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Άρωμα Καλοσκοπής 40 χρόνων
Είναι πολύ σπουδαίο για έναν τόπο να καταγράφει την ιστορία και τις δραστηριότητές του. Το 

1975 ξεκίνησε η έκδοση της Εφημερίδας του Συνδέσμου μας «Η Κουκουβίστα» δίχως γνώσεις, 
δίχως τεχνογνωσία, δίχως εξειδίκευση αλλά με μεράκι, όρεξη και διάθεση αποτυπώθηκαν σε χαρτί 
όλα όσα θαυμάζαμε και αγαπούσαμε στο χωριό μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διατε-
λέσαντες μέχρι σήμερα Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά κυρίως στους 
αφανείς εργάτες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που τόσα χρόνια συγκεντρώνουν – καταγρά-
φουν και μας μεταφέρουν τις πολιτιστικές μας παραδόσεις. Δικαίως η εφημερίδα μας πανηγυρίζει 
πορεία 40 χρόνων με 174 τεύχη γεμάτα άρωμα Καλοσκοπής και μαζί μια σημαντική προσπάθεια 
καταγραφής της ιστορίας του χωριού μας! Είμαστε από τα ελάχιστα μικρά χωριά που διατηρούν 
ενεργούς συλλόγους και εκδίδουν εφημερίδα, για τόσα χρόνια, χωρίς διακοπή. Ευχόμαστε στο 
μέλλον και άλλοι νέοι άνθρωποι να γίνουν μέλη του Συνδέσμου για να μη σβηστούν από τη μνήμη 
μας και την ιστορία μας όσα έγιναν από τους πατεράδες – παππούδες και προγονούς μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

«Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» φέτος γιορτάζει  
τα 40 χρόνια της. Να τα εκατοστίσει!

Την απόφαση για την έκδοσή της, την πήρε το Δ.Σ. του Συνδέσμου με πρόεδρο τον Πάκη Γιαν-
νόπουλο και Γεν. Γραμματέα τον Ευθ. Παπαγεωργίου. Θεωρώντας αναγκαία την έκδοση ενός δελτί-
ου, για να υπάρχει επικοινωνία με τα μέλη τους το οποίον ονόμασαν «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ», ανέθεσαν τη 
σύνταξή του, στο μέλος του συνδέσμου, Αθ. Μαλεβίτση. Κατεχόμενος από διάπυρη αγάπη, γνώση 
και πείρα συνέταξε το πρώτο φύλλο, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1975. ‘Εκτοτε, το ενημε-
ρωτικό αυτό έντυπο, που περιέχει ειδήσεις, σχόλια ποικίλο υλικό επικαιρότητας, φροντισμένο και 
καλαίσθητο, εκδίδεται ανελλιπώς κάθε τρεις μήνες. 

Με ανείπωτη χαρά οι χωριανοί το περιμένουν. Στις σελίδες της «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑΣ» αναφέρονταν 
οι ελλείψεις και τα προκύπτοντα προβλήματα της κοινότητας. Για την επίλυσή τους συνέβαλε τα 
μέγιστα ο Σύνδεσμος.

Επιφανείς συγχωριανοί μας εμπλούτιζαν το φύλλο μας με ιστορικά κοινωνικά και πολιτιστικά 
γεγονότα, αλλοτινών εποχών, τα οποία προκαλούσαν ευχάριστα συναισθήματα στους Καλοσκοπί-
τες. Η εφημερίδα μας αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Έχουμε ιερό χρέος 
να τη στηρίζουμε.

Θεοφάνης Λευκαδίτης.

Εύχομαι στους συντελεστές της εφημερίδας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» χρόνια πολλά και δημιουργι-
κά! Ελπίζω να μπορέσουν να συνεχίσουν δυναμικά το εποικοδομητικό τους έργο,  ενημερώνοντάς 
μας τόσο για τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στο χωριό μας και τους τρόπους επίλυσής 
τους, όσο και για τις ευχάριστες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 
σε αυτό. Το σπουδαιότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο έντυπο, είναι ότι συμβάλλει στο να μη 
λησμονούμε τη λαϊκή μας παράδοση, την ιστορία μας και τη γενέτειρα των προγόνων μας.»

Έφη Τσιριμώνα

ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣΧαιρετισμοί
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Ένας δεσμός 40 χρόνων!
 Όλοι το ξέρουμε πως η Παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου ή κοινωνίας ανθρώπων, 

είναι σπουδαία και ξεχωριστά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς (ξεδιαλεγμένα και καθιερωμένα 
μακροχρόνια), τα οποία πρέπει πάση θυσία να διατηρούνται ζωντανά κι αλώβητα, χωρίς ποτέ να 
χάνονται μέσα στο συρφετό των νεότερων και αναπόφευκτων επιρροών.

 Η εφημερίδα μας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» που τη φετινή χρονιά, αφότου κυκλοφόρησε το 1975, 
γιορτάζει πανηγυρικά έναν δεσμό 40 χρόνων με μας, παράγοντας συνεχώς Πολιτισμό, φρόντισε 
και στον τομέα αυτό, με άξιους συνεργάτες και καλούς γνώστες της λαογραφίας του χωριού μας, 
να καταγράψει στις σελίδες της, μνήμες, έθιμα, γεγονότα, ιστορίες, σαν παρακαταθήκη για τον 
κάθε ενδιαφερόμενο άνθρωπο των επόμενων γενεών. Και, φρονώ, πως θα πρέπει να το πράττει 
αδιάλειπτα όσο θα υπάρχει!

Εύχομαι ολόψυχα «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» που, ως έντυπο, μας αγκαλιάζει όλους στοργικά και μας 
ενώνει ακατάλυτα, να συνεχίσει να υπάρχει στο διηνεκές, όσο θα υπάρχει και η πανέμορφη γε-
νέτειρά μας. Το ίδιο εύχομαι και για τους ακούραστους και πανάξιους δημιουργούς της και τους 
συνεχιστές!

Νίκος Ι. Δανιήλ

40 χρόνια ζωής της εφημερίδας του χωριού
Ιούνιος 1975-Ιούνιος 2015. 40 χρόνια δημιουργικής προσφοράς της εφημερίδας του Συνδέσμου 

Καλοσκοπιτών Παρνασσίδος με σελίδες γεμάτες από τη ζωή, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα 
της Καλοσκοπής (Κουκουβίστας).

Για 40 χρόνια υπήρξε η ελεύθερη φωνή επικοινωνίας που κράτησε σφικτά δεμένους με τις ρίζες 
όλους τους Καλοσκοπίτες, εντός και εκτός Ελλάδος, που ενημέρωσε, που διηγήθηκε, που έκανε 
το παρελθόν παρόν.

Στις σελίδες της φυλάχθηκε η ψυχή και το πνεύμα της προηγούμενης γενιάς, οι νοσταλγικές 
θύμησες απλών ανθρώπων, οι σκέψεις μορφωμένων καθηγητών Πανεπιστημίου, οι εικόνες μιας 
άλλης πέτρινης εποχής, σκληρής αλλά ευτυχισμένης, για να τις πάρουν ευλαβικά στα χέρια τους 
οι νεότεροι, ως παρακαταθήκη ιδεών και αξιών. Ως συμμετέχουσα τα τελευταία 15 χρόνια στην 
αναδίφηση του παρελθόντος του χωριού, εύχομαι τα 40 χρόνια πνοής και δημιουργίας να γίνουν 
100 με την ίδια δράση, δύναμη και θέληση για να κριθούν επάξια στο μέλλον από τις επόμενες 
γενιές που θα ξέρουν από πού προέρχονται…..

  Βασιλεία Κυρίτση

-  Προταθήκαν οι  όροι για τη διακήρυξη επαναλειτουργίας του ξενώνα.
-  Έγιναν καθαριότητες και κόψιμο χόρτων (στους δρόμους –την πλατεία 

–το σχολικό κήπο κ.λ.π.), αποκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης και ηλε-
κτροφωτισμού  και γενικός ευπρεπισμός με αποτέλεσμα το χωριό μας 
να είναι ίσως το καθαρότερο του Δήμου μας. (Αποτελεί ΧΡΕΟΣ όλων 
μας να το διατηρήσουμε καθαρό και γιατί όχι και καθαρότερο).

-  Έγινε διάνοιξη του κεφαλαύλακου από Κεφαλόβρυσο – χωριό. (Ο 
συγχωριανός μας Παναγιώτης Ν. Χριστοδούλου χρηματοδότησε στο 
σύνολο το έργο που έγινε με εργάτες από το χωριό).

-  Έγινε αποκατάσταση των εσωτερικών χωματόδρομων (Αγία Τριάδα 
– Κεφαλόβρυσο, προς Δανηλέικα, προς Αυγερινέικα, προς Κατράχη 
κ.λ.π.)  με ισοπεδωτή (γκρέιντερ).

Δραστηριότητες  Τοπικής Κοινότητας
Ανάπλαση  

σχολικού κήπου
Ξεκίνησε το έργο της β΄ φά-
σης ανάπλασης του σχολικού 
κήπου που προβλέπει αποκα-
τάσταση του υπάρχοντος από  
πολλών  ετών  πέτρινου τοίχου  
αντιστήριξης και κατασκευή συ-
μπληρωματικού ακολουθώντας  
την  κλίση  του  διαμορφωμέ-
νου  πεζόδρομου και επί πλέον 
σκάλα και ράμπα πρόσβασης 
στον κήπο.
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Με λαμπρότητα και 
φέτος γιορτάστηκαν 
οι Άγιες ημέρες του 
Πάσχα στο χωριό μας 
με συμμετοχή πολλών 
συγχωριανών μας και 
φίλων τους. Οι χωριανοί 
και οι επισκέπτες είχαν 
την τύχη να βιώσουν μια 
σπάνια εναλλαγή του 
καιρού και να ζήσουν από 
τη Μ. Τετάρτη μέχρι την 
Κυριακή του Πάσχα τρεις 
από τις τέσσερες εποχές 
του χρόνου. Την Μ. Τετάρτη και Μ. Πέμπτη (χειμώ-
νας) με 40 εκατοστά χιόνι (ανοιξιάτικο – ελαφρύ), 
την Μ. Παρασκευή συννεφιασμένη και το χιόνι να 
λιώνει, το Μ. Σάββατο (άνοιξη) ηλιόλουστο και το 
χιόνι να έχει σχεδόν λιώσει και την Κυριακή του 
Πάσχα (καλοκαίρι) με ήλιο καυτό και θερμοκρασία 
καλοκαιριού να ψήνουμε τα αρνιά μας.

