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Στο χωριό μας το Καλοκαίρι είναι αλλιώς, με συναισθήματα, με θύμησες, με βιώματα, με φυσι-
κές ομορφιές, με παράδοση, με δραστηριότητες, με λίγα αλλά εκλεκτά τοπικά προϊόντα, με καλό 
φαγητό στις ταβέρνες του, με ησυχία και ηρεμία αλλά και ό,τι επιθυμεί κάθε επισκέπτης. 

Πηγαία νερά και εκπληκτική φύση γεμάτη από έλατα, πλατάνια, κέδρα, σπάρτα αλλά και καρυδιές, 
μηλιές κερασιές πρωταγωνιστούν σε έναν ιδεώδη τόπο παραθερισμού. Τα μονοπάτια του, το Ευρωπα-
ϊκό μονοπάτι Ε4 που διασχίζει τα Βαρδούσια και καταλήγει στους Δελφούς, οι βρύσες του, τα γεφύρια 
του και η καταπράσινη φύση συνθέτουν ένα σκηνικό απαράμιλλης ομορφιάς. 

Κτισμένο αμφιθεατρικά, σε υψόμετρο 1100 μ., ως «Μπαλκόνι της Γκιώνας» με το λεκανοπέδιο του 
Βοιωτικού Κηφισού (ή Δωρική κοιλάδα όπως λεγόταν παλιά) να απλώνεται μπροστά του, προσφέρει μια 
εξαιρετική θέα στον επισκέπτη.
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος η 2η Γενική συ-
νέλευση του Συνδέσμου στην πλατεία του χωριού 
με 200 περίπου μέλη, αλλά με πιο αισιόδοξη νότα 
την παρουσία και αυτή τη φορά των 50 περίπου 
παιδιών που, όχι μόνο ομόρφυναν την εκδήλω-
ση, αλλά δημιουργούν μια σταθερή βάση για την 
προοπτική και το μέλλον του Συνδέσμου και του 
Χωριού μας. Ο Δήμαρχος Θανάσης Παναγιωτό-
πουλος, ο πρόεδρος Κώστας Ματθαίου, τα μέλη 
του τοπικού συμβουλίου Δημήτρης Τσιαμπάς και 
Κώστας Χαμηλός, οι πρώην πρόεδροι του Συνδέ-
σμου Αθανάσιος Μαλεβίτσης, Κων/νος Τούμπας 
και Νίκος Αυγερινός τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση. Πρόεδρος της ΓΣ εξελέγη ο 
δικηγόρος Ευάγγελος Παλούκης και γραμματέας 
η Ζωή Κρανάκη. Ο πρόεδρος του ΔΣ Νάκος Γεωρ-
γίου και ο πρόεδρος της ΓΣ Ευάγγελος Παλούκης, 
αφού ευχαρίστησαν τα μέλη του Συνδέσμου για τη 
συμμετοχή τους και τους επίσημους συμμετέχο-
ντες, έθεσαν τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, που 
συζητήθηκαν διεξοδικά με παρεμβάσεις τόσο των 
μελών όσο και του Δημάρχου, όπως παρακάτω: 

- Μητρώο Μελών (Εγγραφή – Ετήσια εισφορά – 
αποστολή εφημερίδας). Αποφασίστηκε η δωρεάν 
εγγραφή για τα νέα μέλη και ετήσια συνδρομή 5€/ 
μέλος για τα μέλη του Συνδέσμου. Η αποστολή 
της εφημερίδας εξαρτάται από την καταβολή της 
συνδρομής, καθόσον κοστίζει περίπου 2€/ φύλλο 

(εκτύπωση – ΕΛΤΑ) και για όσους δεν καταβάλουν 
συνδρομή πέραν των 3 ετών, θα αναστέλλεται.

- Έργο ανακαίνισης πλατείας χωριού. Αποφα-
σίστηκε λόγω καθυστερήσεων στην αδειοδότηση 
να ξεκινήσει το φθινόπωρο. 

- Ένταξη Συνδέσμου στο Εθνικό Μητρώο Αι-
μοδοτών. Έγινε ενημέρωση των μελών για την 
επίσημη καταχώρηση του Συνδέσμου στο Εθνικό 
Μητρώο Αιμοδοτών με ΑΜ 12800, για το απόθεμα 
αίματος που δημιουργήθηκε (21 φιάλες) και τον 
τρόπο διάθεσής του στα μέλη. 

- Απόφαση 2/2016 του ΣτΕ σχετικά με την 
ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων (Καστέλλια 
– Οινοχώρι – Σκλήθρο) της Δ Ε Γραβιάς από την 
πηγή Κεφαλόβρυσο. Ο πρόεδρος του ΔΣ Νάκος 
Γεωργίου ζήτησε από το Δήμαρχο αντίγραφο της 
μελέτης «Πρόγραμμα ανάπτυξης Υδάτινων Πό-
ρων» που εκπονείται για το θέμα, πρότεινε την 
υδροδότηση των άλλων χωριών μόνο με νερό για 
ύδρευση και επιφυλάχτηκε για εκπροσώπηση από 
δικηγόρο του Συνδέσμου ενώπιον της επιτροπής 
του ΣτΕ στις 2 Νοεμβρίου που εξετάζεται το θέμα. 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι η μελέτη εί-
ναι σε εξέλιξη και ο τρόπος διαχείρισης του νερού 
θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. 

- Συμπλήρωση αρχείου με φωτογραφικό υλι-
κό αλλά και έγγραφα από σημαντικά θέματα του 
χωριού παλαιότερων ετών. Για μία ακόμη φορά ο 
πρόεδρος του ΔΣ ζήτησε από τα μέλη να δώσουν 

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου
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☛ Έγινε καθαρισμός των χόρτων και θάμνων 
κατά μήκος των εσωτερικών του χωριού δρόμων 
και διάνοιξη των μονοπατιών από συνεργείο με 
χορτοκοπτικά μηχανήματα που διέθεσε ο Δήμος. 

☛ Διανοίχτηκαν τα αυλάκια εντός του οικισμού 
☛ Καθαρίστηκε η πηγή του Κεφαλόβρυσου 

με τη βοήθεια συγχωριανών μας εθελοντών και 
αποκαταστάθηκαν οι φθορές στα κάγκελα της πε-
ρίφραξης.

☛ Διανοίχτηκαν με γκρέιντερ οι εσωτερικοί στο 
χωριό χωματόδρομοι και οι δρόμοι προς Αγία Τρι-
άδα και Αγία Παρασκευή.

☛ Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές που προ-
κάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση της 25ης Αυγού-
στου. (Αντικατάσταση κολόνας ΔΕΗ και αποκατά-
σταση ηλεκτροδότησης στις γειτονιές Κακοτράχη, 
Αϊ Γιαννάκη, Κρεβατά – Απομάκρυνση μπάζων που 

είχαν κλείσει εσωτερικούς δρόμους με φορτηγό και 
φορτωτή του Δήμου - Αποκατάσταση βλαβών του 
εσωτερικού κεντρικού αγωγού νερού – αποκατά-
σταση του δρόμου για τα βουνά από Τράκα μέχρι 
Ρεκά για τη διέλευση των κτηνοτρόφων)

☛ Αποκαταστάθηκαν οι βλάβες που παρουσιά-
στηκαν στους κεντρικούς αγωγούς ύδρευσης που 
ήταν ιδιαίτερα συχνές.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ευχαρι-
στεί την εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.» 
που διέθεσαν σκαπτικό μηχάνημα (φορτωτή) για 
την επίχωση των απορριμμάτων στη θέση Βαθιά 
Λάκκα (2ο Στοκ), καθώς και το καθάρισμα του δρό-
μου από πέτρες- μπάζα – νεροφαγώματα, από τα 
Μνήματα μέχρι το Μακρυλάκωμα. 

