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Καραντώνης Ι. Δημήτριος
Έφυγε από κοντά μας στις 28 
Μαρτίου 2019 ο Δημήτριος Καρα-
ντώνης σε ηλικία 94 ετών ήσυχος, 
στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο 
ανάμεσα στην οικογένεια του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε 
στις 31 Μαρτίου στον Άγιο Γεώρ-
γιο Ευπαλίου και η ταφή του έγινε 
στο κοιμητήριο του Αϊ-Λια.
Με καταγωγή από την Παλαιά 
Γιαννιτσού Φθιώτιδας, ήρθε γα-
μπρός στο Ευπάλιο παντρεμένος 
με την Φωτεινή,το γένος Κουφά-
κη, και το αγάπησε σαν την πατρίδα του, ή μπορεί 
ακόμα περισσότερο, αφού επιθυμία του ήταν να 
«παραμείνει» για πάντα στο Ευπάλιο.
Από την παιδική του ηλικία ξεκίνησε να εργάζε-
ται σκληρά ,εγκαταλείποντας τα αγαπημένα του 
«γράμματα» , για να βοηθήσει τη δωδεκαμελή 
οικογένειά του στο χωριό. Συνέχισε ακάματος τη

 σκληρή του εργασία ως οικοδόμος  
για να προσφέρει το καλύτερο στην 
σύζυγό του και τα δυο του παιδιά, 
Γιάννη και Κώστα.Η δουλειά του όμως 
είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί  η 
υγεία του και να υποφέρει  από ανα-
πνευστική πνευμονοπάθεια που τον 
ταλαιπώρησε για  πολλά χρόνια. 
Στο Ευπάλιο περνούσε κάθε χρόνο τις 
διακοπές του και μετά την συνταξιο-
δότησή του το μεγαλύτερο διάστημα 
του χρόνου μαζί με τα εγγόνια του 
Φωτεινή και Δημήτρη τα καλοκαί-

ρια,  καλλιεργούσε το χωράφι του με όλα τα καλά, 
ασχολία που του έδινε μεγάλη χαρά και πρόσφερε 
από την σοδειά του σε όποιον τον επισκεπτόταν, 
απλόχερα. Ήρεμος άνθρωπος, φρόντιζε πάντα για 
το καλό της οικογένειάς  του και ήταν αγαπητός σε 
όλους όσοι τον γνώρισαν!
Θα σε θυμόμαστε πάντα. Καλό Ταξίδι.
Κ.Κ και Γ.Μ.

Λουκοδήμος  Δημήτρης
Στις 5 Μαΐου 
2018 πέθανε 
σε ηλικία 72 
ετών μετά από 
άνιση μάχη με 
το καρκίνο 
ο Δημήτρι-
ος Βασιλείου 
Λουκοδήμος. 
Ο Δημήτριος 
υ π η ρ έ τ η σ ε 
στην Αστυνο-
μία πόλεων. 
Με τη σύζυ-
γό του Μαρία 
α π έ κ τ η σ α ν 
δύο κόρες. 
Τις αποκατά-
στησαν οι-
κ ο γ ε ν ε ι α κ ά 
και κοινωνικά. 
Ζούσε μέσα στη θαλπωρή των παιδιών του και των 
εγγονιών του. Ήταν ευτυχισμένος. Ο Δημήτρης 
αγαπούσε το χωριό. Είχε φτιάξει ωραίο σπίτι και 
τον περισσότερο καιρό μετά τη σύνταξή του έμεινε 
στο Ευπάλιο. Ήταν αγαπητός από όλους. Αγαπού-
σε τους συγγενείς του, τους συμμαθητές του και 
ήταν προσιτός σε όλους τους χωριανούς. ‘Ηταν 
εγγονός του Αλέξη Αλεξανδρή (Ποντίκης) πρώτου 
προέδρου του χωριού μας. Δημήτρη ήσουν ευχά-
ριστος στις παρέες μας. Θα λείψεις στην οικογένεια 
σου και στους φίλους.
Καλό ταξίδι, Νίκος Ζέρβας.

Αγαπημένε μας πατέρα,
Ο θάνατος παραμόνευε να σε πάρει από κοντά μας 
τον τελευταίο χρόνο.  Πάλεψες σκληρά με το τέρας 
αλλά νικήθηκες και έφυγες νωρίς. 
Ξεκίνησες φτωχόπαιδο από το χωριό σου για την 
Αθήνα και κατάφερες να φτάσεις ψηλά. Δούλεψες 
σκληρά για να μην στερηθούν τίποτα η γυναίκα και 
τα παιδιά σου.
Σε ευχαριστούμε για όσα έκανες για εμάς. Η βοή-
θεια και η αγάπη σου ήταν ό,τι πολυτιμότερο.
Καλό ταξίδι. 
Η σύζυγός σου Μαρία
Οι κόρες σου Ιουλία και  Αικατερίνη 
Οι γαμπροί σου Βασίλης και Naji
Τα εγγόνια σου που λάτρεψες Σταύρος και Δημή-
τρης 

Βαθρακογιάννη Ελένη
Σε ηλικία 79 ετών 
απεβίωσε στις 
28 Ιανουαρίου 
2019 η Ελένη 
Βαθρακογιάννη. 
Με το σύζυγό 
της Γιάννη είχαν 
αποκτήσει τρία 
παιδιά, τον Κων-
σταντίνο, που 
είναι ιερέας στον 
Άγιο Γεώργιο Ευ-
παλίου, τον Βα-
σίλη και την Δή-
μητρα,που τους 
είχαν χαρίσει και 
επτά εγγόνια, 
ενώ ευτύχησαν 
να δουν και 2 δι-

σέγγονα. Ήταν μια φιλήσυχη και αγαπητή γυναίκα 
από τους συγχωριανούς της τόσο στα Γρηγορίτικα 
όσο και στο Ευπάλιο και είχε ασχοληθεί -εκτός από 
τα οικιακά στην οικογένειά της- και με αγροτικές 
δουλειές. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε  στον 
Άγιο Γρηγόριο και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο 
Γρηγοριτίκων. Ο γιος της, Ιερέας Κώστας Βαθρα-
κογιάννης, ευχαριστεί όλες και όλους τους συγχω-
ριανούς από Γρηγορίτικα και Ευπάλιο, αλλά και τα 
γύρω χωριά για την συμπαράστασή τους.

Λάμπρος Γ. Μπερτσιάς
Σε ηλικία 79 ετών 
έφυγε από τη ζωή  
στις 30 Μαρτίου 
ο Λάμπρος  Γε-
ωργ.  Μπερτσιάς  
συ ν τα ξ ι ο ύ χο ς 
του ΟΤΕ. Διέμε-
νε στην Πάτρα 
όπου ήταν ιδιαί-
τερα αγαπητός 
από τους συμπα-
τριώτες που κα-
τοικούσαν εκεί. 
Πάντα μ’ έναν 
καλό λόγο για 
όλους και πά-
ντα να βοηθήσει 
όπου μπορούσε. 
Με τη σύζυγό 
του Δήμητρα , 
συνταξιούχο Ει-
ρηνοδικείου από 

το Χρυσοβέργι Μεσολογγίου είχαν δημιουργήσει 
μια θαυμάσια οικογένεια, με δύο παιδιά την Βασιλι-
κή και τον Γιώργο υπάλληλο Εθνικής Τραπέζης και 
είχαν χαρεί και τρία εγγόνια. Η εξόδιος ακολουθία 
του και ταφή έγινε την 1η Απριλίου 2019 στον Άγιο 
Γρηγόριο στα Γρηγορίτικα Ευπαλίου.
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Σερεντέλλου Αικατερίνη
Έφυγε έτσι 
ξαφνικά στις 
18 Μαρτί-
ου σε ηλι-
κία 84 ετών  
μετά από 
ολιγόχρονη 
ασθένεια η 
Α ικατερ ίνη 
Σ ε ρ ε ν τ έ λ -
λου, χήρα 
του Θεοδώ-
ρου. Ήταν 
φ ι λ ή σ υ χ η 
και αγαπη-
τή γυναίκα, 
με στοργή 
στην οικογέ-
νειά της και 
κ α λ ο σ ύ ν η 
στους συγ-
χωριανούς, 
συγγενείς και φίλους. Ήταν δε ακόμα μία από τις 
τελευταίες γνήσιες τσελιγκοπούλες της Δωρίδας. 
Με το σύζυγό της είχαν αποκτήσει το μοναχογιό 
τους Χρήστο, άξιο επαγγελματία (κρεοπωλείο) και 
δραστήριο μέλος της κοινωνίας του Ευπαλίου, που 
έχει παντρευτεί τη Βασιλική Πριοβόλου και της εί-
χαν χαρίσει δύο πανέμορφα εγγόνια, την Κατερίνα 
και τον Θοδωρή. Η Εξόδιος ακολουθία τελέστηκε  
στον Άγιο Κωνσταντίνο Πευκακίου και η ταφή έγινε 
στο Κοιμητήριο του Αγίου Αλεξίου. 

Βασίλης Αθ. Αλεξανδρής
Σε τροχαίο 
α τύχημα 
σκοτώθη-
κε στις 3 
Απρ ιλ ίου 
το από-
γευμα ο 
Β α σ ί λ η ς 
Αθ. Αλε-
ξανδρής, 
40 ετών 
από το Ευ-
πάλ ιο .Το 
τ ρ ο χ α ί ο 
έγινε στον 
επαρχιακό 
δρόμο μεταξύ Μανάγουλης και Μαλαμάτων όπου 
ο Αλεξανδρής μαζί με τον Θ.Ζωϊτάκη επέβαιναν σε 
δίκυκλο, όταν φορτηγάκι έκανε αναστροφή μέσα 
στο δρόμο κι έπεσε επάνω του το δίκυκλο. Ακαριαί-
ος ήταν ο θάνατος  του Αλεξανδρή  όπως διαπιστώ-
θηκε στο Κέντρο Υγείας χτυπώντας το κεφάλι του 
στο οδόστρωμα. Δυστυχώς δεν φορούσε κράνος 
κάτι που θα απέτρεπε το θανατηφόρο χτύπημα.Ο 
Β.Αλεξανδρής κατοικούσε στο Λόγγο Μανάγουλης, 
μαζί με τον παππού του Βασίλη Αλεξανδρή, ήταν 
ανύπαντρος και ασχολείτο με αγροτικές εργασίες. 
Ήταν γιος του Αθανασίου Αλεξανδρή και της Κων-
σταντίνας Λακουμέντα και είχε ακόμα και 3 αδέρ-
φια : την Μαρία, τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε  στις 5 Απριλίου 
από την Αγία Φανερωμένη Μανάγουλης, όπου και 
η ταφή του.

Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος
Έφυγε από τη ζωή στις 
10 Μαρτίου ο Βασίλης 
Χ. Χαραλαμπόπουλος 
σε ηλικία 77 ετών. 
Ήταν επαγγελματίας 
ΤΑΧΙ στην Αθήνα. Με 
τη σύζυγό του Αφρο-
δίτη από το Αιτωλικό 
είχε δημιουργήσει μια 
θαυμάσια οικογένεια 
με δύο γιους,τον Χα-
ράλαμπο, οικονομο-
λόγο και ανώτερο 
τραπεζικό υπάλληλο, 
και τον Γιώργο, εργα-
ζόμενο στην εταιρεία 
συγκοινωνιών ΕΘΕΛ. 
Τους είχαν χαρίσει 
και 3 εγγονάκια, τον 
Βασίλη, τον Νίκο, και 

την Αφροδίτη. Η εξόδιος 
ακολουθία του εψάλη  στον Άγιο Γρηγόριο Γρηγο-
ρίτικων Ευπαλίου. 

Τσουράκης  Δημήτριος    
Έφυγε από τη ζωή την 1η 
Απριλίου σε ηλικία 90 ετών ο 
Δημήτριος Αν. Τσουράκης.
Γεννήθηκε το 1929, στα Πα-
λιά Κούκουρα Δωρίδος και 
ήταν ο δεύτερος από τα τέσ-
σερα παιδιά της οικογένειας 
του  Αναστασίου και της Ελέ-
νης Τσουράκη.
Το 1950 ήρθε στην Αθήνα 
όπου υπηρέτησε για μικρό 
χρονικό διάστημα στην τότε 
Ελληνική Χωροφυλακή και 
ακολούθως προσλήφθηκε 
στο δημόσιο (Ο.Δ.Δ.Υ.) από 
το οποίο και συνταξιοδοτή-
θηκε.
Ήταν παντρεμένος με τη Δη-
μητρούλα Γ. Κατσιγιάννη με

την οποία απέκτησε 2 γιους, τον 
Τάσο και τον Γιώργο, από τους 
οποίους ευτύχησε να δει 4 εγγό-
νια. Αγαπούσε πολύ το Ευπάλιο, 
στο οποίο έμενε κάθε χρόνο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ήταν η δύναμη και το στήριγμα της 
οικογένειας, παρά τις δυσκολίες που 
του έτυχαν στη ζωή, έχοντας πάντα 
στο πλευρό του την αγαπημένη του 
σύζυγο και μητέρα μας.
Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας 
πρόσφερες, θα είσαι για πάντα 
στην καρδιά και στη σκέψη μας, 
καλό σου ταξίδι.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε 
στον Άϊ- Γιώργη και η ταφή έγινε 
στο Κοιμητήριο του Αϊ-Λια.

Αλέξανδρος Κων. Πριόβολος
Στις 30 Μαρτίου 
2019 πέθανε στο 
Σύδνεϋ Αυστρα-
λίας σε ηλικία 81 
ετών ο Αλέξανδρος 
Κων. Πριόβολος. 
Ο Αλέκος είχε με-
ταναστεύσει στην 
Αυστραλία τη δε-
καετία του 1950. 
Ηταν παντρεμένος 
με την Αναστασία 
Μανωλοπούλου 
από το χωριό Βα-
λύρα Μεσσηνίας. 
‘Έφτιαξαν καλή 
οικογένεια. Από-
λαυσε και εγγόνια. 
Ήταν εργατικός και 
καλός οικογενειάρ-
χης, συγγενής και 
πατριώτης. Αγαπούσε και νοσταλγούσε το χωριό 
του και την πατρίδα του, την οποία είχε επισκεφθεί 
πολλές φορές.
Θα τον θυμόμαστε πάντα. Αλέκο καλό σου ταξίδι.
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ΚΑΠΕΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(Υποψήφιος Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΡΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΜΠΑ ΆΝΝΑ 

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΓΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ (ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΣ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΟΪΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΛΑΓΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ)
ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΣΑΚΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΩ
ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΣΙΩΤΑ - ΔΡΟΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΜΑΡΙΑ – ΒΙΟΛΕΤΤΑ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΧΙΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 (Υποψήφιος Δήμαρχος)

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΑΪΤΗ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ
ΣΑΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΚΜΑΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΥΡΟΔΗ
ΔΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΜΑΡΑ ΒΛΑΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛ.

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΜΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος
ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΖΩΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΨΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)  
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΙΡΙΑΚ ΝΤΙΑΝΑ Του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Του ΚΩΝ/ΟΥ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Του ΠΑΝ.
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ – ΠΛΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ–ΠΡΕΣΒΥΤΗ ΜΙΜΙΚΑ Του ΣΤ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Του ΧΡΗΣΤου
ΤΑΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΖΕΜΗ) Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΟΛΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) Του ΙΩΑΝΝΗ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος
ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Του ΧΡΗΣΤου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΚΡΗ–ΡΕΚΟΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΚΑ) Του ΝΙΚ.
ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ Του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Υποψήφιος Δήμαρχος)

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΪΟΥ-ΜΠΑΚΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΥΚΑΛΕΤΟΥ-ΡΟΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡ.
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΑΡ.
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΝΤΟΝΗ ΓΙΩΡΓΑΚΗ του ΣΩΤΗΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΓΓΕΛΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΟΥ
ΜΗΤΡΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνας
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 



Σελίδα 5 ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Δωρίδας, Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Στερεάς Ελλάδας δώσε δύναμη στη δύναμη 
σου. Δώσε φωνή στη φωνή σου. Στις κάλπες για 
το δήμο και την περιφέρεια να πέσουν περισσό-
τερα γαρύφαλλα της λαϊκής συσπείρωσης για τις 
σύγχρονες ανάγκες μας.
Στις ευρωεκλογές να πέσουν περισσότερα κόκκινα 
ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις κάλπες. Ψηφίζουμε για 
τις δικές μας ανάγκες και όχι για τα κέρδη των με-
γάλων επιχειρηματικών ομίλων που διαφεντεύουν 
μαζί με τα διάφορα ΄΄ανεξάρτητα΄΄ ψηφοδέλτια 
που ασκούσαν χρόνια τώρα και θα ασκούν τοπική 
διοίκηση αντιλαϊκή, μαζί με τα κόμματα που τους 
εκφράζουν, κόμματα του ευρωμονόδρομου. 
Να ρίξουμε κόκκινο στις μαύρες για το λαό νύχτες 
τους για να γίνουν τα όνειρα μας εφιάλτες τους.
Για μια τοπική και περιφερειακή διοίκηση που θα 
κάνει το λαό αφέντη στο τόπο του. Για μια κοι-
νωνία στο μπόι των ονείρων μας- στο μπόι των 
ανθρώπων.

ΚΥΡΙΤΣΗ Ν. ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΓΚΥ) 
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΣΠ. ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘ. ΒΑΣΩ 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Συγχωριανοί μας Ευπαλιώτισσες και Ευπαλιώτες
Σε λίγες βδομάδες θα έχουμε τις δημοτικές εκλογές 
όπου μεταξύ άλλων θα εκλέξετε και την νέα κοινο-
τική αρχή για το Ευπάλιο.
Εμείς, θέτουμε στην κρίση σας τη διάθεσή μας να 
τρέξουμε, να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για 
ένα ακόμα καλύτερο Ευπάλιο.
Είναι αλήθεια ότι το έργο που έχει γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια στο χωριό μας είναι κάτι παραπάνω 
από αξιόλογο όπως όλοι το αναγνωρίζουμε, ακόμα 
και οι δημότες διπλανών χωριών.
Όμως δεν πρέπει να σταθούμε σ΄αυτό, αλλά να 
συνεχίσουμε με κάθε δύναμη, με πράξεις και όχι 
λόγια, με έργα και όχι συνθήματα, να φέρουμε με-
γαλύτερη ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής 
στο χωριό μας.
Καταθέσαμε την υποψηφιότητα μας για την Τοπική 
Κοινότητα του Ευπαλίου και σας περιμένουμε όλες 
και όλους σε μια Ενωτική Δημιουργία για το καλό 
του Ευπαλίου.

ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΕΛΕΝΗ
ΖΕΡΒΑΣ  ΑΝ. ΝΙΚΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΥΝΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Γ. ΦΩΤΗΣ
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ Γ.  ΚΩΣΤΑΣ 
ΨΙΜΑΔΑΣ  ΔΗΜ. ΘΑΝΑΣΗΣ 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στους συμπολί-
τες της Τοπικής Κοινότητας Ευπαλίου την κάθοδο 
του Ανεξάρτητου Τοπικού Συνδυασμού
ΕΥΠΑΛΙΟ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ στις επερχόμενες δημοτικές εκλο-
γές. Διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην προσφορά. 
Έχουμε την διάθεση να σας υπηρετήσουμε και εί-
μαστε ανοικτοί να συνεργαστούμε με όλους εκεί-
νους που έχουν τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια όνειρα 
για την ανάπτυξη του τόπου μας και την βελτίωση 
της καθημερινότητάς μας.
Ο συνδυασμός μας στηρίζεται στην κοινή δράση 
πολιτών με τις ίδιες ευαισθησίες και όνειρα για τον 
τόπο μας ανεξάρτητα από πολιτικούς χώρους που 
ο καθένας ανήκει.
Σας καλούμε να συνταχθείτε μαζί μας.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ- ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΑΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι 3 συνδυασμοί για την Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
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Ο Γιώργος Κριατσιώτης
υποψήφιος σύμβουλος στο Δήμο 
Βύρωνα Αττικής

Γ ε ν ν ή θ η κ ε 
το 1967 και 
μ ε γ ά λ ω σ ε 
στο Βύρωνα. 
Παιδί κι αυ-
τός του Ευ-
παλίου, γιος 
του αείμνη-
στου Γιάννη 
Κριατσιώτη, 
που επίσης 
είχε διετελέ-
σει στέλεχος 
αυτοδιοίκη-
σης για πολ-
λά χρόνια.
Απόφο ι το ς 
της Βαρβα-
κείου Προ-

τύπου Σχολής και της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικεύτηκε στην 
Οφθαλμολογία, διατηρεί ιατρείο στο Βύρωνα 
και εργάζεται στο ΙΚΑ Βύρωνα και στο Ια-
τρικό Αθηνών. Ανήκει δηλαδή και ο Γιώργος 
στην μεγάλη οικογένεια των «Γιατρών του Ευ-
παλίου».
Είοναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαθλα-
στικής Χειρουργικής και Ενδοφακών  καθώς και 
της Δωρικής Αδελφότητας. 
Διατέλεσε παίκτης της ομάδας μπάσκετ «Νέοι 
Βύρωνος». 
Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο 2003-2006 
με την «Εποχή Δημιουργίας», διατέλεσε Πρόε-
δρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, της Επιτρο-
πής Υγείας και του 5ου Γυμνασίου – Λυκείου 
Βύρωνα. 
Είχε διατελέσει επίσης και Αντίδημαρχος Βύρω-
να επί δημαρχίας  Νίκου Χαρδαλιά.
Τιμά και αγαπά τα πάτρια εδάφη, που επισκέ-
πετεται συχνότατα, αφού διατηρεί και ιδιόκτη-
τη κατοικία. 
Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Μαρτίνη 
και έχουν ένα γιο.

Ευπαλιώτες υποψήφιοι… σε άλλες πόλεις!
Ο Ανδρέας Παπαδάκης 
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
στην Αθήνα με τον Κώστα Μπακογιάννη

Υποψήφιος Δη-
μοτικός Σύμ-
βουλος στο 
Δήμο Αθηναίων 
με την παράτα-
ξη του Κώστα 
Μπακογ ι ά ν νη 
«Αθήνα Ψηλά» 
κατέρχεται ο 
Αντ ιπρόεδρος 
της Ένωσης Ευ-
παλιωτών Δω-
ρίδας Ανδρέας 
Παπαδάκης με 
καταγωγή από 
την Κρήτη αλλά  
πολιτογραφημέ-
νος εδώ και 35 
χρόνια Ευπαλιώ-

της!
Ο Ανδρέας Παπαδάκης είναι βιοτέχνης,  με σπου-
δές στα λογιστικά και  ιδιοκτήτης εταιρίας παιδικών 
παιχνιδιών.
Είναι εκλεγμένος τέσσερις φορές στο Βιοτεχνικό  
Επιμελητήριο  Αθήνας. Επίσης, εκλεγμένος στον 
Σύνδεσμο Κατασκευαστών Παιδικών Παιχνιδιών  
και στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθή-
νας.
Στην ενασχόλησή του με  την Αυτοδιοίκηση το 
2003-2006 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του 3ου  Δη-
μοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων  και 
την επόμενη τετραετία 2007-2010 εκλέχτηκε  Δη-
μοτικός Σύμβουλος  και διορίστηκε Αντιδήμαρχος 
Καταστημάτων και Ασφάλειας της πόλης . 
 Έχει διατελέσει  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
της Νέας Δημοκρατίας,  της Επιτροπής του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών  για την αναδιοργάνωση της  Δη-
μοτικής Αστυνομίας, του Διοικητικού Συμβουλίου 
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Αντιπρόεδρος 
της Κρητικής Εστίας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας στην Αθήνα.
Με τη γυναίκα του Τούλα Ξάνθη από το Ευπάλιο 
έχουν δύο κόρες παντρεμένες και 2 εγγονάκια.

Ο Βασίλης Γρηγορίου 
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Υποψήφ ιο ς 
Δ η μ ο τ ι κ ό ς 
Σύμβουλο ς 
στο Δήμο 
Αγίου Δημη-
τρίου Αττικής 
κατεβαίνει ο 
Ευπαλιώτης 
Β α σ ί λ ε ι ο ς 
Γρηγορίου.
Κ α τ ά γ ε -
ται από την 
Ρούμελη, το 
Ευπάλιο Φω-
κίδος, γεννη-
θείς το 1950. 
Είναι συντα-
ξιούχος, με 
42 συντάξιμα 

χρόνια, του Υπουργείου Υποδομών (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ) 
και Πρόεδρος της Ειδικής Κομματικής Οργάνωσης 
(Ε.Κ.Ο.) συνταξιούχων της Νέας Δημοκρατίας, 
όπου πολιτικά δραστηριοποιείται  από το 1974
Είναι παντρεμένος  από το 1984 με την  Ηπειρώτισ-
σα  Αικατερίνη Μπράφα πτυχιούχο  οικονομολόγο 
του Πανεπιστημίου Πειραιά με καταγωγή από την 
Κράψη Ιωαννίνων, συνταξιούχο Υπουργείου πολι-
τισμού. Έχουν δύο παιδιά τον Ιωάννη, Πτυχιούχο 
Πληροφορικής  Πανεπιστημίου Αθηνών με δυο με-
ταπτυχιακά, που είναι έγγαμος, με δυο κόρες  και τον 
Χαρίλαο  πτυχιούχο οικονομολόγο και με μεταπτυ-
χιακό του Πανεπιστημίου Αθηνών, έγγαμο ,με ένα 
γιο. Κατοικεί μόνιμα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής τα 
τελευταία 40 χρόνια. Ασχολείται με τα κοινά, όπως ο 
ίδιος αναφέρει, προσπαθώντας να διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο στο οποίο η κοινή λογική  να επικρατεί στα 
πολιτικά πράγματα. Έχει εκτεθεί  στα αυτοδιοικητι-
κά του Αγίου Δημητρίου και στο παρελθόν. 
Ο Βασίλης Γρηγορίου δήλωσε ότι συστρατεύεται 
στην προσπάθειά  με την «Πρωτοβουλία Αγίου Δη-
μητρίου  Αττικής» και με υποψήφιο Δήμαρχο  τον 
Αλέξανδρο Αρβανιτάκη «για να βελτιώσουμε την 
καθημερινότητα των δημοτών της πόλης μας».

Ο Τάκης Παπαδόπουλος 
υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας

Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την 
πρόταση να είμαι υποψήφιος στις 
προσεχείς  Περιφερειακές Εκλογές με 
τον Νεκτάριο Φαρμάκη στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος. Στην περιοχή 
που γεννήθηκα, κατοικώ και δραστη-
ριοποιούμαι επαγγελματικά. 
Γιατί πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η γενιά 
μας να αναλάβει τις τύχες της Δυτι-
κής Ελλάδας. Ήρθε η ώρα για την 
πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η 
Περιφέρεια. Ήρθε η ώρα οι πολίτες 
της Αχαΐας να διεκδικήσουν αυτό που 
δικαιούνται και έχουν στερηθεί τόσα 
χρόνια: μια καλύτερη ζωή,  σε έναν 
καλύτερο τόπο…  
Γι’ αυτό πρέπει να αλλάξουμε. 
Με δουλειά, καθαρές θέσεις και προ-
τάσεις και με σύμμαχο τις νέες και 
τους νέους πιστεύω ότι τελικά η Αχα-
ΐα θα κερδίσει τον αγώνα της προό-
δου, της ανάπτυξης και των μεταρ-
ρυθμίσεων .
«Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχου-
με το όραμά μας. Η Δυτική Ελλάδα 
να ξεκολλήσει από τον πάτο και να 
αρχίσει επιτέλους την πορεία προς τα 
εμπρός»

Όλα από την Αρχή λοιπόν…
Παναγιώτης ( Τάκης ) Παπαδόπου-
λος
Γεννήθηκα στην Πάτρα, το 1968. 
Φοίτησα στο 3ο 
Γυμνάσιο Αρρέ-
νων Πατρών και 
στο Κλασσικό 
Λύκειο Πατρών. 
Αφού ολοκλήρω-
σα τις σπουδές 
μου στην Νομική 
Σχολή του Εθνι-
κού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, και 
από το έτος 1992 
μέχρι και σήμε-
ρα ασκώ μάχιμη 
δικηγορία ως Δι-
κηγόρος παρ΄  
Αρείω Πάγω, 
ελεύθερος επαγ-
γελματίας.
Είμαι παντρεμέ-
νος με την φαρ-
μακοποιό Δήμη-
τρα Καρακάση 
και έχουμε ένα 
γιο, τον Λεωνίδα, 
που φοιτά στην Β΄ Λυκείου του Πει-
ραματικού Λυκείου του Πανεπιστημί-

ου Πατρών.  Έχω καταγωγή από τον 
πατέρα μου Λεωνίδα Παπαδόπουλο 
από το Ευπάλιο Δωρίδος.
Από τα πρώτα χρόνια της επαγγελ-

ματικής μου 
σταδιοδρομίας 
ασχολήθηκα με 
τα κοινά του Δι-
κηγορικού Συλ-
λόγου Πατρών. 
Διετέλεσα Αντι-
πρόεδρος του 
ΔΣ Πατρών 
από το έτος 
2011 έως και 
το 2017,  Μέλος 
του ΔΣ του συλ-
λόγου «Νέων 
Δικηγόρων και 
Α σ κ ο υ μ έ ν ω ν 
Πατρών», Εκ-
πρόσωπος του 
Συλλόγου στην 
«Πανελλήν ι α 
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α 
Ενώσεων Νέων 
Δικηγόρων και 
Ασκουμένων», 
Μέλος της 
«Ένωσης Ελ-

λήνων Δικονομολόγων», της «Ένω-
σης Αστικολόγων», του «Συνδέσμου 

Ελλήνων Εμπορικολόγων» και της 
«Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης (ΕΔΑΜ)». 
Υπήρξα αθλητής στα αγωνιστικά 
τμήματα basket του «ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑ-
ΤΡΩΝ» και του «ΦΟΙΒΟΥ». Με το 
μπάσκετ μου δόθηκε η δυνατότητα να 
ασχοληθώ και σε διοικητικό επίπεδο 
ως μέλος του Δ.Σ. του Α.Σ. «ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» και των Διοικητικών 
Συμβουλίων της «ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑ-
ΤΡΩΝ» από το 2004 έως το 2008 και 
από το 2012 έως και σήμερα. Διετέ-
λεσα μέλος του Δ.Σ. του «Ελληνικού 
Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαι-
ρικών εταιρειών (ΕΣΑΚΕ)» από το 
2013 έως το 2016 και Ταμίας του ΔΣ 
την διετία 2013- 2014.
Έχω διατελέσει Πρόεδρος του Περι-
φερειακού Τμήματος Πατρών του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ τον 
τελευταίο χρόνο είμαι Πρόεδρος του 
Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ο Καλός 
Σαμαρείτης».
Η ενασχόλησή μου με την πολιτική 
ξεκίνησε από τα μαθητικά μου χρόνια 
με συμμετοχή στα 15μελή Συμβούλια 
των Σχολείων μου και την ΟΝΝΕΔ και 
συνεχίστηκε στο Πανεπιστήμιο. Δια-
τέλεσα Υπεύθυνος Επικοινωνίας και 
Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΝΟΔΕ 
Αχαΐας. 
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Συγκινητική είναι η συνεχής προσφο-
ρά συμπατριωτών στην ενίσχυση του 
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού ευ-
χαριστεί όλες και όλους εκείνους που 
στηρίζουν οικονομικά τον Ναό, ώστε 
να αντεπεξέλθει στα διάφορα έξοδα 
για τον εξωραϊσμό του.
Με τις τελευταίες ενισχύσεις το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο προχώρησε 
στην αγορά Δεσποτικής πολυθρόνας 
η οποία έχει ήδη τοποθετηθεί.
Προσέφεραν γι΄ αυτό οι,
Αντωνόπουλος Λεωνίδας 200€
Ευσταθίου Ανδρέας 50€
Ιερέας Κώστας Βαθρακογιάννης 50€
Κατσαρός Μπάμπης 100€
Παλάσκα Αθηνά 10€
Παλασκώνης Κων. (Αντιδήμαρχος)  500€
Παλιούρας Γιώργος  30€ 
Χάσκαρης Γιώργος  50€

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τούς 
ευχαριστεί πολύ, περιμένοντας και 
από άλλους συμπολίτες την στήριξη 
γιατί χρειάζεται να επισκευαστεί το 
τέμπλο, να καθαριστούν αρκετές αγι-
ογραφίες και να γίνουν κι άλλα εξω-
ραϊστικά έργα, όπως ο καθαρισμός 
της πλάκας του ρολογιού, η διαμόρ-
φωση εξωτερικών χώρων κλπ.

Ήδη ο Ιερέας με το Συμβούλιο ολο-
κλήρωσαν τις προκαταρκτικές έρευ-
νες και προχωρούν στην ανάθεση 
του έργου για την ανακαίνιση και 
επισκευή του τέμπλου της εκκλησίας, 
που θα στοιχίσει 2.500 ευρώ .
Για το σκοπό αυτό έχουν μέχρι τώρα 
προσφέρει 
Ψιμάδα Δημ. Σοφία  100 €
Παλιούρα Ελένη  200 €

Όποια και όποιος θέλει να ενισχύσει 
την προσπάθεια που κάνει ο Ιερέας 
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για 
την ενίσχυση, στήριξη, ανακαίνιση, 
του Αγίου Γεωργίου μπορεί να κατα-
θέτει και χρήματα στο λογαριασμό 
του Ναού γράφοντας το όνομά του: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
EUROBANG
Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Ευπαλίου
IBAN 4802637430000030100001569

Πρέπει να πούμε εδώ ότι την ημέρα 
της εορτής του Αγίου Γεωργίου ο 
Μητροπολίτης Φωκίδας Θεόκτιστος 
βράβευσε τον Ιερέα του Ευπαλίου 
Κωνσταντίνο Βαθρακογιάννη με το 
«Οφίτσιο του Οικονόμου» για το με-
γάλο ενδιαφέρον και ζήλο που δείχνει 
στα καθήκοντά του.

Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι είναι ίσως οι 
μοναδικές αρχαιρεσίες Συλλόγου που μοιάζουν με 
γιορτή παρά με … εκλογές!
Την ανοιξιάτικη Κυριακή στις 17 Μαρτίου από 
το πρωϊ έως το σούρουπο δεκάδες Ευπαλιώτισ-
σες και Ευπαλιώτες πλημμύρισαν τα γραφεία της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας στο Παγκράτι για 
να ψηφίσουν και να αναδείξουν το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο.
Οι διαδικασίες τελικά είχαν περισσότερο κοινωνικό 
και κοσμικό χαρακτήρα παρά εκλογικό! Κουβέντα, 
καφεδάκι, τυροπιτάκια, πορτοκαλάδα, σοκολατά-
κια, πειράγματα, ανέκδοτα, ιστορικές θύμησες… 
μέχρι που μερικοί ξέχναγαν να ψηφίσουν, έφευ-
γαν κι επέστρεφαν σε λίγο για να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους! 
Και να σκεφθεί κανείς ότι δεν υπήρχαν οινοπνευ-
ματώδη τραταρίσματα δηλαδή μπύρες, τσίπουρα, 
ούζα, ουίσκι, βότκες και κρασί αλλά το κέφι και η 
διάθεση έβγαινε … με coca-cola!
Στις συζητήσεις πάντως και τα πηγαδάκια περισ-
σότερη κουβέντα γινόταν για τις επικείμενες  δη-
μοτικές , περιφερειακές και τοπικές εκλογές στη 
Δωρίδα και το Ευπάλιο, ποια ονόματα παίζουν, 
ποιοι συνδυασμοί κατεβαίνουν και άλλα τέτοια, 
παρά για τις εκλογές εκείνης της ημέρας στην 
Ένωση. 
Όπως είπε κι ένας από τους παλιούς Ευπαλιώτες 
αυτό είναι πραγματικά « Ένωση» κι έτσι πρέπει 
να πορευτεί στις επόμενες γενιές για το καλό του 
Ευπαλίου.
Από τις αρχαιρεσίες βέβαια βγήκε και το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία που 
συγκροτήθηκε σε σώμα:  Πρόεδρος Περικλής 
Λουκόπουλος, Αντιπρόεδρος Ανδρέας Παπαδάκης, 
Γενική Γραμματέας Έφη Μίχου, Ταμίας Γιώργος Αν-
δρεόπουλος, Μέλη Μπάμπης Αέλεξανδρής, Νίκος 
Αντωνόπουλος, Ξάνθος Λιάκος και ανπληρωματι-
κά μέλη οι Γιάννης Αυγεράκης, Τζένη Τσιπλάκη και 
Κώστας Ζέρβας που είχε παραιτηθεί από τακτικό 
μέλος λόγω επαγγελματικών του υποχρεώσεων 
στην εκπαιδευτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος εξελέγη 
η Λένα Αναγνωστοπούλου και μέλη οι Κώστας 
Κολοκυθάς, Γιώργος Μπόκαρης και Γιάννης Πρι-
όβολος.

Οικονομική στήριξη του Αγίου Γεωργίου

Νέο Δ.Σ στην Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
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Αι γενεαί πάσαι
στη Δωρική Γη

ΠΑΣΧΑ 2019

Ήταν ένα Πάσχα όπως το ονειρεύονταν και 
το επιθυμούσαν όλοι οι Έλληνες. Ανοιξιάτικο 
και ηλιόλουστο. Ξεχύθηκαν με κάθε μέσο από 
τα αστικά κέντρα για την επαρχία. Γέμισαν τα 
έρημα το χειμώνα χωριά με φωνές. Ζωντάνε-
ψαν και τα πανέμορφα χωριά της Δωρίδας. 
Μυσταγωγία σ’ όλες τις εκκλησιές τη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Μικροί και μεγάλοι ζούσαν με τον 
δικό τους τρόπο τα Άγια Πάθη. Η Σταύρωση, 
η θλίψη , ο πόνος ζωγραφισμένα στα πρόσω-
πα και η προσμονή της Ανάστασης. Η Ανά-
σταση, το Α και το Ω της Χριστιανοσύνης.
Και όπως αναφέρει ο μεγάλος Ποιμένας Αρχι-
επίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος….
«Η Ανάσταση δυναμώνει την ελπίδα ότι θα 
εξουδετερωθεί κάθε ενέργεια θανατηφόρα 
που συνθλίβει τη ζωή μας. Ενισχύει την ελ-
πίδα ότι τελικά θα νικηθούν η αδικία, ο φθό-
νος, η διαφθορά, τα σκοτεινά συμφέροντα, 
που συμβαδίζουν συνήθως με το δόλιο ψέμα 
και την αδίστακτη αλαζονεία και θανατώνουν 
την ειρήνη οδηγώντας την κοινωνία στην 
εξαθλίωση και την παρακμή».
Κι ως τότε η Μεγάλη Παρασκευή με τους αν-
θοστόλιστους επιτάφιους. Μεγάλη μέρα για 
τη χριστιανοσύνη, για τους Έλληνες, για του 
Δωριείς. Γυναίκες και παιδιά ξεχύθηκαν πα-
ντού να μαζέψουν τα ανοιξιάτικα λουλούδια 
και να στολίσουν τον δικό τους επιτάφιο. Και 
καμάρωναν ότι ήταν ο καλύτερος όλων. Να 
τον προσκυνήσουν και να τον περιφέρουν 
γύρω από τις εκκλησιές και σε δρόμους των 
χωριών τους, ακολουθώντας τους με τα φα-
ναράκια και τα αναμμένα κεριά. Σε μια πορεία 
με το βλέμμα ψηλά και την πεποίθηση της 
σίγουρης Ανάστασης.
Γιατί όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο 
Ποιμένας μας « η χριστιανική ελπίδα δεν 
προέρχεται από ακαθόριστη αισιοδοξία. Δεν 

σχετίζεται με ψευδαίσθηση ουτοπιστική. 
Στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι υπάρχει Θεός 
Παντοδύναμος, Δημιουργός του παντός και 
Προνοητής. Προσωπικός Θεός αγάπης. Για-
τί η αναστάσιμη ελπίδα δεν αναφέρεται σε 
κάποια αόριστη ιδέα, αλλά είναι συνδεδεμέ-
νη με ένα Πρόσωπο, τον Θεάνθρωπο Ιησού 
Χριστό, ο οποίος εκουσίως υπέστη φρικτά 
βασανιστήρια και σταυρώθηκε νικώντας 
τον θάνατο. Η αναφώνηση ‘Χριστός Ανέστη’ 
δεν δηλώνει ότι ανέστη ο Θεός – η θεότητα 
δεν πεθαίνει – αλλά ανέστη ο Θεάνθρωπος 
Χριστός και συνανέστησε την ανθρώπινη 
φύση».
Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα, Πάσχα Δωριέων 
Πάσχα. Μια χορωδία όλη η Δωρίδα διαλαλού-
σε μαζί με τα φιλιά της αγάπης το «Χριστός 
Ανέστη» που  απλωνόταν σε σπίτια, σε σοκά-
κια, σε πλατείες και οι ήχοι από τις καμπάνες 
συναντιόντουσαν και αντιβούιζαν στις όμορ-
φες λαγκαδιές, ρεματιές, βουνοκορφές και 
παραλίες της Δωρίδας.
Κάθε εκκλησία χωριού πάμφωτη και μια αγ-
γελική ψαλμωδία να αναβλύζει και να δια-
σχίζει την αναστάσιμη νύχτα. Κι από κοντά 
τα μοναστήρια μας: η Βαρνάκοβα και τα του 
Τρικόρφου, πλημμυρισμένα από χιλιάδες πι-
στούς, να σε καθηλώνουν με τα δικά τους 
ήθη και έθιμα για τις άγιες ετούτες ώρες.
Κι έρχεται το ξημέρωμα της Λαμπρής να δώ-
σει τη σκυτάλη στην καθαρά ανθρώπινη δι-
άσταση, με ψήσιμο αμνοεριφίων στις αυλές, 
με τραγούδια, χορούς, φαγοπότι, τουφεκιές 
από σπίτι σε σπίτι και από χωριό σε χωριό,  
απ’ άκρη σε άκρη της Δωρίδας, “αι γενεαί πά-
σαι”,  λες και κάποιος αόρατος μαέστρος τα 
διευθύνει όλα αυτά, χωρίς φάλτσα και παρα-
φωνίες στην ανοιξιάτικη Δωρική γη.
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”…….Ήταν μεγάλη Πέμπτη. Η νύ-
χτα της Σταύρωσης. «Σήμερον κρε-
μάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην 
κρεμάσας», ακούστηκε από το Ιερό 
μια τσιριχτή, ασθενική φωνούλα, 
αμέσως μετά την ανάγνωση του πέ-
μπτου Ευαγγελίου.  Σαν να σκιζόταν 
βίαια ένα σάπιο δέντρο και να απο-
χωρίζονταν  κομμάτι από τον κορμό 
του, τρίζοντας αργά και επίμονα. 
Και  πώς μια αστραπή χαράζει αχνή 
γραμμούλα στο σκοτεινό στερέωμα 
που μόλις προλαβαίνει το μάτι να τη 
συλλάβει, έτσι χώρισε στη μέση το 
εκκλησίασμα, η ψιλή φωνούλα:

Σε εκείνους που γνώριζαν και στους 
αδαείς. Σε εκείνους που καταλάβαι-
ναν και τους ξένους.

«Ποιος είναι μέσα στο ιερό;» Κά-
ποιοι ψιθύρισαν ανήσυχοι». «Ένας 
πολύ ψηλός γέρο-παπάς», εξήγησε 
κάποιο παιδί. Ύστερα βγήκε η πομπή 
των ιερέων από την πίσω πόρτα του 
ιερού της εκκλησίας του Αϊ-Γιάννη 
του Κυνηγού. Ήταν εννέα ιερείς, λα-
μπροστόλιστοι, χρυσοποίκιλτοι. Κρα-
τούσαν λαμπάδες και θυμιατήρια και 
βάδιζαν αργά και τελετουργικά. Ένας 
αρχιμανδρίτης μπροστά έφερε  με ευ-
λάβεια την εικόνα  της Σταύρωσης.

Οι πρώτοι τέσσερις ιερείς είχαν κά-
πως ξεκοπεί, και ακολουθούσε μόνος, 
ένας γερο-παπάς, φορτωμένος το 
Σταυρό. Όπως ο Σίμων ο Κυρηναίος. 
Έσταζε ο ιδρώτας στο μέτωπό του και 
πάνω στη λευκή του γενειάδα. Ρυάκια 
κατέβαιναν δεξιά και αριστερά στο ζα-
ρωμένο λαιμό του, σαν καταρράχτες. 
Ο γέρο–παπάς σέρνονταν έτοιμος 
να καταρρεύσει, κρατώντας ωστόσο 
τον ξύλινο σταυρό στους οστεώδεις 
ώμους του και υποβασταζόμενος δια-
κριτικά από τον πατέρα Παναγιώτη.

«Ο παπα-Αντώνης, ο πάπα-
Αντώνης», επαναλάμβαναν μερι-
κοί μέσα από το πλήθος μ’ έξαψη. 
Έφτασε κάποτε κατάκοπος μπροστά 
στην Ωραία Πύλη, ο παπα-Αντώνης. 
Έσπευσαν και του πήραν τον Σταυρό 
από τον ώμο, οι τρεις ιερείς που ακο-
λουθούσαν πίσω του.

Κούφιοι οι χτύποι των καρφιών πα-
ρηχούσαν μετά μέσα στην κατάμεστη 
εκκλησία καθώς καρφώνονταν ο θε-
άνθρωπος πάνω στον ξύλινο Σταυρό. 
Ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν καθέναν 
από τους εκκλησιαζόμενους μπροστά  
στη φρικώδη αναπαράσταση.

Την κατανυκτική σιγή διέκοψε η 
αμετάκλητη, ομαδική, τώρα αναγγε-
λία των ιερέων.

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν 
ύδασι την γην κρεμάσας».

Και ξαφνικά άναρθρες μικρές φω-
νούλες. Όπως αμέτρητες φυσαλίδες 
στο βυθό, κάτω από τα ύδατα, γέ-
μισαν το ναό, ανέβηκαν ψηλά ως το 
θόλο, γλίστρησαν προς τον ουρανό. 

Ο παπα-Αντώνης έβγαζε το λόγο του!
Μετά από τέσσερα χρόνια απουσί-

ας λόγω βαρέος εγκεφαλικού, γύρισε 
στην εκκλησία στην οποία ιερουρ-
γούσε επί τριάντα επτά χρόνια, για 
μια τελευταία πράξη. Γι’αυτό το κή-
ρυγμα. Στην εκκλησία που ο ίδιος είχε 
κτίσει, πέτρα την πέτρα μανουάλι το 
μανουάλι, εικόνα την εικόνα. Σαν να 
ακούω ακόμα τα λόγια του από πα-
λιά, σε κάθε καινούργιο απόκτημα 
της εκκλησίας. «Σήμερα αμάρτησα 
ενορίτες μου. Πήρα αυτό το μεγάλο 

αρτοφόριο. Είναι ακριβό. Δεν έπρεπε 
να το πάρω, το ξέρω. Όμως δες τε 
το, πως λαμπρύνει το ναό μας. Κα-
ταυγάζει το ημίφως. Τον οβολόν σας 
αιτούμαι ενορίτες μου, και τη συγχώ-
ρεσή σας ικετεύω».

------------------
Ο μητροπολίτης εν τη μεγαλοθυ-

μία του, του επέτρεψε να βγάλει το 
ύστατο κήρυγμα. 

«Μα τι λέει; Αυτά είναι κορακίστικα. 
Δεν καταλαβαίνουμε λέξη». Ψίθυροι 
δυσφορίας και διαμαρτυρίες συνόδευ-
αν το κήρυγμα του άγνωστου παπά.

Κοίταξα γύρω μου εξοργισμένος. 
Εγώ που λάτρευα αυτό το λόγο του 
από παιδί, και μια φορά μάλιστα απο-

τόλμησα να το ομολογήσω.
«Μ’αρέσει πολύ το κήρυγμά σου της 

Μεγάλης Πέμπτης, παπούλη. Το ξέρω 
όλο απ’ έξω. Την κάθε του λέξη».

Την ώρα που ο παπα- Αντώνης 
πάσχιζε  υπεράνθρωπα να εκστο-
μίσει τις λέξεις του, ώστε να γίνουν 
κατανοητές, καθάρισε το μυαλό μου 
απότομα. Βγήκα από τη μέθεξη  και 
παρατήρησα γύρω μου.

Ήταν ένα ξένο σ’εμένα πλήθος. Αλ-
βανοί, Πακιστανοί, Ιρακινοί και Σύριοι, 
βρίσκονταν στριμωγμένοι πλάϊ μου. 
Γυναίκες με μαντήλες αραβικές, Ινδές 
με αλλόκοτα φορέματα. Αλλοδαποί 
μετανάστες που δεν μπορεί να’τανε 
Ορθόδοξοι. Ούτε καν Χριστιανοί. Μια 
σύναξη παράταιρη κι αλλοπρόσαλλη. 
Και γιόρταζαν, όλοι αυτοί, από κοι-
νού, μαζί μου, τα πάθη του Χριστού 
και την Ανάσταση.

Στέκονταν κοντά  μου άντρες σκο-
τεινοί, «ασεβείς και παράνομοι» σίγου-
ρα άτομα του υπόκοσμου. Και μόνο 
πολύ μακριά διέκρινα κάποια οικεία 
φιγούρα να με κοιτάζει αλαφιασμένη 
και μόλις διασταυρώνονταν το βλέμμα 
μας, να σπεύδει να το αποστρέψει.

Ψηλάφισα αμέσως στην τσέπη το 
πορτοφόλι μου. Το ένστικτο της αυ-
τοσυντήρησης ξύπνησε μέσα μου. 
Επανήλθα στην πραγματικότητα του 
έξω κόσμου. Έκοβε το μάτι μου τώρα 
σαν ξυράφι. Ξέφυγε κατόπιν η σκέψη 
μου ολότελα και άρχισα να διαλογίζο-
μαι, εκεί μέσα στην εκκλησία Μεγάλη 
Πέμπτη της Σταύρωσης. Και να κάνω 
συλλογισμούς πολύπλοκους. Σκέψεις 
δαιδαλώδεις και αδιέξοδες. Κοινωνιο-
λογικής, ας πούμε, προοπτικής.

Πως είχε αλλάξει, δηλαδή, η ζωή 
μας άγρια, αφού σαράντα χρόνια που 
ζούσα στη Δάφνη κι έγινε, ήτανε πια, 
ο κόσμος όλος άγνωστος. Πολλοί πε-
θάνανε, δυσανάλογα πολλοί για τόσα 
λίγα χρόνια, κατέληξα. Κι οι καλύτεροι 
μετακομίσανε. Και πάλι δυσανάλογα 
πολλοί. Καινούργιοι κάτοικοι ήρθανε. 
Δύσκολοι και απρόσιτοι. Άνθρωποι 
ξένοι. Από κάθε φύλο και φυλή.

Στο Ιερό μπροστά, ο παπα-Αντώνης 
συνέχιζε τις σπαραχτικές και ακατά-
ληπτες οιμωγές του. Καμιά λέξη του 
δεν ακούγονταν όμως ολόκληρη. 
Σχεδόν καμιά συλλαβή.

Σπασμένες βγαίναν οι λέξεις του, 
θραύσματα από παλιά ωραία αγάλμα-

τα. Σαν ψάρια σπαρταράγανε πάνω  
στα ψηφιδωτά και τα μάρμαρα της εκ-
κλησίας, πάνω στην Αγία Τράπεζα και 
στα πολύχρωμα βυζαντινά βιτρώ. Το 
εγκεφαλικό και η συγκίνηση αχρήστευ-
αν εντελώς κάθε προσπάθειά του.

Ένα υπόκωφο βουητό σηκώθηκε  και 
με επανέφερε. Ένα βουητό ωσάν τη 
λάβα που κοχλάζει χρόνια, και αναθυμι-
άζει αυτή ακριβώς τη στιγμή, και βγαίνει 
τώρα στην επιφάνεια. Μια ζεστή αχλύ 
περιτύλιξε ύστερα όλο εκείνο το παρά-
ταιρο πλήθος μέσα στην εκκλησία.

«Ορφανά, ιδού ο πατέρας σας
«Παρθένες, ιδού ο νυμφίος σας»
«Ιερείς, ιδού ο αρχιερεύς σας»
«Χήρες, ιδού ο άντρας σας»
«Πονεμένοι, ιδού το βάλσαμό σας»
Ο παπα- Αντώνης άφηνε άναρθρες 

μικρές φωνούλες, ρογχώδεις λαρυγ-
γισμούς, μ’έναν τόνο που παρέπεμπε  
σε λόγο οιστρήλατο. Στο φλογερό 
κήρυγμα που έβγαζε κάθε χρόνο τη 
Μεγάλη Πέμπτη της Σταύρωσης, επί 
τριάντα επτά συναπτά έτη και οι λί-
γοι παλιοί από το εκκλησίασμα επα-
ναλάμβαναν  αργά και ρυθμικά τα 
λόγια του, καθώς τα είχαν ακούσει 
αμέτρητες φορές να παίζονται δρα-
ματικά μέσα στο ναό, τα ίδια πάντα  
κι απαράλλαχτα.

Σαν από θαύμα το εκκλησίασμα όλο 
πήρε τότε τα  λόγια τού άρρωστου 
παπά, διστακτικά στην αρχή και αργό-
τερα με θέρμη, και τα επαναλάμβανε 
πανομοιότυπα, όπως τα άκουγε από 
τους διπλανούς του. Άνθρωποι μεταξύ 
τους άγνωστοι, που ούτε τη γλώσσα 
την ελληνική πιθανώς δεν γνώριζαν.

«Τυφλοί, ιδού το φως σας»

«Απελπισμένοι, ιδού ο σωτήρας σας»
«Πικραμένοι, ιδού ο ηδύς Κύριός σας».
Ανάψανε αργότερα τις κίτρινες λα-

μπάδες έξω από την εκκλησία και 
σκορπίστηκαν τα πλήθη ταπεινά και 
ευγενικά. Χάθηκαν  μέσα στα σκοτεινά 
δρομάκια της συνοικίας, παίρνοντας 
μαζί τους το δικό μας παλιό μυστικό.

«Μεθαύριο τη Λαμπρή θα ανταλλά-
ξω  αναστάσιμο φιλί μ’αυτούς τους 
ανθρώπους σκέφθηκα έκπληκτος και 
ένιωσα, παραδόξως, πολύ ελαφρύς.

Με την άκρη του ματιού μου, είδα 
κατόπιν τον παπα- Αντώνη να τον 
κουβαλάνε σχεδόν σηκωτό, στη μαύ-
ρη Μερσεντές της Αρχιεπισκοπής.

Πέθανε ανήμερα της Ανάστασης.
-------------------
Όταν πήγα στο γειτονικό σπίτι για 

να συλλυπηθώ την παπαδιά, μου’πε 
πως είχε από καιρό αφήσει, στο πέ-
τρινο αχούρι, ένα γράμμα για μένα ο 
παπάς, το οποίο και θα μου’δινε «κά-
ποια άλλη στιγμή».

Παραβιάζοντας τις αρχές της φιλο-
ξενίας πήγα από μόνος μου στο παλιό 
σπίτι, το οποίο ήταν για χρόνια κλει-
σμένο, έσπρωξα την ξεβαμένη πόρ-
τα, μπήκε μέσα ο δυνατός αέρας κι 
εγώ προχώρησα στον αραχνιασμένο 
και πνιγερό χώρο. Δεν είχε φως ηλε-
κτρικό και κινιόμουνα δύσκολα. 

Πλησίασα το ξύλινο γραφείο και 
πήρα στα χέρια μου διάφορα σκονι-
σμένα βιβλία.

Εκείνη τη στιγμή απίθανες μικρές 
εκρήξεις άρχισαν να αντηχούν ολόγυ-
ρά μου. Έπεσα με πάταγο, πρινηδόν, 
στο έδαφος πάνω σε μπουκάλια και 
παλιές καρέκλες. Οι κροτίδες συνέ-
χιζαν να σκάνε γύρω μου σε αραιό-
τερα μόνο διαστήματα. Σε λίγο ση-
κώθηκα αναστατωμένος. Από μακριά 
ακούστηκαν ανήσυχες φωνές. Μπήκε 
μέσα στο σπίτι η παπαδιά και η «πα-
ρακόρη», η γριά Ευλαμπία, χρόνια 
υπηρέτρια του σπιτιού. Άνοιξαν την 
πόρτα διάπλατα, άνοιξαν τα παρά-
θυρα. Μια τελευταία κροτίδα έσκασε 
πίσω μου, δυνατά. Οι γριές γυναίκες 
σταυροκοπήθηκαν.

«Μπα σε καλό του», ο ευλογημένος, 
το’χε γεμίσει άδεια κέλυφα  από αυγά 
το σπίτι. Πήραν αέρα και έσκασαν, 
όλα μαζί. Σαν στρακαστρούκες, σαν 
τα χαλκούνια της Ανάστασης. Μυστή-
ριος άνθρωπος, τόσα χρόνια δεν άφη-
σε άλλον να μπει εδώ μέσα».

«Να και το φάκελο που έχει για 
σένα», μου’ πε  η παπαδιά. Τον πήρε  
πάνω από το τζάκι και μου τον έδω-
σε. Γρήγορα άρχισε να σκουπίζει το 
πέτρινο αχούρι. Πίσω της σκούπιζε 
και η Ευλαμπία, ανήσυχη.

--------
Ήταν το κήρυγμα της Μεγάλης Πέμπτης. 
«Παρθένες, ιδού ο νυμφίος σας»
«Ορφανά, ιδού ο πατέρας σας», άρχι-

σα να διαβάζω δυνατά, και ας το ήξερα το 
κήρυγμα όλο, απ’ έξω, λέξη προς λέξη.

Αφού το διάβασα, το μάτι μου έπε-
σε στο πίσω άγραφο μέρος των τεσ-
σάρων σελίδων. Είχε συμπληρώσει 
δυο φορές μια τελευταία παραίνεση 
που δεν την διάβασε ποτέ μέσα στην 
εκκλησία.

«Βαγγέλη μου, μη φοβάσαι»
«Βαγγέλη μου, μη φοβάσαι»
Ο Βαγγέλης ήταν ο γιος του, που 

πέθανε από ηπατίτιδα  σε ηλικία εφτά 
χρονών.”

Νύχτα Μεγάλης Πέμπτης, νύχτα της Σταύρωσης
Του Ανδρέα ΜήτσουΈνα διήγημα του συγγραφέα για την εφημερίδα «το Ευπάλιο».
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Κατά τη διάρκεια 
του διμήνου ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
εάν συναντούσες 
στο δρόμο κάποιον 
γνωστό σου, η πρώ-
τη κουβέντα που θα 
σου έλεγε, αγανα-
κτισμένος, θα ήταν: 
τι παλιόκαιρος ήταν 
αυτός εφέτος.
Κι ενώ ο Μάρτης 
ξεκίνησε γελαστός, 
χαρούμενος και 
σχετικά ζεστός για 
την εποχή του και 
μας ξάφνιασε όλους 
και τούτο γιατί ποτέ 
μέχρι τώρα δεν 
μας είχε μάθει σαν 
τέτοιος, ξαφνικά 
αγρίεψε απότομα 
με χιόνια και πολύ 
τσουχτερό κρύο. 
Φαίνεται ότι ξαφ-
νιάστηκε με αυτή 
τη συμπεριφορά 
και φοβήθηκε μήπως 
παρεξηγηθεί και χαρακτηρισθεί ήπιος 
και προδώσει το πιστεύω του, χάσει 
δε το προσωνύμιό του ως γδάρτης 
και παλουκοκάφτης που του έχουν 
προσδώσει οι πρόγονοί μας από αιώ-
νες τώρα. Έδειξε τον πραγματικό του 
εαυτό, τον σκληρό, τον εκδικητικό και 
παρέδωσε την σκυτάλη στον Απρίλιο 
συμβουλεύοντάς τον να συνεχίσει στο 
ίδιο μοτίβο κι αυτός, πράγμα που τον 
άκουσε. Κι ενώ περιμέναμε ν’ ανοιξά-
σει και να ζεστάνει λίγο, αυτός μας 
τσουρούφλιασε και μόνο 3-4 ημέρες 
τις Πασχαλιάτικες, μας ζέστανε και τις 
χαρήκαμε όλοι και προπαντός εκείνοι 
που ξεχύθηκαν στο ύπαιθρο για τις 
γιορτές του Πάσχα.
Όμως η τελευταία αποχαιρετιστήρια 
ημέρα ήταν πολύ άσχημη καθώς και 

η Πρωτομαγιά. 
Α π ο τ έ λ ε σ μ α 
του άσχημου 
καιρού ήταν η 
παραγωγή να 
μείνει πίσω, 
γιατί άργησε 
η σπορά και 
τα δέντρα δεν 
έδεσαν τους 
αναμενόμενους 
καρπούς, το δε 
χαλάζι κατέ-
στρεψε πολλές 
παραγωγές και 
καταστράφη -
καν και οι γεωρ-
γοί.
Στην περίοδο 
αυτή οι διάφο-
ρες εκδηλώσεις 
ήσαν περιορι-
σμένες.
Στις 10 Μαρ-
τίου Κυριακή 
της Τυρινής 
η Ένωσή μας 

πραγματοποίησε 
όπως κάθε χρόνο, την Αποκριάτικη 
Συνεστίαση στην Κουβέλειο αίθουσα 
στο Πευκάκι με τη 
συμμετοχή όλων 
των συγχωρια-
νών.
Πολλοί έφεραν 
τα εδέσματα από 
το σπίτι τους και 
αγόρασαν και 
σουβλάκια δίπλα 
από τον Καλαντζή. 
Εγκάρδια και ζεστή 
φιλική συνάθροι-
ση με μουσική και 
λίγο χορό λόγω 
πένθους πολλών 
οικογενειών. Ήταν 
μια κάποια ξεχωρι-

στή ημέρα.
Στις 25 Μαρτίου γιορτάσαμε την Εθνι-
κή μας εορτή με τη συμμετοχή του 
Προέδρου και μέλη του Δ.Σ. της Ενώ-
σεώς μας στην τέλεση της Δοξολογίας 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά στο 
Δροσάτο και στη συνέχεια κατέθεσαν 
στεφάνι στο Μνημείο των Πεσόντων 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας 
Αλεξανδρής και ο Πρόεδρος της Ενώ-
σεώς μας Μπάμπης Αλεξανδρής τιμώ-
ντας τους ήρωες συγχωριανούς μας 
που έπεσαν υπέρ Πατρίδας, πολεμώ-
ντας στους Εθνικούς μας αγώνες.
Από την Κυριακή των Βαΐων στις 21 
Απριλίου αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα 
με τις Ιερές ακολουθίες του Νυμφίου 
αρχικά και στη συνέχεια των Παθών 
του Κυρίου μας. Τη Μ. Δευτέρα του 
Παγκάλου Ιωσήφ, τη Μ. Τρίτη το 
Τροπάριο της Κασσιανής, τη Μ. Τε-
τάρτη το Ευχέλαιο. Τη Μ. Πέμπτη τα 
12 Ευαγγέλια και η Σταύρωση του 
Χριστού μας και τη Μ. Παρασκευή το 
πρωί η Αποκαθήλωση και το βράδυ ο 
Επιτάφιος, ο οποίος ήταν πολύ όμορ-
φα στολισμένος με λουλούδια προ-
σφορά πολλών συγχωριανών μας. 
Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι όλες αυ-
τές τις ημέρες γέμιζε η εκκλησία από 

πιστούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν 
με κατάνυξη τις θείες ακολουθίες. Εί-
ναι εβδομάδα περισυλλογής, αυστη-
ρής νηστείας, μετάνοιας, εξομολόγη-
σης και θείας κοινωνίας.
Τα 12 Ευαγγέλια και ο Επιτάφιος φέ-
τος εψάλησαν στο Πευκάκι, γιατί έχει 
καθιερωθεί τον ένα χρόνο επάνω όλα 
και τον άλλο κάτω.
Η Ανάσταση έγινε στις 10 η ώρα στο 
Δροσάτο και στις 12 στο Πευκάκι με 
τέλεση θείας λειτουργίας.
Την ημέρα του Πάσχα σε όλες τις γει-
τονιές οι ψησταριές ήσαν σε δράση 
και μύριζε τσίκνα από τον οβελία και 
το κοκορέτσι όλο το χωριό. Σ’ αυτό 
συνετέλεσε και ο ευχάριστος καιρός 
που για 3-4 ημέρες ήταν ηλιόλουστος 
και ευχάριστος, οι μοναδικές του 
Απρίλη και τις απόλαυσαν οι εκδρο-
μείς και επισκέπτες, που εφέτος πα-
ρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση. 

Της Άνοιξης τα δρώμενα 
σε Δροσάτο και Πευκάκι

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 7 Μαρτίου σε μαιευτήριο Πατρών ο Βασίλης Ι. 
Κονιστής και η σύζυγός του Παναγιώτα Καραγιάννη 
απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι. Στους πανευ-
τυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες ευχόμαστε 
να τους ζήσει.
Στις 24 Απριλίου 2019 σε μαιευτήριο Αθηνών η Αρ-
χοντούλα Κ. Παπαϊωάννου και ο σύζυγός της Αντ. 
Σταματογιαννάκης απέκτησαν το πρώτο τους αγο-
ράκι. Στους πανευτυχείς γονείς στον παππού και 
γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 14 Απριλίου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Κωνσταντίνου στο Πευκάκι ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Βασίλη Ανδρεό-
πουλου. Ο Θεός ν’ αναπαύσει την ψυχή του.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΚΑΤΙΝΑ ΣΕΡΕΝΤΕΛΟΥ
Στις 16 Μαρτίου 2019 πέθανε σε νοσοκομείο Πα-
τρών όπου νοσηλευόταν για λίγες ημέρες η Κατίνα 
Θ. Σερεντέλου ετών 84 και κηδεύτηκε την επομένη 
στο Νεκροταφείο Πευκακίου.
Η Κατίνα ήταν μια υπέροχη γυναίκα του χωριού 
αγνή, άδολη, φιλότιμη, πάντα χαμογελαστή και 
άκακη όπως τα πρόβατα που φύλαγε όλη της τη 
ζωή. Μια σωστή αρχοντο-τσελιγκοπούλα.
Το 40ήμερο μνημόσυνό της τελέστηκε στον Άγιο 
Κωνσταντίνο Πευκακίου στις 14 Απρίλη. Ο Θεός να 
αναπαύει την ψυχή της.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΣ
Την Πρωτομαγιά που γιορτάζουν τα λουλούδι και 
χαίρεται η φύση, διάλεξε να σε πάρει από κοντά 
μας ο Χάρος αγαπητέ Βαγγέλη σε ηλικία 60 μόνο 
ετών. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό 
Αγίου Κωνσταντίνου Πευκακίου, προεξάρχοντος 
του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φωκίδας κ.κ. Νεκταρί-
ου Μουλατσιώτου, συνοδευόμενος 
από τρεις Ιερομονάχους, του Ιερέ-
ως μιας ενορίας του Κιάτου στην 
οποία για πολλά χρόνια υπήρξε 
εκκλησιαστικός επίτροπος ο Βαγγέ-
λης και από τον Ιερέα του χωριού 
μας. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο 
του ο κ. Μουλατσιώτης εξήρε την 
προσωπικότητα του Βαγγέλη, τις 
χάρες και τις αρετές του και ανα-
φέρθηκε ιδιαίτερα στη συνάντησή 
τους των τελευταίων ημερών και 
ωρών, στους μεταξύ τους διαλό-
γους, στην εξομολόγησή του και 
τη θεία Κοινωνία.
Για την προσφορά του στον Ιερό 
Ναό του Κιάτου στον οποίο υπήρξε 
εκκλησιαστικός Επίτροπος, την ερ-
γατικότητά του, την τιμιότητά του, την αφοσίωσή 
του μίλησε ο Ιερέας της ενορίας εκείνης, ο οποίος 
μαζί με τον Ιεροψάλτη του Ναού, πολλούς φίλους 
και συνεργάτες παρέστησανσ την κηδεία του.
Ο Βαγγέλης Μπερεβέσκος γεννήθηκε στο Πευκάκι 

το 1958. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Ευπαλίου 
και στη συνέχεια σπούδασε στην Σχολή Ηλεκτρο-
λόγων Ναυπάκτου και εξελίχτηκε σε έναν άριστο 
ηλεκτρολόγο. Προσελήφθη μετά το στρατιωτικό 
και εργάστηκε στην ΒΙΟΧΑΛΚΟ από την οποία 
πήρε και σύνταξη. Παράλληλα όμως εργαζόταν τις 

ελεύθερες ώρες και σε άλλες 
εργασίες, γιατί έπιανε το χέρι 
του και είχε δε μια ολόκληρη 
αποθήκη με παντός είδους 
εργαλεία. Ήταν ένας ωραίος 
άνθρωπος, πάντα γελαστός, 
ευχάριστος, εργατικός, τίμι-
ος, γενναιόδωρος και πολύ 
φιλότιμος.
Αγαπούσε το χωριό και γι’ 
αυτό ζήτησε να πεθάνει στο 
χωριό του και  πραγματοποι-
ήθηκε το όνειρό του και τά-
φηκε κοντά στους γονείς του. 
Παντρεύτηκε τη Μαρία Καλο-
γεροπούλου Αξ/κό Ναυτικού 
από το Κιάτο και απέκτησε 
δύο παιδιά. Ευτύχησε δε να 
καμαρώσει δύο χαριτωμένα 

εγγονάκια από την κόρη του, 
τα οποία υπεραγαπούσε. Στο καλό αγαπητέ Βαγγέλη 
και ο καλός Θεός να σε κατατάξει μεταξύ των δικαί-
ων και ν’ αναπαύει την ψυχή σου.
Στους οικείους σου ευχόμαστε καλή παρηγοριά.
ΑΙΩΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
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Συγχωριανοί μου,
Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοι-
νά του χωριού μαςΔροσάτο-Πευκάκι, νομίζω πως 
όλες και όλοι θα συμφωνείτε ότι 
όσα κάνω, τα κάνω από παθο-
λογική αγάπη για το χωριό μας, 
το μέρος που γεννηθήκαμε εγώ 
και τα αδέρφια μου, οι γονείς 
μου και οι παππούδες μου.
Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που 
απέκτησα, αλλά και η διάθεση 
βασικά που έχω, μου δείχνουν 
τον δρόμο για να συνεχίσω αυτή 
την ωραία προσπάθεια της πο-
ρείας ανάπτυξης του Δροσάτου 
και του Πευκακίου.  Αυτή είναι η 
φιλοδοξία μου.
Το χωριό μας πρέπει και μπορεί 
να συνεχίσει τις δραστηριότητες 
του Συλλόγου και αναγνωρίζο-
ντας τις φιλότιμες προσπάθει-
ες  του προέδρου μας Κώστα 
Αλεξανδρή,  να διατηρήσει τη μακροχρόνια καλή 
συνεργασία ανάμεσα στον Σύλλογο και την Κοινό-

τητα. Η συνεργασία δε αυτή να είναι παράδειγμα 
για τα γύρω χωριά, αλλά και για εμάς τους ίδιους. 
Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει πρώτα απ’ όλα 

να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, 
θέληση για συνεργασία, όρεξη, 
σχέδια και στόχους ώστε να 
πετυχαίνουμε τα καλύτερα για 
όλους, για τον καθένα ξεχωρι-
στά και για το χωριό μας.
Με αυτές τις σκέψεις και τις 
αγνές φιλοδοξίες μου σας ανα-
κοινώνω ότι θέτω τον εαυτό 
μου ακόμα περισσότερο στην 
υπηρεσία του χωριού μας και 
θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος  
Δροσάτου-Πευκακίου στις προ-
σεχείς τοπικές δημοτικές εκλο-
γές 26 Μαΐου 2019.

Μπάμπης Αλεξανδρής
Πρόεδρος Συλλόγου Δροσά-

του-Πευκακίου
Υποψήφιος Πρόεδρος Τ.Κ. 

Δροσάτου-Πευκακίου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ 
ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ
                                                                                                                                 
Την Κυριακή 19/5/2019 στο γραφείο  
της Ένωσης στο Πευκάκι θα γίνουν 
εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επι-
τροπής από τις 11π.μ. έως 15μ.μ. 
Όσες και όσοι επιθυμούν μπορούν να 
θέσουν υποψηφιότητα μέχρι την Πέ-
μπτη 16/5/2019 .
Για την διευκόλυνσή τους το γραφείο 
θα είναι ανοικτό κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού στα τηλέφωνα:
Αλεξανδρής Μπάμπης: 6944615958
Μαρσέλου Γιώτα: 6946962154
Κρητικός Γιώργος: 6936641066
Ή να μας στείλουν email στο : drosato.
pefkaki@gmail.com
Παράκληση να δηλώσουν υποψηφιότη-
τα όσοι περισσότεροι μπορούν συμμε-
τοχή για το Δ.Σ του Συλλόγου για να 
συνεχίσουμε αυτή την μεγάλη προσπά-
θεια  που κάνουμε τόσα χρόνια για το 
χωριό μας.     
Ο Πρόεδρος
Μπάμπης Αλεξανδρής

Θα έχετε αναρωτηθεί πώς γίνεται η επι-
λογή και η αναζήτηση των δημοτικών 
συμβούλων σε κάθε εκλογικό συνδυα-
σμό ο οποίος πιστεύει ότι γίνεται με βάση 
την ικανότητα του κάθε συμμετέχοντα; 
Απατάται. Η επιλογή γίνεται με την ανα-
γνωρισιμότητα και την κοινωνική απο-
δοχή του καθενός υποψηφίου, πέραν 
την κομματικής προσήλωσης. Για αυτό 
παρατηρούμε το φαινόμενο να έχου-
με συμμετοχή, ηθοποιών, αθλητών και 
κάθε λογής προβεβλημένου προσώπου 
με σκοπό την προσέλκυση περισσοτέ-
ρων ψήφων. Αδιαφορούμε για το ότι σε 
περίπτωση επιτυχίας του συνδυασμού 
δεν θα έχουμε τα άτομα εκείνα που θα 
βοηθήσουν στην άσκηση της εξουσίας. 
Τοιουτοτρόπως έχουμε την τοποθέτηση 
σε θέσεις ευθύνης αυτών που προσέλ-
κυσαν τις περισσότερες ψήφους, ασχέ-
τως ικανότητος. Έχουμε τη πίεση των 
αρχηγών από τους ψηφοσυλλέκτες και 
τις απαιτήσεις τους. Δεν θα ήταν άσκοπο 
να αναφερθούμε σε πολλά παραδείγμα-
τα του παρελθόντος που επιβεβαιώνουν 
του λόγου το αληθές. 
Όποιος προσπαθεί να δημιουργήσει 
έναν συνδυασμό με ικανούς, άφθαρ-
τους ανθρώπους που να έχουν τη με-
γαλύτερη κοινωνική αποδοχή, αυτός θα 
έχει και ελάχιστες πιθανότητες επιτυχί-
ας, διότι θα δυσαρεστήσει κομματικούς 

και φαύλους που αρέσκονται σε μεγά-
λα λόγια χωρίς περιεχόμενο. Έτσι επι-
κρατούν όσοι ποντάρουν στο θεαθήναι 
και στην υποκρισία, αφού ο λαός συ-
μπεριφέρεται όπως με θαυμάσιο τρό-
πο το αναφέρει ο Αριστοφάνης στους 
«Ιππείς» και στο ερώτημα «ποιον θέλει 
το φαύλο ή το φαυλότερο;» Και ο λαός 
απαντά: «Ποιος θα με δωροδοκήσει;» 
Αυτά που συνέβαιναν 3000 χρόνια πριν, 
συμβαίνουν και σήμερα και ας λέμε ότι 
η ανθρωπότητα πηγαίνει μπροστά. Σε 
ορισμένα σημεία της παραμένει στάσι-
μη και ας ακούγεται αυτό άσχημο. Αυ-
τές τις μέρες οι διάφοροι συνδυασμοί 
έχουν καταλήξει στις τελικές επιλογές 
τους με πρόσωπα που αρκετές φορές 
δεν άξιζαν την προτίμησή τους. Έτσι 
έχουμε τη συμμετοχή τους σε 2 ή πε-
ρισσότερους συνδυασμούς σε άλλους 
δήμους με κριτήρια που μόνο πολιτικά 
δεν είναι. Όσο για δηλώσεις ότι «εί-
μαι έτοιμος να προσφέρω στη πόλη» 
αποδεικνύονται εξ’ αρχής ψεύτικες, και 
φαρισαϊκές. Ας φροντίσει ο λαός να 
απαλλάξει με την ψήφο του το πολιτικό 
σκηνικό από τέτοιου είδους πρόσωπα 
και ας επιλέξει αυτούς που έχουν αξι-
οπρέπεια και υπευθυνότητα στα λόγια 
τους και αύριο στα έργα τους.

Μπάμπης   Αλεξανδρής

Σήμερα,05/05/2019, ανήμερα της Αγίας Ειρήνης, έφυγε από κοντά 
μας η Νικολίτσα Κονιστή, σύζυγος του 
Χρήστου Κονιστή. 
Η Νικολίτσα γεννημένη στο Ευπάλιο, τί-
μησε τον τόπο της, γιατί υπήρξε μια γυ-
ναίκα γενναία που όταν έχασε το ένα από 
τα τρία της παιδιά, το αντιμετώπισε σαν 
Αγία και άξια, γιατί δε φοβήθηκε ποτέ τη 
δουλειά και στο χωριό και στην πόλη, 
προκείμενου να συνεισφέρει στο μεγά-
λωμα των τριών της παιδιών, που μορ-
φώθηκαν και αξιώθηκε να δει από αυτά 
ακόμη και δισέγγονα. Θέλουμε να της 
πούμε εμείς, η οικογένεια της, ότι μας 
λείπει πολύ και ευχόμαστε να αναπαύε-
ται στους ουρανούς, όπως της αξίζει. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον 
Άγιο Λουκά στο Δροσάτο στις 8/5 και 
η ταφή της  στο κοιμητήριο του Αγίου 
Αλεξίου – Αλεξάνδρου στο Πευκάκι. 

Μάιος 2018. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που 
έφυγε από κοντά μας ο Νίκος Παπαϊωάννου, ο άν-
θρωπος που αγάπησε το χωριό μας και πρόσφερε 
πάρα πολλά στον τόπο του. 
Δεν τον ξεχνάμε.
Ένωση των εκ Δροσάτου Δωρίδος καταγομένων

ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΠ ΤΟ ΔΡΟΣΑΤΟ
Απο το μικρό Δροσάτο ειναι ο 
νεοπροαχθείς Υποστράτηγος 
και Διευθυντής του Οικονομι-
κού Σώματος τού Γ.Ε.Σ. Βασί-
λειος Κατέλης.
Είναι υιός τουΓεωργίου και της 
Αλίκης Κατέλη γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1962 αποφοί-
τησε από τη ΣΣΑΣ το 1984. Εί-
ναι απόφοιτος του Οικονομικού 
Τμήματος της Σχολής Νομικών 
και Οικονομικών Επιστημών 
του ΑΠΘ και κατέχει μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών (ΜΒΑ-IBF) 
από το Birmingham University. 
Έχει υπηρετήσει σε Μονάδες 
και Υπηρεσίες του Στρατού 
Ξηράς τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό (USA, GB). 
Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. 
Ειναι παντρεμένος με την Δι-
ευθύντρια τού 1ου Γυμνασίου 
Κηφισιάς Σαραντούλα Δωρο-
πούλου και έχουν δύο κόρες 
την Αλίκη και την Ελευθερία. 
Πόσο περήφανος θα ήταν ο αγαθός και τίμιος παππούς του Βασίλειος 
Κατέλης που ο συνονόματος  εγγονός του, πανάξια βρίσκεται επικεφα-
λής  του Οικονομικού σώματος του Ε.Σ.!
Μέσα στην καρδιά του είναι πάντα το Δροσάτο και  όποτε του επιτρέ-
πουν οι υποχρεώσεις του, συχνά επισκέπτεται.
Του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο του.

Γ.Β.Κ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗ

&
ΠΑΠΑ-ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΙΣΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019 
9:00 π.μ.

Ι.Ν. Αγίων Κων/νου & 
Ελένης Πευκακίου

1989-2019
30 ΧΡΟΝΙΑ

Ένωση των εκ Δροσάτου 
Δωρίδος Καταγομένων

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

«Επιλογή υποψηφιοτήτων»

Μπάμπης Αλεξανδρής
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΟΥ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  20,00 € 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  10,00 € 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  50,00 € 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  20,00 € 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ  20,00 € 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  20,00 € 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  20,00 € 
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ  30,00 € 
ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ  80,00 € 
ΚΑΛΤΣΑ ΠΕΝΥ  50,00 € 
ΚΑΡΑΒΙΔΑ - ΒΟΜΒΟΡΙΔΗ ΟΛΓΑ  20,00 € 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20,00 € 
ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.  20,00 € 
ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΑΚΕΛΙΩΝ ΖΩΗ  50,00 € 
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΜΑΝΘΟΣ  100,00 € 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  20,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  30,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  50,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  20,00 € 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  20,00 € 
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  25,00 € 
ΚΟΥΑΚΗ ΡΙΚΑ  20,00 € 

ΚΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  50,00 € 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΑΔΑΣ  100,00 € 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ  40,00 € 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ.  20,00 € 
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  40,00 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ.  10,00 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  20,00 € 
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20,00 € 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  30,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  20,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  20,00 € 
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20,00 € 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  50,00 € 
ΠΛΕΣΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ  20,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  20,00 € 
ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.  30,00 € 
ΡΩΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  30,00 € 
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  50,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΝΙΚΗ  20,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ  30,00 € 
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  20,00 € 
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ.  20,00 € 
ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  15,00 € 
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20,00 € 

Έδωσαν τις συνδρομές τους Λογαριασμοί τραπεζών 
Ένωσης Ευπαλιωτών ΔωρίδαςΘυμηθείτε ότι χωρίς τη δική σας οικονομική στήριξη οι 

δυσκολίες για τη συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας 
θα είναι πολύ μεγάλες.

104/296680-89

769.00.2002.002676

0026-0653-99-0100077938

5011-059657-666

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΡΕΤΗ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΝΙΚΗ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10,00€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ  5,00€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΚΑ  5,00€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  5,00€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ 10,00€
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00€
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00€
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  5,00€
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  5,00€
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10,00€
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ  5,00€
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  5,00€
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  5,00€
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5,00€
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  5,00€
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,00€
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  5,00€
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ-ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΤΖΕΝΗ 10,00€
ΒΩΤΤΑ ΜΑΡΙΑ  5,00€
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  5,00€
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  5,00€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  5,00€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  5,00€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡ  5,00€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00€
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΙΡΗ  5,00€
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ  5,00€
ΖΕΡΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤ.  5,00€
ΖΕΡΒΑ ΚΩΝ/ΝΑ-ΤΙΤΙΚΑ ΓΟΥ Γ  5,00€
ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ  5,00€
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Κ  5,00€
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,00€
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ  5,00€

ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ  5,00€
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  5,00€
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00€
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  5,00€
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.  5,00€
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.  5,00€
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡ.  5,00€
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ.  5,00€
ΚΑΛΚΟΥΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ Δ.  5,00€
ΚΑΛΚΟΥΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ Ν.  5,00€
ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΛ.  5,00€
ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ ΦΟΥΛΗ  5,00€
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΛ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ  5,00€
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ  5,00€
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.  5,00€
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,00€
ΚΟΝΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  5,00€
ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  5,00€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00€
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ  5,00€
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  5,00€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ  5,00€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ  5,00€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  5,00€
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  5,00€
ΚΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5,00€
ΚΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  5,00€
ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  5,00€
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Δ.  5,00€
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ Κ.  5,00€
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ  5,00€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  5,00€
ΛΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΟΣ 10,00€

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5,00€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 10,00€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΘ.  5,00€
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Γ.  5,00€
ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ  5,00€
ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  5,00€
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ Κ.  5,00€
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  5,00€
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5,00€
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00€
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  5,00€
ΜΑΧΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ  5,00€
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  5,00€
ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  5,00€
ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ 10,00€
ΜΟΥΣΙΩΝΗ ΗΛΙΑΝΝΑ  5,00€
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5,00€
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  5,00€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  5,00€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  5,00€
ΜΠΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ  5,00€
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  5,00€
ΜΠΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  5,00€
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00€
ΜΠΟΤΖΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  5,00€
ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  5,00€
ΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ  5,00€
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00€
ΝΤΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΤΟΥ ΒΑΣ  5,00€
ΠΑΛΗΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5,00€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΝΤΩ  5,00€
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  5,00€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  5,00€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  5,00€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  5,00€
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡ.  5,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  5,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ Γ.  5,00€

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΧΡ.  5,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ  5,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Γ.  5,00€
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝ.  5,00€
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5,00€
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  5,00€
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  5,00€
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00€
ΠΑΤΣΑΡΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  5,00€
ΠΑΤΣΑΡΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  5,00€
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  5,00€
ΠΙΠΕΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  5,00€
ΠΛΕΣΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ  5,00€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  5,00€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,00€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  5,00€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  5,00€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  5,00€
ΡΟΠΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  5,00€
ΡΩΜΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  5,00€
ΡΩΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  5,00€
ΡΩΜΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ  5,00€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  5,00€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  5,00€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ Κ  5,00€
ΣΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00€
ΣΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  5,00€
ΣΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  5,00€
ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ  5,00€
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  5,00€
ΤΣΙΠΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  5,00€
ΤΣΙΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5,00€
ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  5,00€
ΤΣΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  5,00€
ΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  5,00€
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  5,00€
ΨΗΜΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  5,00€
ΨΗΜΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  5,00€
ΨΗΜΑΔΑ ΣΟΦΙΑ  5,00€
ΨΗΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ Δ.  5,00€
ΨΗΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘ.  5,00€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Σε μια ηλιόλουστη μέρα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 
όπως ταιριάζει στην επέτειο της 25ης Μαρτίου και στην 

γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έγιναν και 
φέτος  οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Ευπάλιο. Ο εορ-
τασμός άρχισε την παραμονή με στολισμό του χωριού, 
φωταγώγηση των Δημόσιων κτιρίων και Εσπερινό στην 
εκκλησία. Ανήμερα της διπλής γιορτής μαθητές, εκπαι-
δευτικοί, γονείς, επίσημοι προσκεκλημένοι και πολίτες 
συμμετείχαν στην τέλεση της  Θείας Λειτουργίας και 

στην Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. 
Η  καθηγήτρια εικαστικών του Γυμνασίου Ευπαλίου 

Σοφία Λογοθέτη εκφώνησε την πανηγυρική ομιλία της 
ημέρας. Αναφέρθηκε στον σπουδαίο απελευθερωτικό 
αγώνα των Ελλήνων και τα μηνύματά του και απευθυ-

νόμενη στη μαθητιώσα νεολαία  είπε…
 «Αγαπητά μας παιδιά, εσείς που είστε το μέλλον της 
πατρίδας, εσείς που μεταφέρετε όλα τα χαρακτηριστι-
κά της ελληνικής ψυχής, ακολουθήστε τη συμβουλή 
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο αγράμματος αυτός 

πρωταγωνιστής της επανάστασης, στην ιστορική του 
ομιλία στην Πνύκα κάτω από την Ακρόπολη, προέ-

τρεψε τους νέους να σκλαβωθούν στα γράμματα και 
να δοθούν στις σπουδές τους. Αλλά και ο Αδαμάντιος 
Κοραής ο σπουδαίος εκπρόσωπος του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού, με την προστακτική του « δράξασθε 

παιδείας» καθιστά σαφές ότι μόνο μέσω της παιδείας 
θα γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Το επισημαίνει και ο 
Ρήγας Φερραίος: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλ-
λογάται καλά». Όταν σκεφτόμαστε καλά, ενεργούμε 
ορθά. Γι αυτό παιδιά μου, να πορεύεσθε με όραμα και 
στόχους στη ζωή σας και να αγωνίζεσθε με πίστη και 
αρετή για την πραγμάτωσή τους. Να εμπνέεσθε από 

τα ιδανικά των ηρώων του ‘21 και τις διαχρονικές αξίες 
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, ώστε χάρη σε 

σας να μπορέσει να ξαναλάμψει το αθάνατο ελληνικό 
πνεύμα».

Στο Ηρώο των πεσόντων στην πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων από εκπροσώπους της Περιφέρειας, των 
σχολείων,  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Αστυνο-
μικής Διοίκησης και  των Συλλόγων. Τηρήθηκε ενός 

λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας 
και ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν  με την παρέλαση των 
μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, οι οποίοι  με  αίσθημα εθνικής υπερηφάνει-
ας  τίμησαν την εθνική επέτειο. Ιδιαίτερη, συγκινητική 
η στιγμή όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού 
Λυκείου Ευπαλίου παρήλασαν με παραδοσιακές φορε-

σιές τραγουδώντας «Μακεδονία ξακουστή …»
Μετά την παρέλαση γέμισε η πλατεία Καρυάς από 

παιδιά που περήφανα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, 
όπως παλιά, τότε που κάθε 25η Μαρτίου οι μαθητές 
των σχολείων τιμούσαν με χορούς τους ήρωες του 

1821!! Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου και το 
χορευτικό του Γενικού Λυκείου απέδειξαν πως η νέα 

γενιά στηρίζει, σέβεται και  αγαπάει την ιστορία και την 
παράδοση. «Τ’ Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται..... « κι 

εμείς καμαρώνουμε τη νέα γενιά μας !! 
Γ.Κ.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η 25η Μαρτίου
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Το κύπελλο του πρωταθλητή Φωκίδας 2019-2019 
απονεμήθηκε στον Απόλλωνα Ευπαλίου σε μια 
θαυμάσια εκδήλωση που διοργάνωσε η ομάδα της 
Δωρίδας στο δημοτικό γήπεδο των Μαλαμάτων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε 
και φιλικός αγώνας του Απόλλωνα με την ομάδα 
της Παναχαϊκής. Ήταν η πρώτη φορά στα αθλη-
τικά δρώμενα της περιοχής που μια τόσο μεγάλη 
ομάδα με ιστορία ήρθε να τιμήσει και να αγωνι-
στεί στη Δωρίδα.
Για την ιστορία, ο αγώνας έληξε με σκορ 3 - 2 υπέρ 
της ομάδας της Παναχαϊκής. Στο πρώτο ημίχρονο 
η ομάδα του Απόλλωνα είχε προηγηθεί με 2 - 0. 
Η εκδήλωση όμως είχε και κοινωνικό χαρακτήρα 
αφού τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν προσφέρθη-
καν στην οργάνωση «ΣΥΝάνθρωποι - Ομάδα Εθελο-
ντών» που βραβεύτηκε στο πρόσωπο της αεικίνη-
της προέδρου της Βιβής Παξινού από τον Πρόεδρο 
της ΕΠΣ Φωκίδας  Χαράλαμπο Κατσανάκη.
Βραβεύτηκε επίσης και η ομάδα της Παναχαϊκής 
με αναμνηστική πλακέτα που παρέλαβε ο Πρόε-
δρός της Κώστας Αποστολόπουλος από τον Πρό-
εδρο του Απόλλωνα Γιάννη Κούγια.
Το κύπελλο του πρωταθλητή απένειμε στον αρ-
χηγό της ομάδας του Απόλλωνα Ηλία Κοντό ο δή-
μαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης.
Βραβεύτηκε επίσης από τον Γενικό Γραμματέα 
της ΕΠΣ Φωκίδας Σάκη Παπαδόπουλο και ο πρώ-
τος σκόρερ του πρωταθλήματος 2018-2019 ποδο-
σφαιριστής του Απόλλωνα Κώστας Ψυχογιός.
Ειδική πλακέτα απονεμήθηκε στο γιατρό της ομά-
δας Γιώργο Κόκκινο από τον Α΄ Αντιπρόεδρο της 
ΕΠΣ Φωκίδας Δημήτρη Σπυρόπουλο για την προ-
σφορά του καθώς και στους διαιτητές του αγώνα.
Αναμνηστικά μετάλλια δόθηκαν σε όλους τους πο-
δοσφαιριστές του Απόλλωνα και στο προπονητικό 
τιμ της ομάδας.
Τις απονομές έκαναν οι Αντιδήμαρχοι Δωρίδας Κώ-
στας Παλασκώνης και Ανδρέας Ευσταθίου, ο Πρό-
εδρος του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας και ο Β΄Α-

ντιπρόεδρος Παναγιώτης Παύλου.
Το «παρών» στις κερκίδες του γη-
πέδου, προσφέροντας απλόχερα το 
χειροκρότημα σε όλους,  έδωσαν εκα-
τοντάδες φίλαθλοι της Δωρίδας με 
αξιοσημείωτη παρουσία γυναικών και 
παιδιών και βέβαια, λόγω προεκλογι-
κής περιόδου, δεκάδες υποψήφιοι για 
τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλο-
γές του Μαΐου.
Μια εκδήλωση και ένας αγώνας που 
έβγαλε πολλά … γκολ ανθρωπιάς!!!

Ένας ωραίος αγώνας έγινε στο Δη-
μοτικό Στάδιο Άμφισσας για τον τε-
λικό Κυπέλλου ΕΠΣ Φωκίδας μεταξύ 
του Αστέρα Ιτέας και του Απόλλωνα 
Ευπαλίου με τελικό νικητή 1 - 0 την 
ομάδα της Ιτέας.
Μπορεί η ομάδα της Ιτέας να κέρδισε 
το έπαθλο, κάτι που αναμενόταν αφού 

αγωνίζεται σε μία ανώτερη κατηγορία, 
αλλά ο πρωταθλητής Φωκίδας Απόλ-
λωνας κέρδισε τις εντυπώσεις.
Οι παίχτες του Απόλλωνα στημένοι θαυ-
μάσια από τον προπονητή τους Χρήστο 
Φλέγγα έπαιξαν στα ίσα τον αντίπαλό 
τους, χωρίς να τον φοβηθούν. Του 
έδωσαν γήπεδο να έχει μια φλύαρη 

υπεροχή κι έχασαν κι αυτοί τις ευκαιρίες 
τους για να πετύχουν κάποιο τέρμα.
Το μοναδικό γκολ ο Αστέρας το πέτυ-
χε στο 30΄λεπτό του πρώτου ημιχρό-
νου με κοντινό σουτ μετά από καρα-
μπόλες και σύγχυση στη περιοχή του 
Απόλλωνα.
Κοντά στην ομάδα της Δωρίδας βρέ-

θηκαν και 100 περίπου φίλοι της που 
την χειροκρότησαν και ενίσχυσαν από 
τις κερκίδες του σταδίου, ο Δήμαρχος 
Γιώργος Καπεντζώνης, ο Πρόεδρος 
του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας, ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Μπάμπης 
Κατσαρός και σύσσωμη η Διοίκηση 
της Ομάδας.

“Γκολ ανθρωπιάς” 
στον αγώνα Απόλλωνα Ευπαλίου – Παναχαϊκής,  
στη φιέστα για τον πρωταθλητή Φωκίδας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ: 
Ο Αστέρας Ιτέας το έπαθλο ο Απόλλων Ευπαλίου τις εντυπώσεις!
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Η ακαδημία ποδοσφαίρου στο Ευπάλιο κάνει εξαι-
ρετική δουλειά και δείχνει ότι μπορεί να αποτελέ-
σει μία… δεξαμενή ταλέντου για την πρώτη ομάδα 
του χωριού, τον Απόλλωνα Ευπαλίου. Η φετινή 
σεζόν κυμάνθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Η ομάδα 
κατάφερε να τερματίσει πρώτη και αήττητη στον 
όμιλό της. Στη συνέχεια έπαιξε στον ημιτελικό του 
παιδικού πρωταθλήματος Φωκίδας, όπου παρά την 
εξαιρετική εμφάνιση στάθηκε και τις πολλές χαμέ-
νες ευκαιρίες, στάθηκε άτυχη και ηττήθηκε 2-1 από 
τον Αμφισσαϊκό. Έστω κι έτσι όμως πήρε τη νίκη 
με 2-0 επί του Λιδορικίου χάρη στα γκολ που πέτυ-
χαν οι Κώστας Λυμπέρης και Άγγελος Σακάι.
Μιλήσαμε με τον άνθρωπο της διοίκησης που είναι 
ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τα θέματα της ακαδημίας. 
Ο Νίκος Σπυρόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων στην 
εφημερίδα μας:
«Φέτος είχαμε για προπονητή τον Αλέξη Χαρακίδα, Είναι 
απόφοιτος της γυμναστικής ακαδημίας στον τομέα ποδο-

σφαίρου. Ήταν προπονητής στην Κ16 του ΠΑΣ Γιάννινα.
Θα συνεχίσει λογικά και του χρόνου στην ομάδα. 
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονη-
τή μας για τη δουλειά του. Γενικότερα όμως είμαι 
πολύ ικανοποιημένος. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή 
φέτος. Φαντάσου πέρυσι ότι είχαμε 12 άτομα και 
φέτος είχαμε φτάσει μέχρι και 20 παιδιά. Από το 
Ευπάλιο, Μαλάματα, Μανάγουλη, Γλύφα, Γρηγορί-
τικα.. Είμαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με πέρυσι 
και του χρόνου ελπίζουμε ακόμη καλύτερα.
Είχαμε παιδάκια από 7 και 8 ετών, αλλά οι καλές 
μας ηλικίες είναι από 12-14 ετών. Επίσης έχουμε 
4-5 παιδιά που τα ζήτησε η Ένωση για να παίξουν 
στη Μικτή. Αυτό είναι μία διάκριση για την ομάδα. 
Θέλουμε κάποια παιδιά να ανέβουν στην πρώτη 
ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος, να πλαισιώνουν τη 
μεγάλη ομάδα, γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε 
συνέχεια παίκτες. Αυτή είναι η νοοτροπία μας και 
γι’ αυτό άλλωστε έγινε και η ακαδημία.

Θα προσπαθήσουμε 
να δώσουμε κάποια 
παιδιά αλλού για 
να παίξουν εκεί, να 
παίρνουν παιχνίδια 
και να έρθουν πιο 
γεμάτα στον Απόλ-
λωνα. Η βάση μας 
θα είναι τα είκοσι 
παιδιά και όσα μπο-
ρούμε παραπάνω. 
Αν είμαστε τόσοι θα 
είμαστε καλά.
Θέλω να τονίσω και 
πάλι ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τον 
προπονητή και τη δουλειά που κάνει. Επίσης θέ-
λουμε και τον κόσμο να είναι κοντά μας και να μας 
βοηθήσει τόσο υλικά όσο και ηθικά».

Ο Απόλλων Ευπαλίου ολοκλήρωσε μία ιδανική χρο-
νιά, αλλά ο Γιάννης Κούγιας άστραψε και βρόντηξε! 
Ο λόγος ήταν η ανταπόκριση που έτυχε η ομάδα, 
συνολικά όλη τη χρονιά, από τον κόσμο του χω-
ριού. Φέτος, ο Απόλλων πήρε το πρωτάθλημα και 
μαζί την άνοδο, έφτασε έως τον τελικό του Κυπέλ-
λου, αλλά πέραν κάποιων ηρωικών φιλάθλων που 
τον ακολουθούν παντού, ήταν απελπιστικά μόνος. 
Και η υπομονή είναι φυσικό να στερεύει.
Διαβάστε τι είπε ο Γιάννης Κούγιας στην εφημερίδα μας:
«Είμαστε 100% δίκαιοι πρωταθλητές. Είμαστε η κα-
λύτερη ομάδα με ένα μπάτζετ  αρκετά δυνατό για τα 
δεδομένα του πρωταθλήματος 
και με ανθρώπους που μάτωσαν 
για να γίνει αυτό. Φτάσαμε και 
στον τελικό του Κυπέλλου. Ήμα-
σταν ανταγωνιστικοί. Δείξαμε 
ότι η ομάδα έχει ποιότητα και θα 
κρατηθεί το μεγαλύτερο μέρος 
του κορμού της ομάδας. Αν όχι 
σχεδόν όλος. Δεν αλλάζουμε την 
ομάδα, τη βελτιώνουμε. Αυτός 
είναι κα ο στόχος.
Φέτος γράφτηκε ιστορία και συ-
νολικά τα δύο τελευταία χρόνια 
σε όλο αυτό που έγινε, σχεδόν 
όλο το χωριό ήταν απόν. Αν είχε 
γίνει άλλο αυτό σε άλλο χωριό 
της Δωρίδας ή του Δήμου Δελ-
φών, θα είχαν κάψει το χωριό. 
Τέτοια αδιαφορία, πραγματικά 
δεν την έχω συναντήσει. Αυτό 
που δεν θέλουν να καταλάβουν 
είναι ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε 
- από τον πρώτο μέχρι τον τελευ-
ταίο με την ομάδα και προσωπικά 
και εγώ- δεν το κάνουμε από ιδιοτέλεια. Όσα χρήμα-
τα και να βάλεις δεν έχεις κανένα κέρδος. Ξεκαθάρι-
σα από την αρχή ότι δεν είμαι πολιτικός και δεν έχω 
πολιτικές βλέψεις, γιατί ακούστηκε και αυτό. Και όταν 
θα αποφασίσω να ασχοληθώ, θα αποχωρήσω από την 
ομάδα. Επίσης θέλω να πω το εξής γιατί πολλά ακού-
γονται περί οικονομικών θεμάτων. Ένα πράγμα είναι 
ξεκάθαρο. Έπεσαν χρήματα από την τσέπη μας. Την 
ομάδα τη στήριξε η διοίκηση, με μία μεγάλη βοήθεια 
από 2-3 ανθρώπους.
«Εμείς θα προχωρήσουμε και χωρίς το χωριό»
Ας πονάνε αυτά που λέω. Αυτή είναι η πραγματικό-

τητα. Δεν μπορείς να έχει αυτή την ομάδα και να 
μην έχεις στο γήπεδο 80-100 φιλάθλους σε κάθε 
ματς. Εμείς θα προχωρήσουμε και χωρίς το χωριό.
Να κάνω και μία αποκάλυψη. Η ομάδα γίνεται μέλος 
και μέρος ενός μεγάλου event στην περιοχή μας, του 
Tihio Race. Με αυτό τον τρόπο αποκτά βιωσιμότητα. 
Και όταν λέω βιωσιμότητα, εννοώ ότι και στο τοπι-
κό να επιστρέψει θα είναι ένας ζωντανός οργανισμός 
μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά και ως δι-
οίκηση τον Θωμά Ρούμπα. Έχει κάνει φοβερά 
πράγματα στην περιοχή. Εμείς θέλαμε η ομάδα 

να «κουμπώσει» με αυτό το σύ-
νολο. Δεν είναι αποκλειστικά στό-
χος το ποδόσφαιρο. Σκοπός είναι 
να προσελκύσουμε και νέα παιδιά 
και να ασχοληθούν εκτός από το 
ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό. 
Θα το προσπαθήσουμε και θα το 
καταφέρουμε. Έστω και μόνοι μας 
και με τον κόσμο απόντα.
Και δεν αναφέρομαι στους λίγους 
ηρωικούς που ακολουθούν την 
ομάδα. Αλλά είναι λίγοι. Και μι-
λάω για ανθρώπους μέσα από το 
Ευπάλιο. Γι’ αυτό αποφασίσαμε η 
ομάδα να γίνει πιο εξωστρεφής. 
Θα κάνουμε συνεργασία με άλλα 
σωματεία της περιοχής, να απο-
κτήσει η ομάδα παλμό και κόσμο 
μέσα από την ευρύτερη περιοχή 
της Δωρίδας.
Η ομάδα δεν ανήκει σε κανένα. 
Ούτε στον τωρινό πρόεδρο, ούτε 
στους προηγούμενους, ούτε στην 
κοινότητα. Ανήκει στον κόσμο. Εί-

ναι του χωριού και είναι ένα στολίδι. Και αποδεδειγ-
μένα, αυτά τα δύο χρόνια, αλλά και τα προηγούμε-
να, το έχει διαφημίσει το χωριό.
Προσκαλώ και προκαλώ όποιον θέλει για να δει πως 
λειτουργεί ένας σύλλογος, να έρθει να αναλάβει την 
ομάδα, να εγγυηθεί ότι η ομάδα θα είναι έτσι όπως 
πρέπει να είναι και να την πάει κι ακόμη παραπάνω. 
Εγώ θα είμαι δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν 
είμαστε λεφτάδες, δουλεύουμε όλοι και τα βγάζου-
με και ματώνουμε γι’ αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω 
εγώ δε μένω στο χωριό και είναι κρίμα γι’ αυτούς 
που μένουν. Στη διοίκηση είμαστε επτά διαφορετι-

κοί άνθρωποι και καταφέραμε να συνεργαστούμε. 
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το καταφέραμε εμείς 
κι έξω ο κόσμος δεν μπορεί να συνεργαστεί και να 
μας στηρίξει. Το θεωρώ απαράδεκτο.
«Η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός στην 
περιοχή»
Οι κοινωνικές δράσεις που έκανε η ομάδα ξεπέρα-
σαν τις προσδοκίες και μίας οργάνωσης αλληλεγ-
γύης. Ήταν κοντά στην πραγματικότητα, σε κοινω-
νικά προβλήματα και πρωτοστάτησε. Και γι’ αυτό 
είπαμε ότι η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός 
στην περιοχή. Και αναγνωρίστηκε έξω από τα όρια 
της Δωρίδας και της Φωκίδας.
Δεν έχω κανένα παράπονο από κανένα στη διοίκη-
ση. Απλά θα το πω το εξής. Αν δεν ήταν ο Θοδω-
ρής Ζέρβας, εγώ δεν θα ήμουν στην ομάδα.
Έχουμε κάνει σχεδιασμό και θα ξαναπροσπαθή-
σουμε να ζητήσουμε από τον κόσμο βοήθεια. Και 
οικονομική και ηθική.
Η φιλοσοφία μας είναι να έχει ομάδα παιδιά της 
περιοχής. Στόχος μας είναι να έχουμε τουλάχιστον 
13-14 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής και θα ενι-
σχυθούμε με 4-5 μεταγραφές.
Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η αναδιάρθρωση 
για να ξέρουμε πού θα είμαστε. Σε ποιον όμιλο, δη-
λαδή. Ό,τι και να πούμε είμαστε στον αέρα. Εμείς 
δεν το κρύβουμε. Έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον 
να είμαστε σε έναν όμιλο σχετικά κοντά, δηλαδή 
στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας.
Τέλος, θέλω να πω και το εξής. Δεν είναι δυνατό να 
παίζεις με την Παναχαϊκή. Να έρχεται στο γήπεδο 
με έξι παίκτες από την πρώτη ομάδα, να γίνεται η 
απονομή του πρωταθλήματος, να υπάρχει και φι-
λανθρωπικός σκοπός και το γήπεδο να είναι μισοά-
δειο. Όχι μισογεμάτο, μισοάδειο. Απαράδεκτο!

Γράφει ο Τάσος ΤσόλκαςΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ
                                                     ΒΑΘΜΟΙ       ΤΕΡΜΑΤΑ
1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 51 71-07
3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 40 32-11
2. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  36 49-19
4. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 32 41-34
6. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 29 33-23
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  27 42-28
7. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ 16 23-47
9.ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8 26-71 
8.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 7 16-48
10. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  7 16-63

“Φέτος γράφτηκε ιστορία 
και το χωριό ήταν απόν!”
Χείμαρρος ο πρόεδρος Γιάννης Κούγιας για την αδιαφορία του κόσμου προς την ομάδα, 
η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τα στενά όρια της Δωρίδας

Νίκος Σπυρόπουλος: 
«Η ακαδημία να είναι η δεξαμενή της πρώτης ομάδας»

Ο Γιάννης Κούγιας με τον πρόεδρο της 
Παναχαϊκής Κώστα Αποστολόπουλο




