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Στις 8 του Σεπτέμβρη, ο πένθιμος ήχος της καμπάνας του Αη Γιώργη, σκόρπισε θλίψη και πόνο 

στο χωριό μας! Ο πρόεδρος μας, Κώστας Ματθαίου έφυγε από τη ζωή, απρόσμενα, αναπάντεχα, 

βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους συγχωριανούς μας. Εκ μέρους του Συνδέσμου, 

θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όσους τον αγάπησαν.

Φωτο: Νίκος Φωτακόπουλος

...έτσι ξαφνικά έφυγες από κοντά μας...  
αλλά θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας.  

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας Πρόεδρε!
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Επισκευή τοιχοποιίας Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωρ-
γίου, ενημερώνει τους συγχωριανούς μας ότι ο νότιος 
τοίχος της εκκλησίας χρειάζεται άμεσα αντικατάστα-
ση του αρμολογήματος ανάμεσα στις πέτρες. Το υφι-
στάμενο αρμολόγημα έχει γίνει με το χτίσιμο της εκ-
κλησίας, το 1950, χωρίς τσιμέντο, αλλά μόνο με άμμο 
και ασβέστη, όπως γινόταν εκείνη την εποχή. Σήμε-
ρα, μετά την πάροδο εβδομήντα χρόνων, έχει υπο-
στεί σημαντικές φθορές, με αποτέλεσμα το νερό της 
βροχής να μπαίνει στο εσωτερικό της εκκλησίας και 
να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, τόσο στον τοίχο, 
όσο και στις αγιογραφίες. Η εκ νέου αρμολόγηση με 
σύγχρονα υλικά και η στεγανοποίηση του νότιου τοί-
χου, είναι επιτακτικές και εκτιμάται ότι θα κοστίσουν 
περίπου 7.000 €, ποσό που δεν διαθέτει η εκκλησία.

Οι συγχωριανοί μας που επιθυμούν να βοηθήσουν 
οικονομικά για την επισκευή της εκκλησίας, παρακα-
λούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη του εκκλησια-
στικού συμβουλίου:
Ιερέα:  Νικόλαο Ντουρντουρέκα 6907924042
Ταμία: Κωνσταντίνο Καλτσά 6972694705
Μέλος: Γιούλα Κυριαζή 69485496647

Εορτή Αγίας Παρασκευής 
Την φετινή χρονιά δεν γιορτάστηκε η γιορτή της Αγί-
ας Παρασκευής στο ομώνυμο εκκλησάκι του χωριού 
μας, λόγω των υγειονομικών περιορισμών για τα 
εξωκλήσια, αλλά και των υποχρεώσεων του ιερέα σε 
άλλο χωριό. Πραγματοποιήθηκε λειτουργία την επό-
μενη ημέρα, γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, στον Αη 
Γιώργη. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε αρτοκλα-
σία της οικογένειας Παντελάκη.

Οι ευαισθησίες των ανθρώπων που έζησαν και 
μεγάλωσαν σε κάθε γειτονιά του χωριού μας, όχι 
μόνο υπάρχουν, αλλά αναζωογονούνται και σήμερα 
μετά από αρκετά χρόνια. Η κυρία Δήμητρα Κυριάκη – 
Κιτσιοπούλου που έχει το σπίτι της δίπλα στην βρύση 
της Μπάρπεσης, κάθε χρόνο με την άφιξή της το κα-
λοκαίρι στο χωριό, πρώτα περιποιείται την βρύση και 
μετά μπαίνει στο σπίτι της. Φέτος εκτός από το καθά-
ρισμα και την απλή συντήρηση έκανε πολύ περισσό-
τερα, επισκευάζοντας με έξοδά της τον πέτρινο τοίχο 
που στηρίζει την βρύση και διαμορφώνει το μονοπάτι 
που οδηγεί στην άλλη βρύση του Παπλάκη και προς 
τον δρόμο για τον Σταυρό. Έτσι ανανεώθηκε και θα 
διατηρηθεί για χρόνια ακόμα η βρύση. Στην περιήγη-
ση που έκαναν τα μέλη του Συνδέσμου στις γειτονιές 
του χωριού, την θαύμασαν !

Βρύση της Μπάρπεσης
Φωτο: Σιμόνη Κουλιέρη

“H KOYKOYBIΣTA”
Tριμηνιαία Eφημερίδα

Iδιοκτησία: Σύνδεσμος Kαλοσκοπιτών  
Παρνασσίδας “H AΓIA TPIAΣ”

(Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο-Eκδότης:  
Νάκος Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου)
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Τσόχλας Κωνσταντίνος.

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

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

Κάποιοι λένε «καλό χειμώνα», άλλοι πάλι «καλό φθι-
νόπωρο», λίγοι προτιμούν το «καλό αποκαλόκαιρο». 

Το γεγονός πάντως είναι ένα: Άλλο ένα καλοκαίρι 
στην Καλοσκοπή πέρασε, αφήνοντας πίσω του για 
τους περισσότερους, ωραίες, ευχάριστες και ασφα-
λείς ημέρες. Αν και ο «Κορονοϊός» επισκέφτηκε πάρα 
πολλά μέρη της πατρίδας μας, δεν έδειξε ενδιαφέρον 
για το χωριό μας, αφήνοντάς μας όλους σε ασφαλείς 
καλοκαιρινές διακοπές. Με δεδομένη την επικινδυνό-
τητα της πανδημίας και τα ισχύοντα πρωτόκολλα μετα-
κινήσεων και διαμονής, οι συγχωριανοί μας προτίμη-
σαν τον ασφαλή προορισμό, «το χωριό μας». Έτσι το 
χωριό βρέθηκε από νωρίς το καλοκαίρι γεμάτο και τον 
Αύγουστο ξεπέρασε ακόμα και τα όριά του. Παρά τον 
μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών και τις αυξη-
μένες απαιτήσεις λειτουργικότητας, με την αδιάκοπη 
εγρήγορση των αρμοδίων οργάνων του χωριού, όλα 
λειτούργησαν αρμονικά και αποδοτικά. Τα δύο κατα-
στήματα, η παραδοσιακή ταβέρνα της Αθηνάς Βλάχου 
και το καφέ της Δήμητρας Κυριαζή, κάλυψαν σε μεγά-
λο βαθμό την μη λειτουργία του κεντρικού κοινοτικού 
καταστήματος. Ο Σύνδεσμος με την βοήθεια των με-
λών του, και φέτος, πραγματοποίησε σειρά δράσεων 
και εκδηλώσεων, προσφέροντας στους συγχωριανούς 
μας, ένα δημιουργικό, ευχάριστο και αποδοτικό καλο-
καίρι. Το καλοκαίρι που δεν ήταν συνηθισμένο, λόγω 
των υγειονομικών μέτρων και απαγορεύσεων, χαρα-
κτηρίστηκε και από άλλο ένα απρόσμενο και σπάνιο 
θλιβερό γεγονός, τον αιφνίδιο θάνατο του προέδρου 
του χωριού μας. Όμως το φθινόπωρο που ήλθε και 
ο χειμώνας που πλησιάζει, πρέπει να μας βρει προ-
ετοιμασμένους, αποφασισμένους και δυνατούς, γιατί 
η πανδημία (COVID-19), δυστυχώς, είναι εδώ και οι 
καθημερινές δυσκολίες πολλές.

Όμως, όλοι μας θα αντλούμε κουράγιο και υπο-
μονή με την ανάμνηση της ομορφιάς του καλοκαι-
ριού που πέρασε και με τη γλυκιά προσμονή του 
επόμενου που θα ΄ρθει.

Ανασκόπηση στο καλοκαίρι που πέρασε
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«Η Πληρωμή του Ήλιου»
«Ω νεότητα
Πληρωμή του ήλιου
Αιμάτινη στιγμή
Που αχρηστεύει τον θάνατο!»

(Οδ. Ελύτης  Προσανατολισμοί)

Έτσι ήλθαν οι νέοι στο χωριό μας, σαν πληρωμή του 
ήλιου, με όλο τον ενθουσιασμό, τη ζωντάνια και τον αυ-
θορμητισμό της νιότης τους. Οι ήπιες επεμβάσεις τους, 
ομόρφυναν τον τόπο μας και έφεραν αέρα φρεσκάδας 
στις φετινές μας εκδηλώσεις. Μα το σημαντικότερο ήταν 
η συνέργεια, η συμμετοχή των ανθρώπων, συγχωριανών 
και φίλων, μικρών και μεγάλων, στη χαρά, στο κέφι, στη 
δημιουργία.

Ο Σύνδεσμός μας αρωγός, υποστηρικτής και συμπα-
ραστάτης γεφυρώνει ουσιαστικά κάθε τέτοια δημιουργική 
πρωτοβουλία, με την τοπική κοινωνία, τους θεσμούς και 
τους ανθρώπους της. Ο τόπος μας είναι μικρός, όμορφος 

και ανήκει σε όλους μας. Είναι αναγκαία η συμμετοχή και 
η δυνατότητα της έκφρασης και δράσης όλων μας, μέσα 
από τις συλλογικότητες (κοινότητα, τοπικά συμβούλια, 
πολιτιστικούς συλλόγους), εκεί όπου θα προτείνουμε, θα 
συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα συναποφασίσου-
με τις δράσεις μας και το μέλλον του τόπου μας έτσι που:
-  Να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά
-  Να διατηρήσουμε ζωντανή την παράδοση μέσα από τα 

ήθη και έθιμα του τόπου μας.
-  Να προασπίσουμε το φυσικό μας περιβάλλον
-  Να αναδείξουμε το φυσικό κάλλος του τόπου μας
-  Να στηρίξουμε την τοπική οικονομία 
ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Ελένη Δερμάνη-Αλεξανδρή
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Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στο χωριό ξεκίνησε από νωρίς, τον Ιούλιο, 
ομορφαίνοντας αρχικά την πλατεία του χωριού μας και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος Αυγούστου. Φέτος στις 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις συμμετείχαν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά οι νέοι μας και έφεραν αέρα 
φρεσκάδας στις φετινές μας εκδηλώσεις.
Κάθε βράδυ, με το σούρουπο, στην πλατεία γινόταν προβολή παιδικών ταινιών που τις απολάμβαναν οι μικροί 
φίλοι μας.

Καθαρισμός μονοπατιού  
Καλοσκοπή – Αγία Παρασκευή

Την Δευτέρα 6 Ιουλίου μικρή ομάδα, έξι εθελοντών, 
με σκαπανικά, αλυσοπρίονο και χορτοκοπτικό, βελ-
τίωσαν σημαντικά το μονοπάτι από το χωριό μέχρι 
την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα, είναι 
πλέον καθαρό και ευκολοδιάβατο σε όλο το μήκος 
του. Περνώντας η ομάδα από το παλαιό πέτρινο γε-
φύρι, έκανε όση συντήρηση ήταν δυνατόν. Ο χρόνος 
όμως αφήνει έντονα τα σημάδια της αποσάθρωσης 
και όπως φαίνεται το γεφύρι, δεν θα στέκει όρθιο για 
πολλά χρόνια ακόμα.

Καθαρισμός μονοπατιού  
Κακοτράχη – Κεφαλόβρυσο

Την Κυριακή 2 Αυγούστου και πάλι μικρή ομάδα έξι 
εθελοντών, αλλά με την συμμετοχή και δεκαεννέα 
προσκόπων από την Πάτρα που είχαν έλθει στο 
χωριό μας από την προηγούμενη ημέρα, συντηρή-
θηκε και καθαρίστηκε το μονοπάτι από την Κακοτρά-
χη μέχρι την Αγία Ελένη και ο περιβάλλων χώρος 
της εκκλησίας. Διαπιστώθηκε, για άλλη μία φορά, η 
ομορφιά του τοπίου κατά μήκος του μονοπατιού και 
κυρίως το τελευταίο τμήμα του, Νιτροβιές – Κεφα-
λόβρυσο. Διαπιστώθηκε και πάλι η ανάγκη για την 
έναρξη κάποιων πιο ουσιαστικών και συγκεκριμένων 
παρεμβάσεων για την ανάδειξή του.

Περίπατος και γνωριμία  
με τις γειτονιές του χωριού

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου ομάδα είκοσι περίπου συγ-
χωριανών μας, εκ των οποίων τα μισά ήταν παιδιά, 
περπάτησε το Νοτιοδυτικό τμήμα του χωριού και 
γνώρισε ή ξαναθυμήθηκε μονοπάτια, γειτονιές, το-

ποθεσίες, βρύσες, ποτάμια και ένα μικρό μέρος της 
ιστορίας του χωριού. Η διαδρομή άρχισε από την 
πλατεία και συνεχίστηκε Κρύα Βρύση, Ραφτέικα αλώ-
νια, κτίριο ΟΤΕ, βρύση Παπλάκη, βρύση Μπάρπεση, 
Κτσαλέικα, Μαντέικα, Κουτμανέικα, γεφύρι στο ρέμα 
του Πράντζα, Ρούγα, Παναγία και επιστροφή.

