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Άσχημο ποδαρικό έκανε το 2020!
Μαρία Φλέγγα – Πλούμη

Στις 19 Ιανουαρίου 2020 έφυγε από τη ζωή
η Μαρία Ιωάννη
Φλέγγα σε ηλικία
79 ετών.Η Μαρία
ήταν κόρη του
Γιάννη Φλέγγα.
Ήταν δασκάλα.
Είχε παντρευτεί
τον δάσκαλο Κωνσταντίνο Πλούμη
από τονΜαραθιά.
Με το σύζυγό
της
υπηρέτησε
σε πολλά σχολεία
της περιοχής Πατρών, του Ευπαλίου (Μανάγουλη,
Τρίκορφο, Κάμπο, Μαραθιά) και τελευταία στην
Αθήνα, όπου συνταξιοδοτήθηκαν.Η Μαρία ήταν
πολύ καλή εκπαιδευτικός. Αγαπούσε τους μαθητές
της. Είχε άριστη συνεργασία με τους γονείς των
μαθητών της και τους συναδέλφους της. Πριν τρεις
μήνες πέθανε ο σύζυγός της. Η ίδια τα τελευταία
χρόνια ήταν βαριά άρρωστη από βαρύ εγκεφαλικό.Τα παιδιά της Δημήτρης και Καλλιόπη είναι αποκατεστημένα.Μαρία θα λείψεις από την οικογένεια
σου, τους συναδέλφους και τους φίλους.
Καλό σου ταξίδι.
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Σωτήρης Πετρόπουλος

Έφυγε από
τη ζωή στις
6 Νοεμβρίου
2019 σε ηλικία 76 ετών
ο Σωτήρης
Πετρόπουλος.
Γεννήθηκε και
μεγάλωσε
στο Δροσάτο (Καρδάρα) Δωρίδος.
Ήταν
παντρεμένος με
τη λατρευτή
του Μαναγουλιώτισσα
Βάσω, απέκτησαν δύο
κόρες
την
Φανή και την
Μάγδα
και
είδε 4 εγγόνια. Η μόνιμη
κατοικία του
ήταν η Μανάγουλη.Ο Σωτήρης ήταν μόνιμος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και αποστρατεύτηκε Αντισμήναρχος. Εκτελούσε τα καθήκοντά
του με υπευθυνότητα. Αγαπούσε αυτό που έκανε
και τιμήθηκε από την Αεροπορία με τα μετάλλια
τιμής. Η Αεροπορία με Ε.Ε. Αξιωματικούς του απέδωσε κατά την εξόδιο ακολουθία της δέουσες τιμές. «Αντισμήναρχε Σωτήρη έφυγες από τη ζωή
την ημέρα γιορτής της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ήσουν πειθαρχικός
και άψογος στα καθήκοντά σου, όλοι, ανώτεροι
σου και κατώτεροί σου έχουν να το λένε. Ήρεμος
χαρακτήρας με χριστιανικές αρχές και πάντα δίκαιος. Έφυγες Σωτήρη γεμάτος καλοσύνες. Σωτήρη
εκεί ψηλά που θα βρίσκεσαι θα συναντήσεις όλους
τους δικούς σου Καρδαριώτες και Μαναγουλιώτες
και τόσους άλλους. Θα συναντήσεις τον Πάνο μας.
Καλό σου ταξίδι Σωτήρη μας. Να είναι ελαφρύ το
χώμα που σε σκεπάζει απόστρατε Αντισμήναρχε».
Η εξόδιος τελέστηκε στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Μανάγουλη. Συγκινητική η στιγμή της
παράδοσης της σημαίας που σε σκέπασε, στη σύζυγό σου Βάσω από τον επικεφαλής Ε.Ε Σμήναρχο.
Σε χαιρετούν τα ξενιτεμένα αδέλφια σου Τάσος,
Κώστας και η κούκλα μας αδελφή Λουκία. Αιωνία
σου η μνήμη.
Ο αδελφός σου και συνάδελφός σου Γιάννης

Καραδήμα Βασιλική

Πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου 2020
σε ηλικία 84 ετών
η Βασιλική Καραδήμα από το Γρηγόρι, το γένος Χαραλαμποπούλου.
Ήταν παντρεμένη
με τον Γιώργο Καραδήμα από την
Κερασιά και είχαν
αποκτήσει πέντε
παιδιά: την Γιούλα, την Ελένη,
τον Παναγιώτη,
τον
Χαράλαμπο
και τον Νίκο, που
τους είχαν χαρίσει
9 εγγόνια. Είχαν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες
στα Γρηγορίτικα. Ασχολήθηκε να μεγαλώσει τα
παιδιά της, και με γεωργικές και αγροτικές εργασίες. Καλοκάγαθη και πρόσχαρη, ήταν αγαπητή απ΄
όλους τους συγχωριανούς της σε Ευπάλιο και Γρηγορίτικα.

Παπαϊωάννου Ν. Γιώργος

Πέθανε μετα από
πολύμηνη ασθένεια
στη Βιέννη στις 25
Φεβρουαρίου
σε
ηλικία 80 ετών ο
Γιώργος Παπαϊωάννου γιος του Νίκου Παπαϊωάννου.
Είχε σπουδάσει στο
Πολυτεχνείο
του
Γκρατς
Αυστρίας
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος.
Στη
συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου υπήρξε
Διευθυντικό στέλεχος της Αυστριακής
εταιρείας ενέργειας
ELIN.Δεν είχε παντρευτεί και ήταν γιος του Νίκου
και της Άννας Παπαϊωάννου. Είχε έναναδερφό τον
Χρήστο Παπαϊωάννου, επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στη Ναύπακτο.

Ζέρβα Ελένη (Νίτσα)

Την 1η Φεβρουαρίου 2020 πέθανε
σε ηλικία 86 ετών η
Ελένη (Νίτσα) χήρα
του Κωνσταντίνου
Ζέρβα (Νασιομήτρου), το γένος
Γκέκα από το Καστράκι Δωρίδας.Η
Νίτσα ήταν από τις
πολύ καλές νύφες
του Ευπαλίου. Ηταν
αγαπητή στο χωριό
μας. Κατέκτησε τις
καρδιές των συγγενών, φίλων, γειτόνων και όλων των
χωριανών.
Ήταν
καλή. Η εξόδιος
ακολουθία της τελέστηκε την επόμενη και η ταφή της έγινε στο Κοιμητήριο του Αϊ-Λια. Θα τη θυμόμαστε πάντα.
Καλό ταξίδι αγαπητή μας Νίτσα.
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Ανδρονίκη (Νίκη) Γ. Καζάκου

Παπαϊωάννου Δ. Βασίλης

ΣΤΗ ΝΙΚΗ (την ανηψιά μου)
Δίσεκτα χρόνια
Φέτος η Άνοιξη δεν θάρθει. Μήτε θαρθούν τα χελιδόνια!Πλάκωσε βαρυχειμωνιά κι – αλίμονο! – ούτε
μια ηλιαχτίδα στον ορίζοντα.
Ποιος τάχα να φαντάζονταν πως ένα αμάραντο
λουλούδι ήταν γραφτό να μαραθεί; Ποιος πάλι να
φαντάζονταν ότι θα λύγιζε το λυγερόκορμο κυπαρίσσι; Και ποιος θα πίστευε ότι το φονικό δρεπάνι
θάκοβε τόσο άσπλαχνα της νιότης τον ανθός.
Δίσεκτα χρόνια
Φέτος η Άνοιξη δεν θάρθει. Μήτε θαρθούν τα χελιδόνια! Πλάκωσε βαρυχειμωνιά κι – αλίμονο! – ούτε
μια ηλιαχτίδα στον ορίζοντα.
Ξέρω. Δεν θέλεις να σε κλάψουμε, μα να θαυμάσουμε το θάρρος και τη δύναμή σου. Αψήφησες
το σωματικό πόνο και την ψυχική καταπόνηση που
έζωσαν ασφυκτικά τον τελευταίο καιρό. Βάδισες
τον Γολγοθά σου αγόγγυστα με παραδειγματική
γενναιότητα.
Μόνη, ολομόναχη στητή και αγέρωχη, με στωικότητα και περηφάνεια, με παρρησία και καρτερικότητα τράβηξες προς την μεγάλη πύλη που γυρισμό
δεν έχει. Ποιος μαύρος καβαλάρης σε ξελόγιασε
και σ΄ άρπαξε από την αγκαλιά μας ; Ανήμποροι
να σε κρατήσουμε σιμά μας κάναμε τον αφόρητο
πόνο μας δάκρυ πικρό που ξεχύθηκε ορμητικός χείμαρρος να πνίξει τους επίβουλους.
Άσε μας, στην μικρότητά μας, να βγάλουμε τον πόνοκαι την αβάσταχτη θλίψη με τρόπο που δεν θα
ήθελες. Άσε μας να σ΄ έχουμε να ζεις ολόφρεσκη
μες΄ στην καρδιά μας.
Θα σε θωρούμε εκεί ψηλά, το πιο φωτεινό αστέρι,
να γυροβολάς αιθέρια ελαφίνα στη γειτονιά των
αγγέλων!
Θα είσαι η αύρα του πελάγου που θα μας δροσερεύει τα καλοκαίρια, η ηλιαχτίδα που θα μας ζεσταίνει στην παγωνιά, ο φάρος που θα μας οδηγεί
νε ασφάλεια σε απάνεμα λιμάνια.
Θα είσαι παντοτινά η Νίκη μας
Ανδρέας Κραββαρίτης, Ιατρός

Αγγελική Γράψια- Σάκκου

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 πέθανε
σε ηλικία 38 ετών
στην Αθήνα η Ανδρονίκη
(Νίκη)
Γεωρ.
Καζάκου,
μετά από καλπάζουσα
ανίατη
ασθένεια. Η περιπέτειά της διήρκησε μόνο ένα μήνα!
Η Ανδρονίκη(Νίκη)
ήταν
φιλόλογος
καθηγήτρια
και
ήταν εγγονή της
Ευπαλιώτισσας
Παρασκευής Αλεξίου
Πριόβολου
-Κραββαρίτη.

Δημητρούλα Κουτσιαύτη- Φούντα

Έφυγε στις 27 Ιανουαρίου 2020 σε ηλικία
65 ετών η Δημητρούλα Γ. Κουτσιαύτη. Πέθανε 2 μήνες μετά τον
θάνατο του συζύγου
της Νίκου Φούντα, με
ξαφνική επιδείνωση
της υγείας της, που
ήταν απόρροια της
απώλειας του συζύγου της. Είχαν αποκτήσει 7 παιδιά, 6
αγόρια και μία κόρη.
Τα τέσσερα ήταν παντρεμένα και της είχαν χαρίσει 6 εγγόνια. Έζησε τα
περισσότερα χρόνια στην Πάτρα, όπου ο άνδρας
της εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια της ζούσε στον Λυγιά
Ναυπακτίας. Η εξόδιος ακολουθία εψάληστον Άγιο
Θωμά Ξηροπηγάδου και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Λυγιά.

Έφυγε σε ηλικία 63
ετών στις 20 Φεβρουαρίου ο Βασίλης Παπαϊωάννου,γιος
του
στρατηγού Δημητρίου
Παπαϊωάννου.
Ήταν
συνταξιούχος
των
ΕΛΤΑ. Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία,
χωρίς να έχουν αποκτήσει παιδιά. Τελευταία
είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά με την υγεία του.
Ήταν πρώτος ξάδερφος
του Γιώργου Κ. Παπαϊωάννου που τον υπεραγαπούσε και του συμπαραστάθηκε. Πέντε μέρες
μετά πέθανε στη Βιέννη κι ένας άλλος πρώτος του
ξάδερφος ο Γιώργος Ν. Παπαϊωάννου.
Στις 25 Ιανουαρίου
2020 πέθανε η Αγγελική Δ. Γράψια σε ηλικία
81 ετών. Ήταν παντρεμένη με τον Θεόδωρο
Σάκκο από το Καταφύγιο και είχαν αποκτήσει δύο κόρες που της
είχαν χαρίσει 5 εγγόνια
και 2 δισέγγονα. Ζούσε
φιλήσυχα με την οικογένειά της στην Ναύπακτο. Η Αγγελική ήταν
κόρη του Δημήτρη Γράψια και είχε άλλα τρία
αδέρφια: την Κωνσταντίνα, τον Γιάννη και τον Παναγιώτη. Η εξόδιος ακολουθία της τελέστηκε στον
Άγιο Νικόλαο Ναυπάκτου και η ταφή της έγινε στο
κοιμητήριο του Ξηροπηγάδου.

