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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 με τη συμμετοχή 200 και πλέον μελών μας, στην αίθουσα τελετών και εκδηλώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου
Παρνασσός, πραγματοποιήθηκε η φετινή ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας. Από
νωρίς τα μέλη μας άρχισαν να φτάνουν στην αίθουσα και αφού προσφέρθηκε καφές, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη φωτογραφίες από το χωριό και τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου.
Μετά το αντάμωμα και την ανταλλαγή ευχών ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινώντας
τη Συνέλευση καλωσόρισε τα μέλη και ευχήθηκε σε
όλους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία,
αγάπη και ειρήνη για το 2017.
Ευχαρίστησε για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους:
-τον αιδεσιμότατο ιερέα μας Ιωάννη Λευκαδίτη,

-τον αντιδήμαρχο ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού
κ. Μολιώτη Νικόλαο,
-τον πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Ματθαίου,
-την επίτιμη πρόεδρο του Συνδέσμου Βούλα Γρηγοροπούλου και τους πρώην προέδρους Αυγερινό
Νικόλαο, Μαλεβίτση Αθανάσιο, Τούμπα Κων/νο και
Χαμηλό Αποστόλη.
Ο πατήρ Ιωάννης ευλόγησε την πίτα. Το φλουρί
ήταν στο κομμάτι της νεολαίας του χωριού και το
κέρδισε η Γιούλη Τομαρά. Το φλουρί της πίτας που
μοιράστηκε στα μέλη μας (το γούρι 2017 του οίκου
κοσμημάτων ΖΟΛΩΤΑΣ) κέρδισε η Μαρία Σίμου.
Της Συνέλευσης προήδρευσε ο Κώστας Νικ. Κυριαζής και καθήκοντα γραμματέα εκτέλεσε η Μαίρη
Φακή. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή για τα 20 μέλη
του Συνδέσμου και συγχωριανούς μας που απεβίωσαν το χρόνο που πέρασε.
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Σύντομο χαιρετισμό και ευχές απεύθυναν στα
μέλη μας ο αντιδήμαρχος Μολιώτης Νικόλαος και ο
πρόεδρος του χωριού Κώστας Ματθαίου, ο οποίος,
αφού ευχήθηκε για το νέο έτος, μας ενημέρωσε για
τα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά στο
χωριό και τη συνεχή προσπάθειά του για την επίλυσή
τους, ώστε το χωριό να είναι πάντα λειτουργικό. Για
τον ξενώνα του χωριού εξέφρασε την ελπίδα του ότι το
Πάσχα ή λίγο αργότερα θα λειτουργήσει.
Η Ταμίας του Συνδέσμου Ζωή Χαμηλού έκανε τον
οικονομικό απολογισμό:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο έτους 2015
Έσοδα από Λαογραφική Έκθεση
και ημερολόγια
Έσοδα από εκδηλώσεις και λαχειοφόρο
Εισφορές και ενισχύσεις μελών και φίλων
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
Λειτουργικά έξοδα γραφείου
(ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα.)
Έκδοση και αποστολή εφημερίδας
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης 2016
και έναντι 2017
Έκδοση Ημερολογίου 2017
Αλληλεγγύη
Έξοδα εκδηλώσεων
Εφορία ΕΝΦΙΑ
Λειτουργικά έξοδα Λαογραφικής Έκθεσης
- Γραφείου
Έξοδα Τραπέζης
Δικαστικά έξοδα
Συντηρήσεις Γηπέδου, μονοπατιών κ.λ.π.
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2016
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο 2016
Εισφορές μελών 2017
Έσοδα από Λαογραφική Έκθεση
Έσοδα από εκδηλώσεις
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
Έκδοση εφημερίδας «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ»
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης και απονομών
Λειτουργικά έξοδα Γραφείου
και Λαογραφικής Έκθεσης
Αλληλεγγύη
Έξοδα εκδηλώσεων
Διαμόρφωση Κερκίδων Πλατείας
Αποθεματικό 2018
Προμήθεια αφυγραντήρα και ηλεκτρικής
σκούπας
Δικαστικά έξοδα
Συντήρηση χώρων και μονοπατιών
Αναβάθμιση SITE
ΣΥΝΟΛΟ

5.761,22
1.896,10
4.301,00
12.781,85
24.740,17
936,48
3.273,55
1.590,29
657,20
300,00
4.525,83
312,80
1.829,57
200,31
525,64
479,76
14.631,43
10.108,74
24.740,17

10.108,74
10.000,00
1.500,00
1.000,00
22.608,74
4.500,00
1.500,00
2.000,00
500,00
1.000,00
6.200,00
4.958,74
450
500
500
500
22.608,74

Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Παναγιώτης Κυριαζής ανάγνωσε την έκθεση λογιστικού ελέγχου (υπ’ αριθμ. 53/11 – 1 – 2017 Πρακτικό
ΕΕ), με την οποία διαπιστώθηκε η νόμιμη εγγραφή
και τήρηση στοιχείων, παραστατικών και λογιστικών βιβλίων του Συνδέσμου.
Ακολούθησε ενημέρωση για το έργο του Συνδέσμου και τα θέματα που είναι σε εξέλιξη, από τον
πρόεδρο του ΔΣ Νάκο Γεωργίου όπως παρακάτω:
- Την προσπάθεια του ΔΣ για τη δυνατόν καλύτερη προσφορά έργου του Συνδέσμου στο χωριό και τα μέλη του. Την ανάγκη καλλιέργειας από
όλους της θέλησης προσφοράς στο Σύνδεσμο και
το χωριό μας, τόσο στον εαυτό μας, κυρίως όμως
στους νεότερους, καθόσον στην επόμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν εκλογές για νέο
ΔΣ και θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν
περισσότερα μέλη. Δεν ταιριάζει η αποχή των μελών μας από τα Διοικητικά. Η αποχή έχει οδηγήσει
πάρα πολλούς συλλόγους και σωματεία σε παρακμή αρχικά και κλείσιμο στη συνέχεια που αποτελεί
πλήγμα κυρίως στα μικρά χωριά και τα μέλη τους.
Το βιώνουμε ήδη με τον ΑΟΚ που έκλεισε και το
σύλλογο της Λαμίας που είναι τα τελευταία χρόνια
ανενεργός με πολλά προβλήματα.
- Την εφαρμογή του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε πέρυσι και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Άμφισσας.
- Τη συγκέντρωση και φύλαξη των αρχείων του
ΑΟΚ και του Γεωργικού Συνεταιρισμού του χωριού
μας στο γραφείο του Συνδέσμου.
- Τη συμπλήρωση του Μητρώου μελών με τα
ενεργά – οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (530
μέλη). Οι νέοι άνω των 25 πρέπει να δίνουν ξεχωριστά συνδρομή και να εγγράφονται στο μητρώο
χωριστά από την υπόλοιπη οικογένεια. Ο αριθμός
των ενεργών 530 μελών είναι ικανοποιητικός αλλά
υπάρχει η δυνατότητα και να αυξηθεί. Οι ηλικίες 25
– 40 ετών έχουν τη μεγαλύτερη αποχή. Από τους
υπόλοιπους, οι Αθηναίοι συμμετέχουν στο Σύνδεσμο σε ποσοστό άνω του 80%, οι Θεσσαλονικείς,
οι Βολιώτες και οι Λειβαδίτες σχεδόν όλοι, αντίθετα
οι Λαμιώτες έχουν το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής, πάντα σε σχέση με τον αριθμό των συγχωριανών μας που διαμένουν σε κάθε πόλη.
- Τη δημιουργία Τράπεζας αίματος καταχωρημένη
στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΑΜ. 12.800), με 22
αρχικά μονάδες αίματος και σήμερα υπόλοιπο 18.
- Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις: του Αγίου
Γεωργίου με την παρουσία του Μητροπολίτη, της
Αγίας Τριάδας η εκδήλωση μνήμης σε συνεργασία
με το Δήμο, το καλοκαίρι διάφορες εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έκαναν άλλοτε
οι άλλοι σύλλογοι (ΑΟΚ και Λαμίας).
- Ζητήθηκε χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος CLLD/LEADER του Οργανισμού Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε. ΑΕ) ύψους 10.000 €
για αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου και οργάνωση εκδηλώσεων στο χωριό.
- Έγινε παρέμβαση στο Δήμο για χρηστή διαχεί-
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ριση του νερού του Κεφαλόβρυσου που υδροδότει
Οινοχώρι – Σκλήθρο και Καστέλλια. Μετά από 10
ολόκληρα χρόνια αδειοδοτήθηκε η πηγή του Κεφαλόβρυσου και η διάθεση του νερού. Σ΄ αυτό συνετέλεσαν οι δικαστικοί αγώνες του Συνδέσμου μέχρι το
ΣτΕ. Εναπομένει μία ακόμη δικάσιμος την 1 Μαρτίου 2017, «τριτανακοπή» που έχουν προσφύγει 8
κάτοικοι των υδροδοτούμενων χωριών και πρότεινε
να ΜΗ συνεχιστούν οι δίκες, καθόσον το κόστος είναι υψηλό, 1.700€ περίπου και ήδη οι νόμιμες διαδικασίες υδροδότησης έχουν ολοκληρωθεί.
Σ΄ αυτό το σημείο το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος
κ. Μολιώτης, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Δελφών
βρήκε 23 πηγές που υδρεύουν χωριά χωρίς αδειοδότηση. Για να αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης πήρε
άδεια και για τις 23 πηγές. Ο Δήμος Δελφών θα
εγκαταστήσει μεγάλα υδρόμετρα στις πηγές ώστε
να κατανέμεται το νερό στη σωστή ποσότητα στα
χωριά. Έχει γίνει μελέτη που αναφέρει ξεκάθαρα
ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη νερού για τα επόμενα
χρόνια και πρότεινε την παραίτηση του Συνδέσμου
από την δικαστική αντιπαράθεση.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Γιώργος Ραπτόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι ο Δήμος έκανε
μελέτη και καθόρισε το νερό ύδρευσης και την κατανομή του, άφησε όμως εκτός μελέτης το νερό για
άρδευση, το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας για το
χωριό, καθόσον υπάρχουν καλλιέργειες και το νερό
είναι μείζονος σημασίας.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μολιώτης απαντώντας είπε
ότι η εν λόγω αδειοδότηση αφορά κατά βάση την
ύδρευση, αλλά και για άρδευση και την εξυπηρετεί
με ικανοποιητική ποσότητα νερού.
Ο Γιώργος Κόλλιας τόνισε ότι η ύδρευση και η
άρδευση είναι δύο εντελώς ξεχωριστά πράγματα και
πρότεινε να γίνει μία αναλυτική ενημέρωση για τη μελέτη και μετά να προβούμε σε ανάλογες ενέργειες.
Ο Κων/νος Τούμπας είπε πως 14 χρόνια πριν
δόθηκε το δικαίωμα στο Δήμο να πάρει νερό από
το Κεφαλόβρυσο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τότε δεν
είχε την άδεια να το κάνει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας που προσέφυγε ο Σύνδεσμος ζήτησε από
το Δήμο ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης του νερού για το χωριό μας και τα άλλα τρία χωριά. Ο Δήμος έστειλε τη μελέτη και έλαβε την αδειοδότηση. Η
απόφαση δεν προσβάλλεται και γι’ αυτό δεν πρέπει
να συνεχίσουμε την «τριτανακοπή» στο ΣτΕ.
Η κα Καίτη Δανιήλ ζήτησε λόγω της σοβαρότητας του θέματος να γίνει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού πρώτα αποσταλεί η μελέτη στα μέλη για
ενημέρωση και στη συνέχεια να αποφασιστεί η διακοπή των περαιτέρω δικαστικών αντιπαραθέσεων.
Ο πρόεδρος του ΔΣ Νάκος Γεωργίου απάντησε ότι δεν απαιτείται ΓΣ, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου να παρευρεθούν
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τα μέλη μας έχοντας μελετήσει το θέμα το οποίο
μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει αποσταλεί
με e-mail σε όσους έχουν ηλεκτρονική επικοινωνία
με το Σύνδεσμο και θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο
του χωριού e-kaloskopi. Ανάλογα με την απόφαση
που θα ληφθεί, ο Σύνδεσμος θα προχωρήσει ή όχι
στην «τριτανακοπή» που εκδικάζεται στο ΣτΕ την
1 Μαρτίου. (Στη Συνεδρίαση της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου, που παρακολούθησαν και 20 μέλη και
ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου από τους «Πολίτες στο Προσκήνιο» Παναγιώτης Μέγγος, αποφασίστηκε, να ΜΗ συνεχιστεί η περαιτέρω δικαστική
διαμάχη «τριτανακοπή» ενώπιον του ΣτΕ καθόσον
εκδόθηκε νόμιμη άδεια για την παραχώρηση του
νερού και ο Σύνδεσμος δεν έχει καμία αντιδικία με
τους 10 κατοίκους των άλλων χωριών, οι οποίοι για
να υπερασπίσουν το δικαίωμά τους στην ύδρευση,
προσέφυγαν με τριτανακοπή στο ΣτΕ).
Ο πρώην πρόεδρος του χωριού Δημήτρης
Τσιαμπάς είπε ότι αφού ο Δήμος πήρε νερό για
άλλα χωριά από το Κεφαλόβρυσο, θα πρέπει να
μας δώσει ανταποδοτικά τέλη. Επιπλέον έχει πληροφορίες ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Δήμος θα τοποθετήσει ρολόγια (υδρόμετρα) και στα
σπίτια του χωριού μας. Αυτό είπε ότι δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να το δεχτούμε, καθόσον νερό
ο Δήμος παίρνει από το χωριό μας και δίνει και σε
άλλα χωριά. Εκτός από αυτά, θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα μεταλλεία (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ) για να κάνουμε διάφορα αναγκαία έργα στο
χωριό, όπως γινόταν όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος
του χωριού.
Η κα Βιβή Κυριαζή ζήτησε από τον αντιδήμαρχο να ξεκαθαρίσει ο Δήμος τις ποσότητες νερού του
Κεφαλόβρυσου που θα προορίζεται για ύδρευση
και αυτό που θα προορίζεται για άρδευση.
Ο αντιδήμαρχος είπε πως η απόφαση του δικαστηρίου δίνει προτεραιότητα στο νερό ύδρευσης
και από το πλεόνασμα εξυπηρετείται η άρδευση.
Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση που να αφορά το
τιμολόγιο και τα ρολόγια. Πριν παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση θα υπάρξει συζήτηση μεταξύ των
ενδιαφερομένων.
Συνέχισε ο πρόεδρος του ΔΣ με τα υπόλοιπα
θέματα:
- Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τον πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας συμμετείχε στις συναντήσεις του δήμου για τα μαρτυρικά χωριά με επιδίωξη
αρχικά τη δημιουργία μονοπατιού Εθνικής Αντίστασης και ενός μικρού χώρου μνήμης.
- Έγινε παρέμβαση στην ΠΕ Φωκίδος και το
Δήμο για τις κακοτεχνίες του έργου διέλευσης της
Οπτικής Ίνας. Η Περιφέρεια αποκατέστησε έστω
και πρόχειρα τις κακοτεχνίες από τις Βρύζες μέχρι το 51 χιλ., ενώ το τμήμα μέσα στο χωριό που
αφορά το Δήμο και χρειάζεται να αποκατασταθεί η
άσφαλτος, είναι σε εκκρεμότητα.
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- Συνεχίστηκε ο δικαστικός αγώνας που είχε αρχίσει το 2011 σε συνεργασία με τα χωριά Στρώμη
- Μαυρολιθάρι - Πανουργιά και αφορά ακύρωση
μελέτης περιβαλλοντολογικών όρων της εταιρείας
ΕΛΜΙΝ για μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή του χωριού μας.
- Έγινε παρέμβαση στο Δήμο να διατεθεί το
ποσό που αναλογεί στο χωριό μας, από τα ανταποδοτικά τέλη που έλαβε ο Δήμος από τη μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΜΙΝ. Αρχικά καταβλήθηκε από
την εταιρεία στο δημόσιο ποσό 1.700.000€, από
το οποίο το μεγαλύτερο μέρος παρακρατήθηκε για
οφειλές του δήμου Δελφών στο δημόσιο και έφτασε
στο δήμο ποσό 340.000 € και από αυτά κατέληξαν
στο ταμείο του 70.000 €, ενώ τα υπόλοιπα δεσμεύτηκαν για οφειλές του στο ΙΚΑ. Αυτά τα χρήματα
(70.000 €) θα πρέπει να διατεθούν στις θιγόμενες
κοινότητες Προσήλιο, Αγ. Ευθυμία, Άμφισσα (Αγ.
Γεώργιος), Καστέλλια, Καλοσκοπή, Αποστολιάς,
Γραβιά, Οινοχώρι, Βάργιανη, Πανουργιάς και
Στρώμη. Η αναλογία χρημάτων που αντιστοιχεί σε
κάθε κοινότητα μπορεί να υπολογιστεί με διάφορους τρόπους για να είναι δίκαιη. Με τη βοήθεια
του Γιώργου Κόλλια, αν παραστεί ανάγκη, μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσό που θα πρέπει να
διαθέσει ο Δήμος στο χωριό μας.
- Αναπτύχθηκε επικοινωνία και συνεργασία με
συλλόγους του Μαυρολιθαρίου, του Πανουργιά,
του Οινοχωρίου και των Νέων της Γραβιάς. Προσεχώς, μαζί με το Μαυρολιθάρι, θα γίνει μια διήμερη
δραστηριότητα με αντικείμενο τα μανιτάρια και το
καλοκαίρι, με τους νέους της Γραβιάς, θεατρικό –
χορευτικό – ποδόσφαιρο κ.λ.π.
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ του ΔΣ
Να συγκροτηθεί συντακτική επιτροπή για την
εφημερίδα, με εκτός του ΔΣ μέλη. Είναι απαραίτητη
η συμμετοχή 3–4 μελών.
Να γίνει το έργο της πλατείας που καθυστέρησε
λόγω των διαδικασιών αδειοδότησης. (Θα διατεθούν 6.000 € περίπου).
Να εγγραφούν μέλη του Συνδέσμου οι νέοι σε
ηλικία συγχωριανοί μας (25 – 40 ετών).
Να συγκροτηθεί χορευτική ομάδα.
Να εμπλουτιστεί με χρήσιμα στοιχεία του χωριού μας το site και το αρχείο.
Να συγκεντρωθούν παλιές φωτογραφίες, βιβλία
συγχωριανών μας και έντυπο υλικό.
Να αναδειχτούν και συντηρηθούν το καλοκαίρι,
οι βρύσες (Μότσιω και Κουμπούρη) και το γεφύρι
στους Μύλους.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ανανέωση του υφιστάμενου τηλεφωνικού καταλόγου με νέα ονόματα – διευθύνσεις – τηλέφωνα
και κινητά τηλέφωνα και e – mail για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να τα γνωστοποιήσουν.
Χρηματοδότηση με ένα συμβολικό ποσό της
βράβευσης των εισαχθέντων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ από
κάποιον/ους που έχει/ουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης (εκτιμάται ότι 1000 – 1500 € είναι ένα

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
ικανοποιητικό ποσό). Το βραβείο θα αναγράφει τον
χορηγό (π.χ. για τη μνήμη γονέων - συγγενών ή για
οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί κάποιος).
Η Π. Ε. Φωκίδας ή ο Δήμος μία φορά το χρόνο να συγκεντρώνει εκπροσώπους από όλους
τους ενεργούς συλλόγους για γνωριμία, ανταλλαγή
απόψεων, συνεργασία και εάν είναι δυνατόν χάραξη, μιας κοινής γραμμής για την αντιμετώπιση των
θεμάτων του τόπου μας, καθόσον όλοι ισχυριζόμαστε ότι ΠΑΣΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ.
Στο τέλος ο κ. Νίκος Φωτακόπουλος, παίρνοντας το λόγο, ζήτησε από τον αντιδήμαρχο να
διευθετήσει το θέμα των διασκορπισμένων κενών
κάδων απορριμμάτων που υπάρχουν ακόμη στην
περιοχή της Αγίας Τριάδας από τότε που γινόντουσαν οι «ΗΧΟΙ του ΔΑΣΟΥΣ» και να μπει μία τάξη
στην άναρχη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου
που αμαυρώνουν την καλαισθησία του φυσικού
τοπίου.
Ο αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα διευθετήσει
το θέμα.
Ακολούθησε η βράβευση των νέων φοιτητών – φοιτητριών και μελών του Συνδέσμου.
Ο Θανάσης Χασιακός, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάτρας στο Τμήμα των Πολιτικών
Μηχανικών, παραδίδοντας τις τιμητικές πλακέτες
στους νέους φοιτητές συνεχάρη και παρότρυνε τα
νέα παιδιά, με τα παρακάτω λόγια: «Συγχαίρω τα
παιδιά που πέρασαν στις σχολές επιλογής τους τη
φετινή χρονιά, αλλά να επαινέσω και τα άλλα παιδιά που δεν εισήχθησαν σε κάποια σχολή, για την
προσπάθεια που κατέβαλαν και να είναι σίγουρα
ότι συνεχίζοντας την προσπάθειά τους, θα κερδίσουν τις επόμενες μάχες στη ζωή τους. Καλή δύναμη στα παιδιά που δίνουν φέτος εξετάσεις και να
γνωρίζουν ότι έχουν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση όλων μας. Να τονίσω ότι και τα παιδιά που
πέρασαν φέτος σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πρέπει να γνωρίζουν
ότι πέρασαν μόνο τα «προκριματικά» και από δω
και πέρα με συστηματική προσπάθεια και μελέτη,
παρά τις δυσκολίες της ζωής, θα βρουν διεξόδους
για τα επόμενα βήματα της ζωής τους».
Βραβεύτηκαν: η Βελέντζα Νάσια (κόρη Κατερίνας Μώρη), ο Κακαράντζας Γεώργιος (γιος Αργυρώς Γεωργίου), η Κανατά Ευγενία (κόρη Πόλυς
Καραγιάννη), η Καραχάλιου Αγλαΐα (κόρη Μαρίας
Ιωαν. Κολλύρη), ο Μπαράκος – Γεωργίου Κων/
νος, η Πάντου Νάγια (εγγονή Αρχοντούλας Βλάχου
– Παπαλιάκου), ο Σταθάκης Παναγιώτης (γιος Αγγελικής Κολλύρη), ο Τούμπας Κωνσταντίνος του
Ιωάννη, ο Τσαλκάκης Χρήστος (εγγονός Μορφούλας Τσουλανδρή), ο Τσιριμόνας Βασίλης του Κων/
νου, η Τσόχλα Βασιλική – Λουΐζα του Νικολάου και
η Χατζηχριστόφα Δήμητρα του Ευαγγέλου (εγγονή Πανωραίας Καλτσά – Χατζηχριστόφα).
Επιπλέον βραβεύτηκε η Ψωμακέλη Γιώτα για
την προσφορά της στους συνανθρώπους της, κα-
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θόσον είναι η μικρότερη αιμοδότρια του Συνδέσμου,
δίνοντας παράδειγμα ανθρωπιάς σε όλους μας.
Τελευταίος βραβεύτηκε ο κ. Καλόγηρος Αργύρης
για την πολυετή προσφορά του στη νεολαία και τον
αθλητισμό μέσα από τον πρώην ΑΟΚ «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΜΟΣ». Παίρνοντας το λόγο ο κ. Καλόγηρος έκανε
μία σημαντική αναδρομή για το έργο και την προσφορά του ΑΟΚ, καθόσον υπήρξε ιδρυτικό μέλος
του το 1987 και τον υπηρέτησε μέχρι πρόσφατα.

