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Το κτηματολόγιο... μας καλεί να δηλώσουμε τα ακίνητα που έχουμε στο χωριό μας
Από την αρχή του Μαρτίου
ώστε στοιχειωδώς να γνωρίσουν
ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων
και να αποτυπώσουν τα όρια της
για την περιοχή μας και μας καπεριουσίας τους.
λεί όλους να δηλώσουμε μέχρι 30
Το χωριό μας εξυπηρετείται
Γίνεται Πραγματικότητα
Μαΐου, τα ακίνητα που κατέχουμε
από το γραφείο κτηματογράκαι στην Καλοσκοπή
στην Καλοσκοπή.
φησης στην Άμφισσα (οδός Ν.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που τυχόν δεν τα Κορδώνη 22, τηλ. 2265022958, ώρες λειτουργίας
δηλώσουν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφη- Δετ-Τρι -Πεμ-Παρ από 08:30 έως 16:30 και Τετάρτη
σης, αυτά θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές από 08:30 έως 20:30) και επιπλέον γραφείο στην
ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγμα- Αθήνα, ενώ παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ψητοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλε- φιακής υποβολής της δήλωσης ιδιοκτησίας, μέσω
πόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο ελληνικό της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Δημόσιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της
Τα βήματα της διαδικασίας δηλώσεων:
υπηρεσίας «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σε περίπτωση
Η δήλωση ιδιοκτησίας γίνεται σε δύο βήματα.
παράλειψης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας προ- Πρώτον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει
βλέπονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω συνέπειες το έντυπο της δήλωσης (στα γραφεία κτηματογρά(Ν. 2308/1995, Ν. 2664/1998 και Ν. 4164/2013):
φησης ή στο www.ktimatologio.gr). Μαζί καταθέτει
- Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (μεταβίβαση ένα απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηρικ.λπ.) επί του ακινήτου, για το δικαίωμα που δε ώνει το δικαίωμά του, φωτοαντίγραφο του πιστοδηλώθηκε.
ποιητικού μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο,
- Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας.
φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μπορεί να επι- και τοπογραφικό διάγραμμα (υποχρεωτικό μόνο
φέρει πρόστιμο.
εφόσον έχει επισυναφθεί στο συμβόλαιο ή γίνεται
- Τα ακίνητα που δε θα δηλωθούν κατά τη διάρ- επίκληση χρησικτησίας ή έχει συνταχθεί για την έκκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις δοση οικοδομικής άδειας ή άλλη χρήση). Δεύτερον,
αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και πρέπει να εντοπίσει το ακίνητό του στους ψηφιαεφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορ- κούς χάρτες της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Αυτό
θώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περι- μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής
έλθουν στο ελληνικό Δημόσιο.
εφαρμογής (υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών),
Το δύσκολο του εγχειρήματος, έγκειται στο όπου μπορεί να σχεδιάσει τα όρια του οικοπέδου,
γεγονός ότι αυτή η φάση της κτηματογράφησης να μετρήσει διαστάσεις και εμβαδόν, να εκτυπώσει
αφορά αγροτικές περιοχές και αυτό δυσχεραίνει την εικόνα και να την υποβάλει μαζί με τη δήλωση ή
τα αποδεικτικά στοιχεία για τους πολίτες, που κα- στα γραφεία κτηματογράφησης, με τη βοήθεια του
λούνται μέσα σε λίγους μήνες να επιστρατεύσουν προσωπικού τους.
κάθε μέσο ώστε να αποδείξουν ότι τα περιουσιαΤο κόστος για το «κτηματόσημο»: η πρώτη, άμεκά στοιχεία που δηλώνουν τους ανήκουν. Η άγνοια ση δόση είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα (20 ευρώ για
των περισσοτέρων για τα περιουσιακά στοιχεία που τους βοηθητικούς χώρους). Στις αγροτικές περιοδιαθέτουν στο χωριό μας επαυξάνει το πρόβλημα χές, όσοι δηλώσουν περισσότερα από δύο ιδιοκτηστη διαδικασία για την κτηματογράφησή τους. Είναι σιακά δικαιώματα δεν πληρώνουν «κτηματόσημο»
ανάγκη οι νεότεροι να ζητήσουν τη συνδρομή της για τα υπόλοιπα. Η δεύτερη δόση έρχεται αργότεπαλαιάς γενιάς (γείτονες, παππούδες, συγγενείς) ρα (όταν ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση).
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Γενική Συνέλευση

Φωτο: Νίκος Φωτακόπουλος

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΗΡΑ» του ξενοδοχείου Wyndham Grand
Athens πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συνδέσμου. Παρά τις δυσκολίες που
προέκυψαν για την πρόσβαση στο ξενοδοχείο, από τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το κλείσιμο σταθμών του
Μετρό και του ΗΣΑΠ, λόγω του συλλαλητηρίου για την
Μακεδονία, που οργανώθηκε την ίδια μέρα, η συμμετοχή των μελών ήταν ικανοποιητική αφού έφθασε στα
180 περίπου μέλη, αλλά προβλημάτισε και φέτος η
απουσία των νέων σε ηλικία μελών μας. Τα μέλη μας
είχαν την ευκαιρία να ξανασυναντηθούν (πολλοί μετά
από ένα χρόνο), να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν ευχές και να απολαύσουν τον καφέ τους σε μια ευχάριστη
και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Κατά τις 12:00 άρχισαν οι
διαδικασίες της Γ.Σ. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νάκος Γεωργίου, αφού καλωσόρισε όλους, ευχήθηκε καλή χρονιά
και τόνισε το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία όλων
μας στη Γ.Σ. που έδειξε για άλλη μια φορά, το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας για το χωριό μας, αλλά
και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ μας, που απορρέουν από την καταγωγή, τη συγγένεια και τη φιλία μας.
Προσφώνησε τους παρευρεθέντες προσκεκλημένους,
τον βουλευτή του νομού Ηλία Κωστοπαναγιώτου, τον
δήμαρχο Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, την αντιδήμαρχο Μαίρη Ανδρεοπούλου, τον δημοτικό σύμβουλο
Παναγιώτη Μέγκο, τον πρόεδρο και μέλη της τοπικής
κοινότητας Κώστα Ματθαίου, Δημήτρη Τσιαμπά και
Κώστα Χαμηλό, καθώς και τους διατελέσαντες πρόεδρους του Συνδέσμου Βούλα Γρηγοροπούλου και
Αθανάσιο Μαλεβίτση. Στη συνέχεια αφού κόπηκε η
πρωτοχρονιάτικη πίτα έγινε εκλογή προεδρείου της
Γενικής Συνέλευσης και εξελέγη Πρόεδρος ο Γιώργος Θεοχάρης και Γραμματέας η Ρένα Λαμπίρη. Ο
Γιώργος Θεοχάρης αφού ευχαρίστησε για την εκλογή
του, ευχαρίστησε τους επισήμους που παρέστησαν
στη Συνέλευση και ζήτησε να τηρηθεί 1 λεπτού σιγή για
τα μέλη μας που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που
πέρασε. Με συγκίνηση άκουσαν όλοι τα ονόματα των
27 εκλιπόντων. Στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα τους
επισήμους για να απευθύνουν χαιρετισμό. Μετά τους
χαιρετισμούς η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ζωή Χαμηλού
παρουσίασε τον ισολογισμό του 2018 και τον προϋπολογισμό για το 2019.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε ευρώ)
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο έτους 2017
8.845,52
Έσοδα από Λαογραφική
1.655,00
Έκθεση και ημερολόγια
Έσοδα από ημερολόγιο 2018
715,00
Έσοδα από εκδηλώσεις
3.530,06
Εισφορές μελών
10.763,58
ΣΥΝΟΛΟ
25.509,16
ΕΞΟΔΑ
Λειτουργικά έξοδα γραφείου
1.023,67
(ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα κ.λ.π)
Έκδοση και αποστολή εφημερίδας
4.335,50
Έξοδα Γενικής Συνέλευσης 2018
1.660,00
και έναντι 2019
Προκαταβολή για ανακατασκευή site.
120.00
Έξοδα εκδηλώσεων
4.746,98
Εφορία ΕΝΦΙΑ
365,02
Έξοδα Λαογραφικής
1.196,63
Έκθεσης - Γραφείου
Έξοδα Τραπέζης
94,70
Επισκευή γεφυριού στο Μέγα Ρέμα
3.271,59
ΣΥΝΟΛΟ
16.814,09
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2018
8.695,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
25.509,16
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (ποσά σε ευρώ)
ΕΣΟΔΑ
Από Συνδρομές
10.000
Από Λαογραφική Έκθεση
1.000
Υπόλοιπο Ταμείου
8.695
ΣΥΝΟΛΟ
19.695
ΕΞΟΔΑ
Έκδοση και αποστολή εφημερίδας
4.000
Λειτουργικά έξοδα γραφείου
1.200
Γενική Συνέλευση
2.000
ΕΝΦΙΑ
350
Ανανέωση ιστοσελίδας.
500
Συντήρηση και Αξιοποίηση
4.000
μονοπατιών
Ημερομίσθια εργατών για
400
διάφορες εργασίες στο χωριό
Έξ. για διάφορες καλοκ. εκδηλώσεις
1.000
Βαφή αίθουσας υπογ. Πολ. Κέντρου
500
Κατασκευή πινακίδων
600
για μονοπάτια και τοποθεσίες
Αποθεματικό ταμείου για το 2020
5.145
ΣΥΝΟΛΟ
19.695

Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Παναγιώτης Κυριαζής ανάγνωσε την έκθεση του λογιστικού ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε η νόμιμη καταχώριση των παραστατικών και η τήρηση των
λογιστικών και λοιπών βιβλίων. (Πρακτικό 55/ 14-1-19 Ε.Ε.).
Ακολούθησε γενική συζήτηση με θέματα του χωριού και του Συνδέσμου. Στα ερωτήματα που τέθηκαν,
δόθηκαν απαντήσεις από τους αρμοδίους.
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Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νάκος Γεωργίου, συνδέοντας τη σημερινή Γ.Σ. με την προηγούμενη του Αυγούστου 2018 υπενθύμισε, τα θέματα που είναι σε εξέλιξη και σε ποιο στάδιο βρίσκονται:
- Εντάχθηκε η παιδική χαρά της Κακοτράχης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και από το καλοκαίρι θα λειτουργεί.
- Το έργο αντιστήριξης του δρόμου προς Κρεβατά φαίνεται ότι την άνοιξη θα εκτελεστεί, επιτέλους, μετά
από διεργασίες 3 χρόνων.
- Το ποσό από αντισταθμιστικά οφέλη της μεταλλευτικής δραστηριότητας που αναλογεί στο χωριό μας, ο
Δήμος δεν το έχει αποδώσει.
- Ο Σύνδεσμος με δαπάνη του, επισκεύασε φθορές στο γεφύρι Μέγα Ρέμα, κατασκεύασε σιδερένια πόρτα
στην είσοδο του Σχολικού κήπου και προστατευτικά κάγκελα στο επικίνδυνο τμήμα του πεζόδρομου. Δεν
ολοκλήρωσε την αποτύπωση των μονοπατιών μας σε ψηφιακούς χάρτες (μεταφέρθηκε για φέτος 2019 )
και δεν κατασκευάστηκε η πέτρινη βρύση στο Στρογγυλό.
Εξέφρασε προβληματισμό για:
- Την μειωμένη ενεργή συμμετοχή των περισσοτέρων στα κοινά, που δημιουργεί προβλήματα σε βασικούς
θεσμούς του χωριού μας (σύνδεσμος, εκκλησία, τοπικό κοινοτικό συμβούλιο).
- Την απαξίωση των ιδιοκτησιών η οποία, με την εφαρμογή του Κτηματολογίου θα γίνει μεγαλύτερη και θα
μικρύνει ακόμα περισσότερο το χωριό μας.
- Την περιορισμένη συμμετοχή των μελών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου.
- Την κριτική χωρίς όρια και συνήθως στείρα, κάποιων (ευτυχώς ελαχίστων) που ασκούν μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, σε ενέργειες ή γεγονότα που αφορούν το χωριό, το Σύνδεσμο ή μέλη μας.
- Την κατάσταση που θα προκύψει με το κλείσιμο του κοινοτικού καταστήματος και την διαδικασία για την
νέα μίσθωσή του, που θέλει και χρόνο αλλά και ενδιαφερόμενους για να το αναλάβουν.
Πρότεινε:
- Να συνεχιστεί από όλους η προσπάθεια για εγγραφή των νέων (παιδιών και εγγονών μας) ως μέλη του
Συνδέσμου.
- Να συνεχίσει η ενίσχυση της τράπεζας αίματος.
- Να επανεκδοθούν σταδιακά κάποια από τα βιβλία των συγχωριανών μας που έχουν εξαντληθεί.
- Να επικαιροποιηθεί ο υφιστάμενος τηλεφωνικός κατάλογος. Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις για τον
τηλεφωνικό κατάλογο και αποφασίστηκε η επανέκδοσή του.
Ακολούθησε ο Γιώργος Κόλλιας αναφερόμενος αρχικά στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (ΦΕΚ 299 ΑΑΠ/1412-2018) η οποία εφαρμοζόμενη θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο χωριό μας από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Μετά από αναλυτική ενημέρωση αποφασίστηκε από το σώμα η αποστολή στο Δήμο ψηφίσματος
διαμαρτυρίας με σκοπό την ακύρωση της απόφασης.
Η αντιδήμαρχος κυρία Ανδρεοπούλου πήρε στη συνέχεια τον λόγο και ενημέρωσε ότι και ο Δήμος έχει
κάνει προσφυγές όπως και οι σύλλογοι για περιορισμό των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όμως το ΣτΕ
τις απορρίπτει. Μετά από ερωτήσεις μελών για διάφορα θέματα είπε ότι για τα θέματα καθημερινότητας
έχει ανταποκριθεί σε όλους τους τομείς, νομιμοποίησε τον ξενώνα και παρέχει κάθε υποστήριξη στους
ηλικιωμένους στα χωριά με το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι».
Ο Νίκος Φωτακόπουλος λαμβάνοντας τον λόγο, συνεχάρη τον κύριο Κόλλια για το Ψήφισμα θεωρώντας
ότι, ο μοχλός ανάπτυξης για τα ορεινά χωριά είναι ο τουρισμός και επί πλέον ζήτησε από τα μέλη να υποστηρίζουν τα καταστήματα του χωριού μας.
Η επίτιμος πρόεδρος κυρία Βούλα Γρηγοροπούλου αναφέρθηκε στο θέμα της νομιμοποίησης του κοινοτικού καταστήματος, στις ζημιές του οδοστρώματος του δρόμου εισόδου στο χωριό και στη μη έκδοση
ημερολογίου το 2019, που συμβαίνει πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια.
Στην συνέχεια η κυρία Έφη Γουργιώτου, Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Κρήτης, καλωσόρισε τους επιτυχόντες το έτος 2018 σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην ακαδημαϊκή
κοινότητα και τους απένειμε αναμνηστικές πλακέτες του Συνδέσμου. Προβλημάτισε και φέτος η απουσία των
νέων σε ηλικία μελών μας (όπως είπε στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νάκος Γεωργίου) και έτσι τις
αναμνηστικές πλακέτες παρέλαβαν... οι γονείς τους, οι φίλοι τους και οι συγγενείς τους. Τα ονόματα των επιτυχόντων έχουν δημοσιευθεί στα Τεύχη 187 και 188 εκτός από τον Αρώνη Αριστείδη (γιο της Γωγώς Ασημ.
Δανιήλ) που πέτυχε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
Παρακαλούμε, να μας ενημερώνετε για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις των παιδιών μας. Μοιραστείτε την
χαρά σας μαζί μας !

Το φλουρί της πίτας κέρδισε η μικρή Αγγελική Δημοπούλου κόρη του Πέτρου και πήρε το γούρι του
2019, του οίκου κοσμημάτων “ΛΑΛΑΟΥΝΗ”.
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ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ 20-01-2019
Η Ετήσια Γ.Σ. του Συνδέσμου Καλοσκοπής «Η Αγία Τριάδα», στις 20 Ιανουαρίου 2019, ψηφίζει τα
παρακάτω:
Απαιτούμε από όλους όσους απευθύνεται αυτό το ψήφισμα, να ακυρώσουν με κάθε τρόπο την απόφαση
του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176 της 30-10-2018
και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 299 ΑΑΠ/14-12-2018. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η Αναθεώρηση του
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα απαιτούμε να μην υπάρχει η διατύπωση στη σελίδα 3228 του ΦΕΚ που αναφέρει: «Γ.
Εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ)
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον τομέα της
εξόρυξης είναι: Διασφάλιση των εκάστοτε κατοχυρωμένων θεσμικά μεταλλευτικών χώρων για αποκλειστική εκμετάλλευση (μεταλλειοκτησία), σύμφωνα με το Άρθρο 67 του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα
και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, μέσω του χαρακτηρισμού τους ως αποκλειστικής μεταλλευτικής χρήσης στον υποκείμενο χωρικό σχεδιασμό. Οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται
ενδεικτικά στους Χάρτες του παρόντος ως Περιοχές Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας.»
Με τη διατύπωση αυτή χορηγείται το δικαίωμα στο μεταλλειοκτήτη για αποκλειστική μεταλλευτική
εκμετάλλευση των παραχωρημένων εκτάσεων αποκλειομένης της μέχρι σήμερα δυνατότητας να μπορούν να χωροθετηθούν και άλλες χρήσεις, όπως στην πράξη σήμερα συμβαίνει. Αποτέλεσμα αυτού θα
είναι η σταδιακή ερήμωση και εξαφάνιση των πανέμορφων περιοχών μας.
Σας ενημερώνουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην από 26/10/2015 γνωμοδότησή του είχε ζητήσει «να μην είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα κυρίαρχη έναντι οποιασδήποτε
άλλης. Οφείλει να είναι ισότιμη με τις άλλες». Η γνωμοδότηση αυτή είχε
βασιστεί στην αντίστοιχη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών
και οι οποίες αγνοήθηκαν παντελώς.

Εκδήλωση με παρασκευή του παραδοσιακού εδέσματος Πασπαλάς
Ακολουθώντας την παράδοση ο Σύνδεσμος
οργάνωσε την επόμενη
μέρα των Χριστουγέννων
εκδήλωση στην πλατεία
του χωριού με την παρασκευή του παραδοσιακού
πασπαλά. Ο πασπαλάς
ήταν το βασικό έδεσμα των
Χριστουγέννων με χοιρινό
κρέας και πράσα, τα χρόνια που το χωριό δεν είχε
ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί διατηρείταν πολλές ημέρες
και μήνες ακόμα και έτσι
οι πρόγονοί μας αξιοποιούσαν το χοιρινό κρέας και
το είχαν διαθέσιμο αρκετό
καιρό. Η συνταγή έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 176
σελίδα 783. Ο καιρός σύμμαχος της εκδήλωσης με
Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου.
ηλιοφάνεια και λίγο χιόνι
για να είναι πραγματικά χριστουγεννιάτικο το τοπίο, βοήθησε στο άναμμα φωτιάς στην πλατεία, στο λιώσιμο λίπους και την παρασκευή τσιγαρίδων, το βράσιμο του κρέατος, το κόψιμο των πράσων και γενικότερα
σε όλη τη διαδικασία της παρασκευής. Οι βοηθοί ήταν πολλοί αλλά όλοι ακολουθούσαν τις συμβουλές της
Βασιλικής Δανιήλ και το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από εξαιρετικό. Περίπου 70 συγχωριανοί μας και
λίγοι επισκέπτες γεύτηκαν το εξαιρετικό αυτό έδεσμα με ένα ποτηράκι κρασί ή τσίπουρο και θυμήθηκαν τη
γεύση αυτού του νοστιμότατου εδέσματος.
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Το χωριό μας στη βαρυχειμωνιά του Γενάρη
Γενάρη. Πολύ χιόνι και μεγάλης διάρκειας. Χώμα
φάνηκε στις χαμηλότερες γειτονιές τις τελευταίες
ημέρες του Γενάρη αλλά με το που μπήκε ο Φεβρουάριος έφερε εκ νέου χιονοπτώσεις για να τις
συνεχίσει και ο Μάρτιος. Επιστρέψαμε πολλές δεκαετίες πριν για να θυμηθούμε τόσο χιόνι. Ο «ΡΑΦΑΗΛ» η «ΣΟΦΙΑ» και ο «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» με τις
σφοδρές χιονοπτώσεις τους θα μείνουν για αρκετά
χρόνια στη μνήμη μας.

Φωτο: Μπάνος Παναγιώτης

Φορτωμένος με χιόνια μας ήρθε ο καινούργιος
χρόνος και μέσα σε λίγες ώρες έριξε τόσο χιόνι που
δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Η πρωτοχρονιά βρήκε το χωριό με ένα μέτρο χιόνι δημιουργώντας κάποια προβλήματα στους επισκέπτες του
καθώς δυσκόλεψαν αρκετά οι μετακινήσεις. Όμως
οι πολικές θερμοκρασίες που επικράτησαν στη συνέχεια διατήρησαν το χιόνι και μικρότερες σταδιακά
χιονοπτώσεις το έφτασαν στο ενάμισι περίπου μέτρο και διατηρήθηκε όλο το πρώτο 15νθήμερο του

Φωτο: Μπάνος Παναγιώτης

Αποκριάτικη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού
Φώτο: Γιώργος Μώρης

Την Κυριακή του τριημέρου των Αποκριών οργανώθηκε από την τοπική Κοινότητα με τη βοήθεια
και του Συνδέσμου αλλά κυρίως με τη βοήθεια του
εξαιρετικού ανοιξιάτικου καιρού που επικράτησε
πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, η καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια εκδήλωση στην πλατεία
του χωριού. Από νωρίς το μεσημέρι χωριανοί και
επισκέπτες κατέκλυσαν την πλατεία του χωριού
γεύτηκαν νοστιμότατα σουβλάκια και λουκάνικα,
κρασί και τσίπουρο. Δεν άργησε να ξεκινήσει και ο
χορός αφού η δασκάλα του χορευτικού Κασσιανή
Γαβρά – Κυριαζή ήταν εκεί και προετοιμασμένη.
Την παράσταση έκλεψε το γαϊτανάκι που ήταν επίκαιρο λόγω της αποκριάς. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η αντιδήμαρχος κα Μαίρη Ανδρεοπούλου.
Τα κρεατικά ήταν προσφορά του Δήμου ενώ το
κρασί και τα υπόλοιπα του Συνδέσμου.
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Συνάντηση προέδρων και μελών συλλόγων της περιοχής μας
Την Παρασκευή στις 25 Ιανουαρίου μετά από πρόσκληση της προέδρου του συλλόγου Μαυρολιθαρίου, Ελένης Μεταξά, έγινε συνάντηση προέδρων και μελών των συλλόγων για να συζητηθεί το θέμα του
χωροταξικού που ήταν στην επικαιρότητα αλλά και άλλα κοινά θέματα της περιοχής και των χωριών μας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον πρόεδρο του Συνδέσμου μας οι πρόεδρου των Συλλόγων Μαυρολιθαρίου, Πυράς, Στρώμης, Καστριώτισσας, Αθανασίου Διάκου και Μουσουνίτσας. Από τον Σύνδεσμό μας
επιπλέον συμμετείχαν ο Γιώργος Κόλλιας και ο Νίκος Φωτακόπουλος. Για το βασικό θέμα της συνάντησης
την πρόσφατη υπουργική απόφαση για Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία εφαρμοζόμενη θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα χωριά μας από τη
μεταλλευτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε να στείλουν όλοι οι σύλλογοι επιστολή στο Δήμο, για να προσβάλει την απόφαση στο ΣτΕ και να οργανώσει ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των φορέων και
κατοίκων του Δήμου με σκοπό την ακύρωση της απόφασης. Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν τα
χωριά μας που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωντάνια τους, μαραζώνουν και θέτουν σε αμφιβολία το μέλλον τους,
όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης αλλά και από το μειωμένο ενδιαφέρον των τοπικών και περιφερειακών θεσμών
της περιοχής μας.
Η συνάντηση των προέδρων και μελών των συλλόγων ήταν χρήσιμη, αφού συνδέθηκαν περισσότερο
μεταξύ τους, ώστε να συνεργάζονται στενότερα και να έχουν καλύτερο συντονισμό σε κοινά θέματα που
απασχολούν τα χωριά μας.

