
Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των θεσσαλών, πρω
τοβουλία τής όποιας διωργανώθησαν αί έορταί τής συμπληρώσεως 
πεντηκονταετίας άπό τής άπελευθερώσεως καί ένώσεως τής Θεσ
σαλίας μετά τής Μητρός Ελλάδος, έκρινε σκόπιμον όπως, σύν τοΐς 
άλλοις, έκδώση έκτακτον τόμον τοΰ Δελτίου της «θεσσαλικά Χρο
νικά» εις «Πανηγυρικόν Λεύκωμα», εις τό όποιον νά συμπεριληφθή 
ή δλη πρόοδος καί κίνησις τής Θεσσαλίας κατά τά πεντήκοντα έτη.

Ή Συντακτική Επιτροπεία κατέβαλε υπεράνθρωπους προσπά
θειας, ϊνα δυνηθή νά παρουσιάση τό έν λόγω «Πανηγυρικόν Λεύ
κωμα» άπό πόσης άπόψεως άρτιώτερον τόσον εις περιεχόμενον 
δσον καί άπό καλλιτεχνικής άπόψεως.

Ή Εταιρεία μή φεισθεΐσα δαπανών κατώρθωσε νά όλοκλη- 
ρώση τούς πόθους της καί νά έμφανίση τόσον εις τό θεσσαλικόν 
κοινόν δσον καί εις δλον τό Πανελλήνιον καί Παγκόσμιον διανοού
μενον κόσμον τό ιστορικόν τούτο έργον.

Ή Συντακτική Επιτροπεία προς εϋχερεστέραν παρακολούθη
σή τής προόδου καί τής έξελίξεως τής Θεσσαλίας κατά τά πεντή
κοντα έτη τής Ελευθερίας, έκρινε σκόπιμον, δπως ταξινομήση τήν 
ΰλην μετά των φωτογραφιών κατά Επαρχίας συμπεριλαμβάνουσα 
καί τήν Επαρχίαν Δομοκοΰ, καίτοι σήμερον αυτή δέν άνήκει εις 
τήν Θεσσαλίαν άλλά εις τήν Φθιώτιδα, καθόσον κατά τήν εποχήν 
τής προσαρτήσεως άπηλευθερώθη καί τό τμήμα τούτο τής Επαρ
χίας Δομοκοΰ, άνήκε δέ είς τήν Θεσσαλίαν επί μακρόν χρόνον.

Ωσαύτως ένόμισεν δτι καί ή Επαρχία Έλασσώνος, ώς θεσ- 
σαλική Επαρχία, θά εδικαιούτο νά καταλάβη τήν πρέπουσαν θέσιν 
της είς τό «Πανηγυρικόν Λεύκωμα», καίτοι αΰτη άπηλευθερώθη 
τριάκοντα έτη κατόπιν.

’Ορθόν δέ έθεωρήθη δπως αί θεσσαλικαί Έπαρχίαι καταλά- 
βωσι τήν σειράν έν τώ «Πανηγυρικώ Λευκώματι» κατ’ άλφαβητικήν 
αυτών τάξιν.

Ή Συντακτική Επιτροπεία, ϊνα φέρη είς πέρας τό έργον της, 
άπετάθη προς δλους τούς όπωσδήποτε δράσαντας έν Θεσσαλία, 
ήτοι ’Αρχιερείς, Νομάρχας, Γερουσιαστάς, Βουλευτάς, Δημάρχους, 
Πολιτευτάς, Προέδρους Κοινοτήτων, Προέδρους διαφόρων Σωμα
τείων, Συλλόγων καί ’Οργανώσεων, Δημοσίους υπαλλήλους, Άνω- 
τέρους ’Αξιωματικούς καί προς δλους τούς σχόντας θύματα έν τοΐς 
διαφόροις πολέμοις, ώς καί άγωνιστάς τών διαφόρων ’Επαναστα
τικών έκδηλώσεων, καί τούς παρεκάλεσε ν’ άποστείλωσι φωτογρα
φίας είτε προσώπων, είτε έκ διαφόρων Ιστορικών γεγονότων, είτε 
μνημείων καί οδτω έπιτευχθή πληρέστερον ή είς εικόνας περισυλ
λογή τών διαφόρων έκδηλώσεων τής θεσσαλικής προόδου.

'Όλαι αί μέχρι τέλους τοΰ έτους 1935 άποσταλεΐσαι φωτο- 
γραφίαι μετά συντόμων βιογραφικών σημειώσεων θά παρελάσουν 
έν τώ Πανηγυρικώ Λευκώματι είς τήν οίκείαν έκάστη θέσιν, έάν 
δέ παράλειψίς τις παρατηρηθή, τοΰτο θά οφείλεται είς έκείνους 
πού δέν εΐχον τήν πρόνοιαν ν’ άποστείλωσι τά αίτηθέντα, καίτοι 
έπανειλημμένως παρά τής Κεντρικής Επιτροπής, τής Εκτελεστι
κής Επιτροπής καί τής Συντακτικής Επιτροπής παρεκλήθησαν 
διά διαφόρων έκκλήσεων καί έγκυκλίων καί διά δημοσιευμάτων έν 
τώ θεσσαλικω καί Άθηναϊκώ τύπω.

Ή ιστορική αΰτη έκδοσις, νομίζομεν δτι θά όλοκληρώση τό 
πρόγραμμα τοΰ Έορτασμοΰ τής Πεντηκονταετήρίδος καί θέλει 
μείνει ώς τηλαυγής φάρος έν τή Ιστορική έξελίξει τής φιλτάτης 
μας Πατρίδος Θεσσαλίας.

Οί δέ άπόγονοι ήμών, οΐτινες θά κληθοΰν νά έορτάσουν τήν 
έκατονταετηρίδα άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, θά 
έχουν πρό οφθαλμών τό έργον δλων μας, διότι κατά τήν έποχήν 
έκείνην κανείς σχεδόν έκ τών σχόντων τήν πρωτοβουλίαν δέν θά 
εΰρίσκεται έν τή ζωή, άς καταβάλωσι δέ μεγαλυτέρας προσπά
θειας ινα καί αύτοί άποδείξωσιν δτι ό χρόνος δέν άφανίζει τά 
ιδανικά έκάστης φυλής καί δτι μνήμονες τών θυσιών καί τών άγώ- 
νων τών προπατόρων μας άποτίουν καί αύτοί τόν όφειλόμενον 
πρός Αύτούς φόρον ευγνωμοσύνης. ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΚ 13.500 ΔΡΑΧ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΕΠΑΘΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

“ΘΕΣΣ ΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,,

Ή Β' τάξις προτείνει όπως άπονεμηθή τό έπαθλον 

τοΰτο εις τό περιοδικόν «θεσσαλικά Χρονικά», Δελτίον 

τής έν Άθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 

των θεσσαλών.

Του Δελτίου τούτου έχομεν προ ημών έκδοθέντας 

δύο πρώτους τόμους, των όποιων τό περιεχόμενον καί 

εις λόγον ποσού καί εις λόγον ποιου είναι άξιόλογον. 

Άποτελεΐται έκ πραγματειών Λαογραφικών καί ’Ιστο

ρικών, έξ ών αί τελευταΐαι απτονται δλων σχεδόν τών 

περιόδων τής θεσσαλικής 'Ιστορίας, ιδία δέ τής ‘Ιστο

ρίας τού Άγώνος καί τής εις αυτόν συμβολής τών θεσ

σαλών, δπου παρέχονται νέαι καί λίαν ένδιαφέρουσαι 

ειδήσεις μεθοδικώς έκτιθέμεναι. Τό περιεχόμενον τών 

δύο πρώτων τόμων τών «θεσσαλικών Χρονικών» δει

κνύει τόν καλόν δρόμον, τόν όποιον έχάραξεν ή αρτι

σύστατος θεσσαλική Εταιρεία καί τάς άγαθάς προσ

δοκίας, τάς όποιας ήμπορεΐ να στήριξή εις αύτήν ή 

έρευνα τής πατρίου ιστορίας. Εις τήν ένίσχυσιν δέ τής 

Εταιρείας καί τού Εθνικού αυτής σκοπού άποβλέ- 

πουσα κυρίως ή Β' τάξις προτείνει τήν έπιβράβευσιν 

τού έπιστημονικοϋ αύτής Δελτίου διά τού επάθλου τής 

Τραπέζης ’Αθηνών.

Ή Ακαδημία αποδέχεται τήν πρότασιν τής Β' τά- 

ξεως καί απονέμει τό βραβεΐον εις τό Περιοδικόν «θεσ

σαλικά Χρονικά».

Έν Άθήναις τή 25η Μαρτίου 1933.

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΡΑΚΤΙ BAN

4

Ό Γεν. Γραμματεύς 
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΥΧΗ, ΑΓΑΘΗ,

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

την &ν ,013 η ναι ο iSeTcpiMiiv νι«ί rDlaojpcx^tuiiv £>γ«ιρπ«ν τύν Βζββα^ον 

άαό 'Χσν kpoc&ctou οραιοέΤηΔ ,ΟΊάιχνόν 

ΕΒΡΑΒΕΥΣΕΝ

6βά‘Τή cmJossi Ύίϊλ koompicJco (χ)εΰβ«·]ΐΜωι>^Ypovtutov 

ΑΝΕΙΠΕ ΔΕ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΝ ΤΗ, cS&aptlCro ΜΗΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ 

ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ TSpiCiMOSToo ‘Cpiroo.

Ο ΠΡ0Ε4Ρ0Ϊ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤεΥΪ

/ Τ'';

Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών έκτιμώσα τό εργον 
τής Ιστορικής καί Λαογραρικής Εταιρείας 
των θεσσαλών άπένειμε την 25ην Μαρτίου 
1933 εις τό έκδιδόμενον Δελτίον αυτής

«θ ε σ σ α λ ι κ ά Χρονικά»

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
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t ψωτιοο o k'
ΠΛΤρίΛρΧΗΓ. KCUNCTANTINOy'r lOAGCUC

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΝ ΤΤΡΙΓΚΗΠΩ ΤΗΣ ΤΤΡΟΤΤΟΝΤΙΔΟΣ ΤΩ 1874, ΕΣΤΤΟΥΔΑΣΕ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΟΝΑΧΟ. ΤΩ 1924 ΕΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΤΩ ΔΕ 1925 ΔΕΡΚΩΝ. ΤΗΝ 7 ΟΚΤΩ
ΒΡΙΟΥ 1929 ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. ΑΠΕ" 
ΒΙΩΣΕ ΚΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1935. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΣ ΟΠΕΡ ΕΔΕΙΞΕ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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nikoxxoc iixxc mpxc
ggnikoc KyBepNH me

ΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΑΝΗΛΘΕΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ. 
ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. 
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝ ΑΣ ΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1922 ΚΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ ΑΝΕ- 
ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΥΤΟΝ ΑΞΙΟΝ ΑΥΤΗΣ. ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΣΕΜΝΥΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓΝΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΝ ΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΡΓΑΣΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.
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Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟ- 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
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0 1 I Δ PYT A I 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Έκ Χαλκίδος τής Εύβοιας, έκ 
πατρός καταγομένου έκ Προ- 
μυρίου τοΰ Πηλίου. Δημοσιο
γράφος έκ των αρίστων άνα- 
μιχθείς εις τήν πολιτικήν έξε- 
λέγη βουλευτής καί διετέλε-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Έκ Ζαγοράς τοΰ Πηλίου. Δι- 
δάκτωρ τής Φιλολογίας. Με- 
ταβάς εις Γερμανίαν έσπού- 
δασε παιδαγωγικά έπϊ τριετί
αν. Διευθυντής τής έν Χάλκη 
Σχολής, Εκπαιδευτικός Σύμ
βουλος παρά τώ Ύπουργείω 
τής Παιδείας. Έκ των ιδρυ
τών τής Εταιρείας καί μέλος 
τής ’Εφορείας. Άπέθανεν έν 
Βιέννη τόν Μάϊον τοΰ 1929.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
Έξ Άγιας τής Θεσσαλίας, νο
μομαθής έκ των άριστων. Έ- 
ξασκήσας έπϊ ετη τό έπάγ- 
γελμα τοΰ δικηγόρου έπιτυ- 
χώς, έξελέγη Βουλευτής καί 
διετέλεσε Νομάρχης. Έκ των 
ιδρυτών τής Εταιρείας διετέ- 
λεσε μέλος τής Εφορείας, 
τών Δ. Συμβουλίων καί δια
φόρων τμημάτων αυτής, παρα- 
σχών πολυτίμους υπηρεσίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
Έκ Ζαγοράς τοΰ Πηλίου. Έ
ξελέγη πλειστάκις Βουλευτής, 
έχρημάτισε'Υπουργός Συγκοι
νωνίας εις τήν προσωρινήν 
Κυβέρνησιν έν Θεσσαλονίκη 
καί Πρόεδρος τής Λέσχης Φι
λελευθέρων. Έκ τών ιδρυτών 
τής Εταιρείας καί μέλος τής 
’Εφορείας καί τών Διοικητι
κών Συμβουλίων. Άπέθανεν έν 
Άθήναις τή 12 ’Ιουλίου 1932.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΤΓΟΤΟΣ
Έκ Πορταριάς τοΰ Πηλίου. 
Διετέλεσε πρόξενος τής Γερ
μανίας έν Βόλω τιμηθείς διά 
πλείστων παρασήμων. Βαθύς 
έρευνητής τής θεσσαλικής Ι
στορίας. Έκ τών ιδρυτών τής 
Εταιρείας, μέλος τής Εφο
ρείας. Έχρημάτισε Πρόεδρος 
τών Διοικητικών Συμβουλίων 
καί μέλος τής Συντακτικής 
Επιτροπής τοΰ Δελτίου μας.

