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Οι ‘‘φυλές’’

Τναο φέρει
2015
σε

όλους αυτά που

περιμένουν

του Ευπαλίου και
από πού κρατάει
η... σκούφια τους!

Η πίτα της
Ένωσης στο

Ρούμελης Μέλαθρον

στις 11 Ιανουαρίου
Σελ. 3

Τοποθετήθηκε
και λειτουργεί
ΑΤΜ στο Ευπάλιο

Το Ευπάλιο όχι άστοχα έχει χαρακτηριστεί
η μικρή «μητρόπολη» της Δωρίδας. Οι πολίτες του
έλκουν την καταγωγή τους από δεκάδες χωριά της
περιοχής, όπως καταγράφονται στο ρεπορτάζ μας.

Το τούνελ στο
Παραθάλασσο

ΠΡΟΣΩΠ Ο ΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. 5

Σελ. 4

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

έτοιμο μέχρι

το καλοκαίρι

Ο Απόλλων

άνοιξε φτερά

για ψηλά Σελ. 14-15

Πυρετωδώς εργάζονται τα
συνεργεία της εταιρείας και
όπως οι υπέυθυνοι δηλώνουν,
το τούνελ στο δρόμο Παραθάλασσου-Μοναστηρακίου
θα είναι έτοιμο αρχές του καλοκαιριού.
Σελ. 5

Δεν φεύγει
η Αστυνομία

από το Ευπάλιο

ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ένας πραγματικός ευπατρίδης, ο μεγαλοεπιχειρηματίας Νίκος Παπαϊωάννου, δεν
ξέχασε ποτέ τον τόπο του
δίνοντας το παράδειγμα για
όλους.
Σελ. 10-11

Σελ. 5
Με λαμπρότητα γιόρτασαν
οι Καρδιαριώτες τον Πολiούχο τους Άγιο Λουκά με την
παρουσία πλήθους πιστών
και κληρικών καθώς και του
Μητροπολίτη Φωκίδας Θεόκτιστου.
Σελ. 13

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Στις 12 Δεκεμβρίου 2014 απεβίωσε στην
Αθήνα ο Δημήτριος (Τάκης) Αναγνωστόπουλος και η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
την επομένη ημέρα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου. Ο εκλιπών είχε γεννηθεί
στο Ευπάλιο το 1923 και είχε σταδιοδρομήσει στο Δικαστικό Σώμα, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Εφέτη.
Είχε διατελέσει μέλος του Δ. Σ της Ένωσης
Ευπαλιωτών και επί σειράν ετών μέλος
του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν παντρεμένος με τη Γιαννίτσα Μπόκαρη και είχε δύο κόρες, τη Λένα
και την Αλέκα (σύζυγο Νίκου Πέππα).
Αποχαιρετώντας τον αγαπημένο μας Τάκη,
είπαν΄, μεταξύ άλλων, για αυτόν:
‘‘Αγαπητέ Τάκη,
...Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι δεν
είσαι πια κοντά μας. Στη κοινωνία και τις
συζητήσεις σου ήσουν λογικός. Η γνώμη
σου μετρούσε γιατί είχε αξία. Είχες προτερήματα που σπάνια βρίσκεις σήμερα
στον άνθρωπο. Μετείχες στα κοινά μαζί
μου στην Ένωση Ευπαλιωτών όταν εκλεχτήκαμε μαζί στο Δ.Σ. Μαζί με την κόρη
σου Λένα στήριξες και υποστήριξες με
όλες τις δυνάμεις την Ένωση Ευπαλιωτών και μας έδωσες δύναμη για να παλέψουμε για το καλό του χωριού μας....’’
Ντίνος Κονιστής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

‘‘Δικαίων ψυχαί...
Εσύ – χρόνια τώρα – έδινες σ’ όλους
τρανό
παράδειγμα
αγώνα για να ξεπερνάμε δυσκολίες και
αντιξοότητες.
Εσύ
μας έμαθες την Ιώβειο
υπομονή με εκείνο το
γλυκό χαμόγελο και
την καλοσυνάτη έκφραση της ματιάς και
του προσώπου σου.
Εσύ, που ως άοκνος
εργάτης πήρες από
τα πρώιμα χρόνια το
τιμόνι στα χέρια και
ως θαρραλέος τριήραρχος οδήγησες το
καράβι του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, μέσα από
υφάλους, σε ασφαλή
λιμάνια. Μια δυναμική
αλλά αθόρυβη παρουσία, που στήριξες
συγγενείς και φίλους σε όλα τα επίπεδα με σεμνότητα και σιωπή, που προσπάθησες να εξασφαλίσεις την ευτυχία
των λαμπερών θυγατέρων σου, ως
πατέρας στοργικός αλλά αποφασιστικός, με το βελούδο της αγάπης αλλά
και τη σταθερότητα των αρχών σου,
με την ηγετική παρουσία αλλά και την
τρυφερότητα...

Πολυαγαπημένε
Όλα όσα πέτυχες στην εδώ ζωή, τα
πέτυχες με το κεφάλι
ψηλά, πιστός στις
αξίες σου, έντιμος
στις όποιες δοσοληψίες,
αξιοπρεπής και περήφανος,
χωρίς
μικρότητεςμικροψυχίες, με θυμοσοφία κι εκείνο το
απαράμιλλο χιούμορ
(ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές
σου), δείχνοντας κατανόηση στα ακατανόητα σκεπάζοντας
με μεγαθυμία τα ανόητα,
κοινωνώντας
στους άλλους ελπίδα
και δύναμη, τιμώντας
(τέλος) και θα έλεγα
λατρεύοντας με πάθος τη γενέθλια γη του Ευπαλίου, με
το όραμα της κάθε φοράς επιστροφής... Κι όσο υπάρχουν μνήμες, ο
θάνατος νικιέται...
Κι ίσως σε δούμε – με τα άλλα μας τα
μάτια – να ξεπροβάλεις στην γλαστροστολισμένη βεράντα σου για να μας χαιρετίσεις και να μας δώσεις οδηγίες.
Αντίο άρχοντα. Καλό ταξίδι...’’
Λ. Λαζαρίδης

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ
Έφυγε στις 23 Οκτωβρίου
2014 ο Νίκος Καλαμάκης σε
ηλικία 91 χρόνων (γεννηθείς
1923). Η κηδεία του έγινε στο
Νεκροταφείο του Βύρωνα
όπου τον αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοί του και συγγενείς καθώς και πάρα πολλοί
Ευπάλιοι. Τον κατευόδωσε εκ
μέρους όλων των Ευπαλίων ο συγχωριανός μας Πάνος
Γιαννακούρης ξετυλίγοντας με θαυμάσια λόγια την πορεία
της ζωής του. Ο κυρ-Νίκος ήταν από τα παλαιότερα στελέχη της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας και συμμετείχε στις
εκδηλώσεις της μέχρι το τέλος της ζωής του. Αγαπούσε
το Ευπάλιο παθολογικά και το επισκεπτόταν συχνά κάθε
χρόνο. Εργάστηκε και συνταξιοδοτήθηκε ως υπάλληλος
του Υπουργείου Οικονομικών. Με τη γυναίκα του Αικατερίνη απέκτησαν δύο γιους τον Αριστείδη και τον Χαράλαμπο
που τους χάρισαν τρείς εγγόνες, τη Δέσποινα, Κατερίνα,
Αφροδίτη και μια δισεγγονή, πριν από λίγο καιρό.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ (ΝΙΚΟΛΟΥ)
Στις 9 Νοεμβρίου 2014
πέθανε στην Αθήνα και
τάφηκε στο νεκροταφείο
της Αγίας Μαρίνας η Ειρήνη, κόρη του Χρήστου
Νικολού Ζέρβα και σύζυγος του Ιωάννη Καλογερόπουλου, σε ηλικία μόνο
32 ετών. Η εκλιπούσα είχε
σπουδάσει Νομικά και είχε

όνειρα για τη ζωή της και
για την οικογένειά της.
Δυστυχώς όμως έφυγε
νωρίς. Διακρινόταν για
το ήθος της, την ευγένειά
της, την καλοσύνη της και
ο θάνατός της βύθισε στο
πένθος τους συγγενείς και
τους φίλους της.
Ν. Ζέρβας

Σελίδα 2
‘‘...Μαζευτήκαμε σήμερα, για να συνοδεύσουμε στην αιωνιότητα το Σεβαστό και
αγαπητό συγγενή, φίλο και καλό χωριανό,
το Δημήτριο (Τάκη) Αναγνωστόπουλο.
Τάκη,
Υπήρξες καλός Άνθρωπος. Στόλιζες
την οικογένειά σου, το χωριό μας και
την Κοινωνία. Οι καλοκάγαθοι γονείς
σου ανέθρεψαν τη πολυμελή οικογένειά
τους με θυσίες και στερήσεις. Η αγάπη
και η καλή συνεργασία μεταξύ σας και
με όλους τους χωριανούς, η επίλυση,
των όποιων προβλημάτων με το διάλογο και τη κατανόηση έκανε τη ζωή καλύτερη και πολύ ανθρώπινη... Γεννήθηκες
Τάκη, το 1923 την εποχή που στη χώρα
μας βασίλευε η φτώχεια, η καταστροφή
και γενικά η κοινωνική αναστάτωση...
Ενταχθήκατε στις αντιστασιακές οργανώσεις, εκεί που εδονείτο και επάλετο
η καρδιά της νεολαίας.... Υπήρξες Τάκη
γνήσιος Δημοκράτης με τη καλή έννοια
της λέξεως, πολύτιμος σύντροφος, σύμβουλος και συναγωνιστής στους κοινωνικούς αγώνες... Με τη σύζυγό σου,
την Αγαπητή και Σεβαστή Γιαννίτσα,
δημιουργήσατε καλή οικογένεια. Σπουδάσατε, αποκαταστήσατε τα παιδιά σας
επαγγελματικά και κοινωνικά. Δύο διαμάντια αληθινά κοσμούν σήμερα τη κοινωνία μας: η Αλέκα και η Έλενα..
Καλό σου ταξίδι Αγαπημένε...’’
Νίκος Ζέρβας

ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

Στις 25 Οκτωβρίου έφυγε από κοντά μας ο Αλέξανδρος Σμπαρούνης
του Γεωργίου, ο πολυαγαπημένος
μας παππούς. Ένας άνθρωπος όχι
μόνο αγαπητός από την οικογένειά
του, αλλά και από γνωστούς και φίλους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
αγαπημένο του Ευπάλιο, στη δικιά
του Ιθάκη. Στα 18 του χρόνια αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθή-

να, όπου γνώρισε τη γιαγιά μας,
Σταυρούλα Σταύρου. Παντρεύτηκαν το 1957, και το 1958 ήρθε
στο κόσμο το πρώτο τους παιδί,
η Γεωργία. Τρία χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο Δημοσθένης. Οι
τέσσερις τους έζησαν μια υπέροχη ζωή, χωρίς πλούτη αλλά με
δυσκολίες και με πολύ αγάπη! Το
1992 και το 1995 απέκτησαν τα
δύο τους εγγόνια. Μας μεγάλωσαν με πολλή αγάπη και φροντίδα,
μας είδαν να κάνουμε τα πρώτα μας
βήματα να πηγαίνουμε σχολείο, μέχρι που αποφοιτήσαμε και μπήκαμε
στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς όμως,
το 2011 έχασαν το γιο τους, πράγμα
που τους κατέβαλε ψυχολογικά σε
πολύ μεγάλο βαθμό. Στη γιαγιά μας
διαγνώστηκε άνοια και μέρα με τη

μέρα η κατάστασή της χειροτέρευε,
ενώ ο παππούς μας, πάρα τα προβλήματα υγείας που είχε, συνέχιζε
να την φροντίζει με την ίδια αγάπη
που έτρεφε για αυτήν όλα αυτά τα
χρόνια. Όταν όμως η γιαγιά μας,
Σταυρούλα, έφυγε στις 25 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, ο παππούς μας
δεν άντεξε και ένα δεύτερο χαμό.
Το πρωινό της 25ης Οκτωβρίου λοιπόν, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης αιμοκάθαρσης, η καρδιά του
δεν άντεξε, και μας άφησε. Θα σας
είμαστε για πάντα ευγνώμονες για
όλα αυτά που μας χαρίσατε και μας
διδάξατε. Θα είστε για πάντα στις
καρδιές μας.
Καλό σας ταξίδι.
Τα εγγόνια σας,
Λαμπρίνα και Αλέξανδρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΩΤΗ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Στις 24-11-2014 κηδεύτηκε στο Ευπάλιο ο Γεώργιος Ιωαν. Τσερεμέγκλης. Ο
Γιώργος ήταν 72
ετών. Ήταν συνταξιούχος του
Ο.Τ.Ε. στον οποίον εργάσθηκε επί
35 χρόνια. Με
την εργατικότητά
του, τη νοικοκυροσύνη του και
με τη βοήθεια της
συζύγου του Αργυρούλας έφτιαξε
άριστη οκογένεια
και περιουσία. Δυστυχώς η
επάρατη νόσος τού φέρθηκε βάναυσα, δεν του έδωσε
κανένα περιθώριο θεραπείας. Σε τρεις μήνες του
έκοψε το νήμα της ζωής.

Στις 6-12-2014 έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 86 ετών ,η Λαμπρινή
Παπαιωάννου , το γένος Νικολάου και Γεωργίας Γιώτη. Η Λαμπρινή γεννήθηκε στη Δορβιτσά Ναυπακτίας και έζησε τα νεανικά της
χρόνια στο Ευπάλιο, με το οποίο
διατήρησε στενούς δεσμούς μέχρι το τέλος της ζωής της. Από
το γάμο της απέκτησε δυο παιδιά
το Γιάννη και το Νίκο, τα οποία
μεγάλωσε με ιδιαίτερη αγάπη και
φροντίδα. Ο τρόπος που αντιμετώπισε τις δυσκολίες της
ζωής δίδαξε στους οικείους της ότι η ζωή είναι δύσκολος
αγώνας που πρέπει να δίνεται πάντοτε με αξιοπρέπεια.

