
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ

Έκ Στενή μάχου της Θρά
κης. Σπουδάσας έν Γερμα
νία διετέλεαεν έφορος των 
αρχαιοτήτων, καθηγητ. τοΰ 
Πανεπιστημίου καί μέλος 
τής Άκαδημίας.Ένήργησεν 
άνασκαφάς έν Θεσσαλία.Ά 
πεβίωσε τώ 1934. ^Ητο έπί- 
τιμον μέλος τής Εταιρείας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΤΤΑΛΑΝΟΣ

Έγεννήθη έν Άθήναις τω 
1877. Καθηγητής τής θεο
λογίας έν τω Πανεπιστη- 
μίω. Τακτικόν μέλος τής 
’Ακαδημίας καί διευθυντής 
τού Όρφ. Χατζηκώνστα."Ε
γραψε διατριβάς άφορώ- 
σας τήν Θεσσαλίαν. Επί
τιμον μέλος τής Εταιρείας.

ΝΙΚΟΣ ΒΕΗΣ

Έκ Τριπόλεως. Καθηγητής 
τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών. Μεσαι
ωνοδίφης καί Βυζαντινολό- 
γος. Έπεχείρησε έν έτει 
1908-1909 παλαιογραφικάς 
καί τεχν. έρεύνας έν ταΐς 
Μοναΐς των Μετεώρων.Έπί- 
τιμον μέλος τής Εταιρείας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

Τήν 20ήν Δεκεμβρίου του έτους 1928 έπίλεκτα 
τέκνα τής Θεσσαλίας διαμένοντα έν Άθήναις, εμ
φορούμενα υπό εύγενών καί υψηλών αισθημάτων, 
άπεφάσισαν τήν Ιδρυσιν τής 'Ιστορικής καί Λαο- 
γραψικής Εταιρείας των θεσσαλών με σκοπόν 
τήν περισυλλογήν, διαφΰλαξιν, μελέτην καί δημο- 
σίευσιν των αρχαιολογικών, ιστορικών, λαογραφι- 
κών καί γλωσσικών κειμηλίων τής ιδιαιτέρας μας 
πατρίδος Θεσσαλίας.

Οί πρώτοι συγκεντρωθέντες κατά τήν ώς άνω 
ή μέραν ήσαν οι αείμνηστοι Γεώργιος Φιλάρετος, 
Νικόλαος Καπετανάκης καί ’Αλέξανδρος Κασσα- 
βέτης καί οΐ κ. κ. Μιλτιάδης Δάλλας, Δημήτριος 
Τσοποτός καί Σωκράτης Βαμβάκος.

Οί ώς άνω άποβλέποντες εις τήν πραγμάτωσιν 
τοΟ είρημένου πατριωτικού σκοπού άπεφάσισαν 
τήν ιδρυσιν «τής Ιστορικής καί Λαογραφικής 
'Εταιρείας τών θεσσαλών» καί πρός τούτο έκά- 
λεσαν καί δλα τά έν Άθήναις καί Πειραιεΐ έπίλε
κτα θεσσαλικά τέκνα. Ουτω συνεστήθη ή ώς άνω 
Εταιρεία έγκριθεΐσα παρά τού Πρωτοδικείου 
’Αθηνών διά τής ύπ’ άριθ. 3420/1929 άποφά- 
σεώς του.

Ή παρά τής Γενικής Συνελεύσεως έκλεγεΐσα 
είκοσαμελής έφορεία διά τήν πρώτην τριετίαν άπε- 
τελέσθη ώς εξής:

ΕΙΚΟΣΑΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ 

1929 — 1931

Τακτικά μέλη:

t Μητροπολίτης Λαρίσης — Πλαταμώνος κ. ’Αρσένιος 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Γερμανός 
Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών κ. Πολύκαρπος 
Μητροπολίτ. θεσσαλιώτ. καί Φαναριοφ. κ. Ιεζεκιήλ 

t Γεώργιος Φιλάρετος, Γερουσιαστής 
Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος 
Δημήτριος Τσοποτός, 'Ιστοριοδίφης 

f Νικόλαος Καπετανάκης, τέως Έκπ. Σύμβουλος 
Άχιλλεύς Τζάρτζανος, τέως Έκπ. Σύμβουλος 
Δημήτριος Πολυμέρης, Είσοδηματίας 

f Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής 
ί Αλέξανδρος Κασαβέτης, Βουλευτής 

Δημήτριος Ήρακλείδης, Βουλευτής 
Ζήσιμος Λίβανός, Αρεοπαγίτης 
Κωνσταντίνος Παπαλεξάνδρου, Δημοσιογράφος 
’Αντώνιος Μανούσης, Δικηγόρος 
Ιωάννης Κοσμαδόπουλος, Τραπεζίτης 
θωμάς Μαλαβέτας, Δημοσιογράφος 
Κωνσταντίνος Χατζηαργΰρης, Είσοδηματίας 
Πολΰμερος Μοσχοβίτης, Δημοσιογράφος

’Αναπληρωματικά μέλη:

’Απόστολος Άλεξανδρής, τέως Υπουργός 
f ’Απόστολος Παπαοικονόμου, Στρατηγός—Βουλευτής 

Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμ. τής Εταιρείας 
Γεώργιος Ζοΰκης, Καθηγητής 
Γεώργιος Νοΰλης, Τμημ. Έμπορ. Επιμελητηρίου

ΑΠΟΣΤ. ΑΡΒΑΝITΟΤΓΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου. 
Διετέλεαεν έφορος άρχαιο- 
τήτων έν Βόλω. Διωργάνω- 
σε τό έκεΐ Μουσεΐον καί έ
καμε άνασκαφάς εις πολλά 
μέρη τής Θεσσαλίας, άνα- 
καλόψας πολλούς άρχαιο- 
λογικούς θησαυρούς.Επίτι
μον Μέλος τής Εταιρείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Έκ Σπετσών. Καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου καί Δι
ευθυντής τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου. Ένήργησεν ά
νασκαφάς έν Θεσσαλία 
καί έδημοσίευσε πλείστας 
δσας μελέτας άφορώαας 
τήν Θεσσαλίαν. Επίτιμον 
μέλος τής Εταιρείας μας.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Έξ Έρμουπόλεως τής Σύ
ρου. Καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου έκ τών ιδρυτών 
καί Γεν. Γραμμοπεύς τής 
Εταιρείας Βυζαντ. Σπου
δών. Λόγω τοΰ ένδιαφέρον- 
τος, δπερ έδειξε διά τό έρ- 
γον τής Εταιρείας, άνεκη- 
ρύχθη έπίτιμον μέλος αυτής.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΙΑΣ

‘Εξ Άμπελάκίων της Λα- 
ρίσης. Έσπούδασε Ιατρός 
έν ’Αθήναις καί Ευρώπη 
είδικευθείς εις τά χειρουρ
γικά. ‘Η ‘Ιατρική Σχολή 
τοΰ Πανεπιστημίου έξέ- 
λεξεν αυτόν 'Υφηγητήν 
τής χειρουργικής. Έκ των 
μελών τής Εταιρείας.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΤΤΗΣ

Έγεννήθη έν Άθήναις, καί 
μετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας έγκατεστάθη εις 
Λάρισαν, ένθα καί έσπού
δασε τά έγκύκλια μαθή
ματα. Διέμεινεν έπ’ άρκε- 
τόν εις Ευρώπην. Τυγχά
νει είς έκ των καλλίτε
ρων ποιητών τής Ελλάδος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Διευθυντής τής’Εθνικής Βι
βλιοθήκης. Διαπρεπής δη
μοσιογράφος, ό κορυφαίος 
τών συγχρόνων Ελλήνων 
μυθιστο ριογ ράφω ν,συγγ ρα- 
φεύς τής πληρεστέρας ιστο
ρίας τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως. Είναι ’Επίτι
μον Μέλος τής Εταιρείας.

Δημήτριος Κουντούρης, Βουλευτής 
’Αλέξανδρος Άναστασιάδης, Πρόεδ. Έμπ. Έπιμελ. 
’Αθανάσιος Μουλούλης, Καθηγ. Άν. Γεωπ. Σχολής 
’Ιωάννης Παπαλέτσιος, Ύπάλ. Έθν. Τραπέζης 
Χαρίλαος Γκίκας, Δικηγόρος 

t’Αλκιβιάδης Νικολαΐδης, Δικηγόρος 
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Βιομήχανος 
Νικόλαος Χρυσοχοΐδης, Ύπολοχαγός έκκαθαρίσεως 
'Ιωάννης Κυρώζης, Βουλευτής 
’Απόστολος Ρίγγας, ’Εφοπλιστής

Ή είκοσαμελής έφορεία διώρισε τό πρώτον 
Διοικητικόν Συμβούλιον ώς κάτωθι:

Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

1929 — 1 93 1

Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος 
Δημήτριος Τσοποτός, Ιστοριοδίφης 

t ’Αλέξανδρος Κασαβέτης, Βουλευτής 
t Νικόλαος Καπετανάκης, τέως Έκπ. Σύμβουλος 

Άχιλλεύς Τζάρτζανος, τέως Έκπ. Σύμβουλος 
Γεώργιος Ζούκης, Καθηγητής 

t ’Αλέξανδρος Νικαρούσης, Λόγιος 
’Ιωάννης Κοσμαδόπουλος, Τραπεζίτης (Ταμίας) 
Σωκράτης Βαμβακος (Γεν. Γραμ. τής Εταιρείας)

Άναπληρω ματικά:

t Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής
Δημοσθένης Άνδρεάδης, τέως Έπιθ. Δημ. Σχολ. 
Ζήσιμος Λίβανός, ’Αρεοπαγίτης
’Αθανάσιος Μουλούλης, Καθηγ. Άνωτ. Γεωπ. Σχολής 
Δημήτριος Πολυμέρης, Είσοδηματίας 
Κωνσταντίνος Χατζηαργύρης, Είσοδηματίας 
’Ιωάννης Πάντος, ’Ιατρός

'(Αλέξανδρος Νικαρούσης, (άναπλ. Γεν. Γραμματέως)

Αί δέ Γενικαί Συνελεύσεις εξέλεξαν τά Διοι
κητικά Συμβούλια κατά τάς τρεις τριετίας ώς 
έξης :

Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1932 — 1934

Α' Μητροπολιτική περιφέρεια Λαρίσης-Πλαταμώνος:

t Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής
Δημοσθένης Άνδρεάδης, τέως Έπιθ. Δημ. Σχολ. 
Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος

Β' Μητροπολιτική περιφέρεια Δημητριάδος:

Δημήτριος Πολυμέρης, Είσοδηματίας 
Κωνστ. Παπαλεξάνδρου, Δημοσιογράφος 
Κωνσταντίνος Χατζηαργύρης, Είσοδημοιτίας 

’Αντώνιος Μανούσης, Δικηγόρος 
Δημ. Σισιλιδνος, Διπλωματικός υπάλληλος 

Άλέκος Ίωαννίδης, Πολιτευτής 
t Σέργιος Ήλιάδης, Τ. Τ. Τ. Διευθυντής

Γ' Μητροπολιτική περιφέρεια Τρίκκης καί Σταγών:

t Δημήτριος Ίατροΰ, Υποστράτηγος έ. ά.
Κ. Τζωρτζόπουλος, Διευθυντής Άγρότ. Τραπέζης 
Κ. Παπαμαντέλος, Συνταγματάρχης έ. ά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Έκ Λαρίσης. Μετά πολυε
τείς σπουδάς έν Γαλλία 
καί Γερμανία έπιστρέψας 
έν Έλλάδι έξελέγη τό έτος 
1934 υφηγητής τοΰ Ποινικού 
Δικαίου έν τφ Πανεπιστη- 
μίφ ’Αθηνών. Συγγραφεύς 
πλείστων πρωτοτύπων μελε
τών. Μέλος τής Εταιρείας.

ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έξ Άρτοτίνης τής Δωρί- 
δος, λόγιος, συγγραφεύς 
καί ταξινόμος τοΰ Λαογρα- 
φικοΰ ’Αρχείου.Συνεργάτης 
τοΰ Δελτ. θεσ. Χρον. Περιέ
γραψε τον Δήμον Άργιθέας 
είς τό βιβλ. του «Στά βου
νά τοΰ Κατσαντώνη». Επί
τιμον μέλος τής Εταιρείας.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν "Αργεί. Τμημ. 
Εθνικής Βιβλιοθήκης. 'Ως 
λογοτέχνης κοαέχει έξαιρε- 
τικήν θέσιν είς τά νεοελλη
νικά γράμματα, έγραψε 
πολλά άρθρα είς έφημερί- 
δας καί περιοδικά περί 
Θεσσαλίας. Είναι Επίτι
μον μέλος τής Εταιρείας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

Έκ Μεσολογγίου καταγό
μενος έγεννήθη έν Άθήναις. 
Ποιητής καί λόγιος έτιμή- 
θη διά τοΰ ’Αριστείου των 
γραμ. καί τεχνών. Τακτικόν 
μέλος τής ’Ακαδημίας.Εξύ
μνησε τάς καλλονάς τοΰ 
Πηλίου, δι’ δ άνεκηρόχθη έ- 
πίτιμ. μέλος τής Εταιρείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΣ

Έγεννήθη έν Άθήναις τώ 
1892,’Εξελθών τής Στ.Σχο
λής των Εΰελπίδων άνήλθεν 
είς τόν βαθμόν τοΰ ύπο- 
στρατήγου λαδών μέρος είς 
δλους τούς πολέμους. Ώς 
Επιτελάρχης Β' Σ. Στρ. 
συνέτεινε τα μέγιστα διά 
τήν έπιτυχίαν των έορτών.

