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Ή Θεσσαλία, ή ώραία αυτή ελληνική επαρχία, πού οί 
ρίζες τής ιστορίας καί τοΰ πολιτισμού της απλώνονται 
καί χάνονται στά βάθη των αιώνων, στούς χρόνους των 
μύθων καί των θρύλων, ή γη των Κενταύρων καί των Λα- 
πιθών καί πατρίδα των μυθικών Γιγάντων καί των δώδεκα 
μεγάλων ’Ολυμπίων θεών, γιόρτασε με εξαιρετική λαμπρό
τητα καί μεγαλοπρέπεια τόν Μά'ίο τού 1962 καί από 1-20 
τοΰ μηνός, τά 80 χρόνια τής ελεύθερης ζωής της καί τήν 
ανάμνηση τών σκληρών άγώνων καί ιστορικών γεγονότων 
πού προηγήθησαν κι’ άκολούθησαν τήν απελευθέρωση 
κι’ ενσωμάτωσή της (φθινόπωρο 1881) στο νεοπαγές— 
τότε—Βασίλειο τής Ελλάδος.

Τις μεγαλόπρεπες αύτές γιορτές, ώργάνωσε ή «Ιστορική 
καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών», ή πνευματική 
αυτή έστία τών άπανταχοϋ τής γης τέκνων τής θεσσαλι- 
κής πατρίδος, μέ τόν σκοπό, όπως τιμηθή ή μνήμη τών 
ήρώων καί τών μαρτύρων καί όλων εκείνων τών αγωνι
στών καί τών θυμάτων τής τουρκικής θηριωδίας, πού κατά 
καιρούς έπεσαν μαχόμενοι ή έσφαγιάστηκαν στό βωμό 
τής πατρίδος, γιά νά χαρίσουν σ’ έμας τούς έπιζώντας
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καί στις γενεές πού θά μας διαδεχθούνε τό ατίμητο αύτό 
θείο δώρο καί υπέρτατο άνθρώπινο αγαθό, πού λέγεται 
Ελευθερία!

Οί εκδηλώσεις πήραν πανθεσσαλικό χαρακτήρα, χάρις 
στή σύσσωμη συμμετοχή τού λαϊκού στοιχείου καί στην 
επίσημη συμπαράσταση εκπροσώπων τής πολιτείας των 
κατά τόπους πολιτικών καί στρατιωτικών αρχών, των 
Σχολείων, τής Εκκλησίας, τών Θεσσαλικών Συλλόγων, 
Σωματείων καί ’Οργανώσεων καί στή συμβολή τών Δη
μοτικών καί Κοινοτικών άρχόντων κι’ άλλων τοπικών 
παραγόντων, διεξήχθησαν δέ μ’ εξαιρετική επιτυχία δια
δοχικά, σ’ όλες τις θεσσαλικές πόλεις καί περιοχές καί κατ’ 
επέκταση στή Θεσσαλονίκη καί την ’Αθήνα, κατά την 
ακόλουθη σειρά καί τάξη :

Τήν 1η Μαΐου στά Φάρσαλα—άπ’ όπου τό πρώτο είσ- 
ήλθε ό Ελληνικός Στρατός γιά τήν κατάληψη τής Θεσ
σαλίας—, τή 2“ Μαΐου στή Λάρισα καί τήν περιφέρειά της, 
τήν3η Μαΐου στά Τρίκαλα, τήν Καλαμπάκα καί τό Μαυρο- 
μάτι. Τήν 4η Μαΐου στήν Καρδίτσα καί τό Βελεστϊνο, τήν 
5η Μαΐου στό Βόλο καί τις Μηλιές καί τήν 6η Μαΐου 
στή Θεσσαλονίκη· τή δέ 20ή τού αυτού μηνός στήν ’Αθή
να, όπου καί ή έδρα τής Εταιρείας.

Έτσι ή πολυπαθής θεσσαλική γή, πού επί 461 ολάκερα 
χρόνια στέναζε κάτω άπ’ τον αφόρητο ζυγό τού τυράννου, 
ή ποτισμένη μέ τά δάκρυα καί τό αϊμα τών μυριάδων μαρ
τύρων, δέχθηκε τις ήμέρες αυτές τούς προσκυνητάς της 
καί τις τιμητικές εκδηλώσεις τών τέκνων της.

Προσκυνητάρια καί βωμοί, ήρώων προτομές κι’ επι
φανών άνδρών ανδριάντες, μνημεία ιστορικά καί τόποι 
λατρείας καί έθνικοΰ προσκυνήματος, ήρώα πεσόντων 
πανσεβάσμια καί χώροι καθηγιασμένοι, ναοί περικαλλείς, 
ναΰδρια, Μονές κι’ έρημοκκλήσια, όλα πήραν τή θέση 
καί τή σειρά στήν εύγνωμοσύνη τού Έθνους!

Όπου συντελέσθηκε ή πολυαίμακτη θυσία τού σκλα
βωμένου γένους, ή δόξα περνώντας μπροστά, στεφάνωσε 
τά σεβάσματα τού Έθνους μας αύτά μέ τόν'φωτοστέφανο 
τής ’Αθανασίας.

Ό Ρήγας Βελεστινλής, ό Καραϊσκάκης, Διονύσιος ό 
Σκυλόσοφος, Γιωργάκης ό ’Ολύμπιος, ό Χατζηπέτρος, ό 
Βλαχάβας, ό Λάιος, ό Τερτίπης, ό Στουρνάρας, ό Βασδέ- 
κης, ό Γαζής, ό Κούμας, ό Κωνσταντας κι’ οί τόσοι 
καί τόσοι άλλοι ήρωες, επώνυμοι καί άνώνυμοι έθνομάρ- 
τυρες, πού ή εύγνωμοσύνη τής πατρίδος έστησε πάνω σέ 
νοητούς θρόνους δόξας, όλοι δέχθηκαν μέ τή σειρά τό 
δάφνινο στεφάνι τής τιμής καί τό θυμίαμα τής ευγνωμοσύ
νης. Τά Φάρσαλα, ή Λάρισα, τά Τρίκαλα, τό Μαυρομάτη 
ή Καλαμπάκα, ή Καρδίτσα, τό Βελεστϊνο, ό Βόλος, οί 
Μηλιές, ό 'Αλμυρός, ή Θεσσαλονίκη καί τελικά ή ’Αθήνα, 
ή πρωτεύουσα όπου πάλλει καί σκιρτά πάντα ή καρδιά 
τού "Εθνους, όλες οί πολιτείες διαδοχικά κι’ οί περιοχές 
τους, εζησαν τις ήμέρες αυτές, τις μεγάλες κι’ ιερές στι
γμές τών εθνικών έξάρσεων καί τών μεγάλων εθνικών συγ
κινήσεων!

*

Κλιμάκιο τής Κεντρικής ’Οργανωτικής Επιτροπής τής 
Εταιρείας, άποτελούμενο έκ τών κ.κ. Άπ. Παπαγεωργίου 
—Φιλώτα στρατηγού, Εύαγ. Άγγελάκα διευθυντοΰ 'Υ
πουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Δημ. Βαενά λογοτέ
χνου συγγραφέως, Ν. Νακοπούλου δημοσιογράφου, Ίωάν- 
νου Νούσια τής Έθν. Τραπέζης, Τάσου Ζέριγγα δημο
σιογράφου, Στ. Βάλλα τ. διοικ)τοΰ τής ’Αστυνομίας πό
λεων, Δημ. Μπαρμπάτσαλου τού υπουργείου’Εθνικής Ά- 
μύνης, Θεμ. Ζαφειροπούλου δικηγόρου καί άλλων μ’ επι
κεφαλής τόν Γενικό Γραμματέα τής Εταιρείας καί έκ τών 
ιδρυτών αύτής κ. Σωκρ. Βαμβάκο καί τόν διακεκριμένο 
νομικό καί ήγετικό στέλεχος τής Εταιρείας κ. Γ. Χατζη
κώστα, άκολουθούμενο δέ άπό συνεργείο κινηματογρα

φικών ταινιών ύπό τήν διεύθυνση τού κ. Εύαγ. Άγγε
λάκα καί πλαισιούμενο έκάστοτε κατά τή διαδρομή του 
έξ Αθηνών άνά τά θεσσαλικά κέντρα ύπό τού κ. Ίωάννου 
Γκλαβάνη, τ. Υπουργού καί ήδη Βουλευτοΰ Μαγνησίας 
καί προέδρου τής Εταιρείας, καί ύπό άλλων Θεσσαλών 
ύπουργών καί βουλευτών, έδινε μέ τή παρουσία καί τή 
συμπαράστασή της ή πομπή αύτή, τόν παλμό καί τόν επί
σημο τόνο στόν πανηγυρισμό τής μεγάλης επετείου.

Οί Δήμοι έξ άλλου τών μεγάλων θεσσαλικών πόλεων 
Τρικάλων, Καρδίτσης καί Βόλου, πλήν τής Λαρίσης— 
όπου ό ήμερήσιος τύπος κι’ οί Στρατιωτικές αρχές άνέ- 
λαβαν προθυμότατα ν’ άναπληρώσουν τόν Δήμο στά κα
θήκοντα καί τις ύποχρεώσεις του—σέ άρμονική συνερ
γασία μετά τών Νομαρχών, τών Διοικητών Στρατιωτικών 
μονάδων καί Μητροπολιτών, κατέβαλαν φιλότιμες, άλη- 
θινά, προσπάθειες νά έμφανίσουν πρόγραμμα πανηγυρι
κών έκδηλώσεων πλουσιώτατο, άνταποκρινόμενο στή 
σημασία καί τή βαρύτητα τής ιστορικής έπετείου.

Αξίζει ιδιαίτερα τώρα νά έξαρθή ή συμβολή τού έθνικοΰ 
μας Στρατού, στόν πανηγυρισμό τής ιστορικής έπετείου. 
Τό ΰψηλό καί γενναίο φρόνημα αύτοΰ καί ή ψυχική ευ
γένεια τών Σωματαρχών, άνωτέρων καί κατωτέρων άξιω- 
ματικών, Διοικητών στρατιωτικών μονάδων κλπ., καί τό 
εξαίρετο, αληθινά, ήθος αύτών, έπιβάλλουν σ’ έμάς τήν 
αναγνώριση αύτή τών αρετών πού περικοσμοΰν τόν έθνικό 
μας Στρατό. Ή παρουσία τμημάτων τού Στρατού μας γε
νικά, τόσο τών σωμάτων τής ξηράς, όσο καί τής Βασιλικής 
Αεροπορίας καί ή συμπαράστασή των στούς χώρους τών 
τελετών καί τών πανηγυρικών έκδηλώσεων, προσδίνανε 
μιά ασυνήθιστη γιά τήν έπαρχία έπισημότητα, μεγαλο
πρέπεια κι έπιβλητικότητα, μιά εικόνα έθνικοΰ, άληθινά, 
μεγαλείου! Ό κρότος τών χαιρετιστήριων κανονιοβολι
σμών καί οί ήχοι τών σαλπίγγων καί τών φιλαρμονικών 
έξ άλλου, άναμιγνυόμεναι μέ τόν βόμβο τών άεροπλάνων, 
πού κατά σχηματισμούς ύπερίπταντο τού χώρου τών τε
λετών, έδιναν μιά πρόσθετη χαρούμενη καί έπιβλητική 
νότα στόν πανηγυρισμό τής ήμέρας.

Κατά τό πρόγραμμα, ομοιόμορφο σχεδόν, μ’ έλάχιστες 
διαφορές καί παραλλαγές στήν έκτέλεση άπό πόλη σέ 
πόλη, μετά τό έωθινό καί τή ρίψη τών χαιρετιστήριων 
κανονιοβολισμών, οί έκδηλώσεις άρχιζαν μέ δοξολογίες 
στούς καθεδρικούς Ναούς, όπου στρατιωτικά τμήματα 
παρατεταγμένα μετά Στρατιωτικών Μουσικών, άπέδιδαν 
τις τιμές. Ακολουθούσαν οί καταθέσεις στεφάνων κι’ άλ
λες έπιμνημόσυνες τελετές στά Ηρώα καί Μνημεία τών 
πεσόντων, παρελάσεις μετά στρατιωτικών μονάδων, αρμά
των, σχολείων, ομιλίες, δεξιώσεις κλπ., τις δέ εσπερινές 
ώρες χοροί θεσσαλικοί στις πλατείες καί δημοσίους χώ
ρους, μέ τοπικές ένδυμασίες καί τέλος, σάν έπιστέγασμα, 
λαμπαδοφορίες καί καύση πυροτεχνημάτων.

*

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον έπροκάλεσαν κατά τις ήμέρες αύ- 
τές τών πανηγυρικών έκδηλώσεων οί ομιλίες στή Λάρι
σα, Τρίκαλα, Μαυρομάτι, Καρδίτσα, Βελεστϊνο, Βόλο 
καί Μηλιές. Διακεκριμένοι ρήτορες καί δεξιοτέχνες τού 
λόγου χειριστές, μάς μετέφεραν νοερά στούς χρόνους 
τών άγώνων καί μάς έκίνησαν σέ ψυχικές καί πνευματικές 
ανατάσεις καί σ’ έκφραση εύγνωμοσύνης, γιά όλους ε
κείνους πού κατά καιρούς έπεσαν άγωνιζόμενοι στά πεδία 
τών μαχών γιά τό ξεσκλάβωμα καί τήν έλευθερία τής Θεσ- 
σαλικής Πατρίδος. Έκ τών ομιλητών σημειώνουμε ένδει- 
χτικά τούς:

κ.κ. Ίωάννην Γκλαβάνη, Πρόεδρον τής 'Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών, Σωκρ. Βαμβάκο, 
Γ. Χατζηκώστα, Δημ. Βαενά, τόν Στρατηγό Ά. Παπαγε
ωργίου— Φιλώτα, τόν Κίτσο Παπά, τόν Βουλευτή Ν. 
Έξαρχο, τόν Δήμαρχο Τρικάλων Ίωάν. Μάτη, τόν Νο
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μάρχη Παϊτάκη, τόν Υφυπουργό Ταλναδοΰρο, τόν Δή
μαρχο Καρδίτσης Τσικρίκη, τόν Νομάρχη Ήλία Παυ- 
λάκο, τόν Νομάρχη Μαγνησίας Γεώργ. Παπαδάκο, τόν 
Διευθυντή των Επαγγελματικών Σχολών Βόλου Κωστή 
Λάμπρου καί τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος Σακελλα- 
ρίου στις Μηλιές.

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος ήσαν οί ομιλίες των κ.κ. 
Γ. Χατζηκώστα καί Σωκρ. Βαμβάκου στή Λάρισα, Τρί
καλα, Καρδίτσα, Βελεστΐνο, Βόλο καί Μηλιές, τών κ.κ. 
Τωάννου Γκλαβάνη, Νομάρχου Παπαδάκου καί Λάμπρου 
στό Βόλο καί τοϋ κ. Σακελλαρίου στις Μηλιές. Ή ομιλία 
τοΰ κ. Χατζηκώστα στά Τρίκαλα, υπέροχη σέ ύφος, γλα- 
φυρότητα καί παλμό, θά μείνη μνημειώδης καίγιάτό ιστο
ρικό περιεχόμενό της: «Ή Θεσσαλία, ό Πολιτισμός κΤ 
ή 'Ιστορία της άνάμεσα άπ’ τά διάφορα στάδια καί τούς 
χρονικούς σταθμούς τής μακραίωνης ζωής της, άπό τών 
άπωτάτων μυθικών χρόνων μέχρι καί τών σημερινών».

Ό κ. Σωκράτης Βαμβάκος έξ άλλου, μέ τή γνώση καί τήν 
άκριβολογία ιστορικού, μας έδωσε μέ τις βαθυστόχαστες κι’ 
έμπνευσμένες ομιλίες του, άνάγλυφη τήν εικόνα τών συνθη
κών πού επικρατούσαν στή Θεσσαλία κατά τή ταραγμένη 
έκείνη περίοδο τών επαναστατικών κινήσεων, άναφερθείς 
κι’ ένδιατρίψας ιδιαίτατα στήν έξιστόρηση τών γεγονό
των καί περιστατικών πού προηγήθησαν κι’ ακολούθησαν 
τή Βερολίνειο συνθήκη (Ιούνιος 1878) καί τήν ενσωμά
τωση τής Θεσσαλίας στό νεοπαγές—τότε—Βασίλειο τής 
Ελλάδος (Όκτώβρ. 1881) πρωθυπουργοΰντος τοΰ ’Αλε
ξάνδρου Κουμουνδούρου.

Εμπνευσμένη έπίσης κι’ εμπεριστατωμένη κι’ ή ομιλία 
τοΰ κ. Κωστή Λάμπρου στό Βόλο, γιά τό ιστορικό περιε
χόμενό της καί γιά τό έξαίρετο αληθινά ύφος τοΰ όμιλητοΰ. 
Τέτοιες ομιλίες, έκτυπούμενες, αξίζει νά τύχουν ευρύτε
ρης κυκλοφορίας καί δημοσιότητος άνά τό θεσσαλικόν 
ιδία κοινόν, γιατί διδάσκουν, εμπνέουν καί φρονηματίζουν.

*

Ή Θεσσαλονίκη, ή συμπρωτεύουσα τοΰ Βορρά μέ τις 
χιλιάδες τών Θεσσαλών παροίκων της, γιόρτασε κι’ αυτή 
μέ τή σειρά της καί μέ τήν αυτή λαμπρότητα κ’ έπισημό- 
τητα τά 80 χρόνια τής έλεύθερης Θεσσαλίας, τήν Κυριακή 
6 Μαΐου, σύμφωνα μέτό γενικό πρόγραμμα τής Εταιρείας. 
Τήν οργάνωση καί φροντίδα τής διεξαγωγής τών εκδηλώ
σεων είχε άναλάβει ή έκεΐ, έθνωφελέστατα δρώσα, Λέσχη 
τών Θεσσαλών «Ρήγας Φεραΐος» υπό τήν ευθύνη καί κα
θοδήγηση τοϋ ρέκτου Γεν. Γραμματέως αΰτής κ. Γ. Γεωρ- 
γιάδη, δικηγόρου, καί τών λοιπών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου 
της. Χάρις στις δραστήριες ένέργειες καί προσπάθειες τοΰ 
κ. Γεωργιάδου καί τών λοιπών παραγόντων τής Λέσχης, 
ό πανηγυρισμός τής επετείου έσημείωσε εξαιρετική έπι- 
τυχία. Κλιμάκιο τής Λέσχης ύπό τόν έγκριτο θεσσαλό 
επιχειρηματία καί διανοούμενο κ. Άστ. Τσούκαρη, άκο- 
λουθήσαν άπ’ άρχής τήν ύπό τόν κ. Σωκράτη Βαμβακο άντι- 
προσωπεία τών ’Αθηνών στήν άνά τή Θεσσαλία περιοδεία 
της, συνώδευσε τιμητικά αύτήν μέχρι τής Θεσσαλονίκης, 
γιά τή συμπαράστασή της στον πανηγυρισμό τής ήμέρας.

Οί εκδηλώσεις άρχισαν τήν πρωία τής Κυριακής (6-5- 
62) μέ δοξολογία κι’ επιμνημόσυνη δέηση στόν 'Ιερό Ναό 
τής'Αγίας τοΰ Θεοΰ Σοφίας κι’ έσυνεχίσθησαν μέ τήν κατά
θεση στεφάνων έκ μέρους τής Λέσχης καί τής Εταιρείας 
ύπό τοΰ Συν)ρχου έ.ά. κ. Θωμά Μπίχα στό Ηρώο τοΰ Γ' 
Σώματος Στρατοΰ, όπου στρατιωτικό τμήμα τής Φρου
ράς άπέδωκε τις τιμές,

’Ακολούθησε δεξίωση τής άντιπροσωπείας έκ μέρους 
τοΰ Σωματάρχου στή διοίκηση Στρατοΰ καί τήν εσπέρα 
συνεστίαση στήν αίθουσα τοΰ Ξενοδοχείου «Μεντιτερ- 
ράνεαν» όργανωθεΐσα ύπό τής Λέσχης τών Θεσσαλών. 
Κατά τή διάρκεια τοΰ συμποσίου ώμίλησαν οί κ.κ. Χο- 
λέβας, τοΰ 'Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, Γεώργιος Κω-

τούλας άντιπρόεδρος τής Λέσχης Θεσσαλών Θεσσα
λονίκης, Γεώργιος Γεωργιάδης Γενικός Γραμματεύς 
τής Λέσχης Θεσσαλών Θεσσαλονίκης, Άπ. Παπα- 
γεωργίου — Φιλώτας Στρατηγός, Γ. Χατζηκώστας καί 
Σωκρ. Βαμβάκος. ’Ακολούθησαν θεσσαλικά τραγούδια 
τής ήρωϊκής εποχής έκτελεσθέντα άπό τόν διακεκριμένο 
μουσικο-λαογράφο κ. Λ. Οίκονομίδη, ποιήματα άπαγ- 
γελθέντα άπό τήν Κα Γιαννακοπούλου καί θεσσαλικοί 
χοροί έκτελεσθέντες άπό Θεσσαλούς νέους φουστανελ- 
λοφόρους, ύπό τή διεύθυνση τοΰ γνωστού χοροδιδασκά
λου κ. Παπαχρήστου.

*

Μετά τή Θεσσαλονίκη οί θεσσαλικές γιορτές βρήκαν 
τή μεγαλειώδη εκδήλωση καί τό επιστέγασμά τους στήν 
Πρωτεύουσα, όπου ή έδρα τής Εταιρείας, τήν Κυριακή 
20 Μαΐου καί όπου, χάρις στή συμμετοχή στρατιωτικών 
μονάδων καί τής μουσικής τής Φρουράς ’Αθηνών καί τή 
συμπαράσταση τών έπισήμων, Υπουργών, Βουλευτών, 
Δημάρχου καί τών έκ Θεσσαλίας Μητροπολιτών κ.κ. Διο
νυσίου Τρικάλων, Κυρίλλου Καρδίτσης, ’Ιακώβου Έλασ- 
σόνος καί Σεραφείμ Ίωαννίνων, έσημείωσαν θαυμασία, 
άληθινά, επιτυχία. Μετά τή δοξολογία καί τήν επιμνημό
συνη δέηση πού έψάλη τήν πρωία (9.45') στόν 'Ιερό Ναό 
Άγ. Γεωργίου Καρύτση, χοροστατοϋντος τοΰ Θεοφιλε- 
στάτου ’Επισκόπου Χρυσοστόμου, βοηθοΰ τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου ’Αθηνών, άκολούθησε πανηγυρική συγκέντρωση 
στόν Παρνασσό (ώρα 11 π.μ.) όπου, προλογήσαντος τοΰ κ. 
Βαμβέτσου, έξεφώνησε τόν πανηγυρικό τής ήμέρας ό δια
πρεπής καθηγητής τοΰ Παν)μίου Θεσ)νίκης κ. Άπ. Βα- 
καλόπουλος. Μετά τήν ομιλία καί τή προβολή εικόνων 
θεσσαλών ήρώων στόν Παρνασσό, ή πομπή τών έπισή
μων καί τοΰ συγκεντρωθέντος λαοΰ κατηυθύνθη στά προ
πύλαια τοΰ Πανεπιστημίου, όπου ό άνδριάς τοΰ Ρήγα καί 
όπου ό πρόεδρος τής Εταιρείας κ. ’Ιωάννης Γκλαβάνης, 
προσφωνήσας τόν ’Εθνομάρτυρα Θεσσαλό, κατέθεσε στέ
φανο τιμής εις αίωνίαν μνήμην του.

Στέφανον, έπίσης, κατέθεσαν καί ό Γραμματεύς τοΰ 
Συλλόγου τών Φίλων τοΰ Πηλίου κ. Ε. Γιαννακόπουλος, 
ό έκπρόσωπος τής Λέσχης Θεσσαλών κ. Θεμ. Ζαφειρό- 
πουλος καί ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου «'Η Τρίκκη» κ. Κ. 
Μπραζιώτης κ.ά.

Έκεΐ σχηματίσθηκε νέα μεγάλη πομπή καί μέ έπικε- 
φαλής τήν Μουσική τής ΑΣΔΑΝ παρήλασε μέ κατεύθυνση 
τό Μνημείο τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου, όπου ό κ. Άλ. 
Βαμβέτσος κατέθεσε τόν Στέφανον έκ μέρους τής Εται
ρείας, προσφωνήσας καταλλήλως.

Άς προστεθή τώρα γιά τήν ιστορία, ότι άρχιτέκτων, 
σχεδιαστής κι’ έκτελεστής όλων αυτών τών ώργανωμένων 
καί συνδυασμένων πατριωτικών κινήσεων κι’ έκδηλώ- 
σεων άνά τή Θεσσαλία, Θεσ)νίκη κι’ ’Αθήνας, είναι ό 
Γενικός Γραμματεύς καί έκ τών ιδρυτών τής Εταιρείας 
κ. Σωκράτης Βαμβάκος.

Ό έμπνευσμένος κι’ άκαταπόνητος αύτός έργάτης καί 
όραματιστής, μέ τήν έθνική εύαισθησία κι ευστροφία 
πού τόν διακρίνει, τή πίστη του τήν ιεραποστολική καί 
προσήλωσή του στούς σκοπούς καί τά ιδεώδη τής Εται
ρείας, έπικουρούμενος βέβαια τή φοράαΰτή καί άπό άλλους 
άξιους συνεργάτες* μάς έδωσε καί στήν ύπόθεση αύτή 
τό μέτρο τών άνεξαντλήτων ικανοτήτων του, ικανοτήτων 
άληθινά έκπληκτικών στό ν’ άναζωπυρή καί ν’ άναθερ- 
μαίνη αισθήματα καί νά κινητοποιή δυνάμεις—σέ κάθε 
περίπτωση—άνθρώπων πνευματικών, γιά τήν εύόδωση κ’ 
έπιτυχία τών σκοπών τής Εταιρείας. Ή πρόσφατη αυτή 
έπιτυχία τών θεσσαλικών έορτών, πού έρχεται τώρα σάν 
συνέπεια πολυετών άγώνων κι’ έντατικής προπαρασκευής 
καί σάν συνέχεια άλλων προγενεστέρων έργων του καί 
ύπηρεσιών πρός τή θεσσαλική πατρίδα, άνυψώνει ήδη
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ΒΟΛΟΣ

Εκπρόσωποι τής Ιστορικής καί Λαο- 
γραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών μετά 
μελών τής τοπικής 'Επιτροπής Βόλου 
πρό τοϋ 'Ηρώου τών πεσόντων μετά τήν 
κατάθεσιν τοϋ στεφάνου κατά τάς λαβού- 
σας χώραν έορτάς έπί τή όγδοηκονταε- 
τηρίδι τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ό Νομάρχης θεσ/νίκης κ. Δ. Μανου- 
σόπουλος μετά τοϋ Λ’ ’Αντιπροέδρου τής 
Λέσχης Θεσσαλών Θεσσαλονίκης κ. Γ. 
Κωτούλα, ίατροΰ, καί τοϋ Γεν. Γραμματέ- 
ως τής Εταιρείας κ. Σωκρ. Βαμβάκου, προ
σέρχονται διά τήν κατάθεσιν στεφάνου 
εις τό Ήρώον τοϋ Γ’ Σώματος Στρατοϋ.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

"Ομορφες Καρδιτσιωτοποϋλες μέ τάς 
γραφικάς τοπικάς στολάς των, χορεύ- 
ουσαι εις τήν πλατείαν τής πόλεως κατά 
τάς τελεσθείσας έορτάς έπί τή συμπλη
ρώσει τής ογδοηκονταετίας από τής 
προσαρτήσεως τής φιλτάτης ημών πατρί- 
δος Θεσσαλίας εις τήν μητέρα Ελλάδα.
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ΛΑΡΙΣΑ

Ό Γενικός Γραμματεύς τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσ- 
σαλών κ. Σωκράτης Κ. Βαμβδκος ομί
λων πρό τοϋ μνημείου των πεσόντων, 
κατά τήν διάρκειαν τών τελεσθεισών έν 
Λαρίση εορτών έπί τή όγδοηκοντα- 
ετηρίδι τής θεσσαλικής έλευθερίας.

ΑΘΗΝΑΙ

Τά μέλη τής Κεντρικής Επιτροπής 
τοϋ Εορτασμού τής όγδοηκονταετηρί- 
δος παρακολουθοϋντα τήν κατάθεσιν 
τοϋ στεφάνου εις τόν ανδριάντα τοϋ· 
Ρήγα Βελεστινλή καί τήν έκφωνουμέ- 
νην ύπό τοϋ Προέδρου τής Εταιρείας 
κ. Τωάννου Κ. Γκλαβάνη προσλαλιάν.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Νεάνιδες τής πόλεως των Τρικάλων 
καί τής περιφερείας μέ γραφικωτάτην 
τοπικήν στολήν, παρελαύνουσαι πρό των 
επισήμων κατά τάς έπιτυχώς τελεσθείσας 
έορτάς έπί τή συμπληρώσει όγδοη- 
κονταετίας άπό τής προσαρτήσεως τής 
Θεσσαλίας είς τήν μητέρα Ελλάδα.
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τόν άνδρα στήν έκτίμηση καί συνείδηση των Θεσσαλών 
καί τοϋ πνευματικού γενικώτερα κόσμου τής χώρας καί 
τόν τοποθετεί στή θέση των επιφανών εκείνων μορφών, 
πού τά όνόματά τους έχουν συνδεθή μέ έργα πνοής, άνά- 
λογα καί μέ τήν ιστορία τοϋ τόπου.

*

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τά έγγραφα τά σχετικά μέ 
τά τής συμμετοχής τοϋ Δήμου Λαρίσης εις τάς έορτάς.

Άριθ. πρωτ. 36 Έν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1962

Πρός τόν Άξιότιμον
Κύριον Δήμαρχον Λαρίσης

Εις Λάρισαν

’Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον συνεπληρώθη ογδοηκον

ταετία .άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας έκ τοϋ 
τουρκικού ζυγοΰ.

Τόν ιστορικόν αύτόν σταθμόν άπεφασίσθη υπό τής 
Εταιρείας μας, άπό κοινού μετά τών λοιπών έν Άθήναις, 
Θεσσαλονίκη καί αυτόθι Θεσσαλικών ’Οργανώσεων,δπως 
έορτάσωμεν.

Επειδή δμως παρενεβλήθησαν αί βουλευτικαί έκλογαί, 
έκρίθη σκόπιμον, δπως αναβληθούν αύται διά τόν προσεχή 
Μάϊον, οπότε θά λάβουν χώραν εις ολόκληρον τήν Θεσ
σαλίαν (πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία), καθώς καί εις 
Θεσσαλονίκην καί ’Αθήνας, ένθα υπάρχουν μεγάλαι πα- 
ροικίαι Θεσσαλών, ώς άκολούθως:

Τήν 2αν Μαΐου εις τόν Νομόν Λαρίσης.
Τήν 3ην Μαΐου εις τόν Νομόν Τρικάλων.
Τήν 4ην Μαΐου εις τόν Νομόν Καρδίτσης.
Τήν 5ην Μαΐου εις τόν Νομόν Μαγνησίας.
Τήν 6ην Μαΐου εις τήν Θεσσαλονίκην.
Τήν 20ην Μαΐου εις ’Αθήνας.
Εις τάς έορτάς ταύτας θά συμμετάσχη ή Κυβέρνησις 

διά τοϋ Προέδρου τής Βουλής καί συμπολίτου μας κ. Κων. 
Ροδοπούλου, ώς καί τεσσάρων 'Υπουργών-συμπολιτών 
μας καί Μελών τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ έορτασμοϋ.

’Επί πλέον τό 'Υπουργεΐον Συγκοινωνιών ένέκρινε τήν 
έκδοσιν μιας σειράς άναμνηστικών τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας γραμματοσήμων, ή δέ Δ.Ε.Η. προσεφέρθη 
νά φωταγωγήση τάς πρωτευούσας τών Θεσσαλικών Νο
μών εις ώρισμένα σημεία κατά τρόπον λαμπρύνοντα έκά- 
στην πόλιν κατά τήν ήμέραν τής έορτής.

Θέτοντες ύπ’ δψιν υμών τ’ άνωτέρω θεωροϋμεν τήν ύμε- 
τέραν συμβολήν πολύτιμον διά τήν άρτιωτέραν επιτυχίαν 
τών έορτών, αΐτινες ενέχουν έθνικήν καί τοπικήν σημασίαν 
ανυπολόγιστον.

Διά τοΰτο εϊμεθα βέβαιοι, δτι τή πρωτοβουλία υμών 
καί διά τής συνεργασίας δλων τών τοπικών Πολιτικών, 
Δημοκρατικών, Στρατιωτικών, Εκκλησιαστικών, ’Εκπαι
δευτικών ’Αρχών καί ’Οργανώσεων έκάστου Νομοϋ, θά 
καταρτισθή άνάλογον πρόγραμμα δι’ έκάστην πόλιν, κω- 
μόπολιν καί χωρίον, μέ δοξολογίαν έν τώ καθεδρικώ Ναώ 
έκάστου τόπου καί έκφώνησιν τοϋ πανηγυρικοΰ πρός έξαρ- 
σιν τοϋ ιστορικού γεγονότος τής άπελευθερώσεως.

Πέραν τών προκηρύξεων καί τής προσκλήσεως τών 
Κοινοταρχών εις σύσκεψιν, ή συμπαράστασις τού έντο- 
πίου τύπου πολύ θά συμβάλη εις τήν δημιουργίαν τής άνα- 
λόγου ατμόσφαιρας, τής άμίλλης μεταξύ τών Νομών καί 
τής άρτιωτέρας προπαρασκευής τού έορτασμοϋ, δστις 
θά πρέπη νά έχη εύρυτάτην άπήχησιν έντός καί έκτος 
τής Ελλάδος, φωτογραφίαι δέ έξ έκάστου τόπου θά περι- 
ληφθοϋν εις τό έκδοθησόμενον «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ 
ΛΕΥΚΩΜΑ».

Τόσον διά τόν καθορισμόν τού σημείου φωταγωγήσεως 
ύπό τής Δ.Ε.Η. τής πόλεώς σας, δσον καί διά τήν λοιπήν 
προπαρασκευαστικήν προετοιμασίαν τοϋ Νομού, παρακα- 
λοϋμεν δπως τό συντονιστικόν τής έορτής Γραφεϊον τοϋ 
Νομοϋ σας μας τηρήση έγκαίρως ένημέρους, εϊμεθα δέ πρό
θυμοι πάσαν καλήν ιδέαν, ήν θά έχετε, νά τήν περιβάλωμεν 
μέ τήν υποστήριξιν άρμοδίως καί νά τήν ένισχύσωμεν 
έντόνως.

Έσωκλείστως άποστέλλομεν ύμϊν σχετικήν προκήρυ- 
ξιν τοϋ έορτασμοϋ.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Ό Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ό κ. Δήμαρχος άπήντησε ώς κάτωθι:

Άριθ. πρωτ. 3020 ’Εν Λαρίση τή 7 Απριλίου 1962

Πρός

τήν Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εταιρείαν τών Θεσσαλών
Όδός Πεσματζόγλου 1

Αθήνας
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Ανεξαρτήτως τής αρχής, ήν τηρεί ό Δήμος Λαρίσης 
νά μή μετέχη τών έορταστικών έκδηλώσεων, εις ας δέν 
έχει αυτός τήν ευθύνην καί τήν πρωτοβουλίαν, συμβαίνει 
ακόμη, δπως καί τηλεφωνικώς είχα τήν τιμήν νά σάς γνω
ρίσω, δτι τήν Κυριακήν τών Βαΐων 22 Απριλίου 1962, 
αναχωρώ μετά έλληνικής άντιπροσωπείας εις Βιέννην, 
ΐνα έκπροσωπήσωμεν τήν Ελλάδα εις τό έκεϊ Εύρωπαϊ- 
κόν Συνέδριον τοπικής αύτοδιοικήσεως, δπερ όργανοϋ- 
ται εις Βιέννην κατά τάς ήμέρας τής Μεγάλης Έβδομά- 
δος καί τοϋ ίδικοϋ μας Πάσχα. Συνεπώς καί λόγφ τής απου
σίας μου καί δι’ έλλειψιν προπαρασκευαστικοϋ χρόνου, 
ώς καί μιας άπογραφής τοϋ συντελεσθέντος έν Θεσσαλία 
έργου, δέν θά δυνηθώμεν ν’ άνταποκριθώμεν εις τήν ύπ’ 
άριθ. 36 τοϋ 1962 έγκύκλιόν σας.

Ό Δήμος Λαρίσης θά έορτάση τήν 80ετηρίδα τής άπε
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας εις άλλην εύθετον περίστα- 
σιν καί ιδία κατά τήν έτησίαν έμποροπανήγυριν τής 24η« 
Σ)βρίου-1η<= ’Οκτωβρίου 1962, οπότε καί ή συρροή εις 
τήν πόλιν μας πανηγυριστών άριθμεΐται εις πολλάς δεκάδας 
χιλιάδων καί εϊμεθα έγγύτερον πρός τήν 31ην Αύγούστου, 
ήμέραν άπελευθερώσεως τής Λαρίσης.

Μετά πάσης τιμής 
Ό Δήμαρχος Λαρίσης 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Κατόπιν τής άρνητικής άπαντήσεως έκ μέρους τοϋ Δη
μάρχου Λαρίσης δπως μετάσχη ό Δήμος τών έορταστι
κών έκδηλώσεων, ή Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία 
τών Θεσσαλών άπηύθυνε τήν 18)4)62 πρός τόν Μορφωτι
κόν Σύλλογον « Ά ρ ι σ τ ε ύ ς » εις Λάρισαν τό άκόλου- 
θον τηλεγράφημα:

«Άποφασισθεΐσαι έορταί συμπληρώσεως 80 έτών άπό 
τής άπελευθερώσεως Θεσσαλίας ώρίσθησαν Λάρισαν δύο 
Μαΐου, ήμέραν Τετάρτην, συμμετεχόντων έπισήμων. Προ
γράμματα άλλων θεσσαλικών πόλεων κατηρτίσθησαν. 
Παράκλησις δπως «Ά ριστεύς» συμβάλη έορτασμόν, 
παριστάμενος δοξολογίαν καί όργανώνων έν συνεχεία 
συγκέντρωσιν πρός έκφώνησιν πανηγυρικού ήμέρας, ύπό 
μέλους Διοικήσεώς μας.

Συγκατάθεσίς σας παρακαλοϋμεν γνωσθή ήμΐν πρός 
περαιτέρω προσδιορισμόν λεπτομερειών.

Ό Γενικός Γραμματεύς 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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Ό ώς άνω Σύλλογος άπήντησεν άρνητικώς ώς κάτωθι: 
Έν Λαρίση τη 22 ’Απριλίου 1962

Άριθ. Πρωτ. 100
Πρός

την 'Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εταιρείαν των Θεσσαλών
Πεσμαζόγλου 1

’Αθήνας
Κύριοι,

’Επί τής διατυπωθείσης παρακλήσεώς σας τηλεγραφι- 
κώς, δπως ό ήμέτερος σύνδεσμος άναλάβη τήν όργάνωσιν 
τοϋ προγράμματος τής έκ μέρους 'Υμών άποφασισθεί- 
σης έκδηλώσεως έν τη Πόλει μας επί τη συμπληρώσει 
80ετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, έχομεν 
τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν πρός Ύ μ ά ς δτι ό Σύνδεσμός 
μας λυπεΐται, διότι εύρίσκεται εις τήν δυσάρεστον θέσιν 
νά άποποιηθή τήν τιμήν ήτις τώ προσγίνεται καί τούτο 
διότι άπό άπόψεως χρόνου καί τών έν γένει άντικειμενικών 
συνθηκών θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι ή 2α Μαΐου 1962 
δέν προσφέρεται διά τοιαύτην έκδήλωσιν δι’ οϋς λόγους 
καί ό Δήμος Λαρίσης προ καιρού σάς έγνώρισεν, καθ’ ά 
έπληροφορήθημεν.

Πρός τούτοις γνωρίζομεν 'Υμΐν δτι έφ’ δσον καί ή 
'Υμετέρα Εταιρεία προκρίνει τήν μετάθεσιν τής έκδηλώ
σεως εις μεταγενέστερον χρόνον εϊμεθα πρόθυμοι, δπως 
μελλοντικώς έν συναινέσει καί μέ τόν Δήμον Λαρί
σης συμπαρασταθώμεν εις τήν έκδήλωσίν σας μετά πά- 
σης προθυμίας, οπότε καί ή έπιτυχία τής έκδηλώσεώς σας 
θά είναι, ώς θέλομεν νά έλπίζωμεν, άρίστη.

Μετά τιμής
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς

Δ. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Γεν. ’Αρχίατρος έ.ά. Γεν. Γραμματεύς Δήμου

*

Μετά μεγάλης λαμπρότητος καί έπισημότητος, παρου
σία έκπροσώπων τής Κυβερνήσεως, τής Εκκλησίας, τοϋ 
Στρατού καί πνευματικών παραγόντων καί πλήθους κό
σμου, έτελέσθη εις τήν αίθουσαν τού Φιλολογικού Συλ
λόγου «Ό Παρνασσός » έν Άθήναις τήν 20ήν Μαΐου 
1962 ό έορτασμός τής όγδοηκονταετηρίδος άπό τής Ένώ- 
σεως τής Θεσσαλίας μετά τής μητρός Ελλάδος.

Τόν διακεκριμένον ομιλητήν, καθηγητήν τής Νεωτέ- 
ρας 'Ιστορίας τής Ελλάδος τοϋ Άριστοτελείου Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλόν κ. ’Απόστολον Βακα- 
λόπουλον, παρουσίασεν εις τό άκροατήριον δι’ έμπνευ- 
σμένης ομιλίας του ό Πρόεδρος τμήματος Διαλέξεων τής 
'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών 
διαπρεπής νομομαθής κ. ’Αλέξανδρος Βαμβέτσος, έξάρας 
τήν σημασίαν τών έορτών καί τήν προσωπικότητα τού όμι- 
λητού.

*

Τήν 5η Μαΐου τού 1961, τό Δ. Συμβούλιο τής «'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών», είσηγου- 
μένου τοϋ Γενικού Γραμματέως αυτής κ. Σωκράτη Βαμβά- 
κου, έλαβε απόφαση δπως κατά τόν ’Οκτώβριο τοϋ αύτοϋ έ
τους 1961 καί άπό 1-20 τού αυτού μηνός, τελεσθοΰν έορτές 
καί έθνικά μνημόσυνα στις πόλεις, κωμοπόλεις καί Κοι
νότητες τής Θεσσαλίας, ώς καί εις ’Αθήνας καί Θεσσαλο
νίκην, δπου υπάρχουν πολυπληθείς θεσσαλικές παροικίες, 
πρός πανηγυρισμόν τής ιστορικής έπετείου τών 80 έτών 
άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας καί τής ένσωμα- 
τώσεως αύτής μέ τήν έλεύθερη Μητέρα Ελλάδα.

Στόν Γενικόν Γραμματέα κ. Σωκράτη Βαμβάκο, έμπνευ- 
στή καί εισηγητή τών έορτών, άνέθεσε τήν έντολή τής συ- 
στάσεως οργανωτικής έπιτροπής έκ τών έπιφανεστέρων 
θεσσαλικών προσωπικοτήτων, τοϋ καταρτισμού γενικού

πανηγυρικού προγράμματος καί τήν άπό κοινού επεξεργα
σίαν σχεδίου, γιά τήν άρτιώτερη, κατά τό δυνατόν, οργά
νωση καί έπιτυχία τών έκδηλώσεων αύτών στή Θεσσα
λία, Θεσσαλονίκη καί ’Αθήνας.

Ή πρώτη προκήρυξη τής Κεντρικής Έπιτροπής τού 
έορτασμοϋ πρός τούς άπανταχοϋ Θεσσαλούς. πού υ
πέγραψαν τά έκλεγέντα μέλη της έκτυπώθηκε κι’ έκυ- 
κλοφόρησε σέ χιλιάδες καλλιτεχνικά έγχρωμα, εικονο
γραφημένα άντίτυπα μέ επιγράμματα, άποφθέγματα κλπ. 
άγωνιστών καί πολιτικών άνδρών, έχει ώς έξής:

Θεσσαλοί,
'Η 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών 

έπί τή συμπληρώσει ογδοηκονταετίας άπό τής άπελευθε
ρώσεως τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος Θεσσαλίας έκ τοϋ 
τουρκικού ζυγού, έκρινεν έπιβεβλημένον, δπως όργανώση 
μεγάλας έορτάς έν Θεσσαλία, Θεσ)νίκη καί ’Αθήνας, 
τή συμμετοχή δλων τών έν Άθήναις, Πειραιεΐ, Θεσ)νίκη 
καί Θεσσαλία θεσσαλικών Συλλόγων, Σωματείων καί ’Ορ
γανώσεων, άποτίουσα ούτω έλάχιστον φόρον τιμής πρός 
τούς άγωνισθέντας, είτε διά τών γραμμάτων, είτε διά τών 
οπλών, θυσιάσαντας δέ τά πάντα καί αυτήν τήν ζωήν των 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος μας, άνεκτιμήτου 
άγαθοΰ, τό όποιον δλοι μας σήμερον άπολαμβάνομεν.

Αί ώς άνω εκδηλώσεις θά λάβουν πανθεσσαλικόν χα
ρακτήρα καί σύσσωμοι οί Θεσσαλοί θά συμμετάσχωμεν 
εις τήν έορταστικήν αυτήν έξαρσιν, ΐνα διαδηλώσωμεν 
άπαξ έτι καί πανδήμως, δτι έσαεί θά ένθυμούμεθα καί θά 
τιμώμεν δλους τούς συμβαλόντας διά τήν έν τή έλληνική 
πατρίδι ένσωμάτωσίν μας.

Ή Θεσσαλία, κοιτίς τού Ελληνισμού, ύπέστη κατά τήν 
μακραίωνα έξέλιξίν της πολλάς δοκιμασίας, ένίοτε μά
λιστα καί μεταπτώσεις, πάντοτε δμως, ώς Φοΐνιξ τής μυ
θολογίας. άνεζωογονεϊτο καί άνέλαμπε διά μέσου τών αι
ώνων.

Ή μυθολογία διά τών θεών, ήμιθέων καί παραδόσεων, 
ή ιστορία διά τών ήρώων καί θυμάτων τών διαφόρων έξορ- 
μήσεων, ή θρησκεία καί ή παιδεία διά τών μεγάλων κλη
ρικών καί διδασκάλων τού Γένους, είναι έκεϊνα πού βρον- 
τοφωνούν τόν πατριωτισμόν, τήν ζωτικότητα καί τόν ήρωϊ- 
κόν χαρακτήρα τού Θεσσαλικοΰ λαού, έδωσανάπέραντον 
άκτινοβολίαν καί άποτελοϋν παραδείγματα άξια μιμήσεως 
καί μεταλαμπαδεύσεως άπό γενεάς εις γενεάν είς τούς έπι- 
γενομένους.
Θεσσαλοί,

Εϊμεθα ύπερή φανοί διά τήν πατρίδα μας Θεσσαλίαν καί 
πρέπει νά έργασθώμεν δλοι μας, δπως ή Θεσσαλία δια- 
τηρήση τήν άξίαν της καί γίνη πρωτοπόρος είς έργα πολι
τισμού, προόδου καί κοινής ευημερίας τών κατοίκων της 
έν τή έλληνική πατρίδι.

Αί έορταί, δεύτεραι μετά τόν κατά τό 1935 εορτασμόν 
τής πεντηκονταετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσ
σαλίας, αί όποϊαι θά λάβουν χώραν έκ νέου έπί τή συμ
πληρώσει τών όγδοήκοντα έτών τής έλευθερίας της, θά 
είναι ή έκφρασις τής ευγνωμοσύνης μας πρός δλους τούς 
θυσιασθέντας διά τήν ιδέαν τής έλευθερίας, Θεσσαλούς 
καί μή, καί ή έκδήλωσις τού πνεύματος τής ένότητος καί 
τής συνεργασίας τών άπανταχοϋ τής γής Θεσσαλών.

"Ολοι μας, οί κατοικοΰντες είς τάς πόλεις, κωμοπόλεις 
καί χωρία τής Θεσσαλίας, ώς καί οί άπανταχοϋ Θεσσαλοί, 
πρέπει τήν ήμέραν τών έορτών σύσσωμοι νά μετάσχωμεν 
καί μεταρσιωθώμεν, άναμιμνησκόμενοι έ κ ε ί ν ω ν, οί 
όποιοι μάς έχάρισαν τήν έλευθερίαν μέ τάς άπεριγράπτους 
θυσίας των.

'Η έξόρμησις αϋτη άπηχεϊ τά αισθήματα δλων άνεξαι- 
ρέτως τών Θεσσαλών, οϊτινες μέ συγκίνησιν, ένθουσια- 
σμόν καί πατριωτικήν έξαρσιν θά συμμετάσχουν είς τήν 
μεγαλειώδη αυτήν ’Εθνικήν Εορτήν τής πατρίδος μας.
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Έκ παραλλήλου, ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εται
ρεία των Θεσσαλών, όλοκληρώνουσα τό πρόγραμμα των 
εορτών, θά συγχρονίση τήν εκδοσιν Πανηγυρικού Λευκώ
ματος των «Θεσσαλικών Χρονικών», προβάλλουσα οϋτω 
δι’ αύτοϋ ευρύτατα τήν Θεσσαλίαν, ως καί τήν δραστηριό
τητα τών άπανταχοϋ Θεσσαλών, οΐτινες έμπράκτως θά 
συμβάλουν οίκονομικώς διά τήν εκδοσιν τοΰ μνημειώ
δους τούτου έργου.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ
Πρόεδρος Πρόεδρος

Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Τμήματος Διαλέξεων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

Γενικός Γραμματεύς

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος τής Βουλής, Διοικητικός Σύμβουλος τής Εταιρείας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣ1ΤΣΑΣ 
'Υπουργός Εξωτερικών 

ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ 
Υπουργός Δημοσίων "Εργων 

ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ 
'Υπουργός Βιομηχανίας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 
Βουλευτής, τέως 'Υφυπουργός Εμπορίου 

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μητροπολίτης Ίωαννίνων

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ζαγοράς 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών

ΙΑΚΩΒΟΣ
Μητροπολίτης Έλασσόνος

ΙΑΚΩΒΟΣ
Μητροπολίτης Ααρίσης καί Πλαταμώνος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ 
Βουλευτής, τέως Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Βουλευτής, τέως Υπουργός, Σύμβουλος τής Εταιρείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΟΖΗΣ

Δικηγόρος, τέως 'Υπουργός, Σύμβουλος τής Εταιρείας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ 

Βουλευτής Θεσσαλονίκης, τέως 'Υπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Βουλευτής Καρδίτσης, τέως 'Υφυπουργός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

'Υφυπουργός Γεωργίας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ 

Πρεσβευτής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Βουλευτής Καρδίτσης 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ 

Βουλευτής Μαγνησίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ 
Βουλευτής Πειραιώς καί Νήσων 

ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Βουλευτής Ααρίσης 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ 
Βουλευτής Τρικάλων 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ 
Βουλευτής Ααρίσης 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 
Βουλευτής Ααρίσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Βουλευτής Ααρίσης 

ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ 
Βουλευτής Τρικάλων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΛΗΣ 
Βουλευτής Μαγνησίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Βουλευτής Ααρίσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 
Βουλευτής Καρδίτσης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ 
Βουλευτής Τρικάλων 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Βουλευτής Μαγνησίας 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 
Βουλευτής Μαγνησίας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
Βουλευτής Ααρίσης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΧΑΣ 
Βουλευτής Μαγνησίας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
Βουλευτής Τρικάλων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
Δήμαρχος Ααρίσης, τέως 'Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΡΑΤΟΣ 
Δήμαρχος Βόλου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΗΣ 
Δήμαρχος Τρικάλων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ 
Δήμαρχος Καρδίτσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 
Βιομήχανος, Πρόεδρος Λέσχης Θεσσαλών 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Λέσχης 

Θεσσαλών Θεσσαλονίκης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δικηγόρος, Γενικός Γραμματεύς Συλλόγου Έλληνοπυργίων
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Δικηγόρος, Πρόεδρος ’Επιστημονικού καί Μορφωτικού Συλλόγου 
Καρδιτσιωτών, Σύμβουλος τής 'Εταιρείας

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΑΣ
τέως ’Αστυνομικός Διευθυντής, Πρόεδρος Συλλόγου Άγυιωτών

ΚΙΜΩΝ ΚΟΝΤΟΔΙΝ ΑΣ
Δικηγόρος, τέως Βουλευτής, Πρόεδρος Συλλόγου Λειβαδιωτών

ΘΩΜΑΣ ΜΠΙΧΑΣ
τέως ’Αξιωματικός, Πρόεδρος Συλλόγου Άργιθεατών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ 
’Ιατρός, Πρόεδρος Συλλόγου «'Η Τρίκκη» 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ 
Δικηγόρος, Γεν. Γραμμ. Δ.Σ. Έλλ. Όρειβ. Συνδέσμου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
τέως Διευθυντής ’Αγροτικής Τραπέζης, Σύμβουλος τής 'Εταιρείας 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΜΠΟΥΛΗΣ
τέως ’Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, τέως Βουλευτής, Σύμβουλος 

τής Εταιρείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ

Στρατηγός, τέως Υπουργός, Σύμβουλος τής Εταιρείας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

τέως Διευθυντής ’Εθνικής Τραπέζης Σύμβουλος τής Εταιρείας
ΙΑΣΩΝ ΔΑΛΛΑΣ

Δικηγόρος, Σύμβουλος τής Εταιρείας 
ΠΙΠΙΤΣΑ ΖΗΤΡΙΔΟΥ 

Συγγραφεύς, Σύμβουλος τής Εταιρείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΚΗΣ

’Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, Σύμβουλος τής Εταιρείας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 

’Ασφαλιστής, Σύμβουλος τής Εταιρείας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ 

Προπρύτανις Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής, Σύμβουλος 
τής Εταιρείας 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΤΑΗΣ
Πρόεδρος ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος τής 'Εταιρείας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
τέως Γυμνασιάρχης, Σύμβουλος τής 'Εταιρείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ 
Δικηγόρος, Σύμβουλος τής Εταιρείας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ 
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος τής Εταιρείας 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
’Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Υγιεινής 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 
Διευθυντής Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ
τέως Βουλευτής, Σύμβουλος τής Εταιρείας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΕΝΑΣ 
Συγγραφεύς, Λαογράφος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΙΔΑΣ

Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΙΓΓΑΣ

Δημοσιογράφος, Διευθυντής Έφημερίδος «Θεσσαλικόν Μέλλον»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟΣ

Στρατηγός, τέως ’Αρχηγός Στρατιωτικού Οίκου τού Βασιλέως 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

’Αντιπρόεδρος Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ 

Προπρύτανις ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 

Πρόεδρος Χρηματιστηρίου ’Εμπορευμάτων Πειραιώς 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ 

Ίατρός-Δερματολόγος 
ΝΑΚΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιογράφος, Διευθυντής Έφημερίδος «Δημοκρατική ’Ελπίς»
ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΣΙΑΣ

Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας τού 'Υφυπουργείου ’Ασφαλείας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑΣ

Στρατηγός
ΘΩΜΑΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Στρατηγός
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΟΥ

Δημοσιογράφος-Συγγραφεύς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Δημοσιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΣ

Δημοσιογράφος
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ 

τέως Διευθυντής Γενικού Λογιστηρίου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ

Δικηγόρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 

Συγγραφεύς, τέως Νομάρχης

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
Α’ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1 ’Οκτωβρίου 1961, ήμέρα Κυριακή.
Σύσσωμος ό Θεσσαλικός λαός θά έορτάση τήν ιστορι

κήν έπέτειον των όγδοήκοντα ετών άπό τής άπελευθερώ- 
σεως τής Θεσσαλίας έκ τοϋ τουρκικού ζυγοΰ.

