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Το λαογραφικό μουσείο
Ευπαλίου γοητεύει και
κατακλύζεται από μαθητές
και πολίτες επισκέπτες

Λαμπρή στο

Ευπάλιο
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σε ηλικία 80 ετών και ξαφνικά έφυγε
μεγαλοβδομαδιάτικα στις 12 Απριλίου ο Αθανάσιος Αντ. Αλεξανδρής,
συνταξιούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τον πρόδωσε η καρδιά του
ενώ ετοιμαζόταν να έρθει στο Ευπάλιο για τις γιορτές του Πάσχα. Με την
αγαπημένη του γυναίκα Αγνή, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, είχαν αποκτήσει
δύο παιδιά. Τη Μαριλένα, φιλόλογο
,που τους είχε χαρίσει κι ένα εγγονάκι
τον Χρήστο, και τον Δημήτρη, που
είναι γιατρός στην Ιταλία. Η κηδεία
του έγινε το Μεγάλο Σάββατο στο
νεκροταφείο της Καισαριανής.
Στον πατέρα μου…
Ο Μότσαρτ έλεγε ότι αμέσως μετά
το θεό έρχεται ο πατέρας και γιαυτο
η απώλειά του πονάει πάντα, όποτε και αν συμβαίνει αυτό. Τα ξημερώματα της Τετάρτης έφυγες για
πάντα, αλλά έφυγες όρθιος και περήφανος, χωρίς
να έχεις την ανάγκη κανενός, όπως έζησες όλη
σου τη ζωή. Ό,τι κατάφερες το πραγματοποίησες

με αγώνα και θυσίες μαζί με τη μάνα μου, τη σύντροφο σου σε αυτόν τον αγώνα που
λέγεται ζωή. Ήσουν έτοιμος πάντα
να προσφέρεις σε εμάς τα παιδιά
σου και σε όποιον σου ζητούσε ένα
χέρι βοήθειας. Έχασα όχι μόνο τον
πατέρα μου, έχασα το στήριγμα
μου, το δάσκαλο μου, γιατί μπορεί να μην είχε τον τρόπο, μπορεί
κατά καιρούς να ερχόμασταν σε
σύγκρουση, αλλά τελικά αυτό που
νικούσε πάντα ήταν η αγάπη που
υπάρχει ανάμεσα σε έναν πατέρα
και ένα γιο.Και οι δυο μας φεύγαμε
πάντα με ένα μάθημα ζωής, ήταν
μια σύγκρουση εποικοδομητική
που πάντα οδηγούσε σε κάτι θετικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που
μου έλεγες «να προσπαθείς να είσαι
ανεξάρτητος, ο λύκος έχει χοντρό το
σβέρκο του γιατί κάνει τις δουλειές μόνος του». Θα
μου λείψεις πολύ, σε αγαπώ πολύ και ελπίζω να καταφέρω να γίνω ο άντρας που πάντα ήθελες να γίνω
και να είσαι περήφανος για εμένα από εκεί ψηλά.
Δημήτρης Αθ. Αλεξανδρής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 99 ετών πέθανε στις
18 Μαρτίου η Βασιλική
[χήρα] Κων. Τριανταφυλλου. Η κηδεία της
έγινε την επομένη στον
Άγιο Γεώργιο Ευπαλίου
και η ταφή της στο νεκροταφείο του Αϊ-Λια.
Η αιωνόβια και αγαπητή
κυρα- Βασιλική ευτύχησε να αποκτήσει με το
σύζυγό της τρία παιδιά:
το Γιάννη, τη Διαμάντω
και τη Γεωργία, που τους
χάρισαν 6 εγγόνια και 3
δισέγγονα.

Τα καρτελάκια του Νεκροταφείου

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση
αριθμών στους τάφους του νεκροταφείου Ευπαλίου.
Καλούνται όλοι όσοι είναι δικαιούχοι τάφων να καταθέσουν την αίτηση που έχουν παραλάβει προς
το Δήμο με τον αριθμό και την πτέρυγα που είναι
τοποθετημένος στο πίσω μέρος του τάφου.
Για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρος
της Τ.Κ. Ευπαλίου και στον αρμόδιο υπάλληλο Αργυρόπουλο Θ. στο Δημαρχείο τηλ.
2634350031.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ευπαλίου
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Σελίδα 2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ - ΚΑΝΟΥΡΗ

Στις 6 Απριλίου
πέθανε
η
Παναγιώτα
Καραμπούλα –
Κανούρη, χήρα
του Οδυσσέα
Καραμπούλα.
Είχε γεννηθεί
στο Ευπάλιο το
1938 και ήταν
κόρη του μπαρμπα-Κώστα Κανούρη. Ζούσε
στην Πάτρα και
είχε αποκτήσει
με τον σύζυγό
της δύο παιδιά,
την Αγαθή και
το Νίκο. Η κηδεία της και η ταφή της έγινε στο
χωριό του άνδρα της στο Κομπότι Άρτας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΜΠΑΜΠΟΣ
Έφυγε τέλος Απριλίου σε ηλικία 70 ετών ο Θόδωρος Ιωάννη Μπάμπος. Ήταν συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος και είχε αποκτήσει και δύο γιους.

Έφυγε στις 4 Μαρτίου σε ηλικία 73 ετών
η Ελένη Σταθοπούλου - Πριόβολου,
από το Ευπάλιο,
κόρη του μπαρμπαΓιάννη Πριόβολου.
Ήταν παντρεμένη
στη Μανάγουλη με
τον Δημήτριο Σταθόπουλο και είχαν
αποκτήσει 3 παιδιά,
την Αναστασία, τη
Βασιλική και τον
Παναγιώτη και 4 εγγόνια. Η κηδεία της
πρόωρα
χαμένης
Ελένης έγινε την
επόμενη στην Αγία Φανερωμένη στο νεκροταφείο
της Μανάγουλης.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ
Έφυγε σε ηλικία
79 ετών στις 4
Απριλίου 2017 η
Χρυσάνθη Κατσιγιάννη - Σμπαρούνη. Η κηδεία της
έγινε την επομένη
στο Νεκροταφείο
του Βύρωνα. Η
Χρυσάνθη
ήταν
παντρεμένη
με
το Χρήστο Σπ.
Κατσιγιάννη από
το Μοναστηράκι
και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά,
το Σπύρο και την
Κωνσταντίνα που
τους είχαν χαρίσει
και 4 εγγονάκια.
Ήταν λάτρης του Ευπαλίου, που το επισκεπτόταν
τακτικότατα και ενεργό μέλος στις εκδηλώσεις της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας.

Καραβίδα Σπυριδούλα
ειδικές τιμές για Δωριείς

Σελίδα 3
ΓΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑ
Στο
Δημαρχιακό
κατάστημα της Γλυφάδας την
31.03.2017 η Ελευθερία
Μακαρώνα, κόρη της Ευθυμίας Μίχου, Γραμματέως
της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδος και του Κυριάκου
Μακαρώνα, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, με τον
αγαπημένο της Ιωάννη Σφαέλο του Σταύρου και της
Πανωραίας. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένη
και ανέφελη ζωή.

Έστειλαν τις

Συνδρομές τους
ΑΚΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΟ (κατάθ. Εθνική Τράπεζα)
ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΗΠΑ)
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΟΥΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΑΚΗΣ (Ρίο)
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ-ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΒΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑΡΑΖΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΖΙΛΑΛΗ ΤΑΣΙΑ
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΤΖΕΝΗ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Λογαριασμοί τραπεζών
Ένωσης Ευπαλιωτών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Πήραν «φωτιά» τα Πετράλωνα από
τα βεγγαλικά που έπεσαν για να γιορτάσουν τον γάμο της Στέλλας Παπαδάκη και του Αλέξη Καταραχιά στην
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης το
Σάββατο 13 Μαΐου. Τον γάμο ευλόγησε ο Μητροπολίτης Μεγάρων και
Σαλαμίνος Κωνσταντίνος. Το τι έγινε
στη συνέχεια στο κοσμικό κέντρο
«Κεραμεικός»
δεν περιγράφεται.
Έσμιξε το τσάμικο με το κλαρίνο και

η λύρα με το πεντοζάλη με 350 καλεσμένους να χορεύουν μέχρι πρωίας
σε πίστα και πάνω στα… τραπέζια! Η
Στέλλα είναι κόρη της Τούλας Ξάνθη
και του Ανδρέα Παπαδάκη, αντιπροέδρου της Ένωσης Ευπαλιωτών και
π.Αντιδημάρχου Αθήνας. Γι αυτό και
η παρουσία μεταξύ των εκατοντάδων καλεσμένων, του π.Δημάρχου
Αθήνας και Αντιπροέδρου της Βουλής
Νικήτα Κακλαμάνη. Κουμπάροι τους
η Ασπασία Στριγγάρη και ο Ανδρέας
Φασόλης.

ΓΑΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗ ΨΙΜΑΔΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Σε μια ωραία γαμήλια
τελετή στο Δημαρχείο Κορυδαλλού την
Πέμπτη 23 Μαρτίου
ο Θανάσης Ψημάδας
γιος του Δημήτρη Ψιμάδα και της Χαρίκλειας Πιπέλια και η Κωνσταντίνα Παρασκευά
του Εμμανουήλ και
της Βασιλικής, ένωσαν
τις ζωές τους και την
αγάπη τους. Ακολούθησε το παραδοσιακό
γλέντι συγγενών και
καλών στενών φίλων
με τις ευχές όλων να έχουν βίο ανθόσπαρτο και
δημιουργικό.

Η Αναστασία Ματσέτα
και ο Νίκος Μάναλης
στις 28 Δεκεμβρίου
2016 απέκτησαν ένα
υγιέστατο κορίτσι! Η
Αναστασία είναι εγγονή
του Δημήτρη Ζέρβα από
την κόρη του Ευθυμία.
Ο
Γεωργουλόπουλος
Αθανάσιος και η σύζυγος του Ασπασία Παππά
το Σάββατο 26 Μαρτίου
απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο Θανάσης
είνα είναι εγγονός του
Αθανασίου Γεωργουλόπουλου και γιος του Τάκη Γεωργουλόπουλου.

Η ΑΡΙΣΤΟΥΧΑ ΝΑΣΙΑ ΛΙΑΚΟΥ

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα στη Ναύπακτο έγινε
στις 9 Μαρτίου 2017 η τελετή
ορκωμοσίας των πτυχιούχων
του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Η Νάσια Λιάκου παρέλαβε το
πτυχίο της και ως απόφοιτος
με την υψηλότερη βαθμολογία εκφώνησε τον όρκο. Η
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
συγχαίρει την Ευπαλιώτισσα
αριστούχο απόφοιτο αξιόλογης Σχολής στο είδος
της. Μας κάνει υπερήφανους όσο και τους γονείς
της Ξάνθο και Βάσω, ενεργά μέλη της Ένωσής μας.
Ο Δημήτρης Παληός και η Ελένη Ανδριτσοπούλου εύχονται
στην εγγονή τους Νάσια Υγεία και Καλή σταδιοδρομία.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
Το Ευπάλιο εκπροσωπεί
φέτος για τρίτη φορά το
νομό Φωκίδας στη Βουλή των Εφήβων.
Συγκεκριμένα, από το
Γενικό Λύκειο Ευπαλίου
επιλέχθηκε η Δήμητρα
Βασιλάκη, άξια μαθήτρια της Β’ Λυκείου, ως
τακτική έφηβη βουλευτίνα της Φωκίδας στην
ΚΒ’ Σύνοδο της Βουλής
των Εφήβων! Οι καθηγητές της και οι φορείς του
Ευπαλίου με αναρτήσεις στο διαδίκτυο συγχαίρουν
την αριστούχα Δήμητρα επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι « είμαστε όλοι περήφανοι για σένα και
σου ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες»!

