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Γενική Συνέλευση - 
Εκλογές Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η Γενική μας Συνέλευση 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού συγχωριανών και 
φίλων, δείγμα της αγάπης που μας διακατέχει για τον τόπο μας και του σεβασμού 
που τρέφουμε για το θεσμό της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Ειδωθήκαμε 
μεταξύ μας, ανταλλάξαμε ευχές για τον καινούργιο χρόνο, κόψαμε την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα και συμμετείχαμε στην ψηφοφορία για εκλογή νέου ΔΣ για τα επόμε-
να 3 χρόνια. Αφού ολοκληρώθηκε η προσέλευση των μελών, η πρόεδρος του Δ.Σ 
αφού καλωσόρισε τα μέλη εισηγήθηκε την εκλογή προέδρου και γραμματέα για τη 
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και πρότεινε τον κ. Λευκαδίτη Παναγιώτη για 
πρόεδρο και την κα Βιολέτα Χαμηλού για γραμματέα. Η πρόταση έγινε αποδεκτή 
από το σύνολο των μελών και άρχισε η συνεδρίαση.

Πρώτα δόθηκε ο λόγος στον αντιπεριφεριάρχη του νομού μας κ. Μίχο Κων/νο, 
που τίμησε με την παρουσία του τη συνέλευσή μας, ευχήθηκε υγεία και ευημερία 
στα μέλη και τον σύνδεσμό μας. Ακολούθησε ο πρόεδρος της Κοινότητας μας κ. 
Ματθαίου Κων/νος που μετά τις ευχές αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατα-
βάλλεται καθημερινά από το τοπικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση των θεμάτων 
του χωριού μας, τόνισε δε ιδιαίτερα την ανάγκη επαναλειτουργίας του Ξενώνα και 
κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικασία εκ-
μίσθωσης.

Μετά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προ χώρησε στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.
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Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής 
Ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. 

Ράπτης Δημήτριος ανέγνωσε την έκθεση της 
εξελεγκτικής επιτροπής και αφού διαπιστώθη-
κε το νόμιμο των παραστατικών πρότεινε την 
απαλλαγή του ΔΣ, πρόταση που έγινε ομόφωνα 
αποδεκτή.

Συζήτηση επί θεμάτων του χωριού  
και του Συνδέσμου

Βούλα Γρηγοροπούλου 
Η πρόεδρος ευχαρίστησε, τα μέλη του συν-

δέσμου που επί 20 χρόνια την τιμούσαν με την 
ψήφο τους ως μέλος και πρόεδρο του Δ.Σ, τους 
συνεργάτες της στα εκάστοτε Δ.Σ και τα τοπικά 
κοινοτικά και εκκλησιαστικά συμβούλια για τη 
συνεργασία κοινότητας – συνδέσμου. Έκανε 
ανασκόπηση στα κυριότερα έργα της 20ετίας, 
ήτοι αγορά γραφείου στην Αθήνα, ίδρυση Λαο-
γραφικής έκθεσης στο χωριό, ανακαίνιση των 
2 παιδικών χαρών, κατασκευή κεραμοσκεπής 
κοινοτικού γραφείου, κατασκευή έργων 1ης 
φάσης ανάπλασης σχολικού κήπου και πλήθος 
εκδηλώσεων με μεγάλη επιτυχία.

Ανθή Καραγιάννη 
Η αντιπρόεδρος Ανθή Καραγιάννη ευχα-

ρίστησε όλο τον κόσμο για την εμπιστοσύνη 
που επέδειξε προς το ΔΣ και συμπαραστάθηκε 
ενεργά σε κάθε προσπάθεια του να φέρει σε 
περάς το δύσκολο έργο του. Ευχαρίστησε την 
πρόεδρο κα Βούλα Γρηγοροπούλου για την κα-
λή συνεργασία που είχε μαζί της και θεώρησε 
ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσει και τον κο 
Αθανάσιο Μαλεβίτση για τη βοήθειά του στην 
έκδοση της εφημερίδας.

Κων/νος Καραντάσιος πρόεδρος Αθλητικού 
Συλλόγου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ»

Μετά τον χαιρετισμό, ενημέρωσε τα μέλη για 
τις διαδικασίες που ενεργούνται για λογιστική 
και φορολογική τακτοποίηση του ΑΟΚ που εκ-
κρεμούσε από χρόνια και πρότεινε στη Γενική 
Συνέλευση τον τερματισμό της λειτουργίας 
του και την ενσωμάτωσή του στη συνέχεια στο 
σύνδεσμο «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ». Η ΓΣ αποδέχθηκε την 
πρόταση.

Ιερέας πατήρ Κων/νος Πλιάτσικας 
Μετά τις ευχές παρακάλεσε τους συγχωρια-

νούς μας να απευθύνονται και σ’ αυτόν για κάθε 
πρόβλημα ή θέμα αρμοδιότητας του που τους 
απασχολεί ώστε να συμμετέχει και αυτός με 
τον δικό του τρόπο.

Γιώργος Κόλλιας
Μετά τις ευχές ανέφερε συνοπτικά τους 

λόγους που οδήγησαν τον ίδιο καθώς και τους 
Γιώργο Θεοχάρη και Αρίστο Βασιλειάδη, σε 
παραίτηση, κατόπιν των διαφωνιών που προέ-

Απολογισμός δραστηριοτήτων  
και οικονομικός απολογισμός  

έτους 2014 
Το λόγο έλαβε η ταμίας κα Βιβή Κυριαζή πα-

ρουσιάζοντας τον απολογισμό όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ €
Υπόλοιπο έτους 2013 8.198,62

Ημερολόγιο 2014 1.090 

Εκδηλώσεις και Λαογραφική 
έκθεση

1.100,94 

Τόκοι τράπεζας 2,25 

Εισφορές – ενισχύσεις μελών και 
φίλων

6.516,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.907,81 

ΕΞΟΔΑ €
Λειτουργία γραφείου (ΔΕΚΟ) 812,76 

Έκδοση – αποστολή εφημερίδας 5.385,78 

Γενική Συνέλευση 2014 805 

Αποστολή ημερολογίου 2014 47,69 

Έκδοση ημερολογίου 2015 971,70 

Συνδρομή site 24,50 

Δαπάνες ΣΧΟΑΠ 110,02 

Μελέτη σχολικού κήπου 265 

Μεταφορά έδρας Συνδέσμου 34,60 

Σφραγίδες 63,96 

Εκδηλώσεις στο χωριό 623,66 

Ξυλεία για τραπεζοκαθίσματα 
Αγίας Ελένης

170 

Καθαρισμός σχολικού κήπου 150 

Εφορία - ΕΝΦΙΑ 812,24 

Λειτουργικές δαπάνες 376,56 

ΣΥΝΟΛΟ 10.652,57 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014 6.255,24
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κυψαν στη διαδικασία λήψης απόφασης για την 
ανάπλαση του σχολικού κήπου, καθόσον 3 εκ 
των μελών επανέφεραν το θέμα σε νέα συνε-
δρίαση παρά την απόφαση που ελήφθη από 
την πλειοψηφία των μελών στην προηγούμενη 
συνεδρίαση. Για το θέμα κατέθεσε αναλυτικό 
υπόμνημα. 

Αργύρης Καλόγηρος   
 Μετά τις ευχές του αναφέρθηκε με κολα-

κευτικά λόγια στη καλή λειτουργία του κατα-
στήματος του χωριού μας και συνεχάρη τους 
εθελοντές και τις εθελόντριες που πρόθυμα 
προσέφεραν εργασίες στο χωριό μας. 

Λάμπρος Αχλαδάς 
Μετά τις ευχές εξέφρασε την ανησυχία του 

για το κλείσιμο του κοινοτικού δρόμου στα Κω-
στουρέικα μεταξύ του οικοπέδου του και της 
οικίας του Π. Κυριαζή.

 
Παναγιώτης Κυριαζής 
Απαντώντας υποστήριξε ότι το μονοπάτι 

έχει κλείσει από φερτά υλικά και βλάστηση και 
ζήτησε από το Δήμο να προβεί στη διάνοιξη και 
ο ίδιος θα παραχωρήσει όσο χώρο χρειαστεί.

Δημήτριος Τσιαμπάς
Ο πρώην πρόεδρος  Δημήτριος Τσιαμπάς ευ-

χαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ. και όλους όσους 
τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του 
στο αξίωμα του προέδρου της κοινότητας και 
στη συνέχεια τον επανεξέλεξαν ως μέλος του 
τοπικού συμβουλίου. Έτσι του έδωσαν το κου-
ράγιο να συνεχίσει να προσφέρει στη κοινότητα 
του χωριού μας και την επόμενη 5ετία.