Μετά τη συνταξιοδότησή
του τον περισσότερο καιρό
τον περνούσε στο Ευπάλιο,
στη γειτονιά του, το
«Δένδρο».
Το
χωριό
μας έχασε
ένα εκλεκτό
μέλος της
κοινότητάς
του.
Είχε
πολλά
να
προσφέρει
στην οικογένειά του και
στην κοινωνία. Εμείς πάντα
θα τον θυμόμαστε σαν ένα
καλό χωριανό και καλό οικογενειάρχη.
Καλό ταξίδι Γιώργο.
Νίκος Ζέρβας

ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) Γ. ΜΟΥΧΑ
Έφυγε πλήρης ημερών στις 11 Δεκεμβρίου η Τασία
[χήρα] Γεωργίου Μούχα. Είχε αποκτήσει δύο παιδιά , τον
Κώστα και τη Μαρία και δύο εγγόνια το Γιώργο και το
Χρήστο. Η κηδεία της έγινε την επομένη 12 Δεκεμβρίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Αντίρριο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ- ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
Απεβίωσε στις 14/10/14
στην Πάτρα η Κωνσταντίνα Καλαντζή, χήρα Σπύρου Φιλιππόπουλου και
ετάφη στην Πάτρα δίπλα
στον πολυαγαπημένο της
σύζυγο. Είχε καταγωγή
από το Κουπάκι Δωρίδος
και εργαζόταν στο Δικα-

στικό Σώμα, τα περισσότερα χρόνια στη Πάτρα,
ενώ είχε εργαστεί και στο
Ευπάλιο. Ήταν μητέρα
της Αντιγόνης, δικηγόρου
Αθηνών και του Δημήτρη,
οδοντίατρου στη Πάτρα
και γιαγιά του Άρη και της
Κωνσταντίνας. Διεκρίνε-

το για την απεριόριστη
αφοσίωση στην οικογένειά της, το εξαιρετικό
ήθος και ανθρωπιά της,
την ειλικρίνεια και εργατικότητα και την ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο
καταγωγή της.

Σελίδα 3
Η Στέλλα Πριοβόλου ορίσθηκε από τον υπουργό Παιδείας
Ανδρέα Λοβέρδο Πρόεδρος
Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Π.Δ.Ε.) στην πρώτη της συνεδρίαση ασχολήθηκε και με τις αλλαγές στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στην Επιτροπή που αποτελείται από 33 μέλη, συμμετέχουν Περιφερειάρχες, Πρόεδροι Ομοσπονδιών, Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι
Ινστιτούτων κ.ά.
Ο εγγονός του Αθανασίου Αλεξανδρή, Χρήστος Βασιλείου Ζούκος,
αριστούχος του Pierce
College πέτυχε με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο « New York » στο
τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών που βρίσκεται στο Abutabi όπου
εργάζεται ο πατέρας
του. Σημειωτέον ότι
είναι ο πρώτος Έλληνας που πέτυχε πλήρη
υποτροφία στο Πανεπιστήμιο αυτό. Επίσης, παράλληλα πέρασε και στο
Πολυτεχνείο Πατρών σε αξιόλογη σειρά στο τμήμα
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Συγχαρητήρια, Χρήστο, να είσαι γερός και να προκόβεις πάντα. Μπράβο!!!
Έκανες περήφανους τους γονείς σου και τον παππού και την γιαγιά.

Οι αριστούχοι μαθητές

Γυμνασίου και Λυκείου Ευπαλίου
Σε μια όμορφη εκδήλωσε που έγινε στις 27
Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου και
Λυκείου Ευπαλίου, βραβεύτηκαν οι αριστούχοι
μαθητές της σχολικής
περιόδου 2013 – 2014.
Στους αριστούχους μαθητές όπως κάθε χρόνο η
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας προσέφερε μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις της.
Επίσης δόθηκαν και τα χρηματικά ποσά που έχει καθιερώσει η Ιατρός Ελένη Πετρίδου στους αριστεύσαντες μαθητές της Α΄και Β΄Λυκείου. Τα βραβεία και αριστεία προόδου
δόθηκαν στους παρακάτω μαθητές που όλοι βαθμολογήθηκαν με ΑΡΙΣΤΑ:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ΤΑΞΗ: Καπεντζώνης Ν. Παναγιώτης
Στέλλιου Ι. Χριστίνα 19 7/14
Β΄ ΤΑΞΗ: Βασιλάκη Π. Δήμητρα-Ζωή
Κούγιας Ι. Νικόλαος 19
Γ΄ΤΑΞΗ: Ζέρβας Θ. Κωνσταντίνος
Φορμοζοπούλου Ν. Ανθή
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ΤΑΞΗ : Γκανιάτσου Αν. Ευθυμία
Κουφογιάννης Ν. Δημήτριος
Στέλλιου Ι. Χριστίνα 19 7/14
Β΄ΤΑΞΗ : Βασιλάκη Π. Δήμητρα-Ζωή
Δρόσου Κ. Δήμητρα 18 9/12
Κούγιας Ι. Νικόλαος 19
Σοφιός Γεωρ. Δημήτριος
Γ΄ΤΑΞΗ: Δημάκη Χρ. Κωνσταντίνα
Ζέρβας Θ. Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Χρ. Αικατερίνη
Φορμοζοπούλου Ν. Ανθή
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ΤΑΞΗ : Ηλίας Ι. Παναγιώτης 18,8
Β΄ΤΑΞΗ : Παπαϊωάννου Χρ. Μαριάννα
Γ΄ΤΑΞΗ : Παρασκευά Γεωρ. Νικολέττα
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ΤΑΞΗ : Ηλίας Ι. Παναγιώτης 18,8
Β΄ΤΑΞΗ : Ντζουγάνης Βασ. Χαράλαμπος
Παπαϊωάννου Χρ. Μαριάννα
Γ΄ΤΑΞΗ : Ζέρβας Θεοδ. Γεώργιος
Ντζουγάνη Βασ. Φωτεινή
Παρασκευά Γεωρ. Νικολέττα

19

5/14

19

11/12

19
19

3/13

18
18

10/14

19

11/12

18
19
19
18
19

10/12

6/13

7/14

2/13
3/13
8/13
6/13

18,9
18,3
18,1
18,9
18,2
18,1
18,3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Διονύσης Γεωργιάδης και η Ελένη Ανδρεοπούλου,
βάφτισαν
την κόρη τους στις 02
Νοεμβρίου 2014 στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Αργυρούπολης,
δίνοντάς
της το όνομα Ιωάννα. Νονοί ο Ιωάννης
Χατζηιγνατίου με την
σύζυγο του Κυριακή
Μέλλιου. Ακολούθησε
δεξίωση στο εστιατόριο ‘’ΕΛΙΑ’’

Στις 11 Ιανουαρίου του
2014 τέλεσαν το γάμο
τους στην Αγία Τριάδα
Αγρινίου ο Δημήτριος
Αθανασίου
Αλεξανδρής εξ Ευπαλίου, που
σπούδασε ιατρός εις
την Παβία της Ιταλίας
με άριστη απόδοση
και τώρα εργάζεται σε
μεγάλο ιατρικό κέντρο
στην Ιταλία, με την Ειρήνη Γιαννακοπούλου
τελειόφοιτη της ιατρικής με καταγωγή από
το Αγρίνιο.
Ακολούθησε Δεξίωση
εις πολυτελέστατο κέντρο του Αγρινίου όπου
παρόντες ήταν οι γονείς
του, η αδελφή του φιλόλογος Ελένη-Μαρία,
ο ανηψιός του φοιτητής
Χρήστος, οι θείοι του
Βασίλης και Μαρία Καλαμάκη, ο Παναγιώτης
και η Νίκη Αλεξανδρή,
ο ιατρός Μπάμπος Τάσος μετά της συζύγου
του Μαρίας, ο Γιώργος
και Γιάννα Ανδρεοπούλου, ο Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Ευσταθίου και
η σύζυγός του Λένα, η
θεία Ελένη, οι αδελφοί
Τσιμπούκη, ο Αντώνης
και η Αννίτα Αλεξανδρή,
ο Αντώνης και η Στέλλα
Αλεξανδρή, ο Παναγιώτης και η Κατερίνα Πατέλου και άλλοι συγγενείς και γνωστοί.
Ο χορός κράτησε μέχρις
τις πρωϊνές ώρες.
Ευχόμεθα να ζήσετε και
καλούς απογόνους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών
του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην οικογένεια της Ελένης
Πετρίδου για το χρηματικό ποσό που προσέφερε και φέτος στο Λύκειο Ευπαλίου στη μνήμη
της μητέρας της Σωτηρίας Κουφάκη(Ρήγα)Πετρίδου, για να βραβευτούν οι μαθητές που
αρίστευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά
(2013-14) και φοιτούν φέτος στη Β΄ και Γ΄
τάξη: Ηλίας Παναγιώτης, Ντζουγάνης Χαράλαμπος και Παπαϊωάννου Μαριάννα.
Ο Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου
Βασίλειος Κατσιγιάννης

Κοπή πίτας

της Ένωσης Ευπαλιωτών

στις 11 Ιανουαρίου

στο ‘‘Ρούμελης Μέλαθρον’’

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 11:30 το πρωί,
η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας θα κόψει την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Πνευματικό Κέντρο
Ρ ο υ μ ε λ ιω τ ών )
στο κέντρο της
Αθήνας, Σίνα και
Δαφνομήλη 1Α.
Η
εκδήλωση,
που έχει χαρακτηριστεί ως ένα
σημαντικό κοινωνικό γεγονός
όχι πλέον μόνο
των
Ευπαλιωτών, αλλά και
της
Δωρίδας,
θα ξεπεράσει σε
αίγλη και παρουσία κάθε προηγούμενη.
Φέτος θα γίνει σ΄ έναν πολύ ευρύχωρο (500
ατόμων) και πολυτελή χώρο στο “ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ”, που θα ενθουσιάσει όλους, ενώ
στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχει PARKING για
όσους έρθουν με τα αυτοκίνητά τους.
Η Ένωση στη φετινή εκδήλωση θα παρουσιάσει το νέο βιβλίο που εξέδωσε του ιστορικού-λαογράφου Γιάννη Ηλιόπουλου, “Aπό την
Καρυά στο Ευπάλιο”. Στις 260 σελίδες του ο
συγγραφέας δίνει όλη την πορεία ίδρυσης του
Ευπαλίου, με
τη διαχρονική δημοτική, κοινωνική,
εκκλησιαστική, ιατρική, εκπαιδευτική, εμπορική ,
αθλητική, αγροτική, ιστορία του
Ευπαλίου.
Τα
κείμενα συνοδεύονται μ΄ ένα
πλούσιο ιστορικό φωτογραφικό υλικό. Πιστεύουμε ότι
θα ενθουσιάσει όλες και
όλους
τους
Ευπάλιους.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι ‘‘φυλές’’του Ευπαλίου και
από που κρατάει η... σκούφια τους!

Το Ευπάλιο υπήρξε το
χωριό που εγκαταστάθηκαν από τα πρώτα
χρόνια της ιδρύσεώς
του όχι μόνο οι Καρυώτες αλλά και κάτοικοι
από τα γύρω χωριά της
Δωρίδας και της Ναυπακτίας. Αρκετοί ήταν
οι λόγοι που οδήγησαν
πάρα πολλά άτομα από
τα διάφορα χωριά να
εγκατασταθούν μόνιμα
στο Ευπάλιο δημιουργώντας ένα μικρό “μητροπολιτικό
κέντρο”
της Δωρίδας.
1) Το Ευπάλιο βρίσκεται σε
πεδινή έκταση. Η κοιλάδα
του Ευπαλίου, η πεδιάδα
του Μόρνου και οι γύρω λόφοι ήταν ευφορώτατοι και
προσφέρονταν μαζί με τις
πολύ καλές κλιματολογικές
συνθήκες στην καλλιέργεια
και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Η καλλιέργεια
πολλών φυτών: αγροστώδη,
εσπεριδοειδή, εληές, αμπέλια, κηπευτικά, κτηνοτροφι-

κά φυτά κ.λπ. εξασφάλιζαν
τις ανάγκες των κατοίκων και
περίσσευαν και για εμπόριο.
2) Η γεωγραφική θέση, με το
κομβικό οδικό δίκτυο, η πεδινή έκταση και η γειτνίαση με
τη θάλασσα, διευκόλυναν την
επικοινωνία και το εμπόριο.
3) Τα χωριά γύρω από το
Ευπάλιο «έσφυζαν» κυριολεκτικά από κόσμο. Πολυμελείς
οικογένειες και οι ανάγκες
πολλές.
4) Το Ευπάλιο από τα πρώτα
χρόνια της ιδρύσεώς του είχε
την καλή τύχη να διοικηθεί
από άξιους και δραστήριους
ανθρώπους.
Η μεταφορά των Καρυωτών
στο σημερινό Ευπάλιο ολοκληρώθηκε γύρω στα 1900.
Με την καλή διοίκηση των
τοπικών παραγόντων, έγινε
έδρα Δημαρχίας, και είχαν
σ΄αυτό εγκατασταθεί και λειτουργούσαν σταδιακά αλλά
κυρίως από τα μέσα του 20ου
αιώνα διάφορες Δημόσιες
Υπηρεσίες όπως Ειρηνοδικείο, Αγρονομείο, Αστυνομία,
Δασονομείο,
Κτηνιατρείο,
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωρίδας, Αποθήκες Γε-

MACAO RF STREET ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ
Τώρα το Ευπάλιο και η Δωρίδα απέκτησαν το
στέκι τους στη καρδιά της Πάτρας, στον ωραιότερο πεζόδρομο της πόλης, την Ρήγα Φεραίου.
Είναι το MACAO RF STREET, ένα πανέμορφο cafe
bar που δημιούργησε ο Ευπαλιώτης Άρης Ψιμάδας με τους συνεργάτες του, και από την πρώτη
μέρα της λειτουργίας του έγινε αγαπημένο στέκι
μικρών και μεγάλων. Βρίσκεται στη Ρήγα Φεραίου
120, με τηλέφωνο 2610-277771 και το προσωπικό τηλέφωνο του Άρη 6972-858796.

