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Η Γενική μας Συνέλευση
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012 έγινε η 

ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL. Η προσέλευση 
των μελών ήταν μεγάλη. Η Συνέλευση αυτή 
είχε ιδιαίτερη σημασία για όλους μας διότι 
γιορτάζαμε και τα πενήντα χρόνια από την 
ίδρυση του Συνδέσμου μας με παρόντα τον 
Αλέκο Σίμο, τον μόνο επιζώντα από τα μέλη 
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα 
πενήντα χρόνια του Συνδέσμου ο Σύλλογος 
παράγγειλε αναμνηστικές κούπες τις οποίες 
μαζί με το ημερολόγιο του 2012 οι συγχωρι-
ανοί μας μπορούσαν να προμηθευτούν στην 
είσοδο της αίθουσας.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Β. Γρηγορο-
πούλου πήρε τον λόγο και ανακοίνωσε ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφά-
σισε να απονείμει τιμητική πλακέτα στον Αλέ-
κο Σίμο τιμώντας έτσι αυτόν καθώς και όλες 
τις γενιές των Καλοσκοπιτών πού βάζουν στη 
ζωή προτεραιότητα τη φροντίδα για την καλυ-
τέρευση της ζωής της Καλοσκοπής.

Ο Αλέκος Σίμος, ευχαρίστησε θερμά για 
την τιμητική διάκριση και με συγκίνηση θυ-
μήθηκε τα παλιά και είπε: “Η εγκύκλιος της 
21-4-1962 είναι η πρώτη εγκύκλιος του συν-
δέσμου Καλοσκοπιτών” η Αγία Τριάς” με έδρα 
την Αθήνα και προσωρινή δ/νση Καστοριάς 40. 
Στο πρώτο Δ.Σ. πρόεδρος ήταν ο Δ. Βάρσος, 
αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Κόλλιας, γενικός 
γραμματέας ο Κων/νος Θεοχάρης, ταμίας 

ο Βασίλης Παπαταξιάρχου και μέλη ήταν οι 
Ηλίας Κατσανιώτης, Λουκάς Πριόβολος και 
Αλέξανδρος Σίμος. Στο πρώτο Πρακτικό τού 
Συνδέσμου σαν σκοπός αναφέρεται η εκπολι-
τιστική, μορφωτική και τουριστική ανάπτυξη 
του χωριού μας και η μεταξύ μας αλληλοβο-
ήθεια. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στο καφε-
νείο του Δ. Κυρίτση όπου ετέθησαν διάφορα 
θέματα οργανωτικά και αποφάσεις για την 
δενδροφύτευση της Αγίας Τριάδας και για τη 
συμμετοχή στις εκδηλώσεις στις εθνικές εορ-
τές. Η πρώτη συνεστίαση έγινε στο Κέντρο 
ΚΑΛΑΜΙΑ, Σταδίου 5 και αποσκοπούσε στην 
σύσφιξη φιλικών δεσμών. Συμμετείχαν πολλά 
άτομα. Ο θεσμός του ετήσιου χορού συνεχίζε-
ται και σήμερα. Κάναμε και άλλες εκδηλώσεις, 
κόψιμο πίτας και λαχειοφόρο αγορά και με τα 
έσοδα αγοράσαμε βιβλιοθήκη για το σχολείο. 
Στα πλαίσια της αλληλοϋποστήριξης συνδρά-
μαμε χωριανό μας που εκείνη την εποχή του 
είχε καεί το σπίτι. Αυτά πού είχαμε ξεκινήσει 
εμείς πριν 50 χρόνια είναι ευτύχημα ότι συνε-
χίζονται. Τα μέλη έχουν αυξηθεί και σ’ αυτά 
έχουν συμπεριληφθεί και χωριανοί μας ομο-
γενείς. Η εφημερίδα του Συνδέσμου “Η Κου-
κουβίστα” συμβάλλει στην επικοινωνία μας και 
εύχομαι ο Σύνδεσμός μας να μακροημερεύσει. 
Σας ευχαριστώ πολύ.

Στο βήμα κατόπιν ανέβηκε ο Αθανάσιος 
Μαλεβίτσης ο οποίος επ’ ευκαιρία του εορτα-
σμού των 50 χρόνων είπε τα ακόλουθα:

Καλό Πάσχα
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“Γιορτάζουμε και χαιρόμαστε γιατί η φετινή 
χρονιά αποτελεί για το Σύνδεσμο μας ορόσημο. 
Είναι η συμπλήρωση 50 χρόνων δημιουργικής 
παρουσίας στο χώρο της Κουκουβίστας. Το 
έργο του δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, 
δημιουργεί μάλιστα ένα αίσθημα περηφάνιας 
σε όλους μας.

Μετά τους πολέμους 1940 - 1949 πολλοί 
χωριανοί μας μετακινήθηκαν για καλλίτερη ζωή 
και διασκορπίστηκαν στις πόλεις Αθήνα, Λαμία, 
Θεσσαλονίκη και αλλού. Όσοι προτίμησαν την 
Αθήνα εγκαταστάθηκαν στον Κολωνό και βο-
λεύτηκαν κοντά σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια. 
Μόλις εξασφάλισαν τα πρώτα μεροκάματα ανα-
ζήτησαν τα “στέκια” των πατριωτών τους που 
είχαν δημιουργηθεί σε καφενεία γύρω από την 
Ομόνοια.

Διατηρούμε στη μνήμη μας το καφενείο του 
Μακρή, Χαλκοκονδύλη 40, με την πέτρινη σκά-
λα που οδηγούσε στο υπόγειο όπου σύχναζαν 
Καστελιώτες, Κουκουβιστιανοί, Κανιανίτες, κ.α. 
Ώσπου ο χωριανός μας Δημήτρης Κυρίτσης 
έστησε το δικό του καφενείο και τα ραντεβού 
όλων μας δίνονταν στην Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Η νοσταλγία μας να μαθαίνουμε νέα για αυ-
τούς που αφήσαμε πίσω αλλά και για αυτούς 
που αλώνιζαν κάθε πρωί την Αθήνα, ψάχνοντας 
για δουλειά και δεν είχαν μαζί τους κινητά ήταν 
πολύ έντονη. Θα έπρεπε να βρεθεί η χρυσή 
αλυσίδα που με τους κρίκους της θα έδενε τις 
σκέψεις μας με την πραγματικότητα με τα αξέ-
χαστα χρόνια της ζωής στο χωριό. Και το θαύ-
μα έγινε. Μία ομάδα αξιόλογων συγχωριανών 
μας, αναγνωρισμένης αξίας έχτισαν το 1961 το 
Σύνδεσμο Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας “Η Αγία 
Τριάς”. Αυτοί οι πρωτεργάτες χωρίς διάθεση 
αυτοπροβολής έβαλαν τα θεμέλια ενός συλλο-
γικού οργάνου που θα αγκάλιαζε όλους τους 
Καλοσκοπίτες και με την εφημερίδα που κυκλο-
φόρησε αργότερα, έφερε την αναζωπύρωση 
των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των χωριανών 
μας και έδειξε ότι το ταπεινό χωριό μας ζει αλη-
σμόνητο μέσα στις ψυχές των παιδιών του που 
είναι σκορπισμένα σε όλη την υφήλιο.

Οι χωριανοί μας που ίδρυσαν το Σύνδεσμο 
είχαν γεννηθεί στο χωριό και είχαν μοναδικό 
όνειρο στην ψυχή τους να προσφέρουν στον 
τόπο που γεννήθηκαν. Ήταν οι πρωτοπόροι μας 
και έπραξαν ιερό χρέος. 

Μεγάλη ήταν από την πρώτη στιγμή και είναι 
ακόμη, η στήριξη που έκαναν οι χωριανοί μας 
στο Σύνδεσμο και η στήριξη δεν ήταν μόνο η 
παρουσία τους αλλά και οι εισφορές που κατα-
βάλλουν και οι οποίες αντιπροσωπεύουν κόπους 

ζωής και αποκαλύπτουν το μεγαλείο της ψυχής 
και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 

Εκτός από τα τακτικά μέλη συμπαράσταση 
βρήκε και από τα μέλη των Κοινοτικών Συμ-
βουλίων και τους Προέδρους του χωριού μας 
στους οποίους στάθηκε συμπαραστάτης, όχι 
μόνο στα μικρά έργα που αφορούσαν την κα-
θαριότητα και την καλή εμφάνιση του χωριού, 
αλλά με το πενιχρό του ταμείο ολοκληρώθηκαν 
έργα αξιόλογα.

Για ολόκληρα 50 χρόνια τα Δ.Σ. αγωνίζονται 
προσπαθώντας να κρατήσουν ψηλά τη σημαία 
της Κουκουβίστας, της παράδοσης και του πολι-
τισμού της. Έχω την εντύπωση ότι το πέτυχαν.

Και τώρα που πάμε; Από τους πρωτεργάτες 
μας έμεινε μόνο ένας. Οι άλλοι όπως και μερικές 
γενιές αποχώρησαν. Οι νεώτεροι γεννήθηκαν 
στις πόλεις και έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Θα 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Κουκουβίστα 
να επιζήσει; Έχουμε το κουράγιο να συνεχίσου-
με την πορεία του Συνδέσμου και την έκδοση 
της εφημερίδας με το βαρύ κόστος της εκτύ-
πωσης και της ταχυδρομικής αποστολής ή θα 
σταματήσουμε στο τεύχος 161 ύστερα από 40 
χρόνια αδιάκοπης κυκλοφορίας;

Επειδή εκτιμάται ότι η οικονομική κρίση 
στην οποία έχει περιέλθει σήμερα ο κόσμος 
επιβάλλει την επιστροφή στην πατρώα γη και 
επειδή πιθανολογείται ότι η κρίση θα έχει δι-
άρκεια, είναι αναγκαία η καλλιέργεια της γης. 
Όπως μάλιστα ακούμε στις ειδήσεις δεν είναι 
λίγοι οι νέοι, αρκετοί μάλιστα με πτυχίου πανε-
πιστημίου, που έφυγαν από την Αθήνα και τις 
άλλες πόλεις της χώρας μας και επέστρεψαν 
στην επαρχία και άρχισαν να ασχολούνται με τα 
κτήματα των γονέων τους έξω. Η ευλογημένη 
γη της Καλοσκοπής έχει μεγάλη επιφάνεια και 
απεδείχθη ότι μπορεί να μετατραπεί σε κατάλ-
ληλο τόπο καλλιέργειας με μεγάλη απόδοση 

Αλέκος Σίμος
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και φήμη κηπευτικών και οπωροφόρων προϊό-
ντων. Οι κλιματολογικές συνθήκες επιτρέπουν 
να παράγονται γεωργικά προϊόντα ανωτέρου 
ποιοτικού επιπέδου, τα οποία άριστα μπορούν 
να ανταγωνίζονται προϊόντα άλλων περιοχών. 

Βούληση χρειάζεται και κυρίως ενθάρρυνση 
νέων για επιστροφή στη γη. Κάπου και εμείς 
πρέπει να αναζητήσουμε τα στοιχεία που θα 
μας βοηθήσουν να αλλάξουμε το χωριό μας 
που είναι ένας τόπος πανέμορφος.

Είναι όμως ανάγκη και τα καταστήματα που 
λειτουργούν στο χωριό να λειτουργούν με όλα τα 
χαρακτηριστικά της κλασσικής ταβέρνας. Αυτοί 
που αναζητούν λίγη δροσιά το καλοκαίρι καθώς 
και όλα τα κυριακάτικα μεσημέρια, θέλουν και 
μια ταβέρνα που να προσφέρει εξαιρετικά πιά-
τα, μαγειρεμένα φαγητά με τοπικά προϊόντα και 
λογικές τιμές. Με σωστή οργάνωση θα μπορούν 
και οι επιχειρηματίες να κερδίζουν πολλά.

Έτσι γνωστοί και φίλοι θα μάθουν το χωριό, 
θα έρθουν και θα ξανάρθουν και τη σκόνη τους 
ν’ αφήσουν θα είναι σωτήρια από το μαρασμό.