Προβολή παλαιάς ταινίας  
(Η Καλοσκοπή από το 1965 και μετά)

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου το βράδυ, με την παρου-
σία πάρα πολλών συγχωριανών μας, έγινε προβολή 
ταινίας που παρουσίασε το χωριό και τους ανθρώ-
πους του από το 1965 μέχρι το 1985. Είχαμε την ευ-
καιρία να δούμε μεταξύ πολλών άλλων:
•  Το χωριό χωρίς τον αυτοκινητόδρομο από τον Σταυ-

ρό έως την πλατεία.
•  Αλώνι γεμάτο σιτάρι και την αλωνιστική μηχανή να 

αλωνίζει.
•  Την περιοχή του Αη Νικόλα γεμάτη καταπράσινα 

περιποιημένα αμπέλια.
• Την Βίγλα, το Ξεροβούνι και το Κοτρώνι με χέρσα 
χωράφια χωρίς έλατα.
•  Την Αγία Τριάδα με πολλά κοπάδια, το παλαιό μνη-

μείο πεσόντων με συρμάτινη περίφραξη και πολ-
λούς από τους τότε ανθρώπους του χωριού μας.

Η ταινία είναι ευγενική προσφορά του Χρήστου Κων. 
Λευκαδίτη, στον Σύνδεσμό μας, ο οποίος ερασιτεχνι-
κά με κάμερα εκείνης της εποχής, βιντεοσκοπούσε 
τα καλοκαίρια που περνούσε στο χωριό μας, τοπο-
θεσίες, ανθρώπους και δραστηριότητες. Το υλικό συ-
γκρότησε ο ίδιος σε DVD, ένα αντίγραφο του οποίου 
έδωσε και στον Σύνδεσμο, το οποίο και αποτελεί πο-
λύτιμο αρχείο για το χωριό μας και την εξέλιξή του στο 
πέρασμα των δεκαετιών. Με την έναρξη της ταινίας οι 
παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν θερμά τον Χρήστο 
Λευκαδίτη.

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Από τις 8 μέχρι και τις 13 
Αυγούστου κάθε πρωί στις 
δέκα, η Χριστίνα Ακτίδη και 
η Σιμόνη Κουλιέρη συγ-
κέντρωναν τα παιδιά του 
χωριού, στην πλατεία, και 
για δύο περίπου ώρες 

χρησιμοποιώντας την δύναμη 
της τέχνης σε συνδυασμό με την επιστήμη, 

εκπαίδευσαν τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν τη φα-
ντασία τους, να δημιουργήσουν και να αναδείξουν τα 
χαρίσματά τους κα την δημιουργικότητά τους. Η πο-
λυήμερη δραστηριότητα έκλεισε με «το κυνήγι κλεμ-
μένου θησαυρού» που συμμετείχαν και απόλαυσαν 
τα παιδιά.

Αιμοδοσία

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε αι-
μοδοσία στην Καλοσκοπή από το κλιμάκιο του Γ.Ν. 
Άμφισσας, με το οποίο συνεργάζεται ο Σύνδεσμος. Η 
αιμοληψία έγινε στον περιβάλλοντα χώρο του κοινο-
τικού καταστήματος κάτω από την δροσιά των πλα-
τάνων. Προσήλθαν είκοσι τρεις αιμοδότες αλλά, λόγω 
των αυστηρών πρωτοκόλλων, ένεκα της πανδημίας 
(COVID-19), έδωσαν αίμα οι παρακάτω δέκα οκτώ:
Σκούφος Δημήτριος του Παναγιώτη, Αφέντης Τάσος 
του Ανδρέα, Λιανού Πολυτίμη του Ελευθερίου, Κυρια-
ζής Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Καμπάνης Ιωάννης, 
Τομαρά Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, Τομαρά Πανα-
γιώτα του Παναγιώτη, Κολλύρη Βασιλική του Σταύρου, 
Βλάχος Παναγιώτης του Ευαγγέλου, Μώρης Πανα-
γιώτης του Ευθυμίου, Τούμπας Ευθύμιος του Νικολά-
ου, Βαφείδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Αφέντης 
Ιωάννης του Αναστασίου, Πλατανιάς Αλέξανδρος του 
Γεωργίου, Μωρίκης Επαμεινώνδας του Χαράλαμπου, 
Θεοφανίδου Εύη του Μαργαρίτη, Γεωργίου Νάκος του 
Νικολάου και Δανιήλ Ευθυμία του Δημητρίου.

Ανάβαση στην Λειρίτσα (Λυρίτσα)
Το Σάββατο 1 Αυγούστου, με οδηγό τον Γιάννη Καλό-
γηρο, μικρή ομάδα επτά ατόμων ανέβηκε στην κορυ-
φή της Λειρίτσας και απόλαυσε από ψηλά το χωριό 
μας και την γύρω περιοχή. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος, 
η ορατότητα πολύ καλή και ανταμείφθηκαν όσοι συμ-
μετείχαν στην εξαιρετική και εύκολη αυτή διαδρομή.
Σημείωση: «Λειρίτσα» ή «Λυρίτσα».
Στο χωριό έλεγαν (παλιά), ότι η κορυφή «μοιάζει» με 
λειρί κόκορα και για αυτόν τον λόγο η κορυφή λέγεται 
«Λειρίτσα». Από την άλλη μεριά, οι χάρτες γράφουν 
«Λυρίτσα», όνομα το οποίο έχει επικρατήσει.

Ανάβαση στην Γκιώνα
Η καλοκαιρινή περίοδος έκλεισε με την καθιερωμένη 
ανάβαση στην Γκιώνα.

Αισθητική ανάπλαση πλατείας
Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου, μετά από προ-
τροπή της βασικής ομάδας εθελοντών, συγκεντρώθη-
καν πολλοί συγχωριανοί μας μικροί και μεγάλοι για να 
συμμετέχουν, καθένας με τον τρόπο του, στις εργασί-
ες καλλωπισμού της πλατείας μας. Οι ηλεκτρολόγοι 
τοποθέτησαν προβολείς, σποτ, γιρλάντες και τακτο-
ποίησαν όλα τα εξωτερικά καλώδια. Άλλοι ανέλαβαν 
τις ξυλουργικές εργασίες και παρά την ερασιτεχνική 
τους μόνο κατάρτιση, κατασκεύασαν ξύλινο τραπέζι 
με παγκάκια, τραπέζι πινγκ – πονγκ και καλαίσθητο 
ξύλινο πλαίσιο οθόνης προβολής. Άλλοι ανέλαβαν το 
βάψιμο μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Άλλοι 
ανέλαβαν τον καθαρισμό των παρτεριών και τον καλ-
λωπισμό των υπαρχόντων φυτών και δένδρων. Άλλοι 
τις σιδηρουργικές εργασίες στα μεταλλικά κάγκελα, 
κατά μήκος του δρόμου, που είχαν υποστεί πολλές 
ζημιές από τα μηχανήματα εκχιονισμού. Άλλοι το φύ-
τεμα των εκατοντάδων λουλουδιών. Άλλοι την συντή-
ρηση του μαρμάρινου μνημείου και της μαρμάρινης 
πλάκας πεσόντων καθώς και πολλές άλλες απαραί-
τητες εργασίες. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό !

Φωτο: από το αρχείο του ΣυνδέσμουΦωτο: Σιμόνη Κουλιέρη
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά οργανώθηκε στις 25 και 
26 Ιουλίου 2020, στις Βρύζες 
στο χώρο του Καταφυγίου 
Οίτη, από τον Κυνοφιλικό Όμι-
λο Φωκίδος που εδρεύει στο 
χωριό μας, η έκθεση καθαρό-
αιμων σκύλων, το «Mountain 
Dog Show 2020», με την υπο-
στήριξη της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδος και των Δήμων 
Δελφών και Δωρίδας.
Οι συμμετοχές των σκύλων, 
στο διαγωνιστικό μέρος, ξεπέ-
ρασαν τις 300 για κάθε μέρα 
και εκατοντάδες εκθέτες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό 
παρουσίασαν τους σκύλους 
τους στην μεγάλη αυτή κυνο-
φιλική γιορτή.
Κορυφαίος σκύλος της Έκθε-
σης, ανάμεσα σε εκατοντάδες 
συμμετοχές, αναδείχτηκε το μι-
κροσκοπικό μαύρο κανίς με το 
όνομα Smash jp Doflamingo, 
που γεννήθηκε στην Ιαπωνία 
και παρουσίασε ο κ. Gargano 
Tiziano από την Ιταλία.
Την έκθεση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Βουλευτής 
Φωκίδος Ιωάννης Μπούγας, 
ο Δήμαρχος Δήμου Δελφών 
Παναγιώτης Ταγκαλής και εκ 
μέρους της Περιφέρειας ο 
σύμβουλος Μιλτιάδης Βλάχος.

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ 0 – 3    ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Α»

1ος Παπαβασιλείου  
Λεωνίδας 1η Τζαβαλά  

Μαρία 
Μπακόλας Σταύρος Νίκαινα Μαρία
Μπακόλας Νικόλαος Δραγομανίδη Ηλέκτρα
Μπρούντζος Κωνσταντίνος Αυγερινού Ιωάννα
Παπαβασιλείου Γεώργιος Δανιήλ Μιχαέλα
Χαμηλός Ιωάννης Χριστοδούλου Μαρίνα
Τουφεκούλας Άρης

 ΗΛΙΚΙΑ 4 – 7    ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Β»

1ος Σκουρολιάκος 
 Παναγιώτης 1η Χαμηλού  

Μαριάννα 
Πετρουλάκης Αντώνης Μπέιντο Άιλα
Μωρίκης Μάξιμος Γαλαννοπούλου  

Παναγιώτα - ΑριστέαΜωρίκης Μιχαήλ - Άγγελος
Καλαϊτζής Κωνσταντίνος Κυριαζή Ζωή
Συγγρός Ευάγγελος Μπακογιάννη Παρασκευή
Βαρκατζάς Ευάγγελος Πετροπούλου Φοίβη
Κυριάκης Μίλτος Αναστασίου Ναταλία
Πολατσίδης Χρήστος Παπάζογλου Ηρώ
Βασιλείου Αριστοτέλης Σεφεριάδου Μαρία
Πετρόπουλος Παναγιώτης Σάλαϊ Σεφιόλα
Πριόβολος Κωνσταντίνος
Μάρκου Κυριάκος
Χαμηλός Γεώργιος
Μπουντόπουλος Νεκτάριος
Τούμπας Γεώργιος
Νίκαινας Γεώργιος

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΗΛΙΚΙΑ 8 – 11    ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Γ»

1ος Τούμπας  
Ηλίας 1η Μανδαλάκη  

Ανδριάνα 
Χορταριάς Νέστορας Χορταριά Ελισάβετ
Ποδάρας Ορφέας Μπακόλα Δήμητρα
Ποδάρας Ιάσονας Πριοβόλου Νεκταρία
Μωρίκης Επαμεινώνδας Ποδάρα Αλίκη
Μανδαλάκης Δημήτρης Κωστούρου Αγγελική
Κυριάκης Παναγιώτης Λευκαδίτη Λουκία - Μαρία
Βασιλείου Γεώργιος Πετρουλάκη Ειρήνη
Χαμηλός Γεώργιος Κυριαζή Σοφία
Παπάζογλου Πάρης Μωρίκη Άννα
Σεφεριάδης Ιωάννης Σταματίου Δανάη
Χαμηλός  
Κων/νος - Αλέξανδρος

Χασιακού Αντωλίνα
Φωτοπούλου Μελίνα

Ιντζόγλου Αθανάσιος Λουκάκη Μελίνα
Κομνάκος Φίλιππος Μπακογιάννη Φρειδερίκη
Σκούφος Παναγιώτης Δανιήλ Μαρίλια

Μπούλακα Μυρτώ
Μπούλακα Ναταλία
Μπουντοπούλου Βασιλική

 ΗΛΙΚΙΑ 12 – 15    ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Δ»

1ος Παπακωνσταντίνου 
Ιωάννης 1η Χασιακού  

Γεωργία
Τούμπας Νικόλαος Μπέιντο Κέισι
Τζαβάλας Γεώργιος Ραπτοπούλου Ραφαέλα
Σπαθάρας Παναγιώτης Κωστούρου Νάγια
Αλεξίου Δήμος Ανδρεάκη Κατερίνα
Μπακογιάννης Βλάσης Σκούφου Μελπομένη
Παπαντωνίου Γεώργιος Παπαντωνίου Κλεοπάτρα
Οριέτας Αθανάσιος Οριέτα Γεωργία
Κατσάνος Χαράλαμπος Κατσάνου Λυδία

Γαλανοπούλου Γεωργία
 ΗΛΙΚΙΑ 15 και άνω    ΔΙΑΔΡΟΜΗ «Ε»