Εις άπάσας τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία τής Θεσ
σαλίας, θά λάβουν χώραν τήν πρωίαν δοξολογίαι έν έκά- 
στφ καθεδρικώ ναώ, καί έν συνεχεία θά έξαρθή τό γεγο
νός τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας ύπό καταλλήλων 
κατά τόπους όμιλητών τής ήμέρας, θά κατατεθούν στέφα
νοι εις τά Μνημεία των πεσόντων, θά συμμετάσχουν αί 
πολιτικαί καί στρατιωτικοί άρχαί, ώς καί οί μαθηταί καί 
μαθήτριαι των σχολείων μέ τάς γραφικάς θεσσαλικάς εν
δυμασίας των καί τά Σωματεία μετά των λαβάρων των.

Τήν προσήκουσαν λαμπρότητα καί τό εθνικόν χρώμα 
θά προσδώσουν προσέτι τό καθ’ έκαστον τόπον προσιδιά- 
ζον πρόγραμμα, τό όποιον θά καταρτισθή ύπό τής κατά 
τόπον Επιτροπής τού έορτασμοΰ, βάσει τού γενικού προ
γράμματος, τό όποιον θά καταρτισθή ύπό τής τοπικής 
επιτροπής τών Νομών, έν συνεργασία μετά τών έκπροσώ- 
πων τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσ- 
σαλών καί θά δημοσιευθή έγκαίρως ύπό τών τοπικών καί 
άθηναϊκών έφημερίδων.

Τάς έορτάς παρεκλήθησαν νά τιμήσουν αί Α.Α.Μ.Μ.

οί Βασιλείς, αί Α.Α.Υ.Υ. ό Διάδοχος Κωνσταντίνος καί 
αί Πριγκίπισσαί μας, ή Κυβέρνησις, τά Πνευματικά 'Ιδρύ
ματα κ.λ.π.

Θά καταρτισθοΰν έπιτροπαί έκ τών έν Άθήναις μελών 
τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας τών Θεσσα- 
λών καί κλιμάκια τούτων θά άφιχθοΰν εις τάς πόλεις, κω- 
μοπόλεις καί τά κυριώτερα χωρία, ϊνα αντιπροσωπεύσουν 
τήν 'Εταιρείαν μας καί τούς έν Άθήναις καί Πειραιεΐ Θεσ- 
σαλούς.

Φροντίς έχει ληφθή διά τήν κινηματογράφηση/ καί 
προβολήν τών έορτών καί τήν έξασφάλισιν έκλεκτών φω
τογραφιών, ινα προβληθούν εις τό, έπ’ εύκαιρίμ τών έορ
τών, έκδοθησόμενον Πανηγυρικόν Λεύκωμα τών «Θεσσα- 
λικών Χρονικών», ώς έν ίδιαιτέρω τεύχει άναφέρεται λε
πτομερώς.

'Η Ιδία μέριμνα θά ληφθή διά τήν άνεσιν τών έξ Αθηνών 
καί Πειραιώς έπιθυμούντων νά παρακολουθήσουν τάς έν 
Θεσσαλία έορτάς, οϊτινες θά έξυπηρετηθοΰν διά τών 
συγκοινωνιακών μέσων, τά όποια θά τούς έξασφαλίσωμεν.

Β' ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1 ’Οκτωβρίου 1961, ήμέρα Κυριακή.
Οί έν Θεσσαλονίκη έγκατεστημένοι Θεσσαλοί, σύσσω

μοι θά έορτάσουν τό ιστορικόν γεγονός τής συμπληρώ- 
σεως όγδοήκοντα έτών άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσ
σαλίας έκ τού τουρκικού ζυγοΰ, βάσει προγράμματος, τό 
όποιον θά καταρτίση ή έκεϊ λειτουργούσα άπό έτών Λέ
σχη τών Θεσσαλών, έν συνεργασία μέ τάς τοπικάς άρχάς. 
Εις τον έορτασμόν θά συμμετάσχουν έπίσης δλαι αί πο- 
λιτικαί καί στρατιωτικαί άρχαί τής συμπρωτευούσης.

Τό λεπτομερές πρόγραμμα θά δημοσιευθή έπίσης έγ
καίρως διά τών τοπικών έφημερίδων τής Θεσσαλονίκης, 
ώς καί τών άθηναϊκών έφημερίδων.

Γ’ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
8 ’Οκτωβρίου 1961, ήμέρα Κυριακή.
'Η όλοκλήρωσις καί ή λήξις τών έορτών θά λάβη χώ

ραν έν Άθήναις τήν έπομένην Κυριακήν 8ην ’Οκτωβρίου 
1961, ώς άκολούθως:

1) Δοξολογία εις τον 'Ιερόν Ναόν τής Μητροπόλεως 
τη συμμετοχή τών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών τών 
'Ιερών Θεσσαλικών Μητροπόλεων, ώρα 11 π.μ.

Έν συνεχεία κατάθεσις στεφάνου είς τόν άνδριάντα 
τού Ρήγα Βελενστινλή είς τά προπύλαια τού ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου.

2) 'Ομιλία είς τόν Φιλολογικόν Σύλλογον «Παρνασ
σός» τήν 6.30' άπογευματινήν ώραν τής ιδίας ήμέρας ύπό 
τού Θεσσαλοΰ Καθηγητοΰ τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Θά έπακολουθήσουν θεσσαλικά τραγούδια ύπό όμάδος 

δεσποινίδων τού Λυκείου Έλληνίδων μέ γραφικάς θεσ
σαλικάς ένδυμασίας. Έν συνεχεία θά προβληθούν εικόνες 
τών Θεσσαλών ήρώων καί άγωνιστών.

Παρεκλήθησαν, όπως παραστοΰν καί λαμπρύνουν τήν 
έορτήν τής όγδοηκονταετηρίδος άπό τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας:

Αί Α.Α.Μ.Μ. ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα μετά τών 
Α.Α.Υ.Υ. τού Διαδόχου καί τών Πριγκιπισσών μας.

Ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος.

Ό Πρωθυπουργός καί τά Μέλη τού 'Υπουργικού Συμ
βουλίου.

Τό Προεδρεϊον τής Βουλής.
Οί Αρχηγοί τών κομμάτων.
Οί πρώην Πρωθυπουργοί.
Ή Ακαδημία τών Αθηνών.
Τά Πανεπιστήμια τών Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.
Ό Άρειος Πάγος.
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Αί Άνώταται Σχολαί ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.
Ίο Συμβούλιον Επικράτειας.
Τό Ελεγκτικόν Συνέδριον.
Οί Βουλευταί.
Οί Νομάρχαι ’Αθηνών καί τών Θεσσαλικών νομών.
Οί Δήμαρχοι ’Αθηνών, Πειραιώς, προαστείων καί τών 

Θεσ)κών πόλεων.
Οί Πρόεδροι τών Θεσσαλικών κοινοτήτων. 
’Εκπρόσωποι τών ένοπλων δυνάμεων.
Οί Διοικηταί Τραπεζών.
Οί Πρόεδροι ’Επιμελητηρίων ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ

σαλίας καί Θεσ)νίκης.
Οί Διευθυνταί τών εν Άθήναις, Πειραιεΐ καί Θεσσαλία 

’Εφημερίδων.
Αί Ενώσεις Συντακτών ’Αθηνών, Επαρχιακού καί 

περιοδικού τύπου.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

’Ιωάννης Κ. Γκλαβάνης, Πρόεδρος τής Εταιρείας. 
’Ιωάννης Α. Δουρέντης, Στρατηγός, τ. 'Υπουργός.
Άθαν. Σ. Ταλιαδοϋρος, Υφυπουργός ’Εμπορίου.
Γεώργ. Δ. Τσιμπούκης, Βιομ., Πρόεδρ. Λέσχης Θεσσαλών. 
Γεώρ. Δ. Χατζηκώστας, Δικηγόρος, Συγγραφεύς.
Χρ. Σ. Παπαχρήστος, Νομ. Σύμβ. τής Εταιρείας.
Σωκρ. Κ. Βαμβακος, Γεν. Γραμματεύς τής 'Εταιρείας,

*

"Ας σημειωθή τώρα, ότι ή μεσολάβησις τών Γενικών 
’Εκλογών τής 29 ’Οκτωβρίου 1961 έπέφερεν αναγκαστικά 
καί τήν άναστολή τών ένεργειών τής ’Επιτροπής καί άνα- 
βολή τών έορτών γιά τόν Μάιο τοΰ 1962. Ή άναβολή δε 
αυτή είχε ώς φυσική συνέπεια καί τήν τροποποίηση τοΰ 
προγράμματος τούτου, όσον άφορά βέβαια τή χρονολο
γική καί διαδοχική τέλεση αυτών.

Κατά τό τροποποιηθέν πρόγραμμα, ή τέλεση τών πα
νηγυρικών έκδηλώσεων ορίζεται ώς έξής:

2 Μαΐου 1962, έναρξις Έορτών εις Λάρισαν, μέ συνέ
χειαν τών έορταστικών έκδηλώσεων.

3 Μαΐου 1962 εις Τρίκαλα καί Μαυρομμάτι.
4 Μαΐου 1962 είς Καρδίτσαν καί Βελεστΐνον.
5 Μαΐου 1962 είς Βόλον καί Μηλιές.
6 Μαΐου 1962 είς Θεσσαλονίκην καί 

20 Μαΐου 1962 είς ’Αθήνας.
"Επεται ή ακόλουθη ανακοίνωση — ή πρώτη στή σειρά 

άλλων κατοπινών—προς τις άθηναϊκές έφημερίδες καί 
τών Θεσσαλικών πόλεων, μέ ύποσημείωση έκ μέρους τής 
Γραμματείας, όπως καταχωρισθή καί δοθή εύρυτάτη δη- 
μοσιότης πρός ένημέρωσιν τοΰ κοινού.

Έν Άθήναις τή 5 Μαΐου 1961. 
’Επί τή συμπληρώσει, τόν ’Οκτώβριον, όγδοηκονταετίας 

άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας έκ τοΰ τουρκικοΰ 
ζυγοϋ, ή έν Άθήναις 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία 
τών Θεσσαλών άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν, ϊνα: 1) διορ- 
γανώση έορταστικάς έκδηλώσεις είς Αθήνας καί είς όλας 
τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία τής Θεσσαλίας, καθ’ ας 
θά προβληθοΰν καί έξαρθοΰν αί έκάστοτε καί μέχρι σή
μερον πρόοδοι τής περιοχής είς τόν έθνικόν, πνευματι
κόν, παραγωγικόν, τουριστικόν καί τούς λοιπούς τομείς 
τής θεσσαλικής δράστη ριότητος καί 2) έκδώση είκονο- 
γραφημένον καλλιτεχνικόν Θεσσαλικόν Λεύκωμα προ
βολής τών θεσσαλικών προσωπικοτήτων, αϊτινες υπό ποι
κίλας ιδιότητας ή άξιώματα συνέβαλον καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον ή διεκρίθησαν ώς άτομα είς τόν στίβον τής ζωής.

'Ο Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Στή σειρά τών πρώτων ένεργειών τής ’Επιτροπής καί 
πρός τόν σκοπό όπως οί έορταστικές έκδηλώσεις—άνά τή

Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη καί Αθήνας—προσλάβουν έθνι
κόν χαρακτήρα καί μέ τή συμμετοχή καί συμπαράσταση 
τών κρατικών άρχών κι’ έξουσιών, Νομαρχών κλπ. δοθή 
στον πανηγυρισμό υψηλότερος τόνος έπισημότητος, ή 
Γραμματεία τής Εταιρείας έκρινε έπιβεβλημένο ν’ άπο- 
στείλη πρός τά υπουργεία ’Εσωτερικών καί ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων, τά ακόλουθα έγγραφά της:

Άριθ. πρωτ. 85. Άθήναι 31 Μαΐου 1961
Πρός τό Σεβαστόν 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών

’Ενταύθα
Έξοχώτατε Κύριε 'Υπουργέ,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν ότι ή 'Ιστο
ρική καί Λαογραφική 'Εταιρεία τών Θεσσαλών έπί τή συμ
πληρώσει 80ετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας 
καί τής ένώσεως αύτής μετά τής μητρός Ελλάδος έκρινε 
σκόπιμον, όπως όργανώση θεσσαλικάς έορτάς έν Θεσσα
λία καί Άθήναις, ϊνα απότιση έλάχιστον φόρον τιμής 
πρός τούς άγωνισθέντας διά τήν άπελευθέρωσιν τής πα- 
τρίδος μας.

Παρακαλοΰμεν όθεν ύμάς, όπως παρακληθοΰν οί έν 
Θεσσαλία Νομάρχαι, ϊνα διά τής συμμετοχής καί συμπα- 
ραστάσεώς των είς τάς Έπιτροπάς τοΰ Έορτασμοΰ, συμ
βάλουν διά τήν μεγαλοπρεπεστέραν καί άρτιωτέραν έμ- 
φάνισιν τών έορταστικών έκδηλώσεων.

Μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμοΰ 
Ό Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

*

Άριθ. πρωτ. 86. Άθήναι 31 Μαΐου 1961
Πρός τό

Σεβαστόν 'Υπουργεΐον Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων
’Ενταύθα

Έξοχώτατε Κύριε 'Υπουργέ,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΐν ότι ή 'Ιστο

ρική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών έπί τή 
συμπληρώσει 80ετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσα
λίας καί ένώσεως αυτής μετά τής μητρός Ελλάδος έκρινε 
σκόπιμον, όπως όργανώση θεσσαλικάς έορτάς έν Θεσ
σαλία καί Αθήνας, ϊνα άποτίση έλάχιστον φόρον τιμής 
πρός τούς άγωνισθέντας διά τήν άπελευθέρωσιν τής πα- 
τρίδος μας.

Παρακαλοΰμεν όθεν ύμάς, όπως παρακληθοΰν οί έν Θεσ
σαλία: Γενικοί Έπιθεωρηταί Μέσης καί Στοιχειώδους 
Έκπαιδεύσεως, ϊνα διά τής συμμετοχής καί συμπαραστά- 
σεώς των είς τάς Έπιτροπάς τοΰ Έορτασμοΰ, συμβάλουν 
διά τήν μεγαλοπρεπεστέραν καί άρτιωτέραν έμφάνισιν 
τών έορταστικών έκδηλώσεων.

Μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμοΰ 
Ό Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

*

Παρόμοια έγγραφα, μέ ανάλογο πρός τή θέση, ιδιότητα 
καί αξία τής προσωπικότητος κείμενο, άπεστάλησαν πρός 
όλους τούς Υπουργούς, Νομαρχίας, Δήμους καί Κοινό
τητας, Έπιθεωρητάς Σχολείων Μέσης καί Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως, Συλλόγους, Σωματεία καί παντοειδείς 
θεσσαλικάς όργανώσεις, διευθυντάς κρατικών καί ήμικρα- 
τικών υπηρεσιών καί όργανισμών Δημοσίου καί ’Ιδιω
τικού δικαίου, ειδικά δέ τοιαΰτα πρός τούς Βασιλείς, 
Διάδοχον, Πριγκιπίσσας, Αρχιεπίσκοπον, Μητροπολί- 
τας καί λοιπούς έπισήμους.

Έκ τούτων παραθέτομεν αυτούσια τά ακόλουθα πρός τόν 
υπουργόν Εθνικής Άμύνης καί Νομάρχην Λαρίσης έγ
γραφα, δηλωτικά τοΰ όργανωτικοΰ πνεύματος καί τής
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δραστηριότητος τοΰ Προεδρείου καί τής Γραμματείας 
τής Εκτελεστικής Επιτροπής.

Άριθ. πρωτ. 275 Έν Άθήναις τή 5 Σεπτεμβρίου 1961
Προς Τόν Έξοχώτατον Υπουργόν Εθνικής Άμύνης

’Ενταύθα
Έξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, 
επί τή συμπληρώσει δΟετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής 
Θεσσαλίας καί ένώσεως αυτής μετά τής μητρός Ελλάδος, 
έκρινε σκόπιμον, δπως όργανώση θεσσαλικάς Έορτάς 
έν Θεσσαλία καί Άθήναις, άποτίουσα οΰτω έλάχιστον 
φόρον τιμής πρός τούς άγωνισθέντας ποικιλοτρόπως, 
είτε διά τής πέννας, είτε διά των όπλων, θυσιάσαντας δε 
τά πάντα καί αυτήν την ζωήν των διά την άπελευθέρωσιν 
τής φιλτάτης μας πατρίδος Θεσσαλίας, διά τήν ελευθερίαν, 
τήν όποιαν ήμεϊς άπολαμβάνομεν σήμερον.

'Η ώς άνω έκδήλωσις πρέπει νά λάβη πανθεσσαλικόν 
χαρακτήρα καί σύσσωμοι οί Θεσσαλοί νά συμμετάσχουν 
είς τήν έορταστικήν αυτήν προσπάθειαν, ϊνα άποδείξωμεν 
καί ήμεϊς ότι έσαεί θά ένθυμούμεθα καί θά τιμώμεν όλους 
τούς συμβαλόντας διά τήν έν τή Ελληνική Πολιτεία άπο- 
κατάστασίν μας.

Πρός τούτοις γνωρίζομεν ύμΐν ότι έν συνελεύσει, είς 
ήν μετέσχον όλοι οί έν Άθήναις καί Πειραιεΐ θεσσαλι- 
κοί Σύλλογοι, Σωματεία καί ’Οργανώσεις, έξεφράσθη ή 
έπιθυμία, δπως ή έορτή αυτή τεθή ύπό τήν αιγίδα τής Κυ- 
βερνήσεως καί οΰτω λάβουν λαμπροτέραν καί μεγαλοπρε- 
πεστέραν αΐγλην αί ώς άνω Έθνικαί Έορταί.

Ή Κυβέρνησις έγκρίνουσα τάς ώς άνω έκδηλώσεις 
θά έκπροσωπηθή διά των Προέδρου τής Βουλής κ. Κων. 
Ροδοπούλου, υπουργού Εξωτερικών κ. Ευαγγέλου Ά- 
βέρωφ-Τοσίτσα, ύπουργοϋ Συγκοινωνιών καί δημοσίων 
Έργων κ. Σόλωνος Γκίκα, ύπουργοϋ Βιομηχανίας κ. Ζήση 
Ζησάκη, ύφυπουργοϋ ’Εμπορίου κ. Ά. Ταλιαδούρου, Διοι
κητικών άρχών υπουργείων ’Εσωτερικών, Παιδείας, Εκ
παιδευτικών άρχών καί Προέδρων αρμοδίων άρχών καί 
έξουσιών.

Παρακαλοϋμεν δθεν ΰμάς, όπως ένεργήσητε δεόντως, 
ϊνα αί είς τήν Θεσσαλίαν έδρεύουσαι Στρατιωτικοί μονάδες 
διά τής συμμετοχής των συμβάλωσιν είς τήν μεγαλοπρε- 
πεστέραν έμφάνισιν τών ώς άνω έορταστικών εκδηλώσεων.

Συνημμένως όποβάλλομεν ύμΐν καί τό λεπτομερές πρό
γραμμα τών εορτών.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
'Ο Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

*

Άριθ. πρωτ. 117 Έν Άθήναις τή 17 ’Ιουνίου 1961
Πρός τόν Άξιότιμον κύριον Ήρακλήν Παπαθανασιάδην 

Νομάρχην Λαρίσης
Λάρισαν

Αξιότιμε κύριε Νομάρχα,
Ή Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών 

έπί τή συμπληρώσει δΟετίας άπό τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας καί ένώσεως αυτής μετά τής μητρός Ελ
λάδος, έκρινε σκόπιμον, δπως όργανώση θεσσαλικάς Έορ
τάς έν Θεσσαλία καί Άθήναις, άποτίουσα οΰτω έλάχι
στον φόρον τιμής πρός τούς άγωνισθέντας, είτε διά τής 
πέννας, εϊτε διά τών δπλων, θυσιάσαντας δέ τά πάντα 
καί αύτήν τήν ζωήν των διά τήν άπελευθέρωσιν τής 
φιλτάτης μας πατρίδος Θεσσαλίας, διά τήν έλευθερίαν, 
τήν όποιαν δλοι μας άπολαμβάνομεν σήμερον.

Ή ώς άνω έκδήλωσις πρέπει νά λάβη πανθεσσαλικόν 
χαρακτήρα καί σύσσωμοι οί Θεσσαλοί νά συμμετάσχουν

εις τήν έορταστικήν αύτήν προσπάθειαν, ϊνα άποδείξωμεν 
καί ήμεϊς δτι έσαεί θά ένθυμούμεθα καί θά τιμώμεν δλους 
τούς συμβαλόντας διά τήν έν τή Ελληνική πολιτεία άπο- 
κατάστασίν μας.

Παρακαλοϋμεν δθεν ύμάς, δπως ένισχύοντες τήν προσ- 
πάθειάν μας ταύτην πρωτοστατήσητε μετά τών τοπικών 
άρχών διά τήν έπιτυχίαν τής όργανώσεως τών έορταστι
κών έκδηλώσεων.

'Ωσαύτως γνωρίζομεν ύμΐν δτι, έκπρόσωπος τής καθ’ 
ή μάς Εταιρείας θά έλθη είς έπικοινωνίαν μεθ’ ύμών, ϊνα 
άπό κοινοΰ καταρτισθή τό πρόγραμμα τών έορτών.

Έλπίζοντες δτι ή άπάντησίς Σας θά είναι σύμφωνος μέ 
τάς προβλέψεις μας,

διατελοΰμεν μετ’ έξαιρέτου τιμής
Ό Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ 
Ό Γενικός Γραμματεύς 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Χαρακτηριστική είναι καί ή ένέργεια τοϋ κ. Νομάρχου 
Λαρίσης, κοινοποιοΰντος τό έγγραφον τοΰτο τής 'Εται
ρείας πρός τάς έν Λαρίση άρχάς, ϊνα λάβωσι γνώσιν τού
του:
Άριθ. πρωτ. 29021 Έν Λαρίση τή 3 ’Ιουλίου 1961 

Έορταστικαί εκδηλώσεις έπί συμπλη
ρώσει δθετίας άπό τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας.

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 

Λαρίσης καί Πλαταμώνος 
I Στρατιάν 
2δ Τ.Ε.Α.

κ. Δήμαρχον Λαρίσης
Ενταύθα

Έχομεν τήν τιμήν νά κοινοποιήσωμεν ύμΐν κατωτέρω, 
ώς έχει, τό ύπ’ άριθ. 117)17-6-61 πρός ήμας έγγραφον τής 
Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών, 
περί τοΰ έν περιλήψει έπιδηλουμένου άντικειμένου, ϊνα 
λάβητε γνώσιν.

* * *

Έπονται τώρα κατά χρονολογική σειρά τ’ άκόλουθα 
έγγραφα: Πρός:

1) τόν Καθηγητήν Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης κ. Άπόστ. 
Βακαλόπουλον, εις δν ή Εκτελεστική Επιτροπή τοϋ Έορ- 
τασμοΰ, άνέθεσε τήν σύνταξιν καί έκφώνησιν τοΰ Πανη
γυρικού λόγου είς τήν αίθουσαν τοϋ «Π α ρ ν α σ σ ο ΰ» 
είς Αθήνας.

2) τόν Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου Μουτσιαριτών, Πειραιά 
(Σχετικόν μέ συμμετοχήν Συλλόγου είς έορταστικάς έκ- 
δηλώσεις).

3) τόν Πρόεδρον Κοινότητος Άγιας (23.6.61, άριθ. 
πρωτ. 145).

4) τόν Γεν. Επιθεωρητήν Μέσης Έκπαιδεύσεως, είς 
Βόλον (άριθ. πρωτ. 151)25.6.61).

5) τόν κ. Γεώργ. Ά. Πλυτάν, πρόεδρον Ελληνικού 
Όργανισμοΰ Τουρισμού, Αθήνας (άριθ. πρωτ. 152)25- 
6-61)

6) τήν Δ)σιν έφημερίδος «Θ ε σ σ α λ ι κ ά Νέα», Λά
ρισαν—σχετικόν μέ τήν δημοσίευση καί έξαρση τοϋ γεγο
νότος τών Έορτών (άριθ. πρωτ. 16δ)27.6.61).

7) τόν ύπουργόν Εξωτερικών Έξοχώτατον κ. Εύάγ. 
Άβέρωφ-Τοσίτσαν (άριθ. πρωτ. 187) 17.7.61).

δ) τόν ύπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως Έξοχ. 
Κύριον Κων. Τσάτσον—Ύπουργόν Κοινών. Προνοίας 
(άριθ. πρωτ. 188)17.7.61).

9) τόν Γεν. Επιθεωρητήν Μέσης Έκπαιδεύσεως, Λα
μίαν (άριθ. πρωτ. 189) 17.7.61),
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρός τόν σκοπόν τοϋ έορτασμοϋ τής όγδοηκονταετη- 
ρίδος από τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας έξελέγη 
πολυμελής Κεντρική Επιτροπή έξ Ιεραρχών καί θεσσα- 
λικών προσωπικοτήτων, πρός τούς όποιους, τιμής ενεκεν, 
άφιερώνονται αί άκολουθοϋσαι σελίδες τοΰ παρόντος Πα
νηγυρικού Λευκώματος των «Θεσσαλικών Χρονικών».

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ό Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσό
στομος ό Β', κατά κόσμον Θεμιστοκλής Χατζησταύρου, 
έγεννήθη είς Άϊδίνιον Μικρας ’Ασίας. Έσπούδασε Θεολογίαν εις 
Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης καί Πανεπιστήμιον Λωζάννης. Ύπηρέ- 
τησεν ώς ’Αρχιδιάκονος του άειμνήστου Έθνομάρτυρος Μητροπο
λίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου. Τό 1910, 30 μόλις έτών, έξελέγη 
Βοηθός ’Επίσκοπος Μητροπολίτου Σμύρνης, ύπό τόν τίτλον τής 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ’Επισκοπής Τράλλεων. Τό 1913 προήχθη 
είς Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας. Τό 1919 μετετέθη εις Ί. Μητρόπο-

λιν ’Εφέσου. Έλθών πρόσφυξ είς ’Αθήνας διωρίσθη άποκρισάριος 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, άναλαβών τήν περίθαλψιν των 
έκ Μικρας ’Ασίας προσφύγων. Έν τφ μεταξύ ύπό τής Τέρας Συ
νόδου τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου έξελέγη Μητροπολίτης 
Βερροίας καί Ναούσης καί τό 1924 κατεστάθη Μητροπολίτης 
Φιλίππων καί Νεαπόλεως, ένθα έποίμανε μέχρι τής έκλογής του 
ώς ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος (14-2-1962). 
Έχει πλουσίαν έθνικήν, έκκλησιαστικήν καί κοινωνικήν δράσιν 
καί πολλήν συγγραφικήν έργασίαν θρησκευτικού περιεχομένου.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

’Επίσκοπος Θαυμακοΰ, κατά κόσμον Άδάμ Θέ- 
μελης. Έγεννήθη είς Τστιαίαν Εύβοιας. Έσπού
δασε Θεολογίαν είς τό Πανεπιστήμιον των 
’Αθηνών. Τό έτος 1957 έξελέγη ’Επίσκοπος 
Θαυμακοΰ. Έξέδωκε περί τάς 25 μονογρα
φίας. Μετέχει ένεργώς διαφόρων έπιστημονι- 
κών έταιρειών, ώς ή τών Εύβοϊκών Σπουδών 
καί ή ‘Ιστορική καί ’Εθνολογική Εταιρεία.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μητροπολίτης Ίωαννίνων. Έγεννήθη είς Άρ- 
τεσιανόν Καρδίτσης, έσπούδασεν είς Ιερατικός 
Σχολάς "Αρτης, Κορίνθου καί είς τό Πανεπι- 
στήμιον ’Αθηνών. Τό έτος 1949 έξελέγη Μη
τροπολίτης Άρτης καί τό έτος 1958 μετετέθη 
είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Ίωαννίνων. Μετέ- 
σχε τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως ΕΔΕΣ, άδεια 
τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Δαμασκηνού.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών. Κατάγε
ται έκ Μικρας ’Ασίας, έσπούδασεν εις Άθω- 
νιάδα Σχολήν καί Θεολογικήν Σχολήν Χάλ
κης. Τό έτος 1951 έχειροτονήθη Επίσκο
πος Λήμνου καί τό έτος 1959 κατεστάθη 
Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών. Έξέ- 
δωκε πολλάς μονογραφίας, αί όποϊαι έβρα- 
βεύθησαν ύπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

ΙΑΚΩΒΟΣ

Έξ Άλατσάτων τής Μικρας ’Ασίας. Νεώτα- 
τος τόν κατά Θεόν ήσπάσθη βίον καί έμόνασεν 
εις τό "Αγιον "Ορος. Άργότερον έγένετο ήγού- 
μενος τής Τέρας Μονής Πεντέλης καί τό 1955 
έψηφίσθη Μητροπολίτης Έλασσώνος καί Τσα- 
ριτσάνης. Φιλόμουσος καί φιλόκαλος ίδρυσε 
μαθητικόν Οίκοτροφεϊον καί έξωράϊσε τάς Μο- 
νάς: Παναγίας Όλυμπιωτίσσης καί Σπαρμοϋ.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριο- 
φερσάλων. Έκ Καλαμών. Έσπούδασε Θεο
λογίαν καί Παιδαγωγικά εις Πανεπιστήμιου 
’Αθηνών. Τό έτος 1951 κατεστάθη εις τήν 
Μητρόπολιν Θεσσαλιώτιδος. Έχει πλου-

σίαν έθνικήν, εκκλησιαστικήν καί κοινωνι
κήν δράσιν. Μετέχει έπιστημονικών έται- 
ρειών, ώς: Βυζαντινών Σπουδών καί 'Ιστορι
κής καί Λαογρ. Εταιρείας Θεσσαλών. Έ- 
τιμήθη δι’ έξαιρέτων τιμητικών διακρίσεων.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Μητροπολίτης Δημητριάδος. Κατάγεται έκ 
Κορίνθου, έσπούδασε Θεολογίαν εις Πανε- 
πιστήμιον ’Αθηνών. Τό έτος 1950 έχειρο- 
τονήθη Άρχιερεύς καί άνέλαβε τήν διαποί- 
μανσιν τοϋ κλήρου καί τοϋ λαοΟ τής Μη- 
τροπόλεως Τριφυλίας καί ’Ολυμπίας. Τό έτος 
1957 κατεστάθη Μητροπολίτης Δημητριά
δος. Έξέδωκε τό περιοδικόν «Παύλος».

ΙΑΚΩΒΟΣ

Μητροπολίτης Λαρίσης, κατά κόσμον Χρί
στος Σχίζας, έγεννήθη εις ’Ανδραβίδαν ’Η
λείας τό έτος 1909. Εις τόν έπισκοπικόν θρό
νον άνήλθε τό έτος 1960. "Εκτοτε υπηρετεί 
έν Λαρίση άδιαλείπτως μέ πολυσχιδή δρασιν. 
Έλαβεν εις τόν πόλεμον τού 1940 ένεργόν 
μέρος, τιμηθείς διά τιμητικών διακρίσεων 
παρά τοϋ Βασιλέως καί τοϋ Γ. Ε. Στρατοϋ.
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10) τήν Έρίτιμον Κυρίαν Μαρίαν Μομφεράτου, Πρόε
δρον τοϋ Λυκείου τών Έλληνίδων, ’Αθήνας, περί συμμε
τοχής όμάδος έλληνίδων μέ θεσσαλικάς ενδυμασίας είς 
έορταστικάς έκδηλώσεις (άριθ. πρωτ. 194)17-7.61).

11) τόν ’Αντιπρόεδρον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
Ε.Ο.Τ. Κύριον Ίωάν. Κουτσογιάννην (άριθ. πρωτ. 195)
22.7.61) .

12) τήν Δ/σιν τοϋ Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Θεσσαλίας, περί 
έκπτώσεως τιμής εισιτηρίων κατά τάς ήμέρας των έορτα- 
στικών έκδηλώσεων (άριθ. πρωτ. 211)17.8.61). Παρόμοια 
έγγραφα άπεστάλησαν καί πρός τά Κ.Τ.Ε.Λ. Λαρίσης, 
Βόλου καί Καρδίτσης.

13) τόν Πρόεδρον Κύβερνήσεως, έξοχ. Κύριον Κ. Καρα- 
μανλήν. Πρόσκλησις όπως τιμήση διά τής παρουσίας του 
είς δοξολογίαν Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ ’Αθηνών, τάς έορ
ταστικάς έκδηλώσεις (άριθ. πρωτ. 222)5.9.61).

14) τόν Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί 
πάσης Ελλάδος—Τιμητική πρόσκλησις (άριθ. πρωτ. 
229)5.9.61). Παρόμοιαι προσκλήσεις άπεστάλησαν καί είς 
Μητροπολίτας Θεσσαλίας.

15) τήν Α.Μ. πόν Βασιλέα. Τιμητική πρόσκλησις 
(άριθ. πρωτ. 231)5.9.61).

16) τήν Α.Μ. τήν Β α σ ί λ ι σ σ α ν. Τιμητική πρόσκλη- 
σις (άριθ. πρωτ. 232)5.9.61).

16) τόν Πρόεδρον Κοινότητος 'Αγ. Λαυρέντιου (190)
17.7.61) .

17) τήν Α.Υ. τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον. Τιμητική 
πρόσκλησις (άριθ. πρωτ. 233)5.9.61).

18) τήν Α.Υ. τήν Πρικήπισσαν Σοφίαν. Τιμητική ,πρό.σ-
κλησις (Άριθ. πρωτ. 234)5.9.61). ·. ,>

19) τήν Α.Υ. τήν Πριγκήπισσαν Ειρήνην.Τιμητική ττρόσ-
κλησις (άριθ. πρωτ. 235)5.9.61). ; ;

20) τόν Έξοχώτατον Κύριον Γ. Παπανδρέου,' Αρχηγόν 
Ένώσ. Κέντρου. Τιμητική πρόσκλησις (άριθ. πρωτ. 259).
5.9.61) . Παρόμοιαι προσκλήσεις άπεστάλησαν καί πρός 
τούς λοιπούς ’Αρχηγούς τών κομμάτων.

21) τήν Διεύθ. Κεντρικοϋ Ραδιοφωνικοϋ Στάθμοϋ ’Ενό
πλων Δυνάμεων. Παράκλησις δι’ άφιέρώσιν εκπομπών 
πρός έξαρσιν 'Ιστορικής ’Επετείου (άριθ. πρωτ. 269)5.9.61).

22) τόν Δ)ντήν τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος- Ραδιοφωνίας .
(Άριθ. πρωτ. 270)5.9.61). / . . ■·

23) τόν Κον Λιμενάρχην Βόλου. Παράκλησις, όπως 
κατά τάς ήμέρας τών έορταστικών έκδηλώσεων είς Βόλον, 
διαταχθή ό σημαιοστολισμός καί ή φωταγώγησις τών ναυ-, 
λοχούντων έν τώ λιμένι σκαφών (άριθ. πρωτ. 196)5.9.61).

24) τόν Δήμαρχον Ν. ’Ιωνίας κ. Άπ. Βολίδην. Πρόσ- 
κλησις συμμετοχής Δήμου είς έορταστικάς εκδηλώσεις 
(άριθ. πρωτ. 272)5.9.61).

25) τήν Διεύθυνσιν Δ.Ε.Η., Αθήνας. Παράκλησις ό
πως κατά τάς ήμέρας τών πανηγυρικών έκδηλώσεων, δια- 
ταχθή ή παροχή ρεύματος διά τήν φωταγώγησιν τών θεσ- 
σαλικών πόλεων: Βόλου, Λαρίσης, Τρικάλων καί Καρδί
τσης τήν νύκτα (άριθ. πρωτ. 277)5.9.61).

26) τό Δ. Συμβούλιού Λέσχης Θεσσαλών Θεσ)νίκης. 
Παράκλησις όπως βάσει τοϋ προγράμματος έορτασμοϋ 
τής επετείου είς Θεσ)νίκην, λάβη χώραν συγκέντρωσις 
είς ήν, παρισταμένων καί τών άντιπροσώπων τής Εταιρείας 
κ.κ. Γ. Χατζηκώστα καί Δημ. Βαενα, έκφωνηθή ό Πανηγυ
ρικός τής ήμέρας ύπό τοϋ κ. Γ. Χατζηκώστα, (άριθ. πρωτ. 
283)8.9.61).

27) τόν Μ. Αυλάρχην έξοχ. κ. Δημ. Λεβίδην, Βασιλ. 
Ανάκτορα. Εκφράζει συγκίνησιν θεσσαλικοϋ Λαοϋ, δι’ 
άπόφασιν παρουσίας τών Βασιλέων είς Έορταστικάς Εκ
δηλώσεις κ.λ.π. (άριθ. πρωτ. 297)14.9.61).

28) τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον ίερας Μητροπό- 
λεως Αθηνών. Παράκλησις όπως παραχωρηθή ό Ναός 
τής Μητροπόλεως διά τήν τέλεσιν δοξολογίας επί τή 
ιστορική έπετείω, τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1961, ήμέραν Κυ

ριακήν καί ώραν 11 π.μ. χοροστατούντων Θεσσαλών ’Επι
σκόπων, προεξάρχοντος τοϋ Μακαρίωΐάτου (άριθ πρωτ.
15.9.61) .

29) τόν Νομάρχην Βόλου Τηλεγράφημα. Γνωρίζει αυτώ 
άναβολήν έορτών δι’ άνοιξιν Τ96’2; συνεπεία προκηρύ- 
ξεως Γενικών ’Εκλογών, καί παρακαλεΐ όπως τοϋτο 
γνωστοποιηθή καί διά τοϋ τύπου ευρέως (άριθ. πρωτ. 
303)21.9.61). ‘

30) τόν Τύπον Αθηνών, θεσσαλικών πόλεων καί Θεσ
σαλονίκης. Κοινοποίησις μέ τήν παράκλησιν όπως δημο- 
σιευθή ευρέως πρός ένημέρωσιν τοϋ θεσσαλικοϋ κοινοΰ, 
ότι συνεπεία προκηρύξεως Γενικών ’Εκλογών άναβάλ- 
λονται Έορταί δι’ άνοιξιν, συνεχιζομένης μόνον τής ερ
γασίας συγκεντρώσεως στοιχείων διά τήν έκδοσιν τοϋ 
Πανθεσσαλικοϋ Λευκώματος (Άριθ. πρωτ. 310)25.9.61).

31) τούς Διευθυντάς ’Εφημερίδων Αθηνών, Θεσσαλίας 
καί Μακεδονίας. Κείμενον έκκλήσεως πρός τούς άπαντα- 
χοϋ Θεσσαλούς, τοπικάς άρχάς, σωματεία, επιχειρήσεις 
κλπ., όπως έπισπεύσουν άποστολήν στοιχείων άτομι- 
κών δελτίων μετά φωτογραφιών, μελετών καί οικονομι
κής συμβολής κλπ. διά τήν επιτυχίαν έπικειμένης έκδό- 
σεως τοϋ Πανθεσσαλικοϋ Λευκώματος (Άριθ. πρώτ. 339)
8.11.61) .

Ακολουθεί προκήρυξη τοϋ Γενικοΰ Γραμματέως τής 
.'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών 
κ. Σωκ ράτη Κ. Βαμβάκου ύπό τόν τίτλο:

Πατριωτική Έκδήλωσις
'Η. έκμηδένισις τών άποστάσεων μέ τά σύγχρονα συγ
κοινωνιακά μέσα, αί ραγδαΐαι πρόοδοι καί αί εξελίξεις 
μέ τάς καταπληκτικός εφευρέσεις τής έποχής μας, ή διε- 
Ονής έντονος άμιλλα τής έπικρατήσεως έκάστης τών χω- 
ρών.τίαΓτώνΈτόμων, άκόμη δε καί πρό παντός ή σύνδεσίς 
μας μέ τήν Κοινήν Εύρωπαϊκήν Αγοράν, όλα αύτά έπι- 
βάλλού.νήέίςΥόλους μαζί καί είς ένα έκαστον χωριστά, νά 
αλλάςιομεν αμδ η ν νοοτροπίαν είς όλους τούς τομείς τής 
εθνικής; κοινωνικής καί άτομικής δραστηριότητος, είς 
τρόπο.γ ώστε νά; μή ύπολειφθώμεν ώς Φυλή καί ώς Χώρα 
τών λοιπών- κρατών, άλλ’ άντιθέτως νά έπικρατήσωμεν 
έςουδετερώνοντες τό ταχύτερον όλας μας τάς εκπαιδευ
τικός,'τεχνικός,'όργανωτικάς καί παραγωγικάς ελλείψεις.

Έάν αύτό δένηάνη συντομώτατα καί όμαδικώς, ώς σταυ
ροφορία, μέ πίρτιν, μέ άποφασιστικότητα καί φανατι
σμόν,, είναι άπόλύτως βέβαιον ότι μας άναμένουν δειναί 
ήμέραι. Άπό τήν σκέψιν αύτήν έξεκίνησεν ή 'Ιστορική 
καί Λασγραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών μαζί μέ τάς άλ- 
λας Θεσσαλικάς όργανώσεις καί τούς έν Άθήναις εκλε
κτούς συμπολίτας μας καί έλαβε τήν άπόφασιν τής έκδό- 
σεως τοϋ Λευκώματος, ή επιτυχής έμφάνισις τοϋ 
οποίου θά συμβολίζη τήν ζωτικότητα τής Ελληνικής 
Φυλής καί θά δώση τό σύνθημα πρός άνευ προηγουμένου 
άμιλλαν, όχι μόνον είς τήν ίδικήν μας περιφέρειαν, άλλά 
καί είς τάς άλλας τής Ελλάδος περιοχάς. Διά τόϋτο οί 
Δήμοι, αί Κοινότητες, αί επαγγελματικοί καί κοινωφελείς 
οργανώσεις, αί επιχειρήσεις τής Θεσσαλίας, καθώς καί 
οί συμπολΐται, θά πρέπει άνευ άναβολής νά δώσωμεν τό 
παρόν διά τής άμέσου άποστολής τών αίτηθέντων γενικών 
ή άτομικών στοιχείων, ώστε καί συντόμως καί άρτια νά 
είναι ή έκδοσις καί νά χαρίση είς τήν περιφέρειάν μάς τήν 
τιμήν τής πρωτοπορείας είς συνθήματα ριζικής άναμορ- 
φώσεως τής Χώρας. 'Η συμπαράστασις όλων μας είς τήν 
άξιέπαινον ταύτην έξόρμησιν καί ή όσον τό δυνατόν γεν- 
ναιοτέρα συμβολή έκάστου, θά άποτελέση τήν άπαρχήν 
μιας εντόνου άναδημιουργικής προσπάθειας, τήν όποιαν 
θά χαιρετίσουν καί οί ομογενείς μας τοϋ ’Εξωτερικού, 
τούς όποιους όλοι μας όφείλομεν νά ένημερώσωμεν, ϊνα 
καί αυτοί αισθανθούν τήν υπερηφάνειαν τής συμμετοχής 
των είς τήν μνημειώδη ταύτην έκδοσιν τοϋ Εικονογραφη
μένου Καλλιτεχνικού Πανθεσσαλικοϋ Λευκώματος δεδο
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μένου δτι τήν καθολικήν συμμετοχήν καί συμβολήν, θεω- 
ροϋμεν ώς τήν βασικωτέραν προϋπόθεσιν τής έπιτυχίας 
τοΰ Λευκώματος.

*

'Η προκήρυξη Γενικών Εκλογών από τήν Κυβέρνηση 
τής χώρας μας γιά τήν 29 τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 1961, 
είχε σάν φυσική συνέπεια τήν αναβολή τών έορταστικών 
εκδηλώσεων γιά τόν Μάιο τοΰ 1962 καί τή τροποποίηση, 
κατόπιν τούτου, τόσο τοΰ γενικού σχεδίου έορτασμοϋ τής 
επετείου, όσο και τών κατά τόπους ειδικών προγραμμάτων 
άνά τις θεσσαλικές πόλεις, Θεσ)νίκη καί ’Αθήνας. Χρειά- 
σθηκαν νέες, βέβαια, αποφάσεις καί νέες δραστήριες ένέρ- 
γειες γιά τήν άξιοποίηση τοΰ μεσολαβήσαντος μέχρι τοΰ 
Μαΐου τοΰ 1962 χρόνου, καί ώς πρός τή πληρέστερη καί συ
στηματικότερη οργάνωση τών έορτών καί ώς πρός τή μέ
θοδο καί τό σύστημα τής συλλογής καί τής συγκεντρώ- 
σεως τών άπαιτουμένων στοιχείων—άτομικών δελτίων, ει
κόνων, μελετών κλπ.—γιά τήν έπικειμένη έκδοση τοΰ μνη
μειώδους έργου τής Εταιρείας, τοΰ εικονογραφημένου 
καλλιτεχνικού πανηγυρικού λευκώματος τών Θεσσαλικών 
Χρονικών.

Οί άποφάσεις αυτές κι’ οί ενέργειες βρήκαν τήν έκφρα
σή τους καί τόν Αντικατοπτρισμό τους, άλλά καί τή θερμή 
καί πρόθυμη επίσης ανταπόκρισή τους, εκ μέρους τής πο
λιτείας καί τών λοιπών κρατικών αρχών πολιτικών, στρα
τιωτικών, διοικητικών, τοπικών κλπ., μέσα στή σειρά τών 
εγγράφων πού περιληπτικά άναφέραμε καί στή συνέχεια 
τών Ακολούθων—εγγράφων έπίσης—πού γιά τήν ιστορική 
Ανάγκη καί τάξη συνοπτικά παραθέτουμε:

ΤΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Άνακοίνωσις
πρός τάς εφημερίδας (άριθ. πρωτ. 376) 25.4.62).

Η ενταύθα 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών 
Θεσσαλών έπεράτωσε τάς προεργασίας της διά τήν διορ- 
γάνωσιν τών έορταστικών εκδηλώσεων επί τή έπετείω 
τών 80 χρόνων άπό τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας 
εκ τοΰ τουρκικού ζυγοΰ, πού θά γίνουν εις τούς νομούς 
τής Θεσσαλίας τήν 2, 3, 4 καί 5 Μαΐου. Εις τάς έορτάς 
αύτάς θά λάβουν μέρος πολιτικοί καί λοιπαί άρχαί τοΰ 
τόπου, έπίσης δέ θά παρευρεθοΰν καί πολλοί έπίσημοι 
έξ ’Αθηνών καί εκπρόσωποι τής Εταιρείας, οΐτινες άπαρ- 
τίζοντες κλιμάκια θά έπισκεφθοΰν πολλάς περιοχάς τής 
Θεσσαλίας. Αί έορταί αύταί προβλέπεται δτι θά σημειώ
σουν έξαιρετικήν επιτυχίαν.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Χαρακτηριστικό είναι καί τό ακόλουθο τηλεγράφημα 
τής Εταιρείας πρός τό ’Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Επι
μελητή ριον Βόλου, δπου κατά τάς ήμέρας έκείνας είχε 
συγκεντρωθή Συνέδριον τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων τής Ελλάδος, άσχολούμενον με τή μελέτη 
καί συζήτηση τών άπασχολούντων τήν εμπορική τάξη, 
καί τή χώρα γενικώτερα, οικονομικών προβλημάτων:
Άριθ. 386)4.5.62.

Πρός
Τό Προεδρεΐον τοΰ Συνεδρίου τών ’Εμπορικών καί 

Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων τής Ελλάδος
Βόλον

Συγχαίροντες θερμώς δι’ έργον σας, παρακαλοΰμεν δπως 
κατά τάς έορτάς τής 80ετηρίδος εις Βόλον, διακόψητε 
συνεδρίασιν, ινα οί Σύνεδροι καί ’Εκπρόσωποι τοΰ Συνε
δρίου υμών παραστοΰν εις τελετάς.

'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών 
'Η επί τοΰ Έορτασμοϋ ’Επιτροπή

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Πρός

τήν 'Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εταιρείαν τών Θεσσαλών
’Αθήνας

(Κατά χρονολογικήν σειράν λήψεως)

1) Τοΰ Καθηγητοΰ Παν)μίου Θεσ)νίκης κ. Ά. Βακαλο- 
πούλου, άποδεχομένου πρόσκλησιν δπως έκφωνήση τόν 
Πανηγυρικόν κατά τήν τελετήν εις Παρνασσόν ’Αθήνας 
καί εύχαριστοΰντος διά τήν τιμήν (άριθ. πρωτ. 110/9.6.61).

2) Τής Λέσχης τών Θεσσαλών Θεσσαλονίκης, δη- 
λούσης μετά συγκινήσεως καί ευχαριστιών συμμετοχήν 
καί συμπαράστασιν θερμήν είς εκδηλώσεις Θεσσαλονί
κης, βάσει προγράμματος (άριθ. 111—πρωτ. Λέσχης 199)
9.6.61).

3) Τοΰ Έξωραϊστικοΰ καί Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
τών έν Άθήναις καί Προαστείοις Έλληνοπυργίων «Ή Α
γία Παρασκευή», δηλουντος συμμετοχήν είς εκδηλώσεις 
καί συμπαράστασιν (Άριθ. 113—πρωτ. Συλ. 6)14.6.61).

4) Τοΰ Φιλικού Συνδέσμου τών έν Άθήναις καί Πει- 
ραιεΐ Τρικαλινών «'Η Τρίκκη», δηλουντος συμμετοχήν 
(άριθ. 149—πρωτ. Συνδ. 98-23.6.61).

5) Τής Λέσχης τών Θεσσαλών έν Άθήναις, δηλού- 
σης συμμετοχήν καί πρόθυμον συμβολήν είς έπιτυχίαν τών 
έκδηλώσεων (άριθ. 170—πρωτ. Λέσχης 1112)22.6.61).

6) Τοΰ Δήμου Τυρνάβου, δηλουντος ένθερμον συμμε
τοχήν καί ένίσχυσιν, διά τήν λαμπροτέραν έπιτυχίαν τοΰ 
σκοπού (άριθ. 171—πρωτ. Δήμου 3658)26.6.61).

7) Τής Κοινότητος Φαρσάλων, δηλούσης προθυμίαν 
δπως συμβάλη ποικιλοτρόπως είς προσπάθειας διά τήν 
έπιτυχή όργάνωσιν τών έορτών (άριθ. 173—πρωτ. Κοινό- 
τητος 2622)3.7.61).

8) Τής Νομαρχίας Λαρίσης, κοινοποιούσης, είς άπάν- 
τησιν, έγγραφον τής Εταιρείας πρός Σεβασμιώτατον Μη
τροπολίτην Λαρίσης καί Πλαταμώνος, τήν I Στρατιάν, τό 
28ον Τ.Ε.Α. καί Δήμαρχον Λαρίσης, ϊνα λάβωσι γνώσιν 
(άριθ. 174—πρωτ. Νομαρχίας 29021)3.7.61).

9) Τής Νομαρχίας Καρδίτσης, δηλούσης συμμετοχήν 
είς άξιέπαινον προσπάθειαν, άποτελοϋσαν έξοχον παρά
δειγμα πρός μίμησιν διά τήν σύγχρονον καί μελλούσας γε
νεάς καί παρακαλούσης ταχεΐαν άποστολήν προγράμματος 
πρός ένημέρωσιν καί ένίσχυσιν άμέριστον διά τής συμπα- 
ραστάσεως κλπ. (άριθ. 175—πρωτ. Νομαρχ. 17654)3.7.61).

10) Τής Νομαρχίας Τρικάλων, δηλούσης παροχήν πό
σης αίτηθησομένης συνδρομής ευχαρίστως, διά τήν έπι
τυχίαν τής όργανώσεως τών Έορταστικών Έκδηλώσεων 
(άριθ. 176—πρωτ. Νομαρχ. 30.562)4.7.61).

11) Τής 'Ιερας Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φα- 
ναριοφερσάλων, έπικροτούσης τήν έθνικήν προσπάθειαν 
τής Εταιρείας καί δηλούσης συγχρόνως συμμετοχήν είς 
έορταστικάς έκδηλώσεις, έν άναμονή έκπροσώπου τής 
Εταιρείας (άριθ. 178—πρωτ. Μητρ. 826)7.3.61).

12) Τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών, κοινοποιοΰντος ά- 
ναφοράν τής Εταιρείας πρός τάς Νομαρχίας: 1) Λαρίσης, 
2) Τρικάλων, 3) Καρδίτσης καί 4) Μαγνησίας, σύν τή πα- 
ρακλήσει, δπως προέλθωσιν είς πάσαν ένέργειαν συμβάλ- 
λουσαν είς τήν μεγαλοπρεπεστέραν καί άρτιωτέραν έμ- 
φάνισιν τών έορταστικών έκδηλώσεων (άριθ. 179—του 
Υπουργείου 64.382)8.7.61).

13) Τής 'Ιερας Μητροπόλεως Δημητριάδος, δηλούσης 
δτι είναι πρόθυμος νά ένισχύση τήν προσπάθειαν τής όρ
γανώσεως τών έορταστικών έκδηλώσεων, μέ εύχάς καί 
ευλογίας διά τήν έπιτυχίαν (άριθ. 180—πρωτ. Μητροπόλ. 
2222—12)7)61).

14) Του Μορφωτικού 'Ομίλου Φαρσάλων, δηλοΰντος 
τήν συμπαράστασιν του είς έορταστικάς έκδηλώσεις είς 
Φάρσαλα, τήν πόλιν τής όποιας οί κάτοικοι πρώτοι έγεύ-
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θησαν τούς καρπούς της ’Ελευθερίας (196—πρωτ. 'Ομίλου
17)19.7.61).

15) Της Κοινότητος 'Αγιας, δηλούσης, διά τοϋ Προ
έδρου αύτής κ. Δ. Καρδάρα, τήν προθυμίαν και διαβεβαίω- 
σιν ένισχύσεως τής προσπάθειας καί δτι όμοΰ μετά των 
τοπικών άρχών θέλει πρωτοστατήσει ή Κοινότης διά 
τήν πλήρη επιτυχίαν κλπ. (άριθ. 199—πρωτ. Κοινότ. 1708
19.7.61).

16) Τής Προεδρίας Κυβερνήσεως, κοινοποιούσης εν 
άντιγράφφ εις Εταιρείαν, διαβίβασιν άναφορας εις Γρα- 
φεΐον κ. υφυπουργού 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως 
μέ τήν παράκλησιν δπως λόγω άρμοδιότητος ένισχύση 
προσπάθειαν όργανώσεως εορτών επί τή 80ετηρίδι άπό τής 
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας (Άριθ. πρωτ. 201).

17) Τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών καί Δημοσ. Έργων 
κ. Γκίκα, συγχαίροντος θερμώς τούς σχόντας τήν πρωτο
βουλίαν, μέ εύχάς διά τήν πλήρη έπιτυχίαν έορταστικών 
εκδηλώσεων. Διά τοϋ αύτοϋ εγγράφου ό κ. Υπουργός 
δράττεται τής εύκαιρίας νά εύχαριστήση τόν Πρόεδρον 
τής Εταιρείας, διότι τού έγένετο ή τιμή νά συμπεριληφθή 
εις Κεντρικήν ’Επιτροπήν Εορτασμού καί παρέχει τήν 
διαβεβαίωσιν ένισχύσεως διά παντός μέσου τής ώραίας 
προσπάθειας κλπ. (άριθ. πρωτ. 203)31.7.61).

18) Τής Λέσχης τών Θεσσαλών Θεσσαλονίκης· ό ’Αντι
πρόεδρος αύτής κ. Γεώργ. Κωτούλας, γνωρίζει άπόφασιν 
Διοικητικού Συμβουλίου Λέσχης εις Γεν. Γραμματέα κ. Σ. 
Βαμβακον, δπως συμμορφωθή μέ ώραίαν έμπνευσιν Δ. Συμ
βουλίου Εταιρείας καί συμβάλη εις έπιτυχίαν. Έν συνεχεία 
παρακαλεΐ, δπως τό ύποβαλλόμενον πρόγραμμα διεξαγω
γής τοπικών εορτών έν Θεσσαλονίκη, τύχη έγκρίσεως, πρός 
συντονισμόν καί έναρμόνισιν μετά τού Γεν. Προγράμ
ματος τής Εταιρείας και δπως εις συνεδρίασιν τής Συν
τονιστικής Επιτροπής κληθή νά παραστή καί ό Γεν. Γραμ- 
ματεός τής Λέσχης κ. Γ. Άθ. Γεωργιάδης κ.λ.π. (άριθ. 
278—πρωτ. Λέσχης 209)1.9.61).

19) Τού Συνδέσμου Φοιτητών Σπουδαστών Βόλου «Ά ν- 
θιμος Γαζής», δηλοϋντος μετά χαράς συμμετοχήν 
καί συμπαράστασιν εις έκδηλώσεις καί συγχαίροντος έν 
συνεχεία τήν Εταιρείαν καί τόν Πρόεδρον αύτής διά τήν 
άρίστην πρωτοβουλίαν (άριθ. 280)61).

20) Τού 'Υπουργείου Έθν. Άμύνης πρός Γ.Ε.Σ., I Δ)νσιν 
Δημοσίων Σχέσεων.

Θέμα: Συμμετοχή Στρατ. Μονάδων Θεσσαλίας
εις έορτασμόν άπελευθερώσεως.

Σχετ. 275)5.9.61 Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.
Διαβιβάζεται συνημμένως υπερθεν σχετικόν μέ τήν 

παράκλησιν δπως έν τή άρμοδιότητί σας, μεριμνήσητε 
διά τήν συμμετοχήν τών Στρατιωτικών Μονάδων Θεσσα
λίας εις έορταστικάς εκδηλώσεις επί τή 80ή έπετείω άπε
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

Διά τήν ακρίβειαν ’Εντολή 'Υφυπουργού
ΕΚΤΩΡ ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ταγ)ρχης Πεζικού Α.Σ. Άντ)ρχης Πεζικού Α.Σ.

21) Τοϋ Γεν. ’Επιτελείου Στρατού, Δ)νσιν Δημοσίων 
Σχέσεων

Πρός : 1ην Στρατιάν.
Θέμα: Διάφορα.
Σχετ.: Φ: 114)Β)291)9801)11-9-61 Ύπ. ΕΘ. AM.
1. —Διαβιβάζεται ή υπερθεν σχετική μετά τών έν αύτή 

συνημμένων άφορώσα συμμετοχήν τών Στρατ)κών Μο
νάδων Θεσ)λίας εις έορτατικάς εκδηλώσεις έπί τή 80ή 
έπετείω άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

2. —Παράκλησις διά τά καθ’ ύμας.
22) Τοϋ Μ. Βασιλικού Αύλαρχείου, έκφράζοντος λύ

πην τής Α.Μ. τού Βασιλέως, μή δυναμένου, λόγφ ετέρων 
άνειλημμένων υποχρεώσεων, παραστή εις δοξολογίαν

έπί τή ογδοηκοστή έπετείω άπελευθερώσεως τής Θεσσα
λίας (άριθ. 299—πρωτ. Αύλαρχ. 657—’Ανάκτορα 18 Σ)- 
βρίου 1961).

23) Τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγών, 
κοινοποιούσης εις Εταιρείαν ’Εγκύκλιον πρός τούς αί- 
δεσιμωτάτους έφημερίους τών ιερών Μονών τής Μητρο
πόλεως Θεοσώστου έπαρχίας Τρικάλων, δι’ ής παρα- 
καλοϋνται καί προτρέπονται, δπως μετάσχωσιν ένεργώς 
εις λαμπράς ’Επινικίους Έορτάς, τελοΰντες Δοξολογίας 
έν τοΐς ίεροΐς Ναοΐς μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί συν- 
εργοϋντες διά παντός μέσου είς τόν δσον ένεστι λαμπρό- 
τερον έορτασμόν τής μεγάλης 'Ιστορικής ’Επετείου, 
(άριθ. 300—Πρωτ. ’Επισκοπής 1067)18.9.61).

24) Τοϋ Οίκου τής Α.Β.Υ. τοϋ Διαδόχου, έκφράζον
τος λύπην Α.Β.Υ. τού Διαδόχου, μή δυναμένου νά παραστή 
είς Δοξολογίαν, λόγφ κωλύματος. (’Ανάκτορα 19 Σεπ)- 
βρίου 1961).

25) Τής Κυρίας έπί τών τιμών τής Α.Μ. τής Βασιλίσ- 
σης, έγγραφον δι’ ου έκφράζεται ή λύπη τής Βασιλίσσης 
καί τών Α.Α.Β.Β.Υ.Υ. πριγκιπισσών Σοφίας καί Ειρήνης, 
μή δυναμένων νά παραστοϋν λόγω άνειλημμένων υποχρε
ώσεων (άριθ. 304—πρωτ. Β. Οίκου 26384—22 Σ)βρίου 1961).

26) Τού Έθν. 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, δηλοϋντος συμ
μετοχήν είς πανηγυρισμόν διά τής μεταδόσεως διά τοϋ 
Έθνικοϋ Προγράμματος καί μέσφ αύτοϋ διά τοϋ Έθνικοϋ 
Δικτύου, δημοτικών ασμάτων καί δτι έν συνεχεία θέλει 
άναφερθή είς τό ιστορικόν γεγονός τής έπετείου (άριθ. 308- 
πρωτ. Ραδ. Σταθμοϋ Α)5896)δδ—23)9)61).

27) Τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών (Άριθ. πρωτ. 13708) 
6.4.62) κοινοποιοϋντος έγγραφον (ύπ’ άριθ. 294) τής 
Εταιρείας περί τελέσεως εορτών έν Θεσσαλία, Θεσσα
λονίκη καί Άθήναις τόν Μάϊον 1962, έπί 80ετηρίδι άπό τής 
άπελευθερώσεως, πρός τάς Νομαρχίας: 1) Λαρίσης, 2) Τρι
κάλων, 3) Καρδίτσης καί 4) Μαγνησίας καί παρακαλοΰντος 
έν συνεχεία τάς ώς άνω άρχάς, όπως έν τή άρμοδιότητί 
των ένεργήσουν τά δέοντα, διά μεγαλοπρεπεστέραν καί 
λαμπροτέραν διεξαγωγήν καί έμφάνισιν τών έορταστι
κών εκδηλώσεων καί έξαρσιν τοϋ ιστορικού γεγονότος.

28) Τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Έλασσόνος, δηλούσης 
συμμετοχήν καί άπό κοινοϋ συνεργασίαν μετά τών τοπι
κών άρχών διά τόν καταρτισμόν προγράμματος κλπ. τοϋ 
Σεβασμιωτάτου ευχαριστοΰντος θερμώς καί διά τήν έκλο- 
γήν του ώς μέλους τής Κεντρικής Επιτροπής καί εύχο- 
μένου έπιτυχίαν (άριθ. 296—πρωτ. Επισκοπής 269)8.4.62).

29) Τοϋ κ. Θωμά Νούσια, Γεν. Διευθυντοϋ Αστυνομίας 
Πόλεων παρά τώ Υφυπουργεία) Εσωτερικών, έκφρά
ζοντος εύχαριστίας διά τήν έκλογήν του ώς μέλους τής 
Κεντρικής Επιτροπής, άλλά καί τήν λύπην του, μή δυ
ναμένου νά δεχθή ταύτην λόγφ σοβαρωτάτων υπηρεσια
κών άπασχολήσεων. Έν τέλει δηλοϋται δτι καί άπό τής 
θέσεως, είς ήν εύρίσκεται, θέλει καταβάλει πάσαν δυνατήν 
προσπάθειαν διά τήν έπιτυχίαν τοϋ εύγενοϋς καί ύψηλό- 
φρονος πατριωτικοΰ σκοποΰ τής Εταιρείας (9-4-62—άριθ. 
297).

30) Τοϋ Υφυπουργού Εμπορίου κ. Άθ. Ταλιαδούρου 
(πρός τόν Πρόεδρον τής Εταιρείας κ. Ίωάν. Γκλαβάνην) 
συγχαίροντος δι’ όργάνωσιν έορταστικών έκδηλώσεων, 
καί δηλοϋντος έν συνεχεία συμμετοχήν του κατά τήν 3ην 
καί 4Τ|ν Μαΐου είς τελετάς Τρικάλων καί Καρδίτσης (άριθ. 
298—πρωτ. Ύφυπουρ. Π)3510)9.4.62.)

31) Τοϋ Υπουργείου Εθνικής Άμύνης (έπεϊγον πρός: 
ΓΕΣ)ΔΔΣ-ΓΕΝ)Α2-ΓΕΛ)ΔΤΔΣ), μέ παράκλησιν, δπως τό 
ΓΕΣ ρυθμίση τά τής συμμετοχής τοϋ Στρατοϋ είς τάς κα
τά τόπους έορταστικάς έκδηλώσεις. 'Η έκτασις συμμε
τοχής θά έξαρτηθή έκ τής ένδεχομένης παρουσίας Υψη
λών προσώπων. Τά ΓΕΑ καί ΓΕΝ παρακαλοϋνται, δπως 
λάβουν μέρος είς τάς κατά τόπους έορτάς, άναλόγως τών 
προγραμμάτων τοϋ ΓΈΣ.
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32) Τοϋ Γεν. Γραμματέως Λέσχης Θεσσαλών Θεσσαλο
νίκης κ. Γ. Γεωργιάδου, εύχαριστοΰντος δΓ έκλογήν του ώς 
μέλους τής Κεντρικής Επιτροπής καί έκφράζοντος τήν 
συγκίνησίν του. Διά τοϋ εγγράφου τούτου δηλοΐ: 1) δτι 
θέλει συμβάλει όλοψύχως εις μεγαλοπρεπή επιτυχίαν των 
έορταστικών εκδηλώσεων καί εις συμμετοχήν συμπατριω
τών Θεσσαλών έν Θεσσαλονίκη εις τήν έκδοσιν τοϋ εικο
νογραφημένου καλλιτεχνικοϋ «Λευκώματος», 2) δτι έμε- 
ρίμνησε δι’ έπανειλημμένων δημοσιευμάτων εις τάς έν 
Θεσσαλονίκη εφημερίδας (ώς έμφαίνεται καί έκ των εσω
κλείστων άποκομμάτων «Μακεδονίας», «Έλλ. Βορρά» καί 
«Έλευθ. Λόγου» 18.3.62, 3) γνωρίζει έν συνεχεία δτι θέλει 
παραστή αυτοπροσώπως εις Έορτάς Λαρίσης, Τρικάλων, 
Καρδίτσης καί Βόλου καί δτι μετ’ αύτοϋ θέλουσι παρα
στή έκ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Λέσχης ώς έκ- 
πρόσωποι οί κ.κ. Καρανίκας Δημ. Καθηγ. Πανεπιστημίου 
Πρόεδρος Λέσχης, Φιλιππίδης Νικ. Συμβολαιογράφος Β' 
’Αντιπρόεδρος, Γεωργιάδης Γ. Δικηγόρος Γεν. Γραμμα- 
τεύς καί Τσιούκαρης Άστέρ. Ξενοδόχος Σύμβουλος. Εις 
Τρίκαλα, Καλαμπάκαν καί Καρδίτσαν θέλουσι παραστή 
οί κ.κ. Κωτούλας Γεώργ. ’Ιατρός ’Αντιπρόεδρος, Γ. Γεωρ
γιάδης Γ. Γραμματεύς, Παναγιωτόπουλος Άργυρ. Καπνέμ
πορος Σύμβουλος, Μαργαρίτης Δημ. Κτηματίας. Εις Βό
λον δέ οί κ.κ. Παναγιωτόπουλος Άργ. Καπνέμπορος 
"Εφορος καί Ζαφειριάδης Βασίλειος Συμβολαιογράφος 
Σύμβουλος. ’Εν τέλει παρακαλεΐ δπως παρακληθή ή Δ.Ε.Η. 
καί έπεκτείνη τήν προσφοράν της καί διά τήν φωταγώ- 
γησιν τής Θεσσαλονίκης κατά τήν νύκτα τής 6-5-62.

Εις τό έγγραφον τοΰτο έπισυνάπτεται καί πρόγραμμα 
έκδηλώσεων εις Θεσσαλονίκην (άριθ. 328—πρωτ. Λέσχης 
250)12.4.62).

33) Τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων προς τούς κ.κ. Γενικούς Έπιθεωρητάς Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως Λ', Β', Γ', Ε', ΣΤ', Ζ', ΚΑ', ΚΒ', ΚΓ', καί ΚΖ' 
περιφερειών καί Έπιθεωρητάς Δημοτικών Σχολείων ’Α
θηνών καί Νομών Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης, Μα
γνησίας καί Θεσσαλονίκης, έξαίροντος σκοπόν έθνικών 
έκδηλώσεων, προτρέπει συμμετοχήν των έκπαιδευτικών 
Λειτουργών Μέσης καί Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως τών 
περιφερειών, καθ’ άς αύται θά λάβωσι χώραν. ’Ήτοι τήν 2“ν 
Μαΐου εις Νομόν Λαρίσης, τήν 3ην Μαΐου εις Νομόν Τρι
κάλων, τήν 4’ιν τοϋ αύτοϋ μηνός εις Νομόν Καρδίτσης, 
τήν 5ην εις Νομόν Μαγνησίας, τήν 6ην εις Θεσσαλονίκην 
καί τήν 20ήν Μαΐου εις ’Αθήνας.

34) Τοϋ 'Υπουργείου Έθν. Άμύνης (Άριθ. Φ. 114)281) 
2003)17.4.62), κοινοποιοϋντος τήν ύπ’ άριθ. 334 άναφο- 
ράν τής Εταιρείας εις Γραφεΐον 'Υπουργού, περί χορηγή- 
σεως άδειας εις ύπηρετοϋντας εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις 
Θεσσαλίας πρός συμμετοχήν των εις όργανουμένας έορτάς 
έπί τή συμπληρώσει όγδοηκονταετίας άπό τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Θεσσαλίας, μέ παράκλησιν δπως ένεργήση 
τά δέοντα.

35) Τοϋ Έθν. 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, γνωρίζοντος 
εις άπάντησιν σχετικού έγγράφου, δτι τόσον ό Ραδιοφω
νικός Σταθμός ’Αθηνών, δσον καί οί Επαρχιακοί Σταθμοί 
τοϋ Ιδρύματος Βόλου καί Θεσσαλονίκης θά συμμετάσχω- 
σιν, κατά τάς άναφερομένας ήμερομηνίας, εις τον έορτα- 
σμόν, διά τής μεταδόσεως ρεπορτάζ καί θεσσαλικών τρα- 
γουδιών (άριθ. 338—πρωτ. Σταθμοΰ 4323)18.4.62.)

36) Τοϋ Δημάρχου Βόλου, παρακαλοϋντος ’Αρχηγόν 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., ’Αθήνας, δπως διατάξη συμμετοχήν Στρατού, 
Ναυτικού καί ’Αεροπορίας εις έορτασμόν πόλεως.

37) Τοϋ Συνδέσμου «Οί Φίλοι τοϋ Πηλίου», γνωρίζον
τος εις Εταιρείαν συμμετοχήν Συνδέσμου εις έορτάς 
Βόλου τήν 5-5-62, διά τοϋ Γεν. Γραμματέως αύτοϋ κ. Ε.Γ. 
Γιαννακοπούλου (άριθ. 344—πρωτ. Συνδέσμ. 1)20.4.62).

38) Τής Νομαρχίας Καρδίτσης, διαταγή πρός άπά- 
σας τάς Δημοσίας, Δημοτικός καί Κοινοτικάς Άρχάς τοϋ

Νομοϋ έπί προγράμματος έορτών, εις άς—ώς άναφέρει ή 
έγκύκλιος Διαταγή—θέλει συμμετάσχει ή Κυβέρνησις 
διά τοϋ Προέδρου αύτής, ώς καί τεσσάρων υπουργών, 
μελών τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ Εορτασμού.

Διά τής Εγκυκλίου ταύτης έξαίρεται ιδιαιτέρως ή 'Ιστο
ρία τής Θεσσαλίας, ό πατριωτισμός καί ό χαρακτήρ τοϋ 
θεσσαλικοϋ λαοΰ καί τονίζεται τό καθήκον, τό όποιον έπέ- 
βαλεν, δπως έν συνεργασία μετά τοϋ Μητροπολίτου, Δη
μάρχου καί άρχών τής πόλεως ή Νομαρχία προβή εις τήν 
έκδοσιν προγράμματος έορταστικών έκδηλώσεων έν τή 
πρωτευούση τοϋ Νομοϋ (δπερ έπισυνάπτεται τή διαταγή 
έν άντιγράφφ) καί προτρέπεται ή συμμετοχή πάντων εις 
έορταστικάς έκδηλώσεις, πρός έξαρσιν τοϋ μεγάλου καί 
ιστορικού γεγονότος τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας. 
Έν συνεχεία ό κ. Νομάρχης Καρδίτσης γνωρίζει δτι εις 
τούς Δήμους Μουζακίου καί Σοφάδων καί τάς κοινότητας 
αί έκδηλώσεις θά λάβωσι χώραν τήν έβδομάδα άπό 7-13 
Μαΐου 1962, βάσει προγράμματος έκδοθησομένου υπό 
τών κ.κ. Δημάρχων καί Προέδρων Κοινοτήτων, έν συνερ
γασία μετά τών έφημερίδων και Εκπαιδευτικών.

39) Τής Τέρας Μητροπόλεως Έλασσόνος, δηλούσης 
δτι άντιπροσωπεία έκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων 
Έλασσώνος θέλει μεταβή εις Λάρισαν κατά τόν έορτα
σμόν τής πόλεως, δπως μετάσχη εις τάς έκεϊσε τελετάς 
(άριθ. 354—πρωτ. Μητροπ. 315)23.4.62).

40) Τοϋ 16ου Κ.Τ.Ε.Λ. Καρδίτσης, δηλοϋντος εις 
άπάντησιν τοϋ ύπ’ άριθ. 358)9.4.62 έγγράφου τής Εται
ρείας, δτι εις τούς έπιθυμοΰντας νά συμμετάσχωσι τών 
έορτών συμπολίτας ’Αθηνών καί Πειραιώς καί κατά τό 
άπό 1ης μέχρι καί τής 5ης Μαΐου 1962 χρονικόν διάστημα 
θά παρέχωνται έκπτώσεις 40 % έπί τοϋ ίσχύοντος κομί
στρου (άριθ. πρωτ. 941)23.4.62).

41) Τής Ένώσεως τών έν Άθήναις, Πειραιεΐ καί περι
χώρων έξ Άγιας καταγομένων πρός τά μέλη της εγκύ
κλιον, δι’ ής γνωρίζει έγγραφον τής 'Ιστορ. καί Λαογρ. 
Έταιρ. Θεσσαλών μέ θερμήν σύστασιν, δπως συμμετά- 
σχουν εις έορταστικάς έκδηλώσεις (άριθ. 363 24.4.62).

42) Τοϋ Έπιθεωρητοϋ Δημ. Σχολείων Α' Έκπ. Περιφ. 
Τρικάλων, έπείγουσα έγκύκλιος 14η, πρός τούς κ.κ. 
Διευθυντάς καί Διδασκάλους τών Δημοτικών Σχολείων 
Α' καί Β' Εκπαιδευτικών Περιφερειών Τρικάλων, περί 
συμμετοχής Εκπαιδευτικών Λειτουργών εις έορταστικάς 
έκδηλώσεις έπί τή συμπληρώσει 80ετίας άπό τής άπελευ
θερώσεως τής Θεσσαλίας, εις έκτέλεσιν σχετικής Διατα
γής Υπουργείου Έθν. Παιδείας. Ακολουθεί πρόγραμμα 
έορτών καί όδηγίαι διά σημαιοστολισμόν τών σχολείων, 
διά συμμετοχήν εις δοξολογίαν, διά τήν στέψιν προτο
μών Θεσσαλών ήρώων εις Πλατείαν Αμερικανών Επι
σήμων, διά τήν παρέλασιν καί έκτέλεσιν χορών τή συμ
μετοχή νεανίδων τής ύπαίθρου ένδεδυμένων μέ τοπικάς 
φαντασμαγορικάς ένδυμασίας τών χωρίων κλπ. (άριθ. 
372—πρωτ. Έπιθεωρητοϋ 1198)25.4.62).

43) Τοϋ Έπιθεωρητοϋ Δημ. Σχολείων Β' Εκπαιδευτικής 
Περιφερείας Καρδίτσης. Εγκύκλιος άριθ. 16, άριθ. πρωτ. 
1125)25.4.62. Θέμα: Έορταστικαί έκδηλώσεις έπί τή άπε- 
λευθερώσει τής Θεσσαλίας. Πρός τούς κ.κ. Εκπαιδευτικούς 
Λειτουργούς τών Σχολείων Περιφερείας Καρδίτσης, πα- 
ράκλησις δπως έν συνεργασία μετά τών κ.κ. Δημάρχων 
καί Προέδρων Κοινοτήτων καταρτισθή πρόγραμμα τών 
έορταστικών έκδηλώσεων έπί τή 80fl έπετείφ τής άπελευ
θερώσεως τής Θεσσαλίας, δπερ πρόγραμμα δέον νά πε- 
ριλαμβάνη, πλήν άλλων, καί ομιλίαν διδασκάλων πρός 
τούς μαθητάς τών σχολείων σχετικήν μέ τό ιστορικόν 
καί τήν σημασίαν τών άπελευθερωτικών άγώνων.

44) Τοϋ Γενικοϋ Επιτελείου Στρατοΰ, Διαταγή έπεί
γουσα, άριθ. Φ. 463)35)813528-ΒΣΤ. 902 τή 19.4.1962. Πρός: 
Γ.Δ. Σχ. 1ης Στρατιάς, Α'-Γ' Σ.Σ.-Α.Σ.Δ.Ε.Ν.

Έπί θέματος Έορταστικών Έκδηλώσεων εις Θεσ-
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟΣ

’Αντιστράτηγος έ.ά., έγεννήθη τό έτος 1894 έν Τυρνάβφ τής Θεσσαλίας. 
Έσπούδασεν εις τήν Στρατιωτικήν Σχολήν των Εύελπίδών, εΐσαχθείς καί άπο- 
φοιτήσας πρώτος, εις τήν Άνωτέραν Σχολήν Πολέμου, ώσαύτως πρώτος είσα- 
χθείς καί άποφοιτήσας μέ βαθμόν «άριστα», εις γαλλικάς στρατιωτικός σχολάς. 
Λόγφ τών πολλαπλών καί σπανίων προσόντων του, τής φιλεργίας, φιλοπατρί
ας καί ευσυνειδησίας, τάχιστα άνήλθεν εις τήν κορυφήν τής στρατιωτικής ιεραρ
χίας, μετασχών άλλως τε καί διακριθείς εις όλους τούς πολέμους, Βαλκανικούς, 
Μικρασιατικήν έκστρατείαν, έλληνοϊταλικόν καί έλληνογερμανικόν τού 1940-41.

Άπεστρατεύθη τφ 1948 ώς συμπληρώσας δεκαετίαν εις τόν βαθμόν τού στρατη
γού. Άνεκλήθη δίς εις ένέργειαν.

Διετέλεσεν υπασπιστής τού Βασιλέως Γεωργίου Β' καί ’Αρχηγός τού Στρατιω
τικού Οίκου τού Βασιλέως Παύλου. Μέλος τού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασ
σός», τής «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας τής Ελλάδος», τής «’Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών» καί 'Υπουργός Δημοσίων "Εργων. 
Συνέγραψε πολλά ιστορικά συγγράμματα καί έτιμήθη διά πολλών παρασήμων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΟΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη τό έτος 1896 έν Λαρίση. Έσπούδασε Νο
μικά καί Πολιτικός Έπιστήμας. Συνεπλήρωσε τάς 
σπουδάς του εις Παρισίους καί Βιέννην—Διδάκτωρ Νο
μικής—Δικηγόρος. Όμιλεΐ τήν Γαλλικήν, Γερμανικήν 
καί συνεννοείται εις τήν ’Αγγλικήν. ’Ανήκει εις παλαι
όν πολιτικήν οικογένειαν. Ό πατήρ του καί ό πάππος 
του ήσαν Βουλευταί τής αυτής περιοχής, τούς όποιους 
διεδέχθη. Έξελέγη Βουλευτής διό πρώτην φοράν τό 
έτος 1932. ’Αντιπροσωπεύει συνεχώς τήν Θεσσαλίαν 
καί εΐδικώςτήν περιοχήν Τυρνάβου—Όλύμπου. Υπη
ρέτησε τήν στρατιωτικήν του θητείαν ώς στρατιώτης 
καί έφεδρος ’Αξιωματικός, λαβών μέρος εις τούς πο
λέμους τής περιόδου 1916-1922. Διετέλεσε: Γενικός

Έγεννήθη έν έτει 1897 έν Λαμία, ένθα ό πάππος του ’Ιωάννης Κυρόζης έκ Βο
ρείου ’Ηπείρου είχεν έγκατασταθή άμα τή συστάσει τού Ελληνικού Βασιλείου, 
διατελέσας δήμαρχος αυτής. Ό πατήρ του ’Αλέξανδρος διετέλεσε κατ’ έπανάλη- 
ψιν δήμαρχος Φαρσάλων καί βουλευτής Λαρίσης.

Ό ’Ιωάννης Κυρόζης, άφοϋ διήκουσεν έν Φαρσάλοις τό πρώτα αύτοΰ έγκύκλια 
μαθήματα καί έπεράτωσε τό γυμνάσιον Λαμίας, ένεγράφη εις τήν Νομικήν Σχο
λήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Λαβών έν έτει 1919 τήν άδειαν τού δικηγόρου 
ένεγράφη έκτοτε εις τόν Δικηγορικόν Σύλλογον ’Αθηνών.

Τή παροτρύνσει τού μακαρίτου Κων. Καρτάλη, όπως συνέχιση μετά τόν θάνα
τον τού πατρός του τήν οικογενειακήν του παράδοσιν, άνεμίχθη εις τήν πολιτικήν, 
έκλεγείς τό πρώτον βουλευτής Φαρσάλων τού Λαϊκού Κόμματος κατά τήν περί
οδον 1928 έως 1932. Πολιτευόμενος έξελέγη κατ’ έπανάληψιν Βουλευτής Λαρίσης, 
καί έπί Κυβερνήσεως Κ. Τσαλδάρη διετέλεσεν 'Υπουργός τών Εσωτερικών. Δι
οικητικός Σύμβουλος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.

Γραμματεύς τού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
1924-1927. 'Υφυπουργός Στρατιωτικών 1934. Υπουρ
γός—Γενικός Διοικητής Βορείου Ελλάδος. 'Υπουρ
γός Στρατιωτικών έπανειλημμένως. Υπουργός Τύπου 
καί Πληροφοριών. 'Υπουργός Υγιεινής. ’Από τού 1953 
Πρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων έκλεγείς κατ’ ά- 
πόλυτον πλειοψηφίαν ένδεκάκις. ’Αντιπρόσωπος εις 
τήν Συμβουλευτικήν Συνέλευσιν τού Συμβουλίου τής 
Ευρώπης. Πρόεδρος τής Ελληνικής Όμάδος τής Δια
κοινοβουλευτικής Ένώσεως. Μέλος τής Διασκέψεως 
τών Κοινοβουλευτικών τού Ν.Α.Τ.Ο. Διοικ. Σύμβουλος 
καί μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής τού Εορτασμού.
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ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

Έγεννήθη είς Τρίκαλα Θεσσαλίας. Σπουδαί: Σχολή Εύελπίδων, Άνωτέρα Σχο
λή Πολέμου, Σχολή Σωμύρ Γαλλίας. Σταδιοδρομία:’Ανθυπίλαρχος 1918, Υπίλαρ
χος 1920, Τλαρχος 1923, ’Επίλαρχος 1932, ’Αντισυνταγματάρχης 1936. Συνταγμα
τάρχης 1946. Ταξίαρχος 1948. 'Υποστράτηγος 1950. ’Αντιστράτηγος 1953. Με- 
τέσχε τοϋ α παγκοσμίου πολέμου είς τό Μακεδονικόν Μέτωπον, τής Μικρασι
ατικής εκστρατείας άπ’ άρχής μέχρι τέλους, τοϋ πολέμου 1940-1941 ώς έπιτελάρ- 
χης Μεραρχίας. Κατά τήν κατοχήν διέφυγεν είς Μέσην ’Ανατολήν, όπου εδρα- 
σεν είς ποικίλας στρατιωτικός θέσεις. Στρατιωτικός ακόλουθος Β. Πρεσβείας 
Οΰασιγκτώνος, 1946 καί έξής. Έν συνεχεία κατά τόν Συμμοριτοπόλεμον διοικητής 
ταξιαρχίας καί μεραρχίας. Είτα, Ύπαρχηγός τοϋ Γ.Ε.Σ. καί Διοικητής τοϋ Γ’ Σώ
ματος Στρατού. ’Αρχηγός Γ.Ε.Σ. 1954-1956. Άπεστρατεύθη τό 1956. Έχρησιμο- 
ποιήθη ώς καθηγητής καί διοικητής στρατιωτικών Σχολών. Έξελέγη τό 1958, 
1961 καί 1963 βουλευτής τής ’Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένώσεως διά τήν περιφέ
ρειαν Δήμου ’Αθηναίων. Υπουργός Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων. Μετέ- 
σχε συνεδρίου των στρατιωτικών ήγετών τοϋ Ν.Α.Τ.Ο. εις Παρισίους, τό 1955.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Έγεννήθη είς Τρίκαλα Θεσσαλίας τό 1910. Έσπού- 
δασε Πολιτικός καί Οίκονομικάς Έπιστήμας είς τό Πα- 
νεπιστήμιον τής Λωζάννης. Τό 1941 διωρίσθη Νομάρ
χης Κερκύρας παραμείνας μέχρι τής καταλήψεως τής 
νήσου όπό τών ’Ιταλών. Τό 1942 συνελήφθη ύπό τών 
Ιταλών καί μετεφέρθη είς τήν ’Ιταλίαν, όπου έκρα- 
τήθη μέχρι τής ιταλικής συνθηκολογήσεως. Τό 1946 
έξελέγη βουλευτής Ίωαννίνων καί έγινεν 'Υπουργός 
έφοδιασμοϋ είς τάς Κυβερνήσεις Σοφούλη καί Διομή
δη. Έκτοτε έκλέγεται άδιαλείπτως καί άνέλαβε διά
φορα Υπουργεία: Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας 
καί δή ’Εξωτερικών. Τυγχάνει πρόεδρος τοϋ Τοσι- 
τσείου Κληροδοτήματος.
Έχει πλουσίαν συγγραφικήν δράσιν: είς αύτοτελή 

συγγράμματα, μελέτας καί άρθρα είς εφημερίδας καί 
περιοδικά. ’Αξιοσημείωτα δημοσιεύματά του είναι: 
«Ή Βαλκανική τελωνειακή Ένωσις» (1933), «Συμβο
λή είς τήν μελέτην τοϋ πληθυσμικοϋ προβλήματος 
τής Ελλάδος» (1939), «Ή πολιτική πλευρά τοϋ Κου- 
τσοβλαχικοϋ ζητήματος» (1948).

Έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων λαβών τά πα
ράσημα: Μεγαλόσταυρος τοϋ Φοίνικος, ’Ανώτερος 
ταξιάρχης τής Λεγεώνος τής τιμής. Μεγαλόσταυρος 
τοϋ Λιβάνου, τής Γερμανίας, καί Άνώτατον Γιουγ
κοσλαβικόν παράσημον. Μέλος τής Κ.Ε. Εορτασμού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Έγεννήθη έν Έλληνοκάστριρ Καρδίτσης έν ετει 1906. Έσπούδασε νομικά καί 
διωρίσθη δικηγόρος τής Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε μέλος τής τριμελούς διοικού- 
σης έπιτροπής τοϋ ΕΔΕΣ Βορείου Ελλάδος. ’Επί κυβερνήσεως Νικολάου Πλα
στή ρα διωρίσθη Γενικός Γραμματέας τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.

Κατά τάς έκλογάς τών έτών 1945, 1950, 1956 καί τοϋ έτους 1958 έξελέγη Βου
λευτής Θεσσαλονίκης ύπό τήν σημαίαν τοϋ Κόμματος τών Φιλελευθέρων. ’Από 
τοϋ έτους 1961 μέχρι σήμερον έκλέγεται ύπό τήν σημαίαν τής Ένώσεως 
Κέντρου ωσαύτως Βουλευτής Θεσσαλονίκης.

Έπί Κυβερνήσεως Ν. Πλαστήρα τοϋ 1950 διωρίσθη Υφυπουργός Υγιεινής, Πρό
νοιας καί Άνοικοδομήσεως καί άνέλαβε τήν Διεύθυνσιν τοϋ Υπουργείου Υγιεινής.

Τήν Ιην Φεβρουάριου 1951 έπί Κυβερνήσεως Σ. Βενιζέλου διωρίσθη Υπουρ
γός τής ’Εργασίας. Τόν Σεπτέμβριον τοϋ ίδιου έτους τώ άνετέθη καί ή Διεύθυνσις 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας. Νϋν διατελεΐ Υπουργός Εργασίας.

Μέλος Έπιτροπής 'Εορτασμού 80ετηρίδος άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.
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σαλίαν, Θεσσαλονίκην καί ’Αθήνας, αΐτινες συμφώνως τώ 
ύπ’ άριθ. πρωτ. 76)15-3-62 έγγράφφ τής Εταιρείας θά λάβω- 
σιν χώραν ώς άκολούθως: 2-5-62 εις Νομόν Λαρίσης, 
3-5-62 εις Νομόν Τρικάλων, 4-5-62 εις Νομόν Καρδίτσης, 
5-5-62 εις Νομόν Μαγνησίας, 6-5-62 εις Θεσ)νίκην καί 
20-5-62 εις ’Αθήνας. Ό ’Αρχηγός Γ.Ε.Σ. όπ’ δψιν τοϋ 
οποίου έτέθη τό δλον θέμα διέταξε τά κάτωθι: 
α'.Όπως κατά τάς εκδηλώσεις παρίστανται οί κατά τό

πους Στρατιωτικοί Δ)ταί μετ’ άναλόγου άντιπροσω- 
πείας εξ ’Αξιωματικών.

βλ Όπως διατεθώσι τμήματα άποδόσεως τιμών κατά τήν 
δοξολογίαν καί κατάθεσιν στεφάνου καί άναλόγως 
τής έκτάσεως συμμετοχής εκ τής ένδεχομένης παρου
σίας κατά τόπους Υψηλών προσώπων καί επισήμων. 
Έν συνεχεία ή Τστ. καί Λαογρ. Έτ. τών Θεσσαλών, 
εις ήν κοινοποιείται τό παρόν, παρακαλεΐται δπως έλθη 
εις συνεννόησιν μέ τάς κατά τόπους στρατιωτικός άρ- 
χάς διά τόν διακανονισμόν λεπτομερειών τής συμμε
τοχής τοϋ Στρατού εις τάς έκδηλώσεις.

45) Τοϋ Έπιθεωρητοΰ Δημ. Σχολείων ’Εκπαιδευτικής 
Περιφερείας Μουζακίου. ’Εγκύκλιος άριθ. 15, άριθ. πρωτ. 
1025)1.5.62. Πρός τούς κ.κ. Διευθυντάς καί Διδασκάλους 
τών Δημοτικών Σχολείων τής ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας 
Μουζακίου, όδηγίαι δπως έν συνεργασία μετά τών Δημο
τικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών καί λοιπών άρχών 
τοϋ τόπου καταρτισθή πρόγραμμα συμμετοχής εις έορτα- 
στικάς εκδηλώσεις, εις έκτέλεσιν Διαταγής 'Υπουργείου 
’Εθνικής Παιδείας καί Νομαρχίας Καρδίτσης κλπ.

46) Τής Άνωτ. Στρ. Δ)σεως Έσωτ. καί Νήσων (δι’ εκ
τάκτου άγγελιοφόρου Διαταγή κατεπείγουσα) πρός: 
ΣΔΑ)ΓΔΣ-253ΕΤΠ-986 Σ.Μ. Άριθ. Φ. 463.6)37)21097- 
Β.Σ.Τ. 902 τή 16-5-62.

Θέμα: Κατάθεσις στεφάνου.
1) Τήν 20.5.62 ήμέραν Κυριακήν, έπί τή συμπληρώσει 

80ετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, θά λά- 
βωσι χώραν έν Άθήναις υπό τής 'Ιστορικής καί Λαογρα- 
φικής Εταιρείας τών Θεσσαλών, έορταστικαί έκδηλώσεις 
ώς κάτωθι:
αλ Δοξολογία τήν 09.45 ώραν εις Τ. Ναόν Άγ. Γεωργίου 

Καρύτση.
βλ Έορταστική έκδήλωσις εις Φιλολογικόν Σύλλογον 

«Παρνασσός».
γλ Κατάθεσις στεφάνου τήν 12.00 ώραν εις άνδριάντα Ρήγα 

Φεραίου.
Τά τής συμμετοχής τοϋ στρατοΰ καθορίζω ώς κάτωθι: 

αλ Δοξολογία εις Ι.Ν. Άγ. Γεωργίου Καρύτση.
1) Άπόδοσις τιμών κατά τήν προσέλευσιν καί άποχώ- 

ρησιν τών έπισήμων ύπό Διμοιρίας 30 άνδρών μερίμνη 
τοϋ 253 Ε.Τ.Π. καί Τμήματος τής 968 Σ.Μ.

2) Πέρας παρατάξεως εις τόν προ τοϋ Ι.Ναοΰ χώρον 
ή 09.15Ω. Ή Σ.Δ.Α. νά όρίση ώς Τελετάρχην άνώτερον 
άξιωματικόν.
βλ Κατάθεσις στεφάνου εις άνδριάντα Ρήγα Φεραίου. 
γλ Μετά τό πέρας τής Δοξολογίας, περί τήν 10.30 ώραν, 

θά έπακολουθήση έορταστική έκδήλωσις εις τόν Φι
λολογικόν Σύλλογον «Ό Παρνασσός», έν συνεχεία 
δέ θά λάβη χώραν ή κατάθεσις στεφάνου εις τόν αν
δριάντα τοϋ Ρήγα Φεραίου (Προπύλαια Παν)μίου). 

δλ Άπόδοσις τιμών ύπό τών ιδίων τμημάτων, άτιναθά άπο- 
δώσωσι τιμάς εις Ι.Ν. Άγ. Γεωργίου Καρύτση. 

ελ Πέρας παρατάξεως ή 11.30 ώρα.
Ή Σ.Δ.Α. νά όρίση ώς Τελετάρχην άνώτερον άξιωμα

τικόν.
3) Αντιπροσωπεία Αξιωματικών.
Μερίμνη τής Σ.Δ.Α. νά όρισθή άντιπροσωπεία άξιωμα- 

τικών, ήτις θά συμμετάσχη εις άπάσας τάς άνωτέρω έκδη- 
λώσεις, άποτελουμένη έκ τών κάτωθι:

1) έξ ενός Συντ)ρχου

2) έκ δύο άνωτέρων άξ)κών
3) έκ δύο κατωτέρων άξ)κών.
4. Σ τ ο λ ή

αλ Άξ)κών άνευ Στρατεύματος: ή ύπ’ άριθ. 8 
βλ » μετά » : ή ύπ’ άριθ. 7“
γλ 'Οπλιτών: Παρατάξεων-Παρελάσεων.

5. Κ ί ν η σ ι ς
Κίνησις τμημάτων μερίμνη 4ου Ε.Γ/ΑΣΔΕΝ τή αιτήσει 

τών μονάδων .
6. Ή Σ.Δ.Α. έρχομένη εις έπαφήν μετά τής 'Ιστορικής 

καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών έν Άθήναις 
(τηλ. 36-325) νά ρυθμίση τάς λεπτομέρειας τάς άφορώσας 
εις άνωτέρω έκδηλώσεις καί νά ένημερώση σχετικώς τούς 
όρισθησομένους Τελετάρχας.

7. Ή Αστυνομική Δ)σις Αθηνών καί ή 'Υποδ)σις Τρο
χαίας παρακαλοϋνται διά τήν λήψιν τών ένδεικνυομένων 
μέτρων τάξεως καί κυκλοφορίας.

ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ταξίαρχος επιτελάρχης

47) Τοϋ ύπουργοΰ Έμπορίου-Έξωτερικών κ. Π. Πιπινέ- 
λη, έκφράζοντος τάς ευχαριστίας του πρός τήν Εταιρείαν 
διά τήν πρόσκλησιν, άλλά καί τήν λύπην του, διότι λόγω 
Κυβερνητικής άπασχολήσεως δέν δύναται παραστή εις 
Εορτασμόν, παρά τήν έπιθυμίαν του (άριθ. 404. Πρωτ. 
ύπουργ. Α.Π 717)16.5.62).

48) Τοϋ Ύπουργοΰ Έθν. Άμύνης κ. Στ. Κουνδούρου.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Αθηνών άριθ. 1538)1. Λέξεις 64, ήμερομ. 17.5.62, ώρα
11.00.

Πρόεδρον ’Ιωάννην Γκλαβάνην 
'Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εταιρείαν Θεσσαλών

Έ ν τ α ϋ θ α

Ευχαριστώ θερμώς διά πρόσκλησιν παραστώ Εορτα
σμόν Άπελευθερώσεως Θεσσαλίας, άλλά λυποϋμαι, διότι 
παρά τήν έπιθυμίαν μου δέν δύναμαι νά προσέλθω, έπειδή 
κατά τήν αυτήν ήμέραν θά εύρίσκωμαι εις Κρήτην διά 
τόν έορτασμόν τής έπετείου Μάχης τής Κρήτης ΣΤΟΠ. 
Προ τών ψυχών τών ήρωικών άγωνιστών άπελευθερώ
σεως Θεσσαλίας κλίνω εύλαβώς τό γόνυ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 
Υφυπουργός Έθν. Άμύνης

49) Τοϋ κ. Θωμά Κατσάκου.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

103 Κυθήρων 103, άριθ. 27, λέξ. 19, ήμερομ. 18-5-62. 
'Ιστορικήν καί Λαογραφικήν 'Εταιρείαν τών Θεσσαλών

Αθήνας

Συγχαρητήρια διά πρωτοβουλίαν, δρασιν Στόπ. Εύχα- 
ριστώ τιμητικήν πρόσκλησιν Στόπ. Εύρισκόμενος Συνέ
δρων Κυθήρων εύχομαι έπιτυχίαν καί εύόδωσιν σκοποϋ 
σας.

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ

50) Τοϋ Γεν. Γραμματέως Λέσχης Θεσσαλών Θεσ)νίκης.
512 Θεσ)νίκης 11378.25. λέξ. 25, 19.5.62 

Σωκράτην Βαμβακον, Λαογρ. 'Εταιρείαν Θεσσαλών
Αθήνας

Διοικητικόν Συμβούλιον Λέσχης Θεσσαλών Θεσσαλο
νίκης συμμετέχει νοερώς έορταστικάς έκδηλώσεις άπελευ
θερώσεως φιλτάτης Θεσσαλίας.

Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Γεν. Γραμματεύς
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51) Τοϋ Προέδρου Κυβερνήσεως Έξ. κ. Κ. Καραμανλή. 
Σταδίου ’Αθηνών,άρ. 4497, λέξ. 20 ήμερ. 19 ώρ. 20/19.962

κ. Ίωάννην Κ. Γκλαβάνην Πρόεδρον 

κ. Σωκράτην Κ. Βαμβακον Γεν. Γραμματέα 
'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών

Αίθουσα Παρνασσού 
Ενταύθα

Ευχαριστώ θερμώς διά πρόσκλησιν. Λυπούμαι μή δυνά- 
μενος παραστώ λόγφ άνειλημμένων υποχρεώσεων.

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Πρόεδρος Κυβερνήσεως

52) Τοϋ ύπουργοϋ Δημοσίων Έργων Έξ. κ. Σόλ. Γκίκα— 
έκφράζοντος θερμάς ευχαριστίας διά τήν τιμητικήν πρόσ- 
κλησιν εις Δοξολογίαν έν Άθήναις επί τή Ιστορική έπε- 
τείω, άλλά καί τήν λύπην του μή δυναμένου νά παραστή 
λόγφ κυβερνητικών άπασχολήσεων. Έν συνεχεία ό κ. 
'Υπουργός δηλοΐ ότι παρίσταται νοερώς καί μετά συγκι- 
νήσεως συγχαίρει Εταιρείαν καί Εθνικόν Στρατόν, διά 
τήν λαμπράν συμμετοχήν του εις έορταστικάς έκδηλώσεις 
Ααρίσης, (ήμερομ. έγγράφου Υπουργού 18)5)62, άριθ. 
πρωτ. Εταιρείας 411).

53) Τής Άνωτ. Στρατ. Δ)σεως Έσωτ. καί Νήσων δι’ εκ
τάκτου άγγελιοφόρου. Άριθ. φ. 463. 6)39)119738—Β.Σ.Τ. 
902 τή 19-5-62.

Κατεπείγουσα διαταγή 
Πρός ΣΔΑ)ΓΔΕΣ—253 ΕΤΠ-986 ΣΜ.
Κοιν.: ΓΕΣ)ΔΔΣ—ΑΣΔΕΝ)ΓΔΣ—2ον.
3ον. 4ον Ε.Γ.—'Υπασπιστήν—Κ.Φ.

'Ιστορ. καί Λαογραφικήν Εταιρείαν τών έν Ά- 
θήναις Θεσσαλών (οδός Πεσματζόγλου 1)— 
’Αστυνομικήν Δ/σιν ’Αθηνών 'Υποδ)σιν Τρο
χαίας Αθηνών.

Θέμα: Κατάθεσις Στεφάνων 
Σχετ. α. Φ. 463)35)813528)19.4.62)ΓΕΣ)ΔΔΣ 

β. Φ. 463. 6)37)21097)16.5.62 Ήμετέρα
1. Έν συνεχείςι πρός τήν ΰπερθεν β. σχετικήν ήμετέ- 

ραν καθορίζονται τά άκόλουθα κατά τάς έορταστικάς εκ
δηλώσεις έπί τή συμπληρώσει 80ετίας από τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Θεσσαλίας:
αλ Μετά τήν κατάθεσιν τού στεφάνου είς τον άνδριάντα 

τού Ρήγα Φεραίου θά λάβη χώραν κατάθεσις στεφά
νου είς μνημεϊον ’Αγνώστου Στρατιώτου, 

βλ Πρός τούτο, οί παριστάμενοι, έν φάλαγγι μέ έπικεφαλής 
τό Τμήμα Μουσικής παιανίζον, θ’ άχθώσι πεζή διά τής 
όδοϋ Έλ. Βενιζέλου (Παν)μίου) είς Μ.Α.Σ. διά τήν 
κατάθεσιν τού στεφάνου.

γλ Άπόδοσις τιμών είς Πλατείαν Μ.Α.Σ. ύπό τών ιδίων 
τμημάτων άτινα θά άποδώσωσι τιμάς κατά τήν κατάθεσιν 
στεφάνου είς άνδριάντα Ρήγα Φεραίου. 
δλ Τελετάρχης είς Μ.Α.Σ. όρισθήσεται ύπό τής Σ.Δ.Α.

Ή Σ.Δ.Α. νά ρυθμίση τά τής άποδόσεως τιμών είς Μ.Α.Σ. 
καί νά ένημερώση έπί τών άνωτέρω τόν όρισθησόμενον 
Τελετάρχην καί τήν έξ Άξ)κών αντιπροσωπείαν.

'Η ’Αστυνομική Δ/σις ’Αθηνών καί ή Ύποδ)σις Τρο
χαίας ’Αθηνών παρακαλοΰνται διά τήν λήψιντών ένδει- 
κνυομένων μέτρων τάξεως κυκλοφορίας.

’Ακριβές άντίγραφον

ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λοχαγός Πυρ)κοϋ Ταξίαρχος-Έπιτελάρχης

54) Τοϋ Σεβασμιωτάτου Δημητριάδος Δαμασκηνού
Έν Βόλω τή 25 ’Ιουνίου 1962 

Πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 'Ιστορι
κής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών 
έν Άθήναις. Πεσματζόγλου 1, Αθήνας.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Έλάβομεν τό ύπ’ άριθ. 426)31-3-62 ύμέτερον έγγραφον. 

Εύχαριστοϋμεν διά τούς φιλόφρονας λόγους σας. Τά συγ
χαρητήρια όμως, καί οί έπαινοι είς ύμας άνήκουν, διότι, 
πρωτοστατήσαντες, έξησφαλίσατε άπόλυτην έπιτυχίαν 
είς τάς έορτάς έπί τή συμπληρώσει όγδοήκοντα έτών από 
τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

'Υμείς, διά τούτο, εϊσθε άξιοι παντός θαυμασμού.
Είθε ό Κύριος νά σας άξιώση νά έορτάσητε πανηγυρι- 

κώς καί τά 100 έτη άπό τής άπελευθερώσεως.
Έπί τούτοις, έπικαλούμενοι έφ’ ύμάς πλούσιας τάς εύ- 

λογίας καί τά δωρήματα τού Κυρίου.
Διατελοϋμεν

"Ενθερμος πρός Κύριον ευχέτης 
καί όλως πρόθυμος 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκ παραλλήλου ή Γραμματεία τής Εταιρείας έκυκλο- 
φόρησε σέ χιλιάδες άντίτυπα άνά τή Θεσσαλία, Αθήνας 
καί Εξωτερικό, εικονογραφημένα έγχρωμα καλλιτεχνι
κότατα δελτία κοσμημένα μέ διάφορα θαυμάσια θεσσαλι- 
κά τοπία καί μνημεία, εικόνες άρχοντικών σπιτιών τοϋ 
Πηλίου ιδιορρύθμου τύπου, εικόνες μέ τήν πανοραματική 
άποψη τού Βόλου καί τών χωριών τής δυτικής πλευράς 
τού Πηλίου, τών Μετεώρων, νεανίδων μέ τις γραφικές 
θεσσαλικές ένδυμασίες καί ολοσέλιδο χάρτη τής Θεσσα
λίας. Τά καλλιτεχνικότατα αύτά δελτία περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων καί τήν ακόλουθη ανακοίνωση :

«'Η έν Άθήναις 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία 
τών Θεσσαλών, έκ παραλλήλου πρός τάς έορταστικάς 
έκδηλώσεις της, έπί τή συμπληρώσει τής ’Ογδοηκονταε
τή ρίδος άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας έκ τού 
τουρκικού ζυγού, συνεχίζουσα τάς μνημειώδεις έκδόσεις 
καί έν τώ πλαισίω τών καταστατικών ύπέρ τής Θεσσαλίας 
έπιδιώξεών της, προήλθεν είς τήν άπόφασιν νά έκδώση 
ΕίκονογραφημένονΚαλλιτεχνικόνΠαν- 
θεσσαλικόν Λεύκωμα εύρυτάτης—διά πολλών 
χιλιάδων άντιτύπων—προβολής τών άξιολογωτέρων θεσ- 
σαλικών μνημείων, τοπίων, ιστορικών τόπων καί τής 
τουριστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής, παραγωγικής συν
εταιριστικής, σωματειακής, έκδοτικής, δημοσιογραφικής 
καί τής έν γένει άναπτύξεως καί προόδου τής Θεσσαλίας.

Έκρίθη σκόπιμον καί συντελεστικόν τής περαιτέρω 
άλμαπόδους—ώς όλοι μας έπιθυμοΰμεν—προόδου τής πε
ριφέρειας μας νά προβληθή άπό τού Λεκώματος καί 
νά γνωσθή οΰτω καί ή άτομική δραστηριότης, ή συμβο
λή καί ή σταδιοδρομία ένός έκάστου τών άπανταχοΰ Θεσ
σαλών, δι’ έγγραφής τού ονόματος, τού έπαγγέλματος, 
τού τόπου καταγωγής, τοϋ τόπου διαμονής του, ή τών 
άξιωμάτων δι’ ών έτιμήθη έκαστος είς τό παρελθόν, ή τι- 
μάται ήδη καί μέ παράθεσιν τής είκόνος (φωτογραφίας) 
ώς έγένετο είς τάς προηγουμένας εκδόσεις μας—περιωρι- 
σμένας τότε—μόνον διά τούς έταίρους καί τούς άποβιώ- 
σαντας θερμούς ύποστηρικτάς τού έργου τής Εται
ρείας μας.

Είς τό Πανθεσσαλικόν Λεύκωμα θά περι- 
ληφθοΰν, μέ τά ώς άνω βασικά στοιχεία καί φωτογραφίαν 
έκάστου, όσοι έκ τών άπανταχοΰ συμπολιτών ένισχύσουν 
οίκονομικώς τήν έξόρμησίν μας πρός προβολήν τής Θεσ
σαλίας.

