
Καλοκαίρι 2022 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Αιμοδοσία στην Καλοσκοπή

Ο Παλαιός Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου – 1860
Χάσαμε τη Λίζα. Stop

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Wyndham Grand Athens στην Αθήνα 
πραγματοποιήθηκε η «Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση» του Συνδέσμου και το καθιερωμένο αντά-
μωμα των μελών μας μετά πάροδο δύο χρόνων, λόγω των περιορισμών της πανδημίας του κορονοϊού. 
Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική καθόσον, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, ξεπέρασε τα 130 
μέλη και το κλίμα ήταν εγκάρδιο και φιλικό, αφού συναντηθήκαμε πάλι μετά από μακρά αποστασιοποίηση.

Στην συνέλευση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. 
Γραβιάς Ιωάννης Μανανάς και ο Πρόεδρος της Καλοσκοπής Γεώργιος Κόλλιας με όλα τα μέλη του τοπι-
κού συμβουλίου της κοινότητάς μας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Νάκος Γεωργίου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, παρου-
σίασε συνοπτικά το πρόγραμμα και τα θέματα που θα συζητηθούν και ζήτησε από το σώμα να εκλέξει 
πρόεδρο και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Θεοχάρης και Γραμ-
ματέας εξελέγη η Ευθυμία Δανιήλ.

Ο πρόεδρος Γεώργιος Θεοχάρης ανέβηκε στην έδρα και αφού ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή 
του ενημέρωσε συνοπτικά για το πρόγραμμα διεξαγωγής της συνέλευσης. Ζήτησε από το σώμα την τή-
ρηση 1΄ σιγής για τα μέλη μας που έφυγαν από την ζωή την διετία 2020 - 2021 και από τον πρόεδρο του 
Δ.Σ. του Συνδέσμου να αναφέρει τα ονόματά τους.

Γενική Συνέλευση 2022 
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Γενική Συνέλευση 2022

O πρόεδρος της Συνέλευσης Γεώργιος Θεοχάρης, ζήτησε από τους προσκεκλημένους να απευθύνουν χαιρετι-
σμό και να αναφερθούν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους και από τα μέλη του Συνδέσμου, που επιθυμούσαν 
να λάβουν τον λόγο, να μιλήσουν όταν έρθει η σειρά τους.

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Παναγιώτης Ταγκαλής - Δήμαρχος Δελφών 
Απηύθυνε χαιρετισμό και στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στα τρέχοντα θέματα του Δήμου που αφορούν άμε-
σα και το χωριό μας όπως το ενεργειακό κόστος, τα 
παλαιά χρέη που ταλαιπωρούν ακόμα τον Δήμο, τα 
προβλήματα της πανδημίας και διάφορα άλλα θέματα 
μικρότερης σημασίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην 
εξέλιξη και ολοκλήρωση θεμάτων όπως ο εξορθολο-
γισμός του κόστους λειτουργίας του Δήμου, ο εσωτε-
ρικός έλεγχος, η ολοκλήρωση των ισολογισμών του 
Δήμου από το έτος 2014 έως το έτος 2019, η προμή-
θεια εξοπλισμού καθημερινότητας και 16 σύγχρονων 
οχημάτων για τις πυρκαγιές και την πολιτική προστα-
σία. Συνέχισε λέγοντας, ότι μειώθηκε ο αριθμός των 
υπαλλήλων του Δήμου (κατά 1/3) χωρίς αναπλήρωση. 
Εξέφρασε όμως αισιοδοξία για καλύτερα αποτελέσμα-
τα στο μέλλον. Τέλος, ανέφερε ότι κατατέθηκε ολοκλη-
ρωμένη μελέτη 350.000€ για την αντιμετώπιση των 
κατολισθήσεων στο χωριό μας. Θεώρησε εξαιρετική 
την προσπάθεια που κάνουν ο Σύνδεσμος, η Κοινότη-
τα και η ΚοινΣΕΠ «KaloskopiRestart», για την πρόοδο 
και την ανάπτυξη του χωριού.

Ιωάννης Μανανάς - Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Γραβιάς 
Αναφέρθηκε στην ξεχωριστή αγάπη και το ενδιαφέρον 
όλων για το χωριό μας, μέσα από το Σύνδεσμο, την 
Κοινότητα και την ΚοινΣΕΠ «KaloskopiRestart», αλλά 
και την αγάπη του ιδίου για την Καλοσκοπή, αφού 
(όπως είπε) έλκει την καταγωγή του από το χωριό 
μας από την γιαγιά του, η οποία ήταν το γένος Τσό-
χλα. Τέλος ανέφερε την προτεραιότητα της Δημοτικής 
Ενότητας Γραβιάς, για την αντιπυρική και την πολιτική 
προστασία.

Γεώργιος Κόλλιας - Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
Καλοσκοπής 
Ευχήθηκε η ανάσταση του Χριστού να αναστήσει σύ-
ντομα και την πατρίδα μας και μαζί μ’ αυτή και το χω-
ριό μας, και εκτιμά ότι αυτό μπορεί να γίνει και εξαρτά-
ται από εμάς.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα θέματα του χωριού:
1.  Κοινοτικό μαγαζί: Προχωράει η μελέτη για την επι-

σκευή – ανακαίνισή του.
2.  Έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων λόγω της κα-

κοκαιρίας του «ΙΑΝΟΥ» τον Οκτώβριο του 2020: Θα 
διατεθούν 50.000€ για κατασκευή τοίχων αντιστήρι-
ξης, πριν την στροφή προς Παναγία και προς «Τσι-
ρωνέικα». Για τις άλλες κατολισθήσεις δεν υπάρχει 
πρόβλεψη.

3.  Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων προς οικία Λαμπίρη 
και οικία Ζούγρου, συνολικού μήκους 95 μέτρων: 
Aναμένεται ενημέρωση για την υλοποίησής τους.

4.  Διάστρωση με «θραυστό υλικό» σε τμήματα οδών 
της Κοινότητας και στο τέλος του μονοπατιού «Κα-
κοτράχη - Κεφαλόβρυσο»: Το Δασαρχείο έχει δώσει 
άδεια για την χρησιμοποίηση του απαιτούμενου υλι-
κού, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί δυνατόν να 
γίνει η διάστρωση, λόγω μη διάθεσης μηχανημάτων 

από τον Δήμο.
5.  Υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την σταδιακή υλοποί-

ηση των έργων:
●  Συντήρησης του κύριου οδικού δικτύου της Κοι-

νότητας και ασφαλτόστρωση συνολικού μήκους 
2,4 χλμ. από την θέση «Σταυρός» μέχρι και την 
έξοδο στην θέση «Βρύζες» και την οδό από την 
ταβέρνα της Αθηνάς Βλάχου μέχρι την κατολίσθη-
ση πριν την στροφή προς Παναγία. Το κόστος των 
τεχνικών έργων είναι 265.000€ και το κόστος της 
ασφαλτόστρωσης 265.000€.

● Τσιμεντοστρώσεις του υπολοίπου οδικού δικτύου 
της Κοινότητας, μήκους 4,5 χλμ. με κόστος 400.000€.

6.  Απαιτούνται μελέτες για την σταδιακή υλοποίηση 
έργων:
●  Κατασκευή εξ αρχής του δικτύου ύδρευσης κό-

στους μελέτης 30.000€ και κατασκευής 600.000€.
●  Κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων 

μήκους 5,5 χλμ. Το κόστος μελέτης είναι 20.000€ 
και το κόστος κατασκευής είναι 380.000€.

●  Συντήρηση κοινόχρηστων διόδων με σκαλοπάτια 
μήκους 500 μ. και κόστους 60.000€.

Στη συνέχεια ζήτησε από τους συγχωριανούς μας, 
τώρα που βρισκόμαστε στην φάση «προανάρτησης» 
των στοιχείων Κτηματολογίου, να προστατέψουν κοι-
νόχρηστους χώρους, δρόμους και μονοπάτια για το 
καλό όλων των ιδιοκτησιών.
Κλείνοντας ευχαρίστησε όλους όσους βοηθούν εθε-
λοντικά και οικονομικά στο να είναι το χωριό όμορφο, 
νοικοκυρεμένο και λειτουργικό.

Ευτυχία (Έφη) Χαμηλού - Ταμίας του Συνδέσμου 
Παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό (Ισολογισμό) 
του Συνδέσμου για το έτος 2021 και τον Προϋπολο-
γισμό για το έτος 2022 όπως έχουν κοινοποιηθεί στα 
μέλη μας, μέσα από το δελτίο «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» 
Τεύχος 200 Σελίδα 66 του έτους 2022.

Παναγιώτης Κυριαζής - Πρόεδρος Εξελεγκτικής 
Επιτροπής 
Παρουσίασε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

“H KOYKOYBIΣTA”
Tριμηνιαία Eφημερίδα

Iδιοκτησία: Σύνδεσμος Kαλοσκοπιτών  
Παρνασσίδας “H AΓIA TPIAΣ”

(Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο - Eκδότης:  
Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου)
Πειραιώς 4 • Αθήνα 104 31 • τηλ.: 210 5238158

e-mail: agia.triada@kaloskopi.gr
 www.kaloskopi.gr
Συντακτική Ομάδα:

Γεωργίου Νάκος, Δανιήλ Νικόλαος,  
Καλόγηρος Ιωάννης, Τσόχλας Κωνσταντίνος.

Hλ. Σελιδοποίηση - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία
ANTΩNIAΔHΣ ABEE ΓPAΦ. TEXNΩN

M. AΛEΞANΔPOY 26 • THΛ. 210 5227552
e-mail: info@antoniadis-sa.gr



83Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

(πρακτικό 58/27-1-2022).
Το σύνολο των εσόδων που αφορά στην παρούσα 
χρήση έτους 2021, ανήλθε στο ποσό των 24.459,94€ 
στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπόλοιπο του ταμεί-
ου της 31 Δεκεμβρίου 2020, ύψους 11.142,94€.
Το σύνολο των εξόδων έτους 2021 ανέρχεται στο ποσό 
των 12.698,82€, το υπόλοιπο ταμείου στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021 ανέρχεται στο ποσό των 11.761,12€, εκ 
των οποίων τα 11.753,50€ είναι κατατεθειμένα στην 
τράπεζα Eurobank και το ποσό 7,62€ είναι στο ταμείο 
του Συνδέσμου.

