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Ευπάλιο, Δωρίδα και Φωκίδα

Το Αουτσάιντερ, η Ασπασία
Μανδρέκα, κέρδισε το Φαβορί Κώστα Παπαθανασίου που
φερόταν ως ο βέβαιος που
θα κερδίζει την έδρα, λίγες
μέρες πριν από τις εκλογές. Η
ανατροπή αυτή έχει αρκετό
παρασκήνιο που δίνουμε με
το ρεπορτάζ μας.
Σελ. 7

Τσουνάμι

στη Δωρίδα!
Σελ. 6-7

Ισχυρό «τσουνάμι» 9 με 10
μποφόρ χτύπησε μέρος της
παραλιακής Δωρίδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
Οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν
τεράστια κύματα με αποτέλεσμα τα νερά της θάλασσας σε κάποια σημεία να εισχωρήσουν δεκάδες μέτρα
μέσα στη ξηρά.
Σελ. 3

Ενίσχυση
για τον
Αη Γιώργη

Ανατροπές είχαμε από τις Εκλογές της 6ης Μαΐου και στη Φωκίδα. Η Νέα Δημοκρατία πέρασε
ξανά πρώτη με πολύ χαμηλότερο βέβαια ποσοστό, κερδίζοντας την μοναδική έδρα του Νομού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη, ήρθε
δεύτερος, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ.

Η μεγάλη αποχή που άγγιξε το 48% ήταν έναν
από τα χαρακτηριστικά που σημάδεψαν τις εκλογές τόσο στο Ευπάλιο όσο και στο Δήμο Δωρίδας.
Κατά τα άλλα οι εκλογές της 6ης Μαΐου ήταν οι
πιο ήσυχες, άτονες, άνευρες, άχρωμες , στην
μικρή προεκλογική διάρκεια σε όλα τα χωριά μας.

Όχι γήπεδο στο Παραθάλασσο
Μια παλαιά μελέτη ήρθε ξαφνικά στην
επιφάνεια να ενεργοποιηθεί και αφορά
την ανάπλαση του γηπεδικού χώρου
στο Παραθάλασσο. Η μελέτη αυτή
στοχεύει στη δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου, κόντρα σε κάθε
πρακτική λογική, περιβαντολλογικής,
αθλητικής, τουριστικής ανάπτυξης
που ενδείκνυται για τέτοιους χώρους,
χωρίς να γκετοποιούν τη περιοχή,
προσφέροντας πεδίο αναψυχής σε
όλους τους πολίτες και όχι στους
μισούς. Άμεση ήταν η αντίδραση της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας προς
την Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο, που ζητά να αναθεωρηθεί η μελέτη και να δημιουργηθούν στη περιοχή
μικρά γήπεδα, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ,
αποδυτήρια, χώρος παρκινγκ κλπ.
Σελ. 3

Παγώνα:
Την ενίσχυση του Αϊ Γιώργη Ευπαλίου για να αντιμετωπισθούν
διάφορα
προβλήματα ζητά το νέο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
και ο εφημέριος Παπαδημήτρης Αδαμόπουλος από
όλες τις Ευπαλιώτισσες και
τους Ευπαλιώτες . Σελ. 5

ΑΡΘΡΟ

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

μια φωνή γεμάτη
Ρούμελη
και Ιστορία
Είναι η πρώτη γυναίκα της Δωρίδας
που ανέβηκε στο Πάλκο . Παγώνα
Κολλητήρη-Κοντογιάννη. Τραγούδησε για περισσότερο από μισό αιώνα
δημοτικά και παραδοσιακά τραγούδια
της κλεφτουριάς. Η φωνή της γεμάτη
Ρούμελη, σε πανηγύρια, γιορτές και

Ο Απόλλων
ξεπέρασε
τον εαυτό του

χοροστάσια. Ξεδιπλώνοντας την ιστορία της καταγράφουμε τα πολιτιστικά
ήθη και έθιμα της Δωρίδας.
Σελ. 8-10

Στην αρχή του Πρωταθλήματος, κανείς δεν πίστευε ότι ο
Απόλλων Ευπαλίου, θα έφτανε
στο σημείο να χτυπήσει ακόμα
και τον τίτλο. Όλα έγιναν χάρη
στη πειθαρχία, τη δουλειά και
την οργάνωση.
Σελ. 11

ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει μειώσει δραστικά και τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Πάνε
οι εποχές που το χρήμα κυλούσε άφθονο, αλλά πολλές φορές, για διάφορες
αιτίες, δεν το αξιοποιούσαν
σωστά οι δημοτικές αρχές.
Η Δημοτική Αρχή του δικού
μας Δήμου είναι αλήθεια
ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εξασφαλίζει
κονδύλια από διάφορα προγράμματα, ώστε να προωθηθούν κάποια έργα . Παράλληλα όμως χρειάζεται το
«συν Αθηνά και χείρα κίνει»
και ιδιαίτερα από τα Τοπικά
Συμβούλια. Απαιτείται μεράκι, κυνήγι, δραστηριότητα, ενέργειες, φαντασία,
όραμα . Σε κάποια Τοπικά
Συμβούλια αυτά το συναντάμε αλλού περισσότερο
και αλλού λιγότερο. Δε θα
μπορούσαμε να πούμε το
ίδιο και για το Ευπάλιο,
κάτι που το διατυπώνει η
συντριπτική
πλειοψηφία
των κατοίκων του. Κακά
τα ψέματα . Δεν πρέπει οι
τοπικοί δημοτικοί εκπρόσωποι να τρέχουν πίσω από
τα γεγονότα. Χρειάζεται να
είναι μπροστάρηδες. Απαιτείται συνεχές τρέξιμο. Να
βάζουν προτεραιότητες σε
μικρά και μεγάλα έργα που
απαιτούνται, με ρεαλισμό
και κινητοποίηση, φορέων
και δημοτών, ώστε να μεγιστοποιούν και υλοποιούν
όσα μπορούν περισσότερα,
που θα καλυτερεύουν την
εικόνα του χωριού και τη
ζωή των δημοτών . Όσο
αυτό δεν γίνεται, το χωριό
είναι καταδικασμένο να χάνει τις ευκαιρίες.

Σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΕΡΗ ΖΕΡΒΑ

Στις 4 Μαΐου 2012, στις 10.30
τη νύχτα, ξεψύχησε στις Βρυξέλλες η Μέρη Ζέρβα, το γένος Ράλλη. Ήταν η πολυαγαπημένη σύζυγος του Αντώνη
Ζέρβα, η γλυκιά μανούλα της
Μιμής και της Τατίτας.
Η οικογένεια ζούσε από το
1984 στις Βρυξέλλες. Εκεί
είχε βρει τη Μερούλα η κακή
αρρώστια. Επί δεκαετίες όμως
δεν το έβαζε κάτω, ούτε κανείς μπορούσε να υποπτευθεί
τι τράβαγε αυτή η γυναίκα.
Και πράγματι, μεγάλωσε τα
παιδιά της με αλύγιστο θάρρος και απέραντη στοργή,
κρατώντας το σπίτι της, ανένδοτη και διαψεύδοντας κάθε
φορά τους κακούς οιωνούς.
Την 1η Δεκεμβρίου 2011, ξαναμπήκε στο νοσοκομείο, όπου
και πάλεψε μήνες, κάνοντας
τους γιατρούς να τα χάνουν
και να εκφράζουν το θαυμασμό
τους για το ψυχικό της σθένος.
Έως και την παραμονή του
θανάτου της, μπορούσε να χαμογελάει ρωτώντας τους αγαπημένους της: «Πότε θα γυρίσουμε σπίτι μας!». Έκλεισε
τα μάτια της περιτριγυρισμένη
από τον άνδρα της και τις δύο

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.ΚΟΥΦΑΚΗΣ

θυγατέρες της.
Η Μέρη δεν ήταν μόνο όμορφη, ευφυής, θεληματική,
καλλιεργημένη,
ευγενική.
Το μέγα της χάρισμα ήταν η
ανιδιοτέλεια. Ήξερε δηλαδή
ν’ αγαπάει χωρίς να ζητάει
ανταλλάγματα.
Ο Μάιος ήταν ο μήνας της.
Κηδεύθηκε την Πέμπτη 10
Μαΐου 2012, στο κοιμητήριο
της Νέας Σμύρνης, στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και όπου την αποχαιρέτησαν με τα δάκρυά τους
οι συγγενείς και οι φίλοι.
Συνέχισε με τον τρόπο της τη
μεγάλη παράδοση των άξιων
γυναικών που μπήκαν στα
σπίτια του Ευπαλίου μας.

ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πέθανε την 1η Μαρτίου η Ζωή
(Ζωγούλα)
Καραγεωργοπούλου,
σε ηλικία 83 ετών . Ήταν κόρη του
Χρήστου Αναστασόπουλου. Είχε
παντρευτεί το Δημήτρη Καραγεωργόπουλο. Έφτιαξαν μια καλή οικογένεια. Απέκτησαν δύο κόρες, την
Αργυρώ, αρχιτέκτονα που ζει και
δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη
και την Κωνσταντίνα, υπάλληλο του
ΟΑΣΑ. Η Ζωή τα τελευταία χρόνια
ζούσε στο Ευπάλιο, μαζί με την οικογένεια της κόρης της Κωνσταντίνας
και του γαμπρού της Παντελή Βασιλάκη, τραπεζικού υπαλλήλου. Ήταν
κόσμημα για την οικογένειά της και την κοινωνία του Ευπαλίου. Η οικογένειά της επλήγη εντός του έτους από άλλους δύο
θανάτους : πέθανε ο εγγονός της Παναγιώτης και η αδελφή
της Ευανθία. Θα τη θυμόμαστε για πάντα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΟΣ
Έφυγε στα 80 χρόνια του
ένας ανοιχτόκαρδος, μειλίχιος,
ευγενής, σωστός,
σεμνός και δίκαιος συμπατριώτης
μας, ο Μπάμπης
Μίχος, ο οποίος διακρίθηκε για την
εντιμότητα
και
την καλοσύνη του
προς όλους μας.
Φρόντισε, στήριξε
και ενδιαφέρθηκε
για το χωριό του. Ο ίδιος και
η σύζυγός του Γεωργία διακρίθηκαν για τη θρησκευτική
τους ευλάβεια, διαθέσανε τις
οικονομίες τους για την ανακαίνιση της εκκλησίας του
Αγίου Αθανασίου της Επάνω

Καρυάς, όπου κάθε καλοκαίρι
η Ένωση Ευπαλιωτών διοργάνωνε θρησκευτική
εκδήλωση.
Το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίουμε πρόταση του
Προέδρου του π.
Δημήτρη - σε ένδειξη αναγνώρισης
της
προσφοράς
τους - ανακήρυξε
το ζεύγος Μίχου ως Μεγάλους
Ευεργέτες της ενορίας του
Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου.
Λεωνίδας Ζέρβας - Μέλος του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου
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Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού
σε χάνω …Με τα λόγια του ποιητή αποχαιρετήσαμε από τον Αϊ Γιώργη
του Ευπαλίου, τον Ευπαλιολάτρη Γιώργο Κ. Κουφάκη. Έφυγε έτσι ξαφνικά, σημαδιακή
μέρα, πρωτομαγιά, στα 77
του χρόνια. Κανείς δεν ήθελε
να το πιστέψει, αφού λίγες
μέρες νωρίτερα, στην περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη
Παρασκευή στο Ευπάλιο, τον
είδαμε με την γνωστή κινητικότητα που τον διέκρινε, να
χαιρετά τους συγχωριανούς
του, να τους εύχεται «καλή

ανάσταση», χωρίς να μπορεί κανείς να
προδικάσει ότι σε λίγες μέρες θα έκανε
το τελευταίο του ταξίδι. Επιχειρηματίας
σωστός και επιτυχημένος
με ό,τι καταπιάστηκε.
Έφτιαξε μια υπέροχη
οικογένεια με την Μαρία Γιώτη αποκτώντας
δύο κόρες, τη Βίκυ
και την Γωγώ και τους
γαμπρούς του Μανώλη και Αλέξη που του
χάρισαν πέντε εγγόνια. Αγωνιστής από τα
φοιτητικά του χρόνια
σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες για τη

Δημοκρατία. Πάντα παρών για τη στήριξη και ενίσχυση όλων των θεμάτων του
Ευπαλίου. Υπήρξε Πρόεδρος της Ένωσης
Ευπαλιωτών στα τέλη της δεκαετίας του
΄80, περίοδο κατά την οποία αγοράστηκε το ακίνητο της Ένωσης στην Αθήνα
όπου στεγάζονται τα γραφεία της. Δίκαια
οι συγχωριανοί του τού είχαν προσάψει
το προσωνύμιο του Ευπαλιολάτρη. Κατάφερε αυτό να το μεταδώσει και στα
παιδιά του και στα εγγόνια του, αλλά και
σε δεκάδες φίλους του που φιλοξενούσε
κάθε τόσο στο Ευπάλιο. Γιώργο, η αγάπη
σου και το ενδιαφέρον σου για το Ευπάλιο είναι οδηγός και όραμα που κι εμείς
θα προσπαθήσουμε ν΄ακολουθούμε.
Π.Ν.Λ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ

Αγαπητή κι αξέχαστη θεία
Ευανθία,
Στα 100 περίπου χρόνια
έκλεισε ο βιολογικός κύκλος
της ζωής σου, έφυγες για το
ταξίδι της αιωνιότητας και αισθάνομαι
την ηθική υποχρέωση να γράψω δυο
λόγια για τον υπέροχο άνθρωπο που
χάσαμε.
Έζησες
σαν
αρχόντισσα
και έφυγες κυρία.
Από τα χρόνια του
αξέχαστου Μπαρμπαγιάννη,
της
θείας Παρασκευής
και του Μπαρμπαχρήστου,
το σπίτι σας ήταν ανοιχτό
σε όλους τους ανθρώπους,
συγγενείς και φίλους, αλλά
και σε όποιον ζητούσε τη βοήθειά σας. Η καλοσύνη και η
προθυμία σου να βοηθάς με

Σαν κεραυνός μας χτύπησε η είδηση του θανάτου
του Γιάννη Σμπαρούνη την
14.3.2012 και συνεκλόνησε
όλους τος δικούς του.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στις
26 Ιανουαρίου του 1933
στο Ευπάλιο. ΄Ηταν το
τρίτο παιδί του Αθανασίου
και της Ιουλίας Σμπαρούνη
το γένος Ιωάννου Παπαϊωάννου από την Ποτιδάνεια.
Εκεί, στο Ευπάλιο, έζησε
τα δύσκολα παιδικά και
μαθητικά του χρόνια, που
έγιναν ακόμα πιο δύσκολα
όταν σε ηλικία 13 ετών ορφάνεψε από πατέρα.
Έτσι, το 1952, στα δεκαεννιά
του, πήρε τη ζωή στα χέρια
του και ταξίδεψε στις Η.Π.Α
για ένα καλύτερο μέλλον.
Εκεί, απο τις πρώτες κιόλας
μέρες, εργάστηκε σκληρά,
αφού εκτός απο τη δουλειά
είχε να μάθει από την αρχή
και μια ξένη γλώσσα. Τα κατάφερε και σύντομα πρόκοψε
και έγινε όχι μόνο το αποκούμπι της χήρας μάνας του,
αλλά και οποιουδήποτε του
ζητούσε βοήθεια ή ο ίδιος
έκρινε πως είχε ανάγκη...
Εκεί, στην Αμερική, γνώρισε
τη γυναίκα του, τη γλυκειά
Τζο και πολύ νέοι παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο παιδιά
τη Τζούλια και τον Θανάση.
Αγαπημένοι πορεύτηκαν μαζί
όλα αυτά τα χρόνια, στα εύκολα και στα δύσκολα ακόμα
και στα αβάσταχτα, όπως ο
πρόωρος θάνατος της Τζούλιας, της κόρης τους. Ίσως
αυτός να ήταν και ο λόγος
που η καρδιά του λύγισε και
τον πρόδωσε...
Επαγγελματικά πέτυχε τα καλύτερα.
Από νέος εγκαταστάθηκε στο
Σικάγο, όπου μαζί με τρείς
άλλους συμπατριώτες και

τον καλό σου λόγο αλλά και
να συμπαρίστασαι με πράξεις
στις ανάγκες και τον πόνο
των συνανθρώπων σου ήταν
μια από τις πολλές αρετές
σου. Ευτύχησες να
δεις τα παιδιά σου
Γιάννη, Κώστα και
Βούλα άριστα αποκαταστημένα
και
να δεις εγγόνια και
δισέγγονα. Έφυγες
γαλήνια, με καθαρή
καρδιά και ήσυχη
τη συνείδησή σου,
έχοντας
κερδίσει
την εκτίμηση και
το σεβασμό της κοινωνίας στην οποία έζησες.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή
και δικαίωση που μπορεί να
δώσει στον άνθρωπο αυτή η
ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκέπασε.
Πάνος Γιαννακούρης

ΚΩΣΤΑΣ Γ.ΤΣΙΡΗΣ

Απροσδόκητα έφυγε από την
πρόσκαιρη αυτή ζωή στις 234-2012 ο Κωνσταντίνος Γ.
Τσίρης. Άφησε την τελευταία
του πνοή στο αγαπημένο του
Ευπάλιο όπου γεννήθηκε το
1942. Από την παιδική του
ηλικία ένιωσε την θλίψη από
τον θάνατο του πατέρα του.
Με την φροντίδα όμως της
άξιας μάνας και των καλών
του συγγενών ο ίδιος και τα
αδέρφια του ακολούθησαν
τον σωστό και επιτυχημένο
δρόμο στην ζωή.
Αποφοίτησε από την σχολή
αξιωματικών του Εμπ. Ναυτικού όπου και σταδιοδρόμησε
ως Μηχανικός Αξιωματικός.
Δημιούργησε αξιόλογη οικογένεια με δύο εξαίρετα
παιδιά, το Γιώργο, Δικηγόρο
και τη Βασιλική, Νηπιαγωγό
προς τα οποία είχε ιδιαίτερη
αγάπη. Ήταν υπερήφανος για
τους δικούς του ανθρώπους,
καλόψυχος,
συναισθηματικός και αγαπητός κυρίως
στους απλούς ανθρώπους.
Είχε ανθρωπισμό, θεωρητική
και έμπρακτη αναφορά στους
πάσχοντες, στους αναξιοπαθούντες και τους γέροντες
επιδεικνύοντας επαινετή συμπεριφορά προς τα πεθερικά
του και ιδίως στην περίοδο
του τέλους της ζωής τους.
Πίστευε στις Εθνικές και χριστιανικές αρχές και αξίες.

Αγαπούσε τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου μας. Είχε
αγάπη για τους ανθρώπους και
ήθελε να είναι χρήσιμος όπου
μπορούσε και ιδίως κατά την
περίοδο της επαγγελματικής
του δραστηριότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που και μετά
τον θάνατό του εκδηλώνουν
τις ευχαριστίες τους για ό,τι
καλό εκείνος τους έκανε. Το
είναι του, η ύπαρξή του ήταν
πολύ πιο ουσιαστική από τα
φαινόμενα. Αν δεχθούμε ότι
σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι το χρέος του και ο
αγώνας για την επίτευξή του,
τότε ο Κώστας όπου και αν είναι πρέπει να είναι ήσυχος ότι
έδωσε τον αγώνα του, επιτέλεσε το χρέος του και πραγμάτωσε το σκοπό του. Καλό
ταξίδι αείμνηστε και αγαπητέ
Κώστα.
		
Αντώνιος Ν. Κοντογιάννης

Αγίου Πνεύματος στον Αη-Γιάννη
Όπως κάθε χρόνο, οι Ευπαλιώτισσες και
οι Ευπαλιώτες,
μαζί με τους
φίλους τους
και
πολίτες
από τα χωριά
της Δωρίδας,
θα
γιορτάσουν του Αγίου
Πνεύματος στις 4 Ιουνίου
στον Αη Γιάννη. Θα γίνει
Λειτουργία και Αρτοκλασία.
Όλοι ευχόμαστε, αυτή τη
χρονιά, η Ηγουμένη της Βαρ-

νάκοβας, να δώσει τα κλειδιά
από το μικρό Ναό, για
να γίνει η
τελετή όπως
αρμόζει σε
Χριστιαννούς.
Στη
συνέχεια,
όπως δεκαετίες τώρα, στο χωροστάσι
κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, φαγοπότι και γλέντι. Η
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
σας περιμένει όλους.

φίλους του δημιούργησαν
μέσα στην καρδιά αυτής της
μεγαλούπολης το γνωστό,
σε Έλληνες και ξένους, εστιατόριο “GREENERY” όπου ο
Γιάννης υπήρξε η ψυχή του.
Ήταν πάντα στην πόρτα του
έτοιμος να καλοδεχτεί, να καλωσορίσει, να περιποιηθεί, να
κεράσει, να πει ένα... ανέκδοτο στον κάθε πελάτη.
Και το έκανε ακούραστα!
Μια άλλη πλευρά του πολύπλευρου Γιάννη Σμπαρούνη
ήταν η αγάπη του για την Ελλάδα. Στις συχνές επισκέψεις
του στην πατρίδα, προτεραιότητά του ήταν η γενέτειρά
του το Ευπάλιο και η γενέτειρα της μητέρας του η Ποτιδάνεια.
Δεν υπάρχουν λόγια ούτε
επίθετα που να περιγράφουν
τον πληθωρικό Γιάννη. Πάντα πρόθυμος, εξυπηρετικός,
συμπονετικός, ανοιχτοχέρης,
κεφάτος, πιστός φίλος, αγαπημένος συγγενής, ξεχωριστός άνθρωπος, με την καλή
κουβέντα και το χαμόγελο
στα χείλη του ...
Με το χαμό του φτωχύναμε
όλοι.
Αντίο “ ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ” …
θα μας λείψεις!
Σούλα Ντόλκα

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Όχι γήπεδο στο Παραθάλασσο

Στην ανάπλαση εν μέρει της περιοχής Παραθάλασσου σύμφωνα
με έγκριση κάποιας παλαιότερης
μελέτης με δημιουργία γηπέδου
ποδοσφαίρου,
αποδυτήρια κλπ,
προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδας.
Αυτό θα ήταν εγκληματικό για το
περιβάλλον και την σωστή αξιοποίηση της περιοχής αυτής που θεωρείται το ¨φιλέτο¨
του
Κορινθιακού.
Άμεσα
αντέδρασε η Ένωση
Ευπαλιωτών (η
περιοχή ανήκει
στο Ευπάλιο) με
επιστολή προς
την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώτα Γαζή
και το Δήμαρχο
Δωρίδας Γιώργο
Καπεντζώνη.
Στην επιστολή
επισημαίνονται:
«Αγαπητοί Φίλοι,
Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει
σε εξέλιξη μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες για
την ανάπλαση της περιοχής Παραθάλασσου Ευπαλίου.
Κατ΄ αρχάς η παρέμβασή μας οφείλεται στο ότι η περιοχή αυτή ανήκει
στην Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου.
Όμως δεν παύει να εξυπηρετεί λου-

όμενους και αθλούμενους απ΄ όλο
το Δήμο Δωρίδας, και όχι μόνο.
Η συγκεκριμένη μελέτη ανάπλασης
στοχεύει στη δημιουργία κάποιων
υποδομών για λειτουργία στην βόρεια είσοδο του Παραθάλασσου ποδοσφαιρικού γηπέδου.
Ύστερα από έρευνα που έκανε ο
Σύλλογός μας, σάς ενημερώνουμε
ότι η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει

σε λάθος αξιοποίηση και ανάπλαση
του χώρου.
Είναι αδύνατον να λειτουργήσει
στο συγκεκριμένο σημείο (όπως δε
λειτούργησε και μέχρι τώρα για δεκαετίες) γήπεδο ποδοσφαίρου και
οι λόγοι είναι προφανείς, λόγω της

γειτνιάζουσας (εφαπτόμενης) θαλάσσιας περιοχής.
Επίσης σ’ έναν τέτοιο χώρο αναψυχής και αθλοπαιδιών δεν μπορούμε
να αποκλείουμε το μισό πληθυσμό,
δηλαδή τις γυναίκες.
Στο συγκεκριμένο χώρο, η πρότασή μας, που είναι απόρροια της
έρευνάς μας, αλλά και πρόταση ειδικών, είναι η δημιουργία γηπέδων
μπάσκετ, βόλεϊ,
τένις,
(και υπό προϋποθέσεις
γήπεδο 5χ5 ποδοσφαίρου), αποδυτηρίων και
παρκινγκ.
Για όλα τα παραπάνω
αθλήματα έχει ανάγκη η
περιοχή, οι συμπολίτες
μας, άνδρες και γυναίκες,
σε καθημερινή βάση και
όλο το χρόνο θα μπορούν να χρησιμοποιούν
τις εγκαταστάσεις.
Άλλωστε η ευρύτερη
περιοχή έχει άλλα τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου.
Κάθε άλλη πρόταση αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου θα ήταν
εκτός πραγματικότητας,
χωρίς να λαμβάνει υπ΄οψιν τις αντικειμενικές ανάγκες αναψυχής των
πολιτών της Δωρίδας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ν. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Τσουνάμι έπληξε την παραλιακή Δωρίδα
Ισχυρό «τσουνάμι» 9 με 10
μποφόρ χτύπησε μέρος της
παραλιακής Δωρίδας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
Οι ισχυροί άνεμοι σήκωσαν
τεράστια κύματα με αποτέλεσμα τα νερά της θάλασσας σε κάποια σημεία να εισχωρήσουν δεκάδες μέτρα
μέσα στη ξηρά.
Η ζώνη που επλήγη περισσότερο ήταν από Σεργούλα μέχρι Άγιο Σπυρίδωνα

και τα ενδιάμεσα χωριά
Γλύφα, Τριζόνια, και Χάνια αλλά και το Σκάλωμα.
Όσοι δρόμοι ήταν πλησίον
της θάλασσας σκεπαστήκαν κυριολεκτικά από πέτρες και άμμο θαλάσσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
δρόμος δίπλα από τη μεγάλη
παραλία της Σεργούλας στην
οποία οι περισσότεροι Δωριείς
έχουν κολυμπήσει τους καλοκαιρινούς μήνες, σχεδόν σκε-

Τα κύμματα σε πολλά χωριά της παραλίας περνούσαν πάνω από τα σπίτια

Ο δρόμος στη μεγάλη παραλία της Σεργούλας σκεπάστηκε σε λίγα λεπτά με χαλίκια

πάστηκε με βότσαλα, πέτρες,
άμμο και ενσωματώθηκε με την παραλιακή αμμουδιά.
Σε πάρα πολλά παραλιακά σπίτια και
καφενεία των παραπάνω χωριών το
νερό της θάλασσας
έφτασε μέχρι τα
υπόγειά τους, ενώ
στη Σεργούλα δελφίνι βρέθηκε … ανάμεσα στα σπίτια !
Μεγάλες ζημιές υπέστησαν και πάρα
πολλά μικρά σκάφη
και βάρκες που ήταν
αγκυροβολημένες
στα λιμάνια των χωριών και ιδιαίτερα στη

μαρίνα των Τριζονίων.
Ένα μεγάλο κομμάτι του
δρόμου (περίπου 50 μ.)
μεταξύ Παραλίας Σεργούλας και Γλυφάδας υποχώρησε, με αποτέλεσμα η
κυκλοφορία να γίνεται με
το μισό οδόστρωμα στο
σημείο εκείνο.
Επιτόπου βρέθηκαν ο
Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, οι Αντιδήμαρχοι
Κ. Αντωνόπουλος και Ανδ.
Ευσταθίου, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγ. Ζέτος και οι
Πρόεδροι του χωριών οι
οποίοι μαζί με πολίτες προχώρησαν σε πρώτες ενέργειες αποκατάστασης των
ζημιών.

