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τρόπολις ΰπέφερεν άπό έλλειψιν ΰδατος ποσίμου καί λά
τρας. Ούδέν ξενοδοχεΐον, καί προπολεμικώς πλήν τοΰ ξε
νοδοχείου Τά Τέμπη, διέθετεν τρεχούμενον νερό καί 
τό πόσιμον διεκομίζετο άπό πλησίον πηγάς μέ βαρελάκια 
πάνω σέ γαϊδουράκια καί έπωλεΐτο, ακόμη καί εις τούς λου
σμένους. Εύνόητον βέβαια πόση οικονομία ΰδατος έπρεπε 
να γίνεται, τοΰ ΰδατος τό όποιον πρέπει νά είναι τό άφθο- 
νώτερον είδος εις μίαν πόλιν. 'Ο άνάδοχος κ. Παπαδημη- 
τρίου είδεν δτι πρωταρχικόν θέμα ήτο νά εξασφάλιση «τό 
νερό» άφθονο καί υγιεινό. Άπετάθη σέ ειδικούς επιστή
μονας, Γεωλόγους, Μηχανικούς καί Ύγιεινολόγους καί κα
τέληξε νά δημιουργήση ύδραγωγεϊον μικρόν αλλά επιστη
μονικόν καί μέ παροχήν υπεραρκετήν διά τήν παρούσαν 
καί μελλοντικώς ηύξημένην κίνησιν τής Λουτροπόλεως.

Τό δεύτερον σημαντικόν έργον εις τήν Λουτρόπολιν 
ήτο — τή πρωτοβουλία καί πάλιν τού άναδόχου — νά πρα- 
γματοποιήση τό δνειρον τοΰ άειμνήστου Ύδρολόγου ια
τρού Δ. Κρητικού, νά δημιουργηθή εις τά Λουτρά Σμοκό- 
βου σύγχρονον Είσπνευσοθεραπευτήριον μέ καταλλήλους 
συσκευάς καί είδικευμένον προσωπικόν. Στηριχθείς εις 
τάς μελέτας καί προτάσεις τοΰ Δ. Κρητικοΰ, ό όποιος εΐ- 
χεν έπισταμένως μελετήσει τήν ίαματικότητα των ύδάτων 
καί τά άποτελέσματα τούτων επί παθήσεων τοΰ αναπνευ
στικού συστήματος, μέ τήν βοήθειαν καί τήν συμπαράστα- 
σιν τοΰ είδικωτέρου Έπιστήμονος έν Έλλάδι τοΰ Καθηγη- 
τοΰ τής Υδρολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Ε. 
Φωκά, καί τοΰ Γεωχημικοΰ κ. Μ. Περτέση, έγκατέστησε 
καί έθεσεν έν λειτουργία άπό τοΰ 1956 Είσπνευσοθερα
πευτήριον, σύγχρονον καί επιστημονικόν, πλουτισμένον 
μέ καλλιτέρας συσκευάς, τάς όποιας έφερεν έκ Γερμανίας.

Οΰτω σήμερον ή Δουτρόπολις Σμοκόβου κατατάσσεται 
μεταξύ των καλλιτέρων έν Έλλάδι τοιούτων. Είναι μεταξύ 
των 13 τουριστικών Λουτροπόλεων τής Ελλάδος καί κα
τέχει τήν 4ην θέσιν εις κίνησιν, ή δέ κατ’ έτος αύξανομένη 
πελατεία της προοιωνίζει τήν σταθεράν έξέλιξίν της, καί 
θά άποτελέση τό καύχημα τής Θεσσαλίας.

Τά καταστήματα

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Γεννήθηκε στον Αλμυρό Θεσσαλίας τό 1911. Μετά τό Γυμνάσιο πή
γε στό Διδασκαλείο Καρπενησιού, εγινε δάσκαλος καί υπηρέτησε 
σέ διάφορα Δημοτικά Σχολεία τής Μαγνησίας. Μετεκπαιδεύτηκε 
στό Παν/μιο ’Αθηνών τή διετία 1937 - 39 καί σύγχρονα φοίτησε 
στή Φιλοσοφική Σχολή, όπου ό πόλεμος τόν βρήκε τελειόφοιτο. 
Μετά τόν πόλεμο καί τήν κατοχή πήγε στή Βιέννη, οπού συνέχισε 
τις σπουδές του στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Παν/μίου καί στό 
Φρον/ριο τής Θεραπευτικής Παιδαγωγικής στό Παιδαγωγικό ’Ινστι
τούτο τής Βιέννης (1951-53). ’Εκεί πήρε τό δίπλωμα τού Διδάκτο- 
ρος τής Φιλοσοφίας καί τό δίπλωμα τοΰ Θεραπευτοΰ-Παιδαγωγοΰ. 
Μετά τήν έπάνοδόν του στήν Ελλάδα έργόσθηκε ώς Ειδικός Παιδα
γωγός καί Θεραπευτής τοΰ Λόγου σέ κλινικές καί σέ νοσοκομεία.
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ΚΩΣΤΑ Γ. ΚΑΑΑΝΤΖΗ
•

'Η Ρούμελη τραχειά, κι’ ή Θεσσαλία άγνάντια.
’Αγέραστα φαρδιά βουνά τής Γούρας, μυθικά 
Τιτάνων κάστρα έναν καιρό στον ’Όλυμπον ένάντια.
Τοΰ Διάκου καί τής κλεφτουριάς γιατάκια θρυλικά. 
Ούρανοξύστρες οί κορφές, στις ψηλοράχες δάση 
τοΰ κονταρόκορφου έλατιοΰ, τοΰ κέδρου καί τοΰ δρΰ.
Τό ναμα άναβρυτή πηγή κρουστάλλι έχει κρεμάσει, 
κι’Άπόλαμπρα ώς τ’"Αϊ Δημητριοΰ στό πλάγι ορθό μαντρί. 
Παιδί τοΰ κάμπου ώς τις κορφές λαχτάρησαν ν’ άνέβω.
Τό παραμύθι ίσαμε σας καί τ’ όνειρο τανώ.
Στ’ άγνάντεμα κι’ ώς πού νάρθώ, χιονόκρινα μαζεύω, 
στό δείλι σας τό μενεξέ, τό ρόδο στ’ αύγινό.

Δεβεντοθώρητα βουνά μαζί σας νά με πάλι, 
στή δροσαγκάλη σας ρουφώ τ’ άγέρι καί τό φως.
Ό κάμπος έσβησε μακριά, πλαστή συνήθεια, πάλη 
τής πολιτείας κι’ ό καϋμός τής φτώχειας ό κρυφός.
Τ’ άνέβασμα λυτρωτικό στής χαραυγής τήν άχνα.
Στό τάμα πάω μ’ άγνή ψυχή στής πίστης τά φτερά.
Τό σώμα άλάφρωσε, κι’ ό νοΰς λαγάριασε, τά σπλάχνα 
φουσκώνουν καί στά χείλη άνθεΐ τοΰ τραγουδιοΰ ή χαρά. 
Χωριάτης στά χωριά περνώ καί μπιστικός στις στάνες, 
πανηγυριών πραματευτής καί κλέφτης στήν ποριά.
Στά δάση Πάνας κυνηγώ καί στις τραχειές τσουγκάνες 
τοΰ κόσμου άπαρνητής ψηλήν διαλέγω άσκηταριά.
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