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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
Α πό τον Σύλλογο των Απανταχού 

Καϊτσι�τών ο�γανώθ�καν για .τρί
τη κατα σειρα χρονια τετραημε

ρες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ΚαΊ
τσα, οι οποίες έγιναν στις 8-9-10 και 
11 Αυγούστου 1991, με το εξής πρό
γραμμα. 8.8.1991: Ρεμπέτικη κομπανία, 
9.8.1991: ομιλίες από συγχωριανούς 
μας ειδικούς επιστήμονες. 

10.8.1991: Εκδρομή και λειτουργία 
στην Αγία Παρασκευή, θεατρική παρά
σταση από το Δ.Π.Θ. Ρούμελης. 

11.8.1991: Αιμοληψία στο Αγροτικό 
Ιατρείο για λογαριασμό της τράπεζας 
αίματος του Συλλόγου μας, Σαξοφωνι
κή Λαμίας, χορευτικά συγκροτήματα 
του χωριού μας, βράβευση επιτυχόντων 
στα Α.Ε.Ι., Λαχειοφόρος Αγορά, Δημοτι
κή Ορχήστρα. 

Επίσης, οργανώθηκε και έκθεση πα-

Η αιμοληψία που έγινε στο Αγροτικό 
Ιατρείο από ειδικό συνεργείο του Γενι
κού Νοσοκομείου Λαμίας συγκέντρωσε 
δεκαεννέα (19) φιάλες αίματος. Ο α
ριθμός των αιμοδοτών θεωρείται εξαι
ρετικά μικρός, παρά το γεγονός ότι έ
γιναν εκκλήσεις και μεγάλη προσπάθεια 
για να πεισθούν περισσότεροι αιμοδό
τες. Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί 
η προσπάθεια του Προέδρου του Συλ
λόγου Δημ. Παπαδοκοτσώλη, ο οποίος 
αγωνίστηκε πραγματικά για να πει
σθούν περισσότεροι αιμοδότες και ο 
οποίος με τα παιδιά του έδωσε στην 
Τράπεζα τέσσερις (4) φιάλες αίματος. 
Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε την Τράπε
ζα αίματος του Συλλόγου μας, η οποία 
διαθέτει σε πάσχοντες συμπολίτες μας 
περισσότερες από τριάντα φιάλες αίμα
τος κάθε χρόνο και θα βρεθεί σε δύ-

(Επάνω) Κοπέλλες- του χορευτικού συγκροτήματος- χορεύουν 
(Κάτω) Επίδοση του Δpαyούνιου Βραβείου 

λιών εργαλείων και σκευών και λει
τούργησε από 6.8.1991 έως 15.8.1991. 

Κατά γενική ομολογίΌ όλες οι εκδη
λώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Η 
ρεμπέτικη κομπανία υπήρξε το κάτι άλ
λο για το χωριό μας. Οι ομιλίες ήταν 
μεστές και πολύ χρήσιμες. Η εκδρομή 
στην Αγία Παρασκευή, η λειτουργία, η 
αρτοκλασία, η παραδοσιακή φασολάδα 
και το ψητό δημιούργησαν ατμόσφαιρα 
κεφιού, άκρατου ενθουσιασμού και συ
γκινήσεως στους πολυπληθείς εκδρο
μείς. Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο 
Παπακώστας ο Οικονόμου, ο οποίος με 
δάκρυα στα μάτια εκφώνησε λόγο και 
υποσχέθηκε ότι κάθε χρόνο θα βρίσκε
ται στη λειτουργία και στις εκδηλώσεις 
της Αγίας Παρασκευής. 

Το θέατρο συγκέντρωσε πάρα πολύ 
κόσμο και χειροκροτήθηκαν οι ηθοποιοί, 
όμως η παράσταση δεν ικανοποίησε. 

Μαίρη Κουλούρη 
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σκολη θέση να μη μπορεί να βοηθήσει 
τους έχοντες ανάγκη συγχωριανούς 
μας. 

