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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

καλεί τα μέλη του,

την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΗΡΑ» του ξενοδοχείου Wyndham Grand Athens 

(Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Πλατεία Καραϊσκάκη  

δίπλα από τον σταθμό «Μεταξουργείο» του μετρό), 

στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•  Συνάντηση των μελών, γνωριμία και ανταλλαγή ευχών.
•  Χαιρετισμός του προέδρου Δ.Σ.
•  Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
•  Εκλογή προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
•  Παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2018 και της έκθεσης της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής.
•  Κατάθεση του Προϋπολογισμού του έτους 2019 για συζήτηση και έγκριση.
•  Απολογισμός του Δ. Σ. για το έργο του έτους 2018 και Ενημέρωση των μελών για τα 

Θέματα που είναι σε Εξέλιξη.
•  Γενική συζήτηση (με θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο και το Χωριό).
•  Βράβευση  των επιτυχόντων το έτος 2018 σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
•  Κλείσιμο εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

Να είμαστε όλοι εκεί !
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Επιστολή στο Δήμο για χρόνια θέματα που απασχολούν το χωριό μας.
Μετά από προσπάθεια για συνάντηση μελών του ΔΣ και του προέδρου της ΤΚ με την αντιδήμαρχο ΔΕ 
Γραβιάς και το Δήμαρχο, η οποία δεν κατέστη δυνατή, ο Σύνδεσμος απέστειλε επιστολή στο Δήμο, με θέ-
ματα που αφορούν το χωριό μας και τα οποία ενώ έχουν γίνει γνωστά στο Δήμο από χρόνια, συνεχίζουν 
να παραμένουν ανεπίλυτα στις καλένδες. Η επιστολή εστάλη στις 22 Οκτωβρίου  και είναι η παρακάτω:

Κε Δήμαρχε,

Μετά την ακύρωση της προκαθορισμένης για τις 18 Οκτωβρίου, συνάντησής μας στο γραφείο 
σας, με την παρούσα επιστολή μας σας ενημερώνουμε για τα θέματα που  θα θέταμε προς συζή-
τηση.
1. Παιδική χαρά.
Σε προηγούμενη συνάντησή μας είχατε δεσμευτεί για την ανακατασκευή της  παιδικής χαράς 
του χωριού μας, αν και δεν την είχατε συμπεριλάβει στον αρχικό προγραμματισμό του Δήμου. 
Μέχρι σήμερα, έχει γίνει μόνο η τοπογραφική αποτύπωσή της αν και έχουν περάσει έξη μήνες. 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το ποσό που έχετε δεσμεύσει να δαπανήσετε για το έργο και 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της.
2. Τοιχίο αντιστήριξης δρόμου εντός του χωριού.
Για την κατασκευή του έργου έχουν δοθεί χρήματα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά 
αν και έχει περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες. Θα 
θέλαμε να μας ενημερώσετε για το ποσό που έχει διατεθεί από την Περιφέρεια, τυχόν ποσό που 
επιβαρύνει το Δήμο και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
3. Αντισταθμιστικά οφέλη από τη μεταλλευτική εταιρεία.
Από τη μεταλλευτική εταιρεία έχουν αποδοθεί προ διετίας αντισταθμιστικά οφέλη και από αυτά 
ένα ποσοστό στο Δήμο. Στο χωριό μας δεν έχει κατανεμηθεί κανένα ποσό μέχρι σήμερα, αν και 
στην περιοχή μας υπήρχε και υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα. Θα θέλαμε να μας ενημερώ-
σετε για το ποσό που αντιστοιχεί στο χωριό μας και την τύχη του.
4. Κοινοτικό κατάστημα.
Το κτίριο του κοινοτικού καταστήματος χρειάζεται πολεοδομικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίησή 
του. Έχουμε πληροφορηθεί ότι ο σημερινός επαγγελματίας (Π. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ), προγραμματίζει 
με το νέο χρόνο να μεταφέρει την επιχείρησή του σε άλλο χωριό εκτός Δήμου (Παύλιανη). Κατόπιν 
τούτου σε περίπτωση εκ νέου δημοπρασίας του καταστήματος, αυτό θα πρέπει να πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις.  Θα θάλαμε να μας ενημερώσετε για το πολεοδομικό καθεστώς του καταστήματος.  
5. Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Η τοπική κοινότητα του χωριού μας κάθε χρόνο υποβάλλει έναν αριθμό έργων για ένταξή τους 
στο πρόγραμμα, όμως κανένα από αυτά δεν έχει ενταχθεί όχι μόνο το τρέχον έτος αλλά και σε 
κανένα από τα προηγούμενα τρία χρόνια.
Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλούμε, αφού επανεξετάσετε τα θέματα  που απασχολούν το 
χωριό μας, να μας ενημερώσετε ώστε να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τα μέλη μας. 
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, πριν ζητήσουμε συνάντηση μαζί σας, προσπαθήσαμε να τύχουμε 
ανάλογης συνάντησης με την Αντιδήμαρχο ΔΕ Γραβιάς και Καλλιέων, αλλά και αυτή δεν κατέστη 
δυνατή.  
Τέλος, σας προσκαλούμε να έλθετε στο χωριό μας εντός του Νοεμβρίου,  
για να αποκτήσετε από κοντά εικόνα και να συζητήσουμε  
τα προαναφερθέντα θέματα.
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Αναβάθμιση της παιδικής χαράς Κακοτράχης
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου από μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου και του 

προέδρου της Τοπικής Κοινότητας του χωριού μας με τον δήμαρχο κο Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο στο γρα-
φείο του στην Άμφισσα με θέμα την «κατασκευή και λειτουργία σύγχρονης παιδικής χαράς» στο χωριό μας, 
έφερε αποτέλεσμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, εντάσσονται στο χρηματοδο-
τικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», για να αναβαθμιστούν δεκατρείς (13) Παιδικές Χαρές του Δήμου Δελφών. 
Η χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. ανέρχεται στις 204.000,00 ευρώ, ενώ ο Δήμος Δελφών συνεισφέρει δικούς 
του πόρους ύψους 69.000,00 ευρώ, σε ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 273.000,00 ευρώ, που θα 
δημοπρατηθεί άμεσα, αφού έχει πλήρη ωριμότητα. Πρόκειται για την αναβάθμιση υφισταμένων υπαιθρίων 
παιδοτόπων σε 13 Κοινότητες του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Άμφισσα, στην Κίρρα, στους Δελφούς, 
στο Γαλαξίδι, στη Δεσφίνα, στο Χρισσό, στην Πολύδροσο, στην Επτάλοφο, στη Γραβιά, στα Καστέλλια, 
στην Καλοσκοπή και στον Αθανάσιο Διάκο. Οι πιο πάνω Παιδικές Χαρές θα έχουν μια πλήρη ανακαίνιση, 
τόσο σε εγκαταστάσεις, όσο και στον εξοπλισμό τους, ώστε αμέσως μετά να λάβουν και την εκ του νόμου 
προβλεπόμενη πιστοποίηση.

Εκτιμούμε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι τα παιδιά του χωριού μας θα παίζουν σε σύγχρονη και ασφαλή 
παιδική χαρά.

Το κτηματολόγιο στο χωριό μας
Στην κρισιμότερη γενιά κτηματογράφησης έχει μπει το Εθνικό Κτηματολόγιο, κηρύσσοντας την 

έναρξη της τελευταίας φάσης του έργου που περιλαμβάνει τη συλλογή δηλώσεων για πάνω από το μισό 
της ελληνικής επικράτειας, το οποίο αντιστοιχεί στο 67,5% της έκτασης της χώρας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και δυσκολότερο κομμάτι κτηματογράφησης (18,5 εκατομμύρια δικαιώματα) 
καθώς βρίσκεται σε αγροτικές περιοχές και αυτό δυσχεραίνει τα αποδεικτικά στοιχεία για τους πολίτες που 
καλούνται μέσα σε λίγους μήνες να επιστρατεύσουν κάθε μέσο, ώστε να αποδείξουν ότι τα περιουσιακά 
στοιχεία που δηλώνουν τους ανήκουν. Εάν φανούν αμελείς, δεν θα μπορούν να ολοκληρώσουν καμία συμ-
βολαιογραφική πράξη.

Η διαφορά από τα μέχρι σήμερα προγράμματα κτηματογράφησης είναι ότι υλοποιούνταν σε αστικές 
περιοχές και αγροτικές που έχουν όμως γεωργική γη που καλλιεργείται και έχει αξία.

