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: Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΓΑΜΟΙ: 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΪΤΣΑΣ 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ 

πογραφή του 199 1 οι κάτοικοι ή
ταν 508 ασχολούμενοι με τις γεωρ
γικές καλλιέργειες. Υπάρχουν 30 
τρακτέρ πλήρη, 25 αρτεσιανά για 
πότισμα των κλημάτων και από 
πλευράς κτηνοτροφίας 2200 αιγο
πρόβατα και ελάχιστα άλλα ζώα. 
Οι περισσότεροι Καϊτσιώτες διαμέ
νουν μόνιμα πλέον στη Λαμία, 
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις 
της πατρίδας μας, αλλά και του 
εξωτερικού. 

Στις 6.10.1991, έγιναν στο Πέτα Άρτας οι γάμοι του Δημητρίου 
Σπουρνιά του Νικολάου και της Αρτέμιδος Σερβετά. 

Δρα Ιστορίας - Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε. 
ο πως προαναγγείλαμε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας,

θα εκθέσουμε την ιστορία του χωριού μας σε 14 ενότητες ανάλογα 
με το περιεχόμενο και το χρόνο. Στην προσπάθειά μας αυτή επιδιώκουμε 
να παρουσιάσουμε συνοπτικά την ιστορία της Καίτσας, που στηρίζεται σε 
όσο το δυνατόν εξακριβωμένες πληροφορίες διασταυρωνένες και με τις 
διηγήσεις παλαιοτέρων. Ασφαλώς, σαν μια πρώτη προσπάθεια και με τα 
υπάρχοντα μέχρι στιγμής ελάχιστα ιστορικά ντοκουμέντα η εγρασία μας 
αυτή παρουσιάζει ελλείψεις και ατέλειες. Είναι όμως, καλύτερη από το 
τίποτε. 

Στις 15.2.1992, έγιναν στην εκκλησία της Ελευθερώτριας στην 
Πολιτεία Αττικής οι γάμοι της Κατερίνας Χατζηαργύρη του Στυλια
νού και του Ανδρέα Παπαδέδε. 

Η Μακρυρράχη είναι γνωστή για 
τα θειούχα λουτρά και για το γε
γονός ότι στο παλιόκαστρο εντοπί
ζεται η αρχαία Δολοπική πόλη 
ΑΓΓΕΙΑΙ, καθώς και η Κύπαιρα. 

Συrχαι'ρουμε τα καιvούρyια ζευyάρια και ευχόμαστε vα ζήσουv 
ευτυχισμένα και χαρούμενα. 

Ελπίζουμε, βέβαια, ότι στο μέλλον με την ανακάλυψη νεοτέρων στοι
χείων θα ολοκληρωθεί η «Ιστορία της Καίτσας» από εμάς ή κάποιους 
άλλους. 

Το χωριό σήμερα 

Η ωραία και αμφιθεατρική τοποθε
σία προς Δυσμός του λεκανοπεδίου 
της αποξηραμένης λίμνης Ξυνιά
δας, πάνω στην οποία είναι κτι
σμένη και η πολυκύμαντη ιστορία 
της, από τότε που κτίστηκε το 
καινούργιο χωριό ( 1900) μέχρι σή
μερα, προσδίδουν σ' αυτή μια αί
γλη και συμβάλλουν στη φήμη 
της. 
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Η Μακρυρράχη (ΚαΊτσα) βρίσκεται 
δυτικά και σε απόσταση 16 χλμ. 
από τον Δομοκό, πάνω από τις δυ
τικές όχθες τις άλλοτε λίμνης Ξυ
νιάδας και σε απόσταση 2,5 χλμ. 
από το σιδ. σταθμό Αγειών. Ανή
κει απο το 1974 (ΦΕΚ 187 2-7-74) 
στον Νομό Φθιώτιδας και συνορεύ
ει: Α με τα χωριά Αγόριανη, Πα-
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ναγιά και το λεκανοπέδιο της 
πρώην λίμνης Ξυνιάδας. Β με Κτι
μένη και Λεοντάρι, Δ με Κυδωνία 
και Μεσοχώρα (Πάπα) και Ν με 
Περιβόλι και Ασβέστης. Έχει έ
κταση 51 χιλ. στρέμ., εκ των οποί
ων 8.300 στρέμματα είναι καλλιερ
γήσιμη γη και άνω των 35.000 δα
σωμένες εκτάσεις. Μέση στάθμη 
υψόμετρου 540 μέτρα. Κατά την α-

Πολλοί Καϊτσιώτες είναι σήμερα 
εξαίρετοι επιστήμονες διακεκριμέ
νοι επιχειρηματίες και σχεδόν χω
ρίς εξαίρεση όλοι αξιοπρεπείς και 
έντιμοι στην κοινωνία. • 
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Από τουι; yάμουι; τηι; Κατερίναι; Στυλ. Χατζηαργύρη και του ε
κλεκτού τηι; Ανδρέα Παπδέδε. Επίαηι; διακρίνονται ο πατέραι; 

τηι; νύφηι; και η παράνυμφοι; 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: 

Ο ΣΥ�ΛΟΓΟΣ ΚΑIΤΣΙΩΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ. Ο Γιώργος και η Χρυσούλα Σπουρνιά απέκτησαν την πρωτότοκη• 
κορούλα τους. 

