
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 
2η φάση του πρωταθλήματος 
Φωκίδας, ο Απόλλων Ευπαλί-
ου δεν αρκείται μόνο σ΄αυτό, 
και παράλληλα με την έμφα-
ση που δίνει στη δημιουργία 
φυτώριου αθλητών μέσω της 
Ακαδημίας του, δραστηριο-
ποιείται και σε κοινωνικές και 
άλλες εκδηλώσεις, έτσι που 
να αποδεικνύει στην πράξη 
ότι δεν είναι μόνο μία ομά-
δα.

Επιστροφή...

...στις ρίζες μας,
νέων και 

συνταξιούχων

Στολίδια, δένδρα, λαμπιόνια, κάλα-
ντα, τραγούδια και χοροί κυριάρχη-
σαν στις φετινές Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές στο Ευπάλιο με πρωταγωνι-
στές ποιους άλλους; Τα παιδιά, μι-
κρά και μεγάλα, των σχολείων. Τις 
εντυπώσεις κέρδισε και το “καραβά-
κι της Μαντήλως” που κατασκεύασε 
ο καθηγητής και καλλιτέχνης Γιάν-
νης Κωσταράς.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα

Αρ. Φύλλου 125 Ιαν.-Φεβ. 2016
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Για άλλη μια χρονιά η 
Ένωση Ευπαλιωτών Δω-
ρίδας έκοψε την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα της σε 
μια όμορφη εκδήλωση, 
στο υπέροχο Μέγαρο 
της Λέσχης Αξιωματι-
κών Αθήνας, παρουσία 

εκατοντάδων Ευπαλιω-
τών και Δωριέων. Μια 
εκδήλωση θεσμός για 
τα πολιτιστικά δρώμενα, 
με  την συμμετοχή και 
δεκάδων εκπροσώπων 
Συλλόγων και της Δημο-
τικής Αρχής.

Σελ. 4-5

‘‘Γκαζώνουν’’
οι ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Ακόμα προσπαθεί το Δροσάτο 
να συνέλθει από τον ξαφνικό 
χαμό ενός νέου παιδιού του, 
του Αριστομένη Φ. Κονιστή, 
που σκόρπισε το πένθος, και 
ράγισε καρδιές. Όμως η ζωή 
προχωρά και οι άνθρωποι του 
Δροσάτου, σκουπίζοντας τα 
δάκρυά τους, συνεχίζουν να 
τηρούν τις παραδόσεις τους, να 
δημιουργούν, να πραγματοποι-
ούν τις εκδηλώσεις τους.

Την Κυριακή 20 Μαρτίου από 
10:00 το πρωί μέχρι 6:00 το 
απόγευμα θα γίνουν οι εκλογές 
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρί-
δας για εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής για την νέα 3ετία.Οι 
εκλογές θα διεξαχθούν στα ιδι-
όκτητα γραφεία του Συλλόγου, 
Πρατίνου και Δούριδος 8, στο 
Παγκράτι. Ευχή και προτροπή 
του τωρινού Δ.Σ. να δηλώσουν 
υποψηφιότητα όλοι όσοι έχουν 
το χρόνο και τη διάθεση να 
προσφέρουν για το καλό του 
Ευπαλίου μέσα από τις δρα-
στηριότητες της Ένωσης.
Πρέπει όλες και όλοι οι Ευπαλιώ-
τες να προσέλθουν και να ψηφί-
σουν. Το Ευπάλιο είναι η ψυχή 
μας, είναι η ζωή μας. Η συμμετο-
χή όλων είναι η δύναμή μας. 

Εκλογές 
  στην 
Ένωση

“Κοσμοπλημμύρα” 
αγάπης στην 

πίτα της Ένωσης !
Λίγοι μήνες έχουν περάσει που δημι-
ουργήθηκαν οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας 
Ευπαλίου (ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε) και … “γκα-
ζώνουν” όχι μόνο γι΄ άλλες πολιτείες, 
αλλά και για άλλες πλούσιες δραστη-
ριότητες. Πίτες, χοροί, εκδρομές, και 
ήδη άρχισαν να ετοιμάζουν πολλά και 
άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. “Ξέ-
γνοιαστοι καβαλάρηδες”, δημιουρ-
γούν πραγματικά κάτι καινούργιο, 
έναν πρεσβευτή του Ευπαλίου στις… 
γειτονιές της Ελλάδας!

Γιορτές με δέντρο 
και... καραβάκι!

Σελ. 10-11
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Σελίδα 2ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ-ΜΠΕΖΑΪΤΗ
Έφυγε στις 16 Φεβρου-
αρίου, σε ηλικία 83 ετών 
η Λάμπρω Δημησιάνου – 
Μπεζαϊτη. Γεννήθηκε στο 
Ευπάλιο το 1933 και ήταν 
το τελευταίο παιδί του 
Ηρακλή και της Μαρίας 
Μπεζαϊτη. Παντρεύτηκε 
στην Αθήνα το Διονύση 
Δημησιάνο και μαζί μεγά-
λωσαν δυο υπέροχα παιδιά 
το Δημήτρη (που χάθηκε 
νωρίς, το 2006) και την 
Μαρία. Είχε την χαρά να 
γνωρίσει τρία εγγόνια την 
Ειρήνη (Ρενάτα) Λαϊβερά, 
το Διονύση και τη Λαμπρι-
νή (Νέλυ). Όσοι τη γνώρισαν την αγάπησαν για 
την καλοσύνη της, την προθυμία της και θα τη θυ-
μούνται σαν μια από τις Ευπαλιώτισσες που έζησε 
και στον τόπο της. Έφυγε να συναντήσει τους αγα-
πημένους της σύζυγο, γιο και τα υπόλοιπα αδέλφια 
της (Χαράλαμπο, Ελένη, Δημήτρη και Γιώργο) στις 
16 Φεβρουαρίου 2015. Η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε  στον Αϊ -Γιώργη Ευπαλίου και ετάφη στο 
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία.

ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΤΕΡΑ - ΚΟΥΦΑΚΗ
Η Μαρία Βολτέρα 
το γένος Γεωργί-
ου Κουφάκη έφυ-
γε από κοντά μας 
στις 24 Ιανουαρί-
ου 2016 σε ηλικία 
89 ετών. Έζησε τα 
παιδικά της χρόνια 
στο Ευπάλιο και 
μετά στην Αθήνα 
όπου εργάστηκε 
στο ΙΚΑ. Εκεί γνώ-
ρισε το μετέπειτα 
σύζυγό της επίσης 
υπάλληλο του ΙΚΑ 
κι έκαναν 2 παιδιά, 
τον Αγαμέμνο-
να (Μέμο) και το 

Γιώργο από τον οποίο είδε και 4 εγγόνια, τη Μα-
ρία, το Λουκά, τη Μυρτώ και τον Πέτρο. Αν και 
ζούσε μακριά και δεν πήγαινε  συχνά στο Ευπάλιο, 
η Μαρία πάντα αγαπούσε και σκεφτόταν το χωριό 
και τους συγχωριανούς της και συμμετείχε ενεργά 
στις διάφορες εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες 
της Ένωσης Ευπαλιωτών. Στη ζωή της ήταν χα-
ρακτηριστικά δυναμική και ενεργητική, με διάθεση 
να βοηθήσει και να προσφέρει, αληθινό στήριγμα. 
Από τότε που έκανε οικογένεια αφοσιώθηκε σε αυ-
τήν και ιδιαίτερα στα παιδιά της. Η Μαρία όπως 
ομολογούν παλαιότεροι συγχωριανοί υπήρξε από 
τις ωραιότερες γυναίκες που έβγαλε το Ευπάλιο 
στον 20ο αιώνα. Θα τη θυμόμαστε για πάντα με το 
χαμόγελό της να εμπνέει και να δίνει δύναμη στους 
δικούς της και στους φίλους.

Ευχαριστήριο στην Ένωση 
Ευπαλιωτών Δωρίδας.
Αισθανόμαστε την ηθική υποχρέ-
ωση να σας ευχαριστήσουμε θερ-
μά για την συνεισφορά και την 
άμεση ανταπόκρισή σας, στην 
προσπάθειά μας για την συλλογή 
και ανακύκλωση καπακιών.

Όλοι μαζί ενώνοντας τις δυνάμεις μας, πιστεύου-
με ότι θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε έναν 
αξιόλογο αριθμό καπακιών, με σκοπό την αγορά 
ενός ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου. Θα 
προσφερθεί σε ένα παιδί ηλικίας 8 ετών , το οποίο 
φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου.
Ενέργειες σαν και αυτή αποδεικνύουν εμπράκτως 
ότι υπάρχουν άνθρωποι με υψηλό το αίσθημα κοι-
νωνικής ευθύνης και μεγάλη διάθεση για προσφο-
ρά στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.
Ευχόμαστε να είστε πάντα υγιείς και να διακρίνεστε 
από παρόμοιες πράξεις ευαισθησίας και βοήθειας προς 
τους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται αληθινά.
Τέλος, ελπίζουμε η νέα γενιά, που έρχεται στη ζωή, 
να παλέψει ενωμένη να φτιάξει ένα καλύτερο κό-
σμο, μιας και μόνο με την συλλογικότητα, την αλ-
ληλεγγύη, την αγάπη και την έγνοια για το διπλανό 
μας μπορούμε να πάμε μπροστά.
Ας μην ξεχνάμε ότι πάνω από όλα είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ…..
Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες.
Με τιμή
Οι μαθητές/τριες της Στ’ τάξης
του Δημ.Σχολείου Ευπαλίου
& η δασκάλα τους Κατερίνα Μανδάλου

Ευχαριστήριο Λυκείου Ευπαλίου
στην Ελένη Πετρίδου και την Niki Kipen
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών του 
Γενικού Λυκείου Ευπαλίου εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες στην οικογένεια της Ελένης Πετρίδου 
και την Niki Kipen για το χρηματικό ποσό που 
προσέφεραν και φέτος στο Λύκειο Ευπαλίου στη 
μνήμη της Σωτηρίας Κουφάκη (Ρήγα) - Πετρίδου, 
για να βραβευτούν οι μαθητές που αρίστευσαν και 
διακρίθηκαν με ‘’Λίαν Καλώς’’ για την επίδοσή τους 
την προηγούμενη σχολική χρονιά (2014-15) και 
φοιτούν φέτος στη Β΄ και Γ΄ τάξη: Αθανασοπού-
λου Δημητρία, Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ζέρβας 
Κωνσταντίνος, Παπαϊωάννου Αικατερίνη, Παπαν-
δρέου Ανδρέας, Φρομουζοπούλου Ανθή, Ηλίας 
Παναγιώτης, Μπουζινέκη Παρασκευή – Άννα και 
Ράπτης Χαράλαμπος.
Ο Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου
Βασίλειος Κατσιγιάννης

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Η Ένωση Ευπαλιωτών συ-
γκεντρώνει στοιχεία για την 
καταγραφή των γιατρών 
που έχουν καταγωγή από 
το Ευπάλιο. Θερμή παρά-
κληση, όλες και όλοι οι για-
τροί μας να μας στείλουν 
τα στοιχεία τους (Ονομα-
τεπώνυμο, ειδικότητα, τό-

πος εργασίας, τηλέφωνο και e-mail) στο  e-mail 
perilouko@yahoo.gr. 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έφυγε στις 9 Δεκεμ-
βρίου 2015 σε ηλικία 
93 ετών ο Αναγνωστό-
πουλος Ηλ. Νικόλαος 
και κηδεύτηκε στο Ευ-
πάλιο. Ήταν κάτοικος 
Ευπαλίου εδώ και 60 
χρόνια με καταγωγή 
από το Γρηγόρη. Ο 
μπάρμπα Νίκος, που 
είχε διατελέσει και ιερο-
ψάλτης της εκκλησίας, 
είχε έναν αριστούχο γιo 
το Θανάση, επιστήμονα 
φυσικών επιστημών, που χάθηκε νωρίς στα 27 του 
χρόνια και μία ακόμα κόρη τη Γεωργία. Απέκτησε 
και 4 εγγόνια την Ελένη, τον Αναστάσιο, το Θεο-
φάνη και τη Ζέτα και 3 δισέγγονα.

Στις 29 Ιανουαρίου η 
Δημοτική μας Σύμ-

βουλος και δικηγόρος 
Πένυ Σπυροπούλου 
έφερε στον κόσμο, στο 
Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πα-
τρών, ένα πανέμορφο 
αγοράκι, που απέκτησε 
με το σύζυγό της Πανα-
γιώτη Πιλάτο. Τρισευτυ-
χισμένοι γονείς και παππούδες και μάθαμε ότι θα 
του δοθεί το όνομα Νεκτάριος - Δημήτριος. Στο 
πρόσωπό του ο παππούς του Μίμης Σπυρόπου-
λος είμαστε βέβαιοι ότι βλέπει το συνεχιστή της 
παράδοσης,… τον νέο άσσο του αγαπημένου του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ!  

