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Αρχίζουν
τα ματς...

Η πλατεία
ήταν

Ένα ενδιαφέρον Πρωτάθλημα Φωκίδας ξεκινά για
την περίοδο 2013-2014,
με συμμετοχή στην Α’ Κατηγορία 5 ομάδων της Δωρίδας και 2 ομάδων στη Β’
κατηγορία.

Η Δωρίδα
απέκτησε

επιτέλους

γεμάτη

όπως

παλιά

Μέρες και νύχτες
δόξας γνώρισε
το καλοκαίρι η
κεντρική πλατεία
“Καρυάς” του
Ευπαλίου,
θυμίζοντας
παλαιότερες
εποχές που έσφυζε
από ζωή.

αξιοπρεπή γήπεδα

Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στις υποδομές σε
τέσσερα γήπεδα της Δωρίδας έκανε ο Δήμος για να
μπορούν οι ομάδες της να
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Σελ. 3

Το καλοκαιρινό
τουρνουά 5Χ5

έγινε θεσμός
για τους νέους

Σταμάτησε
του ρολογιού

... ο χτύπος!
Σελ. 8-10

Για τρίτη χρονιά πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Ευπαλίου και φέτος
το καλοκαίρι με μεγάλη
ανταπόκριση της νεολαίας
το τουρνουά ποδοσφαίρου
5Χ5 της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας με απονομή
μεταλλίων σε όλα τα παιδιά

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όταν θα πάω
κυρά μου
... στο παζάρι !

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το χωριό μου το
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Σελ. 12-13

Ο ήχος της καμπάνας με την
ώρα του ρολογιού δίχασε αυτή
τη φορά το Ευπάλιο. Και ως
συνήθως τα... παράπονα στο
Δήμαρχο για να δώσει λύση.

Κάποτε παζάρια γίνονταν όχι
μόνο στη Ναύπακτο αλλά και
Σελ. 4-6
στο Ευπάλιο

Σε μια ωραία εκδήλωση στο
λιμάνι του Μοναστηρακίου
έγινε επίσημα η παρουσίαση
του βιβλίου: «Το χωριό μου το
Μοναστηράκι» που έγραψε ο
Χαράλαμπος Ασημακόπουλος.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Σελ. 15

Κάθε μέρα που περνά το
Δροσάτο επιβεβαιώνει το
σλόγκαν: «το μικρό χωριό με
τη μεγάλη καρδιά». Πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων
έκανε και μέσα στο καλοκαίρι, με αποκορύφωμα τη
Γιορτή της Φασολάδας που
την απόλαυσε με χορό και με
τραγούδια όλη η Δωρίδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε ο γιατρός Π. Λουκόπουλος
Τέλη Αυγούστου του 2013
στον Ναό της Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου αποχαιρετήσαμε τον οδοντίατρο
Παναγιώτη
Λουκόπουλο,
που έφυγε σε ηλικία 92
ετών. Συμπολίτες του από
το Ευπάλιο, τα γύρω χωριά
και βέβαια από τη Ναύπακτο που κατέκλυσαν τον
Ναό είπαν το τελευαταίο
αντίο στον αγαπημένο τους
γιατρό κι ο καθένας είχε να
αφηγηθεί κάποια καλή στιγμή που τον αφορούσε σε
σχέση με τον Παναγιώτη
Λουκόπουλο. Ο γιατρός με
τη σύζυγό του Παρασκευή
(Βούλα) επίσης οδοντίατρο
είχαν αποκτήσει δύο παιδιά,
την Ανθούλα (Αντυ) οδοντίατρο και το Γιάννη επιχειρηματία και 5 εγγόνια.
Στην εξόδιο ακολουθία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ναυπακτίας Ιερόθεος,
ο οποίος με θερμά λόγια
κατευόδωσε στο τελος τον
εκλιπώντα, επισημαίνοντας
το σημαντικό έργο και ρόλο
που διαδραμάτισε για μισό
και πλέον αιώνα στην Ναύπακτο και τη γενέτειρά του
το Ευπάλιο. Με τη στάση
του και την πορεία του, ανέφερε, αγαπήθηκε από την
κοινωνία της Ναυπάκτου
δίνοντας το παράδειγμα του
καλού χριστιανού, του οικογενειάρχη, του επιστήμονα,
του καλού συμπολίτη για τις
επόμενες γενιές.
Εκ μέρους του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας μίλησε ο Πρόεδρος του
Κ.Κωταντούλας που ανέφερε ότι εκτάκτως ο Συλλόγος
συνεδρίασε και πήρε σειρά
αποφάσεων που αφορούσεαν το άξιο για δεκαετίες εκλιπών μέλος του και έδωσε την
¨ακτινογραφία του¨ ως επιστήμονα, ως συναδέλφου, ως
συμπολίτη, που με το κύρος
του τίμησε τον Οδοντιατρικό
κόσμο της Αιτωλοακαρνανίας
αλλά και ολόκληρη την κοινωνία της περιοχής.
Με βαθεία συγκίνηση τέλος ο π. Λυκειάρχης και π.

Πρόεδρος Ευπαλίου Νίκος
Ζέρβας
αποχαιρετώντας τον Παναγιώτη Λουκόπουλο εκ μέρους των Ευπαλίων ανέφερε μεταξύ άλλων...
Σεβαστέ μας γιατρέ, αγαπητέ συμπολίτη,
αρχηγέ στους κοινωνικούς
αγώνες για την πρόοδο και
προκοπή του χωριού μας.
Ήλθαμε σήμερα εδώ, σεβαστέ μας Παναγιώτη Λουκόπουλε, πολλοί χωριανοί σου
από το αγαπημένο μας Ευπάλιο να σε κατευοδώσουμε
στο αιώνιο ταξίδι των θνητών. Αισθάνομαι αδύναμος
να περιγράψω την πληθωρική προσωπικότητά σου. Άλλωστε κατέκτησες την αναγνώριση και εκτίμηση στο

ασχολήθηκες
και
συμμετείχες σε όλες
τις προσπάθειες και
αγωνίες των Ευπαλιωτών για πρόοδο
και προκοπή.
Σε εξέλεξαν Πρόεδρο
της κοινότητας το
1955 και ανέλαβες
με τους συνεργάτες
σου και τη συμπαράσταση
των κατοίκων την επίλυση βασικών προβλημάτων.
Υπήρξες αληθινός αρχηγός
και μπροστάρης. Η ύδρευση του χωριού, η άρδευση
των χωραφιών, η εσωτερική και αγροτική οδοποιία, η
βελτίωση βοσκοτόπων και
αγροτικών υποδομών, ήταν
προβλήματα που έπρεπε να
επιλυθούν. Και τα καταφέ-

Ο Π. Λουκόπουλος σε τελευταία του κοινωνική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο
Αθήνας μαζί με τη σύζυγό του, την κόρη του και τον γαμπρό του και άλλους
συγγενείς, στην ορκομωσία για το 2ο πτυχίο, της εγγονής του Έρης Μίστρα.

χωριό μας και την ευρύτερη
περιοχή με την τίμια ζωή
σου. Χρήσιμος επιστήμονας,
συμπαραστάτης και βοηθός
των φτωχών και αδυνάτων,
καλός χριστιανός. Καλός
ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Από τις αρχές της δεκαετίας
του 1950 που εγκαταστάθηκες μόνιμα στο Ευπάλιο,
το χωριό μας, και άνοιξες
το οδοντιατρείο μέχρι σήμερα, είχες συνεχή και έντονη
παρουσία στη ζωή του. Και
πέρα από την επιστήμη σου,
την οποία διέθεσες στην
υπηρεσία των συγχωριανών σου και των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής,

ρατε στην τετραετία της
προεδρικής σας θητείας. Δεν
ήταν εύκολα. Η κρατική οικονομική βοήθεια ήταν τότε
μηδαμινή, ήταν η δεκαετία
του ’50, η χώρα και το κάθε
κράτος ήταν κατεστραμμένα
από γεγονότα της δεκαετίας
του ‘30 και ιδίως του ‘40.
Συγκρουστήκατε με κατεστημένα συμφέροντα. Με
μίζερες και αναχρονιστικές
ιδέες. Αλλά με το διάλογο,
την ανάλυση, το κύρος σας,
τα πειστικά σας επιχειρήματα, πείθατε και τον πλέον
δύσπιστο και δύστροπο να
συμμετάσχει στην κοινή προσπάθεια. Τέμνατε οδούς και
ανοίγατε λεωφόρους.

Εμείς οι νεότεροι, μαθητές τη
δεκαετία του ’50,
με ευγνωμοσύνη
θυμόμαστε
τις
προσπάθειες που
καταβάλατε τότε
για την ανεξαρτητοποίηση και ανέγερση κτιρίου του
Γυμνασίου Ευπαλίου. Πόσες
χιλιάδες παιδιά από τη Δωρίδα και τη Ναυπακτία δεν
ευεργετήθηκαν! Σπούδασαν
και κατέκτησαν επίζηλες θέσεις σε όλους τους τομείς
και σε όλες τις βαθμίδες της
υπαλληλικής και κοινωνικής
κλίμακας. Γιατροί, νομικοί,
στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί,
δικαστές κλπ. Αλλά και μετά
την εγκατάστασή σου, στη
Ναύπακτο ούτε στιγμή δεν
έπαψες να ενδιαφέρεσαι για
το χωριό μας. Θυμάμαι σε
όλα τα δύσκολα προβλήματα, σε συνεδριάσεις που γίνονταν, έπρεπε απαραίτητα
να παρευρίσκεται και ο γιατρός ο Λουκόπουλος.
Όλοι οι Ευπαλιώτες και πολύς
κόσμος των γύρω χωριών,
όσοι μπόρεσαν να βρίσκονται
σήμερα εδώ, αλλά και οι υπόλοιποι νοερά σε συνοδεύουν
στον Παράδεισο. Είμαστε βέβαιοι ότι εκεί θα σε κατατάξει
ο Πανάγαθος Θεός.
Όλος αυτός ο κόσμος, αγαπητέ μας γιατρέ, θέλουμε να
σε ευχαριστήσουμε για όσα
έκανες για το χωριό μας και
την περιοχή μας. Είμαστε
περήφανοι γιατί από το χωριό μας ανεδείχθη ένα στέλεχος του αναστήματος σου.
Η ευγνωμοσύνη μας και η
θύμησή σου θα είναι άπειρη
και αιώνια. Η ζωή σου και η
προσφορά σου για μας και
τα παιδιά μας θα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
Στα παιδιά σου, στα εγγόνια
σου και στη σεβαστή μας
Βούλα ευχόμαστε παρηγορία. Τους συνοδεύει μια
μεγάλη τιμή και μια μεγάλη
ευθύνη. Είναι απόγονοι του
Παναγιώτη Λουκόπουλου.
Μιμηθείτε τον.
Καλό σου ταξίδι, Γιατρέ μας.

Καλό σου ταξίδι γιατρέ μας
του Λεωνίδα Ζέρβα
Επίτιμου Προέδρου
Ένωσης Ευπαλιωτών
Ο Παναγιώτης Λουκόπουλος υπήρξε
σεμνός, ευγενής, ανοιχτόκαρδος και
υποδειγματικός στη συμπεριφορά
του προς όλους. Η ευγένεια, το ήθος
και η πηγαία καλοσύνη του ήταν οι
αρετές του, τα κύρια γνωρίσματα
με τα οποία κατέκτησε την εκτίμηση και την αγάπη όλων. Ήταν ο ενσαρκωτής του πνεύματος ενότητας,
της φιλαλληλίας, της αλληλεγγύης
και του αλτρουισμού. Διακρίθηκε για
τη σοβαρότητα, την ευθυκρισία, την
ικανότητα να ακούει το συνομιλητή
του και τη διακριτικότητα του ήθους
του. Ήταν ο άνθρωπος-γιατρός που
ασκούσε με ευαισθησία το λειτούργημά του. Ήταν ο πλούσιος γιατρός
για τους φτωχούς ασθενείς του και ο
φτωχός γιατρός για τους πλούσιους
ασθενείς του.
Στις αρχές του 1950 εγκαταστάθηκε
στο Ευπάλιο, όπου άνοιξε το ιατρείο
του, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε
όλες τις προσπάθειες για την πρόοδο του τόπου μας. Το 1955 εξελέγη
Πρόεδρος της κοινότητας και αμέσως
ανέλαβε δράση για την επίλυση των
βασικών προβλημάτων της, όπως
εκείνο της ύδρευσης, της εσωτερικής
και αγροτικής οδοποιϊας, της βελτίωσης των βοσκοτόπων και των αγροτικών υποδομών. Επιπλέον ασχολήθηκε πολύ με την ανεξαρτητοποίηση
και ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση
του Γυμνασίου Ευπαλίου. Για το σύνολο της προσφοράς του τιμήθηκε
από την Ένωση Ευπαλιωτών επί της
προεδρίας μου, παρουσία όλων των
αρχών του νομού μας και του τότε
Υπουργού από το Νομό μας.
Μετά την εγκατάστασή του στη Ναύπακτο δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για το
καλό του χωριού μας. Υπήρξε και ένας
από τους πιο γενναιόδωρους χορηγούς
του Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου.
Με την αγαπημένη σύζυγο και συνάδελφό του Βούλα απέκτησε δύο
παιδιά, το Γιάννη και την Ανθή, από
τα οποία ευτύχησε να δει και αρκετά
εγγόνια.
Η ψυχή του ας είναι στην ουράνιο
βασιλεία
Λεωνίδας Ζέρβας

ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ ΝΤΙΝΑ

Στις 24 Ιουλίου έφυγε από
κοντά μας η Σοφία Αποστολίδου πεθερά του Κώστα
Τσιμπούκη. Είχε γεννηθεί
το 1948 στην Τρίπολη Αρκαδίας και παντρεύτηκε τον
μηχανοδηγό του ΟΣΕ Σπήλιο Αποστολίδη. Απέκτησαν
δύο κόρες, την Αλεξάνδρα
και την Θεώνη, καθώς και
ένα εγγονάκι την Κατερίνα
μαθήτρια του Λυκείου Ευπαλίου.Από το 2001 έγινε
δημότης Ευπαλίου και ζούσε κοντά στα παιδιά της
και το γαμπρό της.Υπήρξε μια αξιοπρεπής κυρία και
άριστη οικογενειάρχης και όσοι την γνώρισαν θα τη
θυμούνται πάντα με αγάπη. Καλό σου ταξίδι κυρία
Σοφία.

Έφυγε σε ηλικία 80
ετών στις 30 Αυγούστου και κηδεύτηκε
στις 2 Σεπτεμβρίου στο
Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου του Δήμου
Νέας
Φιλαδέλφειας,
η Ντίνα ΚασκαβέληΔιαμαντοπούλου, κόρη
του μπάρμπα Χρήστου
Κασκαβέλη που είχε
το μαγειρείο για πάρα
πολλά χρόνια στη γωνία απέναντι από το
περίπτερο της πλατείας
του Ευπαλίου.Η Ντίνα
είχε παντρευτεί το δικαστικό Περικλή Διαμαντόπουλο και απέκτησαν δύο παιδιά που
δυστυχώς έχασε νωρίς.
Αγαπούσε το Ευπάλιο
και πάντα όταν είχε ευκαιρία το επισκεπτόταν.

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η εφήμερίδα μας είναι διαθέσιμη και
στο site της Ένωσης www.toefpalio.gr

Σελίδα 2

Εφυγε στα 65 του χρόνια ο Θεμιστοκλής Κοτσαμάνης του Χαραλάμπους. Είχε τρία παιδιά
και τρία εγγόνια. Ήταν

συνταξιούχος του ΝΑΤ
και είχε δουλέψει για
πάρα πολλά χρόνια ως
μάγειρας σε εμπορικά
και ποντοπόρα πλοία.

Στην Τρίπολη, όπου
υπηρέτησε ο σύζυγός
της για πολλά χρόνια,
το σπίτι τους ήταν ανοιχτό σε φιλοξενία για
τους συμπατριώτες, και
ιδιαίτερα όλα τα νέα
παιδιά που πήγαιναν να
καταταγούν στο στρατό, είχαν τη στήριξη της
Ντίνας.