1ος Βασιλειάδης  
Δημήτρης 1η Κυριαζή  

Άννα
Καραχάλιος Ιωάννης Τουρλάκη Λυδία
Κολλύρης Ιωάννης
 Μωρίκης Μαργαρίτης
Γεροχρήστος Οδυσσέας
Ιντζόγλου Μανώλης
Βασιλειάδης Νικόλαος
Βλάχος Παναγιώτης

Αγώνας δρόμου - 105 αθλητές 105 νικητές
Ο αγώνας δρόμου την φετινή χρονιά 
επανήλθε στην διαδρομή Κεφαλό-
βρυσο - Κακοτράχη που πριν τριάντα 
πέντε περίπου χρόνια είχε ξεκινήσει 
από τον ιδρυθέντα τότε Αθλητικό Όμι-
λο Καλοσκοπής «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ».
Η συμμετοχή των παιδιών του χω-
ριού μας ήταν καθολική και ήταν ευ-
χάριστο, ότι σε αυτήν την διοργάνωση 
συμμετείχαν και μεγαλύτερης ηλικίας 
παιδιά άνω των 15 ετών. Συμμετείχαν (τελικά) εκατόν τρία παιδιά, έναντι ογδό-
ντα οκτώ της περσινής διοργάνωσης. Με την βοήθεια του Στράτου Ακτίδη, 
της Σιμόνης Κουλιέρη, του Θανάση Μπουκουβάλα και του Σταμάτη Ρίπη, είχε 
οργανωθεί η διαδρομή και με χορηγό την Carmin είχαν εξασφαλιστεί δώρα για 
τους πρώτους κάθε κατηγορίας, έξι ρολόγια χεριού για τους μεγαλύτερους και 
μπάλες για τους μικρότερους. Ιατρική υποστήριξη παρείχαν ο ιατρός κύριος 
Τούλας Παναγιώτης και η νέα φαρμακοποιός Νισυραίου Χριστιάνα.
Ο Σύνδεσμος, όπως κάθε χρόνο, απένειμε αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο 
σε όλους τους αθλητές. 
Συμμετείχαν ανά κατηγορία:

Φωτο: Μπακογιάνη Μαρία

Φωτο: Μπακογιάνη Μαρία

Εκδήλωση του  
Κυνοφιλικού  

Ομίλου Φωκίδος
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Χημική Ανάλυση νερού του Κεφαλόβρυσου
Η κυρία Έφη Ζούγρου είχε την πρωτοβουλία και την ευγενή καλοσύνη, λόγω και της ειδικότητάς της ως Χημι-
κός, να πάρει δείγμα από το νερό του Κεφαλόβρυσου, να το στείλει για εξέταση σε Χημείο και να μας ενημερώ-
σει για τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η δειγματοληψία έγινε από την βρύση στην Κακοτράχη.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: 
Δείγμα ύδατος εντός των παραμετρικών τιμών για 

τα ύδατα ανθρώπινης κατανάλωσης στα ως άνω ανα-
λυτικά στοιχεία. (ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 - ΦΕΚ 
3282/Β/19.9.2017).

Πρόκειται για νερό μαλακό, γιατί η σκληρότητα που 
δείχνουν οι μετρήσεις, οφείλεται σε ανθρακικά και όξινα 
ανθρακικά άλατα Ασβεστίου και Μαγνησίου, τα οποία 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι βοηθούν και στην χώ-
νευση. Τα άλατα αυτά μπορούν να απομακρυνθούν με 
βρασμό. Επίσης η ευκολία σχηματισμού αφρού κατά 
το πλύσιμο δείχνει την χαμηλή σκληρότητα του νερού 
μας, το οποίο έχει εξαίρετη γεύση και είναι πεντακάθα-
ρο. (Οι δείκτες μόλυνσης, νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία, 
είναι αρνητικοί).

Η εξέταση έγινε στο χημείο του Πέτρου Κ. Πουλημε-
νάκου στην Αθήνα.

    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ:           Παραμετρικές τιμές  
για πόσιμα ύδατα

1. Μακροσκοπική εξέταση = ΚΑΝΟΝΙΚΗ
2. Ολική σκληρότητα σε Γαλλικούς βαθμούς = 9 *

3. Παροδική σκληρότητα 
σε Γαλλικούς βαθμούς = 22 --

4. Μόνιμη σκληρότητα σε Γαλλικούς βαθμούς = 0 --
5. Χλωριόντα (mg/lit) = 12 (αν. όριο 250)
6. Νιτρικά (mg/lit) = 0 (αν. όριο 50) 
7. Nιτρώδη (mg/lit) = 0 (αν. όριο 0,5)
8. Νιτρικά (mg/lit) /50 + Nιτρώδη (mg/lit)/3 = 0 (αν. όριο 1,0) 
9. Αμμωνιακά = 0 (αν. όριο 0,5) 

10. Αγωγιμότητα (μS/cm) = 424 (αν. όριο 2.500) 
11. PH (20OC) = 7,1 (6,5 – 9,5)
12. Σίδηρος (Fe) - (μg/l) < 10 (αν. όριο 200)
13. Μαγγάνιο (Mn2+) - (μg/l) < 2 (αν. όριο 50)

*Εμπειρικώς αποδεκτή μέγιστη τιμή 50 Γαλλ. βαθμοί.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Προσκομισθέν δείγμα ΥΔΑΤΟΣ
Ημερομηνία παραλαβής 23.07.2020
Ενδείξεις δείγματος ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Ευθύνη δειγματοληψίας ΠΕΛΑΤΗΣ
Πελάτης ΖΟΥΓΡΟΥ ΕΦΗ
Διεύθυνση ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ ΓΚΙΩΝΑΣ

Μνήμη Παπα-Παναγιώτη Χασιακού
Συμπληρώνονται τριάντα χρόνια, από 

τότε που έφυγε από κοντά μας ο παπάς 
του χωριού μας, ο κουκουβιστιανός παπάς, 
ο παπα-Παναγιώτης Χασιακός. Τριάντα 
χρόνια υπηρέτησε ως παπάς το χωριό μας, 
από το 1961 έως το 1991, και τριάντα χρό-
νια έχει που έφυγε και “λείπει”. Όμως, σαν 
χθες τον θυμόμαστε ανάμεσά μας, σεβά-
σμιο ιερέα και άνθρωπο, να τελεί τις θείες 
λειτουργίες και τις λοιπές ιερές ακολουθίες 
στις εκκλησίες μας και να πρωτοστατεί στα 
δρώμενα του χωριού μας.

Ο παπα-Παναγιώτης ή παπα-Τάκης, 
όπως τον φώναζαν πολλοί, είχε από μικρός 
την ιερατική κλίση. Χαρακτηριστικά, κάποια Χριστού-
γεννα που δεν είχε το χωριό παπά, έφηβος όντας, έψα-
λε μόνος του την Χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία στο 
χαγιάτι του σπιτιού του. Γιατί Χριστούγεννα και γιορτές 
χωρίς εκκλησία και παπά δεν είναι Χριστούγεννα και δεν 
είναι γιορτές. Από τότε οι φίλοι του τον φώναζαν παπά. 
Τελείωσε το νυχτερινό γυμνάσιο στην Αθήνα, δουλεύο-
ντας παράλληλα την μέρα, καθώς και την ιερατική σχο-
λή. Γύρισε στο χωριό, παντρεύτηκε και χειροτονήθηκε 
παπάς το 1961. Παπάς και ζευγάς μαζί, αναγκαστικά 
για να ζήσει την οικογένειά του, αλλά πρώτα και πάνω 
απ’ όλα παπάς, αφιερωμένος ολόψυχα στην εκκλησία, 
στο χωριό του και στους συγχωριανούς του. Παπάς και 
άνθρωπος μαζί σεβάσμιος, στον οποίο προσέφευγαν οι 
χωριανοί μας να πάρουν την γνώμη του, την συμβουλή 
του, την παρηγοριά του, τα οποία και έδινε απλόχερα.

Ο παπα-Παναγιώτης υπηρέτησε σε δύσκολα και 
φτωχά χρόνια. Παρόλα αυτά κατάφερε να σταθεί όρ-
θιος και να κρατήσει όρθια την εκκλησία, το χωριό και 
τους συγχωριανούς του. Συντήρησε και ανακαίνισε 
όλες τις εκκλησίες του χωριού μας. Πρώτα απ’ όλες 
τον πολιούχο μας Άγιο Γεώργιο, όπου αντικατέστησε 
την παλιά σκεπή από ελενίτ με καινούρια κεραμοσκε-

πή (με την βοήθεια και του Συνδέσμου μας 
“Αγία Τριάς”), έκανε την πρώτη εσωτερι-
κή ανακαίνιση της εκκλησίας, με τον ελαι-
οχρωματισμό της από ειδικό τεχνίτη, με 
ωραία σχέδια και μοτίβα θρησκευτικά και 
χριστιανικά, και την εξόπλισε με καινούρια 
ιερά σκεύη, καθώς και ξυλόγλυπτα ψαλτή-
ρια και δεσποτικό. Με την βοήθεια και την 
προσωπική εργασία των συγχωριανών 
του, έκτισε το εξωκλήσι των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης στο Κεφαλόβρυσο, 
κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1960. 
Αργότερα, ανακαίνισε εκ βάθρων, ξανάχτι-
σε δηλαδή απ’ την αρχή, την παλιά εκκλη-

σία της Παναγίας, στην ομώνυμη γειτονιά του χωριού 
μας. Όλα τα εξωκλήσια, μαζί με την Αγία Τριάδα και 
την Αγία Παρασκευή, τα συντήρησε και τα στόλισε με 
ωραίες βυζαντινές εικόνες που παρήγγειλε στο Άγιο 
Όρος, φτιαγμένες από αγιορείτες μοναχούς, οι οποίες 
κοσμούν μέχρι σήμερα τα τέμπλα τους. Πρωτοστατού-
σε σ’ όλες τις σημαντικές στιγμές του χωριού. Πνευμα-
τικός πατέρας και αδελφός μαζί των συγχωριανών του, 
πάσχιζε για το καλό τους και ιδίως αυτών που προσέ-
φευγαν στην εκκλησία για βοήθεια. Από το υστέρημα 
της εκκλησίας βοηθούσε όσο μπορούσε τους πιο άπο-
ρους, χρηματικά, υλικά και βεβαίως ψυχικά και ηθικά, 
απαλύνοντας κατά το δυνατόν τα προβλήματά τους 
και τον πόνο τους. Όλους τους αγαπούσε και όλοι τον 
αγαπούσαν. Η ιεροσύνη και η ανθρωπιά του σημάδε-
ψαν μια ολόκληρη γενιά. Η σεβάσμια, μειλίχια μορφή 
του παραμένει ανεξίτηλη στην μνήμη μας.

Στις 24 Αυγούστου 2020, στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου του χωριού μας, τελέστηκε μνημόσυνο για την 
ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού παπα-Παναγιώ-
τη. Ευχόμαστε ο καλός Θεός να τον έχει τάξει σε σκη-
νές δικαίων μαζί με τους Αγίους του. Να’ χουμε όλοι 
την ευχή του. Αιωνία του η μνήμη!
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Διακήρυξη Δημοπρασίας Κοινοτικού Καταστήματος
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε 
η δημοπρασία του κοινοτικού μας καταστήμα-
τος χωρίς αποτέλεσμα και επαναλήφθηκε στις 
17 Σεπτεμβρίου και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. 
Μετά τις άκαρπες δημοπρασίες κάθε ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να προσέλθει στον Δήμο (Δ.Ε. 
Γραβιάς) και αποδεχόμενος τους όρους της δι-
ακήρυξης, να αναλάβει το κατάστημα.

Δ Ι Α Τ Ι Θ Ε Τ Α Ι  
για επαγγελματική χρήση

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Νέοι επιστήμονες 
•  Η Αθανασία Βελέντζα (Νάσια) του 

Χρήστου, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο 
Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

•  Η Κωνσταντίνα Τομαρά του Παναγιώτη, 
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιά. 

•  Η Χριστιάνα Νισυραίου του Γεωργίου, 
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας.

Συγχαρητήρια!

Εισαγωγή σε ΑΕΙ 
•  Χασιακού Παναγιώτα του Αθανασίου,  

1η στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πάτρας.

•  Φούντας Στέργιος του Γεωργίου (εγγονός της 
Ζωής Αχλαδά), στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
(Σώματα).

•  Μπάκας Γαβριήλ του Γρηγορίου,  
στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τ 
ου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Άρτα.

•  Λευκαδίτη Ελένη του Γεωργίου,  
στο τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

•  Τσιαλκάκης Φώτιος του Γεωργίου,  
στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στην Σάμο.