Ι. Φλέγγας και Κ. Φλετούρης επικεφαλής στις Διοικήσεις
5011-059657-666

0026-0653-99-0100077938

104/296680-89

769.00.2002.002676

του ΝΠΔΔ του Δ. Δωρίδας και Δημ. Κοινωφελή Επιχείρηση Δωρίδας
Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δωρίδας ορίστηκαν
οι νέες Διοικήσεις στο Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ) και στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δωρίδας.
Το νέο ΝΠΔΔ θα έχει την
ονομασία «Οργανισμός παιδείας και Πολιτισμού Δήμου
Δωρίδας» και
διοικείται
από 7μελές Συμβούλιο που
ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, τα δύο μέλη του
προέρχονται από την αντιπολίτευση και άλλα δύο από
πολίτες του Δήμου.
Η νέα Διοίκησή του είναι
η εξής: Φλέγγας Ιωάννης,
Πρόεδρος,
Μπαρμπούτης
Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Και μέλη της οι Υφαντής Κώστας, Κρικέλας Ιωάννης, Γκίκας
Χρήστος, Βαλλιάνος Κώστας και
Κάρμας Θεμιστοκλής.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Η δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθηκών ,
• Διοργάνωση μορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων,

εκθέσεων κλπ
• Δημιουργία και δραστηριότητες θεάτρου, τμήματος μουσικής
(μπάντα, φιλαρμονική, χορωδία
κλπ), χορού, Κινηματογράφου
και φωτογραφίας

• Συγκέντρωση στοιχείων ιστορικού και λαογραφικού υλικού της
περιοχής κ.ά.
• Η γενικότερη φροντίδα βρεφών
και νηπίων εργαζομένων γονέων
• Η προστασία και υποστήριξη
ηλικιωμένων
• Διοργάνωση αιμοδοσίας
• Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων κ.ά

Η νέα Διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδας είναι η εξής:
Φλετούρης Κώστας, Πρόεδρος
Υφαντής Κώστας, Αντιπρόεδρος και
μέλη της οι, Φάκος Χαράλαμπος,
Κουτσούμπας Κώστας, Βαγγέλας Ηλίας, Μασαούτης Νίκος και Καλαντζής Γιώργος.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφών,
νηπίων, ατόμων της τρίτης ηλικίας και ευπαθών
κοινωνικών ομάδων,
• Δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
• Εκπόνηση - εφαρμογή
προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
•Ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και δράσεων,
• Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδότησης μέσων φορέων του Δημοσίου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτών
• Διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων κ.ά

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρεσβευτές
Δωρίδας
οι ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε.

Σελίδα 4

της

Δεκατρείς Λέσχες από την Δυτική Ελλάδα στη κοπή πίτας της λέσχης ΦΙΛ.
ΜΟΤ.Ε στο Ευπάλιο !
Αρκούσε μια εκδήλωση, όπως η συνηθισμένη κοπή πίτας που κάνουν οι
σύλλογοι, για να σταλεί ένα μήνυμα
αναγνώρισης και καταξίωσης της λέσχης Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου
(ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε) και δικαιωματικά να πάρει τον τίτλο του «πρεσβευτή» στην

υπόλοιπη χώρα, όχι μόνο του Ευπαλίου αλλά και ολόκληρης της Δωρίδας.
Η λέσχη αυτή, που έχει δεν έχει δύο
χρόνια ζωής μόνο, αγκαλιάστηκε από
πολλούς… μηχανόβιους που συνεχώς πληθαίνουν, δίνει χαρά, ταξίδια
και διασκέδαση στα μέλη της, καθώς
και γνωριμίες όμορφων περιοχών της
χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα τα μέλη
της διαφημίζουν και παρουσιάζουν με
τον τρόπο τους, όπου πάνε, το Ευπάλιο και γενικότερα τη Δωρίδα.
Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μια
σειρά κι ας ξεκινήσουμε από την τελευταία μεγάλη εκδήλωση των ΦΙΛΜΟΤΕ, όπου ένα ποτάμι από μοτο-

συκλέτες πλημμύρισε το κέντρο του
Ευπαλίου τον Μάρτιο, στην ετήσια
εκδήλωση κοπής της πίτας των Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου (ΦΙΛΜΟΤΕ).
Ήταν οι δεκάδες μοτοσυκλέτες από
13 Λέσχες μοτοσυκλέτας πόλεων της
Δυτικής Ελλάδας. Μετρήθηκαν 168
μοτοσυκλέτες και 280 δικυκλιστές!
Η καρδιά του Ευπαλίου άρχισε να
χτυπά σε rock ρυθμούς, αφού η

υποδοχή έγινε με το τραγούδι των
μηχανόβιων BORN TO BE WILD των
stepenwolf..
Η εκδήλωση άρχισε με καλωσόρισμα
από τον επικεφαλής της ΦΙΛΜΟΤΕ
Κώστα Αποστολόπουλο και στη συνέχεια η κοπή της πίτας με όλες τις
Λέσχες να παίρνουν το κομμάτι τους
καθώς κι από ένα βιβλίο-άλμπουμ “Το
Ευπάλιο”, προσφορά της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας.
Στις ομιλίες τους οι επικεφαλής των
λεσχών τόνισαν την ομορφιά που
βρήκαν στο Ευπάλιο, την άψογη διοργάνωση και υποδοχή από την ΦΙΛ.
ΜΟΤ.Ε., λέγοντας χαρακτηριστικά ότι

οι “ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ” ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη των εκδηλώσεων ΜΟΤΟ.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ Ευπαλίου και μέλος της ΦΙΛΜΟΤΕ
Κώστας
Τσιούστας καλωσορίζοντας τους
φιλοξενούμενους
στο Ευπάλιο ενώ
παρευρέθηκε και
ο Αντιδήμαρχος
Αντρέας Ευσταθίου
εκπροσωπώντας τον Δήμο
Δωρίδας.
Κόπηκαν δύο πίτες. Μία “μικρή”
για τις λέσχες και
μία μεγάλη… 19
κιλών για τους φίλους και τους ντόπιους. Οι πίτες ήταν
δημιουργία και προσφορά του νέου
φούρνου-ζαχαροπλαστείου “Τζίφα”.
Το φλουρί της πίτας των λεσχών,
έπεσε στη ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ και το δώρο ήταν μία διανυκτέρευση για 2 άτομα στην πανσιόν της
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ στο Μοναστηράκι και ένα γεύμα 2 ατόμων,
προσφορά της “ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ” επίσης
στο Μοναστηράκι.
Στους εκατοντάδες παρευρεθέντες προσφέρθηκαν ωραίες
πίτες (18 ταψιά!) των γυναικών του Ευπαλίου και ωραία
σουβλάκια που ετοίμαζε επί
τόπου στην ψησταριά που
στήθηκε στην κεντρική πλατεία το μέλος της ΦΙΛΜΟΤΕ
Φώτης Καλαντζής.
Το κέφι δεν άργησε και με
τη βοήθεια d.j. στήθηκε και
ο χορός. Μοναδικό και ξεχωριστό event ο διαγωνισμός
χορού με νικητές τον Βασόπουλο από το Μεσολόγγι και
μια κυρία από το vespa club
Πάτρας που παρέλαβαν – μοιράζοντας ένα τεράστιο… τρίμετρο λουκάνικο, προσφορά
του κρεοπωλείου “Σερεντέλλος”.
Δεν έλλειψε και η διάθεση λαχνών
για την ενίσχυση της λέσχης των
ΦΙΛΜΟΤΕ με 50 δώρα που κληρώθηκαν, προσφορά επαγγελματιών
της περιοχής και της Ναυπάκτου με
σημαντικότερο το TABLET από την
επιχείρηση ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Λεωνίδα
Αντωνόπουλου.
Οι λέσχες που επισκέφτηκαν το Ευπάλιο
για την κοπή πίτας των ΦΙΛΜΟΤΕ
ήταν :
1. ΑΧ.ΛΕ.ΜΟΤ ΠΑΤΡΑΣ
2. VESPA CLUB ΠΑΤΡΑΣ
3. ΛΕΣΧΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟ ΠΑΤΡΑΣ
4. HELL ANGELS ΠΑΤΡΑΣ

5. ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. ΚΑΤΩ
ΑΧΑΙΑΣ
6. ΜΟΤΟΛΕΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
7. ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
8. ΛΕ.ΜΑ.ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

9. ΜΟΤΟ ΛΕΣΧΗ ΙΕΡ. ΠΟΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
10. MOTOAGRINIO ΑΓΡΙΝΙΟΥ
11. LE.MO. THERMOY ΘΕΡΜΟΥ
12. ΜΟ.ΛΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
13. ΣΥ.ΜΟ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ιστορία και πορεία της ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε
Για την δημιουργία , την οργάνωση
και τα δρώμενα των ΦΙΛΜΟΤΕ ας

αφήσουμε να μας τα διηγηθούν όπως
τα καταγράψαμε, ο επικεφαλής της
Κώστας Αποστολόπουλος αλλά και
το δραστήριο μέλος Γιώργος Τιγγινάγκας.
Το όνειρο ξεκίνησε το 2015 από μια
ομάδα μοτοσυκλετιστών διαφόρων
ηλικιών και διαφόρων μοντέλων μηχανών που είχαν σαν κοινή συνισταμένη για να εμπλουτίσουν την ζωή
τους, την μοτοσυκλέτα.
Οι αρχικοί σχεδιασμοί για το πού θα
μπορούσαμε να πάμε παρέα με τις
μηχανές μας γρήγορα βρήκαν αυτό
που έπρεπε, την υλοποίηση αυτών
των σχεδιασμών. Δειλά-δειλά και με
την δυναμική της ελευθερίας που
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σου προσφέρει μια μοτοσυκλέτα ξεκινήσαμε μια Κυριακή του Μαϊου την
πρώτη μας μοτοβόλτα.
Αστακός
Αιτωλοακαρνανίας η πρώτη
μας εξόρμηση που
αντί να μας κουράσει, φόρτωσε ακόμα
πιο πολύ τις μπαταρίες μας σχεδιάζοντας
αμέσως την επόμενη.
Στην πρώτη μας
εξόρμηση 10 μηχανές μετέφεραν τον
αέρα του Ευπαλίου,
σε μια πανέμορφη
παραλιακή περιοχή.
Ακολούθησε μια μεγάλη εκδρομή με
συμμετοχή 14 μηχανών στο Καρπενήσι
σε μια διαδρομή όπου… «οργώσαμε»
τις κυριότερες περιοχές της ορεινής
Ναυπακτίας και κομματιών της Ευρυ-

τανίας.
Ακολούθησε νέα … απόδραση με
ωραίες εμπειρίες στον Πύργο και το
Κάστρο Κυλλήνης.
Η επόμενη εξόρμηση στη Λευκάδα
ήταν για μας άλλη μια ακόμα νέα
εμπειρία.
Μετά ακολούθησε το Γαλαξίδι που
πήγαμε για ένα κυριακάτικο καφεδάκι
μας, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να
σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας τον
Απόλλωνα Ευπαλίου που έδινε ματς
εκείνη την Κυριακή στο Χρισσό.
Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή και
με άλλες λέσχες όπως του Μεσολογ-
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γίου, που μας μύησαν στην ένωση
και αλληλεγγύη των λεσχών και των

μοτοσυκλετιστών μεταξύ τους…
Με την πρώτη μας κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας καταλάβαμε ότι το
χόμπι μας αυτό και για
το οποίο ξεκινήσαμε,
μπορούσαμε να το
μοιραστούμε και με
άλλους μοτοσικλετιστές όχι μόνο στη περιοχή αλλά και
έξω από αυτή.
Συμμετείχαμε
σε εκδηλώσεις
άλλων λεσχών
και η παρουσία
μας και η δράση μας άρχισε
να προσδίδει
κύρος στη λέσχη μας, με τις
άλλες λέσχες να θέλουν πλέον
να είμαστε όλοι μαζί. Το χειμώνα, που οι εκδρομές ακόμα
δεν είναι και τόσο εύκολες για
εμάς, συμμετείχαμε σε καλέσματα άλλων λεσχών η για
εορταστικές εκδηλώσεις η για
κοινές εκδρομικές αποδράσεις
.
Η επόμενη εξόρμηση μας ήταν στα
Καλάβρυτα και την περιοχή της Βλασίας.
Ταυτόχρονα συμβάλουμε τα 2 αυτά
χρόνια ουσιαστικά σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως το lepanto run που

φιλοξενεί αθλητές δρόμου μεγάλων
και μικρότερων αποστάσεων τηρώντας την ασφάλεια
των διαγωνιζομένων
από πλευράς μας
και έχουμε τιμηθεί
γιαυτο, καθώς και
σε δραστηριότητες
και εκδηλώσεις φορέων του Ευπαλίου.
Πήγαμε σε καλέσματα εκδηλώσεων
άλλων λεσχών της
δυτικής Ελλάδας
Πανέμορφη
ήταν
και η από κοινού με
την «Αχαϊκή Λέσχη
Μοτοσυκλέτας» της
Πάτρας εκδήλωση εκδρομή στη Φολόη
Ηλείας το χειμώνα
όπου βρεθήκαμε σε
ένα τοπίο όνειρο και
απολαύσαμε και τη φύση αλλά και το
ιδιαίτερο γεύμα που μας ετοίμασαν.
Σταθμός θα χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα η εκδήλωση για την κοπή της
πίτας μας φέτος στις αρχές Μαρτίου
στην κεντρική πλατεία Καρυάς του
Ευπαλίου, όπου 168 μηχανές και 250
άνθρωποι της μοτοσυκλέτας μάς τίμησαν, εξαίροντας την φιλοξενία μας

