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Δλαλ αηώλα θαη δεθαπέληε ρξόληα δσήο ζπκπιεξώλεη θέηνο ε Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθόηεηα
Τδνύξηδηαο (Αγία Παξαζθεπή) Αζακαλίαο θαη ε παξνπζία ηεο αλάκεζα ζηνπο ζπιιόγνπο, ηόζν ηνπ
βιαρόθσλνπ Διιεληζκνύ όζν θαη ησλ ππνινίπσλ, είλαη ηδηαίηεξε θαζώο ε δξάζε ηεο μεπεξλά ηα
ζηελά όξηα πνπ ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην ζρήκα θαη ε παξνπζία ηεο ζε εζληθό επίπεδν είλαη δειεπηή.
Η Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθόηεηα Τδνύξηδηαο Αζακαλίαο (ΦΑΤΑ) πνπ ηδξύζεθε ιίγα ρξόληα κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαιίαο, ην 1893, είλαη ζήκεξα ν αξραηόηεξνο ζύιινγνο ηνπ βιαρόθσλνπ
Διιεληζκνύ θαη ην γεγνλόο νθείιεηαη ζην όηη νη ηδξπηέο ηεο έβαιαλ σο ζεκέιηά ηεο ηελ αγάπε πξνο
ην ρσξηό ηνπο θαη ηελ αιιειεγγύε πνπ ραξαθηήξηδε πάληα ηελ θνηλόηεηά ηνπο. Πξώηνο πξόεδξόο
ηεο αλαθέξεηαη ν Χξήζηνο Βαζηιείνπ Γήκαο ή Ούηνο.
Τη ήηαλ όκσο ε «κεγάιε Τζούρτζια», όπσο ηελ απνθαινύζαλ ηόηε κε ππεξεθάλεηα νη Τδνπξηδηώηεο
θαη έηζη ηελ αλαγλώξηδαλ όινη νη βιάρνη ηεο Πίλδνπ θαη γηαηί νη άλζξσπνί ηεο πξνρώξεζαλ ζηε
δεκηνπξγία απηήο ηεο ζπνπδαίαο αδειθόηεηαο, καο εμήγεζε ν ζεκεξηλόο πξόεδξόο ηεο, Θαλάζεο
Μνπζηάθαο.
Η Τζούρτζια ήηαλ έλα από ηα κεγαιύηεξα βιαρνρώξηα θαη ε αθκή ηεο νθεηιόηαλ ζηα κεγάια
θνπάδηα αιιά θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο ζηε δηαζπνξά νη νπνίνη αζρνινύληαλ κε ην εκπόξην θαη ηνπο
κεηαλάζηεο ζηελ Ακεξηθή. Τν ρσξηό παξνπζίαδε δε θαη κηα ηδηαηηεξόηεηα, ην θαινθαίξη λα γεκίδεη
από θόζκν θαη ην ρεηκώλα λα παγώλεη άδεην ζηα θαθνθαίξηα ηεο Πίλδνπ. Δηζη όπσο κεηαθεξόηαλ ε
έδξα ηεο θνηλόηεηαο ην ρεηκώλα ζηα Τξίθαια, έηζη κεηαθεξόηαλ θαη ε έδξα ηεο ΦΑΤΑ ε νπνία κέρξη
ην 1955 ππνθαζηζηνύζε θπξηνιεθηηθά ην θξάηνο.
Τξία ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηεο, ην 1896, ε ΦΑΤΑ έρηηζε ην πέηξηλν ζρνιείν ην νπνίν πξόθεηηαη λα
ζηεγάζεη ζύληνκα ην ιανγξαθηθό κνπζείν ηεο Τδνύξηδηαο θαη ην 1902 έρηηζε ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο
Μαξίλαο, ηδξπκαηηθή εθθιεζία ε νπνία δελ ππάγεηαη ζηελ νηθεία κεηξόπνιε θαη ε νπνία είλαη θαη ε
πξνζηάηηδα ηνπ ζπιιόγνπ. Από ην 1896 πάιη κέρξη ην 1956 πιήξσλε ην δάζθαιν θαη ηνλ παπά ηνπ
ρσξηνύ θαζώο θαη ηνλ γηαηξό θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Πέξα όκσο από απηά, ε ΦΑΤΑ
ρξεκαηνδόηεζε θαη δηάθνξα θνηλσθειή έξγα. Δηζη, ην 1935 πιήξσζε ηελ θαηαζθεπή ελόο κεγάινπ
έξγνπ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρσξηνύ, ηνπ πεηξόθηηζηνπ ππνλόκνπ πνπ ζπγθέληξσλε
ηα λεξά πνπ έξρνληαλ από ην βνπλό θαη ηα έβγαδε έμσ από ηνλ νηθηζκό, επέθηεηλε κε αλαβαζκνύο
ηελ πιαηεία, έθηηαμε ην εξών ησλ πεζόλησλ θαη έρηηζε ην κεγάιν θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδνληαλ ην
θνηλνηηθό θαηάζηεκα, ηα γξαθεία ηεο θνηλόηεηαο θαη ηεο ΦΑΤΑ, ην ηειεθσλείν ηνπ ρσξηνύ θαη ην
ηαηξείν. Η πεληαεηία 1935 - 1940 ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο κεγάιεο αθκήο ηεο ΦΑΤΑ, πεξίνδνο πνπ
δηαθόπεθε από ηνλ πόιεκν θαη όζα αθνινύζεζαλ κεηά.
