
ΣΤΑΥΡΟΣ I. ΚΩΣΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Καλαμών. Μετά τάς εγκυκλίους του 
σπουδάς έσπούδασεν εις τό έν Άθήναις Πανε- 
πιστή-μιον τήν Ναμιικήν Επιστήμην καί εϊτα 
έτελειοποιήθη έν Ευρώπη εις τάς Πολιτικάς 
Έπιστήμας. Διδάκτωρ των Πολιτικών Επι
στημών, δικηγόρος, οικονομολόγος, συγγρα- 
φεύς. Διετέλεσε Γενικός Εισηγητής του Προϋ
πολογισμού τού Κράτους καί 'Υπουργός τής 
Εθνικής Οικονομίας. 'Ως Πρόεδρος του Διοι
κητικού Συμβουλίου τών Σιδηροδρόμων 
Θεσσαλίας παρέχει την συμβολήν του εις 
τήν έκπολιτιστικην πρόοδον τής Θεσσαλίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΣΤ. Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Έσπούδασε μετά τάς εγκυκλίους του σπου- 
δάς έν τώ Έθνι-κώ Μετσοβίω Πολυτεχνεία) 
καί ειτα έν Εύρώπη τήν Μηχανολογίαν καί 
είναι διπλωματούχος μηχανικός. 'Υποδιευθυν
τής τών Ελληνικών ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρό- 
μωνΆ. Π., Σύμβουλος τού 'Ελληνικού Πυρι
τιδοποιείου καί Διευθύνων Σύμβουλος τής 
Διώρυγος Κορίνθου. Διετέλεσεν έπί ^δεκαε
τίαν Σύμβουλος καί ’Αντιπρόεδρος τών Σι
δηροδρόμων Θεσσαλίας, προσενεγκών έξαι- 
ρετικάς υπηρεσίας διά τήν τεχνικήν όργά- 
νωσιν τών Σ ιδηροδρόμων τής Θεσσαλίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΚΑΡΟΛΟΥ
Έκ τών διαπρεπεστέρων νομομαθών τής Ελ
λάδος, πανελληνίου φήμης καί έκτάκτου -μορ- 
φώσεως, διετέλεσε νομικός Σύμβουλος τού 
Βασιλικού Οίκου καί σύμβουλος πλείστων 
μεγάλων Εταιρειών -κοινής ώφελείας καί 
συγκοινωνιών. 'Ως Σύμβουλος καί Πρόεδρος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τών Σιδηροδρό
μων Θεσσαλίας τών έτών 1919 - 1936 προσέ- 
φερε διά τής δραστηριότητός του ,καί τού -κύ
ρους του πολλάς καί έξαιρέτους υπηρεσίας, 
προαγαγών τούς θεσσαλικούς Σ ιδηροΟρόμουο 
καί έξυπηρετήσας όλόκληρον τήν Θεσσαλίαν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
Άρτιας έγκυκλοπαιδικής ικαί έπιστημονικής 
μορφώσεως. Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς 
τών Σ ιδηροδρόμων Θεσσαλίας άπό τού έτους 
1898 - 1927, συνδεθείς μέ τήν Θεσσαλίαν, 
λόγω τών έξαιρετικών του ύπηρεσιών άς 
προσέ^ερεν εις αύτήν. Άπέθανε τα τελευταία 
έτη της παρελθούσης δεκαετή ρίδος, άφήσας 
έγκριτα τέκνα, ών ό Ραφαήλ Ραφαήλ τυγχά
νει Πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έν τή Πρωτευ- 
ούση τής Τουρκίας Άγκύρα, παρέχων πλεί- 
στας υπηρεσίας εις τε τό Κράτος καί -εις τούς 
έκεΐ έγκατεστη μένους "Ελληνας ύπηκόους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
Νομομαθής, οικονομολόγος καί πολι
τικός, γεννηθείς έν Δαδίω τώ 1845. 
Μετά τό πέρας τών έγκυκλίων αύτού 
σπουδών έν τή Ρ ιζαρείω Σχολή, ένε- 
γράφη εις τήν θεολογικήν Σχολήν 
τού Πανεπιστημίου, μετέβη δέ ειτα εις 
Γερμανίαν, ένθα ήσχολήθη π,ερί τό 
άστικόν καί ιδία τό έκκλησιαστικόν 
δίκαιον, άναγορέυθείς διδάκτωρ τού 
Πανεπιστημίου τής Άϊδελβέργης. Τω

1880 έξελέγη παμψηφεί καθηγητής 
τού έκκλησιαστικού καί βραδύτερον 
τού νεωτέρου άστυκού δικαίου έν τώ 
Πανεπιστη-μίω. Διετέλεσε νομικός σύμ
βουλος καί εϊτα υποδιοικητής καί 
Διοι.κητής τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Διετέλεσε σύμβουλος καί Πρόεδρος 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τών Σι
δηροδρόμων Θεσσαλίας. Έδη.μοσίευσε 
πλείστας οικονομολογικός μελέτας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Έγεννήβη τό έτος 1813. Μετά τάς 
σπουδάς του ήκολούθησε τον τραπε
ζιτικόν κλάδον και προσελήφθη τον 
Μάϊον του έτους 1845 με τόν βαθμόν 
του είσηγητοΰ εις την υπηρεσίαν της 
’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος. 
Άνήλθεν όλους τούς βαθμούς τής 
ύπηρεσιακής Ιεραρχίας λίαν έπιτυ- 
χώς. Τήν 1 Μαρτίου τού έτους 1847 
έξελέγη ύπό των Μετόχων τής Έθνι-

ΑΛΕΞ. Ν. ΒΛΑΓΚΑΛΗΣ
Διευθυντής των Ελληνικών ’Ηλεκτρικών Σι
δηροδρόμων, Πρόεδρος τής Εταιρείας Διώρυ- 
γος Κορίνθου, Σύμβουλος τών Σιδηροδρό
μων τού Κράτους και άλλων πολλών 'Εται
ρειών μεγίστης σιδηροδρομικής καί συγκοι
νωνιακής πείρας, άποκαλούμενος «ό πάππος 
τών Σ ιδηροδρομικών». ‘Υπηρέτησε καί ως 
Στρατιωτικός Διευθυντής τών Σιδηροδρόμων 
έν Μικρά ’Ασία, κατά τάς έπιχειρήσεις. Διε- 
τέλεσεν έπί πολλά έτη Σύμβουλος τών Σιδη
ροδρόμων Θεσσαλίας καί Πρόεδρος του Διοι
κητικού Συμβουλίου αύτών (1918-1921).

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
18 8 1 - 19 3 8

ΑΠΟΣΤ. ΚΑΚΙΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έσπούδασεν εις τό έν Άθήναις ’Εθνικόν Με- 
τσόβιον Πολυτεχνεΐον πολιτικός μηχανικός. 
Διετέλεσεν Αρχιμηχανικός τού Σιδηροδρόμου 
’Αθηνών - Πειραιώς καί Στρατιωτικός Διευ
θυντής τών Σιδηροδρόμων Μικρας ’Ασίας 
κατά τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις. ’Από τού 
έτους 1917 έως 1929 διετέλεσε Διευθυντής 
τών Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, έξυπηρετή- 
σας πολλαπλώς τήν Θεσσαλίαν. ‘ Υπήρξε ν 
είς έκ τών καλλιτέρων σιδηροδρομικών τής 
Χώρας, άνωτέρας μορφώσεως καί έξαιρέ- 
του ήθους. Άπέθανε κατά τά τελευταία έτη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
’Εκ Πατρών. Έσπούδασε τά νομικά είς τό 
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών καί ήικολούθησε τόν τραπεζιτικόν 
κλάδον. Προσληφθείς είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος άνήλθεν άλματςρδώς τούς 
βαθμούς τής ιεραρχίας μέχρι τού βαθμού τού 
Διευθυντοΰ, δν κατέχει σήμερον. Διετέλεσε 
Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλ. τών Σ ιδηρ. 
Θεσσαλίας έξυπηρετήσας πολλαπλώς τά Θεσ- 
σαλικά συμφέροντα. ’Ήδη τυγχάνει έκ τών 
Συμβούλων των Σιδηρ. Θεσσαλίας παρέχων 
διά τής συμβολής του μεγάλας εκδουλεύσεις.

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Έκ Θεσσαλονίκης. Διδάκτωρ τής Νομικής 
καί τών Πολιτικών Επιστημών, σπουδάσας 
είς τό έν Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστρια- 
κόν Πανεπιστήμιον. Οικονομολόγος καί συγ- 
γραφεύς πλείστων άξιολόγων οικονομολογι
κών μελετών, πρώην Διευθυντής καί Γενικός 
Γραμματεύς τού ‘Υπουργείο.» τών Οικονομι
κών. ’Ήδη τυγχάνει Γενικός Γραμματεύς 
τών Σιδηροδρόμων, Θεσσαλίας, παρέχων διά 
τής μεγάλης του μορφώσεως καί πείρας του 
άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τήν Θεσσαλίαν, 
προς ήν συνεδέθη λόγω τής ιδιότητάς του.

κής Τραπέζης μέλος τής διευθυνούσης 
έπιτροπής καί τήν 11 Δεκεμβρίου τού 
έτους 1861 έξελέγη ύπό τής Σ υνε- 
λεύσεως τών Μετόχων ‘Υποδιοικητής 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
/Διετέλεσε μέλος τού Διοικητικού 
Σ υμβουλίου τών Σ ιδηροδρόμων Θεσ
σαλίας καί Πρόεδρος αυτού, παρα- 
σχών πλείστας υπηρεσίας είς τήν 
Θεσσαλίαν. Άπέθανε τό έτος 1889.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΧΟΜΑΧΟΣ
Αξιωματικός τοΟ 'Ελληνικού στρα
τού έκ των άριστων. Ώς λοχαγός 
τοΟ Πυροβολικού έλαδε μέρος είς 
την θεσσαλικήν έποενάστασιν του έτους 
1878 καί ιδία είς τάς περί τά 
"Αγραφα καί τον 'Αλμυρόν έπανα- 
στατικάς έπιχειρήσεις. Διά τής δρά
στη ριότητός του καί τής αύταπαρνή- 
σεως του κατώρθωσε να διοργανώση 
την μεθόριον γραμμήν διατρέχων προς

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝ. ΣΕΡΜΤΤΕΤΗΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τώ 1887. Τώ 1908 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Ιατρικής. Κληθείς 
είς τάς τάξεις του στρατού κατά τήν έπιστρά- 
τευσιν του 1912 ώς έφεδρος άνθυπιατρος, με- 
τέσχε των πολέμων 1912-1913. Τω 1931 
κατετάχθη έν τω στρατεύματι ώς μόνιμος άν- 
θυπιατρός. Μετέσχεν άπασών των έκστρατειών 
καί πολέμων προαγόμενος κατ’ έκλογήν είς 
τούς διαφόρους βαθμούς. Τω 1937 προήχθη 
είς τόν ; βαθμόν του Υποστρατήγου τοΟ ‘Υγειο
νομικού άναλαδών τά .καθήκοντα του Έπιθεω- 
ρητοΰ τής 'Υγειον. 'Υπηρεσίας τοΟ ΣτρατοΟ.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΗΛΟΣ
’Εκ Ραψάνης του Όλυμπου. Έ σπούδασε τήν 
νομικήν έπιστήμην είς τό έν Άθήναις Πανε- 
πιστήμιον ικαί έτυχε πτυχίου δικηγόρου. Εΐτα 
ήκολούθησε τόν δικαστικόν κλάδον καί άλμα- 
τωδώς άνήλθεν όλους τούς βαθμούς τής δικα
στικής ιεραρχίας μέχρι του βαθμού τού Προέ
δρου των Έφετών, δν κατέχει σήμερον. Δια- 
κρίνεται διά τήν μεγάλην του μόρφωσιν, τήν 
άκριδοδικαίαν κρίσιν του καί τήν μεγάλην 
του μετριοφροσύνην. Τυγχάνει έκ των έπι- 
λέκτων μελών τής Εταιρείας, παρακολου
θώ ν τό έργον της μετά μεγάλης προσοχής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΗΣ
Έγεννήθη έν Μεσολογγίω τώ 1861 , ένεγράφη 
είς τήν Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου 
καί εΐτα κατετάχθη ως έθελοντής είς τό 'Ιππι
κόν μέ τόν βαθμόν του λοχίου τό έτος 1883. 
Τφ 1884^είσήχθη είς τήν Σχολήν τών Ύπα- 
ξιωματικών καί έξήλθεν άνθυπ ίλαρχος τώ 
1887. Έλαδε μέρος είς τούς πολέμους άπό 
τού 1897 μέχρι τού 1922. Ή στρατιωτική 
του δρασις υπήρξε κατά πολύ συντελεστική 
διά τήν όλοκλήρωσιν τών Εθνικών όνείρων 
τής φυλής. Άπό 40ετίας διαμένει είς Λάρισαν 
καί θεωρείται ήδη ώς γνήσιος θεσσαλός.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Έκ τών διακεκριμένων άξιωμοατκών τού έλ- 
ληνικοΰ στρατού, άδελφός τού τέως ύπουρ- 
γού Κωνσταντίνου Σταμούλη. Άνήλθεν όλους 
τούς βαθμούς τής στρατιωτικής ιεραρχίας 
μέχρι τού βαθμού τού υποστρατήγου, μέ τόν 
όποιον καί άπεστρατεύθη. Διεκρίνετο οιά τό 
μειλίχιον τού χαρακτήρος του, τήν μεγάλην 
του σύνεσιν καί τό άπαράμιλλον θάρρος του. 
"Ελαδε μέρος είς όλους τούς πολέμους καί 
έτυχε πλείστων παρασήμων διά τάς έξαι- 
ρετικάς του υπηρεσίας άς προσέφερε προς 
τήν πατρίδα του. Άπέθανεν έν Άθήναις.

σύνταξιν τών επαναστατικών σωμά
των. Χαρακτήρ εύγενής, δραστήριος 
καί τίμιος πατριώτης προσέφερε σπου
δαίας υπηρεσίας κατά τήν έπανά- 
στασιν του έτους 1878. Μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας οί Λα- 
ρισαΐοι, φόρον εύγνωμοούνης άπο- 
τίαντες πρός τόν άγνόν καί ίδεολό- 
γον άξιωματικόν. έξέλεξαν τούτον 
βουλευτήν τής Επαρχίας Λαρίσης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
’Εκ Τυρνάδου, <έξελθών τής Σχολής 
των ύπαξ ι ωματ ικών άνθυπολοχαγός τώ 
1889. “Ελαβε μέρος εις δλους τούς 
πολέμους άπό του 1897 μέχρι 1921 
■καί έπολέμησεν εις 50 μάχας, τραύμα- 
τιοθείς διά πλε ιστών τραυμάτων έξ ών 
τά 6 καίρια καί φέρει δύο άναπηρίας 
σωματικάς έκ τούτων. Τω 1921 ώς 
άρχηγός Πεζικού κατέλοοβε τό φρού- 
ριον Καλέ - Γκρότο, έπιδείξας ήρωϊ-

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
Έγεννήθη εις Τρίκκαλα τής Θεσσαλίας. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν τή ιδιαιτέρα 
του πατρίδι κατετάχθη εις τόν στρατόν, προς 
δν έτρεφε μεγάλη ν άγάπην, καί λόγω των 
εξαιρετικών του -προσόντων άνήλθε μέχρι του 
βαθμού του υποστρατήγου, μέ τόν όποιον καί 
άπεστρατεύθη. “Ελαβε μέρος εις δλους τούς 
άπελευθερωτικούς άγώνας οΟς διεξήγαγεν ή 
χώρα καί έπαρασημοφορήθη διά τε τό θάρρος 
του καί τήν μεγάλην του σύνεσιν τήν όποιαν 
έπέδειξε. Παρ’ δλου του στρατιωτικού κό
σμου χαίρει μεγίστης ύπολήψεως καί άγάπης.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΠΟΣ. ΚΟΥΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τής Θεσσαλίας τό 
έτοο 1891. Έσπούδασεν εις τό Έθνκκόν Με- 
τσόοιον Πολυτεχνεϊον. Ύπηρέτησεν εις τό Βα
σιλικόν Ναυτικόν ώς έθελοντής κατά τούς 
Βαλκανικούς Πολέμους 1912 - 1913. Ώς ύπό- 
τροφος τού Άβερωφείου κληροδοτήματος συν- 
επλήρωσε τάς σπουδάς του είς τήν Άνωτάτην 
Σχολήν Ζυρίχης. Τό έτος 1922 οιωρίσθη κα
θηγητής του έν Άθήναις Έθν. Μετσοβίου Πο
λυτεχνείου είς τήν Άνωτ. Σχολήν Μηχανο- 
’Ηλεκτρολόγων. Τώ 1923 προσελήφθη Διευθ. 
του Καλυκοποιείου καί Πυριτιδοποιείου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ
Έκ Τρικκάλων, άπόγονος τής Ιστορικής οι
κογένειας του Βλαχάβα. ’Ηκολούθησε τό 
στρατιωτικόν στάδιον καί έξήλθεν άνθυπολο
χαγός τού Πυροβολικού έκ τής Σ χολής Εύελ- 
πίδων. “Ελαβε μέρος είς όλους τούς άπελευ- 
θερωτικούς πολέμους άπό τού 1897 καί διε- 
κρίθη διά τό θάρρος του καί τήν διορατικό
τητα. “Ετυχε πλείστων παρασήμων λόγω των 
εξαιρετικών του ύπηρεσιών άς προσέφερε 
πρός τήν πατρίδα του καί διήλθεν δλους τούς 
βαθμούς τής στρατιωτ. ιεραρχίας άποστρα- 
τευθείς μέ τόν βοτθμόν τού Υποστρατήγου.

ΧΑΡΑ Λ. Ν. ΤΖΩΡΤΖΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1893. Έσπού- 
δασε Νομικά έν Άθήναις. Τώ 1920 μετέβη 
είς Γερμανίαν, ένθα παρέμεινεν επί πενταε
τίαν σπουδάσας έν Άϊδελβέργη καί Μονάχφ 
καί έπεδόθη είδικώτερον είς τήν μελέτην του 
ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Τώ 1927 έξε- 
λέγη ύφηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τώ δέ 1932 Τακτικός Καθηγητής τού Ποινι
κού Δικαίου τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης. Ανέπτυξε διά πληθύος μονογραφιών τό 
μεγαλύτερον μέρος τού Ποινικού Δικαίου. 
Άπέθανε τώ 1938 νεώτατος έν Θεσσαλονίκη.

