
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Έκ Ραψάνης, γεννηθείς τω 1886. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν τη 
•τατρίδι του και Λαρίοη έφοίτησεν εις τό τριτάξιον Διδασκαλεΐον της Θεσ
σαλίας. Τω 1904 διωρίσθη διδάσκαλος καί ύτιηρέτησεν είς διαφόρους κωμο- 
ιτόλεις τής Θεσσαλίας καί ειτα είς θεσ/νίκην. Έτυχε ιχτυχίου Μουσικοδι- 
δασκάλου, διαγωνισθείς δέ τω 1923 έττέτυχεν είς διαγωνισμόν καί έγένετο 
Επιθεωρητής Δηροτ. Σχολείων. ’Ήδη υπηρετεί ώς τοιοΟτος έν θεσ/νίκη.

ΙΩΑΝ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
Έκ Ραψάνης του Όλυμ
που. Διετέλεσε συνεχώς Δή
μαρχος καί -πρόεδρος τπς 
Κοινότ. Ραψάνης. ΕΙργα- 
σθη διά τόν έξωραίσμόν 
αυτής καί έπί προεδρίας 
του έγένοντο τά υδραγω
γεία τής άνω συνοικ. της 
κωμοπόιλεως ώς καί βρύ
σες καί έπισκευαί δοών.

ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη του 
Όλυμπου τό έτος 1847. 
Έχρημάτισε Δήμαρχος έπί 
δυο συνεχείς τετραετίας, 
ήτοι άπό τό έτος 1 895 μέ
χρι του 1905. Ένδιεφέρθη 
διά τά κοινά τοΟ Δόμου 
καί άφησε τάς καλλιτερας 
άναμνήσεις έκ τής Διοική- 
σεώς του.’Απέθανε τό1937.

ΔΗΜΗΤΡ. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Έγεννήθη τό έτος 1884 έν 
Ρ αψάνη. Μ εταναστεόσας
είς’Αμερικήν τό 1912 έπα- 
νηλθεν είς τήν γενέτει
ραν τφ 1 924.'Ως Πρόεδρος 
τής Κοιν. Ραψάνης άπό τό 
1929-31 εΐργάσθη διά τήν 
πρόοδον τής κωμοπόλεως, 
συντελέσας είς τόν έξωράί- 
σμόν της διά πολλών έργων.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Γ'. — Η ΡΑΨΑΝΗ
Στις ΝΑ υπώρειες τού κάτω Όλυμπου, σέ ϋψος 640 

μέτρα επάνω άπό τή θάλασσα, και σέ μέρος πού τό βλέ
πει άπό τό πρωί ώς τό βράδυ ό ήλιος, είναι κτισμένη ή 
Ραψάνη. Άπό τό βοριά, τήν προφυλάγει ένα ύψωμα ψηλό 
καί άδεντρο, ό «Άη - Λιάς», γεμάτος άπό τιτανολιθικά 
πετρώματα, δπου τά ερείπια παλιού φρουρίου, πού κά
που αύτοΰ, ίσως νά ήταν άλλοτε ή παλιά πόλη Κονδυ- 
λώνα, πού τήν αναφέρει ό Λίδιος, καί πού αργότερα ό 
Φίλιππος, ό βασιλιάς των Μακεδόνων, τήν ώνόμασε 
’Ολυμπιάδα. Άπό τόν «Άη - Λιά» στά 1897, ώς τά 1912, 
περνούσαν τά Ελληνοτουρκικά σύνορα.

Απέναντι άπό τή Ραψάνη, κατά τό νοτιά, υψώνεται 
μέ τήν κατάγυμνη κορφή του ό Κίσσαδος, πού δσο κι’ άν 
είναι έπιδλητικός, δμως δέ μπορεί νά παραδγή, στή 
χάρη, στήν όμορψιά καί στήν μεγαλοπρέπεια μέ τό γέρο 
’Όλυμπο, πού τόν άποθανάτισε στά ποιήματά του ό “Ομη
ρος, καί οί άρχαΐοι θεοί τόν είχαν ιερή κατοικία, πού 
τόν τραγούδησε μέ περιπάθεια περισσή ή Λαϊκή μούσα, 
καί οί άρματωλοί καί οί κλέφτες έστησαν τά λημέρια 
τους, πού κάθε κλαδί του είχε καί φλάμπουρο, καί κάθε 
κορφή του είχε καί κλέφτη, κατά τόν άνώνυμο λαϊκό 
ποιητή.

Ανάμεσα άπό τά δυο βουνά, καί 1 Υ» ώρα κατά τό 
νότο άπό τή Ραψάνη, είναι ή κοιλάδα των Τεμπών, ή 
μαγευτική αύτή τοποθεσία, πού φυσιολάτρες φανατικοί 
έρχονται άπό τά πέρατα του κόσμου νά τήν ίδοΰν, καί 
εύλαδητικοί προσκυνητές φέρουν τά μόρα τής πίστης 
καί τής λατρείας τους, στά άγια τούτα χώματα. Καί 
γοητεύεται ό νους άπό τούς πανύψηλους άπόκρημνους 
βράχους, άπό τις μύριες κρυσταλλένιες πηγές, πού 
άναδρύουν έκεΐ, άπό τά κισσοστολισμένα γέρικα πλατά
νια, καί τήν άλλη πλούσια βλάστηση, πού τόσο άπλό- 
χερα, είναι έκεΐ σκορπισμένα. Καί ή ψυχή τους γεμίζει, 
άπό ύπέροχο μεγαλείο, άντικρύζοντας τό Θείο δραμα 
τοΰ Πηνειού, πού σέρνεται κάτω άπό τούς βράχους σά 
δράκοντας λαδόχρωμος, ήσυχος καί άργοκίνητος, γιά 
νά φέρη τά νερά του, νά τά χύση, στον κόρφο τό Θερ
μαϊκό. Στή ΒΔ πλευρά, στόν Κίσσαδο, άντίκρυ άπό τή 
Ραψάνη, φαίνονται κτισμένα τ’ Άμπελάκια, κωμόπολη 
ξακουστή, μέ τούς προοδευμένους κι’έργατικούς κατοί
κους, πού πρωτήτερα άπό τήν επανάσταση του 1821, συν
τηρούσαν ύφαντουργεΐα, γνώριζαν τά μυστικά τής βα- 
φής, είχαν άριστο συνεταιρισμό καί περιώνυμη σχολή, 
πού δίδαξαν έξοχοι δασκάλου

"Οπως είναι άντίκρυ τά δυό χωριά, είναι σά δυο γει- 
τόνισσες άγαπημένες, πού κρυφομιλοΰν τά μυστικά τους, 
χαίρονται γιά τήν καλή τους συντροφιά, καί κάθε μιά 
εύχεται γιά τήν άλλη, ευτυχία καί προκοπή. Στά μαύρα 
χρόνια τής σκλαδιάς, οί δυό γειτόνισσές μας ήταν σά 
μιά γλυκειά παρηγοριά. Τήν ήμέρα, ή κάθε μιά, άντί- 
κρυζε τά σπίτια τής άλλης, καί τό βράδυ έδλεπαν τά 
φώτα τους πού τρεμόσδηναν. Τή Μεγάλη Παρασκευή, 
έδγαζαν τήν ίδια ώρα τούς έπιτάφιους, καί τή Λαμπρή, 
τήν ίδια ώρα πάλι, έδγαζαν τήν πρώτη άνάσταση. Φεγ
γοβολούσαν σάν άστέρια τ’ άναμμένα κεριά, πού κρα
τούσαν οί ραγιάδες στά χέρια τους, κ’ εύχονταν νά είναι 
γεροί, καί νά άξιωθοΰν νά γιορτάσουν καί τήν άλλη τους 
άνάσταση, τήν ’Εθνική.
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ΝΑ άπό τή Ραψάνη, ώς 3 ώρες μακρυά, φαίνεται ν’ 
απλώνεται κάτω ή κοιλάδα των Τεμπών, σά χαλί πλου
μισμένο καί καταπράσινο. Φαίνεται ή σιδηροδρομική 
γραμμή, πού πέρνα γιά τή Θεσσαλονίκη, καί ό Πηνειός, 
πού ξετιλύγεται σά μια πλατειά κορδέλλα, ανάμεσα στήν 
κοιλάδα. ’Ασπρίζουν τά σπιτάκια τής Νυχτερέμης, κατα
μεσής στόν κάμπο, κυκλωμένα άπό χωράφια γόνιμα μέσα 
σέ πλούσια γή, καί κάτω πρός τό βάθος, άσπρογυαλίζει 
ή θάλασσα του Θερμαϊκού, σάν πελώριος, κρυσταλλέ
νιος καθρέφτης.

"Αν είναι πρωΐ, καί δεν έχη βγή ακόμα ό ήλιος, καί 
ό ούρανός είναι καθαρός καί άσυννέφιαστος, οί Ραψα- 
νιώτες βλέπουν στο βάθος του ορίζοντα πρός τή θά
λασσα, να ξεπροδάλλη μεγαλόπρεπο τό ‘Άγιον ’Όρος, 
μέ τή σταχτόμαυρη κορφή του, πού φαίνεται νά φτάνη 
μέ τό ύψος της, τον ούρανό. Άσύλλυπτη εικόνα σέ κάλ
λος, ομορφιά καί μαγεία είναι πάλι ή ανατολή του ήλιου, 
δπως φαίνεται άπό τή Ραψάνη.

