
Εντυπωσιακές Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στο Ευπάλιο
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Σελ. 4-6

Με ίδιους 
στόχους 

ο Απόλλωνας 
και έμφαση 

στη νέα γενιά

Κίβδηλα 
διλήμματα για 
ΚΕΓΕ και Αστυνομία!

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

Αρ. Φύλλου 130 Νοε.-Δεκ. 2016

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
2017 και ώρα 11.00 π.μ. η 
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας 
θα κόψει την πίτα της σε εκδή-
λωση που θα γίνει στη Λέσχη 
Αξιωματικών στην πλατεία Ρη-
γίλλης. Σας περιμένουμε όλες 
και όλους να γιορτάσουμε 
μαζί.

5 Φεβρουαρίου
η πίτα της 
Ένωσης 

Ευπαλιωτών

Σελ. 15

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Μέσα στους στόχους του πα-
ραμένει ο Απόλλωνας στο φε-
τινό δύσκολο πρωτάθλημα της 
ΕΠΣ Φωκίδας, ενώ σημαντική 
δουλειά γίνεται στις υποδομές 
της ακαδημίας του.

Ζηλευτή είναι η ζωντάνια και η 
δραστηριότητα με σειρά εκδη-
λώσεων του ‘‘μικρού χωριού 
με τη μεγάλη καρδιά’’.

Σελ. 12-13
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Ταραβήρας  Γιώργος
Έφυγε σε ηλικία 
89 ετών στις 18 
Οκτωβρίου 2016 
ο Γιώργος Σπ. 
Ταραβήρας. Η 
εξόδιος ακολου-
θία τελέστηκε 
στον Άγιο Σπυ-
ρίδωνα Παγκρα-
τίου και ετάφη 
στο Νεκροτα-
φείο του Βύρω-
να. Είχε εργα-
στεί σε μεγάλα 
ξενοδοχεία της 
Αθήνας (Μεγάλη 
Βρετανία, Αστέ-
ρα Βουλιαγμένης 
κ. α) . Αγαπούσε το Ευπάλιο, το επισκεπτόταν συ-
χνά και ήταν από  τα ιστορικά και δραστήρια μέλη 
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, με παρουσία σε 
όλες τις εκδηλώσεις της. Ήταν παντρεμένος με τη 
Μαρία Καρακώστα-Ταραβήρα από την Ελάτεια και 
είχαν αποκτήσει μία κόρη την Κωνσταντίνα, νηπι-
αγωγό που είχε παντρευτεί … δύο ημέρες πριν τον 
θάνατό του!. Ό Γιώργος είχε άλλα 6 αδέλφια το 
Νίκο, το Δημήτρη και την Τασία που έχουν πεθά-
νει, τη Μαρία, την Αγλαΐα και το Βασίλη που ζει 
στην Αυστραλία.

Κοτσιαύτης  Ιωάννης
Σε ηλικία 92 ετών 
έφυγε στις 16 Δε-
κεμβρίου ο Γιάννης 
Κοτσιαύτης. Η κη-
δεία του έγινε την 
επομένη από τον 
Άγιο Γεώργιο στο 
Ευπάλιο και ενταφι-
άστηκε στο κοιμη-
τήριο του Προφήτη 
Ηλία. Ο Γιάννης είχε 
υπηρετήσει ως αν-
θυπασπιστής στην 
Ελληνική Αστυνομία 
και είχε κάνει δύο 
γάμους χωρίς όμως 

να αποκτήσει παιδιά. Τις τελευταίες δεκαετίες μοί-
ραζε τη ζωή του μεταξύ Ευπαλίου και της Αθήνας 
στους Αμπελοκήπους. Αγαπημένα του ανίψια ο Δη-
μήτρης και ο Γιώργος που ζει στην Αμερική, παιδιά 
της αδελφής του Τίτσας.

Γάμος Ανδρέα και Ασημίνας
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 
18:00, στην Αγία Μαρίνα Εκάλης ετελέσθη 
ο γάμος του Ανδρέα Μπεσίνη και της Ασημί-
νας Καλλίγα με κουμπάρους τους φίλους του 
ζευγαριού Κωνσταντίνο Σακάρα και Μαρία 
Καλογιάννη. Ο Ανδρέας είναι υιός του Δημή-
τρη και της Μαίρης Μπεσίνη το γένος Τσίρη  
από το Ευπάλιο και η Ασημίνα είναι κόρη του 
Χρήστου και της Βασιλικής Καλλίγα από το 
Τείχιο. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίω-
ση και γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
στο Polo Club στην Βαρυμπόμπη.  

Παντούλα (χήρα) Νικ Μπαουστάνου 
Στις 26 Δεκεμβρίου 
απεβίωσε στο Ευπά-
λιο σε ηλικία 88 ετών 
η Παντούλα (χήρα) 
Νικ. Μπαουστάνου. Η 
κηδεία της έγινε την 
επομένη από τον Άγιο 
Γεώργιο. Ήταν κόρη 
του Φαναρά όπως τον 
ήξεραν οι παλαιότεροι 
Ευπαλιώτες. Την απο-
χαιρέτησαν τα παιδιά 
της Θανάσης με τη σύ-
ζυγό του Κατερίνα,  ο 
Γιώργος, τα δύο εγγόνια της που έχουν το όνομα 
του παππού τους, Νικόλαος και πλήθος Ευπαλιω-
τών. Μια καλοκάγαθη γυναίκα, καλή γειτόνισσα, 
καλή μάνα, με αγάπη για το χωριό της και τους 
συγχωριανούς της, που έτρεχε να βοηθήσει σε ό,τι 
μπορούσε.

Βάφτιση της Μαρίας

Την κορούλα τους βάφτισαν ο Δημήτρης Επ. Πρι-
όβολος και η σύζυγός του Αθανασία στον Άγιο Γε-
ώργιο Ευπαλίου την Κυριακή  2 Οκτωβρίου.
Ο νονός της Γιάννης Κ. Πετρόπουλος τής χάρισε 
το όνομα Μαρία. Το βράδυ συγγενείς και φίλοι το 
γιόρτασαν μέχρι πρωίας ρουμελιώτικα στο κέντρο 
«Ανδρεόπουλος» στον Λυγιά.
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Κίβδηλα 
διλήμματα για 

ΚΕΓΕ και Αστυνομία!

Μεγάλη είναι η αναστάτωση που επι-
κρατεί μεταξύ των κατοίκων του Ευ-
παλίου και των γύρω χωριών σχετικά 
με το θέμα της εγκατάστασης τόσο 
του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου 
όσο και του  Γραφείου των Γεωργι-
κών Υπηρεσιών στο Ευπάλιο.
Το πρόβλημα ετέθη εδώ και τρία πε-
ρίπου χρόνια όταν πάρθηκε απόφαση 
από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας να περιορισθούν τα έξοδα της 
Υπηρεσίας με την συρρίκνωση σε όλη 
τη χώρα Αστυνομικών Τμημάτων, 
ώστε μεταξύ άλλων να εξοικονομη-
θούν έσοδα από ενοίκια.
Τότε εδόθη η υπόσχεση από τη Δη-
μοτική Αρχή Δωρίδας ότι σύντομα 
το Αστυνομικό Τμήμα του Ευπαλίου 
μπορεί να εγκατασταθεί σε δημοτικό 
κτίριο και μέχρι τότε τα ενοίκια θα 
επιβάρυναν τον Δήμο.
Από το Δήμο κρίθηκε ότι το καταλ-
ληλότερο κτίριο στο Ευπάλιο για να 
στεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα ήταν 
το Κέντρο Γεωργικών Εφαρμογών, το 
γνωστό ΚΕΓΕ 
που βρίσκεται 
μέσα στο Ευπά-
λιο στην Πλα-
τεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου.
Στο κτίριο αυτό, 
300 τ.μ. στε-
γάζονται δύο 
υπάλληλοι των 
γεωργικών Υπη-
ρεσιών, οι οποίοι 
θα μπορούσαν 
να εγκαταστα-
θούν σε άλλο 
δημοτικό κτίριο 
που θα τους 
παραχωρούσε 
ο Δήμος.
Από τότε ξεκίνησε ένας μαραθώνιος 
συζητήσεων και επαφών της Δημοτι-
κής Αρχής με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς.
Κατ΄ αρχάς ήρθε στο Ευπάλιο ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελ-
λάδας Γ. Αποστολόπουλος με αρμό-
διους αξιωματικούς που διερεύνησαν 
την καταλληλότητα και επάρκεια του 
κτιρίου ΚΕΓΕ, αποφασίζοντας ότι κα-
λύπτει πλήρως τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας.
Επόμενο βήμα ήταν η Περιφέρεια, 
αφού το κτίριο του ΚΕΓΕ είχε περά-
σει στην αρμοδιότητά της από την 
εταιρεία «Δήμητρα» του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έγιναν οι σχετικές επαφές μεταξύ Δη-
μοτικής Αρχής και Περιφέρειας και ό 
ίδιος ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπα-
κογιάννης, όταν επισκέφθηκε την πε-
ρασμένη Άνοιξη το Ευπάλιο, ανέφερε 

ότι έχει ενημερωθεί σχετικά από τις 
υπηρεσίες και  έδωσε την υπόσχεση 
και δεσμεύτηκε στο Δήμαρχο, τον 
Πρόεδρο Ευπαλίου και τους πολίτες 

