
ΓΙΑΤΊ ΚΑΙ ΓlΩι..

ΙΔΡΥΘΗΚΕ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ

Δ. ΧΟΝΔΡΟΡΡΙΖΟΥ



-Ι-

ΕΙνα.ι. Ka.λoKaCpI. Ι933. '1ι γεωργι,;ιή παρα

γωγή εΙνα.ι. ~ξαι.ρετι.κή.

Στά μπακάλ ι,κα του χωρι.ου το ι. χο}ιολλ ι,έ.

τα.ι. ενα. μεσημέρΙ, δι.a.κήρυξη του 'οργανι.σμου

Δι.α.χει.ρCσεwς Έκκλησι.αστι.κης Περι.ουσCας .
.,-

" Ο.Δ.Ε.Π. 11 πού !κτC-&εται, σέ Πλει.σΤηρι.α~ .

σμό ή &κCνητη κτηματι.κή περι.ουσCα της Ι Ιε_

ρaς Μον"ς I1
t AyCa Τρι.άς" Μελι.ταCας.

Kει,μ~νη ~ντός της περι.οχης της Κοι.νότη

τος :;1ελLταCας.

οΙ κάτοι.κοι, του χωρι,οσ ξαφνι,άζOUντα~.

Σχολι.άζουν ποι.κι.λοτρόπως τήν πούληση 

τ"ς Μοναστηρι,ακης πεΡLουσCας.

Τή σχολLάζουν δέ κα' δυσφενως. γι,ατ'

ολη α~τή τήν &κCνητη περι,ουσCα, δύο ψήφους

'C'l1v εΙχαν,&γοράσει. OL παπποσδες τους, οταν
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&γόρασαν τήν πεΡL9έρεLαν τοϋ χωΡLοϋ,μέ

χρήματα δικά τους κα' τήν πρόσ9εραν στό

:'Ίοναστήρι, γιά συνηΙρηση του.

Έπειδή ~εωρoϋσαν τήν 'AyCa Τριάδα

πρoστ~~pια τους.

Οοσο πλησιάζει ή μέσα της δημοπρασCας

~όσo τα σχόλια κ' οΙ συζητήσεις παΙρνουν

ζωηρό1ητα κα' σΟβαρότητα.

υΕξι κάτοικοι εκαμαν όμάδα, Ινδιαφερό

μενο ~ 'ν' &γο ράσουν τα κτήματα.

υΟλοι οΙ κιΧτοικοι τοϋ χωριοϋ -&ρησ~ιoι,

έπ ι.(}υμοϋν τιf κτήματα α~τά, προσΥΟ ρά των

προγόνων τους, να μεCνουν στό Μοναστήρι.

πρότειναν, ν'άγοραστοϋν κα' πάλι γιά

λογαΡLcσμό της ΆγCας Τριάδας •

.Ή ΣUζήτησ~ ε!ναι κα.:tημερι.νή.

Δέν εδρισκαν όμως, τρόπο συγκέντρωσης

των χρηματων,γι&τΙ, δέν είχαν καμμιιΧ μετα

ξ~ τους ! μ π ι σ τ ω σ ύ ν η.
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Kα~oλoυ ε σ~ε9τηκαν,oτ~,o Ο.Δ.Ε.Π.

μή μΠΟΡίjντας νά τά έκμεταλλευ-&η,.οά τά

ξαναπουλοσσε.

-Λλλo~ πρότε~ναν, να μήν παρoυσ~ασ~η

κανένας πλε~oδότης άπ'τούς κατοCκους ~ε

λ~ταCας,όπότε &ναγκαστ~κά,·-&α εμε~ναν τα

Xωράφ~α: ιΧπούλητα.

Ή πρόταση εγLνε κα' πρός τήν όμάδα:

των εξ~, ή bnoCa: κα' συμφώνησε.

'Aνακoύ9~ση παρoυ.σ~αστηκε, μέ τή λύ-

ση α:ύτή. 'Έπε~τα: ομως, ιΧπ' ώρ~μότερη σκέ

ψη, ή πρόταση ιΧπορρCφτηκι,

Δ~ότι., -&α μποροσσε, νά παρoυσ~αστoυν

ξένo~ πλει.οδότες, η βλάχοΙ. σκηνCτες κα'

να καρπω.οουν αύτό' τα όφέλη ιΧπ'τήν άγορά

πού εΤναι. πολύ μεγάλα:.

'Α' "% '" et' "κομα:, αν ησα:ν βλαχοι., να εμπαζαν

κα' τα κoπαδ~α τους &πό γLδοπρόβα:τα,

στήν περι.φέρει.α του xωρ~oσ. κ' α:ύτό ~α
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κ α τ α σ τ Ρ ο φ ή,

γ~ά τήν ντόΠLα κτηνοτροφία.

"Τ.' ' t , , / ή'
~τσL περασε ο καLρος, κι ε9τασε με~

ρα της δημοπρασίας, χωρC~ να παρ~η καμμία

ά~όφαση.

CH όμάδα των εξι ά~lστεLλε στή Λαμία

τό Δ. Τσοστσο καί πλειοδότησε γιά λογαρια

σμό της.

Ή προσφορά ηταν χαμηλή καί πολύ πολύ

"συμφερουσα.

Κανένας αλλος oλειoδότ~ς δέν παρουσιά

στηκt;..-

Τήν έπομένη μέρα, μόλLς μα~εύτηΚB ή χα

μηλή προσ90ρα, συγκρoτή~ηκε κί αλλη όμάδα

όπό τόν Παναγιώτη Κουβέλη, μέ σκοπό νά κά

μη άντιπροσφορά.

Έδω οΙ κάτοικοι βλέπουν, νά χάνεται

κά~ε ~λπίδα τους, ν'άγοραστοσν τά χωράφια,

γιά τήν Άγ8« Tρ~άδα.



",ιιω , Ι "" , ι,..,

νουν, να γινυντ::.:" ~ιa'\,·ημερι.να, ι.υι,υς με~α

ξv τσν γερoν~oτέρων. Κcτέληξαν δέ, στ~ν

έ "'!J!(ς ~ρό-' .r:-nζ~'J Ι. wL..Vtj,

άγορασ-:Ις.

Πρϋτα, vd Όπoσ~ε~~ ό ~σoστσo~, Οτι. &
ΥορcfΙ;ει. τα χωρα,?"α, μΙ ~r.;όδει.::η του χυρι.

οϋ, γι.4 λογαριασμό τοσ Μοναστηρι,οσ.

ΔευτΙρα, ϋστ ερα &π'τ"ν 1πόσχεση τοσ

~σοvτσΟUt ~ δε~τερη όμαδα νά ~aραι~η~~

της &vτι.ΠΡΟΟQορας.

