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Και οι όμορφες μέρες, γρήγορα περνούν. 
Πράγματι ο φετινός Αύγουστος στο χωριό 
μας ήταν γεμάτος από χαρές, παραδόσεις, 
γεύσεις και πάρα πολύ εθελοντισμό. Πρέπει 
να ομολογήσουμε ότι πολλά από όσα πράγ-
ματοποιήθηκαν αυτό το καλοκαίρι δεν θα εί-
χαν γίνει εάν δεν είχαμε τόσους πρόθυμους 
και ικανούς εθελοντές. Μπράβο μας παιδιά!

Ξεκινήσαμε με προ-
σχεδιασμένες δρά-
σεις όπως η καθαρι-
ότητα και αποψίλωση 
των δέντρων και φυ-
τών της πλατείας και 
του σχολικού κήπου, 
καθώς και η διάνοιξη 
του μονοπατιού Κακο-
τράχη-Κεφαλόβρυσο.

Ακολούθησαν οι 
πεζοπορίες προς δι-
άφορους πανέμορ-
φους προορισμούς 
του χωριού μας, όπως 
στους νερόμυλους 
Λιούγκα και στην Κο-
τακοφωλιά στην χα-
ράδρα Ρεκκά κ.λπ., με δυναμικούς αρχηγούς 
και ορεξάτους πεζοπόρους.

Φέτος στην αιμοδοσία προσήλθαν αρκετοί 
αλλά επελέγησαν έντεκα εθελοντές αιμοδό-
τες, τους οποίους ευχαριστούμε για την με-
γάλη αυτή προσφορά ζωής.

Με επιτυχία διεξήχθη το τουρνουά δηλω-

τής. Συμμετείχαν οκτώ ζευγάρια και νίκησε το 
ζευγάρι Βασίλης Αυγερινός και Βασίλης Γρη-
γορόπουλος.

Με ιδιαίτερη επιτυχία λειτούργησε κι εφέ-
τος στην πλατεία του χωριού το «Ατελιέ δημι-
ουργικών κατασκευών» στο διήμερο 12 και 13 
Αυγούστου, με την επίβλεψη και  καθοδήγηση 
της Εύης Θεοφανίδου. Τα παιδιά που συμμε-

τείχαν έμαθαν να αξιο-
ποιούν διάφορα παλιά 
και άχρηστα υλικά για 
να κατασκευάσουν 
καθημερινά χρηστι-
κά αντικείμενα. Παλιά 
βάζα μαρμελάδας με-
τατράπηκαν σε όμορ-
φα φαναράκια, καπά-
κια από αναψυκτικά 
σε πρωτότυπα κοσμή-
ματα, κλπ. Τις δημι-
ουργίες τους οι μικροί 
μας φίλοι τις παρουσί-
ασαν στην έκθεση που 
πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Τετάρ-
της 14 Αυγούστου, 

μπροστά στο χώρο του σχολείου. 
Το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου έγι-

νε υπό την αιγίδα του Α.Ο.Κ. ο ανώμαλος δρό-
μος με πολλές συμμετοχές παιδιών, αλλά και 
ακμαίων νέων άνω των ...άντα.

Αμέσως μετά, με μια πρωτόγνωρη συμ-
μετοχή εθελοντών, στήθηκαν στην πλατεία 

Στα όμορφα χωριά, όμορφα περνάμε...

Στο χοροστάσι δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα αλλά και στην πίστα  
ο Βλάχος... και το ασκέρι του κράτησαν τον κόσμο ως τα ξημερώμα-
τα. Δεν κάνουν χωρίς χορό οι Κουκουβιστιανοί!
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τραπέζια και καρέκλες (νοικιασμένα από τον 
Σύλλογο) και απέναντι η ψησταριά και το ψυγείο 
δανεισμένα από τον κ. Καπετανάκη, το ταμείο 
της ακόμη και μια φωτεινή γιρλάντα, όπως στα 
παλιά πανηγύρια. Τα κάρβουνα πήραν φωτιά, τα 
σουβλάκια μπήκαν στις σχάρες και οι συγχωρια-
νοί μας άρχισαν να τα αγοράζουν μαζί με τα ποτά 
τους και πήραν τις θέσεις τους για το γλέντι.

Ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων 
αυτό το υπέροχο πανηγύρι. Η ζωντανή ορχήστρα 
έπαιξε τέλεια τα παραδοσιακά μας τραγούδια, 
τα οποία όπως πάντα οι Κουκουβιστιανοί τα χό-
ρεψαν με κέφι και ζωντάνια.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η ξαφνική εμφάνιση 
νέων του πρώην χορευτικού συλλόγου, που με 
τις πλουμιστές παραδοσιακές φορεσιές τους 
έδωσαν χρώμα και τόνο στον χορό. Η διασκέδα-
ση κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το βράδυ της 16ης Αυγούστου μικροί και με-
γάλοι ξεφάντωσαν στο πάρτυ της νεολαίας στο 
Κεφαλόβρυσο.

Στο φιλόξενο Κεφαλόβρυσο επίσης, το από-
γευμα της 21ης Αυγούστου απολαύσαμε καφέ, 
λουκούμι, υποβρύχιο ή και τσίπουρο κερασμένο 
από το σύλλογο Αγία Τριάδα.

Την επόμενη μέρα έγινε η εκδρομή με πούλ-
μαν στους Δελφούς, επίσης προσφορά του Συλ-
λόγου για τα παιδιά μας. Οι εκδρομείς απόλαυ-
σαν την οργάνωση, την διαδρομή αλλά πιο πολύ 
την εξαιρετική ξενάγηση στον αρχαιολογικό 
χώρο και το μουσείο των Δελφών.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις εργάστηκαν και 
προσέφεραν σε χρήματα και είδη πάρα πολλοί 
συγχωριανοί μας και τους ευχαριστούμε θερμά. 
Θα θέλαμε να αναφέρουμε τα ονόματα όλων, 
όμως  και ο χώρος είναι περιορισμένος και υπάρ-
χει ο φόβος να παραλειφθεί κάποιο όνομα.