Αλέκος Ζέρβας

Στις 21 Ιανουαρίου
2020
έφυγε από τη
ζωή ο Αλέξανδρος
Αναστ.
Ζέρβας σε ηλικία 91 ετών.
Όπως όλοι οι
γεννηθέντες
τη
δεκαετία
του 1930, έτσι
και ο Αλέκος
έζησε τη ζωή
με το πιο σκληρό πρόσωπό
της. Φτώχεια,
στερήσεις,
πόλεμο, Κατοχή, εμφύλιος,
ανεργία. Φθάσαμε στη δεκαετία του 1950,
όπου η αγανάκτηση και η απελπισία της νεολαίας
ξεχείλισε. Εκατοντάδες νέοι, αγόρια και κορίτσια,
εγκατέλειψαν τα χωριά μας και τη χώρα και έφυγαν μετανάστες σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία,
Γερμανία.ΞένοΙ μεταξύ ξένων, χωρίς να γνωρίζουν την γλώσσα και τη ζωή των νέων χωρών.
Οι δυσκολίες μεγάλες. Τα κατάφεραν όμως.Ο
Αλέκος βρέθηκε στην Αυστραλία, από τους πρώτους μετανάστες. Έφυγε το 1955. Εργάστηκε
σκληρά σε βαριές και ανθυγιεινές δουλειές, επί
είκοσι χρόνια. Παντρεύτηκε και απόκτησε τρία
παιδιά, τον Τάσο, τον Γιάννη και τον Δημήτρη
και το 1975 επέστρεψε στο Ευπάλιο, όπου έζησε
τα υπόλοιπα χρόνια στη θαλπωρή των παιδιών
και των εγγονών του.Ενταφιάστηκε δίπλα στον
τάφο των γονέων του και των φίλων του.Καλό
παράδεισο αδελφέ μου.Δ.Ζ.

Όταν τα ΙΧ σας “αρρωσταίνουν”
… ο Καραδήμας σας περιμένει!

ΠΙΤΑ 2020
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ΠΙΤΑ 2020:μια γιορτή, ένας θεσμός
για Ευπαλιώτες και Δωριείς

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας
2020 της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας την
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, παρά τις συγκυριακές
αντιξοότητες.
Ήταν η λαίλαπα της γρίπης που σάρωνε όλες εκείνες τις μέρες και καθήλωσε στο κρεβάτι χιλιάδες
άτομα και σαν να μη έφτανε αυτό, έβαλε το χεράκι
του και… ο Άγιος Πέτρος. Πέντε απώλειες συγχωριανών μέσα σ΄ ένα 15νθήμερο !!!
Παρ΄ όλα αυτά 200 και πλέον Ευπαλιώτες και Δωριείς χάρηκαν όπως κάθε χρόνο μια ωραία εκδήλωση στο επιβλητικό Μέγαρο Σαρόγλου της Λέσχης
Αξιωματικών στην Αθήνα.
Τους καλεσμένους καλωσόρισε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος Περικλής Λουκόπουλος με τις ευχές για μια καλή και δημιουργική
χρονιά για όλες και για όλους.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ενημέρωσε για τις
δραστηριότητες της Ένωσης και όσα κάνει για να
στηρίξει τόσο την Τοπική Κοινότητα όσο και τους
Συλλόγους και Φορείς του Ευπαλίου.
Ανακοίνωσε την απόφαση του Δ.Σ. να συνεχίσει
με τον ίδιο ζήλο την έκδοση της εφημερίδας “ΤΟ
ΕΥΠΑΛΙΟ”, αλλά θα διακοπεί η αποστολή της σε
όσους δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή τους τα
τελευταία τρία χρόνια. Κι αυτό γιατί τα συνολικά
έξοδα της έκδοσής της είναι μεγάλα ( κάπου 1300
ευρώ το φύλλο, για δημιουργικό, ατελιέ, χαρτί, τυπογραφείο, συσκευαστήριο, ταχυδρομικά τέλη) και
σε λίγο καιρό θα υπάρξει οικονομική αδυναμία για
συνέχιση της έκδοσης, όταν μάλιστα επίκειται και
νέα αύξηση των ταχυδρομικών τελών.
Σε ενδελεχή έλεγχο που έκανε το Δ.Σ. , από τους
1000 περίπου παραλήπτες της εφημερίδας, οι 400
περίπου δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή τους
τα τελευταία τρία χρόνια και μερικοί ακόμα 4 - 5
χρόνια! Μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν
μόνιμη διαμονή στην περιοχή του Ευπαλίου.
Ανακοίνωσε επίσης την απόφαση του Δ.Σ. για την
καθιέρωση από φέτος γιορτή με αρτοκλασία και
πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, στο
χώρο της εκκλησίας (που ως γνωστόν έχει κατασκευαστεί από την Ένωση) στην περιοχή “Κτίρια”.
Έδωσε τα θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια
του Αθανασίου και της Αλέκας Λαγιανδρέου, ενεργών μελών της Ένωσης, για την παραχώρηση μεγάλου οικοπέδου δίπλα από την “Βρύση Πλατάνια”
για ενοποίηση του χώρου και δημιουργία ωραίας
πλατείας στην νότια είσοδο του Ευπαλίου.
Επίσης συνεχάρη την Δημοτική Αρχή για τις γρήγορες και αποτελεσματικές ενέργειες της ώστε να
αποκτηθεί το μεγάλο κτίριο της Ένωσης Γεωργικών
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Συνεταιρισμών Δωρίδας που βγήκε σε πλειστηριασμό από την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο ο Δήμος
θα το αξιοποιήσει, λύνοντας πολλά προβλήματα
στέγασης υπηρεσιών.
Τίμησε με αναμνηστικές πλακέτες τον συγγραφέα
και εκπαιδευτικό Ανδρέα Μήτσου και τον Οικονομολόγο Τάκη Γ. Κονιστή για την δραστηριότητα και
προσφορά τους γενικότερα στην κοινωνία.
Ειδικότερα για τον Ανδρέα Μήτσου η π.Πρόεδρος
της Ένωσης και Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής
Λένα Αναγνωστοπούλου ανέφερε : «Ο Αντρέας Μήτσου κατάγεται από την Αμφιλοχία και είναι εδώ και
δεκαετίες πολίτης της Δωρίδας καθώς είναι σύζυγος
τα Βάνας Τσίπρα.
Σπούδασε Φιλοσοφία, Μεσαιωνική και Νεώτερη Ελληνική Λογοτεχνία και Αγγλική Λογοτεχνία.
Έχει διδάξει Δημιουργική γραφή και θεωρίες αφήγησης, μεταξύ άλλων, στο ΕΚΕΒΙ, στη Φιλοσοφική
Σχολή και στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών κλπ.
Στην εκπαίδευση διήνυσε ευδόκιμη θητεία ως εκπαιδευτικός της τάξης και ωε μέντορας των συναδέλφων του από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου
Φιλολόγων.
Ως συγγραφέας είναι παραγωγικός και πολυβραβευμένος: 9 συλλογές διηγημάτων, 6 μυθιστορήματα
και 2 νουβέλες. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα
αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Η νουβέλα «Ο κ. Επισκοπάκης» έχει γίνει θεατρική παράσταση και το
μυθιστόρημά του «Τα ανίσχυρα ψεύδη του Οδυσσέα Χαλκιόπουλου» σήριαλ στην τηλεόραση. Το μυθιστόρημα «Η αστυνόμος» είναι το τελευταίο έργο
του Μήτσου.
Έχει τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος,
Κρατικό Βραβείο Διηγήματος, Βραβείο Αναγνωστών
ΕΚΕΒΙ και Βραβείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών. Διετέλεσε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής
και Υπεύθυνος Ύλης του Εκπαιδευτικού περιοδικού
«Νέα Παιδεία» που εκδιδόταν υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στα έργα του είτε ως τόπος συγγραφής είτε ως τόπος
δράσης είναι παρόντα το Ευπάλιο, το γνωστό σπίτι
του Παπανικολάου με τους φοίνικες και η ευρύτερη
περιοχή του Ευπαλίου. Για του λόγου το αληθές, το
μυθιστόρημα «Ο αγαπημένος των μελισσών» γράφτηκε στο σπίτι της οικογένειας Καρλαύτη.. Το συγκεκριμένο δε έργο συμπεριέλαβε ο εκδοτικός οίκος
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ σε μια συλλεκτική έκδοση με τα 18
καλύτερα λογοτεχνικά έργα (8 τα ελληνικά), για τα
50 χρόνια λειτουργίας του.
Τα καλοκαιρινά βράδια τον συναντάμε συχνά στην
επάνω πλατεία του Ευπαλίου.
Πολύτιμοι συνοδοιπόροι στη διαδρομή του η οικογένειά του: η Βάνα, ο Γιάννης κι ο Παναγιώτης.
Για τον Τάκη Κονιστή μίλησε η Γραμματέας της
Ένωσης Έφη Μίχου λέγοντας :
«Ο Τάκης Κονιστής, παιδί φτωχής οικογένειας στο
Πευκάκι – Δροσάτου Ευπαλίου, αφού τελείωσε τις
γυμνασιακές του σπουδές στο Γυμνάσιο Ευπαλίου
ξεκίνησε με όνειρα και θέληση να κερδίσει το μεγάλο ταξίδι της ζωής.
Πέτυχε στην Ανωτάτη Εμπορική, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπου τελείωσε ως αριστούχος.
Μπήκε στον στίβο της εργασίας ως υπάλληλος στον
Όμιλο των Εταιριών ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Διακρίθηκε για την εργατικότητά του, την θέληση
και τις γνώσεις και σταδιακά εξελίχθηκε σε υψηλό
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στέλεχος του Ομίλου από όπου και πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε.
Όμως η Διοίκηση του Ομίλου ακόμα και τώρα τον
διατηρεί ως σύμβουλό της, δείγμα της προσωπικότητας του Τάκη.
Όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε αρωγός σε πάρα
πολλά παιδιά της περιοχής μας στηρίζοντάς τα να
εργαστούν σε εταιρείες του Ομίλου.
Συνεχώς βοηθά οικονομικά μέσω των εταιριών του
Ομίλου, Συλλόγους της γενέτειράς του και το αγαπημένο του χωριό.
Ενεργό μέλος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
είναι πάντα δίπλα της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, τον ευχαριστεί για όλα
όσα έκανε και κάνει και τον τιμά.»
Επίσης με κολακευτικά λόγια για την πορεία και την
δράση του Τάκη Κονιστή, ως συγχωριανοί από το
Δροσάτο Ευπαλίου, μίλησε και ο κοσμήτορας της
Ένωσης και Πρόεδρος του Συλλόγου των εκ Δροσάτου-Πευκακίου καταγομένων Μπάμπης Αλεξανδρής.
Τις τιμητικές πλακέτες έδωσαν ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης στον Ανδρέα Μήτσου και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πένυ Σπυροπούλου στον Τάκη Κονιστή.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης με την ευκαιρία έθεσε
στον Δήμαρχο τα ζωντανά και σημαντικά προβλήματα του Ευπαλίου που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση και λύση.
Αυτά μεταξύ άλλων είναι:
• η άμεση δημιουργία και λειτουργία της παιδικής
χαράς στο χώρο της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (Πάνω Πλατεία),
• η ανακαίνιση του κτιρίου των παλαιών σφαγείων
για εγκατάσταση των Γεωργικών Υπηρεσιών και τη
μεταφορά του Αστυνομικού Τμήματος στο κτήριο
του ΚΕΓΕ,
• η πολιτιστική αξιοποίηση της πέτρινης αποθήκης
του Συνεταιρισμού που περιήλθε στο Δήμο,
• η διάνοιξη της στροφής στην δυτική είσοδο του
Ευπαλίου απέναντι από το Δημαρχείο που δυσκολεύει πολύ την κυκλοφορία των οχημάτων με κινδύνους ατυχημάτων,
• η επιδιόρθωση οδοστρωμάτων σε μερικούς δρόμους εντός οικισμού που είναι σε κακά χάλια,
• η ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών επέκτασης στο κοιμητήριο του Αιλιά,
• η βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου
ώστε να γίνει λειτουργικό για την νεολαία.
Ο Δήμαρχος με χαρά στάθηκε και απάντησε σε ένα
προς ένα για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, ανέφερε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον
πρόεδρο της Κοινότητας Κ.Τσιούστα και ότι όλα
έχουν καταγραφεί και παίρνουν σταδιακά τον δρόμο της υλοποίησης, εκτιμώντας αυτό να γίνει μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα δύο φλουριά της πίτας κέρδισαν οι Κώστας Γιαννακούρης και Τούλα Παπαδάκη με την ευχή όλων
να είναι στη ζωή τους σε όλα και πάντα τυχεροί.
Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση μεταξύ άλλων:
ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης, η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πένυ Σπυροπούλου, ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας Γιάννης Φλέγγας, ο Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο
Αναστάσιος Φλώρος, ο Ειδικός Συνεργάτης του
Υπουργού Τουρισμού Αναστάσιος Χάρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχείρησης Δωρίδας Ανδρέας Ευσταθίου,
ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων Δημήτρης Παναγιωτόπουλος,
Κώστας Κατσιγιάννης και Κώστας Αντωνόπουλος,
ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ελλάδας καθηγητής Παναγιώτης Τσίρης,
ο Πρόεδρος του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας, ο
Αντιπρόεδρος και η Γενική Γραμματέας της Δωρικής Αδελφότητας Μιχάλης Δρίτσας και Μαρία
Ανδρίτσου, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Πνευματικού Ομίλου Ναυπακτίας - Δωρίδας Μάρκος
Μεντζάς και Ανδρέας Μπέσσας, η Πρόεδρος της
Ένωσης Γυναικών Φωκίδας Λαμπρινή Κουφάκη, η
Διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου Ευπαλίου καθηγήτρια Γιάννα Κατσαρού, ο Πρόεδρος του
Απόλλωνα Ευπαλίου Tihio Race Γιάννης Κούγιας,
ο Πρόεδρος του Δωρικού Χορευτικού Ομίλου Δ.Ε.
Ευπαλίου Γιάννης Λουκόπουλος, Εκπρόσωποι Συλλόγων της Δωρίδας κ.ά.
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Ο θαυμάσιος κάμπος του Μόρνου είναι δίπλα μας και συνεχώς τον περιδιαβαίνουμε, χωρίς όμως οι περισσότεροι να γνωρίζουν τι κρύβει στην…
αγκαλιά του!
Οι πιο πολλοί τον διασχίζουμε κυρίως
τα καλοκαίρια για να φτάσουμε στην
περίφημη σε όλη την Δυτική Ελλάδα
Χιλιαδού και άλλοι, περαστικοί, μέσω
της εθνικής οδού.
Πολλά έχουμε ακούσει τις
τελευταίες δεκαετίες για τον
περίφημο αναδασμό των
χωραφιών, αλλά μέχρι τώρα
το μόνο που βλέπουμε κάποιους χωματόδρομους που
έγιναν και τον διασχίζουν,
χωρίς να έχει τελειωμό το
βάσανο των αγροτών της
περιοχής, αλλά πάντα να
χορταίνουν υποσχέσεις ότι
ξεκινά και τελειώνει!
“Στεγάζει” πέντε χωριά και
οικισμούς, την Μανάγουλη,
τα Μαλάματα, τον Άγιο Πολύκαρπο, τον Λόγγο και τη
Χιλιαδού.
Κι ακόμα διάσπαρτες μικρές
ξενοδοχειακές
μονάδες,
ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και το Βιοτεχνικό Πάρκο της Δωρίδας.
Πολλοί λίγοι όμως θα γνωρίζουν όλη
του την ιστορία, τους πλούσιους βιότοπους και υγρότοπους που έχει και
γενικά το πλούσιο οικοσύστημά του.
Για να τα περιγράψει κανείς θα χρειαστεί πολλές – πολλές σελίδες .Ας
δώσουμε όμως στο κείμενο αυτό μια
σύντομη “ακτινογραφία του”.
Κάπου 22.00 στρέμματα ο κάμπος
του Μόρνου είναι δημιούργημα προσχώσεων χιλιάδων χρόνων από τον
ομώνυμο ποταμό, που πολύ παλαιότερα λεγόταν Δάφνος.
Αρκετά τμήματά του και κυρίως τα
νεότερα εδάφη στην παραλιακή ζώνη
δεν έχουν τύχει επαρκούς πρόσχωσης και σχηματίζουν υγρότοπους.
Ο υγρότοπος αφορά μια ασύμμετρη
συνεχή λωρίδα παράλληλα της ακτής
, η οποία τοπικά διεισδύει στην ενδοχώρα. όπως στην περίπτωση της
Χιλιαδούς. Εκεί η υγροτοπική έκταση είναι εκτενέστερη και ο υδροφορέας ενισχύεται από πηγές
που αναβλύζουν στη
βάση του βουνού, στην
κορυφή του οποίου βρίσκεται η Ακρόπολη του
Αρχαίου Ευπαλίου. Είναι
η περιοχή του «Γουβό»
όπως την ονομάζουν οι
κάτοικοι και αν μπορέσει
να φτάσει κάποιος μέχρι εκεί θα συναντήσει
και δέστρες πλοίων που
σημαίνει ότι κάποτε η
θάλασσα έφτανε μέχρι
εκεί και τα πλοία αγκυροβολούσαν σε απάνεμο
λιμανάκι.
Η υγροτοπική ζώνη του
Μόρνου, παρότι έχει
συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια από την αν-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ένας άγνωστος
...

