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•
’Από τότε πού ύπάρχει δημοσιογραφία, ή έξέλιξι τής
άνθρωπότητος έπήρε γοργότερο ρυθμό, καινούργιες ιδέες
απλώθηκαν σ’ όλο τόν κόσμο καί μιά νέα έποχή έδημιουργήθηκε στόν πλανήτη μας.
’Αληθινά, τά πιό σπουδαία επιτεύγματα τής ανθρώπινης
δραστηριότητος έπραγματοποιήθηκαν στο διάστημα των
τριών τελευταίων αιώνων, πού ό τύπος, ό όποιος έγεννήθηκε στις άρχές τοΰ 17ου αιώνα, άναπτύχθηκε ραγδαία
καί άλματικά.
Μιά άνετη καί προσεκτική άνασκόπησι όλων αυτών
πού συνέβησαν καί άνακαλύφθηκαν στό παραπάνω χρο
νικό διάστημα, οδηγεί στό συμπέρασμα, ότι ό τύπος υπήρ
ξε καί είναι μεγάλος προωθητικός παράγων. Είναι ισχυρή
κινητήριος δύναμι, πού συναγείρει, πού οίστρηλατεΐ, αλλά
καί συγκρατεΐ καί ποδηγετεί άτομα, κοινωνίες καί έθνη.
Κυριώτερος άντικειμενικός σκοπός τής δημοσιογρα
φίας είναι ή εξυπηρέτηση τών υλικών καί πνευματικών
άναγκών τοΰ άνθρώπου. Μέσο γιά νά έπιτευχθή ό σκοπός
άποτελεΐ ή εύρεΐα καί έλεύθερη δημοσιότης ιδεών καί
πράξεων. ’Αποτέλεσμα: ή στενή κι’ άδιάκοπη έπικοινωνία τών άνθρώπων διά τών έφημερίδων, ή άνταλλαγή
σκέψεων καί πληροφοριών, ή άλληλοσυμπλήρωσι καί ή
κατάκτησι καινούργιων πηγών ηθικής καί υλικής ωφέ
λειας γιά τό άνθρώπινο γένος.

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΜΑΓΕΡ
Μέ τό όνομα αυτό είναι γνωστός ό δημοσιογράφος καί συγγραφεϋς Κωνσταντίνος Λάμπρου Μάγερος, ό όποιος άπό τόν πατέρα
του κατάγεται άπό τό Μουζάκιον Καρδίτσης. Έγεννήθη εις τάς ’Α
θήνας τό 1910 καί έπεδόθη εις τήν δημοσιογραφίαν, ενώ άκόμη έσπούδαζε. Είργάσθη εις πολλάς άθηναϊκάς εφημερίδας ώς συντά
κτης, άρχισυντάκτης καί διευθυντής. "Ελαβε μέρος είς τόν πόλεμον
1940-41 καί έπολέμησε έναντίον τών Γερμανών. Συλληφθείς αιχμά
λωτος, κατώρθωσε μετά τριών άλλων συναδέλφων του νά δραπέτευ
ση, έπιστρέψας είς ’Αθήνας μετά είκοσαήμερον πορείαν, μέσω τής
όρεινής 'Ελλάδος.
Έξέδωσε καί διηύθυνεν ίδικάς του έφημερίδας, καθημερινάς καί
έβδομαδιαίας. Τό 1947 έξέδωσε τήν έβδομαδιαίαν «Θεσσαλικός
Λαός» μέ πρόγραμμα τήν προαγωγήν τών θεσσαλικών συμφερόντων.
Τό ίδιον έτος μετέβη είς Βόλον καί άνέλαβε τήν όργάνωσιν, έκδοσιν
καί διεύθυνσιν τής ήμερησίας έφημερίδος τοΰ άλλοτε άντιπροέδρου
τής κυβερνήσεως κ. Άνδρέα Άποστολίδη «Θάρρος Βόλου».
Έγραψε καί έξέδωσε τά βιβλία: «Ελληνική Δημοσιογραφία»,
1939, «Δημοσιογραφικά ’Ανέκδοτα» 1939, «’Αθηναϊκά Βράδυα» 1943,
«Ό Διάβολος μιλάει γιά τή γυναίκα» 1943, «Δημοσιογραφικά Πορτραϊτα» 1951, «Ιστορία τοΰ Ελληνικού Τύπου» 1957-1960, τό «Ήμερολόγιον τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821» 1961. "Ηδη έχει έτοιμο πρός έκδοσιν ένα άλλο ιστορικόν έργον. Είναι τακτικόν μέλος τής Ένώσεως
Συντακτών Ημερησίων Έφημερίδων ’Αθηνών άπό τριακονταετίας