Ευχαριστούμε και πάντα τέτοια!

Οι αιμοδότριες, Έυη Θεοφανίδου και η Μαρία Τσιαμπά  
χαρούμενες για την προσφορά αίματος!

Θα ήταν παράλειψη από μέρους του Δ.Σ. να μην ευχαριστήσει τους 
εθελοντές που έστησαν το σκηνικό της ψησταριάς στην ταράτσα του 
Δημοτικού Καταστήματος (ψησταριά, ψυγεία, κ.λπ.) που με υποδειγ-
ματική τάξη γινόταν το σερβίρισμα σε ποτά και μεζέδες των επισκε-
πτών (φωτό Τίμη Λιανού-Γεωργίου).

Η 15η Αυγούστου, εορτή της Παναγίας, για 
τους Καλοσκοπίτες και ξένους επισκέπτες ση-
μαίνει ευλαβικό προσκύνημα στον ιερό Ναό της. 
Χοροί και τραγούδια. Ολονύχτιες διασκεδάσεις, 
κυρίως των νέων μας. Το βράδυ της μεγάλης 
θρησκευτικής εορτής, οι ντόπιοι ως και οι επισκέ-
πτες μας, διασκέδασαν στην ευρύχωρη πλατεία 
του χωριού. Η εορταστική εκδήλωση, οργανω-
μένη από το Σύνδεσμο Καλοσκοπιτών, Πρόε-
δρος του οποίου είναι η Βούλα Γρηγοροπούλου, 
σκόρπισε το κέφι και τη χαρά. Συγχαίρουμε την 
Πρόεδρο και τα αξιόλογα μέλη του Συνδέσμου. 
Ο χορός των νέων μας με εθνικές ενδυμασίες 

θύμιζε παλαιότερες, αξέχαστες, όμορφες επο-
χές! Γοητεία, έπαρση και υπερηφάνεια!

Το κοινό νιώθοντας απόλυτη ευχαρίστηση από 
το γλυκόλαλο κλαρίνο και το αθάνατο δημοτικό 
τραγούδι, καταχειροκρότησε την υπέροχη κομπα-
νία, την οποία αποτελούσαν οι παρακάτω οργα-
νοπαίχτες μας: Κλαρίνο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ  
(γιός του Παπαγιάννη), Τραγούδι: ΚΩΣΤΑΣ ΤΗ-
ΓΑΝΗΣ, Λαϊκό Τραγούδι-Μπουζούκι: ΕΥΘΥΜΙ-
ΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ, Κρουστά: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ,  
Λαούτο: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ, Ακορντεόν:  
ΕΡΜΙΡ ΖΕΚΙΡ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

Δεκαπενταύγουστος
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Μεγάλος ήταν ο αριθμός των ατόμων που 
έδειξαν ότι αγαπούν το χωριό και θέλουν να το 
βλέπουν καθαρό και περιποιημένο ώστε να μη 
νοιώθουν αίσθημα ντροπής.

Οι πρόθυμοι αυτοί άνθρωποι δεν αρκέστηκαν 
να μαζέψουν σε μια μαύρη σακούλα σκουπίδια 
παρατημένα στη γη αλλά οργάνωσαν μια πολι-
τιστική εκστρατεία και καθάρισαν δύο κοινόχρη-
στους χώρους. Και αυτοί είναι:

Α. Νεκροταφείο. Με κασμάδες, τσουγκράνες, 
πριόνια ακόμα και καρότσια καθάρισαν το νεκρο-
ταφείο που ήταν απεριποίητο πολλά χρόνια και 
από επιχωματώσεις να έχουν κλείσει οι διάδρομοι 
και να έχουν σκεπαστεί ακόμα και τάφοι. Ύστερα 
από τη δυναμική αυτή παρέμβαση το σπίτι των 

νεκρών μας είναι ένα κομμάτι γης, αξιοπρεπές, 
κόσμιο όπως ταιριάζει στην αποστολή του. 

Β. Σχολικός Κήπος: Εδώ δούλεψε πολύ αλυ-
σοπρίονο και μαύρη σακούλα που καθάρισε 
κουρμπένια και ξερόχορτα, πέταξαν πέτρες και 
χαλίκια και έκαναν το τοπίο καθαρό. Έτσι έδει-
ξε καλύτερα την ομορφιά του και τις διαστάσεις 
του για να μπορέσει καλύτερα ο Σύνδεσμος μας 
να εφαρμόσει το πρόγραμμα αναμόρφωσης του 
Σχολικού Κήπου. Στους πρόθυμους αυτούς εθε-
λοντές που ο χώρος δε μας επιτρέπει να τους 
αναφέρουμε ονομαστικά έναν έναν αξίζει τουλά-
χιστον να τους ευχαριστήσουμε με την ευχή ο 
εθελοντισμός να γίνει συνήθεια όλων μας.

Έργα εθελοντών

Έργα μικρής κλίμακας, αλλά που ήταν απα-
ραίτητα, προκειμένου να στερεωθούν και να 
αποκατασταθούν φθορές που προήλθαν ύστερα 
από μακροχρόνια χρήση σε δρόμους, κτίσμα-
τα κ.α. Τούτο πέτυχε ύστερα από επιτυχημένες 
προσπάθειες ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Δημ. Τσιαμπάς τη στιγμή που ο Δήμος 
μας λόγω οικονομικής αδυναμίας ελάχιστη βοή-
θεια προσφέρει.