Στις 22 Ιανουαρίου 
2016 η Λένα Μπο-

μποτά, στο μαιευτήριο 
ΡΕΑ της Αθήνας, έφερε 
στον κόσμο ένα υπέροχο 
και πανέμορφο κοριτσά-
κι. Τρισευτυχισμένοι ο 
μπαμπάς Κώστας Βαρε-
λάς και ο παππούς και η 

γιαγιά, Ανδρέας και Μαρία 
Μπομποτά. Με τις ευχές όλων να τους ζήσει.

Δωρικά Κρέαταπαραγωγής μας

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ
Ευπάλιο Δωρίδος 
Τηλ. 26340 52000   Κιν. 6946636590
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΛΕΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τζαβέλλα 73
Τ.Κ. 303 00, Ναύπακτος
τηλ. 26340 38222, 26340 23993, 26340 21577, fax. 26340 38223-3

Γραμμή πληροφοριών: από σταθερό 800-11-40000, από κινητό 210-8006000
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Τ.Κ. 303 00, Ναύπακτος
τηλ. 26340 38222, 26340 23993, 26340 21577, fax. 26340 38223-3

Γραμμή πληροφοριών: από σταθερό 800-11-40000, από κινητό 210-8006000
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Γραμμή πληροφοριών: από σταθερό 800-11-40000, από κινητό 210-8006000

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΛΕΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τζαβέλλα 73
Τ.Κ. 303 00, Ναύπακτος
τηλ. 26340 38222, 26340 23993, 26340 21577, fax. 26340 38223-3

Γραμμή πληροφοριών: από σταθερό 800-11-40000, από κινητό 210-8006000

Έντονη είναι η κινητικό-
τητα που έχει αναπτύξει 
ο Σύλλογος “Φίλοι Μο-
τοσυκλέτας Ευπαλίου”. 
Ήδη μέσα σε λίγους μή-
νες από την ίδρυσή του 
τα μέλη συνεχώς πολ-
λαπλασιάζονται συνεχώς 
και έφτασαν τα 40, ενώ 
οι δραστηριότητές του 
διαδέχονται η μία την 
άλλη.
Ο Σύλλογος απέκτησε 
και Διοίκηση με Πρό-
εδρο τον Κώστα Απο-
στολόπουλο, Αντιπρόεδρο τον  Πάνο 
Κωστογιάννη, Γραμματέα το Γιάννη 
Ανδρεόπουλο, Ταμία το Φώτη Καλα-
ντζή και Μέλος την Κωνσταντίνα Σω-
τηροπούλου.
Στις 17 Ιανουαρίου 2016 στο Cafe 
Let’s Art Gitakos, στο Γρίμποβο Ναυ-
πάκτου οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπα-
λίου έκοψαν για πρώτη χρονιά την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.
Σ’ έναν ωραίο και μεγάλο  χώρο που 
τελικά αποδείχτηκε μικρός, τους πα-
ρευρισκόμενους χαιρέτισαν από μι-
κροφώνου τα μέλη της επιτροπής Γ. 
Τιγγινάγκας, Φ. Καλαντζής και Πάνος 
Κωστογιάννης. Τη μουσική  επιμελή-
θηκε το μέλος της ομάδας  Γ. Αγγελό-
πουλος (Παναγίας) που με τη μελωδι-
κή του φωνή και την κιθάρα ταξίδεψε 
όλους σε αγαπημένα μονοπάτια της 
έντεχνης ελληνικής μουσικής, rock 

κ.α., και γρήγορα δημιουργήθηκε 
μια ζεστή συναδελφική, οικογενειακή 
ατμόσφαιρα.
Μεταξύ ποτού και τραγουδιών δόθη-
κε η ευκαιρία να συζητηθούν  σκέψεις 
για την δράση του Συλλόγου το επό-

μενο διάστημα. 
Ιδιαίτερη αίσθηση σε όλους έκανε η 
΄΄είσοδος΄΄ 
στο χώρο 
πολυμελούς 
αντιπροσω-
πείας από 
την ΜΟΤΟ-
ΛΕΣΧΗ Ι.Π. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-
ΟΥ, με την 
οποία κατά 
τη διάρκεια 
της εκδήλω-
σης ανταλ-
λ ά χ τ η κ α ν 
απόψεις για 
τον μοτοα-
θλητισμό και 
τη σύσφιξη των σχέσεων των δυο 
ομάδων.
Χαιρετιστήρια μηνύματα έστειλαν οι 

λέσχες μοτό 
Λευκάδας, Πά-
τρας και Πρέβε-
ζας,
Παραβρέθηκαν 
στην εκδήλω-
ση, εκτός των 
άλλων οι : Πρι-
όβολος Γιάννης 
Αντιπρόεδρος 
της Ενωσης Ευ-
παλιωτών Δω-
ρίδας, ο Άκης 
Ζέρβας Πρόε-
δρος του Α.Ο. 
Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Α 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ, η 
Ντίνου Ματί-
να μέλος  του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου και φίλη των 
ΦΙΛΜΟΤΕ  που κάλυψε και φωτο-
γραφικά την εκδήλωση κ.ά.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον 
ιδιοκτήτη του καταστήματος, Χρήστο 

Γκιτάκο και τη σύζυγό του για τα νο-
στιμότατα μεζεδάκια που πρόσφεραν. 

ΜΕ ΤΟ VARADERO 
CLUB HELLAS
Σε μια πολύ όμορφη εκ-
δήλωση στο Μεσολόγ-
γι το VARADERO CLUB 
HELLAS έκοψε την πίτα 
του. Οι Φίλοι Μοτοσυ-
κλέτας Ευπαλίου ήταν 
εκεί με πολυπληθή μά-
λιστα αντιπροσωπεία, 
συμμετέχοντας στην 
εκδήλωση μαζί με τις 
λέσχες 
Α γ ρ ι -
ν ί ο υ , 
Μεσο -
λογγ ί -

ου, Πύργου, Θέρμου 
και κάτω Αχαΐας. Ο 
πρόεδρος του ΦΙΛ.
ΜΟΤ.Ε Κώστας Απο-
στολόπουλος αντάλ-
λαξε αναμνηστική 
πλακέτα και λάβαρα 
με τους διοργανωτές, 
προσφέροντας και 
ένα συλλεκτικό βι-
βλίο-άλμπουμ με την 
Ιστορία του Ευπαλί-
ου, καθώς και  χάρ-
τες  του Ευπαλίου και 
της Δωρίδας. Ήταν 

μια γνωρι-
μία με αν-
θ ρ ώ π ο υ ς 
απ’  όλη 
την Ελλά-
δα που αγαπάνε τις μηχανές και τα 
ταξίδια, που κλήθηκαν να επισκε-
φτούν το Ευπάλιο και να γνωρίσουν 
τις ομορφιές όλης της Δωρίδας.!
ΜΕ ΤΗΝ  AX.ΛΕ.ΜΟΤ  ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου με φό-
ντο το γαλάζιο του πατραϊκού κόλπου 
από τη μια και την γέφυρα του Ρίου - 
Αντίρριου από την άλλη με έναν ήλιο 
ολόλαμπρο που ζέσταινε ακόμα πε-
ρισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των λε-
σχών μοτοσυκλέτας, έκοψε την πίτα 
της η ΑΧ.ΛΕ.ΜΟΤ, η μεγαλύτερη σε 
ολόκληρη την βορειοδυτική Ελλάδα 
λέσχη μοτό.
Ανάμεσα στις λέσχες που “τιμήθηκαν” 
για την παρουσία τους και οι “Φίλοι 
Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου” (ΦΙΛΜΟ-
ΤΕ)  με  ειδική μνεία.
Δόθηκε η ευκαιρία οι εκπρόσωποι 
της ΦΙΛΜΟΤΕ να μιλήσουν με άλλες 
λέσχες και να δώσουν ραντεβού για 
μελλοντικές συναντήσεις, ανταλλαγή 
απόψεων και κοινών δράσεων.

“Γκαζώνουν”… oι Φίλοι 
Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου!

Ο Πρόεδρος του ΦΙΛΜΟΤΕ Κώστας Αποστολόπουλος προ-
σφέρει αναμνηστικά δώρα στους VARADEROS στην εκδή-
λωση του Μεσολογγίου.

Η ηγεσία του Συλλόγου ΦΙΛΜΟΤΕ συνεδριάζει

Μέλη του ΦΙΛΜΟΤΕ στην εκδήλωση της ΑΧΛΕΜΟΤ στην Πάτρα

Ο Αντιπρόεδρος του ΦΙΛΜΟΤΕ Πάνος Κω-
στογιάννης κόβει την πίτα του Συλλόγου.
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Το δρόμο της επιστροφής και 
εγκατάστασης στο Ευπάλιο 
ακολουθούν τελευταία πάρα 
πολλοί συμπατριώτες μας , άλ-
λοι ως νέοι συνταξιούχοι και 
άλλοι για να ξεκινήσουν κάποια 
επαγγελματική δραστηριότητα. 
Είναι ένα  σημάδι αισιοδοξίας 
για το ζωντάνεμα της περιοχής 
που τις προηγούμενες δεκαετί-
ες είχε μια φθίνουσα πορεία.
Οι λόγοι που δημιούργησαν 
αυτή την αντιστροφή είναι αρ-
κετοί, αλλά μπορούμε να τους 
εστιάσουμε σε δύο : η κρίση 
και η ποιότητα ζωής.
Σήμερα, κακά τα ψέματα, με 
την πολύχρονη κρίση που μα-
στίζει τη χώρα, όλοι αναζητούμε λύ-

σεις για να ξεπεραστούν οι οικονομι-
κές δυσκολίες. 
Στο χωριό η διαβίωση είναι πολύ πιο 
φτηνή από τις μεγαλουπόλεις και 
αυτό είναι κίνητρο που όλοι το επι-
διώκουν.
Παράλληλα, όπως μας ανέφεραν οι 
περισσότεροι από όσους επέστρε-
ψαν, η ποιότητα ζωής στην επαρχία 
δε συγκρίνεται με αυτή των μεγαλου-
πόλεων.
Σήμερα στο Ευπάλιο, σύμφωνα με 
έρευνα που κάναμε, διαμένουν μόνι-
μα σε δωδεκάμηνη βάση, δηλαδή και 
τους χειμερινούς μήνες, 520 άτομα. 
Ο αριθμός αυτός σταδιακά από την 
Άνοιξη μέχρι και το Φθινόπωρο αυ-
ξάνει, με κορύφωση τους καλοκαιρι-
νούς που φτάνει στους 3.500 !
ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
«Μια επίσκεψη στο χωριό μας θα σας 
αλλάξει τη ρότα της ζωής. Δεν έχετε 

παρά να μας ακολουθήσετε σε ένα 
ταξίδι ομορφιάς και οξυγό-
νου. Γι΄αυ-
τό επιλέ-
ξαμε το 
Ευπάλιο» 
μας είπαν 
ο Κώστας 
και η Χρι-
στίνα Απο-
στολοπού-
λου
Η Μαρία Π. 
Μπάμπου 
και ο σύ-
ζυγός της 
Νεκτάριος 
Γερόδημος 
, εκπαι-
δ ε υ τ ι κ ο ί 
και οι δύο, 
γεννημένοι 
στην Αθήνα, εγκαταστάθη-
καν στο Πευκάκι Ευπαλίου. 
Όπως μας είπαν, «η αγάπη 
τους για τη 

φύση  και η ποιότητα 
ζωής που προσφέρει  
ένας τόπος που συν-
δυάζει το βουνό και 
τη θάλασσα μοναδικά, 
είναι οι λόγοι που τους 
οδήγησαν να γίνουν  
μόνιμοι κάτοικοι Ευπα-
λίου».
Από την πλευρά του 
νέος συνταξιούχος της 
Αστυνομίας ο Σπύρος 
Γαϊτάνης μας επισημαί-
νει ότι «τώρα που ήρθε 
η ώρα για σύνταξη είπα 
και ‘γω να γυρίσω στα 
πάτρια εδάφη για μια 
καλύτερη και ήρεμη 
ζωή. Να ασχοληθώ και 
με τα κτήματα . Μια η 
κρίση, μια που περνάνε τα χρόνια, 
αναζητάμε το χωριό και καλά που 

υπάρχει»!!!!
Η Γιάννα Παπα-
γιάννη μας λέει 
ότι… «μετά από 
κάποια χρόνια 
απουσίας μου 
ξαναγύρισα στον 
τόπο που γεννή-
θηκα, μεγάλωσα, 
έπαιξα... ένας τό-
πος γεμάτος ανα-
μνήσεις!! Το να 
ξαναγυρίσω κά-
ποτε ήταν όνειρο 
ζωής! Το όνειρο 
αυτό το πραγμα-
τοποίησα μαζί με 
τον υπέροχο σύ-
ζυγό μου Άλκη». 
Κι απ’  την πλευρά 
του ο Άλκης Σαλ-

μάς… «γεννήθηκα και μεγάλω-
σα στην Καστέλλα του Πειραιά. 