*

’Ανάλογη μέ τήν έπίδρασι πού άσκεΐ παγκοσμίως ή δη
μοσιογραφία, είναι καί ή έπίδρασι τοΰ τύπου κάθε χώρας
έπάνω σ’ αύτήν. Στήν τελευταία μάλιστα περίπτωσι πα
ρουσιάζεται, πολλές φορές, τό φαινόμενο νά προϋπάρχη
σέ μιά χώρα — νομίμως ή παρανόμως — ό τύπος από τήν
έλευθερία. Γεγονός πού άποδεικνύει πανηγυρικά τή δύναμι τής δημοσιογραφίας, σάν προμάχου τοΰ μεγαλύτε
ρου άγαθοΰ γιά τόν άνθρωπο. Χειροπιαστό παράδειγμα
άποτελεΐ τό έθνος μας, τό όποιο είχε άποκτήσει έφημερίδες τρανταοκτώ χρόνια πριν κερδίσει τήν άνεξαρτησία
του. Τοΰτο έστάθηκε συντελεστής μεγάλος στό νά έπιταχυνθή ή εύόδωσι τής Έπαναστάσεως. Οί προεπαναστατι
κές έλληνίκες έφη μερίδες προλείαναν τό έδαφος γιά τόν
ξεσηκωμό τής φυλής, κι’ έκεΐνες πού έβγαιναν κατά τή
διάρκεια τοΰ Άγώνος έγαλβάνιζαν τή θέλησι τών προγό
νων μας γιά τή νίκη κι’ ένημέρωναν, πάνω στήν πορεία
τής τιτανικής πάλης μέ τό δυνάστη, τόν έξω κόσμο, ό
όποιος έμάθαινε ότι «οί "Ελληνες γνωρίζουν νά νικούν καί
τακτικά στρατεύματα».
Λαμπρές περγαμηνές έχει ό έλληνικός τύπος. Πρωτα
γωνιστής στή μάχη γιά τήν άποτίναξι τοΰ ζυγοΰ τής μα
κραίωνης σκλαβιάς, έγινε μετά τήν παλιγγενεσία, πρώτος
κι’ ασύγκριτος μαχητής γιά τήν έμπέδωσι τών πολιτικών
έλευθεριών καί γιά τήν οικονομική καί κοινωνική έξέλι
ξι τοΰ τόπου. "Εχει, βέβαια, κι’ ό τύπος τής χώρας μας τις
σκιές του. Άλλ’ αύτές είναι μηδαμινές έμπρός στήν τε
ράστια προσφορά του στό βωμό τής ’Ελευθερίας καί τής
Προόδου.

καμπτο, όχι μόνο γιά νά καταστήση τήν ήρωϊκή καί εύ
φορη περιφέρεια, πού αντιπροσωπεύει, άντάξια τής ιστο
ρίας της καί τής άποστολής της, αλλά καί νά συμβάλη
αποτελεσματικά στή γενικώτερη πρόοδο τής Ελλάδος.
’Αγώνες έθνικοί, αγώνες πολιτικοί, αγώνες πνευματι
κοί, κοινωνικοί καί οικονομικοί είναι τά χαρακτηριστι
κά γνωρίσματα, πού παρουσιάζει ή άοκνη δραστηριότη
τα τής θεσσαλικής δημοσιογραφίας. Κάθε Θεσσαλός μπο
ρεί νά είναι υπερήφανος γι’ αύτήν.
*
Περισσότερα άπό όγδόντα χρόνια πριν άποκτήση ή
Θεσσαλία δικές της εφημερίδες, τρία ένδοξα τέκνα της
έβαζαν στό έξωτερικό τά θεμέλια τοΰ έλληνικοΰ τύπου.
Θεσσαλοί υπήρξαν οί πρώτοι "Ελληνες δημοσιογράφοι.
Γνωστοί κι’άθάνατοι στήν έθνική μας ιστορία, γιατί έστάθηκαν καί πρωταθλητές στόν ’Αγώνα.
Ό πρώτος είναι ό Ρήγας ό Φεραϊος, ό έθνομάρτυρας, πού
ήταν έμπνευσμένος συνεργάτης τής πρώτης έλληνικής
έφημερίδος, ή οποία έβγήκε στή Βιέννη τό 1790 κι’ είχε
τόν τίτλο «’Εφημερίς». "Εξη μήνες προ τοΰ μαρτυρικοΰ
θανάτου τοΰ Βελεστινλή, έσβησε καί ή «’Εφημερίς», ό
έκδοτης τής όποιας Γ. Πούλιος δεν συμμερίσθηκε τήν τύ

*

Σημαντική μερίδα άπό τή δράσι τοΰ έλληνικοΰ τύπου
έχει ή Θεσσαλική δημοσιογραφία, πού άπό όγδόντα δύο
χρόνια αγωνίζεται μέ πίστι, ενθουσιασμό καί σθένος ά-
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χη τοϋ Ρήγα καί των συντρόφων του, γιατί ήταν υπήκοος
αύστριακός κι’ ή άστυνομία τής Βιέννης δέν τόν παράδωσε στούς Τούρκους. Τόν έφυλάκισε καί κατόπιν
τόν απέλασε.

