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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
Δεύτερο καλοκαίρι το 
φετινό με κορωνοϊό 
και όπως είναι φυ-
σικό οι διάφορες 
εκδηλώσεις της 
Ένωσης υπακού-
ουν και προσαρ-
μόζονται στις υγει-
ονομικές προτάσεις 
των αρμοδίων.
Έτσι σύμφωνα με 
απόφαση του Διοικητι- κ ο ύ 
Συμβουλίου μας για το φετινό καλοκαίρι δεν θα 
γίνει η καθιερωμένη “Ζωγραφική για Παιδιά” 
καθώς και η εκδήλωση-γιορτή της Αγίας Παρα-
σκευής.
Αντίθετα θα γίνει αρτοκλασία στις 26 Ιουλίου 
το πρωί στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής 
στα Κτίρια.
Επίσης μέσα στον Αύγουστο, σε ημερομηνία 
που θα ανακοινωθεί μέσα στον Ιούλιο, θα πραγ-
ματοποιηθεί  η “Ποδηλατοβόλτα”, μια εκδήλω-
ση που ξεκίνησε πέρυσι με τεράστια επιτυχία.
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Γιώργος Βαρασιάς
Στις 29 Μάιου  πέ-
θανε στο Μαραθιά 
σε ηλικία 70 ετών ο 
Γιώργος Βαρασιάς. 
Ο θάνατός του προ-
κάλεσε βαριά λύπη 
στην οικογένεια του, 
τους χωριανούς αλλά 
και στην ευρύτερη 
περιοχή της Δωρίδας 
και της Ναυπακτίας 
που ήταν γνωστός.
Ο Γιώργος ήταν αγω-
νιστής στη ζωή. Ήταν 
καλός και συνεπής 
στην δουλειά του.

Ήταν εργολάβος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων. 
Ποτέ δεν ακούστηκαν παράπονα ούτε από ιδιώτες 
ούτε από Δημόσιες Υπηρεσίες για τις εργασίες που 
αναλάμβανε. Άφησε άξιο διάδοχο στην εταιρεία το 
γιο του Χρήστο. Αμείωτο ήταν το ενδιαφέρον του 
για το καλό του χωριού του. Με την σύζυγο του 
Ιωάννα έφτιαξαν μια ζηλευτή οικογένεια. Αποκα-
τέστησαν τα παιδιά τους κοινωνικά και καμάρωνε 
τις οικογένειες και τα εγγόνια του.
Γιώργο, ο θάνατός σου λύπησε και τους συντρό-
φους σου στους κοινωνικούς αγώνες. Τα 70 χρόνια 
ήταν λίγα. Είχες δυνάμεις, εμπειρία και όρεξη να 
προσφέρεις ακόμη πολλά  στα παιδιά σου και στην 
κοινωνία. Θα λείψεις και από τους συντρόφους . 
Πάντα σε είχαμε ανάγκη και  πάντα περιμέναμε τη 
γνώμη σου. Αφήνεις δυσαναπλήρωτο κενό.
Θα σε θυμόμαστε πάντα. Καλό ταξίδι σύντροφε.
Νίκος Ζέρβας

Γιολάντα  Αλεξίου - Μπάμπου 
Έφυγε απρόσμενα 
στις 14 Μαΐου σε ηλι-
κία 74 ετών η Γιολά-
ντα Αλεξίου – Μπά-
μπου. Η Γιολάντα 
με καταγωγή από τα 
Ιωάννινα τελείωσε τη 
Ζωσιμαία Σχολή και 
στη συνέχεια τη Σχο-
λή Δοξιάδη τμήμα Αρ-
χιτεκτονικού Σχεδίου. 
Το 1965 διορίστηκε 
στον ΟΤΕ απ΄ όπου 
και συνταξιοδοτήθη-
κε. Ήταν παντρεμέ-
νη με τον Κώστα Β. 
Μπάμπο που απέκτη-

σαν δύο παιδιά τον Βασίλη και την Παρασκευή. Μια 
φιλήσυχη και αγαπητή γυναίκα σε φίλους, συγγε-
νείς και συναδέλφους της. Η εξόδιος ακολουθία και 
ταφή της έγινε την μεθεπομένη από το Κοιμητήριο 
του Βύρωνα Αττικής. Καλό ταξίδι στον παράδεισο 
αγαπημένη μας Γιολάντα.

Εξωραϊσμός Αγίας Παρασκευής
Ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο στο ζωικό βα-
σίλειο και στον άνθρωπο. 
Μεγάλες όμως είναι οι 
παρεμβάσεις του και στα 
κτήρια. Το 1981 η Ένω-
ση Ευπαλιωτών Δωρίδας  
κατασκεύασε στην περι-
οχή Κτίρια το πανέμορ-
φο εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής. Τα χρόνια 
πέρασαν κι άφησαν επά-
νω του τα σημάδια τους. 
Χρειάζεται άμεσα να 
γίνουν επισκευαστικές-

εξωραϊστικές παρεμβάσεις . Την ωραία πρωτοβου-
λία πήρε ο εφημέριος μας Παπα-Κώστας Βαθρακο-
γιάννης, με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Ή Ένωση 

όπως είναι φυσικό στη-
ρίζει την προσπάθεια 
και τα έργα θα ξεκινή-
σουν άμεσα. Περιμένει 
απ΄ όλα τα μέλη της, 
κάθε Ευπαλιώτισσα και 
Ευπαλιώτη, την αντα-
πόκριση και την προ-
σφορά τους. Αρωγός 
στην προσπάθεια τόσο 
η Κοινότητα όσο και ο 
Δήμος.

Γάμος ΄Ιριδας Αντωνοπούλου
Με τα “δεσμά” 
του γάμου ενώ-
θηκαν στις 3 
Ιουλίου 2021 η 
΄Ιριδα Κ. Αντω-
νοπούλου με 
τον Σωτήρη Β. 
Πατέλη. Ο γά-
μος έγινε στην 
εκκλησία του 
Αγίου Σεργί-
ου στο Κτήμα 
του POLOCLYB 
στη Βαρυμπό-
μπη  Αττικής. 
Κουμπάροι τους 
ήταν οι Αλέ-
ξανδρος Κα-
κλαμάνος και 
Κωνσταντ ί νος 
Τραντόπουλος. Ακολούθησε ένα θαυμάσιο γαμή-
λιο partyμε φίλους και συγγενείς των νεόνυμφων 
στους ωραίους κήπους τουPOLOCLYBμε κέφι, φα-
γοπότι , τραγούδι και χορό…  τηρουμένων βέβαια 
όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων.  Η 
Ίριδα είναι εκπαιδευτικός, κόρη του π. Αντιδημάρ-
χου Δωρίδας Κώστα Αντωνόπουλου. 

Ευχαριστίες Δημ.Σχολείου Ευπαλίου
στην Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
Πέρσι, αρχές  Ιουλίου, αποχαιρετήσαμε τον Γιάν-
νη Πριόβολο,  αγαπημένο μας  φίλο και για πολλά 
χρόνια μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδος . 
Γνωρίζαμε  ότι ο Γιάννης  στο παρελθόν  είχε προ-
σφέρει  στο Δημοτικό Σχολείο Ευπαλίου γραφική 
ύλη και  άλλα είδη από το βιβλιοπωλείο του πατέρα 
του, του αείμνηστου Γιώργου Πριόβολου.
 Έτσι, στη μνήμη 
του αγαπημένου 
μας Γιάννη, δια-
θέσαμε χρημα-
τικό ποσόν  για 
να αγοραστεί 
εποπτικό υλικό 
και μηχανικός 
εξοπλισμός  για 
τις ανάγκες του 
Δ.Σ. Ευπαλίου 
από όπου λάβα-
με την ακόλουθη 
επιστολή : 
6/Θ Δημ. Σχολ.  
Ευπαλίου         Ευ-
πάλιο   21.5.2021
Προς το Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου Ευ-
παλιωτών Δωρίδας
Αξιότιμοι  κυρίες  και κύριοι, 
Εξαιτίας  του έκτατου τρόπου λειτουργίας του σχο-
λείου και λόγω της υγειονομικής  κρίσης  επικοινω-
νούμε μαζί σας  με καθυστέρηση.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δωρεά  
του εποπτικού υλικού  και του μηχανικού εξοπλι-
σμού που έκανε  ο Σύλλογός  σας  στο σχολείο 
μας, στη μνήμη του Γιάννη Πριόβολου. 
Η ευγενική αυτή  προσφορά  σας  είναι πολύτιμη 
για την εύρυθμη λειτουργία του.
 Με εκτίμηση 
Ο Διευθυντής του Σχολείου
και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Βάπτιση Κυριάκου
Λίγο πριν την 
επέλαση του 
Κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ , 
στις 4 Οκτω-
βρίου 2020, ο 
Γιάννης Σφα-
έλος και η 
Ρίτα Μακαρώ-
να βάπτισαν 
τον μικρό γιο 
τους στο πα-
ρεκκλήσι του 
Αγίου Κοσμά 
στο Ελληνικό. 
Ο μικρός πήρε 
το όνομα Κυ-
ριάκος, όπως 
ο παππούς 
του Κυριάκος 
Μακαρώνας . 
Ακολούθησε 
τραπέζι για τις 

οικογένειες στο ξενοδοχείο ‘The Margi ” στη Βου-
λιαγμένη. Η Ρίτα Μακαρώνα είναι κόρη της Γενικής 
Γραμματέως της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, 
δικηγόρου Έφης Μίχου.
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Ένας χρόνος από την πυρκαγιά
στην Ι.Μ. Βαρνάκοβας
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε  από την 
δεύτερη μεγάλη καταστροφική πυρκα-
γιά στην ιερά μονή Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Βαρνακόβης.
Η φωτιά που ξέσπασε τη νύχτατης 
14ης Ιουνίου 2020 επεκτάθηκε στους 
χώρους των κελιών και του εν χρήσει 
καθολικού της μονής,καίγοντας εκτός 
των άλλων και την θαυματουργή εικό-
να της Παναγίας.
Το σίγουρο είναι ότι η μονή θα σταθεί 
και πάλι στα πόδια της όπως μαρτυρά 
η ιστορική της πορεία στο χρόνο.Το 
Μοναστήρι της Παναγίας της Βαρνάκο-
βας -ένα από τα πέντε αρχαιότερα της 
Ελλάδας, η Αγία Λαύρα της Ρούμελης-, 
έχει μακραίωνη ιστορία από το 1071, 
με ιδρυτή τον άγιο Αρσένιο το Βαρνα-
κοβίτη και πρώτους κτήτορες δύο Κο-
μνηνούς.
Το 15αύγουστο που γιορτάζει η Χάρη 
της ας την επισκεφθούμε να ανάψουμε 
ένα κερί.

Τέσσερις “Γαλάζιες Σημαίες”
και φέτος στο Δήμο Δωρίδας
Για μία ακόμα χρονιά η Γαλάζια Σημαία θα κυματίζει στις παραλίες της Δω-
ρίδας, πιστοποιώντας την καθαρότητα των θαλασσών, αλλά και τις άρτιες 
υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξη των λουομένων.
Στο  Δήμο Δωρίδας δόθηκαν  από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύ-
σης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος και φέτος τέσσερις 
“Γαλάζιες Σημαίες” για αντίστοιχες παραλίες του στην Ερατεινή, στο Παραθά-
λασσο Eυπαλίου, στην Παραλία Σεργούλας και στη Χιλιαδού
 «Οι Γαλάζιες Σημαίες που για μία ακόμα χρονιά θα κυματίσουν στις ακτές της 
Δωρίδας, αποτελούν την πιστοποίηση αλλά και την επιβράβευση των προ-
σπαθειών που καταβάλει ο Δήμος μας για τη διατήρηση της εξαιρετικής ποι-
ότητας των θα-
λασσών, καθώς 
και το υψηλό 
επίπεδο των 
προσφερόμε-
νων υπηρεσιών 
μέσω των υπο-
δομών στους 
λουόμενους», 
δήλωσε ο Δή-
μαρχος Δωρί-
δος Γιώργος 
Καπεντζώνης, 
καταλήγοντας: 
«Τα αυστηρά 
κριτήρια που 
έχουν τεθεί για 
την εξασφάλι-
ση της «Γαλά-
ζιας Σημαίας» 
αποτελούν κορυφαία πρόκληση για το Δήμο μας, στην οποία και πάλι το απο-
τέλεσμα ανταμείβει όλους εκείνους που εργάστηκαν γι’ αυτό, τον Αντιδήμαρ-
χοΚωνσταντίνο Παλασκώνη και τους υπαλλήλους, τους οποίους ευχαριστώ 
θερμά».  

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
από το Δήμο Δωρίδας

“Αυτό το καλοκαίρι η Δωρίδα θα φιλοξενήσει σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, συμβάλλοντας στην αλλαγή του κλίματος που όλοι έχουμε ανάγκη. 
Μετά από μία μεγάλη χρονική περίοδο αυστηρών περιορισμών και χωρίς να 
λησμονούμε τα μέτρα προστασίας που οφείλουμε να συνεχίσουμε να λαμβά-
νουμε, φιλοδοξού-
με ο τόπος μας να 
γίνει σημείο συνά-
ντησης πολιτιστι-
κών δρόμων, που 
θα ικανοποιήσουν 
ακόμα και τους 
πιο απαιτητικούς 
θεατές.
 Το καλοκαίρι του 
2021 η Δωρίδα 
μπαίνει δυνατά 
στο πολιτιστικό 
καλεντάρι της ευ-
ρύτερης περιοχής 
και αλλάζει το κλί-
μα!”
Αυτό τόνισε με-
ταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης  γιαόσα σημαντικά 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν  τους μήνες του καλοκαιριού στον τομέα του 
Πολιτισμού. 
 Σε συνεργασία με το “Δίκτυο Δελφών”, τον Οργανισμό Παιδείας και Πολιτι-
σμού (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δ.Δωρίδος, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Σωματεία, Συλλο-
γικότητες και Φορείς, θα λάβουν χώρα δεκάδες εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο, 
οι οποίες, μεταξύ άλλων θα εστιάζουν και στη συμπλήρωση των 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση.  
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δελφών “Το Λάλον Ύδωρ 2021”, και υπό τον τίτλο 
«Με λογισμό και μ' όνειρο» από το στίχο του Διονύσου Σολωμού, το “Δίκτυο 
Δελφών” προγραμμάτισε και θα φέρει στη Φωκίδα σημαντικά πολιτιστικά 
δρώμενα.
Υπό την καλλιτεχνική Διεύθυνση του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, το Φεστιβάλ 
θα εστιάσει στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, συνδέοντάς το με τον ποιητικό 
λόγο αλλά και την παράδοση. 
Κατά η διάρκεια του Β΄ κύκλου στη Δωρίδα θα φιλοξενηθούν στις 7, 8 και 9 
Αυγούστου αντίστοιχα, η Ευανθία Ρεμπούτσικα (στην Ερατεινή), οι Πετρο-
λούκας Χαλκιάς &Βασίλης Κώστας (στους Πενταγιούς) και οι Ρίτα Αντωνοπού-
λου- Κώστας Θωμαΐδης (αφιέρωμα στο Θ. Μικρούτσικο στο Λιδωρίκι). 
Επίσης, ο Δήμος Δωρίδος στέκεται για μία ακόμα χρονιά αρωγός του “Radical 
music festival” το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό για την ευρύτερη περιοχή. Στο 
πλαίσιο αυτού, στις 11 και 12 Αυγούστου στο Ευπάλιο θα δώσουν δύο μονα-
δικές μουσικές παραστάσεις ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Γλυκερία, αντίστοιχα. 
Τέλος στηρίζει ουσιαστικά τη θεατρική παράσταση που διοργανώνουν το Γυ-
μνάσιο & Λύκειο Ευπαλίου στη Βαρνάκοβα την 1η Αυγούστου.

