
ματός του ΠΡΣ (Παρρίσης), σχήματος όκταγώνου. Τό κεί
μενον τοϋ έγγράφου έχει πολλάς άνκορθογραφίας.

ή Τούρκος ώς ταχύ τό βράδυ είναι εις Κάστρον: Κά- 
στρον έδώ πρέπει νά είναι τό του Βόλου. Σημαντική αυτή 
ή πληροφορία διότι μανθάνομεν ότι γύρω στις 31 Μαρτίου 
οί Τούρκοι μέ άρχηγόν τόν Μεχμέτ Ρουσήτ πασά φθάνουν 
εις τό Κάστρον τοϋ Βόλου όρμώμενοι έκ Λαρίσης. «ό Λουμ- 
πούτ πασάς είναι σήγορα».Ήδη έχει πλησιάσει καί ό τουρ
κικός στόλος μέ τόν Λουμπούτ Πασά εις τάς περιοχάς τής 
Μαγνησίας.

εις τό κάστρον και τις τάμπιες: Κάστρον έδω πρέπει νά 
είναι τό των Τρικέρων τό όποιον καί έπεσκευάσθη τό 1814. 
κατά μαρτυρίαν ένός ναυτικού πού, έσημείωσε τήν κτίσιν 
τού Κάστρου εις σημειωματάριόν του.

Τάμπιες: Είναι τής 'Αγίας Κυριακής, τού επινείου των 
Τρικέρων έλέγοντο παλαιότερον «Κο(ου)λέδες». Ήσαν ί- 
χυρά μέ κανόνια, τά όποια σώζονται μέχρι σήμερον.

5.
Ό ύπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Κανάριας πολίτης Ψα

ριανός κατά τήν β' περίοδον τής Ελληνικής Διοικήσεως 
ών διορισμένος άρχηγός τού άποκλεισμοΰ των μερών τής 
Εύβοιας καί Βόλου μέ τρία πλοία εύρον έκεϊ καί τόν Κα- 
πετάν Άγγελήν Λεμονήν Τρικεριώτην έχοντα τό πλοϊον 
του «Ξέρξην» βουλιασμένον πλησίον είς τό Ταλαντονήσι, 
όπου πρότερον κατ’ έπιταγήν τής Διοικήσεως είχε τόν 
άποκλεισμόν τής Εύβοιας έκ ρητής διαταγής τού έπάρχου 
αύτής, κυρίου Ίωάννου Κωλέττη. Γνωρίζω πρός τούτοις 
ότι ό διαληφθείς Καπετάν Άγγελής είς τά 1823 έτη περί 
τόν 7βριον καί 8βριον φυλάττων τά παράλια τής νήσου 
Εύβοιας καί Ταλαντονήσου μέ τήν άπαιτουμένην προσο
χήν καί μήν ήμπορών νά άναχωρήση διά τό άνέλπιστον 
τού έχθρικοΰ όλου στόλου έβούλισε τό πλοϊον του μέ 
όλα τά έν αύτώ πλησίον τού Ταλαντονησίου διά νά μήν 
τό πάρουν οί έχθροί. Μετά δέ τήν άναχώρησιν τού έχθρι- 
κοΰ στόλου (έφθαρμένον τό κείμενον) άπό τού νά φρον- 
τίση διά τό ξεβούλημα φέρων μέ ίδια έξοδα του τόσον βου
τηχτάδες καθώς καί όσα άλλα εργαλεία ήτον άναγκαϊα 
διά αύτό. Τό μέν πλοϊον του δέν ήδυνήθη νά ξεβουλίση, 
όσα δέ τοϋ αύτοΰ πλοίου πράγματα δηλαδή κανόνια καί 
λοιπά έξεβούλισε τά έτοποθέτησεν έπάνω είς τό Ταλαντο
νήσι, αλλά καί δεύτερον έπελθόντος τοϋ έχθρικοΰ Στόλου 
τά άφήρπασαν όλα ταΰτα ώστε μόλις διεσώθη γυμνός είς 
τά άντικρύ μέρα τής στερεας.

Ταΰτα ώς είδώς ίδίοις όμμασι τό πράγμα μαρτυρώ έν 
φόβω Θεού καί μέ καθαράν συνείδησιν, διό καί κατ’ αΐ- 
τησιν τού ίδιου δίδω τό παρόν ένυπογράφων μαρτυρικόν 
μου χάριν ένδείξεως.
Τή 15 ’Ιουνίου 1828 Κωνσταντής Κανάριας

Έν Αίγίνη Ν. Γιαννίτζης: μαρτυρώ.
ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω.