Αγαπητοί συμπολίτες. Δεν υπάρχει καμιά 
συνταγή για επιστροφή στις ρίζες. Σημασία 
για μας έχει ότι ο Σύνδεσμος μας εξακολουθεί 
με ενθουσιασμό να εκπέμπει αισιοδοξία και να 
προγραμματίζει έργα και προπαντός σε συνερ-
γασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο φροντίζουν να 
βρεθούν ερείσματα ώστε οι νέοι να αγαπήσουν 
το χωριό ακόμη και να αποκτήσουν ενδιαφέρο-
ντα οικονομικά εκτιμώντας πάντα ότι τους νέους 
τους συγκινεί η Κουκουβίστα αλλά τη θέλουν 
όμορφη, καθαρή, περιποιημένη, χωρίς προχει-
ρότητες και τσαπατσουλιές. Και εδώ γεννάται 
η ευθύνη μας ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη 
συλλογικότητα μας, προπαντός τη λέξη ‘αγ-
γαρεία’ που παρά την αρνητική της σημασία, 
στους προγονούς μας έφερνε καρπούς για το 
σύνολο των 1300 κατοίκων. 

Ίσως η κρίση να είναι μια ευκαιρία να δημι-
ουργηθούν ξανά τα ευγενή αισθήματα που κρύ-
βουμε μέσα μας.

Ας ευχηθούμε και ας προσευχόμεθα να κλεί-
σουμε τον αιώνα και να γιορτάσουμε τα 100 
χρόνια του Συνδέσμου εάν οι άνθρωποι που θα 
μας διαδεχθούν συνεχίσουν το έργο του Συλλό-
γου με το ίδιο ενδιαφέρον.”

Στη συνέχεια ακολούθησε το πρόγραμμα της 
Γεν. Συνέλευσης.

Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης εξελέγη ο 
Παναγιώτης Λευκαδίτης και Γραμματέας η Ζωή 
Κρανάκη - Πριοβόλου.

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης χαιρέτησε 
τα μέλη της Συνέλευσης έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στην παρουσία του ιερέα πατέρα Κ/νου 
Πλιάτσικα και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού 
σιγή για τούς θανόντες.

Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στην Πρόεδρο 
του Συνδέσμου κ. Β. Γρηγοροπούλου η οποία 
συνόψισε το έργο του Δ.Σ. κατά το έτος 2011. 
Ανέφερε την αποπεράτωση του πέτρινου τοιχεί-
ου για την αντιστήριξη του έργου του σχολικού 
κήπου και ευχαρίστησε την οικογένεια Ζούγρου 
για την προσφορά της ωραίας πέτρινης βρύσης 
και τον Γιάννη Αυγερινό για την εγκατάσταση 
του φωτισμού.

 Παρακάλεσε τους χωριανούς να συνδρά-
μουν στην έκδοση της εφημερίδας εξοφλώ-
ντας την συνδρομή τους και τόνισε ότι το Δ.Σ. 
θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να προβεί στη 
διακοπή της αποστολή της σε όσους δεν έχουν 
καταβάλει εισφορές τα δύο τελευταία χρόνια. 
Τέλος ευχαρίστησε τις κ. Τίμη Γεωργίου και 
Ευθυμία Δανιήλ πού στα πλαίσια του εθελο-
ντισμού συντροφιά με ομάδα παιδιών έβαψαν 
τις κούνιες και τα παγκάκια της παιδικής χαράς 
καθώς και ‘όλους που εθελοντικά και με κάθε 
τρόπο βοηθούν τον Σύνδεσμο και δι’ αυτού του 
τρόπου το χωριό.

Η ταμίας του Συνδέσμου Ρούλα Δανιήλ-Κο-
μνάκου διάβασε τον οικονομικό απολογισμό της 
χρήσης 1-1/31-12-2011 ο οποίος έχει ως εξής:

Σύνολο εσόδων 20.670,11
Δαπάνες χρήσεως 10.006,96
Υπόλοιπο ταμείου 10.663,15

Ακολούθως ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής 
Επιτροπής Δημ. Ράπτης είπε ότι από τον διε-
νεργηθέντα έλεγχο των παραστατικών διαπι-
στώθηκε η ταμιακή τάξις του Συνδέσμου και 
πρότεινε την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευ-
θύνη. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Γ.Σ.

Ο λόγος δόθηκε στον πρόεδρο του τοπικού 
κοινοτικού μας Συμβουλίου Δημ. Τσιαμπά ο 
οποίος είπε ότι τα μεγάλα εκχιονιστικά μηχανή-
ματα της δημαρχίας αδυνατούν, λόγω μεγέθους, 
να καθαρίσουν τους στενούς δρόμους του χωρι-
ού από το χιόνι. Τούτο τους αναγκάζει να προ-
σφύγουν σε μίσθωση ιδιωτικών εκχιονιστικών 
μηχανημάτων επιβαρυνόμενοι με δαπάνες που 
μετά τον Καλλικράτη δύσκολα εκταμιεύονται. Γι’ 
αυτό ζήτησε από τους συλλόγους την εθελοντική 
τους συμπαράσταση όπου υπάρχει δυνατότητα 
και να μας γίνει συνείδηση ότι πιστώσεις για νέα 
κοινωνικά έργα δεν υπάρχουν.



580 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Ακόμη ο πρόεδρος μας επέστησε την προ-
σοχή ότι το σπίτι των νεκρών... πλησιάζει να 
συμπληρώσει τις θέσεις του. Γι’ αυτό παρακαλεί 
όταν ανοίγουμε τάφους να φροντίζουμε να μη 
μένει κενός χώρος μεταξύ των μνημείων.

Ο ομιλητής Γ. Κόλλιας αρχίζει με ευχές για 
τον Καινούργιο Χρόνο και συνεχίζει με τις εξής 
προτάσεις:
α)  να γίνει διάνοιξη μονοπατιών στο χωριό από 

τους νέους με την βοήθεια σε γνώσεις από 
τους μεγαλύτερους

β)  να απεικονιστούν τα τοπωνύμια και τα ιστορι-
κά σημεία του χωριού στο google earth

γ)  να γίνει το καλοκαίρι στο χωριό ανοιχτή συ-
γκέντρωση και συζήτηση για τα θέματα που 
μας απασχολούν ώστε να ασκηθεί πίεση για 
την λύση τους.

δ)  να γίνει αναβάθμιση της ιστοσελίδας του 
χωριού με ποικιλία θεμάτων για να έχει μεγα-
λύτερη επισκεψιμότητα.

ε)  να αξιοποιηθεί το κτίσμα του συνεταιρισμού

Ακόμα ο Γιώργος ενημερώνει τους χωρια-
νούς ότι έγινε συγκέντρωση στη Στρώμη από 
τα τοπικά συμβούλια Στρώμης και Πανουργιάς 
με θέμα τις 600 ερευνητικές γεωτρήσεις στην 
περιοχή των πρώην Δήμων Γραβιάς και Καλλιέ-
ων. Το θετικό στο θέμα αυτό είναι ότι ο Δήμος 
Δελφών είναι εναντίον αυτών των γεωτρήσεων 
το αρνητικό όμως ότι ορισμένοι υποστηρίζουν 
ότι αυτή είναι η μοίρα της περιοχής εφόσον 
είναι μεταλλευτική. Το θέμα θέλει προσοχή 
διότι το χωριό μας είναι σε παραχώρηση για 
εκμετάλλευση. Έχει γίνει προσφυγή στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για το θέμα αυτό από 
τον Σύλλογο για την προστασία της Γκιώνας και 
τους συλλόγους Στρώμης και Πανουριάς και το 
δικό μας.. Επίσης ζητήθηκε από τον Δήμο, όπως 

προβλέπεται από την νομοθεσία να συμμετέχει 
ο Σύλλογος στις διαβουλεύσεις του Δήμου με 
την επιτροπή ελέγχου την εξορύξεων αλλά αρ-
νήθηκαν με την δικαιολογία ότι η έδρα δεν είναι 
στο χωριό. Επίσης έγκαιρα καταθέσαμε προτά-
σεις για να μπούμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αλλά 
δεν έγινε τίποτε ενώ άλλες κοινότητες π.χ το 
Μαυρολιθάρι και η Μαριολάτα πήραν έργα στα 
χωριά τους.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Νάκο Γεωργίου ο 
οποίος, αφού κατέθεσε στο Προεδρείο έγγρα-
φο με την πορεία του Γεωργικού Πιστωτικού 
Συνεταιρισμού, κάλεσε όσους έχουν στοιχεία 
σχετικά με τον συνεταιρισμό να τα φέρουν 
(σφραγίδες, κλειδιά κλπ.) με σκοπό την οργά-
νωση των ενεργειών για την αξιοποίηση του 
κτίσματος.

Από μέρους του Αθλητικού Ομίλου μίλησε ο 
πρόεδρος Πάνος Δημόπουλος και αναφέρθηκε 
σε έργα που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν 
στο γήπεδο μπάσκετ και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν. Λεπτομέρειες στον αθλητικό τύπο.

Η Καίτη Δανιήλ είπε, ότι το περασμένο κα-
λοκαίρι παρεβρέθηκε στη συνεδρίαση που έγινε 
στη Στρώμη με θέμα τις 600 ερευνητικές γεω-
τρήσεις που πρόκειται να γίνουν στους Δήμους 
Γραβιάς και Καλλιέων διαπίστωσε ότι το θέμα 
ενδιαφέρει και τη δική μας κοινότητα και παρα-
κάλεσε το Δήμαρχο Δελφών να οργανωθεί και 
στη δική μας κοινότητα μια όμοια συγκέντρωση.

Επίσης πρότεινε να ενεργήσει η κοινοτική 
μας αρχή να απαλλαγούμε από την υποχρέω-
ση καταβολής εισφοράς για το νεκροταφείο. Ο 
πρόεδρος απάντησε ότι η υποχρέωση απορρέει 
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από νομική διάταξη και δεν είναι εύκολο να κα-
ταργηθεί. 

Ο Βαγγέλης Τσιρώνης ευχήθηκε χρόνια πολ-
λά για τον καινούργιο χρόνο και τα πενήντα χρό-
νια του Συνδέσμου και επέστησε την προσοχή 
μας για τη προστασία της Γκιώνας.

Ακολούθησε κοπή βασιλόπιτας που έγινε με 
την ευλογία του παπα-Κώστα. Τα τυχερά νομί-
σματα έπεσαν στην Αθαν. Κολλύρη και την Βασι-
λική Κολλύρη του Σταύρου.

Έγιναν αρχαιρεσίες και από την κάλπη ανα-
δείχθηκε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο 
που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος
Βούλα Γρηγοροπούλου-Αντωνίου

Αντιπρόεδρος
Ανθή Καραγιάννη-Θεοχάρη

Γεν. Γραμματέας 
Ιωάννα Χαμηλού

Ταμίας
Κατερίνα Ράπτη

Μέλη
Γεώργιος Κόλλιας, Γεώργιος Θεοχάρης,

Αρης Βασιλειάδης
Αναπληρωματικά Μέλη

Νικόλαος Τζαμτζής - Βιβή Κυριαζή

Τους ευχόμαστε καλό κουράγιο και να εργα-
στούν με το ίδιο ενδιαφέρον που εργάστηκαν 
μέχρι σήμερα!

Εδώ θα μας επιτρέψετε να σημειώσουμε 
ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής στη διοίκηση ελάχιστοι 
έδειξαν ενδιαφέρον και παρ’ ολίγον οι εκλογές 
να κατέληγαν στο πρωτοδικείο.

