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Το καλοκαίρι σιγά σιγά μας αποχαιρέτησε και ξαναμπήκαμε στους φθινοπωρινούς μας ρυθμούς απρό-
θυμα, με δισταγμό, αλλά και με τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις στις αποσκευές μας για τον χειμώνα που μας 
έρχεται. Όλο το καλοκαίρι, παρά τα μέτρα για τον COVID-19, οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του Συνδέ-
σμου, μας συντρόφευσαν κάνοντας την παραμονή μας στο χωριό περισσότερο ενδιαφέρουσα, ξεχωριστή και 
δημιουργική.

Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν από νωρίς (αρχικά με τα λίγα μέλη μας που ήταν στο χωριό) και συνεχί-
στηκαν μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Η τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας 
COVID-19 (αποστάσεις – μάσκες – αντισηπτικά – αποφυγή συγχρωτισμού), ήταν προϋπόθεση για την έναρξη 
και την πραγματοποίηση της κάθε εκδήλωσης. Όμως τα απαγορευτικά μέτρα λόγω των πυρκαγιών του καλο-
καιριού ακύρωσαν την αρχική ανάβαση στην Γκιώνα (η οποία όμως πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 
2021) και την περιήγηση στην Οίτη – Πυρά Ηρακλέους – Καταβόθρες. Επιπλέον, ο καύσωνας του Αυγούστου 
(πρωτόγνωρος στο χωριό μας) δεν επέτρεψε τον (καθιερωμένο) περίπατο σε γειτονιές του χωριού μας. Όμως 
οι περισσότερες δραστηριότητες και εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και έκαναν ομορφότερο, πλουσιότερο 
και δημιουργικότερο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τα περισσότερα από τα μέλη μας, μικροί και μεγάλοι που 
βρίσκονταν στο χωριό, τίμησαν με την παρουσία τους τις δράσεις και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, δίνοντας 
ώθηση για την συνέχισή τους. Πιστεύουμε, ότι όλοι έμειναν ικανοποιημένοι και οι νεότεροι έμαθαν κάποια πράγ-
ματα για τον τόπο καταγωγής τους, την Καλοσκοπή. Επιπλέον του Συνδέσμου, τα μέλη της «ΚοινΣΕΠ kaloskopi 
Restart» οργάνωσαν και πραγματοποίησαν μια σειρά αθλητικών εκδηλώσεων για τα παιδιά του χωριού.

 1821 – 2021 – «Στα χνάρια του Παπαντριά»
Εκδήλωση για τα 60 Χρόνια του Συνδέσμου
Γενική Συνέλευση Κατοίκων Καλοσκοπής

Καλοσκοπή – Καλοκαίρι 2021
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Συνοπτικά, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Καθαρισμός της πηγής  
του Κεφαλόβρυσου

Με πρωτοβουλία και με την βοήθεια μελών μας, 
στις 21 Ιουλίου 2021, καθαρίστηκε η πηγή του Κε-
φαλόβρυσου από τα υδρόβια χόρτα που φυτρώνουν 
στον πυθμένα της και μεγαλώνοντας κρύβουν την 
ομορφιά του νερού, που αναβλύζει και τρέχει στο πο-
τάμι και το αυλάκι.

Περπατώντας και κρατώντας  
ανοικτά τα παλιά μας μονοπάτια:
Στρογγυλό - Γκίρω - Κοτρώνι - Μέγα Ρέμα

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων εξορμήσε-
ων του Συνδέσμου μας για την διάνοιξη και τον καθα-
ρισμό των παλιών μονοπατιών του χωριού έγινε και 
φέτος το καλοκαίρι η συντήρηση και ο καθαρισμός 
της διαδρομής από Μέγα Ρέμα μέχρι Κοτρώνι. 

Η εξόρμηση ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης , 27.7.21, 
από το Στρογγυλό. Η ομάδα των περιπατητών που 
συγκεντρώθηκε στο πρωινό ραντεβού είχε μια πρώτη 
επιτόπια ξενάγηση για τη γύρω περιοχή, ακούγοντας 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τον ίδιο τον πρό-
εδρο του Συνδέσμου μας κ. Νάκο Γεωργίου. Τοπω-
νύμια, τοποθεσίες, παλιές καλλιέργειες, ξεχασμένες 
ιστορίες για πρόσωπα και γεγονότα ζωντάνεψαν για 
λίγο, τόσο πριν το ξεκίνημα του περίπατου, όσο και 
στη διάρκεια όλης της πανέμορφης αυτής διαδρομής. 
Περπατήσαμε πάνω στο χωματόδρομο που ενώνει το 
Στεφαν’λιβάδι με την Καλοσκοπή, τον πρώτο αμαξι-
τό δρόμο που ένωνε παλιά το χωριό με τη Γραβιά και 
τα Καστέλλια. Κινηθήκαμε με χαλαρό βάδισμα για 
μεγάλο διάστημα μέσα σε δασωμένες πλαγιές μέχρι 
τη θέση Κοτρώνι, εκεί που αρχίζει και το μονοπάτι για 
Μέγα Ρέμα. Εδώ μετά από μια σύντομη στάση, ξεκι-
νήσαμε το έργο του καθαρισμού της διαδρομής που 
είχε διανοιχτεί σε παλιότερες εξορμήσεις. Σε όλη τη 
διαδρομή συμπληρώσαμε και διορθώσαμε την υπάρ-
χουσα σηματοδότηση, και γενικώς ολοκληρώσαμε 
την προσπάθεια να προσφέρεται πλέον το μονοπά-
τι για μια άνετη και απολαυστική για τον επισκέπτη 
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πορεία προς το πανέμορφο τοξωτό γεφύρι στο Μέγα 
Ρέμα και στο χωριό. Τελευταία στάση για ανάπαυλα 
μέσα στις σκιές των ελάτων και των πλατάνων δίπλα 
στο νερό και κάτω απ’ το παλιό γεφύρι. Γεφύρι που 
καθαρίστηκε σε προηγούμενες εθελοντικές εξορμή-
σεις και συντηρήθηκε με έξοδα του Συνδέσμου. Η πο-
ρεία έκλεισε με ένα μάλλον κουραστικό λόγω της ζέ-
στης και της προχωρημένης ώρας περπάτημα στην 
ανηφόρα προς Βρυτσούλα και Στρογγυλό. 

Γ.Κ.

Εκδήλωση για τα 60 χρόνια Ιστορίας – 
Δημιουργικής Πορείας  

του Συνδέσμου
Το βράδυ της Πέμπτης 5 Αυγούστου 2021, πραγ-

ματοποιήθηκε εκδήλωση για να τιμηθούν τα 60 χρό-
νια αδιάκοπης λειτουργίας του Συνδέσμου και η προ-
σφορά του στο χωριό μας και στην τοπική κοινωνία. 
Για τον Σύνδεσμο μίλησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νά-
κος Γεωργίου και οι διατελέσαντες πρόεδροι Κωνστα-
ντίνος Τούμπας και Παρασκευή Γρηγοροπούλου. Τις 
ομιλίες συμπλήρωνε και προβολή των κυριότερων 
δράσεων του Συνδέσμου και των προσώπων που 
ανιδιοτελώς, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν προσφέρει 
για το χωριό μας μέσω του Συνδέσμου. Κάποιοι δεν 
είναι πια μαζί μας, το έργο τους όμως παραμένει και 
είναι παρακαταθήκη σε εμάς και τις νεότερες γενιές. 
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και οι καθι-
ερωμένες αναμνηστικές πλακέτες στους νέους φοιτη-
τές, οι οποίες απονέμονται κάθε χρόνο στην «Ετήσια 
Τακτική Συνέλευση» του Συνδέσμου στην Αθήνα τον 
Ιανουάριο, η οποία όμως το 2021 δεν έγινε λόγω της 
αναστολής της λειτουργίας του Συνδέσμου εξαιτίας 
του κορονοϊού.

Παρουσίαση παλαιών  
φωτογραφιών και βίντεο

Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021, στην πλατεία του 
χωριού, έγινε παρουσίαση ολιγόλεπτης ταινίας του 
αγώνα δρόμου που έγινε το 1988, όταν το γήπεδο 
του χωριού μας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» δεν είχε ακόμα 
διαμορφωθεί, με τους τότε νέους που έτρεχαν και σή-
μερα είναι γονείς και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 
από άλλο πόστο. Το βίντεο είναι ευγενική προσφορά 
του εκλιπόντος Γιώργου Κατσιανιώτη στον Σύνδε-
σμο. Στην συνέχεια προβλήθηκαν 80 παλιές φωτο-
γραφίες, από τις 150 που διαθέτει ο Σύνδεσμος. Έτσι 
είχαν την ευκαιρία οι μεγαλύτεροι να ξαναθυμηθούν 
πρόσωπα χώρους και εκδηλώσεις και οι νεότεροι να 
γνωρίσουν τους προγόνους τους και το χωριό μας σε 
άλλες εποχές.

Αγώνας Δρόμου
Πραγματοποιήθηκε και φέτος ο καθιερωμένος 

από το 1981 αγώνας δρόμου των παιδιών, στην δι-
αδρομή «Κεφαλόβρυσο – Καλοσκοπή», με καθολική 
συμμετοχή των παιδιών του χωριού αλλά και λίγων 
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μεγαλύτερης ηλικίας μεταδίδοντας το «αθλητικό πνεύ-
μα» και την «συμμετοχή» στους μικρότερους. Συμμε-
τείχαν 82 αθλητές. Στον τερματισμό, εκτός από τα 
καθιερωμένα μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα 
συμμετοχής, φέτος απονεμήθηκε σε όλους τους συμ-
μετέχοντες και από μια αναμνηστική μπλούζα με το 
επετειακό λογότυπο των 60 χρόνων του Συνδέσμου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
AΓΟΡΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  0 – 3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Α»

ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   1ος 003
ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   3ος 005
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   2ος 007
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 008
ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 009
ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 011

ΑΓΟΡΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  4 – 7 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Β»
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 040
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 041
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 042
ΖΟΥΓΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 043
ΖΟΥΓΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 044
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 045
ΣΥΓΓΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 047
ΦΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 048
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΑΡΗΣ 050
ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 052
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 053
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 055
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  3ος 056
ΝΙΚΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  2ος 057
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ  1ος 058

ΑΓΟΡΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  8 – 11 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Γ»
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 080
ΠΟΔΑΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ  2ος 081
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 082
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 086
ΚΑΛΑΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  3ος 087
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 088
ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1ος 092
ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 094
ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100
ΔΡΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 097
ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 101
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 105

ΑΓΟΡΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  12 – 15 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Δ»
ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 121
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  2ος 122
ΤΟΥΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 123
ΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ  3ος 124
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 127
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 128
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1ος

ΑΓΟΡΙΑ  ΗΛΙΚΙΑ  15 και άνω ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Ε»
ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  3ος 160
ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1ος 162
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  2ος 163
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 164

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 0 – 3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Α»
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 001
ΦΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ  3η 002
ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ  2η 004
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΑΜΠΡΙΝΑ  1η 006
ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 010
ΝΙΚΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 012

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 4 – 7 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Β»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  3η 046
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ  1η 049
ΔΑΝΙΗΛ ΜΙΧΑΕΛΑ 051
ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 054
ΔΑΦΝΗ ΑΡΕΤΗ 059
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2η 060

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 8 – 11 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Γ»
ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ 083
ΣΑΒΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 084
ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 085
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ 087
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 090
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 091
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ  1η 093
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 095
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 096
ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 098
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 099
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   3η 102
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΒΙΤΑ   2η 103
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 104
ΚΥΡΙΑΖΗ ΖΩΗ 106
ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΟΦΙΑ 107
ΜΠΑΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 108

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 12 – 15 ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Δ»
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ  1η 120
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΛΙΑ                     3η 125
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 126
ΣΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                    2η 129

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 15 και άνω ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Ε»
ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                       1η 165
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ                     3η 166
ΜΑΝΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 168
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ                             2η 167

«200 χρόνια  
από την Εθνική Παλιγγενεσία»

Παπαντριάς Μώρης –  
Η Κουκουβίστα του 1821.