Τούτο τό έγγραφον εύρέθη είς τό άρχεΐον τής οικογέ
νειας κ. ’Αγγέλου Λεμονή κατοίκου Τρικέρων.

Κωνσταντίνος Κανάριας: Είναι ό γνωστός Ψαριανός 
πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης. Ούτος πολλάκις γρά
φεται ώς Κανάριας ή Κανάργιος.

Ό Άγγελής Λεμονής: ή Άγγελάκης Χατζηλεμονής εί
ναι είς έκ τής όνομαστής άρχοντικής οικογένειας Λεμο- 
ναίων τού χωρίου Τρικέρων. Είς τό χωρίον ήτο ό πρωτο- 
νοικοκύρης. Ή γνώμη του ήτο άξιοπρόσεχτος πάντοτε. 
Στόν άγώνα τού 1821 μαζί μέ τούς άλλους καραβοκυραίους 
(Βρυνιώτην — Κουτμάνην — Κουμπορέλον — Μπουγατσέ- 
λον—Κοψιδάκην—Χατζησταμάτην) έπαιξε πρωτεύοντα 
ρόλο. Είχε μυηθή είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν ίσως άπό 
τόν "Ανθιμο Γαζή, συνέστησε δέ τήν «έφορείαν τών Τρι
κέρων»30.

30. «Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Α. 1930 σσ. 26.

Κατά τόν πόλεμον τού 1823 έβοήθησε τούς άγωνιστάς 
ύπό τόν Καρατάσον. Μαθών όμως ότι «έμελετοϋσαν νά 
γυρίσουν μέ τούς Τούρκους» όπως λέγει ό ίδιος άπό ιδιό
χειρον έγγραφον όπου άπαριθμεϊ τά έξαρτύματα τοϋ πλοίου 
του «Ξέρξης» καί τό όποιον εύρίσκεται είς χεϊρας τοϋ νϋν 
Άγγελή Λεμονή, έσήκωσε «τά καλαμπαλίκια τών τριών 
όσπιτιών των» τά όποια έφόρτωσε είς τό καράβι του. 
Ήτο δέ αντιθέτου γνώμης πρός τήν συνθηκολόγησιν μέ 
τούς Τούρκους καί προέτρεπε τούς Τρικεριώτας νά μήν 
συνθηκολογήσουν, αλλά νά κρατήσουν τόν άγώνα. Όμως 
ό Καρατάσος «έν άγνοίμ τών Τρικεριωτών—τών Θεσσαλο- 
μαγνήτων καί τοϋ Περραιβοϋ» έκλεισε τήν «άτιμον ειρή
νην» ώς τήν άποκαλεΐ ό Όρλάνδος31. ΔΓ όλ’ αυτά ό Άγγ. 
Χατζηλεμονής έπιβιβάζεται τοϋ πλοίου του «Ξέρξης» καί 
φεύγει άπό τό Τρίκερι, άφοΰ διορίζεται ύπό τοϋ Έπάρ
χου Ίω. Κωλέττη «νά φυλάττη τά παράλια τοϋ κόλπου 
τής νήσου Εύβοιας καί Ταλαντονήσου» ώς γράφει είς έγ
γραφόν του ό ’Ιωάννης Κωλέττης, τό όποιον εύρίσκεται 
είς τό άρχεΐον Άγγ. Λεμονή.

Πληροφορούμενος περί τόν 8βριον ότι έρχεται ό τουρ
κικός στόλος, μάλλον ό ύπό τόν Λουμπούτ Πασά, διά νά 
μήν πέση είς τάς χεϊρας τών Τούρκων, τό βουλιάζει είς τό 
Ταλαντονήσι καί αύτός κολυμβών έξήλθεν είς τήν άπέ- 
ναντι ξηράν. Είς τό πλοϊον «Ξέρξης» είχε καί όλα τά 
πράγματά του ό Έπαρχος Ίω. Κωλέττης, ώς λέγει ό ίδιος.

Ό Άγγελάκης Χατζηλεμονής μετά τό πέρας τοϋ άγώνος 
παρεσημοφορήθη ύπό τοϋ Βασιλέως Όθωνος ώς καί όλοι 
οί άλλοι άγωνισταί «δι’άργυροϋ νομισματοσήμου πρός αν
ταμοιβήν τών κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας πόλεμον έκ- 
δουλεύσεώς του» ώς άναφέρεται είς τό έγγραφον τοϋ Ό
θωνος 14)26 Φεβρουάριου 1836, τό όποιον εύρίσκεται είς 
χεϊρας τοϋ Άγγ. Λεμονή.