Τα έργα είναι:
- έγινε τσιμεντόστρωση σε πολλά τμήματα 

δρόμων του χωριού. Η προσπάθεια θα συνε-
χιστεί γιατί υπάρχουν πολλοί κατεστραμμένοι 
δρόμοι.

- Επιδιορθώθηκαν οι φθορές που είχε υποστεί 
ο πλακόστρωτος δρόμος - πλατεία Κακοτράχη.

- Καθάρισαν τα υδρόβια φυτά που είχαν ανα-
πτυχθεί στο βυθό της πηγής Κεφαλόβρυσου.

- Γίνονται σοβαρές επισκευές στο κοινοτικό 
γραφείο.

- Έγινε σύνδεση της βρύσης του νεκτροτα-
φείου με το κοινοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Κοινοτικά έργα

Στις 22-8 2013 επισκεφθήκαμε τον αρχαιο-
λογικό χώρο των Δελφών.

Το πούλμαν και η ξενάγηση για τα παιδιά 
ήταν δωρεά του Συλλόγου της Αθήνας. Η ξενα-
γός με υπομονή μας μίλησε και μας ταξίδεψε 
στον κόσμο του μακρινού μας παρελθόντος. 
Μάθαμε για την Πυθία, τον ιερό Απόλλωνα, 
την πλούσια Δελφική αμφικτιονία, τα Πύθια, 
τον ομφαλό της γης και για τους “θησαυρούς” 
που αφιέρωναν οι πρόγονοί μας στην εναγώ-
νια προσπάθειά τους να γνωρίσουν το αύριο 
...το μέλλον.

Το μουσείο κατέπληξε μικρούς και μεγά-
λους, μιας και ο Ηνίοχος “κοίταζε” με τα ολοζώ-
ντανα μάτια του τους σημερινούς επισκέπτες 
και θαυμαστές του Αρχαίου μας πολιτισμού.

Ευχαριστούμε και τους διοργανωτές και τους 
εμπνευστές κι όλους όσους αγαπούν έμπρακτα το χωριό μας!

Έφη Δανιήλ

Επίσκεψη στους Δελφούς

Στιγμιότυπο από την εκδρομή
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Στις 10 Αυγούστου 2013, μια μεγάλη παρέα 
μικρών και μεγάλων, έκανε αναγνώριση στους 
παλιούς νερόμυλους της Καλοσκοπής.

Ξεκίνησαν από το μύλο του Λιούγκα. Είδαν τις 
μυλόπετρες, τη φτερωτή και το καρίκι στην αρ-
χική τους θέση, καθώς το επισκευασμένο από το 
Μήτσο Λιούγκα κτίριο με μπόλικο νερό και βαρέ-
λια θα μπορούσε να αλέσει και σήμερα.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα ερείπια του 
μύλου του Αλεξίου. Θαύμασαν το ποτάμι το γε-
φύρι και την υπέροχη τοποθεσία.

Τέλος έφτασαν στα ερείπια των μύλων του 
Καραγιώργου και του Μπαρμπαγιάννη Δανιήλ-
Λιούγκα στο μακρινό Τομπρούκι με το πανέμορ-
φο αλλά μισογκρεμισμένο γεφύρι, την άγρια 
ροή του Κηφισού μαζί με τους θρύλους και τις 
απίθανες ιστορίες του.

Είμαστε όλοι πολύ τυχεροί που μπορούμε κι 
εμείς να φανταστούμε και να ζήσουμε τη ζωή 
των Κουκουβιστιανών, όπως ήταν τότε!. Ευτυ-
χώς ο μπαρπα-Μήτσος ο Λιούγκας, και οι λίγοι 
μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, μας συγκινούν με 
την αντοχή και την πείρα τους. Δυστυχώς τους 
φερόμαστε χωρίς σεβασμό και σύνεση, μερικές 
φορές, εμείς οι νεοκουκουβιστιανοί.

Πράγματι ήταν μια θαυμάσια... και ...πολύ 
...κουραστική ΜΟΝΑΔΙΚΗ εμπειρία.

Έφη Δανιήλ

Επίσκεψη στους παλιούς Νερόμυλους του χωριού

Ο παλιός μυλωνάς και κτίστης Δημήτριος Δανιήλ (Λιούγκας)  
με την καθηγήτρια κόρη του Έφη στον περίβολο του μύλου τους.

Δημοσιεύουμε το τρίτο μέρος του ωραίου παραμυθιού που μου 
άφησε η αγαπημένη των παιδιών Αντιγόνη Μεταξά (θεία Λένα):

Ύστερα τη ρωτήσανε τ’ άλλα τρία παλικάρια, αυτά που βαστού-
σαν τα σταφύλια :
- Με τους μήνες Σταυρό, Αηδημητριάτη και Νοέμβρη πώς τα πάτε;
- Αυτούς τους μήνες αποκρίθηκε η γυναίκα, μαζεύουν οι άνθρω-
ποι τα σταφύλια και τα κάνουν κρασί. Έπειτα οι μήνες αυτοί 
μας δίνουν είδηση πως έρχεται ο χειμώνας και φροντίζουν οι 
άνθρωποι για ξύλα, για κάρβουνα και για βαριά φορέματα για να ζεσταίνωνται.