Νάκος Γεωργίου - Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Αναφέρθηκε με λίγα λόγια στα έτη 2020 και 2021, που 
δεν έγιναν Γενικές Συνελεύσεις (λόγω των απαγορευ-
τικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορονοϊού) και σε ό,τι σκοπεύει να κάνει ο Σύνδεσμος 
από εδώ και πέρα. Ευχαρίστησε, για την συνεργασία 
και την προσφορά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου τις δύο προηγούμενες θητεί-
ες, την Ζωή Χαμηλού, την Βούλα Μιμήνη και την Γιώτα 
Χριστοδούλου.
Αναφέρθηκε στην ΚοινΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση) «KaloskopiRestart» που άρχισε να δρα-
στηριοποιείται στο χωριό μας από το καλοκαίρι του 
2021.
Ενημέρωσε το σώμα για τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα που αντιμετώπισε ο Σύνδεσμος την δύσκο-
λη περίοδο της διετούς (2020 – 2021) πανδημίας και 
έκανε συνοπτικό απολογισμό των κυριότερων (αλλά 
περιορισμένων, λόγω των απαγορευτικών και στην 
συνέχεια περιοριστικών μέτρων) δράσεων του «Συν-
δέσμου» το έτος 2021 όπως:
● Τιμητική εκδήλωση για τα 60 χρόνια συνεχούς και 
εποικοδομητικής λειτουργίας του Συνδέσμου, το Κα-
λοκαίρι του 2021 στο χωριό μας.
● Εκπαιδευτική δράση για τα 200 χρόνια από την 
επανάσταση του 1821 «στα ίχνη του Παπαντριά», την 
οποία συντόνισε η Κασσιανή Γαβρά – Κυριαζή.
● Βοήθησε πολλούς συγχωριανούς μας, στην σύνταξη 
των «Δηλώσεων Κτηματολογίου» και στην «Απογρα-
φή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021».
● Συνέδραμε οικονομικά την Τοπική Κοινότητα Καλο-
σκοπής, για κάποιες ανάγκες της και το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο, όσον αφορά τις διαδικασίες επισκευής και 
συντήρησης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.
● Εξετάζει πρόταση του «Συνδέσμου Φίλων Χρήστου 
Μαλεβίτση», για «ονοματοδοσία» του «Πολιτιστικού 
Κέντρου Καλοσκοπής».
● Εξετάζει την δυνατότητα εμπλουτισμού της Λαογρα-
φικής Έκθεσης του χωριού μας, με εκθέματα του πρώ-
ην Δημοτικού Σχολείου και της περιόδου της Εθνικής 
Αντίστασης.

Νικόλαος Γεωργίου – Μπαράκος - Γ. Γραμματέας 
Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Εξήρε την αποτελεσματικότητα του Δήμου στο θέμα 
του εκχιονισμού, καθόσον όλον τον χειμώνα οι δρόμοι 
του χωριού μας παρέμειναν ανοιχτοί παρά τις συνε-
χείς χιονοπτώσεις. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη δια-
τήρησης των παραδόσεων στο χωριό μας και ζήτησε 
την συνδρομή και προσπάθεια από όλους, για να το 
πετύχουμε.

Νίκος Φωτακόπουλος - Πρόεδρος Κυνοφυλικού 
Ομίλου Φωκίδος 
Αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε σε θέματα που προ-

βληματίζουν το χωριό μας, όπως οι εξορύξεις του βω-
ξίτη και η χορήγηση αδειών (προσφάτως), για τοποθέ-
τηση ανεμογεννητριών στην Οίτη. Τόνισε Ιδιαίτερα το 
πρόβλημα της χωματερής, που υπήρχε και συνεχίζει 
να υπάρχει και σήμερα, δίπλα στον δασικό δρόμο που 
οδηγεί στα «Μνήματα» και η οποία, εκτός της μόλυν-
σης που προκαλεί και αποτελεί εστία για πυρκαγιά, 
ντροπιάζει με την εικόνα της το χωριό μας. Πρότεινε 
στον Σύνδεσμο, να μελετούνται περισσότερο τα έργα 
που κάνει στο χωριό, τόσο από πλευράς αισθητικής 
όσο και της επιλογής του χώρου που κατασκευάζονται 
και πιθανώς να μην εξυπηρετούν. Ενδεικτικά ανέφε-
ρε την πόρτα του σχολικού κήπου και το «κιόσκι» στο 
«Στρογγυλό». Τέλος ανέφερε, ότι θα πραγματοποιηθεί 
και φέτος η εκδήλωση «Μountain Dog Show» του Κυ-
νοφιλικού ομίλου στις Βρύζες.

Δέσποινα Παπαγγελή – Βουδούρη - Πρόεδρος του 
Συνδέσμου «Φίλοι Χρήστου Μαλεβίτση»
Ευχαρίστησε τον Σύνδεσμό μας για την πρόσκληση 
που της έστειλε να παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευ-
σή του. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στον Σύνδεσμο 
«Φίλοι Χρήστου Μαλεβίτση», που σκοπό έχει την 
διάσωση, έκδοση και διάδοση του έργου του φιλο-
σόφου Χρήστου Μαλεβίτση, ο οποίος καταγόταν από 
την Καλοσκοπή και πρότεινε να λάβει το Πολιτιστικό 
Κέντρο του χωριού το όνομά του.

Παναγιώτης Δημόπουλος
Αφού έλαβε τον λόγο έκανε μια αναδρομή στα δρώ-
μενα τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας και έθεσε μία 
σειρά προτάσεων και θεμάτων, τα οποία αν δρομο-
λογηθούν και υλοποιηθούν θα βοηθήσουν σημαντικά 
στην ανάπτυξη του χωριού μας.

Καίτη Δανιήλ – Πολυχρονιάδη
Ζήτησε από τον Σύνδεσμο να πάρει θέση κατά της 
εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών στην Οίτη, 
όπως έχουν κάνει πολλοί φορείς και σύλλογοι του 
νομού μας.

Η πρόταση έγινε δεκτή και την επομένη ημέρα στις 9 
Μαΐου 2022 ο Σύνδεσμος έστειλε «Ψήφισμα Διαμαρ-
τυρίας», ώστε να γίνουν όλες οι νόμιμες και απαραί-
τητες ενέργειες, από την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», για την απόρριψη 
της σχετικής «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων» με στόχο την οριστική και αμετάκλητη απόρριψη 
της αδειοδότησης του έργου στις θέσεις ΞΕΡΟΒΟΥ-
ΝΙ και ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΟΙΤΗΣ.

Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων έγινε η απο-
νομή:
● Από την επίτιμη πρόεδρο του Συνδέσμου Βούλα 
Γρηγοροπούλου, αναμνηστικών πλακετών στους 
πρωτοετείς φοιτητές: Βλαχοπούλου Δήμητρα, Δανιήλ 
Γ. Νικόλαο και Παπακωνσταντίνου Ανδρονίκη.
● Από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου Νάκο 
Γεωργίου, του «Τόμου ΣΤ» του δελτίου μας «Η ΚΟΥ-
ΚΟΥΒΙΣΤΑ» στον Κωνσταντίνο Δ. Τσόχλα, μέλος της 
«Συντακτικής Ομάδας» του δελτίου, για την συνολική 
προσφορά του στην έκδοση της εφημερίδας.

Τέλος ο πρόεδρος της Συνέλευσης Γεώργιος Θε-
οχάρης, ευχαρίστησε όλους για την εποικοδομητική 
συμμετοχή τους και έκλεισε τις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης.
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Φέτος το 2022 ...δύο χρόνια μετά την εκδήλωση της παν-
δημίας του κορονοϊού (covid-19), γιορτάσαμε και πάλι το 
Πάσχα στο χωριό μας. Οι περισσότεροι συγχωριανοί μας 
άφησαν την Αθήνα και τις άλλες πόλεις τις Άγιες ημέρες του 
Πάσχα και επέστρεψαν στο χωριό για να γιορτάσουν όλοι 
μαζί, να δουν τα σπίτια τους, να απολαύσουν το ανοιξιάτι-
κο τοπίο και την φύση μετά από τον παρατεταμένο φετινό 
χειμώνα. Η αργία της Πρωτομαγιάς, που συνέπεσε με την 
δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, συνετέλεσε ώστε πολλοί 
από τους συνταξιούχους να παρατείνουν την παραμονή 
τους και να περάσουν ένα καλό 15νθήμερο στο χωριό, με 
όλες τις ομορφιές και τα σκαμπανεβάσματα του καιρού της 
άνοιξης. Φέτος επέλεξαν το χωριό μας και πολλοί επισκέ-
πτες για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα. Ο ξενώνας 
και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του χωριού ήταν γεμάτα όλες 
τις ημέρες.

Από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας άρχισαν οι αφίξεις 
και την Μεγάλη Παρασκευή ολοκληρώθηκαν χωρίς προ-
βλήματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν γενικά καλές 
και έτσι το χωριό μας υποδέχθηκε την Ανάσταση γεμάτο 
κόσμο και με τα περισσότερα σπίτια ανοικτά.

Τα έθιμα, που κρατάνε τις παραδόσεις του ελληνικού Πά-
σχα, και για μία διετία παρέμειναν στον. . . πάγο, «ελέω 
πανδημίας», φέτος έκαναν την επανεμφάνισή τους μετά 
την χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων.

Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας έστω και με μικρές 
περικοπές, (χωρίς ακολουθίες την Μ. Δευτέρα και την Μ. 
Τρίτη), καθόσον ο ιερέας μας πατέρας Νικόλαος έπρεπε 
να εξυπηρετεί και το γειτονικό μας χωριό την Στρώμη, άρ-
χισαν από την Κυριακή των Βαΐων και ολοκληρώθηκαν την 
Δευτέρα του Πάσχα με την γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Η 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (μετά από αρκετούς μήνες) 
γέμισε και πάλι με πιστούς που παρακολούθησαν με ευλά-
βεια τις ακολουθίες του Πάσχα. Το βράδυ της Μ. Πέμπτης 
μετά τα 12 Ευαγγέλια, που περιέγραψαν τα άγια Πάθη του 
Χριστού, τα κορίτσια και οι κυρίες του χωριού στόλισαν τον 
επιτάφιο. Η Μ. Πέμπτη είναι η μέρα που αρχίζουν τα Λα-
μπριάτικα έθιμα και στο χωριό φέτος τηρήσαμε τα περισ-
σότερα από αυτά.

Κάποια έθιμα αποτελούν παρελθόν, όπως το άσπρισμα 
με ασβέστη σπιτιών, αυλών και δρόμων. Οι κήποι όμως 
και τα παρτέρια των λουλουδιών ήταν περιποιημένα. Οι 
ανθισμένες κερασιές και οι κορομηλιές ήταν κάτασπρες και 
τα λουλούδια στη φύση μοσχοβολούσαν. Τα σπίτια μοσχο-
μύρισαν από τα κουλουράκια και τα τσουρέκια. Τα κόκκινα 
αυγά πήραν θέση στο τραπέζι.

● Την Μεγάλη Παρασκευή, πριν το μεσημέρι, το νεκρο-
ταφείο του χωριού γέμισε από συγχωριανούς μας για «να 
χαιρετήσουν τον πατέρα, την μάνα, τον παππού, την για-
γιά και τους άλλους συγγενείς, να ξεχορταριάσουν και να 
καθαρίσουν τα μνήματα, να ανάψουν το καντηλάκι». Ο πα-
πάς του χωριού ήταν εκεί και έκανε τρισάγιο στη μνήμη 
τους.

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής έγινε η περιφορά του Επι-
ταφίου, μέχρι την «Κακοτράχη» με την συνοδεία πολλών 
συγχωριανών και ξένων επισκεπτών με αναμμένα κεριά 
και κατάνυξη . . . αλλά και κουβεντούλα στον δρόμο, αφού 
πολλοί συναντήθηκαν κατά την περιφορά.

