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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ
Στις 10 Μαρτίου 2020 έφυγε από κοντά μας ο Κώ-
στας Ασημακόπουλος. Γεννήθηκε στο Παλαιοξάρι 
το 1930, τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο Παλαι-
οξάρι και το Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Εργάστηκε στα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Ποτιδάνεια, το Μονα-
στηράκι, το Ευπάλιο, την Αθήνα από όπου συντα-
ξιοδοτήθηκε. Άνθρωπος βαθύτατα στοχαστικός, 
αγαπούσε τη μάθηση και ήταν παθιασμένος με την 
έρευνα. Στο επίκεντρο των αναζητήσεων του το 
Παλαιοξάρι. Το 1995 εκδίδει το βιβλίο του ‘’ΤΟ ΠΑ-
ΛΑΙΟΞΑΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ’’. Μέσα από τις σελίδες 

του βιβλίου αυτού ‘’ανασταίνεται’’ ένας ολόκληρος 
κόσμος. Τα γενεαλογικά δένδρα των οικογενειών 
του χωριού βοηθούν τον καθένα να βρει τις ρί-
ζες του που βρίσκονται στα τέλη του 18ου αιώνα 

(1780-1790) και φτάνουν ως τις μέρες μας. Παράλ-
ληλα, με καταγραφές από παλιότερους υφαίνεται 
και ο πολιτισμικός ιστός του χωριού. Ήθη, έθιμα 
τοπικά γεγονότα, ιστορίες, ενασχολήσεις των αν-
θρώπων, επαγγέλματα, κατάλογοι ξενιτεμένων 
στην Αμερική, κυρίως, αλλά και στην Αυστραλία 
και Καναδά. Πολύτιμος οδηγός.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Παλαιοξαριτών 
και αρθρογραφούσε συνεχώς στην Εφημερίδα της 
Ένωσης το ‘’ΠΑΛΙΟΞΑΡΙ’’.
Συμμετείχε ενεργά στον ‘’Πνευματικό όμιλο Ναυ-
πακτίων και Δωριέων’’ που εκδίδει το περιοδικό ‘’η 
δάφνη’’ και σε πολλά τεύχη του περιοδικού αυ-
τού θα βρούμε άρθρα και σημειώματα του Κώστα 
Ασημακόπουλου που προσθέτουν, διορθώνουν και 
ασκούν κριτική σε θέματα που αφορούν ευρύτερα 
το χώρο Δωρίδος και Ναυπακτίας.
Την παρουσία του βρίσκουμε και σε άλλα έντυπα 
της Δωρίδος. Αφήνει ως παρακαταθήκη ένα πλού-

σιο αρχείο με ποικίλα θέματα. Υπήρξε άνθρωπος 
με ακέραιο ήθος. Με πλούσιο εσωτερικό κόσμο, με 
χαρακτηριστικές ψυχικές ιδιότητες με ποιότητα χα-
ρακτήρα, ανιδιοτελής, συμπαραστάτης και ένθερ-
μος υποστηρικτής κάθε πνευματικής προσπάθειας 
που αναδείκνυε τον τόπο μας. Θα είμαστε πάντα 
ευτυχείς να βρεθούν άξιοι συνεχιστές του έργου 
του.
Με την Ευπαλιώτισσα σύζυγό του Όλγα Λακουμέ-
ντα  είχαν αποκτήσει  δύο κόρες, τη Βασιλική που 
είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Μαυρομάτη  και 
έχει ένα γιο τον Βασίλη, και την Ιωάννα  παντρεμέ-
νη με τον Σπύρο Θεοδοσίου που έχουν  μια κόρη  
τη Μαρία -Νεφέλη.
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
Ο Κώστας Ασημακόπουλος ήταν από τα ενεργά 
μέλη της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας με αξιόλο-
γη παρουσία στις δραστηριότητές της. Ενδιαφερό-
ταν μέχρι και την τελευταία στιγμή για όλα, ακόμα 
και για δευτερεύοντα θέματα που αφορούσαν την 
πορεία της Ένωσης και γενικότερα του Ευπαλίου. 
Είναι χαρακτηριστική η επιστολή που έστειλε στην 
Ένωση, λίγες μόλις ημέρες πριν φύγει, που είναι 
και η τελευταία του και την οποία δημοσιεύουμε.     

Π.Ν.Λ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΝΑΤΣΙΚΑΣ            
Στις 28 Φεβρουαρίου 2020 πέθανε σε ηλικία 90 
ετών και κηδεύτηκε στο χωριό του την Ποτιδάνεια 
ο ιατρός - χειρουργός και καθηγητής Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Βασ. Νάτσικας.
Γεννήθηκε 11 Ιουλίου 1930  στην Ποτιδάνεια (Άνω 
Παλαιοξάριον), ήταν γιός του Βασίλη και της Πανα-
γιούλας Νάτσικα.
Αποφοίτησε με άριστα από το Β΄ Γυ-
μνάσιο Πατρών και πέρασε με εισα-
γωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχο-
λή Αθηνών . Μετά την αποφοίτησή 
του, ειδικεύτηκε στη χειρουργική και 
ακολούθησε  μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση στην Αγγλία.
Παντρεύτηκε τη Μαρίτα Λαναρά 
(13.04.1939 – 24.09.2019) και απέ-
κτησαν δύο παιδιά τον Βασίλη (για-
τρό κι αυτόν στο Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο της Θεσσαλονίκης) και τη 
Σοφία (κτηνίατρο στο Κτηνιατρικό 
γραφείο του Ευπαλίου).
Εργάστηκε αρχικά στη  Κλινική Γε-
ρουλάνου κοντά στον συντοπίτη αεί-
μνηστο  Ν. Σμπαρούνη  και στη συνέχεια ακολού-
θησε Πανεπιστημιακή καριέρα στην Α χειρουργική 
κλινική του ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
της Θεσσαλονίκης, κοντά με τον Χαράλαμπο Σμπα-
ρούνη.
Ηταν πρωτοπόρος στην χειρουργική αντιμετώπι-
ση των μη ειδικών φλεγμονωδών παθήσεων του 
εντέρου
Διετέλεσε πρόεδρος του Ιπποκράτειου Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης  τη διετία 1994 -1996, αλλά 
επέστρεψε ξανά στην διδασκαλία από όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Αναπληρωτή 
καθηγητή χειρουργικής. 

Ηταν μέλος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής  
Εταιρίας, της Ιατρικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης  της 
Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος και της Ελ-
ληνικής Χειρουργικής Εταιρίας.  Είχε άφθονο συγ-
γραφικό ακαδημαϊκό έργο και μέχρι  να αποσυρθεί 
από την ενεργό δράση χειρουργούσε συστηματικά.
… ένας σπουδαίος Δωριέας επιστήμονας 
Ο αείμνηστος Νικόλαος Νάτσικας είχε επιτυχημένη 

επιστημονική και κοινωνική δια-
δρομή στη ζωή.
Ο Νάτσικας υπήρξε μαθητής του 
Μεγάλου χειρουργού Ιατρού Νι-
κολάου - Τρίκορφου Σμπαρούνη. 
Όταν τελείωσε τις βασικές σπου-
δές στην Ιατρική, διδάχτηκε την 
περίοδο 1950 - 1960 την επιστήμη 
και την τέχνη της χειρουργικής κο-
ντά στο Μεγάλο δάσκαλο Νικόλαο 
Σμπαρούνη.
Στη κλινική Σμπαρούνη ειδικεύτη-
καν δεκάδες ιατροί από όλη την 
Ελλάδα. Περιορισμός δεν υπήρχε. 
Θέση εύρισκε όποιος αγαπούσε 
την μελέτη, την έρευνα και ήταν 

καλός χαρακτήρας.
Εκεί οι νέοι επιστήμονες διδάχτηκαν την αγάπη 
προς τον πάσχοντα άρρωστο. Ποτέ δεν εκμεταλ-
λεύτηκαν  τον πόνο και τη λαχτάρα του αρρώ-
στου και των συγγενών του για την αποκατάστα-
ση της υγείας των. Ποτέ στη ζωή τους δεν είδαν 
άρρωστο ως μέσο οικονομικής εκμετάλλευσης. Ο 
Νίκος Νάτσικας την εποχή της θητείας του κοντά 
στον Σμπαρούνη είχε την αγαθή τύχη να είναι 
συμφοιτητής και συνάδελφος με εξέχοντες ια-
τρούς συμπατριώτες – Δωριείς.
Ο Γιάννης Τριανταφύλλου, Κώστας Θεοδοσό-
πουλος, Νίκος Νάτσικας, Χαράλαμπος (Μπάμπης) 

Σμπαρούνης, Μιλτιάδης Σταυράκης, Ευθύμιος 
Σμπαρούνης, Αναστάσιος Παπαδημητρίου, Ευθύ-
μιος Δραγώσης, Βέττα Σμπαρούνη… είναι μερικοί 
που ειδικεύτηκαν , απέκτησαν γνώσεις, εμπειρία 
και διέτρεξαν στην επιστήμη τους. Διεύθυναν με-
γάλες νοσοκομειακές μονάδες του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα. Έχαιραν μεγάλου σεβασμού και 
εκτίμησης που υπήρξαν μαθητές  του Νικολάου 
Σμπαρούνη. Πολλοί κατέλαβαν και Πανεπιστημια-
κές έδρες. Βοήθησαν πολλούς συμπατριώτες μας, 
με αγάπη και κατανόηση τις δύσκολες ώρες.
Όλοι έχουνε φύγει από την ζωή. Τελευταίος έφυγε 
ο Νίκος Νάτσικας. Θα τους θυμόμαστε όλους με 
σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Όμως δεν μας άφησαν 
ιατρικά ορφανούς.
 Από τη περιοχή μας και ιδιαίτερα το Ευπάλιο που 
έχει χαρακτηριστεί το «Γιατροχώρι» της Ελλάδας 
δεκάδες νέοι έχουν σπουδάσει Ιατρική σε όλες τις 
ειδικότητες.
Συνεχίζουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
όλους τους συμπατριώτες.

Νίκος Ζέρβας
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Οι συνδρομές σας

ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Στις 20 Απριλίου 2020 έφυγε ο  Ανδρέας Παπα-
νακλής, του Γεωργίου και της Ιωάν-
νας. Είχε γεννηθεί στις Σέρρες, στις 
6 Σεπτεμβρίου το 1969.Τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του έζησε  και πήγε 
δημοτικό σχολείο στα Κάτω Πορόια 
Σερρών, ενώ σε ηλικία 7 ετών μετα-
κόμισε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 
όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Συνέχισε την ζωή 
του στη Ναύπακτο μέχρι τα 14 του 
παρακολουθώντας την 1η και 2α 
Γυμνασίου και έπειτα ολοκλήρωσε 
την μαθητική του ζωή στο Ευπάλιο. 
Σε ηλικία 18 ετών αριστεύοντας πέ-
τυχε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
στην κατεύθυνση των Μηχανικών. 
Ολοκληρώνοντας την σχολή συνέ-
χισε ως αξιωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού ακολουθώντας μια σπουδαία καριέρα 
που περιελάβανε μεταξύ των άλλων σεμινάρια 
εξειδίκευσης και σπουδές σε Αμερική, Ολλανδία 
και Αγγλία και ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού 
του στο τμήμα Ναυπηγών και Μηχανολόγων 

Μηχανικών στο Ε.Μ.Π. με αριστείο. Η επαγγελ-
ματική του καριέρα ολοκληρώθηκε το 2017 σε 

ηλικία  47 ετών, όταν και 
συνταξιοδοτήθηκε με τον 
βαθμό του Πλοιάρχου. Στις 
21/01/1995 παντρεύτηκε 
την Τσακίρη Ειρήνη του 
Κωνσταντίνου και της Άν-
νας και στις 22/02/1998  
αποκτήσανε ένα παιδί τον 
Γιώργο που σήμερα είναι 
φοιτητής Πολυτεχνείου. 
Στις 22/06/2006 έχασε 
τον πατέρα του και στις 
12/02/2018 έχασε την γυ-
ναίκα του. Ιδιαίτερη αγάπη 
είχε για τον αθλητισμό, με 
εντατική ενασχόληση και 
συμμετοχή σε αγώνες κο-
λύμβησης και ιστιοπλοΐας. 

Μετά την συνταξιοδότηση και τον θάνατο της 
γυναίκας τους συνέχισε να ασχολείται με τις δύο 
ιδιαίτερα αγαπημένες του δραστηριότητες τον 
αθλητισμό και την μουσική. Η εξόδιος ακολου-
θία τελέστηκε στον Άγιο Γεώργιο Ευπαλίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΣΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  25€
ΖΕΡΒΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ  25€
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ  25€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  10€
ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ 20€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΗΣ  25€

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ  20€
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ  20€
ΜΠΟΚΑΡΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ   20€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  20€
ΤΣΙΡΗ  ΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  20€
ΦΙΝΑΛΗΣ  ΕΡΡΙΚΟΣ  30€
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Όλο αυτό το διάστημα του κορωνοϊού 
δεν μπορέσαμε να πάρουμε από τις 
τράπεζες τις συνδρομές που κάποιοι 
έχουν καταθέσει, γι΄αυτό θα δημοσι-

ευτούν στο επόμενο τεύχος

ΡΑΠΤΗ  ΒΟΥΛΑ
Στις 19 Μαρτίου 2020 έφυγε 
σε ηλικία 87 ετών η γλυκιά μας 
Παρασκευή (Βούλα) Ράπτη. Με 
καταγωγή από το Μοναστηρά-
κι το γένος Ανδριτσοπούλου, η 
Βούλα είχε παντρευτεί τον Χα-
ράλαμπο (Μπάμπη) Ράπτη από 
το Ευπάλιο και  έζησαν μια 
ωραία και κοινωνική ζωή στην 
Αθήνα, όπου είχε την βιοτεχνι-
κή του δραστηριότητα ο Μπά-
μπης, ενώ τα τελευταία χρόνια 
τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στο σπίτι τους στο 
Μοναστηράκι.  Απέκτησαν μια θαυμάσια οικογένεια με 
δύο παιδιά τον Γιάννη, Πολιτικό μηχανικό και την Κάκια, 
βιοτέχνη, που τους χάρισαν τρία εγγόνια: τον Χαράλαμπο 
, την Φωτεινή και την Κωνσταντίνα. Η Βούλα ήταν από τις 
ξεχωριστές και αγαπημένες νύφες του Ευπαλίου, κοινωνι-
κή, ευχάριστη και πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα και 
γι αυτό όλοι μιλάνε με τα καλλίτερα λόγια γι αυτήν σαν 
γειτόνισσα, συγγενή και συγχωριανή,  σε Μοναστηράκι 
και Ευπάλιο. Η εξόδιος ακολουθία της έγινε στο Μοναστη-
ράκι στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
Στις 3 Μαΐου έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος 
Αλεξόπουλος σε ηλικία 96 ετών . Ηταν συνταξι-
ούχος Ανθυπασπιστής της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ήταν εγκαταστημένος στην Αθήνα αλλά συχνά 
πυκνά και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια επισκεπτόταν 
το Ευπάλιο που υπεραγαπούσε. Ένας φιλήσυχος 
και καλοκάγαθος άνθρωπος, πάντα με τον καλό 
λόγο στο στόμα,  που όλοι τον αγαπούσαν και 
όλους τους αγαπούσε. Ήταν παντρεμένος με την 
Γεωργία Κασκαβέλη και απόκτησαν μια θαυμά-
σια οικογένεια. Είχαν αποκτήσει δύο παιδιά τον 
Κωνσταντίνο και την Καλλιόπη και τέσσερα εγγό-
νια από τον γιο τους, το Γιώργο, τον Μάριο, τον 
Αναστάση και την Ειρήνη και ένα δισέγγονο . Η 
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 5 Μαΐου στον 
Άγιο Γεώργιο και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του 
Αϊ-Λια.

