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ΜΙΑ ΣΤΙΙΛΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΣΤΙΛΕΤΤΟ 
Με rον Κώσια Μπιiιίpn 

-
=εvopavιa, 

Εμασrε λέει, ξενομανείς. Όλες 
οι σrατισrικές, μας αποδεικνύουν 
ανοιχτούς σε κάθε ξενικn επi
δρασπ. «Το ξένο - Βλέπεις -

είναι πιο γλυκόιι. Όλες οι έρευ
νες, φανερώνουν πως είμαστε 
πρόθυμοι να υιοθετnσουμε ό,τι
δnποτε μας προτείνουν οι ξένοι. 
Η λαί:Κn μας έκφρασn ((παπού
rσι από rον rόπο σου κι ας 
είναι pπαlιiιωpένο)), εξαφανi
σθnκε μazi με τα γουρνοτσάρου
χα. Και τώρα νέες παρατnρnσεις 
ΒεΒαιώνουν, πως n ξενομανία 
μας, αντί να μειωθεί, κερδizει έ
δαφος συνεχώς. 

n εθvικιί pας 
αοθέvεια Εμείς οι Νεοέλ?ιnνες, τεντώ

νουμε αμέσως τ' αφτιά σε όλες τις ξενόφερτες διδασκαλίες. Απλώνουμε 
τα χέρια σε ό, τιδnποτε προσφέρεται από τnν ΑΜοδαπn και με ακριΒό 
μάλιστα αντίτιμο. Καταπίνουμε όλα τα επιχρυσωμένα χάπια τnς ξενόφερ
τnς νοοτροπίας και εξάρτnσπς. Ας υπενθυμίσω κάποια πράγματα, έστω 
κι αν στερούνται πρωτοτυπίας. 

Πέστε μου παρακαλώ, τi ξένο κυχλοφόρnσε και δεν αγοράσθnκε, τi 
ξένο τοποθετnθnκε στις Βιτρίνες και δεν φορέθnκε, τi ξένο προτάθnκε 
για τις ανάγκες μας και δεν προτιμnθnκε; 

Ποιός ξένος τρόπος zωnς δεν Βρnκε ντόπιους μιμnτές, ποιό ξένο 
((όπιοιι δεν Βρnκε καΜιεργnτές; 

- Ποιά ξενόπλf4στn ιδέα, αμοΜθnκε στους δρόμους και δεν._ απέ
κτnσε οπαδούς; 

- Ποιά θρnσκευτικn αίρεσπ μας διοχέτευσαν οι ξένοι και δεν κέρ
δισε πιστούς; 

- Πέστε μου, τi ξένο είδαμε και δεν ξενοπιασθnκαμε, σε τi ξένο
Βρεθnκαμε παραλnmες και δεν το αποδεχθnκαμε; 

- Ποιά nλιθιότnτα ξενόφερτn πλασαρiσθnκε και δεν γοnτευθnκαμε,
ποιός ξένος δονnτnς έπεσε σrα χέρια μας και δεν Βολευθnκαμε; 

- Ποιά ξένn συμπεριφορά και δεν τn μαϊμουδίσαμε, ποιός ξένος
χορός και δεν χοροπnδnσαμε; 

- Ποιό ξενοφερμένο ασμάτιο δεν έγινε σουξέ ελλnνικό, ποιός τουρ
κοαμανές, δεν τραγουδnθnκε σαν γνnσιο άσμα λαίκό; 

- Ποιά ξένn πολιτισrικn αντiλnψn δεν έγινε εΜnνικn πραγματικότnτα
ποιά ξένn τnλεοmικn σειρά, δεν ανέΒnκε σε θεματικότnτα; 

- Ποιά αρρώσrεια nρθε απ' έξω και δεν μας έρριξε κάτω, ποιός
από μας δεν περιφρόνnσε τn φέτα, μπροστά σ' ένα ρεwάτο; 

- Ποιά ξένn προσφορά μας έγινε και δεν μας !!διευκόλυνειι, ποιό 
πάθος κατεργάσθnκαν οι ξένοι και δεν μας μόλυνε; 

- Ποιό ξένο τσιγάρο και δεν το καπνίσαμε, ποιά ξένn φόλα και 
δεν τn μασriσαμε; 