Ήρθε η σειρά για το κόψιμο της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας που ευλογήθηκε από τον ιερέα 
του χωριού μας και μοιράστηκε στους παρευ-
ρισκόμενους. Τα τυχερά παραδοσιακά φλουριά 
κέρδισαν ο Λάμπρος Αχλαδάς και η Αθανασία 
Κολλύρη.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
Τέλος φθάσαμε στη διαδικασία ανάδειξης χωριανών μας που θα διαχειριστούν τα θέματα του 

συνδέσμου για την επομένη 3 ετία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας τα εκλεγέντα μέλη του νέου 
διοικητικού συμβουλίου αφού συνεδρίασαν στο γραφείο του συνδέσμου συγκροτήθηκαν σε σώμα 
όπως παρακάτω:

Διοικητικό Συμβούλιο  Εξελεγκτική Επιτροπή
Νάκος Γεωργίου Πρόεδρος Παναγιώτης Κυριαζής Πρόεδρος
Γιάννης Βλάχος Αντιπρόεδρος Μάκης Μώρης Μέλος
Βούλα Μημίνη Γεν. Γραμματέας Γιάννης Φέξης Μέλος
Ζωή Χαμηλού Ταμίας Γιώτα Χριστοδούλου Αναπλ/κό Μέλος
Γιάννης Καλόγηρος Μέλος
Φώτης Βλάχος Μέλος
Μαριλένα Μαλεβίτση Μέλος
Γιώργος Μπεθάνης Αναπλ/κό Μέλος
Χρίστος Τζαβαλάς, Αναπλ/κό Μέλος
Κασσιανή Κυριαζή – Γαβρά Αναπλ/κό Μέλος
Δέσποινα Κυριαζή Αναπλ/κό Μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) 
ευχαριστούν όλους τους συγχωριανούς μας που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του συνδέσμου 
και τα τίμησαν με την ψήφο τους.
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Συνέχιση του έργου που έχουν πετύχει εδώ 
και 55 χρόνια με κόπο υπομονή και επιμονή οι 
προηγούμενες διοικήσεις του Συνδέσμου. 

• Διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού του 
συνδέσμου με:

- Γραφείο στο χωριό 
-  Ανάπτυξη σχέσεων και επικοινωνίας με τους 
φορείς του νομού μας (Περιφέρεια, Δήμο, 
Δασαρχείο, Αστυνομία, συλλόγους γειτονι-
κών χωριών, αθλητικούς συλλόγους κ.λ.π.)

- Ενσωμάτωση ΑΟΚ
- Ορισμός εκπροσώπων σε άλλες πόλεις. 
• Ένταξη και ενασχόληση των νέων του χω-

ριού μας με το σύνδεσμο και τα θέματα που απα-
σχολούν το χωριό μας. 

• Διοργάνωση και 2ης Γενικής Συνέλευσης 
αρχές Αυγούστου στο χωριό.

• Ανάπτυξη αλληλεπικοινωνίας μεταξύ ΔΣ και 
των μελών του συνδέσμου.

• Συνέχιση εκδόσεως της εφημερίδας «H 
ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ».

• Συμμετοχή το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθ-
μού συγχωριανών μας στις μηνιαίες συνεδριάσεις 
του ΔΣ (τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του 
καταστατικό εγκρίθηκε από το ΔΣ ο προϋπολογι-
σμός για το τρέχον έτος όπως παρακάτω:

Στόχοι - Επιδιώξεις νέου Δ.Σ

ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ €
Υπόλοιπο 2014 και εισφορές ΓΣ 11.496 Ανάπλαση σχολικού κήπου  

β΄ φάση
5.000

Εκτιμώμενες εισφορές 1.000 Λειτουργία γραφείου Αθήνας 
(ΔΕΗ- ΕΝΦΙΑ – ΟΤΕ – 
Κοινόχρηστα κ.λ.π.)

1.100

Πωλήσεις Ειδών Λαογραφικού 500 Έκδοση και αποστολή 
εφημερίδας 4 τεύχη χ 1.200 €

4.800

Εκδηλώσεις 500 Αρωγή σε συγχωριανούς 300

Εκδηλώσεις  
(εορτές – συνέλευση χωριού 
– εθελοντικές δράσεις)

296

Σύνολο 13.496 Σύνολο 11.496

Αποθεματικό για το 2016 2.000

Σύνολο 13.496

Παρακαλούνται οι παραλήπτες της Εφημερίδας μας να επικοινωνήσουν με το Σύνδεσμο 
ώστε να επικαιροποιηθεί η διεύθυνσή τους και η επιθυμία τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα 
τεύχη εφημερίδας. Σήμερα αποστέλλονται 681 Τεύχη σε Ελλάδα και εξωτερικό και εκτιμάται 
ότι σημαντικός αριθμός εξ αυτών δεν παραλαμβάνεται από τα μέλη μας. Επιπλέον τα μέλη μας 
που ενηλικιώνονται – παντρεύονται και αποκτούν νέο σπιτικό να μας ενημερώνουν ώστε να 
τους αποστέλλεται η εφημερίδα. Μέσω του site έχουν όλοι πρόσβαση στην εφημερίδα.

Οι χρήστες του διαδικτύου παρακαλούνται να στείλουν email στο αντίστοιχο του συνδέσμου 
agia.triada@kaloskopi.gr με όσα εκ των προσωπικών τους στοιχείων επιθυμούν ώστε να απο-
κτήσουμε άμεση επικοινωνία.
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Δραστηριότητες Τοπικής Κοινότητας Α΄ τριμήνου 2015
• Γνωμοδότησε στο αίτημα του συνδέσμου 

για διαμόρφωση του σχολικού κήπου εγκρί-
νοντας την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με 
δομικό υλικό την πέτρα. 

• Πρότεινε στο Δήμο τη χρηματοδότηση για 
συντήρηση υφισταμένων και κατασκευή νέων 
τεχνικών έργων: οδοποιίας – πεζοδρομίων - ηλε-
κτροφωτισμού – ύδρευσης – άρδευσης κ.λ.π. 
που θα αξιοποιήσουν και βελτιώσουν σημαντικά 
τη λειτουργικότητα του χωριού μας. (Αναλυτικά 
στοιχεία στο υπ αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συνε-
δρίασης.)

• Γνωμοδότησε για τη διάθεση των βοσκησί-
μων εκτάσεων του χωριού σε κτηνοτρόφους και 
καθόρισε τα αρχικά ποσά εκμίσθωσης. 

• Γνωμοδότησε για παραχώρηση του χώρου 
του πρώην αγροτικού ιατρείου για γραφείο του 
συνδέσμου στο χωριό.

• Αντιμετώπισε και αποκατέστησε έγκαιρα 
τις ζημιές που προκλήθηκαν από βροχές – χιό-
νια και αέρα ώστε το χωριό με τους ελάχιστους 
χειμερινούς κατοίκους του να είναι πάντα λει-
τουργικό. 

Αγιασμός στο γραφείο του Συνδέσμου
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 

28 Ιαν 2015 στο γραφείο του συν-
δέσμου αγιασμός από τον συγχω-
ριανό μας ιερέα Ιωάννη Λευκαδίτη 
και παράδοση – παραλαβή παλαι-
ού και νέου Δ.Σ. στη συνέχεια η 
2η συνεδρίαση του ΔΣ με θέματα: 
Σύνδεση στο διαδίκτυο, αίτημα 
στο Δήμο για συμμετοχή στην 
επιτροπή διαβούλευσης, αίτημα 
στο τοπικό συμβούλιο για παρα-
χώρηση του πρώην ιατρείου για 
γραφείο στο χωριό. Στις 25 Φεβ 
2015 πραγματοποιήθηκε η 3η συ-

νεδρίαση του ΔΣ με θέματα: Ασύρματο ιντερνέτ στο χωριό, προϋπολογισμός τρέχοντος έτους και 
καθορισμός των επιδιώξεων του ΔΣ για το τρέχον έτος.

Λειτουργία γραφείου Αθήνας και τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών του νέου Δ.Σ.
- Γραφείο συνδέσμου: 210 5238158 ανοικτό κάθε Τετάρτη 17:00 έως 20:00. 
- Προέδρου ΔΣ 6944736677
- Αντιπροέδρου ΔΣ 6944626369.
- Ταμία ΔΣ 6944388652

Την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα θα πραγματοποιείται συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. και της 
Εξελεγκτικής επιτροπής στο γραφείο του συνδέσμου Πειραιώς 4 Τ.Κ 10431, Αθήνα στην οποία παρα-
καλούνται να παρευρίσκονται και συμμετάσχουν όλοι οι συγχωριανοί μας. Ο σύνδεσμος έχει ανάγκη 
τις γνώσεις, τις ιδέες, τις απόψεις και τις προτάσεις όλων μας. Πολύ δε περισσότερο τη φυσική πα-
ρουσία και συμμετοχή των μελών του.

Ο σύνδεσμος προτίθεται να λειτουργήσει τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών κάθε 
Κυριακή (προτεινόμενη ώρα 11:00 έως 13:00) στον κοινόχρηστο χώρο του γραφείου στην Αθή-
να. Δασκάλα το μέλος του ΔΣ κα Γαβρά – Κυριαζή Κασσιανή. (προϋπόθεση η συμμετοχή 5 – 6 
μελών και άνω).
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ

Ο Βουλευτής του νομού μας 
O Ηλίας Κωστοπαναγιώτου γεννήθηκε στο 

Λιδωρίκι το 1944. Τελείωσε εκεί το Γυμνάσιο. 
Το 1972 τελείωσε τις σπουδές του στην Ια-

τρική Σχολή Αθηνών και απέκτησε την ειδικότη-
τα της Γενικής Χειρουργικής το 1979.