Την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, ο Σύνδεσμος τί-
μησε τον ήρωα του χωριού μας Παπαντριά και τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με 
παρουσίαση βιβλίου για τον Παπαντριά και των μα-
χών και γεγονότων του 1821 στο χωριό μας. Η εκδή-
λωση ξεκίνησε με την παρουσίαση του βιβλίου

«Προεπαναστατικές και Επαναστατικές Προσω-
πικότητες περιοχής Αμφίκλειας – Δαδίου και ο Παπα 
Αντριάς Μόρης ο Κουκουβιστιανός», που έγραψε ο ιε-
ρέας Διομήδης Παναγιωτόπουλος. Ο συγγραφέας του 
βιβλίου και ιερέας κατάγεται από το χωριό μας, αφού 

συνέχεια στην σελ. 38...



Φωτο: Νεφέλη Κόλλια

Φωτο: Γιάννης Καλόγηρος

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Φωτο: Κασσιανή Γαβρά

Αιμοδοσία

60 χρόνια  του  Συνδέσμου

Στρογγυλό - Γκίρω - Κοτρώνι - Μέγα Ρέμα

Ανάβαση στη Γκιώνα

Εκπαιδευτική δράση  
«ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΡΙΑ» 

Παρουσίαση παλαιών  
φωτογραφιών και βίντεο

Καθαρισμός της πηγής  
του Κεφαλόβρυσου

Φωτο: Γιάννης Καλόγηρος



Φωτο: Νεφέλη ΚόλλιαΦωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Αγώνας Δρόμου

Αθλητικοί αγώνες«200 χρόνια από  
την Εθνική Παλιγγενεσία»

Φωτο: Νεφέλη Κόλλια Φωτο: Νεφέλη Κόλλια

Φωτο: Νεφέλη Κόλλια Φωτο: Νεφέλη Κόλλια

Φωτο: Νεφέλη Κόλλια Φωτο: Νεφέλη Κόλλια

Καλοσκοπή – Καλοκαίρι 2021
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η μητέρα του Ευθυμία Παναγιώτη Κυριάκη γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή και μετακόμισε στους 
Ξυλικούς Φθιώτιδας όταν παντρεύτηκε. Την παρου-
σίαση του βιβλίου έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Νάκος Γεωργίου και στην συνέχεια η Αφροδίτη Κιτσιο-
πούλου – Παπαϊωάννου διάβασε τον πρόλογο. Ακο-
λούθησε ομιλία από τον π. Διομήδη Παναγιωτόπουλο 
με χειμαρρώδη λόγο για την ζωή και την δράση του 
Παπαντριά, αναδεικνύοντας πτυχές της ζωής του που 
ήταν άγνωστες και σε πολλούς από εμάς. Με την άνε-
ση του λόγου που τον διακρίνει και την ευκολία επικοι-
νωνίας που έχει μας μετέδωσε με απλό αλλά σαφή και 
περιεκτικό τρόπο τα γεγονότα του 1821 στην περιοχή 
μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον κλήρο της περιοχής 
μας και αναλύοντας την σύντομη ζωή και την μεγάλη 
δράση και προσφορά του Παπαντριά στον αγώνα. 
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθη-
κε στους συγχωριανούς μας μαχητές, ονοματίζοντας 
όσους τηρούμε ονοματεπώνυμα και στοιχεία, καθώς 
και στον τρόπο διαβίωσης των τότε προγόνων μας. 
Επιπλέον αναφέρθηκε (με συντομία) και στην γεω-
γραφική και χωροταξική κατανομή του χωριού μας, η 
οποία διέφερε ουσιαστικά από την σημερινή καθόσον 
οι χωριανοί μας διέμεναν σε άλλη τοποθεσία. Τα Κα-
στέλλια ήταν σε άλλη τοποθεσία, ενώ η Γραβιά και η 
Ιτέα δεν υφίσταντο ως χωριά ή οικισμοί. Την εκδήλωση 
τίμησε με την παρουσία του και ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. 
Γραβιάς Ιωάννης Μανανάς.

Αθλητικοί αγώνες
Όλη την περίοδο του Αυγούστου μέλη της ομά-

δας «kaloskopi Restart» μάζεψαν και οργάνωσαν τα 
παιδιά όλων των ηλικιών του χωριού μας σε ομάδες 
διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων. Κάθε από-
γευμα στο γήπεδο πλήθος παιδιών έκανε προπόνη-
ση ή αγωνιζόταν σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. 
Επιπλέον στην πλατεία του χωριού γίνονταν αγώνες 
Πινγκ – πόνγκ. Αργότερα το βράδυ στην πλατεία είχε 
προβολή παιδικών ταινιών με καθολική συμμετοχή 
των μικρότερων σε ηλικία παιδιών.

Αιμοδοσία
Την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, στον προαύλιο 

χώρο του κοινοτικού καταστήματος κάτω από τον 
ίσκιο των αιωνόβιων πλατάνων έγινε η καθιερωμένη 
αιμοδοσία. Συνεργείο του Γενικού Νοσοκομείου Άμ-
φισσας με τον υπεύθυνο ιατρό Δημήτριο Μπουργανό 
και δύο νοσηλευτές οργάνωσε την διαδικασία της αι-
μοληψίας. Τα μέλη του Συνδέσμου ευαισθητοποιημένα 
και φέτος προσήλθαν στην διαδικασία και από τους 28 
εθελοντές αιμοδότες ελήφθησαν 24 μονάδες αίματος, 
αριθμός ικανοποιητικός για τις ετήσιες ανάγκες των 
μελών και συγχωριανών μας. Οι φετινοί αιμοδότες εί-
ναι: Σκούφος Δημήτριος, Δανιήλ Περ. Ηλίας, Αφέντης 
Αναστάσιος, Κολλύρης Στ. Ιωάννης, Δανιήλ Δ. Ευθυ-
μία, Βλαχοπούλου Δήμητρα, Λιανού Πολυτίμη, Κολ-
λύρη Στ. Βασιλική, Καλαϊντζής Γεώργιος, Φίκα Ελένη, 
Σκαμαγκά Κατερίνα, Κυριαζής Β. Κωνσταντίνος, Αν-
δρεάδου Ειρήνη, Μωρίκης Επαμεινώνδας, Τομαρά 
Παναγιώτα, Μώρης Παναγιώτης, Τούμπας Ν. Ευθύ-

μιος, Φωτακόπουλος Νικόλαος, Αυγερινού Αικατερίνη, 
Χριστοδούλου Γεώργιος, Τομαρά Κωνσταντίνα, Βλά-
χος Ευαγ. Παναγιώτης, Γεωργίου Νάκος, Πλατανιάς 
Αλέξανδρος και Γεωργοπούλου Ζαχαρούλα.

Εκπαιδευτική δράση «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ  
ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΡΙΑ» – ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

(Γράφει η Κασσιανή Γαβρά – Κυριαζή)

Την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021, παιδιά 7 έως 
15 ετών και ενήλικοι πραγματοποίησαν οδοιπορικό 
στα πεδία των μαχών όπου αγωνίστηκε ο ήρωας του 
χωριού μας ιερέας Ανδρέας Μώρης ή Παπαντριάς 
και επίσκεψη στο Κάστρο της Μενδενίτσας, αρχηγείο 
του οπλαρχηγού Γιάννη Δυοβουνιώτη. Η δράση αυτή 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμπλήρωσης 
200 ετών από την Επανάσταση του 1821, βασισμένη 
στο Διδακτικό Σενάριο «Στα χνάρια του Παπαντριά» 
της Κασσιανής Γαβρά - Κυριαζή για την Ψηφιακή 
Κοινότητα Μάθησης Καλοσκοπής, υπό την αιγί-
δα του Συνδέσμου. Του οδοιπορικού προηγήθηκαν 
συσκέψεις των ομάδων εργασίας μέσω Skype κατά 
τον μήνα Ιούλιο και στις αρχές Αυγούστου. Στις 17 
Αυγούστου στην Λαογραφική έκθεση έγινε εισαγωγή 
στα ιστορικά γεγονότα και τους 

πρωταγωνιστές, με προβολή των εργασιών της 
Φρειδερίκης Μπακογιάννη και του Κωνσταντίνου Πρι-
όβολου και διαφανειών, που παρακολούθησαν όλα 
τα παιδιά που συμμετείχαν. Την ημέρα του οδοιπο-
ρικού τα παιδιά φορούσαν περήφανα τα μπλουζάκια 
με το γραμμικό σχέδιο του Παπαντριά σε επιμέλεια 
της κ. Ρούλας Δανιήλ, γεγονός που δεν πέρασε απα-
ρατήρητο όπου κι αν βρέθηκαν! Τηρήθηκαν δε, όλα 
τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό από όλους. 
Η μετακίνηση με πούλμαν, τα εισιτήρια εισόδου στα 
μουσεία και σνακ καλύφθηκαν από τον Σύνδεσμο. 
Το οδοιπορικό ξεκίνησε με επίσκεψη στο Κάστρο 
της Μενδενίτσας, όπου μας περίμενε η εκπρόσωπος 
του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου κα Δέσποινα 
Τσαμαντάνη, και στην προτομή του Γ. Δυοβουνιώτη. 
Κατόπιν, κατευθυνθήκαμε προς το Ρεγκίνι, είδαμε τα 
περάσματα της Φοντάνας και των Βασιλικών, όπου 
πολέμησε με ανδρεία ο Παπαντριάς τον Αύγουστο 
του 1821. Ύστερα, κάναμε στάση στο κιόσκι της Εθνι-
κής Οδού για να δούμε από ψηλά τα υψώματα της 
Χαλκωμάτας και την Αλαμάνα και να κατανοήσουμε 
καλύτερα όσα συν έβησαν στην ομώνυμη μάχη τον 
Απρίλιο του 1821, στην οποία αγωνίστηκε γενναία ο 
Παπαντριάς. Ακολούθησε η επίσκεψή μας στο Χάνι 
της Γραβιάς, όπου παρακολουθήσαμε προβολή βί-
ντεο για την μάχη στο Χάνι και τους υπερασπιστές 
του (ανάμεσά τους και ο Παπαντριάς) και μια εξαιρετι-
κή ξενάγηση από την κα Αγγελική Ντούλα. Τελευταία 
στάση του οδοιπορικού μας στην πόλη της Άμφισ-
σας, όπου παρακολουθήσαμε μια τεκμηριωμένη ξε-
νάγηση από τον κ. Άκη Θεοχαρόπουλο στο Μουσείο 
Ελληνικής Επανάστασης στην Οικία Πανουργιά.

