ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 122 Ιού.-Αυγ. 2015

Η γοητεία
του

καλοκαιριού

στη

Δωρική Ριβιέρα!

Ο Απόλλων
‘‘χτίζει’’ το
σήμερα και
το αύριο

Ο Απόλλων ξεκινά τη νέα σεζόν με αλλαγές σε προπονητή
και ρόστερ. Μεγάλη σημασία
δίνει η διοίκηση στην ακαδημία της ομάδας.
Σελ. 15

Σελ. 4-5

Αναδασμός
στο

Μόρνο

Φάνηκε φως στον ορίζοντα
και ίσως η πολύχρονη ταλαιπωρία των γεωκτημόνων της
Νοτιοδητικής Δωρίδας σύντομα να τελειώσει.
Σελ. 13

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Τα αποτελέσματα

αναλυτικά σε όλα τα
χωριά της Δωρίδας
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ

Αναμορφώνουμε και δημιουργούμε
αργά αλλά σταθερά το νέο Ευπάλιο

Το ‘‘τούνελ’’ Παραθάλασσου

επιτέλους ολοκληρώθηκε

Ισοπαλία

στη Δωρίδα!
Σε μια συζήτηση εφ’ όλης της
ύλης ο Πρόεδρος του ΕΥπαλίου Κώστας Τσιούστας μας δίνει
μια πλήρη εικόνα για όσα έγιναν

την πρώτη χρονιά της θητείας
του και τι έχει προγραματιστεί
για τις επόμενες χρονιές.
Σελ. 6-7

Μετά από πέντε χρόνια επιτέλους ολοκληρώθηκε το περίφημο τούνελ και τα τειχία στο
δρόμο Μοναστηρακίου - Παρα-

θάλασσου και μπορούν πλέον οι
πολίτες να τον χρησιμοποιούν.
Κάποιες ατέλειες μπορούν να
διορθωθούν.
Σελ. 3

Το ΝΑΙ 50,1%,
το ΌΧΙ 49,9%
Στο Ευπάλιο πλειοψήφισε
το ΝΑΙ με 52%
Σελ. 9

ΚΑΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε από κοντά μας το μεσημέρι της Τετάρτης
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τειχίου Κώστας Κατέλης μετά από πολύμηνη μάχη
με την επάρατη νόσο. Ο Κώστας Κατέλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τείχιο
όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο.
Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές
του στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ευπαλίου.
Παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Καλλίγα
από το Τείχιο και απέκτησε δύο κόρες.
Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ως ερευνητικό διοικητικό προσωπικό και
ήταν για πολλά χρόνια Πρόεδρος των
υπαλλήλων αυτής της κατηγορίας στο
Πανεπιστήμιο. Ήταν επίσης Πρόεδρος
και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του ερευνητικού διοικητικού προσωπικού. Η παρουσία του
στο Τείχιο ήταν συνεχής και έντονη, είτε για την

αγαπημένη του δραστηριότητα το κυνήγι, είτε για
την ενασχόλησή του με τα κοινά, είτε για γεωργικές ασχολίες, είτε για διασκέδαση με τους
φίλους και συγγενείς του. Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Τειχίου πριν από την
συνένωση των Κοινοτήτων με το Πρόγραμμα Καποδίστριας, καθώς και Πρόεδρος από
το 2011 έως 2014 στην πρώτη εφαρμογή
του Προγράμματος Καλλικράτης. Επανεξελέγη ως Πρόεδρος στις εκλογές του 2014,
αξίωμα που είχε μέχρι που έφυγε από κοντά
μας. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Τείχιο
την Πέμπτη 18 Ιουνίου, από τον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην κεντρική
πλατεία. Εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τους συγγενείς
του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Τειχίου που θα
τον σκεπάσει για πάντα.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Απεβίωσε στην Πάτρα
στις 18 Ιουλίου σε ηλικία
77 ετών ο δάσκαλος και
συγγραφέας Τάσος Φιλιππόπουλος. Γεννήθηκε
στο Τρίκορφο Δωρίδος
και ήταν το όγδοο παιδί
της πολυμελούς οικογένειας του Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Τελείωσε
το Γυμνάσιο Ευπαλίου
και ακολούθησε το λειτούργημα του δάσκαλου. Διετέλεσε και Σχολικός Σύμβουλος. Με τη σύζυγό του Αδαμαντία
Γεωργίου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, που του
χάρισαν και εγγόνια. Η κηδεία του εκλιπόντος
έγινε στην Πάτρα και η ταφή του στη γενέτειρά
του, στο Τρίκορφο. Συνέγραψε αρκετά βιβλία
παιδαγωγικά, διδακτικά, πολιτικής αγωγής, λαογραφικά και κυρίως βιβλία που αφορούσαν την
τοπική ιστορία περιοχών που έζησε ή υπηρέτησε. Τα «Λαογραφικά του Τρικόρφου» απέσπασαν έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Άλλα βιβλία του «Η Ιστορία της Φωκίδας» και «Ο Νέος
Ναός της Αγίας Σοφίας». Για τη συγγραφική του
δράση τιμήθηκε σε ειδική τελετή πέρυσι από τη
Μοναστική Αδελφότητα Τρικόρφου.
Στον επικήδειο που εκφώνησε ο Ανδρέας Δημόπουλος εκπροσωπώντας το Σύλλογο Δωριέων
Πάτρας και την Ένωση Τρικορφιωτών Πάτρας
είπε μεταξύ άλλων: « ήσουν ο φωτισμένος δάσκαλος , ο ακούραστος εργάτης της παιδείας με
τη βαθειά πίστη στα ιδανικά του τόπου μας και
της φυλής μας……το ανήσυχο πνεύμα σου σε
οδήγησε να ασχοληθείς με τη συγγραφή βιβλίων, ένα εγχείρημα δύσκολο και επίπονο.. Φιλομαθής και ευρυμαθής, φιλοπρόοδος και φιλόπατρις, φιλοπράγμων και φιλοπρόοδος λάμπρυνες
με το στοχαστικό σου λόγο …τις αίθουσες ομιλιών και διαλέξεων… »

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ
Βρέθηκε στα Κούκουρα το 1958,
σύζυγος του εκεί Δάσκαλου Γιάννη Ηλιόπουλου κι εκεί βρήκε τη
θανή στις 3 Ιουλίου 2015, σε
ηλικία 86 ετών. Μάνα τριών παιδιών (Κωνσταντίνος, Σωτήρης,
Ουρανία) και γιαγιά έξι εγγονών,
είχε το προσωνύμιο ‘’η δασκάλα
του Κούκουρου’’ και μισό κι ακόμα αιώνα ήταν η εκεί εθελόντρια
βοηθός και νοσοκόμος όλως των
κατοίκων και παρούσα αποτελεσματικά στις χαρές και
πόνους και λύπες και στεναγμούς τους... Ενεργός πολίτης σε κάθε κοινωνική-πολιτιστική δραστηριότητα,
υπηρέτησε με ζήλο και για χρόνια στα Κέντρα Λαϊκής
Επιμόρφωσης Κουκούρων κι Ευπαλίου, στους τομείς κοπτικής-ραπτικής-χειροτεχνίας-διακόσμησης...
Αγαπώμενη απ’ όλους, κηδεύτηκε πάνδημα στα Νέα
Κούκουρα το Σάββατο της 4ης Ιουλίου 2015 και η
αγνή-αγγελική ψυχή της βρήκε ανάπαυση στις μονές
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σε ηλικία 99 ετών απεβίωσε
στην Τερψιθέα Ναυπακτίας
όπου και διέμενε ο Νικόλαος
Πετρόπουλος, πατέρας του Κώστα Πετρόπουλου. Ήταν ένας
ήσυχος και αγαπητός γέρος και
στην κηδεία του στην Τερψιθέα
παραβρέθηκαν να τον αποχαιρετήσουν δεκάδες Ευπαλιώτισσες και Ευπαλιώτες. Με τη σύζυγό του Γιαννούλα είχαν αποκτήσει τρία παιδιά τον
Κωνσταντίνο, τον Απόστολο και τον Ευάγγελο και
έξι εγγόνια, το Γιάννη, την Ευγενία, την Αναστασία,
την Παρασκευή, το Νικόλαο και την Ιωάννα.

ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σε ηλικία 77 ετών πέθανε στην
Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2015 σ
Αθανάσιος Αποστ. Μπαουστάνος και κηδεύτηκε την επομένη
στο Ευπάλιο. Ο Θανάσης γεννήθηκε στα Κούκουρα και σε
ηλικία 25 ετών μετανάστευσε
στην Αυστραλία. Δούλεψε εκεί
επί 15 χρόνια. Επέστρεψε στην
Ελλάδα με την οικογένεια που
είχε αποκτήσει και εργάστηκε στις οικοδομές. Με
την σύζυγό του Ευγενία απέκτησαν τρεις κόρες, τις
αποκατέστησε επαγγελματικά και κοινωνικά. Ζούσε ευτυχισμένος με τις κόρες του, τους γαμπρούς
του και τα εγγόνια του που υπεραγαπούσε και τον
λάτρευαν. Υπήρξε πολύ καλός οικογενειάρχης, καλός χωριανός και αγαπητός στους γειτόνους του. Ο
Θανάσης είχε μόνο φίλους.

ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλία 80 ετών στις 5 Ιουλίου 2015 και κηδεύτηκε στην Παραλία Σεργούλας
στις 7 Ιουλίου 2015 ο Παναγιώτης Πλέσσας του
Αλεξίου. Από τα παιδιά του Αλέξανδρο και Αγγελική
είχε αποκτήσει και έναν εγγονό τον Παναγιώτη.

Σελίδα 2
Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο
Νάσος Θεοχαρόπουλος και
η Ιωάννα Πετροπούλου παντρεύτηκαν στον Άγιο Γεώργιο Ευπαλίου και παράλληλα
βάφτισαν και το γιο τους
Απόστολο. Η χαρά μας ήταν
διπλή μας ανέφεραν. Παντρευτήκαμε στο Ευπάλιο,
στο χωριό μας το μέρος όπου
γνωριστήκαμε περνώντας ξέγνοιαστα τα καλοκαίρια των
παιδικών μας χρόνων και εδώ
βαφτίσαμε και το γιο μας τον
Αποστολο ελπίζοντας κι αυτός μεγαλώνοντας να ειναι
γεμάτος γλυκές αναμνήσεις
απο το χωριό μας!!! Κουμπάρος και νονός ο Θοδωρής
Τζαβέλας. Ακολούθησε πάρτυ-δεξίωση στο beach
bar “MUST” στο Σκάλωμα με ωραίο γλέντι.
Στις 20 Ιουνίου ο Δημήτρης Ζωγόπουλος
και η Μαρία Καρδάρα τέλεσαν τον γάμο
τους στον Ιερό Ναό
του Αγίου Διονυσίου
Πατρών. Κουμπάροι
τους ο Ανδρέας και η
Δώρα Καρλή. Ακολούθησε δεξίωση με κέφι,
φαγοπότι, χορό και
τραγούδι μέχρι πρωϊας στο Κτήμα Διαμαντή των Πατρών.
Ο Στέλιος Κοντός
του
Παναγιώτη
και της Γεωργίας
και η Βάνα Ζησιμοπούλου του
Δημητρίου
και
της Μαρίας παντρευτηκαν
με
πολιτικό
γάμο
στο
Δημαρχείο
Ευπαλίου στις 9
Μαΐου 2015.

ΒΑΦΤΙΣΗ ΕΓΓΟΝΗΣ
ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΟΥ
Στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου Κάτω Ηλιούπολης στις 10 Μαΐου, ο Μιχάλης και η Έφης Σιγάλα
βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το ονόμασαν Μελιτίνη (Μελίνα). Η Έφη
είναι κόρη της Τούλας και
Μπάμπη Μπάμπου. Στους
ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει.