καταφέρνουν να ανταποκριθούν».
Η αγάπη τους προς τη λέσχη και το
Ευπάλιο εκφράστηκαν ανοιχτά και
όπου πήγαιναν - ακόμα και στο διαδίκτυο- εκθείαζαν την λέσχη μας και το
τι μπορεί να καταφέρει.
Για το καλοκαίρι ξεκινάει σε λίγο καιρό ο νέος προγραμματισμός εξορμήσεων αλλά και οι από κοινού με άλλες
λέσχες εξορμήσεις. Πάντως και για
φέτος ετοιμάζουμε εκπλήξεις που θα
ανακοινωθούν σύντομα.
Στους ΦΙΛΜΟΤΕ επικεφαλής και ψυχή
της λέσχης είναι ο Κώστας Αποστολόπουλος με ενεργά μέλη ακόμα τους:
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΗ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΣΣΗ ΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΗ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΦΩΤΗ
ΚΡΟΚΙΔΑ ΑΛΕΞΗ
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΡΟΚΚΟ ΗΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

και την εκδήλωση που ετοιμάσαμε για
όλους, λέγοντας μας χαρακτηριστικά
ότι «ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πήχη
των εκδηλώσεων για την μοτοσυκλέτα και την ιστορία, τόσο που μεγαλύτερες λέσχες από εμάς δύσκολα

ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΙΩΡΓΟ
ΤΣΙΟΥΣΤΑ ΚΩΣΤΑ
ΨΗΜΑΔΑ ΘΑΝΑΣΗ
ενώ συνεχώς η λίστα εμπλουτίζεται
και με νέα μέλη
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Γιάννησ
Αυγεράκης
Είναι αυτό που λέμε αυτοδημιούργητος. Ο Γιάννης
Αυγεράκης, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες από το Ευπάλιο,
πάλεψε, δούλεψε, σπούδασε, μόχθησε, πέτυχε!
Δημιούργησε από το 1980 την εταιρεία ΕΛΒΙΟΜΕΞ
ΑΕ που κατασκευάζει επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων ποτηριών και σκευών, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Απασχολεί 25 εργαζόμενους και
εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες περισσότερο από το 60% της παραγωγής της. Και
για να δούμε το μέγεθος της ποιότητας των προϊόντων που παράγει, δεν εξάγει σε Βαλκανικές ή
τριτοκοσμικές χώρες, αλλά σε χώρες που ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλά όπως η
Γαλλία, ο Καναδάς, η Αγγλία, η Ιταλία, η Κύπρος,
το Ισραήλ κλπ.
Ο Γιάννης γεννήθηκε το 1951 στο Χρύσοβο
Ναυπακτίας και συγκεκριμένα στο “Συνοικισμό Σωτήρος”, όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Το 1962 εγκαταστάθηκε
με τους γονείς του Φωτεινή και Απόστολο
στο Ευπάλιο, ώστε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στις τάξεις του γυμνασίου. Το
1969 μετακόμισε στην Αθήνα για να δώσει
εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
Το 1970 εισήλθε επιτυχώς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από
όπου και αποφοίτησε με το πτυχίο των
οικονομικών επιστημών. Ανήσυχος πάντα, από το 1978 παρακολούθησε διετές
πρόγραμμα σπουδών στην ανάλυση συστημάτων και προγραμματισμού.
Στη διάρκεια της φοιτητικής του πορείας
αλλά και νωρίτερα, εργαζόταν κυρίως
ως ξενοδοχοϋπάλληλος σε κεντρικά ξενοδοχεία της εποχής. Μετά την αποφοίτηση του και ύστερα από την στρατιωτική του θητεία άρχισε να εργάζεται σε
λογιστήρια βιομηχανικών εταιρειών. Το
1978 έδωσε επιτυχώς εξετάσεις και εισήχθη στο δημόσιο αλλά τελικά προτίμησε
να ακολουθήσει πορεία στον Ιδιωτικό
τομέα και άρχισε να ασχολείται με τον
κλάδο της κατασκευής μηχανημάτων
επαγγελματικού εξοπλισμού. Έτσι το
1980 δημιούργησε την ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ που
σταδιακά άπλωσε τα προϊόντα της σε όλο
τον κόσμο, με κορυφαίο το γνωστό επαγγελματικό πλυντήριο ΑLFA.
Το 1978 παντρεύτηκε με την Παρασκευή
Ρουμπέα, απέκτησαν δύο γιους, τον Απόστολο και τον Λεωνίδα, οι οποίοι συμμετέχουν πολύ ενεργά, εδώ και αρκετά χρόνια ,
στην διοίκηση και ανάπτυξη της ΕΛΒΙΟΜΕΞ
Α.Ε. .
Τα τελευταία 10 χρόνια συμμετέχει στο Δ.Σ.
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης ( ΣΕΕΜΕ ),
του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και
αυτή τη περίοδο είναι πρόεδρος του Δ.Σ.
Όπως ο ίδιος αναφέρει, η σχέση του με
το Ευπάλιο ήταν και είναι άρρηκτη σε
όλη του τη ζωή. Διατηρεί το πατρικό του σπίτι, ένα
όμορφο πέτρινο ανακαινισμένο, από τα ωραία πέτρινα
του Ευπαλίου, που το επισκέπτεται συχνά-πυκνά καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου, με την οικογένεια του ή με φίλους του από την Ελλάδα αλλά και
το εξωτερικό.
Κάθε καλοκαίρι μάλιστα φιλοξενεί στα μέρη μας συνεργάτες του από το
εξωτερικό, για να απολαύσουν κι αυτοί την… ρουμελιώτικη κουζίνα, τις θάλασσες της Δωρικής Ριβιέρας, τα όμορφα πανηγύρια και τα αγέρωχα βουνά
της Δωρίδας.
Δίνει το «παρών» σε όλες τις Ευπαλιώτικες εκδηλώσεις, είτε στο Ευπάλιο
είτε στην Αθήνα, στηρίζει τους συλλόγους του Ευπαλίου και συχνά στις
κουβέντες του αναπολεί τα δύσκολα αλλά ωραία παιδικά-μαθητικά χρόνια.
Το Ευπάλιο ήταν, είναι και θα είναι στην καρδιά του όπως χαρακτηριστικά
λέει σε φίλους, συνεργάτες και παρέες του. Και το αποδεικνύει θα προσθέταμε εμείς…

Βαγγέλης
Γερμανός
Έχει χαρακτηριστεί σαν ο τροβαδούρος της
αγάπης. Αιώνιος νέος και πάντα ερωτευμένος
με τη μουσική. Ο δικός μας Βαγγέλης Γερμανός.
Από το Ευπάλιο, από τον Κάμπο, από τη Δωρίδα. Το πραγματικό του όνομα Βαγγέλης Γεωργουλόπουλος. Όταν αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με το χώρο του τραγουδιού και
της μουσικής το άλλαξε σε Γερμανός. Ήταν
το παρατσούκλι που του είχαμε βγάλει μικρά
παιδιά στο Ευπάλιο όταν ερχόταν τα καλοκαίρια και στις διακοπές του. Αιτία τα πλούσια
ξανθά μαλλιά του και τα γαλάζια μάτια του. Ο
Βαγγέλης γεννήθηκε στον Πειραιά σε μαιευτήριο στη Πλατεία Αλεξάνδρας. Οι γονείς του
είχαν εγκατασταθεί τα πρώτα
χρόνια στην Καστέλλα,
μετά στα Καμίνια. Εκεί πήγε σχολείο, παιδικά βιώματα, παιχνίδια στις αλάνες και στους χωματόδρομους.
Στο Δημοτικό ήταν καλός μαθητής, στο Γυμνάσιο που
πήγε μετά, στο πρότυπο την Ιωνίδειο, καλούτσικος,
γιατί όπως λέει ήδη είχε αρχίσει να τον απορροφά με
τις ώρες η πρώτη μεγάλη του αγάπη, η κιθάρα.
Άρχισε να τη γρατζουνά από … τα έντεκα. Όπως
διηγείται ο ίδιος : « δίπλα μας χτιζόταν ένα
σπίτι και ένας από τους οικοδόμους, την
ώρα που όλοι έκαναν διάλειμμα και έτρωγαν ένα τεράστιο σάντουιτς, εκείνος είχε
μαζί του μια κιθάρα κι έπαιζε. Εγώ τον
άκουγα και αυτό με μάγεψε. Ήταν ένα
φλας τρελό. Λέω: «Μάνα, κιθάρα».
Μου λέει: «Ευχαρίστως». Να ένας από
τους λόγους που τη θυμάμαι με πολλή
αγάπη. «Να σου πάρω», εξακολούθησε, «αλλά δεν ξέρω πού πουλάνε.
Να ρωτήσουμε τον κύριο δίπλα». Πήγαμε με τον άνθρωπο αυτόν σε ένα
κιθαράδικο στον Πειραιά, δίπλα στον
ηλεκτρικό σταθμό. «Ποια θέλεις;» με
ρώτησαν. «Αυτή την κόκκινη» είπα κι
άρχισα. Μετά με πήγε σε έναν δάσκαλο η μάνα μου στην Πηγάδα, κοντά
στη Φρεαττύδα, ο οποίος ήταν τυφλός
με ψαρά σπαστά μαλλιά. Εμένα τότε μου
φαινόταν τεράστιος. Η μάνα μου πέθανε το
2004. Τέσσερα πέντε χρόνια πριν, μου λέει:
«Ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο δάσκαλος που σε
πήγαινα μικρό; Ο Μπαγιαντέρας».
Σπούδασε μαθηματικός στη Θεσσαλονίκη ,
παρ΄ ότι του άρεσε η αρχιτεκτονική γιατί ζωγράφιζε, κάτι που συνεχίζει και τώρα. Στην Αθήνα,
στο Γαλάτσι στήσανε και φροντιστήριο με συνεταίρο, αλλά τελικά η μουσική και το τραγούδι τον
τράβηξε οριστικά.
Στο μεταξύ καλοκαίρι στο Ευπάλιο, στα 19 του,
ερωτεύτηκαν τρελά με την πανέμορφη Ευπαλιώτισσα Ρούλα Μίχου, φοιτήτρια κι αυτή και συγγραφέα. Βόλτες στα Κτίρια, στο Παραθάλασσο, στο
Γύρο (Ακρόπολη Ευπαλίου), στα πάρτι εκείνης της
εποχής.
«Ο γάμος δεν μου άρεσε ως διαδικασία» λέει».
«Παντρευτήκαμε γιατί μας κυνηγούσαν οι γονείς. Η μάνα μου δεν ήθελε καθόλου. Έλεγε να
τελειώσουμε τις σπουδές μας, αν και κατά βάθος
δεν ήθελε να της πάρει άλλη γυναίκα τον γιόκα της,
όπως συμβαίνει με όλου του κόσμου τις μανάδες. Προέκυψε, ας πούμε, εκβιαστικά». Απόκτησαν την κόρη τους Αλίκη που σήμερα είναι χορογράφος και χορεύτρια.
Από τη Θεσσαλονίκη πήρε μετεγγραφή, κατέβηκε στην Αθήνα κι εκεί μέσα
από κάποιες συγκυρίες όπως λέει έφτασε να παίζει στο «Ροντέο», στο «Κύτταρο» με τον Διονύση Σαββόπουλο και βέβαια σε πάρα πολλές μουσικές σκηνές
μέχρι τώρα.
Συνέχισε έκτοτε να δημιουργεί γύρω από τη μουσική και το τραγούδι ταυτίζοντας τη ζωή του επαγγελματικά με αυτό. Έγραψε και τραγούδησε πολλά
τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες.
Σήμερα ζει στη Νέα Μάκρη όπου γράφει και βιβλίο, ζωγραφίζει, φτιάχνει νέα
τραγούδια και τα παρουσιάζει μαζί με τα παλιά του σε λίγες προσεγμένες παραστάσεις.
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Λαμπρή στο χωριό μας το Ευπάλιο

