
Πόσες φορές δεν 
ακούμε λέξεις στα 
χωριά μας από τους 
γεροντότερους που 
δεν γνωρίζουμε! Ο 
Δωριέας φιλόλογος 
Φώτης Κατσούδας, 
με 30 και πλέον χρό-
νια επίμονης εργασί-
ας, τις συγκέντρωσε 
και μας τις παρουσι-
άζει στο καλαίσθητο 
βιβλίο του ‘‘Ντοπιολα-
λιές στη Δωρίδα’’

Ντοπιολαλιές

Ένα ‘‘ταξίδι’’ γεμάτο εμπειρίες 
ήταν οι αγώνες μπαράζ που 
έδωσε ο πρωταθλητής Φωκί-
δας, Απόλλων Ευπαλίου, που 
θα του χρειαστούν για να χτί-
σει το μέλλον του
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Βουλευτικές
 εκλογές

Στις  Ιανουαρ
ίου  πραγμα

τοποιήθηκαν 
ο βουλευ-

τικές εκλογές
 με κυριότερο

 χαρακτηριστι
κό την μεγάλη 

αποχή. Τα αναλυτικά αποτελέσματ
α στο χωριό μας είναι 

τα εξής:

Εγγεγραμμένο
ι:  / Ψήφισαν: 

 / Έγκυρα: 

ΣΥΡΙΖΑ  . . . . . . 

Ν∆  . . . . . . . . .
  

ΚΚΕ  . . . . . . . . .
 

ΠΑΣΟΚ  . . . . . . . 

ΑΝΕΛ  . . . . . . . . 

Αντίστοιχα οι ψήφοι στο
 ∆ήμο ∆ωρίδος ήτα

ν:

Εγγεγραμμένο
ι: . / Ψήφισαν: . / Έγκυρα: .

Ν∆  . . . . . . . . 

ΣΥΡΙΖΑ  . . . . .

ΠΑΣΟΚ  . . . . . 

ΚΚΕ  . . . . . . . 


ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  . 

Βουλευτής εκ
λέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ηλίας Κωστο

πα-

ναγιώτου. 

Το ∆.Σ. της Ένωσή
ς μας του εύχεται

καλή επιτυχία στο
 έργο του 

και να συμβά
λλει θετικά

στην επίλυση
 των 

προβλημάτων
 του

νομού μας. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοπο
ιήθηκε 

στις  Φεβρουαρίο
υ  παρουσ

ία 

αρκετών Παλα
ιοξαριτών και

 του Προέδρου 

της Τ.Κ. κ. Φώτη Κατσούδα η ετήσια Γενική 

Συνέλευση της Ένωσής μ
ας στην αίθου

σα 

του Μουσικού Μεζεδοπωλε
ίου «Αλκυόνες» 

στο Παλαιό Φάληρο. 

Η καθιερωμένη
 εκδήλωση που πραγμα-

τοποιείται κά
θε χρόνο στην Αθήνα είναι η 

ευκαιρία να συναντηθούν
 όσο το δυνατόν 

περισσότεροι
 συγχωριανοί

, να συζητήσουν 

και να διασκεδάσου
ν. 

Ο Πρόεδρος τη
ς Ένωσής μας

 στον ∆ιοικη-

τικό Απολογισμό αναφέρθηκε
 στα πεπραγ-

μένα του συλλόγου την χρονιά που 

πέρασε, όπω
ς στην διεκδίκ

ηση και παρα-

χώρηση του σχολείου από τον ∆ήμο στην 

Ένωση, στον καθαρι
σμό και ευπρεπισ

μό 

στο Άγραφο Χαρτί, στο ετήσιο καλοκαιρινό 

μας αντάμωμα
 κλπ., ενώ ο Ταμίας ανέλυ

σε 

τον Οικονομικ
ό Απολογισμό.

Συζητήθηκαν
 θέματα που αφορούν το 

χωριό μας, έγινε δι
άλογος με αρ

κετούς 

συγχωριανού
ς ενώ στην τοποθέ

τησή του ο 

Πρόεδρος της
 Τοπικής Κοιν

ότητας κ. Φώ
-

της Κατσούδα
ς αναφέρθηκε

 στα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζε
ι το χωριό 

και στις προσ
πάθειες που κάνει για επίλυ-

σή τους.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Ένωσης

Παλαιοξαριτών σας εύχεται ολόψυχα:

Το Άγιο Φως της Ανάστασης, 

ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

Με υγεία και δύναμη σε όλους. 

Καλή Ανάσταση  & Χαρούμενο Πάσχα

σε σας και στις οικογένειές σας!

Ετήσια Γενικ
ή Συνέλευση

Αρχαιρεσίες 
της Ένωσής μ

ας

ΚΙ∆ΗΣΟ . . . . . . . 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  . . . 

ΠΟΤΑΜΙ. . . . 
. . . 

ΛΟΙΠΟΙ  . . . . 
. . . 

ΠΟΤΑΜΙ. . . . 
. 

ΑΝΕΛ  . . . . . . 

ΚΙ∆ΗΣΟ . . . . . 

ΛΟΙΠΟΙ  . . . . 
. 

⇢ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 

η Μαρτίου
 

ΑΝΉΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ
Σ ΕΟΡΤΗΣ 

και του Ευαγγελισμο
ύ της 

Θεοτόκου έγινε Θεία Λ
ειτουρ-

γία στην εκκλ
ησία του χωριού 

μας από τον ιερέα Κω
ν/νο 

Βαβάτσικο, στη συνέχεια έγι
-

νε ∆οξολογία
 και τρισάγιο

 και 

εκφωνήθηκε
 ο πανηγυρικός

 

της ημέρας α
πό τον Πρόε-

δρο της Τ. Κοινό
τητας κ. Φ. 

Κατσούδα. Π
αρά τον βροχ

ερό 

καιρό ακολούθησε
 κατάθεση 

στεφάνου παρουσία όλ
ων 

των συγχωρι
ανών.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα

Αρ. Φύλλου 121 Μάι.-Ιου. 2015

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Σελ. 12-13

Το Πευκάκι
γιόρτασε τον
πολιούχο του

Σελ. 8

Σελ. 15

Σελ. 6

4 γαλάζιες
σημαίες 

σε παραλίες
της Δωρίδας
Για τρίτη συνεχή χρο-
νιά ο Δήμος Δωρίδας 
κέρδισε 4 γαλάζιες 
σημαίες για τις παρα-
λίες Χιλιαδούς, Παρα-
θάλασσο, Σεργούλας 
και Ερατεινής. Μια με-
γάλη επιτυχία αν σκε-
φτούμε ότι δίπλα μας 
ολόκληρη Αιτωλοα-
καρνανία πήρε μόνο... 
μία, για την Ψανή της 
Ναυπάκτου.Σελ. 10

Με νέα ‘‘φτερά’’
και εμπειρίες
ταξιδεύει

ο Απόλλωνας

χρόνια
με... ψυχή

Ευπαλίου
ο Σύλλογος
Καστέλας
στον Πειραιά

20

Σελ. 11

Με την παρουσία του μητρο-
πολίτη Φωκίδος Θεόκτιστου 
το Πευκάκι γιόρτασε με ευ-
λάβεια και μεγαλοπρέπεια 
τον πολιούχο του Άγιο Κων-
σταντίνο. 

στη Δωρίδα

Ο τύπος 
της Δωρίδας
...αργοσβήνει!

Σελ. 4
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Χωρίς τις συνδρομές σας

ΓΑΜΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ
Στις 10 Μαϊου 2015 και ώρα 6:00 μ.μ., στον Ιερό 
Ναό Αγίου Χαραλάμπους στα Ιλίσια, παντρεύτηκαν 
ο Νίκος Σκούφης και η Ανδριανή Μπαρτσώτα του 
Παναγιώτη και της Ευθυμίας, το γένος Ζέρβα και 
καταγωγή, η Ευθυμία, από το Ευπάλιο.
Ακολούθησε δεξίωση με τρικούβερτο γλέντι, στο 
χώρο εκδλώσεων «Άστρα».

ΓΑΜΟΣ ΕΦΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σε μια πανέμορ-
φη τελετή στον 
Ιερό Ναό Αγί-
ου Αιμιλιανού 
στην Πάτρα , η 
Έφη Παπακων-
σταντίνου και ο 
Παναγιώτης Νι-
κολόπουλος τέ-
λεσαν τον γάμο 
τους το Σάββατο 
23 Μαϊου 2015. 
Κουμπάροι τους 
οι Νεκτάριος 
Κλαουδάτος και 
η Σεβαστιανή 
Σταυροπούλου. Ακολούθησε μια θαυμάσια γαμήλια 
δεξίωση με 250 καλεσμένους τους, στο υπέροχο 
κτήμα “Prevedos Center” εξω από την Πάτρα. Αξί-
ζει ν΄αναφέρουμε ότι το γλέντι και το φαγοπότι 
κράτησε μέχρι... την ανατολή του ήλιου! Η Εφη και 
ο Παναγιώτης είναι στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς 
στην Πάτρα.

Πλήθος κόσμου, συγγενών, φί-
λων, συνεργατών και συμπατρι-
ωτών αποχαιρέτησε το Χρήστο 
Τσιλιγιάννη στις 30 Μαΐου στο 
Κοιμητήριο Παπάγου Αττικής, 
που έφυγε στα 68 του χρόνια. 
Ο Χρήστος που είχε σπουδάσει 
γεωπόνος και αγγλική φιλολογία 
ήταν ένας δραστήριος Ρουμελιώ-
της από τα φοιτητικά του χρό-
νια. Δημιούργησε και λειτούρ-
γησε Φροντιστήρια στην Αθήνα 
έχοντας παράλληλα και άλλες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
μαζί με τον αδελφό του Σπύρο. 
Με καταγωγή από το Ανθόφυτο 
Ναυπακτίας, πήρε για σύζυγό 
την Ευπαλιώτισσα Ελένη Κοτσί-
δα (εγγονή της Κωσταντάκαινας) 
κι έκτοτε έγινε κι αυτός Ευπαλιώ-
της. Απέκτησαν δύο υπέροχους 

γιούς , το Γιάννη και τον Κων-
σταντίνο, που σπούδασαν οι-
κονομολόγοι κι εργάζονται στο 
εξωτερικό. Τα εγ-
γόνια του Χρήστος 
και Φλώρα  αποχαι-
ρετώντας τον του 
είπαν…
¨Πολυαγαπημένε 
μας παππού, σε 
γνωρίσαμε τα τε-
λευταία 5 χρόνια, 
ο χρόνος δεν ήταν 
πολύς αλλά μας  
έμαθες πολλά, μας 
έκανες όλα τα χατίρια και μας 
αγαπούσες απεριόριστα.
Η γιαγιά, η μαμά και ο μπαμπάς 
θα μας μιλάνε συνέχεια για εσένα 
για να θυμόμαστε ότι ήσουν ο κα-
λύτερος παππούς του κόσμου¨

Κι ο μεγαλύτερος γιός ο Γιάννης 
τον αποχαιρέτησε από την οικο-
γένεια , με λιτό Δωρικό λόγο που 

αγκάλιαζε τα πάντα…
Πολυαγαπημένε μας πα-
τέρα,
βρισκόσουν δίπλα μας 
και μαζί μας σε όλες τις 
πιο σημαντικές στιγμές 
στη ζωή μας. Μας έμαθες 
πώς να αντιμετωπίζουμε 
τη ζωή μας και μας έδω-
σες ό,τι καλύτερο εφόδιο 
υπάρχει. Μας έμαθες να 
βοηθάμε τους γύρω μας, 

όπως έκανες εσύ μοναδικά.
Σ’ ευχαριστούμε για όλα, σ΄αγα-
πάμε και θα σε θυμόμαστε για 
πάντα ως τον καλύτερο μπαμπά 
του κόσμου¨

Σε ευχαριστούμε πολύ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΕΤΤΑΣ
Την 1η Μαΐου απε-
βίωσε στην Αθήνα 
σε ηλικία 89 ετών ο 
Κωνσταντίνος Γεωρ. 
Πέττας και η κηδεία 
του έγινε την επο-
μένη από τον Άγιο 
Γεώργιο στο Ευ-
πάλιο. Ο Κ.Πέττας 
ήταν συνταξιούχος 
αστυνομικός. Υπη-
ρέτησε στην Αστυ-
νομία πόλεων και 
συνταξιοδοτήθηκε 
με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου το 1978. Ήταν 
γιος του Γιώργου Πέττα (Φαναρά). Ήταν νυμφευ-
μένος με την Ευγενία. Απέκτησαν δύο παιδιά το 
Γιώργο και την Ελένη και τρία εγγόνια, το Γιώργο, 
την Κασσάνδρα και την Κωνσταντίνα. Αγαπούσε το 
Ευπάλιο, που το επισκεπτόταν τακτικά όποτε μπο-
ρούσε και τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί 
στο Ευπάλιο.

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
΄Εφυγε στα 35 του χρόνια ο Αχιλλεας Βασ. Κωτσό-

πουλος  στις 5 Μαϊ-
ου, έτσι ξαφνικά, ένα 
μεσημέρι σε τροχαίο  
δυστύχημα στο Ξηρο-
πήγαδο Ναυπακτίας.
Η κηδεία του έγινε 
την επομένη στον 
Άγιο Πολύκαρπο Μα-
λαμάτων παρουσία  
εκατοντάδων συγγε-
νών και φίλων από 
τα χωριά της Νοτιο-
δυτικής Δωρίδας και 
τη Ναύπακτο. Μαζί 

και όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια της περιοχής, 
γιατί ο Αχιλλέας ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, 
ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που παρά τα 35 
του αγωνιζόταν ακόμα στους Δωριείς Μανάγουλης. 
Απαρηγόρητοι οι γονείς του Βασίλης και Μαρία, τ΄ 
αδέλφια του Κωνσταντίνα, Ελένη, Λαμπρινή, Πο-
λύκαρπος και οι γαμπροί του Παναγιώτης Κωτσής, 
Χρήστος Τσιάμης και Παναγιώτης Σταθόπουλος 
δεν μπορούσαν να πιστέψουν στο άσχημο μαντάτο 
που τους επιφύλαξε η μοίρα.

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Στις 17 Μαιου 2015 
απεβίωσε στην Αθή-
να σε ηλικία 95 ετων 
ο Ανδρέας Ανδριτσό-
πουλος συνταξιούχος 
αστυνομικός. Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε 
στο Ευπάλιο και μετά 
την αποφοίτησή του 
από το Γυμνάσιο Ναυ-
πάκτου μετακόμισε 
στον Πειραιά, όπου 
σπούδασε και κατετά-
γη στην Αστυνομία. 
Παντρεμένος με την 
Ελένη Ζέρβα του Ακρί-
δα γέννημα θρέμμα 
και αυτή του Ευπαλίου 

που απεβίωσε το 1998. Απέκτησε δυο παιδιά το 
Δημήτρη, Τοπ. Μηχανικος στη Δ.Ε.Η., και την Λία, 
Δικηγορο, καθώς και 3 εγγόνια που υπεραγαπούσε, 
ενώ  ειχε την τύχη να δει και τρια δισέγγονα. Από 
τις θέσεις που υπηρέτησε βοήθησε πολλούς συγ-
χωριανούς και όσους είχαν ανάγκη. Ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητός και σε όλους άρεσε η παρέα του, λόγω 
του κεφάτου χαρακτήρα του και της καλοσύνης 
του.Θα τον θυμόμαστε πάντα τον κυρ-Ανδρεα ως 
την ψυχή της καθε παρέας και για την ιδιαίτερη 
αδυναμία του στο Ρουμελιώτικο γλέντι.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΡΗΣ ΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
Ο Αρης Γ. Σταμά-
της και η  Νικολέτα  
Ιωαν.Καραδήμα στις 
16/01/2015 απέκτη-
σαν ένα πανέμορφο 
κοριτσάκι , που γεν-
νήθηκε σε  Ιδιωτικό 
Μαιευτήριο  των Πα-
τρών. Ο Ευπαλιώτης 
Άρης  είναι τραπεζικός 
υπάλληλος στη Ναύπακτο, η δε σύζυγός του Νικο-
λέτα κατάγεται από τα Νέα Κούκουρα Δωρίδας.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Ο Αντώνης Π. Αλεξαν-
δρής και η σύζυγός του 
Ανίτα      στις 8/04/2015 
απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδί , αγόρι. Πα-
νευτυχείς οι γονείς κι 
ακόμα περισσότερο ο 
παππούς Παναγιώτης 
Αλέξανδρής, π. Πρόε-

δρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας , αφού ο 
τζούνιορ Αλεξανδρής θα πάρει και τ΄ονομά του. 
Ο Αντώνης είναι ήδη ένας επιτυχημένος δικηγόρος 
της Αθήνας, παρά το νεαρόν της ηλικίας.