Σελίδα 3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελείωσε το “τούνελ” Παραθάλασσου
και δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία
Κάποιες παραλείψεις πρέπει να εντοπισθούν

επελέγη ανάδοχος, και το Νοέμβριο του 2013 τοποθετήθηκαν τα
πρώτα μηχανήματα και ξεκίνησαν
τις εργασίες.
Όπως είχε δημοσιεύσει από την
αρχή του χρόνου η εφημερίδα
μας, η παράδοση από την τεχνική
εταιρεία έγινε στο τέλος Ιουνίου,
παρόλο που η σύμβαση προέβλεπε για τα τέλη Αυγούστου.
Η ασφαλτόστρωση του δρόμου
δεν έγινε μόνο στο τμήμα κατασκευής του «τούνελ» και των
τοιχίων, αλλά κάλυψε όλη την
απόσταση από το Παραθάλασσο
μέχρι και το λιμάνι του Μοναστηρακίου.
Τα τσιμεντένια τοιχία αντιστήριξης έχουν επενδυθεί με πέτρα,
όχι όμως και οι κολώνες του
τούνελ, και αυτό πρέπει να γίνει
για την σωστή περιβαλλοντική
- αισθητική εικόνα του πανέμορφου τοπίου. Δεν αξίζει ένα τόσο
σημαντικό έργο εκατομμυρίων
ευρώ να μη ολοκληρωθεί πλήρως
για μερικές χιλιάδες ευρώ !
Και τον λόγο εδώ έχει ο ίδιος ο
Περιφερειάρχης, σε συνεννόηση
με Αντιπεριφερειάρχη και Δημοτική Αρχή.
Είναι επίσης γεγονός , ότι υπάρχουν μία - δύο στροφές που θα
έπρεπε λίγο περισσότερο να ευθυγραμμιστούν. Μπορεί η μελέτη
κατασκευής έτσι να προέβλεπε,
αλλά κανείς χριστιανός από τους
εμπλεκόμενους στην κατασκευή
δεν το πρόσεξε; Και τώρα πριν
ξεκινήσουν τα ατυχήματα ας
δουν τι μπορεί να γίνει !

Ολοκληρώθηκαν η κατασκευή του
«τούνελ» στο δρόμο Μοναστηρακίου - Παραθάλασσου, τα τοιχία
αντιστήριξης των πρανών στον
ίδιο δρόμο, καθώς και η ασφαλτόστρωσή του, και δόθηκε πλέον στη
κυκλοφορία από το τέλος Ιουνίου.
Ένα σημαντικό έργο για τη δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, του οποίου η κατασκευή
ξεκίνησε πριν από δύο περίπου
χρόνια και στοίχισε κάπου
2.500.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως στα πρανή
του δρόμου από το Μοναστηράκι
έως το Παραθάλασσο παρουσιάστηκαν προβλήματα μετά και
τους σεισμούς που είχαν επίκεντρο την περιοχή στις 18 και 22
Ιανουαρίου του 2010.
Οι σεισμοί είχαν ως αποτέλεσμα
να αποκολληθούν βράχια που
βρίσκονταν πάνω από τον δρόμο
και άλλα να κρέμονται έτοιμα να
καταρρεύσουν.
Έτσι είχε αποφασιστεί ο δρόμος
αυτός να παραμείνει κλειστός για
μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού
υπήρχε κίνδυνος τόσο για διερχόμενους πεζούς και οχήματα, όσο
και για τα σπίτια που βρίσκονται
πάνω από τον δρόμο.
Με απόφασή της τότε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χαρακτήρισε το έργο κατεπείγον και είχε
προχωρήσει στην έγκριση συνολικά του ποσού των 2.392.000
ευρώ. Το έργο δημοπρατήθηκε
τελικά από την Περιφερειακή
Ενότητα Φωκίδας στις 31 Ιουνίου
2012,
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σελίδα 4

Η γοητεία του καλοκαιριού
Βρισκόμαστε στη καρδιά του καλοκαιριού.
Ένα καλοκαίρι με πολύ
ανεβασμένες τις πολιτικές και οικονομικές
θερμοκρασίες. Αυτές οι
υψηλές θερμοκρασίες,
και όχι μόνο, θα οδηγήσουν κατ’ ανάγκην τους
περισσότερους από μας
να πάρουμε κάποιες ανάσες μερικών ημερών στα
χωριά μας, στη Δωρίδα.
Λιγότερες σίγουρα οι
μέρες των διακοπών,
περισσότερος όμως ο
κόσμος που επιστρέφει
στα πάτρια εδάφη.
Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία για άλλη μια φορά
να απολαύσουμε τη
μαγεία της Δωρικής γης.
Τις πανέμορφες και
πεντακάθαρες παραλίες
της, τα γεμάτα χρώματα και ευωδιές χωριά
της, την ανεμελιά στα
καφενεία της, τα παραδοσιακά πανηγύρια της,
το ποτό μας στα πολλά
και καλά μπαράκια της,
τις πολιτιστικές και λαογραφικές εκδηλώσεις,
τις ελκυστικές γεύσεις
στα ταβερνάκια της, το
καφεδάκι μας με φίλους
που οι αποστάσεις της
διαμονής μας μεταξύ
διαφόρων πόλεων μάς
έχουν απομακρύνει, και
τόσα άλλα που θα μα
δώσουν την ευκαιρία να
γνωρίσουμε και να απολαύσουμε περισσότερο
τον τόπο μας.
Αυτή είναι η μαγεία της
Δωρικής Ριβιέρας που
δεν έχει να ζηλέψει
τίποτα, μα τίποτα, από
άλλα παραθεριστικά και
κοσμοπολίτικα μέρη.
Εμείς τι άλλο να προσθέσουμε από το να «ντύσουμε» αυτές τις λέξεις
με μερικές φωτογραφίες
και την ευχή για καλές
και ξέγνοιαστες διακοπές, προσκαλώντας και
φιλοξενώντας φίλους να
γνωρίσουν από κοντά
την Δωρική Ριβιέρα.
Έτσι, για να γεμίσουμε
όλοι τις «μπαταρίες μας»
ενόψει του δύσκολου
χειμώνα!
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Δωρική Ριβιέρα!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ
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Αναμορφώνουμε
αργά αλλά σταθερά

Στο χωριό τον αποκαλούν «Βέγγο του
Ευπαλίου», όχι γιατί έχει καμιά ομοιότητα με τον αξέχαστο κωμικό μας,
αλλά γιατί από το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ τρέχει συνεχώς όπως κι εκείνος! Τρέχει για να προχωρήσει μικρά
ή μεγαλύτερα έργα σε κάθε γωνιά
του Ευπαλίου. Τον συναντάς στο Ιατρείο, στις πλατείες, στις δεξαμενές,
στο νεκροταφείο, στα σχολεία, στο
γήπεδο, στη βιβλιοθήκη, σε αγροτικούς δρόμους, στις γειτονιές αλλά
και στο Δημαρχείο για να συζητά την
προώθηση θεμάτων με Δήμαρχο και
Αντιδημάρχους. Κι ενδιάμεσα στο
Κοινοτικό Γραφείο του που πάντα είναι ανοιχτό.
Ο Κώστας Τσιούστας, Πρόεδρος εδώ
και ένα χρόνο του Ευπαλίου, θέλει ν΄
αποδείξει ότι μόνο αν δεν θέλεις κάτι,
δεν γίνεται. Κι αυτός ανυπόμονος, θέλει, τρέχει, προσπαθεί και όπως φαίνεται τα καταφέρνει !
«Τίποτα δε γίνεται μόνο του», μας
λέει, σε μια κουβέντα που είχαμε μαζί
του εφ’ όλης της ύλης, για την πορεία που είχαμε μέσα σ’ αυτόν τον
πρώτο χρόνο της θητείας του.
«Δύσκολα τα πράγματα λόγω της
κρίσης», μας εξομολογείται, «αλλά το
παλεύουμε με κάθε τρόπο και νομίζω
ότι κάτι καταφέρνουμε και αναμορφώνουμε σιγά - σιγά το χωριό μας».
ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ
Τελειώσαμε επιτέλους την περίφημη στροφή στην δυτική είσοδο του
Ευπαλίου που μας ταλαιπωρούσε για
δεκαετίες.
Μαζέψαμε κάπου 25 αδέσποτα σκυλιά
που χρόνια κυκλοφορούσαν στις πλατείες και τους δρόμους και ενοχλούσαν τον κόσμο. Δεν τα σκοτώσαμε,
αλλά τα πήγαμε σε κέντρα προστασίας τους στην Πάτρα και αλλού.
Ανακαινίσαμε την εγκαταλειμμένη βιβλιοθήκη μας, επισκευάσαμε τη στέγη της, και επανατοποθετούμε με σειρά θεματογραφίας τα σκόρπια βιβλία

της και νέα που προστέθηκαν, με την
ουσιαστική βοήθεια των καθηγητριών Ιωαν. Κατσαρού, Ελ. Χουλιάρα,
Σοφ. Λογοθέτη και αρκετών μαθητών. Μεταφέραμε εδώ τα αρχεία της
Κοινότητας που ήταν σκόρπια στο
κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Γρηγορίτικων που είχε μετατραπεί για
χρόνια σε αποθήκη και τα τοποθετήσαμε αρχειοθετημένα σωστά, με τη
συνεργασία του έμπειρου δημοτικού
υπαλλήλου, συγχωριανού μας Σάκη
Πετρόπουλου, που είχε διατελέσει για
χρόνια Γραμματέας της Κοινότητας.
Μεγάλες παρεμβάσεις κάναμε και στο
Ιατρείο μας με την επισκευή της στέγης του, την τοποθέτηση κλιματιστικού, την ενοποίηση χώρων για την
άνετη παραμονή των επισκεπτώνασθενών, πετάξαμε αρκετή άχρηστη
«σαβούρα» που είχε μαζευτεί εκεί
μέσα, ενώ προχωράμε στην αντικατάσταση του ταβανιού, στο βάψιμο
όλων των εσωτερικών χώρων και την
τοποθέτηση νέων επίπλων (καρέκλες,
καναπέδες κλπ) που ήδη έχουμε στη
διάθεσή μας. Για πολλά από αυτά μάλιστα έχουμε την οικονομική στήριξη
από μερικούς συγχωριανούς μας που
δεν είμαι εξουσιοδοτημένος αυτή τη
στιγμή να σας τους αναφέρω χωρίς
την έγκρισή τους.
Ο δημοτικός φωτισμός είναι πρώτο
μέλημά μας μέχρι και στην τελευταία
γειτονιά και σπάνια θα συναντήσεις
λάμπα σε κολώνα που να είναι σβηστή
και να μην αντικαθίσταται άμεσα.
Την καθαριότητα, παρότι πάσχουμε
από έλλειψη εργατών, την παλεύουμε σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους, στις πλατείες, στους δρόμους, στα σχολεία, στον Άμπλα, στο
Μουσείο, στη Μαντήλω, στη Βρύση
Πλατάνια, στην Εκκλησία.
Στα Γρηγορίτικα, τσιμεντοστρώσαμε
το χώρο γύρω από την εκκλησία του
Αγίου Γρηγορίου και την φωτίσαμε,
καθαρίσαμε το κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου που ήταν αποθήκη
και το παραδώσαμε για πολιτιστικές
χρήσεις όπως ήταν το χρόνιο αίτημα
του Συλλόγου τους, διευθετήσαμε την
ύδρευση για τα σπίτια που ήταν σε ψηλότερα σημεία, καθαρίσαμε και φωτίσαμε επαρκώς τους δρόμους του.
Δημιουργήσαμε δύο αντιπυρικές ζώνες στον Κούμαρο με την ταυτόχρονη διάνοιξη αγροτικών δρόμων που
ήταν κλειστοί.
Στο Νεκροταφείο μας ολοκληρώνουμε την τέταρτη πτέρυγά του γιατί έχει
γεμίσει, είναι πλήρως καθαρισμένο
από χόρτα και σκουπίδια και θα προχωρήσουμε στο κόψιμο δύο μεγάλων
πεύκων που είναι επικίνδυνα με τις
ρίζες τους να τινάξουν και διαλύσουν

αρκετούς τάφους.
Αναμορφώνουμε σιγά-σιγά το χώρο
στα Κτίρια της Αγίας Παρασκευής με
τη συνεργασία του Δήμου και της Μητρόπολης ώστε να δημιουργηθεί ένας
ωραίος χώρος αναψυχής αλλά και εκδηλώσεων, αξιοποιώντας και μελέτη
που έκανε εδώ και 15 χρόνια Τεχνικό
Γραφείο με ανάθεση της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας. Από πέρυσι το καλοκαίρι δημιουργήσαμε απέναντι από
το χώρο παρκινγκ αυτοκινήτων για
τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Θυμίζω
ότι πέρυσι έγινε εκεί σειρά εκδηλώσεων όπως η συναυλία του Μπάση στα
πλαίσια των Μακρυγιάννειων με 2.500
κόσμο, θεατρική παράσταση των μαθητών του Γυμνασίου, το «πάρτι νεολαίας» και η «αστροβραδυά» από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο.
Προχωρήσαμε στη διάνοιξη και διαμόρφωση του δρόμου προς την Καρυά για
να είναι προσβάσιμη, με την ευκαιρία

της γιορτής του Αγίου Αθανασίου όπου
έγινε και λειτουργία και παραβρέθηκαν
δεκάδες συγχωριανοί μας.
Τοποθετήσαμε σε συνεργασία με το
Δήμο, ΑΤΜ Τράπεζας στο κτίριο του
Κοινοτικού Γραφείου, που εξυπηρετεί αφάνταστα τους συμπολίτες μας,
(ιδιαίτερα τελευταία με τα πενηντάρικα!), τους επισκέπτες και τους κατοίκους των γύρω χωριών. Είμαστε δε
σε συνεχή επικοινωνία με τις τεχνικές
υπηρεσίας της Τράπεζας για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανήματος.
Έχουμε στενή συνεργασία με τους
υπεύθυνους του Λαογραφικού Μουσείου και ιδιαίτερα την Γραμματέα
του Ιδρύματος καθηγήτρια Γιάννα
Κατσαρού, για τον συνεχή εμπλουτισμό του, την σωστή λειτουργία του
και την προβολή του.
Επίσης έχουμε στενή συνεργασία με
τους φορείς και Συλλόγους (Πολιτιστικός,
Αθλητικός ΑΠΟΛΛΩΝ, Γονέων και Κηδε-

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν τόσο στη στέγη του κτηρίου που στεγάζει το Πνευματικό Κέντρο,
το ΚΕΠ, το Γραφείο Κοινότητας και το ΑΤΜ όσο και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου που
βρίσκεται η Βιβλιοθήκη για να ξαναγίνει ο χώρος σωστή και λειτουργική Βιβλιοθήκη.

