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«Οϊ δέ Φεράς ένέμοντο παραί Βοιδηΐδα λίμνην Βοίδην καί Γλαφύρας καί έϋκτιμέ- 
νην Ίαωλκόν, των ήρχ' Άδμήτοιο φίλος πάϊς ένδεκα νηών Εΰμηλος, τόν 
ΰπ’ Άδμήτω τέκε δία γυναικών ’Άλκηστις, Πελίαο θυγατρών είδος άρίστη.»

(‘Ο,μήρ. Ίλιάς Β, 710 — 715)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΛΟΥ
Ο ΒΟΛΟΣ

’Επί τή πεντηκονταετηρίδι τής άπελευθερώσεώς του, 
(1882 - 1932). Άλματική έκτοτε έξέλιξις καί 

πρόοδος αυτού.

Ε I Σ Α ΓΩ Γ Η

Πρίν προβώμεν εις τό κύριον τής παρούσης θέμα, θεω
ρού μεν σκόπιμον, δπως συνοψίσω μεν έν όλίγοις τά είς 
διαφόρους μελετάς ήμών έπί τή βάσει ιστορικών πηγών 
έκτεθέντα ήδη διά την σημασίαν καί τάς όνομασίας τού 
Βόλου είς προγενεστέρους χρόνους, ήτοι απ’ αύτής τής 
προϊστορικής εποχής.

Μετά την έν ετει 1889 υπό τής Ελληνικής Κυδερνή- 
σεως κατεδάφισιν τού Φρουρίου Βόλου καί τάς ΰπό την 
έπίβλεψιν ’Αρχαιολόγων ένεργηθείσας άνασκαφάς, ή αρ
χαιολογική επιστήμη έτοποθέτησεν όριστικώς πλέον τήν 
άρχαίαν Ίωλκόν είς τήν θέσιν τού Φρουρίου τούτου καί 
τών παρ’ αυτό ύπό τό όνομα «Παλαιά Μαγαζειά» δλιγί- 
στων έμπορικών καταστημάτων καί αποθηκών χριστιανών 
έμπορων έκ τών έπί τού Πηλίου γειτονικών χωρίων. Ή 
Ίωλκός άπαντώσα άπό τής άρχαιοτάτης προϊστορικής 
έποχής καθ’ δλην τήν άρχαίαν Ελληνικήν, Ρωμαϊκήν 
καί Βυζαντινήν έποχήν, παρουσιάζεται διά πρώτην φο
ράν περί τό τέλος τής Βυζαντινής έποχής (1330) ύπό 
τό δνομα Γόλος, άπό δέ τών άρχαιοτέρων χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας (1540) άπαντα καί δή συχνότερον ύπό 
τό δνομα Βόλος. Πώς καί διατί άντικατεστάθη τό δνομα 
Ίωλκός διά τού έπίσης άρχαίου όνόματος Βόλος τής 
παρακείμενης παραλίας, έξέθεσα είς διαφόρους μελετάς 
μου (ΐδε τάς κάτωθι παραπομπάς) έπί τή βάσει ιστο
ρικών πηγών καί τής ύπάρξεως τού τοπωνυμικού Βόλος 
καί είς διαφόρους άλλας Έλληνικάς χώρας καί νήσους.1

1) Δ. Κ. Τσοποτοΰ: «Ή Θεσσαλία ώς πυθμήν θαλάσσης 
καί μετέπειτα χώρα παναρχαιοτάτων κατοίκων καί άρχαιο- 
τάτου προϊστορικού πολιτισμού». Έδημοσιεύθη είς «θεσσα- 
λικά Χρονικά», τόμ. Δ', 1934, σ. 11. — Ίδιου: «Ό Παγα- 
σιτικός κόλπος καί ό Βόλος. Άναίρεσις τών περί έγκατα- 
στάσεως Σλαύων άστηρίκτων ισχυρισμών». Μελέτη είς ιδιαί
τερον φυλλάδιον, ύποδληθεΐσα είς τό έν Άθήναις Τρίτον 
Διεθνές Βυζαντιολογικόν Συνέδριον τού 1930, σελίς 32 κ. έ.,

Ύπό ΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΤΣΟΠΟΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΤΤΟΤΟΣ
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Ό συνοικισμός τοΰ σημερινού Βόλου παρά τόν άρ- 
χαΐον τοΰ Φρουρίου άρχισε πρό έκατονταετίας (1834) 
ύπό χριστιανών έμπορων των έπί τοΰ Πηλίου γειτονι
κών χωρίων, ως λεπτομερώς έν τη ειδική εις Φυλλάδιον 
μελέτη μου ύπό τόν τίτλον «ό Βόλος, ΐδρυσις κλπ.» σελ. 
17 κ. έ. έκτίθεται, ένθα και πληροφορίαι παρατίθενται 
έξ έμπορικών αλληλογραφιών τής έποχής έκείνης περί 
τών ειδών εισαγωγής, έξαγωγής, των τιμών αυτών, περί 
τών λιμένων Τουρκίας, Ιταλίας, Γαλλίας, ’Αγγλίας καί 
Αυστρίας, μεθ’ ών διεξήγοντο αί έμπορικαί συναλλαγαί 
τοΰ αρτισύστατου Βόλου ήδη κατά τά πρώτα έτη τής 
ίδρύσεώς του. Κατ’ εύτυχή δθεν έμπνευσιν έωρτάσθη 
τό 1935 έν Βόλω ή τε πεντηκονταετήρίς τής άπε- 
λευθερώσεως καί προσαρτήσεως αύτοΰ μετά τής 
λοιπής Θεσσαλίας εις τήν Μητέρα Ελλάδα καί ή κατά 
τό λήξαν έτος (1934) συμπληρωθεΐσα έκατονταετηρίς 
άπό τής ένάρξεως τής ίδρύσεώς τοΰ σημερινοΰ (νέου) 
Βόλου.

Μετά είκοσι περίπου έτών ΰπαρξιν τοΰ νεοϊδρυθέντος 
Βόλου, ήτοι τω 1852 ίδρύθη Πρακτορεΐον Αυστριακών 
’Ατμοπλοίων Λόϋδ, τω 1853 Ελληνικόν Σχολεΐον, τώ 
1854 Ελληνικόν Ύποπροξενεΐον, τώ 1856 διωργανώθη 
Κοινότης τής πόλεως Βόλου, διοικουμένη ύπό Εφορίας 
θεσπιζούσης διαφόρους φόρους έπί τών έμπορικών πράξε
ων καί οίκοδομών«ώς δικαίωμα’Εκκλησίας καί φιλανθρω
πικών έργων» καί έγένοντο τά έγκαίνια τής Εκκλησίας 
'Αγίου Νικολάου. Κατά τό έτος 1858 δ Βόλος είχε όγδοή- 
κοντα περίπου οικίας μετά μονίμως έγ κατέστη μένω ν οι
κογενειών (Ν. Μάγνητος, Περιήγησις τής Θεσσαλίας σελ. 
54), έκτος τών έμπορικών καταστημάτων καί αποθηκών 
έμπορων κατοικούντων εις τά έπί τοΰ Πηλίου πλησιόχωρα 
χωρία. Τώ 1865 οί κάτοικοι άνήλθον εις τρεις χιλιάδας, 
τώ 1866 απαντώ μεν Σχολαρχεΐον. Με τήν αυξησιν τοΰ 
πληθυσμοΰ απέκτησε σπουδαιοτάτην σημασίαν τό ζή
τημα τής ύδρεύσεως. Οί όλίγοι κάτοικοι τοΰ Βόλου, 
ύδρεύοντο έκ συνήθων ορυκτών φρεάτων, αλλά μέ τήν 
προϊοΰσαν αυξησιν τών κατοίκων κατέστη έπιτακτική 
ή ανάγκη άναζητήσεως άφθονωτέρων πηγών καί ποσί
μου υδατος καλλιτέρας ποιότητος, τοΰτο δέ έπετεύχθη 
διά τής κατά τό έτος 1867 εισαγωγής τών τρυπητών 
(άρτεσιανών) φρεάτων, τά όποια καί μέχρι σήμερον έξα- 
κολουθοΰσι νά έξυπηρετοΰσι τούς κατοίκους τοΰ Βόλου. 
Κατά τό αύτό έτος έκτίσθη ύπό τοΰ Τουρκικοΰ Δημοσίου 
ό Στρατών καί παρά τοΰτον Φυλακαί καί Τηλεγραφεΐον 
(έπί τής νΰν Πλατείας Ρήγα Φεραίου), έζητήθη δέ κατά 
τό αύτό έτος ή άδεια τής Τουρκικής Κυβερνήσεως προς 
ϊδρυσιν Γυμνασίου έν Βόλω, ήτις δεν έδόθη. Άλλ’ ή αΰ- 
ξησις τοΰ πληθυσμοΰ καί ή πρόοδος τοΰ Βόλου έσυνεχί- 
ζετο βραδέως ύπό τήν τουρκικήν Κυριαρχίαν μέχρι τής 
κατά τό τέλος τοΰ έτους 1881 άπελευθερώσεως τής Θεσ
σαλίας καί προσαρτήσεως αυτής εις τήν Μητέρα 'Ελ
λάδα. * 1

34 κ. έ., 38 μέχρι τέλους. — Ίδιου: Άπάντησις προς τόν 
καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου κ. Γ. Χατζηδάκην εις «θεσ- 
σαλικά Χρονικά», τόμ. Β', 1931, σελ. 203 κ. έ. —Ίδιου: 
«Ό Βόλος, ΐδρυσις κλπ.», 1933, εις ιδιαίτερον φυλλάδιον, 
σελ. 8 κ. έ.—-Ίδιου: «Τό Φρούριον τοΰ Βόλου καί τό Πη
λών κατά τήν έποτνάστασιν τοΰ 1821» εις «θεσσαλικά Χρο
νικά», τόμ. Α', 1930, σελ. 23 κ. έ.

1) Τά προηγηθέντα τής άπελευθερώσεως, ήτοι τόν Ρωσ- 
σοτουρκικόν πόλεμον, τήν έπανάστασίν διαφόρων μερών της 
Θεσσαλίας, τάς μάχας τής Μακρυνίτσης καί τάς σχετικάς 
διπλωματικός ένεργείας τής Ελλάδος παρά ταΐς Μεγάλαις 
Δυνάμεσιν, ίδε εις δημοσίευμά μου έν τή έφημερίδι «Κή- 
ρυξ» τής Λαρίσης τής 28 καί 29 Αύγουστου 1934.

Βόλος: Εργοστάσια, μηχανημάτων τής Α. Β. Ε. Γκλαδάνης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Βόλος: "Ενας άγγειοπλάστης έργαζόμενος μετά πολλοΰ ζήλου
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Καί νυν είσερχόμεθα εις τό κύριον θέμα τής παρού- 
σης, ήτοι τήν παρακολούθησιν τής άλματικής έξελίξεως 
καί προόδου τής πόλεως Βόλου άπό τής άπελευθερώ- 
σεως καί προσαρτήσεως αυτής εις τήν Ελλάδα, τοΰ 
οποίου εύτυχοϋς γεγονότος έπανηγυρίσαμεν ήδη τό 1935 
τήν πεντηκονταετήρίδα μεθ’ όλοκλήρου τής λοιπής Θεσ
σαλίας.

"Εκδοσις των πρώτων Ελληνικών εφημερίδων 
εν Βάλω. — Ενέργεια βουλευτικών έκλογών, άμα 
τή έγκαταστάσει τοΰ Έλληνικοΰ καθεστώτος. — Δη- 
μόσιαι άρχαί. — Σχολεία. — Πληθυσμός τοΰ 1882.— 
"Ιδρυσις τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, Λιμενι
κής Επιτροπής καί Λιμενικοΰ Ταμείου. — Κατα
σκευή σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου—Λαρίσης. — 
Πολιτικόν Νοσοκομεΐον, Εκκλησία Καθολικών. — 
Προξενεία, Έμπόριον καπνοΰ, σιγαρέττων. — Πλη
θυσμός τοΰ Βόλου κατά τό 1899. — Κατεδάφισις 
τών τειχών τοΰ Φρουρίου. — Επιχωματώσεις θα
λάσσης, έκτέλεσις λιμενικών έργων, διαρρύθμισις 
χείμαρρων, έργα συγκοινωνίας.

"Ηδη άπό τών παραμονών τής έκκενώσεως τοΰ Βό
λου ύπό τών Τούρκων ήρχισαν έκδιδόμεναι Έλληνικαί 
εφημερίδες, ώς πρόδρομοι τής έγγιζούσης πολυποθήτου 
ελευθερίας, ή μέν «Θεσσαλία» άπό τής 10 ’Οκτωβρίου, 
ή δέ «Φωνή τοΰ λαοΰ» 1 άπό τής 2 Νοεμβρίου 1881. Άλλ’ 
ούδέν γεγονός ήδύνατο νά καταστήση αίσθητοτέραν τήν 
έπελθοϋσαν ριζικήν μεταβολήν άπό τήν διενέργειαν Βου
λευτικών έκλογών, διά τών οποίων ό λαός τής πόλεως 
καί τής Επαρχίας Βόλου θά άπέστελλε διά πρώτην φο
ράν άντιπροσώπους τής έλευθέρας αύτοΰ έκλογής εις τό 
Ελληνικόν Κοινοβούλιον, δπως έν συνεργασία μετά τών 
άντιπροσώπων τής λοιπής Ελλάδος διευθύνωσι τάς τύ- 
χας τής κοινής πατρίδος. Μετά πάροδον λοιπόν μόλις 
δύο μηνών άπό τής προσαρτήσεως εις τήν Ελλάδα, ήτοι 
τήν 20 Δεκεμβρίου 1881, έγένοντο αΐ πρώται βουλευτι
κά! έκλογαί τής επαρχίας Βόλου, έκλεγέντων εξ Βου
λευτών. 2

Ό πληθυσμός τοΰ Βόλου, κατά τήν ενα μήνα μετά 
τήν προσάρτησιν γενομένην άπογραφήν, ήτο σχετικώς 
μικρός, άνερχόμενος εις 4.983 κατοίκους3. Άλλάτόέπί- 
καιρον τής θέσεως του λιμένος καί ή ζωτικότης τών κα
τοίκων, έκδηλουμένη προς πάσαν κατεύθυνσην διά τής 
διαρκώς έπιτεινομένης εμπορικής, βιομηχανικής, οικο
δομικής κλπ. δραστηριότητος, εΐλκυσαν άμέσως έξ άρ- 
χής τήν προσοχήν τοΰ κεφαλαίου καί κατέστησαν εμφανή 
τήν άνάγκην καί τό έπωφελές τής έγκαταστάσεως έν 
Βόλω τραπεζικών ιδρυμάτων. Οδτως ολίγους μετά τήν 
προσάρτησιν τοΰ Βόλου μήνας, ήτοι τήν 19ην Ιουνίου 
1882, έγένοντο τά έγκαίνια τής ίδρύσεως τής Τραπέζης 
Ήπειροθεσσαλίας4, ήτις καί διά τών υποκαταστημάτων 
αυτής προσέφερεν εϊς τε τον Βόλον καί τήν λοιπήν Θεσ
σαλίαν σημαντικήν οικονομικήν ύποστήριξιν.

1) «Προμηθεύς» ώς άνωτέρω έτους 1900, σελ. 430.
2) Αυτόθι, έτους 1890, σ. 179.
3) Υπουργείου Εσωτερικών, λεξικόν Δήμων καί Κοι

νοτήτων, έν λ. Βώλος.
4) «Φωνή τοΰ Λαοΰ» τής 5 Μαΐου 1900.

Βόλος: Έργοστάσιον 'Υφασμάτων Γεωργίου Παπαγεωργίου

ΒΙΟΜ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Σέσκουλο: Χωρική ασχολούμενη στό φοόρνισμα τοΰ ψωμιοΰ
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Εις την σημασίαν καί την σπουδαιότητα τής πόλεως, 
ώς πρωτευούσης τής Επαρχίας Βόλου, άνταπεκρίνετο 
καί ή άμα τή προσαρτήσει σύστασις έν Βάλω Επαρχείου, 
Δημαρχείου, Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου, Οικονομικής 
Εφορείας, Ταμείου, Ταχυδρομείου, Τηλεγραφείου, στρα
τιωτικού Νοσοκομείου, ’Αστυνομίας, Μοιραρχίας, Λιμε
ναρχείου, 'Υγειονομείου, Τελωνείου, Γυμνασίου, Σχο
λαρχείου, Παρθεναγωγείου καί Νηπιαγωγείου λ Τινάέκ 
τούτων, ώς Τηλεγραφεΐον, στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον, 
’Αστυνομία, Λιμεναρχεΐον καί Τελωνεΐον έλειτούργουν 
καί έπί Τουρκοκρατίας, ώς αλλαχού τής παρούσης ε’ίδο- 
μεν ήδη.

Ή σπουδαιότης τοΰ Βόλου, ώς μόνου έμπορικοΟ λι- 
μένος τής προσαρτηθείσης Θεσσαλίας, έπέσυρε, ώς ήν 
έπόμενον, σύντονον την προσοχήν τής Ελληνικής Κι 
βερνήσεως, τής όποιας εν έκ των πρώτων καί σπουδαιό
τερων μέτρων ήτο ή σύστασις λιμενικής Επιτροπής καί 
λιμενικού Ταμείου Βόλου προς άνάπτυξιν καί ύποστή- 
ριξιν τής ναυτιλιακής καί έμπορικής κινήσεως αύτοΰ, ώς 
θέλομεν κατωτέρω έκθέσει, κατ’ άντίθεσιν προς την τε
λείαν αδιαφορίαν τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, ήτις ο·'·- 

δεμίαν πρόνοιαν έπεδείξατο ποτέ ύπέρ τοΰ λιμένος τού 
Βόλου.

Την ΐδρυσιν τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας έπη; . 
λούθησε συντόμως έτερον σημαντικώτατον διά τόν Βό
λον καί τήν λοιπήν Θεσσαλίαν γεγονός, ή κατασκευή 
τής σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Λαρίσης, νης 
οποίας τά έγκαίνια έτελέσθησαν έν Βόλω τήν 22 ’Απρι
λίου 1884 με άρίστας καί βάσιμους ελπίδας περί τής 
ένισχύσεως τής έμπορικής τοΰ Βόλου κινήσεως καί της 
προόδου έν γένει αύτοΰ 1 2. Τεκμήριον ταύτης μάς παρέ
χει καί ή κατά τό έπόμενον έτος 1885 ύπό έπιλέκτων πο
λιτών συγκρότησις τής Φιλελεήμονος ’Αδελφότητος, τής 
όποιας έργον ήτο ή ΐδρυσις τοΰ Πολιτικοΰ Νοσοκομείου 
Βόλου. 'Η έμπορική ζωτικότης τοΰ Βόλου προσείλκυοε 
καί άλλων εθνικοτήτων έπιχειρηματίας, ώς μαρτυρεί 
έν έτει 1884 έγκατάστασις Εκκλησίας των Καθολικών 
έν τινι οικία, ένθα έλειτούργησεν έπί τρία έτη, τοΰ θε
μελίου λίθου διά τήν νΰν όπάρχουσαν Εκκλησίαν των 
Καθολικών3 τεθέντος τώ 1887. Κατά τό έτος τοΰτο 
ύπήρχον έν Βόλω Προξενεία τών κυριωτέρων καί έμπο- 
ρικωτέρων Κρατών, ήτοι τής ’Αγγλίας, Γαλλίας, Γερ
μανίας, Αυστρίας, ’Ιταλίας, Ρωσσίας καί Τουρκίας, ήκ- 
μαζε δε κατά τινα σύγχρονον πληροφορίαν, τό έμπορον 
τοΰ καπνοΰ καί τών έτοιμων σιγαρέττων4.

Τώ 1889 κατηδαφίσθησαν ύπό τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως τά Βυζαντινής, Ένετικής καί Τουρκικής έποχής 
τείχη τοΰ Φρουρίου Βόλου, θεωρηθέντα άχρηστα, ώς μή 
δυνάμενα ν’ άντιστώσιν είς τά τελειότερα σύγχρονα τοΰ 
πολέμου όργανα καί μέσα. Διά τής καταρρίψεως τών 
τειχών τούτων άπεδείχθη ότι ή τοποθεσία αΰτη κατωκεΐτο 
άπό αρχαιότατων προϊστορικών χρόνων (χαλκοΰ αίώ-

1) Βινικίου: «Πανθεοσαλικόν Ήμερολόγιον». Βόλος
1927, σ. 15.

2) «Προμηθεύς», ώς ανωτέρω, έτους 1890, σ. 491. Ημε- 
ρολόγιον «'Η Φήμη» έτους 1887, σελ. 123.

3) Αυτόθι, σ. 123, 125.
4) Ήμερολόγ. «Φήμη», αυτόθι, σ. 123.

Βόλος: Έργοστάσιον Πλινθοκεραμοποιΐας Τσαλαπάτα

ΒΙΟΜ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΧΟΛ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Βόλος: Έγγονάκια άφωοιωμένα στό παραμύθι τής γιαγιάς
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νος, μυκηναϊκής έποχής), καθ’ δλην τήν άρχαίαν ιστορι
κήν έποχήν, τήν Ρωμαϊκήν, Βυζαντινήν και έξης1.

Τήν πρόοδον του Βόλου μαρτυρεί εύγλώττως και ό 
εις όλίγιστα έτη ύπερδιπλασιασμός των κατοίκων αΰ- 
τοϋ, οϊτινες κατά τήν άπογραφήν του 1889 άνήρχοντο 2 
ήδη εις 11.029. Ή γοργή αυτή αΰξησις του τε πληθυσμοΟ 
και τής. εμπορικής κινήσεως κατέστησαν αισθητήν τήν 
ανάγκην κατασκευής λιμενικών έν Βόλω έργων, διά τά 
όποια ή Τουρκική Κυβέρνησις ειχεν έπιδείξει τελείαν 
αδιαφορίαν καί άγνοιαν, καί μόνον μετά τήν έκβιασθεΐ- 
σαν, ώς ανωτέρω εϊδομεν, οριστικήν περί παραχωρή- 
σεως τοΰ Βόλου άπόφασίν της (26 Μαρτίου 1881), προέ- 
βησαν αί τουρκικά! άρχαί τοΰ Βόλου εις πάν μέτρον 
δυνάμενον νά προσπορίση εις τό Τουρκικόν Δημόσιον, 
κατά τό ύπολειπόμενσν μέχρι τής έκχωρήσεως βραχύ 
χρονικόν διάστημα, οίονδήποτε υλικόν κέρδος. Τό ση- 
μαντικώτερον των μέτρων τούτων ήτο ή πρός τούς ίδιο- 
κτήτας παραθαλασσίων οικοδομών καί οικοπέδων πώ- 
λησις τής άντιστοιχοΰσης εις αύτά θαλάσσης, ώρισμένου 
αριθμού μέτρων, όπως μεταβάλωσιν αυτήν δι’ έπιχωμα- 
τώσεως εις οικόπεδά των. Οί άγοράσαντες τοιαΰτα θα
λάσσια οικόπεδα έσπευδον νά έπιχωματώσωσι καί τά 
καταλάβωσι, δημιουργοϋντες ουτω καί κατοχής τίτλους 
κατά πάσης τυχόν άμφισβητήσεως τοΰ Ελληνικού Δη
μοσίου. Κατά τό βραχύ λοιπόν τοΰτο χρονικόν διάστημα, 
από ’Απριλίου μέχρι Νοεμβρίου 1881, δλα τά κάρρα τοΰ 
Βόλου ήσαν άπησχολημένα εις μεταφοράν χωμάτων καί 
είργάζοντο μέχρι βαθείας νυκτός διεγείροντα θόρυβον 
καί σκόνην άφόρητον διά τούς παρόδιους τών οδών, δι’ 
ών διήρχοντο, έδημιουργοΰντο δέ έριδες ατελεύτητοι καί 
διαπληκτισμοί μεταξύ τών καρραγωγέων καί τών παρό
διων τούτων. Ουτω λοιπόν ολόκληρον σχεδόν τό τμήμα, 
τό άπό τοΰ άξονος (μέσου) τής όδοΰ Ίάσονος μέχρι 
τής οικοδομικής γραμμής τής παραλιακής όδοΰ ’Αργο
ναυτών, έπεχώσθη διά τής πρωτοβουλίας καί πυρετώ- 
δους σπουδής καί δαπάνης τών ιδιοκτητών άντιστοίχων 
τότε παραλιακών οικοδομών καί οικοπέδων. Ούτως εΐ- 
χον τά πράγματα, δτε ή Ελλάς κατέλαβε τον Βόλον τήν 
2 Νοεμβρίου 1881.

Ή εξαιρετική θέσις τοΰ Βόλου, ώς μοναδικοΰ λιμέ- 
νος τής προσαρτηθείσης Θεσσαλίας, έπέσυρεν, ώς ε’ίπο- 
μεν καί ανωτέρω, άμέριστον καί σύντονον τήν προσοχήν 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. "Ενεκα τοΰ άβαθοΰς τών 
ΰδάτων τής θαλάσσης παρά τήν προκυμαίαν αί φορτώ
σεις καί έκφορτώσεις τών εμπορευμάτων έγίνοντο επί 
Τουρκοκρατίας δι’ άποβαθρών ξύλινων, στηριζομένων 
έπί λίθινων θεμελίων καί είσχωρουσών εις τήν θάλασσαν 
μέχρι τής σημερινής περίπου προκυμαίας. Τοιαΰται ξύ- 
λιναι άποβάθραι ύπήρχον 5-6 ιδιόκτητοι, άνήκουσαι εις 
τούς ισαρίθμους τότε μεγαλεμπόρους τής εισαγωγής 
καί εξαγωγής εμπορευμάτων καί έξετείνοντο έμπρο
σθεν τών άποθηκών καί κατοικιών αύτών. Μετά τήν 
προσάρτησιν τοΰ Βόλου ήΈλληνική Κυβέρνησις, άναγνω- 
ρίζουσα τήν σπουδαιότητα τοΰ λιμένος, προέβη αμέσως 
εις τήν ΐδρυσιν Λιμενικής ’Επιτροπής καί Λιμενικοΰ Τα
μείου Βόλου πρός πορισμόν τών διά τήν έκτέλεσιν

1) Έφημερ. Άρχαιολ. έτους 1906, σελ. 211, 214 κ. έ. 
217, 222, 225, 233.— Δ. Κ. Τσοποτοΰ: «'Η Θεσσαλία ώς 
πυθμήν θαλάσσης κλπ.» εις «θεσσαλικά Χρονικά», τόυος 
Δ', 1934, σελ. 12 κ. έ.

2) 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, Λεξικόν Δήμων καί Κοι
νοτήτων, έν λ. Βώλος.

Βόλος: Έργοστ. Ύφασμάτ. Λεβιάθαν, ΜουτζοΟκος καί Σία

ΒΙΟΜ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΣΧΟΑΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Τρίκκερι: Ετοιμασία της προίκας τής κόρης στόν άργαλειό
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Βόλος: Ό Σταθμός θεσσαλικών Σιδηροδρόμων έν Παλαιοΐς

ΑΡΤΗΡΙΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΧΑΡΑΚΤ. ΟΙΚΟΔΟΜΑΙ

Πορταριά : Ή είσοδος ενός παλαιού αρχοντικού σπιτιού

των λιμενικών έργων άναγκαίων χρηματικών πόρων, γε- 
νομένων καί τών σχετικών μελετών ύπό τών εις τήν Ελ
ληνικήν υπηρεσίαν διατελοΰντων μελών τής Γαλλικής 
αποστολής (Κελενέκ κλπ.). Μετά την συμπλήρωσιν βρα- 
δύτερον τών μελετών τούτων καί ύπό τοΟ τότε Νομομη- 
χανικοΰ, έξετέθησαν εις δημοπρασίαν επί τή βάσει αρ
χικού προϋπολογισμού έξ ενός καί ήμίσεος περίπου εκα
τομμυρίου δραχμών, 1 έστοίχισαν δέ μετά τών προσθέ
των δαπανών περί τα 3 εκατομμύρια. ’Έναρξις τών έρ
γων έγένετο τώ 1892, τά εγκαίνια τής θεμελιώσεως τών 
κρηπιδωμάτων τής προκυμαίας 2 τόν Μάρτιον τοΰ 1895 
καί άπεπερατώθησαν τώ 1901. Τό δλον πλάτος του διά 
τής έπιχωματώσεως παραχθέντος νέου τμήματος τής πό
λε ως είναι 90 καί τό μήκος 1200 μέτρων. Έκ τών 90 δέ 
τούτων μέτρων πλάτους τά 51 περίπου άποτελοΰσι τά 
ώς ανωτέρω παραχθέντα ιδιωτικά οικόπεδα μετά τοΰ 
ήμίσεος πλάτους τής όδοΰ Ίάσονος, τά δέ ύπόλοιπα 40 
μέτρα, όσα αποτελούν τό πλάτος τής οδού' ’Αργοναυ
τών (προκυμαίας) έπεχωματώθησαν δαπάναις τής λιμε
νικής επιτροπής κατά τήν έκτέλεσιν τών λιμενικών έρ
γων.

Τά κρηπιδώματα τής προκυμαίας έθεμελιώθησαν εις 
βάθος 4 μέτρων από τής μέσης στάθμης τής θαλάσσης, 
έκτος τής έκ σκύρων βάσεως τών θεμελίων τούτων πά
χους έτέρου Ρλ μέτρου.

Τό παρά τά κρηπιδώματα τής προκυμαίας βάθος τής 
θαλάσσης ποικίλλει άπό 1,50-2,50 μέτρων. Εκτός τής 
προκυμαίας καί τών κρηπιδωμάτων της, κατεσκευάσθη 
συγχρόνως καί λίθινη ’Αποβάθρα (Προβλής) μήκους 
250 καί πλάτους 60 μέτρων, ώς προέκτασις τής όδοΰ 
ΊωλκοΟ, τό δέ δι’ έκσκαφής άποτελεσθέν βάθος της 
περιβαλλούσης τήν ’Αποβάθραν θαλάσσης είναι 6 μέν 
μέτρων εις τήν κεφαλήν τής ’Αποβάθρας καί τάς έκα- 
τέρωθεν πλευράς μέχρι μήκους 90 μέτρων, έκεΐθεν δέ 
μέχρι τών κρηπιδωμάτων τής προκυμαίας τό βάθος τής 
θαλάσσης είναι 4 μέτρων, είς τό τελευταΐον δέ τούτο 
βάθος έξεβαθύνθη καί ό πυθμήν τοΰ μεταξύ ’Αποβάθρας 
καί Τελωνείου λιμενίσκου.

Τά λιμενικά ταΰτα έργα συνεπληρώθησαν βραδύτε· 
ρον (1903 -1912) διά νέων τοιούτων, ήτοι διά κατασκευής 
Κυματοθραύστου έκ τεχνητών όγκολίθων, είσχωροΰντος 
είς τόν λιμένα άπό τοΰ ανατολικού άκρου τών παραλίων 
κρηπιδωμάτων (προκυμαίας) μήκους έν όλω χιλίων πε
ρίπου μέτρων καί πλάτους τεσσάρων. Ό Κυματοθραύ
στης οδτος καλύπτει τόν λιμένα καί τήν ’Αποβάθραν άπό 
τούς προκαλοΰντας τρικυμίας νοτίους καί νοτιανατολι- 
κούς ανέμους.

Έκτος τών ανωτέρω καθαρώς λιμενικών έργων έγέ
νετο καί ή διαρρόθμισις τής κοίτης τών δύο χειμάρρων, 
μεταξύ τών όποιων κεΐται ή πόλις τοΰ Βόλου, καί ή συμ- 
πλήρωσις καί ένίσχυσις τών όχθών αύτών προς απο
τροπήν έκχειλίσεων καί τών έκ τούτων πλημμυρών. Τά

1) Τά περί τών λιμενικών έργων, άνευ παραπομπής τί
νος, ένταΰθα έκτιθέμενα προέρχονται έκ πληροφοριών, τάς 
όποιας πάνυ εύγενώς μοί έχορήγησεν ή Λιμενική Επιτροπή 
Βόλου, καθώς καί ό έπί σειράν ετών χρηματίσας μέλος 
αύτής Ίωάν. Ν. Άντωνόπουλος, πρός οΟς έκφράζω καί 
έντεΰθεν τάς εύχαριστίας μου. Τάς πληροφορίας ταύτας 
συνεπλήρωσα καί έκ τοΰ τύποις έκδεδομένου τεύχους ύπό 
τόν τίτλον: «Ίω. Γρά6αρη καί Ά. Γκίνη, έκθεσις περί τών 
»συμπληρωματικών έργων τού λιμένος Βόλου. Έν Βάλτο 
» 1903» καί έξ άλλων βοηθημάτων, όπου παραπέμπω έκά- 
στοτε.