II
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ΖΗΣΗΣ ΖΗΖΑΚΗΣ

Έκ Πορταριΰς Πηλίου. Έσπούδασεν εις τό Πανεπιστήμιου Ζυ
ρίχης Φυσικομαθηματικά καί εις τό Πολυτεχνείου Καλσρούης, 
τυχών διπλώματος Ήλεκτρολόγου-Μηχανολόγου. Έχρημάτισε 
Γενικός Διευθυντής τής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου καί Τεχ
νικός Σύμβουλος καί Μελετητής σοβαρών βιομηχανικών έπι- 
χειρήσεων. Πολιτευθείς διετέλεσε Δήμαρχος Βόλου, Βουλευτής 
καί 'Υπουργός Βιομηχανίας. Μέλος τής Επιτροπής τοϋ Εορτα
σμού τής όγδοηκονταετηρίδος άπό άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΑΙΑΔΟΥΡΟΣ

Έκ Καρδίτσης. Έσπούδασε Νομικά εις τό Πανεπιστήμιου 
’Αθηνών, λαβών τό πτυχίον είς ήλικίαν 21 ετών. Τό 1940 δι
κηγόρος εις Καρδίτσαν καί άπό 1946 εις ’Αθήνας. Έπολιτεύθη 
τό πρώτον είς τάς έκλογάς τής 31)3)46 υπό τήν σημαίαν τού 
Ααϊκοϋ Κόμματος καί έξελέγη βουλευτής Τρικάλων-Καρδίτσης. 
Έπανεξελέγη βουλευτής κατά τάς έκλογάς τοϋ 1951, 1953, 1956, 1958, 
1961, καί 1963. Διετέλεσεν Υφυπουργός ’Εμπορίου. Μέλος Κεντρ. 
Έπιτρ. Εορτασμού 80ετηρίδος άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

Ή διεξοδικωτέρα αναγραφή βιογραφικών στοιχείων 
έκάστου (ήτοι σπουδών, σταδιοδρομίας, κοινωφελούς δρά- 
σεως, κοινωνικής έπιρροής κ.λ.π.) θά έξαρτηθή έκ τοϋ ΰ- 
ψους τής οικονομικής προσφοράς του, δεδομένου δτι αί 
δαπάναι έκδόσεως τοϋ διαφημιστικοϋ τής Θεσσαλίας καί 
άναμνηστικοΰ των Θεσσαλών πολυτελοϋς τούτου Λευ
κώματος θά είναι σημαντικαί.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή έκδοσις τοϋ Λευκώμα- 
τ ο ς—διά τής καλής κατατάξεως τής ΰλης άφ’ ενός καί 
τής εύχεροΰς κατά περιοχήν, άλφαβητικήν σειράν καί κατά 
έπαγγέλματα παραθέσεως των ονομάτων καί εικόνων των 
συμπολιτών άφ’ έτέρου—θά συντελέση ώστε οί Θεσσαλοί 
(παλαιοί καί νέοι καί αί σύζυγοι καί τά τέκνα των) νά γνω- 
ρίσωμεν έγκυρότερον καί λεπτομερέστερον καί άγαπή- 
σωμεν περισσότερον τήν Θεσσαλίαν καί τάς προόδους 
της άφ’ ένός, άλλά καί άλληλογνωρίσωμεν οί Θεσσαλοί 
τούς άπανταχοΰ Θεσσαλούς καί τήν διεύθυνσιν καί στα
διοδρομίαν έκάστου.

Πέραν αυτών, ή έκδοσις τοϋ Λευκώματος, όσον 
άρτιωτέρα καί έπιβλητικωτέρα θά είναι, έπί τοσοϋτον θά 
μας ένθαρρύνη όλους είς νέας δημιουργικός υπέρ τής Θεσ
σαλίας καί τών Θεσσαλών έξορμήσεις, καί θά χαρίση είς 
ήμας τούς Θεσσαλούς τό προβάδισμα, άφοϋ τό άξιομίμη- 
τον παράδειγμά μας θά άκολουθήσουν άσφαλώς καί αί 
λοιπαί περιφέρειαι τής χώρας μας, πρός καθολικήν άνά- 
τασιν καί άπόκτησιν συνειδήσεως ότι έκάστη περιφέρεια 
καί έκαστος πολίτης Έλλην άποτελεΐ μίαν ξεχωριστήν 
προσωπικότητα, μέ έπηυξημένην συναίσθησιν ύποχρεώ- 
σεων καί εύθύνης διά τό καλόν τοϋ τόπου, διά τήν εύγενή 
άμιλλαν καί τήν συμβολήν πρός άναστήλωσιν τών ήθι- 
κών άξιών τής χώρας μας.

Θέτοντες ύπ’ δψιν τών άπανταχοΰ Θεσσαλών τά άνωτέ-

ρω, ποιούμεθα θερμήν έκκλησιν δπως ούδείς λείψη άπό τό 
Πανθεσσαλικόν τοΰτο σάλπισμα καί άπό τήν σταυροφο
ρίαν. Άντιθέτως δλοι μαζί καί ένας έκαστος χωριστά, θά 
πρέπει προθύμως καί ταχέως νάσυμβάλωμεν διά τήν ταχυ- 
τέραν συγκέντρωσιν τών αίτουμένων στοιχείων, καί τήν άρ- 
τιωτέραν έκδοσιν τοϋ έργου, συμφώνως πρός τάς κατωτέρω 
έντύπους οδηγίας, τάς οποίας διά τοϋ παρόντος εύρύτατα 
παρέχομεν είς τούς κ.κ. Δημάρχους, Κοινοτάρχας, Σχο
λεία, ’Εκκλησιαστικά Συμβούλια, Σωματεία, τοπικάς έφη- 
μερίδας κ.λ.π. καί τών οποίων τήν συμπαράστασιν άπεκ- 
δεχόμεθα πρόθυμον καί ολοκληρωτικήν.

Μετά πατριωτικών χαιρετισμών 
’Εντολή τής Κεντρικής Πανθεσσαλικής ’Επιτροπής 

τοϋ Έορτασμοϋ
Ό Πρόεδρος Ό Πρόεδρος

τού Διοικητικού Συμβουλίου Τού Τμήματος Διαλέξεων
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΛΑΡΙΣΑ

Συμπράξει καί συμπαραστάσει Στρατιάς
2 Μαΐου 1962 ήμέρα Τετάρτη
1) Δοξολογία είς Μητροπολιτικόν Ναόν "Αγ. ’Αχίλ

λειος. Πανηγυρικός εν τή Έκκλησίμ υπό τοϋ κ. Γ. Χατζη
κώστα.

2) Κατάθεσις στεφάνου είς Ήρώον έν Άλκαζάρ ύπό 
Στρατιωτικών μονάδων καί ύπό τοϋ Γραμματέως τής Ε
ταιρείας κ. Σωκρ. Βαμβάκου, ομιλία τοϋ κ. Σ. Βαμβάκου.

3) Δεξίωσις είς Λέσχην ’Αξιωματικών.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έξ ’Ιτέας Καρδίτσης. Έσπούδασε Νομικά εις τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών καί ήσκησεν εΰδοκίμως τό δικηγορικόν έπάγγελμα εις Καρ
δίτσαν. Έπολιτεύθη τό πρώτον τό 1946 όπό τήν σημαίαν τών 
κομμάτων Ζέρβα-Ααϊκοΰ. Έκτοτε έκλέγεται συνεχώς βουλευ
τής Καρδίτσης. Διετέλεσεν υφυπουργός Γεωργίας καί Α' ’Αν
τιπρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων. Μετέσχε τής Εθνικής 
’Αντιστάσεως ΕΔΕΣ, τιμηθείς διά παρασήμων. Μέλος Κεντρικής 
’Επιτροπής 'Εορτασμού 80ετηρίδος άπελευθερώσεως Θεσσαλίας.

Στρατιωτικόν Πρόγραμμα

Α'. Έωθινόν-κανονιοβολισμοϊ άμα τη ανατολή τοϋ ή
λιου, ώς καί κατά τήν δοξολογίαν καί τήν κατάθεσιν στε
φάνου.

Β'. Παράταξις τμημάτων Στρατού κατ’ άντιστοιχίαν 
πρό τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ προς άπόδοσιν τιμών εις 
έπισήμους μετά Μουσικής παιανιζούσης εμβατήρια κατά 
τήν δοξολογίαν.

Γ'. Πτήσις Στρ. ’Αεροπλάνων ύπεράνω τοϋ χώρου τών 
τελετών.

Δ'. Κατάθεσις Στεφάνων—ώρα 11—εις Ήρώον. Στρα
τιωτική παράταξις, ρίψεις κανονιοβολισμών, Όμιλία κ. Σ. 
Βαμβάκου.

Ε'. Δεξίωσις επισήμων εις Λέσχην ’Αξιωματικών.
(Ή Δημοτική άρχή τής Λαρίσης δέν συμμετέσχε στις 

εκδηλώσεις).
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Πρόγραμμα Εορτασμού

2α Μαΐου ήμέρα Τετάρτη: ώρα 7 1)2 μ.μ. Όμιλία εις 
τήν Λέσχην Τρικάλων ύπό τοϋ κ. Γεωργ. Χατζηκώστα.

3η Μαΐου ήμέρα Πέμπτη: ώρα 5.30' π.μ. χαιρετισμός 
τής ήμέρας διά τής άνακρούσεως τοϋ Έωθινοϋ ύπό τής 
Στρατιωτικής Μουσικής καί τής Δημοτικής Φιλαρμονι
κής.

Ρΐψις κανονιοβολισμών.
Γενικός Σημαιοστολισμός άπό πρωίας.
Δημόσια Γραφεία, Τράπεζα καί καταστήματα κλειστά 

καθ’ δλην τήν ήμέραν .
"Ωρα 10.30’ π.μ. τέλεσις δοξολογίας έντω Μητροπολιτι- 

κω Ναώ τής Άγ. Έπισκέψεως, χοροστατοϋντος τοϋΣεβα-

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Έκ Μουζακίου Καρδίτσης. Έσπούδασε Νομικά καί Πολιτικός 
Έπιστήμας εις Παρισίους.

Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς εις Πανεπιστήμια ’Αγγλίας καί 
Γερμανίας.

Τόν ’Ιανουάριον τού 1945 διωρίσθη Νομάρχης Καρδίτσης. Έξε- 
λέγη έπανειλημμένως βουλευτής Καρδίτσης. Διετέλεσεν 'Υφυπουρ
γός ’Εφοδιασμού καί Οικονομικών. Μέλος τής Κεντρ. ’Επιτροπής τού 
Εορτασμού τής 80ετηρίδος άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

σμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών κ. Διονυ
σίου.

Τιμάς θά άποδώση ή Στρατιωτική Μουσική μετά τμή
ματος Στρατού καί ή Δημοτική Φιλαρμονική.

"Ωρα 10.25' π.μ. Συμπλήρωσις προσελεύσεως επισήμων 
καί προσκεκλημένων έν τω Ναώ. Τελετάρχαι έν τώ Ναώ 
θά είναι εις άξιωματικός όρισθησόμενος ύπό τοϋ Α' Σώ
ματος Στρατοϋ καί εϊς υπάλληλος τοϋ Δήμου.

"Ωρα 11 π.μ. Στέψις Ηρώων Θεσσαλών, τών Βλαχάβα 
ύπό τοϋ κ. Νομάρχου, Καραϊσκάκη ύπό τοϋ Διοικητοΰ 
τοϋ Α' Σ.Σ., Στουρνάρα ύφ’ ήμών, Χατζηπέτρου ύπό τοϋ 
ύποστρατήγου Διοικητοΰ VII Μεραρχίας καί Διονυσίου 
Σκυλοσόφου ύπό τοϋ Διοικητοΰ Χωροφυλακής.

"Ωρα 10.55' π.μ. Συμπλήρωσις προσελεύσεως επισήμων 
καί προσκεκλημένων εις τόν χώρον τής Πλατείας ’Αμερι
κανών. Τιμάς θά άποδώση ή Στρατιωτική Μουσική μετά 
τμήματος Στρατοϋ, ή Δημοτική Φιλαρμονική καί άντι- 
προσωπευτικά τμήματα μέσης καί δημοτικής έκπαιδεύ- 
σεως μετά τών σημαιών των.

"Ωρα 11.30' π.μ. ’Εκφώνησις τοϋ πανηγυρικοϋ τής ήμέ
ρας εις τό Κινηματοθέατρο «Π ά λ λ α ς» ύπό τοϋ κ. Χρ. 
Παππα.

"Ωρα 11.25' π.μ. Συμπλήρωσις προσελεύσεως επισήμων 
καί προσκεκλημένων εις τό Κινηματοθέατρον «Π ά λ - 
λ α ς».

Τελετάρχης εις τό Κινηματοθέατρον θά είναι εις υπάλ
ληλος τοϋ Δήμου.

"Ωρα 5.30' μ.μ. Διέλευσις επί τής όδοΰ Άσκληπιοϋ άρ
ματος μέ επικαίρους παραστάσεις καί παρέλασις νεανί- 
δων υπαίθρου μέ τοπικάς ενδυμασίας, ήγουμένης τής Δη
μοτικής Φιλαρμονικής.

Χοροί κλπ. έπί τής όδοΰ Άσκληπιοϋ τή συνοδεία τής
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Δημοτικής Φιλαρμονικής ύπό νεανίδων υπαίθρου, ώς καί 
μαθητριών τοϋ Γυμνασίου Θηλέων. Τελετάρχης θά είναι 
ό κ. Γεώργ. Λυγάτσικας.

Καλούνται όπως παραστώσιν εις τάς ανωτέρω εκδηλώ
σεις:

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών.
Ό κ. Νομάρχης.
Οί κ.κ. Βουλευταί.
Ό Αντιστράτηγος Διοικητής τοϋ Α' Σώματος Στρατού. 
Ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ή Κεντρική Επιτροπή Εορτασμού.
Ό Υποστράτηγος Διοικητής τής VII Μεραρχίας.
Οί διατελέσαντες 'Υπουργοί, Γερουσιασταί, Βουλευταί 

καί Δήμαρχοι.
Οί εν ένεργεία καί αποστρατεία άνώτατοι ’Αξιωματικοί. 
Οί κ.κ. Πρόεδρος, Είσαγγελεύς Πρωτοδικών καί τά μέλη 

τοϋ Πρωτοδικείου.
Τό Προεδρεΐον τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου.
Ό Διοικητής Χωροφυλακής.
Οί κ.κ. Διευθυνταί καί Προϊστάμενοι τών Δημοσίων υπη

ρεσιών μετά τοϋ προσωπικοΰ τής υπηρεσίας των.
Οί τετιμημένοι δι’ άνωτάτων παρασήμων.
Οί κ.κ. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι.
Τά Προεδρεία τών οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, τών 

Ενώσεων Άποστράτων καί Εφέδρων ’Αξιωματικών, ’Α
ναπήρων, Τραυματιών, Παλαιών πολεμιστών καί θυμάτων 
πολέμου ώς καί τής Ίσραηλιτικής Κοινότητος.

Οί κ.κ. Διευθυνταί τών έν Τρικάλοις λειτουργούντων 
'Υπ)των Τραπεζών.

Οί κ.κ. Διευθυνταί τών έν Τρικάλοις έκδιδομένων εφη
μερίδων.

Οί Εκπρόσωποι τοϋ Έλληνικοΰ Έρυθροϋ Σταυροϋ, 
τοϋ Π.Ι.Κ.Π.Α. τών Σωμάτων Ελλήνων Προσκόπων καί 
Έλληνίδων 'Οδηγών, τής Λέσχης Τρικάλων, τής Φανέλλας 
τοϋ Στρατιώτου, τής Ελληνικής μερίμνης, τοϋ Συνδέσμου 
Φίλων τοϋ Στρατοΰ, τών Κοινωνικών καί Φιλανθρωπικών 
Συλλόγων, τών ’Επαγγελματικών καί ’Εργατικών ’Οργα
νώσεων, τών ’Οργανισμών Ίδιωτικοΰ Δικαίου καί τών Ά- 
νεγνωρισμένων Σωματείων καί Συλλόγων, σύμπας ό Λαός 
τής πόλεως.

'Ώρα 7.45' μ.μ. Ρΐψις πυροτεχνημάτων εις τήν Κεντρικήν 
πλατείαν.

Προς τούς έπισκέπτας κλπ. θά παρατεθή γεϋμα ύπό 
τοϋ Δήμου.

Τά τής δοξολογίας κανονισθήσονται ύπό τής Τέρας 
Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγών, τά τής Στρατιωτικής 
παρατάξεως ύπό τής Δ)σεως τοϋ Α' Σώματος Στρατοΰ καί 
τής τάξεως ύπό τής Δ)σεως Χωροφυλακής.

Ίδιαίτεραι προσκλήσεις δεν θά σταλώσιν.
Τρίκαλα τή 27 ’Απριλίου 1962 

I Ό Δήμαρχος Τρικκαίων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

3η Μαΐου ημέρα Πέμπτη ώρα 5η μ.μ.
Κατάθεσις Στεφάνου εις άνδριάντα Καραϊσκάκη ύπό 

Δημητρ. Βαενα καί κατάλληλος προσφώνησις τοϋ ήρωος 
ύπό τοϋ ίδιου.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔ1ΤΣΗΣ

Α'. Πέμπτη 3 Μαΐου 1962 (Προτεραία)
1. Γενικός Σημαιοστολισμός άπό πρωίας Πέμπτης μέ

χρι πρωίας Σαββάτου.
2. Πανηγυρική φωταγώγησις καί διάκοσμος Δημοσίων 

καταστημάτων, Σχολείων, Τραπεζών καί ιδιωτικών κατα
στημάτων.

3. Συγκέντρωσις τών μαθητών τών Σχολείων τής πό

λεως, ήτοι: τών μέν Γυμνασίων εις τό προαύλιον τοϋ Α' Γυ
μνασίου Άρρένων τών δέ Δημοτικών εις τό προαύλιον τοϋ 
Α' Δημοτικοΰ Σχολείου καί έκκίνησις αυτών έν παρελά- 
σει, διά τής όδοϋ Ροϋσβελτ—Κεντρικής Πλατείας—Προ
αύλιον 'Αγ. Κωνσταντίνου ένθα πραγματοποιηθήσεται 
κατάθεσις στεφάνων εις τήν προτομήν τοϋ Λαΐου ώραν 
6ην μ.μ. καί έν συνεχεία εις τήν προτομήν Καραϊσκάκη.

Τό γενικόν πρόσταγμα θά έχη ό Καθηγητής κ. Κασιού- 
ρας.

Β'. Παρασκευή 4 Μαΐου 1962

1. Ώρα 11 π.μ. Πάνδημος δοξολογία εις τόν Μητροπο- 
λιτικόν Ναόν 'Αγ. Κων)νου, ένθα θά έκφωνηθή σύντομος 
πανηγυρικός ύπό τοϋ κ. Γ. Χατζηκώστα τής 'Ιστορικής 
καί Ααογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.

Πέρας προσελεύσεως έπισήμων εις τόν Μητροπολιτι- 
κόν Ναόν 10.50'.

2. Μετά τήν δοξολογίαν κατάθεσις στεφάνων ύπό τοϋ 
Νομάρχου καί ’Αρχών εις τό Ήρφον τών πεσόντων.

3. Μετά τήν τελετήν τά Σχολεία καί οί Πρόσκοποι θά 
διέλθουν εις σχηματισμούς παρελάσεως τήν οδόν από 
Παυσιλύπου—διά μέσου Πλατείας—έν συνεχεία οδόν 
Ροϋσβελτ, μέχρι τοϋ Α' Γυμνασίου Άρρένων ένθα θά δια
λυθούν.

4. Μετά τήν τελετήν ό Δήμος Καρδίτσης θά δεξιωθή 
εις τό «Παυσίλυπον» τούς έπισήμους, κατόπιν άτομικών 
προσκλήσεων.

5. Ώραν 5-6.30' μ.μ. Λαϊκοί χοροί ύπό μαθητών καί μα
θητριών καί τοπικοϋ χορευτικού συγκροτήματος εις τήν 
Κεντρικήν Πλατείαν.

6. Ώραν 6.45'-800 μ.μ. ή Χορωδία τοϋ Μουσικοϋ Συλλό
γου «'Ο Άρίων» θά έκτελέση Λαϊκόν πρόγραμμα διά τό 
κοινόν άνευ εισιτηρίου, εις έξοχικόν κέντρον «Παυσί
λυπον».

7. Ώραν 8 μ.μ. Λαμπαδοφορία Στρατοΰ—μαθητών καί 
μαθητριών Γυμνασίων.

Άπό τής 7-13 Μαΐου 1962, θά γίνουν εις όλα τά Σχο
λεία, όμιλίαι καθηγητών καί διδασκάλων περί τοϋ ιστορι
κού τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας έκ τοϋ τουρκι
κού ζυγοΰ.

Έν Καρδίτση τή 21 Απριλίου 1962 
Ό Νομάρχης 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 

4ί Μαΐου 1962 — Ώρα 6 μ.μ.
Επιμνημόσυνος δέησις πρό τοϋ άνδριάντος τοϋ Έθνο- 

μάρτυρος Ρήγα Φεραίου. Κατάθεσις στεφάνου ύπό τοϋ 
Στρατηγού κ. Παπαγεωργίου-Φιλώτα καί προσφώνησις, 
πανηγυρικός ύπό τοϋ κ. Γ. Χατζηκώστα καί δεξίωσις ύπό 
τοϋ Προέδρου τής Κοινότητος.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Α' Παρασκευή 4-5 1 9 6 2.
1. Γενικός σημαιοστολισμός τής πόλεως.
2. Φωτοστολισμός καί πανηγυρικός διάκοσμος Δημο

σίων Καταστημάτων, Σχολείων, Τραπεζών καί διαφόρων 
Καταστημάτων, οδών Έρμοΰ-Δημητριάδος, Έλ. ’Βενιζέ- 
λου, Κ. Καρτάλη κλπ.

3. ’Επίσημος σημαιοστολισμός τών πλοίων.
4. Όμιλία ύπό καθηγητών καί διδασκάλων πρός τούς 

μαθητάς διά τό ιστορικόν τής ήμέρας.
5. Ώρα 5 μ.μ. Συγκέντρωσις εις τό προαύλιον τοϋ 9ου 

Δημοτικού Σχολείου Παλαιών άντιπροσωπειών έξ 20 μα
θητών όλων τών Σχολείων τής πόλεως Μέσης καί Δημοτ. 
Έκπαιδεύσεως μετά τών λαβάρων καί τής Φιλαρμονικής 
τοϋ Δήμου Βόλου.
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6. "Ωρα 6 μ.μ. Έκκίνησις των άντιπροσωπειών καί με- 
τάβασις εις τό Ήρωον Έπαναστάσεως 1879 (Πλατεία Πα
λαιών) δπου θά κατατεθώσι δύο στέφανοι (εις τής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως και εϊς τής Δημοτικής).

7. "Ωρα 6.45 μ.μ. Παρέλασις των αντιπροσωπειών μέ 
έπικεφαλής τήν Φιλαρμονικήν τοϋ Δήμου Βόλου διά τής 
παραλίας και Λεωφόρου ’Αργοναυτών καί διάλυσις τών 
τμημάτων τούτων εις τό Ήρωον (Παπαστράτου).

Β'. Σάββατον 5.5.1962
1. "Ωρα 6.15 π.μ. Κανονιοβολισμοί θά εξαγγείλουν τήν 

έναρξιν τών έορτών καί αί Φιλαρμονικαί του Δήμου Βό
λου καί Ν. ’Ιωνίας θά περιέλθουν τάς οδούς τής πόλεως 
παιανίζουσαι έμβατήρια.

2. Ώρα 8 π.μ. Επίσημος έπαρσις σημαίας εις τό Ή
ρωον τών πεσόντων (Παπαστράτου).

3. Ώρα 10 π.μ. Πάνδημος δοξολογία εις τον Μητροπο- 
λιτικόν Ναόν Άγ. Νικολάου ένθα θά έκφωνηθή σύντομος 
πανηγυρικός ύπό Καθηγητοΰ όρισθησομένου υπό τοϋ Γεν. 
Έπιθεωρητοΰ Μέσης Έκπαιδεύσεως.

— Πέρας προσελεύσεως έπισήμων εις τον Μητροπο- 
λιτικόν Ναόν ή 9.50' π.μ.

4. "Ωρα 10.45 π.μ. Μετά τήν δοξολογίαν μετάβασις έν 
πομπή εις τό Ήρωον διά τής όδοϋ Έρμου, Φιλελλήνων, 
Ήρωον καί κατάθεσις στεφάνων ύπό τοϋ Kou Νομάρχου 
Δ)τοΰ 83ης Σ.ΔΙ καί Δήμων Βόλου καί Ν. ’Ιωνίας.

Μετά τήν τελετήν εις τό Ήρωον άντιπροσωπεΐαι Σχο
λείων, Προσκόπων, Άλκίμων οδηγών, Σωματείων καί ’Ορ
γανώσεων, μέ έπικεφαλής τάς Φιλαρμονικάς Δήμων Βό
λου καί Ν. ’Ιωνίας, θά διέλθουν εις σχηματισμόν παρελά- 
σεως τήν παραλιακήν Λεωφόρον καί τήν οδόν Έλ. Βενι- 
ζέλου μέχρι Πλατείας Ελευθερίας, δπου καί θά διαλυθώσι.

5. "Ωρα 11.30 π.μ. Ό Δήμος Βόλου θά δεξιωθή εις τήν 
αίθουσαν Λέσχης Άξ)κών ’Αεροπορίας τούς εκπροσώπους 
τών άρχών κατόπιν άτομικών προσκλήσεων.

6. Ώρα 18. 1) Μικρά χορευτικά σχολικά συγκροτήματα 
τών Γυμνασίων Θηλέων, Έλληνογαλλικοΰ καί Λυκείου 
μέ έθνικάς στολάς, θά έμφανισθώσι μέ έπικεφαλής τήν 
Φιλαρμονικήν Δήμου Βόλου προ τής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
2) Μικρά χορευτικά συγκροτήματα τής Παιδοπόλεως θά 
έμφανισθώσι μέ εγχώρια λαϊκά όργανα εις τήν Πλατείαν 
Άγ. Κων)νου. 3) Ή Δημοτική Χορφδία ύπό τήν Δ)νσιν 
τοϋ κ. Λίβα θά έκτελέση πρόγραμμα εις τό κέντρον τοϋ 
Πάρκου από 19-20 ώρας.

7. "Ωρα 20. Λαμπαδηφορία Στρατοϋ, Βασιλικών Τεχνι- 
κών Σχολών, Προσκόπων καί Άλκίμων μέ έπικεφαλής 
τάς Φιλαρμονικάς τών Δήμων Βόλου καί Ν. ’Ιωνίας διά 
τής παραλιακής όδοϋ Δημητριάδος, Έλ. Βενιζέλου μέχρι 
Πλατείας Ελευθερίας, δπου θά γίνη ή διάλυσις.

—Ώρα συγκεντρώσεως τοϋ Στρατοϋ, Β. Τεχνικών Σχο
λών, Προσκόπων καί Άλκίμων μέ έπικεφαλής Καθηγη
τήν Σωματικής Αγωγής καί Αρχηγούς ή 7.45' μ.μ. εις τήν 
πλατείαν Φεραίου.

8. 'Ώρα 21. Καΰσις πυροτεχνημάτων.
Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου κατά τάς έκπομπάς 

του, θά μεταδίδη συνθήματα διά τό ιστορικόν τής ημέρας
Ό Δήμαρχος Βόλου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΗΛΕΩΝ ΠΗΛΙΟΥ 

Ώρα 5 μ. μ. Σαββάτου 5. 5. 6 2.
1) Συγκέντρωσις κατοίκων καί Επιτροπής τής Εταιρείας 

εις τήν Βιβλιοθήκην Μηλεών καί όμιλίαι προ τής Ιστορι
κής Τραπέζης τοϋ Γρ. Κωνσταντα καί Άνθ. Γαζή.

2) Κατάθεσις στεφάνου καί όμιλίαι προ τοΰ τάφου 
Ανθίμου Γαζή ύπό τών κ.κ. Γεωργ. Χατζηκώστα καί Προ
έδρου τής Κοινότητος Ίωάν. Δ. Σακελλαρίου.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κυριακή 6. 5. 1962

Ώρα 10.30' Επιμνημόσυνος Δέησις εις τόν 'Ιερόν Ναόν 
τής Άγ. τοΰ Θεοϋ Σοφίας.

Ώρα 11.30' Κατάθεσις στεφάνου ύπό τοΰ Δ.Σ. τής «Λέ
σχης τών Θεσσαλών» εις τό Ήρωον τοϋ Γ' Σώματος Στρα
τοϋ.

'Ώρα 12 μεσημβρινή. Πανηγυρικός τής ήμέρας ύπό τοϋ 
κ. Κων. Γιαννακοπούλου, Γεν. Έπιθεωρητοΰ Στοιχ. Έκ- 
παιδεύσεως, έν τή αιθούση τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομη- 
χανικοΰ Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Μεγ. Αλεξάν
δρου 29).

Ώρα 9 μ.μ. Συνεστίασις έν τή αιθούση τοΰ «Μεντιτερ- 
ράνεαν» πρός τιμήν τών άρχών τής Πόλεως, ώς καί τών έξ 
Αθηνών έπισκεπτών, μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εται
ρείας, τής Κεντρικής καί Εκτελεστικής Επιτροπής Έορ- 
τασμοΰ τής Εταιρείας, μέ συμμετοχήν τών μελών καί φί
λων τής Λέσχης.

Θά άκολουθήσουν άπαγγελίαι καί τραγούδια ήρώων 
καί έλληνικοί χοροί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Βασ. Παπαχρήστου.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τό πρόγραμμα έορτασμοΰ Αθηνών είναι γνωστόν έκ 
τής κατ’ έπανάληψιν άναγραφής του.

ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ή Έφημερίς «Θ ε σ σ α λ ι κ ή Ή χ ώ» τής Καρδίτσης 
εις τό φύλλον αύτής τής 24 Απριλίου 1962 δημοσιεύει 
αύτούσιο τό πρόγραμμα τοΰ Έορτασμοΰ τής δθετηρίδος 
εις Καρδίτσαν, άνευ σχολίων. Όμοίως καί ή «Έ λ ε υ θ έ - 
ρα Γνώμη» τών Τρικάλων εις τά φύλλα τής 27 Απρι
λίου καί 28 τοΰ ίδιου μηνός 1962, δημοσιεύει τό πρόγραμ
μα τής πόλεως τών Τρικάλων.

Ή «Θ ε σ σ α λ ί α» τοΰ Βόλου, εις τό φύλλον αύτής τής 
2 Μαΐου 1962, δημοσιεύει λεπτομερές πρόγραμμα τελέ- 
σεως έορτών εις πόλιν Βόλου ύπό τοΰ Δήμου, εις δέ τό 
φύλλον τής 3 Μαΐου ύπό τόν τίτλον «Π ερί ά π ε λ ε υ - 
θερώσεως τής Θεσσαλίας» διευκρινίζουσα 
προσθέτει δτι: Κατά τήν δοξολογίαν εις τόν Μητροπο- 
λιτικόν Ναόν τοΰ προσεχοΰς Σαββάτου έπί τή συμπληρώ
σει 80 έτών άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, τό 
πανηγυρικόν τής ήμέρας θά έκφωνήση ό διευθυντής τών 
Επαγγελματικών Τεχνικών Σχολών κ. Κωστής Λάμπρου.

Ή «Έ λ ε υ θ ε ρ ία» Λαρίσης εις τό φύλλον αύτής 2 
Μαΐου 1962 ύπό τόν τίτλον: «Άρχεται άπό σήμε
ρον εορτασμός τής 80η? έπετείου άπό τής 
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας», γράφει:

«Ό έορτασμός τής 80ης έπετείου τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας, τόν όποιον ώργάνωσεν ή Ιστορική καί 
Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών, ήρχισεν άπό χθές. 
Οΰτω εις Φάρσαλα ό Αντιπρόεδρος τής Κοινότητος, ό 
Πρόεδρος τοΰ Μορφωτικοΰ Συλλόγου «Δ ά ο χ ο ς» κ. 
Δ. Δοντας, καί ό σύμβουλος τοΰ Συλλόγου κ. Ε. Καραμα- 
νώλης έχαιρέτισαν τήν Επιτροπήν, ό δέ κ. Γεώργ. Χατζη
κώστας άνεφέρθη εις τό ιστορικόν τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας. Έπικεφαλής τής Επιτροπής είναι ό Γε
νικός Γραμματεύς τής Εταιρείας κ. Σωκράτης Βαμβακος 
καί οί κ.κ. Γ. Χατζηκώστας, Ε. Άγγελάκας, Άπ. Παπα- 
γεωργίου-Φιλώτας, Λ. Οίκονομίδης, Ν. Νακόπουλος, Ά. 
Ζέριγκας, I. Νούσιας, Δ. Μπαρμπάτσαλος, Δ. Βαενας, Στ. 
Βάλλας κ.α., οί όποιοι άφίκοντο χθές τήν έσπέραν εις 
Λάρισαν. Σήμερον τήν πρωίαν άφικνείται καί ό πρόεδρος 
τής Εταιρείας κ. ’Ιωάννης Γκλαβάνης εις τήν πόλιν μας».

«Συμφώνως πρός τό γενικόν πρόγραμμα τής διοργανού- 
σης τόν μεγάλον έορτασμόν έπί τή 80fl έπετείω τής άπε
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας Ιστορικής καί Λαογραφικής
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ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ

Έγεννήθη έν Τρικάλοις τφ 
1911. Έσπούδασε Νομικά 
εις Πανεπιστήμιον ’Αθη
νών. Πολιτευθείς έξελέγη 
τό πρώτον βουλευτής Τρι- 
κάλων-Καρδίτσης τώ 1956. 
Έπανεξελέγη βουλευτής τής 
ΕΡΕ εις τήν περιφέρειαν 
Τρικάλων κατά τάς έκλο- 
γάς τοϋ έτους 1958 καί 1961. 
Διετέλεσε Διευθυντής τοϋ 
πολιτικού γραφείου Πρωθυ
πουργού Γ. Κονδύλη (1935), 
Γενικός Γραμματεύς 'Υ
πουργείου ’Εργασίας (1950).

ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Έγεννήθη εις Τρίκαλα τό 
1901. ’Απεφοίτησε τοϋ έκεϊ 
Γυμνασίου καί ένεγράφη εις 
τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ 
Πανεπιστημίου’Αθηνών.Έ- 
συνέχισε τάς σπουδάς του 
είς τήν Λυών τής Γαλλίας. 
Διαδεχθείς τόν θειον του 
Σωτήριον Χατζηγάκην Γε
ρουσιαστήν, έπολιτεύθη τό 
πρώτον τό 1932, έξελέγη 
βουλευτής κατά τάς έκλο- 
γάς τοϋ 1946, 1951,1958 καί 
1961. Γενικός Διοικητής 
’Ηπείρου τόετος 1951-1952.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ

Έκ Χρυσοϋ Ευρυτανίας, έγκατεστάθη άπό μικρός ήλικίας είς Βό
λον, όπου καί εζησε μέχρι τοϋ θανάτου του. Ήγάπησεν ώς γενέτει
ραν τόν Βόλον καί ήγωνίσθη σθεναρώς διά τήν προβολήν καί άξιο- 
ποίησιν τών άνυπερβλήτων καλλονών, τής γεωφυσικής θέσεως καί τήν 
άνύψωσιν καί βελτίωσιν τοϋ βιοτικού καί πνευματικού έπιπέδου τοϋ 
φιλέργου λαοΰ τής περιφέρειας Βόλου καί Πηλίου. Τούς άγώνας 
του διεξήγαγεν άπό τών στηλών τής έφημερίδος του «Τ α χ υ δ ρ ό- 
μ ο ς» καί άπό τοϋ βήματος τής Βουλής, έκλεγείς έπανειλημμένως 
Βουλευτής Μαγνησίας ύπό τήν σημαίαν τοϋ Αγροτικού Κόμματος. 
Μετέσχε τών άγώνων τοϋ άγροτικοϋ κόσμου τής Θεσσαλίας, καί 
ΰπήρξεν είς τών σθεναρωτέρων καί συνεπεστέρων ύπερμάχων τής 
άγροτικής ιδέας. Άπεβίωσεν τήν 7πν ’Οκτωβρίου τοϋ έτους 1964.

ΘΑΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Έκ Λαρίσης. Έσπούδασεν 
’Ιατρικήν είς τήν Στρατιω
τικήν ’Ιατρικήν Σχολήν ’Α
θηνών. Μετέσχε τοϋ βορει- 
οηπειρωτικοϋ έπους 1940- 
41, τής Εθνικής ’Αντιστά
σεως ΕΔΕΣ καί τοϋ συμ- 
μοριτοπολέμου. Διετέλεσε 
Πρόεδρος Έλλην. Άντι- 
καρκινικής Εταιρείας, δια
φόρων Συλλόγων, Πρόε
δρος Δημ. Συμβουλίου Λα
ρίσης. Έπολιτεύθη κατά τάς 
έκλογάς τής 29-10-61 καί έ
ξελέγη βουλευτής Λαρίσης.

ΓΕΩΡ. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έκ Λαρίσης, βουλευτής 
Λαρίσης. Έπολιτεύθη τό 
πρώτον κατά τάς έκλογάς 
τής 31-3-46 καί έξελέγη 
βουλευτής Λαρίσης. Έκ- 
τοτε έξελέγη έπανειλημμέ- 
νως. Διετέλεσε Δημοτικός 
σύμβουλος Δήμου Λαρίσης 
καί μέλος Διοικητικού Συμ
βουλίου Δικηγορικοϋ Συλ
λόγου Λαρίσης.

Είναι μέλος τής Κεντρι
κής Επιτροπής τοϋ Εορτα
σμού 80ετηρίδος άπελευ- 
θερώσεως τής Θεσσαλίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ

Έξ ’Αθηνών, Βουλευτής Πειραιώς. Έσπούδασε Νομικά είς τό Πα- 
νεπιστήμιον ’Αθηνών. Τό 1930 είσήλθεν είς δημοσιογραφίαν. Τό 
1938-41 διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τοϋ Δήμου Πειραιώς. Τό 1942- 
45 ήτο μεταξύ τών έκδοτών τής παρανόμου έφημερίδος «Ελλη
νικόν Αίμα». Τό 1945-1948 Διευθυντής καί άρθρογράφος έφημ. 
«Ελληνικόν Αίμα». Έξελέγη έπανειλημμένως βουλευτής Πειραιώς. 
Διά διατάγματος τοϋ Μαΐου 1950 άνεγνωρίσθη άρχηγός όμάδος 
άντιστάσεως κατά τήν κατοχήν. Συνέγραψε: «Μυστικές έκδόσεις», 
«Χρονικόν Παρνασσού», «'Η έκκλησις είς τόν άγώνα τής Ελευθε
ρίας» κ.ά. Διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος πολλών Νομικών Προσώπων, 
ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκών Εφημερίδων. Φιλολογικού Συλ
λόγου «Παρνασσός» κ.ά. Έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων.
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ΣΟΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ

Έκ Λαρίσης, Βουλευτής Λαρίσης. Έσπούδασε Πολιτικός καί Οι
κονομικός έπιστήμας. Έπεδόθη εις τήν δημοσιογραφίαν έργασθείς 
ώς συντάκτης καί ’Αρχισυντάκτης εις τός έν Παρισίοις έκδιδομέ- 
νας εφημερίδας «Λαρισαϊκή» «'Ημερήσιος Κήρυξ», καί Διευθυν
τής άπό τό 1952 εις τήν έφημερίδα «Νέον Βήμα». Είργάσθη 
ώς ’Ανταποκριτής «Καθημερινής», τοϋ «Έθνους» καί τής «Με
σημβρινής». Λογοτεχνικός συνεργάτης διαφόρων περιοδικών. Διε- 
τέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος, ’Αντιπρόεδρος καί Πρόεδρος Δημ. 
Συμβουλίου καί Δήμαρχων Λαρίσης, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Πρό
εδρος διαφόρων οργανώσεων καί έπίτιμος Πρόεδρος τής Ε.Ι.Ε. Τύ
που καί ’Αθλητικών 'Ομίλων. Είναι μέλος τής Κεντρικής Επιτρο
πής Εορτασμού όγδοηκονταετηρίδος άπελευθερώσεως Θεσσαλίας.

Έξ Άγιός καί βουλευτής 
Λαρίσης. Έσπούδασε Νο
μικά εις τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών καί ήσκησε εύ- 
δοκίμως τό δικηγορικόν έ- 
πάγγελμα άναπτύξας ποικί- 
λην κοινωνικήν δρασιν. Εί
ναι μέλος τής Κεντρικής 
Επιτροπής τού Εορτασμού 
τής δθετηρίδος άπό τής ά
πελευθερώσεως τής Θεσσα
λίας καί πάντα δεικνύει τό 
ένδιαφέρον του διά τήν 'Ι
στορικήν καί Λαογραφικήν 
Εταιρείαν τών Θεσσαλών.

ΑΠΟΣΤ. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Έγεννήθη εις τό χωρίον 
Ριζαρειό Τρικάλων τό έτος 
1891. Νεαρώτατος ήγωνί- 
σθη μετά περισσού ζήλου 
διά τήν άπαλλοτρίωσιν τών 
τσιφλικιών. Μετασχών τού 
έλληνοβουλγαρικοΰ πολέ
μου κατά τό 1913 έτραυμα- 
τίσθη. Τό 1917 έλαβε μέ
ρος εις τό κίνημα τής Θεσ
σαλονίκης καί τό 1922 εις 
τήν Έπανάστασιν τού Ν. 
Πλαστή ρα. ’Εκλέγεται μέ
χρι καί σήμερον βουλευτής 
τού ’Αγροτικού Κόμματος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έκ Ραψάνης Λαρίσης, έγεννήθη τφ 1911. Σπουδάς έγκυκλίους έκα- 
μεν εις τό γυμνάσιον Λαρίσης. Έπεδόθη ένωρίτατα καί εύδοκίμως 
εις τήν δημοσιογραφίαν. Άπό τοϋ 1933-1946 ύπήρξε συντάκτης εις 
διαφόρους έφημερίδας τής Λαρίσης. Άπό τού 1946 τυγχάνει ιδιο
κτήτης καί διευθυντής τής καθημερινής λαρισαϊκής έφημερίδος 
«Θεσσαλικά Νέα». Πολιτευθείς έξελέγη έπανειλημμένως βουλευτής 
Λαρίσης. Διετέλεσε δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Ένώσεως 
Συντακτών Θεσσαλίας—Στερεός Ελλάδος.

Μετέσχε τού Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου λαβών μέρος εις πλείστας 
μάχας τού 1940 ώς όπλίτης.

Είναι μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής τού Εορτασμού τής 
όγδοηκονταετηρίδος άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

ΚΛΕΟΒ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

Έγεννήθη έν Τρικάλοις τό 
1914. Εγκύκλιοι σπουδαί έν 
Τρικάλοις. Έσπούδασε Νο
μικά εις τό Πανεπιστήμιον 
Αθηνών. Ανήκει εις πα
λαιόν οικογένειαν πολιτευο- 
μένην συνεχώς άπό τής ά
πελευθερώσεως τής Θεσσα
λίας. Είναι ό 6ος Βουλευτής 
πού άναδεικνύει ή οίκογέ- 
νειά του. Διετέλεσε Γενι
κός Γραμματεύς Τ.Τ.Τ. τό 
1951. Έξελέγη Βουλευτής 
Τρικάλων κατά τάς Περιό
δους 1952, 1956,1958, 1961.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΗΣ

Βιομήχανος, Δήμαρχος Τρικκαίων, έγεν- 
νήθη τό έτος 1902 έν Άμαράντο) τής 
Επαρχίας Καλαμπάκας. Έν Τρικάλοις 
έπεράτωσε τάς γυμνασιακός σπουδάς. ’Α
πό τοϋ έτους 1952 εκλέγεται συνεχώς Πρό
εδρος τοΰ Εμπορικού Επιμελητήριο!.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓ1ΑΝΝΗΣ

Έκ Χάλκης Λαρίσης, Δήμαρχος Λαρί- 
σης καί Πρόεδρος ΈνώσεωςΔήμων καί 
Κοινοτήτων. Έσπούδασε Νομικά εις τό 
Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Έξελέγη όκτά- 
κις βουλευτής. Γεν. Γραμματεύς ’Αγροτι
κού Κόμματος. Δϊς 'Υπουργός Γεωργίας.

Εταιρείας των Θεσσαλών σήμερον αρχίζουν εις τήν πόλιν 
μας αί έορταί, εις τάς οποίας ή Λάρισα μετέχει συμβολι- 
κώς κατόπιν προτάσεως τοϋ Δήμου όπως αντιμετατεθούν 
αύται διά τό προσεχές φθινόπωρον.

Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών 
εις τήν καθορισθεΐσαν σειράν των έορταστικών εκδηλώ
σεων διά τάς οποίας αί δημοτικαί άρχαί Τρικάλων, Καρ- 
δίτσης καί Βόλου κατήρτισαν άπό κοινού μετά των λοι
πών αρχών πρόγραμμα μεγαλοπρεπούς πανηγυρισμού 
άπεφάσισεν όπως εις τήν θεσσαλικήν πρωτεύουσαν τελε- 
σθή συμβολικός έορτασμός τοϋ μεγάλου γεγονότος.

Οϋτω σήμερον καί ώραν 10 π.μ. θά τελεσθή είς τόν Μη- 
τροπολιτικόν Ναόν τοϋ 'Αγίου ’Αχίλλειου έπίσημος δοξο
λογία είς τήν οποίαν θά χοροστατήση ό Σεβ. κ. ’Ιάκωβος 
καί θά παραστοΰν ό Νομάρχης κ. Κακούρης, ό Δημαρχών 
κ. Θεοδώρου καί λοιποί εκπρόσωποι τών άρχών καί ορ
γανώσεων. Έν συνεχεία ή Διοίκησις τής Εταιρείας θά 
καταθέση στέφανον είς τό Ήρώον τών πεσόντων είς Άλ- 
καζάρ, μετά ταϋτα δέ θά άναχωρήση διά Τρίκαλα, όπου 
αΰριον τελείται εκεί έορτασμός μέ ομιλίας, εκδηλώσεις 
κ.λ.π.»

Ή «Βραδυνή» τών ’Αθηνών είς τόν φύλλον τής 9 Μαΐ- 
ου 1962, άφιερώνει τό ήμισυ τής 6σελίδος έπ’ ευκαιρία 
τών θεσσαλικών έορτών, μέ έξιστόρηση καί περιγραφή 
τών άγώνων γιά τήν απελευθέρωση τής θεσσαλικής πα-

τρίδος ύπό τοϋ εγκρίτου δημοσιογράφου κ. Παύλου Κρι- 
ναίου καί τήν οποία γιά τό εξαιρετικό ενδιαφέρον πού 
παρουσιάζει, παραθέτομε ώς έχει:

«Ή Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσα
λών» επί τή συμπληρώσει 80 ετών άπό τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας άπό τόν τουρκικόν ζυγόν, άνέλαβε τήν όρ- 
γάνωσιν ποικίλων πνευματικών καί καλλιτεχνικών έορ
ταστικών εκδηλώσεων εις τά κυριώτερα θεσσαλικά κέν
τρα (Λάρισαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, Βόλον), είς τήν Θεσ
σαλονίκην, ’Αθήνας κλπ. άπό τής 2ας μέχρι τής 20*ίς Μαΐου.

Είς τάς πανηγυρικάς αύτάς έκδηλώσεις πού περιλαμ
βάνουν ομιλίας, διαλέξεις, άγροτικά καί λαϊκά πανηγύ
ρια, τοπικούς λαϊκούς χορούς τής ορεινής καί πεδινής 
Θεσσαλίας μέ συνοδείαν λαϊκών οργάνων κλπ., άναβιώ 
σεις καί άναπαραστάσεις παλαιών άγροτικών έορτών καί 
θρησκευτικών ή κοινωνικών ήθών καί έθίμων, θά λάβουν 
μέρος οί τοπικοί θεσσαλικοί Σύλλογοι καί ό θεσσαλικός 
λαός πού τιμά καί σέβεται τήν ελευθερίαν του, ή όποια 
άπεκτήθη μέ άγώνες, θυσίες καί αίμα.

Ή Εταιρεία είς τήν έμπνευσμένην προκήρυξίν της προς 
τούς άπανταχοϋ Θεσσαλούς μεταξύ τών άλλων τονίζει 
καί υπογραμμίζει: (’Ακολουθεί ή γνωστή προκήρυξις τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής) καί συνεχίζει:

Τό πρόγραμμα τών θεσσαλικών έορτών ήρχισε προχθές 
2 Μαΐου είς Λάρισαν μέ ομιλίες, λαϊκούς χορούς νεανί-

ΦΑΡΣΑΛΑ

Ή πλατεία της γραφικής πόλεως τών 
Φαρσάλων, όπου κατά Μάϊον τοϋ 1962 
έωρτάσθησαν μέ τήν συμμετοχήν τών 
άρχών καί πλήθος κόσμου τά θεσσαλικά 
«’Ελευθέρια» τής 80ετίας τή παρουσία 
τών έκπροσώπων τής Ιστορικής καί 
Λαογραφικής 'Εταιρείας τών Θεσσαλών.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

Δήμαρχος Βόλου, έγεννήθη τό έτος 1892 
έν Βόλφ. Έσπούδασεν ’Ιατρικήν εις τό 
Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Μετεξεπαιδεύ- 
θη εις Παρισίους. Τό 1959 έξελέγη Δή
μαρχος. ΕΙς τό στράτευμα ύπηρέτησεν 
ώς έφεδρος ’Αξιωματικός 'Υγειονομικού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΡ1ΚΗΣ

Έκ Καρδίτσης, Δήμαρχος Καρδίτσης. 
Διετέλεσε Γεν. Τραμ. Δικηγ. Συλλόγου 
Καρδίτσης, Πρόεδρος Τεχνικής Σχολής 
Μαθητείας Ύπουρ. ’Εργασίας. Έξελέ
γη καί Πρόεδρος Τοπικής Ένώσεως Δή
μων καί Κοινοτήτων Νομοϋ Καρδίτσης.

δων μέ τοπικές ενδυμασίες, πανηγυρικές εκδηλώσεις κλπ., 
καί θά συνεχισθή σήμερον εις τήν πόλιν των Τρικάλων 
μέ τριήμερον γραφικόν εορτασμόν ό όποιος περιλαμβά
νει εκθέσεις χειροτεχνικών προϊόντων, λαϊκούς χορούς, 
αναπαραστάσεις ήθών καί έθίμων του αγροτικού καί ποι- 
μενικοϋ βίου, δημοτικά καί λαϊκά τραγούδια.

Παραλλήλως ή 50μελής ’Οργανωτική ’Επιτροπή των 
Πανθεσσαλικών Εορτών μέ επικεφαλής τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής Εταιρείας καί επίλεκτα μέλη τής ’Αθη
ναϊκής Κοινωνίας, Θεσσαλικής καταγωγής, θά έπισκεφθή 
τήν 'Ιστορικήν Σπηλιάν τού Καραϊσκάκη πλησίον τού 
Χωρίου Μουζάκι, διά νά καταθέση στεφάνι τιμής καί ευ
γνωμοσύνης εις τόν τόπον όπου είδε τό φώς ό γιός τής 
Καλόγριας, ό μετέπειτα Στρατάρχης τής Ρούμελης. Ή 
ιδία ’Επιτροπή έν συνεχεία θά στεφανώση τήν προτομήν 
τού ’Εθνομάρτυρα τής 'Ελληνικής ’Ελευθερίας Ρήγα Φε- 
ραίου εις τό Βελεστϊνον, κοιτίδα καί γενέθλιον χώμα 
τού μεγάλου αυτού όραματιστή τών έθνικών βλέψεων καί 
πεπρωμένων τού Γένους, καί τήν προτομήν τού ’Ανθίμου 
Γαζή εις τις Μηλιές τού Πηλίου. (’Ακολουθεί περιγραφή 
τών έορταστικών έκδηλώσεων κατά τό γνωστόν πρόγραμ
μα) καί συνεχίζει.

Σημειωτέον ότι μέ τήν ευκαιρίαν τού έορτασμοΰ τών 
80 έτών τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας ή ΔΕΗ άνέλαβε 
νά ήλεκτροφωτίση μέ πανηγυρικήν λαμπρότητα τά με

γάλα καί μικρά αστικά κέντρα τής Θεσσαλίας καί αί κατά 
τόπους στρατιωτικοί άρχαί θά τιμήσουν τήν ιστορικήν 
αύτήν επέτειον μέ παρελάσεις καί καταθέσεις στεφάνων 
εις τά Μνημεία τών ήρώων. Διά νά οργανωθούν μέ ρυθμόν 
καί πνευματικήν, καλλιτεχνικήν καί τουριστικήν αϊγλην 
αί κατά περιφερείας, νομούς καί έπαρχίας έορταί, κατηρ- 
τίσθησαν ’Επίτροποί από μέλη τής Ιστορικής καί Λαο- 
γραφικής 'Εταιρείας τών Θεσσαλών.

Κλιμάκια τών ’Επιτροπών αυτών άνέλαβον έπιτοπίως 
τήν όργάνωσιν τών λαϊκών εορτών μέ ειδικόν διά κάθε 
περιφέρειαν πρόγραμμα, τό όποιον θά είναι πιστή έρμη- 
νεία τού Λαϊκού χαρακτήρος καί τού Λαϊκού πολιτισμού 
κάθε περιοχής, με στενήν σχέσιν, προσαρμογήν καί συνέ
πειαν μέ τάς παραδόσεις, τό έθιμοτυπικόν καί τήν ιδιο
μορφίαν τής κοινωνικής προβολής της.

Είς τό πλαίσιον αύτό έλήφθη φροντίς διά τήν κινημα
τογράφησή τών έορταστικών έκδηλώσεων καί τήν λήψιν 

, φωτογραφιών, αί όποΐαι θά δημοσιευθοΰν σέ ειδικόν πο- 
λυσέλιδον πανηγυρικόν «Λεύκωμα», όπως έγινε καί 
κατά τόν έορτασμόν τής έπετείου τών 50 έτών από τής 
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

Παραλλήλως ή Διεύθυνσις Ταχυδρομείων θά έκδώση 
σειράν άναμνηστικών γραμματοσήμων μέ εικόνας τών 
πρωτεργατών τής θεσσαλικής ’Ελευθερίας, μέ χαρακτηρι
στικά τοπία τής περιφερείας κλπ.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

Ό πρό τής προτομής τοϋ ήρωϊκοϋ καί 
ένδοξου Στρατάρχου τής Ρούμελης Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη χώρος, είς τόν όποιον 
κατετέθη δάφνινος στέφανος ύπό τοϋ έκ- 
προσώπου τής 'Ιστορικής καί Λαογραφι- 
κήςΕταιρείας τών Θεσσαλών κ. Δημητρί- 
ου Βαενα, προσφωνήσαντος καταλλήλως.
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'Η τελική φάσις τής άπελευθερώσεως καί προσαρτή- 
σεως τής Θεσσαλίας εις τήν Ελλάδα αρχίζει από τό 1876, 
οπότε ό Ρωσοτουρκικός πόλεμος τοϋ ίδιου έτους άνεπτέ- 
ρωσε τάς έλπίδας των Ελλήνων διά τήν έθνικήν άποκα- 
τάστασιν τής Θεσσαλίας.

