
’Ολίγους μήνας πρό τής τελευταίας θεσσαλικής έξε- 
γέρσεως τοΰ 1878 έδημοσιεύετο εις τήν αθηναϊκήν έφη- 
μερίδα «Νεολόγος» (20 Σεπτεμβρίου 1877) μία έκκλησις 
των υποδούλων Θεσσαλών, εϊς τήν όποιαν άφ’ ενός μέν 
διεξετραγωδοΰντο τά μαρτύριά των, άφ’ ετέρου δέ διε- 
τρανοϋτο ή άπόφασις νά προκινδυνεύσουν ύπέρ τής έλευ- 
θερίας των. Εις τό τραγικόν τούτο κείμενον, πού αποτε
λεί ταυτοχρόνως καί παλλομένην πηγήν διά τόν ιστορι
κόν, μεταξύ των άλλων άνεφέροντο καί τά έξής:

«Τέλος πάντων έξέλιπε πάσα ελπίς σωτηρίας. Ούδέπο- 
τε δύναται νά διατηρηθή ή μεταξύ Ελλήνων καί ’Οθω
μανών ησυχία- δέν ήμποροϋμεν πλέον νά ύποφέρωμεν τήν 
βαρβαρότητα των άγριων όρδών τής ’Οθωμανικής κυβερ- 
νήσεως, ούτε περιουσίαν δυνάμεθα νά άσφαλίσωμεν, ού
τε αύτήν τήν τιμήν μας νά ύπερασπίσωμεν εις πάντα α
πελπισία· καί άλλο τι δέν ύπολείπεται εις ή μας ή ή γενική 
έξέγερσις κατά τυράννου, όστις καταπιέζει αίσχρώς καί 
βαρβάρως τ’ άθώα πλάσματα τής Θεσσαλίας, άτινα δέν 
έχουν παρ’ ούδενός προστασίαν.

Έάν έπαναστατήσωμεν, βεβαίως, θά έκτεθώμεν εις κίν
δυνον, καθότι ούτε όπλα έχομεν, ούτε τά λοιπά αναγκαία 
πρός διατήρησιν τής έπαναστάσεως καί θά σφαγώμεν 
άλλά μένοντες ήσυχοι δέν έχομεν σφαγάς, ατιμώσεις, έκ- 
βιάσεις, άρπαγάς, βεβηλώσεις ναών;... Πρός τί λοιπόν νά 
σεβώμεθα τήν έπάρατον τουρκικήν δυναστείαν; Χωρίς τού- 
λάχιστον νά έκδικηθώμεν τούς αιωνίους εχθρούς μας; Έ- 
ξηντλήθη πλέον πάσα ύπομονή καί καιρός όπως άρθή έκ 
τού μέσου ημών ό σεσαθρωμένος ουτος σκόπελος, πρός 
τόν όποιον πρό τεσσάρων περίπου αιώνων ναυαγεί πάσα 
κίνησις πρός φωτισμόν ύποδεδουλωμένου εύγενοϋς λαού.

Θά έξεγερθώμεν καί έπί τών πτωμάτων μας ας γράψη 
ή ιστορία, ό δίκαιος οδτος τής άνθρωπότητος κριτής, καί 
ας έλέγξη τότε τούς παραστάτας αύτής τής πολυκεφάλου 
ύδρας τοΰ 19ου αίώνος φθίνοντος. Θά έγερθώμεν καί ας 
πέσωμεν ένδόξως εις τάς πεδιάδας τής Θεσσαλίας, αΐτινες 
καθ’ έκάστην μολύνονται ύπό τών αίμοβόρων κατακτητών.

Τρέξατε λοιπόν, πάντες άδελφοί, δούλοι καί έλεύθε- 
ροι Χριστιανοί, εις βοήθειαν τών άδελφών σας, τών ύπε- 
ρασπιζομένων τήν τιμήν των, μή φειδομένων πλέον μήτε 
δόξαν, μήτε πλούτον, μήτε τήν ζωήν των αύτήν. Δέν έχο
μεν όπλα· πάντων τών άναγκαίων στερούμεθα. ’’Εχομεν 
όμως τό θάρρος τήν φιλοπατρίαν καί πρό πάντων τόν Θεόν 
βοηθόν, καί διά τών πελέκεων θ’ άνακτήσωμεν τήν έλευ- 
θερίαν μας, έργον, όπερ οί πατέρες άφήκαν ήμιτελή κλη
ρονομιάν. Εμπρός λοιπόν, άδελφοί, διότι άοράτως καί 
ή σάλπιγξ τών άοιδίμων προγόνων μας καλεΐ, όπως συν- 
τρίψωμεν τάς εύθραύστους άλύσεις τής δυναστείας καί 
άνακτήσωμεν τήν έλευθερίαν μας. Αΰτη είναι ή ήμετέρα 
διάθεσις καί εις τάς παραμονάς αύτής εύρισκόμεθα. Θά 
μας έγκαταλείψη ή χριστιανικωτάτη Εύρώπη; Τόσφ τό 
καλύτερον. Θά άγωνισθώμεν μόνοι μας· θά θυσιασθώμεν 
μέχρις ένός, καί θά έχωμεν τόν λόγον ένώπιον τής άνθρω
πότητος καί αυτού τοΰ άδεκάστου Κριτοΰ».

Ή συσσωρευμένη αύτή άγανάκτησις καί άπελπισία τών 
Θεσσαλών καταδυναστευμένων, έξεδηλώθη τόν ’Ιανουά
ριον τοΰ 1878, όταν ή άπό διετίας δρώσα μυστικώς «’Α
δελφική Ένωσις», τή ένισχύσει τής Ελληνικής Κυβερ- 
νήσεως καί συνεργούσης τής έκρηκτικής εις τά Βαλκάνια

άτμοσφαίρας λόγφ τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, έκήρυ- 
ξε τήν Έπανάστασιν. Μετά τήν ρωσοτουρκικήν συνθή
κην τοΰ 'Αγίου Στεφάνου καί τό Βερολίνιον Συνέδριον 
(1878), άν καί ή Ελλάς ήτο άπομονωμένη διπλωματικώς, 
εν τούτοις μέ τήν επιμονήν κυριώτατα τής Γαλλίας καί 
μέ τήν άναγκαστικήν συναίνεσιν τών άντιπροσώπων τής 
Ρωσίας, ’Ιταλίας, Αύστρίας, Γερμανίας καί ύπό τήν λυσ
σώδη άντίδρασιν τής ’Αγγλίας, άπεφασίσθη όπως τό ή- 
πειρωτικόν τμήμα Άρτης καί ή Θεσσαλία παραχωρηθοΰν 
εις τήν Ελλάδα. Κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Νοεμβρίου 
1881, έν μέσω ένθουσιασμοΰ, παραληρήματος καί έορτα- 
στικών έκδηλώσεων, ό Ελληνικός Στρατός κατελάμβα. 
νε τόν Βόλον, ένώ οί Τούρκοι άπεσύροντο εις τά νέα σύ. 
νορά των. Μακραίων βαρβαρική δουλεία είχε καταλυθή.

Έκτοτε άρχίζει ό έλεύθερος θεσσαλικός βίος. Παρήλ- 
θεν ήδη όγδοηκονταετία όλη. Ή Θεσσαλία ήκολούθησε 
τόν ροΰν τής ιστορίας καί τάς τύχας τής μητρός Ελλά
δος, τής όποιας άποτελεΐ όμαιμον καί άδιάσπαστον τμή
μα. Αί έθνικαί χαραί έμύρωσαν καί αύτής τήν καρδίαν. 
Εις τάς έθνικάς συμφοράς συμμετέσχε καί αύτή μέ τό ί
διον πένθος· έλαβε καί αύτή ένεργόν μέρος εις τήν δημι
ουργίαν καί τήν δικαίωσιν τών έθνικών όνείρων έμό- 
χθησε καί αύτή εις τόν κοινόν άγώνα διά τήν άνοδον τοΰ 
έθνικοΰ μας πολιτισμοΰ' εις τά έδάφη της διεδραματίσθη- 
σαν άποκαρδιωτικαί καί εύτυχεΐς φάσεις δύο άκόμη έλ- 
ληνοτουρκικών πολέμων, μέ όλας τάς άναποφεύκτους, ό- 
δυνηράς συνέπειας εις βάρος τής ζωής καί τής περιουσίας 
τών κατοίκων της· τά συντάγματά της έτίμησαν καί έδό- 
ξασαν πάντοτε τό έλληνικόν πολεμικόν όνομα εντός καί 
έκτος τής Ελλάδος· έδέχθη καί περιέθαλψε προσφυγι- 
κούς πληθυσμούς έξ ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί Μικρας 
’Ασίας· ύπέστη τήν βαρβαρότητα καί τήν κακουργίαν τής 
ναζιστικής καί φασιστικής κατοχής βαρύτερον—ίσως— 
κάθε άλλης περιφερείας· μέ άμείωτον τό πατρογονικόν, 
έπαναστατικόν της φρόνημα, έδημιούργησεν εις τούς κάμ
πους καί τά βουνά της τάς ένδοξοτέρους σελίδας τής ’Ε
θνικής ’Αντιστάσεως· έδωσεν εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ Έ
θνους έκλεκτούς πολιτικούς, έπιστήμονας, διανοητάς, 
παιδαγωγικούς, καλλιτέχνας, στρατιωτικούς, κληρικούς, 
εύεργέτας' έγκαταλελειμμένη πολλάκις εις τάς ιδίας της 
δυνάμεις έδημιούργησεν εις τά άστικά της κέντρα άνθη- 
ροτάτην βιομηχανικήν καί οικονομικήν ζωήν εις τήν ύ
παιθρόν της έτέθησαν κατά τρόπον ρεαλιστικόν καί άπο- 
φασιστικόν τά αιτήματα τής περιστολής τής φεουδαρ
χίας καί τής άποκαταστάσεως τών άκτημόνων καί εύρον 
τήν πλήρωσίν των κατόπιν αιματηρών έξεγέρσεων εις 
τάς πόλεις της έγράφησαν αί ώραιότεραι σελίδες τοΰ έλ- 
ληνικοΰ συνεργατισμοΰ καί κοινωνισμοΰ- εις εκπαιδευ
τήριά της έδοκιμάσθησαν καί έφηρμόσθησαν αί πρώται 
προσπάθειαι τοΰ έκπαιδευτικοΰ έκσυγχρονισμοΰ καί γε- 
νικώτερον τής πνευματικής άναγεννήσεως τής χώρας' 
έδοκιμάσθη σκληρώς ύπό έπαλλήλων σεισμών καί θεο
μηνιών ύπέστη κατά καιρούς δεινά τά πλήγματα τοΰ συγ- 
κεντρωτισμοΰ’ έν όλίγοις ήγωνίσθη τόν άγώνα τής έπι- 
βιώσεως, άλλοτε πρωτοπόρος καί άλλοτε ούραγός, κατά 
τήν άντοχήν της καί κατά τάς περιστάσεις.

Αί σελίδες πού άκολουθοΰν άποτελοΰν μίαν άδρομε- 
ρεστάτην θεώρησιν τοΰ έλευθέρου βίου τής Θεσσαλίας.
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ΜΛΗ^ΙΙα
Τό έτος 1882 ή Ελληνική Κυβέρ- 
νησις, θέλουσα νά συντονίση κάθε ε
ξουσίαν εις τόν χώρον τής νεοπρο- 
σαρτηθείσης εις τήν επικράτειαν Θεσ

σαλίας, έζήτησε δι’ αναφοράς της άπό τό Οικουμενι
κόν Πατριαρχεΐον—είςτό κλίμα τοϋ όποιου ύπήγετο εκ
κλησιαστικούς ή Θεσσαλία—νά άποφασίση καί νά συ- 
ναινέση διά τήν υπαγωγήν της εις τήν δικαιοδοσίαν καί τήν 
πνευματικήν ποιμαντορίαν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Τό αίτημα τοϋτο ήτο καθ’ δλας τάς άπόψεις του δίκαιον 
καί ήτιολογημένον. Ό ρόλος, τόν όποιον διεδραμάτιζεν 
ή Εκκλησία εις τήν τουρκοκρατουμένην Θεσσαλίαν ήτο 
εύρύς καί ισχυρός, άπετέλει δέ καθεστώς ριζωμένον βα- 
θέως εις τήν κοινωνικήν ζωήν τών υποδούλων ή τών άρτι 
άπελευθερωθέντων τμημάτων τοΰ ελληνισμού. Εκτός τής 
δικαιοδοσίας της εις άναφυομένας υποθέσεις οικογενεια
κού κυρίως καί κληρονομικού δικαίου, ή πνευματική της 
επιρροή ήτο μεγάλη καί βασική. Σχολεία, κληροδοτή
ματα, συντεχνίαι καί άλλοι τομείς τής πολιτικής καί γε- 
νικώτερον τής κοινωνικής ζωής έδέχοντο αμέσως ή εμ
μέσως τήν κηδεμονίαν τών κατά τόπους θρησκευτικών 
άρχηγών. 'Ως εκ τής φύσεώς της λοιπόν ή Θεσσαλική 
’Εκκλησία έπρεπε νά ύπαχθή υπό τήν Ελληνικήν τοιαύ- 
την, ώστε άφ’ ένός μέν νά άποφορτισθή άπό πολιτικός 
μέριμνας, κατά τά εν Έλλάδι ίσχύοντα, καί άφ’ έτέρου 
νά δυνηθή άπερίσπαστος νά έπιδοθή εις τό υψηλόν λει
τούργημα τής άποστολικής διακονίας.

'Η διεκπεραίωσις τής ύποθέσεως ταύτης άνετέθη εις 
τόν τότε καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Κ. Πα- 
παρρηγόπουλον. Παραλλήλως ή Κυβέρνησις διά τοΰ 'Υ
πουργείου τών ’Εκκλησιαστικών παρεκάλεσε δι’ εγγρά
φου (27-4-1882) τήν 'Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής

ΔΩΡΟΘΕΟΣ
’Αρχιεπίσκοπος
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Ελλάδος νά προβή εις ένεργείας παρά τώ Οϊκουμενικφ 
Πατριαρχείο, ώστε νά έπιτελεσθή ή χειραφέτησις άπ’ 
αύτοϋ καί των Θεσσαλικών επισκοπών. Του θέματος 
τοΰτο τήν έπίλυσιν έζήτησεν άνευ αναβολής ή 'I. Σύ
νοδος τής Ελλάδος άπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, 
τονίζουσα χαρακτηριστικούς εις τό έγγραφόν της:

«'Ως γνωστόν τή Ύμετέρμ Παναγιότητι καί τή περί Αύ- 
τήν άγιωτάτη Συνόδω τινές των εν Ήπείρω καί Θεσσα
λία χωρών, υπαγόμενοι πρότερον τή προστασίμ καί δι
οικήσει τής Αύτοκρατορίας τής Τουρκίας τή γενομένη 
άπό πολλοΰ συμβάσει των δύο Κρατών τής τε Ελλάδος 
καί Τουρκίας καί παρά τοϋ Κοινοβουλίου τής Ελλάδος 
έπικυρωθείση παρεχωρήθησαν ήδη θείοι επινεύσει καί ή- 
νώθησαν μετά τοϋ θεοφρουρήτου Ελληνικού Βασιλείου 
καί άποτελοϋσι νϋν μετ’ αύτοϋ εν αδιαίρετον Κράτος ύπό 
τοΐς σκήπτροις τοϋ τρισεβάστου ήμών Βασιλέως Γεωρ
γίου τοϋ Αλ Οΰτω δέ πολιτικώς ένωθεΐσαι αί χώραι εκεί
νοι πρέπον καί άναγκαΐον έστίν, ϊνα καί έκκλησιαστικώς 
χειραφετηθεΐσαι άπό τής Μεγάλης τοϋ Χριστοΰ ’Εκκλη
σίας, ένωθώσι μετά τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί ύπα- 
χθώσι τοϋ λοιποϋ ύπό τήν άμεσον δικαιοδοσίαν τής Ί. 
Συνόδου αύτής. Άλλ’ επειδή πρός τοϋτο κατά τά ανέκα
θεν παρά τή Όρθοδόξφ ’Εκκλησία παραδεδεγμένα, άπαι- 
τεΐται ή συνευδοκία καί συναίνεσις τοϋ Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου, εις οδ τήν κανονικήν δικαιοδοσίαν διατε- 
λοΰσιν ούσαι αί περί ών ό λόγος χώραι, ή Τ. Σύνοδος άπο- 
τεινομένη κατά τάς κανονικάς διατάξεις πρός τήν 'Υμετέ- 
ραν Παναγιότητα καί τήν περί Αύτήν 'Ιερωτάτην Σύνο
δον, παρακαλεΐ θερμώς όπως, συνευδοκήσαντες, κατα- 
νεύσητε, ΐνα τά τής ’Εκκλησίας τών πολιτικώς ένωθει- 
σών τή Έλλάδι χωρών χειραφετηθέντα παραχωρηθώσιν 
άπό τής πνευματικής δικαιοδοσίας τής Μεγάλης τοϋ Χρι
στού ’Εκκλησίας εις τήν Ί. Σύνοδον καί άποτελέσωσι τοϋ 
λοιποϋ μέρος άδιάσπαστον καί άχώριστον τής Αΰτοκε- 
φάλου Ελληνικής ’Εκκλησίας...»

Πράγματι τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, ύπό έθναρ- 
χικοΰ πνεύματος διαπνεόμενον, άλλά καί εις τό συμφέρον

τών έν λόγφ περιοχών άποβλέπον πατρικώς, υίοθέτησεν 
όλοψύχως τήν αΐτησιν καί άπεφάσισεν όπως:

«...αΐ έν ταΐς είρημέναις χώραις, δηλ. Θεσσαλία καί 
Ήπείρφ κείμεναι, τή καθ’ ήμάς δέ Άγίμ τοϋ Χριστοϋ Μ. 
Έκκλησίμ μέχρι τοϋ νϋν κανονικώς ύπαγόμεναι Μητρο- 
πολιτικαί καί Επισκοπικοί παροικίαι Λαρίσης, Άρτης, 
Δημητριάδος, Φαναριοφαρσάλων, Τρίκκης, Σταγών, Θαυ- 
μακοΰ, Γαρδικίου καί Πλαταμώνος, έτι δέ καί τρία χωρία 
τής Τ. μητροπόλεως Ίωαννίνων έκ τών τμημάτων Τζου
μέρκων καί Μαλακασίου διά τήν μετά τοϋ θεοσώστου Βα
σιλείου τής Ελλάδος άρτι συντελεσθεΐσαν πολιτικήν αύτών 
ένωσιν, άπολυθώσι μέν τής κανονικής πρός αύτήν ύπο- 
ταγής καί άναφοράς, έκχωρηθώσι δέ τή άγιωτάτη Αύτοκε- 
φάλω ’Εκκλησία τής Ελλάδος, ώς καί αί έν αύταΐς ίεραί 
Πατριαρχικαί καί Σταυροπηγιακοί Μοναί...»

Τοιουτοτρόπως όλα τά Θεσσαλικά διαμερίσματα—έκ
τος τής περιφερείας Έλασσόνος—απέκτησαν πλήρη 
έκκλησιαστικήν καί διοικητικήν άφομοίωσιν πρός τήν 
ύπόλοιπον έλευθέραν πατρίδα. 'Η διαμορφωθεΐσα ακο
λούθως έκκλησιαστική κατάστασις, όσον άφορα τήν Θεσ
σαλίαν, έχει ώς έξής:

Πρό τής ένώσεως ή ’Αρχιεπισκοπή Λαρίσης είχεν ύπό 
τήν δικαιοδοσίαν της τάς έπισκοπάς: Τρίκκης, Σταγών, 
Θαυμακοΰ καί Γαρδικίου, έπεκτεινομένη έδαφικώς εις 
τάς έπαρχίας Λαρίσης, Τυρνάβου, Καρδίτσης, 'Αλμυροΰ 
καί έπί τμήματος τής Άγιας καί τοϋ νομοϋ Άρτης. Μετά 
τήν ένωσιν άπεσπάσθησαν αί έπισκοπαϊ αύταί, άποτελέ- 
σασαι ανεξαρτήτους έκκλησιαστικάς παροικίας.

*

Ή Μητρόπολις Λαρίσης περιωρίσθη εις 
τήν έπαρχίαν Λαρίσης, Τιρνάβου καί Πλαταμώνος. Ή 
τελευταία άπετέλει ιδιαιτέραν ’Επισκοπήν πρό τής ένώ-

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΔΗΣ 
Μητροπολίτης Δημητριάδος
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 
‘Αρχιεπίσκοπος Τρίκκης

σεως, ύπήγετο δέ εις τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης. 
Μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας ύπήχθη μέν ώς 
έπισκοπή ύπό τόν Λαρίσης, κατηργήθη δέ καί συνεχκπ 
νεύθη μετ’ αυτής διά Βασιλικού Διατάγματος τής 22ας ’Ια
νουάριου 1900. Κατά τήν ένωσιν Μητροπολίτης Λαρίσης 
ήτο ό εκ Κων)πόλεως Νεόφυτος Πετρίδης, διατελέσας 
προηγουμένως Φαναριοφαρσάλων (1854-1869), καί Σερ
ρών (1869-1875). Τήν ποιμαντορίαν τής Μητροπόλεως Λα
ρίσης άνέλαβε τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1875 καί συνέχισε 
μέχρι τοΰ θανάτου του (Σεπτέμβριος 1896). Τούτον διε- 
δέχθη ό έκ Καλύμνου πρώην Ίερισσοϋ και πρώην Πλατα- 
μώνος ’Αμβρόσιος Κασάρας. Τό 1914 εκλέγεται ό πρώην 
Κυδωνιών καί πρώην Στρωμνίτσης, έκ Πλατάνου Μυριο- 
φύτου τής Θράκης καταγόμενος ’Αρσένιος Άφεντούλης, 
ποιμάνας τήν Μητρόπολιν Λαρίσης μέχρι τοΰ θανάτου 
του (1934). Τοΰτον διεδέχθη κατά τό 1935 ό Υδραίος Δω
ρόθεος Κοτταρας, πρώην Κυθήρων, ό όποιος άρχιεράτευ- 
σε μέχρι τής 29η5 Μαρτίου 1956, οπότε έξελέγη ’Αρχιε
πίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος. Άπό τής 18ης 
Μαΐου 1960 ποιμαίνει ταύτην ό ’Ιάκωβος Σχίζας.

Αί μεταβολαί, πού έγένοντο άπό τής ένώσεως μέχρι σή
μερον εις τά όρια τής Μητροπόλεως Λαρίσης, δύνανται 
νά συνοψισθοΰν ώς εξής:

Διά τοΰ ΓΥΛΔ' Νόμου τής 26ης Μαΐου 1910 άπεσπάσθη 
έξ αυτής ή περιφέρεια Φαρσάλων, έπανελθοΰσα εις τήν δι
καιοδοσίαν τής Μητροπόλεως Φαναριού καί Θεσσαλιώ- 
τιδος. Διά τής αυτής πράξεως ή επαρχία 'Αλμυροΰ «άπο- 
λύεται έκκλησιαστικώς τής ’Επισκοπής Δημητριάδος 
καί έπανέρχεται ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Λαρίσης Μη
τροπολίτου». Διά τοΰ Νόμου 1482 τής 21ης ’Ιουλίου 1938 
άπεσπάσθη πάλιν, προσαρτηθεΐσα είς τήν ’Επισκοπήν 
Δημητριάδος, καί επανέρχεται ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
Λαρίσης Μητροπολίτου. Διά τοΰ Νόμου 1482 τής 21ης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 
Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών
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Ιουλίου 1918 άπεσπάσθη πάλιν, προσαρτηθεΐσα είς τήν 
επισκοπήν Δημητριάδος, ή επαρχία 'Αλμυροΰ, άποτελου- 
μένη έκ των τέως Δήμων 'Αλμυροΰ, Πλατάνου, Όθρυος 
(Γούραςή καί των προσφυγικών συνοικισμών Νέας Άγ- 
χιάλου καί Εύξεινουπόλεως.

Σήμερον ή Ί. Μητρόπολις Λαρίσης καί Πλαταμώνος 
έχει έν τω συνόλω της 103 ναούς, 48 παρεκκλήσια καί 4 
στρατιωτικούς ναούς, έφημερίους 99, ιεροκήρυκας 4, λαϊ
κούς ιεροκήρυκας θεολόγους 2. Είς τήν περιφέρειαν της 
λειτουργεί ή άνδρφα Μονή Κομνηνείου μέ 6 μοναχούς. 
Αειτουργοΰν επίσης 80 Κατηχητικά Σχολεία, ένα Γενι
κόν Φιλόπτωχον Ταμεϊον καί 29 Ένοριακά, Εκκλησια
στικόν Οίκοτροφεΐον άπορων μαθητών Γυμνασίου, Εκ
κλησιαστικοί Κατασκηνώσεις είς τήν Μονήν Κομνη
νείου, συσσίτια απόρων παρηλίκων λειτουργοΰντα είς 
τούς έν Λαρίση ναούς Ταξιαρχών, 'Αγίου Κωνσταντίνου, 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καί έν Τιρνάβω είς τόν ναόν 
τής Φανερωμένης. Δημοτελεΐς έορταί πανηγυρίζονται: 
τήν 15ην Μαΐου ή μνήμη τοϋ 'Αγ. Άχιλλίου έν Λαρίση 
τή συμμετοχή τών Δημοτικών, Πολιτικών, Στρατιωτικών 
κ.λ.π. Αρχών, καί τήν 30’ιν Δεκεμβρίου ή μνήμη τοϋ όσιο- 
μάρτυρος Γεδεών έν Τιρνάβω, μετά λιτανεύσεως τής ίε- 
ρας αύτοϋ κάρας.

*

Ή ’Αρχιεπισκοπή Δημητριάδος κατά 
τήν ένωσιν έποιμαίνετο ύπό τοΰ Κωνσταντινουπολίτου 
Γρηγορίου Φουρτουνιάδου μέχρι τοϋ 1907, έτους τοϋ θα
νάτου του. Τοϋτον διεδέχθη ό Γερμανός Μαυρομμάτης, 
άρχιερατεύσας μέχρι τοΰ 1935. Διάδοχός του άνέλαβεν ό 
άπό Φωκίδος Ιωακείμ Άλεξόπουλος, παραιτηθείς τό 1956, 
οπότε καί άνήλθεν είς τόν έπισκοπικόν θρόνον Δημητριά
δος ό πρώην Τρκρυλίας Δαμασκηνός Χατζόπουλος.