Μ ε εξα�ρετική �πιτυχία κ?ι λαμπρό
τητα εγινε φετος ο ετησιος απο
κριάτικος χορός του Συλλόγου 

Καϊτσιωτών Λαμίας, στις 15 Φλεβάρη, 
στην αίθουσα «ΔΡΟΣΙΑ» στη Λαμία. 

Ο Χορός 
του Συλλόγου 

ρεύουv τηv ιτιά", ένας μαυροφορεμέ
νος, ένας ρασσοφόρος νέος, έσερνε 
το χορό με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 
Ήταν ο παπα-Δημήτρης. 

Ο Κώστας και η Αθηνά Καλότυχου απέκτησαν το τρίτο παιδί 
τους που είναι κοριτσάκι. 

Ευrόμαστε vα τους ζήσουv και vα έχουv υrει'α. 
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ: 

Τη βραδιά αυτή, πάνω από πεντακό
σια άτομα Καϊτσιώτες και φίλοι διασκέ
δασαν μαζί μας. 

τόγνωρο, κάτι το ξεχωριστό φέτος που 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Η βραδιά αυτή, στις 15 Φλεβάρη 
1992, θα μας μείνει αξέχαστη. 

Στις 21.12.1991, έγιναν οι αρραβώνες του Νικολάου Μελισσά του 
Ιωάννου και της Ρ(';ύλας Παπαδημητρίου από τη Λαμία. 

Το χορό μας τίμησαν με την παρου
σία τους ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
του χωριού μας Θανάσης Καραίσκος 
και η κα Καραίσκου, ο Παπα-Δημήτρης 
Χαίνης και η παπαδιά, το εκκληαιασ:ιικό 
Συμβούλιο, ο παιδίατρος Δημήτρης 
Κουτρούμπας, οι δυο Υποδιευθυντές 
των Τραπεζών της Λαμίας Νίκος Κα
ραισκος και Κώστας Σανίδας, οικογενει
ακώς. 

Στιγμές χαράς, κεφιού και συγκίνη
σης, γιατί εμείς οι ΚαΊτσιώτες της δια
σποράς βρεθήκαμε όλοι μαζί ενωμένοι, 
αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι και ακολού
θησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας. 
Ύστερα από την επιτυχία μας αυτή, ο 
Σύλλογος Καϊτσιωτών Λαι:ιίας αισθάνε
ται την υποχρέωση να ευχαριστήσει, 
όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία 
του χορού μας, ειδικά τους νέους και 
νέες του χωριού μας και να τους πού
με ότι εμείς οι μεγαλύτεροι θα είμαστε 
πάντα κοντά στους συμπαραστάτες. 

Στις 26.12.1991, έγιναν οι αρραβώνες του Κλεάνθη Ψαλλίδα του 
Κων νου και της Μαρίας Μπόδα. 

Το κέφι ξεκίνησε με την είσοδο του 
χορευτικού μας μπαλέτου στην πίστα. 

Επίσης αρραβωνιάστηκαν ο Κώστας Μελισσάς του Γρηγορίου και 
η Ντίνα από το Καπαρέλι Κρυοκουκίου Θηβών. 

Τα νέα αυτά παιδιά με την άψογη εν
δυμασία τους, την κορμοστασιά τους, 
τη λεβεντιά τους;-uι φουστανελάδες 
μας, ξεσήκωσαν τον κόσμο εισπράπο
ντας τα συχνά και αδιάκοπα χειροκρο
τήματα. 

Τους ευχόμαστε Καλά Στέφαvα. 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 
Στις 16. 11. 1991 πέθανε στην Αθήνα η Όλγα Αvαστασοπούλου -

Παπαστυλιανού σε ηλικία 65 ετών. 

Εύγε σ· αυτά τα παλικάρια και τις 
νέες μας. 

Στις 15.12.1991, πέθανε στη Λάρισσα η Αγγελική σύζ. Ηλία Σαμα
ρά, σε ηλικία 65 ετών. 

Ίσως για πρώτη φορά βρέηκαν τόσοι 
πολλοί ΚαΊτσιώτες στο χορό μας, όχι 
μόνο από το Νομό Φθιώτιδας, αλλά και 
πέρα των ορίων, όπως είναι ο αγαπη
τός φίλος και πρωτεργάτης του Συλλό
γου ΚαΊτσιωτών Λαμίας Ηρακλής Κου
τρού μπας, που ήρθε από το Γαλαξείδι 
οικογενειακώς, ο Αποστόλης ο Μπου
λούζος του Γιάννη που κι αυτός ήρθε 
οικογενειακώς από τα μεταλλεία της 
Λάριμνας. Ήταν αλήθεια κάτι το πρω-

Θα ήταν παράλειψή μας, να μην ευ
χαριστήσουμε τον αγαπημό φίλο και 
συμπατριώτη Κ. Καλαθά, δάσκαλο και 
ποδηγέτη του μπαλέτου μας. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, 
με την ευχή του χρόνου (Θεού θέλο
ντος) να είμαστε και πάλι μαζί, ενωμέ
νοι και αγαπημένοι, στον αποκριάτικο 
χορό του 1993. 

Στις 27.10.1991, πέθανε στην Αθήνα η Ρεβέκκα Καραγιάννη-Βλαχά
κη, σε ηλικία 67 ετών . 

Στις 8.1.1992, πέθανε στην Αθήνα ο Χρίστος Παπαϊωάννου, σε 
ηλικία 82 ετών. 

Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση νιώσα
με όλοι μας, όταν έγινε η έναρξη του 
χορού κάτω απ· τον ήχο του κλαρίνου 
του Γ. Μάγκα να παίζει το τραγούδι 
<<στη Ρούμελη και στο Μωριά όλοι χα-

Στις 7.2.1992, πέθανε η Αθανασία Μπουλούζου του Κων/νου, σε 
ηλικία 65 ετών. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

Πρόεδρος του Συλλόγου 
Καϊτσιωτών Λαμίος 

Στις 9.2.1992, πέθανε ο Παναγιώτης Ψαλλίδας του Αθανασίου. σε 
ηλικία 88 ετών. 

Λυπούμεθα βαθύτατα και εκφράζουμε στους συrrεvει'ς τα θερμά 
μας συλλυπητήj')lα. 
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J ... Καϊτσας. Μ' ένα απέραντο παρθένο 

· δάσος να το βλέπεις και να μελαγχο-
L,.. ______________ ____. ______________________________ _....ι λείς που δεν μπόρεσες να το περπατή-Αvαπητοί χωριανοί, Παίρνοντας στα χέρια μου το 1ο Φύλ- Επειδή έχω μιο ιδιαίτερη ευαισθησία σεις. Δίπλα της, τα Λουτρά της με τ·

Σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου λο της εφημερίδας ((Καϊτσα}} , που εξέ- σ· ορισμένα θέματα που αφορούν το όνομά της, πιο κάτω σαν καλότυχη τοαπό τn Β. Ελλάδα και σας εύχομαι κά- δωσε ο Σύλλογος Καϊτσωτών και είχε χωριό μας, σας γνωρίζω ότι θα σημει- Σταθμό της να περνούν τα τραίνα. Τα
θε επιτυχία. την καλωσύνη να μου αποστείλει, ένοι- ώνω και θα σχολιάζω καλοπροαίρετα έχει όλα. 

Η εφημερίδα ((Καϊ"τσα» με συγκίνησε ωσα μεγάλη συγκίνηση και από τα βά- τέτοιου είδους θέματα στέλνοντας έ- Φροντίζουν όλοι που σε κατοικούν, 
ιδιαίτερα. Ήταν κάτι που έλειπε από το θη της ψυχής μου συγχαίρω αυτούς γκαιρα τα κείμενά μου με τίτλο ((ΠΑ- καθώς και 01 Καϊτσιώτες της διασπο-χωριό μας. Τώρα βρισκόμαστε πιο κο- που είχαν την πρωτοβουλία της έκδο- ΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ», ελπίζοντας ότι δημο- ράς, για σένα, από την Κοινότητα, το ντά. Ζούμε, έστω και κάθε τρίμηνο, σης και όλους τους συντελεστές της σιευόμενα θα βοηθήσουν και την γενέ- Στέκι των νέων ο Σύλλογος με τα πο-διαβάζοντας την εφημερίδα, σα να εί- υλοποίησης αυτής της θαυμάσιας ιδέας. τειρά μας και εμάς όλους. λιτιστικά του που είναι και τα πιο δύ-μαστε στο χωριό. Μαθαίνουμε τα νέα, Εύχομαι, αυτή η μικρή εφημερίδα να Χαιρετίζοντας με την σειρά μου και σκολα. την κίνηση, τις προσπάθειες του χω- είναι η απαρχή καλύτερων ημερών για εγώ την εφημερίδα ((Καίτσα}}, εύχομαι Θυμάμαι τότε που 01 συγχωριανοί ριού και των χωριανών μας. Τώρα εί- το χωριό μας και να συντελέσει στην σ· όλους τους συντοπίτες καλή Χρονιά, μου είχαν κόψει και την μεταξύ τους 
μαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει καλή προκοπή και γρήγορα ο Άγιος καλημέρα, τώρα μπροστά στο συμφέ-

Η Καϊ"τσα μας, μας ενώνει. μεταξύ των συγχωριανών, τόσο της Πολυκράτης να γυρίσει στο χωριό μας. ρον σου γίνονται όλgι τους ξαδέλφια, Ευχαριστώ διασποράς, όσο και των μόνιμα δια- �ήτριος Εuαγ. Κούτσικας συγχαρητήρια σε όλους. 
Χαριλ. Πατρίδας βιούντων στην όμορφη Καϊ"τσα μας, Αγαπητέ, κύριε Πικριδά, Εδώ νιώθω την υποχρέωση v· ανα-

Αvαπητέ μου Δημήτρη, γεια σου. γιατί όπως έλεγε κάποιος Δομοκίτης α- Σας ευχόμεθα επιτυχία στο δύσκολο φερθώ στον παλιό μου φίλο Γιάννη 
Πρώτον, έχεις πολλά συγχαρητήρια ξιόλογος επιστήμονας και φίλος του έργο που έχετε αναλάβει και πάντοτε Δραγούνη, προσπαθούσε από τότε για 

εσύ και όλο το Συμβούλιο του Συλλό- χωριού μας, ((Σεις οι Καϊτσιώτες είστε ελπίζουμε με τη συμπαράσταση όλων ένα καλύτερο χωριό. Ευτύχισε και το 
γου. Δεύτερον, για την εφημερίδα που οι πιοι έξυπνοι της Επαρχίας Δομοκού, μας να εξακολουθήσει ο Σύλλογος το μπόρεσε τώρα με την με πολλούς τρό-
μου στείλατε, μου έκανε μεγάλη εντύ- αλλά έχετε το μεγάλο ελάττωμα να επιτυχές έργον του. πους προσφορα· του του αξίζει ένα 

