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Επιστολή προς τους 
Απανταχού Καϊτσιώτες 

Αγαπητοί συγχωρια�·οί και φίλοι, 
η πρόσκληση του Λ.Σ. του lJvλλόyov 

για το α11τάμωμα των απανταχού Καϊ-

ση και εφερε με την εvκαιρια τω11 πολι
τιστικωv εκδηλώσεων «Καλοκαίρι '92» 
όλους τους συμπατριώτες μας και πολ
λούς φίλους τους στο χωριό μας. 

Όλοι σχεδόν έδωσαν το παρόν στο 
,αι•τάμωμα τωι• απα1 1ταχού Καϊτσιωτώ�· και συνέβαλλαν στη 
,μεγάλη t:πιτvχία rω1• πολιτιστικών εκδηλώσεωJΙ. 

Γι· αιιτό το .Σ. τοιι Συλλόγου ευχαριστεί όλους τους 
σιιγχωρια11011ς μας. που με τφ· παρουσία τους βοήθησαν 
στηι• επιτυχία rωι• εκδηλfί:ισεω11 και έδωσαν κουράγιο στους 
οργαι•ωτές ι•α σιJΙ•εχίσοv11 το δύσκολο έργο που ξεκίνησαν 
πρ111 από τέσσερα χρό11ια και ποιι έγι ι•ε πλέον θεσμός ;yια το 
χωριό μαι;. Έι·ας θεσμός που πρέπει vα διαφυλάξουμε σαν 
κόρη οφθαλμοι>, καθ' όσο11 καθιερώθηκε σαν ανάγκη όλων 
τωι· συγχωρια11ώ1 1 μας. 

Έ1 1ω; θεσμός επικοιι·ωl'ίας και ζωντάνιας του χωριού μας. 
/{αι αιιτό βyαί,,ει από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Και δε 
ι•ομίζουμε ότι κάποιοι αμφιβάλλουν γι' αυτό. 

Αλλά α1 1 παρ' ελπίδα υπάρχουν κάποιοι που αμφιβάλλου11, 

αι; έλθου11 στη yει•ική συνέλευση του Συλλόγου, που θα γί
ι•ει στις 4 Οκτωβρίου 1992 κι εκεί ας εκφράσου,, τις αvτιρ11-
σι:ις τους κι ας κά11οιι11 τις προτάσεις τους κι ακόμη ας εκλέ
ςοι11• με τη11 ψ1ίφο τους αυτοιίς που ίσως εκφράζου11 τις από
ψεις rοι1ς. 

Ει,ει'ς, πάι·τως, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας
Ι'α iλθοιJΙ· στη yει•ικ,j συ11έλευση της 4ης Οκτωβρίου 11a εκ
ψράσ!JΙΙ, rις απόψl.ις ίΟιι,; ι·α βάλ;.vi.ιΙ' ιιποψηφιάc1/rα στα 
όργα�·α του Συλλόγου 11α ιφί11ου11 το απεp,χόμεvο .J.Σ. και ι•α 
συμβάλλου,1 με καλόπιστη κριτική στη βελτίωση τω,, δομιί:ιv 
τοιι Σvλλόyοιι. ,1 • 

• γ ε εκτιμ ηση 
Το ι!.Σ. 

. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού λειτουργίας του 
Συλλόγου των Απανταχού «Καϊτσιωτών» Μακρυράχης Φθ/δας, συ
γκαλείται Τακτική Γενική Συνέλέi.>ση των μελών του Συλλόγου μας 
στις 4.10.1992, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία του 
Συλλόγου: Οδός Πατησίων, αριθμ. 4, όροφος Ιος. 

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
1) Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ. Συμβουλίου. Α

νάγνωση · έκθεσης επιτροπής Ελέγχου Ταμείου και περιουσιακών 
στοιχείων. Έγκριση Πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου 
Δ.Σ. 

2) Θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν από τη Γ .Σ. να συ
�ητηθούν. 

3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
Ε.Ε.Τ.Π.Σ. 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία των μελών του Συλ
λόγου, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ! !η Οκτω
βρίου 1992, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία του Συλ
λόγου, χωρίς άλλη Πρόσκληση. 

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να τιμήσουν με την παρουσία τους · 
την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να 
κρίνουν και να κατακρίνουν το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο 
και να κάνουν διάφορες προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, η ο
ποία θα αποφασίσει σχετικά. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης 

Η εικόνα του Αγίου 
Πολυκάρπου και η 
λειψανοθήκη που μας 
έκλεψαν, άγνωστοι 
ιερόσυλοι, αποτελούν την 
άσβεστο ελπίδα κάθε 
Καϊτσιώτη για την επιστροφή 
της Κάρας του Αγίου. 

< 

Δηλώtιεις 
Τ ο να επικοινωνώ με το.ύς 

συμπατριώτες μου και ιδιαί
τερα μέσω της συμπαθέ

στατης εφημερίδας μας, είναι πά
ντως μεγάλη χαρά για μένα. Εί
ναι καιρός από την τελευταία φο
ρά που απευθύνθηκα σε σας, αλ
λα είναι καλι;ιτερα να το κάνουμε 
όταν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να 
πούμε. 

Θα ήθελα πρώτα με την ευκαι
ρία αυτή να απευθύνω τα θερμά 
μου συγχαρητήρια στη διοίκηση 
του συλλόγου και στον Τάκη τον 
Παπαδοκοτσώλ!] για την επιτυχια 
και των φετεινων πολιτιστικών εκ
δηλώσεων του Αυγούστου. Επί
σης, να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου για τη συμπαράστασή τους 
στις πρωτοβουλίες που έχω ανα
λάβει για μια ομορφότερη ζωή 
στο χωριό μας. 

Θα ήθελα, λοιπόν, σχετικά με 
αυτό να κάνω τις παρακάτω δη
λώσεις - εξηγήσεις: 

1. Μίλησα, νομίζω, με κάποια
άλλη ευκαιρία, αλλά τονίζω και 
σήμερα δεσμευτικά και επίσημα 
ότι ΥΙΟΘΕΤΩ το l(ΩΡΙΟ ΜΟΥ. 
Και το εννοώ, φυσικά, αυτό. Κι 
αυτό συνεπάγεται κάθε πρωτο
βουλία από μέρους μου -κατά 
τις δυνάμεις μου φυσικά- που 
θα είχε σαν αποτέλεσμα την ε
κτέλεση έργων και ιδρυμάτων 
κοινής ωφέλειας και πράξεις πρό
νοιας για αναξιοπαθούντες συ
μπατριώτες μας. Και βέβαια πρώ
το λόγο έχει η επιβράβευση των 
νέων που διακρίνονται στις σπου
δές. 

Το Βραβείο έκλεισε την τρίτη 
χρονιά φέτος. Και υπάρχουν κα
λύτερες σκέψεις για το μέλλον. 
Το χορευτικό μας συγκρότημα 
των αθάνατων δημοτικών μας χο
ρών θριαμβεύει και η εκπαίδευσή 
του είναι διαρκής με την καταβο
λή από μέρους μου 300.000 κάθε 
χρόνο. Και φυσικά οι εθνικές φο
ρεσιές των χορευτών που στοίχι
σαν 1.500.000 δραχμές. 

2. το ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ στην Αγία
Παρασκευή είναι ένας υπέροχος 
τόπος αναψυχής για τους Καί
τσιώτες, που δεν προφθάσαμε να 
τελειώσουμε, ώστε να γίνουνrα ε
γκαίνια φέτος το καλοκαίρι. Ελ
πίζουμε να κάνουμε τα εγκαίνια 
το Πάσχα ή το επόμενο καλοκαί
ρι. Θα ήθελα, όμως, με την ευ
καιρία να κάνουμε μια διευκρίνη
ση σχετικά με το έργο αυτό, αλ
λά και με κάθε έργο που εγκαι
νιάζεται με δική μου πρωτοβου
λία και που θα ανήκει σε όλους. 
Ότι δηλαδή το έργο αυτό δεν γί
νεται από το Σύλλογο, όπως γρά
φτηκε στην εφημερίδα μας. Αλλά 
γίνεται με σχέδια και δαπάνες δι
κές μου και με άμεση συνερ
γασία και επίβλεψη δυο ανθρώ
πων, του Νίκου Καρπούζα και του 
Κώστα Τσεκούρα. Τους ευχαρι
στώ θερμά για τη συμπαράσταση 
και φυσικά σ' αυτή και σε κάθε 
πρωτοβουλία μου έχω τη συμπα
ράσταση και συνεργασία του 
Συλλόγου και ιδιαίτερα του Τάκη 
Παπαδοκωτσώλη, που επίσης ευ
χαριστώ. 