της Νοτιοδυτικής Δωρίδας στην Κε-
ντρική Πλατεία του Ευπαλίου ότι το 
κτίριο θα παραχωρηθεί για να στεγα-
στεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.
Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαδι-
κασίες για την μετακίνηση των δύο 
υπαλλήλων της Γεωργικής Υπηρεσίας 
σε άλλο δημοτικό χώρο και ο Δήμαρ-
χος πρότεινε δύο-τρεις εναλλακτικές 
λύσεις. Μία απ΄ αυτές μάλιστα ήταν 
γραφεία μέσα στο ίδιο το κτίριο του 
Δημαρχείου με ξεχωριστή είσοδο.
Δυστυχώς όμως οι δύο υπάλληλοι 
της Γεωργικής Υπηρεσίας, στύλωσαν 
τα πόδια κι άρχισαν να αντιδρούν στη 
μεταφορά με διάφορες δικαιολογίες, 
περί επάρκειας, καταλληλότητας κ.ά  
των προτεινόμενων νέων γραφείων.
Στο χορό μάλιστα μπήκαν και οι συν-
δικαλιστές και οι προϊστάμενοι της 
Γεωργικής Υπηρεσίας στην Άμφισσα 
με επιστολές προς τους εμπλεκόμε-

νους συναρμόδιους φορείς (Περιφε-
ρειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρ-
χο κλπ) που έδιναν στη δημοσιότητα 
μέσω του τύπου και των site, αναφέ-

ροντας κάποιες δικαιολογί-
ες για την μετακόμιση.
Πρότειναν μάλιστα και 
ως εναλλακτική λύση να 
στεγαστεί η υπηρεσία στο 
κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου Μανάγουλης!
Ο Δήμαρχος, μετά από 
αυτό πήρε σειρά πρωτο-
βουλιών ξεκινώντας από 
την Περιφέρεια στη Λαμία, 
όπου έκανε πλήρη ενημέ-
ρωση για το θέμα και κά-
λεσε επί τόπου στο Ευπά-
λιο τον Αντιπεριφερειάρχη 
Φωκίδας Ευάγγελο Κατσα-
γούνο με τους αρμόδιους 

υπηρεσ ι -
ακούς πα-
ράγοντες 
να συζη-
τήσουν και 
να αντιμε-
τωπίσουν 
το θέμα.
Όλοι μαζί 
ε π ι σ κ έ -
φ θ η κ α ν 
τους προ-
τ ε ι ν ό μ ε -
νους χώ-
ρους και 
η τελική 
πρόταση 
του Δη-
μάρχου ήταν το κτίριο των παλαιών 
σφαγείων που θα ανακαινιστούν και 
θα εκσυγχρονιστούν από το Δήμο 
άμεσα και το οποίο πληροί όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις.
Ανέφερε δε ο Δήμαρχος ότι η υπη-
ρεσία δε μπορεί να μεταφερθεί εκτός 
Ευπαλίου διότι εκεί βρίσκονται όλες 
οι υπηρεσίες (Δημαρχείο, Αστυνο-
μία, Νηπιαγωγείο και Βρεφονηπιακός 
Σταθμός, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο 
και Λύκειο, ΕΛΤΑ, Δημοτικό Ιατρείο, 
ΚΕΠ, Υποθηκοφυλακείο, Συμβολαιο-
γραφείο) και οι πολίτες δεν μπορούν 
για τις δουλειές τους να μετακινού-
νται από χωρίου εις χωρίον.
Για τον ίδιο σκοπό μάλιστα μετέβη-
σαν στην Άμφισσα και ο Πρόεδρος 
του Ευπαλίου Κ.Τσιούστας και ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος Ι. Φλέγγας, όπου 
σε πολύωρη σύσκεψη που είχαν με 
τον Αντιπεριφερειάρχη και τους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες παρουσίασαν  
αναλυτικά στοιχεία γιατί πρέπει να 
δοθεί το πράσινο φως να εγκατα-
σταθούν οι δύο υπάλληλοι στο ανα-
καινισμένο κτίριο των σφαγείων που 
θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις από 
κάθε άποψη.
Ήδη ο Δήμαρχος έχει αποστείλει σε 
Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια όλα 
τα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές 
του κτιρίου ώστε να γίνουν οι προτά-
σεις από την πλευρά των υπηρεσιών 
και να ξεκινήσει άμεσα η ανακαίνιση 
και διαμόρφωσή του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίριο του 
ΚΕΓΕ οικοδομήθηκε με χρήματα από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα τέλη 
της δεκαετίας του ΄80 σε κεντρικό 
οικόπεδο που παραχώρησε δωρεάν 
η Κοινότητα Ευπαλίου. Είναι 300 τ.μ. 
και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του 
Αστυνομικού Τμήματος στο οποίο 
υπηρετούν 25 αστυνομικοί, όπως 
ανέφερε και ο Αστυνομικός Διευθυ-
ντής Στερεάς Ελλάδας. 

Το κτίριο των σφαγείων είναι περίπου 
150 τ.μ. στο οποίο θα υπάρχουν γρα-
φεία, τουαλέτες, αποθήκες, προαύλι-
οι κλειστοί χώροι, χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων κλπ.

Το κτήριο του ΚΕΓΕ

Το κτήριο των σφαγείων

Σιγά – σιγά και μεγαλώ-
νει η λίστα των γιατρών 
με καταγωγή από το 
Ευπάλιο. Κι άλλοι για-
τροί μας ενημερώνουν 
ότι έχουν τις δικές τους 
ρίζες και συγγένειες 
στο Ευπάλιο και  προ-
στίθενται στη μεγάλη 
λίστα του ρεπορτάζ 
που έχουμε κάνει και 
έφεραν το Ευπάλιο να είναι το «γιατροχώρι» της 
Ελλάδας, πρώτο σε γιατρούς χωριό αναλογικά του 
πληθυσμού σε όλη τη χώρα.

Κόλλιας Αναστάσιος 
Χειρουργός Ουρολόγος - Παιδοουρολόγος  M.D. 
Ph.D. Dr.h.c. Ηγείται της Ουρολογικής Κλινικής του 

Ιατρικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου. 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου , Άρεως 36, 
17562 Π. Φαλήρου, Τηλ. 210 9892437, Κιν. 
6955 696565, Email: a.kollias@iatriko.gr
Είναι σύζυγος της Ευπαλιώτισσας Ελένης 
Ρωμαίου
Ψημάδας Σπ. Ιωάννης 
Εντατικολόγος-Αναισθησιολόγος που εργά-
ζεται στην Βενετία
e-mail : ioannis.psimadas@icloud.com>

Naso Fausta 
Παιδίατρος στη Βενετία,  σύζυγος Ιωάννη Σπ. Ψιμάδα
Σακαρέλλος Δημ. Παναγιώτης,  Χειρούργος
Σακαρέλλος Δημ. Γεώργιος,  Γενική Ιατρική
Παπαδημητρίου Αν. Δημήτριος, Αναισθησιολόγος

Μεγαλώνει η λίστα των γιατρών από Ευπάλιο Ευχαριστήριο Λυκείου Ευπαλίου
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών 
του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου εκφράζει τις θερ-
μές 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 και Λάμπρου Παπαλάμπρου 
για να βραβευτούν οι μαθητές/τριες που αρί-
στευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 
(2015-16) και φοιτούν φέτος στη Β΄ και Γ΄ 
τάξη: Βασιλάκη Δήμητρα – Ζωή, Δρόσου Δήμη-
τρα, Κούγιας Νικόλαος, Ζέρβας Κωνσταντίνος, 
ενισχύοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο την πνευματι-
κή άμιλλα και αριστεία.

Ο Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου
Βασίλειος Κατσιγιάννης
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«Ενώνουμε τις ευχές μας - ενώνουμε τις καρδιές 
μας…», το κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων 

στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Ευπάλιο
Πρωτόγνωρες για το χωριό μας Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις βίωσαν οι Ευπαλιώτες και οι επισκέπτες 
το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Δεκέμβρη 2016 στο 
Ευπάλιο. Εκδηλώσεις που φώτισαν  τις μέρες των 

γιορτών αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Έδωσαν 
χαρά και ελπίδα που τόσο είναι απαραίτητη τούτη 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, και μάλιστα 
με ελάχιστο οικονομικό κόστος.  Για πρώτη φορά 

υπήρξαν τόσες εκδηλώσεις,  που πλημμύρισαν την 
πλατεία με παιδιά αλλά και μεγάλους. Βέβαια τίποτα 
στη ζωή δεν γίνεται τυχαία, όλα προήλθαν μέσα από 
τη συλλογική δουλειά και συνεργασία, που αποδεί-

χτηκε περίτρανα φέτος στο χωριό μας. Συνεργάστη-
καν άψογα όλοι οι συλλογικοί φορείς του χωριού 

αλλά και η Ένωση  Ευπαλιωτών, έδωσαν την ψυχή 
τους και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. 

Όπως έγραψε και μια από τους πρωταγωνιστές 
των εκδηλώσεων, η Γιάννα Κατσαρού «Μικρό 
χωριό το Ευπάλιο, μεγάλες οι εκδηλώσεις του.....

όλοι μαζί ενώσαμε τις ευχές μας, ενώσαμε 
τις καρδιές μας και περάσαμε τέλεια! ! Καλές 

γιορτές με υγεία και αγάπη! !! Σας ευχαριστούμε 
πολύ για την αγάπη σας»

Ας δούμε όμως τι έγινε το Σαββατοκύριακο, στα 
μέσα Δεκέμβρη, στο χωριό μας. 