Πολλά μπράβο στα παιδιά που συμμετείχαν: Γερο-
χρήστου Νεφέλη, Δανιήλ Μαρίλια, Κομνάκο Φίλιππο, 
Κυριαζή Σοφία, Κωστούρου Αγγελική, Λουκάκη Μελί-
να, Μπακογιάννη Βλάσση, Μπακογιάννη Φρειδερίκη, 
Μπακόλα Δήμητρα, Πριόβολο Κωνσταντίνο, Πριοβό-

...συνέχεια από σελ. 35
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λου Νεκταρία, Ραπτοπούλου Ραφαέλα και Χριστο-
δούλου Μάριο. Θερμές ευχαριστίες στους συνοδούς: 
Γεωργίου Νάκο, Δανιήλ Έμυ, Δανιήλ Ρούλα, Καΐλη 
Παναγιώτη, Κρανάκη – Πριοβόλου Ζωή, Σαριτζό-
γλου Ανθούλα, Σαριτζόγλου Φάνη και Χριστοδούλου  
Γιώτα.

Και στις επόμενες δράσεις, με υγεία!

Ανάβαση στη Γκιώνα:  
Σεπτέμβριος 2021

«Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!». Μετά από ένα πολύ 
δύσκολο με πολλά απρόβλεπτα καλοκαίρι, καταφέ-
ραμε να πραγματοποιήσουμε κι εφέτος την καθιε-
ρωμένη πλέον ετήσια ανάβαση στην Πυραμίδα της 
Γκιώνας με μια μικρή καθυστέρηση κάποιων εβδο-
μάδων. 

Η προγραμματισμένη για τον Αύγουστο εξόρμη-
ση είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων στην κυκλοφορία και παραμονή εντός δασι-
κών περιοχών κατά τη διάρκεια των καταστροφικών 
πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού, γεγονός 
που απογοήτευσε πολλά νέα παιδιά και φίλους του 
χωριού που σχεδίαζαν να πάρουν μέρος στην ανά-
βαση. Τελικά, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές καιρικές 
προβλέψεις, προγραμματίσαμε εκ νέου την ανάβαση 
για το Σάββατο, 11.9.2021.  

Στο πρωινό ραντεβού της πλατείας, στις 04.00 πμ, 
δώσαμε το «παρών» 12 συνολικά άτομα. Ο Zenel 
Bejdo, που ήδη περίμενε στην πλατεία, μετέφερε την 
ομάδα μας μέχρι τον Κάρκανο, στην αρχή του μονο-
πατιού. Ξεκινήσαμε την ανάβαση ακριβώς στις 05.00’ 
πμ. ανηφορίζοντας για μιάμιση περίπου ώρα μέσα 
στη νύχτα, μέχρι την πρώτη στάση μας στην πηγή, 
κάτω από τη Βαθιά Λάκκα. Εδώ, αρχίζει να χαρά-
ζει, γεγονός που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε την 
ξενάγηση στους νεότερους επισκέπτες του βουνού. 
Ήδη, από τα πρώτα λεπτά της ανάβασης διακρίνα-
με τα φώτα από τα γειτονικά χωριά της Οίτης (Πυρά, 
Μαυρολιθάρι), από τη κοντινή μας Δρέμισα, αλλά 
και από τις κατοικημένες περιοχές του Μαλιακού κόλ-
που. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στους επιβλητικούς 
όγκους της Πλατυβούνας και της Πυραμίδας που 
αποκαλύπτουν σταδιακά το εντυπωσιακό ανάγλυφό 
τους στο πρώτο φως της μέρας. 

Συνεχίζουμε την ανάβαση και πολύ σύντομα φθά-
νουμε στην αρχή της Βαθιάς Λάκκας, θαυμάζοντας 
το αλπικό τοπίο και διακρίνοντας στο λιγοστό ακόμη 
φως τους «νέους ένοικους» της περιοχής, τα γελάδια 
που αντικατέστησαν τα κοπάδια από τα γιδοπρόβατα 
που έβοσκαν άλλοτε τριγύρω και σταβλίζονταν στο 
βάθος της Λάκκας, μέσα στους ίσκιους της Πυρα-
μίδας. Προσπερνάμε τη Λάκκα και συνεχίζουμε την 
ανάβαση σε πιο κακοτράχαλο μονοπάτι που οδηγεί 
στη Διασέλα, τον αυχένα ανάμεσα στις κορφές της 
Πλατυβούνας και της Πυραμίδας. Φθάνοντας στη Δι-
ασέλα, χαλαρώνουμε το ρυθμό μας για να απολαύ-
σουμε τις πρώτες μαγικές εικόνες από το τοπίο που 
ξεδιπλώνεται γύρω μας: το καταφύγιο του ΠΟΑ στην 
Λάκκα Καρβούνη, την αρχή της χαράδρας της Ρε-
κάς, ολόκληρη τη νότια κορυφογραμμή της Γκιώνας, 
την Πυραμίδα που λούζεται πια στο πρωινό φως,  τον 
τελικό στόχο της προσπάθειάς μας, την οποία συνε-

χίζουμε μετά από μια ακόμη στάση στον αυχένα. Στα 
τελευταία αυτά μέτρα προς την κορυφή η όποια κού-
ραση από την επίπονη και συνεχή ανάβαση ξεπερ-
νιέται εύκολα από τη χαρά που προκαλεί η σπάνια 
διαύγεια που έχει η ατμόσφαιρα, γεγονός που μας 
επιτρέπει να απολαμβάνουμε τη θέα χωρίς εμπόδια 
σε μακρινή απόσταση. 

9.30΄ πμ και οι πρώτοι (και σαφέστατα οι νεότε-
ροι) της ομάδας πατούν στην κορυφή. Οι θαυμαστές 
πρώτες εντυπώσεις συμπληρώνονται και από τους 
ήχους των αυτοκινήτων που συμμετέχουν στην πρω-
ινή ειδική διαδρομή του ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, στις αντι-
κρινές πλαγιές της Οίτης. Μέχρι τις 10.00΄ πμ έχουν 
ανεβεί όλοι στην κορυφή και, μετά τις πρώτες βαθιές 
ανάσες, ακολουθεί η ξεκούραση, η χαλάρωση και η 
ολοκληρωτική μας παράδοση στο μεγαλείο της Γκιώ-
νας, όπως αυτό ξεδιπλώνεται τριγύρω μας πανορα-
μικά. Γειτονικοί ορεινοί όγκοι (Οίτη, Βαρδούσια, Παρ-
νασσός, Καλλίδρομο), αλλά και άλλοι, πιο μακρινοί 
(Όθρυς, Βελούχι). Η θάλασσα στο βάθος (Μαλιακός 
και Κορινθιακός), η γέφυρα Ρίου - Αντίρριου. Αλλά κι 
ακόμα πιο μακριά, τα βουνά της Πελοποννήσου, η 
Εύβοια, κάποιες από τις μακρινές Σποράδες. Η ομά-
δα μας απολαμβάνει για μιάμιση περίπου ώρα αυτές 
τις μοναδικές εικόνες, πασχίζει να χωρέσει κάτι από 
όλη αυτή την απίστευτη ομορφιά μέσα σε κάποια φω-
τογραφικά στιγμιότυπα. Ακολουθούν οι καθιερωμένες 
αναμνηστικές φωτογραφίες της ανάβασης και, ώρα 
11.00΄ πμ. ακριβώς, αρχίζει η κατάβαση. 

Διασταυρωνόμαστε με άλλους επισκέπτες της 
κορυφής που έρχονται παρέες παρέες, θαυμάζουμε 
με δέος την εκπληκτική ορθοπλαγιά της Πλάκας 
ύψους περίπου ενός χιλιομέτρου που ξεκινάει ακρι-
βώς κάτω απ΄τα πόδια μας και καταλήγει λίγο πάνω 
απ΄ το χωριό της Συκιάς. Με έναν σχετικά γρήγορο 
ρυθμό κατηφορίζουμε προς τη Διασέλα και ύστερα 
από μικρή στάση προς τη Βαθιά Λάκκα. Ο καιρός, 
και πάλι σύμμαχος σ΄αυτή μας την εξόρμηση, βοη-
θάει να αποφύγουμε τον μεσημεριανό ήλιο με αρκε-
τά αραιά συννεφάκια που μας προσφέρουν κάλυψη 
και σχετική δροσιά. Τελευταία στάση στην πηγή. Ξε-
κούραση, απόλαυση και περισυλλογή. Για τους πιο 
άμαθους της ομάδας, εκτός από την όποια κούραση, 
εκδηλώνεται και κάποια ανησυχία: «Θα ΄ρθει έγκαιρα 
να μας μαζέψει ο Νέλι;» Τα τελευταία μέτρα της κατά-
βασης καλύπτονται χαλαρά, για κάποιους κοπιαστικά 
εξαιτίας της κόπωσης και της προχωρημένης ώρας. 
Η ομάδα έχει γίνει μετά από όλη αυτή την πολύωρη 
προσπάθεια μια παρέα, έχει δεθεί, έχει αναπτύξει πια 
φιλικούς δεσμούς. Φθάνοντας στο τέρμα, τον Κάρκα-
νο, γύρω στις 14.00΄ και περιμένοντας την επιβίβα-
ση στα τροχοφόρα για την επιστροφή, πέφτει η ιδέα 
να βρεθούμε στην πλατεία για να «αναπληρώσουμε 
τους χαμένους ηλεκτρολύτες» πίνοντας μια παγωμέ-
νη μπίρα, ιδέα που με χαρά αποδεχόμαστε όλοι για 
να κλείσει όμορφα κι αυτή μας η συνάντηση. 

Για την ιστορία, στη φετινή ανάβαση συμμετείχαν: 
Γιάννης Καλόγηρος, Ελένη Κωστούλα, Αναστασία 
Καλογήρου, Παναγιώτης Τομαράς, Κωνσταντίνα Το-
μαρά, Γιούλη Τομαρά, Φωτεινή Μποτονάκη, Πανα-
γιώτης Βλάχος, Κωνσταντίνος Βλάχος, Ηλίας Δανιήλ, 
Θάνος Τσαντίλης, Ελένη Χατζάρα.

Γιάννης Καλόγηρος
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ΚοινΣΕΠ kaloskopi Restart

«Αγαπητοί συγχωριανοί,
στις 14/08/2021 παρουσιάσαμε 

στην πλατεία του χωριού μας την ομά-
δα και το όραμά μας. Ήταν μία πολύ 
όμορφη βραδιά και θέλουμε για άλλη 
μία φορά να σας ευχαριστήσουμε για 
την συμμετοχή.

Για όσους δεν έτυχε να είναι στην 
παρουσίαση αυτή, αλλά και για όσους 
θέλουν απλά να θυμηθούν επιγραμμα-
τικά όσα είπαμε, συνοψίζουμε τα παρα-
κάτω:

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Kaloskopi Restart» 
είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επι-
χείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία.

Έχει 9 ιδρυτικά μέλη, τα οποία είναι: 
Γιώργος Κόλλιας, Σταμάτης Ρίπης, Γιάν-
νης Δρόλιας, Γιάννης Χορταριάς, Θανά-
σης Μπουκουβάλας, Ιωάννα Χαμηλού, 
Παναγιώτης Δημόπουλος, Παναγιώτης 
Ζούγρος και Στράτος Ακτίδης.

Στόχος μας είναι η Αξιοβίωτη Ολο-
κληρωμένη Ανάπτυξη του χωριού μας. 
Το χωριό να γίνει τόπος, που μπορεί 
κάποιος ή κάποιοι να έρθουν να ζή-
σουν με την οικογένειά τους και όχι να 
είναι μόνο επισκέψιμος χώρος τα Σ/Κ, 
τις αργίες και μερικές ημέρες το καλο-
καίρι ή ο τόπος επιστροφής κάποιων 
συνταξιούχων. Θέλουμε να προσπα-
θήσουμε να δημιουργηθούν εκείνες οι 
συνθήκες, που θα φέρουν κόσμο σε 
παραγωγική ηλικία να κατοικήσει και 
να δραστηριοποιηθεί.

