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Ημείς τό Διοικητικόν Συμβούλιο καί τά μέλη τοϋ Θεσ- 
σαλικοΰ Συλλόγου «’Ασκληπιός» τής Νέας Ύόρκης, χαι- 
ρετίζομεν, έπ’ ευκαιρία τής έκδόσεως τοϋ Πανθεσσαλικοΰ 
Λευκώματος, τάς άδελφάς Θεσσαλικάς ’Οργανώσεις καί 
όλους τούς αγαπητούς συμπατριώτας θεσσαλούς και έκ- 
φράζομεν τάς θερμάς μας εύχάς προς ένα έκαστον, κάθε 
σωματεϊον καϊ όλο εις τό σύνολόν του τό Θεσσαλικό Στοι
χείο, όπως εύημερή καϊ διακρίνηται μέ προσωπικά επι
τεύγματα καί μέ άτομικάς καί όμαδικάς υπηρεσίας διά τήν 
έξύψωσιν τοϋ θεσσαλικοΰ όνόματος, τήν έξυγίανσιν καί 
έκμοντερνισμόν τής γενετείρας μας Θεσσαλίας. Μακράν 
τοϋ άγαπημένου μας τόπου ήμεΐς οί άπόδημοι συμπατριώ- 
ται μέ καρδιές πλημμυρισμένες άπό πατριωτικόν ενθου
σιασμόν καί τήν φλόγα τής άγάπης διά κάθε συμπετριώ- 
τη Θεσσαλό καί γιά κάθε θεσσαλική γωνιά, μέ μεγάλη 
ύπερηφάνεια διά τάς διακριτικάς επιτυχίας συμπατριωτών 
καί μέ βαθειάν ίκανοποίησιν διά κάθε σημαντικό καλό 
πρός τήν Ιδιαιτέραν μας πατρίδαν, άγωνιζόμεθα κι’ ήμεΐς 
διά τήν διάσωσιν καί διάδοσιν των έλληνοθεσσαλικών μας 
ιδεωδών. Πρεσβευταί τών παραδόσεων καί άρχών μας εις 
τήν ξένη μετά πεπειθήσεως σας πληροφορούμε ότι ό Σύλ
λογος τών Θεσσαλών Νέας 'Υόρκης κρατά τό θεσσαλι- 
κόν όνομα υψηλά έν μέσω τής οικογένειας καί κοινωνίας 
τής Νέας 'Υόρκης. 'Υποσχόμεθα χάριν τής καταγωγής 
μας ότι θά συνεχίσωμεν τό έργον μας μέ δλας μας τάς δυ
νάμεις. Τό ενδιαφέρον όμως όλων τών Θεσσαλών διά τήν 
δικαίωσιν τών αιτημάτων Θεσσαλίας, τά έργα, ή πρόοδος 
καί ή ευημερία τού τόπου μας δυναμώνουν τήν άγάπην 
ήμών τών άποδήμων συμπατριωτών καί γεμίζουν τις καρ
διές μας πατριωτική υπερηφάνεια.

Διά τόν Σύλλογον Θεσσαλών Νέας Ύόρκης

Ό Πρόεδρος 
Δημοσθένης Συντήλας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ

Φίλε κ. Βαμβάκε,
Ευχαριστώ διά τήν άπό 15.12.63 πρόσκλησίν σας, όπως 
συμμετάσχω εις τήν σύνταξιν τοϋ Πανηγυρικού Λευκώ
ματος έπί τή ογδοηκονταετήρίδι άπό τής άπελευθερώσεως 
τής Θεσσαλίας. Μή προλαμβάνων νά συντάξω κατάλλη
λον μελέτημα, παρακαλώ νά άρκεσθήτε εις τό παρόν χαι- 
ρετιστήριον καί συγχαρητήριον γράμμα όχι μόνον έπί τω 
εύτή τούτω Έθνικω γεγονότι, άλλά καί διά τοϋ πνευματι
κού εορτασμού, δι’ ο» έπιστέφονται αί σχετικαί πανθεσ- 
σαλικαί έορταί.

