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Εορτασμός ημέρας μνήμης
στην Αγία Τριάδα

Γιορτάσαμε και φέτος τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας με την
παρουσία συγχωριανών μας αλλά και αρκετών επισκεπτών από τα γύρω χωριά. Με το πέρας της
λειτουργίας ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε την καθιερωμένη αρτοκλασία και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι περπάτησαν μέχρι το μνημείο των πεσόντων για την επιμνημόσυνη δέηση και την
εκδήλωση μνήμης. Την επιμνημόσυνη δέηση όπως και τη λειτουργία τέλεσε ο ιερέας Φατούρος Ιωάννης που ήταν παλαιότερα παπάς του χωριού μας. Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η
φετινή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος η Τοπική Κοινότητα και ο Σύνδεσμος, εξαιτίας της
συμμετοχής 45 ευαισθητοποιημένων Δωδεκανησίων μαζί με τον Σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφε-
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ρειακής Ενότητας Καρπάθου – Κάσου κ. Γιώργο
Νικ. Τσαμπανάκη που εκπροσώπησε τον Έπαρχο, φορέων της Δωδεκανήσου και συγγενών του
θύματος Μιχάλη Κουτλάκη, για να τιμήσουν τον
συμπατριώτη τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
- Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων ο βουλευτής του νομού μας Κωστοπαναγιώτου Ηλίας.
- Ο Δήμαρχος Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος.
- Η πρώην Βουλευτής Ασπασία Μανδρέκα.
- Ο Γ. Γραμματέας του Δήμου Ηλίας Θεοφάνης
- Ο Αντιδήμαρχος Δ Ε Γραβιάς – Παρνασσού
Γεωργίου Ιωάννης.
- Ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ρωσικής
Πρεσβείας Πλωτάρχης Nikita Zayats
- Ο πρόεδρος του χωριού μας Κώστας Ματθαίου
και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Δημήτριος
Τσιαμπάς και Κώστας Χαμηλός.
- Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωργίου Νάκος,
η Γραμματέας Μημίνη Βούλα, η Ταμίας Χαμηλού Ζωή, το μέλος Βλάχος Φώτης και το μέλος
της ΕΕ Μώρης Μάκης.
- Η επίτιμη πρόεδρος του Σύνδεσμου Γρηγοροπούλου Βούλα.
- Ο εκπρόσωπος της ΠΕ Καρπάθου Κάσου Τσαμπανάκης Γεώργιος.
- Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας «Δωδεκανησιακών Παροικιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς» Φραγκούλης Γιάννης
- Ως εκπρόσωπος της προέδρου της «Δωδεκανησιακής Μέλισσας» η Σιδηρουργού Σοφία.
- Η εκπρόσωπος του προέδρου «Σύλλογος των
εν Ελλάδι Κασίων» Σουλτανάκη Μυρσίνη.
- Οι συγγενείς θυμάτων:
Του Παναγιώτη Ζούγρου, τα παιδιά του Νικηφόρος, Αθανασία και Βασιλική.
Του Νίκου Κόλλια, το δισέγγονο Γιάννης Μελάς.
Του Ευάγγελου Τσολάνα, η εγγονή του Γεωργία
με την οικογένειά της.
Του Γιαγκή Χαράλαμπου, η αδελφή του Θεοφάνη Ελένη, μητέρα του Γ.Γ.
του Δήμου.
Του Μιχάλη Κουτλάκη, ο αδελφός του Γιώργος
και αδελφή του Μαρία, με μέλη των οικογενειών
τους και 40 ευαισθητοποιημένους συμπατριώτες τους.
- Πολλοί συγχωριανοί μας και επισκέπτες από τα
γύρω χωριά.
Τον πανηγυρικό της ημέρας, όπως κάθε χρόνο, εκφώνησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου:

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
«Πριν αναφερθώ στα δραματικά γεγονότα του
1944, θα ήταν παράλειψή μου αν ΔΕΝ ξεχώριζα
την παρουσία στη σημερινή μας εκδήλωση των
προαναφερθέντων εκπροσώπων της Δωδεκανήσου και της Κάσου και των συγγενών του Μιχάλη Κουτλάκη για να τιμήσουν το συντοπίτη τους,
τον Μιχάλη Νησιώτη, όπως τον γνωρίζαμε. Φέτος
συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που βρέθηκε εδώ θαμμένος και γράφτηκε η τρομακτική σε
δύναμη αληθινή ιστορία, για τον Δωδεκανήσιο
ήρωα Μιχάλη Κουτλάκη, γιο του Δημάρχου της
Ιταλοκρατούμενης τότε Κάσου, που σκοτώθηκε
πολεμώντας τους Γερμανούς στον τόπο μας,
αλλά επί σχεδόν μισό αιώνα η οικογένειά του
στη γενέτειρά του την Κάσο, δεν ήξερε τίποτα
για την τύχη του.
Μέχρι τότε ήταν ένας ακόμα άγνωστος ήρωας, όπως εκατοντάδες άλλοι Έλληνες ήρωες
που έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της
πατρίδας μας.
Σ’ αυτό το μνημείο ανάμεσα στους Έλληνες
αγωνιστές είναι θαμμένοι οι Ρώσοι και οι Ισραηλίτες που εμείς τιμάμε κάθε χρόνο, αλλά όπως
η Σοφία Κουτλάκη, η μάνα του Μιχάλη, πέθανε
με το μαρασμό για την τύχη του γιου της, αναρωτιέμαι αν οι μανάδες του Ιβάν, του Δαυίδ, του
Αλεξέι, του Βενιαμίν, μάθανε ποτέ για την τύχη
των παιδιών τους.
Ας έλθουμε στη σημερινή μας εκδήλωση:
Υπάρχουν στη ζωή μας μερικές ημερομηνίες
κρίσιμες, ορόσημα και σταθμοί.
Από την αρχή του 1944 η κατάσταση για τα
Γερμανικά στρατεύματα στην Ελλάδα γίνεται όλο
και πιο δύσκολη, ιδιαίτερα δύσκολη όμως στην
περιοχή μας, από Άμφισσα μέχρι Θερμοπύλες.
Είναι 2 Γενάρη του 1944, το χιόνι σαράντα πόντους και δύναμη 2.000 περίπου Γερμανών που
έχει ξεκινήσει από Λαμία –Σκλήθρο – Κάνιανη
μπαίνει σταδιακά στην Καλοσκοπή. Οι άντρες
φεύγουν προς τα γύρω βουνά για να μην εγκλωβιστούν. Την άλλη μέρα τμήματα ανταρτών φθάνουν από το Λιδωρίκι στη Στρώμη και ο Καλλίας
με τους άντρες του ανεβαίνει μέχρι τη Βίγλα και
παρακολουθεί τις κινήσεις των Γερμανών. Μαζί
τους ο συγχωριανός μας αντάρτης Μήτσος Αχλαδάς, ο οποίος μας εξιστόρησε τα γεγονότα.
Στις 4 Γενάρη το βράδυ ο Λόχος του Καλλία
πήρε εντολή την επόμενη το πρωί να είναι στις
Βρύζες για να συναντηθεί με τη διλοχία Λοκρού
– Καραλίβανου και να οργανώσει κτυπήματα
στους Γερμανούς.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
Τη νύχτα όμως, μέσα στο σκοτάδι 60 Γερμανοί της επίλεκτης μονάδας του Βραδεμβούργου,
με κάθε μυστικότητα φτάνουν στην Αγία Τριάδα
και στήνουν ενέδρα με σκοπό τον αιφνιδιασμό
των ανταρτών.
Είναι 5 Γενάρη περίπου 10:00 το πρωί.
Το τμήμα του Καλλία που έφθασε από τα ξημερώματα στις Βρύζες έχει ήδη ανέβει στη Βίγλα και
βλέπει μια γερμανική φάλαγγα να φεύγει από το
χωριό με κατεύθυνση την Κάνιανη. «Πάμε γρήγορα λέει ο Καλλίας στα παλικάρια του, για να τους
βγούμε από μπροστά και να τους χτυπήσουμε
στον Αι Νικόλα και στον Παλιοσταυρό». Έτσι και
έγινε. Το χιόνι έχει φθάσει τους 70 πόντους και
δυσκολεύει την κίνηση. Ο Μήτσος Αχλαδάς που
ήξερε το δρόμο, και δύο ακόμα άντρες μπήκαν
εμπροσθοφυλακή και προπορεύτηκαν. Δεν είδαν
τίποτα το ύποπτο. Μπροστά στο εκκλησάκι που
υπήρχε εδώ είδαν φλούδια από μήλα και τσόφλια
από καρύδια αλλά δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία.
Σε ελάχιστα λεπτά μπαίνει εδώ στο ξέλακκο και
το υπόλοιπο τμήμα του Λόχου για να περάσει στα
Μάρμαρα και την Ψηλή Ράχη και να βγει μπροστά
από το Γερμανικό τμήμα. Τότε αρχίζουν τα μυδράλια των Γερμανών να σπέρνουν το θάνατο. Οι
τρεις της εμπροσθοφυλακής κατρακύλησαν στη
ρεματιά μέσα στα χιόνια και γλίτωσαν.
Κρυμμένοι οι Γερμανοί φορώντας άσπρα χιτώνια για να μην διακρίνονται στο κατάλευκο
τοπίο, χτύπησαν στο ψαχνό 33 άντρες. Στους
τραυματίες και τον αξιωματικό Καλλία έδωσαν
χαριστικές βολές.
Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά και τα πυρά ήταν
τόσο πυκνά που οι αντάρτες δεν πρόλαβαν να
ρίξουν ούτε τουφεκιά. Σώθηκαν μόνο οι ανιχνευτές που τους άφησαν οι Γερμανοί να περάσουν,
για να χτυπήσουν τον κύριο όγκο του λόχου, ο
Μήτσος Αχλαδάς από την Καλοσκοπή, ο Βασίλης Σκαρμούτσος από τους Δελφούς, ο Φιλέας
από την Ιτέα και η νοσοκόμα του Λόχου Γεωργία
Δούκα - Παπανακλή από τα Καστέλλια.
Σκοτώθηκαν 28 Έλληνες, 2 Ρώσοι και 3 Ισραηλίτες που ήταν μαζί τους.
Η Καλοσκοπή στην μάχη αυτή έδωσε δύο δικά
της παιδιά. Τον Παναγιώτη Ζούγρο και τον Νίκο
Κόλλια (Καραμήτρο) και δύο μέρες αργότερα
στις ίδιες επιχειρήσεις λίγο πιο κάτω στην Ψηλή
Ράχη τον Ευάγγελο Τσολάνα.
Το ημερολόγιο έγραψε 5 Ιανουαρίου 1944.
Με τον μαρτυρικό τους θάνατο έδωσαν σε
εμάς το δικαίωμα να ζούμε ελεύθεροι. Ας είναι η
σημερινή εκδήλωσή μας ένας ελάχιστος φόρος
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τιμής και ευγνωμοσύνης προς αυτούς!
Το ημερολόγιο όμως έγραψε και άλλες δύο
ημερομηνίες καταστροφικές για το χωριό μας:
- 18 Απριλίου 1944, Τρίτη του Πάσχα και
- 21 Αυγούστου 1944, που η Καλοσκοπή καίγεται, και τις 2 φορές από τους Γερμανούς.
Εβδομήντα τρία χρόνια έχουν περάσει και τα
γεγονότα δεν θα σβήσουν από την μνήμη μας. Το
χωριό μας για τα γεγονότα αυτά έχει συμπεριληφθεί στα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας.
Θα τελειώσω φέτος τιμώντας ξεχωριστά το
Μιχάλη Κουτλάκη, με τον τελευταίο στίχο της
μαντινάδας που γράφτηκε για το ολοκαύτωμα
της Κάσου που έγινε τη νύχτα της 7ης Ιουνίου
1824, με την οποία τελειώνει το βιβλίο «Κρυμμένο στο Αιγαίο» που έγραψε για τον Κουτλάκη η
Σοφία Παπαϊωάννου
Αυτή είναι η ιστορία μας
Και αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα σε κάποιους φαίνεται
Πως είναι παραμύθια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί με
την παρουσία σας εδώ σήμερα, βοηθήσατε να
αποδοθεί ο φόρος τιμής που πρέπει στους πεσόντες.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ!»
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Δωδεκανησιακών φορέων στους δικούς τους χαιρετισμούς
και ομιλίες αναφέρθηκαν στο δικό τους ήρωα, τον
Μιχάλη Κουτλάκη. Συγκινητική ήταν στο τέλος η
απαγγελία στίχων του Ελύτη από την ανιψιά του
θύματος Σοφία Μαστοράκου, στην οποία οφείλεται και η έρευνα μαζί με τη δημοσιογράφο Σοφία
Παπαϊωάννου και η ανεύρεση, πριν 30 χρόνια,
του αγνοούμενου μέχρι τότε, για την οικογένειά
της, θείου της Μιχάλη Κουτλάκη. Η συγκινητική
ιστορία είναι γραμμένη στο βιβλίο της Σοφίας
Παπαϊωάννου «Κρυμμένο στο Αιγαίο».
Την εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικά το STAR
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που μετέδωσε αποσπάσματα την επόμενη ημέρα τα οποία παραχώρησε
και στο Δωδεκανησιακό κανάλι ΙΡΙΔΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΟΔΟΥ, για να προβληθούν στα Δωδεκάνησα.
Μετά την εκδήλωση τα μέλη του ΔΣ ξενάγησαν τους επισκέπτες στο χωριό μας και τους
ενημέρωσαν για την ιστορία του στη Λαογραφική έκθεση και στην πλατεία.
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ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
73 ΧΡΟΝΙΑ
Θεοφάνης Λευκαδίτης
Την αποφράδα χαραυγή στους χιονισμένους λόγγους,
Βαρύς αχός ακούστηκε ανάμικτος με βόγκους.
Τ’ αυτόματα ουρλιάζανε, το θάνατο σκορπούσαν,
Κι αυτοί που μας λευτέρωσαν στο αίμα κολυμπούσαν.
Με συντριβή τους είδαμε στο χιόνι ξαπλωμένους,
έτσι η μοίρα θέλησε για τους αντρειωμένους.
Η Αγία Τριάδα αντίκρυ τους αναστατωμένη,
απ’ τη φοβερή τη συμφορά ήτανε δακρυσμένη.
Οι βάρβαροι κατακτητές τους έστησαν καρτέρι,
Με δόλιο τρόπο χτύπησαν ολόκληρο τ’ ασκέρι.
Στο δίστρατο ενέδρευσαν μεσ’ στο προσκυνητάρι,
Η παγίδα διδαχή για κάθε παλικάρι.
Νέοι στην Αντίσταση με σθένος θα πολεμήσουν
Τον εχθρό που μας δυνάστευε, λεύτεροι να ζήσουν.
Φωλιασμένη μες τα στήθια τους η πίστη κι ελπίδα,
κρυφόκαιγε ο πόθος τους για λεύτερη πατρίδα.
Μπαμπέσικα τους έκοψαν οι Ούννοι την ορμή τους
κι άγριος βοριάς παράδερνε τ’ άψυχο κορμί τους.
Από τον πόνο δάκρυσαν Βαρδούσια, Οίτη, Γκιώνα,
οι Γούσηδες δε λείπουνε από τον κάθε αγώνα.
Εθελοντές μαχόμενοι για την ελευθερία,
χρυσές σελίδες έγραψαν στη νέα ιστορία,
μες στην καρδιά τους και στο νου μοναδική ιδέα,
να φανούν αντάξιοι του Διάκου κι Οδυσσέα.

