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Λίστα 35 έργων
παρέδωσε

Περίεργα
παιγνίδια
με τα ΕΛΤΑ

Ευπαλίου

Καπεντζώνης

ο
στον Μπακογιάννη

«Νύχτα» πάνε να αποψιλώσουν και καταργήσουν τα
ΕΛΤΑ Ευπαλίου.
Σελ. 5

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Γεμάτο με κάθε είδους εκδηλώσεις ήταν το φετεινό
καλοκαίρι για το Δροσάτο,
το μικρό χωριό με τη μεγάλη
καρδιά.
Σελ. 12-13

«Μάχη» πάλι
για την...

Αστυνομία
Ευπαλίου
Σελ. 4-5

Σελ. 4

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Σελ. 14-15
Με νέα διοίκηση, νέο όραμα
και ενισχυμένο ρόστερ ανοίγει τα φτερά του από τη νέα
περίοδο 2014-2015 ο Απόλλων Ευπαλίου. Ενισχύει τις
ακαδημίες του, ανοίγει γρα-

φείο-εντευκτήριο και γεμίζει
το ρόστερ του με παιδιά του
Ευπαλίου. Είναι μια αξιέπαινη
προσπάθεια για τη νεολαία μας
και τον αθλητισμό, που πρέπει
όλοι να ενισχύσουμε.

Σελ. 10-11

Συνεχίζουμε το ιστορικό
οδοιπορικό «Αι γενεαί πάσαι» με τα γενεαλογικά δέντρα των παραδοσιακών
οικογενειών του Ευπαλίου.
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουμε τους Αλεξανδραίους,
μία ιστορική φαμίλια από
την οποία προέρχεται και ο
πρώτος Πρόεδρος του Ευπαλίου Αλέξιος Αλεξανδρής
το 1915. Στη φωτογραφία
ο αείμνηστος ΜπαρμπαΒασίλης Αλεξανδρής (Κοκκινοβασίλης) με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1955
στην πλατεία Ευπαλίου.

Ο «Καλλικράτης της Αστυνομίας» επιμένει στον αφανισμό
του Α.Τ. Ευπαλίου.
Σελ. 5

Δήμαρχε
απάλλαξε το

Ευπάλιο από
το έκτρωμα

Σελ. 6

Ό

πως έγραψαν στο
κάλεσμά τους ο
Βασίλης Φλέγγας
και η Ρένα Κατσαγάνη. ..
“H μοίρα …μας έκανε να
συναντηθούμε. Ο έρωτας
…χτύπησε την πόρτα της
καρδιάς μας. Η αγάπη …
μας στέλνει να ανεβούμε
τα σκαλιά της εκκλησίας…” Και παντρεύτηκαν
στις 23 Αυγούστου στην
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Λυγιά Ναυπάκτου, με κουμπάρους
τον Χρήστο Τσιριμώκο
και την Παναγιώτα Τόλη.
Περιττό να πούμε ότι το
γλέντι που ακολούθησε στις κατάμεστες “ΦΛΟΓΕΣ” ξεπέρασε κάθε προηγούμενο μέχρι πρωίας, με το γαμπρό
βέβαια να τον βλέπουμε για πρώτη φορά στην πίστα ως
χορευτή και όχι με το μικρόφωνο, που το πήρε για λίγο
να πει ένα τραγούδι ειδικά αφιερωμένο στη νύφη.

Σ

τις 22 Αυγούστου
στην
εκκλησία της
Παλαιοπαναγιάς
Παιανίας Αττικής
τέλεσαν το γάμο
τους ο Δημήτρης
Κ. Ψιμάδας βιολόγος - βιοχημικός
στο Νοσοκομείο
Λαρίσης με την
Πασχαλιά Μπαλανίκα, επισκέπτρια
υγείας στο Νοσοκομείο της Κω.
Παράλληλα βάφτισαν και το κοριτσάκι τους δίνοντας του το όνομα Αναστασία. Κουμπάρος ο Τσοτάκος Θεόδωρος . Μετά τις
τελετές ακολούθησε θαυμάσια δεξίωση και γλέντι στο
Κτήμα SANTA MARIA ESTATE στα Σπάτα.

Ο

Γιώργος και η Λαμπρινή
Μπραούνου βάφτισαν
τον γιο τους στις 20 Σεπτεμβρίου 2014 στον ιερό ναό
του Αγίου Παντελεήμονα στα
Κούκουρα. Νονοί ο Άκης Παλιούρας με το γιο του Γιώργο,
που έδωσαν στον τζούνιορ
Μπραούνο το όνομα Νίκος.
Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στην ταβέρνα του Σταυράκη στις Καγγέλες.

Σ

τις 7 Αυγούστου 2014 ο Φάνης Παπαγεωργίου και
η Αλίκης Γατή, απέκτησαν μια πανέμορφη κορούλα. Η Αλίκη είναι κόρη της Αριστέας Κουτσιαύτη.

Σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σ

το κλαμπ των παντρεμένων πέρασε και ο αρχηγός
του Απόλλωνα Ευπαλίου Ηλίας Κ. Κοντός στις
6 Σεπτεμβρίου. Σε μια
ωραία τελετή στην Αγία
Μαρίνα Σεργούλας τέλεσε το γάμο του με την
αγαπημένη του Ελένη Κ.
Καραθανάση. Κουμπάρος
τους ο Στέργιος Γρατσιάνης. Το γαμήλιο γλέντι
έγινε στο κοσμικό κέντρο
ΦΛΟΓΕΣ όπου το κέφι,
το φαγοπότι, ο χορός
και το τραγούδι κράτησε
μέχρι τις πρωινές ώρες.

Έστειλαν τις

συνδρομές τους

Σ

τις 26 Ιουλίου, σε μια
πολύ ωραία
τελετή στην Αγία
Παρασκευή
Ευπαλίου
έκαναν
τον γάμο τους ο
Δημήτρης Επαμ.
Πριόβολος και η
Αθανασία Θεοφ.
Σταμάτη με καταγωγή από το Μαραθιά. Το ειδυλλιακό τοπίο της
Αγίας Παρασκευής
ομόρφυνε ακόμα
περισσότερο τη χαρά συγγενών, φίλων και νεόνυμφων. Κουμπάρος τους ήταν ο Γιάννης Κ. Πετρόπουλος.
Μετά το γάμο ακολούθησε τρικούβερτο ρουμελιώτικο
γλέντι μέχρι πρωίας στο κοσμικό κέντρο “Ανδρεόπουλου” στο Νεόκαστρο.

Γεώργιος Χαρ. Τσίρης

ING ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΆΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 300 €
ΒΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 €
ΓΕΖΟΥΕ ΦΩΤΕΙΝΗ
20 €
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30 €
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
500 €
ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΤΟΥ Γ
20 €
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
10 €
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
400 €
ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΖΩΗ
50 €
ΚΑΤΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
10 €
ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
10 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΠΡΑΓΙΑΤΗ ΒΟΥΛΑ
20 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡ
20 €
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20 €
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
10 €
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
50 €
ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 €
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20 €
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
20 €
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
50 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝ
20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΆΛΕΞ 20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
20 €
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20 €
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
20 €
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
20 €
ΡΟΥΓΚΟΥΝΗ ΦΕΝΙΑ
50 €
ΡΟΥΜΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
20 €
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 €
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
20 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΤΟΥ Γ
30 €
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 €
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤ
30 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ
20 €
ΤΖΙΛΑΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
20 €
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 €

Οι λογαριασμοί
τραπεζών της

Ένωσης Ευπαλιωτών

Ασφαλιστικά Προγράμματα από την ING τα οποία
σχεδιάζονται με γνώμονα τις σημερινές σας ανάγκες
και την παρούσα οικονομική σας κατάσταση και αποτελούν μια πράξη πρόνοιας τόσο για εσάς, όσο και
την οικογένειά σας ή τους δικούς σας ανθρώπους.
Η ING ιδρύθηκε το 1845, έχει παρουσία σε 40 χώρες
με πάνω από 107.000 προσωπικό, ενώ κατέχει την
33η θέση στον κόσμο με βάση
τον κύκλο εργασιών (ανεξαρτήτως κλάδου). Στην
Ελλάδα έχει παρουσία από το 1980, με 42 Υποκαταστήματα (και γραφεία) και
πάνω από 1.200 συνεργάτες, σε όλη την χώρα.
Διαθέτει προτάσεις οι οποίες καλύπτουν το σύνολο
των αναγκών σας και συγκεκριμένα:
Την δημιουργία ανταποδοτικότητας των αποταμιεύσεων Φυσικών προσώπων και αποθεματικών Νομικών προσώπων, με σημαντικές ετήσιες αποδόσεις.
Τον σχεδιασμό, με εγγυημένο επιτόκιο, για την δημιουργία των μελλοντικών σας κεφαλαίων, με αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα και
την κατοχύρωση ενός υψηλότατου επίπεδου πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας Νοσοκομειακής
κάλυψης, τόσο για εσάς όσο και για τους δικούς σας
ανθρώπους.
ΤΗΛ: 6930 422 322
e-mail: george_tsiris@hotmail.com

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

5011-059657-666

104/296680-89

0026-0653-99-0100077938

769.00.2002.002676
Óáò áêïýìå ìå ðñïóï÷Þ.

ÌÜêçò Ðñéüâïëïò
Êéí.: 6977 667 665

Ìåëåôïýìå ôéò áóöáëéóôéêÝò óáò áíÜãêåò.
Ó÷åäéÜæïõìå ôïí äéêü óáò áóöáëéóôÞñéï.
ÐáñÜäïóç - ðáñáëáâÞ áóöáëéóôçñßùí
åããñÜöùí åãêáßñùò óôçí Ýäñá óáò.
Ìå áðüëõôï óåâáóìü óôïí
ðñïûðïëïãéóìü óáò.

Êéí.: 6977 667 665

Óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò áíáëáìâÜíïõìå
ôçí äéáäéêáóßá áðïæçìßùóçò ÷ùñßò
íá ôáëáéðùñåßóôå.

Σελίδα 3
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Χρήστος Κ. Μητσόπουλος
γεννήθηκε το 1926 στο
Ευπάλιο, όπου και απεβίωσε
στις 23 Αυγούστου 2014 από
παθολογικά αίτια. Ήταν παντρεμένος με την Αναστασία Β.
Τιγγινάγγα με την οποία έζησε
μέχρι το θάνατό του. Υπήρξε
καλός σύζυγος και καλός συγγενής . Ήταν ανάπηρος πολέμου και έζησε όλη του τη ζωή
στο Ευπάλιο. Διετέλεσε επί σειρά ετών κοινοτικός
σύμβουλος. Εργάστηκε ακόμα και ως κοινοτικός εισπράκτορας και κατά περιόδους ως έκτακτος υπάλληλος στον ΟΤΕ. Διετέλεσε επίσης βιβλιοθηκάριος
στην κοινοτική βιβλιοθήκη, ενώ βασικά ασχολήθηκε ως γεωργός. Ήταν ένας κοινωνικός, φιλήσυχος,
φιλότιμος και φιλόξενος Ευπαλιώτης, με καθημερινή την παρουσία του στην πλατεία για κουβέντα,
παρέα και συζητήσεις.

Ο

Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα…
τις 10 Αυγούστου 2014 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Κώστα Γεωργουλόπουλου (Γεωργούλα).
Στη μνήμη ο Νίκος Ζέρβας είπε τα παρακάτω λόγια:
Ένας χρόνος πέρασε χωρίς τον Κώστα.
Εκείνο το αίσθημα της απορίας, του ξαφνιάσματος,
εκείνο το μεγάλο ερωτηματικό γιατί; Πώς; Τι συνέβη; Αδύνατον; Που διατυπώθηκε σε όλους μας,
εκείνο το καταραμένο πρωινό του Ιουλίου 2013 που
ακούστηκε η θλιβερή είδηση.
Ο Κώστας Γιωργούλας έπαθε εγκεφαλικό. Ένας χρόνος τώρα τα χείλη μένουν δαγκωμένα. Τα μάτια εκστατικά, δεν μπορούν να βρουν απάντηση.
Λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει αυτές τις πληγές. Σε
όλους εμάς η λύπη και η στενοχώρια μας δεν μειώθηκαν καθόλου. Αντίθετα αυξήθηκαν. Γιατί Κώστα
έφυγες πάνω στο άνθος της ηλικίας. Κόπιασες χρόνια
με υπομονή και επιμονή, με τη βοήθεια των γονιών
σου και όλων των γνωστών και φίλων να στήσεις
την επιχείρησή σου.
Και τα είχες καταφέρει άριστα.
Και ήλθε η ώρα. Να
δημιουργήσεις και
να καμαρώσεις. Να
προσφέρεις και να
απολαύσεις.
Να λυπηθείς κα να
χαρείς από τις γλυκές
και δημιουργικές δυσκολίες της οικογένειας και της κοινωνίας. Να αγωνισθείς
και να συμμετάσχεις
στους ατομικούς και
κοινωνικούς αγώνες.
Κώστα, έφυγες κα άφησες στην οικογένειά σου,
τους γονείς σου, τους συγγενείς τους, τους φίλους
και όλους όσους σε γνώρισαν μεγάλη λύπη.
Δεν μπορούμε ένα χρόνο τώρα να βρούμε απάντηση. Και όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε ένα πέπλο σιωπής από λύπη σφραγίζει τα χείλη μας. Σταματά τη σκέψη μας και κλείνει με απορία το στόμα.
Δεν ξέρει κανένας τι να πει
Τα λέει όλα η σιωπή.
Κώστα δεν σε ξεχνάμε ούτε στιγμή. Δεν θέλουμε να
πιστέψουμε ότι έφυγες από κοντά μας. Μπορεί να
είσαι μακριά, αλλά ζεις ανάμεσά μας.
Ερχόμαστε στο Μαραθιά, στη Ναύπακτο, στο Ευπάλιο και περιμένουμε κάπου να σε συναντήσουμε να
ψωνίζεις, να μας υποδέχεσαι με το χαμόγελο στην
είσοδο του μαγαζιού….