ωργικών Εφοδίων, Αγροτικό
Ιατρείο, Συμβολαιογραφείο,
Υποθηκοφυλακείο, Σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΟΤΕ.
Πολλοί κάτοικοι των γύρω
χωριών επισκέπτονταν το
Ευπάλιο για υποθέσεις των,
αναπτύχθηκε το εμπόριο και
εγκαταστάθηκαν επιστήμονες,
ιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, έμποροι και τεχνίτες για να
ασκήσουν το επάγγελμά τους.
Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εγκαθίσταντο επίσης είτε
διότι παντρεύονταν κάποιον
ή κάποια από το Ευπάλιο,
είτε «μετανάστευαν» με τις
οικογένειές των στο Ευπάλιο.
Βεβαίως πολιτογραφήθηκαν
στο χωριό, τα παιδιά τους
γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και
σπούδασαν στα σχολεία,
απέκτησαν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, έγιναν γνήσιοι Ευπαλιώτες.
Κάνοντας μια έρευνα «από
πού κρατά η σκούφια (καταγωγή)» των διάφορων οικογενειών βρίσκουμε τα εξής:
Τα χωριά ξεκινώντας από το
βορειότερο της Δωρίδας:
ΑΡΤΟΤΙΝΑ:
Κανούρης, Γαϊτάνης, Φλέγγας, Κατσαρός, Σερεντέλλος,
Ντζιαφέρης, Δρόσος, Τσέλιος, Αλεξανδρής.
ΑΛΠΟΧΩΡΙ:
Τριανταφύλλου (Δάσκαλος),
Αναστασόπουλος, Παπαδήμας, Κωστόπουλος, Καρλαύτης.
ΖΩΡΙΑΝΟΥ:
Μητσόπουλος, Ανδρεόπουλος, Ζωγράφος.
ΤΡΙΣΤΕΝΟ:
Παπανικολάου, Γρηγορίου.
ΚΕΡΑΣΙΑ:
Κοντός,
Λιάρος,
Χάρος,
Μπερτσιάς, Χαρόγιαννης.
ΚΟΥΠΑΚΙ:
Νίτσος, Τσιατούχας.
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ:
Αναγνωστόπουλος,
Ανδριτσόπουλος, Ζησιμόπουλος,
Λαγιανδρέου, Μπάμπος, Μηλιώνης,
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ:
Παπαστόλου,
Νικόπουλος,
Πατσαούρας, Ασημακόπου-

λος, Ανδρεόπουλος
ΦΙΛΟΘΕΗ (Γκουμαίοι):
Πολυζώης, Νικολέττος, Τσιατούρας.
ΚΑΡΔΑΡΑ:
Γιαννακούρης,
Κονιστής,
Ταραβήρας, Παπαϊωάννου,
Παπαθανασίου, Κριατσιώτης,
Κουβέλης, Μεϊντάσης.
ΚΛΗΜΑ:
Τσιούστας,
Μουτόπουλος,
Ηλιόπουλος, Παπαδημητρίου
(Καραμεσίνης),
Κατσιγιάννης, Μπάστας, Καρβέλας.
ΚΑΜΠΟΣ:
Παπακων/νου, Τσιμπούκης,
Καραγιάννης,
Γεωργουλόπου-λος,
Τσερεμέγκλης,
Τσουράκης, Λυμπέρης.
ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ:
Μπεζαΐτης
ΣΤΥΛΙΑ – Δωρίδος:
Παπαδημητρίου (Αγησίλαος)
ΤΕΙΧΙΟΝ:
Καλλίγας, Ρούμπας
ΤΡΙΚΟΡΦΟ:
Κοντογιάννης, Φιλιππόπουλος, Ραγκαβάς
ΣΕΡΓΟΥΛΑ :
Τριανταφύλλου
ΜΑΡΑΘΙΑΣ :
Σοφιός
ΜΑΛΑΜΑΤΑ:
Αθανασόπουλος, Λουκόπουλος.
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ:
Ράπτης
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ:
Λακουμέντας, Λιάκος, Τσιγάρας.
ΧΩΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ:
Αδαμόπουλος,
Αμπλάς,
Αντωνόπουλος, Κόκλας, Ανδρεόπουλος, Βαθρακογιάννης, Καρανικόλας, Πέττας,
Καραγεωργόπουλος, Πετρόπουλος, Γράψιας, Αυγεράκης,
Κυρίτσης, Ξάνθης, Παπαχαραλάμπους Θ., Κουτσογιάννης, Νικολακόπουλος, Παληός, Δημάκης, Παλιούρας,
Παπαλόης, Μανίκας, Μουλάς,
Θεοχάρης (Βολιώτης), Τσάκος
ΚΑΡΥΩΤΕΣ:
Αλεξανδρής, Γκοτζαμάνης,
Ζέρβας,
Θεοχαρόπουλος,
Καλαμάκης,
Καλκουνιάς,
Κουφασίμης,
Κουφάκης,
Λυμπέρης, Μίχος, Παπαδόπουλος, Πριόβολος, Ράπτης,
Σκόνδρας, Σμπαρούνης, Τιγγινάκας, Ντζιλαλής, Τσίρης,
Πλέσσας, Χρυσανθακάκης,

Ψιμάδας, Μπόκαρης, Κασκαβέλης,
Κοντογιάννης,
Πενταγιώτης, Σπυρόπουλος
(Κρεμασμένος),
Σκοτίδας,
Δεληκωστόπουλος.
ΠΕΙΡΑΙΑ:
Αράπογλου
Σημ.: Πιθανόν να λείπει κάποια
οικογένεια. Αυτό οφείλεται σε
παράλειψη και όχι σε κάποια
σκοπιμότητα.

Οι επαγγελματίες
από χωριά:
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε
ότι από δύο χωριά, τον Κάμπο και την Αρτοτίνα, ήταν
σε δύο μεγάλες χρονικές
περιόδους οι περισσότεροι
επαγγελματίες στο Ευπάλιο.
Από ΚΑΜΠΟ
Πιο συγκεκριμένα στις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο κυριάρχησαν οι επαγγελματίες από τον Κάμπο
Παπακωνσταντίνου Φώτης
(παντοπωλείο - εμπόριο)
Κουβέλης Θανάσης
(καφενείο)
Τσιμπούκης Νίκος
(κουρέας)
Γεωργουλόπουλου Αδελφές
(φούρνος)
Τσερεμέγκλης Ιωάννης
(τσαγκάρης)
Γεωργουλόπουλος Γιώργος
(κρεοπωλείο-ταβέρνα)
Παπακωνσταντίνου Θυμιούλα
(παντοπωλείο)
Λυμπέρης Ευθύμιος
(σιδηροπωλείο)
Από ΑΡΤΟΤΊΝΑ
Στις τελευταίες δεκαετίες του
20ου αιώνα μέχρι και σήμερα
κυριαρχούν
επαγγελματίες
από την Αρτοτίνα
Κανούρης Κ. & Β.
(ξυλοποιείο)
Κατσαρός Βασίλης & Υιοί
(κρεοπωλείο-ταβέρνα)
Φλέγγας Ιωάννης
(καφενείο)
Αλεξανδρής Ιωαν, & Κωσ.
(καφενείο)
Τσέλιος Θεόδωρος
(ταβέρνα)
Σερεντέλλος Χρήστος
(κρεοπωλείο)
Κατσαρού - Καρβέλη Μ.
(Μίνι-Μάρκετ)
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ακλόνητο το Αστυνομικό Τμήμα στο Ευπάλιο
Κανένα πρόβλημα δεν υφίσταται με
την παραμονή του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, που θα συνεχίσει να
λειτουργεί κανονικά.
Τη διαβεβαίωση αυτή πήρε αντιπροσωπεία της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας με τον Περικλή Λουκόπουλο και
τον Ανδρέα Παπαδάκη από την ηγεσία
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε
συνάντηση που είχαν.
Ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας δήλωσε
χαρακτηριστικά ότι :
« Κάνουν τιτάνια προσπάθεια οι αστυνομικοί. Στο πλαίσιο των υπηρεσιακών
αναγκών η υπηρεσία θα κρίνει αν τα
5 τμήματα πρέπει να γίνουν 3 και ο
κόσμος να βγει έξω. Οι συγχωνεύσεις
θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες της
κοινωνίας και όχι με τις ανάγκες της
Αστυνομίας. Η εντολή που έχει δοθεί
είναι η Ελληνική Αστυνομία να βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη. Από
αυτή τη σκοπιά το βλέπω. Πρέπει να υπάρχει
μέτρο σε όλα. Ούτε να φθάσουμε από το ένα
άκρο στο άλλο.»
Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Διευθυ-

ντή Γραφείου του Υπουργού Νίκο Δημόπουλο,
τονίστηκε από την πλευρά του ότι το σχετικό
Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της Ελληνικής Αστυνομίας έχει περάσει από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και Συμβούλιο Επικρατεί-

ας. Μέσα στις μέρες αυτές αναμένεται
στο Υπουργείο για να προχωρήσει η
υλοποίηση του.
Όμως ο κ.Δημόπουλος ήταν κατηγορηματικός ότι οι πρώτες κινήσεις για συγχωνεύσεις αφορούν τα μεγάλα αστικά
κέντρα Αθήνα , Θεσσαλονίκη , Πειραιά,
Πάτρα κλπ.
Στόχος, ανέφερε, είναι η αποδέσμευση
ανθρώπινου δυναμικού από γραφεία,
24ωρες σκοπιές σε κτίρια κλπ, ώστε να
πολλαπλασιασθούν οι αστυνομικοί στις
περιπολίες και στην αστυνόμευση των
μεγάλων πόλεων.
Επίσης δεν υπάρχει προοπτική και σχέδιο για ένα Αστυνομικό Τμήμα σε κάθε
Καλλικρατικό Δήμο, αλλά κάθε περίπτωση θα εξετασθεί αργότερα, ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, τη μορφολογία
εδάφους κάθε Δήμου, τις αποστάσεις
κ.ά.
Ειδικότερα για το Δήμο Δωρίδας και το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου τονίστηκε, δεν υφίσταται
περίπτωση να γίνουν αλλαγές λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων που έχει η περιοχή.

Το καλοκαίρι έτοιμο το τούνελ στο Παραθάλασσο
εμείς πιστεύω ότι
θα το παραδώσουμε αρχές του
καλοκαιριού”.
Στο μεταξύ με
απόφαση
του
Περιφερειάρχη
Κώστα Μπακογιάννη
ενισχύθηκε με 300.000
ευρω επιπλέον η
πίστωση του έργου για το 2014.

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν
πλέον τα έργα για την κατασκευή του
τούνελ στο δρόμο από Μοναστηράκι
προς Παραθάλασσο.
Ήδη τα έργα αντιστηριγμάτων στα
πρανή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί
καθώς και οι βάσεις από τις κολώνες.
Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας ο
επικεφαλής της Τεχνικής Εταιρίας μηχανικός Αθανάσιος Λιάρος “ είναι ένα
πολύ δύσκολο έργο με αρκετές ιδιαιτερότητες. Σύμφωνα με τη σύμβαση
που έχουμε υπογράψει με την Περιφέρεια πρέπει να το παραδώσουμε
μέχρι τον Αύγουστο του 2015, αλλά

Για το έργο αυτό
είχε προβλεφθεί
πίστωση 100.000
ευρώ το 2014 .
Τα χρήματα αυτά προέρχονται από
νέα χρηματοδότηση 14.000.000
ευρώ που εξασφάλισε η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για 24 μικρά και
μεγάλα έργα.
Όπως είναι γνωστό το έργο του
“τούνελ Παραθάλασσου – Μοναστηρακίου” είχε ξεκινήσει εδώ και δύο
σχεδόν χρόνια με συνολικά κονδύλια 700.00 ευρώ περίπου που είχε
εξασφαλίσει ή πρώην Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή.

Αρχισε να λειτουργεί
ΑΤΜ στο Ευπάλιο
Τοποθετήθηκε και άρχισε να
λειτουργεί στο Ευπάλιο Αυτόματο Μηχάνημα Τραπεζικών
Συναλλαγών (ΑΤΜ) από την
Τράπεζα Πειραιώς.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου
Δωρίδος
ανταποκρινόμενη
στο πάγιο αίτημα των κατοίκων της Νοτιοδυτικής Δωρίδας για κλασικές τραπεζικές
συναλλαγές (αναλήψεις, ενημερώσεις, κλπ) κοντά στον
τόπο τους, ώστε να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν
στη γειτονική Ναύπακτο,

έκανε όλες τις απαραίτητες
επαφές με την Διοίκηση της
Τράπεζας Πειραιώς για την
ικανοποίηση του αιτήματος,
προσφέροντας επίσης και τον
απαραίτητο χώρο σε δημοτικό κτίριο, στο πιο κεντρικό
σημείο του Ευπαλίου.
Έτσι η Τράπεζα Πειραιώς τοποθέτησε, και ήδη λειτουργεί το
Αυτόματο Μηχάνημα Τραπεζικών Συναλλαγών (ΑΤΜ) στην
κεντρική πλατεία του Ευπαλίου,
δίπλα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Αι γενεαί πάσαι
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμπληρωματικό Σημείωμα για τους Αλεξανδραίους

Ευχαριστούμε την κ. Έφη Χρήστου Μίχου και τον κ.
Αθανάσιο Αλεξίου Πλέσσα, οι οποίοι μας ενημέρωσαν
ότι ο Αναστάσιος Χρ. Αλεξανδρής είχε δύο ακόμη κορίτσια την Αθηνά και την Ευτυχία.

Συμπληρώνουμε το γενεαλογικό δένδρο των Αλεξανδραίων, που δημοσιεύτηκε στο αρ. 117 φύλλο της
Εφημερίδος μας, προσθέτοντας και τους απογόνους
των δύο γυναικών.

2. Αναστάσιος Χρ. Αλεξανδρής (6 παιδιά)
2.1 Κοκκινο-Βασίλης
2.2 Κοκκινο-Δήμος

Οι απόγονοί του δημοσιεύθηκαν στο 117/2014 φύλλο της Εφημερίδας

2.3 Ευανθία
2.4 Κοκκινό-Γιαννος
2.5 Αθηνά Αλεξανδρή
(Συζ. Χρήστος Μίχος)

2.6 Ευτυχία Αλεξανδρή
(Συζ. Αθαν. Πλέσσας)

1. Βασίλειος Χρ. Μίχος
(Συζ. Σωτ. Παπαϊωάννου)

1. Χρήστος

Έφη, Σωτηρία, Βασιλική

2. Γιάννης

Εγκαταστάθηκε στην Αμερική

3. Αθηνά

Εγκαταστάθηκε στην Αμερική

2. Αλεξάνδρα
(Συζ. Γεωργ. Μπόκαρης)

1. Παναγιώτης

Αλεξάνδρα, Βασιλεία

2. Γιαννίτσα

Ελένη, Αλεξάνδρα,

3. Ελένη
(Συζ. Σαΐτας, Τρίκορφο)

Κων/νος

Γιάννης, Παντελής

4. Αναστάσιος

Πέθανε σε ηλικία 18 ετών

5. Αναστάσιος

Πέθανε σε μικρή ηλικία (παιδική)

1. Αναστάσιος

Αθανάσιος, Ευτυχία, Ευθυμία, Χρήστος

2. Πάνος

Μετανάστευσε στην Αμερική

3. Τριαντάφυλλος

Αθανάσιος, Γεωργία, Ευαγγελία

4. Αλέξιος

Αθανάσιος, Παναγιώτης, Ευφροσύνη

5. Αθανάσιος

Παναγιώτης, Σωτηρία, Γεώργιος, Δημήτριος

6. Αικατερίνη
(Συζ. Τσουράκης)

Χαρτούλα, Βασίλειος (σκοτώθηκε στην Αλβανία το 1940)

7. Ελένη

Συζ. Κατσάμπας στη Ναύπακτο

8. Γεωργία
(Συζ. Αν. Ανδρεόπουλος –
Ντουλανδρέας)

Αθανάσιος, Σπύρος, Σοφία, Αναστασία

9. Σοφία
(Συζ. Χαρ. Ζησιμόπουλος)

Γεώργιος, Δημητρούλα, Ευτυχία, Σωτηρία
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Έστειλαν τις

συνδρομές τους
Αναγνωστοπούλου Λένα
Γκολιά Σταυρούλα και Σπύρος

50,00 €
50,00 €

(Στη μνήμη του αδελφού της Αλέκου Σμπαρούνη)

Δεληκωστόπουλος Σπύρος
40,00 €
Ζέρβα Μαρία του Γεωργίου
20,00 €
Ζέρβας Χρήστος του Κ.
20,00 €
Ζούλα Λουκία
30,00 €
Θεοχάρης Δημήτριος 50 δολλάρια Καναδά
Καγιά Ρήνα του Κ.
10,00 €
Κονιστή Ρούλα του Αθανασίου
20,00 €
Λουίζος Κωνσταντίνος
40,00 €
Λουκόπουλος Θανάσης
50,00 €
Μακρυγιάννης Κων/νος
20,00 €
Μίχου Χαρ. Γεωργία
20,00 €
Νικοπούλου -Τασοπούλου Μαρία
20,00 €
Ντζιαφέρας Χρήστος
50,00 €
Πετρόπουλος Ιωάννης
25,00 €
Πριόβολος Αλέξανδρος του Κ.
10,00 €
Πριόβολος Παναγιώτης του Βασ.
10,00 €
Πριοβόλου Παναγιώτα του Κ.
10,00 €
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
10,00 €
Σερεντέλλος Χρήστος
20,00 €
Ταραβήρα Αικατερίνη
50,00 €
Ταραζώνα Παρασκευή
10,00 €
Τριανταφύλλου Ιωάννης του Κ.
10,00 €
Τσιλαλής Δημήτριος του Κων/νου 50,00 €
Χαντάβας Αριστοτέλης
50,00 €
Χρυσανθάκης Βασίλειος
50,00 €

Οι λογαριασμοί
τραπεζών της

Ένωσης Ευπαλιωτών

5011-059657-666

104/296680-89

Σημ. Η Αικατερίνη Πλέσσα (Συζ. Τσουράκης) είχε δύο παιδιά τη Χαρτούλα (Συζ. Δημ. Λακουμέντα) και το Βασίλειο που σκοτώθηκε
το 1940 στην Αλβανία. Οι Πλεσσαίοι ήταν Καρυώτες και πολύ ήσυχοι και καλοί νοικοκυραίοι. Τα μετεπαναστατικά χρόνια άκμαζε
η ζωοκλοπή και γενικά ίσχυε το δίκαιο του ισχυροτέρου. Οι Πλεσσαίοι θέλανε να παντρευτεί κάποιος από την οικογένειά τους με
ένα κορίτσι από την οικογένεια Αλεξανδρή για να συγγενέψουν με τους ζωηρούς Αλεξανδραίους.