σμόν. Τώ 1912 ώς λοχαγός άπεστάλη 
δπως διοργανώση τόν στρατόν τής 
Κρητικής Πολιτείας, όπότε καί έξε- 
στρατευσεν έκ τών πρώτων διά τόν πό
λεμον 1912 - 13. Τώ 1920, λόγω τών 
έξάιρετικών του ύπηρεσιών άς προσέ- 
φερεν έν Μακεδονίςχ έξελέγη βου
λευτής καί πληρεξούσιος τού Νομού 
Θεσσαλονίκης. “Ηδη διατελεΐ ύπο- 
στράτηγος έν πολεμική διαθεσιμότητι.
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ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΜΕΡΗΣ
Έ σπούδασε τήν τέχνην του φω
τογράφου και ζωγράφου έν ’Α
μερική , ένθα πρό Ατών είχε με
ταναστεύσει. ’Επιδίδεται είς 
συλλογήν δλων των άγνωστων 
φυσικών καλλονών του Πηλίου, 
τάς όποιας ιμέ μοναδικήν μαε
στρίαν ζωντανεύει είς τόν φα
κόν του. Οδτος περιήλθε τρις 
τήν Θεσσαλίαν καί έφωτογρά- 
φησεν δλας τάς φυσικάς καλ- 
λονάς^καί άρχαΐα ονημεΐα πού 
κοσμουν τόν παρόντα τόμον.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Έκ τών καλλίστων ζωγρά
φων, πτυχιουχος του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου ’Αθη
νών και έκ τών διευθυντών 
τής διαφημιστικής 'Εταιρείας 
«"Αλμοο>. Καλλιτεχνικός συν
εργάτης τών «θεσσαλικών 
Χρονικών». Είς τούτον κυ
ρίως όφείλεται ή έκτέλε- 
σις τών έν τώ παρόντι τό- 
μω έγχρώμων εικόνων, ώς 
καί ή καλλιτεχνική έπί&λεψις 
του πανηγυρικού Λευκώματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟπΟΥΛΟΣ
Έξ ’Ηπείρου καταγόμενος έγκατεστάθη είς 
Αλμυρόν καί είτα είς Βόλον, ένθα διωρίσθη 
έπιμελητής τοΰ ’Αρχαιολογικού Άθανασα- 
κείου Μουσείου Βόλου. Είργάσθη διά τήν 
περισυλλογήν καί μελέτην τών άρχαιολογι- 
κών κειμηλίων τής Θεσσαλίας, έδημοσίευσε 
πλείστας διατριδάς καί μελέτας είς έπιστη- 
μονικά καί άρχαιολογικά περιοδικά καί 
συνειργάσθη άπό του πρώτου τόμου τών 
«θεσσαλικών Χρονικών». Είς τούτον όφείλον- 
ται πλεΐσται άρχαιολογικαί άνακαλύψεις, αί 
όποΐαι έπέσυραν τήν προσοχήν τών άρμοδίων 
του Υπουργείου Παιδείας διά τάς εύρυτέ- 
ρας άρχαιολογικάς έρεύνας έν Θεσσαλίςκ.

ΚΙΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
’Εκ τών διαπρεπεστέρων δημοσιογράφων. 
Σπουδάσας τήν Νομικήν είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον, έπεδόθη είς έκδοτικάς έπι- 
χειρήσεις καί ίδρυσε προ 12ετίας τόν μέγαν 
’Εκδοτικόν Οίκον «Πυρσός» A. Ε., ό όποιος 
άνέλαβε τήν έκδοσιν τής Μεγάλης ’Εγκυκλο
παίδειας, έργου άπό πάσης άπόψεως πολυτί
μου καί μοναδικού διά τά γράμματα τά έλ- 
ληνικά. Ώς Διευθυντής τής Εταιρείας ταύ- 
της άνέδειξεν αύτήν καί κατέστησε πρότυ
πον έκδοτικής έπιχειρήσεως, μοναδικής έν τή 
’Ανατολή. Ένδιεφέρθη διά τήν έκδοσιν το<3 
παρόντος τόμου καί παρέσχε κάθε εύκολίαν 
είς τήν ’Εταιρείαν πρός άποπεράτωσίν του.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
Έξ ’Αθηνών. Μετά τάς έγκυ- 
κλίους του σπουδάς είργάσθη 
έπί πολλά έτη ώς διευθυντής 
τοΟ λογιστηρίου της έφη,ιιερίδ. 
«Progres». ΕΙτα άκολουθήσας 
τόν διαφημιστικόν κλάδον ίδρυ
σε μετά του καλλιτέχνου ζω
γράφου Εύαγγ. Σπυρίδωνος 
τήν διαφημιστικήν Εταιρείαν 
«’Άλμα». Ένδιεφέρθη διά τήν 
έκδοσιν του Πανηγυρικού Λευ
κώματος καί ένίσ^υσε ποικιλο
τρόπ. τό έργον της Εταιρείας

ΠΑΝΟΣ Δ. ΠΕΠΕΝΗΣ
Έγεννηθη ε'ΐς τό χωρίον Κού- 
μανι τοΰ Πύργου τής ’Ηλείας 
τώ 1900. Διετέλεσε ιδιαίτερος 
γραμματεύς του Ύπουργου Ε
πισιτισμού άπό τοΰ 1918 - 20. 
Διευθύνει τό Έργοστάσιον τής 
’Ανωνύμου Εταιρείας Εκδό
σεων καί Γραφικών Τεχνών 
«Πυρσός» άπό του 1930 έπιτυ- 
χώς. Χάρις είς τό μεγάλοντου 
ένδιαοέρον κατωρθώθη νά συν- 
τελεσθή άπροσκόπτως ή έκδο- 
σις του παρόντος Λευκώματος.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
Έ·κ Ζαγοράς του Πηλίου. Κα
θηγητήν Φαρμακολογίας έν 
τω Έθν. Πανεπιστημίω .και Ια
τρός. Διετέλεσεν άντιπρόεδρος 
τήςΈθνοσυνελεύσεως τού 1863 
καί ιΠρυτανις του Πανεπιστη
μίου κατά τό 1 877. Συνέγραψε 
τά «Φιλολογικά Πάρεργα», 
« Σ τοιχεΐα Β ιολογίας», «Φαρ· 
μακολογ ίαν» κ.ά. Είργάσθη διά 
τήν έπιτυχίαν τής θεσσαλικής 
’Επαναστάσεως του 1878 καί 
προσέψερε πλείστας υπηρεσίας.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δ. ΣΕΪΖΑΝΗΣ
Έκ Σμύρνης, έκ των διαπρε
πέστερων δημοσιογράφων τής 
έποχής έκείνης. Ενθουσιώδης 
πατριώτης, άμα τη έκρήξει 
τής θεσσαλικής ’Επαναστά
σεως του 1878 προσήλθε και 
έπολέμησεν είς πλείστας μά- 
χας. Μετά τήν λήξιν τής έπα
ναστάσεως συνέγραψε τό περι- 
σπούδαστον έργον «*Η πολιτική 
τής Ελλάδος καί ή Έπανά- 
στασις του 1 878.’Απέθανεν έν 
Άθήναις πρό τριετίας περίπου.

ΑΓΩΝΊΣΤΑΙ 1878

ΝΙΚΟΛΑΟΣ επίσκοπος κίτρους

Έκ Στενημάχου. Έσπούδασεν είς τήν Ριζά- 
ρειον Σχολήν. Τω 1874 προσελήφθη ώς άρχι- 
διάκονος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 
’Ιωακείμ, έκεΐθεν δέ προήχθη είς έπίσκοπον 
Κίτρους. Κατά τήν έπανάστασιν τοΟ 1878 
έπί κεφαλής των έπαναστατικών σωμάτων 
έ κήρυξε τήν έπανάστασιν έν Μακεδονία καί 
ύψωσε τήν σημαίαν ιέν Κολυνδρώ, έκφωνήσας 
πατριωτικώτατον λόγον. Έλαβε μέρος είς 
πλείστας μάχας καί μετά τήν αποτυχίαν τής 
’.Επαναστάσεως έν Μακεδονία κατήλθεν είς 
Ραψάνην ένωθείς μετά των άλλων άρχηγών. 
Μετά τό πέρας τής έπαναστάσεως έγ κατα
σταθείς είςΠειραιά άπέθανεν έκ φυματιώσεως.

ΣΤΤΥΡΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Έγεννήθη είς τήν Έρμιόνην τω 1856.Έσπού
δασεν είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών ’Ιατρι
κήν καί άμέσως διωρίσθη διευθυντής τού Δη
μοτικού Νοσοκομείου. Τήν θέσιν αυτήν διετή- 
ρησεν άπό τού 1881 μέχρι τού 1899, δτε έξε- 
λέγη Δήμαοχος ’Αθηναίων, άφού προηγουμέ
νως δίς είχεν έκλεγή δημ. σύμβουλος. Δήμαρ
χος έξελέγη έπίσης κατά τάς έκλογάς τού 
1903, τού 1907 καί τού 1929. Αί ύπηρεσίαι 
του διά τήν πόλιν τών ’Αθηνών υπήρξαν μεγά- 
λαι. Έπίσης μετέσχε τών εθνικών άγώνων. 
Ώς έθελοντής του άγώνος τής Θεσσαλίας 
(1878) έτραυματίσθη. Είχε τιμηθή διά πλεί- 
στων παρασήμων. Άπέθανε τό.έτος 1939.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Ενθουσιώδης φοιτητής προσ- 
ελθών ώς έθελοντής εις τήν 
θεσσαλικήν έπανάστασιν του 
1878. Έλαβε μέρος είς πλεί- 
στο«3 μάχας καί ό ήρωϊσμός 
του καί τό μεγάλο του θάρ
ρος τόν κατέστησαν θρυλικόν. 
Όρμητικώτατος καί όμιλητι- 
κώτατος κατώρθωνε νά ένθου- 
σιάζη τούςσυμπολεμιστάς του, 
τους όποιους ώδήγει μετ’ άπα- 
ροαμίλλου γενναιότητος πρός 
τήν νίκην καί τήν δόξαν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΣΤΕΒΑΣ
Έκ τών όπλαρχηγών τής θεσ
σαλικής Έπαναστάσεως τώ 
1878. Οδτος έπί κεφοολής σώ
ματος άνταρτών έλαβε μέρος 
εΐίς -πλείστας ιμάχας έν Θεσ
σαλία καί έπέδειξε άπαράμιλ- 
λον ήρωϊσμόν καί ψυχραιμίαν 
ού τήν τυχοΰσαν. 'Η μεγάλη 
του όρμητικότης καί ό μεγά
λος του ένθουσιασμός ένεψύ- 
χωνε τούς έπαναστάτας καί 
έδιδε θάρρος διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Θεσσαλίας.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Έκ Ζακύνθου. "Αμα τη έκρήξει της θεσσαλικής Έπαναστάσεως τώ 
1878, διαιμένων είς ’Αλεξάνδρειαν, έσπευσεν έκ των πρώτων νά έπι- 
στρέψη είς ‘Ελλάδα καί καπετάγη εις τό ’Ιππικόν. Έλιποτάκτησε μετά 
του Γ. ΓουσΙου καί άλλων νέων έξ Αλεξάνδρειάς -καί άπήλθεν είς Θεσ
σαλίαν καί έλαβε μέρος είς πλείστας μάχας. Κατά τήν μάχην τής Μα- 
κρυνίτσας έμεινε μόνος προοοσπίζων τό πάτριον έδαφος, ένθα έφονεύθη.

Ε Π I

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ
Έχ Πορταριας του Πηλίου. ’Αδελφός του 
άειμνήστου ιστοριοδίφου τής Θεσσαλίας 
Δημητρίου Τσοποτοΰ. Έσπούδασε νομικά 
καί μετέβη είς Γερμανίαν πρός τελειο- 
ποίησιν των σπουδών του. Καπά τήν έχ- 
κρηξιν τής έπαναστάσεως του 1878 έγκα- 
τέλειψε τάς σπουδάς του καί προσήλθεν 
είς τήν άγωνιζαμένην πατρίδα του. Λόγω 
των πολλών χακουχιών άς ύπέστη προσε- 
δλήθη καί άπέθανεν άπό άνίατον νόσον.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ
Έγεννήθη είς ’Αθήνας. Κατά τον πόλε
μον τοΰ 1897 έπεστρατεύθη καί έλαβε μέ
ρος είς πλείστας μάχας έν θεσσαλίφ κατά 
τόν άτυχή διά τήν Θεσσαλίαν πόλεμον. 
Ήγωνϋσθη ήρωϊκώτατα καί έλαβε τρία 
τραύματα, έκ τών όποιων καί ύπέκυψε. 
Έγχατέλειψε τέσσαρα τέκνα, τά όποια 
άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν της ή Βα
σίλισσα "Ολγα, ό δέ Δήμος ’Αθηναίων 
τιμής ένεκεν παρεχώρησε τάφον δωρεάν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΛΑΤΤΑΝΙΔΑΣ
Έκ Φαρσάλων τής Λαρίσης. Κατά τήν 
έπιστράτευσιν τοΰ 1912 χατετάχθη είς τό 
9ον τάγμα Εύζώνων ύπό τόν άείμνηστον 
Βελισααρίου. "Ελαβε μέρος είς δλας 
σχεδόν τάς μάχας του Βαλκανο - Τουρ
κικού πολέμου. Καπά τόν Έλληνο - Βουλ
γαρικόν πόλεμον τοΰ 1913 έπαλέμησε 
γενναίος είς τόν Λαχαναν - Κ ιλκίς - Δοϊ- 
ράνην χαί έπεσεν ήρωϊχώς είς τήν γι
γαντομαχίαν τών στενών τής Κρέσνας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Έκ τής Κοινότητος ‘Αγίου Γεωργίου τής 
Καρδίτσης. Προσήλθεν είς τάς τάξεις του 
στρατού ώς κληρωτός τό έτος 1918 καί 
ύπηρέτησεν εις τό 1)42 Εύζώνων προβι- 
βασθείς εις δεκανέα. "Ελαβε μέρος είς 
δλας τάς έπιχειρήσεις τής Μ. ’Ασίας καί 
έπολέμησε γενναίος είς πλείστας μάχας 
κατά την προέλασιν του στρατού. Κατά 
τήν καταστροφήν τού 1922 έφονεύθη προα- 
σπίζων τήν οπισθοχώρησιν τού στρατού.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
Λοχίας του Ελληνικού στρατού κατά τό έτος 1878, όπότε έξερράγη 
ή θεσσαλική Έττανάστασις. Οδτος μετά του Δημητρίου Τερτίπη, 
παρακούσας τάς διαταγάς της Ελληνικής Κυδερνήσεως, έλιποτά- 
κτησεν έκ Λαμίας και συμμετεσχεν εις τήν έπανάστασιν τής Θεσσα
λίας. Ήγωνίσθη ήρωίκώτατα κατά τήν μάχην τής Μοταράγκας 
καί έπεσεν ένδόξως άγωνιζόμενος διά τήν έλευθερίαν τής Θεσσαλίας.

Τ ΑίΣ „

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΟΥΛΗΣ
Έκ Σαρτζιλάρ τής Επαρχίας Λαρίσης. 
εγκατασταθείς νέος εις Τύρναδον τής 
Θεσσαλίας ένθα καί ένυμφεύθη. Ήκο- 
λούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον καί 
έλαδε μέρος εις δλας τάς πολ&μικάς έπι- 
χειρήσεις τής Μικράς ‘Ασίας, όπου άγω- 
νιζόμενος διά τά ’Εθνικά ιδεώδη καί 
επί κεφαλής των άνδρων τοΰ λόχου 
του έφονεύθη ήρωίκώτατα, έκτελών καί 
οδτος τό πρός τήν πατρίδα καθήκον.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ
Έκ Ραψάνης του Όλυμπου τής έπαρχίας 
Τυρνάδου. Έλαδε μέρος εις δλους τούς 
άπελευθερωτικούς άγώνας των έτών 1912- 
1922 έν Μακεδονία καί Μικρά Άσίςι, ώς 
έφεδρος άνθυπασπιστής. Κατά τήν μεγά- 
λην μάχην Μπενάζ τής Μικράς ’Ασίας τό 
έτος 1922 έπί κεφαλής των άνδρων του 
ήγωνίσθη ήρωίκώτατα διά τήν τιμήν των 
έλληνικών Οπλων καί έφονεύθη μα^όμε- 
νος ώς άληθής ήρως υπέρ τής πατριδος.

ΖΗΣΗΣ Κ. ΤΤΑΣΙΑΚΑΣ
Έκ Ραψάνης τού Όλυμπου τής Έπαρ
χίας Τυρνάδου. "Αμα τή κηρύξει τοΰ άπε- 
λευθερωτικοϋ πολέμου των έτών 1912-13 
προσήλθεν έκ των πρώτων εις τήν φωνόν 
τής πατριδος του καί έλαδε μέρος εις 
πλείστας μάχας ώς λοχίας των εύζώνων 
ύπό τήν άρχηγίαν τού άειμνήστου Συν
ταγματάρχου Βελισσαρίου. Τόν ’Ιούλιον 
του 1913 άγωνιζόμενος ήρωίκώτατα έφο
νεύθη εις τήν μάχην τής Τζουμαγιάς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
Έκ τής Κοινότητος 'Αγίου Γεωργίου τής 
Έπαρχίας Καρδίτσης. Κληρωτός του 
1918 προσήλθεν εις τάς τάξεις του στρα
τού καί ύπηρέτησεν εις τό 1/38 Σύντα
γμα Εύζώνων. 'Έλαβε μέρος εις τάς πο
λεμικός έπιχειρήσεις τής Μικράς ’Ασίας 
καί έπολέμησεν εις διαφόρους μάχας. 
Κατά τήν μάχην του Καραμπουγιου Μτάγ 
άγωνιζόμενος εις τήν πρώτην γραμμήν 
του πυρός έφονεύθη τήν 1 ’Ιουλίου 1922.
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ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΤΤΗΣ
Έκ των 'καλυτέρων ποιητών τής Ελλάδος, γεννηθείς τφ 1881 έν Άθή- 
ναις. Άπό ένός έτους έγκατεστάθη εις Λάρισαν, εις τό σπίτι μιας Τουρ
κάλας θείας του, ή όποια είχε νυμφευθη τόν Μπέην τής Λαρίσηις. ’Ανή
κει είς οικογένειαν πού προσέφερε θυσίας είς τόν άγώνα. *0 πάππος 
τιου Γεωργάκης έπίσης ήτο έκ των υπερασπιστών τοΰ Μεσολογγίου. 
Έπεδόθη εις τήν φιλολογίαν καί τήν ποίησιν καί διαπρέπει σήμερον 
ώς ποιητής. Έξέδωκε συλλογάς ποιημάτων καί έδημοσίευσε πλεΐστα 
ποιήματα εις διάφορα περιοδικά καί έφη μερίδας. Τά ποιήματά του τά 
διακρίνει μεγάλη φαντασία καί λεπτή τεχνοτροπία. Κατωτέρω δημο- 
σιεόομεν έν έκ των ποιημάτων του άφιερωμένον είς τήν Θεσσαλίαν.

ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΓΓΗ : ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΠΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
XVI

Συχνά σας συλλογίζομαι θεσσαλικά τοπία,
ντυμένα μέ τό χρώμα σας τό μαλακό κι αιθέριο,
μέ τά έπικά σας πρωινά, τά βράδια σας τά θεία,
κάτου άπ’ τό γέρον "Ολυμπο, πού κλείνω έντός μου ακέριο!

ΠΑΝΟΥ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ : ΑΠΟ ΤΟ "ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΞΕΦΩΤΟ"

II

Δέ\ί ντρέπομαι, σύντροφοι μου χωριάτες, πού γυρίζω 
μ’ έσας κ’ έγώ χωριάτης,

κι άπό τό θέρο τ’ άγανό δεμάτι ξεχωρίζω 
χρυσής ζωής σταράτης.

Δέν ντρέπομαι, ούτε νά τό πώ σ’ όποιον μέ ξέρει εμένα 
καί ξέρει τή γενιά μου,

πώς ή καλή μητέρα μου σ’ ένα χωριό μ’ έγέννα, 
σέ μιά φλοκάτα χάμου.

Γι’αυτό άπό τότε σάν περάση ό Μάρτης καί μεστώση 
τό στάρι άπό τόν ήλιο

μ’ έσας χωριάτης πάω κ’ έγώ στή χρυσαφένια στρώση, 
στοΰ κάμπου τό βασίλειο.

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Βροντούνε άπόψε τάρματα, βροντούνε τά τσαπράζια, 
κι άχολογάν οί ρεματιές άπ’ τόν τρανό χορό, 
τ’ άρματολίκια λάμπουνε — ζαφείρια καί τοπάζια, 

όπως στον άλησμόνητο καιρό.

Κι ό Γέρος πού δέν πλάγιασε στή ρίζα τοΰ πλατάνου 
πρώτος λιγάει τή μέση του στον Καλαματιανό, 
κ’ ένώ σουράει παράμερα ή φλογέρα τοΰ τσοπάνου, 

τό φεγγαράκι βγαίνει άπ’ τό βουνό.

Κι ήθελα νά ξανάβλεπα τά πλούσια σας λιβάδια 
καί νάμπαινεν ή πράσινη χαρά τους μέσα μου όλη, 
τήν ώρα πού τά παρδαλά βόσκουν έκεΐ γελάδια 
καί πιό παρέκει τραγουδούν σέ δρύας σκιά οί βουκόλοι.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
II

ΤΩ λυγαριά! τήν εϋρρωστη στοχάζομαι όμορφιά σου, 
ποΰ τις χλωρές τοΰ Πηνειοΰ στολίζει τις όχθ ιές...
"Εναν καιρό πώς μ’ εΰφραινες μέ τά φυλλώματά σου 
καί μέ τις άγριομύριστες μαγεύτρες σου ευωδιές 1

Καί μακαρίζω τό βοσκό τό θεσσαλό, ποΰ πλάι 
σέ σένα πάλι καθιστάς, μέ τόν τερπνό του αύλό, 
σάν τόν παλιό Ένδυμίωνα άρχίζει καί σκορπάει 
ένα σκοπό δίχως άρχή καί δίχως τελειωμό.

Κι οί ήχοι τοΰ αύλοΰ του, όταν σμιχτοΰν μέ τά γλυκά σου 
σέρνονται άπό τό Ζέφυρο σέ μυστικές σπηλιές, [μΰρα, 
κι ώρες πολλές άντιλαλοΰν τών Ναϊάδων γύρα, 
τά γέλοια τά κρυστάλλινα κι οί δροσερές λαλιές.

ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υιός τοΰ άειμνήστου Δ. Ταγκοπούλου, ίδρυτοϋ τοΟ «Νουμά». έγεννή.θη 
τφ 1895 εις Σοφάδες τής Θεσσαλίας. Έξεπαιδεύθη έν Άθήναις καί 
£λα&ε πτυχίον τής Εμπορικής Ακαδημίας καί έξέμαθε τήν άγγλικήν 
γλώσσαν καί φιλολογίαν. Τραπείς ένωρίς είς τά γράμματα, όπου, άπό 
τοΰ «Νουμά», είχεν άπό τοΰ 1912 έμφανισθή, ίδρυσε καί διηύθυνε τό 
φιλολογικόν περιοδικόν «Πυρσός» (1917 - 1919), όλίγον μετά τήν έπα- 
νόκδοσιν τοϋ «Νουμά» (1919) έγένετο τακτικός αύτοϋ συντάκτης, τέλος 
δέ, άποσυρθέντος του πατρός του, άνέλαδε καί τήν διεύθυνσιν αύτοϋ 
(‘Οκτώβριος 1929 — Δεκέμβριος 1930), ήν καί διετήρησε μέχρις όλί- 
γου χρόνου πρό τοΟ θανάτου του·, έπισυμβάντος έν Άμαρουσίω τω 1931.
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π Ο I Η Τ Ω Ν
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗ : ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

I

Ειρηνικά καί ζηλεμένα 
περνούσανε ’ςτό φτωχικό τους, 

κι’ είχαν στολίδι τά παιδιά τους, 
χαρά κι’ απαντοχή τό βιό τους.

Μιά μέρα, γιά σκοπούς πού ξέρουν 
μονάχα δσοι κυβερνούνε, 
τό σπίτι τους τό βρήκε αντάρα, 
τόν κύρη του στρατολογούνε.

IV

Στά ολόμαυρα ντυμέν’ή χήρα 
τού δοξασμένου στρατιώτη, 
άναλογιέται περασμένα, 
θρηνεί τήν άμοιρή της νειότη.

ΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ (ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ)

Καίτοι έσπούδοοσε τήν Νομικήν, δεν ήθέλησε νά έξασκήση τό δικηγο
ρικόν έπάγγελμα, άλλ’ έμφορούμενος άπό υψηλά Ιδανικά άφωσιώθη είς 
τήν θεραπείαν των Μουσών καί τήν Ειλικρινή έξυπηρέτησιν τής κοινω
νίας. ”Ηδΐ] άπό τής μαθητικής ήλικίας συμμεριζάμενος τούς εύγενεΐς 
άγώνας των δημοτικιστών συνειργάσθη είς τόν «Νουμάν» καί τό έν 
’Αλεξάνδρειά έκδιδόμενον λογοτεχνικόν περιοδικόν «Σεράπιον», είτα δε 
καταρτίσας ιδίαν όμάδα έκ φανατικών , θιασωτών καί δεξιών χει
ριστών τής άθανάτου δημοτικής μας γλώσσης έπεδόθη είς τήν ποίη- 
σιν καί τό διήγημα καί κατώρθωσε νά δώση άριστα δείγματα τής 
λογοτεχνικής του ιδιοφυίας, μέ τό ψευδώνυμον Τάκης Σαρακινός.

Κοντά της κλαΐνε πεινασμένα, 
βλαστάρια δυό, σάν αγγελούδια' 
’ςτή γη σά ζοΰσεν ό μπαμπάς τους, 
τού κόσμου είχαν τά καλούδια.

ΤΑΚΗ ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ : ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

ΚΩΝΣΤ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ)

Έκ Ζαγοράς του Πηλίου, έγκατασταθείς είς Αίγυπτον. Τώ 1908 έγέ- 
νετο μέλος του έν ’Αλεξάνδρειά φιλολογικού συλλόγου «Νέα Ζωή», άνα- 
λαδών τήν σύνταξιν του όμωνύμου περιοδικού. ΕΙτα παρητήθη τής συν
τάξεως καί μαζί μέ πέντε - έξ όμοϊδεάτας έξέδωκε τό «Σεράπιον» 
(’Ιανουάριος 1909 —Φεβρουάριος 1910), περιοδικόν πού έσημείωσεν 
έποχήν διά τά Νεοαλεξανδριανά Γράμματα. ’Έργα του πεζά καί έμ
μετρα, άλλοτε μέ τό κύριον όνομά του καί άλλοτε ύπό διάφορα ψευ
δώνυμα, ών τό έπικρατέστερον «Πέτρος Μάγνης», έχουν δημοσιευθή 
καπά καιρούς είς διάφορα περιοδικά καί έφημερίδας του έσω καί έξω 
Ελληνισμού, καθώς έπίσης είς «'Ημερολόγια» καί εις «‘Ανθολογίας».

Τ’ δνομά σου μοΰ τό πήρε τ’άγεράκι 
καί στή θάλασσα τό πήγε τήν πλατειά, 
άναστέναγμα γλυκό μές στο βραδάκι 
σάν μιά σπίθα απ’ τής καρδιάς μου τή φωτιά,

Μές στό κύμα πού τρελλό τό δέχτη ανθούνε 
σά γιρλάντες οί κρινόλευκοι του άφροί, 
φλοίσβοι ανάλαφροι γλυκά τό κελαϊδοΰνε 
λες καί μιά ’Άνοιξη πώς ήρθε νά τούς βρή.

Κι’ άνεβαίνουν οί νεράιδες νά τό ίδοΰνε 
καί τριγύρω του νά στήσουνε χορό, 
στ’ όνομα σου μέ λαχτάρα νά χαροΰνε 
τής καρδιάς μου τό μεγάλο θησαυρό.

Κι’άπ’τή ράχη τού βουνού καθώς τό νοιώθει 
τό φεγγάρι μέ μιά βιάση προχωρεί, 
αναμμένοι είναι στήν όψη του όλοι οί πόθοι 
καί τή ζήλεια του νά κρύψη δέν μπορεί.

Τ’όνομα σου μοΰ τό πήρε τ’άγεράκι 
καί στή θάλασσα τό πήγε μέ χαρά...
Καί δέν ξέρω ... τάχα αυτό ή τό φεγγαράκι 
ασημένια τάχει κάνη τά νερά;
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ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΜΑΡΚΙΝΑ : ΤΕΤΟΙΑ Η ΖΩΗ

ΝΙΚΟΣ ΤΤΑΤΤΤΤΑΣ
Έγεννήθη τώ 1906 είς τά Τρίκκαλα. Έσπούδασε νομικά είς ’Αθήνας. 
Δ^κηγορεΐ είς τά Τρίκκαλα άπό δεκαετίας, δττου διακιρίνεται ώς είς έκ 
των πρώτων θεσσαλών δικηγόρων. Άπό νεαρός ήσχολήθη μέ τήν λογο
τεχνίαν και τήν ποίησιν. "Ιδρυσε συλλόγους, «"Ομιλον Φιλοτέχνων», τόν 
«Μορφωτικόν» κλπ. μέ άλλους συμπολίτας του. Είς τά 1931 έξέδωκε μέ 
τόν μακαρίτην Νΐκον Μπούραν τό λογοτεχνικόν περιοδικόν «Επαρχία», 
τό Ιδιον δέ έτος έξέδωκε καί τήν ποιητικήν του συλλογήν «Μάταια Λό
για». *Έκτοτε δημοσιεύει είς περιοδικά καί έφημερίδας ’Αθηνών καί 
’Επαρχιών ποιήματα μεγάλης πρωτοτυπίας καί ευαισθησίας, άπό τριετίας 
δέ είναι συνεργάτης είς τήν φιλολογικήν σελίδα τής «Καθημερινής».

Μέ τήν κακία ή αρετή, τό γέλιο μέ τό δάκρυ
— κύκλος μέ δίχως άκρη — 

στημόνια, υφάδια άξόμπλιαστα, σ’εν’αργαλειό ύφασμένα, 
κλωνιά σμιχτά κι’ άχώριστα διπλοζευγαρωμένα — 
τέτοια ή ζωή, καί μέ φωτιά καί μέ νερό πλασμένη, 
γλυκειά, πικρή, καί στό καλό καί στό κακό ταμένη.
"Αν πόνεσες θέ νά χάρης κι’ αν γέλασες θά κλάψης,

ψηλά κι’ άν πας θά ζαλιστής, κι’ άν κάτω, θά σκοντάψης. 
Κεντρί καί μέλι άνταμωτά στή μέλισσα ταιριάζουν, 
καί μέσ’ στό χάος τό σκοτεινό τ’αστέρια λημεριάζουν. 
Άπ’ τήν κοπριά τριανταφυλλιά κι’ άπό τό ρόδο αγκάθι, 
κι’άπό τή γνώση θάνατος καί γνώση άπ’τά πάθη.
’Απ’ τό φαρμάκι γιατρικό κι’ άρρώστεια άπό τό μέλι 
κι’ οποίος δέ νοιώση τή σκλαβιά τή λευτεριά δέ θέλει.
Καί στον ξερόβραχο πηγή καί βρίζα στό σιτάρι, 
στόν άγιο κι’ έ'να κρίμα του’ στόν κλέφτη καί μιά χάρι, 
στήν άσχημιά καί μιά ώμορφιά' σοφία στό χηνάρι 
καί στό παγώνι τώμορφο κακόπλαστο ποδάρι.
Λιγοψυχιά στό γίγαντα' παλληκαριά στό γέρο, 
κι’ άν ξέρης σύ σοφό τρελλό, τρελλό σοφό έγώ ξέρω.
Κι’άν εινε ό νοΟς πού κυβερνά, μά κ’ή καρδιά προστάζει' 
κι’ ό θύτης μέ τό θΰμα του τό δίκιο του μοιράζει.
Γιά νά μετρήσης τό γκρεμό ψηλά ν’άνέβης πρέπει' 
κι’ οποίος δέν είδε κόλασι παράδεισο δέ βλέπει.

ΝΙΚΟΥ Δ. ΠΑΤΤΓΤΑ : Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

Τί ώραΐα, τί δραματικά πού πέθανεν ή κόρη 
στή γειτονιά μου έχτές.
Τήν πήραν τής ζωής μας οί αηδίες κι’ οί κόροι 
καί τήν έστείλανε μέ τούς ποιητές ....

Τί ώραΐα πού πέθανεν ή κόρη 
κι’ άπό τήν τελευταία της αναπνοή, 
εόώδιασαν των δωματίων μας οί χώροι, 
κι’ή κολασμένη μας ζωή.

ΤΗρθε ή μεγάλη αδελφή νά τή στολίση 
στοϋ άσπρου φέρετρου τήν πικρία, 
σά μιά μεγάλη έξαίσια κυρία, 
πού δέν έπρόλαβε έραστής νά τή φιλήση.

Κι’ήρθαν πρός τό βράδυ οί μικρές φιλενάδες, 
βήματα άπό παράπονα γλυκά, 
μέ άσπρες κορδέλες καί φκιόγκους στις λαμπάδες, 
όνειρα στολισμένα καί λευκά.

Πέθανε ευαίσθητα, όπως καί τά νοερά μας 
παράπονα, προτού τό φώς νά ίδή, 
καί τήν κατευοδώσανε τά άνάπηρα όνειρά μας 
καί τών δεκαέξι μας Μαιών τό νεκρό παιδί...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (κλαυδιος μαρκινας)

’Εγεννήθη είς τά Τρίκκαλα τής Θεσσαλίας τώ 1890. Έσπούδασε νομικά 
καί διετέλεσε τμηματάρχης τών 'Υπουργείων Γεωργίας καί Οίκονομικών, 
άποχωρήσας έσχάτως, διά λόγους υγείας. Έξέδωκε τέσσαρας ποιητι- 
κάς συλλογάς ύπό τούς τίτλους: «?»—1917, «Ραγισμένα Σήμαντρα» 
—1920, «Τά Κρίνα τής Σιωπής»—1928 καί «Καταφύγια»—1933. Περί 
τά τέλη τοΰ 1938 έξέδωκε πεζογράφημα ύπό τόν τίτλον «Φυγή», ψυχο
γραφικού καί φιλοσοφικού περιεχομένου. Έχρονογράφησε κατά και
ρούς είς διαφόρους έφητιερίδας καί ιδιαιτέρως είς τόν «Ταχυδρόμον» 
τού Βόλου. Πλείστα ποιήματά του, λυρικά καί σατυρικά, έδηαοσιεύθη- 
oocv είς έφημερίδας καί περιοδικά τής Ελλάδος καί τής Αίγυπτου.
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ΚΩΣΤΑ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΥ) : ΑΠΟ “ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ"

Των κοπαδιών ειρηνικά περάσματα κι’ό στάλος, 
βαθύσκιο τοΰ μεσημεριού στοΰ λόγγου τή χωσιά. 
Τρεμίζουν στήν ήλιοβολή τά φόντα, μήτε σάλος 
κι’ αχός κανείς στήν ερημιά, πουλ'ι στή φυλλωσιά.

Άεροζύγιασμα πουλιών καί συννεφιών ταξίδια, 
δαντέλλα ομίχλη τό πρωί καί συντεφένιοι άχνοί, 
βαθύ γαλάζιο τ’ ουρανού, τοΰ Ζέφυρου παιγνίδια, 
γλυκό τραγούδι τών νερών, των Καλυβιών καπνοί.

Καμένο δάσος θλιβερό λιβάδι φαντασμάτων, 
τά σκέλεθρα μαυρολογοΰν, διαβάτης δεν περνά. 
Μονάχα άχλόϊστη τής γης διαβαίνει τών μνημάτων 
τού Μαλακάση ό στίχος πιά καί τό χαμό θρηνά.

Τ’ αγέρι μοσκομυριστό σά μπάλσαμο άνασταίνει, 
τό τσάγς ή ρίγανη εύωδάν — ρετσίνα τοΰ ελατιού.
Τού ντρίμεροσ χαμογελά τ’άνθάκι κι’ άπαλαίνει 
τών βράχων τή σκληρή θωριά, τον τρόμο τού ματιού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΟΥΡΑΣ
Έκ Βόλου. Διαμένει ήδη εις ’Αθήνας. Είναι γνωστός ώς ποιητής άπό 
εικοσαετίας, έκδώσας Ικανόν άριθμόν ποιητικών συλλογών. Κύριον καί 
βαθύ χαρακτηριστικόν του — διακρΐνον τόν άνθρωπον καί τόν λογοτέ
χνην— είναι ή είς τάς Γραφάς μύησίς του. "Εδωσε σειράν σχετικών 
διαλέξεων καί έδημοσίευσε περισπούδαστα άρθρα. 'Η ποίησίς του είναι 
μοναδική είς τό είδος της διά τήν γνησιότητα άκριόώς τοΰ θεολατρι- 
κοΟ χαρακτήρος της καί τήν παγκοσμιότητα τοΰ δράματός της. Είναι 
ή άλλοτε τρυφερά καί άλλοτε μεγαλόστομος λύρα τών θείων ένατε- 
νίσεων καί παρηγοριών. ’Από τήν τελευταίαν του συλλογήν «Δέκα 
τραγούδια της Έλπίδος» άποσπώμεν τό κάτωθι έμπνευσμένον ποίημα:

θαμπώνει ώς νάμπω στο χωριό μέ τόν γιδάρη αντάμα. 
Στο μεσοχώρι οί γέροι λεν καί λεν χωρίς σωμό. . .
Λιτός ό δεΐπνος στο σοφρά, τ’ άπλό τής πάστρας θάμα, 
κι’ άνόνειρον γλυκόν μετά στόν ύπνο αναπαμό.

