
στήν κατοχή καν συνέχισε μετά τήν άπελευθέρωσι, «Νέα 
Φωνή» 1931-1932, έβδομαδιαία, τοΰ Κλ. Κύρκου κ.ά.

Στήν Καρδίτσα οί ήμερήσνες «Νέος Αγών» (έτος ίδρύ- 
σεως 1936) και «Θεσσαλική ’Ηχώ», πού άρχισε τό 1953.

Παλαιότερες ήμερήσιες, πού δεν βγαίνουν τώρα, ήταν: 
«Θεσσαλική Φωνή», τού Βασιλ. Λιόλιου, ό όποιος έκτε- 
λέσθηκε στον άνταρτοπόλεμο, «Πανθεσσαλική» (1927) 
καί «Καρδίτσα» (1935).

Περισσότερες άπό δέκα έφημερίδες τής ’Αντιστάσεως 
έβγήκαν στήν κατοχή στή Θεσσαλία, οί όποιες, άνεξάρ- 
τητα πρός τήν πολιτική τους τοποθέτησι, άγωνίσθηκαν μέ 
αυτοθυσία κατά τοΰ κατακτητή.
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Τό σύντομο τοϋτο σημείωμα δίνει μιά γενική Ιδέα γιά 
τή θεσσαλική δημοσιογραφία. Ή έλλειψι χώρου δέν επι
τρέπει τήν πλατειά έξιστόρησι τής δράσεως των θεσσαλι- 
κών έφημερίδων καί των θεσσαλών δημοσιογράφων, όπως 
θά έπρεπε. Έν τούτοις ύπάρχει υλικό άφθονο καί σπουδαίο 
καί μιά «Ιστορία τοΰ Θεσσαλικοΰ Τύπου» επιβάλλεται 
νά γραφή καί νά έκδοθή. Θ’ άποτελοΰσε τον καθρέπτη ό- 
γδόντα ετών έλεύθερης θεσσαλικής ζωής καί δραστηριό
τητας. Ή «'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των 
Θεσσαλών» ή όποια τόσα έπετέλεσε μέχρι σήμερον έχει 
τόν λόγον.
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ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ
ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Γαλήνη
Τί θεία γαλήνη σήμερα στόν Παγασιτικό!
Οΰτ’ ένα κΰμα. Τά βουνά τριγύρω σμαραγδένια-
τ’ άγέρι πιό άπαλότερο κι’ άπ’ όνειρο γλυκό"
γιά νά φωλιάση δέν θά βρή ούτε μιάν άκρη ή έννοια.

'Ολόγυρα
Ωραία γιρλάντα απλώνεται τών γύρω μας βουνών 
μές στ’ ουρανού τήν κάτασπρη καί γελαστή ευφροσύνη 
καί λούζονται χαρμόσυνα σ’ άνοιξης «φάος αγνόν» 
γραμμή καί χρώμα κι’ όνειρο καί θείο καί καλωσύνη.

Σάν όνειρο
Τά δράματα λαχταριστά κι’ όλο εύτυχία. Πώς 
μέ μιας τό κάθε τι άλλαξε κι’ είν’ άνθισμένη ή πλάση ! 
’Εκεί πού ό πόνος εΰρισκε τήν πλήξη σκυθρωπός 
σάν όνειρο ήρθε ή ζωή νά μάς χαμογελάση.

Συλλογή
Όλα τριγύρω χαίρονται τοΰ ήλιου τό φώς τό άγνό, 
μά ή θάλασσα στά πόδια τους περνάει συλλογισμένη- 
καράβι κάποιο κίνησε γιά δρόμο μακρινό 

— τάχα μιά μπόρα δέν μπορεί κακιά νά τό προσμένει ;

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

Έγεννήθη έν Πάτραις τό 1850. Άπέθανεν έν Άθήναις τό 1926. 
Έξέχουσα φυσιογνωμία τών νεοελληνικών γραμμάτων, ένθουσιώ- 
δης τών Μουσών λάτρης έπί έξηκονταετίαν όλόκληρον ήγωνίσθη 
είς τόν στίβον τών πνευματικών αγώνων.

Τήν παιδικήν και έφηβικήν ήλικίαν διήνυσε εις Σΰρον ένθα καί 
έδικηγόρησε κατόπιν πριν άκολουθήση τό δικαστικόν στάδιον.

Διωρίσθη πρωτόδικης τό 1877, γενόμενος Πρόεδρος Πρωτοδικών 
καί Έφέτης άπεχώρησε τής ΰπηρεσίας τό 1912.

Έφηβος έτι έδημοσιογράφησε είς τόν «Έθνοφύλακα», έκτοτε δέ 
ύπήρξε συνεργάτης τών κυριωτέρων έφημερίδων περιοδικών καί 
ήμε ρολογιών.

Είναι μακρότατος ό κατάλογος τών έργων του ιστορικών, ποιη
τικών, θεατρικών, νομικών, εύθυμογραφικών.

Έκ τών ιστορικών έργων του άξια μνείας είναι ή 'Ιστορία τής Σύ
ρου, χιλιοσέλιδος, έκδοθεΐσα τό 1875, ή 'Ιστορία του Έλληνοβουλ- 
γαρικοϋ Πολέμου, αί Ηπειρωτικοί Σελίδες, αί Ίόνιοι Νήσοι πρό τής 
Ένώσεως, ή Πολιτική 'Ιστορία τής Κλεοπάτρας κ.ά.

Έκ δέ τών νομικών, ή Γεωργική Νομοθεσία έν Έλλάδι, ό Νομικός 
'Οδηγός τών Ναυτιλλομένων, ή ’Εργασία έν Έλλάδι, ή Πνευματική 
’Ιδιοκτησία.

Είς δλας σχεδόν τάς έκδηλώσεις τής πνευματικής καί κοινωνικής 
ζωής έδρασεν είς τήν πρώτην γραμμήν.

Ύπήρξεν έμπνευστής καί πρωτεργάτης φιλολογικών, καλλιτεχνι
κών καί έπιστημονικών σωματείων. Πρόεδρος τής 'Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας, τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ,τοϋ 'Ομί
λου τών Φιλοτεχνών, τής Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, τοΰ 
Έθνικοΰ Συνδέσμου κ.ά.

Είς διάφορα περιοδικά, έφημερίδας καί φιλολογικά βιβλία έγρα
ψε περισπούδαστα άρθρα καί μελέτας περί Θεσσαλίας. 'Ο Τιμο- 
λέων Άμπελας έζησε τήν έποχή τοΰ ρωμαντισμοΰ. Ήτο έκ τών τελευ
ταίων αντιπροσώπων του. Πιστός είς τάς εύγενεϊς καί αισθηματικός 
παραδόσεις ένέμεινεν είς τήν ώραίαν τοΰ παρελθόντος άτμόσφαιραν.

286

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:58 EEST - 54.226.8.97