Όταν το ΙΧ σας “αρρωσταίνει”
… ο Καραδήμας σας περιμένει!
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Μια διαφορετική Άνοι-
ξη βίωσε το Ευπάλιο 
και η Δωρίδα, όπως 
άλλωστε όλη η Ελλά-
δα αλλά και η υφήλιος, 
λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού.
Με απόλυτη θα λέγαμε 
ψυχραιμία κάτοικοι και 
φορείς της περιοχής 
μας αντιμετώπισαν 
την όλη κατάσταση. 
Οι κινήσεις προγραμ-
ματισμένες και στο-
χευμένες, με μεθοδι-
κότητα, έδωσαν όλες 
τις απαραίτητες λύσεις 
και τα αποτελέσματα 
ήταν άριστα.
Ο Δήμος Δωρίδας ήταν 
από τους 3 - 4 της χώ-
ρας που όχι μόνο δεν 
είχε θύματα, αλλά 
ούτε ένα κρούσμα! Με 
συντονισμένες ενέρ-
γειες από την πρώτη 
στιγμή δρομολόγησε 
όλες τις ενδεδειγμέ-
νες  κινήσεις που απαι-
τούσαν οι κρίσιμες 
και περίεργες στιγμές 
μέσα στο πλαίσιο των 
γενικών κυβερνητικών 
κατευθύνσεων.
Όλες υπηρεσίες του σε ετοιμότητα και λειτουργία 
για την εξυπηρέτηση των δημοτών και ιδιαίτερα 
της στήριξης των ευπαθών ομάδων. Πρωτοπόρες 
προς αυτή την κατεύθυνση όπως ήταν φυσικό,  η 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και οι υπηρεσίες της Δημοτι-
κής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δή-
μαρχος Γιώργος Καπεντζώνης η λειτουργία της 
τηλεργασίας για τους δημοτικούς υπαλλήλους είχε 
ήδη ξεκινήσει πριν ακόμα λάβει τη συγκεκριμένη 
απόφαση η κυβέρνηση. Επίσης στάθηκε ιδιαίτερα 
στο πρόγραμμα  “Βοήθεια στο σπίτι” λέγοντας ότι  
“Η φροντίδα μας είναι στραμμένη εκεί. Θέσαμε 
άμεσα σε εγρήγορση τη δομή. Άμα χρειάζεται ένα 
αυτοκίνητο, θα πάει ένα, αν χρειαστούν τέσσερα, 
θα πάνε τέσσερα. Από το Κριάτσι ως το Μαλανδρί-
νο και όπου αλλού,  μεταφέρουμε πράγματα στα 
σπίτια ατόμων και ευπαθών ομάδων και κανένα 
αίτημα έως τώρα δεν έχει μείνει χωρίς ανταπόκρι-
ση”.
Επιπλέον, απέδωσε τα εύσημα για τη συνεισφο-
ρά των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, τους 

οποίους χαρακτήρισε ως “τα πρώτα αμορτισέρ” 
στις ανάγκες των κατοίκων, ώστε να παραμείνει ο 
κόσμος στα σπίτια του.
Επίσης ο Δήμος από την πρώτη στιγμή της πανδη-
μίας δημιούργησε κι ένα site, τοDoridaSOS,  όπου 
οι δημότες έπαιρναν κάθε πληροφορία που χρει-
άζονταν για την πλήρη ενημέρωσή τους,  ενώ τις 
λειτουργίες από εκκλησίες της Δωρίδας έδωσε τη 
δυνατότητα να τις παρακολουθούν ζωντανές οι δη-
μότες μέσα από το siteαυτό.
Στον ίδιο ρυθμό και οι κινήσεις του Αστυνομικού 
Τμήματος ,με τα στελέχη του να υπερβάλλουν 
εαυτό για την καλή αστυνόμευση αλλά και αντι-
μετώπιση κάθε περιστατικού. Προσέφερε σε πάρα 
πολλές φτωχές οικογένειες είδη πρώτης ανάγκης, 
ενώ πύκνωσε σε 24ωρη βάση τις περιπολίες και 
ελέγχους για την τήρηση των κανόνων κυκλοφο-
ρίας που είχαν κεντρικά αποφασισθεί. Τελικά σε 
όλο το χρονικό αυτό διάστημα οι παραβάσεις που 
διαπιστώθηκαν από τα όργανα για παράνομη κυ-
κλοφορία και επιβλήθηκαν τα οριζόμενα πρόστιμα 
δεν ξεπέρασαν τα 60. 
Συγκινητική ήταν και η στάση του Απόλλωνα Ευ-
παλίου TihioRace με την «αλυσίδα αλληλεγγύης» 
που δημιούργησε από την πρώτη στιγμή για την 

συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης και 
την διανομή σε όλα τα 
χωριά της Δωρίδας σε 
ευπαθείς οικογένειες. 
Η διανομή έγινε  από 
την ομάδα “the Love 
Van” και το ειδικό βα-
νάκι με επικεφαλής τον 
Λευτέρη Παρασκευά, 
που διέθεσε ο γνωστός 
Δωριέας επιχειρημα-
τίας Θωμάς Ρούμπας 
και είχαν τεθεί στη δι-
άθεση της  υπηρεσίας 
του «Βοήθεια στο Σπί-
τι»  που συντόνιζε ο 
δημοτικός Σύμβουλος 
και Πρόεδρος  της Δη-
μοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δωρίδας 
του Δήμου Ανδρέας 
Ευσταθίου.
Πανταχού παρών και ο 
Αντιδήμαρχος Γιάννης 
Φλέγγας στηρίζοντας 
όλες αυτές τις προσπά-
θειες και παρεμβαίνο-
ντας για την επίλυση 
καθημερινών θεμάτων 
που απαιτούσαν την 
στήριξη και παρουσία 
της δημοτικής αρχής
Σε ό,τι αφορά το Ευπά-

λιο ο Πρόεδρός του Κώστας Τσιούστας έδωσε τα 
“ρέστα του” σε όλα τα μέτωπα. Αεικίνητος όπως 
είναι πάντα βέβαια, έτρεχε προς όλες τις κατευθύν-
σεις, για να συνδράμει, να βοηθήσει να συμπαρα-
σταθεί : από τις πρώτες μέρες γενική απολύμανση 
σε όλα τα δημόσια και κοινοτικά κτίρια, καθαριότη-
τα με τα συνεργεία του Δήμου σε κοινοχρήστους 
χώρους, πλατείες, κοιμητήριο, δρόμους και πεζο-
δρόμια . Τις νύχτες να περιδιαβαίνει τις γειτονιές 
για την ασφάλεια των σπιτιών όσων κατοίκων δεν 
μένουν μόνιμα στο Ευπάλιο. Ακόμα και για το Πά-
σχα φρόντισε να μη το στερηθούν οι εκτός χωριού 
Ευπαλιώτες και Ευπαλιώτισσες. Έτσι ενώ ο παπα-
Κώσταςέψελνε το Χριστός Ανέστη , αυτός έξω από 
τον Αϊ-Γιώργη  βιντεοσκοπούσε και έδειχνε ζω-
ντανά πλάνα της εκκλησίας με τους ήχους από τις 
χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες και εικόνες από όλο 
το χωριό, σαν αυτές που θα έβλεπαν οι Ευπαλιώ-
τισσες και Ευπαλιώτες αν έκαναν ανάσταση στην 
εκκλησία του χωριού.
Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση-ενημέρωση που 
έκανε ο Πρόεδρος λίγες ημέρες πριν την Μεγάλη 
Εβδομάδα… «Κάνω έκκληση σε όλους τους συγχω-
ριανούς μου που μένουν αυτή τη στιγμή στα δύο 

Η ζωή με τον κορωνοϊό 
σε Ευπάλιο και Δωρίδα
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χωριά (σ.σ.Ευπάλιο-Γρηγορίτικα) όπου δεν μπορέσουμε να παρέμβου-
με εμείς να φροντίσουν για την καθαριότητα των πεζοδρομίων και το 
άσπρισμα στη γειτονιά τους. Λόγω της πανδημίας και τις απαγορεύσεις 
που ισχύουν στις μετακινήσεις, τα σπίτια των ετεροδημοτών δυστυχώς 
θα είναι κλειστά για πρώτη φορά στα χρονικά τις μέρες του Πάσχα. 
Ας κάνουμε μία υπέρβαση και ας καθαρίσουμε και λίγο δίπλα μας. Το 
πεζοδρόμιο του γείτονα. Την αυλή του αν είναι δυνατόν. Ας το κάνου-
με και για αυτόν. Ας φροντίσουμε το χωριό μας σαν να είμαστε όλοι 
εδώ. Ας στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς κάθε κατεύθυνση. 

Ή πανδημία θα 
περάσει. Και 
εμείς θα βγού-
με μέσα από 
αυτό πιο δυνα-
τοί. Ενωμένοι. 
Μία καινούργια 
αρχή για όλους 
μας. Καλή δύ-
ναμη εύχομαι 
και καλή Μεγά-
λη Εβδομάδα»
Για τις ζωντα-
νές αυτές ανα-
μεταδόσεις από 
τις εκκλησίες 
αξίζουν συγχα-
ρητήρια στους 

Κώστα Ηλιόπουλο και Κώστα Διαμαντόπουλο  για την επιμέλεια και 
φροντίδα που είχαν ώστε να υλοποιηθούν.
Σε ό,τι αφορά την εκκλησία μας, ο παπα-Κώστας λειτούργησε κανο-
νικά μαζί με τον ψάλτη του όλη την Μεγάλη Εβδομάδα. Στόλισε και 

τον Επιτάφιο την 
Μεγάλη Παρα-
σκευή κι ακού-
σαμε σε ζωντανή 
αναμετάδοση και 
τα εγκώμια του 
Επιταφίου και το 
Χριστός Ανέστη. 
Βέβαια για να εί-
μαστε αξιόπιστοι 
στο ρεπορτάζ 
μας θα πρέπει 
να πούμε ότι τις 
πρώτες μέρες 
των μέτρων του 

κορωνοϊού κάποιοι θεριακλήδες συγχωριανοί ( ευτυχώς ελάχιστοι)  θε-
ώρησαν καλό να “στρατοπεδεύουν” στα παγκάκια της πλατείας απο-
λαμβάνοντας τον καφέ τους που έπαιρναν στο χέρι από το ζαχαρο-
πλαστεία. Όταν όμως τα μέτρα έσφιξαν ακόμα περισσότερο, τότε και 
αυτοί τον καφέ τον έπιναν σπίτι!

Ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης αμέ-
σως μόλις ενέσκηψε η πανδημία του 
κορωνοϊού απηύθυνε ανοιχτή επιστολή 
στους δημότες της Δωρίδας αναφέρο-
ντας,
Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Σ΄ αυτή τη δύσκολη, για όλους μας 
περίοδο, λόγω της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, και την εξαιρετικά 
επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
του, πρέπει να δείξουμε Ψυχραιμία, 
Υπομονή, αλλά πάνω απ’ όλα Πειθαρχία 
στις οδηγίες των ειδικών και των αρμό-
διων αρχών (Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας, αρμόδια Υπουργεία, 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και 
όλων των άλλων δημόσιων φορέων και 
οργανισμών), καθώς και πιστή τήρηση 
των κανόνων υγιει-
νής.
Ο καθένας από 
εμάς είναι υπεύ-
θυνος να βοηθή-
σει- και μπορεί να 
βοηθήσει - ώστε 
η αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού να 
είναι αποτελεσμα-
τική και η διάδοσή 
του να περιοριστεί 
στο ελάχιστο.
Σε καμία περίπτω-
ση δεν πρέπει να 
θέτουμε σε κίνδυ-
νο την υγεία και 
τη ζωή μας και πολύ περισσότερο δεν 
έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε σε κίν-
δυνο την υγεία και τις ζωές των συμπο-
λιτών μας.
Είναι αναγκαία και απολύτως απαραίτη-
τη, η επίδειξη ατομικής πειθαρχίας και 
υπευθυνότητας. 
Όσοι εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα, 
θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσουν 
αποκλειστικά με το γιατρό τους ή με τον 
τετραψήφιο αριθμό του ΕΟΔΥ 1535.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ στο σπίτι μας. 
Έχουν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα, ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ. Για να 
μείνουμε όλοι στο σπίτι μας.
Είναι σημαντικό, ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, 
να περιορίσουν, ίσως να ακυρώσουν, 
τα ταξίδια, τις εξόδους, κλπ, μειώνο-

ντας σημαντικά τον κίνδυνο για τους 
ίδιους, τους οικείους και τους συμπολί-
τες τους.
Όσον αφορά στις Δημοτικές Υπηρεσίες, 
προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους 
εργαζόμενους 
Παρακαλούμε ΜΗΝ προσέρχεστε στα 
Δημοτικά Καταστήματα, παρά μόνο για 
πολύ άμεσες και επείγουσες περιπτώ-
σεις, αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλε-
φωνικά με το αρμόδιο τμήμα. 
Η διόρθωση των τετραγωνικών του Ν. 
4647/2019 έχει παραταθεί μέχρι το τέ-
λος Ιουνίου και μπορεί να γίνεται ηλε-
κτρονικά με τους κωδικούς taxisnet.
Για υποθέσεις σας, μπορείτε να στέλνετε 
μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου ή να τηλεφωνείτε στα παρακάτω 
τηλέφωνα.