Σ~αδτ~ συμ~νησαν ολοι' οΙ κατοι.κοι..

Τό ι:t1τημα ομως δΙ ",t1<)ηκε.

_ Περιεπλ~κη περι.σσότερο. σOπυ~ &ναφέρε

ται. uαραπάνυ, στ'l1 δυσ~ιoλ'α της σurxέντrω

σης τσν xρημ~τ.ων, στόν κ'νδυνο ν'&yoρα~

6'toav τ~ xwp<fyfoa για τό :·10ναστ11ρι, κα' να

ξανα,:,ουλη<)οσν &π'τόν Ο.Δ.Ξ.Ir. ,προcnC-Gε

'tCIL χ, 'ιι xαAt1 -&έληση τσσ Τσούτσου.
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~ι.;ι:ι.α, ) :σοϋ'l1σοι; δccμ.c1:::τcι. &1:Ι'J~ντι

σ ΛI,.t ..",,", ''''~ .. ,crrT)
ΤΟ ::uρι.ου μο;. "',ι.Ο\...... V •••••

i.lι1δι;ς -:ου.

:f ΖΤσL δημ.Lουργεt,,::,c:ι. και.νοt1ρι.ο πρόβλημc.

·(}a ~c!ρη τιf κτ'71μc~ταί

Συσϊιέ'9ε ι.ς J.La.' κόντρα σuσ~ΙΨει.ς ;ια' συ

γ1ιεντ~σει.ς συνεχCζcυvται.. "Ένα ;~ράδυ .ιcι.

~ς ό ~~oφαι.νόμενoς περνοσσε &π'τήν πλατεΤ

αΙυν6;3 1.0 Z,1ouPLcf, itou β ρCσ-,ιετα.. στ6 Ρο ρε 1.

οaνατολt.Jtό μέρος τ71ς -:tλατεCα:ς, μέ ttaAεσε

κοντά της κα:' μοσ εΤπε.

Θ~λόυμε, νιf μας Ροη&'f.σηι;, ν~ σUγ1tεv-:.p.

tr~σουμε τά χρ~μ~τα:, ν'&γορdσουμε τα ΚUΡ~9ι.α

γι.ι! τ6 ::οvα:στ'l1ρι..

τc6ς εΤπα, τέτοι.c &γορά δέ στέ~ει., οϋ.

τε AOYLK~ &lVaL.
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'Ε'" I'l'"ζ " έμεLς v αγορα oυμ~ KaL ~α προσφ ρου

με, Κ' οΙ καλόγεΡCL (τό Ο.Δ.Ε.Π.) -&ά τ&

ξαναπουλοϋν.

a l λ ε τ ε να τ' ά γ ο Ρ ά σ ο υ ~

μ ε Ύ L d τ ό Σ Χ ο λ ε ! ο;

ΕrμαL προ-&υμότατος.

Ο Χ Ι , άπαντησαν 8λΟL μ'~να στόμα~

θ έ λ ε τ ε ν α τ' &γ ο Ρ ά σ ο υ

μ ε γ L ά τ ό Σ Χ ο λ. ε ! ο κ α C

τ ή ν Κ ο ~ ν ό τ η τ α;

Ο Χ Ι , &παντησαν κα' παλL.

"Θέλουμε "" "• να τ αγορασουμε YLa το Μο-

νασ·ι;ήρι., οπως εκαμαν κ' ο Ι παπποϋδες μας"

Τότε, ένώ δέν &νακατεύουμε.

Τούς καληνύΧΤLσα Κ' ε9υγα.

Άπ'τή στι.γμή αότή αρχcσε, ν'άπασχο

λε! κ' έμένα τό ζήτημα της άγορας των χω

ραφι.ων σ Ο β α Ρ α.

Άλλα, πρός τή λύση Σχολε!ο ~OIoνότητα.
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rι~''''''''ε-J" - Λ•

., , , , - ~ ή' .ι,.. 6

.ΜΟ μεσημ.εiJι. αΏΤΊΊς τ,ις μερας, ~9ι.·.ε:~a στ

ιι If"ι' -,IW.,\ 'λ
απι.τι. μου το οι.;ιηγορο ... ι.Ι:.φ~ι'o ~ημητρoω ι.cι.

7~~ ε.{}εσα τ6 ~έμ.α της &γορας των ΧUΡC9ι.ϋν ..

•ΛΠ~1-ι.ρoυσε ~ι.' a6τός τήν &Υορα γι.ά τ6

:~oναστήρι., Δς παράλογο. -Εκρι.νε καλή τήν

ΙδΙα, ν'&γοραστοσν Υι.α τ6 ΣχολεΤο κα'

'tt1v Κοι.νότητα.

Οcταv, oμ.uς τσσ εΤπα τ11ν lmόλυτη ~ρνί,

ση, όλων τσν ':-(,(1ΤΟ Ι;.ι.ων, Π'.(1 Ρ α ξ ε v ε ύ-

τ η κ ε.

Συζητήσαμε τ6 &έμα &ρκετά κα' σοβαρα,

&ϊ.'8λες τΙς πλευρές του. τοσ εΤπα, πυς ή

περι.ουσ'a αδτή εΤνaι. ~oλύ μεγ~\η κα' προ.

σοδΟ9όρος, κα' κάτι' πρέπει" να γΙνη.

M~ συμβούλευσε, νά κdμoυμε ενα σωματεt

ο, μέ ~λoπό, ν'&γορ4σουμε τ4 κτήματα ~α'

τά εσoδ~·τoυ,ι νά δι,ατ'~ενται,. σπου
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(:::τ6 ΣχολεΤο, aτό :·!ονιΖστήρι., στήν Χοι.

νότητα η σπο\) &.\.οϋ -G·~Aouv).

'Λ ν ιf σ α ν <::.

3ρ~-Gηκε I~ σι:.>cnή λt1ση.

~σαμε κα' τΌνομα τοσ Σωμι:τεΙου.

n χrΙΣΤΙΛιιιrrn ΑΔΕΔ..Χ)ΤΗΣ

r·'IEAITAIAt - ΔΟf10ΚΟΥ. ..

Γι.a τ11 λει.τοuργCα του σωμ.ατεΙου, εΤπε

χρεr.αζε~ Kαταστιrι:ι.;ιό, που πΡΙπει" vd Ι;Υ

κρt.Ο~ &π'τό Πρwτoδ~κεΤo.

T~ σuvταtη τοσ Kατa~τaτ..xσσ κα! τήν

ΙνΙργει.α, γι.ά τήν εyκρι~ του, &νlλαβε, vd

κάμη Ό Σδι.o~ δωρε~ν.