σεν Υπουργός τής Δικαιοσύ
νης έπϊ Κυβερνήσεως Κων- 
σταντοπούλου. Τώ ετει 1928 έ
ξελέγη Γερουσιαστής άριστίν- 
δην. Έκ τών ιδρυτών τής Εται
ρείας καί μέλος τής Εφορείας. 
Άπέθανε τόν’Ιούλιον τοΰ 1929.
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ΕΛΕΝΗ LANGA RASCANO
ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

θυγάτηρ τοΰ αειμνήστου Κωνστ. Γ. Τσαπάλου τής Ιστορικής οικογένειας 
των Τσαπαλαίων τωγ Άγραφων, οΐτινες πολλαπλώς ήγωνίσθησαν διά 
τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας καί έν γένει όπέρ τής Ελλάδος. Ή 
Γενική Συνέλευσις τής Εταιρείας έκτιμώσα τάς υπέροχους υπηρεσίας, άς 
προσέφεραν υπέρ τής θεσσαλικής πατρίδος οί πρόγονοι τής Έριτίμου 
Κυρίας Rascano, άνεκήρυξεν Αυτήν Επίτιμον Μέλος τής Εταιρείας.
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30 'Ιανουάριου 1933 : Μετά τήν τέλεσιν επιμνημόσυνου δεή- 
σεως εις τον ιερόν Ναόν τοΰ Άγιου Γεωργίου Καρύτση οί επί
σημοι καί τά μέλη τής Εταιρείας μετέδησαν έν σώματι καί 
κατέθεσαν δάφνινον στέφανον εις τον "Αγνωστον Στρατιώτην.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30 'Ιανουάριου 1933 : Γενική άποψις κατά τήν κατάθεσιν τοΰ 
δάφνινου στεφάνου εις τόν’Άγνωστον Στρατιώτην, έκ μέρους 
τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας των θεσσαλών, 
ύπό τοΰ βουλευτοΰ Λαρίσης κυρίου'Αδαμάντιου Νικολαΐδου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Έκ Προυσοΰ τής Ευρυτανίας. 
Νεώτατος έγκατεστάθη εις Τρίκ- 
καλα. Καταταχθείς εις τόν στρα
τόν άνήλθεν εις τόν βαθμόν του 
’Αντιστράτηγου. Πολίτευθείς έγι- 
νεν αρχηγός τοϋ Εθνικού Ριζο
σπαστικού Κόμματος. Έχρημάτι- 
σεν 'Υπουργός, ’Αντιπρόεδρος Κυ- 
δερνήσεως καί Πρωθυπουργός. 
Κατά τήν μεταπολίτευσιν τού 
1935 ήσκησε καί καθήκοντα Άν- 
τιδασιλέως μέχρι τής ημέρας τής 
έπανόδου τού Βασιλέως Γεωρ
γίου ΕΓ. Ώς πρόεδρος τής Κεν
τρικής Επιτροπής τού Εορτα
σμού τής Πεντηκονταετή ρίδος 
συνέτεινε τά μέγιστα εις τήν επι
τυχίαν των θεσσαλικών Εορτών. 
Άπέθανεν έκ συγκοπής τής καρ
διάς τήν 31 Ίαν. 1936 άφήσας 
δυσαναπλήρωτον κενόν έν τη πο- 
λιτ. καί στρατιωτ. ζωή τής Χώρας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

’Εκ Καρδίτσης τής Θεσσαλίας, 
τής ιστορικής Οικογένειας Άλε- 
ξανδρίδων, οΐτινες ήγωνίσθησαν 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσ
σαλίας καί έν γένει τής Ελλά
δος. Διετέλεσε βουλευτής, γερου
σιαστής καί άντιπρόεδρος τής Γε
ρουσίας. Έκ των άριστων νομο
μαθών, ήσκησεν έπί πολλά έτη 
τό δικηγορικόν έπάγγελμα. Είσ- 
ελθών ακολούθως εις τόν δικα
στικόν κλάδον, ένθα άφήκεν άγα- 
θάς άναμνήσεις, άπεχώρησεν έκ 
τοϋ κλάδου ώς Είσαγγελεύς Έ- 
φετών. Ώς μέλος τής Κεντρι
κής Επιτροπής τού Εορτασμού, 
καθώς καί τού Διοικητικού Συμ
βουλίου καί διαφόρων άλλων 
τμημάτων τής Εταιρείας, προσέ- 
φερε διά τού κύρους του σημαν- 
τΐκάς υπηρεσίας διά τήν άνάπτυ- 
ξιν καί πρόοδον τής Εταιρείας.
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ΣΤΤΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
Έκ Στυλίδος, νέος έγκατεστάθη 
είς Καρδίτσαν. Διακεκριμένος 
νομομαθής, άναμιχθείς είς τήν 
πολιτικήν έξελέγη βουλευτής δια
δεχθείς τόν Αείμνηστον Τερτίπην, 
Έχρημάτισεν Υφυπουργός τής 
Συγκοινωνίας (1928) καί Υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης έπί Κυδερ- 
νήσεως Τσαλδάρη (1932-1934). 
Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Εταιρείας, τής Κεντρι
κής καί Εκτελεστικής Επιτρο
πής τοΰ Εορτασμού τής Πεντη- 
κονταετηρίδος καί διαφόρων άλ
λων Τμημάτων. 'Η επιτυχία των 
εορτών κατά μέγα μέρος όφεί- 
λεται εις τήν δραστηριότητα του 
καί τόν άκραιφνή ενθουσιασμόν 
του, όπως καί ή εκδοσις τού 
Λευκώματος όφείλεται είς τήν 
ίδικήν του θερμήν ένθάρρυνσιν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Πατρών, εγκατασταθείς είς 
Λάρισαν κατέλαδεν έν τή κοινω
νία αύτής έξέχουσαν θέσιν. Άνα- 
μιχθείς είς τήν πολιτικήν έξελέγη 
έπανειλημμένως βουλευτής τής 
Επαρχίας Τυρνάδου. Έχρημά- 
τισε Διευθυντής των έν Τρικκά- 
λοις, Πυργω, Αίγίφ καί Θεσσα
λονίκη ύποκαταστημάτων τής Ε
θνικής Τραπέζης καί Διοικητής 
τής Τραπέζης Κρήτης καί πρόε
δρος τοΰ ’E0vlkoO Συνδέσμου 
Άμπελοκτημόνων. Βαθύς μελε
τητής των κοινωνικών καί πο
λιτικών έπιστημών καί πολιτι
κός σώφρων κατέκτησε τόν θαυ
μασμόν καί τήν έκτίμησιν όλων. 
Πρόεδρος νΰν τής Εταιρείας 
καί μέλος τής Κεντρικής Επι
τροπής του Εορτασμού. Δει
κνύει έ'νθερμον ένδιαφέρον υπέρ 
τής προόδου τής Εταιρείας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Μακρυκώμης της Φθιώτιδος. Μετέ- 
σχε των πολέμων ώς αξιωματικός τοϋ 
Ίππικοΰ, ώς ’Επιτελάρχης των Μεραρ
χιών ’Αρχιπελάγους καί Κρήτης καί 
τού Σώματος Στρατού ’Εθνικής Άμύ- 
νης. ώς ’Επιτελάρχης τού Βορείου Συγ
κροτήματος Μεραρχιών, ώς Διοικητής 
της Ταξιαρχίας Ίππικοΰ καί ώς ’Επι
τελάρχης τών Γ' καί Δ' Σωμάτων Στρα
τού. Ύπηρέτησεν ώς Ύπαρχηγός καί 
’Αρχηγός τού Γεν. ’Επιτελείου καί ώς 
καθηγητής έν τή Άν. Σχολή Πολέμου 
καί έν ταϊς Σχολαΐς Εύελπίδων καί 
Ύπαξιωματικών. Μέλος τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου τής ’Εκτελεστικής τοϋ 
Εορτασμού τής Πεντηκονταετηρίδος.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕ-

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάβω τώ 1873. ’Εγ
γραφείς εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν 
τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου άνηγο- 
ρεύθη μετά τό πέρας τών πανεπιστη
μιακών του σπουδών διδάκτωρ τής 
φιλολογίας μέ τόν βαθμόν "Αριστα. 
Έχρημάτισε Ελληνοδιδάσκαλος, Σχο- 
λάρχης, καθηγητής Γ υμνασίου καί 
Διδασκαλείου, Γενικός "Επιθεωρητής 
Σχολείων, ’Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. 
Συγγραφευς διαφόρων επιστημονικών 
πραγματειών, γλωσσικών, λαογραφι- 
κών καί διδακτικών βιβλίων. Πρόεδρος 
τής Συντακτικής ’Επιτροπής τών «θεσ- 
σαλικών Χρονικών». Έχρημάτισε μέ
λος τοϋ πρώτου Διοικητ. Συμβουλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΥ
Έκ τοϋ χωρίου Χωταίνης τής επαρχίας 
Καρδίτσης. Εγγραφείς μετά τό πέρας 
τών γυμνασιακών του σπουδών εις τό 
έν Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστρια- 
κόν Πανεπιστήμιον έσποΰδασεν έν αΰ- 
τώ φιλολογίαν, άνεδείχθη δέ έκ τών 
διαπρεπεστέρων Εκπαιδευτικών λει
τουργών τής μέσης έκπαιδεύσεως. Διε- 
τέλεσε Γυμνασιάρχης, νϋν δέ διευθυν
τής τοϋ Β' Γ υμνασίου θηλέων παρά 
τό Μαράσλειον. Μέλος τοϋ Διοικ. Συμ
βουλίου τής Εταιρείας τής Συντακτικής 
’Επιτροπής αυτής καί συνεργάτης εις 
τό Δελτίον «θεσσαλικά Χρονικά» καί 
μέλος τής Τοπικής Επιτροπής τοϋ 
Εορτασμού τής Πεντηκονταετηρίδος.
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ΚΩΝΣΤ. Β. ΤΖΩΡΤΖΟπΟΥΛΟΣ
Έκ Καλαμπάκας. Έσπούδασε τά έγκύ- 
KXta μαθήματα έν τη πατρίδι του καί 
Τρικκάλοις καί εΐτα τά νομικά εις τό 
έν Άθήναις Πανεπιστήμιον. Διευθυντής 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, εις τήν όποιαν έτοποθετήθη, άμα 
τή ιδρύσει της έκ τής Εθνικής Τραπέ
ζης πρός όργάνωσιν τής άγροτικής πί- 
στεως. Ώς μέλος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής 'Ιστορικής καί Λαογραφι- 
κής Εταιρείας των θεσσαλών ϋπήρζεν 
ό εισηγητής τής ιδέας πρός τέλεσιν 
των εορτών τής πεντηκονταετή ρίδος 
άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσα
λίας καί άπετέλεσε μέλος τής έκτε- 
λεστικής έπιτροπής τοΰ έορτασμοΰ.

ΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΚΗΣ
Έκ Κρανιάς τής έπαρχίας Καλαμπά
κας. Διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχο
λής τοΰ Έθνικοΰ καί Καποδιστριακοΰ 
Πανεπιστημίου. Μετασχών εις διαγω
νισμόν καί έπιτυχών εις αυτόν έστάλη 
ΰπό τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας εις 
Ευρώπην καί μετεξεπαιδεύθη έν Γαλ
λία καί Γερμανία έπί τριετίαν. Συγ- 
γραφεύς πραγματειών γλωσσικών καί 
παιδαγωγικών. Καθηγητής έπί πολλά 
έτη τής Προτύπου Σχολής τοΰ Βαρ- 
βακείου Λυκείου. Μέλος τής Εκτελε
στικής Επιτροπής τοΰ έορτασμοΰ τής 
Πεντηκοταετηρίδος, τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Εταιρείας καθώς καί 
τής Συντακτικής Επιτροπής αυτής.

Υ

A
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΓΙΑΝΝΟΤΤΟΥΛΟΣ

Έκ Νεμπεγλέρ τής Λαρίσης. Μετά τάς 
γυμνασιακός του σπουδάς ένεγράφη 
εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Έ- 
θνικοΰ Πανεπιστημίου, λαβών δέ τό 
πτυχίον άπέβη διακεκριμένος λειτουρ
γός τής Ελληνικής Έκπαιδεόσεως. Έ- 
χρημάτισε Γυμνασιάρχης έν γυμνασίοις 
τής Μακεδονίας καί Λαρίσης καί Καλ
λιθέας τής ’Αττικής. ’Ήδη διευθύνει 
τήν έν Νέα Σμύρνη Ευαγγελικήν Σχο
λήν. Γνώστης τής θεσσαλικής Ιστο
ρίας καί άριστος χειριστής τοΰ λόγου. 
Μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλ. τής Εται
ρείας, τής Συντακτικής Έπιτροπής 
καί τής Εκτελεστικής έπιτροπής τοΰ 
έορτασμοΰ τής Πεντηκονταετή ρίδος.

ΙΑΣΩΝ ΔΑΛΛΑΣ
Υιός τοΰ έξ Άγιας νομομαθοΰς Μιλ- 
τιάδου Δάλλα. Μετά τό πέρας τών γυ
μνασιακών του σπουδών έγγραφείς εις 
τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Έθνικοΰ Πα
νεπιστημίου καί σπουδάσας τήν νομι
κήν επιστήμην ήξιώθη πτυχίου τής νο
μικής μέ επίζηλον βαθμόν. Έξασκεϊ 
ήδη τό έπάγγελμα τοΰ Δικηγόρου έν 
Έθήναις. Ενθουσιώδης καί ρέκτης 
νέος, διά δέ τήν ευθύτητα καί τήν εύ- 
γένειαν τοΰ χαρακτήρος του συγκεν- 
τροΐ τάς συμπάθειας καί τήν έκτίμη- 
σιν δλων τών γνωριζόντων αυτόν. Μέ
λος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί 
τής Εκτελεστικής Έπιτροπής τοΰ 
Έορτασμοΰ τής Πεντηκονταετηρίδος.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
Έκ Ζαγορδς του Πηλίου. Μεταβάς εις 
’Αμερικήν κατόρθωσε διά τής άόκνου 
έργασίας του νά άποκτήση μεγόλην πε
ριουσίαν. ΈπανελΘών εις την πατρίδα του 
έπεδόθη εις κοινωφελή έργα, ών σπου- 
δαιότερον είναι τό Πολυμέρειον δάνειον 
έκ δραχμών τριάκοντα έκοιτ. πρός τό Τα- 
μεΐον 'Οδοποιίας Πηλίου, διά τοΰ όποιου 
κατωρθώθη νά συνδεθώσι τά χωρία δι’ ά· 
μαξιτών όδών. Πρωτοπόρος καί εις άλ
λους άγαθοεργούς σκοπούς. Συνδυάζει 
μέ τήν ευθύτητα τήν δραστηριότητα καί 
τό φιλάνθρωπον πνεΰμα. Διετέλεσε μέλος 
των Δ. Συμβουλίων τής Εταιρείας καί 
ύπεστήριξεν αυτήν εις τά πρώτα της βή
ματα διά τών δωρεών του, συντελέσας 
οΰτω εις τήν έκδοσιν τοΰ A' τόμ. τοΰ Δελ
τίου τής Εταιρείας «θεσσαλικά Χρονικά».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ
Έκ Τρικκάλων, έγκριτος νομομα
θής, σπουδάσας έν Γερμανία. Έχρη- 
μάτισεν άλληλοδιαδόχως ανώτερος 
διοικητικός υπάλληλος καί Νομικός 
Σύμβουλος πολλών μεγάλων Εται
ρειών κλπ. Έχρημάτισε Νομάρχης 
Φλωρίνης τό έτος 1915-1916. Άνα- 
μιχθείς εις τήν πολιτικήν, ΰπήρξεν 
έκ τών ιδρυτών καί ύπαρχηγός τοΰ 
κόμματος τών Έλευθεροφρόνων, έξε- 
λέγη βουλευτής τοΰ νομοΰ Τρικκά- 
λων τώ 1932 καί 1936. Μέλος τής έπι- 
τροπής τών διοικητικών κωδίκων, 
συνέγραψε μέγαν άριθμόν πραγμα
τειών έπιστημονικών. Μέλος τοΰ Δ. 
Συμβουλίου καί διαφόρων τμημάτων 
τής Εταιρείας παρασχών διά τοΰ κύ
ρους του πολυτίμους έκδουλεύσεις.

ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,ΧΡΥΣΟΧΟΥ
Έκ τοΰ χωρίου “Αγιος Λαυρέντιος τοΰ 
Πηλίου. Έπιδοθείς άπό νεανικής ήλικίας 
εις τό Έμπόριον τοΰ καπνοΰ ϊδρυσεν δια
φόρους Εταιρείας καί κατόρθωσε διά 
τής άόκνου έργασίας του καί τής τιμιό
τητάς του νά καταλάβη έξέχουσαν έν τή 
κοινωνία θέσιν. Συνεταιρισθείς μετά τής 
μεγάλης Εταιρείας Γιαννουκάκη — Πρω- 
τόπαπα προήγαγε τήν Εταιρείαν τά μέ
γιστα. Δημιουργικής ίκανότητος έμπορος 
είχεν ώς στοιχεΐον τής έπαγγελματικής 
του έξελίξεως τήν άκραν έντιμότητα, έμ- 
φανή δέ τήν έκδήλωσιν τοΰ έλληνικοΰ 
έπιχειρηματικοΰ πνεύματος. Άνήρ άγα- 
θός, πρωτοστατεί εις πάσαν άγαθοεργόν 
κίνησιν. Διά δωρεάς του πρός τήν Εται
ρείαν κατέστη δυνατή ή έκδοσις τοΰ Δ' 
τόμ. τοΰ Δελτίου της «θεσσαλικά Χρονικά». 
Μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ
Έξ ’Αθηνών. Άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
Φιλοσοφίας τφ 1886. Ειτα μετέδη εις Πα- 
ρισίους δαπάναις τοΰ Πανεπιστημίου προς 
είδίκευσίν του εις τήν ’Αστρονομίαν. Έ- 
σπούδαοί τήν ’Αστρονομίαν εις διάφορα 
Ποινεπιστήμια τής Ευρώπης καί είργάσθη 
είς τό Άστεροσκοπεΐον τής Nice καί έν τφ 
Λονδινείω Άστρονομικφ Έργαστηρίω τοΰ 
Lockyer. Τώ 1890 διωρίοθη Διευθυντής τοΰ 
’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών. Διετέλεσε κα
θηγητής τής ’Αστρονομίας καί Γεωδαισίας 
έν τή Στρ. Σχολή Εΰελπίδων καί καθηγη
τής τής ’Αστρονομίας έν τώ Πανεπιστή
μιο. Διωρίοθη ’Ακαδημαϊκός καί Υπουρ
γός τής Παιδείας. Τώ 1933 Γεν. Γραμμα- 
τεύς είς τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών καί εΐτα 
πρόεδρος αυτής είσηγήθη τήν βράδευσιν 
του Δελτίου τής Έταιρ. «θεσ. Χρονικά».

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ
Έγεννήθη έν Μάντσεστερ τώ 1865. 
Διεκρίθη είς τον δικαστ. κλάδον καί 
ώς δικηγόρος. Βουλευτής έξελέγη τό 
πρώτον τώ 1910. 'Υπήρξεν εισηγητής 
τής επί τής άναθεωρήσεως τοΰ Συν
τάγματος κοινοδουλ. ’Επιτροπής τοΰ 
1911 καί οργάνωσε τήν'Ελλ. Διοίκη- 
σιν έν Μακεδονία. Διετέλεσεν υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης, τών ’Εσωτερι
κών καί Πρόεδρος τής Δ'Έθνοσυνε- 
λεόσεως. Συσταθέντος τοΰ Συμδ. 
τής ’Επικράτειας άνέλαδε τήν όργά- 
νωσιν αύτοΰ καί τήν προεδρίαν. Έ- 
γένετο Ακαδημαϊκός καί διετέλεσε 
Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας. ’Επί τής 
προεδρίας του τφ 1933 τό Δελτίον 
τής Εταιρείας «θεσ. Χρονικά» έτυ- 
χε τοΰ βραβείου τής ’Ακαδημίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Έγεννήθη έν Άθήναις τφ 1883. Έσποϋ- 
δασεν είς τό ’Εθνικόν Ποονεπιστήμιον καί 
είτα έν Γερμανία, ’Αγγλία, Γαλλία καί 
’Ιταλία άρχαιολογίαν. Έγένετο έφορος 
τών άρχαιοτήτων τό έτος 1910. Μέλος τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών τό έτος 1926. Καθη
γητής τής ’Αρχαιολογίας έν τφ Έθνικφ 
Πανεπιστήμιο τό έτος 1928. Μέλος άντε- 
πιστέλλον τής ’Ακαδημίας έπιγραφών καί 
φιλολογίας τών Παρισίων, τής ’Ακαδη
μίας τών ’Επιστημών τής Βιέννης. Μέλος 
έξωτερικόν τακτικόν τής ’Ακαδημίας τής 
Βουδαπέστης. ’Επίτιμον μέλος τοΰ ’Αμερι
κάνικου αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου τής 
Βασιγκτώνος καί τήςΈταιρείας πρός προ
αγωγήν τών Ελληνικών σπουδών τοΰ Λον
δίνου. Τυγχάνει Γεν. Γραμ. τής Άρχ. Εται
ρείας καί λόγω τής ιδιότητάς του έξυπηρέ- 
τησε κατά πολύ τό έργον τής Εταιρείας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ
'Υπουργός των ’Εσωτερικών, έκ Λα- 
ρίσης καταγόμενος. 'Άμα τη άναλή
ψει των υπουργικών αύτου καθηκόν
των, κατιδών την σπουδαιότητα του 
υπό τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
'Εταιρείας τών θεσσαλών συντελου- 
ιμένου έργου, έπανέφερεν έν ίσχύϊ τόν 
Αναγκαστικόν Νόμον περί υποχρεω
τικής εισφοράς τών Δήμων καί τών 
Κοινοτήτων τής Θεσσαλίας προς την