Με μία πρωτόγνωρη κατάστα-
ση, για καλοκαίρι με πολύ ακραία 
καιρικά φαινόμενα, ήρθε  αντιμέ-
τωπη η κοινωνία του χωριού μας 
στις 25 Αυγούστου. Από το με-
σημέρι μέχρι αργά το απόγευμα 
έντονη καταιγίδα με κεραυνούς 
και αστραπές κάθε λίγα λεπτά 
σάρωσε το χωριό μας. Κατολι-
σθήσεις στα πρανή των δρό-
μων αλλά και σε αυλές σπιτιών 
ακόμη, κολώνα της ΔΕΗ να έχει 
παρασυρθεί από κατολίσθηση, 
πλημμυρισμένοι δρόμοι που με-
τατράπηκαν σε ποτάμια, ρέματα 
βουλωμένα και πλημμυρισμένα, 
φερτά υλικά συγκεντρωμένα να 
κλείνουν αυλάκια, φρεάτια και γε-

φύρια, είναι τα όσα άφησε πίσω 
της η κακοκαιρία. Η μεγαλύτερη 
κατολίσθηση έγινε στα Λιτσέικα  
σπίτια. Ευτυχώς πολλοί συγ-
χωριανοί μας αψηφώντας την 
έντονη βροχή βγήκαν στους δρό-
μους και άνοιγαν τα αυλάκια, τα 
φρεάτια, τους οχετούς, τα ρέματα 
και με παρεμβάσεις οδηγούσαν 
το νερό στα ρέματα και τα αυλά-
κια και αποφύγαμε μεγαλύτερες 
καταστροφές. Δυστυχώς και στο 
χωριό πολλοί έχουμε κλείσει με 
διάφορους τρόπους (σκουπίδια, 
μπάζα, κατασκευές κ.λπ..) τα φυ-
σικά ρέματα με αποτέλεσμα τα 
νερά να αλλάζουν κατευθύνσεις 
και να οδηγούνται σε δρόμους, 

μονοπάτια, αυλές, τοίχους σπι-
τιών, χωράφια και να καταστρέ-
φουν ό,τι βρίσκουν στο δρόμο 
τους. Μέλημα όλων στα σπίτια 
και τα χωράφια μας πρέπει να 
αποτελεί το άνοιγμα της αστρέ-
χας, των αυλακιών, των γεφυριών 
και των ρεμάτων ώστε τα νερά 
από βροχές και χιόνια να ακολου-
θούν τη φυσική τους ροή προς τα 
ρέματα και τα ποτάμια και να μην 
προκαλούν καταστροφές. 

Την επομένη ημέρα επισκέ-
φτηκε το χωριό ο Αντιδήμαρχος 
κ. Μολιώτης Νικόλαος για να δει 
από κοντά τις καταστροφές και τα 
συνεργεία του δήμου που είχαν 
ήδη αρχίσει τις αποκαταστάσεις.

Δραστηριότητες Τοπικής Κοινότητας

Ζημιές και καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα με δυνατή βροχή και αέρα

στο Σύνδεσμο ό,τι αρχειακό υλικό διαθέτουν και 
αφού καταχωρηθεί στο αρχείο του Συνδέσμου, θα 
τους επιστραφεί. Εκτός από φωτογραφίες, ζήτησε 
το αρχείο του ΑΟΚ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ», το παλαιό 
«ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ» της Κοινότητας (κατά ομολογία 
παλαιότερων περιλαμβάνει στοιχεία από τέλος 
του 1800 μέχρι το 1940 περίπου).

- Δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ανάπλα-
σης από το «Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλ-
λον». Επί του θέματος ο πρόεδρος του ΔΣ πρότει-

νε να ΜΗΝ υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση 
για λόγους που ανέφερε και η πρότασή του έγινε 
δεκτή από το σώμα.

- Μεταλλεία. Ενημερώθηκαν τα μέλη για την 
επιφανειακή εξόρυξη που γίνεται πίσω από την κο-
ρυφή της Λειρίτσας και τις ενέργειες στις οποίες θα 
προβεί ο Σύνδεσμος βοηθούμενος από μέλη που 
γνωρίζουν το εν λόγω θέμα όπως ο Γιώργος Κόλ-
λιας και ο Τάσος Αφέντης. Δεν ελήφθη συγκεκριμέ-
νη απόφαση καθόσον το θέμα είναι σε εξέλιξη. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί:
☛ Τα μέλη μας που προσέφεραν (κόπο, υλικά και μέσα), κάθε ένα με τον τρόπο του,  

στην οργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. 
☛ Την κα Βούλα Ρούσσου, φίλη του χωριού μας για την προσφορά λαϊκών ειδών.

☛ Την κα Λέττα Χρυσανθάκη, για την προσφορά λαϊκών ειδών.
☛ Το Δημήτρη Σκούφο, γιατί με ενέργειές του η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ διέθεσε στο Σύνδεσμο  

3 οθόνες Η/Υ για τις ανάγκες του.
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Με καλαίσθητες πινακίδες σηματοδοτήθηκε το ωραιότερο και πολυπερπατημένο μονοπάτι του χω-
ριού μας για να διευκολύνει τους περιπατητές, κυρίως αυτούς που θέλουν να φτάσουν μέχρι τις Βρύζες. 
Μέχρι το 1960 αποτελούσε τον κύριο δρόμο για τα «πάνω χωριά» (Πανουργιά, Στρώμη, Πυρά, Μαυρο-
λιθάρι). Μετά το Κεφαλόβρυσο και λίγο παραπάνω από τα χωράφια της οικογένειας Χασιακού, αμέσως 
μετά τη διασταύρωση για Σποριές, υπάρχει πέτρινος χιλιομετρικός σηματοδότης με την ένδειξη 14. (Το 
εν λόγω σημείο απέχει 14 χιλιόμετρα από το 51 Χιλ. μετρημένα από τον παλαιό χωμάτινο δρόμο). Εκτός 
από περίπατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ποδηλάτες με ποδήλατα βουνού και ήδη, ποδηλατική 
ομάδα που είχε σταθμεύσει στις Βρύζες, το χρησιμοποίησε.

Σηματοδότηση του μονοπατιού  
Κακοτράχη – Κεφαλόβρυσο – Βρύζες

Με λιγότερα παιδιά από τις άλλες χρονιές αλλά με έξυπνες και καλαίσθητες δημιουργίες πραγματο-
ποιήθηκε το διήμερο καλλιτεχνικό εργαστήρι που επιμελήθηκε και φέτος η κα Εύη Θεοφανίδου, βοηθού-
μενη και από μητέρες των παιδιών. Παρά το ψιλόβροχο τη δεύτερη μέρα των κατασκευών οι καλλιτεχνι-
κές δημιουργίες των παιδιών ολοκληρώθηκαν στην υπόγεια αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. 

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις - δραστηριότητες

Το βράδυ του Σταυρού 
(6/8) όλοι οι συγχωριανοί μας 
μαζεύτηκαν στην πλατεία για 
να ξαναγευτούν παραδοσιακά 
φαγητά πού είχαν φέρει πολλές 
κυρίες του χωριού: πίτες όλων 
των ειδών, μπαμπανέτσα, κο-
λοκυθολέλουδα, προβατίνα 
κοκκινιστή, φασολάκια, γίγα-
ντες, τυρόψωμο, μπακλαβά, 
χαλβά σιμιγδαλένιο, ραβανί 
και πολλά άλλα. Το αποκορύ-

φωμα ήταν το άνοιγμα των φύλλων από τις δύο κυρίες (Αξιώτη και Βλάχου) και ο παραδοσιακός τρόπος 
παρασκευής χορτόπιτας. Μικρές και μεγάλες κυρίες εκπαιδεύτηκαν στο άνοιγμα των φύλλων με πλάστη 
και πλαστήρι. Οι πίτες που παρασκευάστηκαν ψήθηκαν στο φούρνο του «Μεζεδοπωλείου της Ρίτας» 
και μοιράστηκαν στους συγχωριανούς μας.

Βραδιά παραδοσιακής Κουκουβιστιανής κουζίνας
Φωτο: Τίμη Λιανού
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Οι σώγαμπροι και 
φέτος αντάμωσαν στο 
Κεφαλόβρυσο το μεση-
μέρι της Κυριακής και 
γιόρτασαν με αρκετά 
και εκλεκτά εδέσματα, 
τσίπουρο, κρασί και 
μπύρες. Ο Νίκος και 
η Νάσια Βελέντζα για 
άλλη μια φορά μας δια-
σκέδασαν με τη μουσική 
και τα τραγούδια τους. 
Παρόντες οι σώγαμπροι 
Πολυχρονιάδης Στέλι-
ος, Δρόλιας Γιώργος, 
Γεροχρήστος Σπύρος, 
Μαρκάτος Σταύρος, 
Φωτακόπουλος Νίκος, 
Δεστούνης Γιώργος και 
Νταλάκας Φάνης και 
άλλοι. 

Για να μη ξεχνάμε τους συγχωριανούς μας που μελέτησαν και έγραψαν 
- για τον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό του χωριού μας
- για τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν το χωριό και τους προγόνους μας
- επιστημονικά, λογοτεχνικά και άλλων ειδών βιβλία 
- ποιήματα και παραδοσιακά τραγούδια,

οργανώθηκε μια ωραία Αυγουστιάτικη βραδιά στο προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού εκ-
δήλωση με έκθεση των βιβλίων τους (μόνο αυτά που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Συνδέσμου και ΟΧΙ το 
σύνολο των βιβλίων και του συγγραφικού έργου του καθενός) και σύντομη ομιλία από την κα Βασιλεία 
Κυρίτση – Γιασιράνη με ανασκόπηση του βίου και του έργου καθενός. 

