
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Εκ Ζαγορας τοΰ Πηλίου. Διδάκτωρ της 
Φιλολογίας. Μεταβάς εις Γερμανίαν 
έσπούδασε παιδαγωγικά έπί τριετίαν. 
Διευθυντής τής έν Χάλκη Σχολής, ’Εκ
παιδευτικός Σύμβουλος παρά τώ 'Υπουρ- 
γείφ τής Παιδείας. Έκ των ιδρυτών τής 
Εταιρείας καί μέλος τής Εφορείας. Ά- 
πέθανεν έν Βιέννη τόν Μάϊον τοϋ 1929.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΛΛΑΣ

Έξ 'Αγιας τής Θεσσαλίας, νομομαθής 
έκ τών αρίστων. Έξασκήσας έπί έτη 
τό έπάγγελμα τοΰ δικηγόρου έπιτυχώς, 
έξελέγη βουλευτής καί διετέλεσε Νο
μάρχης. ’Εκ τών ιδρυτών τής Εταιρείας, 
διετέλεσε μέλος τής ’Εφορείας, τών Δ. 
Συμβουλίων καί διαφόρων τμημάτων 
αυτής. Άπέθανε τόν Νοέμβριον 1951.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά τό έτος 1929 οί έπίλεκτοι Θεσσα- 
λοϊ Μιλτιάδης Δάλλας, Νικόλαος Καπε- 
τανάκης, Δημήτριος Τσοποτός, Γεώρ
γιος Φιλάρετος, ’Αλέξανδρος Κασσαβέ- 
της καί Σωκράτης Βαμβακος υπό ά- 
κραιφνοϋς άγάπης πρός τήν ιστορικήν 
μας Θεσσαλίαν κινούμενοι, ίδρυσαν τήν 
Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εταιρεί
αν τών Θεσσαλών, τήν έπί τριακοντα- 
πενταετίαν εΰδοκίμως δράσασαν έπιστη- 
μονικώς, κοινωνικώς καί πατριωτικώς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Έκ Χαλκίδος τής Εύβοιας, έκ πατρός κα- 
ταγομένου έκ Προμυρίου τοΰ Πηλίου. 
Δημοσιογράφος έκ τών άριστων άναμιχ- 
θείς εις τήν πολιτικήν έξελέγη βουλευτής, 
καί διετέλεσεν 'Υπουργός τής Δικαιο

σύνης έπί Κυβερνήσεως Κωνσταντο- 
πούλου. Τφ έτει 1928 έξελέγη Γερου
σιαστής άριστίνδην. Έκ τών ιδρυτών 
τής 'Εταιρείας καί μέλος τής Εφο
ρείας. Άπέθανε τόν ’Ιούλιον τοΰ 1929.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

Έκ Ζαγορας τοϋ Πηλίου. Έξελέγη πλει- 
στάκις βουλευτής, έχρημάτισεν 'Υπουρ
γός Συγκοινωνίας εις τήν προσωρινήν 
Κυβέρνησιν έν Θεσσαλονίκη καί Πρό
εδρος τής Λέσχης Φιλελευθέρων. Έκ 
τών ιδρυτών τής Εταιρείας καί μέλος 
τής Εφορείας καί τών Δ. Συμβουλίων. 
Άπέθανεν έν’Αθήναις τη 12Ίουλίου 1932.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ

Έκ Πορταριάς τοΰ Πηλίου. Διετέλεσε 
πρόξενος τής Γερμανίας έν Βόλφ τιμη
θείς διά πλείστων παρασήμων. Βαθύς 
έρευνητής τής Θεσσαλικής ιστορίας. 
Έκ τών ιδρυτών τής Εταιρείας, μέλος 
τής Εφορείας. Έχρημάτισε Πρόεδρος 
τών Διοικητικών Συμβουλίων τής Εται
ρείας μας. Άπέθανε τόν ’Ιανουάριον 1939.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ Πατρών, έγκατασταθεϊς εις Λάρι
σαν κατέλαβεν έν τη κοινωνίςι έξέχου- 
σαν θέσιν. Άναμιχθεϊς εις τήν πολιτι
κήν έξελέγη έπανειλημμένως βουλευτής 
τής έπαρχίας Τυρνάβου. Έχρημάτισε 
Διευθυντής των έν Τρικάλοις, Πύργφ, 
ΑΙγίφ καί Θεσσαλονίκη ύποκαταστημά- 
των τής Εθνικής Τραπέζης καί Δ /τής τής 
Τραπέζης Κρήτης καί πρόεδρος τοΰ 
Έθν. Συνδέσμου Άμπελοκτημόνων. Βα
θύς μελετητής τών κοινωνικών καί πολι
τικών έπιστημών καί πολιτικός σώιρρων 
κατέκτησε τήν έκτίμησιν όλων. Διε- 
τέλεσε Πρόεδρος τής 'Εταιρείας καί μέ
λος τής Κεντρικής ’Επιτροπής τού Εορ
τασμού τής πεντηκονταετηρίδος. Έδειξεν 
ένθερμον ένδιαφέρον ύπέρ τής προόδου 
τής Εταιρείας. Άπέθανε τό έτος 1938.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

Έξ ’Αρμενίου (Γκερλί) τής Θεσσαλίας. 
Ήκολούθησε τό στρατιωτικόν στάδιον. 
Ή στρατιωτική του σταδιοδρομία ύπήρ- 
ξε πλήρης έπιτυχιών καί διακρίσεων. Δι- 
ήλθεν όλους τούς βαθμούς τής στρατιω
τικής Ιεραρχίας πάντοτε διακρινόμενος 
διάτό άδάμαστον θάρρος του, τήν ευθυκρι
σίαν του, τήν μεγάλην του ψυχραιμίαν 
καί τόν άπαράμιλλον πατριωτικόν του 
ένθουσιασμόν. Έλαβε μέρος εις όλους 
τούς άπελευθερωτικούς πολέμους τού "Εθ
νους, τραυματισθείς σοβαρώς κατά τάς 
μάχας τάς διεξαχθείσας έν Μικρά Άσίςι. 
Έτιμήθη διά πλείστων παρασήμων καί 
διακρίσεων. Άπεστρατεύθη ώς ύποστρά- 
τηγος. Έκ τών μελών τού Διοικ. Συμβου
λίου τής Εταιρείας καί πρόεδρος αυτής 
έπί πολλά έτη. Άπέθανε τό έτος 1943.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1929

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Έκ Καρδίτσης τής Θεσσαλίας, τής 
ιστορικής Οικογένειας Άλεξανδρήδων, 
οϊτινες ήγωνίσθησαν διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τής Θεσσαλίας καί έν γένει τής 
Ελλάδος. Διετέλεσε βουλευτής, γερου
σιαστής καί αντιπρόεδρος τής Γερου
σίας. Έκ τών άριστων νομομαθών, ήσκη- 
σεν έπί πολλά έτη τό δικηγορικόν έπάγ- 
γελμα. Είσελθών άκολούθως εις τόν δι
καστικόν κλάδον, ένθα άφήκεν άγαθάς 
άναμνήσεις, άπεχώρησεν έκ τού κλάδου 
ώς Είσαγγελεύς Έφετών. 'Ως μέλος τής 
Κεντρικής Επιτροπής τού Εορτασμού, 
τοΰ 1935 καθώς καί ώς Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας, 
προσέφερε διά τού κύρους του σημαν
τικός ύπηρεσίας διά τήν άνάπτυξιν καί 
πρόοδον αύτής. Άπέθανε τό έτος 1939.
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ΕΚ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΤΕΛΕΣΘΗ 
ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ 1962 

ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ

*
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ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Γόνος ιστορικής οικογένειας, ής τό όνομα έχει συνδεθή μέ τήν βιο
μηχανικήν άνάπτυξιν καί τήν έν γένει πρόοδον τοΰ Βόλου. ’Από τής 
νεότητάς του κατέχει έξέχουσαν θέσιν εις τήν κοινωνικήν καί πολι
τικήν ζωήν τοΰ τόπου, έκτιμώμενος παρά πάντων λόγιρ τοϋ έξαιρέ- 
του ήθους καί τής άξιολόγου εσωτερικής καλλιέργειας του.