”Ω ! νάταν πάντα έδώ νά ζώ χωρίς λαχτάρες κι’ έννοια, 
αγώνα μάταιο καί σκληρό γιά μιά ζωή μικρή.
Τόν κόσμο μου νά τόν χωρά καλύβα χορταρένια 
καί τ’ αύριο νάρχεται ώς τό χθες κι’ ειρήνη ν’ άναβρή.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΟΥΡΛ : ΧΟΡΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ

Χόρτος ό λαός, κ’ ή ελπίδα του τ’ άνθος πού ρέβει — 
ρέβει ή έλπίδα του, κι’ ό λαός ξοπίσω ρέβει. . .

Τόλυωσε, τδρριξε τής θλίψης τό λιοπύρι 
τ' άνθι, καί χλώμιασε ξοπίσω ό χόρτος...

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΥ)

Έξ Άλμυρου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς σπουδάς του έπεδόθη καί είς 
τήν φιλολογίαν καί ποίησιν. Τώ 1937 έξέδωκε τό πρώτο ποιητικό βι
βλίο του ύπό τόν τίτλον «Τό τραγούδι τοΰ βουνού^, εμπνευσμένο άπό 
τά βουνά της Γούρας - Αλμυρού - Θεσσαλίας. Είς κριτικό σημείωμα ό 
Τέλλος "Αγρας έχαρακτήρισεν ώς έξης τό εργον αυτό: «. . .Τό δημο
τικό τραγούδι τοΰ κ. Καλαντζή είναι δημοτικό τραγούδι σε τετράστιχα 
καί .με φυσιολατρεία. Γιατί είναι γνωστό πώς υήτε φυσιολατρεία στο 
καθαυτό δημοτικό τραγούδι δέν ύπάρχει. "Ο,τι ξέρει καί δ,τι ζη, δέν τό 
τραγουδεΐ ό δημοτικός ποιητής. "Ο,τι άγαπςΐ, τ’ άναπνέει καί δέν τό 
ύμνεί. . . ΟΙ στίχοι του χαρίζουν νειάτα καί κάτι σάν άνδρεία. . .».

Χλωμά ’ναι κι’ άδροσα τά θλιβερά λειβάδια, 
καμμένα κι’ άχαρα κι’ ό κουρνιαχτός τά πνίγει.

Εχτρού βαρύ τά πάτησε ποδάρι
καί χαροδρέπανο τά διάβηκε ώς τή ρίζα.

Τής γής αλυσοδέθηκαν οί μαύροι τόποι 
κι’άγκομαχάει μιά χτίση στά δεσμά της!

Κοίτα, ουρανέ, κι’ άγροίκα τώρα καί σπλαχνίσου ! 
’Εσύ τή δρόσο κλεΐς, π’ δλα τ’ άναβλασταίνει.

Δικός σου ό κεραυνός, πού σπάει δεσμά, άλυσίδες, 
δικός σου καί τής δψιμης βροχής τό νέφος.

Στείλε τό λόγο σου, ούρανέ, καί μήν άργήσης' 
δικαιοσύνη κ’ έλεος ό σταλαγμός σου.

Τής γής τό πρόσωπο ή πνοή σου άνανεώνει
κ’ οί δροσοστάλες σου, στή νέα τή χλόη, διαμάντια.

Στή μοίρα έπίβλεψε τή μαύρη τών άνθρώπων 
καί τήν έλπίδα τους άνάστησε άπ’ τό μνήμα!
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ΑΝΝΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
Έγεννήθη έν Ρουμανίςχ, έλκουσα τό γένος έχ τής 
οικογένειας I. Ραζή Μηλεών. "Εκαμε τάς μουσι
κώς της σπουδάς είς τό Ώδεΐον ’Αθηνών, όπου 
διέπρεψε, τιμηθεΐσα διά πλείστων βραβείων. Τώ 
1903 έλαβεν άπολυτήριον δίπλωμα Soliste μέ τόν 
βαθμόν άριστα. Μετά τάς σπουδάς της έδέχθη να 
διευθύνη τό μουσικόν τμήμα τής Μουσικής Εται
ρίας Βόλου καί άνέλαβε τήν διδασκαλίαν του 
πιάνου καί των θεωρητικών. Τώ 1908 ή Μουσική 
Εταιρία διελύθη καί τώ 1909 ίδρυσε τό μικρόν 
τότε «Ώδεΐον Βόλου», τό όποιον υπήρξε τό καλ
λιτεχνικόν φυτώριον άπό τό όποιον καί άνεδεί- 
χθησαν άπειρα μουσικά ταλέντα καί ίδιοφυΐαι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΟΝΤΗΣ
Έκ Βησσάνης τής ’Ηπείρου. Έσπούδασε τήν 
’Ιατρικήν έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών, φοιτήσας 
συγχρόνως καί είς τό Ώδεΐον ’Αθηνών, ένθα Αρί
στευσε. Τώ 1905 έκλήθη είς Βόλον ως καθηγητής 
του Βιολιού καί τών θεωρητικών είς τήν τότε 
Μουσικήν 'Εταιρείαν. Μετά τήν διάλυσιν αυτής, 
συνειργάσθη μετά τής κ. Τσολάκτ^ είς τό Ώδεΐον 
Βόλου, μετά δέ τήν διάλυσιν της συνεργασίας 
(1924), ίδρυσε μόνος τή συνεργασίςχ τής συζύγου 
του κ. Κικής Κόντη ιδιωτικήν Μουσ. Σχολήν ήτις 
άπό του 1929 άνεγνωρίσθη υπό του Ελληνικού 
Ωδείου ’Αθηνών (Φειδίου 3) καί μετετράπη είς 
έπίσημον καί άνεγνωρισμένον -παράρτημα αύτου.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΚΙΚΗ Β. ΚΟΝΤΗ
Έγεννήθη έν Βόλω, τό γένος Ποιμενίδου. Έπε- 
ράτωσε τάς μουσικώς της σπουδάς είς τό πιάνο 
καί τά άνώτερα θεωρητικά έν τώ Έλλη νικώ 
Ώδείω ’Αθηνών ύπό τόν άείιμνησον καλλιτεχνικόν 
αύτοΰ διευθυντήν Πίνδιον θησέα, τυχοϋσα Πανα- 
ριστείας καί πρώτου Βραβείου. ’Από τοϋ 1929 
άφοσιωθεΐσα μετά φανατικού ζήλου είς τό καλ
λιτεχνικόν στάδιον καί συνεργαζαμένη ούτω μετά 
τοϋ συζύγου της Βασιλείου Κόντη είς τό 'Ελ
ληνικόν Ώδεΐον Βόλου, τυγχάνει πολύτιμος καί 
άνεκτίμητος αύτοΰ παράγων. Πρωτοστατεί είς 
πάσαν καλλιτεχνικήν κίνησιν καί άπολαύει μεγά
λης έχτιμήσεως παρά τή κοινωνίςχ τού Βόλου.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΑΓΑΖΟΣ
Έγεννήθη είς ‘Αλμυρόν τό έτος 1913. Έπεδόθη 
μετά ζήλου είς τήν άθλητικήν ζωήν καί τό έτος
1937 έγκατεστάθη >είς Αθήνας προσληφθεις υ
πάλληλος είς τήν Έθν. Τράπεζαν τής'Ελλάδος. 
Τω 1936 διά πρώτην φοράν μετέσχεν άθλητικών 
άγώνων, διακριθείς είς τον Βαλκανικόν Μαρα
θώνιον μέ τρίτην νίκην. Τό έτος 1937 ή άθλη- 
τιική του ζωη υπήρξε γονιμωτέρα, έν Βουκουρε- 
στίω έπέτυχε τον 2ον Μαραθώνιον, καί τέλος τω
1938 κατήγοιγε νίκην περιφανή έν Βελιγραδί&η 
καταορίψας τό ρεκόρ είς τον Μαραθώνιον δρό
μον. "Εκτοτε δέ κατ’ έπανάληψιν έρχεται πρώτος 
εις δλα τά άγωνίσματα των δρόμων άντοχής.

θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I 

ΓΤΡΩΤΑΘΛΗΤΑΙ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Άνεδείχθη πρωταθλητής τής Ελλάδος εις τό 
άλμα έπί κοντώ τω 1921. ’Από του 1924 ήρξατο 
νά καταρρίπτη τό έλληνικόν ρεκόρ είς τό άλμα 
έπί κοντώ, κρατήσας τόν τίτλον του ρέκορτμαν 
τής Ελλάδος έπί 8 έτη. Άνεδείχθη πρώτος νι
κητής είς τό άγώνισμα τοϋτο είς τάς έν Έλλά- 
δι γενομένας διαφόρους διεθνείς συναντήσεις. Ά
νεδείχθη πρώτος Βαλκανιονίκης είς τους Προβαλ- 
κανίικούς του έτους 1929 καί είς τούς Α' καί Β' 
Βαλκανικούς άγώνας του 1930—1931. Μετέσχε 
τών άγώνων Παρισίων 1924, "Αμστερνταμ 1928, 
Αλεξάνδρειας 1930 καί 1932 καί Ελβετίας 
τφ 1931. Άπεχώρησε του στίβου τό έτος 1932.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. πΑΛΑΜΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη είς Καρδίτσαν τό έτος 1914. Μετά τά 
έν κύκλια μαθήματα έπεδόθη είς τήν άθλτ^τικήν 
κίνησιν τής έπαρχίας του κατ’ άρχάς. Είδικως ά- 
γωνίζεται εις τό άλμα τριπλοΟν, ένθα έπέτυχε τήν 
τρίτην νίκην έν Άθήναις τό έτος 1937 είς τούς 
τριεθνεΐς άγώνας Ελλάδος - Τσεχοσλοβακίας 
Πολωνίας. Τφ 1938 κατέρριψε τήν Πανελλήνιον 
έπίδοσιν, ήν μέχρι τότε κατείχε ό έ·κ Κύπρου 
άθλητής Συμεωνιδης μέ έπίδοσιν 14.64, έπιτυ- 
χών 14.66. Εις τούς Πανευρωπαϊκούς άγώνας τών 
Παρισίων τφ 1938 έρχεται 4ος μέ νέον Πανελ. 
ρεκόρ 14.70. Τέλος εις τούς Βαλκοα/ικούς άγώνας 
Βελιγραδιού έπέτυχε νέον Βαλκ. ρεκόρ μέ 14.45.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΘΕΟΦΑΝΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη τό έτος 1888 έν Άλέ τοϋ "Αρ
γους. "Ετυχε πτυχίου του Διδασκαλείου 
Πελσποννήσου τό έτος 1906 καί μετεξε- 
παιδεύθη είς τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμισν. 
Ύπηρέτησεν ώς δημοδιδάσκαλος είς διά
φορα σχολεία του Κράτους, έπιθεωρη- 
τής τον δημοτικών σχολείων είς Ρέθυ- 
μνον Κρήτης καί Λάρισαν. Έδημοσίευσε 
ποικίλα έκπαιδευτικά άρθρα καί έξέ- 
δωκε διάφορα άλλα έκπαιδευτικά έργα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άθήναις το 1897. Έσπου- 
δασε νομικά καί φιλολογίαν άναγορευθείς 
διδάκτορ. Τφ 1918 διωρίσθη έν τή Βι
βλιοθήκη τής Βουλής καί άνήλθε μέχρι 
τοϋ βαθμού του Δ ιευθυντου A'. Μετέβη εις 
Ευρώπην καί έμελέτησε διάφορα συστή
ματα των έκεΐ .βιβλιοθηκών. Διωργάνωσε 
τάς βιβλιοθήκας του Μπενάκη καί Βενι- 
ζέλου. Συγγραφεύς άξιολόγων μελετών. 
Ένδιεφέρθη διά τό έργον τής Εταιρείας.

ΚΙΚΗ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
Έγεννήθη είς Λάρισαν τώ 1887. Έσποόδασε 
είς τό Άρσάκειον Αθηνών, διτου έλαβε καί 
τό Ράλλειον βραβεΐον, είτα έδίδαξεν είς τό 
Άρσάκειον Λαρίσης. Μορφωθεϊσα μέ ξένας 
γνώσσας καί μελέτας τής έλληνικής καί ξένης 
φιλολογίας, είργάσθη διά τήν άνύψωσιν τής 
πνευματικής στάθμης τών συμπατριωτισσών 
της. “Ιδρυσε Κυριάκόν Σχολεΐον διά τούς 
άνόλφαβήτους .καί άργότερον τήν φιλόπτω- 
χον άδελφότητα «ό “Αγιος Νικόλαος», κατά 
τό παράδειγμα τής όποίας Ιδρυθησαν καί 
άλλαι φιλόπτωχοι άδελφότητες έν Λαρίση.

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
Έγεννήθη έν Άγίφ Γεωργίω Καρδίτσης 
τώ 1855. Ύπηρέτησεν έπί 40ετίαν περί
που έν Καρδίτση ως διδάσκαλος, κατορ- 
θώσας μέ τον χρηστόν χαρακτήρα του 
ν’ άποβή παράγων θαυμαστός είς τήν κοι
νωνίαν τής πόλεως ταύτης, παρ’ ής έξετι- 
μήθη. Γλωσσομαθής, μή περιορισθείς μό
νον είς τά διδασκαλικά του καθήκοντα, 
άφωσιώθη καί είς Ιστορικός έρευνας 
καί μελέτας άφορώσας τήν Θεσσαλίαν.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΦΝΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη χφ 1877 είς Σαμαρίναν. Άνε- 
τράφη είς Λάρισαν, δπου είχεν έγκατα- 
σταθή ή οίκογ ένειά του. Έπεδόθη είς τήν 
φωτογραφικήν τέχνην καί έσπουδασεν αυ
τήν είς τήν Σ χολήν Ρ ωμαΐδη - Μπέλγερ 
είς ’Αθήνας, έβραβεύθη δέ διά πλείστων 
παρασήμων. Εγκατασταθείς είτα μονί- 
μως είς Λάρισαν έξήσκει τό έπάγγελμα 
τού φωτογράφου, μέχρι τού θανάτου του 
τό έτος 1935, μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΑΡΑΚΙΤΗ
Έγεννήθη έν Λοορίση, τό γένος Γ. Τσέτση. 
Μετά τάς έν Λαριση έγκυκλίους της σπουδάς 
μετέβη είς ’Αθήνας καί έσπουδασεν είς τό 
Άρσάκειον* όπόθεν έλαβε πτυχίον. "Ελαβε 
μέρος είς τήν πνευμοαικήν ζωι^ν τής πατρί- 
οος της. Τυγχάνει άπό τάς πρωτας Έλληνί- 
δας διανοουμένας. Έδημοσίευσε πλείστας φι
λολογικός διατριβάς ύπό τό ψευδώνυμον Re- 
belle. Έπρωτοστάτησεν είς πάσαν πνευματι
κήν κίνησιν τής πόλεως Λαρίσης καί χαίρει 
μεγάλης ύπολήψεως παρά τώ διανοουμένω 
•κόσμω καί παρ’ όλη τή Λαρισαΐκή κοινωνίςι.
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ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Έγεννήθη εις Λάρισαν τώ Ί890. ’Αριστούχος 
του ’Αρσάκειου Λαρίσης.* Ένυμφεύθη τόν κα
θηγητήν του Πανεπιστημίου Γεώργιον Σωτη- 
ρίου, τόν όποιον και ήκολούθησεν είς δλας 
τάς περιοδείας του ώς Εφόρου των ’Αρχαιο
τήτων καθώς καί είς Ευρώπην, ένθα έτελειο- 
ποίηαε τάς σπουδάς της ιιετά του συζύγου. 
Τώ 1930 συνειργάσθη ιμετ4 αύτου διά τήν τα- 
ξινόμησιν του Βυζαντινού Μουσείου Κωνσταν
τινουπόλεως. "Εχει δημοσιεύσει πλείστας άρ- 
χαιολογικάς και άλλας μελέτας. Τώ 1935 
έξέδωκε γαλλιστί ίδιον τόμον περί Μυστρα.

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Επιθεωρητής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως. 
υπηρετεί έν Βόλω άπό Τετίας. Έν Βόλω 
διωργάνωσε πρότυπα μαθητικά συσσίτια, 
τά όποια λειτουργούν άπό 7ετίας. Έπλού- 
τισε τά σχολεία Βόλου μέ σπουδαίας σύλ
λογός όργάνων Φ. Πειραματικής καί Χη
μείας. Είργάσθη διά τήν ΐδρυσιν «Μαθτ|τι- 
κής * Ιματιοθήκης» καί Παιδικών Έξοχων. 
"Ηδη διοργανώνει πρότυπον «Μαθητικήν 
Πρόνοιαν». Συνέγροεψε καί πολλά βιβλία.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
'Αθηναίος δημοσιογράφος έκ των διαπρε- 
πεστέρων. Είναι ό πρώτος είσαγαγών τήν 
φωτορεπορτικήν τεχνικήν έν τώ Τύπω. 
Κατά τούς πολέμους 1912 - 13 έλαβε μέ
ρος, δτε καί έτραυαατίσθη. Λόγω τής 
ιδιότητάς του πλειστακις περιώδευσε τήν 
Θεσσαλίαν καί έγραψε πλείστας έντυπώ- 
σεις. ‘Άμα τή ιδρύσει τής 'Εταιρείας έν- 
διεφέρθη διά τό έργον της τό όποιον συνέ
τρεξε μέχρι του θανάτου του τφ 1936.

