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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Την 8ην 'Ιουλίου 1955 εθανεν αιφνιδίως εν Λαρίσχ) ένθα υπηρετεί δ
εκλεκτός και αγαπητός συνάδελφος άρχικτηνίατρος 'Ιωάννης Γ. Γεωργιάδης.
Γόνος παλαιάς και εξαίρετου οικογενείας των Κάλαμων ό 'Ιωάννης
Γεωργιάδης εγεννήθη το 1904 εις Καλάμας, εσποΰδασεν την Κτηνιατρικήν
ως υπότροφος του Κράτους εϊς Βρυξέλλας, άνεκηρΰχθη διδάκτωρ και κατε
τάγη εις το Στράτευμα το 1927 με τον βαθμόν του υπολοχαγού.
"Ελαβεν μέρος εις τον Β' παγκόσμιον πόλεμον ύποστάς πλείστος δσας

κακουχίας ώς αιχμάλωτος και εν συνεχεία ελαβεν επίσης ενεργον μέρος
κατά τάς επιχειρήσεις τοΰ Καρπενησίου και Βίτσιου.
Έ τ ι μ ή θ η δια πολλών παρασήμων και μεταλλίοιν, ύπο της πατρίδος δια
τάς προσφερθείσας εν τφ κΰκλφ τών ενεργειών του αξιόλογους υπηρεσίας του.
Μολονότι νέος είχε υΐον υπηρετούντα σήμερον εις τάς τάξεις του
Στράτου. Και τέλος παρέδωσε και την ζωήν του εϊς την πατρίδα εν υπη
ρεσία διατελών. Είναι τω δντι συγκινητική ή τοιαύτη ολοκληρωτική προσ
φορά και θυσία τοΰ εκλιπόντος εις τον βωμον του Στρατεύματος.
Ή κτηνιατρική οικογένεια άπώλεσεν οΰτω εν επίλεκτον μέλος της, ό
Στρατός ενα δυσαναπλήρωτον στέλεχος του, ή κοινωνία έναν ενάρετον
ανθρωπον και ή οικογένεια του το ίσχυρόν στήριγμα της.
Ό Κτηνιατρικός κλάδος θα διατήρηση αιωνίαν τήν άνάμνησιν τοΰ
εκλιπόντος αγσπητοΰ συναδέλφου.
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ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Κατόπιν βραχυτάτης ασθενείας ύπέκυψεν εις το μοιραΐον την 29ην
'Ιουλίου 1955 ό εκλεκτός συνάδελφος Δ. Σαμπάνης εις ήλικίαν 63 ετών.
Ό Δ. Σαμπάνης Ιγεννήθη το 1892 εις Σπαΐδες Θηβών. Άποπερατώσας τάς γυμνασιακός του σπουδάς εις τό Γυμνάσιον Χαλκίδος ενεγράφη
εις την Κτηνιατρικήν Σχολην της Πίζης Ιταλίας το 1915, δπου έτυχε του
σχετικού διπλώματος το 1918. "Από του 1919 μέχρι τοΰ 1923 ύπηρέτησεν
εις το Στράτευμα ως Λοχαγός Κτηνιατρικού, το δε 1923 διωρίσθη ώς Νομοκτηνίατρος Αιτωλοακαρνανίας. Το 1927 ετοποθετήθη εις το Νομοκτη-

νιατρικον Γραφεΐον Ευβοίας, άπα το 1949 δε μέχρι της 31-12-1954 ύπήρξεν Νομοκτηνίατρος Ευβοίας.
*Ώς στρατιωτικός, ήκολοΰβησεν ολην την Μικρασιατικήν εκστρατείαν
διακριθείς εν τη εκτελέσει της ΰττηρεσίας του και τιμηθείς δια πολλών
στρατιωτικών μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων. Κατά τον Έλληνο-Ιταλικον πόλεμον ύπηρέτησεν ώς "Εφεδρος Λοχαγός, διευθύνων την Ά π ο θ ή κην Κτηνιατρικού Ύλικοϋ Θεσσαλονίκης, συμβαλών τα μάλλα εις τον ανελ
λιπή εφοδιασμον τών Κτηνιατρικών Μονάδων τοϋ μετοίπου.
Ό εκλιπών συνάδελφος διεκρίνετο δια την πολυποίκιλλον κοινωνικήν
του δράσιν, δια την άρτίαν επιστημονικήν του κατάρτισιν και δια τα αγνά
αισθήματα του.
Ή Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρεία άπωλέσασα ενα πολΰτιμον μέλος
της συμμερίζεται όλοψΰχως το πένθος της δεινώς πληγείσης οικογενείας του.
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