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Σπύρος Β. Πριόβολος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε στις 11 Μαρτίου σε ηλικία 80 χρόνων ένας
θαυμάσιος και γνήσιος Ευπαλιώτης , βαθειά δημοκράτης ο Σπύρος Πριόβολος, γιος του
αείμνηστου Παπαβασίλη Πριόβολου.
Λάτρευε το Ευπάλιο όσο λίγοι, πάντα
ενδιαφερόταν για τα δρώμενα και την
ανάπτυξή του και σε κάθε ευκαιρία το
επισκεπτόταν αρκετές φορές το χρόνο.
Ενεργό στέλεχος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, έδινε πάντα το παρών
για δεκαετίες σε όλες τις εκδηλώσεις
της. Στον αποκριάτικο χορό της, ένα
μήνα πριν φύγει στις 11 Φεβρουαρίου,
ήταν και η τελευταία του κοινωνική
έξοδος. Είχε εργαστεί και συνταξιοδοτηθεί από την Ολυμπιακή Αεροπορία.

Παντρεμένος με την καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Στέλλα Πριόβολου απέκτησαν ένα θαυμάσιο γιο
τον Βασίλη που τους έχει χαρίσει μια
πανέμορφη εγγονούλα, τη Στέλλα.
Το Ευπάλιο, συγγενείς και φίλοι τον
αποχαιρέτησαν στην εξόδιο ακολουθία από τον Αϊ-Γιώργη και η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο του Αϊ-Λια.
Σπύρο δεν θα λείψεις μόνο από την
οικογένειά σου, αλλά και από όλους
όσοι σε γνώρισαν, που αγάπησες και
σε αγάπησαν. Τις ανησυχίες σου για
ένα «καλλίτερο Ευπάλιο», σου του
υπόσχονται να έχουν όλοι οι φίλοι
σου Ευπαλιώτες και Ευπαλιώτισσες.
Π.Ν.Λ.

Αλεξάνδρα Πενταγιώτη

Βασίλης Κριατσιώτης

Σαν
κεραυνός
έπεσε το μαντάτο την αποφράδα
ημέρα της 21ης
Απριλίου. Έφυγε
ξαφνικά σε ηλικία
μόλις 44 χρόνων
η Αλεξάνδρα Πενταγιώτη
κόρη
του Δημήτρη Πενταγιώτη. Άφησε
την τελευταία της
πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας
όπου είχε εισαχθεί πριν λίγες
ημέρες. Πάγωσε
η κοινωνία του
Ευπαλίου και όλοι οι φίλοι της και γνωστοί της. Παντρεμένη με τον Στυλιανό Τσιμπίδη είχαν αποκτήσει και μια χαριτωμένη κορούλα, την Μαρία, που
είναι 11 χρονών. Η εξόδιος ακολουθία της τελέστηκε στο κοιμητήριο της Αργυρούπολης Αττικής
την Δευτέρα 23 Απριλίου παρουσία των απαρηγόρητων συγγενών της, φίλων και της παροικίας των
Ευπαλίων στην Αθήνα. Καλό ταξίδι Αλεξάνδρα.

Έφυγε από τη ζωή
στις 20 Φεβρουαρίου 2018 σε ηλικία
87 ετών Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στο Ευπάλιο. Ήταν
παντρεμένος επί 50
έτη λατρευτή του,
εκπαιδευτικό σύμβουλο εξωτερικού,
τη Λεμονιά. Απέκτησαν δύο παιδιά,
την Αλεξάνδρα και
τον Κωνσταντίνο
τα οποία αποκατέστησαν κοινωνικά
και επαγγελματικά,
είδαν δε και 4 εγγονάκια. Ο Βασίλης ήταν Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, τεχνικός στα πολεμικά αεροσκάφη.
Αποστρατεύτηκε Επισμηναγός και τιμήθηκε από την
Πολ. Αεροπορία με τα μετάλλια τιμής. Η Πολ. Αεροπορία λόγω των ικανοτήτων του τον χρησιμοποίησε
σε πολλούς τομείς. Ο Βασίλης εκτελούσε πάντοτε τα
καθήκοντά του με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Αγαπούσε αυτό που έκανε. Ήρεμος χαρακτήρας, με
χριστιανικές αρχές και πάντα δίκαιος. Υποδειγματικός
οικογενειάρχης. Φεύγεις Βασίλη γεμάτος καλοσύνες
και με το χαμόγελο όπως πάντα. Ευχόμαστε όλοι
συγγενείς και φίλοι την εξ ύψους παρηγοριά. Βασίλη
μου από αυτού ψηλά που βρίσκεσαι θα αγναντεύεις το Ευπάλιο, το Γυμνάσιο, το Παραθάλασσο αλλά
Βασιλάκη μου μη βλέποντάς τα. Εκεί επίσης θα συναντήσεις και άλλους Ευπαλιώτες Αεροπόρους όπως
τον Δήμο Αθανασόπουλο , τον Κώστα Καρβέλα, τον
αρχιμηχανικό μας Πριόβολο, τον αδερφό σου Νίκο
αρχιτεχνίτη της αεροπορίας και άλλος.
Καλό σου ταξίδι Βασίλη μας, θα σε θυμόμαστε για
πάντα. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει
απόστρατε Επισμηναγέ Ευπαλιώτη Βασίλη Κριατσιώτη του Κων/νου και της Αλεξάνδρας. Αιωνία
σου η μνήμη.
Ο εξάδελφός σου και συνάδελφός σου Γιάννης Πετρόπουλος από το Δροσάτο Δωρίδος.
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Σε ηλικία 97 ετών έφυγε
στις 27 Μαρτίου η Κούλη Τσιώνη – Κουτσοπίνη και κηδεύτηκε την
1/4/2018 στον τόπο
καταγωγής στο Κλήμα
Ευπαλίου. Ήταν κόρη
του Παναγιώτη και της
Ελένης Κουτσοπίνη. Παντρεύτηκε τον οδοντίατρο Ν. Τσιώνη από Μεσσηνία ο οποίος χάθηκε
νωρίς. Είχε την ευτυχία
να αποκτήσει 2 εξαιρετικά παιδιά τον Παναγιώτη και την Αναστασία,
πέντε εγγόνια και έξι δισέγγονα. Η ζωή της ήταν
δύσκολη. Εξορίστηκε στα χρόνια της Αντίστασης.
Έχασε το συζυγό της πολύ νωρίς αλλά κατάφερε
με θέληση να σταθεί στα πόδια της και τελικά να
φύγει ευτυχισμένη.

Σελίδα 2
Οδυσσέας Λακουμέντας
Στις 18 Μαρτίου
2018 χάσαμε σε
ηλικία 95 ετών
τον πολυαγαπημένο μας θείο,
παππού και προπάππου
Λακουμέντα
Οδυσσέα
του Νικολάου και
της Σταυρούλας.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε
στον Ιερό Ναό
Αγίου
Γεωργίου
στο Ευπάλιο στις
19 Μαρτίου και ετάφη στο νεκροταφείο Ευπαλίου.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ευπάλιο Δωρίδος,
τόπο τον οποίο αγαπούσε και επισκεπτόταν συχνά.
Υπήρξε επιτυχημένο τραπεζικό στέλεχος. Μπορεί
να μην δημιούργησε δική του οικογένεια αλλά έδωσε και πήρε πολύ αγάπη από τις οικογένειες των
ανιψιών του Αικατερίνης Σινογεώργου και Ελπιδοφόρου Πατούχα. Η αξιοπρέπεια, το θάρρος του και
η αγάπη του να προσφέρει στον συνάνθρωπο τον
καθιστούν ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση
που θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη οι συγγενείς,
φίλοι και συγχωριανοί του. Ο Οδυσσέας ήταν για
δεκαετίες από τα πιο ενεργά ιστορικά στελέχη της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας και την υπηρέτησε
από διάφορες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οδυσσέα καλό σου ταξίδι.

Θανάσης Πρεσβύτης
Έφυγε στις 4 Απριλίου σε
ηλικία 65 χρόνων ο Θανάσης Πρεσβύτης, γιος του
Δημήτρη Πρεσβύτη από
το Καστράκι και της Κούλας Λουκοπούλου από το
Ευπάλιο. Είχε διατελέσει
στέλεχος στον ΟΑΕΔ απ΄
όπου συνταξιοδοτήθηκε
δύο μήνες πριν τον θάνατό του. Με τη σύζυγό
του Μιμίκα Παναγοπούλου είχαν αποκτήσει δύο
γιους τον Δημήτρη μηχανικό με σπουδαία καριέρα σε διεθνή εταιρεία στο
Νιούκαστλ Αγγλίας και τον Σταύρο απόφοιτο ΤΕΙ
Αθήνας . Ο Θανάσης ήταν λάτρης του χωριού του
και της Δωρίδας που επισκεπτόταν συχνότατα, ενώ
μετά την συνταξιοδότησή του είχε εγκατασταθεί
μόνιμα για να την ζήσει και απολαύσει όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Καλό σου ταξίδι Θανάση.

Σελίδα 3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η λίμνη Παραθάλασσου
και το στοίχημα της ανάπτυξης
Σε δημοπρασία για την εκμίσθωση
της Λίμνης Παραθάλασσου προχωρεί ο Δήμος Δωρίδας ώστε αυτή να
αξιοποιηθεί τουριστικά από τον ενοικιαστή επιχειρηματία χωρίς παρεμβάσεις οικολογικής αλλοίωσης του
περιβάλλοντος χώρου.
Η κίνηση αυτή δίνει μια νέα προοπτική στην αναπτυξιακή τουριστική αναβάθμιση της περιοχής που θα την καταστήσει πόλο έλξης επισκεπτών για
τους περισσότερους μήνες του έτους
και όχι για μερικές εβδομάδες μόνο
από καλοκαιρινούς παραθεριστές.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην
εφημερίδα μας επιχειρηματικός παράγων η λίμνη αυτή μπορεί να γίνει
η μεγαλύτερη «φυσική πισίνα» της
Ευρώπης με ότι αυτό συνεπάγεται
για πολύμηνη ετήσια τουριστική και
αθλητική δραστηριότητα.
Ήδη ο Δήμος μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
αποφάσισε και ξεκίνησε την διαδικασία δημόσιας δημοπρασίας εκμίσθωσης της λίμνης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Eίχε προηγηθεί θετική απόφαση κατ’
αρχάς από το Τοπικό Συμβούλιο Μοναστηρακίου αφού σύμφωνα με τον
νόμο διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για την εκμίσθωση
περιουσιακών στοιχείων του δήμου
που βρίσκονται στα όρια της τοπικής

κοινότητας.
Το δημοτικό ακίνητο “λιμνοθάλασσα”
περιήλθε στην πρώην Κοινότητα Μοναστηρακίου με το 30404/16-9-1931
πωλητήριο της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων ως ελώδης έκταση 25
περίπου στρεμμάτων. Επειδή το ΒΑ
τμήμα της ήταν αβαθές, είχε μεταβληθεί σε βούρκο και εστία μόλυνσης. Αυτό ανάγκασε την Κοινότητα
το 1981 να προβεί σε μπάζωμα της
έκτασης αυτής, τεσσάρων περίπου
στρεμμάτων. Στην έκταση αυτή με
Απόφαση του Νομάρχη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εγκρίθηκε τοπικό
ρυμοτομικό για τη δημιουργία χώρων
αθλητικών εγκαταστάσεων. Με την
198/1-6-1987 άδεια της πολεοδομίας
έγινε η διαμόρφωση του χώρου των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατόπιν
των ανωτέρω το προς εκμίσθωση Δημοτικό ακίνητο είναι η Λίμνη «Παραθάλασσου» που βρίσκεται δυτικά του
οικισμού Μοναστηρακίου, στη θέση
«Παραθάλασσο» και έχει έκταση 20
στρ. περίπου.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι εκτός
της λίμνης όλη η υπόλοιπη περιοχή
από τη θέση “Kοτρόνες” (ταβέρνα Γεωργίας Κορομπίλη) έως το ποταμάκι
“Σούδα” ανήκει στη δικαιοδοσία της
Τοπικής Κοινότητας Ευπαλίου.
Στην θετική απόφαση – εισήγηση
προς τον Δήμο το Τοπικό Συμβού-

λιο Μοναστηρακίου έθετε και τους
όρους,
α) οι δραστηριότητες του εκμισθωτή
θα είναι σύννομες, δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θα αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της λίμνης
β) να μεριμνά για τον τακτικό καθαρισμό της λίμνης καθώς και της εισόδου-εξόδου της (μπούκα) προς τη
θάλασσα.
γ) να ληφθεί πρόνοια κατά την εκμίσθωση ότι ο εκμισθωτής θα πρέπει
να αποχωρήσει χωρίς καμία απαίτηση, αν και όταν ο Δήμος θελήσει να
αναπλάσει τον περιβάλλοντα χώρο.
δ) τα μισθώματα τόσο της λίμνης όσο
και της χρήσης της παραλίας (ο εκμισθωτής αποκτά πρόσωπο προς την
παραλία), να επιστρέφουν ως ανταποδοτικά στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου.
Η αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού ζήτησε και είχε θετική γνωμάτευση του Αυτοτελούς Γραφείου
Δημόσιας Περιουσίας του Ν. Φωκίδας
πήρε απόφαση και γνωμάτευσε θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την εκμίσθωση του ακινήτου αποκλειστικά για τουριστική ανάπτυξη
με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και οι όροι του Διαγωνισμού
να καταρτιστούν από την Οικονομική
Επιτροπή.
Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία ο καθορισμός

των όρων και η διαδικασία της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών,
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών
επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων,
πολεοδομικών
ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης
πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, τη λήψη
αποφάσεων για θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος κ.α.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Δωρίδας είναι ο
αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζέτος που
εισηγήθηκε το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και μέλη της οι δημοτικοί
σύμβουλοι Πένυ Σπυροπούλου, Χαράλαμπος Φάκος, Κώστας Υφαντής,
Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος, Ιωάννης
Κρικέλας και Γιώργος Γλυμίτσας.

