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., Αυτιi τn φοpά το Δ.Σ. του 
• .,,__ Συλλόγου θ' αvαφεpθεί σε 

f AQ ιl(Ρ/ , •• δ1αφο�ικά και πολύ 

".�"---' ιιl()t �� ..=::: a J � το κλείmp? rnς 10εrίf!ς των
Cf.ιι πaλlr1σrικωv εκδnλώσεωv, -- 01 οποiες σnpάδευσαv rnv 

πορεία του χωpJού pας 1..«1l 
βελτίωσαν r1ς συvθιίκες ζωιiς των συyxωpJavώv pας. Αυτό 
δεν εivαι δ1απίστωσn pόvo του Δ.Σ. του Συλλόγου, αλλά ό
λων εκεivωv που καθ' όλn rn δ1άpκε1α rnς 10εrίας συνέ
βαλλαν pε τον τρόπο τους στn pεγάλn εmrυχiα των εκδnλώ
σεωv και σφpάy.ισαv τ1ς εξελίξε1ς, 01 οποίες εivαι αvάyκn 
να έχουν συvέχε1α y.ια να pn σrαpαrιiσε1 n αvώπυξn και n 
πρόοδος του χωpJού pας. 

Αυτιi λοmόv τιι συvέχε1α πpέπε1 να rnv εξασφαλίσε1 το 
νέο Δ.Σ. του Συλλόγου rroυ θα πpοκύψε1 από rn Γεvuσi Συ
vέλευσn των pελώv του Συλλόγου rnς 2ας Νοεpβpίου 1998. 

Πάντως είναι υποχpέωσn όλων να συpβάλλουv πpος rnv 
καrεύθυvσn αυτιί, αφού ο άpεσος φορέας, n Κο1vόrnτά pας, 
δεν απάvτnσε καν στ1ς πpοrάσε1ς rnς «ΚΑΪΤΣΑΣ:ιι, όπως 
δ1αrυπώθnκαv στο 24ο φύλλο rnς. Αυτό τουλώαστοv εyyυά
τα.ι ο πρόεδρος του Συλλόγου pας και ιmοψriφ1ος Δnpοr1-
κός Σύpβουλος Τάχnς Παπαδοκοrσώλnς. 

t'o ά.uο rι:,,σvός- εivαι 01 Δnpοrικές εκ,\οyές rnς l lnς 
Οκτωβρίου 1998. 

Δεν πpόκεπαι το Δ.Σ. να πάpε1 θέσn υπέp του ενός ιi 
του άλλου υποψnφίου Δnpάpκου. Όpως, όλο1 έχουpε υπο
χpέωσn vα σταθούpε pε σε,βασpό απέvαvτ1 στο νέο θεσpό 
του Διίpου Ξυvzάδος, να δ1ακpίvουpε τους ικανούς ιmοψn
φίους, να δώσουpε τέλος στ1ς κοppαrικές παpεpβάσε1ς, να 
παραpεpίσουpε τα JllΚpoσupφέpovra, να αποκpούσουpε το 
«δ1αίpε1 και βασίλευε» και σrnv πpοκε1pέvn πεpίπτωσn v' α
vαλοy.ισθούpε ότ1 ο δ1αχωpJσpός των xωpJώv από rnv έδρα 
θα βλάψε1 το νέο θεσpό εν τn yεvέσε1 του, και να ψnφί
σουpε pε npεpία αυτούς που εyyυώvται rnv αvώπυξn του 
τόπου και ό,a αυτούς που πολλές φορές τους ακούpε να 
λένε όr1 σε Jlla 1 Οεrία θα σβιiσουv τα χωpJά pας. 

Πάντως, σε κάθε πεpίπτωσn 01 εκλογές yivovrαι y.ια να ε
κλέξουpε αυτούς που θα pας δ1οικiισουv rnv επόpεvn τε
τραετία και όλο1 έχουpε υποχpέωσn να σεβασrούpε το απο
τέλε'σpα και να συvεχiσουpε να ζούpε εvωpέvο1 και ayaπn
pέvo1 σ' αυτόν τον τόπο που αvriκε1 σε όλους pας και που 
κρατάε1 ΤJς ρίζες pας και τα ιεpά κόκαλα των παrεpάδωv 
pας και των παππούδων pας. 