στο έλληνικό κράτος κουτσουρεμένες. Οί Τούρκοι έφυ
γαν κι’ έλληνικός στρατός, μαζί μέ διοικητικές άρχές,
έγκαταστάθηκε. Νέα ζωή άρχιζε γιά τή Θεσσαλία καί τό
κομμάτι τής ’Ηπείρου, πού άπελευθερώθηκε.

Δεύτερος θεμελιωτής τοϋ έλληνικοϋ τύπου είναι ό σο
φός ιερωμένος λόγιος καί δημοσιογράφος Άνθιμος Γαζής, πού έβγαλε καί διεύθυνε, έπίσης στή Βιέννη, τό 1811,
τή δεύτερη ελληνική έφη μερίδα - περιοδικό, τό «Λόγιο
Έρμη». Τρίτος, χρονολογικά, έρχεται ό «πολύς» Θεόκλη
τος Φαρμακίδης — ιερωμένος, λόγιος καί δημοσιογρά
φος— ό όποιος τό 1816 άνέλαβε τόν «Λόγιο Έρμη» καί
τόν διεύθυνε ώς τό 1819. Αργότερα, τόν Αύγουστο τοϋ
1821, έβγαλε τήν πρώτη έλληνική εφημερίδα επάνω
σ’ ελεύθερο έλληνικό έδαφος — στήν Καλαμάτα — τή

Ό Κ. Σακελλαρίδης μετάφερε τήν έφημερίδα του στό
Βόλο κι’ άρχισε έκεϊ τήν έκδοσί της άπό τις 10 ’Οκτωβρίου
1881. Φύλλα τής «Θεσσαλίας» έκείνης υπάρχουν στή
Βιβλιοθήκη τής Βουλής ως τά 1886.

Τριχχάλοις ής (βίτσαΧλίβς)
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Στό μεταξύ, ένα μήνα πρίν, στις 7 Σεπτεμβρίου 1881,
έβγήκε στή Λάρισα ό «Άστήρ τής Θεσσαλίας» τοϋ Άνδρέα Πέταλα, πού έκδίδονταν ώς τό 1884. ’Ακολούθησε
— πάλι στή Λάρισα — ή «’Ανεξαρτησία», 22 Νοεμβρίου
1881 ώς τό 1885. 'Η έφημερίς αύτή έπανεκδόθηκε στό
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«Σάλπιγγα Ελληνική». Έδώ πρέπει νά σημειωθή, ότι ό
Φαρμακίδης ήταν ό πρώτος "Ελληνας δημοσιογράφος, πού
ύπεραμύνθηκε τής έλευθεροτυπίας. Ήρθε σέ ρήξι μέ τόν
αρχιστράτηγο Δημήτριο Ύψηλάντη καί προτίμησε νά
κλείση τή «Σάλπιγγα», παρά νά δεχθή τήν άσκησι λογο
κρισίας στά γραφόμενά του. Τό 1825, ό Φαρμακίδης άνάλαβε τή διεύθυνσι τής «Γενικής Έφημερίδος τής Ελλά
δος», πού ήταν έπίσημο όργανο τής Διοικήσεως καί πρό
δρομος τής σημερινής «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως».
Τρίτη έλληνική έφημερίς, πού έβγήκε στή Βιέννη, ήταν
ό «Έλληνικός Τηλέγραφος». Καί αύτή Θεσσαλό διευθυντή
είχε. Τό γιατρό Δημ. Άλεξανδρίδη, ό όποιος έγεννήθηκε
στόν Τύρναβο.

tyt . ίβδψάϊς
ψ,ι^μι

1891 καί τό 1901 έπήρε τόν τίτλο «Βήμα» καί συνέχισε
ώς τό 1903.
Άλλ’ οί έφημερίδες αύτές άποτελοΰσαν τήν άρχή καί
μόνο. Σέ λίγο καί μέχρι τό 1900, έβγήκαν στις τέσσαρες
μεγάλες πόλεις τής Θεσσαλίας πολλές έφημερίδες.
Σημειώνονται έδώ κατά πόλεις έκεϊνες γιά τις όποιες
ό γράφων έχει συγκεκριμένα στοιχεία.
Στό Βόλο: «Φωνή τοϋ Λαοϋ» 1881-1900, «Σατανάς»
1882-85, «Ελευθερία» 1883-84, «Ίσότης» 1883, «Άβδηρα» 1883, «Μεγαλεΐον» 1884-86, «Σημαία» 1885, τοϋ Δ.
Καλαποθάκη, πού άργότερα ίδρυσε στήν Αθήνα τήν ήμερησία έφημερίδα «Εμπρός», «Ρήγας τοϋ Λαοϋ» 1885,
«Νέα Θεσσαλία» 1889-1897, τοϋ I. Μπέμπου, «Δημητριάς»
1893, «Βόλος» 1896, «Φωνή τών έξω Ελλήνων» 1894-1895,
«Άναμόρφωσις» 1896. "Εβγαινε κάθε ήμέρα έκτος άπό
τήν Κυριακή.