Το παρακάτω κείμενο είναι από το αρχείο
του Νικηφόρου Ζούγρου και αναφέρεται στον
ηρωικό θάνατο της διμοιρίας του 1ου λόχου
του τάγματος του ΕΛΑΣ Παρνασσίδας, που
μ’ επικεφαλής το λοχαγό Χαράλαμπο Μώκο
(Καλλία), τον καπετάνιο Στάθη Τζουβάρα και
τον πολιτικό Δήμο Μαλούκο, έπεσαν στην ενέδρα των γερμανών στην θέση Αγία Τριάδα.
ΕΛΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ 11 / ΑΡΙΘ. 368
ΔΙΑΤΑΓΗ
Έχομεν την τιμήν να σας παρακαλέσωμεν
όπως άμα λήψει παρούσης μεριμνήσετε δια
την συγκέντρωσιν όλων των εθνικοαπελευθερωτικών τραγουδιών της περιφερείας σας και
την αποστολή των εις ημάς.
Εάν σας είναι δυνατόν να μας γνωρίσετε και
τον τονισμόν αυτών ή το δημοτικόν και σχολικόν τραγούδι βάσει του οποίου τραγουδούνται ταύτα. Επίσης και τα λόγια ποιήματα.
Παραλήπται:
Στρατηγείον Ηπείρου – Θεσσαλίας - Δυτ.
Μακεδονίας - Στερεάς Ελλάδας
Αρχηγείον Πελοποννήσου μέσω Στερεάς
Λόχος Στρατηγείου
31/7/1943
Το Γενικόν Στρατηγείον / Εντολή Β. Σαμαρινιώτη Σεραφείμ
Ανταποκρινόμενος κάποιος (άγνωστος ποιος)
στο παραπάνω κάλεσμα, έστειλε το ποίημα με
τίτλο ΣΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ χωρίς να αναφέρει
κάτι για τον ποιητή. Βρέθηκε στο βιβλίο του
Τάκη Αδάμου (το λαϊκό τραγούδι της αντίστασης , εκδόσεις Καστανιώτη στη σελίδα 131).
Στην Κουκουβίστα
Στην Κουκουβίστα βρε παιδιά επήγανε μια νύχτα.
αχ, μανούλα μου γλυκιά επήγανε μια νύχτα.
Και πέσανε στους γερμανούς απάνω τους με λύσσα.
αχ, πατρίδα μου γλυκιά απάνω τους με λύσσα.
Με δυο ριπές σκοτώθηκαν τριάντα παλικάρια.
αχ, μανούλα μου γλυκιά, τριάντα παλικάρια.
Καλλίας ήταν λοχαγός και καπετάν Τζιβάρας.
αχ, μανούλα μου γλυκιά και καπετάν Τζιβάρας.
Ο Δήμος ο πολιτικός όλοι τους ένας κι ένας
αχ, μανούλα μου γλυκιά όλοι τους ένας κι ένας.
Ήταν στη μάχη γίγαντες παιδιά αντρειωμένα
αχ, πατρίδα μου γλυκιά, παιδιά αντρειωμένα.
Έπεσαν για τη λευτεριά για τη γλυκιά πατρίδα.
τους κλαίνε όλα τα χωριά και η γλυκιά πατρίδα.
(Ρούμελης)

Επιμνημόσυνη δέηση

Ο Σύνδεσμος το Σάββατο στις 5 Αυγούστου και ώρα 19:30 θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στο
ηρώο του Παπαντριά για να τιμήσει όλους τους συγχωριανούς μας που έχουν πέσει στο βωμό για
την ελευθερία της Πατρίδας μας στους πολέμους 1912 – 13, 1940 - 41 και την περίοδο 1941 – 49.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου, ιδιαιτέρα όμως οι συγγενείς των θυμάτων, να παραστούν στην εκδήλωση και να αποδώσουν τις οφειλόμενες τιμές.
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Πάσχα στο χωριό