Χ α Ρ ο ύ μ ε ν ο ς YL~ τ~ν λύση,
. ,

βγ~κa &π'τ~ σπCτι. μου, κΙ: &ρχι.σα, στήν

~ΠΟΎε..,ματt.'" τοσ Δι.καστηρ'ου σuνεδρCαση,

ν4 ~\ησι.ά~ εναν εναν κ' ΙδLaLτέρως. 0

nOLOV Eup~σxa &Π'τοdς Ισxυρό.~oυ~
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~αpαγoντες του XUPLou, \A~ω εναν,εναν,

γι.aτΙ εΤχα τ6 γόρο της &ντCδρασ~ς) καΙ

ΤΟ1jς ~λεΊα, τη λύση ::015 :3 ριtση~ι.ε.

ΔΙ συνάντησα αρνηση &~& κανέν~. ~Eδω·

σα ~ντoλή στό δι.κηγόρο, ν~ συντ~ξη τό Κα

ταστα:τι.;ιό κ' ΟΤI. :lλλο "ρε ι.~ζεταt..

τ& ;3ριfδυ τflς ε3ι.ας ήιι~ρας ltvatto'VtJaa

στούς συ,,:,κεντρω~έντες κατoΙ~ιoυς, τ-ιf λύση

'Itot1 βρΙ.()ηκε.

Tot1c; δήλωσα δέ, οτ1. &νaλαμβaνω κα' τή

, - Α
συγκεντρωση των χρημ~~~ν.

Άπ'τούς περι.σσoτ€ρoυς ~yt.ve εδχαρΙ

στως δεκτή ή λύση ιrδτ1'1.

Todc; ~~υπuσ'ασε ~ 6νομασΙα τοσ Σωμα

τεCου. ~~ κανένας δlν ε9ερε κα' τήν παρα

μ ι.κρή &π L'Pηση.

'Ξκλlξαμε τήν lδΡUΤLtL'i1 'Επι.τροπή, ~

όποCα κάλεσε Γενι.κή Συνέλευση, μέ ~έμα

τήν !yκρ~ση 1:0σ Kcn;4X(M;CΙ τι.κοσ.
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Ή Συνέλευση εγLνε, τό ΚατασταΤLκό

έγκρC~ηκε, κΙ ύπoγρ~φτηκε, καΙ τό παρα

δώσαμε ατό δL~Lηγόρο YLcX τΙΙ παραπέ()α.

Άπ'τήν ημέρα αύτή, τέλος 0%Lνοπ~

ρου 1933 τό ΣωματεΤο λεLτουργεΤ έΠLσή-

μως.

_κΙ: &πό δω καΙ: πέρα &ρχCζουν οΙ ά~

νες, γι.ά τήνέΠLτυχCα των σκοπων της

tΑδελφότητας. οΙ δυσκολCες καΙ: τά Ιμ

πόδι.α ε!ναι. πολλά.

Πρύτη δυσκολία ή έξευρεση των χρ η

μάτων της προκαταβολης.

~6 ποσό περνάεΙ. τCς τ~~ανταδύO χι.λι.

άδες ιι 32.000 Ι. δ-ραχμές.

Πρ οτά-&ηκε, ' . δεκτ-ό,
,

KL εγLνε να προ-

σφέρη κά-&ε οΙκογένει.α άπό
,

τετρακοσι.ες

ιι 400 ιι δραχμές.

"ΑΡΧLσε ή εtσπραξ~ τους. Πρ όσφεραν

έξηνταδύο οΙκογένει.ες.
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οΙ : 1) Στέφανος Ζυγουρης 2)ilLκόλαος Ξυδε

ρός 3) 'Ιωάννης flπέλλος 4) ΓLωργος rLOupa

νης 5) ΓLuργος Kαραστά~ης 6) ΡΤζος Πρωτό

γερος 7) Βαρβάρα Tζoυ~άρα 8) Δημ~ΤΡLος

rLοu~άνης 9) ΒασCλεLος ΓLαννέλος 10) Ά%α

νάσLος Άλεξανδρης 11) ·Ιωάννης Χονδρορ-

ρΤζος 12) Σταμουλης Χονδρορρ!ζος 13) Ρ!ζος

Χονδρορ!ζος 14) ΤΡLαντάφUλλος Κατσούδας

15) 'Ιωάννης χρ. ΤσLώτας 16) ΝLκόλαος ΤσL

ώτας 17) Κώστας Ε. Παππας 18) ΧΡLστ. N.r·1a

ν~Oύκας 19) ·Ιωάννης Ν. Μανiοvκας 20) .AQ

πόσΤΟλος Β. Μαντ~d~ς 21) 'Ά~ανάσLος ΤσL

κρας 22) Χρόνης Χρόνης 23) Άπ6στολος Χρό

νης 24) ΔημήΤΡLος ΤζLαλλας 25) ΓεώργLος

Πρωτόγερος 26) θέκλα κατσLμ~νΤζα 27) Δημή

ΤΡLος Χ. Τζουβαρας 28) ·Α%ανασLος Χ. Τζου

μάρας 29) ΓεώργLος Σκαρλας 30) ·Α%ανάσLος

Ι. Καλαμαρας31) Φανης Γι.ουβανης 32) Δημή

ΤΡLος Τσοστσος 33) 'HλCa, Τσοστσος 34).Δ.εω-
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νCδας Σ~άρλας 35) Στά%ης Γ~oυpάνης 36) Βα

σCλε~ος Ι. Σταυρoγ~άννης 37) ΧρΤσ"ος Ι.

Σταυρoγ~άννης 38) ΧρΤσ"ος Λάμπρου Σταυρο

γ~άννης 39) IT~κόλαoς Λάμπρου Σταυρoγ~άν

νης 40) Δημήτρ~oς ΧονδρορρΤζος 41) Δημή

τρι.ος Κουμπούρας 42)Ά%ανάσι.οςΓ. Σάλτας

43) ΒάΤος Γι.αννέλος 44) Εύάγγελος καραπέ

τσας 45) Τρι.αντα9υλλος Καλαμάρας. 46)Ά

~ανάσLος Ι. Άκρτβος 47) ΝLκ&λαος Δημ. Μα

ντζούκας 48) ·ΙωάννηςΚατσLμέντζας.

49) κώστας Κουρ αβάνας 50) Εύαγγελή Ι.

τσούτσου 51) Ά%ανάσLος Γ. Τσοϋτσος 52)

Ά~ανάσLος π. Τζουβαρας 53)Ά~ανάσι.oς

Κ. Χρόνης.