*

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού μέχρι τώρα ύπάρχουν,
πρώτη θεσσαλική έφημερίδα είναι ή «Θεσσαλία», ή όποια
άρχισε τήν έκδοσί της στήν ’Αθήνα, στις 14 Φεβρουάριου
1880. Διευθύνονταν άπό τόν Κ. Σακελλαρίδην, ήταν δισεβδομαδιαία καί τετρασέλιδη. ’Αργότερα, έκυκλοφοροϋσε
τέσσαρες φορές τήν έβδομάδα. Είχε μαχητικότητα καί
τό ενδιαφέρον της, τότε, έστρέφονταν κυρίως στό νά έφαρμοσθοϋν οί αποφάσεις τοϋ Συνεδρίου τοϋ Βερολίνου, πού
παραχωρούσαν στήν Ελλάδα τή Θεσσαλία καί τήν Ή
πειρο. Ή Τουρκία, όμως, έδυστροποϋσε κι’ οί Δυνάμεις
έφέρνονταν άνειλικρινά απέναντι στή χώρα μας καί δέν
τήν έβοηθοϋσαν αποτελεσματικά. Ή κατάστασι εξελίσ
σονταν άσχημη. Άπό τή κυβέρνησι αντιμετωπίζονταν
ένοπλη κατάληψι των δύο περιοχών —· δηλαδή πόλεμος!
Μέ πατριωτικό μένος, ή «Θεσσαλία» αγωνίζονταν γιά τήν
άμεση άπελευθέρωσι των Θεσσαλών καί Ήπειρωτών. Τε
λικά, μέ τό πρωτόκολλο τής Κωνσταντινουπόλεως, έπήλθε συμφωνία. Οί νέες έλεύθερες έπαρχίες ενσωματώθηκαν

Ή «Νέα Θεσσαλία» έπαψε νά βγαίνη μέ τήν έκρηξι
τοϋ πολέμου τοϋ 1897. Τό 1898 έπανέλαβε τήν έκδοσί
της ύπό τή διεύθυνσι τών I. Μπέμπου καί Δημοσθένη Ρί
ξου, ώς τρισεβδομαδιαία, μέ τόν τίτλο «Θεσσαλία». ’Αρ
γότερα έγινε καθημερινή, μέ μοναδικό ιδιοκτήτη τό Ρΐζο,
στόν όποιο άνήκε ώς τό 1924, οπότε έγινε ιδιοκτησία τοϋ
Κ. Παρασκευόπουλου καί μετά τό θάνατο αύτοϋ περιήλθε
στούς γιούς του. Ή «Θεσσαλία», πού είναι ή αρχαιό
τερη τών θεσσαλικών έφημερίδων συνεχίζει τήν έκδοσί
της. Ό Δ. Ρΐζος έβγαλε τό 1914, στή Θεσσαλονίκη, τήν
ήμερήσια «Φώς», τό όποιον καί απορρόφησε δλη τή δρά
στη ριότητά του. Διευθυντής τής «Θεσσαλίας» άπό τό 1918
ώς τό θάνατό του (1944) ήταν ό Τάκης Οίκονομάκης.
Άπό τό 1889, καί γιά πολλά χρόνια, έβγαινε στό Βόλο
καί τό Περιοδικό «Προμηθεύς» τοϋ Ζωσιμά Έσφιγμενίτη.
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Στή Λάρισα: Έκτος άπό τήν «’Ανεξαρτησία»
καί τόν «’Αστέρα» έκδόθηκαν ώς τό 1900 οί έξης: «Ζερζεβούλης» 1882, «Πίνδος» 1883-1885, «Ελεύθερος Πολί
της» 1883, «Κόρακας» 1883-1885, «Έρευνα» 1884, «'Ομό
νοια» 1886, «Τέμπη» 1887, «Σάλπιγξ» 1889-1895 καί 18981905, «Κήρυξ» 1896, «Μικρά Έφημερίς», τοϋ Θρασύβου
λου Μάκρη, ό όποιος υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος
τής πρώτης πεντηκονταετίας τοϋ ελεύθερου βίου τής Θεσ
σαλίας. 'Η «Μικρά» έβγαινε άπό τό 1896 ώς τό 1926, μέ
πολλές, μικρές ή μεγάλες διακοπές, άλλοτε έβδομαδιαία
ή δισεβδομαδιαία κι’ άλλοτε καθημερινή ώς άπογευματινή
ή πρωινή. Τό 1900 ήταν έβδομαδιαία καί είχε σχήμα
πολύ μικρό. Διαστάσεις σελίδων 0,16 μ. X 0,12 μ. ’Αλη
θινό θεωρητικό τής τσέπης, έξωπλισμένο μέ άρθρο,
σχόλια, ειδήσεις, ΐστοριοϋλες, άνέκδοτα, κοινωνικά καί
διαφημίσεις!