Τόσο κοντά οι δημοτικές εκλογές,
τόσο μακριά οι υποψηφιότητες

Οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα
διεξαχθούν με τις προβλέψεις του «Κλεισθένη» (Ν.
4.555/18), ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, στις 26
Μαΐου 2019 και όπου χρειασθεί β΄ γύρος, στις 2 Ιουνίου, βρίσκουν μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι
σειρές, το χωριό μας απροετοίμαστο από πλευράς
υποψηφιοτήτων, καθώς ελάχιστοι και με μεγάλη διστακτικότητα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στα κοινοτικά δρώμενα.
Για το χωριό μας που αποτελεί Κοινότητα άνω
των 300 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, το Τοπικό
Συμβούλιο θα είναι πενταμελές και απαιτούνται
για κάθε συνδυασμό, τουλάχιστον επτά υποψήφιοι
συνυπολογιζομένων και των αναπληρωματικών εκ
των οποίων οι τρεις να είναι γυναίκες. Η διάρκεια
της θητείας θα είναι στα τέσσερα χρόνια και η δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές στις 26
Μαΐου 2019 θα αναλάβει καθήκοντα από 1/9/2019
μέχρι 31/12/2023. Η εκλογή του προέδρου θα γίνεται έπειτα από ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου.
Μία βασική αλλαγή που εισαγάγει ο «Κλεισθένης» είναι η απαγκίστρωση της εκλογής των υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων από
τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων. Στις κοινότητες μέχρι σήμερα ο ψηφοφόρος πρώτα επέλεγε
πρόεδρο και μετά δήμαρχο. Πλέον ο ψηφοφόρος
της κοινότητας μπορεί να ψηφίσει όποιον δήμαρχο
επιθυμεί και όχι αυτόν που επέλεξε ο πρόεδρος της
επιλογής του. Ο πρόεδρος δεν «κουβαλάει» στον
δήμαρχο ψήφους, πρέπει ο ίδιος ο υποψήφιος δήμαρχος να πείσει τον ψηφοφόρο.
Σήμερα διαπιστώνουμε πως υπάρχει μια σχετική
αδιαφορία, πολλών από μας, προς τα κοινά και τη
συλλογική προσφορά στον τόπο μας. Η συμμετοχή
μας στα κοινά τελειώνει με τη ρίψη του ψηφοδελτίου στην κάλπη τη μέρα των εκλογών, και αυτό όχι

για όλους αν αναλογιστούμε ότι από τους 316 εγγεγραμμένους στον εκλογικό κατάλογο της Καλοσκοπής ψηφίζουν το πολύ οι 150 τα τελευταία χρόνια.
Η έλλειψη πολιτικής διαπαιδαγώγησης από τους
φορείς που είναι υπεύθυνοι, δηλαδή την οικογένεια,
το σχολείο, την κοινωνία είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Η παρακαταθήκη που μας άφησαν οι
πρόγονοί μας που επινόησαν τη Δημοκρατία, δεν
αξιοποιείται.
Όμως, η στάση αυτή θα πρέπει να αλλάξει το
γρηγορότερο και να τολμήσουμε όλοι με τη συμμετοχή και προσφορά μας, να αλλάξουμε όλα όσα
μας ενοχλούν.
Επειδή κανείς μας δεν είναι άμοιρος ευθυνών,
τον Μάιο θα έχουμε επιλέξει με τη στάση μας τη διατήρηση του θεσμού της Κοινότητας του χωριού μας
ή την υπαγωγή μας σε κάποιο άλλο χωριό, όπως
προβλέπει ο νόμος:
Άρθρο 18 παρ. Γ «Κατάργηση κοινότητας σε
περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συνδυασμού ή
υποψηφιότητας προέδρου».
1. Αν σε μία κοινότητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνδυασμού, ο Δήμαρχος εκδίδει αμέσως πρόγραμμα για την επανάληψη της εκλογής.
2. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασμός υποψηφίων η κοινότητα καταργείται και ενώνεται με όμορη κοινότητα του ίδιου δήμου. Η ένωση
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη του
οικείου δημοτικού συμβουλίου».
Το χωριό μας έχει ανάγκη την αυτοδιοίκησή του,
έξω από πολιτική ταυτότητα, αλλά με όραμα, προτάσεις και πράξη για να παραμείνει ενεργό και παρά
τις δυσκολίες της εποχής να κάνει και το επόμενο
βήμα.
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Δημοκρατία και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο σημαίνει ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής
κοινωνίας (των φορέων της και των πολιτών) στη διαβούλευση, τη γνωμοδότηση και τη λήψη των αποφάσεων που
τους αφορούν, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό
σημαίνει ότι η συζήτηση για τα τοπικά
ή γενικότερης σημασίας ζητήματα, δεν
πρέπει να περιορίζεται στο Δημοτικό ή
Τοπικό Συμβούλιο, αλλά να επεκτείνεται στις γειτονιές, στους φορείς, στους
πολίτες.
Δημοκρατία, σημαίνει ότι για όλα τα
σημαντικά ζητήματα που αφορούν την
πόλη και την κοινωνία, λαμβάνονται γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις σε επίπεδο
θεματικών ή τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και προωθούνται μέσω εκλεγμένων
(και ανακλητών, βέβαια) εκπροσώπων
προς κάθε κατεύθυνση (αρμόδιοι κρατικοί φορείς, Δημοτικά Συμβούλια, ΜΜΕ,
κοινωνικά δίκτυα κλπ).
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει την ευθύνη της τελικής διατύπωσης των θέσεων της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζεται μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις,
καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τις
απόψεις τόσο της πλειοψηφίας, όσο
και τις μειοψηφούσες απόψεις. Η τελική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
για όλες τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις θεματικού ή τοπικού χαρακτήρα,
λαμβάνεται από ένα «σώμα» το οποίο
αποτελείται αποκλειστικά από εκπροσώπους των λαϊκών συνελεύσεων.
Για ζητήματα υπερτοπικής σημασίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται από
το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού έχει
προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και
έχουν γνωμοδοτήσει οι θεματικές ή τοπικές λαϊκές συνελεύσεις.
Το «μοντέλο» που παρουσιάζεται
παραπάνω, απέχει προφανώς, από το
ισχύον σήμερα στη χώρα μας, αλλά και
στον υπόλοιπο κόσμο όπου, απλώς,
κάποιες εξαιρέσεις, επιβεβαιώνουν τον
κανόνα.
Στη χώρα μας με το εκλογικό σύστημα του προηγούμενου νόμου του Καλλικράτη, στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, υπήρχε η δυνατότητα σε
μια αρχικά εξαιρετικά μειοψηφούσα παράταξη (ακόμη και του 15%), να ελέγχει
τελικά το Δημοτικό ή το Περιφερειακό

Συμβούλιο, προωθώντας αποφάσεις,
που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία των
πολιτών. Το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να εκπροσωπούνται στα δημοτικά και περιφερειακά Συμβούλια και κάποιες μικρότερης εμβέλειας παρατάξεις,
δεν αναιρεί το βαθιά αντιδημοκρατικό
τρόπο συγκρότησης των Δημοτικών και
Περιφερειακών Συμβουλίων.
Με το νέο νόμο του «Κλεισθένη»
μόνο αυτό ουσιαστικά άλλαξε προς τη
σωστή κατεύθυνση με τη θέσπιση της
απλής αναλογικής. Η πρωτοφανής πύκνωση της χωρικής αντιπροσώπευσης
με τη δημιουργία τεράστιων σε έκταση
Δήμων δεν άλλαξε. Το μέσο μέγεθος των
Δήμων παραμένει περίπου στα 400.000
στρέμματα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 50.000 στρέμματα.
Αντίστοιχα και η μέση πληθυσμιακή συγκέντρωση των Δήμων είναι περίπου
35.000 κάτοικοι, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι περίπου 5.500. Όλα αυτά
σε μία χώρα που είναι σε μεγάλο βαθμό
ορεινή και με πάρα πολλά νησιά. Αυτό
οδηγεί σε προβλήματα πρόσβασης στο
κέντρο των Δήμων και κατά συνέπεια σε
ουσιαστική έλλειψη αντιπροσώπευσης.
Αυτά έγιναν κυρίως για τη στενότερη και
καλύτερη συνεργασία των περιφερειακών με τις κεντρικές ελίτ, με αποτέλεσμα
να οδηγούμαστε σε ένα ολιγαρχικό σύστημα κάτι που είναι εντελώς αντιδημοκρατικό.
Γιατί άραγε αγνοούνται όλες οι τοπικές κοινωνίες από τους εκάστοτε τοπικούς άρχοντες;
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που οι
τοπικές εξουσίες δεν έχουν δώσει μέχρι
τώρα απαντήσεις.
Δεν μπορούν;
Δεν θέλουν;
Αρκούνται στο να είναι στην εξουσία
για 4 ή 5 χρόνια, σύμφωνα με τη θεωρία του βολέματος, και μετά ό,τι ήθελε
προκύψει;
Εύλογα ερωτήματα όλων μας, για
τα οποία δεν περιμένουμε να μας δώσουν απαντήσεις.
Ο λόγος είναι ότι φοβούνται τον κόσμο, τη μάζα και τη λαϊκή συνέλευση
στην οποία οφείλουν να απολογούνται
για τα έργα και ημέρες τους, σύμφωνα
με τους στοιχειώδεις κανόνες δημο-