Σά φωτεινή θεόρατη σφαίρα βγαίνει ό ήλιος κατα- 
κόκκινος άπό τή θάλασσα, καί χρωματίζει μέ τις άχτί- 
δες του, καταπόρφυρες τις κορφές των βουνών, τις ρε
ματιές, τά δέντρα, τούς βράχους. Καί είναι θεία εικόνα 
μια τέτοια άνατολή, καί τό κάλλος της, μέ λόγια, δέν 
περιγράφεται.

Γιά τον όμορφο της ορίζοντα, ή Ραψάνη, γιά τά δρο
σερά καί χωνευτικά της νερά, γιά τό ολόδροσο άεράκι, 
γιά τις μαγευτικές της τοποθεσίες, τοΰ ’Ανήλιου, τής 
Κάτω βρύσης, τής Άγιαπαρασκευής, τής Πλαϊνής, των 
Αγίων θεοδώρων, τής Άγιατριάδας, τής Μπάρας, καί 
των άλλων, καί γιά τήν άνετη διαμονή, πού παρέχει 
ατούς έπισκέπτες της, είναι περιζήτητο θερινό κέντρο. 
Γιά τοΟτο, κάθε καλοκαίρι, γεμίζει άπό παραθεριστάς, 
πού έρχονται άπό τή Λάρισα, τή Θεσσαλονίκη καί άπ’ 
άλλου, γιά ν’ άπολάψουν τις ομορφιές της.

Μέ τήν άπογραφή τοΰ 1928, ή Ραψάνη παρουσίασε 
πληθυσμό 2.300 κατοίκους. ’Έχει τρεις συνοικίες, τής 
Παναγίας, τοΰ Άη - Θανάση καί τήν Πέρα, κατά τό 
’Ίσιωμα. Τά σπίτια της, τά πιο πολλά, είναι δίπατα, όλα 
λιθόκτιστα, καί μέ μεσημβρινό προσανατολισμό. Οί πιο 
πολλοί δρόμοι της, άνηφορικοί, στενοί καί μέ πέτρες, πού 
όσο καί άν καθαρισθοΰν, πάλι ξεφυτρώνουν άλλες. Άπό 
τά στολίδια τά ομορφότερα τής Ραψάνης, είναι τό δάσος 
των Άγιων θεοδώρων, 20 λεπτά τής ώρας μακρυά πρός 
Ν καί άπέναντί της, κατάφυτο, άπό θεόρατα δασικά δέν
τρα. Στο δάσος αυτό, τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι, άη- 
δόνια, κοτσίφια, σιταρήθρες, καρδερίνες καί άλλα που
λιά, χαλνούν τον κόσμο μέ τά λαλήματά τους καί άκού- 
ονται τά γλυκόλαλα τραγούδια τους, σά θεία μουσική 
άπό πολλά σπίτια Ραψανιώτικα.

Η ΡΑΨΑΝΗ ΣΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΤΗΣ

"Οταν έπί τέλους ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, νά 
άποχτήση καί ή ταλαίπωρη Θεσσαλία τή λευτεριά της, 
πού γι’ αύτή τόσο αίμα έχυσε καί τόσα δεινά δοκίμασε, 
ή Ραψάνη, ήταν άκόμα βυθισμένη, στή δυστυχία καί στή 
συμφορά. Λίγα χρόνια πρωτίτερα, στά 1878, άτακτος 
τουρκικός στρατός, άπό βασιδοζούκους καί γκέγκηδες, 
πού τούς βοήθησαν καί οί κονιάροι τοΰ Μπαμπά, τής 
Μπαλαμούτης, τοΰ Δερελί καί άλλων χωριών τής Θεσ
σαλίας, ώρμησαν άπό τή θέση τοΰ Δερελί έναντίον της, 
γιά νά τή λεηλατήσουν καί τήν καταστρέψουν. Οί Ρα-

ΒΑΣ. Γ. ΓΕΡΑΤΤΟΣΤΟΛΟΥ ή ΤΣΕΛΙΟΣ
Έγεννήθη έν Τορνάρω τω 1902. Περοαώσοες τάς γυμνασιακός του σπουδάς 
έν Λαρίση ένεγράφη εις* τήν Φυσικομαθηματικήν τοΰ έν Άθήναις Πανεπι
στημίου, οθεν έτυχε πτυχίου Χημείας τω 1924. Μεταδάς τω 1925 εις ’Αμε
ρικήν, μετεζεπαι&ευθη εις τό έν Π. 'Ϋόρκη Columbia University, καί άνη- 
γορευθη διδάκτωρ βραδευθείσης διατριβής του υπό τον τίτλον «Elecroly- 
tic Reduction of Nitro compounds in concentrated Aqueous Salt Solutions».

ΣΤ. ΒΑΛΑΣΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Ραψάνης του Όλυμ
που, γεννηθείς τω 1853. 
Μετέβη εις Κορυτσάν ένθα 
έχρημάτ. γραμματεύς του 
’Αρχιεπισκόπου Κορυτσας. 
Είπα έπανήλθε καί έγκα- 
τεστάθη εις Δερελί. Έχρη
μάτισε Δήμαρχος καί έπί 
Δημαρχίας του έγένοντο 
πλείστα κοινωφελή έργα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΤΤΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
Έγεννήθη τό έτος 1869 έν 
Ραψάνη. Ένενράψη εις 
τήν φιλοσοφικήν σχολήν 
τοΰ Πανεπιστημίου καί έ
λαβε πτυχίον έλληνοδιδα- 
σκάλου.'Υπηρέτησε ν εις τά 
σχολεία Λαρίσης, Φανα
ριού καί Ραψάνης όπόθεν 
άπελύθη λόγω καταργή- 
σεως θέσεως τό έτος 1930.

Έγεννήθη έν Σκοτίνη (Αι
κατερίνης) τω 1878. Ηκο- 
λούθησε τόν έκπαιδευτι- 
κόν κλάδον καί άπό 30ε- 
τίας είνε έγκατεστημένος έν 
Ραψάνη, υπηρετών ώς δη
μοδιδάσκαλος εις τό έκεϊ 
Δημ. Σχολ., έκτιμώμενος 
παρά πάντων διά τά πα
τριωτικά του αισθήματα.

— 359 —

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:39:47 EEST - 2.85.0.15



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΟΤΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάβω τφ 1894. Μετά τάς εγκυκλίους του σπουδάς εισή- 
χθη εις τήν Σχολήν Εύελ-πίδων καί έξήλθεν άνθυπολο^αγός τοΟ Πυροδο- 
AikoG, ελαδε ίμερος είς ττλείστας των μαχών έν Μακεδονιςτ καί έν Μ. ιΑσία 
τραυα-οπιοθείς έν Άΐδινίω. Έπαραοημοφορήθη κατ’ έπανάληψιν. Διώκησε 
διάφορους μονάδας Πυρ/κου καί ώς έιτιτελ. άςιωματικός έξέοωκε -πραγμα.- 
τεΐαν περί ουνδέσμου Πυρ/κου καί Πεζικού. Π ροή χθη Υποστράτηγος τφ 1938.

ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΣ
ΈκΤυρνάδου. ΕΙστΥχθη είς 
τήν Στρατιωτικήν Σχολήν 
Εύελπίδων τφ 1914 καί 
έξήλθεν άνθυπολοχαγ. τω 
1916. ’Έλαδε μέρος εις 
τούς Βαλκανικούς -πολέ
μους καί τήν Μικρασιατι
κήν έκστρατ. Μ Ον συνταγ
ματάρχης διοικητής τοΰ 
4ου Πεζικού Συντάγματος.

ΜΑΡΓ. Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ. Θ. ΜΠΑΦΑΛΗΣ
Έΐκ Τυρνάδου τής Θεσσα
λίας. Μετά τάς έγκυκλίους 
του σπουδάς Ακολούθησε 
τό στρατιωτικόν στάδιον 
καί άνηλθε μέχρι του βαθ
μού του άντ ι συνταγματάρ - 
χου του Μηχανικού. ’Έ
λαδε, μέρος εις δλας τάς 
έκστρατείας καί έτιμήθη 
διά πλείστφν παραΰτήμων

Έγεννήθη έν Τυρνάδφ. 
Κ ατετάγη ώς έθελοντής εις 
τό Πυροδολικόν τφ 1911. 
Προήχθη είς άνθυπολοχα- 
γόν τό 1914 καί άπεστρα- 
τεύθη Άντισυνταγματάρ- 
χης τό 1935. Διορισθείς ά- 
νωτερος υπάλληλος του Ύ- 
πουργ. ‘Αγορανομίας άπέ- 
θανε έν Άθήναις τφ 1937.

ψανιώτες, για νά άποκρούσουν τον έχθρό, πολέμησαν 
γενναιότατα, μά άναγκάστηκαν στό τέλος νά υποχωρή
σουν, άφοΰ πρώτα μπόρεσαν νά δώσουν καιρό στά γυ
ναικόπαιδα καί στους γέρους, νά καταφύγουν στην Άβαρ- 
νίτσα, στην Πούρλια, στον Παντελεήμονα, καί σ’ άλλα 
χωριά τοΰ ΒΑ Όλύμπου, γιά νά σωθούν. Τά δσα δοκί
μασε τότε ή Ραψάνη, είναι άπερίγραπτα. Περισσότερα 
άπό 450 σπίτια της κάηκαν άπό τούς Τούρκους, καί μαζί 
μ’ αύτά, καί οι εκκλησίες καί τά σχολεία της, άφοΰ 
πρώτα ξεγύμνωσαν καί λεηλάτησαν καί άρπαξαν έπι
πλα, ρουχισμό, κοσμήματα, χρήματα καί δ,τι άλλο βρή
καν μέσα σ’ αύτά οί βάρβαροι.

