβλία
«φύρδην μίγδην» καί ότι ένώ κατά τόν τού 1843 θάνατον
τού Κωνσταντα ή βιβλιοθήκη ήρίθμει 7000 τόμους, τό
1893 ήρίθμει μόνον 2500, επί πλέον δέ εύρεν «έτοιμόρροπον τό κατάστημα τής βιβλιοθήκης», διό καί προέτεινε
τήν ύπό των Κοινοτήτων Μακρυνίτσης, Μηλεών, Ζαγο
ράς καί Άργαλαστής σύστασιν τής βιβλιοθήκης έν Βόλφ.

Έγεννήθη έν Πετρίλω Καρδίτσης. Τά πρώτα γράμματα έξέμαθεν
είς τήν γενέτειράν του, τάς δέ έγκυκλίους σπουδάς του είς τήν Καρ
δίτσαν. Μετά τάς σπουδάς του είς τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν
διεκρίθη ώς διδάσκαλος καί δή Διευθυντής τοϋ Προτύπου Δημοτι
κού Σχολείου (Λυκείου) Καρδίτσης. Ήσχολήθη μέ τήν Λογοτε
χνίαν καί τήν Λαογραφίαν. Εις τά ποιήματά του έμπνέεται άπό τάς
ώραίας θεσσαλικάς καλλονάς καί τούς άνθρώπους τής Θεσσαλίας.

Καί ήδη θέτομεν τό δεύτερον καί τελευταϊον έρώτημα:

Φ
Θ Ε Σ ΣΑΛΙΑ
ΠΑΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗ

'Όταν ό διδάσκαλος τού Γένους Κωνσταντας τό 1824 δέν
σύμφωνη μετά τού έπίσης διδασκάλου τού Γένους Γαζή,
όπως διασωθή ή βιβλιοθήκη Μηλεών καί χρησιμοποιηθή
«πρός φωτισμόν τής νεολαίας», σήμερον δέ θά εύρίσκετο
αύτη ίσως είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην, είναι δυνατόν
νά παραδεχθώμεν, ότι ή άσυμφωνία τών 'Αγιωτών, ή άναφερομένη τό 1791 ύπό τού Κωνσταντα, ήτο «όλέθριον άποτέλεσμα τής άμαθείας», έφ’ όσον άποδεικνύεται άσυμφω
νία μεταξύ αυτών τούτων τών διδασκάλων τού Γένους περί
διασώσεως Βιβλιοθήκης πρός φωτισμόν τού Γένους;

’Ανάλαφρα σέ σκέπασε τού δειλινού τό θάμπος
τήν ώρα πού πηγαίνουνε στή βρύση νιές άφράτες
κι’ ό καταπράσινος πλατύς, τούς άφησεν ό κάμπος
τούς δουλευτάδες καί παντού γιομίσανε τις στράτες.
Τά θεία σου τά δειλινά θαυμάζω, ώ Θεσσαλία,
τώρα πού ό Όλυμπος στέκεται σά γίγας κι’ άπό κάτου
βλέπω νά φιδοσέρνεται ό Πηνειός σάν τροχαλία,
καθώς ζωγράφων πινελιές σκορπά στό κύλισμά του.
Θεσσαλικά τοπία μου, Μετέωρα καί Τέμπη,
πάντα σάς συλλογίζομαι, χειμώνες καλοκαίρια
καί πιό πολύ τήν ’Άνοιξη, Μαγιάπριλο σάν έμπη.
Καί σείς καθάρια, ζωντανά, μένετε έντός μου άκέρια!

86. Γρηγορίου Κωνσταντα βιογραφία λόγοι έπιστολαί μετά περι
γραφής τών Μηλεών καί τής σχολής αύτών έκδιδόμενα ύπό Ρ. Ν.
Καμηλάρι, Μηλιώτου. Άθήναι 1897 σελ. 20, 22.

Μπροστά στον γέρον Όλυμπο στέκομαι ν’ άντικρύσω
τήν κατοικία τών Θεών καί τού Διός τό θρόνο.
Κι’ όσο κι’ άν θέλω... δέν μπορώ τώρα νά μή δακρύσω
κι’ας εΐν’ Μυθολογία αύτή, κι’άς μένη θρύλος μόνο!

87. Πρβλ. Συμφωνητικόν τής 2.2.1804 τών συνδραμόντων τήν εκδοσιν τοϋ Λεξικού Άμπελακιωτών μετά τοϋ Άνθ. Γαζή. Η. Γεωρ
γίου: 'Ιστορία καί συνεταιρισμός τών Άμπελακίων σελ. 87-88.
88. Μηλεών.
89. Τ. Εύαγγελίδου, ενθ’ άν., τ. Α. σελ. 209.
90. «Προμηθεύς», 1893 σελ. 454.

ΑΠΑΝΟΥ ΣΤ’ ΑΓΡΑΦΑ
Θέλω καί πάλι νά βρεθώ
στις ράχες τών Άγράφων
έκεΐ πούν’ ούλα όμορφα
σάν πινελιές ζωγράφων.
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