μην αναγνωρίζετε κανέναν πιο έξυπνο Σας ευχόμεθα ευτυχισμένο και χα- ΜΕΓΑΛΟ ευ' γε πωση που με θυμηθήκατε κι εμένα, 
γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος των γραμ- από σας και θέλετε όλοι να διοικείτε». ρούμενο νέο χρόνο. Εγώ, η Λαμπρινή Είναι και εκείνοι που με την προσω-
μάτων, και με το θάρρος και το μεγά- Αυτό το ελάττωμα ήταν πράγματι κα- Διαμαντάκος, Αλίκη Μπούρα, σας πική τους και ατομική τους προσφορά 
λο ζήλον μου σας στέλνω λίγα γραφό- ταστροφικό για το χωριό. Ας ελπίσου- στέλνομε από εκατό δολάρια. Είμαστε αλλάξανε την όψη της Καl"τσας. Με 
μενα, που αν τα εκτιμήσετε καλά, πε- με όμως να μην είναι αργά. οι αδελφές Ελευθερίου (του Αντωνίου). πρώτο και καλύτερο το φίλου μου 
gάστε τα στην εφημερίδα σας. Περισ- Στην παρθενική αυτή έκδοση, που Με φιλικούς χαιρετισμούς Γιώργο Μπουλούζο (κοινώς Γιωργού-
σότερο χάρηκα που είδα το όνομα του είναι πλούσια σε ύλη και πληροφορίες Ελένη Κουρή λης), που με τους κόπους και τον ι-
::ταλαιού φίλου μου, του Μπυλίρη, και γενικού ενδιαφέροντος, υπάρχουν μερι- Μου το είχε υποσχεθεί από πολύ πα- δρώμα μιας ζωής, μας χάρισε ένα σύγ-
επιμένω να του δώσεις χαιρετίσματα. κές παραλείψεις, όπως το γεγονός της λιά, από χρόνια, από τότε. Μου είπε χρονο-πολυτελείας κέντρο που έγινε το 
Στην εφημερίδα σας θα γίνω κι εγώ κλοπής των οστών του Αγίου Πολυ- πως θα με θυμάται και κάποτε θα μου ((Παχνί}} που μας ταϊζει όλους μας. Α-
συνδρομητής. Δώσε χαιρετίσματα σε κάρπου, που συγκλόνισε, συντάραξε 'γραφε και το περίμενα, από καιρό, και κολουθεί ο άλλος φίλος μου Πάνο.ς 
όποιον με θυμάται σαν χωριανό και και συγκίνησε τον περασμένο χρόνο ήρθε τώρα έλαβα γράμμα απ· την ΚαΤ- Ζαβός που με το ρομαντικό εξοχικό 
φίλο. όλους μας και που δυστυχώς αποσιω- τσα. του προσφέρει τις ίδιες ευχάριστες ε-

πήθηκε τελείως. Θέλω να πιστεύω ότι Τη λάτρευα από τότε, γιατί γεννήθη- ξυπηρετήσεις. Είναι και η καφετερία. Γιώργος Βασικώστας 
Τσιούκα-Φθιώτιδας αυτή η παράλειψη δεν ήταν εσκεμμένη. κε ωραία με σπάνια χαρίσματα, μ' ένα Χωρίς να ξεχνώ τους παλαίμαχους Μα-

νώλη και Άννα που από τα ξημερώ
ματα τότε μας σέρβιραντον καφέ μας. 

Όλοι τους τώρα δίνουν την και
νούργια εικόνα του χωριού , προσφέρο
ντας το χαμόγελο που έλειπε, για κάθε 
επιθυμία και για όλες τις ηλικίες. ΚαΤ
τσα, έχεις τραβήξει πολλά, άντεξες, 
κουράγιο, λίγο ακόμη και θα γίνεις η 
μικρή μας ευρωπαϊκή λουτρόπολη. Με 
την Κοινότητα να δρομολογεί τακτική 
συγκοινωνία τα καλοκαίρια με τα Λου
τρά, 2-3 φορές την ημέρα με μικρό 
λεωφορείο όπως γίνεται και αλλού . 

Με την νέα γενιά να σε φροντίζει 
περιβαλλοντολογικά. Με το Συμβούλιο 
να μοιράζει μερικές δεκάδες δενδρίλια 
και πικροδάφνες διαφόρων χρωμάτων 

για να τα φυτέψει η νεολαία όπου λεί
πει το πράσινο. 

Και για όσους μπορούν να γίνουν 
κάτασπρες και ανθισμένες οι αυλές με 
λουλούδια. 

Αυτά σου απαντάω για τώρα στο 
πρώτο γράμμα σου, περιμένω το δεύ
τερο. 

Καίτσα, μ· ακούς; Σ' αγαπάω το ίδιο 
όπως τη ζωή και σε σκέφτομαι, θέλω 
να μου γράφεις. 

Σου φωνάζώ, μ· ακούς; Σ' αγαπάLι.J, 
γιατί είσαι η ωραιότερη του κόσμου, 
και με τα παλιά σου όπως σε γνώρισα 
τότε, και με τα καινούργια σου τώρα, 
σε θυμάμαι πάντα όσο ζω. 

Γεώργιος Δ. Ελευθερίου 
Υ.Γ. Καλή η στήλη Κοινωνικά. 