Η εκκλησία μας γεμάτη όλες τις Άγιες ημέρες 
και ο Παπακώστας   με τον Βασίλη τον ιεροψάλτη 
μας,  συνεπικουρούμενοι και από το χωριανό μας 
Παπα-Γιάννη Λευκαδίτη, ακούραστοι όλη την Μ. 
εβδομάδα,  να τελούν με κατάνυξη τις πιο υποβλη-
τικές Ακολουθίες της Εκκλησίας, που επιδρούν 
βαθιά μέσα στην ψυχή των Χριστιανών. Αρωγοί στο 
έργο τους τα μικρά παιδιά που βοηθούσαν στο ιερό 
(Γιάννης Λευκαδίτης, Γιάννης Κολύρης, Λευτέρης 
Φωτακόπουλος, Κωνσταντίνος Βλάχος και Τζαβα-
λάς Γιώργος) και ο εκκλησιαστικός μας επίτροπος 
Δημήτρης Χαμηλός. Το βράδυ της Μ. Πέμπτης αφού 
ακούσαμε το  “Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου”  κατά 
την περιφορά του Εσταυρωμένου εντός του Ναού 
και τον υπέροχο ύμνο “Εξέδυσάν με τα ιμάτια….” 
που ακούστηκε από τα χείλη του ιεροψάλτη μας και 
τελείωσε η ακολουθία, οι  κυρίες του χωριού μας  
στόλισαν τον Επιτάφιο. Τα λουλούδια όπως κάθε 
χρόνο προσέφερε ο Θεόφιλος Γ. Πριόβολος γιός 
του αείμνηστου Γιώργου Αρ. Πριόβολου.

Την Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ της  πιο 
πένθιμης ημέρας του έτους,  ετελέσθη με την πρέ-
πουσα εκκλησιαστική τάξη και μέσα σε κλίμα κατά-

νυξης, η Ακολουθία και η 
Περιφορά του Επιταφίου. 
Φέτος λόγω του χιονιού 
η περιφορά έγινε στην 
πλατεία. Τέλος φτάσαμε 
στην  Εορτή των Εορτών 
και την Πανήγυρη των Πα-
νηγύρεων, την  Ανάσταση 
του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, που εορτάσθηκε 
με την πρέπουσα εκκλη-
σιαστική λαμπρότητα και 
μεγαλοπρέπεια το βράδυ 
του Μ. Σαββάτου στην εκ-

κλησία μας. Όλοι οι  συγχωριανοί και φίλοι μας με 
τις λαμπάδες και τα φαναράκια στα χέρια, έλαβαν 
το ανέσπερο Φως, που πηγάζει εκ του Ζωοδόχου 
Παναγίου Τάφου του Κυρίου μας, ακούγοντας λίγο 
αργότερα τον νικητήριο παιάνα, της ζωής επί του 
θανάτου, το «Χριστός Ανέστη». Τον υπέρλαμπρο 
στολισμό της εικόνας της Αναστάσεως του Κυρίου 
προσέφερε ο Γιώργος και η Χαρά Χριστοδούλου.

Ανήμερα το Πάσχα, το πρωί σε τέσσερες γειτο-
νιές άναψαν οι φωτιές για το ομαδικό ψήσιμο των 
αρνιών και τη διατήρηση του εθίμου όπως το παρα-
λάβαμε από τους παππούδες και τους πατεράδες 
μας.  Συνεχίστηκε η παράδοση του Ρουμελιώτικου 
Πάσχα και μέχρι να ψηθεί το αρνί, οι γυναίκες 
έφερναν  μεζέδες – τυριά – κόκκινα αυγά,  κρασί 
και τσίπουρο, ενώ συνεχίστηκαν και οι επισκέψεις 
από γειτονιά σε γειτονιά. Τo γύρισμα των αρνιών και 
το γλέντι γύρω από τους λάκκους κράτησε μέχρι το 
απόγευμα.  Παλαιότερα ψήνονταν εκατοντάδες αρ-
νιά στις γειτονιές Παναγία – Μπάρπεση – Μαντέικα 
-    Μότσιω ή Κολυρέικα – Κρεβατά – Τσονέικο ή Πλα-
τεία – Πασαλέικα – Βλαχέικα,  ενώ φέτος έψησαν 
στο Τσονέικο (8 αρνιά), στα Βλαχέικα (5 αρνιά), στα 
Μαντέικα (3 αρνιά) και στην αυλή του Τσιαμπά στην 
Κακοτράχη  (2 αρνιά). Ας ευχηθούμε, του χρόνου, η 
συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη και να αναβιώσει το 
ομαδικό ψήσιμο και στις υπόλοιπες γειτονιές. Μας 
γέμισε όμως αισιοδοξία η συμμετοχή αρκετών νέων 
παιδιών στις παραδόσεις και τα έθιμα εορτασμού    
του Κουκουβιστιανού Πάσχα. 

Φωτο: Γιάννης Φέξης.

Πάσχα στο χωριό

Μετά από αρκετά χρόνια από το έτος 2000 που το χωριό 
χαρακτηρίστηκε μαρτυρικό (ΦΕΚ 97/16 Μαρ 2000), τοποθετή-
θηκαν στις εισόδους του χωριού,  με ενέργειες του προέδρου 
της κοινότητας,  πινακίδες που δηλώνουν το χαρακτηρισμό 
«Μαρτυρικό χωριό».  

Εκατό πόλεις και χωριά έχουν, μέχρι τώρα, χαρακτηριστεί 
από την Πολιτεία ως ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ για τις θυσίες τους την 
περίοδο 1940 – 1945. Μεταξύ αυτών 9 χωριά από την Φωκίδα: 
Αγία Ευθυμία, Βουνιχώρα, Επτάλοφος, Καλοσκοπή, Καρούτες, 
Λιδωρίκι, Λιλαία, Πεντάπολη και Προσήλιο.
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Με πολλούς παρισταμένους γιορτάστηκε και 
φέτος η Αγία Τριάδα με λειτουργία στο ομώνυ-
μο εξωκλήσι του χωριού μας και η καθιερωμένη 
αρτοκλασία του Συνδέσμου μας. Ακολούθησε το 
τελετουργικό στο ηρώο πεσόντων.

Τις εκδηλώσεις μας τίμησαν με την παρουσία 
τους, ο βουλευτής Φωκίδος κ. Κωστοπαναγιώτου 
Ηλίας, ο αντιπεριφερειάρχης Π Ε Φωκίδος κ. Μίχος 
Κων/νος, ο δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιωτόπου-
λος Αθανάσιος, ο αντιδήμαρχος ΔΕ Παρνασσού 
– Γραβιάς κ. Μολιώτης Νικόλαος, ο Στρατιωτικός 
ακόλουθος Ρωσικής Πρεσβείας Συνταγματάρχης 
κ. Andrey klimkovich και πολλοί συγχωριανοί μας. 
Αίσθηση προκάλεσε η απουσία εκπροσώπου του 
σεβασμιότατου Μητροπολίτου Θεόκτιστου παρά 
την επιμονή μας προφορικά και εγγράφως να πα-
ραστεί στις εκδηλώσεις έστω και με αντιπρόσωπό 
του. Ευτυχώς το χωριό διαθέτει τον δικό μας ΙΕΡΕΑ 
Παπαγιάννη Λευκαδίτη που όπως πάντα είναι πα-
νταχού παρών και τον ευχαριστούμε ξεχωριστά. 

Στις εκδηλώσεις μνήμης μετά την επιμνημό-
συνη δέηση ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
του χωριού μας Κώστας Ματθαίου απέδωσε χαι-
ρετισμό σε όλους τους παρισταμένους και στη 
συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας:

«Υπάρχουν στη ζωή μας μερικές ημερομηνίες 
κρίσιμες, ορόσημα και σταθμοί.

Είναι 3 Γενάρη του 1944 .Καταχείμωνο, το χιόνι 
σαράντα πόντους και τα πρώτα γερμανικά τμήμα-
τα φθάνουν στη Καλοσκοπή. Οι άντρες φεύγουν 

προς τα γύρω βουνά για να μην εγκλωβιστούν. 
Την άλλη μέρα τμήμα ανταρτών του Καλλία φθά-
νει στη Βίγλα και παρακολουθεί τις κινήσεις των 
Γερμανών. Μαζί τους ο συγχωριανός μας αντάρ-
της Μήτσος Αχλαδάς, ο οποίος εξιστορεί στα 
απομνημονεύματά του:

«Είναι 5 Γενάρη και ώρα 10:00 πρωινή.
Με ρωτάει ο Καλλίας που ερχόταν από τις Βρύ-

ζες με τον Τζιβάρα, τον καπετάνιο του λόχου: 
- Τι γίνεται ρε Μήτσο;
- Μια γερμανική φάλαγγα φεύγει από το χωριό 

του λέω.
- Πάμε για να τους βγούμε από μπροστά στον 

Αι Νικόλα και στο Σταυρό, μου λέει. 
Έτσι και έγινε. Το χιόνι 70 πόντους και μας δυ-

σκολεύει. 

Εορτασμός & Εκδηλώσεις 
μνήμης στην Αγία Τριάδα

Φωτογραφίες: Νίκος Φωτακόπουλος.
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- Μήτσο πήγαινε μπροστά που ξέρεις το δρό-
μο, μου λέει ο Καλλίας.

- Μαζί με άλλους δύο προπορευτήκαμε. Δεν 
είδαμε τίποτα το ύποπτο. Μόνο μπροστά στο εκ-
κλησάκι πήρε το μάτι μου φλούδια από μήλα και 
καρύδια. Δεν δώσαμε σημασία. Προχωρούσαμε 
δέκα μέτρα μπροστά από την ομάδα και μου φω-
νάζει ο Νίκος ο Κόλλιας:

- Μήτσο, αυτού μπροστά είναι ένα ξέλακκο, το 
νου σας μη σας δουν από πέρα.

- Το ξέρω, του φωνάζω και σχεδόν είχαμε μπει 
στο ξέλακκο. 

- Τότε αρχίζουν τα μυδράλια των Γερμανών να 
σπέρνουν το θάνατο. Οι τρείς ανιχνευτές, κατρα-
κυλήσαμε στο χιονιά και τα νεροφαγώματα και 
γλιτώσαμε». 

Κρυμμένοι οι Γερμανοί και φορώντας άσπρα 
χιτώνια για να μην διακρίνονται στο κατάλευκο 
τοπίο χτύπησαν στο ψαχνό 33 άντρες.

Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά και τα πυρά ήταν τόσο 
πυκνά που οι αντάρτες δεν πρόλαβαν να ρίξουν ού-
τε τουφεκιά. Σώθηκαν μόνο οι ανιχνευτές που τους 
άφησαν οι Γερμανοί να περάσουν, για να χτυπήσουν 
τον κύριο όγκο του λόχου. Ο Μήτσος Αχλαδάς από 
την Καλοσκοπή, ο Ευθύμιος Καλλίας από την Ιτέα 
και η Γεωργία Δούκα - Παπανακλή από τα Καστέλ-
λια, νοσοκόμα και υπασπίστρια του Καλλία. 

Σκοτώθηκαν 28 Έλληνες, 2 Ρώσοι και 3 Ισραη-
λίτες που ήταν μαζί τους. Στον αξιωματικό Καλλία 
έδωσαν χαριστική βολή. 

Η Καλοσκοπή στην μάχη αυτή έδωσε δύο δικά 
της παιδιά. Τον Παναγιώτη Ζούγρο και τον Νίκο 
Κόλλια (Καραμήτρο).