3_ Το ΡΟΛΟΪ στο καμπαναριό 
του Αγίου Νικολάου. Το είχα υπο
σχεθεί τον περασμένο χειμώνα 
στο χορό του Συλλόγου στην Α-

τοu κ. rιάwη Δpαγούνη 

Από την επίδοση του Δραyούνειου Βραβείου, Διακρίνεται ο κ. Γιάννης 
Δραyούνης, ο βραβευόμενος Ηλίας Κων. Σανίδας και πλήθος κόσμου 

θήνα. Δεν εγκαταλήφθηκε η ιδέα. 
Αντίθετα, θα είναι ένα θαυμάσιο 
ηλεκτρονικό συγκρότημα ρολο
γιού με ηχητικό σχήμα (καμπάνα) 
στις ώρες και στα ημίωρα. Με 
τέσσερις _ φωτεινούς δίσκους 
(πλευρές) και με διάμετρο δυο 
μέτρων περίπου ο κάθε δίσκος. 
Το έργο αυτό έπρεπε να είχε γί
νει φέτος το καλοκαίρι. Το εμπό
διο όμως ήταν το ίδιο το καμπα
ναριό, που έχει υποστεί ρωγμές 
στους σεισμούς και δεν έχει τη 
δυνατότητα να δεχθεί το βάρος 
ενός επί πλέον ορόφου, που είναι 
απαραίτητος για την εγκατάστα
ση του ρολογιού. 

Αυτό όμως δεν θα μας εμποδί
σει. Γίνεται μελέτη για μια ελα
φρότερη σιδεροκατασκεuή, που 
θα αντικαταστήσει τον κτιστό ό-

ροφο. Ελπίζουμε αν όχι νωρίτε
ρα, το ερχόμενο καλοκαίρι να ε
γκαινιάσουμε κι αυτό το έργο για· 
το χωριό μας. 

4. Μετά την απόφραξη ενός
τμήματος του δρόμου προς την 
Αγία Παρασκευή από ένα συμπα
τριώτη μας, ανέλαβα τη δαπάνη 
του νέου παρακαμπτηρίου δρό
μου στο σημείο αυτό. Συγχαίρω 
και ευχαριστώ αυτούς που με τον 
οβολό τους και με μια αστρα
πιαία ενέργεια κατασκεύασαν τον 
πρόχειρο δρόμο για να βρεθούμε 
στο «Παυσίλυπο», όπου απολαύ
σαμε την κατσιώτικη φασουλάδα 
και τις νοστιμότατες πίπες των 
συμπατριωτισσών μας. Ελπίζω 
του χρόνου όλα νά 'ναι καλύτε
ρα. • 

·ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΙ-·
Λειτουργία των Λουτρών 
Κα"ίτσαc;- Δρανίτσαc;: 

Κατά τη τρέχουσα περίοδο λειτουρ
γούν με αυξημένη κίνηση τα Λουτρά 
μας. Όμως ο δρόμος Καιτσας-Λου
τρών ακόμη δεν έχει ασφαλτοστρωθεί, 
παρά τις διαβεβαιώσεις της Κοινότη
τας ότι θα ήταν έτοιμος στα τέλη Ιου
νίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
εργολάβος ευθύνεται για την καθυ
στέρηση και δεν ξέρουμε ποιοί άλλοι 
τον καλύπτουν. Είναι κρίμα πάντως να 
μας κοροϊδεύουν και να μας ζημιώ
νουν. Βέβαια η κίνηση των λουτρών 
αυξήθηκε κατά 30% περίπου, και τού
το λόγω της βελτίωσης των παρεχομέ
νων υπηρφιών, όμως η μη ασφαλ
τόστρωση του δρόμου δημιουργεί 
πρόβλημα μεταφοράς των λουομένων 
και συνέπώς αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα στη κίνηση των λουτρών. 
Κάποιοι πρέπει να επέμβουν, και ίσως 
ο κ. Νομάρχης να είναι ο πλέον αρ
μόδιος. 

Το Αγροτικό μαc; Ιατρείο 
Στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού 

μας τοποθετήθηκε καινούργιος για
τρός ο κ. Βασίλ. Ζάχος από το Περι
βόλι Δομοκού. Ο πρόεδρος του Συλ
λόγου ας συζητησε μαζί του για τα 
προ ηματα του Ιατρείου, παρέδωσε 
τον φορητό καρδιογράφο που αγόρα
σε ο Σύλλογος για τις ανάγκες του Ια
τρείου, και υποσχέθηκε την αμέριστη 

συμπαράσταση του Συλλόγου των Α
πανταχού Καϊτσιωτών στην επίλυση 
των διαφόρων προβλημάτων που θα 
παρουσιάζονται. Πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι εγκρίθηκε πίστωση 1.500.000 
δρχ. για τη διαμόρφωση των εξωτερι
κών χώρων του .Ιατρείου. 

Τοποθέτηση νέων 
τηλεφωνικών συνδέσεων: 

Όπως είχαμε γράψει στο προηγού
μενο φύλλq της εφημερίδας μας, άρ
χισε και συνεχίζεται η τοποθέτηση και
νούργιων _τηλεφώνων και έτσι λύθηκε 
σχε�όν ένα πάγιο αίτημα του χωριού 
μας. Έχουν τοποθετηθεί περίπου 150 
νέες τηλεφωνικές συνδέσεις και ίσως 
του χρόνου μf: την επέκταση του δι
κτύου να ικανοποιηθούν και οι υπόλοι
πες αιτήσεις των συγχωριάνων μας. 

Λειτουργία' 
του Σ)tολείου μαc; 

Υπάρχουν πληροφορίες ότι το Σχο
λείο μας θα λειτουργήσει κατά τη τρέ
χουσα σχολική χρονιά ως μονοθέσιο, 
γι' αυτό, πρέπει έγκαιρα να γίνει μέρι
μνα να τοποθετηθεί και δεύτερος δά
σκαλος για να μη επαναληφθεί η περι
συνή κατάσταση αποχής των μαθητών 
από τα μαθήματα. Ο κ. Νομάρχης ας 
το δει έγκαιρα το θέμα. 

Σ111•έχι:ια σελ. .ι 

\ 
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. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Καλοκαίρι '92>> 
Ε ξαιpετικn επιτυχία σημείωσαν κι 

εφέτος οι ποληιστικές εκδηλώ
σεις στο χωριό μας. Τις παρακο

λούθησαν πάρα πολλοί συγχωριανοί μας 
με τους φίλους τους που ήρθαν απ' όλα 
τα μέρη της Ελλάδας και όλοι ενθουσιά
σθηκαν πάρα πολύ και υποσχέθηκαν ότι 
κάθε χρόνο θ' ανταποκρίνονται στην 
πρόσκληση του Συλλόγου για το αντάμω
μα των απανταχού «Καϊτσιωτών». 

Επίσης ενδιαφέρον έδειξαν και οι ντό
πιοι συγχωριανοί μας καθώς και πολλοί 
κάτοικοι γειτονικών χωριών. Όλοι χάρη
καν και όλοι διασκέδασαν. Για όλους 
αυτούς και κυρίως για το χωριό μας α
ποτελεί πλέον πάγιο αίτημα η ετήσια 
διοργάνωση των,, πολιτιστικών εκδπλώ
σε(ι)ν και υποχρέωση πλέον .rου Συλ
λόγου · των Απαντ�χού Καίτσιωτών '. και 
της Κίνησης Νέων Καίτσας να φροντί
zουν κάθε χρονο για τn καλύτερη ορ-
γάνωση· αυi:ών. 

Οι φετεινές εκδηλώσεις έγιναν όπως 
είχαν ·προγραμματισθεί �οι θ' αναφερ
θούμε σχολιάzοντας τα διάφορα γεγονό
τα χωριστά: , 

1) Έκθέση παλαιών έρyαλείων και
σκευών: Η έκθεση αυτή οργανώθηκε 
και λειτούργησε από την Πέμπτη 6-8-
1992. στο γιαπί Ίου σπιτιού του Κώστα Β. 
Θανασιά, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτε
ρα για i:n προσφορά του. Πάρα πολλά 
εκθέματα είχε στις «βιτρίνες» τής, η θέα 
των οποίων · προκαλούσε τη μνήμη των 
ηλικιωμένων και τη πεpιέργεια των νέων. 