Ημέρα σώγαμπρων

Καλοσκοπίτες λαογράφοι - συγγραφείς 
Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου
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“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

Φαίνεται πως τόχει ο τόπος, ο αέρας της ελευ-
θερίας και της αξιοσύνης της Κουκουβίστας να 
γεννά ανθρώπους ξεχωριστούς, με πνευματικό-
τητα, αγάπη στο παρελθόν και δράση στη ζωή, 
αγάπη για τη ζωή και τις μεταφυσικές αλήθειες, 
ανθρώπους πρωτοπόρους και ιδιαίτερους που 
ψάχνονται και δεν εφησυχάζουν.

Χωρίζονται σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη ανή-
κουν αυτοί που έχουν πολύπλευρη δράση σε λα-
ογραφία, ποίηση και είναι ο φιλόσοφος Χρήστος 
Μαλεβίτσης, ο λαογράφος δάσκαλος Γιώργος 
Χασιακός, ο λαογράφος συλλογέας Δημοτικών 
τραγουδιών Θεοφάνης Λευκαδίτης, ο βυζαντινο-
λόγος ιστορικός Γεώργιος Κόλιας και η φιλόλογος- 
αρχαιολόγος Γεωργία Παπαδάκη.

Σε όσους έχουν ένα μόνο συγγραφικό έργο, 
όπως ο Νίκος Δανιήλ, ο Γεώργιος Πριόβολος, ο 
Νικόλαος Ράπτης και ο Ιωάννης Ράπτης.

Στους γαμπρούς, νύφες και συγγενείς αυτών 
συγγραφείς και ποιητές όπως η φιλόλογος- συγ-
γραφέας Βασιλεία Γιασιράνη - Κυρίτση, ο ποιητής 
Χαράλαμπος Βασιλάκης και ο νομικός ψυχολόγος 
Χάρης Μωρίκης. 

Σε όσους έγραψαν χωρίς να γίνουν βιβλία 
όπως ο ηθοποιός Φοίβος Ταξιάρχης–Κόλλιας, ο 
Γιάννης Τριανταφύλλου (Πράντζας) και ο Θύμιος 
Μπουκουβάλας.

Ζητώ συγνώμη αν έχω παραλείψει κάποιον.  
Η παράλειψη οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων. 

Χρήστος Μαλεβίτσης (1927-1997).
Γεώργιος Κόλιας (1906-1973)
Γεωργία Παπαδάκη. 
Γεώργιος Χασιακός (1924-2007)
Θεοφάνης Λευκαδίτης. 
Νίκος Δανιήλ.
Γεώργιος Πριόβολος.
Γιάννης Ράπτης.
Νίκος Ράπτης.
Παναγιώτης Τούμπας.
Βασιλεία Γιασιράνη - Κυρίτση.
Χαράλαμπος Βασιλάκης. 
Χάρης Μωρίκης. 
Φοίβος (Ταξιάρχης) Π. Κόλλιας (1926 - 2007). 
Γιάννης Τριανταφύλλου (Πράντζας) (1894-1984).
Θύμιος Μπουκουβάλας.
Συμπέρασμα: η ερασιτεχνική απασχόληση 

ανήσυχων ανθρώπων του χωριού με τα ιστορικά 
γεγονότα και τη ζωή του παρελθόντος είναι ση-
μαντική και αποδίδει πολλούς καρπούς στους κα-
τοπινούς ερευνητές και ιστορικούς, γιατί καταγρά-
φουν πρωτόγονο υλικό, απαραίτητο στοιχείο για 
την προβολή και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας. 

(Ολόκληρη η ομιλία θα καταχωρηθεί  
στο επόμενο τεύχος)

Η ομιλία της Βασιλείας Κυρίτση 
– Γιασιράνη περιληπτικά

Στο καφενείο ενός χωριού 
Στο καφενείο του χωριού, κάτω από τα πλατάνια,
νωρίς, νωρίς καθήσανε δυο-τρία γεροντάκια
και τη συζήτηση άρχισαν για Ευρώπη και Βαλκάνια,
αφού είπανε στον καφετζή να φτιάξει καφεδάκια.
Ζητήσαν και μια τράπουλα, να παίξουνε χαρτάκι,
για να περάσει η ώρα τους ως το μεσημεράκι.
Παίζοντας, μίλησαν ξανά, για τα χιλιοειπωμένα…
τι γίνεται στη Χώρα μας, τι γίνεται στα ξένα..,
πού άναψε άλλος πόλεμος και  π ο ι ο ς  τον κατευθύνει
και για τα τόσα θύματα ποιος φέρνει την ευθύνη.
Μετά μιλήσανε αρκετά γι’ αρρώστιες και για πόνους,
για τους γιατρούς, για το Ε.Σ.Υ. και για τους νοσοκόμους.
Δεν ξέχασαν τα φάρμακα… Κι είπαν γι’ αυτά, καμπόσα
Τι να σας πω, τι ξέρασε του καθενός η γλώσσα!
Τα βάλανε με τον Ο.Γ.Α., αλλά και με το Ι.Κ.Α..,
για τη λειψή Περίθαλψη.., Κι είπαν τα σύκα, σύκα.
Σαν φτάσαν στα  Π ο λ ι τ ι κ ά,  υψώσαν τις μαγκούρες
κι απ’ το θυμό τους ήπιανε και του καφέ τις τζούρες!
Αυτοί οι γέροι, που’ παψαν να’ ναι - από χρόνια- αγόρια,
φαγώθηκαν στο πι και φι, σα να’ τανε κοκόρια!
Μα, σύντομα τα βρήκανε, σαν είπαν για  Σ υ ν τ ά ξ ε ι ς...
Πόνος κοινός τους ένωσε κι αφήσαν τις … συρράξεις.
Δεχτήκαν πως η Σύνταξη είναι μισθός της πείνας
και πως, με τόσα χρήματα, δεν βγαίνει πια ο μήνας…
Ύστερα πάλι, τα  λ ο υ τ ρ ά  θυμήθηκαν.. τα μπάνια..,
μα κάποιος γέρος πονηρός είπε και για… φουστάνια.
Οι άλλοι τον γιουχάρανε. Και του’ παν, τ ι θα κάνει,
αν δει ν’ ανασηκώνεται μιας τσούπρας το φουστάνι...
Αυτός, τους είπε: Υπάρχουνε ακόμα λίγοι ‘πόντοι’
και πως, μες στη μασέλα του, έχει μια ρίζα δόντι!
Κι εκεί που λέγαν τα χαζά, που προκαλούν αηδία,
από μπροστά τους πέρασε ένα  ξ ό δ ι.., μια κηδεία…
Αμέσως σηκωθήκανε και κάναν το σταυρό τους…
Και, λέγαν από μέσα τους... «μακριά απ’ τον εαυτό τους»!

Νίκος Ι. Δανιήλ (2004)
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Η επιστροφή ενός  
ξενιτεμένου Κουκουβιστιανού

(δεύτερο μέρος, συνέχεια από προηγούμενο τεύχος) 