Δωρίδα LIFE

Σελίδα 4

Οι πεζοπορικές διαδρομές
στη Δωρίδα και ο σημαντικός
ρόλος τους στον τουρισμό της
Σημαντικό ρόλο στην προώθηση του
εναλλακτικού τουρισμού στη Δωρίδα
αναμένεται να παίξει η δημιουργία και
ανάπτυξη οργανωμένων πεζοπορικών
διαδρομών στην περιοχή.
Τα συμπεράσματα αυτά εξήχθησαν
από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ευπάλιο με διοργανωτές τους
Πολιτιστικούς Συλλόγους Δροσάτου,
Ευπαλίου, Κλήματος, Καστρακίου, Μοναστηρακίου, Πηγής, Τρικόρφου, Φιλοθέης της Δ.Ε. Ευπαλίου και τελούσε
υπό την αιγίδα του Δήμου Δωρίδος.
Θέμα της ημερίδας ήταν η «Οργάνωση
– Δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών
στη ΔΕ Ευπαλίου και ενημέρωση για το
πρόγραμμα Leader στη Φωκίδα.»,
Η ημερίδα περιελάμβανε: α) Ενημέρωση
για το πρόγραμμα LEADER από το επιτελείο της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε.
(ΑΝ. ΦΩ.) , της οποίας μέτοχος είναι ο
Δήμος Δωρίδος, β) Το πρόγραμμα των
αγώνων ορεινού τρεξίματος TihioRace
και γ) Η παρουσίαση της μελέτης
(α΄φάση) των μονοπατιών – περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών
στη Δ.Ε. Ευπαλίου, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν,
ο Γεώργιος Καλαντζής (ως εκπρόσωπος των Συλλόγων) και ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Παλασκώνης.
Ο πρώτος ομιλητής Χρήστος Γάτος
(Γεν. Διευθυντής της ΑΝ. ΦΩ. & Συντονιστής προγράμματος Leader) ανέλυσε
το πρόγραμμα Leader που θα υλοποιηθεί για τη Φωκίδα και αφορά ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ύψους
έξι (6) εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
Επεσήμανε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις
του δευτερογενή και πρωτογενή τομέα χρηματοδοτούνται με επιδότηση
45% και για άτομα ηλικίας κάτω των

35 ετών με ποσοστό 65%. Επομένως
επενδυτικά σχέδια σε αγροτουρισμό,
μεταποιήσεις, καταστήματα κ.λπ.
μπορούν να υποστηριχθούν από το
πρόγραμμα. Εξαιτίας του μεγάλου
ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι πάνω
από 10 υποψήφιοι επενδυτές συνομίλησαν ιδιαιτέρως με τα μέλη της εταιρείας, συμφωνήθηκε να γίνει ξεχωριστή ημερίδα για το πρόγραμμα Leader
περί τα τέλη Μαΐου.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης που
αναφέρθηκε στις δυνατότητες του
Δήμου Δωρίδας για την ανάπτυξη των
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού,
ενώ εξήρε την κοινή προσπάθεια των
οκτώ (8) Πολιτιστικών Συλλόγων για
την πρωτοβουλία τους εκπόνησης της
μελέτης για τα μονοπάτια, την οποία
θα στηρίξει και προωθήσει.
Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών των
αγώνων TihioRace Απόστολος Μόσχος
και Λουκάς Πρατίλας μίλησαν για το
πρόγραμμα των αθλητικών αγώνων
ορεινού τρεξίματος στο Τείχιο, που θα
πραγματοποιηθεί στις 12 – 13 Μαΐου
2018 (στα 10-20-30-50-80χλμ.), καθώς επίσης και για αγώνες ποδηλατικών διαδρομών. Τόνισαν ιδιαιτέρως
την αξία και σημασία του εθελοντισμού
της τοπικής κοινωνίας στους αγώνες
και ζήτησαν, όπως κάθε χρόνο και πάλι
φέτος, τους εθελοντές των συλλόγων
να βοηθήσουν.
Ακολούθησε η παρουσίαση της μελέτης (α΄φάση). «Ανάδειξη Μονοπατιού
Φαραγγιού ΜΑΝΤΗΛΩΣ και δημιουργία
περιβαλλοντικών – πολιτιστικών διαδρομών στη Δ.Ε. Ευπαλίου», από τους
Γιώργο Καλαντζή και τον μελετητή Τοπογράφο Μηχανικό Χρήστο Φαλιέρο.
Όπως είπαν οι ομιλητές, πρόκειται για

ένα δίκτυο μονοπατιών, 14άρων διαδρομών με συνολικό μήκος περί τα
100χλμ., που θα διέρχεται από τους
οικισμούς (13 σε σύνολο), από αρχαιολογικούς – θρησκευτικούς χώρους
(Μοναστήρι Βαρνάκοβας, Αϊ-Γιάννης
Ευπαλίου, Παλαιόκαστρο…) και από
σημαντικά στοιχεία αγροτικής κληρονομιάς (νερόμυλοι, γεφύρια – όπως
το ΚΕΦΑΛΟΓΙΟΦΥΡΟ- , κ.λπ.). Επίσης
έγινε ιδιαίτερη αναφορά για τα υπάρχοντα μονοπάτια του Τρικόρφου που
είχαν κατασκευαστεί το έτος 2009.
Ο Γ. Καλαντζής μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:
Α) Με την ολοκλήρωση της μελέτης,
τέλος Απριλίου, ο Δήμος Δωρίδας αφού
εξασφαλίσει τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις θα την υποβάλλει στην ΑΝ.ΦΩ. για
ένταξη και χρηματοδότηση του έργου
από το πρόγραμμα Leader.
Β) Κρίνεται αναγκαία η σύσταση επίσημου διαχειριστικού φορέα από τους συλλόγους για την φροντίδα, αφ’ ενός μεν
της συντήρησης των μονοπατιών αυτών
και αφ’ ετέρου για την προβολή τους, για
προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών.
Την ημερίδα έκλεισε ο Λυκειάρχης Ευπαλίου και Πρόεδρος του Ελληνικού
Ορειβατικού Συλλόγου Ναυπάκτου Βα-

σίλης Κατσιγιάννης, μιλώντας για τα
μονοπάτια στη Ναυπακτία και Δωρίδα,
τα οφέλη της ανάπτυξης της πεζοπορίας στον τόπο μας, επισημαίνοντας
για μια ακόμα φορά την αναγκαιότητα
συντήρησης των μονοπατιών και της
ασφαλούς διέλευσης των περιπατητών.
Συμπερασματικά η ημερίδα είχε μεγάλη
επιτυχία, ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία για τα παραπάνω θέματα και αποδεικνύοντας ότι με την συνεργασία των
πολιτιστικών συλλόγων ανοίγονται νέοι
δρόμοι για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος πολιτών και οι Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης, ο
Δοικητής του Α.Τ. Ευπαλίου Χρήστος
Τρίκκας, ο Λυκειάρχης του Λυκείου
Ευπαλίου Βασίλης Κατσιγιάννης, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας Δημήτρης Καραχάλιος,
οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Ευσταθίου,
Κωνσταντίνος Παλασκώνης, Παναγιώτης Ζέτος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Φλετούρης (πρώην
αντιδήμρχος), Ιωάννης Καγιάς, καθώς
και όλοι σχεδόν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Πολιτιστικών Συλλόγων των χωριών της Δ.Ε. Ευπαλίου.

Βοτανικός Κήπος Δωρίδας
Πενταγιού: Ένα φιλόδοξο
σχέδιο από τον Δήμο Δωρίδας

στην

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της ορεινής Δωρίδας
προωθεί ο Δήμος με τη δημιουργία
“Βοτανικού Κήπου Δωρίδας” στην
Πενταγιού.
Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
την προγραμματική σύμβαση με τον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ε.Λ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) για τη
σύνταξη μελέτης του έργου.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος
Καπεντζώνης το έργο αποτελεί υλοποίηση του οράματος της δημιουργίας Βοτανικού Κήπου στην Τοπική
Κοινότητα Πενταγιούς σε συνολική
έκταση 8 στρεμμάτων περίπου.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο ο χώρος
θα λειτουργεί ως ένα Κέντρο Προστασίας, Διατήρησης, Έρευνας, Ανάπτυξης, Αξιοποίησης, Προβολής και
Διάθεσης κυρίως Αυτοφυών Αρωματικών - Φαρμακευτικών ειδών. Οι
βασικοί σκοποί και στόχοι του Βοτανικού Κήπου Δωρίδας θα είναι περιβαλλοντικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνη-

τικοί, αναπτυξιακοί, πολιτιστικοί και
συνεργασίας.
Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση
του έργου δημιουργίας βοτανικού
κήπου στους Πενταγιούς είναι αναγκαία η εκπόνηση μελετών, όπως: (i)
η μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, (ii)
η μελέτη ειδικής σήμανσης και (iii)
η μελέτη εξοπλισμού χώρων εκπαίδευση - κατάρτισης, εργαστηρίων,
ερμπαρίου ;;;και δημιουργίας προθηκών μουσείου - εκθετηρίου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με
απαιτήσεις σε υποδομές αειφόρου
χαρακτήρα που χρήζει επιστημονικής υποστήριξης από εξειδικευμένο φορέα με εμπειρία στην μελέτη,
υλοποίηση και λειτουργία Βοτανικών
Κήπων.
Το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών
Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με δεκαπενταετή πείρα στο συγκεκριμένο
τομέα έργων θα αναλάβει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

Για
την
« Π ρ ο γραμματική σύμβαση για
την Δημιουργία
Αλπικού
Βοτανικού
Κήπου στην ΤΚ Πενταγιών ΔΕ Βαρδουσίων» στον προϋπολογισμό του
2018 είναι εγγεγραμμένο το ποσό
24.800,00 €, όπως σημείωσε ο κ. Καπεντζώνης.
Ορίστηκε επιτροπή παρακολούθησης
του έργου η οποία είναι τριμελής, και
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του
Δήμου, με τον αναπληρωτή του, έναν
εκπρόσωπο του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ»,
εν προκειμένω, την Δρα Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια με αναπληρωτή τον δρ Νικόλαο Κρίγκα, Δόκιμο Ερευνητή και έναν εκπρόσωπο
του συλλόγου Πενταγιωτών, εν προκειμένω, τον Πρόεδρο του Συλλόγου,

Τσιώρη Στυλιανό, με αναπληρωτή
του τον Καραστάθη Δημήτριο.
Το δημοτικό συμβούλιο υπερψήφισε
ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, καθώς αν εκτελεστεί
το έργο θα είναι μείζονος σημασίας
για την περιοχή των Βαρδουσίων.
Όπως τονίστηκε από το Δήμαρχο, ο
προϋπολογισμός του έργου θα κυμανθεί περί τις 600.000 με 800.000
ευρώ και η προσπάθεια του δήμου θα
επικεντρωθεί στην ένταξή του στο
LEADER που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Φωκική για χρηματοδότηση.
Το έργο, αν καταφέρει ο δήμος να το
κατασκευάσει, θα αποτελέσει πόλο
έλξης επισκεπτών.
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“Μάχη” της Δωρίδας στις Βρυξέλλες
για τα αντισταθμιστικά του Μόρνου
Στις Βρυξέλλες πλέον μεταφέρεται η
πολύχρονη «μάχη» που δίνει ο Δήμος
Δωρίδας για τα αντισταθμιστικά από
την Λίμνη του Μόρνου αφού η Ελληνικές Κυβερνήσεις και ο αρμόδιος
φορέας ΕΥΔΑΠ Παγίων δεν φαίνονται
πρόθυμοι να δώσουν λύση στο δίκαιο
αυτό αίτημα.
Όπως εξήγησε Δήμαρχος Γιώργος
Καπεντζώνης η Κομισιόν ζήτησε να
διεξαχθεί έρευνα πριν συζητηθεί το
θέμα, μια κίνηση που δείχνει και το
πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση.
«Από αυτό και μόνο
φαίνεται ότι το θέμα
έλαβε
μεγαλύτερη
έκταση από ό,τι ζητήσαμε», είπε και τόνισε ότι η συζήτηση
θα διεξαχθεί 16 και
17 Μαΐου.
Ειδικότερα όπως ανέφερε ο Γ. Καπεντζώνης ο Δήμος Δωρίδος, υπέβαλλε την
υπ’αριθμ. 1086/2017
αναφορά προς την
Επιτροπή Αναφορών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας
την εξέταση των περιβαλλοντικών
και
κοινωνικών προβλημάτων που έχουν
δημιουργηθεί
στην
περιοχή του, από τη
δημιουργία της λίμνης
του Μόρνου, την αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν
προκληθεί και τη διεκδίκηση δίκαιων
λύσεων, με γνώμονα το Δημότη και το
περιβάλλον.
Η ως άνω αναφορά, αφού εξετάστηκε, κρίθηκε παραδεκτή από την
Επιτροπή Αναφορών, δεδομένου ότι
το αντικείμενό της εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή Αναφορών,
ζήτησε από Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα,
προκειμένου, μετά τη λήψη των πληροφοριών αυτών, να εξετάσει την
αναφορά του Δήμου. Επιπλέον, προώθησε το ζήτημα και στην αρμόδια
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος , Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.
Για το λόγο ότι το υποβληθέν προς
εξέταση περιβαλλοντικό ζήτημα του
Δήμου Δωρίδος έχει βαρύνουσα σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
το θέμα προσδιορίστηκε να παρουσιαστεί εκτενώς στις 16 και 17 Μαΐου
2018, ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις
Βρυξέλλες.
Στην αποστολή στις Βρυξέλλες θα
μεταβούν ο Δήμαρχος, οι τρεις επικεφαλής των παρατάξεων, η δημοτική
σύμβουλος και νομικός Πένυ Σπυροπούλου, ο εντεταλμένος σύμβουλος
Κ. Αντωνόπουλος και δυο αρμόδιοι

εγκατάλειψη της Δωρίδας από τον
ενεργό πληθυσμό.
• Η μερική και εν τέλει πλημμελής και
αποσπασματική ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής
Οδηγίας για το νερό:
H Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο
«Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών
ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για
την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις
του», όπως τελικά εκδόθηκε από την
ελληνική κυβέρνηση (ΦΕΚ Β 1751/2205-2017), έχει εμφανώς εξαιρέσει και
δεν περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό
κόστος στον υπολογισμό κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού.
Πρόκειται για υποχρέωση της χώρας
μας, στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα Νερά, όπως
ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο
με το ν.3199/2003. Η πλήρης εφαρμογή των σχετικών με το νερό προβλέψεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
συνδέεται με αιρεσιμότητα του ΕΣΠΑ
για την χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα άνω του
1 δις ευρώ, χρήματα που η χώρα σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέσει
σε αμφιβολία ή κίνδυνο. Η ορθή ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας
στο εθνικό δίκαιο συνδέεται επίσης,
έναντι της σημερινής ατεκμηρίωτης
πολύμορφης και σε πολλές περιπτώσεις ασύδοτης χρέωσης του νερού,
με την καθιέρωση νέων αξιόπιστων
αντικειμενικών και δίκαιων κανόνων
κοστολόγησης και τιμολόγησης του
νερού. Κανόνες που υπολογίζεται ότι
ως επί το πλείστον θα οδηγήσουν σε
φθηνότερες χρεώσεις του νερού από
τις εταιρίες ύδρευσης της χώρας προς
την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών τους, ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών και επαγγελματικών
ομάδων, που μαστίζονται από την οικονομική κρίση και έχουν ανάγκες.

