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Καλοκαίρι στο χωριό μας

Τον παλιό καλό καιρό θύμισε και πάλι το καλοκαίρι
που μας πέρασε στο όμορφο χωριό μας.
Σπίτια, σχεδόν σφαλιστά όλο το χρόνο, άνοιξαν για
τους οικείους τους αλλά και για να φιλοξενήσουν αγαπητά κοντινά πρόσωπα (παιδιά, αδέλφια, εγγόνια, φίλους…), πλατεία, δρόμοι, μονοπάτια και γειτονιές γέμισαν από μικρούς και μεγάλους και ξαναζωντάνεψαν.
Απολαύσαμε την πρωινή δροσιά, μαζί με τον
καφέ, στην αυλή του σπιτιού μας, κάτω απ’ τον παχύ
ίσκιο της καταπράσινης καρυδιάς – κερασιάς ή μηλιάς, δίπλα στη γλάστρα με το βασιλικό, ατενίζοντας
τη Λειρίτσα, τον Αι Νικόλα, τον κάμπο ή τα λουλούδια της αυλής. Εκτός από τον καφέ, απολαύσαμε
γεύσεις ντόπιες και παραδοσιακές, όπως μέλι, ντομάτα, αγγουράκια, κολοκυθάκια, κολοκυθολέλουδα,
μπαρδάκια, δαμάσκηνα και κάθε λογής κηπευτικό και
φρούτο, που είναι σε αφθονία το καλοκαίρι στον τόπο
μας καθώς και το άρωμα της ρίγανης, του τσαγιού
και των άλλων αρωματικών φυτών και λουλουδιών.

Ακούστηκαν και πάλι οι φωνές του ψαρά, η κόρνα της
φουρνάρισσας και του μανάβη, αλλά και οι φωνές
των παιδιών στην πλατεία και το γήπεδο του χωριού.
Φωνές που λείπουν ή σπανίζουν τις άλλες εποχές του
χρόνου.
Μεγάλοι και μικροί ξανασμίξαμε στα παρατεταμένα νυχτέρια στην πλατεία και τα μαγαζιά, κάτω απ’
τον έναστρο ουρανό και το ολόγιομο Αυγουστιάτικο
φεγγάρι και ανανεώσαμε το δέσιμο και τη σχέση μας
ως συγχωριανοί.
Καλοκαίρι στο χωριό θα πει να «ζούμε» τη φυσική
ζωή και να απολαμβάνουμε όλα όσα μας παρέχει ο
τόπος καταγωγής μας.
Ο Σύνδεσμος, για να κάνει πιο ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και αποδοτική την καλοκαιρινή διαμονή των
συγχωριανών μας, οργάνωσε και πραγματοποίησε
εκδηλώσεις και δραστηριότητες αναδεικνύοντας χώρους, παραδόσεις, ήθη και έθιμα για να τα θυμούνται
οι παλαιότεροι και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι.
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γεφυριών στους Μύλους
(Τομπρούκι) και στο Μέγα Ρέμα
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Εκδήλωση μνήμης - Τέλεση
τρισάγιου στο ηρώο Παπαντριά

για όλους τους πεσόντες συγχωριανούς μας

Ο παπά Χαράλαμπος ψάλει την επιμνημόσυνη δέηση

Το γεφύρι στο Τομπρούκι πριν και μετά
τον καθαρισμό
Το Σάββατο 29 και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου λίγοι αλλά καλοί εθελοντές με βατοκόφτες, κλαδευτήρια, πριόνια και σκαπανικά, καθάρισαν τα
δύο γεφύρια από χόρτα, βάτα, κισσούς που είχαν ριζώσει πάνω τους και τα χώματα που είχαν
μεταφέρει οι χειμωνιάτικες νεροποντές. Διευθετήθηκαν και οι κοίτες των ποταμιών ώστε ο
όγκος του νερού να διέρχεται στο κέντρο της
κοίτης κάτω από τα γεφύρια και να μην επηρεάζει τις βάσεις τους που αποτελούν και το πιο
ευαίσθητο στοιχείο της στατικότητάς των. Και
τα δύο γεφύρια έχουν φανερά τα σημάδια της
εγκατάλειψης και του χρόνου αποτυπωμένα
πάνω τους και χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις για να συνεχίσουν να παραμένουν όρθια
και να μας θυμίζουν την ιστορία μας. Είναι οι
παλαιότερες ανθρώπινες κατασκευές του χωριού μας και πρέπει να διατηρηθούν. Το γεφύρι στους μύλους εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε περί το 1850 και στο Μέγα Ρέμα το 1896. Το
μαγευτικό τοπίο με το ποτάμι στους μύλους, η
άφθονη αρωματική ρίγανη, αλλά και το επιβλητικό Μέγα Ρέμα αντάμειψε τους εθελοντές. Σε
πολλά άλλα χωριά προσπαθούν με τεχνικά μέσα να κάνουν χώρους αναψυχής σε ρυάκια και
τοποθεσίες που υπολείπονται από τις φυσικές
τοποθεσίες του χωριού μας. Στο χωριό μας η
φύση μας τις έχει έτοιμες αλλά πρέπει να περπατάμε και λίγες εκατοντάδες μέτρα για να τις
φθάσουμε και να τις απολαύσουμε.

Το Σάββατο 5 Αυγούστου το απόγευμα τελέστηκε τρισάγιο στο ηρώο του χωριού μας για
να αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές σε όλους
τους συγχωριανούς μας που έχουν δώσει τη
ζωή τους για την πατρίδα. Ο παπά Χαράλαμπος
τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση και τα παιδιά
Γιώργος Τζαβαλάς, Λευτέρης Φωτακόπουλος
και Θεοφάνης Λάμπρου ανάγνωσαν τα 64 ονόματα των θυμάτων που αναγράφονται στις επιτύμβιες στήλες, παρουσία των συγγενών και
συγχωριανών τους

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
για παιδιά

Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι κάτω από τον πλάτανο της πλατείας
Και φέτος τα παιδιά μέχρι 15 χρόνων είχαν
την ευκαιρία για δύο ημέρες τη Δευτέρα και την
Τρίτη 7 και 8 Αυγούστου να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να ασχοληθούν δημιουργικά με
διάφορες κατασκευές αλλά και ζωγραφική πάνω σε παλαιά παραδοσιακά κεραμίδια.
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Περίπατος στην πανσέληνο
του Αυγούστου από Κακοτράχη
μέχρι Κεφαλόβρυσο
και Μαύρο Κάμπο
στην παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων. Το
πόσο νόστιμα ήταν όλα φάνηκε από το τελικό
αποτέλεσμα, καθόσον, παρά την πληθώρα από
πίτες, κρεατικά, χορταρικά, πίτσες, μπομπότες,
μπαμπανέτσες, γλυκά κ.λ.π., δεν απόμεινε κανένα περίσσευμα στα τραπέζια.

Στο Μαύρο Κάμπο κάτω από την πανσέληνο του Αυγούστου
Περισσότεροι από 50 συγχωριανοί μας απολαύσαμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι με έναν
ωραίο περίπατο από την πλατεία μέχρι τον
Μαύρο Κάμπο. Η διαδρομή κάτω από το φεγγαρόφωτο μαζί με την εξαιρετική παρέα μικρών
και μεγάλων ήταν απολαυστική. Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι πραγματικά ξεχωρίζει και είναι
φωτεινότερο από των άλλων μηνών. Στο Μαύρο
Κάμπο προσφέρθηκαν αναψυκτικά και τσίπουρο από το Σύνδεσμο.

Ομιλία με θέμα «Αντιμετώπιση της
Νοσηρότητας από Ανθρωπογενή
Αίτια» και Βραδιά με παραδοσιακά
εδέσματα του χωριού μας
Το βράδυ της Παρασκευής 11 Αυγούστου οργανώθηκε διπλή εκδήλωση. Αρχικά ο καρδιολόγος
ιατρός Γιαννουλόπουλος Ανδρέας (Συντονιστής
του Πανεπιστημονικού μετώπου της χώρας και
του απόδημου Ελληνισμού & Μέλος Εθνικού
Συμβουλίου για τις πολεμικές αποζημιώσεις των
Γερμανών) παρουσίασε το ενδιαφέρον σε όλους
μας θέμα «Αντιμετώπιση της Νοσηρότητας από
Ανθρωπογενή Αίτια». Οι Συγχωριανοί μας γέμισαν τις κερκίδες της πλατείας και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ομιλία και τις θέσεις
του γιατρού, τον οποίο πολλοί γνώριζαν από τη
θητεία του σε διάφορες υγειονομικές θέσεις
(Νοσοκομεία, ΙΚΑ κλπ). Το γιατρό φιλοξένησε
στο χωριό μας ο φίλος του Γιώργος Κόλλιας.
Με το πέρας της ομιλίας ήδη είχαν παρατεθεί
στο προαύλιο του Πολιτιστικού Κέντρου κάθε
είδους εδέσματα που παρασκεύασαν ειδικά για
τη συγκεκριμένη εκδήλωση κυρίως γυναίκες
αλλά και κάποιοι άνδρες με γνώση.