Με ανοιξιάτικο ηλιόλουστο καιρό
γιορτάσαμε φέτος το Πάσχα στο
χωριό μας το Ευπάλιο. Άναψαν
τα φώτα όλων των σπιτιών του
χωριού που γέμισαν όχι μόνο με
αυτούς που έχουν ρίζες στο χωριό
μας αλλά και με φίλους τους. Η
κεντρική πλατεία της Καρυάς, σημείο συνάντησης όλων, γέμιζε καθημερινά. Πολλοί ήταν αυτοί που
ίσως είχαν καιρό να ανταμώσουν
με άλλους γιατί ο φετινός δύσκολος χειμώνας κράτησε αρκετούς
μακριά από το χωριό τους.
Όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν
στην πασχαλιάτικη αυτή πανδαισία των ημερών.:
Την ακοή μάγευε το γάργαρο νερό
που έτρεχε στη Μαντήλω μας, συνοδευόμενο από τα τιτιβίσματα
των πουλιών και το κελάηδημα
από τα αηδόνια που άρχισαν σιγά
σιγά να εμφανίζονται.
Η όραση δεν ήξερε πού να πρωτοπετάξει, σε ένα καταπράσινο χωριό
με δέντρα. Η φύση είχε αρχίσει
δειλά- δειλά να στολίζεται με το
πράσινο πέπλο της και με πινελιές
από τα πολύχρωμα λουλούδια που
ήταν στους αγρούς αλλά και στις
αυλές των σπιτιών. Περπατούσες
σε ένα πεντακάθαρο χωριό με
ασπρισμένα πεζοδρόμια και πεντακάθαρες αυλές γεμάτες λουλούδια.
Τα περισσότερα σπίτια πέτρινα και
όλα με κεραμοσκεπές.
Η όσφρηση γευόταν ευωδίες όχι
μόνο από τα λουλούδια και τα ανθισμένα εσπεριδοειδή, αλλά και
από τις μυρουδιές από πίτες στο
φούρνο και τα ψητά στη σούβλα.
Η γεύση είχε την τιμητική της,
μιας και δεν ήξερε τι να πρωτοδοκιμάσει. Ψητά, μαγειρευτά, γλυκά
και όλα αυθεντικά και χειροποίητα.
Η αφή ήταν ίσως η πιο ανθρώπινη γιατί αισθανόταν την αγάπη από το άγγιγμα συγχωριανών
μέσα από τη χαιρετούρα και την
αγκαλιά.
Θα προσθέσω και μια ακόμα αίσθηση που θεωρώ πολύ σημαντική, «την αγάπη και την επαφή
των ανθρώπων». Στις μέρες μας
είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό να
έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά
ανεξαρτήτως ηλικίας , οικονομικής αλλά και κοινωνικής κατάστασης. Ο θεσμός της οικογένειας και
της φιλίας έρχεται σε πρώτη μοίρα
τούτες τις μέρες που όλοι θέλουν
τη συντροφιά και κανένας δεν αισθάνεται μόνος. Ανοίγουν μαζί με
τις καρδιές και τα σπίτια και μαζεύονται συγγενείς – φίλοι αλλά και
περαστικοί για να γιορτάσουν όλοι
μαζί. Αρκετοί ξέρουν ότι επιστρέφοντας στις μεγαλουπόλεις θα
κλειστούν πάλι στα σπίτια τους, γι
αυτό και προσπαθούν να γεμίσουν
τις μπαταρίες της καρδιάς τους
με ανθρωπιά και αγάπη.. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν την
τιμητική τους στο τραπέζι, βλέποντας τα παιδιά , τα εγγόνια αλλά
και τα δισέγγονα να συνεχίζουν
την παράδοση αιώνων ανταμωμένοι στις ρίζες τους
Ας δούμε όμως πώς γιορτάσαμε
τις μέρες
Η Μεγάλη Παρασκευή, χαλώντας

την παράδοση που τη θέλει συννεφιασμένη, στο χωριό μας ήταν
ηλιόλουστη, βέβαια το θείο δράμα το υπενθύμιζε η καμπάνα που
ηχούσε πένθιμα αλλά και οι ύμνοι
που έπαιζαν από μεγάφωνα στην
κατάμεστη πλατεία.
Το βράδυ γέμισε η εκκλησία του
χωριού μας με ζεστές καρδιές και
γλυκές φωνές από τη χορωδία
γυναικών που έψαλε τα εγκώμια
του Επιτάφιου. Ο νέος παπάς του
Ευπαλίου ο Παπά- Κώστας συγκέντρωσε γύρω από τον πλουμιστό
επιτάφιο τους χωριανούς και τους
επισκέπτες. Στο τέλος αφού όλοι
προσκύνησαν ο επιτάφιος κατέβηκε εν πομπή μέχρι την κεντρική
μας πλατεία με τη διαδρομή να
φωτίζεται με κεράκια που είχαν
τοποθετήσει οι περίοικοι. Στιγμές
που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους.
Την ώρα της Ανάστασης γέμισε η
εκκλησία και ο προαύλιος χώρος
με πιστούς που ήρθαν για να πάρουν το Άγιο φως και να ψάλλουν
όλοι μαζί το «Χριστός Ανέστη»,
την ώρα που ο ουρανός γέμισε
με βεγγαλικά που φρόντισε να
προμηθευτεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Η νηστεία των ημερών και
η λαχτάρα για την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα τους συγκέντρωσε
αμέσως μετά στα φωταγωγημένα
σπίτια του χωριού μας. Βλέποντας
τόσα σπίτια ανοιχτά αναλογίζεται
κανείς πώς θα ήταν το όμορφο
χωριό μας αν έμεναν όλοι εκεί. Δεν
πειράζει όμως, ο καθένας έχει τις
υποχρεώσεις του, αλλά τιμά και
τον τόπο του τουλάχιστον κάποιες
ξεχωριστές γιορτινές μέρες.
Ανήμερα το Πάσχα, γέμισε καπνό
ο καταγάλανος ουρανός σε κάθε
ράχη και γειτονιά. Τα περισσότερα
σπίτια στο Ευπάλιο φούντωσαν
την ψησταριά τους για να τιμήσουν το Ρουμελιώτικο έθιμο. Οι
άντρες είχαν αναλάβει το ψήσιμο,
αρνάκι , κοκορέτσι και τελευταία
για τη νεολαία που δεν τρώει αρνί
και κοντοσούβλι. Οι γυναίκες στην
κουζίνα να ετοίμαζαν «πίτες Ευπαλιώτικες» και άλλες λιχουδιές που
θα συνόδευαν το πασχαλιάτικο
τραπέζι. Μεγάλες παρέες μαζεύονταν στις αυλές και επισκέψεις
ανταλλάζονταν για να ευχηθούν
να τσουγγρίσουν τα αβγά και τα
ποτήρια και να «κριτικάρουν» το
ποιος έφτιαξε το καλύτερο κοκορέτσι ή ποια νοικοκυρά την καλύτερη πίτα. Όσο περνούσε η ώρα
και πλησίαζε το βγάλσιμο της
σούβλας, τόσο ανέβαινε η μουσική αλλά και οι τουφεκιές που έπεφταν από το πρωί. Φέτος δεν είχε
προγραμματιστεί το γλέντι της
«αγάπης» στην πλατεία και έδωσε
την ευκαιρία σε πολλούς να συνεχίσουν το γλέντι ως τη νύχτα.
Υ.Γ. Επί τη ευκαιρία της μάζωξης
του Πάσχα, έγιναν και αρραβώνες
της κόρης του Τριανταφύλλου,
που σημαίνει ότι προστίθενται και
άλλοι γαμπροί στο Ευπάλιο.
Επόμενο ραντεβού συνάντησης
των συγχωριανών μας το καλοκαίρι κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια
της πλατείας μας.

Κείμενο-φωτογραφίες:
Σπύρος Πριόβολος
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Εντυπωσίασε στη Ναύπακτο και Πάτρα η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου και Λυκείου
Ευπαλίου. Μαθητές του
Γυμνασίου και η Θεατρική ομάδα
του Λυκείου Ευπαλίου, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της Ελληνικής εταιρείας Νευροεπιστημών
με θέμα «ψυχική υγεία», παρουσίασαν το Σάββατο 18 Μαρτίου
στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα
το σύντομο θεατρικό «Ρωμαίος
και Ιουλιέτα … εν τάχει» και την
Κυριακή 19 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών. Το σενάριο έγραψε η
καθηγήτρια Κατερίνα Νανοπούλου και μαθητές της θεατρικής
ομάδας. Η παράσταση, αν και …
εν τάχει, καταχειροκροτήθηκε και
εντυπωσίασε με την πρωτοτυπία
της και τις εξαιρετικές ερμηνείες
των μαθητών. Η θεατρική ομάδα
των μαθητών : Δήμητρα Βασιλάκη , Δήμητρα Δρόσου, Βασίλης
Κατσαρός, Λαμπρινή Ανδρεοπούλου, Ειρήνη Ζέκα, Κωνσταντίνα
Ζέκα, Παναγιώτης Φρομουζόπουλος, Νεκτάριος Λυμπεσιάρι, Μαρία
Παπασούλη, Νεφέλη Τσιριμώκου,
Ραφαήλ Συμεωνίδης, Σοφία Καλούδη, Θανάσης Τσούνης και
Οδυσσέας Τσονάκας.
Οι υπεύθυνοι Καθηγητές Κατερίνα
Νανοπούλου, Ιωάννα Κατσαρού
και Νικόλαος Τριψιάνος

Στα πάτρια εδάφη, στη
Δωρίδα, βρέθηκε με την
παρέα του ο Υπουργός
Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος το Σαββατοκύριακο ξεφεύγοντας λίγο από
την καθημερινότητα.
Ο Τζανακόπουλος έχει καταγωγή
από την πλευρά της μητέρας του,
από την Δωρίδα και συγκεκριμένα
από την Στύλια. Είναι εγγονός του
αείμνηστου Δημητρίου Π. Γκαβέρα, γιος της Πηνελόπης Γκαβέρα.
Στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια επισκεπτόταν συχνά τη Δωρίδα και ιδιαίτερα το Μοναστηράκι,
όπου περνούσε τις καλοκαιρινές
διακοπές του.
Εδώ είχε αποκτήσει αρκετούς
φίλους που διατηρεί ακόμα και
-όπως δήλωσε- τον συγκινούν οι
αναμνήσεις αυτές γεμάτες κολύμπι, ψάρεμα, παιχνίδια μπάσκετ
και εφηβικά πάρτι.
Δυστυχώς όμως από τότε οι διάφορες υποχρεώσεις δεν του επέτρεπαν να βρεθεί σε αγαπημένα μέρη, όπως είπε, και είχε μια
απουσία 14 χρόνων.
Όπως ήταν φυσικό, δεν παρέλειψε
να γευματίσει με την παρέα του
στη γνωστή ψαροταβέρνα του
Ηλιόπουλου στο Μοναστηράκι,
και με τα παιδιά Άρη και Νίκο του
Ηλιόπουλου θυμήθηκαν όμορφες
στιγμές από τα καλοκαίρια τους
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με παιχνίδια μπάσκετ και κολύμπι
στις ωραίες παραλίες της Δωρικής
Ριβιέρας.
Εδώ τον συνάντησε και ο Πρόεδρος του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας, βρίσκοντας την ευκαιρία να
του πει για το μεγάλο πρόβλημα
των αντισταθμιστικών του Μόρνου που είναι και το σοβαρότερο
για το Δήμο.
Ο Τζανακόπουλος είπε ότι γνωρίζει το θέμα καλά από ενημέρωση
που είχε από τον Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη σε τελευταία τους
συνάντηση.
Η υπόσχεση που έδωσε σε όλους
τους φίλους του ήταν, όταν του
δοθεί η ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι, να επισκεφθεί ξανά την
όμορφη Δωρική Ριβιέρα.
Πετυχημένο το Μπαζάρ
μαθητών Ευπαλίου
Σε μια ωραία γιορτινή
και χαρούμενη εκδήλωση
εξελίχθηκε το Πασχαλινό
ΜΠΑΖΑΡ που διοργάνωσαν οι μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου Ευπαλίου, στην κεντρική
Πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου.
Κάτω από ωραίες μουσικές που
ακούγονταν με την επιμέλεια DJ
και τον ωραίο καιρό που επικράτησε, δημιουργήθηκε μια ωραία
γιορτινή ατμόσφαιρα, με πολλά
πιτσιρίκια να το χαίρονται ιδιαίτερα σε χορούς και παιχνίδια με την
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καθοδήγηση των δασκάλων τους. Όπως δήλωσαν
οι μαθητές που διοργάνωσαν το ΜΠΑΖΑΡ έμειναν
πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση και τη
συμμετοχή που είχαν από τους πολίτες, αφού όλη
την… πραμάτεια τους την ξεπούλησαν!
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών δράσεων, το Γυμνάσιο Ευπαλίου εξέδραμε στον Βυζαντινό ναό του
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, χθες 8 Μαΐου , ανήμερα της γιορτής του. Οι μαθητές
επισκέφθηκαν τον ερειπωμένο ναό που θαύμασαν
μόνο εξωτερικά καθώς η πρόσβαση στο εσωτερικό του είναι πλέον αδύνατη. Στη συνέχεια μοιράστηκαν φυλλάδια ενημερωτικά για την ιστορία του
ναού τα οποία διαβάστηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον
και τους προκάλεσαν ανάμεικτα συναισθήματα:
θαυμασμό για την ιερότητα και παλαιότητα του
μνημείου και συγχρόνως αγανάκτηση και λύπη
για την εγκατάλειψή του. Και « ω της νεότητος
αυθορμητισμέ!!! « οι μαθητές έγραψαν σε πανό:
«TEΛOΣ ΣTHN EΓKATAΛEIΨH - ANAΣTHΛΩΣH
TOY ΜΝΗΜΕΙΟΥ TΩPA»
Ακολούθησε φαγητό, τραγούδι και χορός αναβιώνοντας τα έθιμα αλλοτινών καιρών. Με αυτά τα
έθιμα που είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας
και της παράδοσής μας τιμάμε τους Αγίους μας πανταχού της Ελλάδας.
Η Μεγαλύτερη Εθελοντική Εκστρατεία καθαρισμού της χώρας, μέσα σε μία μέρα,
είναι γεγονός! Η Ελλάδα γίνεται ομορφότερη. Στο Ευπάλιο, την Κυριακή 2 Απριλίου, οι μαθητές του και οι φορείς του συμμετείχαν στη Μεγαλύτερη Εθελοντική Εκστρατεία
καθαρισμού της χώρας, στο πρόγραμμα Let’s do
it Greece, με συντονιστή τον Πρόεδρο του χωριού
Κώστα Τσιούστα. Δεκάδες νέες και νέοι έκαναν
συνεργεία παρεμβαίνοντας σε πέντε σημεία του
Ευπαλίου ζωγραφίζοντας, καθαρίζοντας, βάφοντας
τους χώρους στα σημεία αυτά, ομορφαίνοντας
ακόμα περισσότερο το Ευπάλιο.
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι, μέσα σε
μία ημέρα, οι χιλιάδες πολίτες που μοιράζονται το όραμα μιας καθαρής Ελλάδας, να
συντονιστούν σε ολόκληρη τη χώρα, πραγματοποιώντας οργανωμένες εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης,
ξεπερνώντας σε όλη τη χώρα τον αριθμό ρεκόρ
των 100.000 εθελοντών, από 3.000 ομάδες, σε
πάνω από 1.000 σημεία δράσης πανελλαδικά.
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2012 από νέα παι-