Υπηρέτησε στο Νοσοκομείο Άμφισσας ως 
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής για 15 μήνες 
και το 1985 εντάχθηκε στο ΕΣΥ ως Επιμελητής στην Α΄ στη χειρουργική 
κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, της οποίας διετέλε-
σε Διευθυντής για 8 χρόνια μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2011.

Είναι παντρεμένος με την Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας στην ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργία Γερολουκά – Κωστοπαναγιώ-
του και έχουν δύο γιούς. 

Συνδικαλιστής στον τομέα Υγείας. Μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού και της 
ΕΑΡ, και στη συνέχεια του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από την ίδρυσή του. Υποψή-
φιος με το ΚΚΕ Εσωτερικού στις Βουλευτικές εκλογές του 1985, όπως 
επίσης και στις Βουλευτικές Εκλογές του 2004 στο Νομό Φωκίδας.

Μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και γλε-
ντιού πραγματοποιήθηκαν στο φιλό-
ξενο χώρο του καταστήματος της οικ. 
Καπετανάκη στο χωριό μας με ιδιαί-
τερη επιτυχία και συμμετοχή πολλών 
συγχωριανών αλλά και επισκεπτών οι 
αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Μασκέ Πάρτυ στις 22 Φεβ. Σάββατο 
βράδυ που οργάνωσε το κατάστημα 
&
Συνεστίαση στις 23 Φεβ. Κυριακή 
μεσημέρι που οργάνωσε ο σύνδε-
σμος. (Το ΔΣ ευχαριστεί τις κυρίες 
που παρασκεύασαν και προσέφεραν 
με νοστιμότατα χωριάτικα εδέσματα 
στη συνεστίαση). 

Απόκριες στην Καλοσκοπή
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Οι δύο μεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης, τα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα, κατέχουν διαφορετι-
κή θέση στα εορτολόγια των δύο εκκλησιών, της 
Δυτικής Καθολικής και της Ανατολικής Ορθόδοξης. 
Για την Ορθοδοξία, πρώτη τη τάξει εορτή είναι της 
Ανάστασης του Κυρίου, ενώ για τους Καθολικούς, 
της Γέννησης του Θεανθρώπου.

Ειδικά για την ελληνική Ορθοδοξία, η γιορτή 
της Ανάστασης έχει τριπλό νόημα, που δεν τον 
έχει για άλλους ορθόδοξους λαούς: το θρησκευτι-
κό, το εθνικό και το φυσιολατρικό.

Καταρχήν, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει 
μεγαλύτερη σημασία και από τη Σταύρωση του 
Κυρίου στην εκ νεκρών Ανάστασή Του, που 
εξουδετερώνει τη δύναμη του ΄Αδη, κα-ταλύει 
τον Θάνατο ως Κόλαση και Τιμωρία και ανοίγει 
σε όλους τον δρόμο από τον θάνα-το στην Ανά-
σταση και την αιώνια ζωή. Ο Χριστός, με την 
Ανάστασή Του και τη ζωντανή εμφάνισή Του με-
τά τον θάνατό Του, ισχυροποίησε τη βεβαιότητα 
στους ανθρώπους ότι ο θάνατος δεν σημαίνει 
καταστροφή της ζωής, παρά μόνο πέρασμα σε 
μια άλλη. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος:  
«Ὁ Θεός καί τόν Κύριον ἢγειρε καί ἡμᾶς ἐξεγερεῖ». 

Το Πάσχα λοιπόν εορτάζεται από εμάς τους 
Ορθόδοξους ́ Ελληνες ως η απαλλαγή του ανθρώ-
που από τον φόβο του θανάτου και της φθοράς. 
Αυτός είναι ο μεγάλος υπερβατικός χαρακτήρας 
της εορτής της Ανάστασης. Και εφόσον ο Χριστός 
αναστήθηκε μέσα από τον τάφο για να χαρίσει σε 
όλον τον κόσμο την Ανάσταση και όχι μόνο στους 
πιστούς, η γιορ-τή της Λαμπρής διαρκεί σαράντα 
ημέρες, για να διακηρυχθεί το «Χριστός Ανέστη» 
αμέ-τρητες φορές μέσα και έξω από την εκκλησία.

Η δεύτερη διάσταση της εορτής είναι η εθνική, 
καθώς το Πάσχα συνδέθηκε με το όνει- ρο της 
απελευθέρωσής μας ως έθνους. Είναι γνωστό ότι 
οι υπόδουλοι στους Τούρκους ΄Ε-ληνες, αγωνιζό-
μενοι για την ελευθερία τους και την αποτίναξη του 
τυραννικού ζυγού, έβλεπαν στην Ανάσταση του 
Σωτήρα το σύμβολο της ανάστασης του Γένους.

΄Ετσι, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο μεγάλος Διδά-
σκαλος του Γένους, γράφει τον Ιούνιο του 1824 
στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, απαντώντας στην 
επιστολή του ήρωα της Γραβιάς: «Η επιστολή 
σου κατέβρεξε τους γηραλέους οφθαλμούς μου 

με δάκρυα λύπης και χαράς. Χαράς, ότι βλέπω 
τα τέκνα της Ελλάδος αγωνιζόμενα προθύμως να 
αναστήσωσι την νεκρωμένην από τον τύραννον 
μητέρα των».

Αλλά εκτός από την εθνική, η εορτή της Ανάστα-
σης στην πατρίδα μας έχει και μία ακόμη διάστα-
ση, τη φυσιολατρική, εφόσον συμπίπτει χρονικά 
με την κορύφωση της ΄Α-νοιξης· τότε που η φύση 
ξυπνά από τη νάρκη του χειμώνα, και όλα εγεί-
ρονται, ανασταίνο-νται. Τότε και η θλίψη για τον 
θάνατο του Κυρίου και η χαρά για την Ανάστασή 
Του, η χαρμολύπη της Ορθοδοξίας μπολιάζεται με 
την αγαλλίαση που δημιουργεί η άνοιξη, κα-θώς 
πλημμυρίζοντας την ελληνική φύση τη νιώθουμε 
σαν θρίαμβο της ζωής.

Στα πολλά λαϊκά λατρευτικά έθιμα των άγιων 
αυτών ημερών, που νοηματοδοτούνται με την 
υπέρβαση του τελεσίδικου θανάτου και με την αέ-
ναη ανακύκληση της φύσης και της ζωής, έχουν 
ενσωματωθεί στοιχεία από αρχαίες λατρείες και 
πρακτικές που τελούνταν την ίδια εποχή με το ίδιο 
νόημα. Αυτές οι εορτές του αρχαίου κόσμου εδρά-
ζονταν στην πίστη σε μια βλαστική θεότητα που 
πεθαίνει κάθε χρόνο και ανασταίνεται, όπως είναι 
η περίπτωση της επανόδου της Περσεφόνης από 
τον ΄Αδη και η λατρεία του ΄Αδωνη, του αγαπη-
μένου της Αφροδίτης που σκοτώθηκε στο άνθος 
της νιότης του, λατρεία με επίκε-ντρο τον θάνατο 
και την ανάστασή του. Στη γιορτή, δε, των Ἀδωνίων 
ιδιαίτερη θέση είχαν οι Ἀδώνιδος κήποι, δηλαδή δο-
χεία, μέσα στα οποία οι πενθούσες γυναίκες φύ-
τευαν σπόρους φυτών που γρήγορα βλάσταιναν 
και γρήγορα μαραίνονταν, για να συμβολίζουν τον 
θάνατο του ΄Αδωνη και την επάνοδό του στη γη. 

Από τα Αδώνια έλκει την καταγωγή του το έθιμο 
των Σερρών, κατά το οποίο τη Μεγ. Παρασκευή, 
στην περιφορά του Επιταφίου, τοποθετούν πάνω 
σε τραπέζι, μπροστά από την εξώθυρα του σπι-
τιού, την εικόνα του Εσταυρωμένου ανάμεσα σε 
λουλούδια και δίπλα ένα πιάτο με χλόη φακής ή 
κριθαριού που έχουν φυτέψει μια μέρα της Μεγ. 
Σαρακοστής. Αρχαία είναι η προέλευση και των 
εθιμικών δρώμενων με θέμα τη νεκρανάσταση, τα 
οπ-οία τελούνται αυτή την εποχή σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας: το Φουσκοδέντρι στη Στυμ- φαλία, ο 
Ζαφείρης στην ΄Ηπειρο, ο Κάνναβος του Πόντου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
Το τριπλό νόημα της εορτής 

Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ



732 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Το πάντρεμα αυτό του προχριστιανικού στοι-
χείου, της άνοιξης και του Θείου Πάθους αποδίδε-
ται θαυμάσια στο παρακάτω απόσπασμα από το 
ποίημα του ΄Αγγελου Σικελιανού,