Ο Γιώργος Μπραούνος  
και η  Λαμπρινή Θανα-
σιού  στις 8 Μαρτίου 
2015 απέκτησαν ένα 
χαριτωμένο κοριτσάκι.
Είναι το δεύτερο παιδί 
της οικογένειας με την 
ευχή όλων να τους ζή-
σει.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΡΗΣ
Γ.ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
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Βουλευτικές
 εκλογές

Στις  Ιανουαρ
ίου  πραγμα

τοποιήθηκαν 
ο βουλευ-

τικές εκλογές
 με κυριότερο

 χαρακτηριστι
κό την μεγάλη 

αποχή. Τα αναλυτικά αποτελέσματ
α στο χωριό μας είναι 

τα εξής:

Εγγεγραμμένο
ι:  / Ψήφισαν: 

 / Έγκυρα: 

ΣΥΡΙΖΑ  . . . . . . 

Ν∆  . . . . . . . . .
  

ΚΚΕ  . . . . . . . . .
 

ΠΑΣΟΚ  . . . . . . . 

ΑΝΕΛ  . . . . . . . . 

Αντίστοιχα οι ψήφοι στο
 ∆ήμο ∆ωρίδος ήτα

ν:

Εγγεγραμμένο
ι: . / Ψήφισαν: . / Έγκυρα: .

Ν∆  . . . . . . . . 

ΣΥΡΙΖΑ  . . . . .

ΠΑΣΟΚ  . . . . . 

ΚΚΕ  . . . . . . . 


ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  . 

Βουλευτής εκ
λέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ηλίας Κωστο

πα-

ναγιώτου. 

Το ∆.Σ. της Ένωσή
ς μας του εύχεται

καλή επιτυχία στο
 έργο του 

και να συμβά
λλει θετικά

στην επίλυση
 των 

προβλημάτων
 του

νομού μας. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοπο
ιήθηκε 

στις  Φεβρουαρίο
υ  παρουσ

ία 

αρκετών Παλα
ιοξαριτών και

 του Προέδρου 

της Τ.Κ. κ. Φώτη Κατσούδα η ετήσια Γενική 

Συνέλευση της Ένωσής μ
ας στην αίθου

σα 

του Μουσικού Μεζεδοπωλε
ίου «Αλκυόνες» 

στο Παλαιό Φάληρο. 

Η καθιερωμένη
 εκδήλωση που πραγμα-

τοποιείται κά
θε χρόνο στην Αθήνα είναι η 

ευκαιρία να συναντηθούν
 όσο το δυνατόν 

περισσότεροι
 συγχωριανοί

, να συζητήσουν 

και να διασκεδάσου
ν. 

Ο Πρόεδρος τη
ς Ένωσής μας

 στον ∆ιοικη-

τικό Απολογισμό αναφέρθηκε
 στα πεπραγ-

μένα του συλλόγου την χρονιά που 

πέρασε, όπω
ς στην διεκδίκ

ηση και παρα-

χώρηση του σχολείου από τον ∆ήμο στην 

Ένωση, στον καθαρι
σμό και ευπρεπισ

μό 

στο Άγραφο Χαρτί, στο ετήσιο καλοκαιρινό 

μας αντάμωμα
 κλπ., ενώ ο Ταμίας ανέλυ

σε 

τον Οικονομικ
ό Απολογισμό.

Συζητήθηκαν
 θέματα που αφορούν το 

χωριό μας, έγινε δι
άλογος με αρ

κετούς 

συγχωριανού
ς ενώ στην τοποθέ

τησή του ο 

Πρόεδρος της
 Τοπικής Κοιν

ότητας κ. Φώ
-

της Κατσούδα
ς αναφέρθηκε

 στα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζε
ι το χωριό 

και στις προσ
πάθειες που κάνει για επίλυ-

σή τους.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Ένωσης

Παλαιοξαριτών σας εύχεται ολόψυχα:

Το Άγιο Φως της Ανάστασης, 

ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

Με υγεία και δύναμη σε όλους. 

Καλή Ανάσταση  & Χαρούμενο Πάσχα

σε σας και στις οικογένειές σας!

Ετήσια Γενικ
ή Συνέλευση

Αρχαιρεσίες 
της Ένωσής μ

ας

ΚΙ∆ΗΣΟ . . . . . . . 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  . . . 

ΠΟΤΑΜΙ. . . . 
. . . 

ΛΟΙΠΟΙ  . . . . 
. . . 

ΠΟΤΑΜΙ. . . . 
. 

ΑΝΕΛ  . . . . . . 

ΚΙ∆ΗΣΟ . . . . . 

ΛΟΙΠΟΙ  . . . . 
. 

⇢ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 

η Μαρτίου
 

ΑΝΉΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ
Σ ΕΟΡΤΗΣ 

και του Ευαγγελισμο
ύ της 

Θεοτόκου έγινε Θεία Λ
ειτουρ-

γία στην εκκλ
ησία του χωριού 

μας από τον ιερέα Κω
ν/νο 

Βαβάτσικο, στη συνέχεια έγι
-

νε ∆οξολογία
 και τρισάγιο

 και 

εκφωνήθηκε
 ο πανηγυρικός

 

της ημέρας α
πό τον Πρόε-

δρο της Τ. Κοινό
τητας κ. Φ. 

Κατσούδα. Π
αρά τον βροχ

ερό 

καιρό ακολούθησε
 κατάθεση 

στεφάνου παρουσία όλ
ων 

των συγχωρι
ανών.

Ο τύπος της Δωρίδας 
... αργοσβήνει!

Η κρίση τελικά χτύπησε και τις εφη-
μερίδες που εκδίδονται από τους δι-
άφορους συλλόγους της Δωρίδας. 
Σταδιακά και μέσα στα τελευταία 
χρόνια πολλές έχουν αναστείλει την 
κυκλοφορία τους , άλλες μείωσαν τις 
σελίδες τους, οι περισσότερες κυκλο-
φορούν σε λιγότερα φύλλα και όλες 
σχεδόν εκδίδονται κάθε τρεις και τέσ-
σερις μήνες.
Οι αιτίες πολλές, αλλά σίγουρα η κυ-
ριότερη είναι το οικονομικό, που οδή-
γησε τους εκδότες-συλλόγους σε μια 
σειρά περικοπών. 
Ήδη πάρα πολλοί συμπατριώτες μας 
δεν ανταποκρίνονται τελευταία στην 
υποχρέωση για την καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής.
Και σα να μη έφτανε αυτό, ήρθε και 
η απόφαση του τότε Υπουργού Οικο-

νομικών Γ. Παπακωνσταντίνου που 
αύξησε πάρα πολύ τα ταχυδρομικά 
τέλη. Σχεδόν τα πενταπλασίασε !
Έτσι, για παράδειγμα, αν μια εφημε-
ρίδα με 500 περίπου συνδρομές πλή-
ρωνε ταχυδρομικά τέλη λιγότερα από 
100 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 400 και 
500 ανάλογα και με τα φύλλα που 
στέλνει στο εξωτερικό.
Μία άλλη αιτία βέβαια είναι και το δι-
αδίκτυο. Πάρα πολλοί μαθαίνουν τα 
νέα των χωριών τους μέσα από τα 
site των συλλόγων, τα facebook κλπ.
Μερικοί σύλλογοι για να ανταποκριθούν 
στις δυσκολίες εκδίδουν λιγότερα φύλ-
λα ετησίως . Έτσι, εφημερίδες που εκ-
δίδονταν κάθε 2 μήνες για παράδειγμα, 
τώρα εκδίδονται κάθε 3 και 4 μήνες.
Σήμερα στη Δωρίδα εκδίδονται από 
τους συλλόγους οι μισές σχεδόν εφη-

μερίδες  από όσες  εκδίδονταν πριν από 
15-20 χρόνια , μ’ ένα μειωμένο τιράζ 
300 έως 500 φύλλων η κάθε μία.
Όλη αυτή η εξέλιξη είναι στενάχωρη 
γιατί κόβεται σιγά-σιγά ο ομφάλιος 
λώρος επικοινωνίας μεταξύ των συγ-
χωριανών για την ενημέρωσή τους 
πάνω σε διάφορα κοινωνικά, λαο-
γραφικά, αναπτυξιακά, αθλητικά, πο-
λιτιστικά, ιστορικά κ. ά. θέματα που 
αφορούν το χωριό τους.
“ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ”
Στον αντίποδα της αρνητικής αυτής εξέ-
λιξης η εφημερίδα μας “ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ”, 
όχι μόνο αντιστέκεται αλλά προχωρά 
και εξελίσσεται σε μια εφημερίδα υπό-
δειγμα σε όλα τα επίπεδα, πλουραλι-
στική και γι αυτό δέχεται από παντού 
κολακευτικά σχόλια και επαίνους.
Από τρίμηνη που ήταν έγινε δίμηνη, 

με στόχο ακόμα να γίνει και μηνιαία αν 
βοηθήσουν οι περιστάσεις και κυρίως η 
συνεπής ανταπόκριση των συνδρομη-
τών, που είναι και ο αιμοδότης της.
Επίσης από 8σέλιδη έγινε 12σέλιδη 
και στη συνέχεια 16σέλιδη, έγχρωμη 
και με χαρτί πολυτελείας.
Το τιράζ της ανέβηκε  πάνω από 2000 
φύλλα, κάτι που καμία άλλη αντίστοι-
χη εφημερίδα της Στερεάς Ελλάδας-
και όχι μόνο- έχει πετύχει. Αποστέλ-
λεται δε σε συμπατριώτες μας στις 
ΗΠΑ , στον Καναδά, στην Ευρώπη 
και την Αυστραλία και σε πάρα πολ-
λές πόλεις της Ελλάδας.
Τα θέματά της δεν αφορούν στενά το 
Ευπάλιο, αλλά ολόκληρη την ευρύτε-
ρη περιοχή του τέως Δήμου Ευπαλίου 
και αυτό θα το αναπτύξουμε ακόμα 
περισσότερο.

Η νέα προγραμματική περίοδος 
2014-2020 για το νέο Ε.Σ.Π.Α. 
ξεκίνησε. Οι Δήμοι πρέπει να 
προετοιμάζονται. Για να μην 
αντιμετωπίσουμε στο τέλος 
και αυτής της προγραμματικής 
περιόδου ό,τι έχουμε αντι-
μετωπίσει σε όλες  τις προη-
γούμενες, θα πρέπει, αυτή τη 
φορά, να προετοιμαστούμε 
εγκαίρως. Χρήματα για τους 
Δήμους από κρατικούς πόρους 
δεν υπάρχουν. Η μόνη ελπίδα 
και η οραματική επιδίωξη των 
Δήμων πρέπει να είναι η αξιο-
ποίηση των Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων του νέου Ε.Σ.Π.Α. 
Απαιτούνται όμως σχέδια, 
μελέτες, ωρίμανση αυτών για 
εντάξεις έργων και στενή πα-
ρακολούθηση όλων των προ-
γραμμάτων και ευκαιριών που 
δίνονται για δημόσιες  και ιδι-

ωτικές επενδύσεις.
Στα καινούρια Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα περιέχονται νέα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία για τους 
Δήμους, που αποκαλούνται 
«Ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών Κοινο-
τήτων» (CLLD). 
Πρόκειται για 
υποπρογράμμα-
τα, μέσα στα γε-
νικά περιφερεια-
κά και τομεακά 
προγράμματα 
του Ε.Σ.ΠιΑ. (βα-
σικά του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης), τα οποία λειτουρ-
γούν περίπου ως τα Leader και 
τα παλαιά Ο.Π.Α.Α.Χ. με δυνα-
τότητες να καλύψουν όλη την 
περιφέρεια της Δωρίδας.
Βασικές προϋποθέσεις συμ-
μετοχής  στο πρόγραμμα 

αυτό είναι:
- Η ύπαρξη τοπικού στρατηγι-
κού σχεδίου ανάπτυξης της πε-
ριοχής (με ελάχιστο πληθυσμό 
τα 10.000 άτομα)
- Η συνέργεια του Δήμου με 

τοπικούς κοινω-
νικούς φορείς, 
επ ι χε ιρηματ ί -
ες, εθελοντικές 
ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς , 
Συλλόγους για 
τη σύσταση 
«Ομάδας Το-
πικής Δράσης» 

(Ο.Τ.Δ.) καθ’ ότι στρατηγική 
του προγράμματος είναι η 
τοπική ανάπτυξη να δημι-
ουργείται εκ των κάτω προς 
τα άνω. Με αυτόν τον τρόπο 
θα υπάρξει δυνατότητα να 
γίνουν έργα υποδομής στα 
χωριά μας (οδοποιίες, υδρεύ-

σεις…), αναπλάσεις χώρων, 
αξιοποίηση των πλουσίων 
πολιτιστικών και περιβαλλο-
ντικών πόρων του Δήμου μας 
και παραγωγικές δημόσιες - 
ιδιωτικές επενδύσεις.
Η επιλογή, έγκριση και χρημα-
τοδότηση των τοπικών στρα-
τηγικών σχεδίων γίνονται με 
διαγωνισμό με κριτήρια που 
καθορίζει το πρόγραμμα.
Πρέπει η νέα Δημοτική Αρχή να 
τρέξει να προετοιμαστεί έγκαιρα 
και να οργανωθεί με σύσταση 
ειδικού γραφείου αξιοποίησης 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Επειδή υπάρχουν καταληκτι-
κές ημερομηνίες – μέχρι το 
Μάιο του 2016 – για υποβολή 
πρότασης συμμετοχής στο 
πρόγραμμα και ο ένας χρό-
νος είναι λιγοστός,  πρέπει τα 
αρμόδια όργανα του Δήμου 

να συναποφασίσουν και προ-
χωρήσουν στην ανάθεση – 
κατάρτιση του στρατηγικού 
επενδυτικού σχεδίου.
Για το σκοπό αυτό δημιουργή-
θηκε ένα δίκτυο συνεργασίας 
από τις πέντε ορεινές Κοινό-
τητες Φιλοθέης, Κάμπου, Τει-
χίου, Παλαιοξαρίου και Ποτι-
δάνειας για αξιοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
Ο Δήμαρχος, που είναι ενή-
μερος από τον Ιανουάριο, 
οφείλει να πάρει πρωτοβου-
λίες για την εκμετάλλευση 
των προγραμμάτων αυτών 
που θα βοηθήσουν ώστε να 
γίνουν σημαντικά έργα στα 
ορεινά και παραλιακά χωριά 
του τόπου μας.
Γεώργιος Δ. Καλαντζής
π. Αντιδήμαρχος 
Δήμου Ευπαλίου

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων Δωρίδας(CLLD)
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4 γαλάζιες σημαίες 
σε παραλίες 

της Δωρίδας
Τέσσερις παραλίες της Δωρίδας πήραν 
και φέτος «Γαλάζια σημαία» από την 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
(ΕΕΠΦ), που είναι ο Εθνικός Χειριστής 
του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες 
Σημαίες” στη χώρα μας.
Πρόκειται για τις παραλίες Χιλιαδούς, Πα-
ραθάλασσου, Σεργούλας και Ερατεινής.
Επίσης σε 4 παραλίες και του Δήμου 
Δελφών δόθηκαν «γαλάζιες σημαίες» 
και συγκεκριμένα στις παραλίες  Μαϊά-
μι, Τροκαντερό-Αγκάλι, Άγιοι Πάντες και 
Καλαφάτης
Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, για 
τον νομό Αιτωλοακαρνανίας η μοναδική 
γαλάζια σημαία δόθηκε στην παραλία 
Ψανής στη Ναύπακτο.
Να πούμε ότι στην Ελλάδα συνολικά 
δόθηκαν 395 «γαλάζιες σημαίες» και η 
χώρα μας κατέχει την 3η θέση παγκο-
σμίως ανάμεσα σε 50 χώρες.
Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος 
Για να πάρει μια παραλία «γαλάζια ση-
μαία» πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης που 
επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς 
ελέγχους όπως ορίζεται από την Ευρω-
παϊκή Νομοθεσία.
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανι-
κών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλ-
ληλη επεξεργασία.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να 
αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς 
και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της 
ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.
Β. Οργάνωση ακτής
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για 

την ποιότητα των νερών κολύμβησης, 
με την ανάρτηση των επίσημων αποτε-
λεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ακτών.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση 
τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήμα-
τος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και 
μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκή-
νωσης.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με 
ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Γ. Ασφάλεια επισκεπτών
• Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώ-
στες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Υπουργείο Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού ή άμεση 
πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση 
ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες 
βοήθειες.
• Προσβασιμότητα και παροχή υπη-
ρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ).
Δ. Προστασία της φύσης και περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συ-
μπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για  
περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλ-
λον, χλωρίδας και πανίδας, στον παρά-
κτιο χώρο.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηρι-
οτήτων του διαχειριστή ακτής, που να 
επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το εν-
διαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον 
της ακτής και την ανάγκη προστασίας 
του.
• Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους 
επισκέπτες της ακτής.