Το χειμώνα που όλα ήταν χιονισμένα περνού-
σε δύσκολα. Έπρεπε να ρίξει τροφή στα πρόβα-
τα, τριφύλλι και καλαμπόκι, σε διάφορα μέρη να 
τρέφονται ώσπου να λιώσουν τα χιόνια την άνοι-
ξη και να σκορπίσουν στο λιβάδι. Όταν τα πρόβα-
τα έτρωγαν το χορτάρι της περιοχής, ερχόταν το 
αφεντικό έσερνε το «γουόκι» με το αυτοκίνητο και 
το μετακινούσε όπου χρειαζόταν. 
Αν το «γουόκι» δεν μπορούσε να 
μεταφερθεί σε ένα μέρος που εί-
χε αρκετή τροφή για τα ζώα, τότε 
το αφεντικό του έστηνε μια σκηνή, 
του έβαζε μέσα τη σόμπα και τα 
απαραίτητα σκεπάσματα και έφευ-
γε, αφήνοντάς τον στον δικό του 
κόσμο. Ο νόστος, η πατρίδα τον 
θωράκιζε, τον έκανε να αντέχει…… 
Ο Κώστας Μώρης υποσιτιζόταν. 
Είχε βαρεθεί να τρώει κονσέρβες 
και όταν παραπονιόταν στα αφε-
ντικό του εκείνος τον παρότρυνε 
να σκοτώσει κανένα ζαρκάδι, να 
φάει αυτός και να δώσει και σε κεί-
νον, γιατί ούτε εκείνος είχε κρέας, 
όπως έλεγε… Αν ο ερχομός του συνέπιπτε εκείνες 
τις μέρες, ο Κώστας του έδινε κρέας από το θή-
ραμα, διαφορετικά σάπιζε και το πετούσε. Πόσο 
μπορούσε να φάει ένας άνθρωπος…… και πόσες 
μέρες να το διατηρήσει…….. Ο καιρός περνούσε 
και ο Κώστας, άνθρωπος χαμηλών τόνων, έκανε 
υπομονή….. και παρά τις δυσχέρειες παρέμενε 
αθεράπευτος αισθηματίας. Έπρεπε να παραμεί-
νει 4 χρόνια, όπως ήταν η συμφωνία και να μην 
χάσει την παραμονή του στο Κολοράντο. Δεν εί-
χε κανέναν να τον φροντίσει, δεν είχε κατάλληλες 
συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής. Ο Κώστας, επειδή 
δεν υπήρχε πόσιμο νερό, ούτε νερό πηγής, έλιω-
νε χιόνι να πλυθεί, ζέσταινε νερό στη σόμπα και 
έπλενε μόνος του, όπως μπορούσε, τα ρούχα του. 
Ευτυχώς ήταν νέος, 33 χρονών γεροδεμένος, υγι-
ής και δεν έπαθε καμιά αρρώστια. Είχε συντροφιά 
τα γράμματα που έπαιρνε και το ρολόι…… με το 
ρολόι μετρούσε τις ώρες, τους μήνες, τις εποχές, 
τις στιγμές του. Και με τα σκυλιά ένιωθε συντρο-
φικότητα και αγάπη. Όταν δεν δούλευε, οι εικόνες 
του χωριού εμφανίζονταν μπροστά του, τον ξεγε-
λούσαν σαν τον διψασμένο στην έρημο, τον πα-
ρηγορούσαν. Μια μέρα, είχαν περάσει δυο χρόνια 
παραμονής, ενώ επιθεωρούσε τα πρόβατα είδε με 
τα κιάλια τον Αμερικάνο ιδιοκτήτη του παρακείμε-
νου λιβαδιού να ξεφορτώνει πρόβατα στο σημείο 
που ήταν τα δικά του, τα οποία είχαν παρασυρθεί 
στο ξένο κομμάτι του λιβαδιού. Το κοπάδι με τον 
Μεξικάνο βοσκό μπερδεύτηκε με το κοπάδι του 
Γεωργίου Ραφτόπουλου και μόλις το αντιλήφθη-
κε αυτό ο Κώστας βρέθηκε σε μεγάλη απελπισία, 

γιατί δεν ήξερε και τη γλώσσα και παράλληλα 
έβλεπε το Μεξικάνο βοσκό να κτυπάει και να σκο-
τώνει τον αγαπημένο και πιστό του σκύλο «Billy». 
Σε μια στιγμή του ήρθε να κτυπήσει με το όπλο 
του τον βοσκό αλλά συνήλθε γρήγορα και δεν το 
έκανε. Απελπισμένος, ψάχνοντας για λύση, περ-
πάτησε χωρίς να καταλάβει 35 χιλιόμετρα μήπως 
βρει κάποιους ανθρώπους. Κάποια στιγμή με τα 
κιάλια του είδε σκεπές σπιτιών και αναθάρρησε. 

Ο μεγάλος ασφαλτόδρομος όμως 
οδηγούσε σε εγκαταστάσεις διυλι-
στηρίων.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του 
συνάντησε στον ασφαλτόδρομο 
μια νεαρή κοπέλα την οποία στα-
μάτησε και προσπάθησε με νοή-
ματα και με όποιες λέξεις μπορού-
σε να χρησιμοποιήσει, να της δώ-
σει να καταλάβει πως είχε ανάγκη. 
Της έδωσε το τηλέφωνο του αφε-
ντικού και την παρακάλεσε να τη-
λεφωνήσει και να του πει ότι έχει 
πρόβλημα. Η κοπέλα πράγματι τη-
λεφώνησε, βρήκε τη γυναίκα του 
αφεντικού και γνωστοποιήθηκε το 
πρόβλημα του Κώστα. Εκείνος πια 

απαλλαγμένος λίγο από τις έγνοιες για το γεγο-
νός που συνέβη, βρήκε το κουράγιο να περπατή-
σει και να γυρίσει πάλι πίσω στο «γουόκι».

Η βοήθεια έφτασε την επόμενη μέρα λόγω με-
γάλης παγωνιάς. Το πρωί ο Τάκης Γεωργίου με τον 
Γιώργο Βλάχο έφτασαν γεμάτοι αγωνία να δουν 
ποιο ήταν το πρόβλημα. Μόλις τους είδε ο Κώ-
στας έβαλε τα κλάματα γιατί πίστευε πως είχε κά-
νει ανεπανόρθωτη ζημιά στο αφεντικό του. Μιάμι-
ση μέρα δρόμο ταξίδευαν με το αυτοκίνητο για να 
συναντήσουν τα πρόβατα που είχαν αναμιχθεί με 
του γείτονα. Ο Τάκης Βλάχος όμως με την εμπει-
ρία του τα ξεχώρισε ένα-ένα και τα μάζεψε στην 
άκρη. Μόλις τελείωσαν για να ηρεμήσουν τον Κώ-
στα τον πήγαν σε ένα κοντινό εστιατόριο να ξεχα-
στεί και να δει λίγο έναν άλλο κόσμο. Ήταν η πρώ-
τη και μοναδική έξοδος στα 5 χρόνια παραμονής 
στο Κολοράντο. Μετά οι μέρες ξανάγιναν ίδιες 
χωρίς καμιά αλλαγή στην καθημερινότητά του. 
Πέρασαν τέσσερα δύσκολα χρόνια, γεμάτα δου-
λειά, μοναξιά και ερημιά. Με τη συμπλήρωση του 
χρόνου περίμενε ο Κώστας να πάρει την παραμο-
νή και να φύγει από το αφεντικό και από αυτή τη 
δουλειά. Όμως εκείνος δεν του φέρθηκε σωστά. 
Του είπε να μείνει ένα χρόνο ακόμη και μετά θα 
την έδινε. Εκβιασμός….. αλλά στη θέση που βρι-
σκόταν δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Έκανε 
την καρδιά του πέτρα, την όπλισε με υπομονή και 
θέληση και έμεινε. Ο κόσμος όλος είχε μικρύνει 
και ήταν μόνο η Κουκουβίστα……

(η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

Γράφει η Βασιλεία Κυρίτση
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Τη φετινή χρονιά οργανώθηκαν οι καθιερωμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες μεταξύ ομάδων του χωριού 
μας και όχι με άλλο χωριό όπως άλλες χρονιές. Έτσι έπαιξαν οι παλαίμαχοι με τα παιδιά τους (νέοι – 
έφηβοι) και στις μικρότερες ηλικίες (μέχρι 14 ετών) συγκροτήθηκαν 2 ομάδες και έπαιξαν μεταξύ τους. 
Οι αγώνες έγιναν το απόγευμα της 11ης Αυγούστου στο γήπεδο της Γραβιάς

Παλαίμαχοι – Νέοι- Έφηβοι 0-1
Παλαίμαχοι: Πάντος Γιάννης,Πολύχρονος Κώστας (Γραβιά), Γεωργίου Νάκος, Μαρκάτος Σταύρος, 
Μωρίκης Χάρης, Μπουκουβάλας Γιώργος, Δημόπουλος Παναγιώτης, Βασιλειάδης Νίκος, Γεωργίου – 
Μπαράκος Νίκος, Κυριαζής Βασ. Κώστας, Αφέντης Τάσος, Παντελάκης Δημήτρης, Λευκαδίτης Γιώρ-
γος, Βλάχος Ευαγ. Παναγιώτης.
Νέοι- Έφηβοι: Μωρίκης Επαμεινώνδας, Γεωργίου Νικόλας, Κόλλιας Ιάσονας, Καραχάλιος Γιάννης, 
Βλαχόπουλος Λεωνίδας, Παπαριστείδης Παναγιώτης, Τσιριμόνας Βασίλης, Αφέντης Γιάννης, Αλεξίου 
Γιώργος, Καραντάσιος Βασίλης, Θεοχάρης Νίκος, Ψωμακέλης Κώστας, Βασιλειάδης Δημήτρης, Γεωρ-
γίου – Μπαράκος Κώστας.

ΠΑΙΔΙΚΟ Κίτρινοι-Μπλε 8-7
Κίτρινοι: Γεροχρήστος Οδυσσέας, Κολλύρης Γιάννης, Μωρίκης Μαργαρίτης, Ραπτοπούλου Ραφαέλα,
Λάμπρου Θεοφάνης, Τζαβαλάς Γιώργος, Σταθάτος Πέτρος
Μπλε: Βλάχος Κων/νος, Κολιός Γιάννης, Κολιός Περικλής, Βασιλειάδης Νέστορας, Παπακωνσταντί-
νου Γιάννης, Φωτακόπουλος Λευτέρης, Λευκαδίτης Γιάννης.