Εκλογές στον Αθλητικό Όμιλο “Άγγελος Σίμος”
Στη Γενική Συνέλευση της 22/1/2012 έγιναν 

αρχαιρεσίες και ανεδείχθη νέο Δ.Σ. στον Αθλη-
τικό Όμιλο που συγκοτήθηκε σε σώμα ως ακο-
λούθως:
Πρόεδρος Τσιαμπάς Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Καραντάσιος Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Αντωνίου Μαρία
Ταμίας Τσίγας Δημήτριος
Γεν. Αρχηγός Τσίγας Ευθύμιος
Μέλη Βλάχος Ορέστης, Δημόπουλος Παναγιώ-
της, Πλατανιάς Αλέξανδρος, Σαριτζόγλου Κων/
νος, Σερφιώτη Δανάη, Τσιριμώνα Μαριέττα

Χαιρόμαστε που τα νέα μας παιδιά δείχνουν 
το ενδιαφέρον τους για το χωριό. Σαν μεγα-
λύτεροι θα θέλαμε να τους παρακαλέσουμε 
να δείξουν περισσότερο εθελοντισμό για τις 
καθημερινές ανάγκες του χωριού, καθάρισμα 
δρόμων καθώς και της πηγής του Κεφαλόβρυ-
σου που από την Δημαρχεία μας έχει τελείως 
εγκαταλειφθεί.

H εκδήλωση έκλεισε με ευχές για τον και-
νούργιο χρόνο και νάμαστε καλά για να γιορτά-
σουμε και τα 100 χρόνια του Συλλόγου  μας!

Σύσταση επιτροπής
Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να συ-

γκροτήσει «Επιτροπή Λαογραφικής Έκθεσης» 
με σκοπό να φροντίζει για την καλύτερη λει-
τουργία της.

Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και 
τρία μέλη του εκάστοτε Δ. Σ. του Συνδέσμου Κα-
λοσκοπιτών «η Αγία Τριάς» (το ένα απαραιτήτως 
κάτοικος Καλοσκοπής).

Επίσης ένα ισόβιο μέλος θα προέρχεται από 
τους ιδρυτές της Λαογραφικής Έκθεσης ή τους 
έχοντες προσφέρει πολλά κατά τη δημιουργία 
και τη λειτουργία της.

Η Επιτροπή θα ορίζεται από το Δ.Σ. του Συν-
δέσμου Καλοσκοπιτών «η Αγία Τριάς» ένα μήνα 
μετά τις αρχαιρεσίες και τη συγκρότηση κάθε 
νέου Δ.Σ. και η θητεία της θα είναι τριετής ακο-
λουθώντας τη θητεία του Δ.Σ.

Τα μέλη της επιτροπής θα ορίζουν τον πρό-
εδρό τους.

Τα μέλη της επιτροπής θα φροντίζουν για την 
καλή λειτουργία της Λαογραφικής Έκθεσης. 
Θα διατηρούν και θα αναπτύσσουν τις συλλο-
γές εκθεμάτων. Θα μεριμνούν ώστε η έκθεση 
να παραμένει ανοικτή για το κοινό κατά τους 
θερινούς μήνες.

Η επιτροπή θα εισηγείται στο Δ.Σ. και στη 
Γ.Σ. τα θέματα που αφορούν στη Λαογραφική 
Έκθεση, προτάσεις για διοργάνωση εκδηλώσε-
ων με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή της και 
θα εισπράττει χρήματα σχετικά μ’ αυτή και θα 
τα αποδίδει στο Σύνδεσμο.

Ως επιτροπή ορίζονται:
Βούλα Γρηγοροπούλου 
Ανθή Καραγιάννη
Ρούλα Δανιήλ
Ζωή Κρανάκη-Πριοβόλου
Γιούλα Κυριαζή (κάτοικος Καλοσκοπής)
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Πάσχα στην Κουκουβίστα
Από την Κυριακή των Βαΐων η καρδιά των Κουκουβιστιανών βρίσκε-

ται κοντά στη γενέθλια γη. Επιθυμούν να χαρούν τους ψαλμούς της Μ. 
Εβδομάδας και να ακούσουν την καμπάνα του Αγ. Γεωργίου να χτυπά 
πένθιμα τη μαρτυρική θυσία του Χριστού. Να ετοιμάσουν τα αρνιά και 
να τα ψήσουν στις αλάνες ελπίζοντας ότι ο καιρός θα είναι καλός για 
να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Φέτος υπάρχει και ένας άλλος ακόμα σοβα-
ρός λόγος που να μας προτρέπει να βρεθούμε στα άγια χώματα.

Η οικονομική κρίση μας έχει στριμώξει πέρα από κάθε όριο, με συνέπεια να μας ρίξει σε βαθιά 
θλίψη και να λείψει από πάνω μας το γέλιο και η χαρά.

Δεν πρέπει όμως να είμαστε επιφυλακτικοί. Η κρίση θέλει επιστροφή στις αξίες που υπάρχουν 
ακόμα και στις ρίζες μας για να παίρνουμε κουράγιο ο ένας απ’ τον άλλο και ας θυμηθούμε τις κα-
λές μέρες, ελπίζοντας και προσδοκώντας ότι θα ξανάρθουν.

ΠΑΣΧΑ λοιπόν στην Κουκουβίστα, μια μεγάλη ανάσα αισιοδοξίας εν μέσω κρίσης.

Tη Μεγάλη Εβδομάδα η εκκλησία μας θα λειτουρ-
γήσει με το ακόλουθο ωράριο:
Κυριακή των Βαΐων: Απόγευμα Ακολουθία του 
Νυμφίου ώρα 7:30 μ.μ.
Μ. Δευτέρα - Μ. Τρίτη: Νυμφίος ώρα 7:30 μ.μ.
Μ. Τετάρτη: Ευχέλαιο. ώρα 5:00 μ.μ.,
Νυμφίος 6:00 μ.μ.

Μ. Πέμπτη: Ακολουθία 12 Ευαγγελίων, 7:30 μ.μ.
Μ. Παρασκευή: Λειτουργία 8:30 π.μ..
Επιτάφιος  7:30 μ.μ.
Μ. Σάββατο: Θ. Λειτουργία το πρωί.
Αναστάσιμη ακολουθία στις 11:00 μ.μ.
Κυριακή του Πάσχα: Μ. Εσπερινός της Αγάπης 
στις 6:30 μ.μ.

Σύμφωνα με τεκμηριωμένα στοιχεία, η Κουκου-
βίστα είναι πάνω από 1200 ετών. Την αρχέγονη 
προέλευσή της την έφερε στο φως ο καθηγητής 
φιλολογίας Τάσος Φιλιππόπουλος, σχολικός σύμ-
βουλος. Στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε, Τρίτη 
έκδοση, “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” σελ. 203 τον 
7ο αιώνα, την εποχή του Ιουστινιανού Β΄, οι Σλά-
βοι κατάφεραν να περάσουν κατά ομάδες τα σύ-
νορα του Βυζαντίου Β΄ και να φτάσουν ως την Πε-
λοπόννησο. Πολλοί Σλάβοι κυρίως κτηνοτρόφοι, 
παρέμειναν στα ορεινά χωριά της Φθιώτιδας.

Κάτω από την επιρροή των Ελλήνων, αποδέ-
χθηκαν τον πολιτισμό και αφομοιώθηκαν μαζί 
τους. Μέχρι τον 9ο αιώνα έγιναν όλοι τους Χριστι-
ανοί. Με την πάροδο των χρόνων το σλαβικό στοι-
χείο, αν και πυκνότερο, εξαφανίστηκε εντελώς. 
“Στην Ελλάδα έγιναν φυσικά μεγάλε σλαβικές 
εποικίσει όχι όμως παν-σλαβισμός. Επικτράτησε 
ο Ελληνισμός” γράφει ο Γερμανός καθηγητής 
Πανεπιστημίου Ιστορίας Κάρολος Χοπφ.

Αναμφισβήτητα θα υπήρξε ανάμειξη Ελληνικού 

αίματος και Σλαβικού. Κάτι παρό-
μοιο θα συμβεί και με την ιθαγέ-
νεια που θα αποκτήσουν τώρα οι 
μετανάστες στην Ελλάδα.

Τα τοπωνύμια και τα ονόματα 
των κοινοτήτων μας υπενθυμίζουν την Σλαβική 
προέλευσή τους. Σλαβικά κατάλοιπα υπάρχουν 
σ’ όλη την Ελλάδα. Στην περιοχή μας είναι τα 
παρακάτω: Βαρδούσια, Βαρνάκοβα, Βελόυχοβο, 
Γρανίτσα, Βοστινίτσα, Σεγδίτσα, Κουκουβίστα, 
Προβενίκο κ.α. σίγουρα τα ξωκκλήσια μας είναι 
ιδρύματα Βυζαντινής περιόδου. Η Παναγία, Αγία 
Τριάδα, Αγία Παρασκευή, Αγιάννης, Αϊ Νικόλας, 
παλιοσταυρός, Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη. 
Ίσως και άλλα μικρά ξωκλήσια μας που έχουν πα-
ραμεληθεί όπως ο Άγιος Τρύφωνας και Αη Λιας.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
Εκτενέστερη μελέτη βλέπε Γεωργ. Χασιακού “Η Κου-
κουβίστα στο πέρασμα των αιώνων”, εφ. Κουκουβίστα 
Τόμος Ε, Φύλλο 149, σελ. 336

Η Ιστορία της Κουκουβίστας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λιτάνευση Πολιούχου μας - Μέγας Εσπερινός 

Το απόγευμα της Κυριακής του Θωμά 22.4.2012, παραμονή της εορτής του προστάτη μας Αγίου 
Γεωργίου θα γίνει λιτάνευση της εικόνας του με την παρουσία και ιερέων γειτονικών χωριών.
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Σε παλιότερους χρόνους, όταν έπεφτε πολύ 
χιόνι (και έπεφτε πολύ) κινδύνευε να “γονατίσει” 
η ξύλινη στέγη των σπιτιών από το μεγάλο βά-
ρος του χιονιού που δέχονταν. Τότε συνεργάζο-
νταν δυο-τρεις οικογένειες με φτυάρια, μεγάλη 
προσοχή, κουράγιο και κατέβαζαν το χιόνι.

Τα σημερινά σπίτια με τα τσιμεντένια υλικά 
δεν έχουν τέτοιους κινδύνους. Κινδυνεύουν μό-
νο οι περαστικοί και το κλείσιμο των δρόμων 
από σπίτια που η στέγη τους έχει πρόσοψη 

προς το δρόμο όταν αρχίζει να λιώνει το χιόνι 
και πέφτουν πυκνά κομμάτια χιονιού.

Τούτο ανάγκασε τον πρόεδρο, για προληπτι-
κούς λόγους και ειδοποίησε (γραπτώς) τους ιδι-
οκτήτες να τοποθετήσουν στις με πρόσοψη σε 
δρόμο στέγες προστατευτικά μέσα (ξυλοπαγί-
δες), αφού βέβαια και ο ίδιος φροντίζει να εξα-
σφαλίσει πίστωση για ένα παρόμοιο έργο στο 
κτίριο του σχολείου με τις πολλές προσόψεις.

Ξεχιόνισμα

Χιονισμένη Κουκουβίστα
Η καρδιά 

του χειμώνα 
στο χωριό μας 
είναι οι μήνες 
Ιανουάριος, 
Φεβρουάρι -

ος και Μάρτιος. Ο Κουτσοφλέβαρος φέτος μας 
έδειξε τις κακίες του και τα ελαττώματα του. Από 
τις πρώτες μέρες η βαρυχειμωνιά έπληξε το χω-
ριό. Βροχές, παγωνιά, ανεμοσούρια από βοριά 
και από νοτιά. Οι θερμοκρασίες ανεβοκατέβαιναν 
κάτω από μηδέν (-). Το χιόνι έπεφτε ασταμάτητα 
και σε πολλά σημεία είχε ξεπεράσει το μέτρο. Η 
επικοινωνία των λιγοστών χωριανών μας που εί-
χαν κλεισθεί στα σπίτια τους ήταν αδύνατη. Παρά 
το κρύο και την παγωνιά η οικογένεια Παντελάκη 
λειτούργησε κανονικά το δημοτικό καφενείο κι 
εκεί έβρισκαν ζεστασιά οι παρεβρισκόμενοι.