διά που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το
σχολείο. Νέους που ονειρεύονται να ενώσουν όλη
την Ελλάδα για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας
το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας. Το πρόσωπο των ανθρώπων που προσπαθούν και προσφέρουν καθημερινά στον τόπο τους, το πρόσωπο
των εθελοντών που συνεργάζονται σε κοινή
προσπάθεια, το πρόσωπο της χαράς, της
συμμετοχής και της δημιουργικότητας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την παιδική
χαρά του Ευπαλίου έχει ξεκινήσει κι έτσι
τα παιδιά το καλοκαίρι θα μπορέσουν να
παίξουν σ΄αυτή και να την απολαύσουν.
Η ιστορία ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια
σχεδόν μετά τις αποφάσεις της πολιτείας να
μπουν ειδικές προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών. Ξηλώθηκαν τότε τα
παλιά κι επικίνδυνα παιχνίδια, καθαρίστηκε ο χώρος και αγοράστηκαν νέα σύγχρονα παιχνίδια που
παραμένουν όμως από τότε στις αποθήκες του Δήμου. Για να τοποθετηθούν και να λειτουργήσει με
ασφάλεια η νέα παιδική χαρά έπρεπε να γίνουν
μερικά έργα υποδομών για το δάπεδο (έδαφος) και
την περίφραξη. Τα χρήματα που απαιτούνταν ήταν
αρκετά και γι αυτό υπήρξε η καθυστέρηση. Τώρα
και με τον νέο προϋπολογισμό, το έργο δημοπρατήθηκε και σε λίγες βδομάδες μια σύγχρονη παιδική χαρά θα είναι έτοιμη να δεχθεί τους μικρούς
μπόμπιρες.
Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι επισκέπτες
του Λαογραφικού Μουσείου Ευπαλίου το
μήνα Μάρτιο. 306 μαθητές από τα Σχολεία
του Δήμου μας, τα Δημοτικά και Γυμνάσια
της Ναυπάκτου , το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) «morfosi» και πολλοί φίλοι
του Ευπαλίου ! Οι επισκέψεις συνεχίζονται και τον
Μάιο αναμένονται περίπου 250 μαθητές !
Το ταξίδι στο παρελθόν μοιάζει σαν παραμύθι για
τους μικρούς επισκέπτες, που προσπαθούν να φανταστούν τη δύσκολη ζωή κάποτε, να συγκρίνουν
το παρελθόν με το παρόν και βιωματικά να προσεγγίσουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των
προγόνων μας.
Την Πέμπτη 18η Μαΐου 2017 το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου συμμετέχει στη Διεθνή ημέρα μουσείων και θα είναι ανοικτό όλη την ημέρα! Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά τον αείμνηστο
καθηγητή Χ.Ν.Σμπαρούνη και την σύζυγό του Αντιγόνη για τη μεγάλη προσφορά τους στο Ευπάλιο
που μας κάνει όλους περήφανους.
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Το Καστράκι φάρος και κάστρο Ορθοδοξίας
Το έργο ενός ευσυνείδητου ιερέα στο χωριό του
Στην σύγχρονη κοινωνία, στον χριστιανικό κυρίως κόσμο, αλλά και μη,
μιλούμε συχνά για πνευματικούς ανθρώπους και ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος
μας περιγράφει και λέει: «Οσοι γὰρ
Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν
υἱοὶ Θεοῦ» (Ρωμ. η’ 14) Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού,
αυτοί είναι υιοί Θεού. Αυτό είναι και
το καθήκον που έχουμε όλοι ως χριστιανοί, αλλά ιδιαιτέρως καθήκον για
τους καθοδηγητές του πληρώματος
της εκκλησίας.
Αν ανατρέξει κανείς και στα παλαιότερα χρόνια του χριστιανισμού θα διαπιστώσει την πνευματική «εξουσία»
που είχαν οι ιερείς, οι προφήτες, οι
Κριτές οι οποίοι θεωρούνταν ως οι
μόνοι ικανοί να καθοδηγούν σωστά
το λαό του Θεού. Στις ημέρες μας,
η κοινωνία μας –σε εποχή κατά τη
οποία όλο και καταρρέουν τα ήθη,
οι θεσμοί και οι αξίες- χρήζει από σωστούς καθοδηγητές, σύμφωνα με τα
λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου,
που με ασφάλεια θα οδηγήσουν τον
λαό του Θεού στην Βασιλεία των Ου-

διδάξει, να κατηχήσει, να οδηγήσει,
να στηρίξει, να θυσιαστεί για το λαό
του Θεού.
Απ΄αυτό το πνεύμα της αληθινής - θεληματικής διακονίας - αγάπης και της
ολοκληρωτικής αφέσεως του εαυτού
του προς το λαό του Θεού χαρακτηρίζεται και ο ιερέας μας πατήρ Γρηγόριος Σαμάς στο Καστράκι Δωρίδος,
της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. Πιστός τηρητής των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και των εντολών
του Θεού. Από την πρώτη ημέρα που
ο μακαριστός μας Ποιμενάρχης κυρός
Αθηναγόρας τον διόρισε στην ενορία
του χωριού μας, έθεσε τον εαυτό του
θυσιαζόμενος νύχτα μέρα, για να δώσει νέα πνοή και να αλλάξει τους κατοίκους του χωριού μας, να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε πνευματικά
μεταμορφώνοντας τον εαυτό μας.
Αν μας επιτραπεί η έκφραση ο Φεβρουάριος του 2009 θα μείνει ιστορικός για την ολόκληρη ιστορία του
χωριού μας. Είναι ο μήνας που διορίστηκε ο π. Γρηγόριος ως ιερέας μας
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καστρακίου Φωκίδος. Με τον ίδιο ζήλο οι

ρανών.
Το έργο του ιερέα ήταν και είναι μεγάλο. Δεν είναι απλό και εύκολο. Δεν
είναι ένας Εσπερινός και μια Θεία Λειτουργία. Είναι η προς τον Θεό ευσέβεια, ο ζήλος για το θέλημα του Θεού,
η ακούραστη πηγή ενέργειας στο να

κινήσεις του, οι ενέργειές του, οι δράσεις του εφαρμόζονται κάτω από το
πνεύμα, τα σχέδια και τους στόχους
του σεβαστού νέου μας Ποιμενάρχου και Πατέρα μας κ. Θεοκτίστου,
ο οποίος είναι ο πρώτος που έδωσε
τον εαυτό του για την νέα ανοιξιάτικη πνευματική
πνοή και αλλαγή
του τόπου της
Ρούμελης. Κάτω

από το πνεύμα του Επισκόπου μας, ο
ιερέας των 350 περίπου κατοίκων του
χωριού μας, από την πρώτη στιγμή
ξεκίνησε την πνευματική αναδιοργάνωση της ενορίας.
Αρχικά ξεκίνησε με εσωτερική «ανακαίνιση» του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου, ο οποίος σύμφωνα
με τα λεγόμενα των
κατοίκων όλης της περιοχής είναι ένα υπέρλαμπρο στολίδι.
Με την βοήθεια και συνεργασία του Δήμου
Δωρίδος, ο ιερέας ζήτησε την παραχώρηση
του κλειστού σχολείου
που βρίσκεται δίπλα
από το Ναό και μετέτρεψε τις δύο παλαιές
αίθουσες του σχολείου
σε εξαίσιες αίθουσες
κατηχητικών. Ένα περικαλλές Πνευματικό
Κέντρο με δύο αίθουσες που θα ζήλευαν και
μεγάλες ενορίες των
πόλεων των χιλιάδων
ενοριτών. Συγκρότησε
τα κατηχητικά σχολεία,
τα οποία δεν είχαμε δει
ποτέ άλλοτε στο χωριό
μας. Εβδομαδιαίως στις
αίθουσες κατηχητικών
γίνονται κατηχητικά όλων των βαθμίδων, προσχολική, κατώτερο, μέσο,
ανώτερο, φοιτητών – εργαζομένων,
ζευγαριών.
Κυκλοφόρησε το εβδομαδιαίο φυλλάδιο με τίτλο: «Τα νέα της ενορίας
μας», ένα φυλλάδιο πνευματικού περιεχομένου με διάφορα ψυχωφελή
κείμενα και ενημερωτικού περιεχομένου για τα νέα της ενορίας και του
χωριού μας.