Ποδοσφαιρικοί αγώνες 

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου

Ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία η φετινή προσέλευση των 
αιμοδοτών, φθάνοντας τους 
30, από τους οποίους οι 21 
έδωσαν αίμα και από αυτούς 
οι 5 για πρώτη φορά. Την άρτια 
οργάνωση της αιμοληψίας στο 
χώρο του Κοινοτικού Ιατρείου 
επιμελήθηκε το μέλος του Συν-
δέσμου μας Κική Μάρα. 

Ο Σύνδεσμός μας είναι επί-
σημος φορέας αιμοδοσίας των 
«Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπη-

ρεσιών Διαχείρισης Εθνικού 
Μητρώου Εθελοντών Αιμοδο-
τών» με Α.Μ 12800, συνεργα-
ζόμενος με το Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
και έτσι οι φετινοί αιμοδότες 
έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή 
στο Μητρώο εθελοντών με κα-
ταχώρηση της αιμοδοσίας των 
στον ΑΜΚΑ κάθε αιμοδότη. Αί-
μα προσέφεραν οι παρακάτω: 
Τσόχλα Ασημίνα, Ψωμακέλη 
Γιώτα, Δανιήλ Ευθυμία, Σκαμα-
γκά – Φίκα Κατερίνα, Αποστο-

λοπούλου Γιώτα, Ραπτοπού-
λου - Τσιαμπά Μαρία, Λιανού 
Πολυτίμη, Λευκαδίτης Γιώργος, 
Τσόχλα – Παπαδοπούλου Γιώ-
τα, Κυριαζής Βασ. Κων/νος, Λε-
βέντη Μαρία, Αφέντης Τάσιος, 
Βουλαλά – Λευκαδίτη Ευστρα-
τία, Αντωνίου Νικ. Δήμητρα, 
Ράπτης Ιωάννης, Μωρίκης 
Χάρης, Κυριαζής Παναγιώτης, 
Φίκα Ελένη, Γεωργίου Νάκος, 
Χριστοδούλου Γιώργος και Θε-
οφανίδου Εύη. 

Αιμοδοσία 
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Η εκδήλωση ξεκίνησε με άρ-
τια προετοιμασία, με όλους τους 
χωριανούς μας παρόντες, με τα 
σουβλάκια να ψήνονται αριστο-
τεχνικά από την ομάδα ψηστών 
του Νίκου Γεωργίου – Μπαρά-
κου, η ορχήστρα κατά γενική 

ομολογία πολύ καλή, ΠΛΗΝ του 
καιρού που μας έτριζε τα δόντια 
του από την αρχή, αλλά επειδή 
όλα πήγαιναν καλά, τον αψη-
φούσαμε. Μετά από 2 περίπου 
ώρες, ο καιρός πήρε το πάνω 
χέρι, οι ουρανοί άνοιξαν και η κα-

ταρρακτώδης βροχή διέκοψε την 
πολύ καλή βραδιά μας. Όμως, 
όλα είναι στο πρόγραμμα και η 
φετινή επιτυχία, αν και μικρή σε 
χρονική διάρκεια, θα μας κάνει 
καλύτερους του χρόνου.

Βραδιά με παραδοσιακά Δημοτικά Τραγούδια
Φωτο: Τίμη Λιανού

Με συνθήκες χειμωνιάτικης 
έναστρης βραδιάς και θερμο-
κρασία γύρω στους 10 βαθμούς, 
αλλά με καλή διάθεση και κέφι τα 
νέα παιδιά συγκεντρώθηκαν και 
διασκέδασαν μέχρι τις πρωινές 
ώρες στον περιβάλλοντα χώρο 
της Αγίας Ελένης που είχε οργα-
νωθεί με ηχητικά, φωτιστικά και 
μπαρ. Το κρύο εμπόδισε πολ-
λούς από τις μεγαλύτερες ηλικίες 
να παρευρεθούν με αποτέλεσμα 
οι συμμετέχοντες να είναι λιγότε-
ροι φέτος σε σχέση με προηγού-
μενες χρονιές.

Τη φετινή ξεχωριστή πανσέληνο του Αυγούστου είχαν την τύχη να απολαύσουν και φέτος από την 
εξαιρετικού κάλλους τοποθεσία της Φτερόλακας δέκα περίπου χωριανοί αλλά και ξένοι κατασκηνωτές 
με οργανωτή, όπως κάθε χρόνο, το μέλος μας Γιάννη Καλόγηρο. 

Η ανάβαση στη Γκιώνα ΔΕΝ έγινε φέτος λόγω του άστατου καιρού που επικρατούσε όλες τις ημέρες 
και του μικρού αριθμού συμμετοχών. 

Πάρτι νεολαίας 
στο Κεφαλόβρυσο

Διανυκτέρευση στη Φτερόλακα – Ανάβαση στη Γκιώνα
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Αναμφίβολα αυτό που συμβαίνει φέτος στην 
Φωκίδα ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Αρκεί μια 
βόλτα με το αυτοκίνητο τις νυχτερινές ώρες για να 
διαπιστώσει οποιοσδήποτε ότι η φετινή …σοδειά, 
όχι μόνο πήγε καλά, αλλά απογείωσε σε ανησυχη-
τικό βαθμό τον πληθυσμό των αλεπούδων. Είναι 
τόσο πολλές, που πλέον μπαίνουν άφοβα μέσα στα 
χωριά και στα πιο κεντρικά τους σημεία, τις πλατεί-
ες. Ο πληθυσμός είναι στην συντριπτική του πλει-
οψηφία νεανικός, κάτι που δικαιολογεί την απειρία 
και την άγνοια κινδύνου που δείχνουν τα ανήλικα 
αλεπόπουλα. Ενδεικτική είναι η φωτογραφία που 
έχει τραβηχτεί στην πλατεία της Καλοσκοπής.

Η χρησιμότητα της αλεπούς ως μέρος της τοπι-
κής βιοποικιλότητας είναι αναμφισβήτητη. Τι γίνεται 
όμως όταν ο πληθυσμός της φτάνει σε επίπεδα 
πληθυσμιακής έκρηξης; Τότε έχουμε θύματα…

Πρώτο θύμα του υπερπληθυσμού είναι η ίδια η 
αλεπού που αναγκάζεται προκειμένου να εξασφα-
λίσει την τροφή της να προσεγγίζει ανθρωπογενή 
περιβάλλοντα με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για 
την ασφάλειά της…. Θύματα (της) όμως είναι και 
όλα τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου πέρα από 
τα ποντίκια, όπως είναι τα ζαρκαδάκια, οι λαγοί, οι 
πέρδικες κ.λ.π. Ο πληθυσμός της αλεπούς, όπως 
βεβαιώνουν όλοι οι θηραματολόγοι, είναι ο κύριος 
ρυθμιστής των υπόλοιπων ειδών σε περιβάλλοντα 
όπου η ίδια βρίσκεται ψηλά στην τροφική αλυσίδα. 

Το γεγονός όμως ότι η χώρα μας είναι λυσσόπλη-
κτη θα πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε σοβαρά 
με την έξαρση του πληθυσμού των αλεπούδων. Η 
λύσσα ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα όταν επικρατούν 
συνθήκες αλεπουδίσιου συνωστισμού. 

Κείμενο - φωτο: Ν. Φωτακόπουλος

Γέμισαν τα δάση και οι …πλατείες των χωριών με αλεπουδίτσες!

ΑΥ Τ ΟΙ  Π ΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
251 Τούμπας Ιωάννης του Κω/νου & Βασιλικής 30
252 Μαλιβίτσης Νικόλαος του Γεωργίου 10
253 Δρόλιας Ιωάννης του Γεωργίου 20
254 Αντωνίου Αθανάσιος του Φώτη 10
255 Αντωνίου Φώτης του Αθανασίου 10
256 Βλάχος Κων/νος του Παν. (Καρπενήσι) 200

257 Φίκας Περικλής του Νικ.  
Στη μνήμη Ελένης Καλαντζή 50

258 Κοτσύφη Γεωργία στη μνήμη του Γιάννη 
Κιτσιόπουλου 20

259 Μαντζιός Γιώργος του Αθαν. 20

260 Δανιήλ Μαργαρίτης και Ευσταθία στη μνήμη 
Ιωάννη Δανιήλ 60

261 Αντωνίου Μπάμπης και Μαρίκα στη μνήμη 
του Δημήτρη Δανιήλ 30

262 Αχλαδάς Νίκος του Χαράλαμπου (Λαμία) 30
263 Αχλαδά – Παπά Μαρία (Αυστραλία) 20
264 Κάλλης Ταξιάρχης του Αρτέμη 15
265 Σαριτζόγλου Θεοφάνης 20
266 Αχλαδάς Λάμπρος του Ιωάννη 50
267 Μάρα Κυριακή & Αλεξάνδρα 20
268 Μώρης Νικόλαος του Δημητρίου (Άμφισσα) 20
269 Βάρσος Παναγιώτης του Ιωάννη 20
270 Βλάχου – Νταλίπη Αθηνά 20