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ"
ΤΗΣ Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ
Θεατρική παράσταση του γυμνασίου 
και ΓΕΛ Ευπαλίου
Με αφορμή την 195η Επέτειο 
από την τραγική κατάληξη 
της Πολιορκίας της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας της Βαρνάκοβας 
από τους Τούρκους, στις 26 
Μαΐου του 1826 και στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων του Δή-
μου Δωρίδος για τα 200 χρό-
νια από την Επανάσταση του 
'21, το Γυμνάσιο και  το ΓΕΛ 
Ευπαλίου θα παρουσιάσουν 
την θεατρική παράσταση με 
τίτλο "Ολοκαύτωμα Λευτεριάς" την Κυριακή 1η Αυγούστου 2021, στις 19.30, 
στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας, τη-
ρουμένων όλων των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοΐού. 
Με την άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος κκ. Θεοκτίστου και 
με την αρωγή της Ιεράς Αδελφότητος της Μονής Βαρνακόβης και κυρίως της 
Οσιολογιωτάτης Ηγουμένης Θεοδοσίας, που  ευγενικά παραχώρησε το κείμε-
νο της παράστασης.
 Το έργο "Ολοκαύτωμα Λευτεριάς", είχε παρουσιασθεί από τη θεατρική ομάδα 
του Γυμνασίου και Λυκείου Ευπαλίου, στη Βαρνάκοβα, στις 26 Μαΐου 1996, 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 170 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. 
«Μετά την Έξοδο γεμάτοι οργή για τις απώλειες και τον εξευτελισμό τους, 
μπήκαν οι Τούρκοι στη Μονή και ότι μπορούσαν κατέστρεψαν. Στην όμορφη 
Εκκλησιά των Κομνηνών, έβαλαν πυρίτιδα και την τίναξαν στον αέρα. 
Η θυσία ολοκληρώθηκε! Ολοκαύτωμα στον βωμό της Λευτεριάς η Βαρνάκοβα. 
Από τότε έγινε δεύτερο Κούγκι, και αγία Λαύρα της Ρούμελης.»
«το Μοναστήρι στρώσε το με δάφνες και με βάγια,
έρχονται του Μεσολογγιού τα Λείψανα τα άγια!
Οι Μάρτυρες της Λευτεριάς κορμιά σκελετωμένα,
απ’ τον Χριστό δύο φορές χρυσοστεφανωμένα».
«Αχολογά η Ρούμελη, κ’ η Γκιώνα αναστενάζει
επάνω στην Βαρνάκοβα, αστράφτει κι ανταριάζει.
Στήθος με στήθος πολεμούν της Ρούμελης λιοντάρια,
του Σκαλτσοδήμου, Σαφάκα, γενναία παλληκάρια.
Στ’ αντρειωμένα στήθια τους Ασπίδα ο Σταυρός τους»
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Νέο χτύπημα δέχτηκε 
η κοινωνική και οικο-
νομική ζωής της Δωρί-
δας με την απόφαση να 
κλείσουν ουσιαστικά τα 
καταστήματα των ΕΛΤΑ 
στο Ευπάλιο και το Λι-
δωρίκι.
Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ 
αποφάσισε να προχω-
ρήσει σε εκσυγχρονι-
σμό και αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών του. Στο 
πλαίσιο αυτό αποφασί-
στηκε και το κλείσιμο 
σταδιακά εκατοντάδων 
καταστημάτων του.
Πλειοψηφία και μειοψηφία στην συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
συμφώνησαν στην ισχυρή διεκδί-
κηση διατήρησης της εύρυθμης λει-
τουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ, 
υπερψηφίζοντας ψήφισμα που απο-
τυπώνει τη βούληση του δήμου, με 
τη Λαϊκή Συσπείρωση ωστόσο να 
καταθέτει ξεχωριστό κείμενο υπο-
στηρίζοντας ότι πρέπει να στηλιτεύ-
ονται συγκεκριμένες πολιτικές που 
οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα! 
Καπεντζώνης: 
Έμπρακτη η στήριξή μας
«Εμείς το Λιδωρίκι το στηρίζουμε 
εμπράκτως» διαμήνυσε ο Δήμαρχος 
Γιώργος Καπεντζώνης προς τις παρα-
τάξεις της μειοψηφίας που νωρίτερα 
αρνήθηκαν να στηρίξουν αναμορ-
φώσεις του προϋπολογισμού και του 
Τεχνικού προγράμματος, οι οποίες 
περιλάμβαναν αγορά εξοπλισμού. Ο 
δήμαρχος κατά τη συζήτηση για τα 
καταστήματα ΕΛΤΑ Λιδωρικίου και 
Ευπαλίου, τόνισε πως αν και δεν έχει 
τεθεί το ζήτημα της στέγασης, είναι 
διαθέσιμοι να καλύψουν και αυτά τα 
έξοδα. Υπενθύμισε δε πώς συμπερι-
φέρθηκε ο Δήμος για το Πυροσβεστι-
κό Κλιμάκιο και  πώς έδωσε κίνητρα 
για την εύρυθμη λειτουργία του Κέ-
ντρου Υγείας και των Σχολείων της 
περιοχής. «Αν και δεν έχουμε άμεση 
ευθύνη, εμείς βρίσκουμε λύσεις. Δε 
διστάσαμε να βγούμε μπροστά για το 
υπουργείο Υγείας, για το υπουργείο 
Παιδείας, θα το κάνουμε και τώρα. 
Πάντα σε συνεργασία με το βουλευ-
τή, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή 
συνεργασία και ανταποκρίνεται σε 
όλα μας τα αιτήματα. Για το θέμα 
αυτό, τόσο ο βουλευτής, όσο και όλοι 
εμείς αντιδράσαμε από την πρώτη 
στιγμή», τόνισε ο Δήμαρχος. Ξεκαθά-
ρισε δε, πως το ψήφισμα λειτουργεί 
ενισχυτικά προς το Βουλευτή και όχι 
αντιπολιτευτικά, εξηγώντας ότι κάτι 
τέτοιο δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις 
της Δημοτικής Αρχής. 
Αταλάντευτα υπέρ της διατήρησης 
των δυο καταστημάτων στάθηκαν 
οι επικεφαλής των δυο μειοψηφικών 

παρατάξεων Φλώρος Τάσος, εκ μέ-
ρους της μείζονος και Θάνος Ασημά-
κης, οι οποίοι πρότειναν να μην εκδο-
θεί απλώς ένα ακόμη ψήφισμα αλλά 
ένα αίτημα προς το υπουργείο που θα 

αποτυπώνει την ισχυρή βούληση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Προέτρεψαν 
μάλιστα το Δήμαρχο να γίνουν όλες 
οι ενέργειες, και αν απαιτηθεί να γίνει 
και επαφή στο υπουργείο. Υποκριτι-
κή βρήκε τη στάση τους ο Γιάννης 
Λάιος, επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης. Υπενθύμισε τις ευθύνες 
των κομμάτων που διοίκησαν και δι-
οικούν, ενώ τόνισε πως η αδυναμία 
του προτεινόμενου ψηφίσματος είναι 
πως δεν τις κατονομάζει. Κατέθεσε, 
μάλιστα, ξεχωριστό ψήφισμα, το 
οποίο στηλίτευε τις πολιτικές ευθύνες 
που οδήγησαν τα ΕΛΤΑ στη σημερινή 
κατάσταση. 
Η τοποθέτηση του προέδρου του 
Λιδωρικίου Νίκου Πέτρου λειτούργη-
σε ως φυτίλι πυροδοτώντας το έως 
τότε κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. «Τα αντα-
νακλαστικά της δημοτικής Αρχής λει-
τούργησαν άψογα για αυτό και ανε-
κλήθη η απόφαση. Η ευθύνη ωστόσο 
βαραίνει την κυβέρνηση, τον τοπικό 
βουλευτή, την οργάνωση της ΝΔ στη 
Δωρίδα, αλλά και τους ψηφοφόρους 
της ΝΔ. Το πρόβλημα θα το ξανασυ-
ναντήσουμε μπροστά μας», είπε. 
Ωστόσο ο π.Πρόεδρος Λιδωρικίου 
και υπάλληλος των ΕΛΤΑ Μπάμπης 
Πέτρου εξήγησε πως δεν ανεστάλη η 
απόφαση και τόνισε ότι η ανάρτηση 
του Βουλευτή είναι αχαρακτήριστη 
και παραπλανητική. «Στις 14:45 θα 
κλείνει η προωθημένη θυρίδα. Αυτό 
το σύστημα εφαρμόστηκε στο Γα-
λαξίδι πριν μερικά χρόνια και μετά 
έκλεισε, όπου μεταφέρθηκαν όλες οι 
υπηρεσίες στην Ιτέα. Δεν θα εξυπη-
ρετηθούν με κανένα τρόπο 13 χωριά 
με αυτό το σύστημα», υποστήριξε 
και εν συνεχεία αναφέρθηκε στα κον-
δύλια του ταμιευτηρίου. 
Διευκρινίσεις ζήτησε ο Δημήτρης Κα-

ραχάλιος για το θέμα των ψηφοφό-
ρων που εγκάλεσε ο πρόεδρος του 
Λιδωρικίου, ο οποίος τόνισε ότι καθέ-
νας που κρίνει με την ψήφο του και 
αποφασίζει να εμπιστευτεί ένα χώρο 

έχει και την ευθύνη της επιλογής του. 
Στην τοποθέτησή του ο αντιδήμαρ-
χος Μανώλης Μαυρομάτης εξήγησε 
ότι υπάρχει πολιτική διάσταση, αλλά 
δε θέλει να τη θίξει, γιατί βλέπει το 
θέμα ως εκπρόσωπος της τοπικής 
κοινωνίας. «Δεν είμαστε διατεθειμέ-
νοι να δεχτούμε καμιά υποβάθμιση 
της περιοχής», είπε ο Μ. Μαυρομά-
της και τόνισε ότι κανένας δε μπορεί 
να κοροϊδέψει την τοπική κοινωνία. 
«Χωρίς γιατρούς, χωρίς σχολεία, χω-
ρίς υπηρεσίες τι θα καθίσουμε να κά-
νουμε εδώ;», είπε και τόνισε ότι αν 
θέλουν να δουν και το θέμα προσω-
πικά, δεν έχει αντίρρηση.
 «Όσα ψηφίσματα κατατέθηκαν, με 
πολλά από τα οποία διαφωνούσα και 
ιδεολογικά τα στήριξα. Ποιες είναι οι 
ευθύνες της ΝΔ, που είναι πολλές, 
ποιες είναι οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και 
ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός 
είναι μια άλλη συζήτηση. Προσωπι-
κά δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ 
πολιτικές κορώνες», είπε οΔ. Καρα-
χάλιος καθαρά ενοχλημένος. 
Στην ίδια γραμμή και ο αντιδήμαρχος 
Κώστας Παλασκώνης αρνήθηκε πο-
λιτικά υπονοούμενα. «Λάθη γίνονται 
από όλες τις κυβερνήσεις. Δε μπορώ 
όμως να δεχτώ ότι ευθύνονται οι 
υποστηρικτές, τα στελέχη και πολύ 
περισσότερο να ρίξω : κάτι λείπει..
στους ψηφοφόρους τις ευθύνες που 
κάποιοι επιχειρούν να αποδώσουν. 
Είδαμε πως κυβέρνησαν το ΠΑΣΟΚ, 
ο ΣΥΡΙΖΑ, τα είδαμε, όπως είδαμε και 
τι έγινε στις χώρες του ανατολικού 
μπλοκ», είπε...
 «Εδώ δεν είμαστε ως εκπρόσωποι 
τύπου κομμάτων, έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε το πολύ σοβαρό θέμα που 
αφορά τα ταχυδρομεία μας και αυτό 
πρέπει να συζητήσουμε και να είναι 
ομόφωνο», διαμαρτυρήθηκε ο Θάνος 

Ασημάκης.
«Όπως στηρίξαμε όλοι τον παραλί-
μνιο, έτσι θα στηρίξουμε τώρα και 
αυτό που αφορά τον τόπο μας. Το 
αίτημα είναι δίκαιο και κάποτε πρέπει 

και η πολιτεία να κατα-
νοήσει ότι οι ανάγκες 
των ορεινών δήμων εί-
ναι σοβαρές και πρέπει 
να γίνονται σεβαστές», 
είπε ο Τάσος Φλώρος 
εμμένοντας στην υπο-
στηρικτική άποψη για 
την περιοχή του. 
Αν και ζητήθηκε από τον 
Ι. Λάιο να αποσύρει το 
ψήφισμά του και να εκ-
δοθεί ομόφωνα η πρό-
ταση του Δημάρχου, 
αρνήθηκε επικαλούμε-
νος την πολιτική που 
οδηγεί στο μαρασμό και 
τονίζοντας πως δε μπο-
ρούμε να κάνουμε πως 
δεν το βλέπουμε. 
Τέλος, να υπενθυμίσου-
με ότι μετά το σάλο που 
δημιούργησε η αρχική 
είδηση ο βουλευτής 
Φωκίδας Ι. Μπούγας με 
ανακοίνωση του σημεί-

ωσε τα εξής: “Με από-
φαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καθο-
ρίστηκε ότι τα ΕΛΤΑ Λιδωρικίου και 
Ευπαλίου θα λειτουργούν καθημερι-
νά σε πλήρες ωράριο από 7.30πμ έως 
14.45μμ., ώστε να εξυπηρετούνται οι 
πολίτες χωρίς προβλήματα.”

Το Ψήφισμα του 
Δήμου για τα ΕΛΤΑ 
Εκφράζουμε  την αντίθεσή μας 
στην συνεχιζόμενη υποβάθμιση των 
ΕΛ.ΤΑ. και πιο συγκεκριμένα των κα-
ταστημάτων Λιδωρικίου και Ευπαλίου 
του Δήμου Δωρίδος.
Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε 
την υποβάθμιση των καταστημάτων 
Λιδωρικίου και Ευπαλίου σε προω-
θημένες θυρίδες συναλλαγής. Αυτό 
σημαίνει στην πράξη ότι τα καταστή-
ματα θα παραμένουν ανοιχτά κάποιες 
ημέρες της εβδομάδας και για 2 ώρες 
την κάθε φορά. Οι υπάλληλοι θα κα-
λούνται να καλύπτουν αγροτικά δρο-
μολόγια εκατοντάδων χιλιομέτρων 
μέσα σε ελάχιστες ώρες. Σενάριο που 
στην πραγματικότητα δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί, αλλά είναι και επικίνδυνο 
για τους υπαλλήλους,  οι οποίοι κα-
λούνται να πραγματοποιούν συναλ-
λαγές με το κοινό μέσα σε δυο ώρες 
και μετά μέχρι τη λήξη του ωραρίου 
του να οδηγήσουν εκατοντάδες χιλιό-
μετρα, στο ορεινό οδικό δίκτυο, στα 
απομακρυσμένα χωριά, σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες και στο τέλος του 
ωραρίου να επιστρέψουν στα κατα-
στήματα Ερατεινής και Ναυπάκτου.
Ο μεγάλος χαμένος είναι ο πολίτης, 
που έως τώρα δεν εξυπηρετείται 
έγκαιρα, παραλαμβάνει ληγμένους 
λογαριασμούς και χρεώνεται με προ-
σαυξήσεις καθυστέρησης,  και αν 
ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός θα 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Χαστούκι” των ΕΛΤΑ στη Δωρίδα!
Μένουν μέχρι να… φύγουν τα ταχυδρομεία!!
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χειροτερεύσει η σημερινή κακή κατά-
σταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή 
έχουν κλείσει οι τράπεζες και τα κα-
ταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. εξυπηρετούν 
επιπλέον και συναλλαγές της τράπε-
ζας και  του ταχυδρομικού ταμιευ-
τηρίου. Το ταχυδρομείο Λιδωρικίου 
εξυπηρετεί καθημερινά και αποκλει-
στικά και τις φυλακές Μαλανδρίνου, 
όπου υπηρετούν περίπου 200 υπάλ-
ληλοι και είναι εγκλεισμένοι περίπου 
400 κρατούμενοι.
Αυτή η μεθόδευση δεν είναι δυνα-
τόν να γίνει ανεκτή από τη δημοτική 
Αρχή  και συμφωνήσαμε σε νέο ψή-
φισμα διαμαρτυρίας, την ενημέρωση 
της κοινής γνώμης και την αποστο-
λή προς κάθε κατεύθυνση, ζητώντας 
την ακύρωση αυτής της διαδικασίας.
Για άλλη μια φορά απαιτούμε από την 
διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και την Κυβέρ-

νηση την διατήρηση του τοπικού κέ-
ντρου διανομής, την ενίσχυσή του με 
προσλήψεις μόνιμου σωστά αμειβό-
μενου προσωπικού σύμφωνα με τις 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τον 
εξοπλισμό τους με σύγχρονα μέσα 
και την απαραίτητη οργάνωσή του, 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
που είναι ο επιθυμητός στόχος.
Οι θεσμοθετημένες «καθολικές υπη-
ρεσίες»  των ΕΛ.ΤΑ., σύμφωνα με το 
σχετικό νόμο αλλά και τις  Ευρωπαϊ-
κές οδηγίες, πρέπει να προσφέρονται 
απρόσκοπτα, αδιάλειπτα, ανεμπόδιστα 
και καθολικά και αποτελούν βασικό 
«κοινωνικό αγαθό», αμετάβλητη υπο-
χρέωση κάθε ευνομούμενης κοινωνίας 
και βασική παροχή του Κράτους.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει 
στις «ακριτικές» περιοχές, όπως η 
ορεινή Δωρίδα, που είναι αυτονόητο 
ότι πρέπει να εξαιρούνται από πιθανή 

στατιστική των αριθμών και της λε-
γόμενης  επιχειρηματικής «βιωσιμό-
τητας».
Ζητάμε από τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. 
να ανακαλέσει τη πρόσφατη από-
φασή της και να επανέλθει το προ-
ηγούμενο καθεστώς λειτουργίας των 
Ταχυδρομικών καταστημάτων Λιδω-
ρικίου και Ευπαλίου, με πέντε μέρες 
εξυπηρέτησης την εβδομάδα, με πλή-
ρες ωράριο, με το σημερινό αριθμό 
υπαλλήλων, τη σωστή εξυπηρέτηση 
των πελατών και την ομαλή και συ-
χνή διανομή της αλληλογραφίας.
Τέλος, δηλώνουμε ότι προκειμένου 
να παραμείνουν τα ταχυδρομικά κα-
ταστήματα ανοιχτά και στην περί-
πτωση που το πρόβλημα ξεκινά από 
τις δαπάνες μίσθωσης των κτιρίων 
που στεγάζονται, προτιθέμεθα να πα-
ραχωρήσουμε δωρεάν κατάλληλους 
χώρους στέγασης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  30€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΣ  300€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  10€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  10€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  20€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  10€
ΖΕΡΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ  20€
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  30€
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  30€
ΚΑΨΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  10€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  20€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΡΙΟ)  50€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ  20€

ΚΟΥΒΕΛΗ-ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 100€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜ. ΣΟΦΙΑ (ΦΑΙΗ)  20€
ΜΠΑΜΠΟΣ Β.ΚΩΣΤΑΣ &ΥΙΟΣ  200€ 
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΙΟΛΑΝΤΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΣ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30€
ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ - ΖΕΡΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ  50€
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ  30€
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  30€
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  20€
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20€
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  50€
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20€
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/5 ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ)  20€

GR 6601101040000010429668089

GR 6001407690769002002002676

GR 1702606530000990100077938

GR 1801720110005011059657666

Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι 
πολλά. Τα ίδια αντιμετωπίζουμε λίγο 
πολύ όλοι. Και η εφημερίδα σας, “ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ”, εκτός από τα εκδο-
τικά προβλήματα λόγω κορωνοϊού, 
έχει και τα οικονομικά. Η έκδοση 
κάθε τεύχους (ατελιέ, δημιουργικό, 

χαρτί, τυπογραφείο, συσκευασία, ετι-
κετοποίηση, ταχυδρομείο) στοιχίζει 
1200 ευρώ. Στείλτε την μικρή ετήσια 
συνδρομή σας γιατί διαφορετικά με 
μεγάλη μας λύπη θα σταματήσει να 
σας έρχεται. 