Ή Κυβέρνησις Κουμουνδούρου διά νά δημιουργήση 
επαναστατικόν δεδομένον καί νά προβάλη τάς έθνικάς 
άξιώσεις έκινητοποίησε τον Ιανουάριον τοϋ 1878 τόν 
Ελληνικόν στρατόν, ό όποιος μέ γενικόν άρχηγόν τόν 
στρατηγόν Σκαρλάτον Σοϋτσον έξεκίνησε από τήν Λαμίαν 
καί τήν 22αν Ίανουαρίου 1878 έδιδε τήν πρώτην νικηφό- 
ρον μάχην κατά τοϋ Τουρκικοί) στρατού εις τόν Δομοκόν. 
Καί ένώ ή κατάστασις έξελίσσετο εύνοϊκά, ή Κυβέρνησις 
κατόπιν έπιμόνων πιέσεων των προστατίδων δήθεν δυνά
μεων, άνεκάλει τηλεγραφικώς τόν στρατόν της, μέ τήν δι
καιολογίαν ότι ό Ρωσοτουρκικός πόλεμος είχε λήξει καί 
συνεπώς ή συνέχεια των πολεμικών έπιχειρήσεων εις τήν 
Θεσσαλίαν ήτο άσκοπος καί πιθανόν έπικίνδυνος. Κατά 
τήν τραγικήν αύτήν στιγμήν ό ήρωϊκός έπιλοχίας Δ. Τερ- 
τίπης, έξοργισθείς άπό τήν ύπαναχώρησιν καί δειλίαν τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, έλιποτάκτησε μέ 170 στρα- 
τιώτας καί ύπαξιωματικούς καί άνέλαβε τήν συνέχισιν 
τοϋ έπαναστατικοϋ άγώνος μέ άνταρτικόν πλέον χαρακτή
ρα εις τήν Ανατολικήν καί Δυτικήν Θεσσαλίαν. Ό τολ
μηρός καί ενθουσιώδης αύτός Λοχίας πού άνεγνωρίσθη 
ως αρχηγός, έκάλεσε ύπό τά όπλα τούς Θεσσαλούς, ώρ- 
γάνωσε ομάδας καί κλιμάκια κρούσεως, άναψε φωτιά έν- 
θουσιασμοϋ, ήλέκτρισε καί έφρονημάτισε, καί άπεδύθη 
τελικά εις τόν ύπέρ όλων άγώνα διά τήν θεσσαλικήν Ε
λευθερίαν. Οί ξακουστοί Πηλιορεΐτες οπλαρχηγοί Μπα- 
σδέκης, Ιωάννης Γίδας, Γαρέφης κλπ. σηκώνουν στά όπλα 
τό Πήλιον. 'Ομάδες ένοπλων μέ άρχηγούς τούς Βελεν- 
τζαίους καί τόν Άξελόν, κυριεύουν τόν 'Αλμυρόν. Σέ δέκα 
χωριά καί τοπία δίδονται μάχαι τών αποφασιστικών Θεσ
σαλών ενόπλων εναντίον τών Τούρκων. Είς τήν Ματα- 
ράγκα, Μακρυνίτσα, Άγυιάν, Σουρβιάν, Πλάτανον, οί 
αποφασιστικοί Θεσσαλοί έπαναστάται, έτρεψαν σέ φυ
γήν τις όρδές τών Τούρκων καί Γκέκηδων πού υποχωρού
σαν προς τά μακεδονικά έδάφη καί άφηναν είς τά πεδία 
τών μαχών πολύτιμον οπλισμόν, σημαίες, κανόνια καί λά
φυρα.

Είς τόν "Αγιον Λαυρέντιον μία προσωρινή Κυβέρνησις 
άπό τόν 'Ιερώνυμον Κασσαβέτην διεκήρυξεν έπισήμως 
τά δικαιώματα τών Θεσσαλών, γεγονός πού συνεκίνησεν 
έπί τέλους τά μεγάλα "Εθνη καί συνετέλεσεν είς τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί προσάρτησιν τής Θεσσαλίας είς τήν Ελ
λάδα. Ή 'Ιστορία αναφέρει τούς ενθουσιώδεις άξιωματι- 
κούς τοϋ έθνικοΰ στρατοΰ, Τσάπαλον, Βασαρδάνη, Άλε- 
ξανδρίδην, Χριστούλην, Γαρέφην, Γίδαν, Βελέντζαν, 
Ζούρκα, Φαρμάκη, Φιλίππου, Δουμπιώτη, Επίσκοπον 
Κίτρους Νικόλαον κλπ., οί όποιοι έγκατέλειψαν βαθμούς, 
οίκογενείας καί ύποχρεώσεις διά νά πολεμήσουν κατά τοϋ 
τυράννου καί κρατήσουν άκοίμητον τήν λαμπάδα τής 
Θεσσαλικής έξεγέρσεως.

Μετά διετίαν, ήτοι τό 1880, συνήλθεν είς τό Βερολΐνον 
τό περίφημον εκείνο συνέδριον (4 Ιουνίου), τό όποιον 
καθώρισε τά νέα σύνορα Έλλάδος-Τουρκίας (μέ βάσιν 
τήν όροθετικήν γραμμήν πού καθώρισεν ό Γάλλος συντα
γματάρχης Περιέ), άλλά καί πάλιν ή Τουρκία μετήλθε τήν 
ίδιαν τακτικήν πανουργίας καί έσυνέχισε τις σκοτεινές 
μηχανορραφίες της διά τήν διατήρησιν τοϋ τουρκικού 
καθεστώτος είς τήν Θεσσαλίαν. Ή παρατεινομένη έκ- 
κρεμότης είς τήν εφαρμογήν τών όρων τής Βερολινείου 
συνθήκης ήνάγκασε τήν 'Αγγλίαν καί Ρωσίαν νά ορίσουν 
νέαν διάσκεψιν είς τήν Κωνσταντινούπολη» (10 Φεβρουά
ριου 1881) ή όποια έπεκύρωσε τελεσιδίκως τά νέα σύνορα, 
μέ οριστικήν παραχώρησιν είς τήν Ελλάδα τής Θεσσα

λίας καί μικροΰ τμήματος τής ’Ηπείρου, περιλαμβανομέ- 
νης τής "Αρτης.

Η Κυβέρνησις Κουμουνδούρου άντιμετώπισε δριμύ- 
τατον έλεγχον άπό τήν άντιπολίτευσιν (Τρικούπη) διά 
τήν άτυχή καί «άντεθνικήν» όπως τήν έχαρακτήρισεν άπο- 
δοχήν τών όρων τής συμφωνίας πού άφήκεν εκτός τής 
όροθετικής γραμμής τήν "Ηπειρον. 'Οπωσδήποτε, όπως 
διεπιστώθη έκ τών υστέρων, ή εξωτερική πολιτική τοϋ 
Κουμουνδούρου έπί τοϋ θέματος αύτοϋ ύπήρξεν ή ένδε- 
δειγμένη, δηλαδή καθαρώς εθνική καί εύεργετική διά τό 
"Εθνος, διότι είς περίπτωσιν άρνήσεως έπικυρώσεως τής 
συμφωνίας Κωνσταντινουπόλεως, ή Θεσσαλία θά παρέ- 
μεινε πιθανόν μέχρι τοϋ Ελληνοτουρκικού πολέμου τοϋ 
1912 κάτω άπό τόν τουρκικόν ζυγόν μέ απροβλέπτους 
συνέπειας διά τόν εθνικόν χαρακτήρα.»

Σημειωτέον, τήν περιγραφή αύτή καί έξιστόρηση ό δια
κεκριμένος τής «Βραδυνής» δημοσιογράφος, συνοδεύει 
μέ φωτογραφίες Θεσσαλών ήρώων καί μέ προβολή φωτο
τυπίας τοϋ εξωφύλλου τής Βερολινείου συνθήκης τής 9Ιου
νίου 1878, έπικυρωθείσης ώς γνωστόν είς Κωνσταντινού
πολη» τήν 10 Φεβρουάριου τοϋ 1881.

Τό «Βήμα» τών ’Αθηνών στό φύλλον τής 12 Μαΐου 
1962, δημοσιεύει ενδιαφέρουσα έπιστολή τοϋ έγκριτου 
δημοσιογράφου κ. Βάσου Καλογιάννη έκ Λαρίσης μέ τί
τλο: «Ή Θεσσαλική Έπανάστασις τοϋ 78» έχουσαν 
ώς έξής:

«Μέ τήν εύκαιρίαν σχετικοΰ μέ τήν Στενή μαχο τής Θρά
κης άρθρου έκλεκτοϋ συνεργάτου τοϋ «Βήματος», άλλά 
καί τή μεγάλη τέτοια τοϋ άρχομένου έορτασμοΰ τής 80ε- 
τηρίδος τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας κατά τό 1881, 
τόν όποιον οργανώνει ή έν Άθήναις 'Ιστορική-Λαογρα- 
φική Εταιρεία τών Θεσσαλών, έπιτρέψατέ με νά φέρω είς 
γνώσιν τοϋ εύρέος κοινού τά παρακάτω αξιοσημείωτα: 

Τέκνο φυσικό καί έκλεκτό τής Στενημάχου καί έπί- 
κτητο κι ένδοξο τής θεσσαλικής πρωτευούσης τής Λαρίσης, 
ύπήρξεν ό Κωνσταντίνος Ίσχόμαχος, πού ώς λοχαγός 
τοϋ πυροβολικού, άνεδείχθη είς άξιον τής έκλογής καί 
τοϋ διορισμού του Άρχηγόν τής Θεσσαλικής Έπαναστά- 
σεως τοϋ 1878, διά τής όποιας έπεβλήθη είς τό Βερολίνειο 
Συνέδριο ή Ένωσις τής Θεσσαλίας μετά τής μητρός Ελ
λάδος. Ή Θεσσαλική Έπανάστασις έξερράγη τήν 1ην 
Ίανουαρίου 1878, ύστερα άπό μυστική προετοιμασία τής 
έπαναστατικής όργανώσεως «’Αδελφική Ένωσις», ή οποία 
έλειτούργησε κατά τό πρότυπο τής «Φιλικής Εταιρείας», 
κάτω άπό τή μύτη τών Τούρκων, μέ κέντρα τήν ’Αθήνα, 
Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβο, ’Ελασσόνα, 
Φάρσαλα, Άγυιά κλπ.

Τήν Κεντρική Επιτροπή αποτελούσαν οί έν Άθήναις 
διοικοϋντες τις παρεμφερείς πολιτικοστρατιωτικές ορ
γανώσεις: «Εθνική Άμυνα» καί «Αδελφική Ένότης» 
μεταξύ τών όποιων καί οί Ίσχόμαχος (αρχηγός), Μελας, 
Κωστής, Λιμπρίτης, Δραγούμης, Φιλάρετος, Ίγγλέσης 
καθώς κι’ άλλες προσωπικότητες τής έλευθέρας Έλλά- 

" δος. Τά διάφορα μέλη τής «Α.Ε.» άπεκαλοΰντο μεταξύ 
τους «Αδελφοί», συνεννοούνταν μέ συνθηματικό κώδικα, 
μετά δέ τήν έγκρισιν τών δΓ έγγυήσεων μεμυημένων έδι
δαν τόν έξής τεταγμένον όρκο έχεμυθίας:

«'Ορκίζομαι νά τηρήσω μυστικόν καί άπόρρητον παν ό,τι 
θέλει μοί διακοινωθή ταύτην τήν στιγμήν, είτε αποδεχθώ 
τοΰτο είτε μή. Μάρτυς μου ό Θεός». Κι άφοΰ έλάμβαναν 
γνώσιν τοϋ κανονισμού αυτής ορκιζόντουσαν: «Όμνύω 
είς τό όνομα τής Αγίας καί άδιαιρέτου Τριάδος ότι συν- 
τασσόμενος τή ίερμ χορεία τών ύπέρ τής άπελευθερώσεως 
τών ύποδούλων έλληνικών χωρών συνενωθέντων αδελ
φών καί τήν ένωσιν αύτών μετά τής έλευθέρας Ελλάδος 
έπιδιωκόντων, θέλω συντελέσει τό έπ’ έμοί είς τόν ιερόν 
τοϋτον σκοπόν έκ παντός τρόπου δυνατοϋ, άγωνιζόμενος 
καί μόνος καί μετά πολλών καί ουδέποτε θέλω άπομακρυν-
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θή τής ιδέας ταύτης, θέλω δέ υπακούει εις τάς άποφάσεις 
τής Α.Ε. Τστωρ τούτου ό Μέγας Θεός».

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή Κεντρική ’Επιτροπή μέ διά
φορα μέτρα και τρόπους προέβη εις συνεννοήσεις μέ δια
φόρους εγχωρίους θεσσαλικούς παράγοντας, κάμνοντας 
μέλη τούς καταλληλοτέρους καί άρμοδιωτέρους άπ’ αυ
τούς.

Πρώτος έμυήθη ό Λαρισαΐος έμποροτραπεζίτης Γεώρ
γιος Φαρμακίδης, πατέρας τοϋ συγγραφέως τής «'Ιστορίας 
τής Λαρίσης» Επαμεινώνδα Φαρμακίδη, τοϋ οποίου τό 
πνευματικό μνημόσυνο, έτέλεσε των Βαΐων ό Μ. Ε. Σ. 
Λαρίσης «Άριστεύς» μέ ομιλητή τόν ύποφαινόμενο καί 
ύπό τήν αιγίδα των Νομάρχου καί Δημάρχου Λαρίσης κ.κ. 
Λ. Κακούρη καί Δ. Χατζηγιάννη, στά πλαίσια τοϋ Πανθεσ- 
σαλικοϋ έορτασμοϋ.

Ό Φαρμακίδης μεταλαμπάδευσε σ’ όλη τή Θεσσαλία 
τό κίνημα στό όποιο έμυήθησαν οί Λαρισαϊοι πρόκριτοι 
Άν. Ζαρμάνης, Άχ. Λογιωτάτου, Διονύσ. Γαλάτης πρό
ξενος τής Γαλλίας έν Λαρίση, Χρ. Γεωργιάδης, Ν. Ρι- 
ζόπουλος, ό χαρτογράφος τών Θεσσαλο-Μακεδονικών 
φρουρίων Μιχ. Χρυσοχόος, Γ. Χριστούλας άπό τήν Καρ
δίτσα καί ό καπετάν Στουρνάρας κλπ. 'Όλων αυτών Γε
νικός Στρατιωτικός ’Αρχηγός διωρίσθη ότότε λοχαγός 
τοϋ πυροβολικού καί φιλελεύθερος πατριώτης αγωνιστής, 
ό άπό Στενημάχου τής Θράκης Κ. ’Ισχόμαχος. Ό Κ. Ίσχό- 
μαχος καί οί συναγωνισταί του πολιτικοί καί στρατιωτι
κοί, έδημιούργησαν τις προϋποθέσεις έκεϊνες πού πειθα
νάγκασαν τούς μεγάλους ρυθμιστάς τών τυχών τοϋ Έλλη- 
νικοϋ Έθνους, εις τρόπον ώστε κατά τό Συνέδριον τοϋ Βε
ρολίνου τής 1)13 ’Ιουνίου 1878 ύπό τήν προεδρία τοϋ Μπί- 
σμαρκ, νά έπιδικασθή, μετά άπό περιπέτειες πάλι, ή Θεσσα
λία στήν Ελλάδα μετά τό «’Ανατολικό ζήτημα». 'Η Άπε- 
λευθέρωσις τής Λαρίσης έγινε τήν 31 Αύγούστου 1881 
επί Βασιλέως Γεωργίου Α' καί πρωθυπουργοϋ Άλεξ. Κου- 
μουνδούρου, οπότε ό Βαλής τής Λαρίσης καί Θεσσαλίας 
Χαλήλ Πασάς παρέδιδε τά κλειδιά στόν ύποστράτηγο 
Σκαρλάτο Σοΰτσο καί στόν άρχηγό τοϋ Γενικοϋ ’Επιτε
λείου του, ταγματάρχη Κωνσταντίνο Ίσχόμαχο, ό όποιος 
μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας, τιμής καί εύγνω- 
μοσύνης ένεκεν, έξελέγη παμψηφεί βουλευτής έπαρχίας 
Λαρίσης. Κληρονόμος τών φιλελευθέρων ιδεωδών καί 
πατριώτης άγωνιστής καί ό γυιός του ’Ιωάννης Ίσχόμα- 
χος κατά τό 1917 ώς άντισυνταγματάρχης σύνδεσμος τοϋ 
στρατού τής ’Εθνικής Άμύνης τοϋ Έ. Βενιζέλου καί τής 
Συμμαχικής Στρατιωτικής ’Αποστολής τοϋ Γάλλου Στρα
τηγού Βενέλ, ώδήγησε τά στρατεύματα τής «Άντάντ», 
εις Λάρισαν καί Θεσσαλίαν καί χάρις στήν δεξιοτέχνη 
πατριωτικήν μεσολάβησίν του, άπεφεύχθησαν πολυαί
μακτες συγκρούσεις μέ τούς ήρωες τών «Νοεμβριανών» 
επιστράτους. Αυτά έξ αφορμής τών Πανθεσσαλικών έορ- 
τών τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, τής οποίας ήγή- 
θη ό γενναίος πολιτικοστρατιωτικός άνδρας Κων. Ίσχό- 
μαχος, έκ Στενημάχου τής Θράκης».

Τήν δημοσίευσίν του ό έπίλεκτος Λαρισαΐος δημοσιο
γράφος συνοδεύει καί μέ φωτογραφίαν τοϋ Κ. Ίσχομάχου.

Τό «Έθνος» τών ’Αθηνών στό φύλλον τής 19 Μαΐου 
1962, ύπό τόν τίτλο: «Πριν άπό 80 έτη. 'Η Άπελευ- 
θέρωσις τής Θεσσαλίας» δημοσιεύει τήν άκό- 
λουθη επιστολή τοϋ κ. Άπ. Άλεξάκη:

«Ό κύκλος τών έορτών, πού ώργάνωσεν ή 'Ιστορική 
καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών, επί τή συμπλη
ρώσει 80ετίας άπό τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, 
κλείει αΰριον μέ έορταστικάς εκδηλώσεις εις ’Αθήνας. 
(’Ακολουθεί τό γνωστό πρόγραμμα) καί συνεχίζει:

'Η 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσα
λών, ή όποια ώργάνωσε τάς έορτάς, ίδρύθη τόν ’Οκτώβριον 
τοϋ 1928 μέ αποστολήν τήν συγκέντρωσιν τοϋ 'Ιστορικοΰ 
καί Λαογραφικοΰ ύλικοϋ τής Θεσσαλίας.

'Ιδρυτικά της μέλη ήσαν οί διαπρεπείς Θεσσαλοί Γ. 
Φιλάρετος, Άλ. Κασαβέτης, Νικ. Καπετανάκης, Μιλτ. 
Δάλλας, Δημ. Τσοποτός καί Σωκρ. Βαμβάκος, ό μόνος 
έπιζών καί διατηρών τό αξίωμα τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως 
άπό τής συστάσεως τής Εταιρείας.

Έορταστικάς εκδηλώσεις ή Εταιρεία είχεν οργανώσει 
καί τό 1935 έπί τή συμπληρώσει πεντηκονταετίας άπό τής 
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.

Εις τάς έφετεινάς εκδηλώσεις συμμετέχουν ή Κυβέρ- 
νησις διά τοϋ προέδρου τής Βουλής κ. Κ. Ροδοπούλου 
καί τών Θεσσαλών ύπουργών, αί στρατιωτικοί μονάδες 
καί ή Δ.Ε.Η. διά φωταγωγήσεως τών πόλεων.

Ό ύπουργός τών Συγκοινωνιών κ. Δ. Βρανόπουλος ένέ- 
κρινε τήν έκδοσιν σειράς άναμνηστικών τής άπελευθε
ρώσεως τής Θεσσαλίας γραμματοσήμων.»

Α1 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μετά πολύμηνο εντατική προεργασία καί πυρετώδη 
προπαρασκευή καί προετοιμασία, ώς τοϋτο προκύπτει 
άλλωστε καί άπό τά παρατεθέντα στοιχεία ή πρώτη Μαΐου, 
πού ή 'Ιστορία έπεφύλαξε θέσι ξεχωριστή στή ζωή καί τά 
χρονικά τής Εταιρείας, άνέτειλε επιτέλους! Κατά τήν 
ιστορική αύτή γιά τήν Εταιρεία ήμέρα, κλιμάκιο τής 
Κεντρικής Επιτροπής άποτελούμενο—ώς γράφουμε καί 
άλλαχοΰ—έκ τών κ.κ. Άπ. Παπαγεωργίου-Φιλώτα, Εύαγ. 
Άγγελάκα, Δημ. Βαενά, Θ. Μπίχα, Λ. Οίκονομίδη, 
Ν. Νακοπούλου, Ίω. Νούσια, Δάσ. Ζέριγγα, Στ. Βάλ- 
λα, Δημ. Μπαρμπάτσαλου, Θεμ. Ζαφειροπούλου καί άλ
λων, μ’ επικεφαλής τόν Γεν. Γραμματέα τής Εταιρείας 
κ. Σωκρ. Βαμβάκο καί τόν κ. Γ. Χατζηκώσταν ακο
λουθούμενο δέ, ώς προαναφέραμε, άπό συνεργείο κινημα
τογραφικών ταινιών καί πλαισιούμενο έκάστοτε στή δια
δρομή του ύπό τοϋ Προέδρου, τής Εταιρείας κ. ’Ιωάν. 
Γκλαβάνη καί ύπό άλλων'Υπουργών, Βουλευτών κλπ. άνε- 
χώρησε έξ ’Αθηνών γιά τή Θεσσαλία μέ πρώτο σταθμό 
στή προς τις θεσσαλικές πόλεις πορεία του, τά Φάρ
σαλα. Έκεΐ τήν αντιπροσωπεία ύποδέχθηκαν μέ θερμές 
έκδηλώσεις ό άντιπρόεδρος τής Κοινότητος, ό πρόεδρος 
τοϋ μορφωτικοΰ Συλλόγου «Δάοχος» κ. Δ. Δοντάς καί οί 
σύμβουλοι τοϋ Συλλόγου κ.κ. Έ. Καραμανώλης καί X. 
Παπιτσίνης. Στή Κεντρική πλατεία καί προ τοϋ Θεάτρου, 
όπου σχηματίσθηκε όγκώδης συγκέντρωσις πολιτών, τήν 
Επιτροπή έχαιρέτισε ό κ. Δοντάς, άπήντησε δέ ό κ. Γεώρ. 
Χατζηκώστας, άναφερθείς στό ιστορικό τής άπελευθερώ
σεως τής Θεσσαλίας καί στήν άπ’ αιώνων πίστη τών Θεσ
σαλών στά ιδανικά τοϋ ’Έθνους.

ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

Μετά δίωρη σχεδόν διαδρομή ή ’Επιτροπή έφθασε, 
περί τήν 7» εσπερινή στή Λάρισα, όπου ένα τμήμα αυ
τής ύπό τόν κ. Βαμβάκο Γεν. Γραμματέα τής Εταιρείας, 
έπισκέφθηκε τούς κ.κ. Νομάρχη, Μητροπολίτη καί Δι- 
οιητή τής Στρατιάς, έτερο δέ τούς διευθυντάς τών έφημερί- 
δων.

Ή Λ ά ρ ι σ α, τό κέντρο, ή καρδιά τής Θεσσαλίας μέ 
τή μακραίωνη ένδοξη καί πολυκύμαντη ιστορία της, δέ 
δείχθηκε τόσο θερμή στις έκδηλώσεις της.

Τήν άδιαφορία όμως τής Δημοτικής άρχής καί τών Σω
ματείων τής Λάρισας, έκάλυψαν σέ ικανοποιητικό βαθμό, 
οί ένθουσιώδεις καί συγκινητικές εκδηλώσεις τών στρα
τιωτικών αρχών, ό ύψηλός τόνος καί ό παλμός πού έδω
σαν στις έκδηλώσεις, ό Στρατός καί ό Τύπος τής πολι
τείας αύτής.

Σύμφωνα μέ τό καταρτισθέν πρόγραμμα Πανθεσσαλικοϋ 
Έορτασμοϋ, τήν 10η πρωινή 2 Μαΐου, έτελέσθη έπίσημη 
δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό τοϋ Άγ. Αχίλλειου, 
χοροστατοΰντος τοϋ ’Αρχιμανδρίτου κ. ’Αναργύρου Στα- 
ματοπούλου, όπου παρέστη τό προεδρείο τής Εταιρείας μ’
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΚΗΣ

Έκ Κρανιάς Πίνδου, ’Ανώτατος Έκπ)κός 
Σύμβουλος. Έπεράτωσε τάς γυμνασιακός 
σπουδάς εις Λάρισαν. Έσπούδασε Φιλο
λογίαν εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. 
'Ως καθηγητής ύπηρέτησεν εις Θεσσα
λίαν καί επί 15ετίαν είς τήν Βαρβάκειον 
Πρότυπον Σχολήν. Μετά τριετή εις Εσ
περίαν μετεκπαίδευσιν, ώς υπότροφος 
τοϋ Κράτους κατόπιν διαγωνισμού, προ- 
ήχθη είς Δ)ντήν τής Άναργυρείου Σχο
λής, είς Γενικόν ’Επιθεωρητήν καί Ά- 
νώτατον Έκπ)κόν Σύμβουλον. Τό 1954 
άπεχώρησεν έκ τής ύπηρεσίας. Συνέγρα
ψε πλεΐστα διδακτικά βιβλία, βραβευ- 
θέντα, καί τήν Γραμματικήν τής Νεοδη- 
μοτικής, έπί τή βάσει των άρχών τοϋ 
μεγάλου φιλολόγου Άχιλ. Τζαρτζάνου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ

Έγεννήθη είς τήν ιστορικήν θεσ- 
σαλικήν κωμόπολιν τοϋ Τυρνά- 
βου. Τά εγκύκλια μαθήματα πα- 
ρηκολούθησεν εύδοκίμως είς τήν 
γενέτειράν του, συμπληρώσας ταϋ- 
τα έν Λαρίση. Είτα έσπούδα- 
σεν είς τό έν Άθήναις ’Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπιστή- 
μιον τά Γεωπονικά. Μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών σπουδών του 
είς ’Αθήνας, μετέβη έν Εσπερία 
ένθα παρηκολούθησε μαθήματα 
τής ειδικότητάς του, όλοκληρώ- 
σας οΰτω τόν κύκλον τών γεωπο
νικών μαθήσεων. Έπανελθών έν 
Έλλάδι είργάσθη έπιτυχώς είς 
διαφόρους θέσεις, λόγφ δέ τής 
έξαιρετικής έπιδόσεώς του κο.. 
τών δημοσιευμάτων του, διωρίσθη 
Καθηγητής τής Άνωτάτης Γεω
πονικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, άκολούθως 
δέ είς ’Αθήνας. Διετέλεσε είς έκ 
τών άριστων καθηγητών τής Γεω
πονικής καί Πρύτανις τής οικείας 
Σχολής. Είναι συγγραφεύς πολλών 
καί άξιολόγων διατριβών, ήτο μέ
λος τής ’Εφορίας τής 'Ιστορικής καί 
Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσ- 
σαλών, ώς καί Διοικητικός Σύμ
βουλος έπί σειράν έτών καί μέχρι 
σήμερον καί έκ τών έπιλέκτων συν
εργατών τοϋ έπιστημονικοΰ Δελ
τίου «Θεσσαλικά Χρονικά». Διετέ- 
λεσε μέλος τής Κεντρ. ’Επιτροπής 
τής 50ετηρίδος άπό τής Ένώσεως 
τής Θεσσαλίας καθώς καί τοϋ 
Εορτασμού τής 80ετίας, τοϋ όρ- 
γανωθέντος κατά Μάϊον τοϋ 1962.

ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Έγεννήθη είς Λάρισαν. Έτελείωσε τήν Νομικήν τοϋ Παν)μίου ’Αθηνών καί έπί 
σειράν έτών μετεξεπαιδεύθη είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν είς τό Ποινικόν Δίκαιον.

Κατά τό 1940 διωρίσθη τακτικός Καθηγητής τοϋ Ποινικού Δικαίου καί τής 
’Εγκληματολογίας τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί κατά 
τό Πανεπιστημιακόν έτος 1958-1959 διετέλεσε Πρύτανις τοϋ αύτοϋ Πανεπιστημίου.

Τό συγγραφικόν του έργον είναι άξιολογώτατον, άποτελούμενον άπό περισπού
δαστα συγγράμματα, μελέτας καί άρθρα είς τήν Ελληνικήν καί είς άλλας ξένας 
γλώσσας. Βασικώτερα δημοσιεύματά του είναι : «Σωφρονιστική» είς 2 τόμους 
1948-1950. Έγχειρίδιον Ποινικού Δικαίου» 2 Τόμοι (Γενικόν Μέρος 2α έκδ. 1960 
καί Ειδικόν Μέρος 1954).

Ό Δημ. Καρανίκας τυγχάνει μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Societe 
Internationale de criminologie, Διαιτητής τής Societe International de criminolo- 
gie καί μέλος τής Societe International de droit penal, Πρόεδρος τής Εταιρείας 
Προστασίας Άποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης, έπιδείξας άξιόλογον δράσιν. 
Είναι έπίσης Πρόεδρος τής έν Θεσσαλονίκη «Λέσχης τών Θεσσαλών».

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη είς Νίκαιαν (Νεμπεγλέρ) Λα- 
ρίσης. Έσπούδασε φιλολογίαν είς τό 
Εθνικόν Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Ύ- 
πηρέτησεν ώς καθηγητής είς τό γυμνά- 
σιον Λαρίσης καί ώς γυμνασιάρχης είς 
τό αυτό γυμνάσιον μέχρι τέλους 1930. 
Ύπηρέτησεν έπίσης ώς γυμνασιάρχης 
είς τό γυμνάσιον Καλλιθέας καί έπί 14 
έτη διηύθυνε τήν έν Ν. Σμύρνη Ευαγγε
λικήν Σχολήν Σμύρνης μέχρι τοϋ Φε
βρουάριου 1948.

Σύμβουλος τής 'Ιστορικής καί Λαογρα
φικής Εταιρείας καί μέλος τής Κεντρι
κής Επιτροπής έορτασμοϋ τής 80ετίας 
άπό τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας.
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ΑΠΟΣΤ. ΚΟΥΤΣΟ ΚΩΣΤΑΣ

Έγεννήθη εις Καρδίτσαν τής 
Θεσσαλίας. Καθηγητής τοϋ ’Ε
θνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 
Έσπούδασε Μηχανολογίαν—Η
λεκτρολογίαν εις τά Πολυτεχνεία 
των ’Αθηνών, τής Ζυρίχης, άρι- 
στεύσας. Κατά τό έτος 1920-1923, 
ύπηρέτησεν ώς μηχανικός εις 
ιδιωτικήν έπιχείρησιν. Τό έτος 
1931 τακτικός καθηγητής τής 
Ειδικής Μηχανολογίας τού Πο
λυτεχνείου ’Αθηνών. Άνέλαβε τήν 
τεχνικήν διεύθυνσιν τοϋ Καλυκο
ποιείου καί Πυριτιδοποιείου τό 
έτος 1923 μέ προσωπικόν 180 
καί τό διηύθυνε εύδοκιμώτατα 
μέχρι τάς παραμονάς τού δευτέ
ρου παγκοσμίου πολέμου μέ προ
σωπικόν 7.500. Διετέλεσε Τεχνικός 
σύμβουλος ΔΕΗ άπό Φεβρουάριου 
τοϋ 1957 καί μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου τής 'Εταιρείας Λι
γνιτωρυχείων Πτολεμαΐδος. Τό 
συγγραφικόν του έργον είναι πλου- 
σιώτατον σχετιζόμενον μέ τά θέ
ματα τής ειδικότητάς του καί 
διακρινόμενον διά τήν μεθοδικήν 
διαπραγμάτευσιν τοϋ αντικειμέ
νου, τήν έμβρίθειαν καί τήν σα
φήνειαν. Συνέγραψε: «Μαθήματα 
Ειδικής Μηχανολογίας», «Υδρο
ηλεκτρικόν έργον Μέγδοβα» καί 
πλείστας άλλας μελέτας. Διετέ- 
λεσε Πρύτανις Πολυτεχνείου καί 
λόγω τής πολυσχιδούς του δρά- 
σεως έτιμήθη μέ τά παράση
μα: ’Ανώτερος Ταξιάρχης Γεωργί
ου, Ταξιάρχης Φοίνικος, Μετάλ
λια Βαλκανικών Πολέμων 1912-13.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΜΠΟΥΛΗΣ

Φιλόλογος έκ Φαναριού Καρδίτσης, ’Α
νώτατος Έκπ)κός Σύμβουλος. Μετεξε- 
παιδεύθη εις Διδασκαλεΐον Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως καί εις Παιδαγωγικήν ’Ακα
δημίαν Μ.Ε. (Δ. Γληνοϋ). Άνήλθεν εις 
τόν άνώτατον βαθμόν τής έκπ)κής ιεραρ
χίας, ύπηρετήσας κατά τούς ένδιαμέσους 
βαθμούς, Καθηγητοΰ, Γυμνασιάρχου, Γε
νικού Έπιθεωρητοϋ εις διαφόρους πε
ριφέρειας. Έπρωτοστάτησεν είς τόν α
γώνα γιά τήν έπικράτησιν τής δημοτικής. 
Παραιτηθείς τό 1951 έπολιτεύθη ΰπό τήν 
σημαίαν τοϋ Ν. Πλαστήρα. Κατά τάς δύο 
βουλευτικός περιόδους συνέδραμεν είς 
τήν βελτίωσιν τών έκπαιδευτικών πραγ
μάτων έν Θεσσαλία. Μετά τόν θάνατον 
τοϋ Πλαστήρα άπεσύρθη τής πολιτικής.

ΚΩΝΣΤ. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ

Έγεννήθη είς Κατηχώριον τοϋ Πηλίου. Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών. Έσπούδασε Φιλολογίαν είς Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Βερολίνου. ’Από 
τοϋ 1920-1937 ύπηρέτησεν ώς καθηγητής τής φιλολογίας είς σχολεία Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως. Κατά τά έτη 1937-1940 διετέλεσε διευθυντής Διδασκαλείου Μέσης 
Έκπαιδεύσεως. Κατά τά έτη 1940-1948 καθηγητής τής άρχαίας έλληνικής φιλο
λογίας είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καί άπό 1948 καθηγητής είς τήν ίδιαν 
έδραν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ηγείται μετά περισσοϋ ζήλου καί θέρμης 
τής έν Έλλάδι ανθρωπιστικής κινήσεως. Διετέλεσε: Μέλος τοϋ Εποπτικού Συμ
βουλίου τοϋ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Μέλος τοϋ Άνωτάτου Πειθαρχι- 
κοϋ Συμβουλίου Δημοσίων Υπαλλήλων παρά τώ 'Υπουργείω Δικαιοσύνης, Γενι
κός Γραμματεύς τής 'Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεύσεως, Πρόεδρος 
τής Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. Είναι άντεπιστέλλον μέλος τής ’Ακαδημίας 
τοϋ Παλέρμο τής ’Ιταλίας. Έτιμήθη μέ τό παράσημον Ταξιάρχης τοϋ Φοίνικος. 
"Έγραψε περί τά δέκα πέντε περισπούδαστα βιβλία καί υπέρ τάς διακοσίας 
πραγματείας καί άρθρα είς έλληνικήν, γερμανικήν καί γαλλικήν γλώσσαν.
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ΘΩΜΑΣ ΜΠ1ΧΑΙ

Έγεννήθη εις Πετρωτόν Καρδίτσης. Κα- 
τετάχθη τό 1916 ώς έθελοντής είς τό 
Σώμα Χωροφυλακής και τό 1918 μετε- 
τάχθη εις τόν Στρατόν Ξηρας. Μετέσχε 
τών δύο μεγάλων πολέμων, τής Μικρα
σιατικής ’Εκστρατείας, τραυματισθείς, 
καί τοϋ έλληνοϊταλικοϋ πολέμου τοΰ 
1940. Τό 1951 άπεστρατεύθη μέ τόν 
βαθμόν του Ταγματάρχου. Έτιμήθη μέ 
πολλά παράσημα. Άπό τοϋ 1952 έπρω- 
τοστάτησεν εις τήν ϊδρυσιν τοϋ Συλλό
γου Άργιθεατών Θεσσαλών «Ή Εστία», 
τοϋ όποιου έκλέγεται εκτοτε συνεχώς 
πρόεδρος μέ άξιόλογον δραστηριότητα.

ΘΩΜΑΣ ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ Μορφοβουνίου Καρδίτσης. Άποφοι- 
τήσας τοϋ Γυμνασίου Λαρίσης κατετάγη 
ώς έθελοντής είς τάς παραμονάς τοϋ 
Βαλκανικού πολέμου, είς δν ελαβε μέ
ρος, τραυματισθείς είς τήν Μάχην τοϋ 
Λαχανα. Τό 1914 είσήχθη είς τήν Σχολήν 
Εΰελπίδων. Μετέσχε τοϋ 1ου Εύρωπαϊκοϋ 
πολέμου. Τό 1919 προήχθη κατ’ απόλυ
τον έκλογήν είς τόν βαθμόν τοϋ Λοχαγοϋ.

Μετέσχε τοΰ Μικρασιατικού πολέμου 
τραυματισθείς είς τήν Μάχην Ταμπού- 
ρογλου.

Προήχθη κατ’ έκλογήν τό 1923 εις 
τόν βαθμόν τοϋ ταγματάρχου κατ’ έκλο
γήν είς τό 1934 είς τόν βαθμόν τοϋ Ά)χου 
Μετέσχε τής Στρατ. αποστολής είς Βου- 
κουρέστιον κατά τήν ύπογραφήν τοϋ 
Βαλκανικού Συμφώνου μεταξύ 'Ελλάδος 
Σερβίας, Τουρκίας, Ρουμανίας.

Τό 1938 προήχθη κατ’ έκλογήν είς 
Συν)χην. "Ελαβε μέρος εις τούς άγώνας 
κατά τών κατακτητών, ένταχθείς είς τάς 
έθνικάς ομάδας Ζέρβα.

Κατά τό Δεκεμβριανόν κίνημα ’Αθη
νών 1944 ώργάνωσε καί διφκησε τήν 8 
ταξιαρχίαν έθνοφρουράς. Τόν Ιούνιον 
τοΰ 1946 μετετέθη είς Γεν. Έπιτελεΐον 
Στρατοΰ αρχηγός τοϋ κλάδου.

Τό 1947 καί 1948 διφκησεν έκ περι
τροπής τάς VIII καί I Μεραρχίας λαβών 
μέρος είς τάς έκκαθαριστικάς έπιχειρή- 
σεις ’Ηπείρου καί Γράμμου.

Διετέλεσε τόν Δ)βριον τοϋ 1948 Άν. 
Στρ. Διοικητής Πελοποννήσου τοϋ Στρα
τηγείου Κεντρικής Ελλάδος καί Δ.Σ. 
Στρατοΰ,τόν’Απρίλιον τοϋ 1952 Γεν.’Επι- 
θεωρητής Στρατοΰ τόν Ν)βριον τοϋ 1952 
άπεστρατεύθη τή αιτήσει του. Έτιμήθη 
διά πλείστων παρασήμων καί μεταλλίων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Έξ Έλληνοπύργου Καρδίτσης, Άνθυ- 
πολοχαγός πεζικού τό 1909 άπόφοιτος 
τής Σ.Σ.Υ. Σταδιοδρομεί εύδοκίμως καί 
προάγεται κατ’ έκλογήν είς όλους τούς 
βαθμούς τής στρατιωτικής ιεραρχίας 
καί είς ’Αντιστράτηγον τό 1939.

Κατά τήν πολεμικήν περίοδον 1912- 
1922 συμμετέχει είς μάχας καί άμυντι- 
κούς άγώνας είς τά πεδία τής Μακεδο
νίας, ’Ηπείρου, ’Αλβανίας, Θράκης, Ου
κρανίας (τής Ρωσίας) καί Μικρασίας ώς 
διοικητής μαχίμου μονάδος.

Διεξάγει ώς Διοικητής τοΰ 14 Συν)τος 
πεζικού XII Μερ. κατά τόν ’Ιούλιον 1921 
λίαν έπιτυχώς τήν μάχην τοϋ Άρντίζ 
Δάγ-Ταμπούρ Όγλοϋ τής περιοχής Άγ- 
κύρας Μικρασίας· έξουδετερώνει τήν 
έναντι του 57 τουρκικήν Μεραρχίαν, 
αίχμαλωτίσας πλήρες τάγμα της.

Τραυματίζεται τό 1912 είς Σόροβιτς 
καί τό 1922 είς Άλή Βέράν.

Κατά τόν πόλεμον τοϋ 1940-1941 άνα- 
καλεϊται έκ τής έφεδρείας.

Κατά τήν ειρηνικήν περίοδον 1923- 
1933 άποστέλλεται δι’ άνωτέρας σπουδάς 
είς στρατ. κέντρα Γαλλίας καί έπανελθών 
άναλαμβάνει κατά σειράν Δ)τής 111 Γραφ. 
τοϋ ΓΕΣ. Δ)οικ. Μεραρχ. πεζ. Διοικ. 
Ταξιαρχίας πεζικοϋ, Διοικ. Μεραρχίας 
καί Έπιθεώρησιν πεζ. καί Δ)ντής ’Ανωτ. 
Σχολ. Πολέμου. Δημοσιεύει στρατ. με- 
λέτας είς περιοδικά καί είς δύο βιβλία 
«Ό Ξενοφών ’Αθηναίος ώς Στρατηγός 
κατά τήν Κύρου Άνάβασιν» καί «Ή μά
χη τοϋ πεζικοϋ». Φίλος τών εύγενών καί 
φιλοπροόδων προσπαθειών τής Εται
ρείας καί τών όργανουμένων ύπ’ αυτής 
διαλέξεων όμιλητής είναι καί ό ίδιος 
δύο τοιούτων κατά τά τελευταία έτη.
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ΘΩΜΑΣ ΝΟΥΣΙΑΣ

Έγεννήθη εις Μεσενικόλαν τής Καρδί- 
τσης. Διετέλεσεν ’Αστυνομικός Διευ
θυντής Α' τάξεως καί Γενικός Διευθυν
τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρά τώ ’Υ
πουργεία) Εσωτερικών. Διετέλεσεν προϊ
στάμενος Γραφείου Κατατάξεων παρά 
τώ ’Αρχηγεία) ’Αστυνομίας Πόλεων, 
Προϊστάμενος Τμήματος Άνωτέρου Προ
σωπικού ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Α
θηνών, Διοικητής Γ, ΙΘ' καί ΚΑ' ’Α
στυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών, Διευ
θυντής τών Θ' καί Γ’ ’Αστυνομικών Υ
ποδιευθύνσεων ’Αθηνών, Υποδιευθυντής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών καί 
Διευθυντής Διευθύνσεως Υπηρεσίας Προ
στασίας ’Εθνικού Νομίσματος.

Άπεχώρησε τού Σώματος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων τό έτος 1962, δτε καί τού 
άπενεμήθη ό βαθμός τού ’Αρχηγού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

Έτιμήθη διά πλείστων παρασήμων καί 
διακρίσεων διά τάς έξαιρετικάς ύπηρε- 
σίας ας προσέφερεν εϊς τό Σώμα καί 
εις τήν κοινωνίαν.

Έκ τών έμπνευσμένων μελών τής Ι
στορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας 
τών Θεσσαλών, διά τού κύρους καί τού 
αξιώματος του προσέφερε πλείστας υ
πηρεσίας καί είργάσθη άόκνως διά τήν 
προώθησιν τών έπιστημονικών, έθνικών 
καί κοινωνικών σκοπών της.

Διετέλεσε μέλος τής Κεντρικής ’Ε
πιτροπής τού έορτασμοΰ έπί τή όγδο- 
ηκονταετηρίδι άπό τής άπελευθερώσε- 
ως τής Θεσσαλίας άπό τόν Τουρκικόν ζυ
γόν καί τής προσαρτήσεώς της ύπό τής 
μητρός ’Ελλάδος, τού τελεσθέντος κατά 
τόν μήνα Μάϊον τού έτους 1962 εις 
Θεσσαλίαν, Θεσσαλονίκην καί ’Αθήνας.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΑΣ

Έγεννήθη εις Σκλήθρον Άγιας Λαρίσης. 
Τέως Αστυνομικός Διευθυντής καί νΰν 
’Επιθεωρητής ’Ασφαλείας ΟΠΑΠ. Τόν 
’Απρίλιον 1922 είσήχθη εις τήν ’Αστυ
νομικήν Σχολήν Κερκύρας καί μετά έξά- 
μηνον διωρίσθη άστυφύλαξ. Προήχθη 
άλληλοδιαδόχως εις όλους τούς βαθμούς 
τού ’Αστυνομικού Σώματος καί άπεστρα- 
τεύθη τό 1959, μέ τόν βαθμόν τού ’Αστυ
νομικού Διευθυντοΰ, καταληφθείς ύπό 
τού ορίου ήλικίας. Έτιμήθη μέ πολλά 
παράσημα.

Είναι Πρόεδρος τών έν Άθήναις, Πει- 
ραιεϊ καί Περιχώρων έξ έπαρχίας Άγιας.

ΑΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑΣ

Άνωτ. άξιωματικός έ.ά. τ. αρχηγός Πυ
ροσβεστικού Σώματος, Γεν. Αρχηγός 
Πρεμετής κατά τόν Βορειοηπειρωτικόν 
άγώνα, κ.λ.π.

Έγεννήθη εις Κανάλια Καρδίτσης τό 
1891. Κατετάγη έθελοντής εις τό I Σύν- 
ταγμμα Πυροβολικού τό 1910. Έκτοτε, 
μετέχων εις τούς αγώνας τού 1912-13, 
έπιδεικνύει τόσον ήρωϊσμόν, ώστε άπό 
λοχίας προάγεται έπ’ άνδραγαθία εις άξι- 
ωματικόν, διά ν’ άκολουθήση έπειτα ραγ
δαία ή άνοδός του εις τήν Στρατ. ιεραρ
χίαν μέχρι τής άποστρατείας του, προ- 
αχθείς κατ’ έπανάληψιν, άλλοτε έπ’ άν
δραγαθία καί άλλοτε κατ’ απόλυτον έκ- 
λογήν. Άξιολογώτατοι είναι οί κατά τό 
1913 αγώνες του εις Β. Ήπειρον εις τήν 
ύπό τόν Χρηστάκην Ζωγράφον έπανάστα- 
σιν, ότε έκ τών πρώτων ύψωνε τήν αύτο- 
νομιακήν σημαίαν καί άνεκηρύχθη Γεν. 
Αρχηγός τής περιοχής Πρεμετής. Διά 
τήν εις Β. Ήπειρον δράσιν του προήχθη 
έπ’ άνδραγαθία καί μόλις 24ετής ών εις 
τόν βαθμόν τού λοχαγού, οί δέ κάτοικοι 
εύγνώμονες άνεκήρυξαν αυτόν έπίτιμον 
δημότην Πρεμετής καί έδωσαν τό όνομά 
του εις τήν Κεντρικήν Πλατείαν τής πό- 
λεώς των. Καί τό 1917 έδρασεν πάλιν εις 
Β. "Ηπειρον εις έπαρχίαν Κολωνίας καί 
έν συνεχεία εις Μ. Ασίαν, ήγούμενος α
νεξαρτήτου μικτού αποσπάσματος ύπό τό 
όνομά του. Επίσης διετέλεσεν Νομάρ
χης, Αναπληρωτής Γ. Διοικητοϋ, Γεν. 
Διευθυντής ύπηρεσίας Μεταφορών τού 
τότε υπουργείου. Αρχηγός έθνικής όρ- 
γανώσεως Αντιστάσεως Ε.Δ.Ε.Σ. εις τήν 
Κατοχήν παρέσχε έξοχους υπηρεσίας. 
Ό Άπ. Παπαγεωργίου-Φιλώτας έπεβλή- 
θη εις τό Πανελλήνιον ώς έθνική μορφή.
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έπί κεφαλής τούς κ.κ. Γκλαβάνη καί Βαμβάκο, Χατζη
κώστα, Βαενά, Οίκονομίδη, ό Νομάρχης κ. Κακούρης, 
οί Βουλευταί κ.κ. Μεσσήνης καί Κακαγιάννης, ό Διοι
κητής τής I Στρατιάς αντιστράτηγος κ. Σακελλαρίου μετά 
τοϋ επιτελάρχου του υποστρατήγου κ. Τσόλακα, ό επιτε
λάρχης τοϋ 28ου ΑΤΑ ταξίαρχος κ. Καρακίτσος, ό Επι
τελάρχης τής I Μεραρχίας συνταγματάρχης κ. Χαλκια- 
δάκης, οί Διοικηταί τής 110 Π.Μ. καί 142 ΣΑΕ Σμήναρ
χοι κ.κ. Δεληγεώργης καί Φραγκιάς, ό ύποδιοικητής Χω
ροφυλακής Λαρίσης Ταγματάρχης κ. Π. Ποϋλος, άντι- 
προσωπεία αξιωματικών δλων των οπλών, άρκετοί Λαρι- 
σαΐοι, ώς καί Θεσσαλοί διαμένοντες εις ’Αθήνας. Μετά 
τό πέρας τής δοξολογίας ό κ. Γ. Χατζηκώστας έκ μέρους 
τής Εταιρείας έξεφώνησε τον πανηγυρικό τής ήμέρας, 
άναφερθείς στούς αγώνας τής Θεσσαλίας καί τά ένδοξα 
άνά τούς αιώνες τέκνα της.

Τιμές πρός τούς επισήμους άπέδωσαν ή Στρατιωτική 
Μουσική καί τμήματα Στρατού παρατεταγμένα κατ’ αν
τιστοιχίαν προ τής εισόδου καί πλατείας τοϋ Μητροπο- 
λιτικοΰ Ναού, ενώ άεροπλάνα τής Στρατ. Βάσεως σε σχη
ματισμούς, ύπερίπταντο τοϋ χώρου τών τελετών. Τήν 11η 
π.μ. τό προεδρείο τής Εταιρείας κατέθεσε στέφανο έκ δά
φνης στό παρά τό Άλκαζάρ Ήρώον τών πεσόντων, όπου 
δ Γεν. Γραμματεύς τής Εταιρείας κ. Σωκρ. Βαμβάκος, 
ώμίλησε, άναφερθείς στά γεγονότα πού προηγήθησαν κι 
άκολούθησαν καί πού κατέληξαν στήν άπελευθέρωση τής 
Θεσσαλίας. Μετά τό πέρας καί τής τελετής αυτής, ό στρα
τηγός κ. Σακελλαρίου δεξιώθηκε στή Λέσχη τών άξιωμα- 
τικών μετά τιμών πολλών, τό προεδρείο τής Εταιρείας 
καί τούς επισήμους. "Ας προστεθή τώρα καί τοΰτο, ότι οί 
κατά τή διάρκεια τών τελετών ριπτόμενοι χαιρετιστήριοι 
κανονιοβολισμοί,προσέδωσαν ιδιαίτερη έπισημότητα στόν 
πανηγυρισμό τής ιστορικής έπετείου.

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Τό απόγευμα τής αύτής ήμέρας—2 Μαΐου 1962—ή αν
τιπροσωπεία τής Εταιρείας άφησε τή Λάρισα καί μετά άπό 
μιά σύντομη διαδρομή διάρκειας μιας περίπου ώρας, έφθα- 
σε εις Τρίκαλα, γενομένη δεκτή μετά τιμών υπό τών το
πικών αρχών τής πολιτείας. Σπανιώτατα ίσως ή ώραία 
αυτή πόλη τής Δυτικής Θεσσαλίας έζησε στιγμές τόσον 
ιερές, πατριωτικών έξάρσεων κι έθνικών συγκινήσεων.

’Από τό εσπέρας—παραμονής τοϋ έορτασμοΰ—τά Τρί
καλα μέ τον καθολικό σημαιοστολισμό—καταστημάτων, 
ιδρυμάτων καί οικιών—καί μέ τή φωταγώγηση τών πλα
τειών, δημοσίων χώρων, κλπ., παρουσίαζαν όψη κι εμφά
νιση πανηγυρική.

'Ο Μητροπολίτης Διονύσιος, ό Νομάρχης κ. Παϊτάκης, 
ή Δημοτική άρχή, ή Δ)ση Στρατού, οί εκπαιδευτικοί, Σω
ματεία, ’Οργανώσεις, τοπικές ’Εφημερίδες κλπ., καί ιδία 
ό ρέκτης Δήμαρχος κ. Μάτης, όλοι άπό κοινοϋ κατέβαλαν 
φιλότιμες, άληθινά, φροντίδες καί προσπάθειες στή δη
μιουργία κλίματος έορταστικοΰ κι όλοι άπό κοινοϋ συμ- 
πράξανε στή δημιουργία άτμόσφαιρας πανηγυρικής, στή 
δημιουργία όλων τών προϋποθέσεων μιάς μεγαλειώδους, 
αληθινά, έπιτυχίας.

Τήν 7 1)2 εσπερινή τής Παρασκευής στή Λέσχη Επι
στημόνων Τρικάλων δόθηκε ή προαγγελθεϊσα κι έπ ευ 
καιρία τών έορτών όργανωθεϊσα διάλεξις μέ ομιλητή τόν 
ιστοριοδίφη κ. Γεώργ. Χατζηκώστα, ήγετικό στέλεχος 
τής Εταιρείας. Τήν ένδιαφέρουσα αύτή διάλεξη παρακο
λούθησαν, όλες οί τοπικές αρχές κι ένα μεγάλο μέρος τής 
εκλεκτής κοινωνίας τών Τρικάλων. Ό Πρόεδρος τής Λέ 
σχης κ. Σ. Περγαντής παρουσιάζοντας στό ακροατήριο 
τόν διακεκριμένο ομιλητή, είπε τ’ άκόλουθα:

«Σεβασμιώτατε, Κυρίες καί Κύριοι,
Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών,

ώργάνωσε έορτάς διά τήν συμπλήρωσιν τής όγδοηκοντα- 
ετηρίδος άπό τής ένσωματώσεως τής Θεσσαλίας εις τήν 
Ελλάδα. Μέ πολλούς όθεν τρόπους ήμπορεΐ ό Τρικαλινός 

λαός νά έορτάση τό μεγάλο αύτό γεγονός τής ιστορίας 
του. Ό καλύτερος άπ’ αυτούς είναι νά φέρη τήν μνήμη του 
εις τά γεγονότα τών ήμερών έκείνων καί μάλιστα τών προ
σώπων εκείνων πού έξησφάλισαν τήν προσάρτησιν, κατό
πιν ταλαιπωριών, άγώνων, αναστολών, προτάσεων καί 
ύποχωρήσεων.

Άλλ’ άς άφήσωμεν—κατέληξε ό κ. Περγαντής—εις τόν 
ομιλητήν αυτήν τήν άναδρομήν εις τήν ιστορίαν τής Θεσ
σαλίας καί τήν άνασκόπησιν τών άγώνων τής Θεσσαλίας 
έπί τουρκοκρατίας μέ τήν άναφοράν τών θεσσαλικών προσ
παθειών διά τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας».

Ό κ. Περγαντής περατώσας τήν προεισαγωγική του ομι
λία, ευχαρίστησε τό έκλεκτό άκροατήριο πού μέ τή πα
ρουσία του—ώς είπε—έλάμπρυνεν τήν σεμνήν έορτήν.