Δέν θά υπάρχη βεβαίως Έλλην μαθητεύσας εις τό Γυ
μνάσιου ή εις τό άλησμόνητον Ελληνικόν Σχολείου, άκό- 
μη καί εις τό Δημοτικόν, ό όποιος νά μή γνωρίζη τί οφεί
λει τό έθνος ήμών τόσον διά τήν παλιγγενεσίαν του, όσον 
καί διά τήν έντατικήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων εις 
τήν Θεσσαλίαν μέ τήν έντονον θρησκευτικότητά της περί 
τής οποίας μαρτυρούν αί θαυμασταί μοναί της τήν φλογέ
ράν της φιλοπατρίαν μέ τόν πλούτον της καί μέ τά περί
φημα σχολεία τών Άμπελακίων, τών Μηλεών τής Ζαγο
ράς κλπ. καί μέ τούς επιφανείς πνευματικούς της άνδρας 
άπό τόν Ρήγα τόν Βελεστινλή καί Γρηγόριον τού Κων- 
σταντά καί τόν "Ανθιμον Γαζήν καί τόν Δ. Φιλιππίδην 
μέχρι τού Κωνσταντίνου Οικονόμου τού έξ Οικονόμων, 
καί τών Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Ν. Κωστή, Φι
λίππου Ίωάννου, Νικ. Άποστολίδη, καί τελευταίως μέ
χρι τού Άχιλλέως Τζαρτζάνου, Άλεξ. Βαμβέτσου, Ευαγ- 
γέλου Φωτιάδου καί Σωκράτους Βαμβάκου. Εις τούτους θά 
ήδύνατό τις νά προσθέση καί έγκριτους στρατιωτικούς 
τής περιωπής τού Ν. Σπυροπούλου, τού Σόλωνος Γκίκα 
καί τινας άλλους, κληρικούς πολιτικούς καί βιομηχάνους 
καί άλλους έκλεκτούς άνδρας διακριθέντας είτε έν Έλλάδι 
είτε έν τώ Έξωτερικώ καί μάλιστα έν Αίγύπτω.

Θεωρώ δέ έμαυτόν εύτυχή διότι έδόθη καί εις τήν με- 
τριότητά μου ή ευκαιρία νά άποδώσω τούλάχιστον φόρον 
τιμής πρό παντός εις τούς έθνικούς τής χώρας ταύτης άν
δρας, ότι κατά τήν διάρκειαν τού Έλληνοϊταλικοΰ πολέ
μου έλαχεν εις αυτήν ό κλήρος νά περιοδεύση έπί μίαν 
έβδομάδα εις πόλεις καί κωμοπόλεις τών νομών Τρικκά- 
λων καί Καρδίτσης ΐνα άναπτύξω εις τόν λαόν τήν κοσμοϊ- 
στορικήν σημασίαν τού ΟΧΙ καί τού ύπέρ πάντων άγώνος 
έκείνου.

Μετά τών έγκαρδίων εύχών μου ύπέρ τής εύημερίας τού 
εύγενοΰς Θεσσαλικοΰ Λαού μετά τιμής πρός τήν ύμετέραν 
έταιρίαν διατελώ ύμέτερος. II j μπΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Δημοσθένης Συντήλας Πρόεδρος Περιφερ. Καρδίτσης 
Ευάγγελος Δαδάλιας, ’Αντιπρόεδρος Περιφ. Τρικάλων 
Νέστωρ Παπαϊωάννου, Ταμίας Περιφερείας Λαρίσης 
Στέλιος Τσακατούρας Γεν. Γραμματεύς Περιφ. Λαρίσης 
Νικόλαος ’Αρσενίου Ειδικός Γραμματεύς Καλαμπάκα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Χρήστος Βισβίκης, Τρίκαλα 
Κωνσταντίνος Καρανάσιος Περιφ. Τρικάλων 
Στυλιανός Μπομπόσης Περιφ. Βόλου.
Γεώργιος Γιαταγάνος Περιφ. Βελεστίνου

ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Ευθύμιος Σπύρου Περιφ. Καρδίτσης 
Γεώργιος Βισβίκης Περιφ. Τρικάλων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πέτρος Μυλωνάς έκ Βόλου 
Ned Ellis Περ. Καλαμπάκας