'Εταιρείαν. Ένισχυσας ουτω τό δύσ- 
κολον εργον τής 'Εταιρείας, συνετέ- 
λεσε τα μέγιστα εις την έκδοσιν τοΟ 
παρόντος έργου. 'Η Γενική Συνέλευ- 
σις τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας τών θεσσαλών έκτιμώσα 
τάς έκδουλεύσεις ταύτας άνεκήρυξεν 
αυτόν, τιμής ένεκεν, έπίτιμον Μέλος 
τής 'Εταιρείας κατά τήν συνέλευσιν 
τής 15ης ’Απριλίου του έτους 1938.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
’Εκ τών διακεκριμένων δημοσιογράφων του 
Ελληνικού Τύπου. Ήγωνίσθη ώς Διευθυντής 
τής «Πολιτείας» διά τήν έπικράτησιν τών 
υγιών κοινωνικών καί οικογενειακών παραδό
σεων. 'Η μεταπολίτευσις τής 4ης Αύγούστου 
1936 εδρεν αυτόν παρά τό πλευρόν τής. Κυ- 
δερνήσεως Μεταξά. Άνέλαδε τό 'Υφυπουρ- 
γεΐον Τύπου καί Τουρισμού, τό όποιον διευ
θύνει μετά μεγάλης έπιτυχίας. Ένίσχυσε καί 
οδτος τήν Εταιρείαν εις τήν έκδοσιν τοδ πα
ρόντος τόμου, διό άνεκηρύχθη παρά τής Γεν. 
Συνελεύσεως ’Επίτιμον Μέλος τιμής ένεκεν.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΤΟΛΥΖΩΓΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ τών διαπρεπεστέρων νομικών, σπουδάσας 
εις τό έν Άθήναις Εθνικόν Πανεπιστήμιου. 
Ήγωνίσθη έπί σειράν έτών εις τήν πολιτικήν 
παρά τό πλευρόν του τότε άρχηγοΟ του καύ
ματος τών Έλευθεροφρόνων I. Μεταξά. Νυν 
διευθύνει τό Ύφυπουργεΐον τών Τ. Τ. Τ., δι,α- 
πνεάμενος άπό τάς είλικρινεστέρας διαθέσεις 
διά τήν έξύψωσιν τοΰ κλάδου τούτου 
τή άναλήψει τών καθηκόντων του ένδιεφέρθη 
μετά πολλου ζήλου διά τήν ένίσχι, ;ιν 
τής τριατατικής υπηρεσίας έν θεοσα\'·:-, 
πρός τήν όποιαν τρέφει έξαιρετικήν άγάπςν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
'Υπουργός τής Γεωργίας, άναλαδών τό'Υπουρ- 
γεΐον τούτο μετά τήν μεταπολίτευσιν τής 4ης 
Αύγούστου 1936, κριθείς ύπό τής Κυδερ- 
νήσεως Μεταξά ώς ό καταλληλότερος διά τήν 
υψηλήν αποστολήν ήν έχει τό σοδαρώτατον 
'Υπουργείον τής Γεωργίας. Οδτος άμα τή 
άναλήψει τών υπουργικών του καθηκόντων 
ένδιεφέρθη τά μέγιστα διά τήν άγροτικήν 
πολιτικήν τής Θεσσαλίας καί έπανειλημ- 
μένως έπεσκέφθη τήν Θεσσαλίαν, ΐνα άντι- 
ληφθή αυτοπροσώπως τάς άνάγκας τής 
γεωργίας καί δυνηθή νά προοιγάγη ταύτην.

ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διετέλεσεν Υπουργός τής Παιδείας έπί Κυ- 
δερνήσεως Δεμερτζή καί είτα έπί Κυδερνή- 
σεως Μεταξά μέχρι τοδ τέλους περίπου του 
1938. 'Ως Υπουργός τής Εθνικής Παιδείας 
καί θρησκευμάτων ένδιεφέρθη διά τό έργον 
τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας 
τών θεσσαλών καί ένίσχυσε τοΰτο ποικιλο- 
τρόπως, καί ηθικώς καί όλικώς, χάρις δέ εις 
τήν ένίσχυσιν ταύτην κατωρθώθη ή άποπερά- 
τωσις του παρόντος έκτακτου τόμου τών «θεσ- 
σαλικών Χρονικών». Ή Γεν. Συνέλευσις άνε
κήρυξεν αυτόν Έπίτιμον Μέλος, τιμής ένεκεν.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
Έγεννήθη έν Λευκάδι τώ 1855. Έ· 
σπούδασεν εις τήν Νομικήν Σχολήν 
του Ποα/επιστημίου. Μετά τό πέρας 
των σπουδών του ήσκησε τό δικηγο
ρικόν έπάγγελμα έν Λευκάδι επί τι να 
έτη, έπειτα έγκατεστάθη είς ’Αθήνας. 
Έκιδούς ποικίλας νομικάς μελέτας, 
διωρίσθη Γενικός Γραμματεύς τής 
’Εθνικής Τραπέζης και παρέμεινε 
τοιουτος μέχρι τοΰ 1895, δτε έξελέγη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟπΟΥΛΟΣ
Έκ των έπιφανεστέρων οικονομολόγων τής 
νεωτέρας Ελλάδος. ’Από έτων τυγχάνει 
Διοικητής του μεγαλειτέρου ’Εθνικού πιστω
τικού ιδρύματος του Κράτους, τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Διετέλεσεν 'Υπουρ
γός των Οικονομικών και άντεπροσώπευσε 
τήν Ελλάδα είς πλεΐστα οικονομολογικά 
συνέδρια έν Ευρώπη. Έπέδειξε μεγάλον 
ένδιαφέρον διά τήν έκδοσιν τού παρόντος 
Πανηγυρικού Λευκώματος τών «θεσσαλικών 
Χρονικών» καί ένίσχυσεν οίκονομικώς τήν 
προσπάθειαν ταύτην τής Εταιρείας μας.

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ
Έσπούδασε νομικά καί άνηγορεύθη διδά- 
κτωρ. Τώ 1872 είσήλθεν είς τήν υπηρεσίαν 
τής Έθν. Τραπέζης καί άλματωδώς άνήλθε 
μέχρι τού Διοικητοΰ αύτής τώ 1899. 'Ιδρυ
τής τής Τραπέζης ’Ανατολής καί Κρήτης. 
Υφηγητής τού Διεθνούς καί Συνταγματικού 
Δικαίου, έγένετο τώ 1896 τακτικός καθηγη
τής τού Πανεπιστημίου. Διετέλεσεν 'Υπουργός 
των Οικονομικών καί Σύμβουλος τοΰ 'Υπουρ
γείου ’Εξωτερικών. Διετέλεσε μέλος τού Διοι
κητικού Σ υμβουλίου καί πρόεδρος τών Σ ι- 
δηροδρόμων Θεσσαλίας. Άπέθανε τώ 1920.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Έγεννήθη έν Ρεθύμνω τώ 1882. Έσπούδασε 
νομικά είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί Οί- 
κονομικάς Έπιστήμας είς Παρισίους καί Λον- 
δΐνον. Έξελέγη βουλευτής Ρεθύμνου είς τήν 
Κρητικήν καί είς τήν Ελληνικήν Βουλήν. 
Διετέλεσεν ‘Υπουργός Συγκοινωνίας καί Οι
κονομικών. Τώ 1925 έξελέγη Υποδιοικητής 
τής Εθνικής Τροσιέζης τής Ελλάδος. Τώ 
1928 διωρίσθη 'Υποδιοικητής τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί τώ 1931 έξελέγη Διοικη
τής αύτής. Ένίσχυσε ποικιλοτρόπως τό έρ- 
γον τής Εταιρείας άπό τής ιδρύσεώς της.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Κυπαρισσία τώ 1886. Έσπού
δασε νομικά είς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Ήκολούθησε 
τον οικονομικόν κλάδον άπό τού 1904, προα- 
χθείς μέχρι του βαθμού τού Διευθυντού τού 
Γεν. Λογιστηρίου. Συνέγραψε πλεΐστα οικο
νομολογικά έργα. Άπεστάλη προς όργάνωσιν 
τών οικονομικών υπηρεσιών Μακεδονίας, Θρά
κης καί νήσων τού Αιγαίου. Τώ 1 935 άνετέθη 
αύτώ ή Διοίκησις τής ’Αγροτικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος. Ένδιεφέρθη διά τό έργον τής 
Εταιρείας ένισχύσας αύτό ποικιλοτρόπως.

ύποδιοικητής αύτής. Διετέλεσε Γεν. 
Γραμματεύς καί Πρόεδρος τών Σιδη
ροδρόμων Θεσσαλίας. Τώ 1911 έξε
λέγη Διοικητής τής Εθνικής Τραπέ
ζης, τώ 1910 έξελέγη πληρεξούσιος 
Λευκάδος. Συνέγραψε πλεΐστα οι
κονομολογικά συγγράμματα. Τώ 
1914 έπνίγη παρά τό στάμιον τού λι- 
μ,ένος Πειραιώς άνατραπείσης τής θα
λαμηγού είς τήν όποιαν έπέβαινεν.
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'Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των θεσσαλών, έπί τή συμ
πληρώσει πεντηκονταετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί 
ένώσεως αύτής μέ τήν Μητέρα Ελλάδα, έσχε τήν πρωτοβουλίαν νά διορ- 
γανώση έορτάς έν Θεσσαλία κατά τό έτος 1935, ϊνα οί θεσσαλοί άπο- 
τίσουν τον όφειλόμενον φόρον ευγνωμοσύνης πρός ’Εκείνους, οί όποιοι 
ήγωνίσθησαν, έθυσιάσθησαν καί έχυσαν τό αίμα των διά τήν ελευθερίαν 
τής Πατρίδος μας, τήν όποιαν σήμερον δλοι άπολαμβάνομεν. Τό Κράτος 
συμμετέσχεν εις τάς Έθνικάς έορτάς τής Θεσσαλίας διά του ’Αντιπρο
έδρου τής τότε Κυβερνήσεως αειμνήστου Γ. Κονδύλη, οστις έτύγχανε 
καί Πρόεδρος τής Κεντρικτΐς Επιτροπής τοΰ Εορτασμού, καί τού Υ
πουργού τής Εθνικής Οικονομίας Γεωργίου Καρτάλη. Αί Έορταί ήρχι- 
σαν έν Λαρίση τή 29 Σεπτεμβρίου 1935 μέ μεγάλον ενθουσιασμόν καί 
μετά τήν άφιξιν των έπισήμων καί τήν τελεσθεΐσαν έν τω Μητροπολιτικω 
Ναω “Αγιος ’Αχίλλειος δοξολογίαν ύπό τού Μητροπολίτου Λαρίσης — 
Πλαταμώνος κ. Δωροθέου, ό Πρόεδρος τής Κεντρικής ’Επιτροπής, ’Αν
τιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί Υπουργός των Στρατιωτικών Γεώρ
γιος Κονδόλης έξεφώνησε τόν κάτωθι έθνικόν λόγον άπό τού εξώστου 
τού ξενδοχείου «Πανελλήνιον» έν μέσω απειραρίθμου πλήθους: Σ. Κ. Β.

«Συγκεντρωθέντες σήμερον ενταύθα δπως άναπέμψωμεν ευχα
ριστίας εις τόν "Υψιστον διά τήν προ πεντήκοντα ετών άπελευθέρω- 
σιν τής Θεσσαλίας άπό τοΰ Σουλτανικοΰ ζυγοΰ, αίσθανόμεθα τήν 
ανάγκην νά στρέψωμεν εύγνώμονα τήν σκέψιν ημών πρός δλους 
έκείνους, οί όποιοι κατά τόν παρελθόντα αιώνα ήγωνίσθησαν διά 
τήν άποκατάστασιν τοΰ τμήματος τούτου τής Ελληνικής γης.

Καί κατά πρώτον λόγον ευλαβής καί εύγνώμων ή διάνοια ήμών 
ας στραφή πρός τόν αείμνηστον Γουλιέλμον Γλάδστωνα, τόν ’Άγ
γλον Πρωθυπουργόν τής έποχής εκείνης, εις τόν ενθεον φιλελλη
νισμόν τοΰ όποιου όφείλεται ή κατανίκησις τής επιμόνου άντιστά- 
σεως τής Σουλτανικής Τουρκίας εις τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσ
σαλίας.

