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Ο Αύγουστος ο μήνας του χωριού μας
Στην πλατεία του χωριού πέρυσι, την βραδιά με παραδοσιακά τραγούδια και χορό. Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Αύγουστε, καλέ μου μήνα,
να ’σουν δυο φορές το χρόνο

Είτε μόνιμοι κάτοικοι, είτε παραθεριστές, είτε επισκέπτες είμαστε, το χωριό μας περιμένει το καλοκαίρι
για να ζωντανέψει για λίγο καιρό και εμείς:
- Να ανταμωθούμε στις γειτονιές, στην πλατεία, στον περίπατο, στα μαγαζιά
- Να συζητήσουμε για το χειμώνα που πέρασε, γι’ αυτούς που φύγανε τη χρονιά που πέρασε κι έμεινε
άδειο το σπίτι τους, η θέση τους στη γειτονιά, το μαγαζί ή την πλατεία.
- Να μάθουμε τα νέα μετά από την πολύμηνη απουσία του χειμώνα για το πόσοι ξεχειμώνιασαν στο
χωριό, ποια σπίτια ερημώσανε, ποιοι νέοι φύγανε για το εξωτερικό, ποια παιδιά περιμένουνε τις βάσεις να
πάνε για σπουδές, να ξαφνιαστούμε ευχάριστα για το πόσο μεγαλώσανε τα παιδιά συγγενών, φίλων και
γειτόνων, και πολλά άλλα.
Ο Σύνδεσμος έχει οργανώσει και φέτος πλούσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους προσπαθώντας να μας ενώσει ακόμα περισσότερο, να μας ξαναζωντανέψει μνήμες του παρελθόντος,
να μας θυμίσει έθιμα και παραδόσεις των προγόνων μας, να μας φέρει πιο κοντά στο χωριό μας και να κάνει
ενδιαφέρουσα την καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών μας στο χωριό.

Σας περιμένουμε όλους στην Καλοσκοπή!
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Δράσεις του Συνδέσμου χρήσιμες
για το χωριό και τα μέλη μας
Μέλη του ΔΣ και του Συνδέσμου το τρίμηνο που
πέρασε, εθελοντικά:
-Σ
 υντήρησαν και έβαψαν τα παγκάκια της πλατείας
- Καθάρισαν το ηρώο Παπαντριά και κλάδεψαν τα
δένδρα
- Καθάρισαν – συντήρησαν και έβαψαν το γήπεδο
- Επισκεύασαν το ξύλινο παγκάκι στα Μαλιβιτσέικα
- Καθαρίστηκε με χορτοκοπτικό η θέση «Στρογγυλό».
- Επισκεφτήκαν τα γεφύρια στο Μέγα Ρέμα και
το Μύλο του Αλεξίου για να δουν από κοντά τις
φθορές τους, πήραν δείγματα αρμών για να δοθούν σε ειδικό εργαστήριο για να προσδιοριστεί
ο ακριβής χρόνος κατασκευής των, τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν και ο τρόπος που μπορούν
να συντηρηθούν. Επιπλέον, το γεφύρι στο Μύλο
του Αλεξίου καθαρίστηκε επιμελώς.
- Μέλη του ΔΣ συναντήθηκαν:
• με τον δήμαρχο για το θέμα της παιδικής χαράς
Κακοτράχης και του δρομολογίου του ΚΤΕΛ στο
χωριό.
• με τον αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας/τμήμα Πολιτικής Προστασίας Αθανάσιο Καρακάτζα
για τη συντήρηση των γεφυριών και την επαναλειτουργία της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας.
Επιπλέον:
- Ενεργοποιήθηκε Wi-Fi στην πλατεία του χωριού
- Αγοράστηκε για τις ανάγκες της κοινότητας και
των κατοίκων πολυμηχάνημα (εκτυπωτής – σκάνερ – φωτοτυπικό).
- Ο πρόεδρος του Συνδέσμου και μέλη του, εκπροσώπησαν το χωριό μας στις εκδηλώσεις του
γειτονικού μας χωριού Πανουργιά, για τη μάχη
στην Αρβανιτοράχη και συμμετείχαν το Σάββατο
16 Ιουνίου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το
τρένο στον Σ.Σ. Μπράλου.

“H KOYKOYBIΣTA”
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Παιδική χαρά Κακοτράχης

Την Τετάρτη 4 Απριλίου ο πρόεδρος Νάκος Γεωργίου και η αντιπρόεδρος Ζωή Χαμηλού του ΔΣ
του Συνδέσμου, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής
κοινότητας Κώστα Ματθαίου συναντήθηκαν με τον
δήμαρχο κο Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο στο γραφείο του στην Άμφισσα με θέμα την «κατασκευή και
λειτουργία σύγχρονης παιδικής χαράς» στο χωριό
μας. Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίστηκαν προϋποθέσεις
και τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και
τη λειτουργία των παιδικών χαρών σε όλους τους
Δήμους, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης και
ελέγχου αυτών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να κλείσουν οι υφιστάμενες παιδικές χαρές σε πόλεις και
χωριά. Όπως διαπιστώσαμε από την ανάλυση του
θέματος, η παιδική χαρά του χωριού μας δεν είχε
συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του Δήμου,
σύμφωνα με τον οποίο φέτος θα γίνουν 23 παιδικές χαρές σε πόλεις και χωριά, συνολικού κόστους
300.000 €. Οι νέες, σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές
ασφαλείας και θα διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης
(ΕΛ.Ο.Τ). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, στις
παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν όργανα από κατάλληλα υλικά, ειδικά μελετημένα ώστε να ελαχιστοποιούν τα παιδικά ατυχήματα. Μετά από συζήτηση
και εμμονή στο αίτημά μας με στοιχεία, ο δήμαρχος
μας υποσχέθηκε ότι θα συμπεριλάβει και την παιδική χαρά του χωριού μας στον αρχικό προγραμματισμό και θα αρχίσει η κατασκευή της φέτος. Όπως
ενημερωθήκαμε από τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο
μηχανικό, στο τέλος του Μαΐου έγινε η τοπογραφική
αποτύπωση της παιδικής χαράς Κακοτράχης μαζί
με τις υπόλοιπες 23 του Δήμου και προχωράνε οι
διαδικασίες για την κατασκευή της. Δυστυχώς, οι
διαδικασίες είναι χρονοβόρες και εκτιμάται ότι ΔΕΝ
θα ολοκληρωθούν το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά στις
αρχές του 2019!
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Δραστηριότητες Τοπ. Κοινότητας
Καθαρίστηκε και διανοίχτηκε το κεφαλαύλακο από
το Κεφαλόβρυσο μέχρι το χωριό.
Καθαρίστηκε το νεκροταφείο από χόρτα, κλαδιά
και χώματα.
Οργανώθηκε ο χώρος και εκτελέστηκε η εκδήλωση
μνήμης στην Αγία Τριάδα.
Καθαρίστηκαν από τα χόρτα και κλαδιά οι δρόμοι
και τα μονοπάτια μέσα στο χωριό με συνεργείο καθαρισμού, μισθωμένο από το Δήμο.
Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Κώστας Ματθαίου και το μέλος
Κώστας Χαμηλός συμμετείχαν στις 16 Ιουνίου, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Μπράλο για το τρένο.

Επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ

Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος 6944736677
Ζωή Χαμηλού, Αντιπρόεδρος 6944388652
Βούλα Μημίνη, Γραμματέας 6944275361
Γιώτα Χριστοδούλου, Ταμίας 6979321905
Φώτης Βλάχος, μέλος 6977432261
Καλόγηρος Γιάννης, μέλος 6978476168
Ελένη Θεοχάρη, μέλος 6977413812

Ανακοίνωση
Καλούνται οι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων, οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός και εκτός του χωριού, για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους
από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν
προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες
ύλες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010,
άρθρο 94, παρ.1, αριθμ.26 και του κανονισμού
καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18. Επίσης
καλούνται να κλαδέψουν τα δένδρα των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμο (περιφερειακό, δημοτικό, αγροτικό) και εμποδίζουν τη
διέλευση οχημάτων καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εμποδίσουν και τη διέλευση
των πυροσβεστικών οχημάτων. Η αντιπυρική
περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου 2018 και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου 2018, στο διάστημα της
οποίας, σύμφωνα με την αριθ. 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη, απαγορεύεται οποιαδήποτε
χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, λόγω αυξημένης
επικινδυνότητας.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Δρομολόγια Σιδηροδρόμου Τιθορέα - Μπράλος
Την Πέμπτη 10 Μαΐου, ο βουλευτής του νομού
μας Ηλίας Κωστοπαναγιώτου συναντήθηκε με τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Παναγιώτη Θεοχάρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΣΣΤΥ
Γιώργο Αναγνωστόπουλο, για τις εξελίξεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής μας. Μετά τα νέα
δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τη χρήση του
ηλεκτροδοτούμενου δικτύου σιδηροδρόμου στην
περιοχή μας, ο βουλευτής, για την κατά το δυνατόν
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής,
έθεσε στους αρμόδιους τις ακόλουθες εναλλακτικές
λύσεις για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής
επαφής των χωριών που έχουν πληγεί.
- Να μπουν 3-4 δρομολόγια τρένου την ημέρα στο
τμήμα Τιθορέα – Μπράλος – Τιθορέα ή να διέρχονται από το παλαιό δίκτυο τρεις αμαξοστοιχίες ημερησίως (η 1510/11, η 1522/21 και η 884/885 και τα
Σαββατοκύριακα η 31520/21).
- Να παραμείνει η λεωφορειακή σύνδεση της περιοχής με την Τιθορέα μέχρι να εφαρμοστούν τα παραπάνω. Το λεωφορείο, παρά το ότι δεν εξυπηρετεί
όπως ο σιδηρόδρομος, λειτουργεί επικουρικά και
είναι απαραίτητο να συνεχίσει.
Οι κ.κ. Θεοχάρης και Αναγνωστόπουλος δεσμεύτηκαν ότι αυτή τη στιγμή θα διατηρηθούν τα σημερινά δρομολόγια λεωφορείων για την εξυπηρέτηση
των χωριών μεταξύ Μπράλου - Τιθορέας, ενώ στο
αμέσως επόμενο διάστημα θα προκριθεί μία από τις
προτεινόμενες λύσεις. Ο βουλευτής από πλευράς
του τόνισε τη ζωτική σημασία συνέχισης της λειτουρ-