Πολύκαρπος
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ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΣΤΙΛΕΤΤΟ 
Με rov Κώοrα MπιiJίpn 

Οι vrά8avrzιiδες Γ:ιατροί, φακεί'J.άκια, ντόρος
πολύς. Δε Βαριέσαι. Τι 
Βγαίνει; Είμαστε χώρα vra

Bavrzιiδωv γενικώς. 
Και πώς να μnv είμαστε; Από rn 

δnμόσια zωn; μέχρι τnv ιδιωτικιi 
μας κiJίvn και από το σοuΒλαvrzί
δικο τnς γειτονιάς, μέχρι το σού
περ μάρκετ τnς συνοικίας, φέρ · τα 
σου λένε. Εν rn παλάμn. Και να 
κάτι χέρια. Σα φουρνόξυλα. 

ΝταΒαvrzιiδες, κύριε. Όλοι γύρω 
μας έχουν Βρει έναν τρόπο και τα 
παίρνουν. ΑΜος με μια σχέσn, 
άλλος με μια uπόσχεσn. ΑΜος με 
ένα χάδι, με ένα φιλί, με μια 
θεωρια, με μια ιστορία, με ένα 
παραμύθι ιi με σκέτο παραμύθια
σμα. Α! Υπάρχουν και μερικοί, 
που δε συμπαθούν τα πολλά λό
για. Πρακτικοί άνθρωποι. « Ή μου 
δίνεις όσα θέλω, ιi δεν παίρνεις 
αυτό που θέλεις». -Μα... -Δεν 
υπάρχει <ψaJJ. Να δω λάμψn. Εγώ 
έτσι και δεν τα πάρω, vάκα. 

ΝταΒαvrzιiδες, κύριε. Μας τα 
παίρνουν, μας τα τρώνε και zouv 
αυτοί καλά και μεις, χειρότερα. 
Φέρ · τα, σου λένε. Όλοι Τα zι
γκολό, οι λολίτες, οι μεσίτες, οι 
κοπρίτες, οι ρετιρέδες, οι αποπάvω 
μας, οι αποκάτω μας, οι κυρίες, οι 
εφορίες, οι προστάτες, οι σuμπα
ρασrάτες, οι εργατοπατέρες, οι α
στέρες, ΟΙ αστοί, ΟΙ κοuvισrοί, οι 
τραΒεσrί, ΟΙ κοκότες, ΟΙ εργοδότες, 
οι σούπερ πατριώτες, οι συνεργοί, 
οι απεργοι; οι ραδιοuργοί, οι ρα
διοπαραγωγοί, τnς μόδας οι δn
μιοuργοί, οι θαυματουργοί,. οι δiι
θεν αγαθοί και κάποιοι που μο
στράρονται σαν αγαθοεργοί 

Φέρ · τα, σου λένε, αvεξαρτιiτως 
κοινωνικών στρωμάτων .και επαγ
γελμάτων. Μποuφεvrzιiδες, μποu
zοuκτzιiδες, δοσαvrzιiδες, σοΒαvrzιi
δες, ασρπιvrzιiδες, υδραυλικοί ... 
Μάλιστα. Φωνάzω προχθές έναν 
υδραυλικό, να μου διορθώσει κάτι 
ξεί'J.ασκαρίσματα. 

-Αυτό εδώ, παίρνει πολύ μερε
μέτι. Μισιi μέρα και Βάλε. Και μέ
να σιiμερα δεν με παίρνει n ώρα. 
Θα πάω να τα πάρω από μια άλ
λn δουλίτσα και θα σου ρθω με
θαύριο. Και άκου. Δεν ξέρω τι θα 
σου πάρει ένας άλλος. Εγώ με τα 
ανταλλακτικά μαzί, θα τσακώσω ε-

.. 

κατά χιλιαρικάκια. 
Τον ακούσατε; Αυτός, τα εκατό, 

τα λέει χιλιαρικάκια! Και τι να του 
πεις; Κάνε μου σκόντο; Πάει, τον 
έχασες κι· άντε να τον ξαvαμαzέ
ψεις ... Αφού, για να μπορέσεις να 
τον δεις, θέλεις ένα μιivα να τον 
κuvnγάς και να Βάλεις και μέσον. 
Μα τω θεώ, σας λέω. Για να σuμ
Βοuλεuθώ ένα δικnγορο, χρειά
σθπκαv μόνο δυο τnλεφωvιiματα. 
Για να με δει ο γιατρός μου, α
παιτιiθnκε ένα απόγευμα. Σε τέσ
σερες μέρες, 'πέτυχα να επισκεuθώ 
έναν υπουργό αυτοπροσώπως. 
Όμως για να φέρω τον υδραυλικό 
σπίτι μου να εκτιμιiσει το μερεμέτι, 
αγκομάχnσα τέσσερες Βδομάδες 
και έΒα?ια και έναν κουμπάρο του 
να του τnλεφωvιiσει. 

Φέρ · τα, σου λένε όλοι. Και με
ρικοί με τέτοιο τρόπο, ώσrε vομί
zεις πως σου κάνουν χάρn. Προ
Βλnματίzεσαι τnv ώρα που σου τα 
παίρνουν, αν πρέπει να τους πεις 
και «εuχαρισrώJJ. 