- Ποιά ξένn υπόσχεσπ και τnν απορρίψαμε, ποιά ξένn απαiτnσn και
δεν υποκύψαμε; 

- Ποιά ξένn κοπρολογία και αδιαφορnσαμε, ποιά ρωσικn συνθnμα
τολογiα και δεν τnν τοιχοκολλnσαμε, ποιά ευρωπαίκn γραμμn και δεν 
ευθυγραμμισθnκαμε, ποιά αμερικανικn ορολογία και δεν φανατισθnκα
με, ποιά αφρικάνικn κόμμωσπ και δεν μας στόλισε, ποιά ασιατικn 
γρίππn και δεν μας κόλλnσε; 

- Ti ξένο μας σερΒiρανε και μείναμε ασυγκiνnτοι, τi ξένο μας
προτεiνανε και δnλώσαμε αμετακiνnτοι; 

- Ti ξένο αντικρύσαμε και δεν χάσαμε τα μυαλά μας, σε ποιό ξένο 
νόμισμα δεν κατεΒάσαμε τα εσώρουχά μας; 

- Ποιός ενnμερωμένος αγορασrnς nρθε σrn χώρα μας και του
αρνnθnκαμε γnν και ύδωρ; 

- Ποιός ξένος ποδοσφαιρισrnς και δεν του δώσαμε γnπεδο και 
χρυσάφι; 

- Ποιός ξένος προπονnτnς μας znτnσε τρία εκατομμύρια το μnνα
και δεν του δώσαμε τέσσερα; 

Ti να πρωτοθυμnθώ και τi να προλάΒω ακόμn να ρωτnσω; 
- Ποιά ξένn συνnθεια και δεν τnν οικειοποιnθnκαμε, ποιά ξένn

μόδα και δεν τnν ορεχθnκαμε, ποιά τουρίστρια είδαν οι Έλλnνες και 
δεν ξεμυαλiσrnκαν, ποιά ξένn καρακάξα τεκνατzού και δεν τn λιμπiσrn-
�� 

- Ποιά ξένn πρότασπ και δεν εξασφάλισε μειδιάματα, ποιά ξένn 
γούνα και δεν Βρnκε ράμματα, ποιά ξένn λοσιόν και δεν τnν προμn
θευτnκαμε, ποιά ξένn κρέμα και δεν τnν πασαλειφθnκαμε, ποιά ξένn 
πούδρα και δεν τnν σοΒατισθnκαμε, ποιά ξένn μπούρδα και δεν τnν 
ασπασθnκαμε; 

- Κατά τα άλλα, θα εξακολουθnσουμε να μαθαινουμε και να λέμε 
συνεχώς !!εμείς που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον 
κόσμοιι • 

1 
α φίίJα� nou 11σlί rou 
·ιιΒίJΕnΕrΕ,, THJIEOPAEH

Κάθε Παρασκευή ένας φίλος έρχεται στο σπίτι σας 
για να ιιδείτε11 μαζί του τ' αγαπημένα σας προγράμμα
τα στην ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. 
Είναι ο ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ. Το πρώτο σε κυκλοφορία πε
ριοδικό στην Ελλάδα. 
Γιατί ο ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ δεν είναι μόνο το πιο ενημερω
μένο, ευκολοδιάβαστο τηλεοπτικό περιοδικό. Έχει 
μια συναρπαστική και ανάλαφρη ποικιλία θεμάτων, 
που ψυχαγωγεί όλη την οικογένεια, όλη την εβδομά
δα. 
Και το κοινό του το ανταποδίδει κάθε εβδομάδα, δια
τηρώντας τον ΤΗΛΕΘΕΑΤΗ πάντα στην 1η θέση. 
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ο σημερινός κάμπος της Καϊτσας, 
στον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα 

