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Κερδισμένη η κοινωνία της Δωρίδας
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Δωρίδας δοκιμάστηκε αρκετά τους τελευταίους
μήνες λόγω του Καλλικράτη. Θα λέγαμε και όλης της Φωκίδας. Άστοχες
ενέργειες, μικροκομματικές σκοπιμότητες, υπόγεια συμφέροντα έκαναν
έναν Νομό άνω -κάτω. Οι εύκολες
λύσεις έγιναν δύσκολες. Οι σωστές
προτάσεις έμειναν στα συρτάρια, τα
ψευτοτοπικιστικά και αναχρονιστικά
διλήμματα βγήκαν στο τραπέζι κι
ήρθε σιγά – σιγά να δημιουργηθεί
ένα « εκρηκτικό μίγμα» που λίγο έλλειψε να βάλει μπουρλότο, απ’ άκρη

σε άκρη στην κοινωνία της Δωρίδας.
ΟΜΩΣ η ζωή δε σταματά εδώ.
Ο Καλλικράτης ένωσε τη Δωρίδα
σ΄ ένα Δήμο, με τη δομή που του
έδωσε. Το μέλλον θα δείξει πόσο θα
περπατήσει και πού είναι τα αδύναμα σημεία του.

ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ζήτημα τώρα

είναι ένα. Ανάπτυξη. Προς κάθε κατεύθυνση που απαιτείται για τη Δωρίδα, ώστε να βγει απ’ το τέλμα που
την ταλαιπωρεί δεκαετίες τώρα.
Κι αυτό γιατί σίγουρα έχει όλες τις
αναγκαίες φυσικές και ουσιαστικές

προϋποθέσεις για να το πετύχει.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ρόλο σ΄αυτό βέβαια θα παίξουν οι αυριανοί
δημοτικοί άρχοντες που θα εκλεγούν από τις ερχόμενες δημοτικές
εκλογές. Όλοι, από τον Δήμαρχο,
μέχρι τον τελευταίο τοπικό σύμβουλο, στο πιο μικρό χωριό. Όλοι
μπορούν και πρέπει, αν πραγματικά το θελήσουν ,να βάλουν το λιθαράκι τους για να οικοδομήσουμε
τη Δωρίδα που θέλει και αξίζει ο
περήφανος λαός της. Άλλωστε κανένας δεν τους βάζει με το ζόρι, να

εκτεθούν υποψήφιοι, διεκδικώντας
την ψήφο μας, για να εκλεγούν. Το
κάνουν πιστεύουμε επειδή θέλουν
να προσφέρουν στον τόπο.

ΟΣΟΙ κατανοούν αυτήν την

πραγματικότητα βρίσκονται ήδη
στην τροχιά που απαιτεί το πνεύμα
της κοινωνίας, η οποία θα αναζητήσει τους πραγματικά έντιμους
,εργατικότερους, πειστικότερους,
αποτελεσματικότερους με κριτήρια
ανόθευτα και θα τους ανταμείψει.

ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ότι κερδισμένη θα βγει η κοινωνία της Δωρίδας .

Αυτά θα κάνω

ΠΑΓΩΝΗΣ - ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

Σημαντικές αλλαγές στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Φωκίδας έχουμε από φέτος, μετά την αδυναμία
πολλών ομάδων να συγκροτήσουν
ακόμα και διοίκηση. Σε ό,τι αφο-

αν γίνω Δήμαρχος
Σελ. 4-5

«Φωτιά» έχουν πάρει τα επιτελεία
των τριών υποψήφιων Δημάρχων
για το Δήμο Δωρίδας σε μια προσπάθεια να οργανώσουν όσο το
δυνατόν καλύτερα τον προεκλογικό
τους αγώνα, να περάσουν τα μηνύματά τους παντού και να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια με τους ικανότερους και πιο αναγνωρίσιμους .
Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι
σ΄αυτές τις δημοτικές εκλογές οι
παραδοσιακές πολιτικο-κομματικές
γραμμές έχουν σπάσει αρκετά, κι

ρά τη Δωρίδα, δυστυχώς ακόμα οι
αθλητικές υποδομές είναι ανύπαρκτες.Ήδη και ο Απόλλων είναι θύμα
αυτής της ανυπαρξίας υποδομών,
οι περισσότεροι παίχτες του έχουν
φύγει και από φέτος θα αγωνίζετια
στην Α’ κατηγορία Φωκίδας.ς

Το Δροσάτο
πρωτοπόρο
σε έθιμα και
εκδηλώσεις
Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποίησε φέτος το καλοκαίρι το Δροσάτο,
με επικεφαλή τον Πολιτιστικό του
Σύλλογο που το καθιστούν έτσι
πρωτοπόρο από όλα τα χωρία της
Δωρίδας, δίνοντας το ζωντανό παράδειγμα να το ακολουθήσουν και
άλλοι.
Σελ. 12-13

αυτό είναι ένα καλό βήμα για να
εστιάσουν τα προβλήματα στην
ουσία, όλοι αυτοί που θα ζητήσουν
την ψήφο μας για να διοικήσουν
τον Δήμο και τα χωριά .
Εμείς, ζητήσαμε από τους τρείς
υποψήφιους δημάρχους ,Τάσο
Παγώνη, Γιώργο Καπεντζώνη και
Χρήστο Τριανταφύλλου να μας
απαντήσουν σε μερικά ερωτήματα,
για το πώς βλέπουν την επόμενη
μέρα, ποιες είναι οι προτεραιότητές
τους, εφ΄ όσον εκλεγούν δήμαρχοι.

Βυζαντινές ίντρικες

από τη Βαρνάκοβα για τον Αη Γιάννη

Σε αδιέξοδο έχουν φτάσει οι τριμερείς συζητήσεις μεταξύ μοναχών Βαρνακόβης, Μητρόπολης
και Επιτροπής κατοίκων του
Ευπαλίου για το μέλλον του Αη

Γιάννη. Κι αυτό γιατί άλλα αποφασίζονται τη μια μέρα και άλλα
γίνονται την επομένη, αφού οι
μοναχές συχνά δεν τηρούν τις
υποσχέσεις τους. Σε μεγάλη

σύσκεψη Ευπαλιωτών αποφασίστηκε εκτός των άλλων να οδηγηθεί το θέμα στη δικαιοσύνη,
μήπως και βρεθεί τελικά λύση.

Σελ. 6-8

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σειρά ονομάτων ακούγονται ότι θα πλαισιώσουν
τους τρείς συνδυασμούς,
για υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι στις προσεχείς
Δημοτικές Εκλογές. Μέχρι
την ώρα που τυπωνώταν
η εφημερίδα μας, αρχές
Οκτωβρίου, τα επιτελεία
των συνδυασμών ούτε
επιβεβαίωναν, ούτε διεψευδαν τις πληροφορίες
που είχαμε
Σελ. 8

Η ΔΩΡΙΚΗ ΓΗ…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σελίδα 2

τον γέννησε, τον μεγάλωσε, τον ξαναπήρε

Έφυγε τόσο ξαφνικά τούτο το καλοκαίρι στα
45 του, ο δημοσιογράφος Γιώργος Δασκαλόπουλος.Σαν ανθισμένο λουλούδι της Δωρικής
Γής που το χτύπησε κεραυνός. Της Δωρικής
Γης που τόσο λάτρεψε ο Γιώργος. Που τον
γέννησε, τον μεγάλωσε, τον ξαναπήρε.Πριν
λίγους μήνες είπα στο Γιώργο ότι θα κάνω
στην εφημερίδα αφιέρωμα για τα ορεινά
χωριά του Ευπαλίου και θάθελα αυτός να το
γράψει.Όχι γιατί ήταν φίλος μου. Αλλά γιατί
πίστευα και πιστεύω ότι ήταν η πρώτη πένα
της αθλητικής δημοσιογραφίας.Και θάταν κορυφή σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ και αν διακονούσε. Και τόγραψε ο Γιώργος, (αριθ. τεύχους 90 ) δίνοντας από τις πρώτες γραμμές
του κειμένου του την αγάπη του γι΄ αυτόν
τον τόπο. Έγραφε εισαγωγικά … «Πιότερο
απ’ όλα τα θεριά, λένε, ότι ο άνθρωπος φοβάται
την σύγκρουση με αυτό που κρύβεται μέσα του.
Είναι η δυσκολία της προσέγγισης του θεωρητικά οικείου, η
αναμέτρηση με το περιβάλλον που σε διαμόρφωσε, το ταμείο
με της ψυχής σου εντέλει τα ενδότερα, όλα εκείνα που συμβάλλανε στο να εξημερωθείς, τα τόσο γνώριμα μα και απρόσιτα,
όταν φτάσει η ώρα να βρεις λόγια για να τα περιγράψεις και να
τα παρουσιάσεις στους γύρω σου. Ποιος αλήθεια έχει εύκολο
της ψυχούλας του το άνοιγμα; Και πώς να κάμεις γοητευτικά

στα μάτια τρίτων, όσα ομορφαίνουν την
σκέψη σου, συντροφεύουν την ανασεμιά
σου, αναδεύουν θύμησες και στολίζουν τον
θρόνο της ύπαρξής σου; Αντιμέτωπο με τον
ίδιο μου τον εαυτό καθώς με έφερε ο (συν)
αδελφoς Περικλής Λουκόπουλος, καλούμαι επαγγελματίας γραφιάς εικοσιπέντε
χρόνια στην αράδα ένα πράγμα, να νιώσω
το τρέμουλο του άπειρου πρωτάρη καθώς
καλείται να συντάξει το πρώτο του κείμενο.
Και το …ωραίο άσχημο είναι πως πρέπει
εγώ τώρα να σας μιλήσω για τα χωριά μου,
τον ορεινό όγκο του Δήμου Ευπαλίου, εκείνα που αν οι παραλίες μας αποτελούν την
«δωρική ριβιέρα», τους πρέπει ο τίτλος των
Δωρικών Άλπεων!»
Εικοσιπέντε χρόνια υπηρέτησε τη δημοσιογραφία.Θεωρείται από τους καλύτερους αθλητικούς συντάκτες. Οι συνδικαλιστικές μας Ενώσεις ΕΣΗΕΑ και ΠΣΑΤ τον τίμησαν με
ανακοινώσεις τους με το παραπάνω.Όλες οι εφημερίδες,
πολιτικές και αθλητικές, έγραψαν για το άσχημο μαντάτο.
Οι συνάδελφοί του στο ΦΩΣ αφιέρωσαν σελίδες για μέρες
μη μπορώντας να πιστέψουν στο γεγονός. Και ο πρύτανης
60 χρόνια της αθλητικής δημοσιογραφίας,ιδιοκτήτης του
ΦΩΤΟΣ, Θόδωρος Νικολαίδης, που είχε χρόνια και χρό-

νια να γράψει κείμενο, πήρε μολύβι και χαρτί, γράφοντάς
του στη πρώτη σελίδα. … «Αχ βρε Γιώργο, άδικα, τζάμπα,
έφυγες τόσο νωρίς …Είχες τρομερό ταλέντο, ήσουν γεννημένος δημοσιογράφος, ικανός για πολύ μεγάλα πράγματα.
Το γιατί δεν το έκανες, είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία …
Ήξερες ότι αγαπούσα, ότι νοιαζόμουνα για σένα …Και ήξερα ότι με λάτρευες, ότι με σεβόσουνα, ότι με εκτιμούσες
απεριόριστα.Όσο ζω αγαπημένε μου Γιώργο δεν πρόκειται
να σε ξεχάσω ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ …Θα σε θυμάμαι κάθε
στιγμή …θα σε βλέπω να έρχεσαι δισταχτικά, διακριτικά,
στη φωτοσύνθεση και να μου μιλάς για τα θέματα που
έχεις γράψει, «αν υπάρχει χώρος να μπουν στη πρώτη
σελίδα». Και να φεύγεις ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, πετώντας μου εκείνο το … «α ρε μπος να ζήσεις χίλια
χρόνια», με ένα παιδικό χαμόγελο, που έβγαινε μέσα από
την ψυχή σου εντελώς αυθόρμητα, χωρίς ίχνος σκοπιμότητας και ψεύτικης ευγένειας …Καλό σου ταξίδι Γιώργο
ΜΟΥ …Δεν μπορώ να γράψω τίποτα άλλο …Και αυτά που
έγραψα με πολύ πόνο, είναι βρεγμένα από τα δάκρυα, που
μου προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατός σου …Αντίο Γιώργο…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ».
Λίγες νύχτες πριν φύγει, πίναμε και τρώγαμε, μαζί με το
Γιώργο και φίλους στο Περιστέρι, δίνοντας -διαφορετικό - καλοκαιρινό ραντεβού στη Δωρική Γή !
Καλό ταξίδι φίλε

ΕΥΑΝΘΙΑ ΞΑΝΘΗ
Έφυγε το καλοκαίρι σε ηλικία 90
ετών η Ευανθία Ξάνθη σύζυγος
του Σταύρου, έχοντας ευτυχήσει
να δει και δισέγγονα. Είχε δύο κόρες τη Δήμητρα και την Λαμπρινή.
Από την Δήμητρα απέκτησε δύο
εγγόνες την Αθηνά και τη Στέλλα
και από την Αθηνά μια δισέγγονη
την Ανδριάνα. Από τη Λαμπρινή
απέκτησε επίσης δυο εγγόνια, το
Γιώργο και τη Βίκυ από την οποία
απέκτησε και έναν δισέγγονο, τον
Παναγιώτη. Η Ευανθία ήταν πεθερά, από την Δήμητρα,
του Αντιδημάρχου Αθήνας και μέλους του ΔΣ της Ένωσης
Ευπαλιωτών Δωρίδας, Ανδρέα Παπαδάκη.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Μετά από πολύμηνη μάχη
με τον καρκίνο και αφού
πάλεψε μέχρι και την τελευταία του ανάσα, όπως
ήξερε να παλεύει πάντα
στη ζωή του, έσβησε
τελικά ξημερώματα Σαββάτου 28 Αυγούστου
ο πολυαγαπημένος μας
σύζυγος, πατέρας & παππούς Κατσαρός Παναγιώτης.
Γεννήθηκε πριν από 73
χρόνια στις 27-7-1937
στην Αρτοτίνα Φωκίδος
από την Αθανασία Ζάβαλη
και τον Κατσαρό Ιωάννη.
Ήταν το τέταρτο από τα
επτά παιδιά της πολυμελούς οικογένειας. Τα
περισσότερα χρόνια του
έζησε στο Ευπάλιο όπου
και παντρεύτηκε στις 7
Μαίου 1967 με την Βασιλική Τριανταφύλλου και
απέκτησαν 4 παιδιά και
πέντε εγγόνια.
Ήταν αγαπητός στο χωριό,
ευγενική ψυχή, τίμιος και
σοβαρός επαγγελματίας.
Ξεχωριστή προσωπικότητα, αξιοσέβαστος ο ίδιος,
κατάφερε να δημιουργήσει μια αξιοσέβαστη οικογένεια, μεγαλώνοντας τα
παιδιά του με αρχές.
Υπήρξε εξαίρετος οικογενειάρχης, υπέροχος σύζυγος, λατρεμένος και στοργικός πατέρας, πεθερός
και παππούς.
Ο παππούς Κατσαροπάνος
όπως τον φώναζαν τα εγγονάκια του κι εκείνος χαμογελούσε ευτυχισμένος κάτω
από το μουστάκι του.
Σ’ ευχαριστούμε για όλα
τα υπέροχα χρόνια που

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 5 Σεπτεμβρίου πέθανε η Βασιλική Ζησιμοπούλου σε ηλικία 88
χρονών,στο
Ευπάλιο
όπου έγινε και η ταφή
της. Η Βασιλική ήταν
γυναίκα
του Γιώργου του Κουκουσούλη
του
καροτσέρη.Είχε
δύο παιδιά τον Τάκη
και την Καίτη που είναι παντρεμένη με τον
συγχωριανό μας Γιάννη
Τάγκαλο Ευτύχησε να
δει και τέσσερα εγγόνια, τον Γιώργο και την
Βασιλική από τον Τάκη
και την Ευανθία και τον Αντώνη από την Καίτη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο Βασίλης Ιωάννου έφυγε από τη ζωή
στα 72 του χρόνια, έτσι αναπάντεχα ενώ κολυμπούσε στη παραλία της
Χιλιαδούς. Ο θάνατος προήλθε από
αναρρόφηση τροφής όπως διαπιστώθηκε. Είχε ένα γιο το Σπύρο, και δύο
εγγόνια. Η καταγωγή του ήταν από
την Πηγή Ευπαλίου, θείος των Καψαλαίων (αδερφός της μάνας τους ).
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ήσουν δίπλα μας, για όλα
όσα μας έμαθες. Θα τα
κρατάμε σα θησαυρό μέσα
μας και θα προσπαθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας
να τα μεταφέρουμε στα
δικά μας παιδιά με καμάρι
και υπερηφάνεις.
Είμαστε περήφανοι που σε
είχαμε πατέρα μας, όπως
κι εσύ ήσουν περήφανος
για μας.
Έχουν περάσει μόλις λίγες
ημέρες και ο πόνος μας είναι αβάσταχτος.
Μας λείπεις αφάνταστα!
Λένε πως ο χρόνος είναι
γιατρός.
Μας λείπει ο Κατσαροπάνος μας.
Ίσως……
Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ!
Πιστεύω ότι από εκεί ψηλά
θα είσαι ο φύλακας άγγελός
μας και θα μας προστατεύεις σε κάθε βήμα μας.
Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ!
Θα έχεις πάντα την ξεχωριστή θέση στην καρδιά
όλων μας.
Καλό ταξίδι μπαμπά!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ
Την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010 έγινε στην
Αίγινα η κηδεία του Γιώργου Μπεζαΐτη. Ο
Γιώργος γεννήθηκε στο Ευπάλιο το 1928.
Ήταν το 4ο παιδί της οικογένειας του Ηρακλή Μπεζαΐτη. Μεγάλωσε στο Ευπάλιο και
τελείωσε το σχολείο εκείνης της εποχής στο
Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Αφού εκπλήρωσε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος
αξιωματικός του πεζικού, ακολούθησε το