Ο ομιλητής Γιαννουλόπουλος Ανδρέας και τα τραπέζια
με τα παραδοσιακά εδέσματα

Βραδιά νεολαίας - Πάρτι
στο Κεφαλόβρυσο

Το καθιερωμένο από δεκαετίες πάρτι στο
Κεφαλόβρυσο από τον πρώην Αθλητικό Όμιλο
Καλοσκοπής «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» οργανώθηκε
& πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου
στις 12 Αυγούστου.
Παρευρέθηκαν και διασκέδασαν μέχρι τις
πρωινές ώρες, αφού η βραδιά ήταν έναστρη και
δροσερή, όλοι οι νέοι του χωριού μας αλλά και
αρκετοί μεγαλύτεροι.
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Αιμοδοσία

δρος Βούλα Γρηγοροπούλου και οι πρώην πρόεδροι του Συνδέσμου Αθανάσιος Μαλεβίτσης,
Κων/νος Τούμπας και Νίκος Αυγερινός τίμησαν
με την παρουσία τους την εκδήλωση. Πρόεδρος
της ΓΣ εξελέγη ο δικαστικός Τάσος Χασιακός
και γραμματέας η Βιολέτα Χαμηλού.

Το συνεργείο αιμοδοσίας του ΓΝ Άμφισσας στο χωριό μας
Την Κυριακή 13 Αυγούστου, στο χώρο του κοινοτικού γραφείου και του πρώην ιατρείου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αιμοδοσία του Συνδέσμου σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άμφισσας. Η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών
ήταν και φέτος ικανοποιητική, ξεπερνώντας τους
30 και από αυτούς έδωσαν αίμα οι παρακάτω:
ΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΑΦΕΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΟΥΛΑΛΑ –
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΚΑΜΑΓΚΑ – ΦΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΙΚΑ ΕΛΕΝΗ,
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΪΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΜΠΑΚΑ – ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΚΟΥΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΚΟΣ,
ΧΑΜΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Συγκεντρώθηκαν 22 φιάλες αίμα ενισχύοντας σημαντικά την τράπεζα αίματος του Συνδέσμου μας, ανεβάζοντας το συνολικό απόθεμα
του μηνός Αυγούστου σε 36 μονάδες αίματος.
Εκτός όμως από την παραπάνω οργανωμένη αιμοδοσία, όποιοι επιθυμούν μπορούν να δώσουν
αίμα οπουδήποτε για την τράπεζα αίματος του
Συνδέσμου (Α Μ 12800) που τηρείται στο Γ. Ν.
Άμφισσας.
Και του χρόνου περισσότεροι!

Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η 2η Γενική
συνέλευση του Συνδέσμου στην πλατεία του
χωριού με 150 περίπου μέλη, από τα οποία πολλά ήταν παιδιά που έδωσαν νότα αισιοδοξίας
για το μέλλον του Συνδέσμου. Ο Αντιδήμαρχος
Γιάννης Γεωργίου, ο πρόεδρος Κώστας Ματθαίου, τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Δημήτρης
Τσιαμπάς και Κώστας Χαμηλός, η επίτιμη πρόε-

Το προεδρείο της Γ Σ και ο πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο του ΔΣ
Ο πρόεδρος του ΔΣ Νάκος Γεωργίου και ο
πρόεδρος της ΓΣ Τάσος Χασιακός, αφού ευχαρίστησαν τα μέλη του Συνδέσμου για τη συμμετοχή τους και τους επίσημους συμμετέχοντες,
έθεσαν τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, που
συζητήθηκαν διεξοδικά με παρεμβάσεις, τόσο
των μελών όσο και του Αντιδημάρχου, όπως παρακάτω:
Πρόεδρος ΔΣ
Έκανε συνοπτικό απολογισμό έργου του ΔΣ
καθόσον με το τέλος του χρόνου λήγει η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι αυτά τα τρία σχεδόν χρόνια τα μέλη
του ΔΣ, προσπάθησαν να συνεχίσουν το 54ετές
έργο των προκατόχων τους και εκτιμά ότι τουλάχιστον το διατήρησαν και δεν άφησαν σημαντικά κενά. Αν κάτι πρόσθεσαν αυτό το γνωρίζουν καλύτερα τα μέλη του Συνδέσμου. Για τα
τρέχοντα θέματα ενημέρωσε τα μέλη ότι:
Ο Ξενώνας είναι στο τελικό στάδιο προκειμένου να λειτουργήσει και ήδη γίνονται εργασίες
συντήρησης από την ανάδοχο Δήμητρα Κυριαζή.
Το νερό του Κεφαλόβρυσου που υδροδοτεί
γειτονικά χωριά μας έχει αρχίσει να κατανέμεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης και
εναπομένει η τοποθέτηση του κεντρικού υδρομετρητή στη δεξαμενή της Κακοτράχης.
Ο δρόμος του Αϊ Γιαννάκη – Κρεβατά που
υπέστη κατολίσθηση το χειμώνα, σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία από το Δήμο και την Περιφέρεια θα χρηματοδοτηθεί με 120.000€, για
την επισκευή και βελτίωσή του.
Οι κακοτεχνίες και οι ζημιές στην άσφαλτο
του χωριού από τη διέλευση της οπτικής ίνας
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δεν έχουν αποκατασταθεί ένα χρόνο μετά, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρόκειται σε λίγες μέρες να παρέχεται και στο χωριό μας από
την COSMOTE που αναβάθμισε το δίκτυό της.
Χρειάζεται παρέμβαση στη διοίκηση του
ΚΤΕΛ Άμφισσας, ώστε το λεωφορείο να κάνει
στάση στο γήπεδο και όχι στο Σταυρό και να
μην αναγκάζονται οι συγχωριανοί μας να περπατάνε μέχρι εκεί, που είναι μακρινή και πολύ
ανηφορική η διαδρομή.
Φέτος και μέχρι τώρα είναι η πρώτη χρονιά
από δεκαετίες, που δεν γίνονται στην περιοχή
του χωριού μας εξορύξεις βωξίτη. Τα ανταποδοτικά τέλη που δόθηκαν από την μεταλλευτική
εταιρεία ELMIN στο Δήμο Δελφών (1.500.000€
περίπου) παρακρατήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος από το Δημόσιο για χρέη του Δήμου σ’ αυτό
και το ΙΚΑ, ενώ ένα μικρό υπόλοιπο 70.000€ που
αναλογεί σε 12 χωριά δεν γνωρίζουμε τι απέγινε.
Με το τέλος του χρόνου λήγει η θητεία του
παρόντος ΔΣ και θα πρέπει να προθυμοποιηθούν αρκετά μέλη να θέσουν υποψηφιότητα για
την ανάδειξη νέου ΔΣ. Απαιτούνται 9 υποψήφιοι
για το ΔΣ και 4 υποψήφιοι για την ΕΕ. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός, θα αρχίσουν και τα προβλήματα στη διατήρηση ενεργού του Συνδέσμου και πιθανότατα
να ακολουθήσει το δρόμο των άλλων δύο συλλόγων του χωριού μας, του Συλλόγου «Άγιος Γεώργιος» της Λαμίας που είναι πολλά χρόνια ανενεργός με πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και
του Αθλητικού Ομίλου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ» που
έκλεισε, ευτυχώς με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Εύχομαι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο με το
Σύνδεσμό μας και θα συνεχίσει τη μακροχρόνια
πορεία του δραστήρια και δυναμικά.
Γιώργος Κόλλιας
Λαμβάνοντας το λόγο ζήτησε απαντήσεις
από τον αντιδήμαρχο για τα παρακάτω:
-Σε τι ποσό ανήλθαν τα ανταποδοτικά τέλη των
μεταλλείων;
-Πόσα διατέθηκαν στο χωριό μας;
-Θα διεκδικήσει ο Δήμος το ποσό που του παρακρατήθηκε;
Ο αντιδήμαρχος στην απάντησή του ανέφερε ότι θα διατεθούν στο χωριό μας 20.000€ αλλά δεν δεσμεύτηκε για την διεκδίκηση του υπολοίπου ποσού.
Τάσος Αφέντης
Λαμβάνοντας το λόγο επεσήμανε την έλλειψη και ΜΗ λειτουργία μηχανισμών στο Δήμο έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος αλλά και η σωστή εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται και
αφορούν πράξεις κι έργα για το κοινό όφελος.

