
Γενική Συνέλευση ΑυγούστουΓενική Συνέλευση Αυγούστου

Στις 8 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού 
μας πραγματοποιήθηκε μετά από αρκετά χρόνια 
η 2η γενική Συνέλευση για το τρέχον έτος. Περισ-
σότεροι από 250 συγχωριανοί μας που ήταν στο 
χωριό τίμησαν και πάλι με την παρουσία τους το 
θεσμό του Συνδέσμου και της Γενικής Συνέλευ-
σης. Ιδιαίτερη ικανοποίηση και αισιοδοξία για 
το μέλλον του Συνδέσμου και του χωριού μας 
έδωσε η παρουσία όλων των νέων παιδιών του 
χωριού μας που παρευρέθηκαν στη συνέλευση 
και με προσοχή και ενδιαφέρον παρακολούθη-
σαν και γνώρισαν τα θέματα που απασχολούν το 
Σύνδεσμο και το χωριό μας. 

Αφού ολοκληρώθηκε η προσέλευση των με-
λών, ο πρόεδρος του Δ.Σ

καλωσόρισε τα μέλη εισηγήθηκε την εκλογή 
προέδρου και γραμματέα για τη διεξαγωγή της 
Γενικής Συνέλευσης και πρότεινε τον κ. Αναστά-
σιο Χασιακό για πρόεδρο και την κα Μαίρη Φακή 
για γραμματέα. Η πρόταση έγινε ομόφωνα απο-
δεκτή από τα μέλη και άρχισε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Τάσος Χασιακός 
αφού ευχαρίστησε αρχικά τον πρόεδρο του Δ.Σ. 
που τον πρότεινε και στη συνέχεια τα μέλη που 
τον αποδέχθηκαν, ζήτησε να τηρηθεί 1 λεπτού 
σιγή για τους εκλιπόντες το τρέχον έτος συγ-
χωριανούς μας, κήρυξε την έναρξη της Γενικής 
Συνέλευσης και έδωσε αρχικά το λόγο στον πρό-
εδρο του Δ.Σ. Νάκο Γεωργίου.
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Πρόεδρος Δ.Σ. 

Αφού ευχαρίστησε τα παρευρισκόμενα μέλη έκανε ιδιαίτερη μνεία για την πολυάριθμη παρου-
σία των παιδιών που έδωσε ζωντάνια και ανάσα αισιοδοξίας για το μέλλον του Συνδέσμου και του 
χωριού μας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Για την ενσωμάτωση του ΑΟΚ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ», στο Σύνδεσμο «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», ανέφερε ότι 
δεν θα ενσωματωθεί αλλά θα δημιουργηθεί τμήμα «Νεολαίας και Αθλητισμού ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» 
μετά από τροποποίηση του Καταστατικού. Το γήπεδο ανήκει πλέον στην Τοπική Κοινότητα.

 • Για την εγγραφή μελών (Άρθρο 2 παρ. 4 του καταστατικού) το θέμα αφού μελετηθεί από το 
Δ.Σ. θα επανεξεταστεί σε επόμενη Γ.Σ.

• Για την αντιμετώπιση του θέματος της χαλάρωσης των συνδετικών δεσμών (συγγενικών – 
φιλικών – τοπικών κ.λ.π.) μεταξύ των μελών ζήτησε από όλα τα μεγαλύτερα στην ηλικία μέλη να 
ενημερώσουν τα μικρότερα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα για την ανάγκη προσέγγισης του 
χωριού αλλά και του Συνδέσμου. Πρώτο βήμα θα αποτελέσει η επόμενη Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου που θα γίνει το Γενάρη στην Αθήνα με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση και 
την απόδοση επαίνων και τιμών σε πρωτοετείς φοιτητές, στα μικρά μας μέλη (Μαθητές Ά  Γυμνασί-
ου) και σε μέλη μας που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο χωριό μας και το Σύνδεσμο. 

• Για την αναστολή αποστολής της εφημερίδας σε όσους αποδέκτες τα 2 τελευταία χρόνια δεν 
έχουν καταβάλει συνδρομή. Το κόστος κάθε φύλλου εφημερίδας (εκτύπωση – αποστολή) ανέρχε-
ται στα 2 €. Επιπλέον ο πρόεδρος του ΔΣ τόνισε την ανάγκη συγκρότησης Συντακτικής Ομάδας 
από μέλη μας για την επιμέλεια της ύλης και βελτίωση του εντύπου. 

• Για τη δημιουργία βιβλιοθήκης αποκλειστικά με τα βιβλία που κατά καιρούς έχουν εκδώσει 
συγχωριανοί μας, είναι ανάγκη να βοηθήσουν με υλικό όλα τα μέλη μας.

• Για την οργάνωση όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού δραστηριοτήτων του Συνδέσμου 
στο χωριό (Συνέλευση – Πρωτοχρονιάτικη συνεστίαση - αποκριάτικες εκδηλώσεις – ημερήσιες 
εκδρομές κ.λ.π.) καθ΄ όλη την περίοδο του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι.

• Επιπλέον αναφέρθηκε σε ένα εκτός ημερήσιας διάταξης σοβαρό θέμα που παρουσιάστηκε 
πριν λίγες μέρες στο χωριό και αφορά γεωτρήσεις που κάνουν οι μεταλλευτικές εταιρείες για ανεύ-
ρεση βωξίτη στην πλευρά της Λειρίτσας που βλέπει το χωριό για το οποίο θα προσπαθήσει το Δ.Σ. 
σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο να βρουν λύση.

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Ο πρόεδρος κ. Κώστας Ματθαίου παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της 
Κοινότητας, στις δυσκολίες της χειμερινής περιόδου και την αντιμετώπισή τους, στο κλείσιμο της 
παιδικής χαράς της Κακοτράχης μετά από απόφαση του Δήμου και στην διευκόλυνση αποκομιδής 
των απορριμμάτων κάθε Πέμπτη με προσεγμένη και επιλεκτική στάθμευση των ΙΧ οχημάτων μας 
ώστε να μπορεί να διέρχεται το απορριμματοφόρο του Δήμου. Ευχήθηκε καλές δουλειές στην κα 
Δήμητρα Κυριαζή που ανέλαβε τη λειτουργία του Ξενώνα και ευχαρίστησε τον κ. Παναγιώτη Χρι-
στοδούλου που με έξοδά του διάνοιξε το κεφαλαύλακο Κεφαλόβρυσο – Κακοτράχη και το Γιώργο 
Χριστοδούλου που ανακαινίζει το εκκλησάκι στο νεκροταφείο του χωριού.

επί των θεμάτων του Συνδέσμου και του ΧωριούΣυζήτηση
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Πρώην πρόεδρος ΑΟΚ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» 

Ο Κων/νος Καραντάσιος μας ενημέρωσε για τη διάλυση του ΑΟΚ με απόφαση του Πρωτοδι-
κείου Άμφισσας και την συνέχιση των διαδικασιών λογιστικής τακτοποίησής του. Εκτίμησε ότι το 
ύψος των προστίμων λόγω μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα ανέλθει στις 4.000,00 €.

Αφέντης Τάσος 

Λαμβάνοντας το λόγο κατέθεσε το παράπονό του σχετικά με το σπίτι του Στέφανου Κόλλια 
που έχει καεί 2 φορές τα τελευταία 6 χρόνια και τη δυσαρέσκειά του επειδή απέστειλε κείμενο 
διαμαρτυρίας με 18 υπογραφές για δημοσίευση στην εφημερίδα του χωριού, το οποίο όμως δεν 
δημοσιεύτηκε. Και την ολιγομελή παρουσία των συγχωριανών μας και του συνδέσμου στην εκδή-
λωση συμπαράστασης που έγινε στο χωριό για τον Στέφανο. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. απάντησε στον Τάσο Αφέντη ότι δεν δημοσιεύτηκε η εν λόγω διαμαρτυρία 
λόγω κάποιων αιχμών που άφηνε (κατά την άποψη του Δ.Σ.) κατά συγχωριανών μας χωρίς να 
υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Νίνα Αφέντη - Σεφεριάδου 

Παίρνοντας το λόγο πρότεινε ηλεκτρονική αποστολή της εφημερίδας και τη δυνατότητα δανει-
σμού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Λαογραφικής έκθεσης του χωριού. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
απάντησε ότι η εφημερίδα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όσα μέλη ο Σύνδεσμος έχει το e – mail 
τους και μελετά τον τρόπο δανεισμού βιβλίων της βιβλιοθήκης. 

Κλείνοντας ο πρόεδρος του Δ.Σ. ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερα 
τα νέα παιδιά που έδωσαν δυναμικό παρόν στη συνέλευση και μια νέα πνοή αισιοδοξίας για το 
μέλλον του Συνδέσμου.