Σάββατο βράδυ, στις 10 Δεκέμβρη 2016 ,το Ευ-
πάλιο στολίζεται και φωταγωγείται, με Χριστου-

γεννιάτικη μουσική, τραγούδια και κάλαντα.
Η καρδιά των Χριστουγέννων στο Ευπάλιο ξεκί-
νησε να χτυπά από το Σάββατο το βράδυ. Με το 
θερμόμετρο να δείχνει μόλις 5ο C, στις 7:30 το 
βράδυ,  γέμισε με κόσμο η κεντρική πλατεία του 

χωριού μας, η «Πλατεία Καρυάς», το σύμβολο της 
«ένωσης και της μάζωξης των Ευπαλιωτών». Μι-

κροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να ανάψουν 
τα φωτάκια στον έλατο που στήθηκε στη μέση της 

πλατείας, να κρεμάσουν στολίδια, να τραγουδή-
σουν και να ψάλουν κάλαντα. Παιδιά του κατηχη-
τικού συνοδευόμενα από  καθηγήτρια μουσικής 

με το αρμόνιό της, έψαλαν τα κάλαντα. Ήταν συ-
γκινητικό να βλέπεις μικρά παιδιά με κατακόκκινα 
μάγουλα από την παγωνιά, να κρατάνε φυλλάδια 
και να τραγουδούν τα κάλαντα, συνοδεύοντας 
την χορωδία.  Τη βραδιά έκλεισε, ζεσταίνοντας 
με τη μελωδική της φωνή, η Νένα Σύψα που 
τη συντρόφευε ο Γιώργος Παναγιάς, με την 

κιθάρα του, με όμορφες μπαλάντες, την ώρα που 
τα παιδιά σκαρφαλωμένα σε σκάλες κρεμούσαν 
στολίδια στον έλατο. Η φωταγωγημένη φάτνη 

κάτω από το δέντρο ήταν το σημείο αναφοράς για 
αναμνηστικές φωτογραφίες τόσο των παιδιών, όσο 
και των μεγάλων. Χαρακτηριστικές εικόνες ήταν με 
κοριτσάκια να στέκονται στη φάτνη να χαϊδεύουν 

το ομοίωμα του Χριστού. 
Φυσικά ο στολισμός του χωριού μας δεν περιορί-
στηκε μόνο στην πλατεία. Φωταγωγημένο ήταν 
και το «καραβάκι», δημιούργημα του καθηγητή 
Γιάννη Κωσταρά, επάνω στην παλιά γέφυρα 
της Μαντήλως. Ένα καράβι που μας ταξιδεύει 

πάνω από το νερό της Μαντήλως που κυλά ανά-
μεσα στα αιωνόβια πλατάνια.

Περπατώντας στον κεντρικό δρόμο αλλά και στις 
ράχες του Ευπαλίου, θα συναντήσουμε πολλά 
πλέον σπίτια στολισμένα, όχι μόνο εσωτερικά, 

αλλά και εξωτερικά με πολύχρωμα φώτα, που σε 
συνδυασμό με την πλατεία, το καραβάκι, και τις 
γιρλάντες επάνω στους στύλους της ΔΕΗ, έδω-

σαν μια εορταστική εικόνα στο Ευπάλιο, μοναδική 
ίσως στην περιοχή, περιμένοντας και τους επι-
σκέπτες των εορτών. Για πρώτη φορά φέτος, ο 

Μάγεψαν οι γιορτινές
εκδηλώσεις στο Ευπάλιο 

Κείμενο και φωτο 
Σπύρου Γ. Πριόβολου
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νέος μας παπάς, ο πατήρ Κωνσταντίνος, στόλισε 

έλατο στο προαύλιο της εκκλησιάς μας.
Κυριακή πρωί, 11 Δεκέμβρη 2016, εκδηλώσεις 
στην κεντρική πλατεία. Πρωί της Κυριακής, μια 
ηλιόλουστη μέρα, παρά το τσουχτερό κρύο, 

γέμισε και πάλι με κόσμο η πλατεία του χωριού 
μας, για να δουν από κοντά και να συμμετέ-
χουν δρώμενα που είχαν προγραμματιστεί.  
Πολλές και ποικίλες ήταν οι  εκδηλώσεις:

Πάγκοι για Χριστουγεννιάτικο παζάρι  είχαν 
στηθεί από τους μαθητές, προκειμένου να χρη-
ματοδοτήσουν οικολογικές δράσεις που έχουν 

αναλάβει ως εργασίες στο σχολείο.
Διαγωνισμός καλύτερου μελομακάρονου, 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά, με συντονί-
στρια την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Λαμπρινή Μπραούνου. Στον διαγωνισμό 
έλαβαν μέρος πολλές νοικοκυρές, ακόμα και 
ο Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος,  που ο Θεός 

δεν τον βοήθησε για να πάρει κάποια διάκρι-
ση. Μέλη κριτικής επιτροπής ήταν η Μαρία 

Πετροπούλου, φοιτήτρια ζαχαροπλαστικής, 
ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος φούρναρης και ο 

Διαμαντής Πριονίδης  
Γράμματα στον Αϊ-Βασίλη έστειλαν τα παιδιά 

γράφοντας τις επιθυμίες τους, με συντονίστρια 
την δασκάλα Όλγα Βαλάση. Παράλληλα με 

το γράμμα, τα παιδάκια έγραψαν και ευχές που 
κόλλησαν επάνω στο σπιτάκι του Πολιτιστικού 
Συλλόγου, εκεί που ήταν και το γραμματοκιβώ-
τιο για τον Αϊ-Βασίλη. Πολλά παιδιά ζητούσαν 

παιχνίδια, γραφική ύλη, ένα όμως απ αυτά 
ζήτησε κινητό και κουκλόσπιτο !!! 

Θεατρικό δρώμενο. Θρησκευτική εορτή τα 
Χριστούγεννα και δε μπορούσε να απουσιάζει 

και η εκκλησία. Η  ομάδα του κατηχητικού  
δημιούργησε ένα θεατρικό δρώμενο με θέμα: 
ποιος είναι αληθινός ο «Άγιος Βασίλης» ή ο 

«Santa Clause» ?
Παραδοσιακά κάλαντα απ όλη την Ελλάδα, 
τραγούδησε η χορωδία του Τεχνουργείου, 

συνοδευόμενη από το μουσικό Γιάννη Σίνη. 
Χορευτικά με χορούς απ όλη την Ελλάδα. Η 

Ελληνική παράδοση είναι ανεκτίμητη πολιτιστική 
κληρονομιά και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλί-
ου δημιούργησε χορευτικό τμήμα για να μυήσει 
τα παιδιά στις παραδόσεις,  με την καθοδήγηση 

του δασκάλου Παναγιώτη Κερασιά.
Συγκέντρωση τροφίμων. Από μια τέτοια εκδήλω-
ση, δε μπορούσαν να απουσιάζουν φιλανθρωπι-
κές δράσεις και ο  ιερέας του Αϊ-Γιώργη πατέρας 

Κωνσταντίνος, συγκέντρωνε τρόφιμα και χρήματα 
για τις άπορες οικογένειες του χωριού μας.

«Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παι-
διού» ήταν εκείνη την Κυριακή και η μαθήτρια 
Κατερίνα Σερεντέλου, διάβασε τη «χάρτα 

δικαιωμάτων του παιδιού»
Paint face. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις, η 

Γραμματέας του Πολιτιστικού συλλόγου Βασι-
λική Διαμαντοπούλου, έκανε σε παιδιά Paint 
Face (ζωγραφική σε πρόσωπα), με οικολογικά 
χρώματα, δίνοντας μια άλλη νότα στην ατμό-

σφαιρα της πλατείας και χαρά στα παιδιά.
Ο Αϊ-Βασίλης ήρθε με άμαξα για να μοιράσει 
δώρα στα παιδιά, συνοδευόμενος από καλι-
καντζαράκια. Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τη 
φαντασμαγορική εμφάνιση άμαξας, επάνω 

στην οποία ήταν ο Αϊ- Βασίλης και δυο καλικα-
ντζαράκια. Σταμάτησε στη μέση της πλατείας 
για να μοιράσει δώρα στα παιδιά. Η άμαξα με 
τον Αϊ-Βασίλη μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και τη φάτνη με φόντο το καμπαναριό 
του Αϊ-Γιώργη ήταν το σημείο για αναμνηστι-

κές φωτογραφίες μικρών και μεγάλων. 
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με τρικούβερτο χορό 

από τους παραβρισκόμενους.
Την ευθύνη παρουσίασης των εκδηλώσεων είχε 

η καθηγήτρια από το Ευπάλιο Σοφία Λογοθέτη, 

Ενώνουμε τις ευχές μας…  
ενώνουμε τις καρδιές μας
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που με άνεση και χιούμορ, κρατούσε το ενδιαφέρον 
μικρών και μεγάλων. Τις εκδηλώσεις οργάνωσαν οι:

Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου • 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου• 

Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας• 
Οι συνάξεις νέων της Ιεράς Μητρόπολης Φω-• 
κίδος, με τον υπεύθυνο Νεότητας, Αρχιμαν-
δρίτη Αυγουστίνο Σύρρο και με ιερείς της 