Παντρεύ-
τηκα την 
Ε υ π α -
λιώτισσα 
Γιάννα Πα-
π α ϊ ω ά ν -
νου, την 
αγάπησα 
και μαζί 
της αγά-
πησα το 
Ε υ π ά λ ι ο 
με την 
ή σ υ χ η 
ζωή, την 
ό μ ο ρ φ η 
π λ α τ ε ί α 
και το 
υπέροχο 
Παραθά -

λασσο. Έτσι έγινα κι εγώ δη-
μότης Ευπαλίου».
Η Αθανασία (Σία) Φιλίππου, γεννή-

θηκε και 
μεγάλω -
σε στην 
Α θ ή ν α . 
Πατρ ίδα 
της όμως 
θεωρού-
σε και 
θεωρεί το 
Ευπάλιο. 
Κι αυτό 
γιατί όπως 
λ έ ε ι … 
« α π ό 
πολύ μι-
κρή ηλικία 
ο πατέρας 

μου με έφερνε στο χωριό. 
Έτσι απέκτησα υπέροχες και 
πολλές αναμνήσεις».
Καθώς τα χρόνια περνού-
σαν αναφέρει η Σία «συνει-
δητοποίησα πως η ζωή στην 
Αθήνα γινόταν ολοένα και πιο 
δύσκολη, πιο  ασφυκτική. Οι 
έντονοι ρυθμοί της, η βαβού-
ρα, οι απαιτήσεις της δουλειάς 
σ’ αυτήν την μεγαλούπολη με 
κούρασαν και με αποσυντό-
νισαν. Η μη επαφή με την 
φύση και τα προβλήματα της 
καθημερινότητας με αποξέ-
νωσαν. Διαρκώς σκεφτόμουν 
το χωριό μας , την ομορφιά 
του, την αίσθηση ελευθερίας 
που νιώθω όταν βρίσκομαι 
εκεί, τους φίλους μου, τους 
γνωστούς μου, τους  συγχω-
ριανούς μου… Όλα αυτά τα 
τελευταία χρόνια στριφογυ-

ρίζουν όλο και πιο συχνά στο 
μυαλό μου.
Έτσι πήρα την απόφαση να 
φύγω από την πόλη  αυτή, 
αφήνοντας το σπίτι  μου, την 
δουλειά μου για να κάνω πραγ-
ματικότητα το όνειρό μου. Να 
ζήσω στο χωριό μας για μια  κα-
λύτερη ποιότητα ζωής, κοντά 
στην φύση και να βρίσκομαι 
κοντά  σε δικούς μου, οικείους 
ανθρώπους.
Σίγουρα κάθε αρχή και δύσκο-
λη αλλά πιστεύω πως με την 
δύναμη της αγάπης και της 
θέλησης μπορεί κάποιος να τα 

καταφέρει, αρκεί να νιώθει ασφάλεια 
και να αγαπάει αυτό που κάνει. Και 
εγώ όπως όλοι μας έχουμε μια κοινή 
αγάπη. Το χωριό μας. Το Ευπάλιο».
Ήταν  προσωπική μου επιλογή να 
γίνω μόνιμος κάτοικος του Ευπαλίου, 
μας λέει ο Ηλίας Φλαγκάκης με τη σύ-
ζυγο του Χαρίκλεια . «Επισκεπτόμουν 
από το 1987 το Ευπάλιο και πήγαινα  
για διακοπές στο Χρύσοβο, στο χω-
ριό της πεθεράς μου Ευτυχίας Τσα-
γκανού. Η καταγωγή μου είναι από 
την Κάλυμνο Δωδεκανήσου. Έχω 3 
παιδιά, η Έλενα και ο Γιώργος που 
εργάζονται στην Αθήνα και ο Νάκος, 
ο μικρότερος,  που είναι το αυτοκόλ-
λητο μαζί μας. Οι εντυπώσεις  από τη 
νεώτερη και μόνιμη διαμονή στο Ευ-
πάλιο είναι ικανοποιητικές». 

Επιστροφή
στις ρίζες μας, νέων 
και συνταξιούχων

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος

Η Σία Φιλίππου

Ο Σπύρος Γαϊτάνης

Η Γιάννα Παπαϊωάννου και ο Άλκης Σαλμάς

Ο Ηλίας Φλαγκάκης

Ο Νεκτάριος Γεροδήμος
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Ο Γιώργος Αθανασόπουλος ερ-
γάζεται στην Πολεμική Αερο-
πορία στον Άραξο, έχει εγκατα-
σταθεί στο Ευπάλιο με τα τρία 
παιδιά του και τη σύζυγό του 
Δήμητρα Γρ. Δημάκη και είναι 
πολύ ευχαριστημένος όπως μας 
δηλώνει. Είναι μάλιστα και βα-
σικό στέλεχος του Απόλλωνα 
Ευπαλίου.
«Κατάγομαι από το Ευπάλιο και 
την Κίμωλο», μας αναφέρει η 
Σοφία Λογοθέτη. «Γεννήθηκα 
και μεγάλωσα στην Αθήνα. Στο 
Ευπάλιο ερχόμουν ως παιδί μόνο 
για καλοκαιρινές διακοπές. Αφού 
αποφοίτησα από την Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, 
ταξίδεψα λόγω επαγγέλματος 
σε αρκετά μέρη της Ελλάδας και 
του εξωτερικού. Μετά από τε-
τραετή  περιήγηση σε χωριά της 
Θεσσαλίας και της Ευρυτανίας, 
μετατέθηκα προς μεγάλη μου 
χαρά στο Γυμνάσιο Ευπαλίου, 
όπου διδάσκω ελεύθερο σχέδιο 
και ζωγραφική.
Διαμένω πλέον μόνιμα στο Ευ-
πάλιο και αισθάνομαι πως η 
Φωκίδα είναι ο τόπος μου. Ένας 
τόπος πανέμορφος και ποικιλό-
μορφος που με 
εμπνέει και μου 
προσφέρει πολ-
λές ευκαιρίες για 
προσωπική εξέλι-
ξη και αναψυχή. 
Πολλοί λένε ότι 
οι νέοι δεν έχουν 
ευκαιρίες ούτε 
θέση στην επαρ-
χία, νομίζω όμως 
ότι δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη ευ-
καιρία για τον 
σύγχρονο άν-
θρωπο από το να 
ζει στη φύση. Να 
ζει μια ζωή απλή 
και ήρεμη».

Στο ίδιο μοτίβο οι 
κουβέντες όλων όσων επέστρεψαν 
κι εγκαταστάθηκαν στο Ευπάλιο, 
είτε ως εργαζόμενοι είτε ως συντα-
ξιούχοι. Ανθρώπινες σχέσεις, ποιό-
τητα ζωής, φτηνότερη διαβίωση το 
τρίπτυχο που όλοι μας ανέφεραν.
Και μη νομίσουμε ότι είναι και λίγοι 
αυτοί που επέστρεψαν τελευταία 
σε μόνιμη εγκατάσταση…   
Αθανασόπουλος Γιώργος και Δη-
μάκη  Δήμητρα, Αποστολόπουλος 

Κώστας και Χριστίνα, Αμπλάς Λε-
ωνίδας, Αναγνωστόπουλος Πάνος, 

Γαϊτάνης  Σπύ-
ρος, Γεωργουλό-
πουλος Τάκης, 
Μπάμπου Μαρία 
και Γεροδήμος 
Νεκτάριος, Μπά-
μπου Θ. Ντιάνα, 
Ζησ ιμόπουλος 
Τάκης, Ηλιοπού-
λου Μαρία και Βά-
σης Γιάννης, Κα-
τσαρού Βασιλική, 
Κατσαρού Όλγα, 
Λογοθέτη Σοφία, 
Μακρυγ ι άννης 
Κώστας, Παπαϊω-
άννου Γιάννα  και 
Σαλμάς Άλκης, 
Πριόβολος Κώ-
στας και Τατιά-
να, Τιγγινάγκας 

Βασίλης, Τσιβελέκας Νίκος, Φιλίπ-
που Σία, Φλαγκάκης Ηλίας.
Και λίγο παλαιότερα οι…. Θανασέ-
λος Τόλης, Θωμόπουλος Γιώργος 
και Γεωργία, Καραγεωργοπούλου 
Ντίνα και Βασιλάκης Παντελής, 
Κουβέλη Ευγενία και Καραγιάννης 
Βαγγέλης, Λουκοδήμος Δημήτρης, 
Τιγγινάγκας Γιώργος, Τριανταφύλ-
λου Γιάννης, Πριόβολος Γιάννης, 
Τσίρης Κώστας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Κώστας και η Χριστίνα Αποστολοπούλου

Η Σοφία Λογοθέτη

Ο Βασίλης Τιγγινάγκας

Οι λογαριασμοί τραπεζών 
της Ένωσης

Έστειλαν τις συνδρομές τους
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΡΕΤΗ  20€ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ             20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                    20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ           20€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 200€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΥ  ΤΑΚΗ 100€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΕΠΠΑ  ΑΛΕΚΑ 50€
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20€
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΩΛ 20€
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20€
ΑΣΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΑ 20€
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ              50€
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 50€
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ    ΣΤΑΜΑΤΙΑ 50€
ΒΑΡΕΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30€
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ  Γ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ          30€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ  Γ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ             20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ                     200€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ            20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20€
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20€
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30€
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 20€
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ  ΕΥΘΥΜΙΑ 20€
ΖΕΡΒΑ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 30€
ΖΕΡΒΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΟΥ   ΓΕΩΡ 20€
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      20€
ΖΟΡΜΠΑ - ΤΣΙΡΗ  ΜΑΡΙΑ 20€
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΚΑΒΒΑΔΙΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20€
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20€
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10€
ΚΑΡΑΒΙΔΑ  ΒΟΜΒΟΡΙΔΗ  ΟΛΓΑ 20€
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ  ΘΑΛΕΙΑ 20€  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30€
ΚΑΤΣΙΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣ 40€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ  ΝΤΙΝΟΣ 50€
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20€
ΚΟΝΤΟΣ  ΗΛ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    20€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20€
ΚΟΥΦΑΚΗ   ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10€
ΚΟΥΦΑΚΗ . ΒΑΣΙΛΙΚΗ          20€
ΚΟΥΦΑΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ            20€
ΚΟΥΦΑΚΗ  Γ. ΜΑΡΙΑ     20€
ΚΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           20€
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 50€
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10€
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50€
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 20€
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ    20 €                         

ΛΙΑΚΟΣ  ΞΑΝΘΟΣ 20€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30€
ΜΑΡΚΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΚΑΙ  ΕΛΕΝΗ 50€
ΜΙΧΟΥ  ΕΦΗ          30€ 
ΜΙΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20€
ΜΠΑΜΠΟΣ  ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ   20€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         30€
ΜΠΑΜΠΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 30€
ΜΠΑΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 10€
ΜΠΟΚΑΡΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ 20€
ΝΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20€
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30€
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20€
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        10€
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 20€
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50€
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20€
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  20€
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΛ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ          20€
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 20€
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦ. & ΕΛΕΝΗ 20€
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20€
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ 20€
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20€
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20€
ΠΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 20€
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ  Β. ΙΩΑΝΝΗΣ  20€
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50€
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ - ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 50€
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 30€
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ 30€
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ                  10€
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ               40€
ΡΩΜΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 50€
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40€
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50€
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Γ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 20€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20€
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ 20€
ΤΑΓΚΑΛΟΣ  ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ                50€
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10€
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20€
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20€
ΤΣΙΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 20€
ΤΣΙΚΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ 20€
ΤΣΙΡΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20€
ΤΣΙΡΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 30€
ΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         20€
ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (junior)                5€
ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20€
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20€
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΦΙΝΑΛΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 20€
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20€
ΨΗΜΑΔΑΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   20€

5011-059657-666

104/296680-89 769.00.2002.002676

0026-0653-99-0100077938
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“Κοσμοπλημμύρα” 
αγάπης στην 

πίτα της Ένωσης !