Τί μας θυμίζει το παραμύθι:
Αναφέρεται στην εποχή ανάμεσα στο καλοκαίρι και το χειμώνα. Οι πρώτες ψύχρες μας δροσίζουν τα χρυσάνθεμα 
ανθίζουν. Τα δέντρα αλλάζουν φορεσιά. Ζευγαρώνονταν τα βόδια για να οργώσουν τη γη και την σπορά του 
σιταριού στην Καλογριά, στα Ζερέλια, την Καναβίστρα, τη Διαχαντού, του Μαρτσιάν κ.λπ. (σπάνια τοπωνύμια). 
Τα πρόβατα κατεβαίνουν από τα βουνά για τον κάμπο. Σπουδαίος σταθμός η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου 
(21 Νοεμβρίου) που φέρνει το μέσο της σποράς. Μεσοσπορίτισσα που με τα Μπουλιά εορτάζουμε για να 
ευχαριστήσουμε τη γη που ανέλαβε τη φροντίδα οι σπόροι να γίνουν καρπός. Οι πρώτες βροχές δείχνουν πως 
άρχισε ένας νέος κύκλος του χρόνου.

(Η συνέχεια στο επόμενο)

Οι Δώδεκα Μήνες
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Το κείμενο του Γιάννη Καλόγηρου  Διάνοιξη – καθαρισμός του μονοπατιού  Κα-
κοτράχη – Κεφαλόβρυσο –  Βρύζες, λόγω πληθώρας ύλης θα δημοσιευθεί σε 
επόμενο φύλλο.

Η ανάβαση στην Πυραμίδα της Γκιώνας 
(2.510μ), αφιερωμένη φέτος στη μνήμη του χω-
ριανού και φίλου Δημήτρη Καΐλη, πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο, 18 Αυγούστου και ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο σε συμμετοχές. 

Συνολικά 40 άτομα, χωριανοί αλλά και επισκέ-
πτες του χωριού μας, πήραν μέρος στην καθιε-
ρωμένη πλέον ετήσια εξόρμηση. Παρά τις εξαι-
ρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (όχι πάνω από 
10 οC!) και τον δυνατό άνεμο που επικρατούσε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νυχτερινής ανάβασης 
στην περιοχή της Πυραμίδας, η ομάδα κατά-
φερε -σχεδόν στο σύνολό της - να πατήσει την 
κορυφή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ύστε-
ρα από 4ωρη περίπου ανάβαση. Εδώ, οι φίλοι 
του αξέχαστου Δημήτρη τοποθετούν μαρμάρινη 
επιγραφή προς τιμήν του. Η παραμονή στην κο-
ρυφή δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη λόγω του δυ-
νατού αέρα αλλά και της περιορισμένης σχετικά 
ορατότητας. Λίγη ξεκούραση, πολλές αναμνη-
στικές φωτογραφίες και επιστροφή. Πιο χαλα-
ρές οι επόμενες στάσεις, στο Διάσελο και στην 
πηγή, στο Χαλίκι, βοήθησαν τα μέλη της ομάδας 
να κάνουν το υπόλοιπο της διαδρομής πιο ευ-
χάριστα και απολαυστικά. Στον Κάρκανο, αρχική 
αφετηρία και τερματισμό της πορείας, λίγο πριν 
το μεσημέρι ολοκληρώνεται η κατάβαση και η 
εξόρμηση αυτή. 

Στη φετινή ανάβαση συμμετείχαν οι εξής: Νά-
κος Γεωργίου, Νικόλας Γεωργίου, Περικλής Δα-
νιήλ, Νίκος Καραντάσιος, Βασίλης Καραντάσιος, 

Γιάννης Καλόγηρος, Λένα Κωστούλα, Αναστα-
σία Καλογήρου, Περικλής Φίκας, Κατερίνα Φίκα, 
Λένα Φίκα, Νίκος Κόλλιας, Φώτης Ροβολής, 
Αντώνης Κουτσουβέλης, Χάρης Μωρίκης, Γωγώ 
Τσόχλα, Μαρία Εσλενίδου, Γιώργος Παπαδόπου-
λος, Γιωργία Στεφανίδου,  Πάνος Κωστούρος, 
Άντα Χαμηλού, Θανάσης Μπουκουβάλας, Ηλί-
ας Πολυχρονιάδης, Στράτος Ακτίδης, Παναγιώ-
της Βλάχος, Ορέστης Βλάχος, Σταμάτης Ρίπης, 
Χριστόφορος Χριστοφόρου, Δημήτρης Κόλλιας, 
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Παναγιώτης Μπά-
νος, Σοφία Τσαγκαράκη, Βαρβάρα Μπάνου, 
Μουρτζούκος Λουκάς, Πλούμπη Μαρία, Rashid 
Sarkawt, Κατερίνα Νταλάκα, Γιάννης Δρογαλάς, 
Χρήστος Κουτίνας και Γιάννης Κουτίνας. 

Ελπίζουμε κι η φετινή ανάβαση να ήταν για 
όλους μια καλή εμπειρία.

Γιάννης Καλόγηρος

Ανάβαση στην Γκιώνα

“ H  KOY KOY B I Σ TA ”
Tριμηνιαία Eφημερίδα

Iδιοκτησία:
Σύνδεσμος Kαλοσκοπιτών Παρνασσίδας

“H AΓIA TPIAΣ”
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο-Eκδότης:

B. Γρηγοροπούλου,
Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου)
Πειραιώς 4 • Αθήνα • 104 31

τηλ.& φαξ: 210 52.38.158
www.kaloskopi.gr

Hλ. Σελιδοποίηση - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία
ANTΩNIAΔHΣ ABEE ΓPAΦIKΩN TEXNΩN
M. AΛEΞANΔPOY 26 • THΛ. 210 5227552

e-mail: info@antoniadis-sa.gr

...και άλλη προσφορά
Ακόμη μία φορά η οικογένεια 
του αλησμόνητου Γεωργίου 

Αρ. Πριοβόλου διατηρώντας την αγάπη του 
για τον Άγιο Γεώργιο Καλοσκοπής και το χω-
ριό μας, ανέλαβαν τη δαπάνη και όρισαν συ-
νεργείο τεχνιτών και επισκεύασαν τις φθορές 
και τη ζημιά που είχαν υποστεί τόσο το καμπα-
ναριό όσο και ο κυρίως ναός.
Τους ευχαριστούμε θερμά. Και τους ευχόμα-
στε να είναι πάντα καλά!
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ΓΑΜΟΙ
• Στις 23-08-2013 στον ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου στο κτήμα Νι-
κολέλη (Αφίδναι) η Πένυ Παναγ. 
Σκούφου ενώθηκε με τα ιερά δε-
σμά του γάμου με τον αγαπημένο 
της Νικόλα Γ. Νίκαινα.