2) «Φωνή τοΰ Λαού» τής 29 Μαρτίου 1895.
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διαρρυθμίστηκα ταΰτα τον χείμαρρων έργα έστοίχισαν 
περί τό έκατομμύρ. δραχ. εις τό λιμενικόν Ταμεΐον. Πρό 
της διαρρυθμίσεως ταύτης των χείμαρρων ή πόλις τοΰ 
Βόλου υπεκειτο εις πλημμύρας, των όποιων αί σημαντι
κότεροι η σαν αί της 14 Σεπτεμβρίου, 2 καί 15 ’Οκτω
βρίου 1883 καί τής 6 Σεπτεμβρίου 1887, έπενεγκοΰσαι 
μεγάλας ζημίας. 1

Δαπαναις τοΰ ίδιου λιμενικού Ταμείου Βόλου έπεχω- 
ματώθη άποφραχθείς διά τοΰ αναγκαίου κρηπιδώματος 
καί προστεθείς εις τό έδαφος τοΰ Βόλου, καί ό εκτετα
μένος χώρος άπό τοΰ άνατολικοΰ άκρου τής όδοΰ Δη- 
μητριαδος μέχρι σχεδόν τοΰ ‘Αγίου Κωνσταντίνου.

’Αλλά καί εις την μετά τοΰ λιμένος Βόλου άνάπτυ- 
ξιν τής χερσαίας συγκοινωνίας συνετέλεσε τό λιμενικόν 
Ταμεΐον δαπανήσαν περί τάς 800 χιλιάδας δραχμών διά 
τό λεγόμενον δίκτυον τών οδών Πηλίου, κατασκευάσαν 
πρός τούτοις καί την αμαξιτήν όδόν Βόλου - Άλμυροΰ.

Τών ανωτέρω λιμενικών έργων άποδειχθέντων έν 
τούτοις ανεπαρκών διά την διαρκώς αΰξουσαν εις πλη
θυσμόν καί εμπορικήν κίνησιν πρόοδον τοΰ Βόλου, άπε- 
φασίσθη ή έκτέλεσις νέων τοιούτων. Έκ τούτων τό ήδη 
άπό τοΰ 1926 έκτελούμενον πρώτον τμήμα περιλαμβά
νει τήν διαπλάτυνσιν τής ύπαρχούσης Αποβάθρας (προ- 
βλήτος) άπό 60 είς 100 μέτρα καί τήν έκβάθυνσιν τής τε 
ανατολικής λεκάνης (μεταξύ Κυματοθραύστου καί Απο
βάθρας), καθώς καί τής έσωτερικής, δυτικής, λεκάνης 
τοΰ λιμένος (μεταξύ τής ίδιας ’Αποβάθρας τοΰ λιμέ
νος καί τής όμοιας τοΰ Σιδηροδρόμου) μέχρι βάθους 
9 μέτρων καί είς έκτασιν 150-200 μέτρων εκατέρωθεν 
τής ’Αποβάθρας άπό τής κεφαλής αυτής πρός τά κρηπι
δώματα τής προκυμαίας. Ή δαπάνη τών έργων, άποπε- 
ρατωθέντων ήδη τω 1932 (κατά πληροφορίας τής λιμε
νικής επιτροπής Βόλου), άνήλθεν είς 40 έκατομμύρια 
δραχμών, ήτοι διπλάσιάν τής προϋπολογισθείσης, όφει- 
λομένην καί είς τήν άπό τοΰ έτους 1922 καί έξής έκπτω- 
σιν τής δραχμής. Κατεσκευάσθησαν ωσαύτως άσφαλτο- 
στρωμένα οδοστρώματα δλων τών παραλιακών οδών τών 
καταληγουσών είς τον Προβλήτα.

Τό δεύτερον τμήμα τών ώς αναγκαίων κριθέντων λι
μενικών έργων περιλαμβάνει τά έξής έργα: α) τήν άνέ- 
γερσιν επί τής ώς ανωτέρω διαπλατυνθείσης ’Αποβά
θρας (Προβλήτος) Τελωνείου, Λιμεναρχείου, Υγειονο
μείου, ’Αποθηκών καί ύποστέγων εμπορευμάτων, β) τήν 
έπ’ αυτής προέκτασιν τών σιδηροδρομικών γραμμών Θεσ
σαλίας καί Πηλίου. Τόν έφοδιασμόν αύτής διά Τιτάνων 
καί Γερανών φορτώσεως καί έκφορτώσεως καί τήν έγ- 
κατάστασιν σταθμών ύδρεύσεως τών πλοίων, γ) τήν άρ- 
σιν τής αποβάθρας τών σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, τήν 
κατασκευήν δευτέρας ’Αποβάθρας (Προβλήτος) καί 
κρηπιδωμάτων έμπροσθεν τοΰ παλαιού Τελωνείου καί 
τήν αυτόθι άνέγερσιν αποθηκών καί ύποστέγων. δ) τήν 
κατασκευήν τρίτης ’Αποβάθρας (Προβλήτος) τραπεζο
ειδούς σχήματος είς άπόστασιν 200 μέτρων άπό τής δευ
τέρας διά τήν έκφόρτωσιν τών γαιανθράκων, ε) τήν κα
τασκευήν Μώλου μήκους 600 μέτρων, προβάλλοντος άπό 
τής άριστερας δχθης τοΰ πρός δυσμάς τοΰ Φρουρίου κα

ί) Έκτος τών άνωτέρω δύο, μνημονεύονται προσέτι καί 
αί έξής άλλαι πλήμμυραι έν Βόλω: ή τοΰ Αύγούστου 1839, 
Σεπτεμβρίου 1847, Σεπτεμβρίου 1854, Μαΐου 1862, ’Ιου
λίου 1874, Νοεμβρίου 1877 καί Σεπτεμβρίου 1887. — Ζω- 
σιμά Έσφηγμενίτου: «Προμηθεύς» έτους 1900, σελ. 491, 
ύποσημ.

Βόλος : Ή μεγάλη κίνησις είς τό Λιμάνι τής πόλεως

ΑΡΤΗΡΙΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ - ΠΑΛΑΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

"Αγιος Όνούφριος : "Ενα χαρακτηριστικό αρχοντόσπιτο
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"Αγιος Λαυρέντιος: Τό χαρακτηριστικό «μαφέσι»

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ

"Αγιος Λαυρέντιος: Τύπος βρακοφόρου χωρικού

τερχομένου χειμάρρου καί άποσκοποΰντος την έκτροπήν 
των έκ του χειμάρρου τούτου προσχώσεων καί στ) την 
άρσιν τοϋ μεγάλου σκέλους τού ύπάρχοντος Κυματο
θραύστου καί την κατασκευήν δύο νέων τοιούτων, του 
μεν ένός άρχομένου άπό του άκρου τής'όδοΰ ’Αργοναυ
τών (διατηρούμενου του μικρού σκέλους τού σημερινού 
κυματοθραύστου) με κατεύθυνσιν προς τό απέναντι 
άκρωτήριον (Πευκάκια), όλικοΰ μήκους 950 μέτρων, τού 
δε έτέρου άρχομένου άπό τού ακρωτηρίου τούτου μέ 
κατεύθυνσιν προς τό τέρμα τού πρώτου σκέλους, όλικοΰ 
μήκους Ί75 μέτρων. Μεταξύ των δύο Κυματοθραυστών 
άπομένει, κατά τό σχέδιον, στόμιον πλάτους- 125 μέτρων 
διά τον εΐσπλουν καί έκπλουν τών πλοίων. Διά τήν έκτέ- 
λεσιν τού δευτέρου τούτου τμήματος τών λιμενικών έρ
γων συνταχθήσονται λεπτομερέστερα σχέδια καί ό σχε
τικός προϋπολογισμός. 1

'Αλματική καθ’ δλα πρόοδος τής πόλεως Βό
λου άπό τής προσαρτήσεώς της εις τήν Ελλάδα.— 
Προσθήκη καί άλλης προς τήν ύπάρχουσαν Τρά
πεζαν. — Ό διά φωταερίου νέος φωτισμός τής πό
λεως. — Εργοστάσια. — Λιμενική κίνησις. — Σύ- 
στασις Κακουργιοδικείου. — ’Έργα συγκοινωνίας. 
— Δημοτικόν θέατρον. — Εγκαίνια ’Αποβάθρας.—. 
Εμπορικός Σύλλογος Βόλου. — Αϋξησις του πλη
θυσμού. — Ό Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, 
ή κατοχή του Βόλου υπό τών Τούρκων, ή άποχώ- 
ρησις αύτών τό έπόμενον έτος.

Τά έν τώ προηγουμένω ήδη Κεφαλαίω έκτεθέντα 
περί τών έκτελεσθέντων διαφόρων λιμενικών καί συγ
κοινωνίας έργων, μαρτυροΰσι τήν τάσιν καί ικανότητα 
τής πόλεως προς αϋξησιν καί έν παντί πρόοδον. Τήν 
εικόνα ταύτην θά προσπαθήσωμεν να συμπληρώσωμεν 
διά τών κατωτέρω.έκτεθησομένων, έφ’ δσον αί ύπάρχου- 
σαι στατιστικοί καί λοιπαί πληροφορίαι έπιτρέπουσιν 
ήμΐν τούτο, έστω καί κατά προσέγγισιν.

Προς έξυπηρέτησιν τών έμπορικών αναγκών τού Βό
λου ΐδρυσεν αυτόθι τώ 1894 καί ή Τράπεζα ’Αθηνών 
υποκατάστημα, προστεθείσης ούτω καί έτέρας Τραπέ- 
ζης πρός τή ύπαρχούση ήδη άπό τών πρώτων μετά τήν 
εις τήν Ελλάδα προσάρτησιν μηνών, Τραπέζη Ήπειρο- 
θεσσαλίας, ως άνωτέρω εΐδομεν.

Καί Δημοτικού θεάτρου τά θεμέλια έτέθησαν κατά 
τό έτος 1894.

Κατά τό αύτό έτος ύπήρχεν έν Βόλω διά τήν δημο
σίαν έκπαίδευσιν Γυμνάσιον τετρατάξιον, Σχολαρχεΐον, 
τρία δημοτικά σχολεία άρρένων, τρία παρθεναγωγεία, 
Νηπιαγωγεΐον, έν ιδιωτικόν Λύκειον, μία Μωαμεθανική 
προπαιδευτική Σχολή έν τώ τότε Φρουρίω, χορηγούντος 
τού Δήμου Παγασών, καί μία Ίσραηλιτική σχολή, πολ
λών τών τέκνων τών ’Ισραηλιτών δμως φοιτώντων εις 
τά δημόσια καί δημοτικά έκπαιδευτήρια τού Βόλου.

1) Κατά τάς έσχάτως ύπό της Λιμενικής Επιτροπής Βό
λου παρασχεθείσας πληροφορίας, δεν έγένετο είσέτι έναρ- 
ξις κατασκευής τού δευτέρου τμήματος τών λιμενικών έρ
γων, ένεκα έλλείψεως χρημάτων, όφειλομένης καί εις τήν 
υπερβολικήν δαπάνην, τήν όποιαν άπήτησεν ή έκτέλεσις 
τού πρώτου τμήματος, στοιχίσαντος κοιτά τά άνωτέρω, δι
πλάσια τών προϋπολογισθέντων.

— ιφο —
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Ή Βιομηχανία έξ άλλου τοΰ Βόλου άντεπροσωπεύ- 
ετο κατά τό έτος τούτο (1894) ύπό δέκα τριών άτμοκι- 
νήτων έργοστασίων, ήτοι 5 άτμομύλων, 3 άτμοκινήτων 
σιδηρουργείων, 3 βυρσοδεψείων, 1 Μηχανουργείου του 
Σιδηροδρόμου1 καί 1 Μηχανουργείου καί Χαλυβδουρ- 
γείου παράγοντος γεωργικά εργαλεία καί γεωργικάς 
μηχανάς.

Ή κίνησις τοΰ λιμένος συνίστατο εις τόν κατάπλουν 
καί άπόπλουν 668 ατμόπλοιων, 94 πολεμικών διαφόρων 
Κρατών, καί 2128 ιστιοφόρων, έξ ών άπέπλευσαν 2033.

Άξιοσημείωτον πρόοδον άπετέλεσε καί ή κατά τό 
έτος τούτο κατάθεσις τοΰ θεμελίου λίθου διά τό έργο- 
στάσιον τοΰ ’Αεριόφωτος, τής πόλεως Βόλου φωτιζομέ- 
νης έως τότε διά 250 φανών πετρελαίου. Κατά τό έπό- 
μενον έτος 1895 έγένετο ή έναρξις τής λειτουργίας τοΰ 
’Αεριόφωτος.

Κατά τό αυτό έτος ήρχισεν ή λειτουργία τοΰ νεο- 
συσταθέντος Κακουργιοδικείου, ήρχισαν έπί τοΰ λόφου 
τής έπισκοπής αί έργασίαι διά τήν κατασκευήν τής αμα
ξιτής δδοΰ Βόλου - Πορταριας (10.067 μέτρ.) δαπάνη 
κληροδοτήματος τοΰ έκ Πορταριας άειμνήστου Βασάνη, 
έγένοντο ωσαύτως τά έγκαίνια καί ή έναρξις τής λει
τουργίας τοΰ Σιδηροδρόμου Βόλου - Λεχωνείων, πλάτους 
0,60 του μέτρου καί μήκους 12 περίπου χιλιομέτρων, 
ώσαύτως τά έγκαίνια τής θεμελιώσεως τών κρηπιδωμά
των τοΰ λιμένος 2 ώς εΐδομεν καί ανωτέρω.

Μέχρι τής έποχής ταότης έτελέσθησαν τά έγκαίνια 
καί τινων ναών έν Βόλω, περί τών όποιων άκριβεστέρα 
μνεία γενήσεται κατωτέρω έν τώ οίκείω κεφαλαίω' έκ 
τών ένδεικτικών τής συνεχιζομένης προόδου τοΰ Βόλου 
είναι ή αΰξησις τοΰ πληθυσμού, δστις κατά τήν άπογρα- 
φήν τοΰ 1896 άνήλθεν ήδη εις 16.788 κατοίκους, τά έγκαί
νια τοΰ Δημοτικού θεάτρου, τελεσθέντα τήν 2 Φεβρουά
ριου 1897, ώσαύτως τά έγκαίνια τής’Αποβάθρας παρά τήν 
ήμιτελή είσέτι προκυμαίαν,καί ούχί μικροτέρας σημασίας 
ύπήρξεν ή ΐδρυσις τοΰ ’Εμπορικού Συλλόγου Βόλου3. 
Κατά τό έτος δμως τούτο έξαιρετικώς άτυχή γεγονότα 
έπληξαν τήν Ελλάδα, μετ’ αυτής δε καί τόν Βόλον. 
Συνεπεία τής ήττης τής Ελλάδος έν τώ κατά τής Τουρ
κίας πολέμω τοΰ 1896, τά ύπό τόν Έτέμ Πασάν είσβα- 
λόντα εις Θεσσαλίαν τουρκικά στρατεύματα κατέλαβον 
καί τόν Βόλον τήν 26 ’Απριλίου 1897. "Οπως άποφύγωσι 
τάς αγριότητας ιδίως τών άτακτων Τούρκων (βασιβο- 
ζούκων), ήναγκάσθησαν πολλαί οίκογένειαι νά καταφύ- 
γωσιν εις ’Αθήνας καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος, έπήλθε 
δέ νέκρωσις εις τήν πρόοδον καί έμπορικήν ζωήν τής 
πόλεως έπί έν έτος καί πλέον, ήτοι μέχρι τής 25 Μαΐου 
1898, δτε συνεπεία έπεμβάσεως τών Δυνάμεων καί τής 
ύπογραφείσης μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας ειρήνης, 
έξεκενώθη πάλιν ύπό τών Τουρκικών στρατευμάτων ό 
Βόλος καί έπανήλθεν εις τούς κόλπους τής μητρός Ελ
λάδος 4.

Πριν προβώμεν εις τήν παρακολούθησιν τής περαι-

1) «Φωνή τοΰ Λαοΰ» 31 Δεκεμβρίου 1894. — «Προμη- 
θεύς» 1894, σελ. 514.

2) «Φωνή τοΰ Λαοΰ» 31 Δεκεμβρίου 1894. — Αύτόθι 26 
’Ιανουάριου, 29 Μαρτίου, 21 ’Απριλίου καί 20 Αύγουστου 
1895. — «Προμηθεύς» 1895, σ. 624 καί 703. — .Η όδός Βό
λου—Πορταριας μετά τής εις τήν 'Αγοράν (παζάρι) προεκ- 
τάσεώς της 13 περίπου χιλιομέτρων.

3) Αύτόθι έτους 1898, σελ. 239.
4) «Προμηθεύς» έτους 1897, σελ. 122, έτους 1898, σελ. 

258.

"Αγιος Λαυρέντιος: Τό «καλεμκερί» καί «κοντογούνι»

ΠΗΛΙΟ ΡΕΙΤΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ
Ζαγορά: Ό Καληός μέ τή χαρακτηριστική φορεσιά
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Πήλιον: Τό χάνι τοΰ Ζήση εις δρόμον τής Ζαγοράς

ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ

Παλιούρι: 'Ένας πολύ παλαιός πολεμικός Πύργος

τέρω έξελίξεως καί προόδου τής πόλεως, παραθέτομεν 
αμέσως κατωτέρω έν συνάψει τάς διά τής άνεγέρσεως 
ναών θρησκευτικός των κατοίκων έκδηλώσεις.

Τω 1891 ήγέρθη ό προσωρινός ξύλινος ναός τής Με- 
ταμορφώσεως, έν τω όποίω ή πρώτη αναίμακτος λει
τουργία έτελέσθη τήν 9 ’Ιουνίου Τ

Τό έπόμενον έτος 1892 Μαΐου 17 έτελέσθη σαν τα έγ- 
καίνια τοΰ ναοΰ των 'Αγίων θεοδώρων, άνεγερθέντος 
έπί θεμελίων Βυζαντινού ναοΰ 1 2. Μετά έν πάλιν έτος, 
ήτοι τήν 16 Μαΐου 1893 έτελέσθη ή πρώτη λειτουργία 
έν τω νεοδμήτω ναώ του Νεκροταφείου 3. Τήν 30 Σε
πτεμβρίου 1895 έτελέσθη ή πρώτη λειτουργία έν τή Εκ
κλησία των φυλακών Βόλου 4. Τήν 21 Δεκεμβρίου 1896 
έτελέσθησαν τά έγκαίνια τής ’Εκκλησίας τής Άναλή- 
ψεως εις τό μικρόν άμαξοστάσιον (έμβαδοΰ 24 τ. μ.) 
τό έως τότε χρησιμεΰον πρός τοποθέτησιν τής νεκρο- 
φόρου τοΰ Δήμου άμάξης 5.

Τή 19 ’Απριλίου 1898 έτελέσθη ή πρώτη λειτουργία 
έν τω ξυλίνω ναΐσκω (έμβαδοΰ μ. 12X6) τοΰ Άγιου 
Κωνσταντίνου 6.

Οί ανωτέρω μνημονευθέντες, ώς προσωρινοί ξύλινοι 
ναοί τής Μεταμορφώσεως, Άναλήψεως καί Άγιου Κων
σταντίνου, άνηγέρθησαν έντός όλιγίστων έτών λίθινοι έκ 
θεμελίων.

Καί ό ναός τοΰ Άγιου Νικολάου άποτεφρωθείς τήν 
21 ’Ιουνίου 1898 άνωκοδομήθη έκ νέου έντός 53 ή μερών, 
ήτοι από τής 12 ’Οκτωβρίου μέχρι τής 5 Δεκεμβρίου, 
παραμονής τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ ίδιου έτους. Ό 
ναός οδτος (έμβαδοΰ 24X13,40 μ.) κτισθείς, ώς προσω
ρινός, έξηκολούθησε μέχρις έσχάτων (1934) αμετάβλη
τος, διότι ή άποπεράτωσις τοΰ σχεδιασθέντος καί παρά 
τόν προσωρινόν τούτον διά συνδρομών κατ’ άρχάς τών 
πολιτών τοΰ Βόλου θεμελιωθέντος τω 1901 μεγάλου 
ναοΰ, διήλθε περιπετείας έπί 23 έτη, συνετελέσθη δέ έπί 
Δημαρχίας τών Δημάρχων Παγασών, αειμνήστων Σπό
ρου Δ. Σπυρίδου καί Κωνστ. Γ. Καρτάλη, στοιχίσαντος 
ούκ ολίγα έκατομμύρια δραχμών εις τόν Δήμον Παγα
σών, τά δέ έγκαίνια τοΰ περικαλοΰς καλλιτεχνικού τού
του ναοΰ έτελέσθησαν τήν 2 Δεκεμβρίου 1934.

Εις τούς ανωτέρω ναούς προσετέθησαν κατά τά τε
λευταία έτη καί οί "Αγιοι Ανάργυροι τής συνοικίας Κα- 
πακλή καί ό τής Ευαγγελίστριας τοΰ προσφυγικοΰ 
συνοικισμού Νέας ’Ιωνίας.

Ή ’Επισκοπή Δημητριάδος καί δικαιοδοσία αυτής.

Κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν άπαντώμεν Επισκόπους 
Δημητριάδος, τών όποιων ή δικαιοδοσία έξετείνετο έπίτε 
τοΰ Πηλίου καί τοΰ Άλμυροΰ 7. Μετά δέ τήν έξαφάνισιν 
τής πόλεως Δημητριάδος κατ’ ανάγκην μετέφεραν οί 
’Επίσκοποι τήν έδραν αύτών εις Μονάς τής περιφέρειας 
Βόλου (Πηλίου), δπου.εύρίσκομεν αύτήν κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν. Κατά τούς έκ Μηλεών τοΰ Πηλίου Δημητρι- 
εϊς, οί ’Επίσκοποι Δημητριάδος είχον εις άρχαιοτέρας 
έποχάς τήν έδραν των εις τό Μοναστήριον τό κείμενον 
έπί τοΰ παρά τόν ’Άνω - Βόλον λόφου τής Επισκοπής,

1) «Προμηθεύς» έτους 1891, σ. 244.
2) Αυτόθι έτους 1892, σ. 342.
3) Αυτόθι, έτους 1893, σ. 440.
4) Αυτόθι, έτους 1895.
5) Αύτόθι έτους 1897, σ. 105.
6) Αύτόθι έτους 1898, σ. 234, 280, 290.
7) Acta et Diplomata Monasteriorum. Vol. 4. Tom. 1, 

σελίς 330, 335 κ. έ. 393, 396, 398.
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έπί δέ της έποχής αύτών (1791) οί Επίσκοποι διέμενον 
έν Ζαγορά «ένεκα των ένοχλήσεων των Τούρκων», μή 
περιορισθείσης δμως της περιφέρειας της Επισκοπής, 
ώς δηλοΐ καί ό μέχρι σήμερον τίτλος των ’Αρχιερέων 
«Δημητριάδος, Ζαγοράς καί Άγυιάς».

Ή πνευματική δικαιοδοσία του Μητροπολίτου Δημη
τριάδος, έκτείνεται νΰν έπί τοΰ Πηλίου (επαρχίας Βό
λου) καί Άγυιάς, καθώς καί έπί των παρά τό Πήλιον 
κειμένων πεδινών Δήμων: των Φερών (Βελεστίνου), τοΰ 
Συκουρίου (Τοπουζλάρ) κλπ. Αρμενίου (Γκερλή) κλπ. 
καί Όγχήστου (Μαϊμουλίου) κλπ. λ

Περαιτέρω έξέλιξις τοΰ Βόλου μετά την υπό 
των Τούρκων τοϋ 1898 έκκένωσιν αύτοΰ. — ’Εγκαί
νια τής Εμπορικής Σχολής. — " Ιδρυσις Στατιστι
κού Τμήματος τοΰ Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.— 
Θεμελίωσις τού Δημοτικού Νοσοκομείου. — Άνέ- 
γερσις διαφόρων Εργοστασίων. — Έπέκτασις τής 
Σιδηροδρομικής Γραμμής Βόλου — Λεχωνείων μέ
χρι Μηλεών. — ’Έναρξις κατασκευής Κυματοθραύ
στου. — Άνέγερσις τού ’Αρχαιολογικού Μουσείου. 
— Ήλεκτροφωτισμός τής πόλεως. — Ειδικόν Τα- 
μεΐον 'Οδοποιίας. — Επαγγελματικόν καί Βιοτε
χνικόν Επιμελητή ριον. — Σωματεία καί Σύνδε
σμοι Έπαγγελματιών. — Φιλανθρωπικά 'Ιδρύμα
τα. — Εκπαιδευτήρια. — Δημόσια Γραφεία. — Τρά- 
πεζαι. — Εισαγωγή καί Εξαγωγή ’Εμπορευμά
των. — Κίνησις τοΰ λιμένος Βόλου. — Διαρκής αϋ- 
ξησις τού πληθυσμού τής πόλεως Βόλου. — Επί
λογος.

Διεκόψαμεν άνωτέρω τήν παρακολούθησα/ τής 
περαιτέρω έξελίξεως τοΰ Βόλου, ένεκα τής ύπό των 
Τούρκων καταλήψεως αύτοΰ, συνεπεία τοΰ άτυχοΰς τής 
Ελλάδος κατά τής Τουρκίας πολέμου τοΰ 1897. Μετά 
13 μηνών κατοχήν καί νέκρωσιν τής τε κοινωνικής καί 
έμπορικής ζωής τής πόλεως, έξεκένωσαν πάλιν οί Τοΰρ- 
κοι την 25 Μαΐου 1898 τόν Βόλον, άνακτήσαντα τήν έλευ- 
θερίαν διά τής έπιστροφής αύτοΰ εις τούς κόλπους τής 
Μητρός Ελλάδος. Δεν έδράδυνε δέ νά άναλάδη έκ τής 
διαταράξεως τής προκληθείσης έκ τής τουρκικής κατο
χής καί συνέχιση τήν προοδευτικήν του έξέλιξιν εις τήν 
παρακολούθησιν τής όποιας προδαίνομεν.

Χαρακτηριστικά τής άναζωογονηθείσης έμπορικής 
κινήσεως καί κοινωνικής δράσεως, ελλείψει άλλων στα
τιστικών πληροφοριών, είναι καί δσα μετά διετίαν, ήτοι 
έν έτει 1900, έτελέσθησαν έν Βόλω. Οδτω τόν Μάρτιον 
τοΰ έτους τούτου ό Εμπορικός Σύλλογος Βόλου προέδη 
εις τήν σύστασιν ίδιου Στατιστικού Τμήματος, προσενεγ- 
κόντος πολυτίμους όπηρεσίας εις τήν γνώσιν τής τε έμ
πορικής κινήσεως τοΰ Βόλου καί τής γεωργικής καί 
κτηνοτροφικής καταστάσεως τής Θεσσαλίας, καθώς καί 
τής έξελίξεως τής ιδιοκτησίας τής γής. Τόν Όκτώδριον

1) Δημητριέων (Δανιήλ Ίερομονάχου καί Γρηγορίου 
Ίεροδιακόνου): Γεωγραφία νεωτερική. Βιέννη 1791. Τόμ. 
Α', σελ. 225. — Ζώσιμό Έσφηγμενίτου: Ήμερολόγιον «Ή 
Φήμη» έτους 1886, σελίς 6, ύποσημ. α' καί έτους 1888, σελ. 
111, 114. — "Ιδε καί Μελετίου: Γεωγραφία, τόμ. Β', σ. 
442, ύποσημ. α'. — Δωροθέου Σχολαρίου: «’Έργα καί ‘Ημέ- 
ραι». ΆΘήναι 1877, σ. 205.

Πορταριά: Τά δροσόλουστα καί μαγευτικά θεοξένεια

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

"Αγιος Λαυρέντιος: Τό Ξενοδοχεΐον Άποστ. Λιάτζουρα
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του Ιδιου έτους έγένοντο τά έγκαίνια της συστάσεως 
Εμπορικής Σχολής τού ίδιου Εμπορικού Συλλόγου καί 
ή έναρξις των μαθημάτων αυτής, ώσαύτως ή θεμελίω- 
σις τοΟ Δημοτικού Νοσοκομείου έπί του οικοπέδου του 
παλαιού Γυμναστηρίου. Ή άνέγερσις τού Νοσοκομείου 
τούτου συνετελέσθη διά χρηματικής εισφοράς του έκ 
Τσαγκαράδος τού Πηλίου καταγομένου αοιδίμου Άχιλ- 
λοπούλου, συνεπεία δε ταύτης ώνομάσθη «Άχιλλοπού- 
λειον Δημοτικόν Νοσοκομεΐον» λ Κατά τό αυτό έτος 
συνεχωνεύθη ή Τράπεζα Θεσσαλίας εις τήνΈθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος, τής όποίας τό έν Βόλω Υποκατά
στημα έξηκολούθησε τάς πιστωτικάς έργασίας εις με- 
γαλυτέραν κλίμακα.

Τω 1901 ύπήρχον έν Βόλω έπτά Άτμόμυλοι, τέσσαρα 
Βυρσοδεψεία, δυο Εργοστάσια Γεωργικών έργαλείων, 
τό δε έπόμενον έτος 1902 έπεξετάθη ή σιδηροδρομική 
γραμμή Βόλου - Λεχωνείων κατά 15 είσέτι χιλιόμετρα μέ
χρι Μηλεών. Έπί τής Γραμμής ταύτης κατεσκευάσθησαν 
έξ λίθιναι καί μία σιδηρά γέφυρα 20-35 μέτρων μή
κους 2. Περί τή'ς ίκανοποιητικωτάτης άναπτύξεως των 
έργων τής Συγκοινωνίας μετά τού Πηλίου καί τού έσω- 
τερικού τής Θεσσαλίας θά παραθέσωμεν κατωτέρω άκρι- 
βεστέρας λεπτομέρειας. Τω 1904 έγένετο έναρξις τής 
κατασκευής τού Κυματοθραύστου, τού όποιου λεπτομε- 
ρεστέρα μνεία έγένετο άνωτέρω.

Τω 1906 μετεφέρθη έκ Λαρίσης εις Βόλον άτμοκί- 
νητον Ύφαντουργεΐον καί κλωστήριον μάλλινων υφασμά
των δΓ άνδρικά καί γυναικεία φορέματα.

Τω 1907 ήρχισε τάς έργασίας του καί μέγα άτμοκί- 
νητον κλωστή ριον βαμβακερών νημάτων 3.

Τω 1908 έτέθησαν τά θεμέλια τού Άθανασακείου ’Αρ
χαιολογικού Μουσείου, άνεγερθέντος δαπάνη τού αοι
δίμου Άλεξ. Άθανασάκη, τήν δε 24 Μαΐου τού έπομένου 
έτους 1909 έγένοντο τά έγκαίνια αύτου. Ή διαίρεσις 
καί τά περιεχόμενα τού Μουσείου, έν οίς καί αί μονα- 
δικαί εις τό είδος των έγχρωμοι ζωγραφισταί πλάκες 
τών άρχαίων Παγασών, έκτίθενται εις είδικάς μελέτας 
τού τότε έφορου τών έν Βόλω Αρχαιοτήτων Α. Άρβα- 
νιτοπούλου 4.

Τω 1911 ίδρύθη προς τω άνωτέρω μνημονευθέντι, νέον 
άτμοκίνητον Ύφαντουργεΐον μετά Κλωστηρίου, παράγον 
διάφορα μάλλινα ύφάσματα.

Κατά τό αυτό έτος (1911) ήρχισεν ή κατασκευή τού 
ήλεκτρικοΰ έργοστασίου, τό όποιον προμηθεύει τόν Βό
λον μέ φώς καί κινητήριον δύναμιν 5.

Βραδύτερον ίδρύθησαν έκτος τών άνωτέρω μνημο- 
νευθέντων έργοστασίων καί τά έξής: δύο Καπνεργοστά
σια, έκαστον μέ πετρελαιομηχανάς 25 ίππων, άπασχο- 
λούντα δέ άμφότερα 285 περίπου έργάτας καί έργα- 
τρίας, μέγα Έργοστάσιον Τσιμέντων μέ μηχανάς 1.200 
ίππων καί 500 έργάτας, μέγα Έργοστάσιον Κέραμο

ί) «Φωνή τού Λαού» τής 17 καί 18 ’Οκτωβρίου καί 19 
Δεκεμβρίου 1900. — «Προμηθεύς» έτους 1900, σελ. 478.— 
Τήν άνέγερσιν Ιδίου κτιρίου διά τήν Εμπορικήν Σχολήν 
ΐδε κατωτέρω.

2) Δ. Κ. Τσοποτού: Handelsbericht d. Deutshen Konsula- 
tes in Volo, 1901, σελ. 6, όμοίως έτους 1902, σ. 15 κ. έ., 
ευρισκόμενα παρά τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής.

3) Αυτόθι, έτους 1906, σ. 20 κ. έ. — ’Ίδε καί άνωτέρω 
τά προϋπάρχοντα δέκα τρία έργοστάσια.

4) Πρακτικά Άρχαιολ. Έταιρ. ’Αθηνών, έτους 1909, σ. 
131 κ. έ. — Ά. Άρβανιτοπούλου: «θεσσαλικά Μνημεία».