 Το Δ.Σ. της Ένωσης

SOS… oι συνδρομές σας!

Εστειλαν τις συνδρομές τους

Οικόπεδο 2.700 τμ, σε κα-
τοικημένη περιοχή στο Ευ-
πάλιο ΦΩΚΙΔΑΣ, με πρό-
σοψη επί της κεντρικής 
επαρχιακής οδού (Εθνικής 
Αντιστάσεως). Οικοδομή-
σιμο και προσβάσιμο από 
Αθήνα  σε 3 ώρες, σε εγγύ-
τητα με την πόλη της Ναυ-
πάκτου(10’),τις γραφικές 
και πεντακάθαρες παραλίες  
του Μοναστηρακίου, του 
Μαραθιά, της Χιλιαδούς,της 
Ερατεινής,καθώς επίσης και 
με τον αρχαιολογικό χώρο 
των Δελφών. 
Τιμή  70.000 ευρώ συζη-
τήσιμη.
Τηλ. Επικοινωνίας:
6956091682 και 
6945585817

Με συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών 
του Τμήματος Ευπαλίου εντοπίστηκε στην πε-
ριοχή της Καλλιθέας Δωρίδας μεγάλη χασισοφυ-
τεία με 2.400 δενδρύλλια.
Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιου-
νίου και συνελήφθησαν άμεσα οι δύο από τους 
εμπλεκόμενους στη καλλιέργεια της χασισοφυ-
τείας και την επόμενη μέρα άλλοι δύο. 
Οι δράστες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα 
του Ευπαλίου για τις σχετικές ανακρίσεις και τα 
περεταίρω όπου κατ΄ αρχάς μέσω του δικηγό-
ρου τους ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν το «αφε-
ντικό» της δουλειάς. 
Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι είναι μία ακόμα 
επιτυχία των αστυνομικών του Ευπαλίου αφού 
κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν αποκαλύψει 
αρκετές χασισοφυτείες στην περιοχή της Δωρί-
δας. Περίπου 2 με 3 φυτείες κάθε χρόνο αποκα-
λύπτονται που εντοπίζονται στις περιοχές Τρι-
κόρφου, Βαρνάκοβας, Καλλιθέας και Ρέρεσης.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον ακάματο ζήλο των 
παιδιών της αστυνομίας του Ευπαλίου με τις ση-
μαντικές επιτυχίες τους που φέρνουν το Αστυ-
νομικό Τμήμα Ευπαλίου από τα πρώτα στην 
Ελλάδα σε επιτυχημένες εξιχνιάσεις χασισοφυ-
τειών.

Εντοπίστηκε από την Αστυνομία Ευπαλίου 
μεγάλη χασισοφυτεία στην Καλλιθέα Δωρίδας
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Με επίκεντρο το Τρίκορφο Δωρίδος, 
την Κυριακή 30 Μαΐου και με μεγά-
λη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
πρωτοποριακή εκδήλωση (αφιερω-
μένη στα 200 χρόνια από την Επα-
νάσταση του 1821) της αναβίωσης 
του αγώνα, για την ελευθερία των 
υπερασπιστών Εξοδιτών του Μεσο-
λογγίου (Απρίλιος 1826). 
Η πρωτότυπη αυτή εκδήλωση, που 
έγινε με πρωτοβουλία της Δωρικής 
Αδελφότητας (Δ/Α) και υπό την αι-
γίδα του Δήμου Δωρίδος και με την 
συνεργασία –υποστήριξη τοπικών 
φορέων (Τρικόρφου , Φιλοθέης, 
Δροσάτου, Ι.Μ. Τρικόρφου, Ορει-
βατικών Συλλόγων Ναυπακτίας, της 
Ατραπός Α.Ε. και του Δωρικού Χο-
ρευτικού Ομίλου Δ.Ε. Ευπαλίου) πε-
ριλάμβανε:
•  Πεζοπορία από το Κεφαλογιόφυρο 
του Μόρνου ποταμού μέχρι το χω-
ριό Τρίκορφο, μήκους 4χλμ, σε μια 
μαγευτική και καταπράσινη διαδρο-
μή όπου πήραν μέρος πάνω από 25 
άτομα (ορειβατικών συλλόγων).
•  Πορεία από τον χώρο των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων του χωριού, (με 
την άφιξη των πεζοπόρων) συνοδεία  
δωδεκαμελούς ομάδας με παραδο-
σιακές φορεσιές, που κρατούσαν 
μεγάλες σημαίες της Επανάστασης 
του ’21 (λάβαρα), αλόγων και με τη 
συμμετοχή πλήθους κόσμου, μέχρι 
την  πλατεία του χωριού.
• Τελετή στο μνημείο πεσόντων του 
χωριού με επιμνημόσυνη δέηση, 
ομιλία για την ιστορική αυτή διαδρο-
μή από τον κ. Γεώργιο Καλαντζή (εκ-
πρόσωπο Δ/Α), κατάθεση στεφάνων 
κλπ. Επίσης τραγουδήθηκαν δημο-
τικά τραγούδια της εποχής εκείνης, 
για την Δωρίδα, από ομάδα Φιλοθε-
ατών (Κ. Θωμόπουλος, Οδ. Κωστα-
ράς, Γ. Καλαντζής και Ι. Κωσταράς) 
που συγκίνησε τους παραβρεθέντες.
• Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγί-
ων Αυγουστίνου και Σεραφείμ Σα-
ρώφ, πρωτοστατούντος του γέρο-
ντα Νεκταρίου και με την παρουσία 
όλων των μοναχών. Ο ηγούμενος 
της Μονής τούς επιφύλαξε θερμή 
υποδοχή και η είσοδος στο Μονα-
στήρι αλλά και στον Ιερό Ναό- που 
συνοδεύτηκε με  τους ήχους  της 
κωδωνοκρουσίας από τα 400 σήμα-
ντρα και τις 62 καμπάνες- δημιούρ-
γησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και 
πανδαισία. Στη συνέχεια η Δ/Α παρέ-
θεσε γεύμα στο χώρο της Μονής με 
την βοήθεια των μοναχών και των 
εθελοντριών γυναικών.
Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν διτ-
τός:
- Η ανάδειξη του ιστορικού «Μονο-
πατιού των Εξοδιτών του Μεσολογ-
γίου» μήκους 13 χλμ. στη ΝΔ  Δωρί-
δα (από Κεφαλογιόφυρο – Τρίκορφο 
– Καρυά Ευπαλίου  - Ι.Μ. Βαρνάκο-
βας) που πρόσφατα χαράχθηκε και 
καθαρίσθηκε, κατά βάση με εθελο-
ντισμό των τοπικών φορέων.
- Να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευ-
γνωμοσύνης στους ηρωικούς αγω-

νιστές, υπερασπιστές εξοδίτες του 
Μεσολογγίου (Απρίλιος 1826) που 
πέρασαν στη Δωρίδα, στα πλαίσια 
των Εορτασμών του Έθνους, για 
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821.
Για το σκοπό αυτό, η όλη εκδήλω-
ση της πολιτιστικής αυτής διαδρο-
μής βιντεοσκοπήθηκε και με χρήση 
Drone.
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους:
Από πλευράς Δήμου Δωρίδος: οι 
Αντιδήμαρχοι  Ιωάννης Φλέγγας και 
Γεώργιος Γλυμίτσας, καθώς και ο 
Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού 
και Παιδείας Δ. Δωρίδος Δημήτρι-
ος Καραχάλιος. Από το Τρίκορφο 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Κωνσταντίνος Βίτσας και ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Αν-
δρέας Φιλιππόπουλος. Ο Πρό-
εδρος της Τ.Κ. Ευπαλίου Κων/
νος Τσούστας. Ο Πρόεδρος του 
Δωρικού Χορευτικού Ομίλου 
Δ.Ε. Ευπαλίου Ιωάννης Λουκό-
πουλος. Αρκετά μέλη Συλλόγων 
και Φορέων της περιοχής.
Επειδή η εκδήλωση στηρίχθηκε 
κατά βάση στον εθελοντισμό των 
κατοίκων της περιοχής, η Δωρική 
Αδελφότητα, ευχαριστεί:
• Το Δήμο Δωρίδας, την Κοινότητα 
Τρικόρφου, τα μέλη των Πολιτιστι-
κών Συλλόγων Τρικόρφου και Φιλο-
θέης για την σημαντική βοήθεια που 
προσέφεραν στην διοργάνωση της 
εκδήλωσης.
•  Τον γέροντα της Μονής Νεκτάριο 
Μουλατσιώτη και τους μοναχούς αυ-
τής, που από την αρχή αγκάλιασαν 
και στήριξαν τη δημιουργία αυτής 
της πολιτιστικής διαδρομής
• Τον Δωρικό Χορευτικό Όμιλο της 
Δ.Ε. Ευπαλίου, που έδωσε ένα ξεχω-
ριστό χρώμα στην εκδήλωση, με τις 
παραδοσιακές φορεσιές των μελών 
του.
• Τον χοροδιδάσκαλο παραδοσιακών 
χορών Γιάννη Βαφειάδη από τη Ναύ-
πακτο, που μας διέθεσε από τη συλ-
λογή του τις δέκα σημαίες (λάβαρα) 
της Επανάστασης του ’21.
Η Δωρική Αδελφότητα θα δημιουρ-
γήσει ένα μικρό ντοκιμαντέρ από 
το υλικό της εκδήλωσης αυτής της 
πολιτιστικής διαδρομής, ενώ προ-
γραμματίζει και δεύτερη εκδήλωση 
το καλοκαίρι, με επίκεντρο την Ι.Μ. 
Βαρνάκοβας, για την οποία λόγω 
Covid – 19, δεν έχει ορισθεί ακόμα 
ημερομηνία.
Όπως τόνιζαν  στελέχη της Δωρι-
κής Αδελφότητας το «Μονοπάτι των 
Εξοδιτών του Μεσολογγίου» αποτε-
λεί πολιτιστική κληρονομιά μας και 
οφείλουμε να το αναδείξουμε και 
να επενδύσουμε πολιτιστικά πάνω 
σ’ αυτό, δημιουργώντας κάθε χρόνο 
εκδηλώσεις με την συνεργασία του 
Δήμου και όλων των τοπικών φορέ-
ων.

Δωρική Αδελφότητα

Ιστορικό μονοπάτι εξοδιτών Μεσολογγίου 
Εντυπωσίασε η πρωτοποριακή εκδήλωση 
αναβίωσης του οδοιπορικού στη Δωρίδα
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Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν για την 
Φιλοθέη και την Δωρίδα, η Πέμπτη 
24 Ιουνίου. Το πρωί της ημέρας αυ-
τής και μετά την τέλεση της θείας 

λειτουργίας στον Ι. Ναό του Αγ. Ιω-
άννου Προδρόμου των Θέρμων της 
Φιλοθέης  (λίγα μέτρα από τον χει-
μαρροπόταμο της Μαντήλως και τις 
πλούσιες πηγές νερού των Θέρμων) 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
ιστορικού μνημείου, στη μνήμη των 
αγωνιστών του 1821 της περιοχής 
και ειδικότερα των δέκα (10) ηρωι-
κών καλόγερων που σφαγιάστηκαν 
από τους Τούρκους κατακτητές, στη 
διήμερη μάχη 26-27 Μαρτίου των 
1821, όπου και πυρπολήθηκε το πα-
λιό βυζαντινό μοναστήρι (από τον 
11ο αιώνα)
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον 
Δήμαρχο Γεώργιο Καπεντζώνη , πα-
ρουσία αρκετών εκπροσώπων της 
Δημοτικής αρχής και κόσμου 
από τα χωριά της γύρω πε-
ριοχής.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με 
επιμνημόσυνη δέηση στη 
μνήμη των θυμάτων – αγω-
νιστών του Ολοκαυτώματος 
της Ιεράς Μονής, ενώ για 
το ιστορικό αυτό γεγονός 
αναφέρθηκε διεξοδικά ο 
Ιωάννης Ηλιόπουλος συντα-
ξιούχος δάσκαλος και λαο-
γράφος, του οποίου αναμέ-
νεται σύντομα και η έκδοση 
αντίστοιχου βιβλίου. Επίσης 
ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Γε-
ώργιος Δ. Καλαντζής (εκπρόσωπος 
Δωρικής Αδελφότητας) και ο Δήμαρ-
χος  Δωρίδος Γ. Καπεντζώνης, που 
συνεχάρη τους διοργανωτές.
Ιδιαίτερα επιμελημένη η πετροκατα-
σκευή του μνημείου, που φέρει με-
γάλη μαρμάρινη πλάκα με επίγραμμα  
για το ιστορικό γεγονός του πρώτου 
ολοκαυτώματος της ελληνικής παλιγ-
γενεσίας του 1821.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
τραγουδήθηκαν ιστορικά δημοτικά 
τραγούδια της περιοχής και της επο-
χής εκείνης από ομάδα Φιλοθεατών, 
ενώ ξεχωριστό χρώμα έδωσε ομάδα 
του Δωρικού Χορευτικού Ομίλου της 
Δ.Ε. Ευπαλίου, με τις παραδοσιακές 
ενδυμασίες τους και καριοφύλλια του 
αγώνα του 1821.
Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση αυτή 
είχε διοργανωτές τους τοπικούς φο-

ρείς της Φιλοθέης (Εκκλησία, Κοινό-
τητα, Σύλλογος), τη Δωρική Αδελφό-
τητα και πραγματοποιήθηκε υπό  την 
αιγίδα του Δήμου Δωρίδας.

Στεφάνια κατέθεσαν:
- Ο Δήμαρχος Δ. Δωρίδος  Γεώργιος 
Καπεντζώνης 
- Εκ μέρους της Δωρικής  Αδελφότη-
τας, το μέλος του Δ.Σ. αυτής, Γεώρ-
γιος Καλαντζής
- Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φιλοθέης  
Κωνσταντίνος Καλαντζής
- Η Πρόεδρος  του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Φιλοθέης Πηνελόπη Γιασεμίδου 
- Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κάμπου Πανα-
γιώτης Τσιμπούκης
- Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τρικόρφου 
Κωνσταντίνος Βίτσας
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν:
-  Ο Δήμαρχος Δωρίδος Γεώργιος Κα-
πεντζώνης
-  Οι  Αντιδήμαρχοι Δ. Δωρίδος Κων-

σταντίνος Παλασκώνης και Ιωάννης 
Φλέγγας.
- Ο Πρόεδρος Οργανισμού και Πολι-
τισμού Παιδείας Δημήτριος Καραχά-
λιος.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ. Δω-
ρίδος Ανδρέας Ευσταθίου, Ασημάκης 
Θάνος και ο Ιωάννης Λάιος 
- Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Τρι-
κόρφου και Κάμπου
- Οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών 
Συλλόγων Δροσάτου και Τρικόρφου 
Αλεξανδρής Χαράλαμπος και Ανδρέας 
Φιλιππόπουλος.

«Τιμή και Δόξα σε όλους τους 
Αγωνιστές του ’21, που θυσιά-
στηκαν για την Πατρίδα, για να 
είμαστε σήμερα εμείς Ελεύθε-
ροι».