Σελίδα 3
Η Δωρίδα θρηνεί το παλληκάρι της
Έφυγε ξαφνικά στα
49του χρόνια ο Κώστας
Γεωργολόπουλος
Σαν κεραυνός κατακαλόκαιρο έπεσε το μαντάτο.
Ο Κώστας ο Γιωργούλας (Γεωργολόπουλος),
μπήκε χαράματα στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό.
Κανείς δε μπορούσε να
το πιστέψει. Κανείς δεν
ήθελε να το πιστέψει.
Για πολλά 24ωρα ο Κώστας
το πάλεψε σαν παλληκάρι,
όπως είχε μάθει να παλεύει
σ΄όλη του τη ζωή.
Τελικά νικήθηκε στα 49
του χρόνια, παραμονή
της Παναγίας.
Ο πένθιμος ήχος της
καμπάνας άπλωσε μια
βουβαμάρα στα χωριά
της Δωρίδας.
Κι όχι μόνο.
Οι χιλιάδες φίλοι του
στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στο
Αγρίνιο, στο Αίγιο, στην
Άμφισσα, στη Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό,
στο άκουσμα της θλιβερής είδησης έκαναν ώρα
για να συνέλθουν.
Δε μπορούν ακόμα να
πιστέψουν ότι έσβησε
αυτό το αντρίκιο ρουμελιώτικο χαμόγελο.
Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε αυτός
ο τέλειος νοικοκύρης, ο
καλός οικογενειάρχης, ο
άψογος επαγγελματίας,
ο χαρούμενος ταβερνιά-

ρης, ο σύγχρονος εστιάτορας.
Λες και τον ζήλεψαν
χρονιάρα μέρα οι Άγγελοι και τον πήραν μαζί

τους για να γευτούν κι
αυτοί όλα αυτά που γεύονταν από τα χέρια του
οι χιλιάδες φίλοι του,
στο μαγαζί του.
Στα τραπέζια της ταβέρνας του, κάθισαν δίπλα
– δίπλα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
μέχρι απλοί ψαράδες.
Υπουργοί ξένων χωρών
και βουλευτάδες, γεωργοί, επιχειρηματίες,
διπλωμάτες,
γιατροί,
οικοδόμοι,
δάσκαλοι,
παπάδες, νεολαίοι, μηχανικοί, κτηνοτρόφοι,
τραπεζίτες,
αγρότες,
εφοπλιστές, εργάτες, δικηγόροι και ναυτικοί.
Για όλους είχε ο Κώστας,
ένα καλό χαμόγελο, ένα

ΤΣΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Έφυγε στις 17 Αυγούστου σε ηλικία 96 ετών η Τσίρη Κωνσταντίνα
σύζυγος του ανώτατου δικαστικού Βασίλη Τσίρη. Απέκτησαν 3
παιδιά, τον Τάκη, την Λίλη και την
Έφη και 5 εγγόνια. Στην εξόδιο
ακολουθία στο Ευπάλιο την αποχαιρέτησαν πλήθος συγχωριανών
και ο Παναγιώτης Γιαννακούρης
με συγκίνηση και ζεστά λόγια
αναφέρθηκε στην αγαπημένη
του θεία ….Είχες πολλές αρετές στη ζωή
σου. Έζησες με αξιοπρέπεια και ήσουν μια
πραγματική αρχόντισσα....Η απουσία σου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΑΛΟΥ

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 έφυγε από κοντά μας η Βασιλική
(Κούλα) Κότσαλου σε ηλικία
84 χρόνων και κηδεύτηκε στο
Ευπάλιο την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Είχε γεννηθεί στο
Ευπάλιο και ήταν παντρεμένη
με τον Κωνσταντίνο Κότσαλο
από το Τρίκορφο, με τον οποίο

ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

καλό φαγητό, ένα άψογο σέρβις.
Έκανε το μαγαζί του γαστρονομικό Πρεσβευτή
της Δωρίδας σε όλο τον
κόσμο.
Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε είμαστε υπερήφανοι
γι αυτόν κι ένα ατέλειωτο ΓΙΑΤΙ, να ψελλίζουν
τα χείλη μας.
Ένα ΓΙΑΤΙ που δεν θα
πάψει, να μας ακολουθεί.
Καλό ταξίδι αγαπημένε
μας φίλε
Περικλής

Η καταγωγή του Κώστα
ήταν από τον Κάμπο
Δωρίδας. Από μικρός
είχε μυηθεί στα μυστικά της ταβέρνας δίπλα
στον πατέρα του Γιώργο, στην ξακουστή ταβέρνα ¨Χωριό¨του Παγκρατίου. Με τη σύζυγό
του Σία, γυμνάστρια,
είχαν αποκτήσει δύο
αγόρια, το Γιώργο και το
Γιάννη, που είναι φοιτητές. Είχε ακόμα και μια
αδερφή την Δήμητρα. Η
εξόδιος ακολουθία έγινε
ανήμερα της Παναγίας
15 Αυγούστου από τον
Ναό του Αγίου Ιωάννη
Μαραθιά με την συνοδεία μιας πραγματικής
κοσμοπλημμύρας,
μικρών και μεγάλων, που
έδειχνε την αγάπη και
εκτίμηση που είχαν στον
Κώστα.

θα είναι αισθητή γιατί θα
λείπει ένας αξιολάτρευτος
και ανεξίκακος άνθρωπος,
που σκόρπαγε με απλοχεριά
τη χαρά και την αγάπη.....
Στο ταξίδι που ξεκίνησες σε
συνοδεύει η αγάπη όλων
μας αλλά και η εκτίμηση και
ο σεβασμός της κοινωνίας
που έζησες.....” Συγκινητικά
ήταν τα λόγια που μας είπαν και τα εγγόνια της που
δείχνει πόσο τη λάτρευαν κι ότι μπορεί να
έφυγε απ΄ τη ζωή αλλά δεν θα φύγει ποτέ
από την καρδιά τους και τη σκέψη τους
απέκτησαν τρία παιδιά. Γελαστή πάντα, σκόρπιζε χαρά και
καλοσύνη στους γύρω της.
Το Ευπάλιο βρισκόταν πάντα
στην καρδιά της και αγαπούσε ιδιαίτερα τη γειτονιά της
την οποία επισκεπτόταν συχνά για να συναντήσει φίλους
και συγγενείς.
Θα τη θυμόμαστε πάντα.

Στα 91 της χρόνια έφυγε στις 10 Αυγούστου η Μαρία Νικολέτου, μια καλοκάγαθη συγχωριανή μας.

Είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά την
Βάσω, τον Κώστα, την Αντωνία και
την Σπυριδούλα και 7 εγγόνια.

ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

παντρευτεί το Γιώργο Ραγκαβά, αστυφύλακα από το Τρίκορφο και είχαν
αποκτήσει και δυο παιδιά τον Σπύρο
και τον Βασίλη.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚ. ΓΩΓΟΣ

ματος. Είχε τέσσερα παιδιά, το Νίκο,
το Χριστόφορο, τον Αναστάσιο και
την Αικατερίνη καθώς και τέσσερα
αδέρφια.

Μετά από πολύχρονη ασθένεια έφυγε στα 54 χρόνια της, το γελαστό
κορίτσι η Χριστίνα Λουκοδήμου. Είχε
Απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών στις 28
Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του έγινε από
τον Ναό Αγ. Ιωαννη στην Πηγή Κλή-

Γάμος Άρη Κοντού – Ηλιάνας Κουτσαύτη

Δυό παιδιά απ΄το Ευπάλιο που ζούν στην Αθήνα.
Δυό παιδιά που αγαπήθηκαν στο Ευπάλιο, ο Άρης
Κοντός και η Ηλιάνα Κουτσιαύτη, ενώθηκαν με τα
¨δεσμά¨ του γάμου το
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου,
στον Ιερό Ναό του Αγίου
Παύλου στο Περιστέρι.
Εκατοντάδες οι καλεσμένοι τους που παραβρέθηκαν στην εξαίρετη τελετή και τους ευχήθηκαν
να έχουν ανθόσπαρτο
βίο. Κουμπάροι τους ο
Λευτέρης και η Ιωάννα
Παραγιουδάκη. Τρισευτυ-

χισμένοι οι γονείς τους,
Κώστας και Μαρία Κουτσιαύτη, Αριστείδης και
Αθανασία Κοντού, μ΄ ένα
χαμόγελο ανταπέδιδαν
τις ευχές σε συγγενείς,
φίλους και καλεσμένους.
Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση στο εξαίρετο
κτήμα με τη πισίνα AQUA
DREAM CAVALLARI στη
Λεωφόρο
Πάρνηθας,
όπου το γλέντι κράτησε
μέχρι πρωίας, έτσι όπως
ξέρουν να γλεντάνε οι
Ευπαλιώτες, συμπαρασύροντας και τπους φίλους τους

Γάμος Παναγιώτη Ανδρεόπουλου - Βούλας Στυλιανίδου
Στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στις Καρυώτες Λευκάδος, στις 28
Ιουλίου το απόγευμα, έγινε ο γάμος
του Παναγιώτη Ανδρεόπουλου, γιου

του Γιώργου και της Ιωάννας, με την
Βούλα Στυλιανίδου. Ακολούθησε δεξίωση και γλέντι μέχρι πρωίας στο κτήμα “Μαρίζα”.

Γάμος Αγγέλας Γεωργακοπούλου
Σε μια όμορφη τελετή στις 6 Ιουλίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον
Λυγιά Ναυπάκυτου η Αγγέλα Γεωργακοπούλου και ο Νίκος Κωστούλας
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.
Μετά το γάμο ακολούθησε τρικούβερτο ρουμελιώτικο γλέντι στην ταβέρνα
¨Μαντρί¨ στην Αγία Φενερώμένη του
πατέρα της νύφης Γιάννη Γεωργακόπουλου

Γάμος Παναγιώτας Αράπογλου
Στις 13 Ιουλίου 2013
στον ‘Αγιο Γεώργιο Ευπαλίου έγινε ο γάμος
της Παναγιώτας Αράπογλου του Νεοκλή
και της Αικατερίνης, με
τον Γεώργιο Τσατούρα

του Γεωργίου και της
Γκόλφως από το Τείχιο.
Φίλοι και συγγενείς το
διασκέδασαν μέχρι πρωίας στην ταβέρνα Θ. Τσέλιου στην Επάνω πλατεία
Ευπαλίου.

Βάφτιση Ασημίνας Τσίρη

Στις 14 Ιουλίου ο Αλέξανδρος Τσούλας
και η Αναστασία Τσίρη του Αγγέλου και
της Ασημίνας βάφτισαν το κοριτσάκι τους
στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου Υμηττού. Νονοί ήταν ο Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνα Τσίρη. Και το
όνομα της νεοφώτιστης... Ασημίνα.

Βάφτιση της Μαργαρίτας

Το Σάββατο 31 Αυγούστου στον Άγιο Γεώργιο Ευπαλίου ο Γιώργος Αθανασόπουλος και η Δήμητρα Δημάκη του Γρηγορίου βάφτισαν την κορούλα τους, δίνοντάς
της το όνομα Μαργαρίτα. Νονές οι Σοφίες
Πριοβόλου, γιαγιά και εγγονή. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωϊας στο
κοσμικό κέντρο ΚΟΠΑ ΚΑΜΠΑΝΑ.

Βάφτιση Βασίλη Βάσση
Βαφτίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου ο γιος του
Γιάννη Βάσση και της Μαρίας Ηλιοπούλου
στον Κάμπο Δωρίδας. Νονά η Ρούλα Βαβάτσικου και το όνομα αυτού Βασίλης. Οι γονείς του Βασίλη θέλουν να ευχαριστήσουν
φίλους και συγγενείς που παραβρέθηκαν.

Η Εύα Γιαννακούρη φαρμακοποιός Η Κ.Τσατσαρώνη-Λουκοπούλου
Η Εύα Γιαννακούρη του Κων/νου Διευθύντρια στο
και Ελένης πριν ένα χρόνο, έλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών
πτυχίο της φαρμακευτικής στο πανεπιστήμιο του ΜΠΑΘ στην Αγγλία.
Ύστερα από πρακτική άσκηση ενός
έτους σε φαρμακείο στο Λονδίνο και
μετά από επιτυχείς εξετάσεις έλαβε
την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Θερμά συγχαρητήρια και καλή
πρόοδο στη ζωή σου.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες
Πάνος Γιαννακούρης-Λίτσα Γιαννακούρη
Γιώργος Παπαϊωάννου - Χρυσούλα
Παπαϊωάννου

Με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η Κυριακή Τσατσαρώνη-Λουκοπούλου ( σύζυγος
Θανάση Λουκόπουλου), πρώην Γενική
Γραμματέας της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας, ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου. Της ευχόμαστε πετυχημένη θητεία, με μεγάλες αντοχές
και πολύ υπομονή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πλατεία ήταν
γεμάτη όπως παλιά
Μέρες και νύχτες δόξας γνώρισε
το φετινό καλοκαίρι η κεντρική
πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου.
Υπήρχαν βραδυές που πραγματικά δεν έπεφτε καρφίτσα από
τους εκατοντάδες Ευπαλιώτες
που παραθέριζαν στο Ευπάλιο
αλλά και πάρα πολλούς από τα
γύρω χωριά, τη Ναύπακτο και
αλλού. Και τα τρία καταστήματα
λειτουργούσαν άψογα, ώστε να
βρίσκει ο καθένας ότι τραβούσε η
όρεξή του, σε φαγητά, ποτά, παγωτά. Ίσως στην κοσμοπλημμύρα
αυτή να έπαιξε το ρόλο της η
μακροχρόνια κρίση που οδήγησε
όλους να περάσουν τις μέρες των
διακοπών τους στα χωριά τους.
Βροντερό ήταν το «παρών» και της
νεολαίας που με κέφι, συζήτηση, τάβλι και κουβέντα κράταγαν ζωντανή
την πλατεία μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Κι όταν τους ρώταγες «τι κάνετε ρε
παιδιά μέχρι το πρωϊ κάτω απ΄ τα
πλατάνια», σου απαντούσαν με χιούμορ,... «περιμένουμε να πάρουμε
ζεστή τυρόπιτα από το φούρνο»!
Όμως και τα πρωϊνά η πλατεία ήταν
γεμάτη με Ευπαλιώτες και περαστικούς να απολαμβάνουν το καφεδάκι
τους και τα ουζάκια τους κάτω από
τον ίσκιο των μεγάλων πλατανιών.
Αποκορύφωμα αυτών ήταν η
μεγάλη γιορτή που διοργάνωσε ο
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου
(απ΄όπου και το φωτογραφικό αφιέρωμα του ρεπορτάζ μας ).Ατέλειωτες οι φωτογραφίες που τράβηξε ο
συνεργάτης και μέλος της Ένωσης
Ευπαλιωτών Δωρίδας Σ. Πριόβολος
που θα χρειαζόμασταν δύο και τρεις
εφημερίδες για να τις φιλοξενήσουμε όλες. Γι αυτό θέλουμε την
κατανόηση των Ευπαλιωτών.
Εξίσου ωραία και μαζική εκδήλωση
ήταν και ¨το παρτυ νεολαίας ¨που
διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος, όπως κάθε καλοκαίρι, στην
περιοχή ¨Κτίρια¨ στην Αγία Παρασκευή. Δεκάδες νεολαίοι, κάτω από
το Αυγουστιάτικο φεγγάρι και την
πανέμορφη θέα στον ¨ασημένιο¨
Κορινθιακό χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι πρωϊας.
Τέλος μεγάλη επιτυχία είχε και η
εκδήλωση του Κυνηγετικόυ Συλλόγου Ευπαλίου που έγινε στην
επάνω πλατεία, στη ταβέρνα του
Θόδωρου Τσέλιου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ζωγραφίζουν
...τα παιδιά