δημοτικοί υπάλληλοι.
Στόχος της αποστολής του δήμου
είναι η παρουσίαση και υποστήριξη
των θέσεων του Δήμου Δωρίδος στα
πλαίσια της εξέτασης, από τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή του από τη
δημιουργία της λίμνης του Μόρνου,
με σκοπό φυσικά να ενισχύσουν τη

• Οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές βλάβες που έχουν
προκληθεί από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου στη Δωρίδα: Ειδικότερα υπογραμμίστηκαν
οι επιπτώσεις: στο περιβάλλον και τα
οικοσυστήματα, στη διάβρωση των
ακτών, στα προβλήματα της καλλιεργήσιμης γης στην πεδιάδα του Μόρνου
από την υπεράντληση των υπόγειων
υδάτων και εν γένει το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που έχει

διεκδίκηση δίκαιων λύσεων, με γνώμονα το Δημότη και το Περιβάλλον.
Τεκμηρίωση αιτημάτων
Η Επιστημονική μελέτη που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Δωρίδας τεκμηριώνει
τη Μόνιμη Περιβαλλοντική Ζημία από
την τεχνητή λίμνη του Μόρνου και
«κλειδώνει» τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών/ανταποδοτικών ωφελημάτων από το Δήμο Δωρίδος.
Ειδικότερα, με βάση τη συγκεκριμένη
επιστημονική μελέτη τεκμηριώθηκαν:
• Η Μόνιμη Περιβαλλοντική Ζημία: που
έχει υποστεί η Δωρίδα τα τελευταία 35
χρόνια, από το 1981, που κατασκευάστηκε το φράγμα του ποταμού Μόρνου και άρχισε να λειτουργεί η τεχνητή
λίμνη για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις αυστηρές προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
Ζημία, η οποία λόγω της λειτουργίας του Ταμιευτήρα θα συνεχίσει να
υπάρχει και στο μέλλον, διατηρώντας
ανοιχτό και ταυτόχρονα απόλυτα
ισχυρό και αδιαμφισβήτητο το αίτημα της απόδοσης των ανταποδοτικών
ωφελημάτων από το ελληνικό κράτος
στο Δήμο Δωρίδος.
• Η Κοστολόγηση της Ζημίας: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,
το οικονομικό ύψος της Περιβαλλοντικής Ζημίας προκύπτει από θεσμοθετημένο μαθηματικό μοντέλο (αλγόριθμο) υπολογισμού της βλάβης,
που προκαλείται τόσο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, όσο και στο
φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

αφήσει η διαχείριση των υδάτων της
λίμνης από τον αρμόδιο φορέα, σε
πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση του
Δήμου Δωρίδος. Έγινε αναφορά στο
άδικο και ασφυκτικό πλαίσιο των περιοριστικών όρων που έχει επιβληθεί
σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τη λίμνη,
με αποτέλεσμα τον αργό θάνατο υφιστάμενων κτηνοτροφικών και άλλων
παραγωγικών μονάδων και παράλληλα τον αποκλεισμό
νέων
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Παράλληλα
εντείνεται ο οικονομικός μαρασμός
της περιοχής, από
τη μεγάλη αύξηση
των αποστάσεων
μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων
και των αστικών
εμπορικών
κέντρων,
λόγω
ύπαρξης της τεχνητής
λίμνης,
που έχει ως επακόλουθο την αύξηση του κόστους
ζωής, προϊόντων,
μεταφορών, υπηρεσιών, την απαξίωση έως αχρήστευση εκτάσεων
γης και περιουσιών, τη συρρίκνωση εισοδημάτων
και τη συνεχή
Πάνου Ρήγα 32 • Παραλία Γριμπόβου •Ναύπακτος •τ. 26340 38 458
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Από τον καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωάννη Γ. Χριστιά λάβαμε τη φωτογραφία και την ακόλουθη επιστολή:
Αγαπητοί φίλοι,
Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του αείμνηστου Γυμνασιάρχη Γεωργίου Τσάκα, πράξη αξιέπαινη που με συγκίνησε ιδιαίτερα, σας στέλνω τη συνημμένη
φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσετε κατά
την κρίση σας, είτε δημοσιεύοντάς την είτε
για να υπάρχει στο αρχείο σας. Καλό Πάσχα.
Με εκτίμηση
Ιωάννης Γ. Χριστιάς
Γυμνάσιον Ευπαλίου.
Η φωτογραφία είναι της 20/10/1949, ημέρα
διανομής στους μαθητές δώρων του αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και απεικονίζει
την Δ´ (σημερινή Β’) τάξη του τότε 8/ταξίου
Γυμνασίου. Τη χρονιά εκείνη η Δ’ τάξη είχε
πάνω από 70 μαθητές. Στη φωτογραφία δεν
φαίνονται όλοι. Στο πρόσωπο του αείμνηστου γυμνασιάρχη μας Γεωργίου Τσάκα είναι
έκδηλη η ικανοποίησή του, ενώ η σοβαρότης
των μαθητών δείχνει τον σεβασμόν μας προς
αυτόν. Οι μαθητές είναι ηλικίας 14(!) ετών
και άνω. Στην όλη εμφάνισή τους αντικατοπτρίζονται τα δεινά της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου. Τα καλλιγραφικά γράμματα
στον πίνακα είναι του δημοφιλούς καθηγητή
μας Παναγιώτη Σακαρέλλου. Ο Σακαρέλλος
και ο καθηγητής Γεώργιος Ρωμανάς, χωρίς

να παραγνωρίζεται και η προσφορά των άλλων καθηγητών, ήταν οι συμπαραστάτες και
οι στενοί συνεργάτες του γυμνασιάρχη Τσάκα στις τότε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας
του γυμνασίου Ευπαλίου. Και οι δύο είναι άξιοι εύφημης μνείας για την προσφορά τους. (
Ιωάννης Γ. Χριστιάς).
Με θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε ο Πολιούχος του Ευπαλίου
Άγιος Γεώργιος στις 23 Απριλίου.
Την παραμονή, μετά την λειτουργία
του Εσπερινού έγινε περιφορά της
εικόνας με την συνοδεία αλόγων από τον ιππικό όμιλο, στους δρόμους και την πλατεία
Καρυάς του Ευπαλίου. Την επομένη ανήμερα
της γιορτής του Πολιούχου έγινε η δοξολογία
παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπωνεπισήμων τοπικών αρχών και φορέων.
Για άλλη μια φορά οι γυναίκες του
Ευπαλίου , πρωτοπόρες όπως πάντα
σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιόρτασαν την ημέρα της
γυναίκας στις 10 Μαρτίου με ωραίο
τσιμπούσι και γλεντοκόπι -μέχρι πρωίας παρακαλώ - στο Καφενείο Φλέγγα στην πλατεία
Καρυάς του Ευπαλίου . Στον μόνο άνδρα που
επέτρεψαν, όπως ανέφεραν κατ΄ εξαίρεση,
να παραβρεθεί ήταν ο Βασίλης Φλέγγας για
να παίξει μουσική και να τους τραγουδήσει.
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Μπράβο κορίτσια. Πάντα πρωτοπόρες, και ευρηματικές, να σκορπάτε το γέλιο, το κέφι ,το
γλέντι και τη χαρά στο Ευπάλιο.
Για άλλη μια χρονιά την Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες και τα παιδιά του
Ευπαλίου διατηρώντας την παράδοση
στόλισαν τον Επιτάφιο του Αγίου Γεωργίου. Μαζεύοντας από το πρωί της
Μεγάλης Παρασκευής κάτω από τον πένθιμο
ήχο της καμπάνας πανέμορφα ανοιξιάτικα λουλούδια από κήπους και αγρούς δημιούργησαν
έναν λιτό και πανέμορφο επιτάφιο αποσπώντας
εγκώμια από τους πιστούς συγχωριανούς που
τον προσκύνησαν. Το βράδυ της ίδιας μέρας
έγινε και η περιφορά του στους δρόμους και
την κεντρική πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου σε
μια κατανυκτική με φαναράκια και κεριά ρουμελιώτικη χριστιανική ατμόσφαιρα.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε στο Ευπάλιο η Εθνική Επέτειος της
25ης Μαρτίου. Μετά την δοξολογία
στον Άγιο Γεώργιο επίσημοι, πολίτες
και μαθητές των σχολείων κατευθύνθηκαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου όπου
κατατέθηκαν στεφάνια. Από την πλευρά της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας το στεφάνι κατέθεσε η Γραμματέας Έφη Μίχου. Ακολούθησε η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας με
παραδοσιακές στολές όπου τα παιδιά καταχειροκροτήθηκαν από επισήμους, καθηγητές, δασκάλους, γονείς και εκατοντάδες πολίτες από
τα χωριά της Νοτιοδυτικής Δωρίδας.
Πρωτομαγιά και οι “Φίλοι Αλόγου Δωρίδας” έκαναν μια ωραία εκδήλωση με
άμαξες και άλογα . Ξεκινώντας από
Μαλάματα, Καστράκι, Ευπάλιο και
άλλα σημεία κατέληξαν στην παραλία
της Χιλιαδούς. Εκεί τους περίμεναν εκατοντάδες φίλοι του αλόγου και ιδιαίτερα πιτσιρικάδες που έκαναν ιππασία, και φωτογραφήθηκαν με τα όμορφα άλογα της Δωρίδας. Ήταν
η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι
“Φίλοι Αλόγου Δωρίδας”, που όπως πληροφορηθήκαμε πρόκειται να δημιουργήσουν Ιππικό
Όμιλο στη Δωρίδα με μια σειρά δραστηριότη-

τες με αγώνες, εκδρομές, μαθήματα
ιππασίας κ.ά με
μεγάλο
ενδιαφέρον από μικρούς
και μεγάλους φίλους του αλόγου
σε συνεργασία με
εξειδικευμένα στελέχη από μεγάλους
Ιππικούς Ομίλους
της Αθήνας.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα
στο γνωστό βιβλιοκαφέ
ΑDAGIO στη Ναύπακτο έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
«Ο μικρός Ραφτάκος και το
καλό Ξωτικό» που έγραψε ο Ανδρέας Κοντοδημόπουλος και εικονογράφησε η Ευπαλιώτισα καθηγήτρια
Σοφία Λογοθέτη. Για το βιβλίο μίλησαν ο Νίκος Τριψιάνος, ΜΔΕ Φιλοσοφίας και Γυμνασιάρχης Ευπαλίου
και οι δημιουργοί του. Ένα θαυμάσιο
πραγματικά βιβλίο για παιδιά, και όχι
μόνο. Παραβρέθηκαν στην παρουσίαση ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος
Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ευσταθίου, ο Αρχιμανδρίτης
Αυγουστίνος, καθηγητές Γυμνασίων
και πλήθος κόσμου.

Σελίδα 8

Ρουμελιώτικη Πασχ
Κείμενο: Γιάννα Κατσαρού
Φωτό: Wedding Studio

Μια τρίωρη εκπομπή - αφιέρωμα στο
Ευπάλιο, που αναδεικνύει την ξεχωριστή ομορφιά, την πλούσια παράδοση
και την ιστορία του χωριού γυρίστηκε
την Κυριακή 25 Μαρτίου και προβλήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα του
Πάσχα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς «super b» και «Ήπειρος Tv».
Η τηλεοπτική εκπομπή ‘’απόδραση
και ψυχαγωγία’’ σε συνεργασία με το
‘’studio nafpaktos’’πρότεινε στον Δήμο
Δωρίδας η Πασχαλινή τους εκπομπή να
γυριστεί φέτος στο Ευπάλιο. Ο αντιδήμαρχος Ευπαλίου κ. Αντρέας Ευσταθίου
ενημέρωσε αμέσως τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας κ. Κώστα Τσιούστα
και τον κ. Γιάννη Φλέγγα, πρόεδρο
της επιτροπής παιδείας και πολιτισμού
κι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί
η εκπομπή. Ο Πρόεδρος κινητοποίησε
όλους τους Συλλόγους και φορείς
του χωριού μας με μια συνάντηση στο
γραφείο του, όπου αναγνωρίστηκε από
όλους η ιδιαίτερη αξία της πρωτοβουλίας αυτής και η μεγάλη προσπάθεια
που έπρεπε να καταβληθεί ώστε να
εξασφαλισθεί η επιτυχία αλλά κυρίως
δόθηκε η δυνατότητα να καταγραφούν οι απόψεις - προτάσεις όλων των
εμπλεκομένων .
Ακολούθησε η πρόσκληση όλων των
γυναικών του Ευπαλίου και η συνάντησή τους στο καφενείο του κ. Αλεξανδρή
όπου ο Πρόεδρος μεταξύ άλλων είπε:
«Σήμερα, μπροστά στη σημαντική αυτή
πρόκληση, η προσπάθειά μας είναι όλοι
μαζί να δώσουμε περισσότερη δύναμη
στην εικόνα του χωριού μας, ενισχύοντας διαχρονικά χαρακτηριστικά του,
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία,
κεκτημένο για το μέλλον. Κλειδί της
επιτυχίας αυτής της προσπάθειας είναι
η συμμετοχή όλων και ιδιαιτέρα των
γυναικών. Σ’ αυτό που σχεδιάζουμε, σ’
αυτό που θα προσφέρουμε!».
Η ανταπόκριση των γυναικών ήταν
συγκινητική. Η επιτροπή που επιλέχθηκε στη συνάντηση είχε τον συντονισμό
και την οργάνωση των γυρισμάτων τα
οποία άρχισαν στις αρχές Μαρτίου.
Το λαμπρόψωμο, οι μακαρονόπιτες, η
μαγειρίτσα, το κοκορέτσι, η χλωρόπιτα,
το κοσμάρ, ο μπακλαβάς , τα κουλουράκια, τα κόκκινα αυγά τα πασχαλινά
ήθη και έθιμα του χωριού είχαν την
τιμητική τους καθ’ όλη την διάρκεια της
προετοιμασίας.
Ταυτόχρονα ιδιαίτερα λεπτομερής και
κατατοπιστική ήταν η ιστορική αναφορά για την αρχαία ακρόπολη (Σούλα
Κατσαρού- φιλόλογος), την ιστορία του
Ευπαλίου( Κώστας Τσιούστας Πρόεδρος), τον Βυζαντινό ναό του Αγίου
Ιωάννη ( Πόπη Ζάχαρη- φιλόλογος), τα
σχολεία (Νικ. Ζέρβας τ. Λυκειάρχης), το
Λαογραφικό Μουσείο (Γιάννα Κατσαρού-Γ. γραμματέας), τα πέτρινα σπίτια
(Τατιάνα Πριοβόλου-αρχαιολόγος), την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου( Πατήρ
Κωνσταντίνος), τους επιστήμονες
του Ευπαλίου (Άννα Παπαγεωργίουσυμβολαιογράφος).
Ιδιαίτερη, συγκινητική ήταν η στιγμή
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χαλινή Πανδαισία!