κρατίας. Γι’ αυτό και προτιμούν μόνο
τα ολιγομελή δημοτικά ή περιφερειακά
συμβούλια.
Ηγέτες που οι αποφάσεις τους δεν
λαμβάνονται άμεσα, μαζί με το λαό, δεν
έχουν καμιά τύχη επιτυχίας και προσφοράς βοήθειας στη χώρα μας.
Στις περισσότερες φορές τα προεκλογικά προγράμματα για τα οποία ψηφίστηκαν δεν εφαρμόζονται, αλλά και αν
εφαρμόζονται δεν έχουν την αποδοχή
της πλειοψηφίας. Πλήρης αναντιστοιχία
λόγων και έργων.
Οι «μεγάλες μεταρρυθμίσεις» στην
τοπική αυτοδιοίκηση (Καποδίστριας,
Καλλικράτης, Κλεισθένης) έφεραν ή διατηρούν το συγκεντρωτισμό των εξουσιών, την αποξένωση, την ερήμωση
των κοινοτήτων, την αδιαφάνεια και τη
μεγάλη απόσταση των πολιτών από τα
κέντρα εξουσίας. Με την κατάργηση της
κοινότητας, καταργήθηκε το τοπικό, το
άμεσο, η συνέλευση των κατοίκων, η
άμεση ενημέρωση και η λήψη μαζί με
το λαό των αποφάσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με όλη τη σημασία της λέξης
έπαψε να υπάρχει από τη στιγμή που
καταργήθηκε ο παλιός νόμος «περί Δήμων και Κοινοτήτων» και αντικαταστάθηκε με τους τρεις προαναφερθέντες.
Συνοψίζοντας, είναι προφανές ότι
υπάρχει στη χώρα μας (και όχι μόνο)
ένα «έλλειμμα δημοκρατίας», το οποίο
εμφανίζεται με όλα του τα χαρακτηριστικά και στο χώρο της λεγόμενης «Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Απέναντι σ’ αυτή
την πραγματικότητα, το αίτημα των
πολιτών δεν μπορεί να περιορίζεται σε
μια δικαιότερη κατανομή των εδρών του
Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου
μέσω της υιοθέτησης του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, αλλά
στη λειτουργία λαϊκών συνελεύσεων με
ουσιαστικό αποφασιστικό χαρακτήρα
σε τοπικής σημασίας ζητήματα και γνωμοδοτικό χαρακτήρα σε υπερτοπικά ζητήματα. Δηλαδή σήμερα στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ζητούμενο
είναι η διεκδίκηση της δημοκρατίας, σε
αντικατάσταση του ισχύοντος που βεβαίως καμιά σχέση δεν έχει με την «Δημοκρατία».

Τι Τοπική Αυτοδιοίκηση Θέλουμε;
Εξετάζοντας την πορεία των τοπικών εξουσιών (Δήμου και Περιφέρειας)
κατά το παρελθόν, αλλά και το παρόν,
αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο ρόλος
τους και ο στόχος τους, γιατί στην πλειοψηφία τους, τα αποτελέσματά τους είναι πενιχρά έως ανύπαρκτα. Ελάχιστοι
ήταν οι τοπικοί ηγέτες που ξεχώρισαν.
Το μόνο που κάνουν, είναι η απλή διαχείριση της εξουσίας.
Λείπει παντελώς το όραμα, μια καινούργια ιδέα για την καλυτέρευση της
ζωής των συμπολιτών μας, κάτι που να
δηλώνει ότι έπραξαν ώστε να τους γρά-

ψει, όπως κοινώς λέμε, η ιστορία. Δεν
είδαμε, ούτε ακούσαμε κάποιο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη να κάνει κάτι τοπικά
που να είναι άξιο μνείας.
Δηλαδή, να επεξεργαστεί και να
υλοποιήσει ένα σχέδιο για την πόλη του
ή για την περιφέρειά του, για τη μείωση της φτωχοποίησης της περιοχής,
την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας,
για τη βοήθεια σε συλλογικότητες που
πρέπει να αναλάβουν δράση για αυτό
το σκοπό.
Δεν είδαμε ούτε ένα απλό σχέδιο
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, είτε

Γιώργος Δ. Κόλλιας

Γιώργος Δ. Κόλλιας

της περιφέρειας, είτε του δήμου, για καλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Αυτό δεν κοστίζει και τίποτα.
Ίσως δεν θέλουν να έλθουν σε
ρήξη με τα κατεστημένα, δεν θέλουν
να χαλάσει η πελατειακή τους σχέση,
μετρούν πολύ το πολιτικό κόστος. Χωρίς συγκρούσεις, ανατροπές και ρήξεις
δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, κυρίως στο
δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό
τομέα.
Αν θέλουν οι τοπικές εξουσίες να
προσφέρουν έργο, εκτός από θέματα της καθημερινότητας, μπορούν να
συνέχεια στην σελίδα 995...
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Συνεστίαση μελών στην ταβέρνα «Η ΓΚΙΩΝΑ»
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 το μεσημέρι
πραγματοποιήθηκε συνεστίαση των μελών μας στην
ταβέρνα «Η ΓΚΙΩΝΑ» της συγχωριανής μας Αθηνάς
Βλάχου που μας περιποιήθηκε και μας ευχαρίστησε
με τα νοστιμότατα εδέσματά της. Τα μέλη μας που
παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
και πάλι και να διασκεδάσουν σε μία ζεστή και πολύ
φιλική ατμόσφαιρα. Βέβαια αφού ήταν παρούσα η
Κασσιανή Γαβρά – Κυριαζή, δασκάλα του χορευτικού, δεν έλειψε και ο χορός, ξεχωρίζοντας το γαϊτανάκι που έδεσε απόλυτα με το χρώμα και το κέφι
της Αποκριάς. Το γαϊτανάκι πέρασε στην Ελλάδα
από πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας
και έδεσε απόλυτα με τα άλλα τοπικά έθιμα, αφού η
δεξιοτεχνία των χορευτών αλλά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο!

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου.

Δράσεις του Συνδέσμου χρήσιμες για το χωριό και τα μέλη μας

- Οργανώθηκε εκδήλωση με μαγείρεμα του παραδοσιακού πασπαλά στην πλατεία του χωριού.
- Ο πρόεδρος του ΔΣ στις 25 Ιανουαρίου, συναντήθηκε με τους προέδρους συλλόγων των γειτονικών μας χωριών Μαυρολιθαρίου, Στρώμης, Καστριώτισσας, Μουσουνίτσας και Πυρών για θέματα που απασχολούν τα
χωριά μας και ειδικότερα το πρόσφατο Χωροταξικό.
- Αποκαταστάθηκε το στεφάνι της μπασκέτας στο γήπεδο του χωριού.
- Οργανώθηκε συνεστίαση για τα μέλη του Συνδέσμου στην ταβέρνα «Γκιώνα» της Αθηνάς Βλάχου.
- Συνδιοργανώθηκε με την τοπική κοινότητα η εκδήλωση της αποκριάς στο χωριό.
- Χορηγήθηκαν 5 φιάλες αίμα σε μέλη μας που τις είχαν ανάγκη.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί:

- Τον βουλευτή του νομού μας, τον Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο, το μέλος του Δημοτικού συμβουλίου, τον
πρόεδρο και τα μέλη της κοινότητας του χωριού μας
και τα μέλη μας, που συμμετείχαν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
- Το Θάνο Φωτακόπουλο για την δωρεάν παραχώρηση ιστοχώρου για τη λειτουργία του site του χωριού μας www.kaloskopi.gr.
- Το Λογιστικό Γραφείο του Πέτρου Γρηγοράκου για
τη συνεχή λογιστική υποστήριξη που παρέχει στο
Σύνδεσμο.
- Το δικηγόρο Βαγγέλη Παλούκη για τη συνεχή νομική υποστήριξη που παρέχει στο Σύνδεσμο.

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

Δραστηριότητες Τοπικής Κοινότητας

- Ο πρόεδρος και τα μέλη της κοινότητας συμμετείχαν
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
- Σε συνεργασία Κοινότητας Δήμου και Περιφερειακής
Ενότητας παρά τη βαρυχειμωνιά και τις συνεχόμενες χιονοπτώσεις το οδικό δίκτυο διατηρήθηκε ανοιχτό και αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα, ώστε το χωριό να είναι πάντα
λειτουργικό.
- Οργάνωσε την Κυριακή 10 Απριλίου αποκριάτικη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού.

“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.
Hλ. Σελιδοποίηση - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία
ANTΩNIAΔHΣ ABEE ΓPAΦ. TEXNΩN
M. AΛEΞANΔPOY 26 • THΛ. 210 5227552
e-mail: info@antoniadis-sa.gr

989

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

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

Πριν 40 χρόνια

Τεύχος 18

(από το τεύχος 18 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1979 )

40 χρόνια μετά... παραμένει Επείγον

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ (Απόσπασμα)

“μια σύμπτωση αριθμών, 36 νεκροί, 36 χρόνια από τότε”

990

ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

Α Υ Τ Ο Ι Π ΟΥ Δ Ε Ν Μ Α Σ Ξ Ε Χ Ν ΟΥ Ν
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
328 Πασσά Γεωργία
30
Γεωργίου
Νάκος
στη
μνήμη
των
γονέων
του
001 Νικολάου και Παρασκευής
50
002 Χαμηλός Απόστολος του Ιωάννη
50
003 Κυριαζής Παναγιώτης του Μιλτιάδη
20
004 Θεοχάρη Ελένη του Δημητρίου
20
Λαμπίρη
Ελευθερία
στη
μνήμη
των
γονέων
και
005 αδελφών της
20
006 Αυγερινός Βασίλειος του Χαραλάμπου
20
007 Τούμπας Κωνσταντίνος του Αθανασίου (Μαλεσίνα)
20
Δανιήλ
Βασιλική
του
Δημητρίου
στη
μνήμη
Ιωάννη
και
008 Κικής Αυγερινού
20
Νικηφόρος και Έφη στη μνήμη της Βούλας
009 Ζούγρος
60
Ραπτοπούλου
010 Ζούγρος Παναγιώτης του Νικηφόρου
20
011 Ζούγρου Κατερίνα του Νικηφόρου
20
012 Λευκαδίτης Χρήστος του Κωνσταντίνου
50
013 Λευκαδίτης Κωνσταντίνος του Χρίστου
25
014 Λευκαδίτη Δέσποινα του Χρίστου
25
015 Καραγιάννης Νικόλαος και Ανθή
30
016 Καραγιάννη Πόλυ του Νικολάου
30
017 Καραγιάννη Ελένη του Νικολάου
20
018 Σίμος Αλέξανδρος του Αγγελή
30
019 Καλόγηρος Αργύρης
20
020 Οικογένεια Νταλάκα Φάνη
50
021 Γεωργίου Ιωάννης του Νικολάου
30
022 Χαμηλός Μίμης του Κωνσταντίνου
50
023 Χαμηλού Άντα του Δημητρίου
20
024 Μαλεβίτσης Παναγιώτης
20
025 Μαλεβίτσης Ιωάννης του Παναγιώτη
20
026 Μαλεβίτση Ελένη του Παναγιώτη
20
027 Μουζάκη Ευφημία
20
028 Γαβρά – Κασσιανή σύζυγος Νικολάου
25
029 Κυριαζής Νικόλαος του Βασιλείου
25
030 Παπαγεωργίου Δημήτριος
20
031 Θειακός Αντώνιος
20
032 Θειακού Βασιλική
20
033 Ραπτοπούλου – Τσιαμπά Μαρία
20
Μαντζιού
Δήμητρα
στη
μνήμη
του
πατέρα
της
034 Αθανασίου
40
Γεώργιος στη μνήμη του πατέρα του
035 Μαντζιός
30
Αθανασίου
036 Τσίγας Ευάγγελος του Ευθυμίου
40
037 Ματθαίου Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου
40
Καϊλή Ευαγγελία στη μνήμη του γιου της Δημήτρη
038 Καϊλή και των γονέων της Ευθυμίου και Ανθής
10
Χαμηλού
039 Καϊλής Παναγιώτης του Αντωνίου
20
Κολλύρη
Θάλεια
στη
μνήμη
του
συζύγου
της
Ιωάννη
040 Κολλύρη.
10
041 Δημόπουλος Πέτρος του Ταξιάρχη
20
042 Βασιλείου Ιωάννης του Νικολάου
50
043 Βλάχου Αικατερίνη σύζυγος Κωνσταντίνου
20
Τσολάνα – Δανιήλ Γεωργία στη μνήμη των αγαπη044 μένων θείων της Παναγιώτη και Μανθούλας Τομαρά
50
και Γεωργίου Δημ. Χαμηλού (Καναδάς).
Βασίλης του Κωνσταντίνου στη μνήμη
045 Τσιριμώνας
30
του παππού του Βασίλη Χαμηλού.