’Ακολούθησε ή ομιλία τοϋ κ. Γ. Χατζηκώστα διάρκειας 
45' περίπου λεπτών τής ώρας προκαλέσασα βαθυτάτην έν- 
τύπωσιν καί συγκίνησιν στό άκροατήριο του, γιά τή σαφή
νεια καί τόν πλοϋτο τών άγνώστων στοιχείων καί ιστορι
κών λεπτομερειών πού παρέταξε στήν έξιστόρηση τών 
γεγονότων καί τών έποχών, άπό τών μυθικών χρόνων 
μέχρι τής ήμέρας έκείνης πού ή θεία πρόνοια καί οί άγώ- 
νες τοϋ ’Έθνους, αξίωσαν τήν ώραία καί περιμάχητη θεσ- 
σαλική πατρίδα, νά πανηγυρίση τήν έλευθερία της.

Τήν έπομένη, Πέμπτη 3 Μαΐου, ή Μουσική τοϋ Α.Σ.Σ. 
καί ή Φιλαρμονική τοϋ Δήμου, άφύπνισαν τήν πόλη, παι
ανίζοντας τό έωθινό καί θούρια εμβατήρια, ένώ κανονιο
βολισμοί ριπτόμενοι έκ τών πυροβολείων τοϋ Φρουρίου, 
έχαιρέτιζαν τήν άνατολή τής ιστορικής ήμέρας.

Τήν 10.30' στόν Μητροπολιτικό Ναό «Αγία Επίσκε
ψη», παρουσία τών μελών τής Κεντρικής ’Επιτροπής έ> 
τασμοϋ, τοϋ Νομάρχου κ. Παϊτάκη, τοϋ Δημάρχου κ. 
Μάτη, τών Βουλευτών κ.κ. Ν. Έξάρχου, Δ. Χατζηγάκυ. 
Ά. Παγκούτσου, τών κ.κ. Σ. Τσεκούρα, Λάκη Παναγίου 
πούλου, Α. Λέγγα τής Λ.Θ.Ο., τοϋ Σ. Μπάλά έκπροσώπου 
τής Τρίκκης, τοϋ κ. Μ. Δερπανοπούλου έπί κεφαλής τοϋ 
Δημοτικοϋ Συμβουλίου, τοϋ Σωματάρχου μετά τών άξιω- 
ματικών τής Φρουράς, τών Δικαστικών αρχών, ώς καί τών 
προέδρων τών Συλλόγων, Σωματείων καί ’Οργανώσεων, 
τών διευθυντών τραπεζών, τών διευθυντών καί έκπροσώ- 
πων τοϋ τύπου, τών έκπαιδευτικών άρχών, καθηγητών, 
διδασκάλων καί λοιπών έπισήμων, έτελέσθηκε έπίσημος 
δοξολογία, χοροστατοΰντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου Τρίκκης καί Σταγών. Τή δοξολογία καί κατά τή 
στιγμή πού ή χορωδία τοϋ Ναοϋ έκτελοΰσε τό πολυχρό
νιο τών Βασιλέων, έχαιρέτισαν έπίσης έκ τοϋ φρουρίου 
οί καθιερωμένοι κανονιοβολισμοί.

Τήν 11ηπ.μ. σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, έγινε μέ με
γάλη έπισημότητα ή τελετή τής στέψης τών Θεσσαλών 
'Ηρώων στή κεντρική πλατεία Πλαστήρα, κατά τήν άκό- 
λουθη τάξη: Τοϋ Βλαχάβα ύπό τοϋ Νομάρχου κ. Έμ. Παϊ- 
τάκη, τοϋ Καραϊσκάκη ύπό τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Α.Σ.Σ. Άν- 
τιστρατήγου κ. Ίωάν. Δασκαλοπούλου, τοϋ Χατζηπέτρου 
ύπό τοϋ Γ εν. Γ ραμματέως τής Εταιρείας κ. Σωκρ. Βαμβάκου 
προσφωνήσαντος τόν ηρώα, τοϋ Στουρνάρα ύπό τοϋ Δη
μάρχου Τρικάλων κ. I. Μάτη καί τοϋ Διονυσίου Σκυλοσό- 
φου ύπό τοϋ Διοικητοϋ τής Χωροφυλακής κ. Γ. Λουκά.

Τις τιμές άπέδωσαν ή Μουσική τοϋ Α.Σ. μετά τμημάτων 
Στρατοϋ καί ή φιλαρμονική τοϋ Δήμου μετ’ άντιπροσωπευ- 
τικών τμημάτων Μέσης καί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.

Τήν 11.15' στό Δημαρχείο προσεφέρθησαν άναψυκτικά 
στούς έπισήμους, τή δέ 11.30'ή άντιπροσωπεία τής Εται
ρείας καί οί λοιποί επίσημοι, παρακολούθησαν στό κινημα
τοθέατρο «Πάλλας» ένδιαφέρουσα διάλεξη τοϋ δημοσιο
γράφου κ. Κίτσου Παππά. Τόν κ. Κ. Παππά παρουσιάσας
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στο ακροατήριο ό πρόεδρος τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου κ. 
Μ. Δερπανόπουλος, είπε μεταξύ άλλων τά έξης:

«Αυτό τό δεκαπενθήμερο, τή εύγενή έμπνεύσει καί πρω
τοβουλία τής έν Άθήναις 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας των Θεσσαλών, ή Θεσσαλία έορτάζει τά 80 
χρόνια από τής άπελευθερώσεώς της, υστέρα από τραχείς 
αγώνας πού έλαβον χώραν εις τά αιματοβαμμένα εδάφη της 
κατά τούς έπταετεΐς άγώνας τού 1821, άλλά κυρίως άπό τού 
1854 μέχρι τοϋ 1878, οπότε επί Κυβερνήσεως Κουμουν- 
δούρου καί δυνάμει τής Βερολινείου συνθήκης άπεφασί- 
σθη ή ένσωμάτωσις εις τήν μικράν καί έλευθέραν τότε 
Ελλάδα.

Σήμερον ή πόλις μας σύσσωμη εορτάζει τό χαρμόσυ- 
νον τοϋτο γεγονός καί έν τή αιθούση ταύτη ενώπιον έκλεκ- 
τοϋ άκροατηρίου θέλει έκφωνήσει τόν πανηγυρικόν τής 
ήμέρας ό εξαίρετος συμπολίτης μας καί διακεκριμένος δη- 
μοσιολόγος κ. Κΐτσος Παππάς. Ό Δήμος Τρικάλων δΤ 
έμοϋ εύχαριστεΐ πάντας υμάς διά τήν ένεργόν συμμετο
χήν εις τόν τελούμενον έορτασμόν».

Τήν ομιλία τοϋ κ. Χρ. Παππά παρακολούθησαν όλες 
οί άρχές τών Τρικάλων καί οί άφιχθέντες στήν πόλη 
αύτή επίσημοι.

Τή 1ί μ.μ. στήν αίθουσα τοϋ κέντρου Μπαλοδήμου, ό 
Δήμος παρέθεσε πλουσιώτατο γεϋμα στήν άντιπροσωπεία 
τής Εταιρείας καί τούς λοιπούς έπισήμουςγιάτόνέορτασμό 
τής ήμέρας. Στο γεϋμα παρεκάθησαν οί άρχές—πολιτικές 
καί στρατιωτικές—οί βουλευταί, οί προϊστάμενοι τών υπη
ρεσιών καί οί πρόεδροι τών Συλλόγων καί ’Οργανώσεων 
τοϋ τόπου.

Μετά τό γεϋμα, ό βουλευτής κ. Ν. Έξαρχος ήγειρε θερ
μή καί συγκινητική πρόποση καί υπό τήν ιδιότητα τοϋ 
άντιπροσώπου τοϋ Νομοΰ καί τής περιφερείας αυτής, άλ
λά καί υπό τήν ιδιότητα τοϋ μέλους τής Κεντρικής Επι
τροπής καί ίδρυτικοϋ έπίσης μέλους τής 'Εταιρείας καί σάν 
γόνος έπίσης—ως είπε—τών άγωνισθέντων ήρώων γιά τήν 
άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας.

’Ακολούθησαν αί προπόσεις τοϋ νομάρχου κ. Παϊτάκη 
καί τοϋ δημάρχου κ. Μάτη καί ή συνεστίασις έληξε μέ 
θερμές εύχές καί έκδηλώσεις γιά τό "Εθνος καί τήν πρόο
δο τής Θεσσαλικής πατρίδος.

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

Λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικώτερα τών Τρικάλων, άρι- 
στερώτερα τοϋ Μουζακίου, στήν ποδιά ένός βουνοϋ τοϋ 
συγκροτήματος τών θεσσαλικών Άγράφων, είναι τό Μαυ- 
ρομμάτι. Έκεΐ, στό μέσο ένός εύρυτάτου προαυλίου, κατάμ- 
προστα στό ναό, υψώνεται μαρμαρωμένος ό στρατάρχης 
τής Ρούμελης καί μεγάλος ήρωας τοϋ έθνικοΰ μας άγώνος, 
ό Γεώργιος Καραϊσκάκης, άντικρύζοντας άπό 
τή θέση αύτή τήν ιστορική σπηλιά, όπου γεννήθηκε ό 
περιώνυμος αυτός Γιος τής Καλόγριας, ό μεγαλύτερος 
στρατηγικός νοϋς τής τότε άγωνιζομένης Ελλάδος. Ή 
'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών πού 
είχε προγραμματίσει καί τήν έπίσκεψη αύτή στό Μου
σείο τοϋ "Ηρώα, βρήκε τήν εύκαιρία νά έκπληρώση τό 
πρός τόν άθάνατο νεκρό ιερό της χρέος, καταθέτουσα τόν 
φόρο τιμής καί τής πανελληνίου εύγνωμοσύνης πρός αύ- 
τόν, γιά τή μεγάλη καί ήρωϊκή του θυσία!

Τήν 4.30’ τής αυτής ήμέρας—3 Μαΐου—ή άντιπροσωπεία 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ έορτασμοϋ, άφήνοντας τά 
Τρίκαλα, έφθασε τήν 5η άπογευματινή πρό τοϋ Μνημείου, 
γιά τήν άπόδοση τών όφειλομένων τιμών πρός τό γενναίο 
αυτό καί άθάνατο τέκνο τής θεσσαλικής πατρίδος. Τόν στέ
φανο έκ δάφνης κατέθεσε έκ μέρους τής αντιπροσωπείας 
ό κ. Δημήτρ. Βαενας, προσφωνήσας τόν ηρώα μέ λόγο 
σύντομο, άλλ’ έμπνευσμένο.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Τήν 5.30' άπογευματινή, κάτω άπό τούς ήχους τής φιλαρ
μονικής τοϋ Δήμου Τρικάλων, προβάλλει προχωροΰσα 
μέ βήμα άργό, άλλά σταθερό, ή άντιπρόσωπος τής θεσσα
λικής ομορφιάς μέ τή γραφική, τοπική της ένδυμασία, ένώ 
σέ άπόσταση 50 περίπου μέτρων άκολουθοϋσε τό άρμα 
τής Θεσσαλίας, συρόμενο άπό ώραϊα κι έπιβλητικά 
λευκά άλογα καί πλαισιούμενο άπό δυο φουστανελλοφό- 
ρους καί οχτώ καρυάτιδες πού σκορποϋσαν άπό τά πολύ
χρωμα κάνιστρά τους ροδοπέταλα πρός τά πλήθη.

Επιβλητική στήν έμφάνισι καί ώραία πάνω στό άρμα, 
προβάλλει ή ’Ελευθερία μέ άναμμένη δάδα καί ξίφος 
γυμνό στό χέρι. Σάν άρχαία Έλληνίδα φαντάζει πάνω στό 
άληθινά θαυμάσιο σέ τέχνη καί κομψότητα άρμα, πού φέ
ρει τή χρονολογία 1881-1961, δηλωτικό τών 80 έτών έλεύ- 
θερης ζωής τής Θεσσαλίας.

Μά έλάτε τώρα νά δήτε καί τις Τρικαλινές. Τριακόσιες 
περίπου κοπέλλες τών γύρω χωριών τής ύπαίθρου μέ τις 
γραφικές τοπικές ένδυμασίες τους καί τό άψογο παράστη
μά τους, κινοϋνται στήν όδό Άσκληπιοϋ, άπό τήν κεντρική 
πλατεία μέχρι τών ορίων τοϋ Δημαρχείου καί πέραν αύτοϋ, 
σχηματίζοντας ποικιλόμορφους κύκλους, μέσα στον έορ- 
ταστικό χώρο καί κάτω άπό τούς ήχους τής Μουσικής 
χορεύουν τήν Καραγκούνα καί άλλα θεσσαλικά τραγούδια, 
έπευφημούμενες άπό τούς έπισήμους καί τά πλήθη πού τις 
παρακολουθούνε.

’Αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στόν Δήμαρχο κ. 
’Ιωάν. Μάτη, τούς έπιθεωρητάς Α' καί Β’ περιφερείας Τρι
κάλων κ.κ. ’Ιωάν. Παπαϊωάννου καί Άναστ. Τακάν, ως 
καί στούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς Στοιχ. Έκπαιδεύ- 
σεως καί Μέσης, γιά τήν ώραία κι έμπνευσμένη οργάνωση, 
άλλά καί τήν λαμπρή έπίσης έπιτυχία τών πανηγυρικών 
τούτων έκδηλώσεων.

Οί πανηγυρικές αυτές έκδηλώσεις στήν πόλι τών Τρι
κάλων έκλεισαν μέ τή θεαματική καύση πυροτεχνημάτων. 
’Από τήν 8.30' έσπερινή ώρα, πράγματι ό ουρανός τών Τρι
κάλων παρουσίαζε θέαμα φαντασμαγορικό, έκ τών σχημα- 
τιζομένων πολυχρώμων σχημάτων καί παρουσιάσεων.

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Μέ ανάλογη λαμπρότητα, έπιβλητικότητα καί μεγαλο
πρέπεια καί μέ τόν αύτό παλμό καί πατριωτικό ένθουσια- 
σμό διεξήχθησαν οί τελετές καί οί πανηγυρικές έκδηλώ- 
σεις καί στήν Καρδίτσα μέ τή σύμπραξη τών άρχών καί 
σύσσωμη συμμετοχή τών κατοίκων τής πόλης αύτής καί 
τών περιχώρων της. Άπό τό έσπέρας τής παραμονής (3.5. 
62) ότε ή αντιπροσωπεία τής Κεντρικής Επιτροπής έφθασε 
έκ Τρικάλων στήν ώραία αύτή άγροτική, θεσσαλική πόλη, 
γιά νά έλθη σέ έπαφή, μέ τις διοικητικές, πολιτικές 
καί στρατιωτικές άρχές τοϋ τόπου, ή Καρδίτσα έπλεε 
μέσα σέ κυανόλευκα χρώματα, καταυγαζομένη στις πλα
τείες καί τά κέντρα της άπό τό έντονο φώς τών ήλεκτρι- 
κών προβολέων καί τών παντοειδών λαμπτήρων τής Δημο
τικής Αρχής.

Τήν έπομένη—ήμέρα πανηγυρισμού—οί κάτοικοι άφυ- 
πνίσθησαν άπό τούς χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς 
καί τά θούρια έμβατήρια τής Στρατιωτικής Μουσικής καί 
τής Φιλαρμονικής τοϋ Δήμου.

Τήν 10.30' πρωινή—κατά τό πρόγραμμα—τελέσθηκε ή 
έπίσημη δοξολογία, χοροστατοϋντος τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου. Στή τελετή παρέστησαν:

Ό Υφυπουργός κ. Ά. Ταλιαδοϋρος, οί Βουλευταί κ.κ. 
Στ. Άλλαμανής, Δ. Θανόπουλος (άντιπρόεδρος τής Βουλής) 
καί Γ. Άναγνωστόπουλος, ό αείμνηστος νομάρχης Παυ- 
λάκος, οί δήμαρχοι Καρδίτσης κ. Τσικρίκης καί Τρικά
λων κ. Μάτης, οί έξ ’Αθηνών έπίσημοι τής Εταιρείας, 
ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου, οί Πολιτικές 
καί Στρατιωτικές άρχές τοϋ τόπου, τά προεδρεία καί αί
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη εις τό χωρίον Άγιος Λαυρέντιος. Έσπού- 
δασεν τήν ’Ιατρικήν εις τό έν Άθήναις ’Εθνικόν καί Κα- 
ποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Άργότερον άνηγορεύθη 
διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
'Αθηνών (1915). Τυγχάνει πτυχιοϋχος Άνωτάτων Σπου
δών 'Υγιεινής — Αριστούχος 'Υγιεινολόγος (1931- 
1935). Εισηγητής παρά τή Κεντρική 'Υπηρεσία τοϋ 
Υπουργείου 'Υγιεινής.

Κατά τό 1935-1950 διετέλεσε Γραμματεύς τοϋ Άνω- 
τάτου 'Υγιεινομικοϋ Συμβουλίου.

’Από τοϋ 1950-1956 Διευθυντής Κοινωνικής 'Υγιει
νής τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.

’Από τοϋ 1956 μέχρι τοϋ 1959 Γενικός Διευθυν
τής 'Υγιεινής τοϋ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.

ΙΠΠΟΚΡ. ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διαπρεπής δικηγόρος έκ Λαρί- 
σης, τέως βουλευτής, δημοτικός 
σύμβουλος έπί σειράν έτών, μέ
λος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας των Θεσσαλών καί 
Πρόεδρος 'Ομοσπονδίας ’Εφέδρων 
’Αξιωματικών Θεσσαλίας. Μετά 
τήν άποφοίτησίν του έκ τοϋ Άθή- 
νησι Πανεπιστημίου μετεξεπαιδεύ- 
θη εις τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πα
νεπιστημίου τοϋ Βερολίνου, σπου- 
δάσας πολιτικά καί κοινωνιολο- 
γίαν. Ή δράσις του είς τήν Λάρισαν 
είναι πολυσχιδής καί αξιόλογοι 
αί προσφερθεΐσαι ύπηρεσίαι του.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Έγεννήθη είς Καστράκι Καλαμ
πάκας τώ 1910. Τάς έγκυκλίους 
του σπουδάς έκαμε είς Τρίκαλα. 
Ένεγράφη είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών είς τήν Νομικήν Σχο
λήν. Άπό τοϋ 1936 δικηγορεϊ έν 
Άθήναις καί παρ’ Άρείφ Πάγφ.

Έπί κατοχής ώς μέλος τής ’Ε
πιτροπής προστασίας πυροπαθών 
τής έπαρχίας Καλαμπάκας καί τής 
Πανθεσσαλικής τοιαύτης προσέ- 
φερε πολυτιμοτάτας υπηρεσίας καί 
προώθησεν διάφορα είδη τροφής 
είς τούς πυροπαθείς τής έπαρχίας 
Καλαμπάκας καί Νομοϋ Τρικάλων. 
Ή δράσις του είναι άξιόλογος.

Έκ Βόλου. Έσπούδασε Νομικά 
καί Οικονομικά είς Πανεπιστή
μια Αθηνών, Βερολίνου, Καίμ- 
πριτζ. Τακτικός Καθηγητής τής 
ιδιωτικής Ασφαλιστικής Οικονο
μίας, Νομοθεσίας καί Πολιτικής 
είς τήν Άν. Βιομηχ. Σχολήν Πει
ραιώς άπό τοϋ 1947. Καθηγητής 
τής τουριστικής Οικονομίας καί 
Πολιτικής καί Διευθυντής Σπου
δών τοϋ Κέντρου Τουριστικής Έ- 
κπαιδεύσεως τής αύτής Σχολής. 
Πρόεδρος καί ’Αντιπρόεδρος τοϋ 
Διοικητ. Συμβουλίου τοϋ Ε.Ο.Τ., 
Νομικός Σύμβουλος τής Ένώ- 
σεως Ασφαλιστικών Εταιρειών.

ΑΠΟΣΤ. ΒΛΑΧΟΣ

Έγεννήθη είς Έλλη νόπυργον Καρ- 
δίτσης. Έσπούδασε Νομικά είς 
τό Πανεπιστήμιον Αθηνών. Με- 
τέσχε τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ έ
πους ύπό τόν Κ. Δαβάκην, τής 
Εθνικής Αντιστάσεως ΕΔΕΣ — 
ΕΟΕΑ καί τοϋ άνταρτοπολέμου ώς 
έφεδρος Λοχαγός τής Στρ. Δικαι
οσύνης. Διετέλεσε Γενικός Γραμ
ματεύς τής Λέσχης των Θεσσαλών.

Είναι Νομικός Σύμβουλος Δή
μου ’Αμαρουσίου καί Γενικός 
Γ ραμματεύς Συλλόγου Έλληνο- 
πυργίων έπιδείξας άοκνον δραστη
ριότητα διά τήν προώθησιν των 
ζητημάτων των συμπολιτών του.

Ή έθνική του δράσις είναι άξιόλογος. Μετέσχεν ό
λων των πολέμων άπό τοϋ 1913 μέχρι τοϋ 1923 μέ τόν 
βαθμόν τοϋ άνθυπιάτρου προαχθείς μέχρι καί τοϋ 
ίατροΰ (λοχαγοϋ).

Λόγφ τής πανθομολογουμένης πείρας του μετέσχεν 
έπί κεφαλής τής αντιπροσωπείας τοϋ Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας είς τάς έργασίας τής Υγει
ονομικής Επιτροπής τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης κατά τόν Νοέμβριον τοϋ έτους 1956 έν Στρασ- 
βούργφ τής Γαλλίας.

Άπό τό έτος [1956 μέχρι τό 1959 διετέλεσεν αντι
πρόεδρος τοϋ Άνωτάτου Υγειονομικού Συμβου
λίου.

Ή πολυσχιδής του δράσις, ή άφοσίωσις είς τά καθή- 
κοντά του, ή εύσυνειδησία δΓ ής έπετέλεσε τό έργον του 
είς τάς διαφόρους θέσεις είς τάς όποιας έτοποθετήθη 
ύπό τής πολιτείας, ήσαν ό λόγος διά τόν όποιον έτι- 
μήθη μέ πλείστας Τιμητικός Διακρίσεις:

1) Μετάλλιον Στρατιωτικής άξίας. 2) Χρυσοϋς Σταυ
ρός τοϋ τάγματος Γεωργίου τοϋ Α\ 3) Χρυσοϋς Σταυ
ρός των Ταξιαρχών τοϋ Τάγματος τοϋ Φοίνικος. 4) Με- 
τάλλιον διασυμμαχικόν τοϋ Α’ παγκοσμίου πολέμου.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ

Έκ τοϋ χωρίου ’Ανθηρόν τέως Μπουκοβίτσα τοΰ τέως 
Δήμου Άργιθέας τοϋ Νομοϋ Καρδίτσης.

Τάς γυμνασιακός του σπουδάς τάς έκαμε εις τό Γυ- 
μνάσιον Τρικάλων καί είτα ένεγράφη εις τήν Νομικήν 
Σχολήν τοΰ ’Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών τυχών τοϋ πτυχίου τής Νομικής.

Άκολουθήσας τό δημοσιοϋπαλληλικόν κλάδον προ- 
σελήφθη εις τό Ύπουργεΐον Γεωργίας καί άργότερον 
ήκολούθησε τόν οικονομικόν κλάδον, προσληφθείς ώς 
ύπάλληλος είς τό Γενικόν Λογιστή ριον. Αί πολλαπλαϊ 
ίκανότητές του καί ή άφοσίωσις είς τό καθήκον του, 
ήσαν οί λόγοι τής ταχείας έξελίξεώς του καί άλμα- 
τωδώς κατέλαβε τήν άνωτάτην ίεραρχίαν, άναλώσας 
τήν ζωήν του είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, προσενεγ-

ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΥΣ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ

’Εκ Τρικάλων. Έπεδόθη είς τό ερ- 
γον τοϋ άντιπροσώπου ξένων καί 
έλληνικών βιομηχανικών οίκων. 
Τό 1945 ίδρυσε τήν Βιομηχανίαν 
Χρωμάτων «Χρωτέξ». Ήγήθη τοϋ 
Βιομηχ. τμήματος τοϋ ’Εμπορικού 
καί Βιομηχαν. ’Επιμελητηρίου ’Α
θηνών. ’Αντιπρόεδρος τής Πανελ. 
Ένώσεως Βιομηχ. Χρωμάτων καί 
Βερνικίων, Σύμβουλος τοΰ Συνδ. 
Βιομηχάνων 'Ελλάδος, Σύμβουλος 
τής Σχολής Τουριστικών ’Επαγγελ
μάτων, Μέτοχος καί Σύμβουλος τής 
’Ασφαλιστικής Εταιρίας «Ή Μέ
ριμνα» καί πρόεδρος τής έν Ά- 
θήναις λέσχης τών Θεσσαλών.

ΙΑΣΩΝ ΔΑΛΛΑΣ

Υιός τοϋ έξ 'Αγιας νομομαθούς 
Μιλτιάδου Δάλλα. Μετά τό πέ
ρας τών γυμνασιακών του σπουδών 
έγγραφείς είς τήν Νομικήν Σχο
λήν τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου 
καί σπουδάσας τήν νομικήν έπι- 
στήμην, ήξιώθη πτυχίου τής νο
μικής μέ έπίζηλον βαθμόν. Έξα- 
σκεϊ ήδη τό έπάγγελμα τοϋ Δικη
γόρου έν Άθήναις καί παρ’ Ά- 
ρείφ Πάγιρ. Σύμβουλος διαφόρων 
Εταιρειών καί μέλος τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου τής Εταιρείας, διά δέ 
τήν εύθύτητα καί τήν εύγένειαν τοϋ 
χαρακτήρος του συγκεντρώνει τάς 
συμπάθειας καί τήν έκτίμησιν όλων.

Έκ Καστανέας Καλαμπάκας, Έμ
πορος άποικιακών καί έγχωρίων 
προϊόντων. Διετέλεσε Γεν. Γραμ- 
ματεύς, Σύμβουλος καί Πρόεδρος 
διαφόρων Νομικών Προσώπων, 
Έμπορικοϋ Συλλόγου Πειραιώς, 
Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Εμπο
ρευμάτων Πειραιώς, Σχολών Μη
χανικών καί Ραδιοτηλεγραφητών 
Πειραϊκοϋ Συνδέσμου, ιδρυτής Ά- 
σφαλιστ. Ίδρύμ. Εμπόρων «Μέρι
μνα», σύμβουλος Σταθ. Α' Βοηθ. 
καί Κέν. Αίμοδ. Πειραιώς, Δημοτι
κός Σύμβ. Δήμου Πειραιώς. Κατά 
τήν Κατοχήν συνέδραμε μετ’ άλ
λων τούς πάσχοντας Θεσσαλούς.

ΚΙΜΩΝ ΚΟΝΤΟΔΙΝ ΑΣ

Έγεννήθη είς Λιβάδιον Όλύμ- 
που. ’Εσπούδασε νομικά είς τό 
Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, ασκών 
κατόπιν εύδοκίμως τήν δικηγορίαν 
έπί σειράν έτών παρ’ Άρείφ Πά- 
γφ. Διετέλεσε βουλευτής τοϋ Νο
μοϋ Κοζάνης, Σύμβουλος καί ’Αν
τιπρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Ελ
λήνων Βιομηχάνων, Σύμβουλος 
τοϋ Έθνικοϋ ’Ορφανοτροφείου 
Σερβίων, Σύμβουλος τοϋ Ιδρύ
ματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, 
Πρόεδρος τοϋ Συνεταιρισμού Στε- 
γάσεως Μακεδόνων καί Θρα
κών, Σύμβουλος τών ανωνύμων έ- 
ταιρειών «ΕΣΠΑ» καί «ΒΕΒΑ».

κών, λόγφ τοϋ άνωτάτου άξιώματος είς δ είχεν άνέλθει 
διά τής άφοσιώσεώς του είς τά καθήκοντά του πολυ- 
τιμοτάτας ΰπηρεσίας εις τε τούς συμπατριώτας μας Θεσ
σαλούς, είς τήν Θεσσαλίαν καί έν γένει είς τήν κοι
νωνίαν. Ή δράσις τοϋ κ. Δημοσθένους Τσαντούλα δέν 
περιωρίσθη μόνον είς τόν Δημοσιοϋπαλληλικόν τομέα, 
άλλα έξεδηλώθη καί είς άλλους τομείς τής κοινωνικής 
ζωής. Οΰτω καθιέρωσεν έτήσιον χρηματικόν έπίδομα, 
ώστε έκ τούτου καί τή έποπτεία άρμοδίας έπιτροπής 
τής Κοινότητος Άνθηροΰ διά κληρώσεως νά δίδεται είς 
μίαν άπορον μελλόνυμφον ήλικίας άπό 18-30 έτών προίξ. 
Ενισχύει τάς σχολικός έφορείας τών χωρίων Άνθηροϋ 
καί Μεταμορφώσεως Σωτήρος διά πλουτισμόν έποπτι- 
κών μέσων καί όργάνων διδασκαλίας. Επίσης συνετέ- 
λεσε ώστε νά γίνουν καί άλλα σημαντικά κοινωφελή 
έργα είς τήν γενέτειράν του, διακρινόμενος πάντα διά 
τά φιλανθρωπικά αίσθήματά του. Ή άγάπη του αυτή 
είς τήν γενέτειράν του καί ή συμπαράστασις είς τάς 
άνάγκας τών συντοπιτών του, παρεχομένη προθύμως, 
άναδεικνύει τοϋτον πατριώτην διαπνεόμενον ύπό χρι
στιανικών ιδεών καί άνθρωπιστικής διαθέσεως, διά τού
το είναι εύλογος ή ειλικρινής έκτίμησις ύπό πάντων.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ

Έγεννήθη είς Βόλον' υίός τοΰ περίφημου Ιατρού Δ. Χατζηκώστα. 
Έσπούδασεν είς Γυμνάσιον καί Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, άποφοι- 
τήσας τό 1924, από δέ τοΟ 1925 άσκεϊ τό δικηγορικόν λειτούργημα 
έν Άθήναις, διακριθείς ώς αριστος ποινικολόγος. Άπ’ άρχής τής δι
κηγορίας του μετέσχε των μεγαλυτέρων ποινικών δικών ώς: Ταμάρας 
Χριστοφιλέα, Καραγιαννοπούλου, Σωτήρχαινα, Στρατηγών Παπούλα, 
Πλαστήρα, Ειδικής ’Ασφαλείας, Ταγμάτων ασφαλείας, ’Εγκληματι
ών πολέμου, ’Αεροπόρων κ.λ.π. Διοικ. Σύμβουλος τής ’Εταιρείας. 
Έγραψε πλείστας μελέτας έκδοθείσας αύτοτελώς καί αλλας δημοσιευ- 
θείσας είς περιοδικά έπί νομικών, ιστορικών καί ποικίλων θεμάτων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝ0Σ

’Από γονείς τόν έκ Τυρνάβου Άχιλλέα Α. Τζάρτζανο καί τήν έκ 
Κεφαλληνίας ’Αντωνία Ζ. Λορεντζάτου, γεννήθηκε στην ’Αθήνα, ό
που άσκεϊ, άπό τό 1937, τήν δικηγορία. Μετά τήν στρατιωτική του 
θητεία, ακούσε μαθήματα στήν Παρισινή Νομική Σχολή, άπό τό 1937 
έως τό 1939. Στέλεχος διαφόρων οργανισμών, έχει ιδιαιτέρως άσχο- 
ληθή μέ τουριστικά καί άθλητικά θέματα, δημοσιεύσας ποικίλα άρ
θρα καί μελέτες, στόν καθημερινό τύπο καί σέ έλληνικά καί ξένα 
περιοδικά, καθώς καί μεταφράσεις τών βιβλίων τοΰ Alexis Carrel 
«'Ο άνθρωπος, αύτός ό άγνωστος» (Γ' έκδοσις) καί «Σκέψεις γιά τόν 
Άνθρωπο καί τήν ζωή», καί άρθρα άπό τά γαλλικά καί τά άγγλικά.

διοικήσεις τών τοπικών Συλλόγων, Σωματείων, ’Οργα
νώσεων κλπ. καί ό λαός κατά τή μεγίστη αύτοΰ άναλογία. 
Τόν πανηγυρικό έξεφώνησε, μετά τό πέρας τής δοξολογίας 
ό κ. Γεώργ. Χατζηκώστας, άναφερθείς στούς άγώνες τών 
ήρωϊκών τέκνων τής περιοχής Καρδίτσης γιά τήν άπελευ- 
θέρωση τής Θεσσαλικής πατρίδος. ’Ακολούθως σχηματί- 
σθηκε πομπή καί προεξάρχοντος τοΰ Μητροπολίτου κα- 
τευθύνθη πρός τό 'Ηρώο, όπου ό Γεν. Γραμματεύς τής Ε
ταιρείας κ. Σωκρ. Βαμβάκος, καταθέτων τόν στέφανο, έξε
φώνησε εμπνευσμένο λόγο. ’Ακολούθησε νέα πομπή καί 
παρέλασις μαθητών καί μαθητριών τών σχολείων τής Μέ
σης καί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως μετά Σημαιών καί Λα
βάρων καί μ’ επικεφαλής τήν μουσική τοΰ Δήμου καί τμή
ματος προσκόπων κατευθύνθη πρός τήν κεντρική πλατεία, 
όπου καί διελύθη.

Τή 12.30' μεσημβρινή, ό δήμαρχος Καρδίτσης κ. Τσι- 
κρίκης, παρέθεσε πλουσιώτατο γεύμα πρός τιμήν τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής ’Αθηνών καί λοιπών επισήμων στό 
«Παυσίλυπο», κέντρο άριστοκρατικό τής Καρδί
τσης.

Κατά τό γεύμα τούτο ό Υφυπουργός κ. Ταλιαδοΰρος, 
ώς μέλος τής Κεντρικής ’Επιτροπής τής 'Ιστορικής καί 
Λαογραφικής 'Εταιρείας τών Θεσσαλών καί έξ ονόματος 
αυτής, άπηύθυνε θερμό χαρετισμό πρός τόν πληθυσμό 
τοΰ νομού Καρδίτσης επ’ ευκαιρία τών εορτών τής 80ετίας. 
Συνεχίζοντας ό κ. Ταλιαδοΰρος άναφέρθηκε στούς αιμα
τηρούς άγώνας τών θεσσαλικών πληθυσμών πρός άποτίνα- 
ξιν τοΰ Τουρκικού ζυγού, μνημονεύσας ιδιαίτερα τήν ήραύ 
κή δράση τών Ίσχόμαχου, Λαΐου καί Τερτίπη, καί άλλων 
τοπικών ήγετών, ’Εξάρχου, Κασσαβέτη, Καρτάλη, Γίδα 
καί άλλων άγωνιστών πού θυσιάστηκαν άγωνιζόμενοι 
γιά τό ξεσκλάβωμα τής θεσσαλικής πατρίδος, στις άλλ 
πάλληλες αιματηρές καί πείσμονες συγκρούσεις τών έπα- 
ναστάσεων τών ετών 1854 καί 1878, άνά τό Πήλιο, 'Αλ
μυρό, Πύργο, Ματαράγκα, Σέκλιζα τής Καρδίτσης κλπ. 
Καταλήγοντας ό κ. Ταλιαδούρος, άναφέρθηκε στό 'Ιστό 
ρικό τής Βερολινείου συνθήκης τοΰ ’Ιουνίου 1878 καί τήν 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 1881, πού είχαν σάν άποτέλεσμα 
τήν προσάρτηση καί τοΰ τμήματος τούτου στή μητέρα 'Ελ
λάδα. Τέλος ό κ. Ταλιαδοΰρος έξήρε τή προσπάθεια καί 
τό έργο τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 'Εταιρείας τών 
Θεσσαλών καί ευχαρίστησε τόν κ. Δήμαρχο καί τό Δημο
τικό Συμβούλιο, γιά τούς κόπους πού κατέβαλαν πρός επι
τυχία τών θεσσαλικών γιορτών.

Μετά τό λόγο τοΰ κ. 'Υφυπουργού ό δήμαρχος Καρδί
τσης κ. Τσικρίκης, υψώνοντας τό κύπελλο, ευχαρίστησε 
τόν κ. 'Υφυπουργό καί τούς έπισήμους, πού μέ τή παρουσία 
καί συμπαράστασή τους συντελέσανε στήν επιτυχία τών 
πανηγυρικών εκδηλώσεων τής 80ετηρίδος στήν πόλη τής 
Καρδίτσης. Στήν πρόποσή του ό κ. Δήμαρχος, ύμνησε τ’ 
άπάτητα θεσσαλικά βουνά τών ’Αγράφων καί τής οροσει
ράς Πίνδου καί έξήρε τά ήρωϊκά κατορθώματα τών ήρώων 
τοΰ κάμπου καί τοΰ βουνοΰ, πού έπολέμησαν γιά τήν άπε- 
λευθέρωση τής Θεσσαλίας, ύπογραμμίσας τήν ήρωϊκή—ώς 
είπε—δράση τών τοπικών άγωνιστών, τοΰ σεπτοΰ πρώτα 
πολιούχου τής Καρδίτσης ίερομάρτυρος 'Αγ. Σεραφείμ, 
τοΰ Λάιου, τοΰ Τερτίπη καί λοιπών πολεμιστών.

Τό άπόγευμα στή κεντρική πλατεία τής Καρδίτσης στή
θηκαν λαϊκοί θεσσαλικοί χοροί κάτω άπό τούς ήχους τής 
μουσικής καί λαϊκών όργάνων. Τούς χορούς έσυραν μέ 
τή σειρά ό άείμνηστος νομάρχης Παυλάκος, ό δήμαρχος 
κ. Τσικρίκης καί οί λοιπές τοπικές άρχές κι έσυνέχισαν 
κορασίδες καί κυρίες ντυμένες τήν άθάνατη,γραφική στολή 
τής Καραγκούνας.

Στό σημείο τοΰτο δίνουμε τό λόγο στή τοπική έφημερί
δα τής Καρδίτσης «Θ ε σ σ α λ ι κ ή Ή χ ώ», ή όποια, άνα- 
φερομένη στις Θεσσαλικές Γιορτές μέ τόν τίτλο «Ή ’Α-
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πελευθέρωσις τής Θεσσαλίας» στό φύλλο 
αυτής τής 3.5.62, γράφει:

«Τις ήμερες αύτές εορτάζεται ή 80ετηρίς άπό τής άπε- 
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας άπό τούς Τούρκους, πού 
συνεπληρώθη τό περασμένο φθινόπωρο.

Μπορεί νά μήν σημειώθηκαν ή νά μήν σημειωθούν έκ- 
δηλώσεις γενικωτέρου ένδιαφέροντος διά τό ύψίστης ση
μασίας διά τήν Ελλάδα αυτό γεγονός, ή ιδία όμως ή Θεσ
σαλία μόνη της θέλει νά πανηγυρίση τήν επέτειον αύτή 
τής άπελευθερώσεώς της καί τής ένώσεώς της μέ τήν Ελ
λάδα.

Ή δικαία χαρά καί ύπερηφάνειά της είναι τής δόξης ό 
στέφανος πού έστεψε τούς άγώνες, τήν ύπομονή καί τήν 
πίστι των τέκνων της έως εκείνο τό σημείο πού δύο άνα- 
πόφευκτες λύσεις μόνον υπήρχαν: ή τήν ένωσι μέ τήν Ελ
λάδα ή χάνονται όλα όσα μέχρι τώρα άποκτήθηκαν.

Οί άγώνες των Ελλήνων επί μίαν οκταετίαν άπελευθέ- 
ρωσαν μόνον μίαν μικράν ελληνικήν γωνίαν. ’Αλλά άπό 
τήν άντιζηλία των εύρωπαϊκών δυνάμεων κυρίως καί όχι 
άπό τήν άντίδρασιν των Τούρκων, διετηρήθηκε ή τουρκική 
κυριαρχία έπί έλληνικών επαρχιών καί νήσων, αί όποϊαι 
άπό τού 1821 εϊχον εύρεθή εις τήν πρώτην γραμμήν των 
θυσιών καί των άγώνων κατά των Τούρκων. Τά όρια τού 
νεοαπελευθερωθέντος τότε κράτους άπό τού Παγασιτικοϋ 
μέχρι τού Άμβρακικοϋ κόλπου, άφηναν έξω τών συνόρων 
του τήν Ήπειρον, τήν Θεσσαλίαν, τήν Μακεδονίαν, τήν 
Θράκην, τήν Επτάνησον, τήν Κρήτην καί τό μεγαλύτε- 
ρον τμήμα τού νησιωτικού συγκροτήματος τού Αιγαίου 
πελάγους. Ύπό τούς όρους αυτούς τό νέον κράτος δέν 
μπορούσε νά ζήση. Ή έπρεπε νά έπεκταθή ή έπρεπε νά 
χάση τήν ελπίδα ότι θά μπορούσε νά έξασφαλίση άνεξάρ- 
τητον Εθνικήν καί Πολιτικήν ΰπαρξιν.

Όλα έδειχναν ότι ή μυριόχρονη φεγγοβόλος άνατολή 
τής Ελλάδος, έκινδύνευε νά δύση έξ αιτίας τών συμφερόν
των ολίγων κρατών πού τήν έξεμεταλλεύοντο σέ στιγμές 
άδυναμίας της. Κι ή Θεσσαλία θά έσερνε στόν άφανισμό 
της όλο τό άδύναμο τότε κράτος ή έπρεπε πάση θυσία νά 
ένωθή μέ τήν Ελλάδα ή θά χανόταν μαζί μ’ αυτήν όλη ή 
Ελλάς.

Ή πραγματική αύτή άνάγκη άπετέλεσε τό θεμέλιον διά 
τήν στήριξιν τής Μεγάλης Ιδέας. Ή ιδέα αύτή δέν ήταν 
άστήρικτο σωβινιστικό όνειρο, άλλά ένας σαφής πολι
τικός καί στρατιωτικός σκοπός. Ή θά έπιτυγχάνετο ή 
δέν θά είχε λόγον υπάρξεως τό νέον κράτος. Εις τήν Επι
τροπήν είς τήν όποιαν προήδρευεν ό Βίσμαρκ έγένοντο 
δεκτοί τόν ’Ιούλιον τού 1878 ώς άντιπρόσωποι τής Ελλά
δος ό Θεόδ. Δεληγιάννης καί ό πρεσβευτής εις τό Βερολίνο 
Ά. Ραγκαβής. Καί οί δύο ώμίλησαν διά τάς άξιώσεις τής 
Ελλάδος, όπως ήταν ή άνάγκη προσαρτήσεως τής Κρήτης, 
τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας.

Άλλ’ οί Ευρωπαίοι μέ κυνισμόν τούς άπήντησαν: «Έπί 
τέλους δέν έπολεμήσατε διά νά έχετε άξιώσεις εδαφικών 
παραχωρήσεων». ’Έτσι τό Ελληνικό ζήτημα έξέπνεε καί 
άπέθνησκεν ώς θνησιγενές βλάστημα πριν έλθη είς πρα
γματικότητα. Καί οί ελπίδες έκ τού συνεδρίου έχάνοντο 
μετά τήν άπαγγελθεϊσαν εις τήν βουλήν τών Λόρδων πρός 
τήν Ελλάδα παραίνεσιν!

«Μάθε νά περιμένης». ’Έτσι μετεχειρίζοντο τούς 'Έλ
ληνας λαοί, πού ό,τι είχαν άπό αυτούς τό παρέλαβαν καί 
άσφαλισμένοι αυτοί στις εύημερούσες ελεύθερες χώρες 
των, δέν ήθελαν νά νοιώσουν τόν κίνδυνον καί τόν πόνον 
τών Ελλήνων.

Ή Ελλάς άφέθηκε είς τήν μοίραν της, πού πάντα ήταν 
σκληρή, άλλά καί πού πάντοτε τήν τελευταία στιγμή ή 
μοίρα αύτή πού ή θεία πρόνοια τήν κατηύθυνε, έπαιρνε 
τροπή πρός μία λύτρωση.

Έτσι καί τώρα, κάτι μικρά περιστατικά έδωσαν ζωή στό 
έλληνικό ζήτημα πού πήγαινε νά έκπνεύση. ’Αφού προη-

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Έγεννήθη εις Καρδίτσαν τής Θεσσαλίας. Έσπούδασε Νομικά είς 
τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Παρισίων. Παραλλήλως πρός τήν δι
κηγορίαν ήσκησεν έπί μακράν καί εϋδοκίμως καί τό έργον τοϋ φρον- 
τιστοϋ-καθηγητοϋ Νομικών μαθημάτων.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς διαφόρων υπουργείων καί Νομικός 
Σύμβουλος μεγάλων Εταιρειών καί Νομικών προσώπων. ’Ανέπτυξε 
παντοίαν καί άξιόλογον δράσιν είς ποικίλους τομείς τής διοι
κητικής, κοινωνικής καί πνευματικής ζωής. Μετέσχε τών Βαλ
κανικών Πολέμων 1912-13, τραυματιστείς κατά τάς έπιχειρήσεις 
καταλήψεως τής νήσου Χίου. Άπεβίωσε τόν ’Ιούλιον του 1963.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΙΔΑΣ

Υιός τοϋ Άντιστρατήγου Δ. Γίδα, καταγομένου έκ Νεοχωρίου τοϋ 
Πηλίου καί διατελέσαντος βουλευτοϋ' έγεννήθη είς ’Αθήνας τό 1902.

’Εσπούδασε Νομικά είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί συνε- 
πλήρωσε τάς σπουδάς του είς Παρισίους, διορισθείς δικηγόρος έν 
Άθήναις.

Τό 1944 μετά τήν κατοχήν διωρίσθη Νομάρχης Εύβοιας έν συνε
χείς δέ κατέλαβε διαφόρους θέσεις έν αίς καί τοϋ Συμβούλου παρά 
τφ Ύπουργείφ ’Εμπορίου, έκεϊθεν δέ άνέλαβε καί τήν Γεν. Δ/σιν 
τοϋ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου Πειραιώς, ήν εξακολουθεί κατέχων. 
Διακρίνεται διά τήν άρτίαν Επιστημονικήν κατάρτισιν καί τό ήθος του.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ Κ. ΠΑΝΤΟΥ

Κόρη τοϋ έκ Κεφαλληνίας Γρηγορίου Λυκι- 
αρδοπούλου, γεννηθείσα έν Ροστώβ τής Ρω
σίας. Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη είς τό Ρο
στώβ, ενώ παραλλήλως έμορφώθη από τόν δια
νοούμενο πατέρα της. Ή έπανάστασις τοϋ 1905 
είς τήν Ρωσίαν ήνάγκασε τόν Γρηγόριον Λυ- 
κιαρδόπουλον νά έκποιήση τήν περιουσίαν του 
καί νά έπενδύση τά κεφάλαιά του μέ άγροκτή- 
ματα είς τήν περιφέρειαν Φαρσάλων, ό ίδιος δέ 
μετά τής οικογένειας του έγκατεστάθη είς Βό
λον. Ή Κ. Πάντου είναι άπόφοιτος τοϋ ’Αρσά
κειου, ήκουσε δέ μαθήματα άπό τούς καθηγη- 
τάς Άριστ. Κουρτίδην, Θεοφάνην Κακριδήν 
καί Γεώργιον Γαρδίκαν. Ένυμφεύθη τό 1919 
τόν άείμνηστον έκ Ζαγοράς δημοσιογράφον 
Κώσταν Θ. Πάντον καί άπό τοϋ 1922 δημοσιο-

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Έγεννήθη είς Βόλον τό 1912, άφο- 
σιωθείς άπό νεωτάτης ήλικίας είς 
τήν Δημοσιογραφίαν. Είργάσθη έ- 
πϊ πολλά έτη είς τόν «Ταχυδρό
μον» τοϋ Βόλου καί κατά τήν Κα
τοχήν μετέσχεν έκ τών πρώτων τής 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως. Μεταπο- 
λεμικώς έξέδωσε τό «Θάρρος» τοϋ 
Βόλου καί άπό τοϋ 1955, έγκατα- 
σταθείς μονίμως είς ’Αθήνας, έργά- 
ζεται εις άθηναϊκάς έφημερίδας, 
χρηματίσας έπί σειράν έτών Πρόε
δρος καί Γενικός Γραμματεΰς τής 
Ένώσεως Συντακτών Θεσσαλίας, 
Στερεός Ελλάδος καί Εύβοιας. 
Μέλος τής Ένώσεως Συντακτών 
'Ημερησίων ’Εφημερίδων ’Αθηνών.

Έξ Άργαλαστής Βόλου. Έσπού- 
δασεν ιατρικήν, άλλ’ άπό τό 1915 
έπεδόθη είς τήν δημοσιογραφίαν, 
χρηματίσας συντάκτης, συνεργά
της, άρχισυντάκτης καί διευθυν
τής είς τάς μεγαλυτέρας ’Αθηναϊ
κός έφημερίδας («Σκρίπ», «Καθη
μερινήν», «Πολιτείαν», «Χρονικά», 
«Πρωίαν», «Εστίαν» κ.ά.). Διετέ- 
λεσε καθηγητής τής Παντείου 
Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών 
καί τής Δημοσιογραφικής Σχο
λής. Καταγινόμενος δέ μέ τήν 
φιλολογίαν καί φιλοσοφίαν μετέ
φρασε πολλά έργα: Μπερξόν «Ή 
Δημιουργός Έξέλιξις», Ρουσσώ, 
«Φιλοσοφικά έργα», Μπραντές κ.ά.

ΝΑΚΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη είς Τρίκαλα. Έσπούδα- 
σεν έμπορικά, άλλ’ έπεδόθη ένω- 
ρίτατα είς δημοσιογραφίαν. Συν- 
ειργάσθη μέ τάς έφημερίδας «Θάρ
ρος» καί «’Αναγέννησις» Τρικά
λων, «Θεσσαλική Φωνή» Καρδί- 
τσης, «Φωνή Σιδηροκάστρου» καί 
«Πρωία» ’Αθηνών. Διηύθυνε τό 
πολιτικόν Γραφεΐον τοϋ ’Αλεξάν
δρου Βαμβέτσου είς Τρίκαλα καί 
έξέδιδε έπί σειράν έτών τήν «Δη
μοκρατικήν Ελπίδα», διά τής ό
ποιας ήγωνίζετο δραστηρίως, με
τά άνιδιοτελείας καί έλευθεροστο- 
μίας διά τήν προώθησιν καί έπί- 
λυσιν τών ποικίλων θεσσαλικών 
προβλημάτων. Άπέθανε τό 1964.

γραφεί εύδοκίμως είς έφημερίδας καί περιο
δικά. Ύπό τό ψευδώνυμον «Άγνωστος» συν- 
ειργάσθη είς τάς έφημερίδας τοϋ Βόλου «Τα
χυδρόμος» καί «Θεσσαλία». Είς τήν δευτέραν 
γράφει άνελλιπώς μέχρι σήμερον. Τό 1929 έξέ- 
δωκε μετά τοϋ συζύγου της έν Βόλφ τήν ήμερη- 
σίαν πολιτικήν έφημερίδα «Θεσσαλικός Τύ
πος». Ή Κ. Πάντου ήσχολήθη έπίσης καί μέ 
τήν λογοτεχνίαν καί είδικώτερον μέ λογοτε
χνικός μεταφράσεις άριστουργημάτων τής ξέ
νης φιλολογίας, πού έδημοσιεύθησαν είς έφη
μερίδας τοϋ Βόλου καί τών ’Αθηνών, όπως έρ
γων τών: Λ. Τολστόη, Γ. Όνέ, Ίβάν Τουργκέ- 
νιεφ, Μ. Γκόρκυ, Άλ. Ποϋσκιν κ.ά. Είς ιδιαί
τερα βιβλία έξεδόθησαν δύο μεταφράσεις της: 
«Ό τελευταίος έρως» (α έκδ. Βασιλείου, β' 
έκδ. «Όμηρος»), «Πατέρας καί Παιδιά» τοϋ 
Ίβάν Τουργκένιεφ (έκδοτικοΰ Οίκου «'Ορίζον
τες»). Συνέγραψε έπίσης καί τό βιβλίον: «Ή 
καλή συμπεριφορά στήν σύγχρονη έποχή μας».
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Π1ΠΙΤΣΑ ΖΗΤΡΙΔΟΥ

Ή Κυρία Πιπίτσα Ζητρίδου, πολιτογραφη- 
μένη ήδη είς τά θεσσαλικά γράμματα καί τήν 
θεσσαλικήν εύποιίαν, έγεννήθη εις τήν Αίγι
ναν, τό γένος ’Αντωνίου Πελεκάνου. Σημειω- 
τέον δτι είς τό άρχαιολογικόν μουσείον τής Αί- 
γίνης, ίδρυμένον καί διευθυνόμενον άπό τόν 
πατέρα, θανόντα διεδέχθη ή κόρη, είσηγήσει 
τοΟ άειμνήστου καθηγητοΟ Γεωργίου Οι
κονόμου. ΆριστοΟχος τοϋ ’Αρσάκειου ’Αθηνών, 
παρακολουθεί κατόπιν μαθήματα ιστορικά καί 
φιλολογικά είς τό Πανεπιστήμιον. Καί συγ- 
κληρώνουσα αμέσως τόν βίον μέ τόν διακεκρι- 
μένον Λαρισαΐον στρατηγόν Χαρίδημον Ζη- 
τρίδην, στρέφει τά πνευματικά της διαφέροντα 
κατ’ έξοχήν πρός τήν ιστορικήν, αρχαιολογι
κήν καί λαογραφικήν έρευναν τής Θεσσαλίας,

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΡΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

Έκ Ζαγοράς, Δημοσιογράφος. Έ- 
σπούδασε Νομικά είς τό Πανεπι- 
στήμιον ’Αθηνών καί έπεδόθη λίαν 
εύδοκίμως είς τήν δημοσιογραφί
αν. Εργάζεται είς τό «Βήμα» καί 
τά «Νέα» ’Αθηνών καί συνεργάζε
ται μετά πολλών άλλων έφημερί- 
δων καί περιοδικών. Πρώτος καθι
έρωσε τακτικήν έκδρομικήν-του- 
ριστικήν στήλην. "Εγραψε σειράν 
βιβλίων: «Ελληνικά Βουνά», «'Ι
στορίες τοΟ Βουνοϋ», «Τό Καρά
βι τής Γυάλας», «Σκληρή θάλασ
σα» κ.α. καί τάς ποιητικός σύλ
λογός: «Στό ρυθμό τοϋ Κουπιοϋ», 
«Χιμαιρικοί Άργοναϋτες», «"Ενα 
αστέρι πού έσβησε τήν Αυγή».

ΑΘΑΝ. ΖΕΡΙΓΓΑΣ

Υιός τοϋ άειμνήστου δημοσιογρά
φου Κώστα Γ. Ζέριγγα. Έγεννή- 
θη τώ 1929 είς Έλληνόπυργον- 
Καρδίτσης. Παρηκολούθησε πο
λιτικός έπιστήμας. Νεαρώτατος 
είσήλθεν είς τήν δημοσιογραφίαν, 
μαθητεύσας πλησίον τοϋ πατρός 
του καί τοϋ άειμνήστου Δημ. Λαμ- 
πίκη. ’Από τοϋ έτους 1956 διευθύ
νει τήν έφημερίδα «Θεσσαλικόν 
Μέλλον», άγωνιζόμενος είς τήν 
πρώτην γραμμήν διά τήν έπίλυ- 
σιν τών πολλαπλών προβλημάτων 
πού απασχολούν τήν ιδιαιτέραν 
μας πατρίδα.