ΕΛΛΗ ΠΟΛΙΤΟΥ
Δημοσιογράφος καί λογία έκ Βόλου καταγο- 
μένη, τό γένος Μελισσάκη Βλαχλή καί ύπαν- 
δρευθείσα τόν διακεκριμενον δημοσιογράφον 
Κώσταν Πολίτην. Επιδίδεται μετ’ ένθουσια- 
σμου είς πάσαν κίνησιν άφορώσαν τά γράμ
ματα καί τήν έν γένει φιλολογίαν. Συνεργά
ζεται είς τό Δελτιον τής 'Ιστορικής καί Λαο
γραφ ικής Εταιρείας τών Θεσσαλων «θεσσα- 
λικά Χρονικόο> καί έδημοσίευσεν άξιόλογον 
άρθρον έν τώ Ε' τόμω περί τών θεσσαλών 
Γυναικών. Κατέχει μεταξύ τών φιλολογου- 
σών Έλληνίδων γυναικών κολλίστην θέσιν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τώ 1897. Μετέβη 
είς ’Αθήνας καί ένεγράφη είς τό Παλυ- 
τεχνεΐον, άκολουθήσας τήν ζωγραφικήν 
τέχνην. ΕΙτα μετέβη είς Γερμανίαν καί 
Γαλλίαν μελετώντας τήν ^ζωγραφικήν καί 
τήν λογοτεχνίαν. Δυστυχώς όμως ή υγεία 
του έπαθε καί έπανήλθεν είς τήν Ελλάδα 
καί έμεινεν είς Κηφισιάν μέχρι του 1930. 
όπότε άπέθανεν. "Εγραψε διηγήματα καί 
έζωγράφισε καί πίνακας πρωτοτύπους.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Έσπούδασε τήν ζωγραφικήν είς τό έν Ά- 
θήναις Εθνικόν Πολυτεχνείον καί έξήλθε 
τώ 1889 πτυχιουχος ζωγράφος. Άποκα- 
τεστάθη έν Βόλω, έπιδιδόμενος είς τήν 
αγιογραφίαν. Τώ 1892 ήνοιξε φωτογρα
φείο ν. Τώ 1915 έπεδόθη είς τό έμπόριον 
φωτογραφικών είδών, δημιουργήσας συγ
χρόνως μίαν έξαιρετικήν συλλογήν δλω^ 
τών χωρίων του Πηλίου καί τής Θεσσα
λίας. ΑπεβΙωσε τόν Αύγουστον του 1928.
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΓΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ των άρχαιοτέρων Εργοστασιαρχών του 
Βόλου. “Ιδρυσε τήν μεγάλην βιομηχανικήν 
έταιρείαν «Μ. Σταματόπουλος», ή όποια Επί 
σειράν έτών έτροφοδότησε τήν έλληνικήν 
γεωργίαν ιιέ τά διάφορα γεωργικά μηχα- 
νήματα καί έργαλεΐα. Μειλιχίου χαρακτή- 
ρος, κατέκτησε τήν Εμπιστοσύνην καί άγά- 
πην δλων των γεωργικών πληθυσμών τής 
‘Ελλάδος δσον καί Εν τή ’Ανατολή. Ηύτύ- 
χησε νά άπακτήση τέκνα άντάξια του όνό- 
ματός του, τά όποια Εξακολουθούν -μετά τό, 
θάνατόν του τό Εκπολιτιστικόν έργον του.

ΑΤΓΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΓΌΤΤΟΥΛΟΣ
Διευθυντής τής ‘Υφαντουργικής Βιομηχανίας 
Τρικκάλων. Χάρις εις αύτόν δσον καί εις τόν 
άοελφόν του Στέργιον Τεγόπουλον, ή Βιο
μηχανία 'Υφαντουργικής έχει προοδεύσει τά 
μέγιστα έν Τρικκάλοις. Άνήρ μεγάλης δρά- 
σεως καί Επιβολής, κατώρθωσε νά άναγάγη 
εις μεγάλην περιωπήν τήν βιομηχανίαν ταύ- 
την. Προσόψια, είδη μπάνιου, τραπεζομάν- 
δηλα, κουδέρτες καί πλεΐστα άλλα είδη τής 
υφαντουργικής του έργοστασίου πωλουν- 
ται είς μεγάλον άριθμόν δχι μόνον παν- 
ταχοΟ τής 'Ελλάδος, άλλά καί έξω αυτής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έκ Λαρίσης Εγκαπεστάθη άπό έτών είς Βό
λον ,και ίδρυσε τήν μεγάλην Βιομηχανικήν 
Εταιρείαν Ελληνικών 'Υφασμάτων μετά τών 
άδελφών του, ή όποια τιμά τήν έλληνικήν 
βιομηχανίαν. Άνήρ μέ μεγάλην δρασιν -καί 
πρωτοβουλίαν, δέν υστερεί είς δλην τήν φι
λανθρωπικήν καί κοινωνικήν κίνησιν τοΰ Βό
λου. 'Η μεγάλη του μόρφωσις, Επιστημονική 
καί Εγκυκλοπαιδική, συνέτειναν είς τήν Επι
τυχή οιεύθυνσιν τών μεγάλων βιομ. ιδρυμά
των, άτινα προήγαγεν είς τοιαύτην έκτασιν, 
ώστε νά άμιλλώνται τά ευρωπαϊκά τοιαυτα.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΤΣΑΡΗΣ
Έ, Καλεντζίου τών Ίωαννίνων, Εγκαταστα
θείς Εν Καρδίτση κατά τό 1905. Έπεδόθη 
είς γεωργικάς καί -κτηνστροφικάς Επιχειρή
σεις καί καπά τό 1923 ήγόρασε τό άτμοκί- 
νητον έργοστάσιον άλευροποιΐας τοί3 Παπα
χρήστου. Κατά τό 1929 άνεκαίνισεν έξ όλο- 
κλήρου τούτο άντικαταστήσας οικοδομάς ικαί 
μηχανήματα διά νέων, συστήματος Μπουλερ 
'Ελβετίας, καί άνήγειρε νέας σιταποθήκας 
τύπου Σελλώ. Δημοτικός Σύμβουλος, μέ
λος Δημαρχιακής Επιτροπής καί μέλος δια
φόρων Σωματείων καί Σχολικών ’Εφορειών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ
Έγεννήθη έν Κατηχωρίω Πηλίου τώ 
1857. ’Ησ^ολήθη κατ’άρχάς μέ τό 
γενικόν έμποριον καί κατόπιν έπεδόθη 
άποκλειστικώς είς τό Καπνεμπόριον 
καί τήν Καπνοβιομηχανίαν. Ώς κα- 
πνέμπορος έδρασε τόσον διά τήν το- 
ποθέτησιν τών καπνών Παλαιάς Ελ
λάδος είς τό Εξωτερικόν, είς δ κατα 
τό πλεΐστον ήσαν άγνωστα ταυτα, ώς 
έπίση,ς καί διά τήν εισαγωγήν τής

καλλιέργειας του καπνού είς τήν Θεσ
σαλίαν, εις ήν ήτο άγνωστος αυτή 
κατά τήν έποχήν Εκείνην. Ώς καπνο- 
βιομήχάνος ίδρυσε τό έτος 1890 έν 
Βόλω τήν σήμερον ύφισταμένην Κα- 
πνοβιομηχανίοεν υπό τήν Επωνυμίαν 
«’Αδελφοί Ν. Ματσάγγου», διευθυ- 
νομένην παρά τών υιών του ’ I ωάν- 
νου καί Κωνσταντίνου Ματσάγγου. 
Άπέθανεν έν Βόλω τό έτος 1930.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Έγεννήθη έν Ζυγοβιστίω της Γορτυνίας τω 
1866. Έσπούδασεν έν τω Διδασκαλείω Αθη
νών καί έν τω Πανεπιστημίω Φυσικάς ’Ιΐπιστή- 
μας .καί έν Γερμανίςχ άναγορευθείς διδάκτωρ 
της Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγικής του Πανε
πιστημίου τής Ίένης. ‘Υπηρέτησεν έν θεσσα- 
λίςχ ως διευθυντής τοΰ προτύπου Διδασκαλείου 
Λαρίσης. Τω 1906 διηυθυνε τό Διδασκαλεϊον 
των άρρένων, ών συγχρόνως .καί καθηγητής 
των Παιδαγωγικών έν τω Άρσακείω. Τω 1918 
διωρίσθη διευθυντής του ’Αρσάκειου Λαρίσης 
μέχρι του 1920. Διετέλεσεν Έκπ. Σύμβουλος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ
Έγεννήθη έν Λεονταρίω ’Αρκαδίας τω 1900. 
Πτυχιουχος τοΰ Διδασκαλείου Τριπόλεως, 
μετεκπαιδευθείς είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθη
νών. ΕΙτα έσπούδασε φιλολογίαν τυχών πτυ
χίου τής Φιλοσοφικής Σχολής. Μετεκπαιδευ- 
θείς έν Μσνάχω άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
Φιλοσοφίας είς ' τό έκεΐ Πανεπιστήμιον. Τφ 
1937 διωρίσθη είς τήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν 
του Υπουργείου Παιδείας ώς Διευθυντής β'. 
Τω 1938 διωρίσθη Γενικός ’Επιθεωρητής τής 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως τής Ζ' Εκ
παιδευτικής Περιφερείας, ής έδρα ή Λάρισα.

ΣΚΕΥΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΣ
Έγεννήθη τω 1884 έν Καλύμνω τής 
Δωδεκάνησου. ΆπεΦοίτησε τοΰ Γυμνα
σίου άριστοΰχος^καί έξηλθεν άριστοΰ- 
χος τής Ιατρικής Σχολής του Πανε
πιστημίου. Χρηιματίσας έπιμελητής του 
«Ευαγγελισμού» ύπό τόν Αείμνηστον 
καθηγητήν Ν. Μακκαν συνεπλήρωσε 
τάς σπουδάς του έν Γερυανίςχ, Αύ- 
στρίς*, Γαλλίςχ, Δανίςχ και ’Αγγλία. 
’Αντιπρόσωπος τών Δωδεκανήσων εις

ΕΠΙΤΙΜΑ
ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. I. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Κλωνίω τής Φθιώτιδος 1896. 
Εγγραφείς είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών άνηγορεύθη τώ 1907 
διδάκτωρ αυτής. 'Υπηρέτησεν έν Θεσσαλία καί 
Φθιώτιδι μέχρι του 1917. Τώ 1921 διω,ρίσθη 
καθηγητής είς τό Βαρβάκειον Γυμνάσιον. ΕΙτα 
προήχθη είς Γυμνασιάρχην Σπερχιάδος. Τφ 
1935 έκπαιδευτικός σύμβουλος 'Υπουργείου 
Παιδείας. Άκυρωθέντος τοΰ διορισμού τούτου 
κατά τόν ’Οκτώβριον 1935 διωρίσθη Γενικός 
Επιθεωρητής τόν Νοέμβριον τού 1935 είς 
Καλάμας, δθεν μετετέθη τώ 1936 είς Βόλον.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ
Έκ Τρικκάλων τής Θεσσαλίας, γεννηθείς τώ 
1888. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς 
έσπούδασε τήν Νομικήν είς τό έν Άθήναις 
Εθνικόν καί Κσποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
καί έτυχε πτυχίου τής Νομικής τόν ’Οκτώ
βριον τού έτους 1914. Τό έτος 1920 είσήλθεν 
είς τόν δημοσιοϋπαλληλικόν κλάδον, προσλη- 
φθείς εις τό 'Υπουργεΐον τών Εσωτερικών. 
Διήλθεν δλους τούς βαθμούς τής υπαλληλι
κής Ιεραρχίας μέχρι τού βαθμού τού τ,μημα- 
τάρχου, δν κατέχει σήμερον. Αόγφ τής ίδιότη- 
τός του έξυπηρέτησε τό έργον της Εταιρείας.

τά συνέδρια τής ειρήνης τού Λονδίνου, 
των Παρισίων καί είς τήν Κοινωνίαν 
των Εθνών καί πληρεξούσιος είς τήν 
Δ' Εθνικήν Συνέλευσιν τών Έλλη- 
των. 'Υφηγητής τού Εθνικού Πανε
πιστημίου. Σ υνέγραψε πλεΐστα περι
σπούδαστα ίατρ. συγγράμματα. "Αμα 
τη Ιδρύσει τής Εταιρείας ένδιεφέρθτ^ 
διά τό έργον της καί παρακολουθεί 
αυτό μετά μεγάλου ένδιαφέροντος.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Σεμνή καί σεβαστή δέσποινα, γεννηθεΐσα έκ γονέων πρωτευουσών οικογε
νειών των Άγράφων, συνεζεύχθη τόν Γ. Άλεξανδρήν, μεθ* οΰ άπεκτησε τά 
γνωστά είς τήν έλληνικήν κοινωνίαν καί πολιτείοη/ διά τήν δρασιν των 
τέκνα της. Μετά τήν έπανάστασιν του 1866 κατέφυγεν οίκογενειακώς είς 
τήν παλαιάν Ελλάδα καί έπανήλθε τώ 1881, δπου ιμέ τά ήθίκά της προσόντα 
συνετέλεσε μεγάλως είς τήν διάπλασιν τής κοινωνίας τής Καρδίτσης.

Θ Ε Σ Σ A Λ A I 

ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑ ΣΤ ΕΡΓ ΙΟΣ
Έκ Λαρίσης. Έκ των διαπρεπεστέρων 
νομομαθών τής Ελλάδος. Οΰτος άναμι- 
χθείς είς τήν πολιτικήν κίνησιν τής 
Επαρχίας Λαρίσης, καί λόγω τών πολ
λών προσόντων άτινα τόν έχαρακτήριζον 
έξελέγη βουλευτής τής ’Επαρχίας Λαρί
σης κατά τάς περιόδους ΙΓΊ892 καί ΙΕ' 
1899. Ώς βουλευτής προσέφερεν άνεκτι- 
μήτους υπηρεσίας είς τήν έπαρχίαν του 
καί έν γένει είς δλους τούς Λαρισαίους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Γόνος τής οίκογενείας του μεγάλου δω- 
ρητού τής Ελλάδος Γεωργίου Άβέρωψ. 
Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν ζωήν τής 
’Επαρχίας Λαρίσης καί λόγω τών έξαι- 
ρετικών του προσόντων καί τής μεγάλης 
του μορφώσεως κατώρθωσε νά έπιβληθή 
παρά τή κοινωνίφ Λαρίσης καί έκλεγή 
βουλευτής τής ’Επαρχίας. Εξυπηρέτησε 
ποικιλοτρόπως τήν έπαρχίαν του καί τούς 
συνδημότας. "Ηδη διαμένει είς ’Αθήνας.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός έκ Πηλίου. Ένδιεφέρθη διά τά 
κοινά τής ’Επαρχίας Βόλου καί άνεμίχθη 
είς τήν πολιτικήν, έκλεγείς βουλευτής 
κατά τήν μετεπαναστατικήν περίοδον 
του 1909. Άνήρ μέ κύρος καί έπιβάλ- 
λον έξετιματο παρά πάντων καί έχαιρε 
μεγάλης ύπολήψεως ώς βουλευτής είρ- 
γάσθη διά τήν έπίλυσιν τών έκκρεμούν- 
των ζητημάτων τής ’Επαρχίας μετά 
τών άλλων έκ Βόλου συναδέλφων του.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΗΛΥΒΡΙΔΗΣ
Έκ τών έγκριτων μελών τής Κοινωνίας 
Λαρίσης. 'Ως έμπορος καί μεγαλοεπιχει- 
ρηματίας διέπρεψεν άτε εύφυής καί μορ
φωμένος. Ώς δημότης Λαρίσης έτιμήθη 
έπί σειράν έτών μέ διάφορα άξιώματα. 
Κ ατά τω 1910 ύπεδείχθη καί έ£ελέγη 
βουλευτής του Νομού Λαρίσης διά τήν 
Άναθεωρ. Βουλήν. Ώς βουλευτής έξυπη- 
ρέτησε τά συμφέροντα τής έπαρχίας Λα
ρίσης καί δλων τών συμπατριωτών του.
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ΜΑΡΙΓΩ π. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ
Έγεννήθη τό έτος 1858. Καταγομένη έκ της οικογένειας Βλητσάκη, διατε- 
λέσαντος Άζα (δικαστοΰ) έπί τουρκοκρατίας και είτα βουλευτού μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας, ένυμψεύθη τόν Παναγιώτην Χατζηγάκην, 
τόν έπί τριακονταετίοτν διατελέσαντα δήμαρχον Τρικικαίων. Ηύτύχησε νά 
άποκτήση τέκνα, ώς τόν τέως Δήμαρχον Τριχκαίων, Χρηστόν Χατζηγάκην. 
Άπε<5(ωσεν ύπέργηρως εις ήλιχίαν 80 έτών τήν 1 8ην ’Ιανουάριου 1938.

ΜΗΤΕΡΕΣ 

ΚΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ X. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ
Έζελέγη Δήμαρχος εις τήν ιδιαιτέραν 
του πατρίδα, είς τόν Δήμον Άθαμάνων, 
τω 1891 ώς καί τό 1895, όπότε έν τή 
αυστηρά έκτελέσει των καθηχόντων του 
προς καταδίωξιν τής ληστείας καί ζωο
κλοπής έκρυολόγησε καί άπεδίωσε τήν 
2αν Ιανουάριου 1900. Άφήκε δυο υιούς 
δικηγόρους, ών ό πρεσδύτερος είναι ό 
μετέπειτα μέχρι καί σήμερον πολιτευτής 
Τρικκάλων Νικόλαος Σ. Γαρδικιώτης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ
Έξ Αρμενίου Λαρίσης, πάππος του δια
κεκριμένου στρατηγού Γεωργίου Ψάρρα. 
Έκ των προυχόντων του χωρίου, έργα- 
σθείς διά τήν πρόοδόν του ώς δήμαρχος. 
Λόγω του χύρους τό όποιον είχε παρά 
τοίς Τουρκοις, προσέφερε πίλε ί στ ας έκ- 
δουλεύσεις είς τάς συνδημότας του καί 
έν γένει τήν Θεσσαλίαν, ιδίως κατά τόν 
πόλεμον του 1 897.Έπαρασημοφορήθη διά 
τάς υπηρεσίας του πρός τήν πατρίδα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
Έκ του Δήμου Πιαλίας τής ’Επαρχίας 
Τρικκάλων. Έκ των πρώτων του χωρίου 
του. Λόγφ των πολλών του προσόντων 
καί τής πείρας οί συνδημόται του τόν 
έζέλεξαν Δήμαρχον τού τέως Δήμου Πια
λίας. 'Ως Δήμαρχος^ είργάσθη έντατικώς 
διά τήν πρόοδον του Δήμου καί πατρι- 
κώτατα ένδιεφέρθη διά τά συμφέροντα 
αυτού καί των συμπατριωτών του. Έπί 
τής δημαρχίας του έγιναν πλείστα έργα.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΖΗΛΟΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τού Όλυμπου τω 
1858. Έσπουδασεν ’ Ιατρυκήν είς τό έν 
Άθήναις Πανεπιστήμιον καί νεώτατος 
άνεμίχθη είς τήν έπαναστατικήν κίνησιν 
καί έπρωτοστάτησεν είς τήν προσπάθειαν 
τής άπελευθερώσεως τής _ Θεσσαλίας. 
"Ησκησε τό έπάγγελμα τού ιατρού είς 
τήν περιοχήν τού Δήμου Όλυμπου, έπο- 
λιτεύθη καί διετέλεσεν έπί 15ετίαν Δή
μαρχος Όλυμπου. Άπέθανε τό έτος 1918.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΤΤΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση. Μετά τάς γυ
μνασιακός ικαί πανεπιστημιακός σπουδάς 
άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Νομικής καί 
μετά διαγωνισμόν έπέτυχε .καί είσήλθεν 
εις τον δικαστικόν κλάδον καί άπό τον 
βαθμόν Πρωτοδίκου μετετέθη εις τον 
Είσοιγγελικόν κλάδον, δπου διέπρεψεν ώς 
Άντεισαγγελεύς^ Έφετών καί Διευθυντής 
Πειθαρχικού του 'Υπουργείου Δικαιοσύ
νης. Άπέθανεν έν Άθήναις τό έτος 1930.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATT. ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Έξ Άγ. Λαυρέντιου. Γεννηθείς τώ 1880 
ήλθεν εις γάμον μετά τής Άρίστην Ίω. 
Δ άλλα, έξ ής έσχε μονογενή θυγατέρα 
Άρίστην. Έσπούδασε την νομικήν έπιστή- 
μην εις τό έν Άθήναις Εθνικόν Πανεπι- 
στήμιον καί έτυχε πτυχίου δικηγόρου. Διε- 
κρίθη ώς δικηγόρος παρά τω μικτώ δικα- 
στηρίω έν Αλεξάνδρειά άπό τοΟ 1903 μέ
χρι του 1937. Ιστορικά έγγραφα έκ του 
άρχείου του έδημοσιεύθησαν εις Γ' θ. X.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡ. ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Έκ Σελίτσης τέως δήμου Άδίας Κάλα
μων. Έσπούδασε τά νομικά εις τό έν Άθή- 
ναις Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Έγκατεστά- 
θη έν Τυρνάδω τής Θεσσαλίας άπό του 
έτους 1833 ώς πρώτος Είρηνοδίκης. Ύπη- 
ρέτησεν είρηνοδίκης έπί διετίαν καί κατό
πιν έδικηγόρει. Ένυμφεύθη τό έτος 1889 
έν Τυρνάδω σύζυγον τό γένος Δημητριά- 
δου καί άπέκτησε δύο τέκνα, τόν Αθα
νάσιον καί Δημήτριον. Άπέθανε τω 1908.