5) Δ. Κ. Τσοποτού: Handelsbericht κλπ. ώς άνωτέρω, 
έτους 1911.

ΗΗΗ
“Ανω Βόλος: Μία γραφικωτάτη συνοικία χιονισμένη

ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΧΩΡΙΚΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ

’Άνω Βόλος: Ή έπάνοδος τού καλού άρραβωνιαστικοΰ
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ποιΐας, Εργοστάσιον Οινοπνευματοποιίας μέ ατμομηχα
νήν 70 ίππων, δύο Εργοστάσια Ταπητουργίας μέ 25 
ιστούς καί 50 Εργάτριας, ώσαύτως αί ανώνυμοι έται- 
ρεΐαι «'Άσβεστος» καί «Ψυγεία Άγριας» καί άλλα τινά.

Σύλλογοι, Σωματεία, ιδρύματα παντός προορισμού 
μαρτυροΟσι περαιτέρω τήν έξέλιξιν καί τάσιν τής κοι
νωνίας του Βόλου πρός πρόοδον. ΤοιαΟτα μεταξύ άλλων 
είσίν :

Εμπορικός Σύλλογος Βόλου άπό τοΰ 1897, καί τού
του Στατιστικόν Τμήμα λειτουργήσαν άπό τοΰ 1899 έπί 
τινα μόνον έτη καί έρευνήσαν τήν έμπορικήν καί ναυτι
λιακήν κίνησιν τοΰ λιμένος Βόλου, τήν γεωργικήν καί 
κτηνοτροφικήν παραγωγήν τής Θεσσαλίας, τήν κατανο
μήν τής θεσσαλικής γής (μικρά καί μεγάλη ιδιοκτησία) 
καί τήν αντοχήν .ή απώλειαν των έως τότε, άνευ συν
δρομής τοΰ Κράτους, σχηματισθεισών μικρών γεωργι
κών ιδιοκτησιών καί άλλα.

Ταμεϊον Προστασίας Ελαιοπαραγωγής άπό τοΰ 1922
"Ομοιον Προστασίας Καπνοπαραγωγής άπό τοΰ 1925.
Επαγγελματικόν καί Βιοτεχνικόν Έπιμελητήριον 

Βόλου.

Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Έπιμελητήριον Βόλου, 
λειτουργούν λίαν εύδοκίμως, είς τό όποιον όφείλομεν 
καί τάς περί έξελίξεως τοΰ Βόλου άπό τοΰ 1920 καί έξης 
πληροφορίας, καθώς καί τάς περί τών έκτελεσθέντων 
καί υπό έκτέλεσιν είσέτι έργων όδοποιΐας καί συγκοι
νωνίας μετά τοΰ Πηλίου καί τοΰ έσωτερικοΰ τής Θεσ
σαλίας, τάς όποιας παραθέτομεν άμέσως κατωτέρω.

Σωματεία καί Σύνδεσμοι υπέρ τούς 20 οί έξής :
Οίνοπαντοπωλών, γαλακτοπωλών, ξυλανθρακεμπό- 

ρων, άρτοποιών, πωλητών έγχωρίων προϊόντων, κρεοπω
λών, ξενοδόχων ΰπνου, ξενοδόχων φαγητού, ζαχαροπλα
στών, καφφεπωλών, καταστηματαρχών ραπτών, κουρέων, 
υποδηματοποιών, ποτοποιών, ξυλουργών, ιχθυοπωλών, 
καπνοπωλών.

Τά άνωτέρω Σωματεία μετά διαφόρων Ενώσεων τών 
χωρίων τοΰ Πηλίου άποτελοΰσι τήν έν Βόλω έπίσης 
έδρεύουσαν :

Συνομοσπονδίαν τών Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών 
Μαγνησίας.

Φυτοπαθολογικός Σταθμός Λεχωνείων.
Φιλανθρωπικά διάφορα ιδρύματα, ώς τό Άχιλλοπού- 

λειον Δημοτικόν Νοσοκομεΐον (μετά δύο περιπτέρων, 
Φθισιατρείου καί μεταδοτικών νοσημάτων), τό Όρφανο- 
τροφεΐον μετά επαγγελματικής Σχολής, Βρεφοκομικός 
Σταθμός, Γηροκομεΐον καί Πτωχοκομεΐον τής Φιλοπτώ- 
χου Αδελφότητος, 'Άσυλον τοΰ Παιδιοΰ Βόλου, Λύκειον 
Έλληνίδων, είς δ διδάσκονται είς κοράσια διάφορα έρ- 
γόχειρα, Ερυθρός Σταυρός, ή έν Χριστώ Αδελφότης, 
έχουσα προορισμόν τήν βελτίωσιν τοΰ συσσιτίου καί άπο- 
φυλάκισιν καταδίκων.

Εκπαιδευτήρια: Γυμνάσιον άρρένων καί έτερον θη- 
λέων, Πρακτικόν Λύκειον, πλήρη Ελληνικά Σχολεία άρ
ρένων 3, θηλέων 1, Δημοτικά Σχολεία άρρένων 6, θη- 
λέων 6, μικτά 2, προσφυγοπαίδων 3, καί Εμπορική Σχο
λή λειτουργούσα άπό τού 1900, έγκατασταθείσα δέ άπό 
τοΰ 1916 είς ίδιον κτίριον, άνεγερθέν δαπάνη κληροδο
τήματος τοΰ διά τά πατριωτικά αύτοΰ αισθήματα άεί- 
ποτε διακριθέντος άοιδίμου Ίωάννου Καρτάλη καί φέ- 
ρουσα έκτοτε τό δνομα «Καρτάλειος Εμπορική Σχολή». 
Πρός τούτοις καί ιδιωτικά Σχολεία δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως καί τινα μικτά άρρένων καί θηλέων μέ τάξεις Έλ-

“Αγιος Λαυρέντιος : "Ενα γραφικότατο σπίτι τοΰ χωριοΰ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ

Τρίκκερι : Τρικκεριώτιοσα υποδεχόμενη έγκαρδίως ξένον
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Βόλος : Ό άνοικοδομηθείς ιερός ναός Άγιου Κωνσταντίνου

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΑΓΙΟΙ

Βόλος : Ό προστάτης της πόλεως “Αγιος Νικόλαος

ληνικοΰ Σχολείου καί Γυμνασίου, καθώς καί μία Γαλ
λική Σχολή θηλέων, ίδρυθεΐσα εν Βόλω τώ 1904 (Καλο
γραιών) '.

Δημόσια Γραφεία καί δημοσίας άρχάς ειχεν ό Βό
λος κατά τό 1925 τάς έξης : Πρωτοδικεΐον, ύφ’ δ υπά
γονται αί έπαρχίαι Βόλου, Σ κοπέλου καί ΆλμυροΟ, 
Εισαγγελίαν, Είρηνοδικεΐον, Πταισματοδικεΐον, Κακουρ- 
γοδικεΐον, Δημαρχεΐον, Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας, Τελω- 
νεΐον, ύφ’ δ υπάγονται διάφορα του Πηλίου ύποτελωνεΐα, 
Ταχυδρομεΐον, Τηλεγραφεΐον, Λιμεναρχεΐον, Ύγειονομεΐ- 
ον, Λιμενικήν Επιτροπήν καί Λιμενικόν Ταμεΐον, Μονο- 
πώλιον, Οικονομικήν Εφορίαν, Δημόσιον Ταμεΐον, Υπο
θηκοφυλακείο ν, Άγορανομεΐον καί Δασαρχεΐον 1 2.

Τράπεζαι. Υποκαταστήματα: ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, Τραπέζης ’Αθηνών, Ίονικής Τραπέζης, ’Εμπο
ρικής Τραπέζης τής Ελλάδος, καί άλλαι τινες Τράπε- 
ζαι (Κοσμαδοπούλου, Θεσσαλίας κλπ.) καί Τραπεζιτικά 
γραφεία, άτυχήσαντα 3.

Μεγάλη Εμπορική Πανήγυρις τελουμένη κατ’ έτος 
εν τή Πλατεία Ρήγα τοΰ Φεραίου, εξυπηρετεί τάς μετά 
τοΰ Πηλίου, τής λοιπής Θεσσαλίας καί τών γειτονικών 
νήσων έμπορικάς του Βόλου συναλλαγάς.

Ταμεΐον 'Οδοποιίας Πηλίου προς έπέκτασιν καί συμ
πλήρωσα/ τοΰ δικτύου συγκοινωνίας, πόροι τοΰ όποιου 
είναι αί είσφοραί τοΰ Κράτους, τοΰ Δήμου Παγασών, τοΰ 
Λιμενικοΰ Ταμείου Βόλου καί τών Κοινοτήτων τοΰ Πη
λίου, προσέτι δε φόροι ειδικοί έπί τής εξαγωγής καί 
μεταφοράς τών προϊόντων τοΰ Πηλίου 4.

Λεπτομερεστέρας περί αυτών πληροφορίας καθώς καί 
περί τών μετά τοΰ έσωτερικοΰ τής Θεσσαλίας συγκοινω
νιακών όδών Βόλου, παραθέτομεν ένταΰθα, άντιγράφον- 
τες αύτάς έκ τής προς τήν «Ιστορικήν καί Λαογραφι- 
κήν Εταιρείαν τών θεσσαλών» έκθέσεως από 12 ’Ια
νουάριου 1935 τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ ’Επι
μελητηρίου Βόλου, έχούσας ώς έξής :

Συγκοινωνία μετά τοΰ Πηλίου

Προ ολίγων ακόμη ετών ό Βόλος ήτο σχετικώς καθυ
στερημένος εις τήν συγκοινωνίαν του μετά τοΰ Πηλίου, 
τοΰ όποιου τά 24 χωρία ήδύναντο νά άποτελέσωσι σπου- 
δαίαν αφετηρίαν Τουριστικής κινήσεως κατά τό θέρος 
λόγω τής καταφύτου τοποθεσίας των καί τοΰ ύγιεινοΰ καί 
ξηροΰ κλίματός των.Ή ανεπαρκής αΰτη συγκοινωνία πε- 
ριωρίζετο άφ’ ένός μέν εις μίαν στενήν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν(ντεκοβίλ)άπό Βόλου μέχρι Μηλεών, ήτις, επει
δή ήτο καί άγονος, έπεχορηγεΐτο όπό τοΰ Κράτους, καί 
άφ’έτέρου από τρεις μόνον άμαξιτάς όδούς, ήτοι μίαν δη
μοσίαν βαίνουσαν παραλλήλως τής στενής σιδηροδρομι
κής γραμμής Βόλου-’Αγριας μέχρι Λεχωνείων καί έτέραν 
δημοσίαν από Βόλου μέχρις ’Άνω - Βόλου καί τρίτην 
ούχί δημοσίαν, αλλά γενομένην διά δωρεάς τοΰ άει- 
μνήστου Βατσάνη, άπό Βόλου μέχρι Πορταριάς. Άργό- 
τερον έγένετο έπέκτασις τής δημοσίας όδοΰ άπό ’Άνω -

1) θωμά Βινικίου, Πανθεσσαλικόν 'Ημερολογιακόν Λεύ
κωμα. Βόλος 1927, σ. 173, 286, 330 δ, 364 κ. έ., 377. — Π. 
Γκρέκου, εις ήμερησ. έφημερίδα Βόλου «θεσσαλικά Χρο
νικά» της 16—23 Μαρτίου 1927. — Έφημερίς «Λαϊκή Φωνή» 
Βόλου της 1 ’Ιανουάριου 1935.

2) Έφημερίς Βόλου «Ή Θεσσαλία» τής 21 ’Ιανουάριου 
1925.

3) Αότόθι.
4) Έφημερίς Βόλου «'Η Θεσσαλία» τής 31—12—934, 

δπου κατονομάζονται καί αί διάφοροι έκτελεσθεΐσαι ή ύπό 
έκτέλεσιν όδοί.
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Αεχωνείων μέχρι παραλίας Μαλάκι, καθώς καί έπέκτα- 
σις τής όδοΰ Βόλου - Πορταριάς μέχρι Μακρυνίτσης, ταύ- 
της γενομένης διά δωρεάς Ζήση Λιβανοΰ, συγχρόνως δέ 
σχεδόν ήρχισε δαπάναις τοΰ Δημοσίου καί ή σύνδεσις 
τοΰ Βόλου με την Ζαγοράν διά μεγάλης άμαξιτής όδοΰ 
Πορταριας - Ζαγοράς. Τό πρό έτών δμως συσταθέν έν 
Βόλω Επαρχιακόν Ταμεΐον όδοποιΐας Πηλίου άνέλαβε 
την κατασκευήν πλήρους δικτύου άμαξιτών όδών καθώς 
καί συντήρησιν αυτών μεταξύ δλων σχεδόν των χωρίων 
τοΰ Πηλίου καί τοΰ Βόλου, διαθέτον εκτός των ίδιων 
πόρων καί τό μετά τοΰ κ. Πολύ μέρη συναφθέν μεγάλο ν 
δάνειον έξ έκατόν χιλιάδων λιρών Αγγλίας. Ουτω κα- 
τεσκευάσθησαν αί έξής όδοί :

α) ’ Ανω Αεχωνείων - Δρακείας, β) "Ανω Αεχωνείων - 
Αγίου Λαυρέντιου διά Ιδιωτικής δωρεάς καί έπικουρίας 

τοΰ Ταμείου, γ) "Ανω Αεχωνείων - Μαλάκι - Καλών Νε
ρών - Γοντζέας - Άργαλαστής, δ) Άργαλαστής - Χόρτου, 
ε) Χορευτοΰ - Ζαγοράς, στ') Μηλεών - Τσαγγαράδος, 
ζ) Τσαγγαράδος- Κισσοΰ - Μούρεσι καί η) Μηλίνας - 
ΓΙρομήρι - Λαύκου. Διά τοΰ πλήρους τούτου δικτύου καί 
μερικών άλλων είσέτι μικρών τοπικών συνδετικών όδών, 
αίτινες εΰρίσκονται ύπό μελέτην ή χάραξιν, λύεται πλέον 
τό πρόβλημα τής συγκοινωνίας τών χωρίων τοΰ Πηλίου 
μεταξύ των καί μετά τοΰ Βόλου. Συντόμως δέ θά άνα- 
φανή ή μεγίστη ώφέλεια τών κατοίκων τοΰ Πηλίου καί 
τοΰ Βόλου έκ τής άναπτύξεως τής τουριστικής κινήσεως 
καί εύθηνής μεταφοράς τών όπωρικών καί έλαιών τοΰ 
Πηλίου εις τά κέντρα καταναλώσεως.

Συγκοινωνία μετά τοΰ έσωτερικοΰ τής Θεσσαλίας.

Ή πόλις τοΰ Βόλου θά έχη πλήρες δίκτυον συγκοινω
νιών μετά τοΰ έσωτερικοΰ τής Θεσσαλίας, δταν άπο- 
περατωθή καί ή ήμιτελής ήδη άμαξιτή όδός Λαρίσης. 
Ή κυριωτέρα συγκοινωνία είναι τό δίκτυον τής σιδη
ροδρομικής γραμμής τής Εταιρείας τών θεσσαλικών 
Σιδηροδρόμων, ίδρυθεΐσα άπό τοΰ 1883 παρά τοΰ κυ- 
ριωτέρου Μετόχου ταύτης άειμνήστου Μαυροκορδάτου. 
Τό δίκτυον τοΰτο αρχίζει έκ Βόλου μέ μίαν κυρίαν γραμ
μήν μέχρι Βελεστίνου, ένθα διαχωρίζεται εις δύο τοιαύ- 
τας, μίαν πρός Λάρισαν καί έτέραν πρός Καλαμπάκαν. 
Ή πρός Λάρισαν διασχίζει σχεδόν τά δύο τρίτα τής 
πεδιάδος Λαρίσης μέ σταθμούς ’Αρμένιον, Μελιάν, Βού- 
νομον καί καταλήγει εις Λάρισαν. Ή πρός Καλαμπά
καν γραμμή, κατά τά πρώτα έτη τής κατασκευής τοΰ 
θεσσαλικοΰ Σιδηροδρόμου, έφθανε μέχρι Καρδίτσης, 
άργότερον δέ έπεξετάθη μέχρι Καλαμπάκας. ΑΟτη δια
σχίζει τήν πεδιάδα Φαρσάλων - Σοφάδων - Καρδίτσης - 
Τρικκάλων μέ κυριωτέρους Σταθμούς Περσουφλή, Αϊ
βαλή, Όρμάν Μαγούλα, Φάρσαλα, Σοφάδες, Καρδί
τσα, Στεφανουσαίους, Φανάρι, Τρίκκαλα, καί καταλήγει 
εις Καλαμπάκαν. "Ετερον δευτερεΰον μέσον συγκοινω
νίας τοΰ Βόλου μετά τοΰ έσωτερικοΰ τής Θεσσαλίας εί
ναι ή άμαξιτή όδός μέχρι Βελεστίνου καί ή έκεΐθεν καρ- 
ροποίησις αύτής μέχρι Φαρσάλων καί μέχρι Λαρίσης, 
χρησιμοποιουμένων δμως μόνον κατά τό θέρος, διότι 
κατά τόν χειμώνα δέν είναι βαταί αί όδοί αΰται. Έτέρα 
τοπική συγκοινωνία, έχουσα σημασίαν διά τόν Βόλον, 
είναι ή άριστα διατηρουμένη δημοσία άμαξιτή όδός Λα
ρίσης - Τρικκάλων - Καλαμπάκας. Αϋτη λειτουργεί συνε
χώς καθ’δλον τό έτος διά δρομολογιακής συγκοινωνίας 
αυτοκινήτων άπό τοΰ 1927 καί έντεΰθεν, δτε έγινεν ή 
έπί τοΰ Πηνειοΰ γέφυρα Κουτσοχείρου, καί έχει πυκνο-

Βόλος: Ή Ιερά Εκκλησία τής Μεταμορφώσεως

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος: Ό Μητροπολιτικός Ναός τοΰ Άγιου Νικολάου
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Βελεστΐνος: Μία γραφικωτάτη αύλή ένός παλαιού σπιτιού

ΓΡΑΦ. ΧΩΡΙΑ!- ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΑΓΙΟΙ

"Αγιος Λαυρέντιος: 'Ο “Αγιος ’Απόστολος ό Νέος

τάτην κίνησιν ιδία επιβατών προτιμώντων τήν διαδρομήν 
αυτήν, επειδή συντομεύει τό ταξείδιόν των κατά 4 - 5 
ώρας καί άποφεύγουσιν ουτω τήν μιεγάλην καμπύλην, ήν 
διαγράφει ή σιδηροδρομική γραμμή από Καλαμπάκας 
μέχρι Βόλου, καί τούς πολλούς ενδιαμέσους Σταθμούς. 
Έτέρα συγκοινωνία τοΰ Βόλου μετά τού εσωτερικού τής 
Θεσσαλίας είναι καί ή δημοσία αμαξιτή οδός Βόλου - 
'Αλμυρού, ήτις ήρχισε νά έπεκτείνεται μέσον Σούρπης- 
Γαρδικίου προς Λαμίαν, ΐνα ένωθή μετά τής μεγάλης 
οδού ’Αθηνών - Λαρίσης.

’Εμπορική καί Βιομηχανική έξέλιξις τοΰ Βόλου 
άπό τοΰ 1920 καί έξης.

Ή πόλις τοΰ Βόλου άπό του 1920 καί εντεύθεν 
έλαβεν μεγάλην άνάπτυξιν πρό παντός βιομηχανι
κήν καί κατά δεύτερον λόγον εμπορικήν. Εις τούτο 
συνετέλεσαν κυρίως δύο παράγοντες, πρώτον ή αϋξησις 
τοΰ πληθυσμού τής πόλεως διά τής έγκαταστάσεως 15.000 
προσφύγων τής Μικρασιατικής καταστροφής καί δεύτε
ρον ή επιστροφή τών γηγενών εφέδρων πολεμιστών μετά 
τήν λήξιν τής έξαετούς σχεδόν έπιστρατεύσεως τών έπι- 
θυμούντων νά άνοίξωσι νέας επιχειρήσεις καί νά κινη- 
τοποιήσωσι τά μέχρι τότε νεκρά Ιδιωτικά κεφάλαια καί 
τραπεζιτικά τοιαύτα.

Ούτω μετά τό 1922 λόγω τού δτι ΰπήρχον καί εύθη- 
ναί έργατικαί χειρες τών προσφύγων κλπ. ώργανώθησαν 
καί έπεξετάθησαν τά παλαιά τοιαύτα ’Εργοστάσια ώς 
καί άρχαιότερα τούτων Σιδηροβιομηχανίας Μ. Κ. Στα- 
ματοπούλου καί υιοί, Γκλαβανής καί Καζάζης, Καπνοβιο
μηχανία Αδελφών Μ. Ματσάγγου, ύφαντουργεΐον οίκου 
Παπαγεωργίου καί Λεβιάθαν Μουρτζούκου, άφ’ ετέρου 
δέ ίδρύθησαν πλεΐσται νέαι ώς τών Ζαχαροπήκτων Πη- 
λίου, τσιμέντων «’Όλυμπος», Μεταξουργεία, Βυρσοδε
ψεία καί πλεΐστα Μηχανουργεία κατασκευής πετρελαιο
μηχανών, ’Επιπλοποιεία κλπ.

’Από εμπορικής άπόψεως επίσης ή πόλις τού Βόλου 
έξειλίχθη αρκούντως διά τής ίδρύσεως δύο Τραπεζών 
άπό τό ιδιωτικόν κεφάλαιον Βόλου - Πηλίου καθώς καί 
πλείστων νέων επιχειρήσεων καί καταστημάτων άποι- 
κιακών, υφασμάτων, ψιλικών, εγχωρίων προϊόντων, ξυ
λεμπορικών, σιδηρικών, πλείστων παραγγελιοδοχικών 
νέων γραφείων καθώς καί ’Ασφαλιστικών, καί έν γένει 
εις δλους τούς κλάδους τής εμπορικής δράσεως.

Συνέπεια τής άλματικής ταύτης άναπτύξεως τής 
βιομηχανίας καί τού εμπορίου τού Βόλου ύπήρξεν ή άπό- 
φασις τής Λιμενικής Επιτροπής, δπως διά δανείου έκτε- 
λεση μεγάλα Λιμενικά έργα, ΐνα άνταποκριθή ό λιμήν 
τού Βόλου εις τήν δοθεΐσαν καί μέλλουσαν άνάπτυξιν 
αύτοΰ.

Τήν εικόνα ταύτην τής προόδου καί σταθερας πρός 
τά πρόσω έξελίξεως τοΰ Βόλου καθιστώσιν έμφανεστέ- 
ραν οί έν τέλει τής παρούσης έκθέσεως παρατιθέμενοι 
αριθμοί τών στατιστικών πινάκων εισαγωγής καί έξα- 
γωγής εμπορευμάτων διά τού λιμένος Βόλου καί τής 
ναυτιλιακής κινήσεως κατά τά έτη 1900—1933, ένθα πρός 
όρθήν έκτίμησιν τής πρκτγματικής αύξήσεως τών άριθμών 
πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψει καί ή παρατιθεμένη εις έκαστον 
έτος τιμή τού χρυσού φράγκου (δραχμής) εις ύποτιμη- 
μένας χαρτίνας δραχμάς.

Ό πληθυσμός τού Βόλου παρουσιάζει επίσης τήν αυ
τήν σταθεράν άπό τής ίδρύσεώς του αυξησιν. Ούτω :
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Τώ 1858 είχεν οικίας 80 Τώ 1907 είχε κατ. 23.563
» 1881 » κατ. 4.983 > 1920 » » 30.046
» 1889 » » 11.029 » 1928 > » 41.705
» 1896 » » 16.788

Κατά τό πρώτον ήμισυ τής έκατονταετηρίδος άπό τής 
ίδρύσεως του Βόλου (1834-1881) ή αυξησις του πληθυ
σμού καί έν γένει ή πρόοδος αύτοΰ ήτο βραδεία, διότι 
διετέλει ύπό την Τουρκοκρατίαν, ήτις οΰδεμίαν πρόνοιαν 
διά την προαγωγήν τής άρτισυστάτου πόλεως έλάμβα- 
νεν, άπ’ έναντίας μάλιστα πλεΐστα προσκόμματα παρε
νέβαλε κατά τά πρώτα τής ίδρύσεως έτη, ώς έν τώ οί- 
κείω τής παρούσης κεφαλαίω εϊδομεν. Έκ τών άνωτέρω 
δέ αριθμών καταφαίνεται, δτι ή αυξησις τοΰ πληθυσμού 
ήρχισεν άπό τής άπελευθερώσεως καί προσαρτήσεως τού 
Βόλου εις την Μητέρα Ελλάδα (Νοέμβριος 1881), κα
θώς καί αί λοιπαί αυτού πρόοδοι, τάς όποιας άνωτέρω 
έγνωρίσαμεν λεπτομερέστερον.

Επίλογος. Ώς πρόσκοπος έν τή προόδω εις παν- 
αρχαιοτάτην ήδη έποχήν (Ίωλκός) τού μετέπειτα καταυ- 
γάσαντος τήν ανθρωπότητα Ελληνισμού, αποτελεί καί 
νΰν, εύχόμεθα δέ, δπως άποτελέση έσαεί ή πόλις Ίωλ
κός - Βόλος ζωτικόν παράγοντα καί συντελεστήν τής 
προόδου, ευημερίας καί άσφαλείας τής μιας άδιασπά- 
στου καί ένδοξου 'Ελληνικής ήμών πατρίδος.1

Π1 ΝΑΕ ΑΊ
Εμπορική Κίνησις τού Λιμένος Βόλου άπό τοΰ 1900 - 1933.

Έτ
ος ’Εξαγωγή έκ του έξω- 

τερικοΰ καί έσωτερι- 
κου έν συνόλφ είς 
δραχμάς χαρτίνους

’Εξαγωγή είς τό έξω- 
τερικόν καί έσωτερι- 
κόν έν συνόλω είς 
δραχμάς χαρτίνους

Τιμή του χρυσού 
Φράγκου 

είς δραχμάς 
χαρτίνους

1900 11.770.385 Π. 167.390
1901 16.680.451 20.645.654 —
1902 17.300.339 21.728.867 1,58-1,64
1903 16.563.329 20.960.743 —
1904 11.200.412 21.498 901 1,31-1,34
1905 17.991.237 22.734.828 1,21-1,15
1906 19 285.639 22.578.569 1,07

1920 73.451.810 82.365.924 1,37
1921 47.175.996 49.894.734 2,80
1922 81.871.775 81.814 408 6,65
1923 194.674.227 131.826.305 12.05
1924 320.119.006 212.921.561 9,90
1925 420.424 082 277.328.494 12.15
1926 405.094.152 419.509.997 15,47
1927 490.330.270 410.871.264 14,74
1928 678.940.000 330.902.881 14,90
1929 695.639.772 364.163.470 14.87
1930 581.181.011 280.995.423 14,87
1931 454.784.746 272.551.977 14,87
1932 358.105 015 186.333.774 —
1933

1_________

366.851.051 268.545-445 —

Σημ. Διά τά έτη 1900—1906 ϊδε 'Εμπορικού Συλλό
γου Βόλου, Τμήμα Στατιστικόν, τοΰ έτους 1907, σελ. 27, 
διά τά έτη 1907—1919 στερούμεθα πληροφοριών, διά δέ τά 
έτη 1920—1933 οί άριθμοί έλήφθησαν έκ τών Δελτίων καί 
σημειώσεων τοΰ κατ’ ’Απρίλιον 1919 ίδρυθέντος ’Εμπορι
κού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Βόλου καί έκ Στα
τιστικών Πινάκων τοΰ ίδιου, συνημμένων εις τήν έκθεσίν του 
πρός τήν έν Άθήναις «Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εται
ρείαν τών θεσσαλών».

Τήν άνωτέρω ϋποτίμησιν τής δροιχμής κατά τά έτη 
1902—1906 ΐδε Δ. Κ. Τσοποτοΰ: Handelsbericht κλπ. ώς
άνωτέρω, έτους 1906, σελ. 22, ευρισκόμενον έν τή Βιβλιο
θήκη τής Βουλής.

1) “Απασαι αί άνωτέρω έκτιθέμεναι πληροφορίαι έκτεί- 
νονται μέχρι τού 1934, όπότε είχε γραφή τό άνωτέρω άρθρον.

Πορταριά: Ηλιόλουστος αύλή ένός άρχοντόσπιτου

ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ - ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

"Αγιος Λαυρέντιος : Ό Ναός Άγ. ’Αποστόλου τού Νέου
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Πήλιον: Τό άνωθεν τής Δράκειας Σανατόριον Καραμάνη

Δράκεια: Μία γραφικωτάτη συνοικία τοΰ χωρίου

ΠΙΝΑΞ Β'.
Ναυτιλιακή Κίνησις τοΰ Λιμένος Βόλου.

Σημ. Διά τά έτη 1901—1906 ϊδε Έμπορ. Συλλόγου 
Βόλου, Στατιστικόν Τμήμα έτους 1907, σελ. 27. Διά τά 
έτη 1907—1911 ϊδε Δ. Κ. Τσοποτοΰ: Handelsbericht des
Deutschen Konsulates in Volo 1911, εύρισκόμενον εις τήν 
Βιβλιοθήκην τής Βουλής. Διά τά έτη 1912—1917 δεν ήσαν 
προσιτοί Στατιστικοί Πίνακες. Διά τά έτη 1918 καί 1919 
Ιδε Π. Γρέκου εις ήμερησίαν έφημερίδα Βόλου «θεσσαλικά 
Χρονικά» τής 24 Μαρτίου 1927. Διά τά έτη 1920—1933 οι 
αριθμοί έχορηγήθησαν ύπό τοΰ Έμπορ. καί Βιομηχαν. ’Επι
μελητηρίου Βόλου πρός τήν «'Ιστορικήν καί Λαογραφικήν 
"Εταιρείαν των θεσσαλών».

ΠΙΝΑΞ Γ.

Έμφαίνων τούς έκ τής ’Επαρχίας Βόλου διατελέσαντας 
Βουλευτάς, Γερουσιαστάς καί Υπουργούς άπό τοΰ 

έτους 1881 καί εντεύθεν.

(Οί πίνακες Γ’, Δ' συνετάχθησαν παρά τοΰ κ. Σωκρά- 
τους Βαμβάκου, έπί τή βάσει των επισήμων καταλόγων τής 
Βουλής καί τής Νομαρχίας Λαρίσης).

α) ΒουλευταΙ

1) Καρτάλης Ί„ θ'.1881, Γ.1885, ΙΑ',1887, ΙΖΜ905.
2) Γεωργιάδης Ν., θ'. 1881, ΙΒΜ890, Β'. άναθ. 1910.
3) Φιλάρετος Γεώργιος θ'. 1881, I'. 1885, IΒ'. 1890

IΔ'. 1895, Α'. άναθ. 1910.
4) Κασσαβέτης Ιερώνυμος, θ'. 1881.
5) Κοκωλής Ν., θ'.1881, ΙΑ',1887, I Β' .1890, ΙΓ',1892.
6) Φρόνιμος ’Απόστολος, θ'. 1881.
7) Άξελός Νικόλ., ΙΜ885, ΙΓ',1892, Α'. άναθ. 1910.
8) Άγγελίδης "Αγγελος, Γ. 1885.
9) Κιτιλής Ζήσης, Γ. 1885.

10) Ίωαννίδης Ευστάθιος, Γ. 1885.
11) Κανταρτζής Άργύριος, ΙΑ',1887, ΙΓ',1892.
12) Σχινας Νικόλαος, ΙΒ',1890, 1Δ'.1895.
13) Σταμούλης Ευάγγελος, ΙΑ',1887.
14) Κουτσουμπλής Δημήτριος, ΙΑ',1887.
15) Καρτάλης Γ., ΙΓ',1892.
16) Παρρησιάδης Νικόλαος, ΙΓ',1892.

Γ

"Ετος
Κατάπλοι 

καί άοιθμός 
πλοίων

•Απόπλοι
άτμοπλοίων

τόννων

Κατάπλοι 
καί άριθμός 
ιστιοφόρων

Απόπλοι
Ιστιοφόρων

τόννων

1901 3.672 767.382 3.163 438.008
1902 3.417 422.026 3.395 421.283
1904 3.399 591.514 3.373 590.062
1906 3.188 507.588 3.249 507.854
1907 3.394 553.799 3.443 558.407
1908 3.263 588.124 3.318 596.535
1909 2.964 569.487 2.960 570.553
1910 2.832 493.579 2.786 494.902
1911 2.296 368.797 2.293 368.869

1918 850 231.738 7.225 114.218
1919 1-390 506.538 6.803 100.066
1920 2.095 673.768 5.601 98.430
1921 2.288 789.233 4.355 92.345
1922 2.425 960.180 3.868 75.021
1923 2.949 1.294.993 4.395 82.646
1924 3.565 1.715.638 3.207 77.856
1925 3.901 2.100.476 3.252 92.490
1926 3.521 1.757.891 2.982 78.722
1927 3.911 1.714.675 4.810 99.539
1928 4.226 2.099.277 4.937 101.422
1929 3.614 2.151.770 4.908 99.071
1930 3.474 2.131.221 4.686 99.068
1931 3.630 2.164.330 4.535 99.951
1932 3.133 1.996.750 4310 95.487
1933 3.392 2.C04.593 3.777 79.563
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17) Τοπάλης Κωνσταντίνος, 1Δ'. 1895, ΙΕ'. 1899 1ΣΤ'
1902, IΗ'. 1906.