● Η Ανάσταση έγινε νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαβ-
βάτου στις 21:00 ώρα με εξαιρετικό ανοιξιάτικο καιρό. Ο 
πατήρ Νικόλαος, για να τηρηθούν καλύτερα τα μέτρα προ-
στασίας από τον κορονοϊό, μοίρασε το «Άγιο Φως» έξω 
από την εκκλησία όπου περίμεναν μικροί και μεγάλοι για 
να ανάψουν την λαμπάδα τους, και στην συνέχεια στις κερ-
κίδες της πλατείας έψαλε το «Χριστός Ανέστη». Αρκετές 
φωτοβολίδες και βεγγαλικά έδωσαν με τον ήχο και τη φω-
ταψία τους το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης σε όλο 
το χωριό. Ακολούθησαν, σε κλίμα γιορταστικό, οι ευχές και 
το «Χριστός Ανέστη» από συγγενείς γνωστούς και φίλους 
και με το φως της λαμπάδας αποχώρησαν από την πλα-
τεία για τα σπίτια τους, για να γευτούν την μαγειρίτσα και 
να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό.

Πάσχα 2022 και γιορτή του Άη Γιώργη στο χωριό μας

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου 

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου 
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● Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, από νωρίς άνα-
ψαν οι φωτιές στις γειτονιές για να μπει ο παρα-
δοσιακός οβελίας και στην συνέχεια να στρωθεί 
το πασχαλιάτικο τραπέζι και να αρχίσει το γλέντι. 
Φέτος παρά την αυξημένη προσέλευση των συγ-
χωριανών μας ψήθηκαν λιγότερα αρνιά στις γει-
τονιές, αφού κάποιοι έψησαν στο σπίτι τους. Τα 
«πρωτεία» κράτησε και εφέτος η κεντρική παρέα 
στο «Τσονέικο» με δεκατρία αρνιά και από δύο αρ-
νιά στα «Μαντέικα», στα «Βλαχέικα», στην «Πανα-
γία», και στην «Κακοτράχη».

● Η γιορτή του Πάσχα συνεχίστηκε για το χωριό 
μας και το απόγευμα της Κυριακής με «Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό», αφού η γιορτή του Αη Γιώργη 
μεταφέρθηκε για την επόμενη ημέρα του Πάσχα. 

Πολλοί χωριανοί μας παρευρέθηκαν στον Εσπερι-
νό και τίμησαν τον πολιούχο Άγιο Γεώργιο. Στον 
εσπερινό συλλειτούργησε και ο πρώην ψάλτης του 
χωριού μας και τώρα ιερέας Γραβιάς πατέρας Βα-
σίλειος Βλάσης. Την Δευτέρα του Πάσχα τίμησε τον 
πολιούχο μας, με την παρουσία του, ο Αντιδήμαρ-
χος Μανανάς Ιωάννης. Η ιεραρχία της Μητροπόλε-
ώς μας (για μία ακόμα φορά) απουσίαζε παντελώς 
από τον εορτασμό του Ναού μας, αποδεικνύοντας 
ότι βρίσκεται πολύ μακριά από το ποίμνιό της, τους 
κατοίκους και τα προβλήματα των ενοριών των μι-
κρών ορεινών χωριών.

Έτσι πέρασε και φέτος το παραδοσιακό Πάσχα 
στην Καλοσκοπή, «η υψηλότερη μορφή της Άνοι-
ξης» όπως έγραψε και ο Γ. Σεφέρης, αφήνοντας 
ικανοποίηση χαρά και αισιοδοξία σε όλους, πριν 
την επιστροφή τους στην πόλη, στην εργασία, στα 
προβλήματα της καθημερινότητας, στον κορονοϊό 
(που παρά την κατάργηση (σχεδόν) όλων των μέ-
τρων από 1 Ιουνίου 2022, είναι ακόμη εδώ), στον 
πόλεμο στην Ουκρανία, στην αγωνία για το μέλλον 
των παιδιών μας, σε έναν κόσμο που αλλάζει και 
ελπίζουμε να γίνει καλύτερος.

11 Αυγούστου 2021

Εθελοντική Αιμοδοσία
στην Καλοσκοπή

στο  προαύλιο του Κοινοτικού Καταστήματοςώρα 10:00

Η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συνδέσμου μας προγραμματίστηκε  
για την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 στο χωριό μας. Η Αιμοδοσία  
είναι μία σπουδαία πράξη αγάπης προς τους συγχωριανούς μας 
αρχικά αλλά και προς όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη.  Ο αιμοδότης προσφέροντας λίγο αίμα, χαρίζει ζωή  
σε συνανθρώπους του. Η Αιμοδοσία, που οργανώνει ο Σύνδεσμος 
τα καλοκαίρια στο χωριό μας, έχει γίνει θεσμός.
Ο Σύνδεσμός μας αποτελεί επίσημο φορέα αιμοδοσίας  
και είναι εγγεγραμμένος στις «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών»  
με Α.Μ. 12800, συνεργαζόμενος με το Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου 
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Μακρά είναι η ιστορία του Ιερού Ναού και πολι-
ούχου του χωριού μας Αγίου Γεωργίου με κατα-
γεγραμμένα στοιχεία πριν από 160 χρόνια, που 
ανέσυρε από τα αρχεία του κράτους και τα διέθεσε 
στον Σύνδεσμο ο φίλος του χωριού μας Φύκας Πε-
ρικλής από την Λαμία.

Συνεκτιμώντας και τα υπόλοιπα στοιχεία που δια-
θέτουμε, για την περίοδο μετά την επανάσταση του 
1821, φαίνεται ότι οι πρόγονοί μας άφησαν οριστι-
κά την παλαιά τοποθεσία του χωριού (θέση «Πα-
λιοταράτσες») και εγκαταστάθηκαν στην σημερινή 
του θέση. Τότε άρχισε και η οργάνωση του χωριού 
ως κοινότητα με καταγεγραμμένα πρόσωπα, κτί-
σματα και άλλα οργανωτικά στοιχεία.

Ένα από τα πρώτα κοινοτικά έργα ήταν και η κα-
τασκευή του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στην πλατεία του 
χωριού και στην θέση που είναι σήμερα το «ηρώο» 
με την προτομή του Παπαντριά. Η κοινότητα της 
Κουκουβίστας στις 15 Αυγούστου 1860 συμφώνη-
σε με τον αρχιτέκτονα Στέργιο Αντωνίου και τους 
τεχνίτες Γεώργιο Χρήστου, Αλέξιο Ιωάννου, Δη-
μήτρη Γεωργίου, Αναστάσιο Καράφα, Λουκά Αυ-
γερινό, Δημήτρη Μπάρλα, Κωνσταντίνο Χατζή και 
Λουκά Ριζομάρκο (οι τέσσερες τελευταίοι κάτοικοι 
Δαδίου) την κατασκευή του ναού του Αγίου Γε-
ωργίου. Η συμφωνία προέβλεπε πληρωμή 2.950 
δραχμών, με τον όρο ότι η κοινότητα θα μετέφερε 
η ίδια με δικούς της εργάτες και ζώα στο σημείο 
ανέγερσης τις αναγκαίες πέτρες. Η εργασία ξεκί-
νησε, όπως συμφωνήθηκε, αλλά όταν είχε σχεδόν 
ολοκληρωθεί το χτίσιμο του ναού το οικοδόμημα 
κατέπεσε «εκ θεμελίων» πιθανότατα λόγω κακής 

κατασκευής.
Η κοινότητα της Κουκουβίστας στις 12 Νοεμβρίου 
1860 κατέθεσε αγωγή στο δικαστήριο Πρωτοδικών 
Λαμίας, διεκδικώντας αποζημίωση 15.000 δραχμών 
για την ζημιά. Μάρτυρες υπέρ της ενάγουσας κοινό-
τητας κατέθεσαν 60 πρόγονοί μας και εκπροσωπή-
θηκαν από τον δικηγόρο Γεώργιο Νικολαΐδη. (τα ονό-
ματα των εναγόντων περιλαμβάνονται στον πίνακα  
και αποδεικνύουν τις ρίζες μας).
Το δικαστήριο Πρωτοδικών Λαμίας με την υπ’ 
αριθμόν 813 / 23 Δεκεμβρίου 1861 απόφασή του, 
δεχόμενο την από 12 Νοεμβρίου 1860 αγωγή της 
κοινότητας Κουκουβίστας:
•  Υποχρέωσε τον Γεώργιο Χρήστου και τον Στέργιο 

Αντωνίου από κοινού και με προσωπική κράτηση 
να αποζημιώσουν την κοινότητα Κουκουβίστας 
με 15.000 δραχμές και τόκο 12% μέχρι την απο-
πληρωμή του ποσού. Επιπλέον τους επιδίκασε 
τα δικαστικά έξοδα 70 δραχμών και τα έξοδα χαρ-
τοσήμου.

•  Απέρριψε την αγωγή κατά των Αλέξη Ιωάννου, 
Δημήτρη Γεωργίου και Αναστάσιου Καράφα.

•  Επικύρωσε τις συντηρητικές κατασχέσεις που δι-
έταξε ο πρόεδρος.
-  Εις χείρας Στέργιου Αντωνίου (αρχιτέκτονα): έξι 

ημίονους
-  Εις χείρας Λουκά Αυγερινού 70 δραχμές
-  Εις χείρας Δημήτρη Μπάρλα 1.500 δραχμές
-  Εις χείρας Κώστα Χατζή 65 δραχμές
-  Εις χείρας Λουκά Ριζομάρκου 210 δραχμές

Μετά από αυτή την ατυχή προσπάθεια ο ναός κα-
τασκευάστηκε, χωρίς μέχρι σήμερα να γνωρίζουμε 
τα ακριβή στοιχεία για την κατασκευή του και τον 

Ο Παλαιός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής – 1860

Ο Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής το 1957.  Φωτο: από το αρχείο του Γιάννη Καλόγηρου.
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Ονοματεπώνυμα Εναγόντων Κουκουβιστιανών
Πέτρος Παπαγεωργίου Κώστας Μαντάς Ιωάννης Αναγνώστου
Γιαννέλος Τσόκας Κώστας Αχλαδάς Παναγιώτης Λευκαδίτης
Δημήτριος Παπαταξιάρχου Δημήτριος Κουφός Ιωάννης Τσότος
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος Μαλιβίτζης Γεώργιος Μαλιβίτζης
Ηλίας Γεωργίου Δημήτριος Παπάς Ευάγγελος Λευκαδίτης
Ανδρέας Κατζανιώτης Αναγ. Χασιακός Βασίλης Μάτζιος
Γεώργιος Μαλιβίτζης Νικόλαος Χασιακός Γεώργιος Βέλλιος
Ηλίας Κατζιανιώτης Παναγιώτης Γάτζιος Σταμ. Ευθ. Τούμπας
Κώστας Βάρσος Μαργαρίτης Δανιήλ Π. Α. Κόλλιας
Κώστας Τσαπάρας Χαράλαμπος Κωστούρας Απόστολος Πασσάς
Ιωάννης Χαμηλός Ιωάννης Τούμπας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος Ευθύμιος Κόλλιας Ιωάννης Λευκαδίτης
Παναγιώτης Μεμένιος Νικόλαος Δανιήλ Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος
Ιωάννης Μαλιβίτζης Ιωάννης Κατζιανιώτης Ηλίας Κίτζος
Γεώργιος Τούμπας Ευθύμιος Πασαλής Δημήτρης Δανιήλ
Δημήτριος Τομαράς Παναγιώτης Χριστοδούλου Ηλίας Βέλλιος
Ζωγράφος Τομαράς Δημήτριος Μαμάτζος Νικόλαος Καραντάσιος
Σταμάτης Λιάκος Νικόλαος Αυγερόπουλος Νικόλαος Χαρατσής
Δημήτριος Σκουρτιάς Δημήτριος Πλατανιάς Παναγιώτης Τσιρώνης
Γεώργιος Κυριάκης Νικόλαος Λιάκος Ανδρέας Μώρης

χρόνο αποπεράτωσής του. Η θέση του έχει επι-
σημανθεί με ενέργειες του Συνδέσμου το 1992, με 
επιδαπέδια πλάκα πριν την είσοδο στο «ηρώο» με 
την προτομή του Παπαντριά, χειροποίητο έργο του 
καλλιτέχνη Ευθυμίου (Μάκη) Γ. Πριόβολου.

