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Καψάλης Δημήτριος 
Έφυγε στις 19 Αυγού-
στου από τη ζωή σε ηλι-
κία 75 ετών ο Δημήτρης 
Καψάλης. Ένας υπέροχος 
Άνθρωπος που σκόρπιζε 
καλοσύνη, χαμόγελα, και 
αισιοδοξία παντού. Ένας 
Άνθρωπος που ήταν πρό-
θυμος να βοηθήσει τον 
οποιονδήποτε σε κάθε 
ευκαιρία που του δινό-
ταν. Μέλος ο ίδιος μιας 
πολύτεκνης οικογένειας 
με δεκατέσσερα αδέρφια, 
δημιούργησε τη δική του 
επίσης πολύτεκνη οικογένεια που την μεγάλωσε σε 
δύσκολους καιρούς, με φτώχεια στο ξεκίνημα του, 
αλλά με αρχές, ήθος και αξιοπρέπεια σε όλη του την 
πορεία. Τα οχτώ παιδιά του, τού χάρισαν εγγόνια 
και δισέγγονα κάνοντάς τον έναν ευτυχισμένο πατέ-
ρα και παππού. Μαζί με την κυρία Πόπη, τη σύζυγό 
του, τον βράχο της ζωής του, όπως του άρεσε να 
την αποκαλεί, έζησαν μία ζωή γεμάτη δυσκολίες, 
αλλά το σπίτι τους ήταν πάντα ανοιχτό για όλο τον 
κόσμο. Ένας άνθρωπος του μόχθου που του άρε-
σε να δουλεύει ασταμάτητα μέχρι να τον λυγίσει η 
επάρατη νόσος.Προσωπικά πέρασα κοντά τους σχε-
δόν όλα τα παιδικά μου χρόνια. Έχω τις καλύτερες 
αναμνήσεις με όλους αυτούς τους υπέροχους  αν-
θρώπους. Πάντα με αγκάλιαζε με πατρική  στοργή 
κάθε φορά που με έβλεπε, ακόμη και τώρα πενήντα 
χρονών μαντράχαλο, και να με ρωτάει «αγόρι μου 
χρειάζεσαι τίποτα;εγώ είμαι εδώ»,όπως έκανε με 
όλα του τα παιδιά μέχρι την τελευταία του στιγμή. 
Έτσι θα σε θυμάμαι για πάντα Μητσάρα μου  εγώ, 
με πολλή αγάπη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έλε-
γες και ό,τι με συμβούλευες. Έτσι κι αλλιώς οι άν-
θρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε. Και εσύ δεν 
θα βγεις ποτέ από το μυαλό μας. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα. Καλό παράδεισο γιατί σίγουρα εκεί θα πας!
Κώστας Τσιούστας

Έφυγε 112 ετών η Χαρίκλεια Βίτσα
Έφυγε στις 22 Αυ-
γούστου από τη ζωή 
σε ηλικία 112 ετών η 
Χαρίκλεια Βίτσα, η γη-
ραιότερη Ελληνίδα, με 
καταγωγή από το Τρί-
κορφο Δωρίδος.  Γεν-
νήθηκε το 1908, όταν η 
Ελλάδα ήταν η μισή σε 
έκταση, απ’ όσο είναι 
σήμερα και έφυγε ήρε-
μα από τα εγκόσμια, 
σε ηλικία 112 ετών, 
ξεπερνώντας κάθε 
προσδόκιμο ζωής και 
έχοντας διανύσει μια πορεία ανάμεσα σε δύο αιώνες, 
όπου συνέβησαν γεγονότα τεράστιας ιστορικής σημα-
σίας. Και τι δεν έζησε αυτή η γυναίκα. Με την γέννησή 
της, οι Κρητικοί κήρυξαν την ένωση της Κρήτης με τη 
μητέρα πατρίδα και οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν 
στο Λε Μαν της Γαλλίας την πρώτη δημόσια πτήση 
τους με αεροπλάνο. Από τότε, η Χαρίκλεια Βίτσα έζησε 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, δύο Παγκόσμιους Πολέ-
μους, την Μικρασιατική Καταστροφή και έναν Εμφύλιο 
Πόλεμο, είδε την ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας, 
τον πρώτο άνθρωπο να πατάει στο φεγγάρι και πολ-
λά άλλα γεγονότα και επιτεύγματα της ανθρωπότητας 
με μεγάλη ιστορική σημασία. Τα παιδιά της, Χριστίνα 
(χήρα) Αθ. Κοπανέλη και Αθανάσιος και Γεωργία Βί-
τσα, είπαν ότι η μητέρα τους, ήταν μια καλοσυνάτη 
γυναίκα, που μπορεί να μην είχε σπουδάσει, αλλά, 
ήταν γεμάτη με σοφία και ένας άνθρωπος της κοινω-
νικής προσφοράς, της καλοσύνης και της δικαιοσύνης. 
Με γονείς που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη πριν 
από πολλά χρόνια, η Χαρίκλεια Βίτσα ήταν ένα από τα 
δέκα παιδιά της οικογένειάς της, που μετεγκαταστάθη-
κε στο Τρίκορφο Δωρίδος. Από τα αδέλφια της, ήταν η 
τελευταία που έφυγε από τη ζωή. Στην τελευταία της 
κατοικία στο Τρίκορφο Δωρίδος, απ’ όπου καταγόταν, 
την συνόδευσαν τα παιδιά της, οι οικείοι της, εγγόνια, 
δισέγγονα και πολλοί άλλοι συγγενείς.

Θεόδωρος Αντ.Κωστόπουλος
Απεβίωσε στις 29 Απριλίου 2020 στο Μό-
ντρεαλ του Καναδά ο Θεόδωρος  Κωστό-
πουλος του Αντωνίου και της Μαρίας σε 
ηλικία 93 ετών. Είχε γεννηθεί στο Γουλέ-
μι Ναυπακτίας και είχε  εγκατασταθεί για 
χρόνια στο Ευπάλιο όπου παντρεύτηκε 
την Ελένη Ζέρβα κάνοντας μια θαυμάσια 
και πολυμελή οικογένεια. Το 1966 με-
τανάστευσε στο Μόντρεαλ του Καναδά 
όπου εργάστηκε και πρόκοψε. Με τη σύ-

ζυγό του απέκτησαν πέντε παιδιά την 
Μαρία, τον Αντώνη, τον Γιώργο, την 
Ευφροσύνη και την Γιώτα. Είναι όλα 
παντρεμένα και τους είχαν χαρίσει 10 
εγγόνια και 3 δισέγγονα. «Καλό Παρά-
δεισο Θόδωρε»η ευχή των φίλων και 
συγγενών σου  στο Ευπάλιο. Ο Θό-
δωρος και η οικογένειά του ήταν από 
τους ξενιτεμένους Ευπαλιώτες που 
διατηρούσαν επαφή με την Ένωση 
Ευπαλιωτών Δωρίδας και αναγνώστες 
της εφημερίδας μας.

Στα 52της έφυγε η Δ.Σακελλάρη
Απεβίωσε στις 23 Αυγούστου 2020 στο νοσοκομείο 

Μεταξά στην Αθήνα 
μετά από πολύχρο-
νη μάχη με την αρ-
ρώστια και κηδεύ-
τηκε στο Ευπάλιο, 
η Δήμητρα Σακελ-
λάρη σύζυγος του 
Νικολάου. Ηταν 52 
ετών μητέρα  τρι-
ών παιδιών: της 
Αλεξάνδρας, του 
Γιάννη και του Λά-
μπρου.  Καλό σου 
ταξίδι, αγαπημένη 
μας Δήμητρα.

Παναγιώτης Κ. Μπάμπος
Έφυγε στις 8 
Ιουλίου 2020  
ο αγαπημένος 
μας Ευπαλιώ-
της Παναγιώ-
της Κ. Μπά-
μπος σε ηλικία 
76 ετών μετά 
από ταλαιπω-
ρία της υγείας 
του τον τε-
λευταίο καιρό. 
Ο Παναγιώτης 
είχε σπουδά-
σει χημικός 
και ήταν επί 
σειρά ετών 
Διευθυντικό 
στέλεχος του 
ΙΚΑ. Ήταν πα-
ντρεμένος με 
την φαρμακο-
ποιό Ιουλία Μπάμπου και είχαν αποκτήσει έναν γιο, 
τον Κωνσταντίνο. Ο Παναγιώτης ήταν ενεργό μέ-
λος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας και λάτρης 
του Ευπαλίου, στο οποίο ιδιαίτερα μετά την συντα-
ξιοδότησή του διέμενε τον περισσότερο χρόνο, με 
ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα του χωριού και 
πάντα με απόψεις και προτάσεις για την πρόοδο 
και τον εκσυγχρονισμό του. Παναγιώτη δεν θα λεί-
ψεις μόνο από την οικογένειά σου, αλλά και από 
πάρα πολλούς φίλους που αγαπούσες και σε αγα-
πούσαν.
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Έφυγε ο αγωνιστής Νίκος Μπερτσιάς
Στις 7 Ιουλίου 2020 πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο 
Ευπαλιώτης Νίκος Μπερτσιάς.Η Κεντρική Επιτρο-
πή του ΚΚΕ με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά 
της θλίψη για το θάνατό του, επισημαίνοντας ότι ο 
Νίκος γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1935 στο Ευ-
πάλιο Δωρίδος. Ήταν το 9ο παιδί 
μίας οικογένειας δοσμένης στον 
αγώνα. Ο αδερφός του Γιώργος 
σκοτώθηκε ως μαχητής του Δη-
μοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 
Ο ίδιος, μικρό παιδί, ήταν σύν-
δεσμος του ΔΣΕ.Οργανώθηκε 
στην νεολαία της ΕΔΑ, ενώ αρ-
γότερα αναδείχθηκε σε στέλεχος 
των «Λαμπράκηδων», μέλος του 
ΚΣ της Δημοκρατικής Νεολαίας 
Λαμπράκη.Στη διάρκεια της δι-
κτατορίας εξορίστηκε στη Λέρο, στο Θέρμο, στη 
Δεσκάτη Γρεβενών, στον Ωρωπό και φυλακίστηκε 
στην Αίγινα. Όντας εξόριστος, στηρίζει τις αποφά-
σεις της 12ης Ευρείας Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ.
Στην περίοδο που αφέθηκε ελεύθερος δούλεψε 
στις παράνομες οργανώσεις της ΚΝΕ. Το 1973 ήταν 
μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ και Γραμματέ-
ας Αθήνας της ΚΝΕ στην εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου το 1973.Με την πτώση της Χούντας χρεώθηκε 
στο Κόμμα, ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας.Διετέλεσε μέ-
λος του ΔΣ των Λογιστών Αθήνας, δημοτικός σύμ-

βουλος Χαλανδρίου και πρόεδρος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής του ΣΦΕΑ.Ο  Νίκος υπερασπίστηκε το 
ΚΚΕ και τις αρχές του απ’ την οπορτουνιστική δια-
λυτική δράση και στην κρίση του 1991. Το υπηρέ-
τησε ανυποχώρητα μέχρι την τελευταία του πνοή, 
τιμώντας την ιδιότητα του μέλους ΚΚΕ, ως μέλος 

της ΚΟΒ Κάτω Χαλανδρίου.Η πολιτι-
κή κηδεία του  Νίκου Μπερτσιά έγι-
νε την Τετάρτη 8 Ιούλη στις 16.30 
στο κοιμητήριο Χαλανδρίου.
Η κόρη του Βασιλική (γιατρός) απο-
χαιρετώντας τον είπε συγκινημένη 
για τον πατέρα της «...παρ’ όλα τα 
θλιβερά γεγονότα που σε σημάδε-
ψαν, η ακλόνητη πίστη σου στο 
όραμα του κομμουνισμού δεν σε 
άφησε ούτε για μια στιγμή να πα-
ρατήσεις τον αγώνα και με σθένος, 

μεγαλοθυμία και καρτερικότητα αγωνίστηκες μέχρι 
το τέρμα για την υπεράσπιση των ιδανικών σου. 
Είσαι παράδειγμα για όλους. Για την αξιοπρέπεια 
με την οποία πορεύτηκες στη ζωή σου και όλοι 
θεώρησαν και θεωρούν ότι ήταν προνόμιο να σε 
γνωρίσουν. Το μεγαλύτερο όμως προνόμιο το είχα 
εγώ που είχα την τύχη ως  κόρη σου να σε έχω 
καθοδηγητή, συνοδοιπόρο, συμπαραστάτη και πα-
ράδειγμα. (...) Θα κρατάω ψηλά τη σημαία, όπως 
έλεγες, και δεν θα παρεκκλίνω ποτέ από την πορεία 
που χάραξες. (...). Σε αγαπώ μπαμπά μου και σε 
αποχαιρετώ».
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Βάπτιση του Δημήτριου
Την Κυριακή 
1η Μαρτίου 
2020 βαπτί-
στηκε στον 
Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Ευ-
παλίου ο δού-
λος του  Θεού 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 
Ιωάννου. Πα-
νευτυχείς οι 
γονείς Ιωάν-
νης Ιωάννου 
και Μαρία Λο-
γοθέτη, κόρη 
του Επιτρό-
που του εν 
λόγω ναού, 
Αλεξάνδρου 
Λογοθέτη και 
της Βασιλι-
κής. Νονός 
ο Δημήτρης   
Σιάββας. Ακο-
λούθησε γλέντι με πολύ κέφι στην εξαίρετη ταβέρ-
να Η Ρίζα της Γεύσης, με διακοσμήσεις της ζωγρά-
φου Σοφίας Λογοθέτη.