Μας υπενθύμισε τον κόπο και τις προσπάθειες που
έκαναν πολλοί συγχωριανοί μας που τους ονόμασε
έναν – έναν για να γίνει το γήπεδο του μπάσκετ
στο χωριό, στο οποίο τα καλοκαίρια, έχουν αθληθεί
όλες οι νεώτερες γενιές των συγχωριανών μας και
συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό και τώρα.
Μετά τις βραβεύσεις ο πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή
τους και έκλεισε τη ΓΣ.

Άδεια Πηγών Ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων
Αποστολιάς-Καλοσκοπής- Οινοχωρίου και Σκλήθρου.
Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια
από τότε που ο Δήμος Γραβιάς
διέθεσε ποσότητα νερού από το
Κεφαλόβρυσο του χωριού μας
σε άλλα χωριά του Δήμου και
αφού προηγήθηκε μακροχρόνια
αντιδικία μεταξύ Συνδέσμου και
του πρώην Δήμου Γραβιάς, τώρα Δελφών, αδειοδοτήθηκε από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η
χρήση νερού του Κεφαλόβρυσου
για ύδρευση του χωριού μας,
του Οινοχωρίου, του Σκλήθρου
και των Καστελλίων. Η άδεια
εκδόθηκε σύμφωνα με μελέτη
που εκπόνησε ο Δήμος από την
οποία, τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν για το νερό των πηγών
Κεφαλόβρυσου και Τράκας που
υδροδοτούν το χωριό μας και τα
άλλα χωριά είναι τα παρακάτω:
Το Κεφαλόβρυσο (σύμφωνα
με τη μελέτη) έχει μέση ημερήσια
παροχή για τους μήνες Ιούλιο
έως Οκτώβριο 9.600 κυβικά
και από Νοέμβριο μέχρι Ιούνιο
28.000 κυβικά.
Οι υδρευτικές ανάγκες του
χωριού μας είναι 37.232 κυβικά
το χρόνο και καλύπτονται από το
Κεφαλόβρυσο (34.232 κυβικά)
και από την Κάτω Τράκα (3.000
κυβικά). Προβλέπεται η διάθεση
15.482 κυβικών νερού, από το
Κεφαλόβρυσο στα άλλα χωριά
για να συμπληρώσουν τις ανάγκες τους από 1 Ιουλίου μέχρι 15
Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Από την
ποσότητα των 15.482 κυβικών
νερού, 1.048 προορίζονται για
το Οινοχώρι, 1.409 για το Σκλήθρο, 12.025 για τα Καστέλλια και
1000 κυβικά για την Αποστολιά
για την οποία όμως δεν έχει μέχρι σήμερα επεκταθεί το δίκτυο
ώστε να υδροδοτείται συμπληρωματικά από το Κεφαλόβρυσο.
Ειδικά για το Κεφαλόβρυσο η μελέτη προβλέπει ότι, εκτός από το

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

νερό που πρέπει να τρέχει στη
φύση για οικολογικούς λόγους,
πρέπει να αφήνεται και επαρκής ποσότητα για κάλυψη αναγκών άρδευσης των γεωργικών
εκτάσεων του χωριού κατά την
αρδευτική περίοδο (Απρίλιος –
Σεπτέμβριος). Η εν λόγω μελέτη
όμως, δεν καθορίζει πόσο νερό
χρειαζόμαστε για άρδευση και
θα πρέπει να συνταχθεί υδρολογική μελέτη που να καθορίζει τις
ακριβείς ποσότητες νερού που
θα απαιτούνται.
Στις μέρες μας το νερό απασχολεί όχι μόνο το χωριό μας,
ούτε μόνο την Ελλάδα, αλλά όλο
τον κόσμο, καθόσον η έλλειψή
του επιδεινώνεται εξαιτίας της
αύξησης του πληθυσμού, της
ανόδου του βιοτικού επιπέδου,
της εξάντλησης των φυσικών
αποθεμάτων και του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων
πλευρών. Τα κράτη, αλλά και
οι μικρότερες κοινωνίες, προσπαθούν να διατηρήσουν, να

διαφυλάξουν και να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των υδάτινων
πόρων τους, συχνά ενάντια στα
συμφέροντα των γειτόνων τους.
Στην Ελλάδα η κακοδιαχείριση
των υδάτινων πόρων είναι εκτεταμένο φαινόμενο και θα πρέπει
η πολιτεία να τους διαχειριστεί
περισσότερο
αποτελεσματικά
με έναν ολοκληρωμένο τρόπο.
Με λίγα λόγια, το θέμα του δικού
μας νερού είναι μία μικρογραφία
ενός μεγάλου για την Ελλάδα
προβλήματος και ενός δραματικού και κρίσιμου προβλήματος
για πολλές άλλες χώρες που
πιθανότατα θα οδηγήσει και σε
πολεμικές συρράξεις.
(Για όσους επιθυμούν αναλυτικότερη ενημέρωση το θέμα είναι
ανηρτημένο στο site του χωριού).
Ευτυχώς για το χωριό μας,
οι φετινές βροχές και τα χιόνια
απέδωσαν και το νερό του Κεφαλόβρυσου αυξήθηκε σημαντικά,
όπως και τα παλαιότερα χρόνια.
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(Απόσπασμα από το τεύχος 8, Σεπ.-Οκτ. 1976)

ΥΓ Τότε δεν είχαμε, αλλά και σήμερα που έχουμε, ίδια περίπου τα θέματα και τα προβλήματα!....

Δραστηριότητες Τοπικής Κοινότητας
Με συνεχείς ενέργειες στην Περιφέρεια και το Δήμο διατηρήθηκαν, τόσο το κεντρικό αλλά και το εσωτερικό οδικό δίκτυο του χωριού
ανοικτά, παρά τις καθημερινές χιονοπτώσεις του διμήνου Ιανουαρίου
– Φεβρουαρίου.
Ο πρόεδρος της ΤΚ εκπροσώπησε το χωριό μας στην κοπή πίτας
της ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού.
Οργανώθηκε αποκριάτικη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού την
Κυριακή των Αποκριών
Αποκαταστάθηκε ο δρόμος του Αη Γιαννάκη που είχε κλείσει για
αρκετές ημέρες από διπλή κατολίσθηση λόγω των πολλών βροχών.
Ο πρόεδρος της ΤΚ μαζί με τον πρόεδρο του ΔΣ του Συνδέσμου
στις 16 Μαρτίου επισκέφτηκαν τον Αντιπεριφεριάρχη και το Δήμαρχο
για συνεργασία στα θέματα που απασχολούν το χωριό μας. (Νερό
Κεφαλόβρυσου, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Ξενώνας, Αποκατάσταση δρόμου, Ανταποδοτικά τέλη μεταλλείων, Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή κ.λ.π.).
Λίγες μέρες αργότερα στις 21 Μαρτίου, ο Αντιπεριφεριάρχης Ευάγγελος Κατσαγούνος επισκέφτηκε το χωριό μας για να δει από κοντά τα
τεθέντα θέματα και να δρομολογήσει λύσεις.

Αλλαγή
Αντιδημάρχου
στη ΔΕ ΓραβιάςΠαρνασσού
Από τις 2 Μαρτίου, μετά
από «ανασχηματισμό» που
έγινε στο Δήμο, ορίστηκε νέος αντιδήμαρχος ο Ιωάννης
Γεωργίου, από τη Μαριολάτα,
που αντικατέστησε τον μέχρι
σήμερα Νικόλαο Μολιώτη.
Εκτιμούμε και ευελπιστούμε
σε μία καλή συνεργασία του
νέου αντιδημάρχου με το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας
του χωριού μας.
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Η επανάσταση του 1821, οι μάχες στην περιοχή του χωριού μας
και ο ήρωας Παπαντριάς Μώρης.

Κατά τα 400 χρόνια σκλαβιάς από τους Τούρκους οι
Έλληνες ζούσαν με την ελπίδα ότι θα αποκτήσουν
και πάλι την ελευθερία τους. Γι’ αυτό δεν άφηναν να
χαθεί καμιά ευκαιρία χωρίς να πάρουν τα όπλα κατά
του κατακτητή. Υπολογίζεται ότι από το 1453 μέχρι
το 1821 έγιναν 30 περίπου επαναστατικά κινήματα.
Η επανάσταση στην κυρίως Ελλάδα άρχισε από την
Πελοπόννησο με την άλωση της Καλαμάτας στις 22
Μαρτίου 1821, ως επίσημη όμως έναρξη θεωρείται
η 25η Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με
την παράδοση, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας ο
Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε τη σημαία της
Επανάστασης.
Στην περιοχή μας, στις 27 Μαρτίου επαναστάτησαν
τα Σάλωνα με τον Πανουργιά, στις 28 ο Δήμος Καλτσάς κατέλαβε το Λιδορίκι, στις 29 ο Διάκος ξεσήκωσε τη Λιβαδειά, στις 31 επαναστάτησε η Αταλάντη, την 1η Απριλίου η Θήβα, στις 8 η Λαμία και στις
24 μαρτύρησε ο Διάκος στην Αλαμάνα. Λίγες μέρες

Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις
Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕ
ΡΙΝΗ στις 4 Μαρτίου, στο
άρθρο της «Χρήστος Μαλεβίτσης ένας μείζων διανοητής»,
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την
εκδημία (1-3-97), αναφέρθηκε
στο λυρικό, φιλόσοφο, δημοσιογράφο και χαρισματικό
ομιλητή, Χρήστο Μαλεβίτση.
Κατά την περίοδο 1987 -1997
φιλοξενούσε στις σελίδες της
τη στήλη «Άνθρωποι και Ιδέες», τη φιλοσοφική σκέψη του
συγχωριανού μας Χρήστου
Μαλεβίτση.