γίας της γραμμής, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η
οποία και θα συντελέσει στη μη απαξίωση της υποδομής και θα αποτρέψει επιπλέον τη σύληση των
εγκαταστάσεών τους από τη Μαφία του μετάλλου.
Επίσης, ένας τέτοιος σχεδιασμός θα αποκαταστήσει την επικοινωνία των κατοίκων και των επισκεπτών των χωριών, ενώ παράλληλα θα συντελέσει
στην προσέλκυση φίλων του σιδηροδρόμου, που
θα ήθελαν να απολαύσουν την μοναδική διαδρομή
στον ορεινό όγκο. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να υπάρξουν επιπλέον συναντήσεις στο αμέσως
προσεχές διάστημα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας και ολοκλήρωση μίας εκ των παραπάνω
λύσεων προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών
της Φωκίδας.
Το Σάββατο 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το τρένο στον Σ.Σ.
Μπράλου που διοργάνωσε ο εκπολιτιστικός σύλλογος Μπράλου με τη συνεργασία των θιγόμενων
Δήμων Αμφίκλειας και Δελφών. Η ανταπόκριση και
συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη. Το χωριό μας
εκπροσώπησαν οι πρόεδροι Κοινότητας και Συνδέσμου και αρκετοί συγχωριανοί μας.
Ευτυχώς τα παραπάνω έπιασαν τόπο και
από 1η Ιουλίου επαναλειτουργεί η γραμμή του
τρένου, με διέλευση 2 δρομολογίων την ημέρα
(Δρομολόγια 1510 και 1511) και ενός επιπλέον
κάθε Κυριακή (Δρομολόγια 3520/3521).
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Πάσχα στο χωριό
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τις φετινές
Άγιες ημέρες του Πάσχα πολλοί συγχωριανοί μας εκμεταλλευόμενοι και τις εξαιρετικές
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, ανέβηκαν στο χωριό και μαζί με συγγενείς και
φίλους γιόρτασαν μια πραγματική Λαμπρή.
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική
γιορτή του Χριστιανισμού στην Ελλάδα,
καθώς μνημονεύει, όχι μόνο τον θάνατο
του Χριστού, αλλά κυρίως την Ανάσταση,
το απόλυτο σύμβολο της αναγέννησης, της
μετάβασης από τον θάνατο στη ζωή, της ελπίδας. Μέχρι το Πάσχα, όμως, διαβαίνουμε
μία περίοδο γεμάτη με ενδιαφέροντα έθιμα
και παραδόσεις, τις οποίες αξίζει να θυμόμαστε, όχι απαραίτητα για να αποδεικνύουμε την πίστη μας, αλλά επειδή πραγματικά
Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου
αποτελούν ένα ευτυχές διάλειμμα από την
καθημερινότητα και συμβάλλουν στην ανάγκη μας να νιώθουμε ότι
κάπου ανήκουμε, ότι μοιραζόμαστε κάποιες κοινές αξίες. Άλλωστε, η
περίοδος αυτή είναι και αγαπημένη των παιδιών που την περιμένουν
πώς και πώς, αφού σχεδόν κάθε μέρα είναι διαφορετική. Μέχρι τη
Μεγάλη Πέμπτη η προσέλευση των συγχωριανών μας ήταν μικρή,
όμως την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο άνοιξαν τα
περισσότερα σπίτια, γέμισε η πλατεία, η εκκλησία, τα καταστήματα
και το γήπεδο από παιδιά. Οι ακολουθίες της Μεγάλης εβδομάδος τελέστηκαν όλες από τον ιερέα μας πατέρα Γεώργιο στην εκκλησία του
χωριού μας. Ο επιτάφιος, πολύ ωραία στολισμένος από τις κυρίες και
τα κορίτσια του χωριού με τη βοήθεια των νέων παιδιών, έκανε την καθιερωμένη περιφορά του μέχρι την Κακοτράχη ακολουθούμενος από
όλους τους συγχωριανούς μας.
Τα έξοδα του στολισμού, όπως κάθε χρόνο, ανέλαβε ο Θεόφιλος Πριόβολος. Η γιορτή της Ανάστασης μας βρήκε όλους στην
εκκλησία και την πλατεία του χωριού. Ανταμωθήκαμε όλοι, οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, πήραμε το άγιο φως και ακούσαμε το «Χριστός
Ανέστη». Ο ουρανός του χωριού έλαμψε με δεκάδες βεγγαλικά και
πυροτεχνήματα μόλις ακούστηκε το Χριστός Ανέστη, προσφέροντας
σε όλους ένα εκπληκτικό θέαμα. Την Κυριακή του Πάσχα τηρήθηκε η
παράδοση του ψησίματος των αρνιών στη σούβλα στις γειτονιές του
χωριού. Ένα έθιμο πατροπαράδοτο που συνεχώς όμως φθίνει. Φέτος,
αν και ο καιρός ήταν ιδανικός, ψήθηκαν τα λιγότερα αρνιά από κάθε
άλλη φορά. Έτσι ο συνολικός αριθμός των αρνιών μόλις πλησίασε τα είκοσι, όσα δηλαδή μία γειτονιά
πριν από 30 χρόνια. Στο Τσωνέικο ψηθήκαν οκτώ, στα Βλαχέικα τρία, στο Στρογγυλό δύο, στην Κακοτράχη δύο και σε κάποιες μεμονωμένες ψησταριές 3 – 4 αρνιά.
Ελπίζουμε του χρόνου να πάμε καλύτερα. Παλαιότερα τις ημέρες της «Λαμπρής», όλοι οι ξενιτεμένοι χωριανοί μας επέστρεφαν στο πατρικό τους σπίτι να γιορτάσουν με τους οικείους τους τις Άγιες
ημέρες του Πάσχα. Τότε όμως η οικογενειακή κατάσταση των συγχωριανών μας διέφερε ριζικά από
τη σημερινή, τότε οι πατρικές οικογένειες ζούσαν στο χωριό και ξενιτεμένοι ήταν οι νεότεροι σε ηλικία,
που ποθούσαν και επιζητούσαν την επιστροφή τους στην πατρογονική γη. Σήμερα η κατάσταση έχει
διαφοροποιηθεί καθόσον κανένας σχεδόν από εμάς δεν βρίσκει ανοιχτό σπίτι και πατρική οικογένεια
στο χωριό, αλλά μας τραβάει μόνο η αγάπη μας για τον τόπο που μεγαλώσαμε ή τον τόπο καταγωγής
μας για τους περισσότερους. Όμως είναι ανάγκη να επιστρέφουμε στο χωριό μας, στις ρίζες μας, για να
νιώθουμε πως κάπου βρίσκεται η αρχή στο νήμα της ζωής μας, η βεβαιότητα και η ασφάλεια της αρχικής
κοιτίδας, αυτή η μυστική σύνδεση με τον τόπο καταγωγής μας, που πάει από γενιά σε γενιά και διατηρεί
ζωντανό ακόμα το χωριό μας.
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Εκδήλωση μνήμης στις 28 Μαΐου στη Αγία Τριάδα

Τελετή στο μνημείο πεσόντων

Του Αγίου Πνεύματος στο ξωκκλήσι της Αγίας
Τριάδας με την παρουσία συγχωριανών μας και
αρκετών επισκεπτών από τα γύρω χωριά, ο Σύνδεσμος μετά τη θεία λειτουργία πραγματοποίησε
την καθιερωμένη αρτοκλασία και στη συνέχεια την
επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων.
Και η φετινή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το
Δήμο την Τοπική Κοινότητα και το Σύνδεσμο και
απέδωσε τις οφειλόμενες τιμές στους πεσόντες
συμπατριώτες μας.
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 Αντιδήμαρχοι Γεωργίου Ιωάννης και Ανδρεοπούλου Μαίρη.
- Ο πρόεδρος του χωριού μας Ματθαίου Κώστας
και το μέλος του τοπικού συμβουλίου Χαμηλός
Κώστας.
- Ο Διοικητής του Αστυνομικού σταθμού Γραβιάς
Στιβακτής Γεώργιος
- Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωργίου Νάκος, η
Αντιπρόεδρος Χαμηλού Ζωή, η Γραμματέας Μημίνη Βούλα και η Ταμίας Χριστοδούλου Γιώτα.
- Η επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου Γρηγοροπούλου Βούλα και ο πρώην πρόεδρος Τούμπας
Κωνσταντίνος.
- Οι πρόεδροι των γειτονικών χωριών: Παύλιανης
Ριγάκης Γεώργιος, Οινοχωρίου Κασβής Ιωάννης,
Σκλήθρου Πρέντζας Ηλίας και Μαυρολιθαρίου
Χαλέτσος Χρήστος.
- Εκπρόσωποι της Λαϊκής Ακαδημίας Γραμμάτων
Τεχνών και Παράδοσης «Αλλοτροπία».
- Οι συγγενείς θυμάτων:

Ο βουλευτής κ. Ηλίας Κωστοπαναγιώτου καταθέτει στεφάνι.