Τότε, κάηκαν καί οί δυο περίφημες βιβλιοθήκες πού 
βρίσκονταν στήν κωμόπολη, ή μιά μέσα στό κτίριο τής 
’Επισκοπής, καί ή άλλη στήν ’Εκκλησία τής Παναγίας. 
Στις μάχες, πού έκαμαν τότε, γιά τήν άμυνά τους οί Ρα
ψανιώτες, έλαβε μέρος καί ό ’Επίσκοπος Πλαταμώνας 
’Αμβρόσιος Κασάρας, πού είχε τήν έδρα του στή Ρα
ψάνη, καί πού μεταφέρθηκε αργότερα στ’ Άμπελάκια, 
επειδή ή Ραψάνη, καμμένη δπως ήταν, δέν είχε πιά κτί
ριο ’Επισκοπής.

Φανατισμένοι δπως ήταν τότε οί Τοΰρκοι, καί με μα
νία νά έκδικηθοΰν τούς Ραψανιώτες σκληρότερα, είχαν 
άπόφαση νά εξοντώσουν τά γυναικόπαιδά τους κυνηγών
τας τα στά χωριά τοΰ Όλύμπου, πού πήγαν νά σωθοΰν. 
Καί αύτό θά γινόταν δίχως άλλο, άν δέν βρισκόταν ό 
μακαρίτης Ραψανιώτης Γιάννης Παπαδόπουλος, πού αρ
γότερα έγινε βουλευτής τής ’Επαρχίας Τυρνάβου, νά 
ένεργήση. Στή Λάρισα, ήταν, εκείνον τον καιρό ’Άγγλος 
Πρόξενος ό Λόγγουορθ, πού είχε τον Παπαδόπουλο διερ
μηνέα. Αύτόν παρακάλεσε θερμά ό Παπαδόπουλος, νά 
μεσιτέψη στον Τοΰρκο Διοικητή, ν’άπομακρύνη τό στρατό 
άπό τον ’Όλυμπο. Ή μεσολάβηση εισακούστηκε, καί τά 
γυναικόπαιδα γλύτωσαν, άπό φοβερή σφαγή.

Αιώνια άς είναι ή ευγνωμοσύνη γι’ αυτούς πού ήταν 
ή αίτια νά μή γίνη ή καταστροφή, καί οί Ραψανιώτες 
παντοτεινά, άς μνημονεύουν τά δνόματά τους.

Τά παραπάνω περιστατικά, μοΰ τά διηγήθηκε πολλές 
φορές ό μακαρίτης ό πατέρας μου Γιώργης Οίκονομίδης, 
πού ήταν χρόνια Δάσκαλος στή Ραψάνη καί σ’ άλλα μέρη 
τής Θεσσαλίας, καί φίλος στενός μέ τον Παπαδόπουλο. 
Τά ξέρουν δμως καί άλλοι γέροι Ραψανιώτες, πού ζοΰν 
ώς τά σήμερα καί τά θυμοΰνται καλά.

Αύτά, καί άλλα ανεκδιήγητα πέρασε ή Ραψάνη λίγα 
χρόνια προτοΰ άκόμα λευθερωθή ή Θεσσαλία, γιά τοΰτο, 
δταν ξημέρωσε ή άγια μέρα τής λευθεριας, οί Ραψανιώ
τες, είχαν άκόμα, νωπές, καί άγιάτρευτες τις πληγές 
τους. Πολλοί, ήταν άκόμα άστεγοι, πεινασμένοι, κακον
τυμένοι, ταλαιπωρημένοι, άπό τις κακουχίες τής προσ
φυγιάς.

Καί δμως! ! Μόλις ξημέρωσε ή γλυκειά αύγούλα, πού 
τούς έφερε τήν άνεξαρτησία τους καί τούς χαμογέλασε 
μέ τό μάγο χαμόγελό της, τά ξέχασαν δλα. ’Άντρες, γυ
ναίκες, παιδιά, δλοι τους βγήκαν έξω στήν τοποθεσία 
Σταυρός, καί ύποδέχτηκαν τόν Ελληνικό στρατό, τά χα
ριτωμένα μας εϋζωνάκια. Οί παπάδες έψελναν ΰμνους, 
καί τά παιδάκια τοΰ σχολείου μέ τούς Δασκάλους, τρα
γουδούσαν τραγούδια πατριωτικά. Οί γέροι ψιθύριζαν 
«τό νΰν άπολύοις τόν δοΰλόν σου Δέσποτα», καί δάκρυα 
χαράς έβρεχαν τά συγκινημένα τους πρόσωπα. Μικροί, 
μεγάλοι, ένθουσιασμένοι άπό τό γλυκό μεθύσι τής χα
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ράς, ήταν περήφανοι για τό εθνικό Πάσχα, τήν άλησμό- 
νητη εθνική ’Ανάσταση, πού αξιώθηκαν νά γιορτάσουν. 
'Η Ραψάνη πιά, έγινε τώρα ελεύθερη.

Μέ τη λευθεριά, άρχισε γι’ αυτήν καινούργια ζωή καί 
αναδημιουργία. Καταστραμμένη, δπως ήταν, φροντίζει 
δσο μπορεί νά περιμαζεύεται, νά γιατρεύη τις πληγές 
της, νά κτίζη τά καταστραμμένα σπίτια της. Ό φόβος 
πού είχε από τούς Τούρκους, έλειψε, καί ό πάγος πού 
πάγωνε τη ψυχή της, έλειωσε πιά. Καί λιτοδίαιτοι καθώς 
είναι, δραστήριοι καί έξυπνοι οί Ραψανιώτες, ρίχτηκαν 
σέ εργασία εντατική. Δεν έχουν τό φόβο τώρα, νά βλέ
πουν τό εισόδημά τους νά τό αρπάζουν οί άλλοι. "Ο,τι 
βγάλουν, θά είναι δικό τους, θ’ άνήκη σ’ αυτούς, θά εί
ναι κτήμα τους. "Αν κοπιάζουν, θά κοπιάζουν για τούς 
εαυτούς τους, γιά τά παιδιά τους, γιά τις φαμίλιες τους. 
Καί μέ τήν αντίληψη αύτή ριζωμένη στήν ψυχή τους, οί 
Ραψανιώτες, πόσα δεν έκαμαν, καί δεν κατώρθωσαν 
μέσα στα πενήντα χρόνια τής ελευθερίας τους! ! ’Έκτι
σαν τά σπίτια τους δμορφα καί νοικοκυρεμένα, έκτισαν 
τις Εκκλησίες καί τά παρεκκλήσιά τους, έκαμαν γέφυ
ρες στο Μέγα λάκκο καί στήν 'Αγιαπαρασκευή, πύκνω
σαν τις βρύσες, διώρθωσαν αρκετούς δρόμους, άρχισαν 
νά κτίζουν εξατάξιο Δημοτικό σχολείο, άπόχτησαν δρόμο 
αμαξωτό από τήν Κωμόπολη ώς τό Σιδηροδρομικό στα
θμό ΠυργετοΟ — Ραψάνης — Τεμπών, έχουν στήν αγορά 
τους δμορφη πλατεία καί κέντρα ευπρόσωπα, καί φρόν
τισαν πάρα πολύ καί γιά κάτι άλλο πού είναι από δλα 
αύτά πού άνέφερα σπουδαιότερο. Φρόντισαν πολλοί Ρα- 
ψανιώτες γονείς καί γιά τή μόρφωση, των παιδιών τους.

Γιατροί, δασκάλοι, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, σπού
δασαν στό διάστημα αυτό της πεντηκονταετίας αρκετοί, 
καί τίμησαν τήν πατρίδα τους καί τ’ δνομά τους, καί 
πολλοί άπ’ αυτούς, κατέχουν, σέ διάφορες πόλεις άκόμα 
καί σήμερα, θέσεις έπίζηλες.

’Άλλη πρόοδο σημαντική, πού παρουσίασε ή Ραψάνη 
στό πενηντάχρονο διάστημα τής λευθεριας της, είναι καί 
ή έντατική καλλιέργεια τών άμπελιών της. Εργατικοί 
καί δραστήριοι καθώς είναι οί κάτοικοί της, αναποδογύ
ρισαν λόφους, ισοπέδωσαν άνηφοριές, κύλησαν πέτρες 
καί βράχους, ανασκάλεψαν πλαγιές, έσκαψαν ράχες, κορ
φές, λακκώματα, κατηφοριές, καί σ’ δλα αύτά φύτεψαν 
άμπέλια. Σήμερα, άν πηγαίνης στή Ραψάνη, δπου καί 
άν γυρίσης τά μάτια σου, θά ίδής, έναν απέραντο άμπε- 
λώνα. Σέ έξ χιλιάδες στρέμματα ύπολογίζονται τ’ άμ
πέλια της, καί ή απόδοσή τους σέ κρασί, ώς ένα εκατομ
μύριο οκάδες. Καί εΐναι τό κρασί της, από τά διαλεχτό
τερα μαύρα Ελληνικά κρασιά πού ύπάρχουν, υπέροχο 
σέ δύναμη, χρώμα, γεύση καί άρωμα. Σωστό νέκταρ. Τό 
κρασί τής Ραψάνης, είναι περιζήτητο στή Λάρισα καί 
στή Θεσσαλονίκη, καί μεταφέρεται έκεΐ άπό Ραψανιώ
τες μέσα σέ τουλούμια.