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου (Η παρέα στο Τσονέικο)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο χωριό
που ψήθηκαν εννιά αρνιά, ακολούθησε η Παναγία
μας γιορτάστηκε το παραδοσιακό Ρουμελιώτικο
με τέσσερα, το Στρογγυλό και τα Φωτέικα με δύο
Πάσχα. Παρά τις πολλές απουσίες συγχωριανών
και κάποιοι λίγοι μόνοι τους στην ψησταριά του
μας για πολλούς και διάφορους λόγους, τηρήθηκαν
σπιτιού τους. Το σπάνιο αυτό έθιμο να ψήνονται
για άλλη μια χρονιά τα ήθη και έθιμα εορτασμού
τα αρνιά σε κάθε γειτονιά, από όλους μαζί τους
του Πάσχα που είναι πραγματικά το κάτι διαφορεγείτονες, είναι χαρακτηριστικό για το χωριό μας
τικό και αξίζει τον κόπο να τα συνεχίσουμε. Την Μ.
και το διαφοροποιεί από τα άλλα μέρη της ΕλλάΠέμπτη το βράδυ στολίστηκε ο επιτάφιος από τα
δας που ψήνει ο καθένας μόνος του στην ψηστακορίτσια και τις κυρίες του χωριού και όπως κάθε
ριά του. Είναι ένα έθιμο που έρχεται από πολλές
χρόνο έτσι και φέτος τα λουλούδια προσέφερε ο
δεκαετίες πίσω και φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει
Θεόφιλος Γ. Πριόβολος. Τη Μ. Παρασκευή όλη τη
να γίνεται και πολλές δεκαετίες ακόμη στο μέλλον.
μέρα η καμπάνα της εκκλησίας χτυπούσε πένθιμα
Σημαίνει το δέσιμο των ανθρώπων (των γειτόνων,
και το βράδυ έγινε η καθιερωμένη περιφορά του
φίλων, συγγενών, επισκεπτών), που μαζί ψήνουν
επιταφίου που την ακολούθησαν όλοι οι συγχωτο αρνί τους, μαζί διασκεδάζουν, μαζί τρώνε τα
ριανοί μας. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Μεγάλου
παρελκόμενα (κοντοσούβλι, κοκορέτσι, συκωτάΣαββάτου χτύπησε χαρμόσυνα η καμπάνα της
κια κτλ), γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
εκκλησίας καλώντας όλους τους
Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου (Η παρέα στα Πασαλέικα τη
συγχωριανούς μας, να μεταβούν
δεκαετία του 1980 που εδώ και πολλά χρόνια ΔΕΝ έχει ξαναμαζευτεί).
στη θεία λειτουργία της Ανάστασης.
Με το που ακούστηκε το ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ πανέμορφα βεγγαλικά φώτισαν τον Κουκουβιστιανό ουρανό
αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο γεγονός. Μετά την ολοκλήρωση της Αναστάσιμης λειτουργίας, οι συγχωριανοί μας μετέβηκαν στα σπίτια τους,
όπου τους περίμενε ένα τραπέζι με
την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Την
Κυριακή του Πάσχα έστω και με λιγότερα από άλλες χρονιές αρνιά στη
σούβλα, τηρήθηκε το έθιμο του ψησίματος στις γειτονιές. Η μεγαλύτερη
παρέα ήταν και φέτος στο Τσονέικο
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Πριν 40 χρόνια
(Απόσπασμα από το τεύχος 11, Μάιος-Ιούνιος 1977)

Δραστηριότητες
Τοπικής Κοινότητας

Έγινε καθαριότητα δρόμων και κοινόχρηστων χώρων του χωριού, από χώματα, πέτρες, κλαδιά και
ότι άλλο άφησε πίσω του ο χειμώνας, εν όψει των
εορτών του Πάσχα
Καθαρίστηκε το κεφαλαύλακο από Κεφαλόβρυσο
μέχρι Κακοτράχη.
Καθαρίστηκε η πηγή του Κεφαλόβρυσου από τα
χόρτα και βρύα.
Αποκαταστάθηκαν οι χωματόδρομοι για την Αγία
Παρασκευή και την Αγία Τριάδα από τις φθορές του
χειμώνα, με μηχάνημα του Δήμου.
Άρχισαν οι εργασίες καθαρισμού από τα χόρτα
δρόμων – μονοπατιών και δημόσιων χώρων με
μισθωμένο συνεργείο του δήμου.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί:
Τον Παναγιώτη Βάρσο γιατί με προσωπική
εργασία καθάρισε το σχολικό κήπο από τα χόρτα
και τον όργωσε.
Τον Παναγιώτη Παπανικολάου γιατί αναζήτησε και βρήκε στη Δημοτική βιβλιοθήκη της Λειβαδιάς το βιβλίο «Ματοβαμμένες δάφνες της Ρούμελης» του Τάκη Λάππα, που αναφέρεται εκτενώς
στα γεγονότα του 1941 – 44 στο χωριό μας με την
επικεφαλίδα «Το Σούλι της Ρούμελης», το οποίο
παρέδωσε στη βιβλιοθήκη του Συνδέσμου.
Την Βούλα Ρούσσου για την προσφορά χειροποίητων ειδών (πλεκτά πορτοφόλια) στη Λαογραφική Έκθεση για να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος.

Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι δημότες που κατέχουν οικόπεδα στην Τοπική
Κοινότητα Καλοσκοπής να προβούν στον
καθαρισμό αυτών από χόρτα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του
Ν. 3852/2010. Δημότες που θα αγνοήσουν
τον παραπάνω νόμο θα διώκονται ποινικά.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Κων/νος Ματθαίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας εύχεται
σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν τη Γ ́ Λυκείου,
ευδόκιμο και επιθυμητό αποτέλεσμα στις Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Σε όλους τους μαθητές «Καλές διακοπές και Χαρούμενο Καλοκαίρι».
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Έργο ανακαίνισης της πλατείας του χωριού
Έργο ανακαίνισης της πλατείας του χωριού
Μετά από καθυστέρηση ενός περίπου χρόνου ο
Δήμος ΔΕΛΦΩΝ μας έδωσε την Τεχνική Έκθεση
και την άδεια για την ανακατασκευή των κερκίδων, των σκαλιών και την επισκευή των φθορών
του πλακόστρωτου της πλατείας. Το έργο μετά
από προσφορές, ανατέθηκε στον εργολάβο του
χωριού μας Βάρσο Παναγιώτη και οι εργασίες άρχισαν το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, καθόσον ο καιρός ήταν καλός. Αναλυτικά οι εργασίες
που έγιναν είναι:
- Επίστρωση των κερκίδων με πλάκα Άρτας επιφάνειας 62 τετραγωνικών.
- Αρμολόγηση εκ νέου των πέτρινων επιφανειών
επιφάνειας 42 τετραγωνικών.
- Ανακατασκευή όλων των σκαλοπατιών με επεξεργασμένα σκαλιά και ρίχτια πλάκας Καρύστου
54 μέτρων συνολικά .
- Αποκατάσταση των φθορών του πλακόστρωτου
της πλατείας επιφάνειας 25 τετραγωνικών μέτρων.
- Πέραν των προγραμματισμένων εργασιών
προέκυψε και η επισκευή των φθορών που είχε
υποστεί το πλακόστρωτο της πρόσοψης της πλατείας 33 περίπου μέτρων, που αύξησε το προϋπολογιζόμενο κόστος κατά 1.000 €. Η επιπρόσθετη
εργασία ήταν αναγκαία πέραν της καλαισθησίας
και επειδή κινδύνευαν μετά τις πλάκες να αποκολληθούν τα σιδερένια κάγκελα και στη συνέχεια τα
παγκάκια.
Το έργο ολοκληρώθηκε αρχές Μαΐου και παραδόθηκε στο ΔΣ του Συνδέσμου. Το κόστος του
ανήλθε στις 6.193 €, συν ΦΠΑ 1.486 €, ήτοι συνολικά σε 7.679 €. Αρκετές ήταν οι απόψεις και τα
σχόλια που εξέφρασαν κάποια μέλη μας μετά την
έναρξη του έργου που αφορούσαν:
- Το ταίριασμα της πλάκας Άρτας πάνω από την
υφιστάμενη πέτρα εκεί που ήταν πριν η τσιμεντένια επίστρωση.

- Την απόχρωση των νέων τοποθετημένων επεξεργασμένων σκαλοπατιών από πέτρα Καρύστου
(πρασινίζουν) σε σχέση με την υφιστάμενη στο
δάπεδο πέτρα Καρύστου (καφετίζει).
- Τον τρόπο αρμολόγησης εκ νέου της πέτρας με
τις παραδοσιακές γραμμές (έχει σκεπάσει μεγαλύτερο μέρος από την επιφάνεια της πέτρας) σε
σχέσει με το παλαιό αρμολόγημα.
Για όλα τα παραπάνω έχουν δοθεί επεξηγήσεις
από τον πρόεδρο του ΔΣ, που παρακολουθούσε την εξέλιξη του έργου από την αρχή μέχρι την
ολοκλήρωσή του. Όλες οι απόψεις και τα σχόλια είναι χρήσιμα, θα ήταν όμως εποικοδομητικά
και αποδοτικά αν προηγούνταν της κάθε εργασίας και ελάμβαναν υπόψη όλες τις παραμέτρους.
(π. χ. μπορούσαν οι κερκίδες να στρωθούν με πέτρινες πλάκες και πραγματικά θα ταίριαζαν με τις
υπάρχουσες πέτρες. Όμως η πλάκα Άρτας έχει 33
€ τοποθετημένη ανά τ.μ. και στοίχισε η κατασκευή
της 2.046 € συν το ΦΠΑ, ενώ η διαμορφωμένη
πέτρα σε πλάκα έχει περίπου 150 € τοποθετημένη ανά τ. μ. και εκτιμάται ότι θα στοίχιζε συνολικά
η κατασκευή της 9.300 € συν το ΦΠΑ. Ο Σύνδεσμος δεν διέθετε το προαναφερθέν ποσό και δεν
θα μπορούσε να κάνει το έργο. Μπορούσαν να
στρωθούν με πλάκα Καρύστου και να ταιριάζουν
με την πλατεία αλλά η εν λόγω πλάκα φαινόταν
πολύ λεπτή πάνω στις κερκίδες. Μπορούσαν να
στρωθούν και πάλι με τσιμέντο αλλά θα τριβόταν
πολύ γρήγορα από τον πάγο). Όπως είναι αντιληπτό έγιναν πολλές σκέψεις και ορθά ή λάθος το
ΔΣ κατέληξε στην πλάκα Άρτας, όπως προβλέπει
και η τεχνική έκθεση που εκπόνησε ο πολιτικός
μηχανικός του δήμου Δημήτρης Καραγιώργος.
Σε κάθε περίπτωση και παρά τις λεπτομέρειες
στην κατασκευή του, το έργο αποκατέστησε τις
φθορές, ανανέωσε και έκανε πιο ωραία την όμορφη πλατεία του χωριού μας.