γείτονας !

θρώπινη δραστηριότητα κρίνεται ως
ιδιαίτερα σημαντική.
Από τη θάλασσα προς τη στεριά
ακολουθεί μια αντιπροσωπευτική διαβάθμιση επιμέρους οικοτόπων , σε
κάθε έναν από τους οποίους υπάρχουν ποικίλες και σημαντικές μορφές
άγριας ζωής. Δυστυχώς όλο αυτό το
σύστημα έχει ελάχιστα μελετηθεί παρότι αποτελεί υγρότοπο του δικτύου

νες της θάλασσας, οι θαλασσοβιολέτες, οι αμμογαλατσίδες κι άλλα. Είναι
τύπος βλάστησης περιορισμένος και
παρουσιάζει σημαντικό επιστημονικό
ενδιαφέρων.
ΑΛΜΥΡΟΒΑΛΤΟΙ, οι οποίοι κατακλύζονται το χειμώνα κυρίως με θαλασσινό νερό, το οποίο κατακρατείταισε
ρηχούς νερόλακκους. Όταν αυτό εξατμιστεί αφήνει αλάτι στο αργιλώδες

Natura.
Το οικοσύστημα του Μόρνου συνθέτουν κυρίως οι εξής οικότοποι σύμφωνα
και με παλαιότερη έρευνα-δημοσίευμα
του Γιάννη Ρουσσόπουλου:
ΡΗΧΗ ΘΑΛΑΣΣΑ έκταση με αμμώδη
– ιλνώδη βυθό πλούσια σε ζώα του
πυθμένα, ασπόνδυλα κλπ και σε ψάρια. Διατηρεί το χειμώνα πληθυσμούς
υδρόβιων πουλιών, συχνά και κύκνους.
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΙ πλούσιοι σε ασπόνδυλους οργανισμούς,
οι οποίοι περιοδικά καλύπτονται με
ρηχά νερά. Εδώ σταθμεύουν πολλά παρυδάτια πουλιά, όπως τρίγγες,
σκαλίδρες, ερωδιοί κ.ά.
ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ, από άμμο που αποθέτει η θάλασσα. Δημιουργείται μια
αμμώδης ράχη παράλληλη στην ακτή
και σε βάθος λίγων δεκάδων μέτρων.
Την αποικούν αμμονιτρόφιλλα είδη
χλωρίδας, όπως οι κίτρινες παπαρού-

έδαφος. Αλατόφιλα είδη φυτών αναπτύσσονται εδώ όπως οι σαρκώδεις
αρμυρήθρες. Εδώ θα συναντήσουμε
αρκετά παρυδάτια είδη πουλιών όπως
μπεκατσίνια, λασπότριγγες, λευκοτσικνιάδες, τουρλίδες κ.ά.
ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΑ, κατακλυσμένα τη χειμερινή περίοδο με γλυκά και υφάλμυρα νερά καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό έκτασης του υγρότοπου.
Στα υγρολίβαδα του Μόρνου παρατηρείται ποικιλία ειδών βλάστησης.
Συναντούμε επιφάνειες με βούρλα,
scirpus, υφάλμυρα αλόφυτα κ.ά.
Πρόκειται για κρίσιμο και ευαίσθητο
οικότοπο, συχνά πάνω στη μεταβατική ζώνη από τον υγρότοποποστις
καλλιέργειες. Τα υγρολίβαδα στεγνώνουν επιφανειακά το καλοκαίρι, διατηρούν όμως τον υδροφορέα. Εδώ
συναντάμε και τα δύο είδη ορχιδέων
που υπάρχουν στους υγρότοπους της
Ελλάδας δηλαδή ταOrchispallustrisκαι