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας φρόντισαν να 
μη διακοπεί ή συγκοινωνία από το 51 χλμ. Αλλά 
και ο Πρόεδρος του Τοπικού μας Κοινοτικού Συμ-
βουλίου δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Δύο 
φορές που το χωριό αποκλείστηκε από το πολύ 
χιόνι έτρεξε σ’ αυτό και με μισθωμένο εκχιονιστι-
κό του Γραβίσιου επιχειρηματία Κορομπίλη και τη 
συμπαράσταση του Δημ. Χαμηλού και του Κώστα 
Ματθαίου (τους οποίους και ευχαριστεί) καθάρι-
σαν τους εσωτερικούς δρόμους του χωριού.

Τα παραπάνω σκηνικά επαναλήφθηκαν με τα 
ίδια χαρακτηριστικά και τον Μάρτιο. Μόνο που 
εδώ το ύψος του χιονιού ξεπέρασε σε πολλά ση-
μεία το μέτρο. Πάλι σε δράση τα εκχιονιστικά. 
Πάλι ο Πρόεδρος στον αγώνα και το μάτι όλων 
στραμμένο στον Μάιο. Όχι τόσο για τα λουλούδια 
αλλά για να σταματήσει η προμήθεια του πετρε-
λαίου.

Συγκινητικός και φέτος ήταν ο εορτασμός για 
την 25η Μαρτίου. Παρόντες ήταν σχεδόν όλοι οι 
μόνιμοι κάτοικοι αλλά και  οι επισκέπτες του Σαβ-
βατοκύριακου. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος όλες 
τις ημέρες και η φύση μπουμπουκιασμένη έτοι-
μη να εκραγεί. Την Παρασκευή το  βράδυ, στους 
χαιρετισμούς   έκπληκτος ο παπά-Κώστας είδε 
το εκκλησίασμα να πληθαίνει και όλοι να συμμε-
τέχουν στην κατανυκτική λειτουργία. Παρομοίως 
την Κυριακή το πρωί έγινε η λειτουργία και μετά 
εψάλει δοξολογία για την Εθνική επέτειο. Στην 
συνέχεια όλοι, λες και ήταν παρέλαση μπροστά 
από το σχολείο-μουσείο για να τιμηθούν η γνώ-
ση και η παράδοση και δίπλα από τον πλάτανο-
βρύση της πλατείας για να τιμηθούν οι ρίζες και 
η ροή μας στον χρόνο, πήγαμε στο μνημείο του 
Παπαντριά για να τιμηθούν οι ήρωες των αγώνων 
της Ελευθερίας. Έγινε κατάθεση στεφάνου από 

τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. Δ. Τσια-
μπά  και όλοι μαζί έψαλαν τον  Εθνικό  Ύμνο. Και 
του χρόνου.

Η 25η Μαρτιου 2012 στην Καλοσκοπή

Το χιόνι σκέπασε και το εκχιονιστικό μηχάνημα
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ΚΟΥΤΑΛΕΑΙΝΑ
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΝΑΣ

Το δυστύχημα είναι ότι την επιτροπή 
ακολούθησαν και πάρα πολλοί χωρια-
νοί παντός φύλου και ηλικίας, άλλοι 

από περιέργεια, άλλοι από συμπαράσταση 
στην επιτροπή, αποφασισμένοι δε να μην την 
αφήσουν να συνεχίσει το δρόμο της για το χω-
ριό, ακόμη και με κίνδυνο να της αφαιρέσουν 
βίαια τη ζωή της, αν επιμείνει στην απόφασή 
της. Είχε φτάσει μεσημέρι, ο κόσμος που περί-
μενε είχε ξαπλώσει στους ίσκιους των δέντρων 
και των βράχων, συζητούσαν και χειρονομού-
σαν δυνατά για τις αντίθετες γνώμες που είχαν 
προκύψει ως προς το χειρισμό του καυτού 
προβλήματος της άρρωστης γυναίκας.

Η αδημονία και ο εκνευρισμός είχε αποκο-
ρυφωθεί με τη μεγάλη καθυστέρησή της. Ο κα-
θένας έλεγε τη δική του γνώμη και εκδοχή για 
την μεγάλη αργοπορία στην άφιξή της. Όπου 
περίπου στις 3 η ώρα μια σιλουέτα ενεφανίσθη 
ψηλά στον ορίζοντα στη θέση Κοτρώνη. Νάτην, 
πολλοί φώναξαν, έρχεται, και πήραν αμέσως θέ-
σεις άμυνας λες και θ’ αντιμετώπιζαν κάποιον 
πάνοπλο εχθρό. Η Κουταλέαινα ήταν τόσο εξα-
ντλημένη που για να φτάσει στην απέναντι όχθη 
του ποταμού και να τη βλέπει κανείς καλά με γυ-
μνό μάτι πέρασε ακόμη μία ώρα. Κανείς δεν μί-
λαγε, όλοι την κοιτούσαν.

Δεν ήταν πια αυτή που ήξεραν πριν, η νέα γυ-
ναίκα με το γεροδεμένο και γεμάτο ζωή και δύ-
ναμη σώμα. Μπροστά τους είχαν τη σκιά της πα-
λιάς Κουταλέαινας, μια γερασμένη κι αδύνατη 
γυναίκα που βάδιζε αργά με σκυμένο το κεφάλι, 
βοηθούμενη στο δεξί της χέρι από ένα πρόχειρο 
ελάτινο ξύλο για μπαστούνι. Φαινότανε πολύ κα-
ταβεβλημένη και με κόπο στεκότανε στα πόδια 
της όρθια.

Όταν πλησίασε στην απέναντι όχθη του πο-
ταμού ακριβώς πάνω από το μεγάλο γεφύρι 
πολλοί χωριανοί σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν 
να φωνάζουν δυνατά προτρέποντάς την να στα-
ματήσει το δρόμο της για το χωριό. Γινότανε 
κομφούζιο από τις φωνές και τις παρακλήσεις 
που ο αντίλαλος ακουγόταν στις σπηλιές της 
απέναντι χαράδρας.

Η άμοιρη γυναίκα λες και δεν συνέβαινε τίπο-
τε γύρω της συνέχισε αργά-αργά το δρόμο της, 
πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στο γεφύρι. 
Φαινόταν σαν να της είχε σαλέψει το μυαλό, δεν 
έδινε καμία σημασία στα όσα της φώναζαν από 
την απέναντι όχθη. Ούτε μια στιγμή δεν σήκωσε 
το σκυμένο κεφάλι της για να ρίξει μια ματιά γύ-
ρω της. Όταν το πλήθος των χωριανών είδαν ότι 

οι φωνές και οι παρακλήσεις τους δεν είχαν κα-
νένα αποτέλεσμα, εξαγριωμένοι πολλοί άρχισαν 
ένα άγριο πετροβόλημα την απέναντι όχθη του 
ποταμού ώστε να φοβήσουν την Κουταλέαινα να 
συνεχίσει το δρόμο της και να διαβεί το μεγάλο 
γεφύρι. Το θέαμα ήταν από τα τραγικότερα που 
θα μπορούσε κανείς να συναντήσει: Η Κουταλέ-
αινα αυτή τη στιγμή ήταν ένας άλλος πετροβο-
ληθείς δευτερομάρτυς Άγιος Στέφανος – μέχρι 
ποίου σημείου σκληρότητας μπορεί να φτάσει ο 
άνθρωπος έναντι άλλου συνανθρώπου του όταν 
κινδυνεύει η ύπαρξή του. Η ανθρωπιά εξαφανί-
ζεται και τα κτηνώδη ένστικτα κυριαρχούν επά-
νω του. Η Κουταλέαινα μετά τη βροχή από πέ-
τρες που της έφραξαν το δρόμο κάθισε στη 
γωνία του δρόμου στην άκρη της γέφυρας με 
σκυφτό το κεφάλι και ακουμπισμένη επάνω στο 
ξύλινο ραβδί της. Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν 
και σταμάτησαν τις φωνές και το πετροβόλημα, 
προσπάθησαν να της εξηγήσουν, να την πείσουν 
και να την παρηγορήσουν. Η Κουταλέαινα σαν 
να ξύπνησε από βαθύ ύπνο σήκωσε απλά το κε-
φάλι της, κοίταξε με απλανές βλέμμα γύρω της 
και χωρίς να πει λέξη ξαναδιπλώθηκε κάτω στο 
χώμα. Σε αυτή τη θέση έμεινε αβοήθητη, άρρω-
στη, πεινασμένη και διψασμένη όλη τη νύχτα. 
Με την αυγή της άλλης ημέρας μια νέα πειστική 
προσπάθεια από τον Πρόεδρο και ανθρώπους 
της Επιτροπής, κατάφερε να οδηγήσει το άρρω-
στο αυτό πλάσμα σιγά-σιγά μέσα στον προορι-
ζόμενο χώρο του Ζάστανου, μετά, από πάνω, μ’ 
ένα σχοινί, της έριξαν σκεπάσματα και τρόφιμα. 
Μόνη της επέλεξε το σημείο που θα ήταν η νέα 
της διαμονή. Ήταν ένα πανύψηλο έλατο με πυ-
κνά κλωνιά κοντά στην είσοδο ορατό και από τις 
κορυφές των γύρω βράχων. Στον ίσκιο του βρή-
κε ξεκούραση και ζεστασιά, ο εφοδιασμός της 

Γράφει ο Γιάννης Τριανταφύλλου (Πράντζας)
ΣΤ΄ μέρος - Συνέχεια από τεύχος 161
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σε φαγητό και νερό θα γινόταν με το κρέμασμα 
του σχοινιού από την κορυφή του βράχου, ο φό-
βος για να φύγει από εκεί πλέον δεν υπήρχε. Εί-
χε τόσο εξαντληθεί που ήταν αδύνατο ν’ ανέβει 
το μονοπάτι με τα ψηλά σκαλοπάτια. Ακριβώς 
από πάνω από το Ζάστανο και από το σημείο 
που είχε επιλέξει για τη νέα της διαμονή περ-
νούσε ο δημόσιος δρόμος που πήγαινε στην Άμ-
φισσα, είχε δε μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση  
γιατί απ’ αυτόν το δρόμο εκτός των Κουκου-
βιστιανών ταξίδευαν και όλοι οι κάτοικοι των πιο 
πάνω χωριών που πήγαιναν για συναλλαγές 
στην Άμφισσα. Φτάνοντας στο σημείο αυτό γε-
μάτοι περιέργεια σκαρφάλωναν τους θεόρατους 
βράχους παρατηρώντας από ψηλά την Κουτα-

λέαινα, ξαπλωμένη στον ίσκιο του έλατου. Την 
περιεργαζόντουσαν σαν να ήταν κάποιο εξωγήι-
νο επικίνδυνο όν που βρέθηκε τυχαία στην περι-
οχή αυτή. Πολλοί της έστελναν φωνάζοντας δυ-
νατά διάφορα μηνύματα συμπόνιας και 
παρηγοριάς, χωρίς όμως ποτέ να πάρει κανείς 
πίσω απάντηση. Όλοι τη συμπονούσαν και πολύ 
θα ‘θελαν να τη βοηθήσουν, αλλά αυτό ήταν 
αδύνατο με το κακό που την είχε βρει. Η Κουτα-
λέαινα με το πληγωμένο κορμί και τη μεγάλη 
εξάντληση δεν είχε πλέον τη δύναμη να σηκωθεί 
να πάρει ούτε το φαγητό που της πήγαιναν. Φαι-
νόταν ότι πλησίαζε το τέλος του μαρτυρίου της.

Συνέχεια στο επόμενο

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Μικρασιά-
τικο Σύλλογο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «Το Εγ-
γλεζονήσι» - εκδόσεις Λογοθέτη- το καινούριο 
βιβλίο της Βασιλείας Γιασιράνη –Κυρίτση με 
τίτλο «Από τον παππού στον εγγονό».