Και το όνομα αυτής « Κλεοπάτρα»
Το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Άγιο Γεώργιο Ευπα-
λίου ο Νίκος Τσιβελέκας και η Κατερίνα Αποστο-
λοπούλου βάπτισαν την κόρη τους. Και το όνομα 

αυτής Κλεοπάτρα , της προγιαγιάς. Νονός ήταν ο 
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος και το γλέντι έγινε 
στο κέντρο «Πανθέα» με σεμνότητα και  σεβασμό 
στις δύσκολες συνθήκες . 

Ο γάμος της Ρηνιώς
Η κόρη της Γραμματέως της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας Έφης Μίχου και του 
Κυριάκου Μακαρώνα,  Ειρήνη,(εμείς τη φωνάζουμε Ρινιώ)  παντρεύτηκε τον 
αγαπημένο της Δημήτρη . Ο γάμος έγινε στις 30 Αυγούστου στην Παναγία Μισο-
σπορίτισσα στο κτήμα “Αργιθέα Winery” 
Αττικής στα Μεσόγεια. Κουμπάροι τους 
ο Δημοσθένης Κατσιμπάρδης και η Θεο-
δώρα Γιαννακοπούλου. Μετά την τελετή 
του γάμου έγινε και η βάπτιση της κόρης 
τους που οι κουμπάροι τους, που ήταν και 
νονοί, της έδωσαν το όνομα  Ευθυμία. 
Τρισευτυχισμένοι   οι γονείς της Ειρήνης, 
Κυριάκος Μακαρώνας και Έφη Μίχου και 
του Δημήτρη,  Αποστόλης Αντωνόπουλος 
και Βασιλική Μουζακοπούλου έλαμπαν 
από χαρά. Μετά τις τελετές ακολούθησε 
πανέμορφη δεξίωση και γλέντι  στους 
ωραίους χώρους του Κτήματος, με περι-
ορισμένο αριθμό καλεσμένων και τήρηση  
βέβαια όλων των υγειονομικών κανόνων 
της πολιτείας.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20€
ΑΚΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ  20€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  25€
ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 20€
ΒΑΣΣΗΣ ΓΙΑΝΗΣ  40€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 10€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10€
ΖΕΡΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ  20€
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  20€
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΑΚΗΣ 20€
ΖΗΣΙΜΟΠΟΎΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ  20€
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5€
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30€
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  10€
ΚΟΝΙΣΤΗ-ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  20€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 50€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ  20€
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  20€
ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  20€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20€
ΛΙΑΚΟΥ ΝΑΣΙΑ του ΞΑΝΘΟΥ  50€
ΜΑΝΕΣΗ ΠΟΠΗ  10€
ΜΟΥΝΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΗ  20€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  20€

ΜΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  20€
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20€
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  20€
ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20€
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  10€
ΝΤΖΑΦΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ συζ .Γεωργ  50€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ  15€
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  20€
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΣΩΤ. ΓΙΑΝΝΗΣ 20€
ΡΟΥΓΚΟΥΝΗ ΦΕΝΙΑ 50€
ΡΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  20€
ΣΑΪΤΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ  20€
ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  10€
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΝΤΙΝΑ  20€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  30€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΛΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50€
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  20€
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΜΕΝΙΑ  20€
ΤΖΙΛΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 100€ 
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  15€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  15€
ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ  50€
ΤΣΙΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  15€
ΤΣΙΡΗ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  30€
ΤΣΟΛΚΑ ΠΟΠΗ 15€
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΙΑ 40€
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GR 6001407690769002002002676

GR 1702606530000990100077938

GR 1801720110005011059657666

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Βάφτιση της Δήμητρας 
Στις 4 Ιουλίου 2020 ο Αλέξανδρος Καταραχιάς και 
Στυλιανή Παπαδάκη βάφτισαν την πανέμορφη κο-
ρούλα τους. Πήρε το όνομα Δήμητρα, της γιαγιάς 
της Δήμητρας Παπαδάκη.Μετα την ωραία τελετή 
ακολούθησε δεξίωση με τήρηση όλων των κανό-
νων υγιεινής. Ή Δήμητρα είναι εγγονή του Αντι-
προέδρου της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, Αν-
δρέα Παπαδάκη. 

Οι συνδρομές σας
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, εντός οικισμού με εμβαδόν 
635,47 τμ και δόμηση 400τμ.  Εντός 
του οικοπέδου, υφίσταται νομίμως 
ισόγεια παλαιά πετρόχτιστη κατοικία, 
με εμβαδόν 59,48 τ.μ. η οποία χρήζει 
επισκευής. . Το οικόπεδο απέχει από 
τη θάλασσα 1,300μ και έχει πρόσωπο 
σε ασφαλτοστρωμένο Δημοτικό δρό-
μο. Έχει εκπληκτική θέα θάλασσα, την 
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, τον Κορινθι-
ακό, την Πελοπόννησο απέναντι, την 
κοιλάδα της Μαντήλως και την πεδιά-
δα του Μόρνου. Σε απόσταση 15 λε-
πτών με αμάξι, βρίσκεται η μαγευτική 
Ναύπακτος! 
Πολύ καλή τιμή, χωρίς μεσίτη.
Για πληροφορίες, στα τηλέφωνα:  
6932349932 - 6907214217
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Δεκαπενταύγουστο της Παναγιάς και 
η Βαρνάκοβα, όπως αιώνες τώρα, 
γιορτάζει παρά τα τραύματα που 
δέχτηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι 
η Παναγιά της Δωρίδας, η Παναγιά 
της Ρούμελης,  που στέκει αγέρωχη 
εκεί ψηλά περιμένοντας τους πιστούς 
της να τιμήσουν τη γιορτή της και να 
πάρουν την ευλογία της. Εκατοντά-
δες Δωριείς και όχι μόνο, απ΄ όλη τη 
χώρα αυτές τις μέρες προσήλθαν να 
προσκυνήσουν. Έξω από το καθολικό 
του Ιερού Ναού είχε στηθεί πρόχειρα 
η Αγία Τράπεζα καθώς και αντίγρα-
φο της Ιεράς Εικόνας. Την παραμονή 

έγινε ο καθιερωμένος εσπερινός και 
ανήμερα το πρωί η δοξολογία χορο-
στατούντος του Μητροπολίτη Φωκί-
δας Θεόκτιστου. Ήταν εκεί μαζί με 
τους άλλους πολίτες και ο βουλευτής 
Γιάννης Μπούγας, ο Δήμαρχος Γιώρ-
γος Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος 
Γιάννης Φλέγγας, δημοτικοί σύμβου-
λοι και άλλοι εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων. Η φετινή γιορτή όπως 
αναμενόταν ήταν εντελώς διαφορετι-
κή από αυτές που γνώριζαν οι πιστοί, 
χωρίς τις ολονυχτίες και τηρώντας 
όλοι τις υγειονομικές συμβουλές.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κά-
ποιοι ασυνείδητοι, δηλητηρίασαν 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς εντός 
των διοικητικών ορίων  του Δήμου-
Δωρίδος. Τέτοιες πράξεις δείχνουν 
αντικοινωνική συμπεριφορά με πα-
ντελή αδιαφορία για τις ανάγκες, τα 
συναισθήματα και τα δικαιώματα των 
άλλων, και αδυναμία συμμόρφωσης 
με τους ηθικούς και κοινωνικούς κα-
νόνες.  Ο Δήμος Δωρίδος καταδικάζει 
τέτοιου είδους αποτρόπαιες συμπε-
ριφορές και εφαρμόζει όλα όσα προ-
βλέπει η κείμενη νομοθεσία(άρθρο 9 
του Ν. 4039/2012)για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των δημοτών και 
την  αρμονική συμβίωση αυτών με τα 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Γνωστοποιούμε λοιπόν σε όλους όσοι 
προχωρούν ή επικροτούν τέτοιες ει-
δεχθείς πράξεις, ότι η κακοποίηση, ο 
βασανισμός η δολοφονίααποτελούν 
αυτεπάγγελτα διωκόμενα εγκλήμα-
τα και ακολουθούν τη διαδικασία 
του αυτοφώρου σύμφωνα με το 
Ν. 4039/2012 & 4235/2014, ενώ οι 
υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση 
τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική 
ποινή έως 30.000 €. Δυστυχώς όμως, 
παράλληλα με την κακοποίηση πα-

ρατηρούνται καθημερινά αυξανόμε-
να περιστατικά εγκατάλειψης ζώων 
(κουτάβια ή ενήλικα ζώα) από τους 
ιδιοκτήτες τους,γεγονός που διο-
γκώνει το πρόβλημα με τα αδέσπο-
τα. Υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες 
ζώων συντροφιάς να σέβονται και να 
τηρούν τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 5 Ν.4039/2012) περί υπο-
χρεώσεων ιδιοκτητών δεσποζόμενων 
ζώων συντροφιάς.
Ειδικότερα :
1. Να μεριμνούν για τη στείρωση 
και ηλεκτρονική σήμανση του ζώου 
τους,
2. Να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα 

ώστε να μην εξέρχε-
ται ελεύθερα ο σκύλος 
τους από τους χώρους 
ιδιοκτησίας τους.
3. Να μην εγκαταλεί-
πουν το ζώο τους.
4. Να γίνεται ο περίπα-
τος του σκύλου πάντα 
με συνοδό και την χρή-
ση λουριού.
5. Να μεριμνούν για τον 
άμεσο καθαρισμό του 
περιβάλλοντος χώρου 
από τα περιττώματα 
των ζώων τους.

6. Να προσκομίζουν στον οικείο Δήμο 
αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρονι-
κής σήμανσης.
7. Να δηλώνουν εντός πέντε (5) ημε-
ρών την απώλεια ζωής του σκύλου 
τους σε κτηνίατρο.
8. Να μεριμνούν για την τήρηση την 
κανόνων ευζωίας, την κτηνιατρική 
εξέταση, την πραγματοποίηση του 
αντιλυσσικού εμβολιασμού και την 
έκδοση βιβλιαρίου.
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
Παπαγεωργίου Ελένη

Δωρίδα LIFE
Τον υπό κατασκευή κόμβο Μαλαμά-
των στην Εθνική Ναυπάκτου - Ιτέας 
επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Φά-

νης Σπανός με τους συνεργάτες του. 
Ήδη το μισό έργο προς την βόρεια 
πλευρά της Εθνικής Οδού έχει ολο-
κληρωθεί και ενημερώθηκε από τον 
Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη και τον 
προϊστάμενο τεχνικών Υπηρεσιών Χρή-
στο Δημητρέλο για την πορεία και εξέ-
λιξη του έργου και άλλα τεχνικά θέματα 
που το αφορούν.Όπως ανέφερε ο Φ. 

Σπανός, «σύντομα συμβασιοποιούμε 
τη β´ φάση, (σ.σ. τη νότια πλευρά του 
έργου) που όταν ολοκληρωθεί θα προσ-

δώσει οδική ασφάλεια και κυκλοφοριαή 
άνεση στις μετακινήσεις στα όρια της 
Περιφέρειάς μας με την Αιτωλοακαρ-
νανία, αλλά και στα γύρω χωριά και τη 
βιομηχανική περιοχή της Δωρίδας».
Εκτιμήσεις παραγόντων της Περιφέ-
ρειας αναφέρουν ότι ο κόμβος θα δο-
θεί στη κυκλοφορία την Άνοιξη του 
2021.

Διαχείριση και προστασία των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Προχωρά ο κόμβος Μαλαμάτων Η Βαρνάκοβα γιορτάζει, 
αντέχει και είναι εδώ! 



Σελίδα 5

Τελικά όποιος και να περάσει από Ευ-
πάλιο δεν γίνεται να μη πιεί το καφε-
δάκι του ή το ποτό του στην πλατεία 
κάτω από τον πλάτανο. Έτσι και ο 
Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός που 
ήρθε στο Ευπάλιο για σειρά επαφών 
και συσκέψεων, έκλεψε λίγο χρόνο 

με το επιτελείο του να απολαύσει την 
πλατεία και για να μη χαλάσει το χα-
τίρι του Προέδρου Κώστα Τσιούστα 
που τον προσκάλεσε. Εκεί βέβαια η 
συζήτηση ήταν χαλαρή και πολλοί 
χωριανοί βρήκαν την ευκαιρία να 
κουβεντιάσουν μαζί του. Ευκαιρία 

όμως βρήκε και ο Πρόεδρος να … 
«πιέσει» για την επίσπευση των υπο-
γραφών ανταλλαγής του ΚΕΓΕ με τα 
Σφαγεία ώστε να εγκατασταθεί μόνι-
μα πλέον και η Αστυνομία και μάλλον 
τα κατάφερε! Και βέβαια στο τέλος 
αναμνηστική φωτογραφία ως είθισται 

με φόντο το καμπαναριό και το ρολόι.
( Α με την ευκαιρία. Τι θα γίνει Παπα 
Κώστα, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και 
Πρόεδρε με αυτό το ρολόι. Άλλο δεί-
χνει, άλλο χτυπάει κι εκείνες οι πλά-
κες κοντεύουν να μαυρίσουν!)