Κλείνοντας ο πρόεδρος τη ΓΣ ευχαρίστησε
και πάλι τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε
«Καλό υπόλοιπο Καλοκαιριού».

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου
με ορχήστρα παραδοσιακών
δημοτικών τραγουδιών.

Η πλατεία του χωριού παραμονή Δεκαπενταύγουστου
Με πολύ κόσμο που ξεπερνούσε τους 400 σε
αριθμό άρχισε η γιορτή της παραμονής του 15
Αύγουστου στην πλατεία του χωριού. Τα τραπεζοκαθίσματα στρωμένα, τα σουβλάκια έτοιμα,
καλοψημένα και οι μπίρες παγωμένες. Λίγο πριν
τις 10 άρχισε η ορχήστρα του Γιάννη Στάμου
με παραδοσιακά – δημοτικά τραγούδια. Ο χορός άρχισε νωρίς, η βραδιά ήταν πολύ καλή, τα
1000 σουβλάκια τελείωσαν από νωρίς, οι μπύρες ήταν άφθονες και το κέφι καλό. Η βραδιά
τελείωσε κατά τις 3 το πρωί όταν και οι τελευταίοι χορευτές αποσύρθηκαν.

Αγώνας ανωμάλου δρόμου
παιδιών

Οι καθιερωμένοι από δεκαετίες αγώνες δρόμου πραγματοποιήθηκαν και φέτος το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου με 63 συμμετοχές
παιδιών.

Απονομή μεταλλίων από τη Ρούλα Δανιήλ
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Συμμετείχαν με σειρά τερματισμού:
ΑΓΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ 0-3: Καλαϊτζής Ανδρέας, Χαμηλός Γεώργιος, Καλαϊτζής Κων/νος, Νίκαινας Γιώργος,
Πετρουλάκης Αντώνης.
ΗΛΙΚΙΑ 4-7: Δημητριάδης Θεόδωρος, Γκρίφης
Νικόλαος, Χατζηαγγέλου Νικόλαος, Ποδάρας
Ορφέας, Ποδάρας Ιάσονας, Σκούφος Παναγιώτης, Χριστοδούλου Μάριος, Μανδαλάκης
Δημήτρης, Κυριάκης Παναγιώτης, Χαμηλός
Κων/ος Αλεξ., Βασιλείου Ευάγγελος, Λεβέντης
Κων/νος.
ΗΛΙΚΙΑ 8-13: Κολλύρης Γιάννης, Παπακωνσταντίνου Γιάννης, Βλάχος Κων/νος, Μπακογιάννης Βλάσης, Βασιλειάδης Νέστορας, Τζαβαλάς
Γιώργος, Οριέτας Αθανάσιος, Χασιακός Παναγιώτης, Saila Loris, Καρακασίδης Κων/νος, Σιδερικούδης Νικόλαος, Παπαγεωργίου Δημήτρης,
Τριποτσιέρης Ηλίας, Κομνάκος Φίλιππος, Τούμπας Νικόλαος, Τούμπας Ηλίας.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ 0-3: Κυριαζή Ζωή, Χριστοδούλου Μαρίνα, Μπακογιάννη Παρασκευή.
ΗΛΙΚΙΑ 4 - 7: Αντωνάκη Χριστίνα, Βασιλείου Ευαγγελία, Λουκάκη Μελίνα, Κωστούρου Αγγελική, Μπακόλα Δήμητρα, Ποδάρα Αλίκη, Κυριαζή
Σοφία, Saila Paola, Λευκαδίτου Σοφία, Αντωνάκη Κατερίνα, Πετρουλάκη Ειρήνη, Μπαφατάκη
Μαρία, Δανιήλ Μαριλία, Λεβέντη Αικατερίνη.
ΗΛΙΚΙΑ 8 - 13: Ραπτοπούλου Ραφαέλα, Σιδερικούδη Σοφία, Οριέτα Γεωργία, Χασιακού Γεωργία, Mpeito Caisy, Δρόλια Ελένη, Δρόλια Μαρία,
Σκούφου Μένια, Δημητριάδη Δανάη, Γκρίφη
Μπρισιλίτα, Μανδαλάκη Ανδριάνα, Κωστούρου
Πηνελόπη, Κωστούρου Νάγια, Πριοβόλου Νεκταρία.
Απονεμήθηκαν μετάλλια «ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ 2017»
και διπλώματα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον αγώνα. Τις απονομές έκαναν η επίτιμη
πρόεδρος του Συνδέσμου Βούλα Γρηγοροπούλου και η πρώην πρόεδρος του ΑΟΚ «ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΜΟΣ» Ρούλα Δανιήλ.

Οι αγώνες ποδοσφαίρου ανάμεσα στους
παλαίμαχους και τους έφηβους και ανάμεσα
στις δύο παιδικές ομάδες του χωριού μας διεξήχθησαν στις 16 Αυγούστου το απόγευμα στο
γήπεδο της Γραβιάς. Οι έφηβοι φέτος νίκησαν
τους παλαίμαχους λόγω της καλύτερης φυσικής κατάστασης. Οι μικρότεροι χωρίστηκαν
σε δύο ομάδες και έπαιξαν ωραίο και δυνατό
ποδόσφαιρο μεταξύ τους με τις προπονητικές
οδηγίες του Γιάννη Πάντου.

Ημερήσια εκδρομή
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
17 Αυγούστου στο μουσείο των Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο όπου έγινε ξενάγηση και
προβολή ταινίας.
Ακολούθησε η επίσκεψη στον Όσιο Λουκά
στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα στο Στείρι
Βοιωτίας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής τέχνης και
αρχιτεκτονικής και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO.

Ποδοσφαιρικοί αγώνες

Μουσείο Διστόμου – Όσιος Λουκάς Βοιωτίας

Οι ομάδες του χωριού μικροί – μεγάλοι στο γήπεδο της Γραβιάς

Η συνέχεια περιλάμβανε επίσκεψη και ξενάγηση στο εργοστάσιο Αλουμίνας στα Άσπρα
Σπίτια που είναι το μοναδικό εργοστάσιο της
Ελλάδος για παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινί-
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ου. Ιδρύθηκε το 1960 από τη γαλλική εταιρεία
Πεσινέ (Pechiney) και από το 2005 ανήκει στον
όμιλο Μυτιληναίου. To εργοστασιακό συγκρότημα της Εταιρείας είναι ένα από τα λίγα πλήρως καθετοποιημένα εργοστάσια στην Ευρώπη
που παράγει αλουμίνα και αλουμίνιο.
Η εκδρομή τελείωσε με μπάνιο - φαγητό στη
παραλία Άσπρα Σπίτια και καφέ στην Ιτέα.

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου

Δραστηριότητες
Τοπικής Κοινότητας
• Αποκαταστάθηκε ο χωματόδρομος από
Μνήματα – Τράκα – Μακρυλάκωμα - Ρεκά από
τις φθορές του χειμώνα και όλοι οι χωματόδρομοι του χωριού με μηχάνημα του Δήμου.
• Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι παρουσιαζόμενες βλάβες του συστήματος ύδρευσης και
παρά την αυξημένη ζήτηση του Αυγούστου,
δεν υπήρξαν προβλήματα στην υδροδότηση.
• Αποκαταστάθηκαν με μπετό πολλές από
τις λακκούβες που δημιούργησε η διέλευση
της οπτικής ίνας στο εσωτερικό οδικό δίκτυο
του χωριού. (Ευτυχώς αποκαταστάθηκαν τελικά με πίσσα από τον εργολάβο του έργου στα
μέσα Σεπτεμβρίου, μετά τις πολλές παρεμβάσεις στο Δήμο).
• Καθαρίστηκαν και διατηρήθηκαν καθαροί
οι κοινόχρηστοι κοινοτικοί χώροι.