Για την υλοποίηση του στόχου μας 
επιλέξαμε την ΚΟΙΝΣΕΠ ως ένα επί 
πλέον εργαλείο, παράλληλα με το Σύν-
δεσμο του χωριού μας, καθώς η νομι-
κή της μορφή με βάση τη νομοθεσία, 
μας δίνει τη δυνατότητα, υποβάλλοντας 
προτάσεις για χρηματοδότηση, να λαμ-
βάνουμε επιχορηγήσεις από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας ή να έχουμε έσοδα 
από δωρεές τρίτων. Όλα τα κέρδη της 
ΚΟΙΝΣΕΠ επιστρέφουν στην Τοπική 
Κοινωνία και οικονομία. Κανένα μέλος 
δεν μπορεί να έχει ίδιον οικονομικό 
όφελος, εκτός αν είναι μισθωτός εργα-
ζόμενος για την ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ο χώρος κάτω από το παλιό Δημοτι-
κό Σχολείο του χωριού, που έχει παρα-
χωρηθεί από το Δήμο θα είναι η έδρα 
μας, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελέσει 
έναν Πολυχώρο ανοιχτό σε όλους, που 
θα στεγάσει μεταξύ άλλων ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη και φυ-
σικά ένα σύγχρονο ιατρείο.

Στο άμεσο πλάνο των δράσεων της 
ΚΟΙΝΣΕΠ, εκτός από τη δημιουργία 
του Πολυχώρου με το Ιατρείο και τη 
λειτουργία ενός καφενείου-παντοπω-
λείου, περιλαμβάνονται έργα υποδο-
μής και ανάπλασης στο χωριό, αγορά 
mini VAN 9 θέσεων και διοργάνωση 
αθλητικών και εναλλακτικών δραστηρι-
οτήτων.

Πιστεύουμε ότι η ΚΟΙΝΣΕΠ, πα-
ράλληλα με το Σύνδεσμο του χωριού 
μας και την Τοπική Κοινότητα, θα κα-
ταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον πολύ 
ψηλό στόχο που έχουμε θέσει. Το πι-
στεύουμε, θα τα καταφέρουμε!»

Στις 14 Αυγούστου 2021 ο πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας στο χωριό μας «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
kaloskopi Restart», Γεώργιος Κόλλιας, παρουσίασε στους συγχωριανούς μας, τα μέλη της, τον σκοπό της ίδρυσής της και 
τους στόχους της.

Εισαγωγή στα ΑΕΙ – Νέοι Φοιτητές 
•  Η Δρογαλά Σοφία του Ιωάννη, (εισήχθη το έτος 2020) στο Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Κτηνιατρική Σχολή.
•  Η Βλαχοπούλου Δήμητρα του Λεωνίδα, στο Πάντειο Πανεπι-

στήμιο στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
•  Ο Δανιήλ Νικόλαος του Γεωργίου, στο Πανεπιστήμιο  

Πατρών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  
Εργασίας.

•  Η Παπακωνσταντίνου Ανδρονίκη του Ταξιάρχη, στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Λογοθεραπείας.

•  Ο Σεφερλής Νικόλαος του Αθανασίου, στο Πανεπιστήμιο  
Πελοποννήσου στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων (Κόρινθος).

Νέοι επιστήμονες 
•  Η Ευγενία Κανατά, ολοκλήρωσε τις σπουδές της 

στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

•  Ο Αριστείδης Λιάπης, ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της  
Πάτρας.

•  Η Χριστίνα Παλούκη, ολοκλήρωσε τις σπουδές της 
στο τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

•  Η Παναγιώτα Τομαρά (Γιούλη), ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου  
Αθηνών.

Mountain Dog Show 2021
Με τη συμμετοχή εκατοντάδων καθαρόαιμων σκύλων, από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό, το Σαββατοκύριακο, 24 και 25 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στις 
Βρύζες στο Καταφύγιο Οίτη, η έκθεση Mountain Dog Show 2021. Την εκδή-
λωση διοργάνωσε ο Νίκος Φωτακόπουλος (πρόεδρος του δραστήριου Κυνο-
φιλικού Όμιλου Φωκίδος) και συμμετείχαν περισσότερες από ογδόντα φυλές 
καθαρόαιμων σκύλων από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Κορυφαίος σκύλος 
και τις δυο ημέρες της Έκθεσης, ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές, ανα-
δείχτηκε το Σκωτικό Τερριέ (ScottishTerrier) Terra Alite Version In Black. 
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Καλοσκοπή – Περιγραφή δύο παιδιών

«Η Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) βρίσκεται 
περιτριγυρισμένη από ψηλά βουνά που νομίζεις ότι η 
κορυφή τους ακουμπά στον συννεφιασμένο ουρανό. Τα 
κάτασπρα σπιτάκια (της), τρυπωμένα μέσα στα δένδρα, 
μοιάζουν σαν πρόβατα λευκά, που βόσκουν σε πράσινο 
λιβάδι. Οι άνθρωποι που κατοικούν σ’ αυτό το χωριό είναι 
φιλήσυχοι και καλόκαρδοι. Ολοι τους απλοϊκοί άνθρωποι, 
ήσυχοι και απονήρευτοι. Διακρίνονται για την φιλοξενία 
τους. Ασχολούνται περισσότερο με την κτηνοτροφία και 
την γεωργία. Τους συγχωριανούς μας, τώρα τελευταία, 
τους πλάνεψε η ξενιτειά . . . »

• Είμαι ένα παιδί 11 χρόνων
• Είμαι μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου

(*) από τα τεύχη 6 (Μαρ – Απρ 1976) και 9 (Ιαν – Φεβ 1977)
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Γενική Συνέλευση Κατοίκων Καλοσκοπής
Την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 οργανώθηκε από την 

Τοπική Κοινότητα και διεξήχθη «Γενική Συνέλευση» στην 
πλατεία του χωριού.

Συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γραβιάς κύριος 
Ιωάννης Μανανάς, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) 
κύριος Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ο Επικεφαλής της μείζο-
νος Αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Παράταξης «Ανανε-
ωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» κύριος Λουκάς Αναγνωστό-
πουλος, η Δημοτική Σύμβουλος της Δ.Ε. Γραβιάς με την 
Δημοτική Παράταξη «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» 
κυρία Μαίρη Ανδρεοπούλου και ο Επικεφαλής και Δημο-
τικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο 
Προσκήνιο» κύριος Παναγιώτης Μέγκος.

Πρόεδρος της Συνέλευσης εξελέγη η κυρία Ελένη Δερ-
μάνη.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γεώργιος 
Κόλλιας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για:

● Την ονοματοδοσία του πεζόδρομου με το όνομα 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ», στην μνήμη του εκλιπό-
ντος Προέδρου της Κοινότητας και κρατήθηκε ενός λεπτού 
σιγή στην μνήμη του.

● Την πολύ καλή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.
● Ευχαρίστησε τους κατοίκους, και όλους όσους βοη-

θούν εθελοντικά και οικονομικά το χωριό. και παρακάλεσε 
όλους να μην προβαίνουν σε ενέργειες για οτιδήποτε, αν 
προηγουμένως δεν συνεννοούνται με το Τοπικό Συμβούλιο.

● Ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο του χωριού «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙ-
ΑΣ», για την βοήθεια που έχει προσφέρει.

● Ευχαρίστησε τον πρώην Πρόεδρο κύριο Δημήτρη 
Τσιαμπά, για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει.

● Έκλεισε τον χαιρετισμό του ευχαριστώντας την νεο-
συσταθείσα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινής 
Ωφέλειας «Kaloskopi Restart», για την εθελοντική βοήθεια 
με προσωπική εργασία των μελών της, αλλά και για την 
οικονομική συνεισφορά σε δράσεις.

Έκανε συνοπτική αναφορά στα παρακάτω θέματα, που 
έχει υλοποιήσει το Τοπικό Συμβούλιο:

1)  Μέσω του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου έχει 
παρακολουθήσει όλα τα Δημοτικά Συμβούλια.

2)  Έχει καταθέσει εγγράφως προτάσεις για τους Δασι-
κούς Χάρτες.

3)  Συνέταξε πίνακα με την ακίνητη περιουσία της Κοινό-
τητας για το Κτηματολόγιο.

4)  Καθαρίστηκε ο κεντρικός «υδραύλακας» του χωριού 
από το Κεφαλόβρυσο και κάποια τμήματα αυλακιών 
εντός του οικισμού.

5)  Συντάχθηκε χάρτης με την σχηματική απεικόνιση 
των κυριότερων στοιχείων του δικτύου ύδρευσης του 
χωριού.

6)  Ολοκληρώνουμε την σύνταξη ενός «ταφολογίου» του 
Νεκροταφείου του χωριού.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος ανέφερε, ότι το Τοπικό Συμβού-
λιο προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα 
και πιο άμεσα στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ακολούθησε ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. κύριος Σωτηρό-
πουλος με την τιμολογιακή πολιτική των τελών ύδρευσης 
η οποία έγινε, σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. και με σκοπό 
τον ισοσκελισμό των εσόδων και εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α, γιατί 
αλλιώς είναι παράβαση καθήκοντος. Στις 11 Κοινότητες του 
Δήμου, που δεν έχουν «υδρόμετρα» έβαλαν μόνο πάγιο 
60 ευρώ/έτος συν ΦΠΑ. και ότι η εγκατάσταση «υδρομέ-
τρων», παρότι είναι υποχρεωτική θα καθυστερήσει. Για την 
Καλοσκοπή ειδικά, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές βλάβες 
(στις οποίες ανταποκρίνονται άμεσα) οι οποίες κόστισαν 
περίπου 12.000 ευρώ. Λύθηκε το πρόβλημα της πίεσης 
τοποθετώντας «εξαεριστικά» στην δεξαμενή στην θέση 
«Σταυρός». Έγινε καθαρισμός των 2 δεξαμενών. Το ετήσιο 

κόστος λειτουργίας του αντλιοστασίου είναι 4.500 ευρώ, η 
Κοινότητα έχει 290 παροχές, εισπράχθηκαν το έτος 2020 
περίπου 6.500 ευρώ και μετά την αύξηση του παγίου ανα-
μένεται να εισπράττονται ετήσια περίπου 12.000 ευρώ.

Ακολούθησε συζήτηση για την υπερβολική αύξηση του 
νερού με παρεμβάσεις, του προέδρου της κοινότητας Γεωρ-
γίου Κόλλια, της Βούλας Γρηγοροπούλου, του Δημήτρη 
Κυρίτση του Κώστα Τούμπα και του Γιάννη Τούμπα, επει-
δή η νέα πολιτική για το νερό είναι αντίθετη με τις δεσμεύσεις 
που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με χαιρετισμούς και γενικό-
τερες τοποθετήσεις από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου του 
χωριού «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Νάκο Γεωργίου, τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο Ιωάννη Μανανά, τον επικεφαλής της Δημο-
τικής Παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών», 
Λουκά Αναγνωστόπουλο (που αντικατέστησε τον πρώην 
Δήμαρχο Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο) και τον επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο» Πανα-
γιώτη Μέγκο. Άκουσαν και ενημερώθηκαν για τα προβλή-
ματα της Κοινότητας, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλ-
λουν στην προώθηση και επίλυση τους.

