
ΑΣΗΜΙΝΑΣ Ζ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ

Α. Οι Συντελεσταί τής Γεωργικής Παραγωγής 
στήν Θεσσαλίαν

Στον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο θά προσπαθήσω, μέ 
έπίγνωσι τοϋ δύσκολου έργου άφ’ ένός και των μικρών 
δυνάμεών μου άφ’ έτέρου, νά δώσω σέ γενικές γραμμές 
εικόνα τής σημερινής γεωγραφικής πραγματικότητος τής 
Θεσσαλίας. Γι’ αυτήν πολλοί "Ελληνες έχουν ακόμη τήν 
έντύπωσι μιας άπέραντης πεδιάδος, μαστιζομένης από τούς 
ελώδεις καί τις πλημμύρες, μέ πολύ χαμηλό βιοτικό καί 
εκπολιτιστικό έπίπεδο, μέ κατοίκους Ανεπίδεκτους προ
όδου καί ανάξιους γιά ένίσχυσι.

Καί όμως ή Θεσσαλία, όλη μαζύ, ή πεδινή καί ή ορεινή 
είναι, μέσα στά πλαίσια τής Μεγάλης Μητέρας 'Ελλάδας, 
μιά οικονομική μονάδα αξία πολύ μεγάλης προσοχής. Οί 
Απέραντες δυνατότητες πού περικλείει ό υπόγειος καί ό 
επιφανειακός εδαφικός πλούτος της, κατάλληλα άξιο- 
ποιούμενες θά μπορή νά καλύψουν μέγα μέρος Από τις 
Ανάγκες διατροφής τού Ελληνικού πληθυσμού καί μέγα 
μέρος τού έλλείμματος στο συναλλαγματικό μας ισοζύγιο. 
Ήδη, μέ τή στοργή πού έδειξε μέχρι σήμερα τό Κράτος 
προς τή Θεσσαλία, καταπολεμήθηκε ή μάστιγα τής έλονο- 
σίας κι έτσι Αποδόθηκαν στήν κοινωνία πολύτιμα εργα
τικά χέρια καί εδάφη. Επίσης άντιμετωπίσθηκε κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος του ό κίνδυνος τών πλημμυρών, έπιχει- 
ρεΐται ή μετατροπή τών ξη ρικών άγρών σέ Αρδευομένους 
προς αΰξησιν τής άποδόσεώς των, πλουτίζεται ή περιοχή 
σέ κεφαλαιουχικά άγαθά, όπως εργαλεία, μηχανήματα, ζώα, 
Αποθήκες, ψυγεία, εργοστάσια επεξεργασίας τών πρώτων 
υλών κλπ. καί καταβάλλονται συνεχείς καί άοκνες προσπά
θειες γιά τήν βελτίωσι τού έμψυχου υλικού τής Θεσσαλι- 
κής γής. Τού Θεσσαλοΰ Αγρότου κυρίως, πού προικισμέ
νος μέ εργατικότητα, πνεύμα άμίλλης καί συνεργασίας, 
δίψα βελτιώσεως, θά συνταιριάση δλα αυτά τά στοιχεία 
γιά νά τά μετατρέψη σέ πηγή ευημερίας καί προόδου.
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Κατάγεται έκ τής πόλεως τοΰ Βόλου ένθα έγεννήθη. Μετά τό πέ
ρας τών γυμνασιακών της σπουδών ένεγράφη εις τήν Σχολήν Πολι
τικών καί Οικονομικών ’Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
έκ τής όποιας έλαβε τό πτυχίον της. Είσελθοϋσα Ακολούθως εις 
τόν δημοσιοϋπαλληλικόν κλάδον (κεντρικοί ΰπηρεσίαι), σταδιο
δρομεί έν αύτώ έπιτυχώς. Αυτή υπηρετεί ήδη ώς Γραμματεύς τοϋ 
Συμβουλίου ’Εγγειοβελτιωτικών Έργων άπό τής συστάσεως τής 
Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Φ

Κατά τό πρόσφατο ταξίδι μου — προσκύνημα στή πα
τρική γή τής Θεσσαλίας—διασχίζοντάς την Απ’ άκρη σ’ 
άκρη καί βλέποντας τά πλούσια χώματα, τις πηγές, τά 
όμορφα κατάφυτα βουνά πού περιβάλλουν τις πεδιάδες, 
τά τρακτέρ καί τά φορτηγά κατάφορτα νά διασχίζουν τούς 
καινούργιους δρόμους, τά νεοχτισμένα εργοστάσια καί 
τούς Ανθρώπους καθέναν στό έργο του, είχα τήν έντύπωσι 
πώς βλέπω ένα καλωσυνάτο γίγαντα νά ξυπνά άπό τό λή
θαργο πού είχε πέσει καί νά έτοιμάζεται νά πάρη κι αύ- 
τός μέρος στό κάλεσμα τής Ζωής.

ΠΙΝΑΞ 1
Δήμοι καί Κοινότητες | ’Εκτάσεις εις χιλιομετρικά στρέμματα

Νομοί
Πεδινοί Ημι

ορεινοί
’Ορεινοί Σύνολον Πεδινοί 'Ημιορεινοί ’Ορεινοί Σύνολον

Ν. Καρδίτσης 79 9 55 143 1.244,3 221,0 1.043,1 2.508,4

Ν. Λαρίσης 96 35 29 160 2.514,1 1.354,4 1.590,2 5.458,7

Ν. Μαγνησίας 32 13 41 86 821,8 441,8 1.262,1 2.525,7

Ν. Τρικάλων 40 15 82 137 559,7 378,0 2.383,4 3.321,1

Σύνολον Θεσσαλίας 247 72 207 526 5.139,9 2.395,2 6.278,8 13.813,9
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Είναι αλήθεια πώς έγιναν πολλά στή Θεσσαλία άπό τήν 
προσάρτησί της μέχρι σήμερα μέ ιδιωτικήν ή κρατική 
πρωτοβουλία. Αλλά είναι άσύλληπτο τό πόσα πολλά μπο
ρούν νά γίνουν άκόμη. Τά σύγχρονα τεχνικά μέσα τής έπι- 
τρέπουν νά πολλαπλασιάση τήν παραγωγικότητά της καί 
ή καθημερινώς έξελισσομένη τεχνική πρόοδος τής άνοί- 
γει ευρύτατες προοπτικές.

Στις γραμμές πού άκολουθοϋν θά δείξωμε μέ άριθμούς, 
όσο καί αν οί άριθμοί είναι άνιαροί στον άναγνώστη, τήν 
σημερινή κατάστασι. Καί όσοι άγαποΟν τό τόπον αυτόν 
ας βγάλουν συμπέρασματα γιά τό τί πρέπει νά γίνη καί άς 
βοηθήσουν γιά τήν βελτίωσί του.

Ή Θεσσαλική πεδιάδα (λεκάναι Λαρίσης καί Τρικάλων- 
Καρδίτσης) είναι ή μεγαλυτέρα τής Ελλάδος, περίπου
3.000.000 στρέμματα, άλλ’ όταν μιλούμε περί Θεσσαλίας 
εννοούμε καί τούς ορεινούς όγκους πού περιβάλλουν τις 
πεδιάδες καί πού άνήκουν έν μέρει στούς Νομούς Λαρίσης, 
Τρικάλων, Μαγνησίας καί Καρδίτσης. Αί δρει ναι καί ήμιο- 
ρειναί εκτάσεις καταλαμβάνουν 8.674.000 στρέμματα, ένώ 
αί πεδιναί 5.139.900 στρέμματα. Ό πίναξ 1 δείχνει κατά 
Νομούς τίς ορεινές, ήμιορεινές καί πεδινές έκτάσεις, κα
θώς καί τον άντίστοιχον άριθμό Κοινοτήτων καί Δήμων 
τής Θεσσαλίας.

Στά ορεινά επικρατεί ή καλλιέργεια όπωροφόρων δέν
δρων καθώς καί έλιάς, καρυδιάς, καστανιάς. Επίσης τά 
βουνά της σκεπάζονται άπό δάση όξυάς, δρυός, πεύκης, 
έλάτης καί άλλων δένδρων.

Τό έδαφος τής πεδινής Θεσσαλίας είναι δημιούργημα 
τών ποταμών της. Έπί χιλιάδες χρόνια τά νερά τής βρο
χής κατεβαίνοντας άπό τούς γύρω όρεινούς όγκους παρέ-

Ή περιοχή κάτω Βασιλικής πρό τοΟ άναδασμοΟ.

συραν χώματα καί πέτρες καί έδημιούργησαν παχύτατο 
στρώμα προσχώσεων.

Τά πεδινά έδάφη τής Θεσσαλίας διαφέρουν μεταξύ των. 
’Αλλού είναι πλούσια σέ όργανικές ουσίες καί γόνιμα καί 
άλλοΰ υπάρχουν άγονα αλατούχα έδάφη. Αύτά τά τελευ
ταία έσχηματίσθησαν άπό τήν έξάτμισι τών πλημμυρι- 
κών ύδάτων σέ ώρισμένες χαμηλές περιοχές όπου έδημιούρ
γησαν χειμερινές λίμνες.

Μέσα στά πλημμυρικά αύτά νερά υπήρχαν πολλά άλατα 
έν διαλύσει, πού είχαν παρασυρθή όπως περνούσε τό νερό 
άπό τά διάφορα πετρώματα. Σήμερα υπάρχουν τρόποι βελ- 
τιώσεως αύτών τών περιοχών. Πρός τούτο, μετά τήν έκ- 
τέλεσιν άντιπλημμυρικών καί στραγγιστικών έργων, μέ 
τήν άπόπλυσι, τίς λιπάνσεις καί τήν άρδευσι επιτυγχάνουν 
νά άπομακρύνουν τά περιττά ύδατοδιαλυτά άλατα.

Ό τελικός άποδέκτης τών υδατικών άπορροών τής Θεσ
σαλίας, ό ποταμός Πηνειός, μέ τούς πολυαρίθμους παρα
ποτάμους του έξακολουθεΐ νά είναι ό ζωοδότης τής περιο
χής πού διασχίζει.

Γιατί έκτος άπό τά έπιφανειακά του νερά, τροφοδοτεί 
τήν περιοχήν καί μέ υπόγεια νερά, τά όποια διηθούνται 
υπό τήν κοίτη του. Διά τούτο είς τά προσχωσιγενή έδάφη 
τής Θεσσαλικής πεδιάδος, σέ μικρήν άκτίνα άπό τόν Πη
νειό ποταμό υπάρχει πλούσιος υπόγειος υδροφόρος όρίζων.

Σέ μερικές περιοχές μάλιστα, όπως τής Καλαμπάκας 
καί τών Τρικάλων άναβλύζουν αυτομάτως. Άντιθέτως, υ
πάρχουν έκτεταμένες περιοχές τής Θεσσαλίας όπου πα
ρουσιάζεται όξύ τό πρόβλημα ύπάρξεως άρδευτικών ύδά
των, ιδίως στόν Ν. Καρδίτσης.

Άπό τίς όπάρχουσες πηγές τής Θεσσαλίας, μέ άρίστη 
κατά κανόνα ποιότητα νερού, άναφέρομεν ένδεικτικώς τίς 
έξής:

Κλοκωτοΰ, Αγίας Μονής, Κουμέρκι, Μπουμπουλίνας 
Τρικάλων, Μάτι Τυρνάβου, Αγίας Άννης είς τήν λεκά
νην τού ποταμού Τιταρησίου.

Οί πηγές Άγ. Νικολάου, ’Αφροδίτη, Δάφνη στούς πρό- 
ποδες τής Όσσης. Ή πηγή Άγ. Παρασκευής στούς πρό- 
ποδας τού Κάτω Όλύμπου, ή πηγή τού Βελεστίνου, ή 
πηγή Μάτι στό στενό Τσιότι.

Οί πηγές Μαυροβούνιου καί Χτούρι Καρδίτσης, Ταμ- 
βακού μεταξύ Φαρσάλων καί Άνω Άγόριανης. Μάνα Πορ- 
ταριάς, Καλιακούδα, Κρύο Νερό, Έλατόρεμα Μακρυνί- 
τσης στό όρος Πήλιο.

Τά ύπόγεια νερά τής Θεσσαλίας τά έκμεταλλεύονται οί 
Θεσσαλοί γεωργοί, άνοίγοντας κοινά πηγάδια ή γεωτρή
σεις.

’Ανορύξεις γεωτρήσεων έγιναν καί μέ κρατικά γεωτρύ
πανα. ’Επίσης ή ’Αγγλική Εταιρία ADSCO, ύστερα άπό 
σύμβασι μέ τό Ελληνικό Δημόσιο άνώρυξε, μεταξύ τών 
έτών 1951-1954, 23 έρευνητικής φύσεως γεωτρήσεις, άπό 
τίς όποιες μεγαλυτέρου βάθους ήταν ή γεώτρησις είς τό 
χωριό Άρτεσιανό (250 μ.), μεγαλύτερης δέ παροχής ή 
γεώτρησις Μεγάλης Πολιάνας (100 κυβ. μέτρα ώριαίως).

Μέ γεωτρύπανα τού Ύπ. Γεωργίας έγιναν, μεταξύ τών 
έτών 1949-1961 συνολικώς 164 γεωτρήσεις. Σύμφωνα μέ 
τά τηρούμενα στήν Υπηρεσίαν ’Εγγείων Βελτιώσεων τού 
Ύπ. Γεωργίας στοιχεία, οί 51 γεωτρήσεις έγιναν στόν 
Ν. Λαρίσης, 48 στόν Ν. Μαγνησίας, 33 στόν Ν. Καρδί
τσης καί 32 στόν Ν. Τρικάλων.

Τίς μεγαλύτερες ποσότητες νερού άπέδωσαν οί γεωτρή
σεις τού Βόλου μέ μέση παροχή 190 κυβ. μέτρα τήν ώρα. 
’Επίσης μεγάλες παροχές είχαν οί γεωτρήσεις Νέσσωνος 
Λαρίσης (172 κ.μ.), 'Ιπποτροφείου Λαζαρίνης (150 κ.μ.), 
έργοστασίου ζαχάρεως (147 κ.μ.), κ.ά.

Κατά τίς άπόψεις τών ειδικών έπιστη μόνων είναι δυν
ατόν μέ τήν ορθολογιστικήν χρησιμοποίησιν τών έπιφα- 
νειακών καί υπογείων νερών τής Θεσσαλίας, όταν συν- 
δυασθή μέ τήν έκτέλεσιν ώρισμένων έρευνητικών έργασιών
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και τεχνικών έργων, νά άντιμετωπισθή μέ έπιτυχία τό θέμα 
τής άρδεύσεως δλης τής γεωργικής γής, ώστε νά μετα- 
τραπή ή Θεσσαλία σέ έναν άπέραντο κήπο.

Τά έργα πού έγιναν κατά καιρούς στή Θεσσαλία καθώς 
καί τά μελετώμενα σήμερα μέ σκοπόν τήν προστασία καί 
τήν αύξησι τής παραγωγικότητος έχουν ώς έξής:

Τό Κράτος, ευθύς άμέσως μετά τήν προσάρτησι, μετε- 
κάλεσε ξένους ειδικούς καί άργότερα έχρησιμοποίησε τήν 
πείρα Ελλήνων τεχνικών μέ σκοπό τήν άντιπλημμυρική 
προστασία, τήν άποστράγγισι, τήν άποξήρανσι καί τήν 
άρδευσι.