όπου η κ. Μαρία Μπομποτά έψαλλε στην
Εκκλησία μας ύμνους από τα εγκώμια της
Μ. Παρασκευής υπό το φως των κεριών!
Μετά από μια κοπιαστική περίοδο
προετοιμασίας την Κυριακή 25 Μαρτίου
το μεσημέρι, έγινε το τελικό γύρισμα σ’
έναν όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο
Δημαρχείο Ευπαλίου και το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν εκπληκτικό! Οι
εκπρόσωποι της Περιφερειακής, Δημοτικής, Τοπικής αρχής, των Συλλόγων, των
Επαγγελματικών κλάδων της περιοχής
και οι χωριανοί όλοι ήταν εκεί.
Οι γυναίκες παρουσίασαν τα φαγητά
που είχαν ετοιμάσει με μεράκι και τέχνη
σύμφωνα με τις εορταστικές αλλά και
παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας,
αναφέρθηκαν στα τοπικά προϊόντα και
στην τοπική κουζίνα.
Οι υπέροχοι παραδοσιακοί χοροί υπό την
συνοδεία ζωντανής μουσικής, δεν θα
μπορούσαν να λείπουν από το εορταστικό αυτό επεισόδιο! Το χορευτικό παιδικό
τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου,
φορώντας τις στολές του Συλλόγου Αρτοτινών «Αθανάσιος Διάκος», παρουσίασαν χορούς του τόπου μας με τον Δάσκαλό τους κ. Π. Κερασιά. Το χορευτικό
του Πολιτιστικού συλλόγου Τολοφώνας
με τη Δασκάλα τους κ. Ζέφη Μιχαηλίδη
επίσης παρουσίασε τους χορούς του με
την συνοδεία της εξαιρετικής ορχήστρας:
κλαρίνο Χρήστος Κοκώνης, πλήκτρα
Βασίλης Φλέγγας, ντράμς Φώτης Κοκώνης, κιθάρα Γιώργος Αγγελόπουλος και
τραγούδι Γιώτα Γκανιάτσου και Βασίλης
Κωστούλας.
Γέμισε το Δημαρχείο με χρώματα και
ωραίες χορευτικές εικόνες. Οι ήχοι των
μουσικών μάγεψαν τους πάντες ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη!!
Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους χωριανούς που πρόσφεραν
τις υπηρεσίες τους δωρεάν και ιδιαίτερα
στις γυναίκες του χωριού για την άψογη
συνεργασία.
Το αφιέρωμα – ταξίδι στο αγαπημένο
μας Ευπάλιο βρίσκεται στο ιντερνετ στη
διεύθυνση https://www.youtube.com/
watch?v=GpaVoy5T7CA

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Όσα έγιναν... περιμένοντας το καλοκαίρι

Μ

όλις τελείωσαν οι γιορτές των
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς
και Αποκριών, ήλθαν αμέσως
ο γιορτές για το ‘Άγιο Πάσχα που φέτος
ήταν νωρίς.
Ο φετινός Μάρτης δεν έμοιαζε με κανέναν των προηγούμενων ετών, γιατί από
απόψεως ψύχους ήταν σχετικά ήπιος.
Έτσι δεν μας έδωσε το δικαίωμα να του
προσδώσουμε τον βαρύ χαρακτηρισμό
του γδάρτη και παλουκοκαύτη.
Ήταν όμως πολύ βροχερός. Κάθε μέρα
σχεδόν έβρεχε και η υγρασία ανυπόφορη τρυπούσε τα κόκαλα. Έβγαλαν και οι
πέτρες νερό κατά τη λαϊκή έκφραση και
τα αρθριτικά φούντωσαν και υπέφεραν
πολλοί. Ο Κοτρωνιάς πλημμυρισμένος
έσφιγγε ολόγυρα το σπιτάκι που βρίσκεται εκεί και η οικογένεια αγανακτισμένη.
Μπορεί να είναι ο πρώτος μήνας της
Άνοιξης, αλλά άνοιξη δεν είναι. Συγγενεύει περισσότερο με τον χειμώνα.
Επειδή ο καιρός είναι άστατος και απρόβλεπτος, οι παλιοί θα το απέδιδαν κατά
κάποιον τρόπο στις γριές. Αυτές ήσαν
τρεις στην αρχή, 1η, 2η, 3η, τρεις
στο μέσον του μήνα 14η, 15η και
16η και τρεις στο τέλος 29η, 30η
και 31η. Ανάλογα με τα κέφια και
την ιδιοσυγκρασία της κάθε γριάς,
θα ήταν και ο καιρός. Καλή γριά,
καλός και ο καιρός και το αντίθετο. Όμως φέτος οι γριές ήταν
πολύ κλαψιάρες γιατί κάθε μέρα
έβρεχε. Τα παλιά τα χρόνια την
παραμονή της πρωτο-Μαρτιάς,
όλοι φορούσαν στο αριστερό χέρι
ένα βραχιολάκι από κόκκινη και
άσπρη κλωστή, για να μην τους
μαυρίζει ο Μαρτιάτικος ήλιος και
να έχουν καλή υγεία. Παρατήρησα ότι πολλές γυναίκες και παιδιά
φορούσαν το βραχιολάκι αυτό
και φαίνεται ότι τηρούν ακόμα το
έθιμο. Μόνο που εφέτος δεν πολύ
τους χρειάστηκε γιατί ελάχιστες ήταν οι
ηλιόλουστες ημέρες.
Ο Μάρτης φιλοξενεί πολλές γιορτές όπως
τις αποκριές, αλλά εφέτος το προνόμιο
αυτό το έκλεψε ο Φεβρουάριος, γιατί ήταν
πρώιμο το Πάσχα και τα Ψυχοσάββατα.
Γιορτή της γυναίκας
Στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της
Γυναίκας, στην Κουβέλειο Αίθουσα με
πρωτοβουλία των γυναικών του χωρίου

μας και του Συλλόγου μας, πάνω από 60
γυναίκες συναντήθηκαν για να γιορτάσουν αυτή την καθιερωμένη γιορτή για
την μεγάλη προσφορά των γυναικών ως
σύζυγοι – μητέρες – γιαγιάδες. Η μέρα
αυτή μάς υπενθυμίζει και ότι οι γυναίκες
πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τους
άνδρες σε όλους τους τομείς. Έτσι λοιπόν, όλες μαζί οι γυναίκες του χωριού μας
με ένα ωραίο στερεοφωνικό συγκρότημα
που αγόρασε ο Σύλλογός μας ξεφάντωσαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Εμείς σαν
Σύλλογος στηρίζουμε όλες τις δραστηριότητες των γυναικών.
Ιστορικό
Το 1972 υπηρετούσα στο Ευπάλιο και
δημοσίευσα μια επιστολή στην εφημερίδα ‘‘Φωνή του Ρουμελιώτη’’, η οποία
απευθυνόταν προς τους ξενιτεμένους
συγχωριανούς μας εκφράζοντας το παράπονό μου για την εγκατάλειψη του
χωριού μας. Παραθέτω εδώ μερικά
αποσπάσματα της επιστολής μου για να
καταλάβετε τι ακριβώς συνέβαινε τότε.
Και αρχίζω ως εξής: «Κάθε βράδυ στο μι-

κρό καφενεδάκι του χωριού μας μαζευόμαστε πέντε - έξι – τόσοι είμαστε όλοι
κι όλοι – και φιλοσοφούμε … τα περασμένα μεγαλεία. Περασμένες δόξες που
σβήσανε, το σημερινό κατάντημα του
χωριού μας και την τελική εγκατάλειψη.
Δεν προσπαθούμε να βρούμε τις αιτίες,
γιατί αυτές είναι πολλές, όσοι και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σ’ αυτό και γιατί
έτσι το ’βλεπε ο καθένας από τη δική του

Δεν τους ξεχνάμε
Στις 24 Μαρτίου με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου
μας τελέσαμε Ιερό μνημόσυνο εις μνήμη του ιδρυτή
και πρώτου προέδρου του συλλόγου μας Κώστα Παπαιωάννου και του γραμματέα μας Αργύρη Ακακιάδη,
10 χρόνια μετά τον θάνατο τους. Στο Ιερό μνημόσυνο
παρόντες ήταν η αγαπημένη σύζυγος του Κ. Παπαϊαωάννου Αρχοντούλα, οι δύο κόρες του Σοφία και Μαρία
(σύζυγος και του Α. Ακακιάδη), η εγγονή του Αρχοντούλα και μεγάλη προσέλευση συγχωριανών και φίλων. Ο πρόεδρος του συλλόγου μας έκανε μικρή αναφορά για το μεγάλο έργο που άφησαν πίσω και οι δύο
καθένας με τον τρόπο του. Για το μπάρμπα Κώστα τι
ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 27 Απρίλη πέθανε στο Πευκάκι και
κηδεύτηκε την επομένη ο συγχωριανός
μας Βασίλης Ανδρεόπουλος. Μετανάστης
πολλά χρόνια στην Αμερική, εργάστηκε
σκληρά και βοήθησε τους δικούς του πάρα
πολύ.Επέστρεψε στο χωριό του άρρωστος
πια, γιατί ήθελε να ταφεί εδώ όπου και οι
γονείς. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος
φιλότιμος και αγαπητός σε όλους.
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του.
Αιωνία η μνήμη του.

τη σκοπιά. Άλλο είναι αυτό που απασχολεί τη σκέψη μας. Μας βασανίζει
ένα μεγάλο ερώτημα: ΓΙΑΤΙ, ενώ
όλα τα χωριά πλημμυρίζουν το καλοκαίρι από τους ξενιτεμένους τους,
το δικό μας παραμένει παντέρημο;
Γιατί τέτοια αδιαφορία, απονιά, περιφρόνηση προς τον τόπο που γεννήθηκαν» κ.λπ. Στη συνέχεια περιγράφω τις ομορφιές του χωριού μας, το
καλύτερο κλίμα της περιοχής, την
καταπληκτική θέα, το δροσερό νεράκι στις βρύσες, που κανένα άλλο
γειτονικό χωριό διαθέτει, κοντά στη
θάλασσα, στη Ναύπακτο κ.λπ. Όλα
τα χωριά έχουν συλλόγους οι οποίοι
φροντίζουν για το χωριό τους, κάνουν εκδρομές και εκδηλώσεις και
δίνουν ζωή και κουράγιο στους εναπομείναντες. Εσείς γιατί αδιαφορείτε; Και συνεχίζω να εκφράζω το παράπονό μας… Τελειώνοντας γράφω:
«Σας καλούμε να έλθετε κοντά μας,
να ξανανοίξετε τα κλειστά και αραχνιασμένα σπίτια σας, να ανάψετε
ένα κεράκι στους προγόνους
σας κ.λπ.
Τέλος περιμένουμε ένα ΔΙΟΤΙ στο
μεγάλο μας ΓΙΑΤΙ.
Φαίνεται ότι η επιστολή αυτή ταρακούνησε και συγκίνησε πολλούς
και άρχισε να ζυμώνεται η ιδέα
ιδρύσεως Συλλόγου, αλλά έλειπε
ο μπροστάρης. Κάποιος έπρεπε
ν’ αναλάβει την πρωτοβουλία. Η
μόνη μου ελπίδα ήταν ο αείμνηστος Κ. Παπαϊωάννου. Γι’ αυτό,
όταν τον άλλο χρόνο πήρα μετάθεση για την Αθήνα, επικοινώνησα
μαζί του και ανταμώσαμε. Το συζητήσαμε, τα βάλαμε όλα κάτω,
τις δυσκολίες, πιθανές αντιδράσεις
τις οποίες επεσήμανα, επειδή εγώ
έζησα πολλά χρόνια στο χωριό
γνώριζα τις νοοτροπίες μερικών για
το πάνω και κάτω και αποφασίσαμε να
ιδρύσουμε το σύλλογο. Εγώ θα αναλάμβανα όλα τα γραφειοκρατικά, καταστατικό, πρακτικό, δημοσιεύσεις και ο Κώστας
όλες τις άλλες ενέργειες. Έτσι ξεκινήσαμε. Όταν τα ετοιμάσαμε όλα - μας πήρε
βέβαια κάμποσο χρόνο, γιατί παράλληλα
είχαμε και τις δικές μας εργασίες, συστήσαμε μια τριμερή επιτροπή, η οποία
θα διαχειριζόταν όλα τα σχετικά, και η

να πρωτοθυμηθούμε; Την καλοσύνη με τη οποία μας
καθήλωνε, τις ομιλίες του,τα έργα του για το χωριό,
τις προσφορές τόσο του ιδίου όσο και του αείμνηστου
Νικόλαου Κουβέλη,του μεγαλύτερου δωρητή του χωριού μας, του Ευπαλίου και άλλων γειτονικών, για τις
οποίες μεσολαβούσε; Σαν συνεχιστής του και μέλος
του συλλόγου, δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έκανε για το
χωριό μας και θα προσπαθώ πάντα να συνεχίζω στο
δρόμο που εκείνος χάραξε. Και ο πήχης είναι πολύ ψηλός για να τον φτάσω…
Αιωνία του η μνήμη. Το χωριό μας σε ευγνωμονεί.
Την ιστορία για τη σύσταση και την ίδρυση του συλλόγου θα την αναφέρει ένα από τα ιδρυτικά μέλη

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
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οποία αποτελείτο από τον Κώστα Παπαϊωάννου, τον Απόστολο Παπαϊωάννου κι
εμένα. Συγκαλέσαμε μια άτυπη Γενική
Συνέλευση στο Γραφείο του αείμνηστου
Αντώνη Παπαϊωάννου, για να πάρουμε
είκοσι (20) υπογραφές που χρειάζονται
για το Πρωτοδικείο και να βαφτίσουμε
και το σύλλογο, να του δώσουμε όνομα.
Η προσέλευση των συγχωριανών μας
ήταν μεγάλη και αφού πήραμε τις υπογραφές, άρχισε η συζήτηση για το όνομα. Έγιναν πολλές προτάσεις και τελικά
καταλήξαμε στην πρόταση του Χρήστου
Βασ. Κονιστή «Ένωση των εκ Δροσάτου καταγομένων». Έτοιμα πλέον όλα
τα δικαιολογητικά τα υποβάλλαμε στο
Πρωτοδικείο προς έγκριση. Στη συνέχεια
πραγματοποιήσαμε την πρώτη συνεστίαση σ’ ένα κέντρο στου Ζωγράφου. Η
προσέλευση των συγχωριανών μας ήταν
καταπληκτική. Γέμισε το κέντρο και θα
ήταν πάνω από εκατό όρθιοι. Αυτό έδειξε τη δίψα των συγχωριανών μας για
συνεύρεση. Το 1975 εγκρίθηκε το Καταστατικό και συγκαλέσαμε την πρώτη
Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από ενημέρωση, συζήτηση σε διάφορα θέματα που
αφορούσαν το χωριό και το σύλλογο,

του συλλόγου μας, ο Φώτης Κονιστής. Όσο για τον
Αργύρη, που τόσο άδικα έφυγε από κοντά μας πριν
προλάβει να χαρεί την οικογένειά του και την ζωή του,
ήταν πάντα χαμογελαστός, έξω καρδιά που λέμε. Στον
σύλλογο μας διατέλεσε σαν γραμματέας και σαν αντιπρόεδρος. Πάντα δραστήριος, συμμετείχε πρόσχαρα
σε ό,τι του αναλογούσε.
Αιωνία του η μνήμη.
Αργύρη, από εκεί ψηλά που είσαι και μας βλέπεις, να
ξέρεις δεν σε ξεχνάμε.
Μπάμπης Αλεξανδρής
Πρόεδρος των εκ Δροσάτου Δωρίδος Καταγομένων

• Την 24η Μαρτίου η Ένωσή
μας επί τη συμπληρώσει δέκα χρόνων από το θάνατό τους, τέλεσε
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής των Κων/νου Παπαϊωάννου
και Αργύρη Ακακιάδη.
Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους.
• Την 29 Απριλίου τα παιδιά της
Ελένης Δ. Χαντζή τέλεσαν ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της αγαπημένης μάνας
τους Ελένης.