Ο ναός λειτούργησε στην θέση αυτή μέχρι και την 
περίοδο του πολέμου 1940 – 1944 όταν και υπέ-
στη σοβαρές ζημιές από τους βομβαρδισμούς και 
το κάψιμο του χωριού μας από τους Γερμανούς.

Με την επάνοδο των συγχωριανών μας από τον 
εκτοπισμό τους, στις αρχές του 1950 συγκροτήθη-
κε επιτροπή για την ανέγερση νέου Ιερού Ναού. 
Επελέγη νέα θέση (η σημερινή) και άρχισαν ενέρ-
γειες και εργασίες για την ανέγερση του ναού με 
αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό σχέδιο που εκ-
πόνησε η «Ιερή Επιτροπή Ανοικοδομήσεως Ιερών 
Ναών» με ημερομηνία 10-10-1951. Ο ναός ολο-
κληρώθηκε και λειτούργησε το 1954 και με πολλές 
ανακαινίσεις και βελτιώσεις κοσμεί μέχρι και σήμε-
ρα το χωριό μας.
 (Σε επόμενο τεύχος θα δημοσιευτούν στοιχεία για 
τον σημερινό ναό).

(1)  Παρόμοιο άρθρο για τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, της 
Βασιλείας Κυρίτση, είχε δημοσιευτεί στο Τεύχος 
141 το έτος 2006.

(2)  Ο δάσκαλος Γεώργιος Χασιακός, σε σχετικό άρ-
θρο του που δημοσιεύτηκε στο Τεύχος 142 το έτος 
2007, έχει την άποψη (χωρίς όμως να αναφέρεται 
σε κάποια τεχνική μελέτη), ότι «Η αιτία (της κα-
τάρρευσης του Ναού) δεν ήταν η κακή κατασκευή 
αλλά το μαλακό έδαφος, που δεν μπόρεσαν να δι-
απιστώσουν, γιατί τους ξεγέλασε ένας ογκόλιθος, 
που υπήρχε στο ανατολικό μέρος του Ναού και 
νόμιζαν πως κτίζουν πάνω σε στέρεο έδαφος.»

(3)  Ενδιαφέρουσα είναι και η αφήγηση, για τον Ι. Ν. 
Αγίου Γεωργίου, του ιεροψάλτη Παναγιώτη Παπα-
νικολάου, που δημοσιεύτηκε στο Τεύχος 7 το έτος 
1976 από το (ανέκδοτο) βιβλίο του «Η Ιστορία της 
Κουκουβίστας», 1.1.1973.

Νάκος Γεωργίου
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Εορτή Αγίας Τριάδας 2022 – εκδήλωση μνήμης
για τους πεσόντες στις 5 Ιανουαρίου 1944

 ● Ο πανηγυρικός της ημέρας

Αιδεσιμότατε,
κύριε βουλευτά, 
κύριε Αντιπεριφερειάρχα,
κύριε Δήμαρχε,
κύριε Αντιδήμαρχε,
κύριε πρόεδρε της Τοπικής κοινότητας Καλοσκο-
πής,
κύριοι πρόεδροι των γειτονικών μας κοινοτήτων ,
κύριοι εκπρόσωποι της Ρωσικής Πρεσβείας,
κύριοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος,
κυρία επίτιμη πρόεδρε του Συνδέσμου μας,
αγαπητοί συγχωριανοί,
Κυρίες και κύριοι,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σεβόμενοι την 
ιστορία μας, για να τιμήσουμε τους συμπατριώτες 
μας, μεταξύ των οποίων και συγχωριανοί μας, που 
εκτελέστηκαν εκείνη την αποφράδα ημέρα, την Τε-
τάρτη 5 Ιανουαρίου 1944 και να τους αποδώσουμε 
τον φόρο τιμής που τους αρμόζει.
Τιμάμε γενικότερα την παρουσία και τη συνεισφο-
ρά της Καλοσκοπής στον πόλεμο του 1940 - 1944 
και στην Εθνική Αντίσταση, που είναι μεγάλη και 
περικλείεται στον χαρακτηρισμό της «μαρτυρικό 
χωριό».
Είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε ζωντανή τη μνή-
μη των γεγονότων, να τη μεταφέρουμε στις επόμε-
νες γενιές για να διδάσκονται, ώστε να μην επανα-

λάβουν λάθη του παρελθόντος. Θα προσπαθήσω 
σήμερα να σας μεταφέρω την ιστορική αυτή μνήμη 
συμπτύσσοντας ιστορικά γεγονότα και ήρωες μέσα 
σε λίγα λόγια και ελπίζω να τα καταφέρω. 
Συμπληρώθηκαν 78 χρόνια από τότε που σ’ αυτόν εδώ 
τον τόπο της Αγίας Τριάδας, 33 συμπατριώτες μας και 
σύμμαχοι εκτελέστηκαν στη φονική ενέδρα που τους 
έστησαν τα Ναζιστικά Γερμανικά Στρατεύματα.
Τα γεγονότα άρχισαν από τις 2 Ιανουαρίου του 
1944, καταχείμωνο με μισό μέτρο χιόνι, όταν δύ-
ναμη 2.000 Γερμανών από τη Λαμία έφτασε στην 
Καλοσκοπή. Την άλλη μέρα τμήματα ανταρτών του 
36 Συντάγματος του ΕΛΑΣ, του συνταγματάρχη 
Θύμιου Ζούλα, έφθασαν από το Λιδορίκι στη Στρώ-
μη με σκοπό να ανακόψουν τη κίνηση των Γερμα-
νών προς το Μαυρολιθάρι και ο προπορευόμενος 
Καλλίας με τους άντρες του έφτασε στη Βίγλα της 
Καλοσκοπής για να παρακολουθήσει τις κινήσεις 
των Γερμανών.
Στις 4 Ιανουαρίου το βράδυ, ο Λόχος του Καλλία 
πήρε εντολή την επόμενη το πρωί να είναι στις 
Βρύζες, για να συναντηθεί με τη διλοχία Λοκρού – 
Καραλίβανου και να χτυπήσει τους Γερμανούς που 
θα έφευγαν από την Καλοσκοπή.
Τη νύχτα όμως, τμήμα 60 Γερμανών της επίλεκτης 
μονάδας του Βραδεμβούργου, πιθανότατα γνωρί-
ζοντας τις προθέσεις των ανταρτών, φτάνουν εδώ 
που βρισκόμαστε και στήνει ενέδρα.
Την επομένη 5 Ιανουαρίου κατά τις 10:00 το πρωί 
ο Καλλίας που ήταν στις Βρύζες, είδε μια γερμανική 
φάλαγγα να φεύγει από το χωριό με κατεύθυνση το 

Συνεπείς στο ραντεβού μας με την ιστορία, βρεθήκαμε και φέτος την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 στην 
Αγία Τριάδα για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους 33 πεσόντες στις 5 Ιανουαρίου 1944 σε ενέδρα από τα 
Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Η εορτή της Αγίας Τριάδας γιορτάστηκε με λαμπρότητα στο ομώνυμο εκκλησάκι του χωριού μας. Η μέρα 
ήταν ηλιόλουστη και από το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν οι πιστοί στο οροπέδιο της Αγίας Τριάδας, 
για να ανάψουν ένα κερί στο εξωκλήσι και να παρακολουθήσουν την λειτουργία. Η λειτουργία τελέστηκε 
από τον ιερέα των Καστελλίων Κωνσταντίνο Κάντζο και ακολούθησε η καθιερωμένη από τον Σύνδεσμο 
αρτοκλασία στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Μετά την αρτοκλασία οι συμμετέχοντες, που φέτος ξεπέ-
ρασαν τους 100, περπάτησαν μέχρι το μνημείο των πεσόντων, για να αποδώσουν τον απαιτούμενο φόρο 
τιμής στα 33 φονευθέντα παλικάρια του ΕΛΑΣ.
Τον εκκλησιασμό και την εκδήλωση μνήμης τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Φωκίδας Μπού-
γας Ιωάννης, ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Δελμούζος Γεώργιος, ο Δήμαρχος Δελφών Ταγκαλής Πα-
ναγιώτης, ο αντιδήμαρχος Δ. Ε. Γραβιάς Μανανάς Ιωάννης, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Μαυρολιθαρίου 
Χαλέτσος Χρήστος, Σκλήθρου Πρέντζας Ηλίας, Βάριανης Ζαγκλαράς Γεώργιος, ο διοικητής του Αστυνο-
μικού σταθμού Γραβιάς, εκπρόσωπος του διοικητή Π.Υ. Άμφισσας, το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας, 
μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, η επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου Βούλα Γρηγοροπούλου, συγγενείς των 
θυμάτων και πολλοί συγχωριανοί μας.
Στο μνημείο εψάλη επιμνημόσυνη δέηση και έγινε προσκλητήριο νεκρών. Ακολούθησε χαιρετισμός από 
τον πρόεδρο της Κοινότητας Καλοσκοπής Γεώργιο Κόλλια και στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Νάκος Γεωργίου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Η τελετή ολοκληρώθηκε με καταθέ-
σεις στεφάνων και τον Εθνικό Ύμνο. Τα στεφάνια για κατάθεση, παρέδιδε στους επισήμους η μαθήτρια 
της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παναγιώτα – Αριστέα Γαλανοπούλου (κόρη της Δήμητρας Κυριαζή) 
ντυμένη με παραδοσιακή στολή.
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Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στο Ξενοδοχείο Park του Βόλου, έγινε 
η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Βασιλείας Γιασιράνη - Κυρίτση 
για το Βελεστίνο με τίτλο «Ένας τόπος - Μια ζωή. Βελεστίνο και Σταύ-
ρος Τρ. Καραμπερόπουλος, (1880 - 1949)», έκδοση της «Επιστημονι-
κής Εταιρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα», 2022.

Η συγγραφέας, παρουσίασε τα γεγονότα του Βελεστίνου μετά την 
απελευθέρωση του 1881 και τις πρώτες πέντε δεκαετίες του εικοστού 
αιώνα (περίοδο με σημαντικά ιστορικά γεγονότα), προσφέροντας μια 
εικόνα της ζωής του Βελεστίνου με πολλά ονόματα Βελεστινιωτών. 
Αναφέρθηκε και παρουσίασε την ζωή και την δράση του Σταύρου Τρ. 
Καραμπερόπουλου, ενός δραστήριου ανθρώπου, που συμμετείχε 
στα κοινά του Βελεστίνου.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτριος Να-
σίκας. Για το βιβλίο μίλησαν η συγγραφέας και ο επιμελητής της έκ-
δοσης Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισε ο 
κ. Νικ. Βαραλής, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού «Ορθόδοξη 
Μαρτυρία» της «Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού».