OrchisLaxiflora.
ΘΑΜΝΟΣΥΣΤΑΔΕΣ, με αρμυρίκια,
συχνά ανάκατα με αλμυρόβαλτο και
υγρολίβαδο. Το αρμιρίκι είναι η μόνη
«ψηλή» βλάστηση σε αλατούχο και
υφάλμυρο περιβάλλον. Είδος πολύ
καλά προσαρμοσμένο στους παράκτιους υγρότοπους, φιλοξενεί σημαντικά
είδη πανίδας και κυρίως πουλιά.
ΚΑΛΑΜΙΩΝΕΣ, με αγριοκάλαμα συναντάμε σε πολλές τοποθεσίες,
ενώ νοτιότερα προς τη Χιλιαδού, παρατηρούνται εκτενείς
συστάδες. Το χειμώνα συγκεντρώνονται εδώ για να κουρνιάζουν εκατοντάδες χιλιάδες
ψαρόνια.
Ο Μόρνος διατηρεί τον σημαντικότερο και μεγαλύτερο
υγρότοπο του Κορινθιακού
Κόλπου.
Περισσότερα από 170 είδη
πουλιών δύναται να παρατηρηθούν στον ετήσιο κύκλο στο
δέλτα του Μόρνου, πεδιάδα και
υγρότοπο.
Επίσης στο δέλτα του Μόρνου
επιβιώνει ο δεύτερος σημαντικότερος πληθυσμός τσακαλιών
της χώρας, μετά απ΄ αυτόν στο δέλτα του Νέστου. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα ζωολόγου στο Μόρνο
επιβιώνουν περίπου 60 τσακάλια τα
οποία κινούνται τη νύχτα σχηματίζοντας περί τις 6 ανεξάρτητες μεταξύ
τους ομάδες . Το τσακάλι είναι πανευρωπαϊκά απειλούμενο είδος και το
προστατεύει η Εθνική και Κοινοτική
νομοθεσία. Η παρουσία του τσακαλιού με μεγάλο πληθυσμό στο Μόρνο μπορεί να θεωρηθεί ως βιοδείκτης
ποιότητας του οικοσυστήματος.
Πολλά είναι τα σχέδια και τα οράματα για το μέλλον αυτού του κάμπου,
από τους κατά καιρούς δημοτικούς
άρχοντες.
Να συνδεθεί με περιπατητικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους το
παραλιακό κομμάτι του με την Ναύπακτο.
Να δημιουργηθεί από ξένους επενδυτές σε μεγάλη δημοτική έκταση στην
Νοτιοδυτική
πλευρά
του αγωνιστική πίστα φόρμουλα για αγώνες
αυτοκινήτων.
Το σχέδιο αυτό ναυάγησε και στη θέση του τελευταία ήρθε άλλο, για
δημιουργία στον ίδιο
χώρο γκολφ.
Το σίγουρο είναι ότι η
περιοχή του Μόρνου
τουριστικά θα αναπτύσσεται ιδιαίτερα με τη
φόρα που έχει πάρει η
περιοχή της Χιλιαδούς.
Καλό όμως είναι να μην
απαξιώσουμε το οικοσύστημά του που κάνει
τον Μόρνο μοναδικό με
ότι σημαίνει αυτό για
το μέλλον του τόπου,
οικολογικά, τουριστικά
και αναπτυξιακά.
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Το καρναβάλι… που δεν έγινε!
Είχαν όλα ετοιμαστεί για την πραγματοποίηση του 1ου Καρναβαλιού
Ευπαλίου από τον Δωρικό Χορευτικό Όμιλο Δ.Ε. Ευπαλίου με την
Κοινότητα Ευπαλίου και την αιγίδα του
Δήμου Δωρίδας. Ο κορονοϊός όμως
είχε
αντίθετη γνώμη. Τα δρώμενα θα ήταν
πολλά και εντυπωσιακά όπως μας πληροφό- ρησαν.
Με μουσικές, καρναβαλικό γάμο και γλέντι νεόνυμφων και συμπεθέρων, χορούς μικρών και μεγάλων, διάφορα αποκριάτικα δρώμενα, στολισμό της
Κεντρικής Πλατείας Καρυάς με «μπάστακες» (στις
φωτογραφίες μερικοί απ΄ αυτούς) που ετοίμασε
με μεγάλο μεράκι ο καλλιτέχνης από την Πάτρα
Βασίλης Λιακόπουλος και άλλα πολλά! Δεν πειράζει παιδιά, κρατήστε το κέφι και το μεράκι για του
χρόνου κι ο γαμπρός να προσέχει τη μνηστή του
μέχρι να γίνει ο γάμος!
Καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “Φιλόδημος II” για
δημιουργίαΚαταφυγίου Αδέσποτων Ζώωνέλαβε ομόφωνα τελευταία σε συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμος Δωρίδας. Το
κόστος που καλύπτει η πρόσκληση του προγράμματος ανέρχεται στις 300.000 ευρώ για κάθε Δήμο,
ενώ στην περίπτωση που η δημιουργία του καταφυγίου απαιτήσει πρόσθετους πόρους, αυτοί θα
καλυφθούν από ίδια χρηματοδότηση του Δήμου
Δωρίδας. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Σταύρος Πολίτης «για το Δήμο Δωρίδος θεωρείται
μείζονος σημασία το θέμα των αδέσποτων ζώων, το
οποίο κυρίως τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει
μεγάλες και ανησυχητικές διαστάσεις. Με την δημιουργία της απαιτούμενης υποδομής και την διαμόρφωση των κατάλληλων εγκαταστάσεων τα αδέσποτα ζώα θα εξασφαλίσουν προσωρινή παραμονή και
περίθαλψη και θα απαλλαγούν από τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν από την ανεξέλεγκτη παραμονή τους στους δρόμους. Παράλληλα, στο πλαίσιο
λειτουργίας ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων
ο δήμος θα έχει την δυνατότητα συνεργασίας με
φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνιάτρους και εθελοντές
της περιοχής, με τους οποίους θα καταρτίσει ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας των ζώων σε
ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον».
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Αιμοδοσία Συλλόγου Καστρακίου
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η αιμοδοσία για
το 2020 από τον αιμοδοτικό
σύλλογο Καστρακίου « Η Αγία Παρασκευή». Σε μια δύσκολη περίοδο,
λόγω της έξαρσης των ιώσεων, 57
συμπολίτες μας κατάφεραν τελικά
να προσφέρουν αίμα, για την τράπεζα αίματος του συλλόγου, που διατηρείται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
Πατρών.Με αυτό τον τρόπο, για άλλη μια
φορά απέδειξαν την αγάπη τους για αιμοπροσφορά, την αλληλεγγύη τους στον συνάνθρωπο και
την ευαισθησία τους στους πάσχοντες, ιδιαίτερα
σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το καλοκαίρι όπου θα
πραγματοποιηθεί η 2η κατά σειρά αιμοδοσία για το
2020, με την ευχή όλο και περισσότεροι άνθρωποι
να καταφέρουν να γίνουν αιμοδότες και μέλη του
συλλόγου μας.
Για το ΔΣ,
Ο Πρόεδρος - Λεωνίδας Ντότσικας
Δωρεάν WiFi στη πλατεία Ευπαλίου
Εδώ και λίγες ημέρες η πλατεία του Ευπαλίου και όχι μόνο καλύπτεται με δωρεάν
wi-fi από το Γραφείο της Κοινότητας του
χωριού με την ένδειξη στο κινητό efpalioEFPALIO. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Κ.Τσιούστας
για λόγους κυρίως λειτουργικούς υπάρχει κωδικός
όπου πρέπει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει για να
γίνει σύνδεση.Ο κωδικός είναι εύκολος και ήδη οι
πρώτοι χρήστες τον γνωρίζουν αλλά για ευνόητους
λόγους δεν μπορεί να δημοσιευτεί από εδώ.Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον Εντεταλμένο Σύμβουλο
του Δήμου υπεύθυνο για τις ψηφιακές υπηρεσίες
Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του, ενώ σύντομα το δίκτυο θα απλωθεί σε
όλο το Ευπάλιο.
Θεατρικό νέων στις «Φλόγες» Μανάγουλης
Λαοθάλασσα κατέκλυσε τον πολυχώρο
«Φλόγες» στη Μανάγουλη για να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο των Νέων
της ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας.Από την ημέρα
που ανέλαβε Μητροπολίτης Φωκίδας ο Θεόκτιστος
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία και ενισχύει
πλειάδα δραστηριοτήτων της. Αυτή την αγάπη και
το ενδιαφέρον του Μητροπολίτη γεύθηκαν οι πολίτες της Δωρίδας για μια φορά ακόμα την Κυριακή
το απόγευμα 26 Ιανουαρίου 2020 στον πολυχώρο
«Φλόγες» Μανάγουλης, όπου η θεατρική ομάδα
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νέων της Μητρόπολης, η οποία δημιουργήθηκε με την
ευλογία του Μητροπολίτη Θεοκτίστου, παρουσίασε το
θεατρικό έργο «Όσα κρύβουν οι καρδιές μας». Το πλήθος του λαού χειροκροτούσε συνεχώς τη θεατρική ομάδα της Μητροπόλεως και την σπουδαία παράστασή τους.
Νέοι πάσης ηλικίας αλλά και μεγάλοι έλαβαν την ευλογία του Μητροπολίτη αλλά και του Σεβ. Μητροπολίτου
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, ο οποίος τίμησε
την εκδήλωση με την παρουσία του.Να τονίσουμε ότι το
θεατρικό έργο παίχτηκε για πρώτη φορά στο κατάμεστο
Πνευματικό Κέντρο Αμφίσσης την 1η Δεκεμβρίου 2019.
Πίτα Πολιτιστικού Ευπαλίου
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στα γραφεία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την πίτα του Συλλόγου
ευλόγησε ο πατήρ Κωνσταντίνος, ιερέας της εκκλησίας
του Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου. Τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση πολίτες και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαφόρων Συλλόγων. Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης και
ανακοίνωσε δραστηριότητες που σκοπεύει να πραγματοποιήσει όπως σεμινάρια, παιχνίδια για παιδιά, παρουσιάσεις, προβολή ταινιών, ημέρα καφέ για τις γυναίκες του
χωριού, συζητήσεις κ.ά.
Ο Γιώργος Τσίρης στον ΟΛΠΑ ΑΕ
Με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ εξελέγη ως μέλος
στο Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε
(ΟΛΠΑ ΑΕ.) για τα επόμενα 6 έτη ο Ευπαλιώτης
δικηγόρος στην Πάτρα Γιώργος Κ. Τσίρης. Το λιμάνι
της Πάτρας αποτελεί την πύλη της χώρας μας προς την
Ευρώπη και είναι ένα από τα πιο σύγχρονα λιμάνια της
Μεσογείου με σύγχρονες λιμενικές υποδομές,σύγχρονο
χώρο cruise terminal, συνεισφέροντας αποφασιστικά
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας δημιουργώντας
άμεσα και έμμεσα θέσεις εργασίας. Στην φωτο,ο Γ.Τσίρης σε εκδήλωση στην Πάτρα με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του ΟΛΠΑ ΑΕ Παναγιώτη Τσώνη. Όμως είχε
προηγηθεί κι άλλη χαρά στην οικογένεια. Τον Οκτώβριο
του 2019 ο Γιώργος και η Ιωάννα Τσίρη βάφτισαν τον
πρώτο τους γιο στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών
παρουσία συγγενών και φίλων. Νονά ήταν η Βασιλική Κ.
Τσίρη και το όνομα του νεοφώτιστου Κωνσταντίνος.

Γενικός σε ΟΑΚΑ & ΣΕΦ
ο Χαλιορής
Την εποπτεία στα Αθλητικά
κέντρα της Αττικής (ΟΑΚΑ,
ΣΕΦ, ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ) αναλαμβάνει ο Δωριέας πολιτευτής και
οικονομολόγος Κωνσταντίνος Χαλιορής.Παράλληλα γίνεται και Διευθυντής Συντονιστής στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος
Λούης”)παραμένοντας και πρόεδρος
στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Αγίου
Κοσμά Αττικής.Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης στησύνοδο όλων των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων (ΕΑΚ).Ωε
γνωστόν ο Χαλιορής είχε τοποθετηθεί
Πρόεδρος εδώ και δυόμισι μήνες στο
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά
με αξιόλογη δραστηριότητα.Η δουλειά
που έκανε σε αυτό το χρονικό διάστημα αξιολογήθηκε από τον Πρωθυπουργό και την Αθλητική
ηγεσία και ήταν ο λόγος της αναβάθμισής του,επισήμαναν
αρμόδιοι κυβερνητικοί κύκλοι που ρωτήθηκαν.
Ο Γέροντας Μουλατσιώτης με νέους των
κατηχητικών
Μια ευχάριστη έκπληξη ανέμενε πριν λίγες ημέρες την ενοριακή σύναξη νέων Γυμνασίου και
Λυκείου Καστρακίου Δωρίδος.Ο Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδας Γέροντας Νεκτάριος
Μουλατσιώτης επισκέφθηκε το κατηχητικό σχολείο του
Καστρακίου για να συναντήσει από κοντά τα παιδιά των
κατηχητικών και να γνωριστεί μαζί τους. Ο Εφημέριος της
ενορίας Αγίου Γεωργίου Καστρακίου π. Γρηγόριος Σαμάς,
έχει μετατρέψει τις αίθουσες του κλειστού σχολείου σε ένα
υπερσύγχρονο και μοντέρνο νεανικό κέντρο όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Αποδεικνύεται τελικά ότι όπου ο
κληρικός εργάζεται επιτελούνται θαυμαστά έργα.Ο Πρωτοσύγκελλος μιλώντας στα παιδιά τους είπε μεταξύ άλλων
«ότι τα χρόνια που έχουμε γεννηθεί είναι δύσκολα. Η πίστη μας όπως βλέπουμε καθημερινά χτυπιέται από όλες τις
δυνάμεις του κακού. Εμείς όμως πρέπει να αγωνιστούμε η
Εκκλησία μας να παραμείνει ελεύθερη και ζωντανή και να
έχει μέσα της λιοντάρια χριστιανούς. Χριστιανούς που δεν
θα φοβούνται να υπερασπιστούν την πίστη τους και την
εκκλησία του Χριστού».
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ΑΡΘΡΟ
Αττική και Δωρική Γη, το αέναο ταξίδι του νερού
Του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου *
Η Αθήνα και
η «οργή» του
Ποσειδώνα
Είναι γνωστό
ότι η περιοχή
της
Αττικής
ήταν
πάντα
φτωχή
σε
βροχοπτώσεις
και τα υδατικά αποθέματα
δεν επαρκούσαν για την