    
Στ’ ΄Οσιου Λουκά το μοναστήρι
Στ’ ΄Οσιου Λουκά το μοναστήρι, απ’ όσες
γυναίκες του Στειριού συμμαζευτήκαν 
τον Επιτάφιο να στολίσουν, κι όσες
μοιρολογήτρες ώς με του Μεγάλου
Σαββάτου το ξημέρωμα αγρυπνήσαν,
ποια να στοχάστη – έτσι γλυκά θρηνούσαν! 
πως, κάτου απ’ τους ανθούς, τ’ ολόαχνο σμάλτο 
του πεθαμένου του Άδωνη ήταν σάρκα
που πόνεσε βαθιά; 
Γιατί κι ο πόνος
στα ρόδα μέσα, κι ο Επιτάφιος Θρήνος,
κι οι αναπνοές της άνοιξης που μπαίναν

απ’ του ναού τη θύρα αναφτερώναν
το νου τους στης Ανάστασης το θάμα,
και του Χριστού οι πληγές σαν ανεμώνες
τους φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια,
τι πολλά τον σκεπάζανε λουλούδια 
που έτσι τρανά, έτσι βαθιά ευωδούσαν!...
   ………

Μα πάνω απ΄ όλες τις ποιητικές δημιουργίες 
για την άνοιξη, με τα δύο μοτίβα, του θριάμβου 
της, από τη μια, και του θανάτου, από την άλλη, 
εκείνη που έχει σφραγίσει την ελληνική ψυχή είναι 
η απαράμιλλης ομορφιάς σύνθεση του βυζαντι-
νού ποιητή:

Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, 
γλυκύτατόν μου τέκνον,
ποῦ ἔδυ σου τό κάλλος;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

Πασών των ιερών ακολουθιών από Κυριακής των Βαΐων μέχρι της Κυριακής του Πάσχα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ των ΒΑΙΩΝ  το πρωί 07:00 – 10:00 και το βράδυ στις 19:30 η ακολουθία του «Ιωσήφ 
του Πάγκαλου» 

ΜΕΓ. ΔΕΥΤΕΡΑ  βράδυ στις 19:30 «Η Ακολουθία των Δέκα Παρθένων» 
ΜΕΓ. ΤΡΙΤΗ  βράδυ στις 19:30. «Η Ακολουθία της Αλειψάσης τον Κύριο Μύρο». 
ΜΕΓ. ΤΕΤΑΡΤΗ  το πρωί στις 07:30 «προηγιασμένη Θεία Λειτουργία» και το απόγευμα 

στις 17:00 η «Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου» και στις 19:00 η «Ακο-
λουθία του Μυστικού Δείπνου».

ΜΕΓ. ΠΕΜΠΤΗ  το βράδυ η Ακολουθία «Τα Πάθη του Κυρίου μας».
ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  το πρωί 08:00 η ακολουθία της Αποκαθήλωσης το βράδυ 19:30 η ακο-

λουθία «Η Εις Άδου Κάθοδος Του Κυρίου» και στις 21:00 «Περιφορά 
του Επιταφίου»

ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ  το πρωί στις 07:30 Θεία Λειτουργία και το βράδυ στις 23:00 «Παννυ-
χίς» και στις 24:00 «Η Ανάσταση»

“ H  KOY KOY B I Σ TA ”
Tριμηνιαία Eφημερίδα

Iδιοκτησία:
Σύνδεσμος Kαλοσκοπιτών Παρνασσίδας

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

Νάκος Γεωργίου,
Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου)
Πειραιώς 4 • Αθήνα • 104 31

τηλ.& φαξ: 210 52.38.158
e-mail: agia.triada@kaloskopi.gr • www.kaloskopi.gr

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

e-mail: info@antoniadis-sa.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το απερχόμενο Δ.Σ. του Συνδέσμου  
ευχαριστεί το Νίκο Φίκα  

για τη βοήθεια που προσέφερε  
ως διαχειριστής του site  

«e-kaloskopi.gr»
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Άγριο, πυκνό σκοτάδι πριν. Πήρε η χαραυγή 
και φώτισε μαζί της κι ο Ιωακείμ- Παναγιώτης, ο 
δικός μας Παναγιωτάκης.

Το βλαστάρι της γης και τ’ ουρανού, το χελιδο-
νάκι των αγγέλων.

Ο συνονόματος του πατέρα της Παναγιάς και 
του παππού του συνονόματος, που κάποτε, έχα-
σε τις αρμονικές από την κιθάρα της φωνής του, 
χορδές.

Έχασε κι ο ίδιος τη μιλιά του. Σάστισε σαν είδε 
τα όσα συμβαίνουνε στον κόσμο τον γήινο. Έδωσε 
υπόσχεση: Κανείς να μην ακούσει την φωνή μου, 
γιατί αλλιώς θα χάσω τις φτερούγες μου και χωρίς 
αυτές, πώς θα γυρίσω πίσω εκεί που ανήκω….

Ο Ιωακείμ-Παναγιώτης, ο Παναγιωτάκης μας, 
ο άγγελος που η νονά Αγγελική άνοιξε τους ουρα-
νούς κι έφερε κοντά μας μια φθινοπωρινή νύχτα, 
με δυό μάτια , ρόδια γραφτά, να λάμπουνε με σπί-
θες χόβολης στο κέντρο, σ’ αυτό το πανέμορφο το 
πρόσωπο, το ακτινοβόλο του Απόλλωνα, βάλθη-
κε να κοιτάει τα σύμπαντα ψηλά κι όλο ψηλά, μη 
χάσει την επαφή με τα ουράνια.

Όποιος νομίζει πως οι άγγελοι είναι ανυπόστα-
τοι, γελιέται.

 Με τη θωριά πάντα ψηλά, είπε ο Πανα-
γιωτάκης, ο μικρός άγγελος, ο μικρός πρίγκιπας: 
εγώ εδώ, δεν θα εγκατασταθώ, στον φυσικό τον 
κόσμο , τον γήινα πλασμένο. Όμως αφού με προ-
σκαλέσατε και μου κάνατε αυτή την μεγάλη τιμή, 
το λιγότερο που μπορώ να σας προσφέρω….

Κι έτσι γαλήνιος, ήρεμος και πράος όπως πά-
ντα καθότανε μέσα στην καλοσύνη τουο Παναγιω-
τάκης, σ΄ αυτό το τόσο μικρό διάστημα που πέρα-
σε από τούτη εδώ τη ζωή τη φθαρτή, έστρεψε το 
βλέμμα του προς τα κάτω και κοίταξε. Έτριψε τα 
μάτια του, τ’ άνοιξε, ξανακοίταξε. Ωωω ναι, ήταν 
εκεί. Το πρασινογάλαζο αγκάθι που πάτησε το 
βράδυ στ’ όνειρό του, ήταν εκεί, καρφωμένο στην 
αριστερή του φτέρνα. Ήξερε….

Σήκωσε πολύ αργά τα όμορφα μάτια, σαρώνο-
ντας μιά γυροβολιά θαρρείς τη γη ολάκερη, σα να 
χαιρετούσε και τους θνητούς μαζί της, γύρισε το κε-
φάλι ψηλά, στα ουράνια τα οικεία και σκύβοντας σιγά, 
έστριψε με το ΄να χέρι τ’ αγκάθι, τραβώντας το.

Μια δέσμη χρυσοκίτρινου φωτός τον έλουσε, 
εκτυφλωτική. Οι φτερούγες του άστραψαν κι άρχι-

σαν να σαλεύουν. Στο πρόσωπό του διαγράφηκε 
ένα ευχάριστο μειδίαμα. Είχε μπροστά του όλους 
τους αγαπημένους του. Και τους χαμογελούσε. 
Και τους χαιρετούσε. Κι ήταν ευτυχισμένος.

Γιατί αν και λίγοι κατάλαβαν, φτεροκοπώντας 
προς τους αγγέλους του ο Παναγιωτάκης, έπαιρνε 
μαζί του αφήνοντας τούτον τον μάταιο κόσμο, όσο 
περισσότερα βάρη μπορούσε, από τις αμαρτίες 
και τον μόχθο των αγαπημένων του, αυτών που 
έτυχε και τον γνώρισαν, μα και των υπολοίπων, 
για να τα κάνει φως κι αυτά μαζί του. Για να μπορέ-
σουν έτσι όλοι αυτοί, καθαρότεροι κι ελαφρύτεροι 
να πορευτούν το ανηφόρι της ζωής τους. Για να 
τους απαλύνει τον βίο τους. Να στάξει μέλι στις 
πληγές τους. Να τους λυτρώσει.

Ήταν το μονάκριβο δώρο του. Και χαμογέλασε 
ευτυχισμένος.

Κι έτσι μέσα στο φως, με το χελιδονάκι, τον Απόλ-
λωνα, τους αγγέλους του και τους αγαπημένους του 
μεσ’ την ψυχή, ο Παναγιωτάκης ανυψώθηκε.

Κι έγινε αστέρι, ένα τόσο δα μικρό, να τρεμο-
φέγγει από κει ψηλά, να δείχνει ανάμεσα απ΄ τα 
σύμπαντα τον δρόμο προς τα ουράνια, προς το 
αιώνιο, προς το Θείο σ’ όσους τον γνώρισαν και 
τον αγάπησαν. Σ’ όσους κοιτούν τον ουρανό την 
παγωμένη νύχτα. 