Δημιούργησε στο Πνευματικό Κέντρο
δανειστική βιβλιοθήκη προς ωφέλεια
του χωριού μας, με βιβλία πνευματικού, ιστορικού, παιδαγωγικού, ψυχολογικού, επιστημονικού περιεχομένου
κ.α.
Διοργανώνει προσκυνηματικές εκδρομές και μηνιαίες απογευματινές
εξορμήσεις σε διάφορα Μοναστήρια
και ναούς της χώρας μας, με σκοπό
να την ψυχική ανάταση, την πνευματική οικοδομή, αλλά και την ενίσχυση
και ενδυνάμωση της πίστης μας μέσω
των προσκυνημάτων αυτών. Στο
Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας
μηνιαίως γίνεται κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής και βιντεοπροβολές πνευματικού ενδιαφέροντος.
Δεν είναι λίγες οι φορές όπου η ενορία μας διοργανώνει επισκέψεις σε
φυλακές, σε ιδρύματα, φτωχές οικογένειες, στο Λύρειο ίδρυμα, στο
Χαμόγελο του Παιδιού κ.α. ,που γίνονται για ηθική, ψυχολογική, οικονομική συμπαράσταση και προσφορά
τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του απολογισμού της ενορίας μας για
το έτος 2016, η ενορία μας πρόσφερε
σε ιδρύματα, φυλακές και φτωχές οικογένειες πάνω από 1 τόνο τρόφιμα.
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
σεβαστό μας Πατέρα Μητροπολίτη
Φωκίδος κ. Θεόκτιστο, για την χαρά
και ευλογία που έχει δώσει στο χωριό
μας, να έχουμε έναν ιερέα που ανταποκρίνεται και τηρεί πιστά τα λόγια
του Ευαγγελίου, καθώς και του Επισκόπου του, ώστε το Καστράκι να
μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε κάστρο
και φάρο Ορθοδοξίας.
Ομάδα Σύναξης
Χριστιανών Φοιτητών και
Εργαζομένων Καστρακίου Φωκίδος
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Η πλούσια δραστηριότητα του
Αιμοδοτικού Συλλόγου Καστρακίου

Ο Πολιτιστικός και Αιμοδοτικός σύλλογος Καστρακίου Δωρίδος αρχικά ιδρύθηκε το 1985 έχοντας δυο βασικές αρχές
και προτεραιότητες. Τη διάσωση και την
συνέχιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και την ανιδιοτελή αιμοπροσφορά σε όλες και όλους τους ασθενείς
και πάσχοντες που βρίσκονται σε ανάγκη.
Η αθρόα προσέλευση , των κατοίκων και
μη, στις προγραμματισμένες αιμοδοσίες
απέδειξε τα μεγάλα αποθέματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που χαρακτηρίζουν
τους κατοίκους της πατρίδας μας, της
μεγάλης Δωρίδας μας.
Έτσι ένα σύνολο ανθρώπων, κάποια δηλαδή νεότερα μέλη μαζί με τα ιδρυτικά,
αποφάσισαν το 2009 να αυτονομηθεί ο
Αιμοδοτικός σύλλογος και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην αιμοδοσία, στην
αιμοπροσφορά και στην διαχείριση της
μεγάλης πλέον τράπεζας αίματος και δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Σώματος Καστρακίου Φωκίδος «Η Αγία Παρασκευή».
Από το 1985 μέχρι και σήμερα έχουν
προσφερθεί 3000 φιάλες αίματος και
έχουν πραγματοποιηθεί 55 αιμοληψίες.
Από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί οι εθελοντές αιμοδότες και οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται στα γραφεία
του συλλόγου που έχουν παραχωρηθεί
επισήμως από το δήμο Δωρίδος.
Το καταστατικό ρητώς αναφέρει πως
λήπτης αίματος είναι κάθε Καστρακιωτης που αιτηθεί ανάγκης, ενώ επίσης και

όλοι οι συγγενείς πρώτου βαθμού των
απανταχού εθελοντών αιμοδοτών. Βέβαια στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και
μόνο σε έκτακτες ανάγκες, αιμοδοτούνται και συμπατριώτες από τα γειτονικά
χωριά, με την παράκληση στην επόμενη
αιμοδοσία κάποιο συγγενικό πρόσωπο
να γίνει εθελοντής αιμοδότης.
Το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο μεγάλη εκδήλωση με ζωντανή
μουσική και χορό σε κοσμικό κέντρο της
περιοχής μας στο οποίο βραβεύτηκαν
από το υπουργείο υγείας οι αιμοδότες
ανάλογα με τις φιάλες που έχει προσφέρει ο καθένας προσωπικά.
Πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη για
φέτος αιμοληψία τον Μάρτιο, ενώ η
επόμενη είναι προγραμματισμένη όπως
κάθε χρόνο για τον Αύγουστο.
Τέλος ο σύλλογος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).
Ο σύλλογος προβλέπει στο καταστατικό και τους φίλους αιμοδότες και καλεί
να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι κάτοικοι
της περιοχής. Σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές για την πατρίδα μας, μπορούμε
να αποδείξουμε την ενότητας μας, την
αλληλεγγύη, το αίσθημα της προσφοράς για τον συνάνθρωπο μας. Μα πάνω
από όλα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι
είμαστε απόγονοι του Μακρυγιάννη και
αυθεντικοί Ρουμελιώτες. Ένας για όλους
και όλοι για ένα. Δέκα λεπτά της ώρας
(10’) αρκούν να σώσουμε μια ζωή.

Στολίδι η πλατεία Καστρακίου
Η πλατεία του Καστρακίου είναι πλέον γεγονός κι έχει αρχίσει να δέχεται θαμώνες για θέα,
ξεκούραση και αναψυχή. Καλαίσθητη, πέτρινη
στο κέντρο του χωριού, πάνω στο κεντρικό
δρόμο, με θαυμάσια θέα στο κάμπο του Μόρνου, τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τα βουνά
της Πελοποννήσου. Στο κέντρο της έχουν
φυτευτεί δυό πλατάνια, που σιγά - σιγά μεγαλώνοντας θα χαρίζουν έναν απολαυστικό ίσκιο
για τους επισκέπτες. Ήδη αυτές τις μέρες ο
Δήμος Δωρίδας πραγματοποιεί και δημοπρασία
παραχώρησης προς εκμετάλλευση των 100
τ.μ. από τα συνολικά 400 τ.μ. της πλατείας,
για τη λειτουργία καφενείου και καφέ-μπαρ,
όπου θα μπουν τραπέζια, καρέκλες και ομπρέλες. Τις μέρες του Πάσχα ο γνωστός καθηγητής και καλλιτέχνης Γιάννης Κωσταράς έστησε
στο χώρο δύο πανέμορφες κατασκευές που
απεικόνιζαν τεράστια πασχαλινά κεριά. Πάντα
πρωτοπόρος ο Γιάννης με τις δημιουργίες του,
που έχει κατασκευάσει το πανέμορφο καραβάκι στη γέφυρας της Μαντήλως στο Ευπάλιο.

Ο Γιάννης Κωσταράς με το έργο του

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Δροσάτο

και

Πευκάκι
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... μάς δείχνουν το δρόμο!

Με το τέλος των αποκριών και τον
ερχομό της Καθαρής Δευτέρας στις
27/2,
μπήκαμε στην Σαρακοστή,
πριν προλάβουμε καλά-καλά να
ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος.
Μπήκαμε, λοιπόν, στον Μάρτη που
ποτέ δεν λείπει από την σαρακοστή,
όπως λέει ο λαός.
Οι Χαιρετισμοί, που ξεκίνησαν στις
3 Μαρτίου, τελούνταν εναλλάξ στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και στον Ιερό Ναό του Αγίου
Λουκά στο Δροσάτο. Στις 17 Μαρτίου, ημέρα εορτής του Αγίου Αλεξίου,
η λειτουργία για τον εορτασμό του
Αγίου έγινε στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πευκάκι και όχι
στο κοιμητήριο, λόγω εργασιών.
«Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης» λέγει μια παλιά σοφή
παροιμία, που εκφράζει την αγανάκτηση των προγόνων μας για την
απαράδεκτη συμπεριφορά του Μάρτη, που με κάθε τρόπο προσπαθεί να
επιβεβαιώσει τον χαρακτήρα του με
πολύ κρύο, χιόνια, παγωνιές, βροχές
και απότομες εναλλαγές. Μα ο φετινός ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και

μάλιστα πολλών ετών.
Ο Μάρτης φιλοξενεί δύο μεγάλα γεγονότα. Την Εαρινή Ισημερία, με την οποία ουσιαστικά
αρχίζει η Άνοιξη και αναζωογονείται η φύση (21 Μαρτίου) και τη διπλή γιορτή του
Ευαγγελισμού και την Εθνική
Γιορτή, κατά την οποία, στο
ηρώο του χωριού μας εψάλη
επιμνημόσυνος δέηση υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής των
πεσόντων συγχωριανών μας
στους Ιερούς αγώνες του
Έθνους μας και έγινε κατάθεση στεφάνου από τον
Πρόεδρο του χωριού μας Κ.
Αλεξανδρή.
Μα κι αυτός ο Απρίλης;
Άβρεχος
χαρακτηρίζεται,
αφού ούτε σταγόνα δεν έπεσε. Πολύ κρύο τις πρωινές
και βραδινές ώρες. Όμως θεωρείται ευλογημένος μήνας,
αφού -με ελάχιστες εξαιρέσεις- φιλοξενεί το ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ. Το φετινό Πάσχα ήταν
από απόψεως κόσμου το πιο

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

Την ημέρα του Πάσχα στην Κουβέλειο Αίθουσα
πραγματοποίησε τους αρραβώνες του ο Φώτης Καλατζής με την Πολυκαρπία Πατούχα από την Άνω
Χώρα. Συγχαρητήρια! Καλά Στέφανα!

ΚΗΔΕΙΕΣ

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες έφυγαν από κοντά μας
τρεις Καρδαριώτισσες .
• Στις 18/4 απεβίωσε Καρδάρα - Βαλσάμη Παρασκευή (Βούλα) σε ηλικία 66 ετών. Κηδεύτηκε στις
21 Απριλίου στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων
στην Αθήνα .
Είχε γεννηθεί στο Δροσάτο και γονείς της ήταν ο
Δημήτριος και η Μαρία Καρδάρα.
Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία τον Νικόλαο Βαλσάμη και είχαν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον
Δημήτρη, την Αναστασία και τον Μάριο. Ο Θεός
ας αναπαύσει την ψυχή της και να δίνει δύναμη και
κουράγιο στα παιδιά, τα εγγόνια και τους συγγενείς
της.

φτωχό. Πολύ λίγοι ξενιτεμένοι
κατέβηκαν να το γιορτάσουν
στο χωριό. Λόγω κρίσεως ή
λόγω καιρού; Ίσως και για τα
δύο. Σκέτη απογοήτευση.
Την Κυριακή των Βαΐων η λειτουργία έγινε στο Πευκάκι.
Τα παλιότερα χρόνια τα βάγια
τα κουβαλούσε το τελευταίο
νιόπαντρο ζευγάρι. Αργότερα,
επειδή δεν παντρευόταν κανείς στο χωριό, ελλείψει νέων,
τα κουβαλούσε ο αείμνηστος
Αλέξης Αλεξανδρής.
Σήμερα βάγια υπάρχουν παντού και έτσι δεν υπάρχει
πρόβλημα.
Από το βράδυ της Κυριακής
των Βαΐων αρχίζει η Μ. Εβδομάδα με τις ακολουθίες του
Νυμφίου και των Παθών του
Χριστού μας.
Τη Μ. Δευτέρα στο Δροσάτο.
Τη Μ. Τρίτη στο Πευκάκι. Τη
Μ. Τετάρτη ώρα 5 εψάλη στο
Πευκάκι το Ευχέλαιο και στη συνέχεια

• Στις 26 Απριλίου πέθανε στην Πάτρα και κηδεύτηκε την επομένη στο Νεκροταφείο της
Παναγίας Αλεξιώτισσας η Γεωργία Δ. Λαϊνιώτη,
αδελφή του Φώτη και Βασίλη Κονιστή σε ηλικία 90 ετών. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος
με βαθιά χριστιανική πίστη και με μια καρδιά
πλημμυρισμένη από αγάπη και καλοσύνη, που
ακτινοβολούσε σ’ όλη την περιοχή των συνόρων Πατρών και η προσφορά της στους συνανθρώπους της ήταν πολύ μεγάλη. Απλή, καταδεκτική, ήρεμη, καλοσυνάτη, πάντα με τον καλό
λόγο στα χείλη, έχαιρε της εκτίμησης όλων
των κατοίκων της περιοχής και από τα στόματα
όλων, όσοι τη γνώριζαν, άκουγες της φράση:
Έφυγε το Διαμάντι των συνόρων. Ο Θεός ας
αναπαύει την Άγια ψυχή της και ας την κατατάξει στη χώρα των Αγίων και δικαίων, όπως
ήταν και η ζωή της.
Στο σύζυγό της, τ’ αδέρφια και ανίψια της ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά.
Αιωνία η Μνήμη σου.