Ο Δήμος Δωρίδος 
λαμβάνει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέ-
τρα για τον περιο-
ρισμό μετάδοσης 
του ιού και παρα-
κολουθεί στενά 
τις εξελίξεις για 
άμεσες παρεμβά-
σεις, όταν και 
όπου χρειαστεί,.
Η προστασία του 
εαυτού μας των 
οικείων και των 
συμπολιτών μας 
είναι υπόθεση και 
ευθύνη όλων μας.

Σίγουρα μπορούμε να αντέξουμε 15-20 
ημέρες, προκειμένου να αποτρέψουμε 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυ-
ψε για τον άνθρωπο τον τελευταίο αι-
ώνα.
Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του 
δεν αφορά κάποιους άλλους , ούτε 
κάποια άλλη μακρινή περιοχή. Αφορά 
εμάς, μας αφορά όλους και πρέπει να 
πάρουμε τα μέτρα τώρα.
Ο αυτοπεριορισμός και η πιστή τήρηση 
των μέτρων, είναι η λύση για την απο-
τροπή εξάπλωσης του ιού.
Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε - 
Μένουμε σπίτια μας!
 
Ο Δήμαρχος Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης 

Ενημέρωση του 
δημάρχου για 
τον κορωνοϊό

Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων
ΤΗΛ: 22660 41244
FAX: 22660 41150

Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου
ΤΗΛ: 26343 50040   
FAX: 26340 51228  
Γραφείο Δημάρχου : 2634350015

Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου  
ΤΗΛ: 22663 50100   
FAX: 22660 22390   
Γραφείο Δημάρχου : 2266022144
Email: lidoriki@otenet.gr

Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος
ΤΗΛ: 22663 50300
FAX: 22660 32323

Στοιχεία επικοινωνίας Αντιδημάρχων:
Γλυμίτσας Γεώργιος, τηλ.6944190877
Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τηλ.6948434744
Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τηλ.6979975895
Πολίτης Σταύρος, τηλ.6936863339
Φλέγγας Ιωάννης, τηλ.6984447252

Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας του Δήμου Δωρίδος
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Περήφανη η Δωρίδα για την Μαριλένα Γερα-
ντώνη, μία από τις γοητευτικότερες, ικανότα-
τες  και πιο σπουδαγμένες Ελληνίδες και Έλ-
ληνες δημοσιογράφους, με βαθιά πνευματική 
καλλιέργεια, ευσυνειδησία και ακέραιο ήθος: 

πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικής της Σορβόν-
νης στο Παρίσι, σε ένα από τα πιο φημισμένα Πανε-
πιστήμια της Ευρώπης, όπου έκανε και το μεταπτυ-
χιακό της, ενώ είναι απόφοιτος και του Εργαστηρίου 
Δημοσιογραφίας. Εντυπωσιακό το βιογραφικό της και 
οι γνώσεις της, σπανίζουν και στον χώρο της Δημοσι-
ογραφίας, ενώ μιλάει άριστα πέντε γλώσσες! Σε προ-
ηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας είχαμε δώσει το 
προφίλ της Μαριλένας κι έκτοτε μια σειρά έγκριτων 
πανελλήνιας κυκλοφορίας περιοδικά πήραν συνεντεύ-
ξεις της, κοσμώντας και τα εξώφυλλά τους! 

Ένα νέο αστέρι της μουσικής και του τρα-
γουδιού γεννιέται στο Ευπάλιο και σύντομα 
θα απασχολήσει την Ελλάδα. Πρόκειται για 
τον 15χρονο μαθητή Βασίλη Κόκλα. Η  μου-
σική του παιδεία βρίσκεται ήδη σε προχωρη-

μένο επίπεδο...  Από μικρός, αφότου φοιτούσε στο 
δημοτικό  σχολείο  Ευπαλίου, αποτελούσε την επιλογή 
των δασκάλων του για να τραγουδά σε όλες τις εκδη-
λώσεις του σχολείου.  
Ξεκίνησε παίζοντας κλαρίνο, τουμπερλέκι  αλλά στην 
πορεία τον κέρδισε το τραγούδι.
Παρακολουθεί εντατικά μαθήματα φωνητικής και 
οι δάσκαλοι τον αναγνωρίζουν ως έμφυτο ταλέντο, 
αφού οι επιδόσεις του είναι δυσανάλογα μεγάλες σε 
σχέση με την ηλικία του. Το όνειρο του είναι να κάνει 
σπουδές μουσικής και να γίνει επαγγελματίας τραγου-
διστής.

Ο Δήμος Δωρίδας κοινοποίησε την ομόφωνη 
απόφασή που πήρε στο τελευταίο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, 
για έκδοση ψηφίσματος στήριξης των αι-

τημάτων εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας. Στη πρωτόγνωρη αυτή για τα δεδομένα της 
Δωρίδας τηλεσυνεδρίαση του Συμβουλίου ο κάθε Δη-
μοτικός Σύμβουλος είχε το δικαίωμα για 3 - 5 λεπτά να 
τοποθετηθεί πάνω σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης εφόσον επιθυμούσε. Στο προ ημερησίας θέμα που 
εισήχθη για το ψήφισμα των υγειονομικών του ΕΣΥ 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Διαμαντόπουλος πα-
ραχώρησε το δικαίωμά του σ΄ έναν εκπρόσωπο των 
εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 
Πάτρας, κάτοικο της Δωρίδας, τον Γιώργο Τιγγινάγκα, 
να παρουσιάσει  τις θέσεις τους και τα αιτήματα του 
ψηφίσματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με 
την ανακοίνωσή της προέδρου του Πένυς Σπυροπού-

λου, πήρε ομόφωνη θετική απόφαση για το ψήφισμα, 
εκτός μιας λευκής ψήφου (που την αιτιολόγησε) του 
Κώστα Διαμαντόπουλου και του Αντιδημάρχου Κώστα 
Παλασκώνη.! Όπως το είπε ο Βολταίρος…  «Διαφωνώ 
με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου 
το δικαίωμά σου να το λες». Αλλά και ως αστυνομικός 
ο Διαμαντόπουλος έδινε σε καθημερινή και πολύωρη 
βάση τη μάχη του αυτή τη δύσκολη περίοδο του κο-
ρονοϊού, πότε μοιράζοντας είδη πρώτης ανάγκης από 
την υπηρεσία του σε αναξιοπαθείς οικογένειες, πότε 
κάνοντας βάρδια ελέγχων στους δρόμους για παρά-
νομη κυκλοφορία και γενική αστυνόμευση και πότε 
(μαζί με τα αρμόδια συνεργεία) τρέχοντας σε ορεινό 
χωριό για την κατάσβεση φωτιάς σε σπίτι ανήμπο-
ρης γερόντισσας. … Απλά μαθήματα δημοκρατίας και 
ευσυνειδησίας. Μπράβο ρε Κώστα! Το Ευπάλιο και η  
Δωρίδα είναι περήφανη για σένα!  

Την παρουσίαση του νέου μοντέλου Volvo 
V60 Cross Country D4 έκαναν στο Ευπάλιο 
σε μια χειμερινή απόδραση αλλά και δοκιμή. 
Ο Αδάμ Αλεξόπουλος στην εκτενή παρου-

σίαση αφού δίνει το σημερινό στίγμα του 
Ευπαλίου αναφέρει μεταξύ άλλων γιατί επιλέγει το 
Ευπάλιο γράφοντας μεταξύ άλλων… “Το Ευπάλιο 
στην αρχαιότητα αποτελούσε πόλη των Οζολών Λο-
κρών και αναφέρεται πρώτη φορά από τον Θουκυδί-
δη κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Είναι κτισμένο 
σε κατάφυτη περιοχή και μέσα από αυτό περνάει ο 
χείμαρρος Μαντήλω που καταλήγει δυτικότερα στον 
ποταμό Μόρνο και οι όχθες του είναι γεμάτες από 
πανύψηλα πλατάνια. Έχει πολλές πηγές και άφθο-
να υπόγεια νερά.  Για την προέλευση του ονόμα-
τος υπάρχουν δύο εκδοχές: η πρώτη αναφέρει ότι 
προέρχεται από το Ευ (καλός) + πάλη, δηλαδή ότι 
το Ευπάλιο έβγαζε καλούς παλαιστές, ενώ η δεύτερη 
από το Ευ + πόλιον (μικρή πόλη), γιατί στην αρχαία 
ιστορία αναφέρεται ως Ευπόλιον. Αντίστοιχη είναι 
και η εκδοχή για την οποία επιλέξαμε το V60 Cross 
Country για την απόδρασή μας.  To Volvo V60 Cross 
Country σε σχέση με το συμβατικό V60 διαφοροποι-
είται κυρίως στις λεπτομέρειες που στους περιπετει-
ώδης ανθρώπους φέρνουν την ευ + φορία και την 
ευ + χαρίστηση. Οι λεπτομέρειες αυτές ήταν που το 
καθιστούσαν ικανό να αντεπεξέλθει σε όλες τις κα-
κουχίες που θα συναντούσαμε στο ταξίδι”.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
25 Απριλίου στο Ευπάλιο, η εθελοντική αι-
μοδοσία που διοργάνωσε ο Δήμος Δωρίδας. 
Προσήλθαν και έδωσαν αίμα 40 πολίτες από 

χωριά της Νοτιοδυτικής Δωρίδας. Τον συ-
ντονισμό της οργάνωσης είχε αναλάβει ο δημοτικός 

σύμβουλος και Πρόεδρος της  Δημοτι-
κής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδας 
(ΔΗΚΕΔ) Ανδρέας Ευσταθίου,  όπου ο 
Δήμος παρείχε στους εθελοντές κάθε 
διευκόλυνση και τα απαραίτητα, γά-
ντια, μάσκες, αντισηπτικά κλπ. Την ικα-
νοποίηση του εξέφρασε για την αθρόα  
συμμετοχή εθελοντών η ιατρική ομάδα 
αιμοληψίας  του Νοσοκομείου Αγίου 
Ανδρέα Πατρών που πραγματοποίησε 
την αιμοδοσία και αποτελείτο από δύο 
γιατρούς και δύο νοσοκόμους. Επίσης 
την Τρίτη 5 Μαΐου έγινε με επιτυχία και 
στο Λιδωρίκι εθελοντική αιμοδοσία του 
Δήμου από την ομάδα αιμοληψίας του 
Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα Πατρών με 
συμμετοχή 30 εθελοντών.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Μια πρωτόγνωρη Άνοιξη γνωρίσαμε με 
την πανδημία που χτύπησε τον πλανήτη. 
Ο πλανήτης πλήρωσε βαριά το τίμημα με 
χιλιάδες θύματα. Η Ελλάδα - μέχρι τώρα 
τουλάχιστον – τα πήγε καλά. Λίγο τα έγκυ-
ρα μέτρα της κυβέρνησης, λίγο η ιδιοσυ-
γκρασία μας, είχαμε μια αξιομνημόνευτη 
στάση που επαινέθηκε. Όμως δεν πρέπει 
να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 
Ο φόβος μπροστά στο άγνωστο έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο, που έπαψε να είναι 
άγνωστο όταν δημοσιεύτηκαν οι πρώτες 
εικόνες από την Ιταλία με το κονβόι των 
φορτηγών των γεμάτων πτώματα.
Το πρόβλημα δεν λύθηκε και ο κίνδυνος 
δεν ξεπεράστηκε.  Βρισκόμαστε στη δεύ-
τερη φάση όπου, παρά τις υποδείξεις των 
επιστημόνων και ειδικών, ο φόβος άρχισε 
να υποχωρεί και τα γνώριμα παλιά αντανα-
κλαστικά του Έλληνα επιστρέφουν.
Βλέπετε είμαστε ένας παρορμητικός 
μεσογειακός λαός, που του αρέσει το έξω, 
έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του αλλά 
τρελαίνεται και για τις συνομωσίες και ανυ-
πομονεί να αμφισβητήσει όλους εκείνους 
τους ειδικούς στους οποίους μέχρι προχθές 
είχε παραδοθεί!
Αν όμως η Ελλάδα ήταν μια φορά τυχερή 
στην πανδημία, η Φωκίδα και η Δωρίδα 
ήταν δύο, αφού όχι θάνατο δεν είχαμε 
αλλά ούτε κρούσμα.
Έτσι μπαίνουμε σιγά-σιγα στο καλοκαίρι , ο 
εγκλεισμός τερματίζεται, και ο προγραμμα-
τισμός για τις διακοπές μας έχει ξεκινήσει.

Το βέβαιο είναι ότι λόγω του άγνωστου 
αλλά και των αυστηρών μέτρων στη διακί-
νηση κυρίως προς τα νησιά με αεροπλάνα 
και βαπόρια και η διαμονή σε ξενοδοχεία, 
ο περισσότερος κόσμος θα οδηγηθεί σε…  
γνώριμα μονοπάτια.
Ήδη οι Δωριείς δίνουν τα πρώτα μηνύματα 
για το τι θα ακολουθήσει. Όσοι ρωτήθη-
καν από την εφημερίδα μας  (και ήταν 
εκατοντάδες αυτοί) δήλωσαν καλοκαιρινό 
προορισμό και διαμονή τη Δωρίδα.
Οι λόγοι πολλοί, όπως τους περίγραψαν.
Το «κανένα κρούσμα» έπαιξε το ρόλο του 
καθώς και οι γνώριμες συνθήκες διαμονής, 
σε παραλίες, σε πλατείες, σε καφενεία, σε 
ταβέρνες, σε εκκλησίες, σε κάθε γωνιά.
Η σιγουριά του γνώριμου τοπίου δίνει προ-
τεραιότητα στις επιλογές. Αυτή η αίσθηση 
της σιγουριάς, ότι τα έχω όλα χωρίς να 
κινδυνεύω, δίνει τελικά το προβάδισμα για 
τη Δωρίδα.
Εκατοντάδες ορεινές διαδρομές για εκδρο-
μές και περιπάτους. Δεκάδες οι φανταστικές 
παραλίες, οργανωμένες και απομονωμένες, 
για την θαλασσινή απόλαυση. 
Όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής είναι σε 
ετοιμότητα και δεν κρύβουν την αισιοδοξία 
τους ότι τελικά η Δωρίδα θα πλημμυρίσει 
από Δωριείς αλλά και παραθεριστές επισκέ-
πτες.
Πάμε λοιπόν και μένουμε Δωρίδα για ένα 
όμορφο καλοκαίρι που τόσο ανάγκη το 
έχουμε όλοι.

