ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥ
Γενικού Γραμματέας τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών

Τά μεγάλα έπντεύγματα, τό
σον έθνικοθρησκευτικά, όσον
καί οικουμενικά, είναι δυνα
τά μόνον καί έφ’ όσον βασί
ζονται εις τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν καί τήν έν συνερ
γασία προώθησιν αυτών. Τά κοινά ιδανικά, αί κοιναί έπιζητήσεις, τά κοινά συμφέροντα, φέρουν τούς άνθρώπους
εις τήν όργάνωσιν καί διά τής όργανώσεως εις τήν έπίτευξιν αυτών. ΔΓ αυτών άναβιβάζονται κοινωνίαι, λαοί καί
έθνη, εις ύψος παρόμοιον έκείνου τοϋ έλληνικοΰ λαού,
δστις διά τήν έπίτευξιν υψηλών κατακτήσεων έστηρίχθη
εις τάς όργανώσεις καί σωματεία, ενώ ό άτομικισμός καί
ή έλλειψις όργανώσεως, συγχρόνως δε καί ή μή ϋπαρξις
ιδανικού, ώδήγησε εις τήν έξαφάνισιν «πάλαι ποτέ διαλάμψαντας λαούς», ώς τούς Φοίνικας, Άσσυρίους κλπ. Μία
τριπλή άρετή βοηθεΐ, στηρίζει καί προωθεί ομάδας άνθρώπων, πόλεις καί λαούς. Είναι τά ιδανικά, ή συνεργασία, ή
όργάνωσις.

πολιτική κονίστρα τών Ελλήνων. Καί ταΰτα πάλαι τε καί
νΰν. Πάντα τό θεσσαλικόν πνεύμα είναι έτοιμον δι’ άγώ
νας καί έτοιμάζεται έπαρκώς καί όργανώνεται διαρκώς. Ό
πίναξ τών συλλόγων πού άκολουθεΐ κατά χρονολογικήν
σειράν καί τόν όποιον ήδυνήθημεν μετά πολλάς προσπά
θειας νά συγκεντρώσωμεν, δικαιώνει πάντα τά λεχθέντα.
Τήν πολυσχιδή δράσιν τών συλλόγων τούτων δύναται νά
άντιληφθή τις, διά μιας μόνης άναγνώσεως τών προγραμ
μάτων αυτών καί διά τής μελέτης τών πεπραγμένων των,
νά πεισθή ότι διά τών όργανώσεων, άποδεικνύεται ότι:
«Τά τών Θετταλών ικανά».

Σύλλογος τών «Τριών Ιεραρχών». ’Εν Βόλφ. Τδρύθη τφ
1907. Έχει θρησκευτικοφιλολογικόν χαρακτήρα καί
σκοπόν. Λίαν άξιόλογος είναι
ή βιβλιοθήκη τού Συλλόγου,
έξυπηρετοΰσα τάς άναγνωστικάς άνάγκας τής πόλεως,
είς τήν αίθουσαν τής όποιας
γίνονται τακτικαί διαλέξεις
καί άλλαι πολλαί έκδηλώσεις.

Οί Θεσσαλοί, απαρχής τής άναπτύξεως τοϋ πολιτισμού
αυτών άντελήφθησαν τήν ύψίστην άξίαν τών άρετών αυ
τών. Ή άρετή ή «ισχύς έν τή ένώσει» ήτο πάντα ό όδηγός
είς όλας αύτών τάς έξορμήσεις όπου καί αν εύρέθησαν.
Διεσπαρμένοι οί Θεσσαλοί, είς τάς μεγαλοπόλεις τής
Ελλάδος, άλλά καί είς τάς ευρωπαϊκός καί έξωευρωπαϊκάς
χώρας. Διά νά προβάλλουν τήν πολιτισμένην πορείαν των
καί νά έπιδράσουν έπί τών ζηλευτών, ήτο άπαραίτητον νά
μή στηριχθοΰν μόνον είς τήν προσπάθειαν τού ένός κεχωρισμένως, άλλά νά παρουσιάσουν, μέ έντονα χρώματα,
τό περιεχόμενον τού πολιτισμού των, σέ όμαδικάς εκδηλώ
σεις καί γενικάς έκπροσωπήσεις. Διά νά διεκδικήσουν τά
δικαιώματά των ήτο άναγκαία πάντοτε ή ισχυρά άντιπροσώπευσις. Διά νά έπιλύσουν τά προβλήματά των, ήτο άνα
γκαία ή άρωγός συνεργασία, διά νά επιτύχουν τι τό υψη
λόν καί ώραϊον, ήτο άναγκαία ή άρμονία είς τάς σκέψεις
καί άποφάσεις. Τά μοναδικά ταΰτα όπλα διά τών όποιων
αί τόσαι μονάδες τών Θεσσαλών δέν θά ήδύναντο νά χρη
σιμοποιήσουν κεχωρισμένως, έθεσαν είς κίνησιν καί έπετέλεσαν έν τή όργανώσει άλματα προόδου. Διά τής όρ
γανώσεως Σωματείων, Συλλόγων, Εταιρειών, κατώρθωσαν νά επιβληθούν ή τουλάχιστον νά κάμουν αισθητήν
τήν παρουσίαν των είς όλας τάς έκδηλώσεις πολιτισμού
καί προόδου.