Σάς ευχαριστώ διά τήν τιμήν νά συνεργασθώ εις τό Λεύ
κωμα τών «Θεσσαλικών Χρονικών». Δυστυχώς λόγφ αύ- 
τοκινητιστικοΰ άτυχήματος, δέν είμαι εις θέσιν νά άντα- 
ποκριθώ εις τήν τιμητικήν Υμών πρόσκλησίν.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Κύριοι,
Σάς ευχαριστώ θερμώς διά τήν πρότασίν σας νά δημο- 
σιεύσητε συνεργασίαν μου εις τό Λεύκωμα τών «Θεσσα
λικών Χρονικών». Είλικρινώς λυπούμαι, διότι ένεκα φόρ
του έργασίας δέν δύναμαι νά άνταποκριθώ πρός τήν 
πρότασίν ταύτην, ή όποια ιδιαιτέρως μέ τιμά.

ΕΛ. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
’Αγαπητοί Κύριοι,
Σάς ευχαριστώ γιά τήν τιμητική σας πρόταση. Άλλά 
δυστυχώς δλον αυτόν τόν καιρό είμαι άρρωστος καί μό
λις κατορθώνω νά γράφω μιά φορά τήν έβδομάδα καί στό 
«Βήμα». "Ετσι παρ’ όλη τή λύπη μου δέν θά μπορέσω νά 
σάς ευχαριστήσω. Γ ΦΤΕΡΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Έκ τής κωμοπόλειος Ζαγοράς τοϋ Πηλίου. Μετά τό πέρας τών έγ- 
κυκλίων σπουδών του ένεγράφη εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοΟ Έθνι- 
κοΟ καί Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου. Λαβών τό πτυχίον του 
μετέβη εις Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ένθα είδικεύθη είς 
τήν Καρδιοχειρουργικήν καί Πνευμοθωρακοχειρουργικήν. Ήδη άσ- 
κεί εύδοκίμως καί μετά μεγάλου ζήλου τήν έπιστήμην του έν ’Αμε
ρική, τιμών τό έλληνικόν όνομα μεταξύ όλων των αύτόθι όμογενών.

ay* ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Έκ Καρδίτσης, γεννηθείς 
τό 1928. Νεαρός έγκατεστά- 
θη είς Βόλον, ένθα υπηρε
τεί ώς 'Υπάλληλος τοϋ Δή
μου Νέας ’Ιωνίας, προϊστά
μενος τών Διοικητικών υπη
ρεσιών. Ή κοινωνική δρά- 
σις του είναι αξιόλογος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Έγεννήθη είς τό χωρίον 
Μεπζιοϋλα τής ’Επαρχίας 
Καρδίτσης. Κατετάγη είς 
τόν στρατόν ώς αξιω
ματικός, ήδη εύρίσκεται 
έν αποστρατεία κατέχων 
καλλίστην θέσιν παρά τή 
Άνων. Έταιρείςι Ύδάτων.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΦΗΣ

Έγεννήθη είς τήν Ιστορικήν 
κωμόπολιν τής έπαρχίας Έλασ- 
σόνος Τσαρίτσανην κατά τό 
έτος 1920. Τά έγκύκλια μαθή- 
ματά του διήκουσεν είς τά 
σχολεία Τσαριτσάνης, Λαρί- 
σης καί Πειραιώς. Έσπούδασε 
κατόπιν Νομικά είς τό Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπι- 
στήμιον ’Αθηνών. Διορισθείς 
είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
είργάσθη μετά ζήλου καί προ- 
ήχθη είς άνώτατον βαθμόν τής 
αύτόθι ιεραρχίας, άγαπώμενος 
ύπό τών φίλων του καί έκτιμώ- 
μενος παράπάντων, προϊστα
μένων καί υφισταμένων του.

Έγεννήθη είς ’Αθήνας. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν Άθή- 
ναις ήκολούθησε τόν ταχυδρομικόν κλάδον προσληφθείς είς τό Κεν
τρικόν Ταχυδρομεϊον ’Αθηνών ένθα έσταδιοδρόμησεν εύδοκίμως. 
"Αμα τή ιδρύσει τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών 
Θεσσαλών, ώς έκ τής ιδιότητάς του ένίσχυσε ταύτην ποικιλοτρόπως.

ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έκ Καρδίτσης. Έγεννήθη 
τό έτος 1913. Συνελήφθη 
τήν περίοδον τής κατο
χής ύπό τών κατακτητών 
καί έτυφεκίσθη ύπό τών 
Γερμανών τήν 4ιν ’Απριλί
ου τοϋ έτους 1944, λόγφ τής 
πατριωτικής του δράσεως.

ΝΙΚΟΛ. ΣΚΟΥΡΑΛΗΣ
Έγεννήθη είς Κατηχώριον 
τοϋ Βόλου κατά τό έτος 
1928. ’Επαγγέλλεται τόν 
φωτοτσιγκογράφον, διαμέ- 
νων είς τό Χαλάνδριον τής 
’Αττικής. Ή κοινωνικότης 
του τόν κατέστησε άγα- 
πητόν είς τόν κύκλον του.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Κατάγεται έκ τής ’Επαρχίας 
Καρδίτσης. Έγκατεστάθη άπό 
έτών είς Βόλον ένθα καί δι
αμένει μέχρι σήμερον. Κατα
ταχθείς είς τόν στρατόν άνήλ- 
θε μέχρι τοϋ βάθμοΰ τοϋ ταγ
ματάρχου τεθείς έν πολεμική 
διαθεσιμότητι. Δημοσιογράφος 
έκ τών άριστων καί χειριστής 
τοϋ λόγου έκ τών όλίγων, άνε- 
μίχθη είς τήν πολιτικήν ζωήν 
τοϋ τόπου έκλεγείς βουλευτής 
τής έπαρχίας του έπί σειράν 
έτών, έξυπηρετήσας ποικιλο- 
τρόπως τόν άγαπητόν του τό
πον ώς καί όλους τούς συμ- 
πατριώτας του άφιλοκερδώς.
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ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ
'Υφηγητής τής ’Ορθοπεδικής. Έγεννήθη εις τά Τρίκαλα τό 1929. 
Περατώσας τάς γυμνασιακός του σπουδάς τό 1946 εις Θήβας, ένε- 
γράφη τό 1947 εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
ής καί άνεκηρύχθη άριστοΰχος διδάκτωρ τό 1958. Τό 1959 έλαβε τήν 
ειδικότητα τοΟ ’Ορθοπεδικού καί μετέβη είς ’Αγγλίαν πρός μετεκ- 
παίδευσιν. Τό 1962 διωρίσθη ώς επιμελητής τής ’Ορθοπεδικής Κλι
νικής τοΟ Πανεπιστημίου καί τό έτος 1965 άνεκηρύχθη Υφηγητής.

ΙΑΣΩΝ ΣΑΠΠΑΣ
Έγεννήθη έν Βασιλικοϊς 
Φαρσάλων τό 1891. Πτυχι- 
ούχος Νομικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 
Έφεδρος άξιωματικός κατά 
τό 1918-1922. Ήσχολήθη 
είς μεταλλευτικός έπιχειρή- 
σεις, Άπεβίωσεν τό 1965.

ΑΘ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς Καρδίτσαν 
τό έτος 1908. Συνελήφθη 
τήν περίοδον τής κατο
χής ύπό τών κατακτητών 
καί έτυφεκίσθη ύπό τών 
Γερμανών τήν 4σν ’Απριλί
ου τού έτους 1944, λόγιρ τής 
πατριωτικής του δράσεως.

ΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΣΣΑΛΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΦΗΣ
Έγεννήθη τό έτος 1922 έν Τσα- 
ριτσάνη τής έπαρχίας Έλασ- 
σόνος. Πτυχιοΰχος τής ’Ιατρι
κής Σχολής τού Πανεπιστημί
ου ’Αθηνών. Ένετάχθη είς τήν 
Χειρουργικήν Κλινικήν τού 
ΝΕΕΣ ένθα καί έργάζεται μέ
χρι σήμερον. Ύπηρέτησεν ώς 
έφεδρος άνθυπίατρος. Τό 1960 
Επιμελητής τής Κλινικής ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοΰ 
Βασ. Κούρια. Μετεξεπαιδεύθη 
είς Γερμανίαν είς τάς χειρουρ
γικάς κλινικάς Νυρεμβέργης 
καί Κολωνίας. Διδάκτωρ τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί 
συγγραφεύς πολλών μελετών.