Κλείνοντας τη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος κ. Τάσος Χασιακός τη χαρακτήρισε εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα και βοήθησε στην επίτευξη των επιδιώξεων του Συνδέσμου. Ευχαρίστησε τα μέλη 
του Συνδέσμου για τη συμμετοχή τους και έληξε τη Συνεδρίαση.

Παναγιώτης  
Τομαράς 

Πρότεινε να γίνεται η Συνέλευση πάντα 
καλοκαίρι στο χωριό καθόσον δεν έχει 
κόστος και να καθοριστεί για τα μέλη συ-
γκεκριμένο ποσό συνδρομής και επιπλέον 
ποσό για όσους επιθυμούν να λαμβάνουν 
την εφημερίδα.

Νίκος Αυγερινός 

Ευχήθηκε επιτυχία στο Δ.Σ., έκανε μία ιστο-
ρική αναδρομή στο έργο του Συνδέσμου και σε 
όσους έχουν κατά καιρούς προσφέρει και δεν 
πρέπει να ξεχνιούνται, στο σεβασμό και την 
διατήρηση των κειμηλίων του χωριού μας (π.χ. 
Συμβόλαιο Μαμούρη για το Διάσελο) και τέλος 
να κάνουμε ότι είναι αναγκαίο για τα νέα παιδιά 
για να είναι κοντά στο Σύνδεσμό μας.
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Επιτυχημένες και αυτό το καλοκαίρι οι εθελοντικές δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις στο χωριό μας. Το 
βασικό στοιχείο της επιτυχίας ήταν η ενεργή συμμετοχή αρκετών νέων παιδιών σε αυτές.

Καλοκαιρινές  εκδηλώσεις

Παραδοσιακές
 βρύσες

Πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ

Δεκάδες εθελοντές μικροί και μεγάλοι έφθασαν στο 
Μέγα Ρέμα, απόλαυσαν τη μαγεία της φύσης του 
ποταμιού και του τοξωτού πέτρινου γεφυριού και 
καθάρισαν το γεφύρι από συσσωρευμένα χώματα - 
χόρτα – κισσό – βάτα, από δένδρα που είχαν αρχίσει 
να φυτρώνουν στη βάση του. Κόπηκαν κλαδιά που 
έσπρωχναν και κισσοί που αγκάλιαζαν επικίνδυνα 
το παλιό γεφύρι που είναι ποτισμένο με τις μνήμες 
του χωριού της Καλοσκοπής όπως και όλων των 

γειτονικών ορεινών οικι-
σμών. Από εδώ περνούσαν 
μέχρι πριν λίγες δεκαετίες 
διαβάτες και εμπορεύματα 
για να φτάσουν στην αγορά 
της Άμφισσας. Μια διαδρο-
μή που κάποτε ήταν ένα 
επίπονο ταξίδι.. Από πα-
λιότερους γνωρίζουμε ότι 
χτίστηκε ανάμεσα στο 1890 
και το 1900 ενώ αργότερα 
επισκευάστηκε στην μορφή 
που το γνωρίζουμε σήμε-
ρα. 
Ο πρόεδρος του χωριού 
είχε φροντίσει την προη-
γούμενη μέρα να καθαρι-
στεί ο δρόμος με μηχάνημα 
που του διέθεσε ο Δήμος.
Δυστυχώς όμως τα χρό-
νια και η εγκατάλειψη 
έχουν επιδράσει στη 

στατικότητα του γεφυριού και οι ρωγμές στο 
τόξο του γεφυριού κάθε χρόνο μεγαλώνουν. 
Αν δεν ενεργήσουμε σύντομα εκτιμούμε ότι σε 
λίγα χρόνια θα καταρρεύσει. Όποιος μπορεί 
να βοηθήσει μελετώντας αρχικά το πρόβλημα 
του γεφυριού και να προτείνει στη συνέχεια 
τρόπους αντιμετώπισης, παρακαλείται να μας 
ενημερώσει.

Καθαρίστηκαν έγιναν γνω-
στές στα παιδιά και αναδείχθη-
καν μερικές από τις παραδοσια-
κές βρύσες του χωριού όπως η 
Κρύα βρύση, του Παπλάκη (με 
το εκκλησάκι του Αι Νικόλα), η 
Μπάρπεση (φωτο) και τέλος η 
Σκαπέρδα στην οποία το νερό 
αναβλύζει αλλά η βρύση έχει 
θαφτεί από χώματα (βύθισμα) 
και θέλει αποκατάσταση.
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Ανάβαση Γκιώνας

Αγώνας ποδοσφαίρου Καλοσκοπή – Γραβιά

Με οδηγό το μέλος του ΔΣ Γιάννη Καλόγηρο 
και συμμετοχή 24 συγχωριανών μας έγινε η φε-
τινή ανάβαση στη Γκιώνα. Ο καιρός ιδανικός για 
πεζοπορία, το τοπίο ειδυλλιακό με τα σύννεφα να 

περικυκλώνουν την κορυφή και τα χρώματα της 
ανατολής να ανταμείβουν τους ορειβάτες. 

Συμμετείχαν οι: Γιάννης Καλόγηρος, Δημήτρης 
Βασιλάκος, Αδριανός Βασιλάκος, Λένα Κωστού-
λα, Αναστασία Καλογήρου, Άρης Ράμμος, Νίκος 
Χατζηκωνσταντής, Νίκος Φύκας, Βάσω Φύκα, Δη-
μήτρης Σαρίδης, Παναγιώτης Μπάνος, Βαρβάρα 
Μπάνου, Αγγελική Μουρτζούκου, Παναγιώτης 
Καϊλης, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Κώστας 
Θεοχάρης, Ταξιάρχης Κάλλης, Βασίλης Κάλλης, 
Αντώνης Κόντος, Δημήτρης Σκούφος, Πένυ Σκού-
φου, Νίκος Νίκαινας, Γιάννης Δρόλιας, Λεβέντης 
Στέργιος.

Για άλλη μία χρονιά 
πραγματοποιήθηκε στις 
10 Αυγούστου ο καθιε-
ρωμένος ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ των ομά-
δων «ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΑ-
ΛΟ ΣΚΟΠΗΣ» και «ΑΝ-
ΔΡΟΥΤΣΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» 
στο δημοτικό Στάδιο 
Γραβιάς. Νικήτρια η ομά-
δα μας με σκορ 3 -2. Με 
την ομάδα του χωριού 
μας που κοουτσάρισαν ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΣ και ο 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ 
έπαιξαν οι:

Μετά τον αγώνα στην πλατεία του χωριού ακολούθησαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί παικτών και φιλά-
θλων της ομάδας και η περιφορά του κυπέλου, τραγουδώντας όλοι

 «Το σπίτι μου παράτησα
 το μαγαζί το άφησα
 και ήρθα εδώ για να σου πω
 ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ σε ΑΓΑΠΩ»

Νίκος Γεωργίου
Δημήτρης Βασιλειάδης  (σκόρερ)
Νίκος Βασιλειάδης
Ιάσονας Κόλλιας
Γιάννης Αφέντης
Κώστας Μπαράκος
Παναγιώτης Παπαριστείδης

Οδυσσέας Γεροχρήστος
Γιάννης Λευκαδίτης (σκόρερ)
Γιώργος Τζαβαλάς
Κωνσταντίνος Βλάχος
Βασίλης Καραντάσιος
Γιώργος Αλεξίου
Βασίλης Τσιριμώνας

Αλέξανδρος Παπουτσίδης (σκόρερ)
Γιώργος Μπάκας
Τριαντάφυλλος Τσολάνας
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος
Γιώργος Μπάκας
Νίκος Θεοχάρης

Καθαρισμός μονοπατιού Βρύζες – Κεφαλόβρυσο
Καθαρίστηκε και διευθετήθηκε το μονοπάτι 

από ομάδα εθελοντών. Πριν από 2 χρόνια οι ίδιοι 
εθελοντές έκαναν την αρχική διάνοιξη και το μο-
νοπάτι από τότε περπάτησαν περισσότεροι από 

1000 περιπατητές κατά διαστήματα, καθόσον 
εξυπηρετεί με καφέ στο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗ» περ-
πάτημα και φαγητό στο μαγαζί της οικ. ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΑΚΗ στο χωριό μας.
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Μεσημεριανή συνεστίαση στο 
Κεφαλόβρυσο

Την Κυριακή 9 Αυγούστου θυμηθήκαμε τα 
όμορφα χρόνια της πρώτης μας νιότης και τα 
απλά πράγματα που ομορφαίνουν την ζωή… 

Έτσι κατά τις 12 το μεσημεράκι με τάπερ, 
ταγάρια, κρασιά τσίπουρα και όλων των ειδών 
τους μεζέδες ανταμώσαμε (όχι και λίγοι – πε-
ρισσότεροι από 70) στο Κεφαλόβρυσο, στο εκ-
κλησάκι της Αγίας Ελένης και έγινε ένα τρικού-
βερτο γλέντι. Ο Νίκος και η Νάσια Βελέτζα και 
πάλι μας χάρισαν απολαυστικές στιγμές με τα 
τραγούδια και τη μουσική τους. Την εκδήλωση 
ζήλεψαν οι σώγαμπροι του χωριού μας και ζη-
τούν από του χρόνου (καλά να είμαστε) να την 
καθιερώσουμε ως ημέρα «σώγαμπρου».