Εντύπωση και ενθουσιασμό προκάλε
σε και η Σαξοφωνική Λαμίας. Τα τρια
νταπέντε όμορφα κορίτσια έδωσαν μια 
άλλη όψη στις εκδηλώσεις. Τα κορίτσια 
τα ευχαρίστησε ο Πρόεδρος του Επι
μορφωτικού Συλλόγου Λαμίας Αποστ. 
Μπούρας. Εκείνο, όμως, που κέρδισ:ε 
την πρώτη θέση στις εκδηλώσεις, ήταν 
τα δυο χορευτικά συγκροτήματα από 
τα παιδιά του χωριού μας. Είναι ίσως 
γνωστό ότι ο Σύλλογός μας δημιούργη
σε από αρχές Μαρτίου 1991 δυο χο
ρευτικά συγκροτήματα, τα οποία οργά
νωσε και εκπαίδευσε ο φίλος του Συλ
λόγου μας δάσκαλος - χοροδιδάσκαλος 
Κώστας Καλαθάς από το Περιβόλι. Ή
ταν τέτοια η δουλειά του δασκάλου, 
που δημιούργησε την επιτυχία και την 
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έκπληξη των εκδηλώσεων. Τα παιδιά 
χειροκροτήθηκαν απ' όλο τον κόσμο 
και απέσπασαν μαζί με το δάσκαλό 
τους τις καλύτερες κριτικές και τα 
συγχαρητήρια απ' όλους τους παραβρι
σκομένους. Ο συμπολίτης μας Γιάννης 
Δραγούνης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, 
που πάνω στον ενθουσιασμό του ανήγ

ο Μπαρμπα-Γιάννης ο Μπολούζος, ο 
Κώστας ο Μελισσουργός, οι νέοι Φώ
της Αναστασίου και Παύλος Τάτσης και 
οι νεαρές κοπέλλες Φρόσω Ξυνιώτη, 
Κατερίνα Χαραλάμπους και Πένυ Χαρα
λάμπους. 

Αυτά τα λίγα για τις φετινές πολιτι
στικές εκδηλώσεις στην Καιτσα, συγ-

χαίρουμε το Σύλλογό μας κι όλους ό
σους συνέβαλαν στην επιτυχία τους και 
ελπίζουμε για ακόμη καλύτερες το 
1992 με τη συμπαράσταση όλων των 
απανταχού Καϊτσιωτών και των φίλων 
τους, καθ' όσον το μήνυμα έχει φθάσει 
παντού από το στόμα όλων όσων πα
ραβρέθησαν σ' αυτές. 

γειλε δια του Πρόεδρου του Συλλόγου r---------------------------
Δημ. Παπαδοκοτσώλη ότι αναλαμβάνει 

τη συντήρηση των χορευτικών συγκρο
τημάτων στο εξής με ετήσιο κόστος 
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες περίπου 
και ακόμα την κατασκευή όλων των 
παραδοσιακών στολών των χορευτικών 
συγκροτημάτων. Ήδη συνεχίζεται η εκ
παίδευση των χορευτικών συγκροτημά
των, τα οποία στην ετησία χοροεσπερί
δα των μελών του Συλλόγου, που θα 
γίνει την 1η Φεβρουαρίου 1992 στο 
κέντρο διασκεδάσεως «Θεόφιλος», 
έχουν 
προσκληθεί με έξοδα του Συλλόγου να 
χορέψουν φορώντας τις καινούργιες 
στολές που κατασκευάσθηκαν με 
δαπάνη 1.500.000 δρχ. Επίσης, όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος δόθηκε από 
το συμπολίτη μας Γιάννη Δραγούνη σε 
δέκα (10) νεοεισαχθέντες νέους το 
Δραγούνιο Βραβείο για την εισαγωγή 
τους στο πανεπιστήμιο συνοδευόμενο 
με επιταγή των 50.000 δρχ. Και ακόμη 
δόθηκε ένα ακόμη βραβείο σ' ένα 
Πτυχιούχο Πανεπιστημίου 
συνοδευόμενο με επιταγή 100.000 
δρχ. Τα παιδιά που πήραν φέτος το 
Δραγούνειο Βραβείο είναι: 

1). Γεώργιος Γρηγ. Ανδρούλας, 2) 
Αντωνίου, 3) Αθαν. Ελευθ. Δελής, 4) 
Λάμπρος Ιωαν. Καλοπίπας, 5) Βιβή 
Γεωργ. Κουτρούμπα, 6) Γεώργιος Δημ. 
Κουτρούμπας, 7) Δέσποινα Ηρακλ. 
Κουτρούμπα, 8) Βασίλειος Γεωργ. Κρέ
τσης, 9) Εύη Ευθυμίου Πατσιούρα, 10) 
Στέλιος Κων/νου Τσιτζιλώνης, 11) 
Βασίλειος Αντωνίου Καλύβας και 12) 
Αικατερίνη Στυλ. Χατζηαργύρη 
πτυχιούχος Νομικής. 

Η εφημερίδα μας εύχεται σε όλους 
τους βραβευθέντες καλή επιτυχία στις 
σπουδές τους στο πανεπιστήμιο και κα
λή σταδιοδρομία στην πτυχιούχο της 
Νομικής. 