Κα' άπό δLακόσι,ες It 200 " δραχμές οΙ:

54) ΓεώΡΎ~oς Εύ%. Τσοϋτσος 55) 'Ιωάννης

Μπούρδας 56) ΧρΤστος Κουτσοϋκος 57) Ά

%ανάσLος θωμα ΆκρΤβος 58) ΒάΤος Μαντζού

κας 59)-Ανδρέας Κ. Κουμπούρας 60)Κων/νος
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χρ,' ΤζΟUβάρας 61) 'Α-&ανάσιος Γ. τσιώτας

62) Γεώργιος Ε. Παππας κΙ &E~άγγελoς Πα

πcφρΤζος.

ΚΙ &πότομα χωρCς κανένα λόγο, σταμά

τησε κά-&ε αλλη προσφορά.

πάγωσε τό vρησκευΤLκό συναCσ%ημα: των

t ,\' , ,..
υποι'"οιπων. ο ι.κογενειων.

Γt.ατCί Δέν μπόρεσε κανένας, νά lξη-

γήση.

, ,,. ,
αποτυχια του Σωματει.ου.

"Δέν ε t μ α σ τ ε l μ ε Τ ς

γ L d τ έ τ Ο L α π Ρ ά μ α τ α ~ λ ε

γ α: ν
ιι .'

τό γεγονός τόσο ξαφνικό κα' &ναπάντε

χο, συγκCνησε κα' κατα-&ορυβησε πολλούς,

καΙ κυρΙως τούς γεροντοτέρους.

"Ενα &πόγευμα μερικο' συζητοσσαν τό

-&Ιμα κάτω &π·τή ,Μουριά.
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Οταν τους εLοα, ~ατερηκα απ το σΠLΤL

μου κα' πηγα κοντά τους.

"CλΟL τους ησαν μουδLασμΙνοι., καταστε-

νοχωρημένοι., 'H.C άπελπl'σμένοι..

Μου ζήτησcν τή γ~μη μου περ' του πρα.

,
κτεου.

-Α π ά ν τ q α α.

n τcf .χωράφι.α-θ-cf τ'ι!ιγοραcουμε ".

« ΜΙ τ' &4 τ'&γοράσουμε;

Δέ βλέπεLς τ' γCνεταL;Κανένας δέν

" ,
πληρωνει. ".

TC r'νεταL, κα' γ"ατ' γCνε~αL α6τό,

δέν ξέρω.

Ξέρω ομως, πώς ~ά βρουμε τά ύπόλο"πα

χρήματα, πού μας χρει.άζουνται. σήμερα.

t H &,ωνCα τους κoρυ9ώ-θ-η~ε.

KC ολοΙ. μέ ~εΡLτρ"γύΡι.σαν·t περι.μένο

ντας τήν άπάντησή μου, ΚΟLταζοντας με ατό

στόμα..
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, " ι.~' λ ~'.ι: 'Λργα Λργ~ ε~γαι α ~~ Τί,ν τσc~η :~ov

, 'λ C 1. , , , :Ι ι ~,'.ι τι ..'-
το ΠΟΡΤ090 L,.1. u.7: αΌΤΟ εμγW"CX ενα ΧL,\.ι.ι..:

ρι.κο.

Σή;:.uσα τ6 χ{ ρι.
7

μοv t Κ L ε l.1:α.

ιι πά. ~ΟλΟLτ 0001, ε~μ.αστε /;00, .{fa δύσοv

με cn;ό Σv.>ματεtΌ &π6 ενα χιλι.ιfρι,κο δανε ι;ιό'!.

ιι Κατα~Ιτu πρωτος ~γώ n.

·Ολοι εμει,ναν μ'&νοΙοΧΤ& ις& στόμα, ται.

μουδι,ά δΙν &κούσιςηκε.

·ΟσοΙ. &Π'αδτοuς εΤχaν μαζ' τους χρήμα

τ~, κ~έ~εσαν ~' αδτοΙ τ6 χι.λιάρικο, Κ'

, u. '\ ..,
Ο.. (Χί\.,\,ΟL αργοτε pcx.

Kατέ~εσαν τό χι,λι,άρι.κο οΙ:

1) Δημ~τpι.oς ΧονδρορρΤζος 2} Δημ~ΤΡLος

Tζι,c1λλας 3) Ίωcfvνης ΙΙϊπουρδας 4) ~ι-cσντά

9υλλος Κατσούδας 5) Σταμούλης ΧονδρορρΤζος

6) ~στας ΧονδρορρΤζος 7)Ίuάννης ~A~. Χρό

νης 8) Χρίστος Κουτσοσκος 9} Στ4~ης rLou

βcfvης. 10) ΓεώΡΥι,ο, Ε6&. ~σoστσoς 11) rεώ
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ργιος Γιoυ~άνης 12) Γεώργιος Kαpασ~α~ης

13) Ρ!ζος Πρωτόγερος 14) ΒασCλειος Γιαν

νέλος 15) Άvανάσιος Ι. Καλαμάρας 16) θεο

φάνης Γιου;3ανης 17) ΔημτΙτρι.cς Τσοντσος

κα' 18). Τριαντάφυλλος Καλαμάρας.

WΕτσι. μαζεύτηκαν τα χρήματα πού χρειά

ζον,;aν, ~ιαΙ: παραδό.e-ηκαν στ-όν Δ. Τσοντσο.

Ό όποΤος πηγε τήν κa~ρισμένη μέρα

στή ΛαμCα, κατέ~εσε τ~ν προκαταβολήκαΙ

τά εξοδα στήν ΆΕ.ονι.κή ΤριΙπεζα καΙ: σuνtταξε

στό Συμμολαι.ογραφεΤο τον Δημ. Δημολι.ούλι.α

τό δπ'&ρΙ&μ. 22323 τ"ς 5ης. ΊανουαρCοu

1934 συμβόλαιο,,&γαραπουλησCας. στό όνομά

του, γι.ατΙ: αύτός ηταν ό πλει.οδότης.

'Απ'τήν ήμ~l,α α~τή τή δι.αχεCριση των

χωραφι.ων &νέλαβε ~ Άδελφότητα κΙ: ένοι.κC-

" ,ασε αυτα.

νομως , δ€ν τελεCωσαν τιΙ βάσανά,οΙ πε~

ρ~,,~τε~ες ,..., οΙ ",νδννοο% ..~ •.
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r.1' r' 19-)4 οι ι , "~o 9~ινoπωρo υποφαLνομενος αρρω

στησα βαρεL<Ι, κί σλο τό χειμώνα πλείστηκα

στό σΠCΤL μου.