Δ' Μητρ. περιφ. Θεσσαλιώτιδος-Φοεναριοφερσάλων:

t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά.
Κωνστ. Παπαδημητρίου, Γυμνασιάρχης 

Ιωάννης Ζαχαρός, Δικηγόρος

Τό Διοικητικόν Συμδούλιον κατά τήν Συνε
δρίαν τής 25ης Ιουνίου 1932 εξέλεξε Πρόεδρον 
τόν κ. Γεώργιον Ροδόπουλον, Βουλευτήν, 
καί διώρισε Ταμίαν τόν κ. Δημήτριον Κασ- 
σαδέτην καί Γενικόν Γραμματέα τόν κ. Σ ω- 
κράτηνΒαμδακον καί Οικονομικόν Επόπτην 
τόν Διοικητικόν Σύμβουλον κ. Δημήτριον ’Ιατρού, 
είτα δέ κατήρτισε τά τμήματα τής Εταιρείας ώς 
έξής:

Α' Συντακτική ’Επιτροπεία:

Δημήτριος Τσοποτός, Ιστοριοδίφης 
Άχιλλεΰς Τζάρτζανος, τέως Έκπαιδ. Σύμβουλος 

1' Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά.
+ Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής

Δημοσθένης Άνδρεάδης, τέως Έπιθ. Δημ. Σχολείων 
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Γυμνασιάρχης 
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
Κωνσταντίνος Παπαλεξάνδρου, Δημοσιογράφος 
Σωκράτης Βαμβακος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Β' Τμήμα Διαλέξεων:

t Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής 
Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος 
Περικλής Άλεξανδρής, Γερουσιαστής 
’Αλέξανδρος Βαμδέτσος, Βουλευτής 

t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 
Περικλής Χριστούλας, Βουλευτής 
Δημήτριος Σισιλιάνος, Διπλωματικός υπάλληλος

Γ' Τμήμα Διαδόσεως:

Γεώργιος Ψάρας, Υποστράτηγος έ. ά.
Ξενοφών Άλλαμανής, Συνταγματάρχης έ. ά. 

Ίάσων Δάλλας, Δικηγόρος 
Γεώργιος Σαμαρόπουλος, ’Εκδότης 
Βασίλειος .Παπαλεξανδρής, Έκπαιδ. λειτουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΤΤΙΚΗΣ

’Αθηναίος συγγραψεός καί 
δημοσιογράφος έκ τών άρι
στων, έκ τής Βυζαντινής 
οικογένειας Λαμπίκη - Κα- 
ρατζά. Έσποόδασε Νομικά 
καί Φιλολογίοιν. ’Έγραψε 
άξιολόγους διατριδάς περί 
Θεσσαλίας, δΓ δ άνεκηρΰ- 
χθη Επίτιμον μέλος μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΩΤΑΣ

Συνταγματάρχης τοΰ Ιπ
πικού. Ταξίαρχος τής έν 
Λαρίση I Ταξιαρχίας Ιππι
κού, έκ τών συντελεσάντων 
διά τήν έπιτυχίαν τών έν 
Λαρίση καί Βελεστίνω Έ
ορτών τής Πεντηκονταετη- 
ρίδος διά τής διοργανώσε- 
ως τών ιππικών έπιδείξεων.

ΧΑΡΙΛ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Νομάρχης τοΰ Νομοΰ Λαρί- 
σης. Ένδιεφέρθη τά μέγι
στα διά τό ίεργον τής Εται
ρείας, είς ήν παρέσχε πολυ
τίμους υπηρεσίας, καθώς 
καί εις τήν διοργάνωσιν τών 
Έορτών τής 50ετηρίδος, 
δι’ δ καί άνεκηρόχθη έπίτι- 
μον μέλος τής Εταιρείας.

Δ' ’Επιτροπή ’Εράνων:

Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος 
+ Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 

Δημήτριος Πολυμέρης, Είσοδηματίας 
Βάγγος Γκλαδάνης, Πολιτευτής 
’Απόστολος Ρίγγας, Εφοπλιστής 
Κωνσταντίνος Χατζηαργύρης, Είσοδηματίας

Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1935 — 1937

Α' Μητροπολιτική περιφέρεια Λαρίσης-Πλαταμώνος: 

Έπαρχίαι Λοζρίσης — Τυρνάδου

Γεώργιος Ψάρρας, Υποστράτηγος έ. ά.
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 

t Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής 
Βασίλειος Μουλοόλης, Είσοδηματίας

ΧΡΥΣΟΣΤ. ΤΤΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ

Έκ Βλάτσης τής Μακεδονί
ας. Ύπηρέτησεν ώς διοικη
τικός όπάλ. έν Μακεδονία. 
Διορισθείς Νομάρχης τοΰ 
Νομοΰ Τρικκάλων(1932)έν- 
διεφέρθη διά τό έργον τής 
Εταιρείας παρασχών πο
λυτίμους υπηρεσίας. Επίτι
μον μέλος τής Εταιρείας.
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ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΤΤΟΛΥΧΡΟΝ'ΑΔΗΣ

Νομάρχης Λαρίσης. Τό με
γάλο ένδιαφέρον πού έπέ- 
δειξε διά τά θεασαλικά 
ζητήματα κατέστησε τού
τον άξιαγάπητον παρά τω 
Νομφ. Ένδιεφέρθη πολύ 
διά τό έργον της Εται
ρείας, δι’ δ καί άνεκηρύ- 
χθη ’Επίτιμον Μέλος αυτής.

ΣΤ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ

Διευθυντής τής Νομαρχίας 
τού Νομού Λαρίσης. ’Ανήρ 
μέ μεγάλα προσόντα δι’ ήν 
θέσιν κατέχει.Ένδιαφέρεται 
τόσον διά την πρόοδον τού 
Νομού καί διά τά συμφέ
ροντα των νέων συμπολι
τών του. Ένδιαφέρεται καί 
διά τό έργον τήςΈταιρείας.

ΒΑΣ. ΤΣΟΜΛΕΞΟΓΛΟΥ

Έκ Σμύρνης, σπουδάσας 
Μηχανολογίαν καί ’Ηλεκ
τρολογίαν εις τό Μετσόδι- 
ον Πολυτεχνεΐον. Διευθυν
τής Έκμεταλλεΰσεως Σιδ. 
Θεσσαλίας έν Βόλω. Κατά 
τάς έορτάς παρέσχε πολυ
τίμους υπηρεσίας. ’Επίτι
μον μέλος τής Εταιρείας.

Β’ Μητροπολιτική περιφέρεια Δημητριάδος:

’Επαρχίαι Άγιας — 'Αλμυρού — Βόλου

Ίάσων Δάλλας, Δικηγόρος 
Δημήτριος 'Ηρακλείδης, Πολιτευτής 
Δημήτριος Άργυρόπουλος, Τμημ. Άγροτ. Τραπέζης 
Τάκης Παπαοικονόμου, Ύπάλλ. Τραπ. Ελλάδος 
Τζών Γκλαδάνης, Βιομήχανος 
’Αναστάσιος Χρυσοχοϋ, Είσοδηματίας

Γ' Μητροπολιτική περιφέρεια Τρίκκης καί Σταγών:

Έπαρχίαι Τρικκάλων— Καλαμπάκας

’Αλέξανδρος Βαμδέτσος, Βουλευτής 
Νικόλαος Γαρδικιώτης, Πολιτευτής 
Κωνστ. Τζωρτζόπουλος, Δ)τής ’Αγροτικής Τραπέζης 
Γεώργιος Ζούκης, Καθηγητής

Δ' Μητρ. περιφ. Θεσσαλιώτιδος-Φαναριοφερσάλων: 

Έπαρχίαι Καρδίταης — Φαρσάλων

f Σπΰρός Ταλιαδοΰρος, Υπουργός Δικαιοσύνης 
Περικλής ’Αλεξανδρής, ’Αντιπρόεδρος Γερουσίας 

t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 
Κωνστοιντΐνος Παπαδη μητριού, Γυμνασιάρχης 
Μιχαήλ Δασκαλόπουλος, Δικηγόρος

Ε' Μητροπολιτική περιφέρεια Έλασσώνος:

* Επαρχία Έλασσώνος

Τιμολέων Γεωργιάδης, Βουλευτής 
Δημήτριος Χατζηκακίδης, Δημοδιδάσκαλος

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων κατά την Συ
νεδρίαν τής 15ης Μαρτίου 1935 έκλήρωσε Πρόε
δρον διά την δλην τριετίαν τον κ. Γεώργιον Ροδό- 
πουλον πολιτευτήν καί διώρισε Γενικόν Γραμμα
τέα καί Ταμίαν τον κ. Σωκράτην Βαμδακον καί 
Οικονομικόν Επόπτην τον Διοικητικόν Σύμβουλον 
κ. Γεώργιον Ζούκην. Ειτα κατήρτισε τά τμήματα 
καί τάς Έπιτροπάς τής Εταιρείας ώς εξής:

Α' Συντακτική ’Επιτροπεία:

’Αχιλλεύς Τζαρτζάνος, τέως Έκπαιδ. Σύμβουλος 
t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 

Κωνσταντίνος Παπαδη μητριού, Γυμνασιάρχης 
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
Γεώργιος Ζούκης, Καθηγητής 
θωμάς Μαλαδέτας, Δημοσιογράφος 
Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Β' Τμήμα Διαλέξεων:

+ Γεώργιος Ροδόπουλος, Βουλευτής 
t Σπβρος Ταλιαδοΰρος, Υπουργός Δικαιοσύνης 

Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος 
f Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 
’Αλέξανδρος Βαμδέτσος, Βουλευτής 
Περικλής ’Αλεξανδρής, Γερουσιαστής 
Σωκράτης Βαμδάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Γ' Τμήμα Διαδόσεως:

Νικόλαος Γαρδικιώτης, Πολιτευτής 
Γεώργιος Ψάρρας, Υποστράτηγος έ. ά.
’Αδαμάντιος Νικολαΐδης, Βουλευτής 
Νικόλαος ’Έξαρχος, Βουλευτής 
Γεώργιος Ίατρίδης, Συν)χης ’Αεροπορίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ

Νομάρχης τού Νομού Τρικ- 
κάλων. ’Αφ’ ής άνέλαδε τά 
καθήκοντα τού Νομάρχου 
ένδιαφέρεται τά μέγιστα 
διά τήν πρόοδον καί τά 
συμφέροντα τού Νομού, κα
θώς καί διά τό έργον τής 
Εταιρείας, δι’ δ καί άνε- 
κηρύχθη ’Επίτιμον Μέλος.

ΙΩΑΝ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Έξ Όρθουνίου των Χανιών. 
’Ανώτερος Διοικητικός Υ
πάλληλος ϋπηρετήσας πα
ρά τή Νομαρχία Τρικκά- 
λων ώς Διευθυντής Α' τά- 
ξεως. Προσέφερε τή Εται
ρεία πολυτίμους υπηρεσίας 
εις τό έργον της. ’Επίτι
μον μέλος τής Εταιρείας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Έκ Καστρακίου τής Καλα
μπάκας. Γραμματεύς τού 
Διοικ. Συμδ. των Σιδηρο
δρόμων Θεσσαλίας. Συνέ- 
τεινε τά μέγιστα, ώς μέλος 
τού τμήμ. διαδόσεως διά 
τήν έπιτυχίαν των έορτών 
διοργανώσας έκδρομικάς 
άποστολάς εις Θεσσαλίαν.
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Κ. ΤΤΑΤΤΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Έξ Άργαλαστής τοϋ Πη- 
λίου. Δημοσιογράφος καί 
καθηγητής τήςΔημοσιογρα- 
φίας. Μετέφρασε πλεΐστα 
έργα φιλοσοφικά κλπ. Άπό 
τοϋ 1934 Γεν. Γραμμ. τοϋ 
Δήμου ’Αθηναίων Διετέλεσε 
μέλος τής ’Εφορείας καί 
τοϋ Β' Δ.Σ. τής Εταιρείας.

Κ. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣΙ

Έκ Βόλου. Σπουδάσας Νο
μικά εις τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον μετέβη είτα 
εις τήν 'Ελβετίαν καί τήν 
Γαλλίαν, ένθα έτελειοποιή- 
θη. Διετέλεσε καί μέλος 
τής ’Εφορείας καί των Α' 
καί Β' Διοικητικών Συμ
βουλίων τής'Εταιρείας μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΩΖΗΣ

Έγεννήθη έν Λαμία. Σπου
δάσας τά Νομικά, δικη- 
γορεΐ έν Άθήναις καί πο
λιτεύεται έν Φαρσάλοις 
έκλεγείς Βουλευτής τής 
έπαρχίας. Διετέλεσε μέλος 
τής Μεγ. Επιτροπής τοϋ 
Εορτασμού καί είναι μέ
λος τοϋ Δ' Διοικητ. Συμδ.

Ξενοφών Άλλαρανής, Συνταγματάρχης έ. ά.
Άλέκος Ίωαννίδης, Πολιτευτής 
Δημήτριος Άργυρόπουλος, Τμημ. Άγροτ. Τραπέζης 
Τάκης Παπαοικονόμου, Ύπάλ. Τραπέζης Ελλάδος 
Ίάσων Δάλλας, Δικηγόρος 
’Αναστάσιος Χρυσοχοϋ, Είσοδηματίας 
Χρ. Άγορόπουλος, Ιατρός τμημ. Ύπουργ. Υγιεινής 
Δημήτριος Κασσαδέτης, Λογιστής 
Γεώργιος Σαμαρόπουλος, ’Εκδότης 
Σωκράτης Βαμβακος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Δ' ’Επιτροπή ’Εράνων:

t Σπΰρος Ταλιαδοϋρος, Υπουργός Δικαιοσύνης 
t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά.

Τζών Γκλαβάνης, Βιομήχανος
Κωνστ. Τζωρτζόπουλος, Δ)τής ’Αγροτικής Τραπέζης 
Σωκράτης Βαμβακος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1938 — 1940

Α' Μητροπολιτική περιφέρεια Λαρίσης-Πλαταμώνος:
Έπαρχίαι Λαρίσης Τυρνάδου

Γεώργιος Ψάρρας, Υποστράτηγος έ. ά.
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
Βασίλειος Μουλούλης, Είσοδηματίας 
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, τ. Ύφυπ. Στρατιωτικών

Β' Μητροπολιτική περιφέρεια Δημητριάόος :
ΈπαρχΙαι Άγιας Αλμυρού — Βόλου 

Ίάσων Δάλλας, Δικηγόρος
Άλ. Άναστασιάδης, Γ. Γρ. Έν. Έμπ. Έπιμ. Ελλάδος 
Νικόλαος Παπαοικονόμου, Ύπάλ. Τραπ. Ελλάδος 
Δημήτριος Άργυρόπουλος,. Διευθ. Άγρ. Τραπέζης 
Αναστάσιος Χρυσοχοϋ, Είσοδηματίας 
Τζών Γκλαβάνης, Βιομήχοινος

Γ' Μητροπολιτική περιφέρεια Τρίκκης καί Σταγών:
Έπαρχίαι Τρικκάλων— Καλαμπάκας

Αλέξανδρος Βαμβέτσος, τ. Βουλευτής 
Νικόλαος 'Έξαρχος, τ. Βουλευτής 
Κωνσταντ. Τζωρτζόπουλος, Διευθ. Άγρ. Τραπέζης 
Γεώργιος Ζούκης, Καθηγητής

Δ' Μητρ. περιφ. Θεσσαλιώτιδος-Φαναριοφερσάλων:
Έπαρχίαι Καρδίτσης — Φαρσάλων

Περικλής Άλεξανδρής, τ. αντιπρόεδρος Γερουσίας 
Κωνσταντίνος Παπαδη μητριού, Γυμνασιάρχης 
Μιχαήλ Δασκαλόπουλος, Δικηγόρος 
’Ιωάννης Κυρώζης, τ. Βουλευτής

Ε' Μητροπολιτική περιφέρεια Έλασσώνος: 
Επαρχία Έλασσώνος

Αναστάσιος Τσιούφης, Γυμνασιάρχης 
Δημήτριος Χατζηκακίδης, Δημοδιδάσκαλος

Τό νέον Διοικητικόν Συμβοΰλιον έκλήρωσε 
Πρόεδρον τόν κ. Περικλήν Άλεξανδρήν τέως Αν
τιπρόεδρον Γερουσίας καί διώρισε Γενικόν Γραμ
ματέα καί Ταμίαν τόν κ. Σωκράτην Βαμβάκον καί 
Οικονομικόν Επόπτην τόν Διοικητικόν Σύμβουλον 
κ. Ίάσονα Δ άλλα ν.

ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ

Έκ Λαρίσης. Έπί 12ετίαν 
άσκεΐ έν Άθήναις τό δημο
σιογραφικόν έπάγγελμα. 
Μεταξύ τού δημοσιογραφι
κού κόσμου τής χώρας κα
τέχει έπίζηλον θέσιν. Διετέ- 
λεσεν "Εφορος τής Έταιρ. 
καί μέλος τής Συντακτι
κής Έπιτρ. τοϋ Δελτίου.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Έκ Καρδίτσης. Σπουδάσας 
Νομικά, έξασκεΐ τό έπάγ
γελμα τοϋ Δικηγόρου έν 
Άθήναις. ^Ητο έκ τών ιδρυ
τών καί Γενικός Γραμμα- 
τεύς τοϋ Συλλόγου «Κοινόν 
θεσσαλών» έν Άθήναις 
(1910) .Διετέλεσε μέλος τής 
Εφορείας τής Εταιρείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΗΣ

Έκ Καρδίτσης, γεννηθείς 
τώ 1897, έσπούδασε τά Νο
μικά έν Άθήναις, συντά
κτης Αθηναϊκών Εφημε
ρίδων καί Τμηματάρχης 
τοϋ Εμπορικού καί Βιομη
χανικού ’Επιμελητηρίου Α
θηνών. Διετέλεσε μέλος τής 
Εφορείας τής Εταιρείας.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΑΡΟΥΣΗΣ

Έκ Βόλου, φιλόλογος και 
Ιστοριοδίφης άριστος, συγ- 
γράψας πλείστας οσας Ι
στορικός μονογραφίας περί 
Ρήγα, Πηλίου κλπ. Διετέ- 
λεσε μέλος τοϋ Α' Διοικη
τικού Συμβουλίου της Ε
ταιρείας καί συνεργάτης 
«θεσσαλικών Χρονικών».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ

Έκ Τσαγγαράδος τοΰ Πη
λίου, διπλωματικός υπάλ
ληλος τοΰ Υπουργείου των 
’Εξωτερικών Πρόξενος της 
Ελλάδος έν ’Αμερική. Συγ- 
γραφεύς Ιστορικών μελε
τών. Διετέλεσε καί μέλος 
τοϋ Β' Διοικητικού Συμ
βουλίου της Εταιρείας μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Έκ Καστανιάς’ Ιτάμου-Καρ- 
δίτοης. Σπουδάσας Νομι
κά έξήσκησε τό έπάγγελμα 
τοΰ δικηγόρου έν Άθήναις 
μέχρι τοΰ 1934, όπότε διω- 
ρίσθη ΕΙρηνοδίκης είς Κα- 
στρί της Κυνουρίας. Διετέ- 
λεσε μέλος τοΰ Β' Διοικ. 
Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΕΙτα κατήρτισε τά Τμήματα καί τάς Έπιτροπάς 
ώς έξης:

Α' Συντακτική Επιτροπεία:

Άχιλλεΰς Τζάρτζανος, τ. Έκπαιδ. Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Παπαδημητριού, Γυμνασιάρχης 
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
Γεώργιος Ζοόκης, Καθηγητής
Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Β' Τμήμα Διαλέξεων:

’Αλέξανδρος Βαμβέτσος, τ. Βουλευτής 
Μιλτιάδης Δάλλας, τ. Βουλευτής 
Περικλής Άλεξανδρής τ. αντιπρόεδρος Γερουσίας 
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Γ' Τμήμα Διαδόσεως:

Γεώργιος Ψάρρας, Υποστράτηγος έ. ά.
Νικόλαος Παπαοικονόμου, Ύπάλλ. Τραπ. Ελλάδος 

Ίάσων Δάλλας, Δικηγόρος 
Γεώργιος Ίατρίδης, Συνταγματάρχης έ. ά. 
Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

’Επιτροπή ’Εράνων:

’Αλέξανδρος Βαμβέτσος, τ. Βουλευτής 
Τζών Γκλαβανής, Βιομήχανος
Κωνσταντ. Τζωρτζόπουλος, Διευθ. Άγρ. Τραπέζης
Μιχαήλ Δασκαλόπουλος, Δικηγόρος
Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Ή Ε’ικοσαμελής εφορεία καί τά έκάστοτε Διοι
κητικά Συμβούλια δΓ έγκυκλίου των έζήτησαν τήν 
τε ηθικήν καί τήν υλικήν ένίσχυσιν των άπανταχοΰ 
θεσσαλών καί άλλων προς πραγμάτωσιν των σκο
πών τής Εταιρείας.

Ουτω διά τής προθύμου συμβολής διαφόρων 
’Εθνικών ιδρυμάτων καί έπιλέκτων θεσσαλών ή 
Εταιρεία κατώρθωσεν έν πολλοΐς νά πραγματο- 
ποιήση τήν αποστολήν της διά τής συγκεντρώ- 
σεως άρκετοΰ ίστορικοΰ, λαογραφικοΰ, αρχαιολο
γικού καί γλωσσικού ϋλικοΰ, τό όποιον ήρχισεν 
έκδιδόμενον είς τά δελτία τής Εταιρείας «θεσσα- 
λικά Χρονικά», ών έξεδόθησαν μέχρι σήμερον 
πέντε πολυτελείς τόμοι, εις τούς όποιους συνειρ- 
γάσθησαν οι κάτωθι:

Συνεργάται «θεσσαλικων Χρονικών» :

t Μητροπολίτης Δημητριάδος, κ. Γερμανός 
t Μητροπολίτης θεσσαλιώτιδος, κ. ’Ιεζεκιήλ 

Δημήτριος Τσοποτός, 'Ιστοριοδίφης 
Μιλτιάδης Δάλλας, Δικηγόρος 
Βίκτωρ Δούσμανης, ’Αντιστράτηγος έ ά. 

t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 
Άχιλλεΰς Τζάρτζανος, τέως Έκπαιδ. Σύμβουλος 
Νικόλαος Γιαννόπουλος, ’Αρχαιολόγος 
Κωνστοιντΐνος Παπαδημητρίου, Γυμνασιάρχης 
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
’Ιωάννης Άνδρεόπουλος, Γυμνασιάρχης 
’Αναστάσιος Τσιούφης, Γυμνασιάρχης 
Γιάννης Κορδάτος, Ιστοριοδίφης 
Δημήτριος Λουκόπουλος, Λαογράφος 
Δημήτριος Ααμπίκης, Δημοσιογράφος

ΔΗΜΟΣΘ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Έκ Τυρνάβου, τέως Επι
θεωρητής Δημοτικών Σχο
λείων, συγγραφεύς πλεί- 
στων διδακτικών βιβλίων. 
Διετέλεσε μέλος τών Α' 
και Β' Διοικητικ. Συμβου
λίων τής Εταιρείας καί 
τής Συντακτικής Επιτρο
πής τών «θεσ. Χρονικών».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ

Έκ Βόλου, υιός τοΰ δολο- 
φονηθέντος ύπό τών Τούρ
κων Μανοόση. Έσπούδασε 
τά Νομικά καί έξασκεΐ τό 
έπάγγελμα τοΰ Δικηγόρου 
έν Άθήναις έπιτυχώς. Διε- 
τέλεσε μέλος τής Εφορεί
ας καί τοΰ Β' Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Εταιρείας.

*ΗΕΚ. ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Έκ Νεράιδας τών Τρικκά- 
λων. Καταταγείς είς τόν 
Στρατόν έλαβε μέρος είς 
δλους τούς πολέμους τραυ- 
ματισθείς δίς. ’Έτυχε πλεί- 
στων παρασήμων. Άπε- 
στρατεόθη Ταγματάρχης. 
Διετέλεσε μέλος τοΰ Β' Δι- 
οικ. Συμβ. τής Εταιρείας.
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ΤΖΩΝ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Έκ Βόλου, υΙός του Αειμνή
στου Δημάρχου Κων. Γκλα
βανή. Διευθύνει τά βιομη
χανικά έργοστάσια «Γκλα- 
βάνης—Καζάζης». Διετέλε- 
σε μέλος τής Μεγ.έπιτροπής 
τοΰ έορτασμοΰ της 50ετηρί- 
δος καί είναι μέλος τοΰ Γ' 
καί Δ'Δ. Σ. της Εταιρείας.

ΔΗΜ. ΑΡΓΥPOTTOΥΛΟΣ

Έξ Άλμυροΰ τής Θεσσα
λίας. Μετά τάς έν Άθήναις 
σπουδάς του μετέδη εις Μό- 
ναχον καί έσπούδασε πολι
τικά καί οικονομικά. Διετέ- 
λεσε Νομάρχης Άργολιδο- 
κορινθίας(1932) .Νΰν Διευθ. 
τής έν Πάτραις Α.Τ.Ε.Μέλος 
Γ' καί Δ' Σ. τής Εταιρείας.

Τ. ΤΤΑΤΤΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έξ Άλμυροΰ τής Θεσσα
λίας, υιός τοΰ Αειμνήστου 
στρατηγοΰ Άποστ. Παπα- 
οικονόμου, υπάλληλος τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.Δι- 
ετέλεσε μέλος τής Μεγ. 
Έπιτρ. τοΰ έορτασμοΰ καί 
ήτο μέλος τοΰ Γ' Διοικ. 
Συμβουλίου τής Εταιρείας.

Γ Αριστείδης Παπαχατζόπουλος, Δημοδιδάσκαλος 
Ρήγας Καμηλάρης, Καθηγητής 
Μυρτώ Ρήγα Καμηλάρη, Καθηγήτρια 
Εϋλόγιος Κουρίλας, Μητροπ. Κορυτσδς 
Φάνης Μιχοώόπουλος, Ιστοριοδίφης 

t Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Ιατρός 
’Ιωάννης Παπασωτηρίου, Καθηγητής 
"Έλλη Πολίτου, Δημοσιογράφος 
’Απόστολος Κων-σταντινίδης, Ιστοριοδίφης 

t Γεώργιος Ροδόπουλος, Πρόεδρος τής Εταιρείας 
Γεώργιος Δημητρούλας, Δικηγόρος 

t ’Αλέξανδρος Κασσαβέτης, Βουλευτής
Δημήτριος Άργυρόπουλος Δ)τής Άγροτ. Τραπέζης 
Δημοσθένης Άνδρεάδης τέως Έπιθ. Δημ. Σχολ. 
θωμάς Μαλαβέτας, Δημοσιογράφος 
Ευάγγελος Φωτιάδης, Βιβλιφ. Έθν. Βιβλιοθήκης 
’Αλέξανδρος Χατζήγάκης, Δικηγόρος 
Στέφανος Παπαδημητριού, θεολόγος 
Σπΰρος Ζήσης
Σωκράτης Βαμβάκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Όμοίως διά σειράς διαλέξεων επέτυχε τήν συ- 
χνοτέραν επαφήν δλων των έν Άθήναις καί Πει- 
ραιεί θεσσαλών καί τήν διάδοσιν των σχετικών 
με τήν θεσσαλικήν πατρίδα γνώσεων διά τής έκ- 
δόσεως εις τεύχη των διαλέξεων.

Έκτος των ανωτέρω ή Εταιρεία έλαβε μέρος 
εις τόν Εορτασμόν τής Εκατονταετηρίδας διά 
τής έκδόσεως τοΰ Α' τόμου τοΰ Δελτίου της «θεσ- 
σαλικά Χρονικά», έν ώ έδημοσιεύθησαν πραγμα- 
τεϊαι άναφερόμεναι άποκλειστικώς εις τούς απε
λευθερωτικούς αγώνας.

Έν Λαρίση κατά τάς Έορτάς τής Έκατονταε
τηρίδος συμμετέσχεν ή Εταιρεία διά τών κ. κ. Δη- 
μητρίου Ήρακλείδη, Βουλευτοΰ, καταθέσαντος 
στέφανον έκ μέρους τής Εταιρείας καί Ίωάννου 
Παπαγιαννοπούλου, Γυμνασιάρχου, καταθέσαντος 
στέφανον εις τήν προτομήν τοΰ μεγάλου θεσσαλοΰ 
Κούμα, έκφωνήσαντος δέ καί τόν πανηγυρικόν.

Όμοίως εις τάς έορτάς τοΰ Βελεστίνου άντε- 
προσωπεύθη ή Εταιρεία διά τοΰ τότε Βουλευτοΰ 
κ. Δημ. Κουντούρη, καταθέσαντος έκ μέρους τής 
Εταιρείας στέφανον εις τήν προτομήν τοΰ Ρήγα.

Κατά δέ τάς Έορτάς Άμπελακίων παρακλη
θείς μετέβη ώς έκπρόσωπος τής Εταιρείας ό ’Αν
τιστράτηγος κ. Νικόλαος Σπυρόπουλος, μέλος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Τήν 30ήν ’Ιουνίου 1933 ή Εταιρεία έπ’ευκαι
ρία τής συμπληρώσεως πενταετίας άπό τής ίδρύ- 
σεώς της έτέλεσε μνημόσυνον έν τώ Ίερώ Ναώ 
Άγιου Γεωργίου Καρύτση ύπέρ τών άγωνισθέν- 
των καί θυσιασθέντων ύπέρ τής έλευθερίας τής 
Θεσσαλίας Αγωνιστών, κατέθεσε δέ καί δάφνινον 
στέφανον εις τόν ’Άγνωστον Στρατιώτην άποτί- 
οασα έκ μέρους τών θεσσαλών τόν δφειλόμενον 
φόρον ευγνωμοσύνης.