Η επέκταση του νεκροταφείου ήταν επιτακτική και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.
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δημιουργούμε

το νέο Ευπάλιο

μόνων, Κυνηγετικός) για την επιτυχή λειτουργία τους και δραστηριότητα τους.
Αποφασίσαμε την πεζοδρόμηση της
παλιάς γέφυρας της Μαντήλως όπου
σύντομα θα τοποθετηθούν και παγκάκια ώστε να σταματήσει αυτός ο ωραίος χώρος με το ωραίο περιβάλλον να
είναι παρκινγκ κάποιων αυτοκινήτων
και να τον απολαμβάνουν οι πολίτες
και οι επισκέπτες του χωριού μας.
Έγινε ο καθαρισμός- μετά από πολλά
χρόνια- του χειμάρρου (ρέματος) που
περνά δίπλα από το γήπεδο και ήταν
επικίνδυνος το χειμώνα για τις γύρω
περιοχές με υπερχειλίσεις.
Τοποθετήθηκαν πέντε ωραία παγκάκια στο πάνω μέρος της κεντρικής
πλατείας Καρυάς, ενώ με την εθελοντική εργασία του τεχνίτη Αλέκου
Κροκίδα αποκαταστήσαμε τις ζημιές
στα πλακάκια της πλατείας στο δρόμο μπροστά από το φαρμακείο.
Έχουμε άψογη συνεργασία με τα
σχολεία, τους Καθηγητικούς Συλλόγους και τον Δημοδιδασκαλικό, καθώς και τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων σε θέματα κυρίως καθαριότητας , στήριξης εκδηλώσεων ,
προμήθειας διαφόρων υλικών και ότι
άλλο χρειάζονται.
Καθαρίσαμε και τακτοποιήσαμε τους
χώρους μέσα στην μεγάλη αίθουσα
της Ένωσης Συνεταιρισμών, που αφ’
ότου σταμάτησε η λειτουργία της,
τη χρησιμοποιούμε μαζί με τον Δήμο
για αποθήκευση εργαλείων , υλικού
και άλλων αντικειμένων.
Φυτέψαμε λουλούδια στα άδεια παρτέρια της Πάνω Πλατείας, κάτι που
θα γίνει σταδιακά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.
Προχωρήσαμε στη διάνοιξη και παραδώσαμε στη κυκλοφορία το δρόμο που ξεκινά από τον κεντρικό οδό
(οικία Ταραβήρα) και καταλήγει στην
Οικία Ζέρβα πάλι στον κεντρικό δρόμο, όπου στη περιοχή αυτή χτίζονται
νέες κατοικίες.
ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Πρέπει να πούμε, μας λέει ο Κώστας
Τσιούστας, ότι αυτά που πετύχαμε μέχρι τώρα, έγιναν σε μια περίοδο που
είναι η χειρότερη οικονομικά των τελευταίων δεκαετιών με κούρεμα του
70% των δημοτικών πόρων. Όμως
δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα
χέρια, τονίζει, και γι αυτό έχουμε σε
άμεση προτεραιότητα βάλει μεταξύ
άλλων: την Παιδική Χαρά, όπου σε
συνεργασία με τον Δήμο προχωράμε
στην αναμόρφωσή της σύμφωνα με
τη μελέτη που ολοκληρώθηκε βάσει
της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και την τοποθέτηση νέων
παιχνιδιών, ώστε να είναι σύγχρονη
και ασφαλής. Τα χρήματα γι αυτό

υπάρχουν στον προϋπολογισμό μας.
Προχωράμε με συνεχείς διαβουλεύσεις για την επέκταση και ολοκλήρωση του γηπέδου μας , ώστε να μπο-

ρεί εδώ πλέον να αγωνίζεται η ομάδα
μας, ο ΑΠΟΛΛΩΝ , που ως γνωστόν
φέτος βγήκε πρωταθλητής Φωκίδας,
αλλά και οι ακαδημίες που έχει δημι-

Τοποθετήθηκαν πέντε κομψά παγκάκια στην κεντρική πλατεία Καρυάς που την έκαναν ακόμα πιο
όμορφη.

Η περιβόητη στροφή στη δυτική είσοδο του Ευπαλίου που ταλαιπώρησε για δεκαετίες τους πολίτες
επιτέλους έχει ανοίξει.

Ο χώρος στα Κτίρια της Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με την Μητρόπολη, σταδιακά θα διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής και εκδηλώσεων.

ουργήσει με κάπου 30 πιτσιρικάδες
κάτω των 15 ετών, που τρέχουν
για να γυμναστούν και προπονηθούν
πότε στα γήπεδα του Μόρνου και
πότε της Γλυφάδας.
Να κάνουμε την περίφραξη του νεκροταφείου καθώς και το κλάδεμα
των πεύκων που βρίσκονται στο
λόφο ανάμεσα στην Αγία Παρασκευή
και τον Αϊ-Λια, με παράλληλο καθαρισμό των χόρτων κάτω από αυτά,
ώστε να μη κινδυνεύσει το αλσύλλιο
και από κάποια πυρκαγιά.
Την αγροτική οδοποιία μας που είναι
αλήθεια λίγο παραμελημένη γιατί δεν
υπήρχε δυνατότητα λόγω της μεγάλης
περικοπής των δημοτικών πόρων που
έφερε η τελευταία οικονομική κρίση.
Να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο
τρόπο, ίσως για πολιτιστικές δραστηριότητες, τη μεγάλη Πέτρινη αποθήκη στο κέντρο του χωριού που έχει
παραχωρηθεί από τον Αγροτικό Σύλλογο Ευπαλίου στην Κοινότητά μας.
Στα Γρηγορήτικα με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου η οποία εστάλη στο Δήμο και στην Περιφέρεια,
ζητάμε την κατασκευή αντιπλημμυρικού τοιχίου στο χείμαρρο μπροστά
στην εκκλησία του Αγίου Γρηγοριου
όπως επίσης και την ολοκλήρωση
του δικτύου ύδρευσης του ανατολικού σημείου του χωριού όπου ειναι
ημιτελές.
Ο ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρέπει να πούμε, μας τόνισε ο Πρόεδρος, ότι είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο, την Μονή
Βαρνάκοβας, τη Μητρόπολη και την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας για τις
οριστικές μελέτες και τα απαραίτητα
έργα υποδομών για την στήριξη και
ανακαίνιση του ιστορικού ναού του
Αϊ-Γιάννη, όσο και του περιβάλλοντος
χώρου , με τη νέα μάντρα υποστήριξης, τη γέφυρα στον Καρυώτη χείμαρρο, που ενώνει το χοροστάσι με
τις σκάλες προς το εκκλησάκι κ.ά.
Η λειτουργία του Τοπικού μας Συμβουλίου θεωρώ ότι είναι πολύ καλή.
Έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα
8 συνεδριάσεις και έχουμε πάρει 15
ομόφωνες αποφάσεις σε 16 θέματα
που συζητήθηκαν.
Για την σωστή και καλύτερη ενημέρωση, καταλήγει ο Κ. Τσιούστας έχω
παρακολουθήσει όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λιδωρίκι ενώ άψογη ήταν και
είναι η συνεργασία τόσο με την προηγούμενη βουλευτή Ασπασία Μανδρέκα όσο και με το νέο, Ηλία Κωστοπαναγιώτου, για ενημέρωση σε σοβαρά
θέματα που απασχολούν το Ευπάλιο
όπως η λειτουργία της Αστυνομίας ,
των ΕΛΤΑ κ.ά.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σταυράκειος Βιβλιοθήκη Ευπαλίου

Γράφει ο Νικόλαος Ανασ. Ζέρβας τ. Λυκειάρχης

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Ευπαλίου
ιδρύθηκε το 1954 από τα παιδιά του
Γεωργίου Σταυράκη (Μιλτιάδη – Καλλιόπη – Παναγιώτα). Λέγεται «Σταυράκειος Βιβλιοθήκη Ευπαλίου».
Από την ίδρυσή της μέχρι και το 1960
στεγάστηκε στο ισόγειο του κτήριου

του Γεωργίου Πολυζώη στην κεντρική πλατεία Καρυάς.
Ο Γεώργιος Σταυράκης ήταν δάσκαλος. Παντρεύτηκε την Βασιλική Κων.
Σμπαρούνη (αδελφή του Ιατρού Νικολάου Σμπαρούνη – Τρίκορφου) και
εγκαταστάθηκε στο Ευπάλιο. Υπηρέτησε πολλά χρόνια στο Δημοτικό
Σχολείο Ευπαλίου.
Τα πρώτα βιβλία της Βιβλιοθήκης
αγοράσθηκαν από τους ιδρυτές. Φρόντισε όμως το Διοικητικό Συμβούλιο
να αναγνωρισθεί και να εγγραφεί στο
Υπουργείο Πολιτισμού.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
εφοδίαζε τακτικά τη βιβλιοθήκη με

νέες εκδόσεις. Παράλληλα, πολλοί
συγγραφείς και φίλοι δώριζαν βιβλία.
Μεμονωμένοι δωρητές ή φίλιοι, όπως
ο αείμνηστος Αθανάσιος Λαγιανδρέου, επί πολλά χρόνια, στέλεχος μεγάλου εκδοτικού οίκου, είχαν στείλει
πολλές εκδόσεις.
Το 1965 ο καθηγητής της Ανωτάτης
Σχολής Οικονομικής και
Εμπορικών
Επιστημών
(Α.Σ.Ο.Ε.)
Αθανάσιος
Σμπαρούνης δώρισε
την προσωπική του
βιβλιοθήκη.
Ο εμπλουτισμός συνεχίζεται
μέχρι σήμερα.
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η βιβλιοθήκη έχει δικό της διοικητικό
συμβούλιο, εποπτευόμενο από την
Κοινοτική και Δημοτική Αρχή.
Το Συμβούλιο φροντίζει για την καλή
λειτουργία. Έχει έσοδα από χορηγίες
(από τη Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια,
δωρεές και διάφορες εκδηλώσεις).
Τα έξοδά της είναι λειτουργικά (αμοιβή βιβλιοθηκάριου, ενοίκιο, γραφική
ύλη, θέρμανση κ.λπ.).
Τα πρώτα χρόνια η βιβλιοθήκη στεγάστηκε σε ενοικιασμένο οίκημα.
Το 1960 ο Μεγάλος δωρητής, αείμνηστος Νικόλαος Κουβέλης κατασκεύασε
με δικά του έξοδα το Κοινοτικό Κατά-