Υιός του μεγαλωνύμου Κων. Γκλαβανή, ίδρυτοϋ των γνωστών 
βιομηχανιών γεωργικών μηχανημάτων καί εργαλείων καί Δημάρχου 
άλλοτε Παγασών έπί δύο κατά σειράν περιόδους, διάδοχος δέ ήδη 
τοϋ οίκου τούτου, άνεμίχθη ένεργώς, δράστη ρίως καί έπιτυχώς εις 
τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας, διαδεχθείς τόν έκλιπόντα άδελφόν αύ- 
τοϋ, άείμνηστον Βάγγον Γκλαβάνην.

Σεμνός καί άπέριττος πάντοτε, τζέντλεμαν -— μέ όλην τήν κυριολε
ξίαν — άληθινός, μέ εύρεϊαν επιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν κα- 
τάρτισιν, διακρίνεται κυρίως διά τό άνώτερον ήθος του, τήν ψυχικήν 
ευγένειαν καί τόν άδαμάντινον χαρακτήρα του.

Χάρις είς τάς άρετάς του αύτάς καί εις τήν πνευματικήν εύρύτητα 
καί άνωτερότητα τών κοινωνικών καί πολιτιστικών του άντιλήψεων, 
άλλά καί είς τήν προσήνειαν καί τήν φιλοπονίαν πού τόν διακρίνει, 
ό ’Ιωάννης Γκλαβανής άνήλθεν έπαξίως είς τήν άνωτάτην βαθμί
δα τής κοινωνικής καί πολιτικής ιεραρχίας μέ εύρυτάτην άκτινοβο-

λίαν καί φήμην αγαθήν είς τούς κύκλους τών γνωρίμων καί συναλ- 
λασσομένων μετ’ αύτοϋ είς τό έξωτερικόν, τήν Εύρώπην καί τήν 
’Αμερικήν.

Διατελέσας πλειστάκις κατά τό παρελθόν, καί ίδίμ κατά τήν μετα
πολεμικήν περίοδον, Βουλευτής καί Υπουργός πλείστων ύπουργείων: 
’Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, ’Εμπορίου, Προνοίας, Υγιεινής 
κλπ., έξυπηρέτησε πολλαπλώς, άόκνως καί μετ’ ιδιάζοντος ενδιαφέ
ροντος τήν πόλιν τοϋ Βόλου, τόν Νομόν Μαγνησίας καί τήν Θεσ
σαλίαν γενικώτερον, τά χωρία τοΰ Πηλίου είς τάς άνάγκας των εί- 
δικώτερον, ποικιλοτρόπως δέ προσωπικώς καί τούς συμπατριώτας 
του.

Πρόεδρος ήδη έπί σειράν έτών τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής- 
Έταιρείας τών Θεσσαλών, είργάσθη φιλοτίμως καί μετά ζήλου διά 
τούς σκοπούς καί τάς έπιδιώξεις της, προωθήσας διά τοϋ προσωπι
κού του κύρους καί διά τής ήθικής συμπαραστάσεως καί έπιβολής 
του τό δλον έργον της. Κατά τάς τελευταίας διαδοχικός έκλογάς 
(τής 3-11-63 καί 16-2-64) ό κ. ’Ιωάννης Γκλαβάνης, ήγούμενος συνδυ
ασμού τοΰ Κέντρου, άνεδείχθη καί αύθις μεταξύ τών πρώτων, πληρε
ξούσιος Βουλευτής τοϋ Νομοϋ Μαγνησίας διά τήν Βουλήν τών Ελ
λήνων, είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ "Εθνους. Νΰν Υπουργός ’Εμπορίου.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ

Έγεννήθη τφ 1890 εις τά Τρίκαλα Θεσσαλίας. Έσπούδασε Νομικά 
εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών, έξ ού εις ηλικίαν δεκαεπτά ετών 
έλαβε τό πτυχίον του (1907), ωσαύτως δέ καί είς τά Πανεπιστήμια 
τοΰ Μονάχου, τής Λειψίας, τής Χάλλης καί τοϋ Βερολίνου κατά 
τά έτη 1908-1911.