’Οργανισμός «Γεωργικού Κόμματος». Έν Άθήναις. Τδρύ
θη τώ 1910. Οί σκοποί τού
ώς άνω όργανισμοϋ, πολιτι
κής κυρίως φύσεως, άπέβλεπον, είς τήν λύσιν τών πολ
λαπλών γεωργικού χαρακτήρος προβλημάτων, τών Θεσ
σαλών, είς τήν άξιοποίσιν τοϋ
έδαφικοΰ πλούτου καί τών
προϊόντων τής Θεσσαλίας.
Σύλλογος Θεσσαλών «Ό ’Ασκληπιός». Έν Νέα Ύόρκη.
707 Eighth Avenue New-York.
U.S.A. Τδρύθη τό έτος 1913
υπό τών έν ’Αμερική διαμενόντων Θεσσαλών μέ σκοπόν
νά διατηρήσουν άσβεστον
τήν πρός τήν πατρίδα αύτών
αγάπην καί νά βοηθήσουν
ταύτην ύλικώς, ήθικώς, πνευματικώς καί πολίτιστικώς.

Ή σαν έτοιμοι καί συσπειρωμένοι, οργανωμένοι, μέ
κοινάς γραμμάς καί κοινούς σκοπούς, δι’ εξορμήσεις πνευ
ματικός, διά διεκδικήσεις συμφερόντων, δι’ άγώνας έπικρατήσεως καί έπιβιώσεως. Ή προώθησις καί προβολή
τής Θεσσαλίας, έν αυτή τή Θεσσαλία, είναι εν τών βασι
κών προβλημάτων τών έν Θεσσαλία σωματείων, συλλόγων,
οργανώσεων. Ό πνευματικός κόσμος τής Θεσσαλίας πα
ρουσιάζεται μάλιστα διά τών Θρησκευτικών, Μορφωτικών
καί καλλιτεχνικών συλλόγων. Αί έχουσαι χαρακτήρα θρη
σκευτικών πανηγύρεων έκδηλώσεις, πλαισιούμεναι διά το
πικών λαϊκών χορών καί ένδυμασιών, διά Άνθεστηρίων,
όμιλιών καί άρχαιολογικών περιπάτων, δεικνύουν τον όλον
ήθικοπνευματικόν κόσμον τών Θεσσαλών. Οί πολιτικοί
καί οικονομικοί σύλλογοι μέ τήν έπιστημονικήν καί άρραγή αύτών όργάνωσιν παρουσιάζουν τήν θεσσαλικήν
πρωτοβουλίαν ώς τι τό σημαντικόν έν τή οικονομική καί

Λύκειον Έλληνίδων Βόλου. Έν Βόλω. Τδρύθη τώ 1920.
Ή διατήρησις καί προβολή
τών έλληνικών χορών, εθί
μων, παραδόσεων καί ή προώθησις τής λαϊκής χειροτε
χνίας, άποτελοϋν, τούς κυ
ρίους σκοπούς τοϋ Λυκείου,
τό όποιον προωθεί τούτους,
έπιδεικνύον
μεγάλη ν
καί
έξαιρετικήν δραστηριότητα.
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Σύλλογος των Άθήναις καί Πειραιει Άλμυριωτών. Έν
Άθήναις. 'Ιδρύθη τφ 1927,
καί έχει ώς σκοπόν τήν ήθικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν των μελών αύτοϋ, τήν
ήθικήν καί ύλικήν άρωγήν
τών έν Άθήναις έξ Αλμυ
ρού απόρων, καθώς καί διά
πολλών καί ποικίλων μέσων
ένίσχυσιν τής γενετείρας των.