Για μια ακόμη χρονιά η Ένωση Ευπαλιωτών υπό την αιγίδα του Δήμου Δωρίδας
και τη συνεργασία του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου διοργάνωσε την άσκηση
ζωγραφικής, στην οποία πήραν μέρος 25
παιδιά νηπιακής ηλικίας, μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι αρκετά παιδιά είχαν μια συνεχή και
συνεπή παρουσία, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχία του θεσμού.
Τα παιδιά συνέθεσαν ενδιαφέροντα
έργα,χάρηκαν μ’ αυτό που έκαναν και
απασχολήθηκαν δημιουργικά.
Για δεύτερη χρονιά συνεργάστηκε με
την Ένωση και βοήθησε τα παιδιά με
τις υποδείξεις της η κ. Τατίτα Ζέρβα, διπλωματούχος της Σχολής Καλών Τεχνών
Βρυξελλών.
Τα έργα εκτέθηκαν στο Δημαρχείο στο
Ευπαλιο, όπου έγινε και η καθιερωμένη
γιορτούλα και η απόνομή των αναμνηστικών επαίνων από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ευσταθίου και Αντωνόπουλο,
τα μέλη του Δ.Σ. Ένωσης Ευπαλιωτών,
κ.κ.Μίχου, Πριόβολο, Ανδρεόπουλο τον
κ. Καλλισθένη-Διευθυντή του Δ.Σ. Ευπαλίου,τους πρώην Προέδρους της Ένωσης
κ.κ. Λ. Ζέρβα, και Λ. Αναγνωστοπούλου
και την Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου κ. Ντίνα Καραγεωργοπούλου.
Οι ζωγράφοι ήταν οι: Ζησιμοπούλου
Μαρία,Αράπογλου Χαρά, Κοτόπουλος Νίκος, Καψάλη Δήμητρα, Καψάλη Ειρήνη,
Καψάλη Δήμητρα, Δρόσου Δήμητρα,
Δρόσος Γιάννης, Ζέκα Γιάννης, Ζέκα
Αντρέα,Ζέκα Αλέξανδρος, Ανδρεόπουλος
Παναγιώτης, Ανδρεόπουλος Θωμάς, Ζέκα
Χαράλαμπος, Σπύρου Γιώργος, Δακορώνιας Λάμπρος, Δακορώνια Ματίνα, Δημοπούλου Ανδριάνα, Δημοπούλου Ειρήνη,
Τσιάνος Θοδωρής, Τσιάνος Γιώργος,
Καραθανάσης Γιώργος, Καραθανάσης
Θοδωρής, Σερεντέλλου Αικατερίνη και
Σερεντέλλος Θοδωρής.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μακρυγιάννης :
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της Στέλλας Πριοβόλου

Καθηγήτριας Πανεπιστημίου

Ο άνθρωπος, ο λογοτέχνης και διδάσκαλος.

Η Ιστορική και Εθνολογική Ε τ α ι ρ ε ί α
της Ελλάδος εξέδωσε το 2010 ένα
ιδιαίτερα καλαίσθητο βιβλίο με τίτλο
«Ιστορικά προσωπεία – η συλλογή του
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου». Στην
έκδοση παρουσιάζεται η συλλογή των
γύψινων εκμαγείων που αποτυπώνουν
τις μορφές επιφανών προσώπων της
νεοελληνικής ιστορίας, ανάμεσά τους
και το εκμαγείο του Μακρυγιάννη. Τη
μελέτη της συλλογής και την παρουσίασή της στην έκδοση αυτή ανέλαβε η
διευθύντρια του Μουσείου κ.Ευθυμία
Παπασπύρου. Στο Μουσείο φυλάσσεται
μεγάλος αριθμός κειμηλίων του αγωνιστή Μακρυγιάννη, μεταξύ αυτών 11 πίνακες από τους 24 που ζωγραφίστηκαν
με καθοδήγησή του και απεικονίζουν
μάχες και ναυμαχίες του Αγώνα του
’21.
Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται τα λόγια
του Γιώργου Σεφέρη στο έργο του «Δοκιμές» σχετικά με το νεκρικό εκμαγείο
του Μ. και το παρομοιάζει με «μαραγκιασμένο μήλο ή πετράδι της ακρογιαλιάς,
βαθιά γλειμμένο από το ακαταπόνητο
κύμα, λίγο μεγαλύτερο από μια γροθιά.
Αυτό το ταλαίπωρο πράγμα ήταν ό,τι
είχε απομείνει, την ώρα του θανάτου,
από την ωραία και την ευγενικιά μορφή
του μεγαλόψυχου άνδρα. Αυτά γράφει
για το εκμαγείο με το δικό του μοναδικό
τρόπο ο νομπελίστας ποιητής μας.
Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να αρχίσω
την ομιλία μου με τα λόγια του ίδιου
του Μ.από τα Απομνημονεύματα : «
ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ
Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία να
σας βαρύνω με την αμάθειά μου (αν
έβγουν εις φως αυτά οπού σημειώνω
εδώ και ξηγώμαι πότε με κόλλησε αυτείνη η ιδέα- από το 1829 Φλεβαρίου
26, εις το Άργος - και ακολουθώ αγώνες και άλλα περιστατικά της πατρίδος)
σας λέγω, αν δεν τα διαβάσετε όλα,
δεν έχει το δικαίωμα κανένας από τους
αναγνώστες να φέρει γνώμη ούτε υπέρ,
ούτε κατά. Είμαι αγράμματος και δεν
μπορώ να βαστήσω ταχτική σειρά στα
γραφόμενα. Όταν το διαβάσετε όλο,
αρχή και τέλος, τότε να κάμετε την κρίση για όσους φέραν δυστυχήματα εις
την πατρίδα και εμφύλιους πολέμους
δια τα ατομικά τους νιτερέσια και την
ιδιοτέλειά τους και από αυτούς έπαθε
και παθαίνει ως σήμερον η δυστυχισμένη πατρίδα και οι τίμιοι αγωνισταί. Θα
σημειώσω γυμνή την αλήθεια και χωρίς
πάθος. Αλλά η αλήθεια είναι πικρή και
όσοι κάμαμεν το κακό μάς κακοφαίνεται, ότι και το κακό το θέλομε και το
νιτερέσιον να το κάνωμε και καλούς
πατριώτες θέλομε να μας λένε. Και τα
αίτια του κακού πρέπει να τα γράφουνε
προκομμένοι κι’ όχι απλοί αγράμματοι,
και να τα γλέπουν οι νεώτεροι, και οι
μεταγενέστεροι νάχουν περισσότερη
αρετή και πατριωτισμόν...Όσα έπαθε η
πατρίς διά τους «νόμους» και το καλό
αυτεινών και όσα παληκάρια σκοτώθηκαν, δεν τάπαθε η πατρίς εις τον αγώνα
των Τούρκων. Εγίναμε η παραλυσία του
κόσμου. Όλα αυτά μου δώσαν αφορμή
να μάθω γράμματα εις τα γεράματα,
να τα σημειώσω όλα. Ένας από αυτούς
ήμουν και εγώ. Ας γράψει άλλος δια
‘μένα ό,τι γνωρίζει. Εγώ την αλήθεια θα
την ειπώ γυμνή ».
Τα λόγια αυτά που σας διάβασα είναι
γραμμένα με το χέρι του Μακρυγιάννη
και υπάρχουν και λέξεις δυσανάγνω-

στες λόγω φοράς του χειρογράφου. χές, περιγραφές ονείρων, οραμάτων
Όμως αλήθεια, πόσο διδακτικά αλλά και θαυμάτων που διανθίζονται με πακαι πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια αυτά, ραληρηματικές απογραφές απόκοσμων
όπως και αν έχουν σωθεί ! Αλοίμονο, η εξηγήσεων. Κάποιοι σημαντικοί σχολιιστορία επαναλαμβάνεται στη δύστυχη αστές υποστήριξαν ότι ήταν έργο ενός
Ελλάδα και πρέπει επιτέλους να μας δι- γέροντα που έχασε τα λογικά του και
δάξει κάτι!
άλλοι βρήκαν στο κείμενο αυτό θεμέΟ Γιώργος Θεοτοκάς το 1941 περιγρά- λια για να νομιμοποιήσουν εθνικιστικές
φει την ανακάλυψη και δημοσίευση ή νεορθόδοξες μετασκευές. Ωστόσο τις
του κειμένου από τον Γ.Βλαχογιάννη ερμηνείες αυτές φάνηκε να ακυρώνει ο
το 1907. Το χειρόγραφο ήταν μουχλια- ίδιος ο λόγος του Μ. Για κάποια χρόνια
σμένο από την υγρασία, αλλά δεν είχε ακολούθησαν ιδεολογικοί μονόλογοι και
ακόμη αποσυντεάρθρα και μελέτες
θεί. Υπό τις συνγια το έργο αυτό.
θήκες αυτές ήταν
Όμως ο θόρυβος
θαύμα πώς διατηγρήγορα
κόπαρήθηκε πάνω από
σε και το κείμενο
πενήντα χρόνια.
του Μ. ξαναγύΟ ίδιος ο Μακρυρισε στη σιωπή
γιάννης
γράφει
όπου βρισκόταν
χαρακτηριστικά
πριν την έκδοσή
: «Σημείωνα και
του.............
είχα έναν τενεκέ
Στα Οράματα και
και τα’βαινα μέσα
Θάματα ο Μ. διακαι τα’χωνα» Το
σώζει τρόπους με
1840 τα εμπιστεύτους οποίους η
τηκε σε έναν κουλαϊκή θρησκευτιμπάρο του που τα
κότητα συνυπήρπήγε στην Τήνο.
χε με πρακτικές
Κάθε 4 χρόνια στο Κροκύλειο
«Είχαν
μεγάλην
της μαγείας. Μιγίνονται τα « Μακρυγιάννεια»,
υποψίαν από μένα
λάει για την τρυεκδήλωση στη μνήμη του
και γύρευαν να
φερότητα και την
στρατηγού
Μακρυγιάννη.
ψάξουν το σπίτι
αγάπη προς τα
Η φετινή εκδήλωση ήταν
μου να μου βρούπαιδιά, τον θυμό
επανάληψη
αντίστοιχης
νε γράμματα» λέει
και το μάλωμα,
που πραγματοποιήθηκε τον
χαρακτηριστικά.
για τον ερωτισμό
Απρίλιο στην Παλαιά Βουλή,
Το 1844 τα πήρε
με πρωτοβουλία της Ένωσης
και τις κοινωνικές
Γυναικών Φωκίδας. Ομιλητές
πίσω. Είχε αρχίαπαγορεύσεις,
ήταν η κ. Στέλλα Πριόβολου,
σει να τα γράγια τους κοινωνικαθηγήτρια Πανεπιστημίου και
φει το 1829 και
κούς ορισμούς της
ο κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος,
τα τελείωσε το
αμαρτίας, για τη
Δικηγόρος, ο οποίος –με το
1850.........
λαϊκή θεραπευτική
μοναδικό πιστό αντίγραφο του
Είναι
γεγονός,
και τις προσλήταμπουρά του Μακρυγιάννηότι η γραφή του
ψεις της ιατρικής
έπαιξε και τραγούδησε τραγούδια
στρατηγού
της
επιστήμης και για
της
εποχής
του
Μακρυγιάννη.
επανάστασης, ο
άλλα πολλά. Έτσι,
Η εκδήλωση έκλεισε με μια
«απελέκητος» λότο βιβλίο αυτό
μικρή συναυλία από ομάδα
γος των Απομνηγίνεται πολύτιμη
παραδοσιακής μουσικής.
μονευμάτων θεπηγή για ναι ιστοωρήθηκε ιδανική
ρία των νοοτροπιαποτύπωση
της
ών, των διανοητιλαϊκής λαλιάς και της ψυχής του νεο- κών δομών και του λαϊκού πολιτισμού
έλληνα. Θεωρήθηκε υπόδειγμα λαϊκής κατά το πρώτο μισό του ιθ΄ αιώνα.......
γλώσσας, που μπορεί έγκυρα και αυθε- Ο λόγος που αποτυπώθηκε στα χειρόντικά να εκφράσει τη λαϊκή ψυχή, που γραφα του Μ. είναι ένα σπάνιο τεκδιατηρείται αναλλοίωτη εις τους αιώνες μήριο για τον ιστορικό. Η γραφή του,
των αιώνων. Όπως έγινε και σε άλλα παρά την ομορφιά και τη φαινομενική
επίπεδα του λαϊκού πολιτισμού με τον της απλότητα διέπεται από μια εξαιρεΤσιτσάνη ή τον Θεόφιλο ή και τον Κα- τικά σύνθετη δομή. Το πιο σημαντικό
ραγκιόζη, παρατηρεί ο μελετητής του όμως στο έργο του Μ. αλλά και το πιο
έργου του Νίκος Θεοτοκάς.
επεξηγηματικό- ερμηνευτικό θα έλεΗ τομή στη δημόσια εικόνα του Μ. έγι- γα της διαδικασίας που ο στρατηγός
νε με την έκδοση το 1983 του έργου ακολούθησε και προκάλεσε τις ποικίλες
του «Οράματα και Θάματα». Με το που αντιδράσεις και σχόλια είναι κατά τον
εκδόθηκε ξεκίνησε η συζήτηση για τη ιστορικό Ν. Θεοτοκά το εξής : Καθώς
σημασία και το βάρος που έχει, ή που ο Μ. αφηγείται τα πράγματα με τον
θα μπορούσε να έχει αυτή η μαρτυρία ρυθμό που τα έζησε, η λογική τάξη του
για τα ιστοριογραφικά μας δεδομένα. βιώματος συντίθεται-συνυπάρχει με τη
Το άγνωστο μέχρι τότε κείμενο του λογική τάξη τής εκ των υστέρων αποΜ.που ο Άγγελος Παπακώστας μέσα τίμησης, της αποτίμησης δηλαδή που
από τις εκδόσεις του Μ.Ι.Ε.Τ έφερε στη γίνεται μετά τη βίωση των γεγονότων.
διάθεση της ιστορικής έρευνας, ήρθε Έτσι, συνυπάρχουν στην ίδια αφήγηση
να τροφοδοτήσει νέους προβληματι- τόσο η ανάπλαση του λογισμού της
σμούς αλλά και οξύτατες αντιπαραθέ- στιγμής όσο και η εκ των υστέρων εξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι εποχές, ομάδες γηση των γεγονότων.........
και άτομα διεκδίκησαν τον Μ.για δικό Το 1850 βρήκε τον Μ. αφοσιωμένο στο
τους λογαριασμό έτσι ώστε να έχουμε ξεχώρισμα των παλαιών του χειρογράπολλαπλές εικόνες της προσωπικότητάς φων και στην ολοκλήρωση των Απομνητου...........
μονευμάτων του. Εκείνη την περίοδο
Τα «Οράματα και Θάματα» είναι ένα έξαρσης του «θρησκευτικού κραδαδυσπρόσιτο κείμενο γεμάτο προσευ- σμού», όπως επισημαίνει ο Κ.Θ.Δημα-