Οι Διευθύνσεις Υπηρεσιών στο Δ.Δωρίδας
Τη χωροθέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο .
Σύμφωνα με την εισήγηση που ετοίμασε
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος οι Διευθύνσεις των Υπηρεσιών
του Δήμου κατανέμονται ως εξής :
ΣΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ
1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο
Δήμαρχο
• Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
• Νομική Υπηρεσία
• Αυτοτελές Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
• Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
• Γραφείο Διαφάνειας

• Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
• Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
2. Η Διεύθυνση Διοικητικού και τα υπαγόμενα σ’ αυτή Τμήματα:
• Διοικητικών Υπηρεσιών
• Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
τα υπαγόμενα σ’ αυτή Τμήματα:
• Μελετών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών
• Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
4. Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπη-

ρεσιών
ΣΤΗΝ ΕΡΑΤΕΙΝΗ
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας

Στείλτε τις
συνδρομές
σας
Τις συνδρομές σας για την
ενίσχυση
της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
και της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να
καταθέτετε στις
τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ και
από τώρα στο
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
-POSTBANK
μέσω των ΕΛΤΑ
στους
λογαριασμούς της Ένωσης, αναγράφοντας
και το όνομά σας.

5011-035918-043

104-95318825

00088383118-0
63101605

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

Αναγνωστόπουλος Αθ. Ιωάννης
Ανδρεοσόπουλος Δημήτριος
Ασημακόπουλος Κων/νος του Ιω.
Ασημακοπούλου Βασιλική του Κων.
Ασημακοπούλου Ιωάννα του Κων.
Γεζουέ Φωτεινή
Γιαννακούρης (κατ. ΕΤΕ χωρίς όνομα)
Γκολιά Σταυρούλα και Σπύρος
Διαμάντης Δημ.
Διαμάντης Κων.
Ζέρβας Δημήτριος του Αναστασίου
Ζέρβας Λεωνίδας τυ Αντωνίου
Ζησιμόπουλος Γεώργιος (Αυστραλία)
Ζησιμόπουλος Δημήτριος
Ζησιμόπουλος Δημήτριος
Ζησιμόπουλος Δημήτριος του Αχιλλέα
Ζουμά Παναγιώτα
Ζωγράφος Ιωάννης
Καγιά Ρήνα του Κων/νου
Καρδάρα Ζωή
Κατάθ. 1/2/12 Εμπορική χωρίς ονοματεπώνυμο
Κατσιγιάννης Κων/νος
Κόκκινος Βασίλειος
Κονιστής Ιωάννη Βασίλειος
Κονιστής Φώτης
Κοντογιάννη Μαρία (Αυστραλία)
Λουκοπούλου-Μίστρα Ανθή
Λυμπέρης Δημήτριος του Βασιλείου
Λώλος Γεώργιος του Χρήστου
Λώλου Τρισεύγενη
Μαχαίρας Θεόδωρος
Μεϊντάσης Ιωάννης του Δημητρίου
Μίχου Πόπη και Μπάμπης

20,00
20,00
30,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
30,00
30,00
20,00
30,00
25,00
20,00
50,00
100,00
20,00
50,00
15,00
100,00
30,00
30,00
20,00
40,00
20,00
25,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
100,00

Μπάμπος Μιλτιάδης (Αυστραλία)
Πανουργιάς Σωτήριος
Παπαδόπουλος Λεωνίδας
Παπαϊωάννου Αλκιβιάδης του Κ.
Παπαϊωάννου Γεώργιος του Δημητρίου
Παπαϊωάννου Χρήστος του Αντωνίου
Παπανδρέου Δημήτριος
Παπανδρέου Ελένη
Πενταγιώτη Χαρίκλεια
Πριόβολος Αλέξανδρος του Κων.
Πριόβολος Δημήτριος του Επαμεινώνδα
Πριοβόλου Παναγιώτα του Κων.
Ρήγας Γεώργιος του Χρήστου
Σκούμα Τασία
Σοβατζόγλου Χριστ.
Ταραζώνα Παρασκευή
Τασιοπούλου Μαρία
Τριανταφύλλου Σταύρος
Τρύπας Θεόδωρος
Τσατούχας Κώστας
Τσατούχας Σωτήριος
Τσιλαλής Δημήτριος του Αριστ.
Τσιούστας Κων/νος του Γεωργίου
Τσίρης Γεώργιος του Κων/νου
Τσόλκα Πόπη
Φλέγγας Χρήστος του Αθανασίου
Ψυχογιός Ντίνος & Τζούντυ

25,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
$50,00
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
$100,00

(στη μνήμη Γιάννη Σμπαρούνη)

(στη μνήμη Γιάννη & Τζούλιας Σμπαρούνη)

Ψυχογιού Μαρία

(στη μνήμη Γιάννη & Τζούλιας Σμπαρούνη)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

$100,00

Ό

πως γράψαμε και στο
προηγούμενο φύλλο,
ο φετινό χειμώνας δεν είχε
προηγούμενο. Η κακοκαιρία
με βροχές, τσουχτερό κρύο
και χιόνια συνεχίστηκε και
τον Μάρτιο και επιβεβαιώθηκε και με το παραπάνω αυτό
που λέει η παροιμία: Μάρτης,
γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. Λες και μας εκδικήθηκε και ο Θεός, γιατί, πέραν
της οικονομικής κρίσεως και
της αύξησης της τιμής του
πετρελαίου μάς τιμώρησε και
ο καιρός. Και ενώ περιμέναμε μια κάποια βελτίωση του
καιρού μετά την εαρινή ισημερία, 21 Μαρτίου, που και
ουσιαστικά μπαίνει η άνοιξη, γελαστήκαμε. Τα τζάκια,
έπαψαν να καίνε μετά την
20η Απριλίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έμεινε ούτε
παλούκι.
Η συνεχιζόμενη κακοκαιρία
και τον Απρίλιο είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση
της σποράς των καλοκαιρινών ζαρζαβατικών, άρα
και της ωρίμανσής τους,
καθώς και των φρούτων,
όσων απέμειναν από το
χαλάζι.
Καθυστερημένα εμφανίστηκαν και τα χελιδόνια, ενώ ο κούκος δεν
είχε ακουστεί μέχρι τον
Απρίλιο. Η φύση αργοπορεί να στολιστεί με το
ποικιλόχρωμο
φόρεμά
της. Είναι μια πολύ κακή
χρονιά σε όλα τα επίπεδα, αφού την ημέρα του
Πάσχα έπεσε τόσο χαλάζι
που άσπρισε όλος ο τόπος λες και είχε χιονίσει.
Και να σκεφτεί κανείς ότι
ο Απρίλιος είναι η καρδιά
της Άνοιξης. Τώρα, μετά
τις 20 Απριλίου, που άρχισαν μερικές ζεστούλες, το
βράδυ και το πρωί τσούζει
ακόμα το κρύο, αρχίζουν
δειλά-δειλά να ανθίζουν τα
αγριολούλουδα και ο κατακίτρινος ασφάλακτος.
ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Από την Κυριακή των Βαΐων
αρχίζει η μεγάλη Εβδομάδα.
Το πρόγραμμα της Μ. Εβδομάδας είχε ως εξής:
Κυριακή των Βαΐων, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη Ευχέλαιο,
Μ. Πέμπτη στο ΠΕΥΚΑΚΙ.
Μ. Δευτέρα, Μ. Τετάρτη, Μ.
Παρασκευή και Μ. Σάββατο,
Δροσάτο.
Στολίσαμε τον Ιερό Ναό
Αγίου Κων-νου με βάγια και
ανήμερα της εορτής ο Ιερέας μοίρασε σ’ όλους τους πιστούς από ένα ματσάκι βάγια
και από αυτό ένα κλωνάρι το
φυλάμε στο εικονοστάσι όλο
το χρόνο και το υπόλοιπο το
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
χρησιμοποιούμε σε φαγητά.
Συμβολίζει, όπως όλοι γνωρίζουμε, την θριαμβευτική
είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα με το πλήθος να
ζητωκραυγάζει: Ωσαννά υιέ
Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος, ενώ σε λίγες μόλις
ημέρες το ίδιο πλήθος φώναζε «Άρον, άρον Σταύρωσον Αυτόν».
Αυτή είναι η ψυχολογία του
όχλου η οποία μεταβάλλεται
σαν τη ζύμη. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι περίοδος αυτοσυγκέντρωσης,
προσευχής,
αυστηρής νηστείας, εξομολόγησης και Θείας Κοινωνίας.
Όλες οι Ιερές Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας είναι ωραίες και ξεχωριστές,
αλλά μερικές παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες, όπως η Μ.
Τρίτη με το τροπάριο της
Κασσιανής, το Ευχέλαιο της
Μ. Τετάρτης, Τα Δώδεκα
Ευαγγέλια με το: «Σήμερον
κρεμάται επί ξύλου …» και
πάνω απ’ όλες η Μ. Παρα-

Εδώ πρέπει να επισημάνω
δύο πράγματα: α) Όλη την
ημέρα έβρεχε και σταμάτησε λίγο πριν την περιφορά
και β) ο Ιερός Ναός ήταν
ασφυκτικά γεμάτος και μερικοί ήταν απέξω στο προαύλιο.
Η Ανάσταση, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια,
κακώς βέβαια, έγινε ώρα
δέκα στο Δροσάτο και ώρα
12 κανονικά στο Πευκάκι,
αλλά μέσα στο Ναό λόγω
βροχής. Μερικοί νεαροί πέταξαν πολλά βεγγαλικά, ενώ
κάποιος άμυαλος έριξε ένα
δυνατό κοντά στο παράθυρο του Ναού με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια.
Ήταν ένα μελανό σημείο και
πιστεύω ότι δεν θα το ξανακάνει. Οφείλει όμως να αποκαταστήσει τις ζημιές που
προξένησε.
Μετά το Χριστός Ανέστη και
παρά τις εκκλήσεις του Ιερέα
να παραμείνουν και να παρακολουθήσουν τη Θεία Λει-

σκευή που μας συγκλονίζει η
Σταύρωση του Χριστού μας.
Είναι πένθιμη ημέρα και η
καμπάνα χτυπά πένθιμα όλη
τη μέρα. Φέτος ο Επιτάφιος
στολίστηκε από τις γυναίκες
του Δροσάτου.
Ήταν ομολογουμένως πολύ
ωραίος και συγχαρητήρια σε
όλες.
Στις 11.30 έγινε η αποκαθήλωση στον Άγιο Λουκά Δροσάτου από τον παπά-Γιώργη
και τη συμμετοχή πλήθους
κόσμου.
Τα εγκώμια, το βράδυ, έψαλλαν 4 παρέες, ανάμεικτες
από άνδρες και γυναίκες,
στις 4 γωνιές του Επιταφίου,
ο οποίος ήταν τοποθετημένος κάτω από τον πολυέλαιο
στο μέσον του Ναού.
Στη συνέχεια έγινε περιφορά του Επιταφίου μέσα στο
χωριό, μέχρι την Πλατεία και
επιστροφή, με τη συνοδεία
όλων των προσκυνητών.

τουργία, έφυγαν όλοι, εκτός
από καμιά 50αριά, οι οποίοι
παρέμειναν μέχρι τέλους.
Ανήμερα του Πάσχα, λόγω
του κακού καιρού, όσοι είχαν σκεπασμένες ψησταριές, έψησαν τον οβελία
τους, ενώ οι άλλοι τον έψησαν στον φούρνο.