Ο Ιωακείμ-Παναγιώτης Χριστοδούλου, αδερ-
φός του Μάριου, γιός του Γιώργου και της Χαράς, 
πέρασε σαν κομήτης από τούτη τη ρημάδα τη 
ζωή, την όμορφη. Έφυγε για το μακρινό του αστέ-
ρι κρατώντας σφιχτά το χέρι μας στις 19-12-2014 
σε ηλικία πέντε ετών. 

Μικρέ μας πρίγκηπα, κοιμήσου...Εμείς κρατάμε 
τη μορφή σου στη ψυχή μας ώσπου να συναντη-
θούμε πάλι μαζί σου... 

Κι αν το χιόνι έσβησε λίγο λίγο απαλά τις πα-
τημασιές σου, το φως σου θα λάμπει αιώνια. Καλό 
ταξίδι αγόρι μας, καλό ταξίδι αγγελούδι.

Σ’ ευχαριστούμε απ’ τα βάθη της καρδιάς μας, 
που ζέστανες έστω και για λίγο με τις αχτίδες σου, 
τη θολή και κρύα γη και τις ψυχές μας.

Για τον Ιωακείμ Παναγιώτη 
Γιώργος Βασιλείου

Ο Πανάγιος Άγγελος με την Άκανθο
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Σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, όπως η δικιά μας, μια καινοτόμα ιδέα είναι σωτήρια για τους νέους 
ανθρώπους. Η εκπαίδευση και η εξειδίκευση πρέπει να συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό το Κράτος πρέπει να είναι αρωγός σε αυτή την 
προσπάθεια των νέων είτε μέσω μεταρρυθμίσεων είτε επιδοτούμενων προγραμμάτων που θα τους 
ανοίξει το δρόμο για την επιτυχία και την επίτευξη των ονείρων τους. 

Οι δυσκολίες πολλές, τα όνειρα όμως θέλουν προσπάθεια και επιμονή για να επιτύχεις το στόχο σου 
και οι νέοι σήμερα πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να παλέψουν για τα όνειρα τους. Η επιχείρηση 
είναι ένα ρίσκο, αλλά αν δε ρισκάρεις ως νέος δεν θα καταφέρεις ποτέ να κάνεις τις επιθυμίες σου πρά-
ξεις. Συνεπώς, το κράτος και η κοινωνία πρέπει να δώσει κίνητρα στους νέους και όχι ελπίδες..!

Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι’ αυτόν που θα προσπαθήσει. 
(Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.)

Θάνος Τσιαμπάς

Ο Σύνδεσμός μας «Αγία Τριάδα» υποστηρίζει, τους συγχωριανούς μας που είναι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και καταστηματάρχες. Θέλει να μάθει και στη συνέχεια να προβάλει όσους θέλουν να συμπε-
ριληφθούν σε σχετικό κατάλογο. Σε εποχές δύσκολες είναι πολύ σημαντικό να προτιμούμε τους δικούς 
μας ανθρώπους για τις εργασίες και τις αγορές μας. Αν λοιπόν έχετε κατάστημα ή είστε επαγγελματίας 
όπως έμπορος, αυτοκινητιστής, δικηγόρος, υδραυλικός, μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, ταβερνιάρης, 
εργολάβος, ελαιοχρωματιστής, καθηγητής, γιατρός, τοπογράφος, ξενοδόχος κ.λ.π. εδώ είμαστε για να 
σε υποστηρίξουμε. 

Τηλεφώνησε λοιπόν στο 210-5238158 ή στείλε e-mail στο agia.triada@kaloskopi.gr και τα 
υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά.

Νέοι και επιχειρηματικότητα

Κοντά στους επαγγελματίες μας

H ‘Άνοιξη αισίως έφτασε, ήρθε 
και ο καιρός λοιπόν και για τους επί-
δοξους γεωργούς του χωριού μας 
να προετοιμάσουν τους κήπους, τα 
χωράφια, τα δέντρα, για να γευτού-
με και φέτος το καλοκαίρι, νοστι-
μότατα κουκουβιστιανά αγροτικά 
προϊόντα.

Ορίστε λοιπόν, μερικές συμβου-
λές για την προετοιμασία του εδά-
φους.

Η χρήση φρέζας (περιστρεφό-
μενο σκαπτικό) όπου θρυμματίζει 
πυκνές μάζες χώματος (συσσωμάτωμα), κατα-
στρέφει τα ζιζάνια (όχι τα πολυετή) και βοηθά 
στην ενσωμάτωση λιπάσματος.

Η αναστροφή του εδάφους με την βοήθεια 
υνιοφόρου αρότρου ή δισκάροτρο, που καλό 
είναι να γίνεται όταν το έδαφος βρίσκεται σε 
ρώγο, η αναστροφή βοηθά στην αφρατοποίηση 

και ανάμειξη του εδάφους με αποτέ-
λεσμα τον καλύτερο αερισμό του.

Τέλος για τους λάτρεις κερασιών 
και καρυδιών οδηγίες κλαδέματος 
για να τους βρει το καλοκαίρι με 
γεμάτο καλάθι.

Οι καρυδιές κλαδεύονται με 
σκοπό να φθάνει στο εσωτερικό 
της κόμης άπλετο φώς και αέρας, 
αφαιρούνται τυχόν ξερά κλαδιά και 
το σχήμα τύπου πυραμίδας να πα-
ραμένει . 

Οι κερασιές κλαδεύονται με 
σκοπό να σχηματισθεί πλαγία βλάστηση (νεα-
ρά δέντρα) αφαιρούνται τυχόν συμπλεκόμενα 
και συνωστισμένα κλαδιά και το εσωτερικό της 
κόμης πρέπει να είναι ευάερο και ευήλιο.

Αλέξανδρος Πλατανιάς 
4ετής φοιτητής του γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανοιξιάτικες γεωργικές εργασίες

Μόρφωση δέντρου καρυδιάς  
σε σχήμα «τύπου πυραμίδας»
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων 
πολλοί συγχωριανοί μας, έγινε η παρουσίαση 2 ακόμα βιβλίων της 
Γεωργίας Παπαδάκη (το γένος Πριοβόλου) στην αίθουσα Λόγου 
της Στοάς Βιβλίου τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Το Μούσας άγγιγμα 
–Ένα απάνθισμα δεκατριών αιώνων ελληνικής ποίησης (8ος-6ος 
αι. π.Χ. και 4ος αι. π.Χ.-6ος αι. μ.Χ.) και Ο Αισχύλος - Ο ποιητής 
του μεγαλοπρεπούς και του τιτανικού (μια επιλογή από το σωζό-
μενο έργο του). 

H Γεωργία Παπαδάκη (το γένος Πριοβόλου) γεννήθηκε και ζεί 
στην Αθήνα. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία και Αρχαιολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου υπηρέτησε για δέκα χρόνια ως 
Βοηθός στον Τομέα Αρχαιολογίας και παράλληλα, έλαβε μέρος 
σε διάφορες ανασκαφές. Τα τελευταία χρόνια μελετάει αρχαίους 
συγγραφείς και μεταφράζει αγαπημένα της κείμενα της Ελληνικής 
γραμματείας. Από το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφω-
νίας έχει παρουσιάσει παλαιότερα μια σειρά σχετικών εκπομπών 
με τον τίτλο «Είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμί». 
Εχουν εκδοθεί άλλα δύο βιβλία της: Aνθολογία αρχαίας Ελληνικής 
ερωτικής ποίησης και Ο δικός μας Αριστοφάνης.

Εκδόσεις

Δύο νέοι του χωριού μας, τα αδέλφια Κωστής και Θάνος Τσιαμπάς, μετά τις σπουδές τους στη 
φυσιοθεραπεία, άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση, το Kέντρο Φυσιοθεραπείας «PhysioAskisis», που 
βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 90 στο Χαλάνδρι.

Τους ευχόμαστε στο ξεκίνημά τους καλές δουλειές και πολλές επιτυχίες στην επαγγελματική τους 
καριέρα. 
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ΑΥ Τ ΟΙ  Π ΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ €
1 Κατσανιώτης Γεώργιος 40
2 Οικογ. Βλάχου Αθηνάς

εις μνήμη των γονέων τους Παναγιώτη και 
Μαρίας Βλάχου.

50

3 Κόλλια Ανθούλα του Ζαχ.
εις μνήμη των γονέων της 30

4 Κόλλιας Κωνσταντίνος του Ζαχ
εις μνήμη των γονέων του. 30

5 Δεληγιάννη Άννα του Πολυδρ. 20
6 Δανιήλ Νίκος του Ιωαν.

εις μνήμη των γονέων του Γιάννη & 
Παναγιούς & των 5 αειμνήστων αδελφών 
του.

50

7 Δανιήλ Πέννυ του Νικ.
εις μνήμη της γιαγιάς της Παναγιούς 20

8 Δανιήλ Ανδριανή του Νικ. 
εις μνήμη του θείου της Βασίλη Ιωαν. 
Δανιήλ.