φ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Μητροπολίτης Δημητριάδος
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ΙΛ ΑΡΙΩΝ
Μητροπολίτης Φαναριοφερσάλων

Διά τοϋ Νόμου ΓΥΛΔ' κατά τό 1909 ή Επισκοπή Δη- 
μητριάδος συνεχώνευσε τήν έπαρχίαν Άγιας, τόν δήμον 
Αρμενίου, τόν δήμον Άγχήστου πλήν των χωρίων Μπέχ- 
Τουλέρ καί Σουφλάρ, τόν δήμον Συκουρίου πλήν των χω
ρίων Νέχαλη καί Χασάμπαλη.

Τό 1911 διά τοΰ ΓΠΚΑ' Νόμου ύπήχθησαν εις τήν’Επι
σκοπήν Δημητριάδος οί δήμοι Πτελεατών καί Άμαλιαπό- 
λεως τής έπαρχίας Άλμυροΰ, άποσπασθέντες τοϋ Νομοϋ 
Φθιωτιδοφωκίδος. Τό 1918 διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1482 Νόμου 
οί τέως δήμοι Άλμυροϋ, Πλατάνου καί "Οθρυος (Γού- 
ρας) έπανυπήχθησαν εις τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ Επισκόπου Δημητριάδος, ενώ παραλλήλως οί τέως 
δήμοι Άγχήστου, Συκουρίου καί Αρμενίου συνεχωνεύ- 
θησαν εις τήν Επισκοπήν Λαρίσης.

Σήμερον ή I. Μητρόπολις Δημητριάδος έχει 131 ναούς, 
250 παρεκκλήσια, 145 εφημερίους, 170 Κατηχητικά Σχο
λεία, ένα Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεΐον καί 70 ένοριακά, 
2 άνδρφας Μονάς (Ζωοδόχου Πηγής Άνω Ξενίας καί 
Φλαμουρίου-Σουρβιας) 2 γυναικείας (Άγ. Γερασίμου 
Μακρινίτσης καί Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξενίας), Γυμνασια
κόν Οίκοτροφεΐον δι’ 100 γυμνασιόπαιδας, έκκλησιαστι- 
κάς κατασκηνώσεις διά 1000 παιδιά είς τήν Μονήν Ξε
νίας καί διά 500 εις τήν Άμαλιάπολιν. Εκδίδει μηνιαΐον 
περιοδικόν υπό τόν τίτλον «Παΰλος ό Απόστολος των 
Εθνών», ύπό τήν πνευματικήν της δέ έποπτείαν λειτουρ
γεί τό Θρησκευτικόν σωματεΐον «Τρεις Τεράρχαι» μετά 
τής οικείας Βιβλιοθήκης. Τόν θειον λόγον κηρύττουν 6 
κληρικοί ιεροκήρυκες, 3 βοηθοί, λαϊκοί ιεροκήρυκες Θε
ολόγοι, καί 1 Θεολόγος Κατηχήτρια.

’Επίσημοι πανηγύρεις τελούνται: τοΰ Αγίου Νικολάου 
(6 Δεκεμβρίου), τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου (21 Μαΐου) 
καί τοπικαί: Αγίου Αποστόλου τοΰ Νέου έν Άγ. Λαυ-

φ

ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ 
Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων
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ρεντίω (16 Αύγούστου), 'Αγίου Γερασίμου τοΰ Νέου έν 
Μακρινίτση (15 Σεπτεμβρίου),'Αγίου Συμεών έν τή Μο
νή Φλαμουριού (19 Απριλίου), 'Αγίου ’Αντωνίου έν Ά
γιό (1 Σεπτεμβρίου).

*

'Η ’Αρχιεπισκοπή Τρίκκης καί Στα- 
γ ώ ν πρό τής ένώσεως άπετέλει δύο ιδιαιτέρας επίσκο
πός, ήτοι τήν Τρίκκης, προαχθεΐσαν εις ’Αρχιεπισκοπήν 
τόν Δεκέμβριον τοΰ 1885, καί τήν των Σταγών, συγχωνευ- 
θεϊσαν διά τοΰ Β X Δ' Νόμου μέ τήν προηγουμένην, ώσ
τε νά άποτελέσουν μίαν ένιαίαν εφεξής Μητρόπολιν. 
Κατά τήν έποχήν τής ένώσεως έποίμαινε τήν επισκοπήν 
Τρίκκης ό Μελέτιος, πρώην Σελεύκειας, μετατεθείς εις 
Τρίκκην τήν 21ην Φεβρουάριου 1876 καί άρχιερατεύσας 
εύδοκίμως μέχρι τοΰ θανάτου του (13 Φεβρουάριου 1887). 
Ή πλήρωσις τής έδρας έγένετο τήν 5ην ’Οκτωβρίου 1894, 
ψηφισθέντος τοΰ Προκοπίου Κουκουλάρη, ό όποιος καί 
άρχιεράτευσε μέχρι τοΰ θανάτου του (3 ’Οκτωβρίου 1904). 
Τούτον διεδέχθη τήν 21ην ’Ιουνίου 1907 ό έκ Θούριας τής 
Μεσσηνίας καταγόμενος "Ανθιμος Παντελάκης, διοική- 
σας μέχρι τοΰ θανάτου του (6 Αύγούστου 1914). Έν συνε
χείς έψηφίσθη κατά τό αυτό έτος ό έκ Πρεμετής κατα
γόμενος Πολύκαρπος Θωμά ποιμάνας μέχρι τοΰ 1914. 
Τούτον διεδέχθη ό έκ Κεφαλληνίας πρώην Παροναξίας 
Χερουβείμ Άννινος, θανών τό 1950. Ήκολούθησεν ή 
ποιμαντορία τοΰ Δωροθέου Νάσκαρη, πρώην Παραμυθίας, 
διαρκέσασα μέχρι τοΰ θανάτου του (1958). Έκτοτε άρχιε- 
ρατεύει ό πρώην Λήμνου Διονύσιος Χαραλάμπους.

Σήμερον ή Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγών έχει 181 
ναούς, 174 έφημερίους, 299 παρεκκλήσια, 6 άνώτερα κα
τηχητικά σχολεία, 17 μέσα, 144 κατώτερα καί 10 έργαζο-

φ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 
Μητροπολίτης Έλασσώνος

μένων, 1 Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεΐον καί 12 ένοριακά. 
Έν λειτουργία εύρίσκονται αί έξής Μοναί. Άνδρφαι: 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταγιάδων, 'Αγίας Τριάδος Μετε
ώρων, Μεταμορφώσεως Μετεώρων, 'Αγίων Πάντων (Βαρ
λαάμ) Μετεώρων, Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας, 'Αγίου 
Βησσαρίωνος Δουσίκου, 'Αγίου Νικολάου (Άναπαυσά) 
Μετεώρων. Το σύνολον των εις αύτάς μοναζόντων άνέρ- 
χεται εις τόν άριθμόν των 45. Γυναικείοι: Κοιμήσεως Θεο
τόκου Βιτουμά, Ρουσάνου Μετεώρων καί 'Αγ. Στεφάνου 
Μετεώρων. Αί μονάζουσαι είς τάς Μονάς αύτάς είναι 21. 
Λειτουργεί έπίσης είς Μεγάλα Καλύβια τό Γηροκομεϊον 
«"Αγιος Νικόλαος», τό Μαθητικόν Οίκοτροφεΐον Άρρέ- 
νων «"Αγιοι ’Ανάργυροι», τό Καστρακίδειον Μαθητικόν 
Οίκοτροφεΐον Θηλέων, Σχολή Χειροτεχνίας είς τήν Μο
νήν Βιτουμά, Μαθητικά συσσίτια καί Παιδικοί Κατασκη
νώσεις τής Τ. Μητροπόλεως. 'Υπό τήν έποπτείαν έπίσης 
τοΰ Μητροπολίτου λειτουργοΰν τά 'Ιδρύματα: Εθνικός 
Παιδικός Σταθμός, Κληροδότημα Μπίσμπα, Ταμεΐον ’Αλ
ληλοβοήθειας Κλήρου Ίεράς Μητροπόλεως καί Κληρο
δότημα Πολυκαρπείου Σχολαρείου Γυμνασίου. Τοπικοί 
άγιοι έορτάζονται: "Αγιος Νικόλαος Νεομάρτυς ό έκ Με
τσόβου (17 Μαΐου) καί "Αγιος Βησσαρίων (15 Σεπτεμ
βρίου).

Κατά τήν ένωσιν ύφίστατο ή Μητρόπολις Φ α - 
ναριοφαρσάλων μέ άρχιερέα τόν Τλαρίωνα, πρώην 
Λεύκης, πρώην Ξάνθης, πρώην Καστοριάς, διορισθέντα 
είς τήν Φαναριοφαρσάλων τήν 30t|V ’Απριλίου 1880, είς 
τήν όποιαν καί παρέμεινε μέχρι του θανάτου του (12 Δε
κεμβρίου 1890). Διά τοΰ Νόμου ΒΧΔ' ή Μητρόπολις 
Φαναριοφαρσάλων ύπεβιβάσθη είς έπισκοπήν, συγχω- 
νευθείσης τής περιφερείας Φαρσάλων είς τήν Άρχιεπι-

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Μητροπολίτης Έλασσώνος
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Ο ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ

Ώς των άθλοφόρων συνόμιλον καί των εύσεβών άγαλλίαμα συν- 
ελθόντες έν πίστει τιμώμεν σε ’Απόστολε, ειρήνην τή οικουμένη 
αΐτούμενοι καί ταίς ψυχαϊς ήμων τό μέγα ελεος. - (Άπολυτίκιον).

Ο ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΙΧΟΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Των Λαρισαίων τά πλήθη σκιρτά καί χόρευε· Δαμιανός γάρ 
όντως νΰν ύμϊν φύλαξ ώφθη, γενναίως μαρτυρήσας, ός τοΰ έχ- 
θροΰ τάς μηχανάς έτροπώσατο καί τούς άθέους κατέβαλεν άν- 
δρικώς άπελέγξας τούτους άφρονας. - (Στιχηρόν προσόμοιον).

σκοπήν Λαρίσης, ένώ έκ παραλλήλου έξεχωρήθησαν ώς 
άντιστάθμισμα εις αύτήν τμήματα των καταργηθεισών 
Επισκοπών Θαυμακοϋ και Γαρδικίου. «Επισκοπή Θεσ- 
σαλιώτιδος καί Φαναριού» προσωνυμήθη διά Συνοδικής 
άποφάσεως τής 15ηί Δεκεμβρίου 1899, ένώ «Θεσσαλιώ- 
τιδος καί Φαναριοφαρσάλων» τό 1926.

Τήν 9ην ’Ιουλίου 1901 άνέλαβε τήν διαποίμανσιν τής 
έπαρχίας ό έκ Κυριακίου Λεβαδείας καταγόμενος Εύθύ- 
μιος Πλατής, παραιτηθείς τήν 2αν ’Ιανουάριου 1924. Τήν 
9ην Μαρτίου 1910 ό Νόμος ΓΥΑΔ’ έπανέφερε τήν επαρ
χίαν Φαρσάλων εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Μητροπολί
του Φαναριού καί Θεσσαλιώτιδος. Τήν 23ην Μαΐου 1924 
έπανυπήχθη ή περιφέρεια Φαρσάλων εις τον τής Λαρί
σης, άνεστάλη όμως ή εφαρμογή τής άποφάσεως, διότι 
έν τώ μεταξύ τον χηρεύοντα θρόνον κατέλαβε τήν 1ην 
Νοεμβρίου τοΰ αύτοϋ έτους ό έκ Καλαμών καταγόμενος 
’Ιεζεκιήλ Στροϋμπος Βελανιδιώτης, ποιμάνας μετά ζή
λου μέχρι τοΰ 1942. Τούτον διεδέχθη τό αύτό έτος ό μέ
χρι τοΰ νΰν άρχιερατεύων καί έκ Καλαμών καταγόμενος 
Κύριλλος Καρμπαλιώτης.

Σήμερον κηρύττουν τον Θειον λόγον εις τήν περιοχήν

Φ
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1 αρχιμανδρίτης καί 3 βοηθοί γυμνασιακοί Καθηγηταί 
Θεολόγοι. Λειτουργεί έπίσης 1 Γενικόν Φιλόπτωχον Τα- 
μεΐον, Γηροκομεΐον, Όρφανοτροφεΐον Θηλέων, Οίκοτρο- 
φεΐον, αϊθουσαι Άποστολικής Διακονίας εις Φάρσαλα, 
Σοφάδες, Μουζάκιον, Παλαμα, Άγναντερόν, ’Ιτέαν, Κα
νάλια, καί ’Αδελφότης Κυρίων καί Δεσποινίδων εις Φάρ
σαλα. Τοπικαί πανηγύρεις τελούνται αί έξης: Κυριακή 
των Μυροφόρων, του 'Αγίου 'Ιερομάρτυρος Σεραφείμ έν 
Καρδίτση (4 Δεκεμβρίου), τής 'Αγίας Παρασκευής έν 
Φαρσάλοις, των 'Αγίων Θεοδώρων έν Μουζακίω.

*

Άπό τοϋ 1912 προσετέθη εις τήν Θεσσαλίαν καί ή Μ η - 
τρόπολις Έλασσώνος, κατόπιν τοϋ νικηφόρου 
Βαλκανοτουρκικοϋ πολέμου. Μητροπολίτης τότε ήτο ό 
έκ Τριγλείας τής Μ. ’Ασίας Νεόφυτος Εύαγγελίδης, ποι- 
μάνας μέχρι τοϋ 1916. Κατά τά έτη 1918-1919 άρχιερά- 
τευσεν ό Γεννάδιος- τά έτη 1920-1922 ό μητροπολίτης 
Γρεβενών Αίμιλιανός Δάγκολας- τό 1922-1924 ό Άρδα- 
μερίου ’Ιωακείμ- τό 1924-1925 ό Ειρηναίος- τά έτη 1925-

Φ

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

Της Πύλης τό βλάστημα, τής Θεσσαλίας φωστήρ, τής Τρίκ- 
κης, τό σέμνωμα καί των Θαυμάτων Πηγή, έδείχθης Τρισόλβιε 
πάσαν δοκιμασίαν έν Χριστώ ύπομείνας δόξη ήγλαϊσμένος 
σύν άγγέλοις άγάλλη. "Αγιε Βησσαρίων Πανάριστε, πρέσβευε 
Χριστώ τφ Θεώ σωθήναι τάς ψυχάς ήμών. - (Άπολυτίκιον)

Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ

Ορθοδοξίας ό Φωστήρ, Εκκλησίας τό στήριγμα καί διδάσκαλε, 
'Ιεραρχών ή Καλλονή, τών θεολόγων ύπέρμαχος απροσμάχητος, 
Οίκουμενιε Θαυματουργέ, Τρίκκης τό καύχημα, κήρυξ τής πίστε- 
ως. Ικέτευε διά παντός σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.-(Άπολυτίκιον)
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ρευναν, ώστε νά δυνάμεθα σήμερον μετά βεβαιότητος νά 
είπωμεν, ότι αύτή έθεμελιώθη ήδη έπί ασφαλών δεδομέ
νων. Καρπός των προσπαθειών αυτών είναι ή σύνταξις 
Επισκοπικών Καταλόγων, ή δημοσίευσις καί ό σχολια
σμός χρυσοβούλλων, μολυβδοβούλλων, σιγιλλίων καί ποι
κίλων εκκλησιαστικών έγγράφων, ιστορία έπί μέρους Θεσ- 
σαλικών έπισκοπών, εντοπισμός καί καθορισμός τών ο
ρίων των. Τά «Θεσσαλικά χρονικά » θά ήδύναντο νά μνη
μονεύσουν ονόματα άξιων ερευνητών, όπως οί: Ν. Α. Βέης, 
Ν. Γιαννόπουλος, Ζ. Έσφιγμενίτης, Πλαταμώνος ’Αμ
βρόσιος, Ν. Σταυρίδης, Σπ. Λάμπρος, Κ. Δυοβουνιώτης, 
Άνδρ. Τριανταφύλλου, Β. Μυστακίδης, Σπ. Ζέγκος, Χρυσ. 
Μπούας, Παραμυθίας Άθηναγόρας, Σάρδεων Γερμανός, 
Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ, Στέφ. Παπαδημητρίου, Τρίκ- 
κης Πολύκαρπος, Λήμνου Βασίλειος Άτέσης, Πάνος 
Βασιλείου, Γ.Δ.Α. Χατζηκώστας κ.ά.

Τών Άγραφων τόν γόνον. Φαναριού τόν πρόεδρον τής Μονής Κο
ρώνης τό κλέος. Σεραφείμ εύφημήσωμεν. Άθλήσας γάρ λαμπρώς 
υπέρ Χρίστου, θαυμάτων έπομβρίζει δωρεάς, καί λυτροΰται νοσημά
των φθοροποιών τούς πίστει ανακράζοντας. Δόξα τφ δεδωκότι σοι 
ίσχύν, δόξα τφ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τφ ένεργούντι διά σοϋ πα- 
σιν ιάματα. (Άπολυτίκιον)

Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ο ΕΚ ΓΟΛΙΤΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ

Τόν Σταυρόν τού Κυρίου λαβών έπ’ ώμων σου καί Αυτής μέχρι τέ
λους κατηκολούθησας, καταφρονήσας έπιγείων τήν άπόλαυσιν, πό- 
θιρ τρωθείς του τήν ψυχήν έκ νεότητος σοφέ, άσκήσας καλώς έν- 
ταϋθα. ’Ακάκιε Θεοφόρε, ταΐς πρός Θεόν σου νϋν πρεσβείαις ήμας 
συντήρησον. (Άπολυτίκιον)

1955 ό έκ Τσεσμέ τής Μ. ’Ασίας Καλλίνικος Λαμπρινί- 
δης καί άπό τής 4ί« Μαρτίου 1956 ό έξ 'Αλατσάτων 
τής Μ. ’Ασίας, καταγόμενος ’Ιάκωβος Μακρυγιάννης.

Σήμερον εις τήν έν λόγω Μητρόπολιν λειτουργούν 53 
ναοί καί 78 παρεκκλήσια, 2 Γενικά Φιλόπτωχα Ταμεία 
καί 7 ένοριακά, 149 κατηχητικά σχολεία. Οί εφημέριοι 
άνέρχονται εις τούς 51, οί μοναχοί 21, τόν δέ θειον λόγον 
κηρύττουν 2 ιεροκήρυκες. Λειτουργούν έπίσης: Μαθη
τικόν Οίκοτροφεΐον εις τήν Ί. Μονήν Όλυμπιωτίσσης, 
Κέντρον Νεότητος τής Τέρας Μητροπόλεως, ’Αδελφότης 
Κυριών καί Νεανίδων «Ή 'Αγία Παρασκευή» καί ’Εκ
κλησιαστικά! Κατασκηνώσεις ’Αρρένων εις τήν Μονήν 
Σπαρμοΰ, καί Θηλέων εις τήν Μονήν Αγίας Τριάδος Λι
βαδιού. Μεγαλοπρεπής έορτή τελείται ή τών Ελευθερίων 
τής Έλασσόνος (6 ’Οκτωβρίου).

*

'Η έκκλησιαστική ιστορία τής Θεσσαλίας, μεσαιωνική, 
νεωτέρα καί νεωτάτη παρουσιάζει πολύ ένδιαφέρον. Αί 
αναστατώσεις έν τούτοις, πού έγιναν εις τόν χώρον της 
κατά τούς μέσους αιώνας, κατά τούς όψιμους χρόνους 
τού Βυζαντίου καί κατά τήν Τουρκοκρατίαν, ήφάνισαν 
τάς πηγάς ή τάς άλλας έμμέσους ίστορικάς μαρτυρίας, 
ώστε καταστάσεις καί γεγονότα νά παρουσιάζωνται συγ
κεχυμένα. Έν τούτοις εύρέθησαν μετά τήν ένωσιν πολλοί 
έρευνηταί Θεσσαλοί ή μή, έπιστήμονες ή έρασιτέχναι, 
οί όποιοι ήσχολήθησαν μέ θέματα τής θεσσαλικής έκκλη- 
σιαστικής ιστορίας, προωθήσαντες σημαντικώς τήν έ
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'Η Χριστιανική Θεσσαλία ήτο πάν
τοτε πλούσια εις κέντρα λατρείας 
καί μοναστικά ένδιαιτήματα, ώρι- 
σμένα δέ τούτων, λόγφ τής σπου- 
δαιότητός των, κατέστησαν επιστη

μονικόν άντικείμενον καί ξένων έρευνητών. Τό πλή
θος, ό πλούτος καί ή πνευματικότης των μοναστηρίων 
τούτων, άποδεικνύει πόσον βαθύς ήτο ό θρησκευτισμός 
των Θεσσαλών κατά τούς μάκρους αιώνας τής ιστορίας. 
Μετά τήν ένωσιν χορεία όλη ερευνητών ήσχολήθη μέ 
τήν Χριστιανικήν Θεσσαλίαν, πλεΐσται δέ δσαι μονογρα
φίας μελετήματα καί άρθρα εΐδον τό φώς τής δημοσιότη- 
τος καί είς τήν έλληνικήν καί εις τάς κυριωτέρας ευρωπαϊ
κός γλώσσας. Τοιουτοτρόπως ή θεσσαλική μοναστήριο- 
λογία άπετέλεσε πεδίον έρεύνης καί άναδιφήσεων μέ λαμ
πρός έπιστημονικάς έπιτεύξεις. Είς χιλιάδας σελίδων 
άνέρχονται τά σχετικά δημοσιεύματα. Έπιγραφαί κτιτορι- 
καί, κτητορικαί καί άναθηματικαί άντεγράφησαν, ήρμη- 
νεύθησαν καί ποικιλοτρόπως έσχολιάσθησαν κτηματο
λόγια μονών ήρευνήθησάν καί καθωρίσθησαν αί μονα
στηριακοί κτήσεις καί ή έκτασις τής κυριότητος· έμελε- 
τήθησαν κώδικες καί άρχεΐα διά τήν έξακρίβωσιν ήγου- 
μενικών καί μοναστικών φυσιογνωμιών άντεγράφησαν, 
έδημοσιεύθησαν καί ύπεμνηματίσθησαν σιγίλλια καί άρ- 
χειακά έγγραφα, πού διαφωτίζουν ή συμπληρώνουν τήν 
ιστορίαν τών μονών καί τής περιοχής των άντεγράφησαν 
ενθυμήσεις καί χρονικά πολύτιμα διά τήν θεσσαλικήν γε- 
νικώτερον ιστορίαν.

’Αλλά καί σεμνήν χορείαν άγιων, νεομαρτύρων καί ό- 
σιομαρτύρων έξήνθησεν ή θεσσαλική γή κατά τούς πρώ
τους αιώνας τής εκκλησιαστικής ιστορίας, ιδιαιτέρως δέ 
κατά τήν τουρκοκρατίαν, όταν ή ’Οθωμανική μισαλλοδο
ξία εύρίσκετο είς τήν κορύφωσίν της. Άχίλλιος, Οίκου-

φ

ΤΡΙΚΑΛΑ: Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ
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ΒΡΑΠΙΑΝΑ: ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΛΑΣΣΩΝ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΑΛΜΥΡΟΣ: Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ

μέννος, Σεραφείμ, Αθανάσιος Μετεωρίτης, Δαμιανός 
’Απόστολος, Τριαντάφυλλος, Διονύσιος, Γεδεών, Νικό
λαος, Γεράσιμος, Συμεών, ’Ακακίου, είναι θαυμάσιαι μορ- 
φαΐ τοϋόρθοδόξου εορτολογίου, άκρως δέ ένδιαφέρουσαι 
καί αί συναφείς πρός αυτούς άγιολογικαί μελέται. Έκ 
μέρους των Θεσσαλών θεωρείται χρεωστική μνεία τιμής 
ή αναγραφή τής πληθύος των έπιστημόνων, πού ήσχο- 
λήθησαν με μοναστή ριολογικάς καί άγιολογικάς άναδι- 
φήσεις, όπως οί: Ζ. Έσφιγμενίτης, Ν. Α. Βέης, Ν. Γιαν- 
νόπουλος, Σπ. Λάμπρος, ’Α. Όρλάνδος, Γ. Σωτηρίου, Δ. 
ΓΤασχάλης, I. Κ. Βογιατζίδης, Άδ. ’Αδαμάντιου, I. Πα-

ΔΗΜΗΤΡ. ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΑΔΑΜ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

204

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:47 EEST - 54.226.8.97



ΡΕΝΤΙΝΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΝΕΣΙ: Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

φ

παδόπουλος, Μ. Λάσκαρης, Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, X. 
Καλοκαιρινός, Ζ. Κυρτσώνης, Θεσσαλιώτιδος ’Ιεζεκιήλ, 
Δ. Τσοποτός, Ρ. Καμηλάρης, Μυρτώ Καμηλάρη, Άπ. Γ. 
Κωνσταντινίδης, Άλ. Χατζηγάκης, Τιχίκα Παπαζαφεί- 
ρη, Τρίκκης Διονύσιος, Β. Παπασωτηρίου, F. Dolger, 
D. Μ. Nicol, Βαγγ. Σκουβαρας, Γ. Παπαγεωργίου-Έράλ- 
δυ, Λαρίσης Δωρόθεος, Έφραϊμ Καραγιάννης, Σ. Βαμ- 
βάκος, Δημ. Στωϊκός, F. Diekamp, S. Petrides, Λεοντου- 
πόλεως Σωφρόνιος, Παραμυθίας Άθηναγόρας, Κ. I. Δυο- 
βουνιώτης, Σ. Νανάκος, Μ. Δάλλας, Δ. Λαμπίκης, Τρίκ
κης καί Σταγών Διονύσιος κ.ά.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ

205

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:47 EEST - 54.226.8.97



’Αμέσως -μετά τήν ένωσιν ή Θεσ
σαλία προσείλκυσε τό ένδιαφέρον 
τών^άρχαιολόγων, αί εργασίαν δέ 
καί έρευναι πού έγιναν έκτοτε εις 
αυτήν είναι πολλαί, συστηματι

κοί και άγλαόκαρποι. Καί προ τής ένώσεως ακόμη ξέ
νοι καί "Ελληνες άρχαιολόγησαν εις τήν Θεσσαλίαν. 
Τά ονόματα κυρίως των περιηγητών Pouqueville, Hezey, 
Mezieres, αλλά καί των Θεσσαλών Ρήγα Βελεστινλή, ’Αν
θίμου Γαζή, των Δημητριέων Δανιήλ Φιλιππίδη καί Γρη- 
γορίου Κωνσταντα, τοϋ Λεονάρδου καί τοΰ Νικολάου 
Μάγνητος, εΐχον δημιουργήσει ένα ευνοϊκόν κλίμα, εν
τός τοϋ όποιου κατέστη δυνατόν νά εύοδωθή καί νά συ- 
νεχισθή ή άρχαιολογική έρευνα. Ό πορταρίτης ιατρός Ν. 
Γεωργιάδης μέ τό όνομαστόν βιβλίον του «Θεσσαλία» 
πρέπει νά θεωρηθή ό πρώτος μετά τήν ένωσιν άσχολη- 
θείς σοβαρώς μέ τήν άρχαιολογίαν τής Θεσσαλίας. Παρά 
τό γεγονός δτι τό έργον του είναι εις πολλά του σημεία 
μετάφρασις σχεδόν σελίδων ξένων πρό αύτοϋ άρχαιολο- 
γησάντων, έξαντλούμενον κυρίως εις τοπογραφικάς ταυ
τίσεις ή εξακριβώσεις, είναι εν τούτοις πολυτιμότατον, 
άποτελεϊ προσπάθειαν εν πολλοΐς επιτυχή ένιαίας θεω- 
ρήσεως τοϋ θεσσαλικοϋ χώρου εξ έπόψεως γεωγραφικής 
καί ιστορικής, μεταφρασθέν δέ καί εις ξένας γλώσσας 
έφερε τήν Θεσσαλίαν εις τό προσκήνιον τοΰ παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος. Ή συστηματική καί επί άνασκαφικών δε
δομένων άρχαιολογική έρευνα άρχίζει μέ τον όνομαστόν 
"Ελληνα Χρίστον Τσούνταν κατά τό 1900. "Εκτοτε πλη- 
θύς δλη επιστημόνων άνεκάλυψε πάμπολλα ευρήματα, ή- 
ξιολόγησε τά ήδη έγνωσμένα καί έθεσε νέα προβλήματα 
τής άρχαιογνωσίας.