ΣτCς καλύβες των μανδΡLων πού ErvaL τ6

ΚΟLνοβούλι.ο τοσ XUPLOiJ τό χει.μώνα, &κούστη

καν καΙ: παλL φί%υροι. πε~C &ποτυχCaς της Ι Α

δελ9ότητας καΙ χαμοσ τοϋ ΧLλLαρι.κου.

Μία κίνηση μελετημέ νη, κί όργανωμένη,

μπορω, να πω, &ρχίζει., rLd νά περι.σώση τα-

, λ'
χα το χι.ί LapLKO.

Καί YL~ να πε~ύxη wό σκοπό της ( πού

δέν εΤναι. αλλoς~ &π'τήν όπωσδήποτε &ποτυ

xCa της 'Αδελφότητας), δLαλαλεt, πώς δέν

ξέχασε καί τό τετρακοσι.αρι. των δωρητων.

Γ " , λ' δ 'La να προστατευση οιπον, ανει.στες

κaΙ: δωρητές, προτεCνεL τή μοι.ρασLά των χω

ραφLwν, &ναλογα μέ τό ποσό της δωρεας καΙ:

δανεLσμοσ ~κάστoυ.

οΙ φί-&υροι. α-δτοί εφτασαν "ί ώς έμένα.
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EtvaL ανΟLξη 1935, εΤναL μCα ήλLόλουστη

μέρα. Κατέβηκα άπ'τό σΠCΤL μου κΙ: εκαμα λ':

γες βόλτες στήν πλατεία.

tτό τoυρ~κι. πo~ εΤναL στόν το!χο του

~ράντα, κά~oυνται καΙ: συζητοσν ό Δημήτρι.ος

Τζι.αλλας κΙ: ό Μητρος Koυμπo~ρας.

~Aπ'τCς χειρονομCες τους καταλαβαCνω,

πώς κάτι τό σοβαρό κΙ: ~νδιαφέρoν εΤναι τό

.(}έμα.

τους ~\ησCασα κα' τους καλημέρι.σα.

:,Ί'εκαμαν χωρο :κα' κά~ι.σα άναμεσ~ τους•.

Κανένα νέο; τους ρώτησα. TC τά λέτε;

rιNιf. ρέ f-1ητσο λΙμε γιά τά χωράφια το\)'

ΜοναστηΡLΟ\)', ~ά χάσουμε κα' τα λεφτά μας.

, " , tt
Λεμε να τα μοιρασουμε •

, Απαντησε δ r·1ητρος Κουμπούρας.

ΧωρCς νά πω κoυ~3έντα, σηκώ-&ηΗ.α 1ι.Ι: εφυγα

τους ~φησα νά τά λένε.

υΟμως μπηκαν ψυλλοι. σ1;Άα~τ'~"'μoυ .. υ Ολη
':-.... .QI
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, " ('" ή , η.. '""
την ημc:ρα οεν auxccra JιανO,~oυ.

, ".,.. ~, ιι

βλεπω την αντιοραση, ν~ καμη, Ο,ΤL

μπορεΤ Ηα' δέν' μπορεΤ, "(LιX τήν &ποτυ::Ccι

της Άδελφότητας.

'Ύστερα &πό μ.έρες πηγα στό σΠCΤL τοϋ

.Συζητήσcιμε τό ~έμα της μοι.ρασLας, κιχ'

δι.επCστωσα,Οτι. ύπάρχει τέΤΟLΟ ~έμcι,συζη~

τεΤται. KaC προοδενει..

"ΊIρ4tε τ-ό ;ιcιλ.QΚCΙCΡι.. εγι.νε ό -&ερ'ι.σμός

τελεCωσε κΙ: ό ~λωνLσμός. Ή ·Αδελφότητα

αΡΧLσε νά μαζεύη τα ~voCKLΙX των χωραφι.ων

Παρουσι.αστηκαν δυστροποι. ~νoι.κι.aστές

'Άλλοι' δέ, παρέδωσαν crL't'efpt. κακης πο(;

ότητσς (μαλλον σκνβcιλα παρέδωσαν).

E!νcιι. ή πρώτη φανερή ~κδήλωση της &ν

τCδρασης.

Ή συζήτηση γι.ά τή μΘι.ρασι.ά συνεχCζε

τα....
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Γ ν ω Ρ C ζ ο ν τ α ς τήν έκ συστήμα~

τος ιΧντCδραση μερι.;.ιων κατoC~ιων, σέ κά-&ε j.(,ck~·

λ6 κα' προοδευτι.κ6 κοι.ν6 ζήτημα.

Τήν ~καν6τητά τους, να βρ'σκουν συμ~α

ραστάτες: στίς ένέργει.ές τους.

τή δύναμή τους, νά κα~ι.στoϋν αλλους ά

δι.αφορους γι.ά τά κοι.να ζητήματα.

" , , " Ι ' "δ'Ε Χ ο ν τ α ς υπ οψη μου, το α ι.στα-

κτο πεΤσμα των άντι.δραστι.κων αύτων κατοC

κων, σέ αλλη έποχή, τήν έποχή της άνέργεσης

τοϋ δι.δακτηρCου τοϋ Δημοτι.Η.οϋ Σχολείου

1929 - 1930.

Πού άρνή-&ηκαν, να προσφέρουν τήν ύπο

χρεωτι.κή προσωπι.κή τους έργασία.

Πού ιΧπείλησαν έ~έΣUς τα μέλη της δι.δα

κτηρι.ακης Έπι.τροπης κυστα ΧονδρορρΤζο καί

ΧρΤστο Κατσούδα.

Πού άποπει.ρα-&ηκαν, νά KιXvouv τήν άχυ

ρώνα ΤQϋ Γι.άννη Μπούρδα, ταμία της a6της
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'Ε -πι.ΤΡΟ1:ης.

"'δ ,,, ξ - ύΠου αντε 9ασαν στην ει.σπρα η του πο-

χρεωτικου Ιράνου.

Κα' πού τέλος, εβαλαν cμτι.α ~ια' μας

" ,. , ,.11 tr ,
εκαvαν το πουρναρι., που ει.χαμε ετοι.μο γι.α

τό άσβεστοκάμι.νο.

Σ u ν α ι. σ ~ α ν ό μ ε ν ο ς τούς

κι.νδύνους κα' τήν καταστροφή της 'Αδελφό

τητας, ~εώρησα κα~ηκoν κ' Ιεράν ύπoχρ~ωσή

μου, ν& tπέμβω, κα' ν'άντι.δράσω στήνκCνηση

της μΟLρασLας των χωραφLwν, &ποτελεσμαΤLκά.

κάλεσα τόν Τσουτσο, πού ηταν τότε κα'

πρόεδρος της 'Αδελφότητας στό σπCτι μου.