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
Έκ Τρικκάλων. Έσπούδασε τά γεωπονικά 
εις τήν Κασσαδέτειον Γεωργικήν Σχολήν 
καί εις Bout τής Γερμανίας. Διορισθείς 
προϊστάμενος του Γραφείου Εποικισμού 
έν Λαρίση ύπήρξεν έκ των ρυθμιστών τοΰ 
τρόπου άποζημιώσεως τών άπαλλοτριωθέν- 
των τσιφλικίων Θεσσαλίας. ΕΙτα άποχω- 
ρήσας τής γεωργικής ύπη.ρεσίας διωρίσθη 
διευθ. ύπο)ματος Άγρ. Τραπέζης Λαμίας 
καί νυν έπιθεωρητής τής αύτής Τραπέζης.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1902. Υιός 
τοΰ άειμνήστου καθηγητου του Π<χνεπι- 
στημίου Θεσσαλονίκης Νικ. Τζωρτζοπού- 
λου. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς 
καί τάς έν Άθήναις, ήκολούθησε τόν τρα
πεζιτικόν κλάδον καί προσελήφθη ύπάλ- 
ληλος τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος., Κατέχει άνωτέραν έπίζηλον θέσιν, 
έκτιμώμενος καί άγαπώμενος παρ’ δλων 
τών άνωτέρων του καί τών συναδέλφων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω τώ 1911. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έσπούδασεν 
εις τήν Νομικήν Σ χολήν του Έθνικοΰ καί 
Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών 
άπό τό έτος 1927. ’Έτυχε πτυχίου τής 
Νομικής Επιστήμης τό έτος 1932 καί 
άδειας του δικηγορεΐν τό έτος 1933. Νυν 
δικηγορεΐ μετά μεγάλης έπιτυχίας παρά 
τώ Έφετείω Λαρίσης, άγαπώμενος καί 
έκτιμώμενος παρά τών συναδέλφων του.

ΧΡΙΣΤΟΣ Δ. ΤΟΤΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω τώ 1901. Έσπού
δασεν ιατρός είς τό έν Άθήναις Εθνικόν 
Πανεπιστήμιον καί είτα είς Μόναχον τής 
Γερμανίας έπί Ί2ετίαν ώς ειδικός δερμα- 
τολόγος-άφροδισιολόγος. Έκαμεν ειδικήν 
έργασίαν περί καρκινωμάτων δωρηλακίου 
έν Γερμανία καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
ιατρικής. Έπιστρέψας έκ Γερμανίας τό 
έτος 1935 έγκατεστάθη έν Λαρίση, ένθα 
έξασκεΐ τήν ειδικότητά του μετ’ έπιτυχίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ^Δ. ΤΟΤΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω τής Θεσσαλίας τώ 
1898. Έσπούδασεν είς τό Εθνικόν και 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 
τήν ’Ιατρικήν (Παθολογίαν). Ώς έφεδρος 
άνθυπίατρος έλαδε μέρος είς τούς πολέ
μους τής Μικρας Ασίας. Προήχθη είς 
υπίατρον, τιμηθείς διά τοΰ παρασήμου 
τής άνδρείας. Άφυπηρετήσας έξήσκησε 
τό έπάγγελμα του ίατροΰ έν Δράμα, ένθα 
καί άπεδίωσεν έκ τύφου τό έτος 1926.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ
Έξ Έλληνοπύργου τής Καρδίτσης. Διε- 
τέλεσε δασονόμος του Υπουργείου Γεωρ
γίας καί ήδη ύπηρετεΐ ώς γεωπόνος είς 
τήν Έταιρείοα Λιπασμάτων. Συγγραφεύς 
πλείστων άξιολόγων γεωργικών μελετών. 
'Έτυχε ,βραδείων τοΰ Ύπ. Γεωργίας καί 
τής Ακαδημίας Αθηνών. Άνήγγειλεν δτι 
ήθελε κυκλοφορήσει περισπούδαστο ν με
λέτην περί τής προόδου τής Θεσσαλίας 
άπό γεωργικής άπόφεως κατά τά 50 έτη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΟΥΚΟΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω τώ 1907. Διακού- 
σας, τά πρώτα μαθήματα έν Τυρνάδω 
έφοίτησεν είς τήν Γεωργικήν Σχολήν Λα
ρίσης (1922-1925). Άποφοιτήσας έλαδε 
τήν άδειαν ειδικού σηροτρόφου καί^μέχρι 
του 1910 έξήσκει τό έπάγγελμα του σπο- 
ροποιοΰ. Τώ 1932 διωρίσθη είς τό Γεωρ
γικόν σχολεΐον Εδέσσης. Τώ 1936^ μετε
τέθη είς τό Γεωργ. σχολεΐον Γρεδενών καί 
τώ 1938 είς Αστικόν σχολεΐον Τυρνάδου.
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Έγεν ήθη είς Σούρπην τής Θεσσαλίας 
τώ 1876. Έσπούδασε τα έγκύκλια μαθή
ματα έν Καρδίτση, ένθα άπό τοΰ 1881 
είχεν έγκατασταθή ή οικογένεια του. Είτα 
έσπούδασε την ιατρικήν και ήκολούθησε 
καί τον κλάδον των Τ.Τ.Τ., ένθα άνήλθε 
μέ^ρι του βαθμού του διευθυντου. Εις 
τους πολέμους έλαβε μέρος ώς ταγμα
τάρχης τής υπηρεσίας Τ.Τ.Τ., ένθα διε- 
κρίθη, τιμηθείς διά του άργυρου Σταυρού.

ΠΑΝΟΣ I. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ

Έξ ’Αθηνών, γεννηθείς τώ 1891. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έσπούδασε 
τήν νομικήν έπιστήμην εις τό έν Άθή- 
ναις ’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανε- 
πιστήμιον. ’Από έτών προσελήφθη είς 
τούς σιδηροδρόμους Θεσσαλίας ώς άνώ- 
τερος υπάλληλος, διατελέσας καί Διευ
θυντής έν Βόλω. Λόγω του ένδιαφέροντος 
δπερ έπέδειξε διά τό έργον τής ‘Εται
ρείας άνεκηρύχθη έπίτιμον μέλος αύτής.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ I. ΓΡΥΦΙΖΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΓΟΙΜΕΝΙΔηΣ
Έκ των άρχαιοτέρων καί διακεκριμένων 
όδοντοϊατρών τής πόλεως Βόλου. Άνήρ 
άρτιας έπιστημονικής μορφώσεως .καί έγ- 
κυκλοπαιδικώτατος. Παρά τω επιστημο
νικά) κόσμω του Βόλου καί παρ’ δλης τής 
κοινωνίας χαίρει μεγάλης ύπολήψεως καί 
έ/κτιμήσεως. Διετέλεοεν έπί σειράν έτών 
πρόεδρος τού Όδοντιατρ. Συλλόγου Βό
λου καί προήγαγε τούτον κατά πολύ διά 
τής σώφρονος καί καλής διοικήσεώς του.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΤΤΟΣ
’Εξ Άθανάτης τής 'Αγιας. Έγκατεστάθη 
έν Βόλω τώ 1907. Είς τό έμπορικόν στά- 
διον άνεδείχθη διά τής μακράς πείρας του. 
Ώς γεν. γραμματεύς τού Έμπορ. Συλλό
γου Βόλου άντεπροσώπευσεν αυτόν πολ- 
λάκις δε καί τό Έμπορικόν Έπιμελητή- 
ριον είς τά γενικά συνέδρια τών ’Αθηνών. 
’Ήδη λόγω τών μεγάλων ύπηρεσιών του 
ή έμπο,ρικιή τάξις τού Βόλου τον άνέ- 
δειξε πρόεδρον τού Εμπορικού Συλλόγου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
Συνεχίζων δράσιν του πατρός του έπέτυ- 
χεν έντός όλίγων έτών νά άναγάγη τον ό- 
μώνυμον καπνεμπορικόν οίκον του ιέν Καρ
δίτση είς ζηλευτήν περιωπήν. Κ ώντρον τής 
δράσεώς του έχων τήν πρωτεύουσαν τού 
Βελγίου, άνέπτυξεν άσυνήθη δραστηριό
τητα είς πλείστας άγοράς καταναλώσεως 
των Έύρωπαϊκών κρατών, συμβάλλων ου- 
τω σπουδαίως είς τήν τόνωσιν του έξοτ/ω- 
γικου έμπορίου τών Ελληνικών καπνών.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Λ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάβω τής Θεσσαλίας τό 
έτος 1896. Μετά τάς έγκοκλίους του 
σπουδάς έπεδόθη είς τό έμπόριον τών 
άλεύρων καί ΐδρυσεν έν Τυρνάβω άπό τού 
έτους 1907 αλευρόμυλον. Διά τής δρα- 
στηριότητός του καί τής μεγάλης του πεί
ρας κατόρθωσε νά καθέξη έπίζηλον θέσιν 
παρά τώ έμπορικώ κόσμω τής κωμοπό- 
λεως Τυρνάβου καί νά άγαπηθή παρ’ δ
λης τής κοινωνίας διά τά προσόντα του.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝ Ν ΙΔΗΣ
Έγεννήθη είςΠρούσαν Μ.’Ασίας τφ 1911. 
Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν έγ
κατεστάθη ή οίκογένειά του έν Τυρνάβω. 
Έπεδόθη είς τήν τυποβοβφίαν, ήν έδιδά- 
χθη παρά τού πατρός του. Έφοίτησε καί 
είς τήν Σχολήν Καλών Τεχνών τού Πολυ
τεχνείου ’Αθηνών τώ 1927 καί 1928. Νύν 
εργάζεται έν Τυρνάβω, διάτηρών έργο- 
στάσιον τυποβαφίας τό άνώτερον έν Έλ- 
λάδι άπό άπόψεως τέχνης καί σχεδίων.

ΠΑΝΑΓΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Προύση τώ 1914. Άπεφοί- 
τησε τού Έλλην. Σχολείου Τυρνάβου τώ 
1927. Συνεργάζεται μετά τού άδελφοΰ 
του είς τό έργοστάσιον τυποβαφίας. Προ
μηθεύει σταμπαριστά ύφάσματα είς δλην 
τήν 'Ελλάδα, άποστέλλει δέ καί είς ’Αμε
ρικήν καί Αίγυπτον. ’Απασχολεί περί τάς 
25-30 έργατρίας. Έβραβεύθη μέ χρυσούν 
βραβείον άσυναγώνιστον μετ’ έπαίνου είς 
τήν Διεθνή Έκθεσιν θεσ)νίκης τού 1933.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ
Έκ Τυρνάβου τής Θεσσαλίας. Μετά τάς 
έγκυκλίους του σπουδάς έν τή ιδιαιτέρα 
του πατρίδι Τυρνάβω, έπεδόθη είς έμ- 
πορικάς έπιχειρήσεις καί ίδρυσε τό με- 
γαλύτερον έργοστάσιον βαμβακερών ύφα- 
σμάτων έν Τυρνάβω, τό όποιον άπό πολ
λών έτών λειτουργεί μετά μεγάλης έπι- 
τυχίας. Ή κοινωνία τού Τυρνάβου 
μετά μεγάλης άγάπης καί έκτιμήσεως 
περιβάλλει τόν έκλεκτόν βιομήχανον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΣΑΪΝΗΣ
Έγεννήθή έν Τυρνάβω τώ 1869. Παι- 
διόθεν έξασκεί τό έπάγγελμα τού τυπο- 
βαφέως, δπερ έδιδάχθη παρά τού πατρός 
του. 'Ίδρυσεν έν Τυρνάβω τό έργοστά- 
σιον τών σταμπαριστών ύφασμάτων καί εί
ναι φημισμένα τά σταμπαριστά ύφάσματά 
του διά τήν τέχνην τά σχέδια καί τά ποι
κίλα χρώματα. Έν τώ έργοστασίω του, 
τό όποιον λειτουργεί άριστα, άπασχολεϊ 
περί τούς 10-20 έργάτας καί έργατρίας.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
Πελοποννησιακής καταγωγής, έγκατεστη· 
μένος άπό έτών έν Καρδίτση, ένθα έπε- 
δόθη είς τό δημοσιογραφικόν στάδιον, δη- 
μιουργήσας την έφημερίδα «θεσσαλική 
Φωνή», μέ τήν Οποίαν διά των ύγιών άρ- 
χών της έξυπηρέτησεν έ-ττί σειράν έτων 
δλα τά θεσσαλικά ζητήματα, άναγαγών 
τό δημοσιογραφικόν έπάγγελμα, .είς τήν 
σχετικώς μικράν πόλιν τής Καρδίτσης, 
εις τό ύψος της άληθους δημοσιογραφίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟπΟΥΛΟΣ
Δημοσιογράφος, έκ Βόλου. Είργάσθη είς 
τάς έφημερίδας τοΰ Βόλου καί είς άθη- 
ναΐκάς έφημερίδας ώς συντάκτης. Άπό 
τοΰ 1935 έργάζεται είς τόν «Ταχυδρόμον» 
Βόλου ώς προϊστάμενος του συντακτικού 
του προσωπικού. Ανταποκριτής τοΰ «Ε
λευθέρου Βήματος» καί άλλων έφημερί- 
δων Αθηνών καί θεσ) νίκης. Τυγχάνει έκ 
των Ιδρυτών τής Ένώσεως Συντακτών 
Βόλου καί μέλος τής διοικ. έπιτροπής.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
’Εικ Ζαγοράς του Πηλίου, γεννηθείς τώ 
1888. Διαμένει άπό έτών έν Άσσιούτ 
τής "Ανω Αίγυπτου, δπου έπιδίδεται είς 
τό έμπόριον καί συνάμα είς τήν φιλο
λογίαν. Έγραψεν άξιόλογα φιλολογικά 
έργα καί έξέδωκεν έν Αίγύπτω τήν 
«Ναμπίαν» καί τά «Χικαγιάτ» καί 'συνερ
γάζεται εις διάφορα φιλολογικά περιο
δικά. Τόν διακρίνει είς δλα τά έργα του 
πάντα ή νοσταλγία πρός τήν πατρίδα του.

Tsio'·*·' >■'« ?