Χιλιάδες επιγραφικά μνημεία άρτια ή κολοβά περισυ- 
νελέγησαν, έταξινομήθησαν καί έδημοσιεύθησαν, δεκά-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

δες γεωγραφικών σημείων, άμφισβητουμένων πόλεων καί 
πολισμάτων έταυτίσθησαν κατά τό μάλλον ή ήττον α
σφαλώς, γραπταί στήλαι, άγάλματα, ειδώλια, νομίσματα, 
κτερίσματα ποικίλα, λείψανα τειχών, άκροπόλεων, κτι- 
σμάτων παντοίων, ψηφιδωτά δάπεδα, λιμενικαί έγκατα- 
στάσεις, άνάκτορα, βιοτεχνικά έργαστήρια ήλθον εις

ERNEST MAYER ALFRED HEIDER
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λογαί καί έγιναν προσιτά εις τούς επιστήμονας, ή καί 
τούς άρχαιοφίλους άπλώς, χιλιάδες έκθεμάτων.

Τά σπουδαιότερα θεσσαλικά σημεία επί των όποιων 
ή αρχαιολογική σκαπάνη έθαυματούργησεν καί ή άρχαι- 
ολογική σκέψις έθεσε καί έλυσε κατά τρόπον λαμπρόν 
τά προβλήματά της είναι: αί Παγασαί, ή Δημητριάς,ή Νη- 
λεία, αί Φεραί, τά Φάρσαλα, τό Ότζάκι-Μαγούλα, τό 
Διμήνι, τό Σέσκλον, ή Άργισσα, ή Πύρασος, αί Φθιώτι- 
δες Θήβαι, ή Κραννών, οί Γόννοι, τό Κουτσόχερον, ή 
Σουφλί-Μαγούλα, τό Πτελεόν, τό ’Αρμένιον, ή Τρίκκη 
καί τό Άσκληπιεΐον της, ή Φίλια κ.ά. Μέ τήν συστημα
τικήν αυτήν έρευναν, διενεργουμένην άπό δοκίμους επι
στήμονας ή Θεσσαλία άπεδείχθη ότι είναι μία άπό τάς 
σπουδαιοτέρας κοιτίδας τοΰ 'Ελληνισμού καί χώρος μο
ναδικής σημασίας διά τάς προϊστορικός σπουδάς. Βεβαιοΰ- 
ται ή υπαρξις άνθρώπων, οί όποιοι έζησαν προ 100.000 ε
τών, άνεκαλύφθησαν παλαιολιθικοί καί νεολιθικοί οικι
σμοί, πρωτογεωμετρικοί, προκεραμικαί, πρωτοχαλκαΐ καί 
μεταχαλκαϊ φάσεις τού ανθρωπίνου πολιτισμού, μυκηναϊκά, 
γεωμετρικά, κλασσικά, έλληνιστικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά, 
καί μεταβυζαντινά λείψανα καί μνημεία. Τήν σπουδαιότητα 
τής Θεσσαλίας όσον άφορα τάς άρχαιολογικάς έρεύνας 
έπιμαρτυρεΐ ό μακροσκελής κατάλογος τών έρευνητών, 
όπως οί: Ζ. Έσφιγμενίτης, Β. Στάης, Χρ. Τσούντας, Δ. 
Μυλωνάς, Άπ. Άρβανιτόπουλος, Θ. Άρβανιτοπούλου, 
Π. Άποστολίδης, Κ. Ζησίου, Άν. Όρλάνδοςς, Γ. Σωτη
ρίου, Άδ. Άδαμαντίου, Άνδ. Ξυγγόπουλος, Γ. Σωτηριά- 
δης, Ν. Βέης, Γ. Ζηκίδης, Ν. Γιαννόπουλος, Άθ. Σπυρι- 
δάκης, Κ. Κουρουνιώτης, Σ. Κουγέας, Θ. Άξενίδης, Ν. 
Παπαχατζής, Μαρ. Γ. Σωτηρίου, Ν. Βερδελής, Δ. Θεο
χάρης, Ν. Πλάτων, Μ. Δ. Θεοχάρη, Π. Καστριώτης, 
Τάκης Οίκονομάκης, Γ. Μπακαλάκης, Δ. Ζακυθηνός, 
Γιάννης Κορδατος, Άγγ. Λιάγκουρας, I. Φραγκού- 
λας, Ν. Γεωργάρας, Άπ. Κωνσταντίδης, Δ. Φωτάκης, 
Ν. Χατζηζωγίδης, Μ. Χρυσοχόου, Άθ. Παπαδόπου- 
λος-Κεραμεύς, Π. Μπέης, Βαγγ. Σκουβαρας, G. Η. 
Lolling, Ρ. Monceoux, F. Durrbach, G. Fougeres, J. H. 
Mordmann, P. Wolters, E.Muret, R. Heberdey, A. Wilhelm, 
V. Berard, Mil. V. Garacanin, VI. Milojcic, D. Quinn, O. 
Kern, C. Friedrich, F. Stahlin, A. J. Wace, Y. Bequignon, 
Ern. Mayer, Alf. Heidner κ. ά.

FRIEDRICH STAHLIN

φώς διά τών έναπολειφθέντων μικρών ή μεγάλων λειψά
νων των, στρωματογραφικαί έργασίαι μεγάλης έκτάσεως 
καί σημασίας έγένοντο καθ’ δλην τήν διαρρεύσασαν ο
γδοηκονταετίαν, ίδρύθησαν Μουσεία εις Βόλον, Λάρι
σαν, Ν. Άγχίαλον, Ελασσόνα, Αλμυρόν, Τρίκαλα, ί
δρύθησαν φιλάρχαιοι έταιρεΐαι, έταξινομήθησαν συλ-

FRANZ BABINGER

OTTO KERN
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s τ όρια
Αλλά καί εις τον τομέα της Ιστορίας 
ίκανοποιητικωτάτη ήτο ή σχετική εργα
σία άπό κάθε άποψιν. 'Η άνάπτυξις τής 
άρχαιολογίας επί του Θεσσαλικοΰ χώ

ρου, έπόμενον ήτο νά άσκήση ευεργετικήν έπίδρασιν εις 
τήν προκοπήν των ιστορικών ερευνών. Διά νά λάβη κανείς 
μίαν ιδέαν περί τοΰ δγκου, των προβλημάτων τά όποια διε- 
σαφήθησαν, άλλά καί τών όσων νέων προέκυψαν άπό τήν 
ασχολίαν τών ιστορικών μέ τήν άρχαίαν Θεσσαλίαν, δέν 
έχει παρά νά φυλλοκρινήση τό περισπούδαστον έργον 
τοϋ γερμανοϋ Ft. Stahlin: Das hellenische Thessalien, Stut
tgart 1924. Καί ή έρευνα ήτο πλέον έπίπονος, διότι αί 
μνεΐαι τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είναι πτωχό- 
τεραι, έν σχέσει πρός άλλα διαμερίσματα τής Ελλάδος. 
Εν τούτοις, μέ τήν σύγκρισιν τών πηγών καί κυριώτατα 

μέ τήν πλουσίαν καί συνεχή έπικουρίαν τής άρχαιολο- 
γίας, κατέστη δυνατή μία ικανοποιητική γνώσις περί (ο
ρισμένων θεμάτων τής άρχαίας θεσσαλογνωσίας. Έτσι 
γνωρίζομεν άρκετά περί τής διοικήσεως, τής κοινωνικής 
συνθέσεως, τοϋ δημοσίου καί ιδιωτικού βίου, περί τοϋ ά- 
θλητισμοΰ, περί τυράννων καί πολιτικών, περί τής μακε
δονικής ήγεμονίας, περί τών ρωμαϊκών συγκρούσεων καί 
πολεμικών έπιχειρήσεων εις τά θεσσαλικά πεδία, περί 
τών άρχαίων θεσσαλικών φύλων, καί άπηρτισμένην σχε
δόν ιστορίαν τών Φερών καί τής Λαρίσης.

Ελλιπής καί πτωχή είναι ή γνώσις μας σχετικώς πρός 
τούς βυζαντινούς χρόνους. Όπως εις τήν αρχαιότητα, 
πού τό κέντρον τοΰ βάρους τοϋ πολιτισμοϋ εύρίσκετο εις 
τήν νοτίαν Ελλάδα, έτσι καί κατά τούς μέσους αιώνας ή 
νευραλγική ζώνη τοϋ πολιτισμοϋ είχε μετατεθή εις τήν 
’Ανατολήν. Διά τοϋτο ή Θεσσαλία μόνον εύκαιριακώς 
άναφέρεται εις τάς πηγάς, καί μάλιστα πηγάς θολάς καί 
μή άκριβολογούσας. Καί έν τούτοις ή Θεσσαλία δέν έ
παυσε νά κατοικήται καθ’ όλους τούς αιώνας καί οπωσδή
ποτε ό μεσαιωνικός βίος τών Θεσσαλών παρουσιάζει 
πολύ ενδιαφέρον καί άποτελεΐ πεδίον έρεύνης καί σπου
δής διά τούς νεωτέρους μεσαιωνολόγους. Άλλά καί επ’ 
αύτοϋ θά ήμποροΰσε κανείς νά σημειώση ώρισμένα έπι-

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

τεύγματα Ελλήνων καί ξένων έρευνητών, όπως έθνολο- 
γικάς μελέτας περί τών έν Θεσσαλία Αλβανών, Σλάβων, 
Βλάχων, Καταλανών, Σέρβων, μερικάς σελίδας περί τής 
άκμής τών δύο θεσσαλικών Αλμυρών, ή στοιχεία διά 
τάς βυζαντινός, θεσσαλικάς άρχοντίας τών πρό τής Ά- 
λώσεως χρόνων.

Πολύ ένδιαφέρουσα άπό κάθε πλευράν είναι ή ιστορία 
τής Τουρκοκρατουμένης Θεσσαλίας. Παραγωγική καί 
εύφορος περιφέρεια καθώς ήτο, διενεμήθη ένωρίτατα εις 
Τούρκους άξιωματούχους, οί όποιοι μέ έδραν καί μόνι
μον διαμονήν των τήν Λάρισαν καί τάς άλλας μικροτέ- 
ρας πόλεις, εϊχον έγκαθιδρύσει ένα καθεστώς σκληρας 
φεουδαρχίας, τής όποιας τά κατάλοιπα έξηκολούθησαν 
καί μετά τήν ένωσιν άκόμη. Ένωρίτατα ή ιστορική έρευ
να έστρεψε τό ένδιαφέρον της εις τήν έξέτασιν τής κα- 
ταστάσεως αύτής, προσπαθούσα νά καθορίση τάς σχέσεις 
τών γαιοκτητών καί τών δουλοπαροίκων, τήν παραγωγήν 
καί τήν κατανάλωσιν τών γεωργικών προϊόντων, τούς 
φόρους, τά τιμάρια καί τούς τιμαριούχους, τάς περιπέ
τειας καί τά δεινοπαθήματα τών Θεσσαλών γεωργών, τήν 
φεουδαρχικήν πολιτικήν καί έξάπλωσιν τοΰ Άλή Τεπε-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
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ΡΗΓΑΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΒΛΥΤΣΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

λενλή, τάς έκκλησιαστικάς περιουσίας. Καρπός τής όλης 
αύτής προσπάθειας ύπήρξεν ή δημοσίευσις σειράς ένδια- 
φερουσών μελετών άναφ3ρομένων εις τήν κατάστασιν 
τής γεωργίας έν Θεσσαλία έπί Τουρκοκρατίας καί παρ’ 
άλλων μελετητών καί κατ’ εξοχήν παρά του Άνωβολιώ- 
του ιστορικού Δημ. Κ. Τσοποτοΰ, εκ των έργων τοΰ 
οποίου τό όνομαστόν «Γή καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας 
κατά τήν τουρκοκρατίαν», πού έξεδόθη εις τον Βόλον 
τό 1912, καί πού παραμένει ακόμη βασικόν βοήθημα 
διά τάς σχετικάς σπουδάς, αν καί παρήλθε μισός αιών 
από τής έκδόσεώς του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ
’Αλλά καί άλλους, έξ ίσου ένδιαφέροντας τομείς τής 

Τουρκοκρατουμένης Θεσσαλίας έξήτασαν εντόπιοι καί 
ξένοι ιστορικοί. Αί αύτοδιοικούμεναι καί μέ προνόμια 
κατωχυρωμέναι κοινότητες τοΰ Πηλίου, ή πλούσια έμπο- 
ροβιοτεχνική θεσσαλική ζώνη μέ τά ανθηρά κέντρα της 
τήν Ζαγοράν, τήν Μακρινίτσαν, τήν Πορταριάν, τόν Τίρ- 
ναβον, τήν Τσαριτσάνην, τήν Άγιάν καί τήν Ραψάνην, 
έξητάσθησαν καί ήρευνήθησαν μέ μεγάλην προσοχήν 
είς σειράν δλην διατριβών, μελετημάτων καί άρθρων. 
Πολύλεκτος άκόμη ύπήρξεν ή ιστορία τής Συντροφιάς 
τών Άμπελακίων, πού παρουσίασεν έξαιρετικήν άνθη- 
σιν παραγωγικήν, βιοτεχνικήν καί έξαγωγικήν κατά τάς 
άρχάς τοΰ ΙΘ' αίώνος. Ή έμπορική ναυτιλία τής Ζαγοράς, 
τής Παλιάς Μιντζέλας καί τών Τρικέρων έδωσεν άφορμήν 
νά γραφοΰν πολλαί ένδιαφέρουσαι σελίδες διά τήν έμπο- 
ροναυτικήν δραστηριότητα τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας. 
’Αλλά καί έπί μέρους έρευναι, όπως ίστορίαι χωρίων (Ζα
γορά, "Αγιος Λαυρέντιος, Μακρινίτσα, Ρεντίνα, Τρίκαλα, 
Λάρισα κ.ά.) εΐδον τό φώς τής δημοσιότητος, όπως έπί- 
σης καί μελέται άναφερόμεναι είς τήν άρματολικήν καί 
κλέφτικην ζωήν, βιογραφίαι αγωνιστών, μελέται σχετι- 
καί προς τήν έξέγερσιν τοΰ 1821 κ.ά.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Φ

'Η αυτή ιστορική δραστηριότης συνεχίζεται καί διά 
τούς νεωτάτους χρόνους. Αί έθνικαΐ εξεγέρσεις τού 1854, 
1866 καί 1878 καί ή γύρω άπό αύτάς διπλωματική δρα
στηριότης, αί έπί τοΰ θεσσαλικοϋ έδάφους διαδραματι- 
σθεΐσαι φάσεις τοΰ άτυχους Ελληνοτουρκικού πολέμου 
τού 1897, εις τόν όποιον ή χώρα έρρίφθη εντελώς απρο
ετοίμαστος, αί κατά τόν Ελληνοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 
1912 επιτυχείς πολεμικαί έν Θεσσαλία έπιχειρήσεις καί 
ή νικηφόρος προέλασις τού ύπό τήν ήγεσίαν τού στρα- 
τηλάυου διαδόχου Κωνσταντίνου άναδιοργανωθέντος ύπό 
τής Κυβερνήσεως τοΰ μεγαλουργού πολιτικού Έλευθ. 
Βενιζέλου ελληνικού στρατού, προσείλκυσαν τό ενδια
φέρον πολυαρίθμων έρευνητών, ήμετέρων καί ξένων.

’Έτσι ή θεσσαλική ιστορία διεφωτίσθη έπαρκώς καί ί- 
κανοποιητικώς άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι 
σήμερον μέ τόν μόχθον άξιολόγων έρευνητών όπως οί: 
Α. Κεραμόπουλος, Άντ. Μηλιαράκης, Βασ. Κάνδης, Γ. 
Βλαχογιάννης, Σπ. Λάμπρου, Επαμεινώνδας Φαρμακίδης, 
Θεόδωρός Άξενίδης, Λεωνίδας Μπατόλας, Κ. Βλυτσά- 
κης, Γ. Φιλάρετος, Τιμ. Άμπελας, Μιλτιάδης Δάλλας, 
Άπ. Γ. Κωνσταντινίδης, Γιάννης Κορδατος, Δ. Σισι- 
λιανος, Γ. Δ. Α. Χατζηκώστας, Δ. Τσοποτός, Χρ. Καλο
καιρινός, Ρ. Καμηλάρης, Ν. Γιαννόπουλος, Γ. Σούλης, 
Νικ. Γαντζόπουλος, Σωκράτης Βαμβακος, Δ. Καλιτσου- 
νάκης, Άθως Τριγκώνης, I. Παπασωτηρίου, Ά. Τσούφης, 
Ζαχ. Παπαντωνίου, Φ. Μιχαλόπουλος, Άλ. Μάτζαρης, 
Κ. Θ. Δημαρας, Α. Βρανοόσης, Σ. Κουγέας, Πολ. Ένε- 
πεκίδης, Άριστ. Παπαχατζόπουλος, Νικ. Τελειώνης, Ζ. 
Έσφιγμενίτης, Β. Δούσμανης, Θεσσαλιώτιδος 'Ιεζεκιήλ, 
Ν. Σπυρόπουλος, Β. Καλογιάννης, Δημ. Χατζηγιάννης, 
Ν. Βέης, Ήλ. Γεωργίου, Γ. Λάιος, Θ. Σπεράντζας, ”Απ. 
Βακαλόπουλος, Γ. Στάθης, Βαγγ. Σκουβαρας, Μ. Σεϊζά- 
νης, Γ. Παυλίδης, Marta Sordi, Ant. LLuch, T. R. Holmes, 
Ft. Stahlin, G. Murnu κ.ά.

ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΩΣ ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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'Η άρχαιότης των Οεσσαλικών μο
ναστή ρίων, ό πλούτος καν τά προ
νόμιά των, συνετέλεσαν ώστε νά 
δημιουργηθή εις αύτά καί μία 
ικανοποιητική, πνευματική κίνη- 

σις, ή οποία έστάθη πολλαπλώς εύεργετική διά τήν Θεσ
σαλίαν καί κατά τούς όψιμους βυζαντινούς χρόνους καί 
κατά τούς ζοφερούς αιώνας τής Τουρκοκρατίας. Τά θεσ- 
σαλικά μοναστήρια εΐχον πλούσιας συλλογάς χειρογρά
φων κωδίκων, καί προήρχοντο άπό έξωθεσσαλικά βιβλι
ογραφικά εργαστήρια, όπως επίσης καί άπό κωδικογρά- 
φους κατά χώραν μονάσαντας. Άργότερον, όταν τά προϊ
όντα τής τυπογραφίας έκυκλοφόρησαν καί εις τήν υπό
δουλον ’Ανατολήν, αί μοναστηριακοί βιβλιοθήκαι έπλου- 
τίσθησαν καί μέ έντυπα βιβλία. Πλούσια επίσης είναι τά 
μοναστηριακά άρχεϊα καί εις λυτά έγγραφα ποικίλου πε
ριεχομένου ήτοι: φερμάνια, χοτζέτια, μουρασελέδες, τα- 
πιά, τεσκερέδες, συμφωνητικά, συμβόλαια, σιγίλλια, χρυ 
σόβουλλα, έγγραφα ζητειών, άναγραφαί περιουσιακών 
στοιχείων κ.ά. Αί όνομασταί μετεωρικοί μοναί, ή Μονή 
Δουσίκου, ή Μονή Όλυμπιωτίσσης, ή Μονή Σπαρμοΰ, 
ή Μονή Παλαιοκαρυας, ή Μονή Ξενίας, ή Μονή Φλα
μουριού, ή Μονή 'Αγίου Διονυσίου τοϋ έν Όλύμπω, παρά 
τάς έπαλλήλους δηώσεις, καταστροφάς καί λεηλασίας, 
διέσωσαν χιλιάδας χειρογράφων καί εντύπων βιβλίων, έν 
πολλοΐς μοναδικών ή σπανίων.

Εκτός τών μοναστηριακών βιβλιοθηκών υπάρχουν εις 
Θεσσαλίαν καί αί λεγόμενοι Κοινοτικοί, άπαρτισθεΐσαι 
έκ τών συλλογών τών σχολείων, τά όποια ήκμασαν πολ- 
λαχοϋ τής Θεσσαλίας κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκο
κρατίας. Εις τά ορεινά κυρίως διαμερίσματα ήνθησαν

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

αύτοδιοικούμεναι κοινότητες μέ λαμπράν οικονομικήν 
ζωήν, καί πολλούς άποδήμους εις τάς χώρας τής ’Ανατο
λής καί τάς πόλεις τής Κεντρικής Εύρώπης. Οί ταξιδευ- 
μένοι αυτοί Θεσσαλοί, φιλόμουσοι καί φιλογενεΐς, ένί- 
σχυσαν παντοιοτρόπως τήν γενέτειράν των μέ κληροδο
τήματα καί άλλα έργα εύποιΐας, κυριώτατα δέ μέ τήν ϊ- 
δρυσιν σχολείων καί τον εξοπλισμόν των εις βιβλιακόν 
υλικόν. Εις αυτά προσετίθεντο καί αί ιδιωτικοί σύλλογοί 
διδασκάλων, λογίων καί κληρικών, οί όποιοι μετά τόν θά
νατόν τους τάς άφιέρωνον εις τά σχολεία τής γενετείρας 
των. Αί κοινοτικοί βιβλιοθήκαι τής Ζαγοράς, τών Μη- 
λεών, τοϋ 'Αλμυροΰ, τών Τρικάλων, τής Λαρίσης, τοϋ 
Τιρνάβου, τής Τσαριτσάνης, τών Άμπελακίων κ.ά. απο
τελούν άξιόλογα σημεία πνευματικής ακτινοβολίας διά 
τήν έποχήν των, καί άντικείμενον σπουδής εις τούς χρό
νους μας.

’Από τήν έποχήν άκόμη τοϋ πηλιορείτου ιστοριοδί
φου Ζωσιμά Έσφιγμενίτου, ή προσοχή τών ερευνητών 
ήρχισε νά στρέφεται προς τήν μελέτην καί έκμετάλλευ- 
σιν τών περιεχομένων εις τάς θεσσαλικάς βιβλιοθήκας 
ιστορικών, φιλολογικών καί γραμματειακών στοιχείων.