’Από τού έτους 1911 ασκεί λίαν εύδοκίμως τήν δικηγορίαν 
έν Άθήναις, παρά πασιν τοϊς Δικαστηρίοις καί άπό τοϋ 1918 
παρ’ Άρείφ Πάγφ καί έν συνεχείς, τφ Συμβουλίφ τής ’Επικράτειας.

Έχρημάτισεν Εισηγητής, Τμηματάρχης, Διευθυντής Γενικής Διοι- 
κήσεως Μακεδονίας (1912-1914) καί Νομάρχης Φλωρίνης(1915-1916).

Διωρίσθη έκτακτος καθηγητής τοϋ ’Εμπορικού Δικαίου είς τήν Ά- 
νωτάτην Σχολήν Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών (ΑΣΟ- 
ΕΕ) καί έν συνεχεία τακτικός (1921-1923).

Έπολιτεύθη τό πρώτον είς τάς έκλογάς τοϋ 1920. Κατά τά έτη 1932 
καί 1936 έξελέγη Βουλευτής τοϋ Λαϊκού Κόμματος είς τήν περιφέ
ρειαν Τρικάλων καί Βουλευτής τοϋ Έθνικοϋ Κόμματος Ελλάδος κατά 
τό 1946, είς τήν αύτήν περιφέρειαν.

Διετέλεσεν ιδρυτικόν μέλος καί ύπαρχηγός τοϋ Κόμματος τών 
Έλευθεροφρόνων, ύπαρχηγός τοϋ Έθνικοϋ Κόμματος Ελλά
δος καί άρχηγός τοΰ Κόμματος τής «Τρίτης Καταστάσεως».

Διετέλεσε Πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου πολλών μεγάλων έπιχειρήσεων, ’Αντιπρόεδρος τοϋ 'Ελληνι
κού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, μέλος τών νομοπαρασκευαστι
κών επιτροπών Διοικητικών Κωδίκων, Κώδικος Πολιτικής Δικονο
μίας, Πρόεδρος τής ’Επιτροπής Υπαλληλικού Κώδικος, είναι Πρό
εδρος τής ’Επιτροπής Έμπορικοΰ Κώδικος καί άντιπρόεδρος τής 
Ένώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων.

Είναι συγγραφεύς αρκετών συγγραμμάτων είς τήν έλληνικήν, τήν 
γερμανικήν καί τήν άγγλικήν γλώσσαν καί πλείστων άλλων άρθρων 
καί μελετημάτων είς έγκριτα έλληνικά καί ξένα περιοδικά.

ΔΓ όλας αύτάς τάς έξαιρέτους ύπηρεσίας, τάς όποιας προσή- 
νεγκεν είς τήν έλληνικήν έπιστήμην καί τήν πατρίδα μας έχει τι- 
μηθή διά τοϋ Άργυροϋ Σταυρού τοϋ Σωτήρος (1914), τοΰ Άνωτέ- 
ρου Ταξιάρχου τοϋ Φοίνικος (1962) καί τοϋ Άνωτέρου Ταξιάρχου 
Γεωργίου Α'. (1964), διά χρυσού μεταλλίου τών πόλεων Τρικάλων 
καί τής Εταιρείας. Όμιλεΐ άρκετά τήν γερμανικήν, τήν γαλλικήν, 
τήν άγγλικήν καί τήν ιταλικήν γλώσσαν.

Τάς ώρας τής σχολής του διαθέτει θεραπεύων τήν καλλιτεχνίαν καί 
είδικώτερον τήν μουσικήν. Ιδρυτής τής έφημερίδος «Τόλμη». Πρό
εδρος τοϋ τμήματος τών διαλέξεων τής Εταιρείας έπί σειράν έτών.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΞΑΡΧΟΣ

Έγεννήθη έν Τρικάλοις τής Θεσσαλίας τώ 1897. Τήν εγκύκλιον 
μόρφωσιν έλαβεν είς τήν γενέτειράν του, τάς εΰρυτέρας σπουδάς εις 
τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, συνεπλήρωσε δέ 
ταύτας είς Παρισίους. Ήσκησε μετά λαμπράς επιτυχίας τό δικηγο
ρικόν λειτούργημα έν Άθήναις άπό τοΰ 1923.