’Ησχολήθη επίσης μέ τήν συν- 
ένωσιν τών συμπατριωτών μας.

πρός τήν όποιαν πολύτιμοι είναι αί ύπηρεσίαι 
τής άκαμάτου Αίγινήτιδος. Είδικώτερον δέ ή 
προσφορά τής Κυρίας Ζητρίδου πρός τήν ήμε- 
τέραν 'Εταιρείαν, εύθύς άπό τής ίδρύσεώς της, 
δέν ύπήρξε μικρά. Διό καί ή 'Εταιρεία άπένει- 
μεν είς αύτήν τιμητικόν μετάλλιον, εύγνώμων 
όχι μόνον διά τό πνευματικόν, άλλά καί διά τό 
κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν έργον της υπέρ 
τής Θεσσαλίας καί δή καί είς άπαισίους καιρούς. 
’Αλλά καί γενικωτέρα καί πολυσχιδής ύπήρξεν 
ή έν εύποιία δράσις τής Κας Ζητρίδου, άναγνω- 
ρισθεΐσα καί έπιβραβευθεΐσα ύπό τοϋ Βασιλέως, 
τής ’Ακαδημίας, τής Στρατιωτικής 'Υπηρεσί
ας. Είς τήν πολυτάλαντον προσωπικότητα τής 
Κας Πιπίτσας Ζητρίδου, λαμπρός συζύγου καί 
μητρός καί προστάτιδος τών «δεομένων», έν 
ταύτώ καί άπολογητοΰ τών θεσσαλικών τυχών, 
έχομεν τήν σύζευξιν τής Έστιάδος καί τής Σο
φής,—έχομεν δ,τι έθεώρει «αΐρεσιν βίου γυναι- 
κός» ή άρχαία έκείνη Πυθαγορική φιλόσοφος.

Έγεννήθη έν Τρικάλοις τφ 1909. 
Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς του 
ήκολούθησε καί Πανεπιστημιακός. 
ΕΙτα έπεδόθη είς τήν δημοσιογρα
φίαν, διευθύνας έπί σειράν έτών 
τάς έφημερίδας «’Αναγέννησις» 
Τρικάλων καί «Νέος ’Αγών» Καρ- 
δίτσης. Κατά τήν Γερμανικήν κα
τοχήν διωκόμενος, λόγω τής έθνι- 
κής του δράσεως, έγκατεστάθη είς 
’Αθήνας, έργασθείς είς έφημερίδας 
τής Πρωτευούσης.

Είναι Γραμματεύς τής Ένώσε- 
ως Συντακτών 'Ημερησίων ’Εφη
μερίδων ’Αθηνών, έργαζόμενος 
καί είς τό γραφεΐον Τύπου τοϋ 
κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
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ΚΩΝΣΤ. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ

Έγεννήθη εις Φαρκαδόνα Τρικάλων, ’Ια
τρός δερματολόγος - Αιμορροΐδων - Κιρ
σών. Έσπούδασε εις τά Πανεπιστήμια 
’Αθηνών καί Παρισίων. Διετέλεσε έξωτε- 
ρικός καί έσωτερικός βοηθός τοϋ Νοσο
κομείου Συγγροϋ καί Βοηθός τοΰ Καθη- 
γητοϋ Γ. Φωτεινού. Πρώτος έν Έλλάδι 
συνέγραψε βιβλίον περί Αιμορροΐδων καί 
Κιρσών. Έγραψεν ίκανάς άξιολόγους 
έπιστημονικάς άνακοινώσεις. Διετέλεσε 
Γεν. Γραμματέας καί Πρόεδρος τής 
Ελληνικής Δερματολογικής Ένώσεως.

ΧΡ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ Σούρπης τής έπαρχίας ΆλμυροΟ, άδελ- 
ιρός τοϋ Διοικητοϋ τής Έθνικ. Τραπέζης 
Ί. Δροσοπούλου. Διευθυντής τής ’Εθνικής 
Τραπέζηςτής 'Ελλάδος καί Διευθύνων Σύμ
βουλος τών Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων. 
’Εξυπηρέτησε τά συμφέροντα τής Θεσσα
λίας καί ένδιεφέρθη τά μέγιστα διά τό έρ- 
γον τής 'Ιστορικής καί Ααογραφικής 'Ε
ταιρείας τών Θεσσαλών καί ιδίως κατά 
τήν τέλεσιν τών Θεσσαλικών Εορτών τής 
50ετηρίδος, δι’ δ καί άνεκηρύχθη υπό τής 
Γεν. Συνελεύσεως έπίτιμον μέλος αύτής.

ΔΗΜΗΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Λαυρίψ τώ 1898. Έσπούδασε Νομι
κά εις τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Μονάχου. 
"Ιδρυσεν έν Άλμυρώ, τή συνεργασία τοπικών παρα
γόντων, τήν ’Ανώνυμον Εταιρείαν υπό τήν έπω- 
νυμίαν «Τράπεζα Γεωργικής Πίστεως». Διετέλεσε 
Νομάρχης Άργολίδος καί Κορινθίας. Έπολιτεύ- 
θη έπανειλημμένως έν Άλμυρώ. Προσληφθείς 
εις τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
εις έπιτελικήν υπηρεσίαν τοϋ Κεντρικού Κατα
στήματος, άπεχώρησεν αυτής μέ τόν βαθμόν 
τοϋ Ύποδιευθυντοϋ τφ 1948. Έκτοτε άσχολεΐ- 
ται έπιτυχώς εις τό έμπόριον ώς ’Αντιπρό
σωπος Οίκων Εξωτερικού, έπιδεικνύων παραλ- 
λήλως καί άλλην κοινωνικήν δραστηριότητα. 
Διατελεΐ Διοικητικός Σύμβουλος τής Εταιρείας 
έπί σειράν έτών προσφέρων πολυτίμους υπηρεσίας.

ΕΥΑΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Έκ Μεγαλοβρύσου-’Αγυιάς Λαρίσης. Πτυχιοΰχος 
Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επι
στημών. Δημοσιογράφος-Διευθυντής τοϋ Υπουρ
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Είργάσθη ώς 
συντάκτης εις ’Αθηναϊκός ’Εφημερίδας. Έχρημά- 
τισεν Τραπεζικός ύπάλληλος. Εις Ύπουργεΐον 
Τύπου (1937 κ.έξ.) Διευθυντής Μελετών καί 
Μορφωτικών Σχέσεων Υπουργείου Προεδρί
ας Κυβερνήσεως (1957-1960) καί Οικονομικών 
Υπηρεσιών (1960 κ.έξ.) Διετέλεσεν έπί σει
ράν έτών Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου 'Υπαλλήλων 
Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. Μετέχει 
έπίσης τής Διοικήσεως πολλών Φιλανθρωπι
κών Ιδρυμάτων άναπτύξας άξιόλογον δράσιν.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Έκ Γαρδικίου Τρικάλων. ’Ιατρός Δερμα
τολόγος - Άφροδισιολόγος. Διπλωματού
χος Πανεπιστημίου ’Αθηνών τώ 1932. Εί- 
δίκευσις εις Ν)μεΐον Άνδρ. Συγγροϋ. Έ- 
ξασκεΐ εΰδοκίμως τήν ειδικότητά του έπί 
30ετίαν. Άριστοΰχος Διδάκτωρ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών. ’Αργυρούς Σταυρός με
τά ξιφών διά τό’Αλβανικόν μέτωπον 1940- 
1941. Δέκα πέντε Επιστημονικοί ανακοι
νώσεις έκ τών όποιων 4 πρωτότυποι έν 
Έλλάδι, γενόμεναι εις τήν Δερματολογν 
κήν καί Άφροδισιολογικήν Εταιρείαν.

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

Έκ Ζαγοράς τοϋ Πηλίου, υίός τοϋ αειμνή
στου πολιτευτοϋ καί έκ τών ιδρυτών τής 
'Ιστορικής καί Ααογραφικής 'Εταιρείας 
τών Θεσσαλών ’Αλεξάνδρου Κασσαβέτη. 
Έχρημάτισεν έπί σειράν έτών Διευ
θυντής τής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας 
«Τεργέστη», κατέχων σήμερον έπίζη- 
λον θέσιν έν τή αθηναϊκή κοινωνία. Έπί 
μακράν διατελεΐ Διοικητικός Σύμβουλος 
τής Εταιρείας, προσενεγκών πλείστας 
καί άξιολόγους ύπηρεσίας διά τήν προ- 
ώθησιν τών σκοπών τής Εταιρείας.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Φιλόλογος έκ Τρικάλων, Γενικός Δ/ντής'Εθνικής 
Βιβλιοθήκης. Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας καί 
τής Ηγεσίας εις Σχολάς Εύελπίδων, Τεχνικού Σώ
ματος ’Αξιωματικών, Γενικής Μοριρώσεως ’Αξιω
ματικών Γενικού ’Επιτελείου ΣτρατοΟ, Εθνικής 
Άμύνης, Πολέμου, Αεροπορίας, Μέλος Διοικ. 
Συμβ. Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ’Επιστημονι
κής Εταιρείας, Βυζαντινών Σπουδών, Ιστορι
κής καί Εθνολογικής Εταιρείας, ’Ηπειρωτικής 
Εταιρείας, 'Ιστορικής καί Λαογραιρικής Εται
ρείας τών Θεσσαλών κ.ά. Συνέγραψε: «Ελλη
νικά», «Ή ένότης τών 'Ελλήνων», «'Η λογία πα- 
ράδοσις ώς παράγων τοϋ Είκοσιένα», «'Η Νεο
ελληνική 'Ιστοριογραφία», «Στρατιωτική 'Ηγε
σία», «Εισαγωγικά μαθήματα εις τήν 'Ιστορίαν 
τοϋ νεωτέρου καί συγχρόνου 'Ελληνισμού» κ.ά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δικηγόρος. Έκ Ραψάνης. Έσπούδασε Νομικά 
εις τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, οπού έγ- 
κατεστάθη τό 1930 καί έργάζεται εύδοκίμως. 
Προσφέρει τάς υπηρεσίας του εις διάφορα έπι- 
στημονικά, φιλανθρωπικά, κοινωνικά καί άθλη- 
τικά Σωματεία, όλως άνιδιοτελώς. Συνέγραψε δύο 
πραγματείας Δικαίου: «Ή Δικαστική Ψυχολογία» 
καί «Μορφές Δικαίου καί Ηθικής». Διετέλεσε 
τακτικός συντάκτης τοϋ λογοτεχνικού περιοδικού 
Θεσσαλονίκης «Ή Πνοή», Γενικός Γραμματεύς τής 
«Λογοτεχνικής Πρωτοπορίας» καί Γενικός Γραμ- 
ματεύς τής Λέσχης τών Θεσσαλών Θεσσαλονίκης.

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤ. ΒΑΕΝΑΣ

Έκ Κεραμιδιού τοϋ Βόλου. Λαογρά- 
φος καί συγγραφεύς βιβλίων: «Περίπα
τοι στή Θεσσαλία», «Ή Γυναίκα στό 
Θεσσαλικό Χωριό», καί άλλων διατρι
βών δημοσιευθεισών εις τήν έν Βόλω 
έκδιδομένην ήμερησίαν Εφημερίδα «Ή 
Θεσσαλία», τό έν Άθήναις τουριστικόν 
Περιοδικόν «Ξενία», τήν Είκονογραφη- 
μένην Πανθεσσαλικήν μηνιαίαν έπιθεώ- 
ρησιν «Πέλωρος». Μέλος έπίλεκτον 
καί συνεργάτης τής 'Ιστορικής καί Λα- 
ογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.

ΛΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Έγεννήθη εις Γόννους Λαρίσης τό 
1901. ’Από τεσσαρακονταετίας διαμένει 
εις ’Αθήνας. "Ελκων τήν καταγωγήν έκ 
Λιβαδιού τοϋ Όλυμπου καί έχων άμε
σον άντίληψιν τοϋ δημοτικοϋ τραγου
διού τής περιοχής, άσχολεϊται εύδοκί- 
μως άπό πολλών έτών μέ τήν συλλογήν 
καί έπεξεργασίαν τών προϊόντων τής 
λαϊκής Μούσης τών παρολυμπίων πε
ριοχών. Είναι κάτοχος τής βυζαντινής 
καί ευρωπαϊκής μουσικής. Καλλιτεχνικός 
συνεργάτης Έθν. 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

ΑΛΕΞ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Έκ Περτουλίου Τρικάλων, Δικηγόρος. 
Διετέλεσε Νομάρχης Ρεθύμνης καί Κα
στοριάς. Μέλος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου 
τής Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας 
καί μέλος τοϋ Συνδέσμου Ελλήνων Λο
γοτεχνών. Συνειργάσθη εις έφημερίδας 
καί Περιοδικά τής έπαρχίας καί τοϋ κέν
τρου. Έξέδωκε: «'Ιστορικά, λαογραφικά, 
τοπωνυμικά Άσπροποτάμου» κ.ά. Έτι- 
μήθη διά χρυσών μεταλλίων τοϋ ’Ινστι
τούτου Πλουτ. Πηγών Ελλάδος, Πανα
γίου Τάφου καί ’Αποδήμου Ελληνισμού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ

Έγεννήθη εις Μεσενικόλα Καρδίτσης. 
'Υπηρετεί ώς τμηματάρχης τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος. Έσπούδα- 
σεν έμπορικά καί οικονομικά εις Α.Σ.Ο. 
καί Ε.Ε. ’Αθηνών καί έλαβε γενικωτέ- 
ραν μόρφωσιν εις Πανεπιστήμια ’Αθηνών 
καί Λονδίνου. Άσχολεϊται μέ τά γράμ
ματα καί τάς τέχνας καί έδημοσίευσε 
πολλά άρθρα καί μελετάς εις έφημερίδας 
καί περιοδικά. Διετέλεσε σύμβουλος τοϋ 
’Εκδρομικού Σωματείου «Φίλος τοϋ Υπαί
θρου» έπιδείξας μεγάλη δραστηριότητα.
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ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Έκ Πλατάνου-'Αλμυρού. Έπϊ σειράν ετών υπάλληλος τού Υπουρ
γείου Γεωργίας καί Διευθυντής τής Υπηρεσίας Πολεμοπαθών Μα
γνησίας. ’Από δωδεκαετίας τυγχάνει Διευθυντής καί Καθηγητής τών 
’Επαγγελματικών καί Τεχνικών Σχολών Βόλου άρμοδιότητος Υ
πουργείου Παιδείας. Έσπούδασε Πολιτικός, Οικονομικός καί ’Εμ
πορικός Έπιστήμας. Συγγραφεύς, Λογοτέχνης μέλος τού Συνδέ
σμου Ελλήνων Λογοτεχνών. Είναι άπό πολλών έτών άπό τά δρώντα 
μέλη τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.

ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Έκ Τρικάλων, Δημοσιογράφος. Έσπούδασεν ’Ιατρικήν μή λαβών 
πτυχίον. Έπεδόθη εις τήν λογοτεχνίαν καί δημοσιογραφίαν. Συν- 
ειργάσθη είς διαφόρους έφημερίδας καί περιοδικά. Διετέλεσε συν
τάκτης καί άρχισυντάκτης τής «’Αναγεννήσεως» Τρικάλων. Έδη- 
μοσίευσε άρθρα, χρονογραφήματα, κριτικός κ.ά. καί διωργάνωσε 
παντοίας καλλιτεχνικός έκδηλώσεις. ’Από τού 1956 έγκατεστάθη είς 
’Αθήνας καί έργάζεται ώς συντάκτης τής «’Απογευματινής» καί είς 
τήν Γεν. Διεύθυνσιν Τύπου Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

ψ\

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη τήν 30 ’Ιουλίου 1909 έν Βόλιρ. Μετά τό πέρας τών γυμνα
σιακών του σπουδών ένεγράφη τόν ’Οκτώβριον τού 1927 εις τήν Φι
λοσοφικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έξ ής άπε- 
φοίτησε ώς άριστοΰχος. Τόν ’Ιούνιον τού 1939 άνηγορεύθη διδάκτωρ 
τής αυτής Σχολής μέ τόν βαθμόν έπίσης «άριστα», ύποβαλών τήν έναί- 
σιμον διατριβήν «Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν Έπα 
νάστασιν τού 1821». Ή έπί διδακτορία διατριβή του όλοκληρωθεϊσα 
όλίγον βραδύτερον διά τοϋ προσαρτηθέντος αυτή β' μέρους έβρα
βεύθη τήν 24ην Μαρτίου 1940 ύπό τής ’Ακαδημίας Αθηνών. Τό 1943 
έξελέγη υφηγητής, τό 1951 έκτακτος καθηγητής καί τό 1955 τακτικός 
καθηγητής τής Ιστορίας τής Νεωτέρας Ελλάδος είς τό Πανεπιστή- 
μιον Θεσσαλονίκης. Άντεπροσώπευσε τήν έλληνικήν έπιστήμην 
είς διεθνή ιστορικά συνέδρια καί έταξίδευσε διά μελέτας είς Αύστρίαν 
Ιταλίαν, Γερμανίαν καί Ηνωμένας Πολιτείας. Είς πεντήκοντα πε
ρίπου ύπολογίζονται αί διάφοροι έπιστημονικαί έργασίαι του, δη- 
μοσιευθεΐσαι αύτοτελώς ή είς διάφορα έλληνικά καί ξένα έπιστημο- 
νικά περιοδικά. Κατά τά τέλη τοϋ 1949 έβραβεύθη ύπό τής έν Παρι- 
σίοις έδρευούσης «Association pour l’Encouragement des etudes 
Grecques» ή έργασία του: «Τά έλληνικά στρατεύματα τού 1821». 
Έκ τών τελευταίων έργων του είναι άνάγκη νά μνημονευθή ό πρώ
τος τόμος τής «Ιστορίας τού Νέου Ελληνισμού», έργον συνθετικόν, 
τό όποιον στηριζόμενον έπί πλουσιωτάτης έλληνικής καί ξενογλώσ- 
σου βιβλιογραφίας άνατρέχει είς τό παρελθόν, άναζητεϊ τάς ρίζας 
τού νεοελληνικού έθνους καί έξιστορεί τήν δραματικήν πορείαν του 
πρός τήν διαμόρφωσίν του. Τό βιβλίον τούτο έβραβεύθη έπίσης ύπό 
τής άνω έπιστημονικής έταιρείας, έκρίθη εύμενέστατα καί μεταφρά
ζεται είς τήνάγγλικήν ύπό τοϋ Rutgers University είς τήν μοναδικήν 
έν Ήνωμέναις Πολιτείαις σειράν κλασσικών ιστορικών έργων, άνα- 
φερομένων είς τόν μεσαιωνικόν καί νεώτερον έλληνίσμόν.

'Ο ’Απόστολος Βακαλόπουλός διακρϊνεται διά τήν άρτιωτάτην 
φιλολογικήν καί ιστορικήν του συγκρότησιν ή όποια διήκει δι’ 
όλου τού- πλουσίου συγγραφικού του έργου, τό όποιον άποτελεΐ 
ύπόδειγμα είς τήν νεοελληνικήν ιστοριογραφίαν. Ή πανεπιστημια
κή τον δράσις ώς διδασκάλου είναι ύποδειγματική, σειρά δέ όλη 
νεωτέρων έπιστημόνων έξεκολάφθη έκ τών φροντιστηρίων του, 
συνεχίζουσα τήν ιστορικήν έρευναν έπί τών έρευνηηκών καί έρ- 
μηνευτικών βάσεων, τάς όποιας έχάραξεν έκεϊνος. Κοσμείται ύπό 
έξαιρέτου ήθους, διακρινόμενος διά τήν σεμνότητα καί ταπεινο
φροσύνην του, έρχεται δέ πρόθυμος έπίκουρος διά τής έπιστημο
νικής του πείρας είς πάσαν εύγενή καί σοβαρόν προσπάθειαν 
τών νεωτέρων. Κατά τόν έορτασμόν τής όγδοηκονταετηρίδος είς 
Αθήνας, διοργανωθέντος ύπό τής Εταιρείας μας, ήτο ό όμιλη- 
τής είς τήν αίθουσαν τού φιλολογικού Συλλόγου ό «Παρνασσός».
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γήθησαν αλλεπάλληλοι έλληνικαι προσπάθειαι διά τήν 
συνεννόησιν περί διορθώσεως τών Ελληνικών όρίων μέ
χρι τά Σέρβια τής Μακεδονίας, αί όποΐαι δέν εΰρισκαν 
άνταπόκρισιν άπό τήν Πύλην, άφοϋ έματαιώθη ή έπέμβα- 
σις τής Επιτροπής των Μ. Δυνάμεων διά νά υπόδειξη τήν 
κατάλληλον γραμμήν, έξ αιτίας τοϋ "Αγγλου ύπουργοϋ 
Σωλτσβούρη, ένεκα των οποίων άποτυχιών κατέστη τό 
ζήτημα άνιαρόν καί άπογοητευτικόν, άκριβώς τήν τελευ- 
ταίαν ώραν τής όριστικής ταφής των ελπίδων διά τήν ένω- 
σιν τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, ένα τυχαϊον γεγονός, ή 
μάλλον ή δεξιά τοϋ Κυρίου άόρατος ήλλοίωσε τά πάντα. 
Τότε ώς άπό Θεοϋ ένεφανίσθη ή εύγενής φυσιογνωμία τοϋ 
Γουλιέλμου Γλάδστωνος, ένός άγγλου ό όποιος δέν άνήκε 
εις κανένα καί είχε προ πολλοϋ άποχωρήσει άπό τόν πο
λιτικόν βίον. Αύτός συνεκίνει τόν πολιτικόν κόσμον μέ 
τούς λόγους καί τά γραφόμενά του, ήλεγχε δέ κυβερνήσεις 
καί ήγεμόνας καί Αύτοκράτορας, συνηγορών υπέρ τών δι
καίων τοϋ λαοϋ. Αύτός μέ πολλούς άλλους μαζί ήταν μέλη 
Φιλελληνικοΰ Συλλόγου εις τό Λονδΐνον. Άκριβώς κατά 
τόν χρόνον πού τό Ελληνικόν ζήτημα έφαίνετο νά πνέη 
τά λοίσθια, όταν ό ’Ιουδαίος πρωθυπουργός Βενιαμίν Δισ- 
ραέλλης διέλυε τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων, εις τόν έκ- 
λογικόν άγώνα κατήγαγε μοναδικόν καί άπροσδόκητον 
θρίαμβον ό Γλάδστων, ό όποιος άμέσως άνέλαβε τήν λύ- 
σιν τοϋ Έλληνικοΰ ζητήματος.

Συνεκάλεσε συνδιάσκεψιν ή όποια καθώρισεν τά νέα 
όρια μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. Τά έλληνικά όρια 
εις τήν Θεσσαλίαν θά έκτείνονταν μέχρι τής κορυφής τοϋ 
Όλύμπου καί εις τήν "Ηπειρον πέραν τοϋ ροΰ τοϋ Θυά- 
μιδος, περιλαμβανομένων τών Ίωαννίνων. Ή Πύλη, ύπο- 
στηριχθεΐσα ύπό τής Γερμανίας καί Αύστρίας, ήξίωσε 
έκ τών νέων όρίων τήν έξαίρεσιν τής Λαρίσης, τοϋ Με
τσόβου, τών Ίωαννίνων καί τής Πρεβέζης. Ένώ τά άλλα 
Κράτη τηροϋσαν ούδετερότητα, ή ’Αγγλία άπομονωθεΐσα 
συνεκάλεσε νέαν συνδιάσκεψιν τών Δυνάμεων τόν Μάρ
τιον τοϋ 1881, ή οποία ώς ύπερτάτην τελεσίδικον άπόφα- 
σιν είχε τόν καθορισμόν τών νέων όρίων, διά τοϋ όποιου 
ολόκληρος ή Θεσσαλία, πλήν τοϋ διαμερίσματος τήςΆρ- 
της, έδίδοντο εις τήν Ελλάδα. Τήν άπόφασιν ταύτην έδέ- 
χθη ή Πύλη. Εις τήν Ελλάδα ό άνελθών εις τήν έξουσίαν 
Κουμουνδοϋρος παρά τάς άντιρρήσεις τοϋ Τρικούπη, 
ό όποιος μέ άλλους δημαγωγούς ήξίωνε πόλεμον διά τόν 
άποκλεισμόν τών Ίωαννίνων, έδέχθη τήν λύσιν αύτήν,

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ

Δικηγόρος. Διετέλεσεν άπό 
τοΰ έτους 1946-1949 Νομάρ
χης Μαγνησίας, άπό τοϋ 
1949-1953 Νομάρχης Λαρί
σης, άπό τοϋ 1953-1958 Νο
μάρχης Μαγνησίας, άπό 
τοϋ 1958-1959 Γενικός Ε
πιθεωρητής Διοικήσεως καί 
άπό τοϋ 1959 καί έφεξής 
καί πάλιν Νομάρχης Μα
γνησίας. Μέ άξιόλογον 
πνευματικήν καλλιέργειαν, 
φιλόμουσος, φιλότεχνος καί 
φίλαθλος, ένίσχυσε ποικι- 
λοτρόπως φιλολογικά, καλ
λιτεχνικά, άθλητικά καί έ- 
ξωραϊστικά σωματεία, ένώ 
έξαίρετος ήτο παραλλήλως 
ή δρασις του κατά τήν 
διάρκειαν τών σεισμών πού 
έπληξαν τήν Μαγνησίαν.

ΑΡΙΣΤΟΜ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Έξ 'Αγρίνιου. Νομάρχης 
Λαρίσης. Έσπούδασε Νο
μικά καί Πολιτικός καί Οι
κονομικός Έπιστήμας εις τό 
Πανεπιστήμιον’Αθηνών. Δι- 
ετέλεσε Γενικός Διοικητής 
Κρήτης, Νομάρχης Χανίων, 
Φθιώτιδος, Κοζάνης. Εις Λα
μίαν έπί πενταετίαν έξέδωκε 
τό περιοδικόν «Φθιώτις» είς 
τάς σελίδας τοϋ όποιου έδη- 
μοσιεύθησαν άξιόλογα άρ
θρα καί μελετήματα σχετι
κά μέ τήν ιστορίαν, τήν 
γλώσσαν, τήν οικονομίαν 
καί τήν λαογραφίαν τής πε
ριοχής. ΔΓ ένεργειών του έ- 
πίσης ίδρύθη καί ή Δημοσία 
Βιβλιοθήκη Λαμίας. Κατά 
τήν ΚατοχήνμετέσχετήςΈ- 
θνικής 'Αντιστάσεως ΕΔΕΣ.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΑΙ

ΕΜΜ. ΠΑΙ ΤΑΚΗΣ

Έκ Βαφέ Χανίων. Νομάρ
χης Τρικάλων. Έσπούδα
σε Νομικά είς Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών. Διωρίσθη δι
κηγόρος ’Αθηνών. Μετε- 
ξεπαιδεύθη είς ’Αγγλίαν καί 
Η.Π.Α. έπί τοϋ Διοικητικού 
Δικαίου τών χωρών αότών. 
Έγραψεν ένδιαφερούσας με- 
λέτας σχετικός μέ τό άντι- 
κείμενον τών σπουδών του. 
Διετέλεσε Νομάρχης Ρεθύ- 
μνης, Χανίων, 'Ηρακλείου, 
’Αρκαδίας, Λέσβου, Κοζά
νης, έργασθείς άόκνως διά 
τήν διευθέτησιν ποικίλων 
καί ένίοτε δυσεπίλυτων προ
βλημάτων τών περιοχών είς 
τάς όποιας ύπηρέτησεν. Λό
γοι τής δράσεώς του έτυ- 
χε τιμητικών διακρίσεων.

ΗΛ1ΑΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ

Έγεννήθη τήν 23ην ’Ιου
λίου 1919 είς Πάτρας, κα
ταγόμενος έκ Λακωνίας. Έ- 
σπούδασεν Οικονομικός καί 
Εμπορικός Έπιστήμας είς 
τήν Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. Ήσχολή- 
θη εύδοκίμως μέ τήν δη
μοσιογραφίαν καί έκδοτι- 
κάς έργασίας. Είργάσθη ώς 
Διευθυντής τοϋ Ε.Ε.Σ. Διε- 
τέλεσεν Νομάρχης είς τάς 
Νομαρχίας Κεφαλληνίας, 
Ευρυτανίας, καί Καρδίτσης. 
Δημοσιεύματά του άξιόλο
γα: «Μελέτη καί πρόγραμ
μα Οικονομικής Άναπτύξε- 
ως τής Ευρυτανίας» 1960, 
είς τό όποιον καταφαίνε
ται ό σοβαρός προβληματι
σμός του. Έφονεύθη είς αΰ- 
τοκινητιστικόν δυστύχημα.
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προσφέροντας ύψίστην υπηρεσίαν εις τήν πατρίδα του, 
δίδοντας αφορμήν εις τόν μεγάλον Φιλέλληνα Γλάδστωνα 
νά είπή τά λόγια πού είναι γραμμένα εις τόν στημένον πρό 
τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου Ανδριάντα του: «Ουδέποτε 
έν τώ βίω μου ήσθάνθην χαράν μείζονα τής επί άναιμά- 
κτω ενώσει τής Θεσσαλίας μετά τής Ελλάδος». Ή Θεσ
σαλία Απελευθερώθηκε, ενώ ή ’Ήπειρος καί μερικά άλλα 
διαμερίσματα έμειναν άκόμη σκλαβωμένα. Τό ευφορώτα- 
τον θεσσαλικόν λεκανοπέδιον, πού περιτριγυρίζεται άπό 
τά όρη Όλυμπος, Καμβούνια, Χάσια, Πίνδος καί Όρ- 
θρυς, έστερέωσαν τό νεοσύστατον τότε κράτος.

Πώς μπορούσε νά σβησθή,νά άφανισθή ένα ενδοξότατο 
παρελθόν! "Ενα παρελθόν πού άπό τήν άφθαστη δόξα καί 
τό Απρόσιτο μεγαλείο τών ολυμπίων μέχρι τού στρατηγι- 
κωτάτου και μεγαλεπιβόλου ήρωος Ίάσονος καί τών 
νεωτέρων παλληκαριών Ρήγα Φεραίου, Καραϊσκάκη 
κ.ά. μετάγγιζε εις τούς Απογόνους τήν ίδια πίστη, τήν ίδια 
υπομονή καί Ακατάβλητη ζωτικότητα, πού κίνησαν τόν 
θαυμασμόν καί τήν άγάπην τών ξένων διά τήν κατάκτησιν 
τής Ελευθερίας!

Α.Μ. »

Παρόμοια άρθρα καί περιγραφή τών πανηγυρικών έκ- 
δηλώσεων έδημοσίευσαν καί οί λοιπές έπαρχιακές θεσσα- 
λικές εφημερίδες, επίκαιρα σχόλια καί πραγματείες, έπα- 
ναφέροντας έτσι στή μνήμη τού θεσσαλικοΰ κοινού, έπει- 
σόδια άγνωστα καί περιστατικά τών χρόνων εκείνων τής 
δόξας καί τού ήρωϊσμοΰ καί τούς Ατέλειωτους άγώνες καί 
θυσίες τών ήρωϊκών τέκνων τής Θεσσαλίας πρός άποτίνα- 
ξιν τού Τουρκικού ζυγού.

Ή «’Α ναγέννησις» τών Τ ρικάλων στό φύλλο αύ- 
τής τής 3ης Μαΐου 1962, δίνει έκτενεστάτη περιγραφή 
τών πανηγυρικών τελετών εις Τρίκαλα.

Ή «Έ λεθέρα Γνώμη» τής αύτής ήμερομηνίας 
μέ τίτλο «Ή Σημερινή Επέτειος».

Ή «Θεσσαλία» τού Βόλου στά φύλλα αύτής 4 
καί 6 Μαΐου 1962.

Ή «Έ λ ε υ θ ε ρ ί α » τής Λαρίσης στό φύλλο τής 4)5)62.

Ή «Έρευνα» τών Τρικάλων στό φύλλο τής 4)5)62 
μέ τίτλο «Μεγαλοπρεπείς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς ».

Ή «Έ λευθέρα Γνώμη» τής 4)5)62—σχόλιον.

Ή «Ά ναγέννησις» Τρικάλων—φύλλο τής 4)5)62.

Ό «Ταχυδρόμος» τού Βόλου—5)5)62—« Π ρ ο - 
σάρτησις τής Θεσσαλίας».

Ό « Ν έ ο ς ’Αγών» Καρδίτσης στό φύλλο τής 5)5)62 
«Έ πί τή δθηΈπετεί ω».

Ή «’Αναγέννησις» Τρικάλων—φύλλον 6)5)62— 
μέ τίτλο «Άπό τούς Επαναστατικούς ’Α
γώνας τής Δ. Θεσσαλίας».

Ή αυτή έφημερίς στό αύτό φύλλο, δημοσιεύει περιγρα
φή έορτών Καλαμπάκας.

Ή «Θεσσαλία» τού Βόλου—6)5)62—Άνταπόκρι- 
σις έκ Θεσσαλονίκης σχετική μέ έκδηλώσεις εις μακε
δονικήν πρωτεύουσαν.

Τό «Δημοκρατικόν Φώς» Τρικάλων (7.5.62) 
« Τ ά 80 ν τ ά χ ρ ο ν α ».

Τό «Θεσσαλικόν Μέλλον ’Αθηνών» στό 
φύλλον αύτής τής 18)5)62 μέ τίτλο «Ό γδόντα χρό
νια άπό τήν ’Απελευθέρωσιν τής Θεσ
σαλίας» δίδει λεπτομερή καί έκτεταμένη μετ’ εικόνων 
περιγραφή τών άνά τήν Θεσσαλία πανηγυρικών εκδηλώ
σεων.

Καί τέλος ή «Δημοκρατική ’Ελπίς» ’Αθηνών, 
στά φύλλα αύτής 13,20 καί 27 Μαΐου 1962, δίνει ώραιο- 
τάτη εικονογραφημένη περιγραφή τών θεσσαλικών έορτών 
μέ κρίσεις καί σχόλια.

ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Ή Κεντρική ’Επιτροπή Εορτασμού ’Αθηνών, Αφήνον
τας πανηγυρίζουσαν τήν πόλιν τής Καρδίτσης τό Απόγευ
μα τής Παρασκευής 4 Μαΐου, φθάνει μετά δίωρη σχεδόν 
διαδρομή—στήν ιστορική κωμόπολι τού Β ε λ ε σ τ ί - 
ν ο υ, τήν 6.30' έσπερινή. "Ενα βαθύτατο συναίσθημα άπό 
συγκίνηση καί εθνική περηφάνεια νοιώθουμε πατώντας 
τό χώμα καί τή γή όπου γεννήθηκε κι άντρώθηκε ό έθνε- 
γέρτης καί εθνομάρτυρας Ρήγας ό Βελεστινλής, 
ό μεγάλος ψάλτης τής έλευθερίας!

Καί τό συναίσθημα αύτό γιγαντώνεται κι Αποκορυφώ
νεται, όταν Ανεβαίνοντας τις βαθμίδες τής κλίμακος, άν- 
τικρύζουμε τήν ήρωϊκή κι ευγενική μορφή τού μεγάλου 
καί Αθάνατου αυτού τέκνου τής Θεσσαλίας, πού ή ευγνω
μοσύνη τού ’Έθνους έστησε μαρμάρινο εκεί, σέ αιώνιο 
προσκύνημα!

’Εκεί μπροστά στό Μνημείο, έχει συγκεντρωθή κόσμος 
πολύς. Τήν Αντιπροσωπεία τής Κεντρικής Επιτροπής 
υποδέχονταν πρό τού ιερού αυτού χώρου ό πρόεδρος τής 
Κοινότητος κ. Μπομπότης, ή Κα Α. Πάντου βουλευτοΰ 
Μαγνησίας, οί Εκκλησιαστικές, Εκπαιδευτικές καί λοι
πές τοπικές άρχές, ό έκ τών ζωτικωτέρων κοινωνικών καί 
πνευματικών παραγόντων τού τόπου κ. Γεώργ. Δ. Παλλη- 
κάρης καί πλήθος κόσμου. ’Εκεί, μέσα σέ μία Ατμόσφαιρα 
κατανυκτικής σιωπής, ό ιερέας τής Κοινότητος έψαλε τήν 
έπιμνημόσυνον δέησιν, άναπέμψας ευχές πρός τόν Ύψι- 
στο καί προσευχή γιά τόν Αθάνατο έκεϊνο έθνικό άντρα, 
στον όποιο τόσα όφείλει τό ’Έθνος. Μετά τήν έπιμνημό- 
συνη δέηση, ό κ. Γεώργ. Χατζηκώστας Απήγγειλε ιστορικό 
λόγο. Τόν στέφανο κατέθεσε μετά ταύτα ό στρατηγός κ. 
Παπαγεωργίου-Φιλώτας, τονίσας μέ σύντομο, άλλ’ έμ- 
πνευσμένο λόγο, τή συμβολή τού Ρήγα στήν Ανάσταση 
τού Γένους καί καταλήγοντας ύπεγράμμισε τήν υποχρέωση 
όλων τών Ελλήνων καί ιδιαίτερα τών Θεσσαλών, όπως 
τόν Ρήγαν έχομεν πάντα σάν οδηγό στή ζωή μας καί στά 
καθήκοντα έναντι τής πατρίδος. Στό τέλος τής σεμνής 
αύτής τελετής ό κ. Γ. Μπομπότης, μιλώντας έκ μέρους 
τής Κοινότητος Βελεστίνου, ευχαρίστησε τήν 'Ιστορικήν 
καί Λαογραφικήν Εταιρείαν τών Θεσσαλών, γιά τή τιμή 
πού έκανε στή Κοινότητα τού Βελεστίνου, όπως συμπερι- 
λάβη στό πρόγραμμά της καί τή γενέτειρα τού μεγάλου 
τέκνου της Ρήγα τού Βελεστινλή. ’Ακολούθως προσεφέρ- 
θησαν Αναψυκτικά στό έξοχικό κέντρο «Χαραυγή» πρός 
τά μέλη τής Επιτροπής έκ μέρους τής Κοινότητος, καί ή 
’Αντιπροσωπεία άνεχώρησε μετά ταύτα μέ κατεύθυνσιν τό 
Βόλο.

ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ό Βόλος έπεφύλαξε στήν Αντιπροσωπεία τής Κεντρι
κής Επιτροπής τών ’Αθηνών, θερμοτάτη υποδοχή κι Ανώ
τερες συγκινήσεις. "Ολα έδώ είναι μεγαλόπρεπα κι έπι-
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βλητικά, ό στολισμός, ή φωταγώγησις τής παραλιακής 
λεωφόρου καί των κέντρων, ή τάξις κι ή όμορφιά. Ό Νο- 
μάρχης κ. Γ. Παπαδακος, ό Δήμαρχος κ. Ί. Κονταρατος 
καί τής Ν. Ιωνίας κ. Βολίδης καί οί λοιπές τοπικές αρ
χές, κατέβαλαν φιλότιμες άληθινά φροντίδες καί προσπά
θειες γιά τον καταρτισμό προγράμματος πανηγυρισμού, 
άνταξίου τής μεγάλης καί ιστορικής επετείου. Ό ημερή
σιος εξ άλλου τύπος—«Θεσσαλία» καί «Ταχυδρόμος»— 
ό Τουρισμός καί ή συγκέντρωσις έπισήμων στην μεγάλη 
αυτή πόλιν, ως καί άντιπροσώπων έξ όλων των Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων τοϋ Κράτους, όπως 
παραστοΰν στό συγκληθέν έκεΐ κατά τις ήμέρες έκεΐνες 
Συνέδριο τών Επιμελητηρίων, συντείνανε στή δη
μιουργία άτμόσφαιρας πανηγυρικής καί στήν έπιτυχία 
τών έορταστικών έκδηλώσεων.

Τήν έναρξι τών τελετών τής ήμέρας έκείνης—Σαββά
του 5 Μαΐου 1962—σημείωσε τό έωθινό καί ή κροϋσις εμβα
τηρίων υπό τής Φιλαρμονικής τοΰ Δήμου. ’Ακολούθησαν 
άλλες εκδηλώσεις έκ μέρους τών σχολείων καί τών προ
σκόπων, συγκεντρώσεις κλπ., καί τήν 10.30' πρωινή τε- 
λέσθηκε μέ λαμπρότητα καί επισημότητα ή δοξολογία 
στό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγ. Νικολάου, χοροστα- 
τοΰντος αρχιμανδρίτου τής ’Αρχιεπισκοπής. Στή δοξολο
γία παρέστη ή άντιπροσωπεία τής Εταιρείας μ’ έπικεφαλής 
τόν πρόεδρο αυτής κ. Ιωάννη Γκλαβάνη καίτόνΓεν. Γραμ
ματέα κ. Σ. Βαμβάκο, παρέστησαν έπίσης ό Νομάρχης κ. 
Γ. Παπαδακος, οί Βουλευταί κ.κ. Λούλης, Πάντος καί Ν. 
Παπαγεωργίου, οί Δήμαρχοι κ. Ί. Κονταρατος Βόλου καί 
Ν. ’Ιωνίας κ. Βολίδης, οί αρχές τοϋ τόπου, ό Πρόεδρος 
τής Λέσχης Θεσσαλών ’Αθηνών κ. Γ. Τσιμπούκης, δε- 
καμελής άντιπροσωπεία τοΰ συνεδριάζοντος είς Βόλον πα- 
ραγωγικοΰ Συνεδρίου μ’ έπικεφαλής τόν Νομικό σύμβουλο 
τών Βιομηχάνων κ. Άλέξ. Μπάρδα καί πλήθος κόσμου.

Μετά τή δοξολογία μίλησε ό κ. Γκλαβάνης, άναφερ- 
θείς στούς αγώνας τών Θεσσαλών ήρώων καί καταλήγον- 
τας άνέπτυξε τούς σκοπούς καί τίς έπιδιώξεις τής Εταιρείας.

Μετά τόν κ. Γκλαβάνη μίλησε ό Νομάρχης κ. Παπα- 
δάκος, έκφράσας τήν ύπερηφάνειά του διότι τέκνο αύτός— 
ώς είπε—τής ήρωϊκής Μάνης, υπηρετεί τήν ήρωϊκή Θεσ
σαλία πού γιορτάζει τά 80 χρόνια τής ελεύθερης ζωής της, 
υστέρα από τόσους αιώνες ζοφερός δουλείας. Συνεχίζον
τας ό κ. Νομάρχης έξήρε τόν άριστο πολιτικό χειρισμό 
τοΰ ζητήματος τής Θεσσαλίας άπό τόν τότε πρωθυπουργό 
τής Ελλάδος ’Αλέξανδρο Κουμουνδοΰρο καί κατέληξε 
μέ τήν έκφρασι τής πίστεως καί αισιοδοξίας γιά τό εύτυ- 
χές μέλλον τής πατρίδος. Τήν τελετή έκλεισε μέ τόν πα
νηγυρικό τής ήμέρας, ό λόγος τοΰ διευθυντοϋ τών ’Επαγ
γελματικών Σχολών Βόλου, κ. Κ. Λάμπρου. Τήν 11.30' 
προ τοΰ Ναοϋ, σχηματισθείσης μεγάλης πομπής μέ τή 
Μουσική τοΰ Δήμου προπορευομένη, φέρουσαν δέ μεγαλό
πρεπη στολή μετά λοφίων καί παιανίζουσαν τό «Μαύρη 
εϊν’ ή νύχτα στά βουνά», τό εκκλησίασμα μετά τών έπι
σήμων κατευθύνθη πρός τή παραλιακή θέση «Κ ό μ α τ α», 
όπου τό Ηρώο, γιά τή κατάθεση στεφάνου. Τήν όλη πομ
πή έκλεινε ή Μουσική τοΰ Δήμου Ν. ’Ιωνίας, παιανίζουσα 
καί αυτή καθ’ οδόν θούρια καί έμβατήρια. Στον ιερό τούτο 
χώρο προ καί γύρω του Ήρφου, είχαν παραταχθή πλήν 
άλλων καί όμελεΐς άντιπροσωπεΐες όλων τών σχολείων τοϋ 
Βόλου (ύπερπεντήκοντα τόν αριθμόν) μέ τίς σημαίες καί τά 
λάβαρά των. ’Εντύπωση έπροκάλεσε τό παράστημα τών 
μαθητών καί τό ομοιόμορφο τών ώραίων 50 σημαιών.

Στεφάνους κατέθεσαν κατά σειράν, ό Νομάρχης, οί 
Δήμαρχοι Βόλου καί Ν. ’Ιωνίας, ό πρόεδρος τής Λέσχης 
τών Θεσσαλών ’Αθηνών κ. Τσιμπούκης καί ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς τής ’Εταιρείας κ. Σωκρ. Βαμβάκος, έκφωνήσας καί 
σύντομο, επίκαιρο λόγο. ’Ακολούθησε δεξίωσις έκ μέρους 
τοϋ Δημάρχου Βόλου στή Λέσχη τής ’Αεροπορίας περί

τήν 12.30' μεσημβρινή καί ομιλία στό τέλος του ίδιου καί 
τή 4η άπογευματινή ή άντιπροσωπεία τής Κεντρικής ’Επι
τροπής ’Αθηνών άνεχώρησε γιά τίς Μηλιές τοΰ Πηλίου, 
άφήνουσα πίσω της τήν πόλι τοΰ Βόλου πανηγυρίζουσαν.

’Εδώ θά δώσουμε τό λόγο στήν ήμερήσια έφημερίδα 
τοΰ Βόλου «Ταχυδρόμος», ή όποια μέ τήν ευκαιρία 
τών έορτών, στό φύλλο αύτής τής 2 Μαΐου 1962, μέ τόν 
υπότιτλο:

Πώς ύπεδέχθη ή πόλις τόν Στρατόν

Γράφει:

«Ή άπελευθέρωσις τής Θεσσαλίας συνετελέσθη άπό τοΰ 
Μαΐου μέχρι τής 2ας Νοεμβρίου 1881 είς εξ στάδια. Πρώ
τον παρεχωρήθη είς τήν Ελλάδα τό διαμέρισμα τής ’Η
πείρου, έκ τοΰ Νομοΰ "Αρτης. Κατόπιν τό διαμέρισμα Δο- 
μοκοΰ, Καρδίτσης καί Φαρσάλων. Κατόπιν τό διαμέρι
σμα Τρικάλων. Έν συνεχεία τό διαμέρισμα Λαρίσης. 
Μετά τό διαμέρισμα Άλμυροΰ-Όρθρυος. Καί τέλος τό 
διαμέρισμα Βόλου-Βελεστίνου-Πηλίου. Ό Βόλος άφέθη 
όπως ένωθή τελευταίος μέ τήν μητέρα Πατρίδα, ϊνα δυ- 
νηθοΰν καί άποχωρήσουν διά τοΰ λιμένος των τά έκκε- 
νώσαντα τήν Θεσσαλίαν τουρκικά στρατεύματα.

Ό Βόλος ύποδέχεται τόν ελευθερωτήν Στρατόν

Ή είσοδος τοΰ Έλληνικοΰ Στρατού προερχομένου έκ 
Λαρίσης είς Βόλον, έγένετο τήν πρωίαν τής 2ας Νοεμ
βρίου 1881 (κατά τό παλαιόν, φυσικά, ήμερολόγιον). ’Ιδού 
μία περιγραφή, δημοσιευθεΐσα τήν 4ην Νοεμβρίου 1881 
ύπό τοΰ άειμνήστου Βολιώτου δημοσιογράφου Κώστα 
Σακελλαρίδη. Άντιγράφομεν έπί λέξει—μέτό λεκτικόν καί 
τήν ορθογραφίαν τής έποχής:

«Ή πόλις ήμών άπό τής προχθές παρουσιάζει έκτακτον 
όψιν. 'Υπέρ τάς 25 χιλιάδας λαοΰ πάσης ήλικίας συρρεύ- 
σας έκ τών πέριξ χωρίων τοΰ Πηλίου καί τών ανατολι
κών δήμων τής Φθιώτιδος καί τής έπαρχίας Ξηροχωρίου, 
ώς καί έξ ’Αθηνών, Κων)πόλεως καί Σμύρνης έν χαρά καί 
άγαλλιάσει έορτάζουσι τήν μεγάλην πανήγυριν τής ένώ- 
σεως τής έπαρχίας ήμών μετά τής μητρός Ελλάδος. Αί 
οίκίαι τής πόλεως άπασαι είσί σημαιοστόλιστοι καί έστο- 
λισμέναι αί πλεΐσται μετά μύρτων, τήν δέ νύκτα πεφωτα- 
γωγημέναι καί γέμουσαι κόσμου ξενιζομένου έν αυταΐς έν 
ευθυμίαις καί άλλαλαγμοϊς. Ή συρροή ήρξατο άπό τοΰ 
παρελθόντος Σαββάτου, ή δέ πόλις έστολίσθη τήν πρωίαν 
τής Δευτέρας, έγείρασα μεγαλοπρεπή αψίδα έκεϊθεν τοΰ 
Φρουρίου έπί τής όδοΰ Λαρίσης καί έν πυραμίδι τάς προ- 
τομάς τοΰ Ρήγα καί τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου. Πολλά 
δέ έπιγράμματα τής γραφίδος τοΰ καθηγητοΰ κ. Δ. Βερ- 
ναδάκη άνεγιγνώσκοντο, ένώ μεγάλοις γράμμασι έν τή 
προμετωπίδι έχαράχθησαν τά: Ζήτω ό στρατός, ζήτω τό 
έθνος, ζήτω ό βασιλεύς.

Τήν αύτήν πρωίαν τής Δευτέρας κατά διαλείμματα κα- 
τήρχοντο κατά πολλάς έκατοντάδας, όμοΰ καί μετά πολυ
τελών σημαιών, οί κάτοικοι τών κωμοπόλεων τοΰ Πηλίου 
καί διερχόμενοι έν ζητωκραυγαϊς έκ τής κεντρικής όδοΰ 
έξήρχοντο πέραν τοΰ φρουρίου είς προϋπάντησιν τοΰ στρα
τού. Τό θέαμα τών κατερχομένων πηλιορειτών ήτο συγκι
νητικόν, ένώ ζωηροί καί όλκιμοι νέοι, σκιρτώντες, έβά- 
διζον πυκνοί καί πλήρεις ένθουσιασμοΰ ύπό τήν έθνικήν 
σημαίαν, ϊνα έναγκαλισθώσι καί χαιρετίσωσι τούς αδελ
φούς νέους τοΰ έθνικοΰ στρατοΰ, κομιστάς τής έλευθερίας 
καί τής εύνομίας είς τόν τόπον ήμών. Μετά τήν διέλασιν 
τών κατοίκων τοϋ Πηλίου, τό πλήθος ήρξατο συρρέον 
περί τήν αψίδα καί έτάχθη είς δύο στοίχους ένθεν καί έν
θεν τής όδοΰ μέχρι άποστάσεως. ήμισείας ώρας, έφιπποι
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΖΑΣ

Έγεννήθη είς χωρίον Πλατύστομον τής περιφερείας 
Φθιώτιδος. Καταταγείς είς τό Σώμα τής Βασιλικής Χω
ροφυλακής κατά τό έτος 1930, όπηρέτησεν εόδοκίμως 
έπί σειράν έτών είς διαφόρους πόλεις τής Θεσσαλίας, 
προαχθείς είς τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου καί ώς Διοι
κητής τής Χωροφυλακής Καρδίτσης, μετέσχεν κατά 
τό 1962 είς τόν πανηγυρικόν έορτασμόν τής 80ετηρίδος.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
ΗΓΗΤΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
*

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟΥ

Έκ τών άνωτάτων άξιωματικών τοΰ ελληνικού Στρατού, άνελθών 
πάσας τάς βαθμίδας τής στρατιωτικής ιεραρχίας διά τής ικανότη
τάς του καί τής προσηλώσεώς του είς τό καθήκον του. Έλαβε 
μέρος είς όλους τούς άπελευθερωτικούς πολέμους τοΰ Έθνους, έπι- 
δείξας άνδρείαν καί σώφρονα τακτικήν καθ’ όλην τήν πολεμικήν 
δράσιν του. Κατά τόν έορτασμόν τής όγδοηκονταετηρίδος άπό τής 
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας άπό τόν τουρκικόν ζυγόν, ό όποιος 
ώργανώθη ύπό τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας των 
Θεσσαλών κατά τόν Μάϊον τοΰ 1962, ύπηρετών έν Λαρίση ώς 
Διοικητής τοΰ Β' Σώματος Στρατοΰ, συνέβαλε μεγάλως διά τών 
ΰπ’ αυτόν τμημάτων είς τήν μεγαλοπρεπή τέλεσιν τών έορτα- 
στικών έκδηλώσεων. Θερμός φίλος τής Θεσσαλίας. Έτιμή- 
θη ύπό τής πολιτείας δι’ άνωτάτων παρασήμων, μεταλλίων καί 
τιμητικών διακρίσεων, είς έπιβράβευσιν τής εύόρκως καί φιλο- 
τίμως διανυθείσης όλα τά ετη έν τώ στρατεύματι θητείας του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΣ

1931: Έξήλθεν τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων ώς ’Αξιωμα
τικός Πεζικού. Μέχρι τοΰ 1940, ώς κατώτερος ’Αξιωματικός, ύπη- 
ρέτησεν είς διαφόρους Μονάδας Πεζικοΰ. 1940-1941: Ώς Λοχα
γός, συμμετέσχεν είς τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον (XV Μεραρ- 
χία-Κεντρικός Τομεύς). 1944-1946: Μετά τήν έκ Μέσης ’Ανατολής 
έπάνοδόν του, ύπηρέτησεν είς Γ.Ε.Σ., 1946-1947: Συμμετέσχεν είς 
τόν κατά τών συμμοριτών άγώνα.

Σχολεία είς δ έφοίτησεν: Είς άπαντα τοΰ "Οπλου του, είς Άνω- 
τέραν Σχολήν Πολέμου καί είς Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης. Έδί- 
δαξεν είς άπάσας τάς Άνωτέρας Στρατιωτικής Σχολάς. Έχει υπη
ρετήσει ώς Επιτελής Γ.Ε.Σ. (Διοικητής Έκπαιδεϋσεως), ώς καί 
Επιτελάρχης II Μεραρχίας, Β. Σώματος Στρατοΰ καί 1ης Στρα
τιάς. Διφκησε τελευταίως τήν VIII Μεραρχίαν, άπό δέ τοΰ ’Ιανουά
ριου 1964, προαχθείς εις ’Αντιστράτηγον, άνέλαβε τά καθήκον
τα τοΰ Ύπαρχηγοΰ Γ.Ε.ΕΘ.Α. Έτυχε διαφόρων παρασήμων κ.λ π.
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ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών έν τή έπι- 
Ουμία της όπως έορτασθή μεγαλοπρεπεστέρα ή όγδοηκονταετηρϊς 
άπό τής άπελευθερώσεως τής φιλτάτης μας πατρίδος Θεσσαλίας, 
συνεπικουρήθη καί ύπό τών κατά τόπους αρχόντων τής Θεσσα
λίας, οί όποιοι κατήρτησαν τάς τοπικάς έπιτροπάς καί συνετέλε- 
σαν εις τήν έπιτυχίαν των έορταστικών έκδηλώσεων τού Θεσσα- 
λικοϋ λαοΰ. Οί κ.κ. Δήμαρχοι, Κοινοτάρχαι, Έπιθεωρηταί Μέ
σης καί Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, οί καθηγηταί καί διδά
σκαλοι, οί πρόεδροι τών διαφόρων έπιστημονικών, αθλητι
κών, φιλανθρωπικών καί άλλων σωματείων τής Θεσσαλίας έπέ- 
δειξαν μεγάλην κατανόησιν διά τόν έορτασμόν τής άπελευθερώ
σεως τής Θεσσαλίας άπό τόν τουρκικόν ζυγόν καί Ένώσεως 
μετά τής μητρός 'Ελλάδος καί προθύμως συνέβαλον είς τήν έπι
τυχίαν τών έκδηλώσεων, άποτίσαντες οϋτω έλάχιστον φόρον τιμής 
είς τούς θυσιασθέντας διά τήν έλευθερίαν τής Θεσσαλίας μας.