ΒΟΛΟΣ: Η ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ: ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΕΝΘΑ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ

Φ

Έτσι, άπό τής ένώσεως μέχρι σήμερον, ήρευνήθησαν 
έπιμελώς έν τώ συνόλφ των, άντεγράφησαν καί έδημο- 
σιεύθησαν ένδιαφέροντα κείμενα, διαφωτίζοντα πολλαπλώς 
τήν ιστορίαν καί τήν πνευματικήν ζωήν των Θεσσαλων 
κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, συνετάχθησαν 
λεπτομερείς ή άδρομερεΐς κατάλογοι χειρογράφων κω
δίκων, λυτών εγγράφων ή εντύπων βιβλίων, έπεσημάν- 
θησαν άγνωστοι φιλολογικά! καί ίστορικαί πηγαί, δια- 
φωτίζουσαι έν πολλοϊς πολλά σκοτεινά, άμυδρά ή άτε- 
λώς γνωστά σημεία τής Ελληνικής ιστορίας καί λογοτε
χνίας. Διά νά άντιληφθή κανείς πόσον μεγάλη έργασία 
εχει συντελεσθή είς τόν τομέα τούτον, άρκεΐ νά ένθυμη- 
θή τάς παλαιογραφικάς έρεύνας τού σοφού βυζαντινο- 
λόγου καί νεοελληνιστοΰ Νίκου Βέη είς τάς συλλογάς 
χειρογράφων των μετεωρικών μονών—κατάλογον τών 
όποιων δημοσιεύει ήδη έκ τών καταλοίπων του τό Με
σαιωνικόν Άρχεΐον τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. ’Αλλά καί 
αί ύπόλοιποι θεσσαλικαί βιβλιοθήκαι εύρον προθύμους 
έργάτας διά τήν ταξινόμησιν καί μελέτην των. Οΰτω: 'Η 
βιβλιοθήκης Μηλεών τούς: Άθαν. Παπαδόπουλον-Κε- 
ραμέα, Ρ. Καμηλάρην, Κ. Καλότυχον, Βαγγ. Σκουβαραν,

ΖΑΓΟΡΑ: ΣΧΟΛΗ ΡΗΓΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Θ. Σπεράντσαν ή τής Ζαγοράς τούς: Σπ. Λάμπρου, Κ.
I. Δυοβουνιώτην, Άλ. Νικαρούσην, Ν. Άνδριώτην, Γ. 
Δηληγιάννην, Βαγγ. Σκουβαραν καί Λάμπρ. Λάμπρου- 
ή τού Τιρνάβου τούς: Φ. Κουκουλέν καί Λ. Πολίτην- ή 
τής Δωροθέας Σχολής Τρικάλων τόν Ν. Βέην ή τής Μο
νής Δουσίκου τόν Σπ. Λάμπρον καί Ν. Βέην ή τής Φιλάρ
χαιου Εταιρείας «’Όθρυς» 'Αλμυρού τόν Ν. Γιαννόπου- 
λον ή τής Μονής Ξενίας τόν Ν. Γιαννόπουλον ή τής 
Μονής Όλυμπιωτίσσης τούς: Δ. Λουκόπουλον, I. Παπα- 
δόπουλον, Βαγγ. Σκουβαραν, Άχ. Λαχάρου- ή τής Τσαρι- 
τσάνης τόν Εύαγγ. Σκουβαραν- ή τής Μονής 'Αγίου Διο
νυσίου τού έν Όλύμπω τόν πρωτοσύγκελλον Άθηναγό- 
ραν- ή τής τού «Συλλόγου Τριών 'Ιεραρχών» έν Βόλφ 
τούς: Δ. Σ. Ξενάκην, Γκαβαρδίναν- ή τής Μονής Εύαγ- 
γελισμού Σκιάθου τόν I. Φραγκούλαν, ή τής τού Οικονό
μου Γεωργίου Ά. Ρήγα έν Σκίαθω τόν Morton Smith. 
’Αλλά καί άλλοι διαπρεπείς, Έλληνες καί ξένοι, έπιστή- 
μονες ήσχολήθησαν μέ θέματα τών θεσσαλικών βιβλιο
θηκών όπως οί: Διον. Ζακυθηνός, Μητροπολίτης ’Η
λείας ’Αντώνιος, Μ. Γεδεών, Γ. Χαριτάκης, Μ. Μ.Παπαϊ- 
ωάννου, J. Draseke, V. Laurent, F. DSlger κ.ά.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΝ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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ΧΧΘΛΟΓΙΑ
Τό θεσσαλικόν, γλωσσικόν ιδίω
μα, εις τήν ομάδα των βορείων ιδι
ωμάτων συγκαταλεγόμενον, παρου
σιάζει επίσης εξαιρετικόν ένδια- 
φέρον. Εις τό κέντρον τοϋ έλλαδι- 

κοϋ γεωγραφικού κορμού κειμένη ή Θεσσαλία, έδέχθη 
πλούσιας γλωσσικός επιδράσεις έκ των γειτονικών πε
ριοχών, άφομοιώσασα τά παρείσακτα ταϋτα στοιχεία εις 
τον φωνητικόν καί μορφολογικόν τύπον της. ’Ακόμη 
πλουσιωτέρα ήτο ή εισροή λέξεων. Ή θεσσαλική πεδινή 
ένδοχώρα, κατοικουμένη έπί αιώνας υπό Τούρκων—εξ 
Ίκονίου, κατά τινα γνώμην, έλθόντων—έσπάρη γλωσσι- 
κώς άπό ένα μεγάλον αριθμόν τουρκικών λέξεων. Οί Κου- 
τσόβλαχοι έξ άλλου, τάς βορειοδυτικός παρυφάς της κα- 
τοικοΰντες ώς γεωργοποιμένες καί εις τάς πόλεις της εγ
καθιστάμενοι ώς δραστήριοι έμποροι, έδωσαν καί αυτοί 
τά λεξιλογικά δάνειά των. Οί άπόδημοι έπίσης εις τάς 
πόλεις τής ’Ανατολής καί τής Αίγύπτου—κυρίως Πηλιο- 
ρεΐται—έφερον παλιννοστοΰντες καί αύτοί μαζύ μέ τήν 
πολλήν χρηματικήν προκοπήν καί όλίγα γλωσσικά στοι
χεία, τά όποια άνεπαισθήτως προσήρμοσαν εις τό γλωσ
σικόν κεφάλαιον τής γενετείρας των. Οί ναυτιλλόμενοι 
τέλος Ζαγοριανοί, Μιτζελιώται καί Τρικεριώται έπλού- 
τισαν τό λεξιλόγιον τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας μέ πλή
θος ναυτικών καί θαλασσινών όρων.

Παρά τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει διά τήν γλωσ
σολογίαν τό θεσσαλικόν ιδίωμα, έξ αιτίας άκριβώς τών 
έτεροκλήτων στοιχείων, έν τούτοις δέν εύρε καί συστη
ματικούς έρευνητάς. ”Αν έξαιρέση κανείς τήν λαμπρόν 
εργασίαν τοϋ Άχ. Τζαρτζάνου: «Περί τής συγχρόνου 
Θεσσαλικής διαλέκτου, Άθήναι 1909», καί ή οποία ά- 
φορά κυριώτερον τήν περί τόν Τίρναβον περιοχήν, τάς 
σποραδικός καί ευκαιριακός μνείας τών Κ. Κόντου, Μ. 
Φιλήντα, Γ. Βαλέτα καί τινων άλλων, τό θεσσαλικόν ι
δίωμα παραμένει είσέτι άνεξερεύνητον. Αί γλωσσικοί 
έργασίαι τών ξένων ερευνητών: C. D. Buck, G. Fohlen 
καί Μ. Leumann δέν αντισταθμίζουν τήν έλλειψιν.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Θά πρέπει άκόμη νά σημειωθή ότι έπ’ ευκαιρία γλωσ
σικών διαγνωνισμών, κατετέθησαν κατά καιρούς εις τά 
’Επιστημονικά ’Αρχεία τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (Άρ- 
χεΐον 'Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής) διάφοροι 
συλλογαί, όπως τών: Άπόστ. Αίλιανοΰ τέσσαρες σύλ
λογοί γλωσσικής ύλης έκ Ζαγοράς κατά τά έτη 1874, 
1879 καί 1881, Νικ. Άνδριώτη, δύο συλλογαί γλωσσι
κού ύλικοϋ έκ Ζαγοράς καί Μηλεών κατά τό 1929, Μίν- 
σκη Μ. ίδιάζουσαι θεσσαλικαί λέξεις κατά τό 1915, Β. 
Βήκα μικρόν Λεξιλόγιον έκ Θεσσαλίας, Δημ. Πουλάκη, 
Άμοργιανά καί Βολιώτικα λόγια, πού συνειθίζονται στήν 
’Αμοργό καί στον 'Αλμυρό, καί ύπό ’Ανωνύμων: Γλωσ
σική υλη έκ Θεσσαλίας (1872), Γλωσσική ύλη έκ Σκο
πέλου (1916), Δημώδες λεξιλόγιον καί μάλιστα τής Ή- 
πειροθεσσαλικής Διαλέκτου Βελεστΐνον (1908), Κ. I. 
Περιστέρη, Συλλογή λέξεων καί φράσεων έκ τοϋ Χωρίου 
Άϊβάν Άσπροποτάμου, 1909, Γεωργ. Κουρμούλη, Γλωσ
σική ύλη έκ Παλαμά Καρδίτσης, Ξ. Στεργιανοϋ, γλωσ
σική ΰλη έξ Άργιθέας, Γ. Γερορίζου, γλωσσική ύλη έξ 
’Ανατολής Άγυιάς, Άθαν. Κωστάκη, γλωσσική υλη έκ 
Τρικέρων. Τέλος κατετέθη εις τό αύτό Άρχεΐον ύπό τοϋ 
Βαγγέλη Σκουβαρά συλλογή λέξεων τής όμιλουμένης κατά 
τόν ΙΕΓ αιώνα, έρανισθεΐσα έκ τών χειρογράφων κωδίκων 
τής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς.
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Κατά τι εύτυχεστέρα ήτο ή τοπω- 
νυμιολογική ερευνά εις τόν θεσσα- 
λικόν χώρον. Καί τοΰτο διότι — 
εμμέσως ή άμέσως—ή διερεύνησις 
συναφών θεμάτων άπέβλεπεν εις 

τήν διαφώτισιν εθνολογικών καί ιστορικών προβλημά
των. Έτσι ή τοπωνυμιολογία έχρησίμευσεν ως θεραπαι- 
νίς, τρόπον τινα, διά τήν εύόδωσιν καί προώθησιν έξω- 
γλωσσολογικών μαθήσεων. "Αν έξαιρέση κανείς τάς αξι
όλογους συλλεκτικός καί συγκεντρωτικός μελετάς τοΰ 
Άλ. Χατζηγάκη διά τά τοπωνύμια τοΰ Άσπροποτάμου 
καί τοΰ Ήλία Γεωργίου διά τά τοπωνύμια τής Άγυιας, 
τάς ετυμολογικός προσπάθειας τών: Γ. Δ. Α. Χατζηκώ
στα, Γιάννη Κορδάτου καί Βαγγέλη Σκουβαρα διά μίαν 
σειράν πηλιορειτικών τοπωνυμιών, τά μελετήματα καί 
άρθρα τών: Κ. Άμάντου, X. Χαριτωνίδου, Γ. Σωτηριά- 
δου, Γ. Χατζηδάκι, Δ. Τσοποτοϋ, Άντ. Κεραμοπούλου, 
Δ. Γεωργακα, Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Άντ. Χατζή, Γ. Πα- 
παγεωργίου-Έράλδυ, Άπ. Βλυτσάκη, Γ. Καψαμπέλη, Π. 
Γρίσπου, Άντ. Μπουτσίκα, Σ. Τσιτσα, Ν. Άνδριώτη, 
Έπαμ. Καρατζα, Άλ. Βαμβέτσου, Κ. Ρωμαίου κ.ά. άπο- 
τελοϋν πολυτίμους μέν συμβολάς, πλήν περιοριζομένας 
εις τήν ερμηνείαν όλιγαρίθμων τοπωνυμιών, εν πολλοΐς 
δέ σποράδην ειλημμένων.

ΧΑΡΙΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΝΤΟΣ
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Α 1Δ ΕΠ
’Από τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας ά- 
κόμη καί είδικώτερον από τά μέσα τοΰ ΙΗ' 
αίώνος ή Θεσσαλία, έν συγκρίσει πρός 
τά ύπόλοιπα διαμερίσματα τοΰ έλληνι- 

κοϋ χώρου, είχεν άνεπτυγμένην παιδείαν. Τήν έπίδοσιν 
των Θεσσαλών εις τά γράμματα μαρτυρούν—ώς έτονί- 
σθη καί εις άλλο σημεΐον τής παρούσης έπισκοπήσεως— 
αί λειτουργήσασαι εις διάφορα σημεία βιβλιοθήκαι, τά 
ίδρυθέντα σχολεία καθώς καί ή πυκνή χορεία Θεσσαλών 
διδασκάλων καί λογίων, οί όποιοι έδρασαν αυτόθι, αλλα
χού τής Ελλάδος ή εις τάς εστίας τού άποδήμου έλληνι- 
σμοΰ. Οΰδεμία άμφιβολία, ότι εις τήν Θεσσαλίαν έλει- 
τούργησαν σχολεία κατ’ εξοχήν όπου όπήρχεν άντίστοι- 
χος έμποροβιοτεχνική κίνησις καί άνεπτυγμένη κοινω
νική ζωή, όπως εις τάς κωμοπό.εις τού Πηλίου Ζαγοράν, 
Μηλέας κ.ά., εις τά Άμπελάκια, τόν Τίρναβον, τήν Τσα- 
ριτσάνην, τήν Ραψάνην, τό Βλαχολίβαδον κ.ά. Κατά τά 
μέσα έν τούτοις τοΰ παρελθόντος αίώνος, μέ τήν δημι
ουργίαν μεγάλων άστικών κέντρων, ή προϋπάρξασα ι
σχυρά σχολική παράδοσις έπεξετάθη εις άπασαν τήν 
Θεσσαλίαν, μετά δε τήν προσάρτησίν της εις τήν Ελ
λάδα, άπέκτησαν σχολεία όλαι αί πόλεις, αί κωμοπόλεις 
καί τά χωρία της.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

•Ψ

4*

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Εις τήν Θεσσαλίαν έλειτούργησαν κατά καιρούς (ορι
σμένα έκπαιδευτήρια, τά όποια διεκρίθησαν διά τήν πρω
τοτυπίαν καί τήν νεωτεριστικήν υφήν τής παιδαγωγικής 
των μεθόδου, τών όποιων ή φήμη άπέβη πανελλήνιος καί 
έσημείωσαν σταθμόν εις τήν καθόλου ιστορίαν τής έκ- 
παιδεύσεως εις τήν νεωτέραν Ελλάδα. Ένδεικτικώς άνα- 
φέρομεν τό πρώτον Νηπιαγωγεΐον τοΰ Βόλου, λειτουρ- 
γήσαν κατά τό Φροεβελιανόν σύστημα, καθώς καί τό Παρ- 
θεναγωγεΐον Βόλου, ένθα έφηρμόσθησαν ύπό αρίστων παι
δαγωγών αί έν τή Δύσει διαλάμπουσαι θεωρίαι περί άγω- 
γής καί ένθα τό πρώτον είσήχθησαν ώς μορφωτικά άγα- 
θά ό νεοελληνικός πολιτισμός, ή νεοελληνική λογοτε
χνία καί γλώσσα. Εις διάφορα θεσσαλικά σχολεία έδί- 
δαξαν όνομαστοί διδάσκαλοι, έντόπιοι ή ξένοι, οί όποιοι 
άργότερον άνήλθον εις τάς άνωτάτας βαθμίδας τής έκ- 
παιδευτικής ιεραρχίας τής χώρας μας. Δείγματος χάριν 
άναφέρομεν όνόματά τινα, έκλιπόντων ήδη διδασκάλων 
καί παιδαγωγικών, οΐοι είναι οί: Γεώργιος Άθανασά- 
κης, Γεώργιος Ζηκίδης, Δημ. Ζαγγογιάννης, Ίάκ. Βαχα- 
βιόλος, ’Ιωάννης Παπασωτηρίου, Άχ. Τζάρτζανος, Δημ. 
Άνδρεάδης, Άπ. Άρβανιτόπουλος, ’Αλ. Δελμοΰζος, Νικ. 
Βλάχος, Γ. Σακελλαρίου, Γ. Δηλιγιάννης, Δ. Μωραΐτης, 
Δ. Τσαμασφύρος, I. Δαμιράλης, Κουραβέλος, Άντ. Σα- 
κελλάριος, Δημήτριος Λάμψας, Κωνσταντίνος Παπαδη- 
μητρίου, Νικόλαος Νικολάου, Δημήτριος Σακελλαρίου, 
Στέφανος Παπαδημητρίου, Σπΰρος Φιλιππίδης, Βασίλειος 
Βαμβέτσος, Γεώργιος Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος Γού- 
ναρης, ’Αθανάσιος Σπυριδάκης, ’Ιωάννης Σπυριδάκης κ.ά.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

ται ώς ακολούθως: Έκ των 272.300 άρρένων κατοίκων 
4.900 ήσαν άπόφοιτοι Άνωτάτων· Σχολών, 13.400 Από
φοιτοι γυμνασίου, 139.300 απόφοιτοι των δημοτικού, 
114.700 μή περατώσαντες τήν έν τω δημοτικω φοίτησιν 
και 18.800 Αγράμματοι. Έκ των θηλέων 1.700 ήσαν Από
φοιτοι γυμνασίου 90.700 Απόφοιτοι τοϋ δημοτικού, 189.000 
δέν εΐχον περατώσει τήν έν τω δημοτικω φοίτησίν των 
καί 101.600 Αγράμματοι. Εις τήν Λάρισαν έδρεύει ή Γ' 
Γενική Έπιθεώρησις Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, εις 
τήν όποιαν περιλαμβάνονται 12 εκπαιδευτικά! περιφέ- 
ρειαι, κατανεμόμεναι ώς έξης: 2 εις Καρδίτσαν, 2 εις Τρί 
καλα, 3 εις Λάρισαν, 2 εις Μαγνησίαν, 1 εις Μουζάκιον, 
1 εις Ελασσόνα, 1 εις Καλαμπάκαν. Τό αυτό έτος έλει- 
τούργησαν εις Θεσσαλίαν 779 δημόσια ήμερήσια δημο
τικά σχολεία, εις τά όποια έδίδαξαν 1041 διδάσκαλοι καί 
859 διδασκάλισσαι, καθώς έπίσης 8 ιδιωτικά ήμερήσια 
δημοτικά σχολεία μέ 15 διδασκάλους καί 23 διδασκαλίσ- 
σας. Έπίσης έλειτούργησαν 23 δημόσια νηπιαγωγεία, έν
θα έδίδαξαν 26 νηπιαγωγοί. Τήν στοιχειώδη νυκτερινήν 
έκπαίδευσιν παρέσχον 135 δημόσια καί 6 Ιδιωτικά σχο
λεία μέ 150 διδασκάλους. Εις τον Βόλον έδρεύει ή ΣΤ' 
Γενική Έπιθεώρησις Μέσης Έκπαιδεύσεως εις τήν όποιαν 
υπάγονται 28 ήμερήσια δημόσια γυμνάσια μέ 9 παραρτή
ματα καί 14.984 μαθητάς, 1 δημόσιον νυκτερινόν μέ 312 
μαθητάς καί 14 ήμερήσια ιδιωτικά γυμνάσια, ένθα έφοί- 
τησαν 2.354 μαθηταί. Τά σχολεία ταϋτα τής Μ. Έκπαι- 
δεύσεως κατανέμονται ώς Ακολούθως: Εις τήν περιφέρειαν 
Καρδίτσης 7 δημόσια καί 3 ιδιωτικά· εις τήν τής Λαρί- 
σης 7 δημόσια καί 4 ιδιωτικά' εις τήν τής Μαγνησίας 9

δημόσια καί 3 ιδιωτικά' εις τήν περιφέρειαν Τρικάλων 6 
δημόσια καί 4 ιδιωτικά' Κατά τό έτος 1961 έλειτούργη- 
σαν έπίσης εις Θεσσαλίαν καί 20 σχολαί Επαγγελματι
κής Έκπαιδεύσεως, ήτοι 2 γεωργικαί μέ 431 μαθητάς, 8 
τεχνικαί μέ 1957 μαθητάς, 4 έμπορικαί μέ 587 μαθητάς, 
1 έκκλησιαστική μέ 39 μαθητάς, 5 καλλιτεχνικοί μέ 
121 μαθητάς. Ή Άνωτάτη Έκπαίδευσις εις τήν Θεσ
σαλίαν παρέχεται εις τήν έν Λαρίση λειτουργούσαν 
Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν, ένθα έφοίτησαν κατά τό 1961 
41 σπουδασταί καί 32 σπουδάστριαι. Θά πρέπει τέλος νά 
σημειωθή ότι εις τάς Άνωτάτας Σχολάς τού Κράτους 
έφοίτων κατά τό αύτό έτος 2.075 φοιτηταί καί 398 φοιτή- 
τριαι, προερχόμενοι έκ Θεσσαλίας καί κατανεμόμενοι 
ώς έξής: 603 εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, 755 εις τό 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 103 εις τήν Άνωτάτην 
Σχολήν Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημών, 188 
εις τήν Πάντειον, 101 εις τήν ’Ανωτάτην Βιομηχανικήν 
Σχολήν Πειραιώς, 37 εις τήν ’Ανωτάτην Σχολήν Βιομη
χανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, 19 εις τήν ’Ανωτάτην 
Γεωπονικήν, 6 εις τήν Σχολήν Καλών Τεχνών, 94 εις τό 
Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον, 21 εις τήν ’Ακαδημίαν Σωμα
τικής ’Αγωγής, 142 εις τάς διαφόρους Παιδαγωγικός ’Α
καδημίας τοϋ Κράτους καί 6 εις τήν Σχολήν Νηπιαγω
γών Καλλιθέας. Έκ των στοιχείων τούτων προκύπτει ότι 
έπί τοϋ συνόλου τών Ελλήνων φοιτητών τό ποσοστόν 
των 7,3 % ήσαν Θεσσαλοί.

·>Χν4·

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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λική Λαογραφία. 'Η σύνθεσνς των κατά 
καιρούς κατοικησάντων τήν χώραν ταύτην, έτερόκλητος 
και ποικίλη, έκαμεν ώστε, ό θεσσαλικός πληθυσμός εις 
τό σύνολόν του νά είναι άκόμα ένας ζωντανός φορεύς λαϊ
κού πολιτισμού, τού οποίου ή μελέτη, εάν έγίνετο συστη- 
ματικώς, πολλά θά είχεν νά προσφέρη εις τούς άσχολου- 
μένους με τήν λαοψυχολογίαν καί τήν ιστορίαν των ελ
ληνικών παραδόσεων. Επανειλημμένος έχει τονισθή ή 
μετακίνησις πληθυσμών επί τού θεσσαλικοΰ χώρου κατά 
τούς ανωμάλους χρόνους τού Μεσαίωνος καί τής Τουρ
κοκρατίας. Εις τήν Θεσσαλίαν κατεστάλαξαν πολυπλη
θείς ομάδες εκ τής Νοτίου Μακεδονίας, έκ τής Βορείου 
’Ηπείρου, τής Εύβοιας καί άλλαχόθεν, αί όποϊαι έφερον 
μεθ’ έαυτών καί τον λαϊκόν των πολιτισμόν. ’Έτσι μέ τόν 
καιρόν ή άνθρωπολογική αύτή σύμφυρσις, παρήγαγε νέας 
συνθέτους μορφάς λαϊκού πολιτισμού, τού όποιου αί δια
στρωματώσεις, αί παραλλαγαί καί επιβιώσεις, πρόκειν- 
ται ώς άντικείμενον τής Λαογραφίας. Τά Θεσσαλικά τρα
γούδια καθ’ όλα των τά είδη, ήτοι: ’Λγυρτικά, (Μαγιά
τικα, χελιδονίσματα, τής Περπερούνας) αποκριάτικα, πα
ρωδίαν, παιδικά, νανουρίσματα, σκωπτικά, τής άγάπης, 
γαμήλια, τής ξενιτιάς, μοιρολόγια, ιστορικά, ληστρικά 
καί έξαιρέτως τά κλεφταρματολικά, δέν ύπολείπονται εις 
ενδιαφέρον καί αισθητικόν κάλλος των όμοιων οίουδή- 
ποτε άλλου διαμερίσματος τής Ελλάδος. Αί έπφδαί έπί- 
σης καί τά ξόρκια, αί εύχαί καί αί κατάραι, οί άφορισμοί 
καί τά άναθέματα, οί όρκοι, αί άπευχαί ή άποτροπαί, αί 
προπόσεις, οί χαιρετισμοί, αί ύβρεις, αί βλασφημίαι καί 
τά ύβριστικά σχήματα, αί παραδόσεις, αί εύτράπελοι δι
ηγήσεις, οί μύθοι, τά παραμύθια, αί παροιμίαι, αί παροι- 
μιώδεις φράσεις καί τά αινίγματα κατά τόν πλούτον, τήν 
ιδιοτυπίαν καί τήν μοναδικότητά των, έάν εΐχον μελετηθή 
έπιμελέστερον καί συστηματικώτερον, άφ’ ενός θά έπλού- 
τιζον τόν εθνικόν μας λαϊκόν πολιτισμόν εις τό σύνολόν 
του, καί άφ’ έτέρου θά άπετέλουν τόν σταθερόν δείκτην 
διά νά άπολήξη ή έρευνα εις μίαν άπηρτισμένην εικόνα 
τής ψυχοσυνθέσεως τού Θεσσαλοΰ. Δυστυχώς συστημα
τικοί λαογραφικαί έργασίαι δέν είδον τό φώς τής δημο- 
σιότητος μέχρι σήμερον. Αί λαμπραί προσπάθειαι τού Άχ. 
Τζαρτζάνου διά τήν περιοχήν Τιρνάβου, τού Γιάννη Κορ- 
δάτου καί τού Άποστ. Γ. Κωνσταντινίδου διά τό Πήλιον, 
υπέρ πάσαν δε άλλην ή τού άειμνήστου Οικονόμου τής 
Σκιάθου Γεωργίου Α. Ρήγα ογκώδης λαογραφική προσ
φορά, ή οποία έκτυποΰται ήδη εις πέντε (5) τόμους υπό 
τόν τίτλον «Σκιάθου Λαϊκός Πολιτισμός», δέν καλύπτουν 
τάς πανθεσσαλικάς απαιτήσεις τής επιστήμης. Δίκαιον 
έν τούτοις είναι νά μνημονευθοΰν τιμητικώς καί όσοι άλ
λοι προσέφερον τάς μικράς ή μεγάλας συμβολάς των εις 
τήν θεσσαλικήν λαογραφικήν έρευναν, όπως οί: Ν. Βέης, 
Α. Καρκαβίτσας, Γ. Άδρακτάς, Ζ. Κυρτσώνης, Β. Βή- 
κας, Χρ. Χρηστόβασίλης, Δ. Σαράτσης, Άλ. Χατζηγά- 
κης, Δ. Χατζηγιάννης, X. Καλοκαιρινός, Θ. Παπακων
σταντίνου -Βινικίου, Χρ. Πριάκος, Στυλ. Βίος, Ν. Γιαν- 
νόπουλος, Δ. Λουκόπουλος, Ν. Σπυρόπουλος, ’Αχ. Οίκο- 
νομίδης, Κ. Λάμπρου, Δ. Ζήλος, Β. Σκαφιδάς, Β. Πέτσιας, 
Καλλ. Πάντου, Λέων. Μακρής, Χρ. Διομήδης, Π. Γρί- 
σπος, Χρ. Παπαζήσης, "Ελλη Πολίτη, Έλευθ. Ζαζιό- 
πουλος, Δημ. Λαμπαδάρης, Γ. Κουμπής, Κ. Α. Ψάχος, 
Τριαντ. Τάμπας, Δ. Βαρελτζής, X. Πασσιαλής, Δ. X. Ψη- 
μόπουλος, ΑΙ. Wesselowski, Άρ. Παπαχατζόπουλος, Ν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Α. Μπούρας, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Σπ. Ζήσης, 
Γ. Δ. Ίατρίδης, Άρ. Ψύρρας Α. Μ. Μάππουρας, Θαν. 
Φροντιστής, Χαρ. Ντούλας, Κ. Ρωμαίος, Χρ. Κολότσιος- 
Δημόφιλος, Γιάννης Μαμάκης, Γ. Φ. Σαμσαρέλλος Χρ. 
Διομήδης κ.ά.