Την απαγόρευση κυκλο-
φορίας των ιδιωτικής 
χρήσης ή εκμισθωμένων 
θαλάσσιων μοτοποδη-
λάτων ανεξαρτήτως τύ-
που και ονομασίας (SEA 
BEETLE, SEA BIKE, 
SURF JET, JET SKI κτλ.) 
κατά τους μήνες Ιού-
νιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο 2015, με-
ταξύ των ωρών 14:00 
- 17:00 σε θαλάσσιες 
περιοχές της Δωρίδας 
ανακοίνωσε το Λιμε-
ναρχείο Ναυπάκτου. 
Αναλυτικότερα!
- Περιοχή Χιλιαδού. 
Όρια κατοικημένων πε-
ριοχών: Δυτικά από το 
Αλιευτικό Καταφύγιο 
«Χιλιαδούς» και ανατο-
λικά έως το τέλος της 
παραλίας.
- Περιοχή Μοναστηρακί-
ου. Όρια κατοικημένων 
περιοχών: Δυτικά από 
το κατάστημα «Blue 
Lake» στο Παραθάλασ-

σο και ανατολικά έως 
το τέλος της παραλίας 
«Ηλιόπουλος»
- Περιοχή Σκάλωμα. 
Όρια κατοικημένων 
περιοχών: Σε όλο το 
μήκος του παραλιακού 
οικισμού «Σκάλωμα».
- Περιοχή Μαραθιά. 
Όρια κατοικημένων πε-
ριοχών: Σε όλο το μή-
κος τους παραλιακού 
οικισμού «Μαραθιά».
- Περιοχή Γλυφάδα – 
Χάνια – Σπηλιά. Όρια 
κατοικημένων περιο-
χών: Δυτικά από τα 
όρια του παραλιακού οι-
κισμού «Γλυφάδας» και 
ανατολικά έως και το 
τέλος του παραλιακού 
οικισμού «Σπηλιά»
- Περιοχή Άγιος Σπυ-
ρίδωνας. Όρια κατοι-
κημένων περιοχών: Σε 
όλο το μήκος του παρα-
λιακού οικισμού «Αγίου 
Σπυρίδωνα»
Εξαιρείται η είσοδος και 

έξοδος σκαφών από 
τους λιμένες και αλι-
ευτικά καταφύγια  των 
ανωτέρω περιοχών με 
ταχύτητα έως 5 ν.μ. 
και κατεύθυνση από και 
προς την ανοικτή θά-
λασσα.

ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ
Το λιμενικό σώμα Ναυ-
πάκτου ανακοίνωσε επί-
σης τις περιοχές της πα-
ραλιακής Δωρίδας που 
απαγορεύεται το ψά-
ρεμα από 15 Μαΐου έως 
και 15 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα και σύμφωνα 
με τη απόφαση για το 
χρονικό διάστημα από 
15 Μαϊου 2015 έως και 
15 Σεπτεμβρίου 2015 
και για τις ώρες από 
08:00 έως 21:00 κάθε 
ημέρα απαγορεύεται η 
αλιεία με κάθε μέσο, σε 
ερασιτέχνες και επαγ-
γελματίες αλιείς, στις 
ακόλουθες θαλάσσιες 

Σε ποιες παραλίες απαγορεύονται 
το ψάρεμα και τα θαλάσσια μοτοποδήλατα 

περιοχές (πλαζ), περιο-
χής δικαιοδοσίας Α΄ Λ/Τ 
Ναυπάκτου :
• Παραλία Χιλιαδούς 
Δήμου Δωρίδος,
• Παραλία Παραθάλασ-
σο - Μοναστηράκι Δή-
μου Δωρίδος ,
• Παραλία Σκάλωμα Δή-
μου Δωρίδος ,
• Παραλία Μαραθιά Δή-
μου Δωρίδος (300 μέ-
τρα εκατέρωθεν αλιευ-
τικού καταφυγίου) , 

• Παραλία Σεργούλας 
Δήμου Δωρίδος,
Επίσης στις ως άνω 
περιοχές, και για το 
ίδιο χρονικό διάστημα, 
για λόγους ασφάλειας, 
απαγορεύεται η αγκυ-
ροβολία/ παραμονή 
μηχανοκίνητων θαλασ-
σίων μέσων αναψυχής 
και κάθε είδους σκά-
φους καθώς επίσης και 
η εκκίνηση / επιστροφή 
τους σε περίπτωση που 

εκατέρωθεν του ση-
μείου και σε απόσταση 
εκατό (100) μέτρων 
βρίσκονται λουόμενοι.
Οι παραβάτες της Από-
φασης ανεξάρτητα από 
τυχόν ποινικές ή άλλες 
ευθύνες που συντρέ-
χουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, 
υπόκεινται και στις κυ-
ρώσεις του άρθρου 157 
του Ν.Δ.187/73 (ΦΕΚ 
261Α΄).
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Επιτέλους το όνειρο δεκαετιών έγινε 
πραγματικότητα. Η μεγάλη και επικίν-
δυνη στροφή στην δυτική είσοδο του 
Ευπαλίου άνοιξε ! Αποκόπηκε και έφυ-
γε ο όγκος των χωμάτων, χτίστηκαν οι 

μάντρες, έγιναν τα έργα υποδομής ομβρίων 
υδάτων, διευθετήθηκαν δίκτυα ΟΤΕ, ρίχτη-
καν οι ισοπεδωτικές στρώσεις ασφάλτου. 
Όλα τελικά μπορούν να γίνουν!

Μετά την ανακοίνωση της εκκλησίας 
ότι 2 Μαίου θα γίνει λειτουργία στον 
Άγιο Αθανάσιο στην Άνω Καρυά, αρ-
κετοί Ευπαλιώτες ανηφόρισαν στην 
΄Ανω Καρυά νοσταλγώντας τις πα-

λιές καλές μέρες. Μέσα σε κλίμα κατάνυξης 
και συγκίνησης τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, 
αναπολώντας οι παλαιότεροι το γλέντι που 
ακολουθούσε μετά την λειτουργία.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 
Ευπάλιο ημερίδα για την «Ενδοσχο-
λική βία» που διοργάνωσε ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Ευπαλίου και το 

Νηπιαγωγείο Ευπαλίου. Γονείς και 
εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ενδιαφέ-
ρον όσα είπαν οι ομιλητές Γιώτα Κοργιαλά - 
Κωνσταντακοπούλου, Παιδοψυχίατρος, Υπ. 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών και ο 
Αθανάσιος Ρισβάς Σχολικός Σύμβουλος Ειδι-
κής Αγωγής & Εκπαίδευσης 5ης Περιφέρει-
ας Ελλάδος.  Οι ομιλητές, αφού ανέπτυξαν 
αναλυτικά και επιστημονικά το θέμα της εν-
δοσχολικής βίας, συζήτησαν και απάντησαν 
σε πλήθος ερωτήσεων και αποριών τόσο των 
γονιών όσο και των εκπαιδευτικών που πα-
ραβρέθηκαν. Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν τα 
παιδιά του νηπιαγωγείου που συμμετείχαν 
στην ημερίδα και είχαν δημιουργήσει όμορ-
φες ζωγραφιές με τα δικά τους μηνύματα για 
την ενδοσχολική βία που αναρτήθηκαν στην 
αίθουσα του Δημαρχείου που έγινε η ημερί-
δα, πάντα υπό την καθοδήγηση της νηπια-
γωγού Σ. Νταουσάνη.

Η ετήσια γιορτή για την λήξη της 
σχολικής χρονιάς 2014-2015 του 
Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου 
πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επι-

τυχία  την Πέμπτη 11 Ιουνίου  το 
απόγευμα στο χώρο του σχολείου. Το πρό-
γραμμα περιελάμβανε: δραματοποίηση του 
παραμυθιού  «Κοραλία η Νεραϊδογοργόνα» 
της κ.Τζέμης Τασάκου από τις Α ´ και Β ¨ 
τάξεις, αθλητικές εκδηλώσεις  από τις  Γ ´, 
Δ ´ και Ε¨ τάξεις και γιορτή λήξης από την 
ΣΤ´ τάξη . Ακολούθησε σύντομη ομιλία της 
προέδρου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμό-
νων κ. Σταματίνας Ντίνου, η οποία ευχήθηκε 
καλό καλοκαίρι σε όλους τους μαθητές και 
μαθήτριες του σχολείου  και κλείνοντας την 
ομιλία απευθυνόμενη στους απόφοιτους της 
ΣΤ´ τάξης είπε: «Φροντίστε το δικό σας μελ-
λοντικό ταξίδι να το πραγματοποιήσετε με 
τον καλύτερο τρόπο. Να ζήτε, να αγαπάτε, 
να μένετε σε σταθερή τροχιά. Να θυμάστε 
αυτά που ακούσατε, που διδαχτήκατε .  Να 
μην ξεχάσετε να ονειρεύεστε καινούργιες δι-
αδρομές, καινούργιους προορισμούς. Να θυ-
μάστε ότι τα ταξίδια δεν τελειώνουν . Όλοι 
εμείς σας καμαρώνουμε και σας ευχόμαστε 

τα ταξίδια της γνώσης και της ζωής σας να 
είναι καλότυχα και ευλογημένα» .
Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών 
στους τελειόφοιτους της ΣΤ´ τάξης από το 
σύλλογο, τα μέλη του οποίου δώρισαν επί-
σης  στο σχολείο έναν προτζέκτορα και ένα 
ηχοσύστημα. Ευχαρίστησαν το διευθυντή 
του σχολείου κ. Καλλισθένη και τους δασκά-
λους για την άψογη συνεργασία τους με τον 
σύλλογο, το Δήμαρχο κ. Καπετζώνη, τον κ. 
Κωνσταντίνο Τσιούστα πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου για την πολύτιμη βοήθειά του, 
αφού σε κάθε  κάλεσμα ήταν πάντα παρών, 
έτοιμος να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση 
σε όποιο  πρόβλημα προέκυπτε, την πρόεδρο 
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου κ. Καραγεωρ-
γοπούλου Κωνσταντίνα και τέλος τους χορη-
γούς της γιορτής κ. Δήμητρα Λακουμέντα και 
κ. Κωνσταντίνο Αλεξανδρή. Η γιορτή έκλεισε 
με το πάρτυ που διοργάνωσε ο σύλλογος για 
τα παιδιά . Την  Παρασκευή 12 Ιουνίου τα 
παιδιά της ΣΤ´ τάξης διέθεσαν τα χρήματα 
του ταμείου τους και πρόσφεραν δωρεάν σε 
όλους την παράσταση  « Το κορίτσι που ζή-
τησε μια βελόνα , μια απλή βελόνα «    της 
θεατρικής ομάδας «Θέατρο χωρίς αυλαία», 
μια παράσταση τρισδιάστατων σκιών και 
κουκλοθέατρου για όλη την οικογένεια .
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δη-
μοτικού σχολείου Ευπαλίου εύχεται καλό κα-
λοκαίρι σε όλους !!!!
Με εκτίμηση , η πρόεδρος του Συλλόγου
Σταματίνα Ντίνου

Η Θεατρική Ομάδα των Αποφοίτων 
του Ελληνοαμερικάνικου Κολλε-
γίου Αθηνών ανέβασε φέτος το 
έργο «Οι μάγισσες του Σάλεμ» 

του Αρθουρ Μίλερ» σε μετάφραση 
του Αλέξη Σολομού και σε σκηνοθεσία του 
Κώστα Αρζόγλου,στο Χωρέμειο Θέατρο του 
Ελληνοαμερικάνικου Κολλεγίου.
Χρησιμοποιεί ένα θέμα τριακοσίων ετών , ένα 
«κυνήγι μαγισσών», για να εκθέσει τη γνώμη 
του για την επιτροπή Μακάρθυ, που ανέλα-
βε το χρέος να «εκκαθαρίσει» την κοινωνία 
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από 
τους αντιφρονούντες. Η Ειρήνη Μακαρώνα, 
κόρη της Έφης Μίχου, πρωταγωνίστησε ερ-
μηνεύοντας το ρόλο της Μαίρης Ουώρεν,μίας 
18χρονης κοπέλας, η οποία ακροβατεί μεταξύ 
της ομολογίας της αλήθειας στο Δικαστήριο 
ή της υποστήριξης και επιμονής στο ψέμα.
Το Νοέμβριο του 2015 και συγκεκριμένα 1 
και 2,θα ανέβει και πάλι το έργο αυτό.
Η φετινή παράσταση είναι αφιερωμένη στην 
Μαρία Θάνου Παπαρρηγοπούλου ,συνιδρύ-
τρια της ομάδας,μαζί με το Βαγγέλη Μητρέ-
λια, η οποία φέτος,δυστυχώς, απεβίωσε.