Ένα βασικό έκθεμα ήταν για φέτος το 
«Δοκίμι». Αυτό βρέθηκε στην αυλή του 
σπιτιού του μακαρίτη Χρίστου Πέτρου του 
Ιωάν. χάρις στις συντονισμένες προσπά
θειες του προέδρου του Συλλόγου μας 
Δημ. Παπαδοκοτσώλη και του Κων/νου 
Χριστ. Πέτρου, ο οποίος με προθυμία 
δέχτηκε να ερευνηθεί ο χώρος της αυ
λής του σπιτιού του, για να βρεθεί το 
«Δοκίμι». Σ' αυτό βοήθησε κυρίως η μη
τέρα του Ευαγγελία, η οποία παρά τα 
βαθειά της γεράματα θυμήθηκε ότι το 
<<Δοκίμι» ήταν στη γωνία της αυλής του 
σπιτιού σκεπασμένο από μπάzα. Πράγ
ματι με κάποιους Αλβανούς βοηθούς, οι 
οποίοι έκσαψαν το χώρο που μας υπέ
δειξε η γερόντισα βρέθηκε το «Δοκίμι» 
και στη συνέχεια μ&Ίαφέρθηκε στην έκ
θεση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας 
θεώρησε μεγάλο γεγονός την ανεύρεση 
του «δοκιμίου» ως ένα σημαντικό κειμή
λιο για το χωριό μας, και δεν έκρυβε τον 
ενθουσιασμό του προς κάθε κατεύθυνση. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστή
σουμε τον Κώστα Χρ. Πέτρου και τη μη
τέρα του Ευαγγελία που με προθυμία 
βοήθησαν στην ανεύρεση του «δοκι
μίου». Πρέπει ακόμη να πούμε ότι ο Κώ
στας Πέτρου ενθουσιάστηκε από τις εκ
δηλώσεις στη Καίτσα και μας βοήθησε 
με κάθε τρόπο, πληρώνοντας μάλιστα κι' 
ένα ποσό για το καθάρισμα του νεκροτα
φείου του χωριού. Εμείς τον ευχαριστού-

'Επάνώ: Από την εκδήλωση στην Αγία 
Παρασκευή. Διακρίνονται πολλές γυ• 
ναίκες που έλαβαν μέρος στο διαγωνι• 
σμό της πίπας και ο πρόεδρος του 
συλλόγου μας Δημ. Παπαδοκοτσώλης 
Επάνω δεξιά: Φωτογραφία από τον 
Α' αγώνα Φουστανελοφόρων. 
Κάτω δεξιά: Φωτογραφία των 
Φουστανελοφόρων μετά τον αγώνα. 
Διακρίνεται ο γιατρός του αγώνα 
Αναστάσιος Λουκάς και ο εκτελών 
χρέη φωτογράφου Κώστας Τσεκούρας 

με και πιστεύουμε πως θα είναι πάντα 
συμπαραστάτης μας. 

Για το «δοκίμι» και την ιστορία του θα 
γράψουμε σε άλλο φύλλο της εφημερί
δας μας και γι' αυτό περιμένουμε απ' ό
σους γνωρίzουν κάτι σχετικό να μα το 
γράψουν. 

2) Ομιλίες ειδικών επισrημόνων:
Τη Παρασκευή 7-8-92 στις 9 μ.μ. ήρθε 
στο χωριό μας κλιμάκιο γιατρών από τη 
Λαμία και μίλησαν στην πλατεία του χω
ριού μας ενώπιον πολυπληθούς ακροα
τηρίου. Πρώτος ομιλητής ο καρδιολόγος 
Αντώνης Αντωνούλας του Νικήτα, συγ
χωριανός μας, επιμελητής Α' καρδιολογι
κής κλινικής του Νοσοκομείου Λαμίας, 
δεύτερος ομιλητής ο γυναικολόγος Αλέ
κος Ντόσκορης, Δ/ντής του κέντρου «Ευ
γονία», τρίτος ομιλητής ο πνευμολόγος 
Ανδρέας Ντανάσης και τέταρτος ομιλητής 
ο παιδίατρος Δημ. Κουτρούμπας. Επίσης 
μίλησε και η Δίδα Σαββατούλα Μαμώ
λου, υπεύθυνη του τομέα αιμοδοσίας του 
Υπουργείου Γεωργίας. Όλοι οι ομιλητές 
που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στην 
πρόσκληση του συλλόγου μας ανέπτυξαν 
τα θέματά τους με απλότητα και σαφή
νεια και έγιναν κατανοητοί από το α
κροατήριο, που τους άκουσε με ησυχία 
και ενδιαφέρον. 

Όλους τους ευχαριστούμε για την 
προσπάθεια που έκαναν να φωτίσουν με 
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τις επιστημονικές τους γνώσεις τους συγ
χωριανούς μας. 

3) Εκδρομή σrην Αyία Παρασκευή:
Όπως κάθε χρόνο ο σύλλογος μας ορ
γάνωσε και την εκδρομή στην Αγία Πα
ρασκευή το Σάββατο το πρωί 8-8-1992. 
Φέτος έγινε λΙΜΤουργία και αρτοκλασία 
και χοροστάτησαν οι ιερείς Παπαδημή
rρης Χαίνης και Παπαχρίστος Καραγιάν
νης απότ η Λαμία,. ο οποίος ήρθε προ
σκεκλημένος του Συλλόγου μας για να 
βοηθήσει στη λειτουργία. Η μελωδική 
φωνή του άφησε άναυδο το πολυπληθές 
εκκλησίασμα. Επίσης στη λειτουργία 
συμμετείχαν και βοήθησαν οι φίλοι του 
συλλόγου μας Γιώργος Δημουλάς και 
Στέφανος Τ ολιόπουλος με τις συzύγους 
τους, από την Άνω Αγόριανη, οι οποίοι 
ενθουσιάστηκαν από τις εκδηλώσεις και 
υποσχέθηκαν τη συμπαράστασή τους για 
τη διεύρυνση των εκδηλώσεων με τη 
συμμετοχή του χωριού τους. 

Μετά τη λειτουργία έγινε δεξίωση των 
εκδρομέων στο χώρο των έργων ανα
ψυχής κοντά στη βρύση και προσφέρ
θηκε παραδοσιακή φασολάδα, φτιαγμένη 
με πολύ τέχνη από τους εκλεκτούς γέρο
ντες συγχωριανούς μας Χρίστο Τ ριαντό
πουλο και Γιάννη Μπουλούzο. Τους ευ
χαριστούμε και ευχόμαστε να είναι καλά 
για να μας φτιάχνουν κάθε χρόνο τη φα
σολάδα. Επίσης προσφέρθηκαν ελιές και 

παραδοσιακές πίπες, φτιαγμένες από γυ
ναίκες του χωριού μας. Ο Σύλλογός μας 
θέλησε να κάνει διαγωνισμό, στον οποίο 
ειδική επιτροπή θ' αναδείκνυε τις τρεις 
καλύτερες πίττες. Όμως αυτό δεν κατέ
στη δυνατόν, καθ' όσον η επιτροπή δεν 
μπόρεσε να διακρίνει τις τρεις καλύτερες 
πίπες, επειδή ήταν όλες άριστες καιαυrό 
φάνηκε από τη βουλιμία των εκδρομέων. 
Δεν έμεινε κομματάκι και να ήταν κι' άλ
λες. 

Τις πίπες έφτιαξαν οι κυρίες: 
Παπαδοκοrσώλη Ευαγγελία, Φούρλα 

Αφροδιτη, 1 Ιαπαδοκοτσωλη Ντίνο, Κα
ραίσκου Φρόσω, Φεράτη Θεοδώρα, Πα
πακωνσταντίνου Θωμαή, Μπουλούzου 
Παρασκευή, Μπουλούzου Δήμητρα, Ξυ
νιώτη Πολυξένη, Ακρίδα Σωτηρία, Καρα
νούτσου Νίκη, Χαrzηαργύρη Φώrω, Ψαλ
λίδα Δήμητρα, Θανασιά Τ οσία, Τ ριαντο
πούλου Σταθούλα, Θανασιά Γεωργία, 
Καραμέρη Κική, Μελισσά Θέκλα, Θανα
σιά Δήμητρα, Γ καμήτσιου Κασσιανή, Σα
μαρά Θανασιά, Χαραλάμπους Δέσπω. 

Όλες τις ευχαριστούμε και ευχόμαστε 
του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να 
δώσουμε το παρόν στη Βρύση της Αγίας 
Παρασκευής. 

Ο Σύλλογος μας αισθάνεται μεγάλη υ
ποχρέωση και πρέπει του χρόνου ν' α
νταποκριθεί καλύτερα στην προθυμία των 
γυναικών του χωριού μας. 