υδροδότησή της.
Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία,
η θεά Αθηνά και ο θεός Ποσειδώνας
διεκδίκησαν το όνομα της πόλης.
Στο πλαίσιο της διεκδίκησης η Αθηνά
πρόσφερε στους Αθηναίους ως δώρο
το Ελαιόδεντρο και ο Ποσειδώνας το
Νερό.
Οι Αθηναίοι προτίμησαν το όνομα και
το δώρο της Αθηνάς. Ο Ποσειδώνας
εξοργισμένος, κατά τη μυθολογία,
τιμώρησε τους Αθηναίους με λειψυδρία.
Πέρα όμως από τον μύθο και την
μεταφυσική του ερμηνεία, αποτυπώνεται η παλαιότητα ενός υπαρκτού
προβλήματος, που ταλαιπώρησε για
χιλιάδες χρόνια τους Αθηναίους.
Τα ποτάμια Ιλισσός και Κηφισός, είχαν λιγοστά νερά. Ο Ηριδανός, ο
Κυκλόβορος και ο Ποδονίφτης ήταν
χείμαρροι.
Οι πηγές(Καλλιρόης, Κλεψύδρας,
Αγλαύρου, Ασκληπιείου,) και οι κρήνες (Εννεάκρουνος, Πανός, Πάνοπος,
στοάς Αττάλου, ) έπαιζαν σπουδαίο
ρόλο, αλλά δεν έλυναν το πρόβλημα.
Τα υδραγωγεία, με αρχαιότερο το
Πελασγικό, αργότερα του Θησέα, το
Πεισιστράτειο (540 π.χ), το Ανδριάνειο (140 μ.χ),οι ομβροδεξανές Χαμοστέρνας και Πικροδάφνης και κατά
την τουρκοκρατία τα υδραγωγεία του
Χασεκή και Τσακουμάκου, του Αγά
και του Γουδή, δεν έδωσαν οριστική
λύση στο πρόβλημα.
Μετά την απελευθέρωση
Οι νερουλάδες κυριάρχησαν για έναν
περίπου αιώνα μετά την απελευθέρωση, μεταφέροντας και πουλώντας
νερό στους Αθηναίους από την Κηφισιά και το Μαρούσι.
Το γύρισμα στον 20ο αιώνα
Η αύξηση του πληθυσμού της Αττικής, κυρίως μετά την Μικρασιατική
καταστροφή (1922), δημιουργούσε
διαρκώς νέες ανάγκες υδροδότησης
Το 1925 το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε σύμβαση με την Αμερικανική εταιρεία ULENκαι την Τράπεζα
Αθηνών, για την κατασκευή έργων
ύδρευσης της Πρωτεύουσας. Πρώτο
μεγάλο έργο ήταν η κατασκευή του
Φράγματος Μαραθώνα που ξεκίνησε
το 1926και ολοκληρώθηκε το 1929.
Η ομώνυμη τεχνητή λίμνη υδροδοτούσε την Αττική από το 1931, που
ολοκληρώθηκε η φάση πλήρωσης,
μέχρι το 1959.
Το 1959, λόγω αύξησης του πληθυσμού της Αττικής, ξεκίνησε η εκμετάλλευση των νερών της φυσικής
λίμνης Υλίκης, που ενίσχυσαν τα υδατικά αποθέματα της λίμνης του Μαραθώνα, αλλά όπως θα δούμε, ούτε
με αυτήν την επιλογή λύθηκε οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της Αττικής.

Συγκέντρωση πληθυσμού στην Αττική μετά το 1950
Τις δεκαετίες1950 και 1960, πραγματοποιούνται μεγάλες μετακινήσεις
πληθυσμού από την επαρχία προς
την Αττική, κατά κύριο λόγο για αναζήτηση εργασίας, σπουδές, κλπ.
Ένα από τα εκρηκτικά προβλήματα
που προέκυψαν και έπρεπε να αντιμετωπισθούν, ήταν η αύξηση κατανάλωσης του νερού, σε συνδυασμό
με τις δυνατότητες υδροδότησης από
τις υπάρχουσες πηγές υδροληψίας
της Αττικής.
Φράγμα και Λίμνη Μόρνου η λύση
στο πρόβλημα
Προς το σκοπό αυτό έγιναν περί το
1960 στατιστικές παρατηρήσεις για
την εξέλιξη κατανάλωσης νερού με

18/6/1969 απόφαση του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων.
Η λύση του ποταμού Μόρνου προέβλεπε δυο στάδια για τις υδατικές ποσότητες που έπρεπε να αποκτηθούν
μακροπρόθεσμα για την ύδρευση της
Αττικής.
1ο Στάδιο: Απόληψη υδατικού δυναμικού της λεκάνης του ποταμού
Μόρνου.
2ο Στάδιο: Ενίσχυση του υδατικού
δυναμικού Μόρνου, από την λεκάνη
του ποταμού Ευήνου.
Το σύνολο αυτών των πηγών υδροληψίας κρίθηκε ικανοποιητικό για
την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο
νερό, βιομηχανίες, κλπ.
Το πρώτο στάδιο
Το έργο στον Μόρνο άρχισε τον

Η λίμνη του Μόρνου με τα βουνά και τα χωριά της Δωρίδας

μέτρων. Η χωρητικότητα της λίμνης
είναι 764 εκατομμύρια κυβικά μέτρα,
με συνολική επιφάνεια 19,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει περίμετρο
60 χιλιόμετρα και είναι σχεδόν ίση με
την περίμετρο της μεγαλύτερης λίμνης της Ελλάδας, την Τριχωνίδα.
Σήμερα η λίμνη του Μόρνου είναι ο
2ος μεγαλύτερος ταμιευτήρας πόσιμου νερού στην Ευρώπη.
Αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς νερού στην Ευρώπη. Με κανάλια μήκους 200 χιλιομέτρων, μεταφέρονται πάνω από 400 εκατομμύρια
κυβικά νερού το χρόνο στην Αττική.
Το δεύτερο στάδιο
Το 1992 ξεκίνησε το 2ο στάδιο της
αρχικής μελέτης, με την κατασκευή
Φράγματος στον ποταμό Εύηνο και
σήραγγα μεταφοράς νερού στη λίμνη
Μόρνου. Το έργο αύξησε σημαντικά
τα επίπεδα ασφαλούς και επαρκούς
υδροδότησης της Αττικής.
Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν το 2001.
Παρουσίασα όσο πιο συνοπτικά μπορούσα το μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης της Αττικής από τα αρχαία
χρόνια μέχρι σήμερα, καθώς και τις
λύσεις που κατά καιρούς δόθηκαν.
Οι αρχαίοι μας πρόγονοί με τα μέσα
που είχαν, εκπονούσαν τεχνικές μελέτες με σεβασμό στο περιβάλλον
και ανέθεταν τα έργα στους καλύτερους επιστήμονες της εποχής.
Δεν αναφέρω τον Παρθενώνα στην
Ακρόπολη της Αθήνας, φέρνω ως
παράδειγμα το γνωστό «Ευπαλίνειο
όρυγμα», που άρχισε να κατασκευάζεται το 550 π.χ και υδροδοτούσε
για 1.100 χρόνια το Πυθαγόρειο της
Σάμου. ‘Έλαβε το όνομά του προς
τιμή του αρχιτέκτονα του ορύγματος
Ευπαλίνου.
Ο Μόρνος, η Δωρική γη και οι Δωριείς υφίστανται τις περιβαλλοντικές
και οικονομικές συνέπειες του μεγάλου αυτού έργου, που καλώς, έδωσε λύση στο μεγάλο πρόβλημα της
Αττικής, αλλά
το κράτος δεν
ανέθεσε καμία
μελέτη για τις
επιπτώσεις στο
περιβάλλον και
τους κατοίκους,
ίσως και μην το
ενδιέφεραν.
Οι Δωρείς είναι
οι διαχρονικά
άγνωστοι
για
το Κράτος και
την
ΕΥΔΑΠ,
που συνεχίζουν
προκλητικά να
τους αγνοούν.
Εμείς
έχουμε
υποχρέωση να
μη το ξεχνάμε
και να το θυμίζουμε συνεχώς
σε όλους.

πρόβλεψη μέχρι το έτος 1984. Από Μάιο του 1969 και ολοκληρώθηκε το
τις σχετικές αναλύσεις προέκυψε ότι 1979.
η ετήσια κατανάλωση θα έφτανε τα Παραδόθηκε στην ΕΥΔΑΠ και λειέτη 1983-84 στα 300 εκατομμύρια τουργεί τροφοδοτώντας με νερό την
Αττική ουσιαστικά από την έναρξη
κυβικά μέτρα νερού περίπου.
Οι υπάρχουσες πηγές υδροληψίας της γενικής δοκιμής το 1981.
(Λίμνη Μαραθώνα, Πηγές Σουλίου, Η πρώτη διύλιση νερού από τον υδαΒοιωτικού Κηφισού, Λίμνη Υλίκης κλπ) σύμφωνα με τις μετρήσεις,
είχαν τη δυνατότητα να
δίνουν 145 εκατομμύρια
μέτρα κυβικά νερού ετησίως.
Το πρόβλημα ήταν τεράστιο και έπρεπε να
ληφθεί άμεσα απόφαση
για την αντιμετώπισή
του. Για το λόγο αυτό
κρίθηκε απαραίτητη η
χρησιμοποίηση άλλων
πηγών υδροληψίας.
Η προκαταρκτική μελέτη
ανατέθηκε με την από
21/5/1962 απόφαση του
Υπουργείου Δημοσίων
Έργων στους Ν.Αλτηγό, Κ. Κυριακό, και Η.
Μαχαίρα. Η έκθεση τους
παραδόθηκε το 1964,με
πρόταση ύδρευσης της Τα νερά του Μόρνου που κυλούσαν κάτω από το παλιό γεφύρι και τη σιδερένια
Αθήνας από τον Ποταμό γέφυρα του Στενού που τώρα είναι σκεπασμένα από τα νερά της λίμνης
Μόρνο.
Η μελέτη ανατέθηκε, με την ταγωγό Μόρνου έγινε στις 19/6/1981 * Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι Οικονομολόγος, Αντιαπό28/7/1965 σύμβαση στους Ν.Αλ- στα διυλιστήρια Μενιδίου.
τηγό, Κ. Κυριακό, Η. Μαχαίρα, Κ. Τεχνικά χαρακτηριστικά Φράγματος πρόεδρος της Ένωσης Δωριέων
Επιστημόνων και του Ομίλου
και Λίμνης Μόρνου
Ζέρη και Σ. Δάλλα.
Προετοιμασίας Στελεχών ΑυτοδιΗ οριστική μελέτη παραδόθηκε Το Φράγμα είναι το ψηλότερο χω- οίκησης, π. Αντιδήμαρχος Δήμου
σταδιακά και εγκρίθηκε με την από μάτινο στην Ευρώπη, ύψους 126 Δωρίδος.
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Η συμβολή των Δωριέων