 Το ημερολόγιο γράφει 5 Ιανουαρίου 1944. 
Με τον μαρτυρικό τους θάνατο έδωσαν σε 

εμάς το δικαίωμα να ζούμε ελεύθεροι. Ας είναι η 
σημερινή εκδήλωσή μας ένας ελάχιστος φόρος 
τιμής και ευγνωμοσύνης προς αυτούς.

Το ημερολόγιο όμως έγραψε και άλλες δύο 
ημερομηνίες καταστροφικές για το χωριό μας:

- 18 Απριλίου 1944, Τρίτη του Πάσχα και 
- 21 Αυγούστου 1944, που η Κουκουβίστα καί-

γεται, και τις 2 φορές απ΄ τους Γερμανούς. 
Εβδομήντα ένα χρόνια έχουν περάσει και τα 

γεγονότα δεν θα σβήσουν από την μνήμη μας. Το 
χωριό μας για τα γεγονότα αυτά έχει συμπεριλη-
φθεί στα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας. 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ!»

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην Αγία 
Τριάδα οι προσκεκλημένοι ήρθαν στο χωριό μας 
επισκέφθηκαν τη Λαογραφική έκθεση όπου η 
γραμματέας του Συνδέσμου κ Βούλα Μημίνη τους 
προσέφερε κέρασμα και δώρα και επακολούθησε 
γεύμα στο κατάστημα του χωριού μας που προ-
σέφερε ο Δήμος. 

Στη μνήμη του παππού του ο Παναγιώτης Ζού-
γρος και του προπάππου του ο Ιάσονας Κόλλιας 
έγραψαν: 

Από μικρός άκουγα τον πατέρα μου να λέει «του 
Αγίου Πνεύματος πρέπει να πάμε στο χωριό, πρέ-
πει να πάμε…». Τότε δεν καταλάβαινα το λόγο του 
πρέπει να πάμε. Όταν για πρώτη φορά βρέθηκα 
στο μνημείο των πεσόντων, διαβάζοντας τα ονό-
ματα είδα και το δικό μου. Παναγιώτης Ζούγρος. 
Ο παππούς μου ήταν εκεί με τους 33 μαζί. Μεγα-
λώνοντας και διαβάζοντας για τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο, την κατοχή και την αντίσταση των Ελλή-
νων κατά των ξένων στρατευμάτων, κατανόησα το 
«πρέπει» του πατέρα μου και ένιωσα περηφάνια 
για τον παππού μου που είχε τέτοια ιδανικά και 
συμμετείχε στον αγώνα της πατρίδας ενάντια στον 
κατακτητή. Έχουν περάσει μόλις 7 δεκαετίες από 
τη μάχη αυτή. Κάποιες στιγμές μου φαίνεται ξένο 
το ότι κάποιοι πολέμησαν με τέτοιο ηρωϊσμό για 
την ελευθερία του τόπου μας. Σήμερα οι κοινωνίες 
έχουν αλλάξει τις αξίες και τις προτεραιότητες της 
νέας γενιάς και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν 
αφήνουν πολύ χώρο για αυτοθυσία ή σκέψη για κά-
τι ανάλογο. Οι ιστορίες όμως ανθρώπων όπως του 
παππού μου έρχονται να μου θυμίσουν πως όλοι 
διαθέτουμε δύναμη ψυχής και σθένος. Κάθε φορά 
που περπατάω το δρόμο από το κεφαλόβρυσο 
προς την Αγία Τριάδα ή όταν εξιστορώ σε φίλους 
τα όσα συνέβησαν εκείνο το ξημέρωμα , νιώθω 
υπερήφανος που είμαι απόγονος του ανθρώπου 
αυτού και που φέρω το όνομα του. 

Παναγιώτης Ζούγρος  
(Εγγονός του φονευθέντος Παναγιώτη Ζούγρου)

Χειμώνας 1944.
Γερμανοί στρατιώτες στήνουν ενέδρα και 

σκοτώνουν 33 πολεμιστές του ΕΛΑΣ πριν από 71 
χρόνια. Αυτοί οι γενναίοι και θαρραλέοι άνθρωποι 
.Μέσα σε αυτούς και ο προπάππος μου Νικόλαος 
Κόλλιας. Έδωσαν μάχη απέναντι στον Γερμανοϊ-
ταλικό ζυγό. Άφησαν τις οικογένειές τους πίσω , 
άφησαν τη ζωή τους και έτρεξαν να πολεμήσουν 
για την πατρίδα. Αψήφησαν τον θάνατο, πολέ-
μησαν για τους αδύναμους, για ένα καλύτερο 
μέλλον και έστω μετά τον θάνατο τους η Ελλάδα 
ελευθερώθηκε και οι ψυχές τους λυτρώθηκαν.

Σήμερα είμαστε ελεύθεροι χάρις σε αυτούς 
τους ανθρώπους. Πρέπει να διαφυλάξουμε το με-
γαλύτερο αγαθό του ανθρώπου την ελευθερία μας 
και να μην κάνουμε συμβιβασμούς. Σήμερα μέλημά 
μας είναι να κρατήσουμε το μικρόβιο του «Ναζι-
σμού» μακριά και να θυμηθούμε γιατί πολεμούσαν 
και τι κατάληξη είχαν αυτοί οι γενναίοι άνθρωποι.

Είμαι περήφανος που ο προπάππος μου ο Νι-
κόλαος Κόλλιας έδωσε μέχρι και τη ζωή του για 
την πατρίδα και με αυτό το αφιέρωμα θέλω να 
τον τιμήσω. Τέλος εύχομαι να καταλάβουμε πόσο 
σημαντικά είναι κάποια πράγματα που θεωρούμε 
αυτονόητα και να τα προστατεύουμε με όλο μας 
το είναι και να παραμένουμε ενωμένοι και να πολε-
μάμε καθημερινά για την χώρα μας.

Ιάσονας Κόλλιας (Δισέγγονος του 
 φονευθέντος Νίκου Κόλλια – Καραμήτρου)
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!! 
Με πόνο ψυχής θέλω να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι ο ιερέας 

σας έως την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου.......... Θέλω να σας ευχα-
ριστήσω όλες και όλους για την αγάπη και την βοήθεια όλα αυτά τα 
χρόνια .. Που δεν ήταν λίγα αλλά 10 ολόκληρα. Περάσαμε και πίκρες 
αλλά και όμορφες στιγμές με όλες και όλους σας !!! Θα κρατήσω 
τις καλύτερες στιγμές και αυτές θα θυμάμαι πάντα !!! Είστε η πρώ-
τη μου ενορία και θα είστε μέσα στην καρδία μου συνεχώς !! Η νέα 
μου ενορία θα είναι ο Πολύδροσος Παρνασσού !! Να ξέρετε ότι και 
από εδώ που θα είμαι θα σας σκέφτομαι και ό,τι μπορώ να κάνω για 
την Καλοσκοπή θα το κάνω !!! Το ερχόμενο Σάββατο θα έρθω στην 
Καλοσκοπή να σας κάνω την τελευταία θεία λειτουργία στον «Άγιο 
Γεώργιο». Όσοι είστε στο χωριό θα χαρώ πολύ να σας δω!!! Όσοι δεν 
θα είστε σας στέλνω την αγάπη μου και τις ευλογίες του Κυρίου και 
Θεού μας Ιησού Χριστού !! Αν σε όλα αυτά τα χρόνια κάποιον έχω 
πικράνει ζητώ δημόσια μια μεγάλη συγνώμη αλλά και σε όλους σας 
αν δεν έκανα το έργο μου καλά !!Θέλω να πιστεύω ότι έχω βάλει και 
εγώ ένα πετραδάκι στην Καλοσκοπή !!! Ευχαριστώ πολύ όλους σας 
και έναν- έναν ξεχωριστά για όλα όσα μου προσφέρατε απλόχερα 
και είμαι ευγνώμων για την προσφορά σας αυτή !!!

Το γνωρίζατε όλοι σας ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν η μετάθεσή 
μου !!! Αλλά όλοι όσοι προσπαθούμε πολύ κάποια στιγμή έρχεται η 
αμοιβή μας !!! Ευχαριστώ το νέο συμβούλιο του Δ.Δ. Καλοσκοπής τον 
πρόεδρο και τα νέα μέλη !!!

Ευχαριστώ πολύ το απερχόμενο συμβούλιο του Δ.Δ. Καλοσκοπής 
και ιδιαιτέρως τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Κ . Τσιαμπά για όλα όσα 
έκανε για εμένα !!!!! Τους συλλόγους του χωριού μας όπου ήταν δί-
πλα μου σε ό,τι και αν έκανα!!! Στην απερχόμενη πρόεδρο και στην 
αντιπρόεδρο και στο υπόλοιπο συμβούλιο!!!! Άλλα και στο νέο συμ-
βούλιο και σε όλα τα μέλη!!! Στον στρατηγό Νάκο Γεωργίου που και 
αυτός ήταν και είναι πάντα δίπλα μου !!! Τέλος στα εκκλησιαστικά 
συμβούλια που ήταν πάντα κοντά μου και έκαναν την δουλειά τους 
πάντα άψογα !! Αφήνω τελευταίο τον Χαμηλό το Δημήτρη που έκανε 
πολύ μεγάλο έργο μαζί μου χωρίς να το λέει ποτέ!!! Το δεξί μου χέρι 
στο χωριό !!!

Σ α ς   ε υ χ α ρ ι σ τ ώ   π ο λ ύ   ό λ ο υ ς !!! 
Ο Θεός κοντά σας !! Να με έχετε στις προσευχές και εμένα τον 

αμαρτωλό και να θυμάστε !!! 
Να είστε κάλα όλοι σας !!! 
Χριστός Ανέστη αδερφοί μου !!!!

με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Πλιάτσικας 
Σταυρός | Νέα Βράχα | Λαμία  
Τ.Κ.35100 | Κιν.: 6987291790

Αποχαιρετισμός του απερχόμενου ιερέα Κων/νου Πλιάτσικα

Το χωριό και πάλι χωρίς ιερέα
Στα μέσα Μαΐου, και εντελώς ξαφνικά πληροφορηθήκαμε τη 

μετάθεση του επί 10 χρόνια ιερέα μας Κων/νου Πλιάτσικα στο Πο-
λύδροσο. Το γεγονός αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για το χωριό μας 
καθώς συνεχώς συρρικνώνεται. Ο Σύνδεσμος για το θέμα απέστει-
λε στην Ι. Μ. Φωκίδος επιστολή εκφράζοντας την ανησυχία μας  για 
την αιφνίδια μετάθεση του ιερέα  του χωριού μας Κων/νου Πλιάτσι-
κα και ζητώντας ενημέρωση για τον τρόπο αντικατάστασής του.  