αργότερα, στις 8 Μαΐου, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος
ανδραγάθησε στο Χάνι της Γραβιάς. Οι κάτοικοι της
Κουκουβίστας, είχαν ενεργό μέρος στον αγώνα του
1821, με προεξάρχουσα μορφή τον Παπαντριά (Παπαντρέα Μώρη), σύντροφο του Αθανασίου Διάκου
στην μάχη της Αλαμάνας και του Οδυσσέα Ανδρούτσου στο Χάνι της Γραβιάς. Ο Ανδρούτσος στο χάνι της Γραβιάς χαρακτήρισε τον Παπαντριά ως τον
ακούραστο συμπολεμιστή του μαζί με τον Γκούρα και
τον Μαμούρη. Ο επικολυρικός ποιητής Αριστοτέλης
Βαλαωρίτης στο «Δεύτερο Άσμα για το Διάκο» αναφέρεται στον Παπαντριά με τους στίχους: «Στεῖλε
τὸν Παπαντρέα νὰ πάῃ στοῦ Μουσταφάμπεη μὲ
τὸν Κομνὰ τὸν Τράκα». Λίγο μετά τη νικηφόρα μάχη στην Αρβανιτόραχη της Δρέμισας στις 17 Μαΐου
1821, ο Ομέρ Βρυώνης επιχείρησε να διαβεί για το
Μωριά από το Μακρυλάκωμα του χωριού μας, όμως
ο Παπαντριάς με τον Κομνά Τράκα και τον Διοβουνιώτη, τον περίμεναν και τον συνέτριψαν στο οροπέδιο της Τράκας. Η Τράκα (πήρε το όνομά της από
τον Αγοριανίτη οπλαρχηγό Τράκα) ήταν το Βατερλώ
του Ομέρ Βρυώνη. Η περιοχή πριν την Τράκα που
έθαψαν τους νεκρούς Τούρκους ονομάστηκε «Μνήματα» και για πολλά χρόνια αργότερα, οι συγχωριανοί μας που όργωναν τα χωράφια τους σ΄ αυτή την
περιοχή έφερναν στην επιφάνεια κρανία και οστά,
που επιβεβαίωναν τα γεγονότα.
Νωρίτερα, τα Χριστούγεννα του 1820, ο Παπαντριάς
με 200 συντρόφους του πήγε στη συνέλευση των
Ρουμελιωτών οπλαρχηγών στη Βάριανη. Την ίδια
περίοδο κατατρόπωσε στην πλαγιά του Παλιοσταυρού (Πολεμίστρα) πεντακόσιους Τούρκους οι
οποίοι, ανεβαίνοντας από τον Λιθόπυργο, έκαψαν
τα μαντριά των χωριανών στη θέση Καλύβια.
(Τα γεγονότα του χωριού μας, αποτελούν αποσπάσματα από κείμενα του Φάνη Λευκαδίτη).
Την 25η Μαρτίου οι λιγοστοί κάτοικοι και οι επισκέπτες του χωριού μας μετά την εκκλησία μαζεύτηκαν
στο ηρώο, έκαναν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου.

Δασικοί Χάρτες
Ένα θέμα που θα απασχολήσει πολλούς συγχωριανούς μας το
επόμενο χρονικό διάστημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε πολλά
χωράφια τους, αλλά πιθανόν και σε σπίτια τους, μετά την επικείμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών, που αφορούν το χωριό μας. Οι
αναρτήσεις εντάσσονται σε πρόγραμμα που ξεκίνησε φέτος και με
την ολοκλήρωσή του, θα έχουμε τους πρώτους κυρωμένους δασικούς
χάρτες σε εφαρμογή του Νόμου 4389/2016. Πληροφορίες για τις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες και την υποβολή αντιρρήσεων
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Με την ανάρτηση και την
κύρωση των δασικών χαρτών θα επιτευχθεί ο σαφής καθορισμός των
περιοχών που αποτελούν δάση - δασικές εκτάσεις και αυτών που
αποτελούν οικόπεδα, χωράφια, βοσκότοπους κ.λ.π. Για το χωριό μας,
οι χάρτες θα αναρτηθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας και θα είναι προσβάσιμοι στις ιστοσελίδες
(www.apdthest.gov.gr), της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr).
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Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά – Απόκριες στο χωριό
σιαστικός
επίτροπος
Δημήτρης Χαμηλός.
Τις ημέρες των αποκριών το χιόνι το διαδέχτηκε η πυκνή ομίχλη
και το ψιλόβροχο. Παρά την ομίχλη, όλοι οι
συγχωριανοί μετά την
εκκλησία μαζευτήκαμε
στην πλατεία για να
ανταμώσουμε και να
διασκεδάσουμε. Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας αξιοποίησε την
προσφορά του Δήμου
(που ενίσχυσε με 300 €
την εκδήλωση) και είχε
αγοράσει
σουβλάκια,
λουκάνικα και κρασί και
με τη βοήθεια του Νίκου
Γεωργίου - Μπαράκου,
του Γιώργου Λίτσου, του
Γιάννη Ράπτη, της Γιώτας Αποστολοπούλου
και του Φάνη Νταλάκα,
στήθηκαν στην πλατεία ψησταριά, τραπέζια και λίγες καρέκλες και
όλοι γεύτηκαν τις νοστιμιές. Ο Κώστας Γεωργίου
- Μπαράκος επιμελήθηκε τη μουσική, η Μιμή Κυριαζή προσέφερε πορτοκαλόπιτα σε όλους και ο
Γιάννης Αποστολόπουλος διέθεσε το αυτοκίνητό
του για τη μεταφορά των υλικών. Εκτός από τους
συγχωριανούς μας, πολλοί ήταν και οι επισκέπτες
του χωριού που κεράστηκαν, επισκέφτηκαν τη
Λαογραφική Έκθεση, περπάτησαν στα μονοπάτια και έδωσαν ζωντάνια έστω και λίγων ωρών
στο χωριό μας.

Φωτο: Μαρία Μπακογιάννη - Πριοβόλου

Οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, επηρεασμένες από τη βαρυχειμωνιά, βρήκαν το χωριό με τους 17 μόνιμους κατοίκους και πολύ λίγους επισκέπτες. Όμως, αν και λίγοι, γιόρτασαν παρέα στο μαγαζί, της οικογένειας
Καπετανάκη και τα Χριστούγεννα και τον ερχομό
του καινούργιου χρόνου. Αλλά και τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς, που λειτούργησε ο παπά
Χαράλαμπος, όλοι οι παρευρισκόμενοι έκοψαν
βασιλόπιτα στην εκκλησία, που την είχε φτιάξει η
επίτροπος Όλγα Αλεξίου και μοιράστηκε σε όλους
τους εκκλησιαζόμενους. Τυχερός ο άλλος εκκλη-

Συνεστίαση
Στις 12 Μαρτίου το μεσημέρι μετά από πρόσκληση του
Συνδέσμου 120 περίπου μέλη
και φίλοι συναντηθήκαμε και
γλεντήσαμε, στον Ασπρόπυργο στην ψαροταβέρνα «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» του συγχωριανού
μας Αποστόλη Βλάχου. Η μέρα
Ανοιξιάτικη, η ατμόσφαιρα ευχάριστη, το φαγητό ωραίο, το
κέφι ανέβηκε με τη μουσική και
το χορό και όλοι περάσαμε ένα
ευχάριστο απόγευμα.
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Βαρυχειμωνιά
Ο Γενάρης μήνας μας επιφύλαξε ένα βαρύ
χειμώνα με πολύ χιόνι (περίπου 1 μέτρο), που το
διατήρησε όλο το μήνα Ιανουάριο και τις περισσότερες μέρες του Φεβρουαρίου. Οι λίγοι κάτοικοι
του χωριού όλο αυτό τον καιρό δεν είδαν ήλιο,
παρά μόνο χιόνι και πυκνή ομίχλη. Πολλά χρόνια
είχαμε να δούμε τόσο χιόνι στο χωριό. Οι θερμοκρασίες σταθερά λίγο κάτω ή λίγο πάνω από τους
0 βαθμούς. Στα νεώτερα χρόνια τέτοιο χειμώνα
έζησαν οι κάτοικοι του χωριού δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν το 1982, που παρέμεινε το χωριό
αποκλεισμένο με 2 μέτρα χιόνι για μία εβδομάδα
περίπου και χρειάστηκε να γίνουν ρίψεις τροφίμων και ζωοτροφών από ελικόπτερα. Η δεύτερη, είχε μικρότερη διάρκεια, το Μάρτη του 1999,
που σε μία νύχτα έπεσαν δύο μέτρα χιόνι. Τότε
αποκλείστηκε στο δρόμο που οδηγεί στο χωριό
από το 51 χιλιόμετρο, με το αυτοκίνητό του, ο τότε
πρόεδρος Γιάννης Αποστολόπουλος με το βοηθό
του το Νέλι και χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση διάσωσης με ερπυστριοφόρο χιονιού, που διέθεσε
η ΔΕΗ Λαμίας και επιβαίνοντες εκτός του οδηγού
τριών συγχωριανών μας. Η επιχείρηση παρά τα
2 – 3 μέτρα χιόνι που είχαν σκεπάσει το δρόμο
επέτυχε και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους
αποκλεισμένους που είχαν παραμείνει για δύο
σχεδόν 24ωρα μέσα στο χιόνι.
Φέτος το χιόνι ήταν και αρκετό και με μεγάλη
διάρκεια. Οι δρόμοι παρέμειναν συνέχεια ανοιχτοί καθόσον η Περιφέρεια έστελνε αμέσως 2 -3
εκχιονιστικά με αλατιέρες και ο Δήμος γκρέιντερ
για τους εσωτερικούς κεντρικούς δρόμους του χωριού. Επιπλέον ο Δήμος είχε μισθώσει τον Βασίλη
Σαλάι με το τρακτέρ του στο οποίο είχε τοποθετήσει εκχιονιστικό υνί και καθάριζε τους εσωτερικούς
δρόμους στο χωριό.
Οι δεκαεπτά συγχωριανοί μας που έδωσαν ζωή
φέτος το χειμώνα στο χωριό μας είναι: Ο Γιάννης Δανιήλ και η Ρίτα Παπά – Κορομπίλη, ο Γιώργος Βλάχος, ο Παναγιώτης Βάρσος, ο Σωτήρης και η Μαρία
Παντελάκη, ο Γιάννης Αποστολόπουλος, η Γιούλα
Κυριαζή, ο Κώστας Χαμηλός, ο πρόεδρος Κώστας
Ματθαίου, ο Βαγγέλης Τζανής και η Όλγα Αλεξίου,
η Μαρία Πριοβόλου, ο Δημήτρης και η Τούλα Χαμηλού, ο Παναγιώτης και η Γιώτα Καπετανάκη.