Μέσα στις 350 σελίδες του ξετυλίγεται η 
ιστορία 43 οικογενειών από τα παράλια της Μ. 
Ασίας, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την 
Καππαδοκία, την Αν. Ρωμυλία, οι οποίες βρέθη-
καν, πριν και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, 
πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Είναι μια λεπτομερής καταγραφή εικόνων  
ζωής, εκπατρισμού, φυγής και εγκατάστασης 
των προσφύγων στη νέα τους πατρίδα, τη Νέα 
Ιωνία, όπου διατηρούν τα επαγγέλματα τα δικά 
τους ή των γονιών τους και τα κρατούν 3, 4 και 5 
γενιές, τα βελτιώνουν με το πάθος και το πείσμα 
για μια καλύτερη ζωή.

 Η παρουσίαση του βιβλίου, με προβολή φω-
τογραφικού υλικού έγινε στη Νέα Ιωνία Βόλου 
και μίλησαν με επαινετικά λόγια για το πλούσιο 
περιεχόμενό του φιλόλογοι και διανοούμενοι 

της περιοχής Βόλου. Ήταν μια υπέροχη βραδιά 
στην οποία περαβρέθηκαν πολλοί επιζώντες 
μικρασιατικής καταγωγής και απόγονοί τους.

Στην εκδήλωση η Βασιλεία είπε τα ακόλουθα:
Αγαπητοί προσκεκλημένοι 
Εγώ δεν θα σας κουράσω. Είμαι πολύ ικα-

νοποιημένη με τα όσα επαινετικά λόγια που ει-
πώθηκαν απόψε. Αν μου αξίζουν είναι στη δική 
σας κρίση. Εγώ πάντως προσπάθησα να κάνω 
το καλύτερο.

Ήταν το ωραιότερο ταξίδι της ζωής μου. Αφι-
ερώνω αυτό το βιβλίο σε όλους τους πρόσφυ-
γες, τους προγόνους μας, που ξεριζωμένοι από 
τον τόπο τους βρέθηκαν στη νέα Πατρίδα , τη 
Νέα Ιωνία και με το μεγαλείο της ψυχής και της 
αντοχής τους δημιούργησαν τη Νέα Ιωνία που 
ζούμε σήμερα. Είναι χρέος τιμής και μνήμης.

Σας ευχαριστώ όλους.
Οφείλουμε να συγχαρούμε ολόψυχα τη Βα-

σιλεία και να της ευχηθούμε καλή συνέχεια στο 
συγγραφικό της έργο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  «ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ»
Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «Το Εγγλεζονήσι»

Τα ιστορικά κείμενα του Γιάννη Τριανταφύλλου 
(Πράτζα) που δημοσίευσε σε 12 (δώδεκα) συνέ-
χειες η εφημερίδα μας κατά τα έτη 1996-1999 
και στα οποία περιγράφονται οι σκληρές συνθή-
κες διαβίωσης των Κουκουβιστιανών στη θέση 
Καμάριζα Λαυρίου αρχές του 20ού αιώνα, τα 
συγκέντρωσε η φιλόλογος ερευνήτρια του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Ερασμία Μπίτικα με τον 
τίτλο «Μπερτσέκ(ο) Καμάριζας 1904-1914. Βιο-
γραφικές αναμνήσεις του μεταλλωρύχου Γιάννη 
Τριανταφύλλου μια αφήγηση αληθινή μαρτυρία 
για πρώτη φορά στο φως.»
Την εργασία παρουσίασε η ερευνήτρια Ερασμία 

Μπίτικα με πρωτοβουλία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  υπό την αιγίδα της 
ΤΕΔΚΑ στις 8 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων της κοινότητας Καλυβίων Αττικής.
 Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πολύς κόσμος και 
οι ειδήμονες παραδέχθηκαn ότι “τα κείμενα του 
Γιάννη Τριανταφύλλου ίσως είναι η μοναδική κα-
ταγεγραμμένη προσωπική μαρτυρία μεταλλορύ-
χου της Γαλλικής εταιρείας των αρχών του 20ού 
αιώνα με τη μορφή της αυτοβιογραφίας”
Ο Δήμαρχος Καλυβίων κ. Φιλίππου υποσχέθηκε 
ότι ο Δήμος Καλυβίων θα αναλάβει την έκδοση 
του βιβλίου.

ΜΠΕΡΤΣΕΚ η δεύτερη Κουκουβίστα 1880-1920
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Τούτο το σημείωμα, είναι κατάθεση ψυχής 
στη μνήμη του δασκάλου μου Ν. Χασιακού. 
Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη συνθήκη όλης 
μου της ζωής.

Αναφέρω μόνο δύο περιπτώσεις.
Τη μία όταν έκλεισε το σχολείο, λόγω κατο-

χής και χωρίς να έχω αποφοιτήσει, τον πλησία-
σα και του είπα ότι θ’ αθελα να πάω στο γυμνά-
σιο. Χωρίς κανένα νομικίστικο δισταγμό, έγρα-
ψε σε μια κόλλα χαρτί το απολυτήριο μου και 
μου ευχήθηκε απο την καρδιά του να κοιτάξω 
να προκόψω.

Τη δεύτερη, όταν ορκίστηκαν οι αντάρτες 
στο χωριό, τον πλησίασα και ζήτησα να μεσο-
λαβήσει, για να πάω κι εγώ αντάρτης. Με πή-
ρε παράμερα και με πατρικό, αλλά αναντίρρη-
το ύφος, μου είπε να κοιτάξω το σχολείο μου 
και θα μου’ λεγε αυτός πότε και αν χρειαζόταν 
να γίνει αυτό.

Σε αυτούς τους δύο σταθμούς  άλλαξε όλη 
μου η ζωή. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς, 
ποιά θα ήταν η πορεία μου ως γεωργός στην 
Κουκουβίστα ή αντάρτης.

Ο Ν. Χασιακός ήταν απο το σπάνιο είδος αν-
θρώπου, που ενώ ήταν γέννημα, θρέμα ενός 
μικρού χωριού, αυτός είχε ευρύτατους ορίζο-
ντες, σκέψεις και μοναδική πνευματικότητα. 
Ψηλός, λεπτός, αριστοκρατικός (στην Κουκου-
βίστα του 40!!!) απόμακρος και κυρίως ευγενής 
(όχι ως κοινωνική κατηγορία αλλά πνευματική).

Όταν πρωτόρθαν οι Ιταλοί στο χωριό, κάλε-
σε όλα τα παιδιά σε μία τάξη και με φωνή που 
έτρεμε μας είπε ‘Μην ξεχάσετε ποτέ, αυτοί εί-
ναι κατακτητές’ (θαρρώ πως εκέινη την ημέρα 
έκλεισε το σχολείο). Τούτες οι φράσεις βατσί-
νωσαν την ψυχή μου μέχρι σήμερα.

Ο Νίκος Χασιακός ήταν μιας άλλης τάξεως 
άνθρωπος, παντελώς άγνωστη στο χωριό. Τρα-

βούσε επάνω του το θαυμασμό αλλά και τη ζή-
λια, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές 
φορές ανυπόστατες κατηγορίες, που δεν τον 
άγγιζαν.

Μιλάμε για μια πολύ ταραγμένη εποχή, που 
οι ιδεοληψίες και οι ψυχανωμαλίες των ανθρώ-
πων εύρισκαν πρόσφορο έδαφος να αναπτυ-
χθούν.

Ο κάθε ένας πίστευε ότι κάτεχε την απόλυ-
τη αλήθεια, ανάλογα με την ιδεολογία του και 
πάλευε γι αυτήν με όλα τα μέσα (κατάντια!!!). 
Το πολύ δύσκολο, τότε, ήταν να σταθείς όρθιος 
με αρετή και τόλμη μέσα στον απόλυτο παρα-
λογισμό.

Ο Νίκος Χασιακός, ο δάσκαλος μου τα είχε 
και τα δύο.

Τελειώνοντας, παρενθετικά να σημειώσω, 
ότι την εποχή του Χασιακού, ήταν και άλλες μο-
ναδικές προσωπικότητες Κουκουβιστιανών - 
κυρίως στην Αθήνα - που βοήθησαν συνολικά 
το χωριό αλλά και ξεχωριστά, πολλούς, πάρα 
πολλούς χωριανούς μας.

Θα αναφέρω μερικούς:
Οι Άφοι Κόλλια. Ο Χαράλαμπος στο Δήμο 

Αθηναίων, ο Μήτσος στο Υπουργείο Οικονομι-
κών, ο Γιώργος καθηγητής Πανεπιστημίου. Ο 
Μήτσος Κόλλιας της Αστυνομίας Πόλεων, Ο Ζα-
χαρίας της Χωροφυλακής, ο γιατρός Ηλίας Κα-
τσανιώτης (μοναδικός γιατρός και άνθρωπος), 
ο Γρηγόρης Χασιακός της Εθνικής Τράπεζας. Ο 
γλυκύτατος Γιάννης Κωστούρος στο Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο, ο Ζαχαρίας Πριόβολος (ΖΑΠ) επι-
χειρηματίας ο Δημήτριος Βάρσος έμπορος. Σί-
γουρα και πλείστοι άλλοι που δυστυχώς μου δι-
αφεύγουν. Κάνω την ευχή να βρεθούν χωριανοί 
μας να γράψουν γι αυτούς που άφησαν έκτυπα 
τα ίχνη τους στον κόσμο. Τους το οφείλουμε.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ ο παιδαγωγός - δάσκαλος       γράφει ο Ι. Λ. Κουφός

Ο πρόεδρος και τα μέλη
του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοσκοπής

εύχονται στους χωριανούς και φίλους
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

και τους προσκαλούν να έρθουν να γιορτάσουμε
         το Πάσχα στο χωριό.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ο Αθανάσιος Παναγ. Κυριάκης 
(εγγονός του Θανάση και της Άν-
νας Κυριάκη) και η σύζυγός του 
Κατερίνα απέκτησαν αγοράκι.
• Στις 3/1/2012 ο Ζήσης και η 
Παρασκευή Αχλαδά απέκτησαν 
κόρη.

Να ζήσουν τα νεογέννητα!

ΠΕΝΘΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
- ΑΛΚΑΛΑΪ
Ανήμερα της 
εορτής των 
Θ ε ο φ α ν ε ί ω ν 
(6.1.2012) η 
παροικία μας 
δέχθηκε ένα 
δυνατό χτύπη-
μα. Έφυγε απο 
κοντά μας η Σίσυ Γιαννοπούλου 
- Αλκαλάϊ. Έφυγε ένας άνθρωπος 
απο το κοντινό μας περιβάλλον 
που μαζί της μας συνέδεαν δεσμοί 
φιλίας και αγάπης.
Η παρουσία της Σίσης ήταν συν-
δεδεμένη με το γέλιο, τη χαρά, 
την αισιοδοξία.
Ήταν κόρη του Πάκη Γιαννόπου-
λου και της αλησμόνητης Αθηνάς 
Χ. Κόλλια. Είχε παντρευτεί τον 
αγαπημένο της Κάρολο Αλκα-
λάϊ με τον οποίο απέκτησαν δύο 
κόρες και ένα γιο, που σήμερα 
φοιτούν στα πανεπιστήμια της 
χώρας μας. Η καμπάνα του Αγίου 
Γεωργίου Καλοσκοπής ανήγγει-
λε τη μαύρη είδηση του θανάτου 
της. Λάτρης του χωριού μας ή 
Σίσυ, επισκεύασε το Κολλιέϊκο 
σπίτι των παππούδων της για να 
περνάει ήσυχα και σε φιλικό πε-
ριβάλλον τα καλοκαίρια της. Η 
απώλεια της μας γέμισε απο μια 
αίσθηση πόνου γιατί έφυγε πολύ 
νωρίς στο μεσουράνημα της νεό-
τητας της στα 52 της χρόνια.
Θέλουμε να παρηγορήσουμε με 
αυτά τα λίγα λόγια τους οικείους 
της για το κακό που τους έτυχε, 

αφού διορθωμό δεν είχε και να 
παρακαλέσουμε τον Ύψιστο να 
την κατατάξει σε σκηνές δικαίων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ατ-
τικής γής που τη δέχθηκε. Αιωνία 
της η μνήμη. 