ράς, ο κόσμος της προσευχής και της
έκστασης πρόσφεραν στον Μ. έμπνευση και πάθος για να παρακολουθεί τα
τεκταινόμενα, καθώς όλο και βαθύτερα
ταυτιζόταν με την αποστολή που πίστευε ότι του ανέθεσε η Θεία Πρόνοια,
τη σωτηρία,δηλαδή, του ορθόδοξου
λαού......... Ο Μ., από όσα διάβαζε και
άκουγε, είχε πειστεί ότι η μακρά απουσία του βασιλιά έδινε στους Δυτικούς
την ευκαιρία «να χαλαστεί το Σύνταγμα», κατά το μόνο πατριωτικό στοιχείο
που διατηρούσε, το σαράντα άρθρο της
θρησκείας, και γράφει τα λόγια...που
μοιάζουν δυστυχώς, τόσο επίκαιρα!
«Εις τα 1850, ο βασιλέας μας πήγε εις
την πατρίδα του να τηράξει δια διάδοχον και άλλα του συμφέροντα. Άφησε
εδώ εις το ποδάρι του την βασίλισσά
μας. Ήταν θέληση εδώ να χαλάσουνε
το Σύνταγμα διά το σαράντα άρθρο της
θρησκείας, ότι μόνο αυτό βλάβει όλους
τους Δυτικούς. Το Σύνταγμα το’χουν
κωλόπανο, όπως το θέλουν, έτσι το
ενεργούνε, και υπουργοί δικοί τους και
πολλοί βουλευταί και γερουσιασταί,
όπως τους λαλήσει η εξουσία χορεύουν
όλοι αυτείνοι»............
Η επιστροφή του Όθωνα από την Βαυαρία το 1851 χαιρετίστηκε με ανακούφιση από τους πολιτικούς, για τον Μ.
όμως, ο βασιλιάς ήταν πλέον υποταγμένος στη βούληση των ξένων. Η εξέλιξη
των γεγονότων επιβεβαίωσε την πεποίθησή του αυτή. Ήδη από την χρονιά
εκείνη είχε αρχίσει να εξυφαίνεται εναντίον του κατηγορία περί δήθεν εμπλοκής του σε συνωμοσία που θα κατέληγε
στη δολοφονία του Όθωνα..........
Ο. Μακρυγιάννης καταδικάστηκε τελικά.σε θάνατο το 1853, για συμμετοχή
σε συνωμοσία κατά της ζωής του Όθωνα και της Αμαλίας. Μετά την απόφαση,
οι δικαστές ζήτησαν την απονομή της
βασιλικής χάριτος και έτσι η ποινή μεταβλήθηκε σε είκοσι ετών δεσμά. Τον
Ιανουάριο του επόμενου έτους η ποινή
ελαττώθηκε σε δέκα έτη και τον Σεπτέμβριο, ο Καλλέργης, υπουργός της
τότε κατοχικής κυβέρνησης επέβαλε
την αμνήστευση και την απελευθέρωση του Μ., ο οποίος αργότερα ανέκτησε
τον τίτλο του και το 1864 εκλέχτηκε
αντιπρόσωπος των Αθηναίων στη νέα
Εθνική Συνέλευση και προβιβάστηκε σε
αντιστράτηγο. Λίγες ημέρες αργότερα ο
Μ.άφησε ήσυχα στο σπίτι του την τελευταία του πνοή.
Τα Απομνημονεύματα του στρατηγού
Μ. είναι τόσο σημαντικά για τη νεοελληνική μας λογοτεχνία, ώστε κατάφεραν να επισκιάσουν την ίδια την ιδιότητα του Μ. ως λαμπρού αγωνιστή του
’21, όταν μάλιστα τα απομνημονεύματα
αυτά περιγράφουν τις περιπέτειες του
ίδιου του στρατηγού. Τα κείμενα του Μ.
θα πρέπει να βρίσκονται στη βιβλιοθήκη κάθε Έλληνα για να θυμίζουν στις
επερχόμενες γενιές, σε κάθε νέο έλληνα
πολίτη τι οφείλει στην πατρίδα του, και
το πιο σημαντικό, να διδάσκουν τους
Κυβερνήτες αυτού του τόπου πώς να
διορθώνουν τα λάθη τους, που δυστυχώς επαναλαμβάνονται ! Να θυμίζουν
σε όλους μας τι οφείλουμε στην πατρίδα, τι οφείλουμε στην Ελλάδα, και πόσο
θα πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία
μας....
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ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του Χαράλαμπου Ασημακόπουλου

Τ Ο ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ήρθε η
ούμενα
ώρα κάτους,
ποιος να
δεδοαναλάμένου
βει την
ότι το
ευθύνη
Μονατης καστηράκι ήταν εμπορικό σημείο με ναν τόσα σπουδαία πράγμα- ταγραφής αλλά και το ρίσκο
διακίνηση απέναντι στο Μω- τα. Έκλεισε με την ευχή και για όσα πει ή όσα δεν πει και
ριά και τανάπαλιν ανθρώπων άλλα χωριά να αποκτήσουν αυτό το ανέλαβε με υπέρμετρη αγάπη για τον τόπο του
και
εμπορευμάτων. κάτι αντίστοιχο.
Πολλές αρετές, ξε- Ο Γεράσιμος Γερολυμάτος ο πατέρας μου». Στο βιβλίο
χώρισε τις αφηγήσεις ανέφερε πόσο σημαντικό αυτό η καθημερινότητα του
πολλών χωριανών από για έναν άνθρωπο είναι να χωριού περιγράφετους πολέμους 1912- καταγράψει την ιστορία της ται με ωραιότατο
13 το 1922 και μέχρι γενέτειράς του. Κυρίως όμως τρόπο μέσα από
το αλβανικό έπος του πόσο συγκινητικό είναι όταν τις βιογραφίες των
1940, την αναπάντεχη δει πλέον υλοποιημένη αυτή χωριανών και τα
χιτλεροφασιστική κα- του την ιδέα. Κάθε χωριό, παράλληλα ιστοριτοχή και πριν ξεσπά- κάθε τόπος μακάρι να έχει κά γεγονότα που
σει ο ξεσηκωμός της τον άνθρωπο που θα ανα- διαδραματίστηεθνικής αντίστασης. Δε παραστήσει την ιστορία του, καν στην Ελλάλείπουν οι αναφορές γιατί κάθε τόπος έχει ιστορία δα πριν το παστα ήθη και έθιμα στη που δεν είναι καθόλου μι- γκόσμιο πόλεμο
αλλά και από
λαογραφία. Ξεχωριστό κρή.
σημείο στην αρχή του Ο Δημήτρης Παπανικολά- την άλωση και
βιβλίου καταλαμβάνει ου με συγκινητική εκτίμηση την εποχή της
η ιστορία της νότιας προς το συγγραφέα, εξέθεσε επανάστασης
τις σκέψεις του λέγοντας ότι του
1821
Ρούμελης.
Ο συγγραφέας υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου του
Ο Γιάννης Χαλάτσης ανεξαρτήτως των προθέσε- στην ευρύτόνισε ότι τον συνεπήρε το ων του συγγραφέα, το πε- τερη περιοφίλους και Δωριείς.
Το συντονισμό και την έναρξη βιβλίο και τον σκλάβωσε ο ριεχόμενο κάθε βιβλίου δίνει χή της νόανέλαβε η κόρη του συγγρα- συγγραφέας με τις γνώσεις τη μάχη με το χρόνο και τη τιας Ρούμελης.
φέα Βαρβάρα Ασημακοπού- του και την προθυμία του να λήθη. Επιδιώκει τη διατή- Ο καθένας ακόμα και μη Μολου, σύμβουλος ανάπτυξης του δώσει πληροφορίες για ρηση της μνήμης και αυτό ναστηρακιώτης θα αναγνωρίανθρώπινου δυναμικού, η το δικό του το βιβλίο ‘‘οι Μι- το πέτυχε με τον καλύτερο σει στοιχεία από το δικό του
οποία έχει γράψει και τον κρασιάτες της Ναυπάκτου’’. τρόπο ο κ. Ασημακόπουλος. χωριό και εν τέλει κάθε τόπος
«Όσο όμορφο και να είναι Καταγράφει με τον καλύτε- στην Ελλάδα μικρός ή μεγάπρόλογο του βιβλίου.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο ένα χωριό δεν αρκεί, χρειά- ρο δυνατό τρόπο το χωριό λος έχει αντίστοιχες μικρές ή
οι Ηλίας Δημητρόπουλος, ζεται και την ιστορία του και του... «Ξέρουμε πόσο κόπο μεγάλες ιστορίες, περισσόΣμήναρχος ε.α., συγγραφέ- γι αυτό φρόντισε ο συμπαθέ- καταβάλλουν και ξέρουμε τερο ή λιγότερο τραγικές να
πόσο σημαντικό είναι για διηγηθεί.
ας 12 βιβλίων και δοκιμίων στατος κ. Ασημακόπουλος».
και Πρόεδρος Ναυπακτιακού Ο Παναγιώτης Γιαλένιος συ- όλους μας ιδίως στις δύσκο- Τέλος αναφέρθηκε σε δύο
Συνδέσμου Πάτρας και Δ/ μπλήρωσε ότι όταν γίνεται λες εποχές όπως σήμερα που στοιχεία που αντανακλούν
ντής της εφημερίδας ‘‘Ναυ- μια προσπάθεια όπως ένα βι- απαιτείται περισσότερο από στο έργο της συγγραφής του
κάθε άλλη φορά η διατήρηση
πακτιακή φωνή’’, Γιάννης
Χαλάτσης, Κοινωνιολόγος, συγγραφέας 11 βιβλίων και Δ/ντης Παπαχαραλάμπειου Δημόσιας
Κεντρικής
Βιβλιοθήκης
Ναυπάκτου, Παναγιώτης
Γιαλένιος,
Εκδότης-Δ/
ντης της οικονομικής
εφημερίδας Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, Γεράσιμος
Γερολυμάτος, φαρμακοποιός και συγγραφέας,
Δημήτρης Παπανικολάου, Υπεύθυνος Δημοτικής
Πινακοθήκης
Πατρών,
ποιητής, Πρόδρομος Παπαβασιλείου, Σύμβουλος
Οργάνωσης Επιχειρήσεων, γαμπρός του συγγραφέα.
Συγκεκριμένα ο Ηλίας Δημητρόπουλος, ξεκινώντας
από τον τίτλο του βιβλίου
είπε ότι ανοίγει μια πλατιά αγκαλιά να αγκαλιάσει
κάθε τι από το χωριό δια- Δωρειείς και φίλοι του συγγραφέα στην παρουσίαση του βιβλίου, στο λιμάνι του Μοναστηρακίου
χρονικά και ότι ο κ. Ασημακόπουλος με την προσφορά βλίο «ανοιχτή αγκαλιά» είναι της ιστορικής και συλλογικής βιβλίου του κ. Χαράλαμπου:
την αγάπη και την αντίστατου αυτή είναι ένας ευπατρί- ένα από τα πιο σημαντικά μη- μνήμης».
δης. Το βιβλίο αυτό ήταν κάτι νύματα της εποχής μας» Μια Η Βαρβάρα Ασημακοπούλου ση. «Η αγάπη είναι αυτή που
που έλειπε, δεν υπήρχε κάτι εκδήλωση αγάπης συγχω- ξεκίνησε παρομοιάζοντας τη μοιραζόμαστε όλοι για το χωσχετικό με την ιστορία ή τον ριανών και συγγενών σε μια συγκέντρωση σαν μια γιορτή ριό και που σίγουρα έχουμε
κοινωνικό βίο του χωριού. προσπάθεια που κρατά το συγγενών συγχωριανών και περάσει στα παιδιά και στα
Αναδύονται ιστορικές κατα- μύθο και την ιστορία ζωντα- φίλων. «Σήμερα γιορτάζουμε εγγόνια μας». Πρότεινε στη
βολές, η εγκατάσταση των νή». Συγκίνηση και έκπληξη το βιβλίο του χωριού. Το Μο- συνέχεια αντίσταση με θετιπρώτων κατοίκων, οι έπoικοι, ένοιωσε όταν διαπίστωσε πό- ναστηράκι απέκτησε το βι- κότητα και αισιοδοξία για κάτι
οι ναυτικοί και τα πολλά πλε- σοι πολλοί συγχωριανοί έκα- βλίο του». Ο μύθος φτιάχνε- δημιουργικό. «Αυτή την αντίται από στόμα σε στόμα και
Στις 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο Μοναστηράκι η παρουσίαση του βιβλίου
του Χαράλαμπου Ασημακόπουλου «Το χωριό μου το
Μοναστηράκι» στο λιμάνι του
χωριού που ακτινοβολούσε
στα χρώματα του δειλινού. Η
αίθουσα κατακλύσθηκε από
δεκάδες Μοναστηρακιώτες,

σταση που τίμησε ο πατέρας
μου όταν έκανε τον πόνο του
δημιουργία και μας παρέδωσε
αυτό το βιβλίο». Οι δυσκολίες δεν πρέπει να μας πτοούν
αλλά να τις αγκαλιάζουμε και
να προχωράμε με αυτές. Όχι
μόνοι μας. Να μοιραζόμαστε.
Όπως μοιραζόμαστε αυτές
τις υπέροχες στιγμές.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο
ο συγγραφέας ο οποίος φανερά συγκινημένος από τα
θετικά σχόλια αλλά κυρίως
από τη ζεστή
και γεμάτη
συναισθήμ α τ α
συνύπαρξη
σ υ γ γενών,
ντόπιων
και φίλων
ανέλαβε να
μεταφέρει
και
προφορικά τα
κίνητρα που
τον ώθησαν
να γράψει την
ιστορία
του
χ ω ρ ι ο ύ καθώς και τα
κύρια σημεία του βιβλίου.
Συγκεκριμένα τόνισε ότι ήθελε να καταγράψει την belle
époque του χωριού παράλληλα με τα ιστορικοπολιτικά
γεγονότα της χώρας. Κυρίως
όμως να δώσει στους νεώτερους παρακαταθήκη τις
βιογραφίες των γονιών και
παππούδων τους.
Στο τέλος ευχαρίστησε όλους εκείνους που
τον βοήθησαν με τα
στοιχεία που έδωσαν,
τις φωτογραφίες και
τις συνεντεύξεις, που
το έχουν διαβάσει μέχρι σήμερα και έχουν
στείλει προφορικά ή
γραπτά τα πολύτιμα
σχόλια τους, που μίλησαν αυτή την ημέρα
με τόσο ενθουσιασμό
και κολακευτικά λόγια
για το βιβλίο, την οικογένειά του που τον
στήριξε σε αυτή την
προσπάθεια και τους
συγχωριανούς, συγγενείς και φίλους που
ανταποκρίθηκαν τόσο
άμεσα στην πρόσκληση της παρουσίασης.
Επίσης τόνισε ότι
όσοι από τους συγχωριανούς θέλουν να
δώσουν
παραπάνω
στοιχεία ή κάποιες
διορθώσεις καλούνται να τα
στείλουν στη δ/νση που βρίσκεται πάνω στο βιβλίο για
να τα συμπεριληφθούν και
αυτά στην επόμενη έκδοση.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν
οι Δημήτρης Δημόπουλος
Πρόεδρος Κοινότητας Μοναστηρακίου και ο Χρήστος
Κατσιγιάννης, Πρόεδρος της

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2013

Μήνυμα

του Δημάρχου

Γ. Καπετζώνη

στους επιτυχόντες

Κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι
ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους μας, καθώς η εισαγωγή των παιδιών
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
μας γεμίζει υπερηφάνεια για το
μέλλον του τόπου μας. Φέτος
όμως έχουμε έναν ακόμη λόγο
να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε, αφού η μικρή μας Δωρίδα κατάφερε να δώσει έναν
αρκετά μεγάλο αριθμό εισαχθέντων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Την ώρα της δικαίωσης των μαθητών μας με την επιτυχία τους
στις πανελλήνιες εξετάσεις και
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση θέλω να εκφράσω
τα θερμά μου συγχαρητήρια
στους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Δωρίδας, γιατί με
επίπονη προσπάθεια, κατάφεραν
να πετύχουν τον πρώτο μεγάλο
στόχο, που ανοίγει το δρόμο για
τη ζωή τους ως πολίτες και ενεργά μέλη της κοινωνίας.
Προσωπικά, αλλά και ως Δημοτική Αρχή και τοπική κοινωνία,
νιώθουμε ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τις σημαντικές

Σελίδα 8

Από το Λύκειο Ευπαλίου
ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ ΓΚΟΝΖΑΛΙ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΟΥ
ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΙΟΝΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΙΩΤΗ ΓΑΛΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΤΥΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ), ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ), ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ), ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ), ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ), ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ), ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ), ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ), ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ),ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.), ΣΤΥΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ), ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ), ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευπαλιώτες από άλλα Λύκεια της χώρας
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ
ΨΙΜΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΧΑΡΑΣ
ΨΙΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ και της ΓΙΑΝΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠ.ΠΑΤΡΩΝ