Μι: aσipιιDa
t'o /LE. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού λειτουργίας 
του Συλλόγου των Απανταχού Καϊτσιωτών Μακρυρράχης Φθιώτιδας, 
σ υ  γ κ α λ ε ί τ α ι τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλ
λόγου μας στις 2 Νοεμβρίου 1998, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 
π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Πατησίων 4, Όροφος lος. 

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είvαι: 
1) Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάγνωση Έκθεσης Επιτροπής Ελέγχου Ταμείου και Περιου-

σιακών Στοιχείων. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του α
περχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) Θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν από τη Γ.Σ. να
συζητηθούν. 

3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβου
λίου του Συλλόγου και της Ε.Ε.Τ.Π.Σ. 
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία των μελών του Συλ
λόγου, η τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 9η
Νοεμβρίου 1998, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία
του Συλλόγου χωρίς άλλη πρόσκληση.

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας να τιμήσουν με την 
παρουσία τους την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου θα έχουν τη 
δυνατότητα να κρίνουν το απερχόμενο Δ.Σ., να κάνουν διάφορες 
προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση και να συμβάλλουν στην α
νανέωση του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Καλοκαiρ-ι '98 
στην Κα1τσα μας 

Ο κύκλος της 10ετίας των Πο
λιτιστικών Εκδηλώσεων έκλεισε 
με τις πανηγυρικές Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις «Καλοκαίρι '98», οι ο
ποίες σημείωσαν εξαιρετική επι
τυχία και ανέδειξαν τις εκδηλώ
σεις ως τον κορυφαίο θεσμό που 
τη 1 Οετία 1989-1998 έδωσε πνοή 
ζωής στο χωριό μας. 

Το γεγονός αυτό μας γεμίζει 
με υποχρεώσεις για τη συνέχεια, 
καθόσον κρατάει ζωντανή την 
Καίτσα μας στην ιστορία και δίνει 
ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον 
του χωριού μας. 

Η προοδευτική βελτίωση των 
συνθηκών ζωής του χωριού μας 
καθ' όλη τη διάρκεια της 10ετίας 
υπήρξε θεαματική και αναγνωρί
ζεται και από τους πλέον δύσπι
στους. 

Όμως για το μέλλον των εκ
δηλώσεων του χωριού μας υπάμ
χει προβληματισμός. Ο πρόεδρος 
του Συλλόγου μας Τάκης Παπα
δοκοτσώλης σε σύντομη ομιλία 
του προς τους χωριανούς μας 
και τους φίλους τους το βράδυ 
της Κυριακής 9 Αυγούστου 1998 
είπε τα εξής: 

((Κλείνει σήμερα ο κύκλος μιας 
ολόκληρης 10εrίας πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που άνοιξε το 1989, 
όταν το τότε Δ.Σ. του Συλλόγου 
των Απανταχού Καίτσιωτώv διορ
γάνωσε τις πρώτες Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις δίνοντας συνέχεια 
στην παράδοση και στα ήθη και 
έθιμα του χωριού μας. Ήταν επο
χή δύσκολη για το χωριό μας. Τα 
πανηγύρια της Αγίας Παρασκευ-

ής και του Αγίου Παντελεήμονα 
είχαν σταματήσει να γίνονται, μα
γαζιά δεν υπήρχαν και όλοι έψα
χναν να βρουν τρόπο να ξεχά
σουν το χωριό τους στη μιζέρια 
και στην κατηφόρα. 

Όμως τότε έγινε το μικρό θαύ
μα των εκδηλώσεων. Κάποιοι Kai� 
τσιώτες φανατικοί, όπως ο Δημή
τρης Μπουλούζος, ο Σεραφείμ 
Σπουρvιάς, ο Δημητράκης Κου
τρούμπας, ο Ηλίας Ακρίδας, ο 
Λεωνίδας Παπαδοκοτσώλης, η 
Σοφία Ελευθερίου, η Μαριγώ Οι
κονόμου Πικριδά, ο Ηλίας Χρι
στακόπουλος κι εγώ ως Πρόε
δρος του Συλλόγου δεν μπορού
σαν να δεχrούv το μοιραίο της 
καταστροφής για το χωριό μας 
και αντέδρασαν έχοντας πάντοτε 
ως γνώμονα να βοηθήσουν το 
χωριό. Και πιστεύω σήμερα πως 
τα κατάφεραν. 