18) Σταματιάδης Νικ., ΙΔ',1895, I ΣΤ'.1902, ΙΖ',1905.
19) Γιαννακόπουλος Ιωάννης, ΙΔ',1895.
20) Καρτάλης Άντών., ΙΕ'.1899, I ΣΤ'. 1902, ΙΖ',1905,

IΗ'. 1906, ΚΑ'. 1915, Γ'.ΈΘν. 1920.
21) Κασσαδέτης Άλέξ., ΙΕ'. 1899, 1Η'.1906, Β' άναθ.

1910, Iθ'. 1912, KM915, BM928.
22) Φιλιππίδης Άργύριος, ΙΕ'. 1899.
23) Παπαϊωάννου Νικόλαος, ΙΕ'. 1899.
24) Γίδας Δημήτριος, ΙΕ'. 1899, Γ'.ΈΘν. 1920.
25) Γιαννακόπουλος Φίλ., 1 ΣΤ'. 1902, Δ' έθνοσ. 1923
26) Καρακίτης Δημήτριος, I ΣΤ'. 1902.
27) Φιλιππίδης Κωνσταντίνος, I ΣΤ'. 1902.
28) Λαναράς Γεώργιος, ΙΖ',1905, IΗ'.1906.
29) Κανταρτζής Κωνσταντίνος, ΙΖ',1905.
30) Γάτσος Νικόλαος, ΙΖ',1905, IΗ'.1906, ΚA'.1915.
31) Άποστολίδης Βασίλειος, Δ'. 1933, Ε'.1935.
32) Άφεντούλης Γεώργιος, Β',1928’ Γ'.άναθ. 1936.
33) Έφραιμίδης Α., Δ'. Έθνοσ. 1923, A'.1926, Β'.1928.
34) Κοσμάς Ιωάννης, Β'.1928.
35) Κουντούρης Δημήτριος, Β',1928'
36) Καρτάλης Γεώργιος, Ε'.ΈΘν. 1935, Γ'.Άναθ. 1936.
37) Σαράτσης Δημήτριος, Δ'. Έθνοσ. 1923.
38) Σταμούλης Πανταζής, Δ'. 1935, Ε'.ΈΘν. 1935, Γ'

άναθ. 1936.
39) Ψιάρρης Δημήτριος, Δ'.ΈΘν. 1923, Γ'.Άναθ. 1936.
40) Χρυσοχοΐδης Κ„ Β'.Άναθ. 1910, Iθ'.1912, Κ ' .1915.
41) Φιλιππίδης Γεώρ., Γ'. 1923, Δ'. 1933, Ε'. έθν. 1935.
42) Άντωνόπουλος Νικ., Γ'. 1932, Δ'. 1933, Ε'. έθν 1935.

Γ'. Άναθ. 1936.
43) Άποστολίδης Περ., Β',άναθ. 1910, Ε'.έθν. 1935.
44) Άποστολίδης Άνδρέας, Α'. 1926.
45) Γιαννακόπουλος Κων)τίνος, Β'. άναθ. 1910.
46) Γκλαδάνης Βάγγος, Α'.1926.
47) Κουκιάδης Δημήτριος, Β'. άναθ. 1910.
48) Καρτάλης Κωνσταντίνος Α'.1926.
49) Μπουφίδης Μιλτιάδης, Α' .άναθ. 1910, Β '. άναθ. 1910,.

θ'. 1912, Κ'. 1915.
50) Πόντος ’Ιωάννης, Ε'.έθν. 1935.
51) Ζαρλής Νικόλαος, Α'.άναθ. 1910, Κ'. 1915.
52) .Ζαρζάμπας Φίλιππος, Β'. άναθ. 1910.
53) Ζησόπουλος Κων)τΐνος, Β'. άναθ. 1910.
54) θέος Κ„ Α'. 1926.
55) Ίωαννίδης Άλ., Γ'.1932.
56) Μάξιμος Σεραφείμ, Α',1926.
57) Μέρος Αλέξανδρος, Α'.1926.
58) Μαργαρίτης Νικόλαος, Γ'.έθν. 1920.
59) Νικολαΐδης Άκιδιάδης, ΚΑ'.1915.
60) Πάντος Ρήγας, ΚΑ'.1915, Γ'. έθν. 1920.
61) Πορφυρογένης Μ., Γ'. 1932, Γ'.άναθ. 1936.
62) Σπυρίδης Κων)τΐνος, Iθ'. 1912, Κ'. 1915, Γ'.έθν.

1926, Δ', έθν. 1923, Α',1926, Β',1928, Γ'.1932.
63) Σαπουντζής Δημήτριος, ΚΑ'.1915.
64) Σχινάς Γεώργ., Β'. άναθ. 1910, Γ'.έθν. 1920.
65) Τσαξίρης Γ., Α' .άναθ.1910, Β'.άναθ. 1910, I θ'.1912.
66) Τριανταφυλλίδης Σοφοκλ., Α'. άναθ. 1910.
67) Χρυσοδελώνης Ίωάν., Α'.άνοιθ.1910, Β'.άναθ. 1910.

β) ΓερουσιασταΙ

1) Φιλάρετος Γεώργιος. 4) Γάτσος Νικόλαος.
2) Κουσταγγέλης Άπόστ. 5) Χρυσοχοΐδης Κωνστ.
3) X'' Κωνσταντίνου Παν.

Τσαγκαράδα: Ή μεγαλοπρεπής κορυφή τής Κούτρας

ΓΡΑΦΙΚΑ Τ Ο π I Α - Α ΠΟ Ψ Ε I Σ

“Αγιος Λαυρέντιος: Τό μεγάλο παζάρι τοΰ χωριού

— ιςι —
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γ) Υπουργοί

Κανάλια: Επιστροφή χωρικών έκ τής κοπιώδους έργασίας

ΑΣΧΟΛΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΓΤΟΛΕΜΙΣΤΑΙ

Όμάς Πηλειοριτών πολεμιστών τοΰ πολέμου 1912 —1913

1) Φιλάρετος Γεώργιος. 6) Άποστολίδης Άνδρέας.
2) Τοπάλης Κωνσταντίνος. 7) Σπυρίδης Κωνσταντ.
3) Καρτάλης ’Αντώνιος. 8) Καρτάλης Γεώργιος.
4) Κασσαβέτης Άλέξανδρ. 9) Κυριαζής Δαμιανός.
5) Σαράτσης Δη μητριός

ΠΙΝΑΞ Δ'.

Έμφαίνων τούς Δήμους καί τάς Κοινότητας 
τής ’Επαρχίας Βόλου.

α) Δήμοι

1) Δήμος Παγασών.

β) Κοινότητες

1) Άγιου Βλασίου, 28) Λεχωνειων Κάτω.
2) Άγ. Γεωργ. Νηλείας. 29) ΛαμπινοΟ.
3) Άγ. Γεωργ. Φερρών. 30) Λαύκου.
4) Άγιου Δη μητριού. 31) Μακρυνίτσης.
5) Άγιου Λαυρέντιου. 32) Μακρυρράχης.
6) Άγ. Όνουφρίου. 33) Μελισσατίκων.
V) Άγιας Παρασκευής. 34) Μετοχιού.
8) Άγριας. 35) Μηλεών.
9) ’Άλη /Μεριάς. 36) Μπαξέδων.

10) Άνακασιάς. 37) Μουρεσίου.
Π) Άνηλίου. 38) Νεοχωρίου.
12) ’Άνω Βόλου. 39) Νιάου.
13) Άργαλαστής. 40) Ξουριχτίου.
14) Β ελατίνου. 41) Ξυνοβ ρύσης.
15) Βενέτου. 42) Περιβολακίου Μικρού
16) Βυζίτσης. 43) Παλιουριού.
17) Γλαφυρών. 44) Περιβλέπτου.
18) Δρακείας. 45) Πινακωτών.
19) Διμηνίου. 46) Προμυρίου.
20) Ζαγοράς. 47) Πορταριάς.
21) Καλών Νερών. 48) Πουρίου.
22) Καναλίων. 49) Πρόπαν.
23) Κατηχωρίου. 50) Σέσκουλου.
24) Κερασιάς. 51) Σταγιατών.
25) Κεραμιδιού. 52) Συκής.
26) Κισσοΰ. 53) Τ ρικκέρων.
27) Λεχωνειων "Ανω. 54) Τσαγκαράδος.

Σφραγίς τής Μονής ‘Αγίου Λαυρέντιου

Σ η μ . Αί Κοινότητες τής Επαρχίας Βόλου έκ παραλ
λήλου μετά τής πόλεως Βόλου έξειλίχθησαν κατά τήν τε- 
λευταίαν 50ετίαν εις κοινότητας εύπορούσας καί εϋημεροό- 
σας, δλαι συνεδέθησαν δι’ αμαξιτών όδών καί αί πλεΐσται 
ήλεκτροφωτίσθησαν, βαίνουσι δέ άλμοιτωδώς προς τήν πρόο
δον καί τήν έν γένει εκπολιτιστικήν έξέλιξιν.
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Τύπος έργαζομένης χωρικής άπό τά περίχωρα τοϋ Βόλου

ΧΩΡΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

Κατωχώρι: Τό Εκκλησάκι τής Παναγίας Μεγαλόχαρης

Βελεστϊνος: Συζήτησις βλάχων στην πλατεία τής κωμοπόλ.

ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

Μηλέαι: 'Ηγούμενος εις τό μοναχικό κελλί του
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Σέσκουλον: Ό 'Ιερός Ναός τοΰ χωρίου "Αγιος Ταξιάρχης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ - ΜΟΝΑΙ

Μηλέαι: Ή είσοδος τοΰ μοναστηριού της Αγίας Τριάδος

Μακρυνίτσα: Ό ιερός ναός τοΰ χωρίου 'Άγιος Γεώργιος

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ

Μακρυνίτσα: Τά κελλιά τοΰ ίεροΰ ναοΰ τής Πανοιγίας
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Τρίκκερι: Ό “Αγιος ’Ιωάννης στό νησάκι Τρικκέρων

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

"Αγ. Γεώργιος Νηλείας: Τό καμπαναριό της 'Εκκλησίας

Άργαλαστή: Εις τήν αυλή τής Μονής 'Αγίου Νικολάου

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΕΣ

Ζαγορά: Τό κωδωνοστάσιο τοΰ \αοϋ Άγιου Γεωργίου
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Τρίκκερι: Μπονάτσα στό μαγευτικό καί γραφικό νησάκι

ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Πήλιον: ’Ένας δυσπρόσιτος καί μεγαλοπρεπής βράχος

Μηλέαι: Ή από Βόλου πρός Μηλέας Σιδηροδρ. γραμμή

ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Γατζέα: "Ενα κομμάτι άπό τό όμορφο άκρογιάλι
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Μακρυνίτσα: Εκκλησάκι εις τ'ις ιτλαγιές τοΰ Σαρακηνοϋ

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ ΕΞΩΤΙΚΑ

Βόλος: ‘Ένα άκρογιάλι κατάφυτο άπό έλαιόδενδρα

Μηλίνα: Χωρικοί τής Μηλίνας άσχολοόμενοι μέ τό ψάρεμα

ΨΑΡΕΜΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Βόλος: Μία θαυμασία κάτοψις έκ τής Μακρυνίτσης
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Μηλέαι: Μερική όποψις τοο ιστορικού χωρίου τοΰ Γαζή

ΔΡΟΣΟΛΟΥΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

"Αγιος Όνούφριος: "Ενας χαρακτηριστικός Πύργος

"Ανω Λεχώνεια: Ό Πύργος τοΰ Καραγιαννοπούλου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ

Δράκεια: Χαρακτηριστικό καί γραφικό σπίτι τοΰ χωριού
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"Ανω Βόλος: Παλαιός Τουρκικός Πύργος τοΰ χωρίου

ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Σταγιάτες : Χωρικές εις τήν βρύσι τού χωριού

Μακρυνίτοα: Γενική καί μεγαλοπρεπής όποψις τού χωρίου

ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ - ΠΥΡΓΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ

"Ανω Βόλος: Παλαιός Τουρκικός Πύργος τού χωρίου
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ΔΑΥΪΔ ΜΟΛΟΧΑΔΗΣ
Έγεννήθη είς τό Νεοχώριον του Πηλίου τό έτος 
1817, έχειροτονήθη διάκονος ύπό του μητροπολίτου 
Δημητριάδος Αθανασίου. Τό έτος 1821 έφοίτα εις 
τό σχολεϊον Μακρυνίτσης, δτε έξερράγη ή 'Ελλη
νική Έπανάστασις του 1821. Έπολέμησε γενναίως 
είς τήν μάχην Μακρυνίτσης, μετά δε τήν ύποτα- 
γήν τοϋ Πηλίου είς τούς Τούρκους, μετέδη είς τήν 
νήσον Σκόπελον, είτα δέ είς Τήνον, δπου έπερά- 
τωσε τά μαθήματά του είς τό άριστα λειτουργούν 
έκπαιδευτήριον τής Εύαγγελιστρίας. Διδάξας έν 
Τήνφ μέχρι τού 1835, έσπούδασε κατόπιν μέχρι του 
έτους 1839 είς τήν έν "Ανδρω άνωτέραν σχολήν τού 
φιλοσόφου Θεοφίλου Καΐρη. Διαφωνήσας ριζικός 
έπί των δογματικών Αντιλήψεων του Καΐρη, μετέδη 
είς Κωνσταντινούπολιν παρά τώ Πατριάρχη Γρηγο- 
ρίω ΣΤ'. Έδίδαξεν είτα έν Τήνω καί "Ανδρω έπί 
δεκαετίαν. 'Ιεροκήρυξ του Νομού Κυκλάδων καί 
Πρεσδύτερος κατά τά έτη 1853—1855, προεχειρί- 
σθη τό έτος 1855 έπίσκοπος Φωκίδος. Τήν έπισκο- 
πήν ταύτην έποίμανεν έπί 32 έτη κατά τρόπον υπο
δειγματικόν. Συνοδικός έπί πολλά έτη καί έκτα
κτος Απεσταλμένος τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος 
είς τά τέσσαρα Πατριαρχεία κατά τήν έποχήν του 
Βουλγαρικού σχίσματος τώ 1867, έτιμήθτι διά τού 
’Αριστείου τού Άγώνος καί τοϋ παρασήμου των 
Άνωτέρων Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος 
τοϋ Σωτήρος. Έξυπηρετήσας παντοειδώς τά ζη
τήματα τής Θεσσαλίας ·καί πρωτοστατήσας είς 
τήν βελτίωσιν τής θέσεως τού έπαρχιαικού κλήρου, 
έτελεύτησε καί έτάφη έν Άμφίσαη τό έτος 1887.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΗΣ
Ηρωικόν τέκνον τής έκ Μηλεών μεγάλης τού Βό
λου άρματωλικής καί Ιστορικής οικογένειας των Γα- 
ρεφαίών, οιτινες κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρα
τίας προσέφεραν πολυτίμους ύπηρεσίας είς τήν 
πατρίδα, κατά δέ τούς Απελευθερωτικούς Αγώνας 
τού έτους 1878 ήγωνίσθησαν μετά σπανίας αύτα- 
παρνήσεως καί παραδειγματικού ήρωϊσμοΰ. 'Ο 
Ατρόμητος Κώστας Γαρέφης, πιστός είς τάς εύγε- 
νείς οίκογενειακάς του παραδόσεις, έδραμεν έκ τών 
πρώτων είς τον Μακεδονικόν ’Αγώνα, ΐνα προσφέρη 
τάς Ανεκτίμητους ύπηρεσίας του είς τήν στενάζου- 
σαν Από τάς βουλγαρικός έπιδρομάς των Βουλγά
ρων Κομιτατζήδων Μακεδονίαν. Σχηματίσας σώμα 
έθελοντών καί έμψυχώσας τούτους διά τού Απαρά
μιλλου θάρρους του, είσήλθεν είς τό Μακεδονικόν 
έδαφος καί διέσπειρε μέ τήν θυελλώδη όρμήν του 
τόν τρόμον είς τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες. 
Άποκαθαίρων τήν βουλγαροκρατουμένην περιφέ
ρειαν τού Μυριδόχου Από τό βουλγαρικόν άγος, 
έπεσεν ένδόξως, καθ’ ήν στιγμήν έσπάρασσεν ίδιο- 
χείρως δύο Από τούς τρομερωτέρους Βουλγάρους 
όπλαρχηγούς. Ή Μακεδονία Ανέπνευσεν Από τόν 
βουλγαρικόν έφιάλτην, Αλλά ό ήρωΐκός Κώστας 
Γαρέφης έμεινε γιά πάντα είς τήν Μακεδονικήν 
γήν, τήν όποιαν τόσον πολύ ήγάπησεν. 'Η Θεσσαλία 
καί πάλιν προσέφερεν είς τά ιδανικά τής πατρίδος 
τόν φόρον τού αίματος. Ή πόλις τού Βόλου τιμώ- 
σ? τήν μνήμην τ°6 ήρωος θεσσαλού ώνόμασε μίαν 
τών μεγάλε ιτέρων όδών τής πόλεως μέ τό όνομα 
τού ξακουστού παλληκαριοΰ τών Μηλεών Κ. Γαρέφη.
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ΘΕΣΣΑΛΙΚ Α ΤΟΠΙΑ
ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ:
ΕΝΑΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
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ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ
Έκ Μηλεών τής Θεσσαλίας γεννηθείς τω 1761. Μετά 
την έν τή γενετείρφ άποπεράτωσιν των έγκυκλίων 
μαθημάτων ήκολούθησε τον μοναχικόν βίον καί έν έτει 
1795 μετέβη εις Κωνσταντινούπολή, ΰπου έγένετο 
Ιεροδιάκονος του Πατριαρχείου καί είτα ’Αρχιμαν
δρίτης. Τω 1797 καταλιτιών τήν Κωνσταντινούπολιν 
μετέβη εις Βιέννην, ένθα προσελήφθη, ύπό των έκεΐ 
διαμενόντων ‘Ελλήνων, έφημέριος του παρεκκλη 
σίου του 'Αγίου Γεωργίου. Έν Βιέννη καταρτισθείς 
τελειότερον καί έπιδοθείς εις τήν μελέτην των φυ
σικομαθηματικών έπιστηαών μετέφρασε τό 1799 τήν 
«Γραμματικήν των Φιλοσοφικών ’Επιστημών» τοΰ 
Βενιαμίν Μαρτίνου. Έν έτει 1811 διά προτροπής 
καί συνδρομής τής έν Ίασίω τότε Ιδρυθείσης «Εται
ρείας του Ελληνικού Λυκείου» έξέδωκε τό περιοδι
κόν «Λόγιος Ερμής». Τω 1816 άναχωρήσας έκ Βιέν
νης μετέδη εις ’Οδησσόν, ένθα έμυήθη ε’ις τά τής 
Φιλικής Εταιρείας ύπό τοΟ Νικολάου Σικουφά καί 
του Αθανασίου Τσακάλωφ καί έγένετο έκ τών έν- 
θερμοτέρων μελών αυτής. Κατήλθεν ύπό τήν Ιδιό
τητα ταύτην εις Ελλάδα καί ε’ιργάσθη μετά διάπυ
ρου ζήλου ύπέρ τής Εθνικής έξεγέρσεως. Οϋτω έν 
έτει 1818 ήλθεν έν πρώτοις εις Φωκίδα, ένθα ύπό τό 
πρόσχημα της έπισκέψεως τών Δελφών, κατήχησεν 
εις τά τής Φιλικής Εταιρείας άπαντας τούς έκεΐ 
άρματωλούς. Έκραγείσης τής έπαναστάσεως συνε- 
τελεσεν είς τήν εύόδωσιν της. ‘Υπήρξε μέλος όλων 
τών τότε Εθνοσυνελεύσεων καί τοΰ ΆρεΙου Πάγου. 
Έξέδωκε πλεΐστα έργα ών τό σπουδαιότερον είναι τό 
τρίτομον «Λεξικόν Ελληνικόν» (Βενετία 1809-1816).

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ
Τω 1878 έξερράγη ή νέα θεσσαλική Έποινάστασις 
καί οι έπαναστάται κατέλαδον τάς όχυράς θέσεις 
του ΣαρακηνοΟ, Ινα ύπερασπίσουν τά χωριά τοΰ 
ιΠηλίου. Έπιικειιιένης μάχης έμφανίζεται είς τούς έπα- 
ναστάτας αία νεα Ζιάνντ’ Άρκ ήτις ένθουσιάζει τούς 
ήρωας τούς άψηφοΰντας τόν τακτικόν στρατόν τής 
Τουρκίας, ή Μαργαρίτα Μπασδέκη. Δημοσιεύαμεν 
κατωτέρω άπόσπασμα άπό ένα ϋμνον πρός τήν ήρωΐ- 
δα αυτήν του Σαρακηνοΰ, ό όποιος έγράφη παρά 
τοΰ άειμνήστου καθηγητοΰ Γ. Άδρακτά.

*0 Ρετζέπ όδηγεΐ χιλιάδες κατά τής Μακρυνίτσης. 
ΤΙ λοιπόν; θά δειλιάσωσιν οί έπαναστάται; θά έγ- 
καταλείψωσι τήν γαλανήν σημαίαν, ήν έπηξεν έπί 
τών έπάλξεων τοΰ Σαρακηνοΰ ή Μαργαρίτα; Έν 
τω βρασμώ τής μάχης ή γελόεσσα μορφή της περι
βάλλεται ύπό θείας αίγλης* ή δέ φουστανέλλα αίδή- 
μων φιλεΐ τά τρυφερά μέλη της άποκρούουσα τάς
σφαίρας τών έχθρών............................................................
‘Η Μαργαρίτα δέν έπραξε σπουδαΐόν τι! 'Απλώς
έξετέλεσε τό καθήκόν της!.......... ΟΙ συγγενείς της,
τά σταυραδέλφια της, ή πατρίς της έκινδύνευον καί 
έσπευσεν είς βοήθειάν των άψηφοΰσα τόν θάνατον. 
Κατά τήν συμπλοκήν τής 16ης Φεβρουάριου τοΰ 1878 
ή παρουσία τής άγωνιζομένης παρθένου τοιαΰτα 
τινα ένέπνεεν εις τούς ‘Έλληνας πολεμιστάς: —Πο- 
λεμεΐτε, ώ γενναίοι, διότι άν νικηθήτε, θά αίσχυνθή 
μέν ή πατρίς σας ή δέ Μαργαρίτα, τό άγγελόμορ- 
φον τοΰτο πλάσμα, θά περιπέση είς τάς μιαράς χεΐ- 
ρας τών άπιστων! ............................................................ ».
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ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΛΕΞΟΤΤΟΥΛΟΣ
Μ ΗΤΡΟΤΤΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Έγεννήθη έν ΐΓκούρςι Φενεου τής Κο
ρινθίας τφ 1873. Έδιδάχθη είς τό έν 
τή μονή Ταξιαρχών τής Αίγιαλείας 
λειτουργούν έλληνικόν σχολεΐον καί 
είτα εις τό Γυμνάσιον Αίγιου καί Πα- 
τοών, μεθ’ δ καρείς άδελφός τής Μο
νής καί χειροτονηθείς διάκονος ένε- 
γράφη εις τήν θεολογικήν Σχολήν 
του Εθνικού καί Κ αποδ ιοτριακοΟ

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΤΥΡΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τό έτος 1869. Έποόδασε 
νομικά είς τό έν ’Αθήναις Εθνικόν καί Κα- 
ποδιστριακόν Πανεπιστήμιον καί έν Γαλλίςι 
καί Γερμανία, ήρξατο πολιτευόμενος τφ 1910 
καί έτάχθη είς τό κόμμα των Φιλελευθέρων, 
έξελέγη βουλευτής έπι σειράν έτών ικαί διε- 
τέλεσεν υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας, 
τω 1917 καί 1924 υπουργός του αύτου 'Υ
πουργείου καί τοΟ της Παιδείας καί τω 1 923 
υπουργός τής Γεωργίας. ’Από τοΟ 1934 έγέ- 
νετο Δήμαρχος Παγασών μέχρι του 1938 
όπότε άντικατεστάθη διά τοΟ Γ4. Σαράτση.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΔΗΣ
Μ ΗΤΡΟΤΤΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Έγεννήθη είς Φαναράκι του Βοσπόρου τω 
1838, άνεψιός του Πατριάρχου Κων/πόλεως 
Γρηγορίου τοΰ ΣΤ'. Έσπούδασεν έν τή θεο- 
λογική Σχολή Χάλκης. Υπηρέτησε Μέγας 
’Αρχιδιάκονος των Πατριαρχείων καί τω 1870 
προήχθη είς Μητροπολίτην Δημητριάδος. 
’Επεδείξατο δραστηριότητα καί Εθνικήν 
δρασιν άξιόλογον. Κατά τήν Έπανάστασιν 
τοϋ 1878 ώς καί τόν πόλεμον τοΟ 1897 προ- 
σέφερε πολυτιμοτάτας υπηρεσίας εις τόν πα
τρίδα. Άπεδίωσεν έν Βόλω ένθα καί ετάφη.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Έγεννήθη καί άνετράφη έν τή νήσω Ψαρ- 
ρών. Έ σπούδασε έν τφ Γυμνασίψ Χίου καί 
τάς θεολογ ικάς του οπουδάς έν τφ Έθνικφ 
καί Καποδιστριακφ Πανεπιστημίω. Τφ 1894 
έχειροτονήθη διάκονος καί τώ 1900 διωρίσθη 
ίεροκήρυξ έν Βόλω, τφ δέ i 907 Επίσκοπος 
Δημητριάδος. Έπρωτοστάτησεν εις πάσαν 
φιλανθρωπικήν κίνησιν έν Βόλω καί άνή- 
γειρεν έκ βάθρων τήν ίεράν Μονήν πενιάς. 
Άναμιχθείς είς τό παλαιοημερολογιακόν ζή
τημα καθηρέθη του βαθμού του τό έτος 1935

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Έκ Βόλου γεννηθείς είς τό Κάϊρον τής Αί
γυπτου τό έτος 1890. Έσπούδασεν είς τό έν 
’Αθήναις Εθνικόν Πανεπιστήμιον καί είτα 
έν λειψίςχ Πολιτικός Έπιστήμας. Διετέλεσε 
τμηματάρχης του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας διευθύνων τό Εμπορικόν καί 
Βιοτεχνικόν τμήαα. Έχρημάτισεν υπουργός 
τής Εθνικής Οικονομίας έπί Κυδερνήσεως 
Παπαναστασίου κατά τό έτος 1932 κληθείς 
έξ Εόρώπης έπί τούτω λόγω τής μεγά
λης του μορφώσεως καί τής ειδικότητάς του 
περί τά τής Εθνικής Οικονομίας του τόπου.

Πανεπιστημίου, ένθα άπεπεράτωσε τάς 
σπουδάς του τό έτος 1904. Διωρίσθη 
ίεροκήρυξ "Αρτης καί είτα έφημέριος 
της έν Βασιγκτώνι τής ’Αμερικής 
Ελληνικής Κοινότητος. Έπιστρέψας 
έξ ’Αμερικής τό έτος 1931 έτοποθε- 
τήθη Μητροπολίτης Φωκίδος καί τό 
έτος 1935 Μητροπολίτης Δημητριά
δος. Εργάζεται φίλανθρώπως καί 
έκτιμάται παρ’ δλου τοΟ ποιμνίου του.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
Έγεννήθη <έν Πορταριά τό έτος 1853. 
Έσπούδασε νομικά είς τό Εθνικόν 
και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών, άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
νομικής τό έτος 1875. Συνεπλήρωσε 
τάς σπουδάς του έν Παρισίοις και 
άπό του 1876 έξήσκησε τό έπάγγελμα 
του Δικηγόρου παρά τοΐς μικτοις 
δικαστηρίοις του Κάιρου έπί 30ετ(αν. 
Διετέλεσε Πρόεδρος διαφόρων κοινω-

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τώ 1866. Άποπερατώσας 
τάς Γυμνασιακός του σπουδάς ήκολούθησεν 
τήν νομικήν έπιστήμην εις τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον. Άποδημήσας είς Ευρώπην 
παρέμεινεν έπί μακρόν χρόνον είς ’Αγγλίαν 
καί Γαλλίαν πρός εύρυτέρας σπουδάς. Άνα- 
μιχθείς εις τήν πολιτικήν έξελέγετο βουλευ
τής Βόλου έπί σειράν έτών. Διετέλεσεν ‘Υ
πουργός τής Περιθάλψεως καί Υπουργός 
των Εξωτερικών. Έτιμήθη διά τού χρυσού 
Σταυρού καί άλλων παρασήμων. Άπεβίω- 
σεν είς Βερώνην τής ’Ιταλίας τό έτος 1923.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΤΣΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω. Έσπούδασε τήν ιατρι
κήν καί έξασκεΐ τό έπάγγελμα του ιατρού 
έν Βόλω έπιτυχώς. Άσχολεΐται είς μελετάς 
κοινωνιολογικός καί πρωτοστατεί είς τήν 
Ιδρυσιν προοδευτικών έργων. Άνήρ εύρυ 
τάτης έπιστημονικής μορψώσεως καί άνω- 
τέρας άντιληψεως έκδηλωνεται είς πάσαν 
πολιτικήν καί κοινωνικήν κίνησιν τού τό
που. Λογω τών έξαιρετικών του προσόντων 
έξελέγη βουλευτής, Δημοτικός Σύμβουλος τού 
Δήμου Παγασών καί πρόεδρος τού ’Ιατρικού 
Συλλόγου. Διετέλεσε 'Υπουργ. τής ‘Υγιεινής.

ΚΩΣΤΗΣ Δ. ΤΟΠΑΛΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω. Έτελείωσε τάς Γυμνα
σιακός καί Πανεπιστημιακός σπουδάς εις 
’Αθήνας, έπειτα δέ ,μετεβη εις Εύρώπην, όπου 
έσπούδασε πολιτίικάς έπιστήμας. Τό 1893 έπέ- 
στρεψε είς τήν Ελλάδα, όπου ίδρυσε μετά 
τού Γ. ΔροσΙνη τήν Εφημερίδα «Εστίαν» καί 
έπολιτεύθη έκλεγόμενος έπανειλημμένως βου
λευτής τής Επαρχίας. Έχρημάτισεν ‘Υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης. *Η πολιτική του δρα- 
σις ύπήρξε ζωηροτάτη, άλλά ό πρόωρος 
θάνατός του, τό έτος 1915, άπεστέρησε τόν 
Βόλον ένός τών καλλιτέρων τέκνων του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έγεννήθη τό 1907. Τάς γυμνασιακός του 
σπουδάς έκαμε είς τήν Γενεύην. Έσπούδασε 
νομικά καί πολιτικός έπιστήμας είς τά Πα
νεπιστήμια 'Μονάχου, Ζυρίχης καί Λειψίας 
καί άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής Νομικής έν 
Λειψία τό 1929. Έ συνέχισε τας σπουδάς του 
είς τάς οικονομικός καί πολιτικός έπιστή
μας είς τό Λονδΐνον καί Κ ίελον. Έξελέγη 
βουλευτής τό 1935 .καί τό 1 936 καί διωρίσθη 
‘Υφυπουργός τής Εθνικής Οικονομίας τό 
1935 καί έκ δευτέρου 'Υπουργός Εργασίας 
είς τό παρ’ αυτού ίδρυθέν 'Υπουργ. Εργασίας.

φελών σωματείων καί ήδη άπό 25ετίας 
τυγχάνει πρόεδρος τού Συλλόγου 
τών ωφελίμων βιβλίων. ’Από δέ τού 
1923 πρόεδρος τού Ερυθρού Σταυ
ρού. Έξελέγη βουλευτής τώ 1911 
καί τώ 1918 διωρίσθη Υφυπουργός 
τής Υγειονομικής υπηρεσίας τού 
Στρατού. Έκ τών μελών τής ‘Ιστορι
κής καί Λαογραφικής Εταιρείας 
των θεσσαλών καί δωρητής αύτής.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τω 1872. Τάς γυμνασια
κός του σπουδάς έπεράτωσεν έν Βόλω. Εΐτα 
ένεγράφτ] εις τήν Νομικήν Σχολήν του Πα
νεπιστήμιου ’Αθηνών καί άνηγορεύθη διδά- 
κτωρ του Δικαίου. Άναμιχθείς εις τήν πολι
τικήν ζωήν του τόπου διετέλεσεν έπί σειράν 
έτών^ Δημοτικός Σύμβουλος τοΟ Δήμου Πα- 
γασών ικαί έξελέγη βουλευτής τής επαρχίας 
Βόλου. Τω 1929 έξελέγη Δήμαρχος Παγασών 
καί παρηκολούθησε τάς άνάγκας τοΟ Βόλου. 
Έπί Δημαρχίας του ίδρύθησαν οί τρεις καλ
λιτεχνικοί ναοί Βόλου. Άπεδίωσεν τω 1933.