του ζήτησα πληροφορCες γιά τCς εΙσπρά

ξεLς.

Μου ε!πε κ' α~τός γι.a τούς δdστροπους

ένοι.ΚLαστές ΚαC.τήν κακή ΠΟLότητα του πα-

ραδο3έντος σLταρι.οσ~

Κα' πρόσ-&esε.ΙΙ' δέ -&ιf σuγκέντρω~η τό πο-
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σό της όόσης.

Τόν ρώτησα YLιX τCς δLαόόσεLς περί μΟL

ρασLας τΟν χωραφLων.

, 1. ' , " ~
"NΙXL, ~αντησε, μ εκαναν κουβεντα.

υ 'λ Ι. , I~" Q."λ 'Ο,ΤL -Θ-ε ουν ας καμουν. ~γω vε ω, να ξεμπ-

λέξω άπΙαυτή τήν ύπό-Θ-εση, γι.ατ' εμπλεξα

"ασχημα".

Τόν ρώτησα, γι.~τ' παρατq-Θ-ηκες &π'τήν

άγορ& των χωραφι.ων;

"rL~ ν~ τ& π~ρη ~ Άδελφότης,γι.& ΚOι.~

νωνι.κο\1ς σκοπούς".

Τότε, ~~ δεχ-Θ-ης τή μοι.ρ ιxcrLιX;

κί lγώ τοσ εΙπα, {ινακατεύτηκα στήν ύ-

πό-Θ-εση αυτή, γι.& τούς κoι.νωνι.Κo~ς κα' πο

λι.ΤLστι.κούς σκοπούς της Άδελφότητας κα'

τήν συντήρησ~ της ΆγCας Τρι.άδας.

WΕτσL , δι.αφυλάττoυμ~ και τ~ν παρακα-
. ~

τα-Θ-ήκη των παππούδων μας, πού εΙχαν προσφέ-

ρε ι. ~ιf χωράφι.α αό"τιΧ στό r.Ίοναστ~ρι., Υι.ά τήν

συντήρησή του:
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, λ' , 6" ".... 6Αν o~πoν, γ~α τ ν ~λφα η βητα λ γο,

." , Α .. οι' δ ' 1. CI. .... ,. ,;1 oε/~90τητα εν ~νταΠΟΚΡLvη σΤLς υποχρεω-

σεLς της, τά χωράφLα άνήκουν δLκαLωματ~κά

σέ σέν~, κα' μόνο σέ σέ να κα' τήν παρέα

σου.

τό πολύ πολd να πάρετε καΙ τόν Κουβέλη.

, Από που,ώς ποu,tμεtς οΙ αλλo~ &ΠΟ1οιτή- .

σαμε δLκαLώματα tπC της &γορας των χωραφLwν;

κάλεσε τ~ν παρέα σου, κάμετε λογαΡLασμό

(τά βLβλCα τα εχε~ς στά χέΡLCt σου)
, ,

κα~ να

tπ~στρέΦετε, σ'ενα εκαστο δωρητή κα' δανεL-

στ~ τα λεφτα του.

Μήν ΠLάνεσαL κορόtδο.

τό ~έμα EtvaL ξεκά~αρα.

'Ή ή , ΑδελφΘ1jητα, η ~ΣU μέ τήν παρέα.

σου.

Ό Τσουτσος εφυγε, χωρCς ν'άπαντήση.

τό Τ' όμως ε Ιπώ~ηκε μεταξύ μας, τό κο ~

νων ι.ολόγησε.



ΣΗ,οπCμuς τό έπ\')ε~αLωσα .ιΙ: tγώ.

'-"δ ", t:" ' ~11 εΙ. ηση αυτη τρa.νται;ε τους Πι.ν-;ες.

,~ " "Ι:' '
.r.uuσωματει.ωωυς καΙ. έ""ωσυματε ι.ωωυς.

rrά μέλη της 'Αδελ<;ότητa.ς 1tατέλαβε άνη-

, 1.' , δ ' ~ ή
συχ~α, ~γa.νακτηση καΙ. υσπ~στι.α, γι.ι. Τ.ν

καλή ~έληση τοϋ Τσούτσου.

τό Δι.ο ι,κητ ι.κό Σuμj30Uλι.ο της 'Αδελφότη

τας άμcσως, ελαβε πι,εστι,κcf μέτρα l-ιατ-ά των

δυστροπούντων Ινοι.κι.αστων, συγκlντ~σε τό

ποσό της δόσης xaL τό l-ιατέ-&εσε στήν Τ ρ~πε

ζ~.

~ό σχέδι.ό μου πέ-=ν.χε.

Γι.α τή μοι.ρασι.ά δέ γLνεται. λόγος πι.ά~

. Τιι1ρα, παν'ι:οϋ κ' &:π Όλους συζητεΤται. '

ή Ικκρεμότητα ΤσοUτσου. Μήπως ό Τσοϋτσος

&να.καλέση η1ν -δπόσχεσή του κα.' κρατήση

τα χωράφι.α γι.α λογαρι.ασμό του;

κΙ: &κΟύονται. κατάρε ς ΚL &πει.λές,

κρυφα κα' φανερα Ινάντι~ τοϋ Τσούτσου.
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, t .... , , ή

}ιι. επι.ίι/,ησει.ς, προς τ ν 'Λγί('!' TpLcOcι.,vd

, ,,, "" ,
τον τι.μωρηση, αν τυχον καμη ενα τετοι.ο

,
κα~:.o.

('Εδω 6~είλω, νά δηλ~σw, καί νά τονί

σω, στι. &πό μΙρους τοϋ Τσούτσου ούδέποτε

Ιϊοιδηλώ-&ηκε, κί ή παραμι.κρή δι.ά-&εση,&-&έτη

σης της ύπόσχεσής του).

'Α'" ζ - ,.-κομα συ ητεLταL και τουτο.

-Αν ΣUμβη κανένα &πρόοπτο καί ξα9νικό

στόν Τσρστσο θάνατος, Τ, -e-'&πογCνουν τα

,. .
χωραφι-α,

" ι ,." λλ'"., Αυτες ο σκεφει.ς εκαμαν πο, ονς, να

~νδι.αφεp-&oϋν περι,σσότερο, γι,ά τήν τύχη των

χωραφι.ων.

Μια εΤναι. ή λ~ση.

Να ξεχρεω-&οϋν τά χωράφι-α τό γρηγορό

τερο καί να γίνη ή μεΤΙΧβ'βασή τους στή'ν

'Αδελφότητα.