Σε νέα εποχή περνά σύντομα ο δη-
μοτικός φωτισμός στη Δωρίδα με 
την τοποθέτηση λαμπτήρων LED.
Για το σκοπό αυτό έγινε συνάντηση 
στο Δημαρχείο Ευπαλίου με τους εκ-
προσώπους της αναδόχου εταιρείας 
με σκοπό την υπογραφή της σύμβα-
σης αλλά και την ανάλυση των τε-
χνικών λεπτομερειών εκτέλεσης του 
έργου. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται περίπου στο ποσό  1.000.000 
€ με σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη 
από την εν λόγω δράση:
- Οικονομικό όφελος 60% από την 
κατανάλωση 
λ ι γ ό τ ε ρ ο υ 
ρεύματος, για 
άλλες δράσεις
- Καλύτερο 
φωτισμό – αί-
σθημα ασφά-
λειας
- Λιγότεροι 
ρύποι - Πε-
ριβαλλοντικό 
όφελος
- Απομακρυ-
σμένος έλεγ-
χος για τον 
ε ν τ ο π ι σ μ ό 

βλαβών
- Δυνατότητα πληροφοριακής ανα-
βάθμισης υφιστάμενης πλατφόρμας 
ελέγχου για τη μετάβαση της Δωρί-
δας σε smartcity (έξυπνη, δικτυωμέ-
νη πόλη).
Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να 
υλοποιήσει μια εκ των βασικών δε-
σμεύσεων που είχε αναλάβει ο Δήμος 
Δωρίδος, εκπονώντας και καταθέτο-
ντας το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) το 2015 στο 
πλαίσιο της υπογραφής του Συμφώ-
νου των Δημάρχων στις Βρυξέλλες 
από τον Γιώργο Καπεντζώνη. 

Παραμένουν οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι Δωρίδας και 
για την επόμενη χρονιά σύμφωνα με απόφαση 
του Δημάρχου Γιώργου Καπεντζώνη.
Με την ίδια απόφαση αναδιανέμει και μια σειρά 
αρμοδιοτήτων στους πέντε Αντιδημάρχους.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα 
καθήκοντά του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντι-
δήμαρχος Μαυρομμάτης Εμμανουήλ και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του 
Αντιδημάρχου Μαυρομμάτη Εμμανουήλ, τα 
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδή-
μαρχος Παλασκώνης Κωνσταντίνος.

Αλλαγές όμως προωθούνται και στο Διοικητι-
κό τομέα όπου η Οικονομική Υπηρεσία σπάει 
στα δύο με βάση τα αντικείμενα «έσοδα» και 
«προϋπολογισμός» και η εποπτεία ανατίθεται 
σε Εντεταλμένους Συμβούλους.
Στόχος των αλλαγών αλλά και άλλων που θα 
ακολουθήσουν  σε συνδυασμό με την πρόσλη-
ψη του Γενικού Γραμματέα, όπως τόνισε ο Δή-
μαρχος, είναι να διευκολυνθεί η δημοτική αρχή 
για  να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην εξυ-
πηρέτηση του πολίτη.

Δωρίδα LIFE

Οι περισσότεροι σχεδόν δρόμοι στη 
Δωρίδα που συνδέουν τα χωριά  με-
ταξύ τους είχαν αρχίσει να στενεύ-
ουν επικίνδυνα για την ασφάλεια των 
οδηγών αφού χώματα από τα νερά 
της βροχής είχαν καλύψει μέρος του 
οδοστρώματος καθώς και μικροί θά-
μνοι και άλλων φυτών είχαν απλώσει 
τα φυλλώματά τους μισό και ένα μέ-
τρο μέσα στους δρόμους.
Από την αρχή του καλοκαιριού ο Δή-
μος με τα συνεργεία του και το εργα-
τικό προσωπικό που διαθέτει έχει ξε-
κινήσει μια πραγματική «εκστρατεία» 
για την διάνοιξη των δρόμων ώστε η 
οδήγηση να γίνεται απρόσκοπτα και 

πιο ασφαλής. Η όλη προσπάθεια πι-
στώνεται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Κώστα Παλασκώνη που καθημερινά 
είχε τεθεί επικεφαλής αυτής της εκ-
στρατείας και όπως δήλωσε « έχουν 
καθαριστεί και διανοίξει περισσότεροι 
από 40 δρόμοι σε όλο το δίκτυο της 
Δωρίδας που είχαν καταστεί επικίνδυ-
νοι για την ασφάλεια των οδηγών και 
ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς 
δρόμους που η κίνηση διελεύσεων 
είχε δεκαπλασιαστεί από παραθερι-
στές , οι περισσότεροι των οποίων 
δεν γνώριζαν καλά τους δρόμους αυ-
τούς όπως οι ντόπιοι». 

Παραμένουν οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι 

“Εκστρατεία” διάνοιξης δρόμων στη ΔωρίδαΟ Δήμος για το καλό μας …  
“μας αλλάζει τα φώτα”!

Στην πλατεία και ο Φάνης Σπανός!
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Αλλαγή σκηνικού έχουμε στη πορεία των έργων και 
μελετών για την αποκατάσταση της Βαρνάκοβας, 
όπως διαπιστώθηκε σε τελευταία ευρεία σύσκεψη 
που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώ-
νης. 
Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση αυτή, άλλαξε 
ο μελετητής πριν από λίγο καιρό με πρωτοβουλία 
του Ηγουμενοσυμβουλίου Βαρνάκοβας κι αυτό 
ίσως τρενάρει την όλη υπόθεση λίγο περισσότερο. 
Η εξέλιξη αυτή έφερε και μια δυσαρέσκεια στους 
κύκλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -που 
παραμένει όμως δίπλα στην Ιερά Μονή- να 
υλοποιήσει όλες τις υποσχέσεις της.
Το «γκρίζο κλίμα» μάλιστα ξεκίνησε με μια 
περίεργη επιστολή που έστειλε πριν λίγο 
καιρό το Ηγουμενοσυμβούλιο στον Περιφε-
ρειάρχη, αλλά όπως διαπιστώθηκε και από 
τη σύσκεψη του Ευπαλίου τα πράγματα 
έχουν ομαλοποιηθεί.
Ένα από τα αξιοσημείωτα της συνάντησης 
ήταν η αναφορά από πλευρά Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας ότι ακόμα δεν έχει βγει πό-
ρισμα για τα αίτια όχι μόνο της τελευταίας 
πυρκαγιάς στο Μοναστήρι αρχές καλοκαι-
ριού, αλλά ούτε και από την προηγούμενη 
τον Ιανουάριο του 2017 !
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την  
αρχή.
Την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευ-
παλίου συγκάλεσε ο Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Καπεντζώνης για να εξεταστούν 
όλα όσα αφορούν  την πορεία των έργων 
αναστήλωσης και αποκατάστασης της Ι.Μ. 
Βαρνάκοβας, με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων.
Στην πολύωρη συνάντηση, ο Δήμαρχος ευχαρίστη-
σε όλους τους εκπροσώπους των φορέων για την 
ενεργή στήριξη και δραστηριότητά τους γύρω από 
το θέμα της Βαρνάκοβας, ώστε να προχωρήσουν 
οι διαδικασίες που απαιτούνται και να φτάσουμε το 
συντομότερο δυνατόν σε αίσιο τέλος.
Ο Μητροπολίτης Θεόκτιστος με τη σειρά του, εκ 
μέρους της εκκλησίας ευχαρίστησε και αυτός τους 
εκπροσώπους των φορέων, ανέφερε ότι βρισκόμα-
στε σε καλό δρόμο και εκτιμά ότι με το ζήλο που 
έχουν επιδείξει πιστεύει ότι η ιστορική Ιερά Μονή 
γρήγορα θα αποκαταστήσει τα τραύματά της.
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Φάνης 
Σπανός τόσο στην πρωτολογία του όσο και στην 

δευτερολογία του μίλησε για την αναγκαιότητα να 
προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες για την υλοποίη-
ση μελετών και έργων. Η Περιφέρεια είπε είναι πα-
ρούσα σε όλα όσα έχει υποσχεθεί γιατί εδώ έχουμε 
ένα μνημείο με τεράστια πολιτιστική και θρησκευ-
τική αξία για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και όχι 
μόνο. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, τόνισε, και γι 
αυτό πρέπει να αξιολογηθούν σωστά όλες οι στατι-
κές και αρχιτεκτονικές προτάσεις.
Στο ίδιο κλίμα ήταν και η παρέμβαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Γιώργου Δελμούζου αναφέροντας ότι 

οι Υπηρεσίες και το δυναμικό της Αντιπεριφέρειας 
σε ό,τι χρειαστεί η Ιερά Μονή είναι δίπλα της να 
βοηθήσουν και να συνδράμουν.
Εκπροσωπώντας το ηγουμενοσυμβούλιο Βαρνά-
κοβας η αδελφή Στεφανία έδωσε ένα αναλυτικό 
περίγραμμα των διαδικασιών που γίνονται για τις 
μελέτες. Ήδη, όπως ανέφερε,  έγινε αλλαγή του 
μελετητικού γραφείου για την αποκατάσταση του 
καθολικού της εκκλησίας, που έχει επικεφαλής την 
καθηγήτρια Τόνια Μωροπούλου(σ.σ. αναστήλω-
ση Πανάγιου Τάφου στα Ιεροσόλυμα) και τα νέα 
σχέδια παρουσιάστηκαν την 1η Σεπτεμβρίου στο 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), υπήρξαν 
κάποιες ενστάσεις και το θέμα θα επανέλθει σε 

δεύτερη συνεδρίαση στις 22  Σεπτεμβρίου.
Σε ό,τι αφορά το μικρό εκκλησάκι (προκάτ) που 
είχε προσφερθεί η Περιφέρεια να τοποθετήσει στο 
σημείο του παλαιού που κάηκε, για τις ανάγκες του 

Μοναστηριού μέχρι να αποκατασταθεί η κύρια εκ-
κλησία,  η μοναχή Στεφανία ανέφερε ότι έχει υπάρ-
ξει δωρητής που θέλει να το κατασκευάσει, αλλά 
αυτό να είναι πέτρινο κι έτσι θα πάρει λίγο χρόνο.
Η επικεφαλής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φωκίδας 
Νάνσυ Ψάλτη έδωσε μια πλήρη ακτινογραφία όλου 
του ιστορικού και της πορείας των ενεργειών που 
έχουν γίνει μέχρι τώρα, επισημαίνοντας ότι βασικοί 
υπεύθυνοι και αρμόδιοι θεσμικά για την Βαρνάκοβα 
είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ηγουμενο-
συμβούλιο της Μονής πάντα με τη συνεργασία και 

στήριξη βέβαια από όλους τους άλλους φορείς.
Αρκετές τεχνικές διευκρινίσεις έδωσε ο Προϊστά-
μενος Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας Χρήστος Δημητρέλος,ενώ οι 
Επικεφαλής της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ιτέας και 
Ναυπάκτου Ι.Κολομπούροςκαι Κ.Μπέκος και ο δι-
οικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου Χρ. 
Τρίκκας παρουσίασαν τα θέματα πυροπροστασίας, 
πυρασφάλειας και ασφάλειας του Μοναστηριού.
Ακολούθησε ένας πλούσιος διάλογος με επιμέρους 
διευκρινίσεις κυρίως πάνω σε τεχνικά αλλά και δια-
δικαστικά θέματα υλοποίησης των έργων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Θεόκτι-
στος, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος 

Γιώργος Καπεντζώνης, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Γιώργος Δελμούζος, ο 
Πρωτοσύγκελος Φωκίδας Αρχιμαν-
δρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, 
η Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτή-
των Φωκίδας Νάνσυ Ψάλτη, από 
το Ηγουμενοσυμβούλιο Βαρνάκο-
βας δύο μοναχές με επικεφαλής 
την αδελφή Στεφανία, οι Αντιδή-
μαρχοι Δωρίδας, Γιάννης Φλέγγας, 
Μανώλης Μαυρομάτης, Κώστας 
Παλασκώνης, και Γιώργος Γλυμί-
τσας, η Επιστημονική Συνεργάτης 
του Περιφερειάρχη Πέγκυ Αραβα-
ντινού, ο Προϊστάμενος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Περιφερ. Ενότητας 
Φωκίδας Χρήστος Δημητρέλος, ο 
Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος 
Ευπαλίου Χρήστος Τρίκκας, ο Προ-
ϊστάμενος Πυροσβεστικής Ιτέας 
Γιάννης Κολομπούρος, ο Προϊστά-
μενος Πυροσβεστικής Ναυπάκτου 