Ή ωραία αυτή εορτή έσυνεχίσθη καί τό από
γευμα τής Ιδίας ή μέρας έν τή αιθούση τής Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, ένθα ό κ. Γεώργιος Ρο
δόπουλος δΓ όλίγων έξιστόρησε τά τής ίδρύσεως 
καί τής δράσεως τής Εταιρείας κατά τό διαρρεΰ- 
σαν πενταετές διάστημα. Μετά δέ τήν άγόρευσιν 
τοΰ κ. Γεωργίου Ροδοπούλου ώμίλησεν ό Γυμνα
σιάρχης Καλλιθέας κ. ’Ιωάννης Παπαγιαννόπου-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ

Έκ Τρικκάλων, έσπούδασε 
Νομικά καί έξήσκησε τό έ- 
πάγγελμα τοΰ δικηγόρου έν 
Τρικκάλοις. Έξελέγη πλει- 
στάκις Βουλευτής. ’Ηγωνί- 
σθη είς τήν πρώτην γραμ
μήν ύπέρ τών άγροτών. Μέ
λος τοΰ Γ' Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Εταιρείας.

ΣΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Έκ Σούρπης τής Επαρ
χίας Άλμυροΰ. Σπουδάσας 
έν τώ 'Πιχνεπιστημίφ έξήλ- 
θεν όδοντίατρος, ήκολού- 
θησε δέ καί τόν κλάδον 
τών Τ. Τ. Τ. ώς διευθυντής. 
Διετέλεσε μέλος τοΰ Β' 
Διοικ. Συμβ. τήςΈταιρείας. 
Άπεβίωσε τό έτος 1937.

Λ

η
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΤΑΤΤΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υιός τοΰ Αειμνήστου Στρα
τηγοΰ Άπ. Παπαοικονόμου. 
Μετά τάς σπουδάς του 
είσηλθεν είς τόν τραπεζι
τικόν κλάδον, ένθα κατέχει 
έξέχουσαν θέσιν. Μέλος 
τοΰ Δ'Διοικητικού Συμβου
λίου τής Εταιρείας καί 
διαφόρων τμημάτων αυτής.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Έκ Τρικκάλων.Σπουδάσας 
τά Νομικά έν τω Πανεπι- 
στημίω ’Αθηνών κα'ι έν Γαλ
λία, δικηγόρε! έν Άθήναις 
έπιτυχώς.Έξελέγη Βουλευ
τής τοΰ Νομοΰ Τρικκάλων. 
Μέλος τοΰ Δ' Διοικητικοϋ 
Συμβουλίου καί διαφόρων 
τμημάτων τής Εταιρείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ

Έκ Τρικκάλων.Έσπούδασε 
νομικά καί διωρίσθη συμβο
λαιογράφος. Κατέχει καλ- 
λίστην κοινωνικήν θέσιν έν 
Τρικκάλοις. ’Αντιπρόεδρος 
τοΟ έν Τρικκάλοις τμήμα
τος τής Εταιρείας παρα- 
σχών πλείστας υπηρεσίας 
εις τό έργον τήςΈταιρείας.

ΑΔΑΜ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Έκ Λαρίσης, δημοσιογρά
φος καί δικηγόρος, έκδίδει 
έν Λαρίση τήν Εφημερί
δα «Κήρυξ». Έζελέγη δίς 
βουλευτής Λαρίσης, ήγωνί- 
σθη διά τήν άποκατάστα- 
σιν των άγροτών Θεσσα
λίας. Μέλος τοΰ τμήματος 
διαδόσεως τής Εταιρείας.

λος περί των ηρώων θεσσαλών καί έν γένει περί 
των μόχθων καί θυσιών των θεσσαλών, όπως απο
κτήσουν τήν έλευθερίαν των.

Έκ τοΰ λόγου τοΰ κ. Παπαγιαννοπούλου έθεω- 
ρήθη σκόπιμον νά περιληφθοΰν ενταύθα τά κυριώ- 
τερα σημεία έχοντα ώς έξης:
« ...........................................................................

"Ας έξετάσωμεν λοιπόν τά πράγματα. Προσ- 
έφερεν ή Θεσσαλία άφθονα καί εκλεκτά θύματα 
εις τόν βωμόν τής ελευθερίας ; Συνετέλεσε μέ 
όσας είχε δυνάμεις εις τήν άπόκτησίν της; ’Έχει 
ήρωας αφανείς ή ενδόξους, πολλούς ή όλίγους, 
τούς όποιους δικαίως νά τιμώμεν σήμερα καί διά 
τούς όποιους εύλογα νά ύπερηφανευώμεθα; Προ
καταβολικούς καί άδιστάκτως ήμποροΰμεν ν’ άπαν- 
τήσωμεν καταφατικά εις τά ερωτήματα ταΰτα.

Καί ιδού! Έν <5 ακόμη οί Τούρκοι δέν είχαν 
οριστικά εξασφαλίσει τήν κατάκτησίν των, στά 
1495 οί "Ελληνες συνεννοούνται μέ τόν βασιλέα 
τής Γαλλίας Κάρολον τόν Η', γιά νά έξεγερθοΰν 
κατά τοΰ δυνάστου των, καί πέντε χιλιάδες θεσ- 
σαλοί καί Ήπειρώται καταλαμβάνουν τήν Σκό
δραν καί άλλα επίκαιρα σημεία, περιμένοντες τόν 
Κάρολον ν’ άποβιβασθή εις τόν Αυλώνα καί άπ’ 
έκεΐ νά βαδίσουν μαζί κατά τής Κωνσταντινουπό
λεως. ΚΓ επειδή εκείνος περιπλακείς εις αγώνας 
πρός διαφόρους δυνάστας τής Ιταλικής Χερσονή
σου, έλησμόνησε τάς άφθονους όποσχέσεις, πού 
έσκόρπισε στούς δουλωμένους "Ελληνας, οί θεσ- 
σαλοί μέ τούς Ήπειρώτας έπλήρωσαν μέ ποτα
μούς αιμάτων τάς άπελευθερωτικάς ιδέας των.

"Ολον τόν 16ον αιώνα τό αύτό πνεΰμα επικρα
τεί. Πνεΰμα δυστροπίας καί ανυπακοής, πνεΰμα 
επαναστατικόν. Καί όταν ό Σουλεϊμάν ό μεγαλο
πρεπής άπέστειλε στρατόν μέ τόν Βελέρμπεην κατά 
τών ’Αγραφιωτών, οδτοι άντεστάθησαν μέ όλην των 
τήν δύναμιν καί ήνάγκασαν αύτόν νά συνθηκολο- 
γήση ύπογράψας τήν συνθήκην τοΰ Ταμασίου, διά 
τής όποιας άνεγνωρίζετο ή αυτονομία τών Άγρα
φων.

Εις τάς άρχάς πάλιν τοΰ 17ου αίώνος μέ τήν 
παρακίνησιν άλλου ' Γάλλου, τοΰ δουκός Nevers 
Καρόλου Α', πού διεξεδίκει δικαιώματα επί τοΰ 
θρόνου τών Παλαιολόγων, ώς απόγονος τοΰ Μαρ- 
κίωνος θωμά τοΰ Μομφερατικοΰ, υίοΰ ’Ανδρονί
κου Παλαιολόγου τοΰ Πρεσβυτέρου, νέα πάλιν 
έπαναστατική κίνησις γίνεται εις τήν Ελληνικήν 
Χερσόνησον. Εις Κούκαν τής ’Αλβανίας συγκρο
τείται συνέλευσις τών κληρικών καί λαϊκών αντι
προσώπων τής Χερσονήσου καί νέα εκστρατεία 
άποφασίζεται κατά τής Κωνσταντινουπόλεως.

’Έπειτα περί τά τέλη τοΰ αύτοΰ αίώνος, τό 
1684, όταν οί Τοΰρκοι έπολεμοΰσαν μέ τούς Ενε
τούς, καί πάλιν έπανεστάτησαν οί "Ελληνες καί 
μεταξύ αύτών οί θεσσαλοί υπό αρχηγούς τό μι
κρό Χορμόπουλο άπό τ’ ’Άγραφα καί τόν Μητρο
πολίτην Λαρίσης Μακάριον. Καί επειδή οί Ενετοί 
περιορισθέντες εις τήν κατοχήν τής Πελοποννήσου 
άφήκαν τούς άλλους "Ελληνας εις τήν τύχην των 
- όπως συνηθίζουν νά κάμουν οί χριστιανοί τής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ

Έκ Τυρνάβου τής Θεσσα
λίας. Έσπούδασε Νομικά 
έν Άθήναις καί έξήσκησε 
τό έπάγγελμα τοΰ Δικηγό
ρου έν Λαρίση έπί σειράν 
έτών. ’Ήδη έγκατεστάθη 
μονίμως έν Άθήναις. Μέλος 
τοΰ Γ' καί Δ' Διοικητικοϋ 
Συμβουλίου τής Εταιρείας.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ

Έκ Καναλίων τών θεσσαλ. 
Άγραφων. Έσπούδασε τά 
Νομικά καί διετέλεσε Πρό
εδρος τοϋ Δικηγ. Συλ. Καρ- 
δίτσης και Δημ. Συμβουλ. 
Τό 1928έξελέγη Βουλευτής 
τής έπαρχίας Καρδίτσης. 
Διετέλεσε μέλος διαφόρων 
τμημάτων τής Εταιρείας.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Υιός τοΰ αειμνήστου Γεωρ. 
Φιλαρέτου.Έσπούδασε Φυσ. 
Έπιστήμας καί έξέδωκε τό 
πολύτιμον περιοδικόν «’Έρ
γα», τό όποιον άφησεν 
έποχήν. Διετέλεσε μέλος 
τής Εταιρείας, προσέφερε 
δέ πολλάς λόγω τής ει
δικότητάς του υπηρεσίας.
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ΧΡΙΣΤ. ΑΓΟΡΟΤΤΟΥΛΟΣ

Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου τοϋ 
Πηλίου. Έσπούδασεν ’Ια
τρικήν έν Άθήναις. ’Αρι
στούχος των Άνωτάτων 
Σπουδών Υγιεινής τής ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Norman 
Hite Υγειονομικής Σχο
λής. Μέλος τοΰ τμήματος 
διαδόσεως τής Εταιρείας.

ΔΗΜ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

Έκ Ζαγοράς τοΰ Πηλίου, 
γόνος τής ιστορικής οικο
γένειας Κασσαδεταίων. Δι- 
ετέλεσε μέλος διαφόρων 
τμημάτων τής Εταιρείας 
καί Ταμίας αυτής. Προσέ- 
ψερε πολυτίμους υπηρε
σίας τή Εταιρεία άπό τής 
άρχής τής ίδρύσεώς της.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΤΣΙΑΣ

Έκ Βελεστίνου τής Θεσσα
λίας, έμπορος. Πρόεδρος 
έπί σειράν έτών τής Κοι- 
νότητος Βελεστίνου. Χάρις 
εις τήν δραστηριότητά του 
καί τόν άκραιψνή ένθουσι- 
ασμόν του διωργανώθησαν 
μεγαλοπρεπώς αί Έορταί 
50ετηρίδος έν Βελεστίνιμ

Δύσεως — οί θεσσαλοί μέ τούς άλλους Στερεοελ- 
λαδίτας έξηκολούθουν μακρόν κατά των Τούρκων 
αγώνα, τό δέ μικρό Χορμόπουλο έκυριάρχησε έπί 
μακρόν καί πέραν τοΰ 1700 εις τ’’Άγραφα καί 
μέρος τής Θεσσαλίας, εις τόν Αλμυρόν πιθανώτατα.

Καί ένω ακόμα αί πληγαι άπό τάς επαναστά
σεις αύτάς δέν είχαν ακόμη έπουλωθή, καί μόλις 
κάπως ή πεδινή Θεσσαλία είχεν αποκτήσει ομα
λήν ζωήν, νέα πάλιν έξέγερσις έπρόκειτο νά έκδη- 
λωθή. Τάς άπό τήν Δύσιν όποκινήσεις διεδέχθη- 
σαν αί έκ Ρωσσίας. 'Ύστερα άπό τά απελευθερω
τικά των Χριστιανών κηρύγματα τοΰ Μεγ. Πέτρου, 
τώ 1793 ή Αύτοκράτειρα τής Ρωσσίας "Αννα Ίδά- 
νοβνα κηρύξασα τόν πόλεμον κατά τής Τουρκίας 
ζητεί νά έξεγείρη καί τούς ‘Έλληνας κατ’αυτής. 
Προκηρύξεις έπαναστατικαί διασπείρονται καί οί 
θεσσαλοί καί πάλιν έπαναστατοΰν καί άφθονον 
πάλιν χύνουν αιμα εις τήν ρίζαν τοΰ δένδρου τής 
έλευθερίας, ϊνα διατηρήται πάντοτε θαλερόν.

’Αλλά τό περισσότερον θεσσαλικόν αίμα έχύθη 
μετά τριάκοντα περίπου χρόνια. 'Όταν έπί Αικα
τερίνης τής Β' οί Όρλώφ κατήλθον εις τήν Μεσό
γειον, τό 1770 δέκα χιλιάδες θεσσαλοί έκινοΰντο 
εις έπανάστασιν κατά τών Τούρκων. Καί έπειδή 
ούδεμίαν άπό πουθενά έλάμδαναν βοήθειαν, ύπέ- 
στησαν καί πάλιν οι θεσσαλοί δεινάς σφαγάς. 
Τρεις χιλιάδες Τρικκαλινοί έθανατώθησαν χωρίς 
κανένα οίκτον, εις δέ τήν Λάρισαν καθ’ ή μέραν οί 
Γενίτσαροι έτυφέκιζαν κατά δεκάδας τούς χρι
στιανούς. "Οσοι δέ άπό τούς Ααρισινούς έπέζη- 
σαν, έμειναν γυμνοί καί έκτραχηλισμένοι χωρίς 
σχολεία καί χωρίς ναούς, διότι καί ό μόνος ένα- 
πομείνας έκρημνίσθη, άπηγορεύθη δέ ή άνοικοδό- 
μησίς του.

Δύο ήσαν αί πηγαί τούτου αί άστείρευτοι καί 
αέναοι. ’Ιδού ή πρώτη. Τά θεσσαλικά βουνά, πού 
στεφανώνουν ύπερήφανα γύρω τάς θεσσαλικάς 
πεδιάδας, ύπήρξαν άπό τά πρώτα τής δουλείας 
χρόνια τά διαρκή καταφύγια, άληθινά στρατόπεδα 
τών γενναιοτέρων παλληκαριών καί έπλεξαν μέ 
τά εύωδέστερα άνθη των τά ωραιότερα στεφάνια 
παλληκαριάς καί αύτοθυσίας.