Εργασίες Οπτικής Ίνας

- Εξελίξεις στην επέκταση του διαδικτύου στο χωριό μας.
Ένα τουλάχιστον χρόνο θα πάνε πίσω τα έργα του δικτύου της οπτικής ίνας για την υλοποίηση των
αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων, που θα επιτρέψουν την πρόσβαση χιλιάδων πολιτών, που ζουν σε
αγροτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές όπως του χωριού μας, σε υπηρεσίες γρήγορου Internet,
λόγω της αδυναμίας λήψης των αναγκαίων αδειών εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων. Συγκεκριμένα μόνο 20 από τις 285 κεραίες έχουν πάρει άδεια από τα αρμόδια δασαρχεία, που είτε λόγω πραγματικής αδυναμίας, είτε όχι, δεν δίνουν το απαραίτητο πράσινο φως, με αποτέλεσμα αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί εδώ και ενάμισι χρόνο να εκκρεμούν. Το έργο ύψους 53 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται μέσω του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ευτυχώς όμως για το χωριό μας η COSMOTE αναβαθμίζει και επεκτείνει το δίκτυό της στην περιοχή
μας και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου όσοι διαθέτουν σταθερή τηλεφωνική σύνδεση ΟΤΕ θα
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στο διαδίκτυο. Από τις αρχές του χρόνου τα χωριά της ΔΕ Καλλιέων έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το χωριό μας, το Σκλήθρο και το Οινοχώρι έχουν
ενταχθεί στη δεύτερη φάση επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου ΟΤΕ. Στο χωριό μας απαιτείται
αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο κτήριο του ΟΤΕ στα Ραφτέικα Αλώνια, ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μας ενημέρωσε αρμόδιος υπάλληλος του
ΟΤΕ Άμφισσας.
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Συντήρηση των μνημείων

Συντηρήθηκαν και ευπρεπίστηκαν με φροντίδα του Συνδέσμου, τα δύο μνημεία, στο Σταυρό και στο
Στεφαν΄ Λιβάδι (Κοπανέλου), που είχαν αρκετές ζημιές και φθορές από το πέρασμα του χρόνου.

Καταστροφή μελισσιών

Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις
Ο συγγραφέας και μεταφραστής Ανδρέας Μαυροειδής – Βυριδής, φίλος του χωριού μας,
μετά από άδεια του Συνδέσμου,
χρησιμοποίησε την φωτογραφία
του ημερολογίου του 2008 «Μία
τάξη με σκεπή τον ουρανό κάπου
στη Γκιώνα το 1946» στο βιβλίο
του ΕΚΑΒΗ. Περίληψη: Άραγε τη
διαφορά την κάνουν οι γονείς ή
η ανατροφή; Βεβαίως και η καλή
ανατροφή παίζει ρόλο στη διδασκαλία του καλού· αυτό, αν το
μάθει κάποιος καλά, και το αισχρό βέβαια ξεχωρίζει,
αφού το κατανόησε με κριτήριο το καλό. Μα αυτά βέβαια ο νους μου τα στοχάστηκε μάταια.

Το πρωί της Τετάρτης 24 Μαΐου οι συγχωριανοί μας που μετέβαιναν με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ
στην Άμφισσα, 300 περίπου μέτρα μετά το κιόσκι
του Σταυρού, είδαν καπνό και όταν σταμάτησαν
διαπίστωσαν έκπληκτοι να καίγονται σε πέντε σημεία ακριβώς δίπλα στο δρόμο σωροί μελισσιών.
Δυστυχώς, κάποιοι άγνωστοι μέχρι σήμερα, με
αρρωστημένη φαντασία, έβαλαν φωτιά και έκαψαν 200 μελίσσια καταστρέφοντας τον μελισσοκόμο από τη Βουνιχώρα που τα έφερε στο χωριό
μας για να μαζέψουν το ελατίσιο μέλι. Η ζημιά που
έπαθε ο μελισσοκόμος είναι πολύ μεγάλη. Η Πυροσβεστική που ήλθε από τον Πολύδροσο δεν
πρόλαβε να τα σώσει. Πέντε μέρες αργότερα το
γεγονός επανελήφθη στον Μπράλο και στη Δαμάστα, αλλά και λίγα χρόνια πριν το 2015, μεταξύ
Παύλιανης και Στρώμης είχαν καταστραφεί 1.000
μελισσοκυψέλες. Ελπίζουμε να συλληφθούν οι
δράστες και να δοθεί τέλος σε τέτοιες πέραν κάθε
λογικής ενέργειες.

Το Σάββατο στις 29 Απριλίου 2017, ο «Σύνδεσμος Φίλων
Χρήστου Μαλεβίτση» οργάνωσε
ημερίδα στην αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, στην
Αθήνα, για να τιμήσει τη μνήμη
του συγγραφέα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ με τη συμπλήρωση
είκοσι χρόνιων από την εκδημία
του. Συντονιστής ήταν ο κος Γ.
Βιδάλης και ομιλητές οι:
Κωνσταντίνος Βλάσσης, «Η ταυτότητα του Χρήστου Μαλεβίτση, Ελληνική και ξένη σκέψη», Σωτήρης Γουνελάς, «Παιδεία και παράδοση στον Χρήστο
Μαλεβίτση», Δημήτρης Κοσμόπουλος, «Ο Χρήστος
Μαλεβίτσης για την παράδοση του Δημοτικού Τραγουδιού», Σταύρος Γιαγκάζογλου, «Τεχνολογία και
Ιστορία. Η κρίση της νεωτερότητας στη σκέψη του
Χρήστου Μαλεβίτση» και Νίκος Μακρής, «Ύπαρξη
και Είναι στο στοχασμό του Χρήστου Μαλεβίτση».
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος, η
επίτιμη πρόεδρος και μέλη του Συνδέσμου.
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Φροντίδα για την Εκκλησία της
Θεοτόκου Παναγιάς (Ρούγας)
Οι πρόγονοι μας πριν από αιώνες, στο χώρο
που κατοικούμε σήμερα, στη φιλόξενη πλαγιά
της Γκιώνας, επέλεξαν ορατό από κάθε πλευρά λόφο που με τα κουρασμένα χέρια τους, το
ισοπέδωσαν και έχτισαν ναΐσκο που τον αφιέρωσαν στο όνομα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Παναγίας, για να μεταλαμπαδεύσουν την πίστη
τους στα παιδιά τους και να εναποθέσουν σε
αυτή τις ελπίδες τους.
Στο διάβα του χρόνου άλλοτε με αγγαρείες,
άλλοτε πρόθυμα δε σταμάτησαν να ξαναχτίζουν
και να ξανακατασκευάζουν την εκκλησία τους
ώστε να διατηρείται σε καλή κατάσταση για να
μπορούν να εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα.
Τους μακαρίζουμε για την ευσέβειά τους και
την ψυχική τους γαλήνη.
Και τώρα στα δικά μας.
Οι μεγάλες βροχοπτώσεις του προηγούμενου φθινοπώρου του 2016 άρχισαν να γλείφουν
το εσωτερικό της Παναγίας θέτοντας σε κίνδυνο
την πρόσφατη αγιογράφηση της, προσφορά
του πρώην Προέδρου του Συνδέσμου, Πάκη
Γιαννόπουλου. Το πρόβλημα ανησύχησε το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και από σχετική έρευνά του διαπιστώθηκε ότι οι φθορές τόσο στην
κεραμοσκεπή όσο και σε διάφορα σημεία των
τοιχωμάτων ήταν ορατές.
Στην αναζήτηση θεραπείας των προβλημάτων προθυμοποιήθηκαν πολλοί για προσφορά
εργασίας και κυρίως τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ο πιο ένθερμος ήταν και πάλι
ο Πάκης Γιαννόπουλος με αγάπη και πίστη στην
Θεοτόκο Παναγία έκανε μια αξιόλογη προσφορά
που μας έδωσε χαρά και ικανοποίηση γιατί είδαμε να γίνεται αντικατάσταση της κεραμοσκεπής
και με νέα τσιμεντένια στρώση των εξωτερικών
πέτρινων τοιχωμάτων.
Πρόσφατα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και
για τον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο της εκκλησίας για την πλακόστρωση τόσο του προαυλίου
της εισόδου όσο και του ανατολικού τμήματος
μπροστά στο ιερό, φύτευση δέντρων, κλπ.
Η κατασκευή των έργων αυτών έγινε και έκαναν όμορφο τον περίγυρο χώρο της εκκλησίας.
Με την ευκαιρία θα υπενθυμίσουμε ότι η κοινωνική προσφορά του Πάκη έχει αφήσει το στίγμα της όχι μόνο στην οργάνωση του Συνδέσμου
μας αλλά το όνομα του αναγράφεται στην εντοιχισμένη πλάκα δεξιά της εισόδου της Παναγίας
που μαζί με άλλους χωριανούς συνέβαλαν στη
ριζική ανακαίνιση της εκκλησίας το 1961.
Γεγονός που δείχνει ότι το χωριό μας τιμά
τους ευεργέτες του.
Η Παναγία να τους το ανταποδώσει και να
τους ακολουθήσουν πολλοί μιμητές.
Α. Μ.
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Σημαντικά θέματα
του χωριού μας που έχουν
παραπεμφθεί στις καλένδες
του Δήμου μας.
Παρά τις πολλαπλές διαβεβαιώσεις όλων των
φορέων του Δήμου και του ιδίου του Δημάρχου
ότι τα θέματα που απασχολούν το χωριό μας είναι
δρομολογημένα εν τούτοις δεν φαίνεται «φως στον
ορίζοντα». Κατόπιν τούτου το ΔΣ του Συνδέσμου
έστειλε γραπτώς τα αιτήματά του και αναμένει τις
απαντήσεις από το Δήμο και στη συνέχεια θα ενημερώσει τα μέλη μας και θα προβεί σε παραπέρα
ενέργειες.
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ΤΟ ΠΙΟ ΠΙΚΡΟ ΠΟΤΗΡΙ

Ο Νίκος Ι. Δανιήλ θυμάται......