Η Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευ-
παλίου (ΦΙΛΜΟΤΕ) ξεκίνησε τις 
καλοκαιρινές της εξορμήσεις, με 
πρώτο ταξίδι στις 14 Ιουνίου στον 

Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Μια πα-
νέμορφη διαδρομή 200 χλμ. από Μεσολόγγι, 
Αιτωλικό, Κατοχή, Λεσίνι και Αστακό. Με τις 
μεγάλες μηχανές τους ταξίδεψαν οι: Αποστο-
λόπουλος Κ., Τσιούστας Κ., Τιγγινάγκας Γ., 
Κροκίδας Αγ., Ρόκος Ηλ., Παπαϊωάννου Χρ.  
και Κωστογιάννης Παν.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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«Το φαινόμενο της γλώσσας 
έβλεπα να παίρνει άλλες διαστά-
σεις που δεν τις υποψιαζόμου-
να. Μ’ ενδιέφερε το μυστήριο 
της γέννησης των πραγμάτων, 
μέσ’ απ’ το βάφτισμά τους στο 
αναγάλλιασμα εκείνο της ψυχής 
που είναι ο φθόγγος. Η λέξη 
που λειαίνεται όπως η πέτρα 
στα χείλη του λαού. Στα χείλη 
και στα δόντια , κάτι ολόιδιο μ’ 
αυτό που σε παρορμά να πολε-
μάς ή να ερωτεύεσαι έτσι και 
όχι αλλιώς. Εσύ και ο άνθρωπος 
της ομάδας όπου ανήκεις. Όλοι. 
Πιστοί, θέλοντας και μη, σ’ αυτά 
τα δέντρα, σ’ αυτά τα κύματα, 
σ’ αυτό το φως, σ’ αυτή την 
ιστορία. Ω ναι, σε έσχατη ανά-
λυση, η γλώσσα ήταν ήθος».
Οδυσσέα Ελύτη, απόσπασμα 
από τα ‘ Ανοιχτά Χαρτιά’ )
Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε σε 
αίθουσα του Πνευματικού Κέ-
ντρου Αθηνών η παρουσίαση 
του βιβλίου «Ντοπιολαλιές στη 
Δωρίδα», του φιλόλογου Φώτη 
Κατσούδα. 
Όπως σημειώνει ο συγγραφέας 
στον Πρόλογό του «Με το στό-
μα ανοιχτό ρούφαγα τις ιστο-
ρίες, τις αφηγήσεις, τις έδενα 
με τα πρόσωπα και κατάγραφα 
στη μνήμη μου τις λέξεις όπως 
τις άκουγα με την προφορά 
τους από τους μεγαλύτερους. 
Και οι λέξεις είναι φωτογραφί-
ες της μνήμης. Έχουν το δικό 
τους ΄μπόι΄… Αυτή τη ντο-
πιολαλιά που είναι ο ομφάλιος 
λώρος που μας συνδέει μεταξύ 
μας αλλά και με το παρελθόν 
μας θέλησα να καταγράψω... 
Σε πείσμα των καιρών και της 
τεχνολογικής εξέλιξης έχουμε 
χρέος να σώσουμε τη ντοπιο-
λαλιά μας γιατί έτσι πλουτί-
ζουμε και σώζουμε τη γλώσσα 
μας…..».
Για το συγγραφέα και το βιβλίο 
μίλησαν ο Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Καπετζώνης, ο π. 
Πρύτανης καθηγητής του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Πανα-
γιώτης  Τσίρης, ο Ομότιμος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Πατρών Γεώργιος  Κούκης 
και ο Διευθυντής του 1ου Λυ-
κείου Ψυχικού Ιωάννης  Περ-
λεπές.
Από τις ενδιαφέρουσες ομιλίες 
σταχυολογούμε τα κυριότερα 
σημεία:
Γεώργιος Χρ. Κούκης  (Ομό-
τιμος Καθηγητής Πανεπιστημί-
ου Πατρών)
 «…. Από τόπο σε τόπο χιλιά-
δες χρόνια τώρα, έχει αναπτυ-
χθεί η εκάστοτε ντοπιολαλιά, η 
οποία μας προσδιορίζει και μας 
οριοθετεί χωρίς ποτέ να μας 
περιορίζει. Μας δίνει ένα άμεσο 
προβάδισμα συνεννόησης με 
τους συντοπίτες και συγχωρια-
νούς μας σε σύγκριση με τους 
ξένους επισκέπτες. Στην ουσία, 
όμως, μας δίνει έναν προσωπι-
κό κώδικα, έναν κρυφό κώδικα 
και μια ωραία οικειότητα με 
τους ανθρώπους που μοιραζό-

μαστε την αυλή μας, τα χωρά-
φια μας και τον καθαρό αέρα. 
Η ντοπιολαλιά καθρεφτίζει την 
αγάπη που τρέφουμε για την 
γη που πατάμε, καλλιεργούμε 
και φροντίζουμε. Την αγάπη 
για το λαϊκό στοιχείο της επαρ-
χίας που δίνει στις λέξεις το 
σχήμα της κάθε περιοχής. 
Χιλιάδες λέξεις και εκφράσεις 
που πηγάζουν από τα αρχαία 
χρόνια, τα Βυζαντινά και τα 
Οθωμανικά, ζυμωμένες με τον 
αγώνα κάθε εποχής, με την 
μορφολογία του τόπου μας, 
τους πολέμους, τις νίκες και 
τις διαπροσωπικές σχέσεις των 
ανθρώπων…. σημαίνουν κάτι, 
έχουν ένα φορτίο και δένουν 
με ένα νοητό σκοινί τους κρί-
κους της γλωσσικής εξέλιξης…. 
είναι αυτόπτες μάρτυρες της 
Ιστορίας και διηγούνται 
με εντι-
μότητα 
πως το 
πέρασμα 
των αιώ-
νων γίνε-
ται πείρα 
και αλή-
θεια στην 
μιλιά των 
ανθρώπων. 
Οι μνήμες 
μου από το 
Παλ ιοξάρ ι 
και τη Δω-
ρίδα είναι 
γεμάτες με 
όλες αυτές 
τις λέξεις που 
περιέχονται 
στο βιβλίο του 
αγαπημένου φ ί λ ο υ 
Φώτη «Ντοπιολαλιές στη Δω-
ρίδα». Δεν μπορώ να θυμηθώ 
ούτε μια μέρα που να μην έχω 
πει μερικά από τα λήμματα του 
βιβλίου. Και όταν τα ανακαλώ 
μου έρχονται και αντίστοιχες 
σκηνές των παιδικών μου χρό-
νων, συγκεκριμένα περιστα-
τικά, άνθρωποι, τοπία, απο-
φάσεις που με καθόρισαν και 
συναισθήματα. Αυτό είναι το 
δώρο που μας κάνει ουσιαστι-
κά αυτό το βιβλίο: η διαφύλαξη 
των πρώτων μας συναισθημά-
των και έτσι δεν θα πεθάνου-
νε ποτέ… η ντοπιολαλιά τιμάει 
έναν τόπο όσο την διατηρούμε 
και την διασώζουμε. Όσο δη-
λαδή χρησιμοποιούμε έστω και 
λίγες από αυτές τις εκφράσεις 
στην καθημερινότητά μας και 
δεν λησμονούμε πως οι λέξεις 
είναι όντως δάνεια της Ιστο-
ρίας και των βιωμάτων των 
ανθρώπων που ζήσανε και 
παλέψανε σε αυτήν την γη. Οι 
λέξεις διατηρούν την σκοπιά 
του χρόνου και φορτίζουν την 
ψυχή του με θετικό πρόσημο. 
Αυτοί που μας γέννησαν μι-
λούνε αυτήν την γλώσσα και 
αν δεν θέλουμε να σταματή-
σουν να μας απευθύνονται και 
να επικοινωνούμε, οφείλουμε 
να θυμόμαστε και να ανατρέ-

χουμε στην παράδοση 
αυτού του βιβλίου. Ο 
Φώτης Κατσούδας μας 
προικίζει με ένα πολύ-
τιμο επιχείρημα για το 
μέλλον και καταγράφει 
το απλό, το φυσικό, 
το καθημερινό και του 
αποδίδει την σπουδαιότητα 
που του πρέπει. 
Σε ευχαριστούμε πολύ Φίλε 
Φώτη για αυτό σου το εγχείρη-
μα, για τον κόπο σου των τό-
σων χρόνων να συγκεντρώσεις 
όλα αυτά τα λήμματα, μεθοδι-
κά και με ευλάβεια και να τα 
εκδόσεις…..».
Παναγιώτης  Τσίρης  
(π. Πρύτανης Παντείου 
Πανεπιστημίου) 
«….Είναι σημαντικό ότι η έκδο-
ση του βιβλίου αυτού τελεί υπό 

την αιγίδα του 
Δήμου Δωρίδας 
γιατί αποτελεί 
μια πολιτισμι-
κή συνεισφορά 
στη διάσωση 
του γλωσσικού 
ιδιώματος της 
περιοχής του 
Παλαιοξαρίου 
αλλά και της 
ε υ ρ ύ τ ε ρ η ς 
περιοχής της 
Δωρίδας. Ο 
Φώτης Κα-
τσούδας, φι-
λόλογος που 
υπηρέτησε 
ως καθη-
γητής σε 
πολλά γυ-

μνάσια και λύκεια κυρίως 
των Αθηνών, ασχολήθηκε….. με 
τη συγκέντρωση του λαογρα-
φικού υλικού του γλωσσικού 
ιδιώματος του χωριού του…. 
από την εποχή που ήταν φοι-
τητής της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είχε από τότε το μεράκι να κα-
ταπιαστεί με τη συγκέντρωση 
του υλικού αυτού βασιζόμενος 
κυρίως στις αφηγήσεις των με-
γαλυτέρων του όπως λέει, των 
παππούδων και των γιαγιάδων. 
Το υλικό αυτό είναι για τον ίδιο 
φωτογραφίες της μνήμης. Είναι 
βιώματα της καθημερινότητας. 
…….Το εγχείρημά του είναι ση-
μαντικό. Οι ντοπιολαλιές που 
διέσωσε είναι ο ομφάλιος λώρος 
που μας συνδέει με την ιστορία 
της περιοχής μας ,της Δωρί-
δας. Τα διάφορα τοπωνύμια 
που αναφέρει στο βιβλίο του ο 
Κατσούδας μας συνδέουν άμε-
σα με τις μορφές που έδρασαν 
στην περιοχή της Δωρίδας κατά 
την Επανάσταση του 1821:τον 
Τριαντάφυλλο Αποκορίτη και 
τον Σκαλτσοδήμο. Μας φανε-
ρώνει επίσης τοποθεσίες που 
δεν είχαμε την τύχη να γνω-
ρίσουμε,» : Αλμάκες», «Αγά-
πης Ρέμα», «΄Αγραφο χαρτί», 
«΄Ανεμος», «Κανέση-Βαρκό», 
«Κορίθι», «Κούρτη Δέντρος», 
«Μπούχουρη», «Στάθη Λάκκα» 

και άλλες. Μας θυμίζουν τέλος 
παλαιές  ονομασίες σημερινών 
χωριών, όπως «Αγλαβίστα», 
«Βελενίκος», «Δρέμισα», «Δρε-
στενά», «Κουκοβίστα», «Ξυ-
λογαιδάρα», «Παλαιοκάτουνο» 
και άλλες που τείνουμε να λη-
σμονήσουμε.
Η καθιέρωση της κοινής ελληνι-
κής τείνει να εξαφανίσει τα το-
πικά αυτά γλωσσικά ιδιώματα. 
Είναι χρέος μας να τα διασώ-
σουμε, να τα καταγράψουμε, να 
τα αναδείξουμε. ΄Ετσι καταγρά-
φουμε έναν τρόπο ζωής και πο-
λιτισμού που ανταποκρίνονταν 
στις απαιτήσεις των ανθρώπων 
της εποχής, που τις χρησιμοποι-
ούσαν για να εκφραστούν και να 
επικοινωνήσουν στις «κλειστές» 
αγροτοποιμενικές κοινωνίες της 
ορεινής περιοχής της Δωρίδας, 
όπως εύστοχα αναφέρει ο συγ-
γραφέας για το γλωσσικό ιδίωμα 
της Δωρίδας.…
....Η διάσωση των τοπικών 
γλωσσικών ιδιωμάτων την 
εποχή της τεχνολογικής ανά-
πτυξης και του άκρατου ατο-
μικισμού που βιώνουμε είναι 
διάσωση της γλώσσας μας, και 
κατ΄ επέκτασιν διάσωση της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 
Η γλωσσική μας ταυτότητα 
αποτελεί και εθνική μας ταυ-
τότητα και η διατήρηση των 
αναλλοίωτων στοιχείων της και 
της ποικιλομορφίας της απο-
τελεί βασικό στοιχείο του ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μου 
επιτρέψετε στο σημείο αυτό να 
σας διαβάσω ορισμένες σκέ-
ψεις του Albert Camus, αυτού 
του σπουδαίου γάλλου διανο-

ητή που συμμετείχε το 1955 
σε μια συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης στην Αθήνα με τους 
Ευάγγελο Παπανούτσο, Κων/
νο Τσάτσο, Γιώργο Θεοτοκά, 
Φαίδωνα Βεγλερή και Νίκο Χα-
τζηκυριάκο-Γκίκα με θέμα «Το 

Μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολι-
τισμού».
Σε ερώτηση του σπουδαίου 
Ευάγγελου Παπανούτσου για 
τα χαρακτηριστικά του ευρω-
παϊκού πολιτισμού ο Camus 
απάντησε: «ο ευρωπαϊκός 
πολιτισμός είναι αρχικά ένας 
πλουραλιστικός πολιτισμός. 
Εννοώ ότι είναι ο τόπος της 
ποικιλομορφίας των σκέψεων, 
των αντιθέσεων, των αντιτιθέ-
μενων αξιών και της ατέρμονης 
διαλεκτικής. Η ζωντανή διαλε-
κτική στην Ευρώπη είναι εκείνη 
που δεν καταλήγει σε ένα είδος 
ιδεολογίας απολυταρχικής και 
παράλληλα ορθόδοξης. Αυτός 
ο πλουραλισμός, που υπήρξε 
πάντα το θεμέλιο της έννοιας 
της ευρωπαϊκής ελευθερίας, 
μου φαίνεται ότι είναι η πιο 
σημαντική συμβολή του πο-
λιτισμού μας. Αυτός ακριβώς 
βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο 
και αυτόν οφείλουμε, με κάθε 
τρόπο, να διαφυλάξουμε».
Αξίζουν επομένως συγχαρη-
τήρια στον Δήμο Δωρίδας που 
ενθάρρυνε τον Φώτη Κατσού-
δα να δώσει σάρκα και οστά σε 
ένα όνειρό του: να διατηρήσει 
ζωντανές τις ντοπιολαλιές της 
Δωρίδας. Είναι ένα έργο που 
αξίζει να ξεφυλλίσετε και να 
διαβάσετε».
Ιωάννης Περλεπές,  
(Διευθυντής του 1ου Λυκείου 
Ψυχικού)
 « …Ο κ. Φώτης Κατσούδας 
είχε μια πολύχρονη και δυναμι-
κή παρουσία στον εκπαιδευτικό 
χώρο... είχε τη στόφα του αλη-
θινού δασκάλου που παρέμενε 
αγνός, δροσερός, εύπλαστος, 
νέος στην ψυχή, για να μπορεί 
να έχει εύκολη την πρόσβαση 
στα αισθήματα, τις σκέψεις και 
τις επιθυμίες του νέου ανθρώ-
που, ώστε να τον διαπαιδα-
γωγήσει, να χαίρεται μαζί του 
και να κάνει το μαθητή του 
αυθύπαρκτο και ανεξάρτητο…. 
Το έργο του αποτελεί πολύτι-
μο θησαυρό για τη γλωσσική 
μας παράδοση και κληρονομιά, 
αφού οι λέξεις αυτές κουβα-
λούν τα αισθήματα, τις σκέ-
ψεις και τις ιδέες των απλών 
ανθρώπων της περιοχής του… 
παρουσιάζοντας επιγραμματι-
κά το Φώτη με λέξεις σταχυο-
λογημένες από το ίδιο το έργο 
…. Φώτη, για σένα που ξέρεις 
πολύ καλά ότι ο πόνος της 
γλώσσας είναι καημός, εύχομαι 
να …παραμείνεις : αλέγρος, 
κάλεσιος, καρκαλέτσος, λεβέ-
ντης, κολοβελόνης, ντόμπρος, 
μπεσαλής, ντερμπεντέρης, με-
ρακλής και τέλος λιμπερτός και 
κιμπάρης ».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ντοπιολαλιές 
στη Δωρίδα

Ο συγγραφέας-καθηγητής Φώτης Κατσούδας

Λένα Αναγνωστοπούλου
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και προσέ-
λευση πολιτών γιορτάστηκε τη 
Δευτέρα 18 Μαΐου στο Λαογρα-
φικό Μουσείο Ευπαλίου η Διεθνής 
Ημέρα Μουσείων.
Το Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του 
όλη την ημέρα και δέχθηκε μαθη-
τές, αιρετούς του Δήμου Δωρίδας, 
εκπρόσωπους Συλλόγων, πολίτες 
του Ευπαλίου και της Δωρίδας, 
εκπαιδευτικούς, και άλλους επι-
σκέπτες, που περιηγήθηκαν και 
ξεναγήθηκαν μέχρι αργά το βράδυ 
στα εκθέματα του Μουσείου. 
Ιδιαίτερα συγκινητικές οι ιστορίες 
στις συζητήσεις για τους μεγάλους 
ευεργέτες - ιδρυτές του Μουσείου 
Χαράλαμπο και Αντιγόνη Σμπαρού-
νη, και πόσο ευτυχείς είναι όλοι οι 
Ευπαλιώτες για τον δικό τους άν-
θρωπο και γιατρό Χ.Ν. Σμπαρούνη 
που ζει και θα ζει για πάντα μέσα 
από το Μουσείο. 
Η θαυμάσια μουσική που ετοίμασε 
ο Γιάννης Τριανταφύλλου δημι-
ουργούσε μια ωραία ατμόσφαιρα 
στη παραμονή και ξενάγηση των 
επισκεπτών, που γεύτηκαν τα γλυ-
κά και αλμυρά εδέσματα που είχαν 
ετοιμάσει οι κυρίες Βούλα Γιαννα-
κούρη, Θεώνη Ζέρβα και Ελένη 
Λακουμέντα.
Η “οικοδέσποινα” Γενική Γραμμα-
τέας του Ιδρύματος του Μουσείου 
καθηγήτρια Γιάννα Κατσαρού, πα-
νταχού παρούσα, δεν κουράστηκε 
στιγμή να υποδέχεται τους επι-
σκέπτες, να ξεναγεί, να αφηγείται 
ιστορίες γύρω από την ίδρυση και 
πορεία του Μουσείου, το οποίο- 
όπως πάρα πολλοί ανέφεραν- δεν 
είχαν την τύχη να το επισκεφθούν 
ξανά και να γνωρίσουν την πλού-
σια συλλογή των εκθεμάτων του. 
Η κ. Κατσαρού δεν παρέλειψε να 
παροτρύνει όλους  εκείνους που 
έχουν κάποιο αντικείμενο ιστορι-
κής και λαογραφικής αξίας να το 
φέρουν στον Μουσείο, ευχαρίστη-
σε τους Γεωργία Μπαουστάνου, 
Πόπη Αθανασίου, Γιάννη Τριαντα-
φύλλου, Χρυσούλα Ψιμάδα και 
Μαρία Αυγεράκη για τα αντικείμε-
να που πρόσφεραν στο Μουσείο 
καθώς και τον Πρόεδρο του Τ.Σ. 
Ευπαλίου Κώστα Τσιούστα για την 
αμέριστη βοήθεια που προσέφερε 
για να στηθεί η ωραία αυτή εκδή-