στημα. Εκεί δημιούργησε και κατάλληλη αίθουσα για να στεγασθεί η βιβλιοθήκη. Παράλληλα την εξόπλισε με
καθίσματα, τραπέζια, έπιπλα, γραφομηχανή, θέρμανση το χειμώνα κ.λπ.
Το 1975 στο Κοινοτικό Κατάστημα
προστέθηκε και νέος όροφος. Εκεί
στεγάσθηκε το Πνευματικό Κέντρο.
Ο όροφος κτίσθηκε με δωρεά των
συγγενών του Γεωργ. Σταυράκη και
Αθανασίου Α. Σμπαρούνη.
Στο Πνευματικό Κέντρο στεγάζεται
σήμερα η Σταυράκειος Βιβλιοθήκη.
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς της
η βιβλιοθήκη αποτέλεσε πνευματική
όαση για τους μαθητές και τους κατοίκους διότι:
α) Την εποχή εκείνη (δεκαετία του
1950) φοιτούσαν στα Σχολεία του
Ευπαλίου Δημοτικό – Γυμνάσιο πάνω
από 500 μαθητές, οι περισσότεροι διέμεναν στο Ευπάλιο.
β) Ατομικές βιβλιοθήκες και αγορά
βιβλίων ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Έτσι τις ελεύθερες
ώρες τους οι μαθητές τις περνούσαν
στη βιβλιοθήκη. Εκεί εύρισκαν βιβλία
λογοτεχνικά, ιστορικά, σχολικά βοηθήματα, οικονομικά, γεωργικά και
κτηνοτροφικά.
γ) Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στήριξαν τη λειτουργία της. Συμβούλευαν τους μαθητές να επισκέπτονται τη
βιβλιοθήκη. Όταν τα οικονομικά δεν
επέτρεπαν την πρόσληψη βιβλιοθηκάριου, οι καθηγητές, χωρίς καμία
αμοιβή, εκ περιτροπής κάθε απόγευμα όλες τις ημέρες, πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους και η βιβλιοθήκη λει-

τουργούσε.
Σήμερα πολλοί από τους αρχικούς
λόγους έχουν εκλείψει: οι μαθητές
έχουν ελαττωθεί σε απελπιστικά νούμερα. Κανένας μαθητής από τα γύρω
χωριά δεν διαμένει στο Ευπάλιο. Το
κράτος έχει φροντίσει και τους μεταφέρει με τα συγκοινωνιακά μέσα
δωρεάν.
Ατομικές βιβλιοθήκες, αγορά βιβλίων
και ενημέρωση μέσω internet κ.λπ.
είναι εύκολη. Όρεξη να υπάρχει για
διάβασμα και βιβλία βρίσκονται.
Έτσι η βιβλιοθήκη σήμερα δεν έχει
την κίνηση των πρώτων χρόνων.
Λειτουργεί όμως ως δανειστική και
η αίθουσα είναι διαθέσιμη. Όποιος
ενδιαφέρεται μπορεί να την χρησιμοποιήσει.
Η βιβλιοθήκη πρόσφερε και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες.
Οι μαθητές των δεκαετιών 1950 και
1960 έχουν βοηθηθεί τα μέγιστα.
Οι αρχικοί και οι μετέπειτα δωρητές
μνημονεύονται και ευγνωμονούνται
από τις χιλιάδες των μαθητών.
Η βιβλιοθήκη του Ευπαλίου από το
1999 και την εφαρμογή στην τοπική
αυτοδιοίκη του ‘‘Καποδίστρια’’, χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του Δήμου Ευπαλίου ως χώρος για γραφεία
καθώς και ως αίθουσα συνεδριάσεων
του δημοτικού συμβούλιου μέχρι που
λειτούργησε το καινούργιο δημαρχείο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για γραφεία της αντιπολίτευσης,
γραφεία του «Βοήθεια στο σπίτι» και
για δραστηριότητες κυρίως του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Κυνηγετικού
και λοιπά.

Οι εκδηλώσεις του Καλοκαιριού από την Ένωση Ευπαλιωτών
Μια σειρά εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας για
το καλοκαίρι όπως κάθε χρόνο.
1. Από 1ης έως τα μέσα Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί το 8ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5χ5 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Ευπαλίου, για
ομάδες παίδων και εφήβων. Υπεύθυνος
συντονιστής της διοργάνωσης ο Θανάσης Ψιμάδας τηλ. 6947437176
2. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το
βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Ευπαλίου θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση σε συνεργασία με την Ένωση
Γυναικών Φωκίδας για τα “20 ΧΡΟΝΙΑ,

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ”.
Θα μιλήσει η καθηγήτρια Dr.Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλακη, τ. Διευθύντρια
του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με
θέμα “ Λαϊκός πολιτισμός και ανάπτυξη” και θα χορέψουν παραδοσιακούς
χορούς ο Χορευτικος Ομιλος Αμφισσας
του Πολιτιστικου Κεντρου Φωκιδος και
τα Χορευτικά Τμήματα των Πολιτιστικών
Συλλόγων Τολοφώνας και Ευπαλίου.
3. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ευπαλίου θα γίνει παρουσίαση του
βιβλίου “Από την Καρυά στο Ευπάλιο”,

του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Γιάννη Ηλιόπουλου, που εξέδωσε φέτος η
Ένωση Ευπαλιωτών . Για το βιβλίο θα
μιλήσουν ο π.Πρύτανης του Παντείου
Πανεπιστημίου Παναγιώτης Τσίρης και
η Καθηγήτρια του Γυμνασίου Ευπαλίου
Ιωάννα Κατσαρού.
4. Την Τρίτη 11 Αυγούστου το απόγευμα
στην αίθουσα του Δημαρχείου Ευπαλίου
θα γίνει η εκδήλωση «Τα παιδιά ζωγραφίζουν» σε συνεργασία με το Δημοτικό
Σχολείο. Υπεύθυνες οι κυρίες Αναγνωστοπούλου Λένα τηλ. 6937640697 και
Έφη Μίχου τηλ. 6942962261.
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Ισοπαλία
στη Δωρίδα!

Το ΝΑΙ 50,1%, το ΌΧΙ 49,9%
Στο Ευπάλιο πλειοψήφισε το ΝΑΙ με 52%

Του Κώστα Μητρόπουλου από ‘‘ΤΑ ΝΕΑ’’

Με ηρεμία και μικρή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα στις
5 Ιουλίου στα χωριά της
Δωρίδας. Η μεγάλη έκπληξη ήταν το ισόπαλο
αποτέλεσμα μεταξύ των
υποστηρικτών του ΟΧΙ
και του ΝΑΙ.
Η αποχή έφτασε και ξεπέρασε το 70% σε μερικά χωριά της Δημοτικής
Ενότητας
Βαρδουσίων
και της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, ενώ
η συνολική αποχή στο
Δήμο Δωρίδας ξεπέρασε
το 50%.
Τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ ήρθαν
ισόπαλα, με 50,1% ΝΑΙ
και 49,9% ΟΧΙ. Αν όμως
προστεθεί και το εκλογικό
τμήμα των φυλακών Μαλανδρίνου, τότε εντελώς
οριακά-όπως βλέπουμε
και στους πίνακες- το ΟΧΙ
περνά μπροστά με 4 ψή-

φους και ποσοστό 50,03
%. Μιλάμε δηλαδή για
την απόλυτη ισοπαλία !
Στο Ευπάλιο, που υπ΄όψιν ψήφισαν όσοι και
στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, περίπου 500,
πλειοψήφησε το ΝΑΙ με
52 % και 48 % πήρε το
ΟΧΙ.
Γενικότερα το ΝΑΙ πλειοψήφησε στις Δημοτικές
Ενότητες των Βαρδουσίων και του ΛΙδωρικίου
και το ΟΧΙ στις Δημοτικές
Ενότητες Ευπαλίου και
Τολοφώνας.
Την απόλυτη ισοπαλία
είχαμε σε 4 χωριά. Στη
Κοινότητα του Κόκκινου
τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ πήραν
από 19 ψήφους, στο Ζοριάνου από 15 ψήφους,
στον Πύργο από 15 ψήφους και στην Περιθιώτισσα από 8 ψήφους.
Στα 55 χωριά του Δήμου

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΙΔ ΤΜ. ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΟΧΙ
3.880 -49,9%
23
3.903 - 50,03%

Δωρίδας, στο Ευπάλιο
ψήφισαν οι περισσότεροι
(494 ), και οι λιγότεροι
στο Τρίστενο ( 14 ).
Συνολικά σε όλο τον
Δήμο Δωρίδας ψήφισαν
8.253 συμπολίτες μας
από τους οποίους οι 7.770
προτίμησαν το ΝΑΙ και το
ΟΧΙ. Βέβαια αρκετοί ήταν
οι Δωριείς, όπως και στις
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, που είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
και ψήφισαν στο τόπο
διαμονής τους.
Το δημοψήφισμα σε όλα
τα χωριά έγινε με απόλυτη ηρεμία, σε βαθμό που
δεν καταλάβαινες αν γίνονται εκλογές ή όχι. Βέβαια ήταν και η αιτία να
ακυρωθούν κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με
χορούς, φαγοπότια και
πανηγύρια !

ΝΑΙ
3.890 - 50,1%
9
3.899 - 49,97%

ΑΚΥΡΑ
430
17
447

ΛΕΥΚΑ
53
1
54

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1
ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ
13
9
2
ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
53
67
3
ΔΙΧΩΡΙΟΥ
12
11
4
ΖΟΡΙΑΝΟΥ
15
15
5
ΚΕΡΑΣΙΑΣ
22
10
6
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
19
19
7
ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ
8
15
8
ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ
5
20
9
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ
45
49
10
ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ
36
23
11
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
5
17
12
ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ
4
10
13
ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
15
4
ΣΥΝΟΛΟ
252
269

ΑΚΥΡΑ
2
7
0
1
4
2
0
0
12
2
1
0
0
31

ΛΕΥΚΑ
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
1
ΔΡΟΣΑΤΟΥ
72
2
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
222
3
ΚΑΜΠΟΥ
78
4
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
183
5
ΚΛΗΜΑΤΟΣ
88
6
ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
178
7
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
202
8
ΜΑΡΑΘΙΑ
162
9
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
148
10
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ
48
11
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ
78
12
ΠΥΡΓΟΥ
15
13
ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
106
14
ΤΕΙΧΙΟΥ
34
15
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
118
16
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
63
ΣΥΝΟΛΟ
1.795

ΑΚΥΡΑ
2
31
9
8
22
8
14
15
27
4
7
1
4
9
27
8
196

ΛΕΥΚΑ
1
3
1
3
1
0
0
3
2
0
1
1
0
0
1
0
17

ΝΑΙ
60
238
55
130
105
135
186
175
132
35
49
15
119
33
102
82
1.651

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1
ΑΒΟΡΟΥ
21
34
2
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
146
176
3
ΒΡΑΙΛΑΣ
3
33
4
ΔΑΦΝΟΥ
16
25
5
ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ
34
59
6
ΔΩΡΙΚΟΥ
13
24
7
ΚΑΛΛΙΟΥ
24
24
8
ΚΑΡΟΥΤΩΝ
20
10
9
ΚΟΝΙΑΚΟΥ
59
41
10
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ
58
50
11
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
187
236
12
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
98
71
13
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
63
148
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΛΕΥΚΑΣ 7

14
ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ
15
ΣΤΙΛΙΑΣ
16
ΣΥΚΕΑΣ
17
ΣΩΤΑΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

8
30
60
8
855

ΑΚΥΡΑ
0
18
0
0
6
1
6
6
1
3
42
11
42

ΛΕΥΚΑ
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
8
1
3

29

1

0

8
28
30
12
1.038

0
0
3
2
142

0
0
0
0
17

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΧΙ
1
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
158
2
ΕΛΑΙΑΣ
62
3
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
243
4
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
20
ΟΙΚ. ΑΓ. ΣΠΥΡ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 87

5
ΜΑΚΡΙΝΗΣ
6
ΜΗΛΕΑΣ
7
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
8
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
9
ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

16
38
71
213
70
978

ΝΑΙ
171
54
191
35

ΑΚΥΡΑ
12
4
22
0

ΛΕΥΚΑ
3
1
5
2

88

8

2

37
52
64
149
91
932

0
2
5
6
2
61

0
1
1
0
0
15
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Τα παιχνίδια της αλάνας
Πολυάριθμα, ποικίλα και ανυπολόγιστης αξίας είναι τα οφέλη που
αντλούμε από την ψυχαγωγία μας με
τα ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια
που παίζονται στο
ύπαιθρο, γι’ αυτό και
εξακολουθούν (εδώ
και αιώνες, όπως
διαπιστώσαμε) να
συντροφεύουν τον
ελεύθερο χρόνο και
τις ανέμελες στιγμές
των παιδιών.
Οι μαθητές της Α΄
τάξης του Γενικού
Λυκείου
Ευπαλίου
στα πλαίσια του Πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποίησαν με τη
φιλόλογο κα Σοφία
Μάνιου κατά το
σχολικό έτος 201415 προσέγγισαν το

θέμα: «Τα παιχνίδια της αλάνας» και
γνώρισαν τα παραδοσιακά ομαδικά
παιχνίδια, ερεύνησαν τις καταβολές
τους στην Αρχαία Ελλάδα και στο Βυ-

ζάντιο και μελέτησαν την
αξία τους στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας και της
κοινωνικοποίησης των παιδιών. Κατά
τη διάρκεια
του προγράμματος
πήραν συνεντεύξεις
από
τους
μεγαλύτερους, που
θυμήθηκαν με νοσταλγία τα ανέμελα
παιδικά τους χρόνια,
επισκέφτηκαν τη Δημόσια Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη και
έμαθαν πολλά για τη
σύγχρονη λειτουργία
της, έμαθαν να αναζητούν το υλικό τους
σε κατάλληλες πηγές,
τόσο με την έρευ-

να στις βιβλιοθήκες όσο και με την
ασφαλή πλοήγησή τους στο διαδίκτυο
και γνώρισαν πολλά έργα Τέχνης που
είχαν ως θέμα τους τα παραδοσιακά
ομαδικά παιχνίδια: λογοτεχνικά έργα,
ζωγραφικούς πίνακες, μουσικές συνθέσεις και κινηματογραφικές ταινίες.
Και όλα αυτά, φυσικά, τα έμαθαν …
παίζοντας!
Ακόμη, αντιπαράθεσαν στα παραδοσιακά παιχνίδια της αλάνας τα νέα
ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν
πλέον αντικαταστήσει τους παλαιούς
τρόπους ψυχαγωγίας.