Σ

Νίκος Ζέρβας - Συνταξιούχος Λυκειάρχης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
πεβίωσε σε ηλικία 95
ετών, την 28 Σεπτεμβρίου 2014 και ετάφη στο
Κοιμητήριο Ευπαλίου η
Άννα Παπαϊωάννου του
Αντωνίου και της Σταματίας σύζυγος Νικολάου
Παπαϊωάννου
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 5 Μαΐου 1919.
Παντρεύτηκε με τον Νικόλαο Παπαϊωάννου του
Γεωργίου από το Ευπάλιο
Δωρίδος και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γεώργιο
και τον Χρήστο.
Ο Νικόλαος Παπαϊωάννου απεβίωσε το έτος 1967.
Η Άννα έζησε στην Θεσσαλονίκη έως το έτος 1996
και μετά μετακόμισε στην Αθήνα όπου και διέμενε
με τον υιό της Χρήστο και την οικογένειά του.
Υπήρξε πολύ τρυφερή σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.
Η κηδεία της και η ταφή έγινε στο Κοιμητήριο Ευπαλίου του Προφήτη Ηλία. .
Καλό Παράδεισο Γιαγιά Άννα ….

Α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΙΤΣΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
τις 23 Ιουνίου στον Άγιο
Γεώργιο Ευπαλίου έγινε
η κηδεία της Παναγιώτας
[Τίτσας] χήρας Αριστείδη
Αλευρά. Η Τίτσα ήταν 92
ετών και η τελευταία από
τα παιδιά του Βασίλη Αλεξανδρή (Κοκκινοβασίλη).
Είχε χάσει τον άνδρα της
Αριστείδη πολύ νωρίς και
το χειρότερο μέσα σε ένα
χρόνο και τον μονάκριβο
της γιο Θωμά. Ήταν οπλισμένη με τεράστια αποθέματα αντοχής που την στήριξαν σ΄αυτές της αντίξοες συνθήκες της ζωής της. Είχε μεγάλη αγάπη για
το Ευπάλιο, γι αυτό και εγκατέλειψε την Αθήνα για
να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της κοντά
στους συγγενείς της στο Ευπάλιο.

Σ

Έ

φυγε από τη ζωή του στα έργα για τους
στις 15 Σεπτεμβρί- Ολυμπιακούς αγώνες…
ου 2014 σε ηλικία 63 Όραμά του ήταν ο άνετών, ο αρχιτέκτονας θρωπος να χαίρεται το
Κώστας Μπακλέσης και σπίτι του και να εμπνέκηδεύτηκε στο Μονα- εται απ’ αυτό, να χαίστηράκι. Πατέ-ρας του ρεται τον οικισμό του,
ήταν ο Γιώργος Μπα- την πόλη του, και να
κλέσης από την Ποτι- εμπνέεται απ’ αυτή. Να
δάνεια και μητέρα του έχει ποιότητα ζωής. Και
η Ελένη Μπακλέση από έδωσε τη ζωή του γι’
το Μοναστηράκι. Σπού- αυτό… Και όταν η υγεία
δασε Αρχιτέκτονας στον του κλονίστηκε σημαντικά,
αυτός
Καναδά όπου
που ήταν πλαπαράλληλα
ΚΩΣΤΑΣ
σμένος για τη
εργαζόταν
ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ
ζωή, δεν μπογια να τα
ρούσε να μένει
βγάλει πέρα…
Επιστρέφοντας
στην στο περιθώριο, χωρίς
Δεν
Ελλάδα εγκαταστάθηκε δραστηριότητα.
στην αρχή στο Μονα- μπορούσε να περιμένει
στηράκι αναπτύσσοντας το θάνατο να έρχεται
πλούσια αρχιτεκτονική και βγήκε μπροστά να
δράση με παρεμβάσεις τον παλέψει. Με πίστη
του για την διατήρηση και χαμόγελο. Η πάλη
του φυσικού περιβάλ- όμως πολύ δύσκολη.
λοντος, του φυσικού Δυστυχώς σ’ αυτό τον
κάλλους και της πα- αγώνα δεν νίκησε. Χάράδοσης. Πάρα πολλά θηκε ένας ξεχωριστός
έργα του κοσμούν τα άνθρωπος. Άφησε όμως
χωριά της Δωρίδας και πίσω του σπουδαία
άλλα μέρη της χώρας... παρακαταθήκη και ως
Συνέχισε την πλούσια αρχιτέκτονας και ως άνδραστηριότητα του στη θρωπος. Ήταν παντρεΑθήνα για να ασχοληθεί μένος με την καθηγήκαι με την αρχιτεκτονι- τρια αγγλικών Κατερίνα
κή των πλοίων, που πά- Χαλκιά και είχαν δύο
ντοτε τον συγκινούσαν. παιδιά τη Λίζα και τον
Παράλληλα έδωσε για Γιώργο.
μερικά έτη τη συμβολή Δημήτριος Σακαρέλλος

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ

Κ

ΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙ ΕΞΑΔΕΛΦΕ ΝΙΚΟ
Στις, 28 Ιουλίου, έφυγε από κοντά μας ο Νίκος
Καβροχωριανός.
Καταγόταν από την Κρήτη, συνταξιούχος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, σύζυγος της Σοφίας Παπαϊωάννου και γαμπρός του πρώην Προέδρου Πευκακίου Δωρίδος Κώστα Παπαϊωάννου.
Αποχαιρετιστήριος χαιρετισμός από τον Κωνσταντίνο Βελαώρα:
Πενθηφόρε λαέ της Moνής Μαλεβυζίου Ηρακλείου
Κρήτης και του Πευκακίου Δωρίδος, προκειμένου
να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον εν
Κυρίω κοιμηθέντα Νικόλαο Καβροχωριανό, σύζυγο
της πρώτης μου εξαδέλφης Σοφίας Παπαϊωάννου,
επιτρέψτε μου, επειδή δεν θα παραστώ στην Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Νικολάου, να αποστείλλω «δάκρυον συμπαθείας» εκ μέρους εμού
και της συζύγου μου αλλά και τις εγκάρδιες ευχές
και προσευχές των συγγενών του, για την εν Κυρίω ανάπαυσή του εν χώρα ζώντων και σκηναίς
Δικαίων.
Δάκρυον συμπαθείας,
προς την σύζυγόν του Σοφία και την οικογένειά του.
Με την εγνωσμένη αγάπη του προς πάντας, την
ακακία της καρδίας του,
τη σύνεση και τη διάκριση, τους καθοδηγούσε
νουθετών,
διδάσκων,
στηρίζων και επιδιώκων
το καλύτερον για όλους
τους. Είχε πάντοτε προ
οφθαλμών του ότι όφειλε
να διδάσκει όχι μόνο διά
του λόγου, αλλά κυρίως διά του παραδείγματος και
με την ζωή του.
Δάκρυον συμπαθείας
προς τα αδέλφια του και τους λοιπούς εγγύς συγγενείς του.
Δάκρυον συμπαθείας
προς τη γεννέτηρά του, τη Μονή Μελεβυζίου Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και στην πατρογονική εστία
της συζύγου του, το Πευκάκι Δωρίδος, που τόσο
πολύ αγαπούσε.
Δάκρυον συμπαθείας
προς τους γνωστούς και φίλους του, που είναι
πάρα πολλοί.
Αγαπητέ και πεφιλημένε εξάδελφε Νίκο, ας είναι
ελαφρύ το χώμα της πατρώας Γης, της Κρήτης,
που θα σε σκεπάσει.
Καλό σου ταξίδι και καλό Παράδεισο
Αγαπητή μου εξαδέλφη Σοφία, τούτη την ώρα του
πόνου και της θλίψεως, δεν θα πω περισσότερα,
εξάλλου δεν θα το ήθελε ούτε ο Νίκος, παρά μόνο
«κουράγιο και δύναμη, τα παλληκάρια δεν τα κλαίνε, τα χαιρετάνε όρθιοι, τα χειροκροτούνε και τα θυμούνται για πάντα».
Αιωνία η μνήμη του.
Βελαώρας Κωνσταντίνος Α΄ εξάδελφος
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Λίστα 35 έργων
παρέδωσε

Καπεντζώνης

ο
στον Μπακογιάννη
Λίστα με 35 έργα για τη Δωρίδα
παρέδωσε ο Δήμαρχος Γιώργος
Καπεντζώνης στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα
Μπακογιάννη, που κρίνει απαραίτητα να υλοποιηθούν για να
μπορέσει η Δωρίδα να σηκώσει
κεφάλι και να μπει σε τροχιά
ανάπτυξης.
Οι σχέσεις των δύο ανδρών
είναι αρίστες εδώ και αρκετά
χρόνια, από την εποχή που ο
Μπακογιάννης ήταν Δήμαρχος Καρπενησίου.
Έχουν συναντηθεί αρκετές
φορές και συνεργασθεί σε
κοινούς αγώνες και προσπάθειες να εξασφαλίσουν τους
αναγκαίους πόρους για τους
Δήμους τους και να δρομολογήσουν αναπτυξιακά έργα.
Οι συναντήσεις αυτές είναι πιο
συχνές τώρα που ο Κ. Μπακογιάννης εξελέγη Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Καπεντζώνης επισήμανε
στον Μπακογιάννη ότι τα
χρόνια προβλήματα της περιοχής μας, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οι εγγενείς δυσκολίες στην πρώτη
περίοδο λειτουργίας του Καλλικράτη και η έλλειψη πόρων,
αποτέλεσαν
σημαντικούς
παράγοντες καθυστέρησης
έργων και υποδομών στην
περιοχή μας.
‘‘Πιστεύουμε’’ του ανέφερε
‘‘ότι κομβικό ρόλο στο να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες
είναι η συνεργασία των Δημοτών με το Δήμο και σε συνέχεια οι συνέργειες των Δήμων
με την Περιφέρεια. Μόνο μέσα
από κοινές, συντονισμένες

ενέργειες θα μπορέσουμε να
πετύχουμε τα μέγιστα οφέλη
για τους δημότες μας και για
την περιοχή μας.’’
‘‘Ιδιαίτερα για την ερχόμενη
πενταετία’’, επισήμανε ο Δήμαρχος, ‘‘έχουμε να σχεδιάσουμε τη στρατηγική μας
και να εκμεταλλευτούμε τους
πιθανότατα τελευταίους Ευρωπαϊκούς Πόρους και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό, αλλά κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, ζητάμε από την περιφέρεια, να ενισχύσει το Δήμο μας
τόσο με πόρους, μηχανήματα,
προσωπικό, όσο και σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις του
Δήμου μας. Κυρίως ζητάμε
την συμβολή της Περιφέρειας
σε επίπεδο υποδομών, για την
ολοκλήρωση έργων αλλά και
για το προγραμματισμό νέων
έργων’’:
Έργα
προγραμματικής
περιόδου 2007 - 2013
- Ύδρευση Ελαίας
- Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τολοφώνας και ν. Τριζονίων
Έργα σε εξέλιξη από ταμειακά προγράμματα
- Αποχέτευση και Βιολογικός
καθαρισμός περιοχής Λίμνης
Μόρνου
- Αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού Ερατεινής και αποχέτευση παραλίας Πανόρμου,
παραλίας Τολοφώνος
- Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ.Ε. Ευπαλίου
- Αναπλάσεις ορεινών οικισμών Δ.Ε Ευπαλίου

- Βιολογικός καθαρισμός και
αποχέτευση ν. Τριζόνια
- Φράγμα περιοχής ΤΚ Τολοφώνος και δίκτυο άρδευσης
- Αναπλάσεις μονοπατιών
φυσικού κάλλους και παραδοσιακών αρχιτεκτονικών οικισμών Βαρδουσίων.
Προτεινόμενα έργα για την
νέα προγραμματική περίοδο
2013 - 2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
• Δρόμος Ιτέα - Ερατεινή Ναύπακτος
- τμήμα Ιτέα - Αγ. Νικόλαος,
έτοιμο προς χρηματοδότηση
- τμήμα Αγ. Νικόλαος - Ναύπακτος, στο στάδιο της μελέτης
• Δρόμος από Φυλακές Μαλανδρίνου έως Λιδωρίκι, (έτοιμο προς χρηματοδότηση)
• Παρακαμπτήριος Λιδωρικίου
(έτοιμο προς χρηματοδότηση)
• Δρόμος Ερατεινής - διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Λιδωρικίου - Άμφισσας (έτοιμο
προς χρηματοδότηση)
• Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Ελαίας-Μακρινής (τελευταίο τμήμα μη ασφαλτοστρωμένου
επαρχιακού
δικτύου στη Φωκίδα).
ΥΔΡΕΥΣΗ
• Αγωγός Λίμνης Μόρνου
προς φυλακές Μαλανδρίνου
και κοντινούς οικισμούς
• Ύδρευση παραλίας Χιλιαδούς
• Ύδρευση παραλιακών οικισμών Ευπαλίου
• Ύδρευση Σεργούλας - Γλυφάδας - ν. Τριζονίων
• Ύδρευση Πανόρμου - Ερατεινής
• Υδρεύσεις τοπικών διαμερισμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
• Μαρίνα Τριζονίων (αποπεράτωση και λειτουργία)
• Επισκευή - προέκταση
υπάρχουσων λιμενικών εγκαταστάσεων Ερατεινής
• Επαναλειτουργία πορθμειακής
γραμμής Αγ. Νικολάου - Αιγίου
• Αποκατάσταση παραλίας
Τολοφώνος
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
οριστική ένταξη και εκτέλεση
των σε εξέλιξη έργων - μελετών
• Παραλιακού μετώπου από Πάνορμο έως Χιλιαδού - Μαλάματα
• Παραλίμνιου αγωγού Δ.Ε.
Λιδωρικίου
έργα σε περιοχές που βρίσκονται εντός ζώνης Natura
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Είναι ώριμες προς χρηματοδότηση οι παρακάτω μελέτες:
• Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ερατεινής
• Ανάπλαση πάρκου Σεργούλας
• Αναπλάσεις τοπικών διαμερισμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου

Επίσης ζητάμε τη συνεργασία
σας σε μια σειρά βασικών θεμάτων της περιοχής μας
• Άρση περιορισμών γύρω
από τη Λίμνη του Μόρνου
• Διεκδίκηση Αντισταθμιστικών από την ΕΥΔΑΠ αλλά
και για κάθε άλλου είδους
εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων της Δωρίδας
• Άμεση αντιμετώπιση κτιριακών προβλημάτων Δημοτικών σχολείων Ερατεινής
- Γλυφάδας
• Έλεγχος - παρεμβάσεις
στους χείμαρρους του Δήμου
• Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου
• Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Λιδωρικίου, του οποίου οι
υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε επίπεδο
περιφερειακού
αγροτικού
ιατρείου, αφού στερείται μόνιμου προσωπικού (κανένας
μόνιμος Ιατρός, καμία νοσηλεύτρια) και λειτουργεί με
δύο αγροτικούς γιατρούς.