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πέθανε στον Καναδά και
κηδεύτηκε εκεί ο Βασίλης
Νικόπουλος τρίτο παιδί της
μεγάλης οικογένειας του Ν.
Νικόπουλου (7 παιδιά) σε ηλικία 75 ετών. Νέος κατετάγη
ως εθελοντής-υπαξιωματικός
στο στρατό και τον συνάντησα σαν Επιλοχία στο Κ.Ε.ΣΣΑ
με έδρα το Κ.Ε.Δ. στο Χαϊδάρι, όπου υπηρετούσα κι
εγώ ως Έφεδρος Ανθ/γος.
Ανταμώναμε σχεδόν κάθε

ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσουμε
ότι εγκρίθηκε η μεταφορά
της έδρας της Ενώσεώς μας
από την Αθήνα, στο Δροσάτο. Έτσι υλοποιείται η ληφθείσα, πριν δύο και πλέον
χρόνια, η απόφαση της Γ.
Συνέλευσης για μεταφορά
της έδρας, που ήταν καθολικό αίτημα όλων των συγχωριανών μας, όπου κι αν
κατοικούν.
Έτσι εγκαινιάσαμε από εφέτος την πραγματοποίηση της
αποκριάτικης Συνεστιάσεως

μέρα. Έχω την εικόνα ενός
γεροδεμένου,
καλογυμνασμένου, σωστού μποξέρ,
που δεν τολμούσε κανένας
στην Ε.Σ.Δ. να τα βάλει μαζί
του. Αργότερα παραιτήθηκε,
όπως και ο Αλέκος Καρδάρας
και Πάνος Πετρόπουλος, Υπ/
κοι και αυτοί και έφυγαν για
τον Καναδά. Εκεί ο Βασίλης
με τον Αλέκο νοίκιασαν κάπου στα βόρεια του Καναδά
ένα μπαρ και δούλευαν μέ-

και αποφασίσαμε στο εξής
λοιπόν να πραγματοποιείται
στο χωριό.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Η φετινή συνεστίαση έγινε
στις 25 Φεβρουαρίου στην
Κουβέλειο αίθουσα στο
Πευκάκι, στην ψησταριά του
ζεύγους Παντελή με μεγάλη
επιτυχία. Μετείχαν σ’ αυτήν
πάνω από 100 άτομα, με
ζωντανή μουσική και τραγουδιστές και μέσα σε μια
ζεστή, εγκάρδια και αδερφική ατμόσφαιρα, με κέφι και
χορό μέχρι τις 4 το πρωί.
Ελπίζουμε ότι τον Αύγουστο
θα πραγματοποιήσουμε Γ.
Συνέλευση στο Δροσάτο για
την εκλογή Νέου Δ.Σ. με τα
Νέα Δεδομένα.
ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ...
Ο ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ
Εδώ και δέκα μήνες περίπου
υπάρχει μια ανωμαλία στη
λειτουργία της ενορίας μας,
με τον παπα-Γιώργη να βολοδέρνεται μεταξύ Δροσάτου και Ιεράς Μονής Φαρνακόβας.
Αποτέλεσμα
αυτής
της
ανωμαλίας είναι να μην ξέρουμε αν έχουμε Ιερέα και
ποιον στην Ενορία, διάφοροι Ιερείς. Όλοι οι κάτοικοι
του χωριού διαμαρτύρονται
έντονα προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ.
Αθηναγόρα και ιδιαίτερα
προς τον Γενικό Αρχιερατικό
Επίτροπο της Μητροπόλεως
Αιδεσιμότατο κ.κ. Νικόλαο
Καραγιάννη αρμόδιο γι’ αυτά
τα ζητήματα, αλλά και γιατί
όχι και υπεύθυνο για την
απαράδεκτη αυτή κατάσταση και εκφράζουμε με λύπη
το παράπονό μας:
Γιατί μεταχειρίζεστε τη δικιά
μας ενορία κατ’ αυτόν τον
τρόπο; Πού φταίξαμε; Πού
είναι το λάθος μας; Δεν στηρίξαμε και συνεχίζουμε να
στηρίζουμε την Μητρόπολή
μας και τον Σεβασμιότατο;
Πριν λίγα χρόνια μας κάνατε τα
ίδια με το Ευπάλιο τότε.
Θέλουμε να γνωρίζετε πως
το δικό μας το χωριό είναι
ζωντανό με 150 μόνιμους
κατοίκους και ανάμεσά τους
35 παιδιά και νέοι. Γιατί δεν
στέλνετε εκ περιτροπής στη
Βαρνάκοβα και άλλους ιερείς
και την πληρώνουμε μόνο
εμείς;
Αν η ανάγκη της Ιεράς Μονής
Βαρνακόβης θέλει μόνιμο Ιερέα και το θέλει και ο Πάτερ
Γεώργιος να μας το πεί και να
δούμε και εμείς τι θα κάνουμε για άλλον Ιερέα.
Μέχρι πού θα τραβήξει αυτό
το πρόβλημα; Περιμένουμε.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Στις 8/2/2012 έφυγε από κοντά μας ο
Αντώνιος Χρ. Παπαϊωάννου μετά από
άνιση μάχη με την
επάρατη νόσο.
Η κηδεία του τελέστηκε με την παρουσία
πλήθους κόσμου στην
Αγία Σκέπη Παπάγου
και η ταφή έγινε στο
χώμα του αγαπημένου του χωριού.
Με την αποφοίτησή
του από το Γυμνάσιο
Ναυπάκτου συνέχισε, με στερήσεις, τις σπουδές
του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αναδείχθηκε σε σημαντικό εργολήπτη Δημοσίων έργων
αλλά και κατασκευαστή πολυκατοικιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Εκτός από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες,
υπήρξε σημαντικό στέλεχος ορειβατικών ομίλων και
με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναπολούσε την κατάκτηση
της κορυφής του Κιλιμάντζαρου (6.000 μέτρα ύψος)
και μάλιστα στην εξηκοστή επέτειο των γενεθλίων.
Με την τιμιότητα, εργατικότητα αλλά και με την λεβέντικη παρουσία του έγινε αποδεκτός από την κοινωνία της Αθήνας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, όταν
εύρισκε έστω και ελάχιστο χρόνο από τις δραστηριότητές του ως εργολήπτης δημοσίων έργων με έργα
στο Πήλιο, στην Κρήτη και όπου αλλού, και με ιδιαίτερη χαρά γινόταν σεμνός επισκέπτης και ευλαβικός
προσκυνητής του χωριού του.
Αγωνίστηκε για το ιδεώδες της ελευθερίας της πατρίδας μας και συμμετέχοντας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις τραυματίστηκε σοβαρά.
Με τη σύζυγό του Κατερίνα, δημιούργησε μια αξιοζήλευτη οικογένεια και απέκτησαν δύο παιδιά, τον
Χρήστο και την Σόνια.
Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας αλλά και σαν συνταξιούχος ασχολήθηκε
ενεργά με ζητήματα του χωριού μας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής του.
Πρωτοστάτησε στις ανασκαφές της Ακρόπολης Ευπαλίου, στην αναστήλωση του Αϊ Γιάννη, στις εργασίες
αποκατάστασης των ζημιών του Αγίου Κων/νου από
σεισμό και συνέβαλε με ιδιαίτερη φροντίδα και ικανοποίηση στην εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στο χωριό
μας, προσφέροντας απλόχερα, λόγω της σημαντικής
του εμπειρίας, ιδίως σε κατασκευαστικά θέματα, την
βοήθειά του σε οποιονδήποτε του τη ζητούσε.
Τη συναίσθηση για την ταπεινή του καταγωγή την
μετουσίωνε σε συμπαράσταση σε κάθε χωριανό
αλλά και κατοίκων των γειτονικών χωριών ακόμη και
για την προσφορά της εργασίας στα δημόσια έργα
που εκτελούσε.
Έχοντας ζήσει και βιώσει ο ίδιος τα ιστορικά γεγονότα που τάραξαν την πατρίδα μας και ιδιαίτερα τον
τόπο του το δεύτερο τέταρτο του εικοστού αιώνα,
με πόνο ψυχής για την ταλαιπωρία και τις κακουχίες που υπέστη ο απλός καθημερινός άνθρωπος της
επιβίωσης και της βιοπάλης – έχοντας αρωγό την
καθοριστική για το εγχείρημα ενθάρρυνση και παρότρυνση του ανιψιού του γιατρού καθηγητή Γιώργου
Μπαλτόπουλου – αφιέρωσε την τελευταία εικοσαετία της ζωής του στη συγγραφή της τετράτομης
συνοπτικής ιστορίας της νεωτέρας Ελλάδος και τελευταία και της αρχαίας που δυστυχώς δεν κατάφερε να τη δει ολοκληρωμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι
όλα ξεκίνησαν από την ανάγνωση ενός βιβλίου για
τους Πελασγούς που του δώρισε ο ανωτέρω αναφερόμενος ανιψιός του. Η ανάλυση του βιβλίου τον
ενθουσίασε και ανάβλυσε την αγάπη του για την πολύπαθη Ελλάδα μας τόσο πολύ, ώστε έμαθε άριστα
τη χρήση υπολογιστή στα εξήντα έξι του χρόνια!
Η απουσία του είναι δυσαναπλήρωτη για όλους μας,
αλλά πάντοτε θα είναι στη μνήμη μας η λεβεντιά του
και ας μας καθοδηγεί η τιμιότητα, η εργατικότητα και
η αγάπη του για το χωριό μας.
Ας είναι ελαφρύ το ρουμελιώτικο χώμα που τον σκεπάζει.
Ο ανηψιός του,
Νίκος Καβροχωριανός

ρα-νύχτα πολύ σκληρά. Η
υγρασία, το ξενύχτι, η κούραση και η ζωή τους χωρίς
να βλέπουν ήλιο, κλόνισαν
την υγεία τους και έφυγαν
και οι δύο νέοι.
Παντρεύτηκε τη Γεωργία Ι. Πολυζώη από τη
Φιλοθέη και απέκτησε δύο
παιδιά, τα οποία είναι αποκαταστημένα εκεί. Έκτισε ένα
ωραίο σπίτι στο Δροσάτο,
αλλά λίγες φορές το χάρη-

κε. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ
φίλε Βασίλη και ανάλαφρο
να είναι το χώμα της ξενιτιάς
που σε σκέπασε. Στην οικογένειά σου και στα αδέλφια
σου θερμά συλλυπητήρια και
αιώνια να είναι η μνήμη σου.
Τα αδέλφια του θα
τελέσουν στις 13 Μαΐου στην
Άμφισσα όπου διαμένει η
αδελφή του Γιώτα, 40ήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.
Φ.Κ.
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Με αφορμή την Ημέρα της
Γυναίκας διοργανώθηκε στις
10και 11-3-2012 από την Ένωση Γυναικών Φωκίδας έκθεση
ερασιτεχνών ζωγράφων που
κατάγονται από τη Φωκίδα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου και τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου. Σε
δύο αίθουσες εκτέθηκαν πάνω από 50
πίνακες. Οι ζωγράφοι που έλαβαν μέρος
ήταν οι κ.κ. Κουτσουρή-Παπαϊωάννου
Τζένη, Παπαϊωάννου Λίνα, Παπαϊωάννου Δέσποινα, Ηλιοπούλου Ασημίνα,
Θεοδώρου Κατερίνα, Νταλάκα Ελένη,
Σβώλου Ίνα, Φούρλα-Σίδερη Ιωάννα,
Χαλκιά Μαριάννα και οι κ.κ. Σερεντέλλος Ευάγγελος και Λουκόπουλος Δημήτριος. Ιδιαίτερη ενότητα αποτέλεσαν
πίνακες του αυτοδίδακτου αείμνηστου
ζωγράφου-αγιογράφου Λουκά Λιάκου,
του οποίου συνθέσεις βρίσκονται σε αρκετούς ναούς της Φωκίδας.
Η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Στέλλα Πριόβολου
βραβεύτηκε από την «Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας» για
την καλύτερη μετάφραση
παλαιοτέρων κειμένων. Πρόκειται
για τη μετάφραση στα Ελληνικά του
μεσαιωνικού ερωτικού ποιήματος «
Rosa Fresca Aulentissima» του πολυσυζητημένου για την προσωπικότητά
του Σικελού λαϊκού ποιητή Cielo D’
Alcamo. Το ποίημα αυτό, που δεν περιορίζεται σε ένα χαριτωμένο ερωτικό
διάλογο αλλά αναδεικνύει θεολογικά,
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της
εποχής του (πρώτο ήμισυ του 13ου
αιώνα), είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
την ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας
και παραμένει πάντα επίκαιρο και θελκτικό.
Η μετάφραση του ποιήματος, οποία
βραβεύθηκε, αποτελεί μέρος του τελευταίου βιβλίου της για το έργο του
Dario Fo (με το οποίο ασχολείται τα
τελευταία χρόνια) με τίτλο «ROSA
FRESCA AULENTISSIMA, το μεσαιωνικό ερωτικό ποίημα με το μάτι των
φιλολόγων και του Νομπελίστα Dario
Fo».Λόγω του ενδιαφέροντος της
σύγχρονης Ιταλίας για το ποίημα
αυτό, ο διεθνώς γνωστός εκδοτικός
οίκος CARABBA εξέδωσε το βιβλίο
στην Ιταλική.
Εξάλλου, η μετάφραση έγινε με την
τιμητική επιχορήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας προς τις
Εκδόσεις Περίπλους.
Πρωταπριλιά, μια ηλιόλουστη Κυριακή, όσοι Ευπαλιώτες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς και μέλη του
αδελφοποιημένου Συλλόγου
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ξεναγήθηκαν στο Βράχο
της Ακρόπολης. Με οδηγούς το γνωστό
και μόνιμο πια ξεναγό μας κ.Μάνο και
την κ.Βάλια και μέσα από τη γλαφυρή
και εμπεριστατωμένη αφήγησή τους η
ιστορία του συγκεκριμένου χώρου, της
πόλης και των ανθρώπων της αλλά και
των μορφών που δέσποσαν κατά τον
5ο αιπ.Χ. και όσων συνδέθηκαν μ΄αυτήν ξετυλίχτηκαν σαν παραμύθι.Θαυμασμό και δέος προκαλούν στο σύγχρονο
συνειδητοποιημένο περιηγητή τα επι-