’Αδελφότης Παχτουριωτών Τρικάλων «Τό Παχτούριον».
Έν Άθήναις. Τδρύθη τώ 1936.
Σκοπός τής άδελφότητος ταύτης είναι ή διά τής άλληλοΰποστηρίξεως πνευματική καί
ήθική άνάπτυξις τών μελών
τής άδελφότητος, ώς καί ή
προάσπισις τών δικαιωμάτων
τής κοινότητος τού Παχτουρίου καί τών κατοίκων αύτής.

Έξωραϊστικός Σύλλογος Κεραμιδιού. Έν Κεραμιδίφ. Τ
δρύθη τώ 1927. Σκοπός τού
συλλόγου ήτο ή έξυπηρέτησις τών άναγκών τού τόπου,
ό έξωραϊσμός αυτού διά τής
συνεργασίας τών Κεραμιδιωτών, ή δημιουργία προϋπο
θέσεων τουριστικών, πνευμα
τικών καί κοινωνικών διά τήν
άνάπτυξιν τής γενετείρας.

Ένωσις Θεσσαλών. Έν Άθήναις. Τδρύθη τώ 1937. Ήτο
άνάπτυξις
τού
Σωματείου
«Καρδίτσα» μέ τούς ίδιους
σκοπούς καί τήν κατά τό δυ
νατόν ένίσχυσιν τού πολυ
σχιδούς έργου τής έν Άθήναις Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσα
λών, εις όλους τούς συνα
φείς τομείς δραστηριότητος.

Εταιρεία τών Θεσσαλών.
Τδρύθη έν Άθήναις τώ 1929.
Σκοπόν έχει τήν άρχαιολογικήν, ιστορικήν, γλωσσι
κήν καί λαογραφικήν μελέ
την τής Θεσσαλίας, ώς καί
τήν προς έπίτευξιν τού σκο
πού τούτου περισυλλογήν, διαφύλαξιν καί φροντίδα τών άνά τήν Θεσσαλίαν μνημείων.

Φυσιολατρικός όμιλός Βολου «Παν». Εν Βόλφ. Ιδρύθη
τώ 1940. Έχει ώς σκοπόν τήν
προβολήν τής υπαίθρου τού
Βόλου. Εκδίδει τριμηνιαΐον
περιοδικόν ύπό τόν τίτλον
«Πάν», όργανώνει δέ έκδρομάς καί έπισκέψεις ούχί μό
νον εις τήν Θεσσαλίαν, άλλά καί είς άλλους έλληνικούς χώρους μετ’ έπιτυχίας.

Θεσσαλικός Σύλλογος «Καρδίτσα». Έν Άθήναις. Τδρύθη
τώ 1930. Ή παρακολούθησις
καί προστασία τής έπαρχίας
Καρδίτσης ή έπίλυσις τών
πολλαπλών προβλημάτων αύ
τής καθώς καί ή διά ποικί
λων μέσων ένίσχυσις τής πε
ριοχής ήτο άπό τις λίγες έπιδιώξεις της ό βασικός σκο
πός τού ώς άνω συλλόγου.

Σωματεΐον «Πανθεσσαλική Ένωσις». Έν Άθήναις. Τδρύ
θη τώ 1945. Ή έξυπηρέτησις
τών πνευματικών καί υλικών
συμφερόντων τής Θεσσαλίας
καί είδικώτερον τών έν Άθήναις Θεσσαλών είναι ό κύ
ριος σκοπός τού Σωματείου,
τό όποιον έπιδείκνυε άξιόλογον καλλιτεχνικήν
καί
πνευματικήν δραστηριότητα.

Αδελφότης τών έν Άθήναις καί Πειραιει Κεραμιδιωτών.
Έν Άθήναις. Τδρύθη τώ 1932.
Σκοπός τής άδελφότητος ή
το ή άμοιβαία άλληλεγγύη
τών μελών αύτής, ή διατήρησις δεσμών φιλίας τών έν
Άθήναις έγκατεστημένων έκ
Κεραμιδιού Βόλου, ώς καί
ή διά παντός μέσου, ύποστήριξις τής γενετείρας αύτών.