 Μετά από 2 ημέρες ο εκπρόσωπος του σεβασμιότατου μας 
ενημέρωσε ότι το χωριό μας ΔΕΝ θα έχει μόνιμο ιερέα αλλά θα 
εξυπηρετείται από τον ιερέα του Επταλόφου Χαράλαμπο Μπότση, 
όπως και πολλά άλλα χωριά καθόσον οι ιερείς έχουν μειωθεί ση-
μαντικά και το σύνολο των ενοριών του νομού μας καλύπτεται με 
ελάχιστους  ιερείς.

Έκλεισε 
«Ο ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ»  

...το κατάστημα του α εί-
μνηστου Κώστα Κυριαζή 
που συνέχισε τη λειτουρ-
γία του ο γιός του Θανάσης  
και μαζί του αναμνήσεις και 
ιστορία ενός περίπου ΑΙΩ-
ΝΑ. 

    Το Μπακάλικο του Κα-
ραμπέτσου.

  Τον τόπο μας, την 
Κουκουβίστα, σημάδεψε με 
το πέρασμά του (ο Καρα-
μπέτσος), ο μπάρμπα Κώ-
στας Κυριαζής, που έζησε 
το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του και δημιούργησε 
δειλά-δειλά μετά το 1946 
το μαγαζάκι του, σε μια δύ-
σκολη περίοδο για όλους. 

 Στο μαγαζί του έβρισκε 
ο καθένας αυτό που ήθελε. 
Παράλληλα με το παντο-
πωλείο του, προσέφερε 
στις παρέες που τον επι-
σκέπτονταν  κάθε βράδυ, 
μεζεδάκια (μπακαλιαρά-
κια, καλαμαράκια κ.α.) και 
άφθονο κρασάκι από το 
αμπέλι της Πολεμίστρας. 
Αυτά ήταν αρκετά για να 
μαζέψει παρέες, να ανάψει 
το κέφι με πρωτοστάτη και 
μπροστάρη τον μπάρμπα 
Κώστα, με την πετσέτα 
μόνιμα να κρέμεται από 
την τσέπη του. Έτσι περ-
νούσαν τα βράδια οι παλαι-
ότεροι στο μαγαζάκι του 
Καραμπέτσου το σημείο 
αναφοράς και συνάντησης 
με κρασί, μεζέ, ιστορίες 
και σχόλια που αφορούσαν 
πάντα στη μικρή κοινωνία 
ενός χωριού. 

 Μετά το θάνατο του 
μπάρμπα Κώστα, έμεινε 
κλειστό για λίγα χρόνια 
και το 2001 ξανάνοιξε με 
επιτυχία, με το γιό του Κα-
ραμπέτσου, το Θανάσης 
και τον εγγονό του Κώστα. 
Τώρα έκλεισε οριστικά και 
θα μείνουν οι ωραίες ανα-
μνήσεις του. 

Θανάσης Κυριαζής
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 Με την παρουσία όλων των συγχωριανών μας που βρίσκονταν στο χωριό γιορτάστηκε η εκκλησία 
μας. Την παραμονή της γιορτής στον εσπερινό λειτούργησαν μαζί με τον ιερέα μας τον πατέρα 
Κωνσταντίνο και ο πάτερ Ιωάννης Λευκαδίτης, ο αρχιμανδρίτης Συμεών (Γραβιάς και Οινοχωρίου) 
και ο πατέρας Κωνσταντίνος Κάντζος (Καστελλίων). Έγινε η περιφορά της εικόνας του Αγίου στην 
πλατεία και αποδόθηκαν οι πρέπουσες τιμές από το εκκλησίασμα.  Την επομένη της λειτουργίας  
εκτός των συγχωριανών μας τον εορτασμό παρακολούθησαν και επισκέπτες από τα γύρω χωριά.  Τον 
στολισμό της εικόνας του Αγίου Γεωργίου προσέφεραν και πάλι ο Γιώργος και η Χαρά Χριστοδούλου. 
Το βράδυ έγιναν οι πατροπαράδοτες επισκέψεις στα σπίτια των εορταζόντων που ήταν και αρκετοί 
(Γεωργία Χασιακού, Γιώργος Λίτσος, Γιώργος Πλατανιάς, Γιώργος Δρόλιας και Γιώργος Κυριαζής).

Παρά την μετάθεση του  ιερέα μας ο πάντα παρών Παπαγιάννης Λευκαδίτης τέλεσε τη λειτουρ-
γία στο εκκλησάκι στο Κεφαλόβρυσο και την παρακολούθησαν όλοι οι συγχωριανοί μας που ήταν 
στο χωριό. Αρκετοί και πάλι οι εορτάζοντες.  

Εορτασμός στο ομώνυμο εκκλησάκι  
στο Κεφαλόβρυσο της διπλής για φέτος γιορτής των  
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και της Αναλήψεως του Κυρίου 

Εορτασμός του πολιούχου του χωριού μας Αγίου Γεωργίου

Επιτυχίες νέων 
Η Μαρία Ματθαίου (κόρη του Κώστα Ματθαίου) αποφοίτησε από το 
τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).

Διακοπές αναζωογόνησης στα βουνά της 
Ορεινής Φωκίδας, προτείνει στους ανα-
γνώστες του terrabook.com ο συγχωριανός 
μας ηθοποιός Πάνος Βλάχος: «Για μένα 
δεν υπάρχει άλλος προορισμός που να με 
αναζωογονεί και να με γεμίζει τόσο, όσο η 
Ορεινή Φωκίδα», μας λέει χαρακτηριστικά 
και αναλαμβάνει μια «ξενάγηση» στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του, την Καλοσκοπή, που 
γίνεται η αφετηρία για ατέλειωτες δραστη-
ριότητες στη φύση.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στα παιδιά μας  
που διαγωνίστηκαν 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου.
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  Ξημερώματα Κυριακής 29 
Μαρτίου 2015 και ακριβώς έξι 
χρόνια μετά από τον πρώτο 
εμπρησμό που έγινε στις 29 
Μαρτίου το 2009,  ξαναπυρ-
πολούν το σπίτι του Στέφανου 
Κόλλια. Με τον ίδιο τρόπο 
όπως στο παρελθόν προη-
γήθηκε μια απόπειρα εμπρη-
σμού, που διαπιστώθηκε από 
τους ιδιοκτήτες το βράδυ του 
Σαββάτου, αλλά επειδή μάλ-
λον δεν ήταν αποτελεσματική,  
οι εγκληματίες επανήλθαν το 
ίδιο βράδυ  για να το κάψουν 
ολοσχερώς.

Τον εμπρησμό καταδίκασε  
το Δ.Σ. του Συνδέσμου με την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Καλοσκοπιτών «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 
εκφράζει τη συμπαράσταση 
και την ολόθερμη στήριξή του 
στον συγχωριανό μας Στέφα-
νο Κόλλια για την ολοσχερή 
καταστροφή που υπέστη η 
κατοικία του στην Καλοσκοπή 
από εμπρησμό τα ξημερώματα 
της 29.3.2015 και για δεύτερη 
φορά μέσα σε λίγα μόλις χρό-
νια. Δηλώνει την οργή και τον 
αποτροπιασμό των μελών του 
για τους άγνωστους μέχρις 
στιγμής δράστες, καταδικάζει 
την πράξη αυτή που  ξεπερνά 
κάθε ανθρώπινη λογική και 
αποτελεί βαρύ πλήγμα  για τον 
ίδιο  αλλά και για τη μικρή μας 
κοινωνία. Τέλος, το Δ.Σ. περι-

μένει από τις αρμόδιες αρχές 
τη γρήγορη διαλεύκανση του 
θέματος και τον εντοπισμό 
των δραστών».

Στις 2 Μαΐου στην πλατεία 
του χωριού δεκάδες φίλοι, 
συγχωριανοί και ενεργοί πο-
λίτες έδωσαν το παρόν στην 
εκδήλωση συμπαράστασης 
και αλληλεγγύης που οργανώ-
θηκε για τον Στέφανο Κόλλια. 
Η εκδήλωση ήταν η πρώτη 
ουσιαστική αντίδραση της 
τοπικής κοινωνίας απέναντι 
σε «φαινόμενα μαφιόζικης και 
φασιστικής έμπνευσης και 
εκτέλεσης» όπως τα χαρακτή-
ρισε ο κεντρικός ομιλητής της 
εκδήλωσης κ. Τάσος Αφέντης 
ο οποίος δεν παρέλειψε να 
καλέσει τις αρχές να βρουν 
τους ενόχους. Τους ενόχους 
που δεν προειδοποίησαν καν… 
Προχώρησαν κατ΄ ευθείαν 
στον εμπρησμό περνώντας το 
μήνυμα «σε όποιον θέλει να 
δρα και να συλλογιέται ελεύ-
θερα… Ήταν ένα κτύπημα, 
όχι απέναντι σε ντουβάρια 
και καρφιά, αλλά απέναντι σε 
μυαλό και σε καρδιά…».  

Τον λόγο στην συνέχεια 
πήραν μια σειρά από ομιλητές 
που ήταν ο συγχωριανός μας 
Γιώργος Κόλλιας, η κα Μαίρη 
Ανδρεοπούλου αντιδήμαρχος 
Δήμου Δελφών, ο τοπικός σύμ-
βουλος κ. Κώστας Χαμηλός, ο 
κ. Παναγιώτης Μέγκος επικε-

φαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», 
καθώς και αρκετοί πολίτες.

 Άπαντες εξέφρασαν την 
συμπαράστασή τους στον 
Στέφανο Κόλλια ενώ παράλλη-
λα ζήτησαν την εγρήγορση και 
ετοιμότητα της τοπικής κοινω-
νίας, των τοπικών φορέων και 
φυσικά της πολιτείας απέναντι 
σε φαινόμενα τρομοκρατίας 
που προκαλούνται από μικρά 
ή μεγαλύτερα συμφέροντα… 
Στις περισσότερες ομιλίες, 
όπως ήταν φυσικό, έγινε λόγος 
για την εκτεταμένη μεταλλευ-
τική δραστηριότητα η οποία 
ουσιαστικά (καθ)ορίζει το πα-
ρόν και το μέλλον όχι μόνο της 
περιοχής αλλά γενικότερα του 
νομού Φωκίδος. Δεν έλειψαν 
και οι αιχμές για την μικρή το-
πική συμμετοχή στην εκδήλω-
ση συμπαράστασης, κάτι που 
ήταν άμεσα ορατό αφού οι 
περισσότεροι «αλληλέγγυοι» 
προέρχονταν από γειτονικές 
ή και πιο μάκρινες περιοχές. Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
πορεία, στην οποία κυριάρχη-
σαν συνθήματα αλληλεγγύης, 
από την πλατεία της Καλοσκο-
πής ως το καμμένο κουφάρι 
του σπιτιού του Στέφανου 
Κόλλια ο οποίος είναι γιος του 
αξέχαστου ηθοποιού Φοίβου 
Ταξιάρχη.