• Στις 24 Αυγούστου στο Λος 
Άντζελες, ο Γιώργος Χρηστίδης 
υιός του Δημητρίου Χρηστίδη 
και της Παναγιώτας Ζούγρου 
παντρεύτηκε τη Μάγια Μπόρο-
βιτς παιδί δεύτερης γενιάς με-
ταναστών από το Μαυροβούνι 
Σερβίας. Ο γάμος έγινε στην 
ελληνική εκκλησία του Αγίου Ιω-
άννη με συμμετοχή και Σέρβου 
ιερέα. Η τελετή εψάλη σε τρεις  
γλώσσες, ελληνικά, σερβικά και 
αγγλικά. Μετά το μυστήριο όλοι 
οι καλεσμένοι γλέντησαν με την 
ψυχή τους με τους ήχους της 
ελληνικής και της σέρβικης ορχή-
στρας. Στους νιόπαντρους ευχό-
μαστε να ζήσουν μια ζωή γεμάτη 
χαρές για πάντα.

• Στις 31/8/2013 στον Ιερό Ναό 
Μακρυνίτσας τελέστηκε ο γάμος 
του Παναγιώτη Κυρίτση, (στρα-
τιωτικός, γιος του Δημήτρης και 
της Βασιλείας Κυρίτση) και της 
Μαίρης Νταλού. Μετά την τέλεση 
του μυστηρίου ακολούθησε δεξί-
ωση όπου οι προσκεκλημένοι χαι-
ρέτισαν τους νεονύμφους.
 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•Ο Κώστας και Η Βάσω Κυρι-
αζή απέκτησαν τη δεύτερη κόρη 
τους.

•Η Εφροσύνη Μώρη του Ευθυ-
μίου (Κατσιάνης) και ο Ιωάννης 
Τσιάκας, που διαμένουν στη Λα-
μία απέκτησαν αγοράκι.

Να ζήσουν τα νεογέννητα!!

ΒΑΠΤΙΣΗ
Ο Ιωάννης Κ. Χαμηλός και η 
Μαίρη Κούτρα βάπτισαν το αγο-
ράκι τους στον Ι.Ν. Αγ. Αθανα-
σίου Χαλανδρίου και του έδωσαν 
το όνομα Κωνσταντίνος-Αλέξαν-
δρος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Γιώργος και η Αλεξάνδρα Δε-

στούνη (το γένος Αθ. Αλεξίου) 
ευχαριστούν όλους τους συγγε-
νείς και φίλους που τίμησαν με 
την παρουσία τους τον γάμο των 
παιδιών τους και τη βάπτιση του 
εγγονού τους στο χωριό μας.

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Στις 21-05-2013 
απεβίωσε η Πα-
ντελίδου Γεωρ-
γία, το γένος 
Βλάχου (Ρίτσου) 
σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΟΜΑΡΑΣ 
1930-2013
Απεβίωσε ο Γεώργιος Αθαν. Το-
μαράς (Τσιαμτιούρης) που είχε 
το σπίτι του στο Στρογγυλό με 
μεγάλο καλλιεργήσιμο κτήμα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.  ΔΕΡΜΑΝΗΣ
1926-2013
Στις 14 Σεπτεμ-
βρίου 2013 απε-
βίωσε μετά από 
μ α κ ρ ό χ ρ ο ν η 
ασθένεια στην 
Αθήνα και εντα-
φιάστηκε στη 
Βούλα. Ο απο-
βιώσας γεννήθηκε στα Καστέλια 
Φωκίδας και ήταν παντρεμένος 
με τη χωριανή μας Γεωργία Κυ-
ριαζή με την οποία απέκτησε 2 
κόρες, την Ελένη και την Ρίτα και 
τέσσερα εγγόνια.
Νέος και ορφανός στα δύσκολα 
χρόνια μετά τον εμφύλιο, εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα όπου τελικά 
σταδιοδρόμησε σαν ελεύθερος 
επαγγελματίας. Ήταν σπουδαίος 
άνθρωπος, πρώτυπο εργατικό-
τητας, σεμνότητας, ήθους και 
πιστός στις αρχές του μέχρι το 
τέλος του βίου του.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με πολύ 
αγάπη.
Η σύζυγος, τα παιδιά σου και τα 
εγγόνια σου.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΟΥ Γ. ΔΗΜΟΥ, 
ετών 92
Στις 14/09/2013 έφυγε από τον 