271 Παπανικολάου Χρυσούλα  
στη μνήμη του συζύγου της Θεοχάρη 40

272
Λεβέντη – Μπουκουβάλα Καίτη  
στη μνήμη των γονέων της και  
του αδελφού της Δήμου Μπουκουβάλα

50

273 Κολλύρης Νίκος του Γεωργ. 10
274 Κολλύρη Γιαννούλα του Γεωργ 10
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275 Πριόβολος Γιώργος του Κων/νου 20
276 Σπέντζου Αλέκα 20
277 Καψής Γιώργος του Ιωαν. 15
278 Χριστοδούλου Λεωνίδας του Νικολάου 50
279 Κατσόγιαννου Άννα του Ιωαν. 10
280 Μαντζιός Αθανάσιος 20
281 Μαντζιού Μαρία του Αθαν 30

282
Χαμηλός Κων/νος στη μνήμη  
των γονέων του Ιωάννη και Ανδριάνας  
και του αδελφού του Αλέξανδρου

15

283 Κυριαζής Κων/νος του Βασιλ. 20
284 Ματθαίου Ευάγγελος του Αλεξάνδρου 70

285
Τσαμπάου – Μώρη Γαρυφαλιά στη μνήμη 
των γονέων της Θανάση και Παρασκευής 
και του αδελφού της Δημήτρη Μώρη

50

286 Ποδάρα – Σταθοπούλου Ευθυμία 20
287 Αυγερινού Ευγενία του Νικ. 50

288 Πριοβόλου Αικατερίνη  
στη μνήμη Ειρήνης Γεωργ. Κωστούρου 20

289 Νταλάκας Χρήστος 10-

290 Βασιλείου Αθηνά  
στη μνήμη της μητέρας της Δήμητρας 20

291 Κωστούρος Χαράλαμπος του Ευαγγ. 30
292 Αυγερινός Νικόλαος του Χαρ 20

293 Χριστοδούλου Μαρία στη μνήμη τ 
ου εγγονού της Ιωακείμ - Παναγιώτη 20

294 Χριστοδούλου Γιώργος του Παν. 30
295 Καμπάνης Ιωάννης 20
296 Τούμπα Γεωργία σύζυγος Γεωργίου 20
297 Πολίτης Μιχαήλ & Μαρία 20
298 Αφέντης Τάσος – Σεφεριάδου Νίνα 20
299 Τσιριμώνας Κων/νος 20
300 Πριόβολος Άρης – Κρανάκη Ζωή 20
301 Κολλύρη Αγγελική 10
302 Μωρίκη Χρυσάνα 20
303 Λευκαδίτου Γεωργία 20
304 Αυγερινού – Πολατσίδη Κατερίνα 50
305 Μπουκουβάλας Γεώργιος του Ευθ. 20

306 Στογιάννη Ελένη στη μνήμη  
του πατέρα της Ηλία Βλάχου 20

307 Φίκα Βάσω στη μνήμη Ελένης Καλαντζή 30
308 Φίκα Ελένη στη μνήμη Ελένης Καλαντζή 30
309 Κουτσουβέλης Αντώνης 50
310 Κωστούρος Γιώργος & Ασβεστά Ειρήνη 20
311 Πασσαλής Μάκης και Ζέτα 10
312 Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος 10
313 Λεβέντη Κων. Μαρία (Θεσ/νικη) 10

314
Ευάγγελος Τσολάνας – Πιπικίου 
Αναστασία στη μνήμη των πατεράδων τους 
Τριαντάφυλλου και Δημητρίου

100

315 Ραπτοπούλου Ζαχ. Νατάσα 20
316 Ραπτοπούλου Ζαχ. Βούλα 20
317 Φέξης Ιωάννης 20
318 Σκούφου Πένυ του Παν. 20

319 Παλούκης Ευάγγελος 20
320 Παπαδόπουλος Γιώργος 10
321 Γεωργίου Κω/νος του Γεωργίου 40
322 Τσόχλας Κώστας 30
323 Ράπτου Ασημίνα του Νικ. 10

324 Χατζηχριστόφα Πανωραία στη μνήμη  
του πατέρα της Γιώργου Καλτσά 20

325 Παπανικολάου Γεωργ. Παναγιώτης 
(Λειβαδιά) 50

326 Κωστούρος. Χαράλαμπος του Ευαγ 50
327 Μαρκάτου – Βλάχου Δήμητρα 20
328 Αυγερινού Νικολίτσα 30
329 Ποδάρας Ιωάννης του Τριαντ. 100

330 Μαλιβίτσης Δήμος (Θεσ/νικη)  
στη μνήμη των γονέων του 20

331 Παπαμιχαήλ Μαριάννα 20
332 Δανιήλ – Βότανου Μαρία 10
333 Βότανος Γιώργος 10
334 Μουζάκη Ευφημία (το γένος Μαλιβίτση) 20

335 Χαμηλού Μαρίνα  
στη μνήμη Ευσταθίας Βοχτσαλίδη 20

336 Ενισλίδου Μαρία 10

337
Κιτσιοπούλου – Κυριάκη Δήμητρα  
στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη,  
γονέων και αδελφών

30

338 Χαμηλός Ευθύμιος του Ιωάννη στη μνήμη 
της θείας του Ευσταθίας Βοχτσαλίδη 50

339 Δανιήλ – Μητσοπούλου Αικατερίνη 20
340 Βλάχου Αικατερίνη του Κων/νου 10
341 Ζούγρος Αθανάσιος 20

342
Οικογένεια Τούμπα Αθανασίου του Ευθ. 
στη μνήμη των αγαπημένων γειτόνων τους 
Αλέκου και Γιαννίτσας Πλατανιά 

20

343 Τούμπας Αθανάσιος του Ευθ στη μνήμη  
του αλησμόνητου φίλου Γιώργου Πλατανιά 20

344 Ζούγρου Βασιλική του Δήμου 10
345 Τούμπα Ευθυμία του Παναγ. 30 
346 Μαλιβίτσης Νικόλαος του Γεωργ. 10

347

Δελαπόρτα Έλλη  στη μνήμη  
της αδελφής της Δήμητρας Στεφανάκη, 
των γονέων της Γεωργίου και Αικατερίνης 
Βλάχου - Αντωνίου και του συζύγου της 
Μάκη Δελλαπόρτα

30

348

Ευγενίδη Φωτούλα στη μνήμη  
της αδελφής της Δήμητρας Στεφανάκη, 
των γονέων της Γεωργίου και Αικατερίνης 
Βλάχου - Αντωνίου και του συζύγου της 
Πλάτωνα Ευγενίδη.

30 

349
Συνδρομές στη Λαογραφική Έκθεση (από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης και τοπικών 
προϊόντων).

 1.364

350 Έσοδα από βραδιά Παραδοσιακής 
μουσικής 1.251

351 Έσοδα από Πάρτι νεολαίας 2.400
352 Έσοδα από ημερήσια εκδρομή 250
353 Γούλας Νικόλαος 20
354 Κυριάκη Σοφία του Γεωργίου 20

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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Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου

Συνεχίστηκε και φέτος η παράδοση των 30 και πλέον χρόνων, (από την ίδρυση του Αθλητικού Ομίλου) 
με την οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων δρόμου των παιδιών. Οι συμμετοχές ήταν ικανοποιητικές και στο 
τέλος απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα στους νικητές αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Ένα πολύ ευχάριστο ταξιδάκι οργάνωσε ο Σύνδεσμος για να γνωρίσουν τα παιδιά το νομό μας, το 
Μόρνο που υδροδοτεί την Αθήνα, αλλά και να κολυμπήσουν και διασκεδάσουν στο μοναδικό κατοικήσι-
μο νησί του Κορινθιακού κόλπου που ανήκει στο νομό μας, τα Τριζόνια. 