Κώστας Μπέκος,ο Σύμβουλος του 
Δημάρχου ΝώνταςΤριβήλος,οι Πρόεδροι Κοινοτή-
των ΕυπαλίουΚώστας Τσιούστας, Τειχίου Βαγγέλης 
Καραϊνδρος, Καστρακίου Πάνος Γεωργακόπουλος, 
Μαλαμάτων Αντώνης Γιαννόπουλος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιοι και τι συζήτησαν στη σύσκεψη 
στο Ευπάλιο για την Ι.Μ.Βαρνάκοβας

Διακρίνονται από αριστερά ο Αντιδήμαρχος Ι.Φλέγγας, ο Δήμαρχος Γ.Καπεντζώνης, ο Περιφερειάρχης Φ.Σπανός, ο Μητροπο-
λίτης Θεόκτιστος, ο Αντιπεριφερειάρχης Γ.Δελμούζος, ο Πρωτοσύγκελος Φωκίδας Αρχιμανδρίτης Ν. Μουλατσιώτης, η Προϊστα-
μένης Εφορίας Αρχαιοτήτων Φωκίδας Νάνσυ Ψάλτη και η Επιστημονική Συνεργάτης του Περιφερειάρχη Πέγκυ Αραβαντινού
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Υπάρχουν σπίτια με αυλές και σπίτια 
χωρίς αυλές. Και υπάρχουν ωραία χω-
ριά με πλατεία και ωραία χωριά χωρίς 
πλατεία. Το Ευπάλιο διαθέτει δύο 
πλατείες, την πάνω και την κάτω. Η 
καθαυτό πλατεία όμως είναι η κάτω. 
Η λέξη «πλατεία» είναι το θηλυκό 
του πλάτους.  «Πλατέα» λέγανε κά-
ποτε: μια φαρδιά έκταση, ένα πλάτω-
μα στρωμένο με πλάκες. Συναφής εί-
ναι η έννοια του πελάγους, η γαλάζια, 
στρωμένη πλατωσιά που αγναντεύει 
κανείς από τη θέση Κτίρια. Στα αρχαία 
χρόνια, η πλατεία είχε και την έννοια 
της χούφτας του χεριού. Ωραία εικό-
να: Πλατεία, η χούφτα του χωριού. 
Από τη δωρική προφορά που επιμή-
κυνε το φωνήεν άλφα, προήλθε και η 
γνωστή λέξη «πλατειάζω», μακραίνω 
τον λόγο, περιττολογώ ασκόπως. Ο 
φιλοπαίγμων Ευπαλιώτης θα έλεγε: 
Πλατειάζουμε καθημερινώς κάτω από 
τα πλατάνια, προσπαθώντας να μην 
πλατειάζουμε. Δεν νοείται πλατεία 
χωρίς πλατάνια, χωρίς τη δροσιά των 
υπόγειων νερών τους.
Αν η αυλή είναι η χούφτα της οικο-
γένειας, η Πλατεία είναι η ταυτότητα 
της κοινότητας. Χωρίς πλατεία, ένα 
χωριό μοιάζει μισερό, στερείται τον 
κοινό δημόσιο χώρο συνάντησης και 

επαφής. Στην πλα-
τεία τελείται το μυ-
στήριο του εκκοινω-
νισμού. Γνωρίζεις και 
αναγνωρίζεσαι. Εξού 
και η πρώτη - πρώ-
τη ερώτηση σχετικά 
μέ κάποιον άγνωστο: 
«Τίνος είσαι σύ;»
Η πλατεία είναι το 
ζωντανό γενεαλογι-
κό αρχείο. Υπάρχουν 
ατσίδες της γενεα-
λογίας. Πρόκειται για 
ένα αληθινό λειτούργημα που διαιω-
νίζεται από γενιά σε γενιά. Και κάθε 
γενεαλογία έχει τους μύθους της, 
τα ανέκδοτά της, τις χαρακτηριστι-
κές ιστορίες της που μεταβιβάζονται 
αδιάκοπα και μένουν, όπως τα παρα-
τσούκλια. 
Στην Πλατεία νοιώθεις αυτό που συ-
νήθως ξεχνάμε: ότι ο Λόγος αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ηδονή του ανθρώ-
που.  Μιλάμε και μιλιόμαστε. Εξού και 
η ηδονική φαγούρα του κουτσομπο-
λιού.  Δεν νοείται  Πλατεία χωρίς κου-
τσομπολιό, καλοπροαίρετο και μή. 
Στις αρχές Ιουλίου, φθάνοντας στο 
χωριό, μετά τους δύσκολους μήνες 
του Κορωνοϊού, με περίμενε ένα 

τρομερό θέαμα. Η 
Πλατεία ήταν νεκρή, 
άδεια. Ούτε γνω-
στός, ούτε άγνω-
στος.  Αμέσως έμαθα 
ότι είχε κλείσει το 
ιστορικό καφενείο 
του Γιάννη και της 
Φωτεινής Φλέγκα 
που έδινε κάθε κα-
λοκαιρινό βράδι έναν 
εορταστικό τόνο στο 
χωριό μας. Άξιοι συ-
νεχιστές του Νίκου 

και της Δήμητρας Ψιμάδα, το καφε-
νείο αυτό ήταν αληθινός θεσμός. Το 
ωραίο ζαχαροπλαστείο του Βασίλη 
και της Αργυρώς ήταν κλειστό, ενώ 
το καφενείο των αδελφών Γιάννη και 
Κώστα Αλεξανδρή δεν είχε προλάβει 
ακόμη να λάβει τα απαραίτητα περι-
ποιητικά μέτρα που θα το μετέτρεπαν 
σε εστιατόριο πολυτελείας.
Ένοιωσα κάτι να καταρρέει μέσα μου.  
Το δεύτερο νέο, απανωτά, ήταν ότι 
θα μετακόμιζε ο παραδοσιακός μας 
φούρνος. Λεγόταν επίσης ότι κανείς 
πλέον δεν κατεβαίνει στην Πλατεία 
λόγω του Κορωνοϊού. Τί θα γινόταν 
το Ευπάλιο χωρίς την Πλατεία του;  Η 
δυσάρεστη έκπληξη δεν διήρκεσε και 

πολύ. Μέσα σε λίγες μέρες είχε πραγ-
ματοποιηθεί ένας νέος αναδασμός της 
Πλατείας.  Ως και «Η Τρύπα», η μικρή 
ψησταριά της άκρης, είχε αποκτήσει 
τον δικό της γευστικό χώρο. Γέμι-
σαν τα τραπεζάκια κόσμο.   Τσούρμο 
τα πιτσιρίκια που παραθερίζουν στη 
χούφτα των παππούδων και των για-
γιάδων και κατεβαίνοντας στην Πλα-
τεία, εμπεδώνουν ασυνειδήτως μέσα 
τους το νόημά της.
Το χωριό μας έχει μεγάλες ομορφιές. 
Ο δρόμος έως το Μοναστηράκι λ.χ. 
είναι μια από τις ωραιότερες διαδρο-
μές της ελληνικής υπαίθρου. Το ημι-
ορεινό τοπίο γίνεται παραθαλάσσιο 
εν ριπή οφθαλμού. Οι γύρω λόφοι, 
ο Κόκκινος με τα κυπαρίσσια του, 
το γαλάζιο του Κορινθιακού, ο κά-
μπος κάτω. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 
υψηλότερο σημείο του χωριού που 
κοιτάζει πέρα τη θάλασσα έκαναν το 
Νεκροταφείο μας. Αυτού είναι η θέση 
των προγόνων, αλλά ζούν ανάμεσά 
μας γιατί υπάρχει η Πλατεία. 
Ένα μόνο φαίνεται να εκλείπει οριστι-
κά: τα παραδοσιακά πανηγύρια μας. 
Τί μπορεί να είναι το Ευπάλιο χωρίς 
Πλατεία, αλλά και τί θα απογίνει η 
Πλατεία του Ευπαλίου χωρίς τα πα-
ραδοσιακά της πανηγύρια; 

ΑΡΘΡΟ

Πλατεία Ευπαλίου, καλοκαίρι 2020
Του  ΑΝΤΩΝΗ  Κ. ΖΕΡΒΑ
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Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι δι-
οργανώθηκε από Συλλόγους της Δ.Ε. Ευ-
παλίου στις 9 Αυγούστου 2020  Ποδηλα-
τοβόλτα, ένας ποδηλατικός περίπατος για 
μικρούς και μεγάλους, που ξεκίνησαν από 
την πλατεία Ελ.Βενιζέλου στο Ευπάλιο 
και ακολούθησαν τη διαδρομή: Τρίγωνο 
Πευκακίου - Γρηγορίτικα - Καστράκι - Ευ-
πάλιο. Το ενδιαφέρον και  η συμμετοχή 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία: 100 περίπου 
ποδηλάτες ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση των Συλλόγων της Δ.Ε. Ευπαλίου 
. Η δραστηριότητα είχε την έγκριση του 
Δήμου Δωρίδας, του Α.Τ. Ευπαλίου-το 
οποίο ανταποκρίθηκε πρόθυμα και  συνέ-
βαλε με τη συμμετοχή των ανδρών του  
στην ασφάλεια των ποδηλατών σε όλη τη 
διαδρομή-και της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Ποδηλασίας. Μεγάλο έπαθλο ήταν ένα 
ποδήλατο, προσφορά της Ένωσης Ευ-
παλιωτών Δωρίδας, που κέρδισε κατόπιν 
κληρώσεως η Παπαδάκη Ευθυμία. Δύο 
κράνη ποδηλατών, προσφορά του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ευπαλίου, κέρδισαν κα-

τόπιν κληρώσεως οι Γεωργιάδου Ιωάννα 
και Τόπι Κωνσταντίνος. Ο Απόλλων Ευ-
παλίου πρόσφερε τα νερά που διανέμο-
νταν στα διάφορα σημεία της διαδρομής, 
ενώ μέλη της ΦιΛΜοΤΕ συνόδευαν  τους 
ποδηλάτες. Τα αναμνηστικά που δόθη-
καν σε όλους, οι αφίσες , τα πανώ και η 
προετοιμασία της εκδήλωσης  έγιναν από 
το Σύλλογο των εκ Δροσάτου Καταγομέ-
νων. Έτσι αποδεικνύεται ότι όπου υπάρ-
χει συνεργασία φορέων επιτυγχάνεται το 
καλύτερο αποτέλεσμα. Οι διοργανωτές 
ευχαριστούν θερμά και την Ευπαλιώτισ-
σα ιατρό Σοφία Παπαϊωάννου που ήταν 
παρούσα για κάθε απρόβλεπτο συμβάν.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Σύλλογοι:
• Ένωση των εκ Δροσάτου Καταγομένων
• Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου
• Απόλλων Ευπαλίου Tihio Race
• Δωρικός Χορευτικός Όμιλος Δ.Ε.Ευπαλίου
• Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημ.
Σχολ.Ευπαλίου
• Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου και
• Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποδηλατοβόλτα, Καλοκαίρι 2020
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Για την ιστορία παρα-
θέτουμε τα ονόματα 
όσων πήραν μέρος: 
Αθανασόπουλος Δημήτρης, 
Αλεξανδρή Αικατερίνη, 
Αλεξανδρή Αφροδίτη, 
Αλεξανδρής Χρήστος, 
Αλιφραγκή Εβίτα, 
Αλιφραγκής Σπύρος, 
Ανδρεόπουλος Μάριος 
Αντώνης, 
Ασημακόπουλος Γιώργος, 
Βάσση Παναγιώτα, 
Γεωργακόπουλος Γε-
ώργιος, 
Γεωργιάδης Δημήτρης, 
Γεωργιάδου Ιωάννα, 
Γούλα Ελπίδα, 
Γούλας Γιώργος, 
Δελατόλα Μαρίνα, 
Δελατόλας Νικόλαος, 
Δημόπουλος Γιάννης, 
Δημοπούλου Μαρία, 
Ελμαζάι Ηλίας, 
Ευσταθίου Άγγελος, 
Ευσταθίου Μαριάννα, 
Ζαφειρόπουλος Δημήτρης, 
Ζαφειρόπουλος Κων/νος, 
Ζιαφέτη Άννα, 
Θεοχαρόπουλος Αποστόλης, 
Καβουλάκης Κων/νος, 
Καράμπαμπας Σταύρος και 
Κασίδης Γιάννης, 
Κατσιαρίμπας Κώστας, 
Καψάλη Δήμητρα, 
Καψάλη Έφη, 
Κονιστή Μαρία, 
Κονιστή Ξένια, 
Κοντζαμάνης Βασίλης, 
Κοντογιάννη Ελεάννα, 
Κούκουνα Ηλιούλα, 
Κούκουνας Γιώργος, 
Κυριαζή Σταυρούλα, 
Λαμπρόπουλος Ιωάννης, 
Μακρυγιάννης Κων/νος, 
Μαχούλης Ηρακλής, 