ευρύτερης περιοχής.
Ο καινούργιος ιερέας του Ευπαλίου , • πατήρ 

Κωνσταντίνος
Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου• 

Ποδοσφαιρική ομάδα • Απόλλων Ευπαλίου
Τα σχολεία του Ευπαλίου (Νηπιαγωγείο - Δημο-• 

τικό - Γυμνάσιο και Λύκειο)
Την εκδήλωση της Κυριακής χαιρέτησαν οι:

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ευπαλίου • 
Κώστας Τσιούστας

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Ευπαλίου • Ανδρέας 
Ευσταθίου

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου • 
Λαμπρινή Ανδρεοπούλου, που ήταν και υπεύθυ-
νη να συντονίσει τον διαγωνισμό μελομακάρονου. 
Η δασκάλα • Όλγα Βαλάση, ως υπεύθυνη για 

τα Γράμματα στον Αϊ- Βασίλη και τις ευχές που 
έγραψαν τα παιδιά

Ο • πατήρ Κωνσταντίνος, ιερέας του Ευπαλίου, 
υπεύθυνος για τη συλλογή τροφίμων και χρημάτων 
για τη στήριξη ευπαθών οικογενειών του χωριού μας
Η • Κατσάρη Μαρία και ο Τριψιάνος Νίκος, 
ως υπεύθυνοι για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι 

των μαθητών
Η Γραμματέας του Πολιτιστικού συλλόγου • Βασιλι-
κή Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη για το Paint Face 

Ο υπεύθυνος Νεότητας της Ιεράς Μητρόπο-• 
λης Φωκίδος, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος 

Σύρρος 
Ο δάσκαλος • Παναγιώτης Κερασιάς, υπεύθυνος 

του χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου
Παραλειπόμενα: 

Αφανείς ήρωες των εκδηλώσεων ήταν η καθηγή-
τρια Γιάννα Κατσαρού και η Χρυσούλα Ψιμά-

δα, βασικοί πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων
Στην άμαξα ήταν ο Λάκης Ρήγας, με Αϊ-Βασίλη 
το Γιώργο Μπραούνο και καλικαντζαράκια το 
Γιάννη Δρόσο και  το Μάριο Ανδρεόπουλο

Dj ήταν ο Σπύρος Διαμαντόπουλος και τα ηχη-
τικά προσέφερε ο Γιάννης Τριανταφύλλου
Τα δώρα που μοίρασε ο Αϊ- Βασίλης ήταν προ-

σφορά του  Πολιτιστικού Συλλόγου 

Υποστηρικτές των εκδηλώσεων
Αλεξανδρής Χρήστος  10 €
Αντωνόπουλος Λεωνίδας 20 €
Απόλλων Ευπαλίου  100 €
Βάσσης Ιωάννης 10 € 
Γεωργακόπουλος Ιωάννης 10 €
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας 100 € 
Καλιαμπέτσου Αγγελική 10 €
Καταλειφού Κατερίνα 10 €
Κατσαρός Μπάμπης  20 €
Λακουμέντα Δήμητρα 10 €
Μίνι μάρκετ Κατσαράκια  10 € 
Σερεντέλλος Χρήστος  10 € 
Τζίφας Βασίλης 10 € 
Τσιβελέκας Νίκος 10 €
Φιλίππου Σία 10 € 
Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου  100 €
Φλέγγας Βασίλης  10 €
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Μάρτιο παράδοση, αλλά διπλάσια δι-
όδια σε Πατρών – Κορίνθου. Ποιες 
εργασίες θα συνεχίζονται και μετά 
τον Μάρτιο του 2017 
Μπορεί ν’ αργήσει χρό-
νια η Ολυμπία οδός να 
φτάσει μέχρι Ολυμπία 
αλλά… στη Δωρίδα θα 
φτάσει Μάρτιο. Και για 
να μη παρεξηγηθού-
με. Στο Ρίο θα φτάσει, 
αλλά αυτό το κομμάτι 
δηλαδή από Κόρινθο σε 
Ρίο, είναι που χρησιμο-
ποιούν οι περισσότεροι 
Δωριείς για να ανεβο-
κατεβαίνουν στην πρω-
τεύουσα.
Όμως αυτό έχει και το 
κόστος του. Στα 11,50 
ευρώ  -  από 6,40 ευρώ 
σήμερα -  θα διαμορ-
φωθεί το κόστος των 
διοδίων της διαδρομής 
Αθήνα - Πάτρα για τα 
Ι.Χ. από τον Απρίλιο. 
Ειδικά στο υπό κατα-
σκευή σήμερα τμήμα 
Κορίνθου - Πάτρας, οι 
οδηγοί θα καταβάλλουν 6,40 ευρώ 
στους τρεις μετωπικούς σταθμούς δι-
οδίων. Το έργο, το κόστος του οποί-
ου έχει αγγίξει πλέον τα 2 δισ. ευρώ, 
βρίσκεται σήμερα στο 90%, με τους 
κατασκευαστές να εκφράζουν τη βε-

βαιότητα ότι θα παραδοθεί τον Μάρ-
τιο.
Στην εθνική οδό Κορίνθου - Πάτρας 
τα ανοιχτά εργοταξιακά μέτωπα αρ-

χίζουν πλέον εμφανώς να περιορίζο-
νται. Πριν από λίγες ημέρες ολοκλη-
ρώθηκε η διάνοιξη και της τελευταίας 
από τις 29 σήραγγες του έργου: ο 
νότιος κλάδος (ρεύμα προς Αθήνα) 
της σήραγγας του Πλατάνου, μήκους 

1.700 μ., ύστερα από 5,5 χρόνια. 
Όπως ανέφερε ο  Ιπποκράτης Θε-
οδώρου, αναπληρωτής διευθυντής 
του έργου, η διπλή σήραγγα του 

Πλατάνου ήταν ίσως το δυσκολότερο 
σημείο, λόγω των πολύ σαθρών (και 
κατολισθαίνοντων) εδαφών της περι-
οχής, που επιβράδυναν τις εργασίες 
διάνοιξης.
Η ταλαιπωρία των οδηγών (η Κο-

ρίνθου - Πατρών είναι ο μόνος αυ-
τοκινητόδρομος που κατασκευάζεται 
παράλληλα με την κυκλοφορία) θα 
τελειώσει τον Μάρτιο. Όπως εξήγησε 

ο Παναγιώτης Παπανικόλας, 
επικεφαλής της Ολυμπί-
ας Οδού, της κοινοπραξίας 
στην οποία έχουν παραχω-
ρηθεί η κατασκευή και η 
30ετής λειτουργία του έρ-
γου, το τμήμα Κιάτου - Ξυ-
λοκάστρου μπορεί να παρα-
δοθεί νωρίτερα, εφόσον το 
ζητήσει η πολιτεία.
Μετά τον Μάρτιο θα συνε-
χιστούν τα έργα στα τέσ-
σερα σημεία που εξαιρού-
νταν ρητά στη «συμφωνία 
Σπίρτζη»: 2 χλμ. στον έναν 
κλάδο στο Δερβένι, 2,5 χλμ. 
στις Καμάρες Αιγιαλείας, 
1,2 χλμ. στα Αραχωβίτικα 
Αχαΐας και 2 χλμ. στον δε-
ξιό κλάδο στον κόμβο Ρίου 
(καθώς και ορισμένοι κλάδοι 
του κόμβου). Σε αυτά προ-
στίθεται και η περιοχή Κα-
μάρι, λόγω καθυστέρησης 
των αρχαιολογικών εργασι-

ών. Οι εκκρεμότητες θα κλείσουν τον 
Αύγουστο πλην του κόμβου Ρίου (η 
κοινοπραξία τον χαρακτηρίζει «υπερ-
κόμβο», αφού θα εξυπηρετεί οκτώ 
κατευθύνσεις), που θα ολοκληρωθεί 
τέλη 2017.

Στην κατάμεστη από πατρι-
νούς - και όχι μόνο - πολί-
τες αίθουσα της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Πατρών, πραγ-
ματοποιήθηκε ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στη μνήμη 
του Τρικορφιώτη συγγρα-
φέα Τάσου Φιλιππόπουλου.
Στο πάνελ των ομιλητών 
ήταν ο Πρόεδρος των Ελ-
λήνων Λογοτεχνών Αχαΐας 
Λεωνίδας Μαργαρίτης, ο 
εκπαιδευτικός και εκδότης 
της εφημερίδας ΝΑΥΠΑΚΤΙ-
ΑΚΗ ΦΩΝΗ Ηλίας Δημητρόπουλος και 
ο εκπαιδευτικός και πρώην Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ναυπακτίων Κωνστα-
ντίνος Κονίδας. Οι ομιλητές αναφέρ-
θηκαν επί μακρόν στη ζωή και κυρίως 
στο πλούσιο συγγραφικό έργο του 
τιμωμένου.
Έργα του συγγραφέα: 
Α. Σχολικά: Αγωγή του Πολίτη και 
Ιστορία της Δης τάξης για τα οποία 
τιμήθηκε με βραβείο του Υπουργείου 
Παιδείας.
Β. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Λαο-
γραφικά ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ για το οποίο 
τιμήθηκε από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, Ιστορία της 
ΗΛΕΙΑΣ, Ιστορία 
της ΑΧΑΙΑΣ, Ιστο-
ρία της ΦΩΚΙΔΑΣ, 
Ιερός Ναός ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ Πατρών 
για τα οποία τιμή-
θηκε με βραβεία 
από την Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτε-
χνών.
Αυτή την περίο-
δο βρίσκεται στο 
τυπογραφείο για 