Πάμε και Μένουμε

Δωρίδα
για όμορφο
καλοκαίρι
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Αριστοτέλης 
Χαντάβας

Ο πρώτος Έλληνας 
Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Φωτοβολταϊκών
από το Ευπάλιο

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας στα 40 του χρόνια βρί-
σκεται επικεφαλής της Enel Green Power Hellas, 
μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,  με θέση διευ-
ρυμένης ευθύνης  για την Ευρώπη.  
Eίναι γιος του Αθανασίου Χαντάβα, 
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου,  και 
της Ευπαλιώτισσας Εβίτας Κωτσικο-
γιάννη. Είναι παντρεμένος, πατέρας 
μιας κόρης 8 και ενός γιου 7 ετών. 
Λάτρης της Δωρίδας, που την επι-
σκέπτεται  όταν του δίνεται η ευ-
καιρία , έχοντας οικογενειακό σπίτι 
στο Ευπάλιο.
Πολιτικός μηχανικός, με μετα-
πτυχιακές σπουδές στο Business 
Management  στο Warwick του Ηνω-
μένου Βασιλείου και έχοντας «θη-
τεύσει»  στο πρόγραμμα Executive 
Educationsin Entrepreneurship του 
εμβληματικού Harvard Business 
School, έβρισκε πάντα ενδιαφέρον 
στο χώρο των business. Ξεκίνησε 
σχεδόν αμέσως την επαγγελματι-
κή του διαδρομή στον κλάδο της 
ενέργειας. Πρώτος του σταθμός η 
γαλλική εταιρεία EDF για τρεισήμισι 
χρόνια. Μεταπήδησε στην ισπανική 
Global Energy Services ως Country 
Manager, ξεκινώντας από την Ελλά-
δα, πήρε θέση διευρυμένης ευθύνης 
στη ΝΑ Ευρώπη και ασχολήθηκε με 
την οργάνωση, κατασκευή και συ-
ντήρηση  αιολικών και φωτοβολτα-
ϊκών πάρκων. Επόμενος σταθμός η 
Αμερική και όταν ήρθε η πρόταση 
της Enel Green Power,  αποφάσισε 
να επιστρέψει και να «επενδύσει» 
την εμπειρία του στην  Ελλάδα και 
την Ευρώπη. 
Ο Αριστοτέλης Χαντάβας, εξελέ-
γη  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών (SPE), 
επικρατώντας στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία που έγινε τέλη Μαρ-
τίου του απερχόμενου προέδρου, 
Christian Westermeier, με το υψηλό 
ποσοστό του 66%.
Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας 
αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφα-
λής στον συγκεκριμένο οργανισμό, 
ο οποίος δημιουργήθηκε το 2015 
ως μετεξέλιξη του EPIA (European Photovoltaic 
Industry Association) και στον οποίο συμμετέ-
χουν όλες οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της 
Ευρώπης.
Στην τριετή του θητεία ο Αρ. Χαντάβας, θα έχει 
ως πρώτη προτεραιότητα να προωθήσει τη φωτο-
βολταϊκή τεχνολογία στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό 
μετασχηματισμό. Ουσιαστικά, θα προσπαθήσει να 
διαμορφώσει ένα σαφές και κοινό πλαίσιο πολιτι-
κών, που θα συμπεριλαμβάνει σύγχρονα και λει-
τουργικά μοντέλα αγοράς, ώστε να υποστηρίξει 
με ασφάλεια και συνέπεια μια βιώσιμη διαδικασία 
απανθρακοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μετά την εκλογή του ως  προέδρου του SPE, του 
οποίου η θητεία ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020, δήλω-
σε σχετικά: 
«Είναι τιμή μου να ηγούμαι του Συμβουλίου του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών σε αυτή 
την κρίσιμη συγκυρία, όπου η Ευρωπαϊκή Πράσι-
νη Συμφωνία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για 
να προωθήσουμε την ηλιακή ενέργεια στην ενερ-

γειακή αγορά της Γηραιάς Ηπείρου. Ο Σύνδεσμος 
θα ενισχύσει τις σχέσεις του με τους Ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, στις Βρυξέλλες αλλά και τοπικά σε συ-
νεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών-μελών, 

ώστε να διασφαλίσει ότι η ηλιακή ενέργεια θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της 
Πράσινης Συμφωνίας, θα ενδυναμώσει τις καινο-
τόμες τεχνολογίες και της κοινής τεχνογνωσίας 
για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης».
Γενικότερα, η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να παί-
ξει καθοριστικό ρόλο στον ενεργειακό μετασχημα-
τισμό της Ευρώπης, καθώς τουλάχιστον το 20% 
των αναγκών της Γηραιάς Ηπείρου θα καλύπτεται 
από φωτοβολταϊκά μέχρι το 2030, ενώ υπάρχει 
και πρόβλεψη ότι θα δημιουργηθούν 500.000 χι-
λιάδες θέσεις εργασίας.
Η Enel Green Power Hellas,που έχει  στο τιμόνι  
τον Αριστοτέλη Χαντάβα, είναι ελληνική θυγα-
τρική του Ιταλικού κολοσσού Enel και έχει ήδη 
σημαντική παρουσία σε 22 νομούς στην Ελλάδα, 
έχοντας επενδύσει περισσότερα από 800 εκατ. 
ευρώ.  Έχει μάλιστα ολοκληρώσει πρόσφατα την 
κατασκευή στη Νότια Εύβοια του μεγαλύτερου 
συμπλέγματος έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας σε μέγεθος, ισχύ και πολυπλοκότητα, που 

έχουν ποτέ κατασκευαστεί στην Ελλάδα,  μια  
επένδυση ύψους 300 εκατ. Ευρώ. Ένα έργο το 
οποίο ήταν και το πρώτο αιολικό πάρκο στη χώρα 
μας, που εγκαινιάστηκε ποτέ από Έλληνα πρωθυ-

πουργό, τον περασμένο Οκτώβριο.
Όπως ο ίδιος είχε αναφέρει “Η Enel 
Green Power  έχει αναπτύξει πλήθος 
έργων ΑΠΕ στη χώρα. Η συνολική 
εγκατεστημένη ισχύς σήμερα είναι 
γύρω στα 310 MW από τα οποία 
έχουμε ένα μείγμα γύρω στα 200 
MW αιολικά πάρκα, 90 MW φωτο-
βολταϊκά  και 20 MW υδροηλεκτρικά. 
Ως αποκορύφωμα αυτής της επενδυ-
τικής στρατηγικής κατασκευάζουμε 
το έργο στον Καφηρέα της Εύβοιας, 
ένα σύμπλεγμα 7 αιολικών πάρκων 
ισχύος 154,1 MW με υποθαλάσσιο 
καλώδιο μήκους 45χλμ. που ενώνει 
την Νότια Εύβοια με την Αττική και 
το οποίο θα καλύπτει τις ενεργειακές 
ανάγκες 130.000 ελληνικών νοικοκυ-
ριών.”
Στην ερώτηση τι τον οδήγησε πριν 
ένα χρόνο να εγκαταλείψει την Αμε-
ρική για να δραστηριοποιηθεί στην 
Ελλάδα, με όλα τα δομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η χώρα ήταν 
κατηγορηματικός…
“Σίγουρα ήταν μια μεγάλη πρόκλη-
ση. Όταν ένας ενεργειακός κολοσ-
σός όπως η Enel Green Power σου 
προτείνει να ενταχθείς στο δυναμικό 
της, είναι άκρως τιμητικό και δελεα-
στικό. Πόσω μάλλον όταν αυτό συν-
δυάζεται και με μια θέση διευρυμένης 
ευθύνης στην Ευρώπη, με πλάνα να 
αναπτυχθούμε και σε άλλες αγορές. 
Στη δεδομένη στιγμή του ενεργεια-
κού μετασχηματισμού που συντελεί-
ται παγκοσμίως, η Ευρώπη παίζει βα-
σικό ρόλο, οπότε η πρόκληση ήταν 
ακόμη  μεγαλύτερη”.
Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό θέμα , 
του τόσο πολύ σημαντικού και κα-
θοριστικού για την οικονομία  της 
χώρας,  ο Αρ.Χαντάβας τονίζει ότι 
… “στον τομέα της ενέργειας είναι 
βέβαιο ότι οδεύουμε προς ένα νέο 
ενεργειακό μίγμα, όπως συμβαίνει σε 
πολλές χώρες στο εξωτερικό. Οι δρά-

σεις σίγουρα θα περιλαμβάνουν την 
απολιγνιτοποίηση, που ήδη συμβαίνει αλλού, και 
το ενεργειακό μίγμα θα αποτελείται κυρίως από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Ελλάδα σήμερα 
έχει κομβικό ρόλο και γεωγραφικά και ως ενδια-
φέρον μέρος από πολλούς ενεργειακούς παίκτες. 
Στον τομέα των ΑΠΕ αυτό που διαφαίνεται είναι 
πως θα υπάρξει ανάγκη ανάπτυξης της τεχνολογί-
ας της αποθήκευσης ενέργειας ώστε να διασφαλί-
ζεται η απρόσκοπτη παροχή στο δίκτυο τις ώρες 
που δεν λειτουργεί.”
Μετά από όλα αυτά εύλογο το ερώτημα πως 
ένας νεαρός τεχνοκράτης σηκώνει στις πλάτες 
τέτοια φορτία!...  “Το ότι είμαι μηχανικός κάνει 
πιο εύκολο να βλέπω αναλυτικά τα πράγματα και 
να επιλύω προβλήματα, αφού μεγάλο μέρος της 
καθημερινότητας είναι να επιλύεις προβλήματα, 
να ρυθμίζεις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και 
να παίρνεις αποφάσεις. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι 
οι μηχανικοί είναι καλοί γι’ αυτές τις θέσεις» λέει 
χαμογελώντας”.
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Χαράλαμπος 
Γώγος

Ο καθηγητής από τη 
Δωρίδα που η 
Ελλάδα “κρεμόταν” 
από τα χείλη του
για τον κορονωϊό
“Παράδειγμα οργάνωσης και η πρώτη υγειονο-
μική μονάδα που αναμετρήθηκε με την πρωτό-
γνωρη πανδημική κρίση και κατάφερε να διαχει-
ριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση είναι το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών”.
Αυτό ανέφερε μετα-
ξύ άλλων ο Υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης 
Κικίλιας σε δηλώ-
σεις του την περίο-
δο κορύφωσης της 
κρίσης του κορω-
νοϊού.
Και βέβαια σε με-
γάλο βαθμό αυτό 
οφείλεται στο δικό 
μας άνθρωπο , τον 
Δωριέα από την 
Πηγή Ευπαλίου, κα-
θηγητή Πανεπιστη-
μίου Χαράλαμπο 
Γώγο.
Στα σπίτια όλων 
των Ελλήνων αυτό 
τον καιρό «μπήκε» 
μέσα από τις τηλεο-
ράσεις ο καθηγητής 
Χαράλαμπος Γώγος 
δίνοντας σειρά ενη-
μερωτικών στοιχεί-
ων γύρω από την 
πανδημία του κο-
ρωνοϊού.  
Ο Χαράλαμπος Α. 
Γώγος σπούδασε 
Ιατρική στο Πανεπι-
στήμιο της Αθήνας, 
απ όπου αποφοίτη-
σε με «Άριστα» το 
1979. 
Υπηρέτησε το 
αγροτικό του στην 
Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού του Νο-
σοκομείου «Αγ. 
Ανδρέας» στην Πά-
τρα. Απέκτησε την 
ειδικότητα της Πα-
θολογίας το 1987, 
στην Παθολογική 
Κλινική του Πανεπι-
στημίου Πατρών.
 Μετεκπαιδεύτηκε 
στις λοιμώξεις στα 
Νοσοκομεία Royal 
Liverpool University 
Hospital και στο 
C l a t t e r b r i d g e 
Hospital NHS στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Έλαβε την ειδικότητα της 
λοιμωξιολογίας το 1996. Υπηρετεί στο Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 
1988. 
Είναι Καθηγητής Παθολογίας από το 2004. Είναι 
Δ/ντής της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλι-
νικής και του Τμήματος Λοιμώξεων της Πανεπι-
στημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Πα-
τρών. Υπήρξε Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος 
(2009-11 και 2011-13),  και Πρόεδρος της Ια-
τρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοπον-
νήσου (2007-13). 
Ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η ανοσολογία 
των λοιμώξεων και το σύνδρομο σήψης. Είναι 

πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδος για την μελέ-
τη της σήψης, μέλους της International Sepsis 
Alliance. 
Ιδιαίτερη ενασχόληση με την Ιατρική Εκπαί-
δευση και μέλος της επιτροπής για το Νέο Πρό-

γραμμα Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 
Είναι πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής 
του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Ιατρικού Τμήματος ΠΠ από το 2006 μέχρι σή-
μερα. 
Έχει 98 δημοσιευμένες μελέτες στο pubMed, 106 
στο SCOPUS και 2212 citations στο SCOPUS. Στο 
Google Scholar καταγράφονται 3544 citations 
Ο Χαράλαμπος Γώγος είναι,
• Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύ-
ματος του Πανεπιστημίου Πατρών
• Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χημει-
οθεραπείας

• Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέ-
της και Αντιμετώπισης του AIDS 
• Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδος Μελέτης της 
Σήψης (Greek Sepsis Forum) 
• Δ/ντής της Παθολογικής Κλινικής και Τμήμα-

τος Λοιμώξεων ΠΓΝ Πατρών 
• Δ/ντής του Παθολογικού Τομέα 
ΠΓΝ Πατρών 
• Πρόεδρος της εξεταστικής επιτρο-
πής για την ειδικότητα της Παθολογί-
ας στο εξεταστικό κέντρο Πατρών
•  Υπεύθυνος του προγράμματος του 
ΚΕΕΛΠΝΟ για τον έλεγχο των νο-
σοκομειακών λοιμώξεων «Προκρού-
στης» για την περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος
Σοβαρός, σεμνός, ενσωμάτωσε στα 
καθήκοντα του, όπως ο ίδιος λέει, 
την ανάγκη της άμεσης, υπεύθυνης 
και επιστημονικά τεκμηριωμένης 
ενημέρωσης των πολιτών σ’ αυτή 
την εξαιρετικά κρίσιμη και πρωτό-
γνωρη συγκυρία. Ακόμα και μετά από 
24ωρα συνεχούς παρουσίας στην 
«πρώτη γραμμή» της μάχης, άυπνος 
και κουρασμένος, δεν αρνήθηκε να 
σταθεί μπροστά από μια κάμερα και 
ν’ απαντήσει σ’ όλα τα ερωτήματα, 
ακόμα και στα πιο αφελή ή αυτονό-
ητα, αν αυτό υπηρετούσε τον σκοπό 
του. Δηλαδή, την ανάσχεση της δια-
σποράς της νόσου.
Οι συνάδελφοι και συνεργάτες του 
τον χαρακτηρίζουν «ήρεμη δύναμη». 
Είναι ο άνθρωπος που την δύσκολη 
στιγμή θα βγει μπροστά. Θα εμψυ-
χώσει και θα κατευθύνει. Ο καθη-
γητής Χαράλαμπος Γώγος, πριν από 
μερικούς μήνες , ήταν γνωστός μόνο 
στους κύκλους των ασθενών και των 
φοιτητών του.
Αυτή είναι, άλλωστε, η μοίρα πολ-
λών σπουδαίων ανθρώπων που δεν 
αναπνέουν για την καταξίωση των 
μονόστηλων στις εφημερίδες ή την 
ανάγκη επιβεβαίωσης -δια της ευρεί-
ας αποδοχής- στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
Ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, 
κάθε φορά που τού δίνεται η ευκαι-
ρία, δεν διολισθαίνει στην μοντέρνα 
περιποίηση της φιλαρέσκειας, εκείνη 
που μας θέλει να προτάσσουμε το μι-
κρό μας εγώ ως σαν να είναι το κέντρο 
του σύμπαντος. Αλλά, λειτουργεί ως 
καταλύτης συλλογικής αισιοδοξίας. 
Είπε προ ημερών ότι «ότι κάθε σύν-
νεφο έχει και μια χρυσή χαραμάδα, 
μέσα απ’ την οποία θα μπορέσουμε 

να ξαναδούμε τον καθαρό ουρανό».
Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, η κρίση θα πε-
ράσει. Έχουμε χρέος να μην ξεχάσουμε όσους 
αυτές τις ώρες υπερβάλλουν εαυτούς ώστε η 
«χρυσή χαραμάδα» να δώσει τη θέση της σ’ 
έναν καταγάλανο ουρανό.
Η πυκνότητα των τελευταίων πρωτόγνωρων γε-
γονότων ήταν τέτοια που μέσα σε λίγες  εβδο-
μάδες ο καθηγητής- λοιμωξιολόγος του πανεπι-
στημίου Πατρών, ο πάντα ενεργός πολίτης και 
χαμηλών τόνων Χαράλαμπος Γώγος, έκανε τη 
χώρα να κρέμεται απ’ τα χείλη του.
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 9 Μαίου έφυγε από την ζωή η Ελένη 
Κουρέντη  το γένος Παπαϊωάννου γεννήθηκε 
στο   Δροσάτο το 1920   έφυγε σε ηλικία  100  
ετών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την επόμενη ημέ-
ρα Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου 
στα Μαλάματα. 
Είχε παντρευτή τον Αθανάσιο Κουρέντη και 
απέκτησαν δύο παιδιά τον Ευθύμιο  και τον 
Κωνσταντίνο, πέντε εγγόνια και πέντε δισέγ-
γονα.
Ήταν μία δραστήρια γυναίκα  που είχε τα λο-
γικά της μέχρι που πέθανε.   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τα παράδοξα των ημερών 
μας λόγω κορονοϊού είναι 
απίστευτα για όσους είναι 
στην ηλικία μου ή είναι με-
γαλύτεροι, μέχρι 90 χρονών. 
Αναφέρομαι στα 90 χρόνια 
γιατί είναι ελάχιστοι πια σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Θα σας 
αναφέρω, όμως, και κάποια 
άλλα παράδοξα της εποχής 
μας.
• Έχουμε μεγάλα σπίτια αλλά 
μικρότερες οικογένειες
• Έχουμε περισσότερες ανέ-
σεις αλλά λιγότερο χρόνο
• Έχουμε περισσότερα πτυχία 
αλλά λιγότερους λογικούς αν-
θρώπους
• Έχουμε περισσότερη γνώση 
μα λιγότερη κρίση
• Έχουμε πολλά αγαθά αλλά 
μεγαλύτερα προβλήματα
• Έχουμε πολλά φάρμακα 
αλλά όχι ποιότητα στη ζωή 
μας
• Μιλάμε πολύ, αγαπάμε σπά-
νια και μισούμε συχνά
• Μάθαμε να εξασφαλίζουμε 
τα προς το ζην αλλά δεν μά-
θαμε να ζούμε
• Προσθέσαμε χρόνια στη 
ζωή μας αλλά όχι ζωή στα 
χρόνια μας
• Φτάσαμε στο φεγγάρι αλλά 

δυσκολευόμαστε να συναντή-
σουμε έναν γείτονα και χάσα-
με τον δικό μας πλανήτη
• Έχουμε υψηλότερα εισοδή-
ματα αλλά λίγες ηθικές αξίες
• Υπάρχουν περισσότερα τρό-
φιμα αλλά η διατροφή μας εί-
ναι χειρότερη
• Φτιάχνουμε πολυτελή σπί-
τια αλλά διαλύουμε την οικο-
γένεια
• Η βιτρίνα της ζωής μας φαί-
νεται γεμάτη και πλούσια, 
η ψυχή μας είναι έρημη και 
άδεια
• Αγοράζουμε πολλά και 
έχουμε λίγα
Ας τα σκεφτούμε τώρα εμείς 
οι μεγαλύτεροι για να δουν τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας τη 
ζωή τους με άλλο σκεπτικό, 
ώστε να μην χαθούν οι αν-
θρώπινες αξίες. Αποφασίστε 
εσείς οι νέοι εάν θα κάνετε 
κάτι για να αλλάξετε πραγ-
ματικά τη ζωή και το μέλλον 
σας.
Από έναν 71χρονο που είναι 
πατέρας και παππούς.
Χριστός Ανέστη!  Χρόνια Πολ-
λά σε όλους!
Μπάμπης Αλεξανδρής
Δροσάτο Δωρίδος 
ΜΑΪΟΣ  2020

Ένα διαφορετικό Πάσχα που θα το θυμού-
νται τα παιδιά και τα εγγόνια μας αλλά και 
όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι, που όλα μας τα 
χρόνια δεν έχουμε ζήσει τέτοιου είδους γε-
γονότα. 
Η παροιμία λέει «Χριστούγεννα στην πόλη 
και Πάσχα στο χωριό». Πού να φανταζό-
μασταν ότι το Πάσχα του 2020 θα το περ-
νάγαμε στις πόλεις και μάλιστα κλεισμένοι 
στα σπίτια μας, δίχως τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα; Δεν μπορούσαμε ούτε στις εκ-
κλησίες να πάμε, ούτε την Μεγάλη Εβδο-
μάδα αλλά και ούτε στην Ανάσταση για να 
ακούσουμε το «Χριστός Ανέστη» από τα 
χείλη του παπά και να ανταλλάξουμε ευ-
χές. 
Ο κορονοϊός, λοιπόν, μας άλλαξε συνήθειες 
αιώνων! Ας ελπίσουμε ότι όλοι μαζί θα το 
ξεπεράσουμε, πάντα με προσοχή, ώστε να 
μην έχουμε περισσότερα από τα ήδη υπάρ-
χοντα αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή μας 
από δω και πέρα. 
Δυστυχώς, εμείς ως Σύλλογος δεν είμαστε 
σε θέση να προγραμματίσουμε καμία εκ-
δήλωση χωρίς να περιμένουμε εξελίξεις και 

περαιτέρω ανακοινώσεις από τους ειδικούς, 
οι οποίοι μέχρι τώρα καλά φαίνεται πως τα 
έκαναν, και η χώρα μας είχε καλύτερη τύχη 
από κάποιες άλλες. 
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είμα-
στε όλοι καλά! Θα ξανάρθουν πάλι οι καλές 
μέρες και εποχές για όλες τις χαρές και εκ-
δηλώσεις μας. 
Προτείνεται, ωστόσο, προς όλους τους 
συγχωριανούς να οργανώσουμε μια έκθε-
ση παλιών φωτογραφιών που θα απεικονί-
ζουν πράγματα, καταστάσεις και γεγονότα 
άλλων χρόνων, ή και ιστοριών που ο κάθε 
ένας από εμάς έχει ακούσει και θυμάται 
από τους γονείς, τους παππούδες του ή άλ-
λους συγχωριανούς. Έχουμε, άλλωστε, την 
τύχη να έχουμε έναν συγχωριανό που μας 
γεμίζει την ψυχή με το –παλαιό και νέο-  
υλικό του, τον Νίκο Κονιστή του Αθανασί-
ου (Φάκαλου), τον οποίο καλώ να είναι ο 
μπροστάρης μας σε αυτή την προσπάθεια. 
Να είναι σίγουρος ότι ο Σύλλογος αλλά και 
όλοι οι συγχωριανοί του θα είναι μαζί του. 
Χριστός Ανέστη! Το φως της Ανάστασης 
του Κυρίου να φωτίσει τις ψυχές όλων!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 15/3/2020 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Αικατερίνης Σερε-
ντέλου στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πευκάκι. Ο 
Θεός να αναπαύει την ψυχή της.  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Περικλής Παρώνης γιός του Δημητρίου Παρώνη και της Γεωργίας 
Παπαϊωάννου  εγγονός του Κώστα και της Ελένης Παπαϊωάννου  πήρε 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών το Δίπλωμα του Ναυπη-
γού Μηχανολόγου Μηχανικού μα Λίαν  Καλώς .
Του ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία 
Ο Παππούς Κώστας και η Γιαγιά Ελένη Παπαϊωάννου.

2020: Ένα 
διαφορετικό Πάσχα!

ΚΑΘΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ…

Να πάρετε 
τα χρόνια 
μου!!!
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Κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε 
από τις ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΑ, 
το βιβλίο του φι-
λόλογου συντο-
πίτη μας Φώτη 
Αλεξ. Κατσούδα 
‘’ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΩΡΙΔΑΣ’’.  Είναι 
το τρίτο βιβλίο 
του συγγραφέα 
μετά τις ‘’ΝΤΟ-
ΠΙΟΛΑΛΙΕΣ ΣΤΗ 
ΔΩΡΙΔΑ’’ και 
τα ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 
ΔΩΡΙΔΑΣ’’.  Συνε-
κτικός κρίκος και 

των τριών αυτών βιβλίων είναι η ντοπιο-
λαλιά, η γλώσσα της Δωρίδας 
και κατ’ επέκταση ο λαϊκός 
πολιτισμός της Δωρίδας, η 
παράδοση μας.
Προτάσσεται στο βιβλίο ένα 
διήγημα με τίτλο ‘’ΜΝΗΜΕΣ 
ΕΝΟΣ ΣΑΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ’’. 
Ένα κείμενο γλαφυρό που 
ιστορεί μνήμες οι οποίες 
άπτονται της παράδοσης, 
του τρόπου ζωής των πα-
ραδοσιακών χωριών της 
Δωρίδας. Ανακαλύπτει 
κανείς όλες τις εκφάνσεις 
ζωής, τις ενασχολήσεις 
των απλών ανθρώπων, το 
βίος της ψυχής τους, την 
παράδοση τους.
Αυτή η παράδοση είναι 
το θησαυροφυλάκιο που 
κλείνει μέσα του και φυ-
λάγει στον αιώνα την 
αθάνατη ψυχή μας, την 
αθάνατη καρδιά μας. Μ’ 
αυτή ζούμε και κινού-
μαστε και υπάρχουμε. 
Και είναι η παράδοση 
το σύνολο των αντι-
λήψεων, απόψεων, 
τρόπου ζωής και γε-
νικότερα της υλικής 
και πνευματικής δη-
μιουργίας ενός λαού 
που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά 
με τη γλώσσα. Η μεταβίβαση αυτή είναι συνήθως 
προφορική και αναφέρεται στα ήθη, έθιμα, συνή-
θειες, αρχές, εθνικά ιδεώδη, δημοτικά τραγούδια, 
έργα λαϊκής τέχνης, ιστορικές διηγήσεις και θρύ-
λους, παροιμίες, που χαρακτηρίζουν το παρελθόν 

και αποτελούν την πνευματική κληρονομιά ενός 
λαού.
Η γλώσσα, προφορικός και γραπτός λόγος, είναι 
το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος εκφράζει τις 
σκέψεις του, τα συναισθήματα του, τις επιθυμίες 
του και εξωτερικεύει τους ψυχικούς του οραματι-
σμούς. Και η ελληνική γλώσσα είναι από τις πλου-
σιότερες γλώσσες του κόσμου με αδιάσπαστη 
ενότητα και συνοχή από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Η γλώσσα δεν είναι στατική, αλλά συνε-
χώς μεταβάλλεται και εμπλουτίζεται. Οι διάλεκτοι 
και τα ιδιώματα αρδεύουν και εμπλουτίζουν την 
εθνική γλώσσα.
Ο συγγραφέας σε ξεχωριστή ενότητα αναφέρεται 
στο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΟΥ. Για να καταδείξει την αξία του 
Ρουμελιώτικου γλωσσικού ιδιώματος αναφέρει 
στον πρόλογο του βιβλίου του σελ. 19 ‘’Γι’ αυτό 
Δωριείς, μιλήστε τη ντοπιολαλιά μας και μη διστά-
ζετε. Όπως και αν μιλάμε τιμάμε τον τόπο μας και 

τον κρατάμε αψεγάδιαστο και εύλογα 
περηφανευόμα-

στε γι’ αυ-
τόν και για 
την καταγω-
γή μας. Όσοι 
δρόμοι κι αν 
α ν ο ί ξ ο υ ν , 
όσες γέφυρες 
κι αν στηθούν 
για να κάνουν 
τη πρόσβαση 
στα χωριά μας 
πιο σύντομη, ο 
μόνος δρόμος, 
η μόνη ασφα-
λής γέφυρα εί-
ναι η ντοπιολα-
λιά μας, αυτό το 
άρρηκτο δέσιμο 
του συναισθημα-
τικού μας κόσμου 
με τη γενέθλια 
Δωρική γη’’.
Στο βιβλίο ακο-
λουθεί η ενότητα 
με τις ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ. Με 
δύο τρόπους μπο-
ρείς να διαπαιδα-
γωγήσεις ηθικά ένα 
λαό. Με τους μύ-
θους και τις παροι-
μίες. Ο μύθος είναι η 

αφήγηση εκείνη που αποτελεί 
τμήμα της ευρύτερης μυθικής παράδοσης και η 
οποία συνδέει με τρόπο σχηματικό ένα φυσικό 
φαινόμενο, μια θρησκευτική ή κοινωνική πρακτι-
κή. Και ο μύθος διδάσκει όπως λέει και ο ποιητής 

‘’Και ο μύθος κρύπτει νουν αλήθειας΄΄.
Η παροιμία είναι σύντομο λαϊκό απόφθεγμα που 
εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά μια αλήθεια 
και που αποτελεί προϊόν μακρόχρονης πείρας και 
λέγεται να παραδειγματίσει, να διδάξει ή για να 
σχολιάσει μια κατάσταση. Η παροιμία ζει πάντοτε 
στο στόμα του λαού και μεταβιβάζεται διαχρονικά 
από τη μία στην άλλη γενιά και έτσι διαιωνίζε-
ται. Η παροιμία επομένως είναι η υποθήκη ή το 
ηθικό παράγγελμα, αφού κρύβει μέσα της λαϊκή 
σοφία, την εμπειρία της ζωής. Οι εμπειρίες συμπυ-
κνώνουν ήθη, έθιμα, κανόνες πατροπαράδοτης 
συμπεριφοράς, ένα σύστημα κοινωνικών αξιών. 
Έτσι δημιουργείται ο λαϊκός πολιτισμός που απο-
τελεί τη συνισταμένη του τρόπου ζωής και αξιών 
που παράγει η συλλογική συνείδηση και καθορίζει 
το ήθος, το χαρακτήρα τη στάση των ανθρώπων 
απέναντι στη ζωή. Και οι παροιμίες είναι οδηγίες 
ζωής. Ζωής με αξίες, ζωής που παράγει αξίες που 
διαμορφώνουν τη συλλογική και ατομική συνεί-
δηση, το καθημερινό ‘’πράττειν’’, τον άνθρωπο ως 
άνθρωπο.
Τέλος ο συγγραφέας παραθέτει χαρακτηριστι-
κές εκφράσεις της Δωρικής ντοπιολαλιάς. Και οι 
παροιμίες και οι εκφράσεις είναι γραμμένες στην 
ντοπιολαλιά της Δωρίδας, της Ρουμελιώτικης 
γλώσσας. Είναι η γλώσσα των παππούδων και για-
γιάδων που είναι ριζωμένοι σ’ έναν τόπο που έχει 
μια μακραίωνη ιστορική παράδοση. Και ο λόγος 
τους είναι παραμυθία.

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

Παροιμίες και εκφράσεις της Δωρίδας
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Με αφορμή την επέτειο 194 
χρόνων από την έξοδο του 
Μεσολογγίου, θέλω να πα-
ρουσιάσω μια αφανή, αλλά 
με έντονο συμβολισμό πτυ-
χή της τοπικής μας ιστορίας, 
που συνδέεται με το πέρα-
σμα των υπερασπιστών του 
Μεσολογγίου από τη Δωρί-
δα. 
Οι Δωριείς, όπως είναι γνω-
στό, ενίσχυσαν την άμυνα 
του Μεσολογγίου με ένοπλα 

τμήματα και πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος, υπε-
ρασπιζόμενοι την ιδέα της Ελευθερίας.
Στο Μεσολόγγι η κατάσταση ήταν τραγική. Η πα-
ντελής έλλειψη τροφής ανάγκασε τους πολιορ-
κημένους να τρώνε άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια, 
σκύλους, γάτες ποντίκια και όταν αυτά τελείωσαν, 
έτρωγαν πικρά αρμυρίκια. Οι οργανισμοί των αν-
δρών της φρουράς εξασθένησαν, οι άμαχοι πέθαι-
ναν από την πείνα, οι ασθένειες απειλούσαν όλους, 
η τροφοδοσία από το ναυτικό ήταν πλέον αδύνα-
τη και έτσι οι οπλαρχηγοί πήραν την απόφαση για 
έξοδο.
Την 10η Απριλίου 1826 η έξοδος έγινε με βάση 
σχεδιασμό που προηγήθηκε, όπως αποτυπώνε-
ται στα απομνημονεύματα αγωνιστών που ήταν 
παρόντες και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, στα 
απομνημονεύματα άλλων αγωνιστών και από τους 
ιστορικούς.
Για την έξοδο καθορίστηκαν οι ομάδες (κολώνες) 
των ένοπλων, η ομάδα των γυναικόπαιδων και 
όσων άλλων μπορούσαν να ακολουθήσουν στις 
σκληρές αυτές συνθήκες, η κατεύθυνση, καθώς 
και το σημείο συνάντησης, ώστε να δράσουν όλοι, 
όσο πιο συντονισμένα μπορούσαν στο βαθμό που 
αυτό θα ήταν εφικτό, λόγω των εξαιρετικά δυσμε-
νών συνθηκών. 
Τα ένοπλα τμήματα μαζί με τα γυναικόπαιδα, μετά 
από σκληρή μάχη σώμα με σώμα στα πεδινά, προ-
ωθήθηκαν προς τα ορεινά, ελπίζοντας ότι  εκεί θα 
τελείωναν οι μάχες. Έπεσαν όμως σε ενέδρες και 
υπέστησαν μεγάλες απώλειες.
Όσοι επέζησαν, κατευθύνθηκαν στη Δερβέκιστα, 
σημερινή Ανάληψη, όπου έκαναν απολογισμό των 
μαχητών και των γυναικόπαιδων που χάθηκαν στις 
μάχες.
Εκεί ειδοποιήθηκαν ότι έπρεπε να συναντήσουν 
τον Καραϊσκάκη που ήταν ασθενής στον Πλάτανο. 
Οι οπλαρχηγοί τον ενημέρωσαν για την όλη κατά-
σταση και αυτός πρότεινε να μείνουν στο στρατό-
πεδό του. Κάποιοι έμειναν, ενώ οι υπόλοιποι, με 
τους ελάχιστους διασωθέντες αμάχους, συνέχισαν 
την πορεία τους προς τη  Δωρίδα, με στόχο να 
ενωθούν οι μαχητές Δωριείς με τους δικούς και 

οι υπόλοιποι να συνεχίσουν  
προς Σάλωνα, Θεσπιές, Πε-
ραχώρα, με τελικό προορι-
σμό το Ναύπλιο. 
Όσοι γνωρίζουν τη μορ-
φολογία του εδάφους που 
ακολούθησε η πορεία των 
μαχητών του Μεσολογγίου ή 
μπορούν να τη φανταστούν 
από τους χάρτες του διαδι-
κτύου, μπορούν να κατα-
νοήσουν την τεράστια προ-
σπάθεια που κατέβαλαν για 
να διασχίσουν τα δύσβατα 
περάσματα των Κραββάρων 
και της ορεινής Δωρίδας. 
Πρέπει να συνυπολογίσουμε, 
ότι οι μαχητές, τα γυναικό-
παιδα και όσοι άλλοι άμαχοι 
απέμειναν, ήταν αδύναμοι 
από την έλλειψη τροφής, 
αφού την στερούνταν ήδη 
από το Μεσολόγγι. Ότι έδω-
σαν σκληρές μάχες κατά την 
έξοδο, έπεσαν σε ενέδρες, 
ανέβηκαν πολεμώντας ξιφή-
ρεις τα βουνά μέχρι να στα-
ματήσουν να μάχονται. Ότι 
στην πορεία έχαναν παιδιά, 
γυναίκες, φίλους και συντρό-
φους αγωνιστές.  
Κάποιες ομάδες βρήκαν κα-
ταφύγιο στο Μοναστήρι 
Παναγίας της Βαρνάκοβας 
που λειτουργούσε και ως 
στρατόπεδο. Ο Καραϊσκά-
κης έστελνε  αποσπάσματα 
σε επίκαιρες θέσεις, για να 
επιβραδύνουν την προέλαση 
του Κιουταχή. Στo Μοναστή-
ρι της Βαρνάκοβας έστειλε 
για ενίσχυση του πολεμικού 
βαρνακοβίτικου σώματος, 
τον Κώστα Καλύβα και Ιω-
άννη Φραγκίστα με 150 άν-
δρες. Οι οπλαρχηγοί Τριαντά-
φυλλος Αποκορίτης, Σκαλτσοδήμος και τμήματα 
του Σιαφάκα ενεργούσαν σε επίκαιρες θέσεις εκτός 
της Μονής. Οι Τούρκοι πολιόρκησαν το Μοναστήρι 
και μετά την έξοδο των υπερασπιστών, το ανατίνα-
ξαν από οργή για τις μεγάλες τους απώλειες.
Το κύριο σώμα των οπλαρχηγών με ελάχιστα γυ-
ναικόπαιδα, σε άθλια κατάσταση, αποδεκατισμένο 
από τις κακουχίες και την πείνα έφτασε στους Πε-
νταγιούς. Ο Κασομούλης γράφει.
 «Ξεκινήσαντες ἀπό τά Λουμπουτινά, ἑφθάσαμε εἰς 

Πενταγιούς Λιδορικιοῦ. Μὅλον 
ὅποῦ καί τοῦτοι, τά πράγματά 
των τά εἶχαν σηκωμένα, ἦλθαν 
ὅμως ὅλοι οἱ οἰκοδεσπόται μέ 
ταίς φαμελλιαίς των, μας ἢφεραν 
ἀπὸ ὅ,τι εἶχεν ὁ καθείς, ψωμί, 
φαγί, κρασί και ὅλην τήν νύκταν 
συλλυποῦντο τήν κατάστασίν 
μας καί τά δεινά μας.
Ὁ (Δ.) Σκαλτσᾶς εὑρισκόμενος 
εἰς τό χωρίον...(Γρανίτσα), ἐπά-
νω ἀπὸ τοῦ Σκορδά τό Χάνι, εἶχε 
σφαχτά μαζωμένα ἀπὸ συνει-
σφοράν, καί ἀνθρώπους διωρι-
σμένους νά μᾶς χορηγοῦν, ὅταν 
ζητήσωμεν• μᾶς ἔστειλεν (καί) 4 
ἀρνιά (ψημένα), τυρί καί ψωμί.
Μή δυνάμενοι νά ἀνέβωμεν νά 
τόν ἰδοῦμεν, τόν ἐπέμψαμεν  τάς 

εὐχαριστήσεις μας ἐγγράφως.
Το ἑσπέρας, ἐκοιμήθημεν εἰς τό Λιδορίκι• ἐκεῖνο 
ἦτον ὅλως διόλου κενόν πρό χρόνων. Ηὕραμεν ἕνα 
βακάλικον, καί αὐτοῦ ἢπιαμεν καί κρασί. 
Διαβάντες ἀπὸ τό χωρίον Καρούταις, ἐφθάσαμεν 
εἰς τόν Ἕλατον, διάσελλον , ὁποῦ κατηφορήσαντες 
ἐφθάσαμεν εἰς τά Σάλωνα».
Στις σημειώσεις των απομνημονευμάτων του Κα-
σομούλη ο Βλαχογιάννης αναφέρει:  «Η παράδοση 
λέει πως χόρεψαν κιόλα οι γενναίοι. Πρώτη φορά 
ήπιαν κρασί, ύστερα από την Έξοδο».
Στο πέρασμά τους από τα χωριά, όπως περιγρά-
φουν οι ίδιοι, δε συναντούσαν πάντα καλή υποδοχή 
και φιλοξενία. Πλήρωναν, όσοι είχαν, για τα βασικά 
είδη διατροφής και ένδυσης, αλλού σε υπερβολι-
κές και αλλού σε προσιτές τιμές. Αυτό ήταν αγκάθι 
στην ψυχή τους.
Η θερμή φιλοξενία στους μαχητές του Μεσολογ-
γίου από τους Δωριείς χωρίς κανένα αντάλλαγμα, 
η αναγνώριση του αγώνα και της θυσίας τους, η 
παρηγοριά για τα βάσανά τους και η πίστη στη συ-
νέχιση του αγώνα για ελευθερία, λειτούργησαν ως 
βάλσαμο στις ψυχές τους. 
Για το λόγο αυτό εκτιμώ, χόρεψαν τον χορό των 
Οπλαρχηγών με τους Δωριείς. Όλα αυτά είχαν 
υψηλό συμβολισμό για το ηθικό των Ελλήνων. Οι 
μαχητές τα διηγήθηκαν σε όλους όταν έφτασαν σε 
άθλια κατάσταση στο Ναύπλιο. Τις  διηγήσεις των 
μαχητών προφανώς άκουσε και ο Γεώργιος Τερ-
τσέτης και σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της 

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η Εξοδος του Μεσολογγίου 
και το Πέρασμα από τη Δωρίδα  

Του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου *



Σελίδα 13 ΙΣΤΟΡΙΑ

εξόδου στην κοινή γνώμη της Ευρώπης και την 
αναζωπύρωση του φιλελληνικού ρεύματος, συμπε-
ριέλαβε το χορό στο Λιδωρίκι,  στους στίχους του 
ποιήματός του «Ο χορός των Οπλαρχηγών και η 
νύχτα του Μαΐου».
Παραθέτω μερικούς στίχους του ποιήματος από το 
πρωτότυπο:

«…Ὦ χιονισµένε Παρνασσέ, 
σπηλιαῖς ’ς τό Λοιδορίκι,
Σεῖς ἴδετε καλόν χορόν 

ἀπ’ ἄνδραις καί γυναῖκες*,
Ὁµορφονιαῖς καί γέροντες 

κἱ ἀνδρειωµένοι νέοι
Στένουν ζωνάρι ἕνα χορό 

καί εὔµορφα τραγουδοῦνε,
Κ’ ἡ νιαῖς ὁποῦ χορεύουνε 
φοροῦν ἀνδρίκια ῥοῦχα,

Καί µ’ ἄρµατα πλακόνουνε 
τά τρυφερά βυζιά τους.
Εἶναι τά Ἑλληνόπαιδα 
’ποῦ ἀπ' τό Μισολόγγι

Μέ τά σπαθιά τους ’γλύτωσαν 
’ς τῆς νύχτας τό φεγγάρι,
Καί τόρα σταίνουνε χορό, 

’ψηλά ’ς τό Λοιδορίκι.
Χορεύουν να ἡμερώσουνε 

την λύπη της καρδιᾶς τους,
Πῶς πλιά δέν θέλει, μεταϊδοῦν 

τούς νιούς 'πού ἑχαθῆκαν•
Χορεύουν διά νά δώσουνε 
θάῥῥος εις την πατρίδα,
Πῶς ὅσο κι ἄν ἑμείνανε 

’λίγα τά παλληκάρια,
Τα Στήθη τους δέν ’δείλιασαν 
’ς τούς φόνους καί ’ς τό ἄίμα,
Καί χαίρονται καί τραγουδοῦν 
σάν ’ς ταῖς καλαῖς ήμεραις.»

Το ποίημα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά, στις 15 
Ιουνίου 1832 στο Ναύπλιο, στο φύλλο με αριθμό 
18, της «Εθνικής Εφημερίδας».
Το γεγονός αυτό έχει από μόνο του ιδιαίτερη 
σημασία για την αξιοπιστία της ιστορικής πηγής. 
Επιπρόσθετα στις υποσημειώσεις της εφημερίδας 
αναφέρεται ρητά ότι: «Ὁ χορός αὐτός ἐγεινεν εἰς 
Λοιδορίκι ἀπαραλλάκτως, ὡς περιγράφεται». Στο 
ποίημά του ο Γεώργιος Τερτσέτης τονίζει τον πα-
τριωτισμό των Ελλήνων και απευθυνόμενος στους 
Ευρωπαίους και στον νεοεκλεγμένο Βασιλιά Όθω-
να, εξυμνεί τις χορευτικές και τραγουδιστικές τους 
συνήθειες, τις συνδέει με τον Μάιο και την ανοι-
ξιάτικη «έκρηξη της φύσης», αναδεικνύει τις ρίζες 
τους από την Αρχαία Ελλάδα και την αδιάλειπτη 
συνέχειά τους. 
Εκατό χρόνια μετά τη δημοσίευση του ποιήματος 
του Τερτσέτη, ο επαχτίτης Γιάννης Βλαχογιάννης, 
ποιητής και λογοτέχνης, έγραψε το ιστορικό αφή-
γημα «Αστραπόκαμα», αναφερόμενος στον χορό 
των Οπλαρχηγών στο Λιδωρίκι. Ο Βλαχογιάννης ως 
επιμελητής και εκδότης των «Ενθυμημάτων…» του 
Κασομούλη είχε άμεση πρόσβαση στις σημειώσεις 
και το αρχείο του. 
Αναφέρω απόσπασμα από το «Αστραπόκαμα»:
«Της Έξοδος τ' αντίβροντο γέμισε των βουνών τα 
κάρκαρα, λιάκουρες και κλεισούρες αντιβουίσαν , 
κι' οι κρυμμένοι χωριανοί βγήκανε τέλος από τους 
κρυψώνες τους και τρέξαν από πίσω στο συμπε-

θερικό, σα 
δ ι ψ α σ μ έ ν α 
αγρίμια,
να ρωτήσουν 
και να μά-
θουν.
Τους προφτά-
σανε πολλοί 
στο Λιδωρίκι. 
Εκεί, μπρος 
στ' αχνισμένα 
λείψανα, που 
δείχνουν της 
ζωής τη φλό-
γα μεσ΄τα 
μάτια τους να 
θαμποσβήνει 
σα μακρυσμέ-
νο απόβραδο, 
οι χωριανοί 
λησμονήσαν 

και το ρώτημα και το άκουσμα. Άλλοι λειψό ψωμί 
ζυμώσαν, άλλοι ψήσαν αρνάκι τρυφερό, άλλοι 
ξετρυπώσαν τ' αντιψύχι του παλιού κρασιού και 
στρώσαν το τραπέζι, όλο δαφνόμυρτα, και μοίρα-
σαν το φαί, λίγο από λίγο, κι' ενώ τους βλέπουνε 
να τρώνε, μένουν αυτοί γονατιστοί και κλαίνε.
Σηκώνονται απ' το τραπέζι το λιτό. Άντρες - γυ-
ναίκες σιάζουν τ' αχτένιστα μαλλιά, σφίγγουν τη 
μέση, χεροπιάνονται όλοι νιάτα, από θείο πιοτό γε-
μάτη την καρδιά…». 
Στον χορό έλαβαν μέρος και οι αγωνίστριες γυναί-
κες του Μεσολογγίου, όπως περιγράφουν και οι 
δύο λογοτέχνες.
Ο Τερτσέτης στο ποίημά του λέει:
«…Κ’ ἡ νιαῖς ὁποῦ χορεύουνε φοροῦν ἀνδρίκια 
ῥοῦχα,
Καί µ’ ἄρµατα πλακόνουνε τά τρυφερά βυζιά 
τους….
Ο Βλαχογιάννης στο ιστορικό του αφήγημα ανα-
φέρει:   
«…Άντρες - γυναίκες σιάζουν τ' αχτένιστα μαλλιά, 
σφίγγουν τη μέση, χεροπιάνονται όλοι νιάτα, από 
θείο πιοτό γεμάτη την καρδιά…».
Από τον χορό αυτό υποθέτω, δε θα μπορούσε να 
λείπει η Μεσολογγίτισσα Χρυσηίδα Γ. Κοντσακάρη, 
αναφέρεται ονομαστικά για τη μάχη της στην έξο-
δο και την πορεία προς Ναύπλιο μέσω Δωρίδας, 
μαζί με τις ανώνυμες συναγωνίστριές της. Αυτό το 
στοιχείο είναι ισχυρό τεκμήριο για την ορθότητα 
των γραφομένων από τους Τερτσέτη και Βλαχο-
γιάννη.
Το γεγονός ότι ο Τερτσέτης και ο Βλαχογιάννης 
συμπίπτουν στις παρουσιάσεις τους, δεν σημαίνει 
απόλυτη τεκμηρίωση της ιστορικής πραγματικότη-
τας, σημαίνει όμως πολλά για τον τρόπο που επέ-
λεξαν και οι δύο, να μετουσιώσουν ένα ιστορικό 
γεγονός σε λογοτεχνικό λόγο.
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από 
την Επανάσταση του 1821, η Ένωση Δωριέων Επι-
στημόνων έχει προγραμματίσει σειρά 
ερευνών και δράσεων, με γενικό τίτ-
λο «Η συμβολή των Δωριέων στην 
Επανάσταση του 1821», με στόχο να 
στρέψει το φως της ιστορικής έρευ-
νας και στη Δωρίδα. Για διάφορους 
λόγους, το φως αυτό έπεσε περισσό-
τερο σε κάποιους τόπους ή σε κάποια 
γεγονότα, αφήνοντας κάποιους άλ-
λους στη σκιά, μεταξύ αυτών και τη 
Δωρίδα. 
Η παρουσίαση της αφανούς αυτής 
πτυχής της τοπικής μας ιστορίας, εί-
ναι ένα ερέθισμα για εμάς τους Δωρι-
είς, προκειμένου να στραφούμε και σ' 
αυτά τα παραμελημένα κεφάλαια του 
παρελθόντος μας, για την, όσο το δυ-
νατόν, πιο ολοκληρωμένη εικόνα της 
συμβολής των Δωριέων στην Επανά-
σταση του 1821.
Ο εορτασμός των 200 χρόνων δεν πρέπει να 
αναλωθεί σε αμφίβολης ποιότητας εκδηλώσεις 
και ανούσιους λόγους. Πρέπει να αποτελέσει την 
απαρχή για εθνική αυτογνωσία, ουσιαστική έρευ-
να, σκάλισμα αρχείων, ανάδειξη γεγονότων, προ-
σώπων γνωστών και άγνωστων μέχρι σήμερα που, 

με τις πράξεις τους, έδωσαν νόημα στον αγώνα για 
την Ελευθερία.
Ο Ιστορικός και βαθύς γνώστης των διεργασιών 
της Επανάστασης, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ανα-
φέρει σε πρόσφατο άρθρο του, «το 1821 συγκρο-
τήθηκε η σύγχρονη εθνική μας ταυτότητα και άρχι-
σαν να συνειδητοποιούνται οι εθνικές διεκδικήσεις. 
Έτσι άρχισε να αποκρυσταλλώνεται το ελληνικό 
εθνικό όραμα, χωρίς το οποίο ούτε η Επανάσταση 
μπορούσε να «εκκολαφθεί» ούτε το εν επαναστά-
σει έθνος να αποδεχτεί και να αντέξει τις αλλεπάλ-
ληλες θυσίες που επέφερε η δυσαναλογία ισχύος 
των εξεγερμένων προς την Αυτοκρατορία».  
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Πράσινο φως για 
τη βελτίωση 4 
επαρχιακών δρό-
μων της ορεινής 
Δωρίδας δόθηκε  
με την σύμβαση 
που υπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας 
Φάνης Σπανός 
και η  Ανάδοχος 
εταιρεία Σακελ-
λάρης Δ.- Λιάρος 
Χ. Α.Ε .
Πρόκειται για αποκατάσταση οδο-
στρωμάτων και τεχνικών έργων 
στους δρόμους:
• Λιδωρίκι - Λευκαδίτι - Στρώμη
• Τείχιο - Παλαιοξάρι - Περιθιώτισσα 
- Στίλια
• Φράγμα Μόρνου - Αρτοτίνα
• Κροκύλειο - Αλποχώρι
Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 
1.226.267 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο 
πρέπει να παραδοθεί σε 365 ημέρες, 
δηλαδή την Άνοιξη του 2021.
Τα έργα ξεκινούν άμεσα να κατα-
σκευάζονται και όπως ανακοίνωσε 
η Περιφέρεια, παράλληλα με την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσεων και 

πρωτοβουλιών γύρω από τα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από 
την πανδημία του κορωνoϊού, η Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει 
ωριμάζοντας και υλοποιώντας έργα, 
που αφενός έχουν ανάγκη οι τοπικές 
κοινωνίες, αφετέρου συμβάλουν στη 
βελτίωση της συγκοινωνιακής βατό-
τητας και την ανάπτυξη της Περιφε-
ρειακής Οικονομίας.
Ήδη η κατασκευάστρια εταιρεία  έχει 
υποβάλει το χρονοδιάγραμμα κα-
τασκευής του έργου σύμφωνα με 
τις ορισθείσες προθεσμίες, ενώ αν 
υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλή-
ρωση και παράδοση από υπαιτιότητα 
της εταιρείας, αυτή θα επιβαρυνθεί 
με πρόστιμα, όπως ορίζει η σχετική 
νομοθεσία.

Με κάποια γραφειοκρατι-
κή καθυστέρηση ο Δήμος 
Δωρίδας  προχωρά για τη 
δημιουργία ασύρματου δι-
κτύου στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Έργου WIFI4EU 
παρέχοντας δωρεάν δίκτυο 
στους δημότες αλλά και 
επισκέπτες.  
Η πρωτοβουλία WiFi4EU 
αποσκοπεί στην παροχή 
υψηλής ποιότητας πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο για τους 
πολίτες και τους επισκέπτες όλων των 
χωρών της ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης 
(Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως 
πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βι-
βλιοθήκες και κέντρα υγείας. Μέσω 
της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χο-
ρηγούνται κουπόνια με τη χρηματο-
δότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη στήριξη των δήμων κατά την 
εγκατάσταση σημείων ασύρματης 
πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέ-
ντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία 
με εταιρείες εγκατάστασης WiFi.
Ο Δήμος Δωρίδας, προκειμένου να 
υλοποιηθεί το έργο της δωρεάν 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης 
σε δημόσιους χώρους θα επιλέξει μια 
εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi για την 
εκτέλεση των εργασιών και είναι ο 
ίδιος υπεύθυνος για να ορίσει τα «κέ-
ντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα 
εγκατασταθούν τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία Wi-Fi 

θα πρέπει να εγκατασταθούν σε περι-
οχές όπου δεν παρέχεται ήδη ανάλο-
γη δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi.
Παράλληλα, και με βάση τους όρους 
του προγράμματος, ο Δήμος Δωρίδας 
έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει 
το κουπόνι WiFi4EU για τη μερική 
χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης 
αξίας• συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπά-
νες εξοπλισμού και εγκατάστασης πέ-
ραν της αξίας του κουπονιού θα εμπί-
πτουν στη σύμβαση που συνάπτεται 
μεταξύ του παρόχου και του δήμου.
Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να 
συνδεθούν διάφορα κέντρα τοπικής 
δημόσιας ζωής με ένα δίκτυο (ενι-
αία πύλη υποδοχής) ή περισσότερα 
δίκτυα (διαφορετικές πύλες υποδο-
χής). Ωστόσο, εάν το κόστος εξοπλι-
σμού και εγκατάστασης υπερβαίνει 
την αξία του κουπονιού, οι πρόσθε-
τες δαπάνες πρέπει να χρηματοδο-
τούνται από τον ίδιο το Δήμο ή από 
άλλες εθνικές/περιφερειακές πηγές 
χρηματοδότησης.

Το έργο κατασκευής εγκαταστάσεων 
προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε λιμενικές εγκα-
ταστάσεις της Δωρίδας καθώς και ο 
καθορισμός Χερσαίων Ζωνών, εντά-
χθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών .
Είναι προϋπολογισμού 257.650 ευρώ 
εκ των οποίων οι 17.650 επιβαρύνουν 
ίδια κεφάλαια του Δήμου.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρί-
δας που θα προχωρήσει στον «Καθο-
ρισμό Χερσαίων Ζωνών και μελετών 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος».
Στόχος του Δήμου είναι να προχωρή-
σει στις ανάλογες κατασκευές τουλά-
χιστον σε 4 ή 5 παραλίες της Δωρίδας 
που να μπορούν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες να έχουν πρόσβαση στη θά-
λασσα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-

κού Ταμείου Δωρίδας Παναγιώτης 
Ζέτος δήλωσε σχετικά:  “Η απόφαση 
αυτή που αφορά στο Ταμείο μας εί-
ναι από τις πρώτες που έλαβε σχε-
τικά το Υπουργείο Εσωτερικών, κάτι 
που αποδεικνύει την προεργασία που 
έχει γίνει. Αφορά στο χαρακτηρισμό 
της χερσαίας ζώνης σε όλο το παρα-
λιακό μέτωπο της Δωρίδας. Από την 
Πάνορμο έως τη Χιλιαδού και στο 
νησί των Τριζονίων. Ως το τέλος του 
χρόνου θα έχει γίνει χαρτογράφηση, 
τοπογραφικά, και εν τέλει νομιμοποί-
ηση όλων των έργων στη χερσαία 
ζώνη, κάτι στο οποίο υστερούσαμε 
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι 
θα αποφύγουμε το βραχνά που μας 
ταλάνιζε διαρκώς να μην μπορούν 
οι καταστηματάρχες να νοικιάζουν 
χώρο για τραπεζοκαθίσματα, ενώ θα 
προχωρήσουν μελέτες για διαγωνι-
σμούς μιας σειράς έργων που είναι 
καίρια για την ανάπτυξη του παραλι-
ακού μετώπου”.

Κανονικά προχωρά η κατα-
σκευή του κόμβου  Μαλα-
μάτων επί της παραλιακής 
εθνικής οδού. Ήδη υπερψη-
φίστηκε η βελτιωτική μελέτη 
για το έργο από την Οικονομι-
κή Επιτροπή της Περιφέρειας 
Στερεάς, η οποία συνεδρίασε 
μέσω τηλεδιάσκεψης το πρωί 
της Τρίτης 14 Απριλίου. 
Την έγκριση της μελέτης του 
έργου “Βελτίωση συνδετήρι-
ου οδικού κόμβου περιοχής 
Μαλαμάτων ΠΕ Φωκίδας” 
είχε αποφασίσει η Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Φωκίδας την Τετάρτη 8 
Απριλίου. Το έργο  έχει κό-
στος 800.000€ και το συγκε-
κριμένο κονδύλι προέρχεται 
από πόρους της ΠΕ Φωκίδας, 
αφορά δε στην ολοκληρωμέ-
νη κατασκευή του κόμβου, 
καθώς στην αρχική μελέτη 
είχαν προκύψει σημαντικά 
προβλήματα. 
Θυμίζουμε ότι το ήδη εκτελούμενο 
έργο ήταν υποκοστολογημένο, καθώς 
το ποσό που αρχικά είχε προβλεφθεί 
δεν επαρκούσε για την πλήρη εκτέ-
λεσή του, τουλάχιστον όπως είχε πα-
ρουσιαστεί στα τέλη του Ιανουαρίου 
του 2019 από την περιφερειακή Αρχή 
του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος 
τότε είχε επισκεφτεί και το σημείο που 
επρόκειτο να γίνει το έργο, στο πλαί-
σιο της συνεδρίασης του περιφερεια-
κού συμβουλίου στο Ευπάλιο. 
Ο νέος ανισόπεδος κόμβος θα λύσει 
πολλαπλά προβλήματα, μιας και θα 
αποτελέσει κύρια είσοδο μεταξύ Αιτω-
λοακαρνανίας και Φωκίδας, θα συνδέ-
σει το παραθαλάσσιο και πεδινό τμήμα 
με το ορεινό της Δωρίδας, ενώ ταυτό-

χρονα θα συντελέσει στην ασφάλεια 
κατά την κυκλοφορία εντός του βιοτε-
χνικού πάρκου της περιοχής.  
Οι ανάγκες για την κυκλοφοριακή σύν-
δεση της συγκεκριμένης περιοχής εξυ-
πηρετούνται έως σήμερα υποτυπωδώς 
και χωρίς καμία επάρκεια σε ό,τι έχει 
σχέση με την εκπλήρωση των απαιτού-
μενων συνθηκών οδικής ασφάλειας. Η  
εξυπηρέτηση μέχρι  σήμερα  των  μό-
νιμων  κατοίκων και των βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων  της  ευρύτερης  περι-
οχής  προς τους   οικισμούς  Μαλάμα-
τα,  Άγιος  Πολύκαρπος  Μανάγουλη, 
Λόγγος,  Χιλιαδού , των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέ-
δου, κ.α.   γίνεται  από  περιμετρική  
κυκλοφορία  μέσω  της  παλαιάς  γέφυ-
ρας  του  ποταμού  Μόρνου, με μεγάλη 
επικινδυνότητα.  

Βελτίωση τεσσάρων 
ορεινών δρόμων της Δωρίδας 

Κανονικά προχωρά το έργο 
κατασκευής του κόμβου Μαλαμάτων

Εντάχθηκε στο «Φιλόδημο ΙΙ»  με 257.000 € 
το έργο πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα και 
καθορισμού Χερσαίων Ζωνών της Δωρίδας

Ο Δήμος καλύπτει με Wi-Fi τη Δωρίδα
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

ΑΠΟΛΛΩΝ: Θολό το 
τοπίο τη νέα χρονιά
Πρόωρο φινάλε είχε η σεζόν 2019-
20 στη Γ’ Εθνική για τον Απόλλωνα 
Ευπαλίου Tihio Race , αλλά δεν θα 
μπορούσε να γίνει και διαφορετικά 
λόγω και της δεδομένης κατάστασης 
που είχε δημιουργηθεί με την πανδη-
μία του κορονοϊού. Όλες οι αθλητικές 
εκδηλώσεις σταμάτησαν αιφνιδίως κι 
αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση για τη Γ’ Εθνική. Πλέον όμως 
η προσοχή έχει στραφεί στην επόμενη 
μέρα, αλλά κι αυτό δεν είναι απόλυτα 
ακριβές, αφού επικρατεί ένα θολό το-
πίο. Κι αυτό δεν αφορά φυσικά μόνο 
το ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά την 
κοινωνία.
Μία βασική παράμετρος που θα πρέπει 
να διευθετηθεί είναι σε ποια κατηγορία 
θα αγωνίζεται ο Απόλλων τη νέα σε-
ζόν. Η προτελευταία θέση, τη στιγμή 
που ολοκληρώθηκε η σεζόν δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για αισιοδοξία, εκτός 
αν υπερισχύει το σενάριο να μην πέσει 
καμία ομάδα φέτος. Κάτι που ομολο-
γουμένως είναι δύσκολο. Σε αντίθετη 
περίπτωση –κάτι που είναι και το πιο πιθανό- θα 
αποχαιρετήσει τη Γ’ Εθνική και θα επιστρέψει στην 
πρώτη κατηγορία του τοπικού.
Αυτό όμως μένει να αποσαφηνιστεί και όσο δεν 
προκύπτει, τότε κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με 
σιγουριά για μπάτζετ, στελέχωση του ρόστερ και 
φυσικά στόχους! Παράλληλα υπάρχει και η εκκρε-

μότητα με τις εκλογές τόσο στην ΕΠΣ Φωκίδας όσο 
και στην ΕΠΟ, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις 
τελικές αποφάσεις. Σε γενικές γραμμές η αίσθηση 
που επικρατεί είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο στη FootballLeague και μετά θα τεθεί επί τά-
πητος το ζήτημα της Γ’ Εθνικής. Κοινώς, η Γ’ Εθνι-
κή θα πρέπει να περιμένει τις εξελίξεις συνολικά 
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Εν ολίγοις ο Απόλλων είναι αναγκα-
σμένος να περιμένει να μάθει οριστι-
κά κι αμετάκλητα σε ποια κατηγορία 
θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν και στη 
συνέχεια θα πάρει η διοίκηση της 
αποφάσεις της για το μπάτζετ και 
τους στόχους που θα θέσει.

Αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση
Εδώ βέβαια προκύπτει κι ένα άλλο 
ζήτημα που έχει να κάνει συνολικά 
με το οικονομικό σκέλος στο σω-
ματείο. Αυτή τη δεδομένη χρονική 
περίοδο, οι χρηματοδότες είναι συ-
γκεκριμένοι κι αυτό δεν πρόκειται 
να αλλάξει. Ωστόσο πρέπει να θεω-
ρείται πολύ πιθανό να συγκληθεί μία 
Γενική Συνέλευση στη διάρκεια των 
επόμενων εβδομάδων, ούτως ώστε 
να αποσαφηνιστεί πλήρως το τοπίο 
στα οικονομικά. Δηλαδή να βγουν 
μπροστά όσοι θέλουν πραγματικά 
να βοηθήσουν την ομάδα και να το 
κάνουν με πράξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταθε-

ρότητα στο οικονομικό σκέλος είναι κάτι που χα-
ρακτηρίζει τον Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια. Η 
διοίκηση έχει να περηφανεύεται ότι δεν οφείλει 
ούτε ένα ευρώ και πως ότι συμφωνήθηκε με όλους 
καταβλήθηκε στο ακέραιο. Με αυτό το σκεπτικό 
και αυτή τη δέσμευση θέλει να συνεχίσει και στο 
μέλλον…

Η διοίκηση του Απόλλωνα Ευπαλίου Tihio Race περιμένει τις εξελίξεις για να οριο-
θετήσει τους στόχους της νέας σεζόν – Αναμένεται να γίνει Γενική Συνέλευση

Ο Κ. Τσιούστας για τον Απόλλωνα 
Είμαι πολύ υπερήφανος για την ομάδα του χωριού μου 
που διδάσκει ήθος στη χειρότερη και πιο απαξιωμένη 
περίοδο του Ελληνικού ποδόσφαιρου. 
Ο Απόλλων Ευπαλίου TihioRace έχει ξεφύγει προ πολ-
λού από τα στενά όρια του χωριού μας αλλά και της 
Δωρίδας, δείχνοντας παράλληλα με την αγωνιστική του 
άνοδο και το ανθρώπινο πρόσωπό του, αφού πρωταγω-
νιστεί συνεχώς σε ανθρωπιστικές δράσεις τιμώντας και 
βοηθώντας συνανθρώπους μας σε κάθε ευκαιρία. 
Ιδιαίτερα την δύσκολη περίοδο του κορονοϊού οι άνθρω-
ποι του Απόλλωνα Ευπαλίου TihioRace έδωσαν  βροντε-
ρό «παρών» μοιράζοντας τρόφιμα και άλλα αγαθά σε 
συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη. Την στιγμή 
που το ένα μετά το άλλο τα ερασιτεχνικά σωματεία στην 
Ελλάδα διαλύονται, η ομάδα του Ευπαλίου χάρη στους 
ανθρώπους που την διαχειρίζονται μεγαλώνει και μεγα-
λουργεί  διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το χω-
ριό μας και τη Δωρίδα.
Η εμπειρία μας έλειπε για να πάρουμε φέτος και το τελι-
κό αποτέλεσμα στους αγωνιστικούς χώρους σε αυτό το 
υπέροχο ταξίδι της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. Η εμπειρία 
που ήρθε μέσα από τους αγώνες και τις συνθήκες της 
Γ΄ Εθνικής  που μας ήταν άγνωστες,  μας κάνει όλους 
πλέον σοφότερους για την καινούργια πρόκληση που 
έρχεται με την νέα ποδοσφαιρική  χρονιά. 
Όπου κι αν αγωνιστεί τελικά η ομάδα ο πήχης θα είναι 
πάντα ψηλά. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση, 
τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές που σήκωσαν 
φέτος αυτό το ειδικό βάρος παρουσιάζοντας μία ομάδα 
ανταγωνιστική  που πάλεψε σε όλα τα παιχνίδια .
Η ποδοσφαιρική μας ομάδα είναι ο καλύτερος πρεσβευ-
τής του Ευπαλίου, αλλά και ολόκληρης της Δωρίδας. 
Ως πρόεδρος του Ευπαλίου δηλώνω για μία ακόμη φορά 
υπερήφανος για την ομάδα μας και ευγνώμων στους αν-
θρώπους που τη διοικούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
ό,τι κάνετε, από μένα προσωπικά αλλά και εκ μέρους 
όλων των Ευπαλιωτών.
Κώστας Τσιούστας 
Πρόεδρος Τ.Κ.Ευπαλίου

Η Διοίκηση του Απόλλωνα μετα τις τελευταίες 
εξελίξεις, λόγω κορονοϊού, και στον αθλητισμό 
και τα πρωταθλήματα ανακοίνωσε:
Με την διακοπή του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνι-
κής κατηγορίας και την επικύρωση της βαθμολο-
γίας θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην 
ομάδα της ΑΕ Ποντίων Κοζάνης για την κατάκτη-
ση της πρώτης θέσης του τετάρτου ομίλου όπου 
συμμετείχε και η 
ομάδα μας.
Επίσης σε όλες 
τις ομάδες για 
την προσπάθεια 
που κατέβαλαν.
Για εμάς ήταν 
μια πρωτόγνω-
ρη, αλλά συνάμα 
και ευχάριστη 
εμπειρία, ένα 
όμορφο ταξίδι 
. Σίγουρα μας 
λυπεί το τελικό 
αποτέλεσμα, σί-
γουρα όμως ταυτόχρονα αποκτήσαμε εμπειρία 
και φτάσαμε την αγαπημένη μας Δωρίδα να 
ακουστεί παντού! Ταξιδεύοντας "γνωρίσαμε", 
μας γνωρίσανε....
Ιδιαίτερα θα σταθούμε στην εξαιρετική αγωνι-
στικά αλλά και εξωαγωνιστικά  ομάδα Α.Σ.ΘΙ-
ΝΑΛΙΑΚΟΣ και να τους ευχηθούμε τα καλύτε-
ρα! Τέτοια σωματεία αποτελούν κόσμημα για το 
ερασιτεχνικό μας ποδόσφαιρο,!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα από όλα στον 
κόσμο που έδωσε δυναμικό «παρών» στην 
προσπάθειά μας! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
χορηγούς της ομάδας μας! Στον απλό φίλαθλο 
και όχι μόνο της περιοχής μας που τίμησε από 
το υστέρημα του την προσπάθεια μας! Επίσης 

στο γραφείο ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ TOURS για την άψογη 
συνεργασία μας!
Σε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστη-
καν στην ομάδα μας, σε όλο το τεχνικό επιτε-
λείο το προπονητή μας το Γιώργο Μίχο και το 
γυμναστή μας Αλέξη Χαρακίδα, τον προπονητή 
τερματοφυλάκων Στέφανο Κότσιαλο! To γιατρό 
της ομάδας μας Γιώργο Κόκκινο! Τέλος, στον επί 

πολλά χρόνια πρώην πρό-
εδρο του Απόλλωνα και 
αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Φω-
κίδας Δημήτρη Σπυρόπου-
λο που ήταν δίπλα μας!
Σίγουρα σε αυτήν την 
προσπάθεια έγιναν λάθη, 
μπορεί και πολλά, όμως με 
σιγουριά δεν υπήρχε πρό-
θεση και ζητάμε συγνώμη 
όπου τυχόν έγιναν αυτά. 
Λάθη δε κάνεις, μόνο αν 
δεν κάνεις τίποτα.....!!!
Δε λέμε αντίο αλλά εις το 

επανιδείν.........!!!

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Φωκικού για την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Φωκί-
δας 2019/2020 και την άνοδο στην Γ Εθνική κα-
τηγορία.Ευχόμαστε τα καλύτερα για την ομάδα 
του Φωκικού αλλά και για το ποδόσφαιρο του 
νομού μας!
Ευχές και συγχαρητήρια σε όλα τα σωματεία 
της ΕΠΣ Φωκίδας,στους ποδοσφαιριστές,στους 
προπονητές και σε όλους τους ανθρώπους των 
διοικήσεων των ομάδων που σε αντίξοες εποχές 
και συνθήκες φροντίζουν να υπάρχουν οι ομά-
δες και το πρωτάθλημα μας!
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!
Δ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ TIHIO RACE

Εις το επανιδείν. . . .