Εκδρομικός καί Μορφωτικός όμιλος Τρικάλων. Έν Τρικάλοις. Τδρύθη τφ 1945. Σκο
πός τού όμίλου είναι ή προώθησις τής πνευματικής, καλ
λιτεχνικής καί έκπολιτιστικής δράσεως τής πόλεως τών
Τρικάλων, δι’έκδρομών, έορτών, διαλέξεων καί διαφό
ρων άλλων πολιτιστικών καί
καλλιτεχνικών έκδηλώσεων.

Σύλλογος τών άπανταχοΰ Άθαμάνων «Ή Αγία Παρα
σκευή», έν Πειραιει. (Παλαμηδίου 21). Τδρύθη τφ 1935.
Σκοποί τού συλλόγου είναι
ή ήθική καί πνευματική άνάπτυξις καί συνεργασία τών
άπανταχοΰ Άθαμάνων. Ακό
μη δέ φροντίζουν διά τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τής
ιδιαιτέρας πατρίδος αύτών.

Μορφωτικός

'Ιστορική

καί Λαογραφική
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Εκδρομικός

Σύνδεσμος Λαρίσης «Άριστεύς». Έν Λαρίση. Σκοπός
του είναι ή προαγωγή τού
έκδρομισμού, καί πνευματική
καί καλλιτεχνική έξύψωσις
τού τόπου. Τδρύθη τφ 1946,
ή δράσις αύτοΰ δέ είναι άξιολογωτάτη είς όλους τούς
συναφείς τομείς καί δικαί
ως έξυμνήθη ύπό πάντων.

«Ένωσις των έν Άθήναις, Πειραιεΐ καί Περιχώροις έξ
Επαρχίας 'Αγιας καταγομένων». Ίδρύθη τώ 1961. Σκο
πός τής Ένώσεως είναι: Ή
άνάπτυξις τής άλληλεγγύης
μεταξύ των μελών, ή έξυπηρέτησις των συμφερόντων
τής Επαρχίας 'Αγιας, ή ένίσχυσις τοΰ τοπικού Τουρι
σμού καί άλλων έκδηλώσεων.

Σύλλογος των έν Άθήναις Ζαγοριανών. Έν Άθήναις.
(Τά γραφεία αύτοΰ εύρίσκονται έν Άθήναις έπί τής όδού Μητροπόλεως 8). Ίδρύθη τω 1960. Σκοπόν έχει
τήν προβολήν,
άνάπτυξιν
καί έξωράϊσιν τής Ζαγοράς,
αλλά καί τήν δημιουργίαν
διαφόρων σχέσεων μεταξύ
των έν Άθήναις Ζαγοριανών.

«Τρίκκη». Έν Άθήναις. 'Ιδρύθη τώ 1952 υπό τό όνομα,
κατ’ άρχήν ό «Φοΐνιξ». Σκο
πός τού Συνδέσμου είναι ή έπίλυσις τών προβλημάτων τής
Θεσσαλίας, ή παρακολούθησις τών συμφερόντων τών
Θεσσαλών καί ή προβολή τής
Θεσσαλίας, έξ άπόψεως πνευ
ματικής, αρχαιολογικής, καλ
λιτεχνικής καί τουριστικής.

Έξωραϊστικός καί Εκπολιτιστικός Σύλλογος τών έν Άθήναις, Πειραιεΐ καί Προαστίοις Έλληνοπυργίων «Ή Α
γία Παρασκευή». Έν Άθήναις. 'Ιδρύθη τώ 1960. Σκοπόν
έχει τήν προβολήν, έξωράϊσιν
τού Έλληνοπύργου τής έπαρχίας Καρδίτσης. 'Η δράσις τοΰ ώς άνω έκπολιτιστικοΰ Συλλόγου είναι πλούσια.

Επιστημονική καί Εκπολιτιστική Εταιρεία Καρδίτσης.
Έν Άθήναις. 'Ιδρύθη τώ 1958.
Ό Σκοπός τής ίδρύσεως τής
Εταιρείας είναι ή έπίλυσις
τών πολλαπλών προβλημά
των τοΰ νομού Καρδίτσης
καί ή προβολή τής περιο
χής έξ έπόψεως ιστορικής, έκπολιτιστικής, λαογραφικής,
οικονομικής καί κοινωνικής.