έκδοση το τελευταίο βι-
βλίο του συγγραφέα, την 
συγγραφή του οποίου είχε 
αποπερατώσει, αλλά δεν 
πρόλαβε την έκδοση του, 
και λίαν προσεχώς θα βγει 
στη δημοσιότητα
Ο φίλος και συγχωριανός 
Τάσος με τη συγγραφι-
κή του δράση κέρδισε την 
αθανασία. Λέγεται ότι ο ου-
σιαστικός θάνατος του αν-
θρώπου δεν έρχεται με την 
μετάβαση του από τη ζωή 

στις επουράνιες μονές, αλλά από τη 
στιγμή που θα ξεχαστεί από τους συ-
νανθρώπους. Οι συγγραφείς αφήνουν 
πίσω τους ανεξίτηλο το στίγμα τους 
με τις  παρακαταθήκες που «εγκατα-
λείπουν « στις επερχόμενες γενιές και  
έτσι δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
Φίλε ΤΑΣΟ η μνήμη σου θα παραμεί-
νει ΑΙΩΝΙΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΩΡΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΙΩ-
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Στο ιερό Βυζαντινό Μο-
ναστήρι του Αγίου Ιω-
άννου του Προδρόμου, 
Βομβοκούς Ναυπακτίας 
, ωραία αγιογραφία του 
12ου αιώνος  είναι κο-
σμημένη με την ασκη-
τική μορφή οσίου  της 
εποχής και φέρει την 
επεξηγηματική επιγραφή 
«ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΑΠΟ 
ΚΑΡΥΩΝ». Καρυές είναι 
τα Δωρικά Μεσαιωνικά 
χωριά – κοιτίδες  ημών 
των Ευπαλιέων - που τα 
σημερινά μνημεία τους  
βρίσκονται στις νότι-
ες των Βαρνακοβίτικων 
βουνών Αγίου Ανδρέα 
και Αρσενίου.
Ψηλά στο βουνό Αρσένι-
ος και στις νότιες πλευ-
ρές της κορυφής του , 
ανάμεσα σε απροσπέλα-
στους βράχους , υπάρχει 
Σπήλαιο μικρών διαμε-
ρισμάτων , όπου είχε το 
καταφύγιο του   Μεσαι-
ωνικός Ασκητής, ο από 
τις Καρυές καταγόμενος 
“ ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ”, από τον οποίο 
πήρε τ’ όνομα του και όλο το γύρω 
ξεροβούνι.
Αυτός ο ασκητής-καλόγερος Αρσέ-
νιος, όπως μαρτυρίες, επιγράμματα, 
αλλά και Αγιογραφία του στο  μο-
ναστήρι  “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ”  
μαρτυρούν, στα 1077 και κατά την 
περίοδο των Μεγάλων Κομνηνών 
Αυτοκρατόρων, ίδρυσε για πρώτη 
φορά το τότε μικρό Μοναστήρι της 
Βαρνάκοβας το δεύτερο στο χέρσο 
Ελλαδικό χώρο, μετά το πρώτο των 
Μετεώρων.

Αυτό το Ιερό Δωρικό μας 
Μοναστήρι ενισχύθηκε 
δυναμικά για θρησκευτι-
κούς και στρατηγικούς- 
κοινωνικούς λόγους και 
είχε τεράστια προσφορά 
στο λαό μιας ευρύτατης 
περιοχής στον Αγώνα 
της Λευτεριάς του 1821-
1829, με τα περισσά του 
εφόδια και κυρίως με το 
δικό του Πολεμικό Σώμα, 
υπό την διοίκηση του 
καλογερόπαπα   ΠΑΡΘΕ-
ΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  του 
γνωστού “ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ”, του οποί-
ου την ιστορική δράση 
έχει εκδώσει σε βιβλίο ο 
Σύλλογος μας, η “Ένωση  
Ευπαλιωτών Δωρίδας”  το 
έτος 2013 .
Τον ΟΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟ τον  
εορτάζει η εκκλησία μας 
στις 8 Μαϊου . Στο ευ-
πρεπισμένο από πολλών 
ετών ασκητήριο σπήλαιο 
του που έχει ήδη τη μορ-
φή μικρού εξωκκλησιού 

τελείται η θεία Λειτουργία, 
παρουσία άλλοτε πολλών προσκυ-
νητών που άλλοτε κατέφθαναν εκεί 
πλησίον στο χοροστάσι με αυτοκίνη-
τα της άγονης γραμμής και στη συνέ-
χεια γλεντούσανε .
Κατά τη λειτουργία αναβλύζει από τα 
βράχια του Σπηλαίου υγρό (Αγιασμός) 
που συγκεντρώνεται με τεμάχια βαμ-
βακιού και θεωρείται θεραπευτικό 
των ματιών.        

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΖΕΡΒΑΣ
Επίτιμος Πρόεδρος
Της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδος                                                               

Η Ολυμπία οδός που πάει… και Δωρίδα!

Φιλολογικό μνημόσυνο στην Πάτρα 
στον Δωριέα συγγραφέα Τάσο Φιλιππόπουλο

Ο Όσιος Αρσένιος και το μοναστήρι του
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Συνεχίζει τις πλούσιες δραστηρι-
ότητές του ο Πνευματικός Όμι-
λος Ναυπακτίας και Δωρίδας  “η 
δάφνη”. Τέλος Οκτωβρίου, στην 
εποχή των παζαριών, πραγματο-

ποίησε συνεδρίαση των μελών του με 
διευρυμένη σύνθεση στη Ναύπακτο με 
πολλά θέματα στην ατζέντα των συζη-
τήσεων. Επικεφαλής και συντονιστής ο 
αεικίνητος Πρόεδρος του Ομίλου Μάρ-
κος Μεντζάς και παραβρέθηκαν μεταξύ 
άλλων  οι Παπαγιανόπουλος Νίκος, Κο-
ζώνης Δημήτριος, Αναγνωστοπούλου 
Λένα, Ντζελβές Νίκος, Κουταβάς Γεράσι-
μος, Παπαναστασίου Νίκος, Παπαϊωάν-
νου Δημήτριος, Φλωρόπουλος Γιώργος 
κ.ά. ενώ τίμησαν τη συνεδρίαση με την 
παρουσία τους ο Δήμαρχος Ναυπάκτου 
Παναγιώτης Λουκόπουλος και ο Βουλευ-
τής Κωνσταντόπουλος Δημήτρης.

Σε άλλη εκδήλωση που έγινε 
στην Αθήνα τέλος Δεκέμβρη ο 
Όμιλος τίμησε για την προσφο-
ρά του στη Ναυπακτία και την 
περιοχή τον Καθηγητή Πανεπι-

στημίου και Πρόεδρο των Ελληνικών Πε-
τρελαίων (ΕΛΠΕ) Στάθη Τσοτσορό. Την 
τιμητική πλακέτα επέδωσε το μέλος και 
δωρητής του Ομίλου π.Δήμαρχος Ναυ-
πάκτου Θανάσης Παπαθανάσης. Στην 
ωραία εκδήλωση όπου παραβρέθηκαν 
δεκάδες Ναυπάκτιοι και Δωριείς παρου-
σιάστηκε και διανεμήθηκε το τελευταίο 
τεύχος 2016 Β του περιοδικού “η δάφνη”  
που εκδίδει ανελλιπώς ο Όμιλος από το 
1993 με πλούσια φιλολογική, ιστορική, 
λαογραφική,  τουριστική, 
ποιητική, θεματογραφία 
από την Ναυπακτία και 
τη Δωρίδα. Ένα περιοδι-
κό που αξίζει κανείς να το 
διαβάζει και να κοσμεί τη 
βιβλιοθήκη του.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
καθιερωμένη ετήσια χοροεσπε-
ρίδα των μαθητών της Γ’ τάξης 
του Γενικού Λυκείου Ευπαλί-

ου το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 
στο κτήμα Σίνης, στο Ξηροπήγαδο. Η 
επιτυχία ήταν τεράστια με μεγάλη την 
προσέλευση του κόσμου. Τους μαθητές 
τίμησαν με την παρουσία τους γονείς, 
καθηγητές, φίλοι και μεταξύ άλλων ο 
πανοσιολογιώτατος π.Αυγουστίνος Σύρ-
ρος καθώς και ο πρόεδρος Ευπαλίου Κώ-
στας Τσιούστας. Η βραδιά ξεκίνησε με 
το καλωσόρισμα των παρευρισκομένων, 
από την πρόεδρο του 5μελούς σχολικού 
συμβουλίου, Ανθή Φρομουζοπούλου. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν χορευτικά, 
επιμελημένα από τη μαθήτρια Κατερί-
να Παπαϊωάννου, ενώ ξεδίπλωσαν το 
ταλέντο τους στο τραγούδι οι μαθητές 
Στέλιος Πέγιος και Κατερίνα Γκέκα. Τέλος 
ακολούθησε παραδοσιακό ρουμελιώτικο 
γλέντι μέχρι πρωίας.

Πλούσια η δραστηριότητα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλί-
ου που δίνει το παρών σε όλα 
τα κοινωνικά και πολιτιστικά 

δρώμενα. Τελευταία φιλοξένησε 
αντιπροσωπεία 50 ατόμων του  Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ροδοδάφνης Αιγίου και 
τα μέλη της ξεναγήθηκαν για να γνω-
ρίσουν την περιοχή του Ευπαλίου, και 
ιδιαίτερα το Λαογραφικό Μουσείο, όπου 
θαύμασαν τα εκθέματά του, μένοντας 
εντυπωσιασμένοι με την πλούσια και 
ανεκτίμητη συλλογή όπως ανέφεραν. 