Αξιέπαινος κατά πάντα ήτο ή ομαδική προσπάθεια τών 
Δημοδιδασκάλων τής Α' Έπιθεωρήσεως Μαγνησίας τό 
1954, οί όποιοι υπό τήν παρότρυνσιν καί έποπτείαν τού 
Έπιθεωρητοΰ των Ίωάννου Κων. Παπαϊωάννου, συνέλε- 
ξαν οικονομικά, γεωγραφικά, κοινωνικά καί λαογραφι- 
κά στοιχεία διά τόν Βόλον καί τό Πήλιον, καρπός τής 
όποιας ήτο τό δημοσιευθέν έργον: «Ό Βόλος καί τό Πή
λιον, Βόλος 1959, τόμ. Α'. σσ. 220». Επίσης έλπιδοφό- 
ρος είναι καί ή εσχάτως άρξαμένη προσπάθεια τής μη
νιαίας φιλολογικής έπιθεωρήσεως «Χρονικά Λαρίσης» 
διά τήν συγκέντρωσιν λαογραφικού υλικού.

Τήν καθυστέρησιν τών λαογραφικών σπουδών έν Θεσ
σαλία καταδεικνύει καί τό γεγονός ότι, αί κατατεθειμέ
νοι εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής Ακαδημίας Αθηνών 
λαογραφικαί, χειρόγραφοι συλλογαί, αί άφορώσαι εις τήν 
Θεσσαλίαν, ύπολείπονται κατά πολύ άριθμητικώς, άλλά 
καί από άπόψεως όγκου τών υπολοίπων διαμερισμάτων 
τής Ελλάδος. ’Επ’ ευκαιρία δίδομεν κατωτέρω ένα κα
τάλογον τών αυτόθι ευρισκομένων συλλογών κατά χρο
νολογίαν συγγραφής καί καταθέσεως, άκριβώς διά νά 
γνωρίζουν οί μέλλοντες νά άσχοληθοϋν τάς προϋπαρχού- 
σας έργασίας:

Δ.Ν. Τσιγγάνη, Περί τών έπικρατούντων ήθών καί έθί- 
μων κατά τόν γάμον έν τή κωμοπόλει Άμπελακίων, Α
πρίλιος 1919.
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Χαριλ. Μαστορίδου, Πώς κάμνουν τόν γάμον οί Σα- 
ρακατσαναΐοι, Απρίλιος 1919.

Γ.Φ. Κακάβα, Περιγραφή των κατά τό Πάσχα έν Μου- 
ζακίω Καρδίτσης, 1915.

Του Ιδιου, Τά κάλανδα κατά τήν παραμονήν τοϋ Λαζά
ρου έν Μουζακίφ 1918.

Ν. Βραχνού, 37 Παραμύθια έκ Τρικάλων, 1924.

Τοϋ ιδίου, Παραμύθια, 1924.

Α. Λαδίκα, Δημώδεις λέξεις, άσματα, παροιμίαι, αινί
γματα έκ Μεσενικόλα, 1924.

Θεμ. I. ’Ολυμπίου, 3 παραμύθια έξ 'Αγίου Λαυρέντιου 
και 2 έξ "Ανω Βόλου, 1924.

I. Δ. Σαχίνη, Τρία παραμύθια έξ Άνω Βόλου, 1924.

Ν. Ρηματισίδου, "Εν παραμύθιον έξ Άγ. Γεωργίου Μη- 
λείας, 1924.

Σταμ. Γρηγοροπούλου, "Εν παραμύθιον έκ Πορταριας, 
1924.

Δ. Ν. Κωλα, Δύο παραμύθια έκ Πορταριας, 1924.

Μιχ. Βενιέρη, Τέσσαρα παραμύθια καί αινίγματα τινα 
έκ Πορταριας, 1924.

Γ. ’Αγγέλου, Δέκα παραμύθια έκ Πρόπαν Πηλίου, 1924.

Α. Παπαοικονόμου-Άγγελίδου, 64 αινίγματα, 24 πα
ραμύθια καί 11 δημώδη άσματα έκ Βόλου, 1924.

Κωνστ. I. Πατνάρη, 2 παραμύθια καί 2 άσματα έκ Πορ- 
ταριας, 1924.

Κωνστ. Β. Γιαννακοπούλου, Πώς περνούν τάς χειμε
ρινός νύκτας οί έν τοΐς χωρίοις οίκοϋντες Θεσσαλοί, 
1927.

Ζαχ. Ζ. Ζαχαριάδου, Καλλικάντζαροι ή Καρκαντζά- 
λια, Τρίκαλα, 1914, (κατετέθη τό 1925).

Χρίστου Κ. Πριάκου, Θεσσαλικά τραγούδια, 1927.

Άγγ. Δ. Ξινόγαλα, Άσματα τών Καλάνδων τών Θεο- 
φανείων έν τισι χωρίοις τοϋ Πηλίου 1917 (κατετέθη τό 
1927).

X. Βαλαμουτοπούλου, Ειδήσεις περί γάμου έν Πορτα- 
ρια, 1927.

Κωνστ. Β. Γιαννοπούλου, Περί γάμου καί πανηγύρεων 
έν Θεσσαλία, Λάρισα, 1900, (κατετέθη τό 1927).

Τοϋ ίδιου, Περί τών έν Θεσσαλία καί άλλαχοϋ δεισι
δαιμονιών, Λάρισα 1900 (κατετέθη τό 1927).

Άθ. Δελιτσικοπούλου, Περιγραφή γαμήλιων έθίμων τών 
πεδινών Θεσσαλών 1888 (κατετέθη τό 1927).

Δ. Ν. Κωλα, Συλλογή προγαμίων μαντικών δεισιδαι
μονιών, περί κλειδώνων, μαντεΐαι περί γεννήσεως, Πορ- 
ταρία (κατετέθη τό 1927).

Χρ. Σταμούλη, 1 παραμύθι, λεξιλόγιον, προλήψεις, 
έθιμα έκ Δρακείας 1888 (κατετέθη τό 1927).

Βασιλ. Παπασπυλιοπούλλου, Λέξεις δήμου Νεβροπό- 
λεως 1912 (κατετέθη τό 1927).

Χριστ. Φόρου, "Ηθη καί έθιμα Τυρνάβου, 1910-11 (κα
τετέθη τό 1928).

Κωνστ. I. Περιστέρη, Συνήθειαι καί άσματά τινα έξ 
Άϊβάν Άσπροποτάμου 1908 (κατετέθη τό 1928).

Θεοδ. Λ. Πρασίδου, Ειδήσεις περί όβολοΰ Χάροντος, 
1937.

Μισυρλή, 6 μΰθοι, 1 παραμύθι, 1 παράδοσις έκ Τσαρι- 
τσάνης 1938.

Άχ. Τζαρτζάνου Συλλογή 372 παροιμιών Τυρνάβου, 1940.
Κων. Μπουκουβάλα-Βουλιέρη, Λαογραφικά Αίγάνης 

Όλύμπου, 1940.

I. Παπαϊωάννου, Τό πηλιορειτόπουλο, 1940.

Γ. Α. Μέγα, Σχέδια κατόψεων 88 οικιών καί ποιμενι- 
κών έγκαταστάσεων Καρδίτσης, Άγράφων, Χασίων, Λα- 
ρίσης, Τυρνάβου, Άγιας, Ραψάνης, Άμπελακίων, 1940.

Βασ. Μπόνου, "Εθιμα τοϋ άρραβώνος εις τήν ’Ελασ
σόνα, 1950.

Έλ. Φυτιλή, Τά φαντάσματα έν Θεσσαλία μετά 2 ασμά
των, 1951.

Κωνστ. Γανωτή, Λαογραφικά Πηλίου 1952.

Άθ. Κυριακοϋ, Λαογραφικά έξ Άναλήψεως Έλασσό- 
νος. 1953.

Γλυκ. Κυρίτση, Λαογραφικά έκ Μικροϋ Έλευθερο- 
χωρίου Έλασσόνος, 1953.

Βασ. Δ. Βαϊοπούλου, Λαογραφικά έκ Γερανείων Έ
λασσόνος, 1953.

Πασχ. Βαλιάκου, Λαογραφικά έκ Μεγάλου ’Ελευθε
ροχωρίου Έλασσόνος, 1953.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΨΑΧΟΣ ΔΗΜ. ΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ

Άνδρέου Καραμανάκου, Λαογραφικόν ύλικόν έκ Γιαν- 
νωτάς Έλασσόνος, 1953.

Α. Σκλιούμπα(;),Λαογραφικά έκ Κονιατσή Έλασσό
νος, 1953.

Δημ. Φώλια, Λαογραφικά έξ Έλασσόνος, 1953.

Κ. Γανωτή, Λατρευτικά έθιμα τοϋ 'Αγίου Λαυρέντιου 
Πηλίου, 1954.

Χαρικλ. Πριάκου, Μερικά άνέκδοτα δημοτικά τρα
γούδια επαρχίας 'Αλμυρού, 1954.

7 Φοιτητών Φιλολογίας, Έθιμα Λαζάρου καί Βαΐων έκ 
των περιφερειών Βόλου, 'Αλμυρού, Νεοχωρίου Πηλίου, 
Λαρίσσης, Φαλάνης—Λαρίσσης, Σοφάδων 1954.

Έλ. Μαλαβάκη, Συλλογή παροιμιών έκ Τρικάλων Θεσ
σαλίας, 1954.

Άριστ. Ψύρρα, 41 άσματα έξ "Ακρης Έλασσόνος, 1959.

Δημ. Δουκάτου, Λαογραφική άποστολή εις τήν έπαρ- 
χίαν Καρδίτσης, 1959.

Άννης Παπαμιχαήλ, Λαογραφική άποστολή εις επαρ
χίαν Έλασσόνος (Λιβάδιον, Τσαρίτσανη, Κρανιά, Κοκ- 
κινοπλός), 1963.

φ

Φ

I. Κωσταρίγου(;) Λαογραφικά Σαρανταπόρου Έλασ
σόνος, 1953.

Λ. Τσέλιου, Λαογραφική Συλλογή έκ Κρυόβρυσης 
Έλασσόνος, 1953.

Χρ. Παπαδημητριού, Λαογραφικά έκ Δομενίκου Έ
λασσόνος, 1953.

Βασ. Σαμαρά, Λαογραφικά έκ Γαλανόβρυσης Έλασ
σόνος, 1953.

Δημ. Παπαδούλη, Λαογραφικά έκ τού χωρίου Άμούρι 
Έλασσόνος, 1953.

Άθ. Παπανικολάου, Λαογραφικά έκ τού χωρίου Λυ- 
κούδι Έλασσόνος, 1953.

Μαίρης Παπαγεωργίου, Λαογραφικόν ύλικόν περιφε- 
ρείας Τρικάλων, 1953.

Έλισ. Παπαφιλίππου, Λαογραφικά έκ Πυθίου Έλασ
σόνος, 1953.

Γεωργ. Β. Παπασπύρου, Λαογραφικά έκ Δρυανόβου 
Έλασσόνος, 1953.

Γ. Φάκα, Λαογραφία Βερδικούσης Έλασσόνος, 1953.
Τού αύτοΰ, Ζητήματα Λαογραφίας τού χωρίου Μαγού

λα Έλασσόνος, 1953.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
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μώμ τγτεχναι
Ή θεσσαλική λαϊκή τέχνη έχει μακράν 
παράδοσιν, άξιόλογον έξέλιξιν καί ένδια- 
φέρουσαν ιστορίαν. ’Αλλά καί ή ποικιλία 
της είναι σημαντική, έξ αιτίας ίδιαζόντων 

ιστορικών καί γεωγραφικών παραγόντων. Ό διαμελισμός 
τοϋ θεσσαλικοΰ εδάφους είναι ποικίλος, αί άσχολίαι των 
κατοίκων διαφέρουν άπό περιοχής εις περιοχήν, ή οικο
νομία είναι διαφορετική, ή δε ψυχολογία των Θεσσα- 
λών, παρά τά κοινά σημεία της, παρουσιάζει ιδιοτυπίας 
άπό τόπου εις τόπον. "Ολα τά είδη καί οί τομείς τής λαϊ
κής τέχνης άνεπτύχθησαν εις ικανοποιητικόν βαθμόν έπί 
τοΰ θεσσαλικοΰ χώρου. Αί ποιμενικαί περιφέρειαι των 
Άγράφων, των Χασίων, τοϋ Όλύμπου, τής Όσσης, τοϋ 
Μαυροβούνιου καί τής Γούρας, μας έδωσαν ικανά δείγ
ματα άξιολόγου ύφαντικής, ποιμενικής σκευοποιΐας, οίκο- 
δομίας μονίμου κατοικίας καί καλυβοποιΐας διά τούς 
νομάδας, διακοσμητικής έπί υφάσματος καί ξύλου. "Ε
τσι ήμπορεΐ ό μελετητής νά έντρυφήση έρευνητικώς καί 
αίσθητικώς έπί των προϊόντων τούτων τής λαϊκής δη
μιουργίας, έπισημαίνων τούς κοινούς τόπους, πού έπι- 
κρατοΰν εις τήν άπλοϊκήν τέχνην παντός λαοΰ, καί ύ- 
πογραμμίζων τήν μοναδικότητα καί πρωτοτυπίαν, όπου 
υπάρχει.

Ή κατοικία καί ή ένδυμασία των πεδινών Θεσσαλών 
έχουν καί αύταί τήν μοναδικότητά των, ή πρώτη έξ αί
τιας τοϋ χώρου, τής έλλείψεως οικοδομικών υλικών καί 
τής άσχολίας τών κατοίκων, ή δευτέρα διά λόγους έθνο- 
λογικούς καί δημογραφικής συνθέσεως. Όλως ίδιάζουσα 
είναι ή υφαντική τών περιφερειών Τιρνάβου, Τσαριτσά- 
νης, Άμπελακίων καί Πηλίου, διότι έκεΐ, άπό τά μέσα 
ακόμη τοϋ ΙΗ' αίώνος άνεπτύχθη καί ήνθησεν εις εύρω- 
παϊκήν κλίμακα ή μεταξοκαλλιέργεια, ή νηματουργία, ή 
βαφική καί ή ύφαντουργία.

Ή συχνή έπικοινωνία τών μερών αύτών μετά τής Κεν
τρικής Εύρώπης έπέδρασε παντοιοτρόπως εις τήν αισθη
τικήν τών τεχνιτών της, ώστε νά διαμορφωθή μέ τόν και
ρόν μία άντίληψις σχεδίου, χρώματος, γραμμής καί υ
φής, συγκιρνώσα κομψώς τήν άνατολικήν καί τήν δυ
τικήν καλαισθησίαν. Κλιματολογικοί καί γεωγραφικοί έξ 
άλλου όροι, ύποβοηθούσης καί τής οικονομικής άνθηρό- 
τητος τών κατοίκων, ή ϋπαρξις πλούσιας ξυλείας καί οί- 
κοδομικοϋ ύλικοΰ, διεμόρφωσαν μίαν άπαράμιλλον αρχι
τεκτονικήν. διακρινομένην διά τήν αισθητικήν, τήν ασφά
λειαν, τήν σοφήν καταξίωσιν τοϋ χώρου, τήν έπίδειξιν, 
τέλος, άρχοντιας. Τά αυτά θά είχε νά παρατηρήση κα
νείς καί διά τάς πολυτελείς έκκλησίας μέ τά ξυλόγλυπτα 
τέμπλα των, τά πλούσια άφιερώματα, τάς περικαλλείς τοι
χογραφίας καί τόν έπί λίθου γλυπτόν διάκοσμόν των, έρ
γα έντοπίων, ώς έπί τό πολύ, τεχνιτών.

Τέλος ή ναυπηγία, μέ κέντρα παλαιότερον τήν Μιτζέ- 
λαν καί άργότερον τό Τρίκερι, τόν Βόλον καί τήν Σκιά
θον, κατέστη όνομαστή διά τών άντιστοίχων «ταρσανά
δων» εις όλην τήν έκτασιν τοϋ βορειοδυτικοϋ Αιγαίου.

Ή Θεσσαλική λαϊκή τέχνη ηύμοίρησε νά εϋρη άκαμά- 
τους καί άξιολόγους μελετητάς, ώστε νά γίνη ευρύτατα 
γνωστή καί έντός καί έκτος τοϋ Έλληνικοϋ χώρου. Εις 
τούς: ’Αγγελικήν Χατζημιχάλη, Άγήνορα Άστεριάδην, 
’Απόστολον Γ. Κωνσταντινίδην, Κ. Φαλτάϊτς, Κΐτσον

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ

Μακρήν, Γεώργιον Μέγαν, ’Αθήναν Ταρσούλη, ’Αναστά
σιον Λαζαρίδην, Κωστήν Λάμπρου, Γεώργιον Βαλέταν, 
Γεώργιον Πετρήν, Δημήτριον Πικιώνην κ.ά., πολλά ό- 
φείλει ό λαϊκός θεσσαλικός πολιτισμός όσον αφόρα εις 
τήν έπιστημονικήν διερεύνησιν τών στοιχείων του, εις 
τήν διά τοϋ τύπου εις περιοδικά καί αύτοτελή δημοσιεύ
ματα έκδοσίν του καί εις τήν προβολήν του μουσειακώς 
καί δι’ αύτοτελών συλλογών.
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Άπό τόν τομέα τής λογοτεχνίας ή Θεσσα
λία επίσης δέν άπουσίασεν.Κατά τήν επο
χήν τής ένώσεως ό Βόλος παρουσίαζεν 
άξιόλογον πνευματικήν κίνησιν διά τής 

έκδόσεως εφημερίδων καί περιοδικών. Ή πνευματικότης 
αύτή είχε τάς καταβολάς της εις παλαιοτέραν ακμήν των 
πηλιορειτικών κωμοπόλεων, μέ τά καλώς λειτουργοϋντα 
σχολεία, μέ τάς βιβλιοθήκας, μέ όνομαστούς διδασκάλους 
τού Γένους, καί έκεΐ καί εις τήν άλλοδαπήν δράσαντας. 
Μετά τήν ένωσιν, ήκολούθησαν καί αί άλλαι θεσσαλικαί 
πόλεις. Τά Τρίκαλα άναπτύσσουν ικανήν πολιτιστικήν 
δραστηριότητα, έκδίδουν εφημερίδας, ιδρύουν καλλιτε
χνικούς ομίλους καί φιλολογικά σωματεία. Τό αυτό πα- 
ρατηρεΐται καί εις τήν Λάρισαν, ή οποία βαθμηδόν άπο- 
βάλλει τήν όψιν τής τουρκοπόλεως καί, άλματικώς άρ- 
γότερον έξελισσομένη, άπέληξε σήμερον εις συμπαθές 
κέντρον οικονομικής, διοικητικής, πνευματικής καί καλ
λιτεχνικής ζωής—όσον φυσικά είναι δυνατόν τά τελευ
ταία νά αναπτυχθούν εις τήν επαρχίαν, έφ’ όσον ή σύν- 
θεσις τού νεοελληνικού κράτους ρέπει έντόνως προς τόν 
πρωτευουσιακόν συγκεντρωτισμόν. Τήν αύτήν άμιλλαν 
έδειξε καί ή Καρδίτσα, όπως έπίσης καί ό 'Αλμυρός. Εις 
τήν Θεσσαλίαν έξεδόθησαν καί έκυκλοφόρησαν κατά 
πόλεις καί κατά καιρούς φιλολογικά καί καλλιτεχνικά 
περιοδικά. Δυστυχώς τά πνευματικά αύτά όργανα, μετά 
βραχύν βίον, ήναγκάζοντο νά διακόπτουν τήν έκδοσιν 
των ή κοινή μοίρα όλων των επαρχιακών έλληνικών πε
ριοδικών.

Ή συμβολή των έν τούτοις ήτο μεγάλη, όσον άφορα 
εις τήν δημιουργίαν πνευματικής άτμοσφαίρας καί καταλ
λήλου κλίματος, ώστε νά έκκολαφθοΰν μικροί ή άξιόλο- 
γοι έργάται τού πνεύματος. Ή υπηρεσία των συνίσταται 
κυριώτατα εις τό ότι, άφ’ ένός μέν άπετέλεσαν τό προσιτόν 
βήμα διά νά παρουσιάζουν οί εντόπιοι φιλολογοΰντες

φ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

τά πρωτόλειά των, άφ’ έτέρου δέ κατεχώρισαν εις τάς σε
λίδας των συνεργασίαν καί ξένων δοκίμων λογοτεχνών, 
εις βαθμόν ώστε ή μνεία των νά είναι συχνοτάτη μέσα 
εις τήν βιβλιογραφίαν τής ιστορίας τής νεοελληνικής 
γραμματείας.

Ή Θεσσαλία έχει νά παρουσιάση μερικούς λογοτέχνας, 
πού έτίμησαν γενικώτερον τά ελληνικά γράμματα, καθώς 
καί ένα πλήθος έλασσόνων λογοτεχνησάντων, πού έχρη- 
σίμευσαν έν τούτοις ώς υποδομή ή χορεία επιλογής, ό
σων ή φήμη άπέβη πανελλήνιος. Παραθέτομεν κατωτέρω 
μίαν πρόχειρον άναγραφήν Θεσσαλών έργατών τού πνεύ
ματος ή ξένων παρεπιδήμων έν Θεσσαλία, χωρίς τούτο 
νά σημαίνη ότι είναι οί μόνοι καί άξιολογώτεροι: Άλεξ. 
Παπαδιαμάντης, Άλέξ. Μωραϊτίδης, Σωτ. Σκίπης, Γ. Δρο-

ΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ

σίνης, Μ. Καραγάτσης, Νικ. Παπάς, Πέτρος Μάγνης, Κώ
στας Τσαγκαράδας, Κλαύδιος Μαρκίνας, Γ. Δούρας, Δήμης 
Καπετανάκης, Παυσ. Γκάλιος, Ζ. Σκάρος, Κώστας Κα- 
λατζής, Τάκης Οίκονομάκης, Κ. Νταϊφάς, Γ. Βαλταδώ- 
ρος. Θαν. Κωσταβάρας, Θιομ. Βινικίου, Ευστράτιος ό 
Νέος, Άχ. Καρανάσιος, Φαίδων Μακρής, Ζαναντρίς, Καλ
λιόπη Πάντου, Άμύντας Παπαβασιλείου, Ήλίας Λεφού- 
σης, Γιάννης Φάτσης, Πέτρος Πήλιος, Π ήλιος Ζάγρας, 
Άποστ. Νάνου, Λεφτέρης Ραφτόπουλος, Δήμος Άτσά- 
λης, Νίκος Πινδαϊος, Κίτσος ’Ανυφαντής, Νίκος Μπα- 
ζιάνας, Κ. Στούρνας, 'Έρση Σαράτση, Άλέξ. Μπαρμπου- 
τσόγλου, Ν. Λαδογιάννη, Άγγ. Μπαϊρακτάρης, Κ. Βλυ- 
τσάκης, Θ. Χατζηγώγος, Κίτσος Παπάς, Τάκης Μπαμ— 
παρέκος, Δημ. Κούτρας, Μήτσος Θώμος, Ν. I. Δάμτσας,

ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΑΣ

Δημ. Κασσαβέτης, Δημ. Φωτάκης, Άλ. Κουσκολέκας, 
Βασ. Καλογιάννης, Δαμ. Βουλγαράκης, Γιάννης Τρίκ- 
κης, Χρ. Τσαπάλας, Άπ. Κολτσιδόπουλος, Σταμ. Στανί- 
τσας, Άργις Κόρακας, Πήλιος Δρυμός, Χαρ. Μαυρής, 
Μιχ. Πούρικας, Ν. Βλαχάβας, Γιάννης Βαϊνόπουλος, Β. 
Βήκας, Λ. Καστρακίδης, Σωτήρης Περγαντής, Κ. Σούρ- 
λας, Ν. Τσεκούρας, Μίμης Νακόπουλος, Άθως Τριγ- 
κώνης, Εύάγγ. Ριζόπουλος, Πεύκος ’Ορεινός, Γιάννης 
Μίχας, Στεφανία Καλοϋ, Άποστ. Κουφοδήμος, Σούλας 
Τσιαμανής, Χρίστος Διομήδης, Φάνης Μιράνας, Χαρ. 
Οικονόμου, Σωτήρ. Γκολφινόπουλος, Γιάννης Σακελ- 
λίων, Θαν. Παπανικολάου, Ντίνα Παπαστεφάνου, Έλ. 
Κ. Σπυρίδη, Γιάννης Ακριβός, Άθηνογένης Σαμπανΐ- 
κος, Δημ. Μαλλιόπουλος, Α. Μπούχλας, Ν. Μαργωμέ 
νος, Άργα Πηλεία, Ματίνα Γιαγιά, Φούλα Άνθογαλί- 
δου, Γιάννης Ίωαννίδης, Γ. Χονδρογιάννης, "Ελλη Εύ- 
αγγελινίδου, Ν. Παπαγεωργίου, Τασία Άδάμ., Λαζ. Ε. 
Γαβαλάς, Λάκης Τσαφίτσας, Τώνης Πάλτσος, Στέλιος 
Αύγουστάκης, Δ. Κωνσταντάκης, Σπ. Παπαγεωργίου, 
Δ. Α. Γλύτσος, Γιάννης Παπαγεωργίου, Γ. Παπαγεωρ
γίου, Δ. Κωνσταντινίδης, Μ. Καρδούλας, Α. Γιούλλης, 
Γ. Μπουζούρας, Άλ. Κοτρώναρος, Χρ. Μηλιαράκης, Γ. 
Μουτάφης, Ν. Χρ. Γκόγκας, Βασ. Ίωαννίδης, Β. Τήνιος, 
Ν. Τζοϋρος, Τ. Τσέκος, Άλ. Χρυσοχοϋ, Σ. Τζαμτζής, Κ. 
Τζαμτζής, Έσθήρ Οικονόμου, Αίγλη Λαγού, Σπΰρος 
Γκοΰσκος, Ν. Πρίφτης, Ν. Σταθάτος, Ά. Παλατιανός, 
Σάσα Νομικού, Πάλης Κάντας, Μίχ. Γαβριηλίδης, Α. 
Παπανικολάου, Βάγγος Σταμούλης, Σ. Σκουλάς, Ν. Γεν- 
νηματάς, Χρυσοστ. Ζήσης, Ν. Κογιούλας, Ά. Άστραΐος, 
Σ. Αύγουστάκης, Άρ. Αγαπητός, Α. Στεργίου, Ε. Στρα- 
τουδάκης, Α. Κρητικού, Δ. Γολέμης, Γ. Σαρρής, Ήλ. I 
Τρίλλιας, Δημ. Ν. Γαλάνης, ’Ιωάννα Γ. Κολλυτοΰ, Α. 
Πετροπουλάκης, Ίφ. Ρέντζου-Σφακιανάκη, Κ. Χριστό- 
πουλος, Γκίκας Δερματάς, Μ. Άνθουσάκης, Α. Βάρδας, 
Ήλίας Τούρνας, Σ. Γαρλάς, Νίκη Κολλάρου, Λ. Λαζα- 
ρίδης, "Ελλη Άζαριάδου, Λευκή Άγκάθη, Γρηγ. Τσου- 
κάς, Γιώργος Θωμάς, Άνδ. Α. Κωνσταντίνου, Σταύρος 
Βασσαρδάνης, Βαγγ. Σκουβαράς, Αύρα Παπαδοπούλου, 
Κ. Σ. Χατζηπέτρος, Θεώνη Ξηνταράκου, Μήτσος Τσιά- 
μης, Π. Τσίνας, Ρουσσέτος Γαβαλάς, Γιώργος Γκόλαν-