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από το Λύκειο Ευπαλίου
ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΚΑΤΗ ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

ΜΠΕΝΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΤΕΙ ΑΡΤΑ)

ΝΤΖΟΥΓΑΝΗ ΒΑΣ. ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΜΠ)

ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

ΤΣΑΓΚΑ ΛΕΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ)

ΕΥΠΑΛΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ

(κόρη Παναγιώτη και Αλεξάνδρας Κοσμετάτου και εγγο-

νή του Ντίνου Κονιστή)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

(εγγονή Γιώργου Θ. Ζέρβα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΑΝΑΔΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

(κόρη Χρ. Σκάρα και Έλ. Ι. Αναγνωστόπουλου)
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΜΠΟΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

(κόρη Γιώργου Παν. Μπόκαρη και Μαρίας Αγγέλου)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
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Περίεργα παιγνίδια με τα ΕΛΤΑ Ευπαλίου
Κεραυνός εν αιθρία ήταν η ξαφνική
αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ Ευπαλίου,
που έμειναν με μισούς υπαλλήλους
και κάποια χωριά να φεύγουν από
την αρμοδιότητά του.
Όπως ανέφεραν αρμόδιοι παράγοντες
των ΕΛΤΑ αυτό γίνεται στο πλαίσιο
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του
και σχετίζεται με νέα οργανογράμματα
σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα ανέφεραν ότι πολλά από
τα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη
τη χώρα θα κλείσουν και η εξυπηρέτηση των πολιτών στις συγκεκριμένες περιοχές για ταχυδρομικές
υπηρεσίες θα ανατεθεί σε πράκτορες-αντιπροσώπους που θα συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι
για την Πεντάπολη έχει ήδη υπογραφεί τέτοια συνεργασία με πράκτορα.
Το σχέδιο αυτό όμως δεν φαίνεται
να περπατάει γιατί όπου εφαρμόστηκε σε διάφορα χωριά της Ελλάδας
απέτυχε και οι πράκτορες έλυσαν τη
σύμβαση, ενώ άλλους τους κυνηγά ο
ΕΛΤΑ να πάρει τα χρήματα του.
Στο Ευπάλιο τώρα ο Κώστας Φλετούρης, προϊστάμενος μέχρι πρόσφατα
του Γραφείου ΕΛΤΑ, αποχώρησε γιατί
έγινε Αντιδήμαρχος και ο υπάλληλος
Κώστας Δρόσος μετατέθηκε στην
Ερατεινή. Έτσι το Γραφείο έμεινε με
3 υπαλλήλους από 5 που είχε για να
καλύπτει το 60% του κύκλου εργασιών των ΕΛΤΑ σε όλη τη Δωρίδα !
Κι εδώ αρχίζουν τα περίεργα. Για να
δικαιολογηθεί η μετάθεση υπαλλήλου
από το Ευπάλιο στην Ερατεινή, μετέφεραν και τα χωριά του Μαραθιά,
Πύργου, Σεργούλας και Παραλίας
Σεργούλας στην αρμοδιότητα των
ΕΛΤΑ Ερατεινής.
Από το Γραφείο δε της Ερατεινής

μετέφεραν τον έναν υπάλληλο, από
τους τρεις που είχε, στο Λιδωρίκι,
γιατί εκεί μετά την συνταξιοδότηση
δύο υπαλλήλων το γραφείο είχε μείνει με έναν υπάλληλο και δύο συμβασιούχους.
Μετά από ενέργειες που έκανε ο Δήμαρχος πήρε την διαβεβαίωση ότι δεν
πρόκειται να κλείσει το Γραφείο ΕΛΤΑ
Ευπαλίου και θα συνεχίσει κανονικά
να λειτουργεί.
Όμως το σχέδιο υπάρχει και σε πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους συζητείται. Να απαλλαγούν
τα ΕΛΤΑ από τα μικρά περιφερειακά
γραφεία που θα δοθούν σε τοπικούς
πράκτορες-συνεργάτες και το υπόλοιπο κομμάτι να δοθεί σε ιδιώτες, και
ένας από τους ενδιαφερόμενους είναι
ο Όμιλος Βαρδινογιάννη.
Μετά τις αιφνιδιαστικές αυτές αλλαγές που έγιναν μέσα στο Σεπτέμβριο
στα ΕΛΤΑ της Δωρίδας, τέσσερις
Πρόεδροι χωριών απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς κάθε κατεύθυνση, που παραθέτουμε :
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
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ΠΡΟΣ
Την Διοίκηση των ΕΛΤΑ
Την Περιφερειακή Διοίκηση ΕΛΤΑ
–Λάρισα
Την Διεύθυνση ΕΛΤΑ Φωκίδας
Την Βουλευτή Ασπασία Μανδρέκα
Τον Δήμαρχο ∆ωρίδας
Γιώργο Καπεντζώνη
Τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας
Ιωάννη Ράμμο

Εκφράζουμε
την
έντονη
αντίδρασή
μας και δυσαρέσκεια
για την μεθοδευμένη αποδυνάμωση
του Γραφείου
ΕΛΤΑ Ευπαλίου, που είναι
και το μακράν
μεγαλύτερο σε κύκλο
εργασιών σε
όλο το Δήμο
Δωρίδας.
Η αποδυνάμωση
αυτή
αφαιρεί χωριά, που είναι
δίπλα στο Ευπάλιο, και υπάγονται
για δεκαετίες στην αρμοδιότητα των
ΕΛΤΑ Ευπαλίου και τα μεταφέρει στο
Γραφείο ΕΛΤΑ Ερατεινής, που απέχει
τριπλάσια απόσταση.
Πρόκειται για τον Μαραθιά, Παραλία
Σεργούλας - Σεργούλα, Πύργο,όπου οι
δημότες τους εξυπηρετούνται δεκαετίες τώρα από διάφορες υπηρεσίες του
Ευπαλίου, όπως Αστυνομία, ΓυμνάσιοΛύκειο κλπ.
Έτσι με την ένταξή τους στα ΕΛΤΑ
Ερατεινής ένας γέροντας, που δεν
τον βρήκε την ημέρα επίσκεψης ο ταχυδρόμος για να πάρει την σύνταξή
του, θα πρέπει με την αλλαγή αυτή
να καταπονείται μια ολόκληρη ημέρα
να πάει στα γραφεία της Ερατεινής
για να την πάρει.
Το ίδιο και για ένα συστημένο γράμμα, ένα δέμα κλπ. καθώς και για μια
σειρά άλλων συναλλαγών που έχει ο
δημότης με τα ΕΛΤΑ.

Ήδη το Γραφείο ΕΛΤΑ Ευπαλίου που
έχει το 60% και πλέον του κύκλου
εργασιών σε ολόκληρο το Δήμο, από
5 υπαλλήλους που είχε, έμεινε με 4,
γιατί ο ένας έγινε Αντιδήμαρχος και
τώρα του παίρνουν άλλον έναν που
τον μεταθέτουν στο Γραφείο Ερατεινής και θα μείνει με 3.
Πράγμα που σημαίνει κακή έως μηδενική εξυπηρέτηση των δημοτών σε
όλα τα χωριά.
Η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη
για τους δημότες των χωριών μας και
εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και αντίδρασή μας, ζητώντας την
άμεση ανάκλησή της.
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Ευπαλίου, Κωνσταντίνος Τσιούστας
Μαραθιά, Νίκος Βαβάτσικος
Σεργούλας, Ιωάννης Λουκόπουλος
Πύργου, Αναστάσιος Μελίστας

«Μάχη» πάλι για την... Αστυνομία Ευπαλίου
Ο «Καλλικράτης της Αστυνομίας» φαίνεται ότι είναι το φάντασμα που κυνηγά να εξολοθρεύσει το
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου. Δεν εξηγείται διαφορετικά η επιμονή κάποιων πολιτικών και αστυνομικών κέντρων να προετοιμάζουν το έδαφος για την
κατάργηση του Τμήματος.
Τα μηνύματα αυτά έχουν διαρρεύσει από το αρμόδιο
Υπουργείο στο Ευπάλιο, αλλά και γενικότερα στα χωριά της Δωρίδας και γι αυτό έχει
σημάνει συναγερμός.
Ήδη ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου έστειλε εμπιστευτική
επιστολή προς τα ανώτερα κλιμάκια της
ΕΛΑΣ εξηγώντας με στοιχεία τους λόγους
για τους οποίους το Τμήμα αυτό είναι λίαν
απαραίτητο για την σωστή αστυνόμευση
της Νοτιοδυτικής Δωρίδας.
Το θέμα συζητήθηκε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση του Αντιδημάρχου Κώστα Αντωνόπουλου όπου πάρθηκε
ομόφωνη απόφαση να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης για αποστολή
σχετικών εγγράφων, καθώς και σε παραστάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, στη Βουλευτή του Νομού Φωκίδος και σε
άλλα θεσμικά όργανα της πολιτείας.
Όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει γίνει γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ
πιθανό να συγχωνευτούν αστυνομικά τμήματα.
Η αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών πρέ-

πει να βασίζεται σε καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια
που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών και
όχι σε κριτήρια που στοχεύουν μόνο στη μείωση του
κόστους λειτουργίας ενός αστυνομικού τμήματος.
Επισημάνθηκε ότι και στο παρελθόν είχε τεθεί θέμα
συγχωνεύσεων αστυνομικών τμημάτων.
Για όποια όμως αναδιοργάνωση και με βάση την αρχή

της εγγύτητας, πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν η γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως φορέα διοίκησης
που βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη, διότι σε τελευταία ανάλυση η ύπαρξη των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποδέκτες τους πολίτες.
Ειδικότερα στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος

Κ.Αντωνόπουλος ανέλυσε και παρουσίασε όλα τα
δεδομένα και χαρακτηριστικά για το Αστυνομικό
Τμήμα Ευπαλίου που καθιστούν απαραίτητη την
παραμονή και λειτουργία του στην Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου.
Αναλυτικότερα επισήμανε ότι το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου:
1. Αστυνομεύει 22 Τοπικές Κοινότητες και 22 οικισμούς, καθώς και το νησί Τριζόνια. 2. Εξυπηρετεί
7.217 μόνιμους κατοίκους και είναι η πολυπληθέστερη περιοχή του Δήμου Δωρίδος.
3. Κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται μεγάλη
αύξηση του πληθυσμού που σχεδόν πενταπλασιάζεται. Επίσης λειτουργεί μεγάλος αριθμός καταστημάτων, στα οποία πρέπει να γίνονται συχνοί
έλεγχοι από την αστυνομία.
4. Η γειτνίαση με μεγάλες πόλεις της Αχαΐας όπως η
Πάτρα, κλπ και της Αιτωλοακαρνανίας όπως η Ναύπακτος, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο κλπ, συμβάλει
στην επισκεψιμότητα της περιοχής όλο το έτος.
5. Η εδαφική έκταση της αρμοδιότητάς της ανέρχεται σε 300 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα και
έχει την ευθύνη αστυνόμευσης 59,5 χιλιομέτρων
του Εθνικού Δικτύου Ιτέας - Αντιρρίου και Αντιρρίου - Λιδωρικίου.
6. Οι πλησιέστερες αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού Φωκίδος που είναι το Αστυνομικό Τμήμα Λιδωρικίου και η Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας στην
Άμφισσα απέχουν 70 και 90 χιλιόμετρα αντίστοιχα
7. Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται το Αστυνομικό
Τμήμα έχει παραχωρηθεί δωρεάν και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μάγεψε η συναυλία
του Δημήτρη Μπάση
στο Ευπάλιο για τον
Γιάννη Μακρυγιάννη
3.000 άτομα έζησαν μια
ανεπανάληπτη μουσική βραδιά
Μια πανδαισία μουσικής, τραγουδιών, χρωμάτων και ποίησης μάγεψε και καθήλωσε 3000 σχεδόν
άτομα που παρακολούθησαν την
συναυλία στο Ευπάλιο αφιερωμένη
στο μεγάλο Δωριέα στρατηγό και
ήρωα της Επανάστασης του ΄21
Γιάννη Μακρυγιάννη.
Χιλιάδες στόματα σιγοτραγούδησαν μαζί με το λαϊκό ερμηνευτή
Δημήτρη Μπάση και την Μικτή
Χορωδία της Ναυπάκτου τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου
Χατζηδάκη, Γιάννη Μαρκόπουλου,
Σταύρου Ξαρχάκου, Κώστα Χατζή,
Ηλία Ανδριόπουλου και άλλων συνθετών.
Στα τραγούδια την χορωδία συνόδευε στο πιάνο η Ζιζή Κορκοντζέλου και διεύθυνε ο μαέστρος Todor
Kabakchiev.
Κείμενα αφιερωμένα στο Γιάννη
Μακρυγιάννη διάβασε ο ποιητής
Βασίλης Τσακίρογλου.

Ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης κράτησε μόνος
του όλο το δεύτερο μέρος της συναυλίας με τις θαυμάσιες ερμηνείες
του σε γνωστά τραγούδια ελλήνων
συνθετών αναγκάζοντας το πλήθος
των θεατών να σιγοτραγουδά μαζί
του και να χειροκροτά.
Το όλο σκηνικό φαντασμαγορικό,
με τα μάτια, μέσα από το ωραίο
σκηνικό που είχε στηθεί στα Κτίρια
Ευπαλίου, να αγκαλιάζουν και να
ρουφούν την πανέμορφη θέα του
Κορινθιακού στολισμένου
με τα ατέλειωτα
λαμπιόνια
των χωριών του
και των
πόλεων.
Τρεις

ώρες σχεδόν και κανείς από το
ατέλειωτο πλήθος δεν ήθελε
να φύγει και να διακόψει το
όνειρο που ζούσε.
Μια θαυμάσια πρωτοβουλία
του Δήμου Δωρίδας και του
Οργανισμού Παιδείας & Πολιτισμού που θα μείνει για πάντα στη μνήμη, στ΄
αυτιά και στα μάτια
των τυχερών Δωριέων που την έζησαν.

Το “έκτρωμα” του Ευπαλίου!