31. «Θεσσαλικά Χρονικά» τόμ. A 1930 σσ. 39.

ΤΟ ΔΑΚΡΥ

Σ. ΝΤΟΜΑΛΗ
•

Ή γλύκα τής ήμέρας ρόδο χάραξε 
τό σιωπηλό μνημείο τοϋ φωτός 
στοϋ σκοταδιού τήν έρημιά.

Ή τέφρα μιας άχτίδας έλαμπύρισε 
στό δάκρυ τοϋ ματιοϋ 
πού σιωπώντας θλιβερά 
κυλοϋσε.

Δέν ήταν τίποτε αύτό.
Απλώς, γλύκα αιθέρια 
τοϋ τάφου ή σιωπή 
μοΰ κέντησε 
τό δάκρυ στήν καρδιά.

Ήταν ό τάφος μας άγάπης σκιερής 
στ’ άπόβραδο τοϋ παρελθόντος 
στήν έρημιά μιας θύμησης.

Δέν ήταν τίποτε.
Απλώς, κάτι
πού πόθησε γιά νά σβηστή 
γιά νά σβηστή
στοϋ τώρα τήν τρελή έρημιά.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ

Διετέλεσε βουλευτής τής έπαρχίας 
τοϋ 'Αλμυροϋ καί χάρις εις τάς άο
κνους ένεργείας του πλείστα κοινω
φελή έργα συνετελέσθησαν εις τήν 
επαρχίαν ταύτην. Υπήρξε μέλος τής 
κοινοβουλευτικής ’Επιτροπής ή όποια 
έπεξειργάσθη τόν ’Αγροτικόν νόμον.

Έγεννήθη εις ’Ελασσόνα τό έτος 1907 
καί έγκατεστάθη εις Λάρισαν. Νεώ- 
τατος ήκολούθησε τήν δημοσιογρα
φίαν εις ήν διέπρεψε, διευθύνων πλεί- 
στας Λαρισαϊκάς καί Άθηναϊκάς 
έφημερίδας. Κατά τάς έκλογάς τοΟ 
1964 έξελέγη Βουλευτής Λαρίσης.

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έγεννήθη εις τά Άμπελάκια. Έξε
λέγη κατά τό 1904 Δήμαρχος Άμπε- 
λακίων, κατά τάς έκλογάς τοΟ 1910 
καί τής διπλής ’Αναθεωρητικής βου
λής τοϋ 1911 βουλευτής Λαρίσης ώς 
έκπρόσωπος τής έπαναστάσεως τοϋ 
1909. Άνεδείχθη άριστος πολιτικός.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΨΑΡΡΑΣ

Έκ Μεσενικόλα Καρδίτσης. Άπό- 
φοιτήσας τοϋ Γυμνασίου έσπούδασεν 
ιατρικήν εις τό Πανεπιστήμιον ’Α
θηνών. Ήσκησε τό έπάγγελμά του έν 
Καρδίτση, υπηρέτησε δέ ώς ύγειονο- 
μικός άξιωματικός. Έχρημάτισε βου
λευτής τά έτη 1926, 1932, 1933 καί 35.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Έγεννήθη εις Λιβάδιον τής Έπαρχίας 
Έλασσόνος κατά τό 1898, καταγόμε
νος έξ άρχοντικής οικογένειας. Έ- 
σπούδασε Νομικά είς τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών. Άνεμίχθη είς τήν πο
λιτικήν τής έπαρχίας Έλασσόνος καί 
διετέλεσεν έπανειλημμένως βουλευτής.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑ ΓΩΑΝΝΟΥ

Έγεννήθη τό 1912 είς Φανάρι—Μαγούλα Καρ
δίτσης. Τό 1933 έλαβε τό πτυχίον τής Νομικής 
καί τό 1934 τήν άδειαν τοϋ δικηγορεΐν, διορισθείς 
παρά τώ Πρωτοδικείιρ Καρδίτσης. Έδικηγόρησεν 
μέχρι τοϋ 1964. Ενθουσιώδης καί φλογερός λαϊκός 
όμιλητής. Κατά τάς έκλογάς τοϋ Φεβρουάριου 
1964 έξελέγη Βουλευτής τοϋ Νομοϋ Καρδίτσης.

ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛ

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Έγεννήθη εις Τρίκαλα' έσπούδασεν ιατρικήν, 
συμπληρώσας τάς σπουδάς του είς Παρισίοι c 
καί Λονδΐνον. Έγκατεστάθη κατόπιν είς Τρί
καλα καί μέ τάς έξαιρετικάς του σπουδάς καί 
τήν φιλάνθρωπον δρασιν μεγάλως έξυπηρέτησε 
τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. Διετέλεσε γερουσια
στής τοϋ Νομοϋ Τρικάλων. Άπέθανε τό 1937.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣ1ΔΗΣ

Έγεννήθη έν Λαρίση. "Ελαβε μέρος εις τόν 
Έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοϋ 1940. Κατά τήν 
άπελευθέρωσιν ΰπηρέτησεν ώς Έφεδρος ’Αξιω
ματικός. Έχει διατελέσει Νομάρχης Ζακύνθου, 
ώς και 'Υπουργός Γενικός Διοικητής ’Ηπείρου. 
Κατά τάς έκλογάς τοϋ Φεβρουάριου τοϋ έτους 
1964 έξελέγη βουλευτής τοϋ Νομοΰ Λαρίσης.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΔΗΣ

Έγεννήθη εις Σκιάθον τό 1866. Μετά τάς σπουδάς 
του ΰπηρέτησεν ώς καθηγητής Μαθηματικών είς τό 
Γυμνάσιον καί Παρθεναγωγεΐον Σερρών. Τό 1892 
προσελήφθη εις τό Άστεροσκοπεϊον ’Αθηνών καί 
τό 1895 είσήλθεν είς τόν κλάδον τών Τ.Τ.Τ. ύπη- 
ρετήσας έπί 35ετίαν. Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν 
καί έξελέγη βουλευτής Σκοπέλου τό έτος 1933.

ΤΑΚΗΣ I. ΚΑΡΔΑΡΑΣ

Έγεννήθη είς Άγιάν Λαρίσης. Έ- 
φοίτησεν είς τό Γυμνάσιον Λαρίσης. 
Έσπούδασεν τήν ’Οδοντιατρικήν εις 
τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Έξελέγη 
Πρόεδρος Κοινότητος Άγιας έπί δύο 
τετραετίας. Επίσης έξελέγη Βουλευ
τής κατά τά έτη 1963 καί 1964.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΣ

Έγεννήθη είς Πτελεόν. Έφοίτησεν 
είς τό Γυμνάσιον Βόλου. Έσπούδα- 
σε Νομικά. Έπολιτεύθη είς τό κόμμα 
τών Φιλελευθέρων τό 1936. Έξελέ
γη Βουλευτής τό 1951 καί 1952. Διε- 
τέλεσε Δημόσιος Υπάλληλος είς 
τήν Γερουσίαν, είς τήν Βουλήν κ.ά.

ΚΩΝΣΤ. ΔΗΜΟΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Έγεννήθη είς Σούρπην Άλμυροΰ. Δι
κηγόρος, άναμιχθείς είς τήν πολιτι
κήν καί έκλεγείς βουλευτής κατά τάς 
έκλογάς τοϋ έτους 1910. Έχρημάτισε 
βουλευτής τοϋ Νομοϋ Λαρίσης μέχρι 
τοϋ έτους 1920, τιμηθείς ΰπό τών 
συμπολιτών του κατ’ έπανάληψιν.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Έγεννήθη είς Άργαλαστήν τοϋ Πη- 
λίου τό 1888. Ένεγράφη είς τήν ια
τρικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών άπό όπου άπεφοίτησε διδά- 
κτωρ τό 1911. Άνεμίχθη είς τήν πο
λιτικήν καί έξελέγη βουλευτής. Εί- 
σηγήθη πλεΐστα έργα διά τό Πήλιον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

Έγεννήθη έν Μεσενικόλα Καρδί- 
τσης. Ήλθεν είς Αθήνας όπου έπε- 
δόθη άπό νεαρας ήλικίας είς Ξενοδο
χειακός Επιχειρήσεις. Ύπήρξεν ό 
έμπνευστής καί ιδρυτής τοϋ Ασ
φαλιστικού ’Οργανισμού Τ.Ε.Β.Ε. 
Έξελέγη δίς Βουλευτής Αθηνών.
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