'Εξέλεξαν crι:ό Δι-οι-κητι-κό Συμβούλι.ο.
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- 'δλ' , ι, δ·ήτης Α ε φοτητaς προσωπα ι-κανα, ραστ pl-a
, ,

καΙ. τι.μι.α.

ΗΕλαβαν μέτρα κατά των δυστροπούντων

t-νο ι.κι.αστων. 'ΕπCσης κα' γl-ά τήν πο ι-ότητα

του παραδο{)-ησομένου είδους.

τό φ{)-Cνόπωρα 1936 ό ύποφαι.ν6με νος

.ι '0. , ή , ,,,
Εγκατασταvηκsμονφμαστ ν Λαμι.α, κι. επαυ-

σα, να ~χω ~μεση Ιπαφή κ' Ιπι.κοl-νωνCα μέ

τήν Άδελφότητα.

Δέν επαυσε, ομως κα' τό Ινδl-αφέρον

μου γι-αυτή. Πάντα ζητουσα κα' ζητω πληρo~

, ,
φορι.ες.

Ή δι.αχεCρl-ση στ~υ ΣωματεCου Ιξακολο6

{)-ησε όμαλά κα' χωρCς _ροσκώματα.

τά χωράφι.α ξεχρεώ{)-ηκαν.

Κα' τήν 27 MaLOU 1940, ηρ{)-αν στή ΛαμCα

ό ' Ανδρέας Κουμποvρ'ας πρόεδρος της , Αδελφό

τητας κ' ό 'Απόστολος Πρωτόγερος, εξουσι.ο

δοτημένοl. &π'τ~ν Άδελφότητα κ' ό Δημήτρι.-.....
ίο .'
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ος Τσουτσος καΙ: συνταχ-Gηκε στό συμ~oλαι,o

γραφε!ον'Α-GανασCου Δι,αμαντη τό ύπ'άρC~μ.

297 της 27ης. Marou 1940 συμρόλαι,ο άγορα

πουλησCας •.

Άπ'τήν ήμέρα α~τή ή Άδελφότητα άπο

κτα καΙ: τήν κυρι,ότητα των χωραφιων.

I·~έ τήν συμβολαι.ογραφι.κή α~τή πράξη

~πετεύχ~ηκε ό πρWτoς σκοπός της Άδελφό-

τητας.

Κα' πηρε τέλος ενας άγωνας, πού αρχι.

σε μέ καλές καΙ: χρι,στι.ανι,κές δι.α~έσει.ς,

άλλα στό δρόμο του συναντησε δυσκo~ες,

Ιμπόδι,α, φουρτοσνες, πού παρ'όλCγο να •

στοι,χCσουν τήν lπαCσχυντο άποτυχCα του.

"Ένας άγίJνας πού κράτησε έπτά όλό

κληρα χρόνι,α, σέ άγωνCα καΙ: άναταραχή

Ο·λό' ,το χωρι.ο.

προσωπι.κα αΙσ~άν~ηκα μεγάλη χαρά.
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άνα').ιοUφι.ση, ').ι' L'J.tανοποCηση ι.sι.aCτερη, γι.a-

τ' εΤδα, τοuς άγωνες μου, τούς μόχ::Jους μ,ου

τοdς πόνους μου, κ' ολες τCς πρoσπά~ει.ές

μου, γι.ά την lπCτευξη φοϋ σκοπο6 αύτοϋ, ν'

άποδCδουν τούς καρπούς των.

Άπό δω κΙ lμπρός ή Άδελφότητα aνεμπό

δι.στα κ' άνενόχλητα, μέ τήν μεγάλη κα' πρσ-

σοδΟ9όρο περι.ουσCα, μπορεί:, νά lπι.δο{}η _'

στ~ν πραγματοποCηση κα' τοϋ δευτέρου σκo~

ποϋ της., του κοι.νωνι.κοϋ, τοϋ πολι.τι.στι.κοϋ

κα' της σuντήρησoqς της ·AyCac; Τρι.άδας'.~
THρ~ε d πόλεμος 1940, ή κατοχή, &κο

λoύ~ησε ή άνώμαλη μετά την άπελευ~€ρωση κ

κατασταση κ' d ~κπατρι.σμός.

Στό δι.αστημα αQτό συν€βησαν στή δι,α

χεCρι.ση της·Αδελφότητας,ά τ α σ ~ α λ C

ε ς κα' πολλΙς άνωμαλCες, πού εφτασαν κ'

lνώπι.ον των δι.καστηρCων.

Τ C κακό πραμα.



~με, ν'Ιγι~σcυμz κ~, ξΖπαγιάζουμε.

Iuv ι.σ-:;ω -τ;α:.t.Τ ι.;.~ό 1ΙC:' ω3στηρό ελεγχο.

·Οχι. ί1.όνον ~pός &-;:C9υγ~ν t'Πι.Ε),1')μ.Cυν &νυμ~

λt.Uν, !\λιf περι.σσότcρο, γι.α να μήν εΤναι.

ή 'Λδελ9ότητα αΙτ'a, ν~ παρανομ'σουν τ~

μΙλη της, ~tιIC ν~ ξεγύγουν &π& ,;6 ~στό

δρόμο.

'π προσ9υγ11 στόν ΕΙσα:γγελΙα δέν εΙναι.

λύση, κ«' μαλιστ« γι.α τ~ Xρι.στι.aνι.~~ Άδε

λφότητtt, εt'νaL εσx~η &νaγκη.

Σκoπ~ς τ~ς 'Αδελ9ότητας ε!νaι. να δημι.

oυργ~ση Χ α Ρ α κ τ η Ρ ε ς καλούς, ~~ι.

κούς, τ'μι.ους κα' δρaστ~ριoυς, πρός Ιξυπη

ρΙτηση τοσ 1,oι.νωνι.,;~oσ συνόλου.

Iiaρ'ολα~τcf ~πηρξaν κα' καλο' διαχει."

ρι.στές KC εγι.νι:ν τcf ~ξης.

Kaτamf.Eu11 τοϋ γεφυρι.οσ ~π' του λακ;tοu

στ~ ~lση πηγ~δι..

Περ'9ραξη τοσ-· Σχολε(ου μέτρα •••••••



-31-

ΈνCσχυση του ΣχολεCcυ πολλdΚLς κα'

ΠΟLΚLλοτρόπως μέ βL~λCα κα' ~λλα.