στην Επανάσταση του 1821

Πρόγραμμα Δράσεων
και Έρευνας της ΕΔΕΠ
Η Ένωση Δωριέων Επιστημόνων
(ΕΔΕΠ),για φέτος και του χρόνου,
έχει προγραμματίσει σειρά δράσεων
και ερευνών που αφορούν την επανάσταση του 1821 και την συμβολή
των Δωριέων σ΄ αυτή.
Το έτος 2021,ως γνωστόν, συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την
έναρξη της επανάστασης του 1821.
Για τον εορτασμό αυτό, η Ένωση
Δωριέων Επιστημόνων αποφάσισε
τον προγραμματισμό σειράς δραστηριοτήτων σε δύο επίπεδα.
Το πρώτο, αφορά διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις της ΕΔΕΠ και
το δεύτερο, αφορά επιστημονική
έρευνα σε ειδικά επί μέρους θέματα,
με σκοπό την ανάδειξη, καταγραφή
και αξιοποίηση των δεδομένων, προς
εμπλουτισμό των δράσεων, αλλά και
προς αυτοτελή έκδοση και δημοσίευση του υλικού της έρευνας για την
συμβολή των Δωριέων στην επανάσταση του 1821.
Προς το σκοπό υλοποίησης του προγράμματος αυτού, το Δ.Σ της ΕΔΕΠ
συνέστησε Ειδική Επιστημονική Επιτροπή με συντονιστή το μέλος του
ΔΣ και Αντιπρόεδρο της ΕΔΕΠ Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, π. Αντιδήμαρχο Δήμου Δωρίδος.
Μέλη της Επιτροπής είναι οι:
• Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Δρ.
Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
• Δημήτριος Δημητρόπουλος, Δρ.
Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
• Ζαμπία Αγριμάκη, Δρ. Ιστορικός.
• Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, Δρ.
Ιστορικός, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός.
• Φώτης Κατσούδας, Φιλόλογος Συγγραφέας, π. Λυκειάρχης, Πρόεδρος
Κοινότητας Παλαιοξαρίου.
• Νίκος Χούτας, Δρ. Ιστορικός
Α) Οι δράσεις που προγραμματίζει η
Ε.Δ.Ε.Π είναι:
1.
Επιστημονικό
Συνέδριο,
στις 19 & 20 Φεβρουαρίου 2021με
θέμα: «Η συμβολή των Δωριέων
στην Επανάσταση του 1821». Το
Συνέδριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
στην Αθήνα. Εξαιρετική είναι η συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων ερευνητών και μελετητών, με στόχο να
στραφεί η ιστορική έρευνα και στη
Δωρίδα.
Το συνέδριο θα φέρει σε πέρας ειδική Οργανωτική και Επιστημονική
Επιτροπή που θα αναρτηθεί σε ειδική θέση στην Ιστοσελίδα της ΕΔΕΠ.
2. Έκδοση βιβλίου τοπικής ιστορίας
και ιστοριογραφίας για την ανάδειξη
της δράσης όχι των ιδιαίτερα γνωστών αγωνιστών της Δωρίδας, με

σκοπό να δημοσιευθεί πόνημα ιστορικού περιεχομένου με την μορφή
Τοπικής Ιστορίας.
3. Δημοσίευση βιβλιογραφίας από
τοπικές εκδόσεις και διαθέσιμο αρχειακό υλικό για τη Δωρίδα και δημοσίευσή
της. Συλλογή εγγράφων
και ποικίλου αρχειακού
υλικού, κατηγοριοποίησή, ταξινόμηση και δημοσίευση υπό την μορφή Τόμων Αρχείου.
4. Έκδοση Απομνημονευμάτων
Αθανασίου
Λιδωρίκη (1788 - 1868)
από το Παλαιοκάτουνο
Δωρίδος. Ο Αθανάσιος
Λιδωρίκης υπήρξε μία
από τις σημαντικότερες
μορφές προκρίτων της
Ρούμελης που έδρασαν
στην Ελληνική Επανάσταση. Έγραψε Απομνημονεύματα (Έχουν
σωθεί αποσπασματικά με πλούτο
πληροφοριών για την προεπαναστατική περίοδο και τις πρώτες ημέρες
της Επανάστασης).
5. Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τη
Δωρίδα και την ιστορία της
6. Εκδηλώσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης της Δωρίδας.
7. Εκδηλώσεις στο Λιδωρίκι, Ευπάλιο, Ερατεινή και Κροκύλειο, με ομιλίες και παρουσιάσεις στους Δημότες
στα Δημαρχιακά κτίρια.

Β) Οι επιστημονικές έρευνες που
προγραμματίζει η ΕΔΕΠ αναφέρονται στα πεδία:
• Το οικιστικό δίκτυο της Δωρίδας
στα χρόνια της επανάστασης του
1821
Στόχος είναι να μελετηθεί η ρευστή
αυτή κατάσταση που δημιουργή-

θηκε στα χρόνια του Αγώνα, προκειμένου, να αποκατασταθεί ο χάρτης των οικισμών της εποχής και
να παρουσιαστεί μία συνεκτική και
κατά το δυνατόν αναλυτική εικόνα.
Θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις και
οι μεταβολές στον πληθυσμό, στις
υποδομές των οικισμών, ώστε να
αποδοθεί η οικιστική συγκρότηση
της Δωρίδας στα Καποδιστριακά
χρόνια και στην πρώτη Οθωνική περίοδο, όταν πλέον αποκαθίσταται η
ειρήνη στην περιοχή.
• Έρευνα σε αρχειακό υλικό. Αρχείο
Αλή Πασά, Κοινοτήτων, Εκκλησίας,
κλπ για εκπόνηση μελέτης, μεταπτυχιακού, σε σχέση με την τοπική
ιστορία .
• Ποιοι Δωριείς και που, συνέβαλαν
στον Αγώνα της Παλιγγενεσίας (καταγραφική Έρευνα με σκοπό την έκδοση ειδικού τόμου).
• Το κλέφτικο και αρματολικό κίνημα
και οι Δωριείς αρματολοί και κλέφτες
(συστηματική έρευνα Αρχείων, πηγών και βιβλιογραφίας)
• Ειδικές πλευρές
της καθημερινής
και κοινωνικό οικονομικής ζωής
των Δωριέων στα
χρόνια της επανάστασης
του
1821.
•
Διαμόρφωση
ειδικού πλαισίου
μελέτης της θεματικής των ειδικών ερευνών, για
να
προκύψουν
ειδικότερα θέματα με ερευνητικό
ενδιαφέρον ως
ειδικές ερευνητικές προτάσεις .
Η Ένωση Δωριέων Επιστημόνων
πολύ σύντομα θα δημοσιεύσει αναλυτικά το Πρόγραμμα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821 και τη συμβολής των Δωριέων, σε ειδικό τεύχος ( Δράσεων και ερευνών).
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Το Λαογραφικό Μουσείο εντυπωσιάζει
το ήθος και την περισσή προθυμία Παρέμεινε επί μία ώρα στους χώρους
Συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον του Σχολείου έγραψε:
του Μουσείου, συνοδευόμενος από
της.»
οι επισκέψεις σχολείων στο Λαογρα- « Λέμε ναι στην ΠΑΡΑΔΟΣΗ!
Να υπενθυμίσουμε ότι στο Λαογρα- τον νυν Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό,
φικό Μουσείο Ευπαλίου, ένα από τα λέμε ναι στους προγόνους μας
όπου ξεναγήθηκαν από την Διευσπουδαιότερα της χώρας.
θύντρια του Μουσείου, καθηγήΤελευταία, 60 μαθητές και
τρια Γιάννα Κατσαρού.
8 Δάσκαλοι, από το 4ο ΔηΈχοντας μια ιδιαίτερη ευαισθησία
μοτικό Σχολείο Ναυπάκτου,
στα πολιτιστικά όπως ανέφερε,
επισκέφτηκαν το Μουσείο.
έμεινε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος
Έγινε δίωρη ξενάγηση στα
με την οργάνωση και την μεγάλη
εκθέματα από την υπεύθυποικιλία εκθεμάτων που σπάνια
νη του Μουσείου, καθηγήσυναντάς σε παρόμοια μουσεία.
τρια Ιωάννα Κατσαρού.
Στο βιβλίο επισκεπτών ο Κώστας
Οι μαθητές έδειξαν πολύ
Μπακογιάννης έγραψε:
μεγάλο ενδιαφέρον για την
«Μια ανάσα πολιτισμού, μια όαση
ζωή των προγόνων τους
ζωής , η οποία τιμάει την ιστορία,
και έκαναν το ταξίδι στο
την παράδοση και τον πολιτισμό
παρελθόν με χαρά αλλά
μας. Ένα μουσείο πραγματικό
και προβληματισμό όταν
πρότυπο. Θερμές ευχαριστίες που
συνειδητοποίησαν τις δύτο μοιραστήκατε μαζί μας».
σκολες συνθήκες ζωής.
Επίσης ο Περιφερειάρχης Φάνης
Στη συνέχεια πήγαν στον
Σπανός έγραψε:
Βυζαντινό Ναό του Αγίου
«Θερμά, θερμότατα συγχαρητήΙωάννη όπου, έξω από το
ρια για το Λαογραφικό Μουσείο
ναό, ενημερώθηκαν για
Ευπαλίου!! Τεράστια σημασίας
την ιστορία του και απόΗ διευθύντρια του Μουσείου ξεναγεί το Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και τον Περιφεριάρχη
παρακαταθήκη για την ιστορία,
λαυσαν τη φύση στο χοροΣτερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό
τον πολιτισμό, τα παιδιά μας…»
στάσι κάτω από τα πλατάνια . Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ευπαλίου λέμε ναι σ’ αυτούς που φρόντισαν να φικό Μουσείο Ευπαλίου ξεναγήθηκε Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου
ως Περιφερειάρχης τότε, ο Δήμαρχος λειτουργεί καθημερινά κατόπιν επιΚ. Τσιούστας είχε φροντίσει για την διατηρηθεί το ΠΑΡΕΛΘΟΝ μας
Κώστας Μπακογιάννης, κοινωνίας με την καθηγήτρια - Διευκαθαριότητα του χώρου στον Άγιο λέμε «συγχαρητήρια» στο ΛΑΟΓΡΑ- Αθηναίων
με την ευκαιρία της παραμονής του θύντρια του Μουσείου Ιωάννα ΚαΙωάννη καθώς και για την ασφαλή ΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
και θερμά «ευχαριστούμε» στην κ. πέρυσι στο Ευπάλιο για τη Συνεδρία- τσαρού στο τηλέφωνο: 6944390576
μετάβαση των λεωφορείων.
Επισκεψιμότητα
Στο βιβλίο επισκεπτών η Διευθύντρια Ιωάννα Κατσαρού για την ξενάγηση, ση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι συνδρομές σας

Αρκετοί έστειλαν την συνδρομή τους.
Όπως έχουμε ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω των μεγάλων
εξόδων έκδοσης της εφημερίδας αποφάσισε να διακόψει την αποστολή
ΑΚΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΑΡ. ΑΡΕΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΝΑΣΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΛΕΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΕΦΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΑ ΑΣΗΜΩ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ Γ. ΞΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ Γ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ Κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΖ ΣΠΥΡΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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40€
20€
10€
30€
20€
50€
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100€
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100€
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20€
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της σε όσους δεν έχουν καταβάλει
τη συνδρομή τους (περίπου 400 !) τα
τελευταία 3 και περισσότερα χρόνια!.
Αν όμως κάποιος ή κάποια έχει στείλει
την συνδρομή και δεν έλαβε την εφη-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΖΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΕΡΒΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΑ
ΖΕΡΒΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ
ΖΩΡΖΟΥ ΡΙΛΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΣΤΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καναδάς)
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΝΤΖΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΧΟΤΖΙΤΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Β. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Λ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΦΑΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΥΦΑΚΗ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

20€
20€
50€
20€
20€
20€
30€
20€
50€
45€
30€
10€
10€
50€
10€
100€
30€
30€
30€
20€
20€
20€
20€
20€
50€
50€
10€
20€
10€
20€
10€
20€
50€
100€
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μερίδα παρακαλείται να επικοινωνήσει
με τον πρόεδρο (Περικλή Λουκόπουλο 6972318317) ή τον Ταμία ( Γιώργο
Ανδρεόπουλο 6936872312)

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΣΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΑΛΗΣ ΕΥΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΜΠΑΜΠΟΣ Β. ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΥ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΜΠΟΥ Κ. ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΝΗ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΓΑΘΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ. ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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20€
30€
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20€
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30€
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15€
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20€

GR 1702606530000990100077938

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Ι. ΑΛΙΚΗ
ΡΟΠΑΪΤΗ-ΠΛΕΣΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑΡΑΒΗΡΑ Λ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΚΑΝΑΔΑΣ)
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΛΑΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΡΗΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΡΗΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΝ. ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Δ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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25€
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40€
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40€
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Σελίδα 13