Δωρική Αδελφότητα

Α. Ίδρυση – 
Λειτουργία της 
Μονής
Στην εποχή 
των Κομνηνών 
Αυτοκρατόρων 
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί -
ται η πρώτη 
θρησκευτ ική  
« Π ρ ό ν ο ι α » , 
όπου κτίζεται 
ο Ναός της Μο-
νής, με πρώτο 
κτήτορα αυτής 

τον μοναχό ΕΦΡΑΙΜ. Αδιάψευστη 
μαρτυρία η ανακαλυφθείσα επί πέ-
τρας κτητορική επιγραφή – στα τέλη 
του 11ου αιώνα, με πιθανότερο έτος 
κτήσεως το 1092μ.Χ. Η Μοναστι-
κή Κοινότητα του Προδρόμου των 
Θέρμων αναπτύχθηκε στην ευρεία 
περιοχή της Μαντήλως σε μια εδαφι-
κή έκταση άνω των 4.000στρ. (καλ-
λιεργήσιμες γαίες, λιβάδια, δάση) 
και κατόρθωσε να επιβιώσει και να 
προσφέρει στις οικίσεις των γεωρ-
γο – κτηνοτρόφων, για πάρα πολλά 
χρόνια από τον 11ο αιώνα, μέχρι τον 
Μάρτιο του 1821. Το Μοναστήρι αυτό 
(ανεξάρτητο από την Ι.Μ. Βαρνάκο-
βας) για αιώνες υπήρξε θρησκευτικό, 
πολιτιστικό, αλλά κυρίως οικονομικό 
κέντρο της νότιας Δωρίδας.
Β. Το κάψιμο του Μοναστηριού – Το 
πρώτο Ολοκαύτωμα της Επανάστα-
σης του 1821.
Σύμφωνα με την τοπική μας παρά-
δοση και γραφές (βιβλίο του 
Ι. Ηλιόπουλου) το Μοναστήρι 
κάηκε ολοσχερώς και οι δέκα 
καλόγεροί του κατεσφάγησαν 
από τις ορδές των Τούρκων του 
Επάχτου - στις 26-27 Μαρτίου- 
όταν συγκρούσθηκαν με τους 
ντόπιους επαναστάτες προ-
γόνους μας. Ο καθαγιασμένος 
αυτός χώρος, με τα αίματα των 
καλογέρων, αλλά και πολλών 
ανθρώπων των γύρω οικήσε-
ων, όπως της ΚΡΑΝΙΑΣ, απο-
τέλεσε όπως λέγεται από αρκε-
τούς, το ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ στην Δωρίδα, της Ελλη-
νικής Επανάστασης του ΄21. Από την 
καταστροφή διασώθηκαν ερείπια του 
καθολικού, οι μεγάλες πέτρες του 
πρόναου, κελιά (περίπου επτά), απο-

θήκες και το πέτρινο αλώνι.
Γ. Ανίδρυση σημερινού ναού
Ο Ναός ξαναχτίζεται – κατά ένα μέ-
ρος στα ερείπια του παλαιού – το 
1963 με σημαντική δωρεά του ζεύ-
γους Κων/νου (καταγωγής από Φιλο-
θέη) και Πηνελόπης Φασουλά και με 
προσωπική εργασία των συγχωρια-
νών μας. Στις 24 Ιουνίου κάθε έτους 
τ’ Αϊ-Γιαννιού του Ρηγανά (όπως λέ-
γεται) γιορτάζεται «Το Γενέσιον του 
Προδρόμου» από τους Φιλοθεάτες. 
Η γιορτή συνοδεύεται από εκδηλώ-
σεις, με πανηγύρι κοντά στις πηγές 
στα Θέρμα παλαιότερα, συνεστιάσεις 
στην πλατεία του χωριού με αντιφω-
νικά τραγούδια, αλλά και με τα γνω-
στά «ριζικάρια».
Δ. Έρευνα
Με το Μοναστήρι του Αϊ- Γιάννη 
έχουν ασχοληθεί ειδικοί επιστήμονες 
και ερευνητές όπως: 
1. Ο κ. Βασίλης Κατσαρός, καθηγη-
τής Βυζαντινολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου 
Θεσ/κης.
2. Ο κ. Αργύρης Πετρονώτης, μηχα-
νικός, καθηγητής Ιστορίας της Αρχι-
τεκτονικής.
3. Ο κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, δάσκα-
λος και λαογράφος, που έχει γράψει 
και σχετικό βιβλίο. 
Αρκετά άρθρα έχουν γραφεί σε πε-
ριοδικά Αρχαιολογίας, Φωκικών και 
Ναυπακτιακών Μελετών.
Ε. Ο χώρος των εγκαταστάσεων του 
Μοναστηριού Προδρόμου Θέρμων, 

είναι πλέον χώρος Θρησκευτικός, 
Ιερός, Ιστορικός και Αρχαιολογικός 
και έχουμε ΧΡΈΟΣ να τον προστα-
τεύσουμε, αξιοποιήσουμε και αναδεί-
ξουμε. 
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 

Εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Εγκαίνια Ιστορικού Μνημείου 
στη Φιλοθέη Δωρίδας

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ

(11ος – 21ος αιώνας)
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Παραλίμνιος Μόρνου
Υπόθεση ζωής για τη Δωρίδα
Η αντίστροφη μέτρηση για την κατα-
σκευή, επιτέλους,  του παραλίμνιου 
αγωγού λυμάτων στη λίμνη Μόρνου 
φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει και μέσα 
στις επόμενες βδομάδες το Υπουρ-
γείο Υποδομών  αναμένεται ν΄ανάψει 
«πράσινο φως» για την δρομολόγη-
ση του έργου.
Tην περιβαλλοντική επιβάρυνση της 
περιοχής, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης των λυμάτων των οικισμών 
πέριξ του ταμιευτήρα του Μόρνου 
και των εν γένει επιπτώσεων στην 

ανάπτυξη της περιοχής από τα έργα 
υδροδότησης του λεκανοπεδίου δια-
πίστωσαν και τα μέλη της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής κατά την 
επίσκεψή τους στην περιοχή της λί-
μνης.
Στην Επιτροπή που προσκάλεσε ο 
βουλευτής Ιωάννης Μπούγας συμ-
μετείχαν η Πρόεδρος της Ειδικής 
Επιτροπής Προστασίας του Περι-
βάλλοντος της Βουλής , Βουλευτής 
ΗλείαςΔιονυσία Αυγερινοπούλου, και 
τα μέλη της, Βουλευτές Δημήτριος 
Κωνσταντόπουλος (Αιτωλοακαρνανί-
ας), Γεώργιος Αρβανιτίδης (Α΄ Θεσ-
σαλονίκης) και Γεώργιος Μουλκιώτης 
(Βοιωτίας),
Τα μέλη της επιτροπής επισκέφθη-
καν αρχικά την υφιστάμενη Μονάδα 
Επεξεργασίας Λυμάτων στις Φυλακές 
Μαλανδρίνου, που όμως δεν λειτουρ-
γεί, με αποτέλεσμα το κράτος να 
σπαταλά περίπου 1.000.000 € κάθε 
χρόνο για την μεταφορά τους στην 
Μονάδα Επεξεργασίας της Άμφισσας. 
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την μο-
νάδα βιολογικού καθαρισμού του 
Λιδορικίου, που ουδέποτε αδειοδο-
τήθηκε αλλά και ουδέποτε λειτούρ-
γησε, και κατόπιν επισκέφθηκαν το 
Φράγμα της Λίμνης του Μόρνου, έτσι 
ώστε ιδίοις όμμασι να διαπιστώσουν 
και να κατανοήσουν την αναγκαιό-
τητα κατασκευής ενός ολοκληρωμέ-
νου έργου συλλογής επεξεργασίας 
και διάθεσης λυμάτων των Φυλακών 
Μαλανδρίνου, του Λιδορικίου αλλά 
και των παραλίμνιων οικισμών, των 
μικρών μονάδων επεξεργασίας και 
τυποποίησης αγροτοκτηνοτροφικών 
προϊόντων. 
Ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψης 
ήταν οι εκβολές του ποταμού Μόρ-
νου, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
σοβαρή επίπτωση των τεχνικών έρ-
γων στην διάβρωση των ακτών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, 

ήταν παρόντες και παρείχαν πληρο-
φορίες, τόσο για την ανάγκη κατα-
σκευής του παραλίμνιου αγωγού, 
όσο και για τεχνικής φύσεως ζητή-
ματα, ο Δήμαρχος Δωρίδος Γεώργιος 
Καπεντζώνης και οι επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων του Δήμου 
Δωρίδας,Αν.Φλώρος, Θ. Ασημάκης,Ι.
Λαϊος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φω-
κίδας  Γεώργιος Δελμούζος, ο αντι-
πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ο Αντιδή-
μαρχος για θέματα Περιβάλλοντος 
Σταύρος Πολίτης, ο ΠρόεδροςΛιδωρι-

κίου, Νικ. Πέ-
τρου και ο π. 
Δ ή μ α ρ χ ο ς 
Λ ιδωρικ ίου 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς 
Κουλούλας 
κ.ά.
Στη συνέ-
ντευξη Τύ-
που, που 
πραγματο -
π ο ι ή θ η κ ε 
στο Δημαρ-
χείο του Δή-
μου Δωρίδος 
στο Λιδορί-

κι, ο Βουλευτής Φωκίδας Ιωάννης 
Μπούγας επεσήμανε ότι η δημιουργία 
της Λίμνης και των συνδεδεμένων με 
αυτή έργων προκάλεσε -διαχρονικά 
-ανυπέρβλητα περιβαλλοντικά, οικο-
νομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά 
ζητήματα, διότι μια περιοχή, η οποία 
ήταν πολύ δραστήρια οικονομικά, 
λόγω της κατασκευής αυτού του έρ-
γου υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη. 
Η λύση που έχει επιλεγεί για τη δια-
χείριση των λυμά-
των όλης της πα-
ραλίμνιας περιοχής 
Μόρνου αντιμετω-
πίζει ολοκληρωμέ-
να  και δια παντός 
το πρόβλημα που 
υφίσταται σήμερα 
με την ρύπανση 
του περιβάλλοντος 
από την ανεξέλε-
γκτη διάθεση των 
αστικών λυμάτων, 
όχι μόνο για τους 
Οικισμούς αλλά 
και για τις φυλα-
κές Μαλανδρίνου, 
οι οποίες έχουν 
προβλήματα με 
την αδειοδότηση 
των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας. 
Αναφέρθηκε επί-
σης στις προσπά-
θειές του για την επανένταξη ενός 
εγκαταλειμμένου ουσιαστικά έργου, 
στο γεγονός ότι το εν λόγω έργο 
αναφέρεται ονομαστικά για χρημα-
τοδότηση στον άξονα 1.4 «Αειφόρος 
χρήση Πόρων, ανθεκτικότητα στην 
KλιματικήAλλαγή και διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας» του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», ειδικότερα στην 
επένδυση «Επεξεργασία και καθαρι-

σμός αστικών 
λ υ μ ά τ ω ν » , 
και επιπλέον 
ότι έχει ήδη 
σχηματισθεί ο 
φάκελος για 
την έκδοση 
υ π ο υ ρ γ ι κ ή ς 
α π ό φ α σ η ς 
προς χαρα-
κτηρισμό του 
έργου ως εθνι-
κού επιπέδου. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έρ-
γου, εκτός των δικτύων συλλογής 
εντός των οικισμών και των δικτύων 
μεταφοράς των λυμάτων, πρόκειται 
να  κατασκευασθεί και λειτουργήσει, 
σε περιοχή μακριά από όλους τους 
οικισμούς (στην ευρύτερη περιοχή 
του οικισμού Βραΐλα), μία σύγχρο-
νη κοινή μονάδα επεξεργασίας λυ-
μάτων δυναμικότητας, σε α’ φάση 
4.500 ισοδύναμων κατοίκων, που θα 
εξυπηρετεί όλους τους παραλίμνιους 
οικισμούς και τις φυλακές Μαλανδρί-
νου. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστα-
σίας Περιβάλλοντος, Διονυσία Αυγε-
ρινοπούλου ανέφερε τα εξής: «Το 
υπόψη έργο, προϋπολογισμού περί-
που 17.000.000 €, έχει τα απαραίτη-
τα χαρακτηριστικά, ώστε να χαρα-
κτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου, 
Ειδικό και Σημαντικό, και το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών έχει 
ετοιμάσει Απόφαση, που το χαρακτη-
ρίζει ακριβώς έργο Εθνικού Επιπέδου 
και το εντάσσει στον προγραμματικό 
σχεδιασμό του για χρηματοδότηση 

είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε 
από Εθνικούς Πόρους. 
Επίσης, στα πλαίσια των διαδικασιών 
δημοπράτησης των απαιτούμενων 
έργων, θα γίνει έλεγχος και συμπλή-
ρωση των υφιστάμενων μελετών και 
εκσυγχρονισμός τους, όπου απαιτεί-
ται, ώστε να προκύψει έργο λειτουρ-
γικό και παραγωγικό με χρήση του 
νερού της τριτοβάθμιας επεξεργασί-
ας του Βιολογικού για άρδευση των 
περιοχών κατάντη του Φράγματος.»

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπε-
ντζώνης μετά την επίσκεψη της Επι-
τροπής δήλωσε : «Η σημερινή ημέρα 
4 Ιουνίου 2021 είναι μία πολύ σημα-
ντική ημέρα για τη Δωρίδα, μετά  την 
αυτοψία που πραγματοποίησαν στην 
περιοχή της Λίμνης του Μόρνου τα 
μέλη της Υποεπιτροπής Υδατικών Πό-
ρων της Βουλής. Ένα δίκαιο αίτημα 
δεκαετιών, με τον πλέον χειροπιαστό 
τρόπο και μετά από τους αγώνες που 
δόθηκαν επί σειρά ετών οδηγείται 
στην επίλυσή του.  Η ξεκάθαρη δή-
λωση αυτών, ότι το έργο του παρα-
λίμνιου αγωγού είναι έργο Εθνικής 
Σημασίας, βαίνοντας στο τελευταίο 
στάδιο για την υπογραφή του από 
τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κωνσταντίνο Καραμανλή αποτε-
λεί τη δικαίωση που η περιοχή επιζη-
τούσε εδώ και χρόνια!
ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι το 
έργο έχει χαρακτηριστεί πλέον ως 
«εθνικό» από τηΔιεύθυνση Υδραυλι-
κών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδο-
μών του υπουργείου Υποδομών και 

αυτό είναι ένα με-
γάλο βήμα για την 
υλοποίηση του. 
Τονίζεται επίσης η 
σημασία του έργου 
σε όλα τα επίπεδα 
και όχι μόνο ως 
προς το περιβαλλο-
ντικό σκέλος, ενώ 
θα περιλαμβάνει 
και τον αγωγό των 
φυλακών.
Την ανάγκη κα-
τασκευής του πα-
ραλίμνιου αγωγού 
τόνισαν επίσης και 
οι λοιποί Βουλευ-
τές-μέλη της Επι-
τροπής, αναδεικνύ-
οντας ταυτόχρονα 
τον σημαντικό 
ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η 
Επιτροπή Περιβάλ-

λοντος, ενώ τις θέσεις και απόψεις 
τους κατέθεσαν οι επικεφαλείς των 
δημοτικών παρατάξεων καθώς και 
εκπρόσωποι διαφόρων φορέων της 
περιοχής τόσο σε συγκέντρωση που 
πραγματοποιήθηκε στη πλατεία Λι-
δωρικίου όσο και στην ενημερωτική 
συνάντηση στο Δημαρχείο.
Να πούμε επίσης εδώ ότι ο Δήμος 
είχε τυπώσει και διένειμε ειδικό κα-
λαίσθητο ενημερωτικό φυλλάδιο για 
τη Λίμνη Μόρνου και τον Παραλίμνιο.