Συγκρίνοντας το χωριό μας του 
1989 και το χωριό μας σήμερα, 
διαπιστώνει κανείς την αλήθεια, 
την πρόοδο, τη μεγάλη αλλαγή 
που έγινε στο χωριό μας και στη 
ζωή των συγχωριανών μας. 

Δεν πρόκειται όμως τώρα v' α
ναλύσουμε τις λεπτομέρειες. Αυ
τό θα το κάνουμε σε επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας. 

Πρέπει όμως v' αναφέρουμε 
από τώρα και τους άλλους παρά
γοντες που δούλεψαν προς την 
κατεύθυνση αυτή, όπως είναι η 
Κοινότητά μας, η εκκλησία μας, 
πάρα πολλοί συγχωριαvοι μας και 
όλα τα μέλη των Δ.Σ. του Συλ
λόγου μας μέχρι σήμερα, που 

πήραν την κατάσταση στα χέρια 
τους και διέθεσαν πάρα πολύ 
χρήμα και πάρα πολύ κόπο σε α
πόλυτη συνεργασία με το Σύλ
λογό μας και με φωτεινό φάρο 
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Σ' όλους αυτούς το Δ.Σ. του 
Συλλόγου εκφράζει σήμερα την 
ευαρέσκειά του και τους αφιερώ
νει τις πανηγυρικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ιιΚαλοκαίρι •9911. Πα 
να τους τιμήσει συνέταξε σήμερα 
το με αριθμ. 193/9.8.1998 πρακτι
κό, το οποίο σας διαβάζω. 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του 
Δ.Σ. του Συλλόγου των Απα
νταχού Καϊτσιωτών Μακρυρ
ράχης Φθιώτιδας της 9ης Αυ-

γούσrου 1998 

Στη συvtδρίαση ήταν παρόντα 
έξι (6) μέλη του Δ.Σ. Απουσίαζε 
το μέλος Ιωάννης Ψαλλίδας του 
Βασιλ. Θέμα της συνεδρίασης ή
ταν η έκφραση της ευαρέσκειας 
του Δ.Σ. του Συλλόγου προς 
τους συγχωριανούς μας και τους 
φίλους του Συλλόγου μας, που 
κατά τη διάρκεια της 10εrίας των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων βοήθη
σαν με κάθε τρόπο τις προσπά
θειες του Συλλόγου. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόε
δρος του Συλλόγου Δημήτρης 
Παπαδοκοτσώλης και το Δ.Σ. ύ
στερα από διαλογική συζήτηση ε
ξέφρασε την ευαρέσκειά του 
προς τους συγχωριανούς μας και 
τους φίλους του Συλλόγου που 

Συνέχεια σελ. 5-6 

Ανήμέpα τηι; Παναγίαι; πλήθοι; συγχωριανών μαι; στην εκκλησία τηι; Παναγίαι; για να τιμήσουν τη χάpη τηι;, 
που ήταν η ελπίδα και η πpοστάτιδα των πpογόνων μαι; στα χpόνια τηι; Τουpκοκpατίαι; στην Π{Ιληοκαίτσα. 
Η εκκλησία αυτή είχε καταστραφεί στα χpόνια του εμφυλίου πολέμου και κατά καιpούι; τα Εκκλησιαστικά Συμ-

βούλια του χωριού μαι;, με πpοσφοpέι; συγχωριανών μαι;, φpόντισαν για την ανακαίνισή τηι;. 
Είναι μια αυθόpμητη εκδήλωση που συγκεντpώνει όλουι; τουι; Απανταχού Καϊτσιώτει; και αποτελεί συνέχεια 

των άλλων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. 
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