ΣΉΎΡΟΣ Δ. ΣΤΤΥΡΙΔΗΣ
Γόνος μιας των άρχαιοτέρων οικογενειών 
του Πηλίου, ήτις υπήρξε και εκ τών πρώτων 
οικιστών του Βόλου. Διεκρίνετο διά τήν 
άγαθότητα τής καρδίας του, τήν ευγένειαν 
των αισθημάτων του καί τήν προς τήν άγα- 
πητήν του πόλιν τού Βόλου άφοσίωσίν του. 
'Υπήρξε δέ Δήμαρχος Βόλου άπό του 1925. 
1929. Έπί τής Δημαρχίας του έσημειώθη ή 
πλέον σημαντική πρόοδος τού Βόλου, έτέ- 
θησαν αύτά ταΰτα τά θεμέλια τής άναπτύξε- 
ως καί μεταμορφώσεως του Βόλου εις μίαν 
έκ τών ώραιοτέρων πόλεων τής Ελλάδος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Έκ Βόλου, υιός του άειμνήστου Περικλέους 
Άποστολίδη. Έσπούδασεν είς τό έν Άθήναις 
Εθνικόν καί Καποδιστρΐακόν Πανεπιστήμιον 
τά νομικά καί έξήσκησε τό έπάγγελμα του 
Δικηγόρου έν Βόλω καί Άθήναις. Άνοιμι- 
χθείς εις τόν πολιτικήν του τόπου έξελέγη 
βουλευτής τής Επαρχίας Βόλου ύπό τήν ση
μαίαν του κόμματος τών Έλευθεροφρόνων 
τοΟ όποιου ήτο είς έκ τών ιδρυτών. Τω 1907 
διωρίσθη υφυπουργός τών Οικονομικών ικαί 
μετά τόν θάνατον του υπουργού τών Οίκον, 
έγένετο υπουργός του Υπουργείου τούτου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Πορταρια του Πηλίου 
τω 1830. Τάς γυμνασιακός του σπου
δάς έπεράτωσεν έν Άθήναις, εΐτα με- 
τέδη είς Μό\αχον (ένθα έσπούδασε 
τήν Ιατρικήν. Έν Βόλω ένθα έγκα- 
τεστάθη έξήσκησεν τό έπάγγελμα 
του ιατρού. Τω 1857 έκραγείσης 
τής Κρητικής έπαναστάσεως έξωρί- 
σθη ύπό των Τούρκων είς Θεσ
σαλονίκην μέχρι τού 1875. Τιμής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έγεννήθη είς Τσαγκαράδα τού Πηλίου τω 
1834. Μετά τάς γυμνασιακός του σπουδάς 
μετέδη είς Αίγυπτον, ένθα έπεδόθη είς τό 
έμπόριον. Ή προσάρτησις τής Θεσσαλίας 
εύρε τούτον είς τήν διοίκησιν τών κοινών 
καί ή Ελληνική Κυδέρνησις διετή ρήσε τού
τον μέχρι τω 1883 όπότε έξελέγη Δήμαρχος 
Παγασών, εΐτα έξελέγη (βουλευτής. Κατά 
τόν πόλεμον τού 1897 έπροστάτευσε τούς κα
τοίκους τής Επαρχίας άπό μεγάλας κατα- 
στροφάς χάρις είς προσωπικήν του φιλίαν 
μέ τόν Έτέμ Πασσα. Άπεδίωσεν τω 1899.

ένεκεν οί συμπολΐται του έξέλεξαν 
τούτον μετά τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας βουλευτήν τής Επαρχίας. 
Έξελέγη τοιοΰτος καί κατά τό έτος 
1890, διετέλεσε δέ καί πρόεδρος τής 
Βουλής κατά τό έτος 1910. Έξελέγη 
τω 1899 καί τω 1903 Δήμαρχος Πα
γασών έργασθείς υπέρ τής προόδου 
τής πόλεως. Συνέγραψε τω 1880 τήν 
πολύτιμον 'Ιστορίαν τής Θεσσαλίας.
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ΚΩΝΣΤ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ
Έγεννήθη είς Ζαγοράν του Πηλ(ου. 
Μετά τάς έγκυκλ(ους του σπουδάς 
μετέβη είς Σμύρνην καί ’Οδησσόν 
τής Ρωσίας, ένθα έπεδόθη είς έμπο- 
ρΐ'κάς έπιχειρήσεις. Μετά τήν προσ- 
άρτησιν τής Θεσσαλίας 1882 έγκα- 
τεστάθη είς Βόλον. Έν Βόλω ήσκη- 
σε τό εμπόριον τής άλευροβιο,μηχανι· 
ας καί είτα Ιδρυσε τήν Βιομηχανικήν 
‘Εταιρείαν Γεωργικών μηχανημάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ
Έκ Πορταριας τοϋ Βόλου. Έσπούδασε τήν 
Ιατρικήν και έξήσκησεν έπιτυχώς έπί σειράν 
έτών τό έπάγγελμα του Ιατρού έν Βόλω. 
Άνήρ άρτιας έπιστημονικής μορφώσεως καί 
μέ αισθήματα Φιλανθρωπίας καί άλτρουΐ- 
σ,μοΰ πεπροικισμένος κατέλαβε ν έξέχουσαν 
θέσιν παρά τή -κοινωνίς* τού Βόλου καί τφ 
έπιστημονικφ κόσμφ. Διετέλεσεν έπΐ σειράν 
έτών πρόεδρος τού Ιατρικού Συλλόγου Βό
λου και οί συμπολίται του έκτιμώντες τάς 
άρετάς του έξέλεξαν τούτον Δήμαρχον Πα- 
γασών έπί μίαν τετραετίαν άπό τό 1 895-1 899.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έγεννήθη είς Τσαγκαράδα τού Πηλίου τφ 
1842. Νέος μετέβη είς Αίγυπτον και έπιδο 
θείς είς τό έμπόριον έσχημάτισε σημαντικήν 
περιουσίαν. "Ελαβε μέρος είς τήν Κρητικήν 
Έπανάστασιν ώς άρχηγός σώματος έθελον- 
τών. Τώ 1878 προσηλθεν έκ των πρώτων είς 
τήν έπανάστασιν της Θεσσαλίας καί έπο- 
λέμησε έπί κεφαλής σώματος άνταρτών. 
"Ελαβε μέρος είς τάς μάχας τής Μακρυνί- 
τσης καί τού Σαρακηνοΰ. Μετά τήν προσάρ- 
τησιν τής Θεσσαλίας έξελέγη βουλευτής 
καί Δήμαρχος Παγασών. Άπέθανε τώ 1907.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΤΟΠΑΛΗΣ
Έγεννήθη είς Μακρυνίτσαν τφ 1857. Έτε- 
λείωσε τάς γυανασιακάς του σπουδάς έν 
Άθήναις καί τας έμπορικάς έν Μασσαλία. 
Τφ 1891 έξελέγη Δήμαρχος Παγασών 'καί έ
δωσε ώθησιν πρός έξευρωπαϊσμόν τής πόλεως 
θεραπεύσας τας πρώτας άνάγκας της -διά 
τής ίδρύσεως Φωταερίου, Ιδρύσεως Δημοτικού 
θεάτρου, ύποστηρίξας δέ έντόνως καί προ- 
ωθήσας τήν κατασκευήν τών λιμενικών έρ
γων. Άποσυρθείς τής ένεργοΰ πολιτικής ty- 
κατεστάθη είς 'Αθήνας. ΤΗτο έκ τών μελών 
τής 'Εταιρείας. ’Απεβίωσεν έν Άθήναις 1936.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΤΣΗΣ
Έξ "Ανω Βόλου. Έσπούδασε τήν Ιατρικήν έν 
Άθήναις καί Εύρώπη καί έξασκεΐ τό έπάγ
γελμα τού Παιδιάτρου έν Βι^λω μετ’ έπι- 
τυχίας. Πρωτοπόρος κάθε κοινωνικής κι- 
νήσεως καί Ιδρυτής τού παραρτήματος 
τού Ερυθρού Σταυρού έν Βόλω. Άνήρ με
γίστης μορφώσεως καί μεγάλης έπιστημο
νικής καταρτίσεως ώφέλησε δια τών πολ
λών έπιστημονικών διαλεξεών του πολλα- 
πλώς τήν κοινωνίαν τού Βόλου. Άπό τού 
’Ιουλίου τού έτους 1938 διωρίσθη ύπό τής 
Κυβερνήσεως Μεταξά Δήμαρχος Παγασών.

καί έργαλείων ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Γκλαβάνης καί Καζάζης»ήτις κατέστη 
πανελληνίως γνωστή καί έξυπηρέτη- 
σε τούς γεωργικούς πληθυσμούς τό
σον τής Θεσσαλίας δσον -καί τής λοι
πής ‘Ελλάδος. Άναμιχθείς είς τήν πο
λιτικήν ζωήν τού τόπου έξελέγη έπί 
δύο συνεχείς περιόδους Δήμαρχος 
Παγασών έξυπηρετήσας τά συμφέ
ροντα τής πόλεως ποικιλοτρόπως.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
Έγεννήθη έν Βάλω χό έτος 1903. Υιός τοϋ άειμνήστου Χριστάκη Μα- 
χαιρίτσα. Έσπούδασε τά έγκύκλια μαθήματα είς Βόλον, είχα μετέδη 
εις Δρέσδην τής Γερμανίας, ένθα έσπούδασε χήν ζωγραφικήν και χήν 
χαρακτικήν, θεωρείται ώς εις έκ των ικαλλιτέρων ζωγράφων - χαρα
κτών. Έςετέλεσε πλεΐστα έργα ζωγραφικής καί έξέθεσε τοιαΟτα είς 
διαφόρους έκθέσεις τοϋ Ζαππείου. Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον έργον 
του θεωρείται έν έκ των καλυτέρων καί έξετέθη είς τήν καλλιτεχνι
κήν ’Έκθεσιν του Ζαππείου προκριθέν. Εργάζεται ήδη έν Άθήναις 
δπου έγκατεστάθη μετά τήν έπάνοδόν του έκ Γερμανίας. Είναι έκ των 
μελών τής ‘Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ : Η ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ

ΝΙΚΟΛΑ.ΠΑΥΛΟΤΤΟΥΛΟΥ : ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΡΗΣ

Ν! ΚΟΛΑΣ ΤΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς τόν "Αγιον Γεώργιον Νηλείας τώ 1909. Μετά τάς έγκυ- 
κλίους του σπουδάς έν Βόλω υετέδη είς ’Αθήνας, ένθα είσήλθεν είς 
τήν Σχολήν Καλών Τεχνών και ήκολούθησε την γλυπτικήν καί ξυλο- 
γραφικήν τέχνην. Μετά τάς σπουδάς του παρέμεινεν είς Αθήνας καί 
είτα είς Βόλον, ένθα έπεδόθη μετά ζήλου είς τήν τέχνην του. Έξετέ- 
λεσε πλεΐστα άριστουργηματικά έργα γλυπτικής καί ξυλογραφίας ώς 
καί χαλκογραφίας. Έτυχε πλείστων βραδειών καί έξέθεσεν έργα του 
είς πλείστας έκθέσεις. Πλεΐστα δέ τών έργων του εύρίσκονται άγο· 
ρασθέντα είς διαφόρους πινακοθήκας. Έκ τών έργων του_ δημοσιεύο- 
μεν τό άνωτέρω, κεφαλήν κόρης, τό όποιον θεωρείται έκ τών άριστων.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΣΚΟΣ
Έκ Βόλου. Μετά τήν άποπεράτωσιν των έγκυκλίων του μαθημάτων, 
έξεδηλώθη τό καλλιτεχνικόν του τάλαντον. Έσπούδασε τήν ζωγρα
φικήν έν Μονάχω τής Γερμανίας καί έν Παρισίοις, ένθα παρέμεινεν 
έπί ττολύ. θεωρείται έκ των έπιφανεστέρων θεσοαλών ζωγράφων, 
έκτελέσας πλεΐστα άριστουργήματα ζωγραφικής τέχνης, καταλή- 
ξας δέ κατά προτίμησιν εις τήν _έκκλησιαστικήν διακόσμησιν. Διε- 
κόσμησε τό έν τή ίερςί Μονή πενιάς παρεκκλήσιον του 'Αγίου 
Γερμανού καί τήν κόγχην του έν Βόλφ μεγαλοπρεπούς Ιερού ναού 
τής Μεταμορφώσεως. Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον έκ των καλυτέ
ρων έργων του άπεικονίζει καλόγηρον προσευχόμενον έν Μετεώροις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΣΜΑΔΟπΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορά του Πηλίου τω 1895 καί έσποόδασε τήν ζωγρα

φικήν εις Γερμανίαν καί Γαλλίαν. Κατέχει σήμερον εις τόν Καλλιτεχνι
κόν κόσμον τής 'Ελλάδος έπίζηλον θέσιν. ’Έλαβε μέρος μετά τιμητικής 
διακρίσεως εις τάς Εκθέσεις τής Βενετίας, Σ ίδνεϋ (Αυστραλίας) καί 
Παρισίων. Πολλά έργα του εύρίσκονται εις Ιδιωτικάς πινακοθήκας 
Ή δέ Κριτική τής τε Ελλάδος καί του έξωτερικοΰ πολλάκις ήσχο- 
λήθη ,μέ ευμενείς .κρίσεις διά τά έργα του. Ήσχολήθη τόσον μέ προ
σωπογραφίας δσον .καί μέ ουνθέσεις καί τοπία. Τά έργα του διακρί- 
νονται διά τήν έξαιρετικήν εύγένειαν του χρώματος, καί τήν ποίησιν. 
Τρις μέχρι τοΰδε έτιμήθη δι’άγοράς έργων του παρά τοΰ Κράτους.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΩΣΛΗΣ
Έγεννήθη είς Πορταριάν τό 1833. ’Εγ
κατασταθείς είς "Ανω Λεχωνιά έπεδόθη 
είς τήν γεωργίαν καί Ιδρυσε τήν βιομη
χανίαν τής μετάζης. Έλαβε ιιερος 
είς τήν έπανάστασιν του 1878. Διεσωσε 
διά του κύρους του άπό τάς καταστρο- 
φάς τόν Βόλον καί τά χωριά τοΰ Πη
λίου. Έζελέγη πρώτος βουλευτής μετά 
τήν ττροσάρτησιν καί διετέλεσε τοιουτος 
έτιί σειράν έτών. Άπέθανε τό έτος 1898.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΟΝΙΜΟΣ
Έγεννήθη είς Ζαγοράν τού Πηλίου καί 
έσπούδασε τήν ’ιατρικήν έπιστήμην είς 
Πίζαν τής ’Ιταλίας, έζήσκησε δε τό έπάγ- 
γελμα του ίατροΰ έν τη γενετείρα του 
ψιλοτίμως καί άφιλοκερδως. Έχρημάτισε 
δημογέρων τής Ζαγοράς έπί Τουρκοκρα
τίας καί μετά τήν ττροσάρτησιν τής Θεσ
σαλίας έζελέγη τιμής ένεκεν πρώτος 
βουλευτής κατά τήν βουλευτικήν περίοδον 
1881-1885. Άπέθανεν είς τό έτος 1901.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
Έγεννήθη είς τό Ξηροχώριον τής Εύ
βοιας έκ γονέων θεσσαλών. Διετέλεσεν 
εΐς έκ των άριστων διδασκάλων, διδά- 
ζας έν Πορταριφ. Κατά τήν έπανάστα- 
σιν του 1878 προσέφερε μεγάλας υπηρε
σίας είς τήν πατρίδα του διασώσας διά 
τής έπεμβάσεώς του τά 24 χωριά του 
Πηλίου. Μετά τήν προσάρτησιν έζελέγη 
βουλευτής, διετέλεσε δέ τοιουτος έπί σει
ράν έτών. Άπέθανεν δΟτούτης τώ 1901.

ΖΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΤΗΛΗΣ
Έζ Άγιου Γεωργίου του τέως Δήμου 
Νηλείας. ΤΗτο είς έκ τών καλυτέρων 
ιατρών του Πηλίου. Διετέλεσε μέλος τής 
προσωρινής κυβερνήσεως κατά τήν έπα- 
ναστασιν του 1878. Μετά τήν προσάρτη- 
σιν τής Θεσσαλίας άναμιχθείς είς τήν 
πολιτικήν ζωήν του τόπου έζελέγη έπί 
δύο τετραετίας δήμαρχος τοΰ τέως Δή
μου Νηλείας καί άπαζ βουλευτής τής 
Επαρχίας Βόλου. Άπεβίωσε τώ 1894.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΚ· ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Έγεννήθη είς Άργαλαστήν τώ 1843. Έ- 
σπούδασε τήν Ιατρικήν είς τό ΆΘήνησι 
Πανεπιστήμιον, εΐργάζετο δέ διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Θεσσαλίας ικατά τάς πα- 
ρα^ιονάς τής έπαναστάσεως του 1878 καί 
ύπηρζεν είς τών έμπίστων έταίρων τών 
άναλαβόντων τήν έπανάστασιν του Πη
λίου. Μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσα
λίας έζελέγη Δήιιαρχος Σ παλάβρων καί 
μετέπειτα βουλευτής. Άπεβίωσε τώ 1902.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς Ζαγοράν τφ 1834. Μετά 
τάς έν τή πατρίδι του σπουδάς έφοίτη- 
σεν είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών φι
λόλογος. Διετέλεσε κοτσάμπασης έπί 
Τουρκοκρατίας καί μετά τήν προσάρτη- 
σιν τής Θεσσαλίας έζελέγη Δήμαρχος 
έπί δύο κατα σειράν τετραετίας. Κατό
πιν ένδιαφερθείς διά τά γενικότερα τοΰ 
Πηλίου ζητήματα έζελέγη βουλευτής τής 
Επαρχίας Βόλου. Άπεβίωσε τώ 1911.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Έγεννήθη είς Μηλέας του Πηλίου. 
Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν 
τοΰ τοπου_ έζελέγη Δήμαρχος του Δή
μου Μηλεών έπί δύο περιόδους τών έ
τών 1891 - 1895 καί 1903- 1907, είτα 
δέ .βουλευτής τής Επαρχίας Βόλου τής 
βουλευτικής περιόδου 1899 - 1903, κοαά 
τήν βουλευτίαν του δέ ταύτην τή έπι- 
μονή του έπεζετάθη ή σιδηροδρομική 
γραυαή άπό Λεχωνίων είς Μηλέας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Διαπρεπής δικηγόρος έν Βόλφ, άρτιω- 
τάτης έπιστημονικής καί έγκυκλοπαιδι- 
κής μορφώσεως κατέλαβεν έζέχουσαν 
Θέσιν παρά τώ έπιστημονικφ κόσμω του 
Βόλου. Μέ τά σπάνια ρητορικά προτερή
ματα καί τήν χαρακτηρίζουσαν αύτόν 
εύθυκρισίαν κατείχε τά σκήπτρα μεταζυ 
τών συναδέλφων του. Άναμιχθείς είς 
τήν πολιτικήν ζωήν του τόπου έζελέγη 
βουλευτής τώ 1899. Άπέθανεν έν Βόλω.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΚΑΡΑΚΙΤΗΣ
Υίός τοΰ Φιλίππου Καρακίτη. Σπου- 
δάσας τά νομικά άνεδείχθη είς τών δο- 
κιμωτέρων δικηγόρων τής περίφερείας 
τοΰ Πρωτοδικείου Βόλου. *Η κοινωνία 
τοΰ Βόλου καί τοΰ Πηλίου έκτιμώσα 
δεόντως τάς πολυτίμους άρετάς τοΰ σπα
νίου αύτοΰ εύποπρίδου άνέδειζεν αυτόν 
κατ’ έπανάληψιν βουλευτήν. Δυστυχώς 
άπέθανε έν τή άκμή τής ήλυκίας του κα- 
ταθλίψας τούς πολυπληθείς φίλους του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Μηλέαις τώ 1866. Έσπού- 
δασε νομικά είς τό έν Άθήναις Πανεπη 
στήμιον καί έζήσκησε τό έπάγγελμα τοΰ 
Δικηγόοου έν Βόλω μέχρι τοΰ 1899. Ά- 
ναμιχθείς είς τήν πολιτικήν έζελέγη βου
λευτής τής Επαρχίας Βόλου και είτα 
Δήμαρχος Μηλεών. Διετέλεσε Νομάρχης 
Λέσβου τώ 1918. Τώ 1932 έζέδωκε βι- 
βλίον ύπό τόν τίτλον ό «άγροτισμός ώς 
λύσις τοΰ οικονομικού προβλήματος».
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ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΑΡΓ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
ΥΙός του έπιφανοΰς προεστώτος τοΟ Βό
λου Άργ. Κανταρτζή, διακρινόμενος διά 
τόν εύγενή και μειλίχιον χαρακτήρά 
του. Τη προτροπή των πολλών φίλων 
του άναμιχθείς εις τήν πολιτικήν έξελέγη 
κατ’ έπανάληψιν βουλευτής τής Επαρ
χίας Βόλου και ύπεστήριξεν έκθύμως καί 
άνιδιοτελώς τα γενικά ζητήματα τής Ε
παρχίας ικαί τής Ιδιαιτέρας πατρίδος του 
καθώς καί δλους τους συμπατριώτας του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ
Έκ Βόλου, έσπούδασε τά νομικά είς τό 
έν Άθήναις ‘Εθνικόν καί Καποδιστρια- 
κόν Πανεπιστήμιον καί έξήσκησε τό 
έπάγγελμα τοΰ Δικηγόρου έν Βόλω. Ά- 
ναμιχθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ 
τόπου έξελέγη κατ' έπανάληψιν βου
λευτής τής ’Επαρχίας Βόλου. ‘ΓΗτο 
λαοφιλέστατος και πολλάκις διεξεδί- 
κηαε τήν έκλογήν τοΰ Δημάρχου Πα- 
γασών. Άπέθανε πρό έτών έν Βόλφ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Έκ τών έγκριτωτέρων νομομαθών τής 
Ελλάδος. Εγκατασταθείς είς Βόλον έξή- 
σίκησε τό έπάγγελμα τοΰ Δικηγόρου, ί
δρυσε τήν Εφημερίδα «Πανθεσσαλική» 
καί διά τών Εμπνευσμένων άρθρων του 
κατεκεραύνωνε τά προσωπικά κόμματα 
τοϋ Βόλου τά άποκληθέντα «τσελιγκάτα». 
Έξελέγη βουλευτής τώ 1910. Μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Μακεδονίας έγκατε- 
στάθη είς Θεσσαλονίκην, ένθα άπέθανεν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΟΣ
Διακεκριμένος νομομαθής διαπρέψας ώς 
ρήτωρ είς τάς μεγαλειτέρας δίκας 
τής Ελλάδος. Άναμιχθείς είς τήν πο
λιτικήν έξελέγη κατ’ έπανάληψιν βου
λευτής τής Επαρχίας Βόλου καί γερου
σιαστής Λαρίσης. Έθεωρεΐτο είς τό κοι- 
νοβούλιον ως είς έκ τών πρώτων ρητό
ρων. Εξυπηρέτησε τήν Επαρχίαν του 
καί έπέτυχεν ώς βουλευτής πολλά ύπέρ 
αύτής. Άπέθανεν έν Άθήναις τώ 1934.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΤΤΟΥΦΙΔΗΣ
Έκ τών έπιφανεστέρον δικηγόρων τοΟ 
Βόλου, διακρινόμενος διά τήν έκτακτον 
εύφράδειάν του. Άναμιχθείς είς τήν πο
λιτικήν ζωήν τοΟ τόπου, έξελέγη ιβου- 
λευτής κατά τήν Α' άναθεωρητικην Έ- 
θνοσυνέλευσιν τοϋ 1910 καί είτα κατά 
τάς περιόδους Β ' άναθεωρητικ. του 1910, 
θ' 1912 καί Κ' 1915. Εξυπηρέτησε 
τήν Έπαρχίοτν Βόλου ποικιλοτρόπως κατά 
τόν χρόνον τής βουλευτικής του θητείας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τώ 1857. Έσπούδασε 
τά νομικά καί έξήσκησε τό έπάγγελμα 
του Δικηγόρου έν Βόλω έπί 40 έτη. Διε- 
τέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Παγασών 
καί Πρόεορος του Τμήματος Έρυθρου 
ΣταυροΟ Βόλου. Άναμιχθείς εις τήν 
πολιτικήν έξελέγη κατ* έπανάληψιν βου
λευτής τής Επαρχίας. Τω 1918 οιωρίσθη 
Γενικός Διοικητής τών νήσων του Αρχι
πελάγους. Άπέθανεν έν Βόλω τώ 1922.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Έκ Μηλεών τοΟ Πηλίου δικηγόρος έκ 
τών άριστων σπουδάσας έν τω Πανεπι- 
στημίω Αθηνών. Έξήσκησε τό έπάγ
γελμα' του Δικηγόρου έν Βόλω. Άναμι- 
χθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν του τόπου 
έξελέγη τό πρώτον βουλευτής τής Επαρ
χίας Βόλου κατά τό 1910, διετέλεσε όέ 
τοιουτος έπί σειράν έτών. Τελευταίως 
έξελέγη Γερουσιαστής του Νομού Λαρί
σης. Άπεβίωσε τήν τελευταίαν δεκατίαν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΛΗΣ
’Έκ τών διαπρεπεστέρων δικηγόρων καί 
πολιτευτών του Βόλου. Έξελέγή πληρε
ξούσιος βουλευτής τοΟ Νομού Λαρίσης 
τό έτος 1910 καί είτα βουλευτής τής 
Επαρχίας Βόλου έπί σειράν έτών. Διε- 
τέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος καί Πρόε
δρος του Δημοτυκοϋ Σ υμβουλίου του 
Δήμου Παγασων άπό τοΟ 1900-1914. 'Ο
μοίως διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγο
ρικού Συλλόγου Βόλου έπί σειράν έτών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ
Έκ τών σπουδαιοτέρων έμπορικών καί 
πολιτικών παραγόντων του Βόλου. Έπί 
τριακονταετίαν έξελέγετο Δημοτικός 
Σ ύμβουλος του Δήμου Παγασών καί 
έξυπηρέτησε τά συμφέροντα του Δήμου 
καί της κοινωνίας Βόλου ποικιλοτρόπως. 
Μέλος πλείστων φιλανθρωπικών όργα- 
νώσεων καί Ιδρυτής τής Φιλεκπαιδευτι
κής Εταιρείας Μαγνησίας, τιμής ένεκεν 
έξελέγη βουλευτής κατά τό έτος 1910.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έξ ^Άγίου Λαυρέντιου του Πήλίου. Έπι- 
δοθείς είς τό έμπόριον κατεκτησε τάς 
συμπαθείας τής κοινωνίας Βόλου. Τή 
παροτρύνσει των φίλων του άνεμίχθη είς 
τήν πολιτικήν καί έξελέγη βουλευτής τό 
1910. Κατά τόν πόλεμον του 1912, καί- 
τοι βουλευτής, κατετάγη έθελοντής καί 
έλαβε μέρος ώς άπλοΰς στρατιώτης είς 
δλας τάς μάχας μέχρι Θεσσαλονίκης καί 
έν Ήπείρω, ένθα καί έψονεύθη τώ 1913.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΞΙΡΗΣ
Έγεννήθη έν Πορταριφ τώ 1887, έσπού- 
δασεν εις Αίγυπτον, είτα δέ εις Ευρώ
πην, δπου έξηκολούθησε πανεπιστημιακάς 
έν γένει σπουδάς. Άναμιχθεις εις τήν πο
λιτικήν έξελέγη βουλευτής έπΐ τρεις 
συνεχείς περιόδους. Εις τούς πολέμους 
του 1912 καίτοι βουλευτής έλαβε μέρος 
εις τάς έκστρατειας. δπου έκ των κα
κουχιών,άσθενήσας υπέκυψεν εϊς τό μοιραί- 
ον τέλος. Άπέθανεν εις ήλυκίαν 29 έτών.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Υιός τού έκ των πρώτων οικιστών τού 
Βόλου Χρίστου Άποστολίδου. Άνήρ εύ- 
ρυτάτης Εγκυκλοπαιδικής καί έπιστημονι- 
κής μορφώσεως, έγνώριζε άριστα τα 
θεσσαλικά ζητήιιατα. Διεκρίθη εις τε τον 
κερδώον καί εις τόν λόγιον Έρμήν καί 
κατεγίνετο πολύ είς τά άρχαιολογικά 
τής Θεσσαλίας. Διετέλεσεν έπι έτη δη
μοτικός σύμβουλος Παγασών. Επίσης δέ 
βουλευτής Βόλου. Άπέθανε τώ 1925.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Έκ Βόλου. Σπουδάσας τά νομικά έν 
Γερμανίά διεκρίθη διά τήν έπιστημονι- 
κήν του έμβρίθειαν καί τήν άσφαλη καί 
άκριβοδικαίαν .κρίσιν του. ‘Υπήρξεν ύπό- 
δειγμα ειλικρίνειας, εύθύτητος καί άλ- 
τρουϊσμού. "Ενεκα τούτου ή κοινωνία 
τού Βόλου έκτιμήσασα τάς σποα/ίας άρε- 
τάς αυτού έξέλεξε τούτον βουλευτήν τής 
Επαρχίας τό 1915. Διετέλεσε "Εφορος 
τής Εταιρείας καί άπέθανε έν Άθήναις.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Έξ "Ανω Βόλου τού Πηλίου, έκ τής 
οικογένειας Μαργαρίτη, ή όποια προσέ- 
φερε πολλαπλός ύπηρεσίας κατά τούς 
άγώνας υπέρ άπελευθερώσεως τής Θεσ
σαλίας. Έσπουδασε νομικά είς τό Πα- 
νεπιστήμιον καί έλαβε τό δίπλωμα τού 
ιΔικηγόρου. Άναμιχθεις είς τήν πολιτι
κήν ζωήν τού τόπου έξελέγη πληρεξού
σιος τής Γ' Έθνοσυνελεύσεως τοΰ 1920. 
Διετέλεσε Δήμαρχος τοΰ Δήμου Ίωλκού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έκ Λαρίσης, έκ τών μεγαλυτέρων βιο- 
μηχάνων τής Ελλάδος διευθύνει τά Ιδιό
κτητα βιομηχανικά έργοστάσια υφα
σμάτων τού Βόλου. Πρωτοστάτης είς 
κάθε φιλανθρωπικήν κίνησιν. Λόγω τών 
έξοχων του προτερημάτων ή κοινωνία 
τού Νομού Λαρίσης έξέλεξε τούτον βου
λευτήν τού Νομού Λαρίσης. Διετέλεσε μέ
λος τής Εφορείας τής 'Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΤΟΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορςί τώ 1886. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έν Ζαγορά καί 
Βόλω, έσπουδασε τά νομικά έν Άθήναις, 
είτα δέ μετέβη είς 'Παρισίους, ένθα έσπού- 
δασε πολιτικάς έπιστή,μας. Έξήσικησε τό 
έπάγγελμα τού δικηγόρου λίαν έπιτυ- 
χώς έν Βόλω καί Αίγύπτω. Άναμιχθεις 
είς τήν πολιτικήν κίνησιν τού τόπου έξε
λέγη έπί σειράν έτών βουλευτής τής Ε
παρχίας Βόλου. Άπεβίωσε τό έτος 1936.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Έκ Μηλεών. Έπέδειξεν έξαιρετικήν 
δράσιν είς τήν Γεωργικήν πρόοδον τού 
Πηλίου διά τής ίδρύσεως τού τοπικού 
’Οργανισμού «Ταμεΐον Προνοίας Παρα
γωγών Πηλίου» κατά τό έτος 1922, τού 
όποιου δέ ύπήρξε ιδρυτής καί έπί 
σειράν έτών πρόεδρός του. Έτιμήθη 
κατ’ έπανάληψιν είς τήν διοίκησιν τής Κοι- 
νότητος Μηλεών. Άναμιχθεις είς τήν πο
λιτικήν έξελέγη δίς βουλευτής Βόλου.

ΕΑΓΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ
Υιός τού Κ. Γκλαβάνη, γεννηθείς έν Βό
λω καί σπουδάσας ,μηχανολογ (αν έν Αγ
γλία. "Ελαβε μέρος είς τήν Μικρασια
τικήν έκστροαείαν ώς άεροπόρος, ένθα καί 
ήχμαλωτίσθη. Άκολουθήσας τάς παραδό
σεις τής οικογένειας του καί άναμιχθεις 
είς τήν πολιτικήν κίνησιν τού τόπου έξε
λέγη βουλευτής τής Επαρχίας Βόλου τώ 
1926. "Ηδη έχει τήν τεχνικήν διεύθυνσιν 
τού περιφήμου μηχανουργείου Βόλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
Έκ Ζαγοράς τού Πηλίου. Άρτιωτάτης 
έπιστημονικής καί έγκυκλοπαιδικής μορ
φώσεως, κατέκτησε τήν άγάπην καί τας 
συμπαθείας δλων τών συμπατριωτών του. 
Άναμιχθεις τή παροτρύνσει τών φίλων 
του είς τήν πολιτικήν ζωήν τού τόπου 
έξελέγη έπανηλειμμένως βουλευτής τής 
Επαρχίας Βόλου καί έξυπηρέτησε τήν 
έπαρχίαν του καθώς καί τούς συμπολίτας 
του ποικιλοτρόπως καί παντοιοτρόπως.

ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΡΟΣ
Καταγόμενος έξ Ευρυτανίας καί μορ
φωθείς έν Καρδίτση έγκατεστάθη είς 
Βόλον, ένθα ήκολουθήσε τό Δημοσιογρα
φικόν στάδιον καταλαβών έξέχουσαν θέ- 
σιν διά τής έφημερίδος του «Ταχυδρό
μος», ήν έκδίδει άπό πολλών έτών. Έν- 
διεφέρθη διά τά άγροτικά ζητήματα καί 
ήγωνισθη μέ σθένος διά τήν πρόοδον 
αύτών. Ώς βουλευτής καί Νομάρχης ά- 
νέπτυξε δράσιν άληθώς υποδειγματικήν.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Έγεννήθη έν Βελεστίνω κατά τό έτος 
1880. Γόνος της Ήπειρομακεδονικής οι 
κογενείας των Κουντουραίων. Άποπε- 
ρατώσας τάς σπουδάς του έπεδόθη μετά 
του άειμνήστου Τριανταφυλλί δη εις τήν 
πολιτικήν, καταβαλών προσπάθειας δια 
τήν άποκατάστασιν των dry ροτών καί 
κτηνοτροφών Θεσσαλίας. Έξελέγη βου
λευτής τής Επαρχίας Βόλου τω 1928. 
Διετέλεσεν "Εφορος τής Εταιρείας.

ΑΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝ ΝΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τό έτος 1880. Δισέγ
γονος τού προεστού Δη μητριού Χατζη- 
ρήγα. Τάς γυμνασιακός του σπουδάς έπε- 
ράτωσεν* έν Βόλω καί είτα μετέδη εις 
Ευρώπην, ένθα έμοοφώθη εις τάς πολι- 
τικάς έπιστήμας. Έλαδε μέρος εις τήν 
έπανάστασιν τής Κ ρήτης ώς έθελοντής 
τω 1896. Άναμιχθείς εις τήν πολιτικήν 
κίνησιν του τόπου έξελέγη έπανειλημ- 
μένως βουλευτής τής Επαρχίας Βόλου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υιός τοΰ άειμνήστου Ίωάννου Άντωνο- 
πούλου, μεγάλης έπιστημονικής καί έγ- 
κυκλοπαιδικής μορφώσεως καί άγαπη- 
τότατος παρά τή κοινωνία Βόλου. Ά- 
ναμιχθείς εις τήν πολιτικήν ζωήν τής 
Επαρχίας Βόλου έξελέγη βουλευτής έπί 
τέσσαρας συνεχείς βουλευτικός περιό
δους άπό του έτους 1932—1936 έξυ- 
πηρετήσας τήν ’Επαρχίαν Βόλου καί 
τούς συμπατριώτας του ποικιλοτρόπως.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Κατάγεται έκ τής Επαρχίας Καρδίτσης. 
Έγκατεστάθη άπό έτών εις Βόλον, ένθα 
καί διαμένει ήδη. Καταταχθείς εις τον 
στρατόν άνήλθε μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ 
Ταγματάρχου τεθείς έν πολεμική δια- 
θεσιμότητι. Δημοσιογράφος άριστος καί 
χειριστής τοΰ λόγου έκ των όλίγων, 
άνεμίχθη εις τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ 
τόπου έκλεγείς βουλευτής τής Επαρ
χίας κατά συνέχειαν εις δύο περιόδους.

17ΑΝΤΑΖΗΣ ίΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Έγεννήθη έν Άργαλαστή τοΰ Πηλίου 
τω 1888. Μετά τάς γυμνασιακός του 
σπουδάς ένεγράφη εις τήν Ιατρικήν σχο
λήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, όπόθεν 
έξήλθε διδάκτωρ τω 1911. Άναμιχθείς 
είς τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ τόπου έξε
λέγη βουλευτής άπό τοΰ 1933—1936. 
Κατά τό τετραετές διάστημα τής βου- 
λευτείας του είσηγήθη καί έξετελέσθη- 
σαν μεγάλα δδικά έπί τοΰ Πηλίου έργα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορρ τοΰ Πηλίου τω 
1890. Έσπούδασεν έν Γερμανίφ τήν ’Ια
τρικήν είδικευθείς έν τή Μαιευτική - Γυ- 
ναικολογίςχ. Διετέλεσεν Ιατρός των άνα- 
κτόρων τω 1920—1922. Άναμιχθείς είς 
τήν πολιτικήν έξελέγη βουλευτής τω 
1935—1936. Διατελεΐ Πρόεδρος τής Κοι- 
νότητος Ζαγοράς προσφέρων τή Κοινότητι 
πολλαπλός υπηρεσίας. Έτιμήθη διά του 
Χρυσοΰ Σταυροΰ του Γεωργίου του Α'.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΙΖΟΣ
Έγεννήθη έν Άγίω Βλασίω (Καραμπά- 
σιον) του Πηλίου. Μετά τάς έγκυκλίους 
σπουδάς του έπεδόθη είς τήν δημοσιο
γραφίαν έκδώσας κατά πρώτον τήν «Αυ
γήν» (1895) έν Βόλω καί είτα (1897) 
τήν «Θεσσαλίαν» μέχρι τοΰ 1914, όπότε 
έγκατεστάθη είς θεσ) νίκην έκδίδων τήν 
έφημερίδα «Φώς». Άναμιχθείς είς τήν 
πολιτικήν ζωήν έξελέγη βουλευτής τοΰ 
Νομού Θεσσαλονίκης κατά τό έτος 1935.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Σκιάθω τω 1866. Μετά τάς 
σπουδάς του τω 188& προσελήφθη ώς κα
θηγητής τών Μαθηματικών είς τό έν Σ έρ- 
ραις Γυμνάσιον καί Παρθεναγωγεΐον. Τω 
1892 προσελήφθη είς τό άστεροσκο- 
πεΐον Αθηνών καί τω 1895 είσήλθεν είς 
τον κλάδον τών Τ. Τ. Τ. ύπηρετήσας δε 
έπί 35ετίαν έν Βόλω, έξήλθε τής υπηρε
σίας τω 1932. Άναμιχθείς εις τήν πολιτι
κήν έξελέγη βουλευτής Σκοπέλου 1933.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ
Έγεννήθη έν Κατηχωρίω /τοΰ Πηλίου τω 
1871. Σπουδάσας τήν Ιατρικήν έν Άθή- 
ναις καί Παρισίοις, είδικευθείς είς τόν 
κλάδον τής Μαιευτικής, έξήσκησε τό έ- 
πάγγελμα τοΰ ίατροΰ έν Βόλω. Διετέλε- 
σε Δημοτικός Σύμδουλος καί Πρόεδρος 
τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου τοΰ Δήμου 
Παγασών. Έτιμήθη δέ υπό τών συμπολι
τών του είς δύο περιόδους μέ τό άξίωμα 
τοΰ Γερουσιαστοΰ τοΰ Νομοΰ Λαρίσης.

ΠΑΝΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗ ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Έγεννήθη έν Βόλω κατά τό 1890, έτε- 
λείωσε τήν Έμποοικήν Σχολήν Βόλου, 
διετέλεσε έπί σειράν έτών Τραπεζιτικός 
υπάλληλος έκλεγείς καί Πρόεδρός τοΰ 
Συλλόγου Έμποροϋπαλλήλων Βόλου. 
Κατά τό 1 920 έξελέγη Γενικός Πρόεδρος 
τής 'Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών καί 
Βιοτεχνών Μαγνησίας. Πρόεδρος του Ε
παγγελματικού καί Βιοτεχνικού Επιμε
λητηρίου Βόλου. Διετέλεσε Γερουσιαστής.
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API ΣΤ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έκ Τσαγκαράδος τοΰ Πηλίου. Έκ μεγά
λης οικογένειας των Καρταλαίων. Έ
λαβε μέρος εις τήν έπανάστασιν τού 
1878, ήγούμενος σώματος έθελοντών, 
μετά τοΰ άδελφού του ’ Ιωάννου Καρτάλη, 
πολεμήσας μετά γενναιότητος εις τάς 
μάχας της Μακρυνίτσης καί τοΰ Σ αρα- 
κηνοΰ. Διετέλεσε Δήμαρχος Τσαγκαρά
δος έπί σειράν έτών έξυπηρετήσας τον 
Δήμον του. Άπεβίωσε τό έτος 1909.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ
Έκ τής Ιστορικής οικογένειας των Γαρε- 
φαίων. Έμαθητέυσε παρά τώ Κωνσταντά 
καί Παίσαρη. Έλαβε μέρος είς τήν έπα- 
νάστασιν τοΰ 1 854 καταρτίσας ίδιον σώμα 
έπαναστατών. Τω 1871 διωρίσθη δερβένα- 
γας Πηλίου, έξασφαλίσας τήν τάξιν άπό 
τάς ληστοσυμμορίας. Εις τήν έπανάστα- 
σιν τοΰ 1878 ήτο συναρχηγός τοΰ Ζησίμου 
Μπασδέκη. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Θεσσαλίας έξελέγη Δήμαρχος Μηλεών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ-ΰΣΑΜΣΑΡΕΛΛΟΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορςί τοΰ Πηλίου τό έτος 
1845,έγγονος τοΰ Γεωργίου Σαμσαρέλ- 
λου. "Ελαβε μέρος ένεργόν εις τόν άπε- 
λευθερωτυκόν άγώνα τής Θεσσαλίας τοΰ 
1878, παρασχών συν τοις άλλοις καί όλό- 
κληρον φορτίον ιστιοφόρου πλοίου έξ δ- 
πλων σασεπώ καί γκρά. Κατά τά έτη 1900 
-1904 διετέλεσε Δήμαρχος Ζαγοράς καί 
πολλάς κατά τό διάστημα τής δημαρχίας 
του παρέσχεν υπηρεσίας εις τόν Δήμον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Έγεννήθη έν Άργαλαστή τω 1845. Άπο- 
περατώσας τάς γυμνασιακάς σπουδάς έν 
Ναυπλίω, έδίδαξεν ώς Ελληνοδιδάσκα
λος εις τό σχολείον ’Αργαλαστής. Ή 
έπανάστασις τοΰ 1878 τόν εδρε εις τήν 
πρώτην γραμμήν. 'Ως άρχηγός ίδιου σώ
ματος έλαβε μέρος εις τάς μάχας τής 
Μακρυνίτσης καί Άγυιάς έπιδείξας γεν
ναιότητα. Μετά τήν άπελευθέρωσιν διετέ- 
λεσε έπί 20 έτη Δήμαρχος Σπαλάβρων.

APIΣΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Ζοιγοράς του Πηλίου. Έσπούδασεν 
εις τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον τήν 
ιατρικόν κοΛ έτελειοποιήθη έν Παρισίοις. 
Μετά ολιγόμηνον παραμονήν του έν Βά
λω έγκατεστάθτ^ έν Ζαγορςί, ένθα έξή- 
σκησε μέχρι του θανάτου του τό έπάγ- 
γελμα του Ιατροΰ. Ένδιαφερθείς διά τά 
κοινά τής κοινότητος έξελέγη Πρόεδρος 
καθ’ ήν έποχήν ή κοινότης διετελει ώς 
Ιδιαιτέρα άίπό τοΰ Δήμου Όργάνωσις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ ΝΑΚΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη εις Ζαγοράν τοΰ Πηλίου τω 
1834. Διατελέσας κοτζάμπασης έπί Τουρ
κοκρατίας παρέσχε πολυτίμους υπηρε
σίας. Μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσ
σαλίας οί συμπατριώται του τιμής ένε- 
κεν έξέλεξαν αυτόν Δήμαρχον Ζαγο
ράς. Έπί τής δημαρχίας του έξετελέ- 
σθησαν πλεΐστα κοινωφελή έργα. Εξυ
πηρέτησε δέ τούς συνδημότας του ποικι- 
λοτρόπως, διό καί ήγαπήθη παρ’ αύτών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤΑΡΑΘΥΡΗΣ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου τοΰ Βόλου. Έ
σπούδασεν εις τό έν ‘Αθήναις Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον τήν 
Ιατρικήν καί είτα μετέβη είς Παρισίους, 
ένθα έτελειοποιήθη είδυκευθείς εις τόν 
κλάδον τής μαιευτικής - γυναικολογίας. 
Διετέλεσε Δήμαρχος έπί σειράν έτών 
τοΰ τέως Δήμου ΓΊηλείας και Δημοτι
κός σύμβουλος τοΰ Δήμου Παγασών άπό 
έτών άφότου έγ.κατεστάθη είς Βόλον.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΤΥΡΓΙΑΛΗΣ
Έγεννήθη τω 1852 έν "Ανω Βόλω. Κατά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1878 είχε διορισθή 
άστυνόμος "Ανω Βόλου. Διετέλεσε Δή
μαρχος ’ I ωλκοΰ έπί 16 έτη, σπουδαιότε
ρα δέ έργα του είναι τά υδραγωγεία πο
σίμου ΰδατος καί άρδευτικοί αύλακες, δύο 
έκκλησίαι, ή τής 'Αγ. Παρασκευής καί 
τοΰ 'Αγ. Γεωργίου κλπ. Επίσης ήτο αύ- 
τός δστις είχε ένεργήση νά κατασκευα- 
σθή ή αμαξιτή όδός Βόλου—"Ανω Βόλου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΤΑΤΤΑΤΤΟΣΤΟΛΟΥ
Έκ Δρακείας τοΰ Πηλίου. ’Ιδεώδης τύ
πος άνθρώπου, έξυπηρετικοΰ καί εύγε- 
νοΰς. Διετέλεσεν έπί δεκαπενταετίαν Δή
μαρχος τοΰ μεγαλυτέρου Δήμου τοΰ Πη
λίου, τοΰ τέως Δήμου Νηλείας. Έπί 
τής δημαρχίας του έξετλέσθησαν πλεΐ
στα κοινωφελή καί προοδευτικά έργα. 
Ή δράσις του υπήρξε πολυσχιδής. Διε- 
τέλεσε καί πρόεδρος τής Κοινότητος Ά- 
γριάς έπί σειράν έτών. Άπέθανε τό 1934.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Πορταριά τώ 1854. Κατά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1878'’ έπολέμησε ώς 

. έθελοντής ύπό τόν Ζή.σην Μπασδέκη ν. ’Α- 
ποπερατώσας τάς σπουδάς του έν Άθή- 
ναις έλαβε τό πτυχίον τοΰ ιατροΰ. Διε- 
τέλεσε Δήμαρχος τοΰ τέως Δήμου, Όρ- 
μινίου έπί σειράν έτών. 'Η διοίκησίς του 
υπήρξε χρηστοτάτη καί έπί τής δημαρ
χίας του έτέθησαν αί βάσεις τής έξελί- 
ξεως τής Πορταριάς. ’Απέθανε τώ 1906.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Κισσού του Πηλίου. Έκ των έγκρι- 
τωτέρων οικογενειών. Κατά τήν έπανά- 
στασιν τοϋ 1878 έλαδεν ένεργόν μέρος 
καί διετέλεσε πληρεξούσιος τής έπανα- 
στατικής έπιτ ροπής καί άστυνόμος Κισ- 
σοΟ παρασχών πλείστας υπηρεσίας. Μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας οί 
συμπατριώται του έκτιμώντες τάς υπη
ρεσίας τάς όποίας προσέιρερεν, έξέλεξαν 
αύτόν Δήμαρχον άπό του 1885—1893.

ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
Έκ Ζαγοράς του Πηλίου. Έκ τής οίκο- 
γενείας Κασσαδεταίων, ή όποία προσέ- 
φερε πλείστας υπηρεσίας είς τόν τόπον. 
Άναμιχθείς είς τήν πολιτικήν κίνησιν 
του χωρίου έξελέγη Δήααρχος καί Πρόε
δρος τής Κοινότητος έπι σειράν έτών καί 
άφήκεν άπτά δείγματα τής σώφρονος 
καί χρηστής διοικήσεώς του. Έπί δημαρ- 
χίας καί προεδρίας του έγένοντο πλεΐ- 
στα κοινωφελή καί προοδευτικά έργα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΤΑΡΑΘΥΡΗΣ
Έγεννήθη έν Άγίφ Λαυρεντίφ του Πη
λίου καί άπό έτών έγκοιτεστάθη είς τό 
έν Άγρια μεγάλο άγρόκτημά του. Άνήρ 
πράος καί συνετός ύπήρξεν υπόδειγμα 
μετριοφροσύνης καί άγαθότητος άγαπώ- 
μενος καί έκτιμώ μένος παρά πάντων τών 
συγχωριανών του. Ένδιαψερθείς διά τήν 
πρόοδον του χωρίου του έξελέγη Πρόε
δρος τής Κοινότητος καί κατόρθωσε 
νά ώφελήση τήν Κοινότητα τά μέγιστα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
Έκ του χωρίου 'Άγιος Λαυρέντιος του 
Πηλίου έκ τής μεγάλης οίκογενείας τών 
θεοδοσιαδών, ή όποία προσέφερε πλεί- 
στας υπηρεσίας είς τόν τόπον κατά τους 
χρόνους τής Τούρκοκρατίας. Είς Άγριάν 
έξήσκει τό έμπόριον τών έλαιών διά τό 
έξωτερικόν. Διετέλεσε Πρόεδρος τής Κοι- 
νότητος του χωρίου ‘Άγιος Λαυρέντιος 
καί έξυπηρέτησε κατά πολύ τά συμφέρον
τα τής Κοινότητος."Ηδη διαμένει έν Βόλω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΟΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορςί τό έτος 1846. Νεό
τατος μετέδη είς Αίγυπτον, ένθα-άπέκτη- 
σε σημαντικήν περιουσίαν. Έπανελθών 
έγκατεστάθη είς Ζαγοράν, δπου καί έξελέ
γη Δήυαρχος Ζαγοράς τώ 1903 - 1907 
καί είτα Πρόεδρος τής Κοινότητος τών έ
τών 1915-1917 καί 1920-1923. Ή δράσις 
του υπήρξε γόνιμος διά τήν Κοινότητα. 
Έτιμήθη διά του Αργυρού Σταυρού του 
Σωτήρος. Άπεδίωσεν έν Άθήναις 1913.·

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΟΣ
Έξ Αγίου Λαυρέντιου του Πηλίου. Έ- 
σπούδασε τήν ιατρικήν είς τό έν Άθή- 
ναις Πανεπιστήμιον καί έξασκεΐ τό έπάγ- 
γελμα του Ιατρού έν Άγρια, ένθα άπό 
πολλών έτών Εχει έγκατασταθή. Άναμι- 
χθείς είς τήν πολιτικήν ζωήν του χω
ρίου διετέλεσε Πρόεδρος τής Κοινότητος 
μετά τήν έπικράτησιν του κινήματος τής 
Θεσσαλονίκης, καί παρέσχε πλείστας 
ύπηρεσίας λόγφ τής μορφώσεώς του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Έγεννήθη είς τόν "Αγιον Λαυρέντιον 
του Πηλίου. Είς έκ τών δράστηριωτέρων 
καί δημιουργικωτέρων παραγόντων του 
Πηλίου πρωτοστατών είς πάσαν κοινω
φελή δράσιν του τόπου. Προσέφερεν έπί 
σειράν έτών πολυτίμους ύπηρεσίας είς τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα 'Άγιον Λαυρέν
τιον ώς Πρόεδρος τής Κοινότητος καί 
εις δλον τό Πήλιον ώς Πρόεδρος του 
Συνδέσμου τών Κοινοτήτων του Πηλίου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καταγόμενος έξ Αγίου Λαυρεντίου ύ
πήρξεν είς τών μάλλον άλτρουΐστών Ια
τρών τής Θεσσαλίας. Έξήσκησε δέ τό 
ιατρικόν έπάγγελμα έν τώ Δήμω Νηλεί- 
ας, παρέχων προθύμως τάς Ιατρικός του 
συμδουλάς. Έχρημάτισε κατ’ έπανάλη- 
ψιν Πρόεδρος τής Κοινότητος Αγίου 
Λαυρεντίου καί άπέθανεν έν τή άκμή της 
ήλικίας του, ό δέ θάνοαός του κατελυ- 
πησεν άπαντας τους γνωρίσαντας αύτόν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Κισσού του Πηλίου. Άνήρ Φιλοπρό
οδος καί έργατικώτατος άπολαυων τής 
έκτιμήσεως καί άγάπης τών συμπατριω
τών του. Ένδιαφερθείς διά τά κοινά τής 
Κοινότητος Κισσού έξελέγη παρά τών 
συγχωρίων του Πρόεδρος αυτής καί διοι
κεί μέχρι σήμερον τήν /Κοινότητα σωφρό- 
νως καί πατρικως, άναδειχθείσης τής Κοι- 
νότητος έπι τής Προεδρίας του μιάς 
τών καλυτέρων Κοινοτήτων τοΰ Πηλίου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΑΚΛΗΣ
Έκ Μακρυνίτσης του Βόλου. Έκ τών 
δράστη ριωτέρων Προέδρων του Πηλίου ά- 
γαπώ.μενος καί έκτιμώμενος διά τάς φι
λοπροόδους άρετάς του καί διά τήν δρά- 
σιν του ήν έπιδεικνύει διά τά συμφέροντα 
τής Κοινότητος. Χαρακτήρος εύθεος καί 
σταθερού. 'Η Κοινότης Μακρυνίτσης θά 
εύρη έν τώ προσώπω αυτού ώς Προέδρου 
της τόν άνθρωπον έκεΐνον δστις θά έξυ- 
πηρετήση τά μέγιστα τά συμφέροντά της.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΤΤΟΥΚΗΣ
Έγεννήθη έν Μακρυνίτση τώ 1875. Πρύ- 
τανις των Θεσοαλών δημοσιογράφων καί 
λόγφ ήλικίας άλλά καί λόγω έγκυκλοπαι- 
δικής μορφώσεως καί πείρας ένεκεν τής 
έπί δεκαπενταετίαν διαμονής του εις πολ- 
λάς χώρας τής Ευρώπης. Έξέδωκε πλεί- 
στας έφημερίδας καί ήγωνίσθη διά τά 
θεσσαλικά συμφέροντα. Διετέλεοε Πρόε
δρος κοινότητος Μακρυνίτσης, νυν δέ εί
ναι Γ. Γραμματεύς του Δήμου Παγασών.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
Έκ των έγκριτωτέρων Δημοσιογράφων 
του Βόλου. Διηύθυνε τάς έφημερίδας 
«Πρόμαχος» καί «Πανθεσσαλική» Βόλου. 
'Υπήρξε συνεργάτης έπί μακράν χρόνον 
του Σοφοκλ. Τριανταφυλλίδου. Γνωστής 
των θεσσαλικών ζητημάτων καί ήδη είς 
των έγκριτων δικηγόρων τοΟ Βόλου, 
νομικός σύμβουλος τής Καπνοβιομηχανίας 
«’Αδελφοί Μ. Ματσάγγου», καί δικαστι
κός άντιπρόσωπος του Δημοσίου έν Βόλω.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΪΦΑΣ
Έγεννήθη τό έτος 1893. Μετά τάς σπου- 
δάς του έπεδόθη είς τήν δημοσιογραφίαν 
ίδρύαας Ιδίαν έφη μερίδα έν Λαρίση κατά 
τό έτος 1915 υπό τόν τίτλον «Προοδος». 
Κατά τό έτος 1925 μετέφερε τήν έφη με
ρίδα του εις ’Αθήνας, ή όποια ήτο καί 
ή άρτιωτέρα ώς έαφάνισις. Τυγχάνει καί 
έκ των διαπρεπέστερων λογοτεχνών, τό δι
ήγημά του «Θεσσαλία» έση μείωσε στα
θμόν εις τήν νεοελληνικήν Λογοτεχνίαν.

ΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλφ. Εμφορούμενος άπό 
υψηλά ιδανικά άφωσιώθη είς τήν θερα
πείαν τών Μουσών καί τήν ειλικρινή έξυ- 
πηρέτησιν τής κοινωνίας. 'Η δράσις του 
ώς δημοσιογράφου είναι πολυσχιδής καί 
καρποφόρος. Τυγχάνει διευθυντής τής 
«Θεσσαλίας» έπί σειράν έτών. Έδημο- 
σίευσε πλεΐστα έκλεκτά έργα μέ τό ψευ
δώνυμον «Τάκης Σαρακηνός». Διετέλεσε 
Δημοτ. Σ ύμβουλος του Δήμου Παγασών.

ΖΩΣΙΜΑΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ
Έξ ‘Αγίου Λαυρέντιου. Έκ τών λογιών 
αοναχών έξέδιδεν έν Βόλω έπί σειράν 
έτών τό περιοδικόν «Προμηθεύς», είς τό 
όποιον έχει δημοσιεύσει πλεΐστα ιστορικά, 
άρχαιολογικά καί λαογραφικά κειμήλια 
περί Θεσσαλίας. 'Η δράσις του μονάχου 
τούτου ύπήρξε πολυσχιδής, ή δέ θέλησις 
μεγίστη· κατώρθωσε δέ νά καταρτισθή 
γραμματικώς άπό το 33 έτος τής ήλικίας 
του, όπότε μετέβη εις τό "Αγιον "Ορος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου. Μετά τάς σπου- 
δάς του έπεδόθη είς τήν δημοσιογραφίαν, 
είς ήν έπί τεσσαρακονταετίαν ήγωνίσθη 
πότε έκδίδων ιδίας έφημερίδας καί πότε 
άρθρογραφών είς πλείστας έφημερίδας τής 
Θεσσαλίας. Διέμενεν έπ’ άρκετόν είς Αί
γυπτον ένθα έξέδιδε διάφορα περιοδικά. 
"Ελαβε μέρος είς τήν έπανάστασιν του 
1878 καί συνέγραψε πλεΐστα ιστορικά βι
βλία. Άπέθα^εν έν Θεσσαλονίκη τώ 1931.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΡΤΟΥΒΙΚ
Έγεννήθη είς ’Αθήνας. Εγκατασταθείς 
είς Βόλον τώ 1906 έξέδωκε τήν έφη με
ρίδα «Κήρυξ». *Η δράσις του ύπήρξε άπό 
πάσης άπόψεως κοινωφελής καί έθνική. 
Διά τούς δημοσιογραφικούς του άγώνας 
κατεδιώχθη έπανειλημμένως. Καίτοι ξέ
νος ήγάπησε τήν Θεσσαλίαν ώς ιδιαιτέραν 
πατρίδα του καί είργάσθη διά τήν πρό
οδον καί τήν κοινωνικήν έξύψωσιν αυ
τής. Άπέθανεν έν Άθήναις τώ 1929.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Έγεννήθη είς Πορταριάν του Πηλίου τό 
1873. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς 
έν ιΠορταριά καί Βόλω μετέβη είς Χάλ- 
κην καί επέράτωσε τάς σπουδάς εις τήν 
έκεΐ Εμπορικήν Σχολήν. Μετά τάς σπου
δάς του έπεδόθη είς τήν δημοσιογραφίαν 
καί έξέδωκεν έν Βόλω τάς έφημερί
δας «Δημητριάδα» καί * «Πρόοδον» καί 
είτα διετέλεσε διευθυντής τών έφημε- 
ρίδων «Προμάχου» καί «Πανθεσσαλικης».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς Μακρυνίτσαν του Βόλου 
τώ 1903. Έσπούδασε νομικά καί μαθη
ματικά καί έδίδαξεν ώς καθηγητής είς 
τήν Εμπορικήν Σχολήν Βόλου. ’Από τοΰ 
1919 έπιδοθείς εις τήν δημοσιογραφίαν 
είργάσθη είς δλας τάς έν Βόλω έφημερί
δας. Τώ 1921 έξέδωσε έν Βόλω τήν «Ερ
γατικήν» καί τά «θεσσαλικά Χρονικά» 
(1926). Άπό τουί 923 έγκατασταθείς είς 
Αθήνας έργάζεττχι είς πολλάς έφημερίδας.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ. ΔΕΛΑΚΩΤΣΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τώ 1908. Μετά τάς 
σπουδάς του έπεδάθη είς τήν δημοσιο
γραφίαν. Άπό τοΟ 1926 έργάζεται ώς 
συντάκτης τών έφημερίδων Λαρίσης καί 
Βόλου καί είς πλείστας άθηναϊκάς έφη- 
μερίδας ώς άνταποκριτής έν θεσσαλίςχ. 
’Ήδη άπό πενταετίας έγκατεστάθη είς 
Βόλον καί είναι άρχισυντάκτης τής έκεΐ 
έκδιδομένης έφημεριδος «Νέα Ελλάς». 
Πρόεδρος τής Ένώσ. Συντακτών Βόλου.
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ΑΤΤΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορά τοΟ Πηλίου τώ 
1888. Έσπούδασεν έν τώ Γυμνασίω Βό
λου, έν τω Άμερικαν. Κολλεγίω Σμύρ
νης, τη Σκωτικη Σχολή 'Αλεξανδρείας 
καί έν τω Κολλεγίω της έν Άοιούτ τής 
"Ανω Αίγύπτου 'Αμερικαν. Ιεραποστο
λής. "Ολως ιδιαιτέρως έπεδόθη εις τήν 
έλην. φιλολογίαν. Έδημοσίευσε πολλά 
έκλεκτά Ιστορικά έργα, οί δέ -κριτικοί ή- 
σχολήθησαν μετ’ ένθουσιασμου δΓ αύτά.

ΚΩΝΣΤ. γ. κωνςταντινιδης

Έγεννήθη έν Ζανορφ του Πηλίου τώ 
1880. Μετά τήν άποπεράτωσιν των έγκυ- 
χλίων σπουδών μετέβη είς τήν Αίγυπτον, 
δπου παραλλήλως πρός τό έμπόριον καί 
τήν άλλην έν γένει κοινωνικήν του δράσιν 
θεραπεύει έπιτυχώς καί τάς Μούσας. 
(Με τό ψευδώνυμον Πέτρος Μάγνης έχει 
δημοσιεύσει πλεΐστα έκλεκτά ποιήματα. 
Διακρίνεται διά τά άνώτερα πατριωτι
κά καί άνθρωπιστικά αύτου αισθήματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ· ΠΑΝΤΟΣ
Έγεννήθη είς Ζαγοράν του Πηλίου καί 
μετά τά έγκύκλια μαθήματα έπιδοθείς 
εις τήν δημοσιονραφίαν είργάσθή έπί 
σειράν έτών εις τήν έν Βόλω έφημερίδα 
«Ταχυδρόμος». " I δρυσεν έν 0όλω τήν έ - 
φημερίδα «θεσσαλικός Τύπος» καί ηγω- 
νίσθη σθεναρώς ύπέρ των συμφερόντων 
τής Θεσσαλίας καί των άγροτών. ‘Η 
πολυετής δρασις του ώς δημοσιογρά
φου ύπήρξε πολυσχιδής καί καρποφόρος.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Κ· ΠΑΝΤΟΥ
Έγεννήθη μέν έν Ρωσίςι, ύπανδρεύθη δέ 
τόν έκ Ζαγοράς Κωνστ. Πάντον δημοσιο
γράφον. Διδάκτωρ τής φιλολογίας έπεδό
θη είς τήν δημοσιογραφίαν καί κατέλαβε 
έξέχουσαν θέσιν μεταξύ των Έλληνίδων 
δημοσιογράφων. Διηύθυνε τήν έν Βόλω 
έκδιδομένην ύπό του συζύγου της έφη με
ρίδα «θεσσαλικός Τύπος» καί διεκριθη 
είς τήν συγγραφήν πρωτοτύπων έργων. 
Μετέφρασε καί έργα ξένων συγγραφέων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Πορταριςί Βόλου. Περατώ- 
σας τάς εγκυκλίους σπουδάς του έν Βό
λω ένεγράφη είς τήν σχολήν Νομικών 
καί Οίκονομυκών Επιστημών του Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Είργάσθή εύ- 
δοκίμως είς έφημερίδας του Βόλου καί 
τής ' Θεσσαλονίκης, άσχοληθείς Ιδιαιτέ
ρως μέ τήν λαογραφίαν. Πλεΐστα λαο- 
γραφικά σημειώματα καί άρθρα του έδη- 
μοσιεύθησαν είς έφημερ. καί περιοδικά.