Η βιώσιμη προσέγγιση του πρωτογενούς τομέα της
οικονομίας στην περίπτωση του δήμου Δωρίδος
Οι μαθητές και οι μαθήτριες
της Β΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, στο
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης,
εκπόνησαν
εργασία με τίτλο «Η βιώσιμη
προσέγγιση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας
στην περίπτωση του δήμου
Δωρίδος».
Το υλικό αντλήθηκε από τη
σχετική βιβλιογραφία και από
πηγές στο διαδίκτυο. Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις των μαθητών σε
σχετικούς χώρους και επιχειρήσεις της περιοχής τους,
όπως στον ιχθυογεννητικό
σταθμό του Νηρέα, καθώς
και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και κατοίκους
του τόπου τους (π.χ. δασοκόμους, δασοπόνους, μελισσοκόμους), προκειμένου να
αποκτήσουν βιώματα από τη
δράση τους στο φυσικό πε-

ριβάλλον τους και να αντλήσουν πληροφορίες για την
εργασία τους.
Από την επεξεργασία των συγκεντρωμένων στοιχείων οι
μαθητές, σε συνεργασία με
την υπεύθυνη καθηγήτρια,
προχώρησαν στην εκπόνηση
των εργασιών που περιελάμβαναν παραγωγή γραπτού
λόγου σχετικά με τις παραγωγικές δραστηριότητες της
ευρύτερης περιοχής τους,
όπως την αλιεία, τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, το εμπόριο, τη μελισσοκομία και τη
δασοπονία.
Μέσα από την διεξαγωγή του
προγράμματος επιδιώχθηκε
οι μαθητές: α) να κατανοήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης
ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, οι οποίες αναπτύσσονται στην περιοχή
τους, β) να συνδέσουν τις
παραγωγικές δραστηριότητες

με τα ιδιαίτερα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τις
κλιματολογικές
συνθήκες της
περιοχής που
ζουν και να
κατανοήσουν
την αξία και τη
μοναδικότητα
της ιδιαίτερης
δυναμικής που
έχει κάθε τόπος, ο οποίος
μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένες
παραγωγικές
δραστηριότητες, γ) να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο ζουν και να
το αντιληφθούν ως αξία που
μπορεί να ορίσει την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, δ)
να αποκτήσουν άμεσες εμπειρίες από τη συμμετοχή και τη
δράση τους στο φυσικό περιβάλλον, ε) να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία

του οικοσυστήματος και στ)
να καλλιεργήσουν δεξιότητες
για συμμετοχή σε δράσεις,
προς την κατεύθυνση της
επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το βασικό πλεονέκτημα του
νομού μας είναι το φυσικό
του περιβάλλον. Χρειάζεται
να προστατευθούν οι οικότοποί μας, καθώς έτσι θα
αυξηθεί η παραγωγική τους
ικανότητα και, κυρίως, η ποιοτική διαχρονική παραγωγή,
που αφορά στην ίδια τη ζωή,

τόσο τη δική μας, όσο και
των επερχόμενων γενεών.
Η προστασία και η αειφορική διαχείριση των φυσικών
μας πόρων καθίσταται αναγκαιότητα αδήριτη, ευθύνη
συλλογική και ατομική, γιατί,
όντως, το περιβάλλον είναι
ταυτόχρονα θέμα οικονομίας,
πολιτικής και πολιτισμού.
Οι Μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γενικού
Λυκείου Ευπαλίου
και Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Παναγιώτα Σταμάτη (ΠΕ 02)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

«Αρωματικά φυτά και υπερτροφές»
Yπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος: Πράπας
Δήμος (ΠΕ04) - Νανοπούλου Κατερίνα (ΠΕ06)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Αθανασοπούλου
Δημητρία,
Γεωργακόπουλος Γιώργος, Ζέρβας
Κώστας, Παπανδρέου Ανδρέας, Θωμόπουλος Θανάσης, Μπρέγκου Θωμάς, Πέγιος Στέλιος, Παπαϊωάννου Κατερίνα, Δημάκη Κωνσταντίνα, Φρομουζοπούλου Ανθή, Γκέκα Κατερίνα, Μπουζινέκη Μήνα,
Μπένου Κωνσταντίνα
Οι μαθητές της Α’ τάξης Λυκείου Ευπαλίου που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, έδειξαν σημαντικό
ενδιαφέρον στην πλειονότητά τους και οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες κρίνονται θετικές. Αξιολόγησαν
το πρόγραμμα κυρίως δια της πράξης. Επιπλέον
της γνώσης και των εμπειριών που αποκόμισαν,
κατάφεραν μόνοι τους να αναπαράξουν αρωματικά φυτά και φυτά που παράγουν υπερτροφές, τα
οποία έχουν μεταφυτεύσει στις αυλές τους. Άλλωστε υπάρχει συμφωνία να συνεχιστεί και στην
επόμενη σχολική χρονιά το ίδιο πρόγραμμα. Αναζήτησαν πληροφορίες οι μαθητές και αποκόμισαν

εμπειρίες, από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, από τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις, το internet και τη σχολική βιβλιοθήκη.Προμηθεύτηκαν παραδοσιακούς
σπόρους από τους μεγαλύτερους στο σπίτι,
στη γειτονιά τους και στο σχολείο. Έσπειραν τους σπόρους σε γλάστρες ή μεταφύτευσαν έτοιμα σπορόφυτα. Παρακολούθησαν και φωτογράφησαν την ανάπτυξη των
φυτών τους απολαμβάνοντας με ενθουσιασμό τη χαρά της δημιουργίας. Ασφαλώς
στο μέλλον προσδοκούν να απολαύσουν
και να επωφεληθούν από τις σημαντικές
ιδιότητες των αρωματικών, φαρμακευτικών
και super-τροφών. Στη συνέχιση του περιβαλλοντικού προγράμματος κατά την επόμενη περίοδο θα παρασκευαστούν αιθέρια έλαια,
κρέμες, αφεψήματα κ.λ.π.
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις
στο «Βοτανικό κήπο Διομήδους του ΕΚΠΑ», στο
«πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώ-

νης Τρίτσης» στο «κέντρο της γης»και στη γειτονιά κοντά στο σχολείο, σε χώρους που έχουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.
Τέλος, έγιναν εργασίες σε μορφές pdf και ppt, και
τυπώθηκε βιβλιοδετημένο φυλλάδιο και ένα αντίτυπο παραμένει στο αρχείο του σχολείου.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η… «παρθένα» Δωρίδα είναι το μεγάλο
ατού της για την τουριστική ανάπτυξη
Με τη συμμετοχή δεκάδων Δωριέων
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
ΤΙΤΑΝΙΑ της Αθήνας η Ημερίδα της
Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων με
θέμα «Τουρισμός και Ανάπτυξη της
Δωρίδας».
Κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον
του ακροατηρίου επί τρεις ώρες οι
καθηγητές και τεχνοκράτες ανέπτυξαν όλα τα βασικά θέματα που σηματοδοτούν, απαιτούνται και στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη της
Δωρίδας του 21ου αιώνα.
Ειδικότερα ο Στέφανος Καραγιάννης
Αν. Καθηγητής, Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας και η Αμαλία Καραπέκου, ΜΒΑ, Υπ. Δρ., ΟΠΑ Παντείου
Πανεπιστημίου ανέπτυξαν το θέμα
“Μορφές τουρισμού και βιώσιμη ανάπτυξη , η περίπτωση της Δωρίδας”
Η Λένα Μάντζιου, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Αθηνών ανέπτυξε το θέμα «DORIC, Με
το βλέμμα στο μέλλον» (Αρχιτεκτονική Περιβάλλοντος, παραλίμνιων το-

πίων και αρχαιολογικών στην περιοχή
της Δωρίδας)
Ο Γιώργος Παπαθανασίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, και Πρόεδρος της
ΑΕΜΚΧ «ΙΑИΝΟUS» ανέπτυξε τα θέματα «Ανάδειξη και διαχείριση τουριστικού προορισμού στη Δωρίδα»
και «Η συμβολή των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού στην ανάπτυξη της Δωρίδας - Η περίπτωση του
Προσκυνηματικού & Θρησκευτικού
Τουρισμού».
Ο βουλευτής Φωκίδας, γιατρός Ηλίας
Κωστοπαναγιώτου χαιρέτησε ως αξιόλογη την Ημερίδα , που θα προσφέρει
χρήσιμα συμπεράσματα, που θα αξιολογηθούν, θα κωδικοποιηθούν, θα ιεραρχηθούν και θα στηρίξει όπου χρειάζεται
σε κυβερνητικά όργανα την υλοποίησή
τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς, Δήμο, Οργανισμούς κλπ.
Εκ μέρους του Δήμου Δωρίδας, ο
Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος
, χαιρέτησε και εκ μέρους του Δημάρχου την εκδήλωση αναφέροντας επιγραμματικά όλες τις ενέργειες που έχει

κάνει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος για
την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την προβολή της Δωρίδας.
Πρέπει όμως τόνισε όλα όσα ακουστούν και καταγραφούν να ιεραρχηθούν και κοστολογηθούν ώστε
να είναι υλοποιήσιμα, μέσω κυρίως
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας
υπ΄όψιν τη δύσκολη εποχή που διάγουμε όπου και τα έσοδα του Δήμου
έχουν «κουρευτεί» κατά… 70% !
Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι όλοι οι
ομιλητές επισήμαιναν πως το μεγάλο
ατού για την τουριστική ανάπτυξη της
Δωρίδας είναι η μοναδικότητα του τοπίου, αφού η Δωρίδα είναι μια «παρθένα» περιοχή με αξιόλογα ιστορικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά μνημεία που
σε συνδυασμό με την χιλιάδων χρόνων
ιστορία της θα της προσφέρουν το
απαιτούμενο brandname Dorida, που
είναι διαβατήριο για να περάσει στην
νέα εποχή και την επόμενη μέρα.
Χαιρετισμό επίσης έκανε και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Δελφών Διονύσης Μπορούτας.

Θεατρικό Εργαστήρι στο Μαραθιά
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθιά στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει ένα θερινό κύκλο μαθημάτων θεατρικής
παιδείας, το Καλοκαίρι 2015.
Το θεατρικό εργαστήρι Μαραθιά
είναι μια πρωτοβουλία της Εύης
Τασάκου (θεατρολόγου, εκπαιδευτικού) σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό
& Μορφωτικό
Σύλλογο
Μαραθιά.
Η
ιδέα
τέθηκε
σε εφαρμογή
όταν η κ. Τασάκου έκανε
την πρόταση
η οποία έγινε
αμέσως αποδεκτή
από
τον πρόεδρο
του Πολιτιστικού Συλλόγου
κ. Αθανάσιο
Ασημάκη, σε
μια προσπάθεια διάδοσης της
θεατρικής παιδείας στο Μαραθιά
και στο Δήμο Δωρίδας.
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν
το αντικείμενο του Θεάτρου
μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς θα διδαχθούν Αυτοσχεδιασμό, Υποκριτική, Αφήγηση παραμυθιού και
Κινησιολογία.

Είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος θεατρικής εκπαίδευσης,
που στόχο έχει όχι να παραγάγει ηθοποιούς, αλλά να υπενθυμίσει τα σημαντικά οφέλη του
Θεάτρου τόσο σε προσωπικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο,
να γίνει αντιληπτό πως το θέατρο δεν είναι η αποστήθιση

ενός θεατρικού κειμένου και
το “στήσιμο” στη σκηνή, αλλά
μια διαδικασία που ξεκινά πολύ
νωρίτερα και έχει να κάνει με
το να ανακαλύψω πώς μπορώ
να εκφραστώ, πώς μπορώ να
επικοινωνήσω, πώς μπορώ να
συνεργαστώ μέσα σε μια ομάδα
και να δημιουργήσω - γνωρίζοντας τον εαυτό μου και τους άλ-

λους - μέσω του Θεάτρου.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου αυτού κύκλου μαθημάτων
θα γίνει παρουσίαση – παράσταση σε κοινό.
Ήδη λειτουργεί το πρώτο τμήμα
για παιδιά 6-10 ετών με 12 εγγεγραμμένους και υπάρχει πρόθεση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου με
περισσότερα τμήματα για
όλες τις ηλικίες.
Να σημειωθεί πως το
εργαστήρι λειτουργεί με
εθελοντική εργασία εκ
μέρους της κας Τασάκου. Ο Μορφωτικός και
Πολιτιστικός
Σύλλογος
Μαραθιά προσφέρει το
χώρο, στο πολιτιστικό
κέντρο του χωριού. Με
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται δωρεάν συμμετοχή σε όλους τους
συμμετέχοντες.
Σ.Σ. Η Εύη Τασάκου είναι
κόρη του Peter Τασάκου και της
Ελένης Τασάκου. Είναι αριστούχος του τμήματος θεατρικών
σπουδών του Πανεπιστημίου της
Bologna και έχει εργασθεί ως καθηγήτρια θεατρικής αγωγής στην
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
και ως υπεύθυνη συντονισμού
για θεατρικές ομάδες όλων των
ηλικιών.

Μεταξύ των δεκάδων που παραβρέθηκαν ήταν και οι Καθηγητές Ανωτάτων Ιδρυμάτων Άρης Σισσούρας,
Νίκος Παπαναστασίου, Αναστάσιος Σακαρέλλος, Κώστας Κάρμας, ο
Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας
Γιάννης Μπαλατσούρας, οι Πολιτευτές Φωκίδας Κώστας Χαλιορής και
Αθανάσιος Ασημάκης, η πρόεδρος
της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας Λαμπρινή Κουφάκη, στελέχη αναπτυξιακών επιχειρήσεων όπως οι Άγγελος
Ζησιμόπουλος, Κώστας Λιάπης και
Γεώργιος Παπαβασιλείου που έκαναν
και παρεμβάσεις , κ.ά.
Την Ημερίδα συντόνισε με επιτυχία και παρεμβάσεις ο Πρόεδρος της
Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων, καθηγητής Πανεπιστημίου Δημήτρης
Παναγιωτόπουλος.
Τα αποτελέσματα της Ημερίδας και
οι τοποθετήσεις σύντομα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Ένωσης
Δωριέων Επιστημόνων www.doriep.
gr και θα δημοσιευθούν στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας.

Με ‘‘άρωμα’’ Ευπαλίου
το νέο Δ.Σ.της

Ένωσης Γυναικών Φωκίδας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας, που
προέκυψε από τις πρόσφατες
αρχαιρεσίες, ως εξής:
Πρόεδρος :
Λαμπρινή Κουφάκη
Αντιπρόεδρος:
Δέσποινα Μπόζου
Γ. Γραμματέας:
Λένα Αναγνωστοπούλου
Ταμίας :
Βάλια Γκελεστάθη
Μέλη:
Γιώτα Ζουζουλή-Δεμενοπούλου,

Μαρία Κάρμα-Καράντζαλου, Ευθυμία Κουτσοθανάση, Ανδρομάχη Σαλούρου, Σπέντζου Γεωργία
(για 2 χρόνια θητεία)και Ελένη
Ράμμου (για 2 χρόνια θητεία
λόγω ισοψηφίας)
Αναπληρωματικά μέλη:
Μαίρη Δημητρίου, Παυλίνα Ζαχαροπούλου και Παναγιώτα
Γλυμίτσα.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Νάση Ασημακοπούλου, Αναστασία
Γκομόζια και Αθηνά Ταταμίδου.
Αναπληρωματικό μέλος:
Καρδασάκη Βασιλική

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
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Η τριπλή γιορτή του Δροσάτου
στο ‘‘Τρίγωνο’’ Πευκακίου στις 31 Ιουλίου
Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο της Εφημερίδας τον Ιούνιο, φέτος, όπως
συμβαίνει εδώ και κάμποσα
χρόνια, , ο καιρός παρουσιάζεται παράξενος και αλλόκοτος, με βροχές, κρύο και
χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κι ενώ πιστεύαμε
ότι αυτός ο καιρός ευνοούσε
την ανθοφορία της ελιάς, η
οποία φέτος ήταν πλούσια,
δυστυχώς διαψεύστηκαν όλες
οι προσδοκίες μας και οι
όποιες ελπίδες για μια
καλή ελαιοπαραγωγή.
Άνθρακας ο θησαυρός. Άλλη μια χρονιά,
η τέταρτη στη σειρά,
χωρίς λάδι. Κανείς δεν
μπορεί να καταλάβει τι
τους έφταιξε.
Στη μνήμη των 12
Αποστόλων, πάνω εκεί
ψηλά στα Ταμπούρια,
στην όμορφη αυτή
τοποθεσία που μαγεύει τον επισκέπτη και
που δεν χορταίνει το
μάτι από την απεραντοσύνη
του ορίζοντα, τις ομορφιές
της φύσεως και δεν λέει να
ξεκολλήσει από το υπερθέα-

μα, τελέστηκε Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας από τον
Ιερέα του χωριού μας παπάΑνδρέα, με τον Ιερέα Ευπαλίου παπα-Δημήτρη να εκτελεί
καθήκοντα Ιεροψάλτη μαζί
με τους κ.κ. Φ. Κονιστή και
Ν. Ταραβήρα.
Εφέτος είχε τους λιγότερους
επισκέπτες και ήταν αισθητή
η απουσία των Ευπαλιωτών.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
αυτό οφείλεται στην οικο-

νομική κρίση, στις κλειστές
Τράπεζες και γενικά στην
ανώμαλη αυτή κατάσταση,
που τους κρατά όλους κου-

ΓΑΜΟΙ
• (διόρθωση από προηγούμενο
τεύχος) Στις 24 Μαΐου 2015 στον
Αγ. Παντελεήμονα Πεύκης, έγινε ο
γάμος της Εύης Κονιστή (κόρη του
Αποστόλη Κονιστή και της Καίτης)
με τον Γιώργο Χριστόπουλο και
αμέσως μετά έγινε η βάπτιση της
κορούλας τους Βασιλικής. Να ζήσουν ευτυχισμένοι και να τους ζήσει το κοριτσάκι τους.
• Στις 20 Ιουνίου στον Άγιο Διονύσιο Πατρών το ζεύγος Κώστα
και Αλεξάνδρα Καρδάρα, πάντρεψαν την κόρη τους Μαρία με τον
εκλεκτό της καρδιά της Δημήτρη
Ζωγόπουλο, κάτοικο Πατρών. Και
οι δύο είναι φυσιοθεραπευτές και
έχουν δικό τους φυσιοθεραπευτήριο. Η δεξίωση δόθηκε στο κτήμα
Διαμαντή έξω από την Πάτρα με
πολλούς προσκεκλημένους. Ωραία
τα εδέσματα, όμορφο περιβάλλον
και κέφι και χορός μέχρι τις πρωινές
ώρες. Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον και στους
ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.
Φ.Κ.

μπωμένους, άκεφους, ανήσυχους και προβληματισμένους. Μετά το πέρας
της Θείας Λειτουργίας,
προσφέρθηκε λουκουμάκι και αναψυκτικό
σε όλους τους προσκυνητές και στη συνέχεια
καφεδάκι στην πλατεία
του χωριού.
Εφέτος δεν πραγματοποιήσαμε την προγραμματισμένη για τις 4 Ιουλίου τριπλή γιορτή:
το πανηγύρι, τη
γιορτή των γονιών μας και την
καλοκαιρινή μας
εκδήλωση, γιατί την
άλλη ημέρα ήταν το
δημοψήφισμα και, πέραν του ότι δεν υπήρχαν χρήματα, κέφι και
συμμετοχή, λόγω των
συνθηκών μπορεί να
θεωρούνταν προκλητικό. Η εκδήλωση θα
γίνει την Παρασκευή
31 Ιουλίου, στο Τρίγωνο στο Πευκάκι και ώρα
21:00. Σας περιμένουμε
όλους!!!
Ο Ιούλιος είναι ο κεντρικός

μήνας, η καρδιά του καλοκαιριού. Επί τέλους ο καιρός

έσιαξε και ο βοριάς ζέστανε
τη θάλασσα και ευχαρίστησε
τους λουομένους, οι οποίοι
ήσαν λιγοστοί μέχρι τουλάχιστον την επίτευξη συμφωνίας. Παραδόθηκε στην
κυκλοφορία και ο δρόμος
- σήραγγα Παραθάλασσο Μοναστηράκι κι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι λουόμενοι. Πέραν αυτού, το έργο
αυτό έβγαλε το Μοναστηράκι
από την απομόνωση και τον
οικονομικό μαρασμό που εδώ
και τρία χρόνια το ταλανίζει

και ανακούφισε τους επαγγελματίες. Ωραίο το έργο γενικά, αλλά χρειάζεται
προσοχή και μικρή
ταχύτητα, προς αποφυγήν ατυχήματος.
Στις 20 Ιουλίου, γιορτή του Προφήτη Ηλία,
παρακολουθήσαμε τη
Θεία Λειτουργία στο
ομώνυμο εξωκκλήσι
στου Καραμπάση, το
οποίο τώρα ανήκει
στο Κλήμα. Τα πολύ
παλιά χρόνια, δηλαδή πριν το 1700, το
εξωκκλήσι αυτό ήταν
κτισμένο 50μ. βορειότερα του σημερινού νεόκτιστου
Ναού και ανήκε στο χωριό
των προγόνων μας, του οποίου το όνομά δεν γνωρίζουμε.
Κατά την εγκατάσταση εκεί
του Αγά Καρά-Μπάσι, οι πρόγονοί μας εκδιώχθηκαν και
εγκαταστάθηκαν διάσπαρτοι
στις πλαγιές της Αϊτοφωλιάς,
ζώντας σε ταράτσες. Αργότερα, έκτισαν τον Οικισμό του
Πέρα-Χωριού και τον ονόμασαν ΚΑΡΔΑΡΑ. Αυτά, για να
μην ξεχνάμε την Ιστορία και
την καταγωγή μας.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 11 Ιουλίου 2015 ο Χρήστος
Αλεξανδρής (γιος του Νίκου και της
Καίτης Αλεξανδρή) και η σύζυγός
του Χριστίνα, βάπτισαν τη δεύτερη
κορούλα τους στον Ιερό Ναό Αγίας
Φιλοθέης στην Φιλοθέη. Το όνομα
αυτής Αφροδίτη. Ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει!
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 6 Ιουλίου 2015 ήρθε στον κόσμο ο γιος του Γιάννη Κατσώλη και
της Νικολέττας Καραμάνου (κόρης
του Βασίλη και της Βίκης Καραμάνου). Στους ευτυχισμένους γονείς
και παππούδες, ευχόμαστε να τους
ζήσει και να το δουν όπως επιθυμούν.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 19 Ιουλίου τελέστηκε στον
Άγιο Λουκά Δροσάτου ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Πολυξένης Καρδάρα. Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύει την
ψυχή της και στα παιδιά της καλή
παρηγοριά.
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Αναδασμός Μόρνου