Στην αγαπημένη μου Σίσυ

Αχ Σίσυ μου που έφυγες
νωρίς απ’ τη ζωή μας
μας άφησες τον πόνο μας
βαθειά μες την ψυχή μας.
Ο χρόνος όμως δεν μπορεί
τον πόνο να τον βγάλει
η πίκρα που μας πότισες
είναι πολύ μεγάλη.
Είναι σκληρός ο χωρισμός
και αβάστακτος ο πόνος
Τώρα όμως αδελφούλα μου 
γλυκιά
ξεκουράσου εκεί ψηλά
με τους αγγέλους και τη μανού-
λα σου αγκαλιά.

Με άπειρη εκτίμηση και αγάπη
Τούλα

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Θεοδ.  ΧΑΜΗΛΟΥ
Γεννήθηκε στην 
Καλοσκοπή κατά 
Δ η μ ο τ ο λ ό γ ι ο  
26-07-1914 και 
κατά ταυτότη-
τα 26-07-1910, 
κόρη του Ανδρέα 
& Ελένης Ράπτη 
( Σ α λ τ α π ή δ α ) , 
παντρεύτηκε τον Θεόδωρο Ι. Χα-
μηλό και ήλθε στην Αθήνα, απέ-
κτησε παιδιά, εγγόνια και δισέγ-
γονα. Απεβίωσε την 25-01-2012 
στην Αθήνα και ενταφιάσθη στην 
Καλοσκοπή.
«Η γιαγιά μας παρ’ ότι είχε λίγες 
γραμματικές γνώσεις μας δίδα-
ξε ήθος, αρχές, ακεραιότητα και 
αξιοπρέπεια και πάνω απ’ όλα 
αυτή η εξαίρετη μητέρα, γιαγιά 
και φίλη μας, μάς δίδαξε πώς να 
κοιτάζουμε τη ζωή πάντοτε με χα-
μόγελο και αισιοδοξία.
Τα εγγόνια της, 
Θοδωρής και Μιχάλης»

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
(1928 - 2011)
Στις 20/5/2011 
α π ε β ί ω σ ε 
στην Αθήνα ο 
Κωνσταντίνος 
Σταθόπουλος. 
Ο μεταστάς 
είχε γεννηθεί 
στη Λαμία το 1928 και στο χω-
ριό είχε έλθει γαμπρός ύστερα 
απο το γάμο του με την Ευθυμία 
Δημητρίου Ποδάρα με την οποία 
απέκτησε τρία παιδιά και σήμερα 
έχουν 6 εγγόνια.
Τύπος απλός και πολύ ευγενικός. 
Λάτρης της Κουκουβίστας δε μας 
έλειπε τα καλοκαίρια και ακολου-
θούσε πάντα τις εκδηλώσεις μας. 
Την ίδια αγάπη μετέδωσε και στα 
παιδιά του. Στο καλό Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΗΣ
Στη Λαμία ύστερα από μακρό-
χρονη ταλαιπωρία της υγείας του 
απεβίωσε ο Κώστας Μώρης του 
Δημ. (από το γένος του Κατσιά-
νη) σε ηλικία 74 ετών. Ο Κώστας 
ήταν αγαπητός σε όλους μας και 
γνωστός από τις θερινές του κα-
τασκηνώσεις στην Αγία Τριάδα.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΑΚΟΥ
Στις 12/9/2011 
απεβίωσε και 
ενταφιάσθηκε 
στο χωριό μας 
σε ηλικία 94 
ετών η Μαρία 
Χασιακού.

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
του Φωτίου
1921-2012
Όποιος είναι τυ-
χερός και ζει 91 
γερά χρόνια έχει 
δει, ακούσει και 
βιώσει ουκ ολί-
γα. Έτσι και ο 
Νίκος γεύτηκε όμορφες, ευτυχι-
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σμένες αλλά και πολύ ανάποδες 
και κακές στιγμές που μπορεί να 
φέρει αυτή η ζωή.
Πάντα αισιόδοξος, γελαστός, 
εργατικός και ανοιχτοχέρης είχε 
να σου πει καλά λόγια και πολ-
λές ιστορίες από τα πολυτάραχα 
μαύρα χρόνια της κατοχής.
Παντρεύτηκε την αγαπημένη του 
Ευσταθία Μαμπριζή στο Παρόριο 
Βοιωτίας και στο σπιτικό τους 
δεν έβρισκε ποτέ κανείς την πόρ-
τα κλειστή. Απέκτησαν παιδιά και 
αγγόνια και ο λιγερόκορμος Νί-
κος του Φώτη(1948, ο ψιλός και 
σπαθάτος Νίκος υπηρετεί την θη-
τεία του: εύζωνος στην ανακτορι-
κή φρουρά).
Απεφάσισε στις 2/2/2012 να ανα-
παυθεί εν σκηναίς δικαίων. Η 
εξώδιος ακολουθία έγινε στο Πα-
ρόριο την επομένη 3/2/1012.

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
1925-2012
Απεβίωσε στις 
1 3 / 2 / 2 0 1 2 
στην Αθήνα 
και ενταφιά-
στηκε στην 
Κ α λ ο σ κ ο π ή 
η Μαρία Κω-
στούρου το 
γένος Γεωργίου Χριστοδούλου 
(Καραγιώργος). Το 40ήμερο μνη-
μόσηνο έγινε στις 18/3/2012 στην 
Αγία Ελεούσα Αγίας Βαρβάρας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ - ΚΥΡΙ-
ΑΚΗ (1927 -2012)
Απεβίωσε στην Ελευσίνα όπου 
και ενταφιάστηκε η Αγγελική Κου-
μπούρη. Η αποβιώσασα είχε γεν-
νηθεί στο χωριό και ήταν κόρη του 
Πάνου Κυριάκη (πρόσφατα είχε 
απεβιώσει και ο αδελφός της Γι-
ώργος - βλέπε προηγούμενο τεύ-
χος). Είχε παντρευτεί το Γιάννη 
Κουμπούρη απο την Αγία Ευθυμία 
με τον οποίο απέκτησαν τρείς κό-
ρες και δύο αγόρια. Ο ένας γιος 
είναι ο Δήμος Κουμπούρης που 
έχει εκλεγεί δύο φορές βουλευ-
τής με το συνδυασμό του Κ.Κ.Ε.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΠΟΔΑΡΑ 
(1918 - 2012)
Στα 94 χρό-
νια της άφησε 
την τελευταία 
της πνοή η Αι-
κατερίνη Δημ. 
Ποδάρα, το 
γένος Νικ. Και 
Παναγιούς Τσόχλα.
Η μεταστάσα άφησε πίσω της 4 
παιδιά, 7 εγγόνια και 14 δισέγγο-
να. Ευχόμαστε να είναι καλά και 
να πάρουν τα χρόνια της.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλλη στον 
Άγιο Γεώργιο Καλοσκοπής και το 
μνημόσυνο 40 ημερών έγινε στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στη Βούλα στις 20.2.2012.

Μνήμη Αικ. Ποδάρα.
“Απο πολύ μικρός σύχναζα 

στα Ποδαρέϊκα, κοντά στη θεία 
μου τη Θυμιούλα. Απ’ τη στιγμή 
όμως που συμπεθεριάσαμε με 
το σόϊ του Σιαφλιά, γιατί η Κα-
τερίνη παντρεύτηκε τον πρώτο 
μου ξάδελφο το Μήτσο, μας δό-
θηκε η ευκαιρία να ζήσω τη μα-
γεία που σκορπούσε γύρω της η 
Κατερίνη.

Ψηλή, γεροδεμένη, όμορφη 
με φωτεινό πρόσωπο, αλιώτευ-
αν όλα με την παρουσία της. Θυ-
μάμαι τον τρύγο στον Αη Νικόλα 
(ο Σιαφλιάς για το χωριό ήταν με-
γάλος νοικοκύρης). Τούτο το πε-
ριστατικό το ζώ ακόμα μέσα μου 
σαν ομηρικό έπος.

Κι’ ύστερα η μέρα του γάμου 
της. Σωστή τραγωδία για μένα. 
Καρτέραγα να με πάρει στα χέ-
ρια της (για γούρι να’ ναι τα παι-
διά της σερνικά) και να μου χα-
ρίσει και την τσάντα με καλού-
δια μέσα. Κι’ αντίς για μένα πήρε 
τον ξάδελφο μου το Θανάση (το 
Σούπα). Καταστροφή.

Όμως σε λίγο με φίλεψε τόσο 
πλούσια, που ξέχασα τα ‘τραύ-
ματα μου”. 

Και σαν πρωτοκατέβηκα στην 
Αθήνα, απ’το Δαδί που τέλειω-
σα το γυμνάσιο (τέλος 40, αρχές 
50), ένα όνομα ήξερα το Μήτσο 

με την Κατερίνη που έμεναν στο 
Μπουρνάζι. Απ’ το σταθμό Λαρί-
σης ποδαρόδρομο και ρωτώντας 
συνέχεια, κάποια ώρα έφτασα. 
Μια μικρή καμαρούλα (με νοίκι), 
μια γκαζιέρα με τρόμπα να μα-
γειρεύει. Ένοιωσα στον παρά-
δεισο, γιατί η Κατερίνη σ’ έκα-
νε αμέσως να νιώθεις όχι απλώς 
άνετα, αλλά σα στο σπίτι σου 
(παραδίπλα ήταν μια άλλη οι-
κογένεια Κουκουβιστιανή του Γ. 
Κόλλια - Σιακαφλιόρη - με τα τρία 
τους παιδιά, το Μήτσο, τον  Τάκη 
και το Γιάννη. Με τον Τάκη ήμα-
σταν συμμαθητές στο Δαδί. Μια 
οικογένια που ποτές δε θα ξεχά-
σω το σπάνιο ήθος τους και τη 
χαρά τους να σε φιλέψουν στο 
φτωχικό τους. Τους κρατάω πά-
ντα ζωντανούς στη μνήμη μου. 
Κατερίνη πές τους τα χαιρετί-
σματα μου. 

H Κατερίνη ήταν ένα αυτο-
φυές βλαστάρι, άπειρης καλο-
σύνης. Ένα αγαθοποιό θυλη-
κό στοιχείο. Κοντά της σαν απο 
θαύμα μεταμορφώνωνταν όλα 
τα πράγματα σε προσήνεια. Σ’ 
έκανε να νοιώθεις ξεχωριστός, 
τίποτα το προσποιητό, το ψεύ-
τικο. Ένας ακαίριος άνθρωπος 
όλος ευγένεια.

Κι όταν τα πράγματα σε στρι-
μώχνωνταν ασφυκτικά, εύρισκε 
αμέσως μια διέξοδο. Ένα χαμό-
γελο. Ένα χαμόγελο που ήταν ο 
θρίαμβος της ζωής. Παρόλες τις 
φρικαστικά αντίξοες συνθήκες. 
Αμέσως το κλίμα άλλαζε, μετέ-
διδε σε όλους την αισιοδοξία. 
Θαρρώ πως ο Θεός την έστειλε 
στη γή να κάνει την πρακτική της 
άσκηση στην καλοσύνη. Τελείω-
σε με άριστα και γύρισε στην πο-
θινή πατρίδα, στους αγγέλους.

Καλό κατευόδιο Κατερίνη
Ι. Λ. Κουφός.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
1927-2012
Στις 31 Ιανου-
αρίου 2011 
απεβίωσε 
στην Αθήνα 
ένας γνήσιος 
Ρουμελιώτης, 
ο Γεώργιος 
Πουρνάρας. Είχε γεννηθεί στο 
Οινοχώρι Φωκίδας. Σπούδασε οι-
κονομικές επιστήμε και υπήρξε 
στενός, θερμός φίλος και συμ-
μαθητής του δικού μας Χρήστου 
Μαλεβίτση στον οποίο και ανα-
φερόταν συχνά.