Φέρ · τα, σου λένε όλοι. Στn 
zούλα, σrn φόρα, σrα μουλωχτά, 
σrα ίσια, σrα Πατίσια, σrα Ιλίσια, 
σrα Καρπενιiσια, σrα Παρίσ1α. Δεν 
έχετε ακούσει που λένε «σuμBaί
vouv και εις ΠαρισίοuςJ>; Ε, αυτό 
είναι. Τι άλλα σuμBaίvouv εις Πα
ρισίοuς, εκτός από το ό,τι τα παίρ
νουν και κει; Όμως σrn χώρα 
μας το νομότυπο ξάφρισμα κινείται 
και αναπτύσσεται σε όρια φuλεπ
κιiς μεθοδολογίας. Εδώ, όχι μόνο 
τα παίρνουν όλοι, αλλά ο καθένας 
και με τον τρόπο του. Υπάρχει, 
Βλέπεις, και n μακραίωvn ιστορία 
μας. Από τπv αρπαγιi τnς Περσε
φόvnς και τπv αρπαγιi τnς Ωραίας 
Ελέvnς μέχρι τπv εποχιi μας, απο
κτιiσαμε πείρα. Τώρα, ava δέκα 
Έλλnvες avrισrOΙxoύv και δέκα 
τρόποι να κερδnθούv χριiματα. 

Ο ένας τα παίρνει με το γάντι. 
Ο δεύτερος χωρίς γάντι και με 
θερμιi χειραψία. Ο τρίτος και με 
τα δυο τα χέρια. Ο τέταρτος σου
τα παίρνει δανεικά. Ο πέμπτος δα
νεικά και αγύριστα. Ο έκτος σου
τα παιρvει σrο κοuμ-καv. Ο έΒδο
μος σrnv πρέφα. Ο όγδοος όπου
λάχει και δεν παίρνεις πρέφα. Ο 
ένατος σου τα παίρνει για τnv εκ
δούλεuσn. Ο δέκατος για κάποια
εκδούλεuσn και σε εκδοuλεύει. 

Θα μου πείτε, υπάρχει και θεός 
που Βλέπει. Τι να σου κάνει κι ο 
θεός που Βλέπει, όταν τόσοι και 
τόσοι εξακολουθούν να κάνουν τα 
σrραΒά μάτια; 

Όλοι τα παίρνουν, φίλοι μου, 
αλλά για να τα παίρνουν, σnμαίvει 
πως και κάποιοι έχουν μάθει να 
τα τους τα δίνουν. Και αυτό είναι 
το χειρότερο. •

,,.. .. 
α φίίJαf nαu μσlί rσu

ΊιSiJtnErE,, ΤΗ/ΙΕΟΡΑΕΗ 
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. 

J. S. j)P8f0UNHS & 0101 8.Ε 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑct>ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

τ ο χωριό μας γέννησε αξιόλογους
επιστήμονες και γενικά ανθρώπους 
των γραμμάτων. Όμως, κανέν�� 

δεν θεώρήσε αναγκαίο να γράψει κά'τι, 
έτσι ώστε ημείς οι μεταγενέστεροι να 
γνωρίζουμε την ιστορία του χωριού και 
τόσα άλλα από πρώτο χέρι, για να μη 
ψάχνουμε στα σκοτάδια και να αναγκα
ζόμαστε να μπολιάζουμε εκείνα που έ
φερε κοντά μας η στοματική παράδο
ση. Όπως έχω ξαναγράψει στα ΧΡΟΝΙ
ΚΑ της ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (τεύχος 
3 ·του έτους 1987), το όνομα Καϊτσα 
απαντάται και σε χωριό της Δράμας, 
καθώς και της περιοχής Σουλίου Ηπεί
ρου. 

Περιέργως, αμφότερα τα χωριά αυτά 
κατοικούνται από Σαρακατσαναίους. 
Από πληροφορίες που έχω από αξιόλο
γα πρόσωπα των δύ�υτών χωριών 
και ειδικώτερα του δευτέρου, που σή
μερα, συνεπεία του ότι κατοικείται από 
ευάριθμα άτομα, αποτελεί οικισμό της 
Κοινότητος Γκρίκας, η ονομασία Καϊτσα 
προέρχεται από τον Τούρκο αξιωματού
χο Lius Kaitsas. Μερικοί κάτοικοι του 
χωριού αυτού μετακινήθηκαν με τις 
φαμίλιες τους και τα κοπάδια τους και 
κονάκιασαν στην ορεινή και ακατοίκητη 
τότε περιοχή, μεταξύ των υψωμάτων, 
που από τότε φέρουν τις ονομασίες 
Άη Λιας, Άη Θανάσης και Ψηλό Κο
τρώνι και απετέλεσαν τον πρώτο πλη
θυσμό του παλιού χωριού, στο οποίο 
έδωσαν το όνομα Καίτσα για να διατη
ρήσουν την μνήμη της καταγωγής 

Κλειστός 
Χορός 

.Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδη
λώσεων περιλαμβάνεται και η αναβίω
ση του «κλειστού χορού)), σύμφωνα με 
το οποίο τη Δευτέρα του Πάσχα όλοι 
οι χωριανοί συγκεντρώνονταν στο 
προαύλιο της εκκλησίας, όπου οι γυ
ναίκες κυρίως χόρευαν τον κλειστό χο
ρό, με τη συνοδεία τοπικών οργάνων 
και τραγουδιστών που τραγουδούσαν 
το παρακάτω τραγούδι: 
((Χελιδοvάκι θα γιvώ 
στην Αραπιά να πάω 
να πιάσω έv' αροπόπουλο 
μικρό σαν το πουλάκι 
να κάθομαι να το ρωτώ 
πώς πιάνεται η αγάπη. 
Από τα μάτια πιάνεται 
στα χείλη κατεβαίνει 
και από τα χείλη στην καρδιά 
ριζώνει και δε βγαίνει)). 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να 
προσπαθήσει για πρώτη φορά φέτος 
τη Δευτέρα του Πάσχα να αναβιώσει 
το παλαιό αυτό έθιμο του χωριού μας. 