Ένα  απαράδεκτο  και αποτρόπαιο συμβάν   
στο χωριό μας
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(Συνέχεια από το τεύχος 172)

Οι παλιοί κάτοικοι όντας θεοσε-
βούμενοι συντηρούσαν τις εκκλη-
σιές και τα εξωκκλήσια και έδιναν 
ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. 
Έπειτα οι νεότεροι λόγω των συμ-
φορών της κατοχής, του εμφυλίου 
και των κοινωνικών ανακατατάξε-
ων ξέχασαν τις παλιές συνήθειες 
των πατεράδων τους και άλλαξαν, 
παρέμειναν όμως στο βάθος της 
ψυχής τους θρήσκοι και θεοσε-
βούμενοι αλλά τα περισσότερα 
εξωκκλήσια κινδύνευαν να πέσουν 
από την αδιαφορία τους και την 
έλλειψη δρόμου.

Η λειτουργία όμως έγινε και 
πάλι τον Ιούλιο του 1991 στο 
πανέμορφο εξωκκλήσι από τον 
καινούριο ιερέα του χωριού Σπυ-
ρίδωνα Καλαλέ. Θυμήθηκαν πόσο 
ταλαιπωρήθηκε ο παπά Σπύρος 
να φτάσει στην Αγία Παρασκευή 
από το δύσβατο μονοπάτι καθώς 
ήταν ασυνήθιστος. Ο αμαξιτός 
δρόμος για τον οποίο είχαν κάνει 
τόσες προσπάθειες ο παπά Τάκης 
Χασιακός και ο Σύνδεσμος δεν 
μπορούσε να ανοίξει παρ’ όλη την 
εγκατάλειψη της περιοχής

Το γλέντι όμως στα μαγαζιά 
είχε επιτυχία. Ο χώρος μπροστά 
στο μαγαζί του Τάκη του Βλάχου 
και του Παναγιώτη Σκούφου που 
συνεργάστηκαν για το πανηγύ-
ρι γέμισε ντόπιους και ξένους 
πανηγυριστές. Στο κέντρο του 
πλατώματος ήταν η πίστα και η 
ορχήστρα που σκόρπισε χαρά και 
αισιοδοξία για τρία βράδια με το 
συγκρότημα του Γ. Λουκόπουλου.

Το πανηγύρι έχασε το ξεχωρι-
στό του χρώμα και λίγοι μπορού-
σαν να κρατήσουν το έθιμο. 

Αυτοί οι λίγοι άνοιξαν το εξωκ-
κλήσι και λειτούργησαν τον Ιούλιο 
του 1992 με τον παπά- Νικόλα της 
Δρέμισσας και οι λίγοι έγιναν πολ-
λοί και ο χώρος γέμισε πιστούς 
που ήρθαν να προσκυνήσουν στη 
χάρη της.

Το βράδυ η χασαποταβέρνα 
του Τάκη Βλάχου και η καφε-
τέρια του Παναγιώτη Σκούφου 
ακόμη και η απόμακρη ταβέρνα 

από την αγορά, του Κώστα Τσίγα 
πλημμύρισαν κόσμο. Οι πανηγυ-
ριστές γέμισαν τα μαγαζιά που 
είχαν όργανα και διασκέδασαν με 
το μουσικό συγκρότημα από τη 
Λιβαδειά. Οι οργανοπαίχτες Αθ. 
Ρούπας κλαρίνο, Ηλ. Φουντάτος 
βιολί, Χρ. Σααδεδίν αρμόνιο, Γ. 
Σκόντας και Γιάννα Νικολάου τρα-
γούδι κράτησαν μέχρι το πρωί το 
κέφι με τα αθάνατα Ρουμελιώτικα 
τραγούδια.

Οι προσπάθειες της Κοινοτι-
κής Αρχής για διάνοιξη δρόμου 
υπήρξαν άκαρπες. Προσπάθησε 
και ο ιερέας του χωριού Πανα-
γιώτης Χασιακός, ο παπά Τάκης 
προτείνοντας ως λύση τη διάνοι-
ξη δρόμου από «Μαύρο Κάμπο» 
προς την Αγία Παρασκευή. Όμως 
οι χωριανοί που είχαν χωράφια 
εκεί δεν παραχωρούσαν ούτε 
ελάχιστα μέτρα έστω και αν τα 
χωράφια ήταν ακαλλιέργητα και 
άχρηστα. Ωστόσο ο παπά Τάκης 
ήλπιζε στην κατανόηση και καλή 
θέληση των πιστών… 

Το δασαρχείο είχε υποσχεθεί 
να διαθέσει τοπογράφο για τη χά-
ραξη δρόμου και μηχανήματα με 
την προϋπόθεση όπου θίγονταν 
ατομικές ιδιοκτησίες να υπήρχε 
έγγραφη συγκατάθεση. Η Κοι-
νότητα έπρεπε να ξεκινήσει τη 
διαδικασία χάραξης του δρόμου 
και να αντιμετωπίσει έννομα τους 
πρώτους αντιρρησίες. Μετά το 
καλοκαίρι του 1992, μια φθινοπω-
ρινή ζεστή μέρα κάποιοι πιστοί κά-
τοικοι ενεργητικοί και δραστήριοι 
αποφάσισαν να κάνουν κάτι για το 
εξωκκλήσι και να μην το αφήσουν 
στην τύχη του.

Ο Δημήτριος Κόλλιας (Καρα-
μήτρος), ο Νίκος Γ. Μώρης, ο Νί-
κος Γεωργίου και ο Γεώργιος Κολ-
λύρης με τη βοήθεια τεσσάρων 
Αλβανών εργατών με πολύ κόπο 
και κούραση μετέφεραν ξυλεία 
(μαδέρια, καδρόνια, σανίδια) από 
τον «Μαύρο τον Κάμπο» στην Αγία 
Παρασκευή.

Τη δημοπρασία που έγινε για 
την επισκευή της σκεπής την ανέ-
λαβε ο τεχνίτης χωριανός Γιάννης 
Αποστολόπουλος και την έφτιαξε 

σε λίγο χρονικό διάστημα. Έτσι 
με τις προσφορές των πιστών 
κατοίκων, του Νίκου Δ. Μώρη που 
πρόσφερε δωρεάν την ξυλεία, του 
Αριστείδη Χαμηλού που μετέφερε 
τους Αλβανούς εργάτες από τη 
Λαμία και του Δημήτρη Ν. Κόλλια 
(Καραμήτρου) που τους επέστρε-
ψε στάθηκε όρθια η Αγία Παρα-
σκευή και περίμενε…..

Ο καιρός περνούσε και ήταν Ιού-
νιος του 1993. Ο δρόμος δεν είχε 
ακόμη ανοιχτεί, μα όλοι υπόσχονταν 
ότι πριν το πανηγύρι θα υλοποιού-
νταν το έργο από τη Μεταλλευτική 
Εταιρεία «Ηλιοπούλου».

Θυμήθηκαν εκείνη την παρα-
μονή της Αγίας Παρασκευής που 
μια ομάδα ανδρών και γυναικών 
γύρω στα δέκα άτομα, κατεχόμε-
νοι από βαθειά πίστη, οι Δήμος 
Αλεξίου, Γεώργιος Ν. Κολύρης, 
Παναγιώτης Κ. Βλάχος, Νίκος 
Γεωργίου, Γεώργιος Αποστολό-
πουλος, Κώστας Λίτσος, Κώστας 
Φ. Βλάχος, Ελένη Λευκαδίτου, 
Κων/να Χρ. Κόλλια, Παρασκευή Ν. 
Γεωργίου καθάρισαν το ιστορικό 
εξωκκλήσι από τα μπάζα, τα ξύλα, 
τις πέτρες και τα άλλα παλιά υλικά 
που είχαν μαζευτεί από το φθινό-
πωρο που έγινε η αντικατάσταση 
της σκεπής.

Έτσι την ημέρα της γιορτής 
μπόρεσε να λειτουργήσει ο παπά 
Θεμιστοκλής στη χάρη της και 
οι προσκυνητές ξεκουράστηκαν 
κάτω από τις βαθύσκιωτες βελα-
νιδιές στα φρεσκοφτιαγμένα πα-
γκάκια και άκουσαν με κατάνυξη 
τη Θεία Λειτουργία με την ιδιαίτε-
ρη φωνή του παπά-Θεμιστοκλή. 

Τελικά στις 20 Αυγούστου η 
Μεταλλευτική Εταιρεία διέθεσε 
την μπουλντόζα στην Κοινότητα, 
η διάνοιξη του δρόμου από τον 
«Μαύρο τον Κάμπο» έγινε πραγ-
ματικότητα και οι υποσχέσεις του 
Προέδρου Πολύκαρπου Γεωργίου 
στους χωριανούς τηρήθηκαν. 

Τη χρονιά του 1998 πολλοί προ-
σκυνητές, άλλοι πεζή και άλλοι 
με αυτοκίνητα από τον άνετο πια 
αυτοκινητόδρομο, πάνω από 120 
άτομα παραβρέθηκαν στη Θεία 
Λειτουργία και παρακολούθησαν 

Το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής  
παλιά και σήμερα από τη

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
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με κατάνυξη τα λόγια του παπά 
Γιάννη Λευκαδίτη μέσα στη λιτή 
εκκλησούλα και έξω στο προαύλιο 
κάτω από τα αιωνόβια πουρνάρια. 
Οι παλιές εικόνες ξεθωριασμένες, 
σκούρες από το λιβάνι, το θυμιατό 
και την κλεισούρα, θαμπωμένες 
από την υγρασία και τα φιλήματα 
των πιστών ξαναζωντάνεψαν και 
φάνηκαν σαν καινούριες. Τις είδε 
και ο Σύμβουλος του Συνδέσμου, 
ένιωσε πως ήταν χρέος του να κά-
νει κάτι και το έκανε για την Αγία 
Παρασκευή. Πήγε τις εικόνες για 
καθάρισμα σε ειδικό αγιογράφο και 
ακόμη διέθεσε το ποσό των 100.000 
δραχμών για την κατασκευή πά-
γκων στο προαύλιο και αντικατά-
σταση των φθαρμένων παράθυρων. 
Την προσφορά αυτή συμπλήρωσε 
και η δράση του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου και του Συνδέσμου οι 
οποίοι ανέθεσαν σε τεχνίτες την 
τακτοποίηση των κεραμιδιών (ξα-
νάσερμα) και την κατασκευή υπο-
στέγου στην πρόσοψη. 

Η Θεία Λειτουργία της Αγίας 
Παρασκευής του 2001 ήταν ξε-
χωριστή και έγινε με ξεχωριστή 
λαμπρότητα λόγω των σπουδαίων 
έργων του παπά Γιάννη.

Η εκκλησίτσα στηρίχτηκε και 
με προσφορά του Αριστείδη Κυ-
ριαζή έγινε η διάνοιξη του δρόμου 
και διαμορφώθηκε ο προαύλιος 
χώρος. Απόκτησε και δικό της 
νερό που μεταφέρθηκε από τη 
στέρνα του μπάρμπα- Γιώργου του 
Μαλιβίτση (Σαμαρά) στον «Μαύρο 
τον Κάμπο» και το σπουδαιότερο 
και σημαντικότερο έγινε καινού-
ριο τέμπλο. 