Πυρκαγιά από εμπρησμό έκαψε
40 στρέμματα στο “ Γουβό ” Ευπαλίου
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 16 Οκτωβρίου στην περιοχή «γουβό» Ευπαλίου.
Είναι η περιοχή με βάλτο, καλαμιές,
νερά και θαμνώδη βλάστηση δίπλα
στην Αγία Φανερωμένη και το Νεκροταφείο Μανάγουλης.
Την πυρκαγιά κατόρθωσαν να θέσουν
υπό έλεγχο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Ναυπάκτου και του Δήμου
Δωρίδας που κατέφθασαν άμεσα και
να την σβήσουν σε δύο ώρες.
Ειδικότερα συμμετείχαν στην κατάσβεση 4 πυροσβεστικά οχήματα
και υδροφόρα του Δήμου με εργατικό προσωπικό ενώ επιτόπου
έφτασαν οι Αντιδήμαρχοι Κ.Αντωνόπουλος και Κ.Υφαντής, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ανδ.Ευσταθίου και ο Πρόεδρος του Ευπαλίου
Κ.Τσιούστας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά πρόλαβε και έκαψε
περίπου 40 στρέμματα βαλτώδους
και χαμηλής βλάστησης.
Η άμεση παρέμβαση στην κατάσβεση πρόλαβε τα χειρότερα γιατί

με τον νοτιοδυτικό (μαΐστρο) άνεμο
πού φυσούσε , λίγο ήθελε ακόμα να
πάρει φωτιά η πλαγιά του λόφου
προς Ευπάλιο και Κούμαρο με ανεξέλεγκτες καταστάσεις ζημιών.
Η φωτιά , σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες προήλθε από εμπρησμό,

αφού παρακείμενος τσοπάνης είδε
άτομο με μηχανή που κατέβηκε από
τον εθνικό δρόμο άναψε τη φωτιά
και εξαφανίστηκε.
Ανακρίσεις κάνει τόσο η Πυροσβεστική όσο και το Αστυνομικό Τμήμα
του Ευπαλίου.

0026-0653-99-0100077938

769.00.2002.002676

Δήμαρχε
κάνε κάτι για

να απαλλάξεις

το Ευπάλιο
από το...

έκτρωμα!
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το γιορτινό Ευπάλιο...
Από τα μέσα Δεκεμβρίου το Ευπάλιο άρχισε να στολίζεται και να
μπαίνει στους γιορτινούς ρυθμούς
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Χριστουγεννιάτικα δένδρα , λαμπιόνια στους δρόμους, φάτνες,
καραβάκια, στολισμένα σπίτια ,
μελωδίες , έδωσαν μια γιορτινή
όψη στο Ευπάλιο.
Πρωταγωνιστές στη προσπάθεια η
Τοπική Κοινότητα , ο Εκπολιτιστικός
Σύλλογος , η Εκπαιδευτική Κοινότητα, με την στήριξη και του Δήμου.
Η τοπική κοινωνία του Ευπαλίου
και κυρίως τα παιδιά του Γυμνασίου, μας εξέπληξαν ξανά ευχάριστα.
Για μια ακόμα φορά η διοργάνωση
του χριστουγεννιάτικου «παζαριού», το οποίο έχει γίνει πλέον
θεσμός, στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία.
Τα παιδιά του Γυμνασίου μαζεύτηκαν στην πλατεία Καρυάς του
χωριού μας και έδειξαν με το κέφι ,
τη δημιουργικότητα και την ευφυή
τους έμπνευση ότι το βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η αγάπη
και η αλληλοβοήθεια. Μετά από δύο
μήνες σκληρής δουλειάς για τους
νεαρούς καλλιτέχνες ήρθε η ώρα
της αναγνώρισης αφού τα πράγματα που κατασκεύασαν και προσέφεραν ξεπέρασαν κάθε φαντασία αλλά
και κάθε προσδοκία. Γλυκά, διακοσμητικά, χειροτεχνίες, ημερολόγια,
γούρια, λουλούδια, αστέρια…
Οι πάγκοι ξεχείλισαν από τις
δημιουργίες των παιδιών αλλά και
τις προσφορές των γονιών και τις
χορηγίες των επαγγελματιών της
περιοχής.
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου συντρόφεψε την προσπάθεια
των μαθητών συμμετέχοντας στην
εκδήλωση με το στολισμό της
πλατείας και της γύρω περιοχής.
Υπήρξε μια αγαστή συνεργασία
σχολείου και τοπικής κοινωνίας,
μιας Κοινότητας η οποία ξέρει
να προστατεύει , να αγαπά και
να στηρίζει τις προσπάθειες των
παιδιών της.
Οι μουσικοί Παναγιώτης Κερασιάς,
Γιάννης Σίνης και Θανάσης Κουτσοσπύρος έντυσαν με τις μελωδίες , τα κάλαντα, τις ευχές και τα
τραγούδια τους το παζάρι προσφέροντας ζεστασιά και θαλπωρή
στους παρευρισκόμενους.
Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σ΄ αυτή
την προσπάθεια με τη συμμετοχή του, ο καιρός βοήθησε και η
ευκαιρία καταπληκτική για να βρεθούν οι άνθρωποι , να συνπλησιαστούν οι γενιές, να μηδενιστούν
οι διαφορές , να αμβλυνθούν οι
αντιδικίες.
Πίσω από όλη αυτή την καταπληκτική δουλειά , αφανής εργάτης,
οργανωτής και συντονιστής, η
συντοπίτισσα μας καθηγήτρια
στο Γυμνάσιο Ευπαλίου Ιωάννα
Κατσαρού. Ευχαριστούμε που
διδάσκετε στα παιδιά μας αλλά και
στην τοπική κοινωνία ότι η ανθρώπινη δύναμη κρύβεται στο «εμείς».
Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
μαζί με τις ευχές της, δώρισε και
στήθηκε ένα πανέμορφο καραβάκι
που δημιούργησε για τις γιορτινές
μέρες ο άξιος καλλιτέχνης Ι. Κωσταράς που τον ευχαριστούμε.

Ευχές για το 2015

Με τις προσδοκίες όλων μας για μια
δημιουργική και ελπιδοφόρα νέα
χρονιά, σας εύχομαι κάθε προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία .
Χρόνια πολλά – Καλή χρονιά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους, Καλά
Χριστούγεννα και ένα χαρούμενο
και ελπιδοφόρο Νέο ‘Ετος.
Η νέα χρονιά να αποτελέσει την
αφετηρία για εκπλήρωση όλων των
στόχων και επιθυμιών σας, με τη διαβεβαίωση ότι η Δημοτική Αρχή θα
είναι συμπαραστάτης και αρωγός.
Ας είναι το 2015 ευτυχισμένο, δημιουργικό και να
φέρει υγεία και πρόοδο σε όλους σας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ, Δήμαρχος Δωρίδας
Οι ευχές σ΄αυτές τις δύσκολες
στιγμές που περνά ο τόπος μας
είναι μια όαση που όλες και όλοι
τις χρειαζόμαστε για να πάρουμε
δύναμη και ελπίδα . Ας τις μοιραστούμε απλόχερα και από καρδιάς,
προσδοκώντας ότι η νέα χρονιά
κάτι καλύτερο θα φέρει σε όλα.
Σε υγεία, σε τύχη, σε δημιουργία,
σε οικονομία.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιδήμαρχος Δωρίδας
Τις πιο θερμές ευχές μου για Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο
Έτος. Ας κρατήσουμε ζεστή στην καρδιά μας , την ελπίδα για καλύτερο αύριο.
Αγάπη, Ειρήνη, Υγεία και Ευημερία είναι
τα ανεκτίμητης αξίας δώρα που εύχομαι
να επικρατήσουν σε όλο τον κόσμο
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Λωρίδος
Η γέννηση του Χριστού ας είναι το
προμήνυμα για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλήματα
και περισσότερες φωτεινές εικόνες!
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία ευτυχία για κάθε μέρα του χρόνου!
ΠΕΝΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοτική Σύμβουλος Δωρίδας
Εύχομαι από καρδιάς η γέννηση
του Κυρίου να είναι φωτεινός οδηγός για τη ζωή όλων μας σ΄ένα
περιβάλλον με ελπίδα , αγάπη και
κοινωνική αλληλεγγύη .
Χρονιά Πολλά, Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας
Θέλω να στείλω σε όλες και σε όλους
τους Ευπαλιώτες και τους συνδημότες μου την αγάπη μου και την ευχή
να έχουν καλές γιορτές με τις οικογένειες τους και ο νέος χρόνος να φέρει
όλα όσα μας στέρησαν οι προηγούμενοι. Πάνω απ΄ όλα να σκορπίσει
υγεία σε όλες και όλους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΕΓΚΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Δωρίδας
Το πνεύμα των Χριστουγέννων ας
αγκαλιάσει όλους μας φέρνοντας
νέες ελπίδες, νέες προοπτικές και
προκοπή στα χωριά μας. Εύχομαι
μέσα στο 2015 με έργα και ουσία
να προσπαθήσουμε να κάνουμε
την κοινότητα μας ακόμη καλύτερη και να διαδώσουμε παντού τις
ομορφιές και την ιστορία που κρύβει. Στοιχεία που
μας κάνουν περήφανους για την καταγωγή μας.
Χρόνια Πολλά
ΚΩΝΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ, Πρόεδρος Τ. Κ. Ευπαλίου
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Γεννήθηκε η Ένωση Δωριέων Επιστημόνων
με όραμα-στόχο την ανάπτυξη της Δωρίδας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας η ιδρυτική συνέλευση της
Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων
Όραμά της και στόχος η αναβίωση της Δωρίδας με την αξιοποίηση
όλων των πνευματικών, τεχνικών,
πολιτιστικών δυνάμεων της ευρύτερης Δωρικής οικογένειας.
Ως γνωστόν μια Επιτροπή Δωριέων (Δημήτρης Παναγιωτόπουλος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου – Δικηγόρος, Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος
Καρατζαφέρης, Εφημέριος Πόλεως
Λιδωρικίου, Χαράλαμπος Πέτρου,
τ. Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
Λιδωρικίου, Ευθύμιος Ξυλάγγουρας, Πρόεδρος των εν Αθήναις Λιδωρικιωτών η «Γκιώνα» , Γεώργιος
Παπαθανασίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακής
Εταιρίας Μόρνου και Πρόεδρος
της ΑΕΜΚΧ «ΙΑΝИΟΥΣ») πήρε την
πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα
συλλογικό όργανο με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
– Ε.Δ.ΕΠ.», και κάλεσε να συσπειρωθούν όλοι οι επιστήμονες που
κατάγονται από τη Δωρίδα και αγωνιούν για την τύχη της.
Και πράγματι μεγάλο πλήθος Δωριέ-

ων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και
όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας,
η Δωρίδα έχει μακρά παράδοση στην
ανάδειξη πνευματικών ανθρώπων
της επιστήμης, των τεχνών και του
πολιτισμού, οι οποίοι την τιμούν διαχρονικά.
Με αυτό το σκεπτικό, η υπό ίδρυση
«Ένωση Δωριέων Επιστημόνων»,
προσδοκά από όλους μας να αναλάβουμε δράση και να συμβάλλουμε ενεργά στην αναγέννηση και την
πρόοδο του τόπου, δημιουργώντας
ταυτόχρονα πεδίο προσωπικής και
συλλογικής αναγνώρισης των επιστημονικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της
Δωρίδας.
Επιδίωξή μας, τονίστηκε από τους
πρωτεργάτες , είναι να χειριστούμε με δημιουργική φαντασία και να
συμβάλουμε στο να δοθούν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα της περιοχής, τα πιο γνωστά από τα οποία
είναι το κακό οδικό δίκτυο, η έλλειψη στρατηγικής για τουριστική ανάπτυξη, η αδυναμία αξιοποίησης της
λίμνης και του φυσικού κάλλους της
περιοχής, λόγω των απαγορεύσεων
από την ΕΥΔΑΠ κ.ά.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Δ.ΕΠ., η Επιτροπή Πρωτοβουλίας πρότεινε και έχει εντάξει
μεταξύ των άλλων στόχων :
• Την Καταγραφή των Δωριέων Επιστημόνων και ανάδειξη του έργου
τους.
• Την Παροχή επιστημονικής αρωγής
στους Δημόσιους και λοιπούς τοπικούς Φορείς, που θα το ζητήσουν .
• Την Υποστήριξη των νέων Δωριέων επιστημόνων & της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Την Ανάληψη πρωτοβουλιών για
την ανάδειξη και αναγνώριση του
πνευματικού, πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής της Δωρίδας, ώστε να καταστεί,
όπως δικαιούται, τουριστικό κέντρο.
• Τη Συνεισφορά στην υπόδειξη
τρόπων και μέσων προς ανάπτυξη
των παραγωγικών δομών της περιοχής.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο
Μητροπολίτης Φωκίδας Θεόκτιστος
η Βουλευτής Ασπασία Μανδρέκα , ο
Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ράμμος,
ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης,
που μίλησαν στην συνέλευση , χαιρετίζοντας την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, στην οποία θα σταθούν δί-

πλα και θα βοηθήσουν με όλες τους
τις δυνάμεις. Εποικοδομητικές ήταν
επίσης στη συνέχεια οι παρεμβάσεις
τους και οι παρατηρήσεις για το καταστατικό και τον τρόπο λειτουργίας
της Ένωσης.
Από τη συνέλευση μεταξύ άλλων
αποφασίστηκε μετά από ψηφοφορία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης θα είναι 11μελές και η έδρα
της θα είναι η Αθήνα.
Πολλές και χρήσιμες ήταν επίσης οι
παρεμβάσεις του Αντιδημάρχου Κ.
Αντωνόπουλου , των πρώην και νυν
Προέδρων της Δωρικής Αδελφότητας Κ. Λιάπη και Ι. Μπαλατσούρα,
του δικηγόρου Γ. Πίττα, του καθηγητού ΤΕΙ – Μηχανικού Τάσου Σακαρέλλου, του καθηγητού Κ. Κάρμα
και πολλών άλλων επιστημόνων που
παραβρέθηκαν.
Το παρών έδωσαν ακόμα ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος
Τσιλίκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Ευσταθίου και Ανδρέας Δημόπουλος, η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας Λαμπρινή Κουφάκη,
ο Δωριεύς δημοτικός σύμβουλος της
Καλλιθέας Αττικής Κώστας Ευσταθίου, πολλοί Πρόεδροι Συλλόγων της
Δωρίδας στην Αθήνα, κ.ά.