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.
• Την 29 Απριλίου στον Άγιο Κων/νο
Πευκακίου τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της αδελφής
του Φώτη Κονιστή, Γεωργίας.
• Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.
Στις 21 Απριλίου τελέστηκε στην
Αθήνα 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής της Καίτης
Αντ. Παπαϊωάννου.
Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.
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έγινε ψηφοφορία και εκλέχτηκαν επτά
(7) μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, τα οποία θα ελάμβαναν μέρος στα
συμβούλια, αλλά χωρίς ψήφο.
Εξελέγησαν οι παρακάτω: Κώστα Παπαϊωάννου, Δημήτριος Σπ. Ταραβήρας, Απόστολος Παπαϊωάννου, Φώτης Κονιστής, Γιάννης Αλεξανδρής και
Αθανάσιος Δ. Κονιστής και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
- Πρόεδρος: Κώστας Παπαϊωάννου
- Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σπ. Ταραβήρας
- Ταμίας: Απόστολος Παπαϊωάννου
- Γεν. Γραμματέας: Φώτης Κονιστής
και οι άλλοι μέλη.
Από το ξεκίνημα καθιερώσαμε τη
γιορτή των γονιών μας και πραγματοποιήσαμε την πρώτη εκδρομή με δύο
πούλμαν στο χωριό. Τελέσαμε θεία
λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Λουκά και το μεσημέρι συνεστίαση
στην πλατεία του χωριού στην οποία
συμμετείχαν όλοι οι χωριανοί, τα έξοδα της οποίας εβάραιναν την Ένωση.
Γλέντι, χορός με κλαρίνο και βιολιά μέχρι το απόγευμα. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για το χωριό. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά. χρόνια. Από τότε
που κτίστηκε το εξωκκλήσι 12 Απόστολοι στα Ταμπούρια επί προεδρίας
Οδυσσέα Κονιστή και Ταμία Μπάμπη
Αλεξανδρή, γιορτάζαμε την τριπλή
γιορτή. Το πανηγύρι στις 30 Ιουνίου,
την καλοκαιρινή μας πολιτιστική εκδήλωση και τη γιορτή των γονιών μας.
Και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Με
το ίδιο ενδιαφέρον και ζέση συνέχισαν όλοι οι μετέπειτα πρόεδροι της
Ενώσεώς μας, με αποκορύφωμα την
προεδρία του σημερινού προέδρου
Μπάμπη Αλεξανδρή, ο οποίος πραγματοποιεί πολλές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να δεχτούμε με πρωτοσέλιδο
της εφημερίδας, το Ευπάλιο, τα θερμά
συγχαρητήρια των άλλων Συλλόγων.
Ο Κώστας Παπαϊωάννου διετέλεσε
πρόεδρος της Ενώσεώς μας επτά
χρόνια και ως πρόεδρος Κοινότητας
άλλα δώδεκα. Η προσφορά του είναι
πολύ μεγάλη. Όλα τα έργα - κι αυτά
είναι πολλά - που πραγματοποιή-

θηκαν στην περίοδο αυτή έχουν τη
δική του σφραγίδα. Τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων,
αγροτικών δρόμων, πλατείες, επεκτάσεις δικτύου Δ.Ε.Η. και ύδρευσης
με κατασκευή πέντε δεξαμε-νών και
καλλιέργεια πηγών, επέκταση οικοδομικού σχεδίου οικισμών, εκκλησίες,
Κουβέλειος Αίθουσα όπου στεγάζεται
σήμερα η Ένωσή μας, και πολλά άλλα
μικροέργα, που πολλές φορές τα πριμοδοτούσε με δικά του χρήματα. Ένα
σπουδαίο έργο του είναι η συμφιλίωση του χωριού και σταμάτησε τις διχαστικές τάσεις του πάνω και κάτω.
Το χωριό θα σε ευγνωμονεί και πάντα
θα σε μνημονεύει.
ΑΙΩΝΙΑ να είναι η μνήμη σου.
		
Φ.Κ.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Η Εαρινή Ισημερία, η διπλή γιορτή στις 25 (Ευαγγελισμός και
Εθνική), καλωσορίζει τον διαλαλητή της άνοιξης, τον κούκο,
και υποδέχεται τα χελιδόνια.
Την 25η Μαρτίου τελέσαμε θεία
λειτουργία και δοξολογία στο
Πευκάκι και στη συνέχεια ο Ιερέας, οι Πρόεδροι Κοινότητας
και Ενώσεως Κων. και Μπάμπης
Αλεξανδρής και μερικοί άλλοι
μετέβησαν στο Δροσάτο, όπου
έψαλαν ένα τρισάγιο στο ηρώο
των πεσόντων και κατέθεσαν
στεφάνι.
Ο Απρίλης ήταν ένας μήνας
άβρεχος και ξερικός. Μπορεί οι
ουρανοί να στέρεψαν από τις
ακατάπαυστες βροχές του χειμώνα και του Μάρτη ή ο Απρίλης ήθελε να πικάρει το Μάρτη.
Όμως η φύση άλλαξε. Αναγεννήθηκε, φορώντας το καταπράσινο
φόρεμά της, χιλιοκεντισμένο με
τα ποικιλόχρωμα αγριολούλουδα και με βοηθό το ροδάμι που
χρυσοκέντησε τις βουνοπλαγιές.
Ο άνεμος πνέει μυρωδάτος και
τα πουλιά κι αηδόνια, αυτοί οι φτερωτοί ψάλτες στέλνουν, πρωί και βράδυ
τους ύμνους τους προς τον πατέρα
τους, τον δημιουργό και πλάστη τους.
Ο Απρίλης θεωρείται ευλογημένος μήνας, γιατί φιλοξενεί τη μεγάλη γιορτή
της Χριστιανοσύνης, το Άγιο Πάσχα.
Φέτος η Πρωταπριλιά συνέπεσε με την
Κυριακή των Βαΐων και την έναρξη της
Μ. Εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που
πρέπει όλοι να παρακολουθήσουμε με
κατάνυξη τις θείες ακολουθίες. Χρειάζεται συνεχής προσευχή, περισυλλογή, αυτοσυγκέντρωση, αυτοκριτική,
μετάνοια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία και αγάπη για να μπορέσουμε να
προσεγγίσουμε τον Χριστό μας στην
Ανάστασή Του, καθαροί στο νου και
την καρδιά και με αγάπη. Πρέπει να
νοιώσουμε και τη δική μας Ανάσταση
και να αλλάξουμε νοοτροπία. Να ξεχάσουμε τα μίση και να εφαρμόσουμε
τα λόγια του Δοξαστικού: «Είπωμεν
αδελφοί και τοις
μισούσι ημάς, συγχωρήσωμε πάντα
τη
αναστάσει».
Να πάψωμε να είμαστε δούλοι των
υλικών αγαθών και
του χρήματος, γιατί υπάρχουν και τα
πνευματικά αγαθά
που τα έχουμε ξεχάσει.
Την Κυριακή των
Βαΐων στολίσαμε
την εκκλησία με
βάγια και ο Ιερέας
μοίρασε σε όλους από ένα ματσάκι
βάγια.
Παλιότερα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα
η εξεύρεση της βάγιας την οποία κουβαλούσαν από τα Θέρμα και μένει στο
μυαλό μου μια απορία. Δεν μπορούσε
κάποιος συγχωριανός μας να φυτέψει
ένα δέντρο βάγιας και να μην ταλαιπωρούνται; Ήταν τόσο δύσκολο; Από
το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων
αρχίζουν οι θείες ακολουθίες της Μ.
Εβδομάδας. Κυριακή βράδυ, Μ. Τρίτη
βράδυ και Μ. Τετάρτη απόγευμα το
ευχέλαιο, τελέστηκαν στο Πευκάκι.
Όλες οι άλλες στο Δροσάτο.
Παρατηρήσαμε με λύπη ότι τις ακολουθίες παρακολουθούν λίγοι πιστοί
και τούτο όχι μόνο στο δικό μας το
χωριό, αλλά και σε άλλα.
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Επιτρέπεται στα δώδεκα Ευαγγέλια να
συμμετέχουν 30 μόνο άτομα; Εντυπωσιακός ο Επιτάφιος στον Άγιο Λουκά.
Ξύλινος, σκαλιστός, μεγάλος, όμορφα
στολισμένος με συνθέσεις και άλλα
λουλούδια. Τα εγκώμια εψάλησαν από
παρέες συγχωριανών μας, γύρω από
τον Επιτάφιο και η περιφορά, παρά τις
άσχημες καιρικές συνθήκες, έγινε μέχρι την πλατεία του χωριού.
Τη Μ. Παρασκευή ήταν η μοναδική
ημέρα του Απρίλη που έβρεχε!
Η Ανάσταση στο Δροσάτο έγινε στις
10 το βράδυ, ενώ στο Πευκάκι στις 12.
Οι δυο αυτές αναστάσεις μας βρίσκει
αντίθετους. Μήπως πρέπει να γίνει μια
σοβαρή συζήτηση πάνω σ’ αυτό;
Ο Εσπερινός της Αγάπης εψάλη στον
Άγιο Κωνσταντίνο στο Πευκάκι με τη
συμμετοχή ελαχίστων προσκυνητών.
Του Αγίου Γεωργίου δεν λειτούργησε
εδώ, καθώς αυτός έχει καθιερωθεί
από πολύ παλιά, ώστε του Αγίου Γεωργίου να πηγαίνουμε στο Ευπάλιο
που γιορτάζουν κι εκείνοι να έρχονται
του Αγίου Κωνσταντίνου.
Οι υπόλοιπες ημέρες του Απρίλη πέρασαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, και το
μόνο που επισημαίνουμε είναι η συνεχιζόμενη ανομβρία και ο τόπος διψάει.
Μία ωραία κίνηση από τους Καρδαριώτες Οι Καρδαριώτες αποφάσισαν
να δωρίσουν στον Ιερό Ναό Αγίου
Λουκά έναν καινούργιο Επιτάφιο.
Ευχαριστούμε θερμά τον Νικόλαο Δημ.
Ταραβήρα που συνέβαλε προσφέροντας ένα μεγάλο και σεβαστό ποσόν.
Στην αγορά του επιταφίου συνέβαλαν
με χρηματικά ποσά οι: Δημήτριος Β.
Ταραβήρας, Αθανάσιος Δ. Κονιστής,
Κωνσταντίνος Δ.Κονιστής, Ιωάννης
Δ. Κονιστής, Απόστολος Δ. Κονιστής,
Κωνσταντίνα Σκέντζου, Κωνσταντίνος
Χ. Αλεξανδρής (Πρόεδρος), Γεώργιος
Β. Κρητικός, Βασιλική ΑλεξανδρήΚαραμάνου , Νικόλαος Χ. Αλεξανδρής
και Χαράλαμπος Χ. Αλεξανδρής.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς να προστατεύει και να δίνει φώτιση στους δωρητές και σε όλους τους εκ Δροσάτου
Δωρίδος καταγομένων.
Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο :
Πατέρας Ανδρέας
Πολυξένη Α. Κονιστή , Μαρία Α. Κονιστή
Η Άνοιξη στο χωριό μας στο μεγαλείο της

Αγαπητοί συγχωριανοί,
με τον ερχομό του Μαΐου και εν αναμονή του καλοκαιριού, ο Σύλλογός μας έχει
προγραμματίσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Την Δευτέρα 21 Μαΐου, γιορτή των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει ο Ιερός
Ναός στο Πευκάκι.
• Το Σάββατο 30 Ιουνίου θα τελεστεί Θεία
Λειτουργία για την Εορτή των Αγίων Αποστόλων στα Ταμπούρια Παλιοβούνας .
• Το ίδιο βράδυ στο προαύλιο του Αγίου
Λουκά θα γίνουν τα εγκαίνια για την πλακόστρωση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (προσφορά της συγχωριανής
μας Ζωής Δημ. Καρδάρα-Σακελλίων) και εν
συνεχεία η καθιερωμένη «ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ» .
• Στις 28 Ιουλίου ημέρα Σάββατο και ώρα
19.00 στη μεγάλη πλατεία του Πευκακίου
και κάτω από την πανσέληνο του Ιουλίου θα αναβιώσουμε τη ζωή των κτηνοτρόφων του χωριού μας (Τσοπάνηδες) με
συνοδεία δημοτικής μουσικής.
• Την Κυριακή 12 Αυγούστου, Παγκόσμια
ημέρα νεολαίας, στις 20:00 θα κάνουμε την παιδική γιορτή στην πλατεία του
ΔΡΟΣΑΤΟΥ με μουσική και παιχνίδια. Θα
ψήσουμε το παραδοσιακό καλαμπόκι και
θα μοιράσουμε μπομπότα στους μικρούς
μας φίλους.
• Την Πέμπτη 16 Αυγούστου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι των
Αγίων Αποστόλων στα Ταμπούρια Παλιοβούνας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα
ακολουθήσει συζήτηση στην πλατεία του
ΔΡΟΣΑΤΟΥ για διάφορα θέματα που αφορούν το χωριό μας.
• Την Τετάρτη 29 Αυγούστου το πρωί
θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ του Αϊ-Γιάννη. Το βράδυ στις
21:00 στην πλατεία του Δροσάτου θα
γευτούμε την πατροπαράδοτη φασολάδα
στη γιορτή που έχει καθιερωθεί εδώ και
12 χρόνια ως η καλύτερη και μεγαλύτερη
γιορτή στη Φωκίδα με νηστήσιμα εδέσματα και παραδοσιακή μουσική. Όλα, φυσικά, γίνονται με την συμμετοχή όλων των
συγχωριανών.
• Κλείνουμε τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
με την εορτή στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ του Αγίου
Αλεξάνδρου & Αγίου Αλεξίου του χωριού
μας στις 30 Αυγούστου
Άλλες εκδηλώσεις:
• Θα αποφασιστούν από κοινού στο χωριό
οι ημερομηνίες :
Για ημερήσια εκδρομή, για περίπατο στα
μονοπάτια του χωριού μας και άλλες
δραστηριότητες.
Σας περιμένουμε στις παραπάνω εορτές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν
στο χωριό μας αυτό το καλοκαίρι. Είναι
μια ευκαιρία να συναντηθούμε στις ρίζες
μας, στον τόπο που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας και να γνωριστούν τα παιδιά και
τα εγγόνια μας (οι νεότερες γενεές). Ελπίζουμε η συμμετοχή σας να είναι καθολική
ώστε να δώσει δύναμη στις προσπάθειες
του Συλλόγου!
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να καλέσετε τα μέλη του
Δ.Σ. και τα αναπληρωματικά μέλη:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 6944615958
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 6936641066
ΚΟΝΙΣΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ: 6975501498
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΓΙΩΤΑ: 6946962154
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: 6946393281
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 6974640794
ΚΟΝΙΣΤΗ-ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: 6973331224
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ: 6982555498
Facebook: Drosato Village
e-mail: drosato.pefkaki@gmail.com
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ίναι πολύ συγκινητικό να βουτάς τη σκέψη σου στον χρόνο
και να φέρνεις στην επιφάνεια
γεγονότα και συναισθήματα που σημάδεψαν τη ζωή σου. Πριν ακριβώς
50 χρόνια, στην Α΄ Λυκείου, εδώ στο
Ευπάλιο, πήρα την οριστική απόφαση
να σπουδάσω και να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη Δημοσιογραφία…
Η επικοινωνία χρονολογείται εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ακόμη οι πρωτόγονοί μας ζούσαν πάνω στα δέντρα και
μέσα στις σπηλιές. Όροι επιβίωσης ήταν
οι άναρθρες κραυγές, με ιδιαίτερο χρωματισμό φωνής, για να εκφράζουν τον
φόβο, τον ενθουσιασμό, τα διαφορετικά
συναισθήματα. Με την πάροδο εκατοντάδων ετών ήρθαν οι λέξεις και οι μικρές
προτάσεις. Αργότερα ήρθαν οι φωτιές
που άναβαν οι φυλές από βουνοκορφή
σε βουνοκορφή για να μεταδώσουν μηνύματα σε κοντινές κοινωνίες, είτε για εισβολή εχθρών και άγριων ζώων, είτε για
άσχημα καιρικά φαινόμενα.
Με πολύ αργό ρυθμό, μετά από δεκάδες χιλιετηρίδες ανακαλήφθηκε η γραφή στην πέτρα και στον πάπυρο. Πρώτοι οι Κινέζοι ανακάλυψαν το χαρτί, με
πρώτη ύλη τα κουρέλια των ρούχων και
πολύ αργότερα από την επεξεργασία
του ξύλου. Οι Κινέζοι επίσης πρώτοι
ανακάλυψαν την τυπογραφία για να τη
τελειοποιήσει αιώνες αργότερα με την
ανακάλυψη της λινοτυπικής μηχανής ο
Γουτεμβέργιος.
Κάπως έτσι φθάσαμε από την παλαιολιθική
εποχή με τις κραυγές και τα σήματα, στον
μεσαίωνα με τους τελάληδες, στη σημερινή μορφή επικοινωνίας, με τους δημοσιογράφους και τους επικοινωνιολόγους.
Η πληροφορία ήταν πάντοτε το «άλας»
της ζωής. Η πληροφόρηση ήταν από την
αρχαιότητα των οργανωμένων κοινωνιών, μέχρι των ημερών μας, το πιο ισχυρό
όπλο για τους κρατούντες, αλλά και για
τους λαούς και τους εργαζόμενους.
Με την μικρή αυτή εισαγωγή θέλησα να
φωτίσω πως οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, τα
έθνη, τα κράτη, βάδισαν ανά τους αιώνες
για να εκφράζονται σήμερα με την φωτοσύνθεση, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, το ίντερνετ, τα σάιτ, τα τουίτερ, πως
φθάσαμε δηλαδή στην τεράστια εξάπλωση του διαδυκτίου, που φυσικά δεν μπορούμε να φανταστούμε το τέλος του.
Και ερχόμαστε τώρα στο επίκαιρο θέμα
της σημερινής ημερίδας που αφορά την
ενημέρωση των συμπατριωτών μας,
μέσα στο χρονοδιάγραμμα που καθόρισε η Δωρική Αδελφότητα.
Για όλους εμάς που γεννηθήκαμε,
μεγαλώσαμε και ξαναγυρίσαμε στα
χωριά μας, η καρδιά της Ρούμελης
χτυπά ζωηρά στη Δωρίδα.
Ο σημερινός Δήμος Δωρίδας που αποτελείται από 55 κοινότητες και από 86