Ο Καστελλιώτης συγγραφέας Κώστας Στοφόρος και τα παιδιά,
στην πλατεία του χωριού μας

Δεκαπενταύγουστος χωρίς παπά
και λειτουργία στην Παναγία

Την Παρασκευή 18 Αυγούστου το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού οργανώθηκε μια
διασκεδαστική βραδιά με αφορμή το βιβλίο του
Καστελλιώτη συγγραφέα Κώστα Στοφόρου,
«Η πέμπτη πόλη των Δωριέων - Περιπέτεια στη
Γκιώνα». Μετά από σύντομη παρουσίαση, άρχισε το παιχνίδι. Οι πληροφορίες ήθελαν να κρύβεται στην Καλοσκοπή ο Χαμένος μύθος του Αισώπου. Έτσι ξεκίνησε ένα διαφορετικό κυνήγι
θησαυρού, που μας οδήγησε στα μνημεία και
στα κτίρια της πλατείας. Η λύση - ο μύθος - βρισκόταν καλά κρυμμένος στην είσοδο του Λαογραφικού Μουσείου όπου τον βρήκαν τα παιδιά,
κι έτσι μάθανε την αλήθεια για τον «τζίτζικα και
τον μέρμηγκα». Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε
δυο ομάδες και με τη βοήθεια της τράπουλας
των παραμυθιών έφτιαξαν δυο δικές τους παραλλαγές μύθων του Αισώπου και η παρουσίαση έκλεισε με διαγωνισμό τραγουδιού.

Για πρώτη φορά στα χρονικά την ημέρα του
Δεκαπενταύγουστου δεν λειτούργησε η εκκλησία της Παναγίας λόγω έλλειψης ιερέα. Ο
παπάς του χωριού μας, ο παπά Χαράλαμπος,
έκανε τον εσπερινό την παραμονή στην Παναγία, την επόμενη όμως, ημέρα, του Δεκαπενταύγουστου, λειτούργησε στο άλλο χωριό
τον Επτάλοφο. Στον εσπερινό παρευρέθηκαν
πολλοί συγχωριανοί μας και τέλεσαν αρτοκλασία η Χρυσάνα Μωρίκη – Ραπτοπούλου και η
οικογένεια του Κώστα Τούμπα. Μία εβδομάδα
νωρίτερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου σε συνεργασία με τους δύο επιτρόπους της εκκλησίας, Δημήτρη Χαμηλό και Όλγα Αλεξίου, επικοινώνησαν με την Ι. Μ. Φωκίδος και τον υπεύθυνο για την ενορία μας Αρχιερατικό Επίτροπο
πατέρα Ηλία Οικονόμο, για να δώσει άδεια στο
συγχωριανό μας πατέρα Ιωάννη Λευκαδίτη να
λειτουργήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Δυστυχώς η εγκόσμια εκκλησία και το προσωπικό
της Μητρόπολης μας έδειξαν στην παρούσα
περίπτωση ότι οι πράξεις τους απέχουν πολύ
από αυτά τα οποία διδάσκουν (;;;;). Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Μητρόπολης, σήμερα στο
νομό μας υπάρχουν 109 Ενοριακοί Ναοί, αλλά
Εφημέριοι μόνο 73. Μία από τις 36 κενές ενορίες είναι και του χωριού μας.

Λαχειοφόρος
Ο Σύνδεσμος για την οικονομική του ενίσχυση πραγματοποίησε λαχειοφόρο αγορά με
δώρο μια τηλεόραση SAMSUNG LED 32΄΄.
Τυχερός αριθμός της κλήρωσης που έγινε
στις 15 Αυγούστου, μετά τον αγώνα δρόμου
των παιδιών, ήταν το νούμερο 263 και κάτοχός του, ο Βασίλης Αυγερινός.
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Περπατώντας στο μονοπάτι
για την Πυραμίδα της Γκιώνας
Κάθε φορά που πρόκειται να κάνουμε την
ανάβαση στην Γκιώνα πολλοί είναι οι φίλοι που
ρωτάνε: «Πόσες φορές έχεις ανεβεί στη Γκιώνα,
Γιάννη;» ή, όσοι δεν το έχουν επιχειρήσει ποτέ, αναρωτιούνται: «μα καλά, δε βαρέθηκες; Τι
τέλος πάντων το ξεχωριστό έχει εκεί επάνω;»
Στους πρώτους δυσκολεύομαι να απαντήσω, δε
θυμάμαι σίγουρο αριθμό, αλλά κάτι με σπρώχνει
να απαντήσω πως η κάθε φορά είναι και η πρώτη και -κατά μία έννοια- και η μοναδική. Στους
δεύτερους θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει
να το επιχειρήσουν, και γι αυτούς κυρίως, ως
απάντηση, γράφω τα παρακάτω. Φέτος ήταν η
πρώτη φορά που η ανάβαση έγινε κάπως βιαστικά και χωρίς να έχει προγραμματιστεί όπως
οι άλλες εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Ίσως
αυτός να ήταν κι ο λόγος που οι συμμετοχές
ήταν ελάχιστες. Μόλις πέντε τα άτομα που βρεθήκαμε στο ραντεβού της πλατείας, στις 4.00
τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 18 του
φετινού Αυγούστου. Μόνο οι δύο απ’ τους πέντε είχαμε ξανανέβει στην Γκιώνα, οι άλλοι τρείς,
πολύ νέοι στην ηλικία, μαθητές και φοιτητές, το
δοκίμαζαν για πρώτη φορά. Το στοίχημα λοιπόν
για μας τους «παλιότερους» ήταν να μην απογοητεύσουμε τους νέους φίλους μας, αλλά και
να εκμεταλλευτούμε την παρουσία τους για να
ξανα-ζήσουμε όλη αυτή την εμπειρία της ανάβασης, να τα ξανα-δούμε όλα με τα δικά τους
μάτια, απ’ τη δική τους την ξεχωριστή σκοπιά.
Ξεκίνημα, λοιπόν, απ’ το χωριό μέσα στη νύκτα
με αυτοκίνητο, ακολουθώντας το δασικό δρόμο
προς Μνήματα, Αρβανιτοράχη, Κάρκανο. Είναι σίγουρα μια αίσθηση ξεχωριστή να προχωράς μέσα στο πυκνό δάσος νύχτα, οδηγώντας
πάνω σε έναν μάλλον άσχημο χωματόδρομο.
Ειδικά όταν, μετά το Αρβανιτόρεμα, ο δρόμος
γίνεται στενός, ανηφορικός και δύσβατος, υποχρεώνοντάς σε να οδηγάς πολύ αργά, με το μάτι
προσηλωμένο στο οδόστρωμα που είναι γεμάτο νεροφαγώματα και βράχια. Μετά την πρώτη
αυτή μικρή δοκιμασία, φθάνουμε στον Κάρκανο,
στα 1530 μ., αφήνουμε το αυτοκίνητο σε μιαν
άκρη του δρόμου ο οποίος συνεχίζει μέχρι την
παλιά στάνη κάτω ακριβώς απ’ το γνωστό μας
Διάσελο. Εδώ, πάντα μέσα σε πηχτό σκοτάδι,
φοράμε τους φακούς στο μέτωπο για να ‘χουμε τα χέρια ελεύθερα, φορτωνόμαστε σακίδια,
παίρνουμε τα μπαστούνια και ξεκινάμε. Ο καιρός καλός, ο ουρανός ξάστερος και λαμπερός,
με τη δροσιά ακόμη της προχωρημένης νύχτας.
Διακρίνουμε τις πινακίδες και τα κόκκινα σημάδια των ορειβατών που σημαδεύουν το ξεκίνημα του μονοπατιού που οδηγάει στην Πυραμίδα
σε 3 περίπου ώρες. Ώρα 5.00 ακριβώς. Εμπρός
λοιπόν!

Γιάννης Καλόγηρος

Κάνουμε τα πρώτα βήματα στην μικρή ανηφορική σάρα που είναι χαραγμένο το μονοπάτι. Απότομα ανηφορικό στο ξεκίνημα, βάζει σε
ανησυχητικές σκέψεις τους «πρωτάρηδες», για
το κατά πόσον είναι έτοιμοι για τη δοκιμασία.
Αμέσως όμως η κλίση του εδάφους γίνεται πιο
ήπια και σιγά σιγά βρίσκουμε τις ανάσες μας και
το ρυθμό μας. Για μία περίπου ώρα το μονοπάτι
ελίσσεται αδιάκοπα στην απότομη, γυμνή από
δέντρα πλαγιά, για να κερδίσει ομαλά ύψος,
χωρίς να δοκιμάζεται ιδιαίτερα η αντοχή μας.
Παρακάμπτουμε τον επιβλητικό όγκο της Πλατυβούνας και, μόλις κερδίσουμε λίγο ύψος και
βρεθούμε δίπλα στο ρέμα που κυλάνε τα νερά
απ’ τις πηγές, αρχίζει να αχνοφαίνεται μες στο
σκοτάδι μπροστά μας η Πυραμίδα, ενώ οι πρώτες δυνατές ριπές ψυχρού ανέμου που έρχονται
από ψηλά στεγνώνουν γρήγορα τον ιδρώτα που
είχε αρχίσει να τρέχει στο μέτωπο. Το έδαφος
σιγά – σιγά γίνεται πιο ομαλό και περπατάμε για
λίγο σε λιβάδι. Το χάραμα μας βρίσκει λίγο πιο
μετά, φθάνοντας στις πηγές που βρίσκονται στο
Χαλίκι. Εδώ, στα 1846 μ., γύρω στις 6.00, κάνουμε την πρώτη μας στάση. Ξεκουραζόμαστε,
ντυνόμαστε καλύτερα γιατί ο αέρας είναι πια
αρκετά δυνατός και οι θερμοκρασίες χαμηλές,
ανανεώνουμε τα αποθέματα νερού εφόσον δεν
συναντάμε πλέον στο δρόμο μας άλλη πηγή,
βγάζουμε τις πρώτες μας φωτογραφίες. Βρισκόμαστε τριγυρισμένοι από απότομες πλαγιές και,
κοιτάζοντας ψηλά, πάνω απ’ την Πλατυβούνα,
αντικρίζουμε τη σελήνη που βρίσκεται στη χάση της, Ξεκινάμε και πάλι ανηφορίζοντας για
Βαθιά Λάκκα (1930 μ). Προσπερνάμε τη στάνη
που βρίσκεται στο βάθος της Βαθιάς Λάκας στα
δεξιά μας, αγνοώντας τα πολλά σκυλιά που μας
γαβγίζουν ενοχλημένα κι αρχίζουμε να ανηφορίζουμε σε πιο κακοτράχαλο μονοπάτι για τη
Διασέλα (2150 μ), τη ράχη που ενώνει τις δυο
κορφές της Γκιώνας, την Πλατυβούνα (2320 μ)
αριστερά μας και την Πυραμίδα (2510 μ) στα
δεξιά. Η ανάβαση δυσκολεύει εξαιτίας του δυνατού και ψυχρού αέρα, που δεν μας επιτρέπει
να σταθούμε για μια ακόμη μικρή ανάπαυλα. Με
γρήγορο σχετικά βάδισμα φθάνουμε ξημέρωμα
πια, γύρω στις 7.00, στο χαμηλότερο σημείο
της Διασέλας, και μπροστά μας ακριβώς, στο
χαμηλότερο σημείο αυτού του «αυχένα» διακρίνουμε τα κίτρινα σημάδια πάνω στα βράχια που
δείχνουν την απότομη και κατηφορική διαδρομή που οδηγεί στο Καταφύγιο της Γκιώνας, στη
Λάκκα Καρβούνη κι από εκεί στη γνωστή χαράδρα της Ρεκάς. Παίρνουμε μια μικρή ανάσα,
θαυμάζουμε το μεγαλείο της Ρεκάς που ξεκινάει
ένα χιλιόμετρο πιο κάτω και κινούμαστε αλλάζοντας κατεύθυνση, ράχη - ράχη προς τα βράχια
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Κοιτάζοντας από την Πυραμίδα προς τα Βαρδούσια και τον Μόρνο

στα ριζά της Πυραμίδας, όπου κάνουμε τη δεύτερη στάση μας, προστατευμένοι όσο μπορούμε απ’ το δυνατό αέρα. Λίγο πριν ξεκινήσουμε
για την κορυφή μας βρίσκει ο ήλιος που μόλις
ξεπροβάλλει πάνω απ’ την απέναντι κορυφή
της Πλατυβούνας. Ανηφορίζουμε ξανά και μ’
ένα σταθερό ρυθμό, μετά από ανάβαση μιας
ακόμη ώρας, πλησιάζουμε στον τελικό μας στόχο. Λίγα μέτρα πριν την κορυφή, αποφασίζουμε
να λοξοδρομήσουμε λίγο για να θαυμάσουμε
το τοπίο από το «φρύδι» της ορθοπλαγιάς της
Πλάκας, που θεωρείται η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, με συνολικό ύψος 1000 περίπου μέτρα.
Στεκόμαστε με δέος πάνω απ’ την άβυσσο που
ανοίγεται μπροστά στα πόδια μας, κοιτάζουμε
κάτω χαμηλά στο βάθος τη Συκιά, το χωριό που
βρίσκεται ακριβώς από κάτω μας, στα 730 μ.,
κρυμμένο ακόμη απ’ τον ήλιο, μέσα στη σκιά
της Πυραμίδας. Απέναντί μας, κοιτάζοντας στα
δυτικά, απλώνεται η επιβλητική οροσειρά των
Βαρδουσίων. Διακρίνουμε τα χωριά Κονιάκο,
Μουσουνίτσα, Αθανάσιο Διάκο. Και πιο κάτω
τον ποταμό Μόρνο. Με δυσκολία διακρίνουμε
μέσα στη θολή ατμόσφαιρα τη γέφυρα του Ρίου. Συνεχίζουμε για λίγο την ανάβαση για τον
τελικό μας προορισμό, την κορυφή της Πυραμίδας. Τα τελευταία επίπονα μέτρα της διαδρομής, παρά το κακοτράχαλο βραχώδες έδαφος,
δεν μπορούν να ανακόψουν το γρήγορο και
ζωηρό ρυθμό μας, αφού ο βασικός μας σκοπός
έγινε πραγματικότητα. Ώρα 9.00 πμ ακριβώς!
Χρειαστήκαμε με τις στάσεις μας 4 ώρες γεμάτες. Χαιρόμαστε που όλοι μαζί τα καταφέραμε.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με τη χαρά των παιδιών
που ανέβηκαν πρώτη φορά στη Γκιώνα. Κοιτάμε γύρω και το μάτι δε χορταίνει να κοιτάζει.

Όλος ο ορίζοντας δικός μας! Είμαστε πια στα
2510 μ. Βρισκόμαστε ψηλά, πολύ πιο ψηλά απ’
ό,τι χαμηλότερο μας περιβάλλει: η κοιλάδα του
Μόρνου ακριβώς από κάτω και προς τα δυτικά,
οι χαμηλότερες κορφές της Γκιώνας Πύργος
και Μπότσικας στα βόρεια, η Πλατυβούνα, η
Βραΐλα, η Λυρίτσα ανατολικά, το Τραγονόρος νοτιοδυτικά. Και πιο πέρα, στο βάθος και
τριγύρω μακριά στον ορίζοντα, συμπληρώνουν
την πανοραμική εικόνα οι γνωστοί μας ορεινοί
γειτονικοί όγκοι, της Οίτης προς τα βόρεια, του
Καλλίδρομου ανατολικά, του Παρνασσού νοτιοανατολικά.
Ο δυνατός άνεμος και οι χαμηλές θερμοκρασίες
δεν μας επιτρέπουν όμως, παρά την έντονη ηλιοφάνεια, να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε
για πολλή ώρα την παραμονή μας στην κορυφή.
Καλυπτόμαστε καθιστοί πίσω απ’ τον πετρόκτιστο χαμηλό τοίχο που έχουν στήσει πρόχειρα οι
ορειβάτες από παλιά, για να προφυλαχτούμε απ’
τον αέρα και το κρύο. Μοιραζόμαστε μεταξύ μας
τις προμήθειες που έχουμε στα σακίδια, ψωμί,
τυρί, φρούτο, σοκολάτα, δοκιμάζουμε μερικές
γουλιές κρύο καφέ. Ξεκουραζόμαστε λίγο και,
αφού βγάλουμε τις καθιερωμένες αναμνηστικές
φωτογραφίες, ξεκινάμε για την επιστροφή, επιλέγοντας μια κάπως πιο απότομη διαδρομή για
την κατάβαση προκειμένου να μαζέψουμε και
λίγο τσάι. Στην κατάβαση διασταυρωνόμαστε με
άλλη παρέα ορειβατών που ανηφορίζει για την
κορυφή. Παρήγορο το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται στο περπάτημα και
την ορειβασία. Η επιστροφή γίνεται με χαλαρό
ρυθμό και με σχετική δροσιά, αφού μια ελαφριά
συννεφιά και ο αέρας κάνουν τις συνθήκες ιδανικές για περπάτημα. Κατεβαίνοντας, αφήνου-
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με στα αριστερά μας τη Βαθιά Λάκκα και λίγο
πιο κάτω, πάλι στ’ αριστερά, το μονοπάτι που
κατηφορίζει για Λαζόρεμα και Συκιά. Λίγο πριν
περάσουμε το Χαλίκι, προσπερνάμε ένα κοπάδι άλογα που τριγυρνάνε ελεύθερα εδώ αυτή
την εποχή. Φθάνουμε στην πηγή και, μετά από
μια σύντομη ανάπαυλα, ξεκινάμε για Κάρκανο,
όπου και το τέλος της διαδρομής μας.
Η ανάβαση πραγματοποιήθηκε και φέτος με

επιτυχία. Όλα όσα συναντήσαμε και είδαμε είναι
πάντα εκεί. Όσα όμως ζήσαμε, νιώσαμε, χαρήκαμε, μοιραστήκαμε ήταν μοναδικά και ανεπανάληπτα. Τα έκαναν ξεχωριστά η παρέα, η
εποχή, ο καιρός, τα χρώματα, οι ήχοι, οι μυρωδιές, οι τυχαίες συναντήσεις στο δρόμο μας, οι
σκέψεις και τα συναισθήματα του καθενός μας.
Και σίγουρα κάτι ξεχωριστό θα μας περιμένει
και την επόμενη φορά που θα ανεβούμε!

Α Υ Τ Ο Ι Π ΟΥ Δ Ε Ν Μ Α Σ Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
207 Μώρης Γεώργιος του Κων/νου
20
208 Δημόπουλος Πέτρος του Ταξιάρχη
20
Λιανός Ελευθέριος στη μνήμη του Βασίλη
50
209
Χαμηλού
Δρογαλά – Τούμπα Σοφία (Θέου)
210 στη μνήμη των γονέων – θείων και της
20
αδελφής της.
Οικογένεια Κωστούρου Ευάγγελου
211 στη μνήμη του αγαπημένου εξάδελφου
50
και θείου Βασίλη Χαμηλού
Μουστάκα Παρασκευή
212 στη μνήμη του αγαπημένου
50
της εξάδελφου Βασίλη Χαμηλού
Τριανταφύλλου Ευθυμία
213 στη μνήμη του αγαπημένου της
50
εξάδελφου Βασίλη Χαμηλού
Μακρυγιάννη – Κωστούρου Ευθυμία
214 στη μνήμη του αγαπημένου της
20
εξάδελφου Βασίλη Χαμηλού
Μπουρτζάλα Άννα του Ηλία
215 στη μνήμη του αγαπημένου της
50
εξάδελφου Βασίλη Χαμηλού
Κωστούρου Αγγελική του Ευαγγέλου
30
216
στη μνήμη του θείου της Βασίλη Χαμηλού
Οικογένεια Ρούλια Χρήστου στη μνήμη
25
217
του αδελφού τους Νικολάου Χαμηλού
Οικογένεια Χαμηλού Κων/νου του
218 Γεωργίου στη μνήμη του αδελφού τους
25
Νικολάου Χαμηλού
Χαραλάμπους Ελευθερία σύζυγος
219 Γεωργίου στη μνήμη του πεθερού της
20
Ευθυμίου Χαραλάμπους
Χαραλάμπους Ευθύμιος του Γεωργίου
220 στη μνήμη του παππού του Ευθυμίου
20
Χαραλάμπους
Χαραλάμπους Βούλα του Γεωργίου
221 στη μνήμη του παππού της Ευθυμίου
20
Χαραλάμπους
Γεωργίου Νάκος
στη μνήμη των γονέων του Νίκου –
50
222
Παρασκευής και των προγόνων του
Νάκου – Αργυρώς και Γιάννη - Μαρίας
Φίκας Περικλής του Νικολάου
50
223
στη μνήμη της μητέρας του Ελένης
224 Μητσοπούλου Εύη του Βάιου
40
225 Τσόχλα Τασία του Σπύρου
10
Κοτσύφη Γεωργία του Δημητρίου
226 στη μνήμη του αδελφού της Ιωάννη
20
Κιτσόπουλου

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Δανιήλ Ευάγγελος του Γεωργίου
20
στη μνήμη του πατέρα του Γεωργίου
Λεβέντη – Μπουκουβάλα Καίτη
στη μνήμη των γονέων της και του
30
αδελφού της Δήμου
Λεβέντη – Μπουκουβάλα Καίτη
20
στη μνήμη της θείας της Ελένης Φίκα
Λεβέντη Μαρία
20
Αχλαδάς Ζήσης του Λάμπρου
50
Αχλαδάς Λάμπρος του Ζήση
50
στη μνήμη της συζύγου του Ντίνας
Αυγερινού – Πολατσίδη Κατερίνα
50
Αυγερινού – Λουκάκη Νικολίτσα
30
Μώρη Αφροδίτη σύζυγος Νικολάου
20
στη μνήμη της Παρασκευής Τσίγα
Μώρη Γιώτα του Νικολάου στη μνήμη
20
της θείας της Παρασκευής Τσίγα
Κωστούρος Δημήτριος του Παναγιώτη
στη μνήμη της συζύγου του Κωνσταντίνας 40
και του γαμπρού του Μαλισόβα Χρήστου
Δανιήλ Ευσταθία και Δανιήλ Μαργαρίτης
60
Παπανικολάου Παναγιώτης του Θεοχάρη
30
στη μνήμη του πατέρα του
Παπανικολάου Ιωάννης του Θεοχάρη
στη μνήμη του πατέρα του και των
50
προγόνων του
Παπανικολάου Χρυσούλα
50
στη μνήμη του συζύγου της Θεοχάρη
Αφέντης Ανδρέας
30
Παπανικολάου Γεώργιος του Παναγιώτη
25
(Λειβαδιά) στη μνήμη του Βασίλη Χαμηλού
Παπανικολάου Παναγιώτης του Γεωργίου
40
(Λειβαδιά) στη μνήμη του Βασίλη Χαμηλού
Κουτσουβέλη Ελεάνα του Αντώνη
50
Κατσόγιαννου Άννα (Πανουργιάς)
15
Κόλλια Βιβί (Η.Π.Α.) στη μνήμη του
συζύγου της Ευθυμίου Ν. Κόλλια,
200
των γονέων της Ηλία (ιατρού) και
Κούλας Κατσιανιώτη και της Ευθυμίας
Κατσιανιώτη
Σιακαντάρη – Σιότροπου Λένα
50
Τομαρά Μαίρη στη μνήμη των γονιών της
20
Παπαλιάκου Αρχοντούλα στη μνήμη των
20
γονιών της και της Σίσσυς Γιαννοπούλου
Μώρη – Τσαμπάου Γαρυφαλλιά στη μνήμη
50
των γονέων της και του αδελφού της.
Κατσιανιώτη Δέσποινα
20
Βλάχου – Μαρκάτου Δήμητρα
20
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254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Μώρης Νικόλαος του Δημητρίου
50
(Άμφισσα)
Χριστοδούλου Λεωνίδας του Νικολάου
50
στη μνήμη των γονέων του
Πολίτης Μιχάλης και τέκνα
20
Αντώνης και Αγγελική
Καϊλης Παναγιώτης
10
Ζούγρος Νικηφόρος
30
Κολλύρη Αθανασία
10
Τσόχλα Ασημίνα
20
Βάρσος Παναγιώτης
20
Μώρης Νικόλαος του Δημητρίου
20
(Άμφισσα)
Μοσχονησιώτη Ιωάννα – Ελένη και Μαρία
στη μνήμη της μητέρας τους Κωνσταντίας 30
Τριανταφύλλου - Μοσχονησιώτη
Καπετανάκης Παναγιώτης
20
Μουστάκας Γιώργος
20
Τριανταφύλλου Ηλίας
20
Χριστοδούλου Μαρία στη μνήμη του
εγγονού της Ιωακείμ – Παναγιώτη και του
20
συζύγου της Παναγιώτη
Κουτσουβέλης Αντώνης του Πέτρου
50
Χριστίδης Δημήτριος και Παναγιώτα (ΗΠΑ) 500 $
Χριστοδούλου Τάκης του Νικολάου
50
Χαμηλός Κων/νος του Ιωάννη
15
Μαντζιός Γεώργιος και Λίτσα στη μνήμη
50
του πατέρα τους Θανάση Μαντζιού
Καλτσά - Χατζηχριστόφα Πανωραία
στη μνήμη των γονέων της Γιώργου
20
και Σοφίας Καλτσά
Μάρρα Κική
20
Γουργιώτου Έφη
50
Δανιήλ - Μητσοπούλου Καίτη
20
Τούμπας Ιωάννης του Κων/νου
20
και της Βασιλικής
Ποδάρας Δημήτριος του Τριαντάφυλλου
300
Ματθαίου Ευάγγελος στη μνήμη των
50
γονέων του Αλέξανδρου και Μαρίας
Ματθαίου Ευάγγελος στη μνήμη της
20
Ελένης Φίκα
Κυρίτσης Δημήτριος του Παναγιώτη
40
στη μνήμη του Κώστα Γεωργίου
Μαλιβίτσης Δήμος του Αθανασίου
(Θεσ/νικη) στη μνήμη της Ελένης Φίκα
20
και της Ελένης Καλαντζή
Λεβέντης Στέργιος
20
Τζαβαλάς Χρήστος
50
Τσόχλας Κων/νος
30
Δανιήλ – Τσολάνα Γεωργία
20
Σκούφου Μαρία
20
Ματθαίου Γιώργος
20