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
τεύγματα των
προγόνων μας,
η έμπνευση και
η
υλοποίηση
ενός μεγαλεπήβολου
σχεδίου,όπως ήταν
η ανέγερση των
μνημείων στο
Βράχο,μνημείων που αποκαλύπτουν στο
πέρασμα των
αιώνων την οικονομική δύναμη της Αθήνας
αλλά και την
πολιτιστική της
ανάπτυξη.Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι
όπου υπάρχει
όραμα και χρηστή αξιοποίηση
πόρων γίνονται
θαύματα.Η ιδέα
όμως ότι μερικά από αυτά τα θαύματα
κοσμούν ξένα Μουσεία δε μπορεί παρά
να μάς προξενεί θλίψη, αφού ένα μνημείο “ζωντανεύει” και αποκαλύπτει το
μεγαλείο του στοφυσικό του χώρο και
ως μέρος μιας συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης σύνθεσης.Τουρίστες από
πολλά μέρη έρχονται για να δουν τα
Προπύλαια,τον Παρθενώνα-σήμα κατατεθέν της Αθήνας-,το Ερέχθειο και τις
Καρυάτιδες. Για τους Νεοέλληνες δε η
επίσκεψη στο Βράχο είναι σημαντική
και για έναν πρόσθετο λόγο: εκεί συντελέστηκε η πρώτη αντιστασιακή πράξη κατά της Γερμανικής Κατοχής: δυο
νεαροί το Μάϊο του 1941, ο Μανώλης
Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας κατέβασαν τη Γερμανική σημαία από τον ιστό
και ένα μήνα νωρίτερα ο Κωνσταντίνος
Κουκίδης-εκτελώντας χρέη φρουρού
της Ελληνικής σημαίας σύμφωνα με
ορισμένες πηγές- αρνήθηκε να την υποστείλει και να αναρτήσει τη γερμανική,
τυλίχτηκε με τη γαλανόλευκη και έπεσε
από το Βράχο.
Κατά γενική ομολογία ήταν μια ακόμα εκδήλωση της Ένωσης που άφησε
άριστες εντυπώσεις.Η ξενάγηση ήταν
προσφορά των δύο αδελφοποιημένων
Συλλόγων.
Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων
Παπαχαραλάμπους,με
την επιμέλεια των δασκάλων
τους, τίμησαν την ιστορία
των προγόνων μας, διδάχθηκαν βιωματικά τα γεγονότα της
Επανάστασης του 1821 και συγκίνησαν
με τις ερμηνείες τους στα ποιήματα και
στα θεατρικά «Κρυφό σχολειό» και «Τα
κανόνια μας βροντούν μια ανάσα από
τα Σάλωνα». Ακολούθησε προβολή του
χρονικού της Ελληνικής Επανάστασης
και δημοτικά τραγούδια από τη χορωδία
του Σχολείου. Η εθνική γιορτή έκλεισε
με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα Δημοτικού και Γυμνασίου.
Ο κόσμος στην κατάμεστη Αίθουσα Θεάτρου του Σχολείου καταχειροκρότησε
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
που επιμελήθηκαν τη γιορτή καταδεικνύοντας ότι η ελληνική ιστορία και η
εθνική συνείδηση είναι διαχρονικές αξίες πρώτης προτεραιότητας.

Με την παρουσία δεκάδων μελών και στελεχών του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστέλλας
Πειραιά ( που έχει αδελφοποιηθεί με την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας) πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου στον Άγιο Χαράλαμπο
Καστέλλας αρτοκλασία για τα 17 χρόνια
από την ίδρυση του Συλλόγου και της
εφημερίδας ΚΑΣΤΕΛΛΑ που εκδίδει. Ο
Μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ έπλεξε το εγκώμιο στους ανθρώπους του
Συλλόγου και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό
του Ντίνο Κονιστή για τις δημιουργικές δραστηριότητες που αναπτύσσει ο
Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια, που τον
κατατάσσουν στους πιο δραστήριους
του Πειραιά. Την Ένωση Ευπαλιωτών
εκπροσώπησαν οι Περικλής Λουκόπουλος και Λένα Αναγνωστοπούλου.
Την ενίσχυση του Αη Γιώργη
Ευπαλίου για να αντιμετωπισθούν διάφορα προβλήματα
ζητά το νέο Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο και ο εφημέριος
Παπαδημήτρης Αδαμόπουλος,
από όλες τις Ευπαλιώτισσες και τους
Ευπαλιώτες . Για το σκοπό αυτό μάλιστα έστειλαν και σχετική επιστολή σε
οικονομικά ευκατάστατους συγχωριανούς μας, ζητώντας να στηρίξουν την
προσπάθεια αυτή.
Στην επιστολή προσδιορίζουν τις τρεις
προτεραιότητες που έχουν θέσει και είναι:
- Η ολοκλήρωση της πυλωτής, βόρεια
του Αη Γιώργη, με πλακόστρωση, επένδυση με πέτρα οι κολώνες, βάψιμο των
θόλων των τρούλων κ.ά.
- Τοπογράφηση των 300 στρεμμάτων
¨Λιβάδι¨ στη περιοχή του Αη-Γιάννη
που είχαν δωρίσει οι αδελφοί Καμπούρη στην ενορία του Αγίου Γεωργίου,
ώστε να αξιοποιηθεί, γιατί μέχρι τώρα
η ενορία μόνο φόρο πληρώνει ετησίως
κάποιων χιλιάδων ευρώ.
- Κατασκευή εξωτερικών στεγάστρων
στον Προφήτη Ηλία {νεκροταφείο) και
στην Αγία Παρασκευή στα Κτίρια.
Ήδη η Ένωση Ευπαλιωτών, τα μέλη
του Διοικητικού της Συμβουλίου , ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας
Πειραιά και άλλοι Ευπαλιώτες έχουν
ανταποκριθεί στο κάλεσμα.
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Η μεγάλη αποχή που άγγιξε το 48%
ήταν έναν από τα χαρακτηριστικά
που σημάδεψαν τις εκλογές τόσο
στο Ευπάλιο όσο και στο Δήμο Δωρίδας. Κατά τα άλλα οι εκλογές της
6ης Μαΐου ήταν οι πιο ήσυχες, άτονες, άνευρες, άχρωμες , στην μικρή προεκλογική διάρκεια σε όλα τα
χωριά μας, που επιφύλασσαν όμως
μεγάλες ανατροπές.
Στην πρώτη θέση στη Δημοτική
Ενότητα Ευπαλίου, επανήλθε η Νέα
Δημοκρατία με ποσοστό 25,83%,
που είναι κατά 7 μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το αντίστοιχο που
συγκέντρωσε σε όλη τη χώρα.
Στη δεύτερη θέση, είχαμε την πρώ-

Χωριο

ΝΔ

τη έκπληξη όπου ισοβάθμησαν ο
ΣΥΡΙΖΑ με 13,28% και το ΠΑΣΟΚ με
13,30%. Αξίζει να αναφερθεί ότι και
μέσα στο Ευπάλιο τα δύο κόμματα
πήραν από 82 ψήφους.
Στην Τρίτη θέση ισοβάθμησαν σε ποσοστά το ΚΚΕ με 10,93% και οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ με 10,68%.
Υψηλό ήταν το ποσοστό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στη Δημοτική Ενότητα
Ευπαλίου που έφτασε το 7,30%
παίρνοντας τους περισσότερους
ψήφους στα Μαλάματα (53), στη
Μανάγουλη (40), στο Ευπάλιο (37)
και στο Μοναστηράκι (25).
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σε όλο το
Νομό Φωκίδας εξασφάλισαν ποσοστό

ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ

Κ.Κ.Ε.

12,85% που ήταν από τα μεγαλύτερα
που έλαβαν σε όλη τη χώρα.
Επίσης στο Νομό Φωκίδας ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερο κόμμα με 14,54%
και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 13,26%.
Ανατροπή όμως είχαμε και στα προγνωστικά για το προβάδισμα των
υποψηφίων και στη διεκδίκηση της
μοναδικής έδρας στο Νομό, η οποία
βέβαια πέρασε από το ΠΑΣΟΚ στη
Νέα Δημοκρατία.

τιμούσαν τη ΝΔ με 18.500, 16.500
και 12.500 ψήφους στις εκλογές του
2004, του 2007 και του 2009 αντίστοιχα, έφτασε φέτος στο ιστορικό
χαμηλό ρεκόρ των 6.181 ψήφων.
Το υψηλότερο ποσοστό ανά Δημοτική Ενότητα η Ν.Δ. κατάφερε να το
πάρει στα Βαρδούσια όπου με 192
ψήφους (667 ψηφίσαντες) έλαβε
29,31%, ενώ ακολουθεί η Δημοτική
Ενότητα Λδωρικίου, όπου έλαβε 700
ψήφους (2.502 ψηφίσαντες) με ποσοστό 28,82% και η Δημοτική Ενότητα Τολοφώνας με 593 ψήφους
(2.172 ψηφίσαντες) με ποσοστό
28,10%, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου πήρε 25,63% και 1025

ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΛΑ
Το αποτέλεσμα εξέπληξε πολλούς,
που δεν πίστευαν ποτέ ότι μια περιοχή που σε ποσοστό 70% έχει
συντηρητικούς πολίτες, οι οποίοι
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ψήφους( 4.080 ψηφίσαντες).
Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε υψηλό ποσοστό στο
Λιδωρίκι με 17,70% και 430 ψήφους,
ενώ το χαμηλότερο σημείωσε στη Δεσφίνα με 7,63% και 100 ψήφους.
Στο γενικότερο σύνολο των δυο Δήμων, το ΠΑΣΟΚ τα πήγε καλύτερα
στη Δωρίδα με ποσοστό 15,18% και
1.396 ψήφους, ενώ στο Δήμο Δελφών έλαβε 2.180 ψήφους με
ποσοστό 12,22%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τα πήγε σαφώς καλύτερα στο Δήμο Δελφών, λαμβάνοντας
2.740 ψήφους (18.328 ψηφίσαντες)
με ποσοστό 15,36%, ενώ από την
άλλη πλευρά στη Δωρίδα πήρε 1.188
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ΕΚΛΟΓΕΣ

. κι ήρθαν όλα «τούμπα»
ψήφους (9.421 ψηφίσαντες)
με ποσοστό 12,92%.
Σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων η Δεσφίνα έδωσε το
μεγαλύτερο ποσοστό στον
ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ανέρχεται
στο 19,30% με 253 ψήφους, ενώ ακολουθεί η Δημοτική Ενότητα Καλλιέων με
18,27% - 161 ψήφους και
η Δημοτική Ενότητα Ιτέας
με 622 ψήφους σε ποσοστό
17,44%. Χαμηλότερο ποσοστό πήρε στα Βαρδούσια,
συγκεντρώνοντας 11,76% 77 ψήφους, στο Γαλαξίδι με
11,77% - 231 ψήφους και
στο Λιδωρίκι με 12,23 - 297
ψήφους. Συγκεντρωτικά στο
Δήμο Δελφών ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ποσοστό 15,36% με 2.740
ψήφους, ενώ στη Δωρίδα
12,92% με 1.188 ψήφους.
Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
Τα προγνωστικά λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές
έφερναν ως φαβορί τον
Περιφερειακό
Σύμβουλο
Κώστα Παπαθανασίου που
θεωρείται άνθρωπος του
Αντώνη Σαμαρά. Πολλά
ήταν όμως τα παραδοσιακά
στελέχη της Ν.Δ. στη Φωκίδα που τον πολέμησαν
υπόγεια, όπως σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Δήμαρχος
Δελφών και πρώην Νομάρχης Νίκος Φουσέκης. Έτσι
πρώτη το νήμα έκοψε η νεαρή δικηγόρος από την Ιτέα
Ασπασία Μανδρέκα, κάνοντας την έκπληξη.
Ειδικότερα, πολλοί ήταν
αυτοί που δεν πίστευαν ότι
είναι πιθανόν να χάσει την
έδρα ο Κώστας Παπαθα-

ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΚΕ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
απόΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
την

νασίου, μιας που
αρχή φάνηκε ότι έχει στενή
στήριξη από τη Συγγρού.
Επίσης είχε τη στήριξη του
κομματικού μηχανισμού στη
Φωκίδα, καθώς και ο απελθών πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Κώστας Καπούρος και ο νύν
Νίκος Καστανάς, αλλά και ο
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Γιάννης Βαρκούτας και πολλά
στελέχη της ΝΟΔΕ, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια
να βοηθήσουν τον Παπαθανασίου. Είχε καλλιεργηθεί
έντονα η εντύπωση ότι ο
Κώστας Παπαθανασίου θα
κερδίσει την έδρα και μάλιστα σχετικά άνετα, αλλά …
ο Δήμαρχος Δελφών Ν.Φουσέκης, από την αρχή –πολύ
πριν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο- στοιχημάτιζε ότι αν
το ψηφοδέλτιο είναι αυτό
που τελικά κατήλθε,
επόμενη βουλευτής θα είναι
η Ασπασία Μανδρέκα.
Επιπλέον η επιλογή του
Αναστάσιου Φλώρου λειτούργησε αντίστροφα για
τον Παπαθανασίου, καθώς
ο κόσμος της ΝΔ το εξέλαβε
ως μεθόδευση από πλευράς
ΝΔ για να ενισχυθεί ο Παπαθανασίου και πριμοδότησε με μεγάλη διαφορά τη
Μανδρέκα.
Στο Δήμο Δωρίδας περισσότεροι ψηφοφόροι ψήφισαν στο Ευπάλιο (560)
και ακολουθούν, Λιδωρίκι
(532), Ερατεινή (468), Μανάγουλη (455), Τολοφώνα
(416), Μοναστηράκι (371),
Γλυφάδα ( 368), Καστράκι
(361), Μαραθιάς (339) και
Πεντάπολη (339).