Από τη συγκέντρωση βουλευτών και Δημοτικών παραγόντων στο Λιδωρίκι

Βουλευτές και Δημοτικοί παράγοντες στη λίμνη
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ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ειδικότερα στο έγγραφο του Υπουρ-
γείου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα 
εξής :
1.Το φράγμα του Μόρνου κατασκευ-
άσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες 
ύδρευσης του  πολεοδομικού συ-
γκροτήματος της Αθήνας.
2.Το πρόβλημα διαχείρισης των λυ-
μάτων των παραλίμνιων οικισμών 
του Δήμου Δωρίδος δεν έχει αντιμε-
τωπισθεί αποτελεσματικά ως σήμερα, 
καθώς το σύνολο σχεδόν της περιο-
χής εξυπηρετείται από βόθρους, πα-
λαιούς σηπτικούς ή απορροφητικούς, 
με αποτέλεσμα να παρατηρείται ρύ-
πανση του εδάφους και των υπόγει-
ων και επιφανειακών υδροφορέων 
και εμφάνιση δυσάρεστων οσμών . 
3.Το έργο με τίτλο : «Αποχέτευση 
και Επεξεργασία λυμάτων Κοινοτή-
των και Οικισμών περιμετρικά της 
τεχνικής λίμνης – ταμιευτήρα  Μόρ-
νου» χωροθετείται στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, στη Περιφερειακή 
Ενότητα Φωκίδας και πιο συγκεκρι-
μένα στο Δήμο Δωρίδος. Ο Δήμος  
Δωρίδος είναι ορεινός και αποτελεί-
ται σχεδόν αποκλειστικά από χωριά 
που βρίσκονται στους πρόποδες των 
Βαρδουσίων και άλλα διάσπαρτα στις 
πλαγιές της Γκιώνας.
4.Το Λιδορίκι, έδρα του Δήμου Δω-
ρίδος, είναι ο μεγαλύτερος παρά την 
τεχνητή λίμνη του Μόρνου οικισμός, 
στον οποίο συγκεντρώνονται οι πε-
ρισσότερες ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες της ευρύτερης περιοχής 

και περιλαμβάνει τα Δ.Δ. Λιδωρικίου, 
Αμυγδαλιάς, Βραΐλας, Μαλανδρίνου 
και Πενταπόλεως.
5.Η υφιστάμενη εγκατάσταση επε-
ξεργασίας λυμάτων των φυλακών 
Μαλανδρίνου λειτουργεί χωρίς απο-
δέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων 
και η διάθεση αυτών γίνεται με βυτία 

στην Ε.Ε.Λ. Γαλαξιδίου με πολύ με-
γάλο ετήσιο κόστος.
6.Η μικρή μονάδα επεξεργασίας λυ-
μάτων στο Λιδορίκι δεν λειτούργησε 
ποτέ.
7. Ο Δήμος Δωρίδος έχει εκπονήσει 

μελέτη με τίτλο: «Αποχέτευση και 
Επεξεργασία λυμάτων   Κοινοτήτων 
και Οικισμών περιμετρικά της τεχνικής 
λίμνης – ταμιευτήρα  Μόρνου» για 
να καλύψει το υφιστάμενο πρόβλη-
μα της περιοχής. Ο προϋπολογισμός 
του έργου κατά τη μελέτη είναι της 
τάξης των 15.000.000,00 €. Επίσης 

αιτείται τον χαρακτηρισμό  του έργου 
ως Εθνικού  Επιπέδου και η υλοποίησή 
του να γίνει από το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών
8. Η Δ/νσή μας προχώρησε την δι-
αδικασία ώστε να γίνει ο ανωτέρω 

χαρακτηρισμός, διότι :
 α) η συλλογή και η επεξεργασία των 
λυμάτων από τις Κοινότητες και τους 
Οικισμούς  περιμετρικά της λίμνης 
κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να 
προστατευθεί το περιβάλλον και ο 
ταμιευτήρας του Μόρνου .
β) με το προτεινόμενο έργο επι-

τυγχάνεται το πρόβλημα 
διαχείρισης των λυμάτων 
της περιοχής και κυρίως η 
θωράκιση του ταμιευτήρα 
ύδρευσης του Μόρνου που 
αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πηγή υδροληψίας της πρω-
τεύουσας.
9. Το υπόψη έργο έχει τα 
απαραίτητα χαρακτηριστι-
κά, ώστε να χαρακτηριστεί 
ως έργο    Εθνικού Επιπέ-
δου, Ειδικό και Σημαντικό 
και το Υπουργείο μας έχει 
ετοιμάσει Απόφαση, που το 
χαρακτηρίζει έργο Εθνικού 
Επιπέδου, Ειδικό και Σημα-
ντικό και το εντάσσει στον 
προγραμματικό σχεδιασμό 
του για χρηματοδότηση.
10. Τέλος στα πλαίσια των 
διαδικασιών δημοπράτησης 
των απαιτούμενων έργων 
θα γίνει έλεγχος και συμπλή-

ρωση των υφιστάμενων μελετών και 
εκσυγχρονισμός τους όπου απαιτεί-
ται, ώστε να προκύψει έργο λειτουρ-
γικό και παραγωγικό με χρήση του 
νερού της τριτοβάθμιας επεξεργασί-
ας για άρδευση.

Η Εντεταλμένης Δημοτική Σύμβου-
λος Δωρίδας  για τη διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Ελένη 
Παπαγεωργίου ανακοίνωσε τα εξής :
Προς αποφυγή οποιασδήποτε μορ-
φής παραπληροφόρησης, ο Δήμος 
Δωρίδος και η αρμόδια υπηρεσία 
που επιλαμβάνεται της διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
πάντοτε με σεβασμό και ενσυναίσθη-
ση στην διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, αναφέρουμε τα 
ακόλουθα:
-  Ο Δήμος σε 
συνεργασία με 
συμβεβλημένους 
κτηνιάτρους, φι-
λόζωους εθελο-
ντές και την κατά 
νόμο προβλεπό-
μενη επιτροπή 
παρακολούθησης 
προγράμματος 
διαχείρισης αδέ-
σποτων ζώων 
σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ς , 
επ ι λαμβάνετα ι 
ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε 
περιστατικού αδέ-
σποτου ζώου τίθεται σε γνώση του, 
είτε κατόπιν αναφοράς προς την αρ-
μόδια υπηρεσία είτε κατόπιν επιτόπι-
ων ελέγχων, εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου, στους οποίους 
προβαίνει ανά διαστήματα προγραμ-
ματισμένα.
-  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  για το 
έτος 2020 η αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου διαχειρίστηκε πλέον των 116 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (με τις 
προβλεπόμενες στειρώσεις, αποπα-
ρασιτώσεις και αντιλυσσικούς εμβο-
λιασμούς), σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που υπέβαλε ο Δήμος στο 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
για την χρηματοδότηση  ενεργειών 
και δράσεων των Δήμων για τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς ( αρ. πρωτ. 
1619/207113 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης).
-  Επίσης,  κατόπιν συντονισμένων 
προσπαθειών  της Δημοτικής Αρχής, 

εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
το έργο με τίτλο «Κατασκευή και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυ-
γίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», 
συνολικού προϋπολογισμού 430.322 
€. 
-  Σχετικά με ανακριβείς πληροφο-
ρίες που αφορούν σε περιστατικά 
εντοπισμού «τσιπαρισμένων» ζώων 

συντροφιάς, κατοχής του Δήμου Δω-
ρίδος, εντός των διοικητικών ορίων 
του γειτονικού μας Δήμου Ναυπα-
κτίας, επισημαίνουμε ότι ουδέποτε η 
υπηρεσία μας προέβη σε οποιαδήπο-
τε κίνηση εγκατάλειψης ζώου σε δι-
οικητικά όρια έτερου δήμου, (χωρίς 
όμως να αποκλείουμε το ενδεχόμενο 
τέτοιες πράξεις να έχουν πραγματο-
ποιηθεί από ανεύθυνους συμπολίτες 
μας που δεν δύνανται να εναρμονι-
στούν σε μια αρμονική συμβίωση με 
αδέσποτα ζώα). Αντιθέτως, η αρμό-
δια υπηρεσία του Δήμου μας, αντιμε-
τώπισε την 27-06-2020 περιστατικό 
εγκατάλειψης ζώου στην περιοχή 
Γέφυρα Μόρνου, όπου είναι και τα 
διοικητικά όρια του Δήμου μας σε 
σχέση με τον Δήμο Ναυπακτίας και 
προέβη σε διενέργεια περισυλλογής, 
στα πλαίσια της καλής γειτονίας και 
συνεργασίας των δύο Δήμων και των 
εθελοντών για την διαχείριση των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
-  Περαιτέρω, αναφέρουμε, ότι ου-
δέποτε υπήρξε περιστατικό αδέσπο-
του ζώου, άρρωστου ή μη, το οποίο 
τέθηκε σε γνώση του Δήμου και το 
οποίο δεν έτυχε του ελέγχου και της- 
κατά περίπτωση- απαιτούμενης φρο-
ντίδας από τους συνεργαζόμενους με 
τον Δήμο κτηνιάτρους. Σε περιπτώ-
σεις δε, που έχει αναφερθεί περιστα-
τικό κακοποίησης ζώου, ο Δήμος έχει 
προβεί –χωρίς να διεκδικεί ούτε να 
επιθυμεί δημοσιότητα ως προς αυτό, 
σε βάρος πολιτών και ζώων- στις δέ-
ουσες ενέργειες για την ενημέρωση 
των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

-  Τέλος, 
προς δι-
ευκρίνι-
ση των 
υποχρε-
ώ σ ε ω ν 
του Δή-
μου σε σχέση με τα υγιή αδέσποτα 
που τυγχάνουν της διαχείρισης του 
Δήμου, σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 
9  του Νόμου 4039/2012, τα  ζώα 
συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετη-
θεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του 
κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, 
επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο 
τους περιβάλλον, εντός των διοικη-
τικών ορίων του Δήμου που περι-
συλλέγησαν, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και κα-
ταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν 
υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβο-
λιασμό και στείρωση.
-  Στο πλευρό των αρμόδιων υπηρε-
σιών του Δήμου, πρέπει να αναφερ-
θεί ότι βρίσκεται πλήθος φιλόζωων 
συμπολιτών μας, οι οποίοι συμβάλ-
λουν με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο στο έργο αυτό.
-  Για τους λόγους αυτούς και προς 
αποκατάσταση οποιασδήποτε δι-
ασποράς αόριστων και ανακριβών 
πληροφοριών, ο Δήμος και οι αρμό-
διες υπηρεσίες βρισκόμαστε στην 
διάθεση κάθε πολίτη για την παροχή 
διευκρινήσεων, για την καταγγελία 
περιστατικών εγκατάλειψης ή κακο-
ποίησης ζώου και για την κατά νόμο 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς στα όρια του Δήμου.

Αδέσποτα στο Δήμο Δωρίδας
Διαχείριση και προστασία
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΣΤΟ 1821
από τη Λαμπρινή Κουφάκη

Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Λαμπρινής Κουφάκη “Η 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΤΗΣ ΡΟΎΜΕΛΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΎ 1821”
… Ο ρόλος της γυναίκας (Μάνας- Συζύγου- Κόρης) στο 
πλαίσιο της οικογένειας σε όλη αυτή την περίοδο ήταν 
καθοριστικός.
Γυναίκα της σκλα-
βιάς, που σε κανένα 
σχολείο δεν μαθή-

τευσε, παρά στα αθόλωτα νερά της παρά-
δοσης, με έντονο θρησκευτικό συναίσθη-
μα, το αδιαμφισβήτητο θεμέλιο της Εθνική 
συνοχής.
Η Γυναίκα του '21 δεν ήταν μόνο η Μάνα με 
το παιδί στην πλάτη και το εικόνισμα στον 
κόρφο. Ήταν η άφοβη συμπαραστάτρια, 
δίπλα στον αγωνιστή άνδρα της, πότε ως 
νοσοκόμα με τα βότανα από τις πλαγιές 
των βουνών, πότε ως παρηγορήτρα στον 
τραυματισμένο ετοιμοθάνατο ήρωα.
Ανάμεσα στις Ένδοξες Ρουμελιώτισσες 
μεγάλο παράδειγμα είναι οι Γυναίκες του 
Μεσολογγίου.
Οι  Μεσολογγίτισσες, κατά την πολιορ-
κία- εκτός από την φροντίδα των παιδιών 
τους- βοήθησαν ποικιλοτρόπως στην άμυνα μεταφέροντας υλικά 
για τα οχυρωματικά έργα, και αναλαμβάνοντας την περίθαλψη των τραυμα-
τιών.
Και όταν ήλθε η ώρα της Εξόδου δεν λιποψύχησαν, φόρεσαν ανδρικά ρούχα  
πήραν τα μωρά στην αγκαλιά τους και κρατώντας το σπαθί έλαβαν μέρος 
αποφασισμένες για όλα.
Η Ρούμελη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, έτσι 
στο Πάνθεον των ηρώων θα πρέπει να βρουν τη λαμπρή θέση που τις αξίζουν 
και οι Καπετάνισσες της Ρούμελης.

“Περιπλανήσεις Ενηλίκων”:
Μια θαυμάσια ποιητική συλλογή 
του Δωριέα Πάνου Γουργουλέτη
Μια θαυμάσια  και γοητευτική περιπλάνηση μας δίνει μέσα 
από τα ποιήματά του ο Δωριέας Πάνος Γουργουλέτης που 
κυκλοφόρησαν σε ωραία έκδοση.

Υπάρχουν στιγμές που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
Yπάρχουν στιγμές που γίνεσαι συνοδοιπόρος με την ουτοπία. 
Υπάρχουν στιγμές που την αγγίζεις… 
Γι΄αυτές τις στιγμές ψάχνω. 
Γι΄αυτές τις στιγμές να ψάχνεις, μήπως και συναντηθούμε.

Μια προτροπή για περιπλάνηση μέσα από τα 
κείμενα της έκδοσης, που γίνονται άμεσα δικά 
μας στη σκέψη, στις αισθήσεις και στις εμπειρί-
ες που ανακαλούν.
Διαβάζοντάς το, νιώθεις να βρίσκεσαι σε ένα 
φωτεινό καλοκαιρινό τοπίο που γίνεται κρύ-
σταλλο και σπάει σε μικρά διάφανα, λαμπερά 
κομμάτια, γεμίζοντας μαγεία κι ομορφιά τα 
ασφυχτικά αδιέξοδα, της καθημερινότητας 
μας. Η βαθειά ηθική δομή του συγκρατεί με 
τον ιστό της την ευαισθησία, τη διαφάνεια, 
την καθαρότητα και την ειλικρίνεια του κει-
μένου. Εντέλει την ίδια την αλήθεια που 
ψηλαφείται από τον συγγραφέα και τον 
αναγνώστη. Το βιβλίο διατίθεται από τα 
βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ και  ΠΟΛΙΤΕΙΑ  στην 
Αθήνα  και σε λίγες μέρες από “το Ευπόλι-
ον” στην κεντρική πλατεία Ευπαλίου.

* Ο  Πάνος Γουργουλέτης  γεννήθηκε στην Παραλία Σερ-
γούλας  και αποφοίτησε από το Λύκειο Ευπαλίου. Σπούδασε προγραμματισμό 
και ανάλυση υπολογιστών και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολείται πα-
ράλληλα, με τη γλυπτική, μέσω του πηλού, της χύτευσης και της μεταλλουργί-
ας.Έργα του υπάρχουν, κυρίως σε ιδιωτικές συλλογές και το 2018 έκανε την 
πρώτη ατομική του έκθεση στην H5 ARTgallery στο Σύνταγμα. Οι  «Περιπλα-
νήσεις Ενηλίκων» είναι η πρώτη συγγραφική του προσπάθεια.

“Η συμβολή της Φωκίδας 
στον Ιερό αγώνα 1821-1830”
του Γιώργου Κουτσοκλένη
Απρίλιος 1998….προπαρασκευαστικό ταξίδι στην Άμ-
φισσα, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος  Κινητι-
κότητας Μαθητών, που χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με αντικείμενο μελέτης τα «Φθίνοντα παρα-
δοσιακά επαγγέλματα και τις Σύγχρονες παραγωγικές 
μονάδες Άμφισσας-Ιτέας-Γαλαξιδίου». Τότε πρωτο-
συνάντησα τον κ. Γιώργο Κουτσοκλένη , στο παλιό 
οίκημα που στεγαζόταν τότε το Λαογραφικό Μουσείο 
Φωκίδας. Με εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή το 
πάθος του για την τοπική –πρωτίστως-  ιστορία και λαογραφία,  ο γλαφυρός 
και ζωντανός του λόγος, η διεισδυτική του ματιά στο παρελθόν και το παρόν 
του τόπου του, το εύρος των ενδιαφερόντων του και η  λεπτή αίσθηση του 
χιούμορ, δείγμα χαρισματικού και έξυπνου ανθρώπου.  Έκτοτε, σφυρηλατή-
θηκε μια σχέση αλληλοεκτίμησης και με τιμά στέλνοντάς μου κάθε καινούργιο 
«πνευματικό του παιδί». Έτσι, έλαβα-προσφορά στην Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας-το καλαίσθητο βιβλίο του:  «Η συμβολή της Φωκίδας στον Ιερό 
αγώνα 1821-1830». Για τον συγγραφέα αποτελεί  ένα «χρέος τιμής» στη Φω-
κίδα, που όπως γράφει «έπαιξε τεράστιο ρόλο σε εκείνον τον ανεπανάληπτο 

αγώνα», αποτέλεσε τη «μοναδική περιοχή στην 
οποία συνεργάστηκαν αρμονικότατα, χωρίς φιλο-
δοξίες, χωρίς εγωισμούς…. η εκκλησία, οι αρμα-
τολοί και οι πρόκριτοι» και « είναι πραγματική 
ηρωομάνα αφού έχει να παρουσιάσει 20 ήρωες 
πρώτου μεγέθους, κάτι που δεν παρατηρείται σε 
άλλη περιοχή, πλην του Σουλίου…».  Στις  353 
σελίδες του με «αριστοτεχνικό, λιτό και σοβα-
ρό τρόπο», όπως επισημαίνει ο επιμελητής της 
έκδοσης, παρουσιάζονται 20 τεκμηριωμένες βι-
ογραφίες των πρωταγωνιστών της επανάστα-
σης στην περιοχή της Φωκίδας, η συμβολή των 
γυναικών και του Κλήρου στον Αγώνα και τα 
γεγονότα των ετών 1821-1830.
Είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια ακόμα 
πολύτιμη προσφορά του Γ. Κουτσοκλένη στην 

Ιστορία της  Φωκίδας, και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Ο ίδιος δε, μια 
εμβληματική προσωπικότητα για το νομό μας.