Σύνδεσμος «Οί φίλοι τοΰ Πηλίου». Έν Άθήναις. Ίδρύθη
τώ 1962. Σκοπός τού Συνδέ
σμου είναι ή διά τής συνεργα
σίας τών έν Άθήναις καί Πειραιεϊ διαμενόντων Μαγνήτων, προβολή τοΰ νομού Μα
γνησίας. Ή μέχρι σήμερον
δράσις τοΰ ώς άνω συλλόγου
άπέδωκεν πλούσια αποτελέ
σματα σέ όλους τούς τομείς.

Φιλάρχαιος Εταιρεία Τρίκκης. Έν Τρικάλοις. 'Ιδρύθη τώ
1958. Σκοπός τοΰ Σωματείου
είναι αί άρχαιολογικαί έρευναι έν τή άρχαία Τρίκκη,
έρχόμενο τοιουτοτρόπως άρωγόν εις τό έργον τής άρχαιολογικής υπηρεσίας. Ή
συναφής έξ άλλου προβολή
τών άρχαιοτήτων άποτελεΐ έπίσης τό κύριον μέλημά του.
Σύλλογος τών έν

Αθήναις Λιβαδιωτών «Γεωργάκης ’Ο
λύμπιος». Έν Άθήναις. (Πα
νεπιστημίου 43). Ίδρύθη τφ
1959. Έχει ώς σκοπόν τήν
πνευματικήν καί καλλιτεχνι
κήν προβολήν τοΰ Λιβαδιού,
τήν σύσφιξιν τών σχέσεων
τών έν Άθήναις διαμενόντων
Λιβαδιωτών, καθώς καί τήν
ένίσχυσιν τής γενετείρας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής έν Θεσσαλονίκη Λέσχης τών Θεσ
σαλών «Ρήγας Φεραϊος» (1961 - 1962), τοϋ σωματείου μέ τήν λαμ
πρόν δρασιν, πού τιμά τό θεσσαλικόν όνομα είς τήν συμπρωτεύουσαν.
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«Λέσχη των Θεσσαλών», έδρα Άθήναι ίδρύθη τώ 1955.
Σκοπός της είναι ή ύποστήριξις καί προαγωγή των συμ
φερόντων τής Θεσσαλίας, ή
αλληλεγγύη των μελών της,
ή ένίσχυσις τοϋ Θεσσαλικοϋ
Τουρισμού, ή όργάνωσις εκ
δρομών, εορτών καί άλλων
πνευματικών, κοινωνικών καί
καλλιτεχνικών έκδηλώσεων.

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΔΡΔΙΤΣΗΣ
Ό κατωτέρω δημοσιευόμενος πίναξ Σωματείων, Συλλό
γων κλπ. τής περιφερείας Καρδίτσης συνετάχθη υπό
τοϋ δημοσιογράφου κ. Λάμπρου Ντότσια.

Λέσχη τών Θεσσαλών Θεσσαλονίκης «Ρήγας Φεραΐος».
'Ιδρύθη τφ 1958. Σκοποί τοϋ
Σωματείου είναι: 'Η ύποστήριξις καί προαγωγή τών συμ
φερόντων τής Θεσσαλίας, ή
αλληλοβοήθεια τών μελών,
ή ϊδρυσις Θεσσαλικής Στέ
γης, Βιβλιοθήκης, ή όργάνωσις έορτών, διαλέξεων καί
άλλων ποικίλων έκδηλώσεων.

1.
2.
3.
4.
5.

6. Βουλευταί.
α) Στέλ. Άλλαμανής, β) Άπ. ’Αντωνίου, γ) "Αγγ. Παπαϊωάννου
δ) Γ. ’Αναγνωστόπουλος, ε) ’Α. Ταλιαδοϋρος, στ) Δ. Θανόπουλος
7. Είρηνοδίκαι

8.
9.
10.
11.
12.