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Κατολίσθηση πρανούς στο δρόμο του Αη Γιαννάκη
Το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου που έλιωσαν τα χιόνια
και η γη πότισε με άφθονο νερό, είχαμε και τις πρώτες συνέπειες
με κατολίσθηση τμήματος του πρανούς του δρόμου του Αη Γιαννάκη στη θέση που διαχωρίζεται προς Κρεβατά, με αποτέλεσμα να
παραμείνει κλειστός για αρκετές ημέρες. Ο εν λόγω δρόμος χρειάζεται βελτιώσεις σε πολλά τμήματά του και έχει ζητηθεί και από το
Σύνδεσμο και από την Τοπική Κοινότητα να ενταχθεί στο τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
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Α Υ Τ Ο Ι Π ΟΥ Δ Ε Ν Μ Α Σ Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Κάλλης Βασίλης του Αρτέμη
20
Χαμηλός Κων/νος του Γεωργίου
10
Βλάχου Γιούλα του Αθανασίου (Γραβιά)
20
Γεωργίου Γιάννης του Νικ., στη μνήμη του
30
θείου του Κώστα Γεωργίου
Οικογένεια Σίμου Αλέξανδρου,
50
στη μνήμη του Κώστα Γεωργίου
Χαμηλός Βασίλης και Κωστούλα
30
Λευκαδίτου Μαρία
20
Αυγερινός Νικόλαος του Χαρ.
20
Λαμπίρη Ελευθερία
20
Τσιρώνης Βαγγέλης
20
Τσιρώνη Αικατερίνη του Ευαγγ.
20
Τσιρώνη Ιωάννα του Δημητρίου
20
(Αυστραλία)
Αλεξίου Κουβαριώτου Μάρθα, στη μνήμη των
παππούδων Ευθυμίου - Όλγας και των γονέων
25
της Τάκη και Παναγιώτας
Κολλύρης Ευθύμιος του Νικολάου
100
Αυγερινός Βασίλειος του Χαρ.
20
Τούμπας Κώστας του Αθανασίου
20
Οικογένεια Τζαβαλά Χρήστου
20
Δρόλιας Ιωάννης
20
Δρόλια Μαρία, στη μνήμη της μητέρας
της Μαντζιού Γεωργίας και του θείου της
20
Μαντζιού Αθανασίου
Δανιήλ Νικόλαος και Μαρία, στη μνήμη της
50
αδελφής τους Βούλας Πολυχρονοπούλου
Λευκαδίτης Ιωάννης (ιερέας)
20
ΑΚΥΡΗ
-Αντωνίου Χαράλαμπος και Μαρίκα
30
Δανιήλ Ιωάννης του Βασιλείου στη μνήμη
20
του πατέρα του
Δανιήλ Γιούλη του Βασιλείου, στη μνήμη
20
του πατέρα της
Παπαευαγγέλου Μαρία
20
Λευκαδίτης Χρήστος του Κων.
50
Λευκαδίτου Δέσποινα του Χρήστου
20
Λευκαδίτης Κων/νος του Χρήστου
20
Παπαδοπούλου Μαρία του Ευαγγέλου
10
Κόλιας Ταξιάρχης του Γεωργίου
50
Καραγιάννη Ελένη του Νικ.
20
Καραγιάννη Ανθή
20
Κωτσάκης Αθανάσιος
20
Ποδάρα Γεωργία
20
Δρόλιας Θεοδόσης
20
Αλεξίου – Γρηγοράκου Δήμητρα, στη μνήμη
50
του Λουκά Βαρελά
Κωστής Γιώργος
32
Χαμηλού Μαρίνα
20
Χαμηλός Αποστόλης του Ιωάννη
20
Κυριαζής Ταξιάρχης
50
Τσόχλα Γιώτα ,στη μνήμη της αδελφής της Γωγώς.
50
Κόλια – Δερμιτζάκη Αθηνά
50
Δερμάνη Ελένη
32
Μώρης Γιώργος, στη μνήμη του πατέρα του
50
Νικολάου και της γιαγιάς του Πηνιώς.
Μώρη Αφροδίτη στη μνήμη του συζύγου
20
της Νικολάου των γονέων και αδελφών της
Μώρη Γιώτα στη μνήμη του πατέρα της
20
Νικολάου και της γιαγιάς της Πηνιώς
Δημόπουλος Αθανάσιος, στη μνήμη της
30
συζύγου του Θεοδώρας

049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096

Γρηγορόπουλος Βασίλης
Γρηγοροπούλου Βούλα
Βλάχου Χρύσα
Βλάχος Ιωάννης του Νικολάου
Οικογένεια Τσίγα Δημητρίου, στη μνήμη των
γονέων του Κων/νου – Ευφροσύνης και του
θείου του Ιωάννη.
Τσίγας Κων/νος του Δημητρίου, στη μνήμη
του παππού του Κων/νου και της γιαγιάς
του Ευφροσύνης Τσίγα
Τσίγας Χρήστος του Δημητρίου, στη μνήμη
του παππού του Κων/νου και της γιαγιάς
του Ευφροσύνης Τσίγα
Καλόγηρος Αργύρης, στη μνήμη του
συμπεθέρου του Πανουτσόπουλου Ιωάννη
Χαραλάμπους Ευθύμιος, στη μνήμη του
πατέρα του Γεωργίου
Ψωμακέλη Γιώτα
Ψωμακέλης Κών/νος
Δανιήλ Αριστείδης του Δημητρίου
Δανιήλ Βασιλική σύζυγος Δημητρίου
Δανιήλ Ευθυμία του Δημητρίου
Χριστοδούλου Γιώργος
Χριστοδούλου Μαρία, στη μνήμη του
εγγονού της Ιωακείμ - Παναγιώτη
Χριστοδούλου Παναγιώτα
Σαριτζόγλου Στέλλα
Σαριτζόγλου Κων/νος
Σαριτζόγλου Φάνης
Σαριτζόγλου – Μώρη Ανθούλα, στη μνήμη της
μητέρας της Δήμητρας Μώρη
Λίτσος Γιώργος του Κων/νου
Κόλλιας Γιώργος του Δημητρίου
Ράπτου Ευφροσύνη, στη μνήμη του
συζύγου της Νίκου Ράπτη
Ράπτου Μαρία, στη μνήμη του θείου της
Ιωάννη Ράπτη
Τούμπας Κων/νος του Ιωάννη
Τούμπας Κων/νος του Ιωάννη
Φέξης Ιωάννης
Οικ Μαλεβίτση Αθανασίου του Νικολάου, στη
μνήμη Ελένης Καλαντζή
Μαλεβίτσης Αθανάσιος του Νικολάου
Τσαλκάκης Δημήτριος και Αμαλία
Τσαλκάκης Γιώργος και Γιώτα
Τσόχλα Ασημίνα
Γκρατσία Νάντια
Μώρη Κατερίνα του Παναγιώτη, στη μνήμη
του Κων/νου Γεωργίου
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Μώρης Παναγιώτης του Νικολάου
Τούμπας Λουκάς και ΄Εφη
Μουστάκα Παρασκευή
Ραπτοπούλου – Τσιαμπά Μαρία
Θειακός Αντώνης
Θειακού Βασιλική
Κατσιανιώτης Νικόλαος του Κων/νου
Κολλύρη Θάλεια
Κυριαζής Νικόλαος του Βασιλείου
Γαβρά – Κυριαζή Κασσιανή
Κυριαζής Κων/νος του Βασιλείου
Οικογένεια Χασιακού Γεωργίας, στη μνήμη
ιερέως Παναγιώτη Χασιακού και Κων/νου
Γεωργίου

10
10
20
10
30
20
20
50
20
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
100
20
100
50
30
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
10
25
25
22
100
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097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Κολλύρη Αθανασία σύζυγος Παναγιώτη,
στη μνήμη των νεκρών συγχωριανών μας.
Παπαγεωργίου Χρήστος του Ευθυμίου
Πολυχρονιάδης Στέλιος
Τσιρώνη Ανθούλα, στη μνήμη των
γονέων της Στέργιου και Ευθυμίας και της
θυγατέρας της Ιωάννας
Τσιρώνης Βασίλειος του Γεωργίου
Βλάχου Αικατερίνη σύζυγος Κων/νου
Δρακωνάκη Ιωάννα, στη μνήμη του συζύγου
της Δημητρίου και των γονέων της Δήμου και
Γεωργίας Κόλλια
Βλάχος Φώτης του Κων/νου
Ματθαίου Κων/νος του Χαραλάμπου
Ματθαίου Μαρία του Κων.
Χαμηλού Τριάδα, στη μνήμη του συζύγου
της Κων/νου Χαμηλού
Χαμηλός Μίμης του Κων.
Κόλλια Πίτσα, στη μνήμη συζύγου και τέκνου
Κόλλια Πίτσα στη μνήμη του Αθανασίου
Μαντζιού
Παπακώστα – Πατέλη Φοίβη, στη μνήμη
της μητέρας της Ελένης Μαλεβίτση
Παπακώστα
Βλάχος Ευάγγελος, στη μνήμη του πατέρα
του Παναγιώτη
Βλάχος Ιωάννης, στη μνήμη του πατέρα
του Παναγιώτη
Βλάχου – Νταλίπη Αθηνά, στη μνήμη
του πατέρα της Παναγιώτη Βλάχου αντί
μνημόσυνου 3 ετών.
Ζούγρος Νικηφόρος
Ζούγρος Παναγιώτης
Κάλλης Βασίλης του Ιωάννη
Τσουλανδρή Χρυσούλα
Τσουλανδρή – Τσαλκάκη Μορφούλα
Τούμπας Αθανάσιος του Ευθ.
Ζούγρου – Δήμου Βασιλική
Αντωνίου Νικόλαος του Κων/νου
Αντωνίου Νικόλαος του Δημητρίου
Αντωνίου Κατερίνα
Μαλεβίτσης Παναγιώτης
Μαλεβίτσης Ιωάννης του Παν.
Μαλεβίτση Ελένη του Παν.
Τσαγκόγιωργα Κυριακή (φίλη του Νίκου
Κατσιανιώτη)
Λευκαδίτης Παναγιώτης του Γεωργίου, στη
μνήμη Αθανασίου Μαντζιού
Ράπτης Δημήτριος του Ευστ.
Κολλύρης Γεώργιος του Ιωάννου
Νταλάκας Θεοφάνης
Τσίγας Ευάγγελος του Ευθυμίου
Βασιλείου Ιωάννης του Νικολάου
Δανιήλ Νικόλαος και Βασιλική, στη μνήμη
του Κώστα Γεωργίου
Δανιήλ Ρούλα
Τσιρώνη Κρυσταλλία του Ευαγ
Χαμηλός Ανδρέας του Θεοδώρου
Γεωργίου Νικόλας του Νάκου
Θεοχάρη Ελένη του Δημητρίου
Θεοχάρη Αικατερίνη σύζυγος Δημητρίου,
στη μνήμη του Κώστα Γεωργίου
Κουτσουβέλης Αντώνης του Πέτρου
Λίτσου – Λιάμπου Βασιλική
Λιάμπος Κων/νος