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Στήριξη σε Άγιο Λουκά και Σχολείο
Τελειώνοντας το 2019, είχαμε τις
γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, με λίγο κόσμο στο
χωριό μας, αφού οι
περισσότεροι
πήγαν
κοντά στα παιδιά και
τα εγγόνια τους στις
μεγαλουπόλεις.
Ευχόμαστε μια Καλή
Χρονιά με Υγεία, Αγάπη και Ειρήνη, τόσο
στο χωριό όσο και σε
όλο τον κόσμο.
Η Ένωση έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα
της στις 6 Ιανουαρίου, μετά τη λειτουργία
των Θεοφανείων στην
Κουβέλειο
Αίθουσα.
Παρευρέθηκαν
σχεδόν όλοι οι χωριανοί
και φίλοι. Αναφέραμε
τις
δραστηριότητες
της Ένωσης για τους
πρώτους μήνες του
χρόνου, δηλαδή την
αποκριάτικη εκδήλωση στην Αθήνα την
Κυριακή 23/2 και στο
χωριό μας την Κυριακή 1/3, παραμονή της
Καθαράς Δευτέρας.
Η προσέλευση του
κόσμου στο Μαρούσι
την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου ήταν ικανοποιητική, ειδικά αν
σκεφτεί κανείς τους
θανάτους που έχει μετρήσει το χωριό μας
το τελευταίο διάστημα και αντίστοιχα πόσες οικογένειες έχουν
χάσει ένα αγαπημένο
άτομο.
Παρευρέθηκαν περίπου 100 άτομα και
όλοι μαζί ανταλλάξαμε ευχές τόσο για
το νέο έτος, όσο και για τις Απόκριες. Επίσης, μιλήσαμε και για διάφορα
θέματα που απασχολούν το χωριό
μας, μικρά και μεγάλα. Για μια ακόμη

φορά, μέσα από αυτή τη στήλη της
εφημερίδας «Το Ευπάλιο», παρακαλούμε όποιον θέλει να λαμβάνει την

εφημερίδα να πληρώσει τη συνδρομή
του ώστε να μπορέσει η εφημερίδα
να συνεχίσει να εκδίδεται.
Η τελευταία Κυριακή των Αποκριών
στο χωριό μας, Κυριακή της Τυρινή,

ήταν απογοητευτική. Πρώτον, λόγω
του κορονοϊού απαγορεύτηκαν όλες
οι εκδηλώσεις τόσο για τα καρναβάλια όσο και για την
Καθαρά Δευτέρα,
οπότε ούτε μασκαράδες ντυθήκαμε,
ούτε χαρταετός πέταξε.
Ας ελπίσουμε να
είναι ένα παροδικό
κύμα εξάπλωσης του
ιού, να μην υπάρξουν θύματα και να
έλθουν ξανά οι ευκαιρίες για τέτοιου
είδους εκδηλώσεις.
Και κάπως έτσι μπήκαμε στην Μεγάλη
Σαρακοστή,
που
Σαρακοστή για τον
ερχομό του Αγίου
Πάσχα δεν υπάρχει
για τους περισσότερους. Ευτυχώς για
εμάς που μένουμε
στις μεγαλουπόλεις
το Πάσχα είναι ένας
λόγος και μια αφορμή για να βρεθούμε
στο όμορφο χωριό
μας.
Ο Γενάρης και ο
Φλεβάρης δεν είχαν
πολύ κρύο και χιόνια αλλά ούτε και
πολλές βροχές. Δεν
ξέρουμε ο Μάρτης
αν θα γίνει παλουκοκαύτης, που λέει
και η παροιμία. Είναι ο πρώτος μήνας
της Άνοιξης, εποχή
που αλλάζουν όλα
στη φύση. Καλή
Άνοιξη, λοιπόν!
Η Ένωση θέλει να
ευχαριστήσει όσους βοήθησαν μέχρι
τώρα στις εργασίες για την Εκκλησία
του Αγίου Λουκά. Η εξωτερική μόνωση του ναού ολοκληρώθηκε και
συνεχίζουμε και το Σχολείο, το οποίο

έχει ρωγμές και θέλει αρμολόι. Πρέπει
όλοι μαζί να «βαστάξουμε» αυτά τα
δύο ιερά κτήρια, ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε συνδέσει τα παιδικά μας χρόνια με τον Ιερό Ναό του
Ευαγγελιστή Λουκά και προπάντων
με το Δημοτικό Σχολείο. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να δώσουμε όλοι
από το υστέρημά μας. Δυστυχώς, η
ενορία δεν μπορεί να συντηρήσει από
μόνη της αυτό το έργο. Όλοι μαζί
μπορούμε να κάνουμε πολλά!
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας
θα αναφέρουμε ποιοι συγχωριανοί
μας προσέφεραν χρήματα για τον
ιερό αυτό σκοπό. Θέλουμε, ωστόσο,
να ευχαριστήσουμε τον συγχωριανό
μας Κώστα Καρδάρα για την οικονομική προσφορά του αλλά και την
κατάθεση της προσωπικής του εμπειρίας, η οποία σε συνδυασμό με την
επιμέλεια και την πείρα του Θανάση
Κονιστή πάνω στις οικοδομές θα μας
χαρίσει με βεβαιότητα ένα καλό αποτέλεσμα.
Ο Σύλλογός μας ανέλαβε για μια ακόμη χρονιά το κλάδεμα των μουριών
στο Δροσάτο. Κανονικά, η εργασία
αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, ο οποίος, όμως, πάντα μας λέει
δεν έχει ούτε εργάτες, ούτε χρήματα.
Θα δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου.

Η Ένωση των εκ
Δροσάτου Δωρίδας
καταγομένων καλεί
όλους να είμαστε
ενωμένοι, να αφήσουμε στην άκρη
αυτά που μας χωρίζουν και να βάλουμε μπροστά αυτό
που μας ενώνει:
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Θάνατοι

• Στις 7 Δεκεμβρίου 2019
απεβίωσε η Μαρία Βάσιλα
– Μπουρνόζο ετών 62 .
Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα
στην Άνω Κηφισιά. Στις 12
Ιανουαρίου έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο στον
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στην
Νέα Κηφισιά. Συλλυπητήρια
στον σύζυγο την μητέρα
της και την αδελφή της.
• Στις 13/1/2020 πέθανε στο Πευκάκι ο Δημήτριος
Μουτόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
Αγ. Κων/νο και η ταφή έγινε στο νεκροταφείο Πευκακίου. Το 40ήμερο μνημόσυνο εψάλη στον Αγ.
Κων/νο στις 16/2/2020. Ο Θεός ας αναπαύσει την
ψυχή του. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και στα
εγγόνια του.
• Στις 23/1/2020 πέθανε η Φωτεινή Δρόσου, 78
ετών γιαγιά του Παναγιώτη Δρόσου. Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στον Αγ. Κων/νο στο Πευκάκι.
Η ταφή έγινε στο νεκροταφείο Αγίου Αλέξη στο
Πευκάκι. Ο Μεγαλοδύναμος ας δίνει παρηγοριά σε

όλη την οικογένεια για να αντέξει το διπλό αυτό
χτύπημα και αναπαυμένες να είναι οι ψυχές των
αγαπημένων της. Το 40ήμερο μνημόσυνο έγινε την
1/3/2020 στον Αγ. Κων/νο.
• Στις 30 του Γενάρη πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε την επομένη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών ο
Σπύρος Σκούμας, γαμπρός του χωριού μας και σύζυγος της Τασίας του Παπά - Βασίλη Κονιστή, σε
ηλικία 82 ετών, αφού πάλεψε αντρίκια για δυόμιση
χρόνια με την επάρατο. Καταγόταν από το Πυρί Θηβών και από μικρός ρίχτηκε στη βιοπάλη. Σπούδασε
εργαζόμενος σε διάφορες δουλειές, υπηρέτησε σαν
τεχνικός του Ο.Τ.Ε. και έφτασε μέχρι τον βαθμό
του Τομεάρχη. Με την Τασία Κονιστή έζησαν μια
υπέροχη ζωή και δημιούργησαν μια άριστη οικογένεια με δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Νίκη, τα οποία
αποκατέστησαν και ο ίδιος ευτύχησε να δει τέσσερα
εγγονάκια τα οποία και υπεραγαπούσε.
Αγαπούσε το χωριό μας και το θεωρούσε δικό του
χωριό. Συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
Μεγάλη λατρεία είχε για το εξοχικό του στο Λαγονήσι και καθημερινά σχεδόν βρισκόταν εκεί ασχολούμενος με τα ζαρζαβατικά του και τα δεντρολούλουδά του.
Καλό ταξίδι αγαπητέ μας Σπύρο και ο Θεός ας ανα-

παύει την ψυχή σου. Στους δικούς σου, σύζυγο,
παιδιά και εγγόνια, ευχόμαστε όπως ο καλός Θεός
απαλύνει τον πόνο τους.
Μνημόσυνα
• Στις 4/1/2020 εψάλη το 40ήμερο μνημόσυνο του
Παναγιώτη Δρόσου. Πλήθος κόσμου προσευχήθηκαν στον Αγ. Κων/νο στο Πευκάκι γι’ αυτό το παλικάρι που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.
• Στις 12/1/2020 πραγματοποιήθηκε το εξάμηνο
μνημόσυνο της Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου
στον Ι.Ν. του Αγίου Κωνσταντίνου στο Πευκάκι.
• Στις 19/1/2020 στον Αγ. Κων/νο τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο της Βασιλικής Μανίκα. Ο Θεός να
αναπαύει την ψυχή της.
• Στις 26/1/2020 στον Αγ. Κων/νο Πευκάκι τελέστηκε το εξάμηνο μνημόσυνο της Πολυξένης Αθ.
Κονιστή. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.
• Στις 2/2/2020 στην Ιερά Μονή Σεραφείμ Σαρώφ
Τρικόρφου Δωρίδας έγινε το εννεάμηνο μνημόσυνο του Βαγγέλη Μπερεβέσκου. Αναπαυμένη η
ψυχή του.
• Στις 22/2/2020 έγινε το ετήσιο Μνημόσυνο του
Γεωργίου Καρδάρα του Δημητρίου (Υπαρχηγός Πυροσβεστικής). Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του.
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Πανδαισία εκδηλώσεων
από το

Tihio Race το 2020

Χρονιά του Tihio Race είναι το 2020
σύμφωνα με τις πολυάριθμες αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει.
Παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο
Intercontinental στην Αθήνα και
πραγματικά εντυπωσίασαν όλους
όσους παραβρέθηκαν.
Και ήταν πολλοί αυτοίν μεταξύ των
οποίων εκπρόσωποι της πολιτείας,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλόγων, και άλλων φορέων.
Ο Βουλευτής Γιάννης Μπούγας, εξήρε
την προσπάθεια που γίνεται από το
Tihio Race, τον εμπνευστή του και
συντονιστή του επιχειρηματία Θωμά
Ρούμπα δηλώνοντας ότι είναι μεγάλη υπόθεση η δραστηριότητά του σε
πολλά επίπεδα για όλη τη Φωκίδα,
που σηματοδοτούν την εξωστρέφεια
για να βγούμε έξω από τα σύνορα του
Νομού με μεγάλες ωφέλειες , άμεσες
και έμμεσες. Χρειάζονται όμως είπε
υποδομές που δεν υπάρχουν και πρέπει να υπάρξει παροχή κινήτρων για
επενδυτικά σχέδια.
Ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης δήλωσε υπερήφανος που
στην περιοχή του Δήμου αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια - χάρις στο

Θωμά Ρούμπα- ένας αθλητικός και
πολιτιστικός φορέας, πρωτοπόρος
στη χώρα, που δίνει νέους ορίζοντες
και προοπτική στο Δήμο, ιδιαίτερα
στην ανάπτυξη και τον τουρισμό.
Ο Δήμος είπε, όπως και μέχρι
τώρα, θα στηρίζει με κάθε δύναμη τις δραστηριότητες του Tihio
Race και κάλεσε πολίτες, συλλόγους, επιχειρηματίες και φορείς
της περιοχής να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια, που δίνει νέα προοπτική για τη Δωρίδα.
Παράλληλα έδωσε και δύο ειδήσεις, ότι μέσα στην Άνοιξη αναμένεται να λειτουργήσει με νέο
management ξανά το καταπληκτικό ξενοδοχείο Dasos Theretron
που-εκτός των άλλων- θα στηρίξει τις ανάγκες των εκδηλώσεων
του Tihio Race, ενώ άμεσα συστήνεται η Ειδική Επιτροπή Τουρισμού στο Δήμο με επικεφαλής
τον Σύμβουλο Δήμο Ταράτσα για
την προώθηση θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.
Επίσης είπε ότι παραχωρείται στο