εγγονή του Νίκου Καλαμάκη

εγγονός Φωτεινής Καραντώνη – Κουφάκη
εγγονός του Σωτήρη Κωστόπουλου

επιδόσεις και επιτυχίες που καταγράψαν τα παιδιά μας.
Ευχαριστούμε τους επιτυχόντες
μας για το αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκαναν, με
κόπους, ξενύχτια και θυσίες, σε
αγαστή πάντα συνεργασία με
τους καθηγητές και τους γονείς.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι
μια δύσκολη διαδικασία την οποία

κανένας ποτέ δεν ξεχνά, γίνεται
όμως μια γλυκιά ανάμνηση όταν
το παιδί δει τους κόπους του να
δικαιώνονται με την εισαγωγή του
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση..
Εύχομαι σε όλους και όλες σας
η νέα ζωή που ξεκινάτε να είναι
η απαρχή για την επίτευξη των
στόχων σας. Στα πρόσωπα σας
βλέπουμε την ελπίδα για το μέλ-

Έστειλαν τις συνδρομές τους
BROUMAS KATHY
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΕΛΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
στη μνήμη του Γεωργίου Κουφάκη
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΑΝΝΑ
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΪΝΗΣ ΝΩΝΤΑΣ
ΚΟΝΙΣΤΗ ΤΡΙΑΔΑ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
στη μνήμη των αδελφών του Νίκου & Πάνου

20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
100,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
70,00 €
50,00 €

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20,00 €
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
200,00 €
στη μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00 €
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20,00 €
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20,00 €
ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ
300,00 €
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20,00 €
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
25,00 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
20,00 €
ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20,00 €
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
30,00 €
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
20,00 €
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
20,00 €
ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00 €
ΡΟΥΓΚΟΥΝΗ ΦΕΝΙΑ
50,00 €
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20,00 €
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
20,00 €
ΣΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΒΙΚΥ
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΚΑΙΤΗ
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
30,00 €
ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
20,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40,00 €
ΤΑΡΑΖΩΝΑ ΒΟΥΛΑ
20,00 €
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00 €
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50,00 €

λον της περιοχής μας. Τους αυριανούς πολίτες που θα προσφέρετε, στον τόπο που μεγαλώσατε
και αγαπάτε.
Θέλω να πω όμως και στα παιδιά μας που δεν κατάφεραν αυτή
τη φορά να πετύχουν το στόχο
τους, πως κάθε εμπόδιο στη ζωή
τους από δω και πέρα θα αποτελεί αφορμή για μια μεγαλύτερη

επιτυχία που ακολουθεί. Αξίζει σε
όλους σας ένα μεγάλο μπράβο
και σας περιμένει μια δεύτερη
προσπάθεια αλλά και πολλές άλλες ευκαιρίες, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσετε για να κάνετε
τα όνειρά σας πραγματικότητα.
Ο Δήμαρχος Δωρίδας
Γιώργος Καπεντζώνης

Οι λογαριασμοί τραπέζης της

Ένωσης

Ευπαλιωτών

Δωρίδας

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

5011-059657-666

104/296680-89

00089798269-0

88371666
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όταν θα πάω κυρά μου
... στο παζάρι !

Επιμέλεια: Κώστας Ζέρβας & Λένα Αναγνωστοπούλου

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα παζάρια δεν γίνονταν μόνο
στη Ναύπακτο αλλά και στο Ευπάλιο.

Ο Οκτώβρης στις μνήμες
των μεγαλύτερων Ευπαλιωτών είναι συνυφασμένος με
τα παζάρια, ένα σημαντικό
οικονομικό και κοινωνικό
γεγονός όχι μόνο για το
Ευπάλιο, αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή. Από τις
18 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου
γίνονταν εδώ τα λεγόμενα
«μικρά ή μέσα παζάρια»,
και ακολουθούσαν τα «μεγάλα ή έξω παζάρια» στη
Ναύπακτο, από τις 26 μέχρι
τις 31 του ίδιου μήνα. Ανατρέχοντας στο Διαδίκτυο
βρήκαμε ότι τα παζάρια
της Ναυπάκτου ξεκίνησαν
τον Οκτώβρη του 1867 και
νομιμοποιήθηκαν με βασιλικό διάταγμα του 1959.
Ως χώρος ορίστηκε, κατά
παραχώρηση του Νικολάου
Τζαβέλλα, το κείμενο στον
ανατολικό οικισμό της πόλης, την Αφροδίτη, αγρόκτημά του. Ο χώρος αυτός επεκτάθηκε αργότερα
στο ανατολικό τμήμα της
κεντρικής οδού και στους
γύρω μικρούς δρόμους.
Εξακολουθεί η εκδήλωση αυτή μέχρι και σήμερα
να είναι σημείο αναφοράς
όχι μόνο για την πόλη της
Ναυπάκτου αλλά και για τις
επαρχίες Ναυπακτίας και
Δωρίδας.

Το παζάρι, εμπορικός θεσμός Ανατολίτικης καταγωγής, όπως διαβάζουμε στο
Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, «είναι η δημόσια
συγκέντρωση
εμπόρων,
κυρίως μικροπωλητών, σε
συγκεκριμένο χώρο για την
πώληση των προϊόντων
τους». Είναι επίσης και «
η αγορά που οργανώνεται
κατά τη διάρκεια τοπικού
εορτασμού, πανηγυριού».
Η εποχή διεξαγωγής δεν
ήταν τυχαία: συνέπιπτε με
τη διάθεση των προϊόντων
και τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων για κάποια αγορά ή και για ψυχαγωγία.
Οι έμποροι από το Ευπάλιο, τα γύρω χωριά, τη
Ναύπακτο και την Πάτρα
πουλούσανε τριφυλλόσπορο, καλαμπόκι, καρύδια,
κάστανα, μύγδαλα, ρούχα, παπούτσια, γεωργικά
σύνεργα (υνιά, τσαπιά,
κασμάδες, κλαδευτήρια),

ποιμενικά είδη (κακάβια,
ταψιά, καζάνια, τσίτσες,
καράμπες),παιχνίδια,
βιβλία, είδη φανοποιού, ζαχαρώδη, κλπ. Όλη τη μέρα
οι επισκέπτες, είτε ντόπιοι
είτε ξενομερίτες-που έφταναν με τα πόδια ή με τα
ζώα- πηγαινοέρχονταν για
να βρουν ό,τι ήθελαν. Παραδίδεται η έκφραση «σα
φτάσω στα παζάρια», που
αποδίδεται σε όσους διαπίστωναν κάποια έλλειψη σε
είδη σπιτιού, ρουχισμού ή
δουλειάς τους, που ήλπιζαν
ότι θα την κάλυπταν με τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
« Όταν ήμουνα μαθητής
Γυμνασίου, από τα παζάρια
πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια. Βγήκαμε με
τη νονά μου την
Παναγιούλα και
τη μάνα μου για
το σκοπό αυτό.
Όμως πήρα ένα
νούμερο μεγαλύτερο απ΄ όσο
φόραγα, για να
μου κρατήσει κι
άλλο χρόνο. Ένα
πρωινό στο σχολείο, την ώρα
που
μπαίναμε,
με το συνωστισμό στην πόρτα,
μού το πάτησαν
στη φτέρνα. Το
παπούτσι έμεινε
στα πόδια των
συμμαθητών
μου και εγώ άρχισα να το ψάχνω. Το βρήκα τελικά, το φόρεσα, αλλά
από κείνη την ημέρα έμπαινα στο γυμνάσιο αφού είχε
περάσει ο κύριος όγκος των
μαθητών» (Τάκης Αναγνωστόπουλος).
Ο θεσμός αυτός στην περιοχή Ευπαλίου ανάγεται τις
πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα, αφού σε πρακτικό
του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευπαλίου (πρ.23/159-1929) αναφέρεται ότι
«επειδή τα τακτικά έσοδα
της Κοινότητος δεν επαρκούσι δια τας ανάγκας αυτής, επιβάλλει φόρον εκ
των ειδών καταναλώσεως
κατά την τελεσθησομένην
την 18-22 Οκτωβρίου εμποροπανήγυριν και ίνα εκ των
εσόδων αυτών κατασκευάση κοινοτικά έργα. Λίγο δε
παρακάτω μαθαίνουμε ότι

για κάθε παράπηγμα ο φόρος ήταν 100 δραχμές, για
κάθε τετραγωνικό μέτρο
«ασκεπούς χώρου καταλαμβανομένου υπό τραπέζης ή εκθέματος κατά γης
ή επί σανιδώματος δραχμάς
10», για κάθε άλογο ή φοράδα που θα πουλιόταν 25
δραχμές, για βόδι ή αγελάδα 15 δραχμές, για μοσχάρι
και γαϊδούρι 10 δραχμές,
για τράγο, προβατίνα, αρνί
5 δραχμές.
Με την υπ΄αριθ 86/25-81935 απόφαση του τότε
Κοινοτικού Συμβουλίου περιγράφεται τι επωλείτο και
πώς θα οργανώνονταν «εις
το ευπρεπέστερον και συμφερώτερον» τα παζάρια.
Στην κάτω πλατεία διεξα-

στα πεζοδρόμια απ΄αυτή
τη δραστηριότητα. Επιβαλόταν και φόρος για τη
χρήση του χώρου από τους
επαγγελματίες.
Εξαίρεση
γινόταν μόνο για τα πεζοδρόμια μπροστά από «τα
καφενεία του Αθανασίου
Κουβέλη, Γεωργίου Σμπαρούνη, Ιωάννη Ράπτη, Θεοδώρου Καλκουνιά, εφόσον
ταύτα χρησιμοποιούνται ως
καφενεία».
Αναπόσπαστο κομμάτι
των παζαριών ήταν η ζωοπανήγυρις όπου οι αγοραπωλησία των ζώων (αλόγων, μουλαριών γαϊδάρων,
αιγοπροβάτων) έδινε κι
έπαιρνε! Τα ζώα αυτά, ήταν
τότε, η «βαριά βιομηχανία» της υπαίθρου, από την

γόταν η εμποροπανήγυρις
: οι παλαιότεροι θυμούνται
ότι στήνονταν πάγκοι, τραπέζια και παραπήγματα,
στεγασμένοι χώροι– για να
προστατευτούν από βροχήόπου εκθέτανε οι πωλητές
τα είδη τους, κυρίως ρούχα
και υφάσματα. «Στην κάτω
πλατεία, ο Νικάκης έστηνε
πάγκο με τα είδη του μαγαζιού του μεταξύ του σπιτιού του και του σπιτιού
του Πολυζώη» θυμάται ο
Τάκης Αναγνωστόπουλος.
Κατά μήκος του δρόμου
στα πεζοδρόμια υπήρχαν
καροτσάκια και τραπέζια
με εμπορεύματα, ζαχαρώδη προϊόντα κλπ. Μάλιστα
δε στη συγκεκριμένη απόφαση προβλέπεται ότι δεν
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζεται
η κυκλοφορία των πεζών

οποία έζησαν γενιές και γενιές σε καιρούς δύσκολους.
Γινόταν στην πλατεία Σκαλτσά, στη λάκα, όπως λένε
οι μεγαλύτεροι: άλογα, τα
μεταφορικά μέσα και τα
ζώα που χρησιμοποιούσαν
στα χωράφια για τις καλλιέργειες, μουλάρια, γαϊδούρια, βοοειδή, χοιρινά κλπ.
δένονταν εκεί και προς τα
πίσω, κατά μήκος της Μαντήλως και περίμεναν τους
υποψήφιους
αγοραστές.
Όσα προορίζονταν για πούλημα είχαν δεμένο ένα λουλούδι στην καπιστράνα ή
μια καλαμποκιά. Αξίζει εδώ
να σημειωθεί ότι στη λάκα
αποφασίστηκε –αλλά μάλλον δεν τελεσφόρησε ως
πράξη- η λειτουργία λαϊκής
αγοράς κάθε Κυριακή μετά
τη λειτουργία (πρ.16/5-61930).

Δεν έλειπαν και οι πλανόδιοι που έφτιαχναν λουκουμάδες και όσοι πουλούσαν
καραμέλες, τυλιχτά γλυκά
και γλυφιτζούρια-σε σχήμα
κόκορα ή κότας κυρίωςπάνω σε ταβλάδες. Αυτά
εξαφανίζονταν
γρήγορα,
καθώς τα γλυκίσματα ήταν
είδος πολυτελείας και σπάνιο. Κάποιοι έφερναν αρκούδες και μαϊμούδια για
να διασκεδάσουν τον κόσμο. Επίσης προβλέπονταν
και τυχερά παιχνίδια, αλλά
και θεάματα για πιτσιρικάδες. Για παράδειγμα, φτιαχνόταν μια ψηλή ξύλινη
κατασκευή με 2 ή 3 φακούς
σε κάθε πλευρά, που λειτουργούσε σαν οθόνη προβολής. Πληρώνοντας ένα
ποσόν-μάλλον μια δραχμή-μπορούσαν να δουν οι
ενδιαφερόμενοι
διάφορα
θέματα: θρησκευτικά, ιστορικά κλπ. Φαίνεται λοιπόν
ότι καθώς η περίοδος της
εμποροπανήγυρης συνέπιπτε με κάποια οικονομική
ευχέρεια των κατοίκων της
περιοχής, δινόταν η ευκαιρία χαράς και ψυχαγωγίας
στους πανηγυριώτες.
Όσο για το πού έτρωγαν
και κοιμόντουσαν οι ξενομερίτες έμποροι και επισκέπτες από τα ορεινά χωριά
και τα καμποχώρια; Τις
μέρες εκείνες άνοιγαν και
καταστήματα για φαγητό,
όπου προσφέρονταν ψητά
αρνιά,κοκορέτσια, γαρδούμπες, γουρνοπούλες κλπ.
Μεγάλη κίνηση είχαν τότε
τα κρεοπωλεία (του Αλέξη
Πριόβολου και του Κώστα
Κασκαβέλη). Βέβαια, αν
κάποιοι είχαν συγγενείς ή
γνωστούς στο χωριό, φιλοξενούνταν στα σπίτια
τους. Για όσους έψαχναν
κατάλυμα, ο Νίκος ο Αντωνόπουλος και ο Αγησίλαος ο
Παπαδημητρίου με τα δωμάτια στην αυλή έδιναν τη
λύση.
Οι εικόνες αυτές βέβαια
ανήκουν στο παρελθόν,
αφού εδώ και πολλές δεκαετίες δε γίνονται πια παζάρια
στο Ευπάλιο. Συντηρούνται
μόνο στις μνήμες όσων τα
έζησαν. Οι νεώτεροι, μπορούν να πάρουν μια γεύση
στα επαχτίτικα παζάρια,
στο Γρίμποβο. Ραντεβού
λοιπόν εκεί;

ΝΕΑ της ΔΩΡΙΔΑΣ

Το Καρουτιανόρεμα στο Μαραθιά

Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές και φθορές αναβαθμού και σε άλλα σημεία είχε
στο Καρουτιανόρεμα του Μαραθιά από υποσκαφθεί η θεμελίωση αναβαθμών
και υπήρχε κίνδυνος ανατροπής τους.
την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Στα έργα, συνολικού προϋπολογι- Με τις εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
κασμού 400.000 €,
θαρίστηκαν και
πραγματοποιήθηκαν
διαμορφώθηκαν
αποκαταστάσεις ζηκατάλληλα
τα
μιών και φθορών
πλατώματα των
οι οποίες προήλαναβαθμών από
θαν από τις έντονες
τα φερτά υλιβροχοπτώσεις του
κά, απομακρύν2010 και του 2011,
θηκαν
δέντρα
με αποτέλεσμα την
τα οποία είχαν
ύπαρξη
κινδύνων
αναπτυχθεί και
για την ευρύτερη
εμπόδιζαν
στη
περιοχή και τους καροή του νερού,
τοίκους αυτής.
αποκαταστάθηΕιδικότερα,
είχαν
καν τα ρηγμαπαρουσιαστεί ρηγτωμένα τμήματα
ματώσεις στα τοιχία
των τοίχων αντιαντιστήριξης
των
στήριξης
των
αναβαθμών, είχαν
αναβαθμών, έγιγεμίσει τα πλατώμαναν εργασίες ενίτα με φερτά υλικά με
σχυσης των θεαποτέλεσμα να αλμελιώσεων όπου
λάζει η φυσική ροή
του νερού, υπήρξε Η διέλευση στο Καρουτιόρεμα, στην είσοδο του χρειάζονταν.
Μαραθιά, πριν και μετά τα έργα
κατάρρευση τοιχίου

Γιορτή καλαμποκιού Μανάγουλης
Με τη φροντίδα του
Περιβαλλοντικού Λαογραφικού Συλλόγου
Μανάγουλης διοργανώθηκε και φέτος με
εξαιρετική επιτυχία η
Γιορτή του καλαμποκιού.Όσοι.....πιστοί
προσήλθαν, γεύτηκαν
καλαμποκοεδέσματα, προσφορά των
γυναικών του χωριού,
χόρεψαν και γλέντησαν μέχρι αργά,
χάρη στο πλούσιο και
ποικίλο πρόγραμμα
της λαϊκής κομπανίας που κάθε χρόνο
αναλαμβάνει το
ψυχαγωγικό μέρος
της εκδήλωσης.

