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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Νέοι Βερβενιώτες με τις ανησυχίες της νιότης τους,
έφυγαν από το χωριό στη ξενιτιά για μια καλύτερη
ζωή, κουβαλώντας μαζί τους δύο μεγάλες αρετές : την
εργατικότητα, κληρονομιά των προγόνων τους και τη
φιλοπατρία. Στάθηκαν άξια στη ζωή, στην ξένη γη,
προόδεψαν και απέδειξαν ότι ότι ήταν άξιοι
άνθρωποι.
Το 1901 στο Σικάγο των Η.Π.Α, οι νέοι αυτοί
συγκρότησαν ένα μικρό σωματείο με μοναδικό σκοπό
να βοηθήσουν τη φτωχή τους πατρίδα. Από εδώ
ξεκινάει πλέον η ένδοξη ιστορία της ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΒΕΡΒΕΝΩΝ . Το μικρό αυτό
σωματείο μεγάλωσε και συμπεριέλαβε όλους τους
ξενιτεμένους Βερβενιώτες. οι οποίοι με το ιερό
λάβαρο της Αδελφότητας ψηλή, για 100 χρόνια
έδωσαν όλη τους την αγάπη προς την πατρίδα. Η
βοήθεια που προσέφεραν οι άνθρωποι αυτοί στο
φτωχό τους χωριό και στους ανθρώπους του ήταν
πολύ μεγάλη : Υποκατέστησαν αδελφές, αγόρασαν
χτήματα, έχτισαν σπίτια, βοήθησαν αναξιοπαθούντες
συμπατριώτες, βραβεύουν κάθε χρόνο τους
αριστούχους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων και
σταλθήκαν άξιοι αρωγοί σε κάθε ανάγκη της πατρίδας
τους δίνοντας μια ξεχωριστή δύναμη στη ζωή του
χωριού μας. Τέλος αξιώθηκαν να δημιουργήσουν στην
πατρίδα έργα λαμπρά , κοινωφελή και μεγάλης αξίας
όχι μόνο στο μητροπολιτικό χωριό τους. τα Βέρβενα,
αλλά και σε όλους τους τόπους της διασποράς των
Βερβενιωτών. Σε όλα τα μεγάλα έργα στη γύρω
περιοχή υπάρχει μικρή ή μεγάλη δωρεά της
Αδελφότητας!

II ΠΑΤΡΙΣ στα εγγενή και φίλεργα αυτής τέκνα απονείμει σήμερα «ΕΥΣΗΜΑ
ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ" και ονομάζει αυτά Μεγάλους Ευεργέτες" της, την κοινή μητέρα
με έργα κόσμησαν
THE HISTORY OF VERVENA’S AMERICA FRATERNITY
A group of young and restless Verveniotes left their poor village Mtintl in search of a falter life. With
them they carried two virtues; a strong work ethic (a legacy left to them by their ancestors) and a
deep-rooted and committed love for their homeland, They proved themselves worthy and they filled
those whom they left behind with a great sense or pride, Tidy worked and persevered, the end result
being their successful establishment in a foreign land, prosperity and the satisfaction of demonstrating
their worthiness.
In 1901, these young men came together and established a small Fraternity with the role purpose of
helping their poor motherland. From this point forward, the decorated history of this village begins; a
history promulgated by the creation and existence of this Fraternity.
This small Fraternity grew and encompassed all of the young Verveniotes who found themselves within
the same metropolitan area. With pride and honor these young men carried the Fraternity’s banner as
a symbol of their love and commitment to their homeland; a commitment which has withstood one
hundred years.
The assistance that these young men provided to Vervena is noteworthy. They provided dowries for
their sisters. They bought land. They built homes. They provided assistance to less fortunate fellow
patriots, and deftly responded to each of its homeland's. needs, lending the village a unique strength.
Finally, they established various public institutions, which have benefited not only the village of
Vervena, itself, but other areas which these people inhabited.

The HOMELAND "Today our country passes down to its noble and productive
children an emblem of fellowship and dubs them its primary benefactors
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