18,85%
16,78%
13,18%
10,60%
8,48%
6,97%
6,11%

Ρεπορτάζ: Περικλής Ν. Λουκόπουλος, Δημιουργία Γραφημμάτων: Σπύρος Γ. Πριόβολος
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Τα ποσοστά
επικρατείας
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Οι έδρες
στη Βουλή
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Εθνικές Εκλογές Μαίου 2012 ‐ Νομού ΦΩΚΙΔΑΣ
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Εθνικές Εκλογές Μαίου 2012 ‐ Δημος ΔΩΡΙΔΑΣ
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Εθνικές Εκλογές Μαίου 2012 ‐ Δημοτική Ενότητα ΕΥΠΑΛΙΟΥ
30%

Η νέα βουλευτής Φωκίδας Ασπασία Μανδρέκα γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του
1971. Τελείωσε τη Μέση Εκπαίδευση στην Ιτέα
Φωκίδας. Έλαβε το πτυχίο της Νομικής από το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το 1997 έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Δικηγόρου από το Εφετείο Αθηνών
και από τότε μέχρι σήμερα ασκεί μαχόμενη Δικηγορία στο νομό Φωκίδας, διατηρώντας δικηγορικό γραφείο στην Άμφισσα.
Τον Οκτώβριο του έτους 2006 συμμετείχε, για
πρώτη φορά, στις Δημοτικές Εκλογές ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ιτέας και εκλέχθηκε πρώτη, σε σταυρούς προτίμησης, Δημοτική
Σύμβουλος.
Τον Ιανουάριο του 2007, κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτέας για την
εκλογή Προεδρείου, εκλέχθηκε Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου .
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Παγώνα: μια φωνή γεμάτη
." Αλή εδώ δεν είναι Μοριάς να το πατούν οι σκλάβοι",
Εδώ το λένε Ρούμελη, το λένε Μεσολόγγι
Εδώ δεν παραδίνονται,
Τα όπλα δεν πετάνε,
Μόνο μπαρούτι και φωτιά"
……………………..
Η Παγώνα Κολλητήρη είναι η
πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια
που ανέβηκε στο πάλκο και τραγούδησε επαγγελματικά στην
περιοχή της Δωρίδας. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες

γλέντι. Τότε τραγουδάγαμε
μόνο με το στόμα, δεν υπήρχαν
μικρόφωνα, πολλές φορές και
χωρίς όργανα. Τότε ο κόσμος
ήταν αλλιώς. Μπορούσες να
τραγουδάς στο διάλειμμα μιας
δουλειάς. Ακόμα και στη διάρ-

θρωπος και δεν άλλαξε γνώμη.
Ένας από αυτούς που το έλεγε
αυτό ήταν ο πατέρας της Σοφίας
της Κολλητήρη, που αργότερα
έδωσε και αυτός τη συγκατάθεσή του να μπει στο επάγγελμα
η Σοφία και την καμάρωσε μετά
να κάνει μεγάλη καριέρα.
Ο αδελφός σου ο Νίκος
ήταν καθηγητής στο Ευπάλιο τότε. Δε σε βοήθησε;
Ο αδελφός μου ο Νίκος ήταν καθηγητής στο Ευπάλιο και παρό-

μεγάλες επιτυχίες όμως ήρθαν
μετά τη γνωριμία μου με το Βασίλη το Κοντογιάννη, τον άντρα
μου. Ο Βασίλης καταγόταν από
το Τρίκορφο, έπαιζε κλαρίνο με
δικό του συγκρότημα και ήταν
πολύ γνωστός σε όλη την περιοχή μας. Με το Βασίλη γίναμε
καλλιτεχνικό δίδυμο και γνωρίσαμε αναπάντεχη επιτυχία.
Τον γνώρισα το 1954. Την ίδια
χρονιά παντρευτήκαμε. Ο Κούτρας μού είπε, «να τον πάρεις
τον Βασίλη γιατί είναι πολύ
καλό παιδί και αν και λαϊκός
πολύ καλός κλαριτζής.» Και
άκου σύμπτωση. Ο Βασίλης
ήταν στο στρατό και ο αδελφός του έγραψε ένα γράμμα
όπου ανάμεσα στα άλλα του
έγραφε, «ήρθε στο χωριό
μια τραγουδίστρια με τον
Κούτρα και το Λίτζο και τη
λέγαν Παγώνα, ήταν καταπληκτική». Ο Βασίλης διάβασε το γράμμα στην παρέα
του και έτυχε ένας να είναι
πρώτος μου ξάδερφος. «Ρε
αυτή είναι ξαδέρφη μου»
λέει στο Βασίλη, «δε μπορείς
να φανταστείς πως τραγουδάει, αηδόνι.» «Θέλω να
τη πάρω για γυναίκα» λέει
ο Βασίλης αστειευόμενος.
«Σιγά μην πάρει εσένα η Παγώνα ρε τσαρούχι», του λέει
ο ξάδερφός μου, αλλά η ζωή
είδες πως τα φέρνει…

ράθυρο όλο κεφάλια… και κάθισαν όλο το βράδυ έτσι, όρθιοι,
όλη νύχτα έξω απ’ το μαγαζί να
παρακολουθούν το συγκρότημά
μας να παίζει. Μερικοί είχαν ανεβεί στα δένδρα για να βλέπουν.
Μάλιστα έγινε και σχόλιο απ’ τις
φαρμακόγλωσσες, και εκεί και σε
άλλα χωριά: «Κοίτα κρεμαστήκαν όλοι απ’ την Παγώνας!!! Η
επιτυχία μας ήταν πρωτοφανής.
Ο μπάρμπας μου ο Κούτρας δεν
πίστευε στα μάτια του αυτό που

Αρτοτίνα…μπροστά στο άγαλμα του Διάκου, ο Βασίλης
Κοντογιάννης με φουστανέλα και κλαρίνο.

«Ευχήσου μου μανούλα μου …»

δέσποσε στο χώρο του γνήσιου
δημοτικού τραγουδιού σε όλη
τη Ρούμελη και άνοιξε το δρόμο
και σε άλλες τραγουδίστριες που
έκαναν λαμπρή καριέρα. Μαζί με
το σύντροφό της στη ζωή και
στο πάλκο Βασίλη Κοντογιάννη
συνόδευσαν και σημάδεψαν για
δεκαετίες τα γλέντια, τις χαρές
μας, τους γάμους και τα πανηγύρια μας. Για τους Ευπαλιώτες και του Δωριείς διασκέδαση
και πανηγύρι σήμαινε κλαρίνο
ο Κοντογιάννης και τραγούδι η
Παγώνα.
Επιβλητική φωνή και παράστημα, γοητευτική, πηγαίο ταλέντο, αυτοδίδακτη, με πλούσιο
ρεπερτόριο, ειδικά στα κλέφτικα
τραγούδια που όπως λέει ήταν
τα τραγούδια του πραγματικού
γλεντιού, των γνήσιων γλεντζέδων, η Παγώνα είναι μια γνήσια
δωρική φωνή βγαλμένη κατευθείαν απ’ τα σπλάχνα της ρουμελιώτικης γης.
Η καταγωγή της είναι από το
Βελενίκο Δωρίδας. Τα περισσότερα χρόνια της όμως τα έζησε
στο Ευπάλιο. Τη συναντήσαμε
στο σπίτι της μας περιγράφει τις
εμπειρίες της και μάς μεταφέρει
εικόνες και συγκινήσεις από μια
εποχή που έφυγε, αλλά που τη
θυμόμαστε με νοσταλγία, θαυμασμό και σεβασμό.
…………………………….
Παγώνα, πώς άρχισες να
τραγουδάς;
Τραγουδώ από μικρό παιδί. Όταν
γινόταν κανένας γάμος ή κανένα

κεια των δουλειών που κάναμε
στα χωράφια και στα πρόβατα
ο κόσμος τραγούδαγε. Αλλά και
όταν φτιαχνόταν μια παρέα δεν
ήθελε πολύ να ανάψει το γλέντι.
Τότε υπήρχε μεγάλη φτώχεια
αλλά ο κόσμος ήταν πιο αγνός,
διασκέδαζε πιο γνήσια. Η διασκέδαση ήταν φάρμακο για τα
βάσανα που πέρναγε.
Επαγγελματικά πώς ασχολήθηκες με το τραγούδι;
Ένας ξάδελφος του πατέρα μου
ο Κούτρας, ήταν οργανοπαίκτης. Έπαιζε σαντούρι, και είχε
συγκρότημα μαζί με το Γιάννη
τον Αναστασόπουλο, το Λίτζο,
ξάδελφο της μάνας μου. Ήρθε
μια μέρα και είπε στον πατέρα
μου. «Η Παγώνα τραγουδάει
πολύ ωραία. Να βάλουμε το κορίτσι στο επάγγελμα Γιώργη;»
Μόλις το άκουσε ο πατέρας μου
πήγε να πάθει εγκεφαλικό. Ήταν
αδιανόητο για τα χωριά της
Ρούμελης τότε να τραγουδάει
μια γυναίκα δημόσια. Οι γυναίκες τραγούδαγαν μόνο στο σπίτι, ποτέ δημόσια. Πόσω μάλλον
να είσαι μέλος ορχήστρας και
να ανεβαίνεις στο πάλκο. Τότε
ακούγαν τραγουδίστρια και
έλεγαν «πω πω…». Ο Κούτρας
όμως επέμεινε, έδωσε το λόγο
του στον πατέρα μου ότι θα με
προσέχει και έτσι ο πατέρας μου
έδωσε την άδειά του. Βέβαια
κάποια άλλοι του έλεγαν: «ωρέ
είσαι καλά που θα βγάλεις το κορίτσι στο κλαρί;». Αλλά ο πατέρας μου ήταν προοδευτικός άν-

τι προοδευτικός άνθρωπος δεν
ήθελε να βγω στο επάγγελμα.
Ο συνάδελφός του ο Ταραμπίκος, μετέπειτα Λυκειάρχης, «τι
λες» του λέει, «είναι σπάνιο να
βγαίνει τέτοια τραγουδίστρια
να τραγουδάει και μάλιστα τέτοια τραγούδια, κλέφτικα, τόσο
ωραία. Είναι τιμή για όλους μας
και για την περιοχή μας.» Και
με πήγαν στο Γυμνάσιο στο
Ευπάλιο, για να με ακούσουν
τα παιδιά. Ο αδελφός μου είχε
διοργανώσει μια θεατρική παράσταση με αρχαίες Ελληνίδες.
Τραγούδησα κι εγώ και πραγματικά ήταν το κάτι άλλο.
Θυμάσαι καθόλου την πρώτη
φορά που ανέβηκες στο πάλκο ως επαγγελματίας;
Του Αγίου Νικολάου, το 1953
σε ένα γλέντι
στο χωριό με το
συγκρότημα του
μπάρμπα μου.
Στο χωριό βέβαια με ήξεραν
όλοι. Σιγά σιγά
πηγαίναμε και
στα γύρω χωριά,
σε
πανηγύρια
και σε γάμους.
Τότε τραγούδαγα πάντα χωρίς
μικροφωνική.
Ήταν πολύ κουραστικές οι συνθήκες για τους
τραγουδιστές. Οι