πρόσκαιρο τούτο κόσμο η Πανα-
γιού Γ. Δήμου ετών 92, αφήνοντας 
πίσω της μνήμη αγαθή αιώνια. Στο 
τέλος της κατοχής παντρεύτηκε 
στην Καλοσκοπή τον ηπειρώτη οι-
κοδόμο Γ. Δήμο, άνθρωπο έντιμο, 
ειλικρινή και προοδευτικό, με τον 
οποίο δημιούργησαν υποδειγμα-
τική οικογένεια. Εγκαταλείποντας 
το κατεστραμμένο από τους Γερ-
μανούς χωριό τους κατέβηκαν 
στα Καστέλλια, στα οποία βρή-
καν αγάπη, ζεστασιά και συμπα-
ράσταση. Με σύνεση, θάρρος και 
αποφασιστικότητα σντιμετώπισαν 
τις αλλεπάλληλες θυελλώδεις κα-
ταστάσεις. Έφεραν στον κόσμο 
τρία παιδιά, τα οποία διαπαιδαγώ-
γησαν με ηθικές και χριστιανικές 
αρχές. Για τη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης μεταφέρθηκαν 
στην Αθήνα. Τα τρία βλαστάρια 
τους εμφορούμενα με αρετές και 
έμφυτα χαρίσματα προόδευσαν 
και αποκαταστάθηκαν κατά τον 
πιο αξιοζήλευτο τρόπο. Χάρηκαν 
εγγόνια και δισέγγονα ολοκληρώ-
νοντας την ευτυχία τους.
Ύστερα από 60 χρόνια αρμονι-
κής συζυγικής ευδόκιμης συμβί-
ωσης έχασε τον σύντροφό της. 
Διαβιώντας κοντά στα παιδιά 
της, τα οποία της συμπαραστά-
θηκαν στις δύσκολες στιγμές της 
με αγάπη, σεβασμό και πόνο ως 
την ώρα που κόπηκε το νήμα της 
ζωής της. Αυτό ήταν το πεπρω-
μένο της. 
Αγαπημένη μας Παναγιού, προ-
σευχόμαστε στον Ύψιστο για αι-
ώνια ανάπαυση της ψυχής σου. Ο 
Πανάγαθος Θεός ας σε κατατάξει 
μεταξύ των δικαίων. Ήσουν σε-
μνή, έντιμη και καλή Χριστιανή.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της κα-
στελλιώτης γης που σε σκεπάζει.
Αιωνία η μνήμη σου

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 7-07-2013 έγινε το σαραντα-
ήμερο μνημόσυνο του Γιάννη Μ. 
Δανιήλ. Η οικογένεια ευχαριστεί 
όσους παρευρέθησαν στην επι-
μνημόσυνη δέηση.
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181. Αντωνίου Αθανάσιος 10
182.  Αντωνίου Φώτης του Αθ. 10
183.   Κωστούρος Δημήτριος του Παν. (Λαμία)  

στη μνήμη της συζύγου του Ντίνας και  
εξαδέλφου του Μάκη Ιωαν. Χαμηλού 50

184.  Παπανικολάου Χρυσούλα στη μνήμη 
του αδελφού της Νικολάου Ιωάν. Τούμπα  50

185.  Παπανικολάου Παναγιώτης στη μνημη  
του Πατέρα του Θεοχάρη 30

186.  Παπανικολάου Ιωάννης στη μνήμη του 
πατέρα του Θεοχάρη 30

187.  Κοτσίφη Γεωργία στη μνήμη του 
αδελφού της Γιάννη Κιτσόπουλου 20

188.  Γιακουμινάκη-Χρηστίδη Ντίνα 50
189.  Φακή Μαρία 40
190.  Μπουρτζάλα Άννα και 

Τριανταφύλλου Ευθυμία στη μνήμη 
Δημητρίου Μπουρτζάλα 50

191.  Λευκαδίτης Γιώργος του Ιωάν. 10
192.  Τούμπα Ευθυμία 20
193.  Ματθαίου Ευάγγελος του Αλεξ. 

στη μνήμη των γονέων του 60
194.  Κυριαζής Παναγιώτης 50
195.  Αχλαδάς Λάμπρος του Ιωάν. 50
196.  Μαλιβίτσης Δήμος Θεσ/νίκη 20
197.  Μπουκουβάλα Λεβέντη Καίτη Θεσ/νίκη 

στη μνήμη των γονέων της 
και αδελφού της 50

198.  Οικογένεια Πριόβολου Νίκ. 50
199.  Κιτσοπούλου-Κυριάκη Δήμητρα 20
200.  Παναγιωτοπούλου-Κυριάκη Ευθυμία 20
201.  Μπουκουβάλας Ευθύμιος του Γεωργίου 20
202.  Πασσαλή Μάκης και Ζέτα στη μνήμη 

των γονέων τους 20
203.  Δανιήλ Ευσταθία 20
204.  Δανιήλ Μαργαρίτης 20
205.  Παπακωστα-Πατέλη Φοίβη 35
206.  Παπακώστα-Μαλεβίτση Ελένη 35
207.  Σφιτσώρης Τάκης στη μνήμη των 

γονέων του και αδελφού του 20
208.  Κάλλης Βασίλης 20
209.    Τζαβαλάς Χρήστος 50
210.  Καρυωτάκης Μιχάλης 50
211.  Χαμηλός Ευθύμιος του Ιωάννου 40
212.  Χριστοδούλου Μαρία του Παναγιώτη 

στη μνήμη της αδελφής της Ευθυμίας 20
213.  Καίλη Ευαγγελία στη μνήμη του 

γιού της Δημήτρη 50
214.  Αδάμ Ελένη (Λιβαδειά) 20
215.  Ρούλια Μάγδα Αντίκυρα 10
216.  Χατζηχριστόφα-Καλτσά Πανωραία 20
217.  Αυγερινού-Παλατσίδη Κατερίνα 20
218.  Χριστοδούλου Λεωνίδας του Ν. 30
219.  Δεστούνη Γιώργος και Αλεξάνδρα 120
220.  Παπανικολάου Παναγιώτης (Λιβαδειά) 40
221.  Ματθαίου Εάγγελος του Αλεξ. 