’Άλλο εισόδημα πού έχουν οί Ραψανιώτες, εΐναι τό 
κουκούλι. ’Έχουν στά περιβόλια τους φυτεμένες μουριές 
καί φυλάγουν μεταξόσπορο. ’Άλλοι πάλι, καταγίνονται 
στήν κτηνοτροφία. “Οση έκταση μένει άκαλλιέργητη καί 
άχρησιμοποίητη, τήν έχουν οί τσοπάνηδες βοσκοτόπι, καί 
άποζοΰν άπό τήν έργασία αύτή, δχι λίγες οικογένειες. 
Τό τυρί καί τό βούτυρο τό Όλυμπήσιο, διακρίνεται γιά 
τή νοστιμάδα, καί τή γεύση του.

’Εκείνο πού λείπει άπό τούς Ραψανιώτες καί είναι 
έλλειψη αισθητή, είναι πού δέν έχουν άρκετά χωράφια,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ©. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ
Έγεννήβη £ν Κρανιφ τής Ραψάνης. Ήκολουθησε τό στρατιωτικόν στάδιον 
και είσελθων εις τήν Σχολάν Εύελπίδων έξήλθεν άνθυπολοχαγός του Πυ
ροβολικού. ’Ανήλθεν ευοοκιμως δλας τάς βαθμίδας τής στρατιωτικής 
ιεραρχίας μέχρι τοΟ .βαθμού του Σ υνταγματάρχου όπότε καί άπεστρατεύ- 
θη. "Ελαβε μέρος είς τους Βαλκανικούς πολέμους τών έτών 1912 - 1913 καί 
είτα είς τάς έκστρατείας άπό του 1915 - 1922. "Ετυχε πλείστων παρασήμων.

ΣΩΤ. ΚΩΝ. ΤΑΜΠΑΚΗΣ
’Εκ Τυρνάβου. Ήκολούθη - 
σε τό στρατιωτικόν στά- 
διον άπό τό 1908 και ά- 
νήλθε μέχρι τού βαθμού 
τού άντισυντ/χου Ιππικού. 
’Ελαβε μέρος είς δλους 

τούς πολέμους, τραυμα- 
τισθείς κατά τήν άλωσιν 
τών * ί ωαννίνων. Άπέθανεν 
είς ’Αθήνας τό έτος 1933.

ΚΩΝ. ΙΩ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσα
λίας. Ή κολούθη σε τό στρα
τιωτικόν στάοιον άνελ- 
θών μέχρι τού βαθμού τού 
ταγματάρχου. ΛΕλαβε μέ
ρος εις τους πολέμους καί 
οιεκρίθη διά τάς στρατιω- 
τικάς του άρετάς, τό άπα- 
ράμιλ. θάρρος του καί τήν 
έν γένει διαγωγήν του.

ΚΩΝ. Β. ΤΣΙΜΤΤΛΟΥΛΗΣ
Έκ Τυρνάβου. Ήκολούθη - 
σε τό στρατιωτικόν στά- 
διον καί είσαχθείς είς τήν 
Σ χολήν Εύελπίδων έξήλ- 

θεν άνθυπολοχαγός τού Μη
χανικού τό 1919. "Ελαβε 
μέρος εί<^ πλείστας έκστρα
τείας καί ήδη υπηρετεί μέ 
τό" βαθμόν τού τχχγμα/χου 
είς τό τάγμα Γεφυροποιών.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΖΗΣΗΣ
Έχ Δερελί τοΟ τέως Δήμου Γόννων τής 
'Επαρχίας Τυρνάβου. Μετά τάς έγ κύ
κλιους του σπουδάς έν τη πατρίδι του 
ήκολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον .καί 
ελαδε μέρος εις δλους τούς άπελευθερω- 
τικούς πολέμους, προαχθείς μέχρι τού 
βαθμού τοΰ λοχαγού. Διεκρίθη εις τό 
στρατ. στάδιον καί έτυχε διαφόρων παρα- 
σή.μων διά τάς πολλάς καί καλάς υπη
ρεσίας άς προσέφερε κατά τους πολέμους

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΡΟΖΗΣΗΣ
Έκ τοΰ χωρίου Δερελί του τέως Δήμου 
Γόννων. ^Αδελφός τοΰ λοχαγού ’Αθανα
σίου Γεροζήση. Μετά τάς έγκυκλίους 
του σπουδάς ήκολούθησε καί οΰτος τό 
στρατιωτικόν στάδιον -καί έξήλθε τής 
στρατιωτικής Σχολής των Εύελπίδων μέ 
τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοΰ, τον ό
ποιον έπαξίως μέχρι σήμερον κατέχει, 
άγαπώμενος καί έκτιμώμενος παρά των 
άνωτέρων του διά τάς στρατ. άρετάς του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΓΟΥΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω τό έτος 1905. Έ- 
σπούδασε τήν Ιατρικήν είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον «καί άνηγορεύθη διδάκτωρ 
τό 1928 .ΕΙτα καταταγεις είς τόν στρατόν 
έμονιμσποιήθη .μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυ- 
πιάτρου. Τό 1934 ,μετεςεπαιδεύθη είς τόν 
«Εύαγγελισαόν», είδικευθείς έν τή μικρο
βιολογία. "Ηδη μέ τόν βοθμόν του ιατρού 
διευθύνει τό έν θεσ/νίκη μικροβιολογικόν 
έργαστήριον τοΰ Στρατ. Νοσοκομείου.

νά καλλιεργούν για τό ψωμί τους. Για τούτο αναγκά
ζονται πολλές οικογένειες να πηγαίνουν στή Νυχτερέμη, 
καί νά σπέρνουν καλαμπόκι καί άλλα γεννήματα, νά ξε
μακραίνουν 3 — 4 ώρες άπό τή Ραψάνη, νά φεύγουν άπό 
δροσερό καί υγιεινό κλίμα, σέ νοσηρό καί ανθυγιεινό, 
καί νά γυρίζουν άρρωστοι άπό ελονοσία, καί άλλες άσθέ- 
νειες. Σημαντικό καί άξιόλογο πόρο είχε παλαιότερα ή 
Ραψάνη καί άπό εμβάσματα, πού έστελναν τά παιδιά 
της, πού είχαν πάει στην ’Αμερική, έδώ καί 25 περίπου 
χρόνια. "Οπως ήταν τά περισσότερα εργατικά, σεμνά 
καί συνηθισμένα στήν οικονομία, βοήθησαν άρκετά τούς 
γονείς τους.

Μερικοί Ραψανιώτες, εξακολουθούν νά μένουν εκεί, 
καί νά συντηρούν άπό κεΐ τις οίκογένειές τους.

θά ήταν παράλειψη, αν γράφοντας γιά τή Ραψάνη, 
άψινα άμνημόνευτο καί τό φόρο τού «αίματος» σέ τραυ
ματίας καί νεκρούς, πού έπρόσφερε ή κωμόπολη γιά τήν 
πατρίδα, ατούς πολέμους τού 12 καί 13, καί στήν εκστρα
τεία τή Μικρασιατική. Είναι πάρα πολλές οί οικογένειες 
πού φόρεσαν μαύρα, καί ή άναλογία των σκοτωμένων 
παιδιών της, μεγαλύτερη άπό κάθε άλλο μέρος.

Τά Ελληνοτουρκικά σύνορα στά 1881, ήταν 3 έως 4 
ώρες μακριά άπό τή Ραψάνη. Στά 1897 δμως, υστέρα 
άπό τόν άδοξο εκείνο πόλεμο, κατέβηκαν σιμά στήν κω
μόπολη, καί δέν άπεΐχαν, παρά μόνο 10' λεπτά τής 
ώρας. ’Έτσι, γιά άλλη μιά φορά οί Ραψανιώτες έβλεπαν 
τόσο κοντά τόν εχθρό τους, δίπλα στά σπίτια τους, ώστε 
νά μή μπορούν νά ήσυχάσουν, νά κοιμηθούν ξένοιαστοι, 
καί νά καλλιεργήσουν τά κτήματά τους, άφοΰ πολλά άπ’ 
αύτά, είχαν μείνη σέ έδαφος τουρκικό. 'Η κτηνοτροφία 
τότε, πού είχαν οί κάτοικοι καταστράφηκε, καί τά βο
σκοτόπια καί πολλά κτήματα, έμειναν άχρηστα.