Κάνει όμως και μια έκκληση σε 
όλους που βραβεύονται να 
προσπαθούν να βρίσκονται στις 
εκδηλώσεις κάθε χρόνο και να 
ενισχύουν πάντα τους δεσμούς τους 
με το χωριό. 

Επίσης, η λαχειοφόρο αγορά διευκό
λυνε λίγο τα έξοδα των εκδηλώσεων. 
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έκλεισαν με 
τη δημοτική ορχήστρα του Ηλία Νιώρα. 
Όλοι οι μουσικοί έπαιξαν για κέφι κι 
όλοι γλέντησαν μέχρι το πρωί. 

Εκδηλώσεις, αξέχαστες που δημιούρ
γησαν αδιαχώρητο στην πλατεία ακόμη 
και την ανάγκη για εξεύρεση χώρου 
μεγαλύτερου. Ένα ακόμη γεγονός α
ξιοσημείωτο που ενθουσίασε ιδιαίτερα, 
ήταν η έκθεση παλιών εργαλείων και 
σκευών. Οι οργανωτές δούλεψαν με 
κέφι και μετέβαλαν το γιαπί του Κώστα 
Θανασιά σε χώρο θαυμασμού και εκθε
μάτων, που ήταν πάρα πολλά και 
κέντριζαν την περιέργεια όλων των 
επισκεπτών. 

Πέρα από τα μέλη του Συλλόγου 
που προσπάθησαν για να πετύχει η έκ
θεση, μεγάλη βοήθεια πρόσφερε και ο 
συγχωριανός μας Κώστας Τσεκούρας, 
που απετέλεσε το μοχλό κι όλων των 
άλλων εργασιών. Βέβαια, είναι κι άλλοι 
συγχωριανοί μας που βοήθησαν για 
την επιτυχία της εκδηλώσεως και καλό 
είναι να τους αναφέρουμε εδώ ως ένα 
ελάχιστο τρόπο αναγνώρισης της προ
σφοράς τους. Μεταξύ αυτών είναι: Ο 
μπαρμπα- Χρήστος Τριαντ�πουλος και 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Συνδρομές και 
προσφορές για το 
Σύλλογο και για την 
έκδοση της εφημερίδας 
μπορείτε να καταθέτετε 
στο λογαριασμό 
879167307τηςΕθ�κ�ς 
Τράπεζας. Την απόδειξη 
καταθέσεως μπορείτε 
να τη στέλνετε στη 
Δ/vση του Συλλόγου για 
ενημέρωση του βιβλίου. 

από ΤΟ Δ.Σ. 

Νοσταλγικές 
.. 

εικοvες 

Νάτος ο Ντάλλας στην ιωρφή στα Βδίσματα φωνάζει. 
Κάτι κρατάει στα χέρια του που απαλά βελάζει. 
Δυο κατσίκια yέvvησε η γίδα μ' η καvούτα. 
Βάλτε σανό μέσ' στο παχνί και ψιΎα στην καρούτα. 

Σαv τα σπαθιά τα κρούσταλα ιφέμοvται στα μπαλκόνια 
και απλωμένα του χιονιά τα κάτασπρα σεντόνια, 
στον Κούκο, στα Παλιάμπελα, στ' Ακόνια, στην Πορτίτσα, 
αyκαλιασμέvη έχουνε τηv όμορφη Καίτσα. 

Στο φωτοyώvι η γιαγιά τη θράκα της σιμπάει, 
με το αδράχτι yυρβολιά τα χρόνια της μετράει, 
πού 'vαι ατέλειωτα, βαριά, γεμάτα αποσταμάρα, 
αλλά περβόλι η καρδιά με ήλιο ή αντάρα. 

Βράζει το τσκάλι στη φωτιά κι αχνός μοσχομυρίζει, 
στα πόδια η γάτα του παιδιού κοιμάται, χουρχουρίζει. 
Ο κατσιλέτρας στην αυλή τη στάχτη ψάχνει, σyαρλίζει3 

κι η πονεμένη του λαλιά τα σωθικά σου σχίζει. 

Κοκκάλωσαv τα κούτσουρα απάνω στην τρακάδα:4. 
Τα ζωvταvά απ' τη βοσκή έρχονται αράδα - αράδα 
κι απ' τις yερμέvες θυμωvιές καλαμποκιές τραβάνε. 
Πέφτει σκοτάδι στο χωριό κι όλοι για ύπνο πάνε. 