Ένα καλοκαίρι, το πρώτο ή το δεύτερο αφότου έφτασα το ’51 στην Αθήνα, ο αδερφός μου
ο Κώστας θέλησε να μας πάει εμάς τα τρία
αδέρφια του, που μέναμε τότε μαζί στην Πλάκα σα να λέμε την Ασημούλα, το Βασίλη κι εμένα έναν περίπατο σε παραλιακά και όμορφα μέρη.
Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Συνήθως ήταν άφραγκος. Ίσως όμως να είχε σπάσει ο διάολος κάποιο ποδάρι του κι ο Κώστας να είχε πιάσει κάνα
‘δίδυμο’ εκεί στο Φαληρικό Δέλτα...
- Ετοιμαστείτε για έξοδο, είπε. Πετάγομαι μια
στιγμή ως το Νικήτα το Σαχά, εδωνά στην Πλατεία, να με ξουρίσει λιγάκι κι έφτασα.
- Πού θα πάμε; ρώτησε με ενδιαφέρον η
Ασημούλα.
Εκείνη, όλο τον καιρό ήταν κλεισμένη μέσα
στο σπίτι και φρόντιζε εμάς.
- Στη θάλασσα.., όπου μας βγάλει το λεωφορείο. Πάρτε και κάνα μαγιό…
Άλλο που δε θέλαμε εμείς. Κυρίως εγώ ο κύριος,
ο πέρα για πέρα άβγαλτος. Που πρόσφατα είχα
έρθει από το χωριό μας, την Κουκουβίστα.
Έπεσε πυρετός προετοιμασίας.
Ο Βασίλης φόρεσε το καλό του παντελόνι, το
κοντούτσικο, που του έφτανε λίγο πιο πάνω από
τα γόνατα. Κοίταξε και το κεφάλι του στον καθρέφτη, να δει πώς φαίνεται, αλλά δεν έπιασε
και την τσατσάρα, μιας και δεν είχε τίποτα για να
χτενίσει. Ο Μανώλης ο Σαχάς, αδερφός του Νικήτα, μπαρμπέρης απαξάπαντος του αντρικού
πληθυσμού της Πλάκας και αποκλειστικός δικός
μας, με το επιδέξιο ψαλιδάκι του (που ακόμα το
ακούω να ηχεί χριτς-χριτς στ’ αφτιά μου), του
είχε κάνει το κεφάλι του γουλί.
Του λόγου μου, ο Βενιαμίν, που είχα ακόμα μαλλί - αφού ήμουνα ανυπάκουος στις αυστηρές
εντολές του μεγάλου μου αδερφού του Γιώργου,
που μου γινότανε τσιάμικος ταμπάκος για το
μήκος των τριχών μου – βάλθηκα να καλοχτενιστώ, σηκώνοντας το ‘κοκοράκι’ μου όσο γινόταν
πιο ψηλά. Ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω
για να ‘δείχνομαι’… “Νικολάκη, έχε το νου σου,
γύρω σου κυκλοφορούν τόσα όμορφα κορίτσια,
τα βλέπεις; Δες τα! …Και ας μη σε προσέχουν
εκείνα.., δεν έχει μεγάλη σημασία. Πού θα πάει;
Θα γυρίσει ο τροχός και για σένα το φτωχό
κάποια μέρα…” Ρούχα δεν άλλαξα, γιατί δεν είχα δεύτερα. Τα καλά μου και της δουλειάς μου,
στον πάγο, ήταν τα ίδια. “Μέχρι να μπορέσω
να πάρω μόνος μου, με το χαρτζιλικάκι μου…”
Φυσικά, ούτε μαγιό υπήρχε για να το πάρω μαζί
μου. Συνεπώς δεν έκανα όρεξη για κολύμπι. Τι..,
με το σώβρακο θα έκανα; Θα έχανα κάθε ίχνος
σοβαρότητας.., αν υπήρχε.
Η Ασημούλα, αφού περιποιήθηκε τα κοντυλογραμμένα μαύρα φρύδια της –καμάρι του προ-

(Από το βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ»)

σώπου της - , χτένισε και το μαλλί της σε χωρίστρα κι ύστερα το τύλιξε σε δυο ρολούς προς τα
πάνω. Έτσι είχε δει να τα κάνουν και οι ντίβες
της εποχής, από Ρίτα Χέιγουορθ, Κάθριν Χέπμπουρν, μέχρι Λορίν Μπακώλ και βάλε… Ήτανε
μοδάτο… Φόρεσε και το ταγέρ της το επίσημο. Δεν
παρέλειψε να ‘φορέσει’ και το επίσημο ύφος της,
το σοβαρό. Καλού-κακού, πήρε κι ένα ολόσωμο
μαύρο μαγιό. Τα μπικίνι, δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί. Έτσι κι αλλιώς, τέτοια δε θα φόραγε..,
ήτανε της παλιάς σχολής, πουριτανή…
- Α, μπράβο! είπε ο Κώστας, επιστρέφοντας
με κόντρα ξύρισμα από τους Σαχάδες. Αφού
είμαστε όλοι έτοιμοι, ξεκινάμε.
Το λεωφορείο, σύμφωνα με τις προθέσεις του
Κώστα, μας έφερε σ’ ένα μακρινό παραθαλάσσιο και πευκόφυτο λόφο. Κατεβήκαμε.
- Τι είναι εδώ; ρώτησα του λόγου μου, που με
εντυπωσίασε το μέρος.
- Εδώ, το λένε Καβούρι, είπε ο Κώστας.
Σ’ αρέσει;
- Αν μ’ αρέσει, λέει!
- Ωραία. Ελάτε κοντά μου.
Χωθήκαμε από ένα δρομάκι στο πευκοδάσος και
βγήκαμε από την άλλη μεριά, κοντά στη θάλασσα,
σ’ ένα μέρος σα λιμανάκι. Εκεί υπήρχαν κάποιες
ψαροταβέρνες.
- Ας αράξουμε εδώ σε μια ταβέρνα. Τι λέτε,
δεν είναι πολύ γραφικά; Θα φάει ό,τι θέλει
ο καθένας. Ελπίζω να έχει κάνα καλαμαράκι,
τίποτα μαρίδες ψιλές, ή έστω, μπακαλιάρους
με σκορδαλιά… Τους αστακούς, ξεχάστε τους..,
αυτοί, για να ξέρετε, αν τους φάμε, θα μας
πέσουνε βαριοί στα στομάχια μας.., μετά!..,
είπε με νόημα ο μεγάλος αδερφός. Μη έχοντας
αντίρρηση, στρωθήκαμε όλοι σ’ ένα τραπέζι
που το σκίαζαν τα μεγάλα πεύκα κι είχε πανοραμική θέα στην παραλία. Μερικοί, κολυμπούσαν
κιόλας, τους βλέπαμε. Άλλοι, ξαπλωτοί στην
άμμο, λιάζονταν. Μερικά παιδάκια, ούρλιαζαν
μέσα στο νερό, παίζοντας μ’ ένα σκυλάκι και
βασανίζοντάς το. “ Α, ρε παλιοδιαολάκια, ξύλο
που σας χρειάζεται! Μα, αλήθεια, ποιος να σας
το δώσει..; H μαμά κουτσομπολεύει με την άλλη
κι ο μπαμπάς ‘χαλβαδιάζει’ λίγο πιο κει…”
- Μήπως κανείς σας θέλει να δροσιστεί; Μπορεί να
πάει να ρίξει μια βουτιά.., ξανάπε ο Κώστας.
Κανείς μας δεν κουνήθηκε.
Εγώ δεν είχα, όπως είπα, την κατάλληλη ενδυμασία. Η Ασημούλα ντρεπόταν ‘μήπως τη
δουν’ οι ξένοι και ο Βασίλης γιατί δεν ήθελε
να πάει μόνος…
Ο Κώστας έριξε μια ερευνητική ματιά και
ύστερα αποφάνθηκε.
- Πάει καλώς! Δε βλέπω να σας συγκινεί
ιδιαίτερα το μπάνιο. Μάλλον, θα πεινάτε. Ας