Το πανηγύρι όμως στα μαγα-
ζιά σιγά-σιγά ξέφτιζε, όπως κάθε 
παλιό. 

Οι πανηγυριώτες διασκέδασαν 
αλλά όχι όπως παλιά και το μου-
σικό συγκρότημα δεν τους ικανο-
ποίησε. 

Το γλέντι έγινε μονοήμερο και 
με λίγους πια πανηγυριώτες από 
τα γύρω χωριά, που είχαν ακόμη 
τη διάθεση και την οικονομική 
αντοχή να διασκεδάσουν. Η ζωή, 
η καθημερινότητα είχε τόσο αλλά-
ξει... τίποτε δεν ήταν όπως παλιά. 
Τώρα οι πανηγυριώτες ντόπιοι και 
ξένοι μόνο την πίστη τους στην 
Αγία Παρασκευή και τις αναμνή-
σεις τους κρατούσαν γερά και με 
νοσταλγία. 

Και με όλη την αναδρομή 
στο παρελθόν, τις παραστατικές 
εικόνες και τα σχόλια η παρέα 

βρέθηκε στην άνοιξη του 2003, 
όταν ο παπά Γιάννης Λευκαδίτης 
επισκεύασε πάλι το εξωκκλήσι 
της Αγίας Παρασκευής, επιδιόρ-
θωσε τις ρωγμές και το τέμπλο. Οι 
πιστοί του χωριού είχαν προσφέ-
ρει ανοιχτόχερα χρήματα και την 
επισκευή ανέλαβε ένας ντόπιος 
εργολάβος. 

Τον Ιούνιο μήνα ενώ επρόκειτο 
να αρχίσει τις εργασίες, μάλλον 
λόγω φόρτου άλλης αρνήθηκε να 
εκτελέσει το έργο. Ο παπά Γιάν-
νης στεναχωρήθηκε πολύ γιατί 
ήθελε και είχε υποσχεθεί στους 
κατοίκους το έργο να ήταν τε-
λειωμένο τη μέρα της χάρης της 
Αγίας Παρασκευής και προσπα-
θούσε να βρει τρόπο επίλυσης. 
Εκείνο το βράδυ που ξενυχτούσε 
και αγωνιούσε -σύμφωνα με την 
ομολογία του ίδιου του παπά Γιάν-
νη- εμφανίστηκε στον ύπνο του η 
Αγία Παρασκευή μπροστά στην 
πουρνάρα της αυλής με το παλιό 
σήμαντρο με τη φωτογραφία ενός 
άλλου ντόπιου εργολάβου στην 
αγκαλιά της και του είπε:

«μην στεναχωριέσαι παπά 
Γιάννη αυτός θα τελειώσει την 
εκκλησία…»

Αμέσως σηκώθηκε και σκέ-
φθηκε τα λόγια της γιατί ο εργο-
λάβος αυτός, ο Τάκης Βάρσος, 
εκείνη την περίοδο δούλευε στα 
γειτονικά χωριά και ήταν πολύ 
φορτωμένος. Όμως υπακούοντας 
στο όνειρο του και στο όραμά του 
ο παπά Γιάννης συνάντησε τον 
Βάρσο που ανέλαβε το έργο της 
επισκευής και αποκατάστασης 
αμέσως. Το θαύμα της το είχε κά-
νει…..ο χώρος της, το εκκλησάκι 
της Αγίας Παρασκευής ανακαινι-
σμένο. Τις τοιχογραφίες-δωρεά 
του Πάκη Γιαννόπουλου το 2012- 
έστεκε απέναντι από το χωριό 
ζωντανό και περίμενε έχοντας 
δρόμο πλέον, τους πιστούς να μην 
το εγκαταλείψουν πάλι….

Λίγες μέρες μετά από το στό-
μα του ιερέα μας παπά Κώστα 
μαθεύτηκε ο ερχομός στο χωριό 
της εικόνας της Παναγίας της Δα-
μάστας, της θαυματουργής αυτής 
ασημένιας εικόνας, που για χρόνια 
τώρα έσωζε πολλούς πιστούς που 
λάτρευαν τη χάρη της. Μόλις ακού-
στηκαν οι δυνατές καμπάνες του 
Άη-Γιώργη που σήμαιναν την άφιξή 
της οι χωριανοί άφησαν τις δου-
λειές τους και πήγαν να προσκυνή-
σουν με θρησκευτική κατάνυξη.

Παρακαλούνται και 
πάλι οι παραλήπτες της 
Εφημερίδας μας που μέ-
χρι τώρα δεν έχουν επι-
κοινωνήσει  με το Σύνδε-
σμο, να επικοινωνήσουν, 
ώστε να επικαιροποιη-
θεί η διεύθυνσή τους 
και η επιθυμία τους να 
συνεχίσουν να λαμβά-
νουν τα τεύχη εφημε-
ρίδας. Διαφορετικά θα 
ανασταλεί η αποστολή 
από το επόμενο τεύχος 
μέχρι αποκαταστάσεως 
επικοινωνίας με τον Σύν-
δεσμο.   Μέσω του site 
έχουν όλοι πρόσβαση 
στην εφημερίδα. 

Οι χρήστες του διαδι-
κτύου παρακαλούνται να 
στείλουν email στο αντί-
στοιχο του συνδέσμου 
agia.triada@kaloskopi.gr  
με όσα εκ των προσω-
πικών τους στοιχείων 
επιθυμούν ώστε να απο-
κτήσουμε άμεση επικοι-
νωνία.  

“H KOYKOYBIΣTA”
Tριμηνιαία Eφημερίδα

Iδιοκτησία:
Σύνδεσμος  

Kαλοσκοπιτών Παρνασσίδας
“H AΓIA TPIAΣ”

(Υπεύθυνος σύμφωνα με  
το Νόμο-Eκδότης:
Νάκος Γεωργίου,

Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου)
Πειραιώς 4 • Αθήνα • 104 31

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

 www.kaloskopi.gr

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

M. AΛEΞANΔPOY 26 • THΛ. 210 5227552
e-mail: info@antoniadis-sa.gr
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ΑΥ Τ ΟΙ  Π ΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ €
216 Τσιριμώνα Μαρία στη μνήμη των γονέων 

της Πλατανιά Γεωργίου και Παναγιώτας 20

217 Τσιριμώνα Παναγιώτα στη μνήμη  
της γιαγιάς της Κωστούρου Ελένης 20

218 Τσιριμώνα Ευτέρπη στη μνήμη της  
γιαγιάς της Κωστούρου Ελένης 20

219 Καπετανάκης Παναγιώτης 20
220 Μπουκουβάλα Απ. Γεωργία στη μνήμη  

του συζύγου της Αποστόλη Μπουκουβάλα 
αντί ετησίου μνημοσύνου

200

221 Μημίνη Παρασκευή 20
222 Παπακώστα – Μαλεβίτση Ελένη 30
223 Πριοβόλου Ιωάννα σύζυγος Γεωργίου 100
224 Κυριάκης Αθανάσιος του Παναγιώτη 

στη μνήμη του παππού του Αθανασίου 
Κυριάκη

50

225 Οικογένεια Θεοχάρη Αικατερίνης  
στη μνήμη Ελένης Θεοχάρη 40

226 Αχλαδάς Λάμπρος του Ζήση  
στη μνήμη των παππούδων του 20

227 Στεργιόπουλος Γιώργος και Στέργιος στη 
μνήμη της μητέρας τους  Γεωργίας. 70

228 Βαρελάς Γιώργος στη μνήμη του παππού 
του Θύμιου και της γιαγιάς του Αικατερίνης 
Αλεξίου (Κελεπούρη)

50

229 Κωτσάκης Αθανάσιος 20
230 Παπαταξιάρχης Παναγιώτης 33
231 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης Απριλίου 115
232 Μπίκινης Χαράλαμπος και Γιαννούλα   

στη μνήμη Ανθής Χαμηλού 50

233 Χαμηλός Βασίλης και Κωστούλα  
στη μνήμη Ανθής Χαμηλού 40

234 Τα εγγόνια της Ανθής Χαμηλού,  
Χάρης, Τόνια, Μάκης, Ξανθή και Ζωή  
στη μνήμη της

50

235 Τσιριμώνας Κων/νος και Ευαγγελία  
στη μνήμη Ανθής Χαμηλού 20

236 Καραντάσιος Νίκος και Εφη Χαμηλού  
στη μνήμη Ανθής Χαμηλού 20

237 Βασιλόπουλος Αντώνης στη μνήμη  
του παππού και της γιαγιάς του 20

238 Μαλεβίτση Αθανασία  
στη μνήμη των γονέων της 20

239 Κωστούρου Πόπη  
στη μνήμη της Ανθούλας Χαμηλού 20

240 Μελάς Ιωάννης στη μνήμη των προγόνων 
του Νικολάου, Ευσταθείας και Δημητρίου 
Κόλλια (Καραμήτρου)

50

241 Γρηγοροπούλου Βούλα 20
242 Μαλεβίτση Μαριάνα 20
243 Κωστοπαναγιώτου Ηλίας  

(Βουλευτής Φωκίδας) 100

244 Οικογένεια Ιωάννου Ευθ. Τσίγα  
στη μνήμη του αγαπημένου τους  
συζύγου και πατέρα Ιωάννου Τσίγα

50

245 Οικογένεια Δημητρίου Τσίγα  
στη μνήμη του αγαπημένου θείου  
και παππού Ιωάννη Τσίγα

50

246 Χαμηλός Αποστόλης του Ιωάννη  
στη μνήμη Ανδρέα Δανιήλ 30

247 Τομαράς Παναγιώτης-Κυριαζή Αικατερίνη 10
248 Αφέντης Ανδρέας 30

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί:
-  Την κα Αικατερίνη Γ. Πριοβόλου (Κουγιούφενα) για την προσφορά 100 πλεκτών  στη  Λαογραφική 

έκθεση για να διατεθούν και να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος. Η πράξη της μας ενθουσιάζει και αποδει-
κνύει έμπρακτα πως μπορούμε να προσφέρουμε κάθε ένας από τη μεριά του, για το κοινό καλό, 
χωρίς να στεκόμαστε σε δικαιολογίες όπως ηλικίας, εργασίας, χρόνου, κ.λ.π. 

-  Τη Βιομηχανία υφασμάτων «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ Α.Ε.» για τα τραπεζομάντηλα που προσέ-
φερε για τα τραπέζια του Πολιτιστικού Κέντρου Καλοσκοπής. 

-  Το Λογιστικό γραφείο του κ. Πέτρου Γρηγοράκου για τη διαρκή λογιστική υποστήριξη που παρέ-
χει στο Σύνδεσμο.

-  Τη «Μελισσοκομία Καλοσκοπής» του κ. Κώστα Κυριαζή για το μέλι που προσέφερε στο Σύνδεσμο. 

-  Την κα Φοίβη Παπακώστα για τη δωρεά πολυμηχανήματος (εκτυπωτής – Φ/Α – ΦΑΞ) στο γραφείο 
του Συνδέσμου.