Σελίδα 9

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στις 16 Οκτωβρίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
το Νηπιαγωγείο Ευπαλίου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα
«ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» και ομιλήτρια την Τρουμπούκη Νατάσα Διαιτολόγο - Διατροφολόγο. Μέσα από
ένα παραμύθι ανέλυσε στα μικρά παιδάκια αλλά και
στις μαμάδες την πυραμίδα της διατροφής, η «Υγιεινούλα»
και η «Ανθυγιεινούλα» τα βοήθησε να καταλάβουν ποιά είναι
η σωστή διατροφή. Κατόπιν ακολούθησε μπουφές με υγιεινά εδέσματα. Συγχαρητήρια στην Νηπιαγωγό Κα Χρυσούλα
Νταουσάνη.
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η 28η Οκτωβρίου με δοξολογία, πανηγυρικούς και καταθέσεις στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων. Εκ μέρους
της Ένωσης στεφάνι κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος Γιάννης
Πριόβολος. Ο βροχερός καιρός δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της παρέλασης των μαθητών. Την προηγουμένη
σε ειδική εκδήλωση, έγιναν οι βραβεύσεις των αριστευσάντων
μαθητών , στους οποίους όπως κάθε χρόνο η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας δώρισε σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις της.
Μία ωραία και επαινετή κίνηση έκανε ο συγχωριανός
μας ηλεκτρολόγος Παναγιώτης Κοντός. Με δικά του
έξοδα και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Κώστα Τσιούστα, επισκεύασε και ανανέωσε
τον ηλεκτρικό φωτισμό στις σκάλες που οδηγούν στο
Γυμνάσιο και έκοψε κάποια δέντρα που ήταν έτοιμα να πέσουν
και να προκαλέσουν ζημιές και ατυχήματα.
Οι χειμερινές δραστηριότητες του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Ευπαλίου συνεχίζονται για τρίτη χρονιά.
Αναλυτικά τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:
Τμήμα Νηπίων κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 11.30΄-12.30΄,
Τμήμα Παίδων κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12.30΄- 13.30΄, Τμήμα
Εφήβων - Ενηλίκων κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20.30΄- 21.30΄
ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Τμήμα Νέων κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
17.00΄-18.00΄, Τμήμα Ενηλίκων κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00’ -19.00΄
ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Το Τμήμα Ζωγραφικής ξεκΊνήσε το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
και ώρα 9.30΄-11.00
Η Ρούλα Μίχου-Κοσκινά και οι εκδόσεις Ηρόδοτος
παρουσίασαν το βιβλίο «Το τραγούδι του ανέμου”
στον Πολυχώρο Αίτιον. Προλόγισε η Τόνια Αλεξάκη
και αποσπάσματα διάβασε η Κατερίνα Διδασκάλου.
Ανασυνθέτοντας πολύ από το λίγο της συγκαιρινής
διαβίωσης που προκλητικά ονομάζουμε ζωή, η Ρούλα ΜίχουΚοσκινά μέσα από στιγμιότυπα της ζωής τεσσάρων ζευγαριών
ανασκαλεύει πινελιές μιας αμφισβητούμενης πραγματικότητας που σέρνεται επιδεικτικά σε πεντάρια, εξάρια,
μονοκατοικίες, ενώ επιθυμεί ενδόμυχα να επιστρέψει
στο τριαράκι της νιότης της. Προαγωγές ανδρών
γιάπις, απαγωγές γυναικείων ονείρων, συναγωγές
φίλων, μπλέκονται με φυσικότητα και χιούμορ σε ένα
γαϊτανάκι γεγονότων με γάμους, παιδιά, ερωμένες,
comme il faut ευτυχία και ένα ασφυκτικό κενό. Το
ΔΝΤ συγκρίνεται με το ΤΝΤ και ο ψυχικός θάνατος
με το γύρισμα της πλάτης στην άσβεστη φλόγα των
μύχιων πόθων. Η Ειρήνη, η Αλκμήνη, η Εύα, η Στέλλα,
ο Χρήστος και οι άλλοι ήρωες έχουν σάρκα και οστά,
μιλούν σαν τον καθένα μας, ακόμη και μέσα από τις
σιωπές τους στροβιλίζονται στην τρέλα μιας εποχής
που αντιφάσκει, αυτοπυροβολείται και αυτοαναιρείται
χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η ίδια είναι ένα φάντα-

σμα, ότι έχει ήδη φτάσει στην
κάτω πόλη. «Γιατί ήρθαμε, στην
κάτω πόλη. Πώς είμαστε σίγουροι
ότι αυτοί στην πάνω πόλη είναι
φαντάσματα. Γιατί ο Θεός μας τους
καταράστηκε να γίνουν φαντάσματα. Γιατί ο Θεός μας δεν είναι Θεός
για όλους... Έκαψαν τις τράπεζές
μας, βύθισαν τα όνειρά μας, ούρλιαζαν για τις περικοπές στις συντάξεις
τους...» Με ευαισθησία, φαντασία
και ρεαλιστικό λυρισμό, η συγγραφέας μάς δροσίζει με τη φρεσκάδα
μιας γραφής ευγενικής και αιχμηρής
συνάμα. (Τόνια Αλεξάκη, από την
παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του
βιβλίου)
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ι. Μ.
Αδελφότητα Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του
Σαρώφ τιμήθηκε ο εκπαιδευτικός
κ. Τάσος Φιλιππόπουλος για «την πολυσχιδή προσφορά του με το πνευματικό
και συγγραφικό του έργο, με το οποίο
προβάλλει τους ιστορικούς και λαογραφικούς θησαυρούς του τόπου μας….».
Στην προσωπικότητα, το έργο και τη σημασία του αναφέρθηκαν ο Αρχιμανδρίτης
Ν. Μουλατσιώτης, ο Δήμαρχος Δωρίδας
κ.Γ. Καπετζώνης, ο τέως Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Τ. Παγώνης, ο κ.Γ. Γκίκας και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Τρικορφιωτών
Πάτρας κ. Α. Δημόπουλος.
Σε έκθεση σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας
με τίτλο «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ», που στόχο είχε
«να αναδειχθεί ο σημερινός προβληματισμός των
εικαστικών για την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ)
συμμετείχε η Κατερίνα Κονταρίνη (κόρη της Λένας Γ.
Αναγνωστοπούλου) Η έκθεση διοργανώθηκε μετά από
πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους εικαστικούς
- μέλη του ΕΕΤΕ και επιλογή από την Επιτροπή Κρίσεων
του ΕΕΤΕ. Συμμετείχαν 175 καλλιτέχνες. Το γλυπτό έργο
της Κατερίνας είχε τίτλο: «Κράτος» και ήταν κατασκευασμένο από γύψο και ακρυλικό. Η έκθεση φιλοξενήθηκει
στη Δημοτική Πινακοθήκη (κτίριο Α. Γερμανικού και
Μυλλέρου, Μεταξουργείο).

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Μια πορεία μύθου έχει διαγράψει
το φτωχόπαιδο από το Πευκάκι
Ευπαλίου για να φτάσει στην επαγγελματική, επιχειρηματική και κοινωνική καταξίωση.
Ο Νίκος Παπαϊωάννου γεννήθηκε
το 1929 και ήταν το τέταρτο παιδί
από πέντε αδέρφια, τον Τάσο, την
Μαρία, τον Βασίλη και την Ευθυμία.
Ο πατέρας του Λούκας είχε φύγει
στην Αμερική μετανάστης την περίοδο πριν τον Μικρασιατικό πόλεμο αλλά επέστρεψε στην πατρίδα
όπως και άλλοι για να πολεμήσει.
Ο κυρ-Νίκος δώδεκα χρόνων πήγε
στη Ναύπακτο για Γυμνασιακές
σπουδές και στα 16 του έφυγε
στην Αθήνα να συνεχίσει.
Στην Αθήνα φοίτησε και τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο Αρένων στην
οδό Χέϋδεν και Αχαρνών. Ήταν
ένα ιστορικό Γυμνάσιο όπου είχαν
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φοιτήσει και τελειώσει εκείνη την
περίοδο και μετέπειτα μεταξύ άλλων ο καθηγητής Πανεπιστημίου
Χρήστος Γιανναράς, ο δημοσιογράφος-ποιητής Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο σκηνοθέτης Θόδωρος
Αγγελόπουλος, ο ζωγράφος Αλέκος
Φασιανός, ο Μητροπολίτης Αλβανίας Αναστάσιος, ο εφοπλιστής
και ιδιοκτήτης του ΑΝΤΕΝΑ Μίνως
Κυριακού, ο πλαστικός χειρούργος
Ανδρέας Φουστάνος και πολλοί πολλοί άλλοι καταξιωμένοι συμπολίτες μας.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο έδωσε εξετάσεις στην Ιατρική. Είχαν
δώσει άλλοι 1500 και η σχολή θα
έπαιρνε 23! Η μέθοδος εισαγωγής
ήταν σε στάδια. Περνούσες σε καθένα απ΄τα μαθήματα και προχωρούσες. Διαφορετικά κοβόσουνα.
Ο ίδιος από τους 1500 έφτασε στου
τελευταίους 100 και κάπου εκεί …

Η ‘‘ναυαρχίδα’’ του Εμπορικού Δεσμού στο Περιστέρι Αττικής.

κόπηκε.
Δεν έχασε το μεράκι όμως για σπουδές
και στράφηκε προς
την Πάντειο. Κι εκεί
το ίδιο δύσκολα αλλά
τα κατάφερε. Άρχισε
να σπουδάζει και παράλληλα εργαζόταν
σε εμπορικά μαγαζιά
στο ιστορικό κέντρο
της Αθήνας.
Τότε ήταν που ξεπήδησε από μέσα
του το «εμπορικό
δαιμόνιο» και τον
κέρδισαν οριστικά οι
δρόμοι της αγοράς
αφήνοντας την Πάντειο μετά το δεύτερο έτος.
Σαν
νεαρός
δεν
έπαυε να έχει και τις
ανθρώπινες ανησυχίες του. Αγάπησε στα είκοσι
του χρόνια. Ερωτεύτηκε την αείμνηστη Αθανασία
Αποστολοπούλου, Ο Νίκος Παπαϊωάννου με τη γυναίκα του Αθανασία όταν
που στη συνέχεια πρωτογνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950.
παντρεύτηκε.
Φωτεινού στο κέντρο της εμποριΉταν μια πανέμορφη αρχοντοπούλα που στά- κής Αθήνας και στη συνέχεια μαζί
θηκε δίπλα του μέχρι που έφυγε με το Βασίλη έστησαν τη δική τους
την Άνοιξη του 2014 σε ηλικία μικρή επιχείρηση στην οδό Πολυκλείτου .
84 ετών.
Ερωτευμένος λοιπόν ο κυρ-Νίκος Ανήσυχος και οραματιστής πρωαλλά και γοητευμένος με το τοστάτησε στη δημιουργία - μαζί
εμπόριο. Άρχισε να κάνει όνειρα, με άλλους - του Συνδέσμου Εμπόπρώτα όμως έπρεπε να τελειώσει ρων Αποθηκών, έχοντας μια καλή
με τις στρατιωτικές του υποχρε- συνεργασία μεταξύ άλλων με τους
γνωστούς μετέπειτα Αδελφούς Λαώσεις.
Ντύθηκε στο χακί, υπηρέτησε μπρόπουλου, τον Ελευθέριο Μουέφεδρος αξιωματικός για 27 μή- ζάκη με τις κλωστές ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ,
νες, απολύθηκε το 1954 και το που αργότερα ήταν για χρόνια ο
1955 παντρεύτηκε με την αγα- μεγαλύτερος Έλληνας φορολογούμενος και άλλους εμπόρους.
πημένη του Αθανασία.
Άρχισαν να δουλεύουν υπάλληλοι Η πορεία του στη συνέχεια μέσα
μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό από τους δρόμους του εμπορίτου Βασίλη στις Αποθήκες Χον- ου πέρασε από 40 κύματα, πάντα
δρικού Εμπορίου Χαρτιών Αφοι όμως νικητής και διαρκώς ανεβαί-

Δωρεές Νίκου και Αθανασίας Παπαϊωάννου
Ατέλειωτη η προσφορά του
Νίκου Παπαϊωάννου και της
γυναίκας του Αθανσίας σε
δωρεές στον τόπο του. Ψάξαμε μεσα από αρχεία των
συλλόγων και της κοινότητας
ανακαλύπτοντας μερικά από
αυτά και σας τα παρουσιάζουμε :
Α. Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης:
1. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος
εξωτερικού χώρου της εκκλησίας του
Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, με
ολική διαγράμμιση διαδρόμων, με τοποθέτηση περιμετρικώς κιγκλιδωμάτων και με επισκευή τουαλετών και

αποθήκης.
2. Κατασκευή της εξωτερικής εισόδου
με αψίδα και τοποθέτηση της εικόνος
του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης.
3. Εστάλη από την Αθήνα ειδικό συνεργείο για το στρώσιμο της εκκλησίας, με εκκλησιαστικά χαλιά.
4. Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου για
την προστασία της.
5. Τοποθέτηση εμποδίων (μπαρών)
στον εξωτερικό χώρο, προκειμένου να
μην εισέρχονται τα αυτοκίνητα στον
περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας.
6. Με συνεργασία του μηχανικού
κου Γ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, στήριξαν με
ειδικά δοκάρια το Τέμπλο της εκκλησίας, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημίες.