Παραχώρηση οΙκοπέδου tντός της ΜελL

ταCας πρός άνέγερση ΚΤLρCου του Άστυνο

μLκου Στα~μoυ χωροφυλακης ΜελLταCας μέ~

τρα .... .. ...
Άπό του ετους 1961 - 1971 μέ τήν

προτροπή κα' ύπόδει.ξη του δι.δασκαλου

Δ. Tζι.cIλλα" μέλους της tΑδελφότητας, t
ξελέγησαν στό ΔLΟLκηΤLκό ΣυμβοuλLΟ της

ΙΑδελφότητας πρόσuπα δραστήΡLα κα' τCμι.~

πού tργcIστηκαν μέ ορεξη, YLci τοuς σκο.'

~vς της ΙΑδελφότητας κα' tπέτυχαν τα πα

,
Ρα/,ατω.

Καλή ΔLοCκηση.

Χρηστή δLαχεCΡLσή της πεΡLοuσCας της

-Αδελφότητας.

tΑξLοπρεπη συντήρηση του ΜοναστηΡLΟU

Καταδάφ&.ση των παλαLω.ν Ιρε ι.1IWμένων

κελλCων,
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κcι.(}άρι.σμα του χώρου άπ'τ~ ιtplCίtLa, Ισο-

πέδωση αΌτου κα' πεΡΙ9ραξή του, δια το,

χου κα' δι Κ1;υυτο υ σύρμcιτoς μέτρα•••••••

Δι.cιρ)ύ%μιση του λ690υ ΓoλΎc~α κα'

lξωραaσμός α~τoυ Ilf παραστάσεις της Γ€

ννησης κα' Σταυρωσης του Ίησου Χριστου.

Δι.άνοι.ξη δρόμου γύρω-γύρω της περι.-

οχης του Ηοναστηρι.ου μέτρα••••••

Μεταφορ& της παλαι.ας πηγης (βρύσης)

κα' δι.απλατυνση της πλατεCας.

Δι.άνοιξη δρόμου άπό πλατεCας εΙς λό

φoΓoλγo~α μέτρα•••••••

Δι.άνοιξη δρόμου άπό Μελι.ταCας εΙς

ΜοναστήρΙ. μέτρα••••••••

'Ανέγερση νοτCως του Μοναστηρι.ου

, ,. (f δ λ-λ ,. δ '
οικηματος εν εκα κε ι.ων ι.αστασεων ••••

Δενδροφύτευση του χωραφι.ου Δυτι.κως

του Μοναστηρι,ου μέ καρυδι.ές στρέμματα••

Παραχώρηση τοσ χωραφιιοσ Τ ρcxνη A6~tt
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, - ..., Δ ή '~7

Βορει.ως του Ι·'Ιοναστηρι.ου στη a:σι.κ .Ι.ΠiΙ

ρεσCa: πρός &ναδάσωση στρέμματa:•••••••••

'το. , ... cΤ - - -, Λ '
Ζνι.σχυση του _ερου ναου του γι.ου

, '.Α. 1.' ,
Πι.κολαου, γι.α τι,ν ~γoρo: μεγa:φωνων.

Κa:τa:σκευ~ τσLμεντοδρόμου ~ντός της

Μελ ι.τa:Ca:ς , &π6 πλa:τεCa:ς εΙς Άστυνομι.κό

Στa:~μ6 χωροφυλa:κης μέτρα•••••••••••••••

Κa:τασκευή έτέρου τσι.μεντοδρ6μου &πό. . ..
πλατεCας εΙς στάση λεωφορCων μέτρα~ ••••

τα σσα ~γι.ναν στή δεκτετ'α α~τή

1961-197ι~,δέν εΤναι. λίγα, εΤνα~ πoλλ~,.
πάρα πoλλά~

"" , - "0-Ουτε εγι.ναν χωρι.ς κοπους καΙ. μΟΧνους

τό σπουδαιότερο σμως &πΌλα εΤναι.,

ή tξακρcβωση των πρργματικων τακτ~κων.
lσόδων της Άδελφότητας~

Ή δεκαετCά α~τή ~ά με'~η ενα παρα

δει.γμα, γι.α τCς κα~oπι.νΙς Δι.ο"κήσε"ς τηt

Άδελφότητας, ενα παρdδε~γμα πρός μ(μηση.

" '.~
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πόσο ~ιαλή, πόσο δρ-Θ-,η, πόσο συστή, πό

σο χρήσ~μη κα' πόσο ~φ~λιμη, εΙναι ~ Τδρυ

,.. , 4 (' λ ' , 1. , , (ι

ση της .ιωε,.φοτητας, φαι νεται α.π τα οσα

εγιναν ώς σήμερα.

"Ας tξακολουi>'Ι1σουμε, νά πρoσφ~ρoυμε

τΙς uπηρεσCες μας,εΙλικρινά κα' τCμια κα'

χρηστ" διαχεCριcη στήν Άδελφότητα κα' τό

μέλλον , ~ά καταδεCξη, πόσα μπoρoσμε~ νά

fJ· ,

lπιτύχουμε~Ud~·

o~ ~ρξιfμενες άρχαιολογLκtς άνασ'1.αφές

το 1971, στό χωραφι. Τρανή Λάκα κα' που

άπ 'τήν πρώτη στι.γμή &πεκιiλυφαν, στή ~έση

'ΑλώνΙ. ναό του Άσκληπιου, ε!ναι. σημ~δι,

πώς ,ό τόπος α~τός μπορεΤ, ν~ σκεπάζη,

Kafd τήν ~στορCα κα' τήν παράδοση

λυ σπουδαι.ότερα ευρήματα~

,
11.αι. πο-

"Ας τό εύ~η~oσμε~

Κα' τότε όλόκληρος ~ περιοχή α~τή,

μαζ' μ~ το ΜοναστήΡL, πo~ κι. «δτό ε!ναι. •
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ενα ~στoρι.κό ίlνημεΤO, tλπCζω, ν'&'ξι.οποι.η

~η κα' τουρι.στι.~jς, πρός τό συμφέρον του

κοι.νωνι.κουσυνόλου.

, , ,Ι, , ώ ~

Με τα οσα γρας~, πι.στεuu, π ς κ~τι.

προσ9έρω ~κόμα στήν Άδελφότητα καCτήν

~στορCα της.

τέλος o~ ψυχ~ς των προγόνων μας, ~~

χαCροοvται. καΙ: .(}'&'γαλλι.οσν, πού' κΙ: οΙ ά

πόγονοΙ: τους, εμαλαν κι. αύτο' κατά.δ~~αμη

τόν οβολό τους, κ' άξι.οποι.ή-&ηκε ~ τόσο με-:=:'

γάλη, γενναCα κα' προσοδοφόρος προσφορά

τους, Οχι. μόνον γι.ά τή συντήρηση της Ά

γCας Τρι.άδας, &λλα καΙ: γι.ά τό καλό του

κοι.νωνι.κου συνόλου.
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