Οινοχώρι και χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησε με το 
τμήμα του να τους προλάβει και να τους χτυπήσει 
στην Ψηλή Ράχη.
Ο συγχωριανός μας Μήτσος Αχλαδάς, που ήταν 
στο Λόχο του και ήξερε το δρόμο, με δύο ακόμα 
άντρες μπήκαν εμπροσθοφυλακή και προπορευό-
μενοι πέρασαν από εδώ αλλά δεν αντελήφθησαν 
κάτι ύποπτο, είδαν κάποια φλούδια από μήλα και 
τσόφλια από καρύδια εδώ στο εκκλησάκι, αλλά 
δυστυχώς δεν έδωσαν σημασία. Η ενέδρα περι-
μένοντας το κύριο τμήμα του Λόχου τους άφησε 
να περάσουν. Έτσι αυτοί γλίτωσαν. Σε λίγα λεπτά 
έφτασε εδώ στο ξέλακκο το υπόλοιπο τμήμα του 
Καλλία και οι κρυμμένοι με άσπρα χιτώνια για να 
μην διακρίνονται στο κατάλευκο τοπίο Γερμανοί, 
με τα πολυβόλα τους έσπειραν το θάνατο. Το φονι-
κό μίσος τους ώθησε να εκτελέσουν με χαριστικές 
βολές τους τραυματίες και τον αξιωματικό Καλλία. 
Σκοτώθηκαν 28 Έλληνες, 2 Ρώσοι και 3 Ισραηλίτες.
Η Καλοσκοπή στη μάχη αυτή έδωσε δύο δικά της 
παιδιά. Τον Παναγιώτη Ζούγρο και τον Νίκο Κόλ-
λια (Καραμήτρο) και δύο μέρες αργότερα στις ίδιες 
επιχειρήσεις λίγο πιο κάτω στην Ψηλή Ράχη τον 

Ευάγγελο Τσολάνα.
Το κακό για το χωριό μας, συνεχίστηκε στις 18 Απρι-
λίου 1944 (Τρίτη του Πάσχα) και στις 21 Αυγούστου 
1944, που οι Γερμανοί το έκαψαν ολοσχερώς.
Η πολιτεία ως ηθική δικαίωση συμπεριέλαβε την 
Καλοσκοπή στα 136 μαρτυρικά χωριά και πόλεις 
της πατρίδας μας και είναι σήμερα ένα από τα 7 
μαρτυρικά χωριά του Δήμου μας. (Με την ευκαι-
ρία να σημειώσουμε, πως εκκρεμούν αποφάσεις 
για τον χαρακτηρισμό ως «μαρτυρικών», αρκετών 
ακόμα οικισμών της χώρας).
Σε μία ακόμα προσπάθειά μας να διατηρούμε νωπή 
την ιστορική μας μνήμη και τα γεγονότα αυτής της 
περιόδου του χωριού μας, θα δημιουργήσουμε στο 
«Πολιτιστικό Κέντρο» του χωριού μας έναν χώρο 
με θέματα και εκθέματα αφιερωμένο στην Εθνική 
Αντίσταση.
Κάθε φορά που μνημονεύουμε τους προγόνους 
μας γεμίζουμε με θάρρος με ελπίδα με φως και 
αλήθεια. Ας αποτελέσει η θυσία τους τον φάρο και 
τον οδοδείκτη μας, για το σήμερα και το αύριο της 
πατρίδας μας.
Αιωνία τους η μνήμη!

Φωτο: Δήμητρα Κυριαζή - Παναγιώτης Μπάνος

Βιβλία – εκδόσεις συγχωριανών μας
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Α Υ Τ Ο Ι  Π Ο Υ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν Ο Υ Ν
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
039 Βλάχου – Νταλίπη Αθηνά του Παναγιώτη. 50
040 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση 

ημερολογίων και ειδών λαϊκής τέχνης. 90

041 Γκαβαλίνης Ευθύμιος του Ιωάννη στη μνήμη του 
αδελφού του Γιώργου. 50

042 Παπαβασιλείου Βασίλειος – Κυρίτση Νικολέτα. 50
043 Καΐλης Ευθύμιος του Αντωνίου. 10
044 Καΐλης Παναγιώτης του Αντωνίου. 20
045 Λιανού Πολυτίμη του Ελευθερίου. 30
046 Καραντάσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου. 20
047 Μπαράκος Κωνσταντίνος και Μπαράκου Χριστίνα. 50
048 Τσαλκάκης Δημήτριος του Χρήστου και Αμαλία. 100
049 Τσαλκάκης Γεώργιος του Χρήστου και Γιώτα. 50
050 Τσουλανδρή – Τσαλκάκη Μορφούλα του Γεωργίου. 50
051 Κόλλιας Γεώργιος του Δημητρίου. 50
052 Κόλλιας Γεώργιος του Ιωάννη. 20
053 Κόλλια Σπυριδούλα (Πίτσα) συζ. Ιωάννη. 20
054 Θεοχάρης Γεώργιος του Δημητρίου. 50
055 Ψωμακέλη Γιώτα και Ψωμακέλης Κωνσταντίνος. 20
056 Τούμπας Λουκάς του Ευθυμίου. 30
057 Δανιήλ Ευθυμία του Δημητρίου. 10
058 Δανιήλ Βασιλική συζ. Δημητρίου. 10
059 Δανιήλ Αριστείδης του Δημητρίου. 10
060 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση 

ημερολογίων και ειδών λαϊκής τέχνης. 60
061 Πριοβόλου – Μπουγά Μαρία του Λουκά. 20
062 Τσίγας Ευάγγελος του Ευθυμίου. 50

063
Κόλλια Έφη στη μνήμη του πατέρα της Δημητρίου 
και των παππούδων της Νικολάου και Ευσταθίας 
Κόλλια.

50

064 Γεωργίου Ιωάννης του Νικολάου. 20
065 Βλάχος Ευάγγελος του Παναγιώτη. 10
066 Χαμηλοθώρη Αικατερίνη του Λάμπρου. 10
067 Βλάχος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου. 10
068 Βλάχος Παναγιώτης του Ευαγγέλου. 10
069 Καραντάσιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου στη 

μνήμη του Ιωάννη Αποστολόπουλου. 30
070 Καραντάσιος Βασίλειος του Νικολάου. 10
071 Ράπτης Δημήτριος του Ευσταθίου. 50
072 Ράπτης Ιωάννης του Ευσταθίου. 20
073 Μώρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου. 20
074 Κουφού Χρυσούλα συζ. Γεωργίου. 25
075 Μουστάκα Παρασκευή συζ. Δημητρίου. 20
076 Λευκαδίτης Χρήστος του Κωνσταντίνου. 50
077 Λευκαδίτης Κωνσταντίνος του Χρήστου. 25
078 Λευκαδίτου – Γκινοπούλου Δέσποινα του Χρήστου. 25

079
Χαμηλού Κωστούλα στη μνήμη του συζύγου της 
Βασίλη Χαμηλού και της εξαδέλφης Μαρίας Λευκα-
δίτου.

30

080 Κόλλιας Νικόλαος του Δημητρίου. 50
081 Πλατανιάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου. 40
082 Κυριαζής Γεώργιος του Κωνσταντίνου. 30
083 Ποδάρα – Σταθοπούλου Ευθυμία. 20
084 Γρηγοροπούλου Γιάννα του Βασιλείου. 20
085 Γρηγορόπουλος Βασίλης του Ιωάννη. 20
086 Σαριτζόγλου Θεοφάνης του Χρήστου στη μνήμη 

Κωνσταντίνου και Δήμητρας Μώρη. 20

087 Μώρη - Σαριτζόγλου Ανθούλα στη μνήμη των γονέ-
ων της Κωνσταντίνου και Δήμητρας Μώρη. 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

088
Σαριτζόγλου Στέλλα του Θεοφάνη στη μνήμη των 
παππούδων της Κωνσταντίνου και Δήμητρας 
Μώρη.

30

089
Σαριτζόγλου Κωνσταντίνος του Θεοφάνη στη μνήμη 
των παππούδων του Κωνσταντίνου και Δήμητρας 
Μώρη.

30

090 Τσιριμώνας Κωνσταντίνος του Γεωργίου. 30
091 Κυριαζής Νικόλαος του Βασιλείου. 20
092 Κυριαζή – Γαβρά Κασσιανή του Ανδρέα. 20
093 Τσολάνα – Δανιήλ Γεωργία του Τριαντάφυλλου. 30
094 Κυριαζής Παναγιώτης του Μιλτιάδη. 50
095 Πολυχρονιάδης Στέλιος του Μενέλαου. 20
096 Βλάχος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου. 40
097 Τσιρώνη Ανθούλα στη μνήμη των γονέων της Στέργι-

ου και Ευθυμίας και της αδελφής της Ιωάννας. 20
098 Χριστοδούλου Μαρία συζ. Παναγιώτη. 20
099 Χριστοδούλου Γιώτα του Παναγιώτη. 20
100 Φέξης Ιωάννης του Θεοδώρου. 20
101 Ράπτου Μαρία του Νικολάου. 20
102 Ορφανίδου Πέπη του Ηρακλή στη μνήμη της 

μητέρας της. 70
103 Βλάχου Χρύσα συζ. Νικολάου. 15
104 Βλάχος Ιωάννης του Νικολάου. 15
105 Καραγιάννης Νικόλαος του Πέτρου. 30
106 Καραγιάννη Πόλυ του Νικολάου. 30
107 Καραγιάννη Ελένη του Νικολάου. 20
108 Τσόχλα Ασημίνα του Δημητρίου. 30
109 Τσόχλα Ασημίνα του Δημητρίου στη μνήμη του 

Παναγιώτη Ιωαν. Μαλιβίτση. 20
110 Γρατσία Νάντια του Σπύρου. 30
111 Πολίτη Αγγελική στη μνήμη του πατέρα της Μιχάλη 

Πολίτη. 50
112 Πολίτη Αγγελική του Μιχαήλ. 10
113 Χαμηλού – Νταλάκα Ζωή του Νικολάου. 20
114 Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα του Κωνσταντίνου. 20
115 Μαρκάτου Σοφία και Μαρκάτου Κατερίνα στη μνήμη 

του παππού τους Κωνσταντίνου Βλάχου του Φώτη. 40
116 Χριστοδούλου Γεώργιος του Παναγιώτη. 70
117 Αντωνίου Νικόλαος του Δημητρίου και Κατερίνα. 50
118 Παπαγεωργίου Χρήστος του Ευθυμίου. 30
119 Οικογένεια Μπάνου Ευθυμίας στη μνήμη Ιωάννη 

Αποστολόπουλου και Κωνσταντίνου Ματθαίου. 100

120 Οικογένεια Δανιήλ Βασιλικής στη μνήμη συζύγου 
και πατέρα Νικολάου Δανιήλ. 50

121 Οικογένεια Αθανασίου Δημόπουλου στη μνήμη 
συζύγου και μητέρας Δώρας Δημοπούλου. 50

122 Ραπτοπούλου – Τσιαμπά Μαρία του Αθανασίου. 20
123 Τσιαμπάς Αθανάσιος του Δημητρίου. 20
124 Θειακός Αντώνιος. 20
125 Θειακού Βασιλική του Αντωνίου. 20
126 Ματθαίου Ευθύμιος του Χαράλαμπου στη μνήμη 

των συγγενών του. 50
127 Κόλιας Ταξιάρχης του Γεωργίου. 50
128 Κόλια – Δερμιτζάκη Αθηνά του Γεωργίου. 50
129 Δρόλιας Ιωάννης του Γεωργίου. 20
130 Δρόλιας Γεώργιος του Θεοδοσίου. 20
131 Χορταριάς Ιωάννης του Νέστορα. 50
132 Κόλια – Χύμη Αθηνά του Δημητρίου. 100
133 Κόλια – Δερμιτζάκη Αθηνά του Γεωργίου στη μνήμη 

του Λάμπρου Αχλαδά (Άλας). 50
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Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
134 Τούμπα Αλεξάνδρα του Αθανασίου. 40
135 Δανιήλ Γεώργιος του Νικολάου. 50
136 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ημερο-

λογίων και ειδών λαϊκής τέχνης. 70

137
Δελαπόρτα Έλλη στη μνήμη του συζύγου της 
Γεωργίου Δελαπόρτα, των γονέων της Γεωργίου και 
Αικατερίνης Βλάχου και της αδελφής της Δήμητρας 
Στεφανάκη.