Ο Σύνδεσμος εύχεται στους επιτυχόντες καλές 
σπουδές και κάθε επιτυχία στη ζωή τους και θα 
τους βραβεύσει στην Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιήσει στην Αθήνα τον Ιανουάριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
εύχεται στα παιδιά 
Καλή σχολική  
Χρονιά!
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Στις 13 Αυγούστου 2020 έγινε η «Γενική Συνέ-
λευση της Τοπικής Κοινότητας Καλοσκοπής» για 
ενημέρωση των κατοίκων για θέματα του χωριού. Στην 
Συνέλευση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Μα-
νανάς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Μέ-
γκος. Η συμμετοχή των κατοίκων ήταν ικανοποιητική 
και ενθαρρυντική η συμμετοχή πολλών νέων. Πρόε-
δρος της Συνέλευσης εξελέγη ο Τάσος Αφέντης.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Ματ-
θαίου, ξεκίνησε την Συνέλευση με χαιρετισμό και ανα-
φέρθηκε επιγραμματικά σε θέματα που απασχόλησαν 
το Τοπικό Συμβούλιο. Ακολούθησε ενημέρωση – απο-
λογισμός από τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Κόλλια 
όπως παρακάτω:
-  Δεν υλοποιήθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότη-
τας από τον Δήμο. 

-  Παραχωρήθηκε εκ νέου στον Σύνδεσμο ο χώρος του 
Λαογραφικού Μουσείου.

-  Τέθηκαν ερωτήματα στον Δήμο για το Μικρό Υδρο-
ηλεκτρικό Έργο που θα γίνει στα Καστέλλια και θα 
χρησιμοποιεί το νερό του Κεφαλόβρυσου, χωρίς 
απάντηση.

-  Ζητήθηκαν οι φάκελοι νομιμοποίησης του Δημοτικού 
Ξενώνα και του Κοινοτικού Καταστήματος.

-  Συντάχθηκε πίνακας της Κοινοτικής περιουσίας για 
την υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο και έγιναν 
οι απαραίτητες ενέργειες για το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της κεντρικής πλατείας, καθόσον δηλώνεται και 
από την εκκλησία.

-  Προτάθηκαν όροι για την δημοπρασία του Κοινοτικού 
Καταστήματος και αίτημα για την επέκταση ηλεκτρο-
φωτισμού προς το Νεκροταφείο και άλλες γειτονιές.

-  Αναμένεται η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην 
Κακοτράχη και ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου 
μπάσκετ.

-  Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τον καθαρι-
σμό και ευπρεπισμό του χωριού με τα πολύ πενιχρά 
οικονομικά μέσα που μας διαθέτει ο Δήμος.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Ιω-
άννη Μανανά επί των θεμάτων λέγοντας ότι: Από τα 
τέλη μεταλλείας θα δοθούν στην Δ.Ε. Γραβιάς 60.000€, 
για Δημοτική Οδοποιία, και θα γίνει προσπάθεια να γί-
νει κατά προτεραιότητα η στεγανοποίηση οροφής του 
Κοινοτικού Καταστήματος. Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου έχει 
δώσει 7.000€ για καθαρισμό των δεξαμενών και συ-
ντήρηση του υδρευτικού δικτύου, ενώ τα εξοφληθέντα 
τέλη ύδρευσης είναι μέχρι τώρα 6.500€.

Ο Παναγιώτης Μέγκος, τόνισε την αναγκαιότητα 
της Συνέλευσης και αναφέρθηκε στις μεθοδεύσεις που 
έγιναν ώστε οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις από την κοι-
νότητα για το Υδροηλεκτρικό έργο στο Μέγα Ρέμα, να 
γίνουν θετικές από τον Δήμο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Νά-
κος Γεωργίου, ανέφερε ότι η συνεργασία του Συνδέ-
σμου με το Τοπικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ καλή, 
πρότεινε την δημιουργία ομάδας εργασίας από χωρια-
νούς όλων των ηλικιών, με σκοπό την χάραξη σχεδί-
ου για την πορεία του χωριού. Τέλος επισήμανε, ότι οι 
ασκούντες διοίκηση μέχρι σήμερα δεν έχουν έρθει στο 
χωριό για να δουν από κοντά τα προβλήματα που το 
απασχολούν.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο κάτοικοι του χωριού με 
τις τοποθετήσεις τους:

Ο Στράτος Ακτίδης αναφέρθηκε στην πορεία του 
χωριού που είναι συνεχώς πτωτική («δεν υπάρχουμε 
καν στο χάρτη της ευρύτερης περιοχής») και ότι πρέπει 
να την αντιστρέψουμε, γιατί έχουμε όλες τις αντικειμε-
νικές δυνατότητες και θα το πετύχουμε ανεβαίνοντας 
όσο πιο συχνά γίνεται στο χωριό. Αναφέρθηκε στην 
συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ και στην αισθητική 
αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας του χωριού, τα 
οποία έγιναν με εθελοντική εργασία από ομάδα νέων 
του χωριού και με μικρό κόστος το οποίο επωμίστη-
καν, αλλά και στην αναβάθμιση και συντήρηση των 
μονοπατιών.

Η Ρένα Χριστοδούλου είπε ότι, δεν μπορεί η συ-
χνή παρουσία μας στο χωριό και η εθελοντική εργασία 
να είναι προϋπόθεση για να ζητάμε υποδομές, αλλά 
αντίθετα οι υποδομές να προϋπάρχουν για να έρχο-
νται χωριανοί και επισκέπτες στο χωριό.

Η παπαδιά, Μάχη Λευκαδίτη, του πρώην εφη-
μέριου Ιωάννη Λευκαδίτη μετέφερε το παράπονό του 
(σχετικά με κάποιες φήμες), ότι δηλαδή δεν θέλει να 
τελεί μυστήρια στο χωριό, όταν αυτά δεν μπορούν να 
γίνουν από τον τωρινό εφημέριο, πράγμα το οποίο δεν 
ισχύει.

Η Όλγα Αλεξίου είπε ότι είναι ανυπόστατες και 
ψευδείς οι φήμες που κυκλοφορούν από τον συγ-
χωριανό μας Δημήτρη Χαμηλό, ότι δηλαδή κατά την 
θητεία της στο εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας 
του χωριού, προέβη σε κακή διαχείριση των εσόδων. 
Πρότεινε σε όποιον αμφισβητεί την διαχείριση να ενη-
μερωθεί από τον αρμόδιο πατέρα Μουλατσιώτη της 
Μητρόπολης Φωκίδας.

Η Νίνα Σεφεριάδου αναφέρθηκε σε κάποιες ζημιές 
που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες στο γήπεδο 
μπάσκετ και την άστοχη διαδικτυακή τοποθέτηση του 
Στράτου Ακτίδη και των σχολίων που ακολούθησαν, 
γιατί ήταν δυσανάλογα με ένα συμβάν φυσιολογικό και 
αναμενόμενο. Τέλος αναρωτήθηκε αν μας ενδιαφέρει 
πιο πολύ το παραπάνω θέμα από τις πληγές του τό-
που μας.

Ο Στράτος Ακτίδης επέμεινε ότι η χρονική συγκυρία 
πρόκλησης της ζημιάς ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένης 
ενέργειας και όχι τυχαίου γεγονότος.

Η Βασιλική Κολλύρη, με αφορμή την τοποθέτηση 
του Στράτου Ακτίδη, είπε ότι δεν έχει το δικαίωμα αυ-
τός και κάποιοι άλλοι να προσβάλλουν παιδιά, γράφο-
ντας αρνητικά σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά 
και για κάποια άλλα θέματα που, σύμφωνα με τις δικές 
τους απόψεις, δεν τους είναι αρεστά.

Τέλος έγινε ενημέρωση από τον Βασίλη Τραχα-
νά, που εκπροσωπεί την κίνηση πολιτών εναντίον 
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Οίτη, για το 
τι σχεδιάζεται να γίνει στην περιοχή μας. Για το θέμα 
αυτό η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ακό-
λουθο σχετικό ψήφισμα:

Γενική Συνέλευση Τοπικής Κοινότητας
Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου
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Ο κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ» έπληξε τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 
2020 το χωριό μας, με ισχυρή βροχή και 
κατά περιόδους καταιγίδες με μεγάλο 
όγκο νερού. Ο όγκος του νερού ήταν 
κατά πολύ μεγαλύτερος από τις δυνα-
τότητες των αυλακιών και των ρεμάτων 
με αποτέλεσμα αυτά να ξεχειλίσουν σε 
πολλά μέρη, κάνοντας τους δρόμους, τα 
μονοπάτια και κάποια χωράφια ρέματα. 
Η νύχτα ήταν δύσκολη για το χωριό μας 
και με το πρώτο φως της ημέρας δια-
πιστώθηκαν οι ζημιές που άφησε πίσω 
του ο μεσογειακός κυκλώνας:
- Κατολίσθηση τμήματος του τσιμεντό-
δρομου προς Στρογγυλό και Παναγία, 
στα Μαλιβιτσέικα (πάνω από το σπίτι 
του Θανάση Μαλεβίτση) και σε μήκος εί-
κοσι περίπου μέτρων. Αυτό είναι το ση-
μαντικότερο πρόβλημα, διότι, αν απο-
κοπεί μικρό ακόμα τμήμα, ο δρόμος θα 
κλείσει και οι κάτω γειτονιές του χωριού 
θα αποκοπούν και δεν θα έχουν οδική 
πρόσβαση.
- Κατολίσθηση αντίστοιχη με την προ-
ηγούμενη στα Τσιρωνέικα, επικίνδυνη 
για τα σπίτια που βρίσκονται στο πάνω 
μέρος. 
- Μικρότερες κατολισθήσεις στους δρό-
μους στο Σταυρό, στο Στρογγυλό, στον 
Αη Γιαννάκη, που δημιούργησαν μικρό-
τερα προβλήματα και νεροφαγώματα 
στους χωματόδρομους που τους έκαναν 
δυσκολοδιάβατους για τα αυτοκίνητα.
- Κατολίσθηση στον ασφαλτόδρομο 
Κακοτράχη – Κεφαλόβρυσο, στο κτή-
μα των κληρονόμων Μιλτιάδη Κυριαζή, 
αποκόπτοντας τμήμα της ασφάλτου. 
- Από φερτά υλικά (χώματα, ξύλα, φύλλα) 
έκλεισαν φρεάτια και αυλάκια.
Το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε κάποιο 
πρόβλημα στους κατοίκους και από ό,τι 
φάνηκε μετέπειτα ούτε κάποια μεγάλη 
ζημιά σε σπίτι.
Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, επι-
σκέφτηκαν το χωριό και έκαναν αυτο-

ψία των καταστροφών ο Αντιδήμαρχος,  
ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, 
οι οποίοι διαπίστωσαν τα προβλήματα 
και μας διαβεβαίωσαν ότι θα αρχίσουν 
εργασίες αποκατάστασης με πρώτο το 
έργο αντιστήριξης του τσιμεντόδρομου 
στα Μαλιβιτσέικα.
Την επόμενη το πρωί συνεργεία του 
δήμου με μηχανήματα και έξι εργάτες 
πέταξαν μπάζα, άνοιξαν τους δρόμους 
και αποκατέστησαν σε μεγάλο βαθμό 
αυλάκια, φρεάτια και οχετούς. Επιπλέ-
ον τεχνικό κλιμάκιο με μηχανικούς του 
Δήμου και της Περιφέρειας έκαναν επι-
μετρήσεις για να συντάξουν τις τεχνικές 
εκθέσεις αποκατάστασης των ζημιών.
Ευελπιστούμε ότι οι δεσμεύσεις των Δη-
μοτικών και Περιφερειακών αρχών θα 
γίνουν πράξη και θα αρχίσουν σύντομα 
τα έργα αποκατάστασης.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
«Εκφράζουμε την πλήρη 

αντί θεση μας στα σχέδια για 
την εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών στο βουνό της Οίτης στις 
θέσεις «Τούρλα – Βλιτοτσούμα-
ρο», «Πύργος», «Ξεροβούνι» και 
«Μακρυράχη». 

Δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ 
των Α.Π.Ε., αλλά με όρους και 
προϋποθέσεις και κυρίως τη 
σύμφωνη γνώμη της Τοπικής 
Κοινωνίας.

Η εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών βλάπτει ουσιαστικά το 
ορεινό τοπίο, το περιβάλλον γε-
νικότερα και τη μελλοντική βιώ-
σιμη ανάπτυξη, αποτρέποντας 
ουσιαστικά κάποιους να αναπτύ-
ξουν οικονομικές δραστηριότητες 
στον τόπο τους, στους τομείς του 
πρωτογενούς τομέα και του ήπι-
ου εναλλακτικού τουρισμού και 
επιδρά αρνητικά στη χλωρίδα και 
στην πανίδα.

Τα συνοδά έργα και οι πα-
ρεμβάσεις (διάνοιξη δρόμων 
πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία 
με εκσκαφές και εκβραχισμούς, 
υπόγειο και εναέριο δίκτυο με-
ταφοράς με πυλώνες για τη σύν-
δεση με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας κ.α.) θα προκαλέσουν 
υποβάθμιση, διάβρωση, κατα-
κερματισμό και απώλεια των φυ-
σικών βιοτόπων και των δασών 
επιτείνοντας την κλιματική κρίση 
και θα αυξήσουν δραματικά τον 
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 
όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 
είκοσι χρόνια στην Εύβοια.