Αριστερά το έργο-έκτρωμα που πάνε να στήσουν, αντί για σκάλες, στο δρόμο που οδηγεί
από την εκκλησία του Αη-Γιώργη στο δρόμο (φωτό δεξιά) περιπάτου δίπλα στη Μαντήλω.
¨Πολλοί το χαρακτήρισαν ως
έκτρωμα του Ευπαλίου και
άλλοι ως έγκλημα στο φυσικό του περιβάλλον . Εμείς θα
το πούμε απλά με τα λόγια
του περίφημου διπλωμάτη
και πολιτικού Μέτερνιχ… «
Αυτό δεν είναι έγκλημα. Είναι λάθος». Πρόκειται για το
έργο διάνοιξης του δρόμου
από τον Αϊ-Γιώργη προς τη

Μαντήλω ανάμεσα στις οικίες
Γ. Κουφάκη, Αρ. Νικόπουλου και Ν. Μπερτσιά. Ο Δήμος
ήταν υποχρεωμένος να τον
ανοίξει μετά από μια χρόνια
δικαστική διαμάχη . Η αρχική
μελέτη προέβλεπε να γίνουν
όμορφες σκάλες με παρτεράκια λουλουδιών ώστε και
οι κατοικίες που συνορεύουν
μ΄ αυτόν να έχουν πρόσβα-

ση και να δημιουργηθεί ένα
πανέμορφο κομμάτι με σκάλες που θα συνδέει τον ΑϊΓιώργη με τον πλακόστρωτο
δρόμο περιπάτου που ξεκινά
από τη γέφυρα της Μαντήλως
και καταλήγει στον Άμπλα.
Όλο αυτό το κομμάτι είναι
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
για το Ευπάλιο. Δυστυχώς
στην πορεία επελέγη άλλη

λύση που όποιος την βλέπει
δικαίως μιλά για έκτρωμα
και έγκλημα στο ωραίο αυτό
περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι
δεν έγινε κάτι συνειδητά και
γι αυτό μιλάμε για λάθος
που πρέπει να διορθωθεί. Ας
αναλάβει ο Δήμαρχος την
πρωτοβουλία για να δώσει
τη σωστή λύση. Αυτό όμως
που έχει γίνει σίγουρα δεν

πρέπει να παραμείνει έτσι με
οποιαδήποτε δικαιολογία περί
δικαστικής απόφασης και
αναγκαστικής τεχνικής λύσης
κλπ κλπ. Σίγουρα ο Δήμαρχος
και ως μηχανικός ο ίδιος μπορεί να προχωρήσει δίνοντας
την σωστή και απαιτούμενη
λύση και να μη συνδέσει το
όνομα του με το «έκτρωμα
του Ευπαλίου» !!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χαμός στην πλατεία!
Παλιές δόξες γνώρισε η πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου, όπου
2.000 σχεδόν Ευπαλιώτες και Δωριείς γλέντησαν μέχρι πρωίας στον καλοκαιρινό χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου.

Το «πάρτυ της νεολαίας»
και η «αστροβραδιά» με
το τηλεσκόπιο ήταν δύο
ακόμα επιτυχημένες καλοκαιρινές εκδηλώσεις του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ευπαλίου.
Η νεολαία του Ευπαλίου
ξεφάντωσε για άλλη μια
φορά όπως αυτή ξέρει στο
καλοκαιρινό πάρτυ στο θαυμάσιο χώρο Κτίρια της Αγίας
Παρασκευής Ευπαλίου.
Στον ίδιο χώρο, μια
άλλη βραδιά, έγινε και η
εκδήλωση της «αστροβραδιάς» όπου ειδικοί
επιστήμονες από αρμόδιο
φορέα της Πάτρας έδειξαν
σε μικρούς και μεγάλους
τα μυστικά των άστρων
και του ουρανού.
Έτσι μετά και την επιτυχημένη εκδήλωση που
έγινε με τη συναυλία του
Δημήτρη Μπάση και το
θέατρο που ανέβασαν τα
παιδιά του Γυμνασίου, τα
Κτίρια Αγίας Παρασκευής
Ευπαλίου καθιερώνονται
πλέον σαν ο υπ’ αριθμόν
ένα χώρος για πολιτιστικά
δρώμενα της Δωρίδας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με επιτυχία
το τουρνουά 5χ5
της Ένωσης
που έγινε θεσμός
πρωταθλήτρια ομάδα των
παίδων (ΡΕΜΑΛ ΜΑΝΤΡΙΤ)
έδωσε ο Δήμαρχος Γιώργος
Καπεντζώνης και στην πρωταθλήτρια ανδρών (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ), ο π. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία
διοργανώθηκε
και
φέτος το καλοκαίρι
στο Ευπάλιο από την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
το 7ο Τουρνουά 5χ5 ποδοσφαίρου. Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου και
ολοκληρώθηκαν με τους
τελικούς στις 16 Αυγούστου. Συμμετείχαν 5 ομάδες παίδων ( ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ,
ΜΠΑΡΤΣΑ,
ΤΡΙΤΩΝΑΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΑΝΩΝΥΜΟΙ
και ΡΕΜΑΛ ΜΑΝΤΡΙΤ) και 8
ομάδες ανδρών (ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ, ΑΜΠΑΛΟΙ, ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΘΥΕΛΛΑ
ΓΙΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΡΕΑΛ ΜΑΝΤΡΙ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
και ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ. Βέβαια
οι ομάδες αυτές δεν υφίστανται στη Δωρίδα, αλλά
τα παιδιά όπως τις δημιούργησαν με τις παρέες τους
έδωσαν κι ένα …όνομα.
Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν δόθηκαν αναμνηστικά συλλεκτικά μετάλλια
της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας. Το κύπελλο στην

Νίκος Έξαρχος. Αξίζει να τονισθεί ότι για άλλη μία χρονιά
ψυχή της διοργάνωσης του
τουρνουά ήταν το μέλος της
Ένωσης Θανάσης Ψιμάδας,
τον οποίο η Ένωση ευχαριστεί θερμά.

Αποτελέσματα παίδων
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΑ
10-1
ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 7-4
ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΜΠΑΡΤΣΑ
1-1
ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΡΕΜΑΛ ΜΑΝΤΡΙΤ [καν. Αγώνας]
1-1
2-2 (παράταση) 0-2 {πεν.}
(Α’ ΗΜΙΤΕΛ. )

ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ

8-6

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡ. ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ - ΡΕΜΑΛ ΜΑΝΤΡΙΤ

2-3

Τελικός Παίδων
ΡΕΜΑΛ ΜΑΝΤΡΙΤ - ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2-2

(Β’ ΗΜΙΤΕΛ. )

[καν. Αγώνας]

3-2 [παράταση]

Αποτελέσματα ανδρών
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ - ΑΜΠΑΛΟΙ
ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΝΤΡΙ
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΜΠΑΛΟΙ
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ - ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ - ΡΕΑΛ ΜΑΝΤΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΡΕΑΛ ΜΑΝΤΡΙ
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΜΠΑΛΟΙ
ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΕΑΛ ΜΑΝΤΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

15-1
2-7
1-4
3-5
7-1
8-5
5 -1
6-3
2-2
4-1
7-3
6-3
6-2
7-5

Τελικός Ανδρών
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΔΟΧΩΡΙΟΥ

7-5

Σελίδα 8

Σελίδα 9
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την παράσταση
που παρουσίασε στα «Κτίρια»
η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Ευπαλίου, με το έργο του Ρ.
Τομά «Η παγίδα».
Χειροκροτήσαμε θερμά μια καλοστημένη παράσταση που φανέρωνε τον κόπο,
τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα
που επέδειξαν όσοι ενεπλάκησαν σ’ αυτήν. Οι μικροί ηθοποιοί-πρωταγωνιστές
της βραδιάς-αντιμετώπισαν και διεκπεραίωσαν τους ρόλους τους με επιτυχία. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για
μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, οι οποίοι
κλήθηκαν να μελετήσουν και να εκφέρουν εκτεταμένο κείμενο, να ζωντανέψουν επί σκηνής χαρακτήρες,
να εκφράσουν συναισθήματα και να
εκθέσουν τον εαυτό τους στην κρίση
του κοινού. Εγχείρημα ενδιαφέρον και
προκλητικό μεν, δύσκολο δε, ιδιαίτερα το τελευταίο. Τα κατάφεραν όμως
και αντιμετώπισαν επιτυχώς και κάποια
προβλήματα τεχνικής φύσεως, σα να
ήταν επαγγελματίες!!
Όπως δε έχει αποδείξει και η εμπειρία όσων ασχολούμαστε με τις σχολικές δραστηριότητες, με νοσταλγία τις
θυμούνται τα παιδιά σε βάθος χρόνου,
για πολλούς λόγους: γιατί τους δίνουν
«βήμα» για να εκφραστούν, να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα
ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους,
τονώνουν το αυτοσυναίσθημα και
την αυτοπεποίθηση –ιδίως όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο συμβατικό
πρόγραμμα-μυούνται στη συλλογική
δουλειά και κατ’ ανάγκη τροποποιούν
συμπεριφορές και βγαίνει καθένα από
το μικρόκοσμό του, κοινωνικοποιούνται
και γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους,
αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους
στη δημιουργική αυτή διαδικασία. Το
σχολείο και οι υπεύθυνοι καθηγητές
υποστήριξαν ποικιλοτρόπως, εμψύχωσαν και καθοδήγησαν την ομάδα,
άνοιξαν για τα παιδιά ορίζοντες καθώς
παρακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις και γνώρισαν τη μαγεία αλλά και
τις απαιτήσεις του θεάτρου: σκηνικά,
κοστούμια, φώτα, μουσική, τεχνική
κάλυψη….. Όλα αυτά στη συνέχεια
κλήθηκαν να τα διαχειριστούν τα ίδια.
Όχι όμως μόνα τους. Εδώ είναι σημαντικό να επισημανθεί και ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλων φορέων (Σύλλογος Γονέων, Εκπολιτιστικός
Σύλλογος), της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καθώς και η εθελοντική συνεισφορά επαγγελματιών του Ευπαλίου,
που στάθηκαν αρωγοί -καθένας με
τον τρόπο του-στην προσπάθεια του
σχολείου. Αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως ό,τι συμβαίνει στο

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

σχολικό χώρο (παιδευτική διαδικασία,
δραστηριότητες…) δεν αφορά μόνο
την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά
πρέπει να ενδιαφέρει και όλη την τοπική κοινωνία, εφόσον τα παιδιά είναι
το μέλλον της.
Εν κατακλείδι, το όλο εγχείρημα φανερώνει πως όταν υπάρχει ομαδική δουλειά- όπως λέει κι ο Δ. Σαββόπουλος:
ιστορία γράφουν οι παρέες- ενδιαφέρον και μεράκι από τους εκπαιδευτικούς και διάθεση από τους μαθητές,
μπορούν να γίνουν θαύματα και το
σχολείο να είναι χώρος δημιουργίας και
χαράς για τα παιδιά.
Ευχαριστούμε για ό,τι μας παρουσιάσατε.
Συγχαρητήρια σε όλους και πάντα επιτυχίες.
Λένα Αναγνωστοπούλου
Ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητες της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας καταλαμβάνουν οι μαθητικοί
διαγωνισμοί που διοργανώνει κάθε χρόνο. Η διαδικασία δομείται ιεραρχικά από τρεις πανελλήνιους
διαγωνισμούς: «Θαλής», «Ευκλείδης» και «Αρχιμήδης». Στους διαγωνισμούς λαμβάνουν μέρος μαθητές
των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου και μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Από τη διαδικασία,
επιλέγονται οι Εθνικές ομάδες μαθηματικών (μικρών για το Γυμνάσιο
και μεγάλων για το Λύκειο) οι οποίες
εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Βαλκανικές και Διεθνείς Μαθηματικές
Ολυμπιάδες.Από το σχολείο Παλαιού
Φαλήρου βραβεύτηκε η Ειρήνη Ευθ.
Πριοβόλου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κάρολος Κουν», Υψηλάντους και
Θησείου στον Άλιμο.
Τρίτη ατομική έκθεση με θέμα
“θαλασσινές περιπλανήσεις”
έκανε στην Αθήνα η Τζένη Κουτσουρή σύζυγος του
Χρήστου Παπαϊωάννου . Η
έκθεση που στέφτηκε με μεγάλη
επιτυχία έγινε στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ
ΜΕΓΑΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Παλαιό δημαρχείο ). Όπως λακωνικά μας ανέφερε
η ζωγράφος… είναι ένα κλικ στην
ομορφιά της θάλασσας και στην πατίνα του χρόνου, που αφήνει στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην
απέραντη αγκαλιά της.
Για μια ακόμη φορά η Ένωση
Ευπαλιωτών Δωρίδας υπό
την αιγίδα του Δήμου Δωρίδος και με τη συνεργασία του
Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου

διοργάνωσε την
άσκηση ζωγραφικής για τα
μικρά
παιδιά.
Το φετινό θέμα
που
πρότεινε
η Τατίτα Ζέρβα, μόνιμη συνεργάτης
στη
συγκεκριμένη
δραστηριότητα,
ήταν
«…Κάτι
που μου θυμίζει
το
Ευπάλιο».
Μεταξύ άλλων,
η Μαντήλω, η
εκκλησία, τα πλατάνια αποτυπώθηκαν στα σχέδια των
μικρών δημιουργών. Σε μια
σύντομη αλλά ζεστή τελετή
στο κτίριο του Δημαρχείου στο
Ευπάλιο ο Δήμαρχος Δωρίδας
Γιώργος Καπετζώνης επέδωσε
στα παιδιά τους επαίνους για
τη συμμετοχή τους στη ζωγραφική, συγχαίροντάς τα και
επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να εξωτερικεύουν ό,τι
νοιώθουν, ό,τι σκέπτονται και
ό,τι τα εμπνέει και να καλλιεργούν τον προσωπικό
τους τρόπο έκφρασης. Οι μικροί καλλιτέχνες είναι οι :
Μάριος
Λακουμέντας, Κατερίνα
Ρόκκου, Φίλιππος
Κοτόπουλος, Νίκος
Κοτόπουλος, Δημήτρης Γεωργιάδης,
Γιώργος
Παλιούρας, Έλενα Παλιούρα, Άγγελος Παλιούρας, Ηρακλής
Μαχούλης,
Αλέξανδρος Μπότσιος,
Γιώργος Κουτσουπιάς, Γιάννης Κουτσουπιάς, Θοδωρής
Τσιάνος, Γιώργος Τσιάνος, Γιώργος
Ασημακόπουλος, Ανδριάνα Μετρητού, Χριστίνα Σόττα, Ευγενία Ανδρέα,
Κατερίνα Ανδρέα, Αθηνά Σόττα, Άννα
Νταγιούκλα, Κωνσταντίνος Κατσιαρίμπας, Γιάννης Κατσιαρίμπας, Μαριάνα
Τζιβίλογλου, Σέργιος Φωτόπουλος,
Αγγελική-Αλίκη Φωτοπούλου, Πάνος
Πανταζόπουλος και Γιάννης Πανταζόπουλος.