Υπήρξαν ό γέρο ’Όλυμπος ό πολύκορφος καί 
ή Πίνδος, τά βουνά τών Χασίων καί τών Άγρά- 
φων, τό Πήλιον καί αύτός ό κουνιαροπατη μένος 
Κίσσαδος τά ισχυρότερα έπαναστατικά κέντρα, τά 
μεγάλα χαλκεία, οπού ήνδροΰτο τό φρόνημα, έχα- 
λυδδώνετο ή ψυχή καί έξησκεΐτο τό σώμα τών 
άτελειώτων πολεμιστών τών διαφόρων έπαναστά- 
σεων, πού έμνημονεύσαμεν.

’Εκεί έζησαν καί έδρασαν τό μικρό Χορμό
πουλο καί οί Κατσαντωναΐοι, ό Δίπλας καί ό Γε
ροδήμος κι’οί άλλοι Μπουκουδαλαΐοι, δ Καραΐσκος 
καί οί Κοντογιανναΐοι, ό Στουρνάρας κΓ ό Χατζη- 
πέτρος άπό τ’ ’Άγραφα καί τόν Άσπροπόταμο, ό 
καπετάν Ζήδρος καί οί Τσαραΐοι άπό τήν Έλασ- 
σώνα, ό Γέρο Μπλαχάδας άπό τά Χάσια κΓ δ γυιός 
του ύστερα ό Παπά θύμιος, ό Μακροθανάσης καί 
ό Μακροπούλης άπό τόν Κίσσαδον, ό Βαρλάμης 
στή Γκοΰρα, ό Μπασδέκης, ό Φιλάρετος, ό Κον- 
τονικος άπό τό Πήλιον, Καραλής καί οί Λαζαΐοι,

ΡΙΚΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Έκ Πορταριδς Βόλου, τής 
μεγάλης οικογένειας τών 
Άγαθοκλήδων, έσπούδασε 
Νομικά καί έξασκεΐ έπιτυ- 
χώς τό έπάγγελμα τοΰ δι
κηγόρου έν Άθήναις. Διε- 
τέλεσε μέλος τοΰ τμήμ. δια
λέξεων τής Εταιρείας, πα- 
ρασχών πολλάς υπηρεσίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΡΑΣ

Έκ Τυρνάδου, Διδάκτωρ 
Νομικής τών Πανεπιστη
μίων ’Αθηνών καί Παρι- 
σίων, ένθα ή έπί διδακτο
ρία μελέτη του έτυχε τοΰ 
βραβείου τής Νομικής Σχο
λής. Διευθυντής τοϋ Ύφυπ. 
Εργασίας. Μέλος τής Μεγ. 
Επιτροπής τοΰ έορτασμοΰ.

ΕΥΑΓΓ ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έκ Δομοκοΰ. Ίατοός-Καρ
διολόγος. Έσπούδασε έν 
Παρισίοις διατελέσας βοη
θός τοΰ καθηγητοΰ Vaquez. 
’Ήδη έξασκεΐ τό έπάγγελ- 
μά του έν Άθήναις έπιτυ- 
χώς. Διετέλεσε αέλος τής 
Μεγ. Έπιτρ. τοϋ έορτασμοΰ 
τής Πεντηκονταετή ρ ί δ ο ς.
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ΒΑΣΙΛ. ΠΑΤΤΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Έγεννήθη έν Άθανάτη Ά
γιας τό έτος 1864. Έσπού- 
δασεν ε'ις τό Διδασκαλεΐον 
’Αθηνών. Έδίδαξε εις τό 
πρότυπον δημοτ. Σχολ. Λα- 
ρίσης, κα'ι εις τήν γενέτει
ράν του. Άπεβίωσε τφ 1934 
Διετέλεσε μέλος τοΰ τμήμ. 
διαδόσεος τής 'Εταιρείας.

ό Τζαχείλας καί ό Μηλιώνης, ό Σύρος καί ό Διά
κος άπό τόν ’Όλυμπο.

"Επειτα τά σχολεία τής Θεσσαλίας.
Έκ των πρώτων αί σχολαί τής Τρίκκης, τής 

Λαρίσης καί τοΰ Τυρνάβου, καί ϋστερα τής Τσα- 
ριτσαίνης, των Άμπελακίων, τής Ζαγοράς, των 
Μηλεών καί των Βραγιανών, έγκατεσπαρμέναι 
επάνω στά θεσσαλικά βουνά αί περισσότεραι ώς 
φάροι τηλαυγείς, ώς πυρσοί έφώτισαν τό δουλεΰον 
γένος καθ’ δλα τά μακρά τής πικρής δουλείας 
χρόνια καί έδωκαν τόσους καί τόσους μεγάλους 
τοΰ γένους διδασκάλους. Ιδού μερικοί άπό αυ
τούς, Ιωάννης Δημητριάδης Πέζαρος, Κωνστ. Κού- 
μας, Κωνστ. Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, Δανιήλ 
Φιλιππίδης, "Ανθιμος Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταν- 
τάς, θεόκλητος Φαρμακίδης, Διονύσιος Πύρρος, 
καί άλλοι πολλοί, ιερωμένοι καί μή.

Πρώτος δε μεταξύ δλων ό πρωτομάρτυς τής 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ό ύπέροχος θεσσαλός 
Βάρδος Ρήγας ό Βελεστινλής.

ΓΕΩΡ. ΣΑΜΑΡΟΤΤΟΥΛΟΣ

Μέλος τοΰ τμήματος Διαδό- 
σεως τής Εταιρείας. Σύμ
βουλος τής Άγροτ. Τραπέ- 
ζης, μέλος τής ΚΕΠΕΣ, 
τοΰ Άν. Γεωργικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Κράτους, άνέ- 
πτυξε ζωηράν κοινωνικήν 
δράσιν. Διατηρεί έν Άθή- 
ναις Έκδοτικ. Κατάστημα.

ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

’Εκ Φαρσάλων. Σπουδάοας 
φιλολογίαν εις τό έν Άθή- 
ναις ’Εθνικόν καί Καποδι- 
στριακόν Πανεπιστήμιον, υ
πηρετεί ήδη ώς Γυμνασι
άρχης εις τό Γυμνάσιον 
Καρδίτσης. Συνεργάτης 
τοΰ Δελτίου τής Έταιρεί- 
ac «θεσσαλικά Χρονικά».

ΡΗΓΑΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ

Έκ Μηλεών τοΰ Πηλίου, κα
θηγητής καί ιστοριοδίφης. 
Συγγραφεύς ίστορικ. πραγ
ματείας περί Κωνσταντά. 
Συνέλεξε πολύτιμον Ολικόν 
άφορών τάς ίεράς έπιγρα- 
φάς των Μονών καί Εκκλη
σιών τοΰ Πηλίου. Συνεργ. 
τοΰ Δελ. «θεσσ. Χρονικά».

Καί άν ή μοΐρα δεν ήθέλησε νά τοΰ έπιστέψη 
τήν ήρωϊκή καί μεγάλη του προσπάθεια, γιατί ή 
προδοσία των Αυστριακών τόν παρέδωσε στά χέ
ρια τοΰ τυράννου, πού τόν έστραγγάλισε, δμως ό 
σπόρος τής έλευθερίας, πού έκεΐνος έσπειρε, δέν 
έβράδυνε νά καρποφορήση εξαιρετικά. Τά θούριά 
του έγιναν τό έγκόλπιον κάθε πατριώτου, έτρα- 
γωδοΰντο εις τούς γόμους καί τις χαρές κι’ έγέ- 
μιζαν τών βουνών τών Ελληνικών τά διάσελα καί 
τις πλαγιές. «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή». ^Ηταν 
τό εναυσμα εις τήν θρυαλλίδα, ποδχαν ποτίσει καί 
είχαν κάμει έτοιμη νά μεταδώση τό επαναστατικόν 
πΰρ εις τό ελληνικόν ολόκληρο τόσων αιώνων δου
λείας δάκρυα καί στεναγμοί.

Τόν θάνατον τοΰ Ρήγα έπηκολούθησαν εις τήν 
Θεσσαλίαν νέοι διωγμοί καί νέα αίματα.

Καί δέν ήρκεσαν δλ’αυτά, άλλ’ άπό τήν έμφά- 
νισι τοΰ Άλή Πασά, τοΰ είδεχθεστέρου καί αίμο- 
βορωτέρου τυράννου, ποΰ έγνώρισε ό Ελληνισμός, 
άπό τό 1778 ή Θεσσαλία δοκιμάζει τάς πειό σκλη- 
ράς δοκιμασίας. Έπί τριακονταετίαν καί πλέον ή 
άγρια τίγρις κατεσπάρασσε αυτήν, εξόντωσε τό 
άνθος τών κατοίκων της, τής άπεμύζησε κάθε ικ
μάδα εύτυχίας καί χαράς καί προσεπάθησε νά κα- 
ταπνίξη κάθε έπαναστατικήν της έκδήλωσιν. Τότε 
έμαρτύρησαν πολλοί καί μεταξύ τών άλλων ό έκ 
Καπούρνης εις Τύρναβον μαρτυρήσας παρουσία 
τοΰ υίοΰ τοΰ Άλή Βελή όσιομάρτυς Γεδεών, 6 Δη- 
μήτριος Μοναχός, Σαμαριναΐος, ό όποιος ΰστερα 
άπό φρικτάς βασάνους καί μαρτύρια ένετειχίσθη 
όλόκληρος πλήν τής κεφαλής καί έπί 12 ή μέρας 
έζησεν έτσι τυραννούμενος.

Ήνάγκασε τούς περισσοτέρους άρματωλούς ν’ 
άφήσουν προσωρινά τά λημέρια των καί άφ’ οδ διά 
δόλου συνέλαβε τόν Παπαθύμιον Βλαχάβαν, τόν 
άτρόμητον ώς χθές κυρίαρχον τών θεσσαλικών 
βουνών, ύπέβαλεν αυτόν εις φρικτόν μαρτυρικόν 
θάνατον. Τότε ό Νΐκο -Τσάρας συνεκάλεσε σύνοδον 
τών κλεφτών εις ένα μοναστήρι τοΰ Όλύμπου, πού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΥΦΗΣ

Έκ Τσαριτσαίνης τοΰ Ό
λύμπου. Πτυχιοΰχος τής 
Φιλοσ. Σχολής τοΰ Έθνικ. 
καί Καποδιστριακοΰ Παν. 
Αθηνών. Έδίδαξεν εις διά
φορα σχολεία τοΰ Κρά
τους. Νΰν γυμνασιάρχης 
έν Πειραιεΐ.Συνεργάτης τών 
« θεσσαλικών Χρονικών ».

ΝΙΚΟΛ. ΓιΑΝΝΟΤΤΟΥΛΟΣ

Έκ Δολιάνης τής ’Ηπείρου, 
έγκατασταθείς εις Αλμυ
ρόν. Ασχοληθείς εις τήν 
αρχαιολογίαν συνέγραψε 
πολλάς άρχαιολογικάς καί 
ίστορικάς μελέτας. Επι
μελητής τοΰ Μουσείου Βό
λου καί συνεργάτης τών 
«θεσσαλικών Χρονικών».
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ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Διδασκάλισσα έν Άνω- 
Βόλω, κόρη τοΰ καθηγητοΰ 
καί ιστοριοδίφου Ρήγα Κα- 
μηλάρη έκ Μηλεών τοΰ Πη
λίου. 'Επιδίδεται μετά πολ- 
λοΰ ζήλου εις την λογοτε
χνίαν. Συνειργάσθη έν συνε
χείς! εις σειράν τόμων των 
«θεσσαλικών Χρονικών».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ

Έκ Ζαγοράς τοΰ Πηλίου. 
Έσπούδασε Νομικά. Άνε- 
μείχθη εις τά έργατικά ζη
τήματα τής χώρας καί άπό 
τοΰ έτους 1924 άσχολεΐται 
μέ ίστορικάς καί κοινωνιο- 
λογικάς μελέτας. Συνεργ. 
τοΰ Δελτίου τής Εταιρεί
ας «θεσσαλικά Χρονικά».

Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έκ Τρικκέρων τοΰ Πηλίου. 
Σπουδάσας τήν ’Ιατρικήν 
έξήσκησε τό έπάγγελμα εις 
τό χωρίον του. Διτέλεσε 
Πρόεδρος τής Κοινότητος, 
πρόεδρος τοΰ τμήματ. τής 
Έταιρ. έν Τρικκέροις καί 
συνεργάτης των «θεσσαλ. 
Χρον.». Άπεδίωσε τό 1934.

άπεφάσισε τήν ναυπήγησιν μικρών καταδρομικών 
πλοίων διά τήν τελεσφορωτέραν καταπολέμησιν 
τών Τούρκων. Κατέφυγαν λοιπόν οί άρματωλοί τοΰ 
Όλυμπου καί τών άλλων βουνών εις Σκιάθον καί 
Σκόπελον καί καταρτίσαντες στολίσκον έκαμναν 
έκεϊθεν έπιδρομάς εις τά παράλια τής Θεσσαλίας 
καί Μακεδονίας. Κι’ δταν ό Τουρκικός στόλος διέ
λυσε τόν άνταρτικόν στολίσκον, ό Νικοτσάρας 
συνέλαδεν άλλο μεγαλεπήδολον σχέδιον έν συνεν- 
νοήσει μέ τόν εις τό Αίγαΐον ναύαρχον τοΰ Ρωσ- 
σικοΰ στόλου Δημ. Σινιάδιν. 'Έσπευσεν εις τήν 
Στερεάν Ελλάδα, δπου συνεννοηθείς μέ τούς έκεί 
άρματωλούς καί συγκεντρώσας 250 Ρουμελιώτας 
καί 250 θεσσαλούς, διέσχισε πολεμών τήν Μακε 
δονίαν, σκοπεύων νά φθάση εις τήν Μολδαυΐαν καί 
συνενούμενος μέ τούς Ρώσσους νά προσδάλη τούς 
Τούρκους έκ τών νώτων. Ή ήρωϊκή τοΰ Νικοτσάρα 
εκστρατεία ύπήρξε μακρά καί έπίπονος. 'Όταν δέ 
οδτος έφθασεν εις τόν Αίμον, εύρεθείς προ πολύ 
ισχυρών έχθρικών δυνάμεων ήναγκάσθη ν’ άνα- 
στρέψη, κυκλωθείς δέ κατά τήν επάνοδον υπό πο
λυαρίθμων Τούρκων μετά τριήμερον αγώνα, έξαν- 
τλήσας δσα είχε πυρομαχικά, ξιφήρης διέσχισε τάς 
έχθρικάς φάλαγγας καί μετά πολλάς περιπέτειας 
κατέφυγεν εις "Αγιον ’Όρος μέ 50 μόνον περισω- 
θέντας δπαδούς.