Β. Διαμόρφωση της Πλατείας στο
τρίγωνο:
1. Κατασκευή και τοποθέτηση Στεγάστρου
2. Κατασκευή και τοποθέτηση Καθισμάτων ( Παγάκια)
3. Κατασκευή και τοποθέτηση Πέργολας.
4. Δημιουργία διαδρόμων με πέτρινες
πλάκες στο χώρο της πλατείας.
5. Κατασκευή ράμπας (διαδρόμου)
για το ανέβασμα των καροτσιών και
των ηλικιωμένων στην πλατεία.
6. Διαμόρφωση του χώρου με παρτέρια –λουλούδια και δέντρα.
7. Τοποθέτηση δύο WC στο χώρο της
πλατείας
Γ. Στο Ιατρείο :
1. Δωρεά πέντε (5) αναπηρικών αμαξιδίων για συμπατριώτες μας που ευρί-

σκονται καθηλωμένοι στο κρεβάτι του
πόνου, ανήμποροι, για να μπορούν
να σηκωθούν και να επικοινωνούν με
τους δικούς τους ανθρώπους, αφού
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα
να το αγοράσουν, και όταν δεν θα το
χρειάζονται να το επιστρέφουν για να
μπορεί να εξυπηρετηθεί και κάποιος
άλλος συμπατριώτης που δεν έχει την
δυνατότητα μετακίνησης.
2. Τοποθέτηση air condition στο
χώρο του ιατρείου.
3. Δωρεά ένα κρεβάτι - καρότσι για
την υποδοχή των ασθενών.
Δ. Στον Κοιμητήριο Πευκακίου
Άγιο Αλέξιο:
1. Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου, με
κατασκευή πεζοδρομίου σε όλη την
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Δωριέας
νοντας μέσα από συνεργασίες τα
σκαλιά της εμπορικής επιτυχίας.
Δημιούργησε μαζί με άλλους την
«ναυαρχίδα των δραστηριοτήτων
του, τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΣΜΟ που εισήγαγε και στο χρηματιστήριο με καταστήματα χονδρεμπορίου στο Περιστέρι, στην Αγία Παρασκευή Αττικής,
στη Δάφνη Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Πάτρα κ.ά.
Σε όλη αυτή την πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία ο κυρ-Νίκος, όσο
ψηλά κι αν έφτασε, ούτε στιγμή
δεν έπαψε να κοιτά πίσω του, να
βοηθά πατριώτες του, να στηρίζει
το Πευκάκι, την Καρδάρα, το Ευπάλιο, την Βαρνάκοβα, τη Δωρίδα.
Πάντα αθόρυβα και πολλές φορές
ανώνυμα βοηθούσε οικονομικά
μαζί με την αγαπημένη του Αθανασία, σε ότι του ζητούσαν, οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων και των
Συλλόγων για το καλό του τόπου
του και των συμπατριωτών του.

Ο ίδιος σεμνός και διακριτικός ποτέ δεν ήθελε
να τον αναφέρουν. Πάντα έλεγε, αυτό είναι
μια προσφορά από ένα
ανώνυμο ζευγάρι στο
Πευκάκι.
Εμείς ανατρέξαμε στα
αρχεία των Συλλόγων,
της Κοινότητας
και
μαρτυριών συμπολιτών
μας, ανακαλύπτοντας
όλο τον πακτωλό της
προσφοράς του που
ακόμα συνεχίζεται.
Το τι ανακαλύψαμε το
καταγράψαμε και σας
το παρουσιάζουμε στις
παρακάτω στήλες και
πιστεύουμε ότι δίκαια
τον χαρακτηρίσαμε ως
τον Ευπατρίδη ευεργέτη της περιοχής μας.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου σε πρόσφατη φωτογραφία του, στο σπίτι του στην Κηφισιά.

Το πρώτο κατάστημα που άνοιξε στα μέσα της δεκαετίας του 1950, στο ιστορικό εμπορικό
κέντρο της Αθήνας μαζί με τον αδελφό του Βασίλη

πρόσοψη, και δημιουργία χώρου πάρκινγκ για τους επισκέπτες του νεκροταφείου, από μπετό καθαριότητας.
2. Κατασκευή και τοποθέτηση δύο
(2) παγκακιών στον εξωτερικό χώρο.
3. Κατασκευή διαδρόμων μέσα στο
νεκροταφείο.
4. Προσθήκη στέγης ίση με την εκκλησία, ως και ειδική τέντα, ούτως
ώστε, να προφυλάσσονται οι επισκέπτες του κοιμητηρίου, από τα καιρικά
φαινόμενα.
5. Μεταφορά της καμπάνας στη σωστή της θέση. (σήμερα δεν υπάρχει
καμπάνα διότι έχει κλαπεί).
6. Δενδροφύτευση, εκατό πενήντα
(130) δενδρυλλίων Λέϊλαντ και είκοσι
(20) δενδρυλλίων Τούγιας, περιμε-

τρικά του νεκροταφείου.
7. Τοποθέτηση συστήματος αυτομάτου ποτίσματος για τα δένδρα.
8. Κατασκευή της εισόδου με τοποθέτηση πόρτας και αψίδας.
Ε. Διάφορα:
1. Τοποθέτηση ηλιακού φαναριού (κίτρινο αναλάμπον φώς) προειδοποιήσεως των οδηγών των αυτοκινήτων,
έξω από το καφενείο στο Παλιόχανο.
2. Αγορά Μικροφωνικής εγκατάστασης στο Δημοτικό Σχολείο του Ευπαλίου με ενισχυτή, δύο (2) μεγάφωνα
χωνιά και δύο (2) μικρόφωνα, για τις
εκδηλώσεις που γίνονται στο σχολείο.
3. Δωρεά στο καφενείο του χωριού μιάς τηλεοράσεως PLASMA 42

Με τον φίλο του και συνεργάτη Ελευθέριο Μουζάκη με τις γνωστές ‘‘Κλωστές Πεταλούδα’’, τον πρώτο Έλληνα φορολογούμενο για πολλά χρόνια.

ιντσών, προκειμένου οι συγχωριανοί
να ακούν τα νέα και να παρακολουθούν τηλεόραση κατά την παραμονή
τους στο καφενείο. (να βλέπουν και
κανένα αγώνα ποδοσφαίρου).
4. Αγορά βιβλίων , εκδόσεων της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας και
διάθεσή τους δωρεάν σε συμπολίτες
και μαθητές.
ΣΤ. Ενισχύσεις
1. Οικονομικές ενισχύσεις στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Δροσάτου
2. Οικονομικές ενισχύσεις στην Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
3. Οικονομικές ενισχύσεις την Ιερά
Μονή Βαρνάκοβας.
4. Οικονομικές Ενισχύσεις στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου ΕΥπαλίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως
τον Μηχανικό κ. Γεώργιο Μουτόπουλο, ο οποίος είχε την επίβλεψη όλων των έργων που έχρηζαν
επιβλέψεως, και δεν έλαβε ως
αμοιβή ούτε ένα ευρώ, καθώς και
την οικογένεια Βασιλείου Γεωργ.
Κονιστή και ιδιαιτέρως την σύζυγον, οι οποίοι έχουν αναλάβει χωρίς να πληρώνονται την καθαριότητα του Ναού τόσον εσωτερικά
όσον και εξωτερικά διατηρώντας
τον πεντακάθαρο.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η

Του
Θεόδωρου
Παπαχαραλάμπους

Ο Θεόδωρος
Παπαχαραλάμπους είναι
Λυκειάρχης,
ιδρυτής των
Εκπαιδευτηρίων
Παπαχαραλάμπους στο Περιστέρι Αττικής, με
καταγωγή από
την Δωρίδα

παρούσα κρίση στην Ελλάδα,
που κρατάει χρόνια τώρα και
εξελίσσεται, σιγά-σιγά και
ύπουλα σε σοβαρότατο κίνδυνο για
την πατρίδα μας, μου δίνει αφορμή
να αναφερθώ σε κρίσιμες περιόδους και γεγονότα της ελληνικής
διαδρομής, προς τα οποία δεν είναι
συμβατά τα διαδραματιζόμενα
σήμερα στη χώρα μας, αλλά και να
προτείνω τη μόνη, κατά τη γνώμη
μου, δυνατή λύση εξόδου από την
κρίση, σημειώνοντας την πολιτισμική προσφορά των Ελλήνων στον
κόσμο, από την αρχαία εποχή μέχρι
σήμερα και επισημαίνοντας, ότι
ένας τέτοιος ξεχωριστός και θεόπνευστος λαός, είναι άξιος βαθειάς
εκτίμησης, σεβασμού, επαίνου και
θαυμασμού, από όλους και όχι απαξίωσης, περιφρόνησης, εκμηδένισης
και εκμετάλλευσης, όπως συμβαίνει
σήμερα.
Οι αρχαίοι Έλληνες αξιοποιώντας στο έπακρο τις αρετές, τα
χαρίσματα και το «δαιμόνιο» της
φυλής μας, αλλά και την έμφυτη
ανάγκη αναζήτησης νέων οριζόντων και προορισμών, κατάφεραν
να πετύχουν την πολύπλευρη
κατά πόλεις ανάπτυξη και πρόοδο,
κοινωνική, οικονομική, εμπορική,
στη Μεσόγειο, το Αιγαίο, το Ιόνιο,
τη Μαύρη θάλασσα, περνώντας
πάντα από επικίνδυνες και παντοειδείς συμπληγάδες και συγκρούσεις ποικιλώνυμων αντιδραστικών
ομάδων ή λαών. Αποτέλεσμα των
ως άνω ενεργειών υπήρξε η αλματώδης ανάπτυξη των πόλεων σ’
όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας, ιδιαίτερα όμως
η σημαντική ποιοτική αναβάθμιση
της ζωής των κατοίκων, με συνεχή
καλλιέργεια των γραμμάτων,
των τεχνών, των επιστημών, του
εμπορίου, των πολιτευμάτων
… Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια της
επικράτησης του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στον τότε
γνωστό κόσμο. Οι πνευματικοί
δημιουργοί και οι κορυφαίοι διανοητές και στοχαστές των χρόνων
αυτών έμειναν για πάντα ορόσημα
και φάροι φωτεινοί στο παγκόσμιο
πολιτισμικό και εξελικτικό στερέωμα. Ποίηση, ιστορία, φιλοσοφία,
τέχνη, γράμματα, πολιτεύματα,
επιστήμες, θέατρο αποτέλεσαν
ανεξάντλητες δεξαμενές έμπνευσης και δημιουργίας, οραματισμού
και προοπτικής. Όμηρος, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης,
Πυθαγόρας, Αισχύλος, Σοφοκλής,
Ευριπίδης, Περικλής, Μ. Αλέξανδρος και τόσοι άλλοι, αλλά και Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Πλαταιές,
Μεσολόγγι, Δερβενάκια, Μανιάκι,
Αρκάδι, είναι μερικά από τα
οικουμενικά σύμβολα πνευματικής
ανάτασης και ευρηματικότητας,
αυτοθυσίας και ανδρείας.
Βέβαια υπήρξαν και σκοτεινές
σελίδες στην μακραίωνα ιστορία της πατρίδας μας., όπως η
Ρωμαιοκρατία. Οι Έλληνες όμως,
υπό τους Ρωμαίους από το 146 π.
Χ, επηρέασαν τόσο ουσιαστικά και
καταλυτικά την καθημερινότητα
και την πνευματικότητα των υπηκόων της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, με ανατροπή των ισορροπιών
κατακτητών και κατακτημένων,
ώστε σιγά-σιγά να μεταμορφωθεί
η αυτοκρατορία αυτή, στην αρχή
σε Βυζαντινή και στη συνέχεια
σε Ελληνική αυτοκρατορία επί
Ηρακλείου, από τις αρχές του
7ου αι. μ.Χ. Η μίξη των στοιχείων
ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού αποτέλεσαν τις βάσεις του
λεγόμενου δυτικο-ευρωπαϊκού
πολιτισμού, οι αρχές και αξίες του
οποίου, περνώντας μέσα από τη
χιλιόχρονη βυζαντινή αυτοκρατορία, θεμελίωσαν ολόκληρο το
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ΑΡΘΡΟ
πνευματικό και οικονομικό σύστημα και οικοδόμημα της Ευρώπης.
Ακολούθησε το 1453 η Τουρκοκρατία για 400 χρόνια, κατά τη
διάρκεια των οποίων οι Έλληνες
δεν έπαυσαν, ούτε στιγμή, να
αγωνίζονται και να θυσιάζονται
για την ελευθερία (ελευθερία
ή θάνατος το σύνθημά τους),
πιστεύοντας ακράδαντα πως μόνο
στα πλαίσια της ελευθερίας ενός
λαού αναπτύσσεται η δημιουργική
δράση και πρόοδος ατομική και
συλλογική. Αφού πολλές επαναστάσεις στα χρόνια αυτά πνίγηκαν
στο αίμα, η επανάσταση του 1821,
όχι μόνο πέτυχε αλλά και συγκίνησε πολλούς Ευρωπαίους, τόσο
πολύ που ήρθαν στην Ελλάδα,
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν γι’
αυτή με πρώτο το Λόρδο Βύρωνα.
Το νέο απελευθερωμένο ελληνικό
κράτος, ταλαιπωρημένο και καθημαγμένο
από τους μακρόχρονους αγώνες, έβαλε
τώρα πλώρη για την
ανασυγκρότηση και
τον εκσυγχρονισμό
του διοικητικού
του μηχανισμού
και των υπηρεσιών
της πρωτογενούς
και δευτερογενούς
παραγωγής. Το
νεοσύστατο Ελληνικό
κράτος δεν πρόλαβε
όμως να προετοιμαστεί επαρκώς
στρατιωτικά και εξοπλιστικά, για
την αντιμετώπιση των Τούρκων
το 1897!
Στις παραμονές του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου διεξήχθησαν οι
λεγόμενοι Βαλκανικοί Πόλεμοι του
1912-13 που έδειξαν την αδάμαστη θέληση, την ευψυχία και την
αγάπη για ελευθερία του ελληνικού
λαού. Αποτέλεσμα της πρωτόγνωρης αυτής αγωνιστικότητας,
αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας
των Ελλήνων, ήταν ο εδαφικός
διπλασιασμός της Ελλάδας και
η απελευθέρωση των Ελλήνων
που κατοικούσαν στις προαιώνιες
ελληνικές εστίες της Μικρασίας
(1919-22). Όμως βάσκανο μάτι
άλλαξε τη φορά των πραγμάτων
το 1922, με τη μεγαλύτερη ελληνική καταστροφή στη μητρώα γη.
Το ελληνικό στοιχείο της Μικράς
Ασίας σφαγιάστηκε και ξεριζώθηκε
από την γη του, από λάθη και
διαφωνίες των πολιτικών αλλά και
από μηχανορραφίες των μεγάλων
δυνάμεων, που εξόπλισαν κρυφά
τους Τούρκους. Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος έκανε το μεγάλο λάθος
να παραιτηθεί το 1920 και να κάνει
εκλογές (λάθος που αναγνώρισε
ο ίδιος αργότερα). Έχασε τις εκλογές, την ώρα που ήταν απαραίτητη
η ενότητα και συνεκτικότητα όλων
των δυνάμεων του έθνους, ενώ οι
ελληνικές δυνάμεις δεν είχαν ακόμη εδραιωθεί στη Μικρά Ασία.
Πριν ακόμα επουλωθούν οι πληγές
της βασανισμένης χώρας μας,
έρχεται η λαίλαπα του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου. Η Ιταλία κηρύσσει
τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος.
Το ολιγόλογο μήνυμα του εθνικού
μας ποιητή Κ. Παλαμά “Αυτό το
λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο
κανένα, μεθύστε με το αθάνατο
κρασί του ’21” , ενθουσίασε και
συνήρπασε τους Έλληνες, οι οποίοι
κατήγαγαν τέτοιους θριάμβους
στα βουνά της Ηπείρου και της
Αλβανίας, ώστε μια πινακίδα στα
Ιταλογαλλικά σύνορα να γράφει:
Έλληνες στρατιώτες αλτ, εδώ
Γαλλικά σύνορα και ο Τσόρτσιλ να
λέει ότι από εδώ και πέρα, δεν θα
λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν
ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες!