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Πριόβολος Λουκάς του Νικολάου
Κολλύρη Θάλεια σύζυγος Ιωάννη
Χριστίδης Παναγιώτης (Η.Π.Α.)
Ζούγρος Αθανάσιος
Δανιήλ Βασιλική στη μνήμη του συζύγου
της Δημητρίου (Λιούγκα)
Κυριάκη – Κιτσοπούλου Δήμητρα στη
μνήμη του συζύγου της Ιωάννη και των
γονέων της Παναγιώτη και Μάρθας
Οικογένεια Κωστή Γιώργου
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Οικογένεια Κωστή Νικολάου
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Οικογένεια Κωστή Ελένης
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Οικογένεια Κωστή Σπύρου
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Οικογένεια Σακκά Κώστα
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Οικογένεια Ubaldo Lo Presti
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Λαϊνά Μαρία του Αθανασίου
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Λαϊνά Κατερίνα του Αθανασίου
στη μνήμη της Σοφίας Κωστή
Βλάχος Κων/νος του Φωτίου
στη μνήμη του Βασίλη Χαμηλού
Συνδρομές στη Λαογραφική Έκθεση
(από διάθεση ειδών)
Λαχειοφόρος αγορά
Εκδήλωση 12ης Αυγούστου
(Βραδιά Νεολαίας)
Εκδήλωση 14ης Αυγούστου
(Βραδιά Παραδοσιακής Μουσικής)
Χαμηλού Κωστούλα στη μνήμη του
συζύγου της Βασιλείου Χαμηλού
Τσιριμώνας Κων/νος και Ευαγγελία
Χαμηλού στη μνήμη του πατέρα τους
Βασιλείου Χαμηλού
Καραντάσιος Νίκος και Ευτυχία Χαμηλού
στη μνήμη του πατέρα τους Βασιλείου
Χαμηλού
Μούκας Κυριάκος
Οικογένειες Δημήτρη Γ. Χαμηλού (Η.Π.Α.)
και Σαΐτη – Χαμηλού Έφης (Καναδάς)
στη μνήμη του Βασίλη Χαμηλού
ΑΚΥΡΗ
Οικογένεια Αλεξάνδρας Αλεξίου –
Δεστούνη (Καναδάς)
στη μνήμη του Νικολάου Γ. Χαμηλού.
Νταλάκας Φάνης – Χαμηλού Ζωή
στη μνήμη του Νικολάου Γ. Χαμηλού.

50
10
150
20
20
25
100
100
50
20
50
60
50
50
10
1.000
550
2.771
1.984
50
50
50
20
100

50
50

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
στο όνομα, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».		

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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Εορτασμός στο εξωκκλήσι
της Αγίας Παρασκευής

Πριν 40 χρόνια
(Απόσπασμα από το τεύχος 12, Σεπ. - Οκτ. 1977)

Η γιορτή της Αγίας Παρασκευής
στο ομώνυμο εξωκκλήσι του χωριού μας

Η γιορτή της Αγίας Παρασκευής γιορτάστηκε
φέτος στο ομώνυμο εξωκκλήσι του χωριού μας
με αρκετούς επισκέπτες, τόσο από το χωριό
μας, όσο και από το γειτονικό Οινοχώρι. Τη Θεία
Λειτουργία τέλεσε ο ιερέας Ιωάννης Φατούρος
που ήταν πριν από αρκετά χρόνια ιερέας του
χωριού μας. Μετά τη λειτουργία η οικογένεια
Παντελάκη στο προαύλιο τέλεσε αρτοκλασία.
Το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής ανάμεσα
στις αιωνόβιες πουρνάρες που είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής ανακαινίστηκε αρχικά το 1961 με δαπάνη του Θεόδωρου
Κ. Χαμηλού και της Γαριφαλιάς Δ. Αλεξίου και
αργότερα επί ιερέως Ιωάννη Λευκαδίτη διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος, αντικαταστάθηκε
η στέγη και αγιογραφήθηκε με δαπάνη του Πάκη Γιαννόπουλου. Σύμφωνα με τις εξιστορήσεις
των μεγαλυτέρων σε ηλικία συγχωριανών μας,
το εξωκκλήσι είχε κτιστεί πριν το 1900 και εκείνη την περίοδο διέμεναν σ’ αυτό δύο καλόγριες.
Από τη μία που ονομαζόταν Παρασκευή πήρε
την ονομασία η τοποθεσία και το εξωκκλήσι και
από τη δεύτερη που δεν γνώριζαν το όνομά της
οι συγχωριανοί μας, όταν πέθανε και την έθαψαν λίγες εκατοντάδες μέτρα παραπάνω από
την εκκλησία, πήρε και η τοποθεσία το όνομα
Καλόγρια.
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Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

Ο ιερέας Διομήδης Παναγιωτόπουλος από τους
Ξυλικούς στη μνήμη της μάνας του Ευθυμίας, που ήταν
συγχωριανή μας το γένος
Κυριάκη, εξέδωσε το βιβλίο
του «Α ρε Μάνα!» που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία από
το χωριό μας. Ένα αντίγραφο
μας έδωσε για το αρχείο του
Συνδέσμου.

Το χωριό μας
με πρόσβαση
στο διαδίκτυο

Όπως μας είχε διαβεβαιώσει η COSMOTE προ τριμήνου, αναβάθμισε τον εξοπλισμό της στις εγκαταστάσεις της στο χωριό και από
τις 25 Αυγούστου και μετά,
όσοι διαθέτουν σύνδεση σε
αυτή, μπορούν να έχουν τηλέφωνο & Internet. Ήδη αρκετοί συγχωριανοί μας διαθέτουν στο χωριό Internet
και το ένα κατάστημα, δίνοντας στους πελάτες του
τη δυνατότητα πρόσβασης
στο διαδίκτυο. Η οπτική ίνα
θα λειτουργήσει μετά το
δεύτερο εξάμηνο του 2018
και θα δώσει τη δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες
να παρέχουν στο χωριό μας
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Η συγχωριανή μας Έφη Γουργιώτη Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πάρεδρος Προσχολικής Εκπαίδευσης, επί
θητεία, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έδωσε στη βιβλιοθήκη
του Συνδέσμου μία σειρά από βιβλία της που κατά καιρούς
έχει δημοσιεύσει. Είναι επί πλέον απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Caen και Paris VIII
της Γαλλίας. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με
ειδίκευση στη στατιστική, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπηρέτησε ως νηπιαγωγός, επί είκοσι χρόνια,
σε διάφορα νηπιαγωγεία της χώρας. Έχει κάνει ανακοινώσεις
σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά.
Τα βιβλία της:
Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση. Θεωρητικές και
ερευνητικές προσεγγίσεις. (Α΄ και Β΄ έκδοση)
Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας.
Αρχιτεκτονικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία τόπων μάθησης στο νηπιαγωγείο.
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση με έμφαση στην προσχολική.
Η σχολική μετάβαση στο σταυροδρόμι των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών και γονέων: Αποτελέσματα από
μια εθνική έρευνα.
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
Γάμοι
• Στις 16 Ιουλίου ο Tουφεκούλας
Κωνσταντίνος και η Αικατερίνη Κατερίνα Ζούγρου τέλεσαν το γάμο τους
στο πανέμορφο οροπέδιο της Αγίας
Τριάδας στο χωριό μας. Ο γάμος συνοδεύτηκε με τριήμερο γλέντι.
• Στις 9 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό
της Αγίας Σκέπης Παπάγου, ο Αντώνης
Μπλάνγκος και η Χριστίνα Γ. Ξαφάκη
(εγγονή του Φάνη Λευκαδίτη), ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Μετά τις
στέψεις ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα «ΜΙΚΕΛΙΝΑ» στην Παλλήνη.
Γεννήσεις
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος (γιος της
Γιώτας Τσόχλα – Παπαδοπούλου) και
η Γεωργία Στεφανίδου στις 2 Ιουνίου
απέκτησαν κόρη.
Βαπτίσεις
Στις 3 Σεπτεμβρίου στον Ι. Ν. Αγίου
Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη ο Ιωάννης Κων. Τούμπας και η Ελένη Σουλιώτη βάπτισαν το δεύτερο γιο τους
και του έδωσαν το όνομα Βασίλειος –
Μάριος. Νονά η Ρεγγίνα Μεθενίτη.
Θάνατοι
Χαμηλός Νικόλαος του Γεωργίου
(1940 – 2017)
Στις 26 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Χαμηλός και
ενταφιάστηκε
στο
MONTREAL του Καναδά όπου ζούσε
από το 1966. Γεννήθηκε στο χωριό μας
το 1940 και μετανάστευσε στον Καναδά για μια καλύτερη