λωση.
Με την ευκαιρία αυτή η Γιάννα 
Κατσαρού μάς δήλωσε ότι... “στις 
σύγχρονες αντιλήψεις τα μουσεία 
είναι ανοιχτοί ελκυστικοί χώροι 
που προάγουν τον πολιτισμό, τον 
σεβασμό, στη διαφορετικότητα, 
τη γνώση και την ψυχαγωγία.
Όμως η σχέση των Ελλήνων με τα 
μουσεία μάλλον δεν είναι στενή , 
όπως φάνηκε σε ένα μικρό αλλά 
αντιπροσωπευτικό δείγμα έρευνας 
που παρουσιάστηκε στο 10ο Επι-
στημονικό Συμπόσιο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Γι αυτό πρέπει 
να εξαντλήσουμε όλους τους τρό-
πους ώστε οι Έλληνες να αγαπή-
σουν περισσότερο τα μουσεία και 
την κουλτούρα τους.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε 
μουσείο είναι μοναδικό κι εμείς 
από την πλευρά μας κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν για να φέρουμε τους 
πολίτες και ιδιαίτερα τους μαθητές 
κοντά μας. Χρειάζεται όμως συνε-
χής προσπάθεια μέσα από ευέλι-
κτες δράσεις τις οποίες εμείς μαζί 
με την Δημοτική και Κοινοτική 
Αρχή αλλά και άλλους φορείς προ-
γραμματίζουμε και προωθούμε.”
Έχοντας φτάσει στο τέλος της σχο-
λικής χρονιάς μας, ανέφερε η Κα 
Κατσαρού, “θέλω να ευχαριστήσω 
όλα τα σχολεία της περιοχής που 
επισκέφθηκαν από τον Ιανουάριο 
το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλί-
ου. Αισίως και φέτος 673 μαθητές 
μαζί με τους Δασκάλους τους ανα-
ρωτήθηκαν ....» υπήρξε ποτέ ένας 
τόσον όμορφος κόσμος;» 
 ... Θέλουμε επίσης να ευχαρι-
στήσουμε και όλους τους φίλους, 
τους χωριανούς, τους συμπατρι-
ώτες και τους επισκέπτες, για την 
προσφορά και την αγάπη τους στο 
Λαογραφικό Μουσείο, που είναι ο 
καθρέφτης της τοπικής μας κοι-
νωνίας, ο γνήσιος θεματοφύλακας 
των παραδόσεων μας και ο πνευ-
ματικός πυρήνας του Ευπαλίου.
...Επιθυμία και ευχή μας είναι κάθε 
επίσκεψή στο Λαογραφικό Μου-
σείο να αποτελέσει την αφετηρία 
για περισσότερη αγάπη στην πο-
λιτιστική μας κληρονομιά, στην 
παράδοση, στην ιστορία και τον 
τόπο μας.”

Ένα “ποίημα χεριών”, φόρος τιμής 
στη παραδοσιακή λαογραφία της Δωρίδας

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

«Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την ιδέα πως 
ελευθερώθηκε από πολλά πράγματα που τον 
εμπόδιζαν τάχα να είναι ελεύθερος. Η επιστή-
μη και η τεχνολογία αναπτύσσονται με ιλιγγι-
ώδεις ρυθμούς και η ανθρωπότητα τείνει να 
γίνει ένα παγκόσμιο χωριό. Φαίνεται έτσι επι-
τακτική η ανάγκη να ενισχύσουμε την έννοια 
της αυθυπαρξίας μας, για να κοιτάμε από το 
ελληνικό μας παράθυρο προς τους ξένους 
ευρείς ορίζοντες.

Ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να 
σκύψουμε στη λαϊκή μας παράδοση, το «όχη-
μα» διαμέσου του οποίου μαθαίνουμε κάτι 
από τα ήθη, τα έθιμα, τα δημιουργήματα, την 
καθημερινότητα, τις διάφορες μορφές έκφρα-
σης του συλλογικού βίου των προγόνων μας.

Είναι δείγμα σοφίας για μια κοινωνία να 
σέβεται το παρελθόν και την παράδοσή της 
και να τα μεταχειρίζεται ως εφαλτήριο για το 
μέλλον ,αφού η παράδοση δεν είναι νεκροί 
θησαυροί, αλλά ζωή με συνέχεια που απομα-
κρύνει το χάος και την ασυναρτησία».

Ο Δήμαρχος Ευπαλίου: Τάσος Παγώνης
Η Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών: Λένα Αναγνωστοπούλου

Η λαϊκή παράδοση & εμείς

Στη δυτική έξοδο του Ευπαλίου προς τη 
Ναύπακτο, βρίσκουμε το Λαογραφικό 
Μουσείο, πολύτιμο δώρο και προσφο-
ρά –πρωτίστως στην τοπική κοινωνία– 
του αείμνηστου καθηγητή ιατρικής 
Χαράλαμπου Σμπαρούνη και της συ-
ζύγου του Αντιγόνης.

Όπως σημείωνε ο δημιουργός του, 
κίνητρό του ήταν η αγωνία του να δια-
σωθούν τα έργα των προγόνων του και 
ο τοπικός πολιτισμός. Διατύπωσε τον 
προβληματισμό του στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο και η ανταπόκριση ήταν θερμή.

Το Μουσείο θεμελιώθηκε από το δω-
ρητή στις 27 Οκτωβρίου 1995 και έναν 
χρόνο αργότερα έγιναν τα εγκαίνιά του 
επί Προεδρίας στην τότε Κοινότητα Ευ-
παλίου, του κ. Νίκου Ζέρβα. 

Τα εκθέματά του είναι προσφορές 
Ευπαλιωτών.

Ταυτότητα 
του Μουσείου

«...Σβήνοντας ένα κομμάτι 
από το παρελθόν, 

σβήνει κανείς 
κι ένα αντίστοιχο 

κομμάτι απ’ το μέλλον...». 

Γεώργιος Σεφέρης

�

«...Το  πρώτο σου χρέος εκτελώντας       
τη  θητεία σου στη  ράτσα είναι να       

νοιώσεις μέσα σου όλους τους
προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις

την ορμή τους και να συνεχίσεις  
το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος,
να παραδώσεις στο παιδί σου τη  

μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει...».

Νίκος Καζαντζάκης

efpalio.indd   2 19/3/2009   11:44:14 µ
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ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Κύριοι,
Θα ήθελα κατ΄ αρχήν να εκφράσω 
τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια για την έκδο-
ση του βιβλίου με τίτ-
λο «Από την Καρυά 
στο Ευπάλιο» τόσο 
σε σας όσο και στον 
συγγραφέα κ. Ιωάννη 
Ηλιόπουλο, το ποίο 
θα αποτελέσει φάρο 
της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς τόσο για 
εμάς όσο και για τις 
μετέπειτα γενιές.
Παράλληλα όμως, με 
την παρούσα, εκφρά-
ζω και το παράπονό 
μου για το ότι ενώ στο βιβλίο αναφέ-
ρονται δωρεές άλλων συμπατριωτών 
μας, παραδόξως δεν αναφέρεται εκεί-
νη του πατέρα μου αείμνηστου Σπύ-
ρου Λακουμέντα, ο οποίος δώρισε το 

70% του χώρου της σημερινής πλα-
τείας «Αθανασίου Διάκου» απέναντι 
από το Δημοτικό Σχολείο, όπως φαί-

νεται στην υπ΄αριθμ. 411/6-6-1950 
πράξη του τότε Κοινοτικού Συμβου-
λίου επί Προεδρίας του αείμνηστου 
Ευθυμίου Λαγιανδρέου την οποία και 
σας επισυνάπτω. Τα παραπάνω ανα-

φέρω απλά για λόγους ηθικής τάξης 
και ελπίζω ότι η παράλειψη να έγινε 
λόγω απροσεξίας. Τέλος θα παρακα-
λούσα να έχω κάποια απάντηση δια 
μέσου της εφημερίδας μας.
Ευχαριστώ 
ΟΛΓΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ

Αγαπητή μας Όλγα
Έτσι είναι ακριβώς όπως τα ανα-
φέρεις στην επιστολή σου. Ο αεί-
μνηστος πατέρας σου Σπύρος Λα-
κουμέντας έχει δωρίσει το 70% 
της έκτασης και δημιουργήθηκε η 
ωραίας μας σημερινή πλατεία Αθα-
νασίου Διάκου. Ήταν κι αυτός ένας 
δωρητής του Ευπαλίου μας και πρέ-
πει να είστε υπερήφανοι γι΄αυτόν. 
Δυστυχώς όταν γίνονται έρευνες σε 

αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν για 
την συγγραφή κάποιου βιβλίου, όπως 
έκανε ο αγαπητός μας δάσκαλος και 
λαογράφος Κυρ Γιάννης Ηλιόπουλος, 
όλο και κάποιο στοιχείο θα ξεφύγει. 

Οι λογαριασμοί 
τραπεζών της Ένωσης

Έστειλαν τις 
συνδρομές τους
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  30 €
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  30 €
ΒΟΛΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 20 €
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞ.  20 €
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΙΡΗ 30 €
ΖΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ  50 €
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  20 €
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΒΑΡΒΑΡΑ  15 €
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΕΙΡΗΝΗ  30 €
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 20 €
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 €
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20 €
ΠΑΤΡΑΪΑΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΕ 200 €
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ  20 €
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 20 €
ΣΥΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΟΠΗ 20 €
ΤΖΙΛΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 €
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 €
ΤΙΓΓΙΝΑΓΓΑΣ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 €

5011-059657-666

104/296680-89

769.00.2002.002676

0026-0653-99-0100077938

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«...Μεγάλη μέρα του 
Συλλόγου των Γρηγορι-
τών που μετά από μα-
κροχρόνιες και άοκνες 
προσπάθειες του Προ-
έδρου τους παρεδόθη 
από τον Δήμο Δωρίδος 
το πρώτο μονοθέσιο 
Δημοτικό Σχολείο προ-
κειμένου ο Σύλλογος να 
το αξιοποιήσει ως πολιτι-
στικό-πνευματικό κέντρο 
και λαογραφικό μουσείο 
συγχρόνως.
Ήταν μια συγκινητική 
μέρα τόσο για τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου όσο 
και για τον Γρηγορίτη 
Δάσκαλο Χρήστο Λώλο 
που παρευρέθηκε στην 
παράδοση της 9ης Ιουνί-
ου 2015 καθότι τη μισή 
από την συνολική του 
θητεία ως εκπαιδευτικός 
την αφιέρωσε στο χωριό 
του και στη μόρφωση 
των παιδιών των συγχω-
ριανών του Γρηγοριτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το οικόπεδο -περίπου 2,5 
στρεμμάτων- εντός του 
οποίου κατασκευάστη-
κε το 1972 το σχολείο, 
αγοράστηκε το 1968 με 
το υστέρημα των Γρη-

γοριτών που θέλανε να 
μορφώσουν τα παιδιά 
τους, μιας και η πολι-
τεία την εποχή εκείνη 
δεν χορηγούσε την 
αντίστοιχη πίστωση, 
εποχή που οι Γρηγορί-
τες προερχόμενοι από 
το Γρηγόρι Ναυπακτίας, 
είχαν ήδη εγκατασταθεί 
στο νέο τους χωριό τα 
Γρηγορίτικα.
Αρχικά το σχολείο, πριν 
την δημιουργία της μό-
νιμης εγκατάστασής 
του, λειτουργούσε στα 
Γρηγορίτικα σε άλλο 
χώρο που ανήκε διοι-
κητικά στην Περιφέ-
ρεια Ναυπακτίας, μέχρι 
το 1968 που έκτοτε 
μεταφέρθηκε διοικη-
τικά στην Περιφέρεια 
Φωκίδος.
Στο μονοθέσιο σχολείο 
φοίτησαν τα παιδιά των 
Γρηγοριτών που κατά 
περιόδους ξεπέρασαν 
κατά 50 τον αριθμό μέ-
χρι και το 2005 περίπου 
που στάματησε οριστικά 
η λειτουργία του.
Ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Απανταχού 
Γρηγοριτών, Παναγιώ-

ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΑ 

Έκαναν το σχολείο 
πολιτιστικό  χώρο

της Κατσαντώνης, μέσω της  
εφημερίδας μας ευχαριστεί 
προσωπικά για αυτό το απο-
τέλεσμα, τόσο τον Δήμαρχο 
Δωρίδος, κ. Γιώργο Καπε-
ντζώνη, όσο και τον Πρόε-

δρο του Τοπικού Συμβουλίου 
Ευπαλίου, Κώστα Τσούστα, 
που έδειξε πραγματικό ενδια-
φέρον για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού...» 