Αμέσως μετά, ο Δημήτρης Κυρίτσης έθεσε το σοβαρό 
θέμα «της απόρριψης των αποβλήτων εκσκαφών – κατα-
σκευών – κατεδαφίσεων», καθόσον δεν υπάρχει δανειοδο-
τημένος χώρος και δεν έχει δοθεί λύση. Συνέχισε ο Γιάννης 
Κωστόπουλος θέτοντας το θέμα της μη ανταπόκρισης του 
Δήμου σε βασικά και ζωτικά θέματα καθημερινότητας του 
χωριού παρότι οι κάτοικοι πληρώνουν φόρους, ΕΝΦΙΑ και 
Δημοτικά Τέλη.

Ακολούθησε και πάλι ο Πρόεδρος με τα θέματα:
● Επαναλειτουργία του Κοινοτικού Καταστήματος, που 

ενώ έχει κατατεθεί μελέτη, προσφορά της Ιωάννας Χαμη-
λού, για την ανακατασκευή του από τον Φεβρουάριο του 
2021, δεν έχει υπάρξει πρόοδος.

● Αποκατάσταση των κατολισθήσεων, για τις οποίες 
δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών 110.000 ευρώ και 
από αυτά κατανεμήθηκαν 35.000 ευρώ για να κατασκευ-
αστούν σε δύο κατολισθήσεις έργα αντιστήριξης σε 2 ση-
μεία. Στην κοινοτική οδό προς την εκκλησία της Παναγίας, 
μετά το ύψος της οικίας Δημόπουλου και στο πρανές προς 
την θέση «Τσιρωνέικα».

● Διαθεσιμότητα χώρου για ταφή στο Νεκροταφείο του 
χωριού και σύνταξη νέου κανονισμού.

● «Μονοδρόμηση» ενός τμήματος της κεντρικής οδού 
του χωριού, από το ύψος της ταβέρνας της Αθηνάς Βλάχου 
μέχρι το ύψος του γηπέδου μπάσκετ, από τις 12/08 έως και 
τις 17/08 κάθε έτος και κατά τις ώρες από 18:00 έως 24:00.

● Δημιουργία αποκλειστικής θέσης προσωρινής στάθ-
μευσης, με την κατάλληλη σήμανση, από τις 12/08 έως και 
τις 17/08 κάθε έτος και κατά τις ώρες από 18:00 έως 24:00, 
για την διευκόλυνση συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κινητικότητας και προσβασιμότητας στον 
χώρο της Κεντρικής Πλατείας του χωριού.

Η Βιολέττα Χαμηλού έθεσε το θέμα της τοποθέτησης 
προστατευτικών μπαρών για την αποφυγή ατυχήματος σε 
πολύ επικίνδυνο σημείο της κεντρικής οδού πλησίον του 
Ξενώνα.

Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση από τον κύριο Βασίλη 
Τραχανά, (εκπροσωπώντας την κίνηση πολιτών εναντίον 
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών (Α/Γ) στην Οίτη), για 
τις εξελίξεις όσον αφορά την εγκατάσταση τους στην περιο-
χή μας. Εξήγησε ότι ο λόγος που προχωράει ανεξέλεγκτα η 
αδειοδότηση εγκατάστασης Α/Γ σε πάρα πολλές περιοχές 
της χώρας, αλλά και μέσα στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, 
είναι η συμφωνία της Ελληνικής με την Γερμανική κυβέρ-
νηση για το κλείσιμο των Ελληνικών σταθμών παραγωγής 
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Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί:
➜   Τον λαογράφο Θεοφάνη Λευκαδίτη, για την δωρεά στον Σύνδε-

σμο τεσσάρων διπλών τόμων Α΄ και Β΄ της Ανθολογίας του, που 
περιλαμβάνει 3.115 παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα 
και δύο βιβλία με το μυθιστόρημα «Καπετάνισσα Διαμάντω», στην 
μνήμη της συζύγου του Ζωής Λευκαδίτη.

➜   Τα μέλη μας, που συμμετείχαν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 
Συνδέσμου και ιδιαίτερα αυτούς που βοήθησαν με κάθε τρόπο στην 
διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

➜   Την Κασσιανή Γαβρά – Κυριαζή, για την ανάδειξη της αγωνιστικής 
δράσης του ήρωα Παπαντριά μέσα από το διδακτικό σενάριο «στα 
χνάρια του Παπαντριά» που οργάνωσε και μετέδωσε με επιτυχία 
στα παιδιά που το παρακολούθησαν.

➜   Το Λογιστικό Γραφείο του Πέτρου Γρηγοράκου, για την συνεχή λο-
γιστική υποστήριξη που παρέχει στον Σύνδεσμο.

➜   Τον δικηγόρο Ευάγγελο Παλούκη, για την νομική υποστήριξη που 
παρέχει στον Σύνδεσμο.

Επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ.
Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος 6944736677, Παναγιώτης Τομαράς, Αντιπρόεδρος 6985110746

Νικόλαος Γεωργίου – Μπαράκος, Γραμματέας 6943480215
Ευτυχία Χαμηλού, Ταμίας 6938819303, Φώτης Βλάχος, μέλος 6977432261

Γιάννης Καλόγηρος, μέλος 6978476168, Παναγιώτης Καΐλης, μέλος 6946416555

Τόμος ΣΤ΄ του Δελτίου 
«Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» 

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τον ΣΤ΄ Τόμο 
του Δελτίου «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ», που θα πε-
ριλαμβάνει 34 Τεύχη, από το Τεύχος 162 (Ια-
νουάριος – Μάρτιος 2012) έως το Τεύχος 195 
(Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020) με 544 σελίδες, 
θα πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιο από τα 
μέλη του Δ.Σ. μέχρι 30 Νοεμβρίου 2021. Το κό-
στος κάθε τόμου ανέρχεται στο ποσό των 100€. 
Όσοι διαθέτουν και τα 34 τεύχη σε καλή κατά-
σταση, μπορούν, σε συνεννόηση με τον Σύνδε-
σμο, να τα βιβλιοδετήσουν καταβάλλοντας το 
κόστος βιβλιοδεσίας, που ανέρχεται στο ποσό 
των 65€.

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (που θεωρείται μη καθα-
ρή ενέργεια), συνδυαζόμενο με την τοποθέτηση Α/Γ για την 
παραγωγή «καθαρής ενέργειας», τις οποίες κατασκευάζουν 
και μας προμηθεύουν Γερμανικές εταιρείες. Η εγκατάσταση 
τους θα δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλή-
ματα στις περιοχές μας. Για τον λόγο αυτό από τον Δήμο 
Λαμιέων ασκήθηκαν για μεν την θέση «Τούρλα» στην Υπά-
τη προσφυγή στο ΣτΕ, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί, 
για δε τις άλλες 4 θέσεις «ενδικοφανής» προσφυγή στην 
ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), αρμόδια για τις αδειο-
δοτήσεις, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά μη απαντώντας 
η ΡΑΕ και στην συνέχεια θα γίνουν δικαστικές προσφυγές. 
Αναφέρθηκε και στην κινητοποίηση που επρόκειτο να γίνει 
ξεκινώντας από την θέση «Βρύζες» για να γνωρίσουμε τον 
τόπο και να δούμε πως θα εξελιχθεί μετά την εγκατάσταση 
των Α/Γ, αλλά αναβλήθηκε λόγω των πυρκαγιών, που οδή-
γησαν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας μέσα στα δάση.

Ο Νίκος Φωτακόπουλος, με αφορμή τις πυρκαγιές 
των προηγούμενων ημερών, έθεσε το θέμα της Πολιτικής 
Προστασίας. Πρότεινε το Τοπικό Συμβούλιο μαζί με τον 
Δήμο, τον Σύνδεσμο του χωριού «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» και την 
«ΚοινΣΕΠ Kaloskopi Restart» να εξετάσουν την δημιουργία 
ομάδας και την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης από 
φυσικές καταστροφές και έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση 
αυτής της προσπάθειας, λόγω και του ότι είναι πιστοποιη-
μένος εθελοντής δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

Κλείνοντας την Συνέλευση των κατοίκων, η Πρόεδρος 
της Συνέλευσης Ελένη Δερμάνη, ευχαρίστησε όλους 
όσους συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση και είπε, ότι το 
χωριό μας είναι ένας ωραίος τόπος και του αξίζουν ωραί-
οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ήθος, αλληλεγγύη και αγάπη 
μεταξύ τους. Πιστεύει ότι οι περισσότεροι είμαστε τέτοιοι 
και τόνισε την ενεργή συμμετοχή μας στην κατεύθυνση της 
λύσης των προβλημάτων.

Απογραφή Κατοικιών και Πληθυσμού
Η απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 
αποτελεί μία μεγάλη στατιστική εργασία 
με σκοπό την συλλογή αντικειμενικών 
πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο 
σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπε-
δο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα 
χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. 
Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικι-
ών 2021 διενεργείται από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή και για τα κτί-
ρια στο χωριό μας άρχισε από τις  
23 Σεπ τεμβρίου 2021.
Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών είναι:
• η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυ-
σμού της Χώρας, ανεξαρτήτως ιθαγέ-
νειας και καθεστώτος διαμονής,

• η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυ-
σμού της Χώρας, δηλαδή των δημοτών 
κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, 
βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή 
των βουλευτικών εδρών.
• η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό 
των κατοικιών κατά είδος (κανονικές ή 
μη κανονικές κατοικίες), και τα λειτουρ-
γικά χαρακτηριστικά τους (ανελκυστή-
ρας, θέρμανση κ.λ.π.),
• η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό 
και την σύνθεση των νοικοκυριών και 
των οικογενειών,
• η συλλογή στοιχείων για τα δημογρα-
φικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οι-
κονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου 
πληθυσμού της Χώρας,
• η καταγραφή στοιχείων σχετικών με 

την μετανάστευση (εισερχόμενη και 
εξερχόμενη μετανάστευση).
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ση-
μαντικό εργαλείο στην διεξαγωγή ερευ-
νών όλων των επιστημονικών πεδίων, 
μέσο για το σχεδιασμό και τη ρύθμιση 
διοικητικών θεμάτων, παρέχουν σημα-
ντικές πληροφορίες στο δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, και 
στη διενέργεια πολλών άλλων στατιστι-
κών εργασιών. 
Για το χωριό μας η απογραφή πληθυ-
σμού θα γίνει από 13 Νοεμβρίου 2021 
και για μία εβδομάδα.
Ο Σύνδεσμος θα οργανώσει έγκαιρα 
τρόπο δωρεάν μεταφοράς, όσων με-
λών του επιθυμούν να μεταβούν και 
απογραφούν στο χωριό.

 Η κυρία Τασία Τσόχλα ευχαριστεί τον Σύνδεσμο Κα-
λοσκοπιτών για την χορήγηση αίματος στον γιο της 
Αριστοτέλη Τσόχλα, όταν παρουσιάστηκε ανάγκη.