Οι περισσότεροι σε θυμόμαστε πάντα με το Βασίλη. Θυμάσαι κάποιες στιγμές
που να ήταν ξεχωριστές;
Θυμάμαι τις πρώτες φορές που
πηγαίναμε στα χωριά. Σε πολλά
από αυτά δεν ξαναείχαν δει ορχήστρα με τραγουδίστρια. Δεν
ξαναείχαν δει γυναίκα να τραγουδά κλέφτικα τραγούδια. Τα
κλέφτικα τα τραγούδαγαν μόνο
οι άντρες. Πήγαμε λοιπόν σε ένα
χωριό, στου Ζωριάνου, και τραγουδούσαμε σε ένα μικρό καφενείο. Είχε διαδοθεί ότι έρχεται
ένα συγκρότημα «με τραγουδίστρια». Ήρθε όλο το χωριό.
Το καφενείο ήταν μικρό, μόνο
άντρες μέσα, οι γυναίκες και τα
παιδιά, κοιτάγαν απ’ την αυλή
όρθιες, πολλοί που δεν χώρεσαν στο καφενείο είχαν βάλει
τραπέζια για να ανέβουν επάνω
γιατί δεν χώραγαν όλοι όρθιοι.
Τραγούδαγα και έβλεπα ένα πα-

έβλεπε. «Παιδάκι μου», μούλεγε
«τι είναι αυτό το πράμα».
Μετά από σένα βγήκαν πολλές τραγουδίστριες από το
Βελενίκο και την περιοχή.
Η Σοφία Κολλητήρη είναι δεύτερη ξαδέλφη μου, η Γιώτα η
Γκανιάτσου είναι πρώτη ξαδέλφη μου, η Γιούλα η Κοτρώτσου
είναι δεύτερη ξαδέλφη μου. Από
το Βελενίκο κατάγεται και η Εφη
η Γεωργακοπούλου, επίσης ξαδέλφη μου. Όλες είναι συγγενείς και με όλες συνεργαστήκαμε. Θα σου πω για τη Σοφία τη
Κολλητήρη.
Στο Βελενίκο στο πανηγύρι παίζαμε τρεις μέρες συνέχεια, σταματάγαμε λίγο το μεσημέρι γιατί
δεν αντέχαμε. Ο κόσμος όμως
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Επιμέλεια: Κώστας Ζέρβας & Λένα Αναγνωστοπούλου

Ρούμελη και Ιστορία
ήθελε να συνεχίζουμε. Φαντάζεσαι τι γλέντι… Σε ένα διάλειμμα
μου λέει η Σοφία η Κολλητήρη,
«βάλε με και μένα να τραγουδήσω λίγο ρε Παγώνα.» Πραγματικά τη βάλαμε να τραγουδήσει. Ήταν εκπληκτική. Μετά την
πήραμε μαζί μας, αφού πρώτα
πείσαμε τον πατέρα της, που
όπως σου είπα ήταν ανένδοτος
και για μένα πόσω μάλλον για
τη Σοφία. Θυμάμαι τον πατέρα μου να του λέει, «σώπα ρε
Γιώργο, άμα ήταν δασκάλα δε
θάταν μόνη της σε κάνα χωριό;
Τουλάχιστον τώρα τα κορίτσια
έχουν 3-4 άνδρες δικούς μας και
τις προσέχουν…» Ο πατέρας της
Σοφίας και μπάρμπας μου, μου
λέει: «απ’ το θεό και στα χέρια
σου το κορίτσι». Με τη Σοφία
είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Και
μια φορά στα Καλάβρυτα την
άκουσε ο Παπασιδέρης και της
έκανε πρόταση συνεργασίας. Η
Σοφία πήγε στην Αθήνα, έβγαλε

χρονιά. Μια φορά ένας ήθελε
να μας κλείσει για δύο χρόνια,
«ωρέ του παραχρόνου ποιος ζει
ποιος πεθαίνει» του είπε ο Βασίλης.
Ποια ήταν τα καλύτερα πανηγύρια;
8 Σεπτεμβρίου της Αγίας Ελεούσας στο Βελενίκο. Από άποψη
κεφιού το πανηγύρι των πανηγυριών, είναι και χωριό μου.
Παίζαμε τρεις μέρες συνέχεια,
διάλλειμα μόνο το μεσημέρι
για φαγητό και κάνα μισάωρο
ύπνο και συνεχίζαμε. Από ένα
σημείο και μετά δίναμε πίσω τα
σημειώματα γιατί δεν αρκούσε
ο χρόνος, έπρεπε να παίζουμε
καμιά εβδομάδα. Μερικές φορές
βάζαμε όριο, 3 τραγούδια ανά
παρέα για να χορέψουν όλοι. Το
πανηγύρι αυτό ξεχωρίζει ακόμη
και σήμερα. Έρχεται κόσμος απ’
την Άμφισσα μέχρι τη Ναύπαβράδυ να γίνεται χαμός. Καθαρή Δευτέρα
γίνονται τα αλευρώματα, μαζεύεται κόσμος
απ’ όλη την Ελλάδα.
Ο Σταμάτης ο Κρίκος
μας είπε, «Απόκριες
δεν θα ξαναπάτε πουθενά αλλού. Μόνο στο
Γαλαξίδι. Ανοιχτό συμβόλαιο.»
Ωραία γλέντια γίνονταν
και σε γάμους. Υπήρχαν γάμοι που το γλέντι κρατούσε δύο μέρες από το Σάββατο το
βράδυ έως τη Δευτέρα
το πρωί. Παίρναμε τη
νύφη από το σπίτι και
την πηγαίναμε στην
Εκκλησία
«σήμερα
λάμπει ο ουρανός…»,
ξυρίζαμε το γαμπρό,
«ευχήσου
μανούλα
μου τώρα στο ξύρισμα
μου…», ωραίες εποχές.
Στη Φιλοθέη δε γινό-

δίσκους και έκανε λαμπρή καριέρα και τραγουδάει μέχρι σήμερα. Μετά σε μας ήρθε η Γιώτα
η Γκανιάτσου. Και αυτή είχε παρόμοια πορεία.
Εσύ πώς δεν έκανες δίσκους
και καριέρα στην Αθήνα;
Είχα πολλές προσφορές. Είχα
πρόταση να παίξω στην Αθήνα,
να κάνω δίσκους αλλά ο όρος
ήταν να ήμουν μόνη μου, κλαρίνο να παίζει άλλος. Εγώ το
Βασίλη δεν τον αποχωρίζομαι.
Όπου πάω θα πάμε μαζί, ούτε
δίσκους ούτε τίποτα. Εξάλλου
στην Αθήνα δεν μου άρεσε πολύ
γιατί δούλευες σε κέντρα πάντα
νύχτα, ήσουν εγκλωβισμένη.
Εδώ πηγαίναμε σε πανηγύρια,
περνάγαμε καλύτερα… Η επιτυχία μας ήταν πολύ μεγάλη. Στα
μαγαζιά τσακωνόταν ποιος θα
μας πρωτοπάρει. «Εγώ θα σου
δώσω περισσότερα». «Το πανηγύρι στο χωριό μας είναι καλύτερο απ’ του άλλου χωριού».
Και μας κλείναν μόλις τέλειωνε
το πανηγύρι για την επόμενη

κτο. Το ίδιο γινόταν στα Μαραζιά
του ΑηΛιώς, κάτω
απ’ τον πλάτανο
τρεις μέρες, καιγόταν ο πλάτανος
απ’ το χορό. Τότε
αντέχαμε.
Ωραία πανηγύρια
γινόντουσαν στην
Αρτοτίνα, στο Τρίκορφο και στην
Αμπελακιώτισσα.
Στο Κριάτσι το
πανηγύρι κράταγε
τρεις μέρες. Σταματάγαμε τα ξημερώματα γιατί έκανε
κρύο, τρώγαμε ζεστό τραχανά από
ποτήρι, 23 Αυγούστου, και συνεχίζαμε.
Στο Γαλαξίδι δουλεύαμε απ’ την
Τσικνοπέμπτη έως
την Καθαρή Δευτέρα, 12 μέρες
συνέχεια,
κάθε

νταν ποτέ δύο γάμοι την ίδια
Κυριακή γιατί έπρεπε να συμμετέχει όλο το χωριό στο γάμο.
Στη Φιλοθέη έχουν γίνει γάμοι
που παίζαμε τέσσερις μέρες
συνέχεια. Στο χωριό αυτό οι
άνθρωποι ζούσαν πραγματικά
το τραγούδι και μας λάτρευαν.
Θα σου πω μια ιστορία που με
συγκινεί. Ο Κώστας ο Πολυζώης
ερχόταν και έπαιρνε το Βασίλη
και τον πήγαινε στον τάφο του
πατέρα του να παίξει κλαρίνο.
Αυτή ήταν η επιθυμία του γέροντα…
Αλλά και η εικόνα του Παπαβασίλη Πριόβολου να ανοίγει το
χορό στη γιορτή της Αγάπης ή
στον Αηγιάννη. Ήταν κάτι μοναδικό, το θυμάμαι και συγκινούμαι.
Στα γλέντια όμως καμιά
φορά σου παράγγελναν και
τραγούδια πολιτικά και δημιουργούνταν προβλήματα.
Ναι γίνονταν παρεξηγήσεις. Οι
δεξιοί θέλαν τα τραγούδια τους,

Ο Βασίλης και η Παγώνα σημάδεψαν με τη μουσική τους και τα τραγούδια τους τη διασκέδαση στα χωριά της Ρούμελης για δεκαετίες

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πούλιανη 1959. Ο Βασίλης Κοντογιάννης στο κλαρίνο, στο μικρόφωνο ο παπα-Κατσούδας. Η Παγώνα έγκυος στο Σταύρο.

οι αριστεροί τα δικά τους. Εμείς
ήμασταν σε δύσκολη θέση,
προσπαθούσαμε να τα αποφύγουμε. Αν δεν γινόταν ο Βασίλης
είχε μια τακτική να λέει και τα
δύο, πολλές φορές όμως δυσαρεστούνταν και οι δύο και χάλαγε όλο το κλίμα του γλεντιού.
Μια φορά στο Λόγγο στο Αίγιο
απειλήθηκε γενική σύρραξη
αλλά αποφεύχθηκε.
Μου είχες πει κάποτε για το
πανηγύρι στην Αρτοτίνα.
Το πανηγύρι στην Αρτοτίνα
ήταν διαφορετικό από όλη την
Ελλάδα. Οι άντρες φοράγαν
φουστανέλες, και οι οργανοπαίχτες, και οι γυναίκες παραδοσιακές φορεσιές. Η Αρτοτίνα είναι
πατρίδα πολλών αγωνιστών.
Νομίζω πουθενά αλλού στην Ελλάδα η κλέφτικη παράδοση δεν
είναι τόσο ζωντανή όσο στην
Αρτοτίνα. Από εκεί κατάγεται ο
Διάκος. Εκεί ο κόσμος τις φουστανέλες τις κρατάει στα σπίτια,
τις συντηρεί και τις φοράει στις
γιορτές.
Στην Αρτοτίνα όταν πρωτοπήγα μόλις ο μαγαζάτορας με είδε
λέει «τι είναι αυτή». «Η τραγουδίστριά μας» του λένε. Μόλις
το άκουσε έμεινε άφωνος, και

H Παγώνα στο σπίτι της στο Ευπάλιο σήμερα
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λε το τραγούδι. Η γυναίκα
του επέμενε να μην χορέψει γιατί μερακλωνόταν
πολύ και είχε πρόβλημα
με την καρδιά του. Αυτός
όμως επέμεινε και στην
πρώτη γυροβολιά έπαθε
ανακοπή καρδιάς.

Τι τραγούδια ζήταγε ο
κόσμος;
Ο κόσμος τότε περίμενε
το πανηγύρι και το γάμο
για να γλεντήσει. Τώρα
δεν γίνεται αυτό. Ο κόσμος γλεντάει αλλιώς. Και
στα πανηγύρια λίγοι γλεντάνε πραγματικά. Παλιά
ο κόσμος ζήταγε κυρίως
κλέφτικα τραγούδια. Οι
πραγματικοί γλεντζέδες
ζητάγαν κλέφτικα. Ακούγαν τα τραγούδια και τα
ζούσαν πραγματικά.
Τα γλέντια παλιά άρχιζαν
και τέλειωναν με κλέφτικα. Ενδιάμεσα παίζαμε
χορευτικά, τσάμικα και
καλαματιανά. Και πάντα
το γλέντι τέλειωνε με
κλέφτικα. Τότε ήταν το
αποκορύφωμα του κεφιού. Η βαθιά διασκέδαση.
Μια φορά στη Γαβρολίμνη σε
ένα γάμο έρχεται ένας και μου
λέει, «ωρέ Παγώνα δεν άφ’σες