Δευτερευόντως ή σκέψις μας όφείλει νά στραφή εύγνώμων πρός 
τόν άείμνηστον ’Αλέξανδρον Κουμουνδοΰρον, τόν πατριωτικώτατον 
Πρωθυπουργόν τής Έλευθέρας Πατρίδος, οστις έν τώ μέσω τών 
δημαγωγικών φωνασκιών τής έποχής έκείνηςκατώρθωσε νά έμμείνη 
σταθερώς έντός τής ύφισταμένης πραγματικότητος, πραγματοποιή- 
σας δ,τι ήτο τότε πραγματοποιήσιμον έκ τής προγονικής κληρονο
μιάς καί άναβαλών τάς μεγαλειτέρας έπιδιώξεις δι’ εόθετώτερον 
χρόνον.

Καί κατά τρίτον λόγον θά στρέψωμεν τήν εύγνώμονα άνάμνη- 
σιν ήμών πρός τούς ένδοξους πολεμιστάς, τούς άγωνισθέντας ύπέρ 
τής θεσσαλικής έλευθερίας ύπό τούς ήρωϊκούς άρχηγούς Χριστό
δουλον Χατζηπέτρον, Δημήτριον Τερτίπην, Ίωάννην Καρτάλην, 
Κωνσταντίνον Ίσχόμαχον, Ζήσιμον Μπασδέκην, τόν λοχίαν Λάιον, 
Σπΰρον Μερκούρην άπό τής Καλαμπάκας μέχρι τής Ματαράγκας 
καί έκεΐθεν μέχρι τής ωραίας Μακρυνίτσας τοΰ Πηλίου.

Ήγωνίσθησαν καί έθυσιάσθησαν ύπέρ τής θεσσαλικής γής, 
ύπέρ τής γής έκείνης, ή όποια έν μέν τή άρχαιότητι ύπήρξε τό λί- 
κνον τοΰ Έλληνικοΰ Γένους, κατά δέ τήν προ αΐώνος άναγέννησιν 
τής Πατρίδος ύπήρξε τό κυριώτερον κίνητρον πρόι} τούς αγώνας 
τής έλευθερίας.

Τή άληθεία ή Θεσσαλία, τά δρη καί οί ποταμοί της, αί πεδιάδες 
της καί αί κλεισώρειαί της εύρίσκονται συνδεδεμένα άρρήκτως μέ 
τάς ίερωτέρας καί εύγενεστέρας παραδόσεις τοΰ ’Έθνους. Ό ”0-
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λυμπος, του όποιου ή δόξα διά μέσου των αιώνων ακτινοβολεί εις 
δλην τήν οικουμένην, ύπήρξεν ή λατρευομένη κατοικία των θεών. 
Ή Ίωλκός, ή πατρΐς του Ίάσονος, ύπήρξεν ή αφετηρία τής μυθι
κής υπερπόντιου εκστρατείας των ’Αργοναυτών. Τό Πήλιον ήτο τό 
όρος τών θείων τελετών, όπου ελαδον χώραν οί πολυύμνητοι γάμοι 
τοΰ Πηλέως καί τής Νηρηΐδος θέτιδος, έξ ών έγεννήθη ό Άχιλλεύς, 
τό ιδεώδες πρότυπον ήρωος όλων τών λαών και όλων τών αιώνων. 
’Από τήν Φθίαν, παρά τον Άπιδανόν ποταμόν, έξεκίνησεν ό θυμο
λέων θεσσαλικός ήρως διά τήν πολυΰμνητον εκστρατείαν εναντίον 
τής Τροίας.

’Αλλά δέν είναι μόνον ή προϊστορική έποχή, όπου τά γεγονότα 
είναι συμπεπλεγμένα με τούς μύθους καί ή όποια μας εμφανίζει τήν 
Θεσσαλίαν περικλεή μητέρα τού Ελληνικού Γένους. Καί αυτοί οί 
Ιστορικοί χρόνοι, κατά τούς όποιους πρωταγωνιστούν αί νότιαι πολι- 
τεΐαι τής άρχαίας Ελλάδος, μας παρουσιάζουν τήν Θεσσαλίαν ώρ- 
γανωμένην, πολιτισμένην καί ισχυρόν. ”Αν ενεκα τού πεδινού εδά
φους της δέν ήδυνήθη ν’ άντισταθή κατά τής επιδρομής τού Ξέρξου, 
κατά τάς άρχάς τοΰ 5ου αίώνος π. X. μετά τήν έγκατάλειψιν τών 
Τεμπών ύπό τών άλλων Ελλήνων, συμμετέσχεν όμως βραδύτερον δΓ 
άξιολόγου μέρους τού στρατού της καί ίδια διά τού ασύγκριτου 
ιππικού της εις τήν κατάκτησιν τής ’Ασίας ύπό τού ’Αλεξάνδρου. 
Αύτός ό περίφημος πολεμικός 'ίππος τού νεαρού κατακτητοΰ, ό Βου
κεφάλας, Φαρσάλιος ήτο.

Καί όταν άκόμη τό Ελληνικόν ’Έθνος ύπέκυψε μέ τήν σειράν 
του εις τον ξενικόν ζυγόν, ή Θεσσαλία διετή ρήσε διά τών άρματω- 
λών τού Όλύμπου άνυπόστολον τήν σημαίαν τής Ελληνικής ελευ
θερίας. ’Από καιρού εις καιρόν οί θεσσαλοί ήρωες, ό Παπαθύμνιος 
Βλαχάδας, ό Γεωργάκης ’Ολύμπιος, ό Κατσαντώνης, ό Ζήσιμος 
Μπασδέκης, ό λοχίας Λάιος, διηυλάκωνον τό Ελληνικόν στερέωμα 
μέ τά κατορθώματα των ώς φωτεινά μετέωρα.

Τά όρη της ύπήρξαν σχολεΐον πολέμου, όπου οί άρματωλοί καί 
οί κλέφται τών χρόνων τής δουλείας έγυμνάζοντο διά νά άποδοΰν 
τά στελέχη τής μεγάλης έπαναστάσεως τού Γένους. Αύτό δέ τό 
σάλπισμα τής εθνεγερσίας, όταν έφθασεν ή ώρα, θεσσαλός από
στολος τό έσήμανεν, ό έθνομάρτυς Ρήγας ό Βελεστινλής.

Τά θούρια του άνεστήλωσαν τό εθνικόν φρόνημα καί οί λόγοι 
του έτόνωσαν τήν ψυχήν τών ραγιάδων καί τούς κατέστησαν ικα
νούς διά τούς μεγάλους αγώνας.

'Ώστε δέν παρήγε μόνον σίτον καί κριθήν ή Θεσσαλία, αλλά 
καί ήρωας καί μάρτυρας. ’Από τοΰ Ίάσονος καί τού Άχιλλέως μέ
χρι τού Παπαθύμνιου Βλαχάδα καί τού Ρήγα τού Φεραίου, μία 
ατελεύτητος σειρά ήρώων ίδεολόγων, έκ τής θεσσαλικής γής κατα- 
γομένων, ήγωνίσθησαν ύπέρ τής Ελληνικής ελευθερίας.

Τήν θεσσαλικήν συμμετοχήν εις τούς εθνικούς αγώνας τής τε
λευταίας πεντηκονταετίας τήν γνωρίζετε πάντες. Τά θεσσαλικά 
συντάγματα, οί θεσσαλοί αξιωματικοί καί όπλιται, πρώτοι έν τοϊς 
πρώτοις ήγωνίσθησαν έπί μίαν όλόκληρον δεκαετίαν διά τό μεγα- 
λεΐον τής Πατρίδος.

Δυνάμεθα συνεπώς άντρόπιαστα καί ύπερήφανα νά σταθώμεν 
προ τών ιερών σκιών τών ένδοξων προγόνων, νά κλίνωμεν εύλαδώς 
τό γόνυ καί νά ε’ίπωμεν: Τιμημένοι πρόγονοι! Διατηροΰντες εις τήν 
ψυχήν μας όλας τάς θεσσαλικάς άρετάς, τήν πολεμικήν αλκήν, τον 
πατριωτισμόν καί τήν αΰταπάρνησιν, διεφυλάξαμεν καί θά διαφυ- 
λάξωμεν έσαεί τήν μεγάλην κληρονομιάν σας άλώδητον.

— Ζήτω τό ’Έθνος. Ζήτω ή Θεσσαλία».
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Τήν 6ην ’Οκτωβρίου 1935 έσυνεχίσθησαν αί Έθνικαί θεσσαλικαί έορταί έν 
Βόλω καί μετά τήν τέλεσιν δοξολογίας έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ "Αγιος Νικόλαος. 
Οί έπίσημοι, ό κλήρος, ό στρατός, τά σχολεία καί σόμπας ό λαός του Βόλου καί ό 
έκ των χωρίων τοϋ Πηλίου συρρεόσας, μετέβησαν εις τήν παροιλίαν Βόλου, ένθα 
άπό εξέδρας ήτις έστήθη έμπροσθεν τής Τραπέζης τής Ελλάδος,' έξεφωνήθη ύπό 
τοΰ Γυμνασιάρχου Γεωργίου Χατζηνικολάου ό κάτωθι εμπνευσμένος πανηγυρικός 
λόγος: Σ. Κ. Β.

«Μετά τεσσάρων αιώνων καί πλέον στυγνήν δουλείαν άνέτειλε τέλος πρό 54 
ετών καί διά τήν δόσμοιρον Θεσσαλίαν ό ζωογόνος "Ηλιος τής ελευθερίας.

"Υστερον άπό μακράν έναγώνιον προσδοκίαν, αντήχησαν άπό άλαλαγμούς 
άγαλλιάσεως καί χαράς οί πρότερον βουβοί καί άπονεκρωμένοι θεσσαλικοί κάμποι, 
ό δέ γλυκύς άντίλαλος τής χαράς διεχύθη άστραπιαίως άνά τά εΰγραμμα καί δασό- 
φυτα θεσσαλικά βουνά καί συνεκλόνισε τά άπάτητα λημέρια των αθανάτων κλεφτών 
καί άρματωλών.

Έσκίρτησοα' εις τά άπροσπέλαστα κρησφύγετά των αί ίεραί σκιαί τοΰ Βλαχάδα 
καί τοΰ Νικοτσάρα, τοΰ Μπουκουδάλα καί τών Κατσαντωναίων καί δλων τών άλ
λων προμάχων τής Εθνικής ελευθερίας, οί όποιοι μέσα στο. μαΰρο σκοτάδι τής 
σκλαδιάς έθραυσαν τής δουλείας τά δεσμά καί έξεπήδησαν πρώτοι εις τό φώς τής 
ελευθερίας. Αί Πιερίδες Μοΰσαι μετά θριαμβευτικής άγαλλιάσεως καί χαράς άνέ- 
μελψαν γλυκύμολπον ΰμνον προς τήν έγκαθιδρυθεΐσαν καί πάλιν επί τοΰ αίγλήεντος 
θεσσαλικοΰ ’Ολυμπου θεάν ’Ελευθερίαν. Τό φαρμακερό καί μαΰρο τής δουλοσύνης 
δάκρυ, πού άφθονο είχε χυθή άπό τά θολά μάτια τών θεσσαλών, άπότομα έστείρεψε.

Ή σκλαβωμένη, ή πολυβασανισμένη Θεσσαλία άπετίνασσε τον ζυγόν καί άκτι- 
νοβολοΰσα άπό τό γοητευτικό φώς τής ελευθερίας, έρρίπτετο εις τήν θερμήν άγκά- 
λην τής μητρός Ελλάδος, άπό τήν όποιαν βιαίως τήν ειχεν άποσπάσει κατά τό τέλος 
τοΰ μεγάλου Έθνικοΰ άγώνος ή σκληρή καί άκαρδη Ευρωπαϊκή διπλωματία, ή 
άσπλάχνως διαχωρίσασα τούς ήρωϊκούς έκείνους προγόνους μας εις έλευθέρους 
καί δούλους. Τό μεγάλο θεσσαλικό δράμα έτελείωσε: δάκρυα πικρά αιώνων έξη- 
ράνθησαν καί ό δακρύγελως άσυγκρατήτου χαράς διεχύθη εις τάς μαραμμένας 
όψεις τών θεσσαλών. ’Απειραρίθμων θεσσαλών ήρώων καί μαρτύρων ψυχαί έπτε- 
ρύγισαν περιχαρείς καί άγαλλόμεναι διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ προαιώνιου 
ονείρου των.