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

τας, Γιάννης Σιαφλέκης, Κ. Σιώπης, Θ. Καποδίστριας, 
Ξεν. Στεργίου, Νίκος Κέδρος, Γιάννης ’Ακριβός, 'Έλλη 
Πετρίτου, Γιάννης Τσιλίρας, Πέτρος ’Ολύμπιος, Βύρων 
Άπ. Πετρόπουλος, Κίμων Οικονόμου, Γιάννης Μπαμ- 
πατζάνας, Γιάννης Φλιάσιος, Τάκης Κρόκιος, I. Διγενά- 
κης, Τώνης Πάλτσος, Θανος Κλώνης, Θρόης Μάης, Άπ. 
Άπ. Βογιατζής, Λαμ. Βηλαώρας. "Αλκής Παπακώστας, 
Θανάσης Άλυκιώτης, Γιάννης Μίχας, Διον. Κουκουρϊ- 
κος, Θ. Μαλαβέτας, Θέμις Άμουτζόπουλος, Κώστας Περ- 
ραιβός, Κική Δημητριάδη-Πιπινοπούλου, Κ. Παγασαΐος, 
Φωφώ Ά. Ίακωβάκη, Γιάννης Ίακωβάκης, Κίτσος Φλού- 
λης, Άγγελος Τρικκαϊος, Βάσος Όμήρης, Γ. Άνθούσης, 
Παύλος Μύρτης, Καίτη Γραικού, Τόλης Παγάνης, Ά-

Φ

Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ριστ. Βεκιαρέλλης, Μ. Βάλτου, Θ. Π. Παναγόπουλος, 
Άντ. Κρέτσης, Εύστ. Καλτσέτας, Γιάννης Τουφεξής, 
Νικ. Ταξιλτάρης, Σ. Α. Καββαδίας, Τάκης Μπαζακογιάν- 
νης, Γ. Ζημιανίτης, Γ. Γεννηματδς, Σ. Α. Ντομαλής, Μ. 
Κ. Σκοντινιώτου, Γιώργος Μαραγκός, Ρ'ζος Μπόκοτας, 
Κώστας Μακρής, Γιώργος Κορώνης, Τ. Γραμματίδης, 
Μπίκα Μαρκατα, Λουκάς Σκόπας, Χρίστος Ήλιάδης, 
Κώστας Μπαρμπής, Κ. Φάφος, Μαρίνος Μαρκατας, Ήρώ 
Δασκαλάκη, Διόν. Νικολόπουλος, "Ολγα Οικονόμου, Ζή
τα Καλογιάννη—Χατζοπούλου, Ά. Α. Παρασκευας, Ν. 
Τζέλης, Γ. Δ. Ίατρίδης, Έλ. Κ. Καρακίτη (Rebelle), Σ. 
Πεζού, Νίκος Κραναός, Ζ. Οικονόμου, Κοΰλα, Γιοκαρίνη, 
Έλση Σαράτση, Κ. Τσαταλός, Μαριάττα Κρικέλη, Νικ. 
Κολοβός, Μιχ. Μπάστας, Κατσαούνης, Γιάννης Παπαευ- 
σταθίου, Γ. Κουτσονίκας κ.ά.

Φ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
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Μ©»ΪΜΦΜ
Τήν προσπάθειαν των Θεσσαλών νά καλ
λιεργήσουν τά γράμματα, άλλά καί γενι- 
κώτερον τά προβάλουν τούς στοχασμούς, 
τά προβλήματα, τάς πνευματικός άνησυ- 

χίας, τάς όμαδικάς ή ατομικός φροντίδας περί των κοινών, 
τήν προβολήν αιτημάτων καί τήν άξίωσιν έπιλύσεώς των, 
άποδεικνύει καί τό πλήθος των καθημερινών ή περιοδι
κών εκδόσεων, πού είδαν τό φώς τής δημοσιότητος εις 
τάς θεσσαλικάς πόλεις από τής άπελευθερώσεως μέχρι 
σήμερον. Θ’ άρκεσθώμεν εις μόνην τήν άναγραφήν τών 
γνωστοτέρων τίτλων, έφ’ όσον τό σημείωμά μας αύτό 
δεν έχει γενικώτερον, αξιολογικόν χαρακτήρα: ’Εθνικόν 
Μεγαλεΐον. ’Ανεξαρτησία, Άστήρ τής Θεσσαλίας, Θεσ- 
σαλιώτις, Θεσσαλία, Προμηθεύς, Νέα Θεσσαλία, Φωνή 
τοϋ Λαού, ’Αναγέννησις, Έλευθέρα Γνώμη, Άχιλληΐς, 
Άναμόρφωσις, Ό Βώλος, Ζερζεβούλης, 'Ομόνοια, Ά- 
βδηρα, Κερδώος Ερμής, Κένταυρος, 'Η Φήμη, Πανθεσ- 
σαλική (Βόλου), ’Άγραφα, Νέος Άγων, Πανελλήνιος 
Κήρυξ, Δημητριάς, ’Ατρόμητος, Έφημερίς τών Συντε
χνιών, Ό Θεσσαλός, Ταχυδρόμος, Κοινόν τών Θεσσα
λών, Δαίμων, Κλαπαδόρα, Πολεμοχαρής, Κήρυξ, Φώρ, 
Πρόμαχος, Θάρρος, Δελτίον Πανθεσσαλικοϋ Συλλόγου, 
Ρήγας ό Φερραΐος, Πρωία Θεσσαλίας (Λαρίσσης), Πρω
ία Θεσσαλίας (Βόλου), Πρόοδος, ’Ορθόδοξος Αγωνιστής, 
Μικρά, ’Ελευθερία (Λαρίσσης), ’Ελευθερία (Βόλου), Μυ
ροβόλος Αύρα, Θεσσαλικά Χρονικά, Πανθεσσαλική 
(Καρδίτσης), ’Ανατολή, Σημαία, Θεσσαλικός τύπος, Νέον 
Βήμα, Θεσσαλικά, Νέα Φωνή, Λαϊκή Φωνή, Αναγέννη
σις (Λαρίσης), Νέα 'Ημέρα, Σπαθί, Φαντάρος, 'Ιερομνή- 
μων, Θεσσαλική Φωνή, Νέα Ελλάς, Τύπος, Θεσσαλικά 
Νέα, Πρόοδος (Αλμυρού), Αντάρτικα Νιάτα, Καρδίτσα, 
Λαρισαϊκός Τύπος, 'Ηνωμένος Τύπος, Κήρυξ, Νέος Α
γών, "Ερευνα, Κόκκινος Μαχητής, Τό Φώς τοϋ Κόσμου, 
Θεσσαλικά Γράμματα, Φιλότεχνος, Πανθεσσαλικό Η
μερολογιακό Λεύκωμα, Πανθεσσαλικόν Βήμα, Άγιορει- 
τική Βιβλιοθήκη, Προπύλαια, ’Εποχή, Μετέωρα, Ό Βίος, 
Φίφτυ-Τοΰ, Σειρήνα, Φαρσαλική ’Ηχώ, Δικαστική Έ- 
φημερίς, ’Ισραήλ, Σταχολόγος, Μαθητική Κοινότης, 
Μπουρλότο, Γραμματοσυλλέκτης, Απόλλων, Δελτίο, Πε
ριοδικός 'Οδηγός Ελλάδος, Μπόρα, Πνευματική Συντρο
φιά, 'Ιερολοχίτης, Καλλιτεχνική ’Επιθεώρηση, Μαθη
τικός Παλμός, Μαθητική ’Ηχώ, Τέμπη, Νέα Αγωγή, Μα
θητικά Τετράδια, Χρονικά Λαρίσης, Μικρά (Έλασσό-

ΑΔΑΜ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΡΙΖΟΣ

νος), Αγροτική Σημαία, Ήχώ τής 'Υπαίθρου, Τηλέγρα
φος, Φτωχολογιά, Αμάλθεια, Έγερσις, Άγυιά, Τύρναβος, 
Φωνή (Έλασσόνος) κ.ά.

Ανάλογος πρός τό πλήθος αύτό τών θεσσαλικών έν- 
τύπων είναι καί ό άριθμός τών δημοσιογράφων—έπαγ- 
γελματιών ή έρασιτεχνών—οί όποιοι κατά δύναμιν συνέ- 
βαλον εις τήν εκδοσιν, τήν επιμέλειαν καί τήν σύνταξιν 
τών όργάνων τούτων. Ή θεσσαλική δημοσιογραφία δέν 
ύπολείπεται εις αξιολογικήν στάθμην άπό τήν δημοσιο
γραφίαν άλλων διαμερισμάτων τής χώρας μας. Εις αύτήν 
έθήτευσαν διά βίου ή έμαθήτευσαν κατά τά πρώτα έτη 
τής σταδιοδρομίας των έφημεριδογράφοι μέ εύρεΐαν άν- 
τίληψιν τοϋ λειτουργήματος των, μέ γλαφυρόν κάλαμον 
καί νευρώδες ύφος, ικανοί νά συλλαμβάνουν τό. πνεϋμα 
καί τάς έπιταγάς τής εποχής των, νά διεισδύουν εις τά νευ
ραλγικά θέματα τής περιοχής των, νά έμβαθύνουν εις τάς 
πτυχάς τών προβλημάτων, νά προτείνουν γνώμας καί λύ
σεις έξυπηρετούσας τό γενικόν συμφέρον, νά ελέγχουν 
καί νά ψέγουν θαρραλέως ύπερβασίας ισχυρών, κρατι
κών όργάνων, πολιτικών, κυβερνήσεων καί τέλος νά δη
μιουργούν κλίμα όρθοφροσύνης, εύθύνης καί συνέσεως. 
’Επιβεβλημένη είναι ή αναγραφή τών εργατών τοϋ θεσσα- 
λικοΰ τύπου, οί όποιοι προήγαγον μέ τάς μεγάλας ή μι
κρός—άλλ’ ειλικρινείς—προσπάθειας των τά συμφέ
ροντα τής Θεσσαλίας: Ήλίας Άρταβάνης, Ά. Άκριβό- 
πουλος, Περ. Άγγελόπουλος, Άστ. Άμδάρης, Βασ. Ά- 
ποστολίδης, Άδάμος, Λάζ. Αρσενίου, Ί. Άγγούρης, Θωμ. 
Άποστολίδης, Θεμ. Άμουτζόπουλος, Άλ. Βαμβέτσος, 
Βακακίδης, Θωμ. Βινικίου, Βασ. Βουτσιλάς, Δαμ. Βουλ- 
γαράκης, Νικ. Γάτσος, Τάκης Γεωργίου, Σωκρ. Γκολφι- 
νόπουλος, Στ. Γαργαλιάνος, Χρ. Γραμματίδης, Σταμ. Δε- 
λακώτσος, Θ. Δημόπουλος, Ν. Διαμαντόπουλος, Ζωσ. Έ- 
σφιγμενίτης, Ν. Εύαγγελόπουλος, Άθ. Ζέριγγας, Γ. Ζήσης, 
Γ. Ζωϊτόπουλος, Γ. Ζαχαρίου, Ί. Ίακωβάκης, Βασ. Καλο-

ΓΕΩΡΓ. ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ ΚΛΕΙΣΘ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣΘΡΑΣΥΒ. ΜΑΚΡΗΣ
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γιάννης, Εΰστ. Καλτσέτας, Χρ. Καμηλαρόπουλος Σταθ. Κα- 
ραγιώργος, Π. Κυπριωτέλης, Έ. Κολιοϋ, Στ. Καράσος, Ά- 
λεξ. Κελέσης, Λέων. Κλειδωνόπουλος, Γιάννης Κορδάτος, 
Γ. Κολλήγας, Ν. Καραθάνος, Κουντούρης, Άλ. Κορδιαλής, 
Δ. Κούρτοβικ, Στ. Κουτνατζής, Πέτρος Λεμικής, Ν. Λίβε- 
ρης, Λίβερης (υιός), Βασ. Κυριάκός, Δ. Λεβής, Κ. Μάγερ, 
Θρασ. Μακρής, Φαίδων Μακρής, Μπ. Μαρκατά, Άπ. Μπα-

κοβασίλης, Θωμ. Μαλαβέτας, Άλ. Μέρος, Ί. Μήλιος, Άλ. 
Μήλιος, Στέφ. Η. Μήτσιου, Β. Μιμίδης, Ήλ. Μίσσας, 
Πολ. Μοσχοβίτης, Κ. Μπαρμπάτσαλος, Γρ. Μπετσίστας, 
Μπουντούρης, Άλ. Μωραϊτίδης, Κορν. Νιώτη, Θεοδ. 
Ναός, Άδ. Νικολαίδης, Κ. Νταϊφάς, Γ. Νούλης, Κων. 
Νάτσης, Δημ. Ξενάκης, Κ. Ξιφαράς, Άχ. Όρφανίδης, Τ. 
Οίκονομάκης, Θωμ. Παπακωνσταντίνου, Τ. Παρασκευό-

ΕΥΣ. ΚΑΛΤΣΕΤΑΣ X. ΚΑΜΗΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ Γ. ΝΟΥΛΗΣ 0. ΜΑΛΑΒΕΤΑΣΚ. ΠΑΝΤΟΣ

πουλος, Κ. Πάντος, Καλλ. Πάντου, Άλ. Παπαδιαμάντης, 
Κ. Παπαδόπουλος, Ν. Παπαϊωάννου, Εύστ. Παπακωνσταν
τίνου, Κ. Παπαλεξάνδρου, Φ. Παπαπολύζου, Κ. Παπάς, 
Άθ. Πιπινόπουλος, I. Παρθένης, Ήρ. Παπάς, Κ. Περραι- 
βός, Έλ. Πολίτη, Άθ. Πώποτας, Θεόδ. Ρηγινός, Λεφτ. 
Ραφτόπουλος, Δημ. Ρίζος, Γ. Σακελλαρίδης, Γ. Σαμαρό- 
πουλος, Άπ. Σπήλιος (Κολτσιδόπουλος), Στεργιόπουλος,

Μ. Σιούρας, Κ. Στούρνας, Κ. Τοπάλης, Άλ. Τράκας, 
Δημ. Τσιμπούκης, Εύ. Τσιρόπουλος, Άντ. Τζιτζέλης, Μ. 
Φάτσης, Γ. Φιλάρετος, Κλ. Φιλάρετος, Θεοδ. Φίλιος, I. 
Φλωρόπουλος, Μιχ. Χαδέλης, Κώστας Χαλκιάς, Δημ. 
Χρήστου, Άλ. Χατζήευθυμίου, Χριστοδούλου Αριστεί
δης, Κ. Μπαρμπάτσαλος, Κ. Ζέριγγας, I. Φλωρόπουλος, 
Άστέριος Μπαρμπάτσαλος κ.ά.

ΝΙΚ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣΛΕΩΝ. ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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(0)ΛΏΤΓΐΐι^ο-|]

Έπισκοποΰντες πολιτικώς τήν Θεσ
σαλίαν εις τήν διαρρεύσασαν όγ- 
δοηκονταετηρίδα διαπιστοΰμεν δτι 
οί Θεσσαλοί εις τόσον σημαντι
κόν χρονικόν διάστημα δεν διέ- 

πρεψαν εις τόν πολιτικόν στίβον επί πανελληνίου καί 
διεθνούς έπιπέδου, εν άντιθέσει προς τούς Νοτιοελλαδί- 
τας, ιδία τούς Πελοποννησίους καί νησιώτας—Κερκυ- 
ραίους, Κρήτας.

Ειδικοί μελετηταί τής πολιτικής ζωής τής νεωτέρας 
Ελλάδος ήρμήνευσαν ποικιλοτρόπως τό φαινόμενον τού
το. Ύπεστηρίχθη δτι οφείλεται εις τήν ιδιαιτέραν έφεσιν 
των Θεσσαλών πρός έργα παραγωγικά, προσφερομένου 
πρός τούτο τού γονίμου εδάφους καί εις τήν καθυστερημέ- 
νην άπολύτρωσιν έκ τού ζυγού τής τουρκικής δουλείας. 
Ή άποψις αϋτη ένισχύεται μέχρι τινός καί έκ τής συσχε- 
τίσεως πρός τάς έπαρχίας τού έλληνικοΰ βορρά ("Ηπει
ρος, Μακεδονία, Θράκη), δπου ώσαύτως σπανίζουν προ
σωπικότητες πολιτικοί πανελληνίου προβολής.

Ή πολιτική δέ ήγεσία τής Ελλάδος περιήλθεν είς χεΐ- 
ρας Θεσσαλών άνδρών, οί όποιοι ώρμήθησαν έκ τού 
στρατού, ως ό Γεώργιος Κονδύλης, Εύρυτάν, πολιτευό
μενος είς Θεσσαλίαν ό όποιος διετέλεσεν υπουργός καί 
Άντιβασιλεύς" καί ό θρυλικός Νικόλαος Πλαστήρας. 
Είς τάς ταραχώδεις καί σκοτεινός ήμέρας τής εθνι
κής άντιστάσεως ό Γ. Σιάντος Μεγαλυτέραν ήγετι-

Θεσσαλικός συνδυασμός άπό παλαιός βουλευτικός έκλογάς.

ΚΩΣΤΗΣ ΤΟΠΑΛΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
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ΚΩΝΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

κήν συμμετοχήν είχον οί Θεσσα- 
λοί εις ιδεολογικά πολιτικά καί 
πνευματικά κινήματα, ώς οί πρω
τοπόροι Γ. Φιλάρετος, Σοφ. Τριαν- 
ταφυλλίδης εις τον άγροτισμόν, Δ. 
Σαράτσης, Ζάχος, Δελμοΰζος, Βαμ- 
βέτσος εις τήν εκπαιδευτικήν με- 
ταρρύθμισιν μέ τήν ϊδρυσιν τοϋ 
Άνωτέρου Προτύπου Παρθεναγωγεί
ου τοϋ Βόλου.

Καί εις τήν πολιτικήν δέν ύστέ- 
ρησεν όλοσχερώς. Τουναντίον μά
λιστα έδρασαν πολλοί θεσσαλοί 
καταλαβόντες βασικά ύπουργεΐα, εις 
τά όποια ή παρουσία των άφή- 
κεν άνεξίτηλα ίχνη τής δημιουρ
γικής διαβάσεώς των. Όλαι αί 
θεσσαλικαί πόλεις έχουν νά έπι- 
δείξουν οικογένειας πολιτικών, έκ 
τών οποίων εισέτι ίκαναί εύρίσκον- 
ται έν ένεργεία.

Βόλος: Καρτάλης, Γκλαβάνης,
Κασσαβέτης, Τοπάλης, Σπυρίδης, 
Σαράτσης.

Λάρισα: Ροδόπουλος, Χατζηγιάν- 
νης.

Τρίκαλα: Χατζηγάκης, Έξαρχος, 
Παγκοΰτσος.

Καρδίτσα: Άλλαμανής, Τερτίπης, 
Άλεξανδρής, Ταλιαδοϋρος κ.ά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΔΗΜ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
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Ή Διοίκησις κατά τήν παρελθοΰ- 
σαν όγδοηκονταετίαν δέν παρου
σιάζει σοβαρός άλλαγάς πλήν τής 
έπελθούσης διά τής ίδρύσεως των 
Κοινοτήτων, αί όποϊαι άντικατέ- 
στησαν τούς παλαιούς Δήμους εις 

τήν ύπαιθρον. 'Η μεταβολή αύτή συνετελέσθη έπί κυβερ- 
νήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ό παλαιός Δήμος άποτελεϊται έκ περισσοτέρων τοΰ 
ενός χωρίων, συνήθως τεσσάρων-πέντε, ενώ Κοινότης υ
πάρχει είς ένα έκαστον ιδιαιτέρως, έκτος των πολύ μικρών, 
τά όποια ονομάζονται συνοικισμοί καί ύπάγονται είς τά 
πλησίον μεγάλα.

Ό νέος τρόπος διοικήσεως άπεδείχθη λυσιτελέστερος 
καί ηύνόησε κυρίως τά μικρότερα χωρία, τά όποια διοι- 
κούμενα δΓ ιδίων έκπροσώπων, έφρόντισαν περισσότερον 
διά τήν θεραπείαν τών πολλαπλών άναγκών. 'Η αϋξησις 
διοικητικών συμβουλίων—όσαι αί Κοινότητες—έπέβα- 
λεν εύρυτέραν συμμετοχήν τοΰ λαϊκού στοιχείου είς τήν 
διοίκησιν, ή όποια εσχάτως έπεξετάθη καί είς τάς γυναί
κας. Τό γεγονός τοϋτο συνετέλεσεν άναντιρρήτως εις 
τήν άφύπνισιν τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ λαοΰ διά τά κοινά, καί 
προήγαγε σημαντικώς τήν ζωήν τών άνθρώπων τής υ
παίθρου. Επίσης άξιοσημείωτος ύπήρξεν ή συμβολή καί 
είς τήν περιστολήν τών πολιτικών παθών τών έρριζωμέ- 
νων είς τούς Δήμους κομμάτων καί κομματαρχών.

"Αλλαι μεταβολαί διοικητικοί είς τήν θεσσαλικήν χώ
ραν κατά τό διάστημα τών όγδοήκοντά έτών έλευθέρου 
βίου είναι: 'Η διαίρεσις τών δύο μεγάλων νομών Λαρίσης 
καί Τρικάλων είς τέσσαρας, μέ έδρας, Λαρίσης Λάρισαν, 
Μαγνησίας Βόλον, Τρικάλων Τρίκαλα καί Καρδίτσης 
Καρδίτσαν. 'Η ύπαγωγή τών βορείων Σποράδων (Σκιάθου, 
Σκοπέλου, 'Αλοννήσου) καί τών Κοινοτήτων Πτελεοΰ καί 
Κεραμιδιού είς τόν νομόν Μαγνησίας, άποσπασθεισών 
έκ τών νομών Εύβοιας καί Φθιώτιδος άντιστοίχως. 'Η 
προσάρτησις τής επαρχίας Έλασσόνος είς τόν νομόν Λα
ρίσης μετά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ 1912. Διά τοΰ διπλα- 
σιασμοΰ τών νομών κατηργήθη καί ό θεσμός τών έπάρ- 
χων, ό όποιος ΐσχυε παλαιότερον, διότι οί νομοί ήσαν με
γάλοι.

Γενικά: 'Η άνάπτυξις τής οικονο
μίας είς τήν Θεσσαλίαν κατά τό διά
στημα τής 80ετίας άπό τής άπελευ- 
θερώσεώς της είναι άλματώδης καί 
κατάδηλος ή έπελθοΰσα άλλαγή.
Υπάρχουν βεβαίως περίοδοι κάμ

ψεως—ώς αί έπακολουθήσασαι τά πολεμικά γεγονότακαί 
τάς διεθνείς ή εσωτερικός άναστατώσεις, 1897, 1909-1910, 
1915-1922,1941-1945, σεισμοί κλπ.- άλλά παρά ταΰτα ή πρό
οδος είναι άξιολογωτάτη καί λίαν αισθητή, ιδία είς τούς 
προβεβηκυίας ήλικίας άνθρώπους, οί όποιοι δόνανται νά 
συγκρίνουν τήν παρούσαν εικόνα πρός τάς προγενεστέρας.

Διά τήν άνάπτυξιν αύτήν ώς σπουδαιότερος συντελε
στής δέον νά θεωρηθή ή θαυμαστή δράστηριότης τών 
Θεσσαλών, οί όποιοι έχουν έπιδοθή μετά ζήλου καί έπι- 
μονής είς τήν έκμετάλλευσιν τών γαιών καί τήν εύδόκι- 
μον ένασχόλησιν εις όλους τούς τομείς τής οικονομικής 
δράσεως καί ζωής. Επίκουροι άνεφάνησαν αί μεταβολαί, 
αί όποϊαι συνετελέσθησαν είς τάς συγκοινωνίας, τήν δια
νομήν τής γής καί τήν όργάνωσιν τών παραγωγών είς 
συνεταιρισμούς. Τό κυριώτερον όμως μέτρον, τό όποιον 
έθεσεν είς κίνησιν όλας τάς δυνάμεις διά τήν πρόοδον 
είναι ή άγροτική μεταρρύθμισις μέ τήν διανομήν τών με
γάλων τσιφλικιών τής Θεσσαλίας καί μετέπειτα ή έκτέ- 
λεσις τών συγκοινωνιακών καί παραγωγικών έργων: (Βελ- 
τίωσις τοΰ δικτύου εθνικής καί έπαρχιακής οδοποιίας, άν- 
τιπλημμυρικά, άποστραγγιστικά, προστατευτικά, άρδευ- 
τικά έργα, άποξηράνσεις λιμνών καί τελμάτων, έφαρμογή 
νέων μεθόδων καλλιέργειας κλπ.).