 Λένα Αναγνωστοπούλου

Το “Σικελικό ειδύλλιο” 
της Σώτης Τριανταφύλλου
Το νέο της μυθιστόρημα της Σώτης Τριανταφύλλου έχει τίτλο “Σικελικό Ειδύλ-
λιο”.Το “Σικελικό ειδύλλιο”  δεν είναι ειδύλλιο. Είναι το χρονικό της συνάντησης 
δύο ανθρώπων σε μια μικρή πόλη της Σικελίας, στα μέσα της δεκαετίας του 
1950. Με την πρώτη ματιά, ο αστυνόμος Λούκα Ντε Ματέις και η νεαρή Κο-
ντσέττα Βιτάλε δεν έχουν τίποτα κοινό εκτός από τη σικελική τους καταγωγή 
: αλλά καθώς αφηγούνται τα γεγονότα της ζωής τους , φανερώνουν όλο και 
περισσότερες ομοιότητες. Είναι και οι δυο τους , ο καθένας με τον τρόπο του, 
ξένοι στο γενέθλιο τόπο. Μοιάζουν με τα αντίθετα είδωλα του ίδιου καθρέφτη. 

Για τον Ντε Μα-
τέις, ο τίτλος 
αυτού του βι-
βλίου ίσως να 
ήταν Σικελικό 
γοτθικό – ιστο-
ρία τρόμου δυ-
τικά των Συρα-
κουσών. Στην 
Κοντσέτταίσως 
να ταίριαζε πε-
ρισσότερο ο 
τίτλος Κουκλο-
θέατρο σε το-
πίο του Νότου. 
Της άρεσαν 
οι μαριονέτες. 
Άλλοτε έμοιαζε 
μικρότερη από 
την ηλικία της , 

άλλοτε πολύ μεγαλύτερη. Το “Σικελικό ειδύλλιο”  τοποθετείται στο επαρχιακό 
περιβάλλον του νησιού εκείνη την όχι και το μακρινή εποχή : μαφιόζικες δο-
λοφονίες, εγκλήματα τιμής, βιασμοί και επανορθωτικοί γάμοι. Ο Ντε Ματέις 
και Κοντσέττα Βιτάλε δεν βρίσκουν τη θέση τους σ΄ αυτόν τον κόσμο. Αν και 
η προτροπή για τον εαυτό τους είναι «Ζήσε!», όλα πάνε στραβά, σχεδόν όλα 
: ο Ντε Ματέις βρίσκει τον σικελικό τρόπο θανάτου και η Κοντσέττα αρνείται 
να συμμορφωθεί με τον σικελικό τρόπο ζωής.

ΒΙΒΛΙΑ
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Η κολχικίνη, φυσική τοξική ουσία  που 
ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια ως 
φάρμακο και ισχυρό δηλητήριο, έχει χα-
ρακτηριστεί το νέο “όπλο” κατά του κο-
ρωνοϊού.
Εισαγωγή: Το γένος Colchicum (κολχικό) περιλαμ-
βάνει 100 είδη και υποείδη (Persson, 2007), με 
κύριο κέντρο εξάπλωσης την Ελλάδα και την Τουρ-
κία. Στην Ελλάδα απαντούν 35 είδη και υποείδη 
κολχικών, μερικά δε από αυτά απαντούν και στη 
Φωκίδα. Στη Φωκίδα συναντά κανείς τα ακόλουθα: 
ελληνικό κολχικό, πλατύφυλλο, παρνάσσιο, γλωσ-
σοειδές, κουπάνειο, ποικιλόγραμμον, κ.ά. Το επι-
στημονικό όνομα πηγάζει από την αρχαία Κολχίδα, 
μια χώρα της αρχαιότητας, στα ανατολικά σύνορα 
με τη Μαύρη θάλασσα, όπου τα κολχικά βρέθηκαν 
για πρώτη φορά. Πρόκειται για φυτά δηλητηριώ-
δη, ακόμα και θανατηφόρα, χωρίς αντίδοτο μέχρι 
σήμερα. Στην μακρινή Κολχίδα, το χρησιμοποιού-
σαν να αφανίσουν τα ανεπιθύμητα πρόσωπα και 
επικίνδυνα ζώα. Το  κολχικό αναφέρεται από τον 
Θεόφραστο, Γεννάδιο, Διοσκορίδη, Πλίνιο, κ.ά.. 
Το  ελληνικό κολχικό είναι ενδημικό της  Ελλάδας 
(Colchicum graecumK. Persson), και ανήκει στα 
δηλητηριώδη –τοξικά αλλά και χρήσιμα φυτά για 
τον άνθρωπο.
Χαρακτηριστικά για αναγνώρι-
ση του φυτού: Το Colchicum 
graecum K. Persson είναι 
βολβόφυτο, πολυετές, ποώ-
δες φυτό. Τα άνθη του έχουν 
χρώμα ρόδινο-ιώδες, μοιά-
ζουν με αυτά των κρόκων και 
απαιτείται μεγάλη προσοχή 
στη διάκριση μεταξύ  τους. 
Τα φύλλα είναι μεγάλα λογ-
χοειδή.Τα άνθη και τα φύλλα 
βγαίνουν απευθείας από τον 
βολβό, χωρίς να παρεμβάλλε-
ται βλαστός. Ανθίζει από τον 
Ιούλιο με Αύγουστο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο. Ο καρπός είναι 
κάψα, αναπτύσσεται την επό-
μενη της άνθησης άνοιξη  και 
ωριμάζει από Απρίλιο - Ιούλιο. 
Ονομάζεται και «γυμνή κυρία» 
από το γεγονός ότι τα άνθη του βγαίνουν από το 
έδαφος πολύ καιρό μετά την ξήρανση των φύλλων 
(βλ. εικόνα). 
Εξάπλωση - βιότοποι - πληθυσμοί: Από τα 35 δια-
φορετικά κολχικά που απαντούν στη χώρα μας, τα 
13 είναι ενδημικά της Ελλάδας και αντιπροσωπεύ-

ουν ένα υψηλό ποσοστό (37 %). Από αυτά 4 περι-
ορίζουν την εξάπλωσή τους στην  Πελοποννήσου, 
ένα στη Στερεά Ελλάδα, 2 στο Ανατολικό Αιγαίο και 
ένα στη ΒΑ Ελλάδα. Επίσης από τα 35 κολχικά, τα 
17 (48,6%) έχουν χαρακτηριστεί ως σπάνια.
Το Colchicum graecum K. 
Persson είναι ενδημικό της 
Ελλάδας (απαντάται μόνο 
στην Ελλάδα και πουθε-
νά αλλού στον Πλανήτη). 
Απαντάται συχνά σε ορεινά 
πετρώδη εδάφη, σε βρα-
χώδεις κορυφογραμμές και 
πλαγιές, σε βοσκοτόπια 
και σε παρτέρια βράχων 
που έχουν γόνιμο έδαφος. 
Το συναντάμε στα βου-
νά μας, σε υψόμετρα από 
1300-2400 μ., αλλά και σε 
χαμηλότερα υψόμετρα σε 
φαράγγια και βόρειες εκθέσεις πλαγιών. Στη Δω-
ρίδα απαντάται με καλούς και αντιπροσωπευτικούς 
πληθυσμούς στα όρη Γκιώνα, Βαρδούσια και Οίτη 
και στο Κοκκινάρι.
Ιστορία και παραδοσιακές χρήσεις: Το κολχικό ως 
τοξικό φυτό ήταν ήδη γνωστό από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται να 
είναι συνδεδεμένο με το  μύθο της Μήδειας, κατά 
τον οποίον ανέστησε και επανέφερε με το φυτό 
αυτό στη νεότητα τον πεθερό της, έφερε αυτό από 

την πατρίδα της την 
Κολχίδα (από εκεί πήρε 
και το όνομα),  όταν 
ακολούθησε τον Ιάσω-
να κατά την επιστροφή 
του από την Αργοναυ-
τική εκστρατεία. Ακόμη 
αναφέρεται ότι η Μή-
δεια σκότωσε τα παιδιά 
της με τη χρήση αυτού 
του φυτού. 
Ο Γαληνός αναφέρει ως 
κολχικό κάποιο θανατη-
φόρο φάρμακο. Λόγω 
του δηλητηριώδους του 
ελάχιστα χρησιμοποιή-
θηκε κατά την κλασική 

περίοδο και τον Μεσαί-
ωνα. Η χημική εξέταση 
των κολχικών ξεκίνησε 

το 1810. 
Οι βολβοί και οι καρποί του χρησιμοποιήθηκαν στη 
θεραπεία του άσθματος, των ρευματισμών, της δυ-
σεντερίας και της οξείας ουρικής αρθρίτιδας. 
Σύγχρονες χρήσεις –Ιατρική: Η κολχικίνη που πα-
ράγεται από τα κολχικά, έχει εγκριθεί από τον Ορ-

γανισμό Τροφίμων και 
φαρμάκων των ΗΠΑ για τη θεραπεία της ουρικής 
αρθρίτιδας και άλλων ρευματικών παθήσεων. Χρη-
σιμοποιείται επιπλέον για την θεραπεία του κληρο-
νομικού Μεσογειακού πυρετού, την περικαρδίτιδα, 

τη νόσο Behcet, και την 
κολπική μαρμαρυγή. Τόσο 
το φθινοπωρινό κολχι-
κό (C. autumnale), όσο 
και το ποικιλόγραμμο (C. 
variegatum) είναι τα είδη 
που χρησιμοποιήθηκαν 
κυρίως σε θεραπευτικές 
εφαρμογές. Λεπτομερώς 
χρησιμοποιήθηκε και το 
Κουπάνειο (C. cupani) το 
οποίο βρίσκεται σε ευ-
ρεία εξάπλωση σε νησιά 
του δυτικού Κορινθιακού 

κόλπου, αλλά και στην πα-
ραλιακή ζώνη Ιτέας-Ναυπάκτου - περιοχής Natura 
2000.
Χρησιμοποιούμενα μέρη: Αποξηραμένα σπέρματα 
και βολβοί. Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιούνται 
νωποί βολβοί.
Άλλες χρήσεις: Μεγάλη σημασία απέκτησαν οι 
βιολογικές ιδιότητες της κολχικίνης. Η κολχικίνη 
σταματά απότομα την κυτταρική διαίρεση αλλά 
χρησιμοποιείται και στη φυτική αναπαραγωγή για 
παραγωγή πολυπλοειδών στελεχών.
Πιθανή εμπορική εκμετάλλευση: Το κολχικό μπο-
ρεί να αποτελέσει προϊόν αξιοποίησης στον φαρμα-
κευτικό τομέα που τελευταία παρατηρείται μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για εφαρμογές της κολχικίνης. 
Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και στο τομέα των 
καλλωπιστικών φυτών.
Καλλιέργεια: Ως αυτοφυές προτιμά τις σκιερές κυ-
ρίως θέσεις και τα ασβεστολιθικά εδάφη. Πολλα-
πλασιάζεται με σπέρματα και βολβούς. Μπορεί να 
διερευνηθεί η καλλιέργειά του στη Δωρίδα, αλλά 
και ευρύτερα στη Φωκίδα. Στις εφαρμογές καλλι-
έργειας συνιστάται να φοράμε γάντια. Τα σπέρ-
ματα συλλέγονται την εποχή της ωρίμανσης και 
τον Ιούλιο τοποθετούνται σε δοχεία με αμμώδες 
χώμα. Στη συνέχεια σκεπάζονται με κοσκινισμένο 
χώμα και τοποθετούνται σε σκιερό μέρος. Όταν γί-
νουν ενός έτους και αποβάλλουν τα φύλλα τους, 
βγάζουμε τους βολβούς και τους φυτεύουμε στην 
έκταση εγκατάστασης της καλλιέργειάς μας. Από 
το μητρικό φυτό  παράγεται κάθε χρόνο και ένας 
νέος βολβός στη βάση.

* Ο Δρ. Γεώργιος Ν. Δημητρέλλος  είναι Ε.ΔΙ.Π., 
Τομέας Βιολογίας φυτών,  Τμήμα Βιολογί-
ας, Πανεπιστήμιο Πατρών (E-mail: dimitrg@
upatras.gr).

Κολχικό το ελληνικό 
. . . το νέο “όπλο” κατά του κορωνοϊού !

Του Δρ. Γεωργίου Ν. Δημητρέλλου *

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Επιστημονική ονομασία: Colchicum graecum 
K. Persson (Colchicaceae).
Κοινή ονομασία: Κολχικό
Αρχαία ονομασία: Κολχικό

Κολχικό το ελληνικό (Colchicum graecum)

Βιότοπος του ελληνικού κολχικού 
στα Βαρδούσια όρη
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“ Μύρισε” σε όλα… καλοκαίρι !

Σε τούτο το φύλλο της Εφημερίδας 
“Το Ευπάλιο” θα προσπαθήσουμε να 
παντρέψουμε την Άνοιξη και το Κα-
λοκαίρι, γιατί θα αναφερθούμε σε γε-
γονότα και εκδηλώσεις του Μαΐου της 
Άνοιξης και του Ιουνίου του Καλοκαι-
ριού. Πέραν του ότι τους συνδέουν οι 
καιρικές συνθήκες που κατά κάποιον 
τρόπο αυτήν την εποχή ταιριάζουν 
υπάρχει και παλιότερος δεσμός, ο 
θερισμός. Κείνα τα χρόνια μετά την 
γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου άρ-
χιζε ο θερισμός των ποικιλιών Μου-
ντάνας και Καμπέρας και συνεχιζόταν 
τον Ιούνιο, γι’ αυτό πήρε και το όνο-
μα θεριστής.
 Μάιος:Ένας μήνας στρωμέ-
νος μ’ ένα καταπράσινο χαλί, ολο-
κέντητο με όλα τα είδη των αγρι-
ολούλουδων και του Μαγιάτικου 
ροδαμιού, μυρωδάτος με όλα τα 
αρώματα των αγριολούλουδων και 
οι ποικιλίες είναι πολλές και χιλιοτρα-
γουδισμένος από όλα τα πουλιά και 
αηδόνια, με τις ηλιόλουστες ανοιξιά-
τικες ημέρες και έναστρες νύχτες, οι 
οποίες συνοδεύονται από τον Γκιώνη 
και τις πυγολαμπίδες. Εικόνες που 
εμάς τους παλιότερους είναι τυπωμέ-
νες στο «είναι» μας βαθιά.
 Ο φετινός Μάιος φιλοξένησε 
τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης 
το Άγιον Πάσχα. Λόγω του κορονοϊού 
ο φετινός εορτασμός ήταν διαφορετι-
κός, με λίγους προσκυνητές και εντός 
των Ιερών Ναών. Για τη Μ. Εβδομάδα 
γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο. Η 
Ανάσταση στο Δροσάτο έγινε στις 9 
η ώρα, και στο Πευκάκι στις 10 και 
τελείωσε σε μισή ώρα, γιατί δεν τελέ-

στηκε Θεία Λειτουργία κατά εντολή 
της Μητροπόλεως. Αυτή τελέστηκε 
το πρωί ανήμερα της εορτής. Μελαγ-
χολική γιορτή, με ζωγραφισμένη στο 
πρόσωπα των ολίγων προσκυνητών 
η πίκρα, η απογοήτευση και ο φόβος 
για όλα τα τρομερά που συμβαίνουν 
στην Πατρίδα μας και σε ολόκληρη 
την ανθρωπότητα. Ούτε ψησταριές, 
ούτε οβελίας, ούτε ραδιόφωνο. Μόνο 
καμιά μαγειρίτσα και ευχές «Χριστός 
Ανέστη» από μακριά, χωρίς χαιρε-
τούρες και αγκαλιάσματα. Όλα πα-
γωμένα και ψυχρά.
 Ο Μάιος φιλοξενεί και τη 
γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και 
Ελένης και γιορτάζει ο Ιερός Ναός 
μας στο Πευκάκι, το παλιό μεγάλο 
πανηγύρι μας.
 Την παραμονή της Εορτής 
τελέστηκε ο Εσπερινός και από άλ-
λους Ιερείς γειτονικών χωριών μετ’ 
αρτοκλασίας και με συμμετοχή μει-
ωμένου αριθμού προσκυνητών σε 
σύγκριση παλιότερων εορτασμών.
 Ανήμερα της Εορτής τελέ-
στηκε Θεία Λειτουργία από τον Ιε-
ρέα του χωριού μας Παπά-Ανδρέα με 
συμμετοχή περισσότερων προσκυ-
νητών, ολίγων εντός του Ναού και 
πολλών εκτός του Ναού και με αρκε-
τούς από τα γύρω χωριά και ιδιαίτερα 
από το Ευπάλιο. Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν 
γλυκά και αναψυκτικά σε όλους τους 
προσκυνητές, προσφορά του Ιερού 
Ναού και της Ενώσεώς μας. Όπως 
κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος οι δύο κτη-
νοτρόφοι του χωριού μας Αριστείδης 
Καλλιαντέρης και Χρήστος Σερεντέ-