Νο
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Χαμηλού Κωστούλα στη μνήμη του συζύγου της
20
Βασίλη Χαμηλού
Λευκαδίτης Παναγιώτης του Γεωργίου στη μνήμη της 30
μητέρας του Ελένης
Λευκαδίτη Αικατερίνη σύζυγος Παναγιώτη στη μνήμη 20
της Ελένης Λευκαδίτη.
Βλάχου – Νταλίπη Αθηνά στη μνήμη των γονέων της
50
Παναγιώτη και Μαρίας Βλάχου
Μαλεβίτσης Αθανάσιος του Νικολάου
30
Κολλύρη Αθανασία σύζυγος Παναγιώτη γι’ αυτούς
40
που φύγαν.
Μπουγά Μαρία
20
Αλεξίου – Κουβαριώτου Μάρθα στη μνήμη Ευθυμίου
και Όλγας Αλεξίου και των γονέων της Παναγιώτη
25
και Παναγιώτας Αλεξίου
Ματθαίου Ευθύμιος του Χαραλάμπου
50
Κόλλια Πίτσα στη μνήμη συζύγου και τέκνου της
20
Κόλλιας Γιώργος του Δημητρίου
20
ΚΕΝΗ
-Κυριαζής Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
15
Τσιρώνης Βασίλης
20
Μαντζιού Μαρία στη μνήμη του πατέρα της Αθανα50
σίου
Βλάχος Γιάννης του Νικολάου
20
Βλάχου Χρύσα σύζυγος Νικολάου
15
Λιάμπος Κωνσταντίνος
20
Λίτσου – Λιάμπου Βασιλική
20
Τσόχλα Βασιλική στη μνήμη του συζύγου της Δημη20
τρίου
Οικογένεια Αλεξίου – Γρηγοράκου Δήμητρας στη
100
μνήμη της μητέρας και γιαγιάς Βάγιας Αλεξίου
Γρηγοροπούλου – Μπακογιάννη Γιάννα
20
Κατσιανιώτης Κωνσταντίνος
20
Γρηγοροπούλου Βούλα
20
Βλάχος Φώτης του Κωνσταντίνου
20
Μαρκάτου Σοφία
10
Μαρκάτου Κατερίνα
10
Μαρκάτου Δήμητρα
10
Δανιήλ Μαρία σύζυγος Ασημάκη
20
Καμπάνης Ιωάννης
20
Ράπτου Ασημίνα του Νικολάου
5
Δανιήλ Γωγώ του Ασημάκη
10
Ορφανίδου Πέπη του Ηρακλή στη μνήμη Μαρίας
50
Κατσαρέλη
Τσιρώνη Ανθούλα του Στεργίου στη μνήμη των
γονέων της Στεργίου και Ευθυμίας και της αδελφής
20
της Ιωάννας.
Οικογένεια Χριστοδούλου Λεωνίδα στη μνήμη του
50
εξαδέλφου τους Μώρη Λουκά
Οικογένεια Χριστοδούλου Παναγιώτη στη μνήμη του
50
εξαδέλφου τους Μώρη Λουκά
Βλάχος Ευάγγελος του Παναγιώτη
20
Κυριαζής Ταξιάρχης του Μιλτιάδη
50
Αυγερινού Σούλα του Αναστασίου
20
Τσόχλα – Παπαδοπούλου Γιώτα
50
Αντωνίου Μπάμπης και Μαρίκα
50
Τσουλανδρή – Τσαλκάκη Μορφούλα στη μνήμη του
συζύγου της Χρήστου Τσαλκάκη και της μητέρας της 50
Χρυσούλας Τσουλανδρή.
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Νο
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Τσαλκάκης Δημήτριος και Μίγια Αμαλία στη μνήμη
του Χρήστου Τσαλκάκη και της Χρυσούλας Τσουλαν- 150
δρή.
Μώρη Αλεξάνδρα και οι κόρες Αργυρώ και Γεωργία
100
– Ζωή στη μνήμη συζύγου και πατέρα Μώρη Λουκά.
Οικογένεια Μώρη Παναγιώτη του Νικολάου στη
100
μνήμη του αδελφού τους Μώρη Λουκά.
Αντωνίου Νικόλαος στη μνήμη των γονέων το Κων40
σταντίνου και Κλειώς.
Χαμηλοθώρη Αικατερίνη του Λάμπρου
20
Σαριτζόγλου Θεοφάνης στη μνήμη της μητέρας του
20
Στυλιανής
Μώρη – Σαριτζόγλου Ανθούλα στη μνήμη τα μητέρας 20
της Δήμητρας Μώρη
Σαριτζόγλου Στέλλα του Θεοφάνη
20
Σαριτζόγλου Κωνσταντίνος του Θεοφάνη
20
Μώρη – Βελέτζα Αικατερίνη στη μνήμη του θείου της 20
Μώρη Λουκά.
Μώρη – Βελέτζα Αικατερίνη στη μνήμη της θείας της 20
Γκόλφη – Μώρη Γεωργίας
Τσόχλα Ασημίνα του Δημητρίου
40
Γκρατσία Νάντια κόρη Παναγιώτας Δημ. Τσόχλα
10
Δρακωνάκη Ιωάννα στη μνήμη των γονέων της
Δήμου και Γεωργίας Κόλλια και του συζύγου της
15
Δημήτρη Δρακωνάκη
Τσίγας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
20
Τσίγας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
20
Τσίγας Χρήστος του Δημητρίου
20
Κόλλιας Γιώργος του Δημητρίου
50
Τσόχλα Αικατερίνη (ΣΙΑΤΛ ΗΠΑ)
20
Βλάχος Ιωάννης του Παναγιώτη
20
Τσαλκάκης Γεώργιος και Γιώτα στη μνήμη του Χρή80
στου Τσαλκάκη και της Χρυσούλας Τσουλανδρή
Δανιήλ Καίτη του Ηλία
20
Δερμάνη – Αλεξανδρή Ελένη
30
Αλεξανδρής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
20
Αντωνίου Νικόλαος του Δημητρίου
20
Μουστάκα Παρασκευή σύζυγος Δημητρίου
20
Κουφού Χρυσούλα σύζυγος Γεωργίου
20
Κοτσάκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
20
Μώρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
20
Μπαράκος – Γεωργίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου
25
Μπαράκος – Γεωργίου Κωνσταντίνος του Νικολάου
25
Πατσιαούρα – Τσιρώνη Ιωάννα του Δημητρίου
10
(Αυστραλία)
ΑΚΥΡΗ
-Τσιρώνη Στέλλα του Βασιλείου (Αυστραλία)
10
Τσιρώνης Βασίλης του Δημητρίου
10
Παπαποστόλου – Τσιρώνη Χριστίνα του Βασιλείου
10
Μπάνος Παναγιώτης του Ευαγγέλου
50
Κόλλιας Ταξιάρχης του Γεωργίου
50
Στογιάννη – Βλάχου Ελένη στη μνήμη του πατέρα
20
της Ηλία Βλάχου.
Μαλεβίτσης Νικόλαος του Αθανασίου
10
Μαλεβίτσης Μαριλένα του Αθανασίου
10

Νο
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
Σφετσιώρης Τάκης του Κωνσταντίνου
20
Γεωργίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου
50
Στογιάννη Ηλιάνα - Κυριακή
10
Θεοχάρης Γεώργιος του Δημητρίου
20
Χαραλάμπους Ευθύμιος του Γεωργίου
20
Μώρης Ευθύμιος του Παναγιώτη
20
Αλεξίου - Μάγγου Έφη στη μνήμη των γονέων της
Παναγιώτη και Παναγιώτας Αλεξίου και του γαμπρού
50
της Βαγγέλη Ντζάνη.
Ράπτου Μαρία στη μνήμη του συζύγου της Άγγελου
Χρονόπουλου και των γονέων της Νικολάου και
50
Ευφροσύνης Ράπτη.
Παπακώστα – Πατέλη Φοίβη
50
Τομαράς Παναγιώτης του Γεωργίου
10
Κυριαζή Κατερίνα του Γεωργίου
10
Τομαρά Κωνσταντίνα του Παναγιώτη
10
Τομαρά Παναγιώτα του Παναγιώτη
10
Τομαρά Γαρυφαλλιά του Γεωργίου
10
Βασιλείου Αθηνά του Βασίλη
20
Χριστοδούλου Γιώτα του Παναγιώτη
20
Χριστοδούλου Μαρία σύζυγος Παναγιώτη
20
Χριστοδούλου Γεώργιος του Παναγιώτη
20
Γεωργοπούλου Ζαχαρούλα
20
Μώρη – Τσιαμπάου Γαρυφαλλιά στη μνήμη των
γονέων της Αθανασίου και Παρασκευής Μώρη και
50
του αδελφού της Δημήτρη Μώρη.
Δελλαπόρτα Έλλη στη μνήμη του συζύγου της Γεράσιμου Δελαπόρτα, των γονέων της Γεωργίου και
Αικατερίνης Βλάχου – Αντωνίου και της αδελφής της 30
Δήμητρας Στεφανάκη.
Ευγενίδου Φωτούλα στη μνήμη του συζύγου της
Πλάτωνα Ευγενίδη, των γονέων της Γεωργίου και
Αικατερίνης Βλάχου – Αντωνίου και της αδελφής της 30
Δήμητρας Στεφανάκη.
Βαρελάς Γεώργιος του Λουκά
20
Ψωμακέλη Παναγιώτα του Χρήστου
10
Ψωμακέλης Κωνσταντίνος του Χρήστου
10
Τσίγα Αλέκα του Ευθυμίου
30
Ναθαναήλ – Βλάχου Ρίτσα του Παναγιώτη
20
Δανιήλ Βασιλική σύζυγος Δημητρίου
10
Δανιήλ Αριστείδης του Δημητρίου
10
Δανιήλ Ευθυμία του Δημητρίου
10
Παπαγεωργίου Ελένη του Δημητρίου
20
Κομνάκος Αλέξανδρος του Δημητρίου
20
Δανιήλ Νικόλαος του Γεωργίου
20
Βλάχου Αθηνά του Παναγιώτη
70
Τσολάνας Ευάγγελος του Τριαντάφυλλου στη μνήμη
50
του Βασίλη Χαμηλού
Πλατανιάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου
20
Μημίνη Παρασκευή του Ελευθερίου
50
Οικογένεια Χριστοδούλου Λεωνίδα στη μνήμη του
50
Βαγγέλη Ντζάνη.
Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης (από διάθεση ειδών
100
λαϊκής τέχνης)