Είναι τα χρόνια τα παλιά που οϊδίαζαv5 τα χνώτα. 
Τρύπια τσαρούχια, κατσιαμάκ(ι), ανεβατή, αλ(ι)ψή6 μπομπότα, 
ήταν χαρές μοναδικές. Κι αv όλοι παιδεμμέvοι 
ει'μασταv πάντα yελαστοζ ζεστοί κι ευτυχισμένοι! 

Κώστας Ε. Κούτσικας 
πρώην Δ/vτής Οιιωv. Εφοριών 

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά το Γραμματέα της Κοινότητας του χωριού μας 

κ. Παπαθανασίου Αθανάσιο, για τις πληροφορι"ες που μας έδωσε για 
τα κοιvωvικά και κοινοτικά θέματα του χωριού και για τηv εκ 2.000 
δρχ. προσφορά του για τηv έκδοση της εφημερίδας. 

Για τοv ίδιο σκοπό διέθεσε ποσό 1.000 δρχ. και ο Τιμολέων Καπά
λας. Tov ευχαριστούμε. Επίσης, η πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
του ΠαvεπιστημιΌυ Αθηvώv Κατερίνα Στυλ. Χατζηαργύρη, η οποία 
πήρε το Δραγούvειο βραβειΌ, διέθεσε τηv επιταγή τωv 100.000 δρχ. 
στην κοιvότητα Μακρυρράχης, η οποι'α τα διέθεσε για τηv κατασκευή 
τωv κάγκελων της πλατείας. Για τοv ίδιο σκοπό διατέθει και το ποσό 
τωv 100.000 δρχ., που διέθεσε στηv Κοινότητα, ο συγχωριανός μας 
δικηγόρος Βασι'λ. Κουτρούμπας. 

Κάθε προσφορά συγχωριανού μας καλύπτει πάvτα κάποια ανάγκη 
του χωριού μας, γι' αυτό ειΎαι ευπρόσδεκτη. 

Τα νέα TOU Jωpιοιί pαf 
Συνέχεια από τη σελίδα 1 

Το στέκι διαθέτει βιλβιοθήκη, τη
λεόραση, βίντεο, ηλεκτρ. υπολογι
στή, ηχητικά συστήματα, σκάκι, 
τάβλι, πιγκ-πογκ για τη ψυχαγωγία 
και ενημέρωση των νέων του χω
ριού μας. 

Το Δημοτικό σχολείο 
και τα προβλήματά του 
Τ ο Δημοτικό Σχολείο, όπως και

το χωριό μας, κάποτε έσφυζε 
από ζωή. Λειτουργούσε σαν τριθέ
σιο · και πολλοί θα θυμούνται ότι 
στο σχολείο πήγαιναν μέχρι και 
150 παιδιά. Όμως η αστυφιλία 
των δεκαετιών 1960 και 1970 δη
μιούργησε όλα τα επακόλουθα 
που όλοι γνωρίζουμε. Αποτέλεσμα 
είναι ότι σήμερα στο σχολείο πη
γαίνουν μόνο 23 παιδιά και το 
σχολείο από τριθέσιο έχει χαρα
κτηρισθεί μονοθέσιο. Όμως παρ' 
όλα αυτά, μετά από προσπάθειες 
και επεμβάσεις του συλλόγου γο
νέων και της Κοινότητας το σχο
λείο την τελευταία δεκαετία λει
τουργεί με δύο δασκάλους. Φέτος 
όμως παρ' όλο που έγινε τοποθέ
τηση και δεύτερου εκπαιδευτικού 
(ο οποίος όμως πήρε απόσπαση) 
το σχολείο προς το παρόν λει
τουργεί με ένα δάσκαλο και με 
μια απροσδιόριστη υπόσχεση από 
τους αρμόδιους για τοποθέτηση 
δεύτερου εκπαιδευτικού. Όμως οι 
γονείς αποφάσισαν να μη στείλουν 
τα παιδιά τους στο σχολείο μέχρι 
να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι 
και στείλουν δάσκαλο στο σχο
λείο. 

Εμείς σαν σύλλογος συμπαρα
στεκόμαστε στους γονείς και 
στους μαθητές του χωριού μας. 
Πιστεύουμε ότι η γνώση και η 
μόρφωση είναι προνόμιο όλων των 
Ελλήνων ανεξάρτητα από την κοι
νωνική τους θέση. Πιστεύουμε ότι 
η τοποθέτηση και δεύτερου εκπαι
δευτικού αποτελεί αναγκαιότητα, 
γιατί τα παιδιά του χωριού δεν 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για μόρ
φωση που έχουν τα παιδιά των 
αστικών κέντρων. 