Στην πλατεία Καρυάς στο
Ευπάλιο πραγματοποιήθηκε συνεστίαση μελών του
Πνευματικού ομίλου Ναυπακτίων και Δωριέων «Η
δάφνη». Από το Ευπάλιο παραβρέ-

θηκαν οι κ.κ. Ζέρβας Αντώνης, Ζέρβας Νίκος, Λουκόπουλος Περικλής και
Λένα Αναγνωστοπούλου. Κατ΄ αυτήν
οι παριστάμενοι διατύπωσαν απόψεις
για τη δράση του Συλλόγου, για το
ομώνυμο περιοδικό, αλλά και γενικότερους προβληματισμούς. Ιδιαίτερη
αίσθηση προκάλεσαν οι θέσεις του κ.
Αντώνη Ζέρβα για την «πνευματική
γερουσία» που λόγω εμπειρίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
σε ένα κοινωνικό σύνολο-εφόσον
ενεργοποιηθεί-καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης, τα αντισταθμίσματα και τους μηχανισμούς άμυνας που
καλό θα είναι να αναπτύξουμε ως
λαός, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στην κρίση-κυρίως-των αξιών που
χαρακτηρίζει το παρόν.

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1. Γεώργιος Χρήστος Αλεξανδρής (4 παιδιά)
1.1
Κώστας
Γεώργ.
Αλεξανδρής
(Συζ. Μαρία
Παπαευθυμίου)

1. Γεώργιος
(συζ. Γεώργ.
Διαμαντόπουλος)
2. Αντώνιος
(συζ. Ελ. Παν. Τσίρη)

1. Κώστας
2. Τζένη
1. Κώστας

Αντώνιος, Ελένη

2. Παναγιώτης

Αντώνιος, Ελένη

3. Μαρία

Γιάννα, Ελένη

4. Αθανάσιος

Δημήτριος - Μαριλένα

5. Ελένη
3. Ελένη
(συζ. Ανδρέα Τσόλκα)
Τρίκορφο

1. Γεώργιος
2. Βασιλική
3. Δημήτριος

4. Βασιλική
(συζ. Γεώργ.
Κουφάκης)

1. Αθανάσιος

Γεώργιος, Δημήτριος

2. Παναγιώτης

Γεώργιος, Βασιλική

3. Μαρία

Αγαμέμνων,
Γεώργιος

4. Δημητρούλα

Παναγιώτης,
Βασιλική

5. Αγγελική

Κώστας, Γιώργος,

Σελίδα 10

Οι Αλεξανδραίοι
του Ευπαλίου

Συνεχίζουμε την παρουσίαση των
γενεαλογικών δένδρων των Ευπαλιωτών με εκείνο των Αλεξανδραίων.
Είναι γνωστό ότι επί Τουρκοκρατίας και πολλά χρόνια μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους δεν
υπήρχαν Μητρώα, Ληξιαρχεία και
οργανωμένες Υπηρεσίες, ώστε να
υπάρχουν καταγεγραμμένα τα άτομα. Οι πληροφορίες στηρίζονται σε
προφορικές κατά κανόνα διηγήσεις.
Επόμενο είναι να παρατηρούνται παραλείψεις και λάθη χωρίς να το θέ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΙΟΙ
Το επίθετο Αλεξανδρής είναι γνωστό
σε όλη την Ελλάδα. Κατά πληροφορίες οι Αλεξανδραίοι κατά την Τουρκοκρατία ζούσαν στην περιοχή των
Αγράφων. Από εκεί για διάφορους
λόγους μετανάστευσαν σε όλες τις
περιοχές της Ελλάδας.
Είναι μία “φάρα” που έδωσε πολλούς
αγωνιστές στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Βουλευτές, Υπουργοί,
πρεσβευτές, νομικοί, οικονομολόγοι,
στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί, Δήμαρχοι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες και

λουμε. Οι καταγραφές γίνονται για
τους προγόνους μας από το 1800
και μετά.
Κατά τη Βιολογία κάθε τριάντα χρόνια αρχίζει καινούρια γενιά. Από το
1800 μέχρι σήμερα συμπληρώσαμε
ήδη την 7η γενιά. Δε μπορούμε να
γνωρίζουμε τα δισέγγονα και τρισέγγονα της 6ης και 7ης γενιάς και γι’
αυτό, όπου υπάρχουν κενά, δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έμειναν
ανύπανδροι ή ήταν άκληροι.
Καθένας που γνωρίζει το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειάς του μπορεί να συμπληρώσει τα κενά στέλνοντας ένα αντίγραφο στη Δ/νση της
Εφημερίδας. Αυτονόητο είναι ότι θα
χαρούμε να μας υποδείξετε λάθη και
παραλείψεις. Θα τις λάβουμε ευχαρίστως υπόψη.

καλοί οικογενειάρχες στολίζουν το
γενεαλογικό τους δένδρο.
Στη Φωκίδα βρίσκονται Αλεξανδραίοι στην περιοχή Ευπαλίου, Άμφισσα,
Ιτέα αλλά σποραδικά και σε πολλά
άλλα χωριά. Στη Καρυά και στο Ευπάλιο οι Αλεξανδραίοι είναι ένα σύνολο πολύ καλών ανθρώπων. Επειδή
είναι πολλοί έχουν και ψευδώνυμα ή
“παρατσούκλια”: Ποντικαίοι, Κοκκιναίοι, Καρεκλαίοι, κ.λπ.
Ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος Κοινότητος Σουλέ (Ευπαλίου) ήταν το
1915 – 16 ο αείμνηστος Αλέξης Αλεξανδρής (Ποντίκης).
Γενάρχης των Αλεξανδραίων της Καρυάς ήταν ο Χρήστος Αλεξανδρής
(αγωνιστής του 1821). Γεννήθηκε
το 1801. Συμμετείχε στο σώμα του
Τριανταφύλλου Αποκορίτη. Έλαβε
μέρος σε πάρα πολλές μάχες, όπως

Πάνος, Γιάννης,
Δημητρούλα
6. Κων/να
5. Ευθυμία
(συζ. Ανδρέας Ταραβήρας – Ανδρεγάκης)

7. Ευθυμία

Σπύρος

1. Γεώργιος

Ανδρέας, Ευθυμία

2. Μαρία

Ηλίας, Ανδρέας

3. Δημήτριος

Ανδρέας

1.2
Χρήστος Γ.
Αλεξανδρής

Μετανάστευσε στην Αμερική

1.3
Αλέξιος Γ.
Αλεξανδρής
(Ποντίκης)

1. Γεώργιος

Μαρία, Ιωάννης

2. Βασίλειος

Αλέξιος, Μαρία,
Αθανάσιος, Νίκος,
Κώστας, Γιώργος,
Παναγιώτης, Ιωάννης

3. Ελένη (Γρηγορίου)

Μαρία, Κώστας,
Αθανάσιος, Χρήστος,
Νικόλαος, Βασίλειος

4. Νίκος
5. Χρήστος

Αλέξανδρος

6. Ρήνα
(Λουκοδήμος)

Αθανάσιος, Χρήστος,
Δημήτριος, Ευανθία,
Χριστίνα, Ελευθερία

7. Ιωάννης

Γιώργος, Αλέξανδρος

8. Ευγενία

(συζ. Ράμμος – Στύλια Δωρίδος)

9. Αθανασία

(συζ. Σπηλιώτης –
Τερψιθέα Ναυπακτίας)

10. Ευανθία

1.4
Σοφία
(συζ. Γεώργ.
Ψιμάδα)

1. Δημήτριος Γ.
Ψιμάδας (Μείος)

1. Σοφία

Αθανάσιος, Δημήτριος

2. Αναστάσιος

Δημήτριος, Γεώργιος

3. Αθανάσιος
4. Σπύρος

Δημήτριος, Αριστείδης

5. Νικόλαος

Χρυσούλα, Ελένη

6. Κώστας

Δημήτριος

7. Ελένη

Γιάννης, Δήμητρα

8. Γεώργιος

Δημήτριος, Χρυσούλα

2. Βασιλική
(Λόγγο-Βασίλω)

Μαρία

3. Αλεξάνδρα

(συζ. Κων. Σταμάτης) Κλήμα

Αι γενεαί πάσαι
Σελίδα 11

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

του Νικολάου Αν. Ζέρβα Ν ε.τ.Λυκειάρχη

προκύπτει από τα πιστοποιητικά αγωνιστικότητας που υπάρχουν στα Γενικά
Αρχεία του Απελευθερωτικού Αγώνα
(1821 – 1829).
(Βλέπε σχετ. το βιβλίο του Δημητρίου Ι.
Ζέρβα Αγωνιστή του ’21 από τη Καρυά Δωρίδας).
Ο Χρήστος Αλεξανδρής είχε τρία παιδιά:

1) Τον Γεώργιο Χρ. Αλεξανδρή (κατάγονται οι Ποντικαίοι).
2) Τον Αναστάσιο Χρ. Αλεξανδρή (κατάγονται οι Κοκκιναίοι).
3) Τον Νικόλαο Χρ. Αλεξανδρή (κατάγονται Καρεκλαίοι και Κουλουλάκης)

3. Νικόλαος Χρ. Αλεξανδρής (Καρεκλαίοι)
3.1
Δημήτριος
Νικ.
Αλεξανδρής
Κουλουλάκης
(Συζ. Μαρία
– Παν. Ζέρβα
Κατσαβριά)

3.2
Κώστας Νικ.
Αλεξανδρής

1. Γεώργιος
(Συζ. Καλ. Σκόνδρα)

Παναγιώτα

2. Βασιλική
(Συζ. Γεώργ. Ανδριτσόπουλου)

Ανδρέας, Δημήτριος, Ευθυμία,
Ελένη

3. Αλέκος

Μαρία

4. Παναγιώτης

Μαρία, Ευγενία

5. Ευθυμία
(Συζ. Αριστ. Ψιμάδας)

Λαμπρινή, Γιάννα

6. Αρχόντω
(Συζ. Θεοδ. Λακουμέντας)

Ιωάννης

1. Νικ. Κων Αλεξανδρής
(Καρέκλας)

1. Κώστας
2. Αθανάσιος
3. Ηλίας

Νικόλαος

4. Ουρανία
5. Σωτηρία
2. Ιωάν. Κων.
Αλεξανδρής (Καρέκλας)

1. Κώστας
2. Γιώργος

Ιωάννης, Αθανασία

3. Χρήστος

Νεκτάριος,
Αθανασία

4. Ουρανία
5. Αναστασία
Ο Βασίλης Αλεξανδρής (Κοκκινο-Βασίλης) με τον
τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή το
1956 στην κεντρική πλατεία του Ευπαλίου

6. Σοφία
3. Χρήστος Κων.
Αλεξανδρής

2. Αναστάσιος Χρ. Αλεξανδρής (4 παιδιά)
2.1
Βασίλειος Αν.
Αλεξανδρής
Κοκκινο-Βασίλης
(Συζ. Μαγδαληνή
– Κρεμασμένου –
Ασβώκου)

2.2
Δήμος Αν.
Αλεξανδρής
(Κοκκινο-Δήμος)

2.3
Ευανθία
(Συζ. Κων. Μίχα)

2.4 Ιωάννης Αν.
Αλεξανδρής
(Κοκκινο-Ιωάννης)

1. Αναστάσιος

Βασίλειος, Αναστάσιος

2. Γεώργιος

Βασίλειος, Πολυτίμη, Αναστασία
Κων/νος, Αλέξανδρος (συζ.
Λουκά Κονιστή)

5. Ευφροσύνη

Ανδρέας, Μαγδαληνή (συζ.
Κώστα Ανδριτσόπουλου)

6. Ελένη

Θεόδωρος, Μαγδαληνή, Αικατερίνη (Συζ. Ιωάν. Ζάχαρης).

7. Παναγιώτα

Θωμάς (Συζ. Αριστ. Αλευρά)

5. Γεώργιος

Παναγιώτης, Ελευθερία, Κων/
να (Συζ. Ιωάν. Ζωητού)

1. Βασίλειος

Κώστας

2. Χαράλαμπος

Ευανθία, Ιουλία, Κων/να

3. Αναστασία

(Συζ. Κουτσαύτη – Αθηνά)

4. Ευφροσύνη

(Εγκαταστάθηκε στο Βόλο)

5. Σπυριδούλα

(Συζ. Βασίλ. Αγησ. Παπαδημητρίου – Ζαράγγας)

Εγκαταστάθηκε
στην Καρδάρα

Αλέξιος, Χρήστος, Νικόλαος,
Αναστάσιος)

Ανδρέας, Ελένη

Χρήστος

6. Ελένη
4. Αρχόντω
(Συζ. Αθ. Παπαϊωάννου)

3. Ανδρέας

5. Ευφροσύνη

Δημήτριος,
Αικατερίνη

4. Παρασκευή

2. Κώστας
Ιωάννης, Αλεξάνδρα, Άννα,
Βασιλική (Συζ. Νικ. Αυγεράκη)

2. Βασιλική

3. Αικατερίνη
(Τσιγάρας)

1. Αναστάσιος

4. Ελένη

Γεώργιος, Πολυξένη

(Γ. Ζησιμόπουλος)

3. Οδυσσέας
4. Αλεξάνδρα

1. Ουρανία (Τσερεμέγκλης)

1. Νικόλαος

Αθανάσιος,
Βασίλειος,
Αρχόντω

2. Κων/νος

Αθανάσιος,
Ελευθέριος

3. Γεώργιος

Αθανάσιος,
Αρχόντω

4. Ελένη (Συζ.

Βαγγέλης,
Αρχόντω

Τιγγινάκας)
5. Αικατερίνη
(Συζ.Αγοράκης)
5. Νίκη Κων. Αλεξανδρή
(Συζ. Μπερεβέσκου)
6. Σοφία Κων. Αλεξανδρή
(Συζ. Ευθυμιόπουλος)

Κώστας, Αθανάσιος

1. Κώστας
2. Σπύρος
Θωμάς

Σημ. (1). Η Μαρία Παπα-Ευθυμίου ήταν κόρη του Ιερέως Παπα-Ευθυμίου από το Τρίκορφο. Ο Παπα-Θύμιος ήταν πολλά χρόνια Ιερέας στον Άγιο Σπυρίδωνα – Καρυάς. Είχε ακόμη
ένα παιδί τον Κώστα, αξιωματικό της Αστυνομίας. Έφθασε το βαθμό του Στρατηγού. Και
δύο θυγατέρες παντρεμένες στο Ευπάλιο :την Κλεοπάτρα (συζ. Γεώργιου Λαγιανδρέου)
και τη Σοφία (Συζ.Νασιομήτρος–Ζέρβας).