Έγεννήθη εις Σούρπην τής Θεσσαλίας τφ 1876. Έσπούδασε τά έγ- 
κύκλια μαθήματα έν Καρδίτση, ένθα άπό τού 1881 είχεν έγκαταστα- 
θή ή οικογένεια του. Είτα έσπούδασε τήν ιατρικήν καί ήκολούθη- 
σε καί τόν κλάδον τών Τ.Τ.Τ., ένθα άνήλθε μέχρι καί τού βαθμού 
τού διευθυντοϋ. Είς τούς πολέμους έλαβε μέρος ώς ταγματάρχης.

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορά τού Πη- 
λίου, άδελφός τοΰ άοιδίμου 
παιδαγωγού καί έκ τών ιδρυτών 
τών τής Ιστορικής καίΛαογρα- 
φικής Εταιρείας τών Θεσσα- 
λών Νικολάου Καπετανάκη. 
Μετά τό πέρας τών σπουδών 
του είς τό Εθνικόν καί Κα- 
ποδιστραικόν Πανεπιστήμιον, 
ήσχολήθη μέ πρακτορειακάς 
έργασίας έν Πειραιεΐ, διατελέ- 
σας Διευθυντής τής ΚΔΑΣ, έπι- 
δείξας άξιόλογον δραστηριό
τητα. Γνώστης ξένων γλωσσών 
καί ύπό πατριωτικού ζήλου κι
νούμενος, άσχολεΐται μέ τό ζή
τημα τοΰ Κυπριακού άγώνος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ
Ταχυδρομικός ύπάλληλος 
τού Κεντρικού Ταχυδρο
μείου ’Αθηνών. ’Από τής 
ίδρύσεως τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρεί
ας τών Θεσσαλών προσέ- 
φερε έπί μίαν τριακονταε
τίαν πολλαπλάς ύπηρεσίας.

ΕΛΠ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη είς Καρδίτσαν 
τό έτος 1926. Συνελήφθη 
τήν περίοδον τής κατο
χής ύπό τών κατακτητών 
καί έτυφεκίσθη ύπό τών 
Γερμανών τήν 4πν ’Απριλί
ου τοΰ έτους 1944, λόγφ τής 
πατριωτικής του δράσεως.
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Μητρόπολις "Αγιος Νικόλαος.

«Ό Κυπριακός λαός ούδενός θά υστέρηση 
έν ένεργείαις, ϊνα ώς τάχιστα ή θεά 
έλευθερία φωτίση καί λαμπρύνη τόν 
ορίζοντα τής Κύπρου διά τής άποδό- 
σεως εις τήν μητέρα Ελλάδα» (’Από 
διακήρυξιν τοϋ Δημάρχου Λευκωσίας-1911). 
«Οόδεμία εγκόσμιος δύναμις δύναται 
νά καταστείλη ή νά καταβάλη τά εθνι
κά φρονήματα τοϋ κυπριακού λαοΰ 
καί τήν άναλλοίωτον θέλησιν, όπως 
προσαρτηθή εις τό ομόφυλον βασίλειον 
τής Ελλάδος» (Διακήρυξις Κυπρίων 
βουλευτών—1912).

Καρτεροϋμεν μέραν νύχταν 
νά φυσήσ' ένας άέρας 
σ’ τούτον τόπον πών’ καμένος 
κι έ θωρεΐ ποτέ δροσιάν· 
γιά νά φέξη καρτεροϋμεν 
τό φώς κείνης τής ημέρας 
πών’ νά φέρη στόν καθένα 
καί χαράν καί ποσπασιάν.
Τήν Μανούλαν μας γιά πάντα 
μιτσιοϊ μιάλοι καρτεροϋμεν 
γιά νά μάς σφιχταγκαλιάση 
καί νά νεκραναστηθοΰμεν.

Ή Μονή τοϋ Κύκκου.

ΚΥΡΗΝΕΙΑ : Αγία Βαρβάρα.
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