ζωή. Εργάστηκε σκληρά και στην πορεία του απέκτησε δικό του εστιατόριο,
το οποίο διατήρησε μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Παντρεύτηκε τη Δέσποινα
Κατσίνη με καταγωγή από το Σκλήθρο
και απέκτησε τρία παιδιά και τέσσερα
εγγόνια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης
που σε σκεπάζει!
Αιωνία σου η Μνήμη!
Χαμηλός Βασίλειος του Παναγιώτη
(1932 – 2017)
Στην αγαπημένη
του γενέτειρα Καλοσκοπή άφησε την
τελευταία του πνοή
στις 27 Ιουλίου ο Βασίλης Χαμηλός, σε
ηλικία 85 ετών. Γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1932 και έζησε στην Καλοσκοπή μέχρι τα πέντε του χρόνια. Ήταν το
πέμπτο και μικρότερο παιδί της οικογένειας του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας Χαμηλού. Μαζί με τον αδελφό
του Ευθύμιο και τις γυναίκες τους Ανθή και Κωστούλα συνεργάστηκαν πάνω από 45 χρόνια στο μπακάλικο – ταβέρνα που απέκτησαν στον Κολωνό.
Ταβέρνα ΑΦΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ.... και ποιος
δεν πέρασε από αυτό το μαγαζί, απολαμβάνοντας φιλοξενία, ευγένεια και
τους μεζέδες των αδελφών. Αγαπημένος σύντροφος, πατέρας και παππούς ο κυρ Βασίλης, άψογος οικογενειάρχης με αρχές και αξίες, τις οποίες
μεταβίβασε στα παιδιά και τα εγγόνια
του. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα
όσα μας προσέφερες αγαπημένε μας
και καλό ταξίδι στην γειτονιά των Αγ-

γέλων που πήγες. Θα βρίσκεσαι πάντα μέσα στις καρδιές μας, σε αγαπάμε ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ!
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια
σου!
Μαντά Ασήμω του Ιωάννη
(1933 – 2017)
Απεβίωσε
στις
13/08/2017
στην
Ελευσίνα Αττικής η
Ασήμω Μαντά σε
ηλικία 84 ετών και
ενταφιάστηκε
την
επομένη στο χωριό μας. Είχε γεννηθεί στην Καλοσκοπή στις 08/10/1933
όπου πέρασε όλη την ζωή της με εξαίρεση τα τελευταία λίγα χρόνια. Ήταν
κόρη του Κωνσταντίνου Λιάκου και
της Σοφίας Χαμηλού. Παντρεύτηκε το
1960 τον Ιωάννη Μαντά ζώντας μαζί του 45 χρόνια ως το θάνατό του το
2005 αποκτώντας δύο γιους, τον Παναγιώτη και τον Κώστα.
Ασχολήθηκε με την γεωργία καλλιεργώντας τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, ασχολία που αποτέλεσε και τη
βασική πηγή εισοδήματος της οικογένειάς της.
Άνθρωπος τίμιος, αγωνιστής, φιλό
ξενος, αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και αξιοπρέπεια. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στους δύο γιους της και στις
τρεις εγγονές της.
Ας είναι ελαφρύ το Κουκουβιστιανό
χώμα που θα την σκεπάζει και ο θεός
ας αναπαύσει την ψυχή της!
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.

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
Γιάννης Καλόγηρος μέλος..............6978476168
Μαριλένα Μαλεβίτση μέλος........... 6932344395

“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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Επιτυχίες νέων
Αλεξίου Γεώργιος , Πανεπιστήμιο Πειραιά/ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
Βασιλειάδης Δημήτριος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής.
Γεωργίου Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Πάτρας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και
Αεροναυπηγών.
Κόλλιας Ιάσονας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Κόλλια Νεφέλη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας.
Κουτσουβέλη Άννα-Ευαγγελία, Hotelschool The Hague – Amsterdam – Bachelor Business
Administration in Hotel Management.
Κουτσουβέλης Πέτρος, Edinburgh University / Edinburgh – Bachelor of Science Electronic
and Electrical Engineering.
Λιάπης Αριστείδης, Πανεπιστήμιο Πάτρας / Τμήμα Μαθηματικών.
Μαντά Ασημίνα, Πανεπιστήμιο Πάτρας / Τμήμα Μαθηματικών.
Μπουρτζάλας Χρήστος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας /Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.
Μπαράκος Κων/νος, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Παπαριστείδης Παναγιώτης, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ.
Παλούκη Χριστίνα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Νομικής.
Πρεμέτη Βασιλική, Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
Τομαρά Παναγιώτα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Τσιριμώνας Βασίλειος, ΤΕΙ Αθήνας / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών
Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ.
Ο Σύνδεσμος θα βραβεύσει τους επιτυχόντες στη Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιήσει στην Αθήνα τον Ιανουάριο.

παλιά φωτογραφία
Από αριστερά πίσω σειρά όρθιοι:
Νίκος Κολλύρης, Γιάννης Ν. Χαμηλός,
Ελένη Ι. Χαμηλού – Τούμπα,
Μαρία Ι. Χαμηλού – Σπυροπούλου
(με την κόρη της Τούλα),
Ιωάννα Ι. Χαμηλού (καθιστή).
Από αριστερά εμπρός σειρά καθιστές:
Μαγδαληνή Χαμηλού – Δέδε,
Νικολίτσα Χαμηλού – Παναγιιώτου
κρατώντας τη μικρή Μαρία Κολλύρη,
Ευθυμία Χαμηλού – Σιακαντάρη
κρατώντας τη μικρή Λουΐζα Τούμπα.
(Από το αρχείο της Λένας Σιακαντάρη)

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
1962 και 1963
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ
1964 και 1965
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
1966 και 1967
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΤΣΑ Π. ΚΟΛΛΙΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΛΥΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΚΟΛΛΙΑ
ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΟΣ
1968 - 1971
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΒΕΛΕΣ
ΜΕΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΟΧΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
1972 και 1973
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΒΕΛΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ζ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΗ Π.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
1974 και 1975
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΣ
1976 και 1977
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1978 και 1979
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

1980 και 1981
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΟΧΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ
1982 και 1983
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
1984 και 1985
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
1986 και 1987
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΝΙΗΛ
1988 και 1989
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΦΙΛΙΤΣΑ Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
1990 και 1991
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
1992 και 1993
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΦΙΛΙΤΣΑ Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1994 και 1995
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥΜΠΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
1996 και 1997
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

1998 και 1999
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
2000 και 2001
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΦΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
2002 και 2003
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
2004 και 2005
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
2006 και 2007
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ
2008 και 2009
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
2010 και 2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΝΙΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
2012 - 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ
ΜΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
2015 - 2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΒΟΥΛΑ ΜΗΜΙΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ
ΖΩΗ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜM.
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