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
παραγγείλουμε, γιατί είναι περασμένο μεσημέρι.
Κι εγώ, ‘δίψασα’…
Χτύπησε παλαμάκια ο Κώστας. «Ψιτ, παιδί..,
για πλησίασε»… Το γκαρσόνι γύρισε αμέσως
κατά τη μεριά μας.
- Χτύπος;! Τον άκουσα να αναφωνεί.
Με ταχύ ρυθμό, έφτασε και έσκυψε στο τραπέζι μας, με τα χέρια δεμένα στον πισινό του.
- Παρακαλώ, διατάξτε! Τι επιθυμείτε να πάρετε;
- Εξαρτάται… Τι έχετε;
- Απ’ όλα!
- Και… αστακό..;
- Μμμ.., μας τελείωσε.., είπε δήθεν λυπημένα,
σουφρώνοντας τα χείλη του. Είχε οσμιστεί την
αψιλία.
- Κρίμα… Κι είχαμε μια όρεξη… Γι’ αυτόν
ερχόμαστε φορτσάτοι!
- Να ξανάρθετε τότε που θα έχουμε… Εδώ
θα μας βρείτε.
- Θα το σκεφτούμε. Φέρε μας τώρα καμιά
αθερίνα.., έχεις;
- Είπαμε.., απ’ όλα, πλην αστακού…
- Τσίμπα και δυο μερίδες καλαμαράκια.., είναι
φρέσκα ή καταψυγμένα;
- Ολόφρεσκα! Μυρίζουν θάλασσα. Έχουμε και
γαύρο…
- Βάλε κι απ’ αυτόν, μία. Α, και καμιά σαλάτα..,
καμιά τηγανητή πατατούλα…
- Έγινε, κύριος! Τι θα πιείτε..;
- Σκοπεύετε να μας κεράσετε..;
- Θα ρωτήσω το αφεντικό και θα σας πω.
- Αν πει ‘ναι’ το αφεντικό σου , εμείς, να
ξέρεις, δε λέμε ‘όχι’ για καμιά σαμπάνια.., αλλά
όχι μπόμπα.
- Η ταβέρνα μας είναι αξιοπρεπής, κύριε. Για
ποιους μας περάσατε; Διαθέτει μόνο γνήσιες:
Σαμπάνιες ‘Μαραθώνος…’
Το δούλεμα, φως-φανάρι, πήγαινε γόνα.
Από μέσα απ’ το μαγαζί ακούστηκε η φωνή
του αγριεμένου αφεντικού.
- Ρε Θανάσηηη!, τι κάνεις αυτού πέρα τόσην
ώρα; Έπιασες πάλι την πάρλα με τους πελάτες;
Πάρε την παραγγελία και τσακίσου γρήγορα, περιμένει ο κόσμος!
- Έφτασα…
- Θανάση.., άρχισε ο Κώστας.., επειδή απ’ ό,τι
βλέπω δεν μας παίρνει άλλο, τρέξε να φέρεις
αυτά που σου είπα. Και συνεχίζουμε μια άλλη
φορά. Τσάκωσε και κάνα μισόκιλο κρασί.., από
το κοκκινέλι… Α, ξέχασα. Φέρε και καμιά μπίρα.
Τι μάρκα έχετε;
- ‘Φιξ’, τι άλλο! Αφού το έχει μονοπώλιο
αυτός…
- Καλά λες. Γνωστός μου είναι. Μου φέρνει και
μένα πάγο. Κάθε πρωί.
- Τι είπατε, κύριε;
- Τίποτα, τίποτα… Εσύ φρόντισε να φέρεις
και δυο μπουκάλια ‘Φιξ’. Κάνε μόνο σύντομα,
γιατί διψάω, κατάλαβες; Φέρε το κρασί πρώτα…
Δε φαντάζομαι να πιάσεις τώρα με κάναν άλλο
την πάρλα και να με ξεχάσεις…
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- Μάλιστα.
- Τι μάλιστα..;
- Δε θα σας καθυστερήσω. Αρκεί να ‘πάρει τα
χέρια του’ κι ο μάγειρας. Είναι λίγο…
- Τι..;
- Τα ζώα μου αργά, που λένε.
- Α, κατάλαβα…
Με λίγη υπομονή, ήρθανε τα ψαρικά μας.
Την ώρα που τρώγαμε, ο Κώστας μού πέταξε
την ερώτηση:
- Θα πιεις μπίρα, Νικόλαε;
- Τς!
- Τι σημαίνει αυτό;
- Όχι.
- Γιατί..;
- Δε μ’ αρέσει…
- Τη δοκίμασες ποτέ σου;
- Πού να τη βρω να τη δοκιμάσω; Είχαμε και
στην Κουκουβίστα, θαρρείς;
- Τότε, πως λες ότι δεν σου αρέσει;
- Έτσι… Δε μου αρέσουν τα άγνωστα πράγματα. Προτιμώ τα σίγουρα.
- Μην είσαι πεισματάρης. Και τα άγνωστα άμα
τα κάνεις γνωστά, μπορεί να σου αρέσουν.
Κάνε μια δοκιμή και πες μου. Θυμάμαι, πέρυσι,
έτσι έλεγε κι ο Βασίλης, αλλά μετά…
- Έτσι έλεγες, ρε..; γύρισα κατά τον άλλο μου
αδερφό, που με κοιτούσε με τα ξέθωρα γαλανά
του μάτια, χαμογελαστός.
- Ναι, έτσι.
- Κι άλλαξες γνώμη μόλις ήπιες..;
- Όχι ακριβώς … Άργησα λίγο.
- Άργησες; Γιατί άργησες..;
- Μέχρι να τη συνηθίσω. Τα πάντα, συνήθεια
είναι… Είναι να μην κάνεις την αρχή…
- Και ποια είναι η συμβουλή σου για μένα;
- Να τη δοκιμάσεις! είπε κοφτά. Για να ξέρεις…
Άρχισα να το σκέφτομαι σοβαρά το θέμα.
«Έπρεπε, δεν έπρεπε;» Στο τέλος, για να μην
αργώ περισσότερο, επειδή ξαφνικά πλακώσανε
και εφορμούσανε στα πιάτα με τα ψαρικά κάτι
περίεργες σφήκες και κάτι πεινασμένες χρυσοπράσινες σκατόμυγες, έλαβα μια βιαστική
απόφαση.
- Καλά, λοιπόν! Ας πιω κι εγώ ένα ποτήρι,
να δω τι σόι είναι…
Ο Κώστας, μου γέμισε το ποτήρι, με κείνο το
κιτρινωπό υγρό, με τον αφρό στην κορφή, να
χύνεται… “Σαν τα ούρα μου είναι, πανάθεμάτη!”
Μετά, εκείνος σήκωσε το γεμισμένο κρασοπότηρό του και το τσούγκρισε με το δικό μου.
- Άιντε, άσπρο πάτο! είπε εύχαρις. Κι όποιος
τολμήσει να πει κακό για μας, ας του χυθεί το
μάτι του σα λουκουμάς! “Αυτό, σάμπως κάπου
το έχω ξανακούσει… Μα, δεν θυμάμαι πότε και
από ποιόν…”
Έτσι άκουσα τον Κώστα να λέει και κατέβασε το ποτήρι του μονορούφι.
Είπα τότε κι εγώ ο δεκατετραετής να κάνω το
ίδιο, μη αναλογιζόμενος τις συνέπειες ενός τέ-
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τοιου άγνωστου εγχειρήματος. Ήθελα να δείξω
άντρας!
Σήκωσα ψηλά το μεγάλο ποτήρι μου, με τον
αφρό να χύνεται ακόμα, και ήπια απότομα μια
μεγάλη ρουφηξιά.
Αμέσως, πήγαν να μου πεταχτούν τα μάτια
έξω! Άφησα κάτω το ποτήρι, με γδούπο κι
έπιασα με τα δυο μου χέρια το λαιμό μου.
- Αμάν, τι φαρμάκι μού δώσατε να πιω!
ανέκραξα έντρομος.
- Τι έπαθες, μικρέ; ρωτήσανε οι άλλοι, μισοκλείνοντας τα μάτια. Ενώ ήξεραν οι μπαγάσηδες!
Την ίδια ώρα, μέσα στο βάσανό μου, πρόσεξα πως από τα γειτονικά τραπέζια, οι πελάτες γύρισαν τα πρόσωπα και με κοίταζαν
περίεργοι.
Ξέσπασα λάβρος κατά των αδερφιών μου.
- Ρωτάτε, μωρέ, τι έπαθα, χωρίς να ντρέπεστε καθόλου; Πά, πα!… πα πα πά! Παναγία μου
γλυκιά, τι ‘δηλητήριο’ ήταν αυτό..;
- Μην κάνεις έτσι.., κάθε αρχή και δύσκολη..,
είπε φιλοσοφικά ο Βασίλης.
- Να μου λείπουν τέτοιες αρχές! Τι ήθελα εγώ
και σας άκουγα; Αφού βάδιζα στα σίγουρα ως
τα τώρα. Οι δοκιμές κι οι αλλαγές, μού δημιουργούν προβλήματα. Εγώ ο κερατάς φταίω!

- Πιες λίγο ακόμα, αλλά πιο αργά.., είπε η
Ασημούλα. Με ρέγουλα…
- Για να την ξαναπάθω; Πριτς! Δε σφάξανε,
αδερφή! Πιες την εσύ… Κι άμα, ρε σεις, με
ξαναδείτε να πίνω μπίρα, έστω και για δοκιμή,
εμένα να με χέσετε πατόκορφα!
Αυτή την απειλή, την ξεστόμισα εις επήκοον
όλων. Και των δικών μου και των παρατυχόντων, χωρίς να σκεφτώ καθόλου πως τέτοιες
εκφράσεις είναι ανεπίτρεπτες παρουσία κοινού
και δη εν ώρα μεσημεριανού φαγητού…
Πληροφοριακά αναφέρω, πως, αφού δεν είχα
υπογράψει και κανένα σχετικό... μνημόνιο, πολύ σύντομα ποδοπάτησα το λόγο μου. Τούτο
το έπραξα, χωρίς να χρειαστεί να προβούν οι
άλλοι σε δυσώδεις ενέργειες, όπως, αφρόνως
ποιών, τους είχα προτρέψει να πράξουν εις
βάρος μου.
Τώρα, μεταξύ μας -και σοβαρολογώ- οσάκις ακούω ‘Καβούρι’, ο νους μου ταξιδεύει σε
κείνη τη φαρμακερή μπίρα ‘Φιξ’. Αλλά, να!
φιλώ σταυρό, δεν πικραίνομαι πια. Πίνοντας
μια παγωμένη μπίρα, οποιασδήποτε μάρκας,
δροσίζομαι. ‘Τα πάντα, συνήθεια είναι,’ είχε πει
ο… φιλόσοφος Βασίλης.-

Α Υ Τ Ο Ι Π ΟΥ Δ Ε Ν Μ Α Σ Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Βλάχου Αικατερίνη συζ. Κων/νου
στη μνήμη Σοφίας Καλτσά, Κατίνας
20
Ραπτοπούλου και Παρασκευής Τσίγα.
Μαλεβίτσης Αθ. Νικόλαος
20
στη μνήμη Παρασκευής Τσίγα.
Συνδρομές στη Λαογραφική Έκθεση
30
(από διάθεση ειδών)
Λίτσος Γιώργος του Ηλία
30
Μαλεβίτση – Βασιλόπουλου Σούλα
20
στη μνήμη των προγόνων της.
Βλάχου Ευσταθία στη μνήμη του συζύγου
30
της Νικολάου Φ. Βλάχου (Παρόριο)
Οικογένεια Κωστούρου Ευάγγελου στη
μνήμη της θείας τους Σοφίας Ραπτοπούλου 50
– Κωστή
Μπουρτζάλα Άννα στη μνήμη της θείας της
50
Σοφίας Ραπτοπούλου – Κωστή
Τριανταφύλλου Ευθυμία στη μνήμη της
50
θείας της Σοφίας Ραπτοπούλου - Κωστή
Φοίβη Παπακώστα – Πατέλη στη μνήμη της
20
μητέρας της Ελένης Μαλεβίτση – Παπακώστα.

Νο
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Μελάς Γιάννης στη μνήμη των προγόνων
40
του Νικολάου και Ευσταθίας Κόλλια.
Μημίνη Παρασκευή στη μνήμη των
αγαπημένων φίλων Χρυσούλας και
100
Νικολάου Παπαδόπουλου.
Τσίγας Δημήτριος του Ευαγγέλου
20
Δανιήλ Βασιλική του Ευθυμίου
30
Χαμηλός Νικόλαος του Γεωργίου (Καναδάς) 100
Οικογένεια Σίμου Αλέξανδρου στη μνήμη
50
της Κατίνας Ραπτοπούλου
Μαλεβίτση Σούλα στη μνήμη της αδελφής
20
της Ελένης Μαλεβίτση – Παπακώστα.
Μαρία Μπουρτζάλα και τέκνα Κώστας
Καλλιόπη και Ευθύμιος στη μνήμη συζύγου 150
και πατέρα Σπύρου Μπουρτζάλα
Συνδρομές στη Λαογραφική Έκθεση
120
(από διάθεση ειδών)
Οικογένεια Αθανασίου Ν. Μαλεβίτση
50
στη μνήμη του Βασίλη Κ. Τούμπα

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

Ενημερώνουμε τους παραλήπτες του δελτίου της εφημερίδας μας που δεν έχουν καταβάλει εισφορά στο
Σύνδεσμο το 2015 και το 2016 ότι θα ανασταλεί η αποστολή της. (Το κόστος έκδοσης και τα ταχυδρομικά
τέλη για κάθε τεύχος είναι 2 € περίπου).
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Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΊΔΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ διοργανώνει

Αιμοδοσία

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

ώρα 11: 00 έως 13:30
στο χώρο του κοινοτικού γραφείου
και του πρώην ιατρείου
μικροί και μεγάλοι από 18 έως 65 ετών

παρακαλούνται με καλή πρόθεση και διάθεση να συμμετέχουν στην αιμοδοσία του χωριού μας

Ο Σύνδεσμός μας αποτελεί επίσημο φορέα αιμοδοσίας εγγεγραμμένος στις «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με Α.Μ 12800, συνεργαζόμενος με το Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.
Το σημερινό απόθεμα της τράπεζας αίματος είναι 12 μονάδες και είναι αναγκαία η ενίσχυσή του.