Δεν ήταν και λίγοι οι σώγαμπροι: Τσιαμπάς, 
Φωτακόπουλος, Τζαβαλάς, Γεροχρήστος, Ντα-
λάκας, Μαρκάτος, Αλεξανδρής.

Ημέρα Λαογραφικής έκθεσης

Εκατοντάδες χωριανοί μας την ημέρα της λαο-
γραφικής έκθεσης ξαναμπήκαν στο χώρο των 
εκθεμάτων και επανέφεραν στη μνήμη τους 
πρόσωπα – εικόνες και αναμνήσεις παλαιότε-
ρων χρόνων. Αρκετές κυρίες του χωριού μας 
προσέφεραν χειροποίητα είδη για το πωλητή-
ριο της έκθεσης καθώς και εδέσματα – ποτά και 
χυμούς που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης στους παρισταμένους. Η Λαο-
γραφική μας έκθεση συγκροτήθηκε από το 
2002 μέχρι το 2004, την επιμελήθηκε η Μουσει-
ολόγος - Εθνολόγος Εφη Μαντζούτσου μαζί με 
τη συγχωριανή μας Ρούλα Δανιήλ και είναι από 
τις πλέον αξιόλογες στην περιφέρειά μας.

Ημέρα Εφημερίδας «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»
Την επόμενη ημέρα και πάλι ξαναγέμισε 

η πλατεία από πλήθος χωριανών μας που ήλ-
θαν να τιμήσουν με την παρουσία τους τα 40 
χρόνια έκδοσης της εφημερίδας μας «Η ΚΟΥ-
ΚΟΥΒΙΣΤΑ» και να ξεφυλλίσουν τα 174 τεύχη 
που με ήταν εκτεθειμένα στο προαύλιο του 
σχολείου που ήταν διαμορφωμένο κατάλληλα 

με ιδιαίτερη χάρη και καλαισθησία. Η Χριστιάνα 
Νισυραίου μας μετέφερε τους χαιρετισμούς 
του Φάνη Λευκαδίτη και του Νίκου Δανιήλ που 
δεν μπόρεσαν να παραστούν στην εκδήλωση 
και στη συνέχεια η κα Βασιλεία Κυρίτση έκανε 
μία εμπεριστατωμένη αναδρομή των 40 χρόνων 
έκδοσης του εντύπου.

Την εκδήλωση έκλεισε ο δημιουργός και επί 
πολλά χρόνια επιμελητής έκδοσης της εφημε-
ρίδας κος Θανάσης Μαλεβίτσης. (Η ομιλία του 
θα δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας).

Μουσικοχορευτική Βραδιά
Την παραμονή της Παναγίας μετά τον εσπε-

ρινό στην πλατεία ο Χρήστος Ψωμακέλης είχε 
εγκαταστήσει τα ηχητικά συγκροτήματα και με 
τους ήχους δημοτικών και λαϊκών τραγουδιών 
διασκεδάσαμε και χορέψαμε μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Μεγάλο μέρος της εκδήλωσης μας δια-
σκέδασαν με τη μουσική και τα τραγούδια τους 
ο Νίκος και η Νάσια Βελέτζα. Το ΔΣ του Συνδέ-
σμου ευχαριστεί τα δύο εξαίρετα παιδιά Νίκο και 
Νάσια, για τη συνεχή βοήθεια και υποστήριξη 
που παρείχαν σε όλες τις εκδηλώσεις μας, με 
χαρούμενη διάθεση και θετική ενέργεια.

Πάρτι νεολαίας στο Κεφαλόβρυσο
Οι νέοι του χωριού μας με την αρωγή του Συν-

δέσμου, οργάνωσαν και φέτος τη μουσική βραδιά 
στο Κεφαλόβρυσο, στον περίβολο της Αγίας Ελένης 
δίπλα από το ποτάμι. Όλοι οι συγχωριανοί μας πέρα-
σαν και ήπιαν ένα ποτό τη θαυμάσια βραδιά που μας 
επιφύλαξε έστω και την τελευταία στιγμή ο Αύγου-
στος, αλλά και πολλοί από τα γύρω χωριά. Τον ήχο 
επιμελήθηκε ο Χρήστος Ψωμακέλης και ο Άγγελος 
Κυριαζής. Κύριοι συντελεστές: Εφη και Μαριέττα Τσι-
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ριμώνα, Κώστας και Στέλλα Σαριτζόγλου, Χρήστος 
Νταλάκας, Ορέστης Βλάχος, Γιώργος Βότανος, Κώ-
στας Καραντάσιος, Νίκος Γεωργίου, Ιάσονας Κόλλιας 
και Γιάννης Δανιήλ.

Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου
Περίπου 70 παιδιά ηλικιών από 1 έως 13 συμ-

μετείχαν στους αγώνες δρόμου που έγιναν από 
το γήπεδο «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» μέχρι την πλατεία. 
Παππούδες γονείς και αδέλφια περίμεναν στον 
τερματισμό να καμαρώσουν τους μικρούς αθλητές 
μας. Διαχωρίστηκαν σε αγόρια – κορίτσια και σε 
τρεις ηλικιακές κατηγορίες: 0 – 3, 3 – 7 και 7 – 13 
χρονών. Μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικοι δεν πήραν 
μέρος. Στο τέλος απονεμήθηκαν μετάλλια και δι-
πλώματα συμμετοχής σε όλα τα παιδιά από τους 
πρωτεργάτες του πρώην ΑΟΚ, Κώστα Λεβέντη 
και Αργύρη Καλόγηρο, τον ιερέα μας παπά Γιάννη 
Λευκαδίτη, και τους πρώην προέδρους Ρούλα Δα-
νιήλ, Θάνο Τσιαμπά και Κων/νο Καραντάσιο. 

 

Νικητές:
 Αγόρια 0-3 ετών: 1ος Καλαϊτζής Κων/νος
 Αγόρια 4-7 ετών: 1ος Καρακασίδης Κων/νος  
Αγόρια 8-13 ετών: 1ος Κολύρης Γιάννης-
Κορίτσια 0-3 ετών: 1η Μπακόλα Δήμητρα  
Κορίτσια 4-7 ετών: 1η Σύρου Νάνσυ
Κορίτσια 8 -13 ετών: 1η Σαλάι Αλεξάνδρα
Μικρότερος Αθλητής ο Αχλαδάς Λάμπρος 10 μηνών!

Αιμοδοσία
Και φέτος η κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας με 

ενέργειες της κας Κολύρη – Νικολοπούλου Μαρίας 
έκανε αιμοληψία στο χωριό μας. Προσφέρθηκαν 
12 φιάλες αίμα από τους: Χαμηλό Ιωάννη, Χαμη-
λού Ελένη, Λευκαδίτη Γιώργο, Σκαμαγκά Αικατε-
ρίνη, Κωστούρο Γιώργο, Καραμπότση Ευαγγελία, 
Μωρίκη Χάρη, Θεοφανίδου Εύη, Τσιαμπά - Ρα-
πτοπούλου Μαρία, Σκούφο Δημήτρη, Κυριαζή 
Παναγιώτη και Γεωργίου Νάκο.

Ημερήσια εκδρομή σε Θερμοπύλες 
και Καμένα Βούρλα

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
έκλεισε με την ημερήσια εκδρομή στο Κέντρο Ιστο-
ρικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, όπου τα παιδιά 
παρακολούθησαν μέσα από τα σύγχρονα οπτικοα-
κουστικά συστήματα που διαθέτει το μουσείο τη μάχη 
των Θερμοπυλών που έγινε το 480 π.χ. και τον ήρωά  
μας Λεωνίδα με τους 300 Σπαρτιάτες. Ακολούθησε 
θαλάσσιο μπάνιο και φαγητό στα Καμένα Βούρλα. Τα 
παιδιά και πάλι με καθολική συμμετοχή στην εκδρο-
μή μας γέμισαν χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον του 
Συνδέσμου.