Ή σημασία τής άγροτικής μεταρρυθμίσεως καθίσταται 
περισσότερον έκδηλος, εάν ληφθή ύπ’ δψιν ή πρό τής 
άπελευθερώσεως καί τινα μετ’ αύτήν έτη έπικρατοΰσα έν 
Θεσσαλία: κατάστασις. Τά 65% καί πλέον τών χωριών 
της ήσαν τσιφλίκια καί οί κάτοικοι 403 θεσσαλικών χω
ριών κολλήγοι διαβιοΰντες υπό συνθήκας, ούδόλως καλυ- 
τέρας τών τετραπόδων. Φρίκην καί άποτροπιασμόν δοκι
μάζουν όσοι τών παλαιοτέρων φέρουν είς τήν μνήμην 
των τήν κατάστασιν, ή όποια έπεκράτει άλλοτε είς τήν 
σφριγώσαν σήμερον θεσσαλικήν πεδιάδα. 'Η διαφορά 
είναι τεραστία. Χωριά καί πόλεις έστεροΰντο δρόμων. Ή 
ύπάρχουσα οδική άρτηρία πρωτόγονος. Πλατεΐαι, πεζο
δρόμια, ύπόνομοι ήσαν άγνωστα. "Ανθρωποι καί ζώα κατά 
τόν χειμώνα έβυθίζοντο είς τήν λάσπην, κατά δέ τό θέρος 
έκαλύπτοντο άπό σύννεφα σκόνης. Ή συγκοινωνία διε- 
νηργεΐτο διά τών ζφων (ίπποι, ήμίονοι, όνοι καί διά δί
τροχου ή τετράτροχου άμάξης—κάρρου—συρομένης, ύπό 
τών άνωτέρω ζφων καί ούχί σπανίως ύπό βοών ή βουβά
λων. Ό άντίκτυπος έκ τής παντελοΰς σχεδόν έλλείψεως 
συγκοινωνιακών μέσων ήτο βαρύτατη καί είς τάς λοιπάς 
έκδηλώσεις τής ζωής τών γεωργικών τής Θεσσαλίας. 
Καλλιέργεια, παραγωγή, έμπόριον έπηρεάζοντο μεγάλως. 
"Ηδη μία συγκρισις προσδίδει τό μέτρον τής σημειωθεί- 
σης έν τώ μεταξύ προόδου καί πληροί αισιοδοξίας τόν 
άγρότην ή τόν έπισκέπτην. Διότι σήμερον οί άσφαλτο- 
στρωμένοι δρόμοι καί αί σιδηροτροχιαί έπιτρέπουν τήν 
άνετον κίνησιν παντός οχήματος, τό όποιον άποτελεΐ τόν 
σπουδαιότερον φορέα τής προόδου, έφ’ όσον άνθρωποι 
καί προϊόντα μεταφέρονται άπό τόπον είς τόπον άσφαλέστε- 
ρα καί ταχύτερα. 'Η όλη δέ κίνησις—πολιτιστική, πνευματι
κή—είναι άσυγκρίτως έντονωτέρα. Ή φιλοκαλία καί ή έν 
γένει καλαισθησία διακρίνουν τούς κατοίκους χωριών καί 
πόλεων. Τά πάντα έχουν έξωραϊσθή.
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Ή Βιομηχανία εις την Θεσσαλίαν 
κατά τήν έποχήν της προσαρτή- 
σεως ήτο σχεδόν Ανύπαρκτος, ά- 
φοΰ καί τό σπουδαιότερον μετέπει- 
τα βιομηχανικόν κέντρον της ό 

Βόλος—ό όποιος έφθασεν εις τό διάστημα τοϋ μεσοπο
λέμου (1920-1940) νά διεκδική τήν δευτέραν θέσιν εις τήν 
κλίμακα τής άναπτύξεως των βιομηχανικών κέντρων τής 
χώρας, ακολουθών τον Πειραιά καί άμιλλώμενος τήν Θεσ
σαλονίκην—δέν ήτο τότε παρά μία πόλις Ασχημάτιστος.

Ύπήρχον βεβαίως εις διάφορα μέρη τής Θεσσαλίας 
βιομηχανίαι (ελαιουργεία, σαπωνοποιεία, ποτοποιεία, ερ
γοστάσια κατεργασίας ορυκτών κ.ά.), άλλά σποραδικώς 
καί έν σπαργάνοις, των οποίων τά περισσότερα έκλειναν 
μετά λειτουργίαν όλίγων ετών. 'Η περίοδος άπό τοϋ 1914- 
1920 καί κυρίως ή περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρί
ζεται άπό μίαν ραγδαίαν βιομηχανικήν άνάπτυξιν ιδία 
τοϋ Βόλου, ή οποία όμως μετά τόν β' παγκόσμιον πόλεμον 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον χαλαροΰται καί προχωρεί εις 
τό κλείσιμον τών μεγαλυτέρων εργοστασίων, οπότε εισ
έρχεται είς Ανησυχητικήν κάμψιν μέ Αποτέλεσμα τήν δη
μιουργίαν μεγάλης Ανεργίας είς τήν βιομηχανικωτέραν 
πόλιν τής Θεσσαλίας.

Κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα ή Ανατροπή τών συγ
κοινωνιών, ή όποια έγινε μέ τήν πρόοδον τοϋ αύτοκινή-

Βόλος: Έργοστάσιον Σιδηροβιομηχανίας Οίκου Γκλαβανή

Λάρισα: ’Αλευρόμυλοι Φώτη Παππα καί Υίοϋ (Παλ. φωτογραφία)

*

Βόλος: Βιομηχανικόν Έργοστάσιον Κεραμοποιίας Τσαλαπάτα

*

Βόλος: Έργοστάσιον Βιομηχανίας Υφασμάτων Παπαγεωργίου

*

του καί τής δι’ αύτοκινήτων γενικεύσεως τών μεταφορών, 
ηύνόησε τήν θεσσαλικήν μητρόπολιν, τήν Λάρισαν,ή 
όποια κατέχει καιρίαν συγκοινωνιακήν θέσιν μεταξύ βο
ρείου καί Νοτίου Ελλάδος. Είς τάς άλλας θεσσαλικάς 
πόλεις έπήλθε βελτίωσις, άλλ’ όχι τόσον Αξιόλογος, όσον 
είς τήν Ανατολικήν Θεσσαλίαν καί συγκεκριμένως είς 
τάς δύο μεγαλυτέρας πόλεις, τόν Βόλον καί τήν Λάρισαν.

Είς τάς δύο αύτάς βιομηχανικωτέρας θεσσαλικάς πό
λεις ή τελευταία βιομηχανική άπογραφή μάς έδωσε τά 
έξής ενδεικτικά στοιχεία, τά όποια έχουν περιληφθή είς
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Βόλος: Έργοστάσιον Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου

*

Βόλος: Έργοστάσιον Βιομηχανίας 'Υφασμάτων Μουρτζούκου

*

Καρδίτσα: Έργοστάσιον Σακχάρεως Ζωγράφου (Παλ. Φωτογραφία)

*

τήν ειδικήν έκδοσιν τής «Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρε
σίας» τοΰ 1960. Παραθέτομεν παραλλήλως τά στοιχεία
τών δύο τούτων πόλεων προς εύκολωτέραν σύγκρισιν
Αριθμός Καταστημάτων: Βόλος 1516 Λάρισα 976
Προσωπικόν: » 8291 » 4214
Έξ αυτού άρρενες: » 6352 » 3436

θήλεις: » 1939 » 778
Βιομηχανίαι ειδών
διατροφής: » 216 » 118
’Αρτοποιίας καί Ζαχ)κής » 151 » 76

Τνρναβος: Έργοστάσιον έγχωρίων σταμπάτων (Παλαιό φωτογραφία)

φ

Ύποδήσεως: » 490 » 304
Ενδυμασίας: » 211 » 143
Ξύλου: » 141 » 96
Επίπλων: » 100 » 75

Έπιπροσθέτως ή αύτή άπογραφή μας έδωσε καί τά κά
τωθι στοιχεία, άφορώντα ώσαύτως τάς άνωτέρω πόλεις: 

Βόλος: Βιομηχανίαι αλιπάστων 6, δημητριακών καί 
όσπριωδών 9, ποτών 24, καπνοβιομηχανίαι 22, υφαντικοί 
βιομηχανίαι 31, έκτυπώσεις-έκδόσεις καί σχετικαί βιο- 
μηχανίαι 18, χημικαί βιομηχανίαι 11, μή μεταλλικών ορυ
κτών 46, κατασκευή άντικειμένων έκ μετάλλου (έκτος 
μηχανών καί μεταφορικού ύλικοϋ) 161, κατασκευή ήλεκ- 
τρικών μηχανών, συσκευών καί ήλεκτρικών ειδών 47, 
κατασκευή μεταφορικών μέσων 91, κατασκευή ωρολο
γίων 23, ήλεκτρισμός-φωταέριον 5.

Λάρισα: Βιομηχανίαι γάλακτος 4, δημητριακών καί 
όσπριωδών 5, Ποτών 9, νημάτων καί υφασμάτων 23, πλε- 
κτικής 6, βιομηχανίαι ξύλου καί φελλού έκτος έπιπλο- 
ποιΐας 113, Χάρτου 1, Εκτυπώσεις καί συναφείς βιομηχα- 
νίαι 10, βιομηχανίαι έλαστικοϋ 11, χημικαί βιομηχανίαι 
2, υλικών δι’ οικοδομάς έξ οπτής γης 13, άντικειμένων με
τάλλου έκτος μηχανών καί μεταφορικού ύλικοΰ 89, κα
τασκευή μηχανών καί συσκευών 38, μεταφορικών μέσων 
95, ώρολογίων, 8, ήλεκτρισμός-φωταέριον 4.

Φ

Λάρισα: Έργοσ, υφαντουργίας Ν. Κχυκουτάρα (Παλ. φωτογραφία)
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Καρδίτσα: Έργοστάσιον «Ή Ρόκα» Βασιλείου Γ. Κοκότη

Κατασκευάζονται καί πωλοΰνται μάλλινα είδη, βελέντζες, φλοκάτες, 
καρπέτες-καραμελλωτές, σινδόνια, διάδρομοι, πατάκια — χαλιά, 
μπαστά, χράμια — Μαλλιά, καί νήματα. Εξάγουν εκλεκτά προϊόν
τα εις ολας τάς χώρας τής Ευρώπης. Συμμετέσχον εις τήν 39ην Δ.Ε. 
Μιλάνου τόν ’Απρίλιον τοΰ 1961 καί έτυχον μετάλλιου αξίας είς 
τήν εκθεσιν Ζυρίχης τό 1961 Διεύθυνσις οδός Λαρίσης 68 Τηλ. 7,00.

Κυριώτεραι Βιομηχανίαι

Είς τά άνωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται βιομηχα
νικά, βιοτεχνικά καί εμπορικά καταστήματα. Επειδή δέ 
δέν είναι δυνατόν είς τήν σύντομον αύτήν έπισκόπησιν 
νά άναφερθοϋν ,άναλυτικώτερα στοιχεία έκ τοΰ πλήθους 
των τοπικών έργοστασίων είς δλας τάς θεσσαλικάς έπαρ- 
χίας, σημειοΰμεν τάς μεγαλυτέρας προσφεύγοντες είς τό 
Μητρώον Ελληνικών Βιομηχανιών, τό όποιον έξέδωκε 
προσφάτους ό ’Οργανισμός Βιομηχανικής Άναπτύξεως 
(Ο.Β.Α.).

Βόλος: Άλευροβιομηχανίαι Καπουρνιώτη-Παντή, Κυ
λινδρόμυλοι Λούλη, Βιομηχανίαι ζυμαρικών Ά)φών 
Βούλγαρη, Κ. Πανταζή καί Σία, Σκαρίμβα. Επεξεργασία 
γάλακτος Ε.Β.Ο.Λ., Θεσσαλική Οινοπνευματοποιία, Κα- 
πνοβιομηχανίαι: Άλλαμανή, Γαλλική Εταιρία Καπνών,

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Καρδίτσα: Κυλινδρόμυλοι Ίωάννου Κατσάρη

Άνακατασκευασθείς ώς καταστραφείς κατά τήν 12ην Δεκεμβρίου 
τοϋ έτους 1948 ύπό συμμοριτών κατά τήν εισβολήν εις Καρδίτσαν.

Οί ’Αλευρόμυλοι άποδίδουν ήμερησίως παραγωγήν 50 τόννων. 
Διεύθυνσις οδός 25ης Μαρτίου, Τηλ. 4-21.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Παναγιωτοπούλου, Σ.Ε.Κ.Ε.-Βιομηχανία Σιγαρέττων Μα- 
τσάγγου, 'Αλιπάστων Στυλιανίδου, Ζαχαρωδών Τσούγ- 
κου. Βιομηχανία μετάξης Έκμεκτζόγλου. Βιομηχανίαι 
γεωργικών μηχανημάτων καί εργαλείων: Εταιρία Γκλα- 
βάνη καί υιοί Σταματοπούλου, Κουβερτών Παπαγεωργίου, 
Ντόβα, Ψύξεως Μουστακαλή.

Λάρισα. ’Αλευροβιομηχανία Φ. Παππας καί υίός. Βιο
μηχανία Σιγαρέττων Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Λαρίσης-Τυρνάβου-'Αγιας. Βιομηχανία Ά)φών Μαγρί- 
ζου, Κληρονόμων Καζαντζή. Παγοποιεΐον—Ψυγεία "Ο
λυμπος, Ψυγεία Αεοντίου. Βιομηχανίαι υφασμάτων, κου
βερτών, κιλιμιών κλπ. Καζαντζή, Μωραϊτοπούλου-Δημο- 
πούλου, Πατσάλη, υιών Τσιρούκη, Καντώνια-Καδαμα- 
χαίρα. Μηχανημάτων γεωργικών Δ. Κομοπούλου.

Καρδίτσα: Βιομηχανίαι σιγαρέττων, Ένώσεως Γεωργι
κών Συνεταιρισμών, Άχ. Κωστοπούλου, Σ. Κορώνη καί 
Σία. Κυλινδρόμυλοι Κατσάρη.

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

*

Βόλος: Μεταλλουργική Βιομηχανία Παπαρρήγα
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Γεωργικού Βιομηχανίαι
Εις τά ανωτέρω δέον νά προστεθούν καί αί μεγάλαι γε
ωργικά! βιομηχανίαι, αί όποΐαι έγιναν εις τήν Θεσσαλίαν 
από τοϋ 1960 καί έντεΰθεν, εις τό έργοστάσιον Παστε- 
ριώσεως γάλακτος Τρικάλων κα! τό Έργοστάσιον Ζαχά- 
ρεως Λαρίσης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΣΚΑΡΙ Μ Β ΑΣ»

ΒΟΛΟΣ
Ή Βιομηχανία Ζυμαρικών «Γ. I. Σκαρίμβας» έγκατεστημένη έν 
Βόλιρ ίδρύθη από τοΰ 1919 υπό τοϋ άειμνήστου Γεωργίου I. Σκαρίμ- 
βα, κατέχουσα εκτοτε μίαν τών πρώτων θέσεων εις τήν Βιομηχανίαν 
Ζυμαρικών τής Χώρας μας.

Ή Βιομηχανία αϋτη παρακολουθοΟσα κατά πόδας τάς τεχνολογι
κός έξελίξεις τοϋ κλάδου της συνέχισεν ανασυγκροτούμενη καί ανα
προσαρμοζόμενη άπό τής ήμερομηνίας ίδρύσεώς της μέχρι καί σή
μερον, φθάσασα είς τήν έπίζηλον θέσιν παραγωγής τριάκοντα (30) 
τόννων ήμερησίως ζυμαρικών, είς ποικιλίαν μέχρι όγδοήκοντα ει
δών διαφόρου κατασκευής, γεγονός πού τήν φέρει είς τήν πρώτην 
θέσιν τοϋ κλάδου της.

Ή Βιομηχανία άπασχολεϊ σήμερον 110 περίπου έργάτας καί υπαλ
λήλους, έχει μόνη αυτή Χημικόν έργαστήριον άρτίως έξωπλισμένον, 
διευθυνόμενον ύπό Χημικοϋ διπλωματούχου τοϋ Πανεπιστημίου καί 
πλήρη όργάνωσιν διοικητικήν καί τεχνικήν.

Σήμερον τήν Βιομηχανίαν Ζυμαρικών «Γ. I. Σκαρίμβας» διευθύ
νει ό γαμβρός τοΰ αειμνήστου ΐδρυτοϋ αυτής κ. Κων. Σ. Καπουρ- 
νιώτης, όστις είναι καί Πρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τής Α.Ε. 
’Αλευροβιομηχανίας «Σ. Καπουρνιώτης καί Α. Παντής».

Ό Κυλ)μυλος τής άνω ’Αλευροβιομηχανίας, έκ τών μεγαλυτέρων 
τής Χώρας Κυλ)μύλων, προμηθεύει είς τήν Βιομηχανίαν Ζυμαρικών 
τάς έκλεκτοτέρας ποιότητας Σιμιγδαλίων καί ’Αλεύρων, κατόπιν εν
δελεχούς έπιλογής τών καταλλήλων πρός τοϋτο σιτηρών.

Τά Μακαρόνια ΝΤΕΒΕΤΑ έκ Σιμιγδαλιού 100%, είναι τά άνώ- 
τερα ποιοτικώς όλων τών όμοειδών προϊόντων τής Χώρας καί δύναν- 
ται νά παρασκευασθοϋν μέ έκατόν διαφορετικούς τρόπους.

PAMlEZlllSA
Τούς πρώτους μεταπελευθερωτικούς χρό
νους ή Θεσσαλία έγνώρισε μίαν έντο- 
πίαν τραπεζικήν δραστηριότητα μέ τήν 
ΐδρυσιν διαφόρων μικρών τραπεζών εις 

τάς μεγαλυτέρας πόλεις της. 'Η κρίσις τοϋ μεσοπολέμου 
παρέσυρε τάς τραπέζας αύτάς είς χρεωκοπίαν μέ αποτέλε
σμα ν’ άσκήται πλέον ή τραπεζική πίστις είς όλας τάς 
θεσσαλικάς πόλεις ύπό τών μεγάλων τραπεζών, Εθνικής 
Εμπορικής κ.λπ., αί όποΐαι διεξάγουν τάς συναλλαγάς 
των μέ τά κατά τόπους ύποκαταστήματά των.

Διά τήν Θεσσαλίαν, χώραν κατ’ εξοχήν γεωργικήν, 
ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ή αγροτική πίστις, τήν όποιαν 
ασκεί ή ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) μέ 
ένδεκα ύποκαταστήματα κατεσπαρμένα είς τάς κυριωτέ- 
ρας πόλεις καί κωμοπόλεις της, ήτοι: πέντε είς τόν νο
μόν Λαρίσης, δύο Μαγνησίας, δύο Καρδίτσης καί δύο 
Τρικάλων. Μέ τά ύποκαταστήματα αύτά ή Α.Τ.Ε. δίδει 
είς τούς άγρότας τής Θεσσαλίας δάνεια βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα είτε πρός άντιμετώ- 
πισιν έξόδων καλλιέργειας (καλλιεργητικά) είτε πρός 
προστασίαν τών τιμών τών προϊόντων (δάνεια έπί ένε- 
χύρω καρπού) είτε ακόμη δι’ έκτέλεσιν μικρών παραγω
γικών έργων. Τά επιτόκια καί αί προθεσμίαι τών δανείων 
αύτών ποικίλλουν άναλόγως πρός τήν έκάστοτε έφαρμο- 
ζομένην πολιτικήν καί τάς κυβερνητικός άποφάσεις.

Ή Θεσσαλία, ή μεγαλυτέρα πεδινή περιοχή τής Ελλά
δος, μολονότι παρείχε τεράστιας δυνατότητας έπαυξή- 
σεως τοΰ γεωργικού εισοδήματος καί δημιουργίας άληθι- 
νής εύημερίας διά τούς πολυπαθεΐς Θεσσαλούς, παρέμει- 
νεν άναξιοποίητος λόγφ τοϋ τιμαριωτικοΰ συστήματος, 
τό όποιον έπεκράτει άπό πολλών αιώνων. Είς τούς μο- 
χθοϋντας άγρότας άνήκεν έλάχιστον έδαφος ή διόλου. 
Διό τό βιοτικόν καί πνευματικόν έπίπεδον εύρίσκοντο είς 
άπελπιστικήν κατάστασιν. Διά τήν βελτίωσιν καί άνύψω- 
σιν τούτων μεταπελευθερωτικής έγένοντο άπαλλοτριώ- 
σεις, αί όποΐαι συνετέλεσαν σοβαρώς είς τήν άποκατάστα 
σιν τών θεσσαλών άκτημόνων άγροτών. Αί παραχωρήσεις 
όμως, αί όποΐαι μόνον κατόπιν όντως αιματηρών άγώνων 
έπραγματοποιήθησαν, δέν έλυον τό πρόβλημα, διότι τά 
πλεΐστα τών παραχωρηθέντων εδαφών ήσαν τέλματα καί 
έλη καί δέν προσεφέροντο διά τήν άμεσον καί άνετον 
διά τής καλλιέργειας άξιοποίησιν. Τό Δημόσιον πάλιν, 
έχον νά άντιμετωπίση περισσότερον επείγοντα θέματα 
οικονομικής φύσεως, δέν ήδύνατο νά προβή καί είς τήν 
άπαιτουμένην οικονομικήν ένίσχυσιν τών άγροτών, ώστε 
νά έπιληφθοΰν άνευ χρονοτριβής τής έκμεταλλεύσεως 
τών νέων κτημάτων. Τήν άπουσίαν τής κρατικής μερί- 
μνης ήλθεν νά άναπληρώση ή τράπεζα.

ΔΗΜ. ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
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'Η Θεσσαλία άποκαλεΐται κοιτίς της συ
νεταιριστικής κινήσεως. Έχει πρωτοστα
τήσει εις τήν ιδέαν τής συμπράξεως των 
εργαζομένων διά τής ίδρύσεως τής «Συν

τροφιάς των Άμπελακίων, κατά τά τέλη τοΰ 18ου αίώνος, 
εις τούς χρόνους τής σκοτεινής Τουρκοκρατίας. Έχει μά
λιστα προηγηθή καί των πρώτων συνεταιρισμών τής ’Αγ
γλίας καί Γερμανίας, οπότε δικαίως δύναται νά σεμνύνε- 
ται διά τήν πρωτοπορίαν επί παγκοσμίου κλίμακος. Ή 
μεγάλης σημασίας πρόοδος τής συντροφιάς των Άμπε- 
λακίων δέν άφησεν άδιαφόρους καί τούς λοιπούς κατοί
κους τής Θεσσαλίας. Ενωρίς τά είκοσι τέσσαρα χωρία 
τού Πηλίου, τά όποια έξησφάλισαν ποιάν τινα προνομια- 
ακήν μεταχείρισιν παρά των Τούρκων, συνηνώθησαν εις 
δημοκρατικήν τρόπον τινα ομοσπονδίαν μέ ΐδιάζουσαν 
κοινοτικήν αυτονομίαν καί ούτως έκαλλιέργησαν τό 
πνεύμα τής συνεργασίας τοΰ πληθυσμού διά τήν οικονο
μικήν καί κοινοτικήν πρόοδον, όπου υπήρχον σχετικοί 
δυνατότητες. Βραδύτερον οί άγρόται των άλλων διαμερι
σμάτων τής θεσσαλικής πεδιάδος, ένούμενοι διά τής κοι
νής μοίρας τής σκληρας ζωής, ήσθάνθησαν τήν άνάγκην 
νά συσφίξουν έτι συνειδητότερον τούς δεσμούς πρός εύ- 
χερεστέραν διεκδίκησιν των στοιχειωδεστέρων δικαιω
μάτων παρά των παντοδυνάμων μεγαλογαιοκτημόνων, 
μπέηδων ή χριστιανών. Ή άντίδρασις δέ, τήν οποίαν συ- 
νήντησαν, ένεδυνάμωσε περισσότερον τό φρόνημα καί 
τήν θέλησίν των καί έβοήθησεν είς τήν δημιουργίαν τού 
συνεταιριστικού πνεύματος, εις τήν έκδήλωσίν του καί 
τήν άνάπτυξίν του. 'Η άοκνος καί έπίμονος αυτή προσ
πάθεια εϊχεν ώς άποτέλεσμα νά ώριμάση τό άγροτικόν ζή
τημα καί νά προετοιμαστούν αί ψυχαί τών ενδιαφερομέ
νων, διά νά άπλωθή ή κίνησις διά τήν λύσιν του εις όλην 
τήν θεσσαλικήν πεδιάδα.

Εις τήν θεσσαλικήν όντως γήν καί συγκεκριμένως είς 
τόν 'Αλμυρόν έκδηλοΰται τό 1900 ή πρώτη συνεταιριστι
κή κίνησις τών νεωτέρων χρόνων μέ τήν ϊδρυσιν τού Με
τοχικού Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας 'Αλμυρού (12 Νοεμ
βρίου 1900). Ίδρύθη δέ 14 έτη προ τής ύπό τής Ελληνικής 
Πολιτείας ψηφίσεως τού Νόμου 602 «Περί συνεταιρι
σμών». Έκτοτε ή συνεταιριστική κίνησις άναπτύσσεται 
είς τάς περιφερείας Καρδίτσης, Φαρσάλων, Καλαμπά
κας, όπου ίδρύθησαν συνεταιρισμοί τό 1915, Βόλου 1916, 
Λαρίσης 1917, Έλασσόνος 1921, Τρικάλων 1922.

Διά τών συνεταιρισμών ό θεσσαλός άγρότης πορίζε
ται άσφαλώς εκλεκτήν ποιότητα σπόρων καί επιτυγχάνει 
τήν έξασφάλισιν γεωργικών έφοδίων, μηχανών διά τήν 
καλλιέργειαν, άρδευσιν, θερισμόν, αλωνισμόν καί τήν συμ- 
φέρουσαν διάθεσιν τών προϊόντων. Ή συνεταιριστική 
άνάπτυξις θέτει καί τά θεμέλια τής επιτυχίας τής άπαλλο- 
τριώσεως τών τσιφλικιών, διότι, άνευ τών συνεταιρισμών, 
οί όποιοι ίδρύθησαν είς όλας πλέον τάς άγροτικάς περι
φέρειας είς τά χωριά τών μεγάλων τσιφλικιών, ή άπαλ- 
λοτρίωσις θά εϊχεν άποτύχει, έφ’ όσον καμμία τράπεζα 
δέν θά έδέχετο νά χορηγήση πιστώσεις μεμονωμένος είς 
ένα έκαστον τών κληρούχων.