Η έκδοση του 4''υ φύλλου της εφημερίδας 
μας είναι πανηγυρική λόγω των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Η πολυτελής έκδοση απαιτεί 
όμως και μεγαλύτερη δαπάνη γι' αυτό και η 
έκδοση των επόμενων φύλλων θα επανέλθει 
στην ίδια μορφή. 
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Στις γυναίκες που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό της πίπας κληρώθηκαν τρία 
σίδεραατμού, τα οποία πρόσφερε ο συγ
χωριανός μας Γιάννης Δραγούνης και τα 
κέρδισαν οι κυρίες: Αφροδίτη Φούρλα, 
Κική Καραμέρη και Τ οσία Θανασιά. Σε 
όλες τις γυναίκες δόθηκαν αναμνηστικά 
μετάλλια πού πρόσφερε ο συγχωριανός 
μας Στέλιος Χατzηαργύρης. 

4) Αγώνας Φουσrανελοφόρων: Το
Σάββατο το απόγευμα 8-8-1992 έγινε α
ναβίωση ενός παλαιού εθίμου του χω
ριού μας, που ήταν ο αγώνας Φουστανε
λοφόρων. Ο αγώνας αυτός είναι μοναδι
κn περίπrωόη εθίμου στην Ελλάδα και 
διακρίνεται για την ιδιατερότητά του ν' α
γωνίzονται νέοι φουστανελοφόροι ως 
δρομείς αντοχείς σε ανηφορικό δρόμο 
με κλίση 80 έως 100%. 

Ο αγώνας Φουστανελλοφόρων έγινε 
στη πλαγιά του βουνού επάνω από το 
γήπεδο και τον παρακολούθησαν πάρα 
πολλοί θεατές, που γέμισαν τη πλαγj.� 
του βουνού καθώς και περισσότεροι από 
τις βεράντες των σπιτιών τους. Το θέαμα 
ήταν φαντασμαγορικό και εντυπωσίασε 
όλους τους θεατές. 

Είχαμε δυσκολίες στη συμμετοχή των 
νέων που έδειχναν να ντρέπονται να 
τρέξουν με φουστανέλλες. Όμως τελικά 
βρέθηκαν εννεά (9) νέα παιδιά και έλα
βαν μέρος στον αγώνα, ο οποίος έχει 
μεγάλη σημασία για το χωριό μας, καθ' 
όσον αποτελεί έθιμο καιμόνο έτσι πρέεπι 
να το βλέπουν οι νέοι, από τους οποίους 
περιμένουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, για 
να φθάσει το έθιμο αυτό να γίνει αγώ
νας πανελλήνιας εμβέλειας και να γεμί
zει η πλαγιά του βουνού από θεατές απ' 
όλη την Ελλάδα. 

Αυτοί που συμμετείχαν στον Α' αγώνα 
Φουστανελοφόρων ήταν οι: 

Τάτσης Παύλος του Χρίστου, Παπαδο
κοrσώλης Κώστας τοy ΔημητeΓου, Νιώ-

ρας Κώστας του Ηλία, Γεωργίου Φώτης 
του Γεωργ., Δελής Γιώργος του Αιμιλίου, 
Τ σιάγκας Αθα, του Βασιλείου, Τ σιάγκας 
Αθαν, του Στέλιου, Παπαδημητρίου Πα
ναγιώτης του Ηλία, Πατρίδας Δημήτριος 
του Χαριλάου. 

Πρώτος τερμάτισε ο Παύλος Τάτσης, 
δεύτερος ο Κώστας Παπαδοκοrσώλης 
και τρίτος ο Κώστας Νιώρας. 

Στον πρώτο νικητn δόθηκε κύπελο και 
στα άλλα παιδιά αναμνηστικά μετάλλια. 
Το κύπελο και τα μετάλλια ήταν προσφο
ρά του Στέλιου Χαrzηαργύρη: Επίσης με
ταξύ των νέων φουστανελλοφόρων κλη
ρώθηκε ένα κασσετόφωνο SONY, δι
πλής εγγραφής, το οποίο ήταν προσφο
ρά του περιοδικού «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ» του 
εκδοτικού Οίκου 1. Δραγούνης και Υ οί. 
Το κέρδισε ο φουστανελλοφόρος Ι<_ώ
στας Νιώρας. 

5) Θέατρο Σκιών: Το θέατρο qκιών
με το Θανάση Σπυρόπουλο δημιοϋργήσε 
το κέφι της Βραδυάς και το παρακολού
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θησαν πάρα πολλοί συγχωριανοί μας μι
κροί και μεγάλοι και γέλασαν με τη ψυ
χή τους. 

Ο καραγκιοzοπαίκτης Θαάσης Σπυρό
πουλος χαρακτήρισε το ακροατήριο ως 
το πολυπληθέστερο και το καλύτερο απ' 
όσα γνώρισε. 

6) Αιμοληψία στο Αγροτικό Ια
τρείο: Τη Κυριακή το πρωί ήρθε στο 
χωριό μας συνεργείο αιμοληψίας από το 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και εγκατα
στάθηκε στο αγροτικό ιατρείο. Πάρα 
πολλοί συγχωριανοί μας έδωσαν το αίμα 
τους για λογαριασμό της Τ ράπεzας αίμα
τος του Συλλόγου μας Βοηθώντας τους 
πάσχοντες συνανθρώπους τους. 

Στο εκκλησίασμα μίλησε η Δίδα Σαβ
Βατούλα Μαμώλου και συνέστησε σ' ό
λους να Βοηθήσουν τη θεάρεστη προ
σπάθεια του Συλλόγου. 

Έδωσαν αίμα οι παρακάτω: 
Δασκαλόπουλος Φώτιος του Κων/νου, 

Τσεκούρα Αναστασία του Κων/νου, Φλω
ρή Ανδρομάχη του Κων/νου, Παπακων
σταντίνου Γεώργιος του Ηλία, Γιαννακά-

-κη Χαρίκλεια του Ευαγγέλου, Ζαβού Βα-
r σιλική του Κων/νου, Οι��yόμου Παρα

σκευή του Κων/νου
1
/1:iράτη Γεωργία του 

Βασιλείου, Σπουρνιάς Σεραφείμ του 
Γεωργίου, Χατzηαργύρη Φωτεινή του 
Γεωργίου, Δασκαλοπούλου - Κοκκάλα 
Φρόσω του Δημητρίου, Σαμαρά Μαρία 
του Σεραφείμ, Καρανούτσου Ελισάβετ 
του Ιωάννου, Ζαβού Βασιλική του Πανα
γιώτη, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος του 
Ηλία, Μόσχος Νικόλαος του Δημητρίου, 
Βασικώστα Ελένη του Κων/νου, Τ ριαντο
πούλου Ευσταθία του Γ εωρyίου, Μπακα
λούμης Γεώργιος του Αργυρίου, Τ σιά
γκας Κων/νος του Χρίστου, Αντωνούλας 
Κων/νος του Ιωάννου, Φεράτη Θωμαή 
του Βασιλειου, Παπαδοκοτσώλης Δημr);_ 
τ ιο του Κων νου, Τ σιάyκα Αικατερίνη 
του Κων νου, Ψαλλίδα Θάλεια του Κων/ 
νου, Τασούλη Ελισάβετ του Ιωάννου. 

Από το χορευτικό συγκρότημα του χωpιου μα • 
Κάτω: Φυyούρες στο ρυθμό του Τσάμικου 

Ο συγχωριανός μας Στέλιος Χατzηαρ
γύρης τιμώντας τοος αιμΘδόrες διέθεσε 
τρεις (3) καφετιέρες που κληρώθηκαν 
και τις κέρδισαν οι Ελένη Βσικώστα, 
Γεωργία Φεράτη και Χαρίκλεια Γιαν
νακάκη. 

Επίσης μερικοί συγχωριανοί που δεν 
μπόρεσαν αν δώσουν αίμα στο συνερ
γείο αιμοληψίας την Κυριακή 9-8-92 
μπορούν να δώσουν αίμα στο τμήμα αι
μοδοσίας οιουδήποτε Νοσοκομείου, αρ
κεί να δηλώσουν ότι το δίνουν για λογα
ριασμό της Τ ράπεzας Αίματος του Συλ
λόγου των Απανταχού Καϊισιτών Μα
κρυρράχης Φθ/δας που έχει έδρα το γε
νικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

Έτσι μέχρι στιγμής έδωσαν αίμα άλλα 
τέσσερα άτομα; 

Πέτρου Αναστασία του Χρίστου, Παπα
δοκοτσώλη Παρασκευή του Δ� 
1 Ιαρινος Κων/νος, Μοστ Γιούργκεν. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να εκφράσου-
• με την ικανοποίηση του Συλλόγου μας
·στην Παρασκευή Παπαδοκοτσώλπ του

Επάνω: Οι χορευτές και οι χορεύτριες φορώντας μακεδρνική στολή χο· 
ρεύουν χορούς της Μακεδονίας μας. 