30

138 Κωστούρος Αθανάσιος στη μνήμη των γονέων του 
Αγγέλου και Αικατερίνης. 40

139 Κωστούρου Αγγελική του Ευαγγέλου. 20
140 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών 

λαϊκής τέχνης. 70
141 Ποδάρα – Σταθοπούλου Ευθυμία. 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
142 Καζαντινού Σοφία (σύζυγος Νικολάου Λ. Πριόβο-

λου). 200
143 Χαμηλού Άντα του Δημητρίου. 20
144 Χαμηλός Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της 

Τριάδας. 20

145 Βλάχου Αργυρώ στη μνήμη του πατέρα της Αθανα-
σίου Βλάχου. 20

146 Νισυραίος Γεώργιος του Χρήστου στη μνήμη της 
μητέρας του Άννας (Νίτσας) Νισυραίου. 100

147 Ματθαίου – Θεοδωροπούλου Δήμητρα. 20
148 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης από διάθεση ειδών 

λαϊκής τέχνης. 40
149 Σφετσιώρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. 20
150 Αλεξίου Παναγιώτης του Δημητρίου. 200

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.

Δραστηριότητες του Συνδέσμου
•  Στις 7 Απριλίου 2022 ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ. του Συνδέσμου συμμετείχαν στην συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκί-
δας για θέματα Δασοπροστασίας.

•  Στις 13 και στις 15 Μαΐου 2022 ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. και μέλη του Συνδέσμου, συμμετείχαν στην εκδή-
λωση της Δ.Ε. Γραβιάς για το «Χάνι της Γραβιάς».

•  Στις 13 Μαΐου 2022 ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας Νάκος 
Γεωργίου, πραγματοποίησε ομιλία στο «Πολιτιστικό Κέντρο 
Γραβιάς» με θέμα «Παπαντριάς ο ήρωας του 1821 από την 
Κουκουβίστα».

•  Στις 14 και 15 Μαΐου 2022 μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και 
ομάδα εθελοντών (με πρωτοβουλία του Γιάννη Καλόγηρου), 
έκαναν διάνοιξη τμήματος του μονοπατιού «Σταυρός – Μνή-
ματα». Οι εργασίες αποκατάστασης του μονοπατιού συνεχί-
στηκαν στις 24 και 25 Ιουνίου.

•  Στις 17 Μαΐου 2022 ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πα-
ναγιώτης Τομαράς, συμμετείχε στην εκδήλωση που οργά-

νωσε η «Εθνική Εταιρεία των Ελλήνων Λογοτεχνών» και ο 
«Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση», με αφορμή τα 25 
χρόνια από την εκδημία του, στο «Σπίτι της Κύπρου», με 
θέμα: «Πνευματικές επιδράσεις και συγγένειες στο έργο του 
Χρήστου Μαλεβίτση».

•  Στις 12 Ιουνίου 2022 ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, 
εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο στην εκδήλωση για την «Μάχη 
της Δρέμισας» στην «Αρβανιτοράχη» του γειτονικού μας 
χωριού, του Πανουργιά.

•  Στις 13 Ιουνίου 2022 εορτή του Αγίου Πνεύματος, ο Σύν-
δεσμος τέλεσε αρτοκλασία στο εκκλησάκι της Αγίας Τριά-
δας και συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Δελφών την εκδήλωση 
μνήμης στο μνημείο των πεσόντων στην Αγία Τριάδα.

•  Αποκατέστησε τις φθορές στον πεζόδρομο «Κωνσταντίνος 
Ματθαίου» του χωριού μας, από την πλατεία μέχρι την «Κα-
κοτράχη».

•  Κατασκεύασε ξύλινο Κιόσκι στην θέση «Στρογγυλό». (Πε-
ρισσότερα για το Κιόσκι στην Σελίδα 92).

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί:
➜   Τα μέλη μας που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και όσους βοήθησαν για την διεξαγωγή της.
➜   Τον Δήμαρχο Δελφών, τον Αντιδήμαρχο Δ. Ε. Γραβιάς και το Τοπικό συμβούλιο του χωριού μας, που συμμετείχαν στην 

Γενική Συνέλευση.
➜   Τον Νίκο Δημ. Κόλλια, για την βιντεοσκόπηση και φωτογραφική κάλυψη της Γενικής Συνέλευσης.
➜   Το Λογιστικό Γραφείο του Πέτρου Γρηγοράκου, για την συνεχή λογιστική υποστήριξη που παρέχει στον Σύνδεσμο.
➜   Τον δικηγόρο Ευάγγελο Παλούκη, για την νομική υποστήριξη που παρέχει στον Σύνδεσμο.
➜   Τον ιερέα των Καστελλίων Κωνσταντίνο Κάντζο, που μας έδωσε το βιβλίο «Η φιλόξενος Αδελφότης των Αβραμαί-

ων στη Νέα Σκήτη», 2021, του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Καλύβα, που περιλαμβάνει εκτενές αφιέρωμα στον συγ-
χωριανό μας ιερομόναχο Πέτρο (1880 - 1937), κατά κόσμον Ιωάννη Χασιακό του Αλέξιου και της Βαρβάρας.  
Ο Ιωάννης Χασιακός το 1897 αφήνοντας το χωριό μας, έφτασε στην Ρωσία και σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών 
της Αγίας Πετρούπολης. Το 1901 επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Δάφνης του Αγίου Όρους και 
από εκεί με πλοιάριο μετέβη στην Νέα Σκήτη και μόνασε στην Καλύβα του «κοινοβίου των Αβραμαίων» μέχρι τον θάνατό 
του, αγιογραφώντας ακατάπαυστα. Στην εκκλησία του χωριού μας διασώζονται σήμερα δύο εικόνες του με την αναφορά 
«Διά χειρός Πέτρου Ιερομονάχου εκ Κουκουβίστας».

Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας «ΙΑΝΟΣ»
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Δελφών, ανατέθηκε σε εργολάβο και θα γίνει η αποκατάσταση των ζη-
μιών που προκάλεσε η θεομηνία «ΙΑΝΟΣ». Ειδικότερα θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στην καθίζηση που υπέστη ο 
δρόμος προς την Παναγία ή το Στρογγυλό, λίγα μέτρα μετά την οικία Αθανασίου Δημόπουλου. Το τοιχίο θα έχει μήκος 22 
μέτρα και ύψος 3 μέτρα με ποσό χρηματοδότησης 35.000 €.
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Στη θέση «Στρογγυλό» του χωριού μας, ένα μέρος 
με εξαιρετική θέα, μία αγαπημένη τοποθεσία κυρί-

ως για τους συγχωριανούς μας που διαμένουν από 
την πλατεία του χωριού και κάτω, ο Σύνδεσμος κα-
τασκεύασε ένα ξύλινο κιόσκι για να μπορούν, όσοι 
πηγαίνουν στην περιοχή, να κάνουν μία στάση για 
να ξεκουραστούν και να απολαύσουν ολόγυρα την 
απέραντη θέα. Μπορείτε να πάτε με τα πόδια ή με 
αυτοκίνητο. Αν πάτε με αυτοκίνητο, μπορείτε να το 
αφήσετε στο χώρο και αφού απολαύσετε τη θέα 
να συνεχίσετε περπατώντας σε χωματόδρομο ή 
σε μονοπάτι ή και στα δύο. Να φτάσετε στο πέτρι-
νο τοξωτό γεφύρι στο «Μέγα Ρέμα» (κατασκευά-
στηκε το 1896), να δείτε από κοντά τον βραχώδη 
«Ζάστανο» και όλη τη γύρω περιοχή. Μπορείτε, 
ακολουθώντας τον παλιό αυτοκινητόδρομο, να 
συνεχίσετε με τα πόδια προς τη «Γκίρω» και να 
απολαύσετε τη διαδρομή μέσα στα έλατα έως του 
«Στεφάν το Λιβάδι».
Μετά το κιόσκι στο «Σταυρό» το χωριό μας απέ-
κτησε ένα ακόμα, αυτό στο «Στρογγυλό». Το κιό-
σκι το κατασκεύασε ο Σύνδεσμος το 2022, με την 
οικονομική ενίσχυση της Έφης Γουριώτη και της 
οικογένειας Χρηστίδη από την Αμερική. Το κιόσκι 
είναι έτοιμο και σας περιμένει.

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 έγινε η 
παρουσίαση του νέου καφενείου – πα-
ντοπωλείου της Καλοσκοπής η «Πυ-
ραμίδα». Η ΚοινΣΕΠ Kaloskopirestart. 
ένωσε τις δυνάμεις της με την Henkel 
Hellas και τον Γαλαξία και δημιούργη-
σε το παραδοσιακό καφενείο – παντο-
πωλείο για να καλύψει τις ανάγκες των 
κατοίκων του χωριού και των επισκε-
πτών του, καθ’ όλη την διάρκεια του 
χρόνου. Έγινε ξενάγηση και ενημέρω-
ση από τα μέλη της ομάδας και εκπρο-
σώπους των δύο χορηγών εταιρειών 
στον χώρο. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους πολλοί συγχωρια-
νοί μας και ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γρα-
βιάς Ιωάννης Μανανάς με ευχές όλων 
για επιτυχία στο εγχείρημά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται στα παιδιά που συμμετείχαν
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Το κιόσκι στο Στρογγυλό

Κοινωνικό παντοπωλείο – Καλοσκοπής

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου 
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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 33 και 34 Μάρτιος - Ιούλιος 1982)



94 Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

ΓΑΜΟΙ

• Στις 9 Απριλίου 2022 τέλεσαν 
τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος 
Λιάμπος και η Δήμητρα Παγκά-
λου στην Αθήνα.

• Στις 4 Ιουνίου 2022 τέλεσαν 
τον γάμο τους, ο Δημήτριος Ζώ-
γκος του Μιχαήλ (εγγονός της 
Νίτσας Νισυραίου) και η Ειρήνη 
Δημητρακάκη στον Ι.Ν. Αγίου 
Δημητρίου της Πετρούπολης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Την 1η Απριλίου 2022, ο Κων-
σταντίνος Σαριτζόγλου και η 
Νάνσυ Γουρνά απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί, που είναι 
αγόρι.