 Ο Σύνδεσμος συμπαραστεκόμενος στους πυρόπληκτους 
της Βόρειας Εύβοιας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δελφών, 
πρόσφερε βοήθεια με αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης.
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Οι κάτοικοι της παλιάς «Κουκουβίστας» ήταν ευλαβείς. Η 
πίστη τους ήταν αναπόσπαστο κομμάτι με την ίδια τους την 
ύπαρξη. Στο σπιτικό τους είχαν το εικονοστάσι με τους αγίους 
που πίστευαν περισσότερο, αλλά η εικόνα που είχε ιδιαίτερη 
θέση στην ψυχή και στη ζωή τους ήταν η μορφή της Παναγί-
ας. Η Παναγία

«έβαζε το χέρι της» να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, η Πανα-
γία ήξερε όλες τις δυστυχίες, ήταν πάντα παρούσα στο καλό 
και στο κακό και κοίταζε από πάνω με στοργή και αγάπη. 
Κοντά στον κάθε χριστιανό στεκόταν διαρκώς σαν απροσμά-
χητο τείχος. Στην αγκαλιά της μαζί με το θείο βρέφος κρατού-
σε όλους τους πονεμένους, τους φτωχούς, τους ασθενείς και 
τους πικραμένους της περιοχής και του κόσμου όλου. Η αγά-
πη και ο σεβασμός των πιστών του χωριού φαινόταν από τα 
αμέτρητα αφιερώματα στην εκκλησία τους με την μορφή της.

Ο Άη-Γιώργης ανάμεσα στις εικόνες είχε δυο ιδιαίτερες, 
όμοιας τεχνικής, που απεικόνιζαν την Παναγία.

Οι μέρες του Δεκαπενταύγουστου ήταν οι μέρες που οι εκ-
κλησιαστικοί επίτροποι τις στόλιζαν με τα καλύτερα λουλού-
δια, πότε τη μία και πότε την άλλη και τις έβαζαν στο ξύλινο 
προσκυνητάρι με το δαντελένιο «ασπροκέντημα» να αποθέ-
σουν όλοι οι πιστοί, ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες, τα όνειρα, 
τις παρακλήσεις, τις ελπίδες, τα εσώψυχά τους.

Η μία ζωγραφισμένη με έντονα χρώματα και τεχνική λαϊ-
κού ζωγράφου παρίστανε την Παναγία με εξαιρετική σωμα-
τική και ψυχική ωραιότητα, με γλυκύτητα, χάρη και ταπεινό-
τητα. Ο κόσμος της όλος ήταν το παιδί της, ο μικρός Χριστός 
που κρατούσε ένα «ειλητάρι» στο χεράκι του.

Και οι δυο τους φορούσαν φωτοστέφανο, χωρίς χρυσό 
περίγραμμα, με φόντο έντονο κίτρινο χρώμα διακοσμημένο 
με έλικες.

Στο επάνω μέρος της εικόνας αριστερά είχε το μονόγραμ-
μα «Μ-Ρ» (Μήτηρ) και δεξιά « » (Θεού). Δεξιά από το φω-
τοστέφανο του Χριστού ήταν τα γράμματα «ΙΣ» (Ιησούς) «ΧΣ» 
(Χριστός). Η αμφίεση της Παναγίας ήταν πιο προσεγμένη με 

τα κρόσσια στον χιτώνα και τις διακοσμητικές χάντρες στα 
μανίκια και στο περιλαίμιο, ενώ η αμφίεση του Χριστού απο-
διδόταν με απαλά χρώματα και απλή, χωρίς κανένα διακο-
σμητικό στοιχείο. Μόνο στο φωτοστέφανο, το χωρισμένο σε 
ζώνες ήταν αριστερά το γράμμα «ο», δεξιά το μικρό γράμμα 
«ν» και επάνω το «ω». Τα γράμματα αυτά συμβόλιζαν ο ένας, 
«ω» (θαυμαστικό) μέγας, νικητής (σύμφωνα με την ερμηνεία 
του ιερέα μας πατέρα Νικολάου).

Αριστερά κάτω ήταν γραμμένη η χρονολογία Οκτώβριος 
1953 και δεξιά κάτω η υπογραφή του αγιογράφου «Γαβριήλ».

Την ιστορία της, το πώς δηλαδή βρέθηκε στο χωριό και 
ποιος τη δώρισε δεν κατάφερα να τη μάθω. Ούτε πληροφορί-
ες για τον αγιογράφο Γαβριήλ, ο οποίος ίσως (από το όνομα) 
να ήταν μοναχός.

Η άλλη «Παναγία» ήταν η ΕΛΕΟΥΣΑ, όπως έγραφε με 
κεφαλαία γράμματα πάνω από το φωτοστέφανο με το περί-
γραμμά της. Είχε την ίδια γλυκύτητα και χάρη. Αριστερά της 
το μονόγραμμα «Μ-Ρ» και δεξιά « » (Θεού). Αριστερά του 
μικρού Χριστού ήταν γραμμένα «ΙΗΣ ΧΡΣ». Το φωτοστέφανο 
σε κίτρινο φόντο χωρισμένο σε ζώνες στη μεσαία 

αριστερή ήταν το κεφαλαίο γράμμα «Ο», στη μεσαία επά-
νω το γράμμα «Ω» και στη δεξιά το κεφαλαίο γράμμα «Ν».

Το πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού ήταν λίγο ξε-
θωριασμένο - μάλλον η εικόνα είχε υποστεί φθορά, αλλά δι-
ατηρούσε την ίδια ηρεμία και ιερότητα. Στην άκρη κάτω δεξιά 
ήταν γραμμένα:

«Δέησις Παναγιώτας και των Τέκνων Ιωάννου Κούκερι. Δ 
Χριστοδούλου 1955» Αυτής της εικόνας η προέλευση ήταν 
γνωστή.

Η Παναγιώτα κόρη του Νικολάου Βλάχου από το χωριό 
είχε παντρευτεί τον Ιωάννη Κούκερη από τη Μουσουνίτσα. Ο 
Ιωάννης εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, έγινε γαλατάς και μετά 
είχε και ταβέρνα από όπου ζούσε με τη νέα οικογένεια και τα 
παιδιά τους Σωτήρη και Κατίνα.

Η επισκευή του Αη-Γιώργη, μετά τον επαναπατρισμό των 
χωριανών, κράτησε μερικά χρόνια και τελείωσε γύρω στο 
1955.

Αυτήν την περίοδο η ευλαβής Παναγιώτα Ν. Βλάχου έφε-
ρε την εικόνα στην εκκλησία του χωριού καθώς είχε δεσμούς 
με τον τόπο της, εκπληρώνοντας κάποια ευχή για την υγεία 
των μελών της οικογένειάς της. Ωστόσο αυτές οι δυο «Πανα-
γίες» είχαν πολλές ομοιότητες, μικρές διαφορές και την ίδια 
λαϊκή τεχνοτροπία. Η μια κρατούσε τον Χριστό από τη δεξιά 
πλευρά, η άλλη από την αριστερή. Τα ρούχα τους ίδια σχεδόν 
και το φωτοστέφανό τους με κάποιες διαφορές στου μικρού 
Χριστού, ενδείξεις για έργο ενός αγιογράφου ή πιθανή αντι-
γραφή.

Αυτές κυρίως κόσμησαν τις μέρες του Δεκαπενταύγου-
στου την εκκλησία μας και αυτές προσκυνήσαμε και εναπο-
θέσαμε τα ανθρώπινα προβλήματά μας, ανάψαμε ένα κερί 
ευγνωμοσύνης και ευχηθήκαμε και ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ...

Νέες εκδόσεις συγχωριανών μας
Ο Ιερέας Διομήδης 

Παναγιωτόπουλος εξέ-
δωσε το νέο του βιβλίο 
«Προεπαναστατικές και 
Επαναστατικές Προσω-
πικότητες Περιοχής Αμ-
φίκλειας – Δαδίου και ο 
Παπα – Αντριάς Μορης ο 
Κουκουβιστιανός». Η πα-
ρουσίαση έγινε στο χωριό 
μας.

της Βασιλείας Γιασιράνη - Κυρίτση 
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Οι Δυο «Παναγίες» του Άη–Γιώργη (της Καλοσκοπής)

Για την διευκόλυνσή σας στην κατάθεση των συνδρομών  
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του Συνδέσμου  

στην EUROΒΑΝΚ με αριθμό 0026.0408.83.0200334049
& IBAN GR3602604080000830200334049 στο όνομα,  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ  
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».

Παρακαλούνται τα μέλη μας, που καταθέτουν συνδρομή  
με e-banking, να αναγράφουν στην κατάθεση  

Επώνυμο, Όνομα και όνομα πατρός, ενώ τον σκοπό της  
κατάθεσης, επειδή στο σύστημα δεν εμφανίζεται  
όλη η αιτιολογία, να μας τον στέλνουν με email  

ή να ενημερώνουν τηλεφωνικά κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.
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Τα Τεύχη της εφημερίδας “Η Κουκουβίστα” από 1975 έως 2015 υπάρχουν σε CD. 
Το CD θα το βρείτε στα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Πριν 40 χρόνια  

(από τα τεύχη 30 Αύγουστος - Οκτώβριος 1981)
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Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

093

Κωστούρος Δημήτριος του Παναγιώτη 
(Λαμία) στη μνήμη της συζύγου του 
Ντίνας, του γαμπρού του Ταξιάρχη 
Παπακωνσταντίνου, της αδελφής του και 
του συζύγου της Ευθυμίας και Χρήστου 
Μαλισσόβα και των κουμπάρων του 
Αθανασίου και Φωτεινής Ζήκα.

150

094 Οικογένεια Κωστούρου Χαράλαμπου για το 
μονοπάτι του Κεφαλόβρυσου. 100

095 Λευκαδίτης Κωνσταντίνος του Χρήστου για 
το μονοπάτι του Κεφαλόβρυσου. 100

096 Λίτσα Θεοδώρα σύζυγος Ευαγγέλου Τσίγα. 50
097 Τομαράς Παναγιώτης του Γεωργίου. 10
098 Κυριαζή Αικατερίνη του Γεωργίου. 10
099 Τομαρά Κωνσταντίνα του Παναγιώτη. 10
100 Τομαρά Παναγιώτα του Παναγιώτη. 10
101 ΤομαράΓαρυφαλιά του Γεωργίου. 10

102 Οικογένεια Μώρη Αλεξάνδρας στη μνήμη 
συζύγου και πατέρα Λουκά Μώρη. 50

103
Τσιριμώνα Ευτέρπη, Χαμηλός Ευθύμης 
και Νταλάκας Χρήστος στη μνήμη του 
Νικολάου Πριόβολου.

150

104 Δανιήλ Νικόλαος του Ιωαννου και Μαρία. 100
105 Κρανάκη Ζωή. 50

106 Οικογένεια Κωστούρου Ευάγγελου στη 
μνήμη του Νικολάου Πριόβολου. 50

107 Οικογένεια Κωστούρου Ευάγγελου για το 
μονοπάτι του Κεφαλόβρυσου. 30

108 Λιανός Ελευθέριος του Νικολάου στη 
μνήμη του Ιωάννη Αποστολόπουλου. 50

109
Γεωργίου Νάκος και Λιανού Πολυτίμη 
στη μνήμη του φίλου τους Ιωάννη 
Αποστολόπουλου.

50

110 Μημίνη Ζωή σύζυγος Ελευθερίου στη 
μνήμη του Γιάννη Αποστολόπουλου. 25

111 Μημίνη Παρασκευή του Ελευθερίου. 25
112 Νισυραίος Γεώργιος. 50

113
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

120

114 Μαντζιός Γεώργιος στη μνήμη του πατέρα 
του Αθανασίου Μαντζιού. 30

115
Βλάχου – Παπαλιάκου Αρχοντούλα στη 
μνήμη των γονέων της Ευθυμίου και 
Βιολέτας.