Δημητριου που συναισθανομενη το· ιατρι
κό χρέος της προς το χωριό μας έδωσε 
το αίμα της στο Γενικό Νοσοκομείο Λα
μίας παρασύροντας στον ίδιο σκοπο και 
τους φίλους του Συλλόγου μας Κώστα 
Παρινό και Γιούργκεν Μοστ, στους οποί
ους εκφράzουμετα συγχαρητήρια μας για 
την ενέργεια τους αυτή. 

7) Το Δραγούνειο Βραβείο: Τη Κυ
ριακή 9-8-1992 το βράδυ έγιναν πολλές 
επιμέρους εκδηλώσεις που κορυφώθη
καν με τη χορήγηση του Δραyούνειου 
Βραβείου απότον ίδιο τον ιδρυτή του 
Βραβείου συγχωριανό μας Γιάννη Δρα
γούνη στους επιτυχόντες νέους του χω
ριού μας το 1991 στα A.E.l. και T.E.l. 
και στον πτυχιούχο των A.E.l. που είχε 
τη μεγαλύτερη Βαθμολογία στο πτυχίο. 

Οι βραβευθέντες ήταν οι: 
1) Χατzηαρyύρη Παρασκευή του Αριστ.

(T.E.l. Αθήνας).
2) Γιαννακάκης Νικόλαος του Ευαγγέ

λου (Οικ. Παν. Πειραιά).
3) Παπαδοκοτσώλης Κων/νος του Δη

μητρίου (Πανεπιστήμιο imηνας}.
4) Σανίδας Ηλίας του Αθανασίου (Α.Π.

Θεσ/νίκης). 
SΥ'Σαvίδας Ηλίας tou Κων/νου (Πανε

πιστήμιο Αθήνας). 
6) Καλοτύχοu Χρυσούλα του Ανδρέα

(Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας).
7) Δραyούνπ Βασιλική του Kωv/vou

(Πανεπιστήμιο Αθήνας).
8) Ξενιώτn Ευαγγελία του Κων/νου

(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 
9) Μαντάς Ιωάννης του Χρυσοστόμου

(Οικ. Πανεπιστήμιο Αθήνας).
10) Παπαδημητρίου Μαρία του Γεφργίοu
(Πτυχιούχος του Παντείου πανεπιστημίου
Αθήνας με Βαθμό άριστα 8,77.

Τα παραπάνω βραβεία συνοδεύτηκαν 
με επιταγές των 50.000 δρχ. για τους ε
πιτυχόντες και με επι.ταγή των 100.000 
για την πτυχιούχο. 

Οι εκδηλώσεις τη Κυριακή το βράδυ 
άρχισαν με τα Χ{)β_εm,ικά μας_ συγκ-pοτή
ματα που χόρεψαν χορούς της Ρούμε
λης, της Θεσσαλiας και της Ηπείρου, εν
θουσιάzοντας τον κόσμο. Συνεχίσθηκαν 
με ομιλία για το Μακεδονικό από τη φι
λόλογο καθηγήτρια Γ εωρyία Φεράτη, π 
οποία εντυπωσίασε με τα επιχείρηματά 
της και χειροκροτήθηκε από όλους. 

Συνέχισαν τα χορευτικά μας συγκροτή
ματα με Μακεδονικούς και Θρακιώτικους 
χορούς προκαλώντας αίσθηση στους πα
ραβρισκομένους και ικανοποίηση για την 
προσπάθεια του δασκάλου - εκπαιδευτή 
Κώστα Καλαθά. 

Μετά έγιναν διάφορες κληρώσεις και 
η βραδυά συνεχίσθηκε με τη Δημοτική 
Ορχήστρα των συγχωριανών μας καλ
λιτεχνών Χρίστου Καλτσά, Γιάννη Ριτzώ
νη και Ηλία Νιώρα και όλοι χόρεψαν 
μέχρι τις πρωϊνές ώρες. 

Έτσι τελείωσαν 01 φετεινές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις με ανανεωμένο το ρατεβού 
για το «Καλοκαίρι 1993» ι 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Αγαπητή μου Καiτσα. 

Με τις αναπτυξιακές σου πολιτιστι
κές σου προσπάθειες, με το τοποκι
στικό, αγωνιστικό, ενδιαφέρον των 
συντακτών σου, με τις αυθεντικές α
φηγήσεις τους, με τις σκέψεις, από
ψεις-προτάσεις και την δραστηριότητα 
του Δ.Σ. του Συλλόγου των απαντα
χού Καϊτσιών, προσπαθείς να είσαι α
ντικειμενική, χωρίς να ανήκεις σε κομ
ματικούς σχηματισμούς. 

Με υπερηφάνεια ανήκεις στον ιστο
ρικό τόπο της Φθιώτιδας και στη λε
βεντογέννα Ρούμελη, κοντά στις εκ
κλησίες και στα μοναστήρια της, στα 
σχολεία της, στα μουσεία της και στη 
πλούσια μεγάλη ιστορία της με τη 
λαϊκή της κληρονομιά. 

Καταβάλεις τρανές προσπάθειες να 
συνδιάσεις την πνευματική ποικιλία, 
την ειδησιογραφία, την ενημέρωση 
των Καϊτσιωτών, φτιάχνωντας γιοφύ- · 
ρια επικοινωνίας πέρα απ' τα διάσελα · 
της οροσειράς της Όθρυος. 

Διαβάζοντας το 3 φύλλο σου, με τα 
σταχυολογημένα ιστορικά και πολιτι

iστικά σου θέματα, στολίζουν τις σελί
δες σου, ((με τα πολλά εν σμικρώ}}. 

Θερμά συγχαρητήρια στην συντα
κτική επιτροπή και συνεργάτες σου. 

Τελειώνοντας εύχομαι μακροημέ
ρευση στην έκδοσή σας και ευόδωση 
των σκοπών σου. 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Αριστείδης Χρ. Πετρόπουλος 
Πρόεδρος του Συλλόγου 
των Απανταχού Θαυμακ1ωτών 
«Θαυμακό�ι, _ 

Αγαπητή \\Καιτσα>>. 
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση 
έλαβα το τελευταίο φύλλο της 
όμορφης εφημερίδας σας. 

Θερμές ευχές για επιτυχία στο σημα
ντικό αυτό έργο και πολύ κουράγιο σ' 
όλους τους παράγοντες που συμβάλ
λουν στην διαμόρφωση του εντύπου. 

Έχω την εντύπωση ότι τα περ1οδ1κά 
έντυπα τοπικο-πολιτιστικού χαρακτήρα 
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συμβάλλουν τα μέγιJτα, τόσο uιη δια
τήρηση κα1 σύσφιξή των δεσμών με 
τον τόπο καταγωγής, όσο κα1 στην ε-

• 1 . νοτητα των συντοπ1των που για πο1-
κίλλους λόγους μετοίκησαν μακριά από 
τη γεννέτηρά τους. 

Στον στενό μου φίλο και συνάδελφο 
Δημήτρη Παπαδοκοτσιώλη, τον ακού-

- ραστο και αεικίνητο Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
και Διευθυντή Συντάξεως της εφημερί
δος σας, απευθύνω θερμό χαιρετισμό 
και η μετριοφροσύνη για το έργο του
τον τιμά. Η ((Κα'ϊτσα}} μπορεί να έχει 
λίγες σελίδες, αλλά ο σκοπός που επι
τελεί είναι ύψιστος. 

Είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι ο φίλος 
Πρόεδρός σας, μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη του Δ.Σ. κα1 την Συντακτική ομά
δα της εφημερίδας θα συνεχίσουν με 
το ίδιο κουράγιο κα1 ενδιαφέρον την 
ανοδική πορεία του Συλλόγου κα1 της 
εξαιρετικής αυτής περιοδικής έκδοσης.

Φιλικότατο 
Στέφανος Βογιατζής 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Στις 3-9- 1992 γεννήθηκε το τρίτο παιδί (κορίτσι) του Δημήτρη 
Μπουλούζου του Γεωργίου και της συζύγου του Χριστίνας. 

Ευχόμαστε vα τους ζήσει με υyεiα και χαρά. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Στις 16.8.1992 ο Στέλιος Αναστασίου του Γεωργ. και η σύζυγός 
του Πόλυ βάπτισαν τη πρωτότοκη κορούλα τους στο εξωκλήσι. 
της Αγίας Παρασκευής στη Καίτσα και την ονόμασαν Ελένη. 

Στις 16.8.1992 ο Γιάννης Γκαραβέλλας του Λiiμπρου και η σύ
ζυγός του Ελένη βάπτισαν τον πρωτότοκο γιο τους και τον ονόμα
σαν Λάμπρο. 