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Τα καλοκαιρινά δρώμενα
Κ

αι αυτό το καλοκαίρι πέ- βραδιά και με το δροσερό που είναι αφιερωμένο στην να τα χρόνια, που μετά τη
ρασε και ανήκει στο πα- αεράκι που κατέβαινε από τα Αγία Μνήμη του, το οποίο Θεία Λειτουργία ξεχύνονταν
ρελθόν. Θα μείνει όμως στην τρία ρέματα και μας δρόσιζε. γιόρταζε την προηγούμενη όλοι κι έτρωγαν τα νόστιμα
24/8 και μια κυ- σταφύλια και σύκα. Τώρα
Ιστορία ως το πιο
ρία ξεναγός μας βλέπεις μόνο ξεραΐλα και
δροσερό καλοκαίρι
μίλησε για τη εγκατάλειψη.
στα τελευταία 50
ζωή, το έργο, Στην πλατεία του χωριού
χρόνια. Αν αφαιτις ταλαιπωρίες, απολαύσαμε το καφεδάκι μας
ρέσει κανείς ένα
τα θαύματα, τις και ευχηθήκαμε καλή αντά10ήμερο του Αυπροφητείες οι μωση το βράδυ.
γούστου που έκανε
οποίες μία προς Ανήμερα της γιορτής το βράσχετική ζέστη γιατί
μία επαληθεύο- δυ πραγματοποιήσαμε τη μεφυσούσε βοριάς,
νταν και για το γάλη εκδήλωση της φασολάόλο το υπόλοιπο
μαρτυρικό του δας, στην οποία συμμετείχαν
καλοκαίρι φυσούσε
πάνω από 700 άτομα. Σωστή
θάνατο.
μαΐστρος και η θάΜετά
επισκε- κοσμοπλημμύρα. Γέμισε όλη
λασσα μπαγιάτικη,
φτήκαμε
ένα η πλατεία μέχρι το δρόμο από
σωστό ψυγείο, και
άλλο Μοναστήρι ανθρώπους, όχι μόνο από τα
οι λάτρεις της δεν
στο χωριό Μάν- γύρω χωριά, αλλά και από τα
μπόρεσαν να την
δρα λίγο έξω πιο πέρα, που έχουν πληροαπολαύσουν. Για
από το Θέρμο, φορηθεί για την ωραία αυτή
τον άλλο κόσμο
ευεργέτης του Δροσάτου και όχι μόνο Νίκος Παπαϊωάνου παίρνει την τιμητική
της Αγίας Πα- εκδήλωσή μας. Νοστιμότατη
όμως αυτός ο και- Οπλακέτα
από τον Μπάμπη Αλεξανδρή.
ρασκευής, ιστο- η φασολάδα και καυτή. Συγρός ήταν ευχάριστος. Και συνεχίζεται ο ίδιος Ήταν πραγματικά μια από- ρικό με κρυφό σχολείο μέσα χαρητήρια στον Σεφ Μπάμπη
καιρός και το Σεπτέμβρη με λαυση και ιδιαίτερα για τους σε μια βαθιά κατακόμβη με Νικόπουλο και αυτό είναι κοιψιλοβροχούλες και δυνατό ρομαντικούς και τους ερω- κέρινα ομοιώματα Δασκάλου νή διαπίστωση από όλους.
μαΐστρο και το μπουφάν είναι τευμένους. Μια πολύ ωραία και μαθητών και μας ξενάγη- Τέλεια οργάνωση και ταχεία
βραδιά γεμάτη από τα γέλια σε ένας καθηγητής και ο κα- εξυπηρέτηση θαυμαστή απ’
απαραίτητο.
Η ένωσή μας πραγματοποί- των μικρών παιδιών, παίζο- λόγερος του Μοναστηρίου, όλους. Προηγήθηκαν οι γυησε κι εφέτος τις προγραμ- ντας σκινάκι τα κορίτσια και οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ναίκες του χωριού ντυμένες
ματισμένες εκδηλώσεις και με τους μικρούς βόλους τα ιστορία και τα θαύματα της με ειδικές στολές και μοίρασαν τα άλλα εδέσματα, όπως
για την εκδήλωση της 30 αγόρια, παιχνίδια που μοίρα- Αγ. Παρασκευής.
Ιουνίου γράψαμε στο προη- σε ο Σύλλογος στα παιδιά και Γευματίσαμε στο Πετροχώρι ελιές, σαλάτες, ψωμί, κρασί
γούμενο φύλλο. Στις 10 Αυ- θύμισαν και στους μεγαλύτε- σ’ ένα πολυτελές ξενοδοχείο και κάθε μια είχε και τη δική
γούστου πραγματοποιήσαμε ρους τα όμορφα παιδικά μας ξάγναντο στη Λίμνη Τριχωνί- της αποστολή και η εξυπηρέδας, με πισίνες και μπαρ και τηση έγινε ταχύτατα. Μπράτη γιορτή του καλαμποκιού χρόνια.
για τους μικρούς μας φίλους Επίσης κόψαμε και τούρτα ωραία φαγητά. Μετά ακολου- βο τους.
με το νηστίσιμο καλαμπόκι προς τιμήν του Μπάρμπα Βα- θήσαμε τα βόρεια παράλια Το μοίρασμα της φασολάδας
και την Πανσέληνο. Όπως σίλη Κονιστή (Βασιλάρα) για της λίμνης και περάσαμε από έγινε από τέσσερα καζάνια
έχουμε ξαναγράψει η γιορτή τα εκατό (100) χρόνια από τα χωριά: Αγία Σοφία, Μυρ- που είχαν τοποθετηθεί στο
αυτή έχει συμβολικό χαρα- τη γέννησή του. Ευχόμαστε τιά, Καινούργιο, Παναιτώλιο κέντρο της πλατείας και κάθε
κτήρα, είναι τοπική και μόνο Μπάρμπα Βασίλη να φτάσεις και ανταμώσαμε την Εθνικό πλευρά έπαιρνε από το δικό
οδό Αγρινίου - Μεσολογγίου. της καζάνι και από το δικό
για τα μικρά παιδιά και τους τα 120!
συγχωριανούς και αποσκοπεί Στις 16 Αυγούστου τελέστηκε Βαθειά στη λιμνοθάλασσα της διανομέα, οι οποίοι ήσαν
στο να μάθουν τα παιδιά και η Θεία Λειτουργία στο παρεκ- του Μεσολογγίου, σε ένα κέ- τέσσερις, στα ολόλευκα ντυεγγόνια μας τα σχετικά με το κλήσι των Αγίων Αποστόλων ντρο ήπιαμε τον απογευματι- μένοι και βοηθούμενοι από
καλαμπόκι και τη μπομπό- όπως γίνεται κάθε χρόνο την νό καφέ μας και το βραδάκι ισάριθμες γυναίκες οι οποίτα με την οποία μεγάλωσαν επομένη της Παναγίας
οι παππούδες τους. Όπως .Στη συνέχεια ακολούθησε
γράφαμε και πέρισυ, αλλά ανοιχτή γενική συνέλευση
δυστυχώς δεν εισακουστή- στη πλατεία του χωριού με
καμε, για να αποχτήσουν μια παρόντα τα μέλη του Δ.Σ
ολοκληρωμένη εικόνα της του συλλόγου μας.Ετσι
μπομπότας προτείνω του έγινε μια όμορφη συζήχρόνου, η Ένωση να έλθει σε τηση με όλους τους συγεπαφή με φούρνο της περιο- χωριανούς μας για θέματα
χής μας, να φτιάξει καρβε- που αφορούν το χωριό
λάκια μπομπότας. Έτσι θα το μας..
πάρουν στο χέρι τους, θα το ΕΚΔΡΟΜΗ
δουν, θα το δοκιμάσουν και Στις 25 Αυγούστου, όπως
αν δεν το φάνε, θα το γευ- κάθε χρόνο, πραγματοτούμε εμείς που την ξέρουμε ποιήσαμε την καλοκαιρινή
καλά. Τα φετινά καλαμπόκια μας εκδρομή στο Θέρμο
ήταν τα καλύτερα από όλες - Μέγα-Δένδρι, γενέτειρα
τις άλλες χρονιές. Τρυφερά του Αγίου και Αποστόλου Ο Σύλλογος στην εκδήλωση της φασολάδας τίμησε συγχωριανούς για τη μεγάλη προσφορά τους.
και μεγάλα. Το ψήσιμο είχε Κοσμά του Αιτωλού. Ξεες μοίραζαν τα μπολ. Έτσι
αναλάβει όπως κάθε χρό- κινήσαμε στις 7.30 το πρωί επιστρέψαμε στη βάση μας.
σε χρόνο ρεκόρ είχαν πάρει
νο ο Μπάμπης Νικόπουλος με ένα πούλμαν γύρω στα
βοηθούμενος από τον Πρό- 50 άτομα και ακολουθήσαμε Και φτάνουμε στη μεγά- όλοι, χωρίς καθυστέρηση και
εδρο κ. Αλεξανδρή και από το δρομολόγιο Ναύπακτο, λη εκδήλωση-γιορτή της με τάξη υποδειγματική. Στη
άλλους εθελοντές, Μοίρασαν γέφυρα Μπανιά, Πάμφιο, 29/8/2014 Ημέρα Μνήμης συνέχεια αφού ευλόγησε ο
από ένα καλαμπόκι σε όλα τα Στυράλωνα, Πετροχώρι και της Αποκεφάλισης του Αγί- Ιερέας του Χωριού Παπαπαιδιά, και τους παρευρισκο- στάση στο Θέρμιο. Κάτω ου Ιωάννου του Προδρόμου Γιώργης άρχισε το φαγοπότι.
μένους. Τα υπόλοιπα τα μοί- από τα βαθύσκιωτα πλατά- προστάτη του παλιού μας Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
ρασαν στους μεγάλους. Στη νια, τα τρεχούμενα νερά και πέρα χωριού και γιορτάζει το της Ενώσεώς μας κ. Γιώργος
Κρητικός χαιρέτισε με λίγα
συνέχεια στήσαμε χορό μέχρι τις ωραίες καφετέριες γύρω Νεκροταφείο.
αργά τη νύχτα. Μαζί με αυτά από μία εντυπωσιακή πλα- Τελέσαμε Θεία Λειτουργία λόγια και ευχαρίστησε όλους
απολαύσαμε και το ολόγιομο τεία απολαύσαμε το καφε- μετ’ αρτοκλασίας και ψάλαμε τους συνδαιτυμόνες και χαιφεγγάρι, που μας χαμογε- δάκι μας. Στη συνέχεια επι- τρισάγιο στους τάφους των ρετισμό απηύθυνε και ο π.
λούσε από εκεί ψηλά και μας σκεφτήκαμε το πατρικό σπίτι εκεί κοιμηθέντων προγόνων Πρόεδρος κ. Μπάμπης Αλετου πατρο-Κοσμά και μετά μας. Δεν υπάρχουν τώρα ξανδρής.
γαλήνευε.
Φοβερή
φεγγαρόλουστη το Μοναστήρι, παλιό και νέο, αμπέλια και συκιές, όπως κεί- Από εδώ και μετά αρχίζει το
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διασκεδαστικό μέρος της εκδήλωσης με χορό και απερίγραπτο κέφι. Σ’ αυτό συνετέλεσε και ο ντι-τζέι με τα ωραία
τραγούδια δημοτικά, νησιώτικα, ηπειρώτικα και παντός
είδους και ξεφάντωσαν όλοι
μέχρις στις 4 το πρωί.
Η Ένωσή μας τίμησε με αναμνηστική πλακέτα και μέσα
σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα τρεις συγχωριανούς
μας: Τον Ανδρέα Ταραβήρα,
το Δημήτρη Β. Ταραβήρα και
τον Νίκο Λουκά Παπαϊωάννου για τις μεγάλες προσφορές τους προς το χωριό. Τους
ευχαρίστησε και τους ευχήθηκε όπως ο Θεός τους χαρίζει υγεία και μακροημέρευση
και να τους αξιώνει να είναι
πάντοτε αρωγοί στις ανάγκες
του χωριού και το παράδειγμά τους ας το μιμηθούν και
άλλοι.
Απάντησαν και οι τρεις κατασυγκινημένοι για την τιμή
που τους έκαναν και υποσχέθηκαν και περαιτέρω βοήθεια.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν
με την παρουσία τους ο Αντ/
ρχος κ. Ευσταθίου, ο Δημ.
Σύμβουλος και τώρα νέος
αντ/ρχος συγχωριανός μας
κ. Φλετούρης, ο αντ/ρχος κ.
Αντωνόπουλος ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Δημόπουλος,
ο πρόεδρος της Ενώσεων
Ευπαλιωτών κ. Π. Λουκόπουλος και σύσσωμο το Δ.Σ.
της Ενώσεως, η πρόεδρος
του Πολιστικού Συλλόγου
Ευπαλίου κα Ντίνα Καραγεωργοπούλου με πολλά μέλη,
πρόεδροι Δ.Δ. και πολιτιστικών συλλόγων των γύρω
χωριών. Ο Πρόεδρος
του Δ.Δ. χωριού μας κ.
Αλεξανδρής
βοήθησε
με όλες του τις δυνάμεις
για την επιτυχία της εκδήλωσης αυτής και τον
ευχαριστούμε και μέλη
των Δ.Σ. Συλλόγων.
Συμπληρώνω εδώ ότι
όλα τα εδέσματα ήταν
δωρεά των συγχωριανών μας τα ονόματα
των οποίων εκφώνησε
ο Πρόεδρος και τους
οποίους ευχαριστούμε
θερμά. Επίσης ευχαριστούμε θερμά όλους
εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν
στην επιτυχία της εκδήλωσής
μας όπως, μάγειρα, διανομείς, γυναίκες, χορηγούς και
όλους τους ανώνυμους που
προσήλθαν στην εκδήλωσή
μας και γλέντησαν και χόρεψαν μαζί μας.
Ευχόμαστε σε όλους αυτούς
καλό χειμώνα και να ξανάρθετε
του χρόνου αν μείνατε ευχαριστημένοι. Καλή αντάμωση.
Στις 30/8 γιόρταζε κι άλλο
Νεκροταφείο, στο Πευκάκι
και τελέστηκε Θεία Λειτουργία από τρεις Ιερείς μετ’ αρτοκλασίας.
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΓΑΜΟΙ

Σ

τις 6/9 το ζεύγος Κώστα και Βασιλικής Φλετούρη πάντρεψαν την
κόρη τους Δήμητρα υπ/κό της Αεροπορίας με τον Ιωάννη Λαχανά Υπ/γο
του Στρατού από το Μεσολόγγι. Κι
αυτός ο γάμος είχε μερικές παραδοσιακές φάσεις, όπως το τραπέζι της
νύφης την Παρασκευή το βράδυ στο
καινούργιο κέντρο του Σταυράκη με
τη συμμετοχή πλέον των 40 ατόμων
με χορό και κέφι σωστό ξεφάντωμα
από τους φίλους και συναδέλφους
της νύφης μέχρι το πρωί.
Τα παλιά τα χρόνια οι γάμοι γίνονταν
την Κυριακή και το νυφιάτικο τραπέζι
το Σάββατο το βράδυ. Έτσι το επιβεβαιώνει και το τραγούδι που έλεγε: Μια Παρασκευή και ένα Σάββατο

σαν τα καψόνια κατά το έθιμο των
στρατιωτικών γάμων. Τον διέταξαν
να βγάλει το ένα παπούτσι και φώναξε: Η νύφη θα μου βάλει τα δυο
πόδια σ’ ένα παπούτσι. Στην συνέχεια
τον έστειλαν στο περίπτερο να πάρει
μια σόδα και μια σοκολάτα. Τη σόδα
να την πιει αυτός για να χωνέψει την
πεθερά και την σοκολάτα την έδωσε
στην πεθερά για να την γλυκάνει.
Αυτά συνεχίστηκαν και στ’ άλλα σκαλιά με διάφορα άλλα καψόνια.
Όλα αυτά για τους πολλούς ήταν
πρωτόγνωρα γιατί σπάνια γίνονται
στις επαρχίες τέτοιοι γάμοι.
Η δεξίωση δόθηκε στο κοσμικό κέντρο «Φλοίσβος» στην οποία παρευρέθησαν γύρω στα 400 άτομα μεταξύ

1) Περικλής Παρώνης στη σχολή
Ναυπηγών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (εγγονός του Κ. Παπαϊωάννου, ράφτη)
2) Κουβέλης Κων/νος του Αδάμ και
της Πόπης (το γένος Φ. Κονιστή)
στο Πολυτεχνείο Πατρών, τμήμα
Χημικών Μηχανικών.
3) Αλέξανδρής Νικόλαος του Γεωργίου Οικονομικό Πάτρας.
4) Ζησιμόπουλος Θεόδωρος του Ανδρέα στη Σχολή Μ.Μ.Ε. Παντείου.
5) Καλαντζή Αναστασία του Νικο-

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 20 Ιουλίου,στον ιερό ναό της παναγίας Χιλιαδιώτισσας και ώρα 7:30 η
Πηνελόπη ( κόρη του Σπύρου Καψάλη
)και ο Παναγιώτης Φούκας βάπτισαν
το κοριτσάκι τους..και το όνομα αυτής Ιωάννα-Χριστίνα!Να τους ζήσει.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 3/8 τελέστηκε τριετές μνημόσυνο στον Άγιο Λουκά, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Παναγιούς
Ν. Αλεξανδρή.

βράδυ μάνα μ’ έδιωχνε.
Το Μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής Ναυπάκτου. Στις σκάλες είχαν παραταχθεί
12 Αξ/κοί φίλοι του γαμβρού και με
τα σπαθιά τους έκαναν αψίδα και πέρασε από κάτω η νύφη.
Μετά το Μυστήριο σχηματίστηκε
ξανά η αψίδα και οι νεόνυμφοι θα
περνούσαν από κάτω, αλλά στο πρώτο σκαλί τους σταμάτησαν και άρχι-

των οποίων και οι Δήμαρχοι Δωρίδας
και Ναυπάκτου. Ξεφάντωσε η νεολαία
φίλοι και συνάδελφοι του ζευγαριού
μέχρι το πρωί με αποκορύφωμα το
«πώς το τρίβουν το πιπέρι» με πρωταγωνίστρια τη νύφη. Πλούσια και τα
εδέσματα και τα ποτά. Ασταμάτητα
κέφι και χορός. Στους νεόνυμφους
ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι
και στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν και να τους καμαρώνουν.

Σ

τους και το όνομα αυτού Δημήτρης.
Ακολούθησε δεξίωση στο χώρο του
κτήματος.

τις 21 Ιουνίου το ζεύγος Μαίρη και
Βαγγέλης Μπερσβέσκης πάντρεψαν την κόρη τους Ειρήνη με τον
Μάριο Ντάλα από το Αγρίνιο. Τόσο
τα στέφανα όσο και το τραπέζι έγιναν
στο Κιάτο, όπου η μόνιμη κατοικία
τους. Ευχόμαστε στους νεόνυμφους
να ζήσουν ευτυχισμένοι και στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν.

Σ

τις 21 Ιουνίου στον Άγιο Γεώργιο Ναυπάκτου παντρεύτηκαν ο
Δημήτρης Κονιστής γιος του Γιάννη
και της Ειρήνης Κονιστή μετά της Λαμπρινής Κυρίτση από τη Ναύπακτο.
Το γαμήλιο γλέντι πραγματοποιήθηκε
στο κήμα Παπαβασιλείου στη Μακύνεια. Έγινε τρικούβερτο γλέντι και
ρουμελιώτικος χορός. Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουνε ευτυχισμένοι και στους ευτυχείς γονείς να
τους ζήσουν και να τους χαίρονται.

Κ

υριακή 6 Ιουλίου στο εκκλησάκι
Μεταμόρφωση Σωτήρος (κτήμα
Βαρυμπόμπη club) πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Ελένης Αποστολοπούλου του Ανδρέα και της Βασιλικής, με
τον Γιάννη Κοτσοβό, του Δημητρίου
και της Ελευθερίας. Μετά το γάμο
ακολούθησε και η βάπτιση του γιου

Σ

τις 27/7/2014 το ζεύγος ΠαπαΔημήτρη και Μαρίας Κούστα πάντρεψαν την κόρη τους Νικολίτσα με
το Σωτήρη Δάλαρη από το Μεσολόγγι.
Παραδοσιακός γάμος που μας γύρισε
σε παλιούς καιρούς. Η νύφη ξεκίνησε
από το σπίτι με κλαρίνα και βιολιά
και με την συνοδεία της έφτασε μέχρι
την είσοδο του Ιερού Ναού του Αγίου
Κων/νου με το παλιό γνωστό νυφιάτικο τραγούδι. Το Μυστήριο τέλεσαν
4 ιερείς με προεξάρχοντα, τιμής ένεκεν τον πατέρα της νύφης ΠαπαΔημήτρη. Το τραπέζι και το γλέντι
έγινε στην πλατεία, στα τρίγωνα, και
είναι ο πρώτος γάμος που γίνεται εκεί
και παραχωρείται δωρεάν σ’ όποιον
θελήσει να κάνει το ίδιο.
Από το πρωί έψηναν και μοίραζαν μεζέ
και κρασί σε όλους τους περαστικούς,
τα δε αρνιά τα έψησαν επί τόπου το
απόγευμα και ήταν πολλά, νόστιμα
και ζεστά. Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και να
τους ζήσει και το μωρό τους που το
βάφτισαν σε λίγες ημέρες. Πολύ κέφι
και χορός μέχρι τις 4 το πρωί.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 27/7 πέθανε στην Ναύπακτο
και κηδεύτηκε την επομένη στο Νεκροταφείο Άγιος Αλέξανδρος-Αλέξιος
η Πολυξένη χήρα Γ. Καρδάρα σε ηλικία 95 ετών. Ήταν μια αγνή ψυχή,
αθώα και άδολη και πολύ βασανισμένη γιατί οε σύζυγός της πέθανε νωρίς, αφήνοντάς της μια 12χρονη κόρη
την Πόπη και εργάστηκε σκληρά να
τη μεγαλώσει και να βγάλει το Γυμνάσιο. Τα τελευταία χρόνια την είχε μαζί
της και κείνη χαιρόταν και καμάρωνε
το εγγόνι της, ένα ωραίο παλικάρι.
Το μνημόσυνό της τελέστηκε στις
30/8 στο Νεκροταφείο Αγίου Αλεξάνδρου ανήμερα της γιορτής του Αγίου
Αλεξάνδρου.Ο Θεός ας αναπαύσει
την ψυχούλα της.
• Στις 28/8 πέθανε στην Κρήτη, τη
γενέτειρά του, όπου είχε μεταβεί για
τριήμερο προσκύνημα στον Ιερό Ναό
της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδος
του χωριού του, ο Νίκος Καβροχωριανός, Δικηγόρος σε ηλικία 69 ετών.
Δεν μπορώ γιατί δεν βρίσκω λόγια για
να περιγράψω την προσωπικότητα
του αγαπητού φίλου και συγγενή αείμνηστου Νίκου. Ήταν ένας υπέροχος
άνθρωπος, καταξιωμένος Νομικός,
απλός στη συμπεριφορά, καταδεκτικός, ομιλητικός, χιουμορίστας με τα
υπέροχα καλαμπούρια του και τις
όμορφες ιστορίες του που με τόση
γλαφυρότητα και παραστατικότητα
εξιστορούσε, φιλότιμος, φιλόξενος
και πολύ εργατικός. Αγαπούσε πολύ
το χωριό μας και ήταν ερωτευμένος
με τη ραχούλα (Βρωμόραχη) όπως
την αποκαλούσε, όπου είχε ένα ωραίο
αγρόκτημα, που, εκτός τις ελιές, είχε
και πολλά άλλα είδη δέντρων. Είχε
κοπιάσει πολύ γι’ αυτό και είχε και
ξοδέψει αρκετά, αλλά χαιρόταν που
ήταν ένα σωστό περιβολάκι. Ήταν η
ψυχή του και μόλις έφθανε στο χωριό, η πρώτη ενέργειά του ήταν να
πάει στη ραχούλα. Είχε χτίσει κι ένα
δωμάτιο με προοπτική να το συμπληρώσει για να κάθεται και ν’ απολαμβάνει τις ομορφιές της φύσης και τις
φεγγαρόλουστες νύχτες του καλοκαιριού. Δεν πρόλαβε όμως γιατί άλλα

λάου στη Γυμναστική Ακαδημία
Κομοτηνής.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, καλές σπουδές και καλή πρόοδο και
αποκατάσταση.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Πολλά συγχαρητήρια στον εγγονό
μας Περικλή Δημ. Παρώνη για την
επιτυχία του στη σχολή Ναυπηγών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Παππούς – Γιαγιά
Κ. Παπαϊωάννου
θέλησε ο Θεός. Για μας ήταν μεγάλη
απώλεια ο χαμός του και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό.
Θα τον θυμόμαστε σαν τον άνθρωπο με
όλες τις αρετές σας προπαντός την καλοσύνη, την απλότητα, το γέλιο και την
προσφορά. Παρά την επιδείνωση της
υγείας του και τις προτροπές των δικών
του να μην πάει στην Κρήτη, αυτός επέμεινε, σαν να τον τραβούσε ο τόπος του,
η γης του που ήθελε να τον αγκαλιάσει
και να τον κρύψει στα σπλάχνα της.
Το χωριό σε ένδειξη αγάπης και εκτίμησης τέλεσε στις 30/8 στο Νεκροταφείο Άγιος Αλέξανδρος 40ήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του, η δε οικογένειά του τέλεσε το Μνημόσυνο στον Άγιο Θωμά,
στο Γουδή, στο οποίο παρευρέθηκαν
πολλοί συγγενείς και φίλοι.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της Κρητικής Γης που σε σκέπασε αγαπητέ και
αείμνηστε Νίκο και αιώνια να είναι η
μνήμη σου. Στην οικογένειά σου ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά και
να ζήσουν να σε θυμούνται.
• Στις 7/9 πέθανε στο Δροσάτο η
Παντούλα Λ. Καρδάρα σε ηλικία 82
ετών. Ήρεμος θάνατος με αδιαθεσία
μιας μόνο ημέρας, έφυγε σαν πουλάκι,
μέσα σε λίγα λεπτά μέχρι να της φτιάξει ένα γάλα ο Λουκάς, τη βρήκε πεθαμένη. Ήταν μια πολύ καλή γυναίκα,
απλή, φιλότιμη, φιλόξενη και πάντα
με τον καλό λόγο και το χαμόγελο στα
χείλη. Ήταν πολύ αγαπητή στο χωριό
και γι’ αυτό ο χαμός της τους στοίχισε
και την έκλαψαν όλοι. Άφησε παιδιά,
εγγόνια και δισέγγονα. Ειρωνεία της
τύχης ήταν ότι ο γιος της Γιώργος το
Σάββατο το βράδυ πάντρεψε την δεύτερη κόρη του και γλέντησαν μέχρι
το πρωί και δεν πρόφθασαν να κοιμηθούν και τους ήρθε το κακό μαντάτο.
Στον απαρηγόρητο σύζυγό σου Λουκά
και στα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα
ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά
και ελαφρό να είναι το χώμα της Καρδαριώτικης γης που σε σκέπασε και
αιώνια η Μνήμη σου.
• Στις 19/9 κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Σήμαντρο Κοζάνης ο Συριστατίδης Σωκράτης σύζυγος της Πόπης Σμυρνιού. Καθηγητής
Φιλόλογος. Είχε διδάξει στο Γυμνάσιο
του Ευπαλίου και Ναυπάκτου και αργότερα διετέλεσε Γυμνασιάρχης στο
Βαρβάκειο. Στην οικογένειά του ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά και
να ζήσουν να τον θυμούνται.
• Στις 26/9 κηδεύτηκε στο Δροσάτο ο Θόδωρος Ζυγουρίτσας κάτοικος
του χωρίου από τότε που γεννήθηκε,
κλασική φιγούρα του χωριού μας που
μας καλωσόριζε πάντα με την αγνότητα και την καλοσύνη του. Ελαφρό
να είναι το χώμα της Καρδαριώτικης
γης που τον σκέπασε.
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Χτίζουν με όραμα τον νέο

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

• Η ακαδημία παίδων περνά στην “ομπρέλα” και το οργανωτικό της ομάδας
• Μεταγραφικό μπαμ με την απόκτηση των 4 αδελφών Φλέγγα
• “Κάρτα μέλους” της ομάδας για να υπάρχει ενίσχυση
• Απόκτηση γραφείων για καλύτερη λειτουργία σε όλους τους τομείς.
Ως μεταγραφικό μπαμ του καλοκαιριού χαρακτηρίστηκε η μεταγραφή
των τεσσάρων αδελφών Φλέγγα από
τον Απόλλωνα και εντάσσεται στην
περαιτέρω ενίσχυση οργανωτικήαθλητική-υποδομών της ομάδας και
την στρατηγική που ακολουθεί η νέα
Διοίκηση.
Πράγματι το νέο Δ.Σ, σε συνεργασία
και στήριξη της παλαιάς Διοίκησης
προχωρά να δώσει αφ΄ ενός νέο ορίζοντα στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί και αφ΄ ετέρου να ενεργοποιήσει όλους
στο Ευπάλιο
να σταθούν
δίπλα στην
ομάδα.
Έτσι κράτησε τον επιτυχημένο για
χρόνια προπονητή Λάκη
Λουκόπουλο, έκανε τις
απαραίτητες
μεταγραφές,
έφερε
την
ακαδημία
παίδων κάτω
από την ομπρέλα της ομάδας, εξέδωσε κάρτα μέλους για να μπορέσουν
όλοι να ενισχύσουν οικονομικά, προχωρά στην ενοικίαση γραφείων που
θα είναι το σπίτι της ομάδας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΛΕΓΓΑ
Οι αδελφοί Φλέγγα είναι γέννημα
θρέμμα του Απόλλων Ευπαλίου,
αγωνίστηκαν μαζί του για χρόνια
μέχρι και την Δ΄ Εθνική, και μετά
για κάποια χρόνια έπαιξαν στην ΑΕ
Τρικόρφου Αιτωλοακαρνανίας, τον
ΠΑΣ Πρέβεζα, και την Ένωση Γλυφάδας, και τώρα «επιστροφή στη
βάση» όπως χαρακτηριστικά μας
τόνισαν.
Η προσθήκη αυτή σίγουρα δυναμώνει το ρόστερ του Απόλλων κατατάσσοντας την ομάδα στους βασικούς
διεκδικητές του τίτλου.