Μετρητού Ανδριάνα, 
Μίχος Αλέξης, 
Μίχος Κώστας,
Μίχος Μάριος, 
Μίχος Νικόλαος, 
Μίχου Μαρία, 
Μπεκυράς Απόστολος, 
Μπεκυράς Θάνος, 
Μπέρτος Γιάννης, 
Μπρατσάι Χριστίνα, 
Νικολαϊδου Κατερίνα, 
Νταγιούκλα Άννα, 
Ντι Μάουρο Άννα-Μαρία, 
Ντότσικα Μαριλένα, 
Ντότσικα Νάντια, 
Παλιούρα Έλενα, 
Παλιούρας Άγγελος, 
Παλιούρας Θεόδωρος, 
Παλιούρας Φώτης, 
Παπαδάκη Ευθυμία, 

Παπαζήσης  Παναγιώτης,
Παπαϊωάννου Αλέξης, 
Παπαϊωάννου Μαριάννα, 
Πέξος Άγγελος, 
Πέξος Θάνος,
Πέξου Ευθυμία, 
Πέογλου Γιώργος, 
Πιτικάρης Αργύρης, 
Πριόβολος Γιώργος, 
Πριόβολος Κων/νος, 
Πριοβόλου Σοφία, 
Σερεντέλλος Θεόδωρος, 
Σερεντέλλου Κατερίνα, 
Σιφινός Άγγελος, 
Σκαλιώτη Γεωργία.
Σκαλιώτης Γιώργος, 
Σολδάτος Δημήτρης, 
Σφαέλος Σταύρος, 
Τιγγινάγκα Κατερίνα, 
Τόπι Κων/νος, 
Τριανταφύλλου Ιωάννης, 
Τριανταφύλλου Ορφέας, 
Τσέλιου Μαργαρίτα, 
Τσιντσιλώνης Πέτρος, 
Τσούνη Χρυσή, 
Φλέγγα Γεωργία, 
Φλέγγας Θανάσης, 
Φούκα Χριστιάννα, 

Φωτόπουλος Σέργιος, 
Χάλαρης Αντώνης, 
Χάλαρης Γιώργος, 
Χαρίσης Παναγιώτης, 
Χουλιάρας Αλέξανδρος, 
Χριστόπουλος Χρήστος, 
Χριστοπούλου Μάρθα, 
Ψαροκωστόπουλος Εμμανουήλ, 
Ψωμά Δέσποινα, 
Ψωμά Κατερίνα.
Πρέπει να πούμε εδώ ότι 
τουλάχιστον άλλα 30 παιδιά 
ήθελαν να συμμετέχουν στην 
ωραία αυτή ποδηλατοβόλτα 
αλλά…  είχαν αφήσεις στις 
πόλεις που μένουν τα πο-
δήλατά τους. Υποσχέθηκαν 
όμως ότι του χρόνου θα τα 
φέρουν !

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ευθυμία Παπαδάκη με το ποδήλατο που κέρδισε, προσφορά της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδα
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Αρτοκλασία της Αγίας Παρασκευής
Είναι γνωστό ότι η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας 
είναι “δεμένη” με την Αγία Παρασκευή από τα 
παλιά χρόνια. Έτσι, με πρωτοβουλία της και έξο-
δά της έχτισε την εκκλησία της πριν 30 χρόνια 

στον ωραίο χώρο στα “Κτίρια Ευπαλίου”. Από τις αρχές 
του χρόνου φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν 
την εμφάνιση του Κορωνοϊού, αποφάσισε εκτός των 
άλλων , στη γιορτή της 26ης Ιουλίου να πραγματοποιεί 
και μια ωραία εκδήλωση, ένα ρουμελιώτικο πανηγύρι. 
Όλα είχαν ετοιμαστεί γι αυτό και το πανηγύρι θα άφηνε 
εποχή!. Ήρθε όμως ο κορωνοϊός και χάλασε τα σχέδια. 
Έτσι το γλέντι πήρε αναβολή για την επόμενη χρονιά 
και για κάθε καλοκαίρι. Έγινε όμως η καθιερωμένη αρ-
τοκλασία με την παρουσία σύσσωμου του Διοικητικού 
Συμβούλιου και με πάρα πολύ κόσμο . Οι ανταλλαγές 
ευχών από ντόπιους και ξενιτεμένους συγχωριανούς 
έδιναν κι έπαιρναν, όχι όμως και οι παραδοσιακές αγκα-
λιές και τα φιλιά, που τα αντικατέστησαν …  αγκωνιές 
και γροθοχαιρετούρες! Όσοι παραβρέθηκαν εκτός από 
τον άρτο τίμησαν την ωραία ποικιλία γλυκών και τα 
αναψυκτικά  που προσέφερε η Ένωση με την ευχή του 
χρόνου όλα να είναι ομαλά και φυσιολογικά.

Η Σ.Πριοβόλου Πρόεδρος των Ομοτίμων
Η Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχο-
λής Στέλλα Πριόβολου εξελέγη Πρόεδρος του 
Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, στη θέση του αποχωρήσα-

ντος διακεκριμένου Ομ. Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής 
Διονυσίου Κοκκίνου. Είναι ακόμα μία σημαντική διάκρι-
ση και επιβράβευση της Στέλλας για το εκπαιδευτικό 
έργο που διακονεί για δεκαετίες, κάτι που αναγνώρισε 
με την εκλογή της, το εκλεκτορικό σώμα των Ομοτί-
μων Καθηγητών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. 

Λεξικό για σταυρόλεξα Β. Παπαλόη
Κυκλοφόρησε σε τέταρτη έκδοση το μοναδικό 
λεξικό για σταυρόλεξα του Ευπαλιώτη Ευθυ-
μίου Β. Παπαλόη. Είναι πραγματικά μια αξιό-

λογη δουλειά του συγγραφέα γι αυτό μέσα σε 
λίγο χρονικό διάστημα έχει κάνει τέσσερις εκδόσεις και 
είναι ένα μοναδικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με 
σταυρόλεξα. Η τελευταία εμπλουτισμένη έκδοση πε-
ριέχει  περισσότερες από 11 χιλιάδες λέξεις διαφόρων 
τύπων σταυρόλεξων. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλι-
οπωλεία. Για περισσότερες πληροφορίες στο συγγρα-
φέα και στο τηλέφωνο  6976526361.

Βελτίωση αθλητικών χώρων
Ξεκίνησε η βελτίωση των αθλητικών χώρων 
του Γυμνασίου - Λυκείου Ευπαλίου , ενός  
χώρου που περιλαμβάνει γήπεδα ποδο-

σφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ και αθλούνται 
παιδιά απ΄ όλη τη Δ.Ε. Ευπαλίου. Με πρωτοβουλία 
του Δήμου Δωρίδας έγινε η επίστρωση των δαπέ-
δων στα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊμε νέα πίσσα, 
ενώ αναμένονται και νέες παρεμβάσεις.Σε δήλωσή 
του  ο πρόεδρος της κοινότητας Ευπαλίου Κώστας 
Τσιούστας, ανέφερε:“Ένας αθλητικός χώρος του 
σχολείου αλλά και της νεολαίας του χωριού μας 
φτιάχνεται. Ήταν ένα δίκαιο αίτημα όλων μας αλλά 
κυρίως της νεολαίας μας, μια και οι τάπητες των 
γηπέδων ήταν φθαρμένοι από τη χρήση και από το 
χρόνο, σε σημείο που ήταν σχεδόν ακατάλληλα. 
Πολύ σύντομα θα αλλάξουν και οι μπασκέτες, θα 
τοποθετηθεί καινούργιο δίχτυ στο βόλεϊ, θα γίνει 
και η διαγράμμιση και το βάψιμο και στα δύο γήπε-
δα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθη-
σαν επιτέλους να γίνει αυτό το έργο. Κυρίως όμως 
θέλω να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο Ευπαλίου 
κύριο Ιωάννη Φλέγγα για το ενδιαφέρον του και το 
συντονισμό του έργου. Ο Δήμος Δωρίδας αποδει-
κνύει για άλλη μία φορά ότι είναι δίπλα στη νεολαία 
μας, δίπλα στον πολίτη , και παρόλες τις αντιξοό-
τητες και τις συγκυρίες, προσπαθεί πάντα για το 
καλύτερο. Αξίζει να επισημάνω επίσης ότι ξεκίνησαν 
οι εργασίες και στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 
σχολείου Ευπαλίου όπου μέχρι να ανοίξουν οι πύλες 
του για τους μαθητές της καινούργιας χρονιάς θα 
είναι έτοιμος και αυτός”.

Ωραίες ζωγραφιές σε τοίχους!
Μία πολύ ωραία εικόνα κοσμεί πλέον τη μά-
ντρα μπροστά στο αμφιθέατρο και στα γή-
πεδα στον περιβάλλοντα χώρο Γυμνασίου 

& Λυκείου Ευπαλίου. Οι μαθήτριες Κατερίνα 
Σερεντέλλου και Φλέγγα Γεωργία εμπνεύστηκαν και 
έφτιαξαν οι ίδιες μία πολύ ωραία ζωγραφιά στο τσι-
μέντο της μάντρας. Συγχαρητήρια για αυτή τους την 
πρωτοβουλία και το αποτέλεσμα στις  δύο μαθήτριες 
αλλά και σε όλα τα παιδάκια που βοήθησαν για να 
γίνει αυτή η πολύ ωραία εικόνα. Ελπίζω σύντομα να 
γεμίσει όχι μόνο η συγκεκριμένη μάντρα , αλλά κι 
άλλα σημεία του χωριού μας,από ωραίες ζωγραφιές, 
από παιδιά αλλά και από μεγάλους!!!
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«Φέτος δες το ρουμελιώτικα! Γνώρισε ντόμπρους 
ανθρώπους, απόλαυσε τη φυσική ομορφιά που πα-
ραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο και επίστρεψε με 
αναμνήσεις ενός ανόθευτου τόπου».
Με αυτό το σλόγκαν ο Δήμος  Δωρίδας έστειλε δια-
φημιστικό  μήνυμα μέσα από τα μίντια . Και πράγ-
ματι βοηθούσης και της ανυπαρξίας κορωνοϊού, 
μπορούμε να πούμε ότι η Δωρίδα το καλοκαίρι κα-
τακλύστηκε από επισκέπτες. Τα σπίτια φουλάρανε 
από Δωριείς των πόλεων 
αλλά και φίλους τους. Για-
τί όπως λένε και οι πιτσι-
ρικάδες “το καλλίτερο ξε-
νοδοχείο είναι το σπίτι του 
φίλου σου”!Και τα ξενοδο-
χεία όμως γέμισαν . Και μη 
νομίσετε ότι η Δωρίδα έχει 
λίγα. Μπορεί να μην είναι 
μεγάλα αλλά ξεπερνούν 
τα 50. 
Όπως και νάχει όμως αυτό 
το καλοκαίρι ήταν πολύ 
περίεργο και παράξενο. Ο 
κορωνοϊός είχε φροντίσει 
γι΄αυτό. 
Βέβαια εδώ στη Δωρίδα 
αυτό που λέμε καλοκαιρινή 
σαιζόν είναι δεν είναι στην 
ουσία 40 μέρες. Μέσα σ΄ 
αυτό το μικρό χρονικό 
διάστημα οι επαγγελματί-
ες πρέπει να βγάλουν τα 
«σπασμένα» κι από την 
χειμερινή νάρκη. Δυστυ-
χώς αυτό δεν έγινε τουλά-
χιστον για τα επισιτιστικά 
επαγγέλματα( ταβέρνες, 
εστιατόρια, καφετέριες, 
ΒΑRκλπ) αφού μπορεί ο 
κόσμος να ήταν πολύς, 
αλλά τις περισσότερες φορές έμεινε στα σπίτια του 
από το φόβο του κορωνοϊού και την οικονομική 
δυσχέρεια,  ξεπορτίζοντας μόνο για το μπάνιο του 
στη θάλασσα και κάποια απαραίτητα ψώνια. Στις 
αυλές, λοιπόν,στις γειτονιές -αλά παλαιά- με σπι-
τικές σαλάτες και ψιλοφαγητά και κάνα ντελίβερι 
σουβλάκια και κουβεντούλα με λίγο κουτσομπολιό 
μέχρι αργά!
Αντίθετα, ό,τι ήταν για προμήθειες στο σπίτι (μπα-
κάλικα, φαρμακεία, κρεοπωλεία, μανάβικα , είδη 
κηπουρικής, ηλεκτρολογεία, είδη καγκελαρίας κλπ) 

πήγε καλά.
Το σημαντικό και πρωτόγνωρο βέβαια του καλο-
καιριού ήταν η ανυπαρξία πανηγυριών. Γιατί πώς 
να το κάνουμε. Καλοκαίρι στη Ρούμελη χωρίς πα-
νηγύρια, είναι φαγητό χωρίς αλάτι!
Κι όλη αυτή η αναστάτωση για το χατίρι … του 
κυρίου κορωνοϊού!
Στη Δωρίδα παράπονο δεν είχαμε (τουλάχιστον μέ-
χρι τώρα) από τις επισκέψεις του και μπορούμε να 