Η δωρεά Σπύρου Λακουμέντα για
την πλατεία Αθανασίου Διάκου 

Ήδη έχουμε επισημάνει και μερικές ακό-
μα παραλείψεις που σε επόμενη δεύτερη 
έκδοση θα συμπεριληφθούν. Σ΄ευχαρι-
στούμε για την επισήμανση και με την 
ευκαιρία, αν και κάποιος άλλος συγχω-
ριανός μας ανακαλύψει κάποια παράλει-
ψη να μας ενημερώσει.
Το Δ.Σ. Της Ένωσης Ευπαλιωτών  

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με 
μεγάλη επιτυχία ο αγώνας βουνού 
στο Τείχιο Δωρίδος. 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου 
αγώνα TIHIORACE 2015 και η 
Διοργανώτρια Εταιρία GOSPORΤ 
θέλουν να ευχαριστήσουν όλους 
όσοι πήραν μέρος στον αγώνα.
Σε ένα υπέροχο επιβλητικό, μα-
γευτικό, καταπράσινο περιβάλ-
λον στο ΤΕΙΧΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ 250 
αθλητές όλων των ηλικιών και 
κατηγοριών, άντρες και γυναίκες 
συμμετείχαν σε μια γιορτή του 

ορεινού τρεξίματος.
Μέσα σε μια υπέροχη αλλά και 
δύσκολη διαδρομή, ένα πολύ-
χρωμο ανθρώπινο ποτάμι έδωσε 
και πήρε ζωή από την πανέμορ-
φη πλαγιά της «ΤΟΥΡΛΑΣ».
Το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Το Σάββατο 16/05 το βράδυ είχε 
Pasta Party και τεχνική ενημέρωση
Την Κυριακή 17/05 
05.00   Αναχώρηση πούλμαν 
αγώνα από τον σταθμό Ειρήνη 
(Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη)
08.00   Άνοιγμα γραμματείας 

αγώνα στο χώρο της εκκίνησης 
του αγώνα. Παραλαβή αριθμών 
και starter pack.
08.30   Άφιξη των αθλητών που 
ήρθαν με πούλμαν.
10.00   Εκκίνηση αγώνα 25 km 
10.30   Εκκίνηση αγώνα 15 km 
10.40   Εκκίνηση αγώνα 5 km 
13.00-15.00   Γεύμα αθλητών 
14.00   Κλήρωση δώρων 
14.30   Απονομές μεταλλίων
17.00   Αναχώρηση πούλμαν από Τεί-
χιο Δωρίδος για επιστροφή αθλητών
Μεγάλος νικητής του αγώνα 

ο πρωταθλητής μας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΑΚΟΣ με άξιους 
αντιπάλους το ΣΤΑΥΡΟ 
ΣΤΕΦΑΝΗ και τον ΑΛΕ-
ΞΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟ.
Ενώ στις γυναίκες η 
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ ήταν η 
μεγάλη νικήτρια.
Αξίζουν ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
σε όσους πήραν μέρος.
Η Οργανωτική Επιτροπή αισθάνε-
ται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτόν 

τον αγώνα: τους εθελοντές, τους 
κατοίκους του χωριού, τους αθλη-
τές και κυρίως το Θωμά Ρούμπα , ο 
οποίος αποτελεί τον ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ 
ΛΙΘΟ  αυτής της προσπάθειας.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 
2016…

Με επιτυχία ο 2ος TIHIORACE 2015
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Συμπληρώθηκαν φέτος 20 
χρόνια από τη χρονιά που ο 
συμπατριώτης μας Ευπαλιώ-
της και πρώην Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρί-
δας , Υποστράτηγος ε.α. Ντί-
νος Κονιστής πρωτοστάτησε 
και δημιούργησε τον Εξωρα-
ϊστικό Σύλλογο Καστέλλας 
Πειραιά.
Έναν σύλλογο υπόδειγ-
μα δράσης και προσφοράς 
σε πολιτιστικά, κοινωνικά , 
αναπτυξιακά, ψυχαγωγικά, 
περιβαλλοντικά, δημοτικά κ. 
ά θέματα που αφορούν την 
Καστέλλα και τους πολίτες 
της.
Ξεκίνησε με 37 ιδρυτικά μέλη 
και σήμερα απαριθμεί περί-
που 4.000 μέλη, και διοικεί-
ται από 7μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο με Πρόεδρο από 
τότε τον Ντίνο Κονιστή.
Συνεργάζεται άψογα με 
όλους τους 
τ ο π ι κ ο ύ ς 
φορείς επι-
τυγχάνοντας 
ταυτόχρονα 
μια ζηλευτή 
δ ι α κ ο μ μ α -
τική συνερ-
γασία με 
όλους τους 
βουλευτές, 
Υπουργούς, 
Δημάρχους 
και Περιφε-
ρειάρχες του 
Πειραιά.
Με τον Εξω-
ρ α ϊ σ τ ι κ ό 
Σύλλογο Κα-
στέλλας έχει 
αδελφοποιηθεί σε ειδική 
εκδήλωση που έγινε πριν 4 
χρόνια η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας.
Ο δραστήριος αυτός σύλλο-
γος κάθε χρόνο πραγματοποι-
εί σειρά εκδηλώσεων, όπως 
εκδρομές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, συνεστιάσεις, 
παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων, βραβεύσεις 
επωνύμων που προσφέρουν 
στον Πειραιά όπως αυτή του 
π. Προέδρου του Ολυμπια-
κού Σωκράτη Κόκκαλη, δι-
οργανώσεις επίδειξης μόδας, 
βραβεύσεις αριστούχων μα-
θητών της Καστέλλας, επι-
στημονικές ομιλίες κ.ά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μερι-
κές από τις πολυήμερες εκ-
δρομές στο εξωτερικό τα 20 
αυτά χρόνια ήταν σε Βουδα-
πέστη, Βιέννη, Πράγα, Παρίσι, 
Κυανή Ακτή, Ισπανία, Αγγλία, 
Σκωτία, Ολλανδία, Γερμανία, 
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, 
Οδησσό, Σκανδιναβία, Αγία 
Πετρούπολη, Ρώμη, Σικελία, 
Πορτογαλία, Μαρόκο, Αίγυ-
πτο, Άγιοι Τόποι, Βενετία, 
Βουλγαρία, κλπ.  
Παράλληλα εκδίδει και μη-
νιαία εφημερίδα με τίτλο 
«ΚΑΣΤΕΛΛΑ» που αποτελεί 

το όργανο επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των μελών του 
και προβάλλει τις ενέργειες 
που δρομολογούνται από τον 
Σύλλογο.
Ένα από τα πολλά προβλήμα-
τα που αφορούν την Καστέλ-
λα , μας αναφέρει ο Ντίνος 
Κονιστής είναι και οι πολεο-
δομικές αυθαιρεσίες.

Ως γνωστόν 
η Καστέλλα 
προστατεύ -
εται με ειδι-
κούς όρους 
δόμησης και 
τούτο για να 
δ ι α τ η ρ η θ ε ί 
ο παραδο-
σιακός της 
χαρακτήρας. 
Οι όροι αυτοί 
καθορ ί ζουν 
ειδικά ύψη 
και οι πολυ-
κατοικίες δεν 
θα πρέπει να 
υπερβαίνουν 
τους τρεις 
ορόφους και 
οι δομήσεις 
θα ακολου-
θούν την κλίση 
του εδάφους. 
Δυστυχώς όμως, μέσα από 

κάποια «παρα-
θυράκια» στην 
Καστέλλα ανα-
γείρονται πο-
λ υ κ α τ ο ι κ ί ε ς 
5ώροφες και 
6ώροφες.
Ένα άλλο με-
γάλο πρόβλη-
μα για την Κα-
στέλλα είναι η 
αποπεράτωση 
και αξιοποίη-
ση του κτιρίου 
Ιδρύματος Ζα-
χαρίου που για 
35 χρόνια πα-
ραμένει γιαπί 

!! Μεγάλη είναι 
ευθύνη εδώ στα 

εκάστοτε Δ.Σ του Ιδρύματος 
και στους κακούς χειρισμούς 
που ακολουθούσαν . Ήδη ο 
νέος Δήμαρχος Πειραιά Γιάν-
νης Μώραλης ως Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ζα-
χαρίου έχει προωθήσει το 
θέμα για την επίλυσή του, 
μαζί με τον Ντίνο Κονιστή 
που είναι και Γραμματέας του 

Ιδρύματος Ζαχαρίου. 
Επίσης ο Σύλλογος της Κα-
στέλλας με συνεχείς παρεμ-
βάσεις και προτάσεις προω-
θεί την ανακαίνιση ωραίων 
νεοκλασικών κτιρίων της 
Καστέλλας όπως αυτό που 
κατοικούσε η αείμνηστος 
ηθοποιός Δέσπω Διαμαντί-
δου, το οποίο όμως μετά την 
απομάκρυνση των «Εκπαι-
δευτηρίων Μπαχλιτζανάκη» 
παραμένει τελείως ασυντή-
ρητο με σπασμένα τζάμια , 
ξεκολλημένους σοβάδες κλπ.

Προωθεί ακόμα με προτάσεις 
προς τον Δήμο Πειραιά την 
διαμόρφωση του Μικρολίμα-
νου και της πλακοστρώσεις 
των πεζοδρομίων στις Ακτές 
Αθηνάς Δηλαβέρη και Βασι-
λέως Παύλου. 
Τέλος παρέμβαση έχει κάνει 
για την υπογειοποίηση της 
επέκτασης της γραμμής του 
τραμ από το σταθμό του 
Νέου Φαλήρου προς τον 
Πειραιά στο τμήμα  που δι-
έρχεται από την περιοχή της 
Καστέλλας.

χρόνια ζωντανής παρουσίας 
με ψυχή… Ευπαλίου!20ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Ντίνος Κονιστής με τον π. Δήμαρχο Πειραιά Βασίλη 
Μιχαλολιάκο

Από τη βράβευση του π. Προέδρου του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκαλη. 
Διακρίνονται ακόμη οι θρύλοι του ποδοσφαίρου Ηλ. Υφαντής και Μπ. Κοτρίδης.

Ο Ντίνος Κονιστής με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα σε εκδήλωση του Συλλόγου.

Ο Ντίνος Κονιστής στο Φανάρι με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Ο Πρόεδρος Ντίνος Κονιστής υποδέχεται την οικογένεια του Δημάρχου Πειραιά Ι. Μόραλη σε 
εκδήλωση του Συλλόγου.

Σε τελευταία μαζική εκδήλωση του Συλλόγου, διακρίνονται ο π. Υπουργός Κώστας Αρβανιτόπουλος, ο Βουλευτής Ι. 
Μελάς και εμπρός αριστερά ο Δήμαρχος Πειραιά Ι. Μόραλης.
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Τελειώνοντας η άνοιξη, ο μήνας Μά-
ϊος ήταν λίγο αλλοπρόσαλλος. Κρύο 
– αέρας – βροχούλες σημειώθηκαν, 
και σε άλλες περιοχές χαλαζοπτώσεις 
με καταστροφές στη γεωργία. Καλός 
όμως για τα ζαρζαβατικά και πολύ κα-
λός για την ανθοφορία της ελιάς, που 
εφέτος παρουσιάζεται πολύ μεγάλη, 
σωστές νυφούλες, και δεν χορταίνεις 
να τις κοιτάζεις. Ας ελπίσουμε ότι ο 
καιρός θα συνεχίσει να είναι δροσε-
ρός για να δέσουν καρπό, και για να 
μας αποζημιώσουν ύστερα από τρία 
χρόνια αφορίας.
Ιούνιος και μπήκαμε τυπικά στο κα-
λοκαίρι. Και λέμε τυπικά, γιατί στην 
ουσία το καλοκαίρι αρχίζει στις 21 
Ιουνίου, που ο ήλιος εισέρχεται στο 
θερινό ηλιοστάσιο και ανατέλλει από 
το κυριότερο σημείο του ορίζοντα. 
Την ημέρα αυτή έχουμε τη μεγαλύτε-
ρη ημέρα, 15 ώρες, και τη μικρότερη 
νύχτα, 9 ώρες.
Από όσο θυμόμαστε εμείς οι παλαι-
ότεροι, ο θερισμός των ποτιστικών 
χωραφιών άρχιζε λίγο μετά τη γιορτή 
των Αγίων Κων/νου και Ελένης και 
τούτο γιατί οι σπόροι Μοντάνα και 
Καμπέρα με τους οποίους σπέρνο-
νταν τα ποτιστικά, ωρίμαζαν πιο γρή-
γορα και αυτό εξυπηρετούσε τους 
γεωργούς, μιας και ήθελαν να σπεί-
ρουν στο ίδιο χωράφι και καλαμπόκι 
(διπλοσπορά).

Ο θερισμός στα ξερικά άρχιζε αρχές 
Ιουνίου για τα νεώτερα χρόνια. Τα 
πολύ παλιά χρόνια που η σπορά γι-
νόταν με βόδια και ξύλινα αλέτρια, 
άρχιζε με τα πρωτοβρόχια και τελεί-
ωνε με το χιόνια. Και τούτο γιατί τα 
βόδια ήσαν αργοκίνητα και τα ξύλι-
να αλέτρια δύσχρηστα. Έτσι, όψιμη 
η σπορά, όψιμος και ο θερισμός, ο 
οποίος άρχιζε μετά τις 15 Ιουνίου 

και τον λέγαν θεριστή, το αλώνισμα 
γινόταν τον Ιούλιο και τον ονόμαζαν 

Αλωνάρη.
Από το 1928 και μετά που κατασκευ-
άστηκε το σιδερένιο αλέτρι, οι συν-
θήκες άλλαξαν, γιατί η σπορά γινό-
ταν με άλογα ή μουλάρια κ.λπ. και 
αυτή γινόταν πιο γρήγορα κι έτσι και 
ο θερισμός άρχιζε γρηγορότερα και 
ιδιαίτερα μετά το 1940, που έκανε 

την εμφάνισή του 
ένας νέος τύπος 
σπόρου η Ερέτρια, 
αυτή ωρίμαζε τέ-
λος Μαΐου. Τώρα 
ούτε θερισμός 
ούτε αλώνισμα. 
Περιμένουμε το 
φούρνο να περά-
σει και το τρώμε 
έτοιμο.
Πώς αλλάζουν 
οι καιροί!! Αυτά 
τα γράφουμε για 
να τα θυμίσουμε 
στους παλιούς και 
για να τα μαθαί-
νουν οι νεώτεροι.

ΓΙΟΡΤΕΣ
Στις 21 Μαΐου γιορτάσαμε με επιση-
μότητα και λαμπρότητα τη γιορτή 
των Αγίων Κων/νου και Ελένης στο 
Πευκάκι. Την παραμονή εψάλη Μέ-
γας Αρχιερατικός Εσπερινός, μετ’ 
αρτοκλασίας, από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκτιστο, βο-
ηθούμενο από 7 ιερείς της γύρω πε-
ριοχής και με πρωτοψάλτη τον νεαρό 

καλλίφωνο και μουσικό κ. Λάγιο, εγ-
γονό του Μιλτιάδη Λάγιου από τις Νε-
ραντζιές, κάτοικο Πατρών, τον οποίο 
ευχαριστούμε θερμά. Στο κήρυγμά 
του ο Σεβασμιότατος, εκτός των άλ-
λων, αναφέρθηκε στη ζωή, το έργο, 
τους αγώνες και τη μεγάλη προσφορά 
στη χριστιανοσύνη των Αγίων Κων/
νου και Ελένης. Μελιστάλακτος και 
πάντα χαμογελαστός ο Σεβασμιότα-
τος, συναρπάζει και καθηλώνει όλους 
τους προσκυνητές με την μεστή και 
πλούσια σε διδάγματα ομιλία του. 
Εκ μέρους του Δήμου παρέστησαν ο 
Αντι/ρχος κ. Κ. Φλετούρης και ο Δ.Σ. 
και πρώην Αντ/ρχος κ. Α. Ευσταθίου. 
Μετά το πέρας του Εσπερινού, στην 
Κουβέλειο εκκλησιαστική αίθουσα, 
προσφέρθηκαν καφές, αναψυκτικά 
και γλυκό στον Σεβασμιότατο, στους 
Ιερείς, στους εκπροσώπους του Δή-
μου και σε πολλούς άλλους προσκυ-
νητές. Οφείλουμε να ομολογήσουμε 
ότι όλα ήσαν πλούσια και αξίζουν 
συγχαρητήρια στον Ιερέα μας, την 
Παπαδιά, στην εκκ. Επίτροπο Γιώτα 
Κονιστή και σε όλους όσοι βοήθη-
σαν σ’ αυτά. Ανήμερα της Εορτής 
τελέστηκε θεία Λειτουργία από τον 
Ιερέα μας παπα-Ανδρέα και την πα-

ρακολούθησε πολύς κόσμος από το 
Ευπάλιο και τη γύρω περιοχή. Εκκλη-
σιάστηκαν, όπως κάθε χρόνο, οι Δά-
σκαλοι και οι μαθητές του δημοτικού 
σχολείου Ευπαλίου. Μετά το πέρας 
της θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν 
γλυκά και αναψυκτικά σ’ όλους τους 
μαθητές και προσκυνητές.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος οι 
δυο τσοπάνηδες του χωριού Αριστεί-
δης Καλλιαντέρας και Χρήστος Σερε-
ντέλλος πρόσφεραν στον Ιερό Ναό 
από ένα κατσίκι και αρνί αντίστοιχα 
και τα έσοδα από την κλήρωση πή-
γαν στο εκκλησιαστικό ταμείο. Τους 
ευχαριστούμε και ευχόμαστε όπως οι 
Άγιοι Κων/νος και Ελένη  προστατεύ-
ουν αυτούς και τις οικογένειές τους 
καθώς και τα κοπάδια τους. …
Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκτι-
στο, γιατί τίμησε και λάμπρυνε με 
την παρουσία του τον Εσπερινό της 
γιορτής μας, τους Ιερείς, τους Εκπρο-
σώπους του Δήμου, τον Διευθυντή 
και Διδασκάλους του Δημ. Σχολείου 
Ευπαλίου και όλους τους προσκυνη-
τές και ιδιαίτερα τους κοντινούς μας 
γείτονες Ευπαλιώτες, οι οποίοι κάθε 
χρόνο τιμούν με την παρουσία τους 
τις γιορτές μας.
Στις 25 Μαΐου εορτή της τρίτης εύ-
ρεσης της Αγίας Κάρας του Αγίου Ιω-
άννη, τελέσαμε θεία Λειτουργία στον 
Άγιο Ιωάννη, το παλιό μας Νεκροτα-
φείο στο πέρα χωριό.
Όσοι παρευρεθήκαμε ανάψαμε ένα 
κεράκι και ψάλαμε ένα τρισάγιο στους 

τάφους των κοιμηθέντων εκεί προγό-
νων μας. Και να σκεφτεί κανείς ότι τα 
παλιά τα χρόνια γινόταν το πανηγύρι 
του χωριού με κλαρίνα και βιολιά, με 
ψητά, πίτες και κοσιμάρια και φιλοξε-
νούσαν όλους τους προσκυνητές και 
γινόταν χαμός. Περασμένα μεγαλεία.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 24 Μαϊου 2015 στον 
Αγ. Παντελεήμονα Πεύκης, 
έγινε ο γάμος της Εύης Κο-
νιστή (κόρη του Αποστόλη 
Κονιστή και της Καίτης)  με 
τον Γιώργο Σερίφη και αμέ-
σως μετά έγινε η βάπτιση της 
κορούλας τους Βασιλικής. 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι και 
να τους ζήσει το κοριτσάκι 
τους. 