λος πρόσφεραν ένα κατσίκι και αρνί 
αντίστοιχα και τα οποία κληρώθηκαν. 
Τυχεροί οι δύο εορτάζοντες Κώστας 
Αλεξανδρής και Κώστας Πετρόπου-
λος από Ευπάλιο. Ευχαριστούμε 
θερμά τους δωρητές και ευχόμαστε 
όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος προστα-
τεύει αυτούς, τις οικογένειές τους και 
τα κοπάδια τους.
 Επειδή την ημέρα της εορ-
τής ο Μητροπολίτης μας κ.κ. Θεό-
κτιστος δεν μπόρεσε να προσέλθει, 
λόγω της τέλεσης των εγκαινίων 
ανακαίνισης στον Ιερό Ναό Αγίου 

Κωνσταντίνου Μανάγουλης, μας επι-
σκέφτηκε την Κυριακή 6 Ιουνίου και 
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό μας βοηθούμενος πέραν του Ιε-
ρέα μας, και από ένα Διάκο και έναν 
Μοναχό της Ιεράς Μονής Τρικόρφου. 
Μας εντυπωσίασε η απλότητα του 
Μητροπολίτη μας κατά την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας, χωρίς το αυ-
στηρό στομφώδες ύφος, όπως πα-
λιότερα.
 Μας μίλησε στο τέλος δίδο-
ντάς μας τις πατρικές του συμβουλές 
και νουθεσίες. Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας προσφέραμε καφέ 
στην Κουβέλειο Αίθουσα και επακο-
λούθησε συζήτηση και ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης μας ήταν πά-
ντα χαμογελαστός, απλός, προσιτός, 
καλός συζητητής και σε ερώτησή αν 
ο εμβολιασμός είναι αμαρτία όπως 
ισχυρίζονται μερικοί αρνητές, μας 
απάντησε: «Αμαρτία πράττουν αυτοί 

που δεν εμβολιάζονται, γιατί θέτουν 
σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους 
τριγύρω τους». Στη συνέχεια της 
ερώτησης«αν οι ανεμβολίαστοι γί-
νουν αίτιοι ενός θανατηφόρου κρού-
σματος, θα έχουν τύψεις σε όλη τους 
τη ζωή;» απάντησε: «Συμφωνώ, έτσι 
είναι».
 Σας ευχαριστούμε Σεβασμι-
ότατε για την τιμή που μας κάνατε 
και Σας περιμένουμε να ξανάρθετε, 
οι δε αρνητές ας τα έχουν αυτά υπό-
ψη τους και ας προσγειωθούν στην 
πραγματικότητα.
 Στις 24 Ιουνίου γιορτάσα-
με τα γενέθλια του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου και Ριγανά όπως 
τον έλεγαν παλιότερα, γιατί από την 
ημέρα αυτή αρχίζει η συγκομιδή της 
ρίγανης, γι’ αυτό πήρε και ο Άγιος το 
όνομα αυτό. Κείνα τα χρόνια οι νοι-
κοκυρές έβαζαν ρίγανη στα ρούχα 
για να μην τα τρώει η κόπιτσα, πέραν 
βέβαια από τα φαγητά.
 Την παραμονή της Εορτής 
όλα τ’ αγόρια και κορίτσια του χω-
ριού συγκεντρώνονταν σε κάποιο 
σπίτι και έβαζαν τα Ριζικάρια, για τα 
οποία έχουμε γράψει πολλές φορές 
και δεν τ’ αναφέρουμε τώρα για να 
μην γινόμαστε  κουραστικοί. Σημει-
ώνουμε  εδώ ότι σήμερα γιορτάζει ο 
Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου στην 
Πηγή και τα προηγούμενα χρόνια γι-
νόταν τρικούβερτο πανηγύρι.
 Στις 30 Ιουνίου εορτή των 
12 Αποστόλων, γιορτάζει το εκκλη-
σάκι μας πάνω εκεί στα Ταμπούρια, 

στην πανοραμική  και μαγευτική το-
ποθεσία, που, αν βρεθείς εκεί ξεχνιέ-
σαι και μεθάς από την απεραντοσύνη 
του ορίζοντα και τις ομορφιές της 
φύσης, που κτίστηκε από την Ένωσή 
μας το 1998, με καθολική συμμετοχή 
όλων των συγχωριανών και του ιδρύ-
ματος Κουβέλη .
 Ανήμερα της Εορτής τε-
λέστηκε Θεία Λειτουργία μετ’ αρτο-
κλασίας (ενώ πέρυσι λόγω κορωνο-
ϊού δεν λειτουργήσαμεστο εξωκλήσι 
αλλά στον Άγιο Λουκά), με μειωμένο 
αριθμό προσκυνητών σε σύγκριση με 
τα προηγούμενα χρόνια.
 Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας προσφέρθηκαν σε όλους 
τους προσκυνητές γλυκά προσφορά 
του Ταραβήρα Νίκου του Δημητρί-
ουκαι αναψυκτικά που προσέφερε 
οΣύλλογος.Στη συνέχεια απολαύ-
σαμε το καφεδάκι μας στην όμορ-
φη πλατεία του Δροσάτου και στο 
καινούργιο κόσμημα - καφενείο του 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 6 Ιουνίου πέθανε στην Αθή-
να ο Αιμίλιος Κλήμης σύζυγος  
της Μαρίας Ταραβήρα – Κλή-
μη από το Δροσάτο σε ηλικίας 
95 ετών.  Η κηδεία έγινε στις 8 
Ιουνίου  στον ‘Αγιο Κωνσταντί-
νο Ζωγράφου . Τα συλλυπητή-
ρια μας στα παιδιά του  Αντώνη,  
Νατάσα και στα εγγόνια του. Ο 
θεός να αναπαύσει την ψυχή 
του. 

Γιώργου Αλεξανδρή.
‘Ο κτηνοτρόφος Αριστείδης Καλια-
ντέρης προσέφερε ένα αρνί για τους 
Αγίους, που κληρώθηκε ανήμερα. 
Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη 
φορά. Πάντα προσφέρει . Να είναι 
καλά αυτός και η οικογένεια του.
Επειδή φέτος η εορτή έπεσε καθημε-
ρινή - εργάσιμη ημέρα, αποφασίσαμε 
να πραγματοποιήσουμε τον εορτα-
σμό της τριπλής γιορτής, πανηγύρι, 
καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση 
και γιορτή των γονιών μας, που έχει 
καθιερωθεί από το 1875, την 3η Ιου-
λίου 2021 όπως κάθε χρόνο στο Πευ-
κάκι στην απείρου κάλλους πλατεία 
στα Τρίγωνα, δημιούργημα κι αυτή 
της Ενώσεώς μας. 

Διακοπές στο χωριό μας 
και στη Δωρίδα
Αρχίζοντας το καλοκαίρι στο χωριό 
μας, εμείς οι μεγαλύτεροι, θέλουμε 
να περάσουμε στον τόπο που γεννη-
θήκαμε τις διακοπές μας, να ανταμώ-
σουμε με τους συγχωριανούς, φίλους 
και συγγενείς μας, να έλθουν τα παι-

διά και τα εγγόνια μας να χαρούν τη 
φύση αλλά και τα ήθη και έθιμα του 
τόπου μας.
Για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς οι πα-
λαιότεροι να δημιουργήσουμε την 
κατάλληλη υποδομή για να τους κά-
νουμε να επισκεφθούν τον τόπο μας 
και να παραμείνουν σ’ αυτόν.
Θέλω να σταθώ λίγο στο δικό 
μας χωριό, αν και λίγο - πολύ 
όλα τα χωριά έχουν τα προ-
βλήματά τους.
Τελειώνοντας ο μήνας Ιούνιος, 
ο πρώτος μήνας του καλοκαι-
ριού, το χωριό μας, το Δροσά-
το είναι εγκαταλελειμμένο από 
κάθε πλευρά. Αυτό, δεν οφεί-
λεται αποκλειστικά στο Δήμο 
μας αλλά μερίδιο ευθύνης έχει 
και η δική μας αδιαφορία.
1) Ο φωτισμός είναι ελάχιστος, 
η καθαριότητα απαράδεκτη, 

διότι μέσα στο χωριό σταβλίζουν 
γελάδια, γίδια, πρόβατα, με αποτέλε-
σμα να μην μπορείς να κάτσεις ούτε 
να περπατήσεις στους δρόμους και 
τις πλατείες του.
2) Στα οικόπεδα και τα χωράφια, τα 
χόρτα είναι τόσο επικίνδυνα που ανά 
πάσα στιγμή μπορούμε να πάρουμε 
φωτιά από την παραμικρότερη απρο-
σεξία. 
3) Ο τρόπος επικοινωνίας είναι επίσης 
ένα σοβαρό θέμα, αφού, ο ένας τα 
βάζει με τον άλλον, λες και οι ευθύ-
νες και τα προβλήματα δεν αφορούν 
όλους.
4) Μπαίνοντας από την είσοδο του 
δρόμου στο χωριό, νομίζεις ότι πη-
γαίνεις όχι σε τόπο που κατοικείται, 
αλλά σε χωράφια, αφού δεξιά και αρι-
στερά του δρόμου υπάρχουν χόρτα, 
σκουπίδια, καμένοι θάμνοι, η βρύση 
του αείμνηστου μπάρμπα Μήτσου 
Ταραβήρα είναι μέσα στη βρωμιά με 
βούρκο, έτσι ώστε η χρήση της να 
κάνει μόνο για γουρούνια και όχι για 
ανθρώπους. Κρίμα!
5) Η πλατεία είναι εγκαταλελειμμένη. 

Πώς να έρθει ένας κάτοικος ή επισκέ-
πτης να απολαύσει αυτήν την όμορ-
φη πλατεία και πόσες προσπάθειες 
να κάνει ο καινούργιος καταστημα-
τάρχης για να διατηρήσει τούτο το 
όμορφο μαγαζί όταν βλέπει αυτήν 
την αδιαφορία από τους αρμόδιους, 
αλλά και από εμάς.

Όταν βασιλέψει ο ήλιος φοβάσαι να 
πας στα πλατάνια, τη βρύση και τον 
περιβάλλοντα χώρο.
6) Αρκετοί δρόμοι μέσα στο χωριό 
δεν είναι ούτε για αυτοκίνητα αλλά 
ούτε και για γαϊδούρια. Πλήρης εγκα-
τάλειψη!
Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει 
να αναφέρουμε γι’ αυτό ζητάμε για 
πολλοστή φορά να γίνει Συνέλευση 
των κατοίκων με τον Πρόεδρο, τον 
Αντιδήμαρχο ή τον Δήμαρχο και με 
τον Γραμματέα για να καταγράψουμε 
τουλάχιστον τα στοιχειώδη προβλή-
ματα του χωριού μας.
Πάμε, τώρα, στον Οικισμό Πευκάκι.
Βγαίνοντας από τα όρια του Ευπα-
λίου και μπαίνοντας στο χωριό μας 
νομίζει κανείς ότι είναι άλλο μέρος. 

Υπάρχει μια πινακίδα κρυμμένη πίσω 
από δένδρο, η πινακίδα Ευπάλιο δεν 
διαβάζεται καθόλου, η πλατεία εγκα-
ταλελειμμένη και στην παιδική χαρά 
παίζουν αρνιά και κατσίκια!
Αν μιλήσουμε για το γήπεδο, παρά 
τα έργα που έχουν γίνει, και μπράβο 
γι’ αυτά, τα χορτάρια φτάνουν το 1,5 
μ. Απαράδεκτο. Πλατεία Τρίγωνο, 
σκοτάδι με τον φόβο να είναι κανένα 
φίδι ή σκορπιός οπότε δεν πηγαίνει 
κανείς, ενώ τα πλατάνια είναι για σκιά 
των αυτοκινήτων.
Θα πω και πάλι, μόνο μερικά από τα 
προβλήματα αναφέρω. Να γίνει όπως 
ορίζει ο νόμος Συνέλευση κατοίκων, 
να ακουσθούν τα χρόνια προβλήμα-
τα και να υλοποιηθούν έργα για τη 
λύση τους. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Εμείς, ως Σύλλογος, καταβάλλουμε 
κάθε προσπάθεια να κάνουμε τα ανα-
γκαία, παρόλο που το γραφείο μας εί-
ναι κλειδωμένο με όλα τα υπάρχοντα 
λειτουργικά έγγραφα.
Περιμένουμε εδώ και ενάμιση χρόνο 
να μας απαντήσει ο Δήμαρχος μαζί με 
άλλες αιτήσεις αλλά «φωνή βοώντος 

εν τη ερήμω». 
Εύχομαι καλό καλοκαίρι 
και σας περιμένουμε σε 
όποια εκδήλωση κάνου-
με λόγω του covid 19. 
Εύχομαι να το ξεπερά-
σουμε για να επανέλθου-
με στην κανονικότητά 
μας.            
 Ευχαριστώ 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Μπάμπης Αλεξανδρής 

Πρέπει να κάνουμε 
“αλλαγή πλεύσης”

Άνοιξε το καφενείο του χωριού 
μας από την οικογένεια Γεωργί-
ου Αλεξανδρή. Τους ευχόμαστε 
καλές δουλειές, καλό καλοκαίρι 
με υγεία και να ξεπεράσουμε αυ-
τήν την πανδημία του covid 19.
Επιβάλλεται και πρέπει, όλοι να 
προσέχουμε για το καλό του 
εαυτού μας, της οικογένειάς μας 
, τους χωριανούς και της πατρί-
δας μας.
Πηγαίνοντας, λοιπόν, στο χωριό 
μας και πίνοντας το καφεδάκι 
μας άκουγα από τους συγχωρια-
νούς μου διάφορες ασυναρτη-
σίες, διαπιστώνοντας ότι κανείς 
δεν ήταν επαρκώς ενημερωμέ-
νος για τα μεγάλα προβλήματα 
της εποχής μας.
Αυτό οφείλεται στο ότι δεν γί-
νονται συνελεύσεις κατοίκων 
τοπικής κοινότητας όπως ορίζει 
ο νόμος , για να αναφέρουμε 
τα προβλήματα που αφορούν 
το χωριό μας, στους αρμόδιους 
διοικούντες του Δήμου μας, οι 
οποίοι, δεν είναι παντογνώστες 
ούτε φαρμακοποιοί για πάσαν 
νόσο.
Έχω τονίσει πολλές φορές και 
δεν θα πάψω να τονίζω όσο 
αναπνέω, ότι η σοβαρότητα εί-
ναι απαραίτητο στοιχείο για την 
επιβίωσή μας.
Το «δε βαριέσαι» και το «ωχ 
αδερφέ» πρέπει να εξαλειφθεί. 
Πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να 
εκμεταλλευτούμε τα μεγάλα 
πλεονεκτήματα της φυλής για 
να βαδίσουμε με πιο σίγουρα 
βήματα στο μέλλον.
Η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει 
να κάνω μεγάλα όνειρα για το 
μέλλον. Μου επιτρέπει όμως να 
βάλω τα σωστά θεμέλια, όπου 
επάνω τους, θα χτιστούν οι οι-
κογένειες ,  το χωριό μας και η 
πατρίδα μας, που θα είναι ισχυ-
ρά και πιο ανθεκτικά στους κλυ-
δωνισμούς.
Δυστυχώς όσο κοιτάμε τις τσέ-
πες μας και τα λεφτά τόσο χά-
νουμε σε ανθρωπιά, σε αλληλεγ-
γύη, σε αξίες και σε κάθε τι που 
μας ένωνε και μας ενώνει.
Τραβάμε όλοι μια μοναχική πο-
ρεία κλεινόμαστε στον εαυτό 
μας και δεν ζητάμε βοήθεια διό-
τι πιστεύουμε ότι κατέχουμε το 
αλάνθαστο. 
Η λύση είναι η αλλαγή πλεύσης. 
Θα την κάνουμε;
Μπάμπης Αλεξανδρής
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Η σεζόν 2020-21 θα μπορούσε να γραφτεί με χρυ-
σά γράμματα στο βιβλίο της ιστορία του Απόλλω-
να ΕυπαλίουTihioRace, αλλά η αλήθεια είναι ότι το 
όνειρο έμεινε στη μέση. Αν και άρχισε με τις κα-
λύτερες των προϋποθέσεων, τα περαιτέρω μέτρα 
για την πανδημία του κορονοϊού, που έπρεπε να 
ληφθούν δεν άφησαν πολλά περιθώρια. Το πρω-
τάθλημα ολοκληρώθηκε πρόωρα με απόφαση του 
υπουργείου Αθλητισμού και οι ομάδες είδαν τους 
στόχους τους και τις προσπάθειες μίας χρονιάς, 
εντός κι εκτός γηπέδου να καταλήγουν στο καλάθι 
των αχρήστων.
Υπάρχει κάποιος που ευθύνεται για αυτή την από-
φαση; Δεν είναι μυστικό και ουσιαστικά αποτελεί 
κοινή πεποίθηση όλων όσοι ασχολούνται με το 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ότι τόσο το υπουργείο 
Αθλητισμού όσο και η πολιτεία θα μπορούσαν να 
είχαν αντιμετωπίσει κάποια πράγματα διαφορετι-
κά. Ίσως, αν θέλετε, θα μπορούσαν να τα είχαν 
κάνει καλύτερα. Πάντα με γνώμονα τη δημόσια 
υγεία, αλλά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού 
τους και τον κόπο όλων αυτών των ανθρώπων. 
Μπορούσαν να βρουν καλύτερες και πιο βιώσιμες 
λύσεις, αλλά δεν το έπραξαν.
Έτσι, ο Απόλλων ΕυπαλίουTihioRace, για να επι-
στρέψουμε και στο προκείμενο, στερήθηκε τίτ-
λους. Όχι τίτλο, αλλά τίτλους. Καθώς η ομάδα θα 
μπορούσε κάλλιστα να είχε προσθέσει στην τρο-
παιοθήκη της, τόσο το Κύπελλο της σεζόν 2019-
20, όσο φυσικά και τους δύο φετινούς, το Πρω-
τάθλημα και το Κύπελλο της σεζόν 2020-21. Αυτό 
δεν κατέστη εφικτό, αφού άλλωστε δεν ολοκλη-
ρώθηκε η σεζόν. Παρ’ όλα αυτά η αλήθεια είναι 
ότι ο Απόλλων είναι πρωταθλητής και κυπελλούχος 
στις καρδιές και στη συνείδηση όλων των ανθρώ-
πων του Ευπαλίου -και όχι μόνο- αφού η ομάδα 
έτυχε καθολικής αποδοχής.