Για τον τόπο μας και τους 
κατοίκους του χωριού μας, σε 
συνδυασμό με τις αρνητικές επι-
πτώσεις από τις μεταλλευτικές 
εξορύξεις και το σχεδιαζόμενο 
Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στο 
Μέγα Ρέμα, θα είναι η ταφόπλα-
κα στις ελπίδες για μια ήπια βιώ-
σιμη ανάπτυξη.

Για όλα τα παραπάνω, καλού-
με την κυβέρνηση και τους αρ-
μόδιους φορείς να απορρίψουν 
τα αιτήματα των εταιρειών και να 
σταματήσει επιτέλους η απειλή 
αυτή για τον τόπο μας. Καλούμε 
και τις υπόλοιπες κοινότητες της 
περιοχής μας και κάθε ευαίσθητο 
πολίτη να μην επιτρέψουν οποια-
δήποτε ενέργεια που να αφορά 
στην εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών στην Οίτη.» 

Ο «ΙΑΝΟΣ» στο χωριό μας

Φωτο: από το αρχείο του Συνδέσμου

Καλλιέργεια κάνναβης στην δύσβατη περιοχή  
«Παλιάμπελα» του χωριού μας 

Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε μία πρωτόγνωρη για το χω-
ριό μας αστυνομική επιχείρηση με αστυνομικούς από διάφορες Υπηρεσίες της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, συνεπικουρούμενους από αστυνομικούς Ομάδων 
Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), των Διευθύνσεων Αστυνομί-
ας Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

Φυτεία με 186 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 2,80 μέτρων, εντοπίστηκε 
στην δύσβατη περιοχή «Πλατάνια», χαμηλά στην ρεματιά που δημιουργείται ανάμε-
σα στην Κατράχη και τη Βρυτσούλα. Η επιχείρηση έγινε μετά από αξιολόγηση και 
αξιοποίηση πληροφοριών και συνδρομή ελικοπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το 
ελικόπτερο πέταξε και επεσήμανε την περιοχή από τις αρχές του Αυγούστου. Την 
προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας και οι έρευνες για τον εντοπι-
σμό των καλλιεργητών είναι σε εξέλιξη.

Ο χώρος της φυτείας, ήταν διαμορφωμένος με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδο-
μή, που περιλάμβανε αυτόματο πότισμα από την φυσική ροή νερού του παρακεί-
μενου ρέματος. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία κατάλ-
ληλα για την περιποίηση της φυτείας (λάστιχα ποτίσματος, σκαλιστήρι, πλαστικά 
μπουκάλια νερού κ.λ.π.). 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, περίπου χίλια μέτρα παρα-
κάτω, προς την περιοχή των Καστελλίων, εντοπίστηκε και ξεριζώθηκε και δεύτερη 
φυτεία 215 δενδρυλλίων, με αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση.
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Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
166 Ποδάρα – Σταθοπούλου Ευθυμία. 20
167 Οικογένεια Μώρη Αλεξάνδρας συζύγου 

Λουκά. 50
168 Ματθαίου Αλέξανδρος του Ευαγγέλου 100

169

Παπανικολάου Γεώργιος του Παναγιώτη 
(Λιβαδειά) στη μνήμη των Χαμηλού 
Βασίλη, Μπικίνη Χαράλαμπου, Καϊλή 
Νίκου και Δημήτρη, Βρώτσου Άννας και 
Παπαδοπούλου – Αυγερινού Μαρίας.

50

170 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης (από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης). 110

171 Κυριάκη Σοφία του Γεωργίου. 10
172 Ζούγρος Παναγιώτης του Νικηφόρου. 50
173 ΑΚΥΡΗ -
174 Κολλύρη Θάλεια στη μνήμη  

του συζύγου της Ιωάννη. 20

175 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης (από 
διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης). 130

176 Κωστούρος Δημήτριος του Παναγιώτη στη 
μνήμη της συζύγου του Κωνσταντίνας. 50

177 Αλεξίου Παναγιώτης του Δημητρίου (Λαμία). 90

178
Κωστούρου Πόπη συζ. Ευαγγέλου στη 
μνήμη των γονέων της Γεωργίου και 
Ευθυμίας και της αδελφής της Μαρίας.

50

179 Κωστούρος Γεώργιος του Ευαγγέλου 20
180 Ματθαίου – Θεοδωρακοπούλου Δήμητρα 

(Αμαλιάδα) 20

181 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης  
(από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης) 210

182 Κατσόγιαννου Άννα (Πανουργιάς) 20
183 Χριστοδούλου Μαρία  

στη μνήμη Μαρίας Λευκαδίτη 20

184 Παπανικολάου Παναγιώτης του Γεωργίου 
(Λιβαδειά) 50

185
Τσιριμώνα Έφη του Λεμονή  
στη μνήμη του παππού της Πλατανιά 
Γεωργίου και των γιαγιάδων της Πλατανιά 
Παναγιώτας και Κωστούρου Ελένης.

50

186 Χαμηλού Ιωάννα του Κωνσταντίνου 50
187 Καρανάσιος Γεώργιος του Σπύρου 50
188 Αθανασόπουλος Ιωάννης 20
189 Τσόχλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 30

190
Μπουκουβάλα – Λεβέντη Καίτη στη μνήμη 
του αδελφού της Δήμου και των γονέων της 
Ιωάννη και Κωνσταντίνας Μπουκουβάλα.

50

191 Λεβέντη Μαρία του Κωνσταντίνου 20

192
Αχλαδάς Λάμπρος του Ζήση  
στη μνήμη της συζύγου του Ντίνας και  
των γονέων του Ζήση και Γεωργίας

50

193 Καρυωτάκης Μιχάλης (Λιβαδειά) 20

194
Αχλαδάς Ζήσης του Λάμπρου  
στη μνήμη της μητέρας του Ντίνας και των 
παππούδων του Ζήση και Γεωργίας

50

195 Αυγερινού – Λουκάκη Νικολίτσα 50

196
Μπέκου Μαρία του Αριστείδη στη μνήμη 
του πατέρα της Μπέκου Αριστείδη και του 
παππού της Θύμιου Μαλιβίτση (Λαμία)

50

197 Χορταριά Χριστίνα 20

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

198
Αχλαδάς Λάμπρος του Ιωάννη  
στη μνήμη του εξαδέλφου του Αχλαδά 
Λάμπρου του Δημητρίου

50

199 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης  
(από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης) 110

200 Οικογένεια Κουτσουβέλη 100
201 Κοτσύφη Γεωργία στη μνήμη  

του αδελφού της Γιάννη Κιτσιόπουλου 20

202 Παπανικολάου Παναγιώτης  
στη μνήμη του πατέρα του Θεοχάρη 50

203
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος  
στη μνήμη της συζύγου του Μαρίας 
Παπαδοπούλου – Αυγερινού.

30

204 Ματθαίου Ευάγγελος στη μνήμη  
των γονέων του Αλέκου και Μαρίας. 50

205 Ποδάρας Δημήτριος του Τριαντάφυλλου 500
206 Κουλουμπής Μιχάλης (Λιβαδειά) 20
207 Χαμηλός Κωνσταντίνος  

του Ιωάννη και της Ανδριάνας 15

208
Κιτσιοπούλου Δήμητρα  
στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη 
Κιτσιόπουλου και των γονέων της 
Παναγιώτη και Μάρθας Κυριάκη.

20

209 Παπανικολάου Χρυσούλα στη μνήμη  
του συζύγου της Θεοχάρη Παπανικολάου. 50

210 Αυγερινού – Πολατσίδη Κατερίνα. 50

211
Παπανικολάου Ζωή συζ. Γεωργίου  
στη μνήμη της Μαρίας Παπαδοπούλου  
και της Βασιλικής Ντόσκορη.

20

212 Αφέντης Τάσος του Ανδρέα. 50
213 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης  

(από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης). 150

214
Μαλιβίτσης Δήμος (Θεσσαλονίκη)  
στη μνήμη των γονέων του Αθανασίου  
και Ελένης.

20

215 Τσολάνα – Δανιήλ Γεωργία. 30
216 Θώδα – Κρόκου Βασιλική. 20
217 Φίκας Περικλής στη μνήμη  

των γονέων του Νικολάου και Ελένης Φίκα. 50

218
Μπερμπερίδου – Κατσιανιώτη Δέσποινα 
στη μνήμη του ξεχωριστού συζύγου της 
Γεωργίου Κατσιανιώτη και του αγαπημένου 
της κουνιάδου Νικολάου Κατσιανιώτη.

100

219 Ρούλια Μαγδαληνή  
στη μνήμη του Γεωργίου Κατσιανιώτη. 20

220 Δρόλια Μαρία στη μνήμη του εξαδέλφου της 
Ματθαίου Ευθυμίου (Μάνθου). 20

221 Δανιήλ Βασίλειος και Δανιήλ Δημήτριος. 50
222 Ζούγρος Αθανάσιος του Αλεξάνδρου. 20
223 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης  

(από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης). 150

224 Τσιριμώνας Κωνσταντίνος στη μνήμη των 
Χαράλαμπου Μπίκινη και Νικολάου Καϊλή. 30

225 Τσολάνας Ευάγγελος του Τριαντάφυλλου. 50
226 Βλάχου – Παπαλιάκου Αρχοντούλα. 10

227
Οικογένεια Κυριαζή Κυριακής (Κίτσας) 
στη μνήμη συζύγου – πατέρα και παππού 
Αθανασίου Κυριαζή (Καραμπέτσου).

100

Α Υ Τ Ο Ι  Π Ο Υ  Δ Ε Ν  Μ Α Σ  Ξ Ε Χ Ν Ο Υ Ν
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Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
228 Κυρίτσης Δημήτριος και Βασιλεία στη μνήμη 

του θείου τους Κωνσταντίνου Μώρη. 50

229
Κυρίτσης Δημήτριος και Βασιλεία  
στη μνήμη των Γεωργίου Κατσιανιώτη και 
Αθανασίου Κυριαζή (Καραμπέτσου).

50

230
Μπουρτζάλα Άννα συζ. Ηλία  
στη μνήμη της Δέσποινας Ραπτοπούλου  
και του Χαράλαμπου Μπίκινη.

50

231
Μουστάκα Παρασκευή συζ. Δημητρίου  
στη μνήμη της Δέσποινας Ραπτοπούλου  
και του Χαράλαμπου Μπίκινη.

30

232
Οικογένεια Ευθυμίας Αντωνίου 
Τριανταφύλλου στη μνήμη της  
Δέσποινας Ραπτοπούλου και  
του Χαράλαμπου Μπίκινη.

50

233 Δανιήλ – Μητσοπούλου Καίτη. 30
234 Μητσοπούλου Εύη. 20
235 Μαργαρίτης Δανιήλ  

στη μνήμη του πατέρα του Ιωάννη. 120
236 Ματθαίου Γεώργιος του Ιωάννη. 20
237 Πολίτης Μιχάλης – Αντώνης και Αγγελική. 25
238 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης  

(από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης). 50

239
Ραπτοπούλου – Κωτσέλη Πηνελόπη 
στη μνήμη των γονέων της Ζαχαρία και 
Καλομοίρας Ραπτοπούλου και  
του συζύγου της Σωτήρη Κωτσέλη.

50

240
Ραπτόπουλος Γεώργιος στη μνήμη των 
γονέων του Ζαχαρία και Καλομοίρας και  
της συζύγου του Αφροδίτης Ραπτοπούλου.

20

241 Τσιρώνης Βασίλειος του Δημητρίου. 20
242 Τσιρώνη Στυλιανή του Βασιλείου  

(Grats Austria). 20

243 Τσιρώνη – Παπαποστόλου Χριστίνα  
του Βασιλείου. 10

Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
244 Έσοδα Λαογραφικής Έκθεσης  

(από διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης). 40

245 Ζωγράφου Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου 
(Γοργοπόταμος) 20

246
Κολλύρη Αθανασία συζ. Παναγιώτη  
στη μνήμη Δέσποινας Ζαχ. Ραπτόπουλου 
και Βούλας Ζαχ. Ραπτόπουλου.

20

247 Χριστοδούλου Λεωνίδας στη μνήμη  
των γονέων του Νικολάου και Ασημίνας. 50

248 Μαραθιανάκης Νικόλαος και Ευτυχία  
στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ματθαίου. 50

249
Βλάχου Αικατερίνη συζ. Κωνσταντίνου στη 
μνήμη του Αθανασίου Κυριαζή και  
του Κωνσταντίνου Ματθαίου.

20

250
Αχλαδάς Νικόλαος του Χαράλαμπου 
(Λαμία) στη μνήμη  
του Κωνσταντίνου Ματθαίου.

40

251
Αχλαδάς Νικόλαος (Λαμία)  
στη μνήμη των γονέων του  
Χαράλαμπου και Παναγιώτας.