-  Τον Γιάννη Φέξη, μέλος της ΕΕ, για την δωρεά ψυγείου βιτρίνας για τις ανάγκες της αίθουσας 
«Αντωνίου» στο χωριό.

-  Πολλά άλλα μέλη μας ανώνυμα που προσέφεραν υπηρεσίες – φωτογραφικό υλικό – γραφική ύλη κ.λ.π.

Για την διευκόλυνσή σας στην κατάθεση των συνδρομών μπορείτε να χρησιμοποιείτε  
το ΛΟΓ/ΣΜΟ του Συνδέσμου στην  EUROΒΑΝΚ με αριθμό 0026.0408.85.0200334142  

& IBAN GR2002604080000850200334142  
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14o Φεστιβάλ  
«Ήχοι του Δάσους»   

Αγία Τριάδα,  24-26 Ιουλίου 2015
Παρασκευή 24 Ιουλίου

• ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
• ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
•  DEADBEAT ESCAPEMENT
• BEYOND THIS EARTH

Σάββατο 25 Ιουλίου
• ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
• IMAM BAILDI
• ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
• ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Κυριακή 26 Ιουλίου
• PLANET OF ZEUS
• SOCIAL WASTE
• FOLK N’ ROLL
• ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΘΙΑΣΟΣ

Μετά τις συναυλίες  
dee-jay στο μπαρ! …και άλλες πολλές  

εκπλήξεις!

Στις 18  Μαΐου τα αδέλφια Κώστας και Θάνος Τσιαμπάς εγκαινίασαν το Κέντρο Φυσικοθε-
ραπείας που άνοιξαν στο Χαλάνδρι (Αριστοτέλους 90). 

Οι προσκεκλημένοι πάρα πολλοί αλλά όπως πάντα οι περισσότεροι συγχωριανοί μας, με 
έντονη την παρουσία τους όπως πάντα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Ο Σύνδεσμος εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο τους  ξεκίνημα και συνεχή ανοδική πορεία.

Κοντά στους επαγγελματίες μας
Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει,  τους συγχωριανούς  μας που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και καταστη-
ματάρχες.  Θέλει να μάθει και στη συνέχεια να προβάλει όσους θέλουν να συμπεριληφθούν σε σχετικό 
κατάλογο, εδώ είμαστε για να σας υποστηρίξουμε. Τηλεφώνησε  στο 210-5238158 ή  στείλε e-mail στο  
agia.triada@kaloskopi.gr και τα υπόλοιπα είναι δική μας δουλειά.
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΕΝΝΗΣΗ

Την ημέρα της γιορτής 
του 21 Μαΐου ο αγαπητός 
συγχωριανός μας Κώστας 
Παντελάκης και η σύζυγος 
του Μαρία που ζουν και 
εργάζονται στη Νορβηγία, 
απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί που είναι κορίτσι. Να 
τους ζήσει!

ΓΑΜΟI

• Το Σάββατο 2 Μαΐου 
στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη στο Μαρκόπουλο 
Αττικής έγινε ο γάμος του 
συγχωριανού μας Γιάννη 
Τούμπα του Κων/νου και 
της Ελένης Σουλιώτη, με 
κουμπάρους την Μαρία 
Ματθαίου (κόρη του Κώ-
στα Ματθαίου) και τον 
Άγγελο Ιωάννου παρουσία 
πολλών συγχωριανών μας. 
Στη συνέχεια ακολούθησε 
γαμήλιο γλέντι σε κτήμα 
της περιοχής με πολύ κέφι 
και χορό. Αίσθηση και θαυ-
μασμό μας προκάλεσαν 
οι χορευτικές ικανότητες 
των γονιών του γαμπρού 
Κώστα και Κικής.

• Στο προηγούμενο τεύ-
χος και στη στήλη ΓΑΜΟΙ 
έγινε λάθος καταχώρηση 
και το διορθώνουμε: «Τε-
λέστηκε ο γάμος της Ηλιά-
νας-Κυριακής Στογιάννη 
με τον Θοδωρή Τραϊφόρο 
(και όχι Οδυσσέα Τραϊφό-
ρο)».

ΠΕΝΘΗ

Αθανάσιος Π. Κυριάκης
(1925 - 2015)

 

Στις 24 Απριλίου απεβίωσε 
στην Αθήνα ο αγαπητός 
σε όλους μας Θανάσης 
Κυριάκης και ενταφιά-

στηκε στο χωριό την 26 
Απριλίου.
Γεννήθηκε στο χωριό το 
Φεβρουάριο του 1925. 
Παντρεύτηκε την Άννα 
Μαλιβίτση και απέκτησε 
δύο παιδιά, τον Παναγιώτη 
και τη Μάρθα, δύο εγγόνια 
και ένα δισέγγονο. Πέθανε 
Απρίλη και δεν πρόλαβε 
να ανέβει και αυτό το 
καλοκαίρι στο χωριό που 
τόσο αγαπούσε. Αγαπού-
σε τα βουνά και το κυνήγι, 
καλόκαρδος και γλεντζές. 
Έφυγε με αξιοπρέπεια. 
Καλό σου ταξίδι. 
Τα παιδιά και 
τα εγγόνια σου.

Ο μακαρίτης θα μας μείνει 
αξέχαστος όχι μόνο για τον 
αγνό Κουκουβιστιανό του 
χαρακτήρα, αλλά και για 
την υπομονή που είχε και 
κατέγραψε τις τοποθεσίες 
(τοπωνύμια) στα ακραία 
εδαφικά όρια του χωριού 
μας με τα όμορα δημοτικά 
διαμερίσματα (Καστέλ-
λι, Σιγδίτσα, Πανουργιά, 
κλπ) και έτσι γνωρίζουμε 
τα σύνορα της εδαφικής 
έκτασης της περιφέρειας 
του χωριού μας (πάτρια 
εδάφη).
(Βλέπε «Η Κουκουβίστα», 
τεύχος 121 / 2001 σελ. 431

Ανθούλα Ευθ. Χαμηλού
(1926 - 2015)

 

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, 
σε ηλικία 89 ετών, έφυγε 
για την αιώνια ζωή, η αγα-
πημένη μας μητέρα, αδελ-
φή, γιαγιά, θεία, γειτόνισ-
σα Ανθή Χαμηλού. Σύζυ-
γος του συγχωριανού μας 
Ευθυμίου Παν. Χαμηλού, 
απέκτησαν μαζί μια υπέ-
ροχη οικογένεια με 3 παι-
διά (Ευαγγελία, Βασιλική, 
Παναγιώτης) και επτά εγ-
γόνια. Διατηρούσαν μαζί 

με το σύζυγό της αλλά και 
τα αδέλφια τους Βασίλη 
και Κωστούλα Χαμηλού, 
την ταβέρνα «ΧΑΜΗΛΟΣ» 
στον Κολωνό. Και ποιος 
δεν έχει περάσει απ΄ 
αυτό το ταβερνάκι! Μετά 
το χαμό του συζύγου της 
Ευθυμίου και αργότερα 
του εγγονού της Δημήτρη 
(γιος της Ευαγγελίας), 
παραιτήθηκε, περιμένο-
ντας το δικό της μεγάλο 
ταξίδι. Όλα τα παιδιά και 
τα εγγόνια της δίπλα της 
συνέχεια. Έφυγε ήσυχα 
και ειρηνικά όπως ήσυχη 
και σεβαστή ήταν όλη της 
η ζωή.
Καλό σου ταξίδι αγαπημέ-
νη μας μαμά, γιαγιά, θεία 
και αδελφή.
Έφυγε ένας υπέροχος 
άνθρωπος. 
Μας έμαθε να αγαπάμε. 

Γεωργία Στεργιοπούλου
(1934-2015)

 

Γεννήθηκε στην Καλο-
σκοπή στις 10-12-1934 
και ήταν το πρώτο από τα 
έξι παιδιά του Ευθυμίου 
Τούμπα και της Σαββού-
λας, το γένος Μώρη. Πα-
ντρεύτηκε τον Ευάγγελο 
Στεργιόπουλο από τα Κα-
στέλλια, τραπεζικό υπάλ-
ληλο, που τόσο ξαφνικά 
έφυγε πάνω στο χορό στο 
πανηγύρι της Αγ. Παρα-
σκευής στην Καλοσκοπή, 
στις 26.7.1971, προδομέ-
νος από την καρδιά του. 
Απέκτησε δύο παιδιά τον 
Στέργιο και τον Γιώργο 
και τέσσερα εγγόνια τον 
Βαγγέλη, τον Γιώργο, τον 
Νώντα και τον Βαγγέλη. 
Έφυγε στις 29.3.2015 
νικημένη από την ανίατη 
ασθένεια ενταφιάστηκε 
και αναπαύετε στη φιλό-
ξενη γη της Καλοσκοπής. 

Στις 2-5-2015 τελέσθηκε 
το 40ήμερο μνημόσυνο, 
από τον Ι.Ν. του Αγ. Γεωρ-
γίου στην Καλοσκοπή.
Αιωνία της η μνήμη.

Γεωργία Κ. Καϊάφα – 
Τούμπα

(1949 – 2015)
 

Στις 29 Μαρτίου 2015 
έφυγε ξαφνικά από κοντά 
μας η Γεωργία Καϊάφα – 
Τούμπα νύφη του χωριού 
μας. Σύζυγος για περισ-
σότερα από 40 χρόνια του 
Κων/νου Αθαν. Τούμπα με 
τον οποίο απέκτησαν την 
κόρη τους Αγγελική και 
ζούσαν στη Μαλεσίνα. 
Αγαπούσε το χωριό και 
τους κατοίκους του με 
τους οποίους έκανε φιλί-
ες ζωής. Η εξόδιος ακο-
λουθία και ο ενταφιασμός 
έγιναν στη Μαλεσίνα από 
τον πατέρα Αθανάσιο, του 
οποίου ο επικήδειος ήταν 
συγκινητικός. Το 40ήμερο 
μνημόσυνο τελέστηκε 
στις 2 Μαΐου 2015 στη 
Μαλεσίνα. 
Η οικογένεια ευχαριστεί 
τους συγγενείς και φίλους 
που συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ τους πένθος.

Αντρέας Γ. Δανιήλ           
(1944 – 2015) 

 

Γέννημα και θρέμμα του 
χωριού μας, αγαπητός 
σε όλους, με ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία και τρόπο 
ζωής. Έχασε από μικρός 
τον πατέρα του και την 
αδελφή του και μεγάλω-
σε με τη μητέρα του Κων-
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σταντία. Παντρεύτηκε την 
Παναγιώτα Κοντογιώργου 
– Θεοφανή από χωριό της 
Υπάτης και για μικρό χρο-
νικό διάστημα έζησε εκεί 
ασκώντας το επάγγελμα 
του αγροφύλακα. Τίποτε 
όμως δεν μπορούσε να 
τον κρατήσει μακριά από 
το χωριό και στο χρόνο 
επέστρεψε. Απέκτησε 
πέντε παιδιά (τέσσερα σε 
ζωή) και τέσσερα εγγόνια. 
Ο Αντρέας όμως παρά 
την πολυμελή οικογένεια 
που δημιούργησε ήταν 
μοναχικός άνθρωπος και 
επέλεξε να ζήσει και να 
πεθάνει ΜΟΝΟΣ του. Με-
γάλη του αγάπη το κρασί. 
Ποιος από όλους μας δεν 
έχει κεράσει ένα μισόκιλο 
κρασί ή ένα τσίπουρο τον 
Αντρίκο; Η παρουσία του 
είχε την ιδιαίτερη χάρη 
της στο χωριό μας. Θα 
λείψει σε όλους μας.