Στόν αιώνα ιΐόύ διανύουμε, ό θεσσαλικός τύπος έσημείωσε μεγάλη έξέλιξι. Οί ήμερήσιες έφημερίδες έπήραν
τήν πρώτη θέσι. Γενική βελτίωσι παρατηρεϊται στήν ύλη,
στήν ένημερότητα καί στήν έμφάνισι τών όργάνων τής
κοινής γνώμης.
Στό Βόλο, μακροβιώτερη εφημερίδα άναδεικνύεται ό
«Ταχυδρόμος» τοϋ Άλ. Μέρου, πού άρχισε τήν έκδοσί του
τό 1917 καί συνεχίζει. Μαζί μέ τή «Θεσσαλία» ένημερώνουν καθημερινώς τό λαό τής Μαγνησίας, καί γενικώτερα τής Θεσσαλίας, έπάνω στά έσωτερικά καί τά διεθνή
γεγονότα τοϋ εικοσιτετραώρου.
Έβγήκαν, όμως, κι’ άλλες ήμερήσιες, πού έσημείωσαν
άξιόλογη δράσι, όπως ό «Κήρυξ» τοϋ Δημοσθ. Κούρτοβικ 1907-1922, ή «Πρωία Θεσσαλίας» τοϋ Δ. Τσιμπούκη,
πού άρχισε τό 1909 στή Λάρισα καί συνέχισε στό Βόλο
ώς τό 1912, ή «Πρόοδος» τοϋ Κώστα Νταϊφά, 1916-1924,
ή όποια έπίσης πρωτοεκδόθηκε στή Λάρισα, ή «Ελευ
θερία» 1919-1920, τών Λ. Ίωαννίδη καί Ήλ. Μικρουλέα,
ή «Σημαία» 1925-1928, τοϋ I. Γκλαβάνη, ή «Λαϊκή Φωνή»
1922-1935, ό «Θεσσαλικός Τύπος» 1929-1930, ό «Νέος
Κόσμος 1934, ή «Νέα Ελλάς» 1935-1943, ό «Ηνωμένος
Τύπος» 1936, ό «Κοινός Τύπος» 1943-54, ή «’Αναγέννηση
1944-46, τό «Θάρρος Βόλου» 1947-55, ή «’Αλήθεια» 1959
καί πλήθος άλλων έβδομαδιαίων, δισεβδομαδιαίων καί
τρισεβδομαδιαίων. ’Από τίς έβδομαδιαΐες τό «Φώς» συνε
χίζει τήν έκδοσί του.

Στήν Καρδίτσα έβγήκαν: «Καρδίτσα» 188285, «Θεσσαλιώτις» 1887, «"Αγραφα» 1897.
Στά Τρίκαλα: «Έργάται» 1883-88, «Τρίκαλα»
1883, «Φωνή Τρικάλων 1884, «Σατανάς» 1884, «Πρόοδος»
1886, «’Αναγέννησις» 1890. Ή τελευταία συνεχίζει ώς
καθημερινή τήν έκδοσί της.
Αυτές ήταν οί θεσσαλικές έφημερίδες πού έβγήκαν τό
19° αιώνα καί γιά τις όποιες ύπάρχουν στοιχεία. Ήταν
έβδομαδιαΐες ή δισεβδομαδιάΐες κατά τό πλεΐστον. Άνάμεσά τους βρίσκονταν καί σατιρικές, πού ό τίτλος τους
τίς ξεχωρίζει.

Στή Λάρισα, τρεις είναι οί ήμερήσιες έφημερίδες πού
βγαίνουν σήμερα. Ή «Ελευθερία», πού άρχισε τήν έκδο
σί της τό 1922, ό «Ημερήσιος Κήρυξ», ό όποιος άπό τό
1928 ώς τό 1941 ώνομάζονταν «Κήρυξ» καί τά«Θεσσαλικά
Νέα», πού πρωτοβγήκαν τό 1946. Έπίσης έκδίδεται, άπό
τό 1954, ή έβδομαδιαία «Νέον Βήμα».

*

Στά έξηνταδύο χρόνια τοϋ αιώνα μας, πολλές καινούρ
γιες έφημερίδες είδαν τό φως στή Θεσσαλία. Στις τέσσαρες μεγάλες πόλεις καί στήν ύπαιθρο. Επίσης πολλά καί

Άλλες ήμερήσιες πού έκδόθηκαν στή Λάρισα είναι:
«Τηλέγραφος» 1909, τοϋ Δ. Κούρτοβικ, «Πρόμαχος» 192526, «Λαρισαϊκή» 1927-28, τοϋ Β. Ναοϋ, «Θεσσαλικά Νέα»
1935—36, τοϋ Γ. Βελώνη, «Νέα Ημέρα» 1935, «Τύ
πος» 1936, «Λαρισαϊκός Τύπος» 1941—44, κοινή έκδο
σί «Ελευθερίας» καί «Κήρυκος», «Αλήθεια» 1945—46,
«Εμπρός» 1959.