Άλλ’ έν τώ μέσω τής άπειραρίθμου αυτής στρατιάς τών θεσσαλών μαρτύρων 
διαλάμπει φαιδρά καί άστραπηδόλος ή επιβλητική μορφή τοΰ ένθουσιώδους Βάρδου 
τής ’Εθνικής ελευθερίας καί τοΰ Έθνικοΰ μεγαλείου Ρήγα τοΰ Βελεστινλή, δστις 
ύπήρξεν άθλητής ύπέρ πάντας τούς άθλητάς καί ήρως ύπέρ πάντας τούς ήρωας 
καί ύπέρ τούς μάρτυρας μάρτυς.

Παρά δέ τον έμπνευσμένον ύμνωδόν τής ’Εθνικής έλευθερίας άκτινοδολεΐ έκ 
χαράς καί υπερηφάνειας ή σεδασμία μορφή τοΰ μεγάλου θεσσαλοΰ έθνεγέρτου 
’Ανθίμου ιΓαζή, τοΰ άτρομήτου πρωταθλητοΰ καί άπαραμίλλου όργανωτοΰ τοΰ μεγά
λου Έθνικοΰ άγώνος.

Πέριξ δέ τών δύο τούτων πρωταθλητών καί πρωτομαρτύρων τοΰ μεγάλου Έθνι- 
κοΰ άγώνος διαγράφεται ονειρώδης καί άπείρως συγκλονιστική ή μεγάλη είκών 
δλης τής άπειραρίθμου στρατιάς τών θεσσαλών ηρώων καί μαρτύρων, οιτινες μέ 
ύψωμένην τήν κεφαλήν χαιρετίζουν έλευθέραν πλέον τήν προσφιλή πατρίδα των, τήν 
πολύπαθη Θεσσαλίαν, τής όποιας τό έδαφος έπότισαν μέ άφθονον δάκρυ καί αίμα.

Άλλ’ ύπέρ πάν άλλο θέαμα μεγαλειώδης καί γοητευτική είναι ή φωτεινή οπτα
σία ή διαγραφομένη ύπέρ τάς δασοφύτους κορυφάς τών γραφικών Άγράφων. Έκεΐ 
ύπέρ τά έξακουσμένα ’Άγραφα έντός φωτεινής νεφέλης διελαύνουν αίθέριαι αί σκιαί 
χιλιάδων κλεφτών καί άρματωλών προβάλλουσαι τά τουρκοφάγα καρυοφύλλια των 
καί πάλλουσαι θριαμβευτικά τά τυραννοκτόνα γιαταγάνια των.

Προηγείται τής αιθέριας στρατιάς ό μελάγχρους άρματωλός τών Άγράφων, ό 
λεοντόκαρδος Καράϊσκάκης, δστις μέ τό άέτειον βλέμμα του προσατενίζει θριαμ
βευτικά τά πλήρη φρικτοΰ μεγαλείου τρόπαιά του έκ κεφαλών τών τυράννων, τά 
όποια έστησεν ώς στρατάρχης τής Ρούμελης.

Μετά εξήκοντα χρόνια δακρύων καί αιμάτων, θυσιών καί άγώνων, πικριών καί 
βασάνων άντήχησαν καί άνά τήν πολυδασανισμένην Θεσσαλίαν τά θούρια τής Νίκης 
καί τής έλευθερίας, ύπέρ τής όποιας τόσοι ήρωες καί μάρτυρες έθυσιάσθησαν.

Κατά τάς ήρωϊκάς μάχας τών ιερών μονών τής Ξενιάς καί τής Σουρδιάς, τοΰ 
Πλατάνου καί τής Βρυναίνης, τής Σέκλυζας καί τής Ματαράγκας καί πρό πάντων 
κατά τάς περίφημους μάχας, πού διεξήχθησαν έπί τών φαλακρών καί άποκρήμνων 
βράχων τοΰ δοξασμένου Σαρακηνοΰ, έχύθη άφθονον τό θεσσαλικόν αίμα καί έστή- 
θησαν περίλαμπρα τρόπαια, μή ύπολειπόμενα τών πανενδόξων τροπαίων τοΰ 21.

“Αν ο άπαράμιλλος ηρωισμός τών 113 λεοντοκάρδων οπαδών τοΰ Άνδρούτσου 
μετέδαλε τό πλινθόκτιστο χάνι τής Γραβιάς εις περίλαμπρο έρημοκκλήσι τής Ελλη
νικής Δόξης, ή άφθαστη καί άνυπέρδλητη αυτοθυσία καί αύταπάρνησις 72 άτρομή- 
των προμάχων τής θεσσαλικής έλευθερίας μετέβαλον τό άνίσχυρο καί κατερειπω- 
μένο μοναστήρι τής Σουρδιάς εις άπόρθητο φρούριο, άπό τοΰ όποιου οί γιγαντο- 
μάχοι έκεΐνοι άπέκρουσαν έπί δύο ημερονύκτια τάς λυσσώδεις έφόδους είκοσαπλα- 
σίων έχθρών καί τέλος άπήλθον, άφοΰ διήλθον διά μέσου τών έχθρικών φαλάγγων, 
εις τάς οποίας ένέσπειροα/ τόν θάνατον.

“Η ακτινοβολία τών περιλάμπρων τροπαίων τοΰ Σαρακηνοΰ συνεκίνησεν δχι 
μόνον τήν τότε άγωνιώσαν έθνικήν ψυχήν, άλλά καί αυτήν τήν σκληρόψυχον Ευρω
παϊκήν διπλωματίαν, ήτις τέλος ήναγκάσθη ν’άναγνωρίση καί νά διοΛαλήση μέ δλον 
τό κΰρός της δτι οί Θεσσαλοί ήσαν άξιοι τής έλευθερίας. Τά ήρωϊκά τέκνα τής 
Θεσσαλίας κατά τήν γιγαντομαχίοιν έκείνην έστησαν περίλαμπρα τρόπαια καί έγρα
ψαν διά τοΰ αίματός των τάς ένδοξοτέρας σελίδας τής Θεσσαλικής ιστορίας.

Τά σεπτά ονόματα τοΰ ‘Ιερωνύμου Κασσαβέτη καί τοΰ Ζησίμου Μπασδέκη, τοΰ 
Ίωάννου Καρτάλη καί τοΰ Νικολάου Άξελοΰ, τών άδελφών Γαρέφη καί τών άδελ- 
φών Σταμούλη, τών Βελεντζαίων καί τοΰ Ίσχομάχου, τοΰ Δημητρίου Τερτίπη καί 
τοΰ Γεωργίου Λαΐου, τών άειμνήστων ιατρών Κων. Ζαμανούδη καί Ζήση Χατζηκη- 
τηλή, τοΰ μεγάλου Βρεττανοΰ φιλέλληνος "Ογλ καί τών δύο ένδόξων ήρωΐδων τής 
Μακρυνίτσης, τής γρηάς Σουίπαινας καί τής νεαράς Μαργαρίτας θά μένουν αιω
νίως χρυσοϊς γράμμασι χαραγμένα εις τάς δέλτους τής θεσσαλικής ιστορίας καί θά
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ένθυμίζουν άπαραμίλλους ήρωϊσμούς καί άφθαστον αυτοθυσίαν καί αύταπάρνησιν. 
θά άκτινοδολοΰν αιωνίως ώς φωτεινοί αστερισμοί αί ώραιαι μορφαί των ατρόμητων 
τούτων ηρώων. Τό ωραίο πλουμιστόν δένδρον της ελευθερίας άνεδλάστησε καί έν 
Θεσσαλία, άφοϋ έποτίσθη μέ άφθονον αίμα, τό όποιον προήλθεν άπό γνωστούς 
καί άγνώστους, άπό όνομαστούς καί άσήμους, άπό υπερήφανους καί ταπεινούς.

Ή μεγάλη θυσία δλων έξαίρει την μορφήν κάθε άγωνιστοΰ τής θεσσαλικής 
έποποΰας, ώστε ή ευγνωμοσύνη ημών των έλευθέρων άπογόνων ν’άπευθύνεται ίση 
καί άδιαίρετος προς δλους.

Τελοΰντες σήμερον εύλαδή μνημόσυνα εις τούς ορμητικούς καί ριψοκινδύνους 
εκείνους πολεμιστάς, οΐτινες μέ τάς γενναίας καί ωραίας πράξεις των έλάμπρυ- 
ναν τήν θεσσαλικήν ιστορίαν, κλίνομεν γόνυ ευλαβές προ τής ίερας μνήμης των καί 
άποτίομεν τον εις αυτούς όφειλόμενον φόρον θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης.

Εύγενεΐς καί τιμημένοι νεκροί, τιμώμεν τόν άπαράμιλλον ηρωισμόν σας, θαυμά- 
ζομεν τήν ύπέροχον αυτοθυσίαν σας, άλλα δέν ταράσσομεν τήν κόνιν των δοτών σας.

Δέν ζητοΰμεν νά έξομοιωθώμεν μέ σάς. Οι καιροί ήλλαξαν' ή πηγή τής ορμής 
προς δημιουργίαν άθλων 'Ηρακλείων σάν τούς δικούς σας έστείρευσε' τόν αιώνα 
τόν ίδικόν σας, αιώνα ωραίων άγώνων καί ηρωισμών, άκολουθεΐ αιών ίδικός μας, 
αιών ειρήνης επίσης μεγαλοπράγμονος.

Ήρωϊκοί νεκροί, άπό τούς άθανάτους άθλους σας ζητοΰμεν ν’ άντλήσωμεν θάρ
ρος καί τονωθώμεν εις έργα ειρήνης καί εύδαιμονίας εθνικής, κοινωνικής, άτομικής.

’Αθάνατοι νεκροί, δέν κυριαρχούν πλέον οί ίδικοί σας σκοποί, δέν πτερυγίζουν 
πλέον γύρω μας τά ίδικά σας ιδανικά. Σκοποί, ιδανικά, κατευθύνσεις ήλλαξαν τώρα. 
Ή λόγχη έκαμε πλέον τόπον εις τό άροτρον. Ό πατριωτισμός τού πολέμου έκαμε 
τόπον ε’ις ένα πατριωτισμόν έθνικής έξυψώσεως πνευματικής, ηθικής καί ύλικής.

’Αλλά καί άν οί σκοποί μετεβλήθησαν, αΐ άρεταί αΐτινες χρειάζονται προς επι
δίωξίν των, παραμένουν αί ίδιαν είναι ή καρτερία, ή αΰτοπεποίθησις, τό θάρρος.

“Οσοι πιστεύουν άκραδάντως εις τήν άθανασίαν τής Ελληνικής φυλής καί 
τού 'Ελληνικού ’Έθνους τήν αιωνιότητα, άς βροντοφωνήσουν, διά νά άκουσθοΰν 
εις τά πέρατα τής αίμοδρέκτου Ελληνικής γής, δτι γρήγορα ή έλπιδοφόρος αιθρία 
θ’ άναλάμψη στον έθνικόν ορίζοντα καί θά σαρώση μαζί μέ τήν σκοτεινήν ομίχλην 
καί τά νεφελώδη φαντάσματα τών άρρωστημένων άπό τήν άπογοήτευσιν ψυχών. 
Καί τότε τρίτον κατά τήν τάξιν μεγαλειώδες θαύμα, ίσον κατά τήν άξίαν προς τά 
δύο προηγούμενα θαύματα έν τή μακραίωνι σειρά τής 'Ελληνικής ιστορίας θά 
τελεσθή έν τώ στίδω τού ειρηνικού σταδίου.

”Ας εΐμεθα περί τούτου άκραδάντως πεπεισμένοι. Μάς τό υπόσχεται ή διάπυ
ρος 'Ελληνική φιλοπατρία, μάς τό ύπόσχεται μέ άκλόνητη πεποίθησιν ή έν τοΐς 
σχολείοις σπουδάζουσα έλπιδοφόρος Ελληνική νεότης, τό άπαρασάλευτον αύτό 
έρεισμα, επί τού όποιου δλαι αί χρησταί τού ’Έθνους μας έλπίδες στηρίζονται.