20

252 Γεωργίου Νάκος και Λιανού Πολυτίμη  
στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ματθαίου. 50

253
Οικογένεια Θεοφάνη Ιωαν. Λευκαδίτη  
στη μνήμη συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 
Ζωής Λευκαδίτη.

100

254 Θεοχάρη Ελένη του Δημητρίου 50
255 Μοσχολιός Ιωάννης στη μνήμη  

του Κωνσταντίνου Ματθαίου αντί στεφάνου. 50

256 Κουβέλη Μαρία στη μνήμη  
του Κωνσταντίνου Ματθαίου αντί στεφάνου. 50

257 Μακρυγιάννη Κωνσταντίνα στη μνήμη  
του Κωνσταντίνου Ματθαίου αντί στεφάνου. 50

258 Φωτακόπουλος Νικόλαος και Μημίνη Βούλα 
στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ματθαίου 50

Για την διευκόλυνσή σας στην κατάθεση των συνδρομών μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του Συνδέσμου στην EUROΒΑΝΚ με αριθμό 0026.0408.83.0200334049

& IBAN GR3602604080000830200334049 στο όνομα, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».

Σας ενημερώνουμε ότι ο προηγούμενος Λογαριασμός του Συνδέσμου έκλεισε.  
Για τις συνδρομές σας χρησιμοποιήστε τον Νέο μας Λογαριασμό. Ευχαριστούμε.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστεί: 
➢  Όλα τα μέλη μας, τους συγχωριανούς αλλά και όλους τους φίλους 

που συμμετείχαν με προσωπική εργασία, με οικονομική βοήθεια ή 
με προσφορά ειδών στις εργασίες αισθητικών παρεμβάσεων και 
φωτισμού της πλατείας. (Ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων 
και αυτών που προσέφεραν διάφορα είδη ή χρηματικά ποσά, δεν 
μας επιτρέπει να τους αναφέρουμε ονομαστικά, γιατί είναι βέβαιον 
ότι κάποιοι θα ξεχαστούν και θα τους αδικήσουμε).

➢  Όλους όσοι συμμετείχαν στις δράσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου 
στο χωριό (αιμοδοσία, εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες).

➢  Την Ζωή Κρανάκη και την Κατερίνα Φίκα, γιατί κατασκεύασαν χει-
ροποίητα κοσμήματα και είδη που διατέθηκαν στην Λαογραφική έκ-
θεση και αποκόμισε έσοδα ο Σύνδεσμος.

➢  Τις αδελφές Μαρία και Μίνα Ράπτου, γιατί διέθεσαν στην Λαογρα-
φική έκθεση 50 βιβλία του πατέρα τους, Νίκου Ράπτη, «28.10.1940 
– 28.10.1950 η μεγαλύτερη και ιστορικότερη δεκαετία της πατρίδας 
μας», προκειμένου να διατεθούν και να έχει έσοδα ο Σύνδεσμος.

Επικοινωνία  
με τα μέλη του Δ.Σ.

Νάκος Γεωργίου,  
Πρόεδρος 6944736677

Ζωή Χαμηλού 
Αντιπρόεδρος 6944388652

Βούλα Μημίνη 
Γραμματέας 6944275361

Γιώτα Χριστοδούλου 
Ταμίας 6979321905

Φώτης Βλάχος 
μέλος 6977432261

Γιάννης Καλόγηρος 
μέλος 6978476168
Ελένη Θεοχάρη 

μέλος 6977413812
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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  

(από το τεύχος 25 και 26 Ιούλιος – Δεκέμβριος 1980 )

Εικόνα: Ο γκιώνης. Το πουλί από το οποίο πήρε το 
όνομά του το βουνό «Γκιώνα» (Πρώην «Ασέληνα Όρη»)

Μία διόρθωση: Το υψόμετρο της Γκιώνας είναι 2510 μέτρα.
Μία (ασυγχώρητη) παράλειψη: «39 (!!!) νέοι, αγόρια και κοπέλες» και ένας σκύλος, ο «John».

Γκιώνα (Ασέληνα Όρη) – Η εκδρομή
Κάνοντας την καθιερωμένη (από το Τεύχος 181) βουτιά στον χρόνο, προσγειωθήκαμε απαλά στην ελαφρώς συννεφιασμένη 
κορυφή της Γκιώνας, στην «Πυραμίδα». Είναι Αύγουστος του 1980 και ώρα 8:00 το πρωί.

Η ανάβαση στην Γκιώνα τον Αύγουστο του 1980 είναι, η ανάβαση με την μεγαλύτερη συμμετοχή και, ίσως, για αυτόν 
τον λόγο αποτελεί σημείο αναφοράς, τουλάχιστον για τους μεγαλύτερους. Για την ιστορία, ο μικρότερος της παρέας ήταν  
12 χρονών. Για αρκετούς ήταν η καλύτερη ανάβαση στην Γκιώνα.

«Η ανάβαση στην Γκιώνα» δεν είναι μόνο συνδεδεμένη, αλλά σχεδόν ταυτίζεται με ένα πρόσωπο, τον Γιάννη Καλόγηρο. 
Ζητήσαμε από τον Γιάννη να μας πει, πότε ανέβηκε πρώτη φορά στην Γκιώνα και πόσες φορές έχει ανεβεί και ο Γιάννης 
μας έστειλε το Email που ακολουθεί.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καλόγηρο για τις πληροφορίες που μας έδωσε.

Η ανάβαση στην Γκιώνα είναι η τελευταία δραστηριότητα του καλοκαιριού στην Καλοσκοπή.
Χαριτολογώντας θα λέγαμε ότι, για κάποιους νέους από το χωριό μας η ανάβαση στην κορυφή της Γκιώνας, τουλάχιστον 
μία φορά, είναι (τηρουμένων των αναλογιών), ό,τι είναι για τους Χριστιανούς η επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ ή για τους 
Μουσουλμάνους η επίσκεψη στην Μέκκα.

Ανάβαση στην Γκιώνα. Μία εκδρομή πού έγινε συνήθεια, μία συνήθεια που έγινε θεσμός.

Κώστα, καλησπέρα!
Τι κάνεις; όλα καλά ελπίζω!

Ο Νάκος μου ζήτησε να σου στείλω κάποια στοιχεία σχετικά με τις αναβάσεις μου στην Πυραμίδα της Γκιώνας. 
Λοιπόν, η πρώτη φορά ήταν τον Αύγουστο του 1974. Ήμουν τότε 16 χρονών. Ήμασταν 5 άτομα: εγώ, ο πατέρας μου (Αργύρης), ο πατέρας 
της Νότας (Νίκος Σεφερλής), ο Αλέκος ο Σίμος (που μας πήγε με το αυτοκίνητο μέχρι τον Κάρκανο) και ο Σίμος ο Αγγελής (πατέρας του 
Αλέκου), που ήξερε τη διαδρομή, κι ήταν αυτός που είχε ανεβάσει με άλογο τα υλικά για να στήσει η ΓΥΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) 
το τριγωνομετρικό κολωνάκι στην κορυφή της Πυραμίδας. Στην επιστροφή γυρίσαμε στον Κάρκανο μέσω Διάσελου, παρακάμπτοντας από 
δεξιά την Πλατυβούνα. Από τότε ανέβηκα άλλες 23 φορές στην Πυραμίδα. Τις τρεις (3) απ’ αυτές τις έκανα με ομάδες εκτός Καλοσκοπής, 
ενώ τις υπόλοιπες (20) με παρέες του χωριού. Για την ιστορία, σε δύο περιπτώσεις δεν έφτασα μέχρι πάνω, σταμάτησα στον αυχένα 
(Διασέλα), ανάμεσα Πυραμίδα και Πλατυβούνα. Στην μία περίπτωση εξαιτίας προσωπικής μου αδυναμίας να συνεχίσω, στην άλλη επειδή 
έπρεπε να μείνω με δικό μου πρόσωπο που δεν μπορούσε να συνεχίσει. Από τις 24 φορές που ανέβηκα συνολικά, έκανα τον αρχηγό 
στις 18, ενώ σε δύο ο Βαγγέλης ο Τσιρώνης, σε μία ο Μήτσος ο Αλεξίου (στην οποία ήσουν κι εσύ, το 1980), σε μία άλλοι ορειβάτες, στην 
πρώτη, όπως είπαμε, ο Σίμος ο Αγγελής και σε μία (το 1979) κάναμε κουμάντο οι μεγαλύτεροι της παρέας. Για όλες τις αναβάσεις υπάρχει 
χρονολογία, σχεδόν από όλες υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στις περισσότερες υπάρχουν καταγεγραμμένα τα ονόματα των 
συμμετεχόντων. Αυτά τα ... ολίγα! Για ό,τι άλλο στη διάθεσή σου!

Καλό αποκαλόκαιρο!
Φιλιά!

Γιάννης Καλόγηρος - 17/09/2020
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Ορειβατικές εξορμήσεις στην Γκιώνα – 2020
1. Ανάβαση στην Λυρίτσα (2007 μ.)
Με ελάχιστες συμμετοχές πραγματοποιήθηκε φέ-

τος, την 1η Αυγούστου 2020, ανάβαση στην κορυφή 
«Λυρίτσα» της Γκιώνας. Μόλις 7 άτομα έδωσαν το 
«παρών» στο πρωινό ραντεβού στην πλατεία του χω-
ριού. Με Ι.Χ. ανεβήκαμε από «Μνήματα» μέχρι την 
αρχή του μονοπατιού στα 1658 μ. Το αρχικά δύσβατο 
λόγω της χαμηλής βλάστησης μονοπάτι δυσκόλεψε 
τους μικρούς της παρέας και τους εμπόδισε να ολο-
κληρώσουν την ανάβαση. Οι υπόλοιποι, βοηθούμενοι 
από μια ελαφριά νέφωση, χαρήκαμε την ανάβαση όσο 
και την παραμονή μας στην κορυφή, με τη μοναδική 
θέα σε κάθε κατεύθυνση: τις διαδοχικές κορυφές της 
Γκιώνας προς τα δυτικά, τα Βαρδούσια, την Οίτη προς 
τα βόρεια, τον Μαλιακό κόλπο, το Καλλίδρομο και τον 
κάμπο της Γραβιάς στα ανατολικά, τον Παρνασσό και 
τον κόλπο της Ιτέας νότια - νοτιοανατολικά. Στο επίκε-
ντρο της παρατήρησης το χωριό, όπως φαίνεται από 
τη Λυρίτσα. Μετά μιας ώρας παραμονή στην κορυφή, 
κατηφορίσαμε για την επιστροφή γεμάτοι από όμορ-
φες εικόνες.

2. Ανάβαση στην Πυραμίδα (2510 μ.)

Για ακόμη μια χρονιά, παρέα πεζοπόρων από την 
Καλοσκοπή ανέβηκε στην «Πυραμίδα» της Γκιώνας. 
Η καθιερωμένη στα πλαίσια των καλοκαιρινών δρα-
στηριοτήτων του συνδέσμου αυγουστιάτικη ανάβαση, 
πραγματοποιήθηκε κι εφέτος με επιτυχία από ομάδα 
16 ατόμων. Ατυχώς, από αβλεψία στην ανακοίνωση 
του προγράμματος των καλοκαιρινών δραστηριοτή-
των, δημιουργήθηκε κάποια παρανόηση στην ημερο-
μηνία, με αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν την φετινή 
ανάβαση. 