Επεκτείνεται η συνεργασία με το TihioRace
Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με τον πρόεδρο 

του συλλόγου, Γιάννη Κούγια και του ζήτησε να 
κάνει μία ανάλυση, τόσο για τη σεζόν που έληξε 
άδοξα όσο και για αυτή που έρχεται. Ο ισχυρός 
άνδρας του Απόλλωνα Ευπαλίου TihioRace μας 
άνοιξε τα χαρτιά του, αναφέρθηκε τη συνέχιση της 
αγαστής συνεργασίας που υπάρχει με τον Θωμά 

Ρούμπα και το TihioRace και αποκάλυψε ότι πλέον 
το όνομα της ομάδας θα είναι και επίσημα, Απόλ-
λων ΕυπαλίουTihioRace.
Αρχικά μας είπε: «Η πανδημία δυστυχώς μας στέ-

ρησε τρεις τίτλους. Πάντα ενδεχομένως. Η ομάδα 
είχε τη δυνατότητα να πάρει το Κύπελλο πέρυσι 
και το ντάμπλφέτος. Είχε βγάλει εκτός τον Φωκικό 
στο Κύπελλο, ενώ και στο πρωτάθλημα η διάφο-
ρα δυναμικότητας ήταν μεγάλη όπως έδειξαν και 
οι πρώτοι αγώνες που έγιναν.  Έτσι κατέληξαν στα 
σκουπίδια οι προσπάθειες όλου του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος, και φυσικά τα χρήματα που δαπα-
νήθηκαν. Έγιναν λάθος χειρισμοί από αυτούς που 
διοικούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή το 
Υπουργείο Πολιτισμού και την ΕΠΟ. Δεν ασχολή-
θηκαν ποτέ σοβαρά με τα προβλήματά μας και δεν 
πιστεύω ότι θα ασχοληθούν».
Όσον αφορά τα διοικητικά δεδομένα στο σύλλο-
γο ήρθε και η αποκάλυψη: «Θα συνεχιστεί η συ-
νεργασία με τον Θωμά Ρούμπα και το TihioRace. 
Είναι οριστικό αυτό. Μάλιστα την Παρασκευή στις 
30 Ιουλίου, θα γίνει και η Γενική Συνέλευση της 
ομάδας, όπου εκεί αφενός θα προκύψει η νέα δι-
οίκηση, αφετέρου δε, θα γίνει η παρουσίαση των 
στόχων για τη νέα χρονιά, αλλά και η επέκταση της 
συνεργασίας με το TihioRace. Το Απόλλων Ευπαλί-
ουTihioRaceθα είναι επίσημα ο τίτλος της ομάδας. 
Έγινε τροποποίηση και επικαιροποίησητου κατα-
στατικού και μάλιστα ήταν και μία διαδικασία με 
αρκετές δυσκολίες και με υψηλό κόστος.
Επιπλέον θα βγει νέα διοίκηση, γιατί λήγει και η 
θητεία μας, αλλά θα παραμείνουμε κανονικά, ενώ 
θα τεθούν και οι στόχοι. Πάντα σε υψηλό επίπεδο. 
Ο Απόλλων ΕυπαλίουTihioRace θα πρωταγωνιστή-
σει. Θα διεκδικήσει το νταμπλ και φυσικά θα διεκ-
δικήσει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Αν και 

πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα 
δεδομένα σε αυτό το σκέλος. Τα πάντα είναι ρευ-
στά σχετικά με την άνοδο στη Γ’ Εθνική και πρέπει 
να περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει».

Τι γίνεται όμως με το ρόστερ της ομάδας. Ποιοι 
έχουν φύγει . Ποιοι μένουν  και τι μεταγραφές θα 
αναζητηθούν;
«Ο βασικός κορμός θέλουμε να μείνει. Πρέπει να 
το πούμε αυτό. Βέβαια είναι δεδομένο ότι θα γί-
νουν αλλαγές. Τουλάχιστον 4-5 παιδιά θα αποχω-
ρήσουν κι αυτό λόγω συγκεκριμένων υποχρεώσε-
ων. Κάποιοι για παράδειγμα θα πάνε φαντάροι.Στη 
συνέχεια θα δούμε για τους υπόλοιπους, αν και η 
πεποίθησή μου είναι ότι θα μείνουν στο σύλλογο. 
Φυσικά θα γίνουν και προσθήκες, αλλά αυτό θα 
το αποφασίσουμε από κοινού με τον προπονητή».

Βελτιώσεις στο γήπεδο…
Αναφερόμενος στο γήπεδο και στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις μας είπε: «Σιγά σιγά το γήπεδο που 
παίζουμε βελτιώνεται. Έγιναν τα νέα αποδυτήρια 
και τα παλιά τα ετοιμάζουμε για να γίνουν το γυ-
μναστήριο για την ομάδα. Να εκμεταλλευτούμε το 
χώρο. Έχουμε πάρει κάποια όργανα και θέλουμε 
εκεί να γίνει το γυμναστήριο. Θέλουμε επίσης να 
φτιάξουμε τα δημοσιογραφικά, να φτιάξουμε περί-
φραξη, κερκίδες, τουαλέτες».
Σε ερώτηση αν υπάρχει επαφή με τον Δήμο και 
ποια είναι η στήριξη που παρέχει μας τόνισε:
«Έχουμε άριστη συνεργασία προσωπικά με τον 
Δήμαρχο. Αν και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκο-
λίες, καθώς δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, είμαστε 
όμως σε καλή συνεννόηση».
Εξάλλου, μας μίλησε και για το νέο πρωτάθλημα: 
«Είναι η πρώτη φορά από τότε που ανέλαβα εγώ, 
που θα έχουμε ένα πρωτάθλημα  πολύ αξιόλογο, 

Στις καρδιές μας
πρωταθλητής και κυπελλούχος !
Μπορεί η χρονιά να μην ολοκληρώθηκε, αλλά ο Απόλλων ΕυπαλίουTihioRace είναι 
Πρωταθλητής και Κυπελλούχος στις καρδιές μας!… - Όλα τα νέα για την επερχόμενη 
Γ.Σ. του συλλόγου, μεταγραφές, προπονητής, μπάτζετ και στόχους για τη νέα σεζόν!

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Από αριστερά οι Ι. Κούγιας, Ν. Σπυρόπουλος, Δ. Ζησιμόπουλος, Κ. Τσιούστας, Ν. Τσιβελέκας, Θ. Ζέρβας, Θωμάς Ρούμπας και Γ. Καπετζώνης 

Ο Γιάννης Κούγιας
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Η επετειακή φανέλα της 
ΕΠΣ Φωκίδας

αρκετά ανταγωνιστικό και ανεβασμέ-
νο. Κι αυτό γιατί θα συμμετέχουν ό,τι 
καλύτερο έχει η Φωκίδα, ο Αστέρας 
Ιτέας, οΦωκικός, ο Ησαϊας Δεσφί-
νας,ο Διαγόρας Πολύδροσου. Μπορεί 
να γίνει ένα… βιτρινάτο πρωτάθλημα. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε κάτι 
για τη δυναμική των άλλων. Εμείς θέ-
λουμε το καλύτερο για εμάς. Να κά-
νουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο, που 
θα πρωταγωνιστήσει και διεκδικήσει 
όλους τους τίτλους».

«Θέλουμε να συνεχίσουμε με 
τον προπονητή»
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, τι ισχύει 
όμως; Τι θα γίνει με τον Νίκο Κόκ-
κινο; 
«Πρέπει πρώτα να μιλήσουμε με τον 
προπονητή. Θέλουμε να μείνει, όπως 
νομίζω ότι και αυτός θέλει, αλλά πρέ-
πει να μιλήσουμε σε νέα δεδομένα κι 
αυτά έχουν να κάνουν καθαρά με το 
οικονομικό κομμάτι. Θεωρώ ότι και οι 
δύο θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί και 
στο τέλος της ημέρας θα τα βρούμε, 
αλλά πρέπει πρώτα να γίνει μία συ-
ζήτηση».

Ποια θα είναι όμως τα νέα οικονομικά 
δεδομένα στο σύλλογο;
«Αυτό που μπορώ να αποκαλύψω 
είναι ότι το μπάτζετ δεν πρόκειται 
να μειωθεί, αλλά θα είναι ίσως και 
μεγαλύτερο. Βέβαια ξαναλέω ότι θα 
πρέπει να δείξουν όλοι,πως αρχικά 
μπορούν να είναι και κατά δεύτερο 
λόγο να θέλουν να είναι στην ομά-
δα. Θέλουμε να είναι μεγαλύτερο το 
ρόστερ και η ομάδα να είναι πιο ελκυ-
στική, ένα νοικοκυρεμένο σωματείο, 
που δεν μπαίνει στη διαδικασία της 
λοταρίας. Επιπλέον υπάρχει και η και-
νοτομία με τις κάρτες μέλους. Παλιά 
έλεγε το καταστατικό, ότι κάθε μέλος 
πρέπει να πληρώνει 5 ευρώ. Βγάλαμε 
τις κάρτες μέλους, οι οποίες είναι το 
ίδιο ποσό επί δώδεκα μήνες, δηλαδή 
60 ευρώ, αλλά δίνεται η δυνατότητα 
στον φίλαθλο να την πληρώσει όπο-
τε μπορεί και όπως θέλει. Θέλουμε 
να προσελκύσουμε κόσμο, να έρθει 
στην ομάδα και να νιώθει ο ίδιος ότι 
είναι μέλος της ομάδας».
Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονί-
σουμε ότι πρέπει να πάρει απόφαση 
ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στο 
σύλλογο. Έχουν γίνει βήματα προς 
αυτή την κατεύθυνση και από τις δύο 
πλευρές. Αλλά πρέπει να την αγκα-
λιάσουν όλοι, γιατί ο Απόλλων δεν 
είναι μόνο ομάδα του Ευπαλίου, αλλά 
της περιοχής γενικότερα.

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Τέλος, πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι εδώ και μερικές 
εβδομάδες τρέχει από την 
ΕΠΣ Φωκίδας μία πρω-
τοβουλία, σύμφωνα με 
την οποία έχουν τυπωθεί 
επετειακές φανέλες για 
όλες τις ομάδες, με αφορ-
μή την επέτειο των 200 
ετών από την επανάστα-
ση. Επιπλέον θα γίνουν 
και τουρνουά παλαιμάχων 
για τον ίδιο σκοπό. Διορ-

γανώθηκε ήδη ένα στην 
Άμφισσα, θα ακολουθήσει 
επίσης στη Δεσφίνα και 
στη Γραβιά, ενώ θα γίνει 
κι ένα στα Μαλάματα στις 
22 Αυγούστου, όπου θα 
λάβει μέρος και η ομάδα 
παλαιμάχων του Απόλλω-
να. Πρόκειται για μία πολύ 
ωραία πρωτοβουλία, την 
οποία και αξίζει να αγκα-
λιάσει ο κόσμος.

Κύριος τροφοδότης του αθλητισμού σε υψηλό επί-
πεδο είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός καθώς από 
τα σπλάχνα του δημιουργούνται οι μεγάλοι αθλητές 
και αθλήτριες.
Τα αθλητικά σωματεία που υπό την στέγη τους 
καλύπτουν τους ερασι-
τέχνες αθλητές κυρίως 
χρηματοδοτούνται από 
τους λίγους ανθρώ-
πους-που με αγάπη και 
μεράκι για τον αθλη-
τισμό- στηρίζουν αυ-
τές τις προσπάθειες. Η 
οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών και η 
επιδείνωση της κρίσης 
μετά την πανδημία του 
Κορονοϊού έχουν πε-
ριορίσει κατά μεγάλο 
ποσοστό τα έσοδα των 
σωματείων δημιουργώ-
ντας σε αυτά επιπλέον 
δυσκολίες ώστε να στα-
θούν ανταγωνιστικά σε υψηλό – πρωταγωνιστικό 
επίπεδο.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
Ο Απόλλων Ευπαλίου  Tihio Race  στο νέο σκηνικό 
που διαμορφώθηκε θέλει να είναι  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
και να συνεχίσει να κάνει περήφανους όλους τους 
κατοίκους της περιοχής μας και όχι μόνο.Σημαντική 
βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια ήταν, είναι και θα 
είναι ο φίλαθλος κόσμος της περιοχής  ώστε ο σύλ-
λογος να γίνει αυτόνομος, αυτοδύναμος και στην 
ιδανική περίπτωση, αυτοχρηματοδοτούμενος.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Ο σύλλογος μας για πρώτη φορά στην ιστορία του 
(ενόψει και της γενικής συνέλευσης που θα πραγ-

ματοποιηθεί τον Ιούλιο σε ημερομηνία που θα ανα-
κοινωθεί σύντομα) κυκλοφορεί την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 
του σωματείου με  στόχο  να δημιουργηθεί μία 
ισχυρή βάση που πάνω της θα στηριχθεί η διοίκηση 
του συλλόγου ώστε να χτιστεί πιο δυνατός ο ΑΠΟΛ-

ΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO 
RACE. Κάθε φίλος της  
Ομάδας θα πρέπει να 
είναι κάτοχος της ΚΑΡ-
ΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ του σω-
ματείου.
Αποκτώντας την 
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του 
«ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
TIHIO RACE»  γίνεσαι 
κομμάτι στο χτίσιμο 
ενός μεγάλου ερασιτε-
χνικού σωματείου που 
θα λειτουργεί σε υψη-
λό επίπεδο, θα δημι-
ουργήσει νέους αθλη-
τές και αθλήτριες, και 
θα φέρει στην Δωρίδα 

ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
Αποκτώντας την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
γίνεσαι ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της επι-
τυχίας
Όλοι θα πρέπει να αντιληφθούμε την αναγκαιότη-
τα και την υποχρέωση να κρατήσουμε τον σύλλογό 
μας ζωντανό και να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα. 
Προμηθευόμαστε ΟΛΟΙ την Κάρτα Μέλους του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Η κάρτα μέλους κοστίζει 60 euro και μπορεί να εξο-
φληθεί εντός της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τους τρόπους διάθεσης της Κάρ-
τας Μέλους  στα social media της ομάδας μας κα-
θώς και στα μέλη της διοίκησης.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ : 
Γίνε μέλος στηρίζοντας 
την αθλητική οικογένεια 
του Απόλλωνα Ευπαλίου
Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, ο 
αθλητισμός συνεχίζει και κρατά ψηλά την Ελληνική σημαία 
και την Ελληνική υπερηφάνεια. 

Ο Θωμάς Ρούμπας



Μάθετε περισσότερα: Τ. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr

Η εφαρμογή παρέχεται από την εταιρεία Neuropublic Α.Ε.
με ετήσια συνδρομή.

Στην Τράπεζα Πειραιώς οδηγούμε τον Αγροτικό Τομέα
στο Αύριο, στηρίζοντας την Ευφυή Γεωργία.

Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα.
Συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό που προάγει την καινοτομία στην αγροτική παραγωγή.
 
Με τη χρηματοδοτική στήριξη της ελληνικής καινοτομίας gaiasense by Neuropublic,
όλοι οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορικής
και σε συνδυασμό με τη γεωπονική επιστήμη να επωφεληθούν από:

• τη μείωση του κόστους παραγωγής
• τη βελτίωση της απόδοσης της καλλιέργειας 
• την αύξηση του εισοδήματος

Κατεβάστε την εφαρμογή