Επικοινωνία
και τύπος
στη Δωρίδα
Γράφει ο ΑΝΤΩΝΗΣ
οικισμούς έχει γράψει τη δική του μοναδική ιστορία. Η διαδρομή από τους ιστορικούς, τους λαογράφους, τους μύθους,
τα δημοτικά τραγούδια μας.
Ωστόσο τα καθημερινά γεγονότα, αυτά
που αφορούν τα ήθη και τα έθιμά μας,
τις γιορτές, τα πανηγύρια, τα ανταμώματα, τους γάμους, τα βαφτίσια, τις
κηδείες, τα αιτήματα μας για δρόμους,
πλατείες, παιδικές χαρές, φως, νερό,
τηλέφωνο, όλα αυτά δηλαδή τα κομβικά θέματα που αφορούν τη ζωή των
συμπατριωτών μας που ζουν στα χωριά
μας, στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά
και στο εξωτερικό, καταγράφονται μό-

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ*
Μαθητής στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο διάβαζα τη «Φωνή του Ρουμελιώτη», που έγραφε ο Ευπαλιώτης Χαράλαμπος Σμπαρούνης. Στην εφημερίδα
αυτή πρωτοδημοσίευσα στα 15 χρόνια
δύο μικρά χρονογραφήματα. Το μικρόβιο της Δημοσιογραφίας με είχε ήδη
κυριεύσει. Και επειδή η Δημοσιογραφία
δεν προκύπτει από συνοικέσιο αλλά από
παράφορο έρωτα, αν και παρέδωσα την
σκυτάλη στην κόρη μου και στον γυιό
μου, ελπίζω να συνεχίσω να γράφω
ώσπου να κλείσω τα μάτια μου.
Είπαμε λοιπόν ότι ορισμένες εκδόσεις
ξεπερνούν τα στενά όρια του ενός χω-

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ.Α.
Αριθμός Αδείας
ΚΩΔ. 01-4549

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΩΡΙΔΑΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ

8 - 11634 Αθήνα
Πρατίνου & Δούριδος
2018
Αρ. Φύλλου 136 Ιαν.-Φεβ.
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Σελ. 5

Με όραμα

και στόχους
ο Απόλλων

ξεκινήσει για
Νέα εποχή έχει
από
τον Απόλλωνα Ευπαλίου
2017-2018.
τη φετινή σεζόν προπονηΔιοίκηση, παίχτες, και φίλατικό τιμ, παλαίμαχοι στήνουν
θλοι, μια οικογένεια,
πολύ καλό
τις βάσεις για κάτι
φανούν τα
και σύντομα θα
περιμένουν
αποτελέσματα που
όλοι στη Ν.Α. Δωρίδα. Σελ. 15

Αποκριάτικος

χορός 2018

Συνεχείς

Καρναβάλι 2018

χορός
Μάγεψε ο αποκριάτικος φορά
πρώτη
που έκαναν για
ο Σύλλογος
μαζί στην Αθήνα
και
του Δροσάτου-Πευκακίου
Δωρίη Ένωση Ευπαλιωτών
κοσμικό κέδας σε γνωστό
Σελ. 5
ντρο της πόλης.

ΝΕΑ του ∆ΡΟΣΑΤΟΥ

επιτυχίες της
Αστυνομίας

Ευπαλίου
Σελ. 10

πήρε το
Το πρώτο βραβείο τα παιάρμα που ετοίμασαν μεράκι
με
διά του Ευπαλίου
συμμετείχε
και φαντασία και
παρέλαση
στην αποκριάτικι
Σελ. 4
της Ναυπάκτου.

Σαρόγλειο
δας στο υπέροχο
ΑξιωμαΜέγαρο της Λέσχης
τικών Αθήνας.
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και ελπίδα
Με αισιοδοξία
χρονιά που
ατενίζουν τη νέα του Δρομπήκε οι άνθρωπου πιστεύσάτου - Πευκακίου
πιο δημιοντας ότι θα είναι
Σελ. 12-13
ουργική.
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άλλη μία
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Σελ. 14-15
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νον από τον τοπικό Τύπο, από τις μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες εφημερίδες
και περιοδικά που εκδίδουν συνήθως
οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Άλλωστε σ’
αυτές τις μικρές εφημερίδες καταφεύγουν και οι ιστορικοί, όταν θέλουν να
αντλήσουν ή να διασταυρώσουν περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου
να χτίσουν σιγά-σιγά το επιστημονικό
ερευνητικό τους έργο.
Βέβαια έντυπο με έντυπο έχει μεγάλη
διαφορά. Ορισμένα είναι εντελώς απλοϊκά, καθώς γράφονται και τυπώνονται
από ερασιτέχνες. Ορισμένα πάντως
έντυπα καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα
στενά όρια του χωριού και απλώνουν τα
ενδιαφέροντά τους στα όμορα χωριά,
ενώ ελάχιστα καλύπτουν όλο το φάσμα
της Ρούμελης, της Φωκίδας και της Δωρίδας… Μέσα από τις σελίδες των συχνά
προβάλλονται προσωπικότητες των
Δωριέων που ξεχώρισαν και σήκωσαν
ψηλά τον πήχυ στις επιστήμες και στις
τέχνες, στα γράμματα, στον αθλητισμό
και στην πολιτική.

ριού. Μια τέτοια προσπάθεια που θέλω
να επισημάνω είναι η πανέμορφη και
καθόλα άρτια έκδοση της τοπικής εφημερίδας «Το Ευπάλιο» για την οποία ο
εκλεκτός φίλος μου και συνάδελφος
Περικλής Λουκόπουλος έχει δώσει τον
καλύτερο εαυτό του. Πράγματι η εφημερίδα αυτή πρωτοπορεί σε ποιότητα
εμφάνισης και θεματογραφίας, που
στέκεται σε οποιονδήποτε ανταγωνισμό. Εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσει για
πολλά-πολλά χρόνια ακόμα να υπηρετεί
την περιοχή και θα πρόσθετα –αν είναι
δυνατόν– να επεκταθεί θεματογραφικά
σε όλη τη Δωρίδα, όπως και το σάϊτ
DORIDA NEWS.
Να αναφέρουμε ωστόσο ότι και στο
παρελθόν έγιναν προσπάθειες για πανδωρικές εκδόσεις από τον Λιδωρικιώτη
δημοσιογράφο Γιώργο Καψάλη με τον
«Στόχο» και τη «Λιδωρίδα», από τον
Γιάννη Γαϊτάνη με τα «Νέα της Ρούμελης» από τον Λαμιώτη Ασημακόπουλο
με το περιοδικό «Στερεά Ελλάς», ενώ
συνεχίζει και σήμερα την έκδοση ο

Έστειλαν τις Συνδρομές τους
ΑΚΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ Συζ. Παναγιώτη
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΕΡΒΑ-ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Β .ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΖΑΊΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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Παλαιοξαριτών Φως της Ανάστασης,
Το Άγιο
ζωές όλων μας.
ψυχές και τις
ας φωτίσει τις υγεία και δύναμη σε όλους.
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η & Χαρούμεν
Καλή Ανάστασ και στις οικογένειές σας!
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Με συντονισμένες ενέργειες ο Δήμος
Δωρίδας απέκτησε το κτήριο της Ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισμών
Δωρίδας στο
Ευπάλιο μέσω
πλειστηριασμού από
την Τράπεζα Πειραιώς,
λύνοντας έτσι
μια σειρά από
στεγαστικά θέματα υπηρεσιών του για την
εύρυθμη λειτουργία τους,
προς όφελος
των δημοτών.
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ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΑΡΑΦΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ
ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΘΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ 21.3.18

«Μαΐστρος» με την μαχητική δημοσιογραφία του συντοπίτη μας Νίκου Εμμανουηλίδη. Να σημειώσω ότι κι εγώ στα
πρώτα δημιοσιογραφικά μου βήματα
εξέδωσα αρχικά τη μηνιαία εφημερίδα
«Ρουμελιώτικη ΄Ερευνα» το 1971 και
στην διετία 1974-76 την εφημερίδα
«Ρουμελιώτης» εφημερίδα που με τον
ίδιο τίτλο εξέδιδε στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία ο δημοσιογράφος Λαχανοκάρδης. Επίσης να αναφέρουμε την «Σιωπή» και την «Ώρα
της Φωκίδας», όπως τα «Φωκικά Νέα»
και τον «Λόγο των Πολιτών».
Σποραδικά λίγα νέα της Δωρίδας φιλοξενούν πολλές περιοδικές εκδόσεις των
Σαλώνων, των Δελφών, της Ιτέας και
του Γαλαξειδιού. Περισσότερες ειδήσεις
για την Δωρίδα δημοσιεύουν συχνάπυκνά οι δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες
της Ναυπάκτου, το «Εμπρός» και η
«Ναυπακτία», η εβδομαδιαία εφημερίδα «Εν Δελφοις» και μερικές ημερήσιες εφημερίδες της Πάτρας, καθώς έχει
εκεί πλούσια παρουσία και δραστηριότητα ο Σύλλογος Δωριέων και Ναυπακτίων. Να προσθέσουμε επίσης το εξαμηνιαίο περιοδικό-βιβλίο Ναυπακτίας και
Δωρίδα «Η Δάφνη» που ασχολείται με
λογοτεχνία, ποίηση, φιλοσοφία και με
ποικίλους προβληματισμούς.
Θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε
ένα προς ένα και τα 55 χωριά της
Δωρίδας, που στο παρελθόν αλλά και
σήμερα παρά τις οικονομικές δυσκολίες –εξακολουθούν να εκδίδουν– περιοδικές εφημερίδες.
Από άκρο σε άκρο και των πιο μικρών
ακόμα χωριών και οικισμών, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες, ώστε να
εκδίδοντα τοπικά περιοδικά έντυπα. Η
ύλη όλων ανεξαιρέτως είναι πάρα πολύ
ενδιαφέρουσα. Τα τοπικά νέα διαβάζονται ευχάριστα, ενώ τα περιμένουν πως
και πως οι ξενητεμένοι μας. Πολλά δημοσιεύματα είναι διανθισμένα με χιούμορ και εύθυμες ιστορίες, με ανέκδοτα,
με ποιήματα, με ευφυολογήματα και
μερικές φορές με μαχητικά, επιθετικά
καυστικά αλλά και υπερβολικά σχόλια.
Εύχομαι από καρδιάς να ξεπεράσουμε
γρήγορα την παρατεταμένη λιτότητα,
που την πλήρωσε και την πληρώνει
πολύ ακριβά ο λαός μας και να συνεχίσουν να εκδίδονται οι τοπικές εφημερίδες, για να μας ταξιδεύουν στις γραφικές μας παραλίες, στις πεδιάδες, στις
πλαγιές, στους λόγγους και στα βουνά,
στα απαράμιλλου κάλλους χωριά της
λεβεντογέννας Δωρίδας.
*Απόσπασμα από την ομιλία
του Δωριέα δημοσιογράφου
Αντώνη Δασκαλόπουλου στο
18ο Συνέδριο της Δωρικής
Αδελφότητας στο Ευπάλιο
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Το Tihiorace ένας θεσμός πλέον
της Δωρίδας για τον δρομικό τουρισμό
Η όμορφη ορεινή Δωρίδα υποδέχεται
για 5η χρονιά τους δρομείς και τους
καλεί να απολαύσουν όπως εκείνοι
ξέρουν κι αγαπούν : τρέχοντας και
μάλιστα ανάμεσα σε ψηλές και χαμηλότερες κορυφές, με βαθιές ρεματιές
και πηγές που χαρίζουν στο τοπίο μια
πλούσια βλάστηση. Οι δρομείς τρέχοντας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την απαράμιλλη θέα τόσο
προς τον Κορινθιακό κόλπο όσο και
στις αγέρωχες οροσειρές της Γκιώνας
και των Βαρδουσίων.
Τo όραμα του Δωριέα επιχειρηματία
Θωμά Ρούμπα αγκαλιάστηκε με θέρμη
από τους κατοίκους και τους ντόπιους
φορείς και ήδη η διοργάνωση έχει
μπει επάξια στη λίστα των αξιόλογων
προορισμών του εγχώριου δρομικού
τουρισμού. Ήδη το Tihiorace πλέον
περνά στη φάση της ενηλικίωσης και
αποτελεί έναν αγώνα – θεσμό, ενώ η
οργανωτική και λειτουργική του αρτιότητα τον κατατάσσει στις σημαντικές αγωνιστικές δράσεις της χώρας.
Η οργανωτική επιτροπή του Tihiorace
2018 συνεχίζει και φέτος την διοργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων για
παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου στον
χώρο του αγώνα την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 09.30. To flying fox,
η τοξοβολία, το κυνήγι θησαυρού και
η ιππασία είναι μόνο μερικές από
τις δραστηριότητες που έχουν
προγραμματιστεί.
Οι δραστηριότητες αυτές θα
έχουν περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα
και έχουν ως στόχο την διασκέδαση των παιδιών με παράλληλη
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Ταυτόχρονα για τα πιο μεγάλα
παιδιά θα διεξαχθεί ένας εισαγωγικός δρόμος 1000 μέτρων, με
αφετηρία στις 11.30 τον χώρο
εκκίνησης – τερματισμού, πάνω
στην διαδρομή του TIHIORACE,
ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν με
την συνοδεία εκπαιδευτών το
ορεινό τρέξιμο.
Αγώνας 10km
Ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή για
αρχάριους δρομείς βουνού. Περιλαμβάνει ελάχιστα μονοπάτια,
ώστε να μην είναι τεχνική όμως
δεν υστερεί καθόλου σε αισθητική καθώς διατρέχει μικρούς (στενούς) δασικούς δρόμους μέσα σε
δρυοδάση. Η εκκίνηση του αγώνα
των 10 χιλιομέτρων δίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο στο
Τείχιο.
Αγώνας 20km
Τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής
είναι ανηφορικά και κινούνται σε
μονοπάτι κορυφογραμμής (και ελάχιστο δασικό). Ο πρώτος σταθμός
ανεφοδιασμού που συναντάμε είναι
στα 2,9χλμ «Μουντούνια» (νερό/ισοτονικό) και αφού έχουμε κάνει 302μ.
θετικής υψομετρικής. Συνεχίζουμε
αρχικά ανηφορικά ...
Αγώνας 30km
Ένας από τους 8 αγώνες του
Skyrunner Greece Series και συγκε-