ποικίλα περιοδικά. Οί έφημερίδες έφθασαν τίς 150 καί
τά περιοδικά ξεπέρασαν τά πενήντα.
Οί άριθμοί αυτοί δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία δί
νουν οί Θεσσαλοί στόν ευεργετικό ρόλο τοϋ τύπου. Δεί
χνουν άκόμη ότι ό θεσσαλικός λαός, παρά τή φαινομενική
μελαγχολική του άπάθεια καί έπιφυλακτικότητα, νοιώθει
άνησυχίες γιά τό παρόν καί τό μέλλον καί βλέπει τή δη
μοσιογραφία σάν καταφυγή καί προπαγάνδα.
Βέβαια, άπό τήν πληθώρα τών έφημερίδων πού έβγή
καν, δέν είναι πολλές έκεΐνες, οί όποιες έπέτυχαν νά στεριώσουν. Άλλ’ αύτό δέν σημαίνει, ότι οί βραχύβιες έκδόσεις δέν προσφέρανε υπηρεσίες. Κάθε άλλο. Άλλωστε
σπουδαιότητα έχει ή προσπάθεια κυρίως, γιατί προσπάθεια
θά πή ζωή.

Στά Τρίκαλα έκδίδονται σήμερα οί ήμερήσιες «Ανα
γέννησις», πού όπως άναφέρθηκε άρχισε τό 1890, ή «Έλευθέρα Γνώμη» (έτος ίδρύσεως τό 1950) καί ή «Έρευνα»
(ιδρύθηκε τό 1958) καί ή έβδομαδιαία «Δημοκρατικόν Φώς».
Παλαιότερα έβγαιναν: «Θάρρος 1908-1950, τοϋ Λ. Κλειδωνοπούλου, ήμερησία, «Λαοκρατία», πού άρχισε κρυφά
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Θ Ε Σ Σ A Λ Ο I

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΔΕΛΛΗΙ
Έγεννήθη είς τό Συκούριον Λαρίσης τό έτος 1903.
Έφοίτησε είς τό Γυμνάσιον Λαρίσης καί άπεφοίτησε
άπό Γυμνάσιον των ’Αθηνών, τό έτος 1917.
Είς τήν δημοσιογραφίαν είσήλθεν τό έτος 1929
άρχικώς ώς συντάκτης τής έφημερίδος «Κήρυξ», τής
όποιας τό έτος 1934 έγένετο ιδιοκτήτης καί Διευθυντής.
Έλαβε μέρος είς τόν Έλληνο-Ίταλικόν πόλεμον 19401941. Έξέδωσε τόν Λαρισαϊκόν Τύπον» Μετά τήν άπελευθέρωσιν (1946) έκδίδει τόν «'Ημερήσιον Κήρυκα».

ΤΙΝΟΣ ΑΛΑΣΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

Δημοσιογράφος - λογοτέχνης, γεννη
θείς έν Φαρκαδόνι Τρικάλων. Άπεφοίτησεν άπό τό Γυμνάσιον Τρικά
λων κατά τό 1958. Γράφει καί δη
μοσιεύει άπό ήλικίας 17 έτών, χρηματίσας άνταποκριτής καί συνεργά
της των τρικαλινών έφημερίδων.

Συγγραφεύς - δημοσιογράφος, γεννη
θείς είς Νεράιδα τών Φαρσάλων. Έδημοσίευσεν ποιητικά καί άφηγηματικά βιβλία. Έξέδωσε τήν καθημερι
νήν έφημερίδα τών Φαρσάλων «Ελευ
θερίαν» έπί τετράμηνον κατάτό 1957.
Ήδη άπό έτών διαμένει είς ’Αθήνας.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΕΛΑΚΩΤΣΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΖΕΡΙΓΓΑΣ
Έγεννήθη είς Έλληνόπυργον Καρδίτσης τό 1935. Μετά τόν θάνατον τοΰ άειμνήστου πατρός του, έγκριτου δημο
σιογράφου Κώστα Ζέριγγα, ήσχολήθη
μέ τήν δημοσιογραφίαν, έργαζόμενος
είς ιδιόκτητον μετά τών άδελφών του
έφημερίδα «Θεσσαλικόν Μέλλον».
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Έγεννήθη είς Λάρισαν τώ 1908. Έσπούδασε νομι
κά είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, έπτδοθείς νεώτατος είς τήν δημοσιογραφίαν. Διετέλεσε συντάκτης,
άρχισυντάκτης καί διευθυντής πλείστων έφημερίδων
τής Λαρίσης καί τοϋ Βόλου. 'Ωσαύτως διετέλεσεν
άνταποκριτής έγκύρων δημοσιογραφικών όργάνων
τών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης. Ήδη τυγχάνει
άνώτερος υπάλληλος τής Γενικής Διευθύνσεως Τύ
που τοϋ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΑΣΟΣ ΖΕΡΙΓΓΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΔΑΡΗΣ

ΈγεννήΟϊΐ εις Έλληνόπυργον Καρδίτσης τό ! >37. Μετά τόν θάνατον τοΟ άειμνήο-ιΜ πατρός του Κώστα Ζέριγγα,
άνέλαίΤ :ήν Διεύθυνσιν τής έφημερίδος «Θεσσαλικόν Μέλλον», ήν έκδίδει
μετά τών άδελφών του, διακρινόμενος εις τό πολιτικόν χρονογράφημα.