Προπονητής παραμένει ο Λάκης
Λουκόπουλος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και έβδομη συνολικά,
που σίγουρα τρίβει τα χέρια του από
ικανοποίηση για το πλούσιο ρόστερ
που έχει να διαχειριστεί, γιατί δεν
κρύβει τις σκέψεις του ότι μετά από
τόσα χρόνια συνεργασίας αισθάνεται
ως αναπόσπαστο μέλος αυτής της
ομάδας.
Ο νέος Πρόεδρος της ομάδας Άκης
Ζέρβας, πιστεύει ότι η κίνηση αυτή
θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο

ναμικά πλάι στην ομάδα, που αναμένεται να μας δώσει πολλές χαρές,
και ωραίο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά του
Απόλλωνα, τόνισε, με την δική μας
στήριξη σίγουρα μπορούν να φτάσουν την ομάδα ψηλά. Εμείς σαν
δημοτική αρχή θα είμαστε συνεχώς
δίπλα της.
Στην ομάδα
επέστρεψε από την
Ακαδημία Ναυπάκτου επίσης και ο
παλιός παίχτης του ΑΠΟΛΛΩΝΑ,
από τον οποίο ξεκίνησε, ο Άκης Παλιούρας για να κλείσει την καριέρα
του εδώ.
Τέλος αποκτήθηκε και ο έμπειρος
τερματοφύλακας Δήμος Χασαπογιάννης από τον Α.Ο. Λυγιάς.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
Ολόκληρο το ρόστερ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ για την περίοδο 2014-15 είναι :
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ

την ομάδα αλλά εντάσσεται και στη
γενικότερη φιλοσοφία της, να δημιουργεί και να στελεχώνει το ρόστερ
της με δικούς της παίχτες. Γι αυτό
άλλωστε δίνει τόση βαρύτητα στην
ακαδημία της ομάδας όπου συμμετέχουν γύρω στα 30 νέα παιδιά.
Από την πλευρά των αδελφών Φλέγγα μάς μίλησε ο μεγαλύτερος, ο
Γιάννης, που λακωνικά και ευχαριστώντας μας είπε ότι « Έγινε αυτό
που έπρεπε να γίνει. Επιστρέψαμε με
εμπειρίες στο σπίτι».
Παλιός παίχτης και Γενικός Αρχηγός
της ομάδας όταν έπαιξε στην Δ΄
Εθνική ο ομάδα, ο νέος Πρόεδρος της
Κοινότητας Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας δεν έκρυβε τη χαρά του για την
εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας ότι τώρα
όλο το Ευπάλιο πρέπει να σταθεί δυ-

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΕΚΑΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΣΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αξίζει να αναφερθεί ότι η νέα διοίκηση
της ομάδας με επικεφαλής τον Πρόεδρο Άκη Ζέρβα εργάζεται πυρετωδώς
ώστε να δημιουργήσει όλες τις αναγκαίες συνθήκες που απαιτούνται όχι
μόνο για να προχωρήσει επιτυχημένα
ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, αλλά να επιτελέσει
και όλους τους στόχους που έχει ως
ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο.
Έτσι πάρθηκε απόφαση από το Δ.Σ.,
η ομάδα παίδων του Ευπαλίου που
συγκροτείται από 28 περίπου άτομα
με προπονητή τον Τζίμη Ζέρβα θα
περιέλθει στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ώστε να
λειτουργήσει ομογενοποιημένα και με
καθαρά αθλητικά κριτήρια, δημιουργώντας το φυτώριο της ομάδας.
Ακόμα πάρθηκε απόφαση να ενοικιαστεί γραφείο στο κέντρο του Ευπαλίου για τις ανάγκες της ομάδας. Θα
τοποθετηθούν εδώ τα αρχεία και όλα
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν
την ομάδα, τα κύπελλα, τα αναμνηστικά λάβαρα, αρχειακό φωτογραφικό υλικό, ενώ θα λειτουργεί και
ως εντευκτήριο για συνάντηση των
αθλητών με τον προπονητή και τα
μέλη της Διοίκησης.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ για να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες, όπως είναι
γνωστό, εξέδωσε και “κάρτα μέλους” που στοιχίζει μόνο 10 ευρώ και
πρέπει όλοι να πάρουμε από μία γιατί
έτσι θα ενισχύσουμε την ομάδα μας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ετήσια έξοδα της ομάδας, για προπονητή, μετακινήσεις, έξοδα διαιτητών, αγορά
αθλητικού υλικού (φανέλες, παπούτσια, μπάλες κλπ), κ.ά. ξεπερνούν τις
15.000 ευρώ ετησίως. Με την κάρτα
μέλους παρακολουθείς και τους αγώνες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ δωρεάν.
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Tο πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Φωκίδας 2014-2015
Με τη συμμετοχή 12 ομάδων στο Πρωτάθλημα
της Α΄ Κατηγορίας και 5 ομάδων στο αντίστοιχο
της Β΄ Κατηγορίας, έγινε στα γραφεία στης ΕΠΣ
Φωκίδας στην Άμφισσα η κλήρωση των πρωταθλημάτων αυτών.
Το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας θα ξεκινήσει το
Σαββατοκύριακο 25 - 26 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας στις 11 - 12 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη από την Α΄ Κατηγορία
θα υποβιβαστούν στη Β΄ οι δύο τελευταίοι και αντίστοιχα θα ανέβουν στην Α΄ οι δύο πρώτοι της Β΄
Κατηγορίας. Αν όμως ο πρωταθλητής της Α΄ Κατηγορίας ανέβει στη Γ΄ Εθνική τότε στην Α΄ Κατηγορία θα ανέβει και ο τρίτος της Β΄ Κατηγορίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων σύμφωνα
με την κλήρωση. Στο δεύτερο γύρο οι αγώνες θα
γίνουν αντίστροφα.

A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Αγωνιστική
ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή - Ησαΐας Δεσφίνας
Ένωση Γλυφάδας - Ολυμπιακός Κίρρας
Κρισσαίος Χρισσού - Δωρικός Μαλαμάτων
Δωριείς Μανάγουλης - Ανδρούτσος Γραβιάς
Αμφισσαικός - Απόλλων Ευπαλίου
Αστέρας Ιτέας - Οιάνθη Γαλαξιδίου
2η Αγωνιστική
Ένωση Γλυφάδας - ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή
Ησαΐας Δεσφίνας - Κρισσαίος Χρισσού
Ολυμπιακός Κίρρας - Δωριείς Μανάγουλης
Δωρικός Μαλαμάτων - Αμφισσαικός
Ανδρούτσος Γραβιάς - Αστέρας Ιτέας
Οιάνθη Γαλαξιδίου - Απόλλων Ευπαλίου
3η Αγωνιστική
ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή - Κρισσαίος Χρισσού
Δωριείς Μανάγουλης - Ένωση Γλυφάδας
Αμφισσαικός - Ησαΐας Δεσφίνας
Αστέρας Ιτέας - Ολυμπιακός Κίρρας
Οιάνθη Γαλαξιδίου - Δωρικός Μαλαμάτων
Απόλλων Ευπαλίου - Ανδρούτσος Γραβιάς
4η Αγωνιστική
Δωριείς Μανάγουλης - ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή

Κρισσαίος Χρισσού - Αμφισσαικός
Ένωση Γλυφάδας - Αστέρας Ιτέας
Ησαΐας Δεσφίνας - Οιάνθη Γαλαξιδίου
Ολυμπιακός Κίρρας - Απόλλων Ευπαλίου
Ανδρούτσος Γραβιάς - Δωρικός Μαλαμάτων
5η Αγωνιστική
ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή - Αμφισσαικός
Αστέρας Ιτέας - Δωριείς Μανάγουλης
Οιάνθη Γαλαξιδίου - Κρισσαίος Χρισσού
Απόλλων Ευπαλίου - Ένωση Γλυφάδας
Ανδρούτσος Γραβιάς - Ησαΐα Δεσφίνας
Δωρικός Μαλαμάτων - Ολυμπιακός Κίρρας
6η Αγωνιστική
Αστέρας Ιτέας - ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή
Αμφισσαικός - Οιάνθη Γαλαξιδίου
Δωριείς Μανάγουλης - Απόλλων Ευπαλίου
Κρισσαίος Χρισσού - Ανδρούτσος Γραβιάς
Ένωση Γλυφάδας - Δωρικός Μαλαμάτων
Ησαΐας Δεσφίνας - Ολυμπιακός Κίρρας
7η Αγωνιστική
ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή - Οιάνθη Γαλαξιδίου
Απόλλων Ευπαλίου - Αστέρας Ιτέας
Ανδρούτσος Γραβιάς - Αμφισσαικός
Δωρικός Μαλαμάτων - Δωριείς Μανάγουλης
Ολυμπιακός Κίρρας - Κρισσαίος Χρισσού
Ησαΐας Δεσφίνας - Ένωση Γλυφάδας
8η Αγωνιστική
Απόλλων Ευπαλίου - ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή
Οιάνθη Γαλαξιδίου - Ανδρούτσος Γραβιάς
Αστέρας Ιτέας - Δωρικός Μαλαμάτων
Αμφισσαικός - Ολυμπιακός Κίρρας
Δωριείς Μανάγουλης - Ησαΐας Δεσφίνας
Κρισσαίος Χρισσού - Ένωση Γλυφάδας
9η Αγωνιστική
ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή - Ανδρούτσος Γραβιάς
Δωρικός Μαλαμάτων - Απόλλων Ευπαλίου
Ολυμπιακός Κίρρας - Οιάνθη Γαλαξιδίου
Ησαΐας Δεσφίνας - Αστέρας Ιτέας
Ένωση Γλυφάδας - Αμφισσαικός

Κρισσαίος Χρισσού - Δωριείς Μανάγουλης
10η Αγωνιστική
Δωρικός Μαλαμάτων - ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή
Ανδρούτσος Γραβιάς - Ολυμπιακός Κίρρας
Απόλλων Ευπαλίου - Ησαΐας Δεσφίνας
Οιάνθη Γαλαξιδίου - Ένωση Γλυφάδας
Αστέρας Ιτέας - Κρισσαίος Χρισσού
Αμφισσαικός - Δωριείς Μανάγουλης
11η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Κίρρας - ΑΣ Τολοφώνα Ερατεινή
Ησαΐας Δεσφίνας - Δωρικός Μαλαμάτων
Ένωση Γλυφάδας - Ανδρούτσος Γραβιάς
Κρισσαίος Χρισσού - Απόλλων Ευπαλίου
Δωριείς Μανάγουλης - Οιάνθη Γαλαξιδίου
Αμφισσαικός - Αστέρας Ιτέας

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Αγωνιστική
Ηρακλής Μοναστηρακίου - Ακαδημία Άμφισσας
Αετός Λιδωρικίου - Μυωνία Αγίας Ευθυμίας
Ρεπό: Σάλωνα
2η Αγωνιστική
Ακαδημία Άμφισσας - Αετός Λιδωρικίου
Μυωνία Αγίας Ευθυμίας - Σάλωνα
Ρεπό: Ηρακλής Μοναστηρακίου
3η Αγωνιστική
Αετός Λιδωρικίου - Ηρακλής Μοναστηρακίου
Σάλωνα - Ακαδημία Άμφισσας
Ρεπό: Μυωνία Αγίας Ευθυμίας
4η Αγωνιστική
Ηρακλής Μοναστηρακίου - Σάλωνα
Ακαδημία Άμφισσας - Μυωνία Αγίας Ευθυμίας
Ρεπό: Αετός Λιδωρικίου
5η Αγωνιστική
Μυωνία Αγίας Ευθυμίας - Ηρακλής Μοναστηρακίου
Σάλωνα - Αετός Λιδωρικίου
Ρεπό: Ακαδημία Άμφισσας

Νέοι &
Νεοεισερχόµενοι
Αγρότες

∆ίνουµε ζωή στα σχέδια των νέων αγροτών.
Σχεδιάστε το µέλλον σας και εµείς θα σας στηρίξουµε
µε τον ιδανικότερο τρόπο.
Νέο δανειακό πρόγραµµα «Νέοι & Νεοεισερχόµενοι» µε χαµηλό
κυµαινόµενο επιτόκιο, µε δυνατότητα επιλογής στη συχνότητα
πληρωµής των δόσεων και µε διάρκεια αποπληρωµής έως και 15 έτη,
ανάλογα µε το σκοπό του δανείου.
Μάθετε περισσότερα στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.
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