Η ΡΑΨΑΝΗ ΩΣ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΣΑΪΝΗΣ
’Εκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έν τή πατρίδι του έγκυκλίους σπουδάς 
ήκολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον καί 
είσελθών είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν 
ύπαξιωματικών έξήλθε μέ τόν βαθμόν 
τοΰ άνθυπολοχαγοΰ, άγαπώαενος καί έκ- 
τιιιώ.μενος παρά των άνωτέρων του διά 
τα. ήύικά προσόντα καί τάς στρατ ιω- 
τικάς άρετάς άς κατέχει. ’Υπηρετεί ήδη 
είς τήν Βαν Μοίραν των αύτοκινήτων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αθ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας, υίός του 
δημάρχου καί βουλευτοΰ ΆΘ. Ζαψειριά- 
δου. Έ σπούδασε τά νομικά είς τό έν Ά- 
θήναις ’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πα- 
νεπιστήιμιον. Εΐτα έξήσκησε τό έπάγγελμα 
τοΰ Δικηγόρου έν τή πατρίδι του καί κοιτά 
τήν κήρυξιν τοΰ Ελληνοτουρκικού πολέ
μου των έτών 1 91 2—1 3 προσελθών έκ των 
πρώτων είς τάς τάξεις τού στρστοΰ κατά 
τήν μάχην τοΰ Σαρανταπόρου έφονεώθη.

’Απ’ τά 1881 ώς τά 1912, πού έγινε ό νέος νόμος «περί 
δήμων καί Κοινοτήτων», ή Ραψάνη είχε όριστή πρωτεύ
ουσα τοΰ Δήμου Όλύμπου, καί είχε στή δικαιοδοσία της 
πέντε χωριά: Τόν Πυργετό, τήν Κρανιά, τήν Αίγάνη, τή 
Νυχτερέμη καί τό Νεζερό. Στό διάστημα αύτό, βγήκαν 
Δήμαρχοι οί παρακάτω:

Ό Άντ. Ναούμ, ό Γρηγόρης Ζησιάδης, ό Ζήσης Κα- 
ραβασίλης, ό Άργύρης Ζήλος ιατρός, ό Γιάννης Βλαχο- 
στέργιος, όλοι ντόπιοι Ραψανιώτες, πρόσωπα καλά καί 
εύυπόληπτα, Μονάχα δ Άντ. Ναούμ, ήταν ξένος. Ώς 
έδρα Δήμου ή Ραψάνη, παρουσίαζε άρκετή κίνηση, γιατί 
είχε συγκεντρωμένες καί άλλες άρχές.

Σ’αότήν ήταν καί είναι τό Ειρηνοδικείο Όλύμπου, 
ή Αστυνομία, Τηλεγραφείο καί Ταχυδρομείο. Ώς τά 
1897 ήταν καί ένα τάγμα εύζωνικό. ’Επίσης είχε Σχο
λαρχείο καί τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο. Άπό τό 1912 
καί δώθε, άντί γιά Δήμαρχο, βγάζει Πρόεδρο, δπως βγά
ζουν δλες οί Κοινότητες" καί επειδή καταργήθηκε τό 
Σχολαρχείο, έχει πεντατάξιο Δημοτικό Σχολείο.

Διοικητικώς ή Ραψάνη υπάγεται στήν έπαρ- 
χία Τυρνάβου, καί βγάζουν μαζί μέ τόν Τύρναβο, ένα 
Βουλευτή. Άπό τά 1881 ώς τά σήμερα, μέ τό άξίωμα τό 
βουλευτικό, τιμήθηκαν οί έπόμενοι Ραψανιώτες: Ό Γι
άννης Παπαδόπουλος, ό Νικολάκης Βαλάσης, ό Βασιλά- 
κης Ζησιάδης, γυιός τοΰ μακαρίτη Γρηγ. Ζησιάδη, πού 
άνάφερα παραπάνω, πώς έχρημάτισε Δήμαρχος.
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Κάθε Σάββατο, γίνεται στην Κωμόπολη ’Αγορά, πού 
παρουσιάζει αρκετή κίνηση. ’Από τά γειτονικά χωριά 
έρχονται χωρικοί, άλλοι γιά νά πουλήσουν καί άλλοι 
γιά ν’ αγοράσουν ό,τι τούς χρειάζεται, καί στή Ραψάνη 
μένει αρκετό χρήμα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 
ΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ

Προτού κλείσω τήν περιγραφή μου αύτή, νομίζω πώς 
δεν είναι άσκοπο νά πω καί λίγα λόγια γιά τήν καθόλου 
εργασία των σχολείων τής Ραψάνης, πού ακολουθώντας 
τήν παράδοση τής περίφημης παλιάς σχολής, πού ήκμασε 
στήν κωμόπολη πριν άπό τήν Ελληνική Επανάσταση, 
καί πού ήταν ισάξια μέ τή σχολή των Άμπελακίων, έρ- 
γάστηκαν μεθοδικά, αποτελεσματικά καί καρποφόρα, 
γιά τή μόρφωση καί ανάπτυξη των τέκνων των Ραψα- 
νιωτών, καί μέ τήν ευγενική καί αξιόλογη προσπάθειά 
τους, κατώρθωσαν τά σχολεία νά υποβοηθήσουν τούς 
κατοίκους, στήν προκοπή καί στήν πρόοδο.

Καί χρέος έχω ν’ αναφέρω εδώ τον Ελληνοδιδά
σκαλο Γιάννη Δουμακή, καί τούς μακαρίτες Δημοδιδα
σκάλους Γιώργην Οίκονομίδη καί Δημήτρην Άγορα- 
στίδη, πού χρόνια όλόκληρα εργάστηκαν μ’ ευσυνειδησία 
παραδειγματική, γιά νά διδάξουν τά παιδιά των πατριω
τών τους τά γράμματα, καί νά τά διαπαιδαγωγήσουν 
ελληνοπρεπέστατα. Οί δυό τελευταίοι ύπηρέτησαν εις 
τό Δημοτικό σχολείο τής Ραψάνης απ’ τά 1881 καί δώθε, 
καί εΐχαν πτυχίο Δημοδιδασκάλου, πού τούς τό χορήγησε 
’Επιτροπή ειδική στά 1883, άφοΰ έδωκαν εξετάσεις. Ό 
Δουμακής, νεότερος άπ’ αυτούς, ύπηρέτησε άπό τά 1894 
καί δώθε, καί σήμερα είναι συνταξιούχος.

Η ΡΑΨΑΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ 1881

Σ’ ένα πέτρινο θολωτό γεφύρι, πού σώζεται στήν κάτω 
συνοικία, σέ πολύ (καλή κατάσταση στο ρέμα τής παλιάς 
βρύσης κατά τό ΝΑ μέρος τής Ραψάνης, είναι εύανά- 
γνωστη ή χρονολογία τοΰ γεφυριοΟ μέ τό έτος 1081. "Αν 
ή χρονολογία αυτή είναι αληθινή, τότε πρέπει νά συμ- 
περάνωμε, πώς ή Ραψάνη θά είναι άκόμα αρχαιότερη 
άπό τό γεφύρι αύτό, πού ασφαλώς θά κτίστηκε άργό- 
τερα, άπό κατοίκους πού ευπορούσαν, γιατί είναι έργο 
τέχνης καλής, πού γιά τό κτίσιμό της θά δαπανήθηκαν 
καί χρήματα άρκετά, καί θά χρειάστηκε πρωτοβουλία 
άπό άνθρώπους πού ένδιαφέρονται γιά δ,τι είναι χρήσιμο 
καί καλό. "Αλλο κανένα σημάδι ή πληροφορία, πού νά 
μάς φανερώνη πότε κτίστηκε ή Κωμόπολη αύτή, δέ γνω
ρίζω νά ύπάρχη.

Γιά τήν παλιά πρόοδο καί προκοπή τής Ραψάνης λέ
γονται πολλά άπό γέρους, δπως έχουν πάλι άκουστά 
καί αύτοί άπό άλλους γεροντότερους. Λέγουν δηλαδή, 
πώς πριν άπό τήν Ελληνική Επανάσταση ή Ραψάνη ήταν 
κωμόπολη ανθηρή, μέ 7 χιλιάδες κατοίκους, πώς τά αρ
γαλειό της ήταν ξακουστά, καθώς καί τών Άμπελακίων, 
πώς οί Ραψανιώτες ϋφαιναν ωραίους άλατζάδες, πώς 
ήξεραν καί αύτοί τό μυστικό τής βαφής, πώς έκεΐ πού 
είναι τώρα τό έκκλησάκι τής Άγιαμαρίνας, ήταν έργο- 
στάσια ύφαντουργίας καί βαφής, πώς στό σπίτι τού μα
καρίτη Βασιλοΰ Βαλάση, πού ήταν ξακουστός γιά τά 
πλούτη του σ’ όλόκληρη τή Θεσσαλία, ήταν κλωστήριο 
γιά νήματα, άπό τά τελειότερα πού υπήρχαν τήν εποχή