πούμε ότι τη βγάλαμε καθαροί.
Τρία μικροσυμβάντα είχαμε που πέρασαν γρήγορα 
και χωρίς προβλήματα.
Ένα σε ξενοδοχείο στο Μοναστηράκι όπου μια οι-
κογένεια Γερμανών  γιατρών (γονείς με παιδί) ήρθε 
οδικώς μέσω Ιταλίας και Πάτρας, διαπιστώθηκε 
αμέσως ότι ο πατέρας ήταν θετικός και μπήκε ακα-
ριαία σε καραντίνα και αναχώρηση.
Ένα δεύτερο, στο Ψηλό Χωριό, από νεαρό που 
ήρθε από Κυκλάδες σε φίλο του, τσεκαρίστηκε 
βρέθηκε θετικός και αποχώρησε χωρίς να δημιουρ-

γηθεί κανένα πρόβλημα.
Το τρίτο διαπιστώθηκε στην Αμυγδαλιά σε ντό-
πιο μεσήλικα. Επειδή είχε κάποιες επαφές, σήμανε 
γρήγορα συναγερμός, έγιναν όλες οι απαραίτητες 
υγειονομικές εξετάσεις στον περίγυρο, οι γονείς 
του στην Ερατεινή μπήκαν σε κατ΄ οίκον καρα-
ντίνα  για μερικά 24ωρα, ο ίδιος μεταφέρθηκε σε 
νοσοκομείο και … τέλος καλό όλα καλά!
Τελικά πιο ήρεμα πέρασαν τα ορεινά χωριά, με 

πολλούς παραθεριστές 
και κάποια καχυποψία 
για τους νεόφερτους 
όταν κατέφθαναν, 
αλλά μέχρι εκεί. Η ζωή 
κυλούσε ανέμελε ως 
συνήθως.
Δεν μπορούμε να 
πούμε το ίδιο και για 
τις παραλίες, όπου 
πράγματι ο συνωστι-
σμός ήταν μεγάλος , 
οι ξαπλώστρες και οι 
ομπρέλες  στα οργα-
νωμένα μαγαζιά τιγκα-
ρισμένες και στα κενά 
ούτε τετραγωνικό ν΄ 
απλώσεις την πετσέτα 
σου διατηρώντας τις 
προβλεπόμενες υγειο-
νομικές αποστάσεις!
Σίγουρα εκείνα που το 
χάρηκαν περισσότερο 
ήταν τα μικρά παιδιά, 
αφού το φετινό καλο-
καίρι ήταν πολύ περισ-
σότερα από κάθε άλλο 
καλοκαίρι . «Παρκα-
ρισμένα»  στους παπ-
πούδες τους όλο το 
καλοκαίρι το χάρηκαν 

ξεφαντώνοντας με παιχνίδια και κολύμπι.
Το παράξενο και περίεργο αυτού του καλοκαιριού 
φάνηκε και στις γιορτές των Μοναστηριών. Ιδι-
αίτερα στην Ι.Μ.Μαρνάκοβας , λίγο η πρόσφατη 
καταστροφή της, λίγο ο κορωνοϊός κράτησαν μα-
κριά τους χιλιάδες άλλοτε προσκυνητές, παρου-
σιάζοντας μια εικόνα που δεν είχαμε γνωρίσει για 
δεκαετίες.
Ας ελπίσουμε ότι από του χρόνου τα πράγματα θα 
επανέλθουν στην κανονική Δωρική ομαλότητα και 
ηρεμία.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Δωρίδα
“λευκή”από ιό αλλά. .  .
με οικονομικές πληγές!

Ήρθε και στην Πάτρα η πίτσα 
“Home by Zeakhs”
από Ευπαλιώτη επιχειρηματία  
Μετά την Aττική πάτησε πόδι και στην Πάτρα η πί-
τσα “Home by zeakhs”.  Την έφερε ο Ευπαλιώτης 
επιχειρηματίας Φώτης Παπακωνσταντίνου στην 
καρδιά της Πάτρας (Κωνσταντινουπόλεως και Σα-
ρανταπόρου 41Α) και από την πρώτη στιγμή έγινε 
η αγαπημένη των Πατρινών. Ούτε ο ίδιος ο ιδιο-
κτήτης της δεν πίστευε ότι μέσα σε λίγες εβδομά-
δες θα είχε τέτοια αποδοχή σε μια αγορά με τερά-
στιο ανταγωνισμό. Όμως αυτό ήταν αναμενόμενο 

για τρεις λόγους. Το νέο ποιοτικά και σε ποικιλία 
προϊόν, οι καταπληκτικές τιμές του και η γρήγορη 
παράδοση σε όλη την Πάτρα με τους σπουδαίους 
ντελιβεράδες του. Περνώντας από Πάτρα αξίζει 
μια επίσκεψη και θα δικαιωθείτε από τις απίθα-
νες γεύσεις, ποικιλίες και… τιμές! Γιατί δεν είναι 
μόνο η πίτσα του αλλά το ίδιο καταπληκτικά club 
sandwich, πεϊνιρλί, hambourker, κρέπες, μακαρο-
νάδες , μπιφτέκια κλπ, κλπ
Τηλέφωνα επικοινωνίας
2611818112 - 2611818811 
με ώρες λειτουργίας 18:00 - 24:00 καθημερινά
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Το καλοκαίρι πέρασε πια και ανήκει 
στο παρελθόν. Άφησε όμως πίσω δύο 
άσχημες αναμνήσεις. Η μία είναι το 
υψηλό θερμόμετρο που μας τσου-
ρούφλισε και ιδιαίτερα ο Αύγουστος, 
και η δεύτερη, η πιο τρομερή, ο κο-
ρονοϊός που μας έκλεισε στα σπίτια 
μας.
Μας βαρέθηκαν οι βεράντες. Καμιά 
συγκέντρωση, καμιά διασκέδαση, 
πανηγύρι ή εκδήλωση, και πάνω απ’ 
όλα ο φόβος.
Η κατάσταση είναι πολύ κακή και επι-
κίνδυνη και το δυστύχημα είναι ότι 
μερικοί δεν το καταλαβαίνουν ή δεν 
θέλουν να το καταλάβουν. Και τους 
θέτουμε το ερώτημα: Τι θέλουν να 
παραστήσουν; Τον έξυπνο, τον ατρό-
μητο, το θεοσώστη επικαλούνται ή 
παρασύρονται από ανεύθυνες αναρ-
τήσεις στο ίντερνετ ή πιστεύουν τον 
έναν ίσως λοξό καθηγητή και αγνο-
ούν τους χιλιάδες καθηγητές; Κι εμείς 
όλοι οι άλλοι τι τους φταίμε; Σκέφτη-
καν ποτέ ότι αν άθελά τους γίνουν 
αιτία ενός θανατηφόρου κρούσματος 
οι ερινύες θα τους βασανίζουν σε όλη 
τους τη ζωή; Ας αναλογισθούν τις ευ-
θύνες τους.

Πριν εφαρμοστούν τα νέα περιορι-
στικά μέτρα προλάβαμε και πραγμα-
τοποιήσαμε την πρώτη πολιτιστική 
εκδήλωση, την τριπλή όπως την ονο-
μάζουμε, με την γιορτή των γονιών 
μας και το πανηγύρι των 12 Αποστό-
λων.
 Επειδή η Μητρόπολη μας απαγόρευ-
σε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας 
στα εξωκλήσια, αυτή τελέστηκε στον 
Άγιο Λουκά Δροσάτου με τη συμμε-
τοχή πολύ λιγότερων προσκυνητών.
Έτσι δεν μπορέσαμε να βρεθούμε 
εκεί ψηλά στα Ταμπούρια για να τι-
μήσουμε και να προσκυνήσουμε τους 
12 Αποστόλους και να απολαύσουμε 
την καταπληκτική θέα, που αν βρε-
θείς εκεί νομίζεις ότι πετάς με ελικό-
πτερο και ακόμα ν’ αναπνεύσουμε το 
μυρωμένο αεράκι που δροσίζει και 
φουσκώνει τα στήθη του επισκέπτη 
με οξυγόνο.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ
Έτσι στις 4 Ιουλίου στα Τρίγωνα, 
στο Πευκάκι πραγματοποιήσαμε την 
εκδήλωσή μας, στην οποία συμμετεί-
χαν 280 άτομα, παρά τις απαισιόδο-
ξες προβλέψεις μερικών. Αφού χαι-

ρέτησε τους συνδαιτημόνες με λίγα 
λόγια ο Πρόεδρος της Ενώσεώς μας, 
κ. Μπάμπης Αλεξανδρής, κάλεσε τον 
Φώτη Κονιστή, έναν από τους δύο 
ιδρυτές της Ενώσεώς μας να μιλήσει 
για το ιστορικό ίδρυσης και για τα 45 

χρόνια από της ιδρύσεώς της.
Ο κ. Κονιστής είπε τα παρακάτω: «Το 
1972 δημοσίευσα στην εφημερίδα 
«Φωνή του Ρουμελιώτου» μια επι-
στολή που απευθυνόταν προς όλους 
τους Καρδαριώτες με το ερώτημα: 
ΓΙΑΤΙ ενώ όλα τα χωριά έχουν συλ-
λόγους και πραγματοποιούν εκδρο-
μές και εκδηλώσεις στο χωριό και κά-
νουν διάφορα έργα, εμείς δεν έχουμε 
σύλλογο; Περιμένω ένα ΔΙΟΤΙ στο 
μεγάλο μου ΓΙΑΤΙ; Φαίνεται ότι η επι-
στολή μου αυτή συγκίνησε πολλούς, 
αλλά έλειπε η πρωτοβουλία.
Το 1973 που πήγα στην Αθήνα με με-
τάθεση, επισκέφτηκα τον αείμνηστο 
Κων. Παπαϊωάννου, το συζητήσαμε 
και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το 
Σύλλογο. 
Καλέσαμε και τον αείμνηστο Απόστο-
λο Παπαϊωάννου και αποτελέσαμε 
μια Τριμελή Επιτροπή. Εγώ ανέλαβα 
όλα τα γραφειοκρατικά και άλλοι τις 
επαφές.
Φτιάξαμε το Καταστατικό και το 
Πρωτοδικείο για να εγκρίνει χρειαζό-
ταν 20 υπογραφές. Συγκαλέσαμε μια 
άτυπη συγκέντρωση, βάλανε τις υπο-
γραφές και έπρεπε να βαπτίσουμε το 
Σύλλογο. Έγιναν διάφορες προτάσεις 
και επικράτησε του Χρήστου Παπά 
Κονιστή «Ένωση των εκ Δροσάτου 
καταγομένων».
Το 1974 στις Απόκριες πραγματοποι-

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Καλοκαιρινό Δροσάτο στην εποχή του Κορωνοϊού!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Η Πετροπούλου Κωνσταντίνα του Θεοδόση πέτυχε 
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 12 Ιουλίου πέθανε στο Πευκάκι και κηδεύτηκε 
την επομένη στο Νεκροταφείο Πευκακίου ο συγ-
χωριανός μας Θανάσης Αποστολόπουλος 91 ετών. 
Ο Θανάσης σπούδασε δάσκαλος και δίδαξε σε 
σχολεία Ελληνικά στην Αιθιοπία για κάμποσα χρό-
νια. Μετά ασχολήθηκε με επιχειρήσεις τόσο στην 
Αιθιοπία, όσο και στο Ντουμπάι όπου μετοίκησε 
αργότερα. Παντρεύτηκε στην Αντίς Αμπέμπα την 
γλυκύτατη Ειρήνη και απέκτησε τρία παιδιά. Τον 
Δημήτρη, την Ελένη και την Αγάπη. Όταν αποσύρ-
θηκε από την ενέργεια, άφησε στο πόδι του, στη 
δουλειά του δηλαδή το γιο του Δημήτρη. Ευτύχη-
σε να ιδεί εγγόνια και όλα τα καλοκαίρια τα περ-
νούσε στο Πευκάκι. Έζησε από μικρός στην Αθήνα 
και στη συνέχεια στο εξωτερικό και γι’ αυτό δεν 
γνώριζε εκτός ελαχίστους συγχωριανούς. Ήσυχος, 
πράος, σοβαρός και αγαπούσε το χωριό. Το 40ήμε-

ρο μνημόσυνό του εψάλη στον Άγιο Κωνσταντίνο 
στις 16 Αυγούστου. Ο Θεάς ας αναπαύει την ψυχή 
του.   Φ.Κ.