Κατάσταση Συμμετοχών
Κορίτσια Αγόρια

0 -3 4 - 7 8 - 13 0 -3 4 - 7 8 - 13

ΧΡ
ΥΣ

Ο Λιάκου 
Μαρία

Κωστούρου 
Νάγια

Ραπτοπούλου 
Ραφαέλα

Λεβέντης 
Κων/νος

Βασιλείου 
Λέανδρος

Κολλύρης 
Γιάννης

ΑΡ
ΓΥ

ΡΟ Κυριαζή 
Ζωή

Πριοβόλου 
Νεκταρία

Κατσάνου 
Λυδία

Πριόβολος 
Κων/νος

Χατζηαγγέλου 
Νικόλαος

Παλούκης 
Στάθης

ΧΑ
ΛΚ

ΙΝ
Ο Πλακίτση 

Μαργαρίτα
Λουκάκη 
Μελίνα

Οριέτα 
Γεωργία

Νίκαινας 
Γιώργος

Τριποτσιέρης 
Ηλίας

Βλάχος 
Κων/νος

Αγώνας δρόμου

Εκδρομή στο Μόρνο και τα Τριζόνια 

Συμμετείχαν επίσης οι:
Βασιλειάδης Νέστορας, Βασιλείου Νη-
ρέας, Γεροχρήστος Οδυσσέας, Καρακα-
σίδης Κων/νος, Κατσάνος Χαράλαμπος, 
Κατσικοπούλου Νάσια, Κυριαζή Σοφία, 
Κωστούρου Αγγελική, Κωστούρου Πη-
νελόπη, Λάμπρου Γιάννης, Λάμπρου 
Θεοφάνης, Λεβέντη Κατερίνα, Λευκαδί-
τη Μαρία - Λουκία, Μπακογιάννη Φρει-
δερίκη, Μπακόλα Δήμητρα, Οριέτας 
Θανάσης, Παπαγεωργίου Δημήτρης, 
Παπακωνσταντίνου Γιάννης, Πετρου-
λάκη Ειρήνη, Ποδάρα Αλίκη, Ποδάρας 
Ιάσονας, Ποδάρας Ορφέας, Πρασσά 
Υπατία, Σαβιέρου Μαρία, Σκούφος Πα-
ναγιώτης, Σκούφου Μένια, Τζαβαλάς 
Γιώργος, Τραϊφόρος Δημήτρης, Τσαντή-
λα Αλεξάνδρα, Χαμηλός Δημήτρης, Χα-
σιακού Γεωργία, Χάσικος Παναγιώτης, 
Χατζηαγγέλου Νικόλαος.

Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου
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Η κίσσα είναι ένα δασόβιο πουλί της οικογένειας των κορακοειδών με πολύ χαρακτηριστική κραυγή. 
Το μήκος του κυμαίνεται από 32 ως 35 εκ. και το βάρος του από 125 ως και 200 γραμμάρια. Ο χρωμα-
τισμός του είναι λευκός με μαύρες ραβδώσεις στο επάνω μέρος του και ξεπερνά τα 15 χρόνια ζωής. Ο 
πληθυσμός του στο χωριό έχει ξεπεράσει τα αποδεκτά για το χώρο επίπεδα και έτσι, δημιουργώντας 
ομάδες, κατατρώγουν και καταστρέφουν τους καρπούς των δένδρων πριν προλάβουν να ωριμάσουν. 
Ιδιαίτερη προτίμηση έχουν στα μήλα και ακολουθούν δαμάσκηνα, μπαρδάκια, κάστανα, καρύδια και ό,τι 
άλλο προκύψει. Οι βιολογικοί εχθροί της κίσσας είναι λίγοι και κυρίως οι κουκουβάγιες. Μόνο το κυνή-
γι μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστικός παράγοντας σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς κίσσας 
όπως το χωριό μας.

Το σπάνιο αυτό φρούτο του χωριού μας που διατηρείται στην Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού, 
στη Νάουσα, μελετήθηκε πρόσφατα και κατατάχτηκε στις ποικιλίες του δαμάσκηνου. Έγιναν αναλύσεις 
ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως το νωπό βάρος καρπού, παράμετροι χρώματος σε σάρκα και φλοιό, 
ογκομετρούμενη οξύτητα, συγκέντρωση συνολικών φαινολών και συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα σε 
σάρκα και φλοιό σε καρπούς από 15 ποικιλίες Ευρωπαϊκής και 28 ποικιλίες Ιαπωνικής δαμασκηνιάς. 
Ανάμεσα στις μελετώμενες ποικιλίες ήταν και οι Ελληνικής καταγωγής ποικιλίες δαμασκηνιάς Ασβεστο-
χωρίου, Πραούστι, Μπαρδάκι σφαιρικό, Μπαρδάκι μακρόστενο, Μαύρα Σκοπέλου, Ξινά Σκοπέλου και 
Αυγάτη. Ο αριθμός όμως αυτών των δένδρων σταδιακά μειώνεται και σιγά - σιγά θα εκλείψει αν δεν 
λάβουμε κάποια μέτρα όπως το μπόλιασμα κάποιων κορομηλιών που είναι σε αφθονία σε μπαρδακιές. 
Το διπλανό μας χωριό, το Μαυρολιθάρι, οργάνωσε φέτος ξεχωριστή γιορτή για το μπαρδάκι, για να το 
γνωρίσουν σαν φρούτο και να το προστατέψουν σαν δένδρο. 

το καλοκαιρινό Κουκουβιστιανό φρούτο 

μπαρδάκι

Κίσσα
Φωτο: Από το αρχείο του Συνδέσμου 

(Μπαρδάκι και μήλο φαγωμένα από κίσσα)
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Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει τα πιο θερμά του συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν 
να εισαχθούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τόσο σε αυτά που επέτυχαν ευχόμενοι οι επιλογές 
τους να δικαιώσουν τον κόπο τους, όσο και σ’ αυτά που το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμεναν, 
διότι, όπως είναι γνωστό, πολλές φορές η επιτυχία χτίζεται πάνω σε αποτυχία. 

Επιτυχόντες:

Βελέντζα Αθανασία (Νάσια) (Κόρη Κατερίνας Μώρη), 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Γιάννου Χριστίνα (κόρη της Σοφίας Γ. Κυριάκη)
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο/Τμήμα Χημείας
Κακαράντζας Γεώργιος (Γιός Αργυρώς Γεωργίου), 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Τμήμα Περιβάλλοντος
Κανατά Ευγενία (Κόρη Πόλυς Καραγιάννη), 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Διοίκηση Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Καραχάλιου Αγλαΐα (Κόρη Μαρίας Ιωαν. Κολλύρη), 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μπαράκος – Γεωργίου Κων/νος, 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Πάντου Νάγια (Εγγονή Αρχοντούλας Βλάχου – Παπαλιάκου), 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τμήμα Φιλολογίας
Σταθάκης Παναγιώτης (Γιός Αγγελικής Κολλύρη), 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο/ Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τούμπας Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας / Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τσαλκάκης Χρήστος (Εγγονός Μορφούλας Τσουλανδρή), 
Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης/Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Τσιριμόνας Βασίλης του Κων/νου, 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας/Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Τσόχλα Βασιλική – Λουΐζα του Νικολάου, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο /Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
Χατζηχριστόφα Δήμητρα του Ευαγγέλου (εγγονή Πανωραίας Καλτσά – Χατζηχριστόφα), 
ΤΕΙ Καλαμάτας / Ιατρικά και Προνοιακά Επαγγέλματα.

Ο Σύνδεσμος θα βραβεύσει τους επιτυχόντες στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει 
στην Αθήνα τον Ιανουάριο.

Νέοι επιστήμονες Η Κατερίνα Ράπτη του Ιωάννη πήρε το πτυχίο της από τη Νομική 
σχολή Αθηνών και συνεχίζει την άσκησή της, ως νέα δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

Επιτυχίες νέων 

Μετά από αρκετά χρόνια αναβίωσε 
το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με 
πρωτοβουλία του καταστήματος ΚΑ-
ΠΕΤΑΝΑΚΗ. Την παραμονή το βράδυ 
με ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής 
και ψητό αρνί οι παρευρισκόμενοι στο 
χωριό γλέντησαν, χόρεψαν και γεύτη-
καν το παραδοσιακό αρνί σούβλας. 
Την επομένη στο εξωκκλήσι της Αγίας 
Παρασκευής στην ομώνυμη τοποθε-
σία έγινε λειτουργία με την παρουσία 
πολλών συγχωριανών μας. 

Γιορτή και πανηγύρι 
της Αγίας Παρασκευής 

στο χωριό μας

Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής τη 10 ετία του 80 με εκκλησιαστικούς  
επιτρόπους τον Κώστα Κατσιανιώτη και τον Βαγγέλη Παπαδάκη.
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΑΜΟΙ

Στις 15 Ιουλίου ο Αλέξης 
Παπαδόπουλος και η Στυ-
λιανή Σαριτζόγλου (κόρη 
της Ανθούλας Κων. Μώρη) 
τέλεσαν το γάμο τους στο 
κτήμα Le Chevalier , στη 
Βαρυμπόμπη. Κουμπάρος 
ο Θανάσης Τασιούλας 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 25 Ιουνίου, στον 
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 
Ιλίου, ο Θοδωρής Τραϊφό-
ρος και η Ηλιάνα-Κυριακή 
Στογιάννη (κόρη της Ελέ-
νης Βλάχου του Ηλία), βά-
φτισαν τον γιο τους και 
του έδωσαν το όνομα Δη-
μήτριος. Νονά του μικρού 
Δημήτρη, η Γεωργία Κων-
σταντίνου Χαμηλού.