ΦΑΙΔΩΝ ΑΛΚ. ΜΑΚΡΗΣ
Έγεννήθη είς Λάρισαν τό 1907. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έπεδόθη είς 
τήν δημοσιογραφίαν καί έξειλίχθη είς 
ένα έκ τών καλυτέρων δημοσιογράφων 
τής Θεσσαλίας. Εγκατασταθείς είς Βό
λον είργάσθή είς δλας σχεδόν τάς έν Βό
λω έκδιδομένας έφη μερίδας. 'Ασχολούμε
νος ^μέ τήν φιλολογίαν έδημοσίευσε έπι
τυχώς άξιόλογα ποιήματα είς φιλολογικά 
περιοδικά τών ’Αθηνών καί Επαρχιών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έκ τών πρώτων άθλητών τής Θεσσα
λίας. Είργάζετο ώς υπάλληλος είς τούς 
θεσσαλικούς Σ ιδηροδρόμους καί είχεν 
άναμιχθή άπό έτών είς δλην τήν άθλη- 
τικήν κίνησιν τής Θεσσαλίας λαβών μέ
ρος εις όλους τους άγώνας. Χαρακτήρ 
ευθύς καί γλυκομίλητος ήγαπάτο παρά 
πάντων καί έξετιμάτο παρά τή Κοινω
νία του Βόλου. Άπέθανεν έν Βόλω τό 
1936 έκ σιδηροδρομικού άτυχήματος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Έκ Βόλου, έκ τών χαρακτήρων έκείνων 
πού διά τής έπιβολης των κοπαλαμβά- 
νουν έξέχουσαν θέσιν έν τή κοινωνίφ. 
Κατά τούς πολέμους του 191^-1913 ήκο- 
λούθησε τό έθελοντικόν σώμα τοΟ έκ 
Κρήτης όπλαρχηγού Γεωργίου Κατεχάκη 
καί έλαβε μέρος είς τήν έκκαθάρισιν τής 
Δυτικής Μακεδονίας έκ τών άτάκτων 
στιφών τοΟ Μπεκήρ ’Αγά. Διετέλεσε Δη
μοτικός Σύμβουλος του Δήμου Παγασών.

ΑΡΓΥΡΗΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έγεννήθη έν Πορταρια του Πηλίου τώ 
1895. Τώ 1913 εισήχθη είς τήν στρατιω
τικήν σχολάν τών Εύελπίδων. Κατά τήν 
έπιστράτευσιν του 1915 έξήλθε μέ τόν 
βαθμόν του άνθυπολοχαγου πεζικού. Ά- 
νακληθείς δέ τφ 1916 είς τήν σχολήν, έ- 
περάτωσε τάς σπουδάς του καί κατετάχθη 
είς τό πυροβολικόν. "Ελαβε μέρος είς δ
λας τάς μάχας τής Μ. ’Ασίας ώς λοχα
γός, έφονεύθη κατά τήν ύπισθοχώρησιν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΡΓΥΡΗΣ
Υιός του διακεκριμένου έν Αίγύπτφ πα
ρά τοϊς Μικτοΐς δικαστηρίοις Πηλειορί- 
του (έκ Πορταριάς) δικηγόρου Περικλέ- 
ους ’Αργύρη. ’Απόφοιτος της έν Καΐρφ 
άγγλικής άεροπορικης σχολής, κατετά- 
γη είς τήν έλληνικην αεροπορίαν, είς 
ήν διεκρίθη κατά τόν ποτ/κόσμιον πόλε
μον. ΆποστρατευθεΙς δέ μέ τόν βαθ
μόν του πλωτάρχου άεροπορίας νύν διευ
θύνει έργοστασιον Μεταξοβιομηχανίας.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ
Έγεννήθη είς "Ανω Βόλον τώ 1870. Ήκο- 
λούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον είσελθών 
είς τήν Σχολήν των ύπαξιωματικών, έκ της 
όποιας έξήλθε μέ τόν βαθμόν του Άνθυπο- 
λοχαγοΰ. "Ελαβε μέρος είς τόν πόλεμον του 
1912 ώς λοχαγός καί έτραυματίσθη είς τήν 
μάχην τοΰ Σαρανταπόρου. Έτιμήθη μέ τό 
μετάλλιον τής Στρατιωτικής άξίας, μέ τόν 
Χρυσοΰν Σταυρόν τοΟ Σωτήρος, μέ τόν 
Ταξιάρχην Γεωργίου τοΰ Α' και μέ τό Γαλ
λικόν παράσημον των Ιπποτών τής Λεγεώ- 
νος τής τιμής. Άπεστρατεύθη Υποστράτηγος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΑΡΑΣ
Έγεννήθη έν Άγίω Όνουφρίω τοΰ "Ανω 
Βόλου. Έφοίτησε εις τήν Σχολήν Ύπαξιω- 
ματικών καί όταν έγινεν άξιωματικός, πα- 
ρητήθη διά νά μετάσχη ένεργώς τοΰ Μακε
δονικού άγώνος ύπό τό ψευδώνυμον Καπε- 
τάν - Τσάρας. Μετέσχε είτα τής έκστρατείας 
τοΰ 1912—1913 είς τήν πολιορκίαν των Ί- 
ωαννίνων ώς άρχηγός τής μοίρας πολυβόλων 
τοΰ εύζωνιικοΟ καί είτα κατά τόν Βουλγα
ρικόν πόλεμον καί τέλος είς Μικράν Ασίαν 
ώς συνταγματάρχης, δπου έπαθεν ή ύγεία 
του. Άπεβιωσε έν Γερμανία τό έτος 1922.

ματος. Είς τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον 
τοΰ έτους 1918 ώς διοικητής συντάγ 
ματος ικαί 'είτα τής Μικρασιατικής 
έκστρατείας ώς διοικητής Συντάγμα
τος —Άρχηγός πεζικού — Διευθυντής 
Μεραρχίας. Έκ των διαπρεπεστέρων 
θεσσαλών στρατηγών. "Ετυχε πλεί- 
στών παρασήμων διά τάς πολλαπλας 
ύπηρεσίας άς προσέφερε πρός τήν 
πατρίδα του. Άπεστρατεύθη τό 1929.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Έγεννήθη έν Άθήναις, θεσσαλός τήν κατα
γωγήν. Άποφοιτήσας τής Σχολής τών Εύελ- 
πίδων κατετάγη είς τό πυροβολικόν. Άργό- 
τερον συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του έν Γαλ- 
λ(£ καί Βελγίω. Μετέσχε τής έκστρατείας 
του 1878 καί τών συμπλοκών τοΰ 1886, κατά 
δέ τόν πόλεμον τοΰ 1897 ύπηρέτησεν ώς άρ- 
χηγός μοίρας πεδινού πυροβολικού έν τή 
στρατιςί τής Θεσσαλίας. Τώ 1909 ώς συνταγ
ματάρχης άνέλαβε τήν ήγεσίαν του Στρα
τιωτικού συνδέσμου καί έκήρυξε τήν στρα
τιωτικήν στάσιν τήν έσπέραν 15 Αύγουστου.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΪΜΠΑΛΗΣ
Έγεννήθη έν Μακρυνίτση τοΰ Πηλίου 
τό έτος 1869. Άκολουθήσας τό στρα
τιωτικόν στάδιον έξήλθε τής σχολής 
άνθυπολοχαγός τό έτος 1899, διέτρε- 
ξε δέ δλους τούς βαθμούς τής στρα
τιωτικής Ιεραρχίας μέχρι τοΰ βαθμού 
τοΰ άντιστρατήγου τό έτος 1929. "Ε
λαβε μέρος είς τόν πόλεμον τοΰ 1 897, 
είς τούς πολέμους 1912 καί 1913, ώς 
διοικητής λόχου καί διοικητής τάγ-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Έγεννήθη έν Βόλω τώ 1887. Ώς έφεδρος 
άνθυπολοχαγός έλαβε μέρος είς τόν Ελλη
νοτουρκικόν καί Έλληνοβουλγαρικόν πόλε
μον μονιμοποιηθείς τό έτος 1914. Συμμετέ- 
σχε τών έπιχειρήσεων τής Μικρασιατικής έκ
στρατείας 1917 - 1922 ύπηρετων είς τήν άνε- 
ξάρτητον Μεραρχίαν μέχρι τής καταστροφής 
τής Μικρας Ασίας. Διετέλεσε Διοικητής τοΰ 
5ου ΙΠεζ. Συντάγματος Τρικκάλων ένθα έλα
βε μέρος είς τήν Επιτροπήν τοΰ Έορτασμοΰ 
τής πεντηκονταετηρίδος. Έτιμήθη διά πολλών 
παρασήμων. Άπεστρατεύθη 'Υποστράτηγος.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΓΙΔΑΣ
*0 πρώτος θεσσαλός ό όποιος είσή- 
χθη εις τήν Στρατιωτικήν Σχολήν 
Εύελπίδων, τώ 1880, προ τής άπελευ- 
θερώσεως τής Θεσσαλίας δυνάμει νό
μου, ώς υιός καί έγγονος Καπετα- 
ναίων του άπελευθερωτικου άγώνος. 
Έλαβε μέρος ώς άνθυπολοχαγός τοΟ 
Μηχανικού εις τόν πόλεμον του 1 897. 
Κατά τό 1912 ύπήρξεν έπιτελάρχης 
τής 1ης Μεραρχίας. Τω 1913, κατά

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΣΑΧΙΝΗΣ
Ύπήρξεν είς των ένθουσιωδεστέρων καί ή- 
ρωϊκωτέρων άγωνιστών των τελευταίων πο
λέμων. Γεννηθείς έν Στενήμάχω τής ’Ανατο
λικής Ρωμυλίας έγκατεστάθη άπό τής νεα
νικής του ήλικίας έν θεσσαλίςχ. Κατά τους 
πολέμους του 1912 καί 1913 διέπρεψε διά 
τήν φλογέράν φιλοπατρίαν του καί τόν σπά
νιον ήρωϊσμόν του. Κατά δέ τάς γιγαντομα
χίας Σαγγαρίου διεκρίθη ώς διοικητής του 
1/38 Εύζωνικου Συντάγματος. Διά τάς σπα- 
νίας άρετάς του λατρεύεται ύπό πάντων 
των ύπηρετησάντων ύπό τάς διαταγάς του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΙΑΡΡΗΣ
Έξ ‘Αγίου Λαυρέντιου του Πηλίου. Ήκο- 
λούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον είσελθών 
είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν των Ύπαξιω- 
ματικων, έκ τής όποιας έξήλβεν άνθυπολο
χαγός τό έτος 1900. "Ελαβε μέρος είς όλους 
τούς πολέμους διακριθείς διά τό θάρρος του. 
’Ανήλθε μέχρι του βαθμού του ύποστρατήγου, 
μέ τόν όποιον καί άπεστρατεύθη κατά τό 
έτος 1929. Έξελέγη πληρεξούσιος τής ’Ε
παρχίας Βόλου είς τήν Δ' ’Εθνικήν Συνέ- 
λευσιν. Έτι^ήθη λόγω των έξαιρετικών 
του ύπηρεσιων διά πλείστων παρασήμων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
Υιός τού παλαιοΟ πολιτευτού του Βόλου 
’Αργυρίου Κανταρτζή καί είς έκ των μάλ
λον εύπαιδεύτων στρατιωτικών, οΐτινες διε- 
ξήγαγον τούς άπελευθερωτικούς πολέμους του 
έτους 1912 καί 1913. Άφου προσέφερεν 
δλως έκτάκτους ύπηρεσίας κατά τούς προει
ρημένους Βαλκανικούς πολέμους άπεσύρθη 
έκ τοΟ στρατεύματος μέ τόν βαθμόν του 
Σ υνταγματάρχου τυχών πλείστων παρα
σήμων διά τάς έξαιρετικάς ύπηρεσίας του, 
καί έπεδόθη έκτοτε είς τήν ύποδειγματι- 
κήν καλλιέργειαν των κτημάτων του.

τήν εισβολήν των κομιτατζήδων τώ 
άνετέθη ή Στρατιωτική Διοίκησις ’Α
νατολικής Μακεδονίας καί ή έκδίω- 
ξις των κομιτατζήδων. Τω 1921, ώς 
Υποστράτηγος έτοποθετήθη ώς Διοι
κητής τής IX Μεραρχίας, κατόπιν δέ 
του Νοτίου Συγκροτήματος Μεραρ
χιών, διά του όποιου κατέλαβε τό 
Άφιόν Καραχισάρ. Έξελέγη δίς βου
λευτής Βόλου τά έτη 1910 καί 1920.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Δ. ΡΗΓΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Μακρυρράχης τοΟ Πηλίου. Περατώσας 
τώ 1884 τας σπουδάς του είς τήν Νομικήν 
κατετάχθη είς τόν στρατόν ώς έθελοντής είς 
τό Πυροβολικόν. Φοιτήσας είς τήν Στρατιωτι
κήν Σχολήν Ύπαξιωματικών ώνομάσθη τώ 
1890 Άνθυπολοχαγός Πεζικού. Μετέσχε του 
άτυχους πολέμου 1897 λαβών μέρας είς πά
σας τάς δοθείσας μάχας. Τώ 1912, λοχαγός 
ών καί διοικητής του 3ου τάγματος του 1ου 
ΠεζικοΟ Συντάγματος έπληγώθη έκ θραυσμά
των όβίδος είς τόν μηρόν έν Σαραντοπόρω. 
Διακομισθείς είς ’Αθήνας άπέθανε τώ 1912.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
Εξαιρετικής μορφώσεως ήσχολεϊτο περί 
τά έκπαιδευτικα καί προ πεντή κοντά 
καί πλέον έτών, δταν ή ΑΙκατερίνη Λα- 
σκαρίδου είσήγαγεν έκ Γερμανίας τό 
Φρεδελιανόν σύστημα και τό των νηπια
γωγείων, ούτος ϊδρυσε είς Πορταριάν 
τό πρώτον νηπκχγωγεΐον έν Έλλάδι, 
συντηρούμενον δαπάναις τής οίκογενεί- 
ας του. Τήν συντήρησιν τούτου συνε
χίζουν δκτοτε οί άπόγονοι αυτού.

ΑΘΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
Έγεννήθη είς Πορταριάν τού Πηλίου τώ 
1800. Έπιδοθείς είς τό έμπόριον άπέκτη- 
σε μεγάλην περιουσίαν. Μετέσχε τής έπι- 
τροπής, ήτις μετέδη είς Κωνσταντινού- 
πολιν καί έπέτυχε παρά του Σουλτάνου 
τήν άδειαν δπως κτισθή ή πόλις του 
Βόλου. Διετέλεσε δικαστής τού Έμπορο- 
δικείου Βόλου «Άζας» καί δημογέρων 
έν Πορταρια. Άπέθανεν συνεπείς άτυ- 
χήματος είς ήλικίαν 67 περίπου έτών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη εις Τσαγκαράδαν τού Πηλίου 
τω 183*3. Μεταδάς εις Αίγυπτον καί έπι- 
δοθείς είς τό έμπόριον άπέκτησε μεγά
λην περιουσίαν. "Εδρασε πατριωτικώτα- 
τα κατά τόν πόλεμον τού 1897, δτε συν- 
εννοηθείς μετ' άλλων όμογενών ύπέδει- 
ξεν εις τήν κυδέρνησιν τήν συνέχισιν τού 
άγώνος δν θά ένίσχυον. Αί προσπάθειαί 
του έματαιώθησαν, άποτυχόντος τού πολέ
μου. Άποθανών άφήκεν πλείστας δωρεάς.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
Εγκατασταθείς έν Αίγύπτω καί διαπρέ- 
ιρας έν τω έμπορίω. έπέστρεψεν είς τήν 
πατρίδα του, ήν έκόσμησε διά πλείστων 
κοινωφελών έργων. Έν Βόλφ έδώρησε 
τό «Άθανασάκειον Μουσεΐον», ίδρυσε 
«Σταθμόν πρώτων βοηθειών», τήν «Φι
λαρμονικήν Βόλου», είσέφερε διά τήν 
άνέγερσιν τού «Μαιευτηρίου». Έν Πορ- 
ταρια κατεσκεύασεν πολλούς δρόμους 
και άνήγειρε τό ξενοδοχεΐον «θεοξένεια».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ
Έγεννήθη έν Βόλω δπου καί έπεράτωσε 
τάς σπουδάς του. Μετέδη είτα εις Μασ
σαλίαν, δπου έσπούδασε τά έμπορικά. 
Εγκατασταθείς άρχιικώς εις Βόλον, ύ- 
πήρξεν είς έκ τών πρώτων παραγόντων 
του θεσσαλικού πλούτου. Διαμένων πρό 
20 έτών εις 'Αθήνας, κατώρθωσεν νά 
καταρτίση μίαν έκ τών μεγαλυτέρων πι
νακοθηκών έν Έλλάδι, τήν όποιαν διά 
διαθήκης έκληροδότησεν είς τό "Εθνος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΙΣΚΕΡΗΣ
Έγεννήθη έν Μακρυρράχη τού Πηλίου 
τώ 1857. Μετέδη είς Αίγυπτον ένθα έπι
δοθείς εις τό έμπόριον άπέκτησε μεγά
λην περιουσίαν, τήν όποίαν έχρησιμο- 
ποίησε είς κοινωφελή έργα καί δωρεάς 
δι’ δ καί ώνομάσθη Εθνικός Ευεργέτης. 
'Ίδρυσεν έν Άλεξανδρεία τό «Κανισκέ- 
ρειον όρφανοτροφεΐον» καί άσυλον άρρέ- 
νων, τό όποιον στεγάζει 300 όρφανά καί 
διά τό όποιον έδαπάνησεν 20.000 λίρας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ
Έξ ‘Αγ. Δημητρίου τού Πηλίου. Έκ τών 
εύεργετών του χωρίου, διά δωρεών του 
άποπεράτωσε τόν ναόν τού 'Αγ. Δημη
τρίου, έδώρησεν είς τό σχολεΐον πολ
λά δργανα καί μηχανήματα διά τήν δι
δασκαλίαν τών μαθητών, έξώδευσεν έξ 
ιδίων του δΓ έργα όδοποιΐας. Εργάζε
ται διά τήν συντήρησιν δλων τών ιδρυ
μάτων τού χωρίου καί πρωτοστατεί είς 
πάσαν φλανθρωπικήν κίνησιν τού τόπου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΑΡΕΛΗΣ
Έκ Δρακείας τού Πηλίου. Άνεδείχθη δρα
στηριότατος έμπορος καί διορατικώτατος 
Εθνικός Εύεργέτης. Διιδών πρώτος τήν 
σπουδαιότητα, τήν όποίαν ένέχει διά τήν 
έθνικήν άμυναν ή άεροπορία, έσπευσε νά 
προσφέρη .είς τό "Εθνος δύο έκ τών τε- 
λειοτέρών 'βομβαρδιστικών άεροπλάνων 
•καί έδωσεν ουτω τό σύνθημα τού γε
νικού έθνικοΰ έράνου, δστις ένίσχυσεν 
έπαξίως τήν έθνικήν άμυναν τής χώρας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΙ ΑΔΗΣ
Έγεννήθη έν Βούρμπιανη τής ’Ηπείρου 
τώ 1847. Σπουδάσας τά νομικά έν Πα- 
ρίσίοις, μετέδη τώ 1875 είς Κωνσταντι
νούπολή, ένθα έπί δεκαπενταετίαν ήσκη- 
σε τό έπάγγελμα τού δικηγόρου. Τώ 1 890 
έγκατεστάθη έν Βόλω, ένθα συνετέλεσε 
τά μέγιστα είς τήν ήθίκήν καί κοινωνικήν 
πρόοδον τής πόλεως. Διετέλεσε πρόεδρος 
πλείστων Συλλόγων. Έδώρησε τήν οικίαν 
Τ9υ είς τόγ Σύλλογον Τρεις Ίεράρχαι.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΖΔΧΟΣ
Έγεννήθη τώ 1877 έν Βόλφ, δπου έπερά
τωσε τάς έγκυκλίους σπουδάς του. Ένε- 
Υράφη είς τήν έν Χάλκη θεολογ ικήν 
Σχολήν, ένθεν άπεφοίτησε τω 1901.Εκτός 
τής θεολογικής του μορφώσεως είχεν εύ- 
ρυτάτην έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν καί 
ήτο κάτοχος πλείστων ξένων γλωσσών. 
Χειροτονηθείς διάκονος, έκήρυξε τόν θειον 
λόγον έν θεσσαλίφ:. Διετέλεσε Πρόεδρος 
τού Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών,
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Έγεννήθη είς τδ χωρίον "Αγιος Γεώρ
γιος τοΰ τέως Δήμου Νηλείας. Έσπού
δασε φιλολογίαν είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών καί διετέλεσε έπί πολλά έτη 
καθηγητής καί άπό τό έτος 1905—1910 
πρώτος Πηλιορείτης γυμνασιάρχης του 
γυμνασίου Βόλου. Έικ των εύσυνειδήτων 
εκπαιδευτικών λειτουργών, έξετέλει ji£t’ 
ευσυνειδησίας τό υψηλόν του καθήκον 
καί ήγαπάτο παρά της κοινωνίας Βόλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Έκ Κατηχωρίου του Βόλου. Έσπούδασε 
κλασικήν φιλολογίαν έν Άθήναις καί 
Βερολίνφ. ‘Υπηρέτησεν είς γυμνάσια τών 
έπαρχιών ώς καθηγητής, έπί τετραε
τίαν δέ έν τώ Πειραματικώ Σχολείω 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. "Ηδη είναι 
διευθυντής του Διδασκαλείου τής μέ
σης έκπαιδεόσεως. Έ δημοσίευσε πλεί- 
στας φιλολογικός καί παιδαγωγικός δια- 
τριβάς. Έκ τών μελών της Εταιρείας.

ΚΩΝΣΤ. I. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΙΑΡΡΗΣ
Έξ ‘Αγίου Λαυρεντίου, γεννηθείς τφ 
1880. Έσπούδασε φιλολογίαν έν τώ Πα- 
νεπιστημίω ’Αθηνών. Διετέλεσε διευθυν
τής τής έν Άμπελακίοις Μανιαρείου 
σχολής, κατόπιν δέ διδάξας έν Βελε- 
στίνφ προήχθη είς σχολάρχην έν Βό- 
λω. Τφ 1918 προήχθη είς καθηγητήν γυ
μνασίου καί τφ 1923 είς γυμνασιάρχην 
έν τφ Γυμνασίφ άρρένων Βόλου τό 
όποιον διηυθυνεν έπί μίαν δωδεκαετίαν.

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ
Έκ Μηλεών του Πηλίου. Έσπούδασε φι
λολογίαν έν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών 
καί διέτρεξεν έπιτυνώς δλας τάς βαθμί
δας τής έκπαιδευτικής Ιεραρχίας μέχρι 
τοΟ Βαθμού τοΰ Γυμνασιάρχου δν κατέ
χει σήυερον ύπηρετών είς τό έν Τρικκά- 
λοις Γυμνάσιον. Έτακτοποίησε τήν βι
βλιοθήκην τών Μηλεών «’Ανθίμου Γαζή - 
Γρηγορ. Κωνσταντά» στεγαζομένήν ήδη 
είς λαμπρόν ίδρυμα τό «Ψυχής άκος».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έικ Πορταριάς τοΰ Πηλίου γεννηθείς τφ 
1821. Έμαθήτευσε παρά τφ άειμνήστφ 
σοφφ διδασκάλφ Γενναοίφ. ΙιΙτα έφοίτη- 
σεν είς τό Πανεπιστήμιον καί άνηγορεύ- 
θη διδάκτωρ τής φιλολογίας. Διηύθυνε 
τό έν Αλέξανδρέ ίςτ Ελληνικόν Σχολεΐον 
καί τώ 1859 διωρίσθη καθηγητής είς τό 
έν ΛαμΙςι Γυμνάσιον καί είτα έδίδαξεν 
είς διάφορα Γυμνάσια τοΰ .κράτους. Άπέ- 
θανε τό έτος 1875 είς ήλικίαν 52 έτών.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Έκ Πινακωτών τοΰ Πηλίου. Έκ τών δια- 
πρεπεστέρων φιλολόγων τής Θεσσαλίας, 
σπουδάσας τήν φιλολογίαν είς τό έν Ά- 
θήναις Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Έδίδα
ξεν έπί πολλά έτη ώς σχαλάρχης καί κα
θηγητής γυμνασίου καί υπήρξε δεύτερος 
Πηλιορείτης γυμνασιάρχης έν Βόλφ μετά 
τόν άείμνηστον Δ. Σακελλαρίου. Διετέ- 
λεσε τέλος Γεν. Επιθεωρητής σχολείων, 
άπέθανε δέ αίφνιδίως έκ συγκοπής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΙΚΗΣ
Έκ τών καλλιτέρων δημοδιδασκάλων τής 
Θεσσαλίας. Ύπηρετήσας είς Μακεδο
νίαν έπί Τουρκοκρατίας, κατεπολέμησεν 
τήν Βουλγαρικήν καί Ρουμανικήν προ
παγάνδαν έπί 19 έτη διακινδυνεύσας διά 
τά έθνικά του φρονήματα. Έπανελθών 
είτα είς τήν έλευθέραν πατρίδα του διω-

fio0T δημοδιδάσκαλος είς Βελεστΐνον 
νθα μέχρι σήμερον υπηρετεί, άγωνιζό- 
μενος ύπέρ άνυψώσεως τής έκπαιδεόσεως.

ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Ζαγοράς του Πηλίου, έκ τών δημο
διδασκάλων έκείνων, οί όποιοι μετά τήν 
προσάρτησιν τής Θεσσαλίας είς τήν μη
τέρα Ελλάδα, έμόρφωσαν τήν νεολαίαν 
ταύτης άρτίως άπο κοινωνικής ήθικής 
καί πατριωτικής άπόψεως τονώσαντες 
ταύτην καί καταρτίσαντες τήν γενεάν τών 
Θεσσαλοπαίδων, ή όποία έπετέλεσε μετ’ 
ένθουσιασμου τό καθήκον της πρός τήν 
πατρίδα κατά τούς πολέμους 1912 - 1913.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έκ Δρακείας τοΰ τ. Δήμου Νηλείας. Έ
σπούδασε φιλολογίαν έν τφ Πανεπιστη- 
μίφ ’Αθηνών. ‘Υπηρέτησε κατά τούς πο
λέμους άπό τοΰ 1913—1922 ώς έφεδρος 
άξιωματικός τυχών πολλών έπαίνων καί 
παρασήμων. ’Απολυθείς τών τάξεων τοΰ 
στρατού τφ 1922, ΤδρυσεΥ έν Κηφισιά 
καί διευθύνει έκπαιδευτικόν Λύκειον, τό 
όποιον άπέδωκεν άρίστους μαθητάς. Έκ 
τών μελών τής ‘Ιστ. καί Λαογ.Εταιρείας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Έγεννήθη έν Άνακασιφ του Πηλίου τώ 
1905. Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς καί 
τάς στρατιωτικός του υποχρεώσεις ήκο- 
λούθησε τό διδασκαλικόν έπάγγελμα καί 
έλα6ε τό πτυχίον του δημοδιδασκάλου τώ 
1928. Υπηρέτησεν ώς τοιουτος είς τά 
Κανάλια τής έπαρχίας Βόλου έπί 4ετ(αν, 
έκεΐθεν δέ μετετέθη είς τό 2ον δημοτικόν 
σχολεΐον Βόλου ύπηρετών καί ώς βοηθός 
έπιθεωρητου τής δημοτικής έκπαιδεόσεως.
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ΣΤΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Ό πρώτος έγκατασταθείς έν Βόλω τφ 
1901 ειδικός χειρουργός. Έσπούδασεν έν 
τφ Π<χνεπιστημίω Αθηνών. Τφ 1897 
ήτον Ιατρός του έν τφ Βαρδακείω Νο
σοκομείου ’ Ερυθρού Σταυρού, κατόπιν 
ύπηρέτησεν είς τόν «Ευαγγελισμόν» Α
θηνών ύπό τόν Γαλδάνην καί Τσάκωναν 
Διετέλεσε πρόεδρος του ’Ιατρικού Συλλό
γου Βόλου. "Ηδη έγκατεστάθη εις 'Α
θήνας. Τυγχάνει μέλος τής 'Εταιρείας.

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΔΗΣ
Υιός τού Αειμνήστου καί έκ των πρώ
των ιατρών τού Βόλου Χρίστου Βαρλα- 
μίδου. Έσπούδασε τήν Ιατρικήν έν τφ 
Έθνικφ Πανεπιστημίω ’Αθηνών καί έν 
Ευρώπη άκολουθήσας τόν χειρουργικόν 
κλάδον. Τυγχάνει εις έκ των έπιφανε- 
στέρων χειρουργών τής Θεσσαλίας. Διε- 
τέλεσε πρόεδρος τού ιατρικού συλλόγου 
καί άπολαύει τής Απεριορίστου έκτιμήσεως 
■rial άγάπης τής κοινωνίας τής πόλεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ
Ένεννήθη etc τό χωρίον Ζαγορά τού 
Πηλίου τφ 1897. Μετά τάς έγκυκλίους 
Του σπουδάς έν Ζαγορφ καί Βόλφ^ 
έσπούδασε τήν Ιατρικήν είς τό Πανε- 
πιστήμιον 'Αθηνών καί εΐτα είς Εύρώ- 
πην. Έπιστρέψας εις τήν 'Ελλάδα έγκα- 
τεστάθη είς ’Αθήνας δπου έξασκει τό έ
πάγγελμα τού ιατρού. Τυγχάνει έκ τών 
πρώτων μελών τής 'Ιστορικής καί Λαο- 
γραφικής 'Εταιρείας των θεσσαλών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΟΔΗΣ
Ιατρός έκ τών έπιφανεστέρων τού Βό
λου, σπουδάσας τήν Ιατρικήν έπιστήμην 
έν τφ Έθνικφ - Καποδιστριακφ Πανεπι- 
στημίφ ’Αθηνών. Διακρίνεται διά τήν 
κοινωφελή δράσιν του καί τήν εύγένειαν 
τού χαραικτήρος. Ό Ιατρικός κόσμος έκ- 
τιμών τάς έπιστημονικάς του άρετάς έ- 
ξέλεξε τούτον πρόεδρον τού ’Ιατρικού 
Συλλόγου Βόλου, τόν όποιον έξυπηρέ- 
τησε ποικιλοτρόπως καί έπωφελως.

ΝΙΚΟΛ. ΠΡΙΓΚΟΣ
Έκ Ζαγοράς τού Πηλίου. Έσπούδασε έν 
Άθήναις καί τφ έξωτερικφ. Έλαβε μέ
ρος είς τους Βαλκανικούς άγώνας, διευ- 
θύνων διάφορα συνεργεία, έτυχε διά τάς 
ύπηρεσίας του πλείστων παρασήμων. 
Διηύθυνε έπί τετραετίαν τά έπιστημονι- 
κά έργαστήρια τού νοσοκομείου «Ευαγ
γελισμός». Ένήργησε τόν γενικόν έμδο- 
λιασμόν τών προσφύγων ’Αθηνών καί έ- 
πιμελήτευσε κλινικής τού Πανεπιστημίου.

ΡΗΓΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
Έγεννήθη είς Μηλέας τού Πηλίου τφ 
1889. Έσπούδασε τήν ίατρικήν είς τό έν 
Άθήναις Πανεπιστήμιον λαδων τό πτυ- 
χίον τού ιατρού τό έτος 1909. Έκτοτε 
έξασκει τό έπάγγελμα του Ιατρού έν Ά- 
θήναις, ένθα διαμένει. Διετέλεσε πρόε
δρος τής έν Άθήναχς Ένώσεως τών Βο 
λιωτών καί Πηλιορειτών καί εΐναι έκ 
τών πρώτων μελών τής 'Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΟΣ
Έκ τού χωρίου Τρίκκερι τού Πηλίου. 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν 
Β6λη> έσπούδασε τήν Ιοττρικήν είς τό έν 
Άθήναις ’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον. Έλαδε μέρος είς όλους 
τούς πολέμους ώς έφεδρος Ιατρός καί 
διετέλεσε γραμματεύς τής κοινότητος 
Τρικκέρων, όπου νΰν έξασκει τό Ιατρικόν 
έπάγγελμα άφιλοκερδώς. Τό έργον τής 
Εταιρείας τό ένίσχυσε ποικιλοτρόπως.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Έξ Άνω Βόλου τού Πηλίου. Έσπούδα
σε τήν ίατρικήν έν τφ Έθνικφ καί Κα- 
ποδιστριακφ Πανεπιστημίω ’Αθηνών καί 
έξασκεΐ ήδη τό έπάγγελμα τού ιατρού 
έν Θεσσαλονίκη, ένθα άπό έτών έχει έγ- 
κατασταθη. Ύπηρέτησεν ώς έφεδρος άν- 
θυπολοχοτ/ός τών εύζώνων κατά τόν Βαλ
κανικόν πόλεμον τού 1912—1913. Διε- 
τέλεσε πρόεδρος τού έν Θεσσαλονίκη 
θεσσαλικού Συλλόγου «Ρήγας Φεραΐος».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Έκ τών έπιφανεστέρων φαρμακοποιών 
του Βόλου, διακρινόμενος διά τήν εύγέ- 
νειαν του χαρακτήρος του, τήν εΰρειαν 
έπιστημονικήν καί ένκυκλοπαιδικήν μόρ- 
φωσίν του καί άπολαύων μεγάλης έκ
τιμήσεως παρά τη^ κοινωνίς* τής πόλεως 
καί Ιδίως παρά τω έπιστημονικφ κόσμω. 
Εκλεγείς δέ πρόεδρος τού Φαρμα
κευτικού Συλλόγου Βόλου προσέφερε 
πλείστας όσας ύπηρεσίας είς τούτον.