Μια κοσμοπλημμύρα Ευπαλί-
ων και Δωριέων κατέκλυσε τη 

μεγαλοπρεπή αίθουσα της Λέσχης 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων 

στην Αθήνα για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης 

Ευπαλιωτών Δωρίδας.
Η προσέλευση τεράστια, αιφνιδίασε 
και τους διοργανωτές, που προσπά-
θησαν με κάθε τρόπο να εξυπηρετή-
σουν όλες και όλους μεταφέροντας 
και προσθέτοντας καθίσματα από 
διπλανές αίθουσες της Λέσχης, 

καλύπτοντας όλα τα κενά και τους 
διαδρόμους, αφού τα καθίσματα στις 
30 ροτόντες αποδείχτηκαν λίγα για να 
εξυπηρετήσουν τους προσελθόντες.
Η κοσμοπλημμύρα αγάπης, όπως 

την χαρακτήρισε παρευρισκόμενος, 
έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και 
ικανοποίησης, αν αναλογιστεί κανείς 
και τις άσχημες καιρικές συνθήκες 
την ημέρα αυτή, που δείχνει ότι 

Ευπαλιώτισσες και Ευπαλιώτες της 
Αθήνας και του Πειραιά είναι πάντα 
ενωμένοι και δίπλα στο αγαπημένο 
τους Ευπάλιο και την Ένωση που 

τους εκπροσωπεί.
Στην εκδήλωση άκουσαν από τον 

Πρόεδρο της Ένωσης Περικλή 
Λουκόπουλο τις δραστηριότητες 

που είχε ο Σύλλογος τα τελευταία 3 
χρόνια. Επίσης  ζήτησε να θέσουν 
υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες 
που θα γίνουν στις 20 Μαρτίου 

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβούλιου και άλλοι συγχωριανοί, 
ώστε να αποκτήσει η Ένωση ακόμα 

μεγαλύτερη δύναμη. 
Το ζήτημα είπε ο Πρόεδρος δεν 
είναι ποιοι θα εκλεγούν στο νέο 
7μελές Δ.Σ. για την επόμενη τρι-
ετία, αφού όλοι και οι αναπληρω-
ματικοί θα συμμετάσχουν και θα 

διαβουλεύονται στις συνεδριάσεις, 
γιατί έτσι θα υπάρχουν περισσότε-
ρες ιδέες και καλύτερες αποφάσεις 

και δραστηριότητες για το καλό 
πάντα του Ευπαλίου.

Σε καλαίσθητο 4σέλιδο που μοιρά-
στηκε στους παρευρισκόμενους  το 
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Δ.Σ. παρουσίασε όλες τις εκδόσεις 
και εκδηλώσεις της Ένωσης στην 

τριετία, υπενθυμίζοντας και τονίζο-
ντας την παράφραση της γνωστής 
ρήσης… “Μην ψάχνεις τι έκανε το 
Ευπάλιο για σένα, αλλά τι έκανες 

εσύ για το Ευπάλιο”!
Επίσης παρουσιάστηκε και διατέθηκε 
για πρώτη φορά ο “χάρτης τσέπης 
της Δωρίδας και του Ευπαλίου” που 

επιμελήθηκε και εξέδωσε η Ένωση με 
το εκδοτικό οίκο των συμπατριωτών 
μας από το Μοναστηράκι Δημήτρη 

και Τάσου Κωσταρά. Ένας καλαίσθη-
τος αναλυτικός χάρτης που διπλώνε-
ται και χωρά στο τσεπάκι υποκαμίσου 

ή σε μια μικρή γυναικεία τσάντα. 
Απεικονίζει από τη μία πλευρά τον 

πιο αναλυτικό γεωφυσικό χάρτη του 
Δήμου Δωρίδας που κυκλοφορεί 
με απίθανες λεπτομέρειες και από 
την άλλη τον πολεοδομικό χάρτη 

του Ευπαλίου με υπόμνημα για όλες 
τις υπηρεσίες, δημόσιους χώρους 
κ.ά. Στην ίδια πλευρά υπάρχουν 

ως μορφή επαγγελματικού οδηγού 
οι διαφημιστικές κάρτες όλων των 

επαγγελματιών του Ευπαλίου.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρ-
χος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης 
αναφέροντας με λίγα λόγια όλα τα 

βασικά προβλήματα που απασχολούν 
το Ευπάλιο και την περιοχή και τις 
ενέργειες που έχουν γίνει για την 

επίλυσή τους, όπως τη μόνιμη εγκα-
τάσταση του Αστυνομικού Τμήματος 
σε κτίριο του Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, την ανακαίνιση και ορθο-
λογική λειτουργία του Περιφερειακού 
Ιατρείου Ευπαλίου, θέματα ηλεκτρο-
δότησης και υδροδότησης και το νέο 
σύστημα λογαριασμών, θέματα οδο-
ποιίας,  προβλήματα που αφορούν 
την οργάνωση του νεκροταφείου 

Προφήτη Ηλία κ. ά
Επίσης αναφέρθηκε και σε γενικότε-
ρα βασικά προβλήματα και θέματα 

που απασχολούν το Δήμο που 
έχουν να κάνουν  με την ανάπτυ-
ξή του και την αποτελεσματική 

λειτουργία του , τη στιγμή που τα 
έσοδα έχουν μειωθεί κατά … 70% 
και αυτό έχει οδηγήσει και οδηγεί 

άλλους Δήμους σε πτώχευση!
Στη συγκέντρωση-εκδήλωση έγινε 

ταυτόχρονα και η Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης σύμφωνα με 
το Καταστατικό, λόγω λήξης της 

θητείας του Δ.Σ.
Προήδρευσε ένα από τα παλαιότερα 
στελέχη της , ο π. Γεν. Διευθυντής 
του Υπουργείου Οικονομικών Πα-
ναγιώτης Γιαννακούρης. Εγκρίθηκε 
ομόφωνα το απολογιστικό έργο της 

απερχόμενης Διοίκησης και ανακοινώ-
θηκε η Κυριακή 20 Μαρτίου ως ημέρα 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για 
εκλογή νέου Δ.Σ. τριετούς θητείας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμα 
από τον Δήμο, εκτός του Δημάρχου, 
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και οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Αντω-
νόπουλος και Κώστας Φλετούρης, 
ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος 
Βαρλαμίτης, οι εντεταλμένοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι Ανδρέας Ευσταθίου 
και Γιάννης Φλέγκας, ο Πρόεδρος 

του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας, ο 
Πρόεδρος του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ευπαλίου 
Άκης Ζέρβας και το μέλος του Δ.Σ. 

Χρήστος Σερεντέλλος. 
Ακόμα Πρόεδροι και Εκπρόσωποι 

Συλλόγων από την Ένωση Δωριέων 
Επιστημόνων Δημήτρης Παναγιω-
τόπουλος, Σίδερης Θεοχαρόπουλος 
και Κώστας Λιάπης, από την Δωρική 
Αδελφότητα ο Ιωάννης Μπαλατσού-
ρας, από το Σύλλογο των 18 χωριών 
Βορειοδυτικής Δωρίδας  ο Γιάννης 
Τρίγκας, από το Σύλλογο «Ναυ-
τίλος» Μοναστηρακίου οι: Τάσος 

Σακαρέλλος και Ξένια Παπαντωνίου, 
από τον Πνευματικό Όμιλο Ναυπα-
κτίων-Δωριέων οι: Μάρκος Μεντζάς, 
Γερ. Κουταβάς, Ν.Παραλίκας, Γρηγ. 

Βαρελάς και Ανδρ. Μπέσσας, από τον 
αδελφοποιημένο Σύλλογο Καστέλλας 
Πειραιά ο Ντίνος Κονιστής, από τον 
Σύλλογο Αιμοδοτών Καστρακίου ο 

Άγγελος Ευσταθίου, από το Σύλλογο 
Παλαιοξαριτών ο Αχιλλέας Σταθόπου-

λος, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Δροσάτου ο Γιώργος Κρητικός, από 
το Σύλλογο « Φίλοι Μοτοσυκλέτας 
Ευπαλίου» ο Γιώργος Τιγγινάγκας.

Επίσης οι Καθηγητές Πανεπιστημίου 
Άρης Σισσούρας, Στέλλα Πριόβολου, 
Παναγιώτης Τσίρης, Πωλ Αποστόλου 
και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο 
π. Γεν. Διευθυντής του ΕΟΤ Κώστας 
Κατσιγιάννης, οι π. Πρόεδροι και Γεν. 
Γραμματείς της Ένωσης Παναγιώτης 
Αλεξανδρής, Γιώργος Σμπαρούνης, 
Ντίνος Κονιστής, Λένα Αναγνωστο-
πούλου και Μένιος Λαγιανδρέου, ο 
επίτιμος Αρχηγός της ΕΛΑΣ Αλέξαν-
δρος Κοντογιάννης, ο επιχειρηματίας 
και Ευεργέτης Ευπαλίου - Πευκακίου  
Νίκος Παπαϊωάννου, ο συγγραφέας 

Ανδρέας Μήτσου κ.ά.
Τέλος με επιστολή της η π. Βουλευ-
τής Ασπασία Μανδρέκα ευχήθηκε σε 
όλους  μια καλή χρονιά και εξέφρασε 
τη λύπη της που για πρώτη φορά δε  
θα μπορούσε να παραβρεθεί λόγων 
των εσωκομματικών εκλογών για 
Πρόεδρο της Ν.Δ., αφού  την ίδια 
μέρα έπρεπε να βρίσκεται στη Φω-
κίδα. Το ίδιο και ο πρώην Υπουργός 

Νίκος Γκελεστάθης.
Τα υπέροχα εδέσματα που από-
λαυσαν, σε ποιότητα και ποσότη-
τα, οι παρευρισκόμενοι ήταν μια 

προσφορά, για άλλη μια χρονιά του 
Ευπαλιώτη επιχειρηματία Κώστα Χρ. 

Γιαννακούρη. 
Επίσης την ωραία βασιλόπιτα προσέ-
φεραν και φέτος τα ζαχαροπλαστεία 
ΧΡ.ΚΟΝΙΣΤΗ & ΥΙΟΙ  στην Ναύπα-
κτο, με τα δύο φλουριά που είχαν 
τα 350 κομμάτια να κερδίζουν η 

Γραμματέας της Ένωσης Έφη Μίχου 
και ο Τάσος Τσουράκης.
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Οι αναπτυξιακές δυνατότητες 

της Δωρίδας μέσω LEADER 

Τις αναπτυξιακές δυνατότητες για 
τη Δωρίδα που παρέχει το νέο 
Πρόγραμμα CLLD/ LEADER του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 παρουσιάστηκαν 
στην 3η ενημερωτική συνάντηση 
που έγινε στο Ευπάλιο, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Δημαρχεί-
ου με την παρουσία εκπροσώπων 
τοπικών φορέων, της Εκκλησίας, 
μελών Συλλόγων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης Κοινοτήτων.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Δω-
ρική Αδελφότητα, η Αναπτυξιακή 
Φωκική ΑΕ (ΑΝ.ΦΩ ΑΕ) και ο Δήμος 
Δωρίδας.
Όπως ανέφερε ο Χρήστος Γάτος, 
Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξια-
κής Φωκικής Α.Ε. , η Τοπική Ανά-
πτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD) 2014-2020, 
είναι βασισμένη στην προσέγγιση 
LEADER και εστιάζει στις αγροτικές 
περιοχές και κοινωνίες.
Πρόκειται για μια μέθοδο 
σχεδιασμού και υλοποίησης 
τοπικών ολοκληρωμένων 
αναπτυξιακών στρατηγι-
κών, με τη συμμετοχή των 
εταίρων σε τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, 
των τοπικών οικονομικών 
και κοινωνικών φορέων, 
προκειμένου να αντιμετω-
πισθούν αποτελεσματικά 
οι οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και δημο-
γραφικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αγροτι-
κές περιοχές.
Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα 
αντιμετωπισθούν μέσω της υλο-
ποίησης παρεμβάσεων δημοσίου 
και ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση 
υποδομών και υπηρεσιών, υπο-
στήριξη της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας, υλοποίηση 
«άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, 
συνεργασιών, προβολής περιοχών 
και προϊόντων κ.λπ).
Ειδικότερα ο Χρήστος Γάτος κατά 
την εισήγησή του αναφέρθηκε δι-
εξοδικά στις παρακάτω θεματικές 
ενότητες  που αφορούν το νέο 
“LEADER”:
• Στην πρόθεση εφαρμογής του 
νέου προγράμματος CLLD/LEADER 
από την ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε για τέταρτη 
κατά σειρά προγραμματική περίοδο 
στην Φωκίδα καθώς και στην τε-
χνογνωσία – εμπειρία που διαθέτει 
ο φορέας για την υλοποίησή του 
μετά από τρείς διαδοχικές εφαρ-
μογές (LEADER II, LEADER + και 