20

9 Αλεξίου Γιάννης του Δήμου 
εις μνήμη των γονέων του Δήμου και της 
Φιλίτσας

20

10 Αλεξίου Βίκυ του Δήμου
εις μνήμη των γονέων της Δήμου και 
Φιλίτσας

50

11 Αξιώτη Αικατερίνη 5
12 Αυγερινού Αθανασία συζ. Γεωργ. 40
13 Αυγερινός Βασίλειος του Χαραλ. 50
14 Αλεξανδρή - Δερμάνη Ελένη

εις μνήμη του πατέρα της Παναγιώτη 
Δερμάνη

50

15 Αλεξίου-Κουβαριώτη Μάρθα του Παναγ
εις μνήμη των γονέων της και Θύμιου & 
Όλγας Αλεξίου

20

16 Αντωνίου Αθανάσιος του Φ. 10
17 Αντωνίου Νικόλαος του Δημ.

εις μνήμη των γονέων Δημητρίου & Μαρίας 20

18 Αντωνίου Κατερίνα συζ. Νικολάου 
εις μνήμη των γονέων Δημητρίου & Μαρίας 20

19 Αντωνίου Νικόλαος του Κων. 20
20 Αντωνίου Μπάμπης & Μαρίκα 50
21 Αυγερινός Νικόλαος του Χαρ. 15
22 Αντωνίου Φώτης του Αθ. (Θεσ/νικη) 10
23 Αχλαδάς Ζήσης του Λάμπρου

εις μνήμη της μητέρας του Ντίνας Αχλαδά 50

24 Αχλαδάς Λάμπρος του Ζήση 
εις μνήμη της συζύγου του Ντίνας 50

25 Αχλαδά Κατσούλη Γιολάντα
εις μνήμη της μητέρας της Ντίνας Αχλαδά 50

26 Βασιλείου Γιάννης του Νικ. 42
27 Βλάχος Ιωάννης του Νικ. 

εις μνήμη του πατέρα του Νικολάου 10

28 Βλάχος Κώστας του Φ. 20

29 Βλάχου Χρύσα 
εις μνήμη του συζύγου Νικολάου 10

30 Βλάχου - Μαρκάτου Δήμητρα του Κων. 20
31 Βλάχου - Ναθαναήλ Ρίτσα 20
32 Ναθαναήλ Μαρία του Γεωργ. 10
33 Βασιλείου Αθηνά του Βασ. 20
34 Γαβρά - Κυριαζή Κασσιανή του Ανδρ. 25
35 Γεωργίου Γιάννης του Νικ. 20
36 Γεωργίου Κώστας του Νακου 50
37 Γεωργίου Νάκος του Νικ. 

εις μνήμη των γονέων του Νικολάου και 
Παρασκευής

20

38 Γρηγορόπουλος Βασίλης 10
39 Γρηγοροπούλου Δήμητρα 10
40 Γρηγοροπούλου - Μπακογιάννη Γιάννα 20
41 Γρατσίας Μανώλης & Μαρουδιά

εις μνήμη της συμπεθέρας τους 
Αικατερίνης Τσόχλα.

50

42 Γρατσία Νάντια
εις μνήμη της γιαγιάς της Αικατερίνης 
Τσόχλα

50

43 Δανιήλ Ευθυμία του Δημ. 10
44 Δανιήλ Νικόλαος του Γεωργ. 20
45 Δανιήλ Κομνάκου Ρούλα 20
46 Δημόπουλος Αθανάσιος του Παναγ.

εις μνήμη της συζύγου του Δώρας 20

47 Δημόπουλος Παναγιώτης & Εμυ
εις μνήμη της μητέρας τους Δώρας 
Δημοπούλου

30

48 Δημόπουλος Πέτρος του Ταξ. 25
49 Δημόπουλος Ταξιάρχης του Π. 25
50 Δρόλιας Γεώργιος του Θεοδ. 50
51 Δανιήλ Αριστείδης του Δημ. 10
52 Ζούγρος Νικηφόρος του Παναγ. 50
53 Ζούγρος Παναγιώτης του Νικηφόρου 20
54 Ζούγρου Κατερίνα του Νικηφ. 20
55 Ζούγρου - Δήμου Βασιλική 20
56 Θειακού Βασιλική 20
57 Θειακός Αντώνης 20
58 Καλόγηρος Αργύρης του Ιωάννη 50
59 Καλόγηρος Ιωάννης του Αργύρη 20
60 Καραγιάννης Νίκος 20
61 Καραγιάννη - Κανατά Πένυ του Νικ. 20
62 Καραντάσιος Νίκος του Κων.

εις μνήμη Τριαντάφυλλου Τσολάνα 50

63 Κατσανιώτης Νίκος του Κ. 20
64 Κατσαρέλη Μαρία 20
65 Κόλλια Πίτσα

εις μνήμη συζύγου και υιού της 20

66 Κόλλια Ευσταθία & Νικόλαος εις μνήμη 
πατέρα Δημητρίου και παππούδων 
Νικολάου & Ευσταθίας

70
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67 Κόλλιας Γεώργιος του Δημητρίου 50
68 Κολλύρη Αθανασία 10
69 Κολλύρη Θάλεια 10
70 Κολλύρη - Σταθάκη Αγγελική 10
71 Κολλύρης Ευθύμιος 100
72 Κολλύρης Σταύρος του Ιωάννη

εις μνήμη του πατέρα του 10

73 Κουτσουβέλης Αντώνης 40
74 Κουφού Χρυσούλα συζ. Γεωργ. 20
75 Κυριαζή Δέσποινα του Ταξ. 20
76 Κυριαζή Πηνελόπη συζ. Νικ. 20
77 Κυριαζής Βασίλης του Κων. 10
78 Κυριαζής Κώστας του Νικ. 20
79 Κυριαζής Παναγιώτης του Μιλτ. 20
80 Κυριαζής Ταξιάρχης 50
81 Κωστής Γεώργιος του Δημ. 20
82 Κωστή -Ραφτοπούλου Σοφία του Δημ. 20
83 Κωστούρος Αθανάσιος του Αγγ. 40
84 Κωστούρου Ειρήνη εις μνήμη συζύγου της 

Γεωργίου και κόρης της Ιωάννα 50

85 Κουφός Λεωνίδας Γ. 20
86 Κυριαζή Πανωραία του Νικολ. 10
87 Κυριακόπουλος Βασίλης του Παναγ. 10
88 Καραγιάννη Ελένη του Νικ. 10
89 Κυριαζή Αικάτερινη του Γεωργ. 10
90 Κωτσάκης Αθανάσιος 20
91 Λαίου Αναστασία 20
92 Λαμπίρη - Αυγερινού Ελευθερία 20
93 Λευκαδίτη Ελένη του Γεωργ.

εις μνήμη Αικατερίνης Τσόχλα 20

94 Λευκαδίτη Μαρία συζ. Δημ. 20
95 Λευκαδίτης Παναγιώτης & Κατερίνα

εις μνήμη Αικατερίνης Τσόχλα 50

96 Λευκαδίτης Χρήστος του Κ. 50
97 Λίτσος Γιώργος του Κωνστ. 20
98 Λευκαδίτου Γεωργία 20
99 Λίτσου Σοφία του Γ. 25
100 Λίτσου Κατερίνα του Γ.  

(σύζ. Κονσιαφές Βασ.) 20

101 Λιάμπος Κώστας του Αθαν. 30
102 Μαλεβίτση Μαριλένα Αθαν. 20
103 Μαλεβίτσης Θανάσης & Μαριάννα 20
104 Μαλεβίτσης Ιωάννης του Παναγ.

εις μνήμη Αικατερίνης Τσόχλα 20

105 Μαλεβίτσης Παναγιώτης του Ιωάννη 20
106 Ματθαίου Ευθύμιος του Χαρ. 40
107 Ματθαίου Κώστας του Χαρ. 50
108 Μαλεβίτση Ελένη 20
109 Μιμίνη Παρασκευή του Ελευθ. 50
110 Μιμίνη Ζωή 5
111 Μπάνου Ευθυμία

εις μνήμη συζύγου γονέων και αδελφών 20

112 Μπεθάνης Γιώργος του Δημ. 20
113 Μώρης Γιώργος του Κωνστ. 20

114 Μώρη Αφροδίτη συζ. Νικ.
εις μνήμη Αικατερίνης Τσόχλα & συζύγου 
της Νικολάου

20

115 Μώρη Σερέτη Γιώτα του Νικ.
εις μνήμη της θείας της Αικατερίνης Τσόχλα 20

116 Μώρης Μάκης; Του Παναγ. εις μνήμη της 
θείας του Αικατερίνης Τσόχλα 20

117 Μώρη-Βελέντζα Κατερίνα του Π.
εις μνήμη της θείας της Αικατερίνης Τσόχλα 20

118 Μώρης Γιώργος του Νικ. εις μνήμη του 
πατέρα του Νικολάου και της γιαγιάς του 
Πηνελόπη Κουφού.