κριμένα ο τρίτος κατά σειρά. Η διαδρομή του αγώνα αποτελείται από
25% δρόμο δασικό, 70% μονοπάτι και μόλις 5% ασφάλτινο δρόμο.
Στην διαδρομή των 30 χλμ η συνολική θετική υψομετρική είναι 1500μ.
Τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής
είναι σταθερά ανηφορικά και κινούνται σε μονοπάτι κορυφογραμμής
(και ελάχιστο δασικό).
Marathon 50km – Wolf’s Race
Τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής
είναι ανηφορικά και κινούνται σε μονοπάτι κορυφογραμμής (και ελάχιστο
δασικό). Ο πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού που συναντάμε είναι στα
2,9χλμ (Μουντούνια) και αφού έχουμε κάνει 302μ. θετικής υψομετρικής.
Συνεχίζουμε αρχικά ανηφορικά και
σύντομα ισοϋψώς πάνω στην κο-

Παλιόμυλος). Το τμήμα αυτό ήταν
και το πιο εύκολο καθώς είχε κυρίως
χωματόδρομο αλλά και γενικά ήταν
κατηφορικό. Φτάσαμε στα 12.1χλμ.
Από τον 3ο σταθμό συνεχίζουμε κατηφορικά σε εγκαταλειμμένο χωματόδρομο που έχει τη μορφή μονοπατιού. Φτάνουμε στο ρέμα και περνάμε
απέναντι ακολουθώντας πανέμορφο
μονοπάτι καλυμμένο από βλάστηση.
Το μονοπάτι έχει μικρές ανηφοροκατηφόρες και διασχίζει όμορφα μικρά
λιβάδια, καταπράσινα. Φτάνουμε
στην είσοδο του χωριού Πύργος (χώρος αναψυχής) όπου σε πηγή υπάρχει ο 4ος σταθμός (οι χωρικοί έχουν
φτιάξει υπαίθριο μουσείο παλαιών
εργαλείων). Μέχρι εδώ έχουμε κάνει 17,2χλμ με συνολική υψομετρική
+697μ.

ρυφογραμμή. Κατηφορίζοντας για
λίγο συναντάμε τον δεύτερο σταθμό
(Πλαλίστρα) στα 6,6χλμ. αφού έχουμε κάνει 170μ. θετικής υψομετρικής
(συνολικά από αρχής +472μ.).
Εδώ χωρίζουν η μεγάλη διαδρομή
με τις μικρότερες. Ακολουθούμε με
νότια κατεύθυνση το χωματόδρομο. Στο 10.9χλμ (όπου στάνη) θέλει
προσοχή καθώς αφήνουμε το χωματόδρομο και κατηφορίσουμε σε
απότομο μονοπάτι (τεχνικό) που μας
κατεβάζει στο ρέμα. Διασχίζουμε το
ρέμα και ανηφορίζουμε το μονοπάτι
που μας οδηγεί σε παλιό (εγκαταλειμμένο) χωματόδρομο και σύντομα
στο σταθμό 3 (λίγο έξω από το χωριό

Ανηφορίζουμε ανάμεσα στα παλιά
σπίτια του χωριού από όμορφο μονοπάτι αλλά σχετικά τεχνικό. Φτάνουμε
σε ράχη όπου για λίγο κινούμαστε σε
χωματόδρομο και αρχίζουμε να κατηφορίζουμε σε μονοπάτι. Τέμνουμε
κάποιες φορές το χωματόδρομο που
πάει στο χωριό Σεργούλα αλλά τελικά
το μονοπάτι θα μας οδηγήσει στην
πλατεία του χωριού όπου και ο 5ος
σταθμός. Το πρώτο μισό του τμήματος αυτού ήταν ανηφορικό ( + 389μ.)
ενώ το δεύτερο μισό κατηφορικό.
Τελικά μέχρι τον 5ο σταθμό έχουμε
διανύσει 22,9χλμ. 1086μ. συνολικής
θετικής υψομετρικής. Εδώ είναι και
το πρώτο όριο αποκλεισμού που είναι

οι 5 ώρες!
Από εδώ αρχίζει και το πιο όμορφο
τμήμα του αγώνα. Μπορεί να είναι ανηφορικό μονοπάτι αλλά είναι
παρθένο χωρίς να συναντά πουθενά
δρόμο. Είναι πετρόχτιστο παλιό καλντερίμι. Κοιτάζοντας κανείς πίσω του
εντυπωσιάζεται από τη νήσο Τριζόνια
που κάνει τον Κορινθιακό κόλπο να
μοιάζει με φιόρδ. Φτάνοντας στο παλιό οικισμό Παλιοχώρι (6ος σταθμός)
έχουμε διανύσει 26,6χλμ. με 1606μ.
συνολικής θετικής υψομετρικής.
Συνεχίζουμε ανηφορικά σε μονοπάτι μέσα σε όμορφο δρυοδάσος.
Τραβερσάρουμε αρκετές πλαγιές και
φτάνουμε σε χωματόδρομο. Στρίβουμε αριστερά και τον ακολουθούμε μέχρι την ψηλότερη κορυφή του
όρους Τρίκορφα. Από εκεί η θέα είναι
υπέροχη προς τα μεγάλα βουνά της
Στερεάς (Γκιώνα, Βαρδούσια, Παρνασσός) αλλά και της Πελοποννήσου
(Χελμός, Ζήρια, Ερύμανθος). Μέχρι
τον 7ο σταθμό έχουμε κάνει 33,2χλμ.
2246μ. συνολικής θετικής υψομετρικής. Εδώ υπάρχει άλλο ένα όριο αποκλεισμού που είναι οι 7:30.
Ένα υπέροχο κατηφορικό μονοπάτι
μέσα στα έλατα δίνει τη δυνατότητα για μεγάλες ταχύτητες σε όσους
έχουν δυνάμεις. Μικρή ανηφόρα οδηγεί στο ξωκλήσι του Αγ. Κωνσταντίνου και συνεχίζουμε πάλι σε
κατηφόρα. Φτάνουμε στο χωριό
Ποτιδάνεια όπου ο 8ος σταθμός.
Μέχρι εδώ 39,2χλμ. με 2281μ. συνολικής θετικής υψομετρικής.
Ανηφορίζουμε σε καλογραμμένο μονοπάτι που μας βγάζει σε
τσιμεντένια δεξαμενή. Εκεί μπαίνουμε δεξιά (δυτικά) σε μονοπάτι
που έχει μικρές ανηφοροκατηφόρες. Κινούμαστε μέσα σε όμορφο
δρυοδάσος και μετά από 5,2χλμ.
συναντάμε τον 9ο σταθμό στο
44,4χλμ με 2511μ. συνολικής θετικής υψομετρικής.
Τα τελευταία 4,9χλμ. είναι σχετικά πιο εύκολα. Αφού συνεχίσουμε
για λίγο σε μονοπάτι βγαίνουμε
σε μικρό χωματόδρομο που τον
ακολουθούμε δεξιά (βόρεια) κατηφορικά. Βγαίνουμε για λίγο σε
άσφαλτο και περνάμε μέσα από
το χωριό Τείχιο. Μια μικρή τελική
ανηφόρα και φτάνουμε στο χώρο
τερματισμού (στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο) αφού έχουμε
διανύσει συνολικά 49,3χλμ.
Double Run (50km +30km)
Για όσους θέλουν να ζήσουν μια νέα
εμπειρία ή και για εκείνους που θέλουν να προσθέσουν στο ενεργητικό
τους έναν αγώνα 80K! Δεν πρόκειται
για νέο αγώνα, αλλά για μία νέα κατάταξη στην οποία συμπεριλαμβάνονται
όσοι λάβουν μέρος και τερματίσουν
στους αγώνες Wolf’s Race – 50K και
30K. Στον αγώνα των 80 km (Double
Run) η ανάδειξη των 3 πρώτων νικητών θα γίνει με άθροισμα των επιμέρους χρόνων στους 2 αγώνες (50km
και 30km).
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Ι.Κούγιας: Ο Απόλλων
του χρόνου θα πάει

για το πρωτάθλημα
Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Ευπαλίου
Ι. Κούγιας μίλησε και για την επόμενη
χρόνια. Τους στόχους που έχει θέσει
η διοίκηση με δεδομένο ότι απουσιάζουν οι Αστέρας Ιτέας και Φωκικός
Άμφισσας. Η άποψή του ήταν ξεκάθαρη και δεν χωρά καμία
παρερμηνεία. Ο Απόλλων
πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Αναλυτικά όσα μας
είπε ο Γιάννης Κούγιας.
«Εκ τω πραγμάτων και
λόγω ιστορίας, είμαστε
υποχρεωμένοι να πάμε για
το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή και πρέπει
να αλλάξει και το μπάτζετ.
Η ομάδα θα πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
Αυτή είναι η απόφαση μας,
να πάμε για τον τίτλο. Και
πρέπει του χρόνου η ομάδα να είναι πρωταθλήτρια.
Σκεφτείτε πόσο μεγάλη
ευκαιρία είναι για το χωριό
μας και για την περιοχή!
Πόσες δυνατότητες έχει
ένα χωριό και να αναδειχθεί και να
διαφημιστεί; Πολύ λίγες. Γι’ αυτό και
δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει η υπέρβαση και να
προβάλλουμε τόσο την ομάδα όσο
και το χωριό μας. Βέβαια, η ανταπόκριση του κόσμου δεν είναι αυτή που
θα έπρεπε σε σχέση με την προσφορά την ομάδας.
Τις άγιες μέρες του Πάσχα μια θαυμάσια ανθρωπιστική πρωτοβουλία
πήρε ο σύλλογος του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Ευπαλίου πραγματοποιώντας το Μεγάλο Σάββατο φιλικό ποδοσφαιρικό
αγώνα φιλανθρωπίας- ενίσχυσης
του συλλόγου Αλκυόνη Ναυπακτίας-Δωρίδας που δραστηριοποιείται
σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο αγώνας διεξήχθη στο δημοτικό
γήπεδο Μαλαμάτων με την Ακαδημία Ναυπάκτου και για την ιστορία
έληξε με 1 - 0 υπέρ του Απόλλωνα.
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών που προσήλθαν δίνοντας τον οβολόν τους στο ειδικό κουτί που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του γηπέδου.
Πριν την έναρξη του κανονικού
αγώνα διεξήχθη αγώνας μεταξύ των

Αν αυτή την προσπάθεια δεν την
στηρίξει και ο κόσμος, τότε είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα. Θα γίνει
ένα κάλεσμα στον κόσμο. Πρέπει να
συγκινηθεί. Θέλουμε να αποφύγουμε
το ενδεχόμενο να είμαστε ένα πυρο-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τελική 2017-2018
ΒΑΘΜΟΙ

1. ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
3. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
4. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
6. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
7. ΑΜΦΙΣΣΑΙΚΟΣ 2006
8. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ
9. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
11. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
12. ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ

ΤΕΡΜΑΤΑ

63
120 - 07
55		69 - 15
46		53 - 16
40		34 - 24
39		49 - 27
32		38 - 57
31		39 - 33
27		36 - 64
24		33 - 52
14		19 - 64
6		08 - 70
-8		04 - 73

θρώπους που θα μπορούν
να προσφέρουν σε επίπεδο
χορηγιών.
*Ο Δωρικός Μαλαμάτων έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα
Το μπάτζετ πέρυσι ήταν στα
22.000 ευρώ. Στη νέα σαιΈχει γίνει η τροποποίηση μελέτης
ζόν θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα για την ενίσχυση της για να μεταφερθούν τα χρήματα από
ομάδας ώστε να πάει για την άνοδο. την Περιφέρεια στο Δήμο. Αν γίνουν
Το Ευπάλιο έχει κόσμο με οικονομική οι πρώτες εργασίες, τις οποίες περιεπιφάνεια που μπορεί να στηρίξει την μένουμε άμεσα, θα μπει το νερό στο
ομάδα. Το θέμα είναι η διάθεση και αυλάκι. Είναι πολύ σημαντικό, να έχει
η ομάδα τη δική της έδρα. Είναι πάρα
το ενδιαφέρον.
Η ομάδα πλέον επεκτείνεται και έξω πολλά και τεράστια τα οφέλη».
από το χωριό. Θέλω να επαναλάβω Κλείνοντας να πούμε ότι φέτος θα ξεκιότι δεν έχουμε πολλές δυνατότητες νήσει και ομάδα παλαιμάχων του Απόλνα προβάλουμε την περιοχή μας και λωνα. Στόχος θα είναι να δώσει κάποια
η ομάδα είναι μία απ’ αυτές. Είναι ένα φιλικά και να συνεισφέρει κι αυτή στη
τεράστιο κεφάλαιο για την περιοχή συνολική εικόνα της ομάδας.
και για το χωριό
ειδικότερα».
Ένα πολύ μεο
γάλο θέμα είναι φυσικά και Ο Κωνσταντίνος Κονιστής, γιος του Σπύρου και της Ειρήτο γήπεδο, το νης και εγγονός του αείμνηστου Ντίνου Κονιστή, μαθητής
οποίο
φαίνε- της Α΄τάξης Δημοτικού, ήρθε πρώτος στη σειρά του στα
ται πως έχει 25μ. ύπτιο και ελεύθερο στην κολύμβηση, αντιπροσωπεύδρομολογηθεί, οντας την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς στους αγώνες
2018
σύμφωνα
με ΦΛΥΑ
τον
πρόεδρο που οργάνωσε
ο Νηρέας Χατου Απόλλωνα:
«Το
γήπεδο λανδρίου.
είναι σε πολύ Θερμά
καλό δρόμο. Τα συγχαρητήρια
πρώτα λεφτά Η γιαγιά του
της
Περιφέ- Ελευθερία
ρειας είναι στη Κονιστή
διάθεσή
μας.