ο Ιερέας πήγε στο Δροσάτο να σταυρώσει κι εκείνους και στη συνέχεια
έκανε και τη Θεία Ακολουθία.
Τη Μ. Πέμπτη εψάλησαν τα δώδεκα Ευαγγέλια στο Πευκάκι και τη Μ.
Παρασκευή το πρωί έγινε η Αποκαθήλωση. Το βράδυ ο Επιτάφιος. Ο
στολισμός του Επιταφίου ήταν πολύ
ωραίος με βιολέτες και γυψοφύλλη,
προσφορά πολλών ενοριτών μας τους
οποίους ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στις γυναίκες για το στολισμό. Τα
Εγκώμια εψάλησαν από ομάδας στις
τέσσερις γωνιές του Επιταφίου και η
Περιφορά έγινε πρώτα γύρω από τον
Ιερό Ναό και στη συνέχεια μέχρι το
σταυροδρόμι προς τα Κούκουρα. Η
Ανάσταση στο Δροσάτο έγινε στις 10
η ώρα από τον Εφημέριο των Κουκούρων - Πηγής.
Στις 12 έγινε η Ανάσταση στο Πευκάκι και στη συνέχεια Θεία Λειτουργία.
Δυστυχώς οι πολλοί έφυγαν για τη
μαγειρίτσα.
Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας παρακολούθησαν

• Πρωτομαγιά ημέρα γιορτής της ανθοστολισμένης
και μυρωδάτης Άνοιξης, διάλεξε για να φύγει από
τη ζωή η αγαπητή μας φίλη και συγχωριανή Ελένη
Δ. Χατζή. Βασανισμένη, πικραμένη και κουρασμένη
από τα απανωτά χτυπήματα της μοίρας δεν άντεξε.
Μετά το σύζυγό της, έχασε και την μονάκριβη κόρη
μόλις 45 ετών κι αυτό την τσάκισε πολύ. Πάλεψε
για πολλά με τις πολυάριθμες και σοβαρές ασθένειές της, αλλά στο τέλος λύγισε. Ήταν μια σωστή
και άξια σύζυγος, μάνα και νοικοκυρά. Φιλότιμη,
φιλόξενη, εργατική, καλοσυνάτη και πάντα πρόθυμη. Τα δυο της αγόρια της συμπαραστάθηκαν
μέχρι την τελευταία πνοή. Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο
Πευκάκι και η ταφή της έγινε στο Νεκροταφείο Αγ.
Αλέξανδρος κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα.
Το σύζυγό της και της κόρης της.
Ευχόμαστε όπως ο καλός Θεός αναπαύει την ψυχή
της και στα αγόρια της να δίνει παρηγοριά και να
απαλύνει τον πόνο τους. Αιωνία η Μνήμη σου.
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όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί μας
με ευλάβεια, κατάνυξη, νηστεία
και προσευχή.

Πέρα όμως από τις θρησκευτικές εορτές, οι μήνες Μάρτιος
και Απρίλιος είναι αφιερωμένοι
και σε γεωργικές δουλειές.
Είναι η εποχή που φυτεύουμε
πατάτες, κρεμμύδια , ντομάτες αγγούρια και άλλα ζαρζαβατικά. Σχεδόν όλοι φυτεύουν

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

έναν μικρό ή μεγάλο κήπο για
να τρώνε κηπευτικά από τα
δικά τους χέρια και με μικρότε-

ρο κόστος, αφού οι καιροί μας
έχουν δυσκολίες.
Τον Απρίλη φυσικά διαδέχθηκε
ο Μάης με την πρώτη του ημέρα να είναι απεργία -και όχι αργία- τιμώντας έτσι τους αγώνες
του λαού για μια ελπίδα καλύτερης ζωής και ανθρώπινων

συνθηκών εργασίας. Ταυτόχρονα, η Πρωτομαγιά είναι και
η γιορτή των λουλουδιών.
Το Δ.Σ του Συλλόγου
μας
προγραμματίζει
από τώρα τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει φέτος το
καλοκαίρι, μαζί πάντα με συγχωριανούς
και φίλους. Όλοι μας
αυτό τον καιρό έχουμε μεγάλη ανάγκη να
εισπράξουμε μέσα από
αυτές τις εκδηλώσεις
αισιοδοξία και κουράγιο προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε αυτά
που συμβαίνουν στην
χώρα μας και όσα επιχειρούν να μας διαλύσουν πατρίδα, οικογένεια, ήθη και έθιμα.
Γι’ αυτό, βασιζόμαστε στη στήριξή σας
και χρειαζόμαστε την
συμμετοχή σας σε ό,τι
προγραμματίζει ο Σύλλογος.
Γιατί οι άνθρωποι στις χαρές
και στις λύπες συναντιούνται,
αντλούν δυνάμεις ο ένας από
τον άλλον και γίνονται πιο δυνατοί ώστε να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Σας περιμένουμε στις παρακάτω εορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στο χωριό μας
αυτό το καλοκαίρι. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε στις ρίζες μας, στον τόπο που γεννήθηκαν οι
πρόγονοί μας και να γνωριστούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας (οι νεότερες γενεές). Ελπίζουμε η συμμετοχή σας να είναι καθολική, ώστε να δώσει δύναμη
στις προσπάθειες του Συλλόγου!
• Την Παρασκευή 30/6/2017 θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για την Εορτή των Αγίων Αποστόλων στα
Ταμπούρια Παλιοβούνας.
• Το Σάββατο 1/7/2017 το βράδυ θα γίνει η «ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ» στη μεγάλη πλατεία στο ΠΕΥΚΑΚΙ (τρίγωνο) ΩΡΑ 21:00, με παραδοσιακή μουσική.
• Την Κυριακή 6/8/2016 κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι και τα αστέρια θα αναπολήσουμε και
θα χορέψουμε με μουσική για όλες τις ηλικίες, στην
μεγάλη πλατεία στο ΠΕΥΚΑΚΙ (Τρίγωνο).

• Την Παρασκευή 11/8/2016 στις 21:00 θα κάνουμε
την παιδική γιορτή στην πλατεία του ΔΡΟΣΑΤΟΥ, με
μουσική και παιχνίδια. Θα ψήσουμε το παραδοσιακό
καλαμπόκι θα κάνουμε αναπαράσταση ζυμώματος
της μπομπότας και θα μοιράσουμε μπομπότα στους
μικρούς μας φίλους.
• Την Τετάρτη 16/8/2017 θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο ξωκκλήσι των Αγίων Αποστόλων στα
Ταμπούρια Παλιοβούνας. Μετά τη Λειτουργία θα
ακολουθήσει συζήτηση στην πλατεία του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
για διάφορα θέματα που αφορούν το χωριό μας.
• Την Τρίτη 29/8/2017 το πρωί θα τελεστεί η Θεία
Λειτουργία στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ του Άϊ-Γιάννη. Το
βράδυ στις 9:00 θα γευτούμε την πατροπαράδοτη
φασολάδα που έχει καθιερωθεί εδώ και 11 χρόνια
σαν η καλύτερη και μεγαλύτερη γιορτή στη Φωκίδα
με νηστήσιμα εδέσματα και παραδοσιακή μουσική
στην πλατεία του Δροσάτου με την συμμετοχή όλων
των συγχωριανών.
• Κλείνουμε τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις με την εορτή στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ του Αγίου Αλεξάνδρου & Αγίου
Αλεξίου του χωριού μας στις 30/8/2017.
Άλλες εκδηλώσεις:
• Θα αποφασιστούν από κοινού στο χωριό οι ημερομηνίες για τη γιορτή της νεολαίας, τον περίπατο στα
μονοπάτια του χωριού μας , ο προορισμός της ημερήσιας εκδρομής και πολλές άλλες δραστηριότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
μπορείτε να καλέσετε τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη:
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΚΟΝΙΣΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ		
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΓΙΩΤΑ		
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ		
ΚΟΝΙΣΤΗ-ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ		

6944618958
6936641066
6975501498
6946962154
6983832291
6974640794
6973331224
6982555498
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Παρέμβαση για τον Αϊ-Γιάννη Ευπαλίου
Τ

ην άμεση παρέμβαση της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φωκίδας για να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να
μη καταρρεύσει ο ιστορικός
βυζαντινός ναός του Αϊ Γιάννη ζητά με επιστολή του ο
Πρόεδρος του Ευπαλίου
Κωνσταντίνος Τσιούστας.
Με την επιστολή που
κοινοποιεί προς την Ιερά
Μητρόπολη Φωκίδας και
το Δήμο Δωρίδας ο Πρόεδρος ζητά να γίνει τετραμερής συνάντηση που θα
συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν την διάσωση του ιστορικού αυτού βυζαντινού μνημείου,
με την χιλιόχρονη ιστορία
του.
Ολόκληρη η επιστολή του
Προέδρου της Τ.Κ.Ευπαλίου
Προς : Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
Κοιν.: 1) Ι.Μητρόπολη Φωκίδος
2) Δήμο Δωρίδος
Αξιότιμη κ. Προϊσταμένη,
Η Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου με
την παρούσα επιστολή ζητά την πολύτιμη αρωγή σας στην αναστήλωση
και διατήρηση του Βυζαντινού ναού
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο
Ευπάλιο Δωρίδος.
Ο Βυζαντινός ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ιστορικά ανήκε

στο Ευπάλιο, στους Ευπαλιώτες και
στους προσκυνητές του. Το εκκλησάκι είναι άμεσα συνδεδεμένο με
την ιστορία του χωριού και της γύρω

περιοχής, είναι κομμάτι της ζωής και
των θρησκευτικών μας εκδηλώσεων
- παραδόσεων. Παράλληλα, αποτελεί
πόλο έλξης θρησκευτικού τουρισμού
και ανθρώπων με αρχαιολογικά και
ιστορικά ενδιαφέροντα.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο ναός,
ως σπάνιο μνημείο βυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής, μελετήθηκε
πολλές φορές στο πλαίσιο σχολικών
προγραμμάτων, από μαθητές των
σχολείων του Ευπαλίου. Σήμερα η
επίσκεψη στο μνημείο είναι αδύνατη
καθώς ο ναός παραμένει κλειδωμένος
και παραμελημένος.

Το σημαντικότερο ωστόσο ζήτημα
είναι πως το μνημείο είναι έτοιμο να
καταρρεύσει. Έχουμε όλοι μας χρέος
να το κρατήσουμε όρθιο. Σας παρακαλούμε λοιπόν στο
πλαίσιο της αναστήλωσης της Ι.Μ.
Βαρνάκοβας να γίνει
ταυτόχρονα μελέτη
και αναστήλωση του
ναού του Αγίου Ιωάννη.
Αίτημά μας, επίσης,
είναι να μας επιτραπεί ο καθαρισμός του
χώρου και να τελεστεί Θεία Λειτουργία
στον προαύλιο χώρο
του ναού στις 8 Μαΐου και του Αγίου
Πνεύματος, όπως γινόταν κατά παράδοση και είναι απαίτηση
πλέον όλων των κατοίκων.
Άλλωστε στα Αρχεία της Μητροπόλεως υπάρχουν πολλά έγγραφα, που
φανερώνουν τις ενέργειες συντήρησης και καθαρισμού στο ναό και στον
προαύλιο χώρο από τους κατοίκους.
Τέλος, επιθυμούμε άμεσα μια συνάντηση με εσάς, με τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Φωκίδας κ.κ. Θεόκτιστο
και τον Δήμαρχο Δωρίδας κ.Γιώργο
Καπεντζώνη, προκειμένου να σας
ενημερώσουμε προσωπικά και διεξοδικά για την αναγκαιότητα της αναστήλωσης του σημαντικού ιστορικού
μνημείου που έχουμε όλοι μας χρέος

Πανηγύρι του

Αγίου Πνεύματος ξανά
στον

Άι Γιάννη

Περιμένοντας την απόφαση
της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Φωκίδας για έγκριση, ώστε
να γίνει η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος στον προαύλιο
χώρο του Αϊ-Γιάννη, και ανεξαρτήτως της απόφασης, το
παραδοσιακό πανηγύρι στο
χοροστάσι κάτω από τα πλατάνια θα γίνει κανονικά, μας
δήλωσε ο Πρόεδρος Κώστας
Τσιούστας.
να διασώσουμε πριν την οριστική του
κατάρρευση.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ευπαλίου
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τιμήθηκε από την Κύπρο

ο Αστυνομικός Κ. Γιαννακούρης
Σε εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τις οικογένειες των φονευθέντων στην παλλαϊκή διαδήλωση
διαμαρτυρίας στις 9 Μαΐου 1956 στην Αθήνα κατά της απόφασης εκτέλεσης δια απαγχονισμού
των ηρώων του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου
Ο Ευπαλιώτης αστυνομικός Κωνσταντίνος Γιαννακούρης που φονεύθηκε σε διαδηλώσεις το 1956
που έγιναν κατά της απόφασης εκτέλεσης Κυπρίων
αγωνιστών δι΄απαγχονισμού , τιμήθηκε από την
Κυπριακή Πρεσβεία και την Κυπριακή Ομογένεια σε
ειδική εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.
Την διοργάνωσαν το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.), οι Σύνδεσμοι
Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-1959, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, η Πρεσβεία
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ένωση Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.) και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
σε εκδήλωση μνήμης και τιμής προς τις οικογένειες των φονευθέντων στην παλλαϊκή διαδήλωση
διαμαρτυρίας στις 9 Μαΐου στην Αθήνα κατά της
απόφασης εκτέλεσης δια απαγχονισμού των ηρώ-

ων του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου.
Στο κατάμεστο θέατρο χαιρετισμό απηύθυναν ο
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος
Κενεβέζος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 Ανδρέας Μαϊμαρίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών
ΕΟΚΑ 1955-1959 Θάσος Σοφοκλέους, και ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας Γιώργος
Συλλούρης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής
ηγεσίας.
Στη συνέχεια επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε
συγγενείς των φονευθέντων. Την τιμητική πλακέτα του Κωνσταντίνου Γιαννακούρη παρέλαβε ο
ανιψιός του Γιώργος Τσατούχας από τον Πρέσβη
της Κύπρου στην Ελλάδα Κυριάκο Κενεβέζο.

Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης προβλήθηκε οπτικό
αρχειακό υλικό
από τη διαδήλωση της 9ης
Μαΐου 1956 στην
Αθήνα.
Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Ακολούθησε συ- με το φονευθέντα Κωνσταντίνο Γιαννακούρη
ναυλία με τον τίτλο “Καιρών και Ηρώων Μνήμη” με τους Μιχάλη
Βιολάρη, Κώστα Χατζηχριστοδούλου και Ανδριάνα
Κόλια που ερμήνευσαν τραγούδια σε μουσική, Μιχάλη Βιολάρη, Βασίλη Τενίδη, Μάριου Τόκα, Δημήτρη Λάγιου πάω σε στίχους Γιάννη Ρίτσου, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Χριστόδουλου Πασιαρδή, Σπύρου
Κέττηρου, Ανδρέα Γρηγορίου και Γιώργου Φιλή.
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Ο Απόλλων εκπέμπει SOS!
wΤα

οικονομικά προβλήματα απειλούν να τον…“πνίξουν”
wΥπήρχε και η σκέψη να σταματήσει από το πρωτάθλημα
Η φετινή χρονιά του Απόλλωνα Ευ- περισσότεροι συγγενείς και φίλοι των
παλίου ανέδειξε πολλά προβλήματα παιδιών θα ερχόντουσαν στο γήπεδο,
και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αν η έδρα του Απόλλωνα ήταν στο
έφτασε μία ανάσα από την… κατάρ- Ευπάλιο και όχι στα Μαλάματα; Από
ρευση. Δεν είναι μυστικό ότι η ομά- προσωπική εμπειρία μπορώ να σας
δα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια πω πολύ περισσότεροι. Η δυναμική
ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. του συλλόγου θα ήταν πολύ μεγαλύΠοτέ δεν είχε τον “ιδιοκτήτη” ή τον τερη και το κίνητρο των ποδοσφαιριεπιχειρηματία που θα σήκωνε όλο στών πολύ πιο υψηλό!
το βάρος μόνος του και οι πέντε, έξι Μιλώντας στην εφημερίδα μας ο γεάνθρωποι που έμειναν να παλεύουν νικός αρχηγός του Απόλλωνα, Θεόγια να βγει η καθημερινότητα της δωρος Ζέρβας, είπε μεταξύ άλλων:
ομάδας, δεν επαρκούσαν
παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που έκαναν. Πέρυσι το
καλοκαίρι ο σύλλογος έθεσε
νέους στόχους, που ήταν η
άνοδος στη Γ’ Εθνική. Ο συγκεκριμένος στόχος όμως
δεν ήταν ρεαλιστικός. Αυτό
αποδείχθηκε στην πορεία.
Για να χτυπήσει μία ομάδα
την άνοδο πρέπει να έχει
ένα μπάτζετ περίπου στα
20-25.000 ευρώ. Αυτά τα
λεφτά δεν υπάρχουν στον
Απόλλωνα. Ποτέ δεν υπήρχαν. Οπότε ο στόχος ήταν
μη ρεαλιστικός. Σαν να μη
έφτανε αυτό, στη διάρκεια
της σεζόν και όταν διαφάνηκε ότι η ομάδα δεν μπορεί να χτυπήσει την άνοδο,
πολλοί αποφάσισαν να φύγουν από το σύλλογο και η
ομάδα κόντεψε να διαλυθεί.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας,
υπήρχε η σκέψη να σταμα- Η ομάδα των τελευταίων αγώνων
τήσει από το πρωτάθλημα. Αυτό είναι «Είχαμε πει από την αρχή ότι μία από
το πιο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο τις τρεις πρώτες θέσεις θα ήταν ο
μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο το στόχος. Τα πράγματα για την πρώτη
καλοκαίρι, όταν θα γίνει ο σχεδιασμός θέση είναι πολύ δύσκολα. Το μπάτζετ
για την επόμενη χρονιά. Το δεύτερο είναι πολύ μικρό κι εμείς δεν πληρώπολύ σημαντικό πρόβλημα είναι το νουμε παίκτες. Όταν οι στόχοι δεν
γήπεδο. Πρέπει επιτέλους να καταλά- υπάρχουν, τότε ο παίκτης φεύγει. Για
βουν όλοι που ασχολούνται ή θέλουν να σου δώσω να καταλάβεις ξεκινήτουλάχιστον να ασχοληθούν με την σαμε με 27 παίκτες και μείναμε 12.
ομάδα, ότι χωρίς το δικό της γήπε- Δηλαδή μόνο τα παιδιά από το χωριό.
δο, δεν υπάρχει προοπτική. Πόσοι Κάποιοι απ’ αυτούς που έφυγαν ήταν

βασικοί στην ομάδα. Έτσι είχαμε
την ευκαιρία να ξεκουράσουμε
κάποιους άλλους. Τώρα δεν την
έχουμε. Το οικονομικό σκέλος
είναι μεγάλος βραχνάς. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και του
χρόνου θα είναι ακόμη πιο δύσκολα, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση που θα γίνει το καλοκαίρι.
Εγώ από την πλευρά μου θέλω να
ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που
ακολούθησαν την ομάδα μέχρι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
27η Αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ *
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ *
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ *
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ *
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ *
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ *
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ *
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ *
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ *
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ *
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ *
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ *

ΒΑΘΜΟΙ
70
64
62
45
42
39
38
35
34
32
31
22
22
13
-

ΤΕΡΜΑΤΑ
97 - 09
86 - 25
81 - 16
53 - 32
53 - 45
57 - 50
40 - 46
41 - 37
47 - 58
37 - 50
38 - 47
29 - 60
24 - 67
28 - 80
-

* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό τους
** Ο Ολυμπιακός Κίρρας έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα
*** Δωρικός Μαλαμάτων, Αετός Λιδωρικίου, έχουν έναν αγώνα λιγότερο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ
3-1
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4 - 0
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ α.α. 3 - 0
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
6-1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
0-3
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1-2

και σήμερα και δεν έχουν σταματήσει
ούτε λεπτό, χάνοντας πολλές φορές
ακόμη και τα μεροκάματά τους, στις
δουλειές τους».
Δηλώσεις μας έκανε και ο προπονητής,
Τζίμης Ζέρβας, ο οποίος μίλησε για τα
προβλήματα, αλλά επικεντρώθηκε και
στο αγωνιστικό σκέλος: «Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τερματίσουμε στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι το
υψηλότερο επίπεδο που μπορούσαμε

να φτάσουμε, γιατί αυτοί έχουν χρήματα, εμείς δεν έχουμε. Δεν έχουμε να
διαθέσουμε και με αυτά που ξοδεύουμε, η πορεία μας είναι άθλος. Πρέπει
όμως να δούμε και την επόμενη μέρα
στην ομάδα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές
μεγαλώνουν κι έχουν φτάσει στο τέλος της καριέρας τους, όπως οι Γιάννης Φλέγγας, Χρήστος Φλέγγας, Γιώργος Αθανασόπουλος, Ηλίας Κοντός,
Χρήστος Σερεντέλος. Πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτούς που
ακολουθούν. Ο Απόλλων χρειάζεται
ανανέωση. Πρέπει να βρούμε 4-5 παιδιά 20-25 ετών, που μαζί με αυτούς
που υπάρχουν ήδη να αποτελέσουν
ένα κορμό. Αυτό πρέπει να γίνει ακόμη κι ας μην είμαστε στην τριάδα. Ας
είμαστε στην πεντάδα…».

Με μεγάλη επιτυχία το TihioRace 2017
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 4ος αγώνας ορεινού δρόμου
TihioRace 2017, την Κυριακή 14 Μαΐου στο Τείχιο Δωρίδος.
Περισσότεροι από 700 δρομείς ανταποκρίθηκαν, διπλάσιοι από πέρυσι,
στο κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής και συμμετείχαν στην απόλυτη δρομική εμπειρία, γνωρίζοντας
μία από τις ομορφότερες περιοχές
της Ελλάδας, το ορεινό χωριό Τείχιο
Δωρίδος. Η εκδήλωση αποτελεί πλέον θεσμό που διαφημίζει την Δωρίδα
σε όλη την Ελλάδα.
Το TihioRace περιελάμβανε φέτος
αναβαθμισμένες διαδρομές για όλες
τις ηλικιακές κατηγορίες για άντρες
και γυναίκες. Αποτελείται από 4 χιλιομετρικές κατηγορίες των 8 χλμ,
των 18 χλμ, των 28 χλμ και το Wolf’s

Race, τη διαδρομή των 50 χλμ που
δοκιμάστηκε πέρυσι και καθιερώθηκε
φέτος . Επιπλέον για φέτος προστέθηκαν ειδικές δράσεις για νεαρούς
αθλητές μέχρι 10 ετών όπως ιππασία, τοξοβολία και αγώνας 1χλμ .
Ο εμπνευστής του TihioRace, Θωμάς
Ρούμπας δήλωσε σχετικά : «Θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά, αλλά και
εκ μέρους όλης της Οργανωτικής Επιτροπής, τους συμμετέχοντες του 4ου
TihioRace. Ο πρωταρχικός μας στόχος
για την ανάδειξη του ορεινού τρεξίματος καθώς και της μοναδικής ομορφιάς
του Τειχίου και της Δωρίδας δεν θα
μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την τόσο
θερμή ανταπόκριση όσων αγαπούν τον
αθλητισμό. Δε θα μπορούσα να μην
αναφερθώ στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων που

τόσο θερμά έχουν αγκαλιάσει
το TihioRace και προσφέρουν
την βοήθειά τους. Το TihioRace
σας περιμένει όλους στην επόμενη Διοργάνωση, στις 13 Μαΐου 2018 για ακόμη μια μοναδική
δρομική εμπειρία.»
Από πλευράς Δήμου Δωρίδος με
σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος
Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης
συνεχάρη τους διοργανωτές,
τους συμμετέχοντες αθλητές και
όλους τους Δωριείς εθελοντές
και δεσμεύτηκε ότι κάθε χρόνο
οι υπηρεσίες του Δήμου θα συμβάλλουν στην διευκόλυνση της
σημαντικής αυτής διοργάνωσης.
Παρευρέθησαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Κώστας Παλασκώνης, ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Δημόπουλος,

ο πρώην Δήμαρχος Ευπαλίου Τάσος
Παγώνης και ο συνεργάτης του Δημάρχου Επαμεινώνδας Τριβήλος.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μικροχρηµατοδότηση
Αγροτών

Για να συνεχίσεις να κοιτάς µπροστά,
πρέπει να µην έχεις καµία έγνοια.
Mικρο-χρηµατοδότηση έως €5.000 για άµεση κάλυψη
των έκτακτων αναγκών σου.
Με το νέο πρόγραµµα µικρο-χρηµατοδότησης της Τράπεζας Πειραιώς µπορείς
να έχεις στη διάθεσή σου άµεσα έως €5.000, για να καλύψεις τις έκτακτες
ανάγκες, που µπορεί να προκύψουν, όπως αποκατάσταση ζηµιών στον
εξοπλισµό, µικροεπισκευές, αντικατάσταση φυτικού ή ζωϊκού κεφαλαίου
µικρής κλίµακας και οποιαδήποτε άλλα µη προγραµµατισµένα έξοδα.

Το προϊόν χορηγείται µε βάση τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας
και υπόκειται στις περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.
Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς, στο 18 2 18 ή στο www.piraeusbank.gr

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