Στις 19 Αυγούστου πέθανε στο Νοσοκομείο Πα-
τρών, όπου είχε μεταφερθεί λόγω επιδείνωσης 
της υγείας του ο Δημήτρης Καψάλης 75 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Άγιο Κωνσταντίνο 
Πευκακίου και η ταφή του στον Άγιο Αλέξιο.
Ήταν άριστος τεχνίτης οικοδομικών κατασκευών 
και από τα χέρια του 
βγήκαν άριστοι τεχνίτες 
τόσο τα παιδιά του Σπύ-
ρος και Μπάμπης όσο και 
οι άριστοι τεχνίτες Τάκης 
Παπαϊωάννου και Κώ-
στας Καρδάρας.
Έκτισε εκατοντάδες σπί-
τια σ’ όλα τα χωριά της 
Νότιας Δωρίδας και στη 
Ναυπακτία και έτσι απέ-
κτησε πολλές γνωριμί-
ες και φίλους και ήταν 
αγαπητός σ’ όλους για 

το γέλιο του, το χιούμορ, το φιλότιμό του, την 
εξυπηρέτηση, τις ευκολίες, την ντομπροσύνη του 
και την άριστη τέχνη του. Και αυτό αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι την κηδεία του παρακολούθησε 
πάρα πολύς κόσμος. Πάντα γελαστός, χαρούμενος, 
καταδεκτικός, καλοσυνάτος σκορπούσε τη χαρά 
όπου περνούσε. Παντρεύτηκε την Πόπη Βαγγελα 
από τις Νεραντζιές και απόκτησε 8 παιδιά. Στορ-
γικός πατέρας, αγαπούσε όλα τα παιδιά τους και 
εκείνα τον λάτρευαν. Ευτύχησε να δει εγγόνια και 
ένα δισέγγονο. Η ασθένειά του ήταν σύντομη και 
εξέπληξε πολλούς ο θάνατός του. Ο Θεός ας ανα-
παύει την ψυχή του.

Σύλλογος Δροσάτου Πευκακίου & Φ.Κ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 19 Ιουλίου τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο 
της αείμνηστης Πολυξένης Αθ. Κονιστή στον Ιερό 
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Πευκάκι. Ο Θεός ας 
αναπαύει την ψυχή της.

Στις 2 Αυγούστου τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του 
Τσιατούχα Παναγιώτη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνστα-
ντίνου Πευκακίου. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του.
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ήσαμε την πρώτη συνεστίαση στο 
κέντρο «ΛΙΤΣΑ» στου Ζωγράφου και 
η προσέλευση των συγχωριανών μας 
εξέπληξε όλους. Δεν χωρούσαν ούτε 
όρθιοι. Αυτό σήμαινε ότι όλοι διψού-
σαν για Σύλλογο.
Το 1975 εγκρίθηκε το Καταστατικό 
και έγιναν εκλογές και πραγματοποι-
ήσαμε την πρώτη εκδρομή με δύο 
πούλμαν στο χωριό. Εκκλησιαστή-
καμε στον προστάτη μας Άγιο Λου-
κά και το μεσημέρι καλέσαμε όλο το 
χωριό σε συνεστίαση, τα έξοδα της 
οποίας πλήρωσε εξ ολοκλήρου η 
Ένωσή μας.

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΓΟΝΙΩΝ  ΜΑΣ
Τότε αποφασίσαμε να ονομάσουμε 
τη συνάντηση αυτή γιορτή των γο-
νιών μας και να την πραγματοποιούμε 
κάθε χρόνο, μαζί με την καλοκαιρινή 
πολιτιστική εκδήλωση. Το 1989-90 
και επί Προεδρίας του Οδυσσέα Κονι-
στή και Ταμία του Προέδρου κτίστη-
κε το εκκλησάκι των 12 Αποστόλων 
στα Ταμπούρια. Από τότε προέκυψε 
η τριπλή γιορτή προσθέτοντας το πα-

νηγύρι και επειδή οι άλλες εκδηλώσεις 
γίνονταν στο Δροσάτο, καθιερώθηκε 
από τότε να γίνεται στο Πευκάκι».
Στη συνέχεια πήρε ξανά το λόγο ο 
Πρόεδρος της και κάλεσε τον Πρόε-
δρο της Κοινότητας κ. Τάκη Παπαϊω-
άννου, ο οποίος μίλησε με λίγα λόγια 
για την εκδήλωση και την Ένωση.
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις 5.00 το 
πρωί. Τα εδέσματα και ποτά τα είχε 
αναλάβει ο Νίκος Καλαντζής βοηθού-
μενος και από τα αδέλφια .
Τίμησαν με την παρουσία τους η 

Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Πένυ Σπυρο-
πούλου και ο αντιδήμαρχος κ. 
Γιάννης  Φλέγγας τους οποί-
ους ευχαριστούμε θερμά.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά 
όλους εκείνους που τίμησαν 
με την παρουσία τους την εκ-
δήλωσή μας.

ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Κάθε χρόνο πραγματοποιού-
σαμε τη γιορτή του Καλαμπο-
κιού με σχετική εκδήλωση, 
αλλά εφέτος μοιράσαμε τα 
καλαμπόκια σε όλα τα παιδιά 
άψητα.

Η ΦΑΣΟΛΑΔΑ
Στις 29 Αυγούστου πραγμα-
τοποιήσαμε τη μεγάλη εκ-
δήλωση της φασολάδας με 
τη συμμετοχή 1000 ατόμων. 
Για να μην χαθεί η συνέχεια 
της εκδήλωσης αποφασίσα-
με να πραγματοποιήσουμε 
τη φασολάδα σε κλειστό 

κύκλο μόνο των χωριανών. Έτσι 
φτιάξαμε ένα καζάνι φασολάδας και 
μαζί με τα άλλα συμπληρωματικά 
και συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία 
καμιά 50αριά άτομα χωρίς μουσική 
και φάγαμε και καλαμπουρίσαμε μέ-
χρι αργά. Αυτή η συγκέντρωση μας 
θύμισε το παρελθόν, την πρώτη μας 
συγκέντρωση, χωρίς τότε να προβλέ-
ψουμε ότι θα εξελιχθεί σε μια τόσο 
μεγάλη συγκέντρωση.
Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά στα εξωκ-

κλήσια. Έτσι ο Αϊ-Γιάννης έμεινε για 
μια φορά αλειτούργητος και οι νεκροί 
δεν ένιωσαν το λιβάνι και το κεράκι 
να καίει.
Ας ελπίσουμε του χρόνου.

ΓΙΟΡΤΗ  ΑΓΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Στις 30/8 γιορτή του Αγίου Αλεξάν-
δρου γιορτάσαμε στον Αγ. Κωνστα-
ντίνο Πευκάκι και όχι στο Κοιμητήριο 
του χωριού. Ελπίζουμε του χρόνου 
να είναι όλα καλά.
Τελειώνοντας θέλουμε να ευχηθούμε 
ένα καλό χειμώνα με υγεία και στα 
παιδιά μας και στα εγγόνια μας Καλή 
Σχολική Χρονιά, και να μην ξεχνάμε 

τον Σύλλογο και το χωριό μας.
Είμαστε κοντά σας όχι μόνο για τα 
πανηγύρια θέλουμε το χωριό μας 
να είναι αγαπημένο, δεν μας χωρίζει 
τίποτα με κανέναν, και είμαστε ανοι-
κτοί για οποιοδήποτε θέμα απασχο-
λεί το χωριό. Περιμένουμε και μία 
ανοικτή συνάντηση των χωριανών 
με  τον κ. Δήμαρχος να του θέσουμε 
τα προβλήματα που μας απασχολούν 
αν και προφορικά τον έχουμε ενη-
μερώσει τόσο ως Σύλλογος όσο και 
ως κάτοικοι, αλλά, δυστυχώς, καμία 
απάντηση δεν έχουμε πάρει μέχρι σή-
μερα (3/9/2020).

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
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Με το που πήρα στα χέρια μου το βιβλίο  “Παροι-
μίες και εκφράσεις της Δωρίδας” (εκδ. Πληθώρα)
του Φώτη Κατσούδα, νάσου η σημειολογία του 
μικρού μας - μεγάλου τόπου που 
λέγεται Ελλά-
δα. Η φωτο-
γραφία του 
εξώφυλλου με 
ανάγκασε  να 
ακούσω  ξανά 
το  «Μοιρολόϊ 
με γυρίσματα»  
του Πετρολούκα 
Χαλκιά.  Ιδιαίτε-
ρα μάλιστα να 
ξαναδώ στο οπτι-
κοακουστικό του  
μια φωτογραφία 
που την σχολιά-
ζει ο φωτογράφος 
Κώστας Μπαλά-
φας (https//www.
you tube.com/
wa t c h ? v = S W I I -
kkgGzo). Μια μαυ-
ροφορεμένη γυναί-
κα κατεβαίνει από τα 
Άγραφα περπατώ-
ντας 60-70 χιλιόμε-
τρα για να δουλέψει 
το Χειμώνα, φορτω-
μένη  ένα παιδάκι, 
ενώ  έχει μαζί της και το γουρούνι της.  Γυρίζει και 
ρωτάει το παιδί: «Μαργώνς καμάρι μ΄;».
Μέσα από το  λαϊκό καμίνι του τόπου μας βγήκε 
μια έμπυρη ύπαρξη, που διασώζει γλώσσα και πα-
ράδοση. Βγήκε η ύπαρξη του χωριάτη, του απλού 
ανθρώπου με την «ευλογημένη άγνοια»(Αββάς 
Ισαάκ ο Σύρος). Εκείνη που του παρέχει αφειδώ-
λευτα  την ικανότητα να στοχάζεται για το νόημα 
της ζωής και των πραγμάτων χωρίς ίχνος χρη-
στικής πρόθεσης. Να, καλή ώρα, όπως απρόθετα 

χορεύει!  Υπ’ αυτή την έννοια, οι παροιμίες και 
οι εκφράσεις  έχουν χαρακτήρα ποιητικής τέχνης. 

Όπως δηλαδή και η ποίηση, δεν πα-
ράγει αυτή η τέχνη αντικείμενο, σαν 
αυτό, καλή ώρα, των εικαστικών τε-
χνών. Ούτε χρησιμοποιεί υλικά μέσα, 
είναι υπόθεση σωθικών.
Ο Φώτης Κατσούδας είναι διάκονος 
αυτού του  λαϊκού ποιητικού περι-
εχομένου και υπ’αυτή την έννοια 
είναι ιστορικός τέχνης.  Ιδού το 
σκάνδαλο για όσους ασχολούμαστε 
με την ερμηνευτική: «Πώς μπορώ 
να καταλάβω έναν συγγραφέα κα-
λύτερα από όσο καταλαβαίνει ο 
ίδιος τον εαυτό του;». Αυτό συμ-
βαίνει γιατί, όπως τουλάχιστον 
διατείνονται οι Plessner, Bollnow 
και Gadamer, o δημιουργός «ποι-
εί» ως επί το πλείστον αξιοποι-
ώντας το πλούσιο υπέδαφος 
του ασυνειδήτου. Και αυτό του 
Φώτη είναι πλούσιο από λαϊκό-
τητα, όπως διαπιστώνει κανείς 
μελετώντας τα τρία βιβλία του. 
Προς τι όλα τούτα; 
Μα γιατί ο Φώτης μάς βγάζει, 
συνειδητά ασυνείδητα, δεν 
έχει σημασία, σε ένα άλλο επί-
πεδο που εδώ δεν έχω περι-

θώρια να αναλύσω. Σπεύδω να 
θυμίσω μόνο ότι μας βγάζει στα περί «γραφής» 
του Derrida και ψυχανάλυσης του Lacan(το ασυ-
νείδητο και η γλώσσα). Οπότε: οι παροιμίες και οι 
εκφράσεις, πέρα από το γεγονός ότι μας ψυχα-
γωγούν, μας γεμίζουν συγκινήσεις ή μας κάνουν 
σοφότερους, παραπέμπουν στον ακηλίδωτο από 
ιδεοληψίες υπαρξιακό μας θησαυρό.  Υπαρξιστές 
διαμετρήματος Sartre, Camy και Heidegger  τον 
παραθεώρησαν.Και να που από τον τόπο περνάμε 
στον τρόπο του βίου μας στη Δωρίδα, τουτέστι 
σ’ εκείνο το ποιόν της γνώσης,  που το απομα-

γεύεις εάν θελήσεις να το χωρίσεις από το  ήθος, 
που μόνο η παράδοση και η γλώσσα κάθε λαού 
διασώζει.
Ο Φ. Κατσούδας, σαν «έτοιμος από καιρό», είμαι 
τώρα σίγουρος ότι θα ακούσει με ενδιαφέρον ένα 
δεύτερο ερμηνευτικό αξίωμα: «Πώς μπορεί ένας 
συγγραφέας να καταλάβει τον εαυτό του καλύ-
τερα από όσο αρχικά τον είχε καταλάβει»; Θα 
καταλάβει ο Φώτης ότι το βιβλίο του δεν αφορά-
μόνο την Δωρίδα.  Το περιεχόμενό του  αφορά 
στο ποιητικό περιεχόμενο του λαϊκού μας πολι-
τισμού,τη λαϊκότητα, σε εποχή ακατάσχετου λα-
ϊκισμού. Συνεπώς, όσο κι αν ο ερμητισμός του 
στοΠαλαιοξάρι είναι προσωπική του υπόθεση, το 
έργο του παύει να είναι πλέον δικό του!Και κάτι 
επίσης προς κατανόηση: Στα ψηλά βουνά «είναι» 
ελευθερία κατά Nietzsche και Heidegger. Δύσκολη 
φαντάζει η ερμηνεία αυτού του «είναι», αλλά το 
Παλαιοξάρι σέρνει  αυτή την οντολογική συνθήκη 
του Δωριέα, όσο και κάθε υψιπετούς ανθρώπου. 
Σ΄ ευχαριστούμε, Φώτη, που μας τη θυμίζεις.
Θα κλείσω, όπως άρχισα, με …..κλαρίνο και με 
παράπονο: δεν βρήκα κάτι στον πρόλογο για τις 
μεγάλες γιορτές και τα πανηγύρια, αλλά ούτε και 
σε, όσες πρόφθασα να δω, παροιμίες κάτι σχετι-
κό. Είμαι σίγουρος ότι στην αναμενόμενη  δεύτε-
ρη έκδοση του βιβλίου του θα συμπεριλάβει  κάτι 
ο συγγραφέας. Εκτός από τον «πατριάρχη»  Πε-
τρολούκα, υπάρχουν και οι ανώνυμοι της Δωρίδας 

λαϊκοί οργανοπαί-
χτες.