“γεφύρι της Άρτας” για τη Δωρίδα!
Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την παραλαβή
του κυρίως έργου του Αναδασμού της πεδιάδας του
Μόρνου από το Υπουργείο
θα επιδιώξει η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας. Ένα έργο
“χιλιοταλαιπωρημένο”
που
πρέπει επιτέλους να βρει
το δρόμο του. Το θέμα του
αναδασμού συζητήθηκε και
στο πρόσφατο Περιφερειακό
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
που έγινε στην Άμφισσα. Από
την πλευρά του ΤΟΕΒ επιδίωξη ήταν να ληφθεί απόφαση, ώστε να δεσμευθεί η
Περιφέρεια στο τμήμα που
της αναλογεί, όσον αφορά
τα υπολειπόμενα υποέργα.
Υπήρξε θετική εισήγηση από
τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Μίχο, παρέμβαση του
ΤΟΕΒ δια του Γραμματέα
του Κώστα Κουτσόπουλου,
η οποία υποστηρίχθηκε από
τον Περιφερειάρχη Κώστα
Μπακογιάννη και από τους
επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων που πήραν το λόγο, καθώς και από
το Δήμαρχο Δωρίδος Γιώργο
Καπετζώνη που παραβρέθηκε στο Συμβούλιο. Λήφθηκε ομόφωνα απόφαση να
πραγματοποιηθεί μελέτη από
την Περιφέρεια για τα υπολειπόμενα υποέργα, να επιδιωχθεί χρηματοδότηση από
τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
και να συνεχιστεί η καταβολή αποζημίωσης ηρτημένης
εσοδείας στους καλλιεργητές
που τη δικαιούνται.
Αξίζει να αναφερθεί πως σε
επικοινωνία που είχαμε με
τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Κώστα Μίχο μας ενημέρωσε πως υπάρχουν σχεδόν έτοιμες οι μελέτες των
υποέργων που απαιτούνται
για να ολοκληρωθεί το έργο,
ωστόσο εκκρεμεί από το
2011 η παραλαβή του κυρίως
έργου από το Υπουργείο. Ο
ίδιος ξεκαθάρισε πως έχουν
εντοπιστεί πάρα πολλές κα-

κοτεχνίες και
ατέλειες στα
κανάλια,
τις
δεξαμενές κ.α.
οι οποίες πρόκειται να συμπεριληφθούν
στα υποέργα.
Το Υπουργείο
και ο εργολάβος έχουν ήδη
ξεκινήσει εδώ
και μήνες τις
δοκιμές
που
απαιτούνται,
κι έτσι αυτή
τη στιγμή καταγράφονται
οι ατέλειες, οι
ρωγμές
στις
δεξαμενές, τα
κανάλια ώστε
να
παραληφθεί οριστικά
το έργο. Σημειώνεται ότι
η γνωμάτευση
του Υπουργείου θα συμπεριληφθεί στις μελέτες των
υποέργων και κατόπιν θα
ακολου- θήσει η δημοπράτηση εντός μεγάλου έργου
για να ολοκλη- ρωθεί ο αναδασμός. Να υπενθυμίσουμε
ότι το έργο αφορά τη διενέργεια αναδασμού (αναγκαστικού) στις τοπικές κοινότητες Μανάγουλη, Μαλαμάτα,
Ευπάλιο και Μοναστηράκι,
από το έτος 1993, λόγω της
κατασκευής του αντίστοιχου
αρδευτικού έργου (έναρξη
έργου 2006) και βρίσκεται
στο στάδιο παράδοσης του
νέου κτηματικού καθεστώτος στους δικαιούχους, ενώ
για να ολοκληρωθεί με τον
βέλτιστο τρόπο απαιτούνται:
- Η παραλαβή του κυρίως
έργου
- Η εκτέλεση του τρίτου
υποέργου που αφορά στις
συστηματοποιήσεις εδαφών,
προϋπολογισμού 450.000 €
- Η προσθήκη νέου υποέργου,
προϋπολογισμού

Έστειλαν τις
συνδρομές τους

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ Κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΓΙΑ ΚΩΝ. ΡΗΝΑ
ΛΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

200 €
50 €
20 €
5€
50 €
250 €
5€
5€

750.000 € για την κατασκευή
περιμετρικής τάφρου αποστράγγισης, και
- Η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας
από το 2011 και μετά. Στο
συγκεκριμένο σημείο έχει
προκύψει ζήτημα με την μη
αποδοχή των καταστάσεων
από το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ)
με την αιτιολογία ότι πρέπει
να πληρωθούν μόνο όσων
τα κτήματα καταλήφθηκαν
λόγω των έργων (οι αρχικές
αιτήσεις πληρωμών περιελάμβαναν όλους τους ιδιοκτήτες με το σκεπτικό ότι
έχασαν εισόδημα λόγω αδυναμίας ποτίσματος). Έτσι τα
ποσά, από 500.000 ευρώ /
έτος, μειώνονται στα 70.000
ευρώ / έτος, περίπου.
Ένα μίνι ιστορικό του έργου:
ο αναδασμός της πεδιάδας
του Μόρνου είναι ένα από
τα σημαντικότερα -χρόνια-

θέματα που ταλανίζουν την
περιοχή της Δωρίδας για παραπάνω από δύο δεκαετίες.
Οι συζητήσεις, οι συσκέψεις,
οι παρεμβάσεις, οι διαμαρτυρίες κυριαρχούσαν όλα αυτά
τα χρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώ- σεις είχε χρειαστεί να
παρέμβει ακόμα και η αστυνομία. Σκοπός του τεράστιου αυτού έργου που ξεκίνησε πριν από 25 περίπου
χρόνια, ήταν η κάλυψη των
αναγκών της περιοχής για
την ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής. Μάλιστα η περιοχή που δημιουργήθηκε από
τις προσχώσεις του δέλτα
του Μόρνου, είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, λόγω
της άριστης ποιότητας του
εδάφους και των υπόγειων
υδάτων. Μετά την ένταξη
της άρδευσης της πεδιάδας
του Μόρνου σε ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ακολούθησε το
επόμενο βήμα, ο αναδασμός αφού ήταν χωρισμένη

σε μικρές ιδιοκτησίες. Κύριος σκοπός του έργου ήταν
η συγκέντρωση όλων των
επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων, που μέσω οριζόντιων και κάθετων υδραυλάκων και διωρύγων τα νερά
αυτά θα οδηγούνται προς
τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις για άρδευση, με τελικό
προορισμό τον Κορινθιακό
Κόλπο. Αξίζει να αναφερθεί
πως το συγκεκριμένο έργο
δίχασε την τοπική Κοινωνία
και μάλιστα στις Κοινότητες
Μαλαμάτων και Μανάγουλης
κάποιοι είχαν ταχθεί υπέρ,
κάποιοι κατά του έργου. Στο
πρακτικό κομμάτι του θέματος η περιοχή μετά τις χρόνιες αυτές καθυστερήσεις έχει
απαξιωθεί εντελώς. Το έργο
των εγγείων βελτιώσεων της
πεδιάδας του Μόρνου έχει
στοιχίσει πάνω 15 εκ. ευρώ,
ενώ οι αγρότες της περιοχής
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γη εδώ και χρόνια.

Οι λογαριασμοί
τραπεζών της Ένωσης

104/296680-89

769.00.2002.002676

5011-059657-666

0026-0653-99-0100077938
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ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ.ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ

Η Δωρίδα γιορτάζει την Παναγιά της
Δεκαπενταύγουστο
για τη Δωρίδα σημαίνει Βαρνάκοβα. Η Παναγιά των απανταχού
Δωριέων και όχι μόνο,
γιορτάζει. Χιλιάδες οι
πιστοί που το τριήμερο
αυτό προστρέχουν στη
χάρη της, στο ιστορικό
Μοναστήρι, να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία Της.
Τό χιλιόχρονο Μοναστήρι
τῆς ἀφθονοπαρόχου Θεοµητορικῆς Χάριτος εἶναι ἀφιερωµένο στήν Κοίµηση
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Βρίσκεται πρός τό νοτιώτερο τµῆµα τῶν Βαρδουσίων καί στήν ἄκρα
δυτική πλευρά τῆς Δωρίδας, κοντά στόν ποταµό
Μόρνο. Περιβάλλεται ἀπό
ένα ἀπέραντο κατάφυτο
δάσος µέ δρῦς, κέδρους,
καστανιές καί ἄλλα αἰωνόβια δένδρα καί βρίσκεται σέ ὕψος περίπου 800
µέτρων. Ένα πανέμορφο
και ήμερο Ρουμελιώτικο
ορεινό τοπίο.
Ἱδρύθηκε τό 1077 µ.Χ.
ἀπό τόν ὅσιο Ἀρσένιο τόν
Βαρνακοβίτη καί εἶναι τό
πέµπτο κατά σειρά ἀρχαιότητος Μοναστήρι τῆς
Πατρίδας µας, συνοµήλικο
µέ τήν Μοναστική κοινότητα τῶν Μετεώρων. Τό
ὑπεραιωνόβιο αὐτό προσκύνηµα τῆς Βυζαντινῆς
ἐποχῆς, τό ὁποῖο διανύει
τώρα τήν δεκάτη ἑκατονταετηρίδα τῆς ζωῆς
του, ὑπῆρξε, καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι, κιβωτός
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί
πνευµατικό θησαυροφυλάκιο
Ἐθνικῶν ἰδανικῶν καί παραδόσεων.
Τό ἀποκορύφωµα τῆς ἐθνικῆς
προσφορᾶς τῆς Ἱ. Μονῆς τό
συναντοῦµε στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Ἡ Βαρνάκοβα
ἦταν ὁρµητήριο τῶν Καπεταναίων τῆς περιοχῆς. Ὑπέστη
πολιορκία τό 1826 καί ἔγινε
ὁλοκαύτωµα γιά τήν λευτεριά.
Πέρασαν 23 ὁλόκληρα χρόνια
ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1992,
ὁπότε ἀφίχθηκε ἡ γυναικεία
ἀδελφότητα στό Μοναστήρι
τῆς Παναγιᾶς, μέ Ἡγουμένη
τήν Γερόντισσα Θεοδοσία
Ἀνδρικοπούλου ἐκ Πατρῶν.
Μέ τήν βοήθεια καί τήν Χάρη
τῆς Παναγίας, ἡ νέα Ἀδελφότητα πραγματοποίησε μιά
ριζική ἀνακαίνηση, σχεδόν
ἀναστήλωση, στό μισοερειπωμένο Μοναστήρι, χωρίς νά
τό δεσμεύσει μέ ξένες ἐπιχορηγήσεις, παράλληλα με την
προσπάθεια να διατηρηθῆ ἡ
πνευματική παράδοση τοῦ
Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ. Οἱ
δυσκολίες ὑπῆρξαν πολλές.
Πόσοι κόποι χρειάστηκαν,

πόσοι
ἀγῶνες,
πόσες θυσίες, ἄς
τά ἀξιολογήσει ὁ
Θεός καί ὁ χρόνος...
Ἡ πιό µεγάλη
ὅµως καί Ἱερή
ἱστορία εἶναι ἡ
Θαυµατουργική
Χάρη τῆς Παναγίας μας, πού
ρέει ἄφθονη καί σέ τούτο τό
Προσκύνημά Της! Γι΄αὐτό,
ἐπιθυμία τῆς Ἀδελφότητος
ἦταν ἀνέκαθεν να συμβάλλη

µητέρα τοῦ παιδιοῦ, πολύ
συγκινηµένη. Ἀφοῦ προσκύνησε τήν Μεγαλόχαρη
Παναγία Βαρνάκοβα καί Τήν
εὐχαρίστησε µετά δακρύων,
καθισµένη στό ἀρχονταρίκι
τῆς Μονῆς εἶπε:
«Ἔζησα πραγµατικά τήν νεκρανάσταση τοῦ παιδιοῦ
µου! Μοῦ τὄστειλε πίσω στήν
ζωή ἡ εὔσπλαγχνη Μητέρα
τοῦ Θεοῦ.»
Καί συνέχισε:
«Εἴχαµε διακοπές καί πήγαµε
σέ ἕνα ὡραῖο ξενοδοχεῖο

ναν ἀπεγνωσµένες
προσπάθειες νά τό
συνεφέρουν. Μάταια
ὅµως!
Ἐγώ, µόλις κατάλαβα τί εἶχε γίνει,
ἔκανα κάτι πού γιά
τούς πολλούς ἦταν
ἀνεξήγητο. Ἄφησα
τό παιδάκι µου στά
χέρια αὐτῶν πού
προσπαθοῦσαν νά τό
ἐπαναφέρουν στήν ζωή καί
ἔτρεξα κοντά ἐκεῖ σέ µιά συστάδα θάµνων καί γονάτισα!