Άπό τού 1925 αί παρουσιαζόμεναι άνάγκαι άναπτύξεως 
όδηγοϋν είς τήν ϊδρυσιν—προοδευτικώς—τών Ενώσεων 
Συνεταιρισμών, αί όποϊαι έπιτυγχάνουν τήν άγοράν συγ
χρονισμένων μηχανών άπ’ ευθείας έκ τού έξωτερικου. 
Έν συνεχεία καί διά τής ίδρύσεως τής ’Αγροτικής Τρα- 
πέζης, είς τήν όποιαν πρωτοστατούν οί συνεταιρισμοί, 
τό συνεταιριστικόν κίνημα είς τήν Θεσσαλίαν (Λάρισαν, 
Βόλον, Καρδίτσαν, Τρίκαλα) άναπτύσσεται ραγδαίως. Ό

% Συμφώνως πρός στοιχεία, τά όποια περι- 
έχονται είς τήν Έκδοσιν τής Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας «’Αποτελέσματα 
τής άπογραφής γεωργίας-κτηνοτροφίας 

τής 19.3.1961, τεύχος 6, Θεσσαλία», τό μέσον μέγεθος τού 
κλήρου είς τήν Θεσσαλίαν είναι 42 στρέμματα. ’Αρδεύεται 
έξ άλλου μόνον τό 12% τών καλλιεργουμένων εκτάσεων, 
έκ τών όποιων τό 68 % είναι πεδιναί. Κατά νομούς τά πο
σοστά αύτά έχουν ώς έξής:
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Μέσος κλήρος 56 στρέμ.
Αρδεύεται 10%
Πεδιναί 73%

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Μέσος κλήρος 30 στρέμ.

Αρδεύεται 10%
Πεδιναί 59%

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Μέσος κλήρος 30 στρέμ.

Αρδεύεται 20%
Πεδιναί 51%

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Μέσος κλήρος 39 στρέμ.
Αρδεύεται 10%
Πεδιναί 79%

Έκ τών στοιχείων αύτών προκύπτει:
1. "Οτι τόν μεγαλύτερον μέσον κλήρο ν έχει ό νομός

Λαρίσης μέ 56 στρέμματα καί άκολουθεΐ ό νομός Καρ
δίτσης μέ 39 καί

2. ότι έκ τών καλλιεργουμένων εκτάσεων μόνον είς τόν 
νομόν Τρικάλων τό ποσοστόν τών άρδευομένων άνέρχε- 
ται είς τό 20 %, ενώ δι’ όλους τούς άλλους νομούς είναι 
άπό 10-13 %.

’Από άπόψεως πληθυσμιακών εξελίξεων ή Θεσσαλία 
ένεφάνισεν αϋξησιν τού πληθυσμού της κατά 6,6 % είς τήν 
δεκαετίαν 1940-51 καί 10,6 % είς τήν δεκαετίαν 1951-61. 
Κατά νομούς ή πληθυσμιακή αϋξησις έχει ώς έξής:

1940-51 1951-61
Λάρισα 9,5 % 14,3 %
Μαγνησία 3,1 % 5,5 %
Τρίκαλα 9,5 % 14,3 %
Καρδίτσα 6,3 % 9,3 %
Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι c> ρυθμός αύξήσ

πληθυσμού είς τούς νομούς Λαρίσης καί Τρικάλων είναι 
τριπλάσιος τού σημειωθέντος είς τόν νομόν Μαγνησίας.

άριθμός τών συνεταιρισμών άπό τοΰ 1933 μέχρι τοΰ 1961 
αυξάνεται άπό 363 είς 703, τά μέλη των άπό 23.609 είς 
78.372, τά άποθεματικά κεφάλαια άπό 5.390.000 δρχ. είς
14.857.000, αί πιστωτικοί έργασίαι άπό 64.367.000 είς
300.000. 000 σχεδόν καί αί προμηθευτικοί έργασίαι άπό 
2.764.000 είς 174.452.000 δρχ. Αί εγκαταστάσεις τών συνε
ταιρισμών τών Ενώσεων των έχουν ώς έξής: Άποθήκαι 
226, σιταποθήκαι 79, έλαιουργεΐα 10, πρότυπα κονσερβο
ποιεία έλαιών (Άγριας καί Πτελεού) 2 μέ δυναμικότητα 
1.500 τόννων, Οινοποιεία Ν. Άγχιάλου καί Τυρνάβου, 
Τυροκομεΐα-γαλακτοκομεΐα 3 συνεταιρισμών Καλαμπά
κας, Αλμυρού, Τρικάλων, έκκοκκιστήρια βάμβακος (Λαρί
σης καί Καρδίτσης), Κυλινδρόμυλοι Αλμυρού καί Ν. 
Άγχιάλου, Πριστήρια ξυλείας Καλαμπάκας καί Καρ
δίτσης, άλωνιστικαί μηχαναί 27 συνεταιρισμών καί 5 
ένώσεων, μηχαναί διαλογής σπόρων 5 Ενώσεων.
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Οί Θεσσαλοί, ώς όλοι οί "Ελληνες, είναι 
^““ΤΙ φιλαπόδημοι. Άπότήν εποχήν τής Τουρ- 

Ψ Α κοκρατίας έξενιτεύοντο εις τήν Ευρώπην, 
’Ασίαν καί ’Αφρικήν καί πρό παντός εις 

τάς παραδουνάβιους χώρας, τήν Ρωσίαν, τήν Κωνσταν
τινούπολης τήν Σμύρνην, τήν Αίγυπτον, τό εσωτερικόν 
τής ’Αφρικής, καί βραδύτερον εϊς τήν ’Αμερικήν, όπου 
διά τής φιλεργίας καί οικονομίας έπλούτιζον. Έπιστρέ- 
φοντες εις τήν πατρίδα δέν έπαυον νά δίδουν σεβαστά πο
σά διά διαφόρους κοινωνικούς σκοπούς καί άποθνήσκον- 
τες νά άφήνουν κλη ροδοτή ματα διά τήν σύστασιν σχο
λείων, νοσοκομείων, βρεφοκομείων, γηροκομείων, βι
βλιοθηκών, κληροδοτήματα δι’ ύποτροφίας άπορων σπου
δαστών, προικοδοτήσεις πτωχών κορασίδων καί άλλους 
παραπλήσιους ευγενικούς σκοπούς. Ή τάσις αυτή χα
ρακτηρίζει τούς Θεσσαλούς, ώστε εις οίανδήποτε επαρ
χίαν τής Θεσσαλίας καί άν στραφήτε, θά εϋρητε άρκετά 
κληροδοτήματα. ’Ιδιαιτέρως όμως ευεργέτας άνέδειξεν 
ή περιοχή τοϋ Πηλίου, ή όποια πάντοτε ήκμαζεν οίκονο- 
μικώς καί είχε πολλούς ξενιτευμένους.

Έκ τών παλαιοτέρων κληροδοτημάτων είναι τό τών 
άδελφών Κρήτσκη, Μωϋσέως καί Νικολάου, έκ Ζαγο
ράς, οί όποιοι άπέκτησαν μεγάλην περιουσίαν εις τήν Ρω
σίαν. Ό Μωϋσής Κρήτσκης μετέβη νέος εις τήν Ρωσίαν, 
έσταδιοδρόμησεν εις τό έμπόριον καί τελικώς έξειλίχθη 
είς μεγάλον γαιοκτήμονα. Ό Νικόλαος Κρήτσκης ήγό- 
ρασε κτήματα είς τήν Κριμαίαν, όπου είχεν έγκατασταθή, 
άφοΰ ύπηρέτησεν ώς άντιναύαρχος τοϋ Ρωσικού Ναυτι
κού. Περί τούτου λέγεται δτι υπήρξε διακεκριμένος ναυ
τικός καί μάλιστα είς τήν Μαύρην Θάλασσαν δι’ επιδέ
ξιου ναυτικού χειρισμού δτι έσωσε τόν αύτοκράτορα τής 
Ρωσίας έκ βεβαίας αιχμαλωσίας ριψοκινδυνεύσας τήν ι
δίαν ζωήν. 'Η έπίδειξις αϋτη πνεύματος αύτοθυσίας καί 
πλήρους άφοσιώσεως τοϋ έξησφάλισε τήν εύνοιαν τού 
Τσάρου.

Τάς διαθήκας των συνέταξαν ό Μωυσής τήν 9ην ’Ιου
λίου 1917 καί ό Νικόλαος τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1843. Διά 
τής διαθήκης του ό Μωϋσής άφήκεν 60.000 ρούβλια είς 
τό Όρφανοτροφεΐον τής Μόσχας είς διαρκή κατάθεσιν 
πρός 5 % ύπό τόν δρον νά δίδονται τά έσοδα διά μισθούς 
διδασκάλων τού έλληνικοϋ σχολείου τής Ζαγοράς καί 
άλλα ποσά διά σπουδάς πτωχών μαθητών καί άπόλυσιν 
φυλακισμένων. Ό άδελφός του Νικόλαος διά τής διαθή
κης άφήκεν είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν 100.000 χάρ
τινα ρούβλια, διά νά σπουδάζουν κατ’ έτος πέντε νέοι, είς 
έκ Πελοποννήσου, είς έξ 'Ύδρας, είς έκ Σπετσών καί δύο 
έκ Ζαγοράς.

Έκ τών πλέον παλαιών έπίσης θεσσαλικών κληροδο
τημάτων πρέπει νά θεωρηθή καί τό κληροδότημα Κασ- 
σαβέτη, διά τοϋ οποίου έκτίσθη καί έλειτούργησε τό Παρ- 
θεναγωγεΐον Ζαγοράς, εν έκ τών όνομαστοτέρων σχολείων 
θηλέων τής έποχής τής τουρκοκρατίας, είς ολόκληρον 
τήν Θεσσαλίαν.

"Αλλοι θεσσαλοί κληροδόται είναι: Οί άδελφοί Βάλτου 
έπίσης έκ Ζαγοράς τού Πηλίου, οί όποιοι έδημιούργησαν 
μεγάλην περιουσίαν είς τήν Αίγυπτον. Έξ αυτών ό Η
ρακλής Βάλτος άφήκεν ολόκληρον τήν περιουσίαν του 
είς τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών δι’ ύποτροφίας είς 
τάς Καλάς Τέχνας, Χημείαν, Γεωργίαν, Ήλεκτρομηχανι- 
κήν. Προσέτι άφήκεν 150.000 χρυσά φράγκα δι’'Έλληνα

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

ή ξένον έπιστήμονα, ό όποιος θά άνεκάλυπτε φάρμακον 
πρός οριστικήν θεραπείαν τής φυματιώσεως ή τοϋ καρκί
νου. Ό ίδιος έκαμε δωρεάς διά τούς πτωχούς τής Ζαγο
ράς, τό Νοσοκομεϊον Βόλου καί τά έλληνικά ιδρύματα 
τής Αίγύπτου.

Ό άδελφός του ’Αλέξανδρος Βάλτος άφήκε διάφορα 
ποσά διά κατασκευήν άρδευτικής δεξαμενής είς τήν Ζα
γοράν, διά νά προικίζεται κατ’έτος μία νέα, 1.500 βιβλία 
διά τήν Βιβλιοθήκην τής Ζαγοράς καί άλλα ποσά είς κοι
νωφελή ιδρύματα.

Έκ τών έπιφανών ευεργετών είναι: Ό ’Αλέξανδρος Ά- 
θανασάκης, έκ Πορταριάς, ό όποιος ϊδρυσεν είς τήν γε
νέτειράν του τό Άθανασάκειον ’Αρχαιολογικόν Μου- 
σεϊον. Ό Πανταζής Βασσάνης, έκ Πορταριάς, διά τοϋ κλη
ροδοτήματος τοϋ όποιου ίδρύθη ή Βασσάνειος Ναυτική 
Σχολή, όπου έγκατεστάθη ή Σχολή Δοκίμων.

Οί Εύάγγελος καί Σοφοκλής Άχιλλόπουλος έκ Τσαγ- 
καράδας, διά τών κληροδοτημάτων τών οποίων έλειτούρ-

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΤΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

γησεν ή Εμπορική Σχολή Τσαγκαράδας καί δίδονται 
ύποτροφίαι εις Πηλιορείτας, οί όποιοι σπουδάζουν είς 
τό εξωτερικόν.

Ό ’Ιωάννης Καρτάλης έκ Τσαγκαράδας, ό όποιος διέ
θεσε πολλά χρήματα δι’ εθνικούς σκοπούς (έπανάστασιν 
Κρήτης τοΰ 1866, έπανάστασιν Θεσσαλίας τοϋ 1878 κ.ά.) 
καί διά δωρεάς του άνφκοδομήθη τό κτήριον τής ’Εμπο
ρικής Σχολής Βόλου.

Ό ’Ιωάννης Στακός έκ Τσαγκαράδας, ό όποιος άφήκε 
σημαντικά ποσά διά τήν έκτέλεσιν Κοινοτικών έργων 
εις τήν γενέτειράν του καί μέρος τών οποίων διετέθη διά 
τήν άνέγερσιν τοΰ Τουριστικού Ξενοδοχείου.

Ό ’Αλέξανδρος Πάντος έκ Ζαγοράς, διά τοΰ κληροδο
τήματος τοΰ όποιου ίδρύθη ή Άνωτάτη Σχολή Πολιτι
κών ’Επιστημών εις τάς ’Αθήνας, ή γνωστή Πάντειος Σχο
λή.

Ό Κίμων Πανταζόπουλος, έκ Ζαγοράς, ό όποιος διέ
θεσε μεγάλα ποσά δι’ υποτροφίας διδασκάλων.

'Η Ελλάς, ως άποδεικνύεται έσχάτως, ά
φθονε! εις πρώτας ϋλας διά τήν Βιομηχα
νίαν τών Ξένων, τήν γνωστήν πλέον μέ 
τόν διεθνοποιημένον όρον Τουρισμός. 

Θάλασσα, νήσοι, αρχαιότητες, βουνά, άνθρωποι, τά πάντα 
έκλεκτά. Καί είς τό κεφάλαιον τοΰτο ουδόλως μειονεκτεΐ ή 
Θεσσαλία. Τούναντίον καί υπεροχήν παρουσιάζει. Ό Ό
λυμπος διά τοΰ Δωδεκαθέου τής άρχαιότητος, τής τιτανο
μαχίας καί τής μέχρι τής άπελευθερώσεως φιλοξενίας τών 
άνυποτάκτων κλεφτών του, μαγνητίζει διά τής μυθολογίας, 
τής παραδόσεως καί τοΰ θρύλου. Τό Πήλιον διά τών Κεν
ταύρων καί τής Άργοναυτικής έκστρατείας, τά Μετέωρα 
διά τών άνυπερβλήτων συμβόλων τής άκραδάντου πίστεως 
καί τών μεγάλων έθνικών περιπετειών, ενωρίς έκέντρισαν 
τήν περιέργειαν Ελλήνων καί ξένων καί ήδη δημιουρ
γούν τάς πλέον προσοδοφόρους προϋποθέσεις τουριστι
κής άξιοποιήσεως τής Θεσσαλίας.

'Η άντίθεσις άλλως τε τοΰ θεσσαλικοΰ τοπίου, ή όποια 
έπιτυγχάνεται διά τών περί τήν θεσσαλικήν πεδιάδα υψη
λών βουνών, διά τών ποταμών, τών λιμνών, τών κοιλάδων, 
ώς τών Τεμπών, προκαλεϊ έντονον τό τουριστικόν ένδια- 
φέρον. Δι’ αύτό καί δικαίως ό τουρισμός αποτελεί διά 
τήν Θεσσαλίαν, ώς δι’ ολόκληρον τήν Ελλάδα, σοβαρω- 
τάτην ύπόσχεσιν, ή όποια όσημέραι έκπληροΰται ταχύ- 
τερον.

Ή έπίσκεψις τών θεσσαλικών άξιοθεάτων, ή όποια ήρ- 
χισεν είς χρόνους πολύ παρωχημένους, είς τήν σκοτει
νήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, ώς έμφαίνεται έκ τών 
πολλών βιβλίων, τά όποια συνεγράφησαν ύπό τών πρώ
των έπισκεπτών άπαθανατισάντων τάς έντυπώσεις των, 
βαίνει διαρκώς αύξανομένη.

Βεβαίως πρό τής άπελευθερώσεως ή έλλειψις τουρι
στικής όργανώσεως καί ή πρωτόγονος συγκοινωνιακή καί 
μεταφορική κατάστασις έδυσχέραινον άφαντάστως τήν 
πραγματοποίησιν μιάς καθολικής έπισκέψεως. Έπρόκει- 
το περί αληθινού άθλου καί παράτολμου διαβήματος ή 
απόπειρα μεταβάσεως είς τά άπομεμακρυσμένα σημεία 
τοΰ θεσσαλικοΰ χώρου. Δύσκολος, πολυδάπανος καί έπι- 
κίνδυνος ήτο ή περιήγησις.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν όμως έπήλθε σημαντική βελ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΤΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΙΣΚΕΡΗΣ
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καί ή στροφή των τουριστών πρός τά υπέροχα θεσσαλικά 
παράλια καί τάς μοναδικοϋ κάλλους θεσσαλικάς νήσους, 
τάς Βορείους Σποράδας (Πλαταμώνα, Χορευτόν, 'Άγιον 
Ίωάννην Πηλίου, Μυλοπόταμον, Σκίαθον-Κουκκουναριές, 
Σκόπελον, Άλόνησον). Τήν στροφήν αύτήν εξυπηρετεί 
καί ό προγραμματισμός διαφόρων τουριστικών έργων 
καί συγκοινωνιών διά πορθμείων, ως τό πορθμεΐον Γλύ- 
φας-Άγιοκάμπου Εύβοιας, τό όποιον διευκολύνει τήν 
συγκοινωνίαν Βόλου-Αίδηψοϋ, καί τό πορθμεΐον Πλα- 
τανιά-Σκιάθου, τό όποιον θά λειτουργήση μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τής πρός Πλατανιάν όδοϋ.

Σπουδαιότατα εξυπηρετεί τον θεσσαλικόν τουρισμόν 
επίσης ή καθιέρωσις δρομολογίου άτμοπλοϊκοΰ Αγίου 
Κωνσταντίνου (Λοκρίδος) - Βόλου διά τοϋ άτμοπλοίου 
«Κύκνος», διότι δΤ αυτού τό ταξίδιον άπό Αθηνών εις 
Βόλον συντομεύεται κατά δύο περίπου ώρας, ώστε νά δη- 
μιουργοϋνται βάσιμοι ελπίδες δτι δι’ ένός ταχυτέρου 
πλοίου θά ήτο δυνατόν ή διάρκεια τού ταξιδιού Άθηνών- 
Βόλου νά μή ύπερβαίνη τάς πέντε ώρας καινά είναι ώς 
ή τού Άθηνών-Πατρών.

*

"Αγιος ’Ιωάννης Κισσοϋ: Γραφική ’Ακτή

Νεράϊόα: Τουριστικόν Ξενοδοχεϊον

*

Λάρισα: Τουριστικόν Ξενοδοχεϊον Ξενία 

*

τίωσις. Κατ’ άρχάς βραδεία καί άνεπαίσθητος καί μετα- 
γενεστέρως καί δή μεταπολεμικώς άλματική καί λίαν αι
σθητή. Ένώ παλαιότερον άπητεϊτο χρόνος πολύς, εβδο
μάδες, διά τον γΰρον τής Θεσσαλίας, ήδη καί μία ήμέρα 
άρκεΐ. Διότι τά ζώα καί αί αμάξαι, τά όποια άπετέλουν 
τά τελειότερα τότε συγκοινωνιακά μέσα, δεν δύνανται 
νά παραβληθούν πρός τούς ταχυτάτους σιδηροδρομικούς 
συρμούς, τά λεωφορεία, καί τά ποικιλώνυμα άλλα δημό
σια καί ιδιωτικά έπιβατικά αύτοκίνητα, τά όποια διασχί
ζουν εις όλίγας ώρας ολόκληρον τήν Θεσσαλίαν, άπ’ ά
κρου εις άκρον. Έφθασαν διά νά άναρριχώνται καί εις 
τούς βράχους τών Μετεώρων καί νά σταθμεύουν πρό τών 
πυλών τών μοναστή ριών.

Ή ταχύτης αύτή, ή οποία έπετεύχθη διά τής μεταπολε
μικής έπαναστάσεως εις τάς συγκοινωνίας, εϊχεν ώς πρώ- 
την καί σπουδαιοτάτην συνέπειαν τήν ένιαίαν άντιμετώ- 
πισιν τού θεσσαλικοΰ τουριστικού προβλήματος, έφ’ ό
σον δύναται νά πραγματοποιηθή έντός μιας ήμέρας ή πε- 
ριήγησις τής Θεσσαλίας (Πήλιον, Τέμπη, Μετέωρα, λί
μνη Ταυρωποΰ).

Τεραστία ώσαύτως υπήρξε καί ή έξέλιξις άπό πλευράς 
τουριστικού εξοπλισμού. Σημειωτέον ότι σχεδόν εις δλας 
τάς πόλεις καί τουριστικός κωμοπόλεις ίδρύθησαν μεγά
λα καί σύγχρονα ξενοδοχεία, ώς εις τόν Βόλον, τήν Λά
ρισαν, τά Τρίκαλα, τήν Καλαμπάκαν, τήν Καρδίτσαν, 
Πορταριάν, Τσαγκαράδαν. ’Αξιόλογη πρέπει νά λογισθή
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Κατά γενικήν ομολογίαν άνδρών ειδημόνων καί πολ
λούς τόπους περιηγηθέντων, ή πολυμορφία τοϋ Θεσσα- 
λικοΰ τοπίου, τό άρχαιολογικόν τής χώρας ένδιαφέρον άνα- 
γόμενον είς τούς άπωτάτους αιώνας τοΰ ανθρωπίνου πολι
τισμού, ή θέσις τής Θεσσαλίας, άφ’ ενός μέν μεταξύ τοϋ 
ελληνικού βορρά καί νότου, άφ’ έτέρου δέ μεταξύ των 
δύο έλληνικών πέλαγων (Ίονίου καί Αιγαίου), ή παγκαρ- 
πία καί ή προσπελαστικότης των σημείων της, ή συνύ- 
παρξις άτέρμονος πεδιάδος, γλαυκών παραλίων καί κατα- 
φύτων βουνών, είναι αί σταθεροί προϋποθέσεις διά νά κα
ταστούν πλεΐστα όσα σημεία τοΰ Θεσσαλικοΰ χώρου μο
ναδικά θέρετρα καί τόποι έπισκέψεως τών τουριστών. ’Αρ
κεί μόνον ή κρατική μέριμνα προς τό σημεΐον αύτό νά 
είναι καί προγραμματισμένη καί δαψιλεστέρα όσον άφο- 
ρα τήν διάθεσιν τών απαιτουμένων κονδυλίων.

Φ

Τό νεόδμητον ξενοδοχεΐον εις τά Χάνια τοΰ Πηλίου

Μέ βραδύν, άλλα σταθερόν ρυθμόν άπό 
τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας καί 
εντεύθεν, έλειτούργησαν καί λειτουργούν 
έν Θεσσαλία διάφοροι ύπηρεσίαι καί ιδρύ
ματα προάγοντα τούς τομείς τής δρα- 
στηριότητος τών κατοίκων. Ή άκόλου- 
θος άπαρίθμησίς των είναι ενδεικτική :

*

ΜΑΓΝΗΣΙΑ:
1) Έπιλιμένιον Κέντρον Βόλου
2) Διεύθυνσις Γεωργίας έν Βόλφ
3) Φυτοπαθολογικός Σταθμός έν Βόλω
4) Έποπτεία Μηχανικής Καλλιέργειας έν 

Βόλω
5) Άγροκήπιον Βελεστίνου
6) Νομοκτηνιατρική 'Υπηρεσία Μαγνη

σίας
7) Δασική Έπιθεώρησις Θεσσαλίας έν Βό

λφ
8) Δασαρχεϊον Βόλου
9) Δασαρχεϊον 'Αλμυρού

10) Δασονομείον Σκοπέλου
11) Δασικόν Φυτώριον Βόλου

*
ΛΑΡΙΣΑ:

1) Έπιθεώρησις Γεωργίας Θεσσαλίας
2) Άβερώφειος Γεωργική Σχολή
3) Διεύθυνσις Γεωργίας έν Λαρίση
4) Φυτώριον ’Αμερικανικών ’Αμπέλων Λα- 

ρίσης
5) Σταθμός ’Επιβητόρων Λαρίσης
6) Σταθμός Καλλιτερεύσεως ’Οσπρίων
7) 'Υποσταθμός ’Ινστιτούτου Καλλιτερεύ- 

σεως Φυτών
8) Νομοκτηνιατρική Υπηρεσία Ααρίσης
9) Δασαρχεϊον Λαρίσης

10) Δασαρχεϊον Έλασσόνος
11) Δασαρχεϊον 'Αγιας
12) ’Αγροκήπια έν Τυρνάβφ, Έλασσόνι, 

'Αγια καί Φαρσάλοις

ΤΡΙΚΑΛΑ:
*

1) Διεύθυνσις Γεωργίας έν Τρικάλοις
2) Νομοκτηνιατρική 'Υπηρεσία έν Τρικά- 

λοις
3) Δασαρχεϊον Τρικάλων
4) Κέντρον Έκμεταλλεύσεως Δασών έν 

Καλαμπάκα
5) Δασαρχεϊον Καλαμπάκας
6) Τομεύς Μ. Κ.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ:
*

1) Διεύθυνσις Γεωργίας έν Καρδίτση
2) Νομοκτηνιατρική 'Υπηρεσία έν Καρ

δίτση
3) Δασαρχεϊον Καρδίτσης
4) Δασαρχεϊον Μουζακίου
5) Τομεύς Μ.Κ.
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