Οι Ιταλοί αφού δεν μπόρεσαν μόνοι τους να υποτάξουν την Ελλάδα
το 1940, το πέτυχαν με τη βοήθεια
της συμμάχου τους σιδερόφρακτης Γερμανίας, η οποία το 1941
εισέβαλε στην Ελλάδα, παίρνοντας
όμως σκληρά μαθήματα από τον
ηρωισμό και την αυτοθυσία των
Έλλήνων, στο Ρούπελ, το Γοργοπόταμο, τον Πειραιά, την Κρήτη …
Ίσως σημερινές συμπεριφορές των
Γερμανών είναι ενδείξεις απωθημένων της εποχής εκείνης. Ακολούθησε η χειρότερη περίοδος της
ελληνικής ιστορίας, ο Εμφύλιος.
Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής
κατοχής, αντιτιθέμενες πολιτικές τάσεις και δυνάμεις βρήκαν
πρόσφορο έδαφος, στο όνομα της
απελευθέρωσης της Ελλάδας, να
οργανώνουν αντίσταση, στην αρχή
κατά των κατακτητών, που όμως

Η ενότητα
των Ελλήνων
προϋπόθεση
αντιμετώπισης
της κρίσης
στη συνέχεια κατέληξε σε εμφύλια
διαμάχη, με μεγάλες συνέπειες και
απώλειες σε ανθρώπινο, οικιστικό
και γεωργικό δυναμικό. Χιλιάδες
τα θύματα και οι ανυπολόγιστες
υλικές ζημιές.
Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του
1940 βρήκε την Ελλάδα υπό το
καθεστώς της δικτατορίας του
Ι. Μεταξά, η εποχή του οποίου σφραγίστηκε με τη θέσπιση
κοινωνικών ασφαλίσεων και την
κατασκευή των οχυρωματικών
έργων στο Ρούπελ- Ιστίμπεη- Άνω
Βροντού, που καθυστέρησαν μεν,
αλλά δεν απέτρεψαν την εισβολή
των Γερμανών στην Ελλάδα. Όμως
η κατάλυση των ελευθεριών του
λαού δεν αντικαθίσταται ποτέ
με οποιοδήποτε θετικό έργο του
δικτάτορα.
Το 1967 μια νέα δικτατορία
συγκλόνισε τη χώρα: Η δικτατορία
του Παπαδόπουλου, ο απόηχος και
οι συνέπειες της οποίας ταλάνισαν
για πολλά χρόνια τους Έλληνες
με εξορίες, βασανιστήρια και
διχασμούς. Παρά το γεγονός ότι
η οικονομία ήταν σταθερή και η
ανεργία σε φυσιολογικά επίπεδα, η
δικτατορία των συνταγματαρχών
ανέκοψε την γενικότερη πρόοδο
και ανάπτυξη της Ελλάδας, την
καθήλωσε, χωρίς να λειτουργεί το
κράτος δικαίου, η ισονομία, η δικαιοσύνη , οι δημοκρατικοί θεσμοί
και οι ελευθερίες του λαού.
Οι συμμαχίες των χωρών συνάπτονται για λόγους ασφαλείας,
συνεργασίας και αλληλεγγύης των
λαών τους. Η συμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου(ΝΑΤΟ),
όπως λέγεται, υπήρξε θετική για
την ασφάλεια της χώρας μας, αν
και δεν στάθηκε πάντα δίπλα μας
σε στιγμές κρίσιμες και ιστορικές
,όπως στο Κυπριακό, το Αιγαίο, τα
Σκόπια και τη Βόρειο Ήπειρο.
Η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα(ΕΟΚ) επίσης, άτονη και άψυχη,
δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, τους οραματισμούς και τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας,
που χρειαζόταν τότε αλληλεγγύη
και βοήθεια. Τι να πούμε και για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πανηγυρισμούς και τις ελπίδες για μια
νέα εποχή στην πατρίδα μας! Με
την ένταξη της Ελλάδος στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό
νόμισμα, ήρθε η νέα εποχή, αλλά
,φευ, όχι όπως την οραματίστηκαν
οι Έλληνες! Αντί της ασφάλειας
και της αλληλεγγύης, οι Έλληνες
στενάζουν σήμερα και δεινοπαθούν από την επιβολή σκληρών και
δυσβάστακτων μέτρων, μισθολογικών, φορολογικών, κατασχέσεων
και φυλακίσεων. Στην κυριολεξία,
η αγορά είναι στεγνή, οι συναλλαγές σταμάτησαν, ρευστότητα
δεν υπάρχει. Όλοι οι Έλληνες
χρωστούν, άλλοι περισσότερα,
άλλοι λιγότερα, είναι πια συνήθεις οι συλλήψεις και φυλακίσεις.
Βέβαια, κάθε συμμαχία πρέπει να
έχει βασικούς άξονες πολιτικής και
στρατηγικής, όπως κοινούς κανόνες ασφάλειας, ανάπτυξης και αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών
πηγών, αλλά και να μένουν πολλά
περιθώρια αυτοδιοίκησης, προγραμματισμού βραχυπρόθεσμων
ή μακροπρόθεσμων σχεδιασμών,
χωρίς να τίθενται σε αδράνεια
ή να καταργούνται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ενός Έθνους. Η ισοπέδωση των
πάντων προς τα κάτω δεν είναι
θετικό για μία συμμαχία, όταν
αυτή παρεμποδίζει τις πρωτοβουλίες και καινοτομίες των μελών της,
ή, όντας κατοχική και υποδουλωτική, οδηγεί τα κράτη – μέλη σε
αλλοτρίωση της φυσιογνωμίας, της
ιδιομορφίας και της καταξιωμένης
ιστορικής τους παράδοσης.
Γεννάται τώρα το κρίσιμο ερώτημα, πώς θα αντιμετωπιστεί σήμερα
η οδυνηρή πραγματικότητα της
Ελλάδος, πώς θα απεγκλωβιστεί
και θα απαγκιστρωθεί η Ελλάδα
απ’ τα δεσμά των ανάλγητων δανειστών και από την σκοπιμότητα
επιβουλευόμενων την πατρίδα μας
μεγάλων χωρών, πώς θα περισωθεί ο πνευματικός και ορυκτός
πλούτος της χώρας μας; Μπροστά
σ’ αυτόν τον κίνδυνο της πλήρους
οικονομικής αποδυνάμωσης και
κατάρρευσης της χώρας μας,
χρειάζεται πανεθνικός συναγερμός
όλων των ζωντανών δυνάμεων,
με ευθύνη, σύμπνοια, ομοψυχία
και αποφασιστικότητα, χωρίς
έριδες, χωρίς αντιπαραθέσεις,
χωρίς αγκυλώσεις και διχασμούς,
προκειμένου, όλοι μαζί, να βροντοφωνάξουμε ένα νέο ΟΧΙ, σε
ό,τι βλάπτει τη μοναδικότητα, την
ιστορικότητα και την πολιτισμικότητα της Ελλάδας.
Χρειάζεται να παραμεριστούν
οι κομματικές και παραταξιακές
αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, οι
εγωκεντρισμοί, οι φανατισμοί, οι
διαιρέσεις και οι στενόκαρδες σκοπιμότητες, ώστε όλοι οι Έλληνες
να αποτελέσουμε μια οντότητα,
μια γροθιά εναντίων όλων αυτών ,
ντόπιων ή ξένων, που καπηλεύτηκαν και καπηλεύονται αυτόν τον
ιστορικό λαό, που δεν φταίει σε
τίποτα και έχει δώσει διαχρονικά
δείγματα καρτερίας, αγωνιστικότητας και θυσίας ,για τις αξίες και
τα ανθρώπινα ιδανικά. Η ενότητα
αυτή είναι πραγματικά δύσκολο να
επιτευχθεί, γιατί απαιτεί θάρρος
και γενναιότητα. Ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, ο ελευθερωτής
της Ελλάδας, έλεγε: “ Έλληνες,
ενωθείτε, αδελφωθείτε. Μη
φοβάστε, ο Θεός είναι μαζί μας!”.
Η ενότητα είναι η μοναδική λύση,
για να βγει η χώρα από την κρίση
και να εμπνεύσει το σεβασμό που
της αξίζει σε όλους τους λαούς,
μικρούς και μεγάλους.
Έτσι μόνο θα επαληθευτεί ο προφητικός λόγος του Κ. Παλαμά, “και
για τ’ ανέβασμα ξανά που σε καλεί,
θα αισθανθείς να σου φυτρώνουν,
ω χαρά, τα φτερά, τα φτερά τα
πρωτινά σου τα μεγάλα!”
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ια τους πρώτους φθινοπωρινούς
μήνες (Σεπτέμβριο και μέρος
του Οκτωβρίου) γράψαμε στο
προηγούμενο φύλλο. Ένας Οκτώβριος αρκετά κρύος, με πολλές ψιλοβροχές και πολλές συννεφιές, που δε μας
είχε συνηθίσει, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια.
Ο Οκτώβριος έχει ιδιαίτερη σημασία
για μας του Καρδαριώτες γιατί φιλοξενεί τη γιορτή του πολιούχου και
προστάτη μας Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Ένας πολυτάλαντος
Άγιος με πολύπλευρη δραστηριότητα
και μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνης.
Γιατρός, συγγραφέας -έγραψε το
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τις πράξεις
των Αποστόλων- και Αγιογράφος,
αφού φιλοτέχνησε τη σεπτή μορφή
της Θεοτόκου με μαστίχα και κερί,
σε τρεις Εικόνες, τις οποίες ευλόγησε
η ίδια η Παναγία γιατί ζούσε ακόμα.
Επίσης γνώριζε τρεις γλώσσες και
υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του
Αποστόλου Παύλου, τον οποίο
ακολούθησε
στη Ρώμη, του
συμπαραστάθηκε και έμεινε
κοντά του μέχρι
το
μαρτυρικό
του θάνατο. Γι’
αυτό και του
είπε:
«Λουκά
μόνο Συ μετ’
εμού». Κήρυξε
το
Ευαγγέλιο
σε πολλά μέρη
και
ιδιαίτερα
στην Πάτρα και
βρήκε τραγικό
θάνατο στο Περίανδρο των Θηβών,
αφού βασανίστηκε και στο τέλος τον
κρέμασαν από μια ελιά.
Την παραμονή της Εορτής εψάλη ο
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας από εξι
Ιερείς, με επικεφαλής τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος
κ.κ. Νεκτάριο Καλύβα, ο οποίος μας
τιμά κάθε χρόνο την ημέρα αυτή με
την παρουσία του και μας είναι γνωστός για το μεστό και μελιστάλακτο
κήρυγμά του που καθηλώνει τους
προσκυνητές. Στο τέλος έγινε περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου
γύρω από τον Ι. Ναό.
Ανήμερα της Εορτής τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, από τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ.
Θεόκτιστο, μετ’ αρτοκλασίας βοηθούμενος από 11 Ιερείς από τη γύρω
περιοχή.
Ήταν μια πρωτόγνωρη κατανυκτική
Θεία Λειτουργία που θα μείνει στην
Ιστορία του Ιερού Ναού, γιατί, πέραν
της μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας, που προσέδωσε η παρουσία του
Νέου Μητροπολίτης μας κ.κ. Θεόκτιστου και των 11 Ιερέων προστέθηκε
και η ωραία μελωδία δύο Ιεροψαλτών
της Βυζαντινής Μουσικής που ήλθαν
από την Αθήνα αφιλοκερδώς και τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος
αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο και
το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου και
προσέθεσε μερικές συμβουλές και
παραινέσεις ουσιαστικές και με περιεχόμενο.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιότατος επισκέφτηκε το
κτίριο του Δημ. Σχολείου, το οποίο
είναι εκκλησιαστικό και ο τελευταίος
δάσκαλος κ. Φ. Κονιστής τον ενημέρωσε σχετικά με την Ιστορική και
Λειτουργική του πορεία.
Στη συνέχεια προσφέρθηκε καφές
στο καφενεδάκι στην όμορφη πλατεία σε όλους τους προσκυνητές και
απολαύσαμε τη θέα κι ας μην ήταν
και τόσο ευχάριστος ο καιρός.
Το μεσημέρι στην ψησταριά του
Γιάννη Κατσάρα στο Πευκάκι, ο Πρόεδρος του χωριού και η Εκκλησιαστική Επιτροπή, παρέθεσαν γεύμα προς
τιμήν του Σεβασμιότατου, στο οποίο
παρακάθισαν και οι Ιερείς, ο Αντ/
ρχος, Δημ. Σύμβουλοι, οι Ιεροψάλτες
και πολλοί συγχωριανοί, γύρω στα 50
άτομα.
Πλούσια τα εδέσματα και ευχάριστη
η ατμόσφαιρα. Πριν το γεύμα ο Σεβασμιότατος επισκέφτηκε τον Ιερό
Ναό του Αγίου Κων/νου και Ελένης,

καθώς και το Γραφείο-Αρχονταρίκι
και έμεινε ενθουσιασμένος από την
εικόνα τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Σεβασμιότατος έμεινε ευχαριστημένος
τόσο από τη θερμή υποδοχή όσο και
από την περιποίηση και τη φιλοξενία.
Οι δικές μας εντυπώσεις είναι ότι ο
Μητροπολίτης μας είναι ένας απλός,
καταδεκτικός, πάντα γελαστός προσιτός, καλός και ευχάριστος συνομιλητής και από την πρώτη στιγμή αισθάνεσαι άνετα μαζί του και σε κατακτά
με την προσωπικότητά του.
Σας ευχαριστούμε θερμά Σεβασμιότατε για την τιμή που μας κάνατε με
την επίσκεψή Σας στο χωριό μας και
την τέλεση της λαμπράς Θείας Λειτουργίας στον Ιστορικό Ιερό Ναό του
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά,
τον μοναδικό στον Νομό Φωκίδας
και ευχόμαστε καλορίζικος στην Ιερά
μητρόπολη και ο καλός Θεός να σας
χαρίζει Υγεία, δύναμη και κουράγιο,
ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τόσα συσσωρευμένα προβλήματα της Μητροπόλεώς μας.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Ιεροκήρυκα κ. Νεκτάριο Καλύβα και
όλους τους Ιερείς που παραβρέθηκαν
στη γιορτή μας, καθώς και όλους τους
προσκυνητές και αντιπροσώπους του
Δήμου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Είναι ο πιο φιλικός και
συγγενικός μήνας του χειμώνα. Κρύος και δυνατός φυσομανά ο βοριάς
και χαμηλώνει τις θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 12 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Δροσάτου τελέστηκε 40ήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της Παντούλας Λ. Καρδάρα. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της.