Περικλής Λουκόπουλος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Έφυγε πρόωρα στις 22
Ιουλίου μετά από χρόνια ασθένεια ο Στέλιος Φουντουλάκης σε
ηλικία 71 ετών. Ήταν
γαμπρός του Ευπαλίου
αλλά λάτρεψε και αγάπησε το Ευπάλιο περισσότερο από Ευπαλιώτης.Είχε παντρευτεί την
Κούλα Ανδριτσοπούλου
όπου μαζί απέκτησαν
δύο παιδιά, τον Αντώνη
και τον Γιάννη, και τρία
εγγόνια, τη Βάσω, την
Μαίρη και τον Στέλιο.Ο
Στέλιος είχε γεννηθεί το
1939 στο χωριό Νίθαυρη Ρεθύμνου Κρήτης και από δώδεκα χρονών ήρθε
στην Αθήνα. Ήταν συνταξιούχος του ΗΣΑΠ. Είχε
όνειρο που το υλοποίησε να φτιάξει το δικό του
σπίτι και περιουσία στο Ευπάλιο και ιδιαίτερα ως
συνταξιούχος περνούσε τον περισσότερο καιρό του
στο χωριό που το αγαπούσε παθολογικά. Πιστεύουμε τα παιδιά του και τα εγγόνια του να διατηρήσουν, στη μνήμη του, ζεστή αυτή την αγάπη για το
Ευπάλιο.
δρόμο της «ξενιτιάς». Μετά τον πόλεμο ανέβηκε στην Αθήνα, όπου και
ακλούθησε το επάγγελμα του Δικαστικού επιμελητή. Το 1987 παντρεύτηκε στην Αίγινα, όπου και έζησε τα
τελευταία χρόνια του, την Κωνσταντίνα Ασημινιού. Θα τον θυμούνται
για πάντα οι Ευπαλιώτες φίλοι του, τα
αδέλφια του Χαράλαμπος και Λάμπρω,
καθώς και τα ανίψια του.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Με τόσους γάμους το Ευπάλιο
δεν φοβάται ...τίποτα!
Μ

ε τη συνοδεία μουσικών-μαθητών στο
Πανεπιστήμιο του γαμπρού, που έπαιζαν γαμήλιους Ναξιώτικους μπάλους έφτασε στον Άγιο
Γεώργιο στο Καβούρι η
νύφη Άννα Τριανταφύλλου όπου την υποδέχτηκε
μ΄ένα μπουκέτο λουλούδια κι ένα γλυκό φιλί ο
γαμπρός Βασίλης Σπύρου
Πριόβολος. Η τελετή πανέμορφη στο προαύλιο
της εκκλησίας αλλά, …τι
τόθελε ο παπάς να πει ότι

εδώ όταν αρχίζει ο χορός του Ησαΐα δεν πετούμε ρύζι, για να μην
αποσπώνται οι νεόνυμφοι από το μυστήριο!
Με το που τέλειωσε το
Ησαΐα και το μυστήριο, με τις… σακούλες
έριχναν στους νεόνυμφους το ρύζι οι καλεσμένοι και ιδιαίτερα η
νεολαία, με την ευχή να
ριζώσουν. Στην δεξίωση που ακολούθησε στο
μαγευτικό Baloux Prive
του Αστέρα Γλυφάδας,

Γ

Σ

νωρίστηκαν σε εκδρομή-εκδήλωση που είχε
γίνει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πατριάρχη
να τελέσουν το γάμο τους εκεί, που έγινε στις
15 Μαΐου 2010. Γαμπρός ο Κωνσταντίνος Βαρελάς, νυφούλα η Ελένη Μπομποτά , με κουμπάρες την Μαρία-Ελένη Κορακιανίτη και τη
Βένια Κ. Πενταγιώτη. Το μυστήριο στον Ιερό
Ναού Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, ευλόγησε ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους 50 και πλέον καλεσμένους τους,
εν πλω στο Βόσπορο. Μελωδικές, ευτυχισμένες στιγμές με άρωμα Βυζαντίου, που δεν λησμονούνται ποτέ. Στη φωτογραφία ο Κώστας
και η Ελένη μετά το μυστήριο στον προαύλιο
χώρο του Πατριαρχείου.

τις 11 Σεπτεμβρίου έγινε ο γάμος του
συγχωριανού μας Γιώργου Μπραούνου
του Νικολάου με την Λαμπρινή Θανασιού
του Ιωάννη από τη Ναύπακτο. Το μυστήριο τελέστηκε στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής Ναυπάκτου, με κουμπάρους
το Θόδωρο και την Αγαθή Παλιούρα.Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο κοσμικό
κέντρο ΖΟΡΜΠΑΣ, μέχρι πρωίας. Άλλωστε
τόσο οι νεόνυμφοι όσο και οι κουμπάροι
τους είναι από τα δραστήρια μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου και γνωρίζουν πολύ καλά πώς να μεταδίδουν τη
χαρά και το κέφι και να συμπαρασύρουν
τους καλεσμένους τους, συγγενείς και φίλους, σε ξεφάντωμα διασκέδασης.

Σ

Σ

τις 24 Ιουλίου 2010 στον Ιερό
Ναό Μεταμορφώσεως της Σωτήρος στο Σκάλωμα τελέστηκε ο γάμος
του Αριστοτέλη Χαντάβα με την Νατάσσα Βαρτή. Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο του

ζευγαριού. Στη συνέχεια το ζευγάρι
διασκέδασε με τους καλεσμένους του
σε χώρο δεξιώσεων της περιοχής. Ο
Αριστοτέλης είναι γιος του βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Θανάση Χαντάβα και της
αείμνηστης Εβίτας Τιγγινάκα.

την πανέμορφη Σκιάθο στις 26 Ιουνίου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά
του γάμου ο Φάνης Παπαγεωργίου και
η Αλίκη Γατή, κόρη της Αριστέας Κουτσιαύτη. Η εκκλησία των Τριών Ιεραρχών γέμισε με φίλους και συγγενείς, οι
οποίοι διασκέδασαν μέχρι πρωίας στη
δεξίωση που ακολούθησε σε ξενοδοχιακή μονάδα του νησιού.
Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε ευτυχία!

Σ

Σ

τις 19 Ιουλίου ο Χριστόφορος και
η Γεωργία το γένος Πριοβόλου παντρεύτηκαν στην εκκλησία Άγιος Παντελεήμονας στο Καλαμάκι. Ακολούθησε
γλέντι στο κτήμα «Νήσις»

την Πρέβεζα, 3 Ιουλίου 2010, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης έγινε ο
γάμος της Ευθυμίας Πριοβόλου, του Κώστα και της Ελπίδας με τον
Κωνσταντίνο Μ. Παπαμιχαήλ σε μια πανέμορφη τελετή. Τα στέφανα
αντήλαξαν η Φωτεινή Θεοδωροπούλου και ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου. Μετά από το γάμο ακολούθησε δεξίωση στο πολυτελές ξενοδοχείο PREVEZA BEACH με 400 καλεσμένους, φίλους και συγγενείς των
νεονύμφων που γλέντησαν μέχρι πρωίας. Οι πανευτυχείς παππούδες
Χαράλαμπος και Γιώργος και οι γιαγιάδες Ευθυμία και Δώρα εύχονται
στο νέο ζευγάρι να ζήσουν χαρούμενα και ευτυχισμένα.

Τ

ο Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, βάφτισαν στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στο
Ευπάλιο ο Κώστας και
η Δέσποινα Πριοβόλου
την κόρη τους, δίνοντας της το όνομα Σοφία. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο
κοσμικό κέντρο COPA
CAMPANA μέχρι πρωίας.

οι εκπλήξεις διαδέχονταν η
μία την άλλη. Ο γαμπρός παίζοντας Χατζηδάκη στο πιάνο
τραγούδησε στη νύφη … «αν
μ΄ αγαπάς κι είναι όνειρο,ποτέ μη ξημερώσει …» και στη
μητέρα του Στέλλα ένα ιταλικό αγαπημένο τους τραγούδι.
Κι οι χοροί, με όλες τις γενιές
στη πίστα, κράτησαν μέχρι
πρωίας, με το τσάμικο να
συναγωνίζεται τα νησιώτικα
! και μετά έπαιρναν τη σκυτάλη οι ντίσκο-ροκιές. Ένας
γάμος γεμάτος… Αιγαίο και
Ρούμελη !

Τ

ο Σάββατο 10.07.10, βαφτίστηκε στο
Καστράκι, η κόρη του Βασίλη Ντότσικα και της Ηρώς Ευσταθίου, κόρης του
Ανδρέα και της Λένας, το γένος Καλαμάκη. Και το όνομα αυτής, Μαριλένα. Μετά
το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στον
κήπο του παππού Ανδρέα.
Να τους ζήσει και να είναι καλότυχο.

Η

Βασιλική, θυγατέρα Νικολάου Καραβίδα και σύζυγος Νικολάου Μούρτου, έφερε στον κόσμο στις 8 Ιουλίου
2010 ένα υγιέστατο αγοράκι.

Σ

ε μια ωραία τελετή στην Αγία
Παρασκευή Ευπαλίου έγιναν
στις 28 Αυγούστου οι γάμοι της
Μαρίας Ηλιοπούλου του Παναγιώτη και του Γιάννη Βάσση από
την Ναύπακτο. Ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με ξεφάντωμα μέχρι πρωίας στο κοσμικό κέντρο
ΦΛΟΓΕΣ.
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Αυτά θα κάνω

Τ

αν γίνω Δήμαρχος

ι θα κάνεις και ποιες οι προτεραιότητες που βάζεις αν
βγεις Δήμαρχος, ρωτήσαμε τους τρεΙς υποψηφίους,
που στις 7 Νοεμβρίου θα ζητήσουν την ψήφο μας. Έτσι,
μαζί με τις απαντήσεις μιας σειράς ακόμα ερωτημάτων,
έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς προσεγγίζουν τα
δημοτικά θέματα στη νέα εποχή του Καλλικράτη αυτοί
που θέλουν να μας διοικήσουν.Επίσης ζητήσαμε να μας
δώσουν τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Αλλά επειδή είμαστε 40 ημέρες πριν τις εκλογές,
δεν είχαν τις τελικές λίστες. Μέχρι την τελευταία στιγμή

,όπως μας ειπώθηκε «θα σβήνουμε και θα γράφουμε
ονόματα» αφού υπάρχουν εκτός των άλλων και αμοιβαίες μετακινήσεις από και προς τα τοπικά ψηφοδέλτια
των χωριών. Βέβαια, ύστερα από ρεπορτάζ που κάναμε,
μάθαμε κάποια ονόματα που σας τα παρουσιάζουμε στη
σελίδα 8. Εμείς εκείνο που θέλουμε να πούμε σε όλους
τους Ευπαλιώτες και τους πολίτες των άλλων χωριών, είναι η προτροπή να προσέλθουν στις εκλογές , όπου και
να βρίσκονται, ψηφίζοντας όποιον και ό,τι τους αρέσει.
Αρκεί να ψηφίσουν.

Τάσος Παγώνης
1.

Πιστεύω ότι ένας μεγάλος
Δήμος, όπως είναι ο Δήμος
Δωρίδας, μπορεί να λύσει σημαντικά προβλήματα με στόχο
τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της
τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον
βεβαίως τηρηθούν αυτά που η
Κεντρική εξουσία έχει υποσχεθεί
ότι θα παρέχει……
Για να λυθούν φυσικά τα προβλήματα που υπάρχουν ή ακόμα και
αυτά που θα αναδειχθούν στην
πορεία εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτη, ώστε ο δήμος
μας να αποκτήσει την δική του
οντότητα, πρέπει να στελεχωθεί
με υπηρεσίες, όπως οι πολεοδομικές εφαρμογές,,ο υγειονομικός
έλεγχος, οι αδειοδοτήσεις, η συντήρηση των σχολικών κτιρίων, η
πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας, η ένταξη των μεταναστών, ο έλεγχος πολλών τοπικών
και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η
πολιτική προστασία και άλλες.
Για να λειτουργήσουν όλες αυτές
οι υπηρεσίες στο Δήμο απαιτείται
γενναία χρηματοδότηση από τη
Κεντρική Εξουσία. Εάν με τη νέα
μεταρρύθμιση το κεντρικό κράτος
δε μεταφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκροτημένες δομές της
Δημόσιας Διοίκησης δηλαδή όχι
μόνο υπηρεσίες με αρμοδιότητες,
ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αυτοτελείς οικονομικούς πόρους, οι
νέοι Δήμοι δεν θα έχουν το ρόλο
στην ανάπτυξη και στην παροχή
υπηρεσιών στους πολίτες, όπως
ακριβώς αρμόζει.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοτική Αρχή
του Νέου Διευρυμένου Δήμου
Δωρίδας είναι :
• Τα οικονομικά των Δήμων που
αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα
του εγχειρήματος ειδικά με τις σημερινές οικονομικές συγκυρίες.
Συμφωνούμε με το κόστος των
μεταφερόμενων στους δήμους
αρμοδιοτήτων να καλύπτεται με
αύξηση των ποσοστών από το
ποσοστό των ετήσιων εισπράξεων
του φόρου εισοδήματος φυσικών
και Νομικών προσώπων, καθώς
και των ετήσιων εισπράξεων φό-

2.

ρου προστιθέμενης αξίας .
Μέχρι σήμερα οι πόροι των δήμων
προέρχονταν κυρίως από ΣΑΤΑ
και Κ.Α.Π., που σε μεγάλο βαθμό
κάλυπταν τόσο τις λειτουργικές
δαπάνες όσο και την υλοποίηση
μικρών ή μεγάλων έργων. Με τα
νέα δεδομένα και με την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα
μας, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα
υπάρξει και απαιτούμενη χρηματοδότηση για την στοιχειώδη κάλυψη των αναγκαίων δαπανών.
Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των
Δήμων για κάλυψη λειτουργικών
αναγκών προερχόμενοι από το
φόρο ακίνητης περιουσίας δεν είναι σωστό να αποτελέσουν άλλοθι
και να έχουμε μετακύλιση προς
τα κάτω, δηλαδή στις ασθενέστερες τάξεις της φορολογίας, γιατί
σύμφωνα με το επίσημο κείμενο,
«επαναθεμελιώνονται
οι νέοι
Δήμοι με ενδοδημοτική αποκέντρωση και τοπικά έσοδα», οι
οποίοι «μπορούν να αναλάβουν
σημαντικές πρόσθετες αρμοδιότητες με τους αναγκαίους πόρους
για την άσκησή τους, καθώς και
δημοσιονομικές ευθύνες».
Σε
κανένα σημείο του σχεδίου δεν
τεκμηριώνονται οι δημοσιονομικές
ευθύνες των δήμων, ούτε βέβαια
τα τοπικά έσοδα.
Η νέα οργάνωση των υπηρεσιών
του Δήμου και μηχανοργάνωση
για την εύρυθμη λειτουργία του,
για την
εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Η έλλειψη υποδομών
προσβασιμότητας και επικοινωνίας
μεταξύ των εδρών των δημοτικών
ενοτήτων.
Η έλλειψη υποδομών σε δίκτυα
ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οδικά
δίκτυα, διαχείρισης ομβρίων υδάτων και η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών .
Όπως αντιλαμβάνεστε η σκιαγράφηση της χρηματοδότησης των
δήμων είναι θολή.
Το ενδιαφέρον μου και η
αγάπη μου για τον τόπο μας,
που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας
είναι ο καθοριστικός παράγων που
με οδήγησε σε αυτήν μου την απόφαση.

3.

• Η προσωπική μου διαδρομή από
τα μαθητικά και τα φοιτητικά μου
χρόνια, η επαγγελματική μου ζωή,
τα χρόνια ενασχόλησης μου με τα
κοινά, είναι ξεκάθαρη, σταθερή,
συνεπής και έντιμη. Υπηρετώ την
τοπική αυτοδιοίκηση από το 1999
ως δημοτικός σύμβουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και
μετά τις εκλογές του 2006, έχω
την τιμή να υπηρετώ τον τόπο
αυτό,ως Δήμαρχος Ευπαλίου
(2007-2010 ), συνεργαζόμενος
με όλους χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, βάζοντας πάνω απ’ όλα
τα συμφέροντα της περιοχής.
• Η πείρα και η γνώση που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια που
ασχολούμαι με τα κοινά.
• Το δικό μου, επιπλέον κίνητρο
είναι: Το όραμα και το σχέδιο για
το αύριο του Δήμου μας, να το

δημιουργήσουμε όλοι μαζί με τη
συμμετοχή και την αξιοποίηση
όλων των ενεργών πολιτών.
• Επίσης το βασικό σημείο που θεωρώ ότι κατάφερα τα χρόνια αυτά
που ασχολούμαι με τα Δημοτικά
δρώμενα, είναι το γεγονός ότι μπόρεσα και έμεινα ο εαυτός μου.
• Ταυτόχρονα βέβαια έμαθα πολλά, βίωσα τις αδυναμίες του θεσμού αλλά και τις δυνατότητές
του και γνωρίζω από πρώτο χέρι τι
πρέπει να γίνει για να πάμε μπροστά με βάση και τη νέα δομή της
Αυτοδιοίκησης που έχει «ανοίξει»
νέους ακόμη πιο ουσιαστικούς
ορίζοντες.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι κοντά
στους πολίτες και στα προβλήματά τους. Θα στηρίξω τις ανάγκες
τους, έτσι ώστε να αισθάνονται
ότι η δημοτική αρχή είναι κάθε
στιγμή δίπλα τους.
Πρώτη μας προτεραιότητα
θα είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ιδιαίτερα
σήμερα που οι πολίτες βιώνουν τις

4.

Οι Ερωτήσεις
1) O νέος διευρυμένος Δήμος θα λύσει ή
θα δημιουργήσει προβλήματα?
2) Ποια είναι τα σημαντικότερα «αγκάθια»
της περιοχής του νέου Δήμου?
3) Ποιες είναι οι προκλήσεις που σας οδηγούν να διεκδικήσετε το αξίωμα του Δημάρχου?
4) Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας αν
εκλεγείτε Δήμαρχος?

συνέπειες της οικονομικής κρίσης,
και για το σκοπό αυτό θα επιδιώξουμε δράσεις και δίκτυα υποδομών που στηρίζουν την κοινωνική
αλληλεγγύη και συνοχή.
οι Στόχοι στους οποίους πρέπει να
επικεντρωθούμε για την αειφόρο
ανάπτυξη του Δήμου Δωρίδος
είναι:
• Τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, παραθαλάσσιας και ορεινής
και ανάδειξη του Δωρικού τοπίου
• Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας
(έργα οδοποιίαςεσωτερική
οδοποιία-Αγροτική
οδοποιία).
• Βελτίωση των υποδομών σχετικά με την ανάπτυξη της αγροτικής υπαίθρου, με τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένου επιχειρησιακού
σχεδίου για την ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας και της αγροτικής
παραγωγής της περιοχής μας.
• Στόχευση στη βιώσιμη αειφόρο
ανάπτυξη. Δηλαδή στην ανάπτυξη που διατηρεί σε ισορροπία το
τρίπτυχο: Οικονομία - Κοινωνία Περιβάλλον.
• Στήριξη συνολικά της τοπικής
οικονομίας μέσα από σοβαρές
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και
προγράμματα.
• Ανακαίνιση και ανάπλαση οικισμών (ορεινά τοπικά διαμερίσματα) και ανάδειξη της φυσικής
ομορφιάς .
• Ανάπλαση παραλιών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
• Κοινωνικές υποδομές. Δημιουργία δομών κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης ηλικιωμένων και
βελτίωση των ήδη υφιστάμενων
δομών (πρόγραμμα βοήθεια στο
σπίτι) .
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών
υγείας.
• Αξιοποίηση των πολιτιστικών –
ιστορικών πλεονεκτημάτων του
δήμου, προστασία και ανάδειξη
των φυσικών οικοσυστημάτων και
των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού
κάλλους.
• Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ της λειτουργίας
του Δήμου και η εξυπηρέτηση
των πολιτών με την δημιουργία
υπηρεσιών στην έδρα, στο Λιδορίκι και αποκεντρωμένων αμιγών
ή κυρίως υπό μορφή παραρτημάτων στα κέντρα των άλλων δημοτικών ενοτήτων.
• Η ισόρροπη ΑΝΑΠΤΥΞΗ για

όλες τις δημοτικές ενότητες,
που θα υλοποιηθεί με εκπόνηση
μελετών και διαχειριστικών σχεδίων, με τη δημιουργία αναπτυξιακού φορέα και με χρηματοδοτήσεις έργων βασικών υποδομών
και επενδύσεων.
• Δημιουργία ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
–αναγκαία λόγω των μεγάλων
αποστάσεων –για την επικοινωνία
των πολιτών με την έδρα του Δήμου το Λιδορίκι και τα κέντρα των
δημοτικών ενοτήτων.
• ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με σημαντικό
ρόλο και λόγο στα τοπικά συμβούλια.
• Προγράμματα κατάρτισης για
νέους και ανέργους – κοινωνική
ενσωμάτωση αποκλεισμένων ατόμων – δράσεις για την προώθηση
της γυναικείας και νεανικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
• Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ιδιαίτερα
των νέων ανθρώπων που διασφαλίζει και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας.
• Δημιουργία αθλητικών κέντρων
για τη νεολαία μας.
• Η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και ο εκσυγχρονισμός όλων των
υποδομών που θα αλλάξει δραστικά τον χαρακτήρα του Δήμου, με
την άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες του .
• Ιδιαίτερα η ασύρματη και ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
(Internet) και η εφαρμογή αμφίδρομων λειτουργιών μεταξύ
δήμου και δημοτών, ώστε να
αποτελέσει το κλειδί για την μετεξέλιξη των δημοτικών υπηρεσιών
σε άμεσες και αποτελεσματικές.
• Επίσης θα διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συμμετοχή του Δήμου
μας στο Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), τη κύρια
πηγή χρηματοδότησης η οποία θα
μας βοηθήσει να αυξήσουμε τους
διαθέσιμους πόρους μας.
Έχουμε τη θέληση, την αποφασιστικότητα τη διάθεση και τη δύναμη να βοηθήσουμε, ώστε το νέο
Μοντέλο Αυτοδιοίκησης να έχει τη
μέγιστη δυνατή επιτυχία, εφόσον
βέβαια στην προσπάθειά μας αυτή
σταθεί αρωγός και η Πολιτεία .
Έχουμε δείξει δείγματα γραφής
και γι΄αυτό οι πολίτες μας θα μας
εμπιστευθούν.

Σελίδα 5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
τα καθημερινά προβλήματα και να
βελτιώσει το επίπεδο ζωής των
συνδημοτών μας.
Θα έλεγα ότι περισσότερα
πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα έχει ο Δήμος Δωρίδας.
Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το πρόβλημα στις επικοινωνίες.
Παραμένει μείζον ζήτημα το κακό
οδικό δίκτυο καθώς επίσης και οι
μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των
πυκνοκατοικημένων κυρίως – αλλά
και άλλων - περιοχών της Δωρίδας.
Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με βελτιώσεις
και κατάλληλες παρεμβάσεις τόσο
στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό
οδικό δίκτυο.
Στο πλαίσιο της εύρυθμης δημοτικής λειτουργίας άλλωστε πρέπει
να ληφθεί πρόνοια στην οργάνωση
των υπηρεσιών, ώστε να απαιτούνται λίγες μετακινήσεις υπαλλήλων
και ελάχιστες μετακινήσεις δημοτών. Συνεπώς, πρέπει να εγκατασταθούν υπηρεσίες ανάλογα με το
αντικείμενό τους, κοντά στους δημότες για την οικονομικότερη και
αποδοτικότερη λειτουργία τους.
Κι επειδή μιλάμε για αγκάθια, το
πιο επώδυνο είναι το γεγονός ότι
στα περισσότερα χωριά του Δήμου
μας ο μέσος όρος του πληθυσμού
είναι κοντά στην τρίτη ηλικία και
μάλιστα κάποια έχουν ελάχιστους
κατοίκους και αδειάζουν εντελώς
το χειμώνα.
Αλλού υπάρχουν νέοι που είναι
άνεργοι. Εδώ δεν τίθεται τέτοιο
θέμα αφού δεν υπάρχουν νέοι, ή
είναι ελάχιστοι. Αυτό βέβαια εξαρ-
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Κατ’ αρχήν οφείλουμε να πούμε ότι ο νέος θεσμός της αλλαγής των Δήμων και της δημιουργίας μεγαλύτερων αυτοδιοικητικών
δομών έχει σαν πρωτεύοντα στόχο
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Για το λόγο
αυτό έγινε αμέσως αποδεκτός από
το σύνολο των αυτοδιοικητικών.
Σε ό,τι με αφορά είμαι βέβαιος
ότι εάν τα νέα θεσμικά δεδομένα
εφαρμοστούν και ο καινούργιος
Δήμος μας οργανωθεί, στελεχωθεί
και εξοπλιστεί, όπως προβλέπει ο
Καλλικράτης, θα είναι σε θέση να
ανταποκριθεί σε πολύ περισσότερες
ανάγκες και να λύσει πολλά και δυσεπίλυτα σημερινά προβλήματα.
Για παράδειγμα στους τωρινούς
ΟΤΑ δεν υπάρχουν Τεχνικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μη μπορούν
να σχεδιαστούν, μελετηθούν και
υλοποιηθούν ούτε καν μικρά έργα..
Ο νέος Καλλικράτειος Δήμος μας
με καλή οργάνωση, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, με νέα
διοίκηση, με σχέδιο και όραμα σίγουρα θα μπορέσει να διαχειριστεί

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης ο νέος
1.
Δήμος & ο νόμος «Καλλικράτης» που
θα διέπει τη λειτουργία του,είναι ένα ισχυ-

ρό εργαλείο στα χέρια του κράτους για να
ξεζουμίσουν τα φτωχά λαικά στρώματα,να
κερδίσουν οι λίγοι.
Για τους δημότες ΘΑ ΦΕΡΕΙ:
-Νέα αύξηση φορολογίας.
-Η μεταφορά αρμοδιοτήτων της εκπαίδευσης,της Υγείας,της Πρόνοιας, θα σημάνει
μεγαλύτερη υποβάθμιση των κοινωνικών
παροχών,κατακερματισμό του ενιαίου χαρακτήρα τους & διάλυση, μετακύλιση του κόστους λειτουργείας τους στο λαό.Θα οδηγήσει ακόμα & στο κλείσιμο σχολείων, Κέντρου
Υγείας.
-Θα οδηγήσει στη δραστική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης προς το Δήμο που &
αυτό θα εντείνει την ερήμωση των χωριών.
Τα δικά μας «αγκάθια» δεν είναι διαφορετικά (και δεν θα μπορούσε να
ήταν διαφορετικά) από αυτά που έχει όλος ο
κόσμος στην Ελλάδα: ακρίβεια,η ανεργία,το
πετσόκομα των κοινωνικών κατακτήσεων,
το γκρέμισμα του ασφαλιστικού & τόσα
άλλα που έχουν κάνει το λαό να έχει χάσει
το χαμόγελό του.
Με δύο λόγια: Η βάρβαρη επίθεση ενάντια
στο βιοτικό του επίπεδο.
Ένας δήμαρχος,έναν δημοτικό συμβούλιο
δεν μπορεί να μην παίρνει υπόψη τα παραπάνω & να σφυρίζει αδιάφορα, σαν όλα αυτά
που ζούμε καθημερινά αφορούν τους δημό-
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τάται από πολλούς παράγοντες
και δεν αφορά μόνο την αυτοδιοίκηση. Είναι ένα ευρύτερα κοινωνικοπολιτικό ζήτημα. Είναι ευθύνη
της αυτοδιοίκησης όμως να συντελέσει στην δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να προκύψουν κίνητρα
και ελκυστικές προτάσεις που θα
δελεάσουν τους νέους να παραμείνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ή
να επιστρέψουν σ’ αυτήν.
Η βασικότερη πρόκληση είναι
το αυτονόητο: να αποδείξουμε ότι μπορεί και υπάρχει τρόπος να
λειτουργήσει διαφορετικά ο Δήμος.
Να λειτουργήσει με βασικές, στοιχειώδεις αρχές όπως η διαφάνεια στην
διαχείριση των πόρων, η μείωση
της γραφειοκρατίας με απλοποίηση
διαδικασιών, η σωστή αξιολόγηση
αναγκών και προτεραιοτήτων ώστε
να γίνεται προγραμματισμός δράσης
και παραγωγή έργου εκεί όπου χρειάζεται και όχι όπου θέλουν οι εργολάβοι. και οι «κολλητοί». Πρόκληση
είναι να αγωνιστώ με όλες μου τις
δυνάμεις για την δημιουργία όλων
των προϋποθέσεων ώστε στο τέλος
της θητείας μου να έχει αυξηθεί ο
μόνιμος πληθυσμός της Δωρίδας.
Πρόκληση θεωρώ τη συνεργασία
και την συνοχική λειτουργικότητα
των οικισμών σε μια αναπτυξιακή
πορεία με προοπτικές μέλλοντος για
τον τόπο. Πρόκληση για μένα είναι
η αναβίωση της ανθηρής Δωρίδας
του παρελθόντος με χαρακτήρα
σύγχρονο και όρους μέλλοντος
που θα αποτελέσει φιλόξενη εστία
και πρωτοπόρα επιβεβαίωση για τα
παιδιά μας. Κυρίως, πρόκληση είναι
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τες άλλων δήμων & όχι & τους δημότες του
Δήμου Δωρίδας.
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και συνδυασμοί
δε μπορεί να κρίνονται με βάση υποσχέσεις
ή και έργο που πιθανά έκαναν σε προηγούμενη θητεία τους, για το αν φύτεψαν κάποια
δεντράκια, αν έφτιαξαν κάποια παρτέρια με
πράσινο ή αν ασφαλτόστρωσαν κάποιο
δρόμο. Να κριθούν
με βάση τι έκαναν για
την απόκρουση της
βάρβαρης επίθεσης
που ξεδιπλώνεται τα
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το τελευταίο.
Τι θα κάνουν αύριο
όταν θα περικοπεί
ακόμη περισσότερο
η
χρηματοδότηση
προς την Τ.Α. και θα
δυναμώσει η επίθεση κατά του λαού;
Μπορεί, βέβαια, να
πει κάποιος ότι αυτά
τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται από
τους Δήμους. Για σκεφτείτε αν εκλεγούν δεκάδες και εκατοντάδες δήμαρχοι της Λαικής
Συσπείρωσης σε όλη την Ελλάδα τα μέτρα θα
περάσουν;
Η ίδια η εκλογή τους δεν θα είναι μια ελπιδοφόρα προοπτική για το λαό;
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Γιώργος Καπεντζώνης

για μένα αλλά και για την κοινωνία,
η επιτυχία του εγχειρήματος για μία
ανεξάρτητη, υπερκομματική και
ακηδεμόνευτη Δημοτική Αρχή.
Αν πετύχει - και πρέπει να πετύχει θα είμαστε αυτοί που ανοίξαμε τον
δρόμο στον κοινωνικό και συλλογικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης
στο τόπο μας, απέναντι στα κομματικά χρίσματα που όλοι κατηγορούν
και που τελικά όλοι αναζητούν να
εξασφαλίσουν απεγνωσμένα.
Εκτιμώ ότι με την αντιπροσωπευτική
κίνησή μας αλλάζουμε θεραπευτικά
τα δεδομένα – κοινωνικά και πολιτικά – στην αντίληψη και λειτουργία
της αυτοδιοίκησης στον τόπο μας…
Αισθάνομαι ότι πρώτη υποχρέωσή μας είναι η ταχύτερη
οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με
τον καλύτερο τρόπο. Κάθε αρχή
και δύσκολη. Πρέπει όμως κατά
την μεταβατική περίοδο ο κάθε δημότης να μην υποστεί ταλαιπωρία
ή οιαδήποτε ζημία. Πρέπει όλα να
λειτουργήσουν άμεσα και καλύτερα από ό,τι σήμερα.
Μέριμνά μας είναι η καταγραφή
της πραγματικότητας και η αντιμετώπιση της καθημερινότητας.
Υπάρχουν προβλήματα που δεν
μπορούν να περιμένουν. Είναι αδιανόητο το 2010 να υπάρχουν οικισμοί χωρίς ύδρευση. Να υπάρχουν
αδιάθετα απορρίμματα και λύματα.
Να μην υπάρχουν αντισταθμιστικά
οφέλη για τις παροχές μας.
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Θεωρούμε αυτονόητη την ύπαρξη και ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής για τη δημιουργία ενός
Δήμου ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
για τα αγαπημένα μας άτομα της
τρίτης ηλικίας. Όπως άλλωστε και
την πρόβλεψη και αναβάθμιση των
υπηρεσιών παιδείας, την επένδυση
στον πολιτισμό, στον αθλητισμό
και κυρίως στη νεολαία, η οποία
για μας είναι το μέλλον και όραμα
της περιοχής μας.
Φυσικά, στις πρώτες προτεραιότητες
είναι η διεκδίκηση πόρων από όπου
μπορούν να βρεθούν. Άλλωστε η
μορφολογία της Δωρίδας και τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα προσφέρονται για την ένταξή της σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.
Τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν διεκδικηθεί ούτε έχουν αξιοποιηθεί.
Προγράμματα που θα βελτιώσουν
τις υποδομές του Δήμου και θα ενισχύσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα.
Για αυτούς και πολύ περισσότερους λόγους θέτουμε ως προτεραιότητα την πρόθεση και την όρεξη
για δουλειά μα σε ένα λογικό και
συνάμα γενναίο πλάνο για την Δωρίδα με βασικές αρχές την αρχή
της εξυπηρέτησης και προστασίας
του πολίτη, την αρχή της διαφάνειας και της νομιμότητας, την
αρχή της χρηστής και αδιάφθορης
διοίκησης, την αρχή της ακεραιότητας και της αμεροληψίας.

Χρήστος Τριανταφύλλου

Το αξίωμα του Δημάρχου δεν το διεκδικώ ούτε για εμένα ούτε για κάποια
«ομάδα»συμβουλων που έχω δίπλα μου. Η
«Λαική Συσπείρωση» δεν κινείται παρασκηνιακά. Δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλο
της, στηρίζεται από το ΚΚΕ &
συνεργαζόμενες, ριζοσπαστικές
λαικές δυνάμεις. Κάνει & επιδιώκει πλατιά συνεργασία με
ανθρώπους που διατηρούν τη
δική τους πολιτική ταυτότητα,
συμφωνόντας όμως στην φιλολαικη διέξοδο από την κρίση &
στην ανάπτυξη του τόπου προς
όφελος του λαού.Δημότες που
θέλουν να διαμαρτυρηθούν για
την κατά μέτωπο επίθεση που
δέχονται, τόσο με τον «Καλλικράτη» όσο & με τις αντιλαικές
πολιτικές ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΝΤ, &
ΕΕ.Δημότες που θέλουν και
έχουν τα κουράγια να αντεπιτεθούν μέσα από μια πλατιά λαική συμμαχία.
Για να εκφραστεί λοιπόν αυτός ο κόσμος, που
καθημερινά γίνεται όλο και περισσότερος, δημιουργήθηκε η «Λαική Συσπείρωση».
Οι προτεραιότητες είναι αυτές του «Καλλικράτη», αλλά από την ανάποδη.
- Δημόσια δωρεάν για όλους Παιδεία, Υγεία,
Πρόνοια. Αντιπαλεύουμε κάθε προσπάθεια
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να κοπεί η χρηματοδότηση από το Κράτος,
να μπουν χορηγοί, να γίνει έμμεση ιδιωτικοποίηση, να μπουν νέα τέλη για την λειτουργία
των σχολείων,(δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο)&
του Κ.Υ. & των ιατρείων.
- Απαιτούμε να έρθουν πίσω τα παρανόμως
παρακρατημένα ποσά (1.400 ευρω/κάτοικο)
-Μόνιμη & σταθερή δουλειά για όλους,
απαγόρευση όλων των ελαστικών μορφών
απασχόλησης & κάθε μορφής ανασφάλιστης
εργασίας.
-Περιβαλλοντικός σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων & αναδάσωση καμμένων
εκτάσεων, προστασία & διαχείριση δασικών
οικοσυστημάτων, που συμβάλλουν στη συγκράτηση των νερών & τον εμπλουτισμό
των υδροφορέων, καθώς & την παραγωγή
ξύλου & των προιοντων του.
-Μετατροπή σε δημόσια περιουσία των ακτών
& ελεύθερων χώρων.Προστασία από την τσιμεντοποίηση & την παράνομη κατάληψη.
-Ανάδειξη του ντόπιου πολιτιστικού δυναμικού,ανάπτυξη της καλλιτεχνικής & λαικής ερασιτεχνικής δημιουργίας ως αντίδοτου στα αγοραία πρότυπα της πολιτιστικής βιομηχανίας.
-Άμεση & ριζική αντιμετώπιση της καταστροφής της πεδιάδας του Μόρνου αλλά & των
περιουσιών εκατοντάδων δημοτών μας.
-Υποδομές που έχουν παραγωγικό & κοινωνικό περιεχόμενο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΕΦΗ ΜΙΧΟΥ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ
Δύο δικοί μας άνθρωποι, μέλη
της Διοίκησης της Ένωσης
Ευπαλιωτών Δωρίδας θα είναι υποψήφιοι στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές. Ο Ανδρέας
Παπαδάκης, σημερινός αντιδήμαρχος Αθήνας, θα είναι
πάλι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με τον συνδυασμό
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ και η Έφη Μίχου

υποψήφια στο Βύρωνα με τον
συνδυασμό ΚΟΝΣΟΛΑ.
Η Ένωση Ευπαλιωτών δεν ανακατεύεται σε προεκλογικές διαδικασίες υποδεικνύοντας στα μέλη της
να προτιμήσουν τον έναν ή τον
άλλο υποψήφιο Δήμαρχο με τον
συνδυασμό του. Όμως αν κάποιοι
από εμάς ή συγγενείς μας ή φίλοι
μας ψηφίζουν στην Αθήνα ή τον

Βύρωνα και έχουν αποφασίσει
να ψηφίσουν τους συγκεκριμένους Δημοτικούς Συνδυασμούς,
τότε ας δώσουν την στήριξη και
προτίμησή τους στον Ανδρέα
και την Έφη. Σίγουρα δύο Ευπαλιώτες στις Δημοτικές Αρχές
της Αθήνας και του Βύρωνα
προσθέτουν δύναμη και αναγνώριση στο Ευπάλιο.
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Βυζαντινές ίντριγκες

από τη Βαρνάκοβα για τον Αη Γιάννη
Το σήριαλ με τον Αϊ-Γιάννη τελειωμό δεν
έχει . Άλλα λέμε, άλλα εννοούμε και άλλα
κάνουμε σ’ ένα παιχνίδι που τελικά μοιάζει
με … «βυζαντινές ιντριγκες» που εκπορεύονται από τα κελιά της Βαρνάκοβας με κοινωνούς και σε ρόλο «πόντιου Πιλάτου»
τους ανθρώπους της Μητρόπολης .
Ο κόμπος πλέον έφτασε στο χτένι, αφού
η κοροϊδία τελειωμό δεν έχει και το θέμα
οδηγείται στη Δικαιοσύνη, μήπως και βρεθεί λύση .
Επιτροπές των Ευπαλίων πάνε κι έρχονται
στο Μοναστήρι, συζητούν πότε παρουσία
του Πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης και
πότε ξεχωριστά, με ηγουμένη και ηγουμενοσυμβούλιο . Συμφωνούν όλοι ότι θα
παραδοθεί το κλειδί για μια – δυό εκδηλώσεις το χρόνο από τους Ευπαλιώτες και
την επαύριο αλλάζουμε γνώμη και υποχω-

ρούμε στην άρνηση . Τελικά κάποιοι εδώ
λένε ψέματα, κάποιοι καλύπτουν γεγονότα, κάποιοι άλλα συμφωνούν και άλλα
πράττουν, γεγονότα που πραγματικά θυμίζουν «βυζαντινές ίντριγκες».
Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε για
το σκοπό αυτό μεγάλη σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου μετά από πρόσκληση
του Προέδρου της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας Περικλή Λουκόπουλου, όπου
συμμετείχαν οι πρώην πρόεδροι της Ένωσης , Λεωνίδας Ζέρβας, Γιώργος Σμπαρούνης, Αναστάσιος Μπάμπος, Γιώργος
Κουφάκης ,Λένα Αναγνωστοπούλου ,ο
δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Καλαντζής,
ο μηχανικός Αντώνης Παπαϊωάννου ,ο π.
πρόεδρος και Λυκειάρχης Νίκος Ζέρβας, ο
ιστορικός-συγγραφέας Γιάννης Ηλιόπουλος, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτρο-

πής Δημήτρης Λακουμέντας και Γιάννης
Ζέρβας και από την Ένωση Ευπαλιωτών
τα μέλη της Διοίκησης Γιώργος Ανδρεόπουλος και Γιάννης Πριόβολος .
Αναγνωρίστηκε από όλους ότι το δίκιο είναι με το μέρος των πολιτών του Ευπαλίου και όχι με όσα αυτά που εφευρίσκουν
σκαρφίζονται οι καλόγριες και η ηγουμένη
της Βαρνάκοβας .
Με ψευδεπίγραφα τεχνάσματα και αοριστολογίες υπάρχει συμφωνία Βαρνάκοβας με Μητρόπολη ότι το δίκιο είναι
με τις καλόγριες, χωρίς ουσιαστικά να το
αποδεικνύουν .
Παρά τα ιστορικά ντοκουμέντα και την
ίδια την μαρτυρία των πολιτών, και των
παραδόσεων της περιοχής, ότι εδώ και
δεκαετίες
ο Αϊ Γιάννης λειτουργούσε
και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ενο-

ρίας του Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου, τα
αυτιά των καλογριών αλλά και των ιερωμένων στη Μητρόπολη παραμένουν …
βουλωμένα !
Έτσι επειδή οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις εκτιμήθηκε ότι τελειωμό δεν
θα έχουν, γιατί εδώ πρόκειται για καθαρό εμπαιγμό εκ μέρους της Βαρνάκοβας, αποφασίστηκε να οδηγηθεί το θέμα
στη Δικαιοσύνη, αφού δεν βρίσκεται μια
σωστή λύση ώστε και το εκκλησάκι να
υπάρξει ρεαλιστικός τρόπος για να ανακαινισθεί και οι χριστιανοί της περιοχής να
συνεχίσουν, όπως αιώνες τώρα να γιορτάζουν σ΄αυτό, μια δυό φορές το χρόνο .
Η ηγουμένη της Βαρνάκοβας έστειλε επιστολή στην εφημερίδα μας, που δημοσιεύουμε ,εκθέτοντας τις θέσεις της για τα
δρώμενα γύρω από τον Αϊ Γιάννη .

Λ. Ζέρβας: Αυτή είναι η αλήθεια για τον Αη Γιάννη
Τις θέσεις των Ευπαλιωτών για τον
Αη Γιάννη και την ιστορία του, δίνει
ο Λεωνίδας Ζέρβας, Πρόεδρος της
Επιτροπής που έχει συσταθεί, απαντώντας και σε όσα υποστηρίζει με
την επιστολή της η Ηγουμένη της
Βαρνάκοβας.
Γερόντισσα,
Είναι δεκτή απολύτως η πρόθεσή σας να ενημερωθεί η κοινή
γνώμη για τις απόψεις σας όσον
αφορά τα πρόσφατα προβλήματα
σχετικά με τα ιερά μας κτίσματα
του Αγίου Νικολάου του Σώζοντος
και του Οσίου Αρσενίου.Τις καταστάσεις αυτές εσείς προκαλέσατε
με τη γνωστή οικειοποίηση αυτών
των Ιερών που βρίσκονται εντός
της εδαφικής έκτασης του Δ.Δ. Ευπαλίου.
Υπενθυμίζεται όμως ότι οι προαναφερθείσες
επεμβάσεις –που
δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται - έγιναν τελείως αυθαίρετα
και χωρίς καμμία προσυνεννόηση
με την ενορία Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου ,η οποία φρόντιζε και λειτουργούσε αυτά τα Ιερά με ευθύνη
της από πολύ παλιά και με τη
σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών
Εκκλησιαστικών Αρχών της Ι. Μ.
Φωκίδας.
Οι Ευπαλιώτες έχουμε αποδείξει
ότι ανιδιοτελώς και με πολύ σεβασμό και αληθινή αγάπη υπηρετούμε τους πατρογονικούς αυτούς

χώρους από πολλές δεκαετίες,οι
σχέσεις δε με το Μοναστήρι της
Βαρνάκοβας ήταν πάντοτε αγαθότατες .
Οι μη ιδιοκτησιακοί στόχοι που
επικαλείται η σημερινή Αδελφότητα αντιβαίνουν –με τις αυθαίρετες ενέργειες, παρεμβάσεις στα
δύο Ιερά μας μνημεία –στους επίσημους τίτλους κυριότητας ,νομής
και κατοχής,τους οποίους έχουμε
στη διάθεσή μας.
Συγκεκριμένα :
● Στο Κτηματολόγιο του Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου (1912) ( επί Επισκόπου Φωκίδας Μακαριστού Αμβροσίου ) και
στη σελίδα 20 αναφέρονται μεταξύ
των άλλων – και τα εξής περιουσιακά στοιχεία :
Νο 13 : Παρεκκλήσιον «Αγίου Σπυρίδωνος» εντός του χωριού Καρυάς.
Νο 14 :’Ομοιον « Άγιος Αρσένιος »
εις θέσιν Άγιος Αρσένιος της περιοχής Καρυάς.
Νο 15 : « Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
» εις θέσιν Άγιος Νικόλαος Καρυόρεμα.
Νο 16 : Νεκροταφείον «Άγιος Ηλίας» εις θέσιν Αι-Λιας της περιοχής Ευπαλίου.
Πρόκειται για καταγραφές
αληθών στοιχείων
πολλών δεκαετιών ,πριν η σημερινή Μοναστική Αδελφότητα εγείρει θέμα
αμφισβήτησης.Ατυχώς επιμένει σε

λανθασμένες ενέργειες. Λυπούμεθα
δε για το θαυμαστικό και για το
« προφανώς για λόγους εντυπώσεων » που αναγράφεται στην
επιστολή σας.
Γερόντισσα,
Δυστυχώς για σας - γιατί κρύβετε την αλήθεια γράφοντας στην
επιστολή σας επιλεκτικά ό,τι σας
συμφέρει από την ιστορική μελέτη
του Καλονάρου και έτσι διαβάζουν
οι αναγνώστες της εφημερίδας
«ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ » ανακρίβειες και
αναλήθειες – το σωστό για την
ενημέρωση του κοινού είναι :
Στη σελίδα 143 από το ιταλικό
χρονικό σημείωμα γ διαβάζουμε
:
Παρ.22 « Ωσαύτως ο Εμμανουήλ
Κομνηνός ίδρυσε κι άλλον ναόν,
ήτοι μετόχιον του ανωτέρω,επωνομασθέν κοιμητήριον,ήτοι τάφον
της Θεοτόκου,ως και άλλην εκκλησίαν,ήτοι
μετόχιον,επωνομασθέν Αγίου Νικολάου».2
Παρ.23 « Κατόπιν ούτος ίδρυσε
και τον άλλον ναόν ,αφιερωθέντα
εις τον Άγιον Αθανάσιον,προς τα
μέρη του ποταμού της Ναυπάκτου.Όλαι αι προμνησθείσαι εκκλησίαι, ήτοι τα μετόχια,ιδρύθησαν
υπό του αυτού βασιλέως Αλεξίου
Κομνηνού και υπήχθησαν εις την
δικαιοδοσίαν του ανωτέρω αναφερόμενου ναού, του επωνομαζόμενου Βαρνάκοβα ».3
Όμως οι υποσημειώσεις 2 και 3

στην ίδια σελίδα γράφουν :
Υποσ. 2 : « Η είδηση δύναται να
θεωρηθεί ως σχετικώς αξιόπιστος.»
Υποσ. 3 : « Μόνον το τέλος του
χωρίου του ανατρέπει τα πάντα
διότι αναφέρει ως ιδρυτήν τον
Αλέξιον Κομνηνόν και όχι τον
Εμμανουήλ Κομνηνόν και έρχεται
σε αντίφασιν προς τα προηγούμενα».
Αυτά όλα επιβεβαιώνουν ότι η
σημερινή μοναστική Αδελφότητα
εγείρει ιδιοκτησιακές απαιτήσεις
στα ιερά των Ευπαλιωτών στηριζόμενη σε στοιχεία αμφισβητούμενα
από τους ίδιους τους συγγραφείς
με τις ασάφειες, επιφυλάξεις,αναλήθειες και ανακρίβειες,που διατυπώνονται και επομένως βρίσκεστε
εν αδίκω,και χωρίς σοβαρούς λόγους –με τις ενέργειές σας – σκανδαλίζετε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της περιοχής.
Γερόντισσα,
Είδαμε δημοσιευμένο στην επιστολή σας το απαξιωτικό –κατά
την κρίση μας –σχόλιο για τον καθηγητή Παν/μίου κ. Βασ. Κατσαρό
: « και ο υπό των Ευπαλιωτών
μνημονευθείς ως καταξιωμένος
καθηγητής Παν/μίου …..»
Το ξέρετε και μάλιστα καλά πως
ο κ Β. Κατσαρός είναι καταξιωμένος καθηγητής από όλη την Παν/
κή κοινότητα της χώρας,είναι από
τους πολυγραφότατους καθηγητές
και Διευθυντής της σχολής Βυζα-

ντινών Σπουδών του Α.Π. Θεσσαλονίκης.Όμως δεν είναι καταξιωμένος καθηγητής για σας και δε
θα γίνει ποτέ γιατί δε συμπίπτουν
οι απόψεις σας στο επίμαχο θέμα.
Στο βιβλίο του « Ο Βυζαντινός
Ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου» και στη σελ.55 γράφει : η
φράση « έως το παλαιοκκλήσι το
ονομαζόμενο Αγίου Νικολάου »,
που τίθεται ως όριο περιορισμού
της κτηματικής δικαιοδοσίας της
Μονής,υποδηλώνει ότι ο παλαιός
ναός βρισκόταν έξω από τα όρια
δικαιοδοσίας αυτής,γιαυτό άλλωστε
η « Μετάγραψις » δεν τον περιλαμβάνει στα μετόχια της…..
Επίσης στη σελ. 47 γράφει : «Συνοψίζοντας τα στοιχεία από την
επιστολή του Χωνιάτη πληροφορούμαστε ότι :γ) ο ναός του
Αγίου Νικολάου ήταν εξαρτώμενος
εκκλησιαστικά από τη Μονή του
Προδρόμου της Βοδονίτσας Θερμοπυλών που εκείνη την εποχή
ήταν έδρα ενός αξιόλογου Φραγκικού τιμαρίου,της μαρκιονίας της
Βοδονίτσας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον
Άγιο Νικόλαο υπήρξε μικρή μοναστική αδελφότητα.
Το βιβλίο « ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ αναγνωρίζει τη λειτουργία του Αγίου
Νικολάου ως Μονής,όχι όμως ως
μετοχίου της Βαρνάκοβας.
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Η Ηγουμένη Βαρνάκοβας για τον Αη Γιάννη
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Σας αποστέλλομεν μία απάντηση στα αναγραφόμενα της εφημερίδας σας και παρακαλούμε
για την δημοσίευσή του.
Αυτό το κάνουμε προς ενημέρωση και όχι από
διάθεση αντιπαραθέσεως. ΄Αλλωστε, και λόγω
της μοναχικής μας ιδιότητος μας ενδιαφέρει
περισσότερον η γνώμη και η κρίσις του Θεού,
ο Οποίος γνωρίζει τα κίνητρα και τις διαθέσεις
κάθε ανθρώπου.
Δημιουργεί όμως κάποια πικρία το γεγονός
ότι αντιμετωπιζόμεθα ως αντίπαλοι και ανταγωνισταί, ενώ όπως απεδείχθη στα 17 χρόνια
που υπηρετούμε στον τόπο σας, δεν είμαστε
παρά ανιδιοτελείς διάκονοι της Παναγίας, που
ευδοκεί 10 αιώνες τώρα που προστατεύει την
ιδιαιτέρα σας πατρίδα.
Ούτε ιδιοκτησιακούς στόχους έχουμε ούτε
ενοχλήσαμε ή επιβαρύναμε ποτέ κανέναν. Το
πνεύμα που επικρατεί είναι της ανιδιοτελούς
προσφοράς.
Και μία μικρή ενημέρωση για όσους δεν γνωρίζουν, εις απόδειξη των ανωτέρω:
΄Όταν έγιναν οι κρατικές απαλλοτριώσεις
μεγάλων κτηματικών εκτάσεων της Μονής,
το κράτος για την συντήρηση και την διαβίωση των μοναχών άφησε στην κυριότητα της
Μονής αρκετά κτήματα, και δή ποτιστικά , τα
οποία αναγράφονται στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Είναι και αυτά καταπατημένα και οι
καταπατητές δεν έδωσαν ποτέ ούτε ένα κιλό
λάδι για τα καντήλια της Παναγίας. Ουδέποτε
ενοχλήσαμε κανένα. Θα ήταν πολύ έυκολο να
εγείρουμε δίκαιες απαιτήσεις.
Ακολουθώντας όμως τα μοναχικά ιδεώδη,
επιδείξαμε ανοχή, παρ’ ότι πολλές φορές
αντιμετωπίζουμε αντί ευγνωμοσύνης προκλήσεις, επιθετικότητα και μόνιμη αδιαφορία των
ιθυνόντων. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα να
δείξουμε αυτή την ανοχή όσον αφορά τους
ιερούς Ναούς.
Δεν ανακαλύψαμε τώρα « κάποια χρυσόβουλα
» και … σπεύσαμε να διεκδικήσουμε το εκκλησάκι, που ανήκει « στα ακίνητα του ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου »!, όπως
αναγράφεται, προφανώς για λόγους εντυπώσεως.
Το εκκλησάκι αυτό, όπως είναι γνωστό ( σε΄οσους δεν θέλουν να αγνοούν τις ιστορικές
πραγματικότητες ) κτίστηκε στις αρχές του
12ου αιώνα από τον Εμμανουήλ Κομνηνό και
αφιερώθηκε στην Ι. Μ. Βαρνάκοβας.

συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Γερόντισσα,
Σχετικά με το « έλεος» στην αναφορά της διαθήκης ενός ιδιώτη ,μάθετε πως ο χιλιόχρονος
μοναστηριακός Βυζαντινός ναός
κτισμένος στη Δυτική όχθη του
χειμάρρου Καρυώτη μέσα στην
εδαφική έκταση που πρόγονοί μας
κατοικούσαν από πολύ παλιά κατά
την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
αποτελούσε τον ενοριακό ιερό ναό
του οικισμού «Αγίου Νικολάου».
Όλόκληρη η εδαφική του περιοχή
με το τοπικό όνομα Σερεβέλι, επίσης μεσαιωνικού χωρίου,περιήλθε
στους προεστούς Λιδωρίκηδες,
αγορασθείσα από τους ντόπιους
Καρυώτες κατοίκους όπως μαρτυρεί το συμβόλαιο αγοράς ( Ταπί
-1817) και όπως αυτό έγινε επίσημα δεκτό από την Ελληνική
πολιτεία αργότερα.
Από το 1892 η περιοχή Σερεβελίου
αγοράστηκε από τους εκ Ζωριάννου Δωρίδος αδελφούς Καμπούρη,
οι οποίοι από το 1913-14 δια διαθήκης παρεχώρησαν το εκκλησάκι
και τα ολόγυρά του λιβάδια κατά
νομή,κατοχή και κυριότητα στην
Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου και η οποία από
της περιόδου εκείνης νόμιμα επιμελείται του ιερού ναού,ενοικιάζει
στους κτηνοτρόφους ως βοσκότοπο το χώρο ,καταχωρεί στα βιβλία του ταμείου της ενορίας όλα
τα σχετικά έσοδα και πληρώνει
στο κράτος το φόρο ακίνητης περιουσίας.Αυτά είναι γνωστά στην
Ιερά Μητρόπολη.
Στην ίδια διαθήκη παραχωρείται το συγκεκριμένο κτήμα
στη θέση Γουβός στην Ιερά Μονή

Ο ιστορικός Καλονάρος, το 1919 γράφει χαρακτηριστικά στην ιστορική μελέτη που του
ανέθεσε να συντάξει ο επίσκοπος Αθανάσιος:
« Ωσαύτως, ο προμνησθείς Κομνηνός ίδρυσε … και άλλην Εκκλησίαν, ήτοι μετόχιον
επωνομασθέν ΄Αγιος Νικόλαος ». ¨Ολαι αι
προμνησθείσαι Εκκλησίαι, ήτοι τα μετόχια ..
υπήχθησαν εις την διακαιοδοσία του ανωτέρω αφιερωμένου Ναού, του επωνομαζομένου
Βαρνάκοβα ».
Επίσης, και ο υπό των Ευπαλιωτών μνημονευθείς ως καταξιωμένος καθητητής Πανεπιστημίου κ. Βασίλης Κατσαρός στην εργασία του
« Βυζαντινά », τομ. 10ος, Θεσσαλονίκη 1980,
στην σελ. 43 γράφει: « Ο Ναός του Ευπαλίου
με τα στοιχεία της αρχικής αφιερώσεως στον
΄Αγιο Νικόλαο, με την παρουσία του στον
χώρο από το δεύτερο ήμισυ του 12ου αιώνος…., συγκεντρώνει όλες τις
ενδείξεις για την ταύτηση με
το μνημείο που μας παραδίδουν τα χρονικά σημειώματα της Μονής Βαρνάκοβας
».
Μάλιστα, υπήρξε εποχή που
εγκαταβιούσαν εκεί μοναχοί
απεσπασμένοι από την Βαρνάκοβα. Ακόμα και το βιβλίο
« Ευπάλιος » της Ενώσεως
Ευπαλιωτών Δωρίδος ( έκδοσης 1998 ) αναγνωρίζει
την λειτουργία του Αγίου
Νικολάου ( και που εσφαλμένως μετονομάσθη ΄Αη
Γιάννης ) ως Μονής. Επίσης,
αυτό αναγράφεται και στα
προαναφερθέντα « Βυζαντινά » του κ. Κατσαρού. Οι
τελευταίοι μοναχοί εμαρτύρησαν δι’ απαγχονισμού από τους Τούρκους.
Από τότε ένας χιλιόχρονος βυζαντινός Ναός
και μάλιστα μοναστηριακός, μπορεί να υπαχθεί
ιδιοκτησιακά σε έναν κατά πολύ νεώτερό του
ενοριακό Ναό, ώστε να ανήκει « στα ακίνητα
του Αγίου Γεωργίου », όπως αναγράφεται:
Ο κ. Παπαχαραλάμπους επίσης χαρακτηρίζει
« τελείως αστεία πράγματα » το να είναι ένας
τέτοιος Ναός μετόχι μιας χιλιόχρονης Μονής
και θεωρεί σοβαρά πράγματα το να τον χαρίζει
ένας ιδιώτης το 1914 με διαθήκη στο Ευπάλιο!
Σωστά καταλήγει με την επίκληση « έλεος »! (
Υπενθυμίζουμε ότι η προαναφερθείσα εργασία
του Καλονάρου έγινε το 1919 ).

Ο Εμμανουήλ Κομνηνός θα έφτιαχνε Εκκλησία
και θα δώριζε την περιοχή στην Βαρνάκοβα
και την Εκκλησία στο Ευπάλιο; Και, εν πάσει
περιπτώσει, δεν θα έπρεπε το Ευπάλιο να έχει
ένα κτιτορικό του Κομνηνού;
Εξάλλου, η « Μετάγραψις », την οποία επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα, αποτελεί ένα είδος κτηματολογίου των μοναχών,
προκειμένου να προστατεύσουν τα κτήματά
τους έναντι της Βενετικής κυριαρχίας, όπως
αναφέρει ο επίσης καταξιωμένος καθηγητής
Πανεπιστημίου, κ. Θεοδωρόπουλος. Δεν είχαν
πρόθεση να διαφυλάξουν την αναμφισβήτητη
κυριότητα των Ναών, γι’ αυτό και τονίζουν ότι
όλος ο λόγγος ανήκει στην Ιερά Μονή: « και
έως το παλαιοκκλήσι του ονομαζόμενου Αγίου
Νικολάου με όλο το λόγγο ». Αλλά ο ΄Αγιος
Ιωάννης δεν είναι μέσα στον λόγγο; Είναι προφανές ότι αναφέρεται στο
εκκλησάκι, όχι ως όριο, αλλά
ως σημείον αναφοράς.
Στο Τυπικόν της Εκκλησίας
δεν αναφέρονται απαραιτήτως τα μετόχια. Μάλιστα
ορισμένες Μητροπόλεις δεν
αναφέρουν απολύτως κανένα Μετόχι, παρά μόνον ορισμένες διαλελυμένες Μονές,
με την ελπίδα της επαναλειτουργίας των. Επομένως,
ούτε αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο.
΄Όταν αναλάβαμε το 1992
την αναβίωση της ερειπωμένης Ι. Μ. Βαρνάκοβας, οι
ίδιοι οι κάτοικοι του Ευπαλίου μας παρέδωσαν το κλειδί
του Αγίου Νικολάου και μας
ζήτησαν να μεριμνήσουμε
και γι’ αυτόν. Και δεν εννοούμε ότι μας παρέδωσαν ένα από τα κλειδιά, αλά το μοναδικό, διότι ήταν από τα παλαιά χαρακτηριστικά
υπερμεγέθη κλειδιά, που δεν έχουν δεύτερα.
Αρκετοί Ευπαλιώτες στην φετεινή πανηγύρι
του Αγίου Αρσενίου επανέλαβαν την παράκληση αυτή, βλέποντας την καλαίσθητη ανακαίνηση του παρεκκλησίου αυτού.
Η πολύχρονη απουσία ηγουμενοσυμβουλίου
από την Ι. Μονή λόγω μη λειτουργίας της ( ή
και υπολειτουργίας της ), φυσικά και δικαιολογεί ανάπτυξη πρωτοβουλιών από άλλους πλησιέστερους φορείς. Αδύνατον όμωςν να δικαιολογήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα. ΄Αλλωστε,

Βαρνάκοβας.Η τότε διοίκηση της
που δεν ήταν οικήσεις μοναστηΒαρνάκοβας ,που είχε στα χέρια ριακές, όπως π.χ. τα χωριά της
τη διαθήκη Καμπούρη και ως ιδιΚαρυάς που προϋπήρχαν των Κοοκτήτρια πλέον εμφανιζόταν στο
μνηνών, αλλά και τα αυτοτελή
κτήμα που της χορήγησε ο αείΜοναστήρια ,όπως για παράδειγμα
μνηστος ειρηνοδίκης,γνώριζε ότι η
εκείνο των Θέρμων. Η σχετική πεπεριοχή Αγίου Νικολάου Καρυώρικοπή της επιστολής είναι εντετη,κτήμα και παλαιοκκλήσι ανήκαν λώς ατεκμηρίωτη, αφού την περίκαι τυπικά και νομικά στην ενορία
οδο των Κομνηνών ζούσαν ήδη
Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου και δεν
τα χωριά της Κάτω και Πάνω
αντέδρασε.
Καρυάς ,τα λίκνα του Ευπαλίου ,
Όλα αυτά τα γραπτά
στοιχεία-μαρτυρίες υπάρχουν στα αρχεία της
ενορίας του Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου και στα
αρχεία της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας.
Γερόντισσα,
Για να μάθουμε την
πραγματικότητα :
O Εμμανουήλ Κομνηνός
φέρεται ως ιδρυτής του
Ι. ν. Αγίου Νικολάου δίπλα στον Καρυώτη και
μετοχίου της Ι. Μονής
Θερμοπυλών –όπως καΟ Αη Γιάννης όπως είναι σήμερα
ταμαρτυρούν
αδιαμφισβήτητα υπάρχοντα έγγραφα και που άρχισε να αναπτύσσεται στη
ιδιαίτερα η επιστολή Χωνιάτη στο σημερινή του θέση με τη λήξη
Μητροπολίτη Ναυπάκτου Απόκαυκο του αγώνα του 1821.
– αλλά και δωρητής κτηματικών Αλήθεια ,γιατί αυτή η άγνοια και
πρόκληση ;
εδαφών στην Ι. Μ. Βαρνάκοβας.Δεν
Γερόντισσα,
έχει όμως σχέση με το κτήμα Σερεβέλι,στο οποίο είχε ανιδρυθεί το Σχετικά με τη « Μετάγραψι » :
όπως βεβαιώνουν οι Βυζαντινολόπαρεκκλήσι του Σώζοντος ,για την
περιοχή του οποίου δεν υπάρχουν γοι ερευνητές της ιστορίας της Ι.
μαρτυρίες ότι διατέθηκε ποτέ στη Μ. Βαρνακοβας (Ορλάνδος,Καλονάρος,Κατσαρός κ.ά) η « Μετάγραψις
Βαρνάκοβα.Το γραφόμενο ότι :
« από τη Ρέρεση κι ως τη θά- » είναι ένα έγγραφο που συνέλασσα της Χιλιαδούς ο χώρος ταξαν οι τότε καλόγεροι της Μονής,για να το παρουσιάσουν στις
αποτελούσε δωρεές του Κομνηνού
Ενετικές αρχές της Ναυπάκτου και
προς τη Βαρνάκοβα » είναι εντελώς αυθαίρετο και το ανατρέπουν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις και
τα στην περιοχή ανεξάρτητα χωριά επιστροφή κτημάτων που είχαν

η κατάσταση στην οποία το παρελάβαμε, κάθε
άλλο παρά παρουσία ιδιοκτήτου ή έστω και
προστάτου έδειχνε…..
Εγκαταλελειμμένο, κακοποιημένο από ασβεστώματα πάνω στους πορόλιθους, μαυρισμένο
από φωτιές, και – ιδίοις όμμασι διαπιστώσαμε
– χρησιμοποιημένος ο πρό ναός για W.C!
Παρ’ ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιο
ανακαινιστικό έργο της κυρίως Μονής, κάναμε μερικές προσπάθειες σαν προσωρινή λύση,
αλλάζοντας και τοποθετώντας στερεές πόρτες
και μια προσωρινή υποστήλωση, καθώς και
την σύνταξη μελέτης για την οριστική.
Αγαπητοί μας
Εφ’ όσον διακατεχόμεθα από την ίδια καλή
επιθυμία της συντηρήσεώς του ως βυζαντινού
μνημείου και τον ευλαβή πόθο της λειτουργίας
του ως Ιερού Ναού, που βρίσκεται η αντιπαράθεση;
H Μονή ούτε στην εκμετάλλευσή του αποσκοπεί ούτε πρόκειται να παρεμποδίσει ποτέ την
λειτουργικότητά του από τους κατοίκους. Εάν
κάποια μικρά έσοδα προκύπτουν, όπως συνηθίζει να κάνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις
η Μονή, τα συγκεντρώνει μία επιτροπή από
εντοπίους και τα διαθέτει με την σύμφωνη
γνώμη της είτε δια τον περαιτέρω εξωραισμό
του Ναίσκου είτε για την ενίσχυση πτωχών ή
φοιτητών της περιοχής. Παρακαλούμε λοιπόν
τους αγαπητούς συντοπίτας να δουν από αυτό
το πρίσμα την υπόθεση και να σεβαστούν την
ιδιοκτησία της προστάτιδός τους Παναγίας
Βαρνάκοβας, διότι ότι έχει Εκείνη, είναι και
δικό τους. Οι μοναχοί έρχονται και παρέρχονται. Είναι και πρέπει να είναι ακτήμονες.
΄Οποιος επιθυμεί συνεργασία και συμπαράσταση, θα είναι ευπρόσδεκτος.
Είναι γνωστό πως οι αντιπαραθέσεις κωλυσιεργούν και αναστέλλουν τις δημιουργίες, ενώ οι
ανιδιοτελείς και ειλικρινείς συνεργασίες ευοδώνουν και πραγματοποιούν τους ωραίους και θεοφιλείς στόχους, όπως αυτός της ανακαινίσεως
του εν λόγω Ναίσκου.
Ευχόμεθα την ακοίμητον Προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου δι’ όλους, την οποία άλλωστε
απέδειξε για μία ακόμη φορά κατά τους τελευταίους επικινδυνεστάτους σεισμούς της περιοχής σε όλους μας. ΄Ας Την ευχαριστήσουμε με
μία ειρηνική και εγκάρδια συνεργασία.
Το Ηγουμενοσυμβούλιον της Ι. Μονής
Τα Μέλη

αρπάξει οι Τούρκοι με την εμφάνισή τους στην περιοχή.Αυτή
είναι η μόνη αλήθεια.Η αναφορά
στο παλαιοκκλήσι του Αγίου Νικολάου κατά την επικρατούσα σήμερα σχετική ορολογία αποτελούσε
ένδειξη ορίου. Έτσι όταν λένε «
έως το άκρον της θαλάσσης » εννοούν έως την αιγιαλίτιδα ζώνη και
όχι την παρακείμενη θάλασσα και
κατ’ αναλογία όταν λένε « έως το
παλαιοκκλήσι Αγίου
Νικολάου με όλο
το Λόγγο » δεν εννοούν και το παλαιοκκλήσι και πρέπει
να σημειωθεί ότι το
εκκλησάκι ουδέποτε
ήταν μέσα στο λόγγο, ούτε και σήμερα
είναι .
Η
«Μετάγραψις »
άρα δεν αποτελεί
στοιχείο ιδιοκτησιακού δικαίου τόσο
για τον Άγιο Νικόλαο ,όσο και για το
ασκητήριο Αρσενίου
στην Επάνω Καρυά, αν δεν υπάρχει εμμονή και προκατάληψη.
Στο «Τυπικό» της Εκκλησίας αναφέρονται απαραιτήτως τα
μετόχια - για όσες Μητροπόλεις
φυσικά έχουν- και μάλιστα και
σε ποιες ενορίες της δικαιοδοσίας των ανήκουν.Για τη δική μας
Μητρόπολη αναφέρεται η Ι. Μονή
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Αρτοτίνας ως μετόχι .Κανένα
άλλο μετόχι δεν αναγράφεται.
Τέλος και ως επιστέγασμα των
προεκτεθέντων,από επίσημα έγγραφα ( Δήλωση Φόρου Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας,κλπ)
των
αρμοδίων Οικονομικών υπηρεσιών

Η Ηγουμένη
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

επί σειράν ετών φορολογείται ο
Άγιος Γεώργιος και για τον ΑηΓιάννη και για τον Όσιο Αρσένιο.
Αυτό σημαίνει ότι του ανήκουν
ως περιουσιακά στοιχεία.
Γερόντισσα,
Ακόμη , με ημερομηνία 1 Ιουνίου 2001,σε έγγραφό σας με Θέμα
: « Παράδοσις αντιγράφων κλειδιών του μετοχίου της Ι. Μονής
Παναγίας Βαρνάκοβας ‘εξωθεν του
Ευπαλίου υπό την ονομασίαν ‘Βυζαντινή Μονή Αγίου Νικολάου ‘
»καλείτε τον τότε εφημέριο Ιερέα
Κων/νο Βαβάτσικο να του παραδώσετε ενυπογράφως τα κλειδιά.
Τίνος μετοχίου; Πού το βρήκατε μετόχι αυτό καθώς και τον
Άγιο Αρσένιο;
Τέλος,για το ίδιο θέμα,στις 2
Ιουλίου 2010 ,ημέρα Παρασκευή
,σας επισκέφθηκε η Πενταμελής
Επιτροπή που ορίστηκε από τους
Ευπαλιώτες για τη διάσωση των
μνημείων,παρουσία του πατρός Νικολάου Καραγιάννη ,που ορίστηκε από τη Μητρόπολη. Εσείς μας
υποδείξατε το μοναδικό στο είδος
κλειδί που σας έδωσε –κατά τους
ισχυρισμούς σας - ο Λυκειάρχης κ.
Ζέρβας Νικόλαος.
Όμως,μόλις το πληροφορήθηκε ο ίδιος,έστειλε σε σας,στην
επιτροπή και στη Μητρόπολη Φωκίδας πολυσέλιδη επιστολή ,στην
οποία –μεταξύ άλλων- γράφει :
“Ποτέ δεν κράτησα,ούτε ποτέ
κανένας μου εμπιστεύτηκε κλειδιά
από τον Άγιο Ιωάννη,από άλλη
εκκλησία της ενορίας μου ή της
Μητροπόλεως Φωκίδας. Ούτε ως
Πρόεδρος της Κοινότητας Ευπαλίου την τετραετία 1995-1998,ούτε
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι Υποψήφιοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΓΩΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μέχρι την ώρα που τυπωνώταν η εφημερίδα μας, τα επιτελεία των Συνδυασμών δεν
είχαν ολοκληρώσει τις λίστες
με τα ονόματα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
και δεν μας έδιναν την επίσημη λίστα. Γιατί όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρθηκε,
μέχρι την τελευταία στιγμή
σβήνουν και γράφουν.
Εμείς κατορθώσαμε μετά
από δημοσιογραφική έρευνα
να συγκεντρώσουμε τα περισσότερα ονόματα που τα
παρουσιάζουμε με κάθε επιφύλλαξη.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΠΠΑ ΈΦΗ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ
ΤΑΣΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ.
ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤ/ΛΟΣ
ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΓΚΑΛΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΤΩΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΕΛΑΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΚΑΒΒΑΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΥΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΑΚΗ-ΧΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤ.
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΕΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΨΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λ. Ζέρβας: Αυτή είναι
η αλήθεια για τον Αη Γιάννη
συνέχεια από την προηγούμενη
σελίδα

ως Διευθυντής Γυμνασίου
και Λυκείου Ευπαλίου επί
35 έτη είχα αρμοδιότητα,
υποχρέωση ή δικαίωμα να
πάρω κλειδιά από τις εκκλησίες».
Συνεχίζοντας
το συλλογισμό αυτό,για
τους ίδιους προφανείς λόγους,κανείς ιδιώτης Ευπαλιώτης δε θα μπορούσε
να έχει κλειδιά ,ώστε να
σας τα παραδώσει. Το πώς
βρέθηκαν
στην
κατοχή
σας,λόγοι αρχής και η ηθική τάξη δε μας επιτρέπουν
-αν και το γνωρίζουμε –να
το εκθέσουμε στην παρούσα φάση.
Σε άλλο δε σημείο γράφει «δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η πληροφορία είναι ψευδής και δε
μπορώ να εξηγήσω πώς το
σκεφτήκατε και πού στοχεύετε» και στη συνέχεια
σας παρακαλεί να διαψεύσετε γραπτώς προς τα μέλη
της Πενταμελούς Επιτροπής
και την Ιερά Μητρόπολη
την ανακριβή πληροφορία.
Περιμένουμε την αποκατάσταση της αλήθειας.
Ως προς τον σπηλαιώδη ναό του Οσίου Αρσενίου,εμείς οι Ευπαλιώτες
σεμνυνόμαστε
και υπερηφανευόμαστε ,Γερόντισσα,΄διότι πρόγονός μας,ο
από Καρυών Αρσένιος,υπήρξε ο ιδρυτής της Ι.Μ.
Παναγίας Βαρνάκοβας και
διότι άλλοι των προγόνων
μας μετέβαλαν το σπήλαιο-ασκητήριο του Οσίου
σε λειτουργούντα Ι.Ναό
,ευρισκόμενο όχι στο χώρο
της ιδιοκτησίας της Ιεράς
Μονής
Βαρνάκοβας
τον
παραχωρηθέντα από τους

Βυζαντινούς αυτοκράτορες
, αλλά εντός των ορίων
των μεσαιωνικών οικισμών
μας, εκείνων της Επάνω
και Κάτω Καρυάς,αφού τα
όρια μεταξύ των δύο αυτών γεωγραφικών χώρων
ορίζονται από την κορυφογραμμή δυτικά του Δ.Δ.
Ευπαλίου και ανατολικά της
Μ. Βαρνάκοβας και από τη
ροή των υδάτων κατά το
εθιμικό δίκαιο ,το μη αμφισβητούμενο.
Ακόμη σεμνυνόμαστε
και θεωρούμε τους εαυτούς μας ευτυχείς διότι
από 150 και ακόμη έτη
πανηγυρίζαμε τη μνήμη
του Οσίου Αρσενίου ομαδικά ανεβαίνοντας το ιερό
του βουνό φτάνοντας και
στο τοπωνύμιο Χοροστάσι.
Αυτό το γεγονός είναιι βίωμα των Ευπαλιωτών και
ακατανόητη,αντίθετη προς
το λαϊκό αίσθημα είναι η
ανιστόρητη πρόθεση της
Μοναστικής
Αδελφότητας
να εμποδίσει τους πανηγυρισμούς με περιφράξεις
και με αλλαγή των κλειδιών
του σπηλαίου.
Η αυθαίρετη και πραξικοπηματική οικειοποίηση του
ιερού μνημείου του Οσίου
Αρσενίου και η απαγόρευση στην ενορία Ευπαλίου
να λειτουργεί σ’ αυτόν είναι
λυπηρό γεγονός που αντιβαίνει σε κάθε είδος δικαίου.
Όλοι οι μέχρι χτες
μονάσαντες στη Βαρνάκοβα
ήταν επιλήσμονες των καθηκόντων τους και αδιαφορούσαν για την ιερά σκήτη
του Αρσενίου, επιτρέποντες
εκεί ιερουργίες της εκκλησίας του Ευπαλίου και πανηγυρικές εκδηλώσεις στο
χοροστάσι ;

Εδώ ταιριάζει η επίκληση « ‘ελεος» που αναφέρει
η δημοσίευση των απόψεων της Μονής σε άλλη
παράγραφο.
Αίτημά μας δίκαιο
,ηθικό και χριστιανικό είναι
να επανέλθει ο σπηλαιώδης
ναός του Καρυώτη Οσίου
στις φροντίδες και την αγάπη της εκκλησίας των Καρυωτών-Ευπαλιωτών,όπως
συνέβαινε
επί αιώνες,να
παραδοθούν στην ενορία
τα κλειδιά του χώρου και
να μην παρεμποδίζονται οι
θρησκευτικές πανηγυρικές
εκδηλώσεις,κατά τη μέρα
μνήμης του Οσίου στο
χοροστάσι.Τα περί κακοποίησης του ασκητηρίου
είναι προφάσεις για να
δικαιολογηθεί η κατάληψη
,γιατί εκεί λειτουργούμε
μόνο δύο φορές το χρόνο και πανηγυρίζουμε με
τη συνδρομή της Ένωσης
Ευπαλιωτών το καλοκαίρι
και υπό την επίβλεψη του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
της ενορίας του Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου.
Γερόντισσα,
Την επίτευξη της συνεργασίας τη
θεωρούμε
αναγκαία,αλλά οι απαιτήσεις σας δε στηρίζονται
σε αληθινές βάσεις ,καθώς
οι προαναφερθέντες ιεροί
ναοί δε σας ανήκουν. Αυτή
η άποψη έχει ήδη αποδειχθεί λανθασμένη.Προέχει η
αλήθεια στο όλο θέμα ,που
είναι προϋπόθεση για την
ειλικρινή και ανιδιοτελή συνεργασία.Αυτή άλλωστε είναι και η εντολή του Κυρίου, όταν έλεγε « Εγώ είμαι
η αλήθεια και η αγάπη και
η ζωή ».

Ναι μεν, αλλά...

λέει τώρα η Ηγουμένη για
το κλειδί του Αη Γιάννη!

Στην εφημερίδα μας κοινοποιήθηκε
το από 10/09/2010 έγγραφο της Ι.Μ.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου προς τον
κ.Λεωνίδα Ζέρβα, στο οποίο -μεταξύ
άλλων- αναγράφεται ότι θα τηρηθεί η
συμφωνία « περί συγκροτήσεως Επιτροπής εκ λαϊκών η οποία θα δίνει
το κλειδί του Ναϊσκου και με σύμφωνη γνώμη της Ι. Μονής θα εξυπηρετεί
την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης η
Επιτροπή θα καταθέτει τα έσοδα από
το Ναϊσκο σε βιβλιάριο επ’ ονόματι του
Αγίου Νικολάου και αυτά θα χρησιμοποιούνται για περαιτέρω εξωραϊσμό
του Ναϊσκου (διότι η αναστήλωση και
ανακαίνιση έχει ήδη δρομολογηθεί από
την Ι. Μονή )ή για απόρους της περιοχής ».

Το κλειδί όμως θα δοθεί « ευθύς
ως στερεωθή και υποστηλωθή ο Ναϊσκος », διότι κατά τη βεβαίωση ιδιώτη
Μηχανικού που επισυνάπτεται « το
είδος και η έκταση των ζημιών είναι
πολύ σοβαρές. Δεν είναι άμεσα λειτουργήσιμο διότι εγκυμονεί κινδύνους
τόσο για τους ιερωμένους όσο και
για τους προσκυνητές ». Τονίζεται δε
η ανάγκη επισκευής του, το συντομότερο δυνατόν, για να αποφευχθεί
η κατάρρευσή του αλλά και για να
διασωθεί το πολύτιμο αυτό μνημείο.
Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται ότι έγινε νέα μελέτη για το
τραυματισμένο κτίσμα, με δαπάνη της
Μονής, το κόστος της οποίας ανήλθε
στις 10.000 ευρώ.
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Μια φυσική καταστροφή,ένα
οδυνηρό γεγονός,ένα άσχημο
βίωμα – οι σεισμοί που έπληξαν
την περιοχή μας - αποτέλεσε
το κύριο θέμα της άσκησης
ζωγραφικής που διοργάνωσε για μια
ακόμη η Ένωση Ευπαλιωτών υπό
την αιγίδα του Δήμου Ευπαλίου και
με τη συνεργασία του Δημοτικού
Σχολείου Ευπαλίου.
Ίσως σε πρώτη ανάγνωση η επιλογή
να ξένισε ή να φάνηκε περίεργη ,
όμως έγινε με τη σκέψη ότι όταν
κάτι άσχημο το καταγράφουμε ,το
ζωγραφίζουμε ή το εκφράζουμε με
οποιονδήποτε τρόπο - κάποιες φορές - το αντιμετωπίζουμε και κάπως
διαφορετικά. Ιδιαίτερα δε τα παιδιά
έχουν πάντα τρόπους να διαμορφώνουν το δικό τους κόσμο και να
καλλιεργούν τις ευαισθησίες τους,
να προβάλλουν τις άμυνές τους,
εκπλήσσοντας πολλές φορές τους
μεγάλους .Πράγματι,στην
άσκηση
ζωγραφική ορισμένοι μαθητές ,με
το δικό τους ύφος ο καθένας αποτύπωσε το γεγονός.
Παράλληλα,αρκετά παιδιά επέλεξαν να ζωγραφίσουν και
ελεύθερο θέμα :
εικόνες από τη φύση,το καλοκαίρι,τοπία και κτίρια .Συγχαρητήρια για την
προσπάθεια και στα 27 παιδιά που
πήραν μέρος και τα ονόματά τους
είναι : Ζησιμοπούλου Μαρία, Δρόσος
Γιάννης,Δρόσου Δήμητρα, Καλλιαντέρη Αγγελική,Πριόβολου Ειρήνη, Κακάκου Βίβιαν,Τζιλαλής Δημήτρης, Κακάκου Δήμητρα, Ζέκας Γιάννης,Ζέκας
Χριστόφορος, Διαμαντόπουλος Σπύρος, Κατσαρός Βασίλης, Αράπογλου
Χαρά,Αράπογλου Ιωάννα, Γεωργαντά Δανάη, Ανδρεόπουλος Γιώργος, Ανδρεόπουλος Μάριος-Αντώνης,
Σταβιάνης Βασίλης,Αλβενιώτη Πηνελόπη,Γκίκας
Δημήτρης,Τσονάκας
Οδυσσέας,Καλούδη Λένα, Καλούδη
Σοφία,Καλούδη Χριστίνα, Γιαβρίμης
Παναγιώτης, Λουκοπούλου Ειρήνη και
Λουκοπούλου Δήμητρα . Σε όλα τα
παιδιά δόθηκαν έπαινοι για τη συμμετοχή τους και αναμνηστικά δώρα
από την Ένωση Ευπαλιωτών .
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι
και φέτος στο Ευπάλιο διοργανώθηκαν
εκδηλώσεις
τόσο από το Δήμο όσο και
από τους Συλλόγους, σε μια
προσπάθεια να υπάρξει μια κινητικότητα στην περιοχή αλλά και να
ξαναβρεθούμε οι Ευπαλιώτες, αφού
οι υποχρεώσεις του καθενός και η
καθημερινότητα δε μας δίνουν συχνά ευκαιρίες για κάτι τέτοιο τον
υπόλοιπο χρόνο .

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Έτσι, με τη σειρά που έγιναν, καταγράφουμε
• Τη συνεστίαση του Κυνηγετικού
Συλλόγου στην Επάνω πλατεία, που
όπως πάντα είχε επιτυχία
• Το πάρτυ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου στα Κτίρια με την πανσέληνο
του Ιουλίου και θέα τη φωτισμένη
γέφυρα και τα παραλιακά θέρετρα της
περιοχής. Όποιος δεν ήρθε, έχασε!!!!
• Την κεντρική εκδήλωση του Δήμου
Ευπαλίου στην Κάτω πλατεία φέτος,
με συνεστίαση, χορό και τραγούδι
μέχρι τις πρωινές ώρες από το συγκρότημα του Βασίλη Φλέγγα.
Φυσικά σε όλες τις εκδηλώσεις
–όπως πάντα- σημαντική ήταν η
συμβολή των επαγγελματιών του
Ευπαλίου που είχαν αναλάβει την
εξυπηρέτηση του κόσμου.
Είναι πολιτογραφημένος πλέον Ευπαλιώτης,αφού είναι
σύζυγος της Βάνας Τσίπρα
και από τους τακτικούς επισκέπτες του Ευπαλίου. Ο λόγος
για το φιλόλογο και συγγραφέα Ανδρέα Μήτσου, ο οποίος εξέδωσε το
9ο βιβλίο του, το μυθιστόρημα «Ο
αγαπημένος των μελισσών ».Όπως
γράφει ο ίδιος « είναι ένα μυθιστόρημα για τους ακραίους τρόπους
που μπορεί να μηχανευτεί όποιος
πέσει στον πανικό της ηλικίας και
του χρόνου.Όποιος δεν θέλει να
μεγαλώσει άλλο». Με κινηματογραφικό ρυθμό,σύντομο και κατανοητό
λόγο, σε χώρους οικείους μας –αφού
μέρος της ιστορίας διαδραματίζεται
στη Ναύπακτο και στη Φωκίδα- με
αναφορές σε λαϊκές δοξασίες και
καταγραφή προβληματισμών του
ίδιου του συγγραφέα ξετυλίγεται
η ιστορία του πρωταγωνιστή, του
Μπρούνο,ο οποίος ταλανίζεται από
την προσκόλλησή του στη νιότη και
στην ομορφιά, όταν …………
Η συνέχεια στις σελίδες του βιβλίου!!!
Η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Τζένης
Κουτσουρή -Παπαϊωάννου
παρουσιάστηκε στην αίθουσα « Ναυπακτία » στο
παλιό λιμάνι της Ναυπάκτου.
Ο τίτλος «Σκουριά & Θάλασσα»
δήλωνε ξεκάθαρα τα θέματα
των πινάκων : θαλασσινά τοπία
οικεία σε όλους μας, λεπτομέρειες
από πλοία, βάρκες - αποτυπωμένα
σε εξαιρετικούς χρωματισμούςκαι σχετικές ξύλινες κατασκευές
ήταν ο καρπός της πολύχρονης
και κοπιαστικής ενασχόλησης της

Τζένης με την
Τέχνη. Όλες οι
δημιουργίες της
αποδεικνύουν
το ταλέντο,την
έμπνευση και την
ευαισθησία της.
Συγχαρητήρια
στη δραστήρια
Τζένη και περιμένουμε και την
επόμενη έκθεσή
της.
Την παραμονή της γιορτής της
Παναγίας μια ομάδα εθελοντών
Ευπαλιωτών αποφάσισαν να
καθαρίσουν τον περίβολο καθώς και το εσωτερικό του νεκροταφείου του χωριού μας, αφού
η εγκατάλειψη του είναι εμφανής σε
όσους το επισκέπτονται για να ανάψουν τα καντήλια των δικών τους ανθρώπων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ευαίσθητων ανθρώπων, με έντονο
το αίσθημα του εθελοντισμού και με
διάθεση για συνέχεια των εθελοντικών
παρεμβάσεων. Επιθυμία της ομάδας
είναι η διεύρυνσή της και η συμμετοχή ενεργών εθελοντών πολιτών
καθώς και η ανάληψη περισσότερων
πρωτοβουλιών. Η ομάδα παρά τις διαβεβαιώσεις του υπεύθυνου του χώρου
του νεκροταφείου, ότι δεν χρειάζεται
κανένα καθαρισμό γιατί όλα είναι καθαρά, προχώρησε στη συλλογή πολύ
μεγάλου όγκου σκουπιδιών και απορριμάτων, με την βοήθεια δύο εργατών,
υπαλλήλων του Δήμου Ευπαλίου, τους
οποίους έστειλε ο Δήμαρχος. Στόχος
η ευαισθητοποίηση περισσότερων Ευπαλιωτών και περισσότερη συμμετοχή
σε μελλοντικές δραστηριότητες. Στην
ομάδα συμμετείχαν οι Γιώργος Πριόβολος, Πόπη Τσόλκα, Βαγγέλης Καραγιάννης και η σύζυγός του Νία Κουβέλη, Βάσω Καρκαβίτσα και ο σύζυγός
της Παναγιώτης Μπάρλας, Βασίλης
Μπάμπος, Τάσος Τσουράκης, Θανάσης Λουκόπουλος και η συζυγός του
Κική Τσατσαρώνη. .
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Α

ρκετά ήταν τα παιδιά από
το Δήμο Ευπαλίου που
πέτυχαν σε διάφορες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Σίγουρα θα είχαμε και άλλες
επιτυχίες από παιδιά της περιοχής μας που διαμένουν
στην Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα
και αλλού, αλλά δεν είναι δυνατόν αν δεν μας ενημερώσουν τα ίδια ή οι γονείς τους,
εμείς να το γνωρίζουμε και
να τους αναφέρουμε. Γιαυτό
θερμή παράκληση έστω και
τώρα ας το κάνουν. Θερμά
συγχαρητήρια σε όλες και
όλους.

Επώνυμο

Όνομα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΙΑΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΖΙΝΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙ
ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΙΓΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΨΑΡΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
εγγονή του δάσκαλου Γιάννη Ταραβήρα

ΑΚΑΚΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
10,00
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
50,00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΖΛΗ
20,00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
20,00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
20,00
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
100,00
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ
100,00
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 10,00
ΚΑΓΙΑ Κ. ΡΗΝΝΑ
15,00
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
10,00
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15,00
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Α. ΒΛΑΣΣΗΣ
10,00
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
25,00
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΡΙΟ)
20,00
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
50,00
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00
ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΠ. ΦΑΝΗ
10,00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ
20,00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
20,00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
(ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΣΤ. Λ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) 50,00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ)
30,00
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
40,00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
25,00
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15,00
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15,00
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
10,00
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΦΩΝΤΑΣ
30,00
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
20,00
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/NOY
20,00
ΤΑΡΑΖΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
4.800,00
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΛΟΓΕΣ
150,00

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

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ» ΚΑΙ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ» 380,00€

Στείλτε τις συνδρομές σας
για την Ένωση και την
Εφημερίδα μας!

5011-035918-043

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

Όν. Μητρός

ΑΛΕΚΟΣ		
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σχολή Επιτυχίας
8ος ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ
MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

63101605

Όν. Πατρός

ΕΓΙΝΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άλλος ένας Ευπαλιώτης
αναδείχτηκε σε Διευθυντικό στέλεχος του Οργανισμού που υπηρετεί για
πολλά χρόνια . Πρόκειται
για τον Νίκο Αναστ. Τσόλκα , που στις τελευταίες κρίσεις του αρμόδιου

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ),κρίθηκε και έγινε
Διευθυντής,
αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του
σημαντικού πόστου του
Τ.Π.Δ στον Πειραιά .

ΝΕΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
28ης Οκτωβρίου 34 Ευπάλιο
Κεντρική Λεωφόρος Ευπαλίου

Χρήστος Σερεντέλλος Τηλ.26340-52000 κιν.6946636590

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Ό

πως κάθε χρόνο, έτσι κι
εφέτος, η Ένωσή μας πραγματοποίησε εξαιρετικά επιτυχία,
όλες τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει με
πρώτη την τριπλή γιορτή στις
30 Ιουνίου 12 Αποστόλων, τη
Γιορτή των Γονιών μας και τις
καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού μας.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε στον Ιερό Ναό των 12 Αποστόλων, στα Ταμπούρια, την
πανέμορφη και μαγευτική αυτή
τοποθεσία που εντυπωσιάζει
τον επισκέπτη και για την οποία
έχουμε γράψει πολλές φορές,
θεία Λειτουργία από τους Αιδεσιμότατους Παπα-Δημήτρη, ιερέα Ευπαλίου και Παπα-Γιώργη,
ιερέα Δροσάτου μετ’ αρτοκλασίας, την οποία παρακολούθησαν
πολλοί προσκυνητές, περισσότεροι από τις προηγούμενες
χρονιές, από τα γύρω χωριά και
ιδιαίτερα από το Ευπάλιο και
τους ευχαριστούμε θερμά. Μετά
το πέρας της θείας Λειτουργίας προσφέρθη από την Ένωσή
μας σ’ όλους τους προσκυνητές
λουκουμάκια και αναψυκτικά
και στη συνέχεια καφεδάκι στην
όμορφη πλατεία του χωριού.
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Επειδή ο εορτασμός των 12
Αποστόλων εφέτος έπεφτε ημέρα καθημερινή και εργάσιμη και
υπήρχε φόβος μειωμένης προσέλευσης στη βραδινή εκδήλωση της «Γιορτής των Γονέων»,
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Το Δροσάτο πρωτοπόρο
αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή μας το
Σάββατο 3 Ιουλίου στην Πλατεία Δροσάτου, που τη δροσίζει
κάθε βράδυ το αεράκι της Αϊτοφωλιάς.
Οι προετοιμασίες άρχισαν από
αρκετές ημέρες πριν τη γιορτή
από τους ακούραστους προέδρους Μπάμπη και Κώστα
Αλεξανδρή, η συνεργασία των
οποίων είναι εξαίρετη και υποδειγματική, βοηθούμενους και
από άλλους εθελοντές συγχωριανούς μας, με πρώτο τον
ταμία της Ένωσής μας Γιώργο
Κρητικό, η συμβολή του οποίου
είναι πολύ μεγάλη και πρωταγωνιστική και μας παρουσίασαν
μια πλατεία ομορφοστολισμένη,
με αφίσες, λαμπιόνια, σημαίες, τραπεζο-καρέκλες, κλπ. και
τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.
Χαρακτηριστικά της εκδήλωσης
ήταν το κέφι, ο χορός μέχρι
τις τρεις και μισή, καθώς και η
συμμετοχή της νεολαίας μας.
Τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχός μας κ. Τ. Παγώνης,
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευαγ.
Καραϊνδρος, Αντ/ρχος, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι,
Πρόεδροι Τ.Σ., πρόεδροι συλλόγων και 300 περίπου άτομα.
Τα εδέσματα και την περιποίηση
είχαν αναλάβει τα κατσαράκια,
με εξαιρετική επιτυχία.
Ευχαριστούμε θερμά όλους
εκείνους που τίμησαν με την
παρουσία τους τόσο τη θεία λει-

τουργία όσο και τη βραδινή μας
εκδήλωση, καθώς επίσης και
όλους εκείνους που, με οποιονδήποτε τρόπο, βοήθησαν στην
επιτυχία της εκδήλωσής μας.

ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε
καθιερώσει γιορτή της Νεολαίας
με καλαμπόκι, η οποία αποσκοπεί στο να μάθουν και να θυμούνται τα παιδία και εγγόνια μας τι
είναι καλαμπόκι, καλαμποκίσιο

αλεύρι και προπαντός τι είναι
η μπομπότα, με την οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές και
η πυτιά μας, το πρώτο δηλαδή
ψωμί που φάγαμε εμείς οι παλιότεροι, ήταν η ΜΠΟΜΠΟΤΑ.
Έτσι ψήνουμε και μοιράζουμε σ’
όλα τα παιδιά από ένα καλαμπόκι και κατ’ επέκταση και στους
μεγαλύτερους. Έτσι κι εφέτος
στις 12 Αυγούστου μαζευτήκαμε
στην Πλατεία του χωριού όλοι οι
χωριανοί και μερικοί φίλοι, γιατί
η γιορτή αυτή είναι τοπικού χαρακτήρα και διασκεδάσαμε και
περάσαμε μια όμορφη βραδιά.
Δεν περιμέναμε τόση προσέλευση και τα καλαμπόκια μας δεν
έφτασαν να πάρουν όλοι από
ένα και ζητάμε συγνώμη απ’
όλους, υποσχόμενοι ότι του
χρόνου θα έχουμε τριπλάσια. Επισημαίνουμε εδώ ότι
η γιορτή αν κι είναι τοπική
και δεν έχει καμιά σχέση με
τη γιορτή του καλαμποκιού
της Μανάγουλης. Άλλωστε
αυτή η γιορτή αφορά τα
καμποχώρια και είναι αποκλειστικό δικό τους δικαίωμα. Αυτά για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Τ

ην επομένη, 13 Αυγούστου, οργανώθηκε
πρωινή πεζοπορία από το
Δροσάτο στο Πευκάκι μέσα
από τις Αγριλιές, τα Καλάνια και τη Σπηλιά. Είναι μια
μαγευτική διαδρομή που
δεν τη γνωρίζουν τα παιδιά
μας αλλά και πολλοί μεγάλοι. Οι ρεματιές και τα μονοπάτια είναι δύσβατα και

καλό θα ήταν να τις ανοίξουμε
εθελοντικά, μιας και η διαδρομή
είναι ιδανική για περίπατο, όχι
μόνο για το χωριό μας, αλλά
και για ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Για πρώτη φορά η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική: γύρω
στα 20 άτομα, τα περισσότερα
παιδιά και γυναίκες του χωριού
μας. Ελπίζουμε του χρόνου να
είμαστε περισσότεροι ώστε να
κάνουμε πικ-νικ στα Καλάνια,
όπου σχεδιάζουμε να φτιάξουμε
μια βρυσούλα, να πίνουμε νερό

και να θυμηθούμε τα παλιά τα
χρόνια.

Φ

αίνεται ότι από τα παλιά
τα χρόνια οι Καρδαριώτες
ήταν ρομαντικοί και συνεχίζουν
και σήμερα να είναι.
Η τοποθεσία που είναι κτισμένο
το χωριό μας, με την καταπληκτική θέα και τις ομορφιές της
φύσης που απολαμβάνει κανείς
απ’ όποιος αγνάντιο κι αν σταθεί, τόσο την ημέρα όσο και
τις σεληνιάτικης νύχτας, σ’ ένα
ευρύ ορίζοντα που προβάλλεται μπροστά του, συντελούν τα
μέγιστα στη δημιουργία αυτού.
Έτσι εδώ και λίγα χρόνια καθερώσαμε μια γιορτή της Αυγουστιάτικης Πανσέληνου που την

γιορτάσαμε στις 24 Αυγούστου
στο Πευκάκι.
Δεν έχει λατρευτικό χαρακτήρα, αλλά απλά αφιερώνουμε τη
βραδιά αυτή στο ολόγιομο φεγγάρι, στην ωραία και λαμπερή
παρουσία του και στις όμορφες
εικόνες που μας χαρίζει και προτείνουμε να γίνεται πάντοτε στο
Δροσάτο, γιατί από εκεί ψηλά
μπορείς να τις απολαμβάνεις.
Συμμετείχαν γύρω στα 200 άτομα, όλοι χωριανοί και ελάχιστοι
φίλοι, φιλοξενούμενοι και μπορώ να ισχυριστώ ότι ήταν η
πιο όμορφη, ζεστή και κεφάτη
εκδήλωση από όλες τις άλλες.
Και τούτο γιατί ήμασταν όλοι
συγχωριανοί αγαπημένοι και
αδελφωμένοι σαν μια οικογένεια και είχαμε ξεχάσει, έστω
και για μια βραδιά το «πάνω
και κάτω».
Πρώτος έφτασε στο χώρο ο
Μπάρμπα-Μήτσος Ταραβήρας
96 ετών, δίνοντας το καλό παράδειγμα και τον ευχαριστούμε.
Χορέψαμε με την ψυχή μας και
ξεφαντώσαμε μέχρι στις τέσσερις το πρωί και προπαντός η
νεολαία μας.
Τα εδέσματα και την περιποίηση είχαν αναλάβει τα Καλατζόκια με εξαιρετική επιτυχία.
ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Στις 16 Αυγούστου, όπως έχει
καθιερωθεί, τελέσαμε θεία λειτουργία στους Αγίους Αποστόλους, στα Ταμπούρια και στη
συνέχεια στην Πλατεία του χωριού έγινε συζήτηση γύρω από
τα διάφορα προβλήματα του
χωριού μας και προτάθηκαν λύσεις. Στη φετινή συγκέντρωση
κυριάρχησε η συζήτηση γύρω
από την τροποποίηση του Καταστατικού της Ενώσεώς μας,
για τη μεταφορά της έδρας την
Αθήνα, στο Δροσάτο, από πού
είχε ληφθεί κατά την περσινή
συγκέντρωση και την οποία είχαν αναλάβει οι συγχωριανοί
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

σε γιορτές και έθιμα
μας Δικηγόροι κ.κ. Νίκος Καβροχωριανός και η σύζυγός του
Σοφία.
Η τροποποίηση του άρθρου
αυτού και μερικών άλλων έγινε
και οδεύει προς το Πρωτοδικείο
προς έγκριση και πιστεύουμε ότι
του χρόνου θα είναι έτοιμο και
θα γίνουν και νέες εκλογές.
ΕΚΔΡΟΜΗ
Στις 22 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη
μονοήμερη Αυγουστιάτικη εκδρομή στην όμορφη Πάργα. ξεκίνησε στις 7 το πρωί ένα γεμάτο πούλμαν με πρώτη στάση για
καφέ στο Μενίδι. Ωραία η διαδρομή και καταπληκτική η Πάργα. Επισκεφτήκαμε τις πηγές
του Αχέροντα και απολαύσαμε
τις ομορφιές του τοπίου. Φάγαμε στην Πάργα και το απογευματάκι ξεκινήσαμε για την επιστροφή με διάφορες ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και λίγη ανάπαυση. Πρώτος, όπως πάντα,
ο 96χρονος Μπαρμπα-Μήτσος
Ταραβήρας, αψηφώντας τη ζέστη και την κούραση, σωστό
παλικάρι και τον ευχαριστούμε
θερμά καθώς και όλους όσους
συμμετείχαν στην εκδρομή.
ΓΙΟΡΤΗ ΦΑΣΟΛΑΔΑΣ
Στις 29 Αυγούστου τελέσαμε
θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στον Άγιο-Ιωάννη, το παλιό
μας Νεκροταφείο και μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως όλων των κοιμηθέντων και ενταφιασθέντων
στο κοιμητήριο αυτό. Ανάψαμε
ένα κεράκι και ψάλλαμε τρισάγιο στους τάφους των προγό-

νων μας. Δεν ξεχυθήκαμε, μετά
το πέρας της θείας Λειτουργίας,
στ’ αμπέλια και στις συκές όπως
παλιά, γιατί δεν υπάρχουν. Απλά
επιστρέψαμε στην Πλατεία και
απολαύσαμε το καφεδάκι μας
με συντροφιά το δροσερό αεράκι της Αϊτοφωλιάς. Το βράδυ της
ίδιας ημέρας πραγματοποιήσαμε
τη γιορτή της Φασολάδας.
Ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια με
τη συγκέντρωση των συγχωριανών μας στην Πλατεία, φέρνοντας τη φασολάδα από τα σπίτια μας και ακολουθούσε χορός
με κάποιο κασετόφωνο. Στενή
οικογενειακή γιορτούλα για να

η πλατεία απ’ άκρη σ’ άκρη και
οι γύρω δρόμοι. Ωραία η φασολάδα μαγειρεμένη από το Σεφ
κ. Μπάμπη Νικόπουλο και καταπληκτική η οργάνωση. Όλες οι
γυναίκες του χωριού, χωρισμένες σε ομάδες, καθεμιά γνώριζε
το τι θα κάνει, σέρβιραν όλον
αυτόν τον κόσμο μέσα σε λίγα
λεπτά. Η μια ομάδα τις σαλάτες, άλλη τις ελιές, το κρασί, το
ψωμί κλπ.
Για την καλύτερη και ταχύτερη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών
αποφασίσαμε να λαμβάνουν τη
φασολάδα από το καζάνι που
μοίραζε με εξαιρετική τάξη και

περνάει η βραδιά.
Όμως σιγά-σιγά εξελίχτηκε σε
μια μεγάλη γιορτή και μάλιστα
αυτό που έγινε φέτος δεν έχει
προηγούμενο.
Συμμετείχαν
γύρω στα 600 άτομα και γέμισε

οργάνωση ο Σεφ Μπαμπης Νικόπουλος και ο Μιχάλης Πραγιάτης. Ο Αποστόλης Κονιστής
ως συντονιστής χτυπούσε την
κουδούνα και το τραπέζι σηκωνόταν με τη σειρά και έπαιρνε

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 29 Αυγούστου τελέσθηκε 40ήμερο μνημόσυνο του Παναγιώτη Πετρόπουλου στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου στο
Ευπάλιο. Να είναι αναπαυμένος και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
ΓΑΜΟΙ
Στις 21 Αυγούστου στην Παναγίτσα Μαραθιά τέλεσε τους γάμους τους η Παρασκευή Παπανδρέου κόρη του Ιερέα του
χωριού μας Παπα-Γιώργη και στη συνέχεια δόθηκε δεξίωση στο ξενοδοχείο
ΑΠΟΛΛΩΝ στο Μαραθιά, στην οποία
παραβρέθηκαν πάνω από 400 άτομα.

Ευχόμαστε στους Νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον και ευτυχισμένο και στους
Γονείς τους να τους ζήσουν.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε το δεύτερο
παιδί του Νίκου Νικόπουλου (γιου του
Μπάμπη Νικόπουλου) και της συζύγου
του Νίκης, ένα κοριτσάκι. Να τους ζήσει!
Στις 21 Ιουνίου ήρθαν στον κόσμο τα
δίδυμα αγοράκια του Χρήστου και της
Φανής Μαχούλη (κόρη του Προέδρου
μας Μπάμπη Αλεξανδρή). Να τα δουν
όπως επιθυμούν.

τη φασολάδα γρήγορα και χωρίς σωνωστισμό. Συγχαρητήρια
σ’ όλους. Μπράβο τους!
Ο Πρόεδρος της Ενώσεώς μας
Μπάμπης Αλεξανδρής χαιρέτησε τους παραβρισκόμενους με
λίγα λόγια και στη συνέχεια η
νεολαία του χωριού χόρεψε
παραδοσιακούς χορούς και
καταχειροκροτήθηκε. Θερμά
συγχαρητήρια στα παιδιά και
εγγόνια μας, τα οποία θα είναι
οι αυριανοί διάδοχοί μας και
πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν
να τιμούν τις παραδόσεις και
τα ήθη και έθιμά μας.
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή
όλων στο χορό. Ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος της πίστας από
5-6 σειρές χορευτών και το κέφι
απίθανο. Το αποκορύφωμα του
κεφιού και του χορού ήταν το
«πώς το τρίβουν το πιπέρι» που
χόρεψε μια ομάδα από 15 περίπου χορευτών με πρώτο τον
Πρόεδρο Κων/νο Αλεξανδρή.
Διακρίναμε επίσης τον κ. Κ. Κονιστή, τον Φ. Κονιστή, την κ.
Νία Παπακωνσταντίνου κ.ά.
Ο Βαγγέλης Καραϊνδρος είχε το
γενικό πρόσταγμα και με μια
ζωστήρα συμμόρφωνε όσους
δεν ακολουθούσαν πιστά τις
εντολές του τραγουδιού. Ήταν
κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό
που εντυπωσίασε όλους.
Τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευαγ.
Καραϊνδρος, οι αντιδήμαρχοι,
Πλούμη, Σοφιός και Βρέττας,
η Νομ/κός σύμβουλος κ. Σπυροπούλου, οι Δημ. Σύμβουλοι:
Καπετζώνης Τολοφώνος και
υποψήφιος Δήμαρχος Δωρί-

Στις 27 Αυγούστου γεννήθηκε το δεύτερο αγοράκι του Βασίλη Ντέμου και
της γυναίκας του Νατάσσας, κόρης του
Νίκου Αλεξανδρή από το Δροσάτο. Να
τους ζήσει!
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Στις Πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχαν:
1) Χριστίνα Αλεξανδρή κόρη του Προέδρου της Ενώσεώς μας κ. Μπάμπη Αλεξανδρή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη
Φιλολογία.
2) Νικολέττα Καρδάρα του Γεωργίου
στη Φιλοσοφική Αθηνών στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας.

δας, Καλαντζής, Δημόπουλος,
Κατσούδας, Κορομπίλης, Τολοφώνος, οι Πρόεδροι Τ.Σ.
Λακουμέντας Μ. και Αλεξανδρής Κώστας και ο Πρόεδρος
της Ενώσεςω Ευπαλιωτών Π.
Λουκόπουλος, ο Αντιπρόεδρος
Γιάννης Πριόβολος, ο Επίτιμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Λ. Ζέρβας, καθώς και
πολλοί άλλοι από το Ευπάλιο
και τα γύρω χωριά. Ο Δήμαρχός μας κ. Τ. Παγώνης απουσίαζε λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων.
Την εκδήλωσή μας αυτή κάλυψε με ρεπορτάζ που προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου
και ώρα 8 και 15’ το βράδυ, το
κανάλι T.V. Πατρών. Μίλησαν
οι πρόεδροι της Ενώσεώς μας
Μπάμπης Αλεξανδρής και Τ.Σ.
Κώστας Αλεξανδρής, καθώς και
ο Φώτης Κονιστής, ο Λ. Νικόπουλος και άλλοι. Οι δυο κοπέλες που έκαναν το ρεπορτάζ
έμειναν κατάπληκτες από την
εκδήλωσή μας αυτή. «Πρώτη
φορά βλέπουμε γιορτή της φασολάδας και τόσα άτομα σ’ ένα
τόσο μικρό χωριό», δήλωσαν.
Ευχαριστούμε θερμά και τις ίδιες
αλλά και το Δήμο Ευπαλίου που
φρόντισε για την κάλυψη και το
ρεπορτάζ !
Επίσης ευχαριστούμε όλους
όσους τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωσή μας αυτή,
το Δήμο Ευπαλίου για την οικονομική ενίσχυση, όλους όσους
πρόσφεραν τα εδέσματα, κρασιά κλπ. και όλους εκείνους τους
εθελοντές που κόπιασαν για την
επιτυχία της εκδηλώσεώς μας.

3) Παναγιώτα Απ. Νταουσιάνη στο Οικονομικό του Πανεπιστημίου Πατρών.
4) Παπαθανασίου Μαρία εγγονή της
Μαρίας το γένος Ν. Νικοπούλου στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα Δημοσιογραφίας.
5) Φωτεινή Χρ. Παπαϊωάννου κόρη της
Ελένης το γένος Π. Μπερεβέσκου, μετά
το πτυχίο Νηπιαγωγών που έλαβε πρόσφατα, πέτυχε στο ΤΕΙ Ναυπάκτου στο
τμήμα Τηλεπικοινωνιών και συνεχίζει τις
σπουδές της.
Ευχόμαστε σε όλους θερμά συγχαρητήρια.

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου
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Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Αλλάζουν όλα
στον Απόλλωνα!

Ο Απόλλων Ευπαλίου θα αγωνίζεται φέτος στην
Α’ Κατηγορία Φωκίδας με νέους παίκτες, προσθήκες στο ΔΣ και στόχο το… μέλλον.

Η νέα σεζόν σηματοδοτεί πολλές
αλλαγές στον Απόλλωνα Ευπαλίου
σε όλα τα επίπεδα. Διοικητικά, αποχώρησαν κάποια στελέχη και το Δ.Σ.
συμπληρώθηκε με δύο νέα πρόσωπα, τους Θοδωρή Ζέρβα, που ανέλαβε γενικός αρχηγός και τον Μίμη
Παπακωστόπουλο. Οι μεγάλες αλλαγές όμως σημειώθηκαν στο έμψυχο
δυναμικό, καθώς, σε σχέση με πέρσι,
παρέμειναν μόλις οκτώ ποδοσφαιριστές, ενώ προπονητής είναι και πάλι
ο Λάκης Λουκόπουλος.
Ο Μίμης Σπυρόπουλος είναι πλέον
ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, ενώ
ο
Μπάμπης
Κατσαρός
ανέλαβε τον
προεδρικό
θώκο.
Σε
επικοινωνία
που
είχαμε με τον
πρώτο, ζητήσαμε να
πληροφορηθούμε ποιος
θα είναι ο
στόχος του
Α π ό λ λ ω ν α Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος
τη νέα χρονιά που επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του
τοπικού πρωταθλήματος, μετά από
την πορεία του στη Δ’ Εθνική.
«Η ομάδα βρήκε τα απαραίτητα εφόδια για να κατέβει και να αγωνιστεί
στο Α’ Τοπικό. Το Δ.Σ. συμπληρώθηκε με δύο νέα πρόσωπα, αν και υπήρχαν αρκετές αποχωρήσεις. Όσον
αφορά την ομάδα, έμειναν μόλις 8
παίκτες και συγκεκριμένα οι Κοντός,
Αδρασκέλας, Κοτσικογιάννης, Μπακούλας, Σπυρόπουλος, Καραμπολάι,

Χριστόπουλος και
Λάμπρης. Επίσης
δραστηριοποιήθηκαν οι Φώτης
Παπακωνσταντίνου, Χρήστος
Σερεντέλος και
Γιάννης
Αλε- Πρόεδρος στον Απόλλωνα
ξανδρής,
ενώ ανέλαβε φέτος ο Χαράλαεπανήλθαν
οι μπος Κατσαρος
Ζέκας, Τσουκαλάς και Δρόσος. Πήραμε και από την
Ακαδημία Ναυπάκτου τους Καμάρα,
Ζέρβα και Νταουσάνη», τόνισε σε
αρχικό στάδιο και πρόσθεσε:

έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τους
ανθρώπους που ασχολούνται. Αυτοί οι πέντε που ασχολούνται εδώ
και χρόνια, απλά θα συνεχίσουν να
το κάνουν. Εμείς θα παλέψουμε να
κρατήσουμε την ομάδα και να βγάλουμε την χρονιά. Οι ίδιοι άνθρωποι
θα σηκώσουν και πάλι το βάρος».

χει γενικός αρχηγός, που έρχεται και
μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό δείχνει
μία οργάνωση».

Εκτός Κυπέλλου

Οι πολλές αλλαγές που έγιναν στην
ομάδα είναι φυσικό να καθυστερήσουν το μοντάρισμά της. Έτσι τη

Λουκόπουλος:
«Οικογένεια, όπως παλιά»

Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στον
κ. Λουκόπουλο και του ζητήσαμε να
μας σχολιάσει την επιστροφή του στο
σύλλογο. «Επέστρεψα στην ομάδα
γιατί την σέβομαι και την αγαπώ. Δεν
ήταν εύκολη απόφαση και συνήθως
δεν το κάνω αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν
ελλείψεις και πολλές δυσκολίες. Όμως
όταν μου έγινε η πρόταση, δεν μποΣπυρόπουλος:
ρούσα να αρνηθώ. Το σίγουρο είναι
«Στόχος
ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα.
η παραμονή»
«Στόχος μας είναι η παραμονή στην Χρειάζεται πολύ δουλειά, καθώς χτίκατηγορία, αλλά το μεγάλο μας ζουμε μία νέα ομάδα. Τα παιδιά δουπρόβλημα δεν είναι άλλο από το λεύουν πολύ σκληρά και πιστεύω ότι
γήπεδο. Συνέχεια ακούμε ότι θα γί- η ομάδα θα παίξει καλό ποδόσφαιρο.
Στόχος είναι να κάνουμε
νει το γήπεδο, αλλά κάμία πειθαρχημένη ομάδα
ποιοι δεν ακολουθούν το
με νεαρά παιδιά και μέλχρονοδιάγραμμα που είλον. Οι παίκτες μου έχουν
χαν θέσει. Απ’ την άλλη
ήθος και θα προσπαθήσω
βλέπουμε ότι η τοπική
να δέσω τα παιδιά και να
αυτοδιοίκηση,
δηλαδή
τα κάνω οικογένεια, όπως
Νομάρχης και Δήμαρχος
ήμασταν παλιά.
δεν ασχολούνται. Μέχρι
Πιστεύω ότι θα το πετύστιγμής οι επιλογές μας
χουμε», ανέφερε αρχικά,
είναι πρώτα το Ευπάλιο
ενώ στη συνέχεια αναφέρκαι μετά η Γλύφα. Βαθηκε και στο θέμα του γησικός μας στόχος είναι
πέδου: «Ελπίζουμε ότι το
να παίξουμε στο Ευπάγήπεδο της Ένωσης θα είλιο. Βέβαια αν θα ολοΓενικός Αρχηγός στην
ναι έτοιμο και να παίξουμε
κληρωθούν τα έργα στο Νέος
ομάδα ανέλαβε ο Θόδωρος
εκεί. Εγώ, πάντως θέλω να
γήπεδο της Ενωσης, θα Ζέρβας
παίξουμε στο χωριό. Θα
παίξουμε εκεί». Ρωτήσαέρχεται ο κόσμος και εκεί
με τον αντιπρόεδρο αν
έχει αλλάξει κάτι στη διοικητική σύ- θα μπορούμε να κάνουμε τη διαφοσταση και ουσιαστικά πήραμε την ρά. Θέλω να τονίσω ότι το κλίμα είναι
απάντηση που περιμέναμε: «Δεν καλό και υπάρχει συνεννόηση. Υπάρ-

Ξανά στον πάγκο του Απόλλωνα ο έμπειρος
προπονητής Λάκης Λουκόπουλος

βρήκε λίγο απροετοίμαστη ο πρώτος
αγώνας που έδωσε για το Κύπελλο με
τον Κεχαγιά στην Άμφισσα και αποκλείστηκε 8-7 στα πέναλτυ με τον
κανονικό αγώνα και την παράταση να
λήγει 1-1.
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Ο νέος ποδοσφαιρικός
χάρτης της Φωκίδας
Τα τελευταία χρόνια το
ποδόσφαιρο της Φωκίδας προσπάθησε να
πραγματοποιήσει την
υπέρβαση, αλλά τελικά
η προσπάθεια ήταν μάταιη. Η έλλειψη κεφαλαίων και υποδομών,
αλλά περισσότερο, δι-

αυτή η προσπάθεια και
η ομάδα, επέστρεψε
στο παλιό της όνομα
(Δωρικός) και αφού δε
δήλωσε συμμετοχή στη
Δ’ Εθνική, έπεσε στην
τελευταία
κατηγορία
του τοπικού πρωταθλήματος (Β’ τοπικό).

διάφορες πόλεις –μέχρι και στο Μεσολόγγι
έφτασε- για να αγωνιστεί ως γηπεδούχους.
Ο υποβιβασμός στο τοπικό ήταν, ουσιαστικά,
προδιαγεγραμμένος.
Τέλος, άλλη μία ομάδα
με πλούσιο παρελθόν,

Ο Απόλλων «τσιγγάνος στο περσινό πρωτάθλημα, αγωνίστηκε σε όλη τη σεζόν, όλα τα παιχνίδια, σε διάφορα
γήπεδα της Δυτικής Ελλάδας. Δυστυχώς ούτε στο Ευπάλιο αλλά και σε ολόκληρη τη Δωρίδα δεν υπάρχει ένα
γήπεδο που να πληρεί τις στοιχειώδεις προυποθέσεις για το σύγχρονο ποδόσφαιρό, ώστε να μπορέσουν να
αναδειχθούν και νέοι παίχτες και οι ομάδες της Δωρίδας.

άθεσης δεν αφήνουν
το χώρο να προοδεύσει
και παρατηρούμε όλοι
ότι συγκριτικά με άλλους νομούς το επίπεδο
είναι κατώτερο. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι ουσιαστικός
πρεσβευτής του νομού
είναι ο Φωκικός, η ομάδα της Άμφισσας, που
αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική.
Ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί είναι
ο Δωρικός. Η ομάδα
κατέκτησε πέρυσι την
άνοδο για την Δ’ Εθνική,
μετονομάστηκε σε Δωριείς, αλλά μέχρι εκεί.
Στην πορεία αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν οι
πόροι για να στηριχθεί

Ανάλογο παράδειγμα είναι και η Οιάνθη Γαλαξιδίου, που για πρώτη
φορά στην ιστορία της
δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο λόγος σύμφωνα
με τη διοίκηση, είναι η
ανεπαρκής
στελέχωση του ΔΣ με αξιόλογα
μέλη ικανά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Σε αντίστοιχη
θέση βρέθηκε και ο
Αετός Λιδωρικίου, αλλά
την τελευταία στιγμή
τα κατάφερε.
Ο Απόλλων Ευπαλίου
πλήρωσε την ανυπαρξία γηπέδου. Όλη την
χρονιά ακούγαμε ότι το
γήπεδο θα ολοκληρωθεί
και παράλληλα η ομάδα
είχε καταντήσει… τσιγγάνος, γυρνώντας σε

ο Αστέρας Ιτέας, αφού
διεσύρθη πέρυσι στο
πρωτάθλημα της Δ’
Εθνικής μη συμμετέχοντας στους περισσότερους αγώνες, φέτος με
το ζόρι κατάφερε μετά
τον υποβιβασμό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα
της Α’ Φωκίδας.
Κλείνοντας να αναφέρουμε τις ομάδες από
το Δήμο Δωρίδας που
θα αγωνιστούν στην
Α’ κατηγορία: Απόλλων
Ευπαλίου, Τολοφώνα
Ερατεινής, Αετός Λιδωρικίου και η ΑΕ Γλυφάδας. Στη Β’ Κατηγορία
θα είναι ο Δωρικός, ο
Κούμαρος και ο Ηρακλής Μοναστηρακίου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΕΓΓΑΣ:
Έκλεισε ο κύκλος μας
στον Απόλλωνα
Πολλά ήταν τα παιδιά που εγκα- χικό στόχο, αλλά παίζουν από μεράκι
τέλειψαν το καλοκαίρι τον ΑΠΟΛ- , πήγαν σε ομάδα της ΑιτωλοακαρΛΩΝΑ , τραβώντας το καθένα την νανίας (Α΄ κατηγορία) για να είναι
πορεία του , μετά την άδοξη πτώση και πιο κοντά στο Ευπάλιο , παίρνοτης ομάδας από την Δ΄ Εθνική στην ντας όμως και αυτοί καλά χρήματα
Α΄ Κατηγορία Φωκίδας . Άλλα πή- για την μεταγραφή τους» . Για τον
γαν σε ομάδες της Αιτωλοακαρνανί- Απόλλωνα ο Χρήστος μάς είπε ότι
ας , άλλα στην Αθήνα και άλλα στην …«έχει τις πιο ωραίες αναμνήσεις, ότι
…Ήπειρο . Συγκεκριμένα ο πρώτος όλα τα παιδιά στενοχωρήθηκαν που
σκόρερ πέρυσι του 5ου Ομίλου και έπεσε η ομάδα, αφού έπαιζαν για τη
αρχηγός του Απόλλωνα Χρήστος φανέλα, και ότι πράγματι σπάνια συΦλέγγας μαζί με τον αδελφό του ναντάς σε επαγγελματική κατηγορία ,
Γιώργο μεταγράφηκαν στην ιστορι- να παίζουν τέσσερα αδέλφια μαζί και
κή ομάδα του ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ . Ο μάλιστα …χωρίς δεκάρα τσακιστή !»
ίδιος μας είπε για τις εξελίξεις αυτές . Άλλωστε γι αυτό είχαν γράψει αρκε« Πέντε χρόνια δώτές φορές
σαμε και τα τέσσερα
και ημερήαδέλφια αφιλοκερσιες αθληδώς τον καλύτερό
τικές εφημας εαυτό για την
μερίδες της
ιστορία της ομάδας
Αθήνας .
του χωριού μας και
Για την περείμαστε υπερήφανοι
σινή άτυχη
γι αυτό. Ήταν μια
χρονιά του
πρόκληση ν΄ ανεΑπόλλωνα
βάσουμε το Ευπάο Χρήστος
λιο στην Δ΄ Εθνική
ήταν κατηπου το έμαθαν σ΄
γορηματιόλη την Ελλάδα . Το
κός ότι …
κάναμε με μεγάλη
«αν είχαμε
αγάπη και χαρά και
το γήπεδό
λίγοι γνωρίζουν ότι
μας , και δεν
είχαμε προτάσεις και
παίζαμε τριπέρυσι και πρόπερσι
άντα τόσα
να πάμε να παίξουπαιγνίδια
με σε άλλες ομάδες
μακριά από
κερδίζοντας και αρτο Ευπάλιο,
κετά χρήματα, ενώ
σίγουρα η
εμείς βάζαμε και
ομάδα θα
από την τσέπη μας
έμεινε στην
. Γιατί ο Απόλλων Τα αδέλφια Χρήστος και Γιώργος Φλέγγας με την φανέ- κατηγορία.
Ευπαλίου είναι η λα του ΠΑΣ Πρέβεζα που αγωνίζονται από φέτος.
Και δεν το
πρώτη και μεγάλη
λέμε εμείς.
μας αγάπη . Έτσι αφού έκλεισε ο Μας το έλεγαν παράγοντες του ποκύκλος μας στον Απόλλωνα ,είπαμε δοσφαίρου στα διάφορα γήπεδα που
ναι σε μία από τις ομάδες που μας αγωνιζόμασταν . Σκεφθείτε ότι έφταζήτησε(γιατί είχαμε άλλες δύο προ- σαν να μας στείλουν ως γηπεδούχους
τάσεις) εμένα και το Γιώργο , ο ιστο- στο γήπεδο του …Ζαλόγγου !» . Για
ρικός ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ. Η οικονομική την νέα του ομάδα ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ,
πρόταση που μας έκαναν ήταν πολύ που ήδη ξεκίνησε νικηφόρα τα πρώικανοποιητική και παράλληλα μας τα της παιχνίδια , ο Χρήστος πιστεύανοίγονται νέοι δρόμοι . Ίσως είναι ει ότι θα πρωταγωνιστήσει στο πρωένα σκαλοπάτι για κάτι ακόμα καλύ- τάθλημα και με λίγη τύχη μπορεί να
τερο . Τα άλλα δύο αδέλφια μου , πετύχει και κάτι παραπάνω από τους
ο Γιάννης και ο Βασίλης , που δεν στόχους που βάζουν Διοίκηση και
έχουν τον επαγγελματισμό πρωταρ- προπονητικό τιμ .