Σταδιοδρόμησε ως υπάλλη-
λος της Αγροτικής Τράπεζας με 
υψηλές θέσεις στην ιεραρχία 
της.

Υπήρξε μια μοναδική πατρι-
ωτική παρουσία. Για ολόκληρες 
δεκαετίες ξόδευε τον εαυτό του 
κάνοντας εκείνο που αγαπού-
σε περισσότερο υπηρετώντας 
με μακρά θητεία το αξίωμα του 
προέδρου του Συλλόγου Οινο-
χωριτών Παρνασσίδας, καθώς 
και της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Φωκίδας με αξιόλογα αποτελέ-
σματα.

Στο Γιώργο οφείλουμε πολ-
λά. Με μελετημένα άρθρα και 
υπομνήματα αναδύκνυε τα προ-
βλήματα του τόπου μας χωρίς 
να υπολείπεται και η πρωτοβου-
λία του να κατευθύνει την έκδο-
ση της εφημερίας ΦΩΚΙΚΗ ΑΜ-
ΦΙΚΤΙΟΝΙΑ και να μας ταξιδεύει 
με το βιβλίο του στην “Ελληνική 
προϊστορία”

Ο Θεός να τον κατατάξει ανά-
μεσα στους δικαίους του. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλλη στον ιε-
ρό ναό Αγ. Παρασκευής όπου 
τον συνόδευσε πλήθος κόσμου 
και με συγκίνηση τουν αποχαι-

ρέτισαν οι χωριανοί του Κώστας 
Ρούλιας, Κώστας και Ιωάννης 
Παπαπαναγιώτου κ.λπ.

Εκ μέρους της Ομoσπονδίας 
μίλησε ο χωριανός μας, π. πρόε-
δρος του Συνδέσμου μας Κ. Τού-
μπας με τα ακόλουθα λόγια:

“Αλησμόνητε φίλε μου Γιώρ-
γος Πουρνάρα

Το θλιβερό χρέος του ύστα-
του αποχαιρετισμού στην κυριο-
λεξία με συντρίβει.

Οι ρίζες μας, αλλά και όλη η 
Φωκίδα πενθεί το εκλεκτό και δι-
ακεκριμένο τέκνο της. Το ένθερ-
μο πατριδολάτρη που γοήτευε 
με την διακριτική ευφράδειά του 
στις διάφορες εκδηλώσεις της 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας, το πλήθος 
των ακροατών.

Αντικείμενό του, ο έκδηλος 
σεβασμός του για τους Εθνικούς 
μας θησαυρούς, και η μακραίω-
νη ιστορική πορεία της αρχέγο-
νης Φωκίδας.  Ο θρύλος, ο μύ-
θος και η δόξα της. Συναρπαστι-
κή ήταν η κάθε ομολία του για 
το Λαικό πολιτισμό και την πολι-
τιστική μας κληρονομιά, καθώς 
και για τις πατροπαράδοτες κα-
ταβολές μας.

Αξέχαστε φίλε μου Γιώργο 
Πουρνάρα, δυσαναπλήρωτο κε-
νό δημιούργησε ο απρόσμενος 
χαμός σου.

Εύχομαι για το καλό του τό-
που μας να υπάρξει πρόσωπο 
ισάξιό σου, πράγμα πολύ δύ-
σκολο, για να καλύψει το τερά-
στιο κενό που άφησες πίσω σου. 
Ωστόσο το μέγεθος της αξίας 
σου και της πολύτιμης πνευμα-
τικής προσφοράς του, ως προ-
έδρου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας 
φάνηκε ευθύς μ ετον αδόκητο 
χαμό σου.

Φέρνω στο νου μου την προ 
εικοσαετίας πρώτη μας έντονη 
και θυελλώδη συζύτηση για θέ-
ματα και προβλήματα του ιστο-
ρικού τόπου μας, και την ανάγκη 
ίδρυσης Συλλόγου ή και οργανι-
σμού ακόμα. Υπήρξαν αντιλογί-
ες, ακόμα και αντιθέσεις.Υπερί-
σψυσε το σωστό και η ανάγκη 
επικοινωνίας και προβολής του 
πανάρχαιου ιστορικού τόπου 
μας. Ήταν το χρέος μας ιερό.

Η θαρραλές όσο και τολμηρή 
εκείνη απόφασής μας η οποία 
μεθοδεύτηκε με περίσκεψη και 
γνώση για την ίδρυση Συλλό-
γου στέφτηκε με απόλυτη επιτυ-
χία και το όνομα που της δόθη-
κε ήταν “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟ-
ΓΩΝ Β.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ”

Το πέρασμά σου από τον 
πρόσκαιρο τούτο κόσμο υπήρ-
ξε ενδεικτικό. Γιατί πάνω απ’ όλα 
υπήρξες άνθρωπος σωστός και 
δημιουργικός με αυστηρές ηθι-
κές και χριστιανικές αρχές. Ο 
Πανάγαθος Θεός ας απαλύνει 
τον πόνο της αγαπημένης σου 
οικογένειας, ξαθώς και όλων 
εκείνων που σε αγάπησαν και σε 
σεβάστηκαν. Άφησες πίσω σου 
μνήμη αγαθή αιώνια.

Παρακαλούμε τον Ύψιστο να 
σε κατατάξει μεταξύ των δικαίων 
γιατί σωστός και δίκαιος ήσουνα 
στον βίο σου, και άριστος συνερ-
γάτης στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ την 
οποίαν ως καταξιωμένος πρόε-
δρος την αναβάθμισες. Το λα-
μπρό κι αξιοσέβαστο πρόσωπό 
σου θα παραμείνει εφ’ όρου ζω-
ής ανεξίτηλα χαραγμένο στα κα-
τάβαθα της ψυχής μας.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της 
Αττικής γης που σε σκεπάζει.

Αιωνία η μνήμη σου”

Ταμίας του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών
Την Παρασκευή 10/2/2012 σε τακτική συνεδρίαση του κοινωφελούς ιδρύματος Πνευματικού Κέ-
ντρου Ρουμελιτωτών έγινε ψηφοφορία για ανάδειξη προέδρων, γραμματεία και ταμία. Από το νομό 
Φωκίδας εξελέγησαν: Κουφάκη Λαμπρινή και Παπανικολάου Σεραφείμ ως μέλη καθώς και ο χωρια-
νός μας πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου μας Κων. Τούμπας.
Τους ευχόμαστε καλό κουράγιο.
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794 ΧΑΜΗΛΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (Λαμία) 50
στη μνήμη του ανηψιού της 
Δημητρίου Μπουρτζάλα

795 ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑ ΑΝΝΑ 50
στη μνήμη του γιού της Δημητρίου

796 ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΦΙΦΗ 50

797 ΜΑΛΙΒΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50

798 ΔΑΝΙΗΛ-ΗΛΙΑ ΒΟΥΛΑ 20

801 ΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

802 ΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 20

803 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΔΕΡΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ συζ. ΚΩΝ. 30

804 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΚΥ του ΔΗΜΟΥ 25

805 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ συζ. ΔΗΜΟΥ 25

806 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20

807 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΟΥ 50

808 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20

809 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 30

810 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

811 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10

812 ΑΧΛΑΔΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 30

813 ΑΧΛΑΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΖΗΣΗ 50

814 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 80

815 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

816 BΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (Παρόριο) 50

817 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

818 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

819 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΛΑ συζ. ΒΑΣ. 25

820 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25

821 ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25

822 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50
στη μνήμη Ζαχαρία Ραπτόπουλου

823 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 50

824 ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25

825 ΔΑΝΙΗΛ ΟΛΓΑ 30

826 ΔΑΝΙΗΛ-ΚΟΜΝΑΚΟΥ ΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

827 ΔΗΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

828 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 20

829 ΖΟΥΓΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20

830 ΖΟΥΓΡΟΥ ΕΦΗ συζ. ΝΙΚ. 20

831 ΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ 30

832 ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΝΙΚ. 20

833 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20

834 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 20

835 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΘΗ συζ. ΝΙΚΟΛ. 20

836 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20

837 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΝΑΤΑ ΠΟΛΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

838 ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50

839 ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 50

840 ΚΟΛΙΑ-ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50

841 ΚΟΛΛΙΑ ΑΥΓΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20

842 ΚΟΛΛΙΑ-ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 30
στη μνήμη του συζύγου και γονέων της

843 ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΙΡΗ 20
εις μνήμην συζύγου Παναγιώτη Γ. Κόλλια

844 ΚΟΛΛΙΑ ΠΙΤΣΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ 20
στη μνήμη συζύγου και τέκνου 

845 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20

846 ΚΟΛΛΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30
στη μνήμη Ζαχαρία Ραπτόπουλου

847 ΚΟΛΛΥΡΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓ. 20

848 ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20

849 ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20

850 ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10

851 ΚΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20

852 ΚΟΥΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20

853 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10

854 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 50

855 ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35

856 ΚΩΣΤΗ-ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35

857 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 50

858 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

859 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 20

860 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 40

861 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40

862 ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΜΑΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ 20

863 ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 100

864 ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30
εις μνήνην του συζύγου της Ευθυμίου 
και των πεθερικών της Γιάννη και Αγγελικής

865 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 50

866 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20

867 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 10

868 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ-ΞΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 15

869 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 10

870 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 15

871 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ιερέας) 20

872 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 50

ευρώ ευρώ

1

Α Υ Τ ΟΙ  ΠΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν

1 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ (Παρόριον) 32
2 ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ συζ. Ιωαν. 12
9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΔΕΡΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ συζ. ΚΩΝ. 40
24 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΚΑΝΑΔΑΣ) 50
25 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΪΑ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
   στη μνήμη Αγγελικής Κυριάκη  

και Ιωάννη Τσιρώνη 30
26 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του  ΑΘ. 50
10 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ συζ. ΔΗΜΟΥ 50
28 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 10
29 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
30 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30 
 στη μνήμη των γονέων του
11  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΟΥ  

και ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  50
164 ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΛΛΗ του ΓΕΩΡ. 
  στη μνήμη των γονέων της Γεωργίου  

και Αικατερίνης Βλάχου 20
12 ΑΧΛΑΔΑΣ ΖΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 50 
 στη μνήμη των παπούδων και θείων
163 ΒΑΣΕΙΛΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 50 
31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 
13 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30 
19 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20 
 στη μνήμη της μητέρας του Μαρίας 
14 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 
32 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 20 
15 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20 
 στη μνήμη της συζύγου του Μαρίας 
16 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 
33 ΒΛΑΧΟΥ-ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ. 25 
17 ΒΛΑΧΟΥ-ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΡΙΤΣΑ του ΠΑΝΑΓ. 20 
18 ΒΛΑΧΟΥ-ΝΤΑΛΙΠΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20 
 στη μνήμη της μητέρας της Μαρίας 
34 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΚΗΣ 500 
 στη μνήμη της μονάκριβης κόρης του Σίσσυς 
20 ΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 20 
21 ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 
22 ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
38 ΔΑΝΙΗΛ-ΗΛΙΑ ΒΟΥΛΑ 20 
23 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 
24 ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 50 
 στη μνήμη των γονέων του Γιάννη και Παναγιούς 
39 ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤA του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 
35 ΔΑΝΙΗΛ-ΚΟΜΝΑΚΟΥ ΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 
36 ΔΗΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 
 στη μνήμη των γονέων και αδερφών 
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10 
40 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ 30 
37 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 20 
162 ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 20
  στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου  

και των αδερφών της Δημητρίου  
και Αφροδίτης Τρίγκα 

41 ΕΦΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100 
 στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου 
42 ΖΟΥΓΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 50 
156 ΘΕΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 
157 ΘΕΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20 