50

119 Μώρης Παναγιώτης του Νικολάου 
εις μνήμη του Ιωακείμ Παναγιώτη 
Χριστοδούλου

30

120 Μπάνου Παναγιώτης 50
121 Μαλεβίτσης Νίκος του Αθ. 10
122 Ορφανίδου Πέπη 60
123 Παπαγεωργίου Δημήτριος του Παν. 20
124 Παπαγεωργίου Χρήστος του Ευθ. 30
125 Πλατανιάς Γιώργος του Αλεξ. 20
126 Πολυχρονιάδης Στέλιος 20
127 Πριόβολος Κώστας του Γ. 25
128 Πριόβολος Παναγιώτης του Γ. 25
129 Παπαταξιάρχου Βασιλική 50
130 Παπακώστα Φοίβη 30
131 Ράπτης Δημήτριος του Ευστ. 30
132 Ραπτόπουλος Γιώργος του Θεμ. 20
133 Ραπτόπουλος Δήμος του Θεμ. 20
134 Ραπτοπούλου- Τσουνάκα Κατίνα του Θεμ. 20
135 Ράπτου Ευφροσύνη Ν. 20
136 Ράπτου Μαρία του Ν. 20
137 Σαριτζόγλου Θεοφάνης εις μνήμη 

Δήμητρας Μώρη 30

138 Σίμος Αλέκος 20
139 Σφετσώρης Παναγιώτης του Κ. 20
140 Σπέντζου Αννα εις μνήμη γονέων και 

συζύγου της 20

141 Σεφερλή Παναγιώτα του Νικ. 20
142 Τζαβαλάς Χρήστος του Γ. 25
143 Τζανέτος Γιώργος 20
144 Τομαράς Παναγιώτης του Γεωργ. 10
145 Τούμπα Γεωργία συζ, Γεωργίου 40
146 Τούμπας Αθανάσιος του Ευθ. 50
147 Τούμπας Κώστας του Ιωαν. 20
148 Τριανταφύλλου Ευθύμιος του Ανδ. 20
149 Τσιαμπά-Ραπτοπούλου Μαρία 20
150 Τσαλκάκη-Τσουλανδρή Μορφούλα 20
151 Τσιαμπάος Γιάννης εις μνήμη Αθανασίου, 

Παρασκευής και Δημητρίου Μώρη. 50

152 Τσίγας Ευάγγελος του Ευθυμίου 40
153 Τσιριμώνας Κώστας του Γεωργ. 50
154 Τσιρώνης Βασίλειος του Γεωργ. 20
155 Τσιρώνης Βασίλειος του Δημ. 20
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156 Τσιρώνης Ευάγγελος του Δημ. 20
157 Τσιρώνη Αικατερίνη 20
158 Τσιρώνη Ιωάννα (Αυστραλία) 20
159 Τσιρώνη-Διαμαντοπούλου Κρυσταλία του 

Ευαγ. 20

160 Τσιρώνη Στυλιάνη του Βασ. (Αυστρία) 10
161 Τσουλανδρή Χρυσούλα 20
162 Τσόχλα Ασημίνα του Δημ. εις μνήμη της 

μητέρας της Αικατερίνης Τσόχλα 50

163 Τσόχλα Βασιλική του Δημ. εις μνήμη του 
συζύγου της Δημητρίου 20

164 Τσόχλα Παπαδοπούλου Γιώτα του Τρ. 40
165 Τσόχλα Ασημίνα του Δημ.

εις μνήμη Τριαντάφυλλου Τσολάνα 30

166 Τούμπα Μαργαρίτα συζ. Κ. 20
167 Φέξης Ιωάννης του Θεοδ. 30
168 Φωτακόπουλος Νίκος 20
169 Χαμηλός Ανδρέας του Θεοδ. 20
170 Χαμηλός Απόστολος του Ιωαν. 50
171 Χαμηλός Βασίλειος του Παναγ. 30
172 Χαμηλός Δημήτριος του Κωστ.& Τριάδας 50
173 Χαμηλός Ευθύμιος του Ιωαν. 42
174 Χαμηλός Κωνσταντίνος του Ιωαν. 15
175 Χαμηλού-Νταλάκα Ζωή 10
176 Χαραλάμπους Γεώργιος του Ευθυμ. 20
177 Χασιακού Γεωργία συζ. Παναγ. 20
178 Χριστίδης Δημήτριος του Παν. 100
179 Χριστοδούλου Γιώργος & Γεωργοπούλου 

Χαρά εις μνήμη του γιού τους Ιωακείμ-
Παναγιώτη

200

180 Χριστοδούλου Μαρία εις μνήμη του 
εγγονού της Ιωακείμ-Παναγιώτη 50

181 Χριστοδούλου Γιώτα του Παναγ. εις μνήμη 
του ανιψιού της Ιωακείμ-Παναγιώτη 50

182 Χριστοδούλου Λεωνίδας του Νικ. 
εις μνήμη Ιωακείμ-Παναγιώτη 
Χριστοδούλου

30

183 Χαραλάμπους Ευθύμιος του Γεωρ. 20
184 Ψωμακέλης Χρήστος 20
185 Κυριαζής Νίκος του Βασ. 25
186 Κυριαζή Πανωραία 10
187 Κυριαζή Μαρία του Ταξ. 10
188 Τράμαλης Μιχάλης 10
189 Μωρίκης Χάρης 20
190 Θεοφανίδου Εύη 20

191 Μώρης Παναγιώτης του Ευθυμίου 5
192 Μώρης Γιώργος του Ευθυμ. 5
193 Νταλάκας Χρήστος 5
194 Νταλάκα Αικατερίνη 5
196 Μπουρτζάλας Σπύρος εις μνήμη Γιάννη 

Παπαδόπουλου & Τάκη Βλάχου 40

197 Α.Ο.Κ.
Συμμετοχή στη δαπάνη της Γενικής 
Συνέλευσης

300

198 Λευκαδίτης Ιωάννης (ιερέας) 30
199 Λαίου Τασία 15
200 Καίτη Χατζάκου 50
201 Ευθύμιος & Γεώργιος Γκαβαλίνης 50
202 Τομαρά - Καλατζίδου Γαρουφαλιά 20
202
/14

Ευγενίδου Φωτούλα εις μνήμη του 
γαμπρού της Μάκη Δελλαπόρτα 30

203
/14

Ευγενίδου Φωτούλα εις μνήμη του 
συζύγου της Πλάτωνα & των γονέων της 
Γεωργίου & Αικ. Αντωνίου-Βλάχου

20

204
/14

Αντωνίου-Βλάχου Στεφανάκη Δημ. Του 
Γεωρ. εις μνήμη του γαμπρού της Μάκη 
Δελλαπόρτα (αντί στεφάνου)

30

205 
/14 Καλτσάς Κώστας του Γ. 20

205 Μουστάκας Γεώργιος 20
207 Σπαθιά Κατίνα εις μνήμη του συζύγου  

της δασκάλου Σπαθιά Γεωργίου 50

208 Αλεξίου Έφη του Παν. εις μνήμη του 
δασκάλου Σπαθιά Γεωργίου 20

209 Αλεξίου Ολγα εις μνήμη του  
δασκάλου Σπαθιά Γεωργίου 20

210 Οικ Καρόλου Αλκαλαϊ στη μνήμη μητέρας 
και συζύγου Σίσσης Γιαννοπούλου

50

212 Οικ Δελλαπόρτα Έλλης  
στη μνήμη συζύγου πατέρα  
και παππού τους Γεράσιμου

50

213 Ευσταθία Βλάχου (Παρόροιο) στη μνήμη 
του συζύγου της Νικολάου Φ. Βλάχου

30

214 Αλεξίου Όλγα στη μνήμη των γονέων της 
Παναγιώτη και Παναγιώτας

20

215 Τσιρώνη Σ. Ανθούλα στην μνήμη  
των γονέων της Στεργίου & Ευθυμίας

20

216 Παναγιώτης Πριόβολος εις μνήμη  
της συζύγου του Άννας Κατεργάρη

50

Ο Σφητσώρης Κων/νος του Παναγιώτη ολοκλήρωσε τις σπουδές του και πήρε πτυχίο από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Επιτυχίες Νέων

Για την διευκόλυνσή σας στην κατάθεση των συνδρομών μπορείτε να χρησιμοποιείτε  
το  ΝΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του Συνδέσμου με αριθμό 0026.0408.85.0200334142 &  

IBAN GR2002604080000850200334142  ΤΡΑΠΕΖΑ EUROΒΑΝΚ
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ο Χρήστος Νταλίπης (υιός Αθηνάς Βλά-
χου) και η Αθηνά Ντάρα στις 18/1/2015 
απέκτησαν το πρώτο τους τέκνο που εί-
ναι κοριτσάκι. Εγγονή Γιώργου και Αθη-
νάς Νταλίπη (Βλάχου). Να τους ζήσει!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 ο Καπετα-
νάκης Ευρύμαχος του Παναγιώτη και η 
Τσιριμώνα Μαριέττα του Κωνσταντίνου 
αρραβωνιάστηκαν.

ΓΑΜΟΙ 
• Το Σάββατο 11/10/14 στις 6 μ.μ 

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ελαι-
οχώρι Χαλκιδικής παντρεύτηκαν ο ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΓΚΑΒΑΛΙΝΗΣ του Ευθυμίου με την 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΗΝΑ του Γεωργίου.

• Το Σάββατο 27/12/14 στις 5μ.μ στον 
Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος στην Κάτω 
Τούμπα Θεσσαλονίκης παντρεύτηκαν ο 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΛΙΝΗΣ του Γεωργίου με 
τη ΘΕΑΝΩ ΜΑΤΖΑΡΙΔΟΥ του Γεωργίου.