10

116 Φίκας Περικλής στη μνήμη των γονέων του 
Νικολάου και Ελένης, 50

117 Φίκα Βάσω στη μνήμη των γονέων της 
Νικολάου και Ελένης. 50

118 Χαμηλός Δημήτριος του Ιωάννη. 50

119
Τούμπα – Δρογαλά Σοφία στη μνήμη των 
γονέων της Ιωάννη και Ελένης Τούμπα και 
των συγγενών της.

20

120 Αλεξίου Βίκυ του Δήμου. 50

121
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

260

122 Μητσοπούλου Εύη του Βάιου. 30
123 Κωστούρος Αθανάσιος του Άγγελου. 40

124
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

190

125 Λεβέντη Μαρία του Κωνσταντίνου. 20

126
Μπουκουβάλα – Λεβέντη Καίτη στη μνήμη 
των γονέων της Ιωάννη και Κωνσταντίας 
Μπουκουβάλα και του αδελφού της Δήμου 
Μπουκουβάλα.

50

127 Μπουκουβάλα – Λεβέντη Καίτη στη μνήμη 
της θείας της Γεωργίας Απ. Μπουκουβάλα. 10

128 Ιερέας Παναγιωτόπουλος Διομήδης. 100
129 Μπερμπερίδου – Κατσιανιώτη Δέσποινα. 50
130 Χαμηλού – Ρούλια Μαγδαλινή. 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
131 Ιερέας Μώρης Θεμιστοκλής του Δημητρίου. 50
132 Κατσιανιώτη Νικολίτσα συζ. Νικολάου. 20

133
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

180

134 Γεωργίου Ιωάννης του Νικολάου στη μνήμη 
του φίλου του Ιωάννη Αποστολόπουλου. 50

135 Μώρης Δημήτριος του Νικολάου (Η.Π.Α.). 150
136 Κουτσουβέλη Άννα. 20

137 Κουτσουβέλη Άννα στη μνήμη Πέτρου, 
Κούλας και Αντώνη Κουτσουβέλη. 100

138 Κοτσίφη Γεωργία του Δημητρίου στη μνήμη 
του αδελφού της Ιωάννη Κιτσόπουλου. 20

139 Πλατανιάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου. 50

140 Κατσιανιώτης Ηλίας του Κωνσταντίνου 
(Η.Π.Α.). 200 $

141 Κόλλια Βιβή (Η.Π.Α.). 200 $
142 Τσόχλα Βασιλική. 30

143
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

290

144 Αυγερινού – Πολατσίδη Αικατερίνη. 50
145 Άκυρη
146 Δανιήλ Βασίλειος του Δημητρίου. 20
147 Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα. 20
148 Ποδάρας Δημήτριος του Τριαντάφυλλου. 500

149
Δανιήλ Μαργαρίτης και Δανιήλ Ευσταθία 
στη μνήμη συζύγου και πατέρα Ιωάννη 
Δανιήλ.

100

150 Λίτσου – Λιάμπου Βασιλική του 
Κωνσταντίνου. 20

151 Λιάμπος Κωνσταντίνος. 20

152
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

230

153
Κιτσοπούλου – Κυριάκη Δήμητρα 
στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη 
Κιτσόπουλου και των γονέων της 
Παναγιώτη και Μάρθας Κυριάκη.

20

154 Παπαϊωάννου Αφροδίτη στη μνήμη του 
πατέρα της Ιωάννη Κιτσόπουλου. 20

155 Βασιλείου Κωνσταντίνα του Βασίλη. 20

156
Δημόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου 
στη μνήμη της μητέρας του Δώρας 
Δημοπούλου.

50

157 Χαμηλός Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της 
Αντριάνας. 15

158 Δερμάνη – Αλεξανδρή Ελένη στη μνήμη 
του συζύγου της Κωνσταντίνου Αλεξανδρή. 50

159 Τσολάνας Ευάγγελος στη μνήμη του 
πατέρα του Τριαντάφυλλου Τσολάνα. 50

160
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

280

161 Παπανικολάου Παναγιώτης του Γεωργίου 
(Λιβαδειά). 50

162
Μαλιβίτσης Δήμος (Θεσσαλονίκη) στη 
μνήμη των γονέων του Αθανασίου και 
Ελένης.

20

163 Καΐλης Παναγιώτης του Αντώνιου. 20

164 Ζωγράφος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου 
(Γοργοπόταμος). 40

165 Ματθαίου Γεώργιος του Ιωάννη (Λαμία). 20

166
Τσιριμώνας Λεμονής και Πλατανιά Μαίρη 
στη μνήμη του εξαδέλφου τους Γιώργου 
Ξυδιά.

50

167 Οικογένεια Χασιακού Γεωργίας στη μνήμη 
του ιερέως Παναγιώτη Χασιακού. 100

168 Δανιήλ – Αθανασοπούλου Βασιλική. 20
169 Ράπτου Μαρία του Νικολάου. 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

170
Δρόλια Μαρία συζ. Γεωργίου στη μνήμη 
των Κωνσταντίνου Ματθαίου και Ιωάννη 
Αποστολόπουλου.

20

171
Δρόλιας Ιωάννης του Γεωργίου στη μνήμη 
των Κωνσταντίνου Ματθαίου και Ιωάννη 
Αποστολόπουλου.

30

172 Παπανικολάου Χρυσούλα στη μνήμη του 
συζύγου της Θεοχάρη Παπανικολάου. 50

173
Τούμπα Βασιλική στη μνήμη του συζύγου 
της Νικολάου Τούμπα και του ανιψιού της 
Στεργιόπουλου Γεωργίου.

20

174 Σαριτζόγλου Θεοφάνης του Χρήστου. 30
175 Αφέντης Αναστάσιος του Αντρέα. 50

176 Μάρα – Αλεξίου Αλεξάνδρα στη μνήμη της 
οικογένειας Ευθυμίου Αλεξίου. 20

177 Καλόγηρος Ιωάννης και Γεώργιος στη 
μνήμη των γονέων τους  Αργύρη & Νότας. 100

178 Μάρα Κυριακή του Χαραλάμπου. 20

179 Αυγερινού – Λουκάκη Νικολίτσα του 
Κωνσταντίνου. 50

180
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

160

181 Χορταριά Χριστίνα. 30
182 Βλάχος Ιωάννης του Παναγιώτη. 20
183 Βλάχος Ευάγγελος του Παναγιώτη. 20
184 Σκούφου Παναγιώτα του Παναγιώτη. 20
185 Ζούγρος Αθανάσιος του Αλεξάνδρου. 20
186 Σκούφου Μαρία του Δημητρίου. 20
187 Κόλλια Μαρία του Δημητρίου. 50
188 Μητσοπούλου - Δανιήλ Καίτη. 20

189
Μπρουτζάλα Αννα του Δημητρίου στη 
μνήμη του εξαδέλφου της Νικολάου Λουκά 
Πριόβολου αντί στεφάνου.

50

190
Τριανταφύλλου Ευθυμία του Δημητρίου στη 
μνήμη του εξαδέλφου της Νικολάου Λουκά 
Πριόβολου αντί στεφάνου.

50

191 Τσιρώνης Ευάγγελος του Δημητρίου. 20
192 Τσιρώνη Κρυσταλλία του Ευαγγέλου. 20
193 Τσιρώνη Κατερίνα του Ευαγγέλου. 20

194 Πριόβολος Παναγιώτης στη μνήμη των 
γονέων του Γεωργίου και Ευθυμίας. 50

195 Πριόβολος Κωνσταντίνος στη μνήμη των 
γονέων του Γεωργίου και Ευθυμίας. 30

196 Χριστοδούλου Λεωνίδας στη μνήμη των 
γονέων του Νικολάου και Ασημίνας. 50

197
Μώρης Παναγιώτης στη μνήμη των 
γονέων του Νικολάου και Αργυρώς και του 
Αδελφού του Λουκά.

30

198
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

520

199 Κυρίτσης Δημήτριος του Παναγιώτη 
(Βόλος). 20

200 Ματθαίου – Θεοδωροπούλου Δήμητρα του 
Ιωάννη (Ανδραβίδα). 20

201 Μαντζιού Κούλα στη μνήμη του συζύγου 
της Αθανασίου Μαντζιού. 20

202 Δανιήλ Βασιλική συζ. Δημητρίου στη μνήμη 
της Σοφίας Πασσαλή. 20

203 Κουλουμπής Μιχάλης του Νικολάου 
(Λιβαδειά). 20

204
Δούρος Γρηγόρης του Γεωργίου (Γραβιά) 
στη μνήμη της μητέρας του Αλεξάνδρας 
Δούρου.

20

205
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά των 60 Χρόνων του 
Συνδέσμου.

80

206
Καρυωτάκης Μιχάλης του Χαραλάμπου 
(Λιβαδειά) στη μνήμη του φίλου του Ιωάννη 
Αποστολόπουλου.

50

207 Κολλύρη Αθανασία σύζυγος Παναγιώτη 
στη μνήμη όσων έφυγαν από τη ζωή. 20
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΑΜΟΙ

• Στις 25 Ιουλίου 2021 τέλε-
σαν τον γάμο τους, ο Δημή-
τριος Κουφός του Κωνσταντί-
νου και της Μαρίας και η Κα-
τερίνα Κουκούση.
• Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, 
ο Παναγιώτης Αλεξανδρής 
και η Αμάντα Αγγέλου τέλε-
σαν τον γάμο τους, στο κτήμα 
«Μεσόγειος».

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 15 Μαΐου 2021, ο Ορέ-
στης Σφυρής και η Ιωάννα Χα-
μηλού του Αποστόλη απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδί, που 
είναι αγόρι.
• Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ο 
Δημήτριος Κουφός του Κων-
σταντίνου και της Μαρίας και 
η Κατερίνα Κουκούση απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδί, 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021στον 
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Κε-
φαλάρι Άργους, ο Γεώργιος 
Θεοχάρης και η Πηνελόπη Κα-
ραλέκα βάφτισαν το γιο τους 
και του έδωσαν το όνομα Δη-
μήτριος.

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Αποστολόπουλος Ιωάννης  
του Γεωργίου (1961 – 2021)

Στις 14 Ιουλίου 2021, έφυ-
γε από την ζωή ο Ιωάννης 
Αποστολόπουλος. Η εξόδιος 
ακολουθία και η ταφή έγιναν 
την επόμενη ημέρα στην 
Καλοσκοπή. Μετά την ολο-
κλήρωση της εκπαίδευσής 
του στην Τεχνική Σχολή της 
Άμφισσας και την στρατι-
ωτική του θητεία, επέλεξε 
συνειδητά να παραμείνει και 
να δραστηριοποιηθεί επαγ-
γελματικά στο χωριό, που 
υπεραγαπούσε. Ακολούθησε 
το επάγγελμα του πατέρα του 
και ασχολήθηκε με τις οικοδο-
μικές εργασίες. Άριστος τεχνί-
της, με ιδιαίτερες ικανότητες, 

κατασκεύασε πολλές από τις 
νεότερες κατοικίες του χωριού 
μας και επισκεύασε πολλές 
από τις παλαιότερες. Διετέλε-
σε πρόεδρος της Κοινότητας 
Καλοσκοπής σε δύο περιό-
δους: Από την 1η Ιανουαρίου 
1999 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2002 και από την 1η Ιανουαρί-
ου 2003 μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 
2004, με σημαντικό έργο. Επί 
προεδρίας του, συγκεντρώ-
θηκε το χρηματικό ποσό με 
το οποίο ανακατασκευάστηκε 
το κοινοτικό κατάστημα, το 
οποίο έλαβε την σημερινή του 
μορφή και επιπλέον, φρόντισε 
για τον ευπρεπισμό του χω-
ριού και την καθαριότητα με 
κάδους και απορριμματοφό-
ρο. Ήταν αγαπητός σε όλους 
αλλά κυρίως στους νέους του 
χωριού, που πρόθυμα τους 
εξυπηρετούσε με το αυτοκί-
νητό του σε εκδρομές, αγώνες 
ποδοσφαίρου, ορειβασίες, δι-
ασκέδαση και πανηγύρια. Τα 
τελευταία χρόνια η υγεία του 
είχε κλονιστεί και μετέβαινε 
περιοδικά στο Γ.Ν. Άμφισσας 
για αιμοκάθαρση. Παρέμεινε 
όμως δυνατός, όπως σε όλη 
του την ζωή. Άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο σπίτι του 
στο χωριό.
Η οικογένειά του και οι φίλοι του.