«’Αδελφότης τών έν Άθήναις Άμπελακιωτών». Ίδρύθη
τώ 1966. Σκοποί: Ή ύποστήριξις τών συμφερόντων τών
Άμπελακίων, ή πνευματική,
τεχνική,
οικονομική
καί
τουριστική άνάπτυξις καί ή
δημιουργία δεσμών αλληλεγ
γύης, μεταξύ τών έν Άθήναις παρεπιδημούντων έκ τοϋ
χωρίου τών Άμπελακίων.
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α) Καρδίτσης, β) Σοφάδων, γ) Παλαμδ, δ) Νευροπόλεως
ε) Ρεντίνης, στ) Μουζακίου, ζ) Ίθώμης
Πταισματοδίκης.
Δ)τής Δ)σεως Χωρ)κής.
Ίσραηλιτική Κοινότης.
Δ)ντής Φυλακών Καρδίτσης.
Δ)ντής 147 Στρ. Γραφείου.

13. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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Μητροπολίτης.
Δήμαρχος μετά τοϋ Δημ. Συμβουλίου
Δ)τής 38 Κ.Ε.
Πρόεδρος Πρωτοδικών.
Είσαγγελεύς.

L

1

α) Σόλων Χριστούλας, β) Γρηγ. Στεργιούλης
Σύλλογος Δικηγορικός
»
Ιατρικός
»
’Οδοντιατρικός
»
Φαρμακευτικός
»
Συμβολαιογράφων
»
’Εφέδρων ’Αξ)κών
»
’Αποστράτων Άξ)κών
»
’Αναπήρων καί Θυμάτων
»
Τραυματιών
»
Παλαιών Πολεμιστών
»
’Εθνικής ’Αντιστάσεως
»
Ν. 751 - 1836
»
Κυνηγετικός
»
Σεισμοπλήκτων
Γεωργικός
»
»
Πολυτέκνων.
»
Λαϊκής Βιβλιοθήκης
»
Δημ)λων Α Περιφερείας.
»
»
Β'
»
Άθλητ. Σύλλογος «’Αναγέννησις».
»
»
«’Εθνικός».
Καλλιτεχνικός Σύλλογος «Ό Άρίων».
Σύλλογος Χριστιανική ’Αγωγή.
’Ερυθρός Ελληνικός Σταυρός.
Φιλόπτωχον Ταμεϊον.
Πρόεδρ. Δ.Δ. Ένώσεως Γεωργ. Συν)σμών.
Σύνδεσμος ’Εργοληπτών.
Σύλλογος Στρατιωτικών καί Πολιτικών Συν)χων Ν. Καρδίτσης.
Ένωσις ’Αποστράτων 'Οπλιτών Χωρ)κής.
Σύνδεσμος ’Ιδιοκτητών ’Αγοραίων Αύτ)των.
Σύλλογος Προσωπικού Δ.Ε.Η.
»
Συνταξιούχων Ο.Γ.Α.
»
Κοιν. Ύπαλ)λων Καρδίτσης.
Σύνδεσμος Προσωπικού Υ.Ε.Β.
Σύλλογος Γονέων 7ου Δημ. Σχολείου
»
»
3ου
»
»
»
Άργιθεατών.
»
Φίλοι τοϋ Σχολείου.
Λαογραφικός Χορευτικός "Ομιλος Καρδίτσης.

53. Πρόεδρος ’Εργατικού
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Κέντρου.

Σύλλογος Έμποροϋπαλλήλων.
Σωματεΐον ’Αρτεργατών.
Σύλλογος ’Αχθοφόρων «"Αγ. Γεώργιος».
Σωματεΐον 'Οδοκαθαριστών.
Σύλλογος Καρραγωγέων «"Αγ. Μόδεστος».
"Ενωσις Πρακτικών Μηχ. καί Βοηθών, Γεωργικών καί Βιομ.
Σύλλογος ύπαλλήλων όδηγών Αύ)των.
’Εθνική "Ενωσις μισθωτών Τουριστικών ’Επαγγελμάτων
Καρδίτσης.
9) "Ενωσις Χειριστών καί Τεχνικών.

1952, 17 Δεκεμβρίου. ’Απονομή χρυσοϋ μεταλλίου μετά διπλώμα
τος ύπό τής Ίστορ. καί Λαογρ. Εταιρείας τών Θεσσαλών είς τόν
Ί. ’Αθανασάκην έπί τή συμπληρώσει ένός αίώνος δημιουργικής ζωής.
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