Παρά ταϋτα δμως ό θεσσαλικός λαός ποτισμέ
νος μέ τάς ήρωϊκάς παραδόσεις τών βουνών του 
καί εμπνευσμένος άπό τά διδάγματα τών σχολών 
του δέν έδίστασεν έπανειλημμένως νά λάθη τά 
δπλα κατά τοΰ τυράννου. Πρωτύτερα δμως πρέπει 
νά μνημονεύσω δτι έδωσε στήν έπανάσταση τής 
Μολδοβλαχίας τόν ήρωϊκόν Γεωργάκην Όλύμ- 
πιον, τό στήριγμα τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντη, πού 
μέ τήν ήρωϊκή θυσία του εις τήν μονήν τοΰ Σέκ- 
κου, έφώτισεν όλοκαυτωθείς ολόκληρον τό Ελλη
νικόν στερέωμα.

Κατά τάς άρχάς Μαΐου τοΰ 1821 έπανεστάτησε 
τό Πήλιον μέ τάς παρακινήσεις τοΰ ’Ανθίμου 
Γαζή. Οί έπαναστάται μέ αρχηγούς τόν Κυριάκον 
Μπασδέκην, τόν Ζορμπάν, τόν Νικόλαον Φιλάρε
τον, τόν Κοντονΐκον καί άλλους έκαθάρισαν τά 
χωριά τοΰ Πηλίου άπό τούς Τούρκους καί προελά- 
σαντες κατέλαδον τό Βελεστΐνον. Έπήλθεν όμως 
έναντίον αυτών ό Μελέκ Πασάς έκ Λαρίσης μέ 
ίσχυράς δυνάμεις κατά διαταγήν τοΰ Μαχμούτ 
Πασά Δράμαλη, έξεδίωξε τούς έπαναστάτας έκ 
τοΰ Βελεστίνου φονεύσας καί τόν Κοντονΐκον, κα- 
τέπνιξε δέ τό έπαναστατικόν εκείνο κίνημα ταχέως 
καί έλεηλάτησε καί έπυρπόλησε τά άκμάζοντα 
τότε χωρία τοΰ Πηλίου, τούς δέ κατοίκους των 
διεσκόρπισε κατά τό πλεΐστον, δπως μανθάνομεν 
άπό γράμμα τοΰ Μητροπολίτου Λαρίσης ’Αλεξάν
δρου, άπαγχονισθέντος τόν ’Ιούλιον τοΰ 1822 μετά 
τών θεσσαλών προκρίτων Λογοθέτου, Ζώτου καί 
Γκαδοστεργίου, Δημητρίου καί Κωνσταντίνου Τσο- 
λάκογλου, Ζαχαράκη καί άλλων. Καί τό 1823 καί 
1824 έγιναν εις τό Πήλιον έπανειλημμέναι άπόπει- 
ραι άπό τόν Ν. Φιλάρετον καί τόν Καρατάσσον διό 
διαφόρων άποδάσεων χωρίς κανέν δμως άποτέ- 
λεσμα.

ΕΛΛΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

Έκ Βόλου, τό γένος Μελισ- 
σάκη-Βλαχλή, ϋπανδρεύθη 
τόν δημοσιογράφον Κ. Πο
λίτην. Επιδίδεται εις τήν 
δημοσιογραφίαν καί τήν 
λογοτεχνίαν. Συνειργάσθη 
εις τά «θεσσαλικά Χρονι
κά», άσχοληθεΐσα περί τών 
γυναικών τής Θεσσαλίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Έκ Τρικκάλων. Καθηγητής 
καί βιδλιοφύλαξ έν τή ’Ε
θνική Βιβλιοθήκη. Έκ τών 
πολυτιμότερων συνε ρ γ α
τών τοΰ Δελτίου τής Ε
ταιρείας «θεσσαλικά Χρο
νικά», παρασχών πολυτί
μους υπηρεσίας διά τήν 
άρτιωτέραν έκδοσιν αυτών.

ΑΡ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοδιδάσκαλος έκ Κου- 
κουράδας τής Άγιας, άπο- 
θανών τό 1934.Συγγραφεύς 
ιστορίας τών χωρίων Κερα
μιδιού καί Κουκουράδας. 
‘Η περί Κεραμιδιού μελέ
τη του έδημοσιεύθη εις τό 
Δελτίον. Συνεργάτης τοΰ 
Δελτίου «θεσσ. Χρονικά».
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ΕΥΑΓΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Έσπούδασεν είς την Σχο
λήν των Καλών Τεχνών τοΰ 
Έθνικοΰ Μετσοδίου Πολυ
τεχνείου τήν ζωγραφικήν 
άριστεύσας. Είδικεύθη είς 
τάς διακοσμητικάς Τέχνας. 
Καλλιτεχνικός συνεργάτης 
τοΰ Δελτίου τής Εταιρεί
ας «θεσσαλικά Χρονικά».

ΑΛΕΞ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Έκ Τρικκάλων, έσποΰδασε 
Νομικά είς τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών καί έξασκεΐ 
τό έπάγγελμα τοΰ δικηγό
ρου έν Τρικκάλοις. Συνέ- 
λεξε λαογραφικόν Ολικόν 
της περιφέρειας Περτουλίου 
τής έπαρχίας Τρικκάλων. 
Συνερ. «θεσσ. Χρονικών».

ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

Έκ Μολετζικοΰ τής έπαρ- 
χίας Καρδίτσης. "Εχει ίδι- 
άζουσαν κλίσιν είς τήν φι
λολογίαν καί τήν Λαογρα
φίαν. 'Έγραψε ιτολλά λαο- 
γραφικά τοΰ τέως Δήμου 
Άργιθέας. Συνεργάτης τοΰ 
Δελτίου τής Εταιρείας 
μας «θεσσαλικά Χρονικά»

"Οταν πάλιν τό Καρπενήσιον άπηλλάγη από 
τήν Τουρκικήν εξουσίαν, έπανεστάτησαν τ’’Άγρα
φα ύπό αρχηγόν τόν Κων. Βελήν πρώτον, έπειτα 
δέ καί ύπό τούς Σταμούλην Γάτσον, Κων. Βου- 
λετώτην, Χρ. Σουλιώτην, τούς Γιολδασαίους, τόν 
Γουδέλην καί άλλους, οί όποιοι ένισχύοντο χρη
ματικός από τούς προκρίτους, πού πρό ολίγου 
έμνημόνευσα ώς άπαγχονισθέντας ύπό τοΰ Χουρσίτ.

Είς τόν Άσπροπόταμον έξ άλλου, δπου κυριώ- 
τερος οπλαρχηγός ήτο ό Ν. Στουρνάρας, ό κορυ
φαίος πρόκριτος Χριστόδουλος Χατζηπέτρος κα- 
λέσας τούς οπλαρχηγούς τής περιφέρειας, ώρισε 
γενικόν αρχηγόν τόν Στουρνάραν καί έκήρυξε τήν 
έπανάστασιν τοΰ Άσπροποτάμου κατά των Τούρ
κων. Είχαν δέ σκοπόν οί έπαναστάται τοΰ Άσπρο
ποτάμου νά συνεργασθοΟν μέ τούς Άγραφιώτας 
ύπό τόν Σταμ. Γάτσον καί επιτιθέμενοι κατά των 
Τρικκάλων, ν’απαλλαγούν τής έκ Θεσσαλίας ένο- 
χλήσεως, ν’ απασχολούνται δέ είς τό εξής μέ τόν 
στρατόν τοΰ Χουρσίτ άπό τα ’Ιωάννινα.

*Άν δμως ή έπανάστασις δέν εύοδόθη είς τήν 
Θεσσαλίαν, έδωσεν αυτή είς τόν ’Εθνικόν αγώνα 
δσας ειχεν εξαιρετικός δυνάμεις. Καί άπό τό Πή- 
λιον καί άπό τόν ’Όλυμπον καί άπό τ’ ’Άγραφα 
καί τήν Πίνδον κατήλθον είς τήν μαχομένην Ελ
λάδα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος άνδρες 
έκλεκτοί καί προσέφεραν δ,τι ήδύναντο προς επι
τυχίαν αύτοΰ. Ό Χρ. Περραιδός, ό Χατζηπέτρος, 
ό ’Άνθ. Γαζής, ό θεόκλητος Φαρμακίδης καί πλή
θος άλλο διανοουμένων καί στρατιωτών προσέφερε 
τόν κάλλιστον έρανον είς τόν βωμόν τής κοινής 
Πατρίδος. Καί ώς τόν άγλαότερον καρπόν της 
προσέφερεν ή Θεσσαλία είς τήν κοινήν θυσίαν τόν 
ήρωϊκόν στρατάρχην τής Ρούμελης, τόν στρατηγι- 
κώτερον των Ελλήνων επαναστατών, τόν Γ. Κα- 
ραϊσκάκην. Ό πρώην οπλαρχηγός, πού έχρημά
τισε κάποτε διάδολος δπως ό ίδιος είπε, έγινεν ό 
’Άγγελος κήρυξ τής Ελευθερίας δλης τής Στε
ρεός καί εντός διαστήματος μικροτέρου τών δέκα 
μηνών, άπήλλαξεν αυτήν άπό τούς Τούρκους. ’Άν 
δέ ή βάσκανος μοίρα δέν τόν άφήρπαζεν είς στιγ- 
μάς έμπυρέτου πατριωτικού παραληρήματος, μέ 
νέας δάφνας θά έπλούτιζε τόν στέφανον τής Ελ
ληνικής δόξης ..................................................................».

Τέλος ή Εταιρεία διωργάνωσε τάς θεσσαλικάς 
Έορτάς, κατά τάς όποιας δλοι μας συνεωρτάσα- 
μεν καί άνεπέμψαμεν τάς δεήσεις μας προς τόν 
"Υψιστον διά τήν άνάπαυσιν τών ψυχών τών μαρ
τύρων εκείνων, χάρις είς τούς όποιους άπολαύο- 
μεν σήμερον τήν ελευθερίαν μας.

Ή Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών 
θεσσαλών δέν παραλείπει τέλος νά έκφράση τάς 
θερμοτάτας ευχαριστίας της προς τούς οπωσδή
ποτε συμδαλόντας είς τήν έπιτυχίαν τών σκοπών 
της καί ιδίως προς τούς κάτωθι Δωρητάς καί Εύ- 
εργέτας.

Δωρηταί - Εϋεργέται:

t Μητροπολίτης Δημητριάδος, κ. Γερμανός 
t Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών κ. Πολύκαρπος 
+ Μητροπολίτης θεασαλιώτιδος, κ. ’Ιεζεκιήλ

ΚΩΝΣΤ. ΖΗΜΕΡΗΣ

Έκ Βόλου, άριστος Ζωγρά- 
φος-Φωτογράφος. Διέμεινεν 
επί πολύ είς Αμερικήν είδι- 
κευθείς είς τήν φωτογρ. καί 
ζωγραφικήν τέχνην. ’Έτυχε 
πλείστων βραδειών διαφό
ρων έκθέσεων. Καλλιτεχνι
κός Συνεργάτης τοΰ Δελτί
ου «θεσσαλικά Χρονικά».

ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έξ Άγιου Λαυρέντιου τοΰ 
Πηλίου. Καθηγητής τής θε
ολογίας καί συγγραφεύς 
θρησκευτικών μελετών. ’Έ
λαβε μέρος είς τούς Βαλκ. 
πολέμους 1912-1913, ένθα 
καί έπαθεν έκτοτε ή άκοή 
του. Συνεργάτης τοΰ Δελ
τίου «θεσσαλικά Χρονικά».

ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Έκ Βόλου, γεννηθείς τώ 
1900. Έσπούδασεν είς Κων- 
σταντινούπολιν καί ’Αθή
νας. Ήκολούθησε τόν τρα
πεζιτικόν κλάδον δπου μέ
χρι σήμερον ύπηρετεΐ. Συν
εργάτης τών «θεσσ. Χρονι
κών» καί μέλος τής Ίστορ 
καί Λαογρ. Έτ. θεσσαλών.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ

Έγεννήθη έν Βαρδαλή-Δο- 
μοκοΰ τώ 1899. Έσπούδασε 
δικηγόρος. Διετέλεσε Πρόε
δρος του Γεωργικού Επι
μελητηρίου Φθιωτιδοφωκί- 
δος. Τυγχάνει Σύμβουλος 
της έν Άθήναις Άν. Συν. 
Π. Π. Ε. Συνεργάτης των 
«θεσσαλικών Χρονικών».

ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Έκ Καρδίτσης. Έσπούδα- 
σεν έν Άθήναις φιλολο
γίαν. Έκ των πρώτων φοι
τητών οί όποιοι είργάσθη- 
ααν ποικιλοτρόπως διά τό 
δύσκολον έργον τής 'Εται
ρείας. Συνέτεινε πολύ είς 
τόν έπιτυχή έορτασμόν 
τής Πεντηκονταετηρίδος

ΚΩΝΣΤ. ΣΑΜΑΡΟΤΤΟΥΛΟΣ

’Εκ Τρικκάλων, έγκατεστη- 
μένος ήδη έν Άθήναις. Έκ 
των καλυτέρων φωτογρά
φων τής έπαρχίας Τρικκά- 
λων, ό όποιος διά των καλ
λιτεχνικών του φωτογρα
φιών τάς όποιας άπέοτειλε 
τή Εταιρεία συνέτεινεν εις 
τήν έκδοσιν τοΰ παρόντος.

t Αλέξανδρος Κασσαδέτης 
Αλέξανδρος Βαμδέτσος 
Ελένη Langa Rascano 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
Τράπεζα Αθηνών
Ανώνυμος (διά του Α. Κασσαδέτη)
Δημήτριος Πολυμέρης 
Άριστέα Φιλιππίδου 
Κωνσταντίνος Χατζηαργύρης 
Τράπεζα τής Ελλάδος 
’Ιωάννης Κοσμαδόπουλος 
Γεώργιος Κοσμαδόπουλος 

f Γεώργιος Φιλάρετος 
Βασίλειος Μουλούλης 
Δημήτριος Κασσαδέτης 
Κωνσταντίνος Γεωργίου 

t Δημήτριος ’Ιατρού 
Ακαδημία Αθηνών 
Αναστάσιος Χρυσοχού 
Δημήτριος Αναγνώστου 

t Γεώργιος Κονδύλης 
t Σπϋρος Ταλιαδούρος 
f Γεώργιος Ροδόπουλος 
t Νικόλαος Σπυρόπουλος 
’Ιωάννης Άθανασάκης 
Δημ. Χατζηζωγίδης 

Αγροτική Τράπεζα 
Λαϊκή Τράπεζα
Όμοίως καί πρός τά Επίτιμα μέλη εκφράζει 

τάς ευχαριστίας της ή Εταιρεία διά τήν συμβολήν 
των είς τό δύσκολον εργον της δσον άφορα τήν 
διάδοσιν τοΰ σκοπού της καθώς καί πρός τούς διά 
των φωτεινών των μελετών καί συγγραμμάτων κα- 
τορθώσαντας νά περισώσουν τά διάφορα ιστορικά 
καί αρχαιολογικά μνημεία τής Θεσσαλίας.