22

145

20
20

146
147

10

148

100

149
150
150
152
153
154
155
156
157
158

50
20

159

28
12
15
20
40
10

10
30
22
20
50
50
20
20
20
20
20
20
20
25
25
20
20
20
12
50
20
50
20
40
30
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Γεωργίου - Μπαράκος Νικόλας, Κων/νος
και Χριστίνα
Κωστούρος Αθανάσιος
Μπουρτζάλας Σπύρος
Τσόχλας Νικόλαος, στη μνήμη του
Δημητρίου Τσόχλα
Χρονοπούλου Νικολέτα
Τομαράς Παναγιώτης του Γεωργίου
Κυριαζή – Τομαρά Κατερίνα
Τομαρά Γαρυφαλλιά του Γεωργίου
Τομαρά Κων/να του Παναγιώτη
Τομαρά Παναγιώτα του Παναγιώτη
Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα
Σοφία Μαρκάτου
Καραγιάννη Πόλυ
Γεωργίου Κων/νος του Γεωργίου
Αλκαλάι Κάρολος, στη μνήμη της συζύγου
του Σίσσυς Γιαννοπούλου (του Πάκη και της
Αθηνάς Κόλλια) και του Νικηφόρου Κόλλια
(του Χαράλαμπου και της Άννας)
Τομαράς Γιώργος του Κων/νου (Γαλάνης),
στη μνήμη των γονέων του Κων/νου και
Σπυριδούλας
Τσολάνας Βαγγέλης και Αναστασία, στη
μνήμη της θείας τους Θώδα Βασιλικής
Θώδα – Κρόκου Βασιλική
Δανιήλ Περικλής και Γεωργία
Συνδρομές στη Λαογραφική Έκθεση (από
πώληση 91 ημερολογίων)
Κυριαζή Πηνελόπη σύζυγος Νικολάου
Κυριαζής Κων/νος του Νικολάου
Ραπτόπουλος Γεώργιος του Θεμιστοκλή
Ραπτόπουλος Δημοσθένης του Θεμιστοκλή
Ραπτοπούλου – Τσουνάκα Κατίνα
Οικογένεια Μαντζιού Βασιλικής, στη μνήμη
συζύγου, πατέρα και παππού Θανάση Μαντζιού
Χριστίδης Δημήτριος και Παναγιώτα
(Η.Π.Α.)
Ζούγρου Κατερίνα του Νικηφόρου
Γρηγοροπούλου – Μπακογιάννη Γιάννα του
Βασιλείου
Πριόβολος Κώστας – Μαρία και
Παναγιώτης, στη μνήμη του αδελφού τους
Μάκη Πριόβολου
Μώρης Μάκης του Παναγιώτη
Οικογένεια Χαμηλού Ευαγγελίας, στη μνήμη
του συζύγου και πατέρα Φώτη Χαμηλού
Μαρκάτου Κατερίνα
Χαμηλού Τριάδα (Άντα) του Δημητρίου
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος του Πάκη, στη
μνήμη της μητέρας του Αθηνάς.
Βλάχου Μαρία του Παναγιώτη
Βλάχου Ιωάννα (Η.Π.Α.), στη μνήμη του
συζύγου της Γιώργου Βλάχου και της
μητέρας της Αγγελικής Ζούγρου
Καρυωτάκης Μιχάλης, στη μνήμη της θείας
του Σοφίας Καλτσά.
Έσοδα από λαχειοφόρο αγορά
συνεστίασης στις 12 Μαρτίου
Συνδρομές στη Λαογραφική Έκθεση (από
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης, τοπικών
προϊόντων και ημερολογίων).
Μπουκουβάλα Βασιλική και τέκνα Γιώργος
και Θανάσης, στη μνήμη συζύγου και
πατέρα Ευθυμίου.
Μαλεβίτσης Νικόλαος του Αθανασίου
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ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Η περίοδος των πασχαλινών εορτών έφτασε και όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το Πάσχα στην
οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα του χωριού μας, της Καλοσκοπής, δεν μπορεί να συγκριθεί με το
Πάσχα σε οποιοδήποτε άλλο χωριό ή πόλη. Από παλιά ο σοφός λαός λέει: «Κάνε Πάσχα στο χωριό και
Χριστούγεννα στην πόλη». Επιπλέον, είναι ανάγκη να παρευρεθούμε και να διαφυλάξουμε τα έθιμα που
μας άφησαν οι πατεράδες και οι παππούδες μας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συµβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας
σας εύχονται
Καλό Πάσχα
με υγεία και ευτυχία!

Το Δ.Σ. ευχαριστεί:
Όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τον αντιδήμαρχο
κ. Μολιώτη Νικόλαο, τον πρόεδρο του χωριού
μας Κώστα Ματθαίου, τον πολιτευτή του νομού
μας κ. Κων/νο Χολιορή, που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση.
Το Θάνο Φωτακόπουλο για την δωρεάν παραχώρηση ιστοχώρου για τη λειτουργία του site
του χωριού μας www.kaloskopi.gr
Το Γιώργο Παπανικολάου που επιμελήθηκε
και παρουσίασε κατά τη Γενική Συνέλευση φωτογραφίες του χωριού μας
Το Λογιστικό Γραφείο του Πέτρου Γρηγοράκου
για τη συνεχή λογιστική υποστήριξη που παρέχει
στο Σύνδεσμο.
Το δικηγόρο Βαγγέλη Παλούκη για τη συνεχή
νομική υποστήριξη που παρέχει στο Σύνδεσμο.
Το Γιάννη Φέξη και Νίκο Φωτακόπουλο και τη
Βιολέτα Χαμηλού για το φωτογραφικό υλικό που

διαθέτουν συνεχώς για το φωτογραφικό αρχείο
του Συνδέσμου.
Το Γιώργο Χριστοδούλου και τη Χαρά Γεωργοπούλου για τη διάθεση στο Σύνδεσμο 8
φωτιστικών με λαμπτήρες LED για τον εξωτερικό
φωτισμό του Πολιτιστικού Κέντρου στο χωριό και
2 προβολέων LED για το φωτισμό της πλατείας.
Τον Παναγιώτη Βάρσο για τη βοήθεια που
προσέφερε όλο το χειμώνα διανοίγοντας με το μηχάνημά του, όπου υπήρχε ανάγκη, τους δρόμους
από τα χιόνια, καθώς και θέσεις για στάθμευση
οχημάτων, συμπληρώνοντας αφιλοκερδώς το έργο των μηχανημάτων του Δήμου.
Τα δύο καταστήματα του χωριού μας, «Καπετανάκη» και «Ρίτα» που παρέμειναν ανοιχτά και
έδωσαν «ζωή» όλο το χειμώνα στο χωριό μας.

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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Από την Κοινωνική μας Ζωή
Γεννήσεις
• Ο Γιάννης Τούμπας του
Κων/νου και της Βασιλικής
και η Ελένη Σουλιώτη στις
14 Δεκεμβρίου 2016 απέκτησαν το δεύτερο γιο τους.
• Ο Κων/νος Τσίγας του
Δημητρίου και η σύζυγος
του Κων/να Τσορότου στις
12 Μαρτίου απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί που είναι
κορίτσι.
• Ο Βασίλης Κωνσταντίνου και η Γιώτα Βασιλείου
στις 23 Ιανουαρίου απέκτησαν δίδυμα αγοράκια.
• Ο Θοδωρής Τραϊφόρος
και η Ηλιάνα - Κυριακή Στογιάννη (κόρη της Ελένης
Ηλία Βλάχου) στις 4 Μαρτίου απέκτησαν το δεύτερο
παιδάκι τους που είναι κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στα νεογέννητα ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ!

φέρονται στο ανθρώπινο
σώμα.
Η κοινότητα των ψυχών
του χωριού μας, σου απευθύνει Νικηφόρε τον τελευταίο χαιρετισμό, διότι υπήρξες ένας συνειδητός επιστήμονας, έξοχος άνθρωπος,
ευγενής και στη συμπεριφορά σου βαθύτατα πολιτισμένος και παρακαλεί το
Θεό να σε κατατάξει σε σκηνές δικαίων.
Στην οικογένειά σου, τη
σύζυγό σου, τα δύο παιδιά σου, τα εγγόνια σου και
τους εδώ οικείους σου, ευχόμαστε καλή παρηγοριά.
Θανάσης Μαλεβίτσης
Χαμηλός Φώτης
του Ιωάννη
(1930 - 2017)

Θάνατοι
Κόλλιας Νικηφόρος
(1941 - 2016)

Άλλη μια σημαντική
απώλεια για το χωριό μας!
Αποχώρησε από τη ζωή ο
Νικηφόρος Κόλλιας. Ένας
από τους ελάχιστους και
πλούσια
προικισμένους
ανθρώπους. Γιος του Χαράλαμπου και της Νίτσας
Κόλλια, από τη γενιά της
Παπαταξιάρχαινας,
που
μας έδωσε καθηγητές Πανεπιστημίου, Βυζαντινολόγους και τους σπουδαίους
φιλολόγους, που με τη συμπεριφορά τους μας δίδαξαν την αξιοπρέπεια, την
αγάπη για την εργασία και
τη μόρφωση καθώς και να
τιμάμε το χωριό μας την
Κουκουβίστα. Ο μεταστάς
είχε σπουδάσει στον κλάδο των θετικών επιστημών
(Φυσικός), με δύο υποτροφίες στο πανεπιστήμιο του
Wyoming του Λος Άντζελες
και σταδιοδρόμησε στο ίδιο
ως καθηγητής ερευνητής.
Το επιστημονικό του έργο είναι πολύ μεγάλο. Είχε
δημοσιεύσει περισσότερες
από 150 μελέτες που ανα-

Την 1-1-2017 έφυγε από
τη ζωή ο Φώτης Χαμηλός
του Ιωάννη και της Όλγας,
το 3ο από τα παιδιά τους.
Γεννήθηκε την 1-1-1930
στην Καλοσκοπή και έζησε
εκεί μέχρι 10 ετών. Η ζωή
του δεν ήταν εύκολη. Στα 11
χρόνια του, το 1941, στην
κατοχή, πήγε στο Παλαιοχώρι ως παραπαίδι για να
μάθει την τέχνη του σιδερά, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του τον Κώστα.
Στα 12 χρόνια του τον πήρε
αντάρτη ο Σβάρνας. Στα 14
του πέρασε στρατοδικείο
και φυλακίστηκε 5 χρόνια
στις φυλακές ανηλίκων (Τρίκερι, Κέρκυρα, Μεσσολόγγι,
Πάτρα και Αθήνα, φυλακές
Αβέρωφ). Ήταν αγωνιστής
της ζωής, τιμήθηκε απ΄ την
Πατρίδα με το αναμνηστικό
μετάλλιο 1941 – 1945 για τη
συμμετοχή του στην Εθνική
Αντίσταση του Ελληνικού
λαού, εναντίον των στρατευμάτων Κατοχής σαν μέλος του ΕΛΑΣ.
Το 1958 παντρεύτηκε την
Ευαγγελία Αξιώτη και απέκτησαν 2 παιδιά. Έζησε
μια καλή ζωή, βλέποντας
τα παιδιά του Γιάννη και Ανθούλα να μεγαλώνουν, να
προκόβουν, να παντρεύονται, να του χαρίζουν 3 εγ-