Στις αγροτικές περιοχές και τα χωριά (όπως το δικό μας), που θα φτάσει σε λίγο το κτηματολόγιο πολλοί 
είναι εκείνοι που έχουν αποκοπεί από την περιουσία τους και δεν ξέρουν ούτε που βρίσκονται τα αγροτε-
μάχιά τους. Αν τα ακίνητα αυτά δεν δηλωθούν, τότε αρχικά θα καταχωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και, 
αν δεν γίνουν στους προβλεπόμενους χρόνους οι σχετικές διορθώσεις με πολύ μεγάλο κόστος, τότε θα 
περιέλθουν στο δημόσιο. Το σημαντικότερο στοιχείο για τον κόσμο που το κτηματολόγιο θα φτάσει στην 
περιοχή του είναι να ξέρει που βρίσκεται η περιουσία του ώστε να μπορέσει να τη δηλώσει. Αυτή όμως 
η διαπίστωση παρακινεί τον κόσμο να ζητήσει την συνδρομή της παλαιάς γενιάς (γείτονες, παππούδες, 
συγγενείς κ.λπ..) ώστε να αποτυπώσει τα όρια της περιουσίας του. Από το κτηματολόγιο εκτιμούν ότι το 
ποσοστό αυτό στις υπό κτηματογράφηση περιοχές που είναι κυρίως αγροτικές, μη καλλιεργήσιμες, θα είναι 
υψηλό. Μία ασφαλής λύση θα ήταν η σύνταξη τοπογραφικού,  που έχει εξάρτηση από το σύστημα αναφο-
ράς της χώρας μαζί με την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη, εφόσον χρειάζεται, που όμως σε πολλές 
περιοχές η αξία του μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αξία της γης. Η άγνοια των πολιτών σε σχέση με 
το που βρίσκονται τα περιουσιακά τους στοιχεία ή η έλλειψη τίτλων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια 
της νέας γενιάς κτηματογράφησης, γι’ αυτό πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα  από τα κατά τόπους γραφεία  
κτηματογράφησης και ενημέρωσης, που θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα με την έναρξη συλλογής των δη-
λώσεων ιδιοκτησίας, ή από δικηγόρους και μηχανικούς, έτσι ώστε όταν το κτηματολόγιο τους χτυπήσει την 
πόρτα, να είναι προετοιμασμένοι. 

Εκτιμάται ότι από την αρχή του 2019 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων για την περιοχή του 
χωριού μας,  με τρίμηνη  διάρκεια και με προοπτική παράτασης επιπλέον τριών μηνών, δηλαδή 
συνολικά έξι μήνες. Η δήλωση μπορεί να γίνει απευθείας στα γραφεία κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx

Για την περιοχή μας η έδρα του γραφείου κτηματογράφησης και του γραφείου ενημέρωσης θα είναι στην 
Άμφισσα. Για όσους ζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν ακίνητα σε άλλη περιοχή της χώρας, από 
τις αρχές του 2019 έως τη λήξη συλλογής των δηλώσεων θα λειτουργήσει και γραφείο κτηματογράφησης 
στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, το οποίο θα εξυπηρετήσει και τη Στερεά Ελλάδα.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο http://www.ktimatologio.gr ή στο 
τηλέφωνο 2106505600 ή στη γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015, καθώς και στα γραφεία κτηματογράφη-
σης και ενημέρωσης, όταν αυτά ξεκινήσουν τη λειτουργία τους (δηλ. αρχές του 2019).
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Από το φθινόπωρο του 2003 παρουσιάστηκε και στην 
Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του 
πλατάνου», που προκαλείται από μύκητα, ο οποίος 
προσβάλει μόνο είδη πλατάνου. Είναι η καταστρεπτι-
κότερη ασθένεια παγκοσμίως και προκαλεί νέκρωση 
των πλατάνων. Τα δένδρα μετά την προσβολή τους 
μπορούν να επιβιώσουν κάποια χρόνια, όμως είναι 
σίγουρο ότι θα νεκρωθούν. Στη γειτονική μας Ιταλία 
αλλά και τη Γαλλία οι καταστροφές είναι ήδη πολύ με-
γάλες. Τα πιο εμφανή συμπτώματα είναι ο ξαφνικός 
μαρασμός κάποιων κλαδιών, το πρόωρο κιτρίνισμα 
και πέσιμο των φύλλων και η νέκρωση ολόκληρων 
κλαδιών. 
Η ασθένεια είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και οι 
χημικές μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα 
δεν είναι αποτελεσματικές. Μπορεί όμως με προληπτικά μέτρα να περιοριστεί η διασπορά της με:
- απαγόρευση της διακίνησης νέων δενδρυλλίων από περιοχή σε περιοχή
- απαγόρευση της διακίνησης ξύλων πλατάνου για καυσόξυλα ή άλλες χρήσεις
- Εκρίζωση ή υλοτόμηση των προσβεβλημένων δένδρων και καταστροφή τους με καύση χωρίς να μένουν 
υπολείμματα κλαδιών ή φύλλων. 
Στις 23 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Γραβιάς πραγματοποιήθηκε για το 
θέμα ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Δρ. Δασολόγο Φυτοπαθολόγο κ. Παναγιώτη Τσόπελα. Την ημερίδα 
οργάνωσαν η Διεύθυνση Δασών Ν. Φωκίδας, το Δασαρχείο Άμφισσας, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασι-
κών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» και ο Δήμος Δελφών. 

Το χωριό χωρίς μαγαζιά

Τα πλατάνια στην περιοχή μας κινδυνεύουν από την ασθένεια του Μεταχρωματικού έλκους

Κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι μόνιμοι κάτοικοι εί-
ναι πλέον γεγονός για το χωριό μας, όπως και για 
πολλά άλλα μικρά χωριά σε όλη την Ελλάδα, κυρί-
ως ορεινά. Τόπος όμορφος, κρυμμένος μέσα στη 
φύση, με σπίτια που ίσα τα διακρίνεις από μακριά, 
ενσωματωμένα αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, 
αλλά αδικημένος από τους ανθρώπους που ο αριθ-
μός τους φθίνει συνεχώς. Όπως πολλά άλλα χω-
ριά έτσι και το δικό μας τείνει να γίνει καλοκαιρινός 
προορισμός και για ένα μικρό μόνο χρονικό διάστη-
μα χειμερινός. Φέτος ή πρόβλεψη ξεπέρασε κάθε 
όριο, γιατί λιγόστεψε όχι μόνο από κατοίκους αλλά 
και από μαγαζιά. Μέχρι τώρα καμαρώναμε γιατί εί-
χαμε δύο μαγαζιά που λειτουργούσαν όλο το χρό-
νο, της οικογένειας «Καπετανάκη» (κοινοτικό κα-
τάστημα) και της «Ρίτας» (πρώην Καραμπέτσου), 
και το καλοκαίρι άλλο ένα, της «Αθηνάς», φαινόμε-

Φώτο: από το αρχείο του Συνδέσμου (δύο από τα πλατάνια  
της Αγίας Τριάδας)

νο σπάνιο για χωριό σαν το δικό μας. Όμως εντε-
λώς ξαφνικά μέσα στο φθινόπωρο το κατάστημα 
«Ρίτα» έκλεισε, το δε κατάστημα της οικογένειας 
«Καπετανάκη» από την ερχόμενη άνοιξη θα μετα-
φερθεί στο διπλανό χωριό την Παύλιανη. Φαίνεται 
εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να έχουμε σε 
λειτουργία το κοινοτικό κατάστημα το ερχόμενο κα-
λοκαίρι, εκτός και αν ο Δήμος επισπεύσει τις διαδι-
κασίες για νομιμοποίηση (εκκρεμεί από χρόνια) και 
επαναδημοπράτησή του. Ας ελπίσουμε ότι παρά 
την κρίση θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για να το 
αναλάβουν και το εκμεταλλευτούν, συνδυάζοντας 
την επισκεψιμότητα στο χωριό μας, με την ομορ-
φιά του τοπίου, την ιστορία και τις άλλες ομορφιές 
του (π.χ. μονοπάτια, γεφύρια, βρύσες κ.λπ.. ) που 
είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για να διατηρηθεί 
στο μέλλον. Από μόνο του, άλλωστε, το κοινοτικό 
κατάστημα αποτελεί αξία για το χωριό μας που δεν 
πρέπει να χαθεί.....
Το μαγαζί είναι ο χώρος συνάντησης, κοινωνικής συ-
ναναστροφής, κοινός για όλους, είναι όλο το χωριό 
συμπυκνωμένο σ΄ αυτό. Στα χωριά σαν το δικό μας, 
τα μικρά αυτά μαγαζιά δεν πρέπει να χαρακτηρίζο-
νται μόνο «επιχειρήσεις», αφού ειδικά σήμερα περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά, που οι εναπομείναντες 
κάτοικοι είναι ελάχιστοι το έργο που επιτελούν είναι 
περισσότερο κοινωνικό και όχι στενά επαγγελματικό. 
Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει αντιλη-
πτό από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου
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Την ημέρα αυτή πριν 78 χρόνια η Ελλάδα είπε το 
ιστορικό ΟΧΙ στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε 
το τελεσίγραφο που επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου 
του 1940 στον Ιωάννη Μεταξά. Τα ακριβή λόγια του 
Μεταξά ήταν: «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο», 
όμως οι εφημερίδες της εποχής δεν άργησαν να 
γράψουν για το περίφημο «ΟΧΙ» του Πρωθυπουρ-
γού στους Ιταλούς. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε 
την είσοδο της ουδέτερης μέχρι τότε, χώρας μας 
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια μέρα ο Πρω-
θυπουργός εξέδωσε το παρακάτω διάγγελμα. 

Προς τον ελληνικόν λαόν:
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανε-
ξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την 
τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστη-
ράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία 
μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν 
ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 
3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του 
εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι 
προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων 
της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον 
Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ 
εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως 
κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγό-
νων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξη-
σφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας 

εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, 
τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας πα-
ραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς
Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της Χώ-
ρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Πολλοί είναι οι συγ-
χωριανοί μας που έδωσαν το δικό τους «παρών» και 
σ΄ αυτό τον πόλεμο γράφοντας τις δικές μας σελίδες 
στην ιστορία της χώρας μας και του χωριού μας.
Με καλό φθινοπωρινό καιρό και αρκετό κόσμο για 
την εποχή. πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 
28ης Οκτωβρίου φέτος στο χωριό. Ο εορτασμός 
άρχισε με εκκλησιασμό, ακολούθησε επιμνημόσυ-
νη δέηση στο ηρώο του Παπαντριά και κατάθεση 
στεφάνου από τον πρόεδρο κο Κώστα Ματθαίου. 
Μετά την κατάθεση ακολούθησε μία μικρή αλλά 
πολύ ωραία χορευτική εκδήλωση από το χορευτι-
κό του Συνδέσμου αλλά και όλους τους παριστάμε-
νους στην πλατεία του χωριού.

Η 28η Οκτωβρίου στο χωριό

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Συνδέσμου, προγραμμάτισε επίσκε-
ψη για τα μέλη του στην  έκθεση «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο», 
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Συμμετείχαν 15 μέλη που είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα πρωτοποριακά τρισδιάστατα και «τετρα-
διάστατα» βίντεο και κατασκευές που παρουσιάζουν το έργο συντήρησης 
και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, στο Ναό 
της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Ένα έργο που ολοκλήρωσε με επιτυχία η 
ομάδα έμπειρων επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέσα σε 
εννιά μήνες. Οι ψηφιακές εικόνες και τα βίντεο ταξίδεψαν τους επισκέπτες κυ-
ριολεκτικά στην Ιερουσαλήμ και στα άδυτα του Πανάγιου Τάφου δίνοντάς τους  
μια συναρπαστική εμπειρία. Την πρωτοποριακή αυτή έκθεση επιμελήθηκε το 
National Geographic σε συνεργασία με την Διεπιστημονική Ομάδα του ΕΜΠ.

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο 
Φωτο: από το αρχείο  

του Συνδέσμου.



970 ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Το βάπτισμα του πυρός για τον ΕΛΑΣ στην Γκιώνα
(Άρθρο του Μηνά Λάγγαρη, Οικονομολόγου, ιστορικού ερευνητή  

στην εφημερίδα των συντακτών της 7 Οκτ 2018).

Από το πρωί της 16ης Σεπτεμβρίου (1942) ο συνταγ-
ματάρχης Salvo Catolfi Salvoni, φρούραρχος της Λα-
μίας και διοικητής του 14ου Συντάγματος της Μεραρ-
χίας Pinerolo, «καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα». Η 
ζώνη ευθύνης του περιελάμβανε όλη τη Φθιώτιδα, ένα 
κομμάτι στα νότια της Μαγνησίας (περιοχή Αλμυρού), 
την περιοχή γύρω από το Καρπενήσι καθώς και τη βό-
ρεια πλευρά της Φωκίδας. Από τον Αύγουστο ακόμη 
o Salvoni γίνεται μάρτυρας πληθώρας περιστατικών 
που ταράζουν την «επικράτειά του». Επιθέσεις σε τα-
χυδρομικά αυτοκίνητα, εκτελέσεις συνεργατών των 
Ιταλών και ομάδες ανταρτών να διατρέχουν με θράσος 
τα χωριά. Aπό τις αρχές του Σεπτεμβρίου ο Salvoni, σε 
συνεργασία με την προϊστάμενη Μεραρχία (Pinerolo) 
και το εποπτεύον ΙΙΙ C.A. (3o Σώμα Στρατού), έθεσε σε 
εφαρμογή το σχέδιο «Operazioni nella zona del Oros 
Oite» και με όλες τις δυνάμεις που διέθετει περικύκλω-
σε την Oίτη με σκοπό την εκμηδένιση κάθε αντάρτικης 
δραστηριότητας. Ο Salvoni όμως αγνοούσε ότι από τα 
τέλη κιόλας του Αυγούστου, η κύρια ομάδα των banditi 
έχει αφήσει τη Φθιώτιδα και πέρασε στην Γκιώνα. Την 
αποτελούν καμιά δωδεκαριά αποφασισμένοι άνδρες. 
Στηρίζονται στο δίκτυο των ΕΑΜικών οργανώσεων, 
που αρχίζει να εξαπλώνεται δυναμικά. Είναι ένα μίγ-
μα παλιών αριστερών αγωνιστών και νεότερων εμπει-
ροπόλεμων αλβανομάχων, οι περισσότεροι από τη 
Δυτική Φθιώτιδα με καπετάνιο/αρχηγό τους έναν Λα-
μιώτη 37χρονο γενειοφόρο που συστήνεται στα χωριά 
ως ταγματάρχης Πυροβολικού- Αρης Βελουχιώτης. 
Η πορεία τους προς την Γκιόνα θα είναι θυελλώδης. 
Ορμητική είσοδος στα χωριά, φλογερά καλέσματα σε 
νέα εθνεγερσία, τα οποία προκαλούν ενθουσιασμό. 
Σύντομα η ομάδα θα αυξήσει τη δύναμή της, με την εν-
σωμάτωση σε αυτήν και κάποιων άλλων, μικρότερων 
ομάδων. Μια πρώτη περίπτωση είναι αυτή κάποιων 
φυγόδικων που έχουν κρυψώνα το βουνό από καιρό. 
Σκληροτράχηλοι ορεσίβιοι, εχθροί κάθε μορφής εξου-
σίας. Το μήνυμα του αρχηγού προς αυτούς ήταν απλό 
και σαφές. «Το βουνό δεν μας χωράει και τους δύο. Ή 
μαζί μας ενάντια στον κατακτητή ή εναντίον μας».  Έτσι 
θα προσχωρήσουν οι περίφημοι Καραλιβαναίοι (Δή-
μος Καραλίβανος, Θεοχάρης Πολύχρονος), ο Θύμιος 
Μπάφας, ο Πλατσικολούκας και ο ενθουσιώδης Γιώρ-
γος Φουσέκης. Μια άλλη είναι αυτή του Στάθη Τζιβάρα, 
από το Οινοχώρι, πλαισιωμένη από τον Βλαχοθανάση 
και 2-3 άλλους πλιατσικολόγους, που αντιμετωπίζουν 
από την αρχή την περιφρόνηση των Καραλιβαναίων.  
Τελευταία προσχώρηση είναι αυτή της «8ης Ομάδας 
Παρνασσίδας». Μια ξεχωριστή ομάδα μορφωμένων 
ιδεαλιστών, όπως ο Γιάννης Αλεξάνδρου/Διαμαντής, 
ο Γιώργος Χουλιάρας/Περικλής, ο Λουκάς Καθούλης /
Αριστείδης και πέντ’-έξι ακόμη συναγωνιστές τους με 

εξέχοντα μέλος της ομάδας τον εμβληματικό, μόνιμο 
ανθυπίλαρχο Δημήτριο Δημητρίου/Νικηφόρο.

Με την ομάδα του να υπερβαίνει πλέον τα 30 άτομα ο 
΄Αρης θα δώσει το πρώτο συμβολικό χτύπημα σε αυτό 
που πιο εμφατικά αντιπροσωπεύει το «παλιό» κράτος. 
Εδώ και μέρες ένα μεγάλο απόσπασμα της Χωροφυ-
λακής κινείται στα χωριά της Βόρειας Φωκίδας. Σκο-
πός του η εμπέδωση της αίσθησης της «νομιμότητας» 
διά της ισχύος και, το σπουδαιότερο, η διασφάλιση της 
είσπραξης του παρακρατήματος, όπως επιβάλλουν οι 
κατοχικές αρχές.

 

Χάρτης Βορ. Φωκίδας. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν την κίνηση των 
τμημάτων της χωροφυλακής προς την Ντρέμισα (Πανουριά), ενώ 
η μαύρη γραμμή είναι η θέση του φαραγγιού της Ρεκάς | Archivo 
Ufficio Storico. Stato Maggiore Esercito

Το πρωινό της 15ης Σεπτεμβρίου θα βρει ένα τμήμα 
του αποσπάσματος στην Ντρέμισα (Πανουργιά) πε-
ρικυκλωμένο που σύντομα, ύστερα από κάποιους 
πυροβολισμούς, θα αναγκαστεί, μάλλον πρόθυμα, 
να παραδοθεί στους αποφασισμένους αντάρτες. Και 
σαν να μην έφτανε αυτό ο ενωμοτάρχης Κουφοσίμος 
θα οδηγηθεί στο τηλέφωνο για να καλέσει και τα άλλα 
τμήματα που βρίσκονται στα γειτονικά χωριά Μαυρο-
λιθάρι, Κουκουβίστα (Καλοσκοπή) και Γκούρα (Πυρά) 
να σπεύσουν επειγόντως σε βοήθεια. Αποτέλεσμα οι 
καλοστημένες ενέδρες στους αντίστοιχους δρόμους να 
αυξήσουν τον αριθμό των αιχμάλωτων χωροφυλάκων 
στο σύνολο της αρχικής δύναμής τους.

Ο Salvoni θα πληροφορηθεί το γεγονός την επομένη 
(16/9) και θα συνειδητοποιήσει έντρομος ότι ο ιταλικός 
στρατός είναι χωρίς «εγχώρια» υποστήριξη. Και ενώ 
ο τόπος έχει βουίξει με φήμες για ρίψεις πολεμικού 
υλικού από συμμαχικά αεροπλάνα στην Γκιόνα, οι δι-
κές του δυνάμεις βρίσκονται καθηλωμένες γύρω από 
την Οίτη. Η μέρα του θα αναλωθεί σε ατελείωτες δια-
βουλεύσεις με τις προϊστάμενες διοικήσεις και τελικά, 
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πρωί πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου, θα καλέσει σε βο-
ήθεια τον αντισυνταγματάρχη Ventura, στη Λιβαδειά. 
Ο Ugo Ventura διοικεί το Ι/44 τάγμα της Forli. Επειτα 
από πυρετώδεις προετοιμασίες 5 αξιωματικοί και 86 
υπαξιωματικοί και οπλίτες, αφού εφοδιάστηκαν με πυ-
ρομαχικά και ξηρά τροφή για 6 ημέρες, επιβιβάστηκαν 
σε 5 φορτηγά.

Στις 12.30 η φάλαγγα αναχώρησε εσπευσμένα με κα-
τεύθυνση τη Γραβιά, με τον λοχαγό Luigi Abbadessa 
στη θέση του επικεφαλής, η οποία τελικά στις 16.30 
έφτασε στον προορισμό της, στο ύψος περίπου του 
51ου χλμ. του δρόμου Γραβιάς – Άμφισσας. Αργά το 
βράδυ ενώθηκε μαζί τους και ο ανθυπολοχαγός Peira, 
προσκομίζοντας 10 Ελληνες ημιονηγούς με 20 μου-
λάρια που επιστράτευσε από τις γύρω περιοχές της 
Γραβιάς και της Βάργιανης.

Ο αυθεντικός χάρτης που δείχνει την κίνηση των τριών τμημάτων του 
Αποσπάσματος Abbadessa (πράσινα βέλη), ενώ το μαύρο βέλος 
δείχνει την πορεία που ακολούθησε τελικά η διμοιρία Africano μέσα 
στο φαράγγι της Ρεκά Archivo Ufficio Storico. Stato Maggiore 
Esercito.

Από νωρίς, την επομένη, το τμήμα τέθηκε σε κίνηση με 
αποστολή να «χτενίσει» την περιοχή, από όπου βρί-
σκεται, κινούμενο δυτικά, προς την κορυφή της Μπρά-
ϊλας, ώστε να μπλοκαριστούν οι ορεινές διαβάσεις.

Ο Abbadessa χώρισε το απόσπασμά του σε τρία ίσα 
τμήματα. Το Πρώτο με διοικητή τον ανθυπολοχαγό 
Zuccheti στα δεξιά. Tο Δεύτερο με διοικητή τον ανθυ-
πολοχαγό Africano στο κέντρο. Και το Τρίτο με διοικητή 
τον ανθυπολοχαγό Peira να ακολουθεί στα αριστερά 
(βλέπε ιταλικό χάρτη). Η διμοιρία του ανθυπολοχα-
γού Africano είναι αυτή που θα διαγράψει, τελικά, τη 
μοιραία πορεία. Την αποτελούσαν 13 άνδρες του 2ου 
Λόχου, 14 άνδρες του 1ου Λόχου και 6 άνδρες του 
Λόχου πολυβόλων του Ι/44, που κουβαλούσαν μαζί 

τους και ένα βαρύ πολυβόλο Breda 37. Δηλαδή συνο-
λικά 33 άνδρες και 3 Ελληνες επιταγμένοι ημιονηγοί 
που έσερναν 6 μουλάρια κατάφορτα με προμήθειες. 
Ο Δημήτρης Καθηνιώτης, ο Θεοφάνης Μανίκας και ο 
Καΐλης Παρασκευάς, όλοι τους από τη Βάργιανη. Ο Νι-
κηφόρος μάς περιγράφει τον ανθυπολοχαγό Africano 
Pasquale ως έναν νεαρής ηλικίας, κομψό αξιωματικό, 
περιποιημένο, με γυαλιά και μορφωμένο.

Εφεδρος ανθυπολοχαγός, δάσκαλος στο επάγγελμα, 
«άνθρωπος του γραφείου» είναι ο κατηγορηματικός 
χαρακτηρισμός και όπως θα αποδειχτεί στη συνέχεια 
ασυγχώρητα άπειρος για το εγχείρημα που του ανατέ-
θηκε. Θα οδηγήσει το τμήμα του με οδηγό τον χάρτη 
του χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν. Έτσι πολύ απλά 
χωρίς να το καταλάβει θα αποκλίνει νότια από την καθο-
ρισμένη πορεία του και όταν πια θα διορθώσει την κίνη-
σή του προς τα δυτικά θα έχει χάσει κάθε επαφή με τις 
διπλανές διμοιρίες. Θα βρεθεί να ανεβαίνει τo φαράγγι 
της Ρεκάς και τελικά γύρω στις 5 το απόγευμα αποκα-
μωμένος θα στρατοπεδεύσει στη θέση «Μύλος».

Η κίνηση όμως αυτή δεν έχει περάσει απαρατήρητη. Ο 
Παναγιώτης Κούκος, τσοπανόπουλο από τη Σεγδίτσα 
(Προσήλιο), που κατέβαινε για το χωριό, βλέπει τους 
Ιταλούς να ανεβαίνουν τη Ρεκά και γυρίζει προς τα 
πίσω για να ειδοποιήσει και τους άλλους τσοπάνους. 
Εκεί, πιο πάνω από τον «Mύλο», στη θέση «Πλατύ-
λιθος» είναι η στρούγκα του Δημητρίου Κούκου που 
τυχαίνει τη συγκεκριμένη μέρα να φιλοξενεί κάποιους 
ιδιαίτερους μουσαφίρηδες που μαθαίνουν τα καθέκα-
στα από πρώτο χέρι. Δεν είναι άλλοι από την ομάδα 
του Αρη που αποφασίζει να χτυπηθεί ο κατ’ εξοχήν 
εχθρός και να δοκιμαστεί η ομάδα στην πράξη. Δύο 
ώρες προτού χαράξει η αντάρτικη δύναμη κινήθηκε 
αποφασιστικά. Ύστερα από αθόρυβη νυχτερινή πο-
ρεία, με οδηγούς τσοπάνους της περιοχής, οι Ιταλοί 
έχουν περικυκλωθεί. Οι απομακρυσμένοι σκοποί 
έχουν εξουδετερωθεί και οι αντάρτες έχουν καταλάβει 
πλεονεκτικές θέσεις. Το πρώτο φως της 19ης Σεπτεμ-
βρίου το χαιρετίζει μια βροχή από σφαίρες. Ο μάγειρας 
και ο τελευταίος σκοπός θα πέσουν νεκροί χωρίς να 
καταλάβουν τι γίνεται, ενώ οι υπόλοιποι θα πεταχτούν 
πανικόβλητοι προσπαθώντας να πιάσουν θέσεις μά-

Στρατιωτικό τμήμα σε κίνηση στην κατεχόμενη Ρούμελη

συνέχεια στην σελίδα 974...
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Άδειες εξορύξεως βωξίτη στην περιοχή μας  
που χορηγήθηκαν πριν 83 χρόνια.  

Εφημερίδα  «Η ΕΠΑΡΧΙΑ» (Λαμία 4  - 3 – 1936, φύλλο 1055) (από το αρχείο του Περικλή Φίκα)

Ο πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας  
και τα μέλη του συμβουλίου  

εύχονται Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το 2019!
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμ-
βρίου, η ημερίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
(ΟΑΣΕ) που υλοποιεί το πρόγραμμα CLLD-LEADER 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ημερίδα πραγ-
ματοποιήθηκε στο Καταφύγιο Οίτη στις Βρύζες με 
συνεργασία  των δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δελ-
φών, Δωρίδας, Λαμιέων, και των Ορειβατικών Συλ-
λόγων της περιοχής. Την ημερίδα που μετείχαν περί 
τα 80 άτομα, άνοιξαν με ομιλίες τους οι Δήμαρχοι Α. 
Παναγιωτόπουλος (Δελφών), Γ. Καπεντζώνης (Δω-
ρίδας), Γ. Γώγος (Αμφίκλειας -Ελάτειας) Ν. Σταυρο-
γιάννης (Λαμιέων), οι οποίοι σημείωσαν ότι η ανάδει-
ξη της ορεινής ζώνης αποτελεί έργο προτεραιότητας 
και θα στηρίξουν την προσπάθεια για ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων των ορεινών περιοχών Παρνασ-
σού, Γκιώνας, Οίτης και Βαρδουσίων για εναλλακτι-
κό ορεινό τουρισμό.  Οι Ορειβατικοί Σύλλογοι Λαμίας 
και Αμφίκλειας και οι Εθνικοί Δρυμοί Οίτης και Παρ-
νασσού παρουσίασαν το έργο τους και ζήτησαν ενί-

σχυση για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάδειξη των ορεινών δράσεων στην περιοχή μας. 
Ο οδηγός βουνού Λουκάς Πρατίλας τόνισε την ανά-
γκη ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων και πρω-
τοβουλιών για ανάδειξη των ορεινών δράσεων και ο 
επιχειρηματίας Θ. Ρούμπας που εθελοντικά και με 
μεράκι οργανώνει την ποδηλατική δράση ΤECHIO 
RACE, την ανάγκη συνεργασίας για  επέκταση της 
διαδρομής σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές και την 
περαιτέρω ανάδειξή της. Η ημερίδα αποτέλεσε ένα 
καλό βήμα για τη συνεργασία και την ανάληψη κοι-
νών δράσεων από όλους τους φορείς για ανάδειξη 
και ανάπτυξη της περιοχής μας και έκλεισε με την 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο πρόεδρος, η αντιπρό-
εδρος και η ταμίας του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, ο 
πρόεδρος του χωριού μας και  κάποιοι συγχωριανοί 
μας, δείχνοντας για άλλη μία φορά με την ενεργή 
συμμετοχή τους,  το ενδιαφέρον του χωριού μας σε 
τέτοιου είδους δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ανάδειξη - Προβολή Ορεινών Διαδρομών και Μονοπατιών της Κεντρικής Ελλάδας: 
«Παρνασσός – Δελφοί – Δωρίδα – Βαρδούσια – Γκιώνα – Οίτη – Καλλίδρομο – Θερμοπύλες».

Φ
ω

το
: Κ

ώ
στ

ας
 Κ

αλ
τσ

άς

                 Το χωριό στολισμένο  
                    καλωσόρισε  
τους επισκέπτες των Χριστουγέννων  
και Πρωτοχρονιάς
Το καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια στόλισμα 
και άναμμα του χριστουγεννιάτικου δένδρου 
του χωριού μας έγινε στις 4 Δεκεμβρίου, με τη 
συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας και του 
Συνδέσμου και με τη βοήθεια των λίγων μελών 
μας που έτυχε να είναι στο χωριό εκείνη  
τη μέρα. Έτσι το χωριό μας απέκτησε εορταστι-
κή ατμόσφαιρα προετοιμάζοντας τους λίγους 
κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες για τις 
επερχόμενες γιορτές.
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χης. Δεν βλέπουν πού ακριβώς είναι οι επιτιθέμενοι 
και θερίζονται από τα εύστοχα πυρά τους.

Μια απόπειρα των πολυβολητών γρήγορα θα αποτύ-
χει και με τους έξι χτυπημένους γύρω από το βαρύ 
37άρι. Η συμπλοκή θα κρατήσει λιγότερο από ώρα. 
Ο Νικηφόρος θα καλέσει ιταλιστί τους επιζώντες να 
παραδοθούν, πράγμα που δεν θα αργήσουν να κά-
νουν. Αν και τα τεντωμένα νεύρα θα κοστίσουν στον 
ανθυπολοχαγό Africano ένα γερό χτύπημα, κατακού-
τελα. Αποτέλεσμα, 23 Ιταλοί νεκροί, ενώ κανένας από 
τους αντάρτες δεν έχει πάθει τίποτα. 8 κατατρομαγ-
μένοι επιζώντες οδηγούνται με τα χέρια ψηλά, με τον 
Africano πρώτο πρώτο να κρατά με ένα μαντίλι το μα-
τωμένο μέτωπό του. Η λεία, πολύτιμη. Περιλαμβάνει 
όπλα, μπόλικες σφαίρες και χειροβομβίδες. Και ιδίως 
το πολυβόλο που φορτώνεται ευλαβικά στα μουλάρια. 
Και εκεί που όλων η προσοχή είναι στραμμένη στα λά-
φυρα επικρατεί αναταραχή. Δύο ακόμη Ιταλοί, κρυμμέ-
νοι σε παρακείμενους θάμνους, άρχισαν να τρέχουν 
κατηφορίζοντας σαν τρελοί τη ρεματιά. Ηταν ο λοχίας 
Abate Carmine και ο στρατιώτης Baldi Francesco. Για 
κάποιο διάστημα θα τρέχουν ο ένας (Baldi) πίσω από 
τον άλλο (Abate). Σύντομα όμως ο Baldi θα ξεμείνει 
επειδή σταμάτησε για να βγάλει τις αρβύλες που τον 
«χτυπούσαν». Ετσι ο Abate θα φτάσει πρώτος στην 
έξοδο του φαραγγιού στην Βίνιανη και με δύο ώρες δι-
αφορά θα ακολουθήσει και ο Baldi. Θα οδηγηθούν και 
οι δύο στο ιταλικό φυλάκιο στο «Μουκιχρί», κοντά στο 
Xάνι του Νικολούλα και από εκεί στη Γραβιά, σταθμό 
διοίκησης του I/14 τάγματος της Pinerolo. Εν τω με-
ταξύ οι αντάρτες άφησαν ελεύθερους τους αγωγιάτες 
και με τους αιχμάλωτους ανηφόρισαν για τη Στρόμη. 

Από εκεί πέρασαν στο Μαυρολιθάρι και μετά κατευ-
θύνθηκαν προς την Υπάτη αφήνοντας πίσω τους την 
Γκιόνα. Στα χωριά τούς γίνεται υποδοχή ηρώων, ενώ 
τεράστια εντύπωση προκαλεί η επίδειξη των αιχμαλώ-
των. Το σοκ για τον Regio Esercito1 είναι τεράστιο. Ο 
πόλεμος στην κατεχόμενη Ελλάδα ξανάρχισε στις 19 
Σεπτεμβρίου2. Οι επόμενες μέρες θα δουν μια σειρά 
επιχειρήσεων αντιποίνων σε όλη τη δυτική Φθιώτιδα 
και τη βόρεια Φωκίδα. Με εκτελέσεις υπόπτων για συ-
νεργασία με τους αντάρτες και συλλήψεις, με αποκο-
ρύφωμα τους 180 (!!!) ομήρους από την Κουκουβίστα 
που οδηγούνται στο στρατόπεδο της Θήβας. Το πιο 
μεγάλο τίμημα όμως θα το πληρώσει η Σεγδίτσα. Στις 
26 Οκτωβρίου το ΙI/11 τάγμα της Casale θα αναλάβει 
την τιμωρία του δύστυχου χωριού. Όλοι οι κάτοικοί του 
θα απομακρυνθούν και αρκετοί θα οδηγηθούν στο 
στρατόπεδο της Θήβας. Η Σεγδίτσα θα πυρποληθεί 
ολοσχερώς κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου μαρτυ-
ρικού χωριού της Ρούμελης.

Τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν ο ιταλικός στρα-
τός θα διεξαγάγει μια σειρά εκκαθαριστών επιχειρήσε-
ων σε όλη τη Ρούμελη. Η κατάσταση όμως έχει αλλάξει 
οριστικά. Μετά τη Ρεκά υπάρχει ένας νέος αντίπαλος 
που αμφισβητεί ευθέως την ξένη κυριαρχία: ο νεοσύ-
στατος στρατός του ΕΛΑΣ.

Βιβλιογραφία
1.  Δημήτριος Ν. Δημητρίου: Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης.
2. Γιώργος Χουλιάρας: Ο δρόμος είναι άσωτος.
3.  Ευθύμιος X. Ταλάντης: To πρώτο μαρτυρικό χωριό της Ρούμελης.
4.  Archivo Ufficio Storico. Stato Maggiore Esercito. Diario Storico 44 RGT.
[1] Ο ιταλικός στρατός τον Β’ Π.Π.
[2] Εσφαλμένα στην ελληνική βιβλιογραφία έχει περάσει η άποψη ότι η σύ-
γκρουση στη Ρεκά συνέβη στις 9/9/1942.

...συνέχεια από την σελίδα 971

Α Υ Τ Ο Ι  Π ΟΥ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

307 Έσοδα Λαογραφικής έκθεσης από διάθεση 
χειροποίητων ειδών 80

308 Κατσόγιαννου Άννα (Πανουργιάς) 20
309 Σιακαντάρη Λένα 100
310 Σφετσιώρης Τάκης του Κων/νου 20

311 Τσόχλας Νίκος του Απόλλωνα στη μνήμη της 
Ευθυμίας Φέξη 20

312
Τσιριμώνα Εφη στη μνήμη του παππού της Γεωργίου 
Πλατανιά και των γιαγιάδων της Παναγιώτας 
Πλατανιά και Ελένης Κωστούρου

30

313 Φίκα Βασιλική στη μνήμη των γονέων της Νικολάου 
και Ελένης Φίκα 50

314 Κυριάκης Παναγιώτης του Αθανασίου 20

315
Βλάχος Δημήτριος του Αθανασίου στη μνήμη του 
πατέρα του Αθανασίου και των παππούδων του 
Δημητρίου και Αργυρώς

50

316 Βλάχου Γιούλα (Γραβιά) στη μνήμη του συζύγου της 
Αθανασίου 20

317 Κάλλης Βασίλης στη μνήμη των γονέων του Αρτέμη 
και Μαγδαληνής 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

318
Τομαρά – Ορτετζάτου Παναγιώτα (Γιούλα) στη μνήμη 
των γονέων της Τομαρά (Γαλάνη) Παναγιώτη και 
Μανθούλας.

50

319 Έσοδα Λαογραφικής έκθεσης από διάθεση 
χειροποίητων ειδών 600

320

Οικογένειες Χαμηλού Δημητρίου (Νέα Υόρκη) και 
Σαΐτη Σπύρου και Έφης (Καναδάς) στη μνήμη του 
αγαπημένου τους πατέρα και παππού Γεωργίου 
Χαμηλού

100

321 Οικογένεια Καραντάσιου Νικολάου στη μνήμη  
του αγαπητού θείου τους Γεωργίου Χαμηλού 50

322 Δανιήλ Βασιλική του Ευθυμίου 20
323 Θεοχάρη Ελένη του Δημητρίου 20
324 Τσόχλα – Αλεξίου Αικατερίνη 20

325 Παπαταξιάρχη Βασιλική στη μνήμη του συζύγου της 
Παπαταξιάρχη Παναγιώτη 100

326 Αυγερινού – Βλαστάρη Γαρυφαλλιά 30
327 Ραπτόπουλος Γεώργιος του Θεμιστοκλή 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».
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Πριν 40 χρόνια   
(Απόσπασμα από το τεύχος  17 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος1978)

Τα Τεύχη της εφημερίδας “Η Κουκουβίστα” από 1975 έως 2015 υπάρχουν σε CD. 
Το CD θα το βρείτε στα γραφεία του Συνδέσμου μας.

Είμαστε τρεις χωριανοί τότε,  
εγώ (Κώστας Γιαννέλος),

ο Μήτρος Μώρης κί  ένας Ματζός.  
Φτώχεια και πείνα.

Άλλος τρόπος δεν υπήρχε.  
Τόλεγε η περδικούλα τότε

και βγήκαμε στο κλαρί 
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«6+1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ»

ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στην Κόρινθο, που ήταν πλούσια 
πόλη, γίνονταν δύο πανηγύρια, 
για εμπόρους από όλο τον κό-
σμο. Το καθένα είχε διάρκεια ενά-
μιση μήνα. Όταν την κατέκτησαν 
οι Φράγκοι, αυτά συνεχίστηκαν. 
Όσοι συμμετείχαν σ΄ αυτά σαν να 
μην τρέχει τίποτα, έλεγαν, όταν 
τους ρωτούσαν, πού πάνε; «είμα-
στε για τα πανηγύρια». Έκφραση 
που σήμερα επικρατεί για όσους 
δεν έχουν επίγνωση της σοβαρό-
τητας μιας κατάστασης. 

ΤΙ ΚΑΠΝΟ ΦΟΥΜΑΡΕΙΣ
Συχνά για κάποιον που δεν ξέ-

ρουμε τι είναι, ρωτάμε συνήθως: 
«τι καπνό φουμάρει;». Η φράση 
αυτή δεν προέρχεται, όπως πολ-
λοί νομίζουν από τη μάρκα των 
τσιγάρων που καπνίζει, αλλά 
κρατάει από τα Βυζαντινά ακόμη 
χρόνια, ίσως και παλαιότερα. Η 
λέξη «καπνός» έχει την αρχαία 
σημασία της εστίας, δηλαδή του 
σπιτιού. Ο ιστορικός Π. Καλλιγάς 
αναφέρει: «Οι φορατζίδες έμπαι-
ναν εις τας οικίας των εντοπίων 
και ερωτούσαν: «τι καπνό φουμά-
ρει εδώ; Και κατά την απόκριση 
έβαζαν τον ανάλογο φόρο». Όταν 
λοιπόν εκείνη την εποχή έλεγαν 
«καπνό», εννοούσαν σπίτι.

ΣΑΡΔΑΜ
Η λέξη δεν έχει ετυμολογική ρίζα, 
αλλά προέρχεται από τον ανα-
γραμματισμό του επιθέτου Μάν-
δρας. Ο Αχιλλέας Μάνδρας, ηθο-
ποιός – σκηνοθέτης, γεννήθηκε 
το 1875 στην Κωνσταντινούπολη 
και ήταν ο πρώτος που γύρισε 
ελληνική κινηματογραφική ταινία. 
Επειδή έκανε πολλά μπερδέματα 
την ώρα που έπαιζε, σκέφτηκε να 
τα ονοματίσει. Έτσι αναγραμμάτι-
σε το επώνυμό του και μας έδω-
σε τη λέξη «ΣΑΡΔΑΜ».

(πληροφορίες από το διαδίκτυο).

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρί-
ου 2018 πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα εκδήλωση για 
την παρουσίαση του βιβλί-
ου του Σπύρου Γεωργίου 
«6+1 Προσεγγίσεις στο 
Στοχασμό του Χρήστου 
Μαλεβίτση».

Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε στη Στοά του Βιβλίου 
και οργανώθηκε απο την Αι-
τωλική Πολιτιστική Εταιρεία 
και τις εκδόσεις Ντουντού-
μη. Μίλησαν οι κ.κ. Σωτήρης Γουνελάς, ποιητής και συγγραφέας, ο Δρ. Φιλοσοφίας. Νίκος Μακρής και 
ο συγγραφέας του νέου βιβλίου κ. Σπύρος Γεωργίου, εκπαιδευτικός στην ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση. 
Συντονιστής ήταν ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Κοντός.

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου, οι «6+1 προσεγγίσεις» είναι ένα έργο στο οποίο αρθρώ-
νονται σπονδυλωτά επτά δοκίμια, που αφορούν στο στοχασμό του αείμνηστου Χρήστου Μαλεβίτση. 
Περιλαμβάνονται τρία κείμενα για το δοκιμιακό λόγο, για το μύθο, για την τραγικότητα της ύπαρξης στο 
στοχασμό του και δύο κειμενικές συνομιλίες του Χ. Μαλεβίτση με τον Κωνσταντίνο Δ. Γεωργούλη.

Τις εισηγήσεις της εκδηλώσεως μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένες στην ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση www.malevitsis.gr

H πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε τον Απρίλιο του 2018 και έχει ήδη εξαντληθεί. Σύντομα θα κυκλοφορή-
σει η δεύτερη έκδοση του. Πιστεύουμε θα ακολουθήσουν κι άλλες καθώς η προσφορά του χωριανού μας 
διανοητή διαρκώς διευρύνεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παλιές ρίμες  
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Να τα πούμε;
Να τα πούμε; Ρώταγαν τα παιδιά, όταν έφταναν στο κάθε σπίτι για να πουν τα
κάλαντα. Πέρναγαν από όλα τα σπίτια, ξεκινώντας από το πιο απομακρυσμένο.
Όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά και περίμεναν τα παιδιά.
Να τα πείτε ή πέστε τα. Απαντούσαν οι νοικοκυρές και τα φίλευαν  
αυγά, καρύδια, και καμιά πεντάρα.
Τα παιδιά τα “απαιτούσαν” τραγουδώντας.
Του κοφνάκι μ’ θελ’ αυγά.
Η τσιπούλα μ’ κουκουσιούλες.
Του χειράκι μ’ πενταρούλες.
Τα χρόνια περνούσαν.
Να τα πούμε; Ρώταγαν τα παιδιά, όταν έφταναν στο κάθε σπίτι για να πουν τα
κάλαντα. Πέρναγαν από όλα τα σπίτια, ξεκινώντας από το πιο απομακρυσμένο.
Κάποια σπίτια τα προσπερνούσαν γιατί ήταν κλειστά. Κάθε χρόνο
προσπερνούσαν περισσότερα σπίτια. Λιγόστευαν και τα παιδιά.
Να τα πείτε ή πέστε τα. Απαντούσαν οι νοικοκυρές και τους έδιναν
λεφτά, καρύδια και καμιά φορά αυγά.
Τα παιδιά γελούσαν και έλεγαν.
Ευχαριστούμε! Χρόνια πολλά.
Αργότερα,
με τα λεφτά που μάζευαν χρηματοδοτούσαν, εν μέρει, τις σχολικές εκδρομές.
Μια από αυτές τις εκδρομές ήταν στην Παναγία Τρυπητή στο Αίγιο.
 Το 1968 το Δημοτικό Σχολείο της Καλοσκοπής πήγε μονοήμερη εκδρομή, από  
Καλοσκοπή στην Ιτέα και με το Φέρυμπότ στο Αίγιο. Η πρώτη και ίσως η μοναδική  
εκδρομή του σχολείου με πλοίο. Οι περισσότεροι μαθητές πρώτη φορά έμπαιναν σε  
πλοίο και κάποιοι πρώτη φορά θα είδαν θάλασσα.
Τα χρόνια πέρασαν.
Τα περισσότερα σπίτια είναι κλειστά, δεν υπάρχουν και παιδιά.
Να τα πείτε ή πέστε τα. Όπου και να είστε, κοντά ή μακριά,
εμείς σας ακούμε. Να είστε καλά.
Τα παιδιά γελώντας, λένε όπως παλιά.
Ευχαριστούμε! Χρόνια πολλά.

Δεκέμβριος 2018

“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
Συντακτική Ομάδα:

Γεωργίου Νάκος, Δανιήλ Νικόλαος, 
Δερμάνη-Αλεξανδρή Ελένη, Καλόγηρος Ιωάννης,  
Τσόχλας Κωνσταντίνος, Φωτακόπουλος Νικόλαος.

Hλ. Σελιδοποίηση - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία
ANTΩNIAΔHΣ ABEE ΓPAΦ. TEXNΩN

M. AΛEΞANΔPOY 26 • THΛ. 210 5227552
e-mail: info@antoniadis-sa.gr

Δραστηριότητες 
Τοπικής Κοινότητας

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. συμμετείχε στην ημερίδα 
του  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΑΣΕ) για την ανάδειξη των ορει-
νών διαδρομών – μονοπατιών και δραστηρι-
οτήτων στην περιοχή μας. Μερίμνησε για τον 
καθαρισμό δρόμων, μονοπατιών και κοινόχρη-
στων χώρων από τα ξερά φύλλα του φθινοπώ-
ρου. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, στόλισε 
την πλατεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς.
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Στις 11 Σεπτεμβρίου ο Σπύρος 
Ρούσσος και η Παναγιώτα Τσιριμώ-
να (κόρη του Λεμονή και της Μαίρης 
Τσιριμώνα) απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί που είναι κορίτσι.

• Στις 17 Αυγούστου ο Λυκούργος 
Μπουγάς (γιος της Μαρίας Λουκά Πρι-
οβόλου) και η Ειρήνη Μπερνικόλα, στη 
Φραγκφούρτη Γερμανίας, απέκτησαν 
το πρώτο τους παιδί που είναι κορίτσι. 
Το όνομα αυτής Μαρία – Θάλεια.

• Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Ευάγγελος 
Βλάχος του Κωνσταντίνου (γιος του 
πρώην προέδρου του ΔΣ Κώστα Βλά-
χου) και η Κυπαρισία Παρχαρίδη, απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδί που είναι 
αγόρι.

• Στις 12 Νοεμβρίου ο Νώντας Μπρού-
τζος και η Κατερίνα Μαρκάτου (κόρη της 
Δήμητρας Κ. Βλάχου) απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί που είναι αγόρι.

ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ τα νεογέννητα!

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Χαμηλός Γεώργιος
(1922 - 2018)

Στις 3 Οκτωβρίου έφυγε από τη 
ζωή ο Γεώργιος Δημητρίου Χαμηλός 
(Μητρακογιώργος) και ενταφιάστηκε 
στο Τορόντο του Καναδά όπου ζούσε 
μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Γέννημα 
θρέμμα Κουκουβιστιανός, επάγγελ-
μα αγροφύλακας, παντρεύτηκε την 
Παρασκευή Ν. Καραντάσιου και απέ-
κτησε δύο παιδιά, το Δημήτρη και την 
Ευθυμία. Ο Δημήτρης μετανάστευσε 
στη Νέα Υόρκη, παντρεύτηκε την Ολυ-
μπία Παρασίδου και απέκτησαν δύο 
γιους και μία κόρη. Η Ευθυμία (Έφη) 
παντρεύτηκε το Σπύρο Σαΐτη, μετανά-
στευσαν στο Τορόντο και απέκτησαν 
δύο γιους και τέσσερα εγγόνια. Οι γο-
νείς μας τα τελευταία 30 χρόνια είχαν 
δύο πατρίδες, το μισό χρόνο περνού-
σαν με τα παιδιά, τα εγγόνια και τα 
δισέγγονα τους στην Αμερική και τον 
άλλο μισό στην αγαπημένη τους Κου-
κουβίστα. Το σπίτι τους πάντα ανοικτό 
και η αγάπη τους ακόμα μεγαλύτερη. 
Η χαρά τους ήταν να σε φιλέψουν, να 
γελάσεις με τα αστεία τους και να σε 
κάνουν να νιώσεις ευχάριστα. Ο πα-
τέρας μας με τον τρόπο του, πλησίαζε 
όλες τις ηλικίες (μικρούς και μεγάλους) 
και ο καθένας μας θυμάται κάτι ξεχω-
ριστό που μας έλεγε ή μας τραγου-
δούσε μέχρι τις τελευταίες μέρες των 

96 χρόνων του, πλήρης διαύγειας και 
ηρεμίας. Όλοι θα σε θυμόμαστε με 
αγάπη και σεβασμό και οι ευχές σου 
θα μας συνοδεύουν παντοτινά. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε 
σκεπάζει παρέα με την αγαπημένη 
μας μανούλα και γιαγιά Παρασκευή.

Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγ-
γονά σου!

Τομαρά Μανθούλα 
(1929 – 2018)

Μόλις τρεις μήνες πέρασαν από το 
χαμό του πατέρα μας Παναγιώτη και 
η μάνα δεν άντεξε το χωρισμό. Έφυγε 
γρήγορα για να τον συναντήσει, γιατί τα 
62 ολόκληρα χρόνια που έζησαν μαζί, 
ήταν πολλά για να αντέξουν χώρια. 

Η Μανθούλα γεννήθηκε το 1929 
στην Περδικόβρυση της ορεινής Ναυ-
πακτίας. Τα παιδικά της χρόνια δύ-
σκολα και φτωχικά. Ορφάνεψε μικρό 
παιδί ακόμα από μάνα, αλλά γνώρισε 
στοργή και πολύ αγάπη από τη δεύ-
τερη σύζυγο του παππού, τη γιαγιά 
Σταυρούλα. Ήρθε στην Αθήνα με τους 
γονείς και τα αδέλφια της, για δουλειά 
και καλύτερη ζωή. Το 1956 γνώρισε τον 
Παναγιώτη και παντρεύτηκαν. Έκαναν 
δύο παιδιά τη Γιούλα και το Γιώργο. 
Έζησαν με αγάπη και καμάρωναν παι-
διά και εγγόνια να μεγαλώνουν και να 
προοδεύουν.

Όμως ο θάνατος του συντρόφου 
της, τρεις μήνες νωρίτερα τη λύγισε.

Έφυγε από κοντά μας στις 30 Σε-
πτεμβρίου, έτσι ήσυχα όπως ήσυχη 
ήταν σε ολόκληρη τη ζωή της. Το κενό 
που άφησε πίσω της σε εμάς τα παι-
διά της μεγάλο. Αγαλλιάζει η ψυχή μας 
όμως στη σκέψη ότι είναι πάλι μαζί με 
τον σύντροφο της ζωής της τον αγα-
πημένο της Τάκη. Εμείς στο μυαλό 
μας και στην καρδιά μας θα έχουμε 
πάντα ζωντανή την εικόνα τους να μας 
συντροφεύει.

Να είστε καλά εκεί που είστε!
Θα σας θυμόμαστε πάντα!
Τα παιδιά σας.

Αυγερινού Κυριακή 
(1952 – 2018)

Έφυγε από τη ζωή στις 10 Δεκεμ-
βρίου η Κυριακή Αυγερινού. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε στον Ι. Ν. Προφήτη 
Ηλία και η ταφή στο νεκροταφείο Αγίας 
Παρασκευής. Ήταν παντρεμένη με τον 
συγχωριανό μας Ιωάννη Χ. Αυγερινό 
και απέκτησαν τρία παιδιά και ένα 
εγγόνι.

Φέξη Ευθυμία
(1927 – 2018)

Γνωστοί πάντα μου έλεγαν…. «εί-
δα τη μάνα σου με το σκυλί να κάνει 
βόλτα». Μερικοί που δεν την γνώριζαν 
με ρώταγαν «η κυρία με το σκυλάκι 
είναι μητέρα σου»; Ναι, ήταν η μητέρα 
μου η Ευθυμία Νικολάου Τσόχλα, το 
μικρότερο από τα πέντε παιδιά του Νί-
κου Τσόχλα (Σαφλιά). Παντρεύτηκε το 
1952 τον Θεόδωρο Φέξη και απέκτησε 
ένα γιο και έναν εγγονό. Στις 12 Οκτω-
βρίου 2018 έφυγε για την τελευταία της 
κατοικία. Ενταφιάστηκε στο Νεκροτα-
φείο Καλλιθέας. 

Αιωνία σου η μνήμη!
Ο γιος σου Γιάννης.