• Στις 30 Μαΐου τέλεσαν τους 
γάμους τους στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδωνα στο ομώ-
νυμο όμορφο παραλιακό χω-
ριό της Δωρίδος, το ζεύγος 
Παρασκευά Σερέλη και Αση-
μίνας Πορτούλα. Το γαμήλιο 
δείπνο δόθηκε στο γνωστό 
κοσμικό κέντρο «ΚΟΠΑ - ΚΑ-
ΜΠΑΝΑ» και παραβρέθηκαν 
πάνω από 200 άτομα. Πλού-
σια τα εδέσματα, πολύ κέφι 

και χορός με ζωντανή μου-
σική που έπαιξε παραδοσια-
κά δημοτικά τραγούδια από 
πολλές περιοχές της πατρί-
δας μας και για όλα τα γού-
στα και ο χορός κράτησε μέ-
χρι της πρωινές ώρες.Στους 
νεόνυμφους ευχόμαστε βίον 
ανέφελο, ανθόσπαρτο και 
τρισευτυχισμένο και στους 
ευτυχείς γονείς και αδέλφια 
να τους ζήσουν.            Φ.Κ.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 10 Μαΐου και στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω 
Ηλιούπολης, το ζεύγος Μιχά-
λη και Έφης Σιγάλα βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους και το ονό-
μασαν Μελιτίνη (Μελίνα). Η 
Έφη είναι κόρη της Τούλας 
και Μπάμπη Μπάμπου. Στους 
ευτυχείς γονείς, παππούδες 
και γιαγιάδες ευχόμαστε να 
τους ζήσει.  

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 24 Μαΐου στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένη τε-
λέστηκαν δύο 40ήμερα Μνη-
μόσυνα υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών: της Μαρίας Δ. Μουτο-
πούλου και της Πολυξένης Γ. 
Τριάντη. Ευχόμαστε όπως ο 
Πανάγαθος Θεός αναπαύει τις 
ψυχές τους και στους οικείους 
τους καλή παρηγοριά και να ζή-
σουν να τους θυμούνται.

Τον πολιούχο του
γιόρτασε το Πευκάκι
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Εξουσία  σημαίνει δύναμη κυριαρχί-
ας και επιρροής ενός ή περισσοτέ-
ρων ατόμων ή συστημάτων, πάνω 
σε άλλα πρόσωπα ή πράγματα. Ση-
μαίνει ενέργεια και δράση, θετική 
ή αρνητική, για το λαό ή τον τόπο, 
ανάλογα με την ύπαρξη ή την ανυ-
παρξία αντιστοιχίας λόγων και έρ-
γων, σχεδιασμών και εφαρμογών.
Η εξουσία μαγνητίζει τους ανθρώ-
πους, ασκώντας πάνω τους μια γλυ-
κιά γοητεία, εφόσον όλοι επιζητούν 
να είναι ή να φαίνονται 
δυνατοί και ευχάριστοι. 
Μπορεί να διακρίνεται σε 
πολιτική, πνευματική, ηθι-
κή, εκκλησιαστική, δικα-
στική, δημοσιογραφική, 
συνδικαλιστική, ατομική 
ή συλλογική. Αν θέλει να 
είναι ωφέλιμη η εξουσία,  
πρέπει να εδράζεται στα-
θερά πάνω στα βάθρα της 
ανθρωπιάς, του δικαίου 
και της δημοκρατικής νομι-
μότητας. Αλλιώς, είναι επι-
κίνδυνη και καταστροφική, ιδιαίτερα 
όταν ασκείται από πρόσωπα υπερο-
πτικά και αλαζονικά, χωρίς κανένα 
φραγμό, χωρίς ηθικό υπόβαθρο, 
χωρίς ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια, 
χωρίς έντιμη διαδρομή, χωρίς φιλαλ-
ληλία και κοινωνική αναγνώριση και 
καταξίωση. Στηρίζονται μόνο στην 
ικανότητα της πειθούς και της ρητο-
ρείας τους, με την οποία άγουν και 
φέρουν, παραπληροφορούν και πα-
ραπλανούν τα πλήθη. Είναι οι δημα-
γωγοί, οι δημοκόποι ,(όπως ονομάζο-
νται στις κωμωδίες του Αριστοφάνη), 
που με κάθε τρόπο εκβιαστικό, δόλο 
ή απάτη, προσπαθούν να πετύχουν 
την ευνοϊκή διάθεση των πολιτών 
απέναντί τους, προς ίδιο συμφέρον, 
στήνοντας κάθε παγίδα στους ανυ-
ποψίαστους και αθώους πολίτες.
Η εξουσία δεν είναι μόνο αναγκαία 
αλλά και θείο δώρο για τον κόσμο,  
όταν ο ηγέτης που την ασκεί συ-
γκεντρώνει στο πρόσωπό του όλα 
τα προσόντα, τα προτερήματα και 
τις αρετές ενός ακέραιου και γρανι-
τένιου χαρακτήρα, μιας πλατιάς και 
ολοκληρωμένης ψυχικής και πνευ-
ματικής συγκρότησης, που οδηγεί 
στην ευνομία και την ευημερία του 
λαού, όταν επίσης δεν θέλει τους 
πολίτες θύματα δελεαστικών και 
ψεύτικων υποσχέσεων ανεύθυνων 
λαοπλάνων και δημαγωγών.
Η άσκηση της εξουσίας απαιτεί βέ-
βαια μελέτη, κατάρτιση, ανεξικακία, 
περισυλλογή, αυτοσυγκέντρωση 
και συνεργατικότητα, ώστε οι απο-
φάσεις της να έχουν βαρύτητα και  
αποδεικτική τεκμηρίωση. Διοικούν 
σωστά, όσοι έμαθαν να διοικούνται 
σωστά, κατά την αρχαία ρήση: « 
Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει»
Η ικανότητα, η δυναμικότητα και η 
προσωπικότητα του ηγέτη, περνάει 
άμεσα και αυτόματα στα ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα, χωρίς να χρει-
άζονται επίμονες και ασταμάτητες 
προβολές και τυμπανοκρουσίες, που 
θυμίζουν προϊόντα που πρωτοβγαί-
νουν στην αγορά!
Η φιλαυτία και  αλαζονεία δεν τιμούν 
τον ηγέτη  και δεν τον ανεβάζουν στα 
μάτια των ανθρώπων, αντίθετα υπο-

δηλώνουν έλλειψη σοβαρότητας και 
υπευθυνότητας, έλλειψη κατανόησης, 
γενναιότητας και σεβασμού των προ-
βλημάτων και αιτημάτων  του λαού. 
Στην αρχαιότητα, πολλοί δημαγω-
γοί, χρησιμοποιώντας τη ρητορική 
τους δεινότητα, καταλάμβαναν την 
εξουσία, καταλύοντας τη δημο-
κρατία, ανακηρυσσόμενοι οι ίδιοι 
τύραννοι. Στην αρχαία Αθήνα, προ-
κειμένου να αποτραπεί η τυραννία, 
εφαρμοζόταν ο λεγόμενος εξοστρα-

κισμός, που είχε στόχο 
τη μείωση της πολιτικής 
δύναμης και επιρροής 
του δημαγωγού, με την 
απομάκρυνσή του από 
την πόλη για κάποια 
χρόνια. Γνωστοί δημα-
γωγοί ήσαν στην Αθή-
να ο Πεισίστρατος, στα 
Μέγαρα ο Θεαγένης, 
στο Άργος ο Αριστόμα-
χος, στις Συρακούσες ο 
Διονύσιος. Άλλοι όμως 
ρήτορες, συνετοί και 

μετριοπαθείς, όντας ταυτόχρονα και 
στρατηγοί, πρόσφεραν πολύτιμες 
υπηρεσίες στην πόλη τους, την ανέ-
δειξαν και τη δόξασαν, όπως ο Σό-
λων, ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο 
Αριστείδης, ο Περικλής, ο Κίμων.
Ο δημαγωγός συνήθως, διαφθείρει 
και παρασύρει το λαό, μιλώντας με 
απρέπεια, απαξίωση, φανατισμό και 
δηκτικότητα κατά των πολιτικών του 
αντιπάλων, χωρίς να τονίζει και να 
υπογραμμίζει το δικό του πρόγραμμα 
και τον τρόπο υλοποίησής του, φρο-
ντίζοντας, αποκλειστικά και μόνον για 
το προσωπικό του συμφέρον. Κατά 
τον Πλάτωνα, ο δημαγωγός χαμογε-
λά και χαιρετά όποιον συναντά στο 
δρόμο, με υποκριτική καλή διάθεση,  
υποσχόμενος τα πάντα.
Δημαγωγοί υπήρχαν και υπάρχουν 
πάντα και παντού και, φυσικά, στην 
Ελλάδα, της οποίας σήμερα ο λαός 
υποφέρει, εξ αιτίας των ανομημά-
των της αλαζονικής και βλαπτικής 
διαχείρισης της  εξουσίας επί χρόνια, 
από ηγέτες που δεν στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων, αλλά και 
εξαιτίας ευρωπαϊκών κέντρων, που 
θέλουν την Ελλάδα υποχείριά τους 
και υπό τον πλήρη έλεγχό τους, προ-
φανώς από φθόνο, για την ιστορική 
και πολιτισμική προσφορά της στον 
κόσμο, αλλά και, από ιδιοτέλεια, 
για την ύπαρξη, εκμετάλλευση  του  
ορυκτού και τουριστικού της πλού-
του, αλλά και του  ελληνικού συγκυ-
ριακού οικονομικού προβλήματος, 
οι συνέπειες του οποίου οδήγησαν 
το λαό, τα τελευταία χρόνια, στην 
φτώχεια και την απογοήτευση.
Πρέπει, σήμερα, πάση θυσία, να 
βρεθεί λύση, να βρεθεί τρόπος, να 
περάσει ο λαός από την απελπισία 
στην αισιοδοξία, από την εξάρτηση 
και την υποτέλεια, στην ανεξαρτη-
σία και την απελευθέρωση, από την 
ασφυξία και τη μιζέρια, στην ενέρ-
γεια και την παραγωγή, από την 
αντιπαλότητα στην ενότητα όλων 
των δυνάμεων του Έθνους και από 
την άγνοια στη γνώση του διαχρο-
νικού αξιώματος  ultima lex, salus 
patriae ( ύψιστος νόμος, η σωτηρία 
της πατρίδος).  

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ
Θεοδώρου Παπαχαραλάμπους, Λυκειάρχη
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Στη βελτίωση του οδικού δικτύου σε 
χωριά της Δ.Ε. Ευπαλίου προχωρά 
σύντομα ο Δήμος Δωρίδας σύμφωνα 
με αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ασφαλ-
τοστρώσεις στις Τοπικές Κοινότητες 
Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μοναστη-
ρακίου και Μαραθιά με συνολικό προ-
ϋπολογισμό  119.903 ευρώ.
Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν 
οι εξής εργασίες :
Μαλάματα 
Θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρω-
ση του υπάρχοντος χωμάτινου δρό-
μου από κεντρικό δρόμο (πλησίον 
σούπερ μάρκετ και οικία Λαγαρού 
προς την οικία Αναστασόπουλου Χρ. 
Παραπλεύρως του γηπέδου paintball, 
επιφάνειας 1.380 τ.μ. Παράλληλα 
θα κατασκευασθεί 
υπόβαση μετα-
βλητού πάχους, 
βάση πάχους 0.10μ 
(Π .Τ .Π .Ο .-155 ) , 
ασφαλτική προεπά-
λειψη και ασφαλτική 
στρώση κυκλοφο-
ρίας συμπυκνωμέ-
νου πάχους 0.05μ 
με χρήση κοινής 
ασφάλτου.
Επιπλέον στο τμή-
μα από καφενείο 
Κολοβελώνη προς 
οικία Ζαρμακούπη 
θα γίνει απόξεση 
φθαρμένου ασφαλ-
τοτάπητα, σε βάθος 
έως 8 εκατ,  σε επι-
φάνεια 350μ2 και 

κατόπιν θα ακολουθήσει συγκολλη-
τική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση 
μέσου πάχους 0.04μ και ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 0.05 μ. με χρή-
ση κοινής ασφάλτου.

Μανάγουλη
Θα ασφαλτοστρωθούν τμήματα 
στον κεντρικό δρόμο του οικισμού 
και σε επιφάνεια συνολικού εμβαδού 
500τ.μ. Θα γίνει απόξεση του ασφαλ-
τικού οδοστρώματος και θα ακολου-
θήσει συγκολλητική επάλειψη,  ισοπε-
δωτική στρώση μέσου πάχους 0.04μ 
και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
0.05μ με χρήση κοινής ασφάλτου.
Μοναστηράκι 
Θα γίνει βελτίωση δημοτικής οδού 
από οικία Λακουμέντα προς οικίες 
Ρεπάνη και Τσαπαντζή. Πιο συγκεκρι-
μένα από οικία Λακουμέντα έως πλά-

τωμα θέση Αγριλιούλα σε φθαρμένο 
τσιμεντόδρομο επιφάνειας 220 τ.μ. 
θα χρησιμοποιηθεί συγκολλητική επά-

λειψη και θα ακολουθήσει ισοπεδωτι-
κή στρώση μέσου πάχους 0.05μ και 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πά-
χους 0.05μ με χρήση κοινής ασφάλ-
του. Επίσης θα γίνει τσιμεντόστρωση 

σε επιφάνεια 60 τ.μ. στο 
πλάτωμα «Αγριλιούλα».