Η παρέα που σχηματίστηκε, εφοδιασμένη με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, με ιδιαίτερο κέφι και καλή διά-
θεση, ξεκινήσαμε από την πλατεία με αυτοκίνητο στις 
03.00 ξημερώματα Σαββάτου, στις 22 Αυγούστου 
2020, για τη θέση «Κάρκανος», όπου και η αρχή του 
μονοπατιού. Η κακή κατάσταση του οδοστρώματος 
μετά το «Αρβανιτόρεμα» μας ανάγκασε και φέτος να 
αφήσουμε τα αυτοκίνητα πιο πριν και να καλύψουμε 
πεζοί γύρω στα 2 χλμ μέχρι τον Κάρκανο. Η ανάβα-
ση ξεκίνησε με καλό και σχετικά γρήγορο ρυθμό κάτω 
από εξαιρετικές καιρικές συνθήκες κι η ομάδα άρχισε 
να “δένει” μετά τα πρώτα της βήματα στο ανηφορικό 
μονοπάτι. Οι απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας 
έδωσαν την ευκαιρία να γνωριστούμε και να δεθούμε 
περισσότερο, ανταλλάσσοντας αστεία, κάποια πειράγ-
ματα και κάποιο γλύκισμα μεταξύ μας. Λίγο πιο πάνω 
από τη Βαθειά Λάκκα αρχίζει να χαράζει και οι πρώτες 
εντυπωσιακές εικόνες απ΄ τις απότομες πλαγιές της 

«Πλατυβούνας» και της Πυραμίδας μας προκαλούν 
δέος και θαυμασμό. Στα «Διασέλα», τον «αυχένα» 
που ενώνει τις δύο αυτές γειτονικές κορυφές, μας βρί-
σκει πλέον το ξημέρωμα και ένας δυνατός, ψυχρός 
άνεμος, ενώ στην Πυραμίδα «σκάνε» οι πρώτες ακτί-
νες του ήλιου. Κάνουμε μια μεγάλη στάση πριν την 
εξόρμηση για τα τελευταία δύσκολα μέτρα μέχρι την 
κορυφή, θαυμάζουμε την εντυπωσιακή «Χαράδρα 
της Ρεκάς» που ξεκινάει στο βάθος, βγάζουμε τις 
πρώτες φωτογραφίες. Στην τελική εξόρμηση για την 
Πυραμίδα ο καιρός αλλάζει πρόσωπο: ισχυρές ριπές 
ψυχρού ανέμου, σύννεφα που περνούν με ταχύτητα 
από πάνω μας δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό, 
δυσχεραίνουν όμως τα τελευταία μέτρα της ανάβα-
σης. Φθάνοντας στην κορυφή, αναζητούμε απάγκιο 
ανάμεσα σε βράχια και πέτρες, για να μπορέσουμε να 
ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε λίγο και να παραδο-
θούμε στο μεγαλείο της κορυφής. Το θέαμα τριγύρω 
συγκλονιστικό, η χαμηλή όμως νέφωση μόλις που μας 
επιτρέπει στα κάποια σύντομα ανοίγματα να απολαύ-
σουμε τη θέα. Βγάζουμε τις καθιερωμένες αναμνηστι-
κές φωτογραφίες της κορυφής και ξεκινάμε την κατά-
βαση προσεκτικά. 

Το καταπράσινο από τις πολλές βροχοπτώσεις 
στην αρχή του καλοκαιριού έδαφος διευκολύνει και 
επιταχύνει το βάδισμα στην κατάβαση. Κάνουμε ακό-
μα μια μεγάλη στάση πάνω από Βαθειά Λάκκα, απο-
λαμβάνοντας τις όμορφες εικόνες από κοπάδια που 
βόσκουν στα καταπράσινα αλπικά λιβάδια στους πρό-
ποδες της Πυραμίδας. Οι τελευταίες αναμνηστικές φω-
τογραφίες και ολοταχώς για τον Κάρκανο. Λίγο πριν το 
τέλος της διαδρομής διασταυρωνόμαστε στο μονοπάτι 
με ομάδα νεαρών ορειβατών που ανηφορίζουν για την 
Πυραμίδα ερχόμενοι από Καλοσκοπή. Επιβιβαζόμα-
στε στα αυτοκίνητα και δίνουμε ραντεβού όλα τα μέλη 
της παρέας, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρό-
νια, για μια “επινίκια” κι αποχαιρετιστήρια παγωμένη 
μπίρα στην πλατεία, στον Ξενώνα της Δήμητρας.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε εδώ και τα ονόμα-
τα όσων πήραν μέρος στην όμορφη αυτή φετινή μας 
ανάβαση:

Γιάννης Καλόγηρος, Λένα Κωστούλα, Αναστασία 
Καλογήρου, Παναγιώτης Τομαράς, Νίκος Χατζηκων-
σταντής, Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής (από Καστέλια), 
Στράτος Ακτίδης, Σιμόνη Κουλιέρη, Παναγιώτης Μπά-
νος, Σταμάτης Μπάνος, Χρήστος Νταλάκας, Δήμητρα 
Αντωνίου, Γιώργος Βοτάνος, Αλέξανδρος Ματθαίου, 
Φωτεινή Μποτονάκη, Θάνος Τσαντίλας.

Να ΄μαστε καλά, και του χρόνου περισσότεροι!
Γιάννης Καλόγηρος
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 27 Ιουλίου 2020 ο Γιώργος Θεοχά-

ρης και η Πηνελόπη Καραλέκα απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδί που είναι αγόρι.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 ο Δημήτρης 
Μώρης του Νικολάου και η Γιολάντα Κα-
ραχάλιου απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί που είναι κορίτσι.

 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 στον Ι.Ν. 

Αγίου Νικολάου Κολωνού, ο Ιωάννης 
Μπακόλας και η Σοφία Μαρκάτου, βά-
πτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους και τους 
έδωσαν τα ονόματα Νικόλας και Σταύ-
ρος. Νονοί του Σταύρου είναι οι συγχω-
ριανοί μας Χρήστος Τζαβαλάς και Σοφία 
Λίτσου.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στον 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σπάρτης, ο Ηλίας 
Πανταζόπουλος και η Ελένη Γρηγορά-
κου βάπτισαν την κόρη τους και της έδω-
σαν το όνομα Ιφιγένεια.
 

ΓΑΜΟΙ
Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στον Ι.Ν. 

Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως, τέλεσαν το 
γάμο τους ο Γιώργος Χρόνης και η Ιωάν-
να Χαμηλού του Κωνσταντίνου.

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Νίκου Κωνσταντίνος
(1955 – 2020)

Στις 24 Ιουνίου 2020 έφυγε από την ζωή 
σε ηλικία 65 ετών, ο Κώστας Νίκου (Κολο-
τύμπας). Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή 
έγιναν την επομένη στο χωριό μας.

Γιος του Νίκου Ιωάννη από την Παύ-
λιανη και της Ασήμως Δανιήλ (Σιαμέτη) 
έζησε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό 
και στην συνέχεια στον Πειραιά. Από μι-
κρός είχε την ατυχία να τους εγκαταλείψει 
ο πατέρας του και να μεγαλώσει μόνο με 
την μητέρα του. Το 1982 έχασε τον αδελ-
φό του Δημήτρη από τροχαίο σε ηλικία 
24 ετών. Έζησε στον Πειραιά όπου και 
εργαζόταν ως συντηρητής στο Τζάνειο 
Νοσοκομείο. 

Αιωνία του η μνήμη.

Αδάμ Ελένη
(1940 – 2020)

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 έφυγε 
από την ζωή η Ελένη Αδάμ σύζυγος του 
Αγγέλου Αδάμ και κόρη του αείμνηστου 
Κουκουβιστιανού Κωνσταντίνου Κεραμί-
δα. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι πηγαίνο-
ντας να συναντήσει τους γονείς της και τον 
άντρα της και όλους τους συγγενείς της, 
φίλους και συγχωριανούς της που τόσο 

αγαπούσε και λάτρευε το χωριό της. Όμως 
προβλήματα υγείας δεν της επέτρεπαν να 
πηγαίνει στο χωριό μας τα τελευταία χρό-
νια. Γεννήθηκε στις 14/3/1940.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της.
Ο γιος της,
Κωνσταντίνος Αδάμ.

Λευκαδίτη Ζωή  
σύζυγος Θεοφάνη

(1930 – 2020)

Στις 6 Ιουλίου 2020 έφυγε από την ζωή 
η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, 
σύζυγος του Θεοφάνη Λευκαδίτη, Ζωή 
Λευκαδίτη, ετών 90.

Ο γιος της Ιωάννης Λευκαδίτης εκφώ-
νησε την νεκρολογία:

Αγαπημένη μου μάνα,
Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου σου 

σκόρπισε βαθιά λύπη, πόνο και οδύνη. 
Συγκλονισμένη η αγαπημένη σου οι-
κογένεια, ο σύντροφός σου, παιδιά και 
εγγόνια, με καρδιά που σπαράζει από 
αβάσταχτο πόνο θρηνολογούν γύρω 
από το σεπτό σκήνωμά σου, για το χαμό 
σου. Μαζευτήκαμε συγγενείς και φίλοι με 
βουρκωμένα μάτια να σου απευθύνουμε 
τον ύστατο χαιρετισμό και να σε συνο-
δεύσουμε στην τελευταία κατοικία. Το 
θλιβερό χρέος του αποχαιρετισμού στην 
κυριολεξία με συντρίβει. Συγκλονίζει την 
ψυχή μου. Αγαπημένη μας, πορεύτηκες 
τον προκαθορισμένο από τον Κύριο κύ-
κλο της ζωής σου, με τιμή και υπόληψη, 
προικισμένη με σπάνια χαρίσματα. Με 
τον σύντροφο του βίου σου αποκτήσα-
τε δύο παιδιά, τα διαπαιδαγωγήσατε 
με ηθικές και χριστιανικές αρχές και τα 
αποκαταστήσατε. Ανάμεσά σας υπήρχε 
ανυπόκριτη αγάπη και αλληλοσεβα-
σμός. Τις δύσκολες καταστάσεις του 
βίου σας τις αντιμετωπίζατε με γνώση, 
θάρρος και αποφασιστικότητα. Αγαπη-
μένοι και προοδευτικοί, δημιουργήσατε 
άριστες συνθήκες διαβίωσης της οικο-
γένειάς σας. Ήσουν φιλότιμη, ειλικρινής, 
αξιοπρεπής, εξαίρετη σύζυγος, στοργική 
μητέρα και γιαγιά, αλλά και θαυμάσια 
νοικοκυρά. Όλα τα αγαπημένα σου 
πρόσωπα, σύζυγος, παιδιά και εγγόνια, 
σου συμπαραστάθηκαν στο κρεβάτι 
του πόνου με απέραντη αγάπη και συ-
μπόνια μέχρι την τελευταία σου στιγμή, 
όμως ο νόμος της φθοράς αδέκαστος 
και βασανιστικός στο τέλος σε λύγισε. 
Προσευχόμαστε στον ύψιστο για αιώνια 
ανάπαυση της καλοκάγαθης ψυχής σου, 
η οποία τώρα ταξιδεύει στα ουράνια, 
εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη και 
στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητη. Ο 
Πανάγαθος Θεός ας παρηγορήσει τους 
αγαπημένους σου που θρηνούν για το 

φευγιό σου. Λατρεμένη μου μανούλα 
στην ζωή σου εκπλήρωσες το χρέος σου 
με έντιμο τρόπο σεβασμό και υπόληψη. 
Το αγγελικό και καλοσυνάτο πρόσω-
πό σου θα παραμείνει εφ΄ όρου ζωής 
χαραγμένο ανεξίτηλα στην μνήμη μας. 
Με ψυχική συντριβή, πόνο και οδύνη, 
σου ευχόμαστε καλό κατευόδιο στους 
τόπους της αιωνιότητας.

Αιωνία η μνήμη σου.
Ιωάννης Θ. Λευκαδίτης

ΚυριαζήςΑθανάσιος  
του Κωνσταντίνου

(1938 – 2020)

Ο Αθανάσιος Κυριαζής, γόνος του 
Κωνσταντίνου Κυριαζή, του δημοφι-
λούς «Καραμπέτσου» και της Ευθυμίας 
Θεοχάρη γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 
1938 στο χωριό μας. Φοίτησε στο εξατά-
ξιο γυμνάσιο της Άμφισσας την δεκαετία 
του ΄50 σε συνθήκες που δεν έχουμε φα-
νταστεί οι νεότεροι.

Την δεκαετία του ΄60 κατέβηκε στην 
Αθήνα για μία καλύτερη τύχη και αφού 
ενασχολήθηκε με διάφορες περιστασια-
κές εργασίες, κατάφερε να εισαχθεί στη 
σχολή Αστυφυλάκων της τότε Αστυνομί-
ας Πόλεων, και κατόπιν στη σχολή Αρχι-
φυλάκων.

Το 1970 νυμφεύθηκε την Κυριακή Λι-
βανού, την προσφιλή σε όλους μας «Κί-
τσα» και απέκτησαν μαζί 5 τέκνα: τον 
Κωνσταντίνο, τον Γεώργιο, τον Μιχάλη, 
την Ευθυμία και τον Άγγελο.

Το 2001 αναβίωσε την ιστορική ταβέρ-
να του «Καραμπέτσου» την οποία και δι-
ατήρησε με επιτυχία έως το 2014.

Υπήρξε υπόδειγμα εργατικότητας, συ-
νέπειας, αξιοπρέπειας αλληλεγγύης και 
γενικά ενός άξιου συμπολίτη και συντο-
πίτη της Κουκουβίστας αλλά και ενός 
αρίστου και εξαιρετικού οικογενειάρχη.

Αγαπημένε μας πατέρα, σ’ αυτή τη 
στιγμή του ύστατου ¨χαίρε¨, αισθάνομαι 
την ανάγκη, εκ μέρους της οικογενείας, 
της συζύγου σου Κίτσας, των τέκνων 
Κων/νου, Γεωργίου, Ευθυμίας και Αγ-
γέλου, των συζύγων Γεωργίας, Ιωάννη, 
Αγγελικής και των εγγονών Αθανασίου, 
Θεοδώρου και Κυριάκου, να σ’ ευχαρι-
στήσουμε για όλα όσα μας πρόσφερες 
εξ απαλών ονύχων μέχρι και σήμερα.

Ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την 
ψυχή σου και να μας δίνει παρηγοριά για 
την τεράστια απώλειά του προσώπου 
σου. Σου υποσχόμαστε ότι θα σταθού-
με επάξια στην πολύτιμη παρακαταθήκη 
που μας άφησες και θα φανούμε αντάξι-
οι συνεχιστές του έργου σου.

Καλό παράδεισο να έχεις !!!
Ο γιος σου Μιχάλης.

Από την Κοινωνική μας Ζωή
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Κωνσταντίνος Ματθαίου 

του Χαράλαμπου 
(1951 – 2020)

 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 έφυγε ξαφνι-
κά από τη ζωή ο πρόεδρος του χωριού 
μας Κωνσταντίνος Ματθαίου σε ηλικία 
69 ετών. Η εξόδιος ακολουθία και η τα-
φή έγιναν την επομένη ημέρα στο χωριό 
μας. Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησαν:

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νάκος 
Γεωργίου:

«Βαρύ το πένθος που σκιάζει σήμερα 
το χωριό μας.

Κώστα μας αιφνιδίασες, φεύγεις νωρίς.
Με βαθιά συγκίνηση και οδύνη σε απο-

χαιρετούμε σήμερα
Η κόρη σου
Η σύζυγός σου
Ο αδελφός σου
Οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι οι συγχω-

ριανοί σου, οι συνεργάτες σου στο τοπι-
κό συμβούλιο Καλοσκοπής, στον Δήμο, 
στην Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και οι 
πρόεδροι των γειτονικών μας χωριών.

Υπηρέτησες και τίμησες το θεσμό για 
πέντε χρόνια, με πάθος, ισχυρή αίσθηση 
του καθήκοντος και προσφορά στο χω-
ριό σου που τόσο αγάπησες. Η πορεία 
της ζωής σου γνωστή και δύσκολη. Παιδί 
αγροτικής οικογένειας, έμαθες τα πρώτα 
σου γράμματα στο χωριό και συνέχισες 
τις σπουδές σου σε Άμφισσα και Αθή-
να. Δραστηριοποιήθηκες επαγγελματι-
κά στις οδικές συγκοινωνίες, στα τρόλεϊ 
(ΗΛΠΑΠ), προσφέροντας και εκεί όχι μό-
νο εργασία αλλά και κοινωνικό έργο.

Το 2009 παντρεύτηκες τη συγχωριανή 
μας Γιώτα Αποστολοπούλου και απέκτη-
σες μία κόρη τη Μαρία. Από το 2009 που 
συνταξιοδοτήθηκες έγινες μόνιμος κά-
τοικος του χωριού, αν και τα προηγούμε-
να χρόνια, δεν είχες λείψει ούτε ένα Σαβ-
βατοκύριακο. Από το 2015 πρόεδρος 
στο χωριό μας με εξαιρετική δράση και 
προσφορά. Δυστυχώς φεύγεις νωρίς και 
η ζωή δεν σου ανταπέδωσε πολλά από 
αυτά που σου αναλογούσαν. Σε αντάμει-
ψε όμως με την αγάπη και την αναγνώ-

ριση από όλους μας και αυτά θα σε κρα-
τούν ζωντανό στη μνήμη μας και έτσι θα 
ζεις αιώνια. 

Καλό σου ταξίδι!».

Ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας Κα-
λοσκοπής Γιώργος Κόλλιας, (εκ μέρους 
του κοινοτικού συμβουλίου):

«Βαρύ και θλιβερό καθήκον μας κάλεσε 
σήμερα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου. Ακόμα 
πιο βαρύ το χρέος και η δική μου ευθύ-
νη να αποχαιρετώ έναν εξαίρετο άνθρω-
πο, καλό φίλο και συνεργάτη. Με ποια 
λόγια να κατευοδώσεις έναν άνθρωπο 
που στην επίγεια ζωή έδρασε με τον κα-
λύτερο τρόπο με κοινωνική, πολιτική και 
οικογενειακή παρουσία. Βαρύ το πένθος 
που σκιάζει από χθες την κοινότητα Κα-
λοσκοπής, την Δ. Ε. Γραβιάς και τον Δή-
μο Δελφών. Έφυγε από κοντά μας ένας 
άνθρωπος που τα προηγούμενα χρόνια 
έδωσε τον εαυτό του για την πρόοδο και 
ευημερία του χωριού μας. Συνεργάστηκε 
άψογα με όλους μας στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, με τους Αντιδημάρχους τους Δη-
μάρχους και τους Αντιπεριφερειάρχες. 
Εργάστηκε με πάθος έντιμα και ηθικά. 
Μαχητικός και διεκδικητικός όταν έπρε-
πε. Δίκαιος και αντικειμενικός αγκάλιασε 
και έλυσε όσο περισσότερα προβλήμα-
τα μπορούσε. Αυτόν τον άνθρωπο κα-
λούμαστε σήμερα να αποχαιρετήσουμε. 
Αγαπητέ φίλε πρόεδρε της κοινότητας 
Κώστα Ματθαίου. Ο πρόωρος θάνατός 
σου γέμισε θλίψη και συγκίνηση όλους 
εμάς, τους συγχωριανούς, τους φίλους 
σου αλλά κυρίως την οικογένειά σου. Σε 
εκτιμήσαμε και σε εμπιστευτήκαμε για το 
ήθος, την εργατικότητά σου, τη δημοκρα-
τική σου συνείδηση, για τη φιλία και το 
λόγο που είχες μάθει να σέβεσαι χωρίς 
χαρτιά! Σήμερα σε αποχαιρετούμε με σε-
βασμό, το έργο και η μνήμη σου παραμέ-
νουν ζωντανά στον τόπο μας και αποτε-
λούν παρακαταθήκη για όλους μας.

Καλό σου ταξίδι πρόεδρε».

Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Μανανάς 
διάβασε το ψήφισμα του Δήμου Δελφών:

Απόφαση
229 / 8 Σεπ 2020 
Ψήφισμα για την απόδοση τιμής 

στον εκλιπόντα Κωνσταντίνο Ματθαί-
ου Πρόεδρο Κοινότητας Καλοσκοπής

Εισηγούμενος ο Δήμαρχος το μόνο θέ-
μα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Εκφράζουμε την βαριά οδύνη και θλί-
ψη μας για τον αιφνίδιο θάνατο του Κων-
σταντίνου Ματθαίου. Υπήρξε ένας τίμι-
ος και ειλικρινής συνάδελφος με σημα-
ντική προσφορά στο Δήμο Δελφών και 
την κοινότητα Καλοσκοπής. Με σκληρή 
προσωπική δουλειά, υπευθυνότητα, θέ-
ληση και δυναμισμό εργάσθηκε και συν-
εργάστηκε με το Δήμο και τους άλλους 
συναδέλφους του για την προώθηση 
όλων των θεμάτων. Ο θάνατός του αφή-
νει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κοι-
νωνία της Καλοσκοπής και το Δήμο Δελ-
φών. Υπηρέτησε ως πρόεδρος από 

1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο για τη 

λήψη ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και 
ελάχιστου φόρου τιμής στον εκλιπόντα.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγη-
ση και πρόταση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
- Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια 

στους οικείους του και να επιδώσει το 
παρόν ψήφισμα.

- Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του 
Δημάρχου.

- Να δοθεί το όνομα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ» σε κοινόχρηστο χώρο της 
Καλοσκοπής.

- Να αναρτηθεί το ψήφισμα στην ιστο-
σελίδα του Δήμου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Την Δευτέρα 27 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίου 

Γεωργίου Καλοσκοπής, τελέστηκε μνη-
μόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο 
του Βασίλη Παν. Χαμηλού.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου στον Ι.Ν. 
Μυροφόρων Αγίων Αναργύρων, τελέ-
στηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Κωνστα-
ντίνου Μώρη.

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στον Ι.Ν. 
Αγίου Γεωργίου στο χωριό τελέστηκε 
μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θά-
νατο του ιερέα Παναγιώτη Χασιακού.

Για την επικοινωνία  των μελών μας  
με τον ιερέα του χωριού μας  
Ντουρντουρέκα Νικόλαο  

6907924042 και 6988341796  
και τον επίτροπο  

Καλτσά Κωνσταντίνο 6972694705.

Νέα συγκρότηση Συμβουλίου τοπικής Κοινότητας Καλοσκοπής 
Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, ορκίστηκαν ο νέος πρόεδρος του χωριού μας Γιώργος Κόλλιας, που αντικατέστησε 
τον αιφνιδίως εκλιπόντα Κώστα Ματθαίου και το νέο μέλος, Παναγιώτης Μπάνος. Μετά τις επελθούσες αλλαγές το τοπικό 
κοινοτικό συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Κόλλιας, κινητό: 6944 604531, email: gdkolias@gmail.com
Αντιπρόεδρος: Ζωή Χαμηλού, κινητό: 6944 388652, email: zchamilou@gmail.com
Μέλος: Γιώτα Χριστοδούλου, κινητό: 6979 321905, email: gcristodoulou@gmail.com
Μέλος: Παναγιώτης Μπάνος, κινητό: 6979 541617, email: mpanosp@gmail.com
Το Συμβούλο της τοπικής Κοινότητας Καλοσκοπής αποτελείται από (4) μέλη, γιατί είχε, ήδη, παραιτηθεί ο Κώστας Χαμηλός 
(για προσωπικούς λόγους).

Οι συγχωριανοί μας μπορούν να χρησιμοποιούν τα κινητά και τα email του προέδρου και των μελών για συνεννόηση σχετικά 
με αιτήματα - θέματα που θέλουν να υποβάλλουν και αφορούν τις ιδιοκτησίες τους, αλλά και προβλήματα ή προτάσεις για 
γενικότερα ζητήματα του χωριού. 



Αποτελεί τμήμα παλιάς ωραίας φωτογραφίας από την γενιά των Κατσανιωτέων που τηρούσε η Βίκη Σπύρου - Μαλιβίτση από την Λαμία.
Απο αριστερά, όρθιοι: Αικατερίνη Χαραλάμπους, Δημήτριος Μαλιβίτσης (Τζιμούσης), Κωνσταντίνος Κατσανιώτης, Νένα Κατσιανιώτη (νύφη), 

Γεώργιος Κατσανιώτης (γαμπρός), Μαρία Μυλωνά, Ηλίας Κατσανιώτης (γιατρός), Δήμητρα Χριστοδούλου (Καραγιώργου), Γεώργιος Χριστοδούλου.
Από δεξιά καθήμενοι: Ευθύμιος Αλεξίου, Ευθύμιος Κατσανιώτης, Βασιλική Κατσανιώτη.

Φωτο: από το αρχείο του Αθανασίου Ν. Μαλεβίτση.

παλιά φωτογραφία

Προς τα
Μέλη της Συντακτικής Ομάδας
της «Κουκουβίστας»

Αγαπητοί Συγχωριανοί,

Mε μεγάλη χαρά παίρνω κάθε φορά την εφημερίδα του Συλλόγου μας, η οποία μας συντροφεύει όλο τον χρόνο, μας 
ενημερώνει, προσφέροντας όλες τις ειδήσεις από το όμορφο χωριό μας και ταυτόχρονα μας δίνει πληροφορίες και για 
ολόκληρη την περιφέρεια.

Πρόκειται για μια περιοδική έκδοση που πολλές περιοχές θα ήθελαν να έχουν, διότι βοηθάει την πολιτιστική ανάπτυξη 
και την εν γένει πρόοδο ολόκληρης της περιοχής.

Τα αναγνώσματα, οι επιφυλλίδες, τα οδοιπορικά, τα διηγήματα που δημοσιεύονται κατά καιρούς, είναι πολύ αξιόλογα 
και εμάς τους παλαιότερους μας κάνουν να νοσταλγούμε τα νεανικά μας χρόνια που περνούσαμε με τα ωραία έθιμα εκείνης 
της εποχής. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες από τους παραδοσιακούς γάμους, το θέρισμα, το αλώνισμα και από τόσες 
άλλες εκδηλώσεις.

Το δελτίο μας είναι μια προσπάθεια καθαρά δημοσιογραφική, η οποία παρ’ όλες τις δυσχέρειες του καιρού μας, εξακο-
λουθεί να πορεύεται με ιδιαίτερη επιτυχία, είναι δε πολύ σημαντικό το ότι συντηρεί και την αγάπη της νέας γενιάς για το 
χωριό των γονιών τους.

Το τελευταίο όμως διπλό καλοκαιρινό τεύχος ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είναι καλοτυπωμένο, ευκολοδιάβαστο, κα-
λαίσθητο και πολύχρωμο όπως πάντα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες πληροφοριακές εκδόσεις, οι οποίες - όπως 
ξέρουμε - στηρίζονται σε σοβαρές οικονομικές πηγές, ενώ ο Σύλλογός μας με τις μικρές οικονομικές δυνατότητες εκδίδει 
ένα άρτιο αισθητικά έντυπο επικοινωνίας των απανταχού Καλοσκοπιτών.

Ιούλιος 2020
Φιλικά,

Νικόλαος Κ. Αντωνίου
Ορθοπαιδικός – Χειρούργος