• Στις 25 Ιουλίου, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Θεοδώ-
ρου στο Βόλο, ο Νάκος 
Πολ. Γεωργίου και η Γλυ-
κερία Τσιτσικλή βάφτισαν 
το γιο τους και του έδω-
σαν το όνομα Ραφαήλ – 
Πολύκαρπος. Νονά η Ζωή 
– Ειρήνη Κλητσινάρη.

• Στις 31 Ιουλίου, στη 
Βέροια, ο Βασίλης Πολ. 
Γεωργίου και η Εύη Χου-
λουϊλίδου βάφτισαν την 
κόρη τους και της έδωσαν 
το όνομα Χρυσή – Ελένη.

• Στις 10 Σεπτεμβρίου ο 
Κώστας Μπακογιάννης και 
η Γιάννα Γρηγοροπούλου 
βάπτισαν την κόρη τους 
στο παρεκκλήσι Αγίας Πα-
ρασκευής στη Μεταμόρ-
φωση. Η νονά Λυδία Χάρη 
έδωσε στη νεοφώτιστη το 
όνομα Παρασκευή. Το ευ-
τυχές γεγονός γιορτάστη-
κε στο μαγαζί <<Χαμηλός 
όπως παλιά>> με άριστη 
εξυπηρέτηση, τέλειο φα-
γητό και άφθονο κέφι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ο Συγγρός Γιώργος 
και η Ιωάννα Πλατανιά 
στις 25 Ιουλίου απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδί 
που είναι αγόρι.

• Ο Πολατσίδης Δημή-
τρης (γιος της Κατερίνας 
Κων. Αυγερινού) (Λειβα-
διά) και η Κων/να Μίχου 
στις 15 Ιουνίου απέκτησαν 
τον δεύτερο γιο τους.

• Ο Αντώνης Σκουρολιά-
κος και η Φωτεινή Νταλίπη 
(κόρη της Αθηνάς Βλάχου) 
στις 15 Ιουλίου απέκτησαν 
το πρώτο τους παιδί που 
είναι αγόρι.

• Ο Χαμηλός Ιωάννης 
του Κων/νου και η Κούτρα 
Μαρία στις 11 Ιουνίου απέ-
κτησαν τον δεύτερο γιο 
τους.

• Ο Γιώργος Χριστοδού-
λου και η Χαρά Γεωργακο-
πούλου τις 12 Σεπτεμβρίου 
απέκτησαν το δεύτερο παι-
δί τους που είναι κορίτσι.

ΠΕΝΘΗ

 Μαρία Τούμπα  
συζ. Ιωάννη (1927 – 2016)

Στις 2 Αυγούστου 2016 
απεβίωσε η Μαρία Τού-
μπα (Κωστάκαινα) το γέ-
νος Χαμηλού σε ηλικία 89 
ετών. Γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στην Καλοσκοπή, 
Απέκτησε δύο παιδιά, τέσ-
σερα εγγόνια και τέσσερα 
δισέγγονα. Η γειτονιά της 
Παναγίας έγινε φτωχότε-
ρη χωρίς την παρουσία της 
τα απογεύματα στην βρύ-
ση. Όλοι θυμόμαστε τους 
καταπληκτικούς μπακλα-
βάδες και τις πεντανόστι-
μες πίτες της που απλόχε-
ρα κέρναγε την ημέρα της 
γιορτής της. Έφυγε από 
κοντά μας απρόσμενα αλ-
λά θα ζει στις μνήμες μας.

Καλό σου ταξίδι!  
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου.

 Στις 4 Σεπτεμβρίου ημέ-
ρα Κυριακή τελέστηκε το 
40ήμερο μνημόσυνο στον 
Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου του 
χωριού.

 Βοχτσαλίδη – Χαμηλού  
Ευσταθία

(1925 - 2016)

Στις 9-8-2016 έφυγε από 
κοντά μας η Ευσταθία Βο-
χτσαλίδου πλήρης ημε-
ρών. Ήταν σύζυγος του σι-
δηροδρομικού Παναγιώτη 

Βοχτσαλίδη. Κόρη του Θύ-
μιου Χαμηλού και αδελφή 
της Μάρθας και του Γιάν-
νη. Η ζωή της ακολούθη-
σε την πορεία που χάραξε 
η ιστορία για τους ανθρώ-
πους που γεννήθηκαν τον 
μεσοπόλεμο σε άγονες και 
ορεινές περιοχές του πο-
λύπαθου τόπου μας. 

Σε μικρή ηλικία έφυγε 
από το χωριό ακολουθώ-
ντας την οικογένεια στη 
Μακεδονία. Τα δύσκολα 
χρόνια της κατοχής επέ-
στρεψε στο χωριό όπου πα-
ρέμεινε έως το τέλος του 
πολέμου. Η Λαμία ήταν ο 
επόμενος σταθμός για με-
ρικά χρόνια. Στην Κοκκινιά 
κατοίκησε για μερικά χρό-
νια, το μεγαλύτερο όμως 
μέρος της ζωής της έζησε 
στην Αθήνα, στον Κολωνό, 
όπου η παρουσία της και η 
κοινωνική της δράση στις 
Φιλανθρωπικές οργανώ-
σεις ήταν έντονη. Πρωτο-
στάτησε στην καθιέρωση 
του «τσαγιού» του Συλλό-
γου μας από την εποχή του 
ξενοδοχείου Oscar και πά-
ντα παρευρίσκονταν στις 
εκδηλώσεις του Συλλό-
γου μας. Αγάπησε με πά-
θος τον γενέθλιο τόπο που 
μετά την σύνταξη του συ-
ζύγου της επισκέπτονταν 
ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που την σκεπάζει.

Απ. Χαμηλός

Χρήστος Τσούμας  
(1935 – 2015) και 

Αλεξίου – Τσούμα Δήμητρα 
(Τούλα) (1936 – 2016)

Απεβίωσε στη Λαμία 
στις 30 Δεκ 2015 ο Χρή-
στος Τσούμας σύζυγος 
της Τούλας Αλεξίου – 
Τσούμα και γαμπρός του 
Κώστα Αλεξίου. Στις 4 Αυ-
γούστου 2016 απεβίωσε 
στη Λαμία και η σύζυγός 
του Δήμητρα (Τούλα) Αλε-
ξίου – Τσούμα. Οι εκλιπό-
ντες εργάστηκαν 25 και 
πλέον χρόνια στη Γερμα-

νία και τα τελευταία χρό-
νια είχαν επιστρέψει στην 
Λαμία κοντά στα παιδιά 
και τα εγγόνια τους. Απέ-
κτησαν δύο κόρες και πέ-
ντε εγγόνια.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε το 40-
ήμερο μνημόσυνο της Τού-
λας Αλεξίου στη Λαμία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τους σκεπάζει.

Η εξαδέλφη
Όλγα Αλεξίου

Κωστούρου Ειρήνη  
Συζ. Γεωργίου
(1929 -2016)

Στις 10 Αυγ 2016 απε-
βίωσε στον Πειραιά όπου 
διέμενε η Ειρήνη Κωστού-
ρου, σύζυγος του Γιώργου 
Κωστούρου. Η εξόδιος 
ακολουθία και η ταφή της 
έγιναν την επομένη ημέρα 
στο χωριό. 

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. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Προκειμένου να συ-
μπεριλαμβάνουμε στην 
εφημερίδα μας όλες 
τις κοινωνικές ειδήσεις 
(βαπτίσεις, αρραβώνες, 
γάμους, πένθη, επιτυχί-
ες, δωρεές κ.ά), παρακα-
λούμε να μας ενημερώ-
νετε, γιατί είναι αδύνατο 
να τις γνωρίζουμε με 
λεπτομέρειες. Σήμερα 
αποτελούν είδηση, μελ-
λοντικά όμως όλα τα 
συμβάντα που καταχω-
ρούνται στην «ΚΟΥΚΟΥ-
ΒΙΣΤΑ» θα αποτελέσουν 
την ιστορία του χωριού 
μας, χρήσιμη στις επερ-
χόμενες γενιές.
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Στην πλατεία του χωριού το 1960 
(Από το αρχείο της Ζωής Χαραλάμπους – Μημίνη)
Από αριστερά Μαρία Μπουκουβάλα – Αποστολοπούλου, Γιάννης Πασσαλής (καβάλα στο μουλάρι), 
Ζωή Χαραλάμπους – Μημίνη, Γιάννης Τούμπας (Κωστακόγιαννος) και Κωσταντία Μεμένιου. 

παλιά φωτογραφία

Σε μια νέα προσπάθεια, συγκρότησης Χορευτικής ομάδας,
παρακαλούμε όσους επιθυμούν να ενταχθούν να μας ενημερώσουν. 

Πρόβες θα γίνονται κάθε Κυριακή πρωί
στο γραφείο του Συνδέσμου

με δασκάλα την κα Κασσιανή Γαβρά - Κυριαζή. 