κτήματα που προέκυψαν από την απο
ξήρανση της λίμνης Ξυνιάδα, πουλήθη
κε αρχικά από τους απερχόμενους 
Τούρκους στον Γούλα Τσάπαλο, από 
το Σμόκοβο Καρδίτσας. Τα σχετικά 
συμβόλαια καταρτίστηκαν στη Λάρισα. 
Αργότερα, ο Τ σάπαλος επώλησε τα 
κτήματα στους Καϊrσιώτες, αντί 62.000 
γροσίων, αλλά εκράτησε για τον εαυτό 
του την νομή και την ψιλή κυριότητα 
επί έξι κλήρων. Δηλαδή, με την περίερ
γη αυτή σύμβαση οι Καίτσιώτες απέ
κτησαν την ψιλή κυριότητα επί 56 κλή
ρων, (ο κάθε κλήρος είχε 120 στρέμ
ματα), στους οποίους περιλαμβάνονταν 
και δύο κλήροι υπέρ της εκκλησίας 
του χωριού, αλλά την νομή, δηλαδή 
την εκμετάλλευση, είχε ο πωλητής 
Τσάπαλος. Σε λίγο, αντελήφθησαν οι 
πρόγονοί μας το λάθος τους και, όπως 
ήταν επόμενο, άρχισαν προστριβές με 
τον πωλητή. 

Έτσι, το 1835, ο Δημήτριος Καραϊ
σκος έστησε καρτέρι στον Τσάπαλο και 
τον πυροβόλησε με συνέπεια τον τραυ
ματισμό του αλόγου του. Ύστερα από 
αυτή την απόπειρα και προ του κινδύ
νου να χάσει τη ζωή του, ο Τσάπαλος 
αναγκάστηκε να μεταβιβάσει και την 

�Ερyα αναψυχής 
στην Αγία 
Παρασκευή 

Ε ίναι γνωστό ότι ο Σύλλογός μας 
δημιούργησε ένα χώρο αναψυ
χής στην Αγία Παρασκευή. 

Η δαπάνη των έργων που έγιναν, 
καθώς και η δαπάνη αυτών που γίνο
νται τώρα καταβάλλεται από τον συ
μπολίτη μας Γιάννη Δραγούνη. 

Τα έργα συνεχίζονται με την κατα
σκευή κιόσκι, τοίχων και πλακοστρώ
του. 

Στην εκδήλωση που θα γίνει στις 
8-8-92 θα γίνουν και τα εγκαίνια των
καινούργιων έργων και θα μας δοθεί η
ευκαιρία ν' απολαύσουμε συνολικά το
χώρο αναψυχής που θα ονομασθεί
((Παυσίλυπο}} .

Το ((Παυσίλυπο» της Αγίας Παρα
σκευής θ' αποτελεί το μέρος, όπου ο 
κάθε επισκέπτης θα βρίσκει δροσιά το 
καλοκαίρι, ανάσα ζωής και ψυχική η
ρεμία, κάτω από τις βαθιές σκιές των 
δένδρων. 

Το Δ.Ε. rou EuAAόyou 
Ειί:κεrαι σrοuς 

/Ιnα�α:κοιί Ιιαϊrσιώrες 
Ιιαλές διαnοnές και 

rouς nεpιpέvε, όΑοuς 
σrις nοΑιrισrιnές 
εuδnΑώσεις rou 

ι1uyοιίσrοu σrnv ιιαirσα 

του Κώστα Ε. Κούτσικα 

νομή στους Καϊτσιώτες, καθώς και 
τους έξι δικούς του κλήρους, αλλά με 
αντίτιμο την εκ νέου καταβολή 63.000 
γροσίων. 

Με τον τρόπο αυτόν, οι Καίτσιώτες 
απέκτησαν πλήρη κυριότητα επί των 
κτημάτων, εκτάσεως 7.440 περίπου 
στρεμμάτων ή 62 κλήρων. 

Η μετακίνηση του χωριού από την 
θέση Παλιοκαίτσα στην σημερινή τοπο
θεσία έγινε το έτος 1903 και το έτος 
1908 κτίστηκε ο Ναός του Αγίου Νικο
λάου, με δωρεά του ευεργέτη Συγ
γρού. 