• Στις 3 Απριλίου 2022, ο Νικό-
λαος Φίκας και η Φωτεινή Πα-
παγαβριήλ απέκτησαν το πρώ-
το τους παιδί, που είναι κορίτσι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 4 Ιουνίου 2022 ο Δημήτρι-
ος Ζώγκος και η Ειρήνη Δημη-
τρακάκη βάφτισαν τον γιο τους, 
στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου της 
Πετρούπολης και του έδωσαν 
το όνομα Μιχαήλ. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Θεοφάνης Λευκαδίτης  
του Ιωάννη
(1919 - 2022)

Αγαπημένε μου πατέρα,
Το ολέθριο χρέος του αποχαι-
ρετισμού συντρίβει την ψυχή 
μου, ο αδόκητος χαμός σου στις 
18 Μαΐου 2022 μας συγκλόνισε 
όλους γιατί παρά την προχω-
ρημένη σου ηλικία ήσουν καλά 
σωματικά και πνευματικά, γε-
ρός και δυνατός μέχρι και την 
τελευταία στιγμή. Τα παιδιά 
σου, τα εγγόνια σου και τα δι-
σέγγονά σου νιώθοντας βαθιά 
λύπη και αβάσταχτο πόνο θρη-
νούν με μάτια κλαμένα γύρω 
από το σεπτό σκήνωμά σου.
Στο θλιβερό άγγελμα του θα-
νάτου σου, συγγενείς και φίλοι, 
συγκινημένοι συμπαραστέκο-
νται στην οικογένειά σου και 
όλοι τους μιλούν για το αξιόλογο 
πρόσωπό σου. Επιβεβλημένο 

το καθήκον μου να αναφερθώ 
συνοπτικά στον πολυτάραχο 
βίο σου. Δεκάχρονος και εν 
μέσω φτώχειας και εξαθλίωσης 
κατέβηκες από το χωριό σου 
στην Αθήνα. Προστατευόμε-
νος από αρχοντική οικογένεια, 
το πρωί έκανες θελήματα και 
το βράδυ πήγαινες νυχτερινό 
σχολείο. Έτσι συνηθιζόταν 
εκείνα τα προπολεμικά χρόνια. 
Τελείωσες το γυμνάσιο και ως 
άριστος μαθητής, εισήχθης 
στην Πάντειο. Όνειρό σου να 
γίνεις επιστήμονας. Όμως δεν 
χάρηκες για πολύ. Το 1940 
στρατεύτηκες και βρέθηκες στο 
αλβανικό μέτωπο και μάλιστα 
στην πρώτη γραμμή, υπερα-
σπιζόμενος την πατρίδα.
Από εκεί και μέσα στη δίνη του 
πολέμου εμφορούμενος από 
δημοσιογραφικό μεράκι κατά-
φερνες και έστελνες ρεπορτάζ 
σε αθηναϊκές εφημερίδες για 
τις ηρωικές μάχες του στρατού 
μας απέναντι στον εισβολέα 
Μουσολίνι. Με την κατάρρευση 
του μετώπου και ακολούθως 
με την γερμανική κατοχή ήρθαν 
δύσκολα χρόνια. Το χωριό το 
έκαψαν οι Γερμανοί κατακτητές, 
σπίτι δεν είχε πια η οικογένειά 
σου, ο πατέρας σου σκοτώθηκε 
και εσύ ρίχτηκες στη σκληρή 
βιοπάλη γιατί υπήρχαν και δύο 

αδελφές που έπρεπε να απο-
κατασταθούν. Τα κατάφερες, 
βοήθησες την οικογένειά σου, 
αλλά με τίμημα την εγκατάλειψη 
των σπουδών σου.
Παρόλα αυτά από τότε είχες 
το φλογερό πάθος της πένας. 
Έγραφες μέρα και νύχτα για ό,τι 
είχε να κάνει με την Λαογραφία. 
Διηγήματα, μυθιστορήματα, δο-
κίμια, ποιήματα γύρω από ήθη, 
έθιμα και παραδόσεις. Εκείνο 
δε που έθελξε κυριολεκτικά 
την ψυχή σου ήταν η συλλογή 
των δημοτικών τραγουδιών της 
πατρίδας μας. Εργαζόμενος 
για χρόνια ως σταθμάρχης και 
αργότερα ως διευθυντής στην 
Ε.Α.Σ. γύρισες σχεδόν όλη την 
Ελλάδα. Έτσι συγκέντρωσες 
έναν πλούτο από τραγούδια, 
3115 όλων των ειδών, σε δύο 
τόμους από όλη την επικράτεια 
της χώρας μας. Έργο μνημει-
ώδες σχεδόν τα άπαντα των 
Ελληνικών Δημοτικών Τραγου-
διών. Πήρες αμέτρητα βραβεία 
αρχής γενομένης από την 
Ακαδημία Αθηνών, τον Δήμο 
της Άμφισσας, τον Δήμο Περι-
στερίου, το Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών, την ένωση Ελ-
λήνων Λογοτεχνών και άλλους 
φορείς που σε τίμησαν, ώστε το 
όνομά σου να ακουστεί στα πέ-
ρατα της οικουμένης. Το πνευ-

Νέοι Επιστήμονες
Η Χριστιάνα Νισυραίου 
του Γεωργίου, ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές της 
στην Κύπρο και έλαβε το 
πτυχίο της από το Τμήμα 
Φαρμακευτικής του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας.
Της ευχόμαστε καλή στα-
διοδρομία.

Βραβείο Λήκυθος - Χρήστος Μαλεβίτσης
Με πρωτοβουλία της Μαίρης Βιδάλη, πρώην Αντιπεριφερειάρχη σε θέμα-
τα πολιτισμού και με την θερμή υποστήριξη του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη, θεσμοθετήθηκαν το 2021 τα ετήσια Βραβεία «Λήκυ-
θος» με στόχο την επιβράβευση όσων προωθούν τις ανθρωπιστικές αξίες 
του Ελληνισμού, όπως εκπρόσωποι από τον χώρο των τεχνών, των επι-
στημών, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της υγείας, της καινοτομίας και 
της κοινωνικής προσφοράς.
Θέλοντας να τιμήσουν τον μεγάλο στοχαστή Χρήστο Μαλεβίτση, αποφάσι-
σαν να δοθεί το όνομά του στο βραβείο πολιτισμού Λήκυθος.

Χάσαμε τη Λίζα. Stop   
(έτσι θα έγραφε το τηλεγράφημα, πριν από κάποια χρόνια)
Η Λίζα, το συμπαθέστατο και τετραπέρατο αλλά με αρκετά προβλήματα όρα-
σης και κινητικότητας σκυλί με την μόνιμη παρουσία του στην πλατεία του 
χωριού μας, χάθηκε στις 19 Μαρτίου 2022. Συνόδευσε, όπως συνηθίζει, μία 
παρέα ορειβατών που ξεκίνησαν από το χωριό μας για την Γκιώνα, αλλά 
από την «Αρβανιτόραχη» και μετά χάθηκαν τα ίχνη της. Στην περιοχή, όπως 
και σε όλη την διαδρομή, το χιόνι ξεπερνούσε τους 40 πόντους. Η απουσία 
της έγινε αμέσως αισθητή στους χωριανούς μας καθότι δεν έκανε την καθη-

μερινή της επίσκεψη για φαγητό στο σπίτι του Κώστα Καλτσά. Η απουσία της έγινε γνωστή στους 
συγχωριανούς μας και όλοι αγωνιούσαν για την τύχη της, ελπίζοντας όσο περνούσαν οι μέρες μόνο 
σε θαύμα. Όμως η Λίζα, μετά από μακροήμερη απουσία και περιπλάνηση μέσα σε αντίξοες χειμω-
νιάτικες συνθήκες, επέστρεψε στο χωριό μας στις 2 Απριλίου 2022 μόνη της, χαροποιώντας και πάλι 
τους συγχωριανούς μας και συνεχίζει την ανέμελη ζωή της στην πλατεία του χωριού.



95Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

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

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής, ευχαριστεί  
τον Ηλία Κ. Κατσιανιώτη για την ενίσχυση του ναού με το ποσό των 500 €.

ματικό - συγγραφικό σου αρχείο 
αποτελείται από πολυάριθμους 
τόμους και βιβλία με επίκεντρο 
την Λαογραφία, τα δημοτικά 
τραγούδια αλλά και υπέροχα 
μυθιστορήματα. Μακάρι να 
βρισκόταν κάποιος φορέας να 
συμβάλλει για να εκδοθεί όλος 
αυτός ο κρυμμένος λαϊκός θη-
σαυρός.
Πάντως, πρόλαβες και χάρηκες 
αφού ένα μέρος του τεράστιου 
έργου σου είδε το φως της δη-
μοσιότητας. Εφημερίδες της 
Αθήνας, έντυπα της επαρχίας 
αλλά και τηλεοπτικά κανάλια 
εγκωμίασαν την προσφορά 
σου στα Γράμματα. Δραστήριος 
και προοδευτικός έκανες οικο-
γένεια με την αγαπημένη σου 
Ζωή Σπυροπούλου, γυναίκα 
ηθική και σοβαρή, υπόδειγμα 
συζύγου, αλλά και στοργική μά-
να για τα δύο παιδιά που απο-
κτήσατε και διαπαιδαγωγήσατε 
με αρχές, αρετές και ιδανικά. Η 
μόρφωση και η αποκατάστα-
ση των παιδιών σου ήταν το 
κύριο μέλημά σου. Ο σκοπός 
της ζωής σου. Όμως, ο καλός 
Θεός σου έδωσε και τη χαρά 
στο τέλος του βίου σου, να έχεις 
στην αγκαλιά σου εγγόνια και 
δισέγγονα.
Αγαπημένε μου πατέρα, υπήρ-
ξες ένας έντιμος άνθρωπος, 
δραστήριος πολυτεχνίτης, ει-
λικρινής στις συναλλαγές σου, 
δίκαιος, προοδευτικός και με 
δημοκρατικά ιδεώδη. Αυτό το 
τελευταίο είχε ως αποτέλεσμα 
να ζήσεις και εξορίες αλλά και 
απολύσεις από την εργασία 
σου σε σκοτεινές περιόδους της 
πρόσφατης ιστορίας. Νεότερος 
επίσης, δραστηριοποιήθηκες 
συνδικαλιστικά στον επαγγελ-
ματικό σου χώρο, αλλά και στα 
δημοτικά δρώμενα του Περιστε-
ρίου ως και στο Σύλλογο των 
συγχωριανών σου της Καλο-
σκοπής, πάντα ανιδιοτελής και 
ευπροσήγορος.
Αξιοσέβαστε πατέρα, μας έκα-
νες υπερήφανους. Πορεύτηκες 
τον προκαθορισμένο κύκλο της 
ζωής σου με τιμή και υπόληψη. 
Ο νόμος όμως της φθοράς αδέ-
καστος, σε απομάκρυνε από τα 
αγαπημένα σου πρόσωπα, τα 
οποία ολοφύρονται για τον αδό-
κητο χαμό σου. Το καλοκάγαθο 
πρόσωπό σου θα βρίσκεται 
εφόρου ζωής ανεξίτηλα χαραγ-
μένο στη μνήμη μας. Με ψυχική 
συντριβή, πόνο και οδύνη, καλέ 
μου Πατέρα, σου ευχόμαστε 
καλό ταξίδι στους τόπους της 
αιωνιότητας και σε ευχαριστού-
με για όσα μας έδωσες. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της λατρεμέ-
νης σου Καλοσκοπής που θα 
σε σκεπάζει για πάντα.
Αιωνία η μνήμη σου
Ο υιός σου,
Ιωάννης Λευκαδίτης