*Ο Ιωάννης Ε. 
Θεοδωρόπουλος 
είναι τέως καθη-
γητής Φιλοσοφίας 
των Επιστημών 
της Εκπαίδευσης 
με καταγωγή από 
την Παραλία Σερ-
γούλας

“Παροιμίες και εκφράσεις 
της Δωρίδας”

ΒΙΒΛΙΟ

Δυναμικά ξεδιπλώνει το οργα-
νωτικό πλάνο του ο Απόλλων 
Ευπαλίου Τihio Race σε όλα τα 
επίπεδα ώστε έγκαιρα να είναι 
έτοιμος στη μάχη του πρωτα-
θλήματος ΕΠΣ Φωκίδας περι-
όδου 2020 – 2021. Ήδη προ-
χώρησε στην έκδοση καρτών 
διαρκείας προς τους φιλάθλους 
του , αξίας 20 ευρώ , που θα εί-
ναι μια οικονομική στήριξη στις 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 

ομάδας, γι αυτό και τις ονόμασε 
… Κάρτες Δύναμης» ! Στην ανα-
κοίνωση το ΔΣ τονίζει: Κάρτες 
«Δύναμης»........! ! ! Έτοιμες 
οι κάρτες διαρκείας για την νέα 
χρονιά! Κάρτες «Δύναμης» θα 
τις ονομάσουμε στην ουσία μιας 
και τα 20 euro βοηθάνε την ομά-
δα μας να είναι δυνατή εντός και 
εκτός αγωνιστικού χώρου και 
να πρωτοστατεί-πρωταγωνιστεί 
παντού! Εσείς, Εμείς είναι ο 

Απόλλων Ευπα-
λίου Τihio Race 
!!!Απευθυνόμα-
στε στα μέλη του 
ΔΣ και σύντομα 
και στο βιβλιοπω-
λείο μας «Ευπόλι-
ον» στην κεντρική 
πλατεία Καρυάς 
του Ευπαλίου!
Π Ρ Ο Χ Ω Ρ Α Μ Ε 
ΜΑΖΙ ! ! !

Ο καθηγητής Ι. Ε. Θεοδωρόπουλος γράφει
για το βιβλίο του Φ. ΚατσούδαΤου Ι.Ε.Θεοδωρόπουλου *

Στο 80% το ποσοστό επιτυχίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 
των αποφοίτων του Λυκείου Ευπαλίου!
Τεράστια επιτυχία είχαν οι απόφοιτοι του Λυκείου Ευπαλίου στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.Από τους 20 αποφοιτήσαντες οι 16 πέτυχαν σε κάποια 
σχολή που δήλωσαν , είχαμε δηλαδή 80% ποσοστό επιτυχίας. Ειδικότερα οι επιτυ-
χόντες και οι σχολές που εισήχθησαν είναι :
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αθανασόπουλος Γεώργιος : Επιστήμης των υλικών (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Αναστασόπουλος Ηλίας: Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)
Βρουσάι Διονύσης : Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)
Βρουσάι Θεώνη:  Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)
Καψάλη Δήμητρα:    Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)
Κούγια Σοφία:  Επιστήμης Φυτικής  Παραγωγής (Αθήνα)
Καλούδη Χριστίνα:  Γεωπονίας  ( Άρτα)
Μελίστα Ευθυμία :  Επιστήμης Φυτικής  Παραγωγής (Μεσολόγγι)
Ντζίφας Νικόλαος:  Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)
Παρανγκόνι Μαρία:  Πολιτικής  Επιστήμης ( Ρέθυμνο)
Πετροπούλου Κωνσταντίνα:  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)
Σιαμπανάι  Αρτα:  Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)
Σκαντζής Γρηγόρης:  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)
Χάλλα Ελισάβετ:  Πολιτικής  Επιστήμης ( Ρέθυμνο)
Χάρου Γεωργία:  Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)
Χουέουι  Νικόλαος:  Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ( Κοζάνη)
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τσονάκας Οδυσσέας:  Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Κάρτες διαρκείας… 
“δύναμης” του Απόλλωνα! 
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

ΑΠΟΛΛΩΝ: Στόχος 
η επάνοδος στη Γ’ Εθνική
Με μία νέα ομάδα, αρκετά αλλαγμένη σε πολλά επίπε-
δα, ο Απόλλων Ευπαλίου TihioRace θα προσπαθήσει στη 
φετινή σεζόν να κατακτήσει την πρώτη θέση στο πρωτά-
θλημα της ΕΠΣ Φωκίδας και να επιστρέψει στη Γ’ Εθνική. 
Οι αλλαγές είναι πολλές, με κυριότερη αυτή του προπο-
νητή. Ο Νίκος Κόκκινος συμφώνησε από τις αρχές καλο-
καιριού να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και 
μάλιστα οι δύο πλευρές τα βρήκαν με… συνοπτικές διαδι-
κασίες. Στη συνέχεια ακολούθησαν και αρκετές διαφορο-
ποιήσεις στο ρόστερ του συλλόγου. Η σημαία παρέμεινε 

στον ιστό της, αφού ο Ηλίας Κοντός δεν θα μπορούσε 
να απουσιάσει από το έμψυχο δυναμικό και φυσικά να 
μην ενισχύσει την προσπάθεια των συμπαικτών του. Στη 
θέση του τεχνικού διευθυντή επανήλθε ο Γιώργος Μίχος, 
ενώ οι δύο άμεσοι συνεργάτες του νέου προπονητή θα 
είναι ο Στέφανος Κότσιαλος, που είναι και προπονητής 
τερματοφυλάκων, μαζί με τον γυμναστή Αλέξη Χαρακί-
δα. Ίσως όμως το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ομάδα, 
τουλάχιστον σε εξωαγωνιστικό επίπεδο παραμένει ο Θο-
δωρής Ζέρβας. Αποτελεί κοινή παραδοχή όλων, ότι ο γε-
νικός αρχηγός είναι η ψυχή της ομάδας. Ο άνθρωπος που 
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μη λείψει τίποτα 
από τους ποδοσφαιριστές, ο άνθρωπος που είναι εκεί για 
όλους και αυτός που θα βγει μπροστά για να κρατήσει 
τον Απόλλωνα ενωμένο στα δύσκολα.
Ο… αστάθμητος παράγοντας
Ο Απόλλων έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανέ-
βει επίπεδο, χάρη στη συνολική δουλειά που γίνεται 
απ’ όλους. Τόσο από τη διοίκηση του προέδρου Γιάννη 
Κούγια όσο και από το αγωνιστικό τμήμα, αρχικά με τον 
γενικό αρχηγό, Θοδωρή Ζέρβα και φυσικά με τους προ-
πονητές και τους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο υπάρχουν και 
αστάθμητοι παράγοντες ,που μπορούν να βάλουν εμπό-
δια στην προσπάθεια της κάθε ομάδα και στην προκει-
μένη περίπτωση του Απόλλωνα. Η διαιτησία δεν ήταν… 
φιλική –ούτε καν ουδέτερη σε αρκετές περιπτώσεις- με 
την ομάδα του χωριού μας και αυτό δεν αποτελεί μία 
προσωπική άποψη, αλλά μία γενικότερη διαπίστωση. 
Αυτό φάνηκε σε πολλούς αγώνες πέρυσι στη Γ’ Εθνική. 
Η ομάδα είχε πολλά παράπονα και στόχος είναι να προ-
σπαθήσει να αποφύγει αντίστοιχες… κακοτοπιές φέτος. 
Χρειάζεται λοιπόν να μπορέσει να θωρακιστεί εν όψει του 
φετινού πρωταθλήματος, αλλά και γενικότερα για το μέλ-
λον, αφού η προοπτική και ο σχεδιασμός που υπάρχει 

είναι να επιστρέψει άμεσα στη Γ’ Εθνική και φυσικά να 
καθιερωθεί εκεί. Ο βασικός κορμός έμεινε στην ομάδα 
με πρωτοστάτες τα παιδιά από το Ευπάλιο που στήριξαν 
και στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το σωματείο και έχουν 
συμβάλλει τα μέγιστα στην πορεία του. Επιπλέον απο-
κτήθηκαν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπει-
ρία αλλά και νεαρά παιδιά που με τη βοήθεια των προπο-
νητών θα πλαισιώσουν τους μεγαλύτερους. Άλλωστε το 
σκεπτικό της ομάδας είναι να επενδύει στα νεαρά παιδιά, 
καθώς αυτά είναι το μέλλον.

Διοίκηση και οικονομικά
Σε οικονομικό επίπεδο τα πράγματα έγιναν πολύ πιο δύ-
σκολα στη διάρκεια του 2020, λόγω και της πανδημίας 
του κορονοϊού. Φυσικά αυτή δεν θα μπορούσε να μην 
επηρεάσει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από την άλλη 
όμως, ο Απόλλων έχει μία σταθερή διοίκηση που κάνει 
ό,τι περνάει από το χέρι της για να παρέχει τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες στους ποδοσφαιριστές. Σε αυτή την 
προσπάθεια έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο 
Θωμάς Ρούμπας. Μπορεί να μην έχει καταγωγή από το 
Ευπάλιο, αλλά συμπαραστέκεται οικονομικά τα τελευταία 
τρία χρόνια, ενώ με το TihioRace έχει βοηθήσει στην ευ-
ρύτερη αναγνώριση και ανάπτυξη της περιοχής. Ο Δή-
μος Δωρίδας και προσωπικά ο Δήμαρχος  Γιώργος Καπε-
ντζώνης και ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φλέγγας είναι πολύ 
κοντά στην ομάδα 
και βοηθούν με κάθε 
τρόπο, ενώ δεν πρέ-
πει να παραλείψουμε 
τους επιχειρηματίες 
της περιοχής, τους 
επιχειρηματίες από 
το Ευπάλιο που δρα-
στηριοποιούνται μα-
κριά από το χωριό 
μας, αλλά και όλους 
τουςσυγχωριανούς 
μας, και όχι μόνο, 
που με τα τόσα οικο-
νομικά προβλήματα 
που υπάρχουν δεν 
διστάζουν να βοηθή-
σουν 

Ο στόχος του Απόλλωνα Ευπαλίου TihioRace για τη νέα σεζόν είναι ξεκάθαρος 
και δεν είναι άλλος από την επιστροφή στη Γ’ Εθνική.
Οι αλλαγές στο ρόστερ και ο αστάθμητος παράγοντας της διαιτησίας

Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Απόλλωνα

Το νέο ρόστερ του Απόλλωνα για την περίοδο 2020 - 2021 με το προπονητικό τιμ

Οι αλλαγές στο ρόστερ
Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο 
προπονητής Νίκος Κόκκινος, μαζί με 
τον τεχνικό διευθυντή, Γιώργο Μίχο, 
τον γενικό αρχηγό Θοδωρή Ζέρβα και 
φυσικά τον πρόεδρο Γιάννη Κούγια 
προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες 
αλλαγές, ώστε η ομάδα να παρουσι-
αστεί πανέτοιμη για τις νέες υποχρε-
ώσεις της. Και όπως φαίνεται από τα 
πρώτα δείγματα γραφής στα φιλικά, 
δικαίως ο Απόλλων θεωρείται το φα-
βορί για την άνοδο. Πάμε να δούμε 
όμως συνολικά τις αλλαγές στο φε-
τινό ρόστερ:
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ
1) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΙΑΚΟ ΑΣΤΕΡΑ
2) ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΧΑΪΚΗ
3) ΚΟΝΤΟΠΩΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΟ ΒΑΡ-
ΔΑΣ
4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΡΙΟ-
ΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
5) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΟΜΗΡΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
6) ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΟΜΗΡΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
7) ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8) ΝΕΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ
9) ΣΜΠΟΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΙ-
ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 
1) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ-
ΚΟ ΑΣΤΕΡΑ – ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
2) ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ 
ΑΣΤΕΡΑ – ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
3) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΙΑΚΟ ΑΣΤΕΡΑ – ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
4) ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΑΝΤΙΡ-
ΡΙΟΥ – ΜΕΣΟΣ
5) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΙ-
ΑΚΟ ΑΣΤΕΡΑ – ΜΕΣΟΣ
6) ΒΡΟΥΣΑΪ ΗΛΙΑΣ - ΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΤΕΡ-
ΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
7) ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΡΠΟΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ 
ΑΣΤΕΡΑ - ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΒΗΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
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