’Αρωγός πάντοτε εις πάσαν ανάγκην τών συμπολιτών του καί τών 
έν Τρικάλοις καί τών έν Άθήναις διαμενόντων, πρόθυμος γενι
κώς είς πάντα δεόμενον αύτοϋ, ένωρίς κατέστη πρόσωπον έκτά- 
κτως συμπαθές καί είς τήν κοινωνίαν τών Τρικάλων καί τήν 
δλην Θεσσαλίαν, άλλα καί είς τήν εΰρυτέραν αθηναϊκήν κοι
νωνίαν.

Ό αδαμάντινος χαρακτήρ, ή άπειρος καλωσύνη καί ή πνευματική 
εύρύτης καί άνωτερότης τόν κατέστησαν δημοφιλέστατον είς τούς 
θεσσαλικούς κύκλους, ώστε παρά τήν ύπό διαφόρους σημαίας έκά- 
στοτε πολιτικήν του άνάμειξιν οί ψηφοφόροι του νά τόν τιμούν άπό 
τοϋ 1935 καί έφεξής έπανειλημμένως. Ούτως έξελέγη βουλευτής τοϋ 
Νομοϋ Τρικάλων κατά τάς έκλογάς τοΰ 1935, 1946, 1950, 1952, 1956, 
1958, 1961, 1963 καί 1964.

Διετέλεσεν 'Υπουργός Μεταφορών κατά τά έτη 1950 καί 1951, Υ
πουργός Βορείου Ελλάδος κατά τό 1963, Υπουργός Δημοσίας τά-

ξεως άπό 18 Φεβρουάριου 1964 καί ήδη Υπουργός Κοινωνικής Πρό
νοιας.

Βαθέως έκτιμώμενος καί άγαπώμενος είς τό κοινοβούλιον έξελέγη 
πλειστάκις καί διεκρίθη όμολογουμένως ώς πρόεδρος τών κοινοβου
λευτικών έπιτροπών τών 'Υπουργείων ’Εθνικής Παιδείας καί Βιομη
χανίας.

Παρακολουθεί μέ ιδιαίτερον ένδιαφέρον τά πολλαπλά καί δύσλυτα 
προβλήματα τής Θεσσαλίας άγωνιζόμενος πάντοτε νά δώση λύσιν 
ικανοποιητικήν, νά άνακουφίση καί άνυψώση τό βιοτικόν καί πνευ
ματικόν έπίπεδον τής γενετείρας του.

Ούτως έξηγεϊται καί ή θερμή συμπαράστασίς του είς τό έπίμοχθον 
εργον τής Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών, 
τής όποιας άπό τής ίδρύσεως τυγχάνει έπίλεκτον ήγετικόν στέλεχος, 
έργαζόμενος άόκνως διά τήν πραγμάτωσιν τών έθνικών έπιδιώξεων 
καί έπιστημονικών σκοπών της. Τήν δέ πνευματικότητα τοϋ άνδρός 
δεικνύει, πλήν καί άλλων πολλών, καί τό συνεχές διαφέρον αύτοϋ 
υπέρ τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης τής γενετείρας του.

Έκ τών μελών τής Κεντρικής ’Επιτροπής Εορτασμού τής ’Ογδοη
κονταετή ρίδος άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, συνέδραμε δέ 
μεγάλως διά τών ένεργειών του είς τήν έκδοσιν τοϋ παρόντος τόμου.
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ A.