• Στις 14/2/2015 στον ιερό ναό Αγί-
ας Βαρβάρας Ιλίου τελέστηκε ο γάμος 
της Ιλεάνας – Κυριακής Στογιάννη με τον 
Οδυσσέα Τραϊφόρο.

ΠΕΝΘΗ

Αικατερίνη Τσόχλα
(1926-2015)

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 
απεβίωσε στην Αθήνα η 
Αικατερίνη Τσόχλα. Η 
κηδεία της έγινε στην 
Καλοσκοπή στις 15 Ια-
νουαρίου. Γεννήθηκε 
στην Καλοσκοπή στις 11 

Ιουλίου – του Αλωναριού, όπως έλεγε – 
1926 και ήταν η μεγαλύτερη από τις 
τρεις θυγατέρες του Λεωνίδα και της 
Κωνσταντίας Κουφού. Το 1953 παντρεύ-
τηκε τον Δημήτριο Τσόχλα και απέκτη-
σαν τρία παιδιά, την Ασημίνα, τον Κώστα 
και την Παναγιώτα. Η Παναγιώτα έφυγε 
από κοντά μας τον Σεπτέμβριο του 2012 
αλλά της άφησε μία εγγονή την Νάντια.
Τα Σάββατα πήγαινε, μαζί με άλλους 
Κουκουβιστιανούς, στην Λαϊκή στην 
Άμφισσα με μήλα, πατάτες, φασόλια, 
καρύδια και ρίγανη. Έχω γυρίσει όλα τα 
σοκάκια, μας έλεγε. Εργατική και τίμια, 
αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια τις όποιες 
δυσκολίες της ζωής.
Ήταν ευχάριστος άνθρωπος, ευγενική, 
κοινωνική, γεμάτη καλοσύνη. Το σπίτι 
ήταν πάντα ανοιχτό, είχε έναν καλό 
λόγο για όλους και σοκολατάκια για τα 
παιδιά.
Πότε θα πάμε στο χωριό, μας έλεγε. 
Μας άφησε ήσυχα. Πήγε για πάντα 
στο χωριό – πού τόσο αγαπούσε - μια 
ηλιόλουστη μέρα του Γενάρη. Να είναι 
ελαφρύ το χώμα της Καλοσκοπής που 
σε σκεπάζει. 

Στις 15/02/2015 στην εκκλησία της Αγί-
ας Παρασκευής στην Αγ. Παρασκευή 
– Αττικής ετελέσθη το 40ήμερο μνημό-
συνο.

Γεώργιος Σπαθιάς
(1933 -2015) 

Στις 23 Ιανουαρίου 2015 
απεβίωσε ο ένας σπου-
δαίος δάσκαλος του χω-
ριού μας, ο Γεώργιος 
Σπαθιάς. Ο εξαίρετος 
αυτός παιδαγωγός είχε 
γεννηθεί στην κάτω Αγό-
ριανη και κατά τη μακρο-

χρόνια διδασκαλική του πορεία υπηρέ-
τησε για επτά χρόνια (1959 – 1966) μαζί 
με τη διδασκάλισσα σύζυγο του, στο 
δημοτικό σχολείο του χωριού μας. Πέρα 
από τα διδασκαλικά του καθήκοντα ορ-
γάνωσε μαθητικό συμβούλιο, δανειστι-
κή βιβλιοθήκη, πρατήριο σχολικών ει-
δών, σχολικό συσσίτιο, πειράματα χη-
μείας και την καλλιέργεια του σχολικού 
κήπου. Τον αξέχαστο δάσκαλό μας είχα-
με προσκεκλημένο στις 9 Δεκ. 2007 σε 
εκδήλωση του Συνδέσμου για τους δα-
σκάλους του χωριού μας και η ομιλία 
του αναφέρεται αναλυτικά στο υπ. 
Αριθμ. 145 Δεκέμβριος 2007, τεύχος της 
εφημερίδας μας

Ελένη Θεοχάρη
(1925-2015)

Στις 23 Φεβ. 2015 έφυγε 
από τη ζωή η Ελένη Θεο-
χάρη «νύφη του χωριού». 
Υπήρξε για σαράντα 
χρόνια σύζυγος του Κώ-
στα Θεοχάρη και, αν και 
«αθηναία», αγάπησε την 

Κουκουβίστα και τους κατοίκους της. 
Την επισκεπτόταν με την οικογένειά της 
για τουλάχιστον ένα μήνα κάθε καλοκαί-
ρι. Έκανε φιλίες με τους ντόπιους και 
συμμετείχε στις γιορτές και τις εκδηλώ-
σεις του χωριού όλα τα χρόνια, όσα της 
επέτρεπε η υγεία της.
Μας άφησε την Καθαρή Δευτέρα μετά 
πολύχρονη ασθένεια. Η αγάπη της οι-
κογένειάς της, όλων των συγγενών και 
φίλων της θα τη συνοδεύει όπου κι αν 
βρίσκεται.

Γεράσιμος (Μάκης) Δελλαπόρτας
(1941 – 2014)

Ο Μάκης σύζυγος της 
Έλλης Γ. Αντωνίου – 
Βλάχου, έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας στις 9 
Δεκ. 2014. Απέκτησαν 
παιδιά και εγγόνια και 
ζούσαν σε ένα οικογενει-

ακό ήρεμο και χαρούμενο περιβάλλον. 
Ο ξαφνικός όμως θάνατος άφησε πίσω 

του απέραντο και δυσαναπλήρωτο κε-
νό. Το 40ήμερο μνημόσυνο τελέστηκε 
στις 18 Ιαν. 2015. Η οικογένεια ευχαρι-
στεί όλους τους συγγενείς και φίλους 
που συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
τους.

Ιωάννα Ε. Στρατούλη
(1929 – 2015)

Την 1η Φεβρουαρίου 
2015 απεβίωσε στην 
Αθήνα, στον τόπο που 
γεννήθηκε και μεγάλω-
σε η Ιωάννα Στρατούλη 
θυγατέρα του Στεργίου 
και της Ευθυμίας Τσιρώ-

νη και σύζυγος Ελευθερίου Στρατούλη, 
με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά (επι-
στήμονες) την Γεωργία και τον Επαμει-
νώνδα, καθώς και 3 εγγόνια.
Η εκλιπούσα υπήρξε υπέροχη και άξια 
μητέρα. Πήγαινε συχνά από μικρή στο 
χωριό, τόπο γέννησης των γονέων της, 
που αγαπούσε πολύ και ήταν αγαπητή 
από όλους τους συγγενείς και φίλους. 
Η ταφή της έγινε στο Α΄ Νεκροταφείο 
Αθηνών σε οικογενειακό τάφο του 
συζύγου της. Όσοι την γνώριζαν ποτέ 
δεν θα ξεχάσουν την καλοσύνη και την 
ευγένειά της. 
Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. 
Τα παιδιά, τα εγγόνια & τα αδέλφια της

Άννα Κατεργάρη
(1962 – 2015)

53 ετών έφυγε η Άννα  
για το μεγάλο ταξίδι στις 
5 Μαρ. 2015. Έχασε τη 
μάχη μετά από δύο χρό-
νια πάλης –πάλη με έναν 
άγνωστο εχθρό– μία 
άγνωστη μορφή του 

καρκίνου. Πριν όμως πάλεψε γενναία, 
γενναία, σεμνά και αθόρυβα, τόσο αθό-
ρυβα όσο και όταν γεννήθηκε στο χωριό 
Παπαρούσι του Δήμου Καρπενησίου. Η 
εξόδιος Ακολουθία και ο ενταφιασμός 
της έγινε στη γη που γεννήθηκε και έζη-
σε τα παιδικά της χρόνια. Νύφη του 
χωριού μας, σύζυγος του Παναγιώτη Γ. 
Πριόβολου.
………ΑΝΝΑ πάντα θα ζεις μέσα στη 
καρδιά μας και στη σκέψη μας πάντα 
θα υπάρχεις.
Ευλογημένη είθε να είναι η ψυχή σου 
όπου και αν ταξιδεύει, σε όποια κοσμικά 
πεδία και αν πορεύεται.
Ο σύζυγος Παναγιώτης και η κόρη Νε-
κταρία 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στις 18 Ιαν. 2015 τελέστηκε στον Ι. Ναό 
της Παναγίας στα Άνω Λιόσια το ετήσιο 
μνημόσυνο του Παναγιώτη Ευαγ. Βλα-
χου.
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Πάσχα 1966, Παναγία Φωτογρ.: Γιάννης Καλόγηρος
Ευχόμαστε και φέτος να γιορτάσουμε τις Άγιες ημέρες του Πάσχα στο χωριό μας  

και να ψήσουμε τα αρνιά μας στις γειτονιές μας.

παλιά φωτογραφία

Το προηγούμενο συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας του χωριού μας,  
ευχαριστεί την εταιρεία ΕΛΜΙΝ, για την τσιμεντόστρωση τμήματος του κοινοτικού δρόμου  

από Μαντέικα προς Στρογγυλό το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Τις καλύτερες ευχές μας,
καλή Ανάσταση

και 
καλό Πάσχα,

με υγεία, ευτυχία και χαρά!

Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»