ΚΩΝΣΤ. ΑΡ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έκ Βόλου, μέλος τής πατριαρχικής οι
κογένειας Καρτάλη. Αγαθός καί εύγε- 
νής εύπατρίδης άπολαύει παρά τη κοι
νωνία τού Βόλου μεγάλης έκτιμήσεως 
καί άγάπης. Ώς πρόεδρος τής Λιμενικής 
Επιτροπής καί τού Ταμείου Προστασίας 
Παραγωγής Πηλίου παρέσχε πολυτιμο- 
τάτας ύπηρεσίας, διαχειριστείς τά δύο 
Ανωτέρω Αξιώματά του μετά μεγίστης 
όσης προσοχής καί έπιδεξιότητος.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΦΟΣ
Έγεννήθη έν Αλεξάνδρειά, Χίος τήν κα
ταγωγήν. Δικηνορεΐ έν Ϊ3όλω άπό τού 
1887, έκλεγείς δίς πρόεδρος τού Δικηγο
ρικού Συλλόγου Βόλου. Τυγχάνει νομι
κός σύμβουλος διαφόρων Εταιρειών. Έ- 
χρη,μάτισε και Πρόεδρος τής Λιμενικής 
Επιτροπής. Τό δέ Βελγικόν κράτος τόν 
έπαρασημοψόρησεν διά τάς υπηρεσίας, 
άς προσέψερεν είς αύτό, ώς άμισθος 
Πρόξενος τού Βελγίου έν θεσσαλίςχ.

ΑΛΕΞ. Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Έκ Ζαγοράς του Πηλίου. Έσπούδασε τά 
νομικά καί διεκρίθη διά τους πολυετείς 
άγώνας του υπέρ της άγροτικής τάξεως. 
Διετέλεσε Πρόεδρος τού Γεωργικού Ε
πιμελητηρίου τού νομού Λαρίσης, Πρόε
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γεωργικ. Ταμείου Λαρίσης καί Διοικητι
κός Σ6"δούλος του Εποπτικού Συμβου
λίου ΆγορονομΙας του νομού Λαρίσης.

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έ\η Άγίω Λαυρεντίφ τού Πη
λίου. Έκ των διαπρεπεστέρων δικηγό
ρων του Βόλου, διακρινόμενος διά τήν 
εύρυτάτην μόρψωσίν του ικαί τήν εύγέ- 
νειαν του χαρακτήρος του, διό καί έτι- 
μήθη κατ’ έπανάληψιν διά τής προεδρίας 
τού Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. Διε- 
τέλεσε μέλος τού κοινοτικού συμβουλίου 
Αγίου Λαυρεντίου καθώς καί τού Έξω- 
ραΐστικού συλλόγου τού Ιδίου χωρίου.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Έξ ‘Αγίου Λαυρεντίου. Έσπουδασε τά 
νομικά είς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον καί έξα- 
σκεΐ έπΐ σειράν έτών τό επάγγελμα τού 
δικηγόρου αναλαμβάνων μεγάλας υπο
θέσεις, άς έπιτυχώς διαξάγει. Τυγχάνει 
πρόξενος τής ' I σπανίας έν θεσσαλίςι μέ 
έοραν τόν Βόλον. Άνεμίχθη είς τήν πο
λιτικήν καί συμμετέσχε των συνδυασμών 
τού άειμνήστου φίλου του Κ. Τοπάλη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΖΑΧΟΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τώ 1 886.Άριστούχος 
διδάκτωρ τής Νομικής συμπληρώσας τάς 
σπουδάς του έν Ευρώπη, είδικως είς τάς 
ποινικάς έπιστήμας και τήν κοινωνιολο- 
γίαν. Βαθύς μελετητής καί γνώστης τών 
ποινικών καί κοινών, έπιστημών, άγνός 
ίδεολόγος καί ,ρήτωρ δεινός. ’Από τού 
1 908 άγωνίζεται υπέρ έπικρατήσεως τών 
άρχών του έν Βόλω καί ήδη έν Θεσ
σαλονίκη ένθα άπό τω 1914 έγκατεστάθη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΜΟΣ
Έκ τών έπίφανεστέρων δικηγόρων τής 
πόλεως Βόλου διακρινόμενος διά τήν 
ευφράδειάν του καί άπολαύων άγάπης 
και έκτιμήσεως έκ μέρους τής κοινωνίας 
Βόλου. Διετέλεσε Δημοτικός σύμβουλος 
τού Δήμου Παγασών καί έξελέγη παρά 
τού Σ υμβουλίου Πρόεδρος αύτου. π δρα- 
σις του ώς Προέδρου τού Δημοτικού Συμ
βουλίου Π<χγασων υπήρξε καρποφόρος 
διά τά πολλαπλά ζητήματα τής πόλεως.

ΚΩΝΣΤ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗ Σ
Έκ Σκιάθου. Έσπούδασε τά νομικά έν 
Άθήναις. Έγκατεστάθη έν Βόλω ένθα 
έξήσκησε τό έπάγγελμα τού δικηγόρου 
έπί σειράν έτών. Άνήρ μέ μεγάλα ήθιχά 
καί έπιστημονικά προσόντα έξετιμάτο 
καί ήγαπάτο παρά τής κοινωνίας του 
Βόλου. *Η δικηγορική του φήμη έξήλ- 
θε τά δρια τής περιφερείας του καί ά- 
πέκτησε πανθεσσαλικήν Φήμην, διό άνε- 
λάμβανε τάς σπουδαιοτερας υποθέσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Έγεννήθη είς Βελεστΐνον τού Βόλου τό 
έτος 1902. Μετά τάς έγκυκλίους σπου
δάς του έν Βελστίνω καί Βόλω έσπού
δασε νομικά είς τό έν Άθήναις Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, έξ οδ 
έξήλθε πτυχιούχος τής νομικής. Εγκα
τασταθείς είς Αθήνας έξασκεΐ τό έπάγ
γελμα τού δικηγόρου λίαν έπιτυχώς. 
Τυγχάνων δέ μέλος τής Εταιρείας συν
τείνει είς έπιτέλεσιν τών σκοπών της.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ
Έγεννήθη είς Βόλον. Έσπούδασε τά έγ- 
κύκλια μαθήματα είς τό Γυμνάσιον τής 
πόλεως ταύτης καί είτα έσπούδασε τά 
νομικά είς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Μεταβάς 
δέ είτα εις Βερολϊνον, μετέσχε έκδρομής 
τού Πανεπιστημίου άνά τάς Σκανδιναυϊ- 
κάς χώρας. Τέλος έτυχε πτυχίου διδά- 
κτορος τού Πανεπιστημίου τούτου, άπο- 
σπάσας συγχαρητήρια τών καθηγητών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη εις Μούρεσι τού Πηλίου. Με
τά τάς έν Βόλω έγκυκλίους σπουδάς του 
φοιτήσας είς τό Εθνικόν καί Καποδι- 
στριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών έλαβε 
τό πτυχίον του μέ άριστα. Είτα μετέβη 
εις Γερμανίαν πρός τελειοποίησίν του. 
"Ελαβε ηέρος είς τήν έκδρομήν τού Πα
νεπιστήμιου Βερολίνου είς τάς Σκανδι- 
ναυϊχάς χώρας. "Ετυχε τέλος πτυχίου 
διδάκτορος οιαπρέψας εις τάς έξετάσειο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΖΑΧΟΣ
"Ελκων τό γένος έκ Σ ιατίστης Μακεδο
νίας έγεννήθη τό 1879 έν Βόλφ. Έπιδεί- 
ξας παιδιόθεν έξαίρετον καλλιτεχνικόν 
τάλαντον, άμα τη -περατώσει των Γυμνα
σιακών σπουδών του άπεστάλη είς Παρι- 
σίους, ένθα έξήλθεν άριστουχος τής άρχιτε- 
κτονικ^ς Ecole Special d’architecture. Λό
γω του έξαιρετικου -καλλιτεχν. ταλάντου 
του έτιμήθη διά διαφόρων διπλωμάτων 
και παρασήμων έλληνικών τε και ξένων.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΗΣ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου του Πηλίου. Μετά 
τάς έν Βόλφ και Άθήναις έγκυκλίους 
σπουδάς του έτελειοποιήθη είς άνωτάτην 
τεχνικήν σχολήν του Μονάχου. Έπιστρέ- 
ψας είς τήν Ελλάδα τώ 1920, προσελή- 
φθη ώς μηχανικός είς τό Ύπουργεΐον 
Συγκοινωνίας, όπου παρέμεινε μέχρι του 
1923. 'Από του 1924 διευθύνει τό τμήμα 
Μελετών τής έν Άθήναις τεχνυκής 'Ε
ταιρείας «Γενική Εταιρεία Κατασκευών».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ _
Έκ Ζαγοράς τοΟ Πηλίου. Μετά τάς έγ
κυκλίους σπουδάς του έν Ζαγορςε καί 
Βόλφ, έσπούδασεν ώο υπότροπος έκ τών 
κληροδοτημάτων Κρητσκη, ανηγορεύθη 
δέ διδάκτωρ τών Μαθηματικών καί εΐτα 
άπεστάλη είς Γερμανίαν, δπου είδικεύθη 
είς τήν ήλεκτρολογίαν. Διηύθυνε έπί 
πολλά έτη τήν έν Βόλω ’Ηλεκτρικήν 
Εταιρείαν. Μέλος τής ‘[στορικής καί 
Λαογραφικής ‘Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΔΗΜ ΗΤΡίΟΣ ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Έκ Δρακείας του Πηλίου. Μετά τάς έγ
κυκλίους του σπουδάς καί τάς έν τώ 
στρατώ ύποχρεώσεις του, διωρίσθη είς 
τό" Ύπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας. Ή- 
σχολήθη μέ τά ζητήματα τών κοινωνικών 
άσφαλίσεων καί κατώρθωσε νά έπιτύχη 
τήν Τδρυσιν του Ταμείου Προνοίας Δημ. 
'Υπαλλήλων, είς δ μέ^ρι σήμερον υπηρε
τεί. Έτιμήθη διά του ΧρυσοΟ Σταύρου 
του Β' Τάγματος Γεωργίου του Α'.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΡΘΕΝΗΣ;
Έκ Βόλου. Έσπούδασε τά νομικά έν Ά- 
θήναις καί ήκολούθησε τό έπάγγελμα 
του συμβολαιογράφου. ’Από έτών έγκα- 
τεστάθη είς Θεσσαλονίκην, ένθα έξασκεΐ 
τό έπάγγελμα τοΟ συμβολαιογράφου έν- 
διαφερόμενος διά τούς έν Θεσσαλονίκη 
θεσσαλούς, δι’ δ καί έζελέγη πρόεδρος 
του Συλλόγου «ό Ρήγας Φεραΐος» παρέ- 
χων πλείστας δσας έκδουλεύσεις είς 
τούς έκεΐ έγκοετεστη μένους θεσσαλούς.

ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΖΗΣΗΣ
Έκ Πρεμετής τής Βορείου ’Ηπείρου. Ά 
πό μικρας ηλικίας έγκατεστάθη είς Βό
λον πλησίον του θείου του Ζωσιμά Χρη
στοζήση, παρά του όποίου άπεστάλη είς 
Άγγλίοεν δπου καί έσπούδασεν. έπιστρέ- 
ψας δέ μετά τάς σπουδάς του είς Βόλον 
διηύθυνε τάς έργασίας του γαιανθρα- 
κειιπορικοΟ οίκου Χρηστοζήση διαδεχθείς 
καί τόν τφ 1 923 θανόντα θειον του Ζωσι- 
μάν Χρηστοζήσην παρ' οδ καί υίσθετήθη.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΑΜΩΤΗΣ
Έκ Βόλου. Εγκατεστημένος άπό έτών 
είς ’Αθήνας έπεδόθη μετά τάς σπουδάς 
του έν Εύρώπη είς τήν άνθοκομικήν, 
πρός τήν όποίαν έτρεφε μεγάλην άγά- 
πην. Τά πρότυπα άνθοκήπια του καί έπι- 
στημονική'παρατήρησίς του έπί δλων τών 
ζητημάτων τής άνθοκομίας κατέστησαν 
τούτον γνωστόν άνά τό Πανελλήνιον. Δια- 
τελεΐ μέλος τής Ιστορικής καί Λαο
γραφικής Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. Μ *ΧΑΙ ΡΙΤΣΑΣ
Υίός τοΟ άειμνήστου Χρηστάκη Μαχαιρί- 
τσα, έγεννήθη έν Βόλφ τώ 1898. Άπε- 
φοίτησεν, άριστεύσας έκ της Εμπορικής 
Σχολής Βόλου καί έγκατασταθείς είς 
’Αθήνας άπό 8ετ(ας, κατέχει άρίστην θέ- 
σιν έν τφ άνωτέρφ προσωπικφ τής Ε
ταιρείας Ζυθοποιίας Καρόλου Φίξ, έκτι- 
μώμενος διά τόν άκέραιον χαρακτήρα 
του. Τυγχάνει μέλος τής ‘Ιστορικής καί 
Λαογραφικής 'Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έγεννήθη έν Άγίφ Λαυρεντίω του Πη- 
λίου τφ 1840. Τά πρώτα μαθήματα διή- 
κουσεν έν τη γενετείρςχ του. Ακολούθως 
μετέβη έν νέαρςΐ ήλικίφ είς Χίον, Σμύρ
νην, Κωνσταντινούπολή καί ’Αθήνας, 
δπου καί παρηκολούθησε μαθήματα θεολο
γίας. Έπιστρέψας είς "Αγιον Λαυρέν
τιον έχειροτονήθη ίερεύς, άφοσιωθείς δέ 
είς τήν άνατραπΛν τών δύο υίών του, 
άπέθανεν, άφου είδε αυτούς έπιστήμονας.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έξ Αγίου Λαυρέντιου. Νεότατος έχει- 
ροτονήθη ίερεύς >καί προήχθη είς οίκονό
μον. Έποίμανεν έπί μίαν 50ετίαν τήν 
κοινότητά του πατρικότατα. Εξόντωσε 
τφ 1897 έπί κεφαλής τών συγχωριανών 
του τήν ληστοσυμμορίαν του Καπετάν - 
Βασίλη, ή Δποία έπέδραμεν είς τό^ χω- 
ρίον καί ήχμαλώτισε τήν κόρην του Δ. 
θεοδοσιάδου Ελένην, ήν καί άπηλευθέ- 
ρωσε φονευθέντων, δύο έικ τών άρχηγών.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ
Έκ Σ ιατίστης τής Μακεδονίας, έγκατα- 
σταθείς είς Βόλον έπεδόθη είς τό έμπό- 
ριον. Χαρακτήρ είλικρινής και άκέραιος, 
απέκτησε τήν έκτίμησιν παρά τή κοινω
νία Βόλου καί τω έμπορικω κόσμφ δι* δ 
καί έξελέγη πρόεδρος τοΰ Έμπορ. Συλ
λόγου. Ηύτύχησε να Ιδη υιούς κατηρ- 
τισμένους έπιστημονικώς* καί κατέχον
τας έξέχουσαν θέσιν παρά τή κοινωνία 
Βόλου. Άπέθανεν άρκετά ήλικιωμένος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς τό Πουρί του Πηλίου τω 
1855. Νέος μετέβη είς Κασαμπά τής Μι- 
κρας 'Ασίας, δπου έπεδόθη είς τό έμπό- 
ριον. Μετά παρέλευσιν όλίγων έτών έπι- 
στρέψας είς Βόλον έπεδόθη είς έργασί- 
ας άργυραμοιβοΰ. Κατόπιν έπεκτείνας 
τάς έργασίας του Ιδρυσε τήν Τράπεζαν 
Κοσμαδοπούλου. Τω 1912 Ιδρυσε τήν 'Η
λεκτρικήν Εταιρείαν Βόλου. Προήδρευσε 
του Έμπ. συλλόγου. Άπεβίωσε τώ 1912.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ
Έκ Λαρίσης. ’ Εγκατασταθείς είς Βό
λον τω 1921, διεκρίθη τοσοΰτον διά τήν 
έμπορικήν του Ιδιοφυίαν καί τήν άνθρω- 
πιστικήν καί κοινωφελή έν γενει δρά- 
άιν του, ώστε άπό του δευτέρου έτους 
τής έν Βόλω έγκαταστάσεώς του έξελέ- 
γη πρόεδρος του ΈμπορικοΟ Συλλόγου 
τής πόλεως. Διετέλεσε δημοτικός σύμ
βουλος του Δήμου Παγασών καί πρόεδρος 
πλείστων δσων κοινωφελών σωματείων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
Έκ Πορταριας του Πηλίου. 'Έμπορος έκ 
των καλυτέρων του Βόλου. Άνήρ μέ εύ- 
ρεΐαν δράσιν καί μέ Ιδεώδη ύψηλά. Έκ- 
τιμάται παρά τφ έμπορικφ κόσμφ του 
Βόλου, δι’ δ καί έξελέγη πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Βόλου έξυπηρετή- 
σας τόν Σύλλογον κατά πολύ. Άναμι- 
,χθείς είς τήν άθλητικήν κίνησιν έξελέ- 
γει πρόεδρος τοδ άθλητικοΰ Συλλόγου 
τής πόλεως έξυψώσας τούτον κατά πολύ

ΗΜΑΣ ΜΑΡΟΣ
Έκ Μακρυνίτσης. ’Έχει ^εγάλην έγκυ- 
κλσπαιδικήν μόρφωσιν ικαι είναι βαθύς 
γνώστης των θρησκευτικών ζητημάτων. 
Έξελέγη άντιπρόεδρος του Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου καί αέλος πλείστων 
άλλων σωματείων του Βόλου. 'Από του 
έτους 1932 διατελεΐ πρόεδρος του έν Βό
λω θρησκευτικοφιλολογικού Συλλόγου 
«0ί Τρεις Ίεράρχαι» σημειών διά τής 
άόκνου δράσεώς του μεγάλας προόδους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
Μία έκ τών συμπαθεστέρων καί γλυκυ- 
τέρων φυσιογνωμιών τοδ Βόλου. Είς έκ 
τών έντιμοτέρων έργοστασιαρ^ών. 'Έλα
βε μέρος είς τόν πόλεμον του 1897 πο- 
λεμησας άνδρείως. ‘Ιδρυτής καί έμψυ- 
χωτής του σωματείου «Φιλόπτωχος Α
δελφότης Βόλου», τό όποιον έπετέλεσε 
τοσαυτα φιλανθρωπικά έργα. Διετέλεσε 
πρόεδρος αΰτου έξυπηρετήσας καί έξυ- 
ψώσας τήν Ιδέαν της φιλανθρωπίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ
Πρόεδρος τής Ένώσεως Εφέδρων Ύπα- 
ξιωματικών Θεσσαλίας, είργάσθη έντα- 
τικως διά τήν καλλιέργειαν τής Ιδεο
λογίας τών παλαιών πολεμιστών. Έδη- 
μοσίευσε πλεΐστα άρθρα σχετικά μέ τά 
δίκαια τής πολύπαθους τάξεως, είς τήν 
όποιαν ή πατρίς όφείλει τήν εΰρυνσιν 
τών συνόρων της. Διά τής έπιμονής του 
κατώρθωσε νά ιδρυθουν παρόμοια σωμα
τεία είς δλας τάς πόλεις της Θεσσαλίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΚΟΒΟΣ
Έκ τών έπιφανεστέρων μελών τής κοι
νωνίας Βόλου κατέχει καλλίστην κοινω
νικήν θέσιν. Άναμιχθείς είς τήν πολιτι
κήν ΐδρυσεν έν Βόλω μετ' άλλων έπιλέ- 
κτων μελών τόν «Πολιτικόν άνορθωτικόν 
Σύνδεσμον», τόν όποιον ώς πρόεδρος 
διηύθυνε μέ έπιδεξιότητα. ΕΙτα Ιδρυσε 
τήν πολιτικήν όργάνωσιν τών φιλελεύ
θερων Βόλου καί έν γένει έξυπηρέτησε 
τά συμφέροντα τής πόλεως κατά πολύ.

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Έξ Αγίου Γεωργίου τοΰ Βόλου, γεννη
θείς είς Βόλον. Μετά τάς έγκυκλίους 
σπουδάς του έπεδόθη είς ξενοδοχειακάς 
έπιχειρήσεις έν Άθήναις ένθα άπό έτών 
εΐχεν έγκατασταθή ο πατήρ του, διαδε- 
χθείς τούτον είς τήν διεύθυνσην του Ξε
νοδοχείου «’Απόλλων». Έκ τών Ιδρυτών 
καί Γενικός Γραμματεύς του Συλλόγου 
Βολιωτών—ιΠηλιορειτών έν Άθήναις καί 
μέλος τής ‘Ιστορ. καί Λαογ ρ. Εταιρείας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Έγεννήθη είς "Αγιον Λαυρέντιον του 
Πηλίου τφ 1883. Μετά τάς έν τφ χωρίφ 
σπουδάς του έπεδόθη είς τό έμποριον. 
Διετέλεσε Γραμματεύς τής Κοινότητος 
Αγίου Λαυρέντιου. "Αμα τή Ιδρύσει τής 
‘Ιστορικής καί Λαογραφυκής Εταιρείας 
τών θεσσαλών ένδιεφέρθη τά μέγιστα 
περισυλλέξας καί άποστείλας τή Έται- 
ρείςι πλεΐστα λαογραφικά καί Ιστορικά 
κειμήλια τοΰ χωρίου “Άγιος Λαυρέντιος.
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ΔΗΜΟΣΘ. ΤΣΟΥΤΤΛΑΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη είς Φάρσαλα καί έπεράτω- 
σε τάς γυμνασιακός του σπουδάς έν 
Βόλοι, είτα έσπούδασε τά Νομικά 
είς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί Κα- 
ποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Έδικη- 
γόρευσεν έπί 3ετίαν έν Λαρίση καί τό 
έτος 1914 είσήλθεν είς τόν δικαστι
κόν κλάδον, ένθα κατέλαβεν έξέχου- 
σαν θέσιν. Άπετέλεσε μέλος είς άνα- 
κριτικά συμβούλια διά τήν έξακρί-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΤΤΟΥΛΟΣ
Καταγόμενος έξ εύπόρου οίκογενείας τού 
Κισσού, άφοΰ διήνυσε τάς πανεπιστημιακός 
του σπουδάς έν ττ^ νομική σχολή των ’Αθη
νών, μετέβη είς Εύρώπην καί συνεπλήρωσε 
ταύτας σπουδάσας συγχρόνως καί πολιτικός 
Έπιστήμας. Έπανελθων έξ Ευρώπης δέν 
ήικολούθησε τό έπάγγελμα του δικηγόρου 
άλλ’ άνεμίχθη είς διαφόρους έπιχειρήσεις. 
Κατέλαβε έξέχουσαν θέσιν έν τη κοινωνία 
Βόλου. Διετέλεσε πρόεδρος τής Λιμενικής 
Επιτροπής, Δημοτ. Σύμβουλος καί Δήμαρχων 
του Δήμου Παγασών. Άπεβίωσε τώ 1936.

ΖΗΣΙΜΟΣ Κ. ΛΙΒΑΝΟΣ
Έγεννήθη έν Βόλω τω 1878. Μετά τάς έγκυ- 
κλίους σπουδάς τ<χ> έν Βόλω, έσπούδασε τά 
Νομικά. Έδικηγόρευσεν έν Βόλω άπό του 
1900 μέχρι 1912, όπότε κατόπιν έπιτυχίας 
του έν διαγωνισμω, διωρίσθη έμμισθος πάρε- 
δρος δικαστής, προαχθείς μετά έν έτος είς 
Πρωτοδίκην. Προήχθη είς πρόεδρον Πρωτο
δικών τώ 1914, εις Έφέτην τώ !917, είς 
πρόεδρον Έφετών τώ 1929 καί είς Αρεοπα
γίτην τφ 1931. Είναι ό πρώτος θεσσαλός 
δστις είσήλθεν είς τόν δικαστικόν κλάδον. Δι- 
ετέλεσε μέλος τής ’Εφορείας τής Εταιρείας.

βωσιν των ζημιών παρά τών Βουλγά
ρων καί είτα τών Συμμάχων κλπ. 
Συγκροτηθέντος του Συμβουλίου ’Ε
πικράτειας διωρίσθη πάρεδρος, τό 
1935 προήχθη είς Σύμβουλον τής ’Ε
πικράτειας. Έτιμήθη διά του παρασή
μου του Ταξιάρχου του Φοίνικος. ‘Ως 
δικηγόρος έν Λαρίση έξέδωκε περι- 
σπούδαστον μελέτην ύπό τόν τίτλον 
«τις ό Δικηγόρος;» καί άλλας μελέτας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έγεννήθη τώ 1880. Περατώσας τάς σπουδάς 
του έν τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, μετεβη είς Παρισίους, ένθα παρέ- 
μεινε ^έπί τριετίαν πρός συμπλήρωσιν τών 
σπουδών του είδικευθεις είς τόν κλάδον τών 
ουροποιητικών καί δερματικών νοσημάτων. 
Εγκατασταθείς είς Βόλον έργάζεται είς τήν 
πρώτην γραμμήν μεταξύ τών συναδέλφων του, 
έπισκεπτεται δέ τακτικά τάς κλινικάς τής Ευ
ρώπης. Έχρημάτισε μέλος τής Λιμενικής ’Ε
πιτροπής καί του Ταμείου ‘Οδοποιίας, Δημ. 
Σύμβ. καί Δημαρχών τοΟ Δήμ. Παγασων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έξ 'Αγίου Γεωργίου Βόλου κοααγόμενος, 6- 
πηρέτησεν έπί σειράν έτών ως σχολάρχης 
είς τήν Ιδιαιτέραν πατρίδα του καί μετά 
ταυτα ώς καθηγητής είς τά Γυμνάσια Βό
λου καί Λαρίσης, διηύθυνε δέ έπί Ιδετίαν τό 
Γυμνάσιον θηλέων Βόλου. Τυγχάνων εϊς 
τών δεξιωτέρων χειριστών τοΟ λόγου καί 
τής γραφίδος, έπρωστάτησεν άείποτε μετά 
σπανίου ένθουσιασμου είς πάσαν πατριωτι
κήν κίνησιν. Τυγχάνει έκπρόσωπος τής Ε
ταιρείας έν Βόλω παρέχων διά τής πολυ
τίμου συμβολής τιχ; άνεκτιμήτους υπηρεσίας.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ I. ΖΙΦΟΥ
Σύζυγος τοΟ διακεκριμένου Δικηγό
ρου καί έπί σειράν έτών προέδρου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου 
’Ιωάννου Ζί<£ου. Άναμιχθεΐσα είς 
τήν κοινωφελή δράσιν τού Βόλου Ι
δρυσε μετ’ άλλων κυριών τό έν Βό
λω Λόκειον των Έλληνίδων, ή δρά- 
σις του όποιου έξέφυγε των στενών 
όρίων τού Βόλου καί άπέκτησε παν
ελλήνιον φήμην. Διετέλεσε πρόεδρος

τού Λυκείου άπό της άρχής τής ίδρύ- 
σεώς του, έργασθεισα έπωφελώς καί 
άναπτύξασα τόν σκοπόν τού ιδρύμα
τος.^ θεωρείται ως μία τών πρωτερ
γατών πασης κοινωνικής καί κοινω
φελούς δράσεως έν Βόλω δι’ δ άγα- 
πάται καί έκτιμαται παρά τη κοινω
νία Βόλου, ή δέ πρωτοβουλία της 
δια κάθε κοινωνικήν .κίνησιν καί 
φιλανθρωπικήν δράσιν είναι μεγίστη.

ΕΛΕΝΗ ΤΤΑΥΛΙΔΟΥ
Έκ Μηλεών τού Πηλίου, καταγομένη έκ 

άρχοντικής καί ιστορικής οικογένειας 
τών Φιλιππιδαίων. Ύπανδρεύθη εις τάς ’Αθή
νας τόν μεγαλοβιομήχανον τής σοκολατοποιι- 
ας καί ζαχαροπλαστικής ’Αλέξανδρον Παυλί
δην μετά τόν θάνατον τού όποιου διευθύνει 
έπιτυχώς τά μεγάλα καί γνωστά έργοστά- 
σια σοκολοαοποιΐας. Διακρίνεται διά τήν φι
λάνθρωπον κοινωνικήν δράσιν της καί έν 
γένει διά τά άνθρωπιστικά αυτής αισθή
ματα. ’Εκ τών μελών τής Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών θεσσαλών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ή κοινωφελής της δράσις καί ή μεγάλη 
της πρωτοβουλία κατέστησαν αυτήν άξιαγά- 
πητον παρά τη κοινωνία τού Βόλου. “Ιδρυ
σε έν Βόλω τόν Βρεφικόν Σταθμόν, τά άγα- 
θά τού όποιου όλοι άνεξαιρέτως όμολογούν. 
Ώς πρόεδρος τού Βρεφικού Σταθμού κατώρ- 
θωσε νά έξυψώση τούτον είς τό έπίπεδον 
έκεΐνο, είς τό όποιον δύναται νά θεωρηθή, 
δτι τό εύαγές τούτο Ιδρυμα έκπληροΐ τόν 
υψηλόν του προορισμόν, π ευγένεια καί ή 
προσήνεια αύτής είναι παροιμιώδεις δι’ δ 
δικαίως έκτιμαται έν τη κοινωνίςι Βόλου.

ΦΟΝΗ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ
Έγεννήθη έν Βόλω, τό γένος Κουτσαγγέλη. 
Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς της μετέβη είς 
Ευρώπην, όπου παρηκολούθησεν επί έτη μα
θήματα κοινωνικής προνοίας. Έπανελθούσα είς 
Βόλον κατά τό 1912 κατετάγη ώς έθελοντής 
νοσοκόμος καί ύπηρέτησεν είς τά στρατιω
τικά νοσοκομεία. "Ιδρυσε μετ’ άλλων δε
σποινίδων τό «“Ασυλον Παιδιού Βόλου» καί 
διετέλεσε Γραμματεύς του ’Ερυθρού Σταυρού, 
Έγκαταστοθεισα έν Άθήναις, έγένετο έπό- 
πτρια τής ’Εργασίας, παρακολουθούσα τάς 
συνθήκας τής εργασίας τών γυναικών έν γένει.

ΤΣΙΤΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Έκ τών Πηλιορειτισσών γυναικών αί όποΐαι 
διά τής ευεργετικής των δράσεως έπωφελώς 
ένισχύουν κάθε φιλανθρωπικήν καί φιλο
πρόοδον κίνησιν. Έδώρησε είς τόν έν Βό
λω θρησκευτικοφιλαλογικόν Σύλλογον «Οί 
Τρεις Μεράρχαι» δύο οικίας κειμένας έν 
Βόλω μέ τόν άποκλειστικόν σκοπόν, δπως 
έκ τού είσοδήμοιτος αύτών μισθοδοτήται τα
κτικός ίεροκήρυξ τού Συλλόγου, τήν πράξιν 
δέ ταύτην της εύγενούς δωρήτριας έικτιμή- 
σας δεόντως ό θρησκευτικοφιλολογικ. Σύλλο
γος άνεκήρυξε αύτήν Μεγάλη ν Εύεργέτιδα.
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Η Α, Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Τήν 5 Μαΐου 1938 ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος Β' συνοδευόμενος ύπό του υπουργού τών 
’Εσωτερικών κ. Ίωάννου Δουρέντη καϊ τής άκο- 
λουθίας του έπεχείρησε ταξείδιον άνά τήν 
Θεσσαλίαν καί τήν δυτικήν Μακεδονίαν, άρχό- 
μενος τού ταξειδίου του άπό τόν Βόλον, ένθα 
τού έγένετο ένθουσιώδης υποδοχή έκ μέρους 
τού λαού τόσον τής πόλεως Βόλου δσον καί
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ANA ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ

των χωρικών των διαφόρων χωρίων του Πηλίου, 
οί όποιοι συνέρρευσαν είς Βόλον προς ύποδο- 
χήν τοΰ 'Υψηλού ’Επισκέπτου.Είς Βόλον παρέμει- 
νε έπί έν εικοσιτετράωρον καί έπεσκέφθη πλει- 
στα χωρία τοΰ Πηλίου. Είς τάς παρατιθεμένας 
φωτογραφίας ή Α. Μ. ό Βασιλεύς διακρίνεται έν 
μέσω τών έπισήμων έν Βόλω καί τοΰ λαού του 
κατά τήν έπίρκεψιντης κωμοπόλεως Πορταριάς.

— 176 μ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:00:15 EEST - 34.211.113.242