Στις 16.8.1992 ο Γιώργος Σπουρνιάς του Κων/νου και η σύζυγός 
του Χρυσούλα βάπτισαν τη πρωτότοκη κορούλα τους στον Άγιο· 
Νικόλαο του χωριού μας και την ονόμασαν Αικατερίνη. 

Τους ειιχόμrισrε vα ζήσουν. 
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

Ο Γαβριήλ Κλασίνας του Νικολάου και η Δήμητρα Κοντογιώρ
γου από το Περιβόλι έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

Τους ευχ,jμασrε Α·αλά στεφαvα. 

ΓΑΜΟΙ 

Στις 22.8.1992 έγιναν στον Άγιο Νικόλαο του χωριού μας οι γά
μοι της Ευαγγελίας Τσιάγκα του Δημητρίου και του Κων/νου Κα
ρακούση του Γεωργ. από τον Παλαμά Δομοκού. Κουμπάρα η Α
r,πασία Μπάσιου. 

Συyχαρητήρια, vα ζήσετε ευτυχισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Στιc; 29.6.1992 πέθανε στην Αθήνα η Αγγελική συζ. Δημητρ. Α-
κρίδα ετών 85. Η κηδεία της έγινε στην Πάπα. 

Στις 7.8.1992 πέθανε στη Λαμία ο Απόστολος Αργύρης του Σε-
11αφείμ, ετών 62. Η κηδεία του έγινε στη Λαμία. 

Στις 7.8.1992 Αλβανός σκότωσε το συγχωριανό μας Ιωάννη Μό
σχο του Γεωργίου ετών 62, τον λήστεψε και εξαφανίστηκε. Η κη
όεία του έγινε στη Μακρυράχη. 

Στις 17.8.1992 πέθανε στην Αθήνα ο Αριστείδης Κόκκινος του 
Αριστοτέλους, ετών 52, χάνοντας τη μάχη της ζωής προσβληθείς 
από την επάρατο αρρώστια της εποχής μας. Η κηδεία του έγινε 
στη Μακρuράχη, μέσα σε πάνδημο πένθος. Ο Σύλλογός μας κατέ
θεσε στεφάνι και παρέστη ο πρόεδρος Δημ. Παπαδοκοτσώλης. 

Εκφράζουμε στους συrrεvεiς τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

Ο συγχωριανός μας Χρίστος Κούτσικας του Δημητρίου πήρε 
πτυχίο από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μηχανικών 
υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. 

Συrχαρηrήρια και καλή σταδιοδρομία. 

Προτάσεις του Γιώργου Πατρίδα από το Παρίσι 
ο φίλος Γιώργος Πατρίδας, που με την επιστολή του από τη Γαλλία 

συγκίνησε τους πάντες, κάνει και ορισμένες προτάσεις για το μέλλον 
του χωριού μας, τις οποίες δημοσιεύουμε-περιληπτικά: 

Ο Γιώργος Πατρίδας θεωρεί μεγάλο έργο την ανάληψη της εκμετάλλευ
σης των λουτρών από τις Κοινότητες και συγχαίρει όσους βοήθησαν σ' 
αυτό. Ακόμη προτείνει τη περίφραξη και τον εμπλουτισμό του καταφυγίου 
θηραμάτων, τη δημιουργία δασοθηροκτηνοτροφικής ζώνης, μέσα στην ο
ποία θ' απαγορεύεται κάθε καλλιέργεια, να γίνουν μερικές αναδασώσεις, 
κυρίως με καστανιές, να γίνονται μόνο αναγκαίες επεμβάσεις στο δάσος 
για να μη αλλοιώνεται το τοπίο, να αποφεύγεται η υλοτομία των γέρικων 
δένδρων, τα οποία αποτελούν μνημεία της φύσης και βρίσκουν σ' αυτά 
καταφύγιο όλα τα πουλιά του δάσους, 01 μέλισσες και τόσα άλλα μικρά 
κα1 μεγάλα άγρια ζώα, να εκχερσωθούν τα παλιάμπελα κα1 να γίνουν α
μπελώνες, να γίνει φράγμα στα κουβάτια για να γίνει μικρή τεχνική λίμνη 
και να εμπλουτισθεί με διάφορα ψάρια, ακόμη, γράφει κα1 η βαθειά λάκκο 
μπορεί να γίνει μικρή τεχνική λίμνη. 

Συνεχίζοντας προτείνει ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να μεταφερθεί η 
Δρανίστα στη Καίτσα, να γίνει μια Κοινότητα και ας πάρει το όνομα των 
αρχαίων Αγγε1ών, τιμώντας τους προγόνους μας, που τόσους αιώνες τους 
ξεχάσαμε. 

Ακόμη αφού συγχαίρει τον συγχωριανό μας Γιάννη Δρογούνη, προτείνει 
το καμπαναριό να διαμορωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προβλεφθεί φω
λιά για τους πελαργούς. 

Τελειώνοντας την επιστολή του ο Γιώργος Πατρίδας κάνει έκκληση προς 
όλους τους απόδημους και μέτοικους Καϊτσιώτες ανά τη γη: Ρίξτε μια μα
τιά πίσω σας, στη ΚαΤτσα μας, εκεί που 01 ψυχές μας ενώνονται. 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

IΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ 1 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΤΗΛ. 41.36.169 



4 

Συ,-/μιn απιί σελ. Ι .,� 

Διαπλάτυνση του δρόμου 
και τοποθέτηση 
πινακίδων: 

Ο επαρχιακός δρόμος από το 240 
χιΝτρο μέσω των χωριών Αγίου Γεωρ
γίου - Ξυνιάδας - Κορομηλιάς - Αγίου 
Στεφάνου - Περιβολιού - Καίτσας, έχει 
άμεση ανάγκη διαπλάτυνσης και συ
ντήρησης, καθ' όσον έχει γίνει πάρα 
πολύ επικύνδυνος για την κυκλοφορία 
των οχημάτων. Ο δρόμος αυτός κατα
σκευάσθηκε από τη ΜΟΜΑ στη 10ετία 
του 60 και παραμένει έκτοτε χωρίς 
καμμιά βελτίωση, παρά τη σημαντική 
αύξηση των τροχοφόρων στη περιοχή 
αυτή, λόγω βελτίωσης των καλλιερ
γειών στη τέως λίμνη Ξυνιάδα και στη 
γενικότερη περιοχή. 

Επίσης στη στροφή του δρόμου 
προς τον Άγιο Γεώργιο Δομοκού και 
στη στροφή προς την Ομβριακή Δομο
κού δεν υπάρχουν πινακιδες που να 
δείχνουν τη Μακρυρράχη, με αποτέλε
σμα πολλοί ταξειδιώτες να δυσκολεύ
ονται να βρουν το χωριό μας. Δυο πι
νακίδες χρειάζονται, περιμένουμε να 
δούμε αν οι αρμόδιοι θα μας ακού
σουν. 
Γιατί δεν σταματάει στο 
σταθμό των Αγyείων η 
αμαξ/χία 602; 

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημε
ρίδας μας είχαμε ασχοληθεί με το ίδιο 
θέμα και είχαμε ζητήσει από τον 
Ο.Σ.Ε. να δρομολογήσει την αμαξ. 602 
να σταματάει στο σταθμό των Αγ
γείων. Δεν μας άκουσε κανένας, του
λάχιστον να μας δώσει μια απάντηση. 
Δεν μπορεί ένα αίτημα από δέκα πέ
ντε Κοινότητες να μέν.ει αναπάντησο. 
Περιμένουμε. 
Αναχώρηση τηc; 
περιφερειάρχη Έλσαc; 
Παπαδημητρίου. 

Υπάρχουν πληροφορίες ότι η κ. Έλ
σα Παπαδημητρίου αναχωρεί από τη 
θέση της περιφερειάρχη και καταλαμ-

-- ---

ΤΑ ΝΕΑ. 

ΤΟΥ 

· ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ-:. 
βάνει τη θέση της Γενικού Γραμ
ματέως του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. Την ευχα
ριστούμε για το ενδιαφέρον της για το 
χωριό μας και ιδιαίτερα για τη φροντί
δα της να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος 
Καίτσας-Λουτρών. Της ευχόμαστε κα
λή επιτυχία στην καινούργια της θέση. 
Βλάβη στο δίκτυο 
ύδρευσηc;. Επισκευή του 
δρόμου για τη Παναγία 

Στις 15 Αυγούστου ανήμερα της 
Παναγίας χάλασε το δίκτυο ύδρευσης 
του χωριού μας και χρειάστικαν τρεις 
μέρες για την επισκευή του. Ο πρόε
δρος της Κοινότητας φρόντισε αμέ
σως για να διορθωθεί η βλάβη και 
από ότι μαθαίνουμε πλήρωσε και από 
τη τσέπη του. Όμως εκείνοι που α
σχολήθηκαν σοβαρά με την επιδιόρ
θωση της βλάβης ήταν ο Κώστας Τσε
κούρας και ο Ηλίας Παπαδοκοτσώλης, 
οι οποίοι αποτελούν πλέον τον από 
μηχανής θεό για όλες τις βλάβες του 
χωριού μας. 