Παραλείπομε τήν έξέτασι τών παλαιοτέρων μελετών, 
όπως τής Γαλλικής ’Αποστολής 1887, Nobile 1910, Βλά- 
μου 1915, Sir J. Jackson 1921, Sir Μ. Mackdonald, γιατί 
ξεφεύγουν άπό τον σκοπό τής παρούσης. Τό Κράτος κυ
ρίως έπενέβη προς έκτέλεσιν έγγειοβελτιωτικών έργων 
στήν Θεσσαλίαν μέ τήν σύναψι συμβάσεως μέ τήν ’Αγγλι
κήν Εταιρία Henry Boot LTD τό 1929, στήν οποία άνέ- 
θεσε νά μελετήση καί κατασκευάση άντιπλημμυρικά άπο- 
στραγγιστικά καί άρδευτικά έργα στήν πεδιάδα.

Ή Εταιρία μέ βάσι τήν μελέτη της τού 1933, κατεσκεύα- 
σε, μεταξύ τών έτών 1936-41 καί 1945-57 τά βασικά έγγειο- 
βελτιωτικά έργα τής Θεσσαλίας, διά τά όποια έδαπανήθη- 
σαν συνολικώς, προπολεμικώς μέν 355 έκατομμύρια δρα
χμές, μεταπολεμικώς δέ 163 έκατομμύρια δραχμές.

Έν όλίγοις, τά έργα αύτά είναι ή διευθέτησι τής κοίτης 
τών ποταμών Πηνειού καί Παμίσου (Μπλιούρη). Τά νερά 
τού Παμίσου έρρεαν χωρίς κοίτη καί έσχημάτιζαν τά έλη 
τού πρώην Δήμου Σελλάνων, όπου τά χωριά Παραπρά- 
σταινα, Καλογριανά κ.λ.π. άλλά σήμερα, μέ τήν νέα του 
κοίτη, χύνονται άπ’ ευθείας στόν Πηνειό. ’Επίσης είναι οι 
έγκιβωτισμοί τών παραποτάμων τής δεξιάς όχθης τού Πη
νειού, ώρισμένοι κεντρικοί άποδέκτες τών στραγγιστικών 
δικτύων τής Θεσσαλικής Πεδιάδος (συλλεκτήριοι τάφροι) 
καθώς καί τά βασικά τεχνικά έργα τού άρδευτικοΰ Μάτι 
Τυρνάβου, δηλ. τό φράγμα στις πηγές, ή προσαγωγός 
διώρυγα καί τό πρωτεύον άρδευτικό δίκτυο. Μέ τά έργα 
αύτά είχαμε :

Άντιπλημμυρική προστασία επί στρεμ. 1.237.000
Άποξήρανσι » » 87.000
Κατασκευή άρδευτικού δικτύου » 54.000

Άργότερα, διάφορες 'Υπηρεσίες, όπως τού Ύπ. Δημο
σίων Έργων ('Υπηρεσία 'Υδραυλικών έργων), τού Ύπ. 
Γεωργίας (Υπηρεσία Μηχανικής Καλλιέργειας, Δ)νσις 
Υδραυλικών Κατασκευών) έμελέτησαν καί έξετέλεσαν έγ- 
γειοβελτιωτικά έργα στήν Θεσσαλίαν πρός συμπλήρωσι 
τών κατασκευασθέντων, βοηθούμενες καί άπό τον Στρατό.

’Έτσι, έγιναν έργα προστασίας άπό πλημμύρες στήν πε
ριοχή Θεσσαλιώτιδος (Κακάρας), άπό τήν Υπηρεσία Μη
χανικής Καλλιέργειας καί τό Στρατό, έργα άντιπλημμυ- 
ρικά στήν πεδιάδα τών έκβολών τού Πηνειού (Τσάγεζι), 
άπό τό Ύ. Δημοσίων "Εργων, έργα γιά τήν συμπλήρωσι τού 
άρδευτικοΰ δικτύου τής περιοχής Μάτι Τυρνάβου, τό άρ
δευτικό έργο Δαμασίου Τυρνάβου, ή άποξήρανσι τού έλους 
Τοΐβασι καί τό μικτό έργο, στραγγιστικό καί άρδευτικό, 
τής Ν. Άγχιάλου άπό τήν Δ)νσιν Υδραυλικών Κατασκε- 
σκευών τού Ύπ. Γεωργίας.

Τά πιο πρόσφατα έγγειοβελτιωτικά έργα, έξαιρετικής 
σημασίας γιά τήν οικονομία τής Θεσσαλίας, είναι τό φρά
γμα τού Μέγδοβα (Ταυρωποΰ) καί τό άποστραγγιστικό 
τής λίμνης Κάρλας.

Τό έργο Ταυρωποΰ έχει διπλό σκοπό: τήν παραγωγή 
ήλεκτρικής ένεργείας καί τήν άρδευσι περιοχών τής Καρ- 
δίτσης.

Μέ τήν κατασκευή φράγματος έκ σκυροδέματος, ύψους 
83 μ. καί μήκους στέψεως 220 μέτρων σέ κατάλληλη τοπο
θεσία έπάνω στό όρος "Ιταμόν τών Άγράφων, στήν θέσι

Κακαβάκια, έδημιουργήθη τεχνητή λίμνη γιά τήν συγκέν- 
τρωσι τών ύδάτων τού ποταμού Μέγδοβα σέ υψόμετρο 
περίπου 800 μέτρων. Άπό τήν τεχνητή αύτή λίμνη καί 
διά μέσου σήραγγος διαμέτρου 3,50 μ. καί μήκους 2.691 μ. 
έκτρέπονται τά νερά άπό τήν παλαιά κοίτη των καί διο
χετεύονται πρός τήν πεδιάδα Καρδίτσης, στό νοτιοδυτικό 
κράσπεδο τής όποιας κατασκευάσθηκε υδροηλεκτρικό έρ- 
γοστάσιο ισχύος 120.000 ΚΒΩ, τό όποιον άρχισε νά λει- 
τουργή τήν 30-10-60.

Τό ρεύμα πού παράγεται έμπλουτίζει τό δίκτυο τής 
Δ.Ε.Η. γιά τόν έξηλεκτρισμό καί τής πιό άπόμερης Ελ
ληνικής γωνιάς.

Τά νερά πού περνούν άπό τούς υδροστροβίλους τού έρ- 
γοστασίου γιά τήν παραγωγή ρεύματος καί ξεχύνονται 
άπό τήν διώρυγα φυγής, προβλέπεται νά χρησιμοποιηθούν 
σύμφωνα μέ τήν μελέτην (1959) τού Καθηγητοΰ κ. Α. Καλ- 
λίνσκη, διά τήν άρδευσιν έκτάσεως περίπου 160.000 στρεμ
μάτων τής πεδιάδος Καρδίτσης, άφού προηγουμένως κα
τασκευαστή μικρή λίμνη άναρρυθμίσεως κοντά στό χω
ριό Μητρόπολις.

Επίσης μεγάλης σημασίας έργον είναι ή άποξήρανσις 
τής λίμνης Κάρλας. Αυτό κατωρθώθη τό 1959 μέ τήν διά- 
νοιξιν σήραγγος μήκους 10.600 μέτρων καί διαμ. 2μ. μέσα 
άπό τόν ορεινόν όγκον νοτίως τής Κάρλας. Έτσι, διωχε- 
τεύθηκαν τά άκατάλληλα γιά άρδευσιν άλατούχα νερά της 
στόν Παγασητικό κόλπο. Κατόπιν, όπως στήν σχετική 
μελέτη τού κ. Παπαδάκη (1954) προβλέπεται, μέ κατα
σκευή άναχωμάτων θά σχηματισθή στήν παλαιά κοίτη τής 
λίμνης, άλλά σέ έκτασι μόνον 65.00 στρεμμάτων, ταμιευ- 
τήρας νερού γιά άρδεύσεις.

Ό πίναξ 2 περιέχει τά ύπάρχοντα σήμερα εγγειοβελ
τιωτικά έργα στή Θεσσαλία.

Εις τό Πρόγραμμα Δημοσίων ’Επενδύσεων τού 1962
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ΛΑΡΙΣΑ: Μάρτιος 1911 : Ό Σύλλογος τών Παντοπωλών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

Έκ Καρδίτσης, Καπνέμπορος. Εγκατεστημένος έν Άθήναις, ασκεί 
τό καπνεμπόριον λίαν εΰδοκίμως, ακολουθών μακράν οικογενεια
κήν παράδοσιν. Διετέλεσεν έπϊ δεκαετίαν καί πλέον Πρόεδρος 
τής Καπνεμπορικής 'Ομοσπονδίας τής Ελλάδος (1950-1960) καί 
Σύμβουλος τής Τραπέζης τής Ελλάδος έπϊ έννεαετίαν (1952-1961).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έγεννήθη εις Μουτσιάραν (Ά- 
θαμανίαν) Τρικάλων, έξασκεΐ δέ 
τήν έμπορίαν άπό έτών έν Πει- 
ραιεΐ. Διετέλεσε Γενικός Γραμ- 
ματεύς των έξ Άθαμανίας Οίνο- 
παντοπωλών Πειραιώς καί Γενι
κός Γραμματεύς τού έξωραϊστικοϋ 
Συλλόγου Κοπής Πειραιώς. Ήδη 
τυγχάνει Πρόεδρος τών Μουτσια- 
ριτών Πειραιώς, Είδ. Γραμματεύς 
Οίνοπαντοπωλών Πειραιώς καί 
Σύμβουλος τής Γεν. Συνομοσπον
δίας Έπαγγελματιών Πειραιώς.

ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΣΟΝ ΣΥΝΕΤΕΙΝΑΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

Έκ Τρικάλων, διαμένων εις Βόλον. Διετέλεσε μέλος τού Δ.Σ. τοϋ 
Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, πρόεδρος τού Εμπορικού Συλλόγου 
Βόλου καί τοϋ Δ.Σ. τής Ένώσεως ’Εφέδρων αξιωματικών Μαγνησίας. 
’Αναπτύσσει ποικίλην κοινωνικήν δραστηριότητα, τυγχάνων καί μέ
λος τής έρανικής έπιτροπής διά τήν άνέγερσιν ναού έν Μακρυνίτση.
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ΑΓΙΑ: Μάρτιος 1911 : Έμποροι μετά φίλων των εις τήν έξοχήν

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑ- 

ΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

Έγεννήθη εν Καρδίτση τφ 1905. Μετά τάς εγκυκλίους του σπουδάς 
άνεχώρησεν εις Γερμανίαν καί εις Βέλγιον ένθα καί έπεδόθη είς οί- 
κονομικάς σπουδάς, τυχών τοϋ πτυχίου τοϋ ’Ανώτερου ’Ινστιτούτου 
’Εμπορικών σπουδών Άμβέρσης καί Οίκον. Επιστημών Βρυξελ
λών. ’Από τοϋ 1928 συνεργάζεται μετά τοϋ άδελφοϋ του Γεωργίου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Έγεννήθη έν Τυρνάβω τής Θεσσαλίας. ’Εγκατασταθείς έν Θεσ
σαλονίκη, έπεδόθη είς τό έμπόριον τοϋ καπνού, σήμερον δέ 
τυγχάνει είς των μεγαλυτέρων καπνεμπόρων τής συμπρωτευούσης. 
Ή κοινωνική αύτοϋ δρασις, άπέδωσεν πολλά ιδίως ύπέρ τής 
γενετείρας ένθα ίδρύθη τή μερίμνη του αξιόλογος Βιβλιοθήκη.

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Έγεννήθη είς Έλληνόκαστρον 
Καρδίτσης.Άπό νέος έγκατεστάθη 
είς Θεσσαλονίκην έπιδοθείς είς τό 
έμπόριον καί τιμώμενος γενικώς. 
Έχρημάτισεν ’Αντιπρόεδρος τοϋ 
άλλοτε «Πανθεσσαλικοϋ Συλλόγου 
Θεσ/νίκης», έπί σειράν δέ έτών 
Πρόεδρος τοϋ ’Οργανισμού «Έ- 
λευθέρας Ζώνης-Λιμένος Θεσμι
κής»' ήδη είναι Σύμβουλος τοϋ Έμ- 
μπορικοΰ καί Βιομηχανικού Επι
μελητηρίου Θεσσαλονίκης, άσκών 
τό έπάγγελμα τοϋ σιδηρεμπόρου.
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ΠΙΝΑΞ 2

Έκτελεσθέντα εγγειοβελτιωτικά έργα Θεσσαλίας

α/α ’Ονομασία έργου
Έξυπηρετουμένη έκτασις είς στρέμματα

Φορεύς
διοικήσεωςΣτραγγιστικά ’Αρδευτικά

Μικτά (άρδευτ. 
καί στραγ.)

Ν. Λαρίσης
1. Κάρλας 200.000 Τ.Ο.Ε.Β.
2. Ν. Καρύων 400 Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας
3. Πυργετού 7.000 Κοινότης
4. Ταουσάνης 53.000 Γ.Ο.Ε.Β.
5. Γιάνουλης 1.500 Τ.Ε.Α.
6. Ποταμιάς 12.000 »
7. Βρυοτόπου 2.000 »
8. Δαμασίου-Τυρνάβου 4.500 Κοινότης
9. Μάτι Τυρνάβου 40.000 Τ.Ο.Ε.Β.

10. Άσμακίου 2.500 Τ.Ε.Α.
11. Καλάμιτσας 400 »
12. Σταυροϋ-Φαρσάλων 7.500 Τ.Ο.Ε.Β.
13. Άπιδανοϋ Φαρσάλων 2.000 Τ.Ε.Α.
14. Χτούρι (Λαρίσης) 7.000 Τ.Ο.Ε.Β.
15. Χάλκης 2.200 Τ.Ε.Α.
16. Πηνειού Ν. Διώρυγος 5.000 Τ.Ε.Α.
17. » Β. » 2.500 »
18. 'Αγιας 400 Τ.Ε.Α.
19. Μεταξοχωρίου 500 »
20. Νερομύλων 1.500 »
21. Πολυδαμείου 8.000 Γ.Ο.Ε.Β.
22. Συλλεκτήρες πεδ. Λαρίσης 100.000 »
23. Ένιππέως 30.000 »
24. Δρίσκολης 46.000 »
25. 4Τ'« Ζώνης Θεσσαλιώτιδος 40.000 »

Ν. Τρικάλων
26. Φύκης-Πουλιάνας 80.000 »
27. Πεδιάδος Τρικάλων 160.000 »
28. Τσιοτίου 15.000 »
29. Πύλης 8.000 Τ.Ε.Α.
30. Ληθαίου 10.000 Τ.Ο.Ε.Β.
31. Καραμανλή 1.200 Τ.Ε.Α.

Ν. Καρδίτσης
32. Παλαμά 105.000 Γ.Ο.Ε.Β.
33. Τέως Δήμου Σελλάνων 190.000 »
34. Περιοχής Σοιραδίτου 80.000 Γ.Ο.Ε.Β.
35. Θεσσαλιώτιδος (6 Ζώναι) 179.500 Τ.Ο.Ε.Β.
36. Κοσκινά 50.000 Γ.Ο.Ε.Β.
37. Κέδρου-Λουτροϋ 3.000 Τ.Ε.Α.
38. Χτούρι (Καρδίτσης) 4.500 Τ.Ο.Ε.Β.

Ν. Μαγνησίας
39. Σούρπης 'Αγ. Τριάδος 8.000 Τ.Ο.Ε.Β.
40. Ζαγοράς (δεξαμενή) 10.000 Κοινότης
41. 'Αγ. Δημητρίου Κισσού 3.000 »
42. 'Αλμυρού 1.200 Τ.Ε.Α.
43. Ν. Άγχιάλου 4.500 Τ.Ο.Ε.Β.