Εκατοντάδες συνάνθρωποί μας χρειάζονται αίμα για να επιβιώσουν.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

παλιά φωτογραφία

Κυριακή 13 Αυγούστου
και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Απολογισμός έργου του ΔΣ επικείμενης
της λήξης της 3ετούς θητείας του.
- Προοπτική - Προβληματισμοί
και μέλλον του Συνδέσμου.
- Θέματα του χωριού που απασχολούν και
το Σύνδεσμο (Ξενώνας, νερό Κεφαλόβρυσου,
διαδίκτυο, δρόμος Αι Γιαννάκη – Κρεβατά,
ανταποδοτικά τέλη μεταλλείων).
- Τράπεζα αίματος (απόθεμα – προοπτική).
- Συμπλήρωση αρχείου με φωτογραφικό υλικό
αλλά και με έγγραφα από σημαντικά θέματα
του χωριού παλαιοτέρων ετών.
- Τυχόν θέματα που θα προκύψουν
στη Γενική Συνέλευση
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και
σημαντική, γιατί καθορίζει το παρόν και
το μέλλον του Συνδέσμου.

Αφιερωμένη στην γιορτή της Μητέρας που γιορτάστηκε φέτος στις
14 Μαΐου, (δεύτερη Κυριακή του Μάη), «Εθνική γιορτή», όπως τη
χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Η Ημέρα της Μητέρας μας θυμίζει τη σημασία της οικογένειας και της
μητέρας, ως αναντικατάστατης κολώνας στον οικογενειακό θεσμό.
Φώτο: από το αρχείο της Αθανασίας Κολλύρη.
Το 1958 τα κορίτσια του χωριού (20 – 25 ετών τότε, μητέρες - γιαγιάδες σήμερα και κάποιες έχουν ήδη φύγει από τη ζωή) στην πλατεία που σήμερα βρίσκεται το άγαλμα του Παπαντριά. Από αριστερά
όρθιες: Κατίνα Κυριαζή - Χαμηλού, Αθανασία Ζούγρου – Κολλύρη,
Παρασκευή Βλάχου – Γεωργίου, Ευθυμία Μαλιβίτση (Τσαρτσάλη),
Βαγγελιώ Κυριαζή - Κουμπούρη. Καθιστές: Βασιλική Βλάχου - Δανιήλ,
Δήμητρα Κυριάκη, Κατίνα Αυγερινού - Βλάχου.
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
Γάμοι
• Στις 29 Απριλίου ο Αντώνης Σκουρολιάκος και η Φωτεινή Νταλίπη (κόρη της Αθηνάς Βλάχου), τέλεσαν το γάμο
τους στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας στα Άνω Λιόσια.
• Στις 14 Μαΐου ο Μπρούτζος Νώντας και η Κατερίνα
Μαρκάτου (κόρη της Δήμητρας κ. Βλάχου) τέλεσαν το
γάμο τους στο κτήμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» στη Βαρυπόμπη.
• Στις 10 Ιουνίου ο Σπύρος Ρούσος και η Παναγιώτα
Θάνατοι
Μπουρτζάλας Σπυρίδων
(1928 – 2017)

Το Σάββατο 1 Απριλίου
2017 έφυγε από κοντά μας
και ενταφιάστηκε στην Λαμία στις 3 Απριλίου ο Σπύρος
Μπουρτζάλας, ένας πιστός
και αγαπητός σε όλους φίλος
του χωριού μας. Ο Σπύρος
ήταν παντρεμένος με την Μαρία Αλεξίου (κόρη του Θύμιου
Αλεξίου και της Όλγας Κατσανιώτη) με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τον Κώστα,
την Καλλιόπη (Πίτσα) και τον
Θύμιο. Γεννήθηκε στην Σοφιάδα Δομοκού, έζησε πολλά
χρόνια στη Λαμία και από το
1974 στην Αθήνα, όπου μετακόμισε με όλη την οικογένειά
του. Αγάπησε το χωριό από
την πρώτη στιγμή που το
γνώρισε και το επισκεπτόταν
κάθε καλοκαίρι.
Ο Σπύρος ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, με αρχές και
ήθος, καλόκαρδος, έχοντας
μόνο καλά λόγια να πει για
τον καθένα μας, αξιαγάπητος
στους συγγενείς και φίλους,
αγωνιστής στη ζωή και με
μεγάλο το αίσθημα της προσφοράς και του καθήκοντος.
Ήταν πάντα πρόθυμος να
συνδράμει στις ανάγκες του
χωριού μας και υπήρξε από
τους στυλοβάτες του συλλόγου μας στη Λαμία από τη
δημιουργία του. Υπήρξε άνθρωπος κοινωνικότατος, με
βαθιές γνώσεις της ιστορίας του τόπου μας, την οποία
του άρεσε να διηγείται και να

• Στις 26 Απριλίου ο ΠαναΤσιριμώνα (κόρη του Λεμονή Τσιριμώνα και της Μαίρης γιώτης Ζούγρος και η ΑικατεΠλατανιά) τέλεσαν το γάμο ρίνη Βλασσοπούλου απέκτητους στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρ- σαν το δεύτερο γιο τους.
βάρας στο Ίλιον.
Βαπτίσεις
• Στις 29 Απριλίου ο ΑντώΓεννήσεις
• Στις 12 Απριλίου ο Νίκος νης Σκουρολιάκος και η ΦωΠαππάς και η Παναγιώτα - τεινή Νταλίπη, ταυτόχρονα
Άννα Κυρίτση (κόρη του Δη- με το γάμο τους βάφτισαν και
μητρίου και της Βασιλείας Κυ- το γιο τους, στον ιερό ναό Ευρίτση, στο Βόλο, απέκτησαν αγγελιστρίας στα Άνω Λιόσια
το πρώτο τους παιδί που εί- και του έδωσαν το όνομα Παναγιώτης.
ναι κορίτσι.
μοιράζεται με τους συγχωριανούς μας. Ο Σπύρος και
η αξιαγάπητη σύζυγός του
Μαρία ήταν από τα αγαπημένα ζευγάρια του χωριού μας,
που ξεχώριζαν για την ζωντάνια τους, για το κέφι τους για
ζωή και για την μεταξύ τους
αγάπη και φροντίδα. Μεγάλωσαν τρία παιδιά, τα οποία
έγιναν άξιοι επιστήμονες, και
ένα εγγόνι, αριστούχο φοιτητή της Νομικής που φέρει το
όνομά του. Ο Σπύρος διατήρησε τη ζωντάνια και το κέφι
του για ζωή μέχρι τις τελευταίες του μέρες και έτσι θα
τον θυμόμαστε πάντα. Είναι
βέβαιο ότι θα μας λείψει φέτος το καλοκαίρι στο χωριό.
Ευχόμαστε ο Θεός να απαλύνει τον πόνο της πολυαγαπημένης του Μαρίας και όλης
της οικογένειάς του και να τον
θυμούνται ως άξιο σύζυγο,
πατέρα και παππού.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τον σκεπάζει και ο Θεός
ας αναπαύσει την ψυχή του.

και δυνατή απέναντι σε κάθε κακουχία και αντί να σβήσει το χαμόγελο από τα χείλη
της μεγάλωνε, όλο και μεγάλωνε. Μεγάλωσε τόσο που
αγκάλιασε στην πορεία και
τα τέσσερα εγγόνια της και
κάθε ανάμνηση της παιδικής
μας ηλικίας, από παραμύθια
μέχρι αξέχαστα καλοκαίρια
στο χωριό, τα οφείλουμε σε
αυτή. Ήρεμη σαν το θρόισμα
των φύλλων ενός πλατάνου,
δυνατή σαν τις ρίζες του που
φθάνουν μέτρα κάτω από τη
γή, έτσι ήταν και η γιαγιά Βούλα, ήρεμη και δυνατή.
Μητέρα και γιαγιά μας σε
ευχαριστούμε για όλα.
Θα σε θυμόμαστε πάντα
Καλό Παράδεισο!
Γεωργία Μεμένιου –
Λατσούδη
(1937 – 2017)

Παρασκευή Τσίγα
(1924 – 2017)

Στις 24 Απριλίου μετακόμισε για την γειτονιά των αγγέλων η Παρασκευή Τσίγα σε
ηλικία 93 ετών και ενταφιάστηκε στο χωριό μας όπως η
ίδια επιθυμούσε. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή. Από την ημέρα που πέθανε ο άντρας της, μόνη της
ανέθρεψε τα τέσσερα παιδιά της. Στάθηκε περήφανη

Έφυγε από τη ζωή στις
25 Απριλίου 2017 στον Πειραιά όπου ζούσε, σε ηλικία
80 ετών η Γεωργία Μεμένιου
το γένος Λατσούδη σύζυγος του αείμνηστου συγχωριανού μας Ηλία Μεμένιου.
Ο πατέρας της Στέλιος Λατσούδης ήταν από την Καστριώτισσα και η μητέρα της
Ευθυμία Δημ. Κυρίτση από
το χωριό μας. Παντρεύτηκε
το 1961 τον Ηλία Μεμένιο και
απέκτησε 2 παιδιά, τον Παναγιώτη και την Ευθυμία και
3 εγγόνια.
Αιωνία της η μνήμη!