Ευτυχώς την ώρα που γράφο
νται αυτές οι γραμμές μας πληρο
φορούν ότι τοποθετήθηκε δασκάλα 
στο σχολείο και έτσι τώρα τα μα
θήματα συνεχίζονται κανονικά. 

Τριμηνιαία Εφημερiδα 
του IυUόyou των A'lfMl'l'OXOO 

Κ6iτσιωτών 

Συντακτική Επιτροπή 
Σqιαφdμ Ιτουρνιάς 

Δημ�ς Μmυλούζος 
Μιχάλης Πιφδά� 

Υπεύθυνος Σύνταξης 
Δηpήτρqς flιnmδοκοτσώlιις 
ΔιεΟΟΜη: ΠΘεmο,ημίοο 4 

ΤηΑέφωνο: 3619693 
ΑθΗΗΑ: Τ.Κ. 10677 

Επιμέλεια 
r. Χροοοflrrσιάνος
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11 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 11 
1 διαίτερη χαρά και ικανοποίηση

αισθάνθηκε ο Σύλλογος Καϊτσιω
τών Λαμίας με την εξαγγελία για 
την έκδοση εφημερίδας με τίτλο 
«ΚΑΪΤΣΑ», η οποία θα ασχολείται 
με θέματα και προβλήματα του ό
μορφου και αγαπημένου μας χω
ριού. 

Θα συμπαρασταθούμε ολύψυχα 
στην προσπάθεια που επιχειρείται 
και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, 
ώστε να αποτελέσει ένα κόσμιο 
και αξιόλογο έντυπο. 

Από τις στήλες της θα ενημερώ
νουμε τους απανταχού συμπατριώ
τες μας για τις ενέργειες του Συλ
λόγου μας, τις επιδιώξεις και τα 
επιτεύγματά του, τις προσδοκίες 
και δραστηριώτητές του, τον προ
γραμματισμό και την εν γένει πα
ρουσία του. 

Το γεγονός του Συλλόγου Λα
μίας να είναι πάντα κοντά στις χα
ρές και στις λύπες των Καϊτσιω
τών, θα συνεχιστεί τώρα εντονό
τερα. 

Συγχρόνως, θα ενημερώνουμε για 
την κίνηση Καϊτσιωτών στη Λαμία 
και γενικά τις δραστηριότητές τους 
εδώ. 

Σαν πρώτο δείγμα ενημέρωσης 

πληροφορούμε την εγκατάσταση 
στη Λαμία του αγαπητού και εξαί
ρετου επιστήμονα παιδιάτρου κ. 
Δημήτρη Χρ. Κουτρούμπα, για την 
οποία η χαρά και το ενδιαφέρον 
όλων μας είναι έκδηλη, συνοδευό
μενα με τις θερμότατες ευχές για 
επιτυχία στο έργο του. Ο Σύλλο
γος Καϊτσιωτών Λαμίας με την ε
φημερίδα μας θα κρατάει ενήμε
ρους τους απανταχού συμπατριώτες 
μας σε όλα τα θέματα που θα έ
χουν σχέση με μας και το χωριό 
μας, είτε χαρές είναι, είτε λύπες 
είναι αυτά. 

Πληροφορούμε ότι το περασμένο 
καλοκαίρι και συγκεκριμένα με τις 
εκδηλώσεις του Αυγούστου στο 
χωριό μας βραβεύτηκαν τέσσερα 
παιδιά Καϊτσιωτών Λαμίας που εί
ναι: 

1. Ανδρούλας Γεώργ. του Γρηγ.
γιος Αγορής Γ. Σανίδα. 

2. Καλοπίτας Λάμπρος του Ιωάν
νου, γιος Ευφρωσύνης Δ. Πατρίδα. 

3. Κρέτσας Βασίλης του Γεωργ.,
γιος Αικατερίνης Β. Αργύρη. 

4. Πατσιούρα Ελισάβετ του Ευθ.,
κόρη Ευρυδίκης Καρπούζα. 

Οι παραπάνω πέτυχαν σε διάφο
ρες ανώτατες σχολές της χώρας 

Η ΣΤΗΑΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

Από την ιστορία του χωριού μας 
Γ ΤΟΥ κ. iH.W. ΓΕΩΡ. KO}T_POYMllλ �ι&ίκτοpα /(l'(opfaς ι 
Η επιθυμία τυυ Νεοέλληνα να

γνωρίσει τις ρίζες του, τους 
προγόνους του και την παλ1ότερη 
ιστορία της πατρίδας του είναι βα
θειά ριζωμένη στη ψυχή του. 