Μάς τό υπόσχεται όλη ή χρυσή Ελληνική νεότης, ή ασάλευτη αΰτή έλπίς, έπί 
τής όποιας θεμελιώνεται αρραγές τό καλλιμάρμαρο καί πάμφωτο μέγαρο τής ειρη
νικής μεγαλουργίας τής Ελλάδος.

Φιλτάτη νεότης, έλπίς χρυσή, μελέτα άπλήστως τών εθνομαρτύρων ήρώων μας 
τήν ιστορίαν καί ένωτίζου τά σοφά διδάγματα τών μεγάλων προγόνων μας, τά 
όποια ώδήγησαν εκείνους εις άνυπέρδλητον μεγαλουργίαν καί αθάνατον δόξαν.

Μήν άκούης τούς βλακώδεις άφορισμούς, τούς όποιους διασπείρουν αί νοση- 
ραί διάνοιαι πρακτικών τινων δήθεν καθοδηγητών τών εργαζομένων τάξεων. Είναι 
υστεροβουλίας άποκυήματα. Είναι περίτεχνα δολώματα άποδλέποντα εις τήν άπο- 
πλάνησιν καί τήν καταστροφήν σου.

Έλπιδοφόροι νεαροί βλαστοί, ένατενίσατε μετά σεβασμού τά κατορθώματα 
τών προγενεστέρων γενεών καί ριγήσατε, συγκινηθήτε.

Σκεφθήτε καί ένθουσιασθήτε, ένθυμηθήτε καί διδαχθήτε.
Φανήτε 'Ελλήνων παϊδες, άντάξιοι τών παραδόσεων τής Έθνικής μας ιστορίας.
Φανήτε άντάξιοι τών εθνικών μας ονείρων καί προσδοκιών.
Άναδειχθήτε πιστοί θεματοφύλακες τών Ελληνικών ήθών καί τών αγνών 

Ελληνικών παραδόσεων.
Μή χάσετε ποτέ τό σφρίγος σας. Μή χάσετε ποτέ τό θάρρος σας.
Μή λησμονήτε ποτέ ότι ή τύχη βοηθεΐ μόνον τούς γενναίους καί άποφασι- 

στικούς.
Βαδίζετε μέ άκλόνητον βήμα τόν δρόμον τής μεγαλουργίας, ήτις ύπήρξεν άεί- 

ποτε ό μόνος σκοπός τής μεγαλοψύχου φυλής μας.
Ό Παρθενών, τό άκατάλυτον καί άκτινοδόλον αυτό σύμδολον τής 'Ελληνικής 

μεγαλουργίας, άς φωτίζη τά βήματά σας.
Ένστερνισθήτε τά εύγενή καί υψηλά εθνικά μας ιδανικά, ϊνα άναδειχθήτε άλη- 

θεΐς άπόγονοι τών ένδοξων έκείνων προγόνων, τών όποιων τήν μνήμην τιμώμεν 
σήμερον, καί άντάξια τέκνα τής μεγάλης, τής πανενδόξου, τής αιώνιας 'Ελλάδος.

Κατά τήν ιστορικήν αυτήν ημέραν τών συγκλονιστικών άναμνήσεων καί τής 
έθνικής υπερηφάνειας, άποτίοντες έπιδεδλημένον φόρον θαυμασμού καί ευγνωμο
σύνης πρός τούς άθανάτους ήρωας καί τούς ένδοξους νικητάς, οΐτινες διά τής αυ
τοθυσίας των μάς έχάρισαν τήν έλευθερίαν, άς άνατείνωμεν έταστικόν τό βλέμμα 
καί άς προσατενίσωμεν στοργικά τήν γλυκειά μας Ελλάδα, τήν Ελλάδα τών εθνι
κών μας πόθων καί όνείρων, παρακάμπτουσαν μέ πένθίμον όψιν καί τρέμον βήμα 
μίαν κρισιμωτάτην καμπήν τής ζωής της καί άς περικλείσωμεν εις τήν ψυχήν μας 
τήν γλυκειά καί γοητευτική μορφή της, ΐνα όγκωθή εις τά στήθη μας ή πρός 
αυτήν όφειλομένη λατρεία καί έκτοπίση άπό αυτά κάθε άτομικό πόθο, κάθε αγε
νές συναίσθημα, κάθε ίδιοτελή υπολογισμό.

Καλπάζοντες έπί τών έπάλξεων τοΰ πυργωμένου άτομικοΰ έγωϊσμοΰ μας, άς μή 
λησμονήσωμεν ποτέ τήν Ελλάδα μας, τήν σκληρώς δοκιμαζομένην Ελλάδα' άλλ’ 
άς μάς συγκινοϋν βαθειά αί περιπέτειαί της, άς μάς πικραίνουν αί πικρίαι της, άς 
μάς τρομάζουν οί κίνδυνοί της.

“Ενα μόνον όραμα άς κυρίαρχη διαρκώς εις τήν συνείδησή μας, τό γλυκό 
καί γοητευτικό όραμα τής αιθέριας, τής τρισενδόξου, τής αιώνιας Ελλάδος.

Ζήτω ή αιώνια Ελλάς.
Ζήτω ό εύγενής θεσσαλικός λαός.
Ζήτωσαν αί έθνικαί πολεμικαί δυνάμεις».
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡ. ΚΑΙ ΛΑΟΓΡ. ΕΤ. ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
'Η ιστορία του τόπου εις τον όποιον έγεννήθημεν καί ζώμεν, ή γνώσις του ιδιωτικού καί 

κοινωνικού βίου τοΰ λαοΰ τής Ιδιαιτέρας μας Πατρίδος, μετά τοΰ όποιου συνδεόμεθα διά των 
ιερών δεσμών τής κοινής καταγωγής, τής γλώσσης καί τών κοινών πατρίων εθίμων, έχει όχι 
μόνον αξίαν θεωρητικήν, άλλά καί πρακτικούς, ώς γνωστόν, σκοπούς εξυπηρετεί, αφορώντας 
εις τήν καθόλου κοινωνικήν πρόοδον τής Πατρίδος.

‘Η μελέτη τών πολυτίμων μνημείων τής άρχαιότητος, τών μεσαιωνικών καί νεωτέρων χρό
νων, ή έρευνα τής γλώσσης, ήθών καί έθίμων, τών πάσης φύσεως πνευματικών καί τεχνικών 
ημών προϊόντων καί τών αγνώστων διά διαφόρους λόγους σελίδων τής πατρίου ιστορίας, άπο- 
τελεΐ στοιχειώδες καθήκον τών τέκνων πάσης γωνίας τής Ελληνικής πατρίδος.

Ταΰτα έχοντες ΰπ’ δψιν οί έν Άθήναις διαμένοντες θεσσαλοί, διά νά μή άπολεσθή ύπό τοΰ 
πάντα τά φανέντα κρύπτοντος χρόνου ό ανυπολογίστου αξίας ιστορικός, αρχαιολογικός, λαο- 
γραφικός καί γλωσσικός πλούτος τής Θεσσαλίας, ό όσημέραι δυστυχώς φθειρόμενος καί κιν- 
δυνεόων τελείως νά έξαφανισθή, στηριζόμενοι επί τής αγάπης καί άφοσιώσεως πάντων τών θεσ
σαλών πρός τήν Ιδιαιτέραν αυτών Παιρίδα καί ύπολογίζοντες επί τής συνδρομής καί ένισχύσεως 
τών εύημερούντων εύγενών τής Θεσσαλίας τέκνων καί τής ήθικής καί επιστημονικής συν
δρομής τοΰ κλήρου, τών έν γένει έκπαιδευτικών λειτουργών αυτής καί τών απανταχού ευρισκο
μένων επιστημόνων καί λογιών θεσσαλών, ίδρυσαν τήν 'Ιστορικήν ’Αρχαιολογικήν, Γλωσσικήν 
καί Λαογραφικήν Εταιρείαν τών θεσσαλών. Προέδησαν δέ εις τήν ϊδρυσιν τής είρημένης Εται
ρείας, διότι έγένοντο λίαν αίσθηταί εις αυτούς ή άνάγκη καί ή ύποχρέωσις δπως καί οί θεσ
σαλοί μή ϋστερήσωσι τών άλλων τμημάτων τής όλης Ελληνικής Πατρίδος, άλλ’ είσφέρωσι 
καί αυτοί κατά δύναμιν τήν ύλικήν, ήθικήν καί πνευματικήν αύτών συνεργασίαν πρός περι
συλλογήν, διάσωσιν καί μελέτην τών έν Θεσσαλία πολλαχοΰ άποκειμένων ανεκδότων, ιστορι
κών έγγράφων, προφορικών παραδόσεων, παροιμιών, δημοτικών τραγουδιών, γλωσσικών φαι
νομένων καί ιδιωμάτων επαγγελματικών διαλέκτων καί έν γένει παντός (στοιχείου δυναμένου 
νά συντελέση εις τήν διαφώτισιν καί έξήγησιν τής ιστορίας τής Θεσσαλίας, τής λαϊκής τέχνης 
καί τού λαϊκού καθόλου βίου τών θεσσαλών καί προωρισμένου νά έπιχόση άπλετον φώς εις τό 
σκοτεινόν παρελθόν τών Εθνικών υπηρεσιών πρός τήν κοινήν Πατρίδα, νά ύπεκκαύση τόν πρός 
μελέτην ζήλον τών έπαϊόντων, νά διεγείρη τό υπέρ τών ανωτέρω σκοπών ένδιαφέρον τών τε 
συγχρόνων καί τών έπιγιγνομένων καί καταστήση οϋτω συνειδητήν τήν αγάπην πρός τήν ιδιαι
τέραν μας Πατρίδα Θεσσαλίαν, ήτις κατά μέν τήν άρχαιότητα άπετέλεσε μίαν τών πρώτων καί 
άξιολογωτάτων κοιτίδων τού αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, κατά δέ τούς νεωτέρους χρό
νους έν τών ούχί άσημάντων τμημάτων τής Ελληνικής Ποιτρίδος.

'Η Εταιρεία ήμών, άνδρουμένη, ώς έλπίζομεν, σύν τω χρόνω, θά προσπαθήση νά θησαύ
ριση καί διασώση εις τάς σελίδας Ιδιου έκδοθησομένου περιοδικού «ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ», άναδημοσιεύουσα καί δημοσιεύουσα τάς διαφόρους έκδηλώσεις τοΰ ιδιωτικού, πολιτικού 
καί κοινωνικού ιβίου τού θεσσαλικοΰ λαού, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον, δηλ 
έκτος τών καθαρώς ιστορικών μελετών, τάς παροιμίας, τά γλωσσικά ιδιώματα μέ τάς φωνητικός 
αλλοιώσεις, τάς γραμματικός μεταδολάς καί τήν συντακτικήν αυτών πλοκήν, θά έκδώση βρα- 
δύτερον καί άλλα σχετικά πρός τόν σκοπόν της δημοσιεύματα καί θά έπιχειρήση συλλογήν τών 
θεσσαλικών δημοτικών ασμάτων, τών καλλίστων τούτων δημιουργημάτων τής λαϊκής φαντασίας, 
εις τά όποια έμφανίζεται ζωντανή ή θεσσαλική ψυχή, διαγράφονται μετά ζωηρότητος ακραι
φνείς οί χαρακτήρες τών έξυμνουμένων προσώπων καί απεικονίζεται κατά θαυμαστόν τρόπον 
ή θαυμαστή ευγένεια καί ή εΰσέδεια, ή διάπυρος πρός τήν έλευθερίαν αγάπη καί ή λατρεία 
πρός τάς καλλονάς τής θεσσαλικής φύσεως.

Επίσης διά τών δημοσιευμάτων της θά προσπαθήση νά κάμη γνωστά εις τό Θεσσαλικόν 
κοινόν, διά καταλλήλου έξιστορήσεως καί περιγραφής, τά αρχιτεκτονικά καί καλλιτεχνικά μνη
μεία τής Θεσσαλίας, τά τε αρχαία, τά τών μέσων χρόνων καί τά νεώτερα.

