
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ιδιοκτήτης - Εκδότης:

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Κ Α Λ Ο Σ Κ Ο Π Ι Τ Ω Ν  Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ι Δ Α Σ  “ Η  Α Γ Ι Α  Τ Ρ Ι Α Σ ”
Πειραιώς 4, Αθήνα 104 31 • τηλ.: 210 5238158 • ΚΩΔ. 2532 • email: agia.triada@kaloskopi.gr • www.kaloskopi.gr

(Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο)

Δελτίο Επικοινωνίας Μελών Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ´ • ΧΡΟΝΟΣ 40ος • ΤΕΥΧΟΣ 177 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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που έδωσαν δυναμικό παρόν και τίμησαν το Σύνδεσμο και το χωριό μας

Η ΚΟΥ ΚΟΥ ΒΙΣΤΑ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κων/νος Μίχος 

Η ταμίας Ζωή Χαμηλού

Ο πρόεδρος της ΕΕ Παν. Κυριαζής
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Ο πρόεδρος του ΔΣ εκ μέρους του Δ.Σ. κα-
λωσόρισε τα μέλη και ευχήθηκε σε όλους, υγεία, 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, αγάπη και 
ειρήνη για το 2016 στο Δήμο μας να ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ 
πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 
και ευχαρίστησε για την παρουσία τους και τη 
συμμετοχή τους:

-τον αιδεσιμότατο ιερέα μας Ιωάννη Λευκαδίτη
-το Βουλευτή μας κ. Ηλία Κωσοπαναγιώτου
-τον Αντιπεριφερειάρχη μας κ. Κων/νο Μίχο
-τον πρόεδρο του χωριού μας Κων/νο Ματθαί-

ου και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Κων/νο 
Χαμηλό και Δημήτρη Τσιαμπά.

-τους πρώην προέδρους του Συνδέσμου Βού-
λα Γρηγοροπούλου, Κων/νο Τούμπα, Αθανάσιο 
Μαλεβίτση και Νικόλαο Αυγερινό.

Στη συνέχεια ο πατήρ Ιωάννης ευλόγησε την 
πίτα. Το φλουρί (το γούρι του 2016 του οίκου κο-
σμημάτων ΛΑΛΑΟΥΝΗ) κέρδισε η Αλεξίου – Γρη-
γοράκου Δήμητρα. Της Συνέλευσης προήδρευσε 
ο Κώστας Νικ. Κυριαζής και γραμματέας εξελέγη 
η Μαίρη Φακή.   

Σύντομο χαιρετισμό και ευχές απεύθυναν στα 
μέλη μας: o  Πρόεδρος του χωριού Κώστας Ματ-
θαίου, o Αντιπεριφερειάρχης Κων/νος Μίχος και o 
Βουλευτής μας Ηλίας Κωστοπαναγιώτου. 

Η Ταμίας του Συνδέσμου Ζωή Χαμηλού έκανε 
τον οικονομικό απολογισμό:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΕΣΟΔΑ 
Υπόλοιπο έτους 2014 6.255,24
Έσοδα από εκδηλώσεις 2.590,00
Έσοδα από ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 1.812,31
Εισφορές και ενισχύσεις φίλων και μελών 14.422,00
ΣΥΝΟΛΟ 25.079,55
ΕΞΟΔΑ 
Λειτουργικά έξοδα γραφείου (ΔΕΚΟ) 906,72
Έκδοση και αποστολή εφημερίδας 4.823,50
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης 2015 1.075,00
Έκδοση Ημερολογίου 2016 528,90
Αλληλεγγύη 300,00
Κατασκευή ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ β’ φάση 6.334,69
Έξοδα καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2.301,34
Εκτύπωση CD 40 χρόνια εφημερίδας 608,85
Εφορία ΕΝΦΙΑ 770,47
ΔΕΗ Ι.Ν. Παναγίας 316,70
Εκτυπώσεις εντύπων (αφίσες-αποδείξεις) 424,33
Έξοδα τραπέζης 32,50
Ύδρευση στο Στρογγυλό 201,60
Διάφορα έξοδα( γραφική ύλη, λειτουργικά) 693,73
ΣΥΝΟΛΟ 9.318,33
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2015 5.761,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.079,55

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 
ΕΣΟΔΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 5.761,22
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 2016 8.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ 1.500,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 16.261,22
ΕΞΟΔΑ 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 4.801,22
ΕΞΟΔΑ Γ.Σ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 1.560,00
ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.200,00
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 500,00
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 500,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 5.200,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2017 2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 16.261,22

Ο  πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Πα-
ναγιώτης Κυριαζής αφού έλαβε το λόγο ανάγνω-
σε την έκθεση  του λογιστικού ελέγχου (υπ΄ αριθμ.  
52/14 – 1 – 2016  Πρακτικό ΕΕ), με την οποία 
διαπιστώθηκε η νόμιμη εγγραφή και τήρηση στοι-
χείων, παραστατικών και λογιστικών βιβλίων του 
Συνδέσμου.  

 Ακολούθησε ο απολογισμός έργου από τον 
πρόεδρο του ΔΣ Νάκο Γεωργίου όπως παρακάτω: 

-Πριν 1 χρόνο μας εμπιστευτήκατε τη Διοίκηση 
του Συνδέσμου με βαριά ιστορία διαδρομής 55 
χρόνων, με γερά θεμέλια με παρόν και – πιστεύ-
ουμε - με μέλλον στην πορεία του οποίου έχουν 
εναλλαγεί  τρεις γενιές συγχωριανών μας. 

-Η 1η γενιά άνθρωποι με διορατικότητα και 
αγάπη για το χωριό το 1961 τον ίδρυσαν θέτοντας 
γερά θεμέλια, η 2η γενιά τον στήριξε συνέχισε  και 
μεγάλωσε σημαντικά το έργο του. 

-Εμείς η 3η γενιά  χρησιμοποιώντας το παρελ-
θόν, θα προσπαθήσουμε για ένα  καλύτερο αύριο 
του Συνδέσμου και του χωριού μας. Το έργο μας 
είναι εξαιρετικά δύσκολο καθόσον έχουν επέλθει 
σημαντικές αλλαγές στη δομή και σύνθεση του 
Συνδέσμου αλλά και του χωριού μας διότι:

-τα  μέλη μας δεν έχουν βιώματα στο χωριό
-οι μεταξύ μας δεσμοί συγγενικοί – φιλικοί 

έχουν αμβλυνθεί σημαντικά πολλοί δεν γνωριζό-
μαστε μεταξύ μας σταδιακά απομακρυνόμαστε και 
ξεχνάμε το χωριό και το Σύνδεσμο. (Θα αναφέρω 
ένα παράδειγμα: Προ 25 ετών στο επίθετο Κόλλιας 
είχαμε στο μητρώο του Συνδέσμου 14 οικογένειες  
με παρουσία στο χωριό στο ΔΣ την εφημερίδα 
κ.λπ. Σήμερα οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν 
και έχουν μείνει μόνο 4 οικογένειες).

Παρά τις δυσκολίες εκτιμούμε ότι θα τα κατα-
φέρουμε με τη βοήθειά σας αν  προσεγγίσουμε 
και πείσουμε τα νέα παιδιά που έχουν όνειρα και 
ευαισθησίες ότι το κοινό σημείο αναφοράς είναι το  

Γενική Συνελεύση
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Χωριό μας  και στη παρούσα περίοδο ο Σύνδε-
σμος είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε και επι-
βάλλεται να είναι δυνατός. 

-Ας έλθουμε στο σημερινό μας αντικείμενο 
και το έργο μας.

Συνεχίσαμε επακριβώς το έργο των προκατό-
χων μας και επιπλέον: 

Ανοίξαμε για το κοινό το γραφείο του Συνδέ-
σμου, συνδεθήκαμε στο διαδίκτυο, αποκτήσαμε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία με 250 μέλη και φορείς 
(ο αριθμός των μελών ΔΕΝ είναι ικανοποιητικός) 
και καθιερώσαμε 1 ανοιχτή συνεδρίαση την τελευ-
ταία Τετάρτη κάθε μήνα όπου έχουν παρευρεθεί 
περισσότερα από 100 μέλη μας.

Επαναφέραμε την Εφημερίδα του Συνδέσμου 
στο γραφείο και εκδίδεται πλέον από το ΔΣ. Μέχρι 
που αναλάβαμε την επιμελείτο ο κ. Αθανάσιος 
Μαλεβίτσης από το σπίτι του. Μειώσαμε κατά 100 
τους παραλήπτες και θα συνεχίσουμε για όσους 
τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν σχέση με το Σύν-
δεσμο και ΔΕΝ εννοώ μόνο την οικονομική). Την 
παραλάβαμε με 681 αποδέκτες και θα παραμεί-
νουν 500 περίπου αλλά ενεργοί.

Έχουμε ζητήσει βοήθεια από μέλη μας να συ-
γκροτήσουμε συντακτική επιτροπή από μέλη μας 
χωρίς ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Καταρτίσαμε Προϋπολογισμό. Έναν μηχανι-
σμό που μας αναγκάζει να βάζουμε στόχους για 
τα ΕΣΟΔΑ αλλά μας κάνει και συνετούς με διαδι-
κασίες και διαφάνεια στα ΕΞΟΔΑ. 

Διεξαγάγαμε Γενική Συνέλευση και το καλοκαίρι 
καθώς και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες και των 
άλλων δυο ΜΗ υφιστάμενων σήμερα συλλόγων 
του χωριού μας με επιτυχία κατά γενική ομολογία. 

Χρεωθήκαμε το ΔΣ τα είδη της Λαογραφικής 
Έκθεσης και τα 1240 βιβλία της βιβλιοθήκης για να 

τα εξασφαλίσουμε καθόσον έχουν μεγάλη κυρίως 
συναισθηματική και παραδοσιακή αξία. Καθιερώ-
σαμε την άτυπη αρχικά απόδειξη στο  Πολιτιστικό 
Κέντρο για τα μικροαντικείμενα που διαθέτουμε οι 
οποίες στη συνέχεια γίνονται επίσημη απόδειξη 
ώστε να μπορούμε να δικαιολογούμε και το 1 € 
που συνεισφέρουν τα μέλη μας.

Φέραμε σήμερα για έγκριση τροποποιημένο 
το Καταστατικό για εναρμόνιση του στα ισχύο-
ντα σήμερα, με μικρές διορθώσεις (π.χ. χρόνος 
διεξαγωγής ΓΣ, θητεία ΕΕ κ.λπ..) και ένταξη στις 
προβλέψεις του θεμάτων νεολαίας και αθλητισμού 
κρατώντας την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ». 

 Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε ηθικά και οικο-
νομικά όποιο μέλος μας έχει ανάγκη και θα θάλα-
με να μας ενημερώσετε για όποιον εκτιμάτε εσείς 
ότι μας χρειάζεται.

Τι   ΔΕΝ    κάναμε
Πολλά από μικρά μέχρι μεγάλα θέματα όπως:
Δεν κλείσαμε τον ανενεργό  λογαριασμό της 

Εθνικής με 157 €.
ΔΕΝ καταφέραμε να λύσουμε το θέμα ΕΓΓΡΑ-

ΦΗΣ μελών όπως σας ενημερώσαμε τον Αύγουστο. 
(Ζητάμε την κατανόησή σας και την επιείκειά σας). 

ΔΕΝ έχουμε συγκεντρώσει ικανοποιητικό αρ-
χείο Παλαιών θεμάτων και Φωτογραφιών, καθώς 
και πολλά άλλα που δεν θα τα αναφέρω τώρα.

Η Φοίβη Παπακώστα έκανε την εισήγηση 
τροποποίησης του καταστατικού. 

Είναι η 4η κατά σειρά τροποποίηση από την 
ίδρυση του Συνδέσμου (1971, 1997, και το 2011) 
αλλά η μόνη σε όλη την έκτασή του με κυριότερα 
σημεία τα παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Γλώσσα Καθαρεύουσα
Νόμισμα Δραχμή
Διατάξεις του 1960
Δεν προέβλεπε αθλητικές  
δραστηριότητες

Προσαρμόστηκε στο σύνολό του στη  δημοτική γλώσσα, στο 
ισχύον νόμισμα και στις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις. Ομα-
δοποιήθηκαν και συμπτύχθηκαν  καθήκοντα και διατάξεις.
Ενέταξε στους σκοπούς του Συνδέσμου τον αθλητισμό και συνε-
χίζουμε την ονομασία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ».
Παραγραφοποιήθηκε εκ νέου σε 8 άρθρα.

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
εντός του 1ου 15νθημέρου Ιανουαρίου

Επεκτάθηκε ο χρόνος σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης από 
το 1ο 15νθήμερο Ιανουαρίου  σε όλο το μήνα Ιανουάριο.

Μέλη μόνο οι καταγόμενοι από  
το χωριό και νύφες - γαμπροί

Τα  Τακτικά μέλη επεκτάθηκαν στους απογόνους των καταγόμε-
νων από το χωριό, σε όσους αποκτούν περιουσιακά στοιχεία ή 
αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο χωριό και τέλος 
σε όσους εκφράσουν την επιθυμία να εγγραφούν μέλη. 

Θητεία
ΔΣ 3ετής
Εξελεγκτικής Επιτροπής 2ετής

Ομαδοποιήθηκαν οι αρμοδιότητες της Εξελεγκτικής επιτροπής 
σε ένα άρθρο και ταυτίστηκε ο χρόνος θητείας της σύμφωνα με 
αυτόν του ΔΣ, ήτοι 3ετής.

Δεν ήταν καθορισμένος ο αριθμός των 
σταυρών προτίμησης στους υποψηφί-
ους κατά τις αρχαιρεσίες

Καθορίστηκε ο αριθμός των σταυρών προτίμησης στους υποψη-
φίους κατά τις αρχαιρεσίες στους 7 για το ΔΣ και στους 3 για την 
ΕΕ.

Εκλογή Πρόεδρου και  Γραμματέα σε 
κάθε Γενική Συνέλευση από τα μέλη. 
(Το τηρούσαμε χωρίς να το προβλέπει 
το Καταστατικό.)

Καθορίστηκε η εκλογή Πρόεδρου και  Γραμματέα σε κάθε Γενική 
Συνέλευση από τα μέλη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Οι αρμοδιότητες της ΕΕ ήταν διεσπαρ-
μένες σε 3 άρθρα. Ομαδοποιήθηκαν οι αρμοδιότητες της ΕΕ σε ένα άρθρο.
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 Το λόγο στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε ο 
Γιώργος Κόλλιας, ο οποίος σε μία σύντομη και 
περιεκτική τοποθέτηση για το θέμα των μεταλ-
λείων μας γνώρισε ότι έχουν αρχίσει τα ποινικά 
δικαστήρια σε βάρος των μεταλλείων στα οποία 
καταθέτει ως μάρτυρας. Επιπλέον μας υπενθύμι-
σε ότι ο Σύνδεσμος συμμετέχει στην προσφυγή 
που έχει γίνει από πολλούς φορείς της περιοχής 
μας για τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Θεωρεί ότι το 
θέμα δεν θα λυθεί αν δεν αλλάξει το χωροταξικό 
σχέδιο της περιοχής και παρ΄ όλο που ο Δήμος 
πήρε απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση για 
σημαντική βελτίωση του θέματος η Περιφέρεια 
όμως δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή, με αποτέλε-
σμα να μη διαφαίνεται λύση για το πρόβλημα.

Ακολούθησε ο Βαγγέλης Τσιρώνης  ο οποίος 
επαίνεσε το Σύνδεσμο για την οργάνωση της κα-
λοκαιρινής συνέλευσης στο χωριό που έδωσε την 
ευκαιρία να συμμετέχουν και όσοι δεν ζουν στην 
Αθήνα καθώς και για τις δραστηριότητες που ορ-
γάνωσε. Ζήτησε από όλους αλληλοκατανόηση και 
αλληλοβοήθεια τώρα τη δύσκολη εποχή που ζούμε 
αλλά και να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το 
μοναδικό σε κάλλος φυσικό περιβάλλον του χωριού 
μας και αναφέρθηκε εν συντομία σε σπάνια φυτά 
και τοποθεσίες εξαιρετικού κάλλους που πρέπει να 
γίνουν γνωστές και στις επερχόμενες γενιές.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Ο αντιπρόεδρος Γιάννης Βλάχος η Γραμματέ-

ας Βούλα Μημίνη και το Μέλος Φώτης Βλάχος  
συντόνισαν με άψογο τρόπο τη διαδικασία απο-
νομής τιμητικών διακρίσεων. Τιμήθηκαν:

➤ Η Βούλα Γρηγοροπούλου με τον τίτλο της 
Επιτίμου Προέδρου του Συνδέσμου.

➤ Ο Αθανάσιος Μαλεβίτσης για την πο-
λυετή επιμέλεια και έκδοση της εφημερίδας  
«Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ».

Λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής:

«Ευχαριστώ το σύνολο του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου για την ξεχωριστή τιμή που μου έκανε να με 
βραβεύσει για τη δημιουργία της εφημερίδας του 
χωριού μας αλλά και για την επί 40 χρόνια επιμέ-
λεια της έκδοσής της.

Την τιμή αυτή την αφιερώνω σε όλους μας γιατί 
το ταξίδι που κάναμε 40 χρόνια με συνεπιβάτες 
όλους μας, ήταν συναρπαστικό για εμάς και θέλω 
να απευθύνω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ 
για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Αγαπητοί χωριανοί,
αναπτερώνει το θάρρος μου η σημερινή μας 

μεγάλη συγκέντρωση που δείχνει ότι είμαστε 
ενωμένοι και αγαπημένοι στα πλαίσια της παρά-
δοσης του χωριού μας και αξίζουν συγχαρητήρια 
όχι μόνο στην παρούσα διοίκηση αλλά και σε όλες 
τις διοικήσεις που θήτευσαν και αγωνίστηκαν με 
ενδιαφέρον και αγάπη προσαρμόζοντας τη δράση 
τους ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών.

Γι’ αυτό και πάλι σας ευχαριστώ, ευχόμενος να 
διατηρηθεί η διάθεση για προσφορά εργασίας και 
η εφημερίδα μας να ξεπεράσει εκατοντάδες σελί-
δες.»

➤ Η εκλιπούσα Φιλίτσα Αλεξίου για την εν 
ζωή προσφορά της με έργο στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Χωριού.

➤ Οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ – ΤΕΙ:
Τομαρά Κων/να: Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Νισυραίου Χριστιάνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Φυσικό. 
Μπουρτζάλας Σπύρος: Νομική Αθήνας.
Νικολακόπουλος Αποστόλης: Πανεπιστήμιο 
Αλεξ/πολης – Μοριακή Βιολογία @ Γενετική.
Πρεμέτη Ευρυδίκη: Πανεπιστήμιο Πάτρας  
Φιλοσοφική.
Κουτσουβέλη Ελεάνα: Πανεπιστήμιο HOUSTON 
των ΗΠΑ λόγω των επιδόσεών της στην κολύμβηση. 
Ραπτόπουλος Ζαχαρίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης – Τμήμα Ιατρικής.
Παπάκου Ελεάνα: ΤΕΙ Πειραιά – Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική
Αρώνης Νικόλαος του Ευαγγέλου: Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας /Τμήμα Μηχανικών Βόλου.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης Κώστας Κυρια-
ζής αφού ευχαρίστησε τα μέλη για την ενεργή  
συμμετοχή τους και την τήρηση των διαδικασιών 
έκλεισε τις εργασίες της Συνέλευσης.
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Το μέλος του Συνδέσμου μας Ρένα Λαμπίρη 
Ψυχολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέ-
λος του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Λογο-
πεδικών  στις 6 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε 
επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Γλωσσικές Δι-
αταραχές: Αξιολόγηση - Διάγνωση  και Επιπτώ-
σεις στη Σχολική Επίδοση». 

Η ημερίδα αφορούσε τα είδη των γλωσσικών 
διαταραχών, ποιες είναι οι ενδείξεις που οδη-
γούν γονείς και εκπαιδευτικούς να απευθυνθούν 
στον ειδικό, τι περιλαμβάνει μια λογοθεραπευ-
τική αξιολόγηση και τις συνέπειες που έχουν οι 
διαταραχές λόγου στην σχολική επίδοση του 
παιδιού καθώς από έρευνες των δύο τελευταί-
ων δεκαετιών έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά που 
παρουσιάζουν κάποια εξελικτική ή ειδική γλωσ-
σική διαταραχή κατά την προσχολική ηλικία και 

εάν αυτή εξακολουθεί να υπάρχει όταν το παιδί 
ξεκινήσει το δημοτικό θα έχουν δυσκολίες στην 
εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής. Για να μπο-
ρέσει ένα παιδί να κατακτήσει το γραπτό λόγο 
θα πρέπει να έχει κατακτήσει τα στοιχεία και 
τους κανόνες του προφορικού λόγου, γεγονός 
που επιβεβαιώνει τη σχέση που υπάρχει ανάμε-
σα στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Επιστημονική Ημερίδα: «Γλωσσικές Διαταραχές:  
Αξιολόγηση - Διάγνωση  και Επιπτώσεις στη Σχολική Επίδοση»

Μέσα στο μήνα Φεβρουάριο δημοσιεύτηκε από 
το Δήμο μας η Μελέτη Περιβαλλοντολογικών 
επιπτώσεων για υπόγεια εκμετάλλευση στη θέ-
ση «Μακρυλάκωμα» δημοτικό βοσκότοπο του 
χωριού μας από την εταιρεία ΕΛΜΙΝ ΑΕ και ζητή-
θηκε γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητάς μας. Το τοπικό συμβούλιο αφού ζή-
τησε και έλαβε υπόψη του και τη γνωμοδότηση 
του ΔΣ του Συνδέσμου μας, σε έκτακτη συνεδρί-
ασή του στις 23 Φεβρουαρίου με την παρουσία 
όλων των μελών του και του αντιδημάρχου κ. Νί-
κου Μολιώτη, έλαβε απόφαση με την οποία ενί-
σταται κατά της υπόγειας εκμετάλλευσης κοιτά-
σματος βωξίτη στη θέση Μακρυλάκωμα.  

Φωτο: Νάκος Γεωργίου (Εξόρυξη βωξίτη το καλο-
καίρι του 2014 στο Μακρυλάκωμα)

Αναμένεται συνέχιση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας 
από την εταιρεία Ευρωπαϊκοί Βωξίτες (πρώην ΕΛΜΙΝ ΑΕ). 

Εορτασμός 25ης Μαρτίου
Με τους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους και 

αρκετούς επισκέπτες του 3ημέρου γιορτά-
στηκε στο χωριό μας η διπλή γιορτή της 25ης 
Μαρτίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια 
στην οθωμανική κυριαρχία το 1821 που είναι 
η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της 
Νεότερης Ελλάδας, ως αφετηρία της εθνικής 
παλιγγενεσίας.

Ο εορτασμός  της Επανάστασης την 25η 
Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838 με το Βασιλικό 
Διάταγμα 980 / 15(27)-3-1838 της Κυβέρνησης 
Όθωνος και συγκεκριμένα του Γεώργιου Γλαρά-
κη, γραμματέα της Επικρατείας (υπουργού) επί 
των Εκκλησιαστικών, Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
και Εσωτερικών. Ο πρώτος εορτασμός στην 
Αθήνα όπου συμμετείχαν ο Βασιλιάς Όθων και 
η Βασίλισσα Αμαλία, πολιτικές και στρατιω-

τικές αρχές και πλήθος λαού, έγινε στον Ναό 
της Αγίας Ειρήνης. Ο Μητροπολιτικός Ναός των 
Αθηνών θεμελιώθηκε την 25 Δεκ. 1842 και αφι-
ερώθηκε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για 
να τιμηθεί η 25 Μαρτίου 1821.

Φωτο: Βιολέτα Χαμηλού
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ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΒΑ (β΄ μέρος)
Αφήγημα του Νίκου Ι. Δανιήλ      (Από το βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ»)

Συνεχίζεται από προηγούμενο τεύχος 

Είναι παρατηρημένο: Άμα οι δουλειές πάνε κα-
λά σε μια επιχείρηση, ακόμα κι ας μην την πιάνει 
το μάτι σου, κάποιος φουκαράς μπορεί να βρει κι 
αυτός ένα ψευτομεροκάματο. Τούτο έγινε και με 
μας που ήμασταν φουκαράδες.

  Κάποια μέρα, ο Βασίλης και του λόγου μου, 
μετά από σχετικές διαβουλεύσεις, κατεβήκαμε 
μουδιασμένοι τα σκαλιά εκείνου του υπόγειου. Ο 
μπάρμπα-Κόβας ήθελε κι άλλα χέρια...Του προ-
σφέραμε τα δικά μας. Κι εκείνος υποσχέθηκε να 
τα ανταμείψει με είκοσι δραχμές τη μέρα. Στον 
καθένα μας. Λίγα ήταν, αλλά... Ήμασταν τελείως 
άσχετοι με τη δουλειά, μαθητευόμενα τσιράκια 
σα να λέμε και δεν ήτανε καθόλου πρέπον να 
έχουμε αυξημένες αξιώσεις. Δεν ήμασταν παρά-
λογοι. Δεχτήκαμε. Και πιάσαμε αμέσως δουλειά. 
Η φαμελιά μας της οδού Φαρμάκη 5, δε θα πει-
νούσε για την ώρα.

  Η δουλειά μας εκεί πέρα δεν ήταν να πλέ-
κουμε το ψαθί. Αυτό απαιτούσε επιδεξιότητα που 
εμείς δεν διαθέταμε. Ήταν δουλειά των έμπειρων: 
Του γερο-Κόβα και του κυρ’ Θανάση. Ήμασταν οι 
βοηθητικοί. Και, ως...τοιούτοι, αναλάβαμε να σκα-
ρώνουμε τα προκαταρκτικά. Καθισμένοι σε σκα-
μνιά, παίρναμε στρογγυλούς ξύλινους τάκους, 
κατάλληλα επεξεργασμένους, και μ’ ένα σφυ-
ράκι, καρφώναμε σ’ αυτούς κάτι καλαμάκια που 
πεταγόντουσαν σαν του αχινού τ’ αγκάθια, σε κω-
νοειδές σχήμα. Οι τάκοι και τα καλαμάκια είχανε 
ποικίλα μεγέθη για να καλουπώνουν, τρόπον τινά, 
τις διάφορες γλάστρες. Ανάλογα με το τι είχανε 
παραγγείλει οι ανθοπώλες. Στη συνέχεια επιλαμ-
βάνονταν τ’ αφεντικά. Με εντυπωσιακή σβελτά-
δα, πλέκανε ολόγυρα το ψαθί, ή και κάτι ισχνές 
λούρες από μπαμπού, που τις αγόραζαν από μια 
αποθήκη της οδού Ερμού, στο Μοναστηράκι. Ο 
μπάρμπα-Κόβας, σωστός μερακλής ανατολίτης 
μάστορας, έφτιαχνε στο τέλος περίτεχνα, πάντα 
μόνος του, το καμπουριαστό χερούλι σε κάθε κα-
λάθι. Ήταν το «κλου» της δουλειάς του.

  Στη συνέχεια, έπιανε δουλειά ο Τάσος, ο 
‘Αράπης’...Μέσα εκεί, σε μια γωνιά, μ’ ένα ειδικό 
πιστολάκι, τα έβαφε όλα με χρυσαφένια μπογιά. 
Δυστυχώς για μας, λόγω του κλειστού χώρου, 
μας φλόμωνε κυριολεκτικά! «...Α, ρε Τάσο, τι σου 
χρωστάμε...»

  Όταν η ποσότητα της κάθε παραγγελίας ήταν 
έτοιμη, έπρεπε να παραδοθεί στον παραλήπτη 
της. Σε αυτή την αποστολή, δίχως την παραμικρή 
αντίρρηση, έπαιρνα κι εγώ συχνά μέρος. Ιδίως 
άμα γλυκάθηκα με κείνα τα φιλοδωρήματα...Δεν 
είπα ποτέ μου «όχι», άμα ο Κόβας με παραφόρτω-
νε με καμιά εκατοστή καλαθάκια στην πλάτη, το 
ένα μέσα στο άλλο. Στην αρχή, έτσι φορτωμένος, 
ντρεπόμουνα λιγάκι, γιατί έμοιαζα σαν τη γύφτισ-
σα στα πανηγύρια, που κρατάει από το σκοινάκι 
ένα κάρο μπαλόνια για να τα πουλήσει στα ανε-
βάσταγα παιδάκια. Νόμιζα πως όλοι γύρω μου 
κοιτούσαν εμένα και γελούσανε. Αφήστε πια που 
με δυσκολεύανε και στο περπάτημα, τα άτιμα.., 
ώσπου να φτάσω όπου έπρεπε.., στο Βιτζηλαίο 
της Σταδίου ας υποθέσουμε, ή στον Πονηράκη 
του Κολωνακίου. Εκεί όμως, σίγουρα (αυτό ήταν 
και το παρήγορο), με περίμενε ένα καλό φίλεμα...
Τότε ήταν που μου ερχόταν αυθόρμητα στη σκέ-
ψη μου κι εκείνη η καλή γυναίκα –πελάτισσα του 
πάγου- η Ναυσικά Παλαμά, κόρη του μεγάλου 
μας ποιητή, με το δεκάδραχμο κάθε βδομάδα. 
Εφτά δραχμές για τον πάγο και δέκα σε μένα! 
Και κρυφοσυζητούσα με τον εαυτό μου: «Πού θα 
μου πάει το ρημάδι το ραδιόφωνο. Θα το πάρω 
κάποια μέρα. Κρυφό καημό το’χω. Και κουστού-
μι θα ράψω, αμ’ πώς! Ας είναι καλά οι πονετικοί 
άνθρωποι.., και χειμώνα και καλοκαίρι...Συμπερα-
σματικά, σάμπως και να μ’ αγαπάει ο Θεός... Νίκο, 
κουράγιο! Αποθήκευε κρυφά το χαρτζιλίκι σου...»

  Τελικά, μέσα σε κείνο το ανήλιαγο υπόγειο 
ήταν γραφτό μου να περάσω δουλεύοντας πέντε 
ολόκληρους χειμώνες, απ’ το  1951 ως το 1956. 
Ακριβώς όσα ήταν και τα καλοκαίρια μου στον 
πάγο. Γιατί, μετά, αλλάξανε τα πράγματα, αφού 
άλλαξα κι εγώ επάγγελμα. Έγινα κλητήρας, με 
δόξα και τιμή, στο Σύλλογο των Eμπόρων της 
Αθήνας.

  Μπορεί στο 
μέλλον να σας 
εξομολογηθώ 
κι άλλα, ποιος 
ξέρει; Υπομο-
νή! Κι ως τότε, 
ας είμαστε όλοι 
μας καλά.-

Εκτός δεύτερης φάσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας οι Δελφοί 
Τελικά, το όνειρο δεν έγινε πραγματικότητα. Οι τρεις 
πόλεις που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση διεκ-
δίκησης του θεσμού είναι η Καλαμάτα, η Ρόδος και 
η Ελευσίνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι, πλην Δελφών, 
εκτός διεκδίκησης έμειναν και πόλεις μεγάλες ή ιστο-
ρικές, που θεωρείτο ότι είχαν τις δικές τους καλές 
πιθανότητες για την ανάληψη της διοργάνωσης, όπως 
ο Πειραιάς, το Μεσολόγγι, η Λάρισα, τα Γιάννενα, η 
Κέρκυρα και ο Βόλος.

“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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Όλα τα μέλη του Συνδέσμου, 
το βουλευτή του νομού μας κ. 
Κωστοπαναγιώτου Ηλία, τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Μίχο Κων/
νο και το Τοπικό Συμβούλιο του 
χωριού μας,  που συμμετείχαν 
στη Γενική Συνέλευση. 

Το Λογιστικό Γραφείο του Πέ-
τρου Γρηγοράκου για τη συνεχή 
λογιστική υποστήριξη που παρέ-
χει στο Σύνδεσμο.

Τον Θανάση Μαλεβίτση για 
την προσφορά παλαιών συγ-
γραμμάτων συγχωριανών μας 

(Παν. Τούμπα, Γιάννη Τριαντα-
φύλλου,  Γιώργου Τ. Κόλλια) και 
παλαιού έντυπου υλικού που 
αφορά το χωριό μας και εμπλου-
τίζει το αρχείο του Συνδέσμου.

Τον Γιώργο Κωστή που 
προσέφερε στη συνεστίαση των 
μελών της 28 Φεβρουαρίου 25 
λίτρα αρχαιοελληνικό κεκραμένο 
οίνο. Δηλαδή 20 λίτρα άκρατο 
οίνο + 5 λίτρα ειδύλλι (σταφυλό-
νερο).

Τον Γιώργο Δημ. Κόλλια για 
τη βοήθειά του στο θέμα γνω-

μοδότησης για την επικείμενη 
μεταλλευτική δραστηριότητα της 
εταιρείας ΕΛΜΙΝ στη θέση Μα-
κρυλάκωμα.

Τον Παναγιώτη Πριόβολο 
γιατί με προσωπική εργασία και 
έξοδα αγοράς των υλικών έβαψε 
τις τουαλέτες του γραφείου του 
Συνδέσμου. 

Τον Γιάννη Φέξη για το φωτο-
γραφικό υλικό που διαθέτει συνε-
χώς για το φωτογραφικό αρχείο 
του Συνδέσμου. 

Επαναλειτουργεί το πρώην μαγαζί του Καραμπέτσου
Ένα χρόνο έμεινε κλειστό και θα επαναλειτουργήσει από το Πάσχα και μετέπειτα, το μαγαζάκι του 

Καραμπέτσου με νέα διεύθυνση. Η Μαργαρίτα Παπά – Κορομπίλη από τα Καστέλια με καταγωγή από 
το χωριό μας (γιαγιά της ήταν η Ευθυμία Λευκαδίτη)  και ο Γιάννης Γ. Δανιήλ (Λιούγκας) ανακαινίζουν το 
χώρο του καταστήματος και θα λειτουργήσουν παραδοσιακό Παντοπωλείο – Ταβερνάκι με μεζέ κρασί 
και τσίπουρο. 

Το Δ.Σ.  ευχαριστεί:

Φωτο: Νάκος Γεωργίου
Νέοι του χωριού μας το πρωί της πρωτοχρονιάς του 1986 πίνουν καφέ με τον μπάρμπα Κώστα Καραμπέτσο. (Από αριστερά 

πίσω Τάκης Μαντάς, Γιώτα Αποστολοπούλου, Θανάσης Χασιακός, Εφη Χασιακού, Άρης Δανιήλ, Ζωή Χαμηλού, Κατερίνα Κυριαζή, 
Τάσος Χασιακός, Χρυσούλα Μώρη, Ρίτσα Κυριαζή. Από αριστερά μπροστά Καραμπέτσος, Κατερίνα Μώρη, Μάκης Μώρης, 
Παναγιώτης Κουμπούρης, Νάκος Γεωργίου).
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Κόκκινη κλωστή δεμένη,
στην ανέμη τυλιγμένη,
δωσ’ της κλώτσο να γυρίσει,
παραμύθι ν’ αρχινίσει…

…Πριν από αρκετά χρόνια, ο Σύνδεσμος Καλο-
σκοπιτών Παρνασσίδος «Η Αγία Τριάς», οργάνω-
σε τη χορευτική ομάδα του χωριού, για παιδιά και 
ενηλίκους, με διαδοχικούς χοροδιδασκάλους την 
Πίτσα Μπουρτζάλα, τη Ρούλα Δανιήλ και την Αγ-
γελική Κωστούρου. Όσοι συμμετείχαν στο χορευ-
τικό αυτό, - παιδιά και ενήλικες- θυμούνται εκείνα 
τα χρόνια με αγάπη και νοσταλγία.

Αυτό λοιπόν το παραμύθι, αυτή την όμορφη 
ιστορία επιδιώκει ο Σύνδεσμος του χωριού μας να 
αναβιώσει και να συνεχίσει. Ενδεχομένως κάποιος 
να αναρωτηθεί για τη χρησιμότητα της συμμετο-
χής του παιδιού του στη χορευτική ομάδα του χω-
ριού μας. Κι όμως! Οι λόγοι για να φέρει κάποιος 
το παιδί του – και γιατί όχι να συμμετάσχει και ο 
ίδιος! – στην ομάδα Παραδοσιακών Χορών της 
Καλοσκοπής είναι πολλοί και διαρθρώνονται σε 
τρεις βασικούς άξονες: 

1) τον ψυχολογικό – σωματικό
2) τον εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό και
3) τον λαογραφικό – πατριδογνωστικό.
Ως προς τον ψυχολογικό παράγοντα, ο χορός 

αποτελεί για το χορευτή ψυχοθεραπεία και του 
προσφέρει ψυχική ισορροπία. Η ενασχόληση με 
το χορό καλλιεργεί τη φαντασία και την ευαισθη-
σία. Δίνεται στο χορευτή η ευκαιρία για επικοινω-
νία και ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Ο χορευτής – και ιδιαίτερα εκείνος σε μικρή 
ηλικία - αναπτύσσει την αίσθηση της ομαδικότη-
τας και της εκφραστικότητας. Επομένως, ο χορός 
είναι ψυχαγωγία, εκτόνωση, λύτρωση, απόλαυση 
και μέθεξη. 

Ως προς τον σωματικό παράγοντα, ο χορός 
συντελεί στην ανάπτυξη της ρυθμικότητας, το 
συντονισμό των άκρων και των υπολοίπων μελών 
του σώματος. Αναπτύσσει την αίσθηση του προ-
σανατολισμού και της κίνησης στο χώρο (ανάπτυ-
ξη της αδρής κινητικότητας του παιδιού). Ο χο-
ρευτής μαθαίνει να περπατά και να στέκεται σω-
στά μέσα από μια ψυχαγωγική δραστηριότητα. 
Ο χορός αποτελεί (έντονη) αεροβική άσκηση, η 
αναπνοή είναι διαφραγματική, γεγονός που ισχυ-
ροποιεί την καρδιά και τους πνεύμονες. Επιτυγ-
χάνεται η σύσφιξη των κοιλιακών μυών, η ενδυνά-
μωση του κορμού, η εκγύμναση των άκρων και η 
ευλυγισία. 

Τα οφέλη του χορού είναι πολλαπλά και ως 
προς τον εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό παράγοντα. 
Αποτελεί πτυχή της μουσικοκινητικής αγωγής και 
έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλών γνω-
στικών περιοχών (στα παιδιά κυρίως) όπως α) το 
λεξιλόγιο, μέσα από τα παραδοσιακά τραγούδια, 
β) της μαθηματικής λογικής μέσω της ρυθμικότη-
τας, της ομοιοκαταληξίας των στίχων, των εννοι-

ών χρόνου και μεγέθους στα τραγούδια, γ) των 
φυσικών και κοινωνικών επιστημών μέσα από την 
κατασκευή οργάνων με φυσικά υλικά, την ανακά-
λυψη των ήχων, των ανθρώπων και των ασχολιών 
τους, και δ) των τεχνών, γνωρίζοντας την τέχνη 
της μουσικής, του χορού και της κίνησης ως έκ-
φρασης καθώς και τη δραματική τέχνη μέσω της 
αναπαράστασης. Ακόμη, ο χορευτής καλλιερ-
γεί το νου και τις έννοιες της πειθαρχίας και της 
αυτοπειθαρχίας, την επιμονή και την υπομονή. 
Έρευνες μιλούν και για αντιμετώπιση ορισμένων 
μαθησιακών δυσκολιών μέσω του χορού. 

Τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός από 
τους προηγούμενους, είναι ο λαογραφικός – πα-
τριδογνωστικός παράγοντας. Η ενασχόληση με 
τον παραδοσιακό χορό, βοηθά το χορευτή στην 
έκφραση υψηλών ιδανικών σε μια εποχή που οι 
αξίες αμφισβητούνται στο βωμό του μοντερνι-
σμού αλλά και της κοινωνικής διάσπασης. Ο πα-
ραδοσιακός χορός φέρνει το χορευτή σε επαφή 
με τα ήθη, τα έθιμα, τα παραμύθια, τους θρύλους 
του τόπου του (σε όρους χωριού αλλά και της ευ-
ρύτερης πατρίδας) και του επιτρέπει να (ανα)γνω-
ρίσει τα γεωγραφικά διαμερίσματα, τα πολιτιστικά 
στοιχεία, τα μουσικά όργανα, τα ηχοχρώματα και 
τις φορεσιές της κάθε περιοχής. Ακόμη ενισχύει 
τους δεσμούς ανάμεσα σε συγχωριανούς αλλά 
και των νέων με τους μεγαλύτερους, μέσα από δι-
ηγήσεις στα πλαίσια λαογραφικής έρευνας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για ακό-
μη περισσότερους, που δεν είναι δυνατόν να απο-
δοθούν σε ένα μόνο κείμενο, σας προσκαλούμε 
να πάρετε τα παιδιά σας από το χέρι και να έρθετε 
μαζί στα γραφεία του Συνδέσμου μας για να γνω-
ριστούμε, να χορέψουμε και να χαρούμε!

Κασσιανή Γαβρά - Κυριαζή

Ας προσπαθήσουμε και πάλι να οργανώσουμε Χορευτική ομάδα...

(Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου). (Από αριστερά: 
Όρθιοι: Λιάμπος Κώστας, Φίλος του χωριού, Καραβάς 
Μαρίνος, Βασιλείου Νίκος, Παντελάκης Κώστας. Στο μέ-
σον η δασκάλα Κωστούρου Αγγελική. Καθιστές: Καραβά 
Έφη, Γρηγοροπούλου Γιάννα, Λίτσου Σοφία, Βασιλείου 
Γιώτα, Σερέτη Έφη, Γρηγοροπούλου Δήμητρα).
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Παρά τις δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες αρκετοί συγ-
χωριανοί μας με γνωστούς 
και φίλους ανεβήκαμε το 
τριήμερο των Αποκριών στο 
χωριό.  Ο άστατος καιρός 
(ομίχλη – βροχή – χαλάζι 
– χιόνι) δεν εμπόδισε την 
οικογένεια ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 
να οργανώσει στο μαγαζί 
αποκριάτικο Πάρτι το βρά-
δυ του Σαββάτου  για ποτό 
χορό και διασκέδαση αλλά 
και ωραιότατα εδέσματα 
με κρασί, χορό και γιορτι-
νή διάθεση την  Κυριακή το 
μεσημέρι.  Έτσι είχαμε για 
άλλη μία φορά την ευκαι-
ρία να ξανασυναντηθούμε 
και να γιορτάσουμε τις πα-
ραδοσιακές απόκριες στο 
χωριό μας.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στην ταβέρνα της Αθηνάς Βλάχου στα Άνω Λιόσια με συμμετοχή 138  
μελών του Συνδέσμου (όσους χωρούσε η ταβέρνα)  έγινε  αποκριάτικη συνεστίαση με αρνί ψητό 
πλούσια εδέσματα κρασί κέφι και χορό. Τυχερός της λαχειοφόρου αγοράς που κληρώθηκε μία Φω-
τογραφική μηχανή ήταν ο Μάκης Μώρης.

Φ
ω

το
: Β

ού
λα

 Μ
ημ

ίν
η

Απόκριες στο χωριό

Συνεστίαση  28 Φεβρουαρίου 2016

Φωτο: Φέξης Γιάννης
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
Προγραμματισμένη επίσκε-

ψη πραγματοποίησαν στις 8 Φε-
βρουαρίου εκπρόσωποι του Συν-
δέσμου, της Τοπικής Κοινότητας 
και του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου του χωριού μας στην Ι. Μ. 
Φωκίδος για να θέσουν τα προ-
βλήματα που έχει δημιουργήσει 
η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της Κυριακής ως 
ημέρας εκκλησιασμού των συγ-
χωριανών μας με τη ΜΗ διάθε-
ση του ιερέα μας Χαράλαμπου 
Μπότση τις Κυριακές που ανα-
λογούν στο χωριό μας,  αλλά 
μόνο τα Σάββατα.

Στις 10:30 το πρωί της Δευτέ-
ρας ο πρόεδρος του ΔΣ Νάκος 
Γεωργίου, η Γραμματέας Βού-
λα Μημίνη, ο πρόεδρος της ΤΚ 
Κώστας Ματθαίου και τα μέλη 
του εκκλησιαστικού συμβουλί-
ου Δημήτρης Χαμηλός και Όλγα 
Αλεξίου συνεπείς στο ραντεβού 
έφθασαν στα γραφεία της Μη-
τρόπολης στην Άμφισσα. Δυ-
στυχώς ο Μητροπολίτης  μας κ 
κ Θεόκτιστος ΔΕΝ ανταποκρί-
θηκε στο ραντεβού που ο ίδιος 
μας είχε καθορίσει προφασιζό-
μενος «ασθένεια», (μας θύμισε 
τους αδιάβαστους μαθητές που 
δηλώνουν άρρωστοι για να μην 
πάνε σχολείο) καθόσον εκτιμού-
με ότι ΜΗ γνωρίζοντας τα θέμα-
τα που απασχολούν την εκκλη-
σία του χωριού μας   προτίμησε 

να απουσιάζει. Μας δέχθηκε ο 
Πρωτοσύγκελλος Αρχιμανδρί-
της  Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο  
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος 
Καραγιάννης και ο Αρχιερατικός 
Επίτροπος Αρχιερατικής Περι-
φέρειας Γραβιάς - Καστελλίων – 
Παρνασσίδος  Οικονόμος Ηλίας 
Ζαφείρης. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο πρόε-
δρος του ΔΣ θέτοντας τα προβλή-
ματα και τους προβληματισμούς 
που έχει δημιουργήσει ο Μητρο-
πολίτης  στο χωριό μας από την 
ενθρόνισή του προ 2ετίας μέχρι 
σήμερα όπως παρακάτω:

Η απουσία του από την εκ-
κλησία μας και στο χωριό μας 
δημιουργεί μεγάλο πνευματικό 
αλλά και διοικητικό κενό στη 
εκκλησία. Χρονικό διάστημα 
που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ 
απουσίας αν στα 2 χρόνια του 
νυν μητροπολίτου προσθέσουμε 
και τα 15 χρόνια απουσίας του 
προκατόχου του.

Η μετάθεση αλλά και ο τρό-
πος που έγινε, του πρώην ιερέα 
μας Παπακώστα Πλιάτσικα, έδει-
ξε την έλλειψη κάθε ευαισθησί-
ας και την αποξένωση του Μη-
τροπολίτη από το ποίμνιό του.

Η διοικητική αδυναμία της 
Μητρόπολης να προγραμματίσει 
τις λειτουργίες στους ιερείς που 

λειτουργούν σε δύο ενορίες (να 
μοιράσει τα άχυρα σε δύο γαϊ-
δάρους όπως χαρακτηριστικά 
τους τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣ) 
έδωσε το δικαίωμα στον  ιερέα 
μας να λειτουργεί στο χωριό μό-
νο Σάββατα μετατρέποντας τον 
εκκλησιασμό της Κυριακής σε 
«Συναγωγή» του Σαββάτου.

Η «λίγη» παρουσία και η έλ-
λειψη έλεγχου έδωσε το περι-
θώριο σε συγχωριανούς μας να 
προβούν σε  «δωρεά» σε εκκλη-
σία του χωριού μας, την Πανα-
γία,  με αυθαίρετες κατασκευα-
στικά παρεμβάσεις.  

Μετά την τοποθέτηση του 
προέδρου του ΔΣ ακολούθησε 
συζήτηση μεταξύ και των υπο-
λοίπων παρευρισκομένων και 
δεσμεύτηκαν οι εκπρόσωποι της  
Μητρόπολης ότι:

Θα λειτουργεί η εκκλησία 
μας κάθε 2η Κυριακή και ανά 2η 
εορτή, με τον ιερέα - Παπαχαρά-
λαμπο Μπότση

Από την Άνοιξη μέχρι το Φθι-
νόπωρο που θα είναι στο χωριό 
ο  Παπαγιάννης Λευκαδίτης έχει 
την άδεια να λειτουργεί κάθε Κυ-
ριακή και εορτή.

Εκτιμούμε ότι  θα τηρήσουν 
τα συμφωνηθέντα.

Ἀγαπητοί Πατέρες.

Μέσα ἀπό τήν παροῦσα ἐγκύκλιό μου, λαμβάνω τήν 
εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, γιά νά ἐναποθέσω στίς 
καρδιές σας, μερικές  σκέψεις ἀγάπης  καί φιλάδελφες 
συμβουλές, πού ἀναφέρονται στό λειτουργικό λατρευτικό 
μας ἔργο, καθώς ἐπίσης καί στήν  κατηχητική, ἱεραποστο-
λική καί κοινωνική μας δράση.

Ἀπό τίς πρώτες ἡμέρες, πού ἀνέλαβα Ἐπίσκοπος καί 
Ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, δι’ ἐγκυ-
κλίων μου, ὑπέδειξα πρός ὅλους σας, μέ πολλή ἀγάπη καί 
σεβασμό, διά τό πώς πρέπει νά εἶναι, νά ἐργάζεται καί νά 
ζεῖ ὁ κληρικός μας, ὥστε νά φέρει καρπούς πνευματικούς 

εἰς τήν ἐνορία του καί γενικῶς εἰς τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, ταπεινοί ἐργάτες τοῦ Ὁποίου εἴμεθα ὅλοι.

Ἐπιθυμῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Φωκίδος, τήν ὁποία ποιμαίνω, 
νά προοδεύσει πνευματικά καί νά φέρει καρπούς πνευ-
ματικούς πρός δόξα τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Πρός ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ἐργάζομαι νύχτα 
καί ἡμέρα, νουθετώντας τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐσᾶς, ἄλλο-
τε προσωπικῶς καί ἄλλοτε ὅλους μαζί, ἀλλά καί ἐνεργο-
ποίησα ἐγγάμους καί ἀγάμους κληρικούς, ἔμμισθους καί 
ἄμισθους, καθώς καί μοναχούς μορφωμένους ζητώντας καί 
παρακαλώντας, ἀπό ὅλους νά ἐργασθοῦν πνευματικῶς εἰς 
τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, ὥστε νά ὑπάρξει πνευματική 
ἀναγέννηση τοῦ λαοῦ τῆς Φωκίδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 12η
23/2/2016

Ο Μητροπολίτης Φωκίδος  Θ Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο Σ
Πρός: Ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς Ἔδραςτων.
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Διά τῆς παρούσης ἐγκυκλίου, παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, 
ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἀγαπᾶτε πραγματικά τήν Ἐκκλησία μας, 
τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ἐπίσκοπό σας καί τόν λαό μας, νά 
ἐργασθεῖτε πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, τῆς πνευματικῆς 
ἀναγέννησης τοῦ λαοῦ μας.

Ζητῶ ἀπό ἐσᾶς, μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὅπως ἀνα-
φέρει στήν Α΄ Πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή του Κεφ. 3, 1-5, ὁ 
κληρικός νά εἶναι: «ἀδιάβλητος, μιᾶς γυναῖκας ἄνδρας (ἐάν 
εἶναι ἔγγαμος), προσεκτικός, ἐγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, 
διδακτικός, ὄχι βίαιος καί ἐπιθετικός, ὄχι φιλόνικος, ὄχι φι-
λάργυρος καί αἰσχροκερδής, ἀλλά πρᾶος, ἀφιλόνικος, ἀφι-
λάργυρος. Να κυβερνᾶ καλά τό σπίτι του, νά ἔχει παιδιά 
ὑπάκουα, πιστά στόν Χριστό  καί σεμνά. Διότι ἐάν κανείς 
δέν ξέρει νά κυβερνήσει τό σπίτι του, τότε πῶς θά κυβερνή-
σει και θά διοικήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;»

Αὐτή, τήν ἁγία ζωή θέλω καί ἐπιθυμῶ νά ἔχουν οἱ κληρι-
κοί μου καί οἱ οἰκογένειές τους. Διότι βλέποντας, οἱ πιστοί 
αὐτή τήν ἁγία ζωή σας, θά σᾶς ἔχουν πρότυπα καί θά σᾶς 
μιμοῦνται. 

Ὡς μᾶς βεβαιώνουν, οἱ Ἅγιοί μας καί ἡ ὀρθόδοξος πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ἀνωτέρω, ἐπιτυγχάνονται 
ζῶντας ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καθημερινή πνευματική καί λειτουρ-
γική ζωή. Δι’ αὐτό ἐξάλλου, οἱ Ἅγιοι μας ἔχουν ὁρίσει τούς 
λειτουργικούς κύκλους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. 

Ἄν σήμερα ἐμεῖς καί ὁ λαός μας, δέν ζοῦμε τήν χριστια-
νική ζωή στήν πράξη καί στήν καθημερινότητα, αὐτό ὀφεί-
λεται στό ὅτι ἀπό μόνιμοι κάτοικοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, 
γίναμε ἐπισκέπτες αὐτῶν. Ἀντί ὁ Ναός, νά εἶναι τό κέντρο 
τῆς ζωῆς μας καί νά ζοῦμε καθημερινά, ὡς μᾶς λέγουν οἱ 
Ἅγιοι, ἐντός αὐτοῦ, ἐμεῖς ἐπισκεπτόμεθα, δυστυχῶς, τούς 
Ναούς μας, διά ἐλάχιστες ὧρες μόνο τίς Κυριακές ἤ ἄν τύ-
χει καί κάποια ἄλλη ἡμέρα… 

Πῶς εἶναι δυνατόν, ὅταν κλήρος καί λαός, γίναμε ἐπι-
σκέπτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, ἐρωτῶ, πῶς εἶναι δυνατόν 
μετά νά ἔχουμε, χριστιανική καί πνευματική ζωή; Πῶς εἶναι 
δυνατόν, ὅταν τίς περισσότερες ὧρες καί ἡμέρες τῆς ζωῆς 
μας, ὁ νοῦς μας, ἡ καρδιά μας, ἡ ψυχή μας, εἶναι στραμμέ-
νη στόν κόσμο καί ὄχι στόν 

Χριστό, στίς Ἱερές Ἀκολουθίες,  στίς Θεῖες Λειτουργίες, 
στήν προσευχή, στήν μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, νά φέρου-
με πνευματικούς καρπούς μετά στήν ἐνορία μας;

Πῶς εἶναι δυνατόν,  καλοί μου πατέρες, μία ὑπηρεσία 
νά προκόψει, ὅταν οἱ ἐργαζόμενοι σέ αὐτήν, ἐργάζονται τό 
πολύ δύο μέ τρεῖς ὧρες, μόνο τήν ἑβδομάδα; 

Ἀλλά  καί ποιός ἐργάτης στίς ἡμέρες μας, ἐργάζεται δύο 
μέ τρεῖς ὧρες μόνο τήν ἑβδομάδα καί λαμβάνει κανονικό 
μισθό, τήν ὥρα πού ἄλλοι ἐργάζονται ἡμερησίως ὀκτώ καί 
παραπάνω ὧρες;

Θέλοντας λοιπόν τήν πνευματική ἀναγέννηση ὅλων σας 
καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας, σᾶς παρακαλῶ ὡς Ἐπίσκοπός 
σας, Ποιμενάρχης καί ὑπεύθυνος τῶν ψυχῶν σας, (ὑπέρ τῶν 
ὁποίων ὁ Χριστός ἐσταυρώθη καί ἔδωσε τό αἷμα Του διά 
τήν σωτηρία ὅλων μας καί γνωρίζοντας, ὅτι θά δώσουμε 
φρικτό λόγο στό Θεό, διά τίς ψυχές πού ποιμαίνουμε, τόσον 
ἐσεῖς ὡς κληρικοί, ὅσο καί ἐγώ, ὡς Ἐπίσκοπος, κατά τήν 
ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρου-
σίας), σᾶς παρακαλῶ, γράφω καί πάλι

α) νά τελεῖτε καθημερινά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τῶν 
Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Μυστη-
ρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Παρακαλῶ

 β) νά εὑρίσκεσθε καθημερινῶς εἰς τόν Ἱερό Ναό σας, 
εἴτε εἰς τό γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σας, ἐάν ὑπάρχει, πέ-
ραν τῆς ὥρας τῶν Ι. Ἀκολουθιῶν γιά λίγες ὧρες, ὥστε οἱ 
πιστοί νά ἔχουν τή δυνατότητα νά ἔρχονται σέ καθημερινή 
ἐπαφή μέ τόν ἐφημέριό τους, γιά ὁποιοδήποτε ζήτημα τούς 
ἀπασχολεῖ. 

Παρακαλῶ ἀκόμη
 γ) νά κάνετε ποιμαντικές ἐπισκέψεις στά σπίτια τῶν 

ἐνοριτῶν σας, θέλω νά γνωρίζετε ὅτι ὅποιος κληρικός ἐνήρ-
γησε ἔτσι, μέσα σέ ἕνα χρόνο τριπλασίασε τό ἐκκλησίασμά 
του. Αὐτό μαρτυρεῖ ἡ ἐμπειρία μας, τόσον ὡς κληρικοῦ,  
ὅσον καί ὡς Ἐπισκόπου. Ἐπιπλέον, σᾶς παρακαλῶ δ) νά  
δείχνετε μεγάλο ἐνδιαφέρον, γιά τήν κατήχηση τῶν νέων 
μας. Κάντε, ὅτι εἶναι δυνατόν, ὥστε οἱ νέοι τῶν ἐνοριῶν 

σας, νά ἔρχονται στά κατηχητικά σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας καί σέ ὅλες τίς συνάξεις νέων, πού γίνονται 
κατά τόπους σέ διαφορετικές ἐνορίες. Θά λάβω σοβαρά 
ὑπ’ ὄψιν μου, τούς ἱερεῖς ἐκείνους καί θά τούς τιμήσω, πού 
ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τούς νέους μας. 

(Στό τέλος τῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς, θά ἐρωτηθοῦν οἱ 
κατηχητές, ἰδιαιτέρως τῶν νέων Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς 
καί τῶν νέων ἡλικίας 18 ἕως 40 ἐτῶν, ἀπό ποῖες ἐνορίες 
προήρχοντο). 

Συγκεκριμένα, λοιπόν, σᾶς συμβουλεύω καί σᾶς παρα-
καλῶ νά τηρεῖτε σέ καθημερινή βάση τά κάτωθι:

1. Ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή, νά τελεῖτε τόν Ὄρθρο 
τό πρωί καί τόν Ἑσπερινό τό ἀπόγευμα συμφώνως πρός 
τό Ὡρολόγιο Πρόγραμμα. (Ὅπου δέν ὑπάρχει πρόβλημα 
ὁ Ὄρθρος, ἐάν συμφωνοῦν καί οἱ πιστοί, ἄς ξεκινᾶ στίς 
8:00π.μ.). Τό Σαββάτο ἐκτός ἀπό τόν Ὄρθρο, ἐάν ὑπάρχει 
ψάλτης, νά τελεῖται και ἡ Θεία Λειτουργία. Ἐάν δέν ὑπάρ-
χει ψάλτης, θά τελεῖται μόνο ὁ Ὄρθρος.

2.  Ἐάν τίς καθημερινές ἡμέρες, συμπέσουν Δεσποτικές, 
Θεομητορικές ἑορτές, ἤ ἑορτές μεγάλων Ἁγίων, νά τελεῖτε 
καί Θεία Λειτουργία. Θεῖες Λειτουργίες τελοῦνται ὅπου 
ὑπάρχει σταυρός, στά ἐπίσημα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας 
μας.

3. Τίς Κυριακές θά τελεῖται ὁ Ὄρθρος μετά τῆς Θείας 
Λειτουργίας.

4. Νά παραμένετε, τέλος καθημερινά, πρός ἐξυπηρέτη-
ση τῶν πιστῶν, στόν Ἱερό Ναό σας, τό πρωί ἕως τίς 12:00 
(ἐξαιροῦνται τίς πρωινές ὧρες, μόνο οἱ ἐργαζόμενοι κλη-
ρικοί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι θά 
προσέρχονται στά γραφεῖα, μετά τό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκο-
λουθίας) καί τό ἀπόγευμα  ἀπό τίς 17:00 ἕως 19:00.

Καθώς, πλέον πλησιάζουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή, μία κατεξοχήν περίοδο πνευματικοῦ ἀγῶνα 
καί ψυχικῆς ἀνατάσεως, σᾶς προτρέπω  ὅπως, συμφώνως 
πρός τό Ὡρολόγιο Πρόγραμμα:

1. Ἀπό Δευτέρα ἕως Παρασκευή νά τελεῖτε Ὄρθρο, 
Ἑσπερινό καί τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο.

2. Τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κάθε Τετάρτη καί 
ὅσοι μπορεῖτε καί τήν Παρασκευή τό πρωί. 

3. Κάθε Παρασκευή ἀπόγευμα,σύμφωνα μέ τό Ὡρολό-
γιο Πρόγραμμα τῆς Μητροπόλεως τούς Χαιρετισμούς τῆς 
Παναγίας μας.

4. Τό Σάββατο τόν Ὄρθρο καί ἄν ὑπάρχει ψάλτης καί τήν 
Θεία Λειτουργία το πρωί, το απόγευμα τον Εσπερινό καί 
τήν Κυριακή  τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία.

5. Κάθε Κυριακή ἀπόγευμα τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ προσωπική μας σωτηρία, περνάει μέσα ἀπό τήν θυσι-
αστική ἀγάπη, τήν ὁποία ἀπλόχερα θά προσφέρουμε στόν 
πιστό λαό, θυσιαζόμενοι νυχθημερόν ὡς λειτουργοί τῶν μυ-
στηρίων τοῦ Θεοῦ καί ὡς πνευματικοί παρηγορητές τοῦ 
πόνου, καί τῶν ἀγωνιῶν του. Διότι Ἐκκλησία, εἶναι πρωτί-
στως σχέση. Καί τοῦτο ἐκφράζεται, μέσα ἀπό τήν καθημε-
ρινή προσευχή μας διά τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Μυ-
στηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας,  ἀλλά καί μέ την καθημερινή 
ἐπαφή μας μετά τῶν πιστῶν μας. 

Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, νά τηρήσετε ὅλες τίς συμβου-
λές τῆς παρούσης ἐγκυκλίου μου, καθώς καί τό ἀνωτέρω 
ἡμερήσιο πρόγραμμα, διά τήν πνευματική ἀναγέννηση τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

Θέλω καί ἐπιθυμῶ, νά ἔλθετε κοντά στό λαό μας, νά γί-
νετε οἱ ἴδιοι προσευχή καί μεσίτες πρός τόν Θεό «ὑπέρ τῶν 
ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων».

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.

† Ο ΦΩΚΙΔΟΣ     Θ Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο Σ
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ΑΥ Τ ΟΙ  Π ΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
001 Χαμηλού Γεωργία και Δάφνης Μιχαήλ 40

002 Χαμηλός Νικόλαος του Δημητρίου 
(MODREAL) 100

003 Μώρης Νικόλαος του Δημητρίου 20

004 Πίτσιου Φωτεινή στη μνήμη της Ελένης 
Ράπτη 50

005
Οικ. Τσίγα Κων.  Δημήτρη στη μνήμη των 
γονέων Κων/νου και Εφροσύνης, του θείου 
Γιάννη και του εξαδέλφου Βασίλη

20

006 Τσίγας Δημ. Χρήστος 20
007 Τσίγας Δημ. Κων/νος 20
008 Βλάχος Παν. Ιωάννης 20
009 Βλάχος Παν Ευάγγελος 20
010 Κάλλης Ιωαν. Βασίλης 20
011 Χαμηλός Βασίλης 20
012 Χαμηλός Δημήτρης 50
013 Τούμπας Ιωαν Κων/νος 30
014 Κατσιανιώτης Γεώργιος και Δέσποινα 50
015 Μωσαϊδου Άννα 20
016 Δρόλια Μαρία 20
017 Αυγερινός Χαρ. Βασίλης 30

018
Αλεξίου Όλγα στη μνήμη των γονέων 
της Παναγιώτη – Παναγιώτας και των 
παππούδων της Ευθυμίου και Όλγας

15

019 Λίτσος Κων Γιώργος 20
020 Δημόπουλος Πέτρος 10
021 Τσιρώνη Στέλλα του Βασιλείου 10

022 Τσιρώνη Ιωάννα του Δημητρίου 
(Αυστραλία) 10

023 Τσιρώνης Βασίλης του Δημητρίου 10
024 Τσιρώνη Παπαποστόλου Κρυσταλλία 10
025 Χαραλάμπους Ευθύμιος του Γεωργίου 20
026 Ψωμακέλης Χρήστος 20
027 Πλατανιάς Αλεξ. Γεώργιος 30
028 Κυριαζής Βασ. Νικόλαος 20
029 Γαβρά – Κυριαζή Κασσιανή 20
030 Κολλύρη Αθανασία 30

031 Κολλύρης Παν.  Γιάννης   
γί  αυτούς που έφυγαν. 20

032 Καΐλης  Παναγιώτης 10
033 Καΐλη  Ευαγγελία 20
034 Σπέντζου Άννα 15
035 Χριστίδης Δημήτριος και Παναγιώτα (200 $) 178,06
036 Τσιρώνης Βασίλειος 20
037 Κυριαζή Πανωραία του Γεωργ. 20
038 Χαμηλός Θεοδ Ανδρέας 20
039 Παπαγεωργίου Δημήτριος 20
040 Μπάμπης και Μαρίκα Αντωνίου 20
041 Παπακώστα – Πατέλη Φοίβη 30
042 Παπακώστα – Μαλεβίτση Ελένη 30
043 Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα 20
044 Μαρκάτου Κατερίνα 20
045 Αλεξίου – Γρηγοράκου Δήμητρα 50
046 Βλάχου – Ναθαναήλ Ρίτσα 50

047 Δανιήλ Παναγιώτα στη μνήμη του πατέρα 
της Βασιλείου 30

048 Δανιήλ Παναγιώτης στη μνήμη του πατέρα 
του Βασιλείου 30

049 Δανιήλ Ελευθερία στη μνήμη του συζύγου 
της Βασιλείου 40

050 Σαριτζόγλου Στέλλα 20

051 Λευκαδίτη Μαρία στη μνήμη Δημήτρη, 
Μαρίας, γονέων και αδελφών 20

052 Δανιήλ – Πολυχρονιάδου Αικατερίνη 20

053 Βλάχου Αθηνά στη μνήμη των γονέων της 
Παναγιώτη και Μαρίας 40

054 Κωστούρος Αθανάσιος υπέρ ζωντανών και 
πεθαμένων 40

055 Κουφού Χρυσούλα στη μνήμη του συζύγου 
της Γεωργίου 20

056 Δανιήλ Ιωαν. Νίκος 50
057 Δανιήλ Νικ Ανδριανή 20
058 Παπαδάκη Γεωργία 20
059 Αντωνίου Νίκος και Κατερίνα 50
060 Δρόλιας Ιωάννης 20
061 Κωτσάκης Αθανάσιος 20
062 Τζανής Βαγγέλης 15
063 Σίμος Αλέξανδρος 20
064 Θεοχάρης Γιώργος 25
065 Θεοχάρη Ελένη 30

066
Τσιρώνη Ανθούλα στη μνήμη των γονέων 
της Στέργιου και Ευθυμίας και της 
θυγατέρας της Ιωάννας

10

067 Δανιήλ Δημ. Ευθυμία 10
068 Δανιήλ Αρ. Δημήτριος 10

069 Ράπτη Ευφροσύνη στη μνήμη του συζύγου 
της Νικολάου 20

070 Ράπτη Μαρία 20

071
Σεφερλή Παναγιώτα και Σεφερλής Νίκος 
στη μνήμη μητέρας και συζύγου Μαρίας 
Σεφερλή

50

072 Μητσοπούλου Εύη στη μνήμη του παππού 
της Ηλία Δανιήλ 30

073 Τούμπα Γεωργία 30
074 Κόλλιας Δημ. Γιώργος 30
075 Περικλής και Γεωργία Δανιήλ 50

076 Οικογένεια Κατίνας Τσολάνα στη μνήμη 
Αικατερίνης Τσόχλα 50

077
Τομαράς Παναγιώτης (συνταξιούχος) και 
Μανθούλα στη μνήμη των γονέων του και 
του Τριαντάφυλλου Τσολάνα

50

078 Βασιλείου Γιάννης στη μνήμη των γονέων 
του Νικολάου και Ευθυμίας 50

079 Ζούγρος Ν. Παναγιώτης 20
080 Ζούγρος Π. Νικηφόρος 50

081 Κολλύρη Θάλεια στη μνήμη του συζύγου 
της Ιωάννη 20

082 Αντωνίου Νικόλαος του Κων/νου 30
083 Κυριαζή Παναγιώτα 20
084 Τσιαμπά – Ραπτοπούλου Μαρία 20
085 Θειακός Αντώνης 20
086 Θειακού Βασιλική 20
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087 Γεωργίου – Μπαράκος Νικόλαος 35
088 Λιανού Τίμη 20
089 Τομαρά Παναγιώτα του Παναγιώτη 10
090 Τομαρά Κωνσταντίνα του Παναγιώτη 10
091 Κυριαζή – Τομαρά Κατερίνα 10
092 Τομαράς Παναγιώτης του Γεωργίου 10
093 Τομαρά Γαρυφαλλιά του Γεωργίου 10

094 Ποδάρα Γεωργία στη μνήμη των γονέων της 
και της ανιψιάς της Αλέκας 20

095 Λίτσου – Λιάμπου Βασιλική 20
096 Λιάμπος Κώστας 20
097 Δανιήλ Νικόλαος του Γεωργίου 30
098 Δανιήλ Ρούλα του Νικολάου 30
099 Κομνάκος Αλέξης 20
100 Τριανταφύλλου Ανδρ. Ευθύμιος 15
101 Μούκας Κυριάκος 20
102 Ράπτης Δημήτρης 20

103 Σαριτζόγλου Φάνης στη μνήμη Δήμητρας 
Μώρη 40

104 Τσίγας Ευάγγελος του Ευθ. 40

105 Τσόχλα  Βασιλική στη μνήμη του συζύγου 
της Δημητρίου 20

106 Φέξης  Ιωάννης 20
107 Κατσιανώτης Νικόλαος 20
108 Γρηγορόπουλος Βασίλης 20

109
Μώρης Γιώργος στη μνήμη του πατέρα 
του Νικολάου και των παππούδων του 
Γεωργίου και Πηνελόπης 

50

110 Μώρη Αφροδίτη στη μνήμη του συζύγου 
της Νικολάου – γονέων και αδελφών. 20

111
Μώρη Γιώτα  στη μνήμη του πατέρα 
της Νικολάου και των παππούδων της 
Γεωργίου και Πηνελόπης Κουφού

20

112 Τσιρώνης Βαγγέλης 15
113 Τσιρώνη Ευαγ Κρυσταλλία 15
114 Τσιρώνη Ευαγ  Αικατερίνη 15
115 Τσιρώνη Ιωάννα (Αυστραλία) 15

116 Μαλιβίτσης Παναγιώτης στη μνήμη Άννας 
Κυριάκη 50

117 Πάντος Ιωάννης 20

118 Σκούφου Μαρία στη μνήμη της μητέρας της 
Γιούλας Κυρίτση 20

119
Μώρη – Τσιαμπάου Γαρυφαλλιά στη μνήμη 
Αθανασίου – Παρασκευής και Δημητρίου 
Μώρη

50

120 Αλεξίου Γιάννης και Βίκυ στη μνήμη των 
γονέων τους Δήμου και Φιλίτσας 100

121 Νταλάκας Φάνης 20

122
Τούμπας Ευθ. Αθανάσιος στη μνήμη των 
αγαπημένων γειτόνων και φίλων Αθανασίου 
και Άννας Κυριάκη

30

123 Ζούγρου Δημου Βασιλική 20
124 Βαρελάς Γιώργος 20
125 Κυριαζής Ταξιάρχης 50
126 Βλάχου Χρύσα 15
127 Ματθαίου Χαρ Ευθύμιος 50
128 Πριόβολος Παναγιώτης και Νεκταρία 50
129  Δανιήλ Ασημ.  Μαρία 20
130 Κολλύρης Σταύρος 20

131 Λευκαδίτης Ιωάννης (Ιερέας) 10
132 Λευκαδίτης Γεώργιος του Ιωάννη 10
133 Λευκαδίτη Χριστίνα του Ιωάννη 10
134 Λευκαδίτη Ελένη του Ιωάννη 10

135 Κόλλια Σπυριδούλα στη μνήμη του συζύγου 
της 20

136 Δανιήλ Παναγιώτα του Νικολάου 30
137 Κολλύρης Ευθύμιος του Νικολάου 100
138 Καραγιάννη – Θεοχάρη Ανθή 30
139 Καραγιάννη – Κανατά Πηνελόπη 30
140 Νισυραίος Γιώργος 40
141 Δανιήλ Γεωργία του Ασημάκη (Λιούγκα) 20
142 Κόλλιας Νίκος του Δημητρίου 20
143 Δημόπουλος Πέτρος του Ταξιάρχη 15

144 Κόλλια Έφη του Δημητρίου στη μνήμη του 
πατέρα της και των παππούδων της 50

145 Τσουλανδρή Χρυσούλα 20
146 Τσουλανδρή – Τσαλκάκη Μορφούλα 20
147 Τσαλκάκης Γιώργος 50
148 Λευκαδίτης Θεοφάνης 20
149 Ξαφάκη – Λευκαδίτου Μαρία 15
150 Λευκαδίτης Ιωάννης 15
151 Μπρουτζάλας Σπύρος 20
152 Χριστοφόρου Νίκη 20
153 Αχλαδάς Ζήσης 100
154 Μαλεβίτση Μαριάννα 50
155 Λαμπίρη Ελευθερία 20

156 Βλάχου Αικατερίνη στη μνήμη Σιακαντάρη 
Μπάμπη 20

157 Τσιαλκάκη Αμαλία 100
158 Καραγιάννη Ελένη 20
159 Αλεξανδρής Κων/νος 20
160 Αξιώτη Κυριάκου Αικατερίνη 20

161
Δρακωνάκη Ιωάννα στη μνήμη του συζύγου 
της Δημητρίου και των γονέων της Δήμου 
και Γεωργίας Κόλλια

10

162 Παπαδοπούλου Μαρία 10
163 Τσόχλας Κων/νος 20
164 Βασιλείου Αθηνά 15
165 Ματθαίου Κων/νος 40
166 Βασιλείου Βασίλειος 15

167
Τσόχλα Ασημίνα στη μνήμη της μητέρας 
της Αικατερίνης και της αδελφής της 
Παναγιώτας

30

168 Γκρατσία Νάντια 20
169 Κάλλης Βασίλης 20
170 Τσιριμώνας Κων/νος 30
171 Καραντάσιος Νίκος 30
172 Λευκαδίτης Χρήστος 50

173 Τούμπας Κων/νος του Αθανασίου 
(Μαλεσίνα) 20

174 Βλάχου Μαρία του Παναγιώτη 50

175
Αλεξίου – Κουβαριώτη Μάρθα στη μνήμη 
των γονέων της Παναγιώτη και Παναγιώτας 
και των παππούδων της Ευθυμίου και 
Όλγας

25

176 Τσόχλας Νίκος του Απολ 50
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177 Σφετσιώρης Τάκης του Κων/νου στη μνήμη 
της εξαδέλφης του Γωγώς Τσόχλα 50

178 Δαλαμάγκας Νεοκλής και Μαίρη στη μνήμη 
της φίλης τους Γωγώς Τσόχλα 40

179 Δίκαρου – Κούπα Μαίρη  στη μνήμη της 
φίλης της Γωγώς Τσόχλα 30

180 Σιακαντάρη Ευθυμία στη μνήμη του 
συζύγου της Χαραλάμπου. 50

181 Λίτσος Γιώργος του Ανδρέα (ΗΠΑ) 50 $ 41,37
182 Κυριαζή Πηνελόπη 20
183 Κυριαζής Κων/νος 20
184 Ραπτόπουλος Θεμ. Γεώργιος 20
185 Ραπτόπουλος Θεμ. Δημοσθένης 20
186 Ραπτοπούλου – Τσουνάκα Αικατερίνη 20

187 Κυριάκη Μάρθα και οικ. Παν. Κυριάκη στη 
μνήμη μητέρας και γιαγιάς Άννας Κυριάκη 50

188 Μουστάκα Βούλα 20
189 Μουστάκας Γιώργος 20
190 Φερμάνογλου Γιώργος 10

191 Χαμηλού Ευσταθία του Ιωάννη στη μνήμη 
Γωγώς Τσόχλα 30

192 Χαμηλός Μάκης  στη μνήμη Γωγώς Τσόχλα 50
193 Τσόχλα Ασημίνα 20
194 ΑΚΥΡΗ --

195 Δεληγιάννη – Παπανικολάου Άννα 
(Σουβάλα) 30

196 Βλάχου Παν. Αθηνά 80

197 Μέλη Συνδέσμου (Λαχειοφόρος 
συνεστίασης 28ης Φεβ 2016) 400

198
Συνδρομές μελών στη Λαογραφική Έκθεση 
(πωλήσεις ημερολογίων στη Γενική 
Συνέλευση) 

475

199 Λευκαδίτης Παναγιώτης 50

200 Τσόχλα Τασία 10
201 ΑΚΥΡΗ --
202 Λίτσος Γεώργιος του Ηλία 30
203 Παπαγεωργίου Χρήστος 30
204 Κατσιανιώτης Ηλίας του Κων/νου (1000 $) 897,42
205 Φωτακόπουλος Νίκος 25
206 Τζαβαλάς Χρήστος 50

207 Ματθαίου Ευάγγελος του Αλεξ. στη μνήμη 
των γονέων του Αλέκου και Μαρίας 100

208
Οικογένεια Γιώτας Τσόχλα – 
Παπαδοπούλου στη μνήμη αδελφής και 
θείας Γωγώς Τσόχλα – Ενισλίδου.

150

209 Φίσσερ Κυριακούλα  στη μνήμη της φίλης 
της Γωγώς Τσόχλα – Ενισλίδου. 50

210 Καλτσάς Γεωρ. Κων/νος 20

211 Βλάχου Ευσταθία (Παρόριο) στη μνήμη του 
συζύγου της Νικολάου Φ. Βλάχου 30

212
Στεργιόπουλος Γιώργος και Στέργιος 
στη μνήμη της μητέρας τους Γεωργίας 
Στεργιοπούλου.

50

213
Νέστορας Παπακώστας στη μνήμη 
της μητέρας του Ελένης Παπακώστα - 
Μαλεβίτση

50

214
Φοίβη Παπακώστα - Πατέλη στη μνήμη 
της μητέρας της Ελένης Παπακώστα – 
Μαλεβίτση

50

215
Τσιριμώνας Λεμονής και Μαίρη Πλατανιά 
στη μνήμη Γεωργίου και Παναγιώτας 
Πλατανιά και Ελένης Κωστούρου.

20

216 Κυριαζής Παναγιώτης του Μιλτιάδη 30
217 Μώρης Λουκάς 20

218
Κόλλια Βιβή (ΗΠΑ) στη μνήμη του συζύγου 
της Ευθυμίου Κόλλια και των γονέων της 
ιατρού Ηλία και Κούλας Κατσιανιώτη (200 $)

175,18

Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓAMOI

• Ο Δάφνης Μιχαήλ 
και η συγχωριανή μας Γε-
ωργία Κων/νου Χαμηλού 
στις 27 Δεκ 2015 τέλεσαν 
το γάμο τους στον Ιερό 
ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στις Κεχριές 
Κορινθίας με την παρου-
σία πολλών συγχωριανών 
μας. Ακολούθησε δεξίωση 
σε αίθουσα της περιοχής 
των Ισθμίων.

• Στις 18 Δεκεμβρίου 
2015 ο Βαγγέλης Πα-
ναγιώτου και η Θειακού 
Κατερίνα (κόρη της αεί-
μνηστης Γεωργίας Ραπτο-

πούλου) τέλεσαν το γάμο 
τους στην όμορφη πόλη 
της Ξάνθης.

ΠΕΝΘΗ

Κυριάκη Άννα
(1924 - 2015)

Στις 29 Δεκεμβρίου 2015 
έφυγε από τη ζωή η Άννα 
Κυριάκη (το γένος Μαλιβί-

τση) σε ηλικία 92 ετών και 
ενταφιάστηκε στο χωριό. 
Έφυγε από τη ζωή την 
ίδια χρονιά με το σύζυγό 
της Θανάση Κυριάκη. 
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και 
γέρασε στο χωριό που 
αγαπούσε πάρα πολύ. 
Απέκτησε δύο παιδιά, δύο 
εγγόνια και ένα δισέγγονο. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τη σκεπάζει.

Καλό σου ταξίδι……
Τα παιδιά της, τα εγγό-

νια της και το δισέγγονο. 

Γεωργία Τσόχλα – Ενισλίδου
(1955 - 2016)

Απεβίωσε στις 12 Φε-
βρουαρίου 2016 η Γωγώ 
Τσόχλα – Ενισλίδου. 
...Σαν τον φτερωτό Άγγελο 
του έρωτα …μου χάρισες 
τη ζωή,
σκόρπισες αγάπη, αγκά-
λιασες,

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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Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας παπά Χαράλαμπο Μπότση: τηλ. 6945255327 
και με τους επιτρόπους της εκκλησίας μας: Χαμηλός Δημήτρης 6906054709, Αλεξίου Όλγα 6937782595 

γέλασες δυνατά και ..μοί-
ρασες χαμόγελα,
φώναξες και ..έδωσες 
μιλιά σε κάθε άδικο να βρει 
το δίκιο του,
δάκρυσες και… έδωσες 
ζωή σε μαραμένα συναι-
σθήματα,
περηφάνια το συνώνυμο 
σου,
κάπνισες και.. ο καπνός 
από το τσιγάρο σου ακόμα 
χορεύει μελωδικά,
άκουσες τέρμα μουσική 
και.. ακόμα ο ήχος γαρ-
γαλά τα αυτιά,
χόρεψες και.. τα παλαμά-
κια ακόμα ακούγονται,
σκαρφαλώσαμε στην 
κορυφή και.. τα βουνά 
φανήκανε βραχάκια…. με 
δίδαξες…
κ έπειτα έκανες το τσιγάρο 
σου, χαμογέλασες και σαν 
αετός ξεκίνησες ένα και-
νούργιο ταξίδι αφήνοντας 
πίσω το άρωμα σου…
Βιάστηκες όμως… αλλά 
όπως έλεγες: ‘το χούι φεύ-
γει τελευταίο’… και ο λόγος 
σου μαμούλα μου πάντα 
υπογραφή….
Καλοτάξιδη η πορεία σου…
«η κουκλάρα σου»

Μ. Ε. 

Θανάσης Τζαβάρας
(1939-2016)

Ο Θανάσης Τζαβάρας, 
απεβίωσε στις 25 Ιανουα-
ρίου 2016 μετά από μακρο-
χρόνια ασθένεια.

Γεννήθηκε  στην Αθήνα, 
όπου περάτωσε τις εγκύ-
κλιες του σπουδές στο 
Πειραματικό Σχολείο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
και σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 
Το 1965 παντρεύεται την 
Ελένη Πριοβόλου, κόρη 
του Ζαχαρία και της Κλε-
οπάτρας Πριοβόλου και 
ως υπότροφος του γαλ-
λικού κράτους μεταβαίνει 
στο Παρίσι, όπου αρχικά 
μετεκπαιδεύεται στη Νευ-
ρολογία και στη συνέχεια 
στην Ψυχιατρική. 

Το 1968 προσλαμβάνεται 
ως ερευνητής στο πεδίο 
της Νευροψυχολογίας από 
το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρι-

κής Έρευνας (INSERM) 
της Γαλλίας όπου θα ανα-
πτύξει τις έρευνές του στο 
πεδίο των λειτουργιών του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. 
Παράλληλα, διαμορφώ-
νεται στην Ψυχανάλυση 
στο πλαίσιο της Φροϋδι-
κής Σχολής του Λακάν. Το 
1978, μετά την επιστροφή 
του στην Ελλάδα, διδάσκει 
σε διάφορα περιφερειακά 
πανεπιστήμια και το 1988 
ονομάζεται καθηγητής 
Ψυχιατρικής στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής και το 1998 
καθηγητής Μεθοδολογίας 
Ιστορίας και Θεωρίας των 
Νευροεπιστημών και της 
Ψυχιατρικής στο Τμήμα 
ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Από το 2006 ήταν ομότι-
μος καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Η ευρύτητα της μόρφω-
σής του, μαζί με την σε 
βάθος γνώση των επιστη-
μονικών πεδίων όπου είχε 
εξειδικευτεί –ψυχιατρική 
και ψυχανάλυση–, σε συν-
δυασμό με την αγάπη του 
για τη διδασκαλία, τον 
έκαναν έναν χαρισματικό 
δάσκαλο που αφιέρωνε 
γενναιόδωρα τον χρόνο 
του για να καθοδηγεί τους 
φοιτητές του σε κάθε βαθ-
μίδα της πορείας τους.

Η αμεσότητα προσέγ-
γισης στις ανθρώπινες 
σχέσεις που διέθετε και η 
ευθύτητα του χαρακτήρα 
του, συνοδευόμενη από 
έναν μεστό και γλαφυρό 
λόγο, άφησαν το ίχνος 
τους σε συγγενής, φίλους, 
μαθητές, συνεργάτες και 
θεραπευόμενους του.

Μαζί με την Ελένη, στα 
πενήντα τέσσερα χρόνια 
κοινής ζωής, δημιούρ-
γησαν ένα ευτυχισμένο 
σπιτικό, όπου μεγάλωσαν 
τα δυο τους παιδιά, ο 
Βασίλης-Οδυσσέας και η 
Ερατώ, τα οποία ακολού-
θησαν τους δημιουργικούς 
δρόμους της τέχνης: ο 
Βασίλης ως μουσικός και η 
Ερατώ ως video-artist.

Το γραπτό έργο του 
Θανάση Τζαβάρα, πολύ-
πλευρο και πλούσιο, οι 
συνεντεύξεις του και οι 
εμφανίσεις του στην τηλε-
όραση, θα είναι εδώ για να 
τον θυμόμαστε πάντα με 
την αγάπη για την ζωή που 
τον διέκρινε.

Σιακαντάρης  
Χαράλαμπος
(1937-2016)

Στις 17 Ιανουαρίου 2016 
απεβίωσε στην Αθήνα ο 
Χαράλαμπος Σιακαντάρης. 
Η κηδεία του  έγινε την επό-
μενη ημέρα στο χωριό. Ο 
Χαράλαμπος Σιακαντάρης 
γεννήθηκε στην Κορύνη 
Βοιωτίας το 1937. Το 1962 
παντρεύτηκε την Ευθυμία 
Ιωαν. Χαμηλού (Κρίκα) και 
απέκτησαν δυο κόρες και 
πέντε εγγόνια.

Ήταν επιθυμία του να 
ενταφιαστεί στην ιδιαίτερη 
πατρίδα της συζύγου του 
την Καλοσκοπή. 

Καλό σου ταξίδι……….
Θα σε θυμόμαστε πάντα!
Η σύζυγος, τα παιδιά και 

τα εγγόνια σου.  

Ελένη Ευθ. Παπακώστα
(1923 - 2016)

Στις 22 Μαρτίου εντελώς 
ξαφνικά έφυγε από τη ζωή 
η Ελένη Ευθ. Παπακώστα, 
το γένος Χαραλάμπους  
Μαλεβίτση, αφήνοντας 
πίσω της μνήμη αιώνια. Η 
αποβιώσασα είχε γεννηθεί 
στην Καλοσκοπή Φωκίδος 
και όταν  εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα παντρεύτηκε 
τον Ευθύμιο Παπακώστα  
με τον οποίο απέκτησε δύο 
παιδιά, τον Νέστορα και τη 
Φοίβη από την οποία είχε 
τη  χαρά να αποκτήσει τα 
δύο εγγόνια της που λά-
τρευε, τον Γιώργο και τον 
Τίμο. Ήταν γυναίκα ηθική, 
τίμια και εργατική, πιστή 
στις αρχές της από τις αρ-
χές της ζωής της μέχρι το 
τέλος της. 

Αγαπημένη μας Ελένη 
θα σε θυμόμαστε πάντα με 
πολλή αγάπη. 

Τα παιδιά και τα εγγόνια 
της.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Στις 10/01/2016 στην 
εκκλησία του Αγίου Δη-
μητρίου στην Αγ. Παρα-
σκευή – Αττικής ετελέσθη 
το ετήσιο Μνημόσυνο της 
Αικατερίνης Τσόχλα.

• Στις 30 Ιαν 2016 στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργί-
ου στο Χαλάνδρι ετελέσθη 
το 40ημερο μνημόσυνο 
της Άννας Κυριάκη.  

• Στις 20 Φεβ 2016 
στην εκκλησία του Αγίου 
Ελευθερίου στο Μαρούσι 
ετελέσθη το 40ημερο μνη-
μόσυνο του Χαράλαμπου 
Σιακαντάρη.  

• Στις 27 Φεβ 2016 στην 
εκκλησία του Αγίου Κων-
σταντίνου στη Μεταμόρ-
φωση ετελέσθη το ετήσιο  
μνημόσυνο της Άννας Κα-
τεργάρη – Πριοβόλου.  

• Στις 30/03/2016 στην 
εκκλησία του Αγίου Θεο-
δώρου  στο Α΄ Νεκροτα-
φείο  Αθηνών ετελέσθη 
το 40ήμερο  Μνημόσυνο 
της Γεωργίας Ελσινίδου 
-  Τσόχλα.

• Στις 27/03/2016 στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου στο χωριό μας ετελέ-
σθη το ετήσιο  Μνημόσυνο 
της Γεωργίας Στεργιοπού-
λου. Τα παιδιά της μετά 
το μνημόσυνο παρέθεσαν 
καφέ και γεύμα στο μαγαζί 
«ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ» και ευχα-
ριστούν τους συγγενείς 
και   συγχωριανούς που 
τίμησαν τη μνήμη της με 
την παρουσία τους.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  
Προκειμένου να 

συμπεριλαμβάνουμε 
στην εφημερίδα μας 
όλες τις κοινωνικές 
ειδήσεις (βαπτίσεις, 
αρραβώνες, γάμους, 
πένθη, επιτυχίες, δω-
ρεές κ.ά), παρακαλού-
με να μας ενημερώνε-
τε, γιατί είναι αδύνατο 
να τις γνωρίζουμε με 
λεπτομέρειες. Σήμερα 

αποτελούν είδηση, 
μελλοντικά όμως όλα 

τα συμβάντα που 
καταχωρούνται στην 

«ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» 
θα αποτελέσουν την 
ιστορία του χωριού 
μας, χρήσιμη στις 

επερχόμενες γενιές.
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Είναι  δύο ιστορικές φω-

τογραφίες πατριωτών μας  

που έπεσαν μαχόμενοι το 

1922  στην Μικρά Ασία  

όπου και ετάφησαν. 

Είναι αδέλφια της  Αικατε-

ρίνης θυγ.  Κωνσταντίνου 

Τσόχλα  συζ. Νικολάου Αυ-

γερινού η οποία έχει απο-

βιώσει και  καταγόταν από 

τον Πανουργιά Φωκίδος. 

Πρόκειται για τους αδελ-

φούς Θεμιστοκλή Τσόχλα 

του Κων/νου και Ιωάννη 

Τσόχλα του Κων/νου. 

Οι εν λόγω φωτογραφίες είναι από το αρχείο  
της Ζωής συζ. Γεωργίου Παπανικολάου  
(κόρη της Αικατερίνης Τσόχλα - Αυγερινού).

παλιές φωτογραφίες

Παρακαλούνται οι δημότες 
που κατέχουν οικόπεδα στην Το-
πική Κοινότητα Καλοσκοπής να 
προβούν στο καθαρισμό αυτών 
από χόρτα και άλλα αντικείμενα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας και του Ν. 3852/2010. Δημότες 
που θα αγνοήσουν τον παραπά-
νω νόμο θα διώκονται ποινικά.

Ο Πρόεδρος της  
Τοπικής Κοινότητας
Κων/νος Ματθαίου

Παρακαλούνται όσοι έχουν συγγενείς αποβιώσαντες και εντα-
φιασμένους στο κοιμητήριο της Καλοσκοπής πέραν της πενταε-
τίας να καταβάλουν το ειδικό τέλος που τους έχει καταλογιστεί. 
Σε περίπτωση μη πληρωμής θα γίνεται εκταφή.

Επιπλέον όσοι  έχουν προβεί σε εκταφή συγγενών τους και 
δεν έχουν ενημερώσει τη γραμματεία της Δ.Ε.. Γραβιάς είναι υπο-
χρεωμένοι να καταβάλουν τις οφειλές μέχρι την ήμερα ενημέρω-
σης της υπηρεσίας. Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούνται όσοι 
επιθυμούν να εκταφιάσουν συγγενή τους να προσκομίσουν αίτη-
ση στη Δ.Ε. Γραβιάς.

Καλοσκοπή 23 Φεβ. 2016
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Κων/νος Ματθαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