στη μνήμη Χαραλάμπους Ν. Δημήτρη 50
222.  Ράπτου Ευφροσύνη στη μνήμη του 

συζ. Νικ. Ράπτη 50
223.  Δανιήλ Ευσταθία 20

224.  Δανιήλ Δήμητρα του Γεργίου 20
225.  Οικογένεια Μπουρτζάλα Σπύρου και 

Μαρίας στη μνήμη εξαδέλφης τους 
Κίκης Γ. Κατσανιώτη (ΗΠΑ) 50

226.  Κυριάκης Αθανάσιος 20
227.  Δανιήλ Βασίλειος του Δημητρίου 50
228.  Δανιήλ Νικόλαος του Δημητρίου 20
229.  Νισυραίος Γιώργος 20
230.  Δημόπουλος Ταξιάρχης 20
231.  Τούμπα-Δρογαλά Σοφία (Θεσ/νίκη) 

 στη μνήμη γονέων και θείων της 20
232.  Μπουρτζάλας Σπύρος 10
233.  Λιανός Ελευθέριος 10
234.  Τσιαμπά Μαρία 20
235.  Φίκα Βάσω, Θεσ/νίκη 50
236.  Τσιριμώνα Μαίρη στη μνήμη των 

γονέων της Γεωργίου και Παναγιώτας 
Πλατανιά 30

237.  Τσιρώνης Βαγγέλης 10
238.  Δανιήλ Νικόλαος του Γεωργίου 50
239.  Οικογένεια Χασιακού Γεωργίας 

στη μνήμη ιερέος Παναγιώτη Χασιακού 50
240.  Φίκας Περικλής (Θεσ/νίκη) 50
241.  Λευκαδίτου Γεωργία 20
242.  Οικογένεια Βασιλειάδη Άρη  

και Παπαγεωργίου Ελένης 50
243.  Κωστούρος Ευάγγελος Λαμία 20
244.  Ζούγρος Αθανάσιος του Αλεξ. 20
245.   Σταματούκου Βασιλική Εύβοια 20
246.  Οικογένεια Αλεξίου Βάγιας στη μνήμη 

Γεωργίας Μαντζιού και Βούλας Κόλλια 
(Καλόγερου) 20

249.  Οικογένεια Ζέρβα Γιώργου και Κόλλια  
Μαίρης στη μνήμη θείας του Βούλας  
Κόλλια-Μιχαλοπούλου 30

250.  Οικογένεια Στέφανου και Λούλας Κόλλια 
στη μνήμη θείας του 
Βούλας Κόλλια-Μιχαλοπούλου 30

251.  Λευκαδίτης Θεοφάνης στη μνήμη  
της αδελφής του Παναγιούς 50

252.  Δανιήλ Βασιλική του Ευθυμίου 20
253.  Χρηστίδη Παναγιώτης και Κατίνα ΗΠΑ 

στη μνήμη των γονέων τους 141
254.  Κατσανιώτης Ηλίας του Κ. ΗΠΑ 65
256.  Τομαρά Παρασκευή Μαρία και Παναγιώτα  

στη μνήμη του συζ. και πατέρα τους  
Ταξιάρχη Τομαρά Θεσ/νίκη 75

Εισφορές στη μνήμη της Ντίνας Αχλαδά
 Οικ. Νικηφόρου Ζούγρου 50
 Δημήτριος Κυρίτσης του Νικολάου 20
 Θεμιστοκλής και Βασιλική Παύλου 20
 Αχλαδάς Νίκος, Λαμία 30
 Μαρία Αχλαδά-Παπά (Αυστραλία) 30
 Οικ. Αθανασίου Μαλεβίτση 30

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

Ο Παναγιώτης Βλάχος του Ευαγγ. (εγγονός του Τάκη Βλάχου) αποφοίτησε 
με άριστα από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής της ΑΣΟΕ.

Στις φετινές εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ εισήχθησαν: η Αντωνίου Δήμητρα του Νικ. στο τμήμα Γεωλο-
γίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Βελέντζας Νίκος του Χρήστου στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. Τρικάλων,  η Σταθάκη Κατερίνα του Κ. στη Φιλοσοφική σχολή Αθηνών, η Ζέρβα Σεμίνα, κόρη 
Μαίρης Κόλλια (εγγονή Δημ. Κόλλια-Καλόγερου) στη σχολή Μεταλλειολόγων-Μηχανικών στο Ε.Μ.Π.,  
ο Θεοχάρης Κωσταντίνος του Δημ. στην Νομική Σχολή Αθηνών.

Επιτυχίες νέων
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Ο φίλος του Συνδέσμου μας καθηγητής Αθαν. 
Βελέντζας (από την Τιθορέα) μας προσέφερε το 
βιβλίο του Ιωάννη Ψυχογιού “Ημερολογιακές 
σημειώσεις από τη συμμετοχή του στους Βαλκα-
νικούς πολέμους 1912-1913”.

Πρόκειται για το ημερολόγιο ενός απλού 
στρατιώτη που είχε την τύχη να διαφυλαχθεί από 
τους απογόνους του και να παραδοθεί στα χέρια 
του καθηγητή Αθαν. Βελέντζα και Δημ. Γούρη, οι 
οποίοι φρόντισαν την έκδοσή του με πολύτιμες 
σημειώσεις, εισαγωγή και πίνακες.

Ο συγγραφέας Ιωάννης Ψυχογιός κατάγεται 
από το Σκλήθρο, είναι πολύ καλός αφηγητής, 
εντάσσει τις μνήμες του από την προσωπική του 
επαφή με τα πρόσωπα και τα γεγονότα που είναι 
αυτά που μας διηγούνται οι πατεράδες μας, που 
και αυτοί είχαν λάβει μέρος στους Βαλκανικούς 
πολέμους.