Σύνολον στρέμματα 1.127.900 132.400 228.500
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περιλαμβάνονται προς άποπεράτωσιν τά έξης έγγειοβελ- 
τιωτικά έργα τής Θεσσαλίας.

ΕΙς τό στάδιον μελέτης άπό τό Υπουργείο Δημ. Έρ
γων, εύρίσκονται τά έξης έργα: Ή πλήρης άξιοποίησις 
τής γονιμωτάτης πεδιάδας των εκβολών τοϋ Πηνειού (Τσά- 
γεζι), διά τής συμπληρώσεως τών άντιπλημμυρικών έρ
γων καί τής άρδεύσεως με τά νερά τής κοιλάδας τών Τεμ- 
πών. Επίσης ή άρδευσις τής περιοχής τοϋ ποταμοϋ Ένιπ-

ή άμέλεια, άγνοια ή άδιαφορία, έάν συμμαχήσουν μέ τις 
φυσικές δυνάμεις, πού τείνουν νά έπαναφέρουν τά πρά
γματα εις τήν προτέραν των θέσιν, είναι άρκεταί νά άχρη- 
στεύσουν καί τό σημαντικώτερον έργον. Διά τοϋτο εις 
περιοχάς, δπου πρόκειται νά έκτελεσθοϋν ή έξετελέ- 
σθησαν έγγειοβελτιωτικά έργα, συνιστώνται συνεταιρι
σμοί μέ μέλη τούς άγρότας, πού πρόκειται νά ώφεληθοϋν 
άπό τά έργα αύτά, καί μέ αρμοδιότητες τις άνωτέρω περι-

ΠΙΝΑΞ 3

’Ονομασία έργου

’Αρδευτικόν Μάτι Τυρνάβου 
’Αποστραγγιστικόν Θεσσαλιώτιδος 
’Αρδευτικόν Ταυρωποΰ Καρδίτσης 

» Χτούρι Καρδίτσης

Σ ύ ν ο λ ο ν

Όλικός Προϋπ)σμός 'Υπόλοιπον πρός
Δρχ. άποπεράτωσιν Δρχ.

23.151.000
60.000.000

145.000.000
15.000.000

14.849.000
32.743.000 

131.585.000
15.000.000

243.151.000 194.177.000

πέως (Τσιναρλή) καί τής Περιοχής Πλατυκάμπου Λαρί- 
σης. Ή πιό εκτεταμένη μελέτη επί τής Θεσσαλικής πε
διάδας είναι ή άνατεθεϊσα άπό τό Υπουργείο Δημ. Έρ
γων εις τήν Εταιρίαν Εύπάλινος - ΕΤΕΜ. Ή σχετική σύμ- 
βασις περιλαμβάνει τήν μελέτην όλης τής υδρολογικής 
λεκάνης τοϋ Πηνειοϋ καί τών παραποτάμων του έκτος 
άπό τις περιοχές τής Καρδίτσης, Παρακαρλίου, Πλατυ
κάμπου, Μάτι Τυρνάβου καί Τζάγεζι, οί χωριστές μελέτες 
τών όποιων προβλέπεται νά ένσωματωθοϋν εις τήν γενι
κήν αύτή μελέτη.

Εις τήν έν λόγφ μελέτη προβλέπεται ή άποτελεσματική 
προστασία άπό τις πλημμύρες καί ή άρδευσις έκτάσεως
2.100.000 στρεμμάτων περίπου, στηριζομένη κυρίως εις 
τήν κατασκευήν 7- 8 φραγμάτων, σπουδαιότερο τών όποιων 
είναι τοϋ Πηνειοϋ, πού άφορα ολόκληρη τήν Δυτική Θεσ
σαλία, τό φράγμα τοϋ Τιταρησίου, πού αφορά τήν ’Ανα
τολικήν Θεσσαλίαν (Λάρισα-Τύρναβος), τό φράγμα τοϋ 
Ένιππέως, πού είναι σημαντικό διά τήν περιοχήν Φαρ
σάλων.

Τό έργο τοϋτο, τό όποιον κατ’ άνάγκην θά είναι μακράς 
πνοής, είναι μεγάλης σημασίας, δχι μόνον διά τον πλη
θυσμόν, αγροτικόν καί άστικόν, τής Θεσσαλίας, άλλά καί 
δλης τής Ελλάδος. Διότι έάν πραγματοποιηθή, θά συν- 
τελέση ώστε νά αυξηθή ή παραγωγή τής περιοχής μέ πρόσ
θετον άποτέλεσμα νά άπορροφηθή μέγα μέρος τοϋ ύπο- 
απασχολουμένου έργατικοϋ δυναμικοΰ τής Θεσσαλίας, τής 
Δυτικής Μακεδονίας καί ’Ηπείρου.

Έκτος τών άνωτέρω άναφερθέντων έγγειο βελτιωτικών 
έργων υπάρχουν έν λειτουργία καί παλαιά, τά περισσότερα 
αύτοτελή, αρδευτικά δίκτυα ,τά όποια έξυπηρετοΰν μεμο
νωμένες έκτάσεις.

’Επίσης καί εις τούς τέσσαρας Νομούς τής Θεσσαλίας 
έκτελοΰνται άλλα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, μεγάλης 
σημασίας διά τήν άπόδοσιν τών καλλιεργειών τής περιο
χής δπου κατασκευάζονται, ώς άγροτικοί δρόμοι, έκχερ- 
σώσεις, συστηματοποιήσεις έδαφών δι’ άρδευσιν, άναβα- 
θμιδώσεις καί δενδροφυτεύσεις εις ορεινές περιοχές, δπου 
ή κλίσις τοϋ έδάφους καί ή γεωλογική του σύστασις δη
μιουργεί κινδύνους διαβρώσεως κ.ά.

Άφοΰ έγινε λόγος γιά τά εγγειοβελτιωτικά έργα πρέπει 
νά άναφέρωμε καί λίγα σχετικά μέ τούς Ο.Ε.Β. τής Θεσ
σαλίας. Είναι γνωστόν δτι γιά νά άποδώση ένα έγγειοβελ- 
τιωτικόν έργον δέν αρκεί μόνον ή οξυδερκής μελέτη καί 
ή κατασκευή, άλλά είναι άπαραίτητος καί ή καλή χρησι- 
μοποίησις τών έργων άπό τούς ένδιαφερομένους. Λέγον- 
τες καλήν χρήσιν έννοοΰμε τήν καλήν διοίκησιν καί λει
τουργίαν καί τήν άνελλιπή συντήρησι τών έργων διότι

γραφεΐσες κυρίως. Τέτοιοι συνεταιρισμοί, λεγόμενοι Τοπι
κοί ’Οργανισμοί ’Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) υπάρ
χουν περί τούς 16 εις δλην τήν Θεσσαλίαν. Καί πρέπει νά 
τονισθή ιδιαιτέρως ή δραστηριότης καί πρωτοβουλία κα
θώς καί τό πνεΰμα συνεργασίας, τό όποιον άνέπτυξαν ώρι- 
σμένοι Θεσσαλικοί Τ.Ο.Ε.Β., δπως ό Τ.Ο.Ε.Β. Μάτι Τυρ
νάβου καί ό Τ.Ο.Ε.Β. Ν. Άχγιάλου τών όμωνύμων άρδευ- 
τικών έργων.

Τήν συντήρησι καί λειτουργία μικροτέρας σημασίας 
έργων άναλαμβάνουν καί οί λεγάμενες Τοπικές ’Επιτρο
πές Άρδεύσεως (Τ.Ε.Α.). Τέτοιες Τ.Ε.Α. υπάρχουν συν- 
ολικώς 19 εις τούς τέσσαρας Θεσσαλικούς νομούς.

Ώς δευτεροβάθμιον δργανον διοικήσεως τών στραγγι
στικών καί άντιπλημμυρικών έργων δι’ δλην τήν Θεσσα
λίαν λειτουργεί άπό τό έτος 1960 ό Γενικός ’Οργανισμός 
Στραγγιστικών Έργων Θεσσαλίας, μέ έδρα τήν Λάρισαν. 
Ό ’Οργανισμός αύτός πρός τό παρόν ασκεί καί άρμοδιό- 
τητες πρωτοβαθμίου όργάνου εις δσες περιοχές έγγειοβελ- 
τιωτικών έργων δέν συνεστήθησαν άκόμη Τ.Ο.Ε.Β.

Μιά άλλη δραστηριότητα γιά νά αύξηθή ή παραγωγικό
τητα τής γής, καί πού ύπάγεται στά έγγειοβελτιωτικά έργα, 
είναι ό λεγόμενος άναδασμός. Είναι γνωστό πώς μέ τήν 
κληρονομική διαδοχή καί αγοραπωλησίες ή προικοσύμ
φωνα, τά κτήματα κατατεμαχίζονται. Έτσι σε πολλές πε
ριοχές τής Θεσσαλίας, δπως καί σέ πολλά άλλα μέρη τής 
Ελλάδος καί άλλων κρατών, ή ιδιοκτησία ένός αγρότου 
μπορεί νά άποτελεΐται άπό 30 ή καί 50 μικρά τεμάχια κα-

Έπιστροφή είς τά χειμαδιά της Θεσσαλίας
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τεσπαρμένα σέ διαφορετικές τοποθεσίες. Μέ τήν άντικα- 
τάστασι δλων αυτών μέ ένα μόνο ή δύο κομμάτια γης ίσης 
αξίας, ό γεωργός έξοικονομεϊ χρόνο καί χρήμα βελτιώ
νοντας έτσι τό εισόδημά του. ’Από τό 1953, πού άρχισε 
νά εμφανίζεται τό μέτρο τοϋ άναδασμοΰ μέχρι σήμερα, ή 
Δ)νσις Εποικισμού τού 'Υπουργείου Γεωργίας έκαμε αρ
κετούς άναδασμούς στήν Θεσσαλία όπως δείχνει ό κατω
τέρω πίνακας.

Π1Ν ΑΞ4

Άναδασμηθεΐσαι έκτάσεις Θεσσαλίας άπό τό 1953-1962

Νομοί Αγροκτήματα
1

Έκτασις 
εις στρέμματα

Λαρίσης 16 181.393
Τρικάλων 5 35.813
Καρδίτσης 28 180.189
Μαγνησίας 1 4.300

Σύνολον 50 401.695

Τά αποτελέσματα τοϋ άναδασμοΰ στήν Θεσσαλία ήσαν 
πολύ ικανοποιητικά. ’Αναφέρομε ως παραδείγματα τις πε
ριοχές Κριτσινίου Τρικάλων, Γεφύρια Καρδίτσης, Κάτω 
Βασιλικών καί Νέσσωνος Λαρίσης. Στήν τελευταία αυτή 
περιοχή τά πολυτεμαχισμένα κτήματα κάθε ιδιοκτήτου συν
ενώθηκαν σέ ένα ίσης αξίας. Γιά νά κατανοήσωμε τήν ση
μασία τού μέτρου άρκεϊ νά αναφέρουμε ότι σέ 34 Θεσσα- 
λικά αγροκτήματα έκτάσεως 292.195 στρεμ., πού έλαβε χώ
ραν αναδασμός, εξυπηρετήθηκαν 6.231 οικογένειες αγρο
τών καί ένώ τά τεμάχια πρό τού άναδασμοΰ ήσαν 121.332, 
μετά τον άναδασμό συνενώθηκαν σέ 12.058 δηλ. αναλο
γία 1 : 10 περίπου.

Άλλος ένας συντελεστής αΰξήσεως τής παραγωγικότη- 
τος είναι καί τά χρησιμοποιούμενα συγχρονισμένα μηχα
νήματα, τά λιπάσματα, βελτιωμένοι σπόροι, καί γενικώ- 
τερα τό κεφάλαιον πού θά άπασχοληθή στήν έπιχείρησι.

Ό γεωργικός εξοπλισμός τής Θεσσαλικής υπαίθρου, 
όπως θεραλωνιστικές μηχανές, άντλητικά συγκροτήματα 
κλπ. είναι άπό τούς πλέον συγχρονισμένους εις τήν Ελ
λάδα, μέ άποτέλεσμα νά άποδεσμευθοϋν εργατικά χέρια 
καί νά μπορέσουν νά αύξήσουν τό οικογενειακό τους εισό
δημα μέ πρόσθετες ασχολίες.

’Αναβαθμίδες περιοχής Ν. Άγχιάλου

*

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία, τά όποια τηρούνται εις τήν 
'Υπηρεσίαν Εγγείων Βελτιώσεων τοΰ Υπουργείου Γεωρ
γίας, εις τήν Θεσσαλίαν κατά τό έτος 1961 υπάρχουν 
5.199 έλκυστήρες (τρακτέρ), συνολικής ίπποδυνάμεως 
202.324 μονάδων, 360 άλωνιστικές μηχανές, 908 θεραλω- 
νιστικές καί 3.819 άντλητικά συγκροτήματα, άπό τά όποια 
τά 942 είναι ήλεκτροκίνητα, μέ έτησία κατανάλωσι 15 
έκατομ. ώριαίων κιλοβάτ. Καί, σύμφωνα μέ τις προβλέ
ψεις τών ειδικών, τά ήλεκτροκίνητα άντλητικά συγκρο
τήματα θά ξεπεράσουν μέχρι του 1968 τά 11.000. ’Έχει 
έπίσης άφθονα συγκροτήματα τεχνητής βροχής. Κατά Νο
μούς ό ιδιωτικός γεωργικός εξοπλισμός τής Θεσσαλίας 
κατά τό 1961 είχεν ώς έξής: (βλ. πίν. 5)

Έπίσης σπουδαιότατος είναι ό ρόλος τών τοπικών βιο
μηχανιών καί βιοτεχνιών, πού άσχολοΰνται μέ τήν συντή
ρηση συσκευασία καί μεταποίησι τών γεωργικών προϊόν
των τής Θεσσαλίας. Επειδή δέν είναι δυνατόν νά άναφέ- 
ρωμε όλο τό πλήθος τών έργοστασίων καί έπιχειρήσεων 
αυτών, θά περιορισθοϋμε νά σημειώσωμε τις μεγαλύτερες 
στό είδος τους. Τά στοιχεία έχουν ληφθή άπό τό Μητρώον 
τών Ελληνικών Βιομηχανιών, πού έξέδωσε προσφάτως ό 
’Οργανισμός Βιομηχανικής Άναπτύξεως (Ο.Β.Α.).

Άλευρο βιομηχανίαι
ΑΈ. Σ. Καπουρνιώτης—Ά. Παντής 
Κυλινδρόμυλος Λούλη Α.Ε.
’Αφοί Άντ. Πάντου Ο.Ε.
’Αφοί Γ. Βούλγαρη (ζυμαρικοί εν γέ- 

νει)
Κ. Παναγή & Σία Ε.Ε.(ζυμαρικά έν 

γένει)

— Βόλος
— Βόλος
— Βελεστΐνον

— Βόλος

— Βόλος

ΠΙΝΑΞ 5

’Ιδιωτικός
γεωργικός
έξοπλισμός

Ν ο μ Ο ι
Σύνολον

Λαρίσης Μαγνησίας Τρικάλων Καρδίτσης

Έλκυστήρες 3.281 783 405 730 5.199

Άλωνιστικαί 105 55 81 119 360

Θεραλωνιστικαί 685 157 19 47 908

Άντλητικά συγκρ. (ήλεκτροκίνητα) 255 493 155 39 942

Άντλητικά συγκρ. (μή ήλεκτροκίν.) 1.152 208 693 824 2.877
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Κεντρική αποστραγγιστική τάφρος εις Κακάραν

*

Βιομηχανία ζυμαρικών Γ.Ι. Σκαρίμβα — Βόλος
Φωτ. Παππας & Υιός Ο.Ε. — Λάρισα
Κυλινδρόμυλοι Ίωαν. Κατσάρη 

Επεξεργασία γάλακτος 
Ε.Β.Ο.Λ. (γάλα παστεριωμένον, βού-

— Καρδίτσα

τυρον, παγωτά)

Οινοπνεύματα
Θεσσαλική Οίνοπνευματική Εται

— Βόλος

ρία Α.Ε.