Έγεννήθη έν Καρδίτσα τφ 1910, γόνος τής γνωστής Άργιθεατικής 
(έκ τοϋ χωρίου Βλάσι) οικογένειας. Άφοϋ έτελείωσεν—άριστεύσας—- 
τάς έγκυκλίους σπουδάς του έν Καρδίτση, ένεγράφη εις τήν Νομικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί μετά τήν άπόκτησιν του 
πτυχίου του καί τής άδειας δικηγορεΐν έγκατεστάθη εις τήν γενέτει
ράν του καί άπό τοϋ 1932 ήσκησεν εύδοκίμως τό δικηγορικόν λει
τούργημα, άναδειχθείς ταχέως ως είς των καλλιτέρων ποινικολόγων 
τής Θεσσαλίας. Παραλλήλως έπρωτοστάτησεν είς πνευματικός καί 
έκπολιτιστικάς εκδηλώσεις τοϋ Νομοϋ Καρδίτσης ιδία άπό τής θέ- 
σεώς του ώς Συμβούλου καί Προέδρου τοϋ — πρό τοϋ 1936 ίδίμ — 
άναπτύξαντος πολυσχιδή δρασιν — προβληθεΐσαν πανελληνίως — 
Συλλόγου Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καρδίτσης «Ή Άθηνα».

Άπό τοϋ 1945 έγκατεστάθη έν Άθήναις προαχθείς είς δικηγόρον 
παρ’ Έφέταις καί βραδύτερον παρ’ Άρείφ Πάγο.) καί έπιτυχώς δικη- 
γορήσας μέχρι τοϋ 1950, ότε άνεμείχθη είς τήν ένεργόν πολιτικήν.
Ή άνάμειξίς του είς τά δημόσια πράγματα τής χώρας είναι 

καρπός τής βαθύτατης έπιθυμίας του νά βοηθήση είς τήν έπίλυ- 
σιν φλεγόντων προβλημάτων τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, αλλά 
καί γενικώτερον τοϋ Κράτους. Κατ’ ’Οκτώβριον 1951 τώ άνετέθη 
ύπό τοϋ Ν. Πλαστήρα ή διεύθυνσις τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

Έπελήφθη δέ άπό των πρώτων ήμερων τής άναλήψεως τής 'Υπουρ
γίας του τοϋ έργου τής συμπληρώσεως τής σπουδαιοτάτης κοινωνικής 
μεταρρυθμίσεως τής άπαλλοτριώσεως τών τσιφλικίων καί μεγάλων 
άγροκτημάτων καί λειβαδιών πρός άποκατάστασιν τών άκτημόνων 
γεωργών καί κτηνοτροφών. Κατάτό θέρος τοϋ 1952έπέτυχε έπιψήφισιν 
παρά τής ’Επιτροπής Έξουσιοδοτήσεως τοϋ σχετικοΰ νόμου, κατ’ έ- 
φαρμογήν τοϋ όποιου καί τών τολμηρών διατάξεών του προέβη είς τήν 
άπαλλοτρίωσιν μεγάλων καί μεσαίων άγροκτημάτων καί λειβαδιών έ- 
κτάσεως πολλών έκατομμυρίων στρεμμάτων, διανεμηθέντων είς δεκά
δας χιλιάδας άκτημόνων γεωργών καί κτηνοτροφών. ’Εξ άλλου δι’ εύ
στοχου άντιμετωπίσεως τοϋ άκανθώδους αΰτοΰ προβλήματος έπέτυχε 
τήν υπογραφήν συμβάσεως μετά τής ’Εκκλησίας καί τήν διανομήν είς 
άκτήμονας άπό μακροϋ άναξιοποιήτων μοναστηριακών γαιών έκτά- 
σεως έκατομμυρίων στρεμμάτων. ’Εκλέγεται άπό τοϋ 1950 συνεχώς 
βουλευτής Καρδίτσης-Τρικάλων. Μετά τήν διάλυσιν τφ 1960 έξ ιδίας 
πρωτοβουλίας τοϋ ούτινος ήγεΐτο άπό τοϋ 1957 Δημοκρ. Κόμματος 
’Εργαζομένου Λαοϋ άπετέλεσεν ήγετικόν στέλεχος τής Νέας Πολιτι
κής Κινήσεως καί νϋν έξέχον μέλος τής Ένώσεως Κέντρου. 'Υπουρ
γός Συγκοινωνιών. Διοικητ. Σύμβουλος τής 'Εταιρείας συνέδραμε δέ 
μεγάλως διά τών ένεργειών του είς τήν έκδοσιν τοϋ παρόντος τόμου.
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