’Επίτιμα Μέλη :

f Α. θ. Π. Κωνσταντινουπόλεως κ. Φώτιος 
t Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς κ. Νικόλαος 
f Μητροπολίτης Ζαγαζικίου κ. Χρυσόστομος 
’Ιωάννης Δουρέντης, Υπουργός Εσωτερικών 
Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, 'Υπουργός Παιδείας 
θεολόγος Νικολούδης, Ύφυπ. Τύπου καί Τουρισμού 
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Υφυπουργός Τ. Τ. Τ. 
Νικόλαος Λεδίδης, τέως Υπουργός 
Δημήτριος Σαράτσης, τέως Υπουργός 
Franz Babinger Καθηγητής Πανεπιστημίου Βερολίνου 
Ernest Mayer Καθηγητής Ζυρίχης 
Fridrich Stahlin Καθηγητής Νυρεμβέργης 
Alfred Heidner, Γεωμέτρης έν Νυρεμβέργη 
Otto Kern, Γερμανός αρχαιολόγος 
Ελένη Langa Rascano Πρέσβειρα Ρουμανίας 
’Ιωάν. Δροσόπουλος, Διοικητής Έθν. Τραπέζης 
Βίκτωρ Δοόσμανης, Αντιστράτηγος έ. ά. 

f Χρίστος Τσούντας, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Γεώργιος Σωτηρίου, Καθηγητής Ποαεπιστημίου 
Νικόλαος Βέης, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Δημήτριος Μπαλδνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Απόστολος Άρδανιτόπουλος, Καθηγητής Παν)μίου 
Φαίδων Κουκουλές, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Γεώργιος Δροσίνης, Ακαδημαϊκός 
Δημήτριος Λαμπίκης, Δημοσιογράφος 
Δημήτριος Λουκόπουλος, Λαογράφος 
Διονύσιος Κόκκινος Δ)τής Έθν. Βιβλιοθήκης 
θρ. Ζωϊόπουλος Τμ. Εθνικής Βιβλιοθήκης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Έξ Άσπροκκλησιας Τρικ- 
κάλων. Καθηγητής έκ τών 
αρίστων. Εϊργάσθη διά τό 
χωρίοντου έπωφελώς.'Ιστο
ριογράφος, συνεργάτης τών 
«θεσσαλικών Χρονικών» 
καί αντιπρόσωπος τής Ε
ταιρείας είς τάς Έπαρχίας 
Τρικκάλων-^- Καλαμπάκας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ

Έγεννήθη εις τό χωρίον 
Παχτούρι τής έπαρχίας 
Τρικκάλων. 'Υπάλληλος τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος. Ώς μέλος τού 
τμήματος διαδόσεως τής 
Εταιρείας συνέτεινε τά 
μέγιστα διά τήν έγγραφήν 
μελών είς τήν Εταιρείαν.

ΗΛΙΑΣ ΜΙΣΣΑΣ

Έκ Καρδίτσης. Γραμμα- 
τεΰς τής Ίεράς Μητρο- 
πόλεως Φαναριοφερσάλων. 
Διετέλεσεν έν Καρδίτση 
έκπρόσωπος τής Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εται
ρείας τών θεσσαλών καί 
συνέτεινε πολύ είς τήν διά- 
δοσιν τών σκοπών αυτής.
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ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ

Έκ Κορυτσδς της ’Ηπείρου. 
Καθηγητής και 'Ιερομόνα
χος εις τήν έν ’Άθφ Λαυ- 
ρεωτικήν Μονήν. Συγγρα
φέας πλείστων ιστορικών 
μονογραφιών καί συνεργά
της τοΰ Δελτίου της Εται
ρείας «θεσ. Χρονικά». Επί
τιμον μέλος της Εταιρείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΚΙΟΣ

Έξ Ίωαννίνων. Διδάκτωρ 
της Νομικής καί Φιλοσοφί
ας. Τμηματάρχης τής Βι
βλιοθήκης τής Βουλής. Διε- 
τέλεσε 'Πρόξενος τής Ελ
λάδος έν Αίγύπτω. Ένδιε- 
φέρθη διά τό έργον τής Ε
ταιρείας, δι’ δ καί άνεκηρύ- 
χθη έπίτιμον μέλος αυτής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ

Έκ Λαρίσης, Καθηγητής 
τών μαθηματικών εις τό 
Γυμνάσιον άρρένων έν Λα- 
ρίση. Έκ τών συντελε- 
σάντων διά τήν έν Λαρίση 
έπιτυχίαν τών Εορτών 
τής Πεντηκονταετή ρίδος. 
Διετέλεσεν έκπρόσωπος 
τής Εταιρείας έν Λαρίση.

’Ιωάννης Καλλιγδς, Έπιθεωρ. Δημοτ. Σχολ. Λαρίσης 
t Εύλόγιος Κουρίλλας, Μητροπολίτης Κορυτσδς 

Κύριλλος Καρμπαλιώτης, ’Αρχιμανδρίτης 
Φάνης Μιχαλόπουλος, Ιστοριοδίφης 
Νικόλαος Άντωνόπουλος, Γ. Δ)τήςΎπ. Εσωτερικών 

Άνδρέας Πολυχρονιάδης, Νομάρχης Λαρίσης 
’Ιωάννης Κατσαμπής, Νομάρχης Τρικκάλων 
Χαρίλαος Γεωργόπουλος, τ. Νομάρχης Λαρίσης 
Χρυσόστομος Πιπιλιάγκας, τ. Νομάρχης Τρικκάλων 
Σπυρίδων Πλατσαΐος, τέως Νομάρχης Λαρίσης 

t Νικόλαος Λάππας, τ. Νομάρχης Τρικκάλων 
Αθανάσιος Πουρνάρας, τ. Νομάρχης Λαρίσης 
Δημήτριος Μαργέλλος, τ. Δ)τής Νομαρχίας Λαρίσης 
Δημήτριος Πετρόπουλος, τ. Δ)τής Νομαρχ. Λαρίσης 
Στυλιανός Βαφείδης, Διευθ. Νομαρχίας Λαρίσης 
Δημήτριος Καρυώτογλου, Διευθ. Νομ. Τρικκάλων 
’Ιωάν. Μαραγκουδάκης, τ. Δ)τής Νομ. Τρικκάλων 
Κωνστ. Σφήκας, Διευθυντής Τ.Τ.Τ.
Χρίστος Δροσόπουλος Διευθ. Σύμδ. θεσσ. Σιδ. 
Κωνσταντίνος Μωραΐτης Διευθ. Σύμβ. Θεσσ. Σιδ. 
Βασίλειος Τσομλεξόγλου, Δ)τής θεσσαλικών Σ)μων 
Κωνσταντ. Παπακωνσταντίνου Γεν. Γραμ. θεσ. Σιδ. 
Κλ. Γρύφιζας, Διευθ. θεσ. Σιδ.
Κωνσταντίνος Μέκιος, Διδάκτωρ Νομικής 
Νικ. Κανάβας, άγωνιστής

Καί τέλος έκφράζει τάς εύχαριστίας της προς 
τήν Κεντρικήν καί τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν 
καί τάς διαφόρους τοπικάς Έπιτροπάς διά τήν δι- 
οργάνωσιν τών θεσσαλικών Εορτών τής πεντη
κονταετή ρίδος από τής άπελευθερώσεως τής Θεσ
σαλίας καί Ένώσεως αυτής μέ τήν Μητέρα Ελ
λάδα.

Κεντρική ’Επιτροπή:

f Γ. Κονδύλης, Άντιβασιλεΰς, Πρόεδρος Κυβερνήσεως 
t Σπΰρος Ταλιαδοΰρος, Υπουργός Δικαιοσύνης 

Περικλής Άλεξανδρής, ’Αντιπρόεδρος Γερουσίας 
t Γεώργιος Ροδόπουλος, Πρόεδρος τής Εταιρείας 

Σωκράτης Βαμβδκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

’Εκτελεστική ’Επιτροπή:

t Σπΰρος Ταλιαδοΰρος, Υπουργός Δικαιοσύνης 
t Νικόλαος Σπυρόπουλος, ’Αντιστράτηγος έ. ά. 
’Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Γυμνασιάρχης 
Γεώργιος Ζούκης, Καθηγητής
Κωνστ. Τζωρτζόπουλος, Δ)τής Άγροτ. Τραπέζης 

’ I άσων Δάλλας, Δικηγόρος
Σωκράτης Βαμβδκος, Γεν. Γραμμ. τής Εταιρείας

Όμοίως δέ ευχαριστεί καί τούς ΰλικώς καί ήθι- 
κώς συμδαλόντας εις τήν επιτυχίαν τών ’Εθνικών 
θεσσαλικών Εορτών τής πεντηκονταετή ρίδος άπό 
τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί Ένώσεως 
αυτής μέ τήν Μητέρα Ελλάδα ώς καί πάντας τούς 
όπωσδήποτε συντελέσαντας εις τήν έπιτυχίαν των, 
ώς καί τούς όπωσδήποτε ένδιαφερθέντας διά τό 
δυσκολον εργον τής Εταιρείας πρός έπίτευξιν τών 
υψηλών αύτής σκοπών.

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος καί Δημοσιο
γράφος έκ τών καλυτέρων. 
Επιδίδεται εις τήν ιστοριο
γραφίαν. Συνέγραψε πλεί- 
στας δσας ιστορικός μονο
γραφίας άναφερομένας εις 
τήν Θεσσαλίαν καί τούς 
θεσσαλούς ήρωας. Συνεργ. 
τοΰ Δελτ. «θεσσ. Χρονικά».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Διετέλεσε’Επιθεωρητής τών 
Δημοτικών Σχολείων τής 
περκρερείας Λαρίσης έπί 
πολλά έτη. Συνέτεινε τά 
μέγιστα εις τήν έπιτυχίαν 
τοΰ έργου τής Εταιρείας 
άπό τής άρχής τής ίδρύ- 
σεώς της, δι’ δ άνεκηρύ- 
χθη έπίτιμον μέλος αυτής.

ΘΩΜΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Έγεννήθη εις Λάρισαν. Κα
θηγητής τής θεολογίας 
καί Ίεροκήρυξ έν τή Μη- 
τροπολιτική περιφερεία Λα
ρίσης - Πλαταμώνος. Τυγ
χάνει έκπρόσωπος τής Ι
στορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας τών θεσσαλών 
έν τή έπαρχία Λαρίσης.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥ
Έγεννήθη έν Ζάρκω του ΝομοΟ Τρικ- 
κάλων. Κατετόγη είς τόν στρατόν τώ 
1896. *Ως κληρωτός μετεσχε του 
•πολέμου του 1897. Άνήλθε όλους 
τους βαθμούς τής στρατιωτικής Ιεραρ
χίας άποστρατευθείς μέ τόν Βαθμόν 
του υποστρατήγου.^ Λόγφ των έξαιρε- 
τιικών του υπηρεσιών έπαρασημοφορή· 
θη διά του άνωτάτου Τοόξιάρχου του 
Γεωργίου Α'. Διετέλεσε μέλος του Β'

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
*Εικ Σούρπης τής έπαρχίας Άλμυρου, άνε- 
ψιός του Διοικητου τής Έθνικ. Τραπέζης Ί. 
Δροσοπούλου Διευθυντής τής ’Εθνικής Τρα- 
πεζης τής ‘Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβου
λος των θεσσαλικών Σιδηροδρόμων. Εξυ
πηρέτησε τά συμφέροντα τής Θεσσαλίας καί 
ένδιεφέρθη τά μέγιστα διά τό έργον τής ‘Ι
στορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας των 
θεσσαλών και Ιδίως κατά τήν τελεσιν των 
θεσσαλικών ‘Εορτών τής πεντηκονταετή ρί- 
δος, δΓ δ καί άνεκηρύχθη υπό τής Γεν. 
Σ υνελεύσεως έπίτιμον μέλος τής 'Εταιρείας.

ΑΣΓΕΡΙΟΣ Α. ΝΤΑΗΣ
*Εκ Περτουλίου τής έπαρχίας Τρικκάλων. 
Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς του έν Τρικ- 
κάλοις έσπούδασε τά νομικά είς τό έν ’Αθή- 
ναις Έθνυκόν καί Καποδιστριακόν Ίΐανεπι- 
στήμιον, έτυχεν δέ πτυχίου διδάκτορος τής 
Νομικής, άποσπάσας τά συγχαρητήρια. 
ΕΙσήλθεν είς τόν οικονομικόν κλάδον, ένθα 
διέπρεψε καταλαδών έξέχουσαν θέσιν ώς 
Πάρεδρος του ’Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τυγ
χάνει έκ τών ένθουσιωδεστέρων μελών τής 
'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών 
θεσσαλών καί έκ των έλεγκτων αύτής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΤΓΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής του ‘Υπουργείου ‘Εσωτε
ρικών. Διετέλεσε Νομάρχης του ΝαμοΟ Τρικ· 
κάλων, άψήσας άλησμονήτους άναμνήσεις 
διά τήν κοινωφελή δρασιν του. ’Επί της Νο
μαρχίας του έλύθησαν καί διηυθετηθησαν 
διάφορα καί σοδαρώτατα ζητήματα του 
Νομού τούτου έκκρεμοΰντα άπό πολλών έ- 
τών. Τό έργον της 'Εταιρείας εδρε τού
τον ένα άπό τούς π ιό ένθέρμους ύποστη- 
ρικτάς του δΓ δ καί ή Γενική Συνέλευ- 
θις θεωοήσασα καθήκον της άνεκήρυξε του- 
τόνΐ Επίτιμον Μέλος τής 'Εταιρείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΦΗΚΑΣ
’Ηπειρωτικής καταγωγής, γεννηθείς είς Ζά
κυνθον. Διευθυντής του ‘Υπουργείου Συγ
κοινωνίας ΤΤΤ. Διωργανωτής τής Στρατ. Τα
χυδρομικής υπηρεσίας. Διωργάνωσεν ώς ’Επι
θεωρητής τάς Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας Μακεδονίας. 
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Τ.Τ.Τ. κατά 
τό έτος 1925. Ώς τοιουτος δέ έξεπόνησε 
τόν όργανισμόν τής Ιδίοος ύπηρεσίας άπο
σπάσας τόν θαυμασμόν τών άρμοδίων. Ω
φέλησε τόν κλάδον κατά πολύ. ’Ενδιαφερθείς 
δέ τά μέγιστα διά τό έργον τής ‘Εται
ρείας άνεκηρύχθη έπίτιμον μέλος αύτής.