Ξυδιάς Γεώργιος 
 του Ιωάννη (1930 – 2021)

Στις 11 Αυγούστου 2021, έφυ-
γε από την ζωή ο Γεώργιος 
Ξυδιάς στα Καστέλλια, που 
ήταν η μόνιμη κατοικία του, 
και την επομένη έγινε η εξόδι-
ος ακολουθία και η ταφή του 
κατόπιν επιθυμίας του, στην 
Καλοσκοπή, το χωριό της συ-
ζύγου του. Καταγόμενος από 
τον Άγιο Χαράλαμπο Φθιώτι-
δας, παντρεύτηκε την συγχω-
ριανή μας Μαρία Κων. Δανιήλ 
(Μαρίτσα) και εγκαταστάθηκε 
στα Καστέλλια. Απέκτησαν 
δύο παιδιά και τέσσερα εγγό-
νια. Ήταν το μεγαλύτερο από 
τα 4 παιδιά αγροτικής οικογέ-

νειας και από μικρός μπήκε 
στα βάσανα της ζωής. Πό-
λεμος, κακουχίες, αγροτικές 
δουλειές και την υποχρέωση 
να παντρέψει τις μικρότερες 
αδερφές του. Είχε όμως και 
ένα μεράκι. Να μάθει κάποιο 
μουσικό όργανο. Και τα κατά-
φερε, (παρά τις αντιρρήσεις 
των γονιών του γιατί βλέπεις 
έχουμε χωράφια, πρόβατα, 
αδερφές ανύπαντρες κ.α.), 
έμαθε βιολί (αριστερόχειρας 
γαρ). Διασκέδασε κόσμο και 
κοσμάκη μαζί με άλλους μου-
σικούς της εποχής του. Εργά-
στηκε στα μεταλλεία (οδηγός 
των μεγάλων φορτηγών χόλ-
μπακ) από όπου και συντα-
ξιοδοτήθηκε. Τον τελευταίο 
χρόνο προβλήματα υγείας, 
λόγω και του προχωρημένου 
της ηλικίας του, τον καθήλω-
σαν στο κρεβάτι όπου έφυγε 
ήρεμα δίπλα στους δικούς του 
ανθρώπους.

Βλάχος Ιωάννης  
του Κωνσταντίνου

(1923 – 2021)

Στις 20 Αυγούστου 2021, 
έφυγε από κοντά μας ο πο-
λυαγαπημένος μας παππούς 
Βλάχος Ιωάννης (Τσιρώνης) 
του Κωνσταντίνου.
Γεννήθηκε σε ένα χωράφι 
στην Καλοσκοπή και στις δύ-
σκολες συνθήκες εκείνης της 
εποχής, ξεχωριστό ρόλο στις 
αναμνήσεις του είχε η περίο-
δος του δημοτικού σχολείου, 
με την εμβληματική φιγούρα 
του δασκάλου που τον ση-
μάδεψε, τον Παπασταμούλη. 
Εκεί αναδείχθηκε η αγάπη 
του για τα γράμματα και την 
καλλιγραφία, η φιλομάθειά 
του, η έφεσή του στα πρακτι-
κά προβλήματα. Στη συνέχεια 
όμως, οι σκληρές απαιτήσεις 
της ζωής τον οδήγησαν από 
μικρό στο επάγγελμα του 
βοσκού, τριγυρνώντας στα 
βοσκοτόπια της Γκιώνας τους 
καλοκαιρινούς μήνες και στον 
κάμπο τους χειμερινούς.

Υπηρέτησε ως ασυρματιστής 
τον Ελληνικό στρατό τα χρό-
νια του εμφυλίου πολέμου και 
οι αναμνήσεις του από εκείνη 
την περίοδο αποτελούσαν 
πάντα πεδίο εξιστόρησης. 
Αργότερα, αναζήτησε ένα 
καλύτερο μέλλον στην Αθήνα 
εξασκώντας την τέχνη του 
τζαμά. Παντρεύτηκε την Μα-
ρία Γολεμάτη με την οποία 
έκανε τρία παιδία, τον Κώστα, 
τον Μπάμπη και την Χριστίνα. 
Συνέχισε να εργάζεται μέχρι 
όσο τον βαστούσαν τα πόδια 
και τα χέρια του, όντας πάντα 
τυπικός και άριστος επαγγελ-
ματίας.
Η νοσταλγία του για την Κα-
λοσκοπή τον έφερνε συχνά 
πίσω στα γνώριμα μονοπάτια 
του χωριού, να αναπνεύσει 
τον καθαρό αέρα της Γκιώνας, 
να συναντήσει συγχωριανούς 
του και όντας επικοινωνιακός, 
να μοιραστεί μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή τις εμπειρίες και 
τις γνώσεις του.
«Εγώ που ήμουν λαλίστατος 
… και τώρα δεν μπορώ να μι-
λήσω» ήταν από τις τελευταί-
ες σου κουβέντες… Η σιωπή 
δεν σου ταίριαξε … Ο χορός 
και το περπάτημά σου, το 
κουράγιο και η όρεξή σου για 
ζωή θα μας μείνουν χαραγ-
μένα στην μνήμη και θα μας 
καθοδηγούν στον δρόμο μας. 
Καλό σου ταξίδι παππού. Θα 
είμαστε πάντα περήφανοι για 
σένα, όπως κι εσύ καμάρωνες 
και μας αγαπούσες.
Ο εγγονός σου,
Γιάννης Βλάχος

Στις 4 Ιουλίου 2021, έφυγε 
από την ζωή η Δανιήλ Δή-
μητρα σύζυγος Γεωργίου 
(Κόκκινου) σε ηλικία 88 ετών 
και ενταφιάστηκε στην Καλο-
σκοπή.

Στις 21 Αυγούστου 2021, 
έφυγε από την ζωή η Πασαλή 
Σοφία σύζυγος Αντωνίου 
και ενταφιάστηκε στην Αθήνα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, 
έφυγε από την ζωή ο Ραπτό-
πουλος Γεώργιος του Ζα-
χαρία και ενταφιάστηκε στην 
Λιβαδειά όπου ήταν η μόνιμη 
κατοικία του.

Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας Ντουρντουρέκα Νικόλαο 6907924042  
και τον επίτροπο Καλτσά Κωνσταντίνο 6972694705

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

208
Μπέκου Μαρία (Λαμία) στη μνήμη του 
πατέρα της Αριστείδη Μπέκου και του 
παππού της Ευθύμιου Μαλιβίτση.

50

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
209 Βάρσος Παναγιώτης του Ιωάννη. 20
210 Τσόχλα Τασία σύζυγος Σπύρου. 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
211 Βλάχος Κωνσταντίνος στη μνήμη του 

πατέρα του Ιωάννη Βλάχου (Τσιρώνη). 100



 Φωτό: aπό το αρχείο της Γιώτας Αποστολοπούλου – Ματθαίου
Φωτογραφία του 1951.  
Όρθιοι από αριστερά: Γιαννίτσα Χριστοδούλου,  
Ευθυμία Μπουκουβάλα - Μπάνου, Νικόλαος Ιωαν. Τούμπας 
στραττιώτης, Δήμητρα Ιωαν. Τούμπα - Βασιλείου,  
Παναγιώτης Χριστοδούλου  
Καθήμενες από αριστερά: Μαρία Μπουκουβάλα - Αποστολοπούλου, 
Γεωργία Τουμπα – Μαλιβιτση.

παλιά 
φωτογραφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται στα παιδιά

Καλή Σχολική Χρονιά !

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – Μια φορά κι’ έναν καιρό...
Το αυγό και το πονηρό αφεντικό
Στο χωριό μας, την Καλοσκοπή, τα χωράφια ήταν λίγα και μικρά και ελάχιστοι 

χωριανοί μας είχαν περισσότερα και μεγαλύτερα και έπαιρναν «αργάτες». Κά-
ποιοι «Κουκουβιστιανοί» (οι φτωχότεροι και κυρίως οι νέοι άνδρες και οι ανύπα-
ντρες κοπέλες) πήγαιναν στα χωριά του κάμπου και εργάζονταν εποχιακά (3 με 
4 εβδομάδες) στο σκάψιμο των αμπελιών, στο σκάλισμα του βαμβακιού (βλέπε 
φωτογραφία στην τελευταία σελίδα του Τεύχους 189), στο θέρισμα και στον τρύ-
γο. Γύρω στο 1920, μία ομάδα εργατών και εργατριών (μεταξύ των οποίων και 
κάποιοι από το χωριό μας, οι οποίοι και διηγήθηκαν την ιστορία) έσκαβαν ένα 
αμπέλι. Κάποια στιγμή το «αφεντικό», ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, λέει: «Ε! Εσύ 
που έφαγες τ’ αυγό, ανάγκασε». Ξαφνικά, άρχισαν όλοι να σκάβουν πιο γρήγορα. 
Τι έχε συμβεί!.. Την προηγούμενη ημέρα το «αφεντικό» είχε δώσει στον καθέναν, 
κρυφά όμως από τους άλλους, ένα βρασμένο αυγό. Εδώ σταμάτησε η διήγηση 
ή για να είμαστε ειλικρινείς αυτό συγκρατήσαμε από την διήγηση. Την συνέχεια 
μπορούμε να την φανταστούμε. Επειδή «αν κάτι το ξέρουν δυο, το ξέρει όλο το 
χωριό», το «μυστικό» διέρρευσε. Τώρα, εάν το (πονηρό) «αφεντικό» συνέχισε να 
δίνει «βρασμένο αυγό» στον κάθε εργάτη, κρυφά από τους άλλους και εάν όσοι 
το έτρωγαν «ανάγκαζαν», δεν το γνωρίζουμε !..

(*) ανάγκασε = κάνε πιο γρήγορα.
Σεπτέμβριος 2021

ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

Ἀμπέλι μου πλατύφυλλο
καὶ κοντοκλαδεμένο,
γιὰ δὲν ἀνθεῖς, γιὰ δὲν καρπεῖς,
σταφύλια γιὰ δὲν βγάνεις;
Μὲ χάλασες, παλιάμπελο,
κι ἐγὼ θὰ σὲ πουλήσω.

Μὴ μὲ πουλεῖς, ἀφέντρη μου,
κι ἐγὼ σὲ ξεχρεώνω.
Γιὰ βάλε νιοὺς καὶ σκάψε με,
γέρους καὶ κλάδεψέ με.
Βάλε γριές, μεσόκοπες
νὰ μὲ βλαστολογήσουν.
Βάλ’ καὶ κορίτσια ἀνύπανδρα
νὰ μὲ κορφολογήσουν.

Δημοτικὸ