43 ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΝΙΚ. 20 
44 ΚΑΡΑΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤ. 20 
45 ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 10 
46 ΚΟΛΛΙΑ ΠΙΤΣΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ 20 
 στη μνήμη του συζύγου και του γιού της 
47 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 
48 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50 
49 ΚΟΛΛΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20 
 στη μνήμη της Λίνας Ράπτη 
50 ΚΟΛΛΥΡΗ ΘΑΛΕΙΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ 10 
51 ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 100 
52 ΚΟΜΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20 
152 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 10 
53 ΚΟΥΦΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 
 στη μνήμη των γονέων της 
54 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 
55 Oικ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50 
 στη μνήμη της Αικατερίνης Ποδάρα 
5 ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 
6  ΚΩΣΤΗ-ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 
56 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 50 
57 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 25 
58 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 25 
59 ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 
 στη μνήμη του συζύγου και της θυγατέρας της 
60 ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ ΤΖΕΝΗ 30 
61 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 25 
62 ΚΑΝΤΙΑ ΛΟΥΛΑ 40
  στη μνήμη των γονέων της Καλλιόπης  

και Σταμάτη Κάντια και των θείων της  
Βασίλη και Μάγδας Χασιακού 

63 ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50
  στη μνήμη του συζύγου της Ευθυμίου  

και των πεθερικών της Ιωάννη και Αγγελικής 
159  ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ-ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

του ΧΡΗΣΤΟΥ 30 
64 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  του ΙΩΑΝΝΗ 10
64 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  20
66 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 10 
67 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 10 
68  ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ιερέας) 20 
69 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 30 
 στη μνήμη της Χρυσούλας Μπουκουβάλα 
70 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50 
71 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50 
 στη μνήμη της Χρυσούλας Μπουκουβάλα 
72 ΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20 
154 Οικ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚ. 100 
 στη μνήμη της Σίσσυς Γιαννοπούλου 
73 ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 
161 ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 20 
74 ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20  
75 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 
158 ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10 
76 ΜΙΜΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 50 
79 ΜΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ και ΜΙΝΑ 20 
  στη μνήμη των γονέων τους Δήμου  

και Γεωργίας Κόλλια  
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77 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡ. 50 
  στη μνήμη του Ιωάννη και της Αικατερίνης  

Κωστούρου 
3  ΜΩΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40 
  στη μνήμη του συζύγου της και πατέρα τους 

Νικολάου 
78 ΜΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 
 στη μνήμη Δήμητρας Μώρη  
80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 
81 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΕΠΗ 25 
82  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10 
83  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
84 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 20 
85  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  

του ΕΥΑΓ. 20 
7  ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

του ΖΑΧ. 25 
86  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30 
 στη μνήμη του Αριστείδη Κυριαζή 
155 ΠΙΠΙΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30
87 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 
153 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ιερέας) 30 
88 Οικ. ΠΟΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
 στη μνήμη της μητέρας της 
89  Οικ. ΠΟΔΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
 στη μνήμη της μητέρας του 
160 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΙΑ συζ. ΜΙΧΑΗΛ 20 
90 ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 10 
91 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 20 
92 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 
93 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ 30 
94 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 
95 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 30 
96 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 20 
97 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 
 στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου 
98 ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 
 στη μνήμη του πατέρα της Νικολάου 
99 ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 40 
 στη μνήμη της Δήμητρας Μώρη 
100 ΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ 30 
 στη μνήμη του Πολύκαρπου Γεωργίου 
101 ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ 20 
 στη μνήμη του συζύγου της 
102 ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 150 
 στη μνήμη του Νικολάου Ευθ. Πριοβόλου 
103 Οικ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ 50 
 στη μνήμη του συζύγου της 
151 Οικ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ 50 
 στη μνήμη της μητέρας της 
104 Οικ. ΤΖΑΜΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 70
 στη μνήμη των αδελφών και θείων τους, 
 Ιωάννη και Αικατερίνης Κωστούρου 
117 ΤΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γαλάνης) 30 
   στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου  

και Σπυριδούλας 
116  ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γαλάνης) 30 

  στη μνήμη των αδερφών του Κωνσταντίνου  
και Σπυριδούλας 

106  ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ 20 

107 ΤΟΥΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 
108 ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 30 
109 ΤΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 20 
110 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  του ΑΝΔΡΕΑ 20 
111 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 20 
 στη μνήμη της συζύγου του Ευθυμίας 
112 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 
113 ΤΣΑΛΚΑΚΗ-ΤΣΟΥΛΑΝΔΡΗ ΜΟΡΦΟΥΛΑ  30 
 στη μνήμη του Αριστείδη Κυριαζή 
114 TΣΙΑΜΠΑ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20 
115 ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 30 
118 ΤΣΙΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 50 
137 ΤΣΙΓΑΣ ΑΛΕΚΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 20 
119 ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 
120 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 
121 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 
122 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 
124 ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 20 
  στη μνήμη των γονέων της Στέριου  

και Ευθυμίας Τσιρώνη 
125 ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 20
 στη μνήμη του συζύγου της Ελευθερίου και 
 των γονέων της Στέριου και Ευθυμίας Τσιρώνη 
127  ΤΣΙΡΩΝΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣ.  

του ΕΥΑΓ 20 
128  ΤΣΙΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

του ΒΑΣ. 20 
129 ΤΣΙΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ (Αυστραλια) 20 
130 ΤΣΟΛΑΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20 
131 ΤΣΟΥΛΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20 
 στη μνήμη του Αριστείδη Κυριαζή 
132 ΤΣΟΧΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  20 
  στη μνήμη των γονέων της Λεωνίδα  

και Κωνσταντίνας 
133 ΤΣΟΧΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 
134  ΤΣΟΧΛΑ-ΕΝΙΣΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

του ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 20 
 στη μνήμη Αικατερίνης Ποδάρα 
135  ΤΣΟΧΛΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

του ΤΡ. 30 
 στη μνήμη Αικατερίνης Ποδάρα 
136 ΤΣΟΧΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 
 στη μνήμη του παππού και της γιαγιάς της 
138 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 50 
139 ΧΑΜΗΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25 
140 ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20 
141 ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50 
142 ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 20 
143 ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 20 
144 ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 
145 ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ. 20 
146 ΧΑΜΗΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ του ΚΩΝ. 10 
147 ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ. 10 
148 ΧΑΜΗΛΟΥ-ΝΤΑΛΑΚΑ ΖΩΗ  20 
149 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 20 
150 XΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗ 50 
165 Οικ. ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 50
  στη μνήμη της πολυαγαπημένης τους  

μητέρας και γιαγιάς Γαρυφαλιάς Χαμηλού 
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168 ΒΛΑΧΟΥ-ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  (Δαδί) 20 
 στη μνήμη της Σίσσυς Γιαννοπούλου 
169 ΒΛΑΧΟΥ-ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ  (Δαδί) 20 
 στη μνήμη του Νικολάου Φ. Βλάχου 
170 Οικ. ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΣΤΑ του ΦΩΤΗ 20 
 στη μνήμη του αδερφού τους Νικολάου Βλάχου 
171 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΕΠΗ και ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  50 
 στη μνήμη της Γαρυφαλιάς Χαμηλού 
172 Αφοι ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ  100 
 στη μνήμη της Αικατερίνης Ποδάρα 
173 Οικ. ΣΠΥΡΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΡΤΖΑΛΑ 50 
 στη μνήμη του Αριστείδη Κυριαζή 
174 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 50 
 στη μνήμη της Σίσσυς Γιαννοπούλου-Αλκαλάι 
175 ΧΥΝΗ-ΚΟΛΙΑ ΝΑΝΑ 50  
 στη μνήμη της Σίσσυς Γιαννοπούλου-Αλκαλάι
176 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 40 
177 ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΦΡΟΣΩ 50 
 στη μνήμη του Γρηγορίου Χασιακού 
178 Οικ. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ  100 
  στη μνήμη του συζύγου, πατέρα και  

παππού Νικολάου Βλάχου 
179 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚ. 50 
  στη μνήμη των γονέων του και  

Μαρίας Κωστούρου 
180 ΜΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚ. 30 
  στη μνήμη των γονέων του και  

Μαρίας Κωστούρου 
181  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ και  

η συζυγός του ΑΡΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 100 
  στη μνήμη της αδερφής τους  

Σίσσυς Γιαννοπούλου 
182 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ 20 
 στη μνήμη του Νικολάου Φ. Βλάχου 

183 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 
186 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ ΒΛΑΧΟΥ 
 στη μνήμη των μητέρων τους Βλάχου Μαρίας  
 & Χασιακού Μαρίας 50 
187 ΜΑΛΙΒΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ (Ρόδος) 30 
188  ΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Λαμία)  

στη μνήμη των γονέων του 30
189 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ και ΧΑΡΑ 50
  στη μνήμη της θείας τους Μαρίας Κωστούρου 

(γένος Χριστοδούλου)
190  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΓΙΩΤΑ του Παναγ. 50
  στη μνήμη αδελφής και θείας  

Μαρίας Κωστούρου (γένος Χριστοδούλου)
191 ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ (Καλοσκοπή) 30
  στη μνήμη του συζύγου της Αθανασίου,  

της Γαρυφ. Χαμηλού και Λιν. Ράπτη
192 ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ 50
  στη μνήμη των γονέων της και παππούδων της 

Θύμιου και Όλγας 
193 ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ (Θεσ/νίκη) 50
 στη μνήμη του συζύγου της Κώστα
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• Η Ηλιάννα Κόλλια, κόρη του 
Στέφανου Δημ. Κόλλια και της 
Σταυρούλας Καραματσούκη τε-
λείωσε τη σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του ΕΜΠ με Άριστα, 
πήρε δε και Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα στην Πληροφορική με δι-
άκριση από το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης.
• Ο Δημήτρης Κόλλιας, υιός του 
Στέφανου Δημ. Κόλλια και της 
Σταυρούλας Καραματσούκη ει-
σήλθε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η Ιωάννα Ζέρβα, κόρη του Γιώρ-
γου Ζέρβα και της Μαίρης Δημ. 
Κόλλια εισήλθε στη σχολή Πολιτι-
κών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών.
• Ο Βλάχος Γιάννης, εγγονός 
του Βλάχου Γιάννη του Κων. (Τσι-
ρώνη) προκρίθηκε και έλαβε μέ-
ρος στην Ελληνική Μαθηματική 
Πλυμπιάδα όπου και βραβεύτηκε 
με Αργυρό Μετάλλιο. Επόμενη 
δοκιμασία η συμμετοχή στην δι-
αδικασία επιλογής των ομάδων 
που θα εκπροσωπήσουν την Ελ-

λάδα στις διεθνείς Μαθηματικές 
Ολυμπιάδες.
Συγχαρητήρια Γιάννη και Καλή 
επιτυχία.
• Η Σάντρα Αλκαλάι (κόρη της 
αλησμόνητης Σίσυς Γιαννοπού-
λου) πήρε το πτυχίο της Νομικής. 
Καλή σταδιοδρομία Σάντρα.
• Ο Σπύρος Τσάπαρης γιος της 
Στεργιανής και εγγονός του Βα-
σίλη Στέργιου Τσιρώνη, πέτυχε 
στην εφηρμοσμένη πληροφορική 
και πολυμέσα Α’ ΤΕΙ Ηρακλείου.

Eπιτυχίες Νέων

Όπως είχε ανακοινωθεί στην Γεν. Συνέλευση για να μην χάνουμε το κέφι μας και να γλεντάμε αντά-
μα μαζευτήκαμε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου περίπου 90 άτομα στην παραδοσιακή 
Ταβέρνα του Μεγαρίτη στο Παγκράτι. Το ωραίο μουσικό πρόγραμμα της ταβέρνας αλλά και το κλαρίνο 
του Τάκη Λευκαδίτη και το τραγούδι του Νικηφόρου Ζούγρου μας προκάλεσαν να χορέψουμε και να 
τραγουδήσουμε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Άντε και του χρόνου.

Ακόμη και στην κρίση το κέφι των Κουκουβιστιανών δεν χάνεται