αφού επιβεβαίωσε ότι δεν τον Πώς ήταν τα γλέντια παλιόκοροϊδεύουν, αναφώνησε: «Ε, τερα;
αυτό δεν ματάγινε. Εγώ τραγου- Οι άνθρωποι παλιότερα γλένταδίστρια στο μαγαζί δε βάζω». γαν πραγματικά. Τους αγγίζαν
Και αρχίζει μια κουβέντα αυτός να υποστηρίζει ότι στο μέρος που
γεννήθηκε ο Διάκος
δεν ταιριάζουν τέτοια
πράγματα, ο Βασίλης να
προσπαθεί να τον πείσει
ότι το συγκρότημα μας
είναι καθόλα αξιοπρεπές
και τραγουδάμε μόνο
δημοτικά
τραγούδια
κτλ. Η συζήτηση έφτασε σε αδιέξοδο και οι
δύο πλευρές ήταν ανένδοτες, και ο Βασίλης
στο τέλος του λέει «ή
όλο το συγκρότημα ή
φεύγουμε». Υποχώρησε, τέτοιες ώρες τι να
κάνει…«Καλά ρε παιδιά, αλλά με τραγουδίστρια στο συγκρότημα
δεν νομίζω ότι θα πάτε
καλά. Εδώ ο κόσμος είναι αλλιώς»… Η αλήθεια
όμως είναι ότι ανέβηκα
να τραγουδήσω με λίγη
αγωνία γιατί πραγματικά και εκεί πρώτη φορά
ανέβαινε τραγουδίστρια
στο
πάλκο. Ένα από τα πολλά γλέντια που έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
Τραγούδησα
κι έγινε χαμός.
τα τραγούδια στη ψυχή. Χό- τραγούδ’ για τραγούδ’ που να
Τα κλέφτικα τραγού- ρευαν και ακούγαν τα τραγού- μην πεις, δε μ’ άφ’σες ντιπ να
δια, τα ακούγαν όχι δια και διασκέδαζαν πραγματι- γροικιάσω απόψε». Το είπε με
με συγκίνηση, με κάτι κά. Νομίζω ότι τώρα αυτό δεν τέτοιο τρόπο που ένιωθες ότι
άλλο πιο δυνατό, δεν υπάρχει. Οι μετανάστες από την εκείνη τη στιγμή ήταν ο πιο
μπορώ να βρω τη λέξη. Αμερική κανονίζαν να έρθουν ευτυχισμένος άνθρωπος στον
Στο τέλος ο μπαρμπα- στην Ελλάδα για να βρίσκονται κόσμο, ζούσε σ’ έναν κόσμο μαΚατσούλης που είχε το στο πανηγύρι. Μια φορά μας γικό.
μαγαζί έλεγε «Α, αυτό πήραν βίντεο, το πήγαν στην Όταν τραγούδαγα το «Αλή εδώ
είναι άλλο πράμα, δεν Αμερική, το πρόβαλλαν σε μα- δεν είναι Μοριάς να το πατούν
ήξερα πως τραγουδάει γαζιά και χορεύαν και έκλαιγαν. οι σκλάβοι,
έτσι και λέει και κλέφτι- Μας πήραν τηλέφωνο να πάμε Εδώ το λένε Ρούμελη, το λένε
κα». Παρήγγειλε κιόλας να παίξουμε εκεί με πολλά λε- Μεσολλόγι,
ένα τραγούδι «παιδιά φτά, μας παρακάλαγαν, εμείς Εδώ δεν παραδίνονται,
μ’ πήρε φθινόπωρο, όμως είχαμε δεσμευτεί εδώ. Ο Τα όπλα δεν πετάνε,
παιδιά μ’ πήρε χειμώ- βουλευτής Φωκίδας ο Βασίλης Μόνο μπαρούτι και φωτιά»,
νας, πέσαν τα φύλλα ο Κρίκος ήταν λάτρης του δη- λες και τους άγγιζε μια χορδή
απ’ τα κλαριά, τα φύλ- μοτικού τραγουδιού. Άκουγε το και γίνονταν άλλοι άνθρωποι,
λα από τα δένδρα». Το τραγούδι και το ζούσε. Πάντα ταξίδευαν κάπου αλλού. Ήταν
θυμάμαι γιατί μετά πη- μου παράγγελνε και χόρευε το σα να συμμετείχαν σε λειτουργαίναμε για δεκαετίες «πέρασα απ’ την πόρτα σου και γία. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα,
εκεί. Με το τέλος του απ’ τη γειτονιά σου και άκουσα το βλέπεις πολύ σπάνια. Μια
πανηγυριού υπογρά- την κουβέντα σου και τη γλυκιά φορά στο πανηγύρι του Αηφαμε συμβόλαιο για λαλιά σου». Σε ένα γλέντι στο λιώς στα Μαραζιά είχε φέξει και
τον επόμενο χρόνο.
Ευπάλιο στο σπίτι του Θανασά- καιγόταν το πελεκούδι απ’ το
κη του Κουβέλη, μου παράγγει- γλέντι. Κάποια στιγμή ο παπάς

H Παγώνα όταν ξεκινούσε το τραγούδι

είπε ότι πρέπει να σταματήσουμε για να αρχίσει τη λειτουργία.
Κανένας όμως δεν ήθελε να σηκωθεί, ούτε κι ο παπάς που συμμετείχε στο γλέντι. «Ωρέ σώπα
παπά που θα σταματήσουμε
την Παγώνα για τη λειτουργιά,
ίδιο πράγμα είναι!!!», του είπε
κάποιος, …χωρίς βέβαια να τον
πείσει στο τέλος.
Σε κάθε πανηγύρι έλεγα δεκάδες
φορές τη Τζαβέλλαινα:
«Κορίτσια από τα Γιάννενα
Γυναίκες απ’ το Σούλι,
Τα μαύρα να φορέσετε να μαυροφορεθείτε,
Το Σούλι θα χαρατσωθεί,
Χαράτσι θα πληρώσει,
Τζαβέλλαινα σαν τάκουσε πολύ
της κακοφάνη

Πάει και ζώνει τάρματα
Κι αρπάζει το ντουφέκι»
Είναι πάρα πολλά τραγούδια,
πολλά δεν ακούγονται σήμερα
δεν τα ξέρουν τα παιδιά, δεν τα
ζητά ο κόσμος, δε γλεντάνε με
αυτά. Αυτά όμως είναι η ιστορία
μας. Έχω γράψει τους τίτλους,
σε μερικά έχω γράψει και τα
λόγια για να μην χαθούν, γιατί
μερικά είναι σπάνια και ακούγονταν μόνο την περιοχή μας. .
Πώς βλέπεις σήμερα το δημοτικό τραγούδι;
Σε κάποια στιγμή το δημοτικό
τραγούδι απαξιώθηκε. Τα πανηγύρια ξέφτισαν. Σήμερα όμως
αρχίζει σιγά σιγά να «ανεβαίνει».
Βγαίνουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες, τραγουδιστές και οργανοπαίχτες, πραγματικά αξιόλογοι.
Πρέπει όμως και κόσμος να αγκαλιάσει το δημοτικό τραγούδι. Να
μπορεί να διασκεδάζει με αυτό.
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Υπολογίσιμη δύναμη

ο Απόλλων στην Φωκίδα
Στηριζόμενος στα νεαρά παιδιά ο Απόλλων Ευπαλίου έκλεισε
μια επιτυχημένη χρονιά και πλέον κοιτάζει την επόμενη
νας. Είτε χάναμε με
Ο Απόλλων Ευπατέσσερα γκολ, είτε
λίου έχει εξελιχθεί
κερδίζαμε με τέσσε υπολογίσιμη δύσερα, η πειθαρχία
ναμη στη Φωκίδα.
ήταν απόλυτη. Και
Φέτος
τερμάτισε
εμείς οι παλαιότεστην 3η θέση της
ροι βοηθήσαμε όσο
βαθμολογίας, στημπορούσαμε. Από
ριζόμενος σε νεαρά
ένα σημείο και μετά,
παιδιά με ταλέντο
δένεσαι με την ομάκαι θέληση, χωρίς
δα. Εγώ ήδη παίζω
τα χρηματικά ποσά
στον Απόλλωνα εδώ
που διέθεσαν οι δύο
και 15 χρόνια. Αν
πρωτοπόροι,
Ανεμείς οι πιο παλιοί
δρούτσος Γραβιάς
βρούμε τους αντικαι Αστέρας Ιτέας.
καταστάτες, τότε να
Είναι κοινό μυστικό
φύγουμε, αλλά δεν
ότι το οικογενειακό
ξέρω πότε θα γίνει
κλίμα, η πειθαρχία
αυτό.
και ο σεβασμός είΤου χρόνου θα
ναι τα τρία στοιπροσπαθήσουμε να
χεία, που έχουν κάγίνουμε καλύτεροι.
νει τη διαφορά στο
Εμείς δε θέλουμε
σύλλογο. Οι ίδιοι
να χάνουμε. Η ομάοι πρωταγωνιστές,
δα έχει ένα όνομα
άλλωστε, το παραστη Φωκίδα και δεν
δέχονται. Μεταξύ
μπορεί να τερματίζει
αυτών και ο αρχη- Ο Γενικός Αρχηγός
στην έκτη θέση. Είναι
γός, Ηλίας Κοντός, ο Άκης Ζέρβας
ντροπή για τον Απόλοποίος μίλησε στην
λωνα. Πρέπει να είναι
εφημερίδα μας για
τη χρονιά που πέρασε, αλλά και τουλάχιστον στην πρώτη τριάδα»
τη χρονιά που έρχεται:
«Φέτος πήγαμε αρκετά καλά. Η Ο προπονητής, Λάκης Λουκόαλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε πουλος, από την πλευρά του
να πάμε τόσο καλά, αν και είχα- είχε μόνο καλά λόγια να πει
με κάποιους σημαντικούς τραυ- για τους παίκτες του: «Πήγαμε
ματισμούς, που μας στέρησαν πάρα πολύ καλά. Τερματίσαμε
επιλογές. Έφυγαν πολλοί από στην 3η θέση. Πρώτη ήταν η
την ομάδα. Από τον κορμό έφυ- Γραβιά με 54 βαθμούς, δεύτεγαν βασικοί ποδοσφαιριστές, ρος ο Αστέρας Ιτέας με 49 και
αλλά και πάλι μείναμε ενωμέ- τρίτος ο Απόλλων Ευπαλίου με
νοι. Είχαμε μεγάλη βοήθεια από 45. Μπορεί να ήμασταν ακόμη
τον γενικό αρχηγό Ακη Ζέρβα και στην πρώτη θέση, αλλά χάκαι φυσικά από τον προπονητή σαμε τα δύο ματς με τους πρωμας, Λάκη Λουκόπουλο. Αυτοί τοπόρους στην έδρα μας, όπου
οι δυο μάς κράτησαν ως ομάδα δεχθήκαμε τέσσερα αυτογκόλ!
και έπρεπε να τους το ανταπο- Ήταν μεγάλη ατυχία της ομάδώσουμε. Τα μικρά παιδιά πάνε δας. Πάντως, είμαι πάρα πολύ
πολύ καλά και έχουν πολύ δρό- ικανοποιημένος. Δεν περίμενα
τέτοια πορεία. Μπράβο στους
μο μπροστά τους.
Φέτος δεν χάναμε προπόνηση. παίκτες μου. Η μεγάλη επιτυχία
Ο σεβασμός και η πειθαρχία είναι δική τους. Δημιουργήσαμε
στα αποδυτήρια είναι το πρώτο ένα καλό σύνολο, με πάρα πολύ
πράγμα. Δεν αντιμιλούσε κανέ- δυνατή άμυνα. Φέτος πετύχαμε
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2012
ΓΚΟΛ
ΒΑΘΜΟΙ
1. Ανδρούτσος Γραβιάς
58 - 18
54
2. Αστέρας Ιτέας
73 - 14
49
3. Απόλλων Ευπαλίου
56 - 21
45
4. Ησαΐας Δεσφίνας
48 - 27
42
5. Αμφισσαικός
55 - 24
37
6. Τολοφώνα Ερατεινή
37 - 42
22
7. Αετός Λιδωρικίου
38 - 51
21
8. Δωρικός Μαλαμάτων
28 - 49
17
9. Ένωση Γλυφάδας
22 - 68
17
10. Φωκίδα 2000
30 - 70
12
11. Ολυμπιακός Κίρρας
18 - 64
5

56-22 γκολ
και πέρυσι
είχαμε 3638. Το συστατικό της
επιτυχίας
ήταν το μεσοαμυντικό
σύστημα.
Μπορεί σε
δύο κρίσιμες
στιγμές να
ήμασταν
Ο αρχηγός του Απόλλωνα ά τ υ χ ο ι ,
Ηλίας Κοντός
αλλά αυτό
έκανε
τη
διαφορά.
Η αμυντική μας διάταξη ήταν
άψογη. Αυτό που θέλουμε τώρα
είναι ένα αμυντικό καλό για να

κάνουμε
πρωταθλητισμό.
Υπάρχει
φοβερά
κ α λ ό
κλίμα.
Ο γενικός αρχηγός,
Α κ η ς
Ζέρβας,
έχει κάνει απίστευτη
δ ο υ Ο προπονητής του Απόλλωνα
λ ε ι ά .
Λάκης Λουκόπουλος
Ωστόσο
το σημαντικό είναι οι παί-

κτες. Εχουν ήθος και ακούνε
τις εντολές. Η ομάδα είναι
οικογένεια. Ο Ηλίας Κοντός,
αλλά και οι υπόλοιποι παλιοί
βοηθάνε την ομάδα και τους
νεαρότερους ποδοσφαιριστές,
να προοδεύσουν και να γίνουν
καλύτεροι. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Τη σέβομαι
την ομάδα πολύ, περιμένω να
ακούσω τι θα μου πουν. Δεν
είμαι αρνητικός. Πρέπει να
ξέρω όμως τι θέλουν, τι σκέφτονται και μετά θα τους πω
και εγώ την άποψή μου. Θα
δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν
κι άλλους να μπαίνουν στην
ομάδα, οι οποίοι θα βοηθήσουν οικονομικά».