ἀνιδιοτελῶς, ὥστε ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν στο Μοναστήρι να βιώνεται ὄχι σαν
τουριστική κίνηση, ἀλλά σαν
ἱερό προσκύνημα, κατά το
ὁποίο ἡ ψυχή θά ἐπικεντρώνεται στον σκοπό τῆς ζωῆς,
πού εἶναι ὁ ἁγιασμός και ἡ
θέωσις, θα ἀναθερμαίνεται
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ και θα
στηρίζεται στην Πίστη.
Στά χρόνια πού κύλησαν, ἡ
Παναγία μας θέλησε νά ἁπλώση τήν Χάρη Της αἰσθητά καί
σέ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδας
μας, ἀπ’ ὅπου πολλοί πιστοί,
εὐεργετημένοι καί εὐγνώμονες, καταφθάνουν γιά νά Τήν
προσκυνήσουν.
Οι ίδιες οι μοναχές του Μοναστηριού, μας ἀνέφεραν μία
ἀντιπροσωπευτική περίπτώση θαυματουργικῆς ἐπεμβάσεως τῆς Παναγίας μας. Κι
αὐτό, πρός δόξαν Θεοῦ, τοῦ
Ἐπιτελοῦντος τό θαῦμα, μέ
τήν εὐχή κι ἄλλοι συνάνθρωποί μας νά πιστέψουν στήν
Χάρη Της καί ἔτσι νά παρακινηθοῦν στό νά ἐπικαλεστοῦν
τήν βοήθειά Της.
Σωτηρία πνιγµένου νηπίου
Τό γεγονός ἀφηγήθηκε ἡ

στήν βόρεια ἀκτή τῆς Πελοποννήσου, τό ὁποῖο διέθετε
καί πισίνα, παρ’ ὅλο πού ἡ
θάλασσα
ἦταν πολύ
κοντά. Γιά
µιά στιγµή,
τό
µικρό
µου
κοριτσάκι διέφυγε τήν προσοχή
µου
καί
ἔπεσε
µέσα στήν
πισίνα χωρίς
νά τό πάρει
κανείς εἴδηση!
Ὅταν
τό ἀναζήτησα, ἐπέπλεε πλέον
τελειωµένο
µέσα στήν
πισίνα! Δυστυχῶς δέν
τό εἶχε προσέξει
κανείς!
Στίς φωνές
µου ἔτρεξαν πολλοί,
τό ἔβγαλαν
ἔξω καί ἔκα-

Ἄρχισα νά προσεύχωµαι µετά
δακρύων, µέ ὅση δύναµη
εἶχε ἡ ψυχή µου. ¨Διεκδι-

κοῦσα¨ ἐκείνη τή στιγµή τό
παιδί µου ἀπό τά χέρια τῶν
ἁγίων Ἀγγέλων! Ἔτσι τὄνοιωθα! Φώναξε ἤ µᾶλλον κραύγασε ἡ µητρική µου καρδιά
καί ζήτησε τήν ἐπέµβαση
καί τήν βοήθεια τῆς Παναγίας ὅπως τήν εἶχα νοιώσει καί
τήν εἶχα κλείσει στήν ψυχή
µου ὅταν εἶχα ἐπισκεφθεῖ τήν
Χάρη Της στό Μοναστήρι τῆς
Βαρνάκοβας, πού βρισκόταν
σχεδόν ἀπέναντι, στίς ἀκτές
τῆς Στερεᾶς.
-- Παναγία µου Βαρνάκοβα!
Σῶσε τό παιδί µου καί χάρισέ
το µου! Μάννα εἶσαι καί Σύ!
Τέτοια δύναµη εἶχε ἐκείνη
τήν ὥρα ἡ προσευχή µου,
ὅση ἦταν ἡ ἀγωνία καί ὁ
πόνος µου. Κι Ἐκείνη, ἀνταποκρίθηκε ἀµέσως! Τό παιδί
κυριολεκτικά
ἀναστήθηκε,
ἐκεῖ πού δέν ἔδειχνε κανένα
σηµεῖο ζωῆς!»
«Πραγµατική νεκρανάσταση!», ὁµολογοῦσαν οἱ παρευρισκόµενοι.
«Κάποιον
ἄκουσε ὁ Θεός», εἶπαν µερικοί καί κοίταζαν τήν µάννα,
πού κλαίγοντας τώρα ἀπό
χαρά τὄκλεισε στήν ἀγκαλιά
της, µή µπορῶντας νά µιλήσει ἀπό τήν συγκίνηση. Μόνο
τά µάτια της καί ἡ ψυχή της
ἐξέπεµπαν µιά ἀπερίγραπτη
εὐγνωµοσύνη πρός τόν Θεό!

Σελίδα 15
Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Ο Απόλλων ‘‘χτίζει’’
το σήμερα και το αύριο
Τα θεμέλια μπήκαν εδώ και πολλά
χρόνια κι αυτό φάνηκε την προηγούμενη χρονιά, όταν εκεί που δεν το
περίμενε κανείς, ο Απόλλωνα Ευπαλίου κατέκτησε την πρώτη θέση στο

Ο νέος προπονητής του Απόλλωνα Τζίμης Ζέρβας

πρωτάθλημα και στάθηκε επάξια στα
μπαράζ. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει
βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση,
αλλά φέτος το καλοκαίρι έκλεισε ένας
κύκλος κι ανοίγει ένας νέος, με την
ελπίδα ότι η συνέχεια θα μπορεί να
είναι –σε βάθος χρόνου- ακόμη και
καλύτερη. Ο Λάκης Λουκόπουλος
αποτελεί παρελθόν από την τεχνική
ηγεσία έχοντας συνδέσει το όνομά
του με μερικές από τις κορυφαίες
στιγμές της ομάδας και στη θέση
του αναλαμβάνει ένας άνθρωπος που
γνωρίζει πολύ καλά, πρόσωπα και
πράγματα στο Ευπάλιο, αλλά και με
εξαιρετικό βιογραφικό, ο Τζίμης Ζέρβας.
Η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση,
στην οποία μεταξύ άλλων ευχαρίστησε το Λάκη Λουκόπουλο: «Ο Λάκης
Λουκόπουλος με την παρουσία του
όλα αυτά τα χρόνια στο σύλλογό
μας δίδαξε ήθος, επαγγελματισμό και
υπευθυνότητα. Φίλε Λάκη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσέφερες
αυτά τα χρόνια και σου ευχόμαστε
υγεία και κάθε ευτυχία. Η πόρτα του
Απόλλωνα Ευπαλίου θα είναι πάντα
ανοικτή για σένα». Επίσης γνωστοποίησε τη συμφωνία με το νέο τε-

χνικό: «Το Δ. Σ. του Α.Σ. Απόλλων στικό της επιτυχίας κι αυτό θα πρέπει πρόεδρος για το καλό του συλλόγου
είναι πραγματικά αξιοσημείωτη κι έχει
Ευπαλίου βρίσκεται στην ευχάριστη να συνεχίσει να είναι.
θέση να ανακοινώσει την έναρξη της Απ’ την άλλη δεν πρέπει να αγνοή- συγκεντρώσει εγκωμιαστικά σχόλια
συνεργασίας με τον Ευπαλιώτη προ- σει κάποιος ότι το οικονομικό κομμάτι κι από τους απλούς κατοίκους, όπως
πονητή Τζίμη Ζέρβα. Καλωσορίζουμε ήταν ανέκαθεν το μεγάλο «αγκάθι» ο Λεωνίδας Ζέρβας: «Το πανό με το
το νέο προπονητή στην οικογένεια για το σύλλογο. Σε αντίθεση με άλ- σήμα του Απόλλωνα Ευπαλίου στοτου Απόλλωνα και
του ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει».
Στο τελευταίο της
κομμάτι, η διοίκηση
του Απόλλωνα έχει
δίκιο. Ο νέος προπονητής έχει μπροστά
του ένα πολύ δύσκολο έργο. Ο σύλλογος
βρίσκεται πλέον σε
υψηλό επίπεδο και ο
στόχος δεν θα μπορούσε να είναι κάτι
άλλο από την πρώτη τριάδα. Αυτό το
γνωρίζει και ο ίδιος
και εμφανίστηκε αισιόδοξος, ενώ σε
δηλώσεις που έκανε
στην εφημερίδα μας,
φρόντισε να μας δώσει το στίγμα του
για τη νέα σεζόν: «Η
ομάδα είχε δυνατότητες να παίξει πιο
γρήγορα. Να παίξει
δηλαδή ένα ελκυστικό και πιο γρήγορο
ποδόσφαιρο.
Θέλουμε να μπορούμε
να φτάσουμε σε ένα
σημείο αφενός να
ευχαριστιόμαστε το
παιχνίδι, κι αφετέρου να υπάρχει και
αγωνιστική πειθαρχία. Πάνω σε αυτό
το σκεπτικό θα χτίσουμε την ομάδα».
Ένας
σημαντικός
παράγοντας για την
εικόνα της ομάδας είναι φυσικά η διαμόρφωση του ρόστερ.
Φαίνεται βέβαιο ότι
θα υπάρξουν αποχωρήσεις και μάλι- Τα παιδιά της ακαδημίας του Απόλλωνα με τον προπονητή τους Τζίμη Ζέρβα
στα παικτών πρώτης που δεν σταμάτησαν ούτε το καλοκαίρι τις προπονήσεις και τους αγώνες.
γραμμής, όπως φαίνεται για τους Γιώργο Φλέγγα, Γ. Ζέρ- λες ομάδες της κατηγορίας, όπως λίζει την πλατεία του χωριού μας και
βα, Ηλιόπουλο και Παπακωστόπουλο. για παράδειγμα ο Αστέρας Ιτέας, ο τιμά όσους προσφέρουν τις υπηρεσίΑπ’ την άλλη, στον Απόλλωνα θα συ- Απόλλων Ευπαλίου δεν είχε ποτέ τα ες τους στο σύλλογο. Όλους αυτούς
νεχίσουν οι Σταύρος Αποστολόπου- μεγάλα κεφάλαια για να φέρει ονό- που ήταν κοντά στην ομάδα, και τη
λος και Γιώργος Χαραλαμπόπουλος. ματα και ποδοσφαιριστές πρώτης βοήθησαν να αντεπεξέλθει στις δυΠάντως, το σίγουρο είναι το εξής: η γραμμής. Το ίδιο φυσικά θα ισχύσει σκολίες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευομάδα θα πρέπει να διατηρήσει οπωσ- και φέτος. Η διοίκηση, με πρωτεργά- χαριστώ σε όλους και ιδιαίτερα στον
δήποτε τους παίκτες που αποτέλεσαν τη τον πρόεδρο Θοδωρή Ζέρβα, θα πρόεδρο τον Άκη Ζέρβα, ο οποίος
το βασικό κορμό όλα αυτά τα χρόνια, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και
ώστε να μην χαθεί η συνοχή και το να εξασφαλίσει τα πάντα στο ποδο- πολλές φορές με προσωπικό κόστος,
βάζει την ομάδα πάνω απ’ όλους και
οικογενειακό κλίμα που τη χαρακτηρί- σφαιρικό τμήμα.
ζουν. Αυτό ήταν τόσα χρόνια το μυ- Μάλιστα η προσπάθεια που κάνει ο όλα».

Στη ζωή, δεν είναι όλα
φτιαγµένα στα µέτρα σου.
Στην Προθεσµιακή σου Κατάθεση όµως, είναι.
Γιατί τη Νέα Προθεσµιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» τη διαµορφώνεις
όπως εσύ πραγµατικά θέλεις, απολαµβάνοντας παράλληλα, υψηλές αποδόσεις.
∆ιάλεξε:
ͻτο ποσό και τη διάρκεια,
ͻπότε θα παίρνεις τους τόκους σου,
ͻαν θέλεις να αυξοµειώνεις το κεφάλαιό σου,
ͻαν θα έχεις τα χρήµατά σου ελεύθερα.
Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήµερα την πιο εξατοµικευµένη
προθεσµιακή κατάθεση που έγινε ποτέ, στο www.piraeusbank.gr,
στη winbank ή στα καταστήµατά µας.
Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