Του Παναγιώτη Ζούγρου, τα παιδιά του Νικηφόρος, Αθανασία, Βασιλική και τα εγγόνια του.
Του Νίκου Κόλλια, η κόρη Αθανασία Κόλια - Σεραφειμοπούλου.
Του Μιχάλη Κουτλάκη, ο αδελφός του Γιώργος
και η αδελφή του Μαρία, με μέλη των οικογενειών
τους.
Του Χαράλαμπου Μώκου (Καλλία) ο πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου Χρήστος
Χαλέτσος, εκπροσωπώντας τον αδελφό του θύματος Δημήτρη Μώκο.
Πολλοί συγχωριανοί μας και επισκέπτες από
τα γύρω χωριά.
Τον πανηγυρικό της ημέρας, όπως κάθε χρόνο, εκφώνησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου:
«Συμπληρώθηκαν 74 χρόνια από τότε που σ΄
αυτόν εδώ τον τόπο της Αγίας Τριάδας 33 συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία
της πατρίδας μας. Ανάμεσα τους 2 Ρώσοι και 3
Ισραηλίτες.
Ο αγώνας τους και η θυσία τους είχε σημασία,
γιατί έδειξε ότι οι Έλληνες δεν ήταν λαός ώριμος
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για σκλαβιά. Έδειξε ότι οι Έλληνες ξέρουν να πεθαίνουν για την ελευθερία τους που ποτέ δεν τους
τη χάρισε κανένας. Πάντα, από τον καιρό του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας, μέχρι το 1821, το 1912
και το 1940, την κατέκτησαν με τον ηρωισμό τους
προσφέροντας το αίμα και τη ζωή τους.
Η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή, έχει
γίνει πείρα, βίωμα και δίδαγμα και εκτιμούμε ότι
οι επόμενες γενιές δεν θα επαναλάβουν λάθη του
παρελθόντος.
Ας έλθουμε στη σημερινή μας εκδήλωση.
Από τον Απρίλη του 1941 ένα κύμα μαύρης
σκλαβιάς σκέπασε την Ελλάδα. Ήταν η πιο σκληρή, η πιο απάνθρωπη, η πιο αιμοβόρα και η πιο
αποπνικτική σκλαβιά από όσες γνώρισε η πολυβασανισμένη χώρα μας στα τρεις χιλιάδες χρόνια
της πολυτάραχης ιστορίας της.
Όμως, σταδιακά η κατάσταση αλλάζει και από
την αρχή του 1944 γίνεται όλο και πιο δύσκολη για
τα Γερμανικά στρατεύματα και ιδιαίτερα δύσκολη
στην περιοχή μας, από Άμφισσα μέχρι τις 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 στη 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 φτάνει στη 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 κτυπήσει τους Γερμανούς.
Τη νύχτα όμως 60 Γερμανοί της επίλεκτης μονάδας του Βραδεμβούργου, πιθανότατα γνωρίζοντας τις προθέσεις των ανταρτών, 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 έφθασε τα ξημερώματα
στις Βρύζες 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 προλάβουμε και να τους χτυπήσουμε.
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
δυστυχώς, δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία.
Σε ελάχιστα λεπτά μπαίνει εδώ στο ξέλακκο
και το υπόλοιπο τμήμα του Λόχου για να περάσει
απέναντι και να βγει μπροστά από το Γερμανικό
τμήμα.

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
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.
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, στη Ψηλή Ράχη
τον Ευάγγελο Τσολάνα.
Το ημερολόγιο έγραψε 5 Ιανουαρίου 1944.
Το ημερολόγιο όμως έγραψε και άλλες δύο
ημερομηνίες καταστροφικές για το χωριό μας: η
18η Απριλίου 1944, Τρίτη του Πάσχα και η 21η
Αυγούστου 1944, που η Καλοσκοπή καίγεται, και
τις 2 φορές απ΄ τους Γερμανούς.
Το χωριό μας για τα γεγονότα αυτά έχει συμπεριληφθεί στα μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας.
Με τον μαρτυρικό τους θάνατο έδωσαν σε εμάς
το δικαίωμα να ζούμε ελεύθεροι. Ας είναι η σημερινή εκδήλωσή μας, ένας ελάχιστος φόρος τιμής
και ευγνωμοσύνης προς αυτούς.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους γιατί με
την παρουσία σας εδώ σήμερα, βοηθήσατε να αποδοθεί ο φόρος τιμής που πρέπει στους πεσόντες.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ !».
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τους
επισήμους προσκεκλημένους και τους συγγενείς
των θυμάτων. Ο πρόεδρος του Μαυρολιθαρίου
μετά την κατάθεση μετέφερε και τον χαιρετισμό
του αδελφού του «Καλλία», Δημήτρη Μώκου (102
ετών), που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να
παρευρεθεί. «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για τη σημερινή
εορτή. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση στη μνήμη των παιδιών που έπεσαν για τη λευτεριά και
την Πατρίδα μας. Για εμάς δεν είστε ξεχασμένοι.
Πάντα σας θυμόμαστε. Είστε οι ήρωες οι ξακουσμένοι, οι τιμημένοι, οι δοξασμένοι. Για όλους εσάς
οι Έλληνες όπου βρεθούν αναφωνούν: Αιωνία η
μνήμη σας!
Εμείς εδώ βροντοφωνούμε και φωνάζουμε:
ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ.».
Η εκδήλωση έκλεισε με την εκφώνηση του εθνικού ύμνου από όλους τους παριστάμενους. Μετά
την εκδήλωση πολλοί από τους επισκέπτες επισκέφτηκαν και γνώρισαν το χωριό μας, ξεναγήθηκαν στη Λαογραφική έκθεση, ενημερώθηκαν για τα
αξιοθέατα και γευμάτισαν στα καταστήματά μας.
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Παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Τριάδας

Φωτο: Από το αρχείο της Λένας Σιακαντάρη. Το 1971 στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας.
Όρθιοι από αριστερά: Σιακαντάρη Ευθυμία, Δανιήλ Βασιλική, Οικονόμου Κοσμάς (μελισσοκόμος από Χαλκιδική), Χαμηλού Τριάδα
Καθιστοί από αριστερά: Σιακαντάρη Λένα, Δανιήλ Άρης, Γεωργίου Παρασκευή, Δανιήλ Ευθυμία (μικρή), Οικονόμου Παναγιώτα,
Αλεξίου Γιάννα, Τσίγα Φρόσω και Πριοβόλου Ευθυμία.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος γιορτάζει το
εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας, που βρίσκεται στο
ομώνυμο οροπέδιο έξω από το χωριό, στο δρόμο
προς την Παύλιανη. Εκεί παλαιότερα γινότανε το
πρώτο πανηγύρι του χωριού μας. Το μικρό ξωκκλήσι περιτριγυρισμένο από τα επιβλητικά αιωνόβια
πλατάνια συγκέντρωνε όλους τους συγχωριανούς
μας αλλά και πολλούς από τα γύρω χωριά (Παύλιανη, Σκλήθρο, Οινοχώρι, Πανουργιά). Τότε (πριν
30 και πλέον χρόνια) την ημέρα αυτή κατέφθαναν
όλοι πεζοί ή καβάλα στα άλογα, τα μουλάρια και τα
γαϊδουράκια φορτωμένα με όλες τις ετοιμασίες τους
για πλούσιο φαγητό (πίτες, καφεδάκια, τυρί, προβέντες κ.λπ.) και διασκέδαση. Μόλις έφταναν ξεφόρτωναν τα πράγματά τους κάτω από τα πλατάνια,
έστρωναν τα πολύχρωμα στρωσίδια πάνω στο χορτάρι, έδεναν τα ζώα λίγο μακρύτερα από το χώρο
του πανηγυριού και πήγαιναν να εκκλησιαστούν.
Οι καταστηματάρχες του χωριού είχαν ήδη στήσει
τους ξύλινους πάγκους και ήταν έτοιμοι να βγάλουν
τα ψητά αρνιά που από νωρίς το πρωί έψηναν εκεί
δίπλα και μοσχομύριζε όλη η περιοχή. Οι πλανόδιοι
μικροπωλητές είχαν από νωρίς απλώσει την πραμάτεια τους και τη διαλαλούσαν, (πλαστικά παιχνίδια, πλαστικές μπάλες, ψεύτικα κοσμήματα, χτένες,
τσιμπιδάκια και κάθε λογής μικροπράγματα) και
όλοι αγοράζανε από κάτι, γιατί δεν είχαν και πολλές
ευκαιρίες να τα ξαναβρούν.

Μετά τη θεία λειτουργία όλοι κατά παρέες κάθονταν στα στρωσίδια και έπιαναν την κουβέντα, κυρίως μεταξύ συγγενών και φίλων από τα άλλα χωριά
που δεν θα είχαν ευκαιρία να τους ξανασυναντήσουν σύντομα. Το μεσημέρι άνοιγαν τα φαγητά και
το κρασί και απολάμβαναν πλούσιο και ευχάριστο
τραπέζι. Τις περισσότερες χρονιές περιοδεύουσες
κομπανίες κατέφθαναν στο χώρο και μετά το φαγητό άρχιζε ο χορός μέχρι αργά το απόγευμα που
έπαιρναν όλοι το δρόμο της επιστροφής.
Το παρελθόν ήταν αυτό και παραμένει ζωντανό
στη μνήμη των μεγαλυτέρων από εμάς.
Το παρόν όμως είναι εδώ.
Η Αγία Τριάδα παραμένει ένα όμορφο ξωκκλήσι,
το τοπίο και τα αιωνόβια πλατάνια παραμένουν τα
ίδια και καλύτερα, αλλά οι άνθρωποι άλλαξαν συνήθειες... Οι επισκέπτες τώρα δεν είναι πανηγυριώτες, δεν φτάνουν με άλογα αλλά με αυτοκίνητα, δεν
κουβαλάνε φαγώσιμα και στρωσίδια, ούτε παραμένουν στο χώρο μετά τη λειτουργία για να φάνε και
να διασκεδάσουν. Σήμερα μετά την εκκλησία έχει
καθιερωθεί η εκδήλωση μνήμης στο μνημείο των
πεσόντων, όπου μεταβαίνουν και αποδίδουν τιμές
όλοι και στη συνέχεια αναχωρούν για τα χωριά τους
και τα σπίτια τους.
Οι καιροί άλλαξαν... Η ομορφιά των πανηγυριών
σταδιακά ξεθωριάζει και χάνεται μπροστά στην επέλαση των σύγχρονων τρόπων διασκέδασης.
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Στη χώρα μας η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2018
Φέτος η χώρα μας ανέλαβε τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας
Εθελοντή Αιμοδότη 2018, που έχει καθιερωθεί στις 14 Ιουνίου. Την ημέρα
αυτή τιμάται, διεθνώς, ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός
που επιδεικνύει προσφέροντας χωρίς ανταμοιβή λίγο από το χρόνο του και
λίγο από το αίμα του. Η διοργάνωση ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι κομμάτι της κουλτούρας και του πολιτισμού μας και
ότι απέναντι σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης απαντάμε με αλληλεγγύη
και προσφορά στον συνάνθρωπο. Στόχος η προσέλκυση νέων εθελοντών
αιμοδοτών, η ενθάρρυνση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων να γίνουν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και η μετάγγιση στη νέα γενιά αιμοδοτών
της ιδέας της μη αμειβόμενης, Εθελοντικής Αιμοδοσίας ως μίας αυτονόητης και φυσιολογικής διαδικασίας που αρμόζει στη στάση του σύγχρονου
ανθρώπου απέναντι στη ζωή και στους συνανθρώπους του. Η καμπάνια
κορυφώθηκε στις 12 - 14 Ιούνη, με 2ήμερο εκδηλώσεων στο Ευρωπαϊκό
Φωτο: από το αρχείο
του Συνδέσμου
Πολιτιστικό Κέντρο στους Δελφούς που συμμετείχαν αντιπροσωπείες από
τα κέντρα αίματος όλου του κόσμου. Τον Σύνδεσμό μας που αποτελεί μέλος
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας εκπροσώπησε ο πρόεδρός του Νάκος Γεωργίου και παρουσίασε το έργο
του Συνδέσμου μας στον τομέα της αιμοδοσίας.
Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη 2018 είναι:
«Να είσαι εκεί για τον Άλλο. Δώσε Αίμα. Μοιράσου τη ζωή».
Με οδηγό το παραπάνω σύνθημα καλούμε και εμείς τα μέλη μας να συμμετέχουν τη Δευτέρα 13 Αυγούστου στην αιμοδοσία του Συνδέσμου στο χωριό με το δικό μας σύνθημα
«Είμαστε και εμείς εδώ για τον άλλον.
Στις 13 Αυγούστου στην Καλοσκοπή δίνουμε αίμα.
Μοιραζόμαστε τη ζωή.»

Είμαστε και εμείς εδώ για τον άλλον.
Στις 13 Αυγούστου 2018
στην Καλοσκοπή δίνουμε αίμα.

Μοιραζόμαστε τη ζωή.
ώρα 11: 00 έως 13:30
μικροί και μεγάλοι από 18 έως 65 ετών
παρακαλούνται με καλή πρόθεση και διάθεση
να συμμετέχουν στην αιμοδοσία του χωριού μας.
στο χώρο του κοινοτικού γραφείου
και του πρώην ιατρείου

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.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Καλοσκοπή
Καλοκαίρι 2018

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σάββατο
7 Ιουλίου
Παρασκευή
27 Ιουλίου
Σάββατο,
28 Ιουλίου
Τετάρτη
1 Αυγούστου
Σάββατο
4 Αυγούστου
Τετάρτη
8 Αυγούστου
Σάββατο
11 Αυγούστου
Κυριακή
12 Αυγούστου
Δευτέρα
13 Αυγούστου
Τρίτη
14 Αυγούστου
Τετάρτη
15 Αυγούστου
Πέμπτη
16 Αυγούστου
Παρασκευή
17 Αυγούστου
Κυριακή
19 Αυγούστου
Τετάρτη
22 Αυγούστου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Καθαρισμός και συντήρηση του μονοπατιού
Κακοτράχη – Κεφαλόβρυσο – Βρύζες
CAMPING στην πανσέληνο: Πεζοπορία από
Μνήματα - Φτερόλακκα, κατασκήνωση διανυκτέρευση με την Πανσέληνο
Ορειβασία από Φτερόλακκα - Κακιά Σκάλα –
Γεροντόβραχος και επιστροφή
Περίπατος μέσα στο χωριό (γνωριμία
με τις γειτονιές και το φυσικό περιβάλλον
του χωριού μας)
Πεζοπορία και αναγνώριση του παλαιού
μονοπατιού Στρογγυλό – Μέγα Ρέμα – Κοτρώνι
(επιστροφή από τον χωμάτινο αυτοκινητόδρομο)
Πεζοπορία στο μονοπάτι χωριό – Ψηλό Κοτρώνι –
Μύλος Αλεξίου – Αγία Παρασκευή. Καθαρισμός
και συντήρηση του παλαιού πέτρινου γεφυριού
στους Μύλους. Στο τέλος κέρασμα καφέ και
τσίπουρο στο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής
Βραδιά 3ης παραδοσιακής κουζίνας
του χωριού μας
Γενική Συνέλευση
Αιμοδοσία
Πάρτι Νεολαίας στο Κεφαλόβρυσο
Αγώνας ανώμαλου δρόμου για παιδιά
Περίπατος, πικ-νικ, παιχνίδι στο Κεφαλόβρυσο
για παιδιά
Βραδιά παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών
(Σουβλάκι – μπίρα - ποτό)
Ανάβαση στη Γκιώνα
Παρουσίαση παλαιών φωτογραφιών ή άλλων
παλαιών αντικειμένων του χωριού
(παρουσίαση, αναγνώριση προσώπων,
χώρων, αντικειμένων, συζήτηση για την
ιστορία και λαογραφία)

941

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ΩΡΑ
Αναχώρηση από
Κακοτράχη
ώρα 09:00
Αναχώρηση
από πλατεία
ώρα 08:00
Αναχώρηση από
Μνήματα ώρα 17:00
Αναχώρηση
από πλατεία
ώρα 09:00
Αναχώρηση
από Στρογγυλό
ώρα 09:00
Αναχώρηση
από Κακοτράχη
ώρα 09:00
Πλατεία
ώρα 21:00
Πλατεία
ώρα 19:30
Κοινοτικό ιατρείο
ώρα 10:30
Κεφαλόβρυσο
ώρα 23:00
Πλατεία
ώρα 18:30
Κακοτράχη
ώρα 09:00
Πλατεία
ώρα 22:00
Πλατεία
ώρα 03:30
Πλατεία
ώρα 19:30