γόνια, τον Φώτη, την Ελίζα,
τη Δανάη και 2 δισέγγονα.
Συνταξιοδοτήθηκε το 1991
από τον ΗΛΠΑΠ. Ήταν άνθρωπος τίμιος, ταπεινός,
ηθικός, διακριτικός, υπομονετικός, αξιοπρεπής, καλοπροαίρετος και απλός.
Έφυγε ήρεμα, όρθιος και
πλήρης, έτσι όπως έζησε.
Θα σε θυμόμαστε πάντα
σύζυγε, πατέρα και παππού……
Ούτε όλες οι φυλλάδες
του κόσμου δεν θα έφταναν αγαπημένε μας πατέρα, σύζυγε, παππού για να
σου εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Ειδικά τώρα
που μας άφησες ορφανούς
απ’ την αγάπη που μας είχες. Είχαμε φανταστεί ότι το
κενό της παρουσίας σου θα
ήταν τεράστιο, αλλά εύχομαι να σου δώσαμε να κατάλαβες «εν ζωή» ότι ο πόνος που μας άφησες είναι
απύθμενος και τα γιατί σε
μας ΄΄; πολλά. Αρνούμαστε
να πιστέψουμε αυτό που
έχει γίνει. Ήσουν ο πιο καλός σύζυγος, ο πιο τέλειος
πατέρας, ο πιο τρυφερός
παππούς, ο πιο δοτικός άνθρωπος και θα μείνει στις
καρδιές μας ο απίστευτα
αλτρουιστικός χαρακτήρας
σου, παράδειγμα για όσο
ζούμε. Αντίο καλέ μας άνθρωπε! Σ΄ αγαπάμε και θα
σε θυμόμαστε χωρίς τέλος!
Είμαστε σίγουροι ότι γνώριζες την αδυναμία που σου
είχαμε και να είσαι ευτυχισμένος εκεί ψηλά που είσαι
και μας προσέχεις ακόμη.
Αν καταλάβαινες την οδύνη μας, δεν θα μας άφηνες
ποτέ….
Η οικογένειά σου.
Χαμηλός Κωνσταντίνος
του Δημητρίου
(1923-2017)

Ο Κων/νος Χαμηλός απεβίωσε στις 6/1/2017 σε ηλικία 94 ετών. Ήταν παντρεμένος με την Τριάδα Τσίγα με την οποία απέκτησε
δύο παιδιά, το Δημήτρη και
τη Βασιλική. Η κηδεία έγινε στο νεκροταφείο της Ν.

Ερυθραίας. Τα τελευταία
τριάντα χρόνια ήταν σχεδόν μόνιμος κάτοικος στο
χωριό μας.
Καλό του ταξίδι!
Τα παιδιά και τα εγγόνια
του
Μαντζιός Αθανάσιος
(1933 - 2017)

Στον παππού Θανάση
Γεννήθηκε το 1933 στην
Καλοσκοπή. Έζησε με την
οικογένειά του τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και
σε ηλικία 20 ετών ήρθε
στην Αθήνα για αναζήτηση δουλειάς και μιας καλύτερης ζωής. Έζησε δύσκολα τα πρώτα χρόνια, όπως
οι περισσότεροι άλλωστε,
αλλά η εργατικότητά του,
η επιμονή του και η υπομονή του τον δικαίωσαν.
Παντρεύτηκε το 1961 την
αγαπημένη του Κούλα και
απέκτησαν τρία παιδιά. Η
οικογένεια μεγάλωσε αργότερα αποκτώντας και έξι
εγγόνια. Σύζυγος αγαπημένος, πατέρας λατρεμένος και παππούς αξιαγάπητος, ήταν εκεί για όλους.
Το Κυριακάτικο τραπέζι πάντα στρωμένο να περιμένει
όλη την οικογένεια, παιδιά,
γαμπρούς, νύφες, εγγόνια.
Η μεγάλη του χαρά να βλέπει όλη του την οικογένεια
συγκεντρωμένη. Δεύτερος
πατέρας για εμάς τα εγγόνια του, αυστηρός εκεί που
έπρεπε, τρυφερός άλλοτε,
πάντα δίκαιος, έπαιρνε ζωή
από εμάς, έχοντάς μας πάντα μαζί του στις καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό,
μαζί με τη γιαγιά.
Ο παππούς Θανάσης
ήταν ο παππούς που όλα
τα παιδιά θα ήθελαν να είχαν.
Άνθρωπος με ήθος, ανιδιοτέλεια, προκομμένος και
με μεγάλη καρδιά. Ήταν
πάντα εκεί στα εύκολα μα
και στα δύσκολα, να δίνει
λύσεις, να συμβουλεύει και
να εμπνέει τη σιγουριά ότι
όλα θα πάνε καλά. Ο παππούς αρρώστησε τα τελευ-
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ταία χρόνια της ζωής του,
αλλά δεν έμεινε ποτέ μόνος.
Όπως πάντα το σπίτι ήταν
γεμάτο κόσμο γιατί του άρεσε η παρέα. Παρά τη δυσκολία της επικοινωνίας, τα εκφραστικά γαλανά του μάτια
μας έδειχναν πάντα το δρόμο που πρέπει να πορευόμαστε. Ο παππούς έφυγε στις 13 – 1 – 17, ήσυχα
όπως έζησε. Ξέρουμε όμως
ότι όσο τον έχουμε στην
καρδιά μας, θα είναι πάντα
δίπλα μας, θα μας συμβουλεύει και θα μας εμψυχώνει,
όπως έκανε πάντα. Μόνο
όσους ξεχνάμε πεθαίνουν
πραγματικά.
Σε ευχαριστούμε παππού για την αγάπη που μας
έδωσες απλόχερα, τις αρχές
που μας δίδαξες, την ευτυχία που μας προσέφερες με
την αρχοντική σου παρουσία στη ζωή μας.
Να είσαι καλά εκεί που πας!
Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας!
Η οικογένειά σου.
Μοσχονησιώτη – Τριανταφύλλου Κωνσταντία
(1940 - 2017)

Την Τρίτη 17/01/2017 αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά
Κωνσταντία Μοσχονησιώτη, κόρη του Ανδρέα και
την Μαρίας Τριανταφύλλου
(Πράντζα), η οποία γεννήθηκε στις 6-11 1940 και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή,
σε πολύ δύσκολες εποχές.
Σε νεαρή ηλικία κατέβηκε
στην Αθήνα για να δημιουργήσει την ζωή της, εργάστηκε σκληρά και παντρεύτηκε
τον Ιωάννη Μοσχονησιώτη (αγαπημένο γαμπρό της
Καλοσκοπής) και απέκτησε
τρεις κόρες.
Σ’ ευχαριστούμε που στάθηκες δίπλα μας σαν βράχος στις πιο δύσκολες αλλά και ευχάριστες στιγμές
της ζωής μας. Κατάφερες να
κτίσεις γύρω μας ένα τείχος
ασφαλείας, ζωντάνιας και
γαλήνης. Πάντα εκεί, πάντα ακούραστη και σοφή,
να δώσεις απλόχερα τη βοήθειά σου και την πολύτιμη
συμβουλή σου. Αγωνίστρια
σε όλη σου την ζωή μέχρι
και την τελευταία σου στιγ-

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
μή, δεν έσκυψες ποτέ, μας
παρείχες όλα τα αγαθά και
πάντα μια ζεστή αγκαλιά.
Η απουσία σου είναι μεγάλη απώλεια για μας. Έφυγες τόσο ήσυχα κι αθόρυβα όσο ήσυχη και αθόρυβη
ήσουν πάντα στη ζωή σου.
Σε πρόδωσε η καρδιά σου,
σταμάτησε η ανάσα σου.
Μια φορά η δικιά σου, αμέτρητες φορές η δικιά μας.
Μια ΖΩΗ σε μια ΣΤΙΓΜΗ. Ευχαριστούμε το Θεό που δεν
σε βασάνισε, ευχαριστούμε
το Θεό που ήμασταν δίπλα
σου την ώρα εκείνη και δεν
ένιωσες μοναξιά. Δεν θα
μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη μαμά και γιαγιά από
εσένα, θα έχεις πάντα μια
ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Συγνώμη που σου
γκρινιάζαμε, μα πάντα από
αγάπη. Σε αγαπούσαμε, σε
αγαπάμε και θα σε αγαπάμε
για πάντα.
Με αγάπη
Τα παιδιά σου, Ιωάννα,
Ελένη - Κωνσταντίνος και
Μαρία.
Τα εγγόνια σου, Καλλιόπη
και Ιάσονας.
Πριόβολος Ευθύμιος
(1946 - 2017)

……..Μάκης «Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ», γιος του Γιώργου
Πριόβολου, του Μποξέρ και
της Ευθυμίας Αυγερινού,
γεννήθηκε στις 4 – 9 – 1946
στο χωριό, όπου τελείωσε το
δημοτικό σχολείο. Γυμνάσιο
πήγε στην Άμφισσα και μετά στην Αθήνα όπου σπούδασε στην τεχνική σχολή
ΗΦΑΙΣΤΟΣ μηχανικός –
εφαρμοστής και στη συνέχεια στη Σχολή Καλών Τεχνών ΚΛΙΜΕΝΣ διακοσμητής – γραφίστας. Το ταλέντο
όμως το είχε από μικρό παιδί και ζωγράφιζε, σχεδίαζε,
έκανε διάφορες κατασκευές
και γενικά ήταν πολυτάλαντο και ανήσυχο πνεύμα.
Υπηρέτησε τη θητεία του
στην Αεροπορία Στρατού με
ειδικότητα μηχανικός Ελικοπτέρων. Στη συνέχεια δούλεψε στην ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σχεδιαστής,
στην εταιρεία ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ,
χαράκτης στα αθλητικά μετάλλια του ΣΕΓΑΣ, στα πολυκαταστήματα ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΙΔΗΣ ΑΤΕΝΕ, υπεύθυνος
διακόσμησης, αλλά και σε
πολλές άλλες επιχειρήσεις.
Παντρεύτηκε την Αμαλία
Ζαφειράκη και απέκτησε
δύο αγόρια, τον Γιώργο και
τον Αχιλλέα. Τα τελευταία
χρόνια πέρασε πολλές περιπέτειες με την υγεία του
και στις 4 – 2 – 2017 άφησε αυτόν εδώ τον κόσμο για
να περάσει στην αιωνιότητα, στον κόσμο του απείρου
όπου δεν υπάρχει πόνος.
Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο
της Μεταμόρφωσης.
Λίγες μέρες αργότερα,
στις 6 Μαρτίου, έφυγε από
τη ζωή και η σύζυγός του
Αμαλία Ζαφειράκη χτυπημένη από την επάρατο νόσο
και ενταφιάστηκε την επομένη στον τόπο καταγωγής
της, το Κακόβατο του νομού
Ηλείας.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
ΑΔΕΛΦΕ!
Παναγιώτης.
Αλεξίου Δημήτριος
(1942 - 2017)
Απεβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου 2017 ο Δημήτριος Αλεξίου και ενταφιάστηκε στην
Άμφισσα, όπου ήταν και ο
μόνιμος τόπος κατοικίας
του. Γιος του μπάρμπα Θύμιου και της Κατερίνης Αλεξίου (του Κελεπούρη). Έφυγε έφηβος από το χωριό και
εργάστηκε για πολλά χρόνια
εισπράκτορας στο ΚΤΕΛ
Άμφισσας. Παντρεμένος με
ένα γιό και δύο κόρες.
Αιωνία του η μνήμη!