Καλό ταξίδι Αντρέα.
Οι φίλοι σου και συγχω-
ριανοί σου.

Ιωάννης Ευθ. Τσίγας
(1926 – 2015)

 

Στις 13/05/2015 έφυγε από 
τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, 
ο Ιωάννης Τσίγας του Ευ-
άγγελου και της Βασιλι-
κής, το πέμπτο κατά σειρά 
παιδί από τα επτά. Γεν-
νήθηκε στην Καλοσκοπή 
Φωκίδος στις 15 Φεβρου-
αρίου του 1926. Μεγάλω-
σε στο χωριό όπου μαζί με 
τα υπόλοιπα αδέλφια του 
συνέχιζαν το επάγγελμα 
του πατέρα τους, μιας που 
εκείνος είχε φύγει νωρίς 
από τη ζωή. Είχαν επί πολ-
λά χρόνια μπακάλικο και 
χασαποταβέρνα και πα-
ράλληλα ασχολούνταν και 
με την γεωργία. Στα 34 του 
αποφάσισε ν’ αφήσει το 
χωριό και να κατέβει στην 
Αθήνα για μια καλλίτερη 
ζωή. Όπως για όλους τους 
χωριανούς μας τα πρώτα 
χρόνια ήταν δύσκολα. Έτσι 
και για τον Γιάννη, ώσπου 

προσελήφθη στις Αστικές 
συγκοινωνίες της Αθήνας 
ως εισπράκτορας. Η ζωή 
του άλλαξε προς το καλ-
λίτερο κι έτσι αποφάσισε 
να κάνει οικογένεια και να 
προχωρήσει. Παντρεύτη-
κε την Ευθυμία Γεωργίου 
από τον Αποστολιά Φω-
κίδος. Ο θεός του χάρισε 
δύο γιους. Τον Βαγγέλη 
και τον Βασίλη. Δυο λεβέ-
ντες οι οποίοι αρίστευσαν 
από το δημοτικό μέχρι το 
Πανεπιστήμιο. Ο Βαγγέ-
λης αριστούχος ηλεκτρο-

λόγος μηχανολόγος στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και ο Βασίλης στις 
οικονομικές επιστήμες. Ο 
μπάρμπα Γιάννης έφυγε 
από την ζωή πλήρης ημε-
ρών με την καρδιά του 
γεμάτη αγάπη για όλους 
τους ανθρώπους. Καλό 
ταξίδι αγαπημένε θείε. Να 
είναι ελαφρύ το χώμα της 
Αττικής γης που σε σκε-
πάζει. Θα σε θυμόμαστε 
πάντα με αγάπη.
Ο ανιψιός σου 
Δημ. Τσίγας.

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τις ευχαριστίες του 
στον Πρόεδρο Κώστα Ματθαίου και τα μέλη Δη-
μήτρη Τσιαμπά και Κώστα Χαμηλό για τις άμεσες 
και συντονισμένες ενέργειές τους στις διαδικασίες 
ενταφιασμού του Αντρέα Δανιήλ καθώς και όλους 
τους παρισταμένους στην εξόδιο ακολουθία που 
συνέβαλαν οικονομικά ώστε όλη η ακολουθία να 
είναι άψογη και αρμόζουσα σε συγχωριανό μας. 
Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες πολλές γιατί η ζωή 
του Αντρέα ήταν φτιαγμένη έτσι ώστε να ΜΗΝ του 
χρειάζονται Ταυτότητα – βιβλιάριο υγείας – ΑΦΜ 
– ΑΜΚΑ – Χρήματα και πολλά άλλα που για όλους 
τους άλλους και τις διάφορες υπηρεσίες είναι απα-
ραίτητα. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Παναγιώτη 
Καπετανάκη και Αθηνάς Βλάχου που προσέφεραν 
ΔΩΡΕΑΝ τον καφέ. Με τις επόμενες εισφορές θα 
αγοραστούν τα μάρμαρα για το μνήμα του και θα το 
κατασκευάσει αφιλοκερδώς ο Γρηγόρης Μπάκας.

Στις 8 Αυγ. 2015 και ώρα 19:00  
καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας  

στην πλατεία του χωριού μας  

που θα πραγματοποιηθεί  

Γενική Συνέλευση. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

•  Ενσωμάτωση ΑΟΚ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ», στο Σύνδεσμο «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».
•  Εγγραφή μελών (Άρθρο 2 παρ. 4 του καταστατικού) ή παραμονή στην υφισταμένη κατά-

σταση 
•  Αντιμετώπιση του θέματος της χαλάρωσης των συνδετικών δεσμών (συγγενικών – φιλικών 

– τοπικών κ.λ.π.)  μεταξύ των μελών.
•  Εφημερίδα (Κόστος – συνδρομή – παραλήπτες) -  Συντακτική ομάδα
•  Δημιουργία βιβλιοθήκης με τα βιβλία που κατά καιρούς έχουν εκδώσει συγχωριανοί μας.
•  Μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων του στο χωριό (Συνέλευση – Πρωτοχρονιάτικη  

συνεστίαση  - αποκριάτικες εκδηλώσεις – ημερήσιες εκδρομές κ.λ.π.)
•  Συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα προταθεί από τα μέλη. 



756 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1 Αυγ.  
Σάββατο

Camping στην Πανσέληνο (διανυκτέρευση στη Φτερόλακα).  
(Αναχώρηση στις 16.30 από πλατεία)

ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ
(Γιάννης  

Καλόγηρος)

2 Αυγ.  
Κυριακή Πορεία από Φτερόλακα – Κακιά Σκάλα – Διάσελο

ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ
(Γιάννης  

Καλόγηρος)

3 Αυγ.  
Δευτέρα

Καθαρισμός – Σηματοδότηση μονοπατιού Κακοτράχη -  
Κεφαλόβρυσο – Βρύζες (Ξεκίνημα 08:00 από Κακοτράχη)

ΚΑΚΟΤΡΑΧΗ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΒΡΥΖΕΣ
(Νίκος Φίκας)

4 Αυγ.  
Τρίτη

Επίσκεψη – καθαρισμός  και γνωριμία με παλιές βρύσες του  
χωριού Ποτίμη – Κρύα Βρύση– Παπλάκη – Μπάρπεση – Σκαπέρδα. (Ξεκίνημα 
08:00 από Πλατεία)

ΧΩΡΙΟ
(Μέλος του ΔΣ)

6 Αυγ.  
Πέμπτη

Ανάδειξη Τοξωτού πέτρινου γεφυριού ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ Καθαρισμός μονοπατιού 
Στρογγυλό – Βρυτσούλα – Μέγα Ρέμα και του ομώνυμου γεφυριού (Ξεκίνημα 
08:00 από Στρογγυλό)

ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ
(Μέλος του ΔΣ)

8 Αυγ.  
Σάββατο 19:00 (Πλατεία)    Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ΠΛΑΤΕΙΑ

(Δ.Σ. και Ε.Ε.)
9 Αυγ.  

Κυριακή
18:00 (Γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ) Μαθήματα «Αυτοάμυνας και KICK - BOXING»  
για αγόρια - κορίτσια ηλικίας  13 ετών και πάνω.

ΓΗΠΕΔΟ
(Γιάννης Χαμηλός)

10 Αυγ.  
Δευτέρα

18:00 (Γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ) Μαθήματα «Αυτοάμυνας και KICK - BOXING»  
για αγόρια - κορίτσια ηλικίας  13 ετών και πάνω.

ΓΗΠΕΔΟ
(Γιάννης Χαμηλός)

11 Αυγ.  
Τρίτη

18:00 (Γήπεδο ΜΠΑΣΚΕΤ) Μαθήματα «Αυτοάμυνας και KICK - BOXING»  
για αγόρια - κορίτσια ηλικίας  13 ετών και πάνω.

ΓΗΠΕΔΟ
(Γιάννης Χαμηλός)

12 Αυγ.  
Τετάρτη

10:00  (Πλατεία) Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 

18:00 – 22:00 Ημέρα Λαογραφικής Έκθεσης

ΠΛΑΤΕΙΑ  
(Εύη Θεοφανίδου)

ΠΛΑΤΕΙΑ
(Βούλα Μημίνη)

13 Αυγ.  
Πέμπτη

10:00 (Πλατεία) Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 
11:00   ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Λαμίας).
18:00 – 22:00 Εκδηλώσεις 40 χρόνια Εφημερίδα «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ

(Δ.Σ. και Ε.Ε.)
14 Αυγ.  

Παρασκευή Εσπερινός στην εκκλησία της Παναγίας. ΠΑΝΑΓΙΑ

15 Αυγ.  
Σάββατο

18:00  (Πλατεία)  Αγώνας δρόμου νέων – παιδιών.
23:00 ΠΑΡΤΥ νεολαίας στο Κεφαλόβρυσο 

ΠΛΑΤΕΙΑ
(Μέλος του ΔΣ)

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
(Ομάδα νεολαίας)

17 Αυγ.  
Δευτέρα

ΑΝΑΒΑΣΗ ΓΚΙΩΝΑΣ (κορυφή Πυραμίδα, 2510μ ( Αναχώρηση 03.00 πμ.  
από Πλατεία)

ΓΚΙΩΝΑ
(Γιάννης  

Καλόγηρος)
19 Αυγ.  
Τετάρτη 08:00 Εκδρομή Μουσείο Θερμοπυλών – Καμένα Βούρλα. (Μέλος του ΔΣ)

- Ποδοσφαιρικός Αγώνας Καλοσκοπή – Γραβιά σε χρόνο που θα καθοριστεί αρχή Αυγούστου 
-  Διανοίξεις μονοπατιών – καθαρισμός χώρων  σε συνεργασία Τοπικής Κοινότητας και Συνδέσμου  

(Όσοι εθελοντές επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να ενημερωθούν από τα μέλη των συμβουλίων 
Κοινότητας και Συνδέσμου).

-  Πρωινές ή απογευματινές πεζοπορίες σε διάφορους προορισμούς (κορυφή Λυρίτσα, χαράδρα Ρεκάς, 
Συκιά-Λαζόρεμα κ.α.), ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις συμμετοχές.

-  Για συμμετοχή και πληροφορίες:
Νάκος Γεωργίου 6944736677
Γιάννης Βλάχος  6944626369
Γιάννης Καλόγηρος 6978476168
Φώτης Βλάχος 6977432261

Καλοκαιρινές δραστηριότητες
στην ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ