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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Η μακριά καπαρντίνα
Αφήγημα του Νίκου Ι. Δανιήλ
Οι έμποροι, στο Σύλλογο των οποίων δούλευα
την δεκαετία του ’50, ήταν πράγματι πονετικοί άνθρωποι. Όπως ακριβώς ήταν και ο κ. Ολύμπιος, ο
λογιστής του Συλλόγου που με ταχτοποίησε εκεί
πέρα… Με είχε εκτιμήσει από τα πρώτα χρόνια,
όταν του πήγαινα τον πάγο στο σπίτι του.
Κάθε χρόνο, με πρωτοβουλία του κ. Ολυμπίου
-αφού είχε πάρει το οκέι από το Δ.Σ.- εκείνος, εγώ
και ο Πέτρος ο Ματθαίου (που ο αδελφός του ο
Νίκος, σπουδαίος μίμος και ηθοποιός, έπαιζε τότε
κάθε πρωί στη χαρούμενη ραδιοφωνική εκπομπή
«Ο Νικολάκης και η Νίνα»), ξαμολιόμασταν στα
εμπορικά καταστήματα της Αθήνας, εκτελώντας
μια ειδική αποστολή: Συγκεντρώναμε από τα μέλη
του Συλλόγου –που τα είχαμε προηγουμένως ενημερώσει με σχετική εγκύκλιο- διάφορα είδη, από
εκείνα που διέθετε προς πώληση το κάθε μαγαζί.
Ήταν μια θεάρεστη προσφορά των εχόντων και
κατεχόντων προς τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους τους. Σ’ αυτούς θα μοιραζόντουσαν μετά…
Γιατί και τότε, τέλη της δεκαετίας του 1950 (όπως
δυστυχώς και στις μέρες μας), πτώχευαν επιχειρήσεις και κάποιοι έμποροι πέθαιναν στην ψάθα…
Οι άλλοι έμποροι, μικρότεροι, ή και μεγαλύτεροι
(όπως λ.χ. ‘Μινιόν’, ‘Κατράντζος σπορ’, ‘Σγούρδας’, ‘Κ. Μαρούσης’, ‘Ευθυμιάδης’, ‘Αφοί Παπαγιάννη’, ‘Βάρδας-Αναγνωστόπουλος’, ‘Γ. Μαύρος’,
‘Χατζηφωτίου’ -προτού βαρέσει κανόνι και το δικό
του μαγαζί-, ‘Αφοί Λαμπρόπουλοι’, ‘Στρογγυλός’,
‘Κλαουδάτος’, ‘Αθηναία’, ‘Δραγώνας’ κλπ. κλπ.),
με προθυμία προσέφεραν ό,τι προαιρούνταν γι’
αυτό τον ιερό σκοπό.
Τα είδη μεταφέρονταν από εμάς λίγα-λίγα και
στοιβάζονταν στα Γραφεία του Συλλόγου, προκειμένου στη συνέχεια, τηρουμένης μιας διαδικασίας, να ταξινομηθούν, να καταγραφούν σε λίστα
και, βάσει μιας άλλης λίστας, να δοθούν σε όσους
έπρεπε…
Ένα απόγευμα, λοιπόν, συνέβη και τούτο το
περιστατικό που θα σας αφηγηθώ.
Οι δυο μας με τον κ. Ολύμπιο, βρισκόμασταν
στα γραφεία του Συλλόγου και ανοίγαμε τα δέματα,
για να δούμε τι λαγούς πιάσαμε από τους ευημερούντες εμπόρους. Έπρεπε και να τα καταγράψουμε στη λίστα. Ο κ Ολύμπιος άνοιγε τα πάκα
κι εγώ σημείωνα με τη μαυρομύτα το περιεχόμενο. Ποικίλα είδη ξεφυτρώνανε μέσα από κούτες
και σακούλες. Υφάσματα, παντελόνια, πουκάμισα,
μπλούζες, ταγιέρ.., ακόμα και τρόφιμα! Κυρίως,
όμως, τα βασικά: ρούχα και παπούτσια. Οπότε..,
ακούω σε μια στιγμή τον κ. Ολύμπιο να λέει:
- Νικολάκη, εγέρθητι!

(Από το βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ»)

Γύρισα και τον κοίταξα περίεργα.
- Τι έγινε κ. Ολύμπιε..;
- Σήκω, είπα, κι έλα εδώ, κοντά μου…
- Τι να κάμω να έρθω.., συγνώμην αλλά γράφω
τώρα… Σε λίγο, παρακαλώ...
- Παράτα τα γραψίματα και μη χασομεράς.., μην
έρθει και κανένας… Θέλω να δοκιμάσεις αυτό…
«Μπα.., τι στην ευχή σκοπεύει..» αναρωτήθηκα
μέσα μου.
Στα χέρια του κρατούσε κρεμασμένη μια καπαρντίνα, χρώματος γκριζωπού, με κάτι τεράστια
πέτα.
- Τι είναι αυτό, κ. Ολύμπιε..; Γιατί πρέπει να το
δοκιμάσω..; είπα καθώς πήγαινα δειλά προς το μέρος του.
- Μα.., γιατί άλλο, κουτέ; Να δούμε αν σου κάνει.
- Δεν καταλαβαίνω…
- Δεν πειράζει.., δοκίμασέ την εσύ… Εγώ, ξέρω
τι σου λέω.
Άρχισα να μπαίνω στο νόημα. Αλλά μέσα μου
κάτι με κρατούσε δισταχτικό.
- Μα…
- Δεν έχει μα και μου… Φόρα την! Σου είπα, δεν
έχουμε χρόνο. Όπου να’ ναι θα έρθει ο Πρόεδρος,
ή ο αντιπρόεδρος, ο κ. Αϊβαλής.
Έκανα όπως μου είπε. Άπλωσα τα χέρια και
μου τη φόρεσε. Εγώ, αν και ψηλός, χάθηκα μέσα
της…
- Κούμπωσέ την σταυρωτά μπροστά σου και
σφίξε και τη ζώνη τώρα… Έτσι μπράβο! Πώς σου
φαίνεται;
- Λίγο μεγαλούτσικη δεν είναι, κ. Ολύμπιε..; Δεν
μου πάει… Είπα μπας και ξεφύγω.
Η αλήθεια είναι πως σερνότανε στα πάτωμα.
Αδύνατον να περπατήσω.
- Δεν είναι πρόβλημα. Θα την κοντύνουμε… Με
γεια σου!
Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Επιπλέον, δεν μου
άρεσε καθόλου αυτή η καπαρντίνα, αφού εγώ
ήμουνα λεπτός ψηλολέλεκας και φανταζόμουνα
τον εαυτό μου, μέσα της, σκέτη αηδία… Πώς να
κυκλοφορήσω μ’ αυτήν..; Πήγα και πάλι να διαμαρτυρηθώ.
- Κύριε Ολύμπιε, νομίζω πως δεν…
- Σουτ ! διάταξε αυστηρά ο… τέως ‘Κυρ’ Κώστας’
( θυμάστε τι σας έχω πει γι’ αυτή την προσφώνηση). Είναι ακριβή καπαρντίνα… Είναι κι από καλό
μαγαζί.., του ‘Βάρδα-Αναγνωστόπουλου’. «Δεν
πά’ να’ ναι κι από Λόντρα - Παρίσι.., αφού δεν μ’
αρέσει, μωρέ, σου λέω…»
- …Δεν είναι σωστό και πρέπον, κ. Ολύμπιε…
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Είπα μισοκακόμοιρα.
- Γιατί..; Πώς σούρθε;
- Πρέπει να δοθεί εκεί που προορίζεται.., σε κάποιον αναξιοπαθούντα έμπορο.
Ο καλός μου και πονετικός κ. Ολύμπιος με ειρωνεύτηκε πάραυτα με μια γκριμάτσα.
- Mπα; Μωρέ, τι μας λες! Και ποιος σου είπε
εσένα, πως εσύ δεν είσαι πιο αναξιοπαθής και
φτωχός από αυτούς..; Άσε με, χριστιανέ μου, να
κάνω τη δουλειά μου!
Εδώ που τα λέμε, ο κ. Ολύμπιος ήταν γνώστης
της ισχνής οικονομικής μου επιφανείας. Ως εκ τούτου, δεν έπρεπε να του κρατήσω μούτρα για την
άκομψη άποψή του, που ισοδυναμούσε και με
προσβολή. Είχε, όμως, την έννοια της πειθούς. Γι’
αυτό και υποτάχτηκα.
- Γενηθήτω το θέλημά σας!
- Βγάλ’ την τώρα, δίπλωσέ την καλά, χώσ’ την
σε τούτη τη σακούλα που δεν έχει καμιά φίρμα,
βάλ’ την παραμάσχαλα και δίνε του γρήγορα από
δω! Άιντε, προτού μας προλάβει κανένας…
- Όμως, θα λείπει από τον κατάλογο.., τόλμησα
να πω.
- Γιατί.., την καταχώρησες; Ρώτησε ανήσυχος.
- Όχι, δεν πρόκαμα…
- Ευτυχώς. Τράβα τώρα και τσιμουδιά! Οι δυο
μας θα το ξέρουμε μόνο.
- Εντάξει.., κυρ’ Κώστα…(το είπα εξεπίτηδες).
- Έεεπ..! αντέδρασε εκείνος μ’ ένα χαμόγελο. Τι
είχαμε πει, προ καιρού;
Προ καιρού.., δεν ξέρω αν σας το έχω πει.., είχα
δεχτεί μια μαχαιριά μες στην καρδιά γι’ αυτή μου
την προσφώνηση, μπροστά στον αξιοσέβαστο κ.

Βρασίδα Σγούρδα. Δέχτηκα μια προσβολή εγώ
ο άξεστος ‘χωριάτης’, γιατί δεν είπα «κύριε Ολύμπιε».
- Οι δυο μας δεν είμαστε τωραδά..; Έτσι τα είχαμε συμφωνήσει τότε, μετά το επεισόδιο. Σήμερα,
δε μας άκουσε κανείς άλλος...
- Δίκιο έχεις. Στο καλό!
- Ευχαριστώ πολύ.
- Άστο αυτό. Δεν θέλω ευχαριστίες. Κι αν δεν
έχεις μοδίστρα πρόχειρη, να σου την κοντύνει,
πες μου. Ξέρει η Τασία, η γυναίκα μου, μία. Τρέχα,
μωρέ! …Στάσου.., στάσου μια στιγμούλα ακόμα κι
άκου: Μην κάνεις ποτέ το λάθος και πας στο “Βάρδα”, φορώντας την..!
Έφυγα σα να με κυνηγούσαν.
Καθ’ οδόν για το σπίτι μου στην Πλάκα, αναλογιζόμουνα το μέγεθος της αμαρτίας και των δυονών.
Ποιος παπάς, άραγε, θα μας συγχωρούσε αυτό το
ατόπημα..; «Δε βαριέσαι, Νίκο.., ξέχνα το… Αφού
κι εσύ, κακομοίρη, έχεις ανάγκες…»
Μεταποίησα την μακριά καπαρντίνα, την έφερα
στα μέτρα μου κι έβγαλα, ο τυχεράκιας, φίνα και
ωραία, μερικούς κρύους αθηναϊκούς χειμώνες.
Να, κάτι τέτοιες ιστορίες - και χειρότερες, μεταξύ
μας- έζησε κάποτε, όπως πολλοί άλλοι, κι ένας μικρός Καλοσκοπίτης, παρεπιδημών εξ ανάγκης εν
Αθήναις.
Αυτά.-

Γάτος τον Γενάρη
Ο Ιανουάριος, ή Γενάρης, είναι ο πρώτος μήνας του έτους. Ο μήνας αυτός έχει
πάρει το όνομά του από τον Θεό των Ρωμαίων Ιανό, o οποίος πάντα απεικονίζεται
με δύο πρόσωπα, με το ένα να κοιτάζει πίσω στον παλιό χρόνο και το άλλο, μπροστά,
στο νέο έτος. Ο Ιανουάριος ονομάζεται και Γενάρης επειδή τότε γεννούν τα πρόβατα και τα γίδια. Επειδή είναι ο μεσαίος από τους μήνες του χειμώνα ονομάζεται και
Μεσοχείμωνας. Είναι επίσης και ο μήνας με το λαμπρότερο φεγγάρι. Ονομάζεται και
Γατόμηνας επειδή στη διάρκειά του ζευγαρώνουν οι γάτες.
Μία από τις ωραιότερες ελληνικές παροιμίες για τον Γενάρη είναι:
Να ‘μουν το Μάη γάιδαρος
τον Αύγουστο κριάρι
όλο το χρόνο κόκορας
και γάτος τον Γενάρη.
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Από την Κοινωνική μας Ζωή
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Το 1977 παντρεύτηκε στην Αθήνα την
Στις 5 Φεβρουαρίου ο Γιάννης Μπα- αγαπημένη του σύζυγο Αλεξάνδρα και
κόλας και η Σοφία Μαρκάτου (κόρη της απέκτησαν μαζί δύο κόρες.
Δήμητρας Κων. Βλάχου) απέκτησαν
Εύστροφος, φιλομαθής και εργατιδίδυμα αγοράκια.
κός, ασχολήθηκε από νεαρός με την
τυπογραφία που αγαπούσε πολύ,
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
απότοκο της μεγάλης του αγάπης για
Στις 13 Ιανουαρίου ο Κωνσταντίνος τα βιβλία, στη συνέχεια με το εμπόριο
Δημ. Τσίγας και η σύζυγός του Κων- και αργότερα ίδρυσε ένα ιδιαίτερο οισταντίνα βάφτισαν το γιό τους και του κονομικό περιοδικό.
έδωσαν το όνομα Δημήτρης.
Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με
σπάνια ποιότητα χαρακτήρα, πάντα
Ευχόμαστε στα νεογέννητα ΝΑ ΖΗ- πρόθυμος να βοηθήσει τον συνάνΣΟΥΝ!
θρωπο και πάντα με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, που αντιμετώπιζε
ΘΑΝΑΤΟΙ
τις δυσκολίες της ζωής με ψυχραιμία,
τσαγανό, απαράμιλλο θάρρος, αλλά
Αυγερινός Ιωάννης
και στωικότητα.
του Χαράλαμπου
Ακόμα και παρά τα σοβαρά χρόνια
(1940 – 2018)
προβλήματα υγείας του, η απύθμενη
Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 έφυγε από δύναμη ψυχής που διέθετε, δεν τον
τη ζωή ο Γιάννης Αυγερινός. Πριν από άφησε να το βάλει ποτέ κάτω.
10 ημέρες είχε χάσει τη σύζυγό του ΚυΠολύ στοργικός και προστατευτικός
ριακή. Ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο πατέρας και σύζυγος, αφήνει παρακατης Αγίας Παρασκευής όπου ήταν και ταθήκη στην συγκλονισμένη οικογέη μόνιμη κατοικία του. Είχε τρία παιδιά νειά του, το πόσο αγαπητός άνθρωκαι ένα εγγόνι.
πος είναι και πόσο θετικά επηρέασε
Αιωνία του η μνήμη!
τις ζωές των ανθρώπων που γνώρισε
Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγο- στην πορεία της ζωής του.
νά σου!
Μπαμπά θα σε θυμόμαστε όλοι για
πάντα, με απέραντη αγάπη, βαθιά
Λουκάς Ν. Μώρης
ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.
(4-1-1944 – 25-12-2018)
Οι κόρες σου, Αργυρώ και Γεωργία Ζωή
Τριανταφύλλου Ηλίας
του Ανδρέα
(14/09/1936 – 05/01/2019)

Ανήμερα των Χριστουγέννων, έφυγε
απρόσμενα από την ζωή ο λατρεμένος
μας πατέρας Λουκάς Μώρης.
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την περίοδο των εορτών, δεν κατέστη δυνατό να
μεταβούμε στο χωριό για να αναπαυθεί κοντά στους γονείς του, όπως πολύ
θα επιθυμούσε. Η εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
2018 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του
Κοιμητηρίου Ζωγράφου, όπου και
πλέον αναπαύεται.
Γιος του Νικολάου και της Αργυρώς
Μώρη (το γένος Χριστοδούλου), γεννήθηκε στο χωριό μας στις 4 Ιανουαρίου 1944, και έμεινε εκεί τα πρώτα έτη
της ζωής του, στα δύσκολα χρόνια της
Κατοχής και του Εμφυλίου.
Από το 1948 εγκαταστάθηκε με την
οικογένειά του στην Αθήνα, όπου και
το 1949 γεννήθηκε ο αδελφός του
Παναγιώτης (Τάκης). Μαζί αποτελούν
δύο από τους πιο άξιους λεβέντες της
Καλοσκοπής, με μεγάλη αγάπη για
την ιδιαίτερη πατρίδα τους και τους
συγχωριανούς τους.

Το Σάββατο 05/01/2019 αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μας πατέρα και
παππού Ηλία Τριανταφύλλου γιο του
Ανδρέα και την Μαρίας Τριανταφύλλου (Πράντζα) ο οποίος γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Καλοσκοπή το 1936
σε πολύ δύσκολες εποχές. Σε νεαρή
ηλικία κατέβηκε στην Αθήνα για να
δημιουργήσει την ζωή του, εργάστηκε
σκληρά και παντρεύτηκε την Ευθυμία
Σοφάνη (αγαπημένη νύφη της Καλοσκοπής) όπου και απέκτησαν δυο
παιδιά.
Ο Ηλίας Τριανταφύλλου αγαπούσε
πολύ τον τόπο του, όλα του τα χρόνια
κάθε καλοκαίρι πήγαινε στην Καλοσκοπή μαζί με την οικογένειά του καθώς επίσης και έπειτα μετά τον χαμό
της συζύγου του και μέχρι το τέλος
της ζωή του. Αγαπούσε πολύ τους
συγχωριανούς του και συναντιόταν

με όλη την παρέα του στα μαγαζιά και
στην πλατεία του χωριού. Έπιναν το
καφεδάκι τους, το τσιπουράκι τους και
έπαιζαν το ταβλάκι τους και την μπιρίμπα τους τα ηλιόλουστα πρωινά κάτω
από τους όμορφους πλάτανους.
Ήταν αγαπητός σε όλους αγαπούσε
την ζωή και αυτό φάνηκε τα τελευταία
χρόνια που παρ΄ όλες τις ατυχίες που
του συμβαίνανε έβρισκε πάντα την δύναμη και τις ξεπερνούσε παλικαρίσια.
Έφυγες γρήγορα και ήσυχα για να
συναντήσεις την αγαπημένη σου σύζυγο και την παλιοπαρέα σου στον
τόπο που σε γέννησε.
Ήσουν ο καλύτερος πατέρας παππούς
αδερφός και θείος.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!!!
Τα παιδιά και η εγγονή σου!
Σιακαντάρη Ευθυμία
σύζυγος Χαραλάμπου
(1932 – 2019)

«Και μετά γιαγιά»
«Και μετά έζησαν αυτοί καλά και
εμείς καλύτερα!»
Ακόμα θυμάμαι πόσο ανυπομονούσα να ακούσω τα παραμύθια της.
Μπορεί να τελείωναν όπως όλα αλλά δεν έμοιαζαν με τα συνηθισμένα.
Ήταν παραμύθια που έμαθε από τους
γονείς της.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν τα
θυμόταν.
Θυμόταν όμως πολύ καλά ότι δεν
θέλει να πάρει ποτέ φάρμακα και γι’
αυτό χρειαζόταν να επιστρατεύσουμε
όλη μας την εφευρετικότητα για να την
πείσουμε.
Η Ευθυμία Σιακαντάρη γεννήθηκε
το 1932 στη Καλοσκοπή. Ήταν το τέταρτο από τα εφτά κορίτσια του Γιάννη
και της Γιαννούλας Χαμηλού (Κρίκα).
Το 1962 παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο
Σιακαντάρη και απέκτησαν δύο κόρες
και πέντε εγγόνια.
Τα τελευταία χρόνια έμενε με τα παιδιά της.
Όλοι μας την θαυμάζαμε για τη δυναμικότητα, την εργατικότητα και την
αυτοπειθαρχία που είχε. Δεν φοβόταν
τίποτα και ήταν ανεξάρτητη μέχρι το
τέλος της. Έφυγε πολύ ήσυχα το πρωί
του Σαββάτου στις 12 Ιανουαρίου και
ενταφιάστηκε στο χωριό της.
Σου ευχόμαστε Καλό Παράδεισο.
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου....
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ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ
Μώρη – Γκόλφη Γεωργία
(1934 – 2019)

Στις 17 Ιανουαρίου 2019 έφυγε από
τη ζωή η Γεωργία Μώρη – Γκόλφη και
ενταφιάστηκε στη Γραβιά όπου ήταν
και η μόνιμη κατοικία της. Παντρεμένη
στη Γραβιά με τον Γιώργο Γκόλφη απέκτησε δύο παιδιά και ένα εγγόνι.
Αιωνία της η μνήμη!
Ντζάνης Ευάγγελος
(1952 – 2019)

Γεννήθηκε στη Ματαράγκα Αιτωλοακαρνανίας, αλλά από το 1988 που
γνώρισε τη σύζυγό του, ερωτεύτηκε

εκτός από αυτή και το χωριό μας και
από το 2010 και μετέπειτα ήταν μόνιμος κάτοικος Καλοσκοπής.
Η Πέμπτη 24 Ιανουαρίου μαύρη μέρα
για μένα, γιατί την ίδια μέρα διάλεξαν
να φύγουν για τη γειτονιά των αγγέλων
δύο αγαπημένοι μου, η μανούλα μου
και ο Βαγγέλος μου (όπως τον έλεγα),
ο σύντροφός μου, ο συνοδοιπόρος
μου για 30 χρόνια, ο οδηγός μου, η
παρέα μου, η ζωή μου, η αναπνοή
μου. Βαρέθηκε να παλεύει με το θηρίο
και αποφάσισε να με αφήσει για πάντα
μόνη μου. Αγαπημένε μου από εκεί
ψηλά να με προσέχεις… γιατί εγώ χωρίς εσένα δεν είμαι τίποτα. Μου λείπεις
Βαγγελάκη μου.
Σου είπα: πάλεψε, μη με αφήνεις,
μου απάντησες: άφησέ με να φύγω.
Εγώ όλο σε πείραζα γιατί ο δρόμος
σου ήταν μονόδρομος και επιστροφή
δεν είχε. Βαγγέλη μου συγχώραμε
που δεν σε άφηνα να καπνίζεις και σου
φώναζα, για το καλό σου το έκανα και
τώρα έχω τύψεις, ενώ εσύ μου έλεγες:
ένα ακόμα, τι θα μου κάνει; τουλάχιστον να ευχαριστηθώ αυτό.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μου.
Τουλάχιστον εκεί που θα πας δεν θα
πονάς.
Καλό σου παράδεισο.
Η σύζυγό σου Όλγα Αλεξίου