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
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Παλιές ρίμες (από το διαδίκτυο)
«ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ
ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ»
Στους χρόνους του Όθωνα, υπήρχε ένας γνωστός κουρελιάρης τύπος: Ο Μανώλης Μπατίνος. Δεν υπήρχε κανείς
στην Αθήνα που να μην τον γνωρίζει, μα και να μην τον
συμπαθεί. Οι κάτοικοι του έδιναν συχνά κανένα παντελόνι
ή κανένα σακάκι, αλλά αυτός δεν καταδέχονταν να τα πάρει, γιατί δεν ήταν ζητιάνος. Ήταν ποιητής, ρήτορας και φιλόσοφος (έτσι πίστευε). Στεκόταν σε μια πλατεία και αράδιαζε ό,τι του κατέβαινε. Κάποτε λοιπόν έτυχε να περάσει
από εκεί ο Ιωάννης Κωλέττης. Ο Μανώλης Μπατίνος τον
πλησίασε και τον ρώτησε, αν έχει το δικαίωμα να βγάλει
λόγο στη Βουλή. Ο Κωλέττης του είπε ότι θα του έδινε ευχαρίστως άδεια αν πετούσε από πάνω του τα παλιόρουχα
που φορούσε κι έβαζε άλλα. Την άλλη μέρα ο Μανώλης
παρουσιάστηκε στην πλατεία με τα ίδια ρούχα, αλλά τα
είχε γυρίσει ανάποδα και φορούσε τα μέσα έξω.
Ο κόσμος τον κοιτούσε έκπληκτος. Και τότε άκουσε αυτούς τους στίχους από το στόμα του Μανώλη Μπατίνου:
«Άλλαξε η Αθήνα όψη, σαν μαχαίρι δίχως κόψη, πήρε κάτι
απ’ την Ευρώπη και ξεφούσκωσε σαν τόπι. Άλλαξαν χαζοί
και κούφοι και μας κάναν κλοτσοσκούφι. Άλλαξε κι ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».
«ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΑ»
Την φράση «σπουδαία τα λάχανα» (εναλλακτικά και «σιγά
τα λάχανα»), τη χρησιμοποιούμε σήμερα ειρωνικά, όταν
θέλουμε να δηλώσουμε την δυσανάλογη αξία που προσδίδεται σε κάτι, σε σχέση με την πραγματική του αξία. Χρησιμοποιείται δηλαδή απαξιωτικά. Προήλθε από το εξής περιστατικό: Σε κάποιο χωριό, πριν από το 1821, πέρασε ο
απεσταλμένος τού Μπέη, για να εισπράξει τη «δεκάτη». Η
δεκάτη ήταν κι αυτή μία από τις πολλές φορολογίες των
χρόνων εκείνων. Όλοι όμως οι χωρικοί τού απάντησαν
πως δεν είχαν να πληρώσουν τον φόρο, γιατί τα λάχανά
τους (λάχανα ήταν η παραγωγή τους) έμεναν απούλητα.
Τότε ο φοροεισπράκτορας τούς είπε πως θα έστελνε ζώα
και ανθρώπους, για να φορτώσει τα λάχανα και έτσι να
«πατσίζανε» με το χρέος τους. Έτσι και έγινε. Από τότε,
έμεινε να λένε οι χωρικοί (προφανώς ειρωνικά): «Σπουδαία τα λάχανα», όταν επρόκειτο να «πατσίσουν» τους
οφειλόμενους φόρους, με λάχανα.
«ΚΟΥΤΣΟΙ, ΣΤΡΑΒΟΙ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ»
Στα 1830, σ’ ένα χωριουδάκι της Κυνουρίας, στο Άστρος,
παρουσιάστηκε ένας περίεργος άνθρωπος, που άρχισε να
διαδίδει επίμονα ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας, που ήρθε
να σώσει τον κόσμο από τις διάφορες αρρώστιες, που τον
μάστιζαν. Όπως ξέρουμε όλοι μας σχεδόν, ο πραγματικός
Άγιος Παντελεήμονας είναι ο προστάτης των ανάπηρων
και οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι γιατρεύει, εκτός από τις άλλες παθήσεις και τις παραμορφώσεις του σώματος, καθώς
και τους τυφλούς. Ο άγνωστος, ωστόσο, του Άστρους δεν
έκανε το παραμικρό θαύμα. Επειδή, όμως, δεν ενοχλούσε
κανέναν με την παρουσία, τον άφηναν να λέει ό,τι θέλει.
Παρ’ όλα αυτά, η φήμη πως στο όμορφο χωριό της Κυνουρίας παρουσιάστηκε ο Άγιος Παντελεήμονας, απλώθηκε
γρήγορα σε όλη την τότε Ελλάδα. Όπως ήταν επόμενο,
όσοι έπασχαν από τα μάτια τους, τ’ αφτιά τους, τα πόδια
τους και από ένα σωρό άλλες ασθένειες, παράτησαν τα
σπίτια τους και τις δουλειές τους και ξεκίνησαν να πάνε στο
Άστρος, με την ελπίδα ότι θα γίνουν καλά. Κι ήταν τόσοι
πολλοί αυτοί οι ανάπηροι, ώστε από τα διάφορα χωριά
που περνούσαν, έλεγαν οι άλλοι που τους έβλεπαν: «Κουτσοί, στραβοί, στον Άγιο Παντελεήμονα»

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Πριν 40 χρόνια
(Απόσπασμα από το τεύχος 15 / Απρίλιος-Μάιος 1978)
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Νο
205
206
207
208
209
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212
213
214
215
216
217
218
219
220
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Αχλαδάς Νικόλαος του Χαράλαμπου
50
(Λαμία)
Παπακώστα – Πατέλη Φοίβη
50
Καλτσάς Κώστας του Γεωργίου
20
Αλεξίου Βίκυ του Δήμου
50
Έσοδα από Λαογραφική έκθεση
30
Γκαβαλίνης Ευθύμιος του Ιωάννη
50
(Θεσσαλονίκη)
Αλκαλάι Κάρολος στη μνήμη της συζύγου
του Σίσσης Γιανοπούλου και Χαράλαμπου 100
και Αθηνάς Κόλλια.
Κυριαζή – Ραπτοπούλου Πηνελόπη
20
Κυριαζής Κων/νος του Νικολάου
20
Μπάνος Σταμάτης του Ευαγγέλου στη
70
μνήμη συγγενών και φίλων
Θεοχάρη Ελένη του Δημητρίου
20
Λίτσος Γεώργιος του Ηλία
30
Βαρελά – Αλεξίου Κωνσταντίνα στη
10
μνήμη της Βάγιας Αλεξίου
Βλάχου Αικατερίνη σύζυγος Κων/νου στη
10
μνήμη της Βάγιας Αλεξίου
Χαμηλού– Σαΐτη Έφη (Καναδάς) και
50
Χαμηλός Δημήτρης (ΗΠΑ)
Κυρίτσης Δημήτριος του Παναγιώτη
20
(Βόλος)

Μελάς Ιωάννης στη μνήμη των προγόνων
221 του Νικολάου και Ευσταθίας Κόλλια
20
(Καραμήτρου)
Κωστοπαναγιώτου Ηλίας (Βουλευτής
222
20
Φωκίδος)
Χριστοδούλου Παναγιώτης στη μνήμη
223
50
των γονέων του Νικολάου και Ασημίνας.
224 ΑΚΥΡΗ
Οικογένεια Χαμηλού Δέσποινας
225 (Καναδάς) στη μνήμη συζύγου και πατέρα 220
Νικολάου Χαμηλού.
Οικογένεια Χαμηλού Δέσποινας
226 (Καναδάς) στη μνήμη της Βάγιας
100
Αλεξίου.
Συνδρομές στη Λαογραφική έκθεση (από
227
30
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης)
Πασσαλή Ευαγγελία του Ιωάννη στη
228 μνήμη του αδελφού της Νικολάου
50
Πασσαλή.
Ιερέας Κουτρούμπας Χαράλαμπος
229
20
(Καστέλλια)
Ράπτου Μαρία του Νικολάου στη μνήμη
230 της μητέρας της Ευφροσύνης Ράπτου και 50
του συζύγου της Άγγελου Χρονόπουλου.
Χριστοδούλου Μαρία στη μνήμη της
231
20
Βάγιας Αλεξίου

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».

Το Δ.Σ. ευχαριστεί

• Τον Δημήτρη Σκούφο γιατί με ενέργειές του η Τράπεζα Πειραιώς χορήγησε στο Σύνδεσμο ένα φορητό
υπολογιστή και μία οθόνη Η/Υ.
• Την δασκάλα του χορευτικού Κασσιανή Γαβρά – Κυριαζή γιατί όλο το χρονικό διάστημα των πέντε
περίπου μηνών που λειτουργεί το χορευτικό τμήμα, κάθε Κυριακή, ακούραστη, με πάθος και αγάπη
για το χορό, κατάφερε να «μπολιάσει» και τους μαθητές της και να τους μεταφέρει τμήμα της εμπειρίας
της στο χορό.
• Την Χρυσάννα Μωρίκη – Ραπτοπούλου για την προσφορά ξυλείας και υλικών για να επισκευαστούν
ξύλινα παγκάκια.

Επιτυχίες νέων

Η Ευγενία Φούντα (εγγονή της συγχωριανής μας Ζωής Αχλαδά από τη Λαμία) ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την Παρασκευή 15 Ιουνίου ορκίστηκε Ανθυπολοχαγός
στο Τεχνικό Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στα παιδιά που συμμετείχαν στις φετινές
πανελλήνιες εξετάσεις ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Κάθε Τετάρτη στο χωριό μας ο ψαράς κος Κώστας τηλ. 6944551008
και κάθε Παρασκευή η φουρνάρισσα κα Ρένα τηλ. 6976946540
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Έχουμε γάμο και χαρά
της Ελένης Δερμάνη- Αλεξανδρή
Την ξύπνησαν τα γέλια και οι φωνές που έρχονταν από το κατώι. Ο ήλιος έμπαινε από τις
γρίλιες κι έκανε τα πυρόξανθα μακριά μαλλιά της
να λαμπυρίζουν στο φως. Σηκώθηκε χαρούμενη,
ετοιμάστηκε γρήγορα και κατέβηκε. Η θεια της η
Βαΐτσα, αδελφή της μάνας της, οι πρωτοξαδερφάδες της, η θεια η Καλώ, απ΄ τη μεριά του πατέρα
της και οι δύο παντρεμένες αδερφές της είχαν
έρθει από προχθές για τις ετοιμασίες του γάμου.
Χθες έπλυναν όλα τα ρούχα της προίκας της και
σήμερα Τρίτη, αχάραγα σχεδόν, ξεκίνησαν το σιδέρωμα. Τα βαριά σίδερα πήγαιναν πέρα – δώθε,
ν΄ ανάψουν καλά τα κάρβουνα, όπως πήγαιναν
πέρα-δώθε τα γέλια κι οι χαρούμενες φωνές, που
γέμιζαν την ψυχή της Χαϊδούλας ευτυχία ανείπωτη. Με πόση αγάπη, με πόσα όνειρα κι ελπίδες τα
είχαν κεντήσει, κάτω από τον ίσκιο της μεγάλης
βελανιδιάς, στην αυλή. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα, ύφαινε η μάνα της στον αργαλειό, σιγοτραγουδώντας αυτοσχέδια τραγούδια της καρδιάς,
να ’ναι το κορίτσι της καλότυχο στο γάμο της, να
ζήσει να τα λιώσει. Τετάρτη βράδυ όλοι οι συγγενείς, γείτονες, φίλοι και συγχωριανοί γέμισαν το
σπίτι, καλεσμένοι στα «προζύμια». Η Χαïδούλα
με τις αδερφάδες της κοσκινίζουν τα αλεύρια σε
μία μεγάλη σκάφη, πιάνουν τα προζύμια για τις
προβέντες και τα ψωμιά του γάμου, ενώ οι νέες
τραγουδούν:
ψιλά-λιγνά τ’ αλεύρια κι αφράτα τα προζύμια
κι ο γιος που τα ανάπιασε με μάνα και πατέρα
ανάχλια - ανάχλια τα νερά κι αφράτα τα προζύμια.
- Ευχή σου με μανούλα μου να ζήσω να προκόψω.
- Με την ευχή μ΄ παιδάκι μου, να ζήσεις να προκόψεις...
Τελείωνε το ζύμωμα, όταν η αδελφή της η Γιαννούλα έβαλε το κεφάλι του γιου της στα ζυμάρια,
να ’ναι λέει το πρώτο τους παιδί αγόρι. Ο καιρός
γλυκός και το γλέντι έχει ανάψει στην αυλή. Ο
πατέρας και τ΄ αδέλφια της γεμίζουν τα ποτήρια
γλυκόπιοτο κρασί κι η μάνα της, μ΄ αυτή τη γλυκιά
κούραση των ημερών, μα γελαστή και χαρούμενη,
επιβλέπει τους μεζέδες, τις πίτες και τα φαγητά.
Πέμπτη και η μέρα είναι αφιερωμένη στο «κέντημα» και στο ψήσιμο. Η θεια η Αγγέλω, ήταν
μαστόρισσα στο στόλισμα. Αφού ζύμωσαν τις
προβέντες και τα ψωμιά, εκείνη με τα χέρια της και
τη μαγική της φουρκέτα, τις κέντησε όλες και ιδιαίτερα εκείνη του γαμπρού, με τέχνη και μαεστρία.
Κέντησε πουλιά, κέντησε λουλούδια, γύρω-γύρω
στη προβέντα και στη μέση ένα βελανίδι, να ΄χει
το ζευγάρι ευτυχία και μακροημέρευση. Στο τέλος
τη ζαχάρωσε και τη στόλισε με λουλούδια. Για

την Χαϊδούλα της, την κόρη τ΄ αδελφού της που
λάτρευε. Στα χέρια της μεγάλωσε, σαν «ξενιτεύονταν» στα γύρω μέρη για δουλειά, ο αδερφός της
με το μεγάλο γιο. Φτωχός ο τόπος, φτωχοί κι οι
άνθρωποι. Πετράδες ήταν ο πατέρας κι ο αδελφός
της Χαϊδούλας, κι έτρεχαν όπου είχε δουλειά. Κι η
μάνα της όμορφη πολύ και ντελικάτη δε δίστασε
να αναλάβει με το μικρό αδερφό της τα λιγοστά
χωραφάκια τους. Και με δύο – τρία ζωντανά και
καμιά δεκαριά κότες, τίποτα δεν έλειψε απ΄ το
σπίτι τους. Και σήμερα κι αύριο που’ χουν το σπίτι
τους ανοιχτό για τα προικιά, το κρασί τα φαγητά
και τα γλυκά δεν έλειπαν απ’ τα τραπέζια τους.
Από νωρίς οι φίλες της πήγαν τα καλέσματα,
ενώ οι μεγαλύτερες έστησαν το «γιούκο». Κάτω κάτω τα στρωσίδια, οι φλοκάτες, οι γινοβέλετζες, οι
καραμιλωτές, οι μάλλινες κουβέρτες τ΄ αργαλειού,
τα μάλλινα χράμια και πάνω τα μπαμπακερά, τα
χασεδένια σεντόνια, τα υφαντά τραπεζομάντηλα,
οι πετσέτες , τ΄ ασπροκέντια, ρούχα και εσώρουχα
της νύφης. Σεμέδες και κεντήματα στους τοίχους,
στα κρεβάτια, στα πρεβάζια, στόλισαν το σπίτι
απ΄ άκρη σ΄ άκρη. Την αγαπούσαν τη Χαϊδούλα
όλοι στο χωριό. Ήταν δεν ήταν είκοσι χρονών,
όμορφη σαν τα κρύα τα νερά, καλόκαρδη και χρυσοχέρα. Τετραπέρατη σαν τη μάνα της. Και ήρθαν
όλοι. Γέμισε το σπίτι συγγενείς και φίλους, όλο το
χωριό. Θαύμασαν τ΄ ασπροκέντια, ασήμωσαν τα
προικιά και μ΄ ευχές και παινέματα κύλησαν αυτές
οι δύο μέρες. «Η ώρα η καλή» , «καλά στέφανα»
και «στις χαρές σας οι λεύτερες» αντηχούσαν οι
ευχές στα αφτιά της Χαϊδούλας κι ήταν σαν να
ζει σε όνειρο, μες τις αγκαλιές και τα φιλιά των
δικών της. Μα αυτή, τούτα τα τελευταία βράδια
λαχταρούσε την αγκαλιά της μάνας της και μια
χαρμολύπη πλημμύριζε την ψυχή της. Κι απόψε
αργά που μάζευαν τα προικιά σε μπόγους και σε
μπαούλα, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό της. Το
είδε η μάνα της, την κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια
και την έσφιξε στη αγκαλιά της. Έμειναν έτσι ώρα
πολλή. Κι έκαναν τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες ευχές,
χωρίς να πουν τίποτα...
Γλέντια, χοροί και πυρετώδεις ετοιμασίες και
στο σπίτι του γαμπρού του Γιάννου. Τον πρώτο
λόγο έχουν η μάνα του και η γιαγιά του η Ασήμω. Μοναχογιό τον έχει η Γιώργαινα και θα τον
παντρέψει με όλα τα καλά. Νωρίς το πρωί του
Σαββάτου, οι φίλοι του γαμπρού γυρίζουν όλα
τα σπίτια και καλούν τους χωριανούς στο γάμο.
«Είστε καλεσμέν΄ στου γάμου» και κερνούν κρασί
από την τσίτσα. Ο κάθε χωριανός πίνει μια γουλιά
από την τσίτσα και εύχεται να «ζήσουν». Όλη τη
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μέρα, στο σπίτι του γαμπρού και της νύφης, πηγαινοέρχονται οι καλεσμένοι με το τράστο τους γεμάτο, κρεμμύδια, μακαρόνια, κρέας, ψωμί ότι είχε
ο καθένας ήταν προσφορές των καλεσμένων στο
τραπέζι του γάμου. Μέχρι και τα κουταλοπίρουνά
τους και τα πιάτα τους φέρνουν, που να βρεθούν
τόσα σερβίτσια. Φτώχια βλέπεις, μα η «χαρά των
παιδιών», είναι χαρά μεγάλη για όλο το χωριό.
Τ΄ απόγεμα ο πατέρας του Γιάννου, ο νουνός
τους, συγγενείς και φίλοι, φτάνουν με τα όργανα
στο σπίτι της νύφης. Φέρνουν τα δώρα του γαμπρού. Το νυφικό της, κάλτσες και παπούτσια και
τη μεταξωτή μπόλια, δώρο από τη πεθερά της.
Οι νέοι φορτώνουν στα μουλάρια τα προικιά, τα
μπαούλα της νύφης, τα χαλκώματα, τη ντουλάπα,
το τραπέζι και τις καρέκλες. Οι νέες κερνούν το
συμπεθεριό, κρασί μεζέδες και γλυκίσματα. Γέμισε
η αυλή χαρές και τραγούδια και χορούς. Γέμισε και
κλεφτές ματιές και χαμόγελα γεμάτα υποσχέσεις.
Έτσι γνώρισε η Χαϊδούλα τον Γιάννο. Στις χαρές
της αδελφής της. Ήταν όμορφος, ψηλός, λεβεντόπαιδο ο Γιάννος κι έφταναν αυτές οι πρώτες
ματιές να κάνουν τις καρδιές τους να σκιρτήσουν.
Αυτές οι θύμησες χάιδεψαν το νου της τώρα που
πρόσφερε το δίσκο με τα δώρα της για το γαμπρό
και τα πεθερικά της. Λευκό πουκάμισο, κάλτσες και
μπόλια λουλουδάτη για την πεθερά της. Το γλέντι
είχε ανάψει για τα καλά κάτω. Η Χάιδω στέκεται
στη μέση στο δωμάτιο. Το νυφικό της κρεμασμένο
στη ντουλάπα είναι λες και φωτίζει όλη την κάμαρη. Ξημερώνει Κυριακή, κι είναι όμορφη πολύ η
ζωή. Οι νέες τραγουδώντας ετοιμάζουν τη νύφη.
Παρακαλούμε κυρ΄ γαμπρέ, μια χάρη να μας κάμεις
Το κρίνο που σου δίνουμε, να μη μας το μαράνεις
Τα πυρόξανθα μακριά μαλλιά της, τα πλέκουν
κοτσίδα και τη φέρνουν γύρω από το κεφάλι της
σαν στεφάνι. Βάζουν τη μεταξωτή μπόλια με
φουρκέτες και καρφώνουν στην κοτσίδα πολύχρωμα άνθη. Στην αυλή τα όργανα ξεκίνησαν κι
η Χαϊδούλα προβάλλει στο χαγιάτι σαν οπτασία
μες το κατάλευκο νυφικό της με το λουλουδένιο
πολύχρωμο στεφάνι στα μαλλιά.
Σήμερα γάμος γίνεται σ΄ ωραίο περιβόλι
σήμερα αποχωρίζεται, η μάνα από την κόρη
Στο μεταξύ στο σπίτι του Γιάννου το ξύρισμα
και το ντύσιμο του γαμπρού ήταν σωστή ιεροτελεστία, Σαν απόλυσε η λειτουργία, ξεκινά το συμπεθεριό απ΄ το σπίτι του γαμπρού, καβάλα στ΄
άλογα τα στολισμένα με πολύχρωμες κουβέρτες
και τραβάει στη εκκλησιά. Προπορεύονται τα όργανα και ακολουθεί ο γαμπρός, οι γονιοί, ο νουνός
και όλο το συγγενολόι τραγουδώντας:
Ας παν να ιδούν τα μάτια μου
πως τα περνά η αγάπη μου.