ΑΡ1ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έξ 'Αλμυρού Μαγνησίας, 
Δήμαρχος. Έσπούδασε Νο
μικά είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυν
τής Τραπέζης, Δημοτικός 
σύμβουλος, Πρόεδρος Πα
ραρτήματος ΠΙΚΠΑ καί ά
πό του 1954 έκλέγεται Δή
μαρχος 'Αλμυρού. ’Επί τής 
δημαρχίας του άντιμετωπί- 
σθησαν έπιτυχώς καί έπε- 
λύθησαν πολλαπλά καί έν 
πολλοΐς άκανθώδη προβλή
ματα διοικητικά, οικονομι
κά, έξωραϊστικά, ρυμοτομι
κά καί πνευματικά τής πό- 
λεως τοϋ 'Αλμυρού. Λόγω 
τής άοκνου δράσεώς του έ- 
τυχε τιμητικής διακρίσεως.

ΓΕΩΡ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ

Ιατρός. Χειροϋργος-Γυναι- 
κολόγος-Μαιευτήρ. Έγεν- 
νήθη είς Τρίκαλα-Θεσσα- 
λίας, έσπούδασεν ’Ιατρικήν 
είς τό Παν/μιον ’Αθηνών, 
είδικευθείς καί μετεκπαιδευ- 
θείς είς τήν χειρουργικήν- 
Γυναικολογίαν καί Μαιευ
τικήν τών Παν/μίων ’Αθη
νών, Παρισίων καί Λονδί
νου. Τυγχάνει έκ τών ιδρυ
τών τής έν Θεσσαλονίκη Λέ
σχης τών Θεσσαλών καί ή
δη Α’ αντιπρόεδρος ταύτης, 
διακρινόμενος διά τά πα
τριωτικά του αισθήματα, έν- 
διαφερόμενος τά μέγιστα 
διά τά έν Θεσσαλία γενι
κά καί ειδικά ζητήματα.

ΑΠΟΣΤ. ΒΟΛΙΔΗΣ

’Εκ Σμύρνης Μ. ’Ασίας, Δή
μαρχος Νέας ’Ιωνίας (Βό
λου). Ζωντανόν παράδειγμα 
δραστήριου καί αύτοδιδά- 
κτου κοινωνικού παράγον
τος. Είργάσθη ώς έργάτης 
οικοδομών, έξελιχθείς είς 
’Εργοδηγόν. Έλαβε πτυ- 
χίον έργολάβου Α' τάξεως, 
άπό τό Ύπουργεΐον Δημο
σίων Έργων. Συνταξιοδο- 
τηθείς μέ πτυχίον έργολά
βου Γ' τάξεως άνεμίχθη είς 
τήν αύτοδιοίκησιν καί έξε- 
λέγη Δήμαρχος Ν. ’Ιωνίας 
Βόλου. Διαπνεόμενος ύπό ά- 
κραιφνών πατριωτικών αι
σθημάτων μετέσχε τής Μι
κρασιατικής ’Εκστρατείας.

I. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ

Επιθεωρητής Στοιχειώδους 
Έκπαιδεύσεως Α' Έκπ/κής 
Περιφερείας Τρικάλων. ’Α
ριστούχος Διδασκαλείου 
καί διετούς μετεκπαιδεύ- 
σεως έν τφ Πανεπιστήμια) 
’Αθηνών. Ύπηρέτησεν ώς 
διδάσκαλος καί ’Επιθεωρη
τής είς διαφόρους περιφέ
ρειας. Συνέγραψε «τό Πη- 
λιορειτόπουλο», λαογραφι- 
κήν μονογραφίαν περί τών 
ήθών καί έθίμων γύρω άπό 
τό παιδί είς τό Πήλιον, ή 
όποια έτυχε έπαίνου πα
ρά τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών. Έξέδιδε τό έκπαιδευτι- 
κόν περιοδικόν «’Εκπαιδευ
τικά Χρονικά Μαγνησίας».

ΙΩΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Έγεννήθη είς τό ιστορικόν 
χωρίον τού Πηλίου Μηλέ- 
ας. Έσπούδασεν εύδοκίμως 
είς τήν 'Ιερατικήν Σχολήν 
"Αρτης. Μετεξεπαιδεύθη είς 
τό Διδασκαλεϊον Θεσσαλο
νίκης. Ύπηρέτησεν ώς δι
δάσκαλος είς τάς περιφέρει
ας Κοζάνης καί Μαγνησί
ας. Συνταξιοδοτηθείς έπέ- 
στρεψεν είς τήν γενέτειράν 
του, ένθα έξελέγη Πρόε
δρος. Έπΐ προεδρίας του 
έξετελέσθησαν ποικίλα κοι
νοτικά έργα, έτακτοποιήθη 
ή ιστορική Βιβλιοθήκη τών 
Μηλεών καί,φιλόμουσος ών, 
ένίσχυσεν τήν πνευματικήν 
ζωήν τής γενετείρας του.
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δέ πολλοί νέοι καλών οικογενειών έξήλθον έτι προσετέ- 
ρω καί άφοϋ έπί ώραν περίπου άνέμενον σφριγώντες άπαν- 
τες, περί τήν ένδεκάτην πρό μεσημβρίας έθεάθη μακρόθεν 
ό άναμενόμενος στρατός ήγουμένου τοϋ άντιστρατήγου 
κ. Σούτσου μετά τοϋ Επιτελείου του, άφοϋ ώς πρωτοπο- 
ρεία έβάδισεν ένα τάγμα μηχανικού σκαπανέων, εΐποντο 
δέ τό 11ον διοικούμενον ύπό τοϋ κ. Μαυρομιχάλη καί τό 
18ον ύπό τοϋ κ. Πλαπούτα καί κατόπιν μία 'Ιππαρχία ύπό 
τοϋ διοικητοϋ κ. Π. Μαυρομιχάλη καί τοϋ ύποδιοικητοϋ 
κ. Μελεάγρου ’Αθανασίου, εΐτα αί δύο πυροβολαρχίαι 
ύπό τών διοικητών κ.κ. Σοφιανοϋ καί Βακάλογλου. Ό λα
ός άμα έφάνησαν εγγύς οί "Ελληνες στρατιώται έξερράγη 
εις άκράτους ζητωκραυγάς καί επευφημίας, ενώ ένθεν καί 
ένθεν συνεβάδιζον αί σημαΐαι καί οί όμιλοι τών Πηλιω- 
τίδων κωμοπόλεων. Πρό τής άψΐδος ό στρατηγός καί τό 
έπιτελεΐον αύτοϋ άφιππεύσας έδέχθη τά συγχαρητήρια 
τοϋ δημάρχου, τοϋ δημοτικοΰ συμβουλίου καί τοϋ άρχιε- 
ρέως καί ήκουσε τάς προσφωνήσεις αύτών, ώς βλέπει ό 
άναγνώστης κατωτέρω. Ό στρατός έβάδισε διά μέσου τής 
πόλεως καί έστη πρό τοϋ στρατώνος, ένθα ϊστατο πυραμίς 
μεγαλοπρεπής, έγερθεΐσα ύπό τών ένταϋθα παρεπιδημούν
ται Ήπειρωτών καί Μακεδόνων καί ένθα έκ μέρους αύ
τών προσεφώνησεν ό κ. ’Ιωάννης Μελανίδης. Πρός τού- 
τοις ή έκ Κων)πόλεως τών έκεϊ παρεπιδημούντων θεττα- 
λομαγνήτων έπιτροπή παρέδωκε τώ στρατηγό» βαρύτιμον 
σημαίαν. Έτι προσφωνήσεις έγένοντο ύπό τοϋ Ισραη
λίτου εκπροσώπου, ή δέ έν τώ ίερώ ναώ τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου δοξολογία άνεβλήθη δι’ εύθετώτερον χρόνον, ένεκα 
άντιξόου καιροΰ, περιωρισθεΐσα εις τό τυπικόν, άναπεμ- 
φθείσης δεήσεως εύχαριστηρίου τώ Ύψίστω Θεώ ήμών.

'Ο ένθουσιασμός έκορυφοϋτο συνεχώς δι’ όλης τής ήμέ- 
ρας μετά λαϊκών χορών ύπό τούς ήχους δαουλίων, σπουδαία 
δέ πυροτεχνήματα έκάησαν τήν έσπέραν τής Δευτέρας, 
τά δέ όρισθέντα διά τάς δύο έπομένας νύκτας ήμποδίσθη- 
σαν ένεκα τοϋ καιροΰ, δστις ύπήρξε λίαν βροχερός καί 
σχεδόν χιονώδης καθ’ όσον τό Πήλιον έκαλύφθη ύπό χιό- 
νων άπό τής χθες. ’Ιδού τά διάφορα άποσταλέντα τηλε
γραφήματα, ώς καί αί προσφωνήσεις καί τά έπιγράμματα.

Προσφώνησις τοϋ Δημάρχου Γ. Α. Καρτάλη

«Στρατηγέ,

Ή πόλις τοϋ Βόλου πλήρης άφάτου έθνικής θυμη
δίας διά τήν μοναδικήν ταύτην ήμέραν, καθ’ ήν ύποδέχε- 
ται ύμας καί τόν στρατόν τής φίλης Πατρίδος, βλέπει δέ 
διά τής τελέσεως τοϋ τόσον εύτυχοϋς τούτου γεγονότος 
τάς προσδοκίας της πληρουμένας, τάς άγωνίας της οίκο- 
χομένας, καί τούς πόθους τών άειμνήστων πατέρων μας 
καί ήμών αύτών έπιστεφομένους, λαμβάνει τήν τιμήν νά 
χαιρετίση καί συγχαρή δι’ έμοϋ, ώς εκπροσώπου άπάν- 
των τών κατοίκων της, ύμας, Στρατηγέ, τούς εύγενεΐς άξιω- 
ματικούς καί τούς εις τήν φωνήν τής πατρίδος προσδρα- 
μόντας φιλότιμους καί φιλοπάτριδας στρατιώτας, εύχε
ται δέ ϊνα ούκ εις μακρόν τό μέγα τής έλευθερίας ήμαρ 
άνατείλη καί έπί τών άλλων άτυχών άδελφών καί οΰτω τά 
έδώ καί έκεΐ σκορπισμένα ορφανά τοϋ έθνους μας, άτινα 
έκάλεσεν ή φωνή τοϋ μεγάλου μας Ρήγα συμπληροΰντα 
τήν καθολικήν ένωσίν των, άναδείξωσι τό έθνος ήμών έθνος 
προόδου καί πολιτισμού καί τών προγόνων ήμών άντάξιον.

Ζήτω τό ’Έθνος, ζήτωσαν οί Βασιλείς, ζήτω ό Στρατός».

Προσφώνησις τοϋ Μητροπολίτου Δημητριάδος Γρηγορίου

«Εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου.

Εις σέ Στρατηγέ, καί τόν έθνικόν ήμών στρατόν, οΐτινες 
έρχεσθε έν όνόματι Κυρίου τήν πολιτικήν ελευθερίαν εις

τό έθνος καί τήν ήθικήν έλευθερίαν εϊς τήν όρθοδοξίαν 
άποδίδοντες, ό όρθόδοξος έγώ Ποιμενάρχης τοϋ λαοϋ 
τούτου τό «εύ παρέστητε» προσφωνών, άνακράζω έκ μέσης 
καρδίας.

Ζήτω ή ’Ορθοδοξία, ζήτω τό "Εθνος1

Κύριος ό Θεός διαφυλάττοι ώς κόρην όφθαλμοΰ τόν Βα
σιλέα ήμών Γεώργιον σύν τή σεπτή αύτοϋ οικογένεια».

Τηλεγραφήματα

Τώ έξοχωτάτφ Πρωθυπουργό) τής Μεγάλης Βρεττανίας 
κ. Γλάδστων.

Τό δημοτικόν συμβούλιον τοϋ Βόλου έκφράζον όμό- 
θυμα αισθήματα τών συνδημοτών αύτοϋ καί σύμπαντος 
τοϋ Έλληνικοΰ "Εθνους πρώτιστον αύτοϋ καθήκον ή- 
γεϊται κατά τήν άξιομνημόνευτον ταύτην ήμέραν τής άπό 
πολυχρονίου ζυγοΰ άπελευθερώσεως τής προομηρικής αύ
τοϋ πατρίδος τεθήναι είς τούς πόδας τοϋ θρόνου τής γα
ληνότατης άνάσσης τά θερμά καί ταπεινά αύτοϋ σεβά- 
σματα καί έκφράσαι τάς έγκαρδίους αύτοϋ εύχαριστίας 
τοΐς μεγαθύμοις αύτής ύπουργοϊς καί ιδία τφ γεραρώ αύ
τών ήγέτη έφ’ οίς έμόχθησαν καί μοχθοΰσιν ύπέρ τής έλευ
θερίας καί έθνικής άποκαταστάσεως πρεσβυγενών έθνών 
καί ίδιοι τοϋ Έλληνικοΰ, δπερ ούδέποτε έπιλήσεται, ότι 
τοΐς φιλελευθέροις ίθύντορσιν, οΐτινες τό όνομα τοϋ Άγ- 
γλικοΰ "Εθνους συνώνυμον τής έλευθερίας τών έθνών κα
τέστησαν όφείλουσι μάλιστα καί ή Επτάνησος καί ή Θεσ
σαλία τής μετά τής μητρός αυτών ένωσιν καί είς αύτούς 
έναποτιθέασι τήν έλπίδα τής συνενώσεως άπάντων τών 
μελών αύτοϋ.

Εντολή τοϋ δημοτικού συμβουλίου

Ό Δήμαρχος 
Γ. Α. ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Πρός τόν Βασιλέα 

«Πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα

’Αθήνας

Μεγαλειότατε,

Ή πόλις τοϋ Βόλου ύποδεχομένη σήμερον καί προσα- 
γορεύουσα τόν έθνικόν στρατόν, δστις μετά δουλείαν αιώ
νιον καί πικρόν χωρισμόν άποτίθησιν αύτήν είς τούς κόλ
πους πολυφιλήτου μητρός. Σοί τώ άξίω Ήγεμόνι τοϋ "Ε
θνους, καί μάλιστα πάντων, ύπέρ άποκαταστάσεως αύτοϋ 
μοχθήσαντι τήν εύγνωμοσύνην, τήν άγάπην, τήν πίστιν 
καί τήν άφοσίωσιν αύτής ύποβάλλει καί εύχεται Σοί τε, 
τή Άνάσση καί τοΐς σεπτοΐς 'Υμών τέκνοις, εύημερίαν 
καί μακροβιότητα, ϊνα τήν έθνικήν άποκατάστασιν συν- 
τελοΰντες βασιλεύσητε έπί τοϋ δλου έθνους έν ταΐς καρ- 
δίαις τοϋ όποιου ήδη βασιλεύετε».

Ό Δήμαρχος 
Γ. Α. ΚΑΡΤΑΑΗΣ

Οί Δημοτικοί σύμβουλοι: Θ. Χρυσοχοΐδης, Δίκας Κο> 
στή, Ζαφείρης X. Βασιλείου, Περικλής Χρ. Άποστολί- 
δης, Ίζέτ Έφέντης, Σαδίκ άγας, Έμίν άγας».

Τών Ήπειρομακεδόνων

«Τώ έπί φιλανθρωπία καί φιλελληνισμό) έξέχοντι Πρωθ
υπουργό) Γλάδστωνι καί συνυπουργοΐς, άπάση τή φιλελ- 
λήνφ χορεία καί τφ μεγαθύμφ ’Αγγλικώ έθνει.
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Οί ένταϋθα Ήπειρώται καν Μακεδόνες έκφράζουσιν 
ευγνωμοσύνην διά τήν συμπλήρωσιν τής ελευθερίας τής 
Θεσσαλίας καν δναβεβανοϋσιν δτν πάσα ψυχή έλευθέρου 
καί δούλου "Ελληνος είναι ζώσα προτομή τής αύτοΰ έξο- 
χότητος, έλπίζουσι δέ δτν δέν θά λησμονήση έπν πολύ καν 
τάς ύπό τον ζυγόν στεναζούσας πατρίδας των.

Ον Ήπειρομακεδόνες» 

«Τω Σεβαστώ Βασιλεϊ των Ελλήνων

Οί ένταϋθα Ήπειρώται καν Μακεδόνες προσφέρουσιν 
εύγνωμοσύνην διά τήν συμπλήρωσιν τής ελευθερίας τής 
Θεσσαλίας εύελπνστοϋντες, δτν δέν θά λησμονήση καί τάς 
στεναζούσας ύπό τον ζυγόν πατρίδας των».

Πρός τον Πρωθυπουργόν

«Πρός τόν Πρόεδρον τοϋΥπουργικού Συμβουλίου Αλέ
ξανδρον Κουμουνδοϋρον.

’Αθήνας
Έξοχώτατε,

Διά τής σήμερον τελεσθείσης καταλήψεως τής ήμε- 
τέρας πόλεως ύπό εθνικού μας στρατού, δν αυτή εν άκρά- 
τιρ ένθουσιασμώ ύπεδέξατο, συμπληρούμενης άπελευθε- 
ρώσεως Θεσσαλίας, σπεύδομεν έκφράσαι, εν όνόματι ή- 
μών καί συνδημοτών μας, ύμΐν τε καί σεβαστή Κυβερνή
σει εγκάρδιά μας συγχαρητήρια, ευχόμενοι ϊνα ουκ εις 
μακρόν πανηγυρίσωμεν καθολικήν ένωσιν Έθνους μας.

Ό Δήμαρχος 
Γ. Α. ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Οί Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ο. Χρυσοχοΐδης, Δίκας Κω- 
στή, Ζαφείρης X. Βασιλείου, Περικλής Χρ. Άποστολί- 
δης, Ίζέτ έφέντης, Σανδίκ άγας, Έμίν άγάς.»

Αί πρώται Άρχαΐ

«Ό Στρατηγός Σοϋτσος κατέλυσεν εις τήν οικίαν τοϋ κ. 
Γ. Α. Καρτάλη, δημάρχου τής πόλεως.

"Επαρχος Βόλου, 'Αλμυρού καί Βελεστίνου διωρίσθη 
καί άνέλαβε τά καθήκοντά του ό τέως Πρόξενος Βώλου 
καί άλλοτε διατελέσας βουλευτής Καρυστίας κ. Ίωάν. 
Τζιώτης. Πεποίθαμεν δτι ό κ. Τζιώτης θέλει διοικήσει 
τόν τόπον ώς προσωρινός διοικητής συμφώνως πρός τάς 
άνάγκας καί τήν άξιοπρέπειαν τής έπαρχίας ήμών, έχων 
ύπ’ δψιν πρό πάντων τάς άνάγκας τοϋ τόπου καί τάς δι- 
καίας άξιώσεις αύτοϋ».

Επίσης ό «Έ λληνικός Βορράς» Θεσ)νίκης 
στό ψύλλον αύτοϋ τής 6)5)62, δημοσιεύει παρόμοια σχε
δόν περιγραφή τοϋ έκ Βόλου άνταποκριτοΰ του κ. I. Ν τ ά - 
κ η, άναφερομένην στήν είσοδο τοϋ Ελληνικού Στρατού 
στή πόλη τοϋ Βόλου, κατά τήν πρωία τής Δευτέρας, 2 
Νοεμβρίου 1881 (παλαιό ήμερολόγιο).

Ό αύτός άνταποκριτής τοϋ «Έ λληνικοϋ Βορρά» 
καί στήν αύτή άνταπόκρισή του έκ Βόλου, δίνει ωραία 
περιγραφή των Πανηγυρικών έκδηλώσεων στήν πόλη 
αύτής κατά τήν 5η Μαΐου 1962. Στή περιγραφή του αύτή 
μεταξύ άλλων λέγει καί τά έξής: «Τό Σάββατον, 5ην Μαΐ
ου: Κανονιοβολισμοί έξήγγειλαν τήν έναρξιν τών έορτα- 
στικών έκδηλώσεων καί οί φιλαρμονικαί τών Δήμων Βό
λου καί Νέας Ιωνίας, περιήλθον τάς οδούς παιανίζουσαι 
έμβατήρια. Τήν 8ην π.μ. έγένετο έπίσημος έπαρσις τής 
σημαίας εις τό Μνημεΐον τών πεσόντων. Έπηκολούθησε 
πάνδημος δοξολογία εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ό
που έξεφωνήθη ό πανηγυρικός τής ήμέρας». Προχωρών
τας ό κ. Ντάκης λέγει:

«Τήν έσπέραν έγένετο λαμπαδηφορία ύπό τοϋ στρατοΰ, 
σπουδαστών τών Σχολών τοϋ έθνικοϋ ιδρύματος, προσκό

πων καί άλκίμων, διά τής παραλιακής λεωφόρου καί (ορι
σμένων κεντρικών όδών. Τέλος έκάησαν πυροτεχνήματα, 
έπί ειδικής έξέδρας, ή οποία έτοποθετήθη εις τόν παρα
λιακόν χώρον. Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Βόλου κατά τάς 
έκπομπάς του, μετέδιδε καί συνθήματα διά τό ιστορικόν 
τής ήμέρας».

Ό κ. I. Ντάκης στήν άνταπόκρισή του πρός τόν «Έ λ - 
ληνικό Βορρά» τής Θεσ)νίκης, παραθέτει καί φω
τογραφίες τού Βόλου πρό 50 έτών μέ τό άξέχαστο τραι- 
νάκι πού διέσχιζε τήν παραλία (Φωτογραφία Κ. Στουρ- 
νάρα) καί ένα κομμάτι τοϋ σημερινοΰ έξελισσομένου Βό
λου μέ τή πλατεία Ελευθερίας (φωτογραφία τοϋ ϊδίου 
Κ. Στουρνάρα).

ΣΤΙΣ ΜΗΛΙΕΣ

Οί Μηλιές, ή μαγευτική κωμόπολη τής νοτιοδυτικής 
πλευράς τοϋ Πηλίου, πατρίδα τών μεγάλων κληρικών 
λογίων καί διδασκάλων τοϋ Γένους: ’Ανθίμου Γαζή, Γρηγ. 
Κωνσταντά καί Δανιήλ Φιλιππίδη, κέντρο πνευματικό 
κι’ έδρα γιά τόν έπικείμενο άγώνα, γιόρτασε μέ τή σειρά 
της κι αυτή τά 80χρονα τής έλευθερίας της κι άπέδωσε, 
δπως άξιζε, τόν φόρο τής τιμής στούς άθάνατους νεκρούς 
τών έπαναστάσεων καί τών μεγάλων τέκνων της, τήν αύτή 
μέρα μέ τόν Βόλο, 5 Μαΐου 1962.

Τό άπόγευμα τοϋ Σαββάτου (5.5.62) ή άντιπροσωπεία 
τής Κεντρικής Επιτροπής άναχωρήσασα έκ Βόλου, έφθασε 
στήν ιστορική αύτή κωμόπολη κάτω άπό ραγδαιοτάτη 
βροχή κι έγινε μετά θερμών έκδηλώσεων δεκτή εις τή πλα
τεία τοϋ χωριοΰ, ύπό τοϋ συγκεντρωμένου έκεΐ κόσμου. 
Δυστυχώς ή συνεχιζομένη ραγδαία βροχή, παρεμπόδισε 
τή μετάβασι τής Επιτροπής στό μνημείο τοϋ ήρωος κλη
ρικού ’Ανθίμου Γαζή γιά τή κατάθεσι τοϋ στεφάνου, ώς 
τό πρόγραμμα ώριζε καί υποχρέωσε τούς έπισήμους δπως 
στεγασθοΰν στήν έγγύτατα τής πλατείας εύρισκομένη 
'Ιστορική Βιβλιοθήκη τής Κοινότητος, δπου φυλάσσονται 
διάφορα κειμήλια, ιερά άμφια (πετραχήλι κλπ.) τοϋ Γρη- 
γορ. Κωνσταντά, βιβλία πάμπολλα τοϋ Άνθ. Γαζή μέ τήν 
υπογραφή του καί διάφορα έγγραφα τών χρόνων τής έπα- 
ναστάσεως, άπευθυνόμενα στον μεγάλο κληρικό καί δι
δάσκαλο Γρηγ. Κωνσταντά. Έκεΐ, συγκεντρωθέντων τών 
επισήμων κι ενός μέρους έκ τών κατοίκων, ό Πρόεδρος τής 
'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών 
κ. ’Ιωάννης Γκλαβάνης κατέθεσε τόν στέφανο, πάνω στήν 
'Ιστορική Τράπεζα τοϋ Γρηγ. Κωνσταντά, πού φυλάσ
σεται καί αύτή, σάν κειμήλιο ιερό, στήν αίθουσα τής Βι
βλιοθήκης. Τή συνέχεια στή συγκινητική αύτή τελετή 
έδωσε ό ιστορικός λόγος τοϋ κ. Γ. Χατζηκώστα καί ή έμ- 
πνευσμένη ομιλία τοϋ προέδρου τής Κοινότητος κ. Ίωάν. 
Σακελλαρίου γύρω άπό τό έργο τών μεγάλων κληρικών 
Διδασκάλων Άνθ. Γαζή, Δανιήλ Φιλιππίδη καί Γρηγ. 
Κωνσταντά.

Τήν 6η εσπερινή τής αύτής ήμέρας (Σάββατον 5.5.62) 
ή ’Αντιπροσωπεία τής Εταιρείας άνεχώρησε έκ Μηλεών γιά 
τή Θεσσαλονίκη, γιά νά παραστή τήν έπομένη (Κυριακή 
6.5.62) στις έκδηλώσεις τής Μακεδονικής πρωτευούσης 
πού ώργανώθησαν μέ τή συνεργασία τής έκεΐ έθνωφελέ- 
στατα δρώσης Λέσχης Θεσσαλών «Ρήγας Φεραΐος.

Περιγραφή τών έκδηλώσεων τής Θεσσαλονίκης (6.5. 
1962) καί τών ’Αθηνών (20.5.1962) βρίσκουμε στό πρώ
το μέρος τής παρούσης έκθέσεως.

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σημαντική ύπήρξε καί ή συμβολή τοϋ τύπου στήν έπιτυ- 
χία τών έορταστικών έκδηλώσεων άνά τά θεσσαλικά κέν
τρα, Θεσσαλονίκη καί ’Αθήνας καί πολύτιμη ή συνεργασία 
του, τόσο στό στάδιο τής προπαρασκευής, δσο καί στό
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη τό έτος 1900 είς Καλαμάταν. Νϋν 'Υπουργός Εξωτε
ρικών. Έσπούδασεν εύδοκίμως Νομικά είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών τυγχάνει δέ καί Διδάκτωρ Πολιτικών καί Οικονομικών 
’Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου Παρισίων. Έδικηγόρησεν είς ’Α
θήνας άπό τοϋ 1926. Διετέλεσε ‘Διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος 1951—1953 καί Πρόεδρος του Δ.Σ. τής Τραπέζης 
’Εμπορικής Πίστεως άπό τοϋ 1953. Έπολιτεύθη τό πρώτον τό 1928 
ώς υποψήφιος τοϋ Κόμματος Φιλελευθέρων καί έξελέγη βουλευ
τής τοϋ αΰτοΰ κόμματος είς τήν περιφέρειαν Μεσσηνίας είς τάς 
έκλογάς τοϋ 1932, 1936, 1946, 1950, 1956 καί τής Ε.Κ. 1961, 1963 
καί 1964. Διετέλεσεν Υπουργός ’Εθνικής Οικονομίας 1932 καί 
1947, Έφοδιασμοϋ 1950 καί Οικονομικών 1950. Κοινοβουλευτικός 
έκπρόσωπος τής ΙΚινήσεως ’Εθνικής ’Αναδημιουργίας 1960—1961.

Εκ Πύργου ’Ηλείας. Έσπούδασε Νομικά καί Οικονομικός Έπι- 
στήμας είς τά Πανεπιστήμια τών ’Αθηνών καί τών Παρισίων. Έπολι- 
τεύθη τό πρώτον κατά τήν άναπληρωματικήν έκλογήν τοϋ 1930 ύπό 
τήν σημαίαν τοϋ Λαϊκοϋ Κόμματος καί έξελέγη βουλευτής ’Ηλείας. 
Έκτοτε έξελέγη έπανειλημμένως. Έπί δικτατορίας 4ης Αύγουστου 
έδιώχθη, σταλείς είς έξορίαν. Έπί κατοχής διακατεχόμενος ύπό πα
τριωτικών αισθημάτων μετέσχε τής ’Εθνικής Άναστάσεως. Διετέ- 
λεσεν ’Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός ’Εθνικής Οικονο
μίας, Μεταφορών, Συντονισμού, Εξωτερικών. Συνέγραψεν άξιό- 
λογα έργα, μελέτας καί άρθρα, αύτοτελώς ή είς διάφορα περιοδι
κά καί έφημερίδας. Τά σπουδαιότερα βιβλία του: «'Η κρίσις τοϋ 
νομίσματος», «Αί κοινωνικαί άσφαλίσεις», «Κοινωνικά συστή
ματα καί φιλοσοφία». Είς τάς μελέτας του όπως καί είς τάς α
γορεύσεις του είς τήν Βουλήν όπεστήριξε τήν άνάγκην προγραμ- 
ματισμοϋ διά νά διασφαλισθή ή οικονομική άνάπτυξις μέ τήν πο
λιτικήν έλευθερίαν καί τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην, καθώς καί τήν 
είσοδον τής χώρας μας είς τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινό
τητα. Νϋν ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως τής Ένώσ. Κέντρου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ

Έγεννήθη τό 1893 είς Ναύπακτον. Φιλολογικόν του ψευδώνυμον 
Γ. Άθάνας. Νϋν Πρόεδρος τής Βουλής. ’Ακαδημαϊκός. Έσπούδασε 
Νομικά είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών καί είργάσθη εύδοκίμως ώς 
συντάκτης είς τάς έφημερίδας «Άκρόπολις», «Πολιτεία», «Νέος Κό
σμος», άσχολούμενος, συγχρόνως, μέ τήν ποίησιν είς τήν όποιαν 
είσήγαγε τήν άπλότητα καί τήν θέλγουσαν ειδυλλιακήν χάριν τοϋ 
άγροτικοΰ κόσμου τής Ρούμελης, τοϋ όποιου τάς πλούσιας έπο- 
πτείας μετουσίωσεν είς τέχνην. Έπολιτεύθη τό πρώτον είς τάς έκ
λογάς τοϋ 1926 ύπό τήν σημαίαν τοϋ κόμματος τών Έλευθεροφρό- 
νων, έκλεγείς βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας. Διετέλεσεν έπανειλημ- 
μένως ύπουργός. Τό 1955 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. Βιβλία του: «Πρωι
νό ξεκίνημα» (1919, β' εκδ. 1921), «’Αγάπη στόν Έπαχτο» (1922), 
«Πράσινο Καπέλλο» (1923), «Καιρός Πολέμου» (1924), κ.ά.
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ΣΠΥΡ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Έκ Κερκύρας, βουλευτής 
Κερκύρας. Έσπούδασε Νο
μικά εις τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών, καί Πολιτικάς Έ- 
πιστήμας εις τά Πανεπι
στήμια Παρισίων καί Λω- 
ζάννης. Έπολιτεύθη τό πρώ
τον εις τήν ’Αναπληρωμα
τικήν ’Εκλογήν τής 22“ϊ 
’Ιουλίου 1934 ύπό τήν ση
μαίαν του Λαϊκού Κόμμα
τος καί έξελέγη βουλευτής 
Κερκύρας. Έκτοτε έξελέγη 
έπανειλημμένως. Διετέλεσεν 
'Υπουργός ’Επισιτισμού, 
Δημοσίας τάξεως, ’Εξωτε
ρικών, Γεωργίας, Οικονο
μικών. Μετέσχεν τών έθνι- 
κών όργανώσεων άντιστά- 
σεως καί τού Συνεδρίου τού 
Λιβάνου ώς άντ/πος τού 
’Εθνικού Λαϊκού Κόμματος.

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑΤΣΟΣ

’Εξ ’Αθηνών, βουλευτής ’Α
θηνών. ‘Εσπούδασε Νομικά 
εις τά Πανεπιστήμια ’Αθη
νών, 'Αϊδελβέργης, Παρι
σίων. Τό 1930 έξελέγη ύφη- 
γητής, καί 1932 τακτικός 
καθηγητής τής Φιλοσοφίας 
τού Δικαίου Πανεπιστημί
ου ’Αθηνών. Διετέλεσεν 'Υ
φυπουργός Συντονισμού καί 
'Υπουργός ’Εσωτερικών, 
Τύπου, ’Αεροπορίας, Παι
δείας, Προεδρίας, Πρόνοι
ας. Συνέγραψε πολλά βι
βλία: «Der BegrifF des ρο- 
sitiven Rechts», «Τό πρό
βλημα τής έρμηνείας τού δι
καίου», «Τό πρόβλημα τών 
πηγών τού δικαίου», «Ό 
Παλαμδς», «Διάλογος γιά 
τήν ποίηση». Ένίσχυσε τήν 
Εταιρείαν διά τάς έορτάς.

ί
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

I ΘΕΡΜΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟ- 
I ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΑ1 
j ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙ- 
: ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ, ΟΙ ΥΠΟΥΡ-
^ ΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΑΥΤΗΝ 
> ΗΘΙΚΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ 
| ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ.

ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Έξ ’Αθηνών. Έσπούδασε 
Νομικά, Οίκονομικάς καί 
Πολιτικάς Έπιστήμας εις 
Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί 
Παρισίων. Τό 1932 άνηγο- 
ρεύθη 'Υφηγητής, τό 1936 
έξελέγη έκτακτος καί τό 
1940 τακτικός καθηγητής 
τού ’Αστικού Δικαίου τού 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί- 
κγς. Τό 1941 διωρίσθη τα
κτικός καθηγητής τού Ερ
γατικού Δικαίου εις τό Πα- 
νεπιστήμιον ’Αθηνών. Έξε
λέγη έπανειλημμένως βου
λευτής. Διετέλεσεν Υφυ
πουργός καί 'Υπουργός Οι
κονομικών, Τύπου, Εργα
σίας, Βιομηχανίας, Παιδεί
ας. Είναι συγγραφέας πολ
λών βιβλίων. Ένίσχυσε τήν 
Εταιρείαν διά τάς έορτάς.

Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έξ ’Αθηνών, πρώην 'Υ
πουργός. Έσπούδασε Νομι
κά εις τά Πανεπιστήμια ’Α
θηνών καί Παρισίων. Κα- 
τετάγη εις τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα 1922 καί άφοΰ έφοί- 
τησεν εις τήν ’Αστυνομι
κήν Σχολήν Κερκύρας, ώ- 
νομάσθη Ύπαστυνόμος τό 
1923. Προαχθείς είς ’Αστυ
νομικόν Διευθυντήν Α' δι- 
ετέλεσε Διευθυντής ’Αστυ
νομίας Πατρών, Πειραιώς 
καί ’Αθηνών. Άποχωρήσας 
τής ’Αστυνομίας κατά ’Ια
νουάριον τού 1953 άνεμί- 
χθη είς τήν πολιτικήν. Διε- 
τέλεσε 'Υπουργός Συγκοι
νωνιών. Φίλος τών Θεσσα- 
λών καί τής ήμετέρας Ε
ταιρείας ένίσχυσε τήν Ε
ταιρείαν διά τάς έορτάς.

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

Έξ ’Αθηνών, πρώην Υ
πουργός. Έσπούδασε Νο
μικά καί Πολιτικάς Έπι
στήμας είς τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών. ’Από τό 1940 
δικηγορεΐ είς ’Αθήνας. Έ- 
πολιτεύθη τό πρώτον κατά 
τάς έκλογάς τής 5/3/1950 
ύπό τήν σημαίαν τού Λαϊ
κού Κόμματος καί έξελέγη 
βουλευτής ’Αθηνών. Έπα- 
νεξελέγη έπανειλημμένως. 
Διετέλεσεν 'Υπουργός τής 
Προεδρίας τής Κυβερνήσε- 
ως. Δημοσίων Έργων, Συγ
κοινωνιών, Εσωτερικών. 
Μετέσχε τού βορειοηπει- 
ρωτικού έπους 1940-41 καί 
τού συμμοριτοπόλεμου ώς 
Έφεδρος Άξ/κός. Φίλος 
τής Θεσσαλίας ένίσχυσε τήν 
Εταιρείαν διά τάς έορτάς.
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ΔΗΜ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ

Βουλευτής Πειραιώς καί 
Νήσων. Γεν. 1909 είςΜάρ- 
πησσαν Πάρου. Έσπούδα- 
σεν Οικονομικά καί Νομικά 
εις Άνωτάτην Σχολήν Οι
κονομικών καί Εμπορικών 
’Επιστημών καί εις τό Πα- 
νεπιστήμιον ’Αθηνών. Κατά 
τάς έκλογάς 5 Μαρτίου 1950 
έξελέγη βουλευτής Πειραι
ώς καί Νήσων ύπό τήν ση
μαίαν τοϋ κόμματος Γ. Πα- 
πανδρέου. Έκτοτε έπανεξε- 
λέγη έπανειλημμένως καί δι- 
ετέλεσεν 'Υφυπουργός. "Ερ
γα του: «Ή Πάρος άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων», 
«Μαντώ Μαυρογένους», «Ή 
Συμβολή τών Κυκλάδων 
εις τόν Ελληνικόν Πολιτι
σμόν». Ένίσχυσε οίκονομι- 
κώς πλειστάκις τήν Έται- 
ρείανώςκαί κατά τάς έορτάς.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν1ΑΝΙΑΣ

Έκ Μυτιλήνης, γόνος πα
λαιός πολιτικής καί πνευ
ματικής οικογένειας τής νή
σου, δρασάσης έθνικώς, πο- 
λιτιστικώς καί άνθρωπιστι- 
κώς άπό τής προεπαναστα
τικής έποχής. Δωδεκαετής 
έχειροτονήθη ύπό τοϋ Οίκ. 
Πατρ. Μελετίου ώς ’Ανα
γνώστης. Έσπούδασε εις 
τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, 
καί διεδραμάτισε σημαντι
κόν ρόλον εις τήν ’Εθνικήν 
’Αντίστασιν. Συνέχισε τάς 
σπουδάς του εις Όξφόρδην. 
Έτυχεν Άνωτάτου Πτυχίου 
Φιλοσοφίας. Διετέλεσε Γεν. 
Γραμματεϋς τοϋ 'Υπουργεί
ου Παιδείας καί 'Υφυπουρ
γός Τύπου εις τήν Κυβέρνη- 
σιν Παρασκευοπούλου. Έ- 
νίσχυσεν οίκονομικώς τήν 
εκδοσιν τοϋ παρόντος τόμου.

μετέπειτα τής διεξαγωγής των. Όλες σχεδόν οί εφημερί
δες, τόσο τών θεσσαλικών έπαρχιών, δσο καί τών ’Αθηνών 
καί τής Θεσσαλονίκης, μέ άρθρα, σχόλια, μελέτες, πρα
γματείες καί διάφορα δημοσιεύματα έπίκαιρα γύρω άπ’τήν 
υπόθεση αυτή τής ιστορικής επετείου άσχολήθηκαν κατ’ 
έπανάληψιν, καί μέ τά δημοσιεύματά τους αύτά συντελέ- 
σανε στή δημιουργία κλίματος καταλλήλου, άτμόσφαιρας 
έορταστικής, γιά τόν πανηγυρισμό του μεγάλου καί ιστο
ρικού αύτοΰ γιά τό Ελληνικό Έθνος γεγονότος.

Σημειώνομε έδώ τώρα καί μερικά άκόμα όνόματα έφη- 
μερίδων πού άσχολήθησαν καί μετά τό πέρας τών έκδη- 
λώσεων μέ τήν υπόθεση αυτή.

Ή « Θ ε σ σ α λ ί α » τοϋ Βόλου στο φύλλο αυτής 13.6.61 
κάτω άπό τόν τίτλο «Γιορτές καί Πανηγύρια γιά τά 80 
ελεύθερα χρόνια της (1881-1961)» δημοσιεύει άρθρο συν
εργάτου της.

Ή «Ά ναγέννησις» Τρικάλων στό φύλλο αυτής 
τής 17)5)1962 μέ τίτλο «Άπό τούς έπαναστατικούς άγώ- 
νας τής Δυτικής Θεσσαλίας» δημοσιεύει ιστόρημα έπί- 
καιρο τοϋ συνεργάτου της κ. Λέων. Μπατόλα.

Ή «Θ ε σ σ α λ ι κ ή Ή χ ώ» τής Καρδίτσας στό φύλ
λο αύτής 23 Μαΐου 1962 δημοσιεύει άνταπόκριση εξ Α
θηνών, έξαίρουσα τήν επιτυχία τών έκδηλώσεων στήν πρω
τεύουσα ώς καί στίχους τοϋ κ. Λάμπρου Ντότσια μέ τίτλο 
«Άπελευθέρωσις τής Θεσσαλίας».

Ή «Δημοκρατική Ελπίς» Αθηνών στό φύλλο 
αύτής τής 27 Μαΐου 1962, δημοσιεύει ενδιαφέρον άρθρο 
μέ τίτλο «Αί Θεσσαλικαί Έορταί».

Ό «Ταχυδρόμος» τοϋ Βόλου στό φύλλο αύτοΰ 
τής 16 Μαΐου 1962, δημοσιεύει σχετικά μέ τις εκδηλώσεις 
τών ’Αθηνών, μέ τίτλο «Έορταί εις ’Αθήνας τής Εται
ρίας Θεσσαλών».

Ή «Έλευθερία » Λαρίσης στά φύλλα αύτής 14, 
15 καί 17 Αύγούστου 1962, δημοσιεύει σχετικά μέ τήν 
έπιτυχία τών έκδηλώσεων άνά τή Θεσσαλία, Θεσσαλο
νίκη καί ’Αθήνας.

Τό «Β ή μ α », ή « Κ α θ η μ ε ρ ι ν ή », τό «Έ θ ν ο ς » 
ώς καί οί λοιπές άθηναϊκές έφημερίδες, άσχολήθησαν καί 
στήν είδησεογραφία τους μέ τις θεσσαλικές γιορτές.

Ό «Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς» τοϋ Βόλου στό φύλλο αύτοΰ τής 
6)5)62, δημοσιεύει ένδιαφέρουσα περιγραφή τής μάχης 
τής Μακρινίτσας, μέ φωτογραφίες τής ήρωΐδος Μαργα-

Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη εις Πάτρας, βου
λευτής ’Αχαΐας. Έσπούδα- 
σε Νομικά καί Πολιτικάς 
’Επιστήμας εις τό Πανεπι- 
στήμιον ’Αθηνών. Έδικη- 
γόρησε λίαν εύδοκίμως είς 
Πάτρας. Έξελέγη έπανει- 
λημμένως βουλευτής. Διε- 
τέλεσεν Υπουργός Παιδεί
ας καί Υφυπουργός Προ
εδρίας τής Κυβερνήσεως. 
Φίλος τών έθνικών, πνευ
ματικών, κοινωνικών καί 
καλλιτεχνικών έκδηλώσε
ων καί έκτιμών τήν δρα- 
σιν τής 'Ιστορικής καί Αα- 
ογραφικής 'Εταιρείας τών 
Θεσσαλών ένίσχυσε τήν 
'Εταιρείαν οίκονομικώς καί 
ήθικώς διά τήν διοργάνω- 
σιν καί τέλεσιν τών έορτών 
τής όγδοηκονταετηρίδος ά
πό τής άπελευθερώσεως.

ΣΤΥΛ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Έξ 'Αγίου Νικολάου Κρή
της, βουλευτής Λασηθίου. 
Μετά τάς γυμνασιακός του 
σπουδάς παρηκολούθησε 
μαθήματα ’Ανωτάτης ’Εμπο
ρικής Σχολής, διακόψας 
ταϋτα λόγφ στρατεΰσεώς 
του τό 1920-23. ’Από τό 
1923 είναι διευθυντής καί 
κυριώτερος μέτοχος τής Α. 
Ε. Πυρηνελαιουργικής «Ό 
Ροϋσσος» είς "Αγιον Νικό
λαον Κρήτης. Διετέλεσε 
Δήμαρχος 'Αγίου Νικολά
ου, Γεν. Διοικητής Κρή
της, 'Υπουργός Συγκοινω
νιών καί 'Υφυπουργός ’Ε
θνικής ’Αμύνης. Μετέσχε 
τής Έθν.’Αντιστάσεως Κρή
της καί ετυχε τιμητικών 
διακρίσεων. Ένίσχυσε οί
κονομικώς καί ήθικώς τήν 
Εταιρείαν διά τάς έορτάς.
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ρίτας Μπαστέκη και τοϋ φιλέλληνος δημοσιογράφου καί 
άνταποκριτοϋ των «Τάϊμς» τοϋ Λονδίνου Καρόλου Όγλ, 
πού έσφάγη ώς γνωστόν από τούς Τούρκους τήν 17 Μαρ
τίου τοϋ 1878 καί περιγραφή έπίσης τής μάχης τής «Ξέ
νια ς»—ιστορικής Μονής.

Μέ τήν περιγραφή τής μάχης τής Μακρινίτσας, δημο
σιεύεται καί τραγούδι δημοτικό, έκφραστικό τοϋ ίστορι- 
κοΰ γεγονότος καί τής έλληνικής λεβεντιάς καί παλλη- 
καριας άντρων καί γυναικών τοϋ Πηλίου. Τό τραγούδι 
αύτό πού ή λαϊκή Μοΰσα στιχούργησε καί μελοποίησε 
καί πού ή παράδοσις διέσωσε, γιά τό έξαιρετικό ενδιαφέ
ρον πού παρουσιάζει, παραθέτουμε αύτούσιο:

«Έβγάτε Τούρκοι Λαρσινο'ι 
κι αγάδες άπ τό Κάστρο, 
νά δητε εδώ τον πόλεμο 
πού κάνουν οι ραγιάδες· 
ν ακούστε μακοιτζιώτικα 
ντουφέκια, καργιοφίλια, 
πού σκάζουν σαν τό κάστανο, 
και πέφτουν οι ’Αγάδες.
Νά δητε και τη Χρόναινα, 
τή νύφη τοϋ Κατσούρα, 
πώς πολεμάει πλευρό πλευρό 
στο πλάι τών παιδιών της.
Νά δητε τή Σονΐπαινα 
μέ τά ογδόντα χρόνια, 
πώς κουβαλάει κρύο νερό, 
στ’ αντρεία παλληκάρια.
Νά δητε τή Μαλιούφαινα, 
κορίτσι στον άνθό τον, 
μέ τό δε ξι νά ντουφεκά, 
μέ τό ζερβί νά κόβη.
Πέσαν κεφάλια άγάδικα, 
κορμιά άρβανιτάδων.
Και αν στή Μακρινίτζα μας 
έχάσαμε τή μάχη, 
έκέρδισε ή πατρίδα μας 
δόξα, τιμή και φήμη.

"Οπως οι Σπαρτιάτισσες 
πολέμαγαν άντρίκια 
και δπως οι Σουλιώτισσες 
στην ’Ήπειρο ακούστηκαν, 
έτσι και οί Μακριτζιώτισσες 
τό Πήλιο δόξασαν».

Προς τούς άξιοτίμους διευθυντάς όλων αύτών τών Εφη
μερίδων καί περιοδικών, ή Κεντρική Επιτροπή τοϋ Έορ- 
τασμοϋ καί ή Γραμματεία τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας τών Θεσσαλών, έκφράζουν τις βαθύτατες, εύγνώ- 
μονες εύχαριστίες της, γιά τή πολύτιμη συνεργασία τους, 
στή μεγάλη αυτή υπόθεση τής ιστορικής επετείου τής Θεσ
σαλίας καί τοϋ “Εθνους μας γενικώτερα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες άπευθύνει ή Εταιρεία μας, στή 
Διεύθυνση καί Σύνταξη τοϋ Τουριστικού Περιοδικοΰ ’Αθη
νών «Ξ ε ν ί α», πού τόσον εις τό τεϋχος τοϋ ’Ιουλίου 
1962, όσο καί σε προηγούμενα αύτοΰ τεύχη, άφιέρωσαν 
σελίδες ολόκληρες καί χώρο πολύτιμο γιά τή καταχώρι
ση φωτογραφιών, πρόςέξαρση τοϋ έργου τούτου καί τών 
σκοπών τής Εταιρείας. Τήν διαδρομή τής έξ ’Αθηνών 
άντιπροσωπείας άνά τις διάφορες πόλεις διηύθυνε μέ πεί
ρα καί δεξιοτεχνία ό άρχηγός τοϋ κλιμακίου κ. Λεωνί
δας Οίκονομίδης.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ
*

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τούς έκφωνηθέντας λόγους καί 
προσφωνήσεις κατά τάς εις τάς διαφόρους θεσσαλικάς 

πόλεις, Θεσσαλονίκην καί ’Αθήνας έκδηλώσεις:

ΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

"Αν ή θρησκεία μας ύπαγορεύη εις ήμάς ώς Χριστια
νούς νά εύχαριστώμεν τώ Θεώ «πάντων ένεκεν», ποιας 
εύχαριστίας άραγε όφείλομεν πρός τόν Θεόν ώς Θεσσα- 
λοί διότι πρό 80 ετών έδωσεν εις τήν προσφιλή μας Πα
τρίδα τήν Ελευθερίαν της;

Αύτό άκριβώς τό καθήκον τό χριστιανικόν, αύτήν τήν 
ύποχρέωσιν τήν ’Εθνικήν ή έν Άθήναις 'Ιστορική καί 
Λαογραφική 'Εταιρεία τών Θεσσαλών, έσχε τήν πρωτο
βουλίαν νά έπιτελέσωμεν εφέτος διά νά εύρη ή ιδέα των 
αύτή τοιαύτην έπιδοκιμασίαν καί άπήχησιν εις όλόκλη- 
ρον τήν Θεσσαλίαν, ώστε άρχοντες καί άρχόμενοι, οί ό
ποιοι διαπνέονται άπό άγνά αισθήματα φιλοπατρίας, τήν 
έκπλήρωσιν αύτοϋ τοϋ καθήκοντος ν’ άναλάβουν, καθ’ όν 
έκαστος δύναται τρόπον, καί νά πλαισιώνουν αύτήν εις 
μίαν άληθή πανήγυριν, πραγματικήν οσμήν εύωδίας πνευ
ματικής, διά νά τιμηθή οϋτω πως τό πρός τόν άνθρωπον 
θειον δώρον τής ’Ελευθερίας. Καί είνε πρέπουσα ή 
έορτή αύτή έδώ εις τήν Θεσσαλίαν όπως είναι δικαιολο
γημένη καί ή εύγενής άμιλλα ή έκδηλωθεϊσα κατά τόπους 
διά τήν καλλιτέραν άπόδοσιν τών τιμών πρός τό ιστορι
κόν γεγονός τής άπελευθερώσεως διότι εκ τοϋ θεσσαλικοΰ 
έδάφους έβλάστησαν πάντοτε αί μεγάλαι μορφαί τών άγω- 
νιστών διά τήν έλευθερίαν τής Πατρίδος μας.

’Από τήν Θεσσαλίαν έξεκίνησεν ό ’Επίσκοπος Τρίκκης 
Διονύσιος ό φιλόσοφος ν’ άποτινάξη τόν Τουρκικόν ζυ
γόν, άπό τήν Λάρισαν έφυγεν ό Παπάζωλης διά νά γίνη 
ή ψυχή τής Έπαναστάσεως τοϋ Όρλώφ, άπό τήν Θεσσα
λίαν έξεκίνησε καί ό Έθνεγέρτης της Ρήγας Φεραΐος, 
άπό τήν Θεσσαλίαν μετεφέρθη εις τά υψηλά όνειρα τής 
ελευθερίας τής Πατρίδος ό Βλαχάβας.

Καί Θεσσαλός ήτο ό ήμίθεος Γεωργάκης ’Ολύμπιος, 
τό πρώτον θΰμα τοϋ άγώνος τούτου, άλλά καί ό πρώτος 
διδάσκαλος τής έλληνικής άνδρείας καί άρετής.

Καί Θεσσαλός ήτο ό ένδοξος Νικοτσάρας.
Καί Θεσσαλός ήτο ό Άνθιμος Γαζής, ό ιθύνων νοΰς 

τής Φιλικής 'Εταιρείας καί τής Έπαναστάσεως εκείνης.
Καί Θεσσαλός ήτο ό ήρωϊκός Χρ. Χατζηπέτρος.
Καί Θεσσαλός ήτο ό Αρχιστράτηγος Καραϊσκάκης, 

πού τό όνομά του είναι ή Ελληνική 'Ιστορία.
Αί θυσίαι καί τό τίμιον αίμα τών Θεσσαλών έδωσαν τήν 

έλευθερίαν εις τήν Ελλάδα, όχι όμως καί εις τήν Θεσσα
λίαν, διά τήν όποιαν έχρειάσθησαν δύο άκόμη επαναστά
σεις πάλιν μέ άρχηγούς καί άγωνιστάς Θεσσαλούς έως 
ότου ίδη καί ή Θεσσαλία τήν έλευθερίαν της τό 18 8 1.

Ή σημερινή λοιπόν δοξολογία πρός τόν Θεόν διά τό εύ- 
τυχές δώρημα τής ’Ελευθερίας εις τήν Θεσσαλίαν έχει 
ταυτοχρόνως καί τήν έννοιαν εύλαβοϋς μνημοσύνου, όχι 
μόνον τών προαναφερθέντων Θεσσαλών άρχηγών καί 
ήρφων, άλλά καί ενός πλήθους άκόμη διαλαμψάντων εις 
τόν γενικόν άγώνα τοϋ “Εθνους μας καί όλων άκόμη τών 
προγόνων μας, οί όποιοι έν Θεσσαλία διετήρησαν άκμαΐον 
πάντοτε τό έθνικόν φρόνημα καί ήγωνίσθησαν διά τήν 
έλευθερίαν.

Πρός τήν ίεράν μνήμην πάντων εκείνων εύγνώμονες 
στρεφόμεθα καί τώρα καί όπως τήν μνήμην των εύχόμεθα 
αίωνίαν, άς εύχηθώμεν έξ όλης ψυχής καί τήν ευδαιμονίαν 
τής πατρίδος μας Θεσσαλίας αίωνίαν.
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