Δραστηριότητα Εκπολιτιστικού Κουκούρων
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Η ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΑ

Ένα χιλιόχρονο μονοπάτι καλογέρων ξανανοίγει!
του Γιώργου Καλατζή
Προέδρου Συλλόγου Φιλοθέης
από εγκαταστάσεις ( αλώνια, πηγάδια)
αγροτικής κληρονομιάς. Έχει χαρακτήρα περιηγητικό ώστε να αναδεικνύοντε, τα ενδιαφέροντα σημεία της:
ιστορικά, αρχιτεκτονικά, θρησκευτικά,
περιβαλλοντικά. Γι’αυτο εντάσσεται
στις πολιτιστικές – περιβαλλοντικές
διαδρομές με σκοπό
το χιλιόχρονο αυτό
παλαιό μονοπάτι να
συντελέσει στην ανάδειξη και ανάπτυξη αυτης της περιοχής.
Αρκετά τμήματα του
μονοπατιού έχουν καθαρισθεί και ανοίξει με
εθελοντική προσφορά
εργασίας των μελών
των συλλόγων των δύο
χωριών. Έχει γίνει αναλυτική τοπογραφική και
Τμήμα της “Καλογερικής Στράτας” από την ανάβαση-επίσκεψη της νεολαίας χαρτογραφική αποτύΦιλοθέης στο Παλαιόκαστρο.
πωση της διαδρομής,
γου Ευπαλίου, ενώ διέρχεται βόρεια ενώ με δαπάνες του δήμου Δωρίδος
των οικισμών Φιλοθέης και Δροσά- έγινε προμήθεια πινακίδων για πλήρη
του. Στοχεύει ως πεζοπορική διαδρο- σήμανση του μονοπατιού.
μή, αφ’ενός μεν να ξαναλειτουργήσει Πιστεύεται ότι την ανοίξη του 2014
εναν δρόμο 1000 χρόνων που χρησι- το ιστορικό αυτό μονοπάτι η περίφημοποιούσαν οι μοναχοί (καλόγεροι) μη «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΑ» θα είναι
της Μονής και αφ’ετέρου να απο- έτοιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίτελέσει πόλο έλξης και προορισμού ες αρκετοί ορειβατικοί και πεζοπορικοί
φυσιολατρών και τουριστών ειδικών σύλλογοι έχουν δείξει ενδιαφέρον να
ενδιαφερόντων. Αυτό το μονοπάτι πε- το επισκεφθούν.
ζοπορίας διασχίζει το δρυοδάσος του Τέτοιες προσπάθειες και δράσεις εθεΜοναστηριού, περνάει, απο έξι σημεία λοντισμού των συλλόγων Φιλοθέης και
πηγών νερού, από τον αρχαιολογικό Δροσάτου είναι αξιέπαινες και οφείλει η
χώρο του Παλαιοκάστρου Φιλοθέης Δημοτική Αρχή Δωρίδας να τις στηρίξει
με την απίστευτη πανοραμική θέα και και προωθήσει.
Το ιστορικό μονοπάτι της ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ ξανανοίγει με πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων
Φιλοθέης και Δροσάτου. Η διαδρομή
αυτή μήκους 9 χλμ περίπου ενώνει
το Μοναστήρι της Βαρνάκοβας με
τον Ι.Ναο Αγίου Ιωάννη του Θεολό-

Ζητούν γήπεδο στη Φιλοθέη
Την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώτα Γαζή, επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Φιλοθέης Καλαντζής
Γεώργιος συνοδευόμενος από τους
εκπροσώπους της επιτροπής Νεολαίας
Φιλοθέης, τη Νταουσάνη Παναγιώτα
πρόεδρο της Επιτροπής, το Νταουσάνη Γεώργιο μέλος της Επιτροπής και
τον Νικολακόπουλο Απόστολο, υπεύθυνο αθλητικών και καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, τα
νεαρά μέλη της επιτροπής εξέφρασαν
στην Αντιπεριφερειάρχη το αίτημά τους
για τη διαμόρφωση σε ελεύθερο χώρο
του χωριού ενός γηπέδου όπου θα μπορούν να αθλούνται οργανωμένα και να
πραγματοποιούν και αθλητικούς αγώνες
αλλά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης εκφράστηκε
με θετικά λόγια για την πρωτοβουλία τους και δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει το συντομότερο δυνατό να
υλοποιήσει το αίτημά τους.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΓΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Έντονη και ποικίλη δραστηριότητα ανέπτυξε μέσα στο καλοκαίρι ο
Επιμορφωτικός και Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Κουκούρων με πρωταγωνιστές τον Πρόεδρό του Γιάννη Αναδιώτη και τον Γραμματέα του Κώστα
Ηλιόπουλο και βέβαια τη νεολαία του
χωριού. Διοργάνωσε σειρά αθλητικών αγώνων όπως τρέξιμο, τσουβαλοδρομίες, πινγκ – πονγκ κ.ά. Παί-

χτηκε κουκλοθέατρο απ΄ όπου και
η φωτογραφία. Έκανε βραδυά με
θύμησες και θέμα ¨τα ακούσματα
νερού¨. Διοργάνωσε το παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στο προαύλιο της εκκλησίας με
τεράστια επιτυχία. Πραγματοποίησε
επίσης μια ωραία εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας και στην Παναγία
Κορυφής στο Ξυλόκαστρο.

Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων «Αύγουστος
2013» του Πολιτιστικού Συλλόγου Πηγής Ευπαλίου πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή
χρονιά στις 7 Αυγούστου μεγάλη Λαϊκοδημοτική βραδιά στο
γήπεδο του Μπάσκετ. Εκατοντάδες συγχωριανοί και πολίτες
από τα γειτονικά χωριά διασκέδασαν μέχρι πρωίας με την ορχήστρα
της γνωστής καλλιτέχνιδας Χαράς
Βέρρα και μια σειρά άλλους καλλιτέχνες. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Δωρίδας
Γιώργος Καπεντζώνης, οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Ευσταθίου και Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος, πολλοί δημοτικοί

σύμβουλοι, Πρόεδροι και εκπρόσωποι
άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων.
Επίσης στις 17 Αυγούστου με πρωτοβουλία του Συλλόγου έγινε αντάμωμα όλων των χωριανών της Πηγής στον Άγιο Δημήτριο Κουπλαίων.
Πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία
και ακολούθησε τραπέζι, φαγοπότι,
χορός και ατέλειωτο κέφι.
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Περίπου 80 παλιά ΙΧ
(αντίκες) και γύρω στα
20 μοτοποδήλατα παρουσιάστηκαν σε έκθεση το
Σαββατοκύριακο 24 και 25
Αυγούστου στο κήπο του ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου. Ήταν η
πρώτη φορά που διοργανώθηκε
μια τέτοια έκθεση στην περιοχή
μας και τράβηξε το ενδιαφέρον
μικρών και μεγάλων. Οι μικροί για
να δουν τα ΙΧ που χρησιμοποιούσαν οι πατεράδες τους και οι
παππούδες τους, οι μεγαλύτεροι
για να θυμηθούν τα νιάτα τους.
Η έκθεση διοργανώθηκε από τη
ΦΙΛΜΠΑ και τους Φίλους Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας. Στη
φωτογραφία μερικές αντίκες από
τη συλλογή του Δωριέα επιχειρηματία Λεωνίδα Αντωνόπουλου,
που τράβηξαν και το μεγαλύτερο
ενδιαφέρων των επισκεπτών.
Μια ξεχωριστή χρονιά είναι το 2014 για την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
που συμπληρώνει 60
χρόνια ζωής και αποφάσισε να το γιορτάσει με εκδηλώσεις
και άλλα πολλά στη διάρκεια της
χρονιάς. Η αρχή θα γίνει με την εκδήλωση κοπής της πίτας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 στη Λέσχη
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
στη πλατεία Ρηγίλλης της Αθήνας.
Στην επικαιρότητα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια
μέσω τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και εφημερίδων
ο γνωστός δημοσιογράφος
Μπάμπης Παπαδημητρίου. Με τις
αναλύσεις του μπορεί κάποιος να
συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά σίγουρα πάντα κάτι έχει να μας πεί. Ο
Μπάμπης κατάγεται από το Ευπάλιο.
Είναι εγγονός του γιατρού Παπαδημητρίου (Καραμεσίνη) και γιός του
Θανάση Παπαδημητρίου ( η κάθετη
οδός από την πάνω πλατεία προς το
γήπεδο έχει τ΄ονομά του) που ήταν
ιδιωτικός υπάλληλος. Ο πατέρας
του είχε άλλα 7 αδέρφια την Ναθαλία (σύζυγο του καθηγητού Παναγιώτη Σακαρέλλου), την Κούλα,
την Καλλιόπη, την Κωνσταντίνα,
την Αθηνά, τον Αναστάση και την
Χρυσούλα. Στην μεταεμφυλιακή
περίοδο ως αριστερός είχε δοκιμάσει εκτοπίσεις για μια δεκαετία, ενώ
φυλακίσεις είχε και κατά την περίοδο της χούντας.Ο Μπάμπης έχει ένα
μεγαλύτερο αδελφό τον Δημήτρη,
επιχειρηματία.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Θέμα δημιουργήθηκε με
το ρολόι του Αϊ Γιώργη
στο Ευπάλιο, όπου κάποιοι συμπολίτες μας
ζήτησαν να μη χτυπά τις
ώρες της κοινής ησυχίας, δηλαδή το μεσημέρι 3μ.μ. έως 5μ.μ.
και το βράδυ μετά τις 12 μέχρι
το πρωί στις 6 π.μ. Με προηγούμενη απόφαση και της Μητρόπολης είχε δοθεί εντολή να
μη χτυπά. Πολλοί κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί ήθελαν να
συνεχίσει να χτυπά καθόλο το
24ωρο όπως συμβαίνει για δεκαετίες, ενώ διευκρινίστηκε ότι
το θέμα δεν είναι αρμοδιότητας
της Εκκλησίας αλλά του Τοπικού
Συμβουλίου και του Δήμου. Με
την προτροπή και του Τοπικού
Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου το θέμα μπήκε
σε διάλογο - ανοιχτή συζήτηση
και στην συνέχεια σε απόφαση
μέσω μορφή δημοψηφίσματος
με υπογραφές. Το αποτέλεσμα
θα το δούμε ή μάλλον θα το
ακούσουμε. Θα χτυπά ή δεν θα
χτυπά; Πάντως για την ιστορία
η Ένωση Ευπαλιωτών ούτε συζήτησε ούτε ασχολήθηκε ούτε
παρενέβη ποτέ για το θέμα.
Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε στις 30 Ιουνίου
2013 η συνεστίαση του
περιοδικού «η δάφνη»
που εκδίδει ο πνευματικός
Όμιλος Ναυπακτίων και Δωριέων.
Η συνεστίαση έγινε σε γνωστό
κέντρο στο Γρίμποβο Ναυπάκτου
με θέα το ωραιότατο Κάστρο, τη
μεγάλη γέφυρα και τα πανύψηλα
πλατάνια. Όπως συνήθως γίνεται,
στη συνεδρίαση έλαβαν το λόγο
σχεδόν όλοι οι παρευρεθέντες και

επικεντρώθηκαν σε δύο κυρίως
θέματα: στη φυσιογνωμία του
περιοδικού «η δάφνη» και στο
χρέος που έχουμε όλοι μας απέναντι στην κοινωνία της κρίσης.
Είναι γεγονός ότι οι συνεστιάσεις
της Δάφνης αποτελούν μια ευχάριστη όαση μέσα σε μια συγκυρία
που σχεδόν οι περισσότεροι διολισθαίνουμε στην ιδιώτευση. Αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια και
στον πρόεδρο Μάρκο Μεντζά που
είναι υπεύθυνος ύλης, σε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο
και σε όλους όσους βοηθούν με
οποιοδήποτε τρόπο στην κυκλοφορία της Δάφνης.
Για να προμηθευτείτε τη «δάφνη» επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6979475710, 2106913436,
Μάρκο Μεντζά και 6977418713
-Κώστα Ζέρβα.
Η πανέμορφη Ποτιδάνεια
τράβηξε και φέτος τους
καλοκαιρινούς μήνες το
ενδιάφερον πάρα πολλών
επισκεπτών και παραθεριστών. Με μεγάλη μάλιστα
επιτυχία έγιναν και οι εκδηλώσεις ¨Ποτιδάνεια 2013¨ με την
παρουσία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, του Γιάννη Κότσιρα,
του Μάνου Αχαλινωτόπουλου και
χορευτικών συγροτημάτων. Έδειξαν για άλλη μια φορά τα παιδιά
της Ποτιδάνειας ότι είναι πρωτοπόροι στα πολιτιστικά. Όμως
καμάρι των Ποτιδανείων είναι και
το μοναδικό καφενείο - ταβέρνα
¨Μελόκεδρος¨με την καταπληκτική κουζίνα του, τη φανταστική
θέα από τις βεράντες του αλλά
και τους ωραίους εσωτερικούς
χώρους. Είναι το καύχημα των
Ποτιδανείων και όχι άδικα.