πολλά χρόνια με αγάπη, μεράκι, εντιμότητα και αφοσίωση τις υπηρεσίες της στο
σύλλογο Λαμίας «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», από τη θέση
του ταμία, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και της προέδρου επί 10 ολόκληρα χρόνια. Αγωνίστρια και δυναμική σε όλες τις ενέργειές της
προσέφερε πολλά στο χωριό μας που υπεραγαπούσε
και σε όλους τους συγχωριανούς μας. Ήταν η δημιουργός της αρχικής τράπεζας αίματος του χωριού μας
από την οποία βοηθήθηκαν
πάρα πολλοί συγχωριανοί
μας που είχαν ανάγκη για
αίμα. Με αναπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, δεν
σταμάτησε μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής της
να προσπαθεί να ενώσει τα
μέλη του συλλόγου «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που τώρα
έχουν απομακρυνθεί από
το σύλλογο, για την επαναλειτουργία του για το καλό του χωριού μας και των
συγχωριανών μας Λαμιωτών. Η απουσία της αφήνει
μεγάλο κενό, οι πράξεις της
όμως θα είναι παράδειγμα
σε όλους μας.
Καλό σου ταξίδι!
Η κόρη σου
Δήμητρα
Μπουκουβάλας Ευθύμιος
(1931 - 2017)

Νικοπούλου - Κολλύρη
Μαρία
(1934 - 2017)

Απεβίωσε στις 17 Φεβρουαρίου η Μαρία Νικοπούλου – Κολλύρη και ενταφιάστηκε την επομένη στη
Λαμία. Κόρη του Νίκου και
της Δήμητρας Κολλύρη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Καλοσκοπή. Παντρεύτηκε
στη Λαμία τον Αντώνη Νικόπουλο και απέκτησε δύο
κόρες. Την Ελένη και τη Δήμητρα. Είχε την ατυχία να
χάσει το 2006 σε ηλικία 40
ετών την γιατρό κόρη της
Ελένη και το 2010 το σύζυγό της Αντώνη. Δραστηριοποιήθηκε και προσέφερε για

Στις 7 Μαρτίου έφυγε ταξίδι για τη γειτονιά των Αγγέλων, ο αγαπημένος μας Μάκης, σε ηλικία 86 χρόνων. Η
θλίψη σε όλους που είχαν
την ευκαιρία και την ευτυχία να τον γνωρίσουν και
να τον ζήσουν από κοντά είναι μεγάλη. Όμως φρόντισε
να μας γεμίσει το κενό που
άφησε πίσω του με μεγάλες
αξίες και ιδανικά, που είχε
τον τρόπο και κατάφερε να
μας διδάξει και να μας οπλίσει με δύναμη, αγάπη, ειλικρίνεια, σεβασμό, αισιοδοξία και με πολλή αγάπη για
τους συνανθρώπους του.
Γεννήθηκε στο χωριό όπου
έζησε τα παιδικά του χρόνια. Παντρεύτηκε τη Βασιλική Τζιουβέλη. Απέκτησαν
δύο παιδιά, το Γιώργο και το
Θανάση. Έζησε στην Αθήνα
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ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
με την οικογένειά του μέχρι
σήμερα.
Ο Θεός ας αναπαύσει την
ψυχή του!
Αιωνία του η μνήμη!
Η σύζυγος και τα παιδιά του!
Καλτσά Σοφία
(1923 - 2017)

Στις 16 Μαρτίου έφυγε
από τη ζωή η Σοφία Καλτσά,
πλήρης ημερών και ενταφιάστηκε την επομένη στο
κοιμητήριο του χωριού μας.
Παντρεμένη με τον αλησμόνητο Γιώργο Καλτσά, έζησε
όλα της τα χρόνια (εκτός από
τα βαθιά γεράματά της) στο
χωριό, βιώνοντας τη δύσκολη ζωή του τσοπάνη, αφού
είχαν κοπάδι με πρόβατα
και γίδια, αλλά και του αγρό-

τη καλλιεργώντας τα χωράφια της. Παρά τη σκληρή
ζωή, ήταν πάντα χαρούμενη, καλοσυνάτη και αγαπητή σε όλους μας. Πάντα είχε
ένα χαμόγελο και έναν καλό
λόγο για όλους. Απέκτησε
δύο παιδιά, τον Κώστα και
την Πανωραία, δύο εγγόνια
και έξη δισέγγονα που τα είδε να προκόβουν και αυτό,
την έκανε ακόμα πιο αισιόδοξη και ευτυχισμένη.
Καλό σου ταξίδι!
Τα παιδιά – τα εγγόνια και
τα δισέγγονά σου!
Κατίνα Ραπτοπούλου
(1930 - 2017)

Στις 21 Μαρτίου 2017 έφυγε από κοντά μας η Κατίνα
Ραπτοπούλου (το γένος Αγγ.
Σίμου) σε ηλικία 87 ετών και

ενταφιάστηκε την επομένη
στο χωριό μας.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Καλοσκοπή, όπου το
1952, παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Ραπτόπουλο. Μαζί
απέκτησαν 2 κόρες, τη Γεωργία (που χάθηκε τόσο
άδικα σε μικρή ηλικία) και τη
Μαρία. Απέκτησε 4 εγγόνια
και 2 δισέγγονα.
Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘50 μετακόμισε στην
Αθήνα, όπου μαζί με το σύζυγό της δούλεψαν σκληρά,
για να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους. Παρόλο που έμενε μόνιμα στην
Αθήνα, ποτέ δεν ξέχασε τις
ρίζες της και με την πρώτη
ευκαιρία επισκεπτόταν το
χωριό. Όταν πήρε τη σύνταξη της, έμενε αρκετό καιρό
στο χωριό, όπου κρατούσε
για μεγάλο διάστημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα εγγόνια της. Με τον
τρόπο αυτό κατάφερε να τα
κάνει να το αγαπήσουν πολύ, όπου, μέχρι και σήμερα,
με τη πρώτη ευκαιρία το επι-

σκέπτονται. Ακόμη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της,
παρόλο που τα πόδια της
δεν την κρατούσαν, η πρώτη της κουβέντα ήταν πότε
θα έρθει ο καιρός να πάει στο σπίτι της, στο χωριό
της. Ήταν μια γυναίκα εργατική, ηθική και τίμια, που πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει το διπλανό της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Κουκουβιστιανής γης
που τη σκεπάζει.
Καλό σου ταξίδι, θα σε θυμόμαστε πάντα!
Τα παιδιά σου, τα εγγόνια
σου, τα δισέγγονά σου!
Αιωνία σου η μνήμη!

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.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδας
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ. ΤΡΙΤΗ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ. ΠΕΜΠΤΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

18:30
18:30
16:30
18:00
07:30
18:00
08:00
18:30
24:00
18:00

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ (ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

Διορθώσεις προηγουμένου τεύχους
Το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Φάνη Λευκαδίτη που σε επιστολή που
μας έστειλε για το άρθρο του προηγούμενου τεύχους της εφημερίδας μας, σχετικά με την 28η Οκτωβρίου 1940 και τις σημαντικές
ιστορικές ημερομηνίες για το χωριό μας, κάνει εποικοδομητικές
επισημάνσεις και εκτενέστερη ανάλυση για τα γεγονότα, με μικρές διορθώσεις στα αναγραφόμενά μας. Η επιστολή του αποτελεί ένα ολόκληρο άρθρο με αναλυτικότατα στοιχεία που θα το
δημοσιεύσουμε σε επόμενο τεύχος. Ειδικότερα επισημαίνει:
- Η επιστράτευση των συγχωριανών μας δεν ήταν ταυτόχρονη,
αλλά σταδιακή και ούτε τόσο μεγάλου αριθμού (120 παλικάρια).
- Στη μάχη του Γοργοποτάμου δεν συμμετείχε η ομάδα του
ΕΛΑΣ Καλοσκοπής, αλλά μόνο ο Γιώργος Τούμπας (Σαής).
- Ο Αθανάσιος Τομαράς δεν σκοτώθηκε μέσα στο χωριό, αλλά
εκτελέστηκε στην περιοχή «Τυφλοπίτα», μεταξύ χωριού και 51 χιλ.

“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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παλιές φωτογραφίες

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Μέλη της μεγάλης οικογένειας του Νίκου Αντωνίου - Βλάχου (Βλαχονικολού). Ο Νίκος Αντωνίου – Βλάχος (1849 – 1923) απέκτησε με
την πρώτη του σύζυγο Μαρία το γένος Θεοχάρη τρία τέκνα: τον Φώτη (1882 – 1971), την Παρασκευή (1886 – 1918) και τον Κώστα (1890
- 1972). Με τη δεύτερη σύζυγό του, την Παρασκευή το γένος Ελευθερίου (1872 – 1937), απέκτησε επτά τέκνα: την Μαρία (παντρεμένη
στη Θεσσαλία) (1896 -1971), τον Γιάννη (Βλαχόγιαννο) (1901 – 1977), την Ευθυμία (παντρεμένη στη Θεσσαλία) (1904 - 1942), την Τασία
(παντρεμένη στο Γαρδίκι) (1906 – 1993), την Παναγιώτα (1908 – 1980), την Γαριφαλιά (1911 – 1968) και τον Δημήτρη (1914 - 1995)
(Φωτο: από αριστερά Κώστας Αντωνίου, Παρασκευή Βλάχου το γένος Ελευθερίου, Παναγιώτα Κούκιαρη το γένος Βλάχου, Γιάννης Βλάχος
(Βλαχόγιαννος), Γαριφαλιά Κορομπίλη το γένος Βλάχου και Δημήτριος Αντωνίου.
(Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Μπάμπη Αντωνίου, της Ιωάννας Κορομπίλη, του Γιάννη Ν. Βλάχου και της Βούλας Γρηγοροπούλου)

Το Δ.Σ. εύχεται στα μέλη και του φίλους του Συνδέσμου
Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!