Μην ήβρ΄ αλλού κι αγάπησε
κι εμένα με παράτησε.
Μυρίζει ο τόπος παντού, φλισκούνι, βασιλικό
και μέντα.
Τα σπάρτα μπουκέτα-μπουκέτα ανέλαβαν το
στολισμό και λες και η φύση φόρεσε τα καλά της
και παίρνει μέρος με όλο της το είναι στη χαρά.
Από τον κάτω μαχαλά ακούγονται τα όργανα που
συνοδεύουν τη πομπή της νύφης. Σε λίγο φτάνουν
στην πλατεία. Ο Γιάννος , υποδέχεται την Χαϊδούλα στην πόρτα της εκκλησίας.
- Να προσέχεις το κορίτσι μου, να το σέβεσαι
και να το αγαπάς, είπε ο πατέρας της και την παρέδωσε στο γαμπρό.
Μετά τη στέψη, φτάνοντας η νύφη στο σπίτι
του γαμπρού - στο σπίτι της- στέκει καβάλα στο
μουλάρι και πετά τέσσερα μήλα. Το ένα προς το
σπίτι, να είναι η νύφη γλυκομίλητη, το άλλο προς
το δρόμο, να ’ναι ρόδινος ο δρόμος της ζωής της,
το τρίτο προς τον κόσμο, με την ευχή να παντρευτούν οι λεύτεροι και το τέταρτο προς την πεθερά
να ΄ναι γλυκιά στη νύφη της. Στη συνέχεια σπάζει την προβέντα στο κεφάλι της και τη μοιράζει
στους καλεσμένους γύρω, ενώ η πεθερά ταΐζει το
νιόπαντρο ζευγάρι, μέλι και καρύδια, να ’ναι λέει
γλυκιά κι η ζωή τους. Το τραπέζι του γάμου γίνεται
εδώ, στο σπίτι του γαμπρού. Γονιοί, φίλοι και δικοί
καμαρώνουν το νιόπαντρο ζευγάρι και το ραίνουν
με ευχές... τραγουδιστές!!!
Ένα τραγούδι θα σας πω απάνω στο λεμόνι
να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός κι οι συμπεθέροι όλοι.
Ένα τραγούδι θα σας πω απάνω στο ρεβίθι
χαρά στα μάτια του γαμπρού που διάλεξαν την νύφη.
Τρία γαρίφαλα χρυσά σ΄ ένα ασημένιο τάσι,
τ΄ αντρόγυνο που γίνηκε, να ζήσει, να γεράσει.
Πανηγύρι, πανηγύρι αγάπης και χαράς ο γάμος
του Γιάννου και της Χαϊδούλας. Την κοίταξε στα μάτια κι εκείνη του χαμογέλασε. Και τι δεν έλεγαν τα
μάτια του και τι δεν μαρτυρούσε το χαμόγελό της.
«Τι ωραία που είναι η αγάπη μου η χαϊδεμένη
από τη μάνα της και τ΄ αδελφού της τα φιλιά», σκέφτηκε ο Γιάννος, πήρε το χέρι της και τη σήκωσε
απαλά. Και κίνησε ο χορός και κίνησε έτσι και η
ζωή τους.
Στην αρχή εκεί στο χωριό, να αναστήσουν τα
παιδιά τους. Κι αργότερα στην πόλη, να πάνε τα
παιδιά σχολειό στο γυμνάσιο, να δουλέψουν να
προκόψουν.
Ήταν Μάης του 1958.
Πηγές:
Ιστορικά και Λαογραφικά της Κουκουβίστας:
Γεώργιος Χασιακός
Άσμα - Ασμάτων: Ιάκωβος Καμπανέλλης
Δημοτικά τραγούδια: Αγνώστου
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΑΜΟΙ

τα χρόνια στο Περιστέρι Αττικής. Παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Μαρία
Στις 23 Ιουνίου ο Νικόλαος Σκόνδρας και Ράπτου του Νικολάου και απέκτησαν
η Έφη Τσιριμώνα τέλεσαν το γάμο τους μία κόρη, τη Νικολέτα.
Αιωνία του η μνήμη!
στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στο Ίλιον.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 21 Μαΐου ο Θεόδωρος Χαμηλός και η Ναταλία Μεταξά, απέκτησαν
το πρώτο τους παιδί που είναι αγόρι.
• Στις 13 Ιουνίου ο Κωνσταντίνος
Τσίγας και η σύζυγός του Κωνσταντίνα
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους που
είναι αγόρι.
ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ τα νεογέννητα!
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 6 Μαΐου ο Φώτης Μπαφατάκης
και η Ευθυμία Κων. Πριοβόλου βάφτισαν το γιο τους και του έδωσαν το όνομα Δημήτρης.
ΘΑΝΑΤΟΙ
Ράπτου Ευφροσύνη
σύζυγος Νικολάου
(1926 – 2018)

Έφυγε από τη ζωή στις 4 Απριλίου η
Ευφροσύνη Ράπτου και ενταφιάστηκε
στο Περιστέρι. Καταγόμενη από την
Αμφίκλεια Λοκρίδας το γένος Σκόδρα,
παντρεύτηκε το 1955 τον συγχωριανό
μας Νίκο Ράπτη και απέκτησαν δύο
κόρες, την Μαρία και την Ασημίνα και
μία εγγονή, τη Νικολέτα.
Αιωνία της η μνήμη!
Χρονόπουλος Άγγελος
(1952 – 2018)

Στις 17 Απριλίου έφυγε νωρίς από τη
ζωή ο Άγγελος Χρονόπουλος μετά
από μακρά περιπέτεια με την υγεία
του. Καταγόμενος από το Κοτύλιο Αρκαδίας, έζησε και εργάστηκε όλα του

Πασσαλής Νικόλαος του Ιωάννη
(1942 – 2018)

Οκτώ Απριλίου ημέρα Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης
– ημέρα ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – «σημαδιακό
άραγε»; Στις δέκα το πρωί φεύγει από
τη ζωή, δυστυχώς νωρίς, ο αγαπημένος μας αδελφός Νίκος, το αρκούδι
μας, όπως τον αποκαλούσε ο μπαμπάς και όχι άδικα, παιδί ζωηρό – ατίθασο – αυτόνομο. Ο Νίκος γεννήθηκε
προικισμένος με πολλά χαρίσματα,
ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους, δραστήριος – δημιουργικός
– καλοσυνάτος, κοινωνικός, με πολλή
δύναμη και ενέργεια μέσα του. Κατάφερε στη ζωή του να κάνει πράγματα
που για μας τους υποτιθέμενους κανονικούς ανθρώπους είναι παντελώς
αδύνατα – ακατόρθωτα. Επιχείρησε
οκτώ χρονών να φτιάξει στο χωριό
αυτοκίνητο, να πηγαίνει τα παιδιά της
γειτονιάς στην Κρύα Βρύση για νερό
και να εισπράττει μία δεκάρα από τον
καθένα. Έφτιαξε το μισό γιατί έγινε
αντιληπτός…. Ίσως το αποτελειώσει
τώρα. Ο Νίκος τελείωσε το Γυμνάσιο
στην Αθήνα και άρχισε να εργάζεται σε
διάφορες μεγάλες εταιρίες. Ψάχνοντας
να βρει την καλύτερη και την πλέον
προσοδοφόρα εταιρεία, κατέληξε στον
Ο.Τ.Ε. από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Υπήρξε άριστος μουσικός, το σπίτι
του είναι γεμάτο μουσικά όργανα, πιάνο, ακορντεόν, βιολιά αλλά και πάρα
πολλά βιβλία. Αγαπούσε το χωριό και
τους χωριανούς, με ένα άγγιγμα ή μία
λέξη, γνώριζε τους πάντες, ακόμα και
εάν είχε χρόνια να τους ακούσει. Αγαπούσε το εξοχικό του στην Ερέτρια,
όπου πήγαινε μόνος του και χανόταν
μέσα στη θάλασσα – ήταν δεινός κολυμβητής-. Νικόλα μου, υπήρξες ένα
πλάσμα χαρισματικό, ιδιοφυές, έφθασες στην κορυφή, ίσως και πάνω από
αυτή, αλλά δυστυχώς ο αστάθμητος
παράγοντας, η οικονομική κρίση που
την προκάλεσαν οι ανίκανοι ανθέλληνες πολιτικοί, άρχισε να σου ροκανίζει

τα θεμέλια της κορυφής και εσύ σιγά
– σιγά, μη έχοντας άλλη δύναμη να
αντισταθείς στο τσουνάμι που ερχόταν, απογοητευμένος και απελπισμένος, καταστράφηκες, κλονίστηκε η
υγεία σου και σε χάσαμε. Συνάντησες
όμως τον μπαμπά τον Πασσαλόγιαννο, όπως τον έλεγες μικρός, την μαμά,
τον Γιώργο, τον μπάρμπα Θύμιο, τους
είπες τα νέα μας, τα καλά και τα κακά,
αλλά πάνω από όλα πόση μοναξιά,
θλίψη και πόνο νιώθουμε τόσα χρόνια
χωρίς αυτούς και τώρα χωρίς εσένα.
Νικόλα μου, νιώθω ότι μου σφίγγεις το
χέρι και σου λέω να μη φοβάσαι, είμαι
δίπλα σου, σε αγαπώ και μου απαντάς
και εγώ η Ευαγγελία, όπως και ο Γιάννης ο γαμπρός μας ήταν εκεί, όταν τον
χρειαζόσουν, τον ευχαριστούμε. Είμαι
πολύ περήφανη για όλους σας, το δάκρυ μου θα κυλάει …. Κάποια μέρα θα
συναντηθούμε.
Σας λατρεύω
Ε. Π.
Αλεξίου Βάγια
(1929 – 2018)

Έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαΐου η
Βάγια Αλεξίου. Η εξόδιος ακολουθία
και ταφή έγινε στις 26 Μαΐου στο χωριό. Γεννημένη στο χωριό, ένα από τα
πέντε παιδιά του Κώστα και της Γεωργίας Βλάχου (Τσιρώνη), έζησε μέχρι τα
γεράματά της σ΄ αυτό. Παντρεύτηκε
τον συγχωριανό μας Θανάση Αλεξίου,
σαγματοποιό του χωριού και έκανε
μία ευτυχισμένη οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες, την Αλεξάνδρα και
τη Δήμητρα, καθώς πέντε εγγόνια και
έξι δισέγγονα. Κοινωνική και αγαπητή σε όλους, άφησε μεγάλο κενό και
αισθητή απουσία στο χωριό μας που
τόσο αγαπούσε. Μέχρι και τα βαθιά
της γεράματα, με αγάπη και ενδιαφέρον συμπαραστεκόταν σε όλους τους
συγχωριανούς μας που είχαν ανάγκη.
Όμως και για το χωριό εκδήλωνε την
αγάπη της φροντίζοντας καθημερινά
για την καθαριότητα και την ευπρέπεια
της πλατείας και των γύρω δρόμων
που τους θεωρούσε γειτονιά της.
Καλό ταξίδι αγαπημένη μητέρα και
γιαγιά. Αιωνία σου η μνήμη!
Τα παιδιά τα εγγόνια και τα δισέγγονά
σου.
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Γεώργιος Λευκαδίτης (Μερακλής)
Ο μουσικός που άφησε εποχή

Πέρασαν 24 χρόνια από το θάνατο του κορυφαίου
οργανοπαίχτη Γιώργου Λευκαδίτη Μερακλή. Η απώλεια του 79χρονου λαοφιλή μουσικού που σκόρπιζε
με το μελωδικό κλαρίνο του 60 περίπου χρόνια, το
κέφι και τη χαρά στους γάμους, στις χαρές και στα
πανηγύρια, όχι μονάχα στην Καλοσκοπή αλλά σε
ολόκληρη την Παρνασσίδα, άφησε εποχή.
Ο Μερακλής, άνθρωπος χαρισματικός, αξιοπρεπής και αφιλοκερδής αγαπήθηκε από το λαό όσο
ουδείς άλλος μουσικός. Γόνος μουσικών από μικρός αγάπησε το κλαρίνο. Οι φίλοι του τον ονόμασαν Μερακλή. Ο επαινετικός τίτλος τον γοήτευσε
αναπτερώνοντας το ηθικό του.
Η ένθερμη πρόσδεσή του στη δημοτική μουσική
παραδοσιακή κουλτούρα, η οποία είναι συνυφασμένη με τους καημούς και τους πόθους του λαού
μας, ως ερμηνευτής της, τον ανέβασαν στα ύψη.
Αστείρευτη η αγάπη του στο μουσικό πλούτο της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τον υπερβάλλοντα
ζήλο του, ο λαός τον εκτίμησε.
Η απώλεια του καταξιωμένου μουσικού δημιούργησε μεγάλο κενό. Τον Οκτώβριο 1993, ο Μερακλής
ήταν στο χωριό. Εκεί ένιωσε πόνο στο κεφάλι. Τον
θεώρησε ασήμαντο. Πολύ νωρίς το χωριό αποκλείστηκε από τα χιόνια. Ο πόνος του δυνάμωνε. Ανησύχησε. Γιατρός δεν υπήρχε, η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Μετάνιωσε που δεν έφυγε
προτού χειμωνιάσει.

Απογοητευμένος έφερνε στο νου του τις πιο κρίσιμες στιγμές που είχε γλιτώσει τη ζωή του από
του χάρου τα δόντια. Εύζωνας πολυβολητής στην
πρώτη γραμμή του πολέμου. Στην Γερμανική κατοχή και ύστερα στον ολέθριο εμφύλιο πόλεμο. Είχε
μπλέξει άσχημα ως οργανοπαίχτης. Ακολούθησαν
διώξεις, φυλακίσεις και στρατοδικεία, τα οποία καταδίκαζαν σε θάνατο, όλους εκείνους που μετείχαν
με οποιονδήποτε τρόπο στον εμφύλιο σπαραγμό.
Φυλακισμένος καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα. Η
επιστολή του Υπουργού, ότι πρόκειται για μουσικό
βιαίως επιστρατευμένο, τον έσωσε. Το αναπόφευκτο δεν θα το αποφύγει. Η άσπονδη μοίρα του, του
επιφύλασσε ανελέητο οδυνηρό τέλος μες στο σπιτικό του.
Όταν έλιωσαν τα χιόνια απελπισμένος νιώθοντας
ανυπόφερτο πόνο στο κεφάλι ήρθε στην Αθήνα και
πήγε στους γιατρούς. Αφού του έκαναν τις σχετικές
εξετάσεις τον ρώτησαν:
-Γιατί άργησες να έρθεις να σε δούμε;
-Νόμιζα ότι ήταν ασήμαντο και θα περνούσε.
-Ήταν λάθος σου. Τώρα είναι πολύ αργά.
Δεινοπαθώντας ο δύσμοιρος από την ανίατο καταραμένη ασθένεια, στις 19/5/1994 αδυνατώντας
να αμυνθεί, άβουλος και αμάχητος υπέκυψε στο
μοιραίο. Ήταν τον πεπρωμένο του.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

Ήταν παιδί της ξενιτιάς
Γεννημένος το 1940, εγκαταλείπει το χωριό του
και έρχεται αμούστακο ακόμα παιδί, στην μεταπολεμική Αθήνα. Φτώχια στο χωριό, αγώνας στη πόλη.
Δούλευε σερβιτόρος το πρωί σε διάφορα εστιατόρια, το βράδυ στο νυχτερινό σχολείο και αργότερα
στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Αυτά και
λίγα Αγγλικά, τσάτρα – πάτρα και κάτι λίγα Γαλλικά
αποτέλεσαν το διαβατήριο για τον Καναδά.
Ο Νίκος Χαμηλός, γιος του Γιώργου Χαμηλού
(Μοίρας) και της Δήμητρας, μεταναστεύει το 1966
στο Μόντρεαλ. Δύσκολη η ζωή, πικρή η ξενιτιά κι
ο αγώνας μεγάλος, άνισος τις περισσότερες φορές. Ήταν όμως παιδί άξιο, φιλότιμο δουλευταράς
και κυρίως αποφασισμένος να πετύχει. Πέντε χρόνια ήταν το στοίχημα για την επιστροφή, στοίχημα
με τον εαυτό του και πάντα το΄ χανε. Το Νοέμβριο
όμως του 1973, έρχεται στην πατρίδα και παντρεύεται (παπούτσι από τον τόπο του), την Δέσποινα Ζυγούρη από το Σκλήθρο. Απέκτησαν τρία παιδιά, τη

Δήμητρα, το Γιώργο, τον Άγγελο και τέσσερα εγγόνια. Το 1992 άνοιξε το δικό του εστιατόριο, δούλεψε
σκληρά, πρόκοψε και εξασφάλισε στην οικογένειά
του μια άνετη ζωή.
Μα ο νόστος για τον τόπο του, πληγή αγιάτρευτη.
Με πόση λαχτάρα περίμενε την εφημερίδα του χωριού, να μάθει τα νέα, να έρθει με το νου κοντά στον
τόπο του. Στον τόπο του, θα έρθει και ο ίδιος λίγες
φορές και κάποιες με την οικογένεια. Να γνωρίσουν
τα χώματα που γεννήθηκε ο πατέρας τους, κι η επιστροφή πάντοτε φαρμάκι. Τα πέντε χρόνια έγιναν
πενήντα, και πέθανε εκεί, στη νέα του πατρίδα, που
έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Μακριά
από την πατρίδα που έζησε λίγο κι αγάπησε τόσο
πολύ.
Στις 26 Ιουλίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από
τον θάνατό του.
Όσοι τον αγαπήσαμε θα τον θυμόμαστε πάντα.
Ελένη Δερμάνη- Αλεξανδρή

Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας και τους επιτρόπους της εκκλησίας μας:
ιερέας Περδικάρης Γεώργιος 6942840561 και 6970642889,
Χαμηλός Δημήτρης 6906054709 και Όλγα Αλεξίου 6937782595.

παλιά φωτογραφία

Φωτο: Από το αρχείο της Γιώτας Τσόχλα – Παπαδοπούλου
Στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στα τέλη του 1950.
Από αριστερά: Ποδάρα Ευθυμία, Ποδάρα – Κυριαζή Γιούλα, Ποδάρα Αικατερίνη με τη μικρή Γεωργία,
Τσόχλας Νίκος, Τσόχλας Τριαντάφυλλος, με τη μικρή Γιώτα, Τσόχλα Παναγιώτα, Τσόχλας Μήτσιος,
Τσόχλα Βασιλική (κόρη Παπακοσίδα). Πίσω ο Κυριαζής Μιλτιάδης με την νταμιτζάνα και δύο άγνωστες γυναίκες.

Γενική Συνέλευση

του Συνδέσμου στο χωριό
Καλούνται τα μέλη μας να συμμετέχουν
στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στην πλατεία του χωριού μας,
στις 12 Αυγούστου και ώρα 19:30.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και σημαντική,
γιατί καθορίζει το παρόν και το μέλλον του Συνδέσμου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Προοπτική - Προβληματισμοί και μέλλον του Συνδέσμου.
- Συντήρηση και διατήρηση παλαιών γεφυριών ως ιστορικών μνημείων.
- Αναβίωση παραδοσιακού πανηγυριού της Αγίας Τριάδος.
- Τράπεζα αίματος (απόθεμα – προοπτική).
- Επικαιροποίηση τηλεφωνικού καταλόγου.
- Τυχόν θέματα που θα προκύψουν στη Γενική Συνέλευση