Μ

πορεί η Άνοιξη να είναι
μια όμορφη εποχή γιατί η φύση αναγεννιέται
φορώντας το καταπράσινο και
ανθοστολισμένο φόρεμά της
και ο άνεμος μοσχοβολισμένος απ’ τα αγριολούλουδα,
αλλά και το καλοκαιράκι δε
μπορεί να ισχυριστεί κανείς
ότι δεν είναι ωραία εποχή με
τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Διακοπές σχολείων, άδειες εργαζομένων, μπάνια, εκδρομές
και πανηγύρια, γιατί σε όλα
τα χωριά πραγματοποιούνται
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις, γεμίζουν επισκέπτες και ξαναζωντανεύουν από τον χειμερινό
λήθαργο.
Το φετινό καλοκαίρι πέρασε

στην ιστορία ως σχετικά ήπιο
αφού η θερμοκρασία στη δική
μας περιοχή δεν ξεπέρασε τους
35ο - 36ο. Έχει όμως κι ένα ρεκόρ. Για 50 ημέρες φυσούσε
αδιάκοπα βοριάς, αποτέλεσμα
του οποίου ήταν η καταστροφή της καλοκαιρινής παραγωγής των ζαρζαβατικών στην
περιοχή μας και οι κόποι εκείνων που ασχολήθηκαν με αυτά
πήγαν χαμένοι.
Είχε και την καλή του πλευρά.
Για πρώτη ίσως φορά η θάλασσα ήταν γαληνεμένη, ζεστή και
τις πιο πολλές ημέρες έμοιαζε
σαν θερμαινόμενη πισίνα. Την
απόλαυσαν οι λάτρεις της θάλασσας και θα τη θυμούνται
για χρόνια.
Η Ένωσή μας όπως κάθε χρόνο
έτσι κι εφέτος πραγματοποίησε
όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει
και ανακοινώσει.
Για τη γιορτή των 12 Αποστόλων είχα γράψει στο προηγούμενο φύλλο.
Στις 12 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε τη γιορτή του καλαμποκιού στην οποία συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα και
πολλά παιδιά.
Έχουμε ξαναγράψει ότι η
γιορτή αυτή έχει συμβολικό
χαρακτήρα είναι τοπική των
χωριανών μόνο και αποσκοπεί
στο να δείξουμε στα παιδιά το
καλαμπόκι, να τους εξηγήσουμε πώς γινόταν η μπομπότα με
την οποία μεγαλώσαμε εμείς
και να γευτούν τη νοστιμιά
της. Για να σχηματίσουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα της
μπομπότας και να γευτούν τη
νοστιμιά της προτείναμε όπως
του χρόνου το Δ.Σ. προμηθευτεί, κατόπιν παραγγελίας, από
ένα φούρνο της Ναυπάκτου
μερικά καρβέλια και μαζί με το
καλαμπόκι να μοιράζουν κι από

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ένα κομματάκι μπομπότας, οι
μεν νέοι να το δοκιμάζουν σ’
εμάς δε τους παλαιότερους να
ξαναθυμίζουν τα παλιά.
Ο Πρόεδρός μας Μπάμπης Αλεξανδρής όπως πάντα θέλει να
παρουσιάζει κάτι το καινούργιο, το αλλιώτικο κάθε φορά,
έδειξε στα παιδιά και τα παιγνίδια που παίζαμε εμείς τότε: την
τάλια, το στεφάνι, το καρότσι,
το σαλίγκαρο κ.α. ενθουσιάζοντάς τα.
Επίσης έκοψε τούρτα προς τιμήν του γεροντότερου του χωριού Δημ. Κ. Ταραβήρα για τα
100 χρόνια της ζωής του μέσα
σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα, και παρουσία του γιου του
Νίκου και της συζύγου του. Η

βραδιά έκλεισε με χορό.
Στις 16 Αυγούστου όπως έχει
καθιερωθεί τελέσαμε Θεία Λειτουργία στους 12 Αποστόλους
στα Ταμπούρια προσφέραμε
λουκουμάκι κα αναψυκτικό και
απολαύσαμε το καφεδάκι μας
στην πλατεία του χωριού.
Από πολλές ημέρες πριν είχε
ανακοινωθεί ότι η έδρα του
Συλλόγου μεταφέρθηκε από
την Αθήνα στο χωριό και στις
16 Αυγούστου θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
της Ενώσεώς μας, εγγραφή

νέων μελών και ανανέωση των
παλιών. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή
στην ψηφοφορία και στις υποψηφιότητες για το Δ.Σ. Ίσως
επειδή ήταν η πρώτη φορά
υπήρξε αυτή η διστακτικότητα. Το νέο Δ.Σ. είναι επταμελές και Πρόεδρος εξελέγη ο Γ.
Κρητικός. Από το παλιό Δ.Σ.
έθεσαν υποψηφιότητα μόνο
δύο. Έγινε δηλαδή σαρωτική
αλλαγή. Η αποχώρηση του επί

13 χρόνια Προέδρου μας Μπάμπη Αλεξανδρή μάς λύπησε
όλους και ιδιαίτερα εμάς τους
συνεργάτες και φίλους του και
παρά τις προσπάθειές μας να
παραμείνει δεν μπορέσαμε να
τον πείσουμε. Σεβόμαστε τους
λόγους του. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπήρξε ένας πολύ
δραστήριος με πολύπλευρη
δράση, ακούραστος, αεικίνητος, ανιδιοτελής.
Αγαπητέ νέε Πρόεδρε! Εγώ
προσωπικά θα συνεχίσω να
γράφω τη σελίδα Τα Νέα του
Δροσάτου και θα σε στηρίξω
με όλες τις δυνάμεις μου.
Εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα
σου καθήκοντα.
Στις 22 Αυγούστου στην πλατεία του Δροσάτου απολαύσαμε την Πανσέληνο.
Ένα ολοστρόγγυλο, ολόγιομο
φεγγάρι, που χαμογελαστό μας
χαιρετούσε από εκεί ψηλά και
μας χάριζε τις δικές του χάρες
και ομορφιές.
Ήταν μια ωραία σεληνιακή
βραδιά με το βοριαδάκι να κατεβαίνει από τα τρία ρέματα
και να μας δροσίζει.
Χορέψαμε, τραγουδήσαμε και
απολαύσαμε αυτήν την όμορφη βραδιά.
Στις 24 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη
θερινή εκδρομή. Ξεκινήσαμε
ένα πούλμαν κάπου 50 άτομα
και ακολουθήσαμε τον παραλιακό δρόμο και ανεβήκαμε και
προσκυνήσαμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Κουτσουρού.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε
το Λιδωρίκι, περιφερειακά τη
λίμνη και φτάσαμε στο χωριό
Διακόπτι (Γρανίτσα) όπου και
γευματίσαμε. Ένα πανέμορφο
κεφαλοχώρι πνιγμένο μέσα
στο πράσινο με τα Βαρδούσια
από πάνω σαν φρουρός και τα
πολλά νερά να κελαρύζουν στα
ρεματάκια. Ωραία τα εδέσματα
και εξαιρετική η εξυπηρέτηση.
Ωραία και η διαδρομή η οποία
πέραν της ομορφιάς της φύσης

διανθιζόταν και με ανέκδοτα,
τραγούδια και αινίγματα. Επιστρέψαμε το βραδάκι ευχαριστημένοι.
Και φθάνουμε στην τελευταία
καλοκαιρινή μας εκδήλωση,
την πιο τρανή και ωραία και
η οποία κλείνει τη θερινή σαιζόν του τέως Δήμου Ευπαλίου.
Ανήμερα της γιορτής τελέσαμε
Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στον Αϊ-Γιάννη, το παλιό
Νεκροταφείο του χωριού το
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οποίο χρονολογείται από το
1770 περίπου, ανάψαμε ένα
κεράκι και ψάλαμε ένα τρισάγιο
στους τάφους των προγόνων
μας. Τέλεσαν μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών όλων
των Νικοπουλαίων, προσφορά
της Γιώτας Ζούρα-Νικοπούλου.
Στη συνέχεια απολαύσαμε το
καφεδάκι μας στην πλατεία
του χωριού.
Το βράδυ της ίδιας μέρας

του Ντι Τζέι και η εναλλαγή
του είδους στην κατάλληλη
στιγμή ώστε να μην κουράζει
το μονότονο είδος. Παρατηρήσαμε σειρές-σειρές χορών
σε όλη την πλατεία. Σωστό
ξεφάντωμα. Ξεφάντωσε και η
νεολαία μας με αποκορύφωμα
το «πώς το τρίβουν το πιπέρι».
Η Καρδάρα έζησε μια καταπληκτική βραδιά.
Η γιορτή της φασολάδας εί-

πραγματοποιήσαμε τη μεγάλη
γιορτή της φασολάδας στην
οποία συμμετείχαν πάνω από
800 άτομα. Γέμισε η πλατεία
μέχρι τον Άγνωστο Στρατιώτη,
στο δρόμο πολύς κόσμος αλλά
εξυπηρετήθηκαν όλοι, χάρι στη
φροντίδα του Συλλόγου και

ναι το μεγάλο παράδειγμα του
εθελοντισμού. Πιστεύω ότι
όλοι του το αναγνωρίζουμε και
συγχαίρουμε τους εθελοντές.
Τίμησαν την εκδήλωσή μας με
την παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι κκ. Αντωνόπουλος και
Ευσταθίου, Πρόεδροι Πολιτι-

του Προέδρου της Κοινότητας.
Πολύ ωραία, νοστιμότατη και
ζεστή η φασολάδα.
Συγχαρητήρια στο σεφ Μπάμπη Νικόπουλο. Μοιράστηκεφασολάδα από τέσσερα καζάνια με ισάριθμους διανομείς
και μέσα σε 12-15 λεπτά είχαν
πάρει όλοι. Υπήρχε τάξη και
μεθοδικότητα. Είχε προηγηθεί
από τις γυναίκες το μοίρασμα
των υπολοίπων εδεσμάτων.
Κάθε μία είχε τον δικό της τομέα και η εξυπηρέτηση έγινε
γρήγορα και χωρίς να βαρυγκομήσει κανείς.
Τόσο οι μάγειροι όσο και οι
γυναίκες φορούσαν ωραίες
στολές προσφορά του Μπάμπη
Αλεξανδρή. Χαιρέτησε τους
συνδαιτυμόνες αρχικά ο απερχόμενος Πρόεδρος Μπάμπης
Αλεξανδρής κατασυγκινημένος
και στη συνέχεια ο νέος Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους για
την τιμή που μας έκαναν με την
παρουσία τους. Στην συνέχεια
άρχισε ο χορός μέχρι στις 4 το
πρωί. Το κέφι και ο χορός δεν
περιγράφεται. Σ’ αυτό συνετέλεσαν και τα ωραία τραγούδια

στικών Συλλόγων και μελών
Δ.Δ.
Πρέπει να συμπληρώσω εδώ
ότι όλα τα εδέσματα ήταν προσφορά συγχωριανών μας τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε επίσης όλους
τους συντελεστές της επιτυχίας
της εκδήλωσής μας. Μάγειρα,
γυναίκες, διανομείς, χορηγούς,
Προέδρους Συλλόγων και Δ.Δ.
και όλους όσους συνετέλεσαν
με οποιονδήποτε τρόπο στην
επιτυχία.
Θέλουμε να περάσουμε έναν
ευχάριστο χειμώνα, με υγεία,
αγάπη και προσφορά προς το
χωριό και τους συγχωριανούς
μας. Καλό είναι να αντιμετωπίζουμε τις μικροπαρεξηγήσεις
ως πολιτισμένοι άνθρωποι με
σεβασμό προς τους μεγαλύτερους, αλλά και προς τους
μικρότερους.
Στις 30 Αυγούστου γιόρταζε το
άλλο Νεκροταφείο ο Αγ. Αλέξανδρος. Τελέσαμε Θεία Λειτουργία και Αγιασμό και ψάλαμε τρισάγιο στους τάφους των
εκεί κοιμηθέντων.
Φ.Κ.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο συνομήλικό μου Φώτη
Κονιστή για το ωραίο και με κάθε
λεπτομέρεια έργο του «Το Χωριό
μου» απ’ όλες τις πλευρές της,
τότε, ζωής του. Είναι ένα μικρό
χωριό με μεγάλη καρδιά.
Δύσκολα τα παιδικά μας χρόνια
αγαπητέ μου Φώτη γιατί εμείς είμαστε παιδιά της κατοχής και ζήσαμε την πείνα και τη φτώχεια.
Αλλά ήταν ανέμελα και φάνταζαν
ωραία με τα παιχνίδια μας στις αυλές, στα δρομάκια, στο προαύλιο
της εκκλησίας, στις βρύσες, παίζοντας τη γρούνα όπως την περιγράφεις στο βιβλίο σου, την τάλια, το
σαλίγκαρο, το κότσι, τα σκλαβάκια
και τόσα άλλα. Όμως αγαπημένα και
αδελφωμένα σαν μια οικογένεια. Τι
να πρωτοθυμηθώ διαβάζοντάς το;
Ζωντανές εικόνες έρχονται στη σκέψη μου και με κάνουν να δακρύζω.
Θυμάμαι τους παλιούς εκείνους
ανθρώπους που πλημμύριζε την
καρδιά τους η αγάπη και η προσφορά προς τον πλησίον τους.
Θυμάμαι τη μάνα σου την Αριστομέναινα, τη Μαμή και Γιάτρισσα του χωριού μας και την Ταραβηροκώτσινα, που πρόσφεραν
τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.
Επίσης τη γειτόνισσά μας την
παπαδιά, τι υπέροχος άνθρωπος
αλήθεια, η οποία, ότι κι αν μας
συνέβαινε έτρεχε και πάντα με
γεμάτη την ποδιά της. Τον Παπαβασίλη που με τη μελωδική του
φωνή καθήλωνε τους προσκυνητές. Όταν έφευγα για την Αεροπορία πήγα να τον αποχαιρετήσω
και αφού με ευλόγησε, μου έβαλε
στην τσέπη ένα γερό για την εποχή εκείνη, ποσό. Την Μπάλαινα,
την Τσίπραινα, η Βλάσσαινα.
Πόσο θα χαίρονταν αν ζούσαν
και διάβαζαν το βιβλίο σου.
Θα έκλαιγαν από συγκίνηση

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

όπως έκλαιγα κι εγώ.
Θυμάμαι όλες τις τοποθεσίες
του χωριού και τα επώνυμα των
συγχωριανών μας. Αχ! εκείνη
η Τούρλα που καθημερινά την
ανεβοκατεβαίναμε πηγαίνοντας
στο Γυμνάσιο μες το αγιάζι του
χειμώνα και το λιοπύρι του καλοκαιριού, μας κοβόταν η ανάσα, και παίρναμε μια ανάσα στην
κορυφή στο Πουρναράκι, πεινασμένα, διψασμένα και πολλές
φορές ξυπόλητα πληγιασμένα
τα πόδια μας από τα πουρνάρια.
Κι όμως αντέξαμε γιατί είχαμε
προστάτη μας τον Χριστό.
Γαμπρός της Λάρισας εγώ, όπως
και ο αείμνηστος αδελφός σου
Στρατηγός Δημήτρης, ανταμώναμε συχνά σε διασκεδάσεις, χορούς, γλέντια. Υπέροχοι άνθρωποι αυτός και η σύζυγός του Άννα
έφυγαν νωρίς απ’ τη ζωή. Πρώτος
συγχωριανός μας που εγκαταστάθηκε στη Λάρισα ήταν ο αείμνηστος Κώστας Μιχαλόπουλος,
αδελφός της Ζυγουρίτσαινας.
Επίσης αγαπητέ Φώτη θέλω να σε
συγχαρώ και για την ίδρυση της
Ενώσεώς μας μαζί με τον αείμνηστο και υπέροχο άνθρωπο Κώστα
Παπαϊωάννου. Η προσφορά σας
προς το χωριό μας είναι μεγάλη
και συνεχίζεις εσύ και σήμερα να
προσφέρεις γράφοντας τη σελίδα
«Τα Νέα του Δροσάτου» στην
εφημερίδα «Το Ευπάλιο».
Όλοι οι Πρόεδροι που πέρασαν
από την Ένωσή μας υπήρξαν δραστήριοι και αξίζουν συγχαρητήρια.
Σε σένα φίλε μου τελευταίο Δάσκαλο του χωριού μας, στη σύζυγό σου Λούλα και στα παιδιά
σου εύχομαι όπως ο Θεός σας
χαρίζει υγεία και χαρά.
Με αγάπη
Γιάννης Πετρόπουλος
Σμήναρχος ε.α. Λάρισα

Την 28/7/2013 στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου στο Ευπάλιο
τελέστηκε τριετές μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Πάνου Ηλ. Πετρόπουλου,
εκ Δροσάτου καταγομένου.
Ο Πάνος που ήταν μέλος πολύτεκνης οικογένειας έφυγε σε ηλικία
76 ετών. Έζησε στο Δροσάτο και
παντρεύτηκε στο Ευπάλιο την αγαπημένη
του Λούλα, την κόρη
του αείμνηστου Γιάννη
Λυμπέρη. Αφού τελείωσε μερικές τάξεις του
Γυμνασίου Ευπαλίου
εισήχθη στη ΣΜΥ απ’
όπου αποφοίτησε Μόνιμος Υπαξιωματικός
του Στρατού. Άριστος
στην υπηρεσία του,
πειθαρχικός και δραστήριος εκτελούσε τα
καθήκοντά του με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα.
Στη δεκαετία και χωρίς να συμπληρώσει συντάξιμα χρόνια παραιτήθηκε και ξενιτεύτηκε στον
Καναδά. Κάπως έτσι συνέβη και
με τους αείμνηστους φίλου του
και συγχωριανούς του, τον Αλέκο
Καρδάρα και τον Βασίλη Νικόπουλο. Ξενιτεύτηκαν όλοι τους με την
ελπίδα να δουν καλύτερες μέρες.
Αιτία όμως για τον Πάνο ήταν
να πάει στα ξένα για να συμπαρασταθεί στα ξενιτεμένα, πριν
απ’ αυτόν, μικρότερα αδέρφια
(Λουκία, Τάσο, Κώστα). Εργάστηκε σκληρά στα «έρημα» τα
ξένα. Στην πατρίδα όταν επέστρεψε εργάστηκε ως σεφ στο
πολυτελές ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ
απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Έκτισε το σπίτι του στο Ευπάλιο χωρίς όμως να προλάβει να
το χαρεί όπως με πολλούς συνήθως συμβαίνει.

