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Η ΚΑΙΤΣΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

το ΝΕΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΔΡΑΓΟΥΝΗ 

το ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΙ 

Είναι γνωσrό ότι η στήλη αυτή, που γράφεται κάθε φο
ρά από το Δ.Σ. του Συλλόγου, αναφέρεται σrα σημα
ντικότερα γεγονότα του περασμένου τριμήνου. Και 
σrο φύλλο αυτό δεν μπορεί, παρά ν' αναφερθεί σ' αυ
τά. Την παράσrαση έκλεψε αυτή τη φορά το καινούριο 
καμπαναριό για το οποίο γίνεται πολύς λόγος σε άλ
λες στήλες της εφημερίδας μας. Όμως εμείς σαν ΔΣ 
πρέπει να το ξεχωρίσουμε από τα γεγονότα, καθόσον 
αυτό δεν είναι απλά ένα γεγονός. Είναι ένα ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ. Έτσι το βλέπουμε εμείς σαν ΔΣ 
του Συλλόγου και η ιδιαίτερη αξία του έχει σημασία και 
θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής σrο 
χωριό μας. Ήδη από τις πρώτες ημέρες ο κόσμος 
που το βλέπει μένει έκθαμβος μπροσrά στην επιβλητι
κότητά του. Τα βλέμματα όλων καθηλώνονται στη θέα 
του και όλοι ομολογούν ότι δεν ξαναείδαν ένα τέτοιο 
έργο, καθώς δεν υπάρχει άλλο που να μπορεί να συ
γκριθεί. Η φήμη του άρχισε σιγά-σιγά να εξαπλώνεται 
και πολλοί σπεύδουν να το θαυμάσουν από κοντά. Έ
γινε πλέον ο πόλος έλξης πολλών ανθρώπων, οι ο
ποίοι απ' όλα τα μέρη θα επισκέπτονται το χωριό μας 
για να προσκυνήσουν σrον Άγιο Νικόλαο και να θαυ
μάσουν το καμπαναριό του. Θ' αποτελέσει δηλαδή 
σrο μέλλον ένα ΜΝΗΜΕΙΟ για το χωριό μας, το οποίο 
θ' ακτινοβολεί σ' όλη την Ελλάδα και θα φωτίζει το 
δρόμο των επισκεπτών του χωριού μας. Έτσι λοιπόν 
το χωριό μας απέκτησε το ΜΝΗΜΕΙΟ του. Ένα ΜΝΗ
ΜΕΙΟ, που θα σημαδεύσει σrο μέλλον την ισrορία του 
χωριού μας. Ένα ΜΝΗΜΕΙΟ, έργο τέχνης και εξαιρε
τικού κάλλους, που θ' αναγγέλει σrους αιώνες την ι
σrορική δόξα του χωριού μας. 

Με εκτίμηση το Δ.Σ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κατασrατικού 
λειτουργίας του Συλλόγου των Απανταχού Καίτσιω
τών Μακρυρρά:χης Φθ/δας, συγκαλεfrαι τακτική Γ ενι
κή Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας σrις 
6.10.1996 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ σrα γρα
φεία του Συλλόγου, οδός Πατησίων 4, όροφος 
1 ας.θέματα της ημερήσιας διάταξης εfναι: 
1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δι
οικ. ΣυμβουΝου. Ανάγνωση έκθεσης Επιτροπής Ε
λέγχου Ταμείου και Περιουσιακών Στοιχείων. Έγκρι
ση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου
ΔΣ.
2. Θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν από
τη Γ.Σ. να συζητηθούν.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
ΣυμβουΝου του Συλλόγου και της Ε.Ε.Τ.Π.Σ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία των μελών
του Συλλόγου, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επα
ναληφθεί την 13η Οκτωβρίου 1996 ημέρα Κυριακή
και ώρα 9.30 π.μ στα γραφεία του Συλλόγου χωρίς
άλλη πρόσκληση. Παρακαλούνται τα μέλη του Συλ
λόγου μας να τιμήσουν με την παρουσία τους την Τα
κτική Γενική Συνέλευση, όπου θα έχουν τη δυνατότη
τα να κρίνουν το απερχόμενο Δ.Σ., να κάνουν διάφο
ρες προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία θ'
αποφασίσει σχετικά και να συμβάλλουν στην ανανέ
ωση του ΔΣ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης 

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΟ το ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΙΖΕΙ
ΜΕ το ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΑΪΤΣΑΣ

Εμπνευστής, σχεδιαστής και δωρητής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, είναι ο συμπατριώτης 
μας Γιάννης Γ. Δραγούνης και κατασκευαστής ο Θόδωρος Κατσίμπρας. Έχει ύψος 23 μέ
τρα, κατασκευάστηκε από άριστα υλικά, είναι κατασκευή μονομπλόκ από εμφανές μπετόν. 
Εσωτερικά με σκάλες φτάνει κανείς μέχρι την ταράτσα του τρούλου. Τα χρώματα είναι ει
δικά τσιμεντοχρώματα ακριλικά. Οι χρωματισμοί έγιναν από τον Γιώργο Κρέτσα και οι σι
δεροκατασκευές από τον Βαγγέλη Λαϊνά. Οι καμπάνες και το ρολόι είναι έργο του Γιώργόυ 
Τσιτούρα (σε άλλη στήλη αναφερόμαστε λεπτομερώς). Οι καμπάνες είναι τρείς και χτυπούν 
μελωδικά. Η ανέγερση του καμπαναριού κράτησε 2 χρόνια, υπολογίζοντας και τις σχετι
κές διακοπές λόγω καιρικών συνθηκών. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ 
απευθύνεται στους συμπατριώτες του 

Πριν από πέντε νομίζω χρόνια εγκαινιάζαμε εκείνη τη μικρή 
βρυσούλα σrην Αγία Παρασκευή. Ήταν μια ταπεινή αλλά κα
λή αρχή. Ήταν σrα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλό
γου των απανταχού Καϊτσιωτών, του οποίου το έργο με συ
γκίνησε βαθιά. Και τότε πήρα την απόφαση να κάνω ό,τι περ
νούσε από το χέρι μου για την αναβάθμιση του χωριού μας. 
Μέσα από την εφημερίδα μας ανήγγειλα ότι ΥΙΟΘΕΤΏ ΤΟ 
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ. Δεν ήταν μεγαλοστομία, ήταν κάτι που το πί
στευα και δόθηκα ολόψυχα, ανεξάρτητα από το κόστος που 
θα προέκυπτε. Την μεγαλύτερη απαίτηση την είχα από τον ε
αυτό μου κι έτσι ήμουν σίγουρος ως προς την πορεία και 
τους στόχους. Από τη μάνα μου κληρονόμησα το ταλέντο 
στο σχέδιο κι έτσι αφιέρωσα ατέλειωτες ώρες σε σχέδια, υ
πολογισμούς και συζητήσεις με τους συνεργάτες μου, αθό
ρυβα μεν αποτελεσματικά δε. Η συνέχεια είναι γνωστή. Από 
τη μικρή γάργαρη βρυσούλα ξεπήδησε το ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ το 
δροσερό και φιλικό καταφύγιο κάθε Καϊτσιώτη. Επηκολού
θησε η καθιέρωση του βραβείου για την ανταμοιβή των κό
πων στη μάθηση και την άμιλλα των παιδιών μας. Και, πήρε 
σάρκα και οστά με τις εθνικές ενδυμασίες το υπέροχο χο
ρευτικό συγκρότημα που τότε, είχε γίνει από τον Σύλλογό 
μας. Το βραβείο διανύει ήδη, αισίως εφέτος το έκτο έτος. 
Και φθάνουμε στο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. Μια 
πραγματική δημιουργία που είχα αναγγείλει σε μια συνε
στίαση των συμπατριωτών μας στην Αθήνα πριν τέσσερα 
χρόνια. Η πρώτη σκέψη ήταν η επέκταση του παλιού. Έπειτα 
όμως από δοκιμές αυτό αποκλείστηκε. Και τότε πήρα τη με
γάλη απόφαση. Θα γινόταν ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, 
όσο χρόνο και αν χρειαζότανε και οσηδήποτε και αν ήταν η 
δαπάνη, που από την αρχή προεξοφλείτο ότι θα ήταν πολύ 
μεγάλη. Για μένα όμως μετρούσε μόνο το αποτέλεσμα. Τα 
απαιτητικά σχέδια που έκανα ο ίδιος, μέχρι την τελευταία λε
πτομέρεια ήθελαν τον ικανό κατασκευαστή, που βρέθηκε 
στο πρόσωπο του Θόδωρου Κατσίμπρα. Πρόθεσή μου από 
την αρχή πέραν του Θρησκευτικού συναισθήματος, ήταν να 
αποτελέσει το καμπαναριό με το ρολόι του ένα λαμπρό δια
χρονικό πολιτιστικό μνημείο και σημείο αναφοράς για την 
Κα'fτσα. Το αφιερώνω στη μνήμη των γονέων μου Γεωργίου 
και Αναστασίας Δραγούνη. Είχα τη χαρά και την τιμή να ε
γκαινιάσω αυτό το έργο τέχνης όπως το χαρακτήρισαν και 
ευχαριστώ τους συμπατριώτες που με ετίμησαν με την πα
ρουσία τους. Το παραδίδω στο όνομα του προσrάτη μας Α
γίου Νικολάου για λογαρισμό όλων των συμπατριωτών μας. 
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