Αντιπαλεύει τις χλωμές ακτίνες του
ήλιου και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους μειώσει την επιρροή και
κυριαρχία τους. Ερημώνει τις ακρογιαλιές και τις ντύνει νυφιάτικα. Τα
πρώτα χιόνια φάνηκαν και στόλισαν
με άσπρες σκούφιες τα κορφοβούνια.
Οι τσοπάνηδες, όσοι απόμειναν από
τη λαίλαπα της αστυφιλίας, ετοιμάζονται.
Τα κιτρινισμένα φύλλα των δέντρων
πέφτουν και ακολουθούν το δρόμο
του πεπρωμένου τους. Εφέτος δεν
υπήρχε ελαιοπαραγωγή και οι τελευταίοι συνταξιούχοι αναχώρησαν για
τα αστικά κέντρα για να επανέλθουν
την άνοιξη με τα χελιδόνια.
Ερήμωσε το χωριό και στα καφενεδάκια του παρατηρεί κανείς 4-5 θαμώνες τα βράδια, πάντα τους ίδιους
και περνούν λίγες ώρες διηγούμενοι
παλιές ιστορίες και αν συμπληρωθεί
καμιά τετράδα παίζουν και καμιά δηλωτή. Για προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα δεν το συζητώ γιατί δεν
γίνονται αφού επικρατεί
το: Χριστούγεννα στην
πόλη και Πάσχα στο χωριό. Αυτή τη στιγμή στο
πάνω χωριό υπάρχουν 11
άτομα, χωρίς να υπάρχουν
πιθανότητες να αυξηθούν
στις γιορτές πάνω από 15.
Το ίδιο και στο Πευκάκι.
Καθώς είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε πολλοί ετοιμάζονται για τις πόλεις τις
μέρες αυτές. Χοιρινά δεν
υπάρχουν για ν’ ακουστεί
το σκούξιμο και να μυρίσει
τσίκνα όλο το χωριό από
τις τσιγαρήθρες. Περασμένα μεγαλεία. Τι προετοιμασίες λοιπόν να γίνουν; Οι γιορτές θα
περάσουν σαν μια απλή Κυριακή.
Όμως υπάρχει άλλη προετοιμασία
που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να
προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας
με νηστεία, εξομολόγηση, συγχώρηση, Θεία Κοινωνία και προσευχή για
να υποδεχθούμε καθαροί τον ερχομό του Χριστού μας.
Έχουμε ξεφύγει τελείως και γίναμε δούλοι
των απολαύσεων. Δεν
μπορούμε ή δεν θέλουμε να κοιτάξουμε
γύρω μας για να διαπιστώσουμε την αθλιότητα, τη φτώχεια, την
πείνα, τις ασθένειες
που μαστίζουν την ανθρωπότητα. Δεν βλέπουμε ότι κάθε τόσο
και
παρουσιάζονται
φοβερές
επιδημίες,
όπως η ασθένεια των πτηνών, των
αγελάδων, το AIDS, το Έμπολα, κ.λπ.
Αυτά δεν μας προβληματίζουν; Μήπως είναι καιρός να αφυπνιστούμε.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ο Ιερέας του χωριού μας έφυγε, μας
εγκατέλειψε. Πήρε μετάθεση για το
Μοναστηράκι. Δεν γνωρίζουμε τα
ακριβή αίτια της μετακινήσεώς του,
αλλά ας αρκεστούμε σ’ αυτό που τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι τάχα ήθελε
να πάει σε μεγαλύτερη Ενορία.
Πράγματι το Μοναστηράκι είναι μεγάλο χωριό, είναι παραλία και έχει περισσότερα τυχερά και ψάρια!!

ο Πολιτιστικός
Σύλλογος
Δροσάτου
σας
εύχεται

Χρόνια πολλά
Εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθε
τον αγκαλιάσαμε, τον αγαπήσαμε και
τον στηρίξαμε πάντα και στις καλές
και στις δύσκολες στιγμές. Απόδειξη
αυτών είναι ότι, ενώ μας ταλαιπώρησε 4 χρόνια περίπου με την απόσπασή του στην Ιερά Μονή Βαρνάκοβας,
καμιά διαμαρτυρία και καμιά αναφορά σχετικά με αυτό εστάλη προς
την Μητρόπολη, γιατί οι κάτοικοι του
Δροσάτου διακρίνονται για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητά τους και
ποτέ δεν δημιούργησαν προβλήματα
στους Δημ. Υπαλλήλους, πολύ δε περισσότερο στους Ιερείς. Ανεχθήκαμε
αυτήν την κατάσταση και κάθε Κυριακή είχαμε Ιερέα από άλλες Ενορίες
. Δεν πειράζει. Να πας στο καλό Παπα-Γιώργη και ευχόμαστε να τα βρεις
όπως επιθυμείς . Πάντως να θυμάσαι
ότι τέτοια ζεστασιά, αγάπη και εκτίμηση δεν θα βρεις όπου και αν πας.
Μακάρι να διαψευστούμε…
Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε πάτερ Γεώργιε ότι και στον αείμνηστο
πάπα Βασίλη Κονιστή που πέρασαν
25 χρόνια μετά το θάνατό του και
δεν τον ξεχνούμε όλοι εμείς οι μεγάλοι αλλά και τα παιδιά μας του είχαν

κάνει πρόταση να πάρει μετάθεση για
το Ευπάλιο ή και για Αθήνα ,προτίμησε όμως να κάτσει στην Ενορία
του κοντά στους χωριανούς του που
τους αγαπούσε όπως και αυτοί τον
αγαπούσαν. Θα μου πείτε αλλάζουν
οι καιροί δεν υπάρχουν ιερείς που να
αγγίζουν τα ψυχικά προβλήματα των
ανθρώπων εκτός από ελάχιστους.
Όλοι είμαστε για το χρήμα! Μην ξεχνάτε το τροπάριο «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται
παντός αγαθού».

Στις 2 Νοεμβρίου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Δροσάτου το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Θεόδωρου Ζυγουρίτσα. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

Σελίδα 14
Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Ο Απόλλων άνοιξε φτερά για ψηλά
Υπάρχει σωστή οργάνωση, θέληση, συμμετοχή, μεράκι και δουλειά
Θα ενισχυθεί ακόμα το ρόστερ με 2 – 3 μεταγραφές τον Ιανουάριο
Πρόβλημα το οικονομικό και γι αυτό πρέπει όλοι να βοηθήσουν

Το πρώτο κομμάτι της φετινής πο- οι προϋποθέσεις αλλά και η ποιότηδοσφαιρικής περιόδου βρήκε τον τα για να χτυπήσει η ομάδα το πρωΑπόλλωνα Ευπαλίου να φιγουράρει τάθλημα και το κύπελλο. Κι τις δύο
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. διοργανώσεις. Ο ρεαλιστικός στόχος
Μάλιστα μέχρι την έκδοση της εφη- είναι πάμε να διεκδικήσουμε το πρωμερίδας, ο Απόλλων ήταν αήττητος τάθλημα και μετά ό,τι καλύτερο γίνει
στα μπαράζ.
με οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες στο
Η οικονομική κατάσταση είναι
πρωτάθλημα κι άλλες δύο
πολύ δύσκολη. Ποντάραμε
νίκες στο κύπελλο. Οι
ότι θα πάρουμε χρήμαπροϋποθέσεις για φέτα από το Δήμο, αλλά
τος είναι εξαιρετικές.
υπάρχει
κωλυσιεργία
Στο ήδη πολύ καλό
και δεν έχουμε πάρει
σύνολο που υπήρχε
την τελική έγκριση.
από πέρσι, είχαν να
Πάντως είναι πολύ
προστεθούν τα αδέρδύσκολα τα πράγματα
φια Φλέγγα, που αποχωρίς λεφτά. Δε βγαίνει
τελούν ζωντανό κομη χρονιά. χωρίς μια σημαμάτι της ιστορίας του
ντική ενίσχυση. Βάζουμε κι
συλλόγου, με συμμετοχή
εμείς από την τσέπη μας, αλλά
στις μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ο στόχος λοιπόν, ακόμη κι αν δεν είμαστε μέσα 3.700 ευρώ που περιΤα νέα γραφεία που απέκτησε ο Απόλλωνας στην πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου.
λέγεται ξεκάθαρα από επίσημα χείλη, είναι ξεκάθαρος. Να χτυπήσει η
ομάδα την πρωτιά και κατ’ επέκταση
τη συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου
στη Γ’ Εθνική. Υπάρχει πολύ δρόμος μπροστά, αλλά η αλήθεια είναι
υπάρχουν τα εργαλεία για να γίνει η
υπέρβαση.
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ομάδας, Άκη Ζέρβα, ο οποίος μας κατέθεσε την άποψή του για τη φετινή
σεζόν, και στάθηκε ιδιαίτερα στα
οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν το σύλλογο: «Η ομάδα έχει
πολλή ποιότητα.
Μπορεί να μην
έχουμε πληθώρα
πολλών
καλών
παικτών,
έχουμε όμως 13-14
πολύ καλούς. Θα
ενισχυθούμε και
τον Ιανουάριο και
θα δούμε πώς θα
προχωρήσουμε.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και
από το ποδόσφαιΟ Λάκης Λουκόπουλος
ρο που παίζουμε
και από τη συνολική μας παρουσία
σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Στο
κύπελλο κληρωθήκαμε στα ημιτελικά
με τους Δωριείς. Θα έχουμε δύσκολο
παιχνίδι, αλλά θα το παλέψουμε.
Από την αρχή της χρονιάς, υπήρχαν Μία οικογένεια οι παίχτες του Απόλλωνα, βρίσκονται συχνά και εκτός γηπέδων για ένα καφέ, ένα ποτό και συζήτηση μαζί με τη διοίκηση

Σελίδα 15
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η ομάδα του Απόλλωνα όπως εμφανίζεται στους τελευταίους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλου.

μένουμε να πάρουμε από το Δήμο.
Επίσης ζητάμε και τη βοήθεια και από
τον κόσμο του Ευπαλίου».
Από φέτος, γίνεται πολύ καλή
δουλειά σε όλα
τα επίπεδα κι
αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη
φορά στην ιστορία του, ο σύλλογος θα έχει και
τα δικά του γραφεία, τα οποία
θα στεγάζονται
Ο Πρόεδρος του Απόλσε χώρο δίπλα
λωνα Ευπαλίου Άκης
Ζέρβας
στο
καφενείο
των αδερφών Αλέξανδρή. Ο πρόεδρος είπε γι’ αυτό: «Εχουμε ενοικιάσει
γραφεία, θα φτιάξουμε τον χώρο θα
βάλουμε φωτογραφίες, από παλιότερους αγώνες και τα τρόπαια που έχει
πάρει η ομάδα. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό και δεν έχει ξαναγίνει. Είναι σημαντικό, ότι θα μπορούν και τα
μικρά παιδιά να έχουν μια γεύση από
το παρελθόν. Μέχρι στιγμής υπάρχει
πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αξίζει να
σας πω ότι έρχονται τα μικρά παιδιά
από την ακαδημία και μας ρωτούν
πότε θα ανοίξουν τα γραφεία».
Σε ανάλογο ύφος ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή Λάκη Λουκόπουλου: «Μέχρι τώρα είμαστε αήττητοι.
Είμαστε σε καλό δρόμο. Δουλεύει
σοβαρά η ομάδα. Βλέπω στο γήπεδο

αρκετό κόσμο του Ευπαλίου και μου
κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα. Φέτος περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Είναι
θετικό και με ευχαριστεί ιδιαιτέρα.
Η ομάδα ενισχύθηκε με την επάνοδο
των αδερφών Φλέγγα. Ήρθαν τέσσερις ποδοσφαιριστές από το Ευπάλιο,
που είναι και πολύ καλοί και εξαιρετικοί
χαρακτήρες. Δημιουργήθηκε ένα σύνολο πολύ καλό και αγαπημένο. Υπάρχει
χημεία στην ομάδα κι έτσι πορεύεται.
Εμείς κοιτάμε ξεχωριστά παιχνίδι με
παιχνίδι. Στόχος μας είναι το καλό ποδόσφαιρο. Παίζουμε για το Ευπάλιο, το
αγαπάμε και τα δίνουμε όλα. Αν γίνουν
και οι μεταγραφές που περιμένουμε,
τότε θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Η
ομάδα είναι ικανή. Θέλει και λίγο τύχη
και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να
πάμε όλα καλά μέχρι το τέλος.

Ο πρόεδρος, ο Ακης
Ζέρβας είναι ο ηγέτης, ο οδηγός της
ομάδας αυτής. Είναι
ξεχωριστός άνθρωπος και με πολύ καλούς συνεργάτες,
όπως οι Νίκος Σπυρόπουλος, Χρήστος
Σερεντέλος, Νίκος
Τσιβελέκας και ο
πρόεδρος της Κοινότητας, Κώστας
Τσούστας. Φυσικά
υπάρχει και ο αρχηγός μας, ο Ηλίας
Κοντός, ο οποίος
πρέπει να τονίσω
ότι είναι αρχηγός
μέσα κι έξω από το
γήπεδο».

Η κάρτα μέλους του ΑΠΟΛΛΩΝΑ που όλοι οι Ευπαλιώτες να πάρουν από μία-δύο (κοστίζει 10 ευρώ) για να ενισχύσουν την προσπάθεια παιχτών και διοίκησης
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1η αγωνιστική
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
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2η αγωνιστική
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
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3η αγωνιστική
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
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4η αγωνιστική
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
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5η αγωνιστική
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
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6η αγωνιστική
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
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ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
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8η αγωνιστική
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ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ά.α)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

8η Αγωνιστική

			
1. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
2. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
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6. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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9. ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
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11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
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Πρώτη τράπεζα
είσαι όταν ξέρεις
να στηρίζεις
κάθε ποιοτικό βήµα.
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.
Το µεγαλύτερο βήµα εκσυγχρονισµού της πρωτογενούς
παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα γίνεται πραγµατικότητα.

14.000 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
90 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 11.000
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1 ∆ΙΣ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 54 ΧΩΡΕΣ
440 ΕΚ. ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη
από περισσότερα πρώτα βήµατα.

www.piraeusbank.gr

Σταθερή γιατί κινείται