Ο Σύλλογός μας εκφράζει την ευ
αρέσκειά του στους παραπάνω συγ
χωριανούς μας, χωρίς να πιστεύει ότι 
αυτό είναι αρκετό. Όμως είναι το μό
νο που μπορεί να κάνει. 

Επίσης θέμα δημιουργήθηκε με το 
δρόμο για τη Παλιοκαίτσα, και υπήρξε 
άμεσος κίνδυνος να μη μπορέσει ο κό
σμος να πάει στη Παναγία. Όμως και 
πάλι ο Κώστας Τσεκούρας, αφού δεν 
μπόρεσε να βρει άλλη μηχανική λύση, 
σηκώθηκε νύχτα, πήρε ένα Πολωνό 
εργάτη, τον Γρηγόρη και με κασμά, 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους τους παρακάτω συγ

χωριανούς μας και τους φίλους μας που έστειλαν τις συνδρομές 

τους για την εφημερίδα μας «Καίτσα» και βοήθησαν οικονομικά 

το Σύλλογο. ήτοι: 

1) Τσεκούρας Κωv/νος του Αθαv.
( 1000 δρχ.), 2) Τριαντόπουλος Γεώρ
γιος του Χρ. (500 δρχ.), 3) Τάτσης 
Χρήστος του Επαμ. (500 δρχ.), 4) Ρέπ
πας Αθανάσιος του Νικ. (500 δρχ.), 5) 
Ψαλλίδας Δημήτριος του Αντ. (200 
δρχ.), 6) Μπούρας Θωμάς του Αθαv. 
(500 δρχ.), 7) Αναστασίου Στέλιος του 
Γεωργ. ( 1000 δρχ.), 8) Στεφανής Χρή
στος του Δημ. ( 1000 δρχ.), 9) Κούρτης 
Χρήστος του Δημ. ( 1000 δρχ.), 10) 
Τσιάγκας Κων/νος του Χρ. (500 δρχ.), 
11) Σκαρλάτος Κων/νος ( 1000 δρχ.), 12)
Γκαραβέλλας Χρήστος (500 δρχ.), 13)
Γκαραβέλλας Λάμπρος (500 δρχ.), 14)
Ζάβος Παναγιώτης του Δημ. ( 1000
δρχ.), 15) Ξυνιώτης Κωv/νος ( 1000

δρχ.), 16) Χριστόπουλος Βασίλειος 
( 1000 δρχ.), 17) Καvαπίτσας Μίμης 
(5000 δρχ.), 18) Ψαλλίδας Κων/νος του 
Κλ. (500 δρχ.). 19) Μελισσάς Γ ρηγό
ρης (500 δρχ.), 20) Μόσχος Κων/νος 
του Χρ. ( 1000 δρχ.), 21) Παπαδοκοτσώ
λης Ιωάννης του Μιλτ. ( 1000 δρχ.), 22) 
Κολοκυθάς Ντίνος (2000 δρχ.), 23) Α
vτζουλάκου Ελένη (500 δρχ.), 24) Γου
ρούνας Ηλίας του Αποστ. (500 δρχ.), 
25) Θανασιάς Δημήτριος του Ιω. ( 1000
δρχ.), 26) Θαvασιάς Νικόλαος του Η
λία (5000 δρχ.), 27) Τσεκούρας Αθανά
σιος του Κ. ( 1000 δρχ.), 28) Μάρος
Κων/νος του Παν. ( 1000 δρχ.), 29)
Τσιάγκα Αντιγόνη του Ιω. (500 δρχ.),
30) Πάτρας Γεώργιος (500 δρχ.), 31)

Ιιd-88ιιιιa 
α φίRα� nαu μσιί rαu 
ΊιBREnErs,, ΤΗ/ΙΕΟΡΑΕΗ 

Κάθε Παρασκευη ένας φίλος έρχεται στο σπίτι σας 
για να ιιδείτε>> 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 συναρπαστικη 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. ])P8fOONHS & 0101 8.Ε 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑCDΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

και φτιάρι έφ'ιαξ�ν το δρόμ6 και έτσι Καραίσκου, τόποθετήθηκε αυτόματος 
κατόρθωσαν όλοι να φθάσοuν στη Πα- ρυθμ1στής λειτουργίας της Κοινοτικής 
ναγία για να προσκυνήσουν.· πομώνας .και λύθηκε έτσι ένα ακόμη-

πρόβλημα γιο το χωριό μας. Το κό-
Καθαριότητα στας του αυτόματου ρυθμιστή ανήλθε 
στο χωριό μαc;. στο ποσό των 240.000 δρχ. και πλη-

Το tτρωί της 7ης Αυγούστου ο ρ(iιθηκε από τον επιμορφωτικό Σύλ
πρόεδρος του. Συλλόγου μας Δημ Πα- . λογο Λαμίας (50.000) από τον Συν/ 
παδοκοτσώλης με δύο"" Αλβανούς ερ- σμό, από τον Πρόεδρο της Κοινότη-

-γάτες καθάρισαν το δρόμο από τη : τας και από πολλούς συγχωριανούς
διαστάυρωση προς τον Άγιο Νικόλαο μας. 
μέχρι τη διασταύρωση προς το Περι- Η εφημερίδα μας συγχαίρει θερμά 
βόλι, καθώς και τις πλατείες. Την ε- τους πρωτεργάτες της ιδέας και ευ
νέργεια αυτή επεκράτησαν πολλοί χαριστεί όλους που συνέβαλλαν με 
συγχωριανοί μας, μερικοί μάλιστα ό- πρ9θυμία στην επίλυση του προβλή-
πως ο Κώστας Μελισσουργός και ο ματος. 
Γιώργος Καρανούτσος πρόσφεραςν .. p αυτόματος ' ρυθμιστής τοποθετή
χρήματα για να πληρωθούν οι Αλβανοί θηκε στη δεξαμενή του υδραγωγείου, 
εργάτες. Αυτοί είμαστε όλοι οι Καϊ- απ' όπου δίνει εντολή για τη λειτουρ
τσιώτες και ας μη θέλουμε να το πι- γία της πομώνας, όταν κατεβαίνει η 
στέψουμε στάθμη του νερού στη δεξαμενή. Κατ' 

αυτό τον τρόπο η δεξαμενή έχει πά-
Αμοι βή 500.000 για την ντα νερό και συνεπώς εξασφαλίζεται 
ανεύρεση του Αγίου η συνεχής ροή στο χωριό. 
Πολυκάρπου Επίσκεψη των παιδιών 

Ο συγχωριανός μας Κώστας Στεφα- του μακαρίτη Νίκου 
νής πληρώνει 500.000 δρχ. σε όποιον Καλτσά στο χωριό 
βοηθήσει στην ανεύρεση των λειψά- Μια επίσκεψη διαφορετική από τις 
νων του Αγί_ου Πολυκάρπου. άλλες. Τα παιδά αυτά γεννήθηκαν και 
Επιτυχήc; οφθαλμιατρική μεγάλωσαν στο χωριό μας σε μια πα-
επέμβαση ράγκα-κατοικία τους που βρίσκονταν, 

Στις 10-7-1992 υπεβλήθη σε επιτυχή όπως όλοι το ξέρουν, ανατολικά του 
οφθαλμιατρική επέμβαση O συγχωρια- σπιτιού του μακαρίτη Χρίστου Ντάλα. 
νός μας και σ' όλα βοηθός μας Γιάν- Ξενητεύτικαν, μεγάλωσαν, ορθοπόδι-
νης Δραγούνης στο Ιατρικό κέντρο Α- σαν και ήρθαν στο χωριό τους, όπου 
θηνών από το διάσημο Ελληνοαμερι- όμως δεν είχαν που να μείνουν και έ-
κανό οφθαλμίατρο Ιωάννη Λαμπρό- μειναν στα Λουτρά. Απ' ότι μας είπαν 
πουλο. σκέπτονται να κτίσουν σπίτι στο ση-

Τ ου ευχόμαστε υγεία και μακροημέ- μείο που ήταν η παράγκα του πατέρα 
τους, όπου γεννήθηκαν και μεγάλω-ρευση. 
σαν. Κι εμείς χαρίκαμε για τα παιδιά 