πολλοί νέοι και ηλικιωμέοι ρωτούν 
για τα «παλιά» και πολλά δημο
σιεύματα παρουσιάζονται σχετικά 
με την ιστορία, τα αξιοθέατα, τα 
ήθη και τα έθιμα και άλλα ενδια
φέροντα κάθε τόπου. Και εμείς κα-Γι αυτό και τα τελευταία χρόνια 

' ,. 

� Το Αγροτικο ιατρειο 
ι 

Τ. rοστό ότι ο Σύλλογός μας και η κοινότητά μας με 
; Ε ιναι ,

ΎV 
Τ ..,.,.·τα-εοοσαν το Αγροnκό ιατρε{ο του 

ιί1 �οινη συνεργασια "'"' '"' i 
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� ανα νής,, οι-κ:iα γιατρού, πλή,ρη '?τρικό εξοπλtσF στ()-V οποιο
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! Συ,λλό ου τrον Απανταχού Καϊτσιrοτών. Όμως το κακο ε ν!
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1 l�� ο σ.γp0�ικός γιατρός δεν βρίσκετα.ι �χεδόν πο11έ στο ι
�

ρεw

1 .τ-λ:=μα να ταλαιπωρούνται οι κατοucοι του χ
.
ωpιο μας 

με ωιτοτοt: "' τ νάγκες τους να · και άλλt»'Ψ χοψιών π@υ αναγκαζονtαι για τι_ς σ. σθεi 
πηγα1cνΦ\>θιν '(;JltO κέντρο υγεiας Δομοκού. Εαν αυ,τό �εχι ί
κ:ΙJΙtά τους χιιμερινούς μήνες που οι καιρικές συνθήβ��ύ� ': ούσκολες στη περιοχή μας, τδ�ε αn κάτοτικοι θα ι,,σνv 

Αmό 
' δύσκολη θέση χrοpίς γιατρό και ισrος Θ,ρηνησοομε �ει. πέμ� 
. το γεγονός η εφημερίδα μGς το ιc«ταγyέλει και ζηταε� �ην ε 

�ση των αρμωδίων.
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εlιιαι 
τα ΕΙΙΙΑΙ ΙΙΩf κσι rσ ΕΙΙΙΑΙ tισf 

ΕΙ ΝΑΙ το ονομάσαμε κι έγινε γρήγορα το ... 
ΕΙΝΑΙ των γυναικών στις οποίες απευθύνθηκε. 
ΕΙ ΝΑΙ το περιοδικό που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο. 
Γι' αυτό και. .. ΕΙΝΑΙ πρώτο σε κυκλοφορία από όλα 
τα περιοδικά - γυναικεία και ποικίλης ύλης. Γιατί 
κάθε σύγχρονη γυναίκα, εργαζόμενη ή όχι, που θέλει 
να είναι σύγχρονη, δυναμική, απαιτητική, ενημερωμέ
νη αλλά και ευχάριστη στο περιβάλλον της, θέλει το 
περιοδικό της να είναι. .. ΕΙΝΑΙ! 

J. S. j)P8f0UNHS & 0101 8.Ε 
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑιDΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

μας. 
Ο σύλλογός μας τους συγχαίρει 

και τους εύχεται καλή πρόοδο, εύ
χεται επίσης το παράδειγμά τους 
να ακολουθήσουν κι άλλα παιδιά 
του χωριού μας. 

Επίσης, θα ήταν παράλειψή μας 
να μην ευχαριστήσουμε τους συ
μπατριώτες μας Γιάννη και Στέλλα 
Δραγούνη για τη χρηματοδότηση 
των παραπάνω βραβείων και να ευ
χηθούμε ο θεός να τους δίνει δύ
ναμη, θάρρος, υγεία και χαρά, να 
τους έχουμε πάντα κοντά μας συ
μπαραστάτες. 

Κλείνονταςσυγχαίρουμεθερμότα
τα την πρωτοβουλία έκδοσης της 
εφημερίδας μας «ΚΑΪΤΣΑ» και κα
λούμε όλόυς να βοηθήσουμε την 
ωραία αυτή προσπάθεια που θα μας 
ενώσει γερότερα, θα μας δώσει τη 
δυνατότητα να κάνουμε πράξη το 
ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση 
προς κάθε συγχωριανό μας, ισχυ
ροποιώντας τους δεσμούς και ενι
σχύοντας τις εκδηλώσεις που πραγ
ματοποιούμε. 