Πέξα όκσο από ηα θνηλσθειή έξγα, ε ΦΑΤΑ πξνηθνδνηνύζε, ζπληαμηνδνηνύζε θαη βνεζνύζε ηνπο
άπνξνπο θαη αλήκπνξνπο, θπξίσο απηνύο νη νπνίνη ήηαλ αλάπεξνη πνιέκσλ. Βνεζνύζε επίζεο ηηο
γπλαίθεο πνπ είραλ πεξάζεη ηα 40 θαη είραλ κείλεη αλύπαληξεο.
Τν πην πξσηνπνξηαθό όκσο έξγν ηεο ΦΑΤΑ ήηαλ ηα δάλεηα κε κηθξό επηηόθην πνπ ρνξεγνύζε ζηα
κέιε ηεο αδειθόηεηαο θαη ν ηξόπνο ρνξήγεζεο είλαη εληειώο ίδηνο κε ηα ζεκεξηλά θαηαλαισηηθά
δάλεηα ησλ ηξαπεδώλ. Οπνηνο δαλεηδόηαλ έλα πνζό, κπνξνύζε λα απνπιεξώζεη ην ρξένο αθόκε θαη
κέζα ζε 5 ρξόληα. Κάπνηνο δε πνπ επξόθεηην λα παληξέςεη θνξίηζη ή λα αγνξάζεη έλα νηθόπεδν
κπνξνύζε θαη έπαηξλε κεγαιύηεξν πνζό από ην ρηιηάξηθν πνπ ήηαλ θαζηεξσκέλν ζε ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο.
Τα δάλεηα ηεο ΦΑΤΑ έζσζαλ θόζκν ηόηε θαη έδσζαλ πλνή ζηε κηθξή θνηλσλία ηεο. Από ην βηβιίν
ηακείνπ, πνπ είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ έξγνπ ηεο ΦΑΤΑ, θαίλεηαη πσο θαλείο δελ επηρείξεζε λα κελ
επηζηξέςεη ην δάλεην.
Η ηειεπηαία πξνηθνδόηεζε έγηλε ην 1979 θαη ην ηειεπηαίν δάλεην ρνξεγήζεθε ην 1982. Σπλερίδεη
όκσο θαη βνεζάεη κέρξη ζήκεξα ηνπο αλήκπνξνπο, κε βνεζήκαηα ηα Χξηζηνύγελλα θαη ην Πάζρα.
Γηα ιόγνπο επζημίαο κάιηζηα, ήηαλ ζεζκόο λα κε γλσξίδεη θαλέλαο, παξά κόλνλ ε δηνίθεζε θαη ε
εμειεγθηηθή επηηξνπή, ηνπο απνδέθηεο ησλ βνεζεκάησλ θαη ησλ δαλείσλ.
Πώο ιεηηνπξγεί όκσο ε ΦΑΤΑ; Αλώηαην όξγαλν είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη από ην 1893 κέρξη
ζήκεξα, από ηηο 26 Ινπιίνπ κέρξη ηηο 20 Απγνύζηνπ πνπ είλαη όινο ν θόζκνο ζην ρσξηό, γίλεηαη

θαηαζηαηηθά ζην ραγηάηη ηεο εθθιεζίαο.
Τα ηειεπηαία ρξόληα ε ΦΑΤΑ ιεηηνπξγεί θαζαξά σο εθπνιηηηζηηθόο ζύιινγνο. Δηνηκάδεη ην
ιανγξαθηθό κνπζείν, ήδε ρξεκαηνδνηήζεθε από ην πξόγξακκα «Πίλδνο» θαη μεθηλάεη λα ην
ζηεγάζεη ζην παιηό ζρνιείν πνπ έρηηζαλ νη πξόγνλνί ηνπο. Γηαηεξεί ρνξεπηηθά ηκήκαηα γεξόλησλ,
κεγάισλ θαη κηθξώλ, ςπρή ησλ νπνίσλ είλαη ε Απνζηνιία Κνύηζηα, ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα ζπλέδξηα
θαη θάλεη δύν θεληξηθέο εθδειώζεηο, κία ην ρεηκώλα ζηα Τξίθαια θαη κία ην θαινθαίξη ζην ρσξηό ηνλ
Αύγνπζην.
Οζνλ αθνξά ην θνηλσληθό έξγν, ε ΦΑΤΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ώζηε λα ππάξρεη γηαηξόο, ηνλ νπνίν
θξνληίδεη λα πιεξώλεη, όιν ην θαινθαίξη ζην ρσξηό.
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