
Ή Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των θεσσαλών, διοργανώσασα 
τάς Έθνικάς θεσσαλικάς Έορτάς τω 1935 έπί τή ευκαιρία τής συμττληρώσεως 
πεντηκονταετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, έν τω προγράμματι 
του έορτασμοΰ είχε συμπεριλάβει καί την έκδοσιν αναμνηστικού Λευκώματος, 
τό όποιον έμελλε νά κυκλοφορήση κατά τάς ημέρας έκείνας. Ή δέ Κεντρική 
Επιτροπή, ή όποια διωργάνωσε τάς έορτάς, ανέθεσε τήν έκδοσιν αότοΰ εις 
τήν Συντακτικήν Επιτροπήν τοΰ Δελτίου τής Εταιρείας, ήτοι των «θεσσα- 
λικών Χρονικών».

Ή Συντακτική Επιτροπή, άναδεχθεΐσα τήν εντολήν ταΰτην, άπεφάσισε 
κατ’ άρχάς νά έκδώση μικρόν τεΰχος πολυτελές ώς αναμνηστικόν των έορ- 
τών. ’Ανέθεσε δέ αΟτη εις τόν Γενικόν Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Σωκράτην 
Κ. Βαμβάκονδπως μεριμνήση διά τήν περισυλλογήν τής ύλης καί των φωτογρα
φιών. 'Η γενομένη δμως περισυλλογή φωτογραφιών καί δλης, παρ’δλας τάς 
παρουσιασθείσας δυσχερείας, άπέφερε μεγαλυτέρας τών αναμενομένων προσδο
κιών, δι’δ ή κατ’άρχάς άποφασισθεΐσα έκδοσις τοΰ τεύχους τοΰ Πανηγυρι
κού Λευκώματος έδει ήδη νά γίνη εις σχήμα καί δγκον πολύ μεγαλΰτερον 
τοΰ προαποφασισθέντος.

Οδτω διεγράφη ή έκδοσις τοΰ παρόντος, έν τω όποίω, έκτος τών γενι
κών ιστορικών σημειωμάτων, ώς προς τά άλλα έκρίθη σκόπιμον ή ΰλη νά 
ταξινομηθή κατ’ ’Επαρχίας καί νά έκτεθή χωριστά ή κίνησις καί ή πρόοδος 
έκάστης έξ αύτών κατά τό άπό τοΰ 1881 μέχρι τοΰ 1935 χρονικόν διάστημα, 
καί δειχθή κατά πόσον καί οί θεσσαλοί, άποκτήσαντες κατόπιν τόσων αγώ
νων καί θυσιών τήν ελευθερίαν των, έδρασαν κατά τά πεντήκοντά έτη επωφε
λώς καί προοδευτικώς έντός τής έλευθέρας Πατρίδος.

Κατεβλήθη δέ προσπάθεια δπως έξετασθή ή έξέλιξις καί ή πρόοδος τής 
Θεσσαλίας, κατά τά πεντήκοντα έτη τής ελευθερίας της, άπό πόσης πλευράς, 
ήτοι άπό εκκλησιαστικής, εκπαιδευτικής, πολιτικής, κοινωνικής, δημοσιοϋ
παλληλικής, γεωργικής, έμπορικής καί πόσης άλλης άπόψεως, καί συμπεριε- 
λήφθη δ,τι ήτο άνθρωπίνως δυνατόν εις φωτογραφίας ιερών καί ιστορικών 
κειμηλίων, τοπίων, ενδυμασιών ή προσωπογραφιών τών διαφόρων ηρώων, 
αγωνιστών καί τών ποικιλοτρόπως δημοσίως έργασθέντων θεσσαλών.

Παρ’δλας δμως τάς προσπάθειας ας κατέβαλεν ή Συντακτική Επιτροπή, 
καί διά δημοσιευμάτων εις τε τόν θεσσαλικόν καί τόν ’Αθηναϊκόν Τύπον, δέν 
κατωρθώθη πάλιν ή πλήρης περισυλλογή πασών τών φωτογραφιών, αί όποΐαι 
θά έπρεπε νά κοσμοΰν τόν παρόντα τόμον, τών προσώπων τά όποια προσέφε- 
ραν καί προσφέρουν πλείστας ύπηρεσίας εϊς τε τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα 
Θεσσαλίαν καί παρά τω Κράτει, κατέχοντα διακεκριμένας θέσεις έν τε τή 
πολιτική, τή στρατιωτική καί πάση άλλη ύπηρεσία. Καί τοΰτο διότι άλλοι άπό 
μετριοφροσύνην καί άλλοι άπό διαφόρους άλλους λόγους, δέν ήθέλησαν νά 
άποστείλουν τάς φωτογραφίας των. 'Ως προς τοΰτο εις τήν Συντακτικήν ’Επι
τροπήν ούδεμία εύθύνη δύναται νά καταλογισθή, καί οίαδήποτε ώς προς 
τοΰτο παράλειψις προέρχεται έκ λόγων άνεξαρτήτων τής θελήσεως αυτής.

Πρός τούτοις έκρίθη σκόπιμον δπως ε’ις τό παρόν Λεύκωμα συμπεριλη- 
φθοΰν καί αί φωτογραφίαι άνδρών μή θεσσαλών, οί όποιοι δμως είτε διά τών 
γραμμάτων, είτε διά τών δπλων, εϊτε διά τής άγαθοεργοΰ αύτών έπεμδάσεως 
ώφέλησαν τήν Θεσσαλίαν κατά τά πεντήκοντα έτη τής έλευθερίας της ή πρό- 
τερον, ή είργάσθησαν καί διά τό έργον τής Εταιρείας.

Καί κατέβαλε μέν ή Συντακτική Επιτροπή πάσαν δυνατήν προσπάθειαν 
δπως παρουσιάση τήν έκτακτον ταύτην έκδοσιν τών «θεσσαλικών Χρονικών» 
άπό πόσης άπόψεως άρτιωτέραν, τόσον άπό τής πλευράς τής συγκεντρώσεως 
τής ύλης καί τής ταξινομήσεως αύτής, δσον καί άπό τής καλλιτεχνικής έμφα- 
νίσεώς της. Δυστυχώς δμως δέν ύπήρξε δυνατόν ή ταξινόμησις τών φωτογρα
φιών νά γίνη μέ πάσαν τήν έπιδαλλομένην τάξιν, καθότι αί φωτογραφίας παρ’ 
δλας τάς καταβληθείσας προσπάθειας, δέν κατέστη δυνατόν νά συγκεντρω
θούν συγχρόνως μέ τήν άλλην δλην καί νά ταξινομηθούν εις τάς οικείας θέ
σεις. Διά τόν λόγον τούτον παρέστη άνάγκη, δπως συμπεριληφθοΰν έν τέλει 
καί οί καθυστερήσαντες τήν άποστολήν τούτων.

Παραδίδοντες οδτω τόν παρόντα τόμον τών «θεσσαλικών Χρονικών» εις 
τό θεσσαλικόν καί τό άλλο 'Ελληνικόν κοινόν, έπαφιέμεθα εις τήν εύμενή 
αΰτοΰ κρίσιν, βέβαιοι δντες δτι ή προσπάθειά μας αδτη θέλει πάντως άποβή 
πρός δφελος έκείνων, οί όποιοι θά θελήσουν εις τό μέλλον ν’ άσχοληθοΰν μέ 
τήν πλήρη μελέτην τής Θεσσαλίας. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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