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Μαζί τους έφεραν και δώρα με παραδοσιακά 
προϊόντα της Αιγιαλείας, ενώ από τον  Σύλ-
λογο τους προσέφεραν βιβλία για το Ευπάλιο 
και το Μουσείο.  

Στο κόψιμο δύο πεύκων που ήταν 
μέσα στο κοιμητήριο του Αϊ-Λια 
προχώρησε η Κοινότητα Ευπαλίου 
πριν λίγες εβδομάδες. Τα πεύκα 

είχαν μεγαλώσει πάρα πολύ και οι 
ρίζες τους είχαν αρχίσει να καταστρέφουν 
τα γύρω από αυτά μνήματα. Επίσης με τις 
βελόνες που έπεφταν συνεχώς γέμιζαν τα 
μνήματα που ήταν στο περιβάλλοντα χώρο. 
Η προσπάθεια ήταν δύσκολη γιατί υπήρχε 
κίνδυνος από το πέσιμο των κορμών να κα-
ταστραφούν και πολλά μνήματα.

Τριήμερο εκδηλώσεων πραγματο-
ποίησε το γνωστό πανελληνίως  
“vespa club achaias”  στις 28-29-30 
Οκτωβρίου 2016, για τη συμπλή-

ρωση 15 χρόνων vespa club στη Πά-
τρα και οι  “ΦΙΛΟΙ  ΜΟΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ” (ΦΙΛ.
ΜΟΤ.Ε.) δε θα μπορούσαν να λείπουν από 
αυτό το μεγάλο γεγονός, που επί 3 μέρες τα-
ρακούνησε ολόκληρη την πόλη της Πάτρας. 
Σαν πρεσβευτές του Ευπαλίου στο χώρο των 
μοτοσυκλετών, οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευ-
παλίου ήταν παρόντες και σ’ αυτή την εκδή-
λωση με αντιπροσωπεία μελών τους.

Στις 10 Δεκέμβρη 2016 οι ΄΄ΦΙΛΟΙ 
ΜΟΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ΄΄ (ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε.) 

συμμετείχαν στη μεγάλη ετήσια εκ-
δήλωση της ΑΧΑΊΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟ, 

στη Φολόη Ηλείας.
Το παρών έδωσαν και λέσχες από Καλαμά-
τα, Πύργο, Αμαλιάδα κ.α. Η αντιπροσωπεία 
της ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε αποτελούμενη από 10 άτομα 
έκανε έντονη την παρουσία της σε αυτή τη 
συνάντηση και με γνώμονα τα προηγούμενα 
βήματα που είχε κάνει, έχει πλέον καθιερω-
θεί σαν μία από τις μεγαλύτερες και καλύτε-
ρες λέσχες μοτό στη δυτική Ελλάδα.

Μετά την άφιξη σε ένα από τα ομορφότερα 
και σπάνια δάση στην Ευρώπη, το δρυόδασος 
της Φολόης, ξεκίνησαν κάποια happening, 
που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές  και 
μετά από λίγη ώρα όλοι μαζί έκατσαν στην 
ταβέρνα “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” όπου απόλαυσαν το 
ΒΡΑΣΤΟ ΓΙΔΑΣ ΜΕ ΤΡΑΧΑNA, σπεσιαλιτέ της 
ταβέρνας και έναν από τους βασικούς λόγος 
που γίνεται κάθε χρόνο το χειμώνα αυτή η 
εκδήλωση.

Το κρατικό βραβείο διηγήματος φέ-
τος απονεμήθηκε στη  διηγημάτων 
του Ανδρέα Μήτσου « Η εξαίσια 
γυναίκα και τα ψάρια « που από τις 

βασικές του αρετές είναι «η στροφή 
προς το παράδοξο και φαινομενικά ανοίκειο» 
και η «ειρωνική ή υπόγεια σαρκαστική ανα-
παράσταση περιστατικών από την καθημε-
ρινή ζωή ανθρώπων που δεν έχουν κάτι το 
ιδιαίτερο, αλλά αντιδρούν με τρόπο μη ανα-
μενόμενο». Ο Ανδρέας Μήτσου  έχει επίσης 
τιμηθεί στο παρελθόν με το κρατικό βραβείο 
μυθιστορήματος, το βραβείο γραμμάτων της 
Ακαδημίας Αθηνών (Ουράνη ) καθώς και με 
το βραβείο αναγνωστών ΕΚΕΒΙ-ΕΡΤ . 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε το καλοκαίρι  του 
2014 στη Ναύπακτο από την κυρία Λένα 
Αναγνωστοπούλου . 

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και 
φέτος η 28η Οκτωβρίου  στο Ευπά-
λιο με δοξολογία, καταθέσεις στε-
φάνων από τους φορείς και την πα-

ραδοσιακή παρέλαση των μαθητών 
από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. 

Εντυπωσίασαν πάλι οι λιλιπούτειοι φίλοι μας. 
Την παρέλαση παρακολούθησε και πλήθος 
κόσμου από τα γύρω χωριά καταχειροκρο-
τώντας την νεολαία μας. Στεφάνι εκ μέρους 
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας κατέθεσε 
η Γενική Γραμματέας Έφη Μίχου.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Τάκης 
Παπαδόπουλος
Πλούσια κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική δρα-
στηριότητα χαρακτηρίζουν τον 48χρονο Ευπαλιώτη  
δικηγόρο στην Πάτρα Τάκη Παπαδόπουλο.  Παιδί 
του Λεωνίδα και της Δήμητρας , γεννήθηκε στην 
Πάτρα όπου υπηρετούσε ο πατέρας του στην Ελλη-
νική Αστυνομία. Εκεί άρχισε τα πρώτα του βήματα 
στα σχολεία. Τελείωσε το Κλασσικό Λύκειο Πατρών 
και στη συνέχεια  φοίτησε στη Νομική Σχολή του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
απ’ όπου και έλαβε το Πτυχίο Νομικής. Στη διάρ-
κεια των σπουδών του ήταν μέλος του εργαστηρί-
ου εγκληματολογικών σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του «Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών Ερευνών»
Ξεκίνησε την δικηγορία στην Πάτρα το 1992 όπου ασκεί το επάγγελ-
μα παρ’ Εφέταις μέχρι σήμερα. Όμως ο Τάκης δεν είναι ο άνθρωπος  
που απ΄ τη φύση του στέκεται μόνο στα στενά επαγγελματικά όρια. 
Είναι μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων», της «Ένωσης 
Αστικολόγων», του «Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων» και της 
«Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)» εκπρο-
σωπώντας τους φορείς αυτούς συμμετέχοντας σε ετήσια Πανελλήνια 
επιστημονικά Συνέδρια . Και ακόμα είναι νομικός σύμβουλος σε διά-

φορες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες 
της περιφέρειας της πόλης των Πατρών, 

σε επιχειρήσεις και μεταφορικές 
εταιρείες και συνεργαζόμενος δικη-
γόρος από το 1996 έως το 2004 με 
την Τράπεζα Χίου και την Τράπεζα 
Πειραιώς. Από το  1993 είναι Νομι-
κός Σύμβουλος του «Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» 
(ΟΤΕ) και της ανώνυμης εταιρείας 

κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία 
«COSMOTE A.E.».

Από το 1996 εκλέγεται 
συνεχώς στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δικη-
γορικού Συλλόγου Πα-
τρών και από το 2011 
έχει εκλεγεί δύο φορές 
μέχρι σήμερα Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου.
Η δραστηριότητά του 
για την οποία τον 
επιβραβεύουν οι συνά-
δελφοί του τεράστια. 

Σε ανύποπτο χρόνο και 
προτού κάνει την εμφάνι-

σή του το μεταναστευτικό 
στην περιοχή ο Τάκης ως Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
φρόντισε για τη δημιουργία ομάδας νομικών για την υποστήριξη των 
μεταναστών. Σκοπός της είναι να δίνει νομικές συμβουλές στους 
μετανάστες που φθάνουν στην περιοχή για μια σειρά από ζητήματα 
που τους αφορούν άμεσα, όπως για τις αιτήσεις ασύλου, αλλά και 
νομική υποστήριξη σε περίπτωση σύλληψής τους. 
Ανήσυχος και αεικίνητος από τα παιδικά, εφηβικά του χρόνια ήταν 
αθλητής (1981-1986) στα τμήματα basket του «ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» 
και μέλος του «Αθλητικού Ομίλου Μπριτζ Πατρών». Μεγάλη του 
αγάπη το μπάσκετ γι αυτό και συνέχισε  ως μέλος του Δ.Σ. του 
Α.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων 
της «ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» από το 2004 έως το 2008 και από 
το 2012 έως και το 2016. Επίσης μέλος  του Δ.Σ. του «Ελληνικού 
Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών εταιρειών (ΕΣΑΚΕ)» από το 
2013 έως το 2016 και Ταμίας του ΔΣ (2013- 2014).
Είναι ο αιώνιος έφηβος που τρέχει παντού και σε όλα τα κοινωνικά, 
αθλητικά, επιστημονικά δρώμενα της πόλης και κάνει υπερήφανο το 
Ευπάλιο για τον άξιο πρεσβευτή του στη μεγαλούπολη της Πάτρας.
Πριν δύο χρόνια εντυπωσίασε με την ιστορική και λαογραφική ομιλία 
του στην Πάτρα στην αίθουσα του δικηγορικού Συλλόγου κατά την 
παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρί-
δας, “Από την Καρυά στο Ευπάλιο”.
Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό  Δήμητρα Καρακάση και 
πατέρας ενός αγοριού.