ΧΡΙΣΤΟΣΓΑΛΚ. ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΣ
Σ υνταγματάρχης πεζικού έ. ά., γεννηθείς 
έν Τυρνάβφ τό 1888. Κοπετάγη κληρωτός 
τό 1909, καί ώς φοιτητής τής Νομικής 
άπεστάλη είς τήν Σχ. Έφ. ‘Αξιωματικών 
Κέρκυρας έξ ής έξήλθε τό 1910 άνθυπο- 
λοχαγος. Έλαβε μέρος είς τούς Βαλκ. πο
λέμους καί έτιμήθη διά τοΟ’Αργ. Σταύρου 
του Σωτήρος, εΐτα δέ είς άπάσας τάς έκ- 
στρατείας ώς μάχ. άξιωματικός καί έτι- 
μήθη διά πλείστων οτρατιωτ. μεταλλίων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΤΤΑΦΛΛΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάβω τό 1884. Κατατα- 
γείς είς τό Σώμα Χωροφυλακής μέ τον 
βαθαόν του ύπενωμοτάρχου προήχθη είς 
1 Ανθυπομοίραρχον τό 1920 καί άπεστρα- 
τεύθη ώς Ταγματάρχης τό έτος 1935. 
Σ υμμετέσχεν είς τάς έκστρατείας άπό του 
1912 μέχρι του 1923. Τόν Φεβρουάριον 
του 1921 άναλαβών τήν Διοίκησιν Χωρο
φυλακής Βόλου κατέστειλε τό έκραγέν 
τότε έν Βόλω κομμουνιστικόν κίνημα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡ. ΡΑΜΜΟΣ
Έκ Ραψάνης του Τυρνάβου. "Ελαβε μέ
ρος είς τους Βαλκανικούς πολέμους τών 
ετών 1912 — 1913 και διεκρίθη είς πλεί- 
ατας μάχας ώς λοχίας τών εύζώνων 
διά τό άπαράμ ιλλον θάρρος του καί τήν 
μεγάλην του γενναιότητα. Κατά τήν μά
χην του Λάχανά έπί κεφαλής τών άνδρών 
του ήγωνίσθη ήρωϊικώτατα καί έφονεύθη 
μαχόμενος ύπέρ έλευθερίαχ; τών δούλων 
ά&ελφών του είς τήν πρώτην γραμμήν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΝΑΣΙΚΗΣ
Έγεννήθη είς Ραψάνην του Όλυμπου τό 
έτος 1892. Κατά τους άπελευθερωτικούς 
αγώνας τών έτών 1912 — 13 έλαβε μέρος 
είς όλας τάς έκστρατείας .καί είς πλεί- 
στας μάχας έπιδείξας διαγωγήν άρίοτην. 
Μετά τήν άποστράτευσίν του έπαθεν ή ύ- 
γείαι του λόγω τών πολλών κακουχιών 
τών πολέμων καί ύπέκυψεν έξ άνιάτου νό
σου το έτος 1920, άφήσας δύο τέκνα είς 
τά όποια άπενεμήθη μηνιαία σύνταξις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΧΡΥΣΙΚΟΥ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τφ 1881. Μετά τάς 
Ιγκυκλίους του σπουδάς, μετηνάστευσεν 
είς ’Αμερικήν τό έτος 1908. Μετά τήν 
χήρυξιν του άπελευθερωτικοΰ πολέμου 
του 1912, ύπείκων είς τήν φωνήν τής 
πατρίδος του, έπέστρεψεν έξ ’Αμερικής, 
έγκαταλείψας τάς έργασίας του καί 
προσήλθεν είς τόν στρατόν, λαβών μέ
ρος είς πλείστας μάχας. Έφονεύθη είς 
τήν μάχην ττιγ Δεσκάτητ τό έτος 1912.
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ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Έγεννήθη τω 1850 έν Τυρνάδω. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έν τη π<χτ·ρίδι 
του ήκαλούθησε το έμπορικόν στάδιον και 
έπεδόθη μετ’ έπιτυχίας εις τήν άλευρο- 
διαμηχανίαν καταλαδών καλλίστην θέσιν 
μεταξύ των βιοιμηχάνων τής περιφερείας 
τής πατρίδος του. Ή κοινωνία Τυρνά
δου, καθώς καί δλος ό έμττοοικός κόσμος 
μεγάλως έκτιμφ τόν προοδευτικόν τού
τον άλευροδιοιμήχανον τής κωμοπόλεως.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υιός του προηγουμένου, πτυχιουχος Μέ
σης Γεωπονικής Σχολής. Έπιδοθείς εις 
τό έμπόριον των άλεύρων κατέλαδεν έξέ- 
χουσαν θέσιν παρά τω έμπορικω κόσμω 
παρά του όποιου έκτιμαται διά τήν ει
λικρινή έξάσκησιν των* έμπορικών του 
υποθέσεων. Είναι έκ των πρώτων πού 
συνέδαλεν εις τήν ιδρυσιν του έργοστα- 
σίου ήλεκτροφωτισμοΟ Τυρνάδου. Τυγχά
νει ήδη Πρόεδρος τής Ήλεκ. ‘Εταιρείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
'Αδελφός τοΰ προηγουμένου Δη,μητριού 
Βασιλείου, άλευροδιομηχάνου. Καί ουτος 
,μετά του άδελφου του κατώρθωσε νά 
προαγάγη καί νά φέρη τήν έν Ταρ- 
νάδω βιομηχανίαν των άλεύρων είς 
πεοίοπτον θέσιν. Εργατικότατος καί φι
λοπρόοδος προσφέρει εις τήν πατρίδα 
ταμ μεγάλας ύπηρεσίας, δΓ δ καί 
έκτιμαται παρ’ δλης τής έμπορικής καί 
τής άστικής κοινωνίας του Τυρνάδου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΤΟΥΣΙΑΣ
Έ.κ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έπεδόθη είς 
το έμπόριον των καπνών καί κατέλαδε 
παρά τω έμπορικω κόσμω, τόσον τής 
ιδιαιτέρας του πατρίδος δσον καί τής 
Θεσσαλίας όλοκλήρου έξέχουσαν θέσιν. 
Συνετέλεσε τά μέγιστα δια τήν κοινωνι
κήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τής πατρί
δος του. Διετέλεσε καί Διευθυντής τής 
'Εταιρείας Ήλ&κτροφωτισμου Τυρνάδου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΤΟΥΣΙΑΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Αδελφός 
τού προηγουμένου. Μετά τάς έγκυκλίους 
του σπουδάς καί τήν άπόκτησιν πτυχίου 
τής Έμπορικής Σχολής, έπεδόθη μετά 
ζήλου πολλού είς τό έμπόριον των κα
πνών μετά του άδελφου του Λεωνίδα Γ. 
Τοόσια καταλαδών καλλίστην θέσιν παρά 
τω έμπορικω κόσμω όλοκλήρου τής περιφέ
ρειας Τυρνάδου, διά τήν είλικρινή συναλ
λαγήν καί τόν άκέραιόν του χαρακτήρα.

έκείνη, δπου έβρισκαν πόρο ζωής κορίτσια φτωχά καί 
γυναίκες. Επίσης διηγούνται, πώς ό Άλή - Πασάς, κατά 
τά 1786, πού διωρίστηκε διοικητής στό πασαλίκι των 
Τρικκάλων, κ’ έφτανε ή δικαιοδοσία του καί στή Λά
ρισα, μαγεμένος άπό τήν όμορφιά τής Ραψάνης, προσπά
θησε νά τήν κάμη τσιφλίκι του, καί κάλεσε γιά τό σκοπό 
αύτό στά Γιάννενα τό Ραψανιώτη δημογέροντα Βαρ- 
σάμη, νά τόν μεταχειριστή γιά όργανό του. Ό δημογέ
ροντας δμως, άρνήθηκε νά συντρέξη τόν τύραννο, λέγον- 
τάς του: «Πασά μου, τόν έαυτό μου, τήν οίκογένειά μου 
καί τό σπίτι μου, πού είναι δικά μου, σοΰ τά χαρίζω' τό 
χωριό μου δμως, πού δέν είναι δικό μου, δέ μπορώ νά 
σου τό παραδώσω».

Ό Άλής, τρία χρόνια κράτησε στά Γιάννενα φυλακι
σμένο τό θαρραλέο καί ατρόμητο δημογέροντα, καί δταν 
τόν αποφυλάκισε, καί είδε πώς καί Οστερα άπό τά βά
σανα τής φυλακής Εξακολουθεί νά είναι αμετάπειστος, 
διέταξε νά τόν λούσουν, νά κόψουν τά γένεια του καί νά 
τόν περιποιηθοΰν, καί τόν έστειλε μέ τιμητική συνοδεία 
στή Ραψάνη, τήν πατρίδα του. "Ετσι λοιπόν ή όμορφη 
κωμόπολη γλύτωσε άπό τά νύχια τοΰ φοβερού αύτοΰ 
θεριοΰ, χάρις στήν αυτοθυσία του γέρο - Βαρσάμη.

Γέροντες Ραψανιώτες διηγοΰνται, πώς στόν καιρό τής 
χολέρας ή Ραψάνη έπαθε πανωλεθρία, πώς πέθαναν 
πολλοί κάτοικοι, καί άπό τότε άραίωσε ό πληθυσμός της. 
’Επίσης διηγούνται, πώς έξόν άπό τό κάψιμο πού έπαθε 
ή Κωμόπολη αύτή στά 1878, ένα άρκετά μεγάλο μέρος 
των σπιτιών της κάηκαν καί κατά τό 1830, άπό τόν 
άγριο λήσταρχο Κωτούλαν Τζαχείλα καί τή συμμορία 
του. Ζητοΰσαν άπό τούς Ραψανιώτες τότες οί κλέφτες 
λύτρα, κ’ επειδή δέν τούς τάδιδαν, καί άντιστάθηκαν οί 
κάτοικοι, ό Τζαχείλας έβαλε φωτιά στά σπίτια τους. Ή 
συνοικία δμως του Άϊθανάση άντιστάθηκε, ό λήσταρ
χος σκοτώθηκε, καί οί άλλοι κλέφτες έφυγαν, άκολου- 
θώντας τή θέση «Πετρένιο».