Οι επιμελητές της έκδοσης έχουν κάνει θαυ-
μάσια δουλειά.

Διατίθεται από το βιβλιοχαρτοπωλείο της Βά-
σως Τσουρακάκη, Κάτω Τιθορέα.

Βιβλία που λάβαμε

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να δικαιολο-
γήσει κανείς την αθρόα παρουσία ανθρώπων 
που επέλεξαν για την περίοδο των διακοπών την 
Καλοσκοπή. Ένας λόγος είναι ότι εδώ και καιρό 
έχει ξεσπάσει η κρίση που ζούμε με την καρδιά 
σφιγμένη και αναζητούμε στον τόπο της κατα-
γωγής μας ένα καταφύγιο ήσυχο και μακρυά 
από τα προβλήματα της κρίσης.

Έτσι αυτό το καλοκαίρι έδειξε ότι οι χωριανοί 
μας ενήργησαν με φρόνηση και φρόντισαν να τι-
θασεύσουν την καταναλωτική τους ευχαρίστηση 
σε μία πειθαρχημένη ζωή χωρίς πολλά έξοδα, 
συγκράτηση, λιτότητα.

Δείγμα αυτής της τακτικής ήταν η καθημερινή 
τους συμπεριφορά. Από τις αρχές του καλοκαι-
ριού είδαν ότι οι επιλογές τους δικαιώθηκαν. Το 
κόστος της ζωής ήταν στα μέτρα τους. Στα κα-
ταστήματα υπήρχε εξαιρετική διευκόλυνση και 
μάλιστα σε τιμές λογικές. Οι πλανόδιοι μικρο-
πωλητές ήταν κάθε μέρα στην πόρτα τους. Τυ-
χεροί οι ιδιοκτήτες που είχαν καλλιεργήσει τους 
κήπους μπροστά στο σπίτι τους.

Δεν απέμενε παρά να επιλέξουν σε ποιόν 
ίσκιο παίζονται άνετα χαρτιά ή τάβλι, πού υπάρ-
χουν μεζέδες και πού γίνεται καλαμπούρι ή κου-
τσομπολιό. Ύστερα ασχολίες στο σπίτι και τους 
κήπους και το απόγευμα πεζοπορία μέχρι το κε-
φαλόβρυσο και επιστροφή συντροφιά με το γάρ-
γαρο νερό του κεφαλαυλακίου.

Κάθε βράδυ η πλατεία τραβούσε τον περισσό-
τερο κόσμο. Εκεί συναντιόντουσαν οι γενιές με-
ταξύ τους. Αντάμωναν τους συγγενικούς τους 

δεσμούς και οι συζητήσεις κάτω από το Αυ-
γουστιάτικο φεγγάρι που φώτιζε τις βουνοπλαγι-
ές ήταν ατελείωτες. Θέλω να πιστεύω ότι η επα-
νασύνδεση αυτή θα φέρει καλά αποτελέσματα 
για το μέλλον του χωριού και τούτο γιατί δεν 
έλειψε η επιθυμία να θέλουν να επικοινωνούν και 
να ανανεώνουν τις γνωριμίες τους.

Ένας ακόμα βασικός λόγος που προτιμήθη-
κε για καλοκαιρινές διακοπές το χωριό ήταν οι 
σπουδαίες υπηρεσίες που προσέφεραν οι Σύλ-
λογοι και η καλή οργάνωση των Αυγουστιάτικων 
εκδηλώσεων. Η χορευτική βραδιά την ημέρα του 
Δεκαπενταύγουστου ήταν μια μαγεία. Μικροί, 
μεγάλοι ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρό-
σκληση. Όλα είχαν ξεχαστεί όταν ακούστηκαν 
οι πρώτες νότες του παραδοσιακού κλαρίνου. 
Ο χωριανός μας Γιάννης Λευκαδίτης συνεχιστής 
της παράδοσης του παππού του Μερακλή και οι 
γνήσιοι τραγουδιστές της συντροφιάς του κρά-
τησαν το κέφι ψηλά. Παλιοί μαθητές του χορευ-
τικού συγκροτήματος του Συνδέσμου φόρεσαν 
τις παραδοσιακές τους στολές (φουστανέλα, κο-
λοβά) έστησαν τρικούβερτο χορό και ξεσήκωσαν 
όλο το χοροστάσι σε χορό και χειροκροτήματα. 
Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Βοήθησε βέβαια και 
ο πάρα πολύ καλός καιρός. Να είμαστε καλά να 
ανταμώνουμε συχνά και να ξέρουμε ότι τα καλο-
καίρια μας τα διεκδικεί η Κουκουβίστα!

Α.Ν.Μ.

Διακοπές στην Καλοσκοπή
(τα καλά της κρίσης)

Επί του πιεστηρίου... ΝΤΙΝΑ ΑΧΛΑΔΑ
Μια πολύ γλυκιά γυναίκα, η Ντίνα Αχλαδά σύζυγος του Λάμπρου, άφησε την τελευταία της πνοή 

στα 72 της χρόνια. Ευγένεια, ποιότητα ήθους, καλοσύνη, ευπρέπεια ήταν ό,τι τη διέκρινε. Την ξε-
χώριζε σαν νύφη η αγάπη για το χωριό μας, και τελευταία της επιθυμία ήταν να ενταφιαστεί στο 
κοιμητήριο της Σωτήρως. Επιθυμία που η οικογένειά της τήρησε. Στον αγαπημένο της σύζυγο Λά-
μπρο και στα παιδιά της Γιολάντα και Ζήση ευχόμαστε καλή παρηγοριά.