• Στις 30 Απριλίου ο Ιωάννης Χαμηλός του Κων/νου
και η Μαρία Κούτρα του Γεωργίου, βάφτισαν το δεύτερο
αγοράκι τους στον Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου στον Πολύδροσο
και του έδωσαν το όνομα Γεώργιος.
• Στις 27 Μαΐου, ο Αθανάσιος Κυριάκης του Παναγιώτη βάφτισε τον δεύτερο γιο
του στον Ιερό Ναό του Τίμιου
Σταυρού, στο κτήμα Laforêt
στη Ραφήνα και τον ονόμασε
Μιλτιάδη.
Ελένη Φίκα
(1924 – 2017)

Στις 9 Μαΐου του 2017, απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη
όπου διέμενε μόνιμα, η ΕΛΕΝΗ ΦΙΚΑ σε ηλικία 93 ετών
και την επομένη κηδεύτηκε
στην Καλοσκοπή.
Ήταν το πέμπτο και τελευταίο παιδί του Δήμου και της
Ζωής Μαλιβίτση (Καρατσόλαινας). Στη δεκαετία του ‘50,
όπως πολλοί συγχωριανοί,
εγκατέλειψε το χωριό μας και
μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη όπου παντρεύτηκε τον
εκ Τυμφρηστού Φθιώτιδας,
Φίκα Νικόλαο, με τον οποίο
απέκτησε δύο παιδιά, τον Περικλή και τη Βασιλική.
Δύο βασικά γνωρίσματα ξεχώριζαν την εκλιπούσα. Αφ’
ενός, η αγωνιστική αντιστασιακή της δράση κατά τη διάρκεια της Γερμανο-ιταλικής
κατοχής, αφ’ ετέρου η αισιοδοξία και ο δυναμισμός απέναντι στα προβλήματα της
ζωής, είτε αυτά αφορούσαν
την άμεση οικογενειακή της
κατάσταση, είτε ευρύτερα
κοινωνικά ζητήματα.
Η μνήμη της θα μείνει ανεξίτηλη στο μυαλό και την καρδιά των παιδιών της και των
εγγονιών της τα οποία γαλουχήθηκαν από το ήθος και
τον τρόπο ζωής της και θα τα
εμπνέει για όσο ζουν.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της γενέθλιας γης που σε
σκεπάζει , ψηλά εκεί στο Ξεροβούνι.
Αιωνία σου η Μνήμη!
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Βασίλης Τούμπας
(1959 – 2017)

Στις 11 Μαΐου του 2017,
έφυγε από τη ζωή μετά από
θανατηφόρο τραγικό ατύχημα ο Βασίλης Τούμπας, τρίτο παιδί των αξέχαστων συγχωριανών μας Κωνσταντίνου
Τούμπα και Βασιλικής Τούμπα (το γένος Μαλιβίτση). Ο
αξέχαστος Βασίλης διακρινόταν για την εκλεκτή ψυχή του,
την καλοσύνη του καθώς και
την εντιμότητα του. Παρακαλούμε το Θεό να τον κατατάξει σε σκηνές δικαίων.
Ο εξάδελφος του Νικόλας
Μαλεβίτσης
Δανιήλ Ειρήνη
(1925 – 2017)

Στις 25 Μαρτίου έφυγε από
τη ζωή η Ειρήνη Δανιήλ. Η
Ειρήνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλοσκοπή και
ήταν το πέμπτο και μικρότερο παιδί του Παναγιώτη και
της Μαρίας Ράπτη. Το 1953
παντρεύτηκε το συγχωρια-

νό της Ευθύμιο Δανιήλ του
Μαργαρίτη και της Βασιλικής,
μετακόμισαν στην Αθήνα και
έζησαν μαζί πενήντα επτά
χρόνια έως ότου το 2010 ο
αγαπημένος της σύντροφος
έφυγε από τη ζωή. Απέκτησαν δύο κόρες, τη Βασιλική
από την οποία είχε τρία εγγόνια τα οποία υπεραγαπούσε
και τη Μαρία την οποία έχασε δυστυχώς πολύ νωρίς.
Αγαπούσε πολύ το χωριό της
και πάντα μνημόνευε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές από την καθημερινότητά
της σ΄ αυτό. Διακρινόταν για
την εργατικότητά της, το ήθος
της, την καλοσύνη της, προτερήματα τα ποία αφήνει κληρονομιά στην οικογένειά της.
Η απώλειά σου άφησε μεγάλο κενό στις καρδιές μας!
Τα παιδιά σου Βασιλική και
Γιάννης, τα εγγόνια σου Παναγιώτης, Ειρήνη και Κυριάκος, Ευθύμιος.
Σοφία Κωστή Ραπτοπούλου
(1927 - 2017)

Στις 29 Μάη 2017 έφυγε
από κοντά μας η Σοφούλα
πλήρης ημερών στα 90 της
χρόνια. Διαυγής μέχρι την
τελευταία της πνοή μας συμβούλευε και μας παρότρυνε.
Γεννήθηκε από τον τσέλιγκα
Βαγγέλη Ραφτόπουλο και την

γιάτρισσα Ευθυμία Χαμηλού
– Ραφτοπούλου το 1927 στην
Κουκουβίστα Παρνασσίδας.
Την πατρίδα της την αγάπησε
πάρα πολύ και συμμετείχε σε
κάθε της δραστηριότητα από
μικρό παιδί. Γι’ αυτό πήρε μέρος στην αντίσταση ενάντια
στους κατακτητές το 1940-44
και έγινε στέλεχος και καμάρι του γυναικείου κινήματος
του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα. Για τον αγώνα της αυτό τιμήθηκε με το μετάλλιο
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Την χαρακτήριζε η οξύνοια, η κοινωνικότητα, και ως
έντονα
πολιτικοποιημένος
άνθρωπος είχε μέχρι και το
τέλος μια μεγάλη αγωνία για
το μέλλον της χώρας. Δεν
ήθελε επ’ ουδενί να δει την
ακύρωση των αγώνων της
Εθνικής Αντίστασης.
To 1950 παντρεύτηκε τον
Τάκη Κωστή και γέννησε 2
παιδιά, τον Γιωργάκη και την
Αγγελική. Στάθηκε στο πλευρό του άντρα της σε όλο τον
πολιτικό του αγώνα. Έναν
αγώνα που δόθηκε σε πέτρινα χρόνια που είχαν ως αποκορύφωμα την Χούντα. Ο μαρασμός του συζύγου της δεν
άργησε να έρθει που σήμανε
και το τέλος της ζωής του. Οι
προκλήσεις συνεχίστηκαν γι’
αυτή όταν την σκυτάλη στην
πολιτική πήρε ο γιος της. Η
Σοφία Κωστή υπήρξε μια
αγωνίστρια της πολιτικής και
της ζωής. Αγαπήθηκε πολύ
και αγάπησε με όλη της την
δύναμη.
Ήθελε παναθρώπινη την
λευτεριά!

Επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ
Νάκος Γεωργίου Πρόεδρος............ 6944736677
Γιάννης Βλάχος Αντιπρόεδρος....... 6944626369
Βούλα Μημίνη Γραμματέας............. 6944275361
Ζωή Χαμηλού Ταμίας...................... 6944388652
Φώτης Βλάχος μέλος.......................6977432261
Καλόγηρος Γιάννης μέλος..............6978476168
Μαριλένα Μαλεβίτση μέλος........... 6932344395

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 συμπεριλαμβάνουμε στην
εφημερίδα μας όλες τις
κοινωνικές ειδήσεις (βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, πένθη, επιτυχίες,
δωρεές κ.ά), παρακαλούμε να μας ενημερώνετε,
γιατί είναι αδύνατο να τις
γνωρίζουμε με λεπτομέρειες. Σήμερα αποτελούν
είδηση, μελλοντικά όμως
όλα τα συμβάντα που καταχωρούνται στην «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» θα αποτελέσουν την ιστορία του
χωριού μας, χρήσιμη στις
επερχόμενες γενιές.

“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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Καλοσκοπή - Καλοκαίρι 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ΩΡΑ

Σάββατο
29 Ιουλίου

Καθαρισμός και Συντήρηση του παλαιού
πέτρινου γεφυριού στους Μύλους

Αναχώρηση από πλατεία
08:00

Δευτέρα
31 Ιουλίου

Καθαρισμός και Συντήρηση του παλαιού
πέτρινου γεφυριού στο Μέγα Ρέμα

Αναχώρηση από πλατεία
08:00

Τετάρτη
2 Αυγούστου

Πεζοπορία – αναγνώριση του παλαιού
μονοπατιού Στρογγυλό – Μέγα Ρέμα –
Κοτρώνι (επιστροφή από τον χωμάτινο
αυτοκινητόδρομο)

Σάββατο
5 Αυγούστου

Εκδήλωση μνήμης - Τέλεση τρισάγιου στο
ηρώο (Παπαντριά) για όλους τους πεσόντες
συγχωριανούς μας

Δευτέρα
7 Αυγούστου

Πλατεία
10:00 ώρα

Περίπατος στην πανσέληνο από Κακοτράχη
– Κεφαλόβρυσο – Μαύρο Κάμπο

Κακοτράχη
22:00

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά
		
μέχρι 15 ετών

Τετάρτη
9 Αυγούστου

Παραδοσιακή σπορά και φύτεμα λουλουδιών
και φυτών

Παρασκευή
11 Αυγούστου

Ομιλία του καρδιολόγου – πνευμονολόγου
ιατρού Γιαννουλόπουλου Ανδρέα με θέμα
«Αντιμετώπιση της νοσηρότητας από
ανθρωπογενή αίτια»
Βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα του
χωριού μας

Κυριακή
13 Αυγούστου

19:30

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά
μέχρι 15 ετών.

Τρίτη
8 Αυγούστου

Σάββατο
12 Αυγούστου

Αναχώρηση
από το Στρογγυλό
08:00

Βραδιά νεολαίας
Αιμοδοσία

Πλατεία
10:00
Σχολικός κήπος
10:00
Πλατεία 20:00
Προαύλιο Πολιτιστικού
Κέντρου 21:00
Κεφαλόβρυσο
23:00
Ιατρείο
11:00 – 13:30

Γενική Συνέλευση

Πλατεία
19:30

Δευτέρα
14 Αυγούστου

Βραδιά με ορχήστρα παραδοσιακών
δημοτικών τραγουδιών
(Σουβλάκι – μπίρα - ποτό)

Πλατεία
22:00

Τρίτη
15 Αυγούστου

Αγώνας ανώμαλου δρόμου για παιδιά

Πλατεία
18:00

Πέμπτη
17 Αυγούστου

Ημερήσια εκδρομή Δίστομο (μουσείο) –
Όσιος Λουκάς - παραλία Άσπρα Σπίτια –
Αντίκυρα (μπάνιο)

Αναχώρηση από
γήπεδο Μπάσκετ
07:30