Κόλλιας Κωνσταντίνος 
(1929 – 2018)

Έφυγε από τη ζωή στις 6 Δεκεμβρίου 
ο Κωνσταντίνος Κόλλιας του Νικολάου 
και ενταφιάστηκε στην Αργυρούπολη 
που ήταν η μόνιμη κατοικία του. Απέ-
κτησε δύο παιδιά και δύο εγγόνια.

Χρήστος Τσαλκάκης
(1930 – 2018)

Στις 3/12/2018 απεβίωσε ο πολυα-
γαπημένος μας Χρήστος Τσαλκάκης, 
σύζυγος της Μορφούλας Τσουλαν-
δρή-Τσαλκάκη, στα 88 του χρόνια. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στον 
Άλιμο, όπου τον αποχαιρέτησαν η οι-
κογένειά του, συγγενείς και φίλοι.

Έφυγε ήσυχα και ήρεμα όπως ήταν 
και η ζωή του. Ήρεμος άνθρωπος, 
καλός οικογενειάρχης, εργατικός και 
αυτοδημιούργητος. Πρόθυμος και 
δοτικός με τους φίλους και συνανθρώ-
πους του, υπομονετικός με όλους. Του 
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Για την επικοινωνία των μελών μας με τον ιερέα του χωριού μας και 
τους επιτρόπους της εκκλησίας μας: ιερέας Περδικάρης Γεώργιος 

6942840561 και Όλγα Αλεξίου 6937782595

Επιτυχίες νέων
•  Στις 6/12/2018 στο Παρίσι ο Θε-

μιστοκλής Δ. Ραπτόπουλος, 
παρουσία φίλων, συγγενών 
και συναδέλφων, ανακηρύ-
χθηκε (με τον ανώτατο βαθμό 
αξιολόγησης και με διάκριση), 
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαί-
ου του Πανεπιστημίου Paris 
II Panthéon – Assas. Ο Θε-
μιστοκλής είναι ήδη κάτοχος 2 
μεταπτυχιακών τίτλων, α) στη 
Φιλοσοφία του Δικαίου (Master 
2 Philosophie du Droit et Droit 
Politigue, Université Paris II - 
Panthéon – Assas) και β) στο 
Δημόσιο Δίκαιο (Master 2 Droit 
Public, Université Paris I – 
Panthéon Sorbone). Κατά τη δι-
άρκεια των σπουδών του έλα-
βε υποτροφία από το Υπουρ-
γείο Παιδείας της Γαλλίας, αλλά 
και από το Ίδρυμα Σβώλος,το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφι-
ών και το Ίδρυμα Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού, ενώ εργάστηκε και 
ως συνεργάτης της μεταφρα-
στικής υπηρεσίας του Δικαστη-
ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μετά την τελετή ανακήρυξης 
ακολούθησε σχετική δεξίωση 
στο χώρο του Πανεπιστημίου 
όπου δέχθηκε τις ευχές και τα 
συγχαρητήρια όλων. Ο Θεμι-
στοκλής ήδη διδάσκει στο Πα-
νεπιστήμιο Cergy – Pontoise 
στο Παρίσι.

•  Η Κατερίνα Ράπτη του Ιωάν-
νη ολοκλήρωσε το μεταπτυχι-
ακό της (LLM), στο Γερμανικό 
δίκαιο στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Humboldt 
του Βερολίνου.

•  Η Κατερίνα Νταλάκα του Θε-
οφάνη ολοκλήρωσε τις σπου-
δές της στο Γεωπονικό πανε-
πιστήμιο Αθηνών.

Τους ευχόμαστε καλή σταδιο-
δρομία.

Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
Οι παρακάτω επιτυχόντες σε ΑΕΙ – ΤΕΙ: 
Αφέντης Ιωάννης του Αναστασίου, Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος 
του Λεωνίδα, Κάλλη Κωνσταντίνα του Ευθυμίου, Καραντάσιος Βα-
σίλειος του Νικολάου, Καραχάλιος Ιωάννης, Κολλύρη Κωνσταντί-
να του Νικολάου, Κουμπούρης Άγγελος του Παναγιώτη, Παλούκη  
Ευθυμία – Αργυρούλα του Ευαγγέλου και Παπαϊωάννου  Δήμητρα 
του Γεωργίου.

Θα βραβευτούν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου  
στις 20 Ιανουαρίου. 

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

άρεσε να περνά το χρόνο του με τους 
φίλους του και διαβάζοντας τα βιβλία 
του. Μεγάλη του αγάπη το τάβλι και 
χαιρόταν ιδιαίτερα όταν έπαιζε με τα 
εγγόνια του. 

Πάντα γενναιόδωρος στα συναι-
σθήματά του, μας συμβούλευε να 
κρατάμε ενωμένη και αγαπημένη την 
οικογένεια.

Του ευχόμαστε Καλό Παράδεισο.
Η γυναίκα του Μορφούλα. 
Τα παιδιά του Δημήτρης, Αμαλία, 

Γιώργος, Γιώτα.
Τα εγγόνια του Χρήστος, Μάριος, 

Χρήστος, Φώτης. 

Τσουλανδρή Χρυσούλα
(1913 – 2018)

 
Στις 18/12/2018  αποχαιρετήσαμε τη 

Χρυσούλα Τσουλανδρή από τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Καλοσκοπής, 
όπως άλλωστε ήταν η επιθυμία της. 
Κοιμήθηκε στα 106 της χρόνια πλαισι-
ωμένη από την οικογένειά της και τους 
συγχωριανούς της που ήταν όλοι εκεί 
μέσα στο κατάλευκο, χιονισμένο τοπίο 
για να της πουν το τελευταίο αντίο. 

Η κόρη της Μορφούλα την αποχαι-
ρέτησε με τα παρακάτω λόγια:      

“ Μάνα έφυγες ξαφνικά μετά το γα-
μπρό σου το Χρήστο. Μέσα σε δέκα 

μέρες σας έχασα και τους δύο.  Μάνα 
κοίτα είμαστε όλοι εδώ η κόρη σου, τα 
εγγόνια σου, οι εγγονονύφες σου, τα 
δισέγγονά σου. Όλοι όσους αγάπη-
σες και σε αγάπησαν. Όλοι εδώ στην 
Καλοσκοπή, το χωριό σου που με τον 
άντρα σου το Γιώργο που υπεραγα-
πούσες χτίσατε με πολλές δυσκολίες 
το σπιτικό σας, το τόσο ζεστό και φι-
λόξενο. 

Είμαστε εδώ γιατί ήθελες να σε φέ-
ρουμε κοντά στον άντρα σου, να είσαι 
εδώ στο όμορφο χωριό σου που τόσο 
αγάπησες και όχι άδικα. Ένα υπέροχο 
χωριό με καλοσυνάτους  ανθρώπους. 
Δε θα μπορούσαν σήμερα να μην είναι 
όλοι κοντά σου, οι συγχωριανοί σου 
που τόσο εκτιμούσες.

Μάνα μου, θα μου λείψουν οι 
συμβουλές σου, η καλοσύνη σου, οι 
ευχές σου, οι καλές και οι κακές μας 
στιγμές. Ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί, 
χρόνια εύκολα και δύσκολα όμως εσύ 
ήσουν πάντα δίπλα μου να με στηρί-
ζεις. Ήσουν καλή μάνα, καλή γιαγιά. 
Ήσουν υπερήφανη για όλους μας και 
θα μας συντροφεύουν οι ευχές σου και 
οι πολύτιμες συμβουλές σου.

Καλό ταξίδι μάνα μου. Είμαι σίγουρη 
πως η θέση σου στη Βασιλεία των Ου-
ρανών θα είναι στα δεξιά του Υψίστου 
γιατί στη ζωή ήσουν μεγαλόψυχη, 
καλοσυνάτη, χωρίς μίση και πάθη, με 
αγάπη μόνο για τον κάθε άνθρωπο.

 Καλή Ανάσταση κυρά Χρυσούλα.”
Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά όλους 

όσους παρευρέθηκαν και όσους βοή-
θησαν να πραγματοποιηθεί η τελετή 
ξεπερνώντας τις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες.



Φωτο: από το αρχείο της Αλεξάνδρας Αλεξίου – Δεστούνη.
Άντρες τη δεκαετία του 1950 μπροστά από μισογκρεμισμένο σπίτι στην Καλοσκοπή.
(Από αριστερά) Βλάχος Τάκης (Στοφόρος), Ραπτόπουλος Θεμιστοκλής (Ζαχαριάς),  
Τούμπας Κ. Γιάννης, Τούμπας Χρήστος, Μαντάς Γιάννης, Κυριάκης Γιώργος,  
Τούμπας Αθανάσιος, Τούμπας Θύμιος (Καψάλης), Κολλύρης Ν. Γιώργος,  
Αλεξίου Θανάσης και Μαμούρης (γαμπρός Δανιήλ). (Οι δυο μικροί είναι άγνωστοι).

παλιά φωτογραφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου  
Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»  

και η Εξελεγκτική Επιτροπή  
σας εύχονται  

ευτυχισμένο το νέο έτος!