Α. ΜΠΟΥΡΑΣ 

πρόεδρος του Συλλόγου 
Καϊτσιωτrδv Λαμίας 

τεχόμενοι από τον ίδιο πόθο να 
γνωρίσουμε τις ρίζες μας και την 
ιστορία του χωριού μας από καιρό 
τώρα αγωνιζόμαστε να συγκεντρώ
σουμε σχετικά με την Καίτσα 
στοιχεία από Ιστορικά Αρχεία, από 
διηγήσεις γεροντοτέρων και από 
άλλες έρευνες, να τα συνταιριάσου
με και συνθέσουμε την ιστορία 
της. 

Το έργο, που αναλαμβάνουμε, εί
ναι δυσχερέστατο έστω και αν 
πρόκειται για γεγονότα της τελευ
ταίας εκατονταετίας. 

Οι παεμπίπτουσες, πολεμικές πε
ριπέτειες του Έθνους μας, οι ά
θλιες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες, η πείνα, ο επάρατος εμ
φύλιος, ο σκληρός αγώνας των πα
τέρων και των παπούδων μας δεν 
επέτρεψαν την πολυτέλεια διατηρή
σεως ιστορικών καταλοίπων. 

Μερικές πληροφορίες έχουμε για 
6-7 Καϊτσιώτες αγωνιστές του 1821
και για τη μάχη στη Ντραμου
χανή.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρ
χουν από την εποχή της απελευθε
ρώσεως του χωριού μας από τους 
Τούρκους, δηλ. από το 1881 και 
μετά. Είναι βέβαια γωστό σε όλους 
ότι κατά το 1821 παρόλο που και 
οι χωριανοί μας, όπως οι Έλλη
νες, που κατοικούσαν από τη Λα
μία και πάνω, αγωνίσθηκαν για 
την ελευθερία τους, έμειναν από τα 
σύνορα του πρώτου μικρού εκείνου 
κράτους, που συστήθηκε με τη 
Συνθήκη Λονδίνου Κωνσταντινου
πόλεως το 1832. 

Πολλές πληροφορίες έχουμε, επί
σης και για τους παλιούς κατοί
κους του τόπου μας, τους Δόλοπες 
κατοίκους των Αγγειών και της 
Κύπαιρας. 

Δε γνωρίζουμε βέβαια τίποτε για 
την αρχή και τη δημιουργία του 
νεότερου χωριού μας. 

Ό,τι όμως υπάρχει σχετικό με 
την ιστορία της Καίτσας, θα το 
παρουσιάσουμε στα επόμενα φύλλα 
της εφημερίδας μας για να έχει 
και το χωριό μας την ιστορία του, 
ώστε να ενημερώνονται και οι νεό
τεροι. 

Αυτά σαν εισαγωγή στην «Ιστο
ρία της Καίτσας». 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: Στις 2.7.1991 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος του Σεραφείμ 
Γεωργ. Σπουρνιά. 

- Στις 16.8.1991 γεννήθηκε η κορούλα του Βασιλείου Γεωργ.
Κουλούρη. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν και να έχουν υγεία. 
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Στις 23.3.1991 ο Κώστας και η Γιάννα Χριστόπουλου 
βάπτισαν τα δύο παιδιά τους, που πήραν το όνομα Βαγγέλης και 
Γιώργος. 

- Στις 20.7.1991 ο Νίκος και η Μαρία Καρακόλη (κόρη Ζ.
Αμπράζη) βάπτισαν τη κόρη τους που πήρε το όνομα Αθηνά -
Αλεξάνδρα. 

- Στις 15.8.1991 η Δήμητρα (Τούλα) Μπλιτσογιάννη (κόρη
Γεωργ. Σπουρνιά) βάπτισε το γιο της που πήρε το όνομα Γιώργος. 

- Στις 15.8.1991 ο Απόστολος Τάτσης βάπτισε το γιο του που
πήρε το όνομα Ανδρέας. 

Τους ευχόμαστε vα ζήσουv. 

Γ ΑΜΟΙ: Στις 12.1.91 έγιναν στο Μενίδι Αττικής οι γάμοι της Βαλε
ντίνας Ηλία Χριστακοπούλου και του Νικολάου Παλαιοκώστα. 

- Στις 26.1.91 έγιναν στην εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου Πα
πάγου οι γάμοι του Σεραφείμ Νικ. Σαμαρά και της Μαρίας Λιθο
ξόου. 

- Στις 20.4.91 έγιναν στην Αθήνα οι γάμοι του Γεωργίου Ηλία
Παπαδοκοτσώλη και της Θεόνης Κοκοβίκα. 