Tihio Race ο ειδικός χώρος που υπάρχει στο Τείχιο για να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές που θα στηρίξουν
τις δραστηριότητές του.
Από την πλευρά του, η ψυχή του
Tihio Race Θωμάς Ρούμπας στην το-

Κοσμά Κ. Χαλιορής, ο Πρόεδρος της
Δωρικής Αδελφότητας Ι. Μπαλατσούρας, οι Πρόεδροι του Τειχίου Βαγγέλης Καραΐνδρος, Ευπαλίου Κ. Τσιούστας, Παλαιοξαρίου Φ. Κατσούδας,
Ποτιδάνειας Αθ. Παπαγεωργίου και

ποθέτησή του έδωσε το πλάνο όσων
σκέπτεται να δρομολογήσει στη συνέχεια, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι…
«έχω στόχους και όχι όνειρα»!
Ανέφερε ότι μία νέα δραστηριότητα
που θα αναπτυχθεί είναι η απόκτηση
και δρομολόγηση ειδικού ΒΑΝ του
Tihio Race που θα περιοδεύει σε όλα
τα χωριά της Φωκίδας με μηνύματα
και προσφορά υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Με ικανοποίηση επίσης ανακοίνωσε
ότι στο πλαίσιο των φετινών δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί στο
Τείχιο το καλοκαίρι για πρώτη φορά
μεγάλη συναυλία της συμπατριώτισσας, παγκοσμίου φήμης συνθέτριας
Ελένης Καραΐνδρου.
Την ικανοποίηση και στήριξή τους
στην προσπάθεια του Tihio Race τόνισαν όλοι οι ομιλητές, όπως ο εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Γ.
Βλάχος, ο Αντιδήμαρχος Στ. Πολίτης,
ο Πρόεδρος του Απόλλωνα Ευπαλίου
Tihio Race Γιάννης Κούγιας, ο Πρόεδρος του Εθν. Αθλ. Κέντρου Αγίου

ο Πρόεδρος της Ένωσης Τειχιωτών
Θωμάς Καραϊνδρος.
Μάλιστα ο Πρόεδρος του Ευπαλίου
Κώστας Τσιούστας πρότεινε την παραχώρηση ειδικού κεντρικού χώρου
στο Ευπάλιο για την δημιουργία περιπτέρου που θα διαφημίζει και προβάλει τις δραστηριότητες του Tihio
Race 365 μέρες το χρόνο!
Το γενικότερο πλάνο των δραστηριοτήτων του φορέα έδωσαν με τις
ομιλίες τους τα οργανωτικά στελέχη
Απόστολος Μόσχος, Λουκάς Πρατίλας και Λευτέρης Παρασκευάς.
Αυτοί όμως που συγκίνησαν και καταχειροκροτήθηκαν ήταν οι τρείς
ομιλητές εκπρόσωποι ΑΜΕΑ, πρωταθλητές και παραολυμπιονίκες , Κώστας Βέλτσης (στίβο), Κέλυ Λουφάκη (Ξιφασκία) και Νίκος Παπαγγέλης
(ποδηλασία).
Παραβρέθηκαν ακόμα ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας Γιάννης Φλέγγας και
πολλοί Πρόεδροι Κοινοτήτων και
Συλλόγων της Δωρίδας.
2020 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TIHIORACE
ΤihioRace Αγώνες
12 Απριλίου - Ορεινοί ποδηλατικοί
αγώνες
Διαδρομή 15 χλμ για όσους θέλουν
να δοκιμάσουν την ορεινή ποδηλασία
και να ζήσουν μία περιπέτεια. Μέσα
στη φύση.
9 – 10 Μαΐου - ΤihioRace
Διαδρομές 10, 15, 20, 30 και 50 χλμ.
Η διαδρομή 15 χλμ είναι για άτομα με
κινητικά προβλήματα με τη βοήθεια
αναπηρικών αμαξιδίων και συνοδών.
8 – 10 Μαΐου – Tihio Stage Race
1η μέρα - εκκίνηση Σεργούλα, τερματισμός Μαραθιά (17 χλμ)
2η μέρα - Εκκίνηση από Τείχιο τερματισμός στο ίδιο μέρος (53 χλμ)
3η μέρα - Διαδρομή Τείχιο-ΡέρεσηΒαρνάκοβα-Τείχιο (26 χλμ)
5 Σεπτεμβρίου – Αγώνας Ποδηλασίας
(Brevet)
Ποδηλατική διοργάνωση 200 χλμ
στην ορεινή περιοχή της Φωκίδας. Το
Brevet είναι μη ανταγωνιστική ποδηλασία μεγάλων αποστάσεων, χωρίς
εξωτερική βοήθεια, με χρονικό περιορισμό.

23 – 27 Σεπτεμβρίου
Ultra Tihio Trail - Διαδρομή 75 χλμ
με 3.300 υψομετρική διαφορά, εκκίνηση από Δελφούς και τερματισμό
στο Τείχιο.
Tihio Experience Trail - Διαδρομή 152
χλμ με 6.900 υψομετρική διαφορά,
εκκίνηση από το χωριό Βίνιανη
και τερματισμό στο Τείχιο.
X-Ultra Tihio Trail - Διαδρομή 230
χλμ με 12.000 υψομετρική διαφορά, εκκίνηση από το χωριό Διχώρι
και τερματισμό στο Τείχιο.
ΤihioRace Δράσεις 2020
Από αρχές Φεβρουαρίου - The
Love Van, Δράση Κοινωνικής Ευθύνης
4 - 5 Απριλίου - Tihio Trail Camp,
3ήμερο camp για αθλητές ορεινού τρεξίματος.
5 - 9 Αυγούστου - Tihio Kids
Camp, 4ήμερο camp για «παιδιά
και γονείς» στην περιοχή του Τειχίου.
2 Αυγούστου
Συναυλία της συνθέτριας Ελένης
Καραΐνδρου στο θέατρο του Τειχίου
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ΑΠΟΛΛΩΝ: Το ταξίδι

ξεκίνησε... και θα συνεχιστεί

Έ

να ωραίο αθλητικό ταξίδι με τον
Απόλλωνα
ΕυπαλίουTihioRace
πλησιάζει για φέτος στο τέλος του
γεμάτο συγκινήσεις, ενδιαφέροντα,
αγωνίες και προσμονές. Όμως δεν
τελειώνει!
Μέσα από τους δρόμους της Γ΄Εθνικής
ο ταξιδιώτης Απόλλωνας έγινε ο πρεσβευτής του Ευπαλίου και της Δωρίδας
στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.
Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο όπως ομολόγησαν και οι αντίπαλοί του, αλλά
δεν είχε… μπάρμπα στην Κορώνη για
να εξασφαλίσει και τους βαθμούς που
δικαιούταν και του στέρησαν διάφορες “παράγκες” και παρεούλες!
Όλοι οι δρόμοι για τον Απόλλωνα σ΄
αυτό το ταξίδι πρωτόγνωροι, αγωνιστικά και παρασκηνιακά. Ακόμα και
η τύχη πολλές φορές του γύρισε την
πλάτη.
Όμως δεν το έβαλε κάτω, δεν λιποψύχησε και συνέχισε μέχρι τέλους
αγέρωχα, με ήθος, αγωνιστικότητα,
μεράκι, για την ιστορία του και για τη
φανέλα στα γήπεδα της Κέρκυρας,
των Ιωαννίνων, της Λευκάδας, της
Κοζάνης, της Άρτας της Πτολεμαϊδας!
Οι προϋποθέσεις όταν ξεκινούσε δεν
ήταν ευνοϊκές. Και πώς να είναι όταν
το μπάτζετ του (προϋπολογισμός)
ήταν 3 και 4 φορές μικρότερο από

τους συνταξιδιώτες του!
Διοίκηση, προπονητικό τιμ, ποδοσφαιριστές μια οικογένεια, μια γροθιά
τα έδωσαν όλα με τους φίλους της
ομάδας να επικροτούν και να στέκονται δίπλα.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις παραγόντων αντιπάλων ομάδων για να
επιβεβαιώσουμε όσα αναφέρουμε.
Μετά τον αγώνα με τον Μακεδονικό
στην Πτολεμαΐδα ο προπονητής του
Μακεδονικού δήλωσε:
«Είναι τιμή μας για τον τέταρτο όμιλο και την Γ΄ Εθνική να υπάρχουν
τέτοιες ομάδες σαν τον Απόλλωνα
Ευπαλίου. Παρόλο «πεσμένη» παίζει
και διεκδικεί τα πάντα»
Μετά τον αγώνα με τον Θιναλιακό
στη Κέρκυρα η διοίκηση του Θιναλιακού ανακοίνωσε:
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα και την Διοίκηση του Απόλλων
Ευπαλίου για τα καλά τους λόγια.
Λυπόμαστε και απορούμε συγχρόνως πώς μια ομάδα τόσο δυνατή με
ήθος και ποιότητα εντός και εκτός
αγωνιστικού χώρου να βρίσκεται σε
αυτήν την βαθμολογική θέση. Καλή
συνέχεια»!!!
Στο μεγάλο αυτό και δύσκολο ταξίδι
οικονομικοί αιμοδότες σ΄ ένα προϋπολογισμό που τελικά άγγιξε τα

100.000 ευρώ (έξοδα διαιτησίας, μετακινήσεις, μεταγραφές, λειτουργικά
έξοδα) ήταν ο Δήμος Δωρίδας, ο επιχειρηματίας Θωμάς Ρούμπας, ο Πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Κούγιας
ενώ υπήρξαν μικροενισχύσεις από τα
μέλη της Διοίκησης, κάποιους φίλους,
κάρτες διαρκείας και εισιτήρια.
Η ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε μια
ωραία εκδήλωση στο Ευπάλιο όλη
η οικογένεια του Απόλλωνα έκοψε
την πίτα της νέας χρονιάς, έκανε ένα
πρώτο μίνι-απολογισμό, συζήτησαν
αρκετά για την επόμενη μέρα και το
διασκέδασαν με μουσικές και τραγούδια, από ποιον άλλον… τον Βασίλη
Φλέγγα!
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η διοίκηση του Απόλλωνα παρέδωσε για
δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα δωροεπιταγές από το Σούπερ
Μάρκετ Σκλαβενίτης στην Ομάδα
Εθελοντών “Συνάνθρωποι” και στην
εκπρόσωπό της Βιβή Παξινού, μια
κοινωνική ανθρώπινη κίνηση που δείχνει τις ευαισθησίες των ανθρώπων
της ομάδας για στήριξη σε ευπαθή
και άπορα άτομα.
Παράλληλα έδωσε και αναμνηστικέςσυλλεκτικές φανέλες στους χορηγούς
της ομάδας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ο Απόλλωνας μέχρι τη λήξη της σαιζόν επικεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον
του στο Κύπελλο Φωκίδας 2029-2020
όπου έχει προκριθεί στα ημιτελικά και
θα αγωνιστεί σε διπλούς αγώνες με
την ισχυρή ομάδα του Φωκικού Άμφισσας.
Όλοι στο στρατόπεδο της ομάδας
δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ότι
τελικά θα είναι ο Απόλλων που θα
στεφθεί κυπελλούχος φέρνοντας το
κύπελλο στο Ευπάλιο.
Οι διπλοί αγώνες που θα δώσει για τα
ημιτελικά έχουν ως εξής:
ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ, Τετάρτη 18/3, 16:00
Δημ. Στάδιο Αμφισσας
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΦΩΚΙΚΟΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Τετάρτη 25/3, 16:00,
Δημ. Γήπεδο Μαλαμάτων.
Οι δύο αγώνες του άλλου ημιτελικού
θα είναι:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ,
Τετ. 11/3, 16:00, Γήπεδο Χρισσού
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ,
Τετ. 18/3, 16:00, Γήπεδο Αμφισσας
Ο τελικός Κυπέλου δεν έχει επίσημα
προσδιοριστεί μέχρι την ώρα που
γράφτηκε το ρεπορτάζ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να
διεξαχθεί το Σάββατο 4 Απριλίου.
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