Τοποθέτηση αυτόματου και πιστεύουμε πως το όνειρό τους θα 
ρυθμιστή στη Κοινοτική πραγματοποιηθεί._
πομώνα Απάντηση στη 

Στις 10 Ιουλίου 1992 με τη φροντίδα καταγyελία του Γιώργου 
των συγχωριάνων μας Ηλία Παπαδο- Ιωαννίδη 
ποτσώλη και Κώστα Τσεκούρ�και με Ο αγαπητός συγχωριανός μας 
τη ουμπδρασταση και συμμετοχή του Γιώργος Ιωαννίδης, συν/χος δικηγό-
Προέδρου της Κοινότητάς μας κ. Αθ. ρος, κυκλοφόρησε εν είδει καταγ-

γελίας για την εφημερίδα μας ένα κεί
μενο που πάρα πολλοί συγχωριανοί 
μας το διάβασαν. Δεν κρίνουμε αυτή 
την ώρα το περιεχόμενο του κειμένου. 
Το μόνο που θα πούμε είναι ότι δεν α
φορά μόνο το χωριό μας, αλλά ολό
κληρη τη Θεσσαλία και την Ήπειρο 
και ίσως και άλλα μέρη της Ελλάδας. 
Γι' αυτό η θέση του κειμένου αυτού ή
ταν σε μια άλλη εφημερίδα πανελ
λήνιας κυκλοφορίας. 

Όμως η εφημερίδα μας δεν απά
ντησε στον κ. Ιωαννίδη ότι δεν το δη
μοσιεύει, ούτε ότι δεν αφορά το χωριό 
μας. Απλώς δεν το δημοσίευσε λόγο 
πληθώρας ύλης πιο επίκαιρης για το 
χωριό μας και πλέον ουσιαστικής. 

Η εφημερίδα μας είναι μικρή και κα
λό είναι να μη βιάζονται όσοι θέλουν 
να δημοσιεύσουν κείμενά τους. 
Προαγωγή συμπατριώτη 

Ο συμπατριώτης μας Δημήτρης 
Γεωργίου Κουτρούμπας, Γενικός επι
θεωρητής Μέσης εκπαίδευσης, διδά
κτωρ Ιστορίας, προήχθη στο βαθμό 
του Ειδικού παρέδρου του παιδαγωγι
κού Ινστιτούτου, βαθμος ισότιμος του 

· Επίκουρου Καθηγητού Πανεπιστημίου.
Η εφημερίδα μας, εκφράζοντας τη

χαρά της για τις επιτυχίες των συμπα-" 

τριωτών μας, συγχαίρει θερμά τον Δη-4
μήτρη Γεωργ. Κουτρούμπα.
Πανελλήνιο Συνέδριο
Περιγεννετικήc; Ιατρικήc;

Την 30 Μαίου 1992 πραγματοποι
ήθηκε στην Θεσσαλονίκη και στο ξε
νοδοχείο «Μακεδονία Παλάς» το ?ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής
Ιατρικής. Στο Συνέδριο μίλησαν με ξε
χωριστή επιτυχία και οι συντΌπίτες
μας κ. Γιάννης Καρπούζας, Καθηγη
τής της Παιδιατρικής του Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Νεογνό
και AIDS» και ο κ. Βαγγέλης Κούτσι
κας, γιατρός μαιευτήρας-γυναικολό
γος του Ν/μείου «Αλεξάνδρα», με θέ
μα «Μεταβολές στην εμβρυο-πλακου
ντο-μητρική κυκλοφορία σε πλακού
νται βαθμού ωριμότητας 111».

Ο Η δοπάvη αγοράς του δημοσιογραφικού χάρτ&υ κΘι 
η ειmίπωση της «Κοrrαας» είναι προσφορά του ΊΞκ .... 
δοτικού Δημοσιογριιφικού Ορyα:νιομοu ι.r. Δροyούνης 
& Υιοί Α.Ε. 

Ντζιόγιας Δήμος του lω. ι5ΟΟ δρχ.), 32) 
Τάτσης Ανδρέας του Επαμ. (500 δρχ.), 
33) Καρανούτσος Δημήτριος του Κ.
(500 δρχ.), 34) Δραγούνη - Γιαννιτσιώ
τη Ιουλία ( 1000 δρχ.), 35) Φούρλα Α
φροδίτη του Αθ. (500 δρχ.), 36) Αγαπη
τού - Παπαδοκοτσώλη Κούλα ( 1000
δρχ.), 37) Κουλούρη Παπαδοκοτσώλη
Μαίρη (500 δρχ.), 38) Παπαδοκοτσώ
λης Ηλίας του Γεωργ. (500 δρχ.), 39)
Μελισσάς Ιωάννης (500 δρχ.), 40) Ψαλ
λίδας Δημήτριος του Μιλτ. (500 δρχ.),
41) Μπυλίρης Βασίλειος του Βασιλ.
( 10.000 δρχ.), 42) Ελευθερίου Σοφία του
Αντ: ( 1000 δρχ.), 43) Ελευθερίου Γεώρ
γιος ( 1000 δρχ.), 44) Κουτριμπάvος Νι
κόλαος του Δημ. (500 δρχ.), 45) Πέ
τρου Χρήστος του Ιω. ( 1000 δρχ.), 46)
Αργύρης Αθανάσιος (500 δρχ.), 47) Πα
πακωνσταvτίνου Γεώργιος του Ηλ.
( 1000 δρχ.), 48) Δελής Αιμίλιος του
Γεωργ. ( 1000 δρχ.), 49) Μπουλούζος 
Γεώργιος του Ιω. (5000 δρχ.), 50) Οικο
νόμου Παρασκευή του Κων. (2000 
δρχ.), 51) Μόσχος Δημήτριος του Ιω. 
( 1000 δρχ.), 52) Σιόβας Βασίλειος του 
Ιω. (500 δρχ.), 53) Αναγκ. Συν/σμός 
Κοινής Χορτονομής και Δάσους (500 
δρχ.), 54) Οικονόμου Κων/νος του Α
θαν. (500 δρχ.), 55) Δραγούνης Ηρα
κλής ( 1000 δρχ.), 56) Δραγούνης Παύ
λος του Γεωργ. (5000 δρχ.), 57) Δρα
γούνης Αθανάσιος του Γεωργ. ( 10.000 
δρχ.), 58) Γρηγοροτσώλη - Πισσαράκη 
Κική ( 1000 δρχ.), 59) Δελή Γεωργία 
του Αθαν. ( 1000 δρχ.), 60) Παπαγεωρ
γίου Σταύρος (2000 δρχ.), 61) Πέτρου -
Ρατσάτου Παρασκευή ( 1000 δρχ.), 62) 
Ψαλλίδας Ιωάννης του Βασ. ( 1000 
δρχ.), 63) Καρβέλη - Μάρου Γεωργία 
(3.000 δρχ.), 64) Κυριλής Βασίλειος 
του Δημ. ( 1000 δp;(.). 65) Κυριλής 
Χrήrττος Τ()Ι \ημ. ( 1000 όρχ.). 

Η δημuσιΊ::υση τωv οvομάτωv 
τωv συvδρομητώv γίvεται με τη 
σειρά τωv αποδε{ξεωv και θα 
συvεχιστε{ στο επόμεvο φύλλο. 

Ο Οι στηλες «τοu Ιστορικού)> «Χωρiς Στιλeπο» και «το 
Ι Χωριό μας η κayrσα» αν?βάλλοντcιι λόγω πληθώρας ύ-1'ης� για το εnομενο φuλλο. .. . . .,.__, L = . 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Σύζ. ΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ 
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εiιιαι 

·' 

τα ΕΙΝΑΙ μσ� και rσ ΕΙΝΑΙ ιισ� 
ΕΙ ΝΑΙ το ονομάσαμε κι έγινε γρηγορα το ... 
ΕΙ ΝΑΙ των γυναικών στις οποίες απευθύνθηκε. 
ΕΙ ΝΑΙ το περιοδικό που αγαπηθηκε όσο κανένα άλλο. 
Γι' αυτό και. .. ΕΙΝΑΙ πρώτο σε κυκλοφορία από όλα 
τα περιοδικά - γυναικεία και ποικίλης ύλης. Γιατί 
κάθε σύγχρονη γυναίκα, εργαζόμενη η όχι, που θέλει 
να είναι σύγχρονη, δυναμικη, απαιτητικη, ενημερωμέ
νη αλλά και ευχάριστη στο περιβάλλον της, θέλει το 
περιοδικό της να είναι. .. ΕΙΝΑΙ! 

J. S. ])P8fOONHS & 0101 8.Ε 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑCDΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
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