Προς το σκοπό αυτό έψαξε, ρώτησε, 
παλαιούς και έμαθε τελικά το τραγούδι 
και τη μουσική του. Ήδη ο δάσκαλος 
των χορευτικών συγκροτημάτων εκπαι
δεύει και διδάσκει τα παιδιά τον κλει
στό χορό, για να τον χορέψουν στην 
πλατεία του χωριού μας τη Δευτέρα 
του Πάσχα. Μαζί με τα χορευτικά συ
γκροτήματα, θα χορέψουν στη συνέ
χεια και όλες οι Καϊτσιώτισες και μετά 
όλοι μαζί χορευτικά pυγκροτήματα
Καϊτσιώ.τισσες και Καϊτσιώτες θα χορέ
ψουν τον κλειστό χορό, αλλά και άλ 
λους χορούς του χωριού μας και της 
περιοχής μας. 

Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στην 
πλατεία του χωριού μας από ώρα 10 
π.μ. έως ώρα 18 μ.μ. και όσο κρατή
σει. 

Ο Σύλλογός μας θα φροντίσει να υ
πάρχουν αρκετά τραπέζια και καρέκλες, 
καθώς και εκλεκτοί μεζέδες. 

Καλούμε όλους τους συγχωριανούς 
μας και τους φίλους τους να τιμήσουν 
την εκδήλωση αυτή, που αποτελεί 
προσπάθεια διασώσεως της πολιτιστι
κής μας κληρονομιάς. 

Επίσης, καλούμε τον πρόεδρο και το 
κοινοτικό συμβούλιο, τον Αναγκαστικό 
Συν/σμό και τον Πιστωτικό Συν/σμό, 
καθώς και τον επιμορφωτικό Σύλλογο 
Καϊτσιωτών Λαμίας να συμπαραστα
θούν στην εκδήλωση και να μας βοη
θήσουν με ό,τι τρόπο μπορούν. 

Όλοι λοιπόν το Πάσχα στο χωριό 
μας για να γιορτάσουμε και να χαρού
με όλοι μαζί. 

Το Δ.Σ. 

(απ· αυτόν πήρε την ονομασία ο ςι
μπλας στην Στενόλακκα), γνωστός και 
ως Αρκού,δας, από το γεγονός ότι ή
ταν μαλλιαρός και πολύ ρωμαλέος, φό
ρεσε γυναικεία ρούχα, έβαλε στον κόρ

τους. Στη συνέχεια, κάθε κυνηγημένος φο του ένα σκεπάρνι και κατέβηκε στ· 
που διάβαινε την οροσειρά των Αγρά- αμπέλια της Κοκκαλίτσας. Ανέβηκε σε 
φων, η οποία έχαιρε αυτονομίας, είτε μια συκιά και περίμενε. Τρεις Κονιαρέοι 
Ηπειρώτης ήταν είτε Μεσολογγίτης και που τον είδαν τον θεώρησαν γυναίκα 
γενικά κάθε αποσταμένος Όπό τις συ- και όταν τον πλησίασαν με σκοπό τον 
νεχείς μετακινήσεις του ρίζωνε στο χω- βιασμό, κάποιος παρετήρησε τα μαλ
ριό αυτό. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα α- λιαρά πόδια του καιείπε: «Μπρε κόρη
ξιόλογο χωριό, οι κάτοικοι του οποίου του Τσιριμώκου θα είναι». Τότε πήδησε 
ζούσαν κυρίως από την κτηνοτροφία, από τη συκιά ο γίγας Τσιριμώκος και 
γιατί τον σημερινό κάμπο του σημερι- τους κομμάτιασε με το σκεπάρνι του. 
νού χωριού τον εξουσίαζαν οι Τούρκοι, Από εκεί και πέρα δεν ξαναπάτησε 
που κατοικούσαν στη σημερινή θέση τούρκικο πόδι στην Κοκκαλίτσα. Αντίθε
Νταμουρχανί (Χάνι του Νταμούρ) και τα, οι Καίτσιώτες κατέβαιναν στον κά
προέρχονταν από το Ικόνιο της Μικράς μπα για να ψαρέψουν στην λίμνη Ξυ
Ασίας, γι· αυτό τους αποκαλούσαν και νιάδα και να κόψουν βάλτο για τις κα
Κονιαρέους. Η λιγοστή καλλιεργήσιμη λύβες τους. Πολλές φορές μάλιστα 
γη ήταν τα γιούρτια, οι ορεινές περιο- προέβαιναν και σε ζωοκλοπές. Κάποτε, 
χές Παλιάμπελα, Κοκαλίτσα και μερικές μερικοί Καίτσιώτες έκλεψαν τούρκικα 
λάκκες. άλογα, αλλά τους καταδίωξαν και στο 

Οι Καίτσιώτες ήταν ορεσίβιοι, ρωμα- σημείο όπου ενώνονται τα δύο ρέμμα-
λέοι και σκληροτράχηλοι, οι δε προ- τα στη θέση Κουβάτι ή Κέδρος εφο-
στριβές τους με τους Τούρκους γείτο- νεύθη ο Λύκος, παππούς του συγχω-
νες πολύ συχνές και αιματηρές. Κάθε ριανού μας Αποστόλου Δέρη. Έκτοτε, 
φορά που κατέβαιναν στον κάμπο, οι η θέση αυτή ονομάζεται Λυκόρεμα. Ε
Τούρκοι έπαιρνανπροστατευτικά μέτρα. πίσης, κάποιος πρόγονος της μητέρας • ,
. . . �υ ο οποίος λόγω της σωματικη· ς του ,,. •• / ,Ομως και οι Κονιαρεοι ανεβαιναν πολ- ' . . ,_.,.