Μαραθιάς
Ασφαλτοστρώσεις θα 
γίνουν σε δρόμους του 
Μαραθιά συνολικού 
προϋπολογισμού 44.409 
ευρώ για βελτίωση του 
οδοστρώματος στους 
συγκεκριμένους δρό-
μους.
Πιο συγκεκριμένα θα γί-
νουν οι εξής εργασίες :
Α. Θα γίνει ασφαλτό-
στρωση υπάρχοντος,  
καλής βατότητας, χω-
μάτινου δρόμου πλησίον 
κεντρικού παραλιακού 
δρόμου του οικισμού 
και πιο συγκεκριμένα 

από θέση οικίας Μελίστα,  Κοτσάφτη 
προς ξενοδοχείο “Green and Blue”, 
επιφάνειας περίπου 1.400,00 τ.μ. Θα 

γίνουν οι απαραίτητες εκ-
σκαφές όπου απαιτηθεί 
για τον έλεγχο των κλί-
σεων του οδοστρώματος,  
θα κατασκευασθεί βάση 
πάχους 0.10μ, ασφαλτική 
προεπάλειψη και ασφαλ-
τική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 
0.05μ με χρήση κοινής 
ασφάλτου.
Β. Στο τμήμα πλησίον 
οικίας Χασάπη από δια-

σταύρωση με την κεντρική παραλια-
κή οδού του οικισμού μέχρι την οικία 
Σταμάτη,  σε επιφάνεια 150 τ.μ. θα 
γίνει διαμόρφωση με συγκολλητι-
κή επάλειψη,  ισοπεδωτική στρώση 
μέσου πάχους 0.04μ και ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 0.05 μ με χρήση 
κοινής ασφάλτου. Και στην ίδια θέση 
πιο πάνω από οικία Κολοβού Κ. εώς 
Κολοβού Σ. θα γίνει τσιμεντόστρω-
ση σε επιφάνεια 100 τ.μ. με μπετόν 
C 16/20 αφού τοποθετηθεί δομικό 
πλέγμα Τ131 σε πάχος 0,15 εκ.
Γ. Από οικία Βασιλόγιαννου,  Τρια-
νταφύλλου προς Μωραλιώτη και σε 
επιφάνεια 320 τ.μ. θα γίνει τσιμε-
ντόστρωση με μπετόν C 16/20 αφού 
τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Τ131 σε 
πάχος 0,15 εκ.
Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες θα 
γίνουν σύμφωνα με την σημερινή κα-
τάσταση των ορίων των παρακείμε-
νων ιδιοκτησιών. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα δοθεί κατά την κατασκευή στην 
παροχέτευση των ομβρίων υδάτων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 
σε Μαλάματα, Μανάγουλη, Μοναστηράκι και Μαραθιά

Μόνο στα ορεινά χωριά θα 
και κατά περίπτωση θα επι-
τρέπονται πλέον τα διάφορα 
μυστήρια (γάμοι, βαπτίσεις 
κλπ) σε εξωκκλήσια της Φω-
κίδας, σύμφωνα με νεότερη 
εγκύκλιο που εξέδωσε ο Μη-
τροπολίτης κ.κ. Θεόκτιστος.
 Μάλιστα ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης εκτός από 
τους θρησκευτικούς λόγους 
που επικαλείται για την απα-
γόρευση αυτή, αναφέρει πως 
ορισμένοι κληρικοί εκμεταλ-
λεύτηκαν για κερδοσκοπικούς 

λόγους την τέλεση Ιερών 
Μυστηρίων σε εξωκκλήσια.
Όπως αναφέρει ο Μητροπο-
λίτης «επειδή βλέπουμε ότι 
τα ορεινά χωριά της επαρχίας 
μας, δυστυχώς νεκρώνουν 
και ζωή σε αυτά δεν υπάρχει, 
παρά μόνο λίγες ημέρες του 
καλοκαιριού και ιδιαίτερα την 
περίοδο που πανηγυρίζει η 
ενορία του χωριού ή κάποιο 
εξωκκλήσι του ή όταν τελεί-
ται σπανίως σε αυτά, κάποια 
βάπτιση ή γάμος, για να μην 
γίνουμε κι εμείς συμμέτοχοι 
στην νέκρωση αυτών των 
χωριών μας, δίνουμε δια της 
παρούσης Εγκυκλίου, το δι-
καίωμα στους Αρχιερατικούς 
Επιτρόπους της Ι. Μητροπό-
λεώς μας κατά βάση για τα 
ορεινά χωριά, να εξετάζουν 
και να κρίνουν προσωπικά 
τους λόγους που οι χριστιανοί 
προβάλλουν, για να γίνει το 
Μυστήριο που επιθυμούν σε 
κάποιο συγκεκριμένο εξωκ-
κλήσι και όχι στον κεντρικό 
ενοριακό Ναό».
Στη συνέχεια της εγκυκλίου 
του ο Μητροπολίτης τονίζει:  
«Δυστυχώς, στην εποχή μας 

τα Ιερά Μυστήρια από μέσα 
καθαρισμού του σκοτεινού 
ανθρώπου, έχουν μεταβλη-
θεί σε κοινωνικές φιέστες και 
κοινωνικές εκδηλώσεις.
Εμείς που είμα-
στε δάσκαλοι 
της Ορθοδόξου 
πίστεως μας, 
ευθυνόμαστε 
γι’ αυτή την 
κ α τ ά σ τ α σ η 
που επικρατεί 
στον τόπο μας. 
πρέπει αδελφοί 
μου, να κατη-
χηθούμε πρώ-
τα εμείς και να 
κατηχήσουμε 
σύντομα σω-
στά τον λαό 
μας.
 
Δι’ αυτό ως Ποι-
μενάρχης σας και υπεύθυνος 
των ψυχών όλης της τοπικής 
μας Εκκλησίας, ΕΠΙΜΕΝΩ 
να γίνονται τα Ιερά Μυστή-
ρια στην κεντρική ενορία και 
μέσα στον Ναό, διότι εκεί 
είναι το κεντρικό εργαστή-
ρι του Θεού. Εκεί είναι το Α 

και το Ω, Εκεί είναι το κέντρο 
της ζωής μας. Δι’ αυτό και οι 
Εκκλησίες μας – Ενορίες χτί-
ζονται πάντοτε στο κέντρο 
των πόλεων, στο κέντρο των 

χωριών και 
στο κέντρο 
των Μονα-
στηριών.
Σήμερα δυ-
στυχώς κά-
ποιοι εκ των 
κ λ η ρ ι κ ώ ν 
μας και των 
λαϊκών μας, 
έπαψαν να 
βλέπουν την 
Εκκλησία ως 
ε ρ γ α σ τ ή ρ ι 
του Θεού 
και τα Ιερά 
Μυστ ήρ ι α , 
ως μέσα κα-
θ α ρ ι σ μ ο ύ 

της ψυχής και τους σώματος 
του ανθρώπου. Δυστυχώς 
κάποιοι από εμάς, είδαν την 
Εκκλησία και τα Ιερά Μυ-
στήρια του Θεού ως μέσα 
βιοπορισμού τους και θη-
σαυρισμού. Δι’ αυτό, ούτε να 
κατηχηθούν επιθυμούν, ούτε 

να κατηχήσουν τον λαό μας 
θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει 
ο Χριστός, αλλά ο χρυσός. 
Πονώ που το λέω αλλά αυτή 
είναι η αλήθεια.
Θέλοντας και επιθυμώντας 
ως Ποιμενάρχης σας, να 
επαναφέρω την Ορθόδοξη 
Παράδοση στον ιερό κλήρο 
και στον λαό του τόπου μας, 
έδωσα εντολή να μην τελού-
νται τα Ιερά Μυστήρια σε 
εξωτερικούς χώρους και σε 
εξωκκλήσια. Αφενός μεν, διό-
τι κάποιοι κληρικοί κερδοσκο-
πούν και θησαυρίζουν  στο 
όνομα του Ιησού Χριστού, 
εκμεταλλευόμενοι κάποια ει-
δυλλιακά εξωκκλήσια και τα 
Ιερά Μυστήρια του Θεού, 
που από μέσα καθάρσεως 
και αγιασμού τα μετέτρεψαν 
σε μέσα θησαυρισμού των 
οικογενειών τους, αφετέρου 
δε, διότι οι πιστοί μας από 
άγνοια (αφού δεν τους κατη-
χήσατε σωστά), μετέτρεψαν 
τα Ιερά Μυστήρια και αυτοί, 
από μέσα σωτηρίας, καθάρ-
σεως και αγιασμού τους, σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις, σόου 
και κοινωνικές φιέστες».

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φωκίδας για τέλεση ιερών Μυστηρίων στα εξωκλήσια 

Σοβαρές αιχ-
μές του Ποι-

μενάρχη για... 
κερδοσκοπική 
εκμετάλλευση 
γάμων, βαπτί-

σεων και άλλων 
εκδηλώσεων, 

από ορισμένους 
κληρικούς !
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Ο Απόλλων πήρε εμπειρίες 
και ατενίζει αισιόδοξα το μέλλον

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Έφυγε ο Μαραθωνοδρόμος
Φάνης Νικ. Τσιμιγκάτος
Την 1-5-2015 πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Πάτρα ο Θεοφάνης Νικ. Τσιμιγκά-
τος, ετών 67. Ο Θεοφάνης ήταν εγγονός 
του Κων/νου (Ντίνου) Πριόβολου, παιδί 
της κόρης του Ευθυμίας. Ήταν συνταξι-
ούχος του Ο.Τ.Ε. Υπήρξε αθλητής του 
αγωνίσματος του Μαραθώνιου δρόμου. 
Το 1974 ήταν Βαλκανιονίκης. Κατείχε 
το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος 
στην κλασσική διαδρομή, επί 16 χρόνια 
με χρόνο 2 ώρες, 19 πρώτα λεπτά και 55 
δευτερόλεπτα. Τίμησε την Ελλάδα, τη γε-
νέτειρά του Πάτρα, τον εαυτό του και το 
Ευπάλιο, το οποίο υπεραγαπούσε.
Μικρός στο Ευπάλιο έκανε τις διακοπές 
του κοντά στον παππού, τους θείους, τα 
εξαδέλφια και τους φίλους του. Πολέμη-
σε την επάρατη νόσο επί μια δεκαετία, 
με ασυνήθιστη αντοχή. Έσπασε όλα τα 
ρεκόρ υπομονής, αντοχής και θάρρους, 
αφήνοντας έκπληκτους τους θεράποντες 
ιατρούς.  Άφησε γυναίκα και τρία παιδιά 
αποκατεστημένα.
Καλό ταξίδι Φάνη, Ο εξάδελφος Νίκος Ζέρβας

Η φετινή πορεία του Απόλ-
λωνα Ευπαλίου ήταν έκπληξη 
ακόμη και γι’ αυτούς που εί-
ναι μέσα στην ομάδα. Η ομά-
δα του Δήμου μας κατάφερε 
να κάνει την υπέρβαση και 
να τερματίσει στην πρώτη 
θέση της βαθμολογίας, κα-
τακτώντας τον τίτλο, μπρο-
στά από πολύ δυνατότερους 
αντιπάλους. Έτσι της δόθηκε 
η ευκαιρία να διεκδικήσει την 
άνοδο στη Γ’ Εθνική, μέσω 
της διαδικασίας των μπαράζ. 
Βέβαια, εκεί τα πράγματα 
ήταν… μετρημένα κουκιά. Η 
διαφορά δυναμικότητας με 
τις υπόλοιπες ομάδες, που 
προερχόταν φυσικά από τη 
διαφορά στα μπάτζετ, είχε 
σχεδόν προκαθορίσει τη μοί-
ρα του Απόλλωνα. Οι τρεις 
αντίπαλοι (Καναλάκι Πρέ-
βεζας, Μεσολόγγι, Κομπότι 
Άρτας) αποδείχθηκαν ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο, ειδικά για 
μία ομάδα σαν του Ευπαλίου 
που δεν είχε την εμπειρία από 
παρόμοιες καταστάσεις στο 
παρελθόν. Αυτός ήταν ακό-
μη ένας παράγοντας, αφού 
ήταν ενδεικτικό ότι μετά την 
3η αγωνιστική, που ο Απόλ-
λωνας βρήκε τα… πατήματά 
του πήρε μία πολύ σημαντική 
νίκη επί της ΑΕ Μεσολογγίου 
και απέσπασε ισοπαλία εκτός 
έδρας από το Κομπότι Άρτας 
(ισοφαρίστηκε στο 90΄!).
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της 
ομάδας  Θεόδωρο Ζέρβα για τη φετινή 
χρονιά και την πορεία μέχρι τον τίτλο 
και τα μπαράζ: «Φέτος ήταν κάτι δι-
αφορετικό. Όλο το ταξίδι ήταν πολύ 
καλό. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, 

τόσο για τα μικρά παιδιά όσο και γι’ 
αυτά που ήρθαν φέτος στην ομάδα. 
Όπως φάνηκε στην πορεία, το πρω-
τάθλημα δεν ήταν τόσο ανταγωνιστι-
κό κι αυτό μας επηρέασε. Εκτός από 
3-4 παιχνίδια, που ήταν πιο δύσκολα, 

όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ πιο εύκο-
λα. Αυτό μας αποσυντόνισε.
Επίσης, η ομάδα ήταν άπειρη για 
τέτοιες συνθήκες. Αν όμως είχε δια-
φορετική νοοτροπία από τα πρώτα 
παιχνίδια, θα διεκδικούσε πολύ πε-

ρισσότερα πράγματα. Μετά την 
3η αγωνιστική με το Κομπότι 
ανεβήκαμε πολύ και δείξαμε 
καλύτερο πρόσωπο. Η νίκη με 
το Μεσολόγγι 1-0 ήταν από τις 
μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία 
του Ευπαλίου. Παίξαμε πολύ 
καλό ποδόσφαιρο, απέναντι σε 
έναν  μεγάλο αντίπαλο, με μεγά-
λο μπάτζετ».
Πλέον άπαντες στον Απόλλωνα 
είναι υποχρεωμένοι να στρέ-
ψουν το ενδιαφέρον τους στην 
επόμενη χρονιά. Οι στόχοι δεν 
αναμένεται να διαφοροποιηθούν 
και πολύ. Άλλωστε για μία ομά-
δα που παίρνει το πρωτάθλημα, 
ο στόχος δεν μπορεί να αλλάξει 
την επόμενη χρονιά. Θα είναι και 
πάλι η κατάκτηση του τίτλου. 
Αυτό μας είπε και ο πρόεδρος 
του Απόλλωνα: «Θεωρητικά δε 
μπορεί να υπάρχει άλλος στόχος 
από το πρωτάθλημα, ειδικά από 
τη στιγμή που πήραμε φέτος τον 
τίτλο. Όπως έλεγα και πέρσι στα 
παιδιά, θα δούμε κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά. Θέλουμε να είμαστε 
πάντα στην πρώτη τριάδα. Βέ-
βαια, πρέπει να περιμένουμε και 
λίγο για να δούμε και τη σύνθε-
ση του πρωταθλήματος, καθώς 
δεν αποκλείεται να είναι και ο 
Φωκικός. Αν ισχύσει αυτό, τότε 
αλλάζουν οι ισορροπίες».
Αυτές τις μέρες συνεχίζονται 
οι συζητήσεις για την επόμενη 
μέρα στο σύλλογο κι αναμένε-
ται να τεθούν επί τάπητος όλα 
τα ζητήματα, όπως του προπο-

νητή, των αποχωρήσεων και μετα-
γραφών, αλλά και του οικονομικού 
προϋπολογισμού, ώστε ο Απόλλων 
να βρίσκεται και πάλι σε πρωταγωνι-
στικό ρόλο και τη νέα χρονιά.

Οι παίχτες του Απόλλωνα Ευπαλίου σε δείπνο που τους παρέθεσε η διοίκηση της ομάδας στις 14 Ιουνίου για την επιτυχημένη σεζόν που έληξε.

Ακόμα το πανηγυρίζουν!

Θυμάστε τη διαφήμιση με το Σάββα μετά το Euro 2004 που δεν ξεκόλαγε 
από την πλατεία της Λισαβόνας! Έτσι και οι δύο Πρόεδροι του Απόλλωνα, 
Άκης Ζέρβας και του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας. Έστησαν το κύπελο στην 
κεντρική πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου και το απολαμβάνουν, με τον ... 
Νίκο Τρίκορφο-Σμπαρούνη να τους κοιτά περίεργα.
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Miles & More
World

MasterCard

Πληροφορίες & όροι διαγωνισµού
Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr/miles

O κόσµος σε περιµένει.
Με την πιστωτική κάρτα Miles & More World MasterCard
της Τράπεζας Πειραιώς µπορείς να κερδίσεις τον γύρο του κόσµου.

Με τις αγορές σου από 15/5 έως και 15/8 µπαίνεις στην κλήρωση* για να είσαι εσύ:

• 
• 

ο µεγάλος τυχερός που θα κερδίσει 1.000.000 µίλια για να κάνει ακόµα και τον γύρο του κόσµου, ή
ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσουν από 150.000 µίλια για να κάνουν ταξίδια
σε όλο τον κόσµο.

Αν δεν έχεις ήδη µία κάρτα Miles & More World MasterCard, απόκτησέ την και κέρδισε
5 συµµετοχές στην κλήρωση και χιλιάδες µίλια καλωσορίσµατος µε την πρώτη σου
αγορά, µέχρι τις 15/8.

* Κάθε αγορά αντιστοιχεί σε µία συµµετοχή στην κλήρωση.