Αλέξης 
Αθανασόπουλος

Ακολουθώντας τις μεταθέσεις του αξιωματικού αερο-
πορίας πατέρα του, ο Αλέξης Αθανασόπουλος έζησε τα 

παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην Πάτρα, στην 
Αθήνα, στην Κύπρο και αλλού. Όμως γι αυτόν 
η καρδιά και η ψυχή του ήταν και είναι πάντα 

στο Ευπάλιο όπως συνηθίζει να λέει στις 
παρέες.

Ο Αλέξης, γιος του Δήμου και της Κατίνας, γεν-
νήθηκε στην Πάτρα, αλλά τα περισσότερα χρόνια τα 

έζησε στην Αθήνα. Όμως τα καλοκαίρια του και τις άλ-
λες ενδιάμεσες διακοπές τα περνούσε στο Ευπάλιο. Εδώ 

περνούσα λέει με υπερηφάνεια, με βασική ανατροφή 
και επίδραση από τον παππού του, τον Παπαβασίλη Πριόβολο. Από μικρό, 
όπως διηγείται, τον έπαιρνε μαζί του στην Καρυά , στον Άγιο Αρσένιο και 
του εξιστορούσε δρώμενα και περιστατικά από την ιστορία του Ευπαλίου 

στις ρίζες του που είναι η Καρυά. Ιδιαίτερα τα καλοκαίρια από το πρωί 
μέχρι να νυχτώσει παρέα και παιχνίδι με τα «αλάνια» του χωριού στη Μα-
ντήλω, στο  “Νησάκι”, στην Πάνω Πλατεία, στον Άμπλα, στο «Ελληνικό». 

Απίθανες και ανεπανάληπτες στιγμές που παραμένουν 
βαθειά χαραγμένες στη μνήμη. Κι όταν πέρασε 
στην εφηβεία παρακαλούσε τα βράδια τους 
μεγαλύτερους «γαμπρούς» που είχαν αυ-

τοκίνητο να τον πάρουν μαζί τους σε καμία 
ντισκοτέκ στη Σεργούλα ή στη Ναύπακτο.

Ο Αλέξης είναι Διπλωματούχος Χημι-
κός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου.   Επίσης Πτυχιούχος 
Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου 
ΤΕΙ Καβάλας.  Μέλος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας και του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών 

Μηχανικών (ΠΣΧΜ).
Εργάζεται στα Ελληνικά Πετρέ-
λαια (ΕΛΠΕ) από το 1994 μέχρι 

σήμερα.  Αρχικά εργάστηκε 
στη λιανική αγορά καυσίμων-

ανάπτυξη πρατηρίων της 
ΕΛΔΑ Α.Ε. ως Προϊστάμε-

νος Πωλήσεων Εσωτερικής 
Αγοράς μέχρι το 1998.  Στην 
συνέχεια εργάστηκε στην Δ/

νση Εμπορίας Χημικών και 
στην Δ/νση Διακίνησης του 

διυλιστηρίου Ασπροπύργου. 
Τον τελευταίο χρόνο έχει 

μετατεθεί στην Κύπρο όπου 
εργάζεται στην “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ”, ως Συντο-
νιστής Ειδικών Έργων.  Με αγάπη 
και έφεση στα κοινά ενδιαφέροντα 

και τα συνδικαλιστικά την περίοδο 2004-2007 διετέλεσε Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων ΕΛ.ΠΕ. και την περίοδο 2008 – 2013 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Έχει διατελέσει Α’ 
Αντιπρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ την 
περίοδο 2010-2012 και είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) από το 2008. Είναι επίσης μέλος 
της Επιστημονικής Επιτροπής Χημικών Μηχανικών του ΤΕΕ από το 2013, 

επιμελητής της Επιστημονικής Επιτροπής Χημικών Μηχανικών του ΤΕΕ από 
το 2015 και μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ από το 2013.

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακών Υποδομών του Ινστιτούτου 
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από το 2010 μέχρι σήμερα.

Το 2012 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων 
Γενικών Νοσοκομείων Λαμίας, Καρπενησίου και Άμφισσας.

Πριν λίγες εβδομάδες στις πανελλήνιες εκλογές για την Κεντρική Αντιπρο-
σωπεία του ΤΕΕ για την Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών ο 

Αλέξης εξελέγη πρώτος και με διαφορά!
Αγαπάει και παρακολουθεί τα διάφορα σπορ και όταν του δίνεται η ευκαι-
ρία τρέχει να δει τον αγαπημένο του «βάζελο». Κι όταν του πεις και κάτι 

σου λέει κοφτά,… εμένα στο αίμα μου τρέχει «πράσινο αίμα»!
Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Γεωργία Κουφάκη από το Ευπάλιο κι 

έχουν δύο γιους τον Δημήτρη και τον Ιάσονα.
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Η «ναυαρχίδα» του βιοτεχνικού 
πάρκου Δωρίδας «Πλαστικά Κο-
τρώνη ΑΒΕΕ» ανοίγει νέους ορίζο-
ντες επεκτείνοντας εγκαταστάσεις 
και δραστηριότητες.
Πριν λίγες βδομάδες εγκαινιάστηκε 
η νέα μονάδα εκτάσεως 5.500 τ.μ. 
κι έτσι συνολικά οι εγκαταστάσεις 
απλώνονται σε 12.000 τ.μ .και δη-
μιουργείται  ένα από τα μεγαλύτε-
ρα εργοστάσια του είδους του στη 
χώρα μας.
Απασχολεί 140 εργαζόμενους που 
αναμένεται να αυξηθούν αρκετά 
και ο κύκλος εργασιών για το 2016 
ανήλθε στα 15 εκατομμύρια ευρώ 
και είναι αυξημένος κατά 20% 
έναντι του 2015. 
Η εταιρεία κατασκευάζει πλαστικές 
συσκευασίες τροφίμων, όπως γα-
λακτοκομικά, γλυκίσματα, κρύες 

σαλάτες, παγωτά, χαλβά και γενι-
κότερα όλες εκείνες τις εφαρμογές 
που απαιτούν στιβαρές πλαστικές 
συσκευασίες για να προστατέψουν 
και διατηρήσουν προϊόντα που 
ανήκουν κυρίως στη λεγόμενη με-
σογειακή διατροφή και την ελληνι-
κή κουζίνα.
Πελάτες της εταιρείας είναι οι 
σοβαρότερες ελληνικές εταιρείες 
παραγωγής τροφίμων όπως η ΔΩ-
ΔΩΝΗ, η ΙΟΝ,  η ΜΕΒΓΑΛ, η ΜΙ-
ΝΕΡΒΑ, η ΚΑΛΛΑΣ, η ΗΠΕΙΡΟΣ, η 
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ, η ΟΛΥΜΠΟΣ και πολ-
λές άλλες.

Ιδρυτής της είναι πριν από 45 χρό-
νια, το 1971,  ο Κωνσταντίνος Κο-
τρώνης που οραματίστηκε και την 
επέκτασή της πριν αποσυρθεί από 
την ενεργό δράση.
Ο αγιασμός των εγκαινίων  της 
νέας πτέρυγας έγινε  από τον Μη-
τροπολίτη Φωκίδος Θεόκτιστο και  
τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  Ιε-
ροθέου.
Μετά το πέρας της τελετής, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της «Πλαστι-
κά Κ.Κοτρώνης ΑΒΕΕ»  Γιώργος 
Κοτρώνης στο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στον ιδρυτή  Κωνστα-
ντίνο Κοτρώνη και την απόφασή 
του, λίγο πριν αποσυρθεί από την 
ενεργό δράση, στη δημιουργία της 
νέας πτέρυγας, καθώς και στη δια-
δρομή του, που πάντα, ακόμη και 

υπό ιδιαίτε-
ρα δύσκολες 
σ υ ν θ ή κ ε ς , 
ε π ε δ ί ω κ ε 
την ανοδική 
πορεία της 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
του.
Μίλησε επί-
σης για τα 
α π ο τ ε λ έ -
σματα της 
τ ο λ μ η ρ ή ς 
αυτής δια-
δρομής που 
ο δ ή γ η σ α ν 
στον αυ-
ξ α ν ό μ ε ν ο 
κύκλο ερ-