ΘΩΜΑΣ"ΠΑΤΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Έγεννήθη είς Τζορμακλή τής Λαρίσης. 
Έπεδόθη είς τήν Δημοσιογραφίαν καί 
είργάσθη είς διαφόρους έφημερίδας του 
Βόλου μέ τό ψευδώνυμον θωμάς Βενι- 
κίου. Τώ 1927 έξέδωκε τό ήμερολογιακόν 
Πανθεσσαλικόν Λεύκωμα, είς δ συνεκέν· 
τρωσεν άξιόλογον ιστορικόν καί λαογρα
φ ικόν υλικόν περί Θεσσαλίας. Δυστυχώς 
δμως ή εύγενής προσπάθεια δπως κατ’ 
έτος τό έκδίδει δέν έπραγματοποιήθη.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΡΗΓ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Τρικκάλοις τώ 1904. Διή- 
κουσε τά μαθήματα του Γυμνασίου έν 
Τρικκάλοις, έγγραφείς μετά ταΰτα είς τήν 
Όδοντοΐατρικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστη
μίου. Διετέλεσε Πρόεδρός πολλών Σωμα
τείων Αθλητικών και ‘Ομίλου Εκδρο
μέων Λαρίσσης,ήτο δέ έκ των μελών τής 
Συντακτικής ’Επιτροπής του περιοδικού 
«θεσσοελικά Γράμαατα». "Ηδη έξασκεΐ τό 
έπάγγελμα του οδοντιάτρου έν Λαρίση.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΣΧΟΙΝΑΣ
Έξ Άγιας τής Θεσσαλίας, γεννηθείς τώ 
1887. Κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897 έγκα- 
τεστάθη είς Βόλον. Ήκολοόθησε τήν βι- 
βλιοδετικήν τέχνην καί ήδη Τδρυσεν έν Βό- 
λω σοβαρόν έκδοτικόν οίκον, έκδίδοντα 
διάφορα θρησκευτικά καί έπιστημονικά βι
βλία καί περιοδικά. Άπό τριετίας διευ
θύνει τήν «Άγιορειτικήν Βιβλιοθήκην», 
περιοδικόν είς δ δημοσιεύονται διάφορα 
άνέκδοτα χειρόγραφα του Αγίου "Ορους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Έκ Ρεντίνης τών Άγράφων. Μετά τάς έν 
τώ χωρίω του καί Καρδίτση έγκυκλίους 
σπουδάς ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχο
λάν τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί είρ· 
γασθη διά τήν έπιτυχίαν τών έορτών της 
πεντηκονταετή ρίδος. Διετέλεσεν ιδιαίτε
ρος γραμματεύς του άειμνήστου ύπουρ- 
γοΰ τής Δικαιοσύνης Σπόρου Ταλιαδού- 
ρου. Εξυπηρέτησε λόγω τής ίδιότητός του 
τους συμπατριώτας του ποικιλοτρόπως.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Υιός του Γενικού Γραμματέως τής ‘Ιστο
ρικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών 
θεσσαλών Σωκιράτους Βαμδάκου. Οδτος 
ώς μαθητής Γυμνασίου έλαβε μέρος εις 
τόν έορτασμόν τής - πεντηκονταετή ρ ίδος 
άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας 
καί μαζί μέ άλλους μαθητάς έκ Θεσσαλίας 
έσχημάτισαν τήν φάλαγγα τής θεσσαλικής 
νεολαίας, ή όποία παρέστη είς τάς θεσ- 
σαλικάς έορτάς τής πεντη κονταετή ρίδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΕΑΣ
Έγεννήθη έν τώ χωρίφ Κέντρω Οίτύλου. 
Έσπούοασε Φιλολογίαν καί υπηρέτησεν 
εις πλεΐστα Γυμνάσια ώς καθηγητής. 
Πρό πολλών έτών μετετέθη είς Λάρισαν 
ένθα ύπηρέτησεν ώς καθηγητής καί εί- 
τα προδιβασθείς είς Γυμνασιάρχην διηύ- 
θυνε τό Γυμνάσιον Άρρένων Λαρίσης. Διε- 
τέλεσε πρόεδρος του ομίλου διανοουμένων 
καί Λαϊκού Πανεπιστημίου καί άντιπρόε- 
δρος τής Φιλαρχαίου Εταιρίας Λαρίσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ πΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πτυχιοϋχος τοΰ τριταξίου Διδασκαλείου 
Τριπόλεως. ‘Υπηρέτησεν ώς δημοδιδά
σκαλος. έπί τεσσαράκοντα τέσσαρα περί
που έτη είς διάφορα σχολεία τοΰ Πηλίου. 
Άπό του 1934 διευθύνει τό 4ον Εξατάξι
ον Δημοτικόν Σχολεΐον Βόλου. ΐΠροσέ- 
φερε πλείστας υπηρεσίας είς τάς διαφό
ρους κοινότητας και έκκλησίας καί χαίρει 
μεγάλης ύπαλήψεως μεταξύ τών συναδέλ
φων του καί τής κοινωνίας τοΰ Βόλου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
θεσσαλός καθηγητής σπουδάσας φιλολο
γίαν είς τό έν Άθήναις Παν)μιον. 'Υπηρε- 
τεΐ ήδη ώς καθηγ. είς τό Γυ,μνάσιον Τρι-κ- 
κάλων. Τυγχάνει έκ των πρώτων οί όποιοι 
είργάοθησαν διά τήν μετονομασίαν τής πό- 
λεως Τρικκάλων είς Τρίκκην. Οδτος διά 
διαλέξεων καί άρθρογραφίας είς τον έγ- 
χώριον Τύπον κατώρθωσε νά πείση τόν 
Δήμαρχον Τρικκαίων καί τό Δημ. Συμδ. 
νά έκδώσουν άπόφασιν περί μετονομασίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΠΙΔΗΣ
Έγεννήθη είς τό χωρίον Κρανιά τής 
Επαρχίας Καλαμπάκας. Μετά τάς έγκυ- 
κλίους του σπουδάς έσπούδαοε φιλολογίαν 
είς τό έν Άθήναις ’Εθνικόν καί Καποδι- 
στριακόν Πανεπιστήμιον, τυχών πτυχίου 
καθηγητοΟ των Φυσικών ’Επιστημών. "Ηδη 
ύπηρετεΐ ώς καθηγητής τών Φυσικών είς 
τό έν Τρικκάλοις Γυμνάσιον. Παρ’ δλων 
τών συναδέλφων του ικαί τής κοινωνίας 
Τρικκάλων άπολαύει μεγάλης άγάπης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ
Έκ του χωρίου Μεσοχώρα του τέως Δή
μου Κυδωνίων τής ’Επαρχίας Τρικκάλων. 
Μετά τάς έν τή πατρίδι του έγκυκλίους 
σπουδάς, έσπούδασεν είς τό έν Άθήναις 
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστή- 
μιον τήν φιλολογίαν καί έτυχε πτυχίου 
καθηγητοΟ. Είς τό έν Τρικκάλοις Γυμνά - 
σιον, είς τό όποιον υπηρετεί ήδη, έργά- 
ζεται μετά μεγάλης άφοσιώσεως καί άγά
πης πρός τό έκπαιδευτικόν καθήκον του.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΊ ΛΙΑΝΗΣ
Έκ του χωρίου Μεγάλου Κεφαλσδρύσου 
τής ’Επαρχίας Τρικκάλων. Οδτος, μετά 
τάς έν τή πατρίδι του έγκυκλίους σπου
δάς, μετέδη είς Αθήνας καί έσπούδασε 
φιλολογίαν είς τό έκεΐ ΠοοΈπιστήμιον, 
τυχών πτυχίου καθηγητοΟ τών Ελληνι
κών. 'Υπηρετεί ήδη είς τό έν Τρικκά- 
λοις Γυμνάσιον άρρένων καί κατέχει ζη
λευτήν θέσιν παρά τώ έπιστημονικώ 
κόσμω .καί τή κοινωνία τής πόλεως.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
Έκ του χωρίου Τσαναλή τής Επαρχίας 
Τρικκάλων. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς έσπούδασε φιλολογίαν είς τό έν 
Άθήναις Εθνικόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον καί έτυχε πτυχίου Καθηγη
τοΟ. "Ηδη άπό πολλών έτών ύπηρετεΐ εύ- 
δοκίμως είς τό έν Τρικκάλοις Γυμνάσιον 
τών άρρένων μετά μεγάλου ζήλου καί 
άφοσιώσεως είς τό υψηλόν καθήκον, 
άγαπώμενος παρ’ δλης τής κοινωνίας.

ΔΗΜΗΤΡ. ΑΓ. ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Ραψάνη του ’Ολύμπου τής 
Επαρχίας Τυρνάδου τό έτος 1852. Ύπη- 
ρέτησεν ώς διδάσκαλος έν Λαρίση έπί 
τουρκοκρατίας, μορφώσας έλληνικώτατα 
τά υπόδουλα θεσσαλόπουλα καί μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας διωρίσθη 
δημοδιδάσκαλος έν Ραψάνη. Άπέθανεν έν 
Ραψάνη είς ήλικίαν 58 έτών τώ 1909, 
τιμώμενος καί άγαπώμενος ύπό πάντων 
διά τά εύγενή ψυχικά χαρίσματά του.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
Έξ Αγίου Λαυρέντιου τού Πηλίου, γεν
νηθείς τώ 1878. "Ετυχεν άπολυτηρίου του 
Διδασκαλείου Θεσσαλίας τό έτος 1896. 
Ύπηρέτησεν ώς δημοδιδάσκαλος έν Δρα- 
κείςι .καί Ζαγορά καί είτα έν Βόλω, δπου 
διηύθυνε τό Α; Δη μ. Σχολεΐον. Συνέλεξε 
πλείστας λαογραφικάς παροιμίας καί 
άσματα άτινα κατά .καιρούς έδημοσίευ- 
σεν είς διαφόρους έφημερίδας του Βόλου. 
"Ηδη παραμένει έν Βόλω συνταξιούχος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
Έγεννήθη είς τόν ‘Άγιον Λαυρέντιον του 
Πηλίου. Μετά τάς έγκυκλίους του σπου
δάς έσπούδασεν είς τό έν Άθήναις Διδα- 
σκαλεΐον, τυχών άπολυτηρίου τώ 1889. 
ΕΙτα διωρίσθη είς τήν έν Άμπελακίοις 
Μανιάρειον Σ χολήν δπου έδίδαξεν έπί 2 
έτη, τοποθετηθείς έπειτα είς τό έν τώ χω- 
picp του Δημοτικόν Σχολεΐον. ένθα ύπηρέ
τησεν έπί 40 έτη. "Ηδη τυγχάνει έκ τών 
μελών του Κοιν. Συμδουλίου του χωρίου.

ΑΡΙΑΔΝΗ I. ΔΟΥΜΑΚΗ
Έγεννήθη έν Ραψάνη τού Όλύμπου τής 
Επαρχίας Τυρνάδου τό έτος 1910.’Έτυχε 
πτυχίου διδασκαλίσσης έκ του Διδασκα
λείου θηλέων τής Θεσσαλονίκης. Διετέλε- 
σεν έπί πολλά έτη διδασκάλισσα είς Πα- 
λαιόπυργον τής Επαρχίας Λαρίσης καί 
έδίδαξε μετ’ έπιτυχίας έπί πολλά έτη. 
άφήσασα τάς άρίστας τών άναμνήσεων 
είς δλους τούς κατοίκους. Άπέθανεν έν 
Άθήναις τόν Νοέμβριον τού έτους 1936.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΩΤΟΣ
Έκ τού χωρίου Δερελί τού τέως Δήμου 
Γόννων τής Επαρχίας Τυρνάδου. *Ηκο- 
λούθησε τό έκπαιδευτικόν επάγγελμα καί 
διωρίσθη μετά τάς σπουδάς του δημοδι
δάσκαλος. Τόν διακρίνει μεγάλη μεθοδι- 
κότης καί άφοσίωσις είς τό διδασκα
λικόν έπάγγελμα καί δικαίως άπολαύει 
τής άγάπης καί έκτιμήσεως τών κα
τοίκων καί τών μαθητών, πρός οϋς έυ- 
πνέει φιλοπάτριδα καί έθνιικά ιδεώδη.
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ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Σπυρέλι Θεσσαλίας. Τε
λειόφοιτος τής Νομικής κατετάχθη έν τή 
Χωροφυλακή, δπου προσέφερε πολυτίμους 
υπηρεσίας προς έξάλειψιν τής τρομοκρα- 
τούσης την ύπαιθρον Θεσσαλίαν καί Δυ
τικήν Μακεδονίαν ληστείας δια τής έξον- 
τώσεως τής συμμορίας Τζατζα, τής συλ- 
λήψεως καί φόνου δεκάδος δλης ληστών. 
Διετέλεσεν υπασπιστής τοΟ Αρχηγείου 
Χωρ)κής. Άπεστρατεόθη άντισυν)τάρχης.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΤΤΟΥΛΟΣ
Έκ Κριτσιτίου τής ’Επαρχίας Τρικκά- 
λων. ’Ηκολούθησε τό στρατιωτικόν στά- 
διον καί άνήλθε μέχρι του βαθμού τού 
άντισυνταγματάρχου. Κατά τήν γενικήχ 
έπίθεσιν τής 14 Μαρτίου 1921 κατά των 
όχυρωμάτων τού Άδγικίν διέπρεψε διά 
τον ύπέροχον ήρωϊσμόν του, τήν έθελου- 
σίαν τόλμην και όρμητικότητα καί έξετό- 
πισε διά τής λόγχης τον έχθρόν, καθώς ή 
Ήμερ. Διαταγή του Σώματος άνέφερε.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΑΝΑΣΕΛΟΣ
Έκ Τυρνάδου τής Επαρχίας Λαρίσης. 
Κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους των 
έτών 1912-13 έλαδε μέρος μέ τον βαθμόν 
τού άνθυπολοχαγού καί είτα συμμετέσχεν 
δλων των άλλων πολέμων καί έπιχειρή
σεων τής Μικρας ’Ασίας καί Μακεδονίας, 
άνελθών μέχρι τού βαθμού τού ταγματάρ
χου, μέ τον όποιον καί άπεστρατεόθη τό 
έτος 1922. Διεκρίθη διά τό θάρρος του 
καί τήν μεγάλην του άποφασιστικότητα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ
Έγεννήθη τώ 1870 έν Παλαιοξαρίω τής 
Δωρίδος. Έγκατεστάθη εις Τύρναδον, 
ένθα ένυμφεύθη. "Ελαδε μέρος εις τούς 
Βαλκανικούς πολέμους μέ τον βαθμόν 
τού ύπολοχαγοΰ. Επίσης εις τήν Μ. ’Α
σίαν μέχρι τής καταστροφής. Δίς έτραυ- 
ματίσθη εις τούς Βαλκανικούς πολέμους. 
Έτιμήθη μέ παράσημα καί μέ τόν Σταυ
ρόν τού Σωτήρος. Ποορητήθη τού στρατεύ
ματος τώ1922 καί παρέμεινεν ένΤυρνάδω.

ΛΑΜΠΡΟΣ MIX. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Τυρνάδω τώ1901. Τά πρώτα 
μαθήματα έδιδάχθη έν Τυρνάδω (Δημοτ. 
καί Ελληνικόν σχολεΐον καί έν Λαρίση 
(Γυμνάσιον). Ένεγράφη εις τήν ’Ιατρι
κήν σχολήν καί έπεστρατεύθη ώς κληρω
τός τώ 1921. Μετά τήν Μικρασιατικήν 
Ματαστροφήν έφοίτησεν εις τήν στρατιω
τικήν ιατρικήν σχολήν, έξελθώ,ν τώ 1923 
άνθυπίατρος. Άπεστάλη εις Διδυμότειχον 
τό έτος 1923, δπου άσθενήσας άπεδίωσεν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ
Έγεννήθη εις τό χωρίον Άγ. Λαυρέντιος 
τού Βόλου. Κατετάγη εις τόν στρατόν 
καί κατά τήν έκστρατείαν τής Μ. ’Ασίας 
έλαδε μέρος μέ τόν βαθμόν τού άνθυ- 
πολοχαγού. Μετέσχεν δλων τών μαχών, 
άγωνισθείς ήρωϊκώτατα. Κατά τήν μεγά
λην μάχην τού Τουλοΰ Μπουνάρ τού 1922 
άγωνιζόμενος έπί κεφαλής τών άνδρών 
του έφονεύθη, δίδων τό παράδειγμα τής 
μεγάλης αυτοθυσίας πρός τήν Πατρίδα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ
Έκ Γαρδικίου τής Επαρχίας Τρικκάλων. 
Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έσπού- 
δασε τήν ’Ιατρικήν έπιστήμην εις τό έν 
’Αθήναις Εθνικόν καί Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον καί έτυχε πτυχίου ιατρού. 
"Ελαδε μέρος εις τούς πολέμους ώς έφε
δρος άνθυπίατρος καί ήδη έξασκεΐ τό 
έπάγγελμα τού ιατρού έν Τρικκάλοις μετά 
μεγάλης έπιτυχίας, άγαπώμενος καί έκτι- 
μώμενος παρά τή κοινωνία Τρικκάλων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου τού Πηλίου. Μετά 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς έπεδόθη είς 
τήν έκκλτ|σιαστικήν Βυζαντινήν μουσικήν. 
Κατά τους άγώνας 1912-1913 υπηρε
τών είς τόν στρατόν προήχθη είς άξιωμα- 
τικόν καί ήχμαλωτίσθη μετά τού 4ου Σώ
ματος Στρατού μεταφερθείς είς Γκέρλιτς 
τής Γερμανίας. Μετά τήν έπάνοδόν του τώ 
1916 παρέμεινεν είς τόν στροιτόν είς τό 
σώμα Ελέγχου μέ τόν βαθμόν λοχαγού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίω Λαμίας τώ 1859. 
Κατετάγη είς τόν στ^χχτόν 17 έτών. Ώς 
ύπαξιωματικός έστάλη πρός έξόντωσιν 
τών ληστρικών συμμοριών Θεσσαλίας. "Ε
λαδε μέρος είς τήν έπανάστασιν Ματαράγ- 
κας 1878, Κούτρας 1886 καί είς όλους 
τούς πολέμους, πληγωθείς δίς. Έπαραση- 
μοφορήθη παρά τού Διαδόχου Κων)τίνου 
καί προήχθη κατ’ έκλογήν λοχαγός. Άπέ- 
θανε έν Γαρδικίω τώ 1929 ήλικ. 70 έτών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς τό Μουζάκι τής Καρδίτσης 
τώ 1882. Τώ 1903 κατετάγη είς τον 
στρατόν ώς κληρωτός καί προήχθη μέ
χρι τού βαθμού τού έπιλοχίου τών εύζώ- 
νων. Μετά τήν άποστράτευσίν του διετέ- 
λεσε μέλος τού Κοινοτικού Συμβουλίου 
Μουζακίου καί πρόεδρος πολλών Σωμα
τείων καί Συλλόγων, έπιδίδεται καί είς 
τήν δημοσιογραφίαν τών τοπικών έφη- 
μερίδων μέ τό ψευδώνυμον «Καΐσαρ».
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου τοΰ Πηλίου. Έξή- 
σκει τό έμπόριον των έλαιών έξ Άγριας, 
ένθα είχε τάς μεγάλας του άποθήκας. 
Ένδιεψέρθη διά τήν πρόοδον τοΰ χωρίου 
του και έπεδόθη εις τήν τοπικήν πολιτι
κήν, έκλεγείς πρόεδρος τής Κοινότητος. 
'Ως πρόεδρος ωφέλησε κατά πολύ τήν 
Κοινότητα και έπί τής προεδρίας του έγι
ναν διάφορα κοινωφελή έργα. Άπέθανε 
προ πολλών έτών έν Άγρια τοΰ Βόλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου του Πηλίου. Ά 
σχολειται εις κτηματικάς έργασίας και 
χαίρει μεγάλης έκτιμήσεως καί ύπαλή- 
ψεως διά τόν εύθύν χαρακτήρα του. Λόγω 
τοΰ μεγάλου του ένδιαφέροντος διά τό 
χωρίον του έξελέγη υπό τών συγχωρια
νών του πρόεδρος τής Κοινότητος καί 
είργάσθη έπί σειράν έτών διά τήν πρόο
δον τής Κοινότητος. Έπί τής προεδρίας 
του έγένοντο πλεΐστα 'κοινωφελή έργα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Έκ Χωταίνης τής Επαρχίας Καρδίτσης. 
Διετέλεσε πρόεδρος τής Κοινότητος άπό 
τοΰ έτους 1911 - 1915, έξυπηρετήσας τήν 
Κοινότητα διά τής καλής διοικήσεως 
του. Έπί τής προεδρίας του έξετελέ- 
σθησαν διάφορα έργα κοινής ώφελείας. 
Έλαβε μέρος εις τούς άπελευθερωτικούς 
άγώνας, έπιδείξας άρίστην διαγωγήν. 
Έν τή περίφερε ία του τυγχάνει μεγάλης 
ύπολήψεως μεταξύ τών συμπολιτών του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ
Έχρημάτισε πρόεδρος τής Κοινότητος 
Σοφάδων, έκ τής όποιας καί κατάγεται, 
κατα τό έτος 1929 - 1930, παρασχών 
τάς 'υπηρεσίας του εις τήν πατρίδα του 
Σοφάδες μέ ένδιαφέρον, πατριωτίικόν ζή
λον καί άγάπην μεγάλην προς τά συμ
φέροντα καί τήν πρόοδον τής Κοινότη
τάς του, δι* δ δικαίως καί οί συμπο- 
λΐται του τόν ^συγκαταλέγουν μεταξύ 
τών πρώτων μελών τής Κοινότητάς των.