Προσέγγιση LEADER) στην περιοχή 
της Φωκίδας.
• Στο εταιρικό σχήμα, στα επίπεδα 
λήψης των αποφάσεων και στην 
λειτουργία του φορέα, παράγοντες 
οι οποίοι εξετάζονται και αξιολο-
γούνται ως προς την απαιτούμενη 
αντιπροσωπευτικότητα – συμμετο-
χικότητα των φορέων της περιοχής 
στο εταιρικό σχήμα του φορέα,  
καταδεικνύοντας  την επιλεξιμότη-
τά του ως φορέα υλοποίησης. 
• Στην χωροθέτηση εφαρμογής του 
προγράμματος  και στον καθορισμό 
της περιοχής παρέμβασης  του με 
βάση τα πληθυσμιακά και άλλα κρι-
τήρια που θέτει το θεσμικό πλαίσιο 
εφαρμογής του προγράμματος, 
καλύπτοντας πλέον το σύνολο της 
Φωκίδας
• Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
προγράμματος και στην απαιτούμε-
νη από «κάτω προς τα πάνω προ-
σέγγιση» σε ό,τι αφορά τις βασικές 
κατευθύνσεις αλλά και τις δευτε-
ρεύουσες κατευθύνσεις που θα 
ληφθούν υπόψη με βάση την υφι-

στάμενη κατάσταση, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστι-
κά της περιοχής (SWOT Ανάλυση), 
κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
την επιλογή των κατάλληλων δρά-
σεων για  την τοπική ανάπτυξη της 
περιοχής. 
• Στις προϋποθέσεις για την επιλε-
ξιμότητα προτάσεων ιδιωτικού και 
δημοσίου χαρακτήρα, τα χρηματο-
δοτικά στοιχεία (προϋπολογισμοί 
έργων, ποσοστά επιδότησης, ίδια 
συμμετοχή κ.λπ).
• Στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
που απαιτείται να έχει το τοπικό 
πρόγραμμα στην εφαρμογή του με 
την επιλογή δράσεων προώθησης 
της δικτύωσης, των συνεργασιών 
διατοπικού /διακρατικού χαρακτή-
ρα, εκτός των κύριων δράσεων που 
έχουν σχέση με την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχό-

λησης, προστασία του περιβάλλο-
ντος και της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, αναβάθμιση των υποδομών 
μικρής κλίμακας κ.λπ.  
• Στις διαδικασίες υλοποίησης των 
έργων  – επενδυτικών σχεδίων 
από τους εν δυνάμει δικαιούχους 
του προγράμματος και τις αρμοδι-
ότητες των εμπλεκόμενων φορέων 
(ΥΠΑΑΤ, ΠΕ.ΣΤ.Ε, ΟΤΔ κ.λπ).
• Στο ότι κατά την κατάρτιση της 
πρότασης του τοπικού προγράμ-
ματος πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
συνέργεια και η συμπληρωματικό-
τητα του με άλλα μέτρα του ΠΑΑ 
καθώς και με άλλα τοπικά, περιφε-
ρειακά και τομεακά προγράμματα 
που θα εφαρμοστούν κατά την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
2014-2020, με σκοπό την αποφυ-
γή κατασπατάλησης των πόρων και 
την επίτευξη της μέγιστης κατά το 
δυνατόν ωφελιμότητάς τους.
Στην συνέχεια και κατόπιν της ανα-
λυτικής εισήγησης του κ. Χρήστου 
Γάτου σε ό,τι αφορά το πλαίσιο 
εφαρμογής του νέου προγράμματος 

CLLD/LEADER, τέθηκαν 
σε αυτόν και την συνερ-
γάτιδά του αρκετές ερω-
τήσεις από τους παραβρι-
σκόμενους και δόθηκαν οι 
ανάλογες απαντήσεις. 
Στην συνέχεια η Δωρική 
Aδελφότητα και η ομάδα 
έργου που έχει συσταθεί 
με επικεφαλής τον Μιχά-
λη Δρίτσα και τον Γιώργο 
Καλαντζή, παρουσίασαν 
στους εκπροσώπους της 
ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε και στους 
συμμετέχοντες ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο προτάσε-
ων – παρεμβάσεων ιδιωτι-

κού και δημοσίου χαρακτήρα που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τον σχεδιασμό του τοπικού προ-
γράμματος προκειμένου να τύχουν 
ενίσχυσης. Θετικό αντίκτυπο είχε η 
παρουσίαση – κατάθεση προτάσε-
ων από το νεοσυσταθέν «ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΠΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ-
ΞΑΡΙΟΥ - ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ - ΤΕΙΧΙΟΥ 
- ΦΙΛΟΘΕΗΣ» της Δημοτικής Ενό-
τητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρί-
δος που δημιουργήθηκε για το σκο-
πό αυτό. Επιπλέον διανεμήθηκαν 
ειδικά ερωτηματολόγια που έχει 
καταρτίσει η ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. για να 
συμπληρωθούν από τους ενδιαφε-
ρόμενους με προτάσεις-έργα που 
θα ήθελαν να υλοποιηθούν μέσω 
του προγράμματος και τα οποία θα 
λάβει υπόψη της η ΟΤΔ της ΑΝ.ΦΩ. 
Α.Ε κατά τον σχεδιασμό του τοπι-
κού προγράμματος. 

Σημαντική ημερίδα στο Ευπάλιο

“Εθνική οδός” Ευπαλίου-Ιτέας
…Σύγχρονο διαχρονικό 
όνειδος Φωκίδας και Ελλάδας 

Του Κώστα Ν. Ζέρβα
Με αφορμή μια παλιά φωτογραφία: 17 Αυ-
γούστου 1967. Η κηδεία του παπα-Σωτήρη 
Παπασωτηρίου, ιερέα του Μαραθιά. 
Η φωτογραφία δείχνει το δρόμο μόλις 
βγούμε από το Μαραθιά με κατεύθυνση 
τη Σεργούλα (λίγο μετά τη πρώτη είσοδο 
για Μαραθιά που οδηγεί και στο σημερινό 
νεκροταφείο). Η «εθνική οδός» φτιάχτηκε 
πάνω σε αυτό το χωματόδρομο, που με τη 
σειρά του φτιάχτηκε λίγα χρόνια πιο πριν 
πάνω στη γιδόστρατα που υπήρχε. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι έχει διατηρηθεί ακόμη 
και η στροφή!!! (στην οποία έχουν συμβεί 
αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα). Εν πάση 
περιπτώσει όμως ο δρόμος φτιάχτηκε και 
εγκαινιάσθηκε το 1969, από τον πατριώτη 
μας τότε «τσάρο» της Οικονομίας Νικόλαο 
Μακαρέζο. 
Ο παπα-Σωτήρης έφυγε  πλήρης ημερών 
και από φυσιολογικό θάνατο, όμως σε 
κάθε σχεδόν χιλιόμετρο αυτού του δρό-
μου μέχρι την Ιτέα έχουν συμβεί θανατη-

φόρα τροχαία και έχουν βρει το θάνατο 
εκατοντάδες άνθρωποι. Και θα συμβούν 
ακόμη περισσότερα γιατί η κατάσταση του 
δρόμου έχει χειροτερέψει δραματικά.
Από το 1969  στο δρόμο αυτό δεν έχει 
γίνει σχεδόν καμία παρέμβαση. 
Ο δρόμος είχε εξαρχής σοβαρές τεχνικές 
ατέλειες, μερικές από αυτές ΣΚΑΝΔΑΛΩ-
ΔΩΣ επικίνδυνες. Η στροφή μετά την πα-
ραλία Κλοβίνο, έχει ανάποδη κλίση προς 
γκρεμό (!!!), στενεύει απότομα μόλις αρ-
χίζει η επικίνδυνη κλίση, έχει ολισθηρό 
οδόστρωμα, και το εκτραπέν αυτοκίνητο 
οδηγείται κατευθείαν στο γκρεμό και στη 
θάλασσα. Είναι δεκάδες τα θανατηφόρα 
ατυχήματα που έχουν συμβεί σε αυτό το 
σημείο μερικά από αυτά θυμίζουν αρχαίες 
τραγωδίες με ξεκλήρισμα ολόκληρων οι-
κογενειών. Η μόνη βελτίωση που έχει γίνει 
σε αυτό το σημείο είναι …η σήμανση!!! 
Τουλάχιστον αυτή η στροφή θα μπορούσε 
να έχει ανακατασκευαστεί. Δεν έχει γίνει 
όμως παρ’ όλους τους Φωκείς Υπουρ-
γούς, Βουλευτές, Νομάρχες και άλλους 
αξιωματούχους και παρ’όλο τον πακτωλό 
χρημάτων που έχουν δαπανηθεί στη Φω-
κίδα από το 1969 για αναπλάσεις πλατει-
ών, τσιμεντοστρώσεις δρόμων, στήσιμο 
αγαλμάτων, επιδοτήσεις συλλόγων,  «πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις » … Ένα χιλιόμετρο 
το χρόνο να ανακατασκευαζόταν από το 
δρόμο αυτό σήμερα θα ήταν καλύτερα τα 
πράγματα. Δεν είναι ώρα όμως να αναζη-
τήσουμε ευθύνες... 
Τώρα ο δρόμος έχει γίνει σχεδόν αδιά-
βατος και εξαιρετικά επικίνδυνος, διότι 
μετά τις πολλές βροχές του χειμώνα και 
την απουσία στοιχειώδους συντήρησης σε 
πολλά σημεία έχουν ανοιχτεί λακκούβες 
μέχρι και 10 εκατοστά. Ο δρόμος, που έτσι 
και αλλιώς ήταν καρμανιόλα, είναι ακόμη 
πιο επικίνδυνος ειδικά για μηχανές. Πι-
στεύω ότι αν ερχόταν ελεγκτής ασφάλειας 
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Το φετινό δεκαπενθήμερο 
των εορτών ήταν το πιο 
φτωχικό λόγω των μέτρων 
που χρόνια τώρα μαστί-
ζουν τις ελληνικές τσέπες. 
«Φτωχό» ήταν και από 
εορταστική διάθεση εξαι-
τίας του ξαφνικού και άδι-
κου χαμού του συγχωρια-
νού μας Μένιου Κονιστή, 
που τόσο νέος έφυγε από 
κοντά μας. 
Το γεγονός αυτό μας προ-
βλημάτισε όλους και μας 
έβαλε να σκεφτούμε πως 
από την μία μέρα στην 
άλλη μπορεί να αλλάξει 
η ζωή μας. Πρέπει κάθε 
μέρα να αναρωτιόμαστε 
αν αξίζει  να είμαστε συ-
νεχώς μέσα στο άγχος των 
προβλημάτων μας, οικονο-
μικών, προσωπικών, οικο-
γενειακών και κοινωνικών. 
Φυσικά και όχι. 
Ο Θεός όμως μας δημι-
ούργησε και μέσα από όλα 
αυτά μας δοκιμάζει και  μας 
παραδειγματίζει με σκοπό 
να διορθωθούμε. Να αγα-
πάμε, δηλαδή, αλλήλους. 
Περάσαμε, λοιπόν, τις μέ-
ρες των γιορτών μέσα στα σπίτια μας, με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και με ευχές για μια καλή 

χρονιά με Υγεία-Αγάπη-Ευτυχία.
Θεοφάνεια
Η εορτή των Θεοφανείων εορ-
τάστηκε  στο χωρίο μας με αρ-
κετό κόσμο στην εκκλησία μας  
και  κέρασμα καφέ και γλυκών  
από τις γυναίκες του χωρίου μας 
στην Κουβέλειο Αίθουσα .

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
Η κοπή της φετινής Βασιλόπιτας 
που πραγματοποιήσαμε στις 24 
Ιανουαρίου στην Κουβέλειο Αί-
θουσα  στο Πευκάκι ήταν μόνο 
η αφορμή. Ο πολιτισμός ήταν η 

αιτία. Ζούμε σε μια περίοδο δύ-
σκολη οικονομικά, και όχι μόνο. 
Οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν 
κρίση και η ανθρώπινη επαφή και 
επικοινωνία έχουν σχεδόν χαθεί 
και αυτές. Πιστεύουμε στη δύνα-
μη της επαφής και της επικοινω-

νίας γι’ αυτό και θα επεν-
δύσουμε στην προσπάθεια 
για την αποκατάστασή 
τους. Όλοι μας πιστεύω εί-
μαστε άτομα με όνειρα και 
ευαισθησίες. Ευχαριστούμε 
όλους όσοι μας τίμησαν με 
την παρουσία τους. Ευχαρι-
στούμε τις κυρίες του χω-
ριού μας που μας φρόντι-
σαν και ετοίμασαν υπέροχα 
εδέσματα όπως μηλόπιτες, 
κουλουράκια, χωριάτικες 
πίτες, κέικ, και πολλά άλλα. 
Επίσης ευχαριστούμε την κ. 
Αποστολοπούλου Χριστίνα 
για την υπέροχη ζαχαρο-
πλαστική της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας μας. Η κυρία 
Παναγιώτα Μαρσέλου και η 
κυρία Μαρία Παύλου ήταν 
εκείνες που βρήκαν και το 
τυχερό φλουρί.. και του 
χρόνου!
                    