. . . . .,. ιαπλασης και παληκαριας απεκαλειτο λες φ?ρες στ α_μπελια της Κα�τσας, από τους Τούρκους �ελος (από τη · �w R ·,
στη θ_εση Κοκκ�ιτσα, για ν? κλεψουν λέξη govde που σημαινει σκληρός κορ- γ,;.,¾"'σταφυ\ια και συ�α και πρ?εβαιναν _σε μός δένδρου), παρατσούκλι που έγινεβιασμουq γυναικ�ν, μολονοτι οι :rσuρ- επίσημο επώνυμο όλων των συγγενώνκαι �εν ειχαν δικαι�μα να παρα�ιασουν (Κουβελέοι ή Γκουβελέοι), άρπαξε ένατα . ορια των. Αγρα�ων, πο� α�χιζαν τούρκικο κοπάδι και το οδήγησε στοναπο _το σημ�ιο εκεινο, γιατι. υπηρχ?ν Παρνασσό, όπου ο σημερινός οικισμόςειδικα προ�ομια .. Εξ αφορμης. αυτων Κούβελος. •των βιασμων, καποιος γιγαντοσωμος 
Καϊτσιώτης με το επώνυμο Τσιριμώκος (Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο) 

Εκδρομή στην Πάρνηθα 
Σ τα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνεται από το Σύλλογό

μας υπαίθρια συνάντηση στην Πάρνηθα. 
Προς το σκοπό αυτό, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδρο

μή-συvάvτnσn, παρακαλούνται να δηλώσουν. έγκαιρα τη συμμετοχή τους. 
Η εκδρομή θα πραγματοποιnθεi στις 17 Μαίου, ημέρα Κυριακή. Ο Σύλλο

γός μας θα βάλλει πούλμαν τα οποία e· αναχωρήσουν από την Ομόνοια 
στις 10 π.μ. Επίσης, n αναχώρηση από την Πάρνηθα θα γίνει στις 6 μ.μ. 

Η επιβάρυνση θα είναι περίπου 800 δρχ. το μεγάλο άτομο για τη μετάβα
ση και επιστροφή, εφ· όσον χρειασθούν περισσότερα του ενός πούλμαν. 
Δηλαδή, εάν n μετάβαση γίνει με ένα πούλμαν δεν θα γίνει οικονομική 
επιβάρυνση σε κανέναν, θα είναι προσφορά του Συλλόγου. Ευνόητο είναι 
ότι όσοι δεν μπορούν να έλθουν με το πούλμαν του Συλλόγου, μπορούν να 
κάνουν χρήση των αυτοκινήτων τους. 

Η εκδρομή θα γίνει στη θέση «Μόλα», της Πάρνηθας, όπου βρίσκεται n 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου και χώρος αναψυχής. Εκεί κάτω από τα έλατα 
θα φάμε τη φασολάδα μας (προσφορά του Συλλόγου), θα πιούμε, θα 
χορέψουμε όλοι μαzί, θα συznτήσουμε και θα παίξουμε. Όλοι λοιπόν μαzί 
με τα παιδιά μας στην εκδρομή για v· αναπνεύσουμε καθαρό αέρα στα 
έλατα της Πάρνηθας, μακριά από το νέφος της Αθήνας. 

Η εκδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε στις 17 Μαϊου 1992 
και μόνο κακές καιρικές συνθήκες μπορεί να την αναβάλλουν για την 
επόμενη Κυριακή, 24 Μαϊου. 

Χρειάzεται όμως ο καθένας να σημειώσει την ημερομηνία και να μας 
ενημερώσει μια εβδομάδα vωρ• -ψα vα μπορέσουμε καλύτερα να ρυθμί
σουμε τα προβλήματα (πούλμαν-φαγητό). Επϊσnς, ο καθένας μπορεί να φέ
ρει μαzί του ότι φαγητό θέλει Ίσως χρειασθεί. Ο Σύλλογός μας πάντως θα 
φροντίσει για φασολάδα-ελnές και ψωμί. 

Περιμένουμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα και πιστεύουμε πως θα έρθετε 
όλοι 

Σας περιμένουμε 

ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ 

Στυλιανός και Ευάγγελος του Αποστόλου 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

LA CITE Ζαχαροπλαστείο 
Εστιατόριο Πολιτεία τηλ.: 8017290 

ΟΠΤΟΓΥΑ: Εισαγωγές φακών ΗΟΥΑ • 
οφθαλμολογικών μηχανημάτων 

γυαλιών ηλίου 
Πανεπισrημίου 56 (6ος όροφος) 

τηλ.: 36�6363-4 - 3644944 

Η δαπάνη αγοράς του δημοσιογραφικού χά
ρτ

ου και η εκtύn6)σn της «Καiτσας>> εiναι προσφορά του 
Εκδοnκού δnμοσιοyραφικού Ορvανισμού Ι.Γ.Δραyούνnς 
και Υιαι Α.Ε. 
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