ΧΡΙΣΤΟΣ Δ. ΠΕΛΕΚΟΥΔΗΣ
Έκ τοΰ χωρίου Γαρδικίου τοΰ τέως Δή
μου Άθαμάνων τής Επαρχίας Τρικκά- 
λων. Οΰτος λόγω τών προσόντων άτινα 
κέκτηται καί τοΰ μεγάλου ένδιαφέρον
τος δπερ έπέδειξε διά τήν πρόοδον τής 
Κοινότητος έξελέγη πρόεδρος αυτής ύπό 
τών συνδημοτών του. 'Ως πρόεδρος είρ
γάσθη μετά ζήλου καί κατώρθωσε νά γί
νουν διάφορα κοινωφελή έργα, τά όποια 
έξυπηρέτησαν πολύ τήν Κοινότητά του.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Έγεννήθη έν Καρδίτση τής Θεσσαλίας. 
Γόνος τής μεγάλης θέσσαλικής οικογέ
νειας τών Άλεξανδρήδων, ή όποια προσέ- 
φερε πλείστας υπηρεσίας κατά τάς δια
φόρους έπαναστατικάς έκδηλώσεις τής 
Θεσσαλίας Μετά τάς έγκυκλοπαιδικάς 
σπουδάς του έπεδόθη εις τήν πολιτικήν, 
διαδεχθείς έν αυτή τόν άποβιώσαντα 
πατέρα του Δημήτριον Άλεξανδρήν, 
τέως Δήμαρχον Άργιθέας τής Καρδίτσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ
Έγεννήθη εις Σ καμνιάν Έλασσώνος τώ 
1871. Μετώκησεν εις Τύρναβον τώ 1890 
Κατά τό 1890-1925 διετέλεσε βοηθός τοΰ 
φαρμακοποιοί Κωνσταντινίδου. Άπό τό 
1925 παρέλαβε γραμματεύς τοΰ τέως Δή
μου 'καί νυν Κοινότητος Τυρνάβου, προσ- 
φέρας καί προσφέρων μέχρι σήμερον πλεί
στας ύπηρεσίας τόσον εις τήν κοινωνίαν 
Τυρνάβου δσον καί εις τήν Κοινότητα, 
καθότι είναι μόνιμος γραμματεύς ταύτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΔΗΣ
Έξ Αγίου Λαυρέντιου τοΰ Πηλίου. Έκέ- 
κτητο άρίστην έγκυκλοπαιδικήν μόρφω- 
σιν. 'Έλαβε μέρος εις τήν έπανάστασιν 
του 1878 .καί ειτα διετέλεσεν έπί σειράν 
έτών Γραμματεύς τοΰ τέως Δήμου Νη- 
λείας καί είτα τής Κοινότητος Αγίου 
Λαυρέντιου. Είργάσθη διά τήν πρόοδον 
τοΰ χωρίου του .καί άφησεν άτττά τά ίχνη 
τών φιλοπατρίδω.ν ένεργειών του. Άπέ- 
θανεν εις μεγάλην ήλικίαν προ τριετίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ
Έκ τοΰ χωρίου Βουλγαρινή τής Επαρ
χίας Άγιας. Είναι έκ τών καλυτέρων τοΰ 
χωρίου του καί λόγω τών πολλών του 
προσόντων άτινα κατέχει οί συγχωριανοί 
του έξέλεξαν τούτον πρόεδρον τής Κοι
νότητάς των. ΟΟτος ένδιεφέρθη διά τά 
κοινά τοΰ χωρίου του καί είργάσθη διά 
τήν πρόοδον αύτοΰ. Έπί τής προεδρίας 
του έγένοντο διάφορα κοινωφελή έργα, 
έξυπηρετικά τής κοινωνίας τοΰ χωρίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Έκ τοΰ χωρίου Γαρδικίου του τ. Δήμου 
Άθαμάνων τής Επαρχίας Τρικκάλων. 
Άνεμίχθη είς τήν τοπικήν πολιτικήν λόγφ 
τοΰ μεγάλου του ένδιαφέροντος προς 
τό χωρίον καί διετέλεσε πρόεδρος τής 
Κοινότητος Γαρδικίου καί έξυπηρέτησε 
τήν Κοινότητά του κατά πολύ. ’Ήδη τυγ
χάνει έκ τών Συμβουλών τής Κοινότη- 
τος καί διά τής συμβολής του έξυπη- 
ρετεΐ ποικιλοτρόπως τήν Κοινότητά του.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Έκ τοΰ τέως Δήμου ΦύλΛου τής Επαρ
χίας Καρδίτσης. Λόγω των έξαιρετικών 
του άρετών .καί προσόντων οί συνδημό- 
ται του τόν έτίμησαν με τό άξίωμα τοΰ 
Δημάρχου του τέως Δήμου Φύλλου τής 
'Επαρχίας Καρδίτσης. Ένδιεφέρθη μεγά
λος διά τά συμφέροντα του Δήμου του 
καί τά συμφέροντα των συνδημοτών του 
δι’δ καί άπελάμβανε μεγάλης έκτιμήσεως. 
’Επί δημαρχίας του έγένοντο πολλά έργα.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΚΗΣ
Οΰτος φέρεται εις τούς καταλόγους τής 
Βουλής ως βουλευτής τής ’Επαρχίας Λα- 
ρίσης κατά τήν μετεπαναστατικήν περίο
δον τοΰ έτους 1909. ήτοι κατά τήν βου
λευτικήν περίοδον A' άναθεωρητικήν τοΰ 
έτους 1910. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνα
τόν νά περισυλλέγουν περισσότερα στοι
χεία διά τόν είς τήν ’Επαρχίαν Λαρίσης 
πολιτευθέντα καί οϋτω χάριν τής ιστο
ρίας παρατίθεται μόνον ή είκών αυτού.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΟΣ
Καταγόμενος έκ τής κωμοπόλεως Σοφά
δων, άνεμίχθη είς τήν τοπικήν πολιτικήν 
τής ικωμοπόλεως καί έξελέγη πρόεδρος 
αύτής κατά τό έτος 1927. Ήικολούθησε τό 
έκπολιτιστικόν καί έξυγιαντικόν πρόγραμ
μα των προκατόχων του καί κατόρθωσε νά 
έκτελέση διάφορα κοινωφελή έργα είς 
τήν ικοινότητα. ’Εξυπηρέτησε δε τά συμφέ
ροντα τής κοινότητος καί των συμπολιτών 
του μετά προθυμίας καί άφιλοκερδείας.

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ
’Εκ τής κωμοπόλεως Σοφάδες τής έπαρ- 
χίας Καρδίτσης. Μετά τήν κατάργησιν 
τών Δήμων διετέλεσε καί οΰτος μέ τήν 
σειράν του πρόεδρος τής Κοινότητος Σο
φάδων, έργασθείς μετά .ζήλου καί άνιδι- 
τελώς διά τήν πρόοδον τής Κοινότητάς 
του κατά τά έττ] 1919 - 1923. ’Επί τής 
προεδρίας του οι συγχωριανοί του εΰρον 
τόν ύποστηρικτήν πάσης δικαίας άξιώσεώς 
των, δΓ δ καί ήγαπατο παρά πάντων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓ IAN Ν Η Σ
Έκ Δερελί τοΰ τέως Δήμου Γόννων τής 
Επαρχίας Τυρνάδου. Λόγω τών προσόν
των του καί τών πρός τήν ιδιαιτέραν του 
πατρίδα υπηρεσιών οί συμπολΐται του 
έξέλεξαν τούτον πρόεδρον τής Κοινότη- 
τος Γόννων. Έπί τής προεδρίας του έ- 
γένοντο διάφορα κοινωφελή έργα, καί 
γενικώς έξυπηρέτησε διά τής χρηστής 
του διοικήσεως τά συμφέροντα της κοι
νότητάς του καί τών συνδρομητών του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
Έκ τών πρώτων τοΰ χωρίου του, λόγω 
τοΰ σταθεροΰ καί ειλικρινούς του χαρα- 
κτήρος έτιμήθη παρά τών συνδημοτών του 
καί έξελέγη Δήμαρχος έπί δύο τετραε
τίας, ήτοι άπό τοΰ έτους 1891 - 1895 καί 
1889 - 1907 τοΰ τέως Δήμου Χαλκίδος 
παρ’ Άσπροποτάμω. Είργάσθη μέ μεγά- 
λον ζήλον διά τά συμφέροντα τού τέως 
Δήμου Χαλκίδος καί έπί τών ή μερών 
του έγένοντο πλεΐστα κοινωφελή έργα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
Έκ Σοφάδων τής Καρδίτσης, άνήρ μέ 
μεγάλη ν θέλησιν καί άγνά πατριωτικά 
αισθήματα, έξετιμήθη παρά τών συμπολι
τών του καί έτιμήθη μέ τό άξίωμα τού 
προέδρου τής Κοινότητος Σοφάδων, έρ- 
γαζόμενος μέχρι σήμερον μετά δράστη- 
ριότητος και μεχάλης προθυμίας διά τήν 
έπίλυσιν δλων των ζητημάτων τής Κοινό
τητάς του, δΓ δ κατάκτησε τήν άγάπην καί 
τήν έμπιστοσύνην τών συνδημοτών του.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
Έκ τών φιλοπροόδων νέων τής κωμοπό
λεως Σοφάδων, μέ έγκυκλοπαιδικήν μόρ- 
φωσιν, άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν κίνη- 
σιν τής Κοινότητος καί έξελέγη πρόεδρος 
κατά τό έτος 1931 - 1933, έργασθείς έν- 
τατικώτατα κ)αί μέ μεγάλον ζήλον διά τήν 
πρόοδον καί έξυπηρέτησιν τών κοινών 
τής Κοινότητος καί τών συμπολιτών του. 
Έπί τής προεδρίας του έγένετο μεγάλη 
ώθησις πρός πάσαν κοινωφελή δράσιν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΕΚΡΑΣ
Έκ τοΰ χωρίου Τσούγγουρου τής Επαρ
χίας Καλαμπάκας τοΰ Νομοΰ Τρικκάλων. 
Έκ τών καλυτέρων κατοίκων τοΰ χωρίου 
του. Ένδιαφέρεται διά τήν πρόοδον τής 
κοινότητος Γαύρου, τής όποίας τυγχάνει 
κοινοτικός Σύμβουλος καί πρωτοστατεί 
είς παν έργον κοινωφελές. Χαίρει με
γάλης έκτιμήσεως, ύπολήψεως καί άγά- 
πης παρά τών συγχωριοινών του διά 
τόν ειλικρινή καί καλόν χαρακτήρα του.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΙΟΣ
Έκ τής κοινότητος Γαύρου (Γαυρόβου) 
τής Επαρχίας Καλαμπάκας τοΰ Νομοΰ 
Τρικκάλων. Έπί πολλά έτη τυγχάνει 
πρόεδρος τής κοινότητος Γαύρου καί χά
ρις είς τάς ένεργείας του κατεσκευάσθη· 
σαν πολλά κοινοτικά έργα καί τελευταίως 
έγένετο, κατόπιν τών προσωπικών του 
ένεργειών, ώραΐσν διτάξιον σχολεΐον, έπί 
τή βάσει σχεδιαγράμματος τοΰ 'Υπουρ
γείου θρησκευμάτων καί Έθν. Παιδείας.
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ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΚΑΡΑΝΔΣΟΣ
Έκ Χαλκίδος, γεννηθείς τό έτος 1880. 
Έγκατεστάθη άπό .μικρός εις ’Αθήνας καί 
ήκολοόθησε τό στάδιον τοΰ τυπογράφου, 
είδικευθείς είς τήν τέχνην τοΰ πιεοτοϋ. 
'Από έτών τυγχάνει προϊστάμενος των 
Τμημάτων των Πιεστηρίων τής Εται
ρείας «Πυρσός» A. Ε. Μετ’ έξαιρετικής 
προσοχής παρηκολούθησε τήν έχτύπωσιν 
του παρόντος Λευκώματος καί συνέτει- 
νεν είς τήν καλλιτέραν έμφάνισιν αύτοΰ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΙΑΤΡΟΥ
Έκ Κορίνθου, γεννηθείς τό έτος 1890. 
Έλαβε μέρος είς τούς άπελευθερωτικούς 
άγώνας των έτών 1912-1920. ώς λοχίας, 
έπιδείξας άρίστην διαγωγήν. 'Ηκολοόθησε 
μετά ζήλου τήν τέχνην τής τυπογραφίας 
καί άπό 12ετίας περίπου προΐσταται τοΰ 
Τμήματος τής Στοιχειοθεσίας τής ’Εκ
δοτικής Εταιρείας «Πυρσός» A. Ε. Έπέ- 
δειξεν ένδιαφέρον καί ζήλον διά τήν καλ
λιτεχνικήν έμφάνισιν τοΰ παρόντος έργου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΕΥΡΕΝΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Άτταλείφ τής Μ. ’Ασίας τό 
έτος 1902. ’Από έτών έγκατεστάθη έν 
Άθήναις καί έπεδόθη είς τήν χαρακτικήν 
καί τήν τσιγκογραφίαν. "Ηδη προΐσταται 
τοΰ τσιγκογραφικοΰ τμήματος τής ’Εκδο
τικής Εταιρείας «Πυρσός» A. Ε. ‘Η έπι- 
τυχής έκτέλεσις τών καλλιτεχνικών τσιγ- 
κογ ροφημάτων του παρόντος όφείλεται 
εις τήν μεγάλην προσοχήν καί τό 
ένδιαφέρον τό όποιον οΰτος έπέδειξεν.

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
Έξ Αθηνών, γεννηθείς τώ 1899. Έπε- 
δόθη είς τήν βιβλιοδετικήν τέχνην καί άπό 
πολλών έτών προσελήφθη παρά τή ’Εκ
δοτική Εταιρεία «Πυρσός» A. Ε., εις τήν 
όποιαν προΐσταται του βιβλιοδετικοΰ τμή
ματος. Ή καλλιτεχνική βιβλιοδέτησις, 
άπλή καί χρυσόδετος, τοΰ παρόντος 
όφείλεται κατά μέγα μέρος είς τήν με
γάλην του προσοχήν καί τό ένδιαφέρον 
δπερ έπέδειξε διά τήν έργασίαν ταύτην.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ
Έκ Σοφάδων τής ’Επαρχίας Καρδίτσης. 
Διετέλεσε πρόεδρος τής Κοινότητος Σο
φάδων κατά τό έτος 1912. Τυγχάνει έκ 
τών πρώτων τής κωμοπόλεως τούτης καί 
έκτιμάται διά τάς πολλάς άρετάς του. 
Κατά τον χρόνον τής διοικήσεως τών κοι
νών τής Κοινότητος Σοφάδων έξυπηρέ- 
τησε ταύτην πολλαπλώς καί μέ μεγάλην 
άφοσίωσιν. Ή κοινότης Σοφάδων όφείλει 
πολλά είς τήν κοινωφελή δρασιν αύτοΰ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Έγεννήθη τώ 1 842 έν Γαρδικίω. Διετέλε- 
σεν έπί σειράν έτών Εκκλησιαστικός Ε
πίτροπος έκτελέσας έπί τών ήμερών του 
άρκετά κοινωφελή έργα. Τύπος άγαθου 
οικογενειάρχου, ηύτύχησε νά ΐδη δλα τά 
τέκνα του καλώς άποκατασταθέντα, πλη- 
ρώσας καί τον προς τήν Πατρίδα φόρον 
του διά του τέκνου του άνθυπιάτρου, πε- 
σόντος έν τή μάχη τοΰ Σ αρανταπόρου τή 
9η ’Οκτωβρίου 1 91 2.Άπεβίωσε τφ 1922.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΤΤΟΣΤ. ΟΥΑΑΛΑΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίω. Τφ 1909 μετηνά- 
στευσεν εις ’Αμερικήν ένθα έσπούδασεν 
άρχιτέκτων καί οικονομολόγος, ένδιεφέρθη 
δι’ δλα τά φλέγοντα έλληνικά ζητήματα. 
Οί ‘Έλληνες τιμώντες τήν δρασιν του 
φιλοπάτριδος άνδρός έξέλεζαν αύτόν Μέ- 
γαν Κυβερνήτην τής 9ης περιφερείας 
τής Γκάπα. Ήγωνίσθη διά τό Κυπρια
κόν ζήτημα καί έτιμήθη διά πλείστων 
παρασήμων. "Ηδη διοηιένει είς Τρίκκαλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίω (του τέως Δήμου 
Άθαμάνων) κατά τό έτος 1898. Διετέ- 
λεσε γραμματεύς καί άντιπρόεδρος τοΰ 
«Εύεργετικοΰ Συλλόγου Γαρδικίου Άθα- 
μάνων» έπί σειράν έτών. Διετέλεσε γραμ
ματεύς τοΰ «Συλλόγου Ραπτών Τρικκά- 
λων». ‘Ίδρυσεν έν Τρικκάλοις μετ’άλλων 
συναδέλφων του τήν «Ένωσιν Έμπορορ- 
ραπτών καί Ραπτοκαταστηματαρχών Τρικ- 
κάλων», ής ήδη τυγχάνει γραμματεύς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΜΠΑΚΑΡΟΣ
Έκ τής Κοινότητος Αγίου Γεωργίου τής 
Επαρχίας Καρδίτσης. Κληρωτός τής 
κλάσεως του 1922, έλαβε ιιέρος είς τήν 
μεγάλην έκστρατείαν τής Μικρας ’Ασίας 
καί έπολέυησεν είς πλείστας μάχας ώς 
πυροβολητής τής 111 άνεξαρτήτου πυρο
βολαρχίας. Κατά την όπισθοχωρησιν του 
Ελληνικού Στρατού έκ τής Μικρας ’Α
σίας έξηφανίσθη, φονευθείς ή αίχμαλωτι- 
σθείς κατά τάς πολεμικός επιχειρήσεις.

ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΖΟΥΚΗΣ
Έκ Κρανιάς τής ’Επαρχίας Καλαμπά
κας. Άπό τής άρχής τής ίδρύσεως τής 
'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας 
τών θεσσαλών προσφέρει τάς υπηρεσίας 
του άφιλοκερδώς καί συντείνει μεγάλως 
διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής κι- 
νήσεως τής Εταιρείας. Μέ προθυμίαν καί 
υπομονήν φροντίζει νά έγγράφη πλείστους 
θεσσαλούς ώς μέλη τής Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών θεσσαλών.
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