Γκαβαλίνης Γιώργος του Ιωάννη
(1949 – 2019)

Στις 27/1/2019 απεβίωσε ο πολυαγαπημένος Γεώργιος Γκαβαλίνης σε
ηλικία 70 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου
Θεράποντος στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης όπου και διέμενε. Πάντα
χαμογελαστός, ήρεμος και καλός οικογενειάρχης. Ο χαμός του γέμισε θλίψη
την οικογένειά του και τους οικείους
του.
Ευχές για καλό Παράδεισο
Η σύζυγός του Δημητρούλα
Τα παιδιά του Γιάννης, Θεανώ, Ειρήνη-Αικατερίνη, Στέφανος
Τα εγγόνια του Δήμητρα και Γιώργος
Τα αδέρφια του Ευθύμης, Ταξιάρχης,
Παναγιώτης

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

...συνέχεια από την σελίδα 987
προσφέρουν στην ανάπτυξη της περιοχής τους, στη μείωση της φτωχοποίησής της και στη μείωση της ανεργίας.
Απλά είναι τα πράγματα.
Έχετε σχέδια και ιδέες;
Κοινοποιήστε τα, στο λαό, ενημερώστε τον, ζητήστε τη συναίνεσή του για
αυτά και εφαρμόστε τα.
Εάν δεν έχετε σχέδια και ιδέες, να
απευθυνθείτε στο λαό να σας δώσει.
Πώς; Απλά να συγκαλέσετε στην
περιφέρεια ή στο δήμο, σε κάθε έδρα ή
πόλη ή περιοχή ανάλογα με το αντικείμενο, Γενικές Συνελεύσεις των κατοίκων
οι οποίοι τοπικά θα σας προσφέρουν
ιδέες, προτάσεις και σχέδια.
Οι πολίτες έχουν ανάγκη από ενημέρωση, όχι από αναγγελίες του τύπου
«αποφασίσαμε και διατάσσουμε», αλλά
τοπικά και συλλογικά, να επεξεργαστούν, να συμφωνήσουν και να συναποφασίσουν πώς θα υλοποιήσουν το
όραμά τους, το σχέδιό τους.
Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν οι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, αν θέλουν, έστω και αν βρίσκονται
υπό τον ασφυκτικό κλοιό της κεντρικής
εξουσίας.
Το καλύτερο βέβαια θα ήταν, αφού
μιλάμε για αυτοδιοίκηση, να μεταφερθούν το ταχύτερο, όλες οι εξουσίες, οι

αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές, που
γνωρίζουν καλύτερα, για το τι μέλλει
γενέσθαι, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής
τους.
Η κεντρική εξουσία, το κράτος καλό
θα ήταν να ελέγχει μόνον, αν τηρούνται
οι νόμοι και εάν εξυπηρετούνται οι πολίτες.
Στα διάφορα προγράμματα, όπως
π.χ. το ΕΣΠΑ, αναλώνονται στην κατασκευή πεζοδρόμων ή βελτίωση ορισμένων δρόμων, τα οποία μπορεί να είναι
καλά, αλλά προέχουν η αντιμετώπιση
της φτωχοποίησης και της ανεργίας.
Για τα χρήματα των προγραμμάτων
αυτών που υπάρχουν προς διάθεση,
να μην περιμένουν την υποβολή μερικών μεμονωμένων προτάσεων, αλλά
πρώτα απ’ όλα, μέσω των τοπικών
Γενικών Συνελεύσεων, να ερευνούν
και να βρίσκουν τις ιδέες και προτάσεις
των κατοίκων, που γνωρίζουν καλύτερα
από τον κάθε «ειδήμονα». Τι προϊόντα
μπορεί να παράγει η κάθε περιοχή,
να καταλήξουν και να τα εντάξουν στο
πρόγραμμα προς υλοποίηση, όσα όλοι
μαζί συναποφασίσανε όπως π.χ. ελιές,
λάδι, ρίγανη, τσάι, αμπελουργία, κτηνοτροφία, τυροκομικά προϊόντα. Το ίδιο
και στον τουρισμό. Βασιζόμενοι και εδώ

στις ιδέες και προτάσεις των κατοίκων,
να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής τους, όπως ήπιος ενναλακτικός
τουρισμός, θεματικός τουρισμός, αξιοποίηση τουριστικά της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς κ.ά.
Γιατί ο πρωτογενής τομέας, λόγω
και του πολύ καλού περιβάλλοντός μας
( κλίμα - ήλιος), σε συνδυασμό με το
δευτερογενή (μεταποίηση) και τριτογενή τομέα (τουρισμός) είναι οι παράγοντες, που μπορεί γρήγορα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη μείωση της
ανεργίας που είναι επείγοντα.
Να λοιπόν, έργο λαμπρό και ελπιδοφόρο που έχουν, να κάνουν - εκτός από
την απλή διαχείριση - εάν ασχοληθούν
και αποφασίσουν οι τοπικοί ηγέτες, να
προχωρήσουν σε κάτι ποιο ουσιαστικό
και ωφέλιμο για κάθε τοπική κοινωνία,
που υποφέρει και βιώνει τη φτωχοποίηση περισσότερο από οκτώ χρόνια και
τη μεγαλύτερη στην Ελληνική ιστορία
οικονομική κρίση σε καιρό ειρήνης.
Είναι καιρός λοιπόν, ας τολμήσουν.
Έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά,
ας αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις οι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες,
μαζί με το λαό, ας προσπαθήσουν, ας
κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

παλιά φωτογραφία

Γυναίκες και κορίτσια της Καλοσκοπής εργάτριες για σκάλισμα βαμβακιού
στον Άγιο Σεραφείμ Φθιώτιδας στα τέλη της 10ετίας του 1950.
Από αριστερά ο κτηματίας, Αγγέλλω Κυριαζή, Ασήμω Λιάκου – Μαντά, Δήμητρα (Τούλα) Μώρη, Παρασκευή Βλάχου – Γεωργίου, Κατίνα Αυγερινού
– Βλάχου, Ελένη Αυγερινού, ο δεύτερος κτηματίας.
Από το 1930 και μετά η βαμβακοκαλλιέργεια είχε αυξηθεί σημαντικά, και από τα 200.000 στρέμματα έφτασε στα 2,4 εκ. στρέμματα το 1963 με
αποτέλεσμα οι ανάγκες σε εργατικά χέρια να είναι ιδιαίτερα αυξημένες γιατί οι εργασίες της βαμβακοκαλλιέργειας μέχρι τότε ήταν χειρωνακτικές.
Την περίοδο του Ιουνίου που ήταν το σκάλισμα των φυτών και το Σεπτέμβριο που ήταν η συγκομιδή, οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό ήταν ιδιαίτερα
απαιτητικές και το ωράριο εργασίας πολύ μακρύ, αφού άρχιζε από τα χαράματα και τελείωνε με το ηλιοβασίλεμα. Εκτός από τους μόνιμους, τις
παραπάνω περιόδους ήταν αναγκαίοι και οι εποχιακοί εργάτες που στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες και αμείβονταν συνήθως με μεροκάματο.
Ειδικά στην βαμβακοκαλλιέργεια και την καπνοκαλλιέργεια, οι γυναίκες εργάτριες αποτελούσαν την πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού. Η γυναικεία εργατική δύναμη στην βαμβακοκαλλιέργεια, ήταν ιδιαίτερα βαρύνουσα, κοινωνικά αποδεκτή και ηθικά επαινετή. Εξάλλου το πρότυπο της
εργατικής κοπέλας στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν αποδεκτό και επαινετό, ενώ αντίθετα η «ακαμάτισσα» επικρινόταν έντονα.
Οι γυναίκες και τα κορίτσια του χωριού μας δεν ξέφυγαν από αυτό τον κανόνα και παρά του ότι δεν είχαν δυνατότητα να μετακινηθούν εύκολα,
να αλλάξουν εργασία, να μείνουν μακριά από το χωριό και το σπίτι τους, εν τούτοις πολλές αποφάσισαν να εργάζονται εποχιακά για να συμπληρώνουν το πενιχρό οικογενειακό εισόδημά τους. Οι γυναίκες της φωτογραφίας από το 1956 και για 3 – 4 χρόνια πήγαιναν εργάτριες στο χωριό Άγιος
Σεραφείμ Φθιώτιδας, στο σκάλισμα του βαμβακιού τον Ιούνιο για ένα περίπου μήνα στα χωράφια του κ. Λεονταρή και τον Σεπτέμβριο στη συγκομιδή, άλλο ένα μήνα στον Μώλο στα χωράφια του κ. Βλαχογιάννη. Ο εργοδότης ερχόταν στο χωριό, τις έπαιρνε με το αυτοκίνητό του και τις είχε στη
δούλεψή του για ένα περίπου μήνα στο σκάλισμα και άλλο τόσο στο μάζεμα του βαμβακιού. Οι εν λόγω εργοδότες ήταν πολύ καλοί και όχι μόνο
πλήρωναν το μεροκάματο αλλά τους παραχωρούσαν χώρο στα σπίτι τους για τον ύπνο, φαγητό μεσημέρι και βράδυ και συνήθως καλό, και πολλές
φορές κέρναγαν τις εργάτριες αναψυκτικά και καφέ στο καφενείο και το βράδυ τους πήγαιναν σινεμά. Το μεροκάματο ήταν τότε πενήντα δραχμές
αλλά και η οι γυναίκες με την εργασία τους, αποζημίωναν με το παραπάνω τους εργοδότες τους. Σαν ομάδα σκάλιζαν 30 στρέμματα την ημέρα ενώ
στο μάζεμα που ήταν πολύ πιο επίπονο, γιατί πληγωνόντουσαν και μάτωναν τα χέρια τους από το κέλυφος του βαμβακιού, μάζευε η κάθε μία 50
οκάδες (85 κιλά) !!! βαμβάκι την ημέρα. Εκτός από τα χέρια ταλαιπωρούσαν και τη μέση τους γιατί κουβαλούσαν δεμένο με σκοινί το τσουβάλι που
μάζευαν το βαμβάκι μέχρι να το γεμίσουν και το αδειάσουν στην καρότσα του φορτηγού.
Σήμερα μετά από 60 και πλέον χρόνια τις αναμνήσεις και τα γεγονότα αυτά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή και την παραπέρα εξέλιξη
όλων αυτών των γυναικών, μας μετέφερε η μία από τις εικονιζόμενες στη φωτογραφία η Αικατερίνη Κων. Βλάχου.
Ενημέρωση παραληπτών του δελτίου η «ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ».
Η εφημερίδα μας, «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ», αποτελεί σήμερα το βασικό στοιχείο:
- Επικοινωνίας μεταξύ Συνδέσμου και μελών.
- Συνέχισης του δεσμού των μελών με το χωριό μας.
- Διατήρησης πολιτιστικών και παραδοσιακών στοιχείων του χωριού και της παράδοσής μας.
- Καταγραφής τόσο της σύγχρονης όσο και της παλαιότερης ιστορίας του.
Σήμερα το δελτίο εκτυπώνεται σε 500 αντίτυπα και αποστέλλεται σε 475 παραλήπτες. Για την εκτύπωση
και την ταχυδρομική αποστολή το κάθε δελτίο επιβαρύνει τον Σύνδεσμο με 2 € περίπου.
Ενημερώνουμε όσους παραλαμβάνουν το δελτίο «Η ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ» και δεν έχουν καταβάλει συνδρομή
τα τελευταία τρία χρόνια, ότι θα ανασταλεί η αποστολή του από το επόμενο τεύχος.