θά μπορούσαμε ν’ άναφέρωμε καί άλλες άκόμα συμ
φορές πού έπαθε ή Ραψάνη στά δύσκολα έκεΐνα χρόνια, 
μά περιοριζόμαστε στά παραπάνω, κάμνοντας τήν παρα
τήρηση πώς, δσες φορές κιντύνεψε ή πολύπαθη αύτή Κω
μόπολη δέν τήν άφησαν νά χαθή τ’ άξια παιδιά της, πού 
πολλά άπ’αυτά διακρίθηκαν τόσο στή μόρφωση καί στά 
γράμματα, δσο καί στά πατριωτικά τους αισθήματα. Τέ
τοιους Ραψανιώτες άναφέρομε τόν ’Ιγνάτιο Σκαλιώρα, 
τό Δημήτρη Γοβδελά, τό Γεώργιο Ελαιώνα.

Γιά τό Δη μ. Γοβδελά είναι Εξακριβωμένο, πώς έσπού- 
δασε σέ Γερμανικά Πανεπιστήμια, πώς έζησε στις άρχές 
του Ιθ' αιώνα, πώς ήταν διδάκτορας τής Φιλοσοφίας 
καί καθηγητής τών Ελευθερίων τεχνών, πώς έγραψε 
συγγράμματα Επιστημονικά, μετέφρασε άπό τή Γαλλική 
«τάς τύχας τοΰ Τηλεμάχου» καί ιστορία «περί τοΰ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου». Μέ τήν εύκαιρία αύτή δέ θεωρώ 
άκαιρο ν’ αναφέρω καί τόν Επίσκοπο τό Διονύσιο, πού 
μπροστά άπό τόν ’Αμβρόσιο Κασσάρα ύπηρέτησε στήν 
’Επισκοπή Πλαταμώνας. Γ Γ αύτόν, έχω άκουστά άπό τόν 
πατέρα μου, πώς άν καί ήταν Ήπειρώτης, δμως άγάπησε 
μέ άληθινή λατρεία τή Ραψάνη καί τούς κατοίκους της, 
σάν νά ήταν δική του πατρίδα, καί σέ περιστάσεις δύσ
κολες καί δεινές γιά τήν Κωμόπολη, φάνηκε πραγματι
κός σωτήρας της.

^Ηταν άπό τούς λίγους Εκείνους Δεσποτάδες, πού 
ύπηρετώντας στήν’Επισκοπή Πλαταμώνας άφησαν Εποχή
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γιά τή σοφία τους καί γιά την πολυμάθειά τους, καί γιά 
τούς καλούς καί ευγενικούς τρόπους τους.

Τελειώνοντας τα δσα έγραψα για την πατρίδα , μου 
Ραψάνη, αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά ευχαριστήσω 
θερμά τήν Κεντρική καί Εκτελεστική Επιτροπή τοΟ εορ
τασμού τής 50ετηρίδας από τήν απελευθέρωση τής Θεσ
σαλίας καί για τήν τιμή πού μου έκαμε νά μου άναθέση 
νά γράψω τά παραπάνω, αλλά καί γιατί σ’ έναν τέτοιο 
Πανθεσσαλικό εορτασμό, δε θέλησε ν' άφήση αμέτοχο 
καί άπολησμονημένο καί τό κομμάτι τοΟτο τής θεσσα- 
λικής γής, πού τόσο αίμα έχυσε γιά τήν έλευθερία του 
καί τόσους αγώνες αγωνίστηκε γιά νά πετύχη τήν άνε- 
ξαρτησία του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. ’Από νεα 
ρδς ήλικίας έπεδόθη είς τό έμπόριον οι
νοπνευματωδών ποτών. Είναι ό έφευρέ- 
της του περιφήμου ούζου Τυρνάδου, τό 
όποιον άπέκτησε πανελλήνιον καί πανευ
ρωπαϊκήν φήμην διά την άγνήν του καί 
άρωματικήν συσκευήν. Έτιμήβη διά πλει
στών μεταλλίων καί παρασήμων Εύρω- 
παΐκών καί eΕλληνικώνέκθέσεων. Άπέ- 
θανεν εις ήλικίαν 72 έτών τό έτος 1904.

* * *

Εις τά χωρία, άπό τά όποια άπετελέσθη μετά τήν 
προσάρτησιν ό Δήμος Ραψάνης, προσθετέα καί ή Κλοΰρα, 
ή όποια δμως νυν δεν έχει μονίμους κατοίκους, άποτελεΐ- 
ται δέ άπό 30 περίπου καλύβας.

Έκ των χωρίων αύτών ό Πυργετός, ή Αίγάνη, ή Νυ- 
χτερέμη καί ή Κλοΰρα κατά τούς χρόνους τοΰ Άλή- 
πασά κατέστησαν κτήματα (τσιφλίκια) του υίοΰ του 
Βελή, καί οί κάτοικοι αύτών έκτοτε μέχρι τοΰ 1911 διε- 
τέλεσαν κολλήγοι τών τσιφλικιούχων των.

Ό Νεζερός προ ετών μετωνομάσθη είς Καλλιπεύκην 
καί ή Νυχτερέμη είς Παλαιόπυργον.

Πάντα τά χωρία ταΰτα (πλήν τής Κλούρας, εννοεί
ται) άποτελοΰν άπό τοΰ 1912 ίδιας Κοινότητας, λειτουρ
γεί δέ είς έκαστον έξ αύτών δημοτικόν σχολεΐον, είς Πυρ- 
γετόν (κάτ. 2000) πεντατάξιον, είς Κρανιάν (κάτ. 900), 
Καλλιπεύκην (κάτ. 1200) καί Αίγάνην (κάτ. 700) διτά- 
ξιον, καί είς Παλαιόπυργον (κάτ. 200) μονοτάξιον.

'Έργα 'ιδιαίτερα διά τήν συγκοινωνίαν τών χωρίων 
αύτών δέν έγιναν. Συγκοινωνούν δέ καί ταΰτα, δπως καί 
ή Ραψάνη, μετά τών άλλων γειτονικών Θεσσαλικών χω
ρίων, μετά τής Λαρίσης κλπ. διά τής επί τοΰ Πηνειού 
γεφύρας, ή οποία κατασκευασθεΐσα άρχήθεν ξύλινη πα- 
ρεσύρθη κατά τινα πλημμύραν τοΰ ποταμού, κατασκευά
ζεται δέ νυν σιδηρά, αλλά μόνον τά βάθρα της έχουν 
κτισθή μέχρι τοΰδε. Υπάρχει μεταξύ των επικοινωνία 
διά τηλεφώνων, ή δέ αλληλογραφία ένεργεΐται διά αγρο
τικών διανομέων.

Αί άσχολίαι τών κατοίκων των γενικώς είναι κατά 
πρώτον λόγον γεωργικαί καί κατά δεύτερον λόγον κτη- 
νοτροφικαί. Τής Κρανιάς όμως οί κάτοικοι ασχολούνται 
καί είς τήν αμπελουργίαν, τοΰ δέ Πυργετοΰ καί είς τήν 
σηροτροφίαν.

Τό χωρίον Κρανιά πρό τοΰ 1800 ήρίθμει περί τάς 500 
οικογένειας, ήκμαζε δέ καί έν αύτή, δπως εν τή Ραψάνη, 
τότε ή ύφαντουργία. Κατά τό 1812 δμως ή πανώλης έπέ- 
φερε είς τό χωρίον αυτό μεγίστην καταστροφήν καί όσοι 
έκ τών κατοίκων του διεσώθησαν, διεσκορπίσθησαν, καί 
οί πλεΐστοι έγκατεστάθησαν είς Νιγρίταν καί Σέρρας 
τής Μακεδονίας.

Έκ Κρανιάς προήλθον κατά τήν πεντηκονταετίαν 
τρεις ιατροί, ό άποθανών Ίω. Βακαλούλης, καί οί δια
πρεπείς έπιστήμονες Γεώργ. Άστ. Βακαλούλης, διαμέ- 
νων νυν έν Άθήναις, καί Μενέλ. Μεϊμάρης, έγκατεστη- 
μένος έν Θεσσαλονίκη.