Καί διαγωνισμούς θά διοργανώση έν καιρώ καί δραδεΐα θά ίδρύση πρός συγγραφήν διηγη
μάτων καί ιστορημάτων άναφερομένων εις τάς γνήσιας θεσσαλικάς λαϊκάς παραδόσεις, βιο
γραφιών τών άνδρών θεσσαλών, οϊτινες έδρασαν μετ’ αύταπαρνήσεως καί αυτοθυσίας υπέρ τής 
ίερδς ήμών πίστεως καί πρός πραγμάτωσιν τού ’Εθνικού ιδεώδους καί οϊτινες διεκρίθησαν έν τώ 
επιστημονικά?, στρατιωτικώ καί πολιτικώ βίω τών νεωτέρων χρόνων.

Εκτός τών περιγραφών τών ήρωϊκών προσώπων θά λάθη πρόνοιαν νά δημοσιευθώσι καί 
αί σωζόμεναι σχετικαί προκηρύξεις τών αρχηγών πρός τούς συμπολεμιστάς των κατά τούς 
διαφόρους αγώνας αύτών, αί αποφάσεις τών δημογεροντιών, αί πατριωτικοί έν καιρώ κινδύνου 
ή έν γένει σπουδαίων ’Εθνικών γεγονότων επικλήσεις τού κλήρου καί τών προυχόντων τής 
Θεσσαλίας κλπ. πρός τούς εαυτών συμπολίτας.

Καί έκ τής λαϊκής τέχνης καί έκ τής λαϊκής μουσικής θά φροντίση νά περισυλλέξη καί 
περισώση παν ό,τι είναι άξιον λόγου καί δύναται νά διαφώτιση καί έρμηνεύση τήν θεσσα- 
λικήν ψυχήν.

Ή Εταιρεία θά έπιδιώξη νά έκδώση κατά τόν εορτασμόν τής έκατονταεηρίδος τής ανεξαρ
τησίας τής Πατρίδος μας, λεύκωμα μέ ιστορικά έγγραφα καί μονογραφίας άναφερομένας εις 
τήν συμδολήν τών θεσσαλών εις τόν απελευθερωτικόν άγώνα.

Ώς έκ τών άνωτέρω εκτεθειμένων συνάγεται, ό σκοπός τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας τών θεσσαλών είναι πολύ εύρύς, έπιστημονικός άμα καί έθνικός. Τό έργον είναι 
βεβαίως πολύ δυσχερές, τώρα μάλιστα κατά τά πρώτα βήματα τής Εταιρείας, δέν υπάρχει 
όμως καμμία αμφιβολία, δτι πάντες οί δυνάμενοι θεσσαλοί, οί κληρικοί καί οί διδάσκαλοι τής 
Θεσσαλίας, καταλλήλως κοιθοδηγούμενοι, θά περισυλλέξωσι, θά διασώσωσι καί θά έρμηνεύσωσι 
τούς περί ών ό λόγος πνευματικούς τής ιδιαιτέρας μας Πατρίδος θησαυρούς καί θά κατα- 
στώσιν οδτοι οί φιλότιμοι, ένθουσιώδεις καί ακαταπόνητοι έργάται, οί μέλλοντες νά φέρωσιν εις 
αίσιον πέρας τό έπ’ αίσίοις οίωνοΐς άρξάμενον δύσκολον μέν άλλά μέγα υπέρ τών συμφερόντων 
καί τής δόξης τής Θεσσαλίας έργον. Άθήναι 1929.

Η Ε ΙιΚΟΣ ΑΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ
Ό Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

Δημήτριος Κ. Τσοποτός Σωκράτης Κ. Βαμδακος
Γεώργιος Φιλάρετος, ’Αλέξανδρος Κασσαδέτης, Μιλτιάδης Δάλλας, Νικόλαος Καπετανάκης, 
Άχιλλεύς Τζάρτζανος, θωμάς Μαλαδέτας, Κωνστ. Παπαλεξάνδρου, Πολύμερος Μοσχοβίτης’ 
Γεώργιος Ροδόπουλος, Γεώργιος Ζούκης, ’Απόστολος Παπαοικονόμου, Γεώργιος Νούλης, Δη- 
μήτριος 'Ηρακλείδης, ’Ιωάννης Κοσμαδόπουλος, Δημήτριος Πολυμέρης, Κωνστ. Χατζηαργύρης,

’Αντώνιος Μανούσης, Ζήσιμος Λίβανός.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Έξ Άγιου Λαυρέντιου τοΰ Πηλίου. Έκ των ιδρυτών τής Εταιρείας, Γεν. 
Γραμμοιτεύς αύτής καί μέλος τής Κεντρικής καί ’Εκτελεστικής Επιτροπής 
τοΰ Εορτασμού τής Πεντηκονταετήρίδος καί δλων των τμημάτων τής Εται
ρείας. Συγγραφεύς ιστορικής πραγματείας περί τοΰ χωρίου «“Αγιος 
Λαυρέντιος» τοΰ Πηλίου. Διευθύνει τό Δελτίον τής Εταιρείας «θεσσα* 
λικά Χρονικά» καί είναι ό εισηγητής τής έκδόσεως τοΰ παρόντος τόμου.
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Λάρισα 29 Σεπτεμβρίου 1935: Μετά τήν τέλεσιν δοξολογίας 
έν τω Μητροπολιτικω Ναω Λαρίσης, "Αγιος ’Αχίλλειος, παρέ- 
λασις προ των Επισήμων καί τού λαού τού έξ’Αθηνών άφιχθέν- 
τος είς Λάρισαν διά τάςΈορτάς προτύπου Τάγματος Εύζώνων.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
Τρίκκαλα 1 ’Οκτωβρίου 1935 : Ό Στρατηγός Νικόλαος Κ. 
Σπυρόπουλος ώς εκπρόσωπος τής 'Ιστορικής καί Λαογραψι- 
κήςΈταιρείας των θεσσαλών καταθέτει δάφνινον στέφανον είς 
τό ήρωον του 5ου Πεζ. Συντάγματος προσψωνών καταλλήλως.

ι6 —
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Λάρισα 29 Σεπτεμβρίου 1935: Μετά τήν τέλεσιν δοξολογίας έν 
τώ Μητροπολιτικώ Ναώ τής Λαρίσης. Οί έπίσημοι μέ έπΐ κε
φαλής τον ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί 'Υπουργόν 
των Στρατιωτικών Γεώργιον Κονδύλην έξέρχονται τοΰ Ναοΰ.

ΑΠΟ Τ ΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
Τρίκκαλα 1 ’Οκτωβρίου 1935: Ό Δήμαρχος Τρικκαίων Θεοδό
σιος θεοδοσόπουλος, ώς πρώτος πολίτης τής πόλεως Τρικκά- 
λων, καταθέτει δάφνινον στέφανον έκ μέρους τοΰ Δήμου εις τό 
ήρώον τοΰ 5ου πεζικού Συντάγματος προσφωνών καταλλήλως.

ι6« —
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— ι6β —
ΒΟΛΟΣ : ΓΡΑΦΙΚΟ ΛΡΟΜΑΚΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΤΟΡΤΑΡΙΑ
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— ιόν —
ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΕΝΑΣ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
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ΛΑΡΙΣΑ : ΜΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΤΤΟΨΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΤΗΝΕΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

— ΐ6 δ —

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



if f 
%

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΤΡΙΚΚΑΛΑ ΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΤΟΛΕΩΣ

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



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΨΑΣ
"Ελλην παιδαγωγός. ’Αριστούχος διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου ’Αθηνών γενόμενος, συνε- 
πλήρωσε βραδύτερον, ώς υπότροφος του Ελ
ληνικού Κράτους, τάς φιλοσοφικός και παι
δαγωγικός σπουδάς του έν Γερμανία και Ελ
βετία. Έπανελθών έκεϊθεν εις την 'Ελλάδα, 
διωρίσθη τό πρώτον διευθυντής τοΰ Διδασκα
λείου Λαρίσης καί μετ’ όλίγον του Μαρασ- 
λείου Διδασκαλείου. Κατά τό 1917 έχρη,μά
τισε πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβου
λίου. ’Από του 1931 είναι πρόεδρος του Άνω- 
τάτου Γνωμοδοτικοΰ Έκπαιδευτ. Συμβουλίου.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
’ Εγεννήθη εις Άργοστόλιον καί έπεράτωσε 
τάς γυμνασιακός του σπουδάς εις τό γυμνά- 
σιον ’Αργοστολιού. Μετά τό πέρας τών πάνε 
πιστημιακών του σπουδών εις τήν Φιλοσοφι
κήν Σχολήν του Έθν. Πανεπιστημίου, προσε- 
λήφθη κατόπιν διαγωνισμού τώ 1910 εις τό 
'Υπουργ. -Παιδείας. Άνελθών δε μετ’ εύδόκι- 
μον σταδιοδρομίαν τάς διαφόρους βαθμίδας 
τής Ιεραρχίας, άπό ικανών ετών ήδη διευθύ
νει τήν Δημοτ.Έκπαίδευσιν. ’Επί 'έξάμηνον δέ 
άπεστάλη εις Ευρώπην πρός μελέτην τών έκεΐ 
κρατουντών συστημάτων. Συγγραφεύς κλπ.

ΚΩΣΤΗΣ I. ΜΤΤΑΣΤΙΑΣ
’Εγεννήθη εις Σύρον τώ 1901. Έσπούδασε 
νομικά εις τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον καί 
άπό του 1919 είσήλθεν εις τήν δημοσιογρα
φίαν. Έξέδωκε διάφορα περιοδικά καί συνέ
γραψε διάφορα διηγήματα καί θεατρικά έργα. 
Τώ 1930 διωρίσθη Γεν. Γραμματεύς του Βα
σιλικού θεάτρου καί ήδη είναι διευθυντής τών 
Γ ραμμάτων καί Καλών Τεχνών παρά τώ 
Ύπουργείω ’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευ
μάτων. Ένδιεφέρθη διά τό έργον τής Εται
ρείας καί ένίσχυσε τάς προσπάθειας τής 
'Εταιρείας διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών της.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΕΦΑΣ
’Εγεννήθη έν Άρτη. Έσπούδασε τά νομικά 
εις τό Πανεπιστήμιον. Διορισθείς ειτα εις τό 
Ύπουργεΐον Παιδείας άνήλθε τούς βαθμούς 
τής ιεραρχίας του προαχθείς εις Διευθυντήν. 
'Υπήρξεν ή νομοθετική ψυχή του 'Υπουρ
γείου, τήν όποιαν έσεβάσθησαν δλαι αί 
έπελθοΰσαι πολιτειακαί μεταβολαί διά τό 
μειλίχιον τοΰ χαρακτήρος, τήν μεγάλην του 
εύστροφίαν ,καί τήν γνώσιν δλων τών νημά
των τής ύπηρεσίας. ’Εξυπηρέτησε πάντοτε 
προθύμως τό έργον τής Εταιρείας. Άπέ- 
θάνεν έκ συγκοπής τής καρδίας τώ 1939.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ
'Υφυπουργός τοΰ 'Υπουργείου θρη
σκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας. 
’Εγεννήθη εις τά Φιλιατρά καί έσπού
δασε τά έγκύκλια γράμματα εις τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα. Σ πουδάσας 
εις τό ’Εθνικόν καί Καπτοδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον τά νομικά ήσκησε τό 
επάγγελμά τοΰ δικηγόρου εύδοκιμώ- 
τατα είς τά δικαστήρια Κυπαρισσίας. 
Νεώτατος δέ πολιτευθείς έξελέγη δίς

βουλευτής. Πρό έτους έκλήθη είς τήν 
Γεν. Διεύθυνσιν τοΰ Αυτονόμου Στα
φιδικού ’Οργανισμού. Έσχάτώς δέ 
άνετέθη -είς αυτόν ή διεύθυνσις τού 
'Υπουργείου θρησκευμάτων καί ’Εθνι
κής Παιδείας με τον βαθμόν Γενικού 
Γραμματέως.’Ήδη προΐσταται τοΰ αύ- 
τοΰ 'Υπουργείου ώς υφυπουργός, πλή
ρης δραστηριότητος καί διαθέσεως 
πρός άνόρθωσιν τής Έθν. Παιδείας.
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