“Δελφίνι” Κων.Κονιστής

τέχνημα.
Ο σκοπός ήταν και είναι αυτή η ομάδα να γίνει ελκυστική. Φέτος έγινε,
αλλά θα γίνουν κι άλλα βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε
να κάνουμε κάποιες επαφές με τον
Απόλλωνα Σμύρνης, για να δούμε με
ποιο τρόπο θα συνεχιστεί η συνεργασία μας.
Επίσης θα κάνουμε επαφές με ανακαδημιών των δύο ομάδων όπου οι
πιτσιρικάδες καταχειροκροτήθηκαν.
Έγιναν επίσης πριν από τους αγώνες και βραβεύσεις από την διοίκηση του Απόλλωνα σε παλαίμαχους
ποδοσφαιριστές και παράγοντες
που στηρίζουν τον αθλητισμό.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
σύσσωμα τα διοικητικά συμβούλια του Απόλλωνα, της Ακαδημίας Ναυπάκτου και της Αλκυόνης
ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας Ανδρέας
Ευσταθίου, ο Αντιπρόεδρος της
ΕΠΣ Φωκίδας Δημήτρης Σπυρόπουλος, ο Διευθυντής της Αλκυόνης Κ.
Παναγιωτόπουλος, Πρόεδροι Κοινοτήτων και διαφόρων Συλλόγων
καθώς και πλήθος κόσμου από την
Δωρίδα και την Ναυπακτία.

Όταν ο αθλητισμός συναντά
την … φιλανθρωπία!
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Απόλλων Ευπαλίου:
Πετυχημένη χρονιά

σύμφωνα με τους στόχους μας
Την ικανοποίησή της εκφράζει με τον
επίσημο ετήσιο απολογισμό της η Διοίκηση του Απόλλωνα Ευπαλίου, επισημαίνοντας ότι η ομάδα πέτυχε όλους
τους στόχους που έθεσε στο ξεκίνημα
της σαιζόν 2017-2018.
Η αυλαία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος για την σεζόν 2017-2018
της ΕΠΣ Φωκίδας, αναφέρει στον
απολογισμό της, έπεσε πριν από μια
εβδομάδα με τον ανανεωμένο Απόλλωνα Ευπαλίου να επιτυγχάνει όλους
τους στόχους που το νέο Δ.Σ. του είχε
θέσει και παρουσιάσει στο κοινό, τον
Σεπτέμβριο του 2017 πριν από την
έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν.
Η ομάδα του Απόλλωνα, έκλεισε τη
σεζόν καταλαμβάνοντας με άνεση, τη
δεύτερη θέση της κατάταξης, με 55
βαθμούς σε σύνολο 22 αγώνων, με
μηδέν βαθμούς ποινών –όπως ακρι-

τεχνικό τιμ και ειδικά τον προπονητή
μας τον Χρήστο Φλέγγα που πήρε το
«βάπτισμα του πυρός» σε αυτή τη
θέση, τον Αριστομένη Σωτηρόπουλο
που καθοδήγησε την προετοιμασία
της ομάδας μας, τον παίκτη και γυμναστή Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου,
το ιατρικό τιμ, Γιώργο Κόκκινο και Βασιλική Βελίγκου. Αλλά και τους παίκτες
μας έναν, έναν προσωπικά και όλους
στο σύνολό τους , για το ήθος που
επέδειξαν σε όλες τις δύσκολες φάσεις των αγώνων που έλαβαν μέρος,
αναδεικνύοντας το νέο πρόσωπο που
ο Απόλλωνας θέλει να φέρει στο Φωκικό ποδόσφαιρο. Τους ευχόμαστε
καλό καλοκαίρι και να είναι έτοιμοι για
πολλούς ακόμη νεωτερισμούς και στόχους από την διοίκηση.
Αγωνιστικοί Στόχοι: Στο πλαίσιο των
παραπάνω και με βάση την τελική

(Τουριστικό Γραφείο Ντότσικας, Βιβλιοπωλείο Ευπόλιον, Άρτου Γεύσεις,
Proton Super Market Καπεντζώνης,
Γιώργος Τσίρης-Δικηγόρος, Τσιβελέκας Μελέτες-Κατασκευές, Siba Sport,
Car Wash, ANKONtech, Πιλάτος Παναγιώτης, Επιγραφές Staba, Οπτικά
Θεοδοσόπουλου, Πάνος Πετρόπουλος
Ασφάλειες, Jeanious Ναύπακτος, Αλεξανδρής Ζωοτροφές, Πολυζώης Ναύπακτος, Χάσκαρης Ευπάλιο, Κοντός,
Οικοδομικές Εργασίες Ζέκα Μπλεντάρ)
συνέβαλε τα μέγιστα στην οικονομική
άνθηση του Σωματείου μας, έτσι ώστε
από την αρχή της σεζόν:
- Αντικαταστάθηκε πλήρως το σετ
εξάρτησης των παικτών, προπονητών, τεχνικού τιμ
- Καλύφθηκαν οικονομικά στο σύνολό
τους οι μετακινήσεις της ομάδας στα
εκτός έδρας παιχνίδια

βώς είχε τεθεί ο στόχος από τη διοίκηση προς το τεχνικό τιμ και τους
παίκτες. Το… κοντέρ έδειξε για την
ομάδα μας 18 νίκες, 1 ισοπαλία και 3
ήττες, με τους ποδοσφαιριστές μας να
πετυχαίνουν 69 τέρματα, μερικά εκ
των οποίων με αριστοτεχνικό τρόπο
ισάξια με παίκτες της Super League,
ενώ δεχτήκαμε μόλις 15 γκολ.
Η ομάδα μας, ανανεωμένη με δυνατούς δεσμούς πλέον μεταξύ της, έχει
περάσει το πρώτο τεστ που εξαρχής
έθεσε η νέα διοίκηση: να «δέσει» σαν
ομάδα, να αναδείξει τα παιδιά του Ευπαλίου σε ποδοσφαιριστές αξίας, να
διαμορφώσει μια αγωνιστικά ικανή
ομάδα να αντεπεξέρχεται σε οποιεσδήποτε αγωνιστικές συνθήκες, να
καλλιεργήσει ενδοαγωνιστικά το fair
play και εξωαγωνιστικά το αίσθημα
ομαδικότητας και αλληλεγγύης των
παικτών. Ο Απόλλωνας Ευπαλίου, δεν
είναι απλά ακόμη ένα ερασιτεχνικό
σωματείο, είναι «οικογένεια».
Στην αυλαία της σεζόν λοιπόν, η διοίκηση του Απόλλωνα Ευπαλίου στο
σύνολό της, ευχαριστεί προσωπικά το

βαθμολογία και κατάταξη, οι αγωνιστικοί στόχοι της ομάδας, όπως είχαν
τεθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στην επίσημη
παρουσίαση του Απόλλωνα Ευπαλίου
επετεύχθησαν πλήρως. Κατά την φετινή σεζόν, αγωνίστηκαν με τη φανέλα
της ομάδας μας 28 ποδοσφαιριστές.
Από τον προπονητή μας Χ. Φλέγγα
«αξιοποιήθηκαν» όλοι οι παίκτες, νέοι
και παλιοί, δείχνοντας τις δυνατότητές
τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι αγωνιστικοί στόχοι του Απόλλωνα θα ανανεωθούν μέσα στο καλοκαίρι και για
τη νέα σεζόν 2018/2019 χρονιά ιστορική για το σωματείο μας, το οποίο θα
κλείσει 30 χρόνια ιστορίας!
Λειτουργικοί Στόχοι: Η ομάδα κρίνεται
οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμη,
καθώς οι στόχοι που τέθηκαν στις 3
Σεπτεμβρίου επετεύχθησαν στο σύνολό τους, βγάζοντας την ομάδα από
την οικονομική δυσχέρεια χρόνων.
Εφέτος πουλήθηκαν 250 κάρτες Φιλάθλων, ενώ η συμβολή των Μεγάλων
Χορηγών μας (GemArchitects, GV
Home Desing, NITRO the steel fixer),
αλλά και των Υποστηρικτών μας

- Χρηματοδοτήθηκε η επανέναρξη της
παιδικής ομάδας
- Αντικαταστάθηκε το σετ εξάρτησης
της παιδικής ομάδας
Στόχοι Προβολής: Το νέο πρόσωπο
του Απόλλωνα Ευπαλίου, δεν θα μπορούσε να παραμείνει «μυστικό» μόνο
στο Ευπάλιο. Σκοπός της νέας διοίκησης, το νέο ήθος της ομάδας, να ακολουθεί συνολικά το όνομά της. Για το
λόγο αυτό αναγεννήθηκε εκ βάθρων η
δημόσια εικόνα της ομάδας:
- Ανανεώθηκε η Ιστοσελίδα της ομάδας
και η Σελίδα στο Facebook, οι οποίες
ανανεώνονταν σε εβδομαδιαία βάση
- Εγκαινιάστηκε η απευθείας επικοινωνία με τους Φίλους της Ομάδας, μέσω
της Κάρτας Φιλάθλων, οι οποίοι ενημερώνονταν για τα αποτελέσματα των
αναμετρήσεων με sms
- Εδραιώθηκε η δημόσια εικόνα της
ομάδας με σταθερή σχέση με τα μίντια της περιοχής μας. Ως εκ τούτου,
το Γραφείο Τύπου του Απόλλωνα Ευπαλίου, ενημέρωνε με ρεπορτάζ τα μίντια μετά από κάθε αναμέτρηση
- Σε συνεργασία με το Νafpaktia.

News, αναμεταδόθηκαν οι δύο κρισιμότεροι αγώνες της ομάδας μας ένας
για το Κύπελλο Φωκίδας και ένας για
το Πρωτάθλημα (όπου ήμασταν γηπεδούχοι), δίνοντας την ευκαιρία στους
φιλάθλους που ζουν μακριά από το
Ευπάλιο, να παρακολουθήσουν ζωντανά τους αγώνες της αγαπημένης
τους ομάδας
Συνεργασίες: Πιστή στη δέσμευσή
της η διοίκηση, εμβάθυνε τη συνεργασία της με το αδελφό σωματείο του
Απόλλωνα Σμύρνης. Ο προπονητής της
ομάδας μας Χρ. Φλέγγας συμμετείχε
στην Αθήνα σε Σχολή Προπονητών, η
ομάδα μας επισκέφθηκε την Ριζούπολη
για να παρακολουθήσει προπόνηση και
αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης, οπότε
και αποδείχθηκε ιδιαιτέρως «τυχερή»,
βοηθώντας στην πρώτη νίκη της αθηναϊκής ομάδας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρξε συνεργασία σε
τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο. Το
επόμενο διάστημα προγραμματίζεται
και ένας φιλικός αγώνας μεταξύ του
Απόλλωνα Ευπαλίου και της Κ20 του
Απόλλωνα Σμύρνης για να επισφραγιστούν ενόψει καλοκαιριού τα αισθήματα φιλίας των δύο ομάδων!
Κοινωνικό Πρόσωπο: Όπως προαναφέραμε , ο Απόλλων Ευπαλίου είναι
κάτι παραπάνω από ένα ερασιτεχνικό
σωματείο. Σκοπός μας η εδραίωση
ενός κοινωνικού προσώπου, που να
διαπερνά την ομάδα από τους παίκτες
και προς τη διοίκηση. Έτσι, η ομάδα,
πρωτοστάτησε στην Συγκέντρωση Ειδών Α’ Ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας τον περασμένο
χειμώνα, ήταν εκ των βασικών διοργανωτών σε κάθε Δημόσια Εκδήλωση
της Κοινότητας Ευπαλίου, που συνέδραμε στην προβολή του χωριού μας,
ενώ διοργάνωσε φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα το Πάσχα, με
τα έσοδα να πηγαίνουν στο Σύλλογο
Αλκυόνη. Το κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξαν παράλληλα, διοίκηση και
παίκτες και στις γιορτές, καθώς τα
Χριστούγεννα μοιράστηκαν «γούρια
2018» στους μαθητές των σχολείων
του Ευπαλίου, ενώ το Πάσχα η διοίκηση γλύκανε τους μικρούς της παίκτες
με σοκολατένια αυγά με το λογότυπο
του Απόλλωνα Ευπαλίου.
Παράλληλα, η διοίκηση απένειμε τιμητικές πλακέτες για τη προσφορά τους
σε ποδοσφαιριστές της ομάδας μας που
τίμησαν τόσα χρόνια τον Απόλλωνα Ευπαλίου φορώντας τη φανέλα του.
Ενώ, με επίσημες επιστολές της συνεχάρη τόσο τον Φωκικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όσο και
τον Αστέρα Ιτέας, για την κατάκτηση
του Κυπέλλου και την πορεία του στη
Γ’ Εθνική Κατηγορία.
Το νέο πρόσωπο του Απόλλωνα Ευπαλίου έχει ήδη φανεί. Η διοίκηση και οι
παίκτες υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις για την σεζόν που έρχεται 2018-2019.

ȴȰɁȵȻȰ
ȻȴȻɏɈɏɁ

Πρόγραµµα
Eξοικονόµηση
Kατ’Oίκον II

Όλοι θέλουν να αναβαθµίσουν το σπίτι τους
µε το νέο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’Οίκον II»,
µέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση της κύριας κατοικίας σας
και επωφεληθείτε από:
• 100% επιδότηση επιτοκίου στο ποσό της χρηµατοδότησης.
• Επιχορήγηση έως 70% του κόστους εργασιών.
• Κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και του
συµβούλου έργου.
Επιπλέον, επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς για τη δανειοδότησή σας
κερδίζετε 10.000 yellows* κατά την εκταµίευση του δανείου και σας
παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης χρηµατοδότησης για επιπλέον
επισκευές µε προνοµιακούς όρους.
Οι αιτήσεις για το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ'Οίκον ΙΙ»
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλονται
στο https://exoikonomisi.ypen.gr
*Ισχύει για τα µέλη του Προγράµµατος Επιβράβευσης yellow.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ Ηπείρου, Ιονίων Νήσων,
Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
και Κρήτης. Δικαιούχος του Προγράμματος ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Μάθετε περισσότερα στο 18 28 38 και στο www.piraeusbank.gr/exoikonomisi