Διοικητικού Συμβουλίου καί Οικονο
μικός έπόπτης τής ‘Ιστορικής καί 
Λαογραφικής ‘Εταιρείας των θεσσα
λών. Προσέφερε πρλυτιμοτάτας υπη
ρεσίας εις τό έργον τής 'Εταιρείας 
δι’ δ καί άνεκηρύχθη ύπό τής Γενι
κής Σ υνελεύσεως Μέγας Εύεργέτης 
αύτής. Άπέθανε κατά τό έτος 1937 
άφήσας δυσαναπλήρωτον κενόν είς 
τήν άγαπητήν πατρίδα του Θεσσαλίαν.
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Ή ‘Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των θεσσαλών έπ’ ευκαι
ρία τού έορτασμοΰ τής πεντηκονταετηρίδος άπό τής άπελευθερώ- 
σεως τής Θεσσαλίας καί ένώσεως αυτής μέ την Μητέρα Ελλάδα 
άπένειμε άναμνηστικά μετάλλια μέ τήν προτομήν του Ρήγα.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ

Μακρυνίτσα 5 ’Οκτωβρίου 1935: Ό Δήμαρχος Παγασών Κ. Σπυ- 
ρίδης μετά καταλλήλου προσφωνήσεως κάμνει τά αποκαλυπτήρια 
τής έντειχισθείσης πλακάς εις μνήμην τοΟ άγρίως δολοφονηθέν- 
τος μεγάλου φιλέλληνος "Αγγλου άνταποκριτοΰ Καρόλου "Ογλ.
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Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των θεσσαλών έτι’ευ
καιρία του Έορτααμοΰ τής Πεντηκονταετηρίδος άπό τής άπε- 
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας διένειμεν αναμνηστικά σήματα εις 
τάς διοοφόρους έπιτροπάς καί τούς συμμετασχόντας των έορτών.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
Λάρισα 29 Σεπτεμβρίου 1935: Τά όμορφα κορίτσια τοΰ ‘Ορφανο
τροφείου Λαρίσης, μέ επί κεφαλής τόν τέως Βουλευτήν Ίπποκρά- 
την Κουτσίναν, πρό τοΰ φωτογραφικού φακοΰ μετά τήν έπιτυχή 
των παρέλασιν διά των κεντρικών όδών πρό των επισήμων.
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Λάρισα 29 Σεπτεμβρίου 1935: 'Ωραίες Λαρισοποΰλες μέ τάς γρα
φικός θεσσαλικάς ένδυμασίας ποζάρουν πρό τοϋ φωτογραφικού 
φακοΰ εις την κεντρικήν πλατείαν τής Λαρίσης μετά τήν εκτέλε- 
σιν τοΰ χορού των ενώπιον τοΰ παρακαλουθοΰντος πλήθους.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
Τρίκκαλα 1 ’Οκτωβρίου 1935: Χορός άπό όμορφες Τρικκαλινές 
μέ τα θεσσαλικά ενδύματα κατά τήν ήίμέραν τοΰ εορτασμού 
τής πεντηκονταετήρίδος άπό τής άπελευθ. τής Θεσσαλίας καί 
ένώσεως αυτής μέ τήν Μητέρα Ελλάδα είς τήν κεντρικήν πλατείαν.
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Λάρισα 29 Σεπτεμβρίου 1935: ‘Όμορφες κοπέλλες τής Λαρί- 
σης μέ τάς γραφικός θεσσαλικάς ένδυμασίας έξετέλεσαν διαφό
ρους θεσσαλικούς χορούς εϊς την κεντρικήν πλατείαν τής Λαρί- 
σης παρακολουθοόντων δλων των Επισήμων καί τοΰ λαού.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ

Βόλος 6 ‘Οκτωβρίου 1935: Ό Γυμνασιάρχης Βόλου Γεώργιος 
Χατζηνικολάου έν μέσω των ’Επισήμων καί πρό πολυαρίθμου 
άκροατηρίου έκφωνεΐ ένθουσιώδη πανηγυρικόν λόγον συναρπά- 
ζων τά πλήθη τά συγκεντρωμένα εις τήν προκυμαίαν Βόλου.
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OTTO KERN
Γερμανός άρχαιολόγος γεννηθείς τό 
έτος 1863. Μετά τήν ά^οπεράτωσιν 
των πανεπιστημιακών του σπουδών 
έξετέλεσε περιηγήσεις άρχαιολογι- 
κάς άνά τήν Ιταλίαν, 'Ελλάδα καί 
Μικράν ’Ασίαν. 'Ομοίως έπεσκέφθη 
τόν Βόλον καί ήσχολήθη μέ τάς έπι- 
γροεφάς έν θεσσαλιςχ. Έξέδωκε κατά 
τό έτος 1908 τό περίφημον σύγγραμμά 
του όπό τόν τίτλον «θεσσαλικαί Έπι-

FRANZ BABINGER
Γερμανός Ισλαμιστής γεννηθείς τό έτος 1891. 
Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου του Βερολί
νου. Κατεγίνεται είδικώς είς τήν μεσαιωνι
κήν ιστορίαν. Συγγραφεύς πλείστων Ιστορι

κών έργων. "Αμα τη Ιδρύσει τής Ιστορικής 
και Λαογραφικής 'Εταιρείας των θεσσαλων 
έπέδειξε μεγάλον ένδιοεφέρον διά τό έργον 
και τήν πρόοδον αύτής. 'Η Γενική Συνελευ- 
σις τής 'Εταιρείας έκτιπώσα τό ένδιαφέρον 
τούτο κα'ι άποτιοΰσα έλαχιστόν φόρον τιρής 
είς τόν έξοχον καθηγητήν άνεκήρυξε τούτον 
τιμής ένεκεν Επίτιμον Μέλος τής 'Εταιρείας.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙ

ERNEST MAYER
Έκ Pinneberg τής Γερμανίας, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου τής Zurich, συνεργάτης του 
Friderich Stahlin καί Alfred Heidner είς τό 
περισπούδαστον έργον ύπό τόν τίτλον Pa- 
gessai und Demetlras. Ή Ιστορική καί Λαο- 
γραφική Εταιρεία τών θεσσαλών έλάχιστον 
φόρον εύγνωμοσύνης άποτίουσα προς τόν 
έξοχον Γερμανόν κοεθηγητήν διά τό ένδια
φέρον άφ’ ένός δπερ έπέδειξε διά τό έργον 
τής 'Εταιρείας καί διά τό πολύτιμον έργον 
Γό όποιον συνέγραψε, άνεκήρυξε τούτον τι
μής ένεκεν έπίτιμον Μέλος τής 'Εταιρείας.

FRIDRICH STAHLIN
Έγεννήθη τό έτος 1874. Διευθυντής τού Με- 
λάγχθονος Γυμνασίου έν Νύρεμδεργ, τακτι
κόν μέλος του άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου 
τής Γερμανίας. Συνεργάτης τών Ernest Mayer 
et Alfsed Heidner είς τό περισπούδαστον έρ- 
γόν Pagassai und Demetrias. Ή Γενική Συνέ- 
λευσις τής Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Ε
ταιρείας τών θεσσαλών φόρον εύγνωμοσύνης 
άποτίουσα διά τό ένδιαφέρον δπερ έπέδει- 
ξε διά τό έργον τής Εταιρείας καί γενικώς 
διά τό άξιόλογον έργον του, άνεκήρυξε τού
τον τιμής ένεκεν ’Επίτιμον Μέλος αύτής.

ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

ALFREND HEIDNER
’Εκ Γερμανίας, γεννηθείς τώ 1893. Γεωμέτρης 
έν τη Δημαρχίςχ Νύρεμβουργ τής Γερμανίας 
ϊυνειργάσθη. μετά των Friderich Sathlin καί 
Ernest Mayer είς τήν έκδοσιν τού περισπου- 
δάστου έργου Pagessai und Demetrias, άσχο- 
ληθείς κυρίως είς τήν χάραξιν των έν τφ 
έργω πινάκων. *0 Δήμος Παγασών τιμής 
ένεκεν άνεκήρυξε τούς τρεις τούτους καθη- 
γητάς έπίτιμα Μέλη τού Δήμου. 'Ομοίως καί 
ή 'Ιστορική καί Λαογραφική 'Εταιρεία τών 
θεσσαλων φόρον εύγνωμοσύνης άποτιοΰσα 
άνεκήρυξε τούτον ’Επίτιμον Μέλος αύτής.

γραφαί», είς δ συνεκέντρωσεν δλας 
σχεδόν τάς έπιγραφάς τής Θεσσα
λίας. Ή Γεν. Συνέλευσις τής Ιστο
ρικής καί ^Λαογραφικής 'Εταιρείας 
τών θεσσαλών, ή όποία έλαδε γνώσιν 
τού μνημειώδους έργου τού Γερμανού 
άρχαιολόγου, ώς καί τό ένδιαφέρον 
του τό όποιον έπέδειξεν διά τό έρ
γον τής Εταιρείας, άνεκήρυξε τού
τον τιμής ένεκενΈπίτιμονΜέλος αύτής.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έκ των διαπρεπεστέρων Πατριαρχιών 
του Άλεξανδρειανοΰ θρόνου, διαδε
χθείς έπαξίως τόν Αείμνηστον Πα
τριάρχην Μελέτιον. *Η δρασις του καί 
ή Απέραντος ’Επιστημονική καί ‘Εγ
κυκλοπαιδική μόρφωσίς του ή όποια 
τόν χαρακτηρίζει, κατέστησαν τοΰτον 
δημοφιλή και Αξιαγάπητον. Τό έργον 
τής Εταιρείας εΰρε τούτον ένθου-

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΓΑΖΙΚΙΟΥ

Έκ των διαπρεπεστέρων Μητροπολιτών τής 
Αίγύπτου. Διά τής άρτίας μορφώσεως καί 
του μειλιχίου υφους του κατέκτησε τήν Αγά
πην καί τάς συμπάθειας τοΰ ποιυνίου του. 
Ένδιαφέρεται τά μέγιστα διά τους έκ Πη- 
λίου τής Θεσσαλίας έγ κατέστη μένους έν Αί- 
γύπτω. ‘Η Ιστορική καί Λαογραφική Εται
ρεία των θεσσαλών έκτιμώσα τάς πολλαπλός 
καί πολυτίμους υπηρεσίας καί τό ένδιαφέρον 
δπερ έδειξε διά τό έργον τής 'Εταιρείας 
άνεκήρυξε τούτον ’Επίτιμον Μέλος αυτής.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Γαρδικίου Κρεμαστής Λαρίσης, γεννηθείς 
τώ 18/0. Έσπούδασε τά νομικά καί τό έτος 
1088 είσελθών είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
διέτρεξε δλα τά στάδια τής υπαλληλικής 
ιεραρχίας μέχρι του Διοικητοΰ αυτής. Διετέ- 
λεσε δίς 'Υπουργός του Επισιτισμού καί 
των Οικονομικών. Ένδιεοέρθη τά μέγιστα διά 
τό Έργον τής 'Εταιρείας καί τό ένίσχυσε 
ποικιλοτρόπως, συντείνας καί διά τήν έκδο- 
σιν τοΰ παρόντος Πανηγυρικού Λευκώματος. 
Ή 'Εταιρεία φόρον ευγνωμοσύνης Αποτίουσα 
Ανεκήρυξε τοΰτον Επίτιμον Μέλος αυτής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ
Έγεννηθη έν Άθήναις καί έπεδόθη είς σπου- 
δάς τής νομικής καί φιλολογίας, γενόμενος δι- 
δάκτωρ τής νομικής τό έτος 1872. "Ηρξατο 
πολιτευόμενος Από του 1 877. Έξελέγη βουλευ
τής καί διετέλεσε Υπουργός πολλών ‘Υπουρ
γείων. Πρόεδρος τής Επιτροπής άνεγέρσεως 
τοΰ άδριάντος τοΰ Καραϊσκάκη καί μέλος 
πλείστων έπιστημονικών καί φιλολογικών 
σωματείων. Ένδιεφέρθη τά μέγιστα διά τό 
έργον τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Ε
ταιρείας τών θεσσαλών δι’ δ -καί άν&κηρύ- 
χθη τιμής ένεκεν Επίτιμον Μέλος αυτής.

ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΒΙΚΤΩΡ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
Έγεννήθη έν Κέρκυρα τώ 1862. Μετά τά έγ- 
κύκλια μαθήματα είσήχθη είς τήν έν Πειραιεΐ 
Σχολήν τών Εύελπίδων, δθεν έξήλθε Αξιωμα
τικός τοΰ μηχανικού καί διέτρεξε δλην τήν 
κλίμακα τής ιεραρχίας μέχρι καί τοΰ βαθμού 
τοΰ Αντιστρατήγου. Διεκρίθη κατά τούς πολέ
μους τοΰ 1 912-1913 ώς Επιτελάρχης. Συνέ
γραψε πλείστας στρατιωτικός μελέτας κλπ., 
συγγ>ραφεύς τής ' I στορίας τής Θεσσαλίας καί 
συνεργάτης τών «Θεσσαλικών χρονικών». Ή 
Εταιρεία έκτιμώσα τάς ύπηρεσιας Ας προσέ- 
φερε αύτή τόν άνεκήρυξε Επίτιμον Μέλος.

σιώδη ύποστηρικτήν του. Οΰτος έσχε 
τήν πρωτοβουλίαν τί}ς ίδρύσεως τμή
ματος έν ’Αλεξάνδρειά τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας τών θεσ- 
σοιλών. Εταιρεία έκτιμώσα τάς 
άρετάς του καί τό μεγάλον ένδια
φέρον δπερ έδειξεν διά τό έργον 
τής Εταιρείας, έλά^ιστον φόρον 
εύγνωμοσύνης Αποτίουσα Ανεκή
ρυξε τοΰτον Επίτιμον Μέλος αύτής.
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