Κατηχητικό Σχολείο στο 
χωριό μας!
Από το φθινόπωρο που μας 
πέρασε η Ιερά Μητρόπο-
λη Φωκίδας οργάνωσε και 
λειτούργησε κατά τόπους 
Κατηχητικά σχολεία. Ένα 
τέτοιο κατηχητικό σχολείο 

λειτουργεί κάθε Σάββατο απόγευμα 
και στο χωριό μας, στο ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου στο Πευκάκι.
Μικρά παιδάκια, από το νηπιαγωγείο 
ως τις τελευταίες τάξεις του δημοτι-
κού, έρχονται σ’ αυτό το κατ’ ήχον 
σχολείο, όπου  ως άλλη Πεντηκοστή 
(από τότε που σαν ήχος βοής ακού-
στηκε το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιεί-
τε ο όρος αυτός), με την καθοδήγηση 
του κατηχητή Χρήστου Παπαϊωάννου 
και του εφημερίου μας πατέρα Αν-
δρέα   σιγά σιγά μαθαίνουν απλά και 
βιωματικά τις αλήθειες της πίστης 
μας. Μια χαρούμενη συντροφιά, που 
τελειώνοντας το <<μάθημα>> της 

κατήχησης στο ναό, μεταφέρει τη 
ζωντάνια της στη μικρή αίθουσα δί-
πλα. Εκεί ακολουθούν παιχνίδια, κα-
τασκευές, συνεργασία, δημιουργία, 
γέλιο, χαρά κι ό,τι άλλο θετικό γεννά 
πάντα η ζωή της επικοινωνίας. 
Ο σύλλογός μας κι όλοι στο χωριό 

Το Δροσάτο πενθεί αλλά...      ζει και προχωρά!
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χαιρόμαστε βλέποντας αυτή τη 
χαρούμενη συντροφιά. Παίρνουμε 
ζωή απ’ τη ζωντάνια τους κι ελ-
πίδα απ’ τη χαρά τους. Τα παιδιά 
μας είναι ο αυριανός κόσμος. 
Τα αγκαλιάζουμε κι είμαστε 
δίπλα τους σαν σύλλογος, 
έτοιμοι να στηρίξουμε με 
οποιοδήποτε τρόπο χρεια-
στεί το ταξίδι τους με το κα-
ράβι της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 
Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέ-
πει, όχι μόνο να τις υποστη-
ρίζουμε, αλλά και να τις συγ-
χαίρουμε. 
Πρόταση για την Κουβέλειο 
Αίθουσα
…….Σχετικά με την Κουβέ-
λειο Αίθουσα, δωρεά του 
μεγάλου ευεργέτη και συγχωρια-
νού  μας Νικολάου Κουβέλη προς 

την Εκκλησία.  Τα προηγούμενα 
χρόνια, κανένας από τους επαγ-
γελματίες που τη λειτούργησαν δε 
μπόρεσε να την κρατήσει. 

Στις 30 Ιανουαρίου προτάθηκε από 
τους παρευρισκόμενους στην ίδια 

αίθουσα να την αναλάβει ο Σύλ-
λογος για πολιτιστικές εκδηλώσει 
και άλλες δραστηριότητες με σκο-
πό την σύσφιξη των σχέσεων των 

συγχωριανών.  Το ΔΣ του 
Συλλόγου, σε έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση, πήρε ομόφω-
νη απόφαση να το προτείνει 
στον νέο εφημέριο του χω-
ριού μας και συγχωριανό μας 
πάτερ-Ανδρέα προκειμένου 
αυτή η πρόταση να υλοποι-
ηθεί. 
Ίσως και αυτή να ήταν η 
σκέψη του Νικολάου Κουβέ-
λη. Τόσο το ΔΣ, όσο και όλοι 
εμείς που προσπαθούμε για 
το καλό του χωριού μας, θα 
βοηθήσουμε στο εγχείρημα 

αυτό. 

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Το Δροσάτο πενθεί αλλά...      ζει και προχωρά!

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Δεκεμβρίου 2015. Απο-
φράδα ημέρα για μας και που θα 
μείνει για πάντα χαραγμένη με ανε-
ξίτηλα γράμματα στο νου και στην 
καρδιά μας. Γιατί την ημέρα αυτή 
χάσαμε, τόσο αναπάντεχα, το αγα-
πημένο μας παιδί. Έφυγε στα πιο 
παραγωγικά χρόνια, χωρίς να προ-
λάβει να ζήσει, να χαρεί, να καμα-
ρώσει τα παιδιά του, ν’ ανέβει ψηλά 
επαγγελματικά. Ο άσπλαχνος χάρος 
ζήλεψε την ευτυχισμένη του ζωή 
με την εξαίρετη σύζυγό του, τα δύο 
του αγγελούδια, την καλή δουλειά 
του και την ανοδική επαγγελματική 
του πορεία και τον άρπαξε μέσα απ’ 
αυτήν την ευτυχία και στη θέση της 
σκόρπισε τη θλίψη και τον πόνο. Δεν 
μπόρεσε να τον ρίξει στο κρεβάτι 
ούτε καν στην πολυθρόνα και εντε-
λώς απροειδοποίητα τον έκοψε σαν 

σπαράγγι όρθιο σαν παλικάρι που 
ήταν. Δεν του άφησε περιθώριο να 
αντιδράσει, να παλέψει 
και τον κεραυνοβόλησε 
όπως ο ΔΙΑΣ τον Ιασί-
ωνα. 
Αγαπημένε μας. Αν 
μπορούσες κείνες τις 
ώρες να ανοίξεις τα μά-
τια σου θα αντίκριζες 
μια κοσμοπλημμύρα, 
πάνω από χίλια άτομα, 
να κατακλύζει όλο το 
χώρο του νεκροταφεί-
ου. Ήρθαν από όλη την 
Ελλάδα φίλοι και συνά-
δελφοι δικοί σου, της 
αδελφής σου και συγγενείς, φίλοι και 
συνάδελφοι δικοί μας και όλοι οι συγ-
χωριανοί μας και συμπατριώτες μας. 
Ήρθαν να σε αποχαιρετήσουν και να 

σε συνοδέψουν στην τελευταία σου 
κατοικία, και να συμπαρασταθούν 
στο βαρύ και αβάσταχτο δικό μας 

πόνο απ’ τη συμφορά 
που μας βρήκε. Κανένα 
μάτι αδάκρυστο. 
Τους ευχαριστούμε 
θερμά όλους. Ιδιαίτερα 
ευχαριστούμε τους δύο 
ιερείς Παπά-Ανδρέα και 
Παπά-Γιώργη, που έλα-
βαν μέρος στην εξόδιο 
ακολουθία και που ήρ-
θαν από το χωριό μαζί 
με πολλούς συγχωρια-
νούς μας αψηφώντας 
τις άσχημες καιρικές 
συνθήκες και την τα-

λαιπωρία.
Αναπαύσου ήσυχος αγαπημένε μας. 
Εμείς θα συμπαρασταθούμε με όλες 
τις δυνάμεις μας στην οικογένειά 

σου, θα τους στηρίξουμε και θα εί-
μαστε πάντα στο πλευρό τους, η δε 
αδελφή σου είναι κάθε απόγευμα 
στο σπίτι σου και τους στηρίζει.
Στο 40ήμερο Μνημόσυνό σου προ-
σήλθε και πάλι πολύς κόσμος για να 
ενώσει μαζί με εμάς τις προσευχές 
του για ανάπαυση της ψυχής. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.
Την ίδια ημέρα οι συγχωριανοί μας 
στο χωριό, στον Άγιο Κωνσταντίνο 
στο Πευκάκι, τέλεσαν Μνημόσυνο, 
με πρωτοβουλία του Παπά-Ανδρέα 
και της Γιώτας Β. Κονιστή, η οποία 
είχε αναλάβει όλο το βάρος και τα 
έξοδα του Μνημόσυνου και την ευ-
χαριστούμε θερμά. Επίσης ευχαρι-
στούμε τον Παπά-Γιώργη και όλους 
τους φίλους από τα γύρω χωριά που 
τίμησαν με την παρουσία τους τη 
Μνήμη του γιου μας.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΜΑΣ

Κηδεία 
Στις 14 Δεκεμβρίου απεβίωσε στην Αθή-
να  και κηδεύτηκε στις 16  του μηνός  στο 
νεκροταφείο  των Αγίων Αναργύρων  η  
Αδαμαντία Γκιόκα, ετών 87,  πεθερά του 
προέδρου  του Συλλόγου μας Γιώργου 
Κρητικού
Μνημόσυνα
• Στις 17 Ιανουαρίου  έγινε το 40ήμερο 

μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  της ψυ-
χής του Αριστομένη Κονιστή στο Νεκρο-
ταφείο της Ηλιούπολης . 
• Στις 16 Ιανουαρίου έγινε το 40ήμερο  
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της Αδαμαντίας Γκιόκα  στον  Ι.Ν. Αγίου 
Δημητρίου Όπλων  στα  Κ. Πατήσια .
Ελαφρύ  το χώμα τους, ο Θεός να ανα-
παύσει τις ψυχές τους. 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Στις 4-12-2015 στο Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσία πολλών επι-
σήμων, των Πρυτανικών Αρχών και πλήθος κόσμου ορκίστηκαν 
και πήραν τα πτυχία τους οι αποφοιτήσαντες του Παιδαγωγικού 
Τμήματος, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο συγχωριανός μας 
Βασίλειος Κ. Φλετούρης.
Θερμά συγχαρητήρια στο Νέο Συνάδελφο και του εύχομαι καλή 
σταδιοδρομία δια επαγγελματική αποκατάσταση και καλή παραπέ-
ρα πρόοδο.   Φ.Κ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Αγαπητοί μας 
συγχωριανοί
Το Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας, εύχεται Καλή 
Χρονιά, με Υγεία και 
Ευτυχία.
Φέτος, ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε τις 
αποκριάτικες συνεστιάσεις των μελών και 
φίλων

Αποκριάτικη συνεστίαση στην Αθήνα
Την Κυριακή 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ το μεσημέρι 
στην οικογενειακή ταβέρνα «ΤΟ ΕΛΑΤΟ»,       
Λ. Φυλής 2 Χασιά, Τηλ. 210 2411405.                            
Σ’ έναν ζεστό χώρο θα μας προσφέρουν 
μια πλούσια ποικιλία φαγητού, απεριόριστο 
κρασί και αναψυκτικό, με τη συντροφιά ζω-
ντανής μουσικής, για να συναντηθούμε και 
να περάσουμε όλοι μαζί ένα ευχάριστο με-
σημέρι.
Τιμή πρόσκλησης: 15€.  Παρακαλούμε να 
δηλώσετε στα μέλη του Δ.Σ. την συμμετοχή 
σας, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.  Ώρα προσέ-
λευσης 13:00.

Αποκριάτικη Συνάντηση του χωριού μας
Την Κυριακή 13 Μαρτίου, τελευταία Κυρια-
κή των Αποκριών, θα γιορτάσουμε μαζί την 
αποκριά με μουσική. 
Η συμμετοχή σας θα συμβάλλει στην ενίσχυ-
ση του Συλλόγου μας και θα μας δώσει τη 
δύναμη για περεταίρω εκδηλώσεις και δρα-
στηριότητες προς όφελος του χωριού και 
των συγχωριανών μας.
Σας περιμένουμε…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κρητικός Γεώργιος 6936641066   
                                       2108317927
Παπαϊωάννου Άλκης 6972809744 
Κονιστή Κων/να  6975501498 
Παπασυριόπουλος Τάκης 6942014874 
Αποστολόπουλος Κων/νος 6944777337 
Καλαντζής Νικόλαος 6974319579 
Νταουσιάνης Γεώργιος 6980915483 
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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποίησαν τα 
παιδιά της Γ΄ Λυκείου 
την χοροεσπερίδα τους 
τον Δεκέμβριο στο κέ-

ντρο του Σταυράκη στα Κού-
κουρα. Τα παιδιά διοργάνω-
σαν άψογα το γλέντι τους και 
το κέντρο γέμισε από κόσμο 
που πήγε να τα ενισχύσει για 
την καθιερωμένη πενταήμερη 

εκδρομή τους. Παραβρέ-
θηκαν μεταξύ άλλων 
ο Δήμαρχος Δωρίδας 
Γ. Καπεντζώνης Γ., 
ο Αντιδήμαρχος Κ. 
Φλετούρης , ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος 
Ανδρ. Ευσταθίου, ο 
Πρόεδρος Τ.Σ Ευπα-
λίου Κ. Τσιούστας, εκ-
πρόσωποι Συλλόγων 
κ.ά. Μέχρι τις πρωινές 
ώρες τα παιδιά τρα-
γουδούσαν και χόρευ-
αν μαζί με τους γονείς 
και φίλους.

Την Κυριακή 
24 Ιανουα-
ρίου 2016 ο 
Πολιτιστικός 
Σ ύ λ λ ο γ ο ς 

Ευπαλίου έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του  Δη-
μαρχείου. Άψογα ορ-
γανωμένη η εκδήλωση 
από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου, 

που ευχαρίστησε  συγ-
χωριανούς και τοπικούς παράγοντες που τίμησαν 
με την παρουσία τους την όμορφη γιορτή καθώς 
και για την μαζική συμμετοχή και ανταπόκριση 
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, επικροτώντας τις 
προσπάθειες που καταβάλει για τις πολιτιστικές 
διαδρομές του χωριού. Το Δ.Σ του Συλλόγου εύ-
χεται σε όλους ολόψυχα 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΚΗ.

Πήγαμε στη έκθεση  Σύγχρονης Τέχνης 
ROOMS 2016 που διοργανώθηκε στο ξε-
νοδοχείο  St. George Lycabettus από την 
Kappatos  Gallery, μια σημαντική έκθεση 

στο χώρο των εικαστικών, που διοργανώ-
νεται από το 1999. Όπως  έχει υποστηρίξει σε 
συνέντευξή του ο Γεράσιμος Καππάτος «το κοινό 
δέχεται πιο εύκολα τα έργα σύγχρονης τέχνης σε 
ένα δημόσιο χώρο όπως είναι το  ξενοδοχείο, από 
μια συμβατική γκαλερί. Πολλοί από τους επισκέ-
πτες του ξενοδοχείου δεν έχουν ποτέ επισκεφθεί 
μια γκαλερί ή έχουν πάει ελάχιστες φορές». 
Στην  έκθεση 22 επιμελητές Εκθέσεων προτείνουν 
νέους καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών που παρουσία-
σαν συνθέσεις τους ήταν και η Κατερίνα Κονταρί-
νη, κόρη της Λένας  Γ. Αναγνωστοπούλου.

Με συντονιστή την Νηπιαγωγό Χρυσούλα 
Νταουσάνη το Νηπιαγωγείο Ευπαλίου δι-
οργάνωσε μαζί με το Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων διοργάνωσε μια πανέμορφη 

γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας του Νηπιαγωγείου. Παράλληλα με την 
κοπή της πίτας παρουσιάστηκε από τη «Σβούρα» 
ένα διαδραστικό παραμύθι με τίτλο «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
ΦΙΛΟΙ», με σκοπό να καταλάβουν οι μικροί μας 
φίλοι πόσο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι 
η φιλία. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν το 
λουλούδι της φιλίας που τους δόθηκε και κατα-
σκεύασαν μαζί με την  Άντζυ Κάντσου μια πάνινη 
κούκλα. Τα παιδιά κατενθουσιασμένα πέρασαν 
μαζί με τους γονείς ένα ευχάριστο πρωινό.

Σε μια ωραία εκδήλωση στο κέντρο 
ΖΟΡΜΠΑΣ του Μικρολίμανου ο Εξωρα-
ϊστικός Σύλλογος Καστέλλας έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του.  Ο Πρόεδρος 

του Ντίνος Κονιστής, αεικίνητος όπως πά-
ντα, καλωσόρισε φίλους, μέλη και επισήμους με 
τις ευχές για μια καλύτερη χρονιά. Σε σύντομη 
ομιλία του αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του 
Συλλόγου και σε θέματα που απασχολούν την Κα-
στέλλα, όπως: η αξιοποίηση του κτιρίου Ιδρύμα-
τος Ζαχαρίου και του ιστορικού κτιρίου Δέσπως 
Διαμαντίδου,  η διέλευση του ΤΡΑΜ, η χωροτα-
ξική μελέτη λειτουργίας των καταστημάτων του 
Μικρολίμανου, η διεκδίκηση από τον Πειραιά της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 κ.ά. 
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ναυτι-
λίας Θοδωρής Δρίτσας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάν-
νης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μελάς, ο 

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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τ.Γεν.Δ/ντής του ΕΟΤ Κώστας Κατσιγιάννης, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Περικλής Λουκόπουλος 
και το μέλος της Μπάμπης Αλεξανδρής, οι Στρατηγοί 
Δημ. Αρβανίτης και Ευ. Ψαριανός κ.ά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων  «Συναντήσεις 
με συγγραφείς στο café του Ιανού» ο Αντρέας 
Μήτσου συνομίλησε  με το Νίκο Θρασυβού-
λου για την τέχνη, την κοινωνία και τη  ζωή. 

Με το γνωστό γλαφυρό και έντονα βιωματικό 
του λόγο  αποκάλυψε στο πολυπληθές  κοινό  βι-

ώματα, σκέψεις και συναισθήματα, κατέθεσε τον προ-
βληματισμό του ως συγγραφέα και ως αναγνώστη  για 
τη  σχέση της τέχνης  με τη  ζωή, για την «ανάγνωση» 
και αποκρυπτογράφηση του λογοτεχνικού κειμένου. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  ο συγγραφέας διά-
βασε και αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα του.

Η Ειρήνη Μακαρώνα, κόρη της Έφης Μίχου, 
εκτός από σπουδαία επιστήμονας, διαθέτει και 

το ταλέντο της υποκριτικής. Είναι ενεργό μέλος 
της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου Αποφοί-

των Κολλεγίου Αθηνών (ΣΑΚΑ) που συμπλήρωσε 
ήδη 20 χρόνια λειτουργίας. 
Το έργο που θα παρουσιάσει φέτος είναι η κωμωδία 
του Γάλλου Jean-Pierre Martinez, «Καφενείον το Τέρ-
μα», σε σκηνοθεσία Κώστα Αρζόγλου  και μετάφραση 
της Χριστίνας Μανιά. Όλα συμβαίνουν σε ένα καφενεί-
ο-προποτζίδικο που βρίσκεται δίπλα σε ένα νεκροτα-
φείο. Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται 
με εντατικούς ρυθμούς.
Συμμετέχουν στο θεατρικό σανίδι εκτός από την Ειρή-
νη Μακαρώνα και άλλοι 18 απόφοιτοι του Κολλεγίου 
διαφόρων ηλικιών.
Σκοπός της Θεατρικής Ομάδας είναι η ενίσχυση φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων. Για φέτος επελέγη το Make A 
Wish (Κάνε Μια Ευχή) Ελλάδος.
Οι παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο Χωρέμη του 
Κολλεγίου Αθηνών από τις 15 μέχρι και τις 19 Απριλίου 
2016. Εισιτήρια διατίθενται από τη Λέσχη του ΣΑΚΑ. 
Η Ειρήνη είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας με σημαντική προσφορά στις δραστηριότητές 
της.

Τον βετεράνο της αεροπορίας από το Ευπάλιο 
Αλέξανδρο Παπαϊωάννου τίμησε η πατρίδα. 
Ο Παπαϊωάννου γεννήθηκε το 1933 στο Ευ-
πάλιο . Το 1951 εντάχθηκε στην Αεροπορία, 

στην ΣΤΥΑ. Το 1955 υπηρέτησε στο 13ο  Σμή-
νος Μεταφορών στην Νότιο Κορέα, παρασημοφορή-
θηκε και από την Κορεάτικη κυβέρνηση και από την  
Αμερικάνικη.

Πρόσφατα η Πολεμική  Αεροπορία, μαζί με άλ-
λους Βετεράνους αεροπόρους, σε Ειδική εκδή-
λωση που διοργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής 
στην Αθήνα, παρουσία Πολιτειακών , Πολιτι-
κών , Διπλωματικών στελεχών, των ηγεσιών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και πλήθους κόσμου, 
του επέδωσε ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ και 
ειδικό μετάλλιο δια χειρός Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας και Αρχηγού Γ.Ε Αεροπορίας για την 
συμμετοχή του στις Αεροπορικές επιχειρήσεις 
στην Κορέα και την εξαιρετική προσφορά του 
στην Πατρίδα..

Ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, με 
πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότη-
τας, το κλάδεμα των ψηλών και επι-
κίνδυνων δέντρων στο Ευπάλιο. Η 

αρχή έγινε  από τα πλατάνια και τους 
ευκάλυπτους που βρίσκονται στο χώρο « 

βρύση πλατάνια» στην νότια είσοδο του Ευπα-
λίου από το Μοναστηράκι. Στη συνέχεια σειρά 
πήρανε σταδιακά τα πλατάνια στην περιοχή 
του  Άμπλα και θα ακολουθήσουν τα πλατά-
νια της  κεντρικής 
πλατείας Καρυ-
άς. Όπως ανα-
φέρει ο Πρόε-
δρος Κώστας 
Τσιούστας, το 
κλάδεμα γίνεται 
από εξειδικευ-
μένο συνεργείο 
παρουσία και 
Γεωπόνου και τα 
ξύλα από τα δέν-
δρα που τεμαχί-
ζονται δίνονται 
σε κατοίκους για 
να χρησιμοποιη-
θούν ως καυσό-
ξυλα σε σόμπες 
και τζάκια. Να 
υπενθυμίσουμε 
ότι πριν λίγες 
εβδομάδες , με 
έξοδα του συγ-
χωριανού μας 
Παν. Κοντού κόπηκαν κάποια δένδρα και πεύκα πλάι 
από τις σκάλες που οδηγούν από την Εκκλησία του Αϊ 
Γιώργη  προς το Γυμνάσιο, γιατί ήταν επικίνδυνα και τις 
επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η φύτευση νέων για την 
αντικατάστασή τους.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Με μια ωραία εκδήλωση άναψαν τα 
“φώτα της γιορτής” για τις μέρες  των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς το βράδυ του Αγίου Σπυρίδωνα, 
στο Ευπάλιο.
Στη κεντρική πλατεία Καρυάς το φυ-
σικό χριστουγεννιάτικο δένδρο που 
έστησε η Τοπική Κοινότητα άναψε τα 
λαμπιόνια του και δέχτηκε τα πρώτα 
στολίδια.
Στις 9:00 το βράδυ η πλατεία πλημ-
μύρισε από κόσμο και τα παιδιά του 
Κατηχητικού της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ευπαλίου μαζί με εκπροσώπους 
των Φίλων Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου, 
του αθλητικού συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝ, 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσά-
του, του Λαογραφικού Μουσείου 
Ευπαλίου, του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων και της Ένωσης Ευπαλιω-
τών Δωρίδας έβαλαν τα πρώτα στολί-
δια στο χριστουγεννιάτικο δένδρο.
Στη συνέχεια τα παιδιά του Κατηχη-

τικού Σχολείου 
με την συνοδεία 
ζωντανής μου-
σικής τραγούδη-
σαν μελωδίες και 
κάλαντα, μαζί με 
ιερείς από Κα-
στράκι, Μαρα-
θιά και την Ιερά 
Μονή Σαρώφ.

Μετά όλοι μαζί μετέβησαν στη Γέ-
φυρα Μαντήλως όπου και εδώ άνα-
ψαν τα γιορτινά 
φώτα στο  πανέ-
μορφο καραβάκι 
που δημιούργη-
σε  εδώ και και-
ρό και έστησε ο 
καθηγητής Γιάν-
νης Κωσταράς.
Την άλλη μέρα  
το μεσημέρι τη 
σκυτάλη πήρε  
ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ευπα-
λίου που πραγ-
μ α τ ο π ο ί η σ ε 
ωραία εκδήλωση 
στον ίδιο χώρο 
της πλατείας, 
συνεχίζοντας το 
στολισμό του 
χριστουγεννιά-

τικου δένδρου, 
με τραγούδια, 
χορούς και 
χρ ιστουγεν -
νιάτικο παζάρι.
Αργότερα, στο 
πνεύμα των 
Χρ ιστουγέν -
νων και οι μαθητές 
του Γυμνασίου και 

του Γενικού Λυκείου του Ευπαλίου, 
πραγματοποίησαν ωραία γιορτή στη 

γέφυρα μπρο-
στά στο χρι-
στουγεννιάτικο 
καράβι, προς 
τιμήν του καλ-
λιτέχνη Γιάννη 
Κωσταρά.  Οι 
μαθητές συνο-
δευόμενοι από 
τους καθηγητές 
τους και τους  
Διευθυντές Κα-
τσιγιάννη Βασί-
λη και Τριψιάνο 
Νίκο, είπαν τα 
κάλαντα των 
Χριστουγέννων 
και η χορωδία 
τ ρ α γ ο ύ δ η σ ε 
αγγλικά τρα-
γουδάκια ειδικά 

διασκευασμένα από την καθηγήτρια 
Νανοπούλου Κατερίνα για τον καλλι-
τέχνη ! 
Συγχάρηκαν τον δημιουργό για το 
έργο του , θαύμασαν το καράβι, ενη-
μερώθηκαν για τον τρόπο κατασκευ-
ής του, για τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισε, φωτογραφήθηκαν μαζί του 
και του ευχήθηκαν καλές γιορτές. Οι 
Σύλλογοι των καθηγητών Γυμνασίου 
και Λυκείου έδωσαν δώρα στον συ-
νάδελφο και φίλο τους Γ. Κωσταρά 
και η καθηγήτρια των εικαστικών 
Λογοθέτη Σοφία μίλησε για την αξία 
τέτοιων έργων τέχνης!
Η ιδιαίτερα ωραία μουσική επιλεγμέ-
νη από τον Βασίλη Τιγγινάγκα και τον 
Γιάννη Τριανταφύλλου  δημιούργησε 
ευχάριστη γιορτινή ατμόσφαιρα και 
οι  χαρούμενες παιδικές και νεανικές 
φωνές γέμισαν το Ευπάλιο! Τέλος 
χριστουγεννιάτικα εδέσματα , κουρα-
μπιέδες,  μελομακάρονα και αναψυ-
κτικά προσφέρθηκαν από την  Ένω-
ση Ευπαλιωτών Δωρίδας!

Γιορτινά λαμπιόνια, 
τραγούδια και στολίδια 

Την παράσταση 
έκλεψε το 

καλαίσθητο 
καραβάκι

στη γέφυρα 
της Μαντήλως

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ

οδοστρώματος (υπάρχουν άραγε τέτοιοι στην Ελλάδα;) θα τον 
έβγαζε ασυζητητί ακατάλληλο για εθνική οδό. 
Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. 
Όμως  υπάρχουν και κάποιες προτεραιότητες αδιαπραγμάτευτες, 
και τέτοιες είναι η ασφάλεια και η ζωή των παιδιών της. 
Δεν ξέρει κανείς πραγματικά σε ποιον να απευθυνθεί σε αυτές 
τις ώρες που το κράτος έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, αλλά κάτι 
πρέπει να γίνει… 
Υ.Γ. Η ολοκλήρωση ενός  δρόμου δεν είναι αναπτυξιακό έργο καθε-
αυτό με τη λογική του 21ου αιώνα. Η ανάπτυξη των οδικών δικτύ-
ων είναι βασική προϋπόθεση δημιουργίας αστικού κράτους, όπως η 
ιστορία της βιομηχανικής επανάστασης του 18ου  και 19ου αιώνα 
μας διδάσκει. Το λέω αυτό γιατί από πολλούς σύγχρονους πολιτι-
κούς παρουσιάζεται ως μεγάλο αναπτυξιακό έργο η ολοκλήρωση 
της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου. Σήμερα δε μπορούμε να πανη-
γυρίζουμε αν ολοκληρωθεί ένας δρόμος. Ανάπτυξη σημαίνει να ξα-
ναφτιάξουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να δημιουργήσουμε 
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, και να μπορέσουμε να εξάγουμε 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παράξουμε. Οι δρόμοι είναι 
ελάχιστη βασική προϋπόθεση ενός σύγχρονου κράτους. 

“Εθνική οδός” Ευπαλίου-Ιτέας…
συνέχεια από τη σελίδα 9
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Εδώ κι αρκετά χρό-
νια, ο Απόλλωνας 

Ευπαλίου βρίσκεται 
σταθερά σε υψηλό 
επίπεδο. Αυτό συμ-
βαίνει για δύο λόγους. 
Αφενός γιατί υπάρ-
χουν ικανοί άνθρω-
ποι που διοικούν την 
ομάδα και καλύπτουν 
τις οικονομικές της 
ανάγκες κι αφετέρου 
γιατί γίνεται εξαιρετι-
κή δουλειά στο αγω-
νιστικό κομμάτι,  όπου 
προκύπτουν και πολλά 
νέα παιδιά. Εκεί λοι-
πόν είναι το μυστικό 
για μία ομάδα όπως 
είναι ο Απόλλων Ευ-
παλίου, που δεν έχει 
κάποιο μεγα-
λοπαράγοντα 
να διαθέσει τα 
χιλιάδες ευρώ 
για να φτιάξει 
ένα ανταγωνι-
στικό σύνολο:  
στην προσω-
πική δουλειά 
που γίνεται 
από τις πολύ 
μικρές ηλικίες. 
Όλα τα παι-
διά που τώρα 
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι 
στη δύση της 
καριέρας τους 
ξεκίνησαν από 
πολύ μικρά 
να παίζουν 
ποδόσφα ιρο 
στις αλάνες και στους 
δρόμους του χωριού, 
μέχρι που έφτασαν 
κάποιοι μέχρι και τη Δ’ 
Εθνική. Τώρα λοιπόν 
όλοι όσοι ασχολούνται 
κι αγαπούν το ποδό-
σφαιρο στο Ευπάλιο 
μπορούν να είναι σί-
γουροι ότι το μέλλον 
είναι λαμπρό. Όμως 
μ’  ένα παράπονο κοι-
μάται και ξυπνά όλη η 
αθλητική οικογένεια 
του Ευπαλίου. Πότε 
επιτέλους θα φτιαχτεί 
και το δικό τους γήπε-

δο, ώστε να μην τρέ-
χουν οι παίκτες, μικροί 
και μεγάλοι, εδώ κι 
εκεί, με αρνητικές συ-
νέπειες στην  ψυχολο-
γία, σε προπονητικές 
προσελεύσεις, σε στή-
ριξη από τον κόσμο 
του Ευπαλίου. 
Είναι γνωστό ότι από 
πέρυσι λειτουργεί μία 
ακαδημία για μικρά 
παιδιά. Η δουλειά που 
γίνεται είναι εξαιρετι-
κή, κάτι που φαίνεται 
άλλωστε και από την 
ανταπόκριση των παι-
διών. Αυτήν την περίο-
δο συμμετέχουν γύρω 
στα 16 παιδιά, ηλικίας 
10 έως 14 ετών, αν 

και υπάρχουν κι άλλα 
12 περίπου μικρότε-
ρα, τα οποία δεν συμ-
μετέχουν το χειμώνα, 
λόγω των κακών και-
ρικών συνθηκών και 
ανυπαρξίας γηπέδου. 
Ο προπονητής Τζίμης 
Ζέρβας είναι πολύ 
ικανοποιημένος και 
κάποιοι έχουν ήδη αρ-
χίσει να ξεχωρίζουν. 
Μάλιστα δύο παιδιά, 
αν και είναι μόλις 12 
ετών, έχουν αρχίσει 
τις προπονήσεις με 
την πρώτη ομάδα κι 

έχουν δείξει ότι έχουν 
όλες τις προϋποθέσεις 
για να διακριθούν και 
να πάρουν τις ευκαιρί-
ες τους στην ανδρική 
ομάδα. Η ικανοποίηση, 
λοιπόν, για τη δουλειά 
στην ακαδημία είναι 
έντονη, ενώ η καλή 
δουλειά φαίνεται και 
στο γήπεδο. Στην πε-
ριοχή διεξάγεται κι ένα 
μικρό πρωτάθλημα και 
η ακαδημία του Ευπα-
λίου έχει τρεις νίκες σε 
ισάριθμους αγώνες.
Ωστόσο, επειδή η 
ομάδα είναι και οικο-
γένεια, οι καλές στιγ-
μές δεν είναι μόνο 
εντός γηπέδου αλλά 

κι εκτός, όπως η κοπή 
της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας. Συγκεκρι-
μένα στο κατάστημα 
του Γιάννη Φλέγκα, 
συγκεντρώθηκαν σε 
μια ωραία γιορτή Δι-
οίκηση, προπονητής, 
παίκτες της ανδρικής 
ομάδας και της Ακα-
δημίας και φίλοι του 
Απόλλωνα. Ο τυχε-
ρός από την ανδρική 
ομάδα που κέρδισε το 
φλουρί ήταν ο Γιώρ-
γος Ζέρβας, ενώ από 

την ακαδημία ήταν 
ο Γιάννης Ζέκας, οι 
οποίοι έλαβαν ένα μι-
κρό χρηματικό ποσό. 
Ήταν μία πολύ καλή 
εκδήλωση, μια ωραία 
γιορτή με περισσότε-
ρα από 50 άτομα, που 
άφησε όλους ευχαρι-
στημένους.
Ακόμα, τις μέρες των 
γιορτών αντιπροσω-
πεία του Απόλλωνα 
από Διοίκηση, προ-
πονητή και παίκτες 
επισκέφτηκαν το Νη-
πιαγωγείο Ευπαλίου, 
συζήτησαν με τα παι-
δάκια και τους  μοίρα-
σαν ωραία δώρα. Αν-
θρώπινες στιγμές που 

δείχνει ότι 
Απόλλωνας 
είναι κάτι 
περισσότε-
ρο από μια 
ομάδα !
Όσον αφορά 
το αγωνιστι-
κό κομμάτι, 
η δεύτερη 
φάση έχει 
ήδη ξεκι-
νήσει όπου 
εκτός του 
Απόλλωνα 
μ ε τ έ χ ο υ ν 
ο Αστέρας 
Ιτέας, ο Αμ-
φισσαϊκός, 
η Ακαδημία 
Άμφισσας, ο 

Δωρικός Μαλαμάτων 
και η Γλυφάδα. Όλα 
δείχνουν ότι η ομάδα 
της Ιτέας έχει σημα-
ντικό προβάδισμα για 
την πρώτη θέση, η 
οποία θα την στείλει 
και στα μπαράζ ανό-
δου. Η αλήθεια βέβαια 
είναι ότι ο Απόλλων 
τάραξε πέρσι τα νερά 
που πήρε το πρωτά-
θλημα Φωκίδας και 
φέτος στη πορεία κά-
που…   τον “σφάζουν 
με το βαμβάκι” !!

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Ο Απόλλωνας δεν 
είναι μόνο μια ομάδα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ 
Όμιλος Δωρίδας – 1η Φάση

 ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
1. Απόλλων Ευπαλίου 24 34-10
2. Ένωση Γλυφάδας 19 34-13
3. Δωρικός Μαλαμάτων 17 24-24
-----------------------------------------------------
4. Τολοφώνα Ερατεινής 14 23-21
5. Αετός Λιδωρίκου 9 19-25
6. Ηρακλής Μοναστηρακίου 0 8-50
Ο Αετός Λιδωρικίου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς  από 
ποινή της περσινής περιόδου

ΕΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α. Σ ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ ευχαριστεί ολους όσους βοήθη-
σαν και βοηθούν οικονομικά την ποδοσφαι-
ρική μας ομάδα, καθώς σ’ αυτές τις δύσκολες 
εποχές που διανύουμε, η βοήθεια αυτή εί-
ναι πολύτιμη και καθοριστική για την κάλυ-
ψη των αναγκών της και τη λειτουργία της. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Νίκο Καλαθά και 
το γιο του Θέμη από την Αυστραλία, για τη 
συνεχή και αμέριστη βοήθεια τα τελευταία 
χρόνια, που δείχνει την αγάπη τους για την 
ομάδα μας και το Ευπάλιο γενικότερα.
Το Δ. Σ.
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Κάρτα
Αγρότη

Η πρώτη τράπεζα στην ΕλλάδαT. 18 28 38, www.piraeusbank.gr

Η γη σου δεν µπορεί να περιµένει.
Κάλυψε τις ανάγκες της παραγωγής σου σήµερα
µε την «Κάρτα Αγρότη».

Η Τράπεζα Πειραιώς δηµιούργησε την «Κάρτα Αγρότη» ειδικά για εσένα,
τον παραγωγό που δικαιούται αγροτικές επιδοτήσεις. Έλα τώρα στο κατάστηµα
της Τράπεζας Πειραιώς που συνεργάζεσαι, για να αποκτήσεις την κάρτα σου και: 

• Χρηµατοδότησε τις αγορές για την παραγωγή σου.
• Εξόφλησέ την µε την ετήσια επιδότηση.

Πληροφορίες και όροι στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς
και στο www.piraeusbank.gr/karta-agroti

Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.