Άννα (Νίτσα) Νισυραίου 
σύζυγος Χρήστου

(1930 - 2022)

Στις 23 Μαΐου 2022 έφυγε από 
τη ζωή η πολυαγαπημένη μας 
μητέρα, γιαγιά και θεία, μετά 
από σύντομη ασθένεια. Η εξό-
διος ακολουθία τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό του κοιμητηρίου Αγίων 
Αναργύρων Αττικής, όπου και 
ενταφιάστηκε την επόμενη ημέ-
ρα. Γεννήθηκε στην Καλοσκοπή 
και σε νεαρή ηλικία έφυγε με 
τα αδέρφια της για την Αθήνα, 
όπου γνώρισε και παντρεύτηκε 
τον Χρήστο Νισυραίο με τον 
οποίο απέκτησαν τρία παιδιά. 
Δούλεψαν και οι δύο πάρα πολύ 
σκληρά και κατάφεραν, με κόπο 
και στερήσεις, να τους δώσουν 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για 
να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους, να γίνουν χρήσιμοι στην 
κοινωνία και να κάνουν τις δικές 
τους οικογένειες. Ο πατέρας 
μας έφυγε νωρίς, εκείνη ευτύχη-
σε να δει εγγόνια και δισέγγονα. 
Ήταν πάντα πρόσχαρη, δοτική 
και αγαπητή από συγγενείς και 
φίλους.
Εμείς τα παιδιά της, είμαστε 
ευγνώμονες και υπερήφανοι, γι’ 
αυτά που μας πρόσφερε και την 
ευχαριστούμε από τα βάθη της 
ψυχής μας. Σε όλη της τη ζωή 
στάθηκε δίπλα μας και αυτό δεν 
το ξεχνούμε.
Καλό ταξίδι Μάνα, θα σε θυμό-
μαστε με αγάπη και νοσταλγία, 
για πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε 
σκεπάζει !
Τα παιδιά σου

Μπουκουβάλα - Μπάνου 
Ευθυμία σύζυγος Ευάγγελου

(1929 -  2022)

Στις 4 Ιουνίου2022 έφυγε από 
την ζωή η Ευθυμία Μπανου. 
Γεννημένη το 1929 στην Καλο-
σκοπή, κόρη του Ιωάννη Μπου-
κουβαλα και της Άννας Μαλιβι-
τση και αδερφή του Παναγιώτη 
Μπουκουβαλα που σκοτώθηκε 

από τους Γερμανούς στην μάχη 
στις Καρούτες και της Μαρίας 
Αποστολοπούλου. Παντρεύ-
τηκε τον Ευάγγελο Μπάνο και 
απέκτησαν τρία παιδιά την 
Μαριάννα, τον Σταμάτη και τον 
Παναγιώτη.
Η Ευθυμία είχε μεγάλη αγάπη 
για το χωριό και τους συγχω-
ριανούς της και πέρναγε έως 
πρόσφατα μεγάλο χρονικό διά-
στημα σε αυτό. Η λέξη που την 
χαρακτήριζε ήταν η δικαιοσύνη, 
ο προσωπικός της φάρος ήταν 
το δίκαιο απέναντι σε όλους και 
για όλα.
Απεβίωσε πλήρης ημερών έχο-
ντας δίπλα της έως τελευταία 
στιγμή τα παιδιά της, με την 
αγάπη και την φροντίδα που 
της άξιζε.
Αιωνία της η μνήμη!

Στις 10 Ιουνίου 2022 έφυγε από 
την ζωή ο Αυγερινός Νικόλα-
ος του Παναγιώτη (Λιβαδειά) 
ετών 67. Η εξόδιος ακολουθία 
και η ταφή του έγινε στην Αθήνα 
στις 16 Ιουνίου 2022.

Ευθύμιος (Μάκης) Χαμηλός 
του Ιωάννη
(1954 - 2022)

Με θλίψη και λύπη μεγάλη 
κατευοδώσαμε στην τελευταία 
κατοικία του τον αγαπημένο 
μας φίλο και καταξιωμένο άν-
θρωπο και επιστήμονα Ευθύμιο 
(Μάκη), που απεβίωσε στις 14 
Ιουνίου 2022. Ο θάνατος είναι 
κοινός κλήρος σε όλους τους 
ανθρώπους. Το φοβερό για 
κάθε άνθρωπο δεν είναι ο θά-
νατος αλλά το να παύσει να ζει 
μετά το θάνατό του, και παύει να 
ζει όταν λησμονηθεί από τους 
δικούς του και τους φίλους του. 
Ο Μάκης θα ζει αιώνια στη μνή-
μη μας, γιατί άφησε ίχνη που 
θα μείνουν για πάντα άσβεστα. 
Αφιέρωσε τη ζωή του στο κοι-
νωνικό σύνολο και σκόρπιζε σε 
όλους απλόχερα την αγάπη και 
τις επιστημονικές του γνώσεις. 
Γεννήθηκε στην Λάρισα όπου 
ο πατέρας του ήταν σταθμάρ-
χης των ΣΕΚ το έτος 1954. 
Τελείωσε την Ιωνίδειο Πρότυπη 
Σχολή Πειραιά και στη συνέχεια 
φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά 
την αποφοίτησή του διορίστηκε 

αγροτικός γιατρός στο Γαρδίκιο 
Ομιλέων, όπου έμεινε ιστορική 
η προσφορά του στη γύρω πε-
ριοχή. Στη συνέχεια εισήλθε για 
ειδικότητα στο Νοσοκομείο Αγία 
Όλγα και σήμερα ονομαζόμενο 
Κωνσταντινοπούλειο Νοσο-
κομείο Νέας Ιωνίας, έλαβε την 
ειδικότητα του ουρολόγου και 
παρέμεινε ως γιατρός, εξαντλώ-
ντας την ιεραρχία μέχρι την ημέ-
ρα του θανάτου του. Ο θάνατος 
τον πρόλαβε και δεν του έδωσε 
το δικαίωμα από τον προσεχή 
Ιούλιο να λάβει τη σύνταξή του. 
Αφιέρωσε τη ζωή του στην υπη-
ρεσία ου κοινωνικού συνόλου, 
ως άνθρωπος και γιατρός και 
ουδέποτε βρέθηκε άνθρωπος 
να παραπονεθεί ότι αυτός ο 
επιστήμονας δεν του συμπα-
ραστάθηκε στην ασθένειά του 
και δεν τον συμβούλεψε κατά 
τον καλύτερο τρόπο, ώστε να 
ξεπεράσει τα προβλήματά του. 
Σαν άνθρωπος ολοκλήρωσε 
τον κύκλο της ζωής του, αφού 
νυμφεύτηκε την αγαπητή σε 
όλους Αγγελική Τσούρτου, η 
οποία του χάρισε δύο παιδιά. 
Την Ιατρική επιστήμη την υπη-
ρέτησε με δύναμη και πάθος για 
περισσότερο από 35 χρόνια και 
πάντα με πίστη και προσωπι-
κές θυσίες γιατί απέβλεπε κύρια 
και πρώτιστα στον παράγοντα 
«άνθρωπος». Ποτέ δεν ξέχασε 
τις ρίζες που τον εξέθρεψαν 
και τον μεγάλωσαν, από όπου 
είχε και τις παιδικές του ανα-
μνήσεις και τα αγαπημένα του 
πρόσωπα. Στον Σύνδεσμό μας 
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» συμμετείχε 
ενεργά ως βασικό στέλεχος 
αυτού και ως μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου. Πίστευε ότι 
ο καθένας μας έχει χρέος να 
προσφέρει ότι μπορεί σε εκείνα 
τα καθαγιασμένο χώματα της 
πατρίδας μας.
Αγαπημένε μας πορεύσου Εν 
Ειρήνη στην Αιώνια κατοικία 
σου.
Εξεπλήρωσες στο ακέραιο το 
καθήκον σου προς όλους.
Ας αναπαυτεί η ψυχή σου μετά 
των άλλων δικαίων.
Εμείς σε συντροφεύουμε νοερά.
Η μνήμη σου θα είναι πάντοτε 
Αιώνια! 
(Ο επικήδειος λόγος του Κων-
σταντίνου Ι. Τούμπα στην εξό-
διο ακολουθία στο κοιμητήριο 
Χαλανδρίου την Παρασκευή 17 
Ιουνίου 2022).



Το πρόγραμμα δράσεων του Αυγούστου 2022 σχεδιάστηκε από κοινού από τον  Σύνδεσμο Καλοσκοπιτών 
και την ομάδα του Kaloskopirestart.

Τρίτη  02 Αυγ. 9:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ σε γειτονιές του χωριού μας μαθαίνοντας  
τα τοπωνύμια την ιστορία και τους ανθρώπους του. 

Παρασκευή 05 Αυγ. 21:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Κυριακή 07 Αυγ. 19:30 ΚΙΟΣΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Πρόσκληση στο νέο κιόσκι στο Στρογγυλό.  
(Προσφορά τσίπουρο - καφέ - αναψυκτικό - γλυκό).

Τετάρτη 10 Αυγ. 20:00 ΠΡΟΑΥΛΙΟ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Παρουσίαση των 200 φύλλων και των έξι τόμων  
της εφημερίδας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» 

Πέμπτη 11 Αυγ. 10:00 ΠΡΟΑΥΛΙΟ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

20:00 ΠΡΟΑΥΛΙΟ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ με μουσική

Παρασκευή 12 Αυγ. 19.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κατοίκων της Κοινότητας 

21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Σάββατο 13 Αυγ. 11:00 ενδιάμεση γέφυρα  
με καταρράκτη ΜΟΝΟΠΑΤΙ  
ΚΑΚΟΤΡΑΧΗ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΗΛΟΥ  
για όλες τις ηλικίες 

17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

22:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ  
(μουσική - χορός - μπίρες - σουβλάκια)

Κυριακή 14 Αυγ. 11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΒΟΤΣΑΛΩΝ»

18:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΥΣΑΥΡΟΥ

22:00 ΓΗΠΕΔΟ   ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Δευτέρα 15 Αυγ. 18:30 ΚΑΚΟΤΡΑΧΗ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 

21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Τρίτη 16 Αυγ. 11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΙΝΙΑΤΑΣ 

17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΜΠΑΣΚΕΤ

18:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Τετάρτη 17 Αυγ. 08:00 ΓΗΠΕΔΟ Eκπαιδευτική εκδρομή για παιδιά (δωρεάν) και  
μεγάλους, στους Δελφούς και περιήγηση στη Δεσφίνα.

17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΜΠΑΣΚΕΤ

18:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Πέμπτη 18 Αυγ. 11:00 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ   

17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΜΠΑΣΚΕΤ

18:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Παρασκευή 19 Αυγ. 11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΜΠΑΣΚΕΤ 

18:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

20:30 ΠΡΟΑΥΛΙΟ   
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ παλαιών φωτογραφιών και βίντεο   
(Καταγραφή στοιχείων, προσώπων και αναμνήσεων).

21.30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Σάββατο 20 Αυγ. 03:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΗ ΓΚΙΩΝΑΣ

18:00  ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΛΛΕΫ

21.00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Καλοκαίρι 2022
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων


