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Η Εορτή του Αγίου Γεωργίου

Φωτο: Νίκος Φωτακόπουλος

στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Χωριού μας χοροστατούντος
του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου. (σελ. 806)

Φωτο: Πολυτίμη Λιανού

Εορτασμός Συνδέσμου και Εκδήλωση Μνήμης
για τη Μάχη στην Αγία Τριάδα (σελ. 807)
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Η Εορτή του Αγίου Γεωργίου
στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Χωριού μας χοροστατούντος
του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου.
Μεγαλοπρεπώς και με την συμμετοχή πολλών πιστών χωριανών μας
εορτάσθηκε και φέτος η πανίερος
μνήμη του Αγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπαιοφόρου,
τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, Δευτέρα της Διακαινησίμου, στον ομώνυμο
Ιερό Ναό του χωριού μας. Στην πανηγυρική Αρχιερατική θεία Λειτουργία
προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, συνεπικουρούμενος από τον Αρχιερατικό
Επίτροπο Ηλία Ζαφείρη τον ιερέα μας
Ιωάννη Λευκαδίτη και τον ιεροδιάκονο
Βασίλη Βλάση.
Τη δοξολογία ακολούθησε ιερά λιτά
νευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου
με τη συμμετοχή όλων των εκκλησιΦωτο: Νίκος Φωτακόπουλος
αζόμενων. Μετά το πέρας της ιεράς
ακολουθίας τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου αντάλλαξαν ευχές με όλους τους παρευρισκομένους και προσέφεραν κόκκινα αυγά και γλυκά.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο προσέφερε στο κατάστημα «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ» καφέ στο Σεβασμιότατο
και την ακολουθία του καθώς και στον πρόεδρο της Κοινότητας και σε μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου.

Με καταρρακτώδη βροχή και κρύο γιορτάσαμε και φέτος στις 21 Μαΐου τη μνήμη
των Αγίων και Θεοστέπτων Βασιλέων και
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και της μητρός
αυτού Ελένης στο ομώνυμο εκκλησάκι στο
Κεφαλόβρυσο.
Όλοι οι συγχωριανοί που βρισκόμασταν
στο χωριό, (35-40 άτομα) αψηφώντας κρύο
και βροχή, παρακολουθήσαμε την κατανυκτική λειτουργία, χωρίς φώτα και μικρόφωνα
που τέλεσε ο πατήρ Ιωάννης Λευκαδίτης.

Φωτο: Νίκος Μαλεβίτσης

Εορτασμός στο Εξωκκλήσι
της Αγίας Ελένης
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Φωτο: Πολυτίμη Λιανού

Εορτασμός Συνδέσμου και εκδήλωση μνήμης
για τη μάχη στην Αγία Τριάδα

Με αρκετό κόσμο τόσο από το χωριό μας όσο
και από τα γειτονικά χωριά γιορτάστηκε και φέτος
στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας η εορτή του
Αγίου Πνεύματος. Το καταπράσινο, ανθισμένο
τοπίο με τα αιωνόβια πλατάνια και τη βρύση με το
γάργαρο κρύο νερό ομόρφηνε ακόμα περισσότερο τις εορταστικές εκδηλώσεις. Ο παπά Γιάννης
Λευκαδίτης και ο ιεροδιάκονος Βασίλης Βλάσης
τέλεσαν την κατανυκτική λειτουργία με περιφορά
της εικόνας και την καθιερωμένη αρτοκλασία του
Συνδέσμου. Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι
περπάτησαν μέχρι το μνημείο των πεσόντων που
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης για τους
33 πεσόντες με επιμνημόσυνη δέηση, εκφώνηση
πανηγυρικού και κατάθεση στεφάνων.
Τις εκδηλώσεις πέρα από τους συγχωριανούς
μας, τίμησαν με την παρουσία τους: ο εκπρόσωπος
της Βουλής των Ελλήνων βουλευτής του νομού
μας Κωστοπαναγιώτου Ηλίας, ο δήμαρχος Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ρωσικής Πρεσβείας συνταγματάρχης
Κlimkovich Andrey, η πρώην βουλευτής Μανδρέκα
Ασπασία, ο αντιδήμαρχος Μολιώτης Νικόλαος, ο
διοικητής του Α. Τ. Γραβιάς, ο πρόεδρος του χωριού μας Ματθαίου Κώστας, το μέλος του τοπικού
συμβουλίου Χαμηλός Κώστας, οι πρώην πρόε-

δροι του Συνδέσμου Μαλεβίτσης Αθανάσιος και
Τούμπας Κων/νος και από το Δ.Σ. του Συνδέσμου
ο πρόεδρος, η γραμματέας και η ταμίας καθώς και
οι συγγενείς των φονευθέντων συγχωριανών μας
Παναγιώτη Ζούγρου, Νίκου Κόλλια και Ευάγγελου
Τσολάνα. Ιδιαίτερη εντύπωση σε όλους μας έκανε
η παρουσία του 98χρονου Δημήτρη Καλλία, αδελφού του φονευθέντος Καλλία, που χαιρέτησε τα
θύματα με το παρακάτω συγκινητικό κείμενο που
παρέδωσε στον πρόεδρο του Δ.Σ. και το εκφώνησε μετά τον πανηγυρικό της ημέρας.
Λίγα λουλούδια μαζεμένα
γύρω από τον τάφο σας, αυτά
που είναι ποτισμένα με το αίμα σας.
Σε σας αδέλφια μας που πέσατε
και βάλατε τα κορμιά σας
θεμέλιο και κλώνους για την ελευθερία.
Εμείς πάντα θα σας θυμόμαστε
Δεν είστε ξεχασμένοι.
Αιωνία σας η μνήμη
ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων παρατέθηκε
γεύμα σε όλους τους παριστάμενους στο κατάστημα «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ».

Δραστηριότητες Τοπικής Κοινότητας
✔ Έγινε καθαριότητα σε όλο το χωριό επικείμενων των εορτών του Πάσχα.
✔ Διανοίχθηκε το κεφαλαύλακο από Κεφαλόβρυσο μέχρι Κακοτράχη και τα εσωτερικά στο χωριό αυλάκια.
✔ Διανοίχτηκε το αυλάκι και το μονοπάτι από Κρύα βρύση μέχρι βρύση Παπλάκη.
✔ Καθαρίστηκε το νεκροταφείο και κόπηκαν οι ακακίες και οι θάμνοι που είχαν δημιουργήσει προβλήματα
στα μνήματα.
✔ Καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε η δεξαμενή της Κακοτράχης.
✔ Καθαρίστηκε η πηγή του Κεφαλόβρυσου (σε όση έκταση ήταν δυνατόν) και ο χώρος της Αγίας Ελένης.
✔ Αποκαταστάθηκαν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές βλάβες στα δίκτυα του χωριού.
✔ Κλαδεύτηκαν με ανυψωτικό καλάθι που διέθεσε ο Δήμος και εργάτη από το χωριό τα πλατάνια της
αυλής του τοπικού καταστήματος που δημιουργούσαν προβλήματα στις σκεπές των παρακείμενων
σπιτιών.
✔ Καθαρίστηκε, ευπρεπίστηκε και σημαιοστολίστηκε σε συνεργασία με το ΔΣ του Συνδέσμου το μνημείο
στην ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ για την εκδήλωση μνήμης.
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Φωτο: Γιάννης Φέξης

Πάσχα στο χωριό

Με λαμπρότητα και φέτος γιορτάστηκαν οι
Άγιες ημέρες του Πάσχα στο χωριό μας με συμμετοχή πολλών συγχωριανών μας και φίλων.
Η εκκλησία γεμάτη όλες τις Άγιες ημέρες και
ο χωριανός μας Παπα-Γιάννης Λευκαδίτης, ακούραστος όλη την Μ. Εβδομάδα, να τελεί με κατάνυξη τις πιο υποβλητικές Ακολουθίες της Εκκλησίας, που επιδρούν βαθιά μέσα στην ψυχή των Χριστιανών. Αρωγοί στο έργο του τα μικρά παιδιά που
βοηθούσαν στο ιερό (Γιάννης Λευκαδίτης, Γιάννης
Κολλύρης, Λευτέρης Φωτακόπουλος, Κωνσταντίνος Βλάχος, Τζαβαλάς Γιώργος) και οι εκκλησιαστικοί μας επίτροποι Δημήτρης Χαμηλός και Όλγα
Αλεξίου.
Το βράδυ της Μ. Πέμπτης οι κυρίες του χωριού
μας στόλισαν τον Επιτάφιο. Τα λουλούδια όπως
κάθε χρόνο προσέφερε ο Θεόφιλος Γ. Πριόβολος
γιος του αείμνηστου Γιώργου Αρ. Πριόβολου.
Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ετελέσθη
με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και μέσα σε
κλίμα κατάνυξης η Ακολουθία και η Περιφορά του
Επιταφίου από την πλατεία στην Κακοτράχη και
επιστροφή.
Τέλος η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάσθηκε με την πρέπουσα εκκλησιαστική
λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια το βράδυ του Μ.
Σαββάτου στην εκκλησία μας. Όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι μας με τις λαμπάδες και τα φαναράκια

Φωτο: Νίκος Φ

ωτακόπουλος

στα χέρια, έλαβαν το ανέσπερο Φως, ακούγοντας
λίγο αργότερα το «Χριστός Ανέστη». Πανέμορφα
βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό με το άκουσμα του
«Χριστός Ανέστη». Το στολισμό της εικόνας της
Παναγίας προσέφερε ο Γιώργος και η Χαρά Χριστοδούλου.
Ανήμερα το Πάσχα το πρωί. σε πέντε - έξι γειτονιές άναψαν οι φωτιές για το ομαδικό ψήσιμο των
αρνιών και τη διατήρηση του εθίμου όπως το παραλάβαμε από τους παππούδες και τους πατεράδες μας. Συνεχίστηκε η παράδοση του Ρουμελιώτικου Πάσχα και μέχρι να ψηθεί το αρνί, οι γυναίκες
έφερναν μεζέδες, τυριά. κόκκινα αυγά, κρασί και
τσίπουρο, ενώ συνεχίστηκαν και οι επισκέψεις από
γειτονιά σε γειτονιά. Το γύρισμα των αρνιών και το
γλέντι γύρω από τους λάκκους κράτησε μέχρι το
απόγευμα.
Παλαιότερα ψήνονταν εκατοντάδες αρνιά στις
γειτονιές του χωριού μας ενώ φέτος το έθιμο συνεχίστηκε στις γειτονιές Τσονέικο (8 αρνιά), στα
Βλαχέικα (5 αρνιά), στα Μαντέικα (2 αρνιά), στην
Παναγία (2 αρνιά), στην Κακοτράχη (2 αρνιά) και
στα Φωτέικα (2 αρνιά). Ας ευχηθούμε, του χρόνου,
η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη και να αναβιώσει
το ομαδικό ψήσιμο και στις υπόλοιπες γειτονιές.
Μας γέμισε όμως αισιοδοξία η συμμετοχή αρκετών νέων παιδιών στις παραδόσεις και τα έθιμα
εορτασμού του Κουκουβιστιανού Πάσχα.
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Συνεχίζει να ταλανίζει το Δήμο και το χωριό μας
η υδροδότηση και άλλων Δημοτικών Διαμερισμάτων
από το νερό του Κεφαλόβρυσου

Έχουν περάσει περισσότερα από 15 χρόνια
από τότε που ο Καποδιστριακός Δήμος Γραβιάς
αποφάσισε και υδροδότησε τα χωριά Καστέλλια,
Οινοχώρι και Σκλήθρο από το νερό του Κεφαλόβρυσου και 8 χρόνια από τις αποφάσεις που πήρε
το Συμβούλιο της Επικρατείας (3658 -3659/2008)
κατόπιν της προσφυγής που έκανε ο Σύνδεσμος
και κάτοικοι του χωριού για την ακύρωση της απόφασης του Δήμου. Με τις αποφάσεις του το ΣτΕ
καθόρισε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες έπρεπε να συμμορφωθεί ο Δήμος Γραβιάς (τότε)
και τώρα Δελφών για να υδροδοτεί και τα άλλα ΔΔ
από το Κεφαλόβρυσο. Όμως μέχρι τώρα ο Δήμος
δεν έχει συμμορφωθεί (κυρίως στο να εκπονήσει
πρόγραμμα ανάπτυξης υδάτινων πόρων της περιοχής από το οποίο να προκύπτουν οι ανάγκες
ύδρευσης – άρδευσης κάθε περιοχής) και έλαβε
προθεσμία μέχρι να ολοκληρώσει τις διαδικασίες
ώστε να καταστεί νόμιμη η υδροδότηση μέχρι το
τέλος Μαΐου και επανεξέταση της υπόθεσης ενώπιον Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης στις 2
– 11 - 2016. Το ΔΣ παρακολουθεί και είναι ενήμερο
για το θέμα ώστε αν απαιτηθεί, να προχωρήσει σε
περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου

Το παραπάνω θέμα επαναφέρει στην επικαιρότητα και την συνεχιζόμενη κατολίσθηση στο τμήμα
οδοστρώματος της Κοινοτικής οδού Καλοσκοπή
– Οινοχώρι στη θέση Ψηλή Ράχη που οφείλεται
στην εσφαλμένη όδευση του αγωγού ύδρευσης
που κατασκευάστηκε για υδροδότηση των άλλων
χωριών και ίσως έπρεπε να έχει αποκατασταθεί
από τον εργολάβο του έργου.

Φωτο: Νίκος Φωτακόπουλος
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Η Αργοπορία του Δήμου Δελφών μας στερεί
μια ανακαινισμένη πλατεία το καλοκαίρι
Ο Σύνδεσμος από τη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου προγραμμάτισε και ενέταξε στον προϋπολογισμό του την ανακαίνιση των κερκίδων και
επισκευή του πλακόστρωτου της πλατείας του
χωριού. Στις 2 Φεβρουαρίου ζήτησε εγγράφως
την άδεια από το Δήμο Δελφών και παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις προς τον αντιδήμαρχο κ. Μολιώτη αλλά και τη νέα επιστολή στις 16
Μαΐου δεν κατέστη δυνατή η έγκριση του έργου
έγκαιρα. Τελικά, στις 30 Μαΐου καταφέραμε να
πάρουμε την πολυπόθητη έγκριση αλλά δυστυχώς ήρθε και το καλοκαίρι και η πλατεία πλέον
δεν μπορεί να κλείσει για 15 – 20 - ίσως και περισσότερες- ημέρες για εργασίες. Έτσι στη σύσκεψη του Μαΐου το ΔΣ αποφάσισε να μεταθέσει την
εκτέλεση του έργου για το Σεπτέμβριο. Ζητάμε

συγνώμη από τα παιδιά που χρησιμοποιούν όλο
το καλοκαίρι τις κερκίδες γιατί τους δώσαμε ψεύτικες ελπίδες.
Μετά από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου Θανάση Παναγιωτόπουλου, που ήταν στο χωριό μας για τις εκδηλώσεις στην Αγία Τριάδα, ο
Δήμος εκτός από την έγκριση κατασκευής του έργου που ήδη είχαμε λάβει ανέλαβε να εκπονήσει
τη μελέτη του έργου και να εκδώσει την πολεοδομική άδεια. Στις 23 Ιουνίου πολιτικός μηχανικός
του δήμου ήρθε στο χωριό, ενημερώθηκε από τα
μέλη του ΔΣ για την ανακαίνιση που χρειάζονται
οι κερκίδες και η πλατεία και έκανε τις απαραίτητες επιμετρήσεις για να εκπονήσει τεχνική μελέτη και να εκδοθεί η άδεια. Αν και αργά το έργο
εξελίσσεται ομαλά.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί:
Τον συνταξιούχο ιερέα μας
πατέρα Ιωάννη Λευκαδίτη που
καλύπτει όλες τις εκκλησιαστικές
ακολουθίες και υποχρεώσεις της
εκκλησίας του χωριού. Ήμασταν
ίσως το μοναδικό μικρό χωριό του
νομού μας που τελέστηκαν όλες
οι ιερές ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδας και της Ανάστασης.
Το Φάνη Λευκαδίτη, το Νίκο
Δανιήλ και τη Βασιλεία Κυρίτση
για τα κείμενά τους που πλουτίζουν
το περιεχόμενο της εφημερίδας και
δίνουν στις νεότερες γενιές πολύτιμα στοιχεία για το χωριό μας και
τις παραδόσεις του.

Τη Μαρία Ρούπα – Πλατανιά
για τη διάθεση στο Πολιτιστικό
Κέντρο του χωριού ενός καθρέφτη με χειροποίητο πλαίσιο.
Το φίλο του χωριού μας Γιώργο Ρούντο για το φωτογραφικό
υλικό με τοποθεσίες του χωριού
που μας διέθεσε για το αρχείο
του Συνδέσμου.
Το δικηγόρο Ευάγγελο Παλούκη για τη συνεχή νομική
υποστήριξη του Συνδέσμου.
Το Λογιστικό Γραφείο του Πέτρου Γρηγοράκου για τη συνεχή
λογιστική υποστήριξη που παρέχει στο Σύνδεσμο.

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

Η οργανωτική επιτροπή
του φεστιβάλ «Ήχοι του
Δάσους» μας ενημέρωσε
ότι δε θα πραγματοποιηθεί φέτος η εκδήλωση.

Τη Γεωργία Παπαδάκη για τη
διάθεση του νέου βιβλίου της αλλά
και πέντε άλλων βιβλίων της παλαιότερων εκδόσεων προκειμένου
να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος.
Τον Παναγιώτη Βάρσο γιατί
βοήθησε τα μέλη του ΔΣ στον καθαρισμό του γηπέδου «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΜΟΣ» με προσωπική εργασία
και μεταφορά με το φορτηγό του
των κλαδιών και μπάζων.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο
του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου ευχαριστεί την κα. Βούλα Ταξ. Τομαρά
για τη δωρεά ενός αρτοφορίου.

“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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Ιστορικές Ονομασίες
(Αρχές και Προλήψεις)
Έφηβος, επιθυμώντας να μάθω για ποιους λόγους ονόμασαν τις τοποθεσίες μας Κακοτράχη,
Μνήματα και Πολεμίστρα, ρώτησα τον 90χρονο
γραμματιζούμενο γείτονά μου Γεώργιο Σκουρτιά,
ο οποίος είχε βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία, να μου
πει τι είχε συμβεί εκεί.
Ο ευφυής πολυμαθής και γνωστός για την ευφράδειά του πρεσβευτής μου απάντησε. Οι αγαθοί και προληπτικοί συγχωριανοί μας πίστευαν
ότι στη ράχη που είναι στην κορυφή του χωριού
έβγαινε τα μεσάνυχτα ένα στοιχειό και κλαψούριζε. Το θεωρούσαν κακό σημάδι κι έτσι τη ράχη
την ονόμασαν Κακοτράχη. Στη γωνία του δρόμου
έχτισαν το εικονοστάσι του Αγ. Γεωργίου να τους
προστατεύει από τα ξωτικά αυτά δαιμονικά όντα.
Όσο για τις δύο άλλες τοποθεσίες μας, τα Μνήματα και την Πολεμίστρα, οι συμπολίτες μας που
είχαν βιώσει τα τελευταία δυσοίωνα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και τους οποίους είχα προλάβει
στη ζωή μου, εξιστορούσαν τους ηρωισμούς των
αγωνιστών και τις θυσίες για την ελευθερία. Στη
θέση Μνήματα είχαν θάψει τους νεκρούς από τη
συντριβή των Τούρκων που επιχειρούσαν να διαβούν από το Μακρυλάκωμα για να κατέβουν στην
Ιτέα και να περάσουν στο Μωριά.
Στα 1820, τα Χριστούγεννα, ο Παπαντριάς με
τους 200 συντρόφους του πήγε στη συνέλευση
των Ρουμελιωτών οπλαρχηγών στη Βάριανη. Διαφώνησε μαζί τους και επέστρεψε στον οικισμό
τους στην πλαγιά του Άι Νικόλα. Διαβαίνοντας το
ξύλινο γεφύρι στο μύλο, αφού πέρασε και ο τελευταίος οπαδός του, κατέρρευσε. Για την ως εκ
του θαύματος διάσωσή τους έχτισε στη γωνία των
δρόμων που οδηγούν, ο ένας για τα Κούτσουρα κι
ο άλλος για τον Άι Νικόλα ένα εικονοστάσι. Στο σημαντικό αυτό γεφύρι της περιοχής άλλαξαν θέση.
Το κατασκεύασαν στις πιο στενές όχθες του ποταμού. Αργότερα πήγαν ν’ απαγκιάσουν κάτω από
το γεφύρι οι δύο κοπέλες τις οποίες παρέσυρε η
ορμητική κατεβασιά. Ο θρυλικός Παπαντριάς βαδίζοντας με το ασκέρι του για τον οικισμό άκουγε
τουφεκιές στριγκλιές κι άγρια ξεφωνητά. Ανήσυ-

Γράφει:
ο Θεοφάνης
Λευκαδίτης

χος επιτάχυνε το βήμα του. Στο Βουρλάμι αντάμωσε έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο. Έντρομος αυτός
του είπε: Καπετάνιε σώσε μας! Καμιά εικοσιπενταριά Τούρκοι τα μεσάνυχτα όρμησαν στις καλύβες
μας. Σκοτώνουν, βιάζουν, ρημάζουν κι αρπάζουν
κορίτσια για το χαρέμι. Κεραυνός εν αιθρία! Σφοδρά εξοργισμένος ο Παπαντριάς κύκλωσε με τους
συντρόφους του τον οικισμό. Οι Τούρκοι αιφνιδιασμένοι δεν πρόλαβαν να αμυνθούν. Πίστευαν ότι
έλειπαν οι αγωνιστές και τα κακουργήματά τους
τα πλήρωσαν με τη ζωή τους.
Ύστερα από είκοσι μέρες 500 περίπου Τούρκοι
κατευθύνονταν προς τον τόπο μας. Ο Δυοβουνώτης που αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους, ότι σκόπευαν να εκδικηθούν τον Παπαντριά για το χαμό
των δικών τους, αν και χολωμένος για τη διαφωνία του στη Βάριανη, παραμέρισε την οργή του
και του γνωστοποίησε τις κινήσεις των Τούρκων,
κι ότι θα φθάσει με τους 150 μαχητές του να τον
βοηθήσει. Ενημερωμένος και ο Γκούρας ήρθε κι
αυτός με τους δικούς του συντρόφους να πολεμήσουν τους Τούρκους. Και οι τρεις μαζί, η δύναμή τους είχε ξεπεράσει τους 400 αγωνιστές. Οι
γενναίοι οπλαρχηγοί με τους συντρόφους τους
ταμπουρώθηκαν στην πλαγιά του Παλιοσταυρού
(Πολεμίστρα) και περίμεναν τους Τούρκους, οι
οποίοι ανεβαίνοντας από τον Λιθόπυργο έκαψαν
τα μαντριά των χωριανών (Καλύβια). Φθάνοντας
στο ύψωμα τους περίμενε ο όλεθρος. Η φοβερή
εκείνη μάχη κράτησε ως το σούρουπο. Οι Τούρκοι μετά την ολοσχερή συντριβή τους άρχισαν να
υποχωρούν. Φεύγοντας άρον - άρον έκαψαν την
εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και τη μικρότερη του Αι Λιά και έκτοτε παραμένουν λιθοσωροί.
Κυνηγημένοι από τους αγωνιστές σκόρπισαν
στον κατήφορο εγκαταλείποντας στον τόπο της
μάχης πάνω από 150 νεκρούς, ως και καμήλες στις
οποίες θα φόρτωναν τα διαγουμίσματα, σκεύη και
ρουχισμό κι ό,τι άλλο πολύτιμο θα έβρισκαν στα
νοικοκυριά του οικισμού που θα κατέστρεφαν.
(1932, αφήγηση υπερήλικα)
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Στις 12 Απριλίου ο
πρόεδρος της κοινότητας
Κώστας Ματθαίου καθάρισε το εσωτερικό της δεξαμενής του χωριού στην
Κακοτράχη με συνεργείο
του Δήμου και εργάτη
από το χωριό. Εκτός από
μερικά πετραδάκια και
λίγο χώμα που ήταν τα
ξένα σώματα κάποιο γειτονικό δένδρο μας έκανε
την έκπληξη δημιουργώντας έναν τεράστιο
θύσανο από ριζίδια μέσα
στη δεξαμενή περνώντας
μία ρίζα από τη σωλήνα
υπερχείλισης. Ο θύσανος
μήκους τριών μέτρων και
βάρους 100 περίπου
κιλών
δημιουργήθηκε
σε διάστημα μόλις 2 - 3
ετών (από τον προηγούμενο καθαρισμό).

ΑΣΦΑ ΛΕΙΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
-ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
-ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΗΛ.: 2104134208 - 6940765421

Φωτο: Νάκος Γεωργίου

Καθαρισμός δεξαμενής Κακοτράχης
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Το

χθες και το σήμερα

της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού μας
26 Ιουλίου 1969

Φωτο: από το αρχείο του Παναγιώτη Πριόβολου

ΑΓΩΝΑΣ: Καλοσκοπή – Πανουργιάς σκορ 3 – 2 Σκόρερ: Χαμηλός
Δημητράκης: 1 Ματθαίου Μάκης: 2
Από αριστερά: Όρθιοι: Κώστας
Ματθαίου (εκτός ομάδας, σήμερα πρόεδρος του χωριού) Παίκτες: Χρήστος Παπαγεωργίου,
Γιώργος Βλάχος, Δημητράκης
Χαμηλός, Πολύκαρπος Γεωργίου, Γιάννης Λευκαδίτης {σήμερα
ιερέας του χωριού}, Νίκος Πριόβολος ο τότε πρόεδρος του Χωριού Κώστας Καραντάσιος και ο
11 χρόνος αείμνηστος Δημήτρης
Νίκου (Κολοτύμπας).
Καθισμένοι από αριστερά: Κώστας Χαμηλός, Λουκάς Τούμπας,

Μάκης Ματθαίου και ο τερματοφύλακας Κώστας Βλάχος.
Αυτή είναι η καλύτερη σύνθεση που είχε τότε η ομάδα που έπαιζε με εννιά παίχτες γιατί το γήπεδο στο
Σταυρό ήταν ακόμα πολύ μικρό αφού το είχαν φτιάξει μόνοι τους οι παίκτες. Αργότερα έβαλε ο πρόεδρος γκρέιντερ και το μεγάλωσε.

10 Αυγούστου 2015

Αγώνας Καλοσκοπή – Γραβιά σκορ
3 - 2. Σκόρερ Δημήτρης Βασιλειάδης, Γιάννης Λευκαδίτης, Αλέξανδρος Παπουτσίδης.
Από αριστερά: Όρθιοι: Γιάννης
Πάντος (Προπονητής), Νίκος Γεωργίου (τερματοφύλακας), Αλέξανδρος Παπουτσίδης, Κώστας
Μπαράκος, Παναγιώτης Παπαριστείδης, Δημήτρης Βασιλειάδης, Νίκος Βασιλειάδης, Γιώργος
Μπάκας, Γιώργος Αλεξίου, Βασίλης Καραντάσιος, Γιώργος Λευκαδίτης (2ος. προπονητής) Γονατιστοί: Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Γιάννης Αφέντης, Βασίλης
Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου
Τσιριμώνας, Γιάννης Καραχάλιος,
Ιάσονας Κόλλιας, Νίκος Θεοχάρης Καθιστοί: Γιώργος Τζαβαλάς, Γιάννης Λευκαδίτης, Οδυσσέας Γεροχρήστος, Κωνσταντίνος Βλάχος

✍

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους
τους μαθητές και τις μαθήτριες του Συνδέσμου μας
που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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Η επιστροφή ενός
ξενιτεμένου Κουκουβιστιανού
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Γράφει η Βασιλεία Κυρίτση

Απρίλης μήνας ήταν, στο τέλος του. Η φύση
βρίσκονταν στην καλή και στη γλυκιά της ώρα.
Πλησίαζε Μεγάλη Εβδομάδα. Οι γυναίκες ετοίμαζαν το σπίτι τους για τη μεγάλη γιορτή και τα
απογεύματα έτρεχαν στην εκκλησία με τα παιδιά
τους να ακούσουν τα λόγια του ιερέα τους και να
συμμετέχουν στο θεϊκό πάθος…… Ο πρόεδρος με
τη συμμετοχή των αντρών του χωριού είχε καθαρίσει την πλατεία και το χοροστάσι του Αγίου
Γεωργίου, είχε καθαρίσει τα χωμάτινα μονοπάτια,
το αυλάκι που διέσχιζε το χωριό με το παγωμένο
γάργαρο τρεχούμενο νερό του να ποτίζει τα χωράφια που ετοιμάζονταν και να συντροφεύει με το
κελάρυσμά του τους κατοίκους.
Ο Κώστας Μώρης μόλις είχε πατήσει το πόδι
του στο Ελληνικό έδαφος. Ακόμη δεν το πίστευε.
Στην Αθήνα, όλα ήταν άγνωστα, δεν είχε ζήσει
εκεί, αλλά ήταν τόσο οικεία, ήταν τόσο κοντά γιατί ήξερε τη νοοτροπία, τη γλώσσα. Καταλάβαινε…
Από την Αθήνα ανέβηκε με τρένο στον Μπράλο,
βρήκε ένα φορτηγάκι, έριξε τις αποσκευές του,
τα πακέτα, όλη τη καζάντια του στα χρόνια αυτά και σε μια ώρα περίπου από το δρόμο του 51,
έφτασε στην πλατεία του χωριού. Σαράντα δύο
χρονών πια, μα γερός, λεβεντόκορμος, με γκρίζους κροτάφους γύρισε στον τόπο του. Το χωριό
του ήταν το στήριγμα της καρδιάς του στα χρόνια
της ξενιτιάς, ήταν το τέρμα του μακρινού ταξιδιού
του και η ανταμοιβή μαζί. Κατέβηκε ανυπόμονος,
έσκυψε και φίλησε το χώμα που πατούσε. Έτρεμε σύγκορμος. Κοίταξε γύρω του. Κοίταξε κάτω
τα χωράφια, το Μέγα Ρέμα και τη βαθιά ποταμιά
προς τον κάμπο. Κοίταξε αντίκρυ την πλαγιά με τα
κλήματα και το εκκλησάκι του Άι Νικόλα.
Έπειτα κοίταξε πέρα στην Καρακοφωλιά, τη
Λυρίτσα, την Τράκα, γνώριμα αγαπημένα μέρη και
ρίγησε. Κοίταξε τα δίπατα πέτρινα σπίτια, κάποια
ερημωμένα, τη μεγάλη εκκλησία του Άι-Γιώργη
με το πλακοστρωμένο χοροστάσι, το σχολείο δίπλα…. Όλα μαρτυρούσαν τη ζωή που κυλούσε.
Πόσο του είχαν λείψει αυτές οι εικόνες και πόσο
είχαν αλλάξει όλα! Κατηφόρισε από την πλατεία
προς το σπίτι του. Τίποτα δεν ήταν όπως πριν.
Κανένας άνθρωπος στο δρόμο! Τα μεγάλα πλατάνια γύρω από την πλατεία και οι καρυδιές σκέπαζαν τα πέτρινα σπίτια. Το μεσημέρι κρατούσε
ακόμη….. Τράβηξε τα πράγματά του στην άκρη,
κάθισε στον ίσκιο έξω από το σπίτι και το κοίταξε σιωπηλός. Κάποια στιγμή τον αντιλήφθηκαν τα
παιδιά και άρχισαν τα χαρούμενα ξεφωνητά. Είχε
φτάσει στο τέλος του ονείρου του. Τα ‘κρυψε στην
αγκαλιά του ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα θαμπωμένα γαλάζια μάτια του. Ακόμη δεν πίστευε πως
είχε δίπλα του τη γυναίκα του, πως ήταν στο σπίτι
του. Οι συγγενείς γρήγορα κατέφθασαν στο σπίτι
του και έγινε το επίκεντρο για μέρες. Ο Κώστας
πέρασε το ωραιότερο Πάσχα της ζωής του, όπως

έλεγε και η Ανάσταση του Κυρίου ήταν συνάμα
και ανάσταση δική του και της οικογένειάς του.
Οι συγγενείς τον ρώτησαν πολλές φορές για
τη ζωή του εκεί, για τον τόπο, τα λιβάδια που έβοσκε τα πρόβατα, τις πόλεις, τα μαγαζιά του Σικάγο. Και κείνος αβάρετος μιλούσε για μια ζωή διαφορετική, για έναν άλλο κόσμο που ήταν μόνο
στη φαντασία τη δική τους και που ίσως μετά από
πολλά-πολλά χρόνια άλλαζε.
Η δεκαετία του 1950 ήταν πολύ δύσκολη για
τους κατοίκους της Κουκουβίστας. Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολήθηκαν με την πατροπαράδοτη καλλιέργεια των χωραφιών τους με φασόλια, πατάτες,
δημητριακά, τα οποία έδιναν στους κατόχους ίσα
ίσα τα απαραίτητα και όσοι δεν είχαν, αναζητούσαν μεροκάματα σε άλλους τομείς. Άλλοι εγκατέλειπαν τα κτήματα και πήγαιναν στην Τρούπη,
όπου το δασαρχείο έκανε έργα με ημερομίσθιο
48 δραχμές. Έφευγαν νύχτα από το σπιτικό τους,
χρειάζονταν δυο με τρεις ώρες να φτάσουν και
να αρχίσουν δουλειά. Πολλοί οι χωριανοί και η
ταλαιπωρία τους μεγάλη…. Έτσι μόλις άκουγαν
για δουλειά στην ξενιτιά έπαιρναν «των οματιών»
τους και αποφάσιζαν να φύγουν μακριά ως την
Αυστραλία και την Αμερική, στο μακρινό Κολοράντο. Οι ομογενείς της Αμερικής, όσοι είχαν εγκατασταθεί εκεί, μεταπολεμικά, προσκαλούσαν και
άλλους χωριανούς- συγγενείς, που είχαν καταστραφεί από την Κατοχή και τον εκπατρισμό, να
ξεφύγουν από τη φτώχεια και τη μιζέρια.
Δυο από αυτούς ήταν ο Κώστας ο Μώρης του
Γεωργίου και ο Νίκος Γεωργίου. Ο Τάκης Γεωργίου
σε συνεννόηση με τον Γ. Ραφτόπουλο που βρίσκονταν στο Κολοράντο τους προσκάλεσαν να αναλάβουν τη φύλαξη των κοπαδιών με τα 4000 πρόβατα και με μισθό 230 δολάρια το μήνα. Ο Ραφτόπουλος είχε πολλά ανίψια στο χωριό αλλά επειδή
οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δύσκολες και ξενιτιά,
δεν πήγαινε κανείς άλλος. Η ψυχή τους ξέρει πώς
αυτοί πήραν τη μεγάλη απόφαση, αλλά την πή-
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ραν. Μάζεψαν λίγα ρούχα και κάνα δυο εσώρουχα
– μήπως είχαν και περισσότερα- και λίγο πριν την
αναχώρησή τους, ήρθε υπάλληλος της Αμερικανικής Πρεσβείας στο χωριό να δει το μέρος και
να επιβεβαιωθεί για την απόφασή τους να πάνε
στον ξένο τόπο. Ήθελε να δει ο ίδιος τις συνθήκες
ζωής του χωριού και να καταλάβει αν μπορούσαν
να αντέξουν σε κείνα τα μέρη. Σεπτέμβριος ήταν
του 1964, θλιβερός μήνας για τις οικογένειες των
ξενιτεμένων που νέοι άνδρες αναγκάζονταν να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Με την ευχή της
γυναίκας του Δήμητρας (Μητρούλας) Δ. Κυρίτση
που έβλεπε πόσο δύσκολα ζούσε η ίδια με τα δυο
μικρά παιδιά τους, την Ανθούλα 8 χρονών και τον
Γιώργο 4, ξεκίνησε έχοντας τα λόγια της εφόδιο
μέσα στην καρδιά του: «αντρούλη μου ότι σ’ εύρει, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω στην ξένη χώρα. Να προσέχεις….». Έφευγε με την ελπίδα ότι
το μέλλον για την οικογένεια θα καλυτέρευε και οι
ορίζοντες θα πλάταιναν. Πήρε μαζί του λίγη Κουκουβίστα, λίγη Ελλάδα μέσα στην ψυχή του, προσευχήθηκε στον Άι-Γιώργη και φορτωμένος με
αναμνήσεις, συγκινήσεις και καημούς του μικρού
ορεινού, φτωχού χωριού του, ξενιτεύτηκε.
Άφησε τη γη των προγόνων του, τα αγαπημένα του
πρόσωπα, να περάσει ωκεανούς για να πάει στα πέρατα του κόσμου κουβαλώντας μαζί τα όνειρά του.
Με τη συντροφιά του Νίκου και την κατευόδωση σχεδόν όλου του χωριού ο Κώστας έφυγε
για την Αθήνα με τα απαραίτητα έγγραφα, αφήνοντας πίσω το χωριό στην καλύτερή του ώρα, με τα
μάτια βουρκωμένα από συγκίνηση.
Οι δυο χωριανοί πρώτη φορά αντίκρισαν το αεροδρόμιο και σαν χαμένοι μέσα σε κείνο το πλήθος που ταξίδευε πέταξαν με το αεροπλάνο της
εταιρείας SABENA για το Λονδίνο. Εκεί με τη βοήθεια των άλλων Ελλήνων ταξιδιωτών πήραν την
πτήση για Νέα Υόρκη κι ύστερα πάλι άλλη πτήση
για το Κολοράντο. Δεν πίστευαν τα όσα έβλεπαν.
Τη νοοτροπία, την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον
πολιτισμό, τη διαφορετική γλώσσα….. Το Κολοράντο αποτελούσε τμήμα της απέραντης περιοχής που στις Ηνωμένες Πολιτείες ονομαζόταν
Mountain ή περιοχή των βουνών. Κυριαρχούσε η
στεππική βλάστηση η οποία στα Βραχώδη Όρη
έδινε τη θέση της σε πυκνά δάση κωνοφόρων. Η
γεωργία ήταν αναπτυγμένη χάρη στα αρδευτικά
έργα με καλή παραγωγή δημητριακών, κηπευτικών και φρούτων. Ουσιαστικά όμως η περιοχή
ήταν πλούσια σε μεταλλεύματα και είχε κύριες βιομηχανίες χυτήρια και διυλιστήρια.
Στο αεροδρόμιο του Κολοράντο τους περίμενε
ο Τάκης Γεωργίου και επιτέλους μετά από ταξίδι
σχεδόν δύο ημερών πατούσαν σε στέρεο έδαφος, έβλεπαν έναν δικό τους άνθρωπο. Η ψυχή
τους ξαλάφρωσε σαν έφτασαν στο Κρικ, όπου
έμενε ο Τάκης, να περιμένουν ώσπου να έρθει ο
Ραφτόπουλος. Ο Γεώργιος Ραφτόπουλος ήταν
στην Ελλάδα τελωνειακός υπάλληλος αλλά έφυγε στο Κολοράντο και παντρεύτηκε την αδελφή
του Τάκη Βλάχου, χήρα με περιουσία, με σκοπό να
πουλήσει την περιουσία και να γυρίσει στην Ελλάδα. Τελικά, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι και
ο Ραφτόπουλος έμεινε στο Κολοράντο και έγινε
επιχειρηματίας με 4.000 πρόβατα.
Την επομένη αντίκρισαν τα απέραντα καταπράσινα λιβάδια της περιοχής και οι δυο φίλοι χώ-
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ρισαν. Ο Νίκος Γεωργίου πήγε σε άλλη περιοχή
να φυλάει 2.500 πρόβατα και ο Κώστας Μώρης
αλλού. Χαιρετήθηκαν με την ελπίδα να ξαναβρεθούν σύντομα και χώρισαν πηγαίνοντας ο καθένας στον προορισμό του.
Σεπτέμβρης μήνας ήταν αλλά η περιοχή ήταν χιονισμένη και το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό. Τίποτα
δεν θύμιζε Ελλάδα, Ελλάδα του χειμώνα στα ορεινά.
Ο Ραφτόπουλος, το αφεντικό, του έδειξε ένα
μεγάλο τροχόσπιτο, το «γουόκι» στο οποίο θα
έμενε, του έδωσε οδηγίες, του έδωσε διάφορες
κονσέρβες, ιδιαίτερα με φασόλια, ψωμί κομμένο
σε φέτες και νερό, εφόδια να περάσει 6 μέρες μέχρι να ξανάρθει. Του έδωσε ακόμη δυο άλογα να
τα συναλλάζει λόγω της μεγάλης απόστασης που
έβοσκαν τα πρόβατα, σκυλιά να καθοδηγούν το
κοπάδι, τον χτύπησε στην πλάτη και έφυγε…… Ο
Κώστας μπήκε μέσα στο «γουόκι», άφησε τη βαλίτσα με τα ρούχα και κοίταξε γύρω του απελπισμένος…… μοναξιά….. εντελώς μόνος σε τόσο μεγάλη
έκταση γης…. Το ρολόι που είδε πάνω στο τραπέζι
του έδωσε παρηγοριά….. θα μετρούσε, θα ήξερε
τον χρόνο. Είχε και μια σόμπα μεγάλη που έκαιγε
κάρβουνα, τα οποία έφερνε το αφεντικό. Γρήγορα
προσγειώθηκε στην πραγματικότητα και ανέλαβε τα καθήκοντά του. Σηκωνόταν πρωί, σέλωνε το
άλογό του και οδηγούσε το κοπάδι με τη βοήθεια
των σκυλιών του σε μέρος που είχε τροφή. Επισήμαινε το μέρος που βρίσκονταν τα πρόβατα, έβλεπε αν κάποια ήταν πληγωμένα ή φαγωμένα από
τσακάλια και αρκούδες που ζούσαν στην περιοχή,
περιφερόταν γύρω και μετά γύριζε πίσω.
Οι πρώτες μέρες πέρασαν δύσκολα ώσπου να
συνηθίσει το νέο τρόπο ζωής. Δεν είχε κανέναν να
μιλήσει, να ανταλλάξει μια κουβέντα και τα σκυλιά που είχε δεν γνώριζαν τη γλώσσα που τους
μιλούσε, αλλά τον άκουγαν χωρίς διαμαρτυρία.
Τον έπιασε τόση απελπισία που σκέφτηκε να μαζέψει τα χρήματα για το εισιτήριο και να γυρίσει
πίσω στην Ελλάδα. Ωστόσο δεν το έκανε. Άντεξε,
παρ’ όλο που νόμιζε πως εκεί θα άφηνε τα κόκαλά του από την ερημιά και το φόβο για τις αρκούδες που περιτριγύριζαν στο λιβάδι. Βέβαια, ο Τάκης τον είχε εφοδιάσει με δυο όπλα. Ένα πιστόλι
και ένα μακρύκαννο που τα μεταχειριζόταν καλά.
Όταν έπεφτε στο κοπάδι λύκος και έκανε ζημιές,
με θλίψη μάζευε 20 με 30 πνιγμένα πρόβατα κάθε
φορά και γύριζε να τα σημειώσει. Σαν ερχόταν το
αφεντικό του έφερνε τις κονσέρβες και τα άλλα
απαραίτητα και μαζί τη μόνη του συντροφιά, την
εφημερίδα «Εθνικό Κήρυκα» που ήταν συνδρομητής της. Όταν ερχόταν και ο Κώστας έλειπε στα
καθήκοντά του, του άφηνε τα απαραίτητα μέσα
στο «γουόκι» και ένα σημείωμα αν ήθελε κάτι, αν
χρειαζόταν κάτι για να του το φέρει την επόμενη
φορά. Εκείνος, το μόνο που του ζητούσε ήταν να
στέλνει τα χρήματα στην Ελλάδα, στην οικογένειά του. Αλληλογραφία είχε με τους δικούς του.
Το αφεντικό του έφερνε τα γράμματα από την Ελλάδα, δεν ξεχνούσε. Μια φορά όμως ξεχάστηκε
και δεν του τα πήγε…. Έτσι πέρασαν σχεδόν τρεις
μήνες χωρίς να τους γράψει και η Μητρούλα τρελάθηκε από αγωνία. Νόμιζε πως κάτι είχε πάθει
και είχε σιωπήσει.

(Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος)
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Εκδόσεις
➤

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Εκκρεμές» το
νέο, πέμπτο στη σειρά, βιβλίο της συγχωριανής μας Γεωργίας Παπαδάκη (κόρης της Κούλας Αριστείδη Πριοβόλου), η οποία συνεχίζει να μεταφράζει με ζήλο και αγάπη κείμενα της υψηλής αρχαίας
ελληνικής ποίησης. Αυτή τη φορά αντικείμενο της μελέτης της είναι
οι τραγωδίες του Σοφοκλή και το βιβλίο της φέρει τον τίτλο:
ΣΟΦΟΚΛΗΣ Η «μέλισσα» του αρχαίου ποιητικού λόγου. Μια
περιήγηση στο σωζόμενο έργο του.

➤

Ο Δήμος Βόλου, στα
πλαίσια της ένταξης του παλαιού κοιμητηρίου στα Ευρωπαϊκά
Κοιμητήρια, επανεκδίδει με
έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη το βιβλίο της Βασιλείας
Κυρίτση με τίτλο «Ιστορίες
Ζωής και Θανάτου στο Νεκροταφείο του Βόλου.»

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΠΙΚΙΟΥ ΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Εμπόριο και διακίνηση νωπής πατάτας. Καρπούζια, κρεμμύδια, πεπόνια, σκόρδα.
Στο μεγαλύτερο πάρκο τρόφιμων στα Βαλκάνια
στην Κεντρική Αγορά Αθηνών είμαστε εδώ και
τριάντα χρόνια με προϊόντα ποιότητας και υπηρεσίες σε υψηλά επίπεδα.
Εδώ θα βρείτε τις περίφημες πατάτες Νευροκοπίου, Κοζάνης, Τρίπολης, Αχαΐας, Γαλλίας voyager,
Κύπρου (όλο τον χρόνο), Αιγύπτου modial, κρεμμύδια από το Καπαρέλι Βοιωτίας, την Νεάπολη
Λακωνίας, την Ινδία, καρπούζια εξαιρετικής ποιότητας από όλη την Ελλάδα, πεπόνια από τα Ίρια
και σκόρδα από την Βύσσα Έβρου σε συσκευασίες των 10,20,30 κιλών. Τιμές χονδρικής.
Κεντρικό κατάστημα οδός Μ 30-32 τηλ. 210 4819735
Υπεύθυνος: Ευάγγελος Τσολάνας (έναντι αγοράς καταναλωτή)
Υπ/μα α΄: οδός Γ-17-19-21-23 τηλ. 210 4815305 φαξ 2104837304
Υπεύθυνη: Αναστασία Πιπικιού
Υπ/μα β΄: Μαγούλα Τρίπολης τηλ. 2710544759
Υπεύθυνος: Βασίλειος Πιπικιός
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Σάββατο 13 Αυγούστου και ώρα 17:00
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Μητρώο Μελών (Εγγραφή – Ετήσια εισφορά – αποστολή εφημερίδας)
- Έργο ανακαίνισης πλατείας χωριού.
- Ένταξη Συνδέσμου στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.
- Απόφαση 2/2016 του ΣτΕ σχετικά με την ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων
(Καστέλλια – Οινοχώρι – Σκλήθρο) της Δ Ε Γραβιάς από την πηγή Κεφαλόβρυσο.
- Συμπλήρωση αρχείου με φωτογραφικό υλικό αλλά και με έγγραφα
από σημαντικά θέματα του χωριού παλαιοτέρων ετών.
- Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ανάπλασης
από το «Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον»
- Τυχόν θέματα που θα προκύψουν στη Γενική Συνέλευση
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και σημαντική, παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Αιμοδοσία - Πέμπτη 11 Αυγούστου
Την Πέμπτη 11 Αυγούστου, από ώρα
10:30 μέχρι 13:00, στο χώρο του κοινοτικού μας γραφείου και του πρώην
ιατρείου μικροί και μεγάλοι από 18
έως 65 ετών παρακαλούνται με καλή πρόθεση και διάθεση να βάλουν
το δικό τους λιθαράκι στην ημέρα αιμοδοσίας του χωριού μας, που οργανώνει ο Σύνδεσμός μας σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άμφισσας. Ο
Σύνδεσμός μας από το Μάιο αποτελεί επίσημο φορέα αιμοδοσίας εγγεγραμμένος στις «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού
Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με
Α.Μ 12800, συνεργαζόμενος με το Γ.
Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.
Εκατοντάδες συνάνθρωποί μας χρειάζονται αίμα για να επιβιώσουν.

Εθελοντική Αιμοδοσία
Δώσε αίμα
Πρόσφερε Ζωή
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 22 Μαΐου στον Ιερό
Ναό Άγιου Νεκταρίου στο
Μαρκόπουλο ο Γιάννης
Κων. Τούμπας και η Ελένη Σουλιώτη βάφτισαν τον
γιο τους και του έδωσαν
το όνομα Κωνσταντίνος.
Νονά του μικρού Κωνσταντίνου η Μαρία Κων. Ματθαίου.

χαιρετώ με αυτά τα λόγια
αγάπης και τρυφερότητας
στη μνήμη σου.
				
Ο ανιψιός σου
Ευάγγελος Τσολάνας

Θα σε θυμόμαστε πάντα
με αγάπη σύζυγε, πατέρα
και παππού!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκεπάζει!
Αιωνία σου η μνήμη

Δανιήλ Αριστ. Δημήτριος
(Λιούγκας)
(1927 – 2016)

Μίχος Κωνσταντίνος
(Αντιπεριφερειάρχης
Φωκίδας)
(1967 – 2016)

ΠΕΝΘΗ
Θώδα Βασιλική
(1925 – 2016)

Στις 5.3.2016 σε ηλικία 91
ετών έφυγε από τη ζωή η
Βασιλική Θώδα. Γεννήθηκε στο χωριό και ενταφιάστηκε στον Κάλαμο
Αττικής. Ήταν κόρη του
Γιώργου και της Παναγιούς Τομαρά (Γαλάνη)
και αδελφή των Παναγιώτη, Κωνσταντίνου Τομαρά
και της Κατίνας Τσολάνα.
Τα νεανικά της χρόνια τα
πέρασε στην Καλοσκοπή.
Εκεί έζησε τη φρίκη της
κατοχής και το διωγμό του
εμφυλίου πολέμου. Το καλοκαίρι του 1953 παντρεύτηκε στο χωριό το Δημήτριο Θώδα που ήταν από
τον Κάλαμο Αττικής. Απέκτησαν τρία παιδιά τη Βασιλική το Θανάση και τη
Μαρία. Στο πέρασμα των
χρόνων, ένα βαρύ χειμώνα
του 1964 η στέγη του σπιτιού τους στην τοποθεσία
Κουτμανέικα μην αντέχοντας το πολύ χιόνι έπεσε.
Από τότε μετακόμισαν στη
γενέτειρα του συζύγου
της όπου έζησαν όμορφα,
δύσκολα αλλά και σκληρά
χρόνια. Είδε παιδιά και εγγόνια να μεγαλώνουν προσφέροντας
αγόγγυστα
τη βοήθειά της. Πάντα θα
σε θυμάμαι θεία μου για
την καλοσύνη την ηρεμία
και τη φιλοξενία σου. Είναι βαθιά χαραγμένα στη
μνήμη μου τα καλοκαίρια
των παιδικών μου χρόνων
στον Κάλαμο Αττικής. Σε

Στις 8 Μαΐου έφυγε από τη
ζωή ο Δημήτριος Δανιήλ.
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο
του 1927 τελευταίο παιδί
του Αριστείδη και της Ευθυμίας Δανιήλ. Έζησε στο
χωριό και έγινε μάστορας κοντά στον πατέρα
του τον γέρο – Αριστείδη.
Ήταν πραγματικά εξαιρετικός τεχνίτης με διορατικότητα, δεξιοτεχνία και
ευρηματικότητα που τον
έκαναν ξεχωριστό! Άνθρωπος άξιος και δουλευτής πέρασε πολλές φορές
από τα σπίτια του χωριού,
άλλοτε σαν υδραυλικός,
άλλοτε σαν χτίστης, άλλοτε σαν μαραγκός κι άλλοτε φτιάχνοντας στέγες.
Γρήγορος και φωνακλάς,
έκανε ιδιαίτερα αισθητή
την παρουσία του. Ποιος
δεν θυμάται το Λιούγκα να
παίζει «δηλωτή» στο καφενείο και όλους τους χωριανούς να διασκεδάζουν με
τις φωνές και τα σχόλια
του; Ήταν επίσης μυλωνάς
για αρκετά χρόνια. Ο αγαπημένος του μύλος ήταν
μέχρι το τέλος της ζωής
του το εργαστήριό του.
Παντρεύτηκε τη Βασιλική
Βλάχου, κόρη του Ιωάννη
(Βλαχόγιαννου) και της
Μαρίας. Απέκτησαν δύο
παιδιά τον Άρη και την Ευθυμία σύζυγο του Λεωνίδα
Βλαχόπουλου και δύο εγγόνια τον Κων/νο και την
Δήμητρα. Ήταν άνθρωπος
αγνός, χωρίς κακία, τίμιος,
ειλικρινής, ηθικός και απονήρευτος όπως οι γνήσιοι
άνθρωποι του χωριού. Στις
10 Μαΐου ενταφιάστηκε
στο πολυαγαπημένο του
χωριό.

Απεβίωσε την 1η Ιουνίου
σε ηλικία 49 ετών ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας
Κωνσταντίνος Μίχος, νικημένος από την επάρατη
νόσο. Χωρίς να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που
αντιμετώπιζε προτίμησε
να υπηρετήσει μέχρι την
τελευταία στιγμή το νομό
μας από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Η κηδεία
του
πραγματοποιήθηκε
στην Ερατεινή και η ταφή
του στην ιδιαίτερη πατρίδα του τον Κονιάκο Δωρίδας όπου γεννήθηκε. Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Συνέχισε τις σπουδές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Ξάνθης, αποφοιτώντας με
την ιδιότητα του Πολιτικού
Μηχανικού. Είχε εργαστεί
στον ιδιωτικό τομέα στην
εταιρεία ALFA BETON που
συμμετείχε μεταξύ των
άλλων και στα Ολυμπιακά
έργα: Μετρό, Αττική Οδό,
Αεροδρόμιο των Σπάτων
και ταυτόχρονα εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το Νοέμβριο του 2014 υπηρετούσε
τον τόπο του από τη θέση
του
Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας.
Παντρεμένος
και πατέρας δύο παιδιών
Το ΔΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια και
θα είναι πάντα υπερήφανο για τη διαδρομή και τη
στάση ζωής του Αντιπεριφερειάρχη μας, του φίλου
μας Κώστα. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!

ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
(1930 - 2016)

Το ξημέρωμα της εορτής
της έγερσης του Λαζάρου, Σάββατο 23 Απριλίου, ύστερα από απότομο
σταμάτημα της λειτουργίας της καρδιάς της (ανακοπή) απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη η Ελένη Καλαντζή το γένος Ν. Μαλεβίτση (Σούπα).
Η αξέχαστη Ελένη είχε
γεννηθεί στο χωριό το
1930 και ήταν σύζυγος του
σιδηροδρομικού υπαλλήλου Γιάννη Καλαντζή που
καταγόταν από την Πανουργιά (Δρέμισσα). Ενταφιάσθηκε στο νεκροταφείο της Αναστάσεως του
Κυρίου της Θεσσαλονίκης, όπου και ο τάφος του
συζύγου της. Μνημόσυνο
40 ημερών έγινε από τους
οικείους της στον Άγιο Γεώργιο Καλοσκοπής καθώς
και από τις φίλες της (Καίτη, Δέσποινα, Πίτσα, Βιόλα, Μαριάνθη, κλπ) και
τους γείτονες της ενορίας
της εκκλησίας της. Η αποβιώσασα υπήρξε ξεχωριστός άνθρωπος και όσοι
συναναστράφηκαν
μαζί
της είχαν την ευκαιρία να
διδαχθούν από την ευγένεια της ψυχής της, την
κοινωνική συμμετοχή της
σε όλες τις εκδηλώσεις
της ζωής, καθώς και από
τη συμπαράσταση της σε
συγγενείς και φίλους, στη
χαρά και τη λύπη τους.
Μεγάλη ήταν η προσφορά της στο έργο του συνδέσμου με τη διανομή του
ημερολογίου και την είσπραξη των εισφορών.
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗ
Αδελφή Ελένη,
Θέλω να σε αποχαιρετήσω αλλά και να μιλήσω
μαζί σου αν και εσύ δε μιλάς. Δεν πειράζει, θα σου
απευθύνω τον τελευταίο
μου χαιρετισμό μέσα από

Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας και τους επιτρόπους της εκκλησίας μας:
παπά Χαράλαμπος Μπότσης 6945255327, Χαμηλός Δημήτρης 6906054709 και Όλγα Αλεξίου 6937782595.
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ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
τις στήλες της αγαπημένης μας εφημερίδας «Η
Κουκουβίστα» που για την
επιτυχημένη κυκλοφορία
της βοήθησες και εσύ. Συγκινημένοι μάλιστα, με μεγάλη θλίψη μέσα από την
καρδιά τους σου απευθύνουν τον τελευταίο χαιρετισμό πολλοί συγγενείς,
φίλοι και χωριανοί και παρακαλούν να μας κοιτάς
από ψηλά και να μας δίνεις
κουράγιο για να αντέξουμε
τη θλίψη και τον πόνο που
μας προκαλεί το κενό που
άφησες πίσω σου. Η μεγάλη θλίψη Ελένη δεν έχει
τέλος. Τέλος έχει το κοινό
βάδισμα που κάναμε παιδιά, νέοι, ενήλικες.
Αδελφή Ελένη, με διαφορά δυο ετών γεννηθήκαμε
τη δεκαετία του 1930 μέσα σε πολύ άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Οι γονείς μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι αγωνίζονταν να
ανατρέψουν τις δύσκολες

συνθήκες και να καλυτερεύσουν το μέλλον των
παιδιών τους. Δεν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί, ούτε παιδικές χαρές, για την
προστασία μας. Μας κουβαλούσαν στα χωράφια,
ώσπου να μας παραδώσουν στους δασκάλους
μας. Αυτούς τους αγωνιστές που προσπαθούσαν
να μας μάθουν να συλλαβίζουμε και να μαθαίνουμε τους αριθμούς και τις
πράξεις της αριθμητικής.
Παράλληλα να έχουμε και
όνειρα για το μέλλον. Την
ηρωική προσπάθεια των
δασκάλων μας, δεν άφησε να αποδώσει καρπούς
η καταστροφική μανία των
κατακτητών που τον Απρίλιο του 1944, λαμπάδιασαν τα σπίτια μας και μας
εμπόδισαν να τελειώσουμε
τις τελευταίες τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου ενώ
ταυτόχρονα κατέστρεψαν
το πολύτιμο αρχείο του.

Αδελφή Ελένη, ξέρω ότι
ήθελες να κλείσεις τον κύκλο της ζωής σου στο χωριό. Μέσα στους κήπους
και τα χωράφια μας τραγουδούσες σκάβοντας και
ποτίζοντας. Στις όμορφες
πλαγιές του βοσκούσες
τα μανάρια μας με τα κορίτσια της γενιάς σου. Δυστυχώς τις όμορφες μέρες
από τη λήξη του πολέμου
ανέκοψε ο βίαιος εκπατρισμός όλων μας τον Οκτώβριο του 1947 που τον πληρώσαμε πολύ ακριβά. Και
ενώ εγώ τράβηξα το δικό
μου δρόμο, εσύ με το σύζυγό σου μεταδημότευσες
στη Θεσσαλονίκη η κοινωνία της οποίας σε αγκάλιασε και σε αγάπησε γιατί
είχες χαρακτήρα καταδεκτικό, ευγενικό, φιλότιμο,
εξυπηρετικό γι’ αυτό οι φίλες σου και οι γείτονές σου
ανάβουνε κεριά στην εκκλησία της Ανάληψης και
παρακαλούν τον Λύριο για

την ανάπαυση της ψυχής
σου, ενώ εγώ προσεύχομαι
και παρακαλώ τον Κύριο να
σε τοποθετήσει σε ένα χώρο άξιο της ψυχής σου.
Αδελφή Ελένη, σε ευχαριστώ θερμά για όσα έκανες
για μένα, τον σύζυγό σου,
την αδελφή μας και προπαντός για την φροντίδα των
γονιών μας. Έφυγες με την
συνείδηση σου ήσυχη ότι
εκτέλεσες στο έπακρο την
αποστολή σου σαν άνθρωπος, καλή χριστιανή και
γνήσια Κουκουβιστιανή.
Ο αδελφός σου
Αθανάσιος Μαλεβίτσης.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 29 Μαΐου τελέστηκε στο χωριό το 40ήμερο μνημόσυνο της Ελένης
Μαλεβίτση – Καλαντζή.
• Στις 11 Ιουνίου τελέστηκε στο χωριό το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημητρίου Δανιήλ.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Προκειμένου να συμπεριλαμβάνουμε στην εφημερίδα μας όλες τις κοινωνικές ειδήσεις (βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, πένθη, επιτυχίες, δωρεές κ.ά), παρακαλούμε να μας ενημερώνετε, 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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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Μαλεβίτση – Βασιλοπούλου Αθανασία
στη μνήμη της αδελφής της Μαλεβίτση –
30
Παπακώστα Ελένης
Οικ. Βασιλόπουλου Αντώνη στη μνήμη της
20
θείας του Μαλεβίτση – Παπακώστα Ελένης
Χαμηλού- Σαΐτη Έφη (ΚΑΝΑΔΑΣ)
50
Χαμηλός Δημήτρης του Γεωργίου (ΗΠΑ)
50
Οικ. Σκούφου Δημήτρη στη μνήμη της
50
γιαγιάς του Παναγιώτας (Γιούλας) Κυρίτση.
Οικ. Δανιήλ Ι. Νίκου στη μνήμη του
αγαπημένου του εξαδέλφου Δημητρίου Αρ. 100
Δανιήλ.
Πολυχρονιάδης Στέλιος και Καίτη στη μνήμη 20
Δημητρίου Αρ. Δανιήλ
Λιανός Ελευθέριος και Ευαγγελία στη
50
μνήμη Δημητρίου Αρ. Δανιήλ
Οικ. Χριστοδούλου Παναγιώτη του
50
Νικολάου
Οικ. Δανιήλ Ιωαν. Βασιλείου στη μνήμη
30
Δημητρίου Αρ. Δανιήλ
Γεωργίου Ιωάννης του Νικ. στη μνήμη
50
Δημητρίου Αρ. Δανιήλ
Χαραλάμπους Ευθύμιος και Χαραλάμπους
Ελευθερία στη μνήμη Δημητρίου Αρ. Δανιήλ 50
Ψωμακέλης Χρήστος και Παρασκευή στη
30
μνήμη Δημητρίου Αρ. Δανιήλ
Καπετανάκης Παναγιώτης
20
Γεωργίου Νάκος και Τίμη στη μνήμη του
30
θείου τους Δημητρίου Αρ. Δανιήλ

Αθ. Γιούλα, Βλάχος Αθ. Δημήτριος
234 Βλάχου
50
και οικ. Κατινιώτη Τριαντάφυλλου
235 Δανιήλ Βασιλική του Ευθ.
20
236 Καρυωτάκης Μιχαήλ
30
237 Μώρης Γεώργιος του Κων/νου
20
238 Θεοχάρη Ελένη του Δημητρίου
10
Βλάχου
Αικατερίνη
σύζυγος
Κων/νου
στη
239 μνήμη του Δημητρίου Δανιήλ
10
Παπανικολάου Ζωή σύζυγος Γεωργίου
240 στη μνήμη των θείων της Θεμιστοκλή και
50
Ιωάννη Τσόχλα που δεν γνώρισε.
Βασιλική στη μνήμη του συζύγου
241 Δανιήλ
30
της Δημητρίου
242 Κρόκου – Θώδα Βασιλική
20
243 Κωτσάκης Αθανάσιος
20
Βλάχου
Αικατερίνη
σύζυγος
Κων/νου
στη
244 μνήμη Ελένης Μαλεβίτση - Καλατζή
10
στη Λαογραφική έκθεση (από
245 Εισφορές
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης, βιβλίων κ.λ.π.) 125
Κωστούρος Παν. Δημήτρης στη μνήμη του
246 κουμπάρου του Αθανασίου Ζήκα και της
50
εξαδέλφης του Ελένης Μαλεβίτση - Καλατζή
Μελάς Ιωάννης στη μνήμη των προγόνων
247 του Νικολάου και Ευσταθίας Κόλλια
50
(Καραμήτρου)
248 Κυρίτσης Παν. Δημήτριος
40
Τσόχλας
Νικόλαος
του
Απόλλωνα
στη
249 μνήμη του αδερφού του Δημήτρη
50
Γιώτα στη μνήμη
250 Τσόχλα-Παπαδοπούλου
20
του εξαδέφλου της Δημήτρη Τσόχλα

Διόρθωση: Στο προηγούμενο τεύχος (177) η απόδειξη Νο 176 Τσόχλας Νίκος του Απόλλωνα ήταν για τη μνήμη Γωγώς Τσόχλα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Καλοκαίρι 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Σάββατο
30 Ιουλίου

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

Κακοτράχη –
Κεφαλόβρυσο –
Βρύζες

Τετάρτη
3 Αυγούστου

Ανάδειξη και καθαρισμός γεφυριού στους Μύλους.
(Ξεκίνημα 08:00 από Πλατεία)

Τομπρούκι

Σάββατο
6 Αυγούστου
20:00 ώρα

Ημέρα παραδοσιακής Κουκουβιστιανής κουζίνας
(πίτες με χειροποίητα φύλλα, προβατίνα κοκκινιστή, κολοκυθολέλουδα, κολοκυθοκορφές, κλπ)

Κυριακή
7 Αυγούστου
12:00 μεσημέρι

Ημέρα σώγαμπρων του χωριού
(Οι επιθυμούντες προσέρχονται με τα εδέσματά
τους και τα ποτά τους στο χώρο της Αγίας Ελένης)

Πλατεία
Αγία Ελένη
Κεφαλόβρυσο

Δευτέρα
8 Αυγούστου 10:00

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά

Σχολικός κήπος

Τρίτη
9 Αυγούστου 10:00

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά

Σχολικός κήπος

Τετάρτη
10 Αυγούστου
20:00

Ημέρα Καλοσκοπιτών λαογράφων – συγγραφέων

Πέμπτη
11 Αυγούστου
10:30

Αιμοδοσία

Παρασκευή
12 Αυγούστου
22:00

Βραδιά με ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακής
μουσικής – χορό – μπίρες, σουβλάκια, ποτό.

Πλατεία

Σάββατο
13 Αυγούστου
19:00

Γενική Συνέλευση στο χωριό

Πλατεία

18:00 Εσπερινός στην εκκλησία της Παναγίας

Παναγία

Κυριακή
14 Αυγούστου
15 Αυγούστου 18:30

23:00 Πάρτι νεολαίας στο Κεφαλόβρυσο
Αγώνας ανωμάλου δρόμου νέων και παιδιών.
(Εκκίνηση 18:30 από γήπεδο)

Προαύλιο Πολιτιστικού Κέντρου
Ιατρείο –
Κοινοτικό γραφείο

Κεφαλόβρυσο
Πλατεία

Τετάρτη
17 Αυγούστου
08:00

Ημερήσια εκδρομή «γνωρίζοντας το νομό μας»
Χωριό – Στρώμη – Συκιά – λίμνη Μόρνου – Λιδορίκι
– Μαλανδρίνο – Ερατεινή – Τριζόνια (μπάνιο)
και επιστροφή.

Πέμπτη
18 Αυγούστου

Διανυκτέρευση στην Πανσέληνο
(Αναχώρηση 15:00 από πλατεία)

Φτερόλακκα

Κυριακή
21 Αυγούστου

Ανάβαση στη Γκιώνα
(Αναχώρηση 03:00 από πλατεία)

Γκιώνα

Καθημερινά
21:30

Προβολή παιδικών ταινιών

Αναχώρηση 08:00
από γήπεδο μπάσκετ

Αίθουσα υπογείου