Η μετονομασία του από Καϊτσα σε 
Μακρυρράχη έγινε επί προεδρίας του 
Χρίστου Καρατσαλή, όταν η κυβέρνηση 
Μεταξά διέταξε -ορθά- την αλλαγή 
όλων των τοπωνυμιών τούρκικης ή 
σλάβικης προέλευσης και ύστερα από 
πρόταση του δημοδιδασκάλου Ιωάννου 
Οικονόμου, επειδή το νέο χωριό είχε 
κτισθεί στη θέση Μακριά Ράχη. Ήταν 
όμως ατυχής, το μεν γιατί υπάρχει και 
η Μακρυρράχη Πηλίου, το δε γιατί δεν 
ήταν ευκαιρία να αναβιώσουν οι αρχαί
ες πόλεις που ήκμασαν στην περιοχή 
μας, δηλαδή οι Αγγείες και η Κύπαιρα 
και να συνδεθούμε έτσι με το παρελ
θόν. Γιατί, όπως έχω τονίσει αλλαχού, 
οι λαοί που αποσυνδέονται από το πα
ρελθόν δεν έχουν μέλλον. Αν σήμερα 

ο λαός μας παραδέρνει, το οφείλει 
στο ότι αποδέχτηκε όλα τα ξενόφερτα 
και απολάκτισε τα ήθη και έθιμά του, 
που τον έδεναν μ· αυτόν τον τόπο. Ξη
λώνει ανυποψίαστος με πείσμα όλα 
που τον συνδέουν με το παρελθόν και 
στη θέση τους τοποθετεί είδωλα. 

Όταν πήγα στη Ρωσία και αντίκρυσα 
αγάλματα τσάρων, πλατείες και οδούς 
με ονόματα, κάθε άλλο παρά αρεστά 
στο τότε καθεστώς, ετόλμησα να κάνω 
την εξής ερώτηση στον ξεναγό μας: 
ιιΠώς συμβιβάζονται αυτά με το καθε
στώς που κατέλυσε τηv παvτοκρατορία 
αυτώv τωv αvθρώπωv,·ιι Και η απάvτη
ση ήταv αποστομωτική: 11Κύριέ μου,
αυτή είvαι η ιστορία μας! ... 11 

Ανάγκη λοιπόν να διατηρήσουμε αμά
λαγη και αδιατάραχτη την κληρονομιά 
μας, δηλαδή τις παραδόσεις μας, τα 
ήθη και έθιμα, τη θρησκεία μας και 
όσα άλλα κράτησαν με τα δόντια οι 
πρόγονοί μας. 

Αντί να γκρεμίζουμε και στη θέση 
τους να τοποθετούμε ξένα ή εκείνα 
που δεν μας εκφράζουν, έστω και αν 
προς στιγμήν μας συγκινούν, να φρε-
σκάρομε και να δένουμε με μπετόν αρ
μέ τα παλιά, τα δικά μας, που μας 
δένουν σ· αυτόν τον δοκιμαζόμενο τό
πο . •  

Από τι� δραστηριότητες ηιιν συγχωριανών μαc; επιχειρηματιών Αφών Στέλιου 
και Ευαyyελου Χατζηαρyυρη,. . . 
(Επάνω:) Καινούργιο πολυτελεστατο καταστημα τηc; επιχειρησης ΟΡΤΟΥΑ 
στην Πολωνία. . 
(Κάτω:) Φωτογραφία από τα εγκαίνια του καταστήματος. Διακρινεται ο κ. 
Στέλιος Χατζηαργύρης. 

εlιιαι 
rσ ΕΙΙΙΑΙ μσ� •• , ro ΕΙΙΙΑΙ ΙΙΩf 

ΕΙ ΝΑΙ το ονομάσαμε κι έγινε γρήγορα το ... 
ΕΙΝΑΙ των γυναικών στις οποίες απευθύνθηκε. 
ΕΙ ΝΑΙ το περιοδικό που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο. 
Γι' αυτό και ... ΕΙΝΑΙ πρώτο σε κυκλοφορία από όλα 
τα περιοδικά - γυναικεία και ποικίλης ύλης. Γιατί 
κάθε σύγχρονη γυναίκα, εργαζόμενη ή όχι, που θέλει 
να είναι σύγχρονη, δυναμική, απαιτητική, ενημερωμέ
νη αλλά και ευχάριστη στο περιβάλλον της, θέλει το 
περιοδικό της να είναι. .. ΕΙΝΑΙ! 

J. a. ])P8f0ONHS & 0101 8.Ε
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

\ 
ι 

j 


	KAITSA 3-1 final
	KAITSA 3-2 final
	KAITSA 3-3 final
	KAITSA 3-4 final