Στη σύζυγό του Λούλα και στη
λατρευτή του κόρη Ιωάννα καθώς και στα αδέλφια του στα
εδώ (Γιάννης, Σωτήρης) και στα
ξενιτεμένα (Λουκία, Τάσος, Κώστας) ευχόμαστε ο Θεός να δίνει
παρηγοριά και δύναμη για να συνεχίζουν τη ζωή, όπως ο ίδιος το
ήθελε και να αφήσουν το χρόνο
να γλυκαίνει τον
πόνο τους.
Όλοι είμαστε υπερήφανοι για τον
Πάνο μας. Αγαπούσε και πρόσεχε τους
ανήμπορους γονείς
μας περισσότερο
απ’ όλους μας.
Τώρα Πάνο μας αυτού ψηλά στον Άϊ
Λια βρίσκεσαι αγκαλιά με το αγγελούδι
σου την αγαπημένη
σου την μεγάλη σου αδυναμία την
κόρη σου Λιάνα. Αγναντεύεις την
ωραία θάλασσα του Κορινθιακού,
την Καρδάρα που γεννήθηκες, το
σπίτι σου στο Ευπάλιο και το κτήμα σου στη Μανάγουλη αλλά μη
βλέποντάς τα.
Προσπάθησες εσύ, η Λούλα και
όλοι μας να ξεπεράσεις τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν τα
καταφέραμε και στις 25/7/2010
επέφεραν το μοιραίο. Ο Πάνος,
όλοι όσοι τον γνώρισαν συμφωνούν ότι ήταν υπέροχος. Έφυγες Πάνο μας έτσι ακριβώς όπως
έζησες, ήσυχος και αθόρυβος.
Με αυτά τα λόγια αδελφέ μας
Πάνο σε χαιρετούμε και ευχόμαστε ο Μεγάλος Θεός να έχει
εσένα και το αγγελούδι σου σε
θέση που σας αξίζει.
Τα αδέλφια σου μετά των οικογενειών τους
Γιάννης και Σωτήρης Πετρόπουλος, εκ Δροσάτου καταγόμενων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το ζεύγος Χρήστου Αλεξανδρή του
Νικολάου απέκτησε τον
πρώτο βλαστό του, ένα
χαριτωμένο κοριτσάκι.
Να τους Ζήσει.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 18/8 στον Ιερό
Ναό Αγίου Λουκά Δροσάτου, το ζεύγος Λάζαρου Πραγιάτη βάπτισε
το κοριτσάκι τους και
το ονόμασαν Σταυρούλα. Να τους Ζήσει.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 28 Ιουλίου στον
Ιερό Ναό Αγίου Κων/
νου Πευκακίου τελέστηκε εξάμηνο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Μακαριστού
παπα-Δημήτρη Μυλωνά. Ο Θεός ας αναπαύει
την ψυχή του.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Πέτυχαν σε σχολές ΑΕΙ
και ΤΕΙ τα παρακάτω
παιδιά του χωριού μας:
1)Κονιστής
Σταύρος
του Αν. στο τμήμα
Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
2)Καλαντζή Αναστασία
του Νικολάου, ΤΕΙ Μηχανολογίας Πατρών.
3)Κωνσταντινίδη
Ιωάννα του Δημητρίου,
Δομικών Έργων ΤΕΙ
Πειραιά.

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου
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Êéí.: 6977 667 665
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Έγινε θεσμός
για τους νέους

το καλοκαιρινό τουρνουά 5 Χ 5

της Ένωσης Ευπαλιωτών

Τεράστια επιτυχία σημείωσε το 3ο
Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 5χ5 που
διοργάνωσε η Ένωση Ευπαλιωτών
Δωρίδας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Ευπαλίου το
καλοκαίρι. Δεκάδες παιδιά μικρά και
μεγάλα από τα χωριά του Ευπαλίου
δημιούργησαν ομάδες και συμμετείχαν στο φιλικό αυτό μίνι πρωτάθλημα. Επτά ομάδες συμμετείχαν στο
τουρνουά των μεγάλων και τέσσερις στο τουρνουά των μικρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρωταθλητής
στους μικρούς αναδείχτηκε η ομάδα
από την Παραλία Σεργούλας. Με το
χιούμορ που διακρίνει τη νεολαία
τα παιδιά έδωσαν και αντίστοιχες ονομασίες στις ομάδες τους.
Έτσι πήραν μέρος στο Τουρνουά

οι ¨Κουκουρόμαγκες¨, οι ¨Ανώνυ- μετοχή φιλάθλων που το παρακομοι¨, η ¨Μάντσεστερ¨, η ¨Μαντή- λουθούσε ήταν πάρα πολύ μαζική.
λω¨, οι ¨Κατσικοκλέφτες¨, η ¨Δυ- Στην απονομή των κυπέλλων και
μεταλλίων παραβρέναμό Ευπαλίου¨, η
θηκαν οι Αντιδήμαρχοι
¨Dream Team¨ και
Κώστας Αντωνόπουλος
οι …¨Βαρβάτοι¨.
και Ανδρέας Ευσταθίου
Στους δύο πρωταεκ μέρους του Δήμου,
θλητές απονεμήκαι οι Διοικήσεις της
θηκαν κύπελλα και
Ένωσης Ευπαλιωτών,
σε όλα τα παιδιά
του Εκπολιτιστικού Ευπου συμμετείχαν
παλίου, του Απόλλωνα
περίπου 70 αποΕυπαλίου, του Πολιτινεμήθηκαν ειδικά
συλλεκτικά ανα- Τα αναμνηστικά - συλλεκτικά μετάλλια στικού Δροσάτου, κ.ά.
μνηστικά μετάλλια που έδωσε η Ένωση και στα 70 παιδιά Ψυχή και συντονιστής
του Τουρνουά όπως
που προσέφερε η που συμμετείχαν στο τουρνουά
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας. Πρέ- κάθε χρόνο είναι το έμπειρο στα
πει να σημειωθεί ότι καθημερινά όλο αθλητικά και δραστήριο μέλος της
το δεκαήμερο του τουρνουά η συμ- Ένωσης Θανάσης Ψιμάδας.

Σημαντικές επιχορηγήσεις από τον Δήμο
στους Αθλητικούς Συλλόγους της Δωρίδας
Ο Δήμος Δωρίδος για μια ακόμη χρονιά παρά την
περίοδο κρίσης, επιχορηγεί τους Αθλητικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους στη Δωρίδα με το
συνολικό ποσό των 23.000 ευρώ, συμβάλλοντας μ’
αυτόν τον τρόπο στην προσπάθειά τους να δίνουν
δημιουργικές διεξόδους στη νεολαία που κατοικεί
μόνιμα στη Δωρίδα, καθώς και να καλλιεργούν το
πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».
Στους αθλητικούς συλλόγους δραστηριοποιούνται πάνω
από 500 νέα παιδιά της Δωρίδας, συμμετέχοντας στα
παιδικά, εφηβικά και ανδρικά τμήματα των συλλόγων
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την
εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, για επιχορήγηση
στους παρακάτω Αθλητικούς Συλλόγους ως εξής:

1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΕΤΟΣ»,
με συμμετοχή στην Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας, ποσό 3.700,00 ευρώ.
2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ,
με συμμετοχή στην Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας ποσό 3.700,00 ευρώ.
3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ – ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, με συμμετοχή στην Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ.
Φωκίδας ποσό 3.700,00 ευρώ.
4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΩΡΙΕΙΣ, με συμμετοχή
στην Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας ποσό 3.700,00
ευρώ, καθώς και ποσό 1.000 ευρώ για το έτος 2012.
5. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ, με συμμετοχή στην Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ.

Φωκίδας ποσό 3.700,00 ευρώ.
6. ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ,
με συμμετοχή στην Β΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας ποσό 1.500,00 ευρώ.
7. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, με συμμετοχή στην Β΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ.
Φωκίδας και στην Β’ κατηγορία μπάσκετ της ΕΣΚΑΒΔΕ ποσό 2.000,00 ευρώ.
Παράλληλα ο Δήμος προχωρά στη βελτίωση
όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, τόσο των
αγωνιστικών χώρων, όσο και των κερκίδων και
του περιβάλλοντος χώρου των γηπέδων. Τέλος
γίνεται προσπάθεια για την αδειοδότηση όλων
των γηπέδων της Δωρίδας
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Δυναμικά η Δωρίδα στο
χορό του Πρωταθλήματος
Πλούσιο και ενδιαφέρον αναμένεται να είναι το φετινό πρωτάθλημα
Α΄ Κατηγορίας Φωκίδας 2013 -2014
που ξεκινά στις 26 και 27 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 12 ομάδων.
Από αυτές οι πέντε (5) προέρχονται
από την Δωρίδα : Απόλλων Ευπαλίου
Ένωση Γλυφάδας, Αετός Λιδωρικίου,
Τολοφώνα - Ερατεινή και Δωριείς
Μανάγουλης. Από το Δήμο Δελφών
θα συμμετέχουν οι :Αστέρας Ιτέας,
Αμφισσαϊκός Διαγόρας Πολυδρόσου,
Ησαΐας Δεσφίνας, Οιάνθη Γαλαξιδίου,
Κρισσαίος Χρισσού και Ακαδημία ΄94
Άμφισσας.
Από τις ομάδες της Δωρίδας ο Απόλλων Ευπαλίου, όπως μας δήλωσε ο
Πρόεδρος του Μπάμπης Κατσαρός,
έχει κρατήσει τον περσινό κορμό με
την προσθήκη 3-4 ακόμα παιχτών και
ιδιαίτερα δύο τερματοφυλάκων που
είχε ανάγκη η ομάδα και πιστεύουμε

ότι θα έχουμε μια πολύ καλή
πορεία γιατί έχουμε ομοιογένεια καλό κλίμα και έμπειρο
προπονητή.
Η Ένωση Γλυφάδας πέρυσι
έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με προπονητή τον
Ευπαλιώτη Τζίμη Ζέρβα, που
όπως μας είπε «και φέτος θα
έχουμε μια καλή πορεία σ΄
ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό αφού οι δύο νέες
ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία, οι Δωριείς Μανάγουλης και ο
Διαγόρας Πολυδρόσου έχουν βάλει
υψηλούς στόχους με πλούσιο ρόστερ
και καλές μεταγραφές».
Πράγματι και οι άνθρωποι των Δωριέων Μανάγουλης δεν κρύβουν τους
υψηλούς στόχους που φτάνουν να
χτυπήσουν με αξιώσεις την πρωτιά.
Οι άλλες δύο ομάδες της Δωρίδας

Αετός Λιδωρικίου και ΤολοφώναΕρατεινή χωρίς ιδιαίτερες προσθήκες
και ενισχύσεις θα δώσουν μάχη μαζί
με άλλες δύο-τρείς από τον Δήμο
Δελφών για την παραμονή τους στην
κατηγορία.
Πάντως το αθλητικό ρεπορτάζ από
την Φωκίδα εμφανίζει με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα τον Αστέρα Ιτέας

να έχει τον πρώτο λόγο στον πρωταθλητισμό χωρίς βέβαια στο τέλος να
έχουμε και κάποια έκπληξη.
Τέλος να πούμε ότι στο πρωτάθλημα
της Β΄ Κατηγορίας Φωκίδας θα συμμετέχουν από την Δωρίδα ο Ηρακλής
Μοναστηρακίου και ο Δωρικός Μαλαμάτων που υποβιβάστηκε πέρυσι από
την Α΄Κατηγορία.

Αξιοπρεπή γήπεδα

απέκτησε επιτέλους η Δωρίδα
Επιτέλους η Δωρίδα αποκτά αξιοπρεπή γήπεδα πο- νεολαία μας να βρίσκει τις απαραίτητες και καλές
δοσφαίρου μετά το ολικό λίφτινγκ που αποφάσισε αθλητικές υποδομές που θα χρησιμοποιεί. Θέλουμε
και υλοποιεί ο Δήμος.Σε τέσσερα γήπεδα, το Ενω- οι νέοι μας τον ελεύθερο χρόνο τους να ξοδεύουν
σιακό Μαλαμάτων της Τολοφώνας-Ερατεινής του σε αθλητικές εγκαταστάσεις κι όχι σε καφετέριΛιδωρικίου και της Γλυφάδας έγιναν και προχω- ες και άλλους εθισμούς. Κι αυτό θα γίνει μόνο με
σωστούς και αξιορούν έργα υποδομής που αναβαθπρεπείς αθλητικούς
μίζουν την ποιότητά τους και τα
χώρους. Παρά την
καθιστούν ελκυστικά για τους νέτεράστια οικονομιους και τις ποδοσφαιρικές ομάδες
κή στενότητα που
που αγωνίζονται σ΄ αυτά. Ειδικόέχουμε, όπως όλοι
τερα, στο Ενωσιακό Γήπεδο Μαλαοι Δήμοι», συμπλήμάτων όπου αγωνίζονται αρκετές
ρωσε ο Δήμαρχος,
ομάδες δημιουργήθηκε κερκίδα με
«προχωρήσαμε στη
καθίσματα για 500 και πλέον φιλάγενική αναμόρφωθλους, τοποθετήθηκαν προβολείς,
ση των τεσσάρων
ανακαινίστηκαν τα αποδυτήρια,
γηπέδων που αγωκαι διαμορφώθηκε ο χώρος του
νίζονται οι ομάδες
παρκινγκ. Στα άλλα τρία γήπεδα,
του Δήμου μας και
Λιδωρικίου, Τολοφώνας-Ερατεινής
δεσμεύτηκα απένακαι Γλυφάδας, ξεκίνησαν οι ερντι στις διοικήσεις
γασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα
τους ότι μέσα στην
που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι Έργα για χλοοτάπητα στο γήπεδο της Γλυφάδας
επόμενη χρονιά θα μεγαλώσουμε και θα εκσυγχροτο τέλος του χρόνου.
«Έχουμε ιερή υποχρέωση» μας είπε ο Δήμαρχος νίσουμε και το γήπεδο του Ευπαλίου ώστε να μποΓιώργος Καπεντζώνης, « να δημιουργήσουμε όλες ρεί να απελευθερωθεί λίγο το Ενωσιακό Μαλαμάτις αναγκαίες προϋποθέσεις στα παιδιά μας και η των που το χρησιμοποιούν σήμερα 5 - 6 ομάδες».
Το Ενωσιακό γήπεδο Μαλαμάτων με την τοποθέτηση των κερκίδων

Έργα για χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τολοφώνας-Ερατεινής

Η Διοίκηση της Αθλητικού Συλλόγου ΤολοφώναςΕρατεινής μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση που τονίζει μεταξύ άλλων:
«Μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα, το γήπεδό μας, θα είναι ένα από τα πληρέστερα και
ασφαλέστερα της Φωκίδας, αφού διαθέτει όλες τις
απαιτούμενες υποδομές (σύγχρονα αποδυτήρια,
εξέδρα, ασφαλή περίφραξη, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό για βραδινές προπονήσεις και αγώνες).
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι με την τοποθέτηση
του χλοοτάπητα θα έχουμε άρτια και ασφαλή διεξαγωγή αγώνων για τους ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα
για εμάς που διαθέτουμε ομάδα παίδων και juniors.
Ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης τήρησε την
υπόσχεσή που είχε δώσει, ικανοποιώντας ένα αίτημα πολλών χρόνων της τοπικής κοινωνίας… Οι
ενέργειες αυτές συμβάλουν στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στο Δήμο μας».