- Στις 28.4.91 έγινα στην Καίτσα οι γάμοι της Γεωργίας Ηλία
Γουρούνα και του Ευθυμίου Βλασακάκη. 

- Στις 28.4.91 έγιναν στα Γαβράκια Δομοκού οι γάμοι του Γεωρ
γίου Κων. Σπουρνιά και της Χρυσούλας Μόκα. 

- Στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας έγιναν οι γάμοι του Κων/νου Βασιλ.
Θανασιά και της Γεωργίας Λαμπρ. Σιαλμά. 

- Στις 26.10.91 στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας έγιναν οι γάμοι του
Γεωργίου Λαμπρ. Γκαραβέλλα και της Κατερίνας Λαμπρ. Σιαλμά. 

- Στις 9.11.91 έγιναν στην Αθήνα οι γάμοι της Παναγιώτας
Νικολ. Καρπούζα και του·Παναγιώτη Θεοφιλόπουλου. Την 1.12.9 J 
έγινα στο Περιστέρι οι γάμοι της Μαίρης Κων/νου Ψαλλίδα και 
του Βαγγέλη Παπαθανασίου. 

- Στις 14.12.91 έγιναν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο
Πολύγυρο Χαλκιδικής οι γάμοι του Γιάννη Μονιάκη και της Μα
ρίας Θεοδώρου. 

Συyχι:tίρουμε τα καιvούρyια ζευyάρια και ευχόμαστε vα ζήσουv 
ευτυχισμέvα. 

ΑΡΑΒΩΝΕΣ: Στις 15 .. 91 έγιναν οι αρραβώνες του Ιωάν. Δημ. Μό
σχου και της Ευαγγελίας Παν. Παπαδογιάννη από την Άνω Κτη
μένη. 

Τους ευχόμαστε καλά στέφαvα. 

ΘΑΝΑΤΟΙ: Στις 3.1.9 Ι πέθανε η Αμαλία χ. Αποστ. Χριστίτσα, σε 
ηλικία 85 ετών. 

- Στις 3.2.91 πέθανε η Ελευθερία Ιωαν. Σκοτίδα σε ηλικία 57
ετών. , 

- Στις 6.4.91 πέθανε στη Θεσ/νίκη ο Νικόλ Ηρακλ. Τσεκούρας
σε ηλικιά 78 ετών. 

- Στις 25.5.91 πέθανε η Σταματία χ. Ιωάν. Καναιτίτσα σε ηλικία
79 ετών. 

- Στις 31.7.91 πέθανε η Αναστασία χ. Αποστ. Μητσιώνη σε
ηλικία 88 ετών. 

- Στις 15.8.91 πέθανε η Γεωργία συζ. Κων/νου Βλαχάκη σε
ηλικιά 61 ετών. 

- Στις 6.9.91 πέθανε η Αναστασία χ. Χριστ. Κουτρούμπα σε
ηλικία 73 ετών. 

- Στις 6.9.91 πέθανε ο Βασίλ. Στυλ. Παπαγεωργίου σε ηλίας 87
ετών. 

- Στις 13.9.91 πέθανε ο Κων/νος Δημ. Βλαχάκη σε ηλικία 77
ετών. 

- Στις 17.9.91 πέθανε ο Αθανάσιος Ηλίας Γουρούνας, σε ηλικία
85 ετών. 

- Στις 7.10.91 πέθανε η Κων/να χ. Γεωργ. Μητσιώνη σε ηλικία
84 ετών. 

- Στις 7.11.91 πέθανε ο Γεώργιος Δημητρ. Κουτρούμπας σε ηλι
κία 74 ετών. 

- Στις 12.11.91 πέθανε ο Δημήτρης Λεων. Κούρτης σε ηλικία 94
ετών. 

- Στις 29.11.91 πέθανε η Βασιλ. συζ. Γεωργ. Πάτρα.
Λυπούμαστε βαθύτατα και εκφράζουμε στους συrrεvει'ς τα θερμά 

μας συλλυπητήρια. 

ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ 

Στυλιανός και Ευάγγελος του Αποστόλου 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

LA CITE Ζαχαροπλαστείο 
Εστιατόριο Πολιτεία τηλ.: 8017290 

ΟΠΤΟΓΥΑ:' Εισαyωyές φακών ΗΟΥΑ -
οφθαλμολογικών μηχανημάτων -

γυαλιών ηλίου 
Πανεπιστημίου 56 (6ος όροφος) 

τηλ.: 3626363-4 - 3644944 
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