γασιών της «Πλαστικά Κ. Κοτρώ-
νης ΑΒΕΕ», στην κερδοφορία της, 
στην εμπιστοσύνη της αγοράς, 
αλλά και στην προσθήκη 50 επι-
πλέον εργαζομένων στο δυναμικό 
της σε περίοδο κρίσης. Επιπρο-
σθέτως, σχολίασε την αυξημένη 
συναίσθηση της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης που διακατέχει την 
Εταιρεία στηρίζοντας κοινωνικά 
ευαίσθητες ομάδες και σημαντικές 
πολιτιστικές δράσεις. 
Σημειώνεται πως, η νέα πτέρυγα, 
εκτάσεως 5.500 τ.μ., που προστί-
θεται στις ήδη 6.500 υπάρχουσες 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 
για να στεγάσει το νέο μηχα-
νουργείο και τους αποθηκευ-
τικούς χώρους, ενισχύει την 
Εταιρεία και τη βοηθά να 
κατακτά νέες αγορές τόσο 
στην Ελλάδα όσο και το 
εξωτερικό. Παράλληλα, 
ενισχύει την εικόνα και το 
μέγεθος του συνόλου των 
βιομηχανικών μονάδων 
που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή στηρίζοντας 
ουσιαστικά την τοπική οι-
κονομία.
Καταγράφοντας μία διαρκώς 
θετική πορεία, η «Πλαστικά 
Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ» διακρί-
νεται για την υπευθυνότητα 
και την προσήλωσή της στην 
έμπρακτη εφαρμογή της φι-
λοσοφίας που στηρίζεται στον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό 
μιας υγιούς Εταιρείας. Επεν-
δύοντας διαρκώς σε τελευ-
ταίας τεχνολογίας εξοπλισμό 
και επιλέγοντας τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης 
και της αναδιάρθρωσης των 
παραγωγικών διαδικασιών, 
έχει καταφέρει να αντα-
ποκρίνεται επιτυχώς στις 
διαρκείς απαιτήσεις του 
τομέα της βιομηχανίας 
συσκευασίας τροφίμων, 
γεγονός που αποτυπώνε-
ται στους ανοδικούς δεί-
κτες της.
Στην τελετή των εγκαινίων 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλ-
λων ο Αντιπεριφερειάρχης 
Φωκίδος Ευάγγελος Κατσα-
γούνος, οι Δήμαρχοι Δωρί-
δος  Γιώργος Καπεντζώνης 
και Ναυπακτίας Παναγιώτης 
Λουκόπουλος, ο π.Δήμαρχος 
Ναυπακτίας Γιάννης Μπου-
λές, Δημοτικοί Σύμβουλοι 
και Πρόεδροι χωριών της 
Δωρίδας,  εργαζόμενοι της 
Εταιρείας με τις  οικογένει-
ες τους, καθώς και όσοι συ-
νέβαλαν στην κατασκευή.

Η ναυαρχίδα του 
βιοτεχνικού πάρκου 
Δωρίδας… ανοίγει πανιά !
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Εορτασμός  Αγίου Λουκά
Στις 18 Οκτωβρίου γιορτάσαμε τον 
πολιούχο και προστάτη μας Άγιο και 
Ευαγγελιστή Λουκά στο Δροσάτο. 
Την παραμονή εψάλη ο Πανηγυρι-
κός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και 
περιφορά της εικόνας με ιερείς των 
γύρω χωριών.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε Θεια 
Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη μας Θεόκτιστο που 
τον συνόδευαν αρκετοί ιερείς από τα 
γειτονικά  χωριά.
Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στο 
έργο και τον μαρτυρικό θάνατο του 
Αγίου με πολλές συμβουλές.
Μετά το πέρας της Θείας λειτουργί-
ας προσφέρθηκαν γλυκά, προσφορά 
των καταστημάτων ζαχαροπλαστι-
κής του συγχωριανού μας Κονιστή 
Χρήστου, τον οποίο και ευχαριστού-
με.
Στη συνέχεια, στο μικρό καφενεδάκι 
της Πλατείας προσφέρθηκαν καφε-
δάκι, αναψυκτικά και γλυκά, προ-
σφορά των συγχωριανών σε όλους 
τους προσκυνητές.

Οι Γιορτές 
Όταν μιλάμε για τις  «Γιορτές»  ανα-
φερόμαστε στην εορταστική περίοδο 
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς και 
Θεοφανείων (Φώτων).  Η περίοδος 
αυτή διαρκεί δώδεκα ημέρες και χα-
ρακτηρίζεται από πολλά έθιμα. Η 
ψυχική και πνευματική προετοιμα-
σία των ανθρώπων άρχιζε σαράντα 
ημέρες νωρίτερα, στις 14 Νοεμβρίου 
(του Αγίου Φιλίππου), με τη νηστεία 
των Χριστουγέννων, οπότε  οι πιστοί 
δεν κατανάλωναν καθόλου ζωικά 
προϊόντα, και το σαρανταλείτουρ-
γο στις εκκλησίες «υπέρ υγείας των 
ζώντων» και «υπέρ αναπαύσεως των 
τεθνεώτων».

Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
της Ένωσης Δροσάτου σάς ευχόμα-
στε από καρδιάς καλά Χριστούγεννα, 
ευλογημένο το άγιο δωδεκαήμερο και 
καλή Πρωτοχρονιά!!! Ευχαριστούμε 
όλους και όλες που, με τη δική τους 
προσπάθεια , το χωριό μας έχει αυτό 
το «γλυκό» χρώμα και άρωμα Χρι-
στουγέννων!

Δροσάτο της Εκκλησίας
και του πολιτισμού

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του 
Αδάμ και της Πόπης το 

γένος  Κονιστή (εγγονός του 
Φώτη και της Λούλας Κονι-
στή) στο Τμήμα Φυσικής του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας. 
Συγχαρητήρια! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Στις 13 Νοεμβρίου τελέ-
στηκε στον Ιερό Ναό Αγί-

ου Κωνσταντίνου Πευκακίου 
εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της 
Χαρούλας Φλετούρη.

Στις 16 Νοεμβρίου πέθα-
νε και κηδεύτηκε στο 

Νεκροταφείο Πευκακίου 
η Μαρία Αποστολοπούλου 
το γένος Λ. Παπαϊωάννου 
σε ηλικία 91 ετών και στις 
17 Δεκεμβρίου τελέστηκε 

το 40 ήμερο μνημόσυνο 
στον Ιερό ναό Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης στο 
Πευκάκι. Στους οικείους 
της θερμά συλλυπητήρια 
και ο Θεός ας αναπαύσει 
την ψυχή της.

Στις 4 Δεκεμβρίου έγινε 
το ετήσιο μνημόσυνο 

του Νικολάου Αναγνωστό-
πουλου, στον Ι.Ν. Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Πευκάκι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
Γεννήθηκε στην Καρδάρα το 1914. 
Αποφοίτησε από το τότε Σχολαρ-
χείο και κατατάχθηκε εθελοντής στο 
στρατό και στη συνέχεια κατόπιν εξε-
τάσεων εισήχθη στην τότε Ελληνική 
Χωροφυλακή. Υπηρέτησε σε διάφο-
ρες αστυνομικές υπηρεσίες και το 
1947 μετατέθηκε στη Ρόδο η οποία 
έγινε η δεύτερη πατρίδα του. Νυμ-
φεύτηκε στη Ρόδο τη Βασιλική Δημ. 
Κονιστή (εκ Καρδάρας) και απέκτη-

σαν δύο γιους, τον Κωνσταντίνο και 
το Νικόλαο.
Μετά τη συνταξιοδότησή του παρέ-
μεινε μόνιμα στη Ρόδο όπου και απε-
βίωσε στις 20 Αυγούστου 2016 ενώ 
διήνυε το 103ο έτος της ηλικίας του. 
Απέκτησε δύο εγγόνια και δύο δισέγ-
γονα.
Το σώμα του ετάφη στη Ρόδο, η 
ψυχή του όμως ήταν και θα παρα-
μείνει αιώνια στην αγαπημένη του 
Καρδάρα.

Στις  11 Δεκεμβρίου στο 
κοιμητήριο Αγ. Μαρί-

νας Ηλιούπολης τελέστηκε 
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής 
του αείμνηστου Αριστομέ-
νη Φ. Κονιστή που άδικα 
έφυγε τόσο νωρίς από κο-
ντά μας. Ο Θεός ας ανα-
παύσει την ψυχή του και 
να δίνει δύναμη σε όλη 
την οικογένειά του.
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Απογευματινό τσάι 
στο Πευκάκι
Πρόσκληση σε απογευματινό τσάι 
και … κουβεντούλα οργάνωσαν οι 
γυναίκες του χωριού μας με χαλα-
ρή και χαρούμενη ατμόσφαιρα στις 
20/11/2016. Γύρω στις 60 γυναίκες 
από το χωριό μας αλλά και από τα 
γύρω χωριά συγκεντρώθηκαν στην 
Κουβέλειο Αίθουσα στο Πευκάκι. Τη 
διαφορά την κάνει η καλή οργάνω-
ση. Κάποτε ήταν ακριβή συνήθεια 
της αριστοκρατικής τάξης.  Σήμερα, 

όμως το τσάι είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως. 
Μπορεί ως συνήθεια να φαίνεται συ-
ντηρητική, αλλά είναι η νέα τάση για 
έναν ευχάριστο τρόπο επικοινωνίας 
και συναναστροφής. Μια από τις κομ-
ψότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και 
οπωσδήποτε η καλύτερη ευκαιρία για 
να υποδεχτούμε τις φίλες μας, μιας 
και πρόκειται μάλλον για γυναικεία 
υπόθεση.  Μπράβο στις γυναίκες του 
χωριού μας και ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ σε όλες εκείνες τις κυρίες που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους!

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Η «Βρύση του μπαρμπα-Μήτσου Ταραβήρα»

Στην είσοδο του χωριού μας βρίσκεται η «Βρύση του μπαρμπα-Μήτσου». 
Τη δώρισε στο χωριό μας για να πίνουμε δροσερό νερό και να τον θυμό-
μαστε. Όλοι εμείς τον ευχαριστούμε, τόσο για τη μεγάλη αγάπη του για 
τον Σύλλογο και