Το ΔΣ ευχαριστεί: Τα δεκάδες μέλη του Συνδέσμου που συνέβαλαν με προσωπική εργασία - υλικά 
και μέσα στη διεξαγωγή των καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο χωριό.
Τον Θάνο Φωτακόπουλο για την δωρεάν παραχώρηση διαδικτυακού χώρου για τη λειτουργία του site 
του χωριού. Τον Νίκο Βελέτζα που κάλυψε δωρεάν με τα ηχητικά του συστήματα τη Γενική Συνέλευση.
Τον Παναγιώτη Καπετανάκη για τις μπύρες που προσέφερε στην εκδήλωση του Κεφαλόβρυσου (πάρτι 
νεολαίας) και τον Θανάση Κυριαζή (Καραμπέτσο) που διέθεσε τον καταψύκτη του για τη διατήρηση του 
πάγου. Τον Παναγιώτη Πριόβολο για το βερνίκι ξύλου που διέθεσε προκειμένου να συντηρηθούν τα ξύ-
λινα παράθυρα της Λαογραφικής έκθεσης. Τον Γιάννη Φέξη και Γιώργο Μουστάκα που μας έδωσαν ένα 
φορητό Η/Υ, τον οποίο ο Σύνδεσμος διέθεσε σε συγχωριανό μας παιδί Γ΄ Λυκείου που του ήταν αναγκαίος 
στα μαθήματά του. Τον Πάνο Μώρη, τη Γιώτα Ψωμακέλη και την Κωνσταντίνα Τομαρά που κατέγρα-
ψαν, συντήρησαν και διευθέτησαν τα 1240 βιβλία που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του 
χωριού μας. Τον Χάρη Μωρίκη για τη δωρεά πολυμηχανήματος (εκτυπωτής – Φ/Α) για τις ανάγκες του 
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού.
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Γιορτάστηκε και φέτος με μεγάλη ζωντάνια και 
πανηγυρικά, μέσα στην εκκλησία του Άη - Γιώργη, 
που άστραφτε από καθαριότητα και επιμελημένη 
φροντίδα της άξιας συγχωριανής μας Όλγας Αλεξί-
ου που ανέλαβε από καρ-
διάς, αφιλοκερδώς, να τη 
φροντίζει, η Μεταμόρφω-
ση του Σωτήρος. Ο συντα-
ξιούχος ιερέας του χωριού 
παπά Γιάννης Λευκαδίτης, 
για να μη μείνουν οι πιστοί 
χωρίς λειτουργία τέτοια 
μεγάλη γιορτή, φρόντισε 
να πάρει άδεια από τη Μη-
τρόπολη, να εξασφαλίσει 
ψάλτη και να δώσει στους 
χωριανούς για μια ακόμη 
φορά την ικανοποίηση να 
τον ακούσουν να λειτουρ-
γεί με τη χαρακτηριστική 
ηρεμία του, το γαλήνιο πρό-
σωπό του, να ευλογεί λέγο-
ντας «Ευλόγησον, Κύριε, τον 
καρπόν τούτον της αμπέλου 
τον νέον, ον δια της του αέρος ευκρασίας, και των 
σταγόνων της βροχής……..την ωριμοτάτην στάσιν 
ευδόκησας» δίνοντας στις ψυχές μας την ΕΛΠΙΔΑ 
αυτή που ζητούσε ο καθένας, την ευλογία και την 
εικόνα της ζωής στην πλατεία και στα μαγαζιά. 
Μετά τη λειτουργία τα ευλογημένα σταφύλια μοι-
ράστηκαν και φαγώθηκαν με το αντίδωρο, όπως 
παλιά και οι πιστοί ξεχύθηκαν στην πλατεία για 
την καθιερωμένη κουβεντούλα τους με τον καφέ ή 
το τσίπουρο. 

Από πολλά-πολλά χρόνια οι πρόγονοί μας γιόρ-
ταζαν με μεγάλη ευλάβεια τη Δεσποτική γιορτή που 
αποτελούσε ορόσημο στο εκκλησιαστικό αλλά και 
στο εθιμικό εορτολογικό κύκλο και τους έδινε τη 
δυνατότητα με το έθιμο της προσφοράς των στα-
φυλιών να κρατήσουν την Ελληνική Παράδοση.

Η προσφορά των σταφυλιών ήταν το αρχαίο 
έθιμο των «απαρχών», δηλαδή της προσφοράς 
των πρώτων καρπών στον Θεό, ήταν μια μορφή 
αναίμακτης τελετουργίας και θυσίας που πέρασε 

και στον Χριστιανισμό. 
Ήδη στους Αποστολικούς 
Κανόνες επιτρεπόταν η 
προσαγωγή σταφυλιών 
στο ναό, όχι όμως και 
άλλων οπωρικών και η 
εξαίρεση αυτή οφειλόταν 
στο γεγονός ότι το κρα-
σί που προερχόταν από 
αυτά, χρησιμοποιούνταν 
για την Παρασκευή της 
Θείας Κοινωνίας. Και οι 
παππούδες μας, ως απλοί 
και πιστοί Χριστιανοί, 
ετούτες τις μέρες μάζευαν 
τις πρώτες ώριμες ρόγες 

των αμπελιών τους, τις 
ασπρούδες και τα κοσμά-
δια, (είδη σταφυλιών) από 
τα χωράφια τους απέναντι 

στον Άη-Νικόλα (Πολεμίστρα) μέχρι το Λιθόπυρ-
γο, από το Καραούλι ως την Τρανή, την Πόκρη, 
από τα κλήματα στα Πλατάνια ως τον Μαύρο τον 
Κάμπο στα χειρομάντηλά τους, ιδιαίτερα οι γυ-
ναίκες, πρόσφεραν τους πρώτους καρπούς τους 
για ευλογία στον Άγιο και ανέθεταν στα δύσκολα 
και σκληρά εκείνα χρόνια, την ελπίδα της επιβί-
ωσής τους στον Θεό, από τον οποίο ζητούσαν 
να συνεργήσει, να βοηθήσει να επιτύχει η σοδιά 
από την οποία εξαρτιόταν η επιβίωση όλης της 
οικογένειας, αλλά και του χωριού. Χαρακτηριστικό 
ήταν το δίστιχο που έλεγαν: «Του Σωτήρος με τα 
μαντήλια και του Σταυρού με τα κοφίνια».

Βασιλεία Κυρίτση

Πανηγυρικά και με μεγάλη προσέλευση των 
γυναικών του χωριού μας και των επισκεπτών 
γιορτάστηκε ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Φανούρι-
ος. Πάνω από δέκα φανουρόπιτες ακούμπησαν 
πάνω στο τραπέζι, μπροστά στο ιερό, να ευλογη-
θούν από τον παπά- Γιάννη, προσδοκώντας την 
Υγεία και τη φανέρωση των προσδοκιών της κάθε 
οικογένειας.

Βασιλεία Κυρίτση

H Κυριακή του Σωτήρος στην Κουκουβίστα

Γιορτή του Αγίου Φανουρίου

Ο Δημήτρης Χαμηλός με τη νέα επίτροπο της εκκλησίας μας 
κα Όλγα Αλεξίου. 
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Στα πλαίσια της προσπάθειας που ξεκίνησε 
φέτος να καθαριστούν, να αναδειχθούν και να 
συντηρηθούν τα παλιά παραδοσιακά γεφύρια 
του χωριού, έγινε επίσκεψη και στο γεφύρι 
στους Μύλους (Τομπρούκι). 

Ο μηχανικός από τη Στρώμη, Χρήστος Δια-
νέλος, που μας συνόδεψε σ’ αυτή την επίσκεψη 
διαπίστωσε ότι το γεφύρι σώζεται σε σχετικά 
καλή κατάσταση, χρονολογείται από την εποχή 

της τουρκοκρατίας και παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον για τον τρόπο κατασκευής του αλλά 
και για τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλαν 
οι χωριανοί μας στο πέρασμα του χρόνου για να 
το συντηρούν και να το διατηρούν σε χρήση. 
Υπέδειξε μάλιστα τις κινήσεις και τις ενέργειες 
που πρέπει να κάνουμε για να διασώσουμε το 
μοναδικό αυτό μνημείο της περιοχής μας.

Το Παλαιότερο (χτισμένο επί Τουρκοκρατίας) γεφύρι  
του χωριού μας στους Μύλους (Τομπρούκι).  

Επίσκεψη στο γεφύρι στις 19 Σεπ 2015

Σήμερα ανενεργό με κισσούς και χόρτα Παλαιότερα λειτουργικό
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Ολοκληρώθηκε το έργο της β΄ φάσης ανάπλα-
σης του σχολικού κήπου (πέτρινος τοίχος κατά 
μήκος του πεζόδρομου) το οποίο ομόρφυνε τον 
ευρύτερο χώρο της πλατείας και έκανε λειτουργικό 
για τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους το χώ-
ρο του σχολικού κήπου. Το έργο κατασκεύασε ο 
εργολάβος του χωριού μας Παναγιώτης Βάρσος, 

σύμφωνα με τη μελέτη της Αρχιτέκτονος Ιωάννας 
Χαμηλού και της Πολεοδομικής άδειας του Πολιτι-
κού Μηχανικού κου Ευθύμιου Μαρούτσου. 

Το κόστος του έργου αναλυτικά: 
Πολεοδομική Άδεια: 1150 € 
Εργολάβος : 5000 €
Ένσημα ΙΚΑ: 290 €

Στα 1892 επί πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρι-
κούπη, ο Ανάργυρος Σιμόπουλος ήταν υπουργός 
Δικαιοσύνης. Πολιτευόμενος στην Παρνασσίδα 
έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την ορεινή περιφέρειά 
της Παρά την οικονομική κρίση και τη δυσπραγία 
που αντιμετώπιζε η πατρίδα μας, για την οποία 
ο Τρικούπης εκφραζόταν με φανερή πικρία «δυ-
στυχώς επτωχεύσαμεν», ο πατριδολάτρης Αναργ. 
Σιμόπουλος κατασκεύαζε έργα.

Ήταν άνθρωπος δραστήριος και προοδευτικός. 
Στην περιοχή μας έκανε τη διάνοιξη του δρόμου 
(στενής στράτας για υποζύγια) από το 51 (χιλ. Λα-
μίας - Άμφισσας) μέχρι το Μαυρολιθάρι. Μήκος 24 
χιλιομέτρων. Πρόκειται για την κεντρική αρτηρία 
που εξυπηρετούσε την Κουκουβίστα (αργότερα 
Καλοσκοπή), και τον Δήμο Καλλιέων. Καθώς και 
τις γειτονικές κοινότητες. Σε κάθε χιλιόμετρο τοπο-
θετήθηκε καλαίσθητη άσπρη σφυρηλατημένη πέ-
τρα στην οποίαν, αναγράφονταν οι χιλιομετρικές 
αποστάσεις. Στην Κουκουβίστα είχαμε 12 και στο 
Μαυρολιθάρι 24.

Το δεύτερο σημαντικότερο έργο του Ανάργ. 
Σιμόπουλου που αναβάθμιζε την Κουκουβίστα, 
ήταν η κατασκευή της πέτρινης γέφυρας στο Μέγα 
ρέμα, η οποία έχει ηλικία 124 ετών. Στο διάστημα 
αυτό πέρασαν από το ιστορικό γεφύρι εκατοντά-
δες χιλιάδες πεζοπόροι, κάτοικοι της περιφέρειάς 
μας, τουρίστες, πλανόδιοι μικροπωλητές, έμπο-
ροι, τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, αγωγιάτες, 
στρατιωτικές μονάδες δικές μας και εχθρικές κ.α.

Στην κατοχή, η πολιτοφυλακή του χωριού μας 
φοβούμενη εχθρική αιφνιδιαστική εξόρμηση, ξε-
νυχτούσε φυλάγοντας σκοπιές κοντά στο Μέγα 
ρέμα.

Τον Σεπτέμβριο του 1920 στο ιστορικό γεφύρι 
στο Μέγα ρέμα είχε συμβεί ένα αξιοθρήνητο γεγο-
νός, που είχε σημαδεύψει την ιστορική πορεία της 
Κουκουβίστας. Οι χωριανοί μας είχαν εμποδίσει 

την εκτοπισμένη Κουταλέαι-
να, η οποία έπασχε όπως και 
η κόρη της από ανίατη μετα-
δοτική θανατηφόρο νόσο, να 
επιστρέψει στο σπίτι της. Ένα 
πρωινό είχαν ακούσει γοερό 
μοιρολόι στο δάσος που την 
είχαν εγκαταστήσει. Είχε πεθάνει η κόρη της. Σε 
λίγο απελπισμένη θρηνολογώντας έντονα, σπα-
ράζοντας στο κλάμα, κατηφόριζε προς το γεφύρι 
ζητώντας έλεος. Εκλιπαρούσε τους συγχωρια-
νούς της, συγγενείς και φίλους, να την αφήσουν 
να γυρίσει στην οικογένειά της. Οι χωριανοί της 
απαγόρευαν να διαβεί το γεφύρι. Αντιδρώντας, 
την παρότρυναν να επιστρέψει στο δάσος στο 
γιατάκι της. Σκληρή κι απάνθρωπη η μεταχείρισή 
της. Άλλη λύση δεν υπήρχε... Η μεταδοτική αθε-
ράπευτη ασθένειά της θα είχε αφανίσει το χωριό. 
Το θλιβερό αυτό σκηνικό ράγιζε κάθε ανθρώπινη 
ψυχή.

Κάτω από το θρυλικό γεφύρι τα κελαρύζοντα 
νερά του ποταμού πέφτουν με ορμή στο απύθμε-
νο κάρκανο. Στη συνέχεια κατηφορίζει βουίζοντας 
στην άβυσσο της βαθιάς χαράδρας, απαράμιλλης 
εκείνης του περίφημου Βίκου και ρίζα ρίζα στους 
γιγαντιαίους βράχους, πρόποδες της πανύψηλης 
Λειρίτσας και μέσα από τους πυκνόφυτους λόγ-
γους και αδιαπέραστους θάμνους που βασιλεύει η 
πανίδα, φτάνει στη σμίξη κι ανταμώνει με το ποτά-
μι του Κεφαλόβρυσου. Το αριστοτεχνικό θολωτό 
πέτρινο γεφύρι στο Μέγα ρέμα, που είναι έργο του 
ευπατρίδη πολιτικού Αναργ. Σιμόπουλου, σμιλεμέ-
νο από ειδικούς τεχνίτες με άφθαρτη καλλιτεχνική 
πείρα, γνώση και μεράκι, αποτελεί για την Καλο-
σκοπή, αιώνιο μνημείο υψηλής δομικής τέχνης και 
πολιτισμού.-

Θεοφάνης Λευκαδίτης.

Ανάπλαση σχολικού κήπου

Το Γεφύρι στο Μέγα Ρέμα
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Μετά τη μάχη της Αρβανιτόραχης και την πανωλεθρία του Ομέρ Βρυώνη και του στρατού του 
από τους Ντρεμισσιώτες αγωνιστές και των παλικαριών τους, για τους οποίους νιώθουμε εθνική 
έπαρση και περηφάνια ο Ομέρ Βρυώνης υποχώρησε και συνέταξε τις δυνάμεις του. Στο Κουκου-
βιστιανό έδαφος έθαψε τους νεκρούς του. Αυτή την τοποθεσία, γνωστή και στους Ντρεμισσιώτες 
την ονομάζουμε «Μνήματα». 

Θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μου αν δεν συγχαρώ την Αδελφότητα Πανουργιωτών και τον 
Εκπολιτιστικό τους Σύλλογο για την οργάνωση της ιστορικής εορταστικής επετείου με τη συμμε-
τοχή πνευματικών εκπροσώπων του τόπου μας. 

 Ως Κουκουβιστιανός υπερήλικας (94) ας μου επιτραπεί να προσθέσω με αδιάψευστα στοι-
χεία την κυριότερη παράλειψη. Ο Ομέρ Βρυώνης αφού ανασύνταξε τις σκόρπιες δυνάμεις του, 
αποφασισμένος να φτάσει στον Μωριά να ενισχύσει τους δικούς του, προχώρησε ρίζα - ρίζα 
στους πρόποδες της Γκιώνας σχεδιάζοντας ν΄ανέβει στο Μακρυλάκωμα (λιβάδι της Γκιώνας) και 
να κατέβει στα Σάλωνα. (Λογάριαζε δίχως τον ξενοδόχο). Προνοητικοί οι Ρουμελιώτες αγωνιστές. 
Ο Κομνάς Τράκας, ο Παπαντριάς και Δυοβουνιώτης του έκλεισαν το δρόμο. Οχυρωμένοι με τα 
παλικάρια τους στην πρόσβαση που οδηγούσε στο Μακρυλάκωμα έγινε χαμός. Το κακοτράχα-
λο τοπίο γέμισε πτώματα. Οι Τουρκαλβανοί πανικόβλητοι σκόρπισαν στους λόγγους. Ένας από 
δαύτους κατατρομαγμένος γλίστρησε και κρεμάστηκε από τη βράκα του σ΄ ένα πουρνάρι. Αυτή 
την τοποθεσία τη λέμε (γνωστή και στους Καστελλιώτες) στου «βράκα τη ράχη». Στο οροπέδιο της 
Τράκας πασίγνωστο για τις φυσικές του ομορφιές έδωσαν τ΄ όνομα, τιμής ένεκεν, του Αγοριανίτη 
ήρωα Κομνά Τράκα. Επομένως η μάχη της Τράκας ήταν το Βατερλό του Ομέρ Βρυώνη. Αυτή είναι 
η αλήθεια. Στο πεδίο της μάχης έπρεπε να υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα που να θυμίζει στους 
επερχόμενους ότι η ελευθερία δε χαρίζεται, κατακτιέται με αίμα και θυσίες. 

Θεοφάνης Λευκαδίτης.

Με παρουσία αρκετών συγχωριανών μας αλ-
λά και επισκέπτες από το γειτονικό μας Οινοχώρι 
γιορτάσαμε και φέτος στο εξωκκλήσι μας τη γιορ-
τή της Αγίας Παρασκευής. 

Το προαύλιο της εκκλησίας με τις αιωνόβιες 
πουρνάρες γέμισε από τους πιστούς. Τη λειτουρ-
γία τέλεσε ο ιερέας του χωριού μας Ιωάννης Λευ-

καδίτης. Η Μαρία Παντελάκη τέλεσε αρτοκλασία. 
Δυστυχώς όμως το τριήμερο βασικό παραδοσιακό 
πανηγύρι του χωριού μας έπαψε οριστικά όπως 
και των περισσοτέρων χωριών. Έμειναν στις 
αναμνήσεις μας πλέον οι ήχοι του κλαρίνου, των 
δημοτικών τραγουδιών και οι χοροί στα μαγαζιά 
του χωριού μας.

Δημοπρασία Ξενώνα Στις 24 Ιουλίου δημοπρατήθηκε ο Ξενώνας του χωριού, η 
δημοπρασία όμως απέβη άκαρπη και επαναδημοπρατήθηκε στις 31 Αυγούστου. Πλειοδότρια 
αναδείχθηκε η συγχωριανή μας Κυριαζή Δήμητρα. Ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ και η επαναλει-
τουργία του, που όλοι περιμέναμε, να αναβαθμίσει το φιλόξενο χωριό μας και να φέρει πολλούς 
επισκέπτες..

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Εορτασμός της Αγίας Παρασκευής  
στο ομώνυμο εξωκκλήσι
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ΑΥ Τ ΟΙ  Π ΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
No ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ €

251 β Τσίγας Δημήτρης στη μνήμη Ανδρέα Δανιήλ 20
252 β Μώρη - Μπάρλα Πάτρα (Καναδάς) 60
253 β Δανιήλ Δημήτριος του Αριστείδη 20

254 β Δανιήλ Μαρία σύζυγος Ασημάκη στη μνήμη 
του συζύγου της 20

255 β Τσιρώνης Δημήτρης του Παναγιώτη 5

256 β Χαμηλού Ζωή στη μνήμη των γονέων της 
Νικολάου και Αικατερίνης Χαμηλού 50

257 β Ζώης Σταύρος (Οινοχώρι) 20
258 β Μέλος του Συνδέσμου 20

259 β Μουστάκα Βούλα του Δημητρίου στη μνήμη 
Ανδρέα Δανιήλ 20

260 β Βλάχου Αικατερίνη του Κων/νου στη μνήμη 
Ανδρέα Δανιήλ 10

261 β Παπανικολάου Ζωή στη μνήμη Ανδρέα 
Δανιήλ 5

263 β Μαλιβίτσης Νικόλαος του Γεωργίου 10
264 β Χαμηλού Μαρίνα του Ιωάννη 20
265 β Μητσοπούλου Εύη 20
266 β Μητσοπούλου – Δανιήλ Αικατερίνη 30

267 β Μαλεβίτση Αθανασία (Σούλα) στη μνήμη των 
γονέων και της αδελφής της. 20

268 β Ματθαίου Ευάγγελος στη μνήμη των γονέων 
του Αλέκου και Μαρίας 50

269 β
Μώρη Αφροδίτη – Γιώργος και Παναγιώτα 
στη μνήμη συζύγου και πατέρα Νικολάου 
Μώρη

20

270 β Δεστούνη – Αλεξίου Αλεξάνδρα στη μνήμη 
συγγενών και φίλων 30

271 β
Αλεξίου Βάγια του Αθανασίου στη μνήμη 
Κατίνας Τσιρώνη και Ιωακείμ – Παναγιώτη 
Χριστοδούλου.

20

272 β Αλεξίου Βάγια του Αθανασίου στη μνήμη 
Αθανασίου Κυριάκη και Αικατερίνης Τσόχλα. 20

273 β Ματθαίου Ευάγγελος του Αλέκου στη μνήμη 
Ντίνας Αχλαδά 30

274 β Φακή Μαίρη 30

275 β Ράπτης Δημήτρης και Γιάννης στη μνήμη 
Ανδρέα Δανιήλ 20

276 β Γεωργίου Μαρία του Πολυκάρπου 20
277 β Φέξης Ιωάννης 20
278 β Αυγερινός Βασίλης 30
279 β Αυγερινός Νίκος 20
280 β Λαϊνά Μαρία 20
281 β Χαμηλός Δημήτρης του Ιωάννη 20
283 β Λευκαδίτη Γεωργία 20
284 β Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα 20
285 β Μώρης Ευθύμιος του Παν 10
286 β Χαμηλός Βασίλης του Παν 10
287 β Τσιριμώνας Κων/νος 10

288 β Αδέλφια Ιάσονας και Νεφέλη Κόλλια στη 
μνήμη του παππού τους Δημητρίου 20

289 β Χατζάκου Καίτη 50

290 β Παπανικολάου Παναγιώτης 50
291 β Πάντος Ιωάννης 30
292 β Βλάχος Κων/νος του Φώτη 20

293 β Οικογένεια Χασιακού Γεωργίας στη μνήμη 
ιερέως Παναγιώτη Χασιακού 50

295 β Χασιακός Αναστάσιος 50
296 β Κωστούρος Ευάγγελος 20
297 β Κουτσουβέλης Αντώνης 50
298 β Μπρουτζάλα Άννα & Τριανταφύλλου Ευθυμία 50
300 β Χριστοδούλου Μαρία 20
251 α Βλάχος Γιώργος του Παν. 60
252 α Ραπτοπούλου – Τσιαμπά Μαρία 20

254 α Αχλαδάς Λάμπρος του Ζήση στη μνήμη των 
γονέων του 20

256 α Λεβέντη – Μπουκουβάλα Καίτη 50

257 α Τσολάνα – Δανιήλ Γεωργία στη μνήμη του 
αγαπημένου της πατέρα 60

258 α Δανιήλ Μαργαρίτη Ευσταθία 50
259 α Κωστούρος Γεώργιος του Ευαγγέλου 50
260 α Κυριαζής Κων/νος του Βασιλείου 20
261 α Δρογαλά – Τούμπα Σοφία 20

262 α Παπανικολάου Χρυσούλα στη μνήμη του 
συζύγου της Θεοχάρη 50

263 α Κυριαζή – Ποδάρα Παναγιώτα 20
264 α Λίτσου Βασιλική 20
265 α Μαλεβίτση Μαριάννα 20
266 α Αξιώτη – Χαμηλού Αικατερίνη 20
267 α Γεωργίου – Μπαράκος Νικόλας 20

268 α Πασσαλής Ευθύμιος και Ζέτα στη μνήμη των 
γονέων τους 10

269 α Μαλιβίτσης Δήμος (Θεσ/νικη) στη μνήμη της 
μητέρας του Ελένης 20

270 α Μπουκουβάλας Ευθύμιος του Γεωργίου στη 
μνήμη της αδελφής του Χρυσούλας 20

271 α
Οικογένεια Μαλιβίτση Παναγιώτη στη μνήμη 
του Αθανασίου Κυριάκη και της Αγγελικής 
Μαλιβίτση – Παπαγεωργίου.

50

272 α Παπανικολάου Γεώργιος του Παναγιώτη 20

273 α Τσολάνας Ευάγγελος στη μνήμη του πατέρα 
του Τριαντάφυλλου 100

274 α Τούμπα – Μαγγίρη Παναγιώτα στη μνήμη 
του συζύγου της Δημητρίου Μαγγίρη 20

275 α Αυγερινού Νικολίτσα 25

276 α Μπρουτζάλας Σπύρος και Μαρία στη μνήμη 
γονέων @ αδελφών 50

277 α Ποδάρας Δημήτρης του Τριαντάφυλλου 50
278 α Αυγερινού – Πολατσίδου Αικατερίνη 40

279 α Κοτσίφη Γεωργία στη μνήμη του αδελφού της 
Ιωάννη Κιτσιόπουλου. 20

280 α Κωστούρος Χαράλαμπος 50
281 α Δρόλιας Ιωάννης 20
282 α Μαντζιός Αθανάσιος του Γεωργίου 25
283 α Μαντζιός Γεώργιος του Αθανασίου 25
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284 α Φύκα Βάσω 50
285 α Φύκα Ελένη 30

286 α
Κωστούρος Δημήτριος του Παναγιώτη στη 
μνήμη της συζύγου του Κωνσταντίνας και του 
γαμπρού του Ταξιάρχη

30

287 α Οικ. Μιχάλη Πολίτη 20

288 α Χασιακός Αθανάσιος στη μνήμη της θείας 
του Αναστασίας Μαυρογεώργη – Χασιακού. 50

289 α Μώρη Χρυσούλα του Παναγιωτη 20
290 α Χατζηχριστόφα Πανωρέα 20

291 α Τομαρά – Σωτηρίου Μαίρη στη μνήμη των 
γονέων της 15

292 α Βλάχου Αρχοντούλα στη μνήμη της μητέρας 
της Βιολέτας Βλάχου 15

293 α Τσιαντήρας Θέμης και Σιλιάνα 
Παπαδοπούλου 40

294 α Στογιάννη – Βλάχου Ελένη 20
295 α Φύκας Περικλής 50
296 α Αδάμ Ελένη στη μνήμη συζύγου και γονέων. 20

297 α Ραπτοπούλου Βούλα στη μνήμη του συζύγου 
της Ζαχαρία 100

298 α Παπαγεωργίου Ελένη 30
299 α Ζούγρος Αθανάσιος 20
300α Ματθαίου Γεώργιος του Ιωάννη 15
301 Καλόγηρος Γιάννης 30
302 Οικ Πριοβόλου Νικολάου του Λουκά 50
 303 Ποδάρα Γεωργία 20
304 Χαμηλός Κώστας του Γεωργιου 10

305 Κόλλιας Παναγιώτης του Χρήστου 10
306 Τσόχλα - Παπαδοπουλου Γιώτα 20
307 Χασιακού – Οριέτα Εφη 20
308 Σιακαντάρη Λένα 50
309 Τσόχλα Ασημίνα 30
310 Γκρατσία Νάντια 20

311 Καθαρά έσοδα (Κέρδος) από εκδήλωση 
Κεφαλόβρυσου (Πάρτι Νεολαίας) 658

312
Συνδρομές μελών στη Λαογραφική Έκθεση 
(Διάθεση χειροποίητων ειδών – τοπικών 
προϊόντων – βιβλίων κ.λ.π.) 

1542

313 Γεωργίου Γιάννης στη μνήμη των γονέων του 
Νικολάου και Παρασκευής 20

314 Κυριάκη Μάρθα στη μνήμη του πατέρα της 
Θανάση Κυριάκη 20

315
Κυριάκης Βασίλης στη μνήμη του παππού 
του Θανάση Κυριάκη 20

316 Ζισήμου Αριστοτέλης 30
317 Καρυωτάκης Μιχάλης 20

318 Τομαρά Παρασκευή – Μαρία – Παναγιώτα 
στη μνήμη Ταξιάρχη Τομαρά 100

319
Γιαννόπουλος Πάκης στη μνήμη της συζύγου 
του Αθηνάς και της κόρης του Σίσσης 
Αλκαλάι

200

320 Γιαννόπουλος Πάκης συνδρομή εφημερίδας 50

321
Τάσος και Εφη Γεωρ. Χασιακού στη μνήμη 
των γονέων τους Γεωργίου και Τασίας 
Χασιακού.

300

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 75 - Τ.Κ. 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΙΝ. : 6944604531 - ΤΗΛ. : 2109621207
FAX : 2109601433
EMAIL : gdkolias@otenet.gr
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ο Μάριος Πολυχρονιάδης 
και η Γαρυφαλιά Βαρ-
ζακάκου στις 13 Ιουλίου 
απέκτησαν κόρη. Ευτυχι-
σμένοι παππούς και γιαγιά 
ο Στέλιος Πολυχρονιάδης 
και η Καίτη Δανιήλ.

Ο Χάρης Γιαννόπουλος 
(γιος του Πάκη Γιαννόπου-
λου) και η σύζυγός του 
Μαρία Αρμούτη απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδί 
που είναι αγόρι.

Ο Κώστας Μπακογιάννης 
και η Γιάννα Γρηγοροπού-
λου στις 7 Σεπτεμβρίου 
α πέκτησαν το δεύτερο 
παι δί τους που είναι κορί-
τσι. Ευτυχισμένοι παπ πούς 
και γιαγιά ο Βασίλης & η 
Βούλα Γρηγοροπούλου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 9 Αυγούστου έγινε 
στον Αη Γιώργη του χωριού 
μας η βάπτιση της μικρής 
Ελένης Δρογαλά. Νονοί ο 
Μπαλαμπανίδης Βασίλης 
και η Δρογαλά Αθηνά. Ευ-
τυχισμένοι γονείς ο Δρο-
γαλάς Ιωάννης, γιος της 
Σοφίας Τούμπα (Θέου) και 
η Κατίνα Πετρούλα.

Τον Σεπτέμβρη έγινε η 
βάπτιση της μικρής Αλε-
ξάνδρας Κουσιαφέ. Νονά 
η συγχωριανή μας Νάσια 
Βελέτζα. Ευτυχισμένοι γο-
νείς ο Βασίλης Κουσιαφές 
και η Κατερίνα Λίτσου.

ΓΑΜΟI

Ο Παναγιώτης Κωστού-
ρος του Δημητρίου και 
η Μαρία Ναθαναήλ του 
Γεωργίου τελέσαν το γάμο 
τους στις 13 Ιουνίου.

Ο Πολατσίδης Δημήτρης 
γιος της Κατερίνας Κων. 
Αυγερινού και η Μίχου 
Κων/να στις 5 Σεπτεμβρί-
ου τέλεσαν το γάμο τους 
στην Μητρόπολη της Λει-
βαδιάς.

ΠΕΝΘΗ

Αγγελική Μαλιβίτση – 
Παπαγεωργίου
(1938 - 2015)

 
Στις 18 Ιουνίου 2015 έφυ-
γε από τη ζωή η Αγγελική 
Μαλιβίτση – Παπαγεωργί-
ου και ενταφιάστηκε στο 
νεκροταφείο Χαλανδρίου. 
Ήταν κόρη του Θανάση 
Ιωαν. Μαλιβίτση, (εγγονή 
του Σουπογιάννη).
Στις 26 Ιουλίου τελέστηκε 
το 40ήμερο μνημόσυνο 
της στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Χαλαν-
δρίου.    
Αιωνία της η μνήμη 

Τσιρώνη - Πατσούρα 
Κατίνα

(1927 – 2015)
 

Έφυγε από τη ζωή στις 
28 Ιουλίου 2015 μετά από 
μακροχρόνια ασθένεια και 
ενταφιάστηκε στην Αθήνα 
η καλοσυνάτη και πάντα 
γελαστή Κατίνα. Γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στο χω-
ριό. Στην Κατοχή η οικογέ-
νειά της μετακόμισε στην 
Πετρούπολη στην Αθήνα, 
όπου και έζησε μέχρι το 
θάνατό της. Παντρεύτηκε 

τον Παναγιώτη Πατσούρα 
και διατηρούσαν περί-
πτερο στην Πετρούπολη. 
Τα τελευταία χρόνια της 
ζωής της έζησε μαζί με τα 
ανίψια της που την υπερα-
γαπούσαν καθόσον η ίδια 
δεν απέκτησε παιδιά. 
Αιωνία της η μνήμη
Βάγια Αλεξίου.

Ηλίας Μεμένιος
( 1932 - 2015)

Απεβίωσε στις 30-08-2015 
σε ηλικία 83 ετών ο Ηλίας 
Μεμένιος. Γεννήθηκε στο 
χωριό όπου έζησε τα παι-
δικά του χρόνια. Το 1961 
παντρεύτηκε την Γεωργία 
Μεμένιου το γένος Λα-
τσούδη. Απέκτησαν δυο 
παιδιά τον Παναγιώτη 
και την Ευθυμία. Σταδιο-
δρόμησε στην Πολεμική 
Αεροπορία αποστρατεύ-
τηκε με τον βαθμό του 
Σμηναγού. Έζησε στον 
Καραβά του Πειραιά με 
την οικογένειά του μέχρι 
και σήμερα.

Τασία Χασιακού
(1924 - 2015) 

Στις 28 Απριλίου 2015 έφυ-
γε από τη ζωή η αγαπημέ-
νη μας Αναστασία (Τασία) 
Μαυρογεώργη - Χασια-

κού. Με καταγωγή από τα 
Κύθηρα, ήρθε στο χωριό 
ως δασκάλα το 1952 όπου 
και γνώρισε και παντρεύ-
τηκε τον επίσης δάσκαλο 
Γιώργο Αν. Χασιακό. Αφού 
έμεινε για μερικά χρόνια 
στο χωριό (οι μαθητές της 
θα τη θυμούνται), συνέχι-
σε την εκπαιδευτική της 
προσφορά, μαζί με τον 
αγαπημένο της Γιώργο, σε 
σχολεία στην Κίρρα, στην 
Άμφισσα, στο Λαύριο και 
στην Αθήνα ως το 1978 
που συνταξιοδοτήθηκε. Η 
Τασία Χασιακού ήταν από 
τους σπάνιους ανθρώ-
πους με μια φυσική ευγέ-
νεια χαρακτήρος, λόγου, 
ύφους και ήθους. Πέρα 
όμως από την ευγένεια, 
την υπομονή και την κα-
λοσύνη της, η Τασία ήταν 
ένας άνθρωπος με βαθειά 
μόρφωση, ευρυμάθεια και 
πηγαίο χιούμορ. Η αγα-
πημένη μας Τασία έφυγε 
όπως ακριβώς έζησε: 
ήσυχα, διακριτικά, ήρεμα, 
με βαθειά πίστη στο Θεό 
και στον άνθρωπο.
Ο Θεός ας αναπαύσει την 
ψυχή της.
Αθανάσιος Π. Χασιακός

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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Επιτυχίες Νέων 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΑΕΙ – ΤΕΙ
Τομαρά Κων/να: Πανεπιστήμιο Πειραιά – Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.
Νισσυραίου Χριστιάνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Φυσικό.
Νικολακόπουλος Αποστόλης: Πανεπιστήμιο Αλεξ/πολης – Μορια-
κή Βιολογία & Γενετική.
Πρεμέτη Βασιλική: Πανεπιστήμιο Πάτρας – Φιλοσοφική.
Κουτσουβέλη Ελεάνα: Έγινε δεκτή με δωρεά φοίτηση στο Πανεπι-
στήμιο HOUSTON των ΗΠΑ λόγω των επιδόσεών της στην κολύμ-
βηση, σε εθνικά και παγκόσμια πρωταθλήματα (7η θέση στον τελικό 
των 50μ ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας στο Νανζίνγκ 
της Κίνας). 
Ραπτόπουλος Ζαχαρίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – 
Τμήμα Ιατρικής που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη.
Παπάκου Ελεάνα: ΤΕΙ Πειραιά – Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
Αρώνης Νικόλαος του Ευαγγέλου: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας /Τμή-
μα Μηχανικών Βόλου.

Αποτελέσματα  
Βουλευτικών Εκλογών  

20 Σεπ 2015.

EΓΓEΓPAMMENOI: 286
EΨHΦIΣAN: 109 
EΛABAN:
ΣYPIZA: 38
NΔ: 27
XPYΣH AYΓH: 4
ΠAΣOK: 16
ΠOTAMI: 6
KKE: 4
ΛAIKH ENOTHTA: 3
EΠAM: 7
ANTAPΣIA: 1
ANEΛ: 1
ΔHMIOYPΓIA: 1

Βουλευτής Φωκίδας 
επανεξελέγη ο Ηλίας 
Κωστοπαναγιώτου με το 
ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. 
(Βιογραφικό στο τεύχος 173 
της εφημερίδας μας).

“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

Σήμερα του Αγίου Αλεξάνδρου, το αδέσποτο του χωριού μας, η 
Λίζα, που ‘χε λίγο καιρό παραμονής δηλητηριάστηκε. Πήγε κάτω από 
το παράθυρο του σπιτιού που την τάιζε και την αγαπούσε με πόνους, 
γρυλίσματα και κλάματα ζητώντας βοήθεια και αγάπη από κείνους 
που της έδιναν τη ζεστασιά της ζωής, να ξορκίσουν το κακό που τη 
βρήκε και να σωθεί. Με σπασμούς και αφρούς στο στόμα η φωνή της 
στέρεψε κι έπειτα τίποτα. Τα μάτια της γυάλινα αντικατόπτρισαν το 
μεγαλείο της ανθρώπινης διαστροφικής ικανότητας να δολοφονεί τα 
θύματά του. Το δηλητήριο εκτέλεσε το έργο του. Η Λίζα πέθανε, μια 
ζωή, μια ψυχή έσβησε. ΓΙΑΤΙ;

Η Λίζα με το μικρό της βρέθηκε να τριγυρνά στην πλατεία του 
χωριού, θύμα της αδιαφορίας και της λιτότητας, φιλική με όποιον της 
έδειχνε την αγάπη, το ενδιαφέρον, το χάδι που το έδειχνε με την ου-
ρά και τα εκφραστικά της μάτια.

Πριν λίγο καιρό το μικρό σκυλάκι, που είχε πια συνέλθει, βρέθηκε 
δηλητηριασμένο δίπλα στην εκκλησία. Δεν ήταν πρώτη φορά…….
που κάποιος ή κάποιοι από το χωριό, χωρίς τα αδέσποτα ζώα να 
έχουν δώσει την παραμικρή αφορμή επιθετικότητας ή άλλου είδους 
επιζήμιας συμπεριφοράς, δηλητηριάζουν τα ζώα. Το χωριό έχει γίνει 
γνωστό στην περιοχή για την ιδιαιτερότητα κάποιων ανθρωπόμορ-
φων τεράτων να εκδηλώνουν τον βόρβορο της σκοτεινής ψυχής 
τους, σκοτώνοντας τα αδέσποτα. Αν δεν φοβούνται την οργή των 
συγχωριανών τους, αν δεν τους αγγίζει η εκδίκηση όλων εκείνων 
που περιμένουν την ημέρα της αποκάλυψης, αν την τιμωρία του 
διασυρμού δεν την κατανοεί το διεστραμμένο μυαλό τους, ας ετοιμα-
στούν για την οργή του Θεού. Η τιμωρία μπορεί να αργεί, αλλά πάντα 
έρχεται για τους δολοφόνους…….. Σήμερα η Λίζα πέθανε και μαζί της 
στοχευμένα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο πολιτισμός μας. Έλεος! 
Ο πόνος, η μιζέρια και η ασκήμια περισσεύουν στη μικρή κοινωνία 
του χωριού μας. Ας μην την αυξάνουμε με πράξεις που ντροπιάζουν 
την ύπαρξή μας, αφαιρώντας άδολες ζωές. Με τις πράξεις αυτές 
πληρώνουμε το τίμημα για να γίνουμε χειρότεροι από ζώα και αυτά 
τα ανθρωπόμορφα ζώα ζουν ανάμεσά μας, εδώ στο χωριό μας. «Και 
εμείς φωνάζουμε ζήτω και γεια σαν κάθε μέρα»….. Ντροπή μας.

Βασιλεία Κυρίτση

Δολοφονία αδέσποτων στο χωριό
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«Μέχρι τους Μύλους έφταναν τα παιχνίδια των παιδιών μιας άλλης εποχής! 
Στο «Τομπρούκι», το 1969»

Από αριστερά: Νίκος Καραντάσιος, Γιάννης Καλόγηρος, Θανάσης Σεφερλής, 
Δημήτρης Καραντάσιος, Νότα Σεφερλή, Γιώργος Καλόγηρος. 

ΣΤΟ ΒΕΤΕΡΑΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Γεωργίου Χασιακού

Τη διδαχή σου άρχισες
με πίστη στο σχολείο.
Μα, ήρθ’ η ώρα κι άφησες
το έργο στου το θείο.

Αγόγγυστα ανάλωσες 
τριάντα πέντε χρόνια
και στα παιδιά παράδωσες
ιδανικά αιώνια:

Πατρίδα, οικογένεια,
χριστιανική θρησκεία·
το «είναι» σου, μ’ ευγένεια,
επρόσφερες θυσία.

Γαλούχησες οδήγησες
τους νέους με σοφία
και στις ψυχές τους μίλησες
με τόση νουθεσία.

Απ’ τα δικά σου νάματα
γευτήκαν οι μεγάλοι
και πήρανε διδάγματα,
για της ζωής την πάλη.

Οι νέοι, που βαδίζουνε
στα χνάρια τα δικά σου,
μ’ αγάπη θ’ αντικρύζουνε
συχνά τα βήματά σου.

Απόστολε, το διάβα σου
κανείς δεν θ’ αγνοήσει!
τη φωτισμένη στράτα σου
ο κόσμος θα τιμήσει.

Να σ’ ευλογεί ο Πανάγαθος
από ψηλά που θάναι,
και να σου δίνει ο Πάνσοφος
υγεία, βετεράνε.

παλιά φωτογραφία