’Επεξεργασμένα καπνά είς φύλλα

— Βόλος

Γεωργ. Άλλαμανής Ο.Ε.
Γαλλική Εταιρία Καπνών εις φύλλα

— Βόλος

Α.Ε. — Βόλος
Άθαν. Κ. Παναγιωτόπουλος — Βόλος
Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. 

Βιομηχανία σιγαρέττων

— Βόλος

’Αφοί Ν. Ματσάγγου Α.Ε.

Βιομηχανίαι επεξεργασίας βάμβακος

— Βόλος

Βιομηχανία επεξεργασίας βάμβακος 
"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών 

Λαρίσης — Τυρνάβου — 'Αγιας

— Βόλος

Συν. Π.Ε. — Λάρισα
’Αφοί Μαγρίζου & Σία Ο.Ε.
Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών

— Λάρισα

Καρδίτσης — Καρδίτσα

*

Άντιπλημμυρικά έργα Δυτικής Θεσσαλίας
■X·Ψ

Άχιλ. Κωστόπουλος - Σεραφ. Κορώ-
νης & Σία Ο.Ε. — Καρδίτσα

Κληρονόμοι Νικ. Καζαντζή Ο.Ε. — Λάρισα
Ξενοφ. Κ. Μπασδέκης & Σία Ο.Ε. — Βόλος

Βιομηχανίαι Ψύξεως
Νέα ψυγεία Άγριας Α.Ε. —Άγρια Βόλου
Μιλτ. Μουστακαλής & Υιός Ο.Ε. — Βόλος
Παγοποιεΐον - Ψυγεία Λαρίσης Όλυμ-

πος Α.Ε. — Λάρισα
Κληρονόμοι Άνδρ. Γ. Λεοντίου — Λάρισα

Βιομηχανίαι υφασμάτων, κουβερτών, κιλιμιών κ.λ.π.
Οίκος Παπαγεωργίου Ο.Ε. — Βόλος
Βασ. & Χαρ. Ντόβας & Σία Ο.Ε. — Βόλος
Κληρονόμοι Ν. Καζαντζή Ο.Ε. — Λάρισα
Τριαντ. Μωραϊτόπουλος - Εύρ. Δημό-

πουλου Ο.Ε. — Λάρισα
Γ. Πατσάλης Α.Ε. — Λάρισα
Υιοί Άθ. Τσιρούκη Ο.Ε. — Λάρισα
Ίωάν. Καντώνιας - Καραμαχαίρας Ο.

Ε. (χαλιά κ.λ.π.) — Λάρισα
Στις άνωτέρω μεγάλες βιομηχανίες τής Θεσσαλίας πρέ

πει νά προσθέσωμε άκόμη τρεις παλαιές (πού θά περιλη- 
φθοΰν συμπληρωματικώς καί στό Δελτίον τοϋ Ο.Β.Α.). 
Αυτές είναι:

1)' Αλίπαστα
Στυλιανίδου Γ. Ά/φοί Ο.Ε. —Βόλος

*

Κεντρική άποστραγγιστική τάφρος είς Μάτι Τυρνάβου Φράγμα έκτροπης ύδάτων είς Μάτι Τυρνάβου
~ ^ 4 , - *Γ ν’"λ ''

46

361

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:04 EEST - 54.226.8.97



2) Ζαχαρώδη προϊόντα
Τσοΰγκος Γ.Δ. & Π. _ Βόλος
Έτμεκτζόγλου Ά)φοί & Σία Ο.Ε. — Βόλος

Άναπήνισις καν ΰφανσις μετάξης.
Έπί τη εύκαιρία δέν παραλείπομε νά σημειώσωμε τήν 

άξιόλογη συμβολή των Θεσσαλικών βιομηχανιών κατα
σκευής γεωργικών εργαλείων στήν αξιοποίηση τοϋ εδά
φους τής Θεσσαλίας.

Βιομηχανίαι γεωργικών μηχανημάτων καιέργαλείων
Άνων. Βιομ. Εταιρία Γκλαβάνης — Βόλος
Υιοί Μ.Κ. Σταματοπούλου Ο.Ε. — Βόλος
Δημ. I. Κομόπουλος — Λάρισα

’Από τό έτος 1960, οπότε συνεκέντρωσε τά άνωτέρω στοι
χεία ό Ο.Β.Α. μέχρι σήμερα ίδρύθησαν καί άλλες μεγά
λες γεωργικές βιομηχανίες στήν Θεσσαλία. Τό εργοστά
σιο παστεριώσεως γάλακτος Τρικάλων, τό εργοστάσιο 
ζαχάρεως Λαρίσης καί τό τυροκομεϊον Ά)φών Δ. Σίμου 
στά Τρίκαλα.

Πρόκειται δέ νά ίδρυθοΰν έργοστάσια γάλακτος στήν 
Λάρισα καί έργοστάσιο Άχυροκυτταρίνης διά τήν παρα
γωγή χαρτομάζης με πρώτην ΰλη άχυρο καί ξύλο, επίσης 
στήν Λάρισα.

Τό Κρατικό εργοστάσιο ζαχάρεως τής Λαρίσης κατε- 
σκευάσθη άπό Γερμανική Εταιρία μεταξύ των ετών 1960 - 
1961. Είναι τό πρώτον τοϋ είδους του σέ δλη τήν Ελλάδα 
καί σκοπόν έχει τήν παραγωγή ζαχάρεως άπό τά καλλιερ
γούμενα στήν περιοχή ζαχαρότευτλα. Ή προσπάθεια πού 
έγινε στή Λαζαρίνα τής Καρδίτσης γιά ίδρυση βιομηχα
νίας ζαχάρεως στις αρχές τοϋ αίώνος μας δέν απέδωσε 
καρπούς.

Τό νέο εργοστάσιο έλειτούργησε δοκιμαστικώς τό 1961 
καί έφέτος άρχισε νά λειτουργή κανονικά. ’Απορροφά μέ
χρι 2.000 τόννους ζαχαρότευτλα άνά 24ωρο. Σέ διάστημα 
60 ήμερών, όσο διαρκεΐ ή συγκομιδή τών ζαχαροτεύτ
λων, άπορροφά 120.000 τόννους ζαχαρότευτλα καί παρά
γει περίπου 17.000 τόννους ζάχαρης. Με τήν καλλιέργεια

σία τών ζαχαροτεύτλων στό εργοστάσιο, είναι άρίστη 
τροφή γιά τά ζώα.

Τά άπαιτούμενα κεφάλαια γιά τήν ένίσχυσι καί βελτίωσι 
τής αγροτικής οικονομίας τής Θεσσαλίας προέρχονται 
άπό διάφορες πηγές. Τά μεγάλα έργα πού προγραμματί
ζονται καί έκτελοΰνται άπό τό Κράτος χρηματοδοτούνται 
άπό Κρατικά Κεφάλαια. Επίσης άπό τό Κράτος έπιχο- 
ρηγοϋνται διάφορες καλλιέργειες, συγκεντρώσεις προϊόν
των (σιτηρών, καπνοϋ), χορηγούνται ζωοτροφές κλπ.

Τήν άγροτικήν πίστιν ασκεί ή ’Αγροτική Τράπεζα τής 
Ελλάδος. Ή Α.Τ.Ε. μέ τά ένδεκα Ύποκαταστήματά της, 
πού είναι κατεσπαρμένα εις τις κατώτερες πόλεις τής Θεσ
σαλίας - είς τον Νομόν Λαρίσης υπάρχουν 5, εις τούς ύπο- 
λοίπους 3 Νομούς άπό δύο Υποκαταστήματα τής Α.Τ.Ε.- 
δίδει δάνεια είς τούς άγρότας βραχείας, μέσης καί μακράς 
προθεσμίας μέ τόκον κυμαινόμενον κατά περίπτωσιν άπό 
2 % έως 7 %. Τά δάνεια αύτά είτε καλύπτουν τήν άνάγκην 
προστασίας τών τιμών τών προϊόντων, τά λεγόμενα έ π’ 
έ ν ε χ ύ ρ ω (προθεσμίας μέχρις 6 μηνών), είτε παρέχον
ται διά τήν άντιμετώπισιν έξόδων καλλιέργειας διά τήν 
κτηνοτροφίαν, δάση, άλιείαν κλπ., τά λεγόμενα καλ
λιεργητικά (προθεσμίας μέχρις 1 έτους), είτε ακόμη 
διά τήν έκτέλεσιν διαφόρων μικρών παραγωγικών έργων 
(γεωργικά κτίσματα, άγορά ζώων, γεωργικαί βιομηχανίαι 
κ.λ.π.), τά χαρακτηριζόμενα ύπό τής Α.Τ.Ε. ώς δάνεια 
Μέσης καί Μακράς προθεσμίας (άπό 
1-20 έτών).

Τών αύτών ή παρεμφερών σκοπών δάνεια χορηγεί ή 
Α.Τ.Ε. καί προς γεωργικός οργανώσεις (Ενώσεις Συνεται
ρισμών), διά νά συγκεντρώσουν τά γεωργικά προϊόντα τών 
μελών των οί Συνεταιρισμοί καί νά τά πωλοΰν συνεταιρι
κούς, διά νά προμηθεύωνται διάφορα, γεωργικά κυρίως, 
εφόδια καί νά τά διαθέτουν στούς Συνεταιρισμούς σέ χα
μηλές τιμές, καθώς καί διά νά έκτελοϋν εργασίες πού εν
διαφέρουν τήν γεωργίαν, δασοπονίαν, κτηνοτροφίαν καί 
άλιείαν.

Τά δάνεια πού έχορήγησε ή Α.Τ.Ε. πρός τήν Θεσσαλίαν 
διά τούς άνωτέρω σκοπούς έχουν ώς έξής:

ΠΙΝΑΞ 6

Βραχυπρόθεσμα :
Πρός ίδιώτας άπ εύθείας
Καλλιεργητικά κλπ. δάνεια δρχ. 386.478.000
δάνεια έπ’ ένεχύρω » 23.170.000
Πρός Γεωργικός ’Οργανώσεις »
Μέσης καί Μακράς Προθεσμίας »

Σύνολον Δρχ.

τών ζαχαροτεύτλων θά άναπτυχθή στήν Θεσσαλία καί ή 
οίκόσιτος κτηνοτροφία διότι τά στελέχη καί τά φύλλα 
τοϋ φυτοΰ, καθώς καί τά υπολείμματα, άπ’ τήν έπεξεργα-

409.648.000
33.871.000 443.519.000

91.967.000
535.486.000

’Εξετάζοντας τό άνθρώπινο στοιχείο, βλέπομε πώς, ανά
λογα μέ τήν έκτασί της, ή Θεσσαλία είναι αραιοκατοικη
μένη. Οί κάτοικοί της άνέρχονται σέ 695.500 περίπου καί

ΠΙΝΑΞ 7

Νομοί
Πληθυσμός κατά περιοχάς είς χιλιάδας Σύνολον 

Θεσσαλίας 
είς χιλιάδ.Άστικαί* Ήμιαστικαί** ’Αγροτικά!***

Καρδίτσης 21,9 22,3 108,4 152,6
Λαρίσης 70,3 54,7 112,8 237,8
Μαγνησίας 69,0 31,0 62,3 162,3
Τ ρικάλων 33,8 17,8 91,2 142,8

Σύνολον 195,0 125,8 374,7 695,5
*Άστικός = Πληθυσμός Δήμων καί Κοινοτήτων τουλάχιστον 10.000 κατοίκων. 

**Ήμιαστικός= Πληθυσμός Δήμων καί Κοινοτήτων μέ κατοίκους 2-10.000.
***Άγροτικός = Πληθυσμός Δήμων καί Κοινοτήτων μέ κατοίκους όλιγωτέρους τών 2.000.
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ή πυκνότητα τοΰ πληθυσμού είναι 50,3 κάτοικοι άνά τε
τραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ ή πυκνότητα τής Ελλάδος 
είναι 65,5. "Αν από τόν πληθυσμόν αύτόν άφαιρέσωμε τούς 
κατοίκους των άστικών καί ένα ποσοστόν από τούς κα
τοίκους των ήμιαστικών περιοχών, λιγοστεύει άκόμη πε
ρισσότερον ό αριθμός αυτών πού ασχολούνται μέ τήν γεωρ
γία. ’Άν, άκόμη, άφαιρέσωμε άπό τόν καθαρώς αγροτικό 
πληθυσμό τις γυναίκες πού ασχολούνται μέ τά οικιακά, 
τούς γέροντες καί ανηλίκους καί τούς έντελώς άνειδίκευ- 
τους αγρότες, άντιλαμβάνεται ό καθείς πόσο μεγάλην ά- 
νάγκην έχει ή Θεσσαλία μας άπό έπαγγελματικά μορφω
μένο άγροτικό πληθυσμό.

Στον πίνακα 7 περιέχεται κατά Νομούς καί περιοχές, 
αστικές, ήμιαστικές καί άγροτικές, ό πληθυσμός τής Θεσ
σαλίας σέ χιλιάδες κατοίκους.

ρημένες άπό τήν Κοινότητα, είτε ιδιόκτητες, οί γεωπόνοι 
Γεωργικών Εφαρμογών διδάσκουν κατά τούς 5 χειμερι
νούς (Όκτώβρ. - Φεβρ.) μήνες έπαγγελματικά γεωργικά 
μαθήματα. Στή Θεσσαλία υπάρχουν σήμερα (’Οκτώβριος 
1962) 109 τέτοιοι Μορφωτικοί Σύλλογοι ’Αγροτόπαιδων 
(επί 674 όλης τής Ελλάδος), μέ 40.000 μέλη περίπου άγό- 
ρια καί κορίτσια. Καρανέμονται δέ κατά Νομόν ώς έξής: 
Ν. Λαρίσης 40, Ν. Τρικάλων 19, Ν. Μαγνησίας 34 καί 
Ν. Καρδίτσης 16. Ή συμβολή τους στην έξύψωσι τού 
πνευματικού έπιπέδου τών άγροτοπαίδων είναι πολύτιμη.

Έάν μεταξύ τών μελών τών Συλλόγων παρουσιασθοΰν 
ιδιαίτερα ένδιαφέροντα γιά μάθησι, δηλ. γιά ειδικά θέ
ματα όπως όδήγησις τρακτέρ, μελισσοκομία, άρδεύσεις, 
κλπ. όργανώνονται καί τμήματα βραχείας έκπαιδεύσεως. 
’Επίσης τά μέλη, πού παρουσιάζουν ιδιαιτέραν έπίδοσιν

ΠΙΝΑΞ 8

Κατανομή τής έκτάσεως κατά κατηγορίας χρήσεως αύτής

Νομοί Γεωργική
γή

Ζευγαρο-
λίβαδα

Βοσκότοποι Εκτάσεις
καλυπτόμεναι

ύπό
ύδάτων

Οικοδομικοί
έκτάσειςΣύνολον

Κοινόχρηστοι 
ή Κοινοτικοί

Δάση

Καρδίτσης 1.116,3 71,5 583,0 376,3 512,9 79,9 144,8
Λαρίσης 2.256,7 59,1 2.320,5 1.493,9 554,5 84,6 183,3
Μαγνησίας 741,2 5,3 1.185,4 519,0 462,3 44,1 87,4
Τρικάλων 680,1 44,3 1.323,5 715,1 1.015,4 77,8 180,0
Σύνολ.
Θεσσαλίας 4.794,3 180,2 5.412,4 3.104,3 2.545,1 286,4 595,5

Είναι άναμφισβήτητο πώς χρειάζεται μεγάλη προσπά
θεια γιά τήν άνύψωσι τής έπαγγελματικής καί γενικώτερα 
τής πνευματικής στάθμης τού άγρότου, ώστε νά μπορή νά 
παρακολουθή τήν τεχνική πρόοδο τής εποχής μας, πού 
κάθε μέρα έπιταχύνεται περισσότερο. "Ενας άπό τούς ση
μαντικούς συντελεστές τής γεωργικής παραγωγής είναι ό 
έπαγγελματικά μορφωμένος άγρότης καί τεχνίτης.

Πολλά χρόνια πριν ό Λαρισινός διδάσκαλος τοΰ Γέ
νος Κων. Κούμας στον «Λόγιο Ερμή» τής Βιέννης κα- 
θώριζεν ώς έξής τά μαθήματα πού πρέπει νά διδάσκονται 
οί ρωμιοί:

«Εις τά κοινά σχολεία πρέπει νά διδάσκονται οί μαθη- 
ταί α) τήν γεωπονίαν, ήγουν πώς νά γνωρίζουν τήν ποιό
τητα τής γής, πώς νά τήν βελτιώσουν, νά τήν σπείρουν 
κλπ.».

Σήμερα στή Θεσσαλία καταβάλλονται συστηματικές 
προσπάθειες γιά τήν άνύψωσι τοΰ πνευματικού έπιπέδου 
τοΰ άγρότου μέ διάφορα μέσα.

Τό Δημοτικό Σχολείο δίνει τις πρώτες βάσεις μέ τά μα
θήματα φυσικής, (Ζωολογίας καί Φυτολογίας), άριθμητι- 
κής καί γεωμετρίας. Οί σχολικοί κήποι άποτελοΰν τά 
πολυτιμότερα βοηθήματα τών διδασκάλων, ώστε θά πρέ
πει καί όσα τυχόν σχολεία δέν έχουν σχολικούς κήπους 
νά άποκτήσουν πάση θυσία, γιατί μέ τήν πρακτική έφαρ- 
μογή τών διδασκομένων ό μαθητής άποκτα άνεξίτηλες έν- 
τυπώσεις, όξύνεται ή παρατηρητικότητά του, μαθαίνει νά 
έκτιμα τόν πατρικόν μόχθον, νά συνεργάζεται, νά προσ
αρμόζεται σέ νεώτερα συστήματα καί άποκτα τό πνεύμα 
τής εύγενοΰς άμίλλης.

Τό Κράτος έν συνεχεία στήν προσπάθειά του νά πο- 
δηγετήση τήν νεολαία τών 12-21 έτών, μέ τήν βοήθεια 
τών γεωπόνων Γεωργικών ’Εφαρμογών τών Δ)νσεων Γεωρ
γίας, τών διδασκάλων τών Κοινοτήτων καί άλλων τοπικών 
παραγόντων ιδρύει Μορφωτικούς Συλλόγους ’Αγροτόπαι
δων, όπου σέ αίθουσες, είτε ένοικιασμένες είτε παραχω-

στέλλονται γιά βραχείας διάρκειας μαθήματα στήν Άβε- 
ρώφειο Γεωπονική Σχολή. Τελευταίως δημιουργοΰνται 
Κέντρα Γεωργικής ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως σέ 
κάθε Νομό τής Χώρας μας. Αύτά είναι όργανωμένα κτι- 
ριακά συγκροτήματα, μέ προσωπικό γεωπόνους καί υπαλ
λήλους τής άγροτικής οικιακής οικονομίας καί περιοδι- 
κώς προσλαμβανομένους τεχνίτας. Παρέχουν δωρεάν φα
γητό, ύπνο καί έκπαίδευσι. "Εχουν δυναμικότητα 40 έκ- 
παιδευομένων καί τά διδασκόμενα μαθήματα καθώς καί ή 
διάρκεια φοιτήσεως καθορίζονται άναλόγως μέ τά προ
βλήματα κάθε Νομού.

Τό πρώτο Κέντρο Γεωργικής ’Επαγγελματικής Έκπαι- 
δεύσεως τής Θεσσαλίας άρχισε νά λειτουργή έφέτος στήν 
Καλαμπάκα, στό εκεί Πρότυπο Δημόσιο Κτήμα.

Πότισμα καί συγκομιδή τριφυλλιού εις περιοχήν Τρικάλων.
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ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΝΙΚΑΤΣΙΟΣ

Έκ Βόλου, έμπορικός άντιπρόσω- 
πος. Ήρχισεν έπιδιδόμενος είς τήν 
έμπορίαν ήδη από τό 1898, έν τή 
πόλει τοΰ Βόλου. Κατά τό 1918 
μετέφερε τήν έδραν του έμπορίου 
του εις ’Αθήνας, ένθα ΐδρυσεν ’Α
νώνυμον 'Εταιρείαν ύπό τήν έπω- 
νυμίαν «Μιχ. Δ. Νικάτσιος» (1920). 
Κατά τό 1940 συνεκέντρωσε πά
σας τάς μετοχάς τής άνωτέρω Α.Ε. 
είς χεϊρας του, διατηρήσας τού
την έκτοτε ώς άτομικήν, ύπό τήν 
αύτήν έπωνυμίαν. Διενήργει εί- 
σαγωγάς ραπτομηχανών κ. λ. π.

ΔΗΜΟΣΘ. Ν. ΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Βόλφ. Διετέλεσε Γε
νικός Διευθυντής τής έν Βάλω Κα
πνοβιομηχανίας Ματσάγγου, πρό
εδρος τής πανθεσσαλικής Έκθέσε- 
ως Βόλου καί Δημοτικός Σύμβου
λος τής πόλεως. Τυγχάνει άντιπρό- 
εδρος τής Δημαρχιακής ’Επιτρο
πής Βόλου καί ’Αντιπρόεδρος τοΰ 
Τουριστικοί) ’Οργανισμού Μα
γνησίας. Ποικίλη καί πλούσια εί
ναι ή δραστηριότητά του καί είς 
έργα κοινωνικά καί μορφωτικά τής 
πόλεως Βόλου, διά τούτο καί έκτι- 
μαται ύπό τών συμπολιτών του.

ΣΤΕΦ. I. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

Έκ Τρικάλων Θεσσαλίας, Βιομή- 
χανος. Τυγχάνει Διευθυντής Βιο
μηχανικής Έπιχειρήσεως έν Τρι- 
κάλοις. Διετέλεσε Σύμβουλος τοΰ 
Δήμου Τρικκαίων έπί σειράν έτών, 
ήτοι άπό τοΰ 1936 μέχρι τοΰ 
1940 καί μεταπολεμικώς άπό τοΰ 
1944 μέχρι τοΰ 1947. ’Αναπτύσ
σει άξιόλογον κοινωνικήν καί έκ- 
πολιτιστικήν δραστηριότητα, έπι- 
δεικνύων θερμόν ένδιαφέρον διά 
τά ζητήματα τής πόλεως τών Τρι
κάλων. Τυγχάνει παλαιός πολε
μιστής καί Έκκλησ. Σύμβουλος.

ΚΩΝ. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Έγεννήθη έν Βόλω. Έπιδοθείς 
είς τό έμπόριον κατέλαβε έξέ- 
χουσαν θέσιν έν τή έμπορική 
κοινωνία τοΰ Βόλου. Διετέλεσε 
Πρόεδρος τοΰ Γυμναστικοΰ Συλ
λόγου Βόλου, ’Αντιπρόεδρος τοΰ 
Έμπορικοΰ Συλλόγου, μέλος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Έμ- 
πορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Επι
μελητηρίου Βόλου κτλ. Ήδη τυγ
χάνει άντοπρόεδρος Επιτροπής 
Θεσσαλίας τοΰ ΣΕΓΑΣ, μέλος 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ 
Εθνικού Σταδίου Βόλου κ . τ. λ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ

Έκ Λαύκου Βόλου, έμπορικός ’Αντιπρόσωπος. ’Αναπτύσσει πο
λυσχιδή δραστηριότητα εις τόν έμποροβιομηχανικόν τομέα, τυγ- 
χάνων ιδρυτής, σύμβουλος καί πρόεδρος πολλών καί διαφόρων 
’Ανωνύμων 'Εταιρειών. Οΰτω, τυγχάνει ιδρυτής καί Σύμβουλος 
τής ’Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ» (’Αγγλικής Εριουργίας) 
έν Έλλάδι, ώς καί τής Α.Ε. «Ελληνικά Κλωστήρια». Είναι 
μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου Εμπορικών ’Αντιπροσώπων καί 
’Αντιπρόεδρος τοΰ Έλληνογερμανικοΰ έπιμελητηρίου ’Αθηνών.

ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ

Έγεννήθη είς Έλληνόκαστρον Καρδίτσης κατά τό 1897. Εγκα
τασταθείς έν Άθήναις άπό τοΰ 1926, ήσχολήθη μέ ξενοδοχειακός 
έπιχειρήσεις. Διετέλεσεν ’Αντιπρόεδρος τής Ένώσεως Ξενοδόχων 
’Αθηνών έπί σειράν έτών. Διετέλεσεν ώσαύτως Σύμβουλος, Διευ- 
θύνων Σύμβουλος καί ’Αντιπρόεδρος τοΰ Ξενοδοχειακού Έπιμελη
τηρίου Ελλάδος, Σύμβουλος καί Κοσμήτωρ τής Ένώσεως Θεσσαλών 
κατά τά έτη 1927-1940 καί μέλος καί Σύμβουλος τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών έκ τών έπιλέκτων.
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ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΩΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

Έκ Καρδίτσης, Άλευροβιομήχανος. Διετέλεσεν Πρόεδρος τοΰ 
Δημοτικού Συμβουλίου τοΰ Π.Ι.Κ.Π.Α., πρόεδρος τοΟ Ηπειρωτικού 
Συλλόγου Νομού Καρδίτσης καί δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσης. 
’Αναπτύσσει άξιόλογον κοινωνικήν δραστηριότητα. Τ’ άνωτέρω 
άξιώματα διατηρεί καί σήμερον έργαζόμενος μέ τόν αυτόν ζήλον 
καί άποβλέπων μετ’ άγάπης είς τήν πρόοδον τής γενετείρας του, 
τήν έπίλυσιν των προβλημάτων της καί τήν βελτίωσιν τοΰ πνευ
ματικού, μορφωτικού καί κοινωνικού επιπέδου των συμπολιτών του.

ΤΟΥ ΚΕΡΔΩΟΥ ΕΡΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

Γόνος παλαιός οικογένειας, διευθύνει μεγάλην άλευροβιομηχα- 
νίαν, έκ τών καλυτέρων τής Θεσσαλίας. Προικισμένος μέ προο
δευτικόν νοΰν, ευγένειαν, άρτίαν μόρφωσιν καί αγαπών τήν 
πόλιν του λαμβάνει ένεργόν μέρος είς τάς πολιτιστικός, μορ
φωτικός καί κοινωνικός έκδηλώσεις, παρέχων πάντοτε άμέρι- 
στον τήν συνδρομήν του, ήθικήν καί ύλικήν, είς πάσαν συνα
φή προσπάθειαν. Διετέλεσε πρόεδρος τοΰ Ροταριανού 'Ομίλου Βό
λου, έπί τής προεδρίας του δέ ό Όμιλος άνέπτυξε ποικίλην δράσιν.

Έγεννήθη έν Άμαράντω τό έτος 
1865, γόνος τής άρματολικής οί- 
κογενείας Γωγο-Στρογγύλη. Συν
δεθείς διά γάμου μετά τής έκ 
Καστανέας Βασιλικής τό γένος 
Ί. Πίσπα, άπήλαυσε τρία έπιζή- 
σαντα τέκνα έξ ών 1) ή κόρη του 
σύζυγος τοΰ στρατηγού καί βου- 
λευτού Ήλιού I. Διάμεση, 2) ό 
υιός του Δημήτριος, Δικηγόρος- 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιτημίου τοΰ 
Μονάχου καί 3) ό δεύτερος υιός 
του ’Αλέξανδρος μηχανικός. Ά- 
πέθανεν έν Άθήναις τό έτος 1937.

ΓΡΗΓ. Β. ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

’Εκ Τρικάλων, Βιομήχανος. Διε- 
τέλεσε Δημοτ. Σύμβουλος τού 
Δήμου Τρικκαίων καί Πρόεδρος 
τού ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού 
’Επιμελητηρίου τής πόλεως. "Ηδη 
τυγχάνει έπίτιμος Πρόεδρος τοΰ 
ώς άνω ’Εμπορικού καί Βιομηχανι
κού ’Επιμελητηρίου Τρικάλων καί 
Α' άντιπρόεδρος τής Πανελληνίου 
Δασικής Ένώσεως. Διακρίνεται 
διά τήν άγάπην πρός τήν γενέτει
ραν, συντρέψων είς τήν προώθησιν 
τών φλεγόντων ζητημάτων καί πα
ρέχων πάντοτε τήν συνδρομήν του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ

Έγεννήθη έν Άλμυρφ Μαγνησίας. 
Έξασκεϊ τό έπάγγελμα τοΰ ράπτου 
έν Άθήναις. Κατ’ έπανάληψιν 
προήδρευσε τιμής ένεκεν τής Γεν. 
Συνελεύσεως τοΰ Συνδέσμου Έμ- 
πορορραπτών. τελετάρχης δέ τών 
έορτών αυτού. Έπανεσύστησε τόν 
Σύλλογον τών έν Άθήναις καί Πει- 
ραιεΐ Άλμυριωτών, ούτινος τυγ
χάνει Ταμίας, ένδιαφερόμενος διά 
τήν προώθησιν τών τοπικών ζητη
μάτων τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, 
τήν όποιαν άγαπά υπερβαλλόντως 
φροντίζων διά τήν πρόοδόν της.

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Καρδίτση, άσκεϊ δέ 
τήν έμπορίαν έν Θεσσαλονίκη. 
Τυγχάνει Διευθυντής καί συνεταί
ρος μεγάλης έμπορικής έπιχειρή- 
σεως έν Θεσσαλονίκη, άναπτύσ- 
σων άξιόλογον καί έπιτυχή δρα
στηριότητα. Διετέλεσεν Αντιπρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας Ύφασμα- 
τεμπόρων Θεσσαλονίκης, συνδι
καλιστικό στέλεχος κλπ. λαμβάνει 
δέ πάντοτε προθύμως ένεργόν μέ
ρος είς κοινωνικός καί μορφωτι
κός προσπάθειας, άποσκοπούσας 
είς τήν άνύψωσιν τής κοινωνίας.
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"Αλλο ένα είναι έτοιμο νά λειτουργήση στήν Καρδίτσα, 
τό δέ Κέντρο Γεωργικής Έκπαιδεύσεως τοϋ Ν. Μαγνη
σίας, πού θά γίνη στον Βόλο, κατά τις πληροφορίες πού 
προθύμως μάς έδωσε ή Δ)νσις Γεωργικών Εφαρμογών τοϋ 
Ύπ. Γεωργίας, θά δημοπρατηθή εφέτος.

’Αληθινό φυτώριο αγροτών μέ έπίγνωσι τής άποστολής 
τους είναι ή Άβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης, πού 
ίδρύθη τό I960 δαπάναις τοϋ έθνικοΰ ευεργέτου Γ. Άβέρωφ.

’Από τό 1911 μέχρι τό 1944 έλειτούργησε ώς Μέση 
Γεωργική Σχολή. Άπεφοίτησαν άπό αυτή συνολικώς 657 
μεσογεωπόνοι, πού και τον έαυτό τους έβοήθησαν καί 
έχρησίμευσαν ώς βοηθοί στις περιοχές δπου έγκατεστά- 
θηκαν. ’Από τό 1944 ή Άβερώφειος Γεωργική Σχολή λει
τουργεί ώς Πρότυπον Κτήμα καί ώς Πρακτική Γεωργική 
Σχολή μέ δύο τμήματα: α) Τεχνιτών τυροκόμων και β) 
Τεχνιτών οδηγών γεωργικών μηχανών.

'Η Σχολή έχει ιδιόκτητον έκτασι 1500 περίπου στρεμ
μάτων, τήν όποιαν άξιοποιεΐ κατά υποδειγματικόν τρόπον 
μέ τούς βασικούς κλάδους μιας γεωργικής έκμετάλλευ- 
σεως, δηλαδή Μεγάλης Καλλιέργειας, Δενδροκομίας, Κτη
νοτροφίας καί έπί πλέον Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας καί 
Πτηνοτροφίας.

Στο Τμήμα Τεχνικών Τυροκόμων είσάγονται κάθε χρόνο 
περίπου 20 μαθηταί. Αυτοί μένουν στό κτιριακό συγκρό
τημα τής Σχολής, τρέφονται καί διδάσκονται δωρεάν. Οί 
σπουδές των χωρίζονται σέ δύο τάξεις καί διαρκούν, καί 
τών δύο τάξεων μαζύ, 18 μήνες.

Σήμερα, πού ή βελτίωσις τής κτηνοτροφίας τής Ελλά
δος είναι μία άπό τις κύριες κρατικές έπιδιώξεις καί δο- 
θέντος δτι ή Θεσσαλία έχει μεγάλο κτηνοτροφικό πλούτο, 
τό τμήμα αυτό τής Άβερωφείου Σχολής άποκτά άκόμη 
πιό μεγάλο ενδιαφέρον.

Τό Τμήμα Τεχνικών -Όδηγών Γεωργικών μηχανών, ορ
γανώνει κάθε χρόνο μαθήματα τριμήνου διάρκειας συν
ήθως, άπό 20 έκπαιδευομένους ήλικίας 17 - 21 έτών, προ- 
τιμωμένων τών Θεσσαλών κατόχων έλκυστήρων καί άλ
λων γεωργικών μηχανημάτων.

Καί οί μαθηταί τοϋ τμήματος αύτοϋ είναι επίσης οίκό- 
τροφοι, άλλά καταβάλλουν 300 δραχ. μηνιαίως γιά τά 
έξοδα συντηρήσεως καί έκπαιδεύσεως.
’Εκτός τών άνωτέρω δύο Τμημάτων διδασκαλίας ή Άβερώ- 

φειος Γεωργική Σχολή όργανώνει κάθε χρόνο καί σχολεία 
βραχείας διάρκειας στά όποια γίνονται δεκτοί άγροτόπαι- 
δες, άγροτονεάνιδες καί ένήλικες γεωργοί, πού έπιθυμοϋν 
νά αποκτήσουν γεωργικές γνώσεις ή νά βελτιώσουν αυτά 
πού ξέρουν πάνω σέ διάφορα γεωργοκτηνοτροφικά θέματα, 
δπως Μελισσοκομία, Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία, Τυρο
κομία κ.λ.π.

Θά ήταν σοβαρή παράλειψις, άν μέσα στούς συντελε- 
στάς τής γεωργικής προόδου τής Θεσσαλίας, δεν άνέφερα 
τό ’Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών τοϋ Ύπ. Γεωργίας, 
πού έγκατεστάθη λίγο έξω άπό τήν Λάρισα τόν Φεβρουά
ριο τοϋ 1933. Μέ τόν έπί τριάντα όλόκληρα χρόνια εμ
πνευσμένο Διευθυντή του, τώρα Γενικόν ’Επιθεωρητή 
Γεωργίας, κ. Δη μ. Α. Πάνου, συνετέλεσε στήν εισαγωγή 
άπό τόν έξωτερικό νέων ποικιλιών βελτιωμένων σπόρων 
καταλλήλων γιά τά εδάφη μας, στήν διάδοσι τής καλλιέρ
γειας τών ψυχανθών, στήν βελτίωσι τών βοσκοτόπων καί 
στό ένεργητικό του γενικώτερα δλη τήν 'Ελλάδα, δραστη
ριοτήτων.

Όσον άφορά τήν άγροτική Συνεταιριστική κίνησι τής 
Θεσσαλίας, πού συνετέλεσε σέ μέγιστο βαθμό στήν πρό
οδο τής γεωργίας καί βελτίωσι τής θέσεως τοϋ Θεσσαλοΰ 
άγρότου θά έχρειάζετο τόμος όλόκληρος.

Είναι πασίγνωστο τό θαυμάσιο παράδειγμα τοϋ Συνεται
ρισμού τών Άμπελακίων (1788 - 1811), πού προϋπήρξε καί 
τής συνεταιριστικής κινήσεως τής ’Αγγλίας.

Μετά τήν προσάρτησιν καί συγκεκριμένως τόν Νοέμ
βριον τοϋ 1900 ίδρύθη ό πρώτος γεωργικός συνεταιρισμός 
τό «Μετοχικόν Γεωργικόν Ταμεΐον ’Αλληλοβοήθειας Αλ
μυρού», πού άπετέλεσε άφετηρία καί ύπόδειγμα γιά τήν 
Ελληνική συνεταιριστική κίνησι. Ιδρυτής του ήταν ό 
Νικόλ. Μιχόπουλος, δημοδιδάσκαλος Άλμυροϋ, καθοδη
γηθείς άπό τόν Δημ. Γρηγοριάδην, γεωπόνον, Δ)ντής τής 
Κασσαβετείου Σχολής Άϊδινίου.

Τό 1909 ίδρύθηκε στήν Καρδίτσα ό Γεωργικός Πεδινός 
Σύνδεσμος «πρός έμψύχωσιν τής Γεωργίας» μέ πρόεδρο 
τόν Δημ. Μπούσδρα, τόν γνωστό πρωτεργάτη τής άγρο- 
τικής μεταρρυθμίσεως στήν Θεσσαλία.

Σήμερα σ’ δλη τήν Θεσσαλία υπάρχουν πλήθος γεωρ
γικοί, κτηνοτροφικοί, δασικοί συνεταιρισμοί, πού σάν δεύ
τερη βαθμίδα έχουν Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
τις έξής:

1) Ένωσ. Γεωρ. Συν)σμών Άλμυροϋ — Αλμυρός
Βόλου — Βόλος
Έλασσόνος —Έλασσών
Καρδίτσης — Καρδίτσα
Λαρίσης —Λάρισα
Τρικάλων —Τρίκαλα
Φαρσάλων — Φάρσαλα
Καλαμπάκας — Καλαμπάκα
Πηλίου — Βόλος

Άγράφων — Καρδίτσα
» » Πίνδου — Καλαμπάκα

Συν)σμών Άγελαδοτρόφων 
Δυτικής Θεσσαλίας —Τρίκαλα

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) 
Π) 
12)

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Έλλ. Δασικ.»

Γεωργία

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπη
ρεσίας (άπογραφή 19)3)61), τό σύνολο τής έκτάσεως τής 
Θεσσαλίας, τό όποιον ανέρχεται σέ 13.713.900 στρέμματα, 
είναι κατανενημένο ώς έξής άναλόγως μέ τή χρησιμο- 
ποίησί του: (Βλ. πιν. 8).

νΑντλησις έκ τοϋ Πηνειοϋ δι* ήλεκτρικης αντλίας.
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Άπό τή γεωργική γή τής Θεσσαλίας, πού, όπως βλέ
πομε στον άνωτέρω πίνακα, ανέρχεται σέ 4.794.300 στρέμ
ματα, τήν μεγαλύτερην έκτασι καταλαμβάνουν τά σιτηρά 
(σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλις, αραβόσιτος) σέ στρεμ. 
2.701.177, μέ συγκαλλιέργεια άραβοσίτου σέ 52.012 στρέμ
ματα (στοιχεία Δ)νσεως Μελετών τοϋ Ύπ. Γεωργίας τοΰ 
έτους 1961).

Άπό τά διάφορα είδη καλλιέργειας σιτηρών, κατά πολύ 
μεγαλύτερη είναι ή έκτασις πού καλλιεργείται μέ σιτάρι 
άνερχομένη σέ 2.095.903 στρέμματα.

Πριν άπό τόν τελευταίο παγκόσμιο πόλεμον είχε παρα- 
τηρηθή ΰφεσις στήν παραγωγικότητα τών σιτοπαραγωγών 
έδαφών τής Θεσσαλίας. Ίο 1933 ίδρύθη στήν Λάρισαν ό 
Σταθμός Γεωργικών Ερευνών, τοΰ όποιου ή δρασις εϊχεν 
εύνοϊκώτατα αποτελέσματα γιά τήν γεωργία τής Θεσσα
λίας. Ή παραγωγή αυξήθηκε μέ διάφορα μέτρα, μεταξύ 
τών οποίων ό άζωτοεμπλουτισμός τών έδαφών μέ τήν καλ
λιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών στούς κουρασμένους 
σιταγρούς. Υπολογίζεται ότι τό άζωτο πού άπορροφάται 
άπό τά ψυχανθή καί πλουτίζει τό έδαφος ίσοδυναμεΐ πρός 
10 κιλά περίπου άζωτούχων λιπασμάτων άνά στρέμμα.

’Έτσι, μέ ένα πρόχειρον υπολογισμό, βρίσκομε πώς κάθε 
χρόνο ή Θεσσαλική γεωργία εξοικονομεί 5.200 τόννους 
λιπάσματος, άν δεχθούμε 520.000 τά στρέμματα τά καλλιερ
γούμενα μέ ψυχανθή. Δηλαδή έχομε οικονομία 52 έκαμ- 
μυρίων δραχμών, άν λάβωμε ώς τιμή λιπάσματος δρχ. 10 
κατά κιλό.

Επίσης αυξήθηκε ή παραγωγή μέ τήν σπορά βελτιω
μένων ποικιλιών σιτηρών. Τό 1951 είσήχθη στήν σπορο
παραγωγή ή βελτιωμένη ποικιλία σιτηρών μέ τό όνομα 
«Θεσσαλία», πού θεωρείται άπό τις καλύτερες ποικιλίες 
σκληρού σίτου.

Τήν διαφορά άποδόσεως τών βελτιωμένων ποικιλιών 
σπόρων άπό τις εγχώριες μή βελτιωμένες δείχνει τό έξης 
παράδειγμα, πού άναφέρει ό κ. Δ.Α. Πάνου, έπιθεωρητής 
τοϋ Ύπ. Γεωργίας σέ άρθρο του. Κατά τό έτος 1941-42, 
εις τήν Λαρισαϊκή πεδιάδα ό μέν όψιμος έντόπιος βίκος 
απέδωσε 14,5 κιλά κατά στρέμμα ό δέ βελτιωμένος βίκος 
Β122 άπέδωσε 101,4 κιλά κατά στρέμμα.

Παρά τήν άπό αιώνων έφαρμοζομένη σιτοκαλλιέργεια 
στήν Θεσσαλική πεδιάδα, τό κλίμα καί τό έδαφος της, κατά 
τούς ειδικούς, είναι κατάλληλο γιά μεγάλη ποικιλία καλ
λιεργειών, αλλά δυστυχώς ή εποχή τής ξηρασίας κρατάει 
έξη μήνες. Μόνο μέ τήν έκτέλεσι τών άρδευτικών κλπ. 
έργων, πού θά εξασφαλίσουν νερό καί γιά τούς θερινούς 
μήνες θά μπορούμε νά πούμε πώς ή Θεσσαλία θά κατορ- 
θώση νά άλλάξη ριζικά τις καλλιέργειές της.

Πάντως, τό Κράτος επιδιώκει μέ έπιδοτήσεις τήν μετα
τροπή μέρους τής σιτοκαλλιέργειας καί οί Θεσσαλοί αγρό
τες αντιλαμβάνονται τό όφελος άπό αυτήν τήν άλλαγή 
πρός έντατικώτερη μορφή καλλιέργειας τοϋ εδάφους, ό
πως βαμβακιού, ζαχαροτεύτλων, καπνοϋ κτηνοτροφικών 
ψυχανθών καί προϊόντων λαχανοκομίας.

Γιατί, παράλληλα μέ τή γεωργία, θά μπορέση νά άνα- 
πτυχθή καί ή κτηνοτροφία, πού σήμερα είναι δυο κλάδοι 
άνταγωνιζόμενοι. Καί ακόμη, θά ίδρυθοΰν γεωργικές βιο
μηχανίες έπεξεργασίας τών προϊόντων.

Το 1961 τά βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι, καπνός, ζαχα
ρότευτλα, σουσάμι κλπ.) κατελάμβαναν έκτασι 426.139 
στρεμμάτων, τά όσπρια 180.687 στρεμ. τά λαχανικά (ντο
μάτες, κρεμμύδια, φασόλια, μελιτζάνες, σκόρδα κλπ.) 
68.721 στρεμ., τά πεπονοειδή (πεπόνια, καρπούζια) 46.150 
στρεμ., οί πατάτες (έαρινή, θερινή, φθινοπωρινή σπορά) 
24.445 στρέμματα.

Τά κτηνοτροφικά ψυχανθή (βίκος, ρόβι, λαθούρι κλπ.) 
κατείχαν έκτασιν 175.023 στρεμμάτων καί τά σανά (κρι- 
θής, βρώμης, βίκου, μηδικής) 406.222 στρέμματα.

Μέ τήν έπέκτασι τών αρδεύσεων θά υπάρξουν δυνατό
τητες έξαγωγής ώρισμένων άπό τά άνωτέρω είδη μέ ελ
πίδες έπιτυχοϋς συναγωνισμού τών ξένων όμοειδών στά 
πλαίσια τής Κοινής ’Αγοράς.

'Η άμπελοκομία, ελαιοκομία καί όπωροκομία έχουν πλη
γή τελευταίως άπό τήν φυλλοξή ρα, τούς παγετούς, τις ά- 
σθένειες καί τήν έλλειψι αγορών. Γι αυτό γίνονται συνεχώς 
προσπάθειες γιά ένίσχυσι αότών τών τόσο σημαντικών 
γιά τήν Θεσσαλία κλάδων. Δημιουργοΰνται φυτώρια αμε
ρικανικών αμπέλων καί καταβάλλονται προσπάθειες άναμ- 
πελώσεως ώρισμένων περιοχών, π.χ. στό Νεοχώρι Πηλίου

Έλατόδασος τής περιοχής Περτουλίου. Εις τό βάθος ό Κόζιακας
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έγινε ομαδικός άμπελών 80 στρεμμάτων. Επίσης σέ ει
δικά φυτώρια (’Αγροκήπιο 'Αγιας) αναπτύσσονται εκλε
κτές ποικιλίες όπωροφόρων δένδρων, μήλων, ροδάκινων 
κλπ.) μεγαλυτέρας άποδόσεως καί καλυτέρας ποιότητος 
καρπών, τά όποια προωθούνται προς τούς καλλιεργητάς 
γιά βελτίωσι τής τιμής τοϋ προϊόντος καί τού άγροτικοϋ 
εισοδήματος.

Αξιόλογη πηγή εισοδήματος γιά τούς Θεσσαλούς τού

Πηλίου είναι ώς γνωστόν οί έλιές, άπό τίς όποιες γίνεται 
καί έξαγωγή, καί γιά τούς κατοίκους των ορεινών γενικά 
περιοχών οί ξηροί καρποί, (κάστανα, καρύδια, άμύγδαλα, 
φουντούκια). Επίσης ό Νομός Μαγνησίας έχει άξιόλογη 
παραγωγή εσπεριδοειδών.

Συνοψίζοντας, μπορούμε νά πούμε πώς ή Θεσσαλία εί
ναι μία περιοχή εύνοημένη άπό τή φύσι, άλλά όχι πλήρως 
άξιοποιημένη άπό τούς άνθρώπους. Παρ’ όλες τίς κατά

ΠΙΝΑΞ 9

Έμφαίνων τήν έκτασιν καί παραγωγήν κατά τό 1961 διαφόρων γεωργικών 

προϊόντων τής Θεσσαλίας

Καλλιεργούμενα
είδη

Ν. Λαρίσης Ν. Μαγνησίας | Ν. Τρικάλων Ν. Καρδίτσης Συνολ. Θεσσαλ.

εκτασις
στρεμ.

παραγ.
τόννοι

εκτασις
στρεμ.

παραγ.
τόννοι

εκτασις
στρεμ.

παραγ.
τόννοι

εκτασις
στρεμ.

παραγ.
τόννοι

εκτασις
στρεμ.

παραγ.
τόννοι

Σιτηρά

Σίτος
Κριθή
Βρώμη

1.158.890 198.357 239.300 40.434 264.330 46.115 433.383 80.661 2.095.903 365.567

Σίκαλις
Άρ/σίτος αμιγής 
’Όρυζα

299.100 44.509 72.500 10.691 106.576 13.986 179.110 28.241 657.286 97.427

Βρώσιμα όσπρια

Φασόλια
Κουκκιά
Φακή
Ρεβύθια
Φάβα, Μπιζέλια

40.210 2.653 21.000 1.811 64.100 3.580 55.377 3.948 180.687 11.992

Βιομηχ. φυτά

Καπνός 25.782 2.630 2.000 100 4.400 400 10.570 852 42.752 3.982
Βαμβάκι (σύσπ.) 134.113 19.000 12.670 1.823 37.900 4.820 100.068 8.875 284.751 34.518
Σουσάμι 3.900 158 80 6 6.700 280 73.100 2.500 83.780 2.944
Ζαχαρότευτλα 6.126 9.600 — — 3.100 8.020 4.460 14.170 13.686 31.790
Διάφορα 600 23 170 9 — — 400 73 1.170 105
Γεώμηλα

/’Εαρινά, Θερινά \ 
\ Φθινοπωρινά /
Λαχανικά

Ντομάτες, κρεμμύ
δια, σκόρδα, φα-

14.668 10.810 4.000 3.750 4.880 4.170 1.897 2.075 25.445 20.805

σόλια, πιπεριές, 
μελιτζάνες, λά
χανα κλπ.
Κτηνοτροφικά 
ψυχανθή διά 
καρπόν

23.953 23.178 14.400 13.160 17.266 19.921 13.102 12.911 68.721 69.170

Βίκος, ρόβη, λα-
θούρι, λούπινον, } 
μπιζέλι
Σ α ν ά

Κριθής, βρώμης, 1 
βίκου, λαθύρου |

105.789 10.770 11.100 1.100 35.942 4.294 22.192 2.794 175.023 18.958

κλπ. 164.191 56.000 40.000 13.700 84.125 56.187 117.906 54.575 406.222 180.462
Πεπονοειδή

Πεπόνια, καρπούζια 19.100 20.100 300 300 12.100 16.500 14.650 19.540 46.150 56.440
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ΠΙΝΑΞ 10
Έμφαίνων τήν παραγωγήν διαφόρων γεωργικών προϊόντων κατά τό 1961 έν Θεσσαλίςυ

Προϊόντα
Παραγωγή εις τόννους ή εις τεμάχια Σύνολον

Ν. Λαρίσης Ν. Μαγνησίας Ν. Τρικάλων Ν. Καρδίτσης Θεσσαλίας

Αμπελουργικά

’Επιτραπέζιοι σταφυλαί 12.000 350 3.000 2.322 17.672
Σταφυλαί οινοποιίας 4.000 50 5.000 300 9.350
Γλεΰκος 10.000 3.000 2.400 2.926 18.326

Ελαιοκομικά

Έλαιον 300 4.200 — — 4.500
Έλαΐαι βρώσιμοι 1.200 20.000 — 2 21.202

Νωπά & ξηράφροϋτα

’Αχλάδια 1.160 3.000 350 320 4.830
Μήλα 5.250 14.000 1.000 500 20.750
Βερύκοκα 112 1.400 60 96 1.668
Ροδάκινα 340 1.500 70 38 1.948
Κεράσια 635 500 80 42 1.257
Κυδώνια 200 2.500 80 102 2.882
Κορόμηλα 300 200 150 506 1.156
Σύκα νωπά & ξηρά 550 210 80 159 999
Δαμάσκηνα νωπά καί ξηρά 

1 βύσσινα
200 230 32 511 973

Διάφορα > ρόδια
Iμέσπιλα

27 80 84 16 207

Ξηροί καρποί

’Αμύγδαλα 1.015 200 120 65 1.400
Καρύδια 370 50 200 53 673
Κάστανα 2.200 2.000 90 470 4.760
Φουντούκια 100 100 — 1 201
Εσπεριδοειδή

Αεμόνια τεμ. — 2.000.000 — 2.000.000
Πορτοκάλια » — 10.000.000 10.000.000
Μανταρίνια » — 200.000 — 200.000
Νεράντζια » — 50.000 — 50.000

καιρούς προσπάθειες ή θέσις των γεωργών τής Θεσσαλίας 
είναι κατά πολύ χειροτέρα τής θέσεως άλλων γεωργών 
τής Ελλάδος, σύμφωνα μέ τις άπόψεις τών ειδικών. Τό 
άνεπαρκές κατά μέσον όρον εισόδημά των είναι άκόμη 
άνεπαρκέστερο στις ήμιορεινές καί πρό παντός στις ορει
νές περιοχές τής Θεσσαλίας, όπου σέ εποχές σιτοδείας οί 
όρεινοί πληθυσμοί κυριολεκτικώς λιμοκτονούν.

Οί πίνακες 9 καί 10 περιέχουν έν περιλήψει τά κυριώτερα

γεωργικά προϊόντα τών τεσσάρων Νομών τής Θεσσαλίας. 

Κτηνοτροφία, σηροτροφία, μελισσοκομία
Στήν πασίγνωστη γιά τήν κτηνοτροφία της Θεσσαλία 

ό άριθμός ώρισμένων ζώων άρχισε νά μειώνεται λόγφ τής 
έντατικοποιήσεως τής γεωργίας άφ’ ένός καί λόγω τής τε
χνικής προόδου άφ’ έτέρου.

Μέ τήν τεχνική πρόοδο, ώρισμένες εργασίες όπως όρ-

Λιβάδι παρά τήν όδόν Καρδίτσης - Τρικάλων Θεσσαλική ποιμενική σκηνή
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γωμα, αλώνισμα, μεταφορές κλπ. δέν γίνονται πιά μέ τά 
ζώα «έλξεως», δηλ. βόδια, βουβάλια, όνους, ήμιόνους, 
άλογα, άλλά μέ τρακτέρ, αυτοκίνητα κλπ. Ή δέ αύξησις 
των άρδευομένων έκτάσεων στήν πεδιάδα καί ή έπέκτασις 
τής καλλιέργειας περιορίζουν σιγά-σιγά τήν έκτασι των 
βοσκοτόπων καί μειώνουν τον άριθμό των ζώων τής ποι- 
μενικής κτηνοτροφίας.

Έτσι σήμερα ή Θεσσαλική κτηνοτροφία είναι πιό πλού
σια στις ύπώρειες των γύρω βουνών καί στά ορεινά.

’Από τον συνολικό άριθμό προβάτων κατά τό 1961 στήν 
Θεσσαλία, πού άνήρχετο σέ 1.600.000 περίπου, τά καθαρώς 
ποιμενικά ήσαν περίπου 1.000.000 τά δέ υπόλοιπα ήσαν 
οίκόσιτα ή ήμιοικόσιτα.

"Οσον άφορα τις αίγες, άπό 503.000 πού ήσαν συνολι- 
κώς, οί 300.000 περίπου ήσαν καθαρώς ποιμενικές.

Τά τελευταία χρόνια άναπτύσσεται γοργά στήν Θεσσα
λία ό κλάδος τής σταυλικής άγελαδοτροφίας γιά τά πολλά 
καί αξιόλογα πλεονεκτήματα πού παρέχει στόν άγρότη. 
Κατ’ αρχήν όλα τά προϊόντα τής άγελαδοτροφίας είναι 
πολύτιμα, τό γάλα, τά δέρματα, ή κόπρος. Δέν έχει ανάγκη 
μεγάλων έκτάσεων, μπορεί νά άναπτυχθή σέ πεδινά καί 
ορεινά καί γιά εργατικά χέρια μπορούν νά χρησιμεύσουν 
άκόμη καί υπερήλικες καί μικρά παιδιά.

Ό δέ συνδυασμός καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών, 
όπως κτηνοτροφικών ψυχανθών, καλαμποκιού κλπ. καί ή 
χρησιμοποίησις γιά τροφή τών ζώων ύποπροϊόντων τής 
καλλιέργειας καί τής βιομηχανικής έπεξεργασίας τού βαμ
βακιού καί τών ζαχαροτεύτλων κάνουν τήν άγελαδοτρο- 
φία μία άπό τις πιό ενδιαφέρουσες πηγές εισοδήματος. 
Στήν Θεσσαλία ύπάρχουν (στοιχεία 1961) περίπου 117.500 
βόες καί άγελάδες.

’Από αυτά μόνον τά 8.760 είναι ξενικών βελτιωμένων 
φυλών, πού ή άπόδοσίς των είναι πολύ μεγαλυτέρα.

Γιά τήν βελτίωσι τών φυλών τών βοοειδών, τών αιγο
προβάτων κλπ. τής Θεσσαλίας γίνονται πολλές προσπά
θειες. Είτε είσάγονται άπ’ ευθείας βελτιωμένα θηλυκά ζώα, 
είτε βελτιωμένα άρρενα άναπαραγωγής καί βελτιώνονται 
οί έγχώριες φυλές βαθμιαίως, ή λεγομένη άπορροφητική 
διασταύρωσις.

Στήν Καρδίτσα ύπάρχει Σταθμός επιβητόρων καθώς καί 
κινητά συνεργεία τεχνητής γονιμοποιήσεως γιά τήν άγε- 
λαδοτροφία.

’Επίσης ή Ν. Άγχίαλος είναι κέντρον άναπαραγωγής 
βελτιωμένων φυλών αιγοπροβάτων.

Γιά τήν προώθησι τής άγελαδοτροφίας τό κράτος έλα- 
βεν έσχάτως τά έξής μέτρα: Σέ μέρη πού ύπάρχουν εργο
στάσια κατεργασίας τού άγελαδινοΰ γάλακτος θά έπιδοτή 
τό γάλα πού παραδίδεται στό εργοστάσιο μέ 0,40 δρχ. 
κατά κιλό. Θά έπιδοτή επίσης μέ 2 δρχ. κατά κιλό τούς 
παραγωγούς πού εκτρέφουν μόσχους βάρους άνω τών 300 
κιλών. Γιά τήν άνάπτυξη τής οίκοσίτου προβατοτροφίας 
καί αίγοτροφίας θά έπιδοτή μέ 500 δρχ. έτησίως κάθε διατη- 
ρούμενον άρρεν βελτιωμένο ζώο καί 200 δρχ. έτησίως διά 
τις πρότυπες εκτροφές προβάτων καί αιγών. Οί επιδοτήσεις 
αύτές θά δίδωνται στούς γεωργούς πού άποδεδειγμένως 
θά καλλιεργούν τις άπαραίτητες γιά τήν διατροφή τών 
ζώων ζωοτροφές. Ή σημασία τής άγελαδοτροφίας γιά τήν 
Θεσσαλία καί γιά όλη τήν Ελλάδα φαίνεται άν άναλο- 
γισθούμε ότι γιά εισαγωγές ζωοκομικών προϊόντων βοο
ειδών καί αιγοπροβάτων (ζώα ζώντα ή κατεψυγμένα, γά
λα, βούτυρο, τυριά) τό 1961 έπλήρωσε ή πατρίδα μας 37 
έκατομμύρια δολλάρια.

Κατά τήν γνώμη δέ τών είδικών, ή άγελαδοτροφία, σέ 
ώρισμένες πρόσφορες περιοχές όπως ή Θεσσαλία, μπορεί 
όχι μόνον νά δεκαπλασιάσή άλλά καί νά έκατονταπλασιά- 
ση τό σημερινό ζωικό της κεφάλαιο.

Προς τό παρόν οί συνθήκες ένσταυλισμού τών ζώων 
στήν Θεσσαλία είναι ώς επί τό πλεϊστον άνθυγιεινές καί 
σέ πρωτόγονη κατάστασι. Οί δέ βοσκότοποι, όσοι μένουν, 
παρουσιάζουν αξιολύπητη έμφάνισι λόγω τής ύπερβο- 
σκήσεως.

Στόν τομέα αύτόν καταβάλλονται προσπάθειες άπό τό 
κράτος, τήν Α.Τ.Ε. καί τούς ενδιαφερομένους γιά τήν προσ
τασία καί βελτίωσι τών βοσκοτόπων, τήν άνέγερσι σταύ- 
λων καί ποιμνιοστασίων καί τό σπουδαιότερον τήν ΐδρυ- 
σιν εργοστασίων έπεξεργασίας τού γάλακτος. ’Επίσης φλέ
γοντα είναι τά θέματα ύπάρξεως συγχρονισμένων σφα
γείων, μονίμων ζωαγορών, έργοστασίων κτηνοτροφών, άλ- 
λαντοποιείων κλπ.

Εκτός άπό τό εργοστάσιο γάλακτος πού λειτουργεί στόν 
Βόλο, έτελείωσε ή κατασκευή του καί πρόκειται νά λει- 
τουργήση τό έργοστάσιο γάλακτος Τρικάλων γιά παρα
σκευή γάλακτος παστεριωμένου, εβαπορέ καί τυροκόμησι. 
Τό εργοστάσιο, τήν έκμετάλλευσι τού όποιου έχει Κοινο
πραξία τής Α.Τ.Ε. καί τής Ένώσεως Άγελαδοτρόφων Δυτ. 
Θεσσαλίας, έχει έπιχορηγηθή καί άπό τό Κράτος μέ 30% 
έπί τού προϋπολογισμού του.

’Επίσης πρόκειται νά άνεγερθή, ώς προείπαμε, έργοστά- 
σιο γάλακτος καί στήν Λάρισα,, μέ πιθανόν φορέα τήν 
Ένωσι Γεωργικών Συν)σμών Λαρίσης, τό όποιον επίσης 
θά έπιδοτηθή άναλόγως άπό τό Κράτος.

Άπό τό έτος 1960 λειτουργεί στήν Καλαμπάκα τυροκο
μείο γιά κασέρια καί άξιόλογο, μεταξύ τών άλλων υπαρ
χόντων τυροκομείων, είναι τό τής Γαβριανής Αλμυρού.

Αξιόλογοι κλάδοι μέ εύρεΐα προοπτική είναι έπίσης ή 
πτηνοτροφία καί ή χοιροτροφία τής Θεσσαλίας πού συν
εχώς άναπτύσσονται. Τά πουλερικά τής Θεσσαλίας (1961) 
υπολογίζονται σέ 1.683.500 περίπου, εκ τών οποίων 1.419. 
500 όρνιθες, 143.500 ίνδιάνοι καί τά ύπόλοιπα πάπιες, χή
νες κλπ.

Άπό τόν συνολικόν άριθμό χοίρων τής Θεσσαλίας, πού 
άνέρχεται σέ 69.000 περίπου, οί 58.000 προορίζονται γιά 
πάχυνσι καί οί υπόλοιποι γιά άναπαραγωγή.

Άπό τό έτος 1959 παρατηρεΐται άναζωπύρησις τής ση
ροτροφίας, ή οποία είχεν άντίκτυπο καί στις κουκουλο- 
τρόφες περιοχές τής Θεσσαλίας κυρίως τήν Άγιά καί τόν 
Τύρναβο.

Ένώ τό 1938 ή παραγωγή κουκουλιών Θεσσαλίας ήτο 
453 τόννοι, τά τελευταία χρόνια είχε πολύ μειωθή λόγω 
τού άνταγωνισμού τών τεχνητών ίνών. Τώρα τελευταία, 
λόγφ αύξήσεως τής ζητήσεως καί ύψώσεως τής τιμής 
τού χλωρού κουκουλιού, εις περίπου 40 δρχ. κατά κιλόν 
γιά τήν Θεσσαλικήν ποιότητα, κρίνεται καί πάλι συμφέ- 
ρουσα ή έκτροφή κουκουλιών. 'Υπολογίζεται πώς μέ τις 
Γιαπωνέζικες φυλές πολυϋβριδίων μεταξοσκωλήκων τό 
άκαθάριστον εισόδημα τού έκτροφέως κατά στρέμμα μο- 
ρεοκαλλιεργείας άνέρχεται σέ 8.000 δραχ. καί αύτό μόνον 
μέ άπασχόλησιν ένός μηνός τό χρόνο γιά τούς μεταξο
σκώληκες. Διότι ή άπόδοσίς τών κουκουλιών είναι μεγάλη. 
Ένώ προπολεμικώς έχρειάζοντο 13 περίπου κιλά κουκου
λιών γιά 1 κιλό ώμής μετάξης, σήμερα άρκούν 6,5-7 κιλά 
γιά τήν ϊδια ποσότητα μετάξης.

Τό 1961 υπήρχαν στόν νομό Λαρίσης 740 έκτροφεΐς με
ταξοσκωλήκων, ή δέ παραγωγή έφθανε τούς 60 τόννους 
χλωρών κουκουλιών.

Άνάπτυξιν έπίσης μπορεί νά πάρη καί ή μελισσοτροφία 
τής Θεσσαλίας μέ τήν βελτίωσι τών κυψελών καί τήν τυ- 
ποποίησι τού προϊόντος.

Οί πίνακες 11 καί 12 περιλαμβάνουν τό ζωοκομικό κε
φάλαιο καί τήν παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων στήν 
Θεσσαλία κατά τό 1961.
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ΠΙΝΑΞ 11
Είδη καί αριθμός ζωϊκοΰ κεφαλαίου Θεσσαλίας κατά τό 1961

Είδη ζώων
Νομοί

Σύνολον

Λαρίσης Μαγνησίας Τρικάλων Καρδίτσης Θεσσαλίας

"Ιπποι 17.271 8.065 10.500 16.650 52.486
"Ονοι 16.738 5.917 9.000 16.893 48.548
'Ημίονοι 7.878 6.013 4.500 3.747 22.138
Βούβαλοι 66 — 1.100 1.552 2.718
Βόες-Άγελάδες 30.032 6.416 32.000 48.891 117.339
Πρόβατα 750.416 193.500 390.000 304.500 1.638.416
Αίγες 179.464 139.800 105.000 78.700 502.964
Χοίροι 22.877 8.250 16.500 21.247 68.874
Πτηνά

(όρνιθες, Ινδιάνοι, πάπιες, χήνες)
563.572 297.000 270.000 553.000 1.683.572

Κόνικλοι 15.350 15.450 6.800 9.270 46.870
Κυψέλαι 21.902 9.900 18.194 25.000 74.996

ΠΙΝΑΞ 12
Τά ζωοκομικά προϊόντα τής Θεσσαλίας κατά τό 1961 εις τόννους

Είδη εις τόννους
Νομοί Σύνολον

Λαρίσης Μαγνησίας Τρικάλων Καρδίτσης Θεσσαλίας

Κ ρέας (βοοειδών,προβάτων κλπ.) 8.099 2.290 6.055 6.719 23.163
Δέρματα άκατέργαστα 441 230 276 281 1.228
Γάλα νωπό 11.905 4.200 7.400 11.476 34.981
Βούτυρο νωπό 262 190 95 98 645
Βούτυρο μαγειρικής 330 70 305 160 865
Τυρός μαλακός 1.944,7 1.710 1.826 1.981 7.461,7
Τυρός σκληρός 2.541,5 315 1.354 266 4.476,5
Μυζήθρα ξηρή — 2 90 23 115

Έριον προβάτων 668 200 430 299 1.597
Τρίχες αιγών 44,4 50 35 41 170,4
Μέλι 100,5 45 120 230 495,5
Κηρός 39 1,8 5 21 31,7
Αύγά* 1.343,4 915,2 1.020,4 1.497,6 4.776,6
Χλωρά κουκούλια 60 60

σέ κιλά έλήφθη ύπ’ οψιν μέσο βάρος αύγοϋ 52 γραμμάρια.*Γιά τήν μετατροπή των αυγών 

Βοηθήματα:
’Από τά διάφορα βοηθήματα, στά όποια άνατρέξαμε 

γιά τήν μόρφωσι γνώμης καί συλλογή στοιχείων, άνα- 
φέρομε τά κατωτέρω: 1

6) Διάφορα άρθρα εις έφημερίδας καί περιοδικά.

7) Στοιχεία των διαφόρων Υπηρεσιών τοϋ 'Υπ. Γεωρ
γίας, τής ’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας, τής Α.Τ.Ε., 
τοϋ Ο.Β.Α. κλπ.

1) Δ. Κ. Τσοποτοΰ : Γεωργικοί σελίδες τής Θεσσαλικής
ιστορίας, 1914.

2) Ί. Παλαιολόγου : Εισηγητική έκθεσις πενταετούς Προ
γράμματος Εγγειοβελτιωτικών "Ερ
γων, 1959.

3) Δ. Άθ. Πάνου : Ελληνική γεωπονική, 1960.
4) L. Zorzi : Μελέτη επί τής ύδρογεωργίας τών

υπογείων υδάτων τής πεδιάδος Θεσ
σαλίας, 1961.

5) Χρ. Εύελπίδη : 'Η άρδευσις τής Θεσσαλικής Πεδιά
δος καί τά έξ αυτής δημιουργούμενα 
γεωργικά, οικονομικά καί κοινωνικά 
προβλήματα. «’Αγροτική Οικονο
μία», ’Οκτ. Δεκ. 1961.

Φωτογραφίες

No 1 - 5 Θέματα έγγειο βελτιωτικών έργων
(Προσεφέρθησαν άπό τον κ. Λέων. Μήλιο, 
Δ)ντήν Β' Περιφ. Δ)νσεως Ε.Β. Βόλον).

No 6-12 Θέματα άγροτικά καί εγγειοβελτιωτικά μέ χρη- 
σιμοποίησι ρεύματος Δ.Ε.Η.
(Προσεφέρθησαν άπό τήν Δ.Ε.Η.)

No 13-16 Καλλιτεχνικές φωτογραφίες ορεινών τοπίων 
καί σκηνών.
(Προσεφέρθησαν άπό τόν κ. X. Άραβαντινόν, 
ύπάλληλον 'Υπ. Γεωργίας).

No 17 Λειβάδι στό δρόμο Καρδίτσης - Τρικάλων. (Α. 
Ζαχαρία).
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ΦΩΚΙΩΝ ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ

Έγεννήθη κατά τό έτος 1882 εις Κωνσταντινούπολή, ή καταγωγή 
του δμως είναι θεσσαλική, (έκ Μακρυνίτσης τοϋ Πηλίου). Έσπού- 
δασε τήν ’Ιατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, Γκράϊφσβαλντ 
καί είς τό Ίνστιτοΰτον Τροπικών νόσων τοϋ ’Αμβούργου. Διετέλε- 
σε Διευθυντής Δημοσίας Υγείας Μακεδονίας κατά τά έτη 1914-1924, 
Διευθυντής τοϋ Έπιδημιολογικοϋ Τμήματος Βορείου Συγκροτήματος 
τής Στρατιάς Μ. ’Ασίας κατά τά έτη 1921—1922. Διευθυντής Υγιει
νής τοϋ Υπουργείου 'Υγιεινής κατά τά έτη 1924-1939 καί Γενικός 
Διευθυντής τοϋ 'Υπουργείου 'Υγιεινής κατά τά έτη 1939-1949. Ωσαύ
τως διετέλεσε τακτικόν μέλος τοϋ Άνωτάτου 'Υγειονομικού καί 
τοϋ Άνωτάτου Χημικού Συμβουλίου. "Ελαβε μέρος εις πλεΐστα 
συνέδρια 'Υγείας τοϋ ’Εξωτερικού τά έτη 1928, 1929, 1931 καί 
1946. Έδημοσίευσε τό έργον του: «Ή δημοσία υγεία έν Έλλάδι» 
κατά τό έτος 1933 όπως επίσης καί πλεΐστα άρθρα καί μελέτας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΑΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Βάλω τό έτος 1907, έτελείωσε τό Γυμνάσιον είς Βό
λον καί νομικάς καί οικονομικός καί πολιτικός έπιστήμας είς τό 
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Δικηγόρος 
έν Βόλφ άπό τοϋ έτους 1930 μέχρι 1955 διακριθείς είς τήν άσκησιν 
τοϋ έπαγγέλματος άλλά καί διά τήν έν γένει κοινωνικήν δράσιν του 
έν Βόλφ. Έκ τών πρωτεργατών κάθε πνευματικής κινήσεως. Πρόεδρος 
καί διοικητικός σύμβουλος τών περισσοτέρων σωματείων καί συλ
λόγων τής πόλεώς του. Άπό τοϋ 1955 συμβολαιογράφος έν Άθήναις.

ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΚΛΕ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ

Έγεννήθη έν Μπουκοβίτση Άγράφων τό 1912. Μετά τήν άποφοί- 
τησίν του έκ τής Ζωσιμαίας Σχολής Ίωαννίνων, είσήχθη είς Νομι
κήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. Είτα δέ διωρίσθη τοπογρά
φος 'Υπουργείου Γεωργίας όπου έπί έτη ύπηρέτησε καί είς Λάρι
σαν, Ελασσόνα, Τρίκαλα, Καρδίτσαν καί Καλαμπάκαν, έπιδείξας 
έξαιρετικήν στοργήν καί άντικειμενικότητα κατά τήν διανομήν τών 
Γεωργικών κλήρων ύπέρ τών άκτημόνων άγροτών. Έν έτει 1947 
μετετάγη είς τό Ύπουργεΐον Εμπορίου, προαχθείς είς Τμηματάρχην 
Α’ τάξεως καί είς Επιθεωρητήν ένθα καί ύπηρετεΐ. Οί έλεγχοι καί 
τά πορίσματα του σοβαρώς ώφέλησαν τό Δημόσιον, καί έπηνέθησαν 
παρά τών άρμοδίων. Ό άείμνηστος καθηγητής Κ. Βαρβαρέσος τοϋ 
έγραφεν: «Έφ’ όσον υπάρχουν άνθρωποι μέ αύταπάρνησιν καί άνώ- 
τερα ιδανικά σάν καί σάς, έχομεν πάν δικαίωμα νά έλπίσωμεν εις 
τήν πλήρη άποκατάστασιν τής Κοινωνίας καί τοϋ Έθνους μας».
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

Υίός τοϋ αειμνήστου Σοφοκλέους Κεραμίδα' έγεννήθη έν Τύρνάβω 
τό 1915. Μετά εύδόκιμον φοίτησιν εις τό Γυμνάσιον Βόλου, έσπού- 
δασε Νομικά εις τό Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. Κατόπιν ένετάχθη είς τό δικαστικόν σώμα καί διωρίσθη 
Είρηνοδίκης, άσκήσας έπί έτη μετά μεγάλου ζήλου τό λειτούρ
γημά του,άφωσιωμένος είς τά καθήκοντά του καί είς τήν ιδέαν τής 
Θέμιδος. ’Από του έτους 1957 μέχρι σήμερον τυγχάνει Συμβολαιο
γράφος έν Ααρίση, έκτιμώμενος όπό πάντων τών συμπολιτών του.

φ

ΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Έγεννήθη εις τό χωρίον Μεγάλο Παζαράκι τής έπαρχίας Καρδί- 
τσης. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν Καρδίτση έγκατεστά- 
θη είς τάς ’Αθήνας ένθα έσπούδασε Νομικά είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών, τυχών δέ πτυχίου Νομικής έγένετο υπάλληλος τού Υ
πουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας. Διετέλεσεν Ιδιαίτερος Γραμ- 
ματεύς του άειμνήστου 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης Σπύρου Ταλια- 
δούρου. Σήμερον άσκεΐ εύδοκίμως τήν δικηγορίαν είς ’Αθήνας άπό 
τού έτους 1934. ’Ανέπτυξε ποικίλην δραστηριότητα είς τόν κοινω
νικόν, τό πολιτικόν καί έπιστημονικόν τομέα. Διετέλεσε Νομάρχης 
Τρικάλων κατά τά έτη 1946-1949, έπιλύσας διάφορα ζητήματα, τής 
άρμοδιότητός του καί έπιδείξας κατανόησιν διά τήν έξύπηρέτησιν 
τών κατοίκων τού Νομού. Διετέλεσε Διευθυντής Γραφείου τού 
Υπουργού τών ’Εξωτερικών καί ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. 
Στεφανοπούλου. Κατά τά έτη 1925-55, μετέσχε πολλών άποστολών.

Φ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Έγεννήθη έν Βόλω τήν 30 ’Ιουνίου 1893. Τάς έγκυκλίους του σπου
δάς έκαμεν έν Βόλφ καί είς τήν έν Σμύρνη άγγλικήν σχολήν Μπάξιρ. 
Είτα έξηκολούθησε τάς σπουδάς του έν Μονάχφ τής Βαυαρίας 
όπου έλαβε τό πτυχεϊον τής Άνωτάτης Εμπορικής Σχολής καί ακο
λούθως τό δίπλωμα Cum Laude τού διδάκτορος τής Δημοσίας Οι
κονομίας τού Πανεπιστημίου τού Μονάχου. Έπανακάμψας διωρίσθη 
είς τό ’Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον τό 1946. Τό 1941 έστρα- 
τεύθη ώς έφεδρος λοχαγός. Άπεχώρησε τόν ’Ιούνιον τού 1955 τής 
κρατικής ύπηρεσίας. Έκτοτε, έξηκολούθησε νά παρέχη τάς έπιστη- 
μονικάς του ύπηρεσίας είς τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν τής Έλλλάδος. 
Τό πρώτον σύγγραμμά του «Ή Εξωτερική Εμπορική Πολιτική 
τής Ελλάδος» έδημοσιεύθη τό έτος 1933. Έκτοτε ήκολούθησαν 
περί τάς δώδεκα πραγματεϊαι έπί διαφόρων θεμάτων τής οικονομι
κής πολιτικής καί διάφορα άρθρα είς περιοδικά καί έφημερίδας.

φ
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