Γεννηθείς έν Άλμυρφ Θεσσαλίας τφ
1891, δημοσιογράφος άπό 25ετίας.Τήν
δημοσιογραφίαν ήκολούθησεν ότε ήτο
μαθητής τοϋ Γυμνασίου. Έξέδιδεν έν
Λαρίση τήν ήμερησίαν έφημερίδα
«’Ατρόμητος», καί έν Βάλω τήν ήμε
ρησίαν έφημερίδα «Νέος Κόσμος».

φ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Καταγόμενος έκ Λευκωσίας Κύπρου, έγκατεστάθη άπό
μικράς ήλικίας εις Βόλον, ένθα καί έπεράτωσε τάς
έγκυκλίους σπουδάς του. Έν συνεχεία προσληφθείς
εις τήν έφημερίδα τοϋ Βόλου «Θεσσαλίαν», έπεδόθη γονίμως εις τήν δημοσιογραφίαν, χρηματίσας
άρχικώς συντάκτης-ρέπορτερ τής αυτής έφημερίδος
έπί σειράν έτών, άπό δέ τοϋ έτους 1953 Διευθυντής
της, συνεχίζων μετ’ άοκνου ζήλου καί θαυμαστής
έπιμελείας τήν λαμπράν παράδοσιν τής έφημερίδος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΪΡΑΚΛ1ΩΤΗΣ
Καταγόμενος έκ Βόλου, είναι άπό τεσσαρακοντα
ετίας μονίμως έγκατεστημένος εις Μπουένος Άϊρες
(’Αργεντινή). ’Από νεαρωτάτης ήλικίας ήσχολήθη μέ τήν δημοσιογραφίαν, άρχικώς έν Βόλφ καί
Άθήναις καί είτα έν ’Αργεντινή. Τυγχάνει Ίδιοκτήτης-Διευθυντής τών έφημερίδων «Πατρίς», «’Ελ
πίς» καί «Άκρόπολις», αΐτινες έκδίδονται έν Νοτίφ
’Αμερική εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, καλλιεργοΰσι δέ μεταξύ τών μεταναστών τό έθνικόν φρόνημα.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
Έγεννήθη έν Άγιμ Μαγνησίας κατά
τό 1887, έγκατασταθείς τό 1897 εις
Βόλον, ένθα ίδρυσε σοβαρόν έκδοτικόν οίκον, έκδίδοντα θρησκευτικά
καί έπιστημονικά βιβλία καί περιοδι
κά. Διευθυντής τοϋ θρησκευτικού πε
ριοδικού «Άγιορειτική Βιβλιοθήκη».
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στήν κατοχή καν συνέχισε μετά τήν άπελευθέρωσι, «Νέα
Φωνή» 1931-1932, έβδομαδιαία, τοΰ Κλ. Κύρκου κ.ά.
Στήν Καρδίτσα οί ήμερήσνες «Νέος Αγών» (έτος ίδρύσεως 1936) και «Θεσσαλική ’Ηχώ», πού άρχισε τό 1953.
Παλαιότερες ήμερήσιες, πού δεν βγαίνουν τώρα, ήταν:
«Θεσσαλική Φωνή», τού Βασιλ. Λιόλιου, ό όποιος έκτελέσθηκε στον άνταρτοπόλεμο, «Πανθεσσαλική» (1927)
καί «Καρδίτσα» (1935).
Περισσότερες άπό δέκα έφημερίδες τής ’Αντιστάσεως
έβγήκαν στήν κατοχή στή Θεσσαλία, οί όποιες, άνεξάρτητα πρός τήν πολιτική τους τοποθέτησι, άγωνίσθηκαν μέ
αυτοθυσία κατά τοΰ κατακτητή.
*

Τό σύντομο τοϋτο σημείωμα δίνει μιά γενική Ιδέα γιά
τή θεσσαλική δημοσιογραφία. Ή έλλειψι χώρου δέν επι
τρέπει τήν πλατειά έξιστόρησι τής δράσεως των θεσσαλικών έφημερίδων καί των θεσσαλών δημοσιογράφων, όπως
θά έπρεπε. Έν τούτοις ύπάρχει υλικό άφθονο καί σπουδαίο
καί μιά «Ιστορία τοΰ Θεσσαλικοΰ Τύπου» επιβάλλεται
νά γραφή καί νά έκδοθή. Θ’ άποτελοΰσε τον καθρέπτη όγδόντα ετών έλεύθερης θεσσαλικής ζωής καί δραστηριό
τητας. Ή «'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των
Θεσσαλών» ή όποια τόσα έπετέλεσε μέχρι σήμερον έχει
τόν λόγον.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

■φ
Έγεννήθη έν Πάτραις τό 1850. Άπέθανεν έν Άθήναις τό 1926.
Έξέχουσα φυσιογνωμία τών νεοελληνικών γραμμάτων, ένθουσιώδης τών Μουσών λάτρης έπί έξηκονταετίαν όλόκληρον ήγωνίσθη
είς τόν στίβον τών πνευματικών αγώνων.
Τήν παιδικήν και έφηβικήν ήλικίαν διήνυσε εις Σΰρον ένθα καί
έδικηγόρησε κατόπιν πριν άκολουθήση τό δικαστικόν στάδιον.
Διωρίσθη πρωτόδικης τό 1877, γενόμενος Πρόεδρος Πρωτοδικών
καί Έφέτης άπεχώρησε τής ΰπηρεσίας τό 1912.
Έφηβος έτι έδημοσιογράφησε είς τόν «Έθνοφύλακα», έκτοτε δέ
ύπήρξε συνεργάτης τών κυριωτέρων έφημερίδων περιοδικών καί
ήμε ρολογιών.
Είναι μακρότατος ό κατάλογος τών έργων του ιστορικών, ποιη
τικών, θεατρικών, νομικών, εύθυμογραφικών.
Έκ τών ιστορικών έργων του άξια μνείας είναι ή 'Ιστορία τής Σύ
ρου, χιλιοσέλιδος, έκδοθεΐσα τό 1875, ή 'Ιστορία του Έλληνοβουλγαρικοϋ Πολέμου, αί Ηπειρωτικοί Σελίδες, αί Ίόνιοι Νήσοι πρό τής
Ένώσεως, ή Πολιτική 'Ιστορία τής Κλεοπάτρας κ.ά.
Έκ δέ τών νομικών, ή Γεωργική Νομοθεσία έν Έλλάδι, ό Νομικός
'Οδηγός τών Ναυτιλλομένων, ή ’Εργασία έν Έλλάδι, ή Πνευματική
’Ιδιοκτησία.
Είς δλας σχεδόν τάς έκδηλώσεις τής πνευματικής καί κοινωνικής
ζωής έδρασεν είς τήν πρώτην γραμμήν.
Ύπήρξεν έμπνευστής καί πρωτεργάτης φιλολογικών, καλλιτεχνι
κών καί έπιστημονικών σωματείων. Πρόεδρος τής 'Ιστορικής καί
Εθνολογικής Εταιρείας, τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ,τοϋ 'Ομί
λου τών Φιλοτεχνών, τής Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, τοΰ
Έθνικοΰ Συνδέσμου κ.ά.
Είς διάφορα περιοδικά, έφημερίδας καί φιλολογικά βιβλία έγρα
ψε περισπούδαστα άρθρα καί μελέτας περί Θεσσαλίας. 'Ο Τιμολέων Άμπελας έζησε τήν έποχή τοΰ ρωμαντισμοΰ. Ήτο έκ τών τελευ
ταίων αντιπροσώπων του. Πιστός είς τάς εύγενεϊς καί αισθηματικός
παραδόσεις ένέμεινεν είς τήν ώραίαν τοΰ παρελθόντος άτμόσφαιραν.

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ
ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Γαλήνη

Τί θεία γαλήνη σήμερα στόν Παγασιτικό!
Οΰτ’ ένα κΰμα. Τά βουνά τριγύρω σμαραγδένιατ’ άγέρι πιό άπαλότερο κι’ άπ’ όνειρο γλυκό"
γιά νά φωλιάση δέν θά βρή ούτε μιάν άκρη ή έννοια.
'Ολόγυρα

Ωραία γιρλάντα απλώνεται τών γύρω μας βουνών
μές στ’ ουρανού τήν κάτασπρη καί γελαστή ευφροσύνη
καί λούζονται χαρμόσυνα σ’ άνοιξης «φάος αγνόν»
γραμμή καί χρώμα κι’ όνειρο καί θείο καί καλωσύνη.
Σάν όνειρο

Τά δράματα λαχταριστά κι’ όλο εύτυχία. Πώς
μέ μιας τό κάθε τι άλλαξε κι’ είν’ άνθισμένη ή πλάση !
’Εκεί πού ό πόνος εΰρισκε τήν πλήξη σκυθρωπός
σάν όνειρο ήρθε ή ζωή νά μάς χαμογελάση.
Συλλογή

Όλα τριγύρω χαίρονται τοΰ ήλιου τό φώς τό άγνό,
μά ή θάλασσα στά πόδια τους περνάει συλλογισμένηκαράβι κάποιο κίνησε γιά δρόμο μακρινό
— τάχα μιά μπόρα δέν μπορεί κακιά νά τό προσμένει ;
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