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μείωσε τη Δωρίδα !

Ο Δήμος Δωρίδας δεν κατάφερε να ξεπεράσει στην
απογραφή που έγινε το Μάιο το φράγμα των 20.000
για να πάρει τα πλεονεκτήματα που δίνει ο Νόμος του
Καλλικράτη, καταγράφοντας μια πτώση της τάξης
του 5%, παρουσιάζοντας έναν πληθυσμό γύρω στις
16.000. Αντίθετα, το Ευπάλιο έδειξε μια αύξηση περίπου 10% φθάνοντας στους 850 απογραφέντες πολίτες. Από τους 4 πρώην Δήμους στη Δωρίδα, εκείνος
των Βαρδουσίων παρουσίασε αύξηση 12%, του Ευπαλίου μείωση 4%, του Λιδωρικίου μείωση 26% και της
Τολοφώνας αύξηση 5%. Τα τελικά αποτελέσματα δεν

Τα προβλήματα
του Ευπαλίου

σε ... στρογγυλή τράπεζα.

Ευρεία σύσκεψη με
πρωτοβουλία
της
Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο
Ευπαλίου, στην οποία
συζητήθηκαν όλα τα
προβλήματα που απασχολούν σήμερα το
Ευπάλιο. Στη σύσκεψη
ο Δήμαρχος Δωρίδας
Γιώργος Καπεντζώνης

έχουν ανακοινωθεί επίσημα ακόμα από την Εθνική Στατιστική Αρχή που επεξεργάζεται τα στοιχεία
των απογραφέων. Η εφημερίδα μας από ρεπορτάζ
που έκανε παρουσιάζει για όλα τα χωριά του Δήμου Δωρίδος τον αριθμό των απογραφέντων, με
την επιφύλαξη να υπάρχουν λόγω τεχνικών λαθών
από τους απογραφείς, διαφοροποιήσεις συν-πλην
2%. Εάν επιβεβαιωθούν και επίσημα οι αριθμοί,
τότε αναμένεται να έχουμε αλλαγές στην κατανομή
των δημοτικών εδρών ανά Δημοτική Ενότητα στις
προσεχείς δημοτικές εκλογές.
Σελ. 3

Η Αρχαία Ακρόπολη
του Ευπαλίου ζωντανεύει

έκανε μια γενική ενημέρωση, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Περικλής
Λουκόπουλος
έθεσε
την ατζέντα των προβλημάτων, ενώ απαντήσεις σε θέματα που
τους αφορούν έδωσαν
και οι Αντιδήμαρχοι
Κώστας Αντωνόπουλος και Ανδρέας Ευσταθίου.
Σελ. 4

Επίσκεψη στη Βουλή

Η αντίστροφη
μέτρηση για
την ανάδειξη
της Αρχαίας
Ακρόπολης
Ευπαλίου Δωρίδας, ξεκίνησε, με σειρά
ενεργειών που
δρομολογήθηκαν ύστερα
από συμφωνία
του Δήμου
Δωρίδας, της
Εφορείας
Προϊστορικών
Αρχαιοτήτων
Δελφών και
της Ένωσης
Ευπαλιωτών
Δωρίδας.

Βυζαντινοί ύμνοι
αντήχησαν
πάλι στον
Αϊ-Γιάννη

Το μέγαρο της Βουλής επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν
Ευπαλιώτισσες και Ευπαλιώτες με πρωτοβουλία της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας. Οι εντυπωσεις ήταν

άριστες και γι αυτό ζητήθηκε
από το Σύλλογο να επαναληφθεί η επίσκεψη, ώστε να
συμμετάσχουν και άλλοι συντοπίτες μας που δεν μπόρεσαν να παραστούν.
Σελ. 7

Σελ. 9

Με συγκίνηση και
ευλάβεια πλήθος κόσμου της περιοχής
του Ευπαλίου παρακολούθησε τη λειτουργία και αρτοκλασία στον Αϊ Γιάννη.

Σελ. 9

Μάιος - Ιούν. 2011

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Το πρώτο εξάμηνο του 2011
μάς έδειξε πολλά και χρήσιμα για την παραπέρα πορεία
του τόπου μας, το Ευπάλιο,
τη Δωρίδα. Επειδή βέβαια
ο καθένας αντιμετωπίζει τα
προβλήματά του και την
τρέχουσα σκληρή καθημερινή πραγματικότητα, δεν
είναι εύκολο να παρακολουθεί συνέχεια τα τεκταινόμενα και να βγάζει αβίαστα τα
συμπεράσματα του, ώστε
να κρίνει δίκαια αυτούς που
εξέλεξε να τον διοικούν και
να αποφασίζουν. Όμως τα
αποτελέσματα στην επίλυση
πολλών μικρών και μεγάλων
προβλημάτων, μπορούν να
μας οδηγήσουν σε χρήσιμα
συμπεράσματα. Οι δραστηριότητες και η κινητικότητα
που αναπτύσσουν όλοι οι
τοπικοί και πολιτικοί παράγοντες δεν πρέπει να μας
Συνέχεια στη σελ. 2

Πρωτοπόροι οι
μαθητές του
Σελ. 4
Λυκείου

Έντονη παρουσία των μαθητών λυκείου Ευπαλίου και
στα πολιτιστικά, λαογραφικά
και περιβαλλοντικά δρώμενα.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Πλούσια και πάλι η καλοκαιρινή
ατζέντα του Δροσάτου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σελ. 8

Αρχηγός

του στόλου
από τη Δωρίδα

Ο Πάνος Ευσταθίου από το
Μοναστηράκι Δωρίδος είναι ο
νέος Αρχηγός Στόλου.
Σελ. 6

ΑΣΚΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα διοργανωθεί από την Ένωση Ευπαλιωτών και υπό
την αιγίδα του Δήμου Δωρίδας και τη συνεργασία του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου
η άσκηση Ζωγραφικής για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου .
Μπορούν να συμμετάσχουν όχι μόνο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου, αλλά
και παιδιά που θα βρεθούν στο Ευπάλιο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα .
Συνέχεια από τη σελ. 1

αφήνουν αδιάφορους, περιμένοντας μετά από μια τετραετία
να επιβραβεύσουμε ή τιμωρήσουμε κάποιους που δε στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών που
τους αναλογούν. Ο χρόνος κυλά και πρέπει να αξιοποιείται
για τον τόπο μας, με την δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων ανάπτυξης. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του αν δεν
το παλέψουμε, αν δεν το κυνηγήσουμε. Εδώ βρίσκεται η
ευθύνη όλων αυτών που έχουν ζητήσει να διοικήσουν, σε
οποιοδήποτε πόστο βρίσκονται. Διαφορετικά, παραιτούνται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αντωνόπουλος Λεωνίδας
Γιαννακούρης Χρ. Κων/νος
Ζυγουράκης Σπύρος
Ζωγράφος Ιωάννης του Ζης
Ζωιτάκης Αντώνιος
Ηλιόπουλος Δημήτριος
Κολοκυθά Φωτεινή
Κοτζαμάνης Θεμιστοκλής
Κουφάκη Βολτέρα Μαρία
Μαχαίρας Θεόδωρος
Παπαϊωάννου Αλ Γεώργιος
Παπαϊωάννου Διονύσης
Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος
Πριόβολος Αποστ. Ιωάννης
Ραγκαβάς Σωτήριος
Σμπαρούνης Γιώργος
Τράπεζα Πειραιώς
Τσίρης Κων/νος του Γεωργίου
Φιλίππου Αθανασία του Βασ.
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Στείλτε τις
συνδρομές σας

104-95318825

63101605

5011-035918-043

Τις συνδρομές σας
για την ενίσχυση της Ένωσης και της εφημερίδας
ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να
καταθέτετε στις τράπεζες
ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και
ΕΜΠΟΡΙΚΗ στους διπλανούς λογαριασμούς,
αναγράφοντας και το
όνομά σας.
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Μ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ε λίγους μήνες καθυστέρηση μάθαμε ότι η
οικογένεια του Ολυμπιακού απέκτησε νέο μέλος. Ο Σπύρος και η Ειρήνη Κονιστή απέκτησαν
αγοράκι, το οποίο από….
κούνια δηλώνει Ολυμπιακός, ακολουθώντας
τα
αχνάρια του παππού του
Ντίνου Κονιστή. Να ζήσει
το παιδάκι και να πάρει
εκτός από το όνομα (που
μας το ….. αποκάλυψε
στην εφημερίδα ΚΑΣΤΕΛΛΑ) και τη …. χάρη του παππού Ντίνου και της
γιαγιάς Ελευθερίας.

Τ

η Μεγάλη Δευτέρα στις 18 Απριλίου και ώρα
11:40 π.μ. στο μαιευτηρίο «Μητέρα», ο Τάσος
Τσόλκας και η Ειρήνη Δρίβα έφεραν στον κόσμο
ένα υγιείστατο αγοράκι, βάρους 3.190 γραμμαρίων.
Να τους ζήσει!

Σ

τις 14 Απριλίου, ο Γιάννης και η Φωτεινή Φλέγγα απέκτησαν το δεύτερο
παιδί τους, ένα υγιέστατο
αγοράκι. Η βάφτιση θα γίνει
τον Αύγουστο και το όνομα αυτού Αθανάσιος, όπως
μάθαμε. Πάντως αυτός δεν
πάει για... τραγουδιστής,
γιατί δεν φωνάζει καθόλου.

Η ΠΑΠΑΔΙΑ ΝΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
« Η πρεσβυτέρα
βοηθά, συμπαρίσταται και εκτελεί το μισό έργο
του ιερέα». Με
τα λόγια αυτά
αποχαιρέτησε
στο μακρινό της
ταξίδι την παπαδιά Ντίνα Δασκαλοπούλου, ο πάτερ Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Μεγάλη Παρασκευή
22 Απριλίου στο Παλαιοξάρι. Είχε γεννηθεί το 1925,
ήταν κόρη του Γιώργου και της Π. Παπαναγιώτου και
παντρεύτηκε το 1949 τον Παπακώστα. Απέκτησαν δύο
παιδιά, τον Αντώνη και το Γιώργο, που δυστυχώς έφυγε
τόσο πρόωρα στα 45 του χρόνια πέρυσι το καλοκαίρι.
Στάθηκε βράχος στο έργο του Παπακώστα, εργάστηκε
σκληρά στα κτήματα και κατάφεραν να σπουδάσουν και
τα δύο παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο και να τα καμαρώσουν επαγγελματίες δημοσιογράφους, μέλη της ΕΣΗΕΑ,
δρόμο που ακολούθησαν επιτυχημένα και τα εγγόνια
της Ντίνα και Ηλίας. Στην τελευταία της κατοικία συνόδευσαν πλήθος κόσμου από τα χωριά της Δωρίδας, τη
Ναύπακτο, Αθήνα και Πάτρα.
* Στις 29 Μαΐου έγινε στο Παλαιοξάρι και το ετήσιο
μνημόσυνο του Γιώργου Δασκαλόπουλου

ΕΦΥΓΕ ΣΤΑ 62 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα έφυγε στα 62 του χρόνια
ο γνωστός επιχειρηματίας
από το Μαραθιά Δωρίδας
Γιώργος Πλούμης και τον
αποχαιρέτησε
η Δωρίδα, οι
συγγενείς και
οι φίλοι του.
Τα τελευταία
χρόνια
είχε
δώσει μια τιτάνια μάχη με
τον καρκίνο και
ποτέ δεν έχανε την αισιοδοξία του. Θα
το παλέψουμε έλεγε, μ΄
εκείνο το αφοπλιστικό και
παιδικό χαμόγελό του που
σε σκλάβωνε και τον έκανες φίλο με τη πρώτη συνάντηση. Ο Γιώργος μετά
την αποφοίτηση του από
το Λύκειο Ευπαλίου, δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα επιχειρηματικά, πάνω
στο εμπόριο αυτοκινήτων
με καταστήματα που είχε
δημιουργήσει και λειτουρ-

γήσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αγαπούσε πολύ
τον τόπο του γι αυτό πριν
από κάποια χρόνια επέκτεινε τη δραστηριότητά του
και στη Δωρίδα,
πάνω στον ξενοδοχειακό τομέα. Δημιούργησε ανάμεσα
στο Σκάλωμα
και στο Μαραθιά τη γνωστή
θαυμάσια
ξενοδοχειακή
μονάδα ΑΠΟΛΛΩΝ με 25
τετράκλινες σουίτες, πισίνα, 2 ΒΑR, εστιατόριο,
χώρο αθλοπαιδιών και μια
πανέμορφη οργανωμένη
παραλία. Στήριγμά του σε
όλα, η σύζυγος του Άννα,
που θα συνεχίσει μόνη τη
μεγάλη προσπάθεια για τη
λειτουργία αυτού του ξενοδοχειακού κοσμήματος για
τη Δωρίδα, μέχρι να παραλάβει τη σκυτάλη σε λίγο ο
γιός τους Δημήτρης.

Σελίδα 2

Ο

Γιώργος Κων. Πριόβολος
πήρε το πτυχίο του με
λίαν καλώς από το Φιλολογικό
– Κλασσικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης πήρε και
το δίπλωμα της Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής από
το Ωδείο Πατρών με άριστα,
θεωρημένο από τη Διεύθυνση Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού, μαθητεύσας
στον Αριστείδη Μπουχάγιερ,
πρωτοψάλτη του παλαιού
Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών.
Θερμά συγχαρητήρια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ …

...Στη Φαίδρα-Ελένη Μπόκαρη, απόφοιτο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
ΕΜΠ (διεκπεραίωσε την
διπλωματική της εργασία
στο Technical University
Berlin),που έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα
από το Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα περιβαλλοντικής και
υγειονομικής μηχανικής.
...Και στον Παναγιώτη –
Αλέξανδρο Μπόκαρη , που
έλαβε το δίπλωμα του από

το Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Από
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
αναχωρεί με υποτροφία
για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη.
Η Φαίδρα -Ελένη και ο
Παναγιώτης-Αλέξανδρος
είναι τέκνα του Ευθύμιου
Π. Μπόκαρη και της Άννας-Ειρήνης Κούκκου, που
είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΟ
Έφυγε στα 78 του χρόνια
ο Δήμος Αθανασόπουλος μετά από πολύμηνη
ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. Ήταν Ταξίαρχος ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας. Είχε
νυμφευθεί την Κατίνα
κόρη του Παπα-Βασίλη
Πριόβολου, και απέκτησαν δύο γιούς: τον
Αλέξη, Χημικό Μηχανικό του ΕΜΠ και ανώτερο στέλεχος των Ελληνικών Πετρελαίων και
το Βασίλη Αντιπλοίαρχο
του Πολεμικού Ναυτικού,
που υπηρετεί στην Πρεσβεία μας
στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ ως βοηθός Ναυτικού Ακολούθου. Είχε ευτυχήσει να δει και εγγόνια, τον Δημήτρη και
Ιάσονα από τον Αλέξη και την Κατερίνα από τον Βασίλη. Ο
Δήμος ήταν λάτρης του Ευπαλίου και όπου να υπηρετούσε
σε Άραξο, Αθήνα, Κύπρο κ.ά. δεν έχανε ευκαιρία να το επισκέπτεται και να είναι πρώτος στο κέφι, το γλέντι και το χορό
στις εκδηλώσεις του χωριού και να δίνει το «παρών» σε κάθε
κοινωνική και δημοτική εκδήλωση. Όλοι έχουν να λένε για την
αγάπη με την οποία περιέβαλε τους συμπατριώτες του όταν
αυτοί πέρναγαν την πόρτα του γραφείου του. Ήταν η προσωποποίηση της λεβεντιάς, του νοικοκύρη και του Ρουμελιώτη.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Έφυγε στα 100 της χρόνια

Η Λουκοπούλου Πολυξένη σύζυγος του Μιχάλη Λουκόπουλου έγινε αιωνόβια και έφυγε στα 100 της
χρόνια. Η κηδεία της έγινε στο Ευπαλιο στις 8 Μαΐου 2011. Είχε δύο
κόρες, παντρεμένες στο Καστράκι
και στα Νέα Κούκουρα και εγγόνια.
Όλα τα χρόνια έζησε στο Ευπαλιο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
Ο θάνατος τού είπε... ΑΛΤ !

Ο Χρήστος Τσάμης πέθανε
σε ηλικία 84 ετών και έσβησε
μια ωραία και γραφική σελίδα
της ιστορίας και της καθημερινότητας του Ευπαλίου. Ο
κυρ-Χρήστος διατηρούσε για
σχεδόν πέντε δεκαετίες το
παλαιοπωλείο του στο κεντρικό δρόμο του Ευπαλίου. Εκεί
έβρισκε κανείς τα πιο απίθανα
πράγματα, χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα, αντίκες, γραμματόσημα, παλιά
βιβλία. Ο επισκέπτης ακόμη κι
αν δεν αγόραζε τίποτα ή δεν

έβρισκε κάτι που να τον αφορά σίγουρα θα άνοιγε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον
πάντα ενημερωμένο και θυμόσοφο κυρ-Χρήστο, μη συμφωνώντας απαραίτητα με τις
αταλάντευτες και αδιαπραγμάτευτες θέσεις του, ειδικά
όταν η συζήτηση ερχόταν σε
θέματα που αφορούσαν την
Ορθοδοξία και την Εκκλησία.
Όλοι θα τον θυμούνται πάνω
στη χαρακτηριστική μοτοσυκλέτα του να οργώνει τα χωριά της περιοχής για να συλλέξει την πραμάτεια του. Ο
Χρήστος Τσάμης καταγόταν
από το Καστίτσι Πατρών. Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Πέτα.
Αγάπησε το Ευπάλιο και τους
Ευπαλιώτες. Ως στρατιώτης
υπηρέτησε στο εκστρατευτικό σώμα της Κορέας και μάλιστα τραυματίστηκε.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η απογραφή
ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

μείωσε τη Δωρίδα !

Μικρή μείωση της τάξης του 5% στον
πληθυσμό της εμφανίζεται να έχει η Δωρίδα από την απογραφή που έγινε τον
περασμένο Μάιο
Τα στοιχεία των απογραφέων έχουν σταλεί
και τα επεξεργάζονται στην Εθνική Στατιστική Αρχή, η οποία και θα δώσει επίσημα
αποτελέσματα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συνεργατών του DORIDA NEWS, το Δ.Δ. Βαρδουσίων παρουσίασε περίπου μία αύξηση
+13%, το Δ.Δ. Ευπαλίου μείωση -4%,
το Δ.Δ. Λιδωρικίου μείωση -26% και το

Δ.Δ. Τολοφώνας αύξηση +5%.
Μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων
της απογραφής μας δείχνουν ότι :
Στο Δ.Δ. Βαρδουσίων υπήρξε μια καλή
σε γενικές γραμμές κινητοποίηση σε όλα
σχεδόν τα χωριά και γι αυτό είχαμε μια
αξιόλογη αύξηση του πληθυσμού.
Το Δ. Δ. Ευπαλίου διατήρησε τον πληθυσμό του και σε πολλά χωριά τόν αύξησε,
με εξαίρεση τα τρία χωριά Κλήμα, Μανάγουλη και Τρίκορφο που κατά περίεργο
τρόπο είχαν μια συνολική μείωση 420
απογραφέντων πολιτών.

Δ.Δ.ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙ………………..850(881)
ΑΒΟΡΟ…………………..64(106)
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ…………….393(543)
Β Ρ ΑΪΛΑ… … … … … … … .20(84)
ΔΑΦΝΟΣ…………….....174(80)
ΔΙΑΚΟΠΙ………………….307(326)
ΔΩΡΙΚΟ………………..25(66)
ΚΑΛΛΙΟ…………………117(171)
ΚΑΡΟΥΤΕΣ……………(79)
ΚΟΝΙΑΚΟΥ……………....216(244)
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ……………….120(165)
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ………210(393)
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ…………….390(614)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2.542(2.216) ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ……………59(86)
ΣΤΙΛΙΑ.........................80(130)
ΣΥΚΙΑ……………………...61(193)
Δ.Δ.ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Ε Υ Π Α Λ Ι Ο … … … … … 8 5 0 ( 7 6 2 ) ΣΩΤΑΙΝΑ…………………….38(64)
ΔΡΟΣΑΤΟ…………….200(232) ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2.940(4.000)
ΚΑΜΠΟΣ……………..340(280)
ΚΑΣΤΡΑΚΙ…………...700(782) ΦΥΛΑΚΕΣΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ…460
ΚΛΗΜΑ………………..220(418)
ΜΑΛΑΜΑΤΑ………….580(500) Δ.Δ.ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ…………500(589) ΕΡΑΤΕΙΝΗ……………...850(726)
ΜΑΡΑΘΙΑΣ…………...500(492) ΓΛΥΦΑΔΑ…………………615(450)
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ………377(442) ΕΛΑΙΑ…………………….115(143)
ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ………..230(180) ΚΑΛΛΙΘΕΑ………………..320(359)
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ………….315(350) ΜΑΚΡΙΝΗ……………….91(88)
ΠΥΡΓΟΣ.........................25(20) ΜΗΛΙΑ………………….107(138)
ΣΕΡΓΟΥΛΑ……………..368(368) ΠΑΝΟΡΜΟΣ…………...348(278)
ΤΕΙΧΙΟ……………………210(235) ΤΟΛΟΦΩΝΑ…………...575(619)
ΤΡΙΚΟΡΦΟ…………….423(557) ΤΡΟΙΖΟΝΙΑ…………240(272)
ΦΙΛΟΘΕΗ……………….400(340) ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 3.261(3.073)
Δ.Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ…………181(256)
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ………….99(105)
ΑΡΤΟΤΙΝΑ……………..479(499)
ΔΙΧΩΡΙ…………………..204(189)
ΖΟΡΙΑΝΟ………………272(195)
ΚΕΡΑΣΙΑ……………….183(99)
ΚΟΚΚΙΝΟΣ……………80(91)
ΚΟΥΠΑΚΙ……………..184(86)
ΚΡΙΑΤΣΙ……………….155(82)
ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ…………...342(267)
ΠΕΡΙΒΟΛΙ……………….79(77)
ΤΡΙΣΤΕΝΟ……………113(89)
ΥΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ………..171(181)

C

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.238(6.547)

M

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ 14.958(15.836)
Y

CM

MY

CY

CMY
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Το Δ.Δ. Λιδωρικίου είχε μια τεράστια γενική πτώση σε όλα σχεδόν τα χωριά που
έφτασε στο σύνολο το – 26 %, κάτι που
σημάδεψε και το γενικό ποσοστό απογραφέντων στο Δήμο Δωρίδας.
Τέλος το Δ. Δ. Τολοφώνας κινήθηκε ικανοποιητικά, παρουσιάζοντας στο σύνολό
του μια μικρή αύξηση +5%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις πρωτεύουσες των πρώην Δήμων Ερατεινή, Ευπάλιο και Λιδωρίκι κατέγραψαν περίπου
τον ίδιο αριθμό 850 πολιτών ενώ το
Κροκύλειο παρουσίασε μείωση, 181 από

256, παρ΄ ό,τι το Δ.Δ. Βαρδουσίων αυξήθηκε κατά +13%.
Οι απογραφέντες στις φυλακές Μαλανδρίνου ήταν 460.
Τα νούμερα των απογραφέντων σε κάθε
χωριό είναι πριν από την τελική επεξεργασία από την Εθνική Στατιστική Αρχή
και ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να
υπάρξουν μικρές αυξομειώσεις της τάξης
του 2%.
Σε παρένθεση τα νούμερα των πληθυσμών κατά την προηγούμενη απογραφή
του 2001.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΣΕ … ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο
Ευπαλίου, όπου συζητήθηκαν όλα
τα προβλήματα που απασχολούν
σήμερα το Ευπάλιο. Ο Δήμαρχος Γ.
Καπεντζώνης ενημέρωσε κατ αρχάς
για όλες τις ενέργειες που έγιναν και
γίνονται ώστε το Αστυνομικό Τμήμα
να παραμείνει - και θα παραμείνει στο Ευπάλιο, επίσης για την πορεία
αποπεράτωσης των εργασιών της
πλατείας Καρυάς που ήταν κλεισμένη
για 6 μήνες και ήδη παραδόθηκε προς
χρήση των πολιτών. Ο Πρόεδρος της
Ένωσης Π. Λουκόπουλος έθεσε μια
σειρά θεμάτων, όπως είναι η ανυπαρξία ηλεκτροφωτισμού σε δρόμους
και πλατείες, η διάνοιξη της κεντρικής
οδού Ευπαλίου στην είσοδο από Καστράκι, οι παρεμβάσεις καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων, η προώθηση συντονισμένων ενεργειών για ανάδειξη της

Ακρόπολης Ευπαλίου, το θέμα του Δημοτικού Γηπέδου, η εξέλιξη για το θέμα του
Αϊ-Γιάννη κ.ά. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και

οι παριστάμενοι αντιδήμαρχοι Κ. Αντωνόπουλος και Ανδ. Ευσταθίου ενημέρωσαν
για την εξέλιξη όλων αυτών. Ο π. Πρόε-

Πρωτοπόρο
το Λύκειο
Ευπαλίου

δρος της Ένωσης Αν. Μπάμπος έθεσε
το θέμα της εγκατάστασης εντός του
οικισμού των Ρομά που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις δημόσιας υγιεινής
καθώς και το περιβόητο θέμα με το
άγαλμα της πλατείας προκειμένου
να μεταφερθεί σε πιο εμφανές και
ευδιάκριτο σημείο, μαζί ίσως και με
άλλα αγάλματα, όπως έχει ζητήσει η
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών
του Ευπαλίου. Χρήσιμες και εποικοδομητικές ήταν και οι παρεμβάσεις σε
διάφορα θέματα του οικονομολόγου
Παν. Γιαννακούρη και του μηχανικού
Αντ. Παπαϊωάννου. Παραβρέθηκαν,
σύσσωμο το Δ.Σ. της Ένωσης Ευπαλιωτών, όλοι οι πρώην Πρόεδροι της
Ένωσης, καθώς και Εκπρόσωποι του
Τοπικού Συμβουλίου, π. Πρόεδροι
Ευπαλίου, Εκπολιτιστικού Συλλόγου,
Αθλητικού Συλλόγου «Απόλλων», Κυνηγετικού Συλλόγου που είχαν προσκληθεί και άλλοι πολίτες.

ου χτυπά για όλους τους φίλους επισκέπτες, γι’ αυτό σας περιμένουμε
να σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
Το μουσείο είναι ανοιχτό όλες τις μέρες
και ώρες του χρόνου, αρκεί να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 6944390576
και 2634051363 με τη Γιάννα Κατσαρού, Γενική Γραμματέα του Λαογραφικού Μουσείου Ευπαλίου

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ

σε Πολιτιστικά
Δρώμενα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Εíναι ωραíο να ατενíζουμε
το μέλλον, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να στρέφουμε
το βλέμμα μας και στο παρελθόν για να γνωρίζουμε
τις ρίζες μας, τα ήθη και τα
έθιμα μας, τον πολιτισμó
μας. Το χωριό μας, το Ευπάλιο, έχει ιστορική μνήμη,
έχει πολιτιστική κληρονομιά, γιατί έχει Λαογραφικό
Μουσείο. Ο πρωτοπόρος,
αείμνηστος καθηγητής Χαράλαμπος Ν. Σμπαρούνης
και η αγαπημένη του σύζυγος Αντιγόνη το δημιούργησαν με αγάπη και στέγασαν μέσα του τις υλικές
μαρτυρίες του τόπου μας,
τον πολιτισμό μας, τον λαογραφικό θησαυρό του χωριού μας. Είναι το Μουσείο
ο καθρέφτης της τοπικής
μας κοινωνίας, ο γνήσιος
θεματοφύλακας των παραδόσεων μας και ο πνευματικός πυρήνας του Ευπαλίου.
Είναι όμως το Λαογραφικό
μας Μουσείο και ένας ζωντανός οργανισμός, μια
καρδιά που χτυπά για όλους
τους κατοίκους. Οι επισκέπτες του πολλοί, στην πλειοψηφία τους μαθητές από
τα σχολεία του Ευπαλίου,
των γύρω χωριών και των
σχολείων της Ναυπάκτου.
Κάθε χρόνο επισκέπτονται
το Μουσείο 700 περίπου
μαθητές - φέτος μόνο το διάστημα από τον Ιανουάριο
μέχρι το Πάσχα είχαμε 482
επισκέπτες. Η καρδιά όμως
του Λαογραφικού Μουσεί-

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος
2010 – 2011, εκπονήθηκε από την
περιβαλλοντική ομάδα της Α΄ και
Β΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου εργασία με τίτλο «Γνωρίζω
το Δάσος». Στο πρόγραμμα αυτό
έλαβαν μέρος τριάντα μαθητές,
με υπεύθυνους καθηγητές τους κ.
Λώλο Γεώργιο και την κ. Σταμάτη Παναγιώτα. Ως αιτία για
την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα λειτούργησε
η όξυνση της οικολογικής κρίσης, η οποία αποτελεί κρίση του σύγχρονου πολιτισμού και των αξιών του, με τα
ποικίλα προβλήματα που επισωρεύει. Η προσπάθεια αυτή
ξεκίνησε εθελοντικά και είχε ως στόχο να συμβάλλει στη
διαμόρφωση φιλικής συμπεριφοράς όλων μας προς το
περιβάλλον και να εμφυσήσει συναίσθημα προσωπικής
ευθύνης για την προστασία του.

«ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ»

Στο πλαίσιο της Αγωγής Σταδιοδρομίας, όλοι οι μαθητές της
Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου, σε συνεργασία με
το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ευπαλίου και το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου, συγκέντρωσαν υλικό και εκπόνησαν εργασία με τίτλο «Ανθρώπων έργα,
τραγούδια των χεριών» με θέμα παραδοσιακά επαγγέλματα
της περιοχής Ευπαλίου που χάθηκαν. Συγκεκριμένα, η εργασία που εκτυπώθηκε σε καλαίσθητο φυλλάδιο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αναφέρεται σε πέντε παραδοσιακά
επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανισθούν και από τη μνήμη
μας: του γανωτή, του μυλωνά, του πεταλωτή, του σαγματο-

ποιού – σαγμάνη (σαμαρά) και του τσαγγάρη. Τα επαγγέλματα αυτά ήταν ψυχής και ανάγκης, ενώ τα σημερινά άνεσης
και μοναχικότητας. Η ανάγκη σε παλαιότερες εποχές γέννησε
ιδέες, η αγορά τις εξαργύρωσε, αλλά η εξέλιξη τις εξαφάνισε,
όπως και τα αντίστοιχα επαγγέλματα.
Υπεύθυνοι καθηγητές για την εκπόνηση του προγράμματος ήταν οι κκ. Κατσαρού Ιωάννα, Θεολόγος και Τριψιάνος Νικόλαος, Φιλόλογος.

Στην Ερατεινή Φωκίδας μεταξύ Γαλαξιδίου & Ναυπάκτου

Προσφορές Ιουνίου με ημιδιατροφή: Από 14/06/2011 έως αναχώρηση 03/07/2011
Weekend (Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή): Πακέτο 3 ημέρες / 2 νύχτες: 89€ κατ’ άτομο
Πακέτο 8 ημέρες / 7 νύχτες: 230€ κατ΄άτομο
Καλοκαιρινές προσφορές με ημιδιατροφή:
Από 03/07/2011 έως αναχώρηση 17/07/2011 & από 21/08/2011 έως αναχώρηση 04/09/2011:
Πακέτο 8 ημέρες / 7 νύχτες: 260€ κατ’ άτομο
Από 17/07/2011 έως αναχώρηση 31/07/2011: Πακέτο 8 ημέρες / 7 νύχτες: 320€ κατ’ άτομο
Από 31/07/2011 έως αναχώρηση 21/08/2011: Πακέτο 8 ημέρες / 7 νύχτες: 380€ κατ’ άτομο
Οι ανωτέρω τιμές είναι κατ’ άτομο σε SUPERIOR δίκλινο δωμάτιο με θέα κήπο - βουνό και περιλαμβάνουν πρωινό Αμερικανικού τύπου και
δείπνο σε ελεύθερους μπουφέδες. Δωμάτιο με θέα θάλασσα: + 15€ ημερησίως

Παροχές Ξενοδοχείου:
Αίθουσα συνεδρίων, γυμναστήριο, πισίνα,
δύο μπαρ, δύο εστιατόρια, κ.λ.π.

Δωμάτια Standard:

Αυτόνομος κλιματισμός ( ψύξης - θέρμανσης), ατομικό
λουτρό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο και
μπαλκόνι με θέα θάλασσα ή βουνό.

Δωμάτια Superior:

Αυτόνομος κλιματισμός ( ψύξης – θέρμανσης),
Ατομικό λουτρό με ντουζιέρα υδρομασάζ, Δορυφορική
τηλεόραση plasma, Ψυγείο, Τηλέφωνο, Χρηματοκιβώτιο,
Πιστολάκι μαλλιών, Μπαλκόνι με θέα θάλασσα ή βουνό,
Σύνδεση Internet.

Το Delphi Beach ενδείκνυται ιδανικά για διακοπές,
συνέδρια και παντός είδους εκδηλώσεις

210 96 00 986

ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΛ.:
Email: reservations@delphibeach.gr, info@delphibeach.gr

www.delphibeach.gr

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

Αρχηγός Στόλου έγινε ο Αντιναύαρχος Παναγιώτης (Πάνος) Ευσταθίου που γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Δωρίδας το 1956. Αποφοίτησε από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1978 και από τότε έχει
υπηρετήσει σε διάφορες ναυτικές μονάδες και υπηρεσίες ξηράς.
Προήχθη στον βαθμό του Αντιναυάρχου στις 09 Μαρτίου 2011.
Το Μάρτιο του 2009 και μετά την προαγωγή του σε Υποναύαρχο, ανέλαβε τα καθήκοντα Υπαρχηγού Στόλου.
Το Μάρτιο του 2010 ανέλαβε καθήκοντα Επιτελάρχη Επιτελείου ΓΕΕΘΑ.
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Στίς 10 Μαρτίου του 2011 ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Στόλου.
Ο Πάνος Ευσταθίου ομιλεί την Αγγλική και είναι πτυχιούχος:
• ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ (Υ/Α)
• ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ
(MSOC /ΟΣΤΑΝΔΗ ΒΕΛΓΙΟΥ)
• ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
• US NAVAL WAR COLLEGE (NEWPORT ΗΠΑ)
Είναι παντρεμένος με την Κασσιανή Ευσταθίου και έχουν δύο
κόρες, τη Βασιλική και την Ελπίδα.

Πάσχα, Ευπαλίων Πάσχα
Πάσχα, Ευπαλίων
Πάσχα και χιλιάδες
Ευπαλιώτες το γιόρτασαν παραδοσιακά όπως
χρόνια, μαζί με φίλους
προσκεκλημένους στο
Ευπάλιο. Από νωρίς
στην αρχή της Μεγάλης Βδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν
από κάθε γωνιά της
Ελλάδας αλλά και το
Εξωτερικό. Τη Μεγάλη
Παρασκευή στολίστηκε
ο Επιτάφιος από αγόρια και κορίτσια και το
βράδυ έγινε η περιφορά
του από τον Αϊ Γιώργη
στην πλατεία από τη
βορεινή έξοδο και επιστροφή από την δυτική
είσοδο. Εκατοντάδες
κεράκια ήταν αναμένα
δεξιά κι αριστερά στις
οδούς που πέρασε
αλλά και στη πλατεία,
μαζί με φαναράκια που
κρατούσαν μικρά παιδιά
ακολουθώντας τον Επιτάφιο, που μετέφεραν
στους ώμους τα παιδιά
του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου. Από νωρίς τ΄

απόγευμα μέχρι αργά
μετά την περιφορά, βυζαντινοί ύμνοι, μελωδίες και μουσικές, από
ηχητικά μηχανήματα
που είχαν τοποθετηθεί
σε κεντρικούς δρόμους
και πλατεία, χάιδευαν
τα αυτιά των πιστών
σε μια Μεγαλοβδομαδιάτικη πανδαισία
ύμνων, χρωμάτων και
αρωμάτων λουλουδιών
της Άνοιξης. Και το Μεγάλο Σαββάτο τα μεσάνυχτα πλημμύρισε μέσα
κι έξω ο Αϊ Γιώργης
από τους πιστούς που
έψαλλαν το «Χριστός
Ανέστη» ακολουθώντας
τον Παπα-Δημήτρη,
κάτω από τους ήχους
της καμπάνας και των
κροτίδων και βεγγαλικών που είχαν ετοιμάσει
τα παιδιά του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, διατηρώντας το έθιμο. Τη
μέρα της Λαμπρής από
ραχούλα σε ραχούλα,
κι από αυλή σ αυλή είχε
αρχίσει από νωρίς το
ψήσιμο, τα ρουμελιώτι-

κα δημοτικά τραγούδια
και οι … τουφεκιές.
Πολλοί και οι επώνυμοι
που έκαναν Πάσχα στο
σπίτι τους στο Ευπάλιο, όπως η Πέγκυ
Ζήνα με τον άνδρα της
Γιώργο Λύρα.
Ο παραδοσιακός Χορός
της Αγάπης το απόγευμα δεν έγινε αφού η
κεντρική πλατεία ήταν
ακόμα υπό κατασκευή,
αλλά και λόγω των
πολλών πενθών.
Υ.Γ. 1.Τα εκατοντάδες
κεριά στους δρόμους
και πλατεία καθώς και
τα φαναράκια των
παιδιών ήταν προσφορά γι άλλη μία χρονιά
του συμπατριώτη μας
επιχειρηματία Χρήστου
Παπαϊωάννου.
2. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις είχαν τοποθετηθεί με ενέργειες
και συντονισμό της
Τοπικής Συμβούλου
Τζένης Αυγουστινάτου-Τζιπλάκη και
έξοδα της Ένωσης
Ευπαλιωτών Δωρίδας.
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Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου,
που κοινοποίησαν στη δημοτική
Αρχή και την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, συγχωριανοί Ευπαλιώτες ζητούν:
1ον Να αποκατασταθεί η λειτουργία
του Πνευματικού Κέντρου σύμφωνα
με τους σκοπούς των δωρητών του
και να μη χρησιμοποιείται ως γραφείο
από τη δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης, όπως είχε γίνει με απόφαση της Δημοτικής Αρχής και
2ον Η κεντρική πλατεία Καρυάς να
μην καλύπτεται πλήρως από τραπέζια
και καρέκλες των καφενείων, αλλά
ένα μέρος αυτής όπως ορίζει και ο
σχετικός Νόμος.
Μέχρι την ημέρα έκδοσης της εφημερίδας μας δεν είχε συνεδριάσει το Τοπικό Συμβούλιο για να πάρει σχετικές
αποφάσεις και να εισηγηθεί προς την
Δημοτική Αρχή για ό,τι αποφασίσει.
Μια επίσκεψη στο κτίριο της
Βουλής, που αποκαλείται και
Ναός της Δημοκρατίας, παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον.
Έτσι, η Ένωση Ευπαλιωτών,
με ενέργειες του Προέδρου της κ.
Περικλή Λουκόπουλου έδωσε την ευκαιρία σε Ευπαλιώτες να επισκεφτούν
στις 8-5-2011 το κτίριο και να ξεναγηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Κοινοβουλίου, στο περίφημο περιστύλιο της Βουλής και στο εντευκτήριο των Βουλευτών. Επίσης, μέρος
του ιστορικού παρελθόντος μας αποκαλύφθηκε από το αρχειακό υλικό, τις
φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα προσώπων που σχετίστηκαν με
το χώρο, είτε στις απαρχές του Ελληνικού κράτους (Όθωνας, Γεώργιος
Α’), είτε κατά τη διάρκεια όλου του
Κοινοβουλευτικού βίου μας (Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι της Βουλής και άλ-

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

λοι πολιτικοί). Επειδή ο αριθμός των
μελών της ομάδας ήταν συγκεκριμένος και περιορισμένος –κατά την πάγια τακτική του Ιδρύματος- και πολλοί
Ευπαλιώτες δε μπόρεσαν, αν και το
επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, εξέφρασαν ήδη από τώρα την επιθυμία η
επίσκεψη να επαναληφθεί. Η Ένωση
θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στο
αίτημά τους.
Σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας έχει μπει πλέον το
νέο Σούπερ Μάρκετ, με την
ονομασία «Παντοπωλείο Ευπαλίου», που άνοιξε πάνω στη κεντρική πλατεία Καρυάς Ευπαλίου. Οι πολύ
καλές τιμές του συναγωνίζονται τις τιμές μεγάλων σούπερ-μάρκετ της Αθήνας, και έχει όλη τη γκάμα των προϊόντων που απαιτεί το νοικοκυριό. Ήταν
κάτι που έλειπε πραγματικά όχι μόνο
απ΄ το ο Ευπάλιο αλλά και τα γύρω
χωριά, αφού οι πολίτες αναγκάζονταν
να ταλαιπωρούνται με επισκέψεις στη
Ναύπακτο, που στοίχιζαν σε χρήμα,
χρόνο και ταλαιπωρία.
Με την παρουσία πλήθους
Πειραιωτών και όχι μόνο,
στον Άγιο Χαράλαμπο, ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας και η εφημερίδα ΚΑΣΤΕΛΛΑ γιόρτασαν τα 16 χρόνια της
ίδρυσής τους από τον Ευπαλιώτη
Ντίνο Κονιστή, που είναι και σήμερα
ο Πρόεδρος του. Δεκάδες ήταν και οι
επώνυμοι που παραβρέθηκαν, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Αναστάσιος Νεράτζης, Παναγιώτης Μελάς,
Δημήτρης Καρύδης, ο π. βουλευτής
Πέτρος Μαντούβαλος, η πολιτευτής
Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, οι π. Αντιδήμαρχοι Χαράλαμπος Μπουγάς και
Ιωάννης Μεχέλης, ο Πρόεδρος της
ΕΣΕΕ Βασίλης Καρκίδης, οι Διαμε-

ρισματικοί Σύμβουλοι Ε.
Αθανασίου και Δημ. Κρητικός κ.ά.
«Στο τρίτο κουδούνι», μια εκπομπή
του Β’ Προγράμματος της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας για το
Θέατρο, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση παρουσιάστηκε η
νουβέλα της Ρούλας Μίχου-Κοσκινά
«Πάτσγουορκ χωρίς ραφή» σε ένα
αφιέρωμα διάρκειας 80 λεπτών. Το
μονόλογο, στον οποίο «υφαίνονται»
απώλειες, πένθη, προδομένες αγάπες,
τραυματικές εμπειρίες, λυτρωτικές και
βασανιστικές εικόνες, μνήμες και στιγμές, δραματοποίησε η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.
Καταπληκτική ήταν και η φετινή «Γιορτή της Τράτας» στην
Ερατεινή, που ενθουσίασε τους
5.000 επισκέπτες. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές που
ξέρουν να εμπλουτίζουν και να ανανεώνουν την εκδήλωσή τους, που έγινε πλέον πολιτιστικός θεσμός για τη Δωρίδα.

Σελίδα 8

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Ο

Απρίλης είναι η καρδιά της
Άνοιξης. Έχουν έλθει τα χελιδόνια και ο κούκος, ο διαλαλητής της
Άνοιξης, το λέει στα βουνά.
Η γη στρώθηκε με το πολύχρωμο
– ολοκέντητο χαλί της το οποίο συμπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε με
το Μαγιάτικο ροδάμι και τον κατακίτρινο ασφάλακτο.
Τα λίγα εναπομείναντα πουλιά κελαηδούν τον ερχομό της, ζευγαρώνουν, κτίζουν τις φωλιές τους για τη
διαιώνιση του είδους τους.
Τσοπάνηδες δεν υπάρχουν για ν’
ανεβαίνουνε στις στρούγκες από τα
χειμάδια και κανένα κουδουνάκι δεν
ακούγεται, ούτε κανενός βοσκού ο
σάλαγος. Ησυχία κι ερημιά παντού.
Η φετινή Άνοιξη ήταν διαφορετική
από τις άλλες χρονιές.
Συνεχείς συννεφιές, βροχές, κρύο και
πολύ υγρασία και πολλές ημέρες του
Απρίλη και του Μάη ήσαν χειμωνιάτικες. Έτσι περάσαμε από το χειμώνα
στο καλοκαίρι. Δε χαρήκαμε ούτε μια
από εκείνες τις όμορφες και ζεστές
Ανοιξιάτικες ημέρες.
Να σκεφτεί κανείς ότι το Μάιο κατέβασε δύο φορές η Μανδήλω. Αυτός
ο άστατος καιρός είχε δυσμενείς επιπτώσεις για την καρποφορία και την
ανοιξιάτικη σπορά και το μόνο που
ευνοήθηκε ήταν το χορτάρι που ξεπέρασε τα δύο μέτρα!! Τα χωράφια
είναι αδιαπέραστα, σωστή ζούγκλα.
Ο Απρίλης είναι επίσης ο μήνας με την
πρωταπριλιά, που τα ψέματα δίνουν
και παίρνουν καθώς και οι κασκαρίκες που σκαρώνουν οι επιτήδειοι, όχι
όμως στο βαθμό που γινόταν παλιά.
Ακόμα ο Απρίλης φιλοξενεί, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα.
Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει η
Μ. Εβδομάδα, Εβδομάδα των Παθών
του Χριστού μας, που θα κορυφωθεί
με τη Σταύρωση και την Ανάστασή
Του. Ήρθε στη γη με ανθρώπινη μορφή για να σώσει τον πεσμένο άνθρωπο, να φωτίσει τους εσκοτισμένους και
ανυψώσει τους ταπεινούς. Με τη γέννησή Του στη φάτνη, την αναμάρτητη
ανθρώπινη ζωή Του, τη διδασκαλία
Του, τη σταύρωσή Του και τέλος την
Ανάστασή Του, μας δίδαξε την αγάπη,
την ταπεινοφροσύνη, τη συγχώρηση,
γιατί κι Αυτός συγχώρεσε πάνω από το
Σταυρό τους διώκτες Του, κατάργησε
τον θάνατο και απέδειξε την αθανασία
και αιωνιότητα της ψυχής.
Στολίζουμε τις εκκλησίες με βάγια και
ο Ιερέας μοιράζει στους πιστούς από
ένα ματσάκι κι ένα κλωνάρι απ’ αυτό
το φυλάμε στο εικονοστάσι για όλο
το χρόνο, τη δε υπόλοιπη τη χρησιμοποιούμε στα φαγητά.
Αυτό για να μας θυμίζει την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού μας στα
Ιεροσόλυμα, με τις ζητωκραυγές από
το παλλόμενο από ενθουσιασμό πλήθος «Ωσαννά Υιέ Δαβίδ ευλογημένος
ο ερχόμενος …». Ο ίδιος αυτός όχλος
σε πολύ λίγες ημέρες θα κραυγάζει:
Άρον-άρον. Σταύρωσον Αυτόν. Τα
παλιά χρόνια που στο χωριό μας δεν
υπήρχαν βαγιόδεντρα, τα κουβαλούσε από μακριά το τελευταίο νιόπανδρο ζευγάρι και, σε περίπτωση που
δεν υπήρχε, τα κουβαλούσε ο Αλέξης
Αλεξανδρής.

Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Την 21η Μαΐου γιορτάσαμε πανηγυρικά τη γιορτή του Αγίου Κων/νου και
Ελένης στο Πευκάκι. Εψάλη ο Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας από 6 Ιερείς
γειτονικών χωριών και έγινε η περιφορά της Αγίας Εικόνας γύρω από
τον Ι. Ναό. Ανήμερα τελέστηκε θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας από
5 ιερείς, την οποία παρακολούθησαν πολλοί προσκυνητές από τα γύρω
χωριά και ιδιαίτερα από το Ευπάλιο, τηρηθείσης έτσι της συμφωνίας που
είχε γίνει από τον τότε Μητροπολίτη Μακαριστό Χρυσόστομο και την
οποία επικύρωσε και ο σημερινός Μητροπολίτης μας κ.κ. Αθηναγόρας και
η οποία προβλέπει ότι: Του Αγίου Γεωργίου δεν θα λειτουργεί ο Ιερέας
στο Δροσάτο και όλοι θα μεταβαίνουν στο Ευπάλιο και του Αγ. Κων/
νου θα γίνεται το αντίθετο. Ο Ιερός Ναός ήταν στολισμένος με ωραίες συνθέσεις και όμορφα λουλούδια προσφορά των κατοίκων. Μετά το
πέρας της θείας λειτουργίας προσφέρθηκαν αναψυκτικά σ’ όλους τους
προσκυνητές και καφές στο καφενείο-ψησταριά στην Κουβέλειο αίθουσα
που άρχισε να λειτουργεί πριν λίγες ημέρες. Το μεσημέρι ο Ιερέας του
χωριού μας Παπα-Γιώργης παρέθεσε γεύμα στους Ιερείς.
Οι τσοπάνηδες Αριστείδης Καλλιαντρέρης και Θεόδωρος Σερεντέλος
όπως κάθε χρόνο προσφέρουν από ένα κατσίκι και αρνί αντίστοιχα, τα
οποία η επιτροπή κλήρωσε προς ενίσχυση του εκκ/κού Ταμείου.
Την πώληση των λαχνών είχε αναλάβει η κ. Σπυριδούλα Ι. Παπαϊωάννου
με μεγάλη επιτυχία, την οποία και ευχαριστούμε.
Η εκκ/κή επιτροπή κατάρτισε έγκαιρα το πρόγραμμα της Μ. Εβδομάδας
το οποίο είχε ως εξής: Κυριακή βράδυ Μ. Τρίτη και Μ. Παρασκευή στο
Πευκάκι και Μ. Δευτέρα, Μ. Τετάρτη
και Μ. Πέμπτη στο Δροσάτο.
Η Μ. Εβδομάδα είναι περίοδος αυτοσυγκέντρωσης, προσευχής, αυστηρής νηστείας, εξομολόγησης και
θείας κοινωνίας. Κάτω από το τρεμάμενο φως του κανδηλιού και του
κεριού το αχνοφέγγισμα, παρακολουθήσαμε τις Ιερές Ακολουθίες του
Νυμφίου, τα τροπάρια των οποίων
άγγιξαν τις ψυχές μας, μας έφεραν
κοντά στο Χριστό μας και σε νοερή
επικοινωνία με το Θεό. Ήταν κάτι το
μοναδικό που το νιώθεις περισσότερο στο χωριό.
Τη Μ. Τετάρτη και ώρα 4 έγινε το ευχέλαιο
στο Πευκάκι και στις 6 στο Δροσάτο.
Τη Μ. Δευτέρα οι Νοικοκυρές φτιάχνουν τα Πασχαλιάτικα κουλούρια και
Τσουρέκια και τους Κουραμπιέδες, τη
δε Μ. Πέμπτη βάφουν τ’ αυγά.
Μετά το πέρας της ακολουθίας των 12
Ευαγγελίων, που πραγματοποιήθηκε
στο Δροσάτο με τη συμμετοχή όλων
των συγχωριανών Δροσάτου και Πευκακίου, όλες οι γυναίκες και μερικοί
άνδρες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό
Ναό του Αγίου Κων/νου στο Πευκάκι,

για να στολίσουν τον Επιτάφιο.
Τα λουλούδια είχαν αγοραστεί από τη
Ναύπακτο και ο στολισμός ήταν απλός,
χωρίς περίτεχνους σχεδιασμούς, αλλά
πολύ ωραίος και απέσπασε ευνοϊκά
σχόλια απ’ όλους και ήταν προσφορά
των συγχωριανών μας.
Η Μ. Παρασκευή είναι μια ξεχωριστή
και πένθιμη ημέρα. Χτυπά πένθιμα η
καμπάνα όλη μέρα και στις 10 έγινε
η αποκαθήλωση στο Πευκάκι. Στις
11:30 έγινε αποκαθήλωση και στο
Δροσάτο, γιατί έπρεπε να κατεβάσουν τον Εσταυρωμένο από τον Τίμιο Σταυρό που είχε τοποθετηθεί τη
Μ. Πέμπτη, όπως είπαν μερικοί.
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής εψάλησαν τα εγκώμια από Τέσσερες ομάδες
μικτές (γυναίκες και άνδρες) στις τέσσερες γωνίες του Επιταφίου.
Στη συνέχεια αφού ασπάστηκαν όλοι
και ο Ιερέας τούς μοίρασε λουλούδια, τα οποία φυλάσσουν στο Εικονοστάσι και τα χρησιμοποιούν σαν
φυλαχτά, έγινε η περιφορά του Επιταφίου, πρώτα γύρω από τον Ι. Ναό
και στη συνέχεια μέχρι τα τρίγωνα
όπου εψάλη Δέησης. Σ’ όλο το δρόμο και στις δύο πλευρές και μέχρι τα
τρίγωνα είχαν τοποθετηθεί φαναράκια και σε συνδυασμό με τα κεράκια
που κρατούσαν οι πιστοί και τις ψαλ-

ΚΟΝΙΣΤΗ ΡΟΥΛΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

μωδίες, έδωσαν ένα διαφορετικό και
φαντασμαγορικό χρώμα σ’ όλη αυτή
την τελετουργία.
Έγιναν, όπως καθιερώθηκε τα δυοτρία τελευταία χρόνια, δύο Αναστάσεις. Στις 10 στο Δροσάτο και στις 12
στο Πευκάκι.
Φαντασμαγορική εικόνα της Ανάστασης στο Πευκάκι με βεγγαλικά και
πυροτεχνήματα που φώτισαν τον
ουρανό. Δυστυχώς παρατηρείται το
εξής θλιβερό φαινόμενο. Μετά το
Χριστός Ανέστη, όλοι φεύγουν από
το προαύλιο και δεν εισέρχονται στο
Ναό να προσκυνήσουν την Εικόνα
της Αναστάσεως, εκτός ολίγων. Αυτό
είναι απαράδεκτο.
Ανήμερα του Πάσχα όλες οι αυλές καπνίζουν και καθένας ψήνει το αρνί μόνος του, γιατί είναι της μόδας να έχουν
όλοι ψησταριά (μπάρμπεκιου). Έτσι
εγκαταλείφτηκε το παλιό έθιμο που
μαζευόταν όλη η γειτονιά, έψηναν,
έτρωγαν καμιά γαρδούμπα, έπιναν
κρασάκι και χόρευαν. Αυτό σημαίνει
χαλάρωση δεσμών, επηρεασμένοι από
τη ζωή στις πολυκατοικίες των πόλεων, που δεν υπάρχει καμιά επαφή.
Στις 6 το απόγευμα εψάλη στο Δροσάτο ο Εσπερινός της ΑΓΑΠΗΣ.

Σ

τις 25 Μαΐου εορτή της τρίτης
εύρεσης της Αγίας Κεφαλής του
Αγίου Ιωάννου τελέσαμε θεία λειτουργία στο πέρα χωριό και εψάλη
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών όλων των κοιμηθέντων στο
Νεκροταφείο αυτό. Στη συνέχεια
προσφέρθηκε καφές στο καφενείο
του Γ. Αλεξανδρή προσφορά της κ.
Ντίνας Σκέντζου.
Επίσης το μνημόσυνο ήταν προσφορά των γυναικών του Δροσάτου, τις
οποίες ευχαριστούμε καθώς επίσης
ευχαριστούμε και την κ. Ντίνα Σκέντζου για το κέρασμα.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Ύστερα από ταλαιπωρία, λόγω
εμπορίων και της γραφειοκρατίας δύο και πλέον ετών, άρχισε
να λειτουργεί στην Κουβέλειο
Αίθουσα Παντοπωλείο-Ψησταριά
από το ζευγάρι Γιώργο και Ελένης Παντελή από τον Κάμπο. Ο
Γιώργος είναι γιος της Ρήνας του
Καρδαροθανάση από την Καρδάρα. Είναι ένα εξαιρετικό ζευγάρι,
ευγενικό, καλοσυνάτο, πάντα με
το χαμόγελο, το κοπλιμέντο και τα
ευχαριστώ, στοιχεία που απαιτεί ο
πελάτης.
Έγινε γνωστό σιγά-σιγά στη
γύρω περιοχή και παρά την οικονομική κρίση, δείχνει ότι θα
πάνε καλά και τούτο, γιατί και
χαμηλές τιμές έχουν και εξαιρετική εξυπηρέτηση και περιποίηση
διαθέτουν.
Εμείς οφείλουμε όλοι να τους
στηρίξουμε και να το διαφημίσουμε σ’ όλα τα χωριά για να
σταθούν, γιατί αξίζουν, και να
μπορούμε κι εμείς να περνάμε
λίγες ώρες εκεί και να μην κλεινόμαστε στα σπίτια μας από το
ηλιοβασίλεμα. Ευχόμαστε με όλη
μας την καρδιά καλή προκοπή.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 15 Μαΐου ο Χρήστος Μαχούλης και η
Φανή Αλεξανδρή (κόρη του Προέδρου μας
Μπάμπη Αλεξανδρή) βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στην Άνω Γλύφάδα. Τα ονόματα αυτών,

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΛΟΓΟΥ-ΟΜΙΛΙΑΣ-ΦΩΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 13, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
(ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΚΑ)
ΤΗΛ: 2634 301 157
ΚΙΝ: 6947 445254
e-mail: roula_konisti@yahoo.gr

Μέλος Συλλόγου Επιστημόνων
Λογοπαθολόγων- Λογοθεραπευτών
Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε)
Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Συνεργασία με Εργοθεραπευτή,
Εργοθεραπευτή
Παιδοψυχίατρο και Παιδοψυχολόγο

Χαράλαμπος και Παναγιώτης. Ευχόμαστε στους
γονείς να τα δουν όπως επιθυμούν.
• Την ίδια μέρα, ο Νίκος και η Χριστίνα Μίχου
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Την Πέμπτη 30/6/2011
θα τελεστεί θεία λειτουργία για την εορτή των
Αγίων Αποστόλων στα Ταμπούρια Παλιοβούνας.
• Το Σάββατο 2/7/2011
θα γίνει η καθιερωμένη
«ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ»
στην πλατεία στο Πευκάκι
( τρίγωνο ) ώρα 9.00μμ.
• Την Τετάρτη 10 Αυγούστου θα περπατήσουμε
και θα δείξουμε στους νέους τα παλιά μονοπάτια τις
περιοχής που περπατήσαμε εμείς και οι προηγούμενες γενεές.
• Το Σάββατο 13/8/2011
μία συνάντηση διαφορετική από όλες τις άλλες στο
φως του Αυγουστιάτικου
φεγγαριού θα ονειρευτούμε, θα αναπολήσουμε, θα
χορέψουμε, στην πλατεία
του Δροσάτου στις 9.00μμ.
και θα ψήσουμε το παραδοσιακό καλαμπόκι για
τους μικρούς μας φίλους.
• Την Τρίτη 16/8/2011 θα
τελεστεί θεία λειτουργία
στο εξωκκλήσι των Αγίων
Αποστόλων στα Ταμπούρια Παλιοβούνας. Μετά τη
θεία λειτουργία θα ακολουθήσει συζήτηση στην
πλατεία του Δροσάτου για
διάφορα θέματα που αφορούν το χωρίο μας.
• Προτείνεται να γίνει και
μία συνάντηση τις νεολαίας
( Πάρτι ) τον τόπο και τον
χρόνο καλούνται να τον αποφασίσουν οι νέοι μετά από
μεταξύ τους συνεννόηση.
• Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
θα πραγματοποιηθεί ημερήσια ή διήμερη εκδρομή της οποίας η ακριβής
ημερομηνία και ο προορισμός θα αποφασισθεί από
κοινού στο χωριό.
• Την Δευτέρα 29/8 στο
κοιμητήριο του Αι Γιάννη
θα τελεστή θεία λειτουργία. Το βράδυ στις 9.00
θα απολαύσουμε την παραδοσιακή φασολάδα με
κρασί, ελιές κ.λ.π,
Θα διασκεδάσουμε με παραδοσιακή μουσική στην
πλατεία του Δροσάτου.
• Κλείνουμε με την εορτή
του Αγίου Αλεξάνδρου στο
Κοιμητήριο του χωριού
μας στις 30/8.

(κόρη του Θανάση Κονιστή από το Δροσάτο) βάπτισαν στην Ι. Μονή Βαρνάκοβας την κόρη τους
και της έδωσαν το όνομα Μαρία. Να τους ζήσει!
ΓΑΜΟΙ
• Στις 4 Ιουνίου ο Λάζαρος Πραγιάτης (γιος της
Βούλας Κονιστή από το Δροσάτο) και η Παναγιώτα Καράλη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας στα Άνω Ιλίσια.
Ακολούθησε τραπέζι στη αίθουσα εκδηλώσεων
«Πέτρινο» του HOTEL AHARNIS στην Πάρνηθα.
Τους ευχόμαστε να έχουν βίον ανθόσπαρτον!
• Την Κυριακή 5 Ιουνίου, ο Στέφανος Δελατόλας και η Κική Μαρσέλου (κόρη της Γιώτας
Νικοπούλου) παντρεύτηκαν στον Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών Αμφιάλης. Το τραπέζι τους έγινε
στο Κέντρο «Καταρράκτης» στο Μοσχάτο. Να
ζήσουν ευτυχισμένοι!
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την Κυριακή 8 Μαΐου τελέστηκε στο Κοιμητήριο
των Αγίων Αναργύρων το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Νίκου Βαλσάμου, συζύγου της Βούλας
Καρδάρα από το Δροσάτο. Αιωνία του η μνήμη.

Σελίδα 9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βυζαντινοί ύμνοι
αντήχησαν πάλι
στον Αϊ-Γιάννη

Μ

ε συγκίνηση και κατάνυξη οι Ευπαλιώτισες και οι Ευπαλιώτες βρέθηκαν στο
προαύλιο χώρο του Αϊ-Γιάννη τους μετά
από καιρό για να λειτουργηθούν. Γιόρτασαν, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες από την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας,
την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
Ο όρθρος και η λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας έγινε έξω από τον ναό, αφού αυτός,
εδώ και χρόνια είναι δυστυχώς κλειδωμένος από τις καλόγριες Βαρνακόβης. Την
προηγούμενη μέρα συνεργείο με μέλη
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας και την
καθοδήγηση του Παπα-Δημήτρη και του
Κοσμήτορα της Ένωσης Μπάμπη Αλεξανδρή, μετέφεραν τα αναγκαία σκεύη και
διαμόρφωσαν τον περιβάλλοντα χώρο
του Ναού ώστε να μπορέσει να γίνει η λειτουργία. Επίσης τις προηγούμενες ημέρες
με ενέργειες του Αντιδημάρχου Ανδρέα
Ευσταθίου έγινε αποψίλωση χόρτων γιατί
ήταν αδύνατος η πρόσβαση και καθαρισμός σε σκάλες και χοροστάσι. Παρέστησαν στη λειτουργία ο Δήμαρχος Γιώργος

Καπεντζώνης, οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας
Ευσταθίου και Κώστας Αντωνόπουλος,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Λώλος
και Κώστας Φλετούρης, ο Πρόεδρος της
Ερατεινής Σταύρος Πολίτης (δυστυχώς ο
Πρόεδρος του Ευπαλίου Δημήτρης Λακουμέντας δεν παραβρέθηκε, κάτι που
σχολιάστηκε αρνητικά από όλους) το Δ.Σ.
της Ένωσης, το Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου και πλήθος πολιτών.
Μετά τη λειτουργία και την ευχή του ΠαπαΔημήτρη του χρόνου η λειτουργία να γίνει
μέσα στο Ναό, άρχισε ν΄ αντιλαλεί στη ρεματιά κάτω απ΄ τα πλατάνια το ρουμελιώτικο κλαρίνο και στρώθηκαν τα τραπέζια με
πίτες και μεζέδες, μπύρες και κρασί. Παρά
τα πολλά πένθη, για να τηρηθεί το έθιμο
και η παράδοση, Παπάς, Δήμαρχος, νέοι
και μεγάλοι έφεραν μερικές στροφές στο
χοροστάσι. Πολλοί φίλοι των Ευπαλιωτών
που έρχονταν για πρώτη φορά στο χώρο,
δεν έκρυβαν το θαυμασμό τους για το μαγευτικό τοπίο, αλλά και για τον πανέμορφο
1000 ετών Βυζαντινό Ναό του Αϊ Γιάννη.

Ανάδειξη της Ακρόπολης Ευπαλίου
Ο

Δήμος Δωρίδος έχει αρχίσει
σειρά επαφών με την Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων που έχει την έδρα
της στους Δελφούς, για τον συντονισμό των ενεργειών τους με
στόχο την ανάδειξη της αρχαίας
ακρόπολης Ευπαλίου («Παλαιόκαστρο» ή «Γύρος»).
Στην πρώτη συνάντηση που έγινε
στους Δελφούς μεταξύ του Αντιδημάρχου Δωρίδος κ. Κωνσταντίνου
Αντωνόπουλου και της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων κας
Αθανασίας Ψάλτη, αναλύθηκε το
θέμα της ανάδειξης και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου.
Τέθηκε υπόψη της Προϊσταμένης το
γεγονός ότι έχει κατατεθεί στην αρχαιολογική υπηρεσία πλήρης τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής,
που εκπονήθηκε από τους Ευπαλιώτες κ.κ Μιχάλη Τσάκο Τοπογράφο
και Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο Αρχιτέκτονα. Η τοπογραφική αυτή απο-

τύπωση μπορεί να αποτελέσει το
πρωταρχικό εργαλείο για τις όποιες
έρευνες και εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο και είναι θέμα πρώτης
προτεραιότητας η ανεύρεσή της από
την αρχαιολογική υπηρεσία.
Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε
επίσης η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δωρίδος, της Ι’ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας για
την εκτέλεση έργων με τίτλο «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ‘Παλαιόκαστρο’ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος».
Στο μνημόνιο συνεργασίας θα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα
γίνουν στο χώρο αυτό και που περιληπτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: παρακολούθηση των εργασιών,
αποψιλώσεις, καθαρισμός, διερευνητικές τομές, αφαίρεση επιφανειακού
στρώματος, ανασκαφές, στερέωση
και κατάχωση αποκαλυφθέντων αρ-

χιτεκτονικών καταλοίπων σύμφωνα
με τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού προδιαγραφές,
φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, τοπογράφηση, συντήρηση
και ανάδειξη ευρημάτων, φύλαξη
ανασκαφικού χώρου, αμοιβές του
απαιτούμενου προσωπικού, εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής κλπ.
Σε κάθε περίπτωση η όποια εργασία
στον αρχαιολογικό χώρο θα γίνεται
με την επίβλεψη της αρχαιολογικής
υπηρεσίας. Σε πρώτη φάση και εν’
όψει της θερινής περιόδου ο Δήμος
Δωρίδος με τη συνεργασία και επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας προτίθεται να προχωρήσει στον
καθαρισμό του χώρου από τα χόρτα και την πυκνή βλάστηση, προκειμένου αυτός να αναδειχθεί, να
είναι προσβάσιμος και επισκέψιμος
με την κατάλληλη σήμανση και σε
κάθε περίπτωση να είναι έτοιμος
για τις υπόλοιπες αρχαιολογικές
έρευνες και εργασίες.

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Κείμενο: Λένας Αναγνωστοπούλου & Κώστα Ζέρβα

Ο Αϊ-Γιάννης...
θρησκευτικός και λαογραφικός
« Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός
απανδόκευτος ».Δηλαδή : η ζωή
που δεν έχει γιορτές είναι μακρύς
δρόμος χωρίς πανδοχείο, ή -αλλιώς- ζωή χωρίς γιορτή είναι ζωή
χωρίς ανάπαυση .Μια διαπίστωση που επιβίωσε από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και,
ανατρέχοντας στις διάφορες
εκδηλώσεις του συλλογικού
μας βίου, βρίσκει εφαρμογή
σε πολλές περιπτώσεις.
Θρησκευτικές γιορτές, αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, οικογενειακές εκδηλώσεις
κλπ αποτελούσαν πάντα
στο παρελθόν μια καλή
ευκαιρία για συνάντηση
των μελών μιας κοινωνίας
και –γιατί όχι- και αφορμή
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Από τις μεθεόρτιες ημέρες ξεχωρίζει η Δευτέρα που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα. Κατά
την ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια να
γίνεται –με πρωτοβουλία της
Ένωσης Ευπαλιωτών -λειτουργία στο Βυζαντινό εκκλησάκι
του Αι-Γιάννη, συνεστίαση και
γλέντι στο κοντινό χοροστάσι, μια τοποθεσία ιδιαίτερου
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βαθμό, που να μην είναι δυνατή η χικά γινόταν στις 8 Μαΐου . Μάλιστα δε
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Του ΕΟΡΤΑΖΕΙ και ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ την 8η
μένων φορέων.
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Επειδή εμείς όμως γράφουμε σε Μαΐου εκάστου έτους». Και πάλι τελείτο
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θρύλος των Ευπαλιωτών

Κώστα Ζέρβα προγραμματίστηκε
να γιορταστεί η επέτειος ίδρυσης
του Συλλόγου το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος στον Αϊ-Γιάννη
και έκτοτε καθιερώθηκε. Ίσως
αυτό να οφειλόταν στις καλύτερες καιρικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν αργότερα - γιατί
ο χώρος λόγω των νερών και
της φυσικής του διαμόρφωσης
έχει έτσι κι αλλιώς δροσιά και
υγρασία - αλλά και στην προσδοκία να παρευρεθούν λόγω της
αργίας όσο το δυνατόν περισσότεροι Ευπαλιώτες.
Με ενέργειες δε του τότε Προέδρου Ευπαλίου Νίκου Λουκόπους
νο
λου και του παπά-Βασίλη ΠριΓιαννακούρης, Πά
ς
νο
Πά
ης,
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ύρης, Γιώργος Σμ
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Νίκος Λουκόπουλο
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τσιμεντένια τραπέζια, τα καθίνης Κουτσαγγέλο
ς, παπα-Θανάσης
Αλεξανδρής, Αντώ ος, Γιάννης Πριόβολος, π. Ευσέβιο
σματα για την εξυπηρέτηση
υλ
Γιώργος Αντωνόπο
των γιορταστών, καθώς και η
Πριόβολου)
(αρχείο Σπύρου
αποθήκη για τη φύλαξη άλλων
λειτουργία στο εκκλησάκι, στη συνέχεια
δε, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια κατά
μήκος της ρεματιάς, τρώγανε όλοι μαζί
την ετοιμασία που είχαν φέρει από το
σπίτι τους, πίνανε, τραγουδούσαν και
γλεντάγανε. Φυσικά ο χώρος δεν ήταν
διαμορφωμένος έτσι όπως είναι σήμερα:
δεν υπήρχε το χοροστάσι και τα χτιστά τραπέζια και καθίσματα. Όμως η καλή
διάθεση περίσσευε. Στη διασκέδαση σημαντική για πολλά χρόνια

πτυσσόμενων τραπεζιών και καθισμάτων και διαμορφώθηκε και
το Χοροστάσι, για το καθιερωμένο αντάμωμα, που όμως τα
τελευταία χρόνια δεν έχει την
επιθυμητή συμμετοχή κόσμου.
Αυτή η διαπίστωση ίσως αξίζει
να μας προβληματίσει όλους .
Αλλά δεν αρκεί μόνον αυτό.
Είναι ανάγκη να γίνει προσπάθεια από όλους: οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να «ταξιδέψουν» στο παρελθόν και να
συντηρήσουν τις μνήμες τους
με τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν την εκδήλωση και οι νεώτερες γενιές να αποκτήσουν
βιώματα και να γνωρίσουν τις
ρίζες τους, όσο κι αν κάτι
τέτοιο το αντιμετωπίζουν -συχνά -αρνητικά ή επιφυλακτικά
ή με σκωπτική διάθεση. Ας
γίνει ένας πειραματισμός !!

ήταν η συμβολή των κλαριτζήδων που
δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του
Ευπαλίου : του Γιάννη Φλέγγα ( από την
Αρτοτίνα, ο οποίος ήρθε στο Ευπάλιο
–αν θυμάμαι καλά- την περίοδο 1940-41
και παντρεύτηκε στο χωριό την αδερφή του Κώστα του Σταθόπουλου) και
του Βασίλη Κοντογιάννη και της Παγώνας»
(Τάκης Αναγνωστόπουλος).
Μετά από έρευνα που κάναμε στο Βιβλίο
Πράξεων της Ένωσης
Ευπαλιωτών
βρήκαμε
ότι το 1977 (Πρ. 9/115-1977), επί Προεδρίας
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Από δεξιά
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ης,
Σμπαρούν
Θεμιστοκλής Κοτζαμάνης, Γιώργος Ζησιμόπουλος και η σύζυγός του, Κούλα Αλεξανδρή, Κώστας (δάσκαλος) και Κατίνα Πριόβολου, παπα-Βασίλης, Θόδωρος Καλκουνιάς, Θανάσης και Γεωργίτσα Παπαχαραλάμπους, παπαδιά Παρασκευή Μουτοπούλου, Νίκη και Γιώργος Πριόβολος (αρχείο Σπύρου Πριόβολου)

Μια νέα σελίδα...
...από τα παλιά!
Επειδή η ιστορία ενός τόπου είναι
η ιστορία των ανθρώπων του,
επειδή η ιστορία δεν είναι μόνο
τα «μεγάλα» γεγονότα που σημαδεύουν τις εποχές,
επειδή η ιστορία είναι οι μικρές
και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητας,
επειδή οι παρέες είναι αυτές που
γράφουν ιστορία,
επειδή το Ευπάλιο έχει «τη δική
του ιστορία»,
και επειδή οι Ευπαλιώτες έχουν
«γράψει Ιστορία», τόσο κάτω από
τον πλάτανο όσο και μακριά του,
και έχουν πολλά να διηγηθούν,
έχουμε εγκαινιάσει μια νέα σελίδα
στην εφημερίδα μας, για να θυμηθούμε παλιά γεγονότα του χωριού
μας, να φέρουμε στη μνήμη και να
«ξανα-γνωρίσουμε» ανθρώπους
που τώρα δεν είναι πια μαζί μας,
να δούμε παλιές φωτογραφίες και
να διηγηθούμε ιστορίες που αλλιώς θα ξεθωριάσουν και θα χαθούν στο πέρασμα του χρόνου.
Την επιμέλεια της σελίδας έχουν
η Λένα Αναγνωστοπούλου και ο
Κώστας Ζέρβας. Χρειαζόμαστε
όμως πάνω από όλα τη δική σας
βοήθεια: να μας στείλετε παλιές
φωτογραφίες και να μας διηγηθείτε την ιστορία από τα δικά
σας πρόσωπα.
Υπεύθυνοι:
Κώστας Ζέρβας,
τηλ. 6977418713,
zerv33@ yahoo.gr
Λένα Αναγνωστοπούλου,
τηλ. 6937640697,
lena8797@gmail.com