’Αξιωματικοί έκ Κρανιάς καταγόμενοι είναι ό Δημ. 
Σαρακατσάνος, άντισυνταγματάρχης τοΰ πυροβολικού 
έ. ά., καί ό Γεώργ. Ζαρογιάννης, άνθυπολοχαγός.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Υίός του θ. 
Δομενικιώτου, άδελφοΰ του έφευρέτου 
του ούζου Τυρνάδου Δημητρίου Δαμενι- 
κ,ιώτου. Μετά τάς έγκυχλίους του σπου- 
δάς έπεδόθη είς τό έμπόριον τών καπνών 
και έργάζεται άπό δεκαπενταετίας έν 
Βόλω. Τυγχάνει! Πρόεδρος τοΟ Γρα
φείου Καπνών έν Βόλω καί κατώρθωσε 
διά του κόρους του νά άγάγη τό γραφεΐον 
toGrd είς τήν σημερινήν του περιωπήν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Έκ Τυρνάδου τής Θεσσαλίας. Υιός του 
Νικολάου Κατσάρου, ό όποιος μετά του 
έπίσης έκ Τυρνάδου Δημ. Δομενικιώτη 
ύπήρξεν άπό τούς πρώτους έφευρέτας 
του περιφήμου ούζου Τυρνάδου. Έν Τυρ 
νάδω είναι ό μόνος τώρα πού έξακο- 
λουθεΐ νά κατασκευάζη τό γνωστό ούζο 
Τυρνάδου, τό όποϊον άπέκτησε Πανελ
λήνιον φό"·ην διά τήν γευστικότητά 
του καί τήν άρωματώδη γευσιν του.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΧΥΜΟΥ
Έγεννήθη είς την Ίστιαίαν (Ξηροχώριον) 
τής Εόδοίας. Έγκατεστάθη είς Τυρνα- 
δον τής Θεσσαλίας μετά την προσάρτη- 
σιν τής Θεσσαλίας, διωρίσθη δέ Συμδο- 
λα.ογράφος Τυρνάδου άπό του έτους 
1886 και διετέλεσεν είς τήν θέσιν ταύτην 
έπί πεντήκοντα έτη. Χαίρει μεγάλης ύπο- 
λήψεως παρά τή κοινωνίςι Τυρνάδου διά 
τά πολλαπλά του έπιστημονικα προσόντα 
καί διά τάς ύπηρεσίας άς προσφέρει.

ΙΩΑΝ. Δ. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τής έπαρχίας Τυρ
νάδου τό έτος 1θ68. ;Ως τελειόφοιτος Γυ
μνασίου διετέλεσει/ έπί δύο έτη ώς διδά
σκαλος έπί Τουρκοκρατίας, είτα δέ ώς 
Δ η μαρχ ιακός Γραμματεύς, Δ ι κολάδος, κα ί 
τέλος διωρίσθη Συμβολαιογράφος Όλυμ
που. Λόγω τής ίδιότητός του έξυπηρέτησε 
ποικιλοτρόπως τούς συνδημότας του χαΐ 
έν γένει ένδιεφέρθη διά τήν πρόοδον του 
τόπου του. Χαίρει μεγάλης έκτιμήοεως.
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ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - NAKOY
Γεννηθείς έν Σαιμοορίνη τής Μακεδονίας, έγκατεοτάθη ώς Ιερεύς έν Τυρ- 
νάβφ. Έδρασε ποικιλοτρόπως κατά τάς έπαναστάσεις των έτών 1854 και 
1874, δπότε προδοθείς έρρίφθη εις τάς φυλακάς Λαρίσης. Δεινός διώκτης 
τής Ρουμανικής έν Πίνδω προπαγάνδας. "Ελαβε μέρος δΓ Ίδιου σώματος 
έξ έθελοντών κατά τάς συμπλοκάς τού 1886. Άπενεμήθη αύτω ό ’Αργυ
ρούς Σταυρός τού Σωτήρος. Άπεβίωσεν ένΤυρνάδω τήν 15 Αύγουστου 1893.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
Έκ Δερελί. Διετέλεσε Δή
μαρχος τού τέως Δήμου 
Γόννων. ’Επί τής Δη,μαρ- 
χίας του έγένοντο πλεΐ- 
στα χοινωφελή έργα καί 
οά συνδη,μόται του^ εδρον 
τόν ύποστηριχτήν των συμ
φερόντων των. "Εχαιρε 
,μεγάλης ύπολήψεως καί 
ηγαπάτο παρά πάντων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΑΣ
’Εκ Ραψάνης.’Από μικρός 
ήλιχίας μετηνάατευσεν εις 
’Αμερικήν καί ηύδοκίμησεν 
εις τάς έπιχειρήσεις του έν 
Σικάγω. Έπανελθών εΐτα 
εις τήν γενέτειράν του πα
τρίδα άνόγειρε δΓ ιδίων 
του έξόδων μεγαλοπρεπές 
ώρολόγ ιον έν τη πλατείρ 
καθώς καί χοινοτ. κπίριον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΣ
Έκ Δερελί Τυρνάβου. ’Εκ
λεγείς Δήμαρχος είργά- 
σθή μετά ζήλου καί άφο- 
σιώοεως διά τήν πρόοδον 
καί τήν ευημερίαν τού 
Δήμου. "Εκαμε διάφορα 
κοινωφελή έργα καί οι 
συνδημότβα του μετ*ευγνω
μοσύνης άναπολοθν τήν 
πατρικήν του διοίχησιν.

Έκ του Πυργετοΰ προήλθε έπιστήμων δικηγόρος ό 
Βασ. Λιακός, συμβολαιογράφος νυν έν Αικατερίνη.

Διά τόν έξωραϊσμόν της κωμοπόλεως Ραψάνης, ή 
όποία κατέστη τό κυριώτερον κέντρον παραθερισμοΰ Λα- 
ρισαίων, είργάσθησαν Ιδιαιτέρως οΐ πρόεδροι τής Κοι- 
νότητος αύτής Δη μ. Δαμαλάγκας καί Ίω. Βλαχοστέρ- 
γιος, καί ύπό μέν του πρώτου εγινε ή πλατεία τής κωμο
πόλεως καθώς καί διάφοροι δρόμοι, βρύσες καί άλλα 
έξωραϊστικά έργα, ύπό δέ τοΟ δευτέρου τα υδραγωγεία 
τής άνω συνοικίας τής Ραψάνης καί διάφοροι βρύσες καί 
έπισκευαί όδών.

Έν τη πλατεία, ,μέ δωρεάν τοϋ φιλοπάτριδος τέκνου 
τής Ραψάνης Γεωργ. Γούρα, μετανάστου έν Αμερική, 
ήγέρθη μεγαλοπρεπές ώρολόγιον μέ ώραΐον Κοινοτικόν 
κατάστημα.

Τό δημοτικόν σχολεΐον τής Ραψάνης (πεντατάξιον, μέ 
380 μαθητάς) στεγάζεται ήδη εις ώραΐον διδακτήριον 
έξατάξιον άνεγερθέν έσχάτως δαπάνη του Κράτους καί 
τή συνδρομή των κατοίκων τής Κοινότητος, μέ τήν άξιέ- 
παινον παρόρμησιν καί έπίβλεψιν του Διευθυντοΰ αύτοΰ 
Ίω. Άγοραστίδου.

Έκ Ραψάνης προήλθον κατά τήν άπό τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Θεσσαλίας πεντηκονταετίαν:

Ί α τ ρ ο ί : Παυσ. Ζαφειρίδης, Άθαν. Πεωργιάδης, 
Άργ. Ζήλος (άποθανών), Ίω. Χρυσοχόος, Βασ. Ζήλος, 
Περ. Σπετσιώτης, διαπρεπής ώτορινολαρυγγολόγος, 
σπουδάσας έν Γερμανία, διαμένων δέ νΰν έν Θεσσαλο- 
νίκη.

Δικηγόροι: Βασίλ. Ζησιάδης (έκλεγείς έπανει- 
λημμένως βουλευτής Τυρνάβου καί Λαρίσης), Βασίλ. 
Βαλάσης, (ύποθηκοφύλαξ έν Θεσσαλονίκη), Ίω. Ζήλος 
καί Βασ. Ζαφειριάδης (έν Άθήναις), Γεώργ. Χρυσοχόος 
(συμβολαιογράφος έν Βόλω), θεόδ. Οίκονόμου, Λέων. 
Δανιήλ.

Δικαστικοί: Δημοσθ. Ζήλος (έφέτης έν Άθή- 
ναις), Βασίλ. 1. Παπαδόπουλος (πρωτόδικης, άποθα
νών), Κωνστ. Άναγνωστόπουλος (πρωτοδίκης).

Στρατιωτικοί: Νικ. Γαγάρας, συντ)χης έ. ά., 
Δη μ. Κατσιούρας, άντισυν)χης έ. ά., Γεώργ. Κοκκινας, 
(ήρωϊκώς πεσών έν Μ. ’Ασία), Βασ. Γκούμας, λοχαγός 
πεζικού.

Εκπαιδευτικοί: Ίω. Δουμακής, καθηγητής, 
Βασίλ. Οίκονομίδης καί Εΰρ. Φιλιππίδης, έπιθεωρηταί 
δημοτικών σχολείων, οί δη μοδιδάσκαλοι Δη μ. Άγορα- 
στίδης καί Γεώργ. Οίκονομίδης (άποθανόντες), Ίω. 
Άγοραστίδης (άπό δεκαετίας διευθυντής τού δημοτικού 
σχολείου Ραψάνης), Γ. Παρίσης, Τηλ. Ζαφειρίδης, Σ. 
Τσάτσαρος, Κ. Μπουκουβάλας, Έλευθ. Σκοτεινιώτης, 
Δημ. Σιμός, αί δίδασκάλισσαι Άγγελ. Άναγνωστοπού- 
λου, Άντιγ. Παπαγεωργίου, Αίκ. Βλαχοστεργίου, Άντ. 
Δουμακή, Δήμητρα Μπουκουβάλα, Φανή Σάββα, Φανή 
Παππαβραμίδου, Μαρία Βλαχοστεργίου καί ’Αριάδνη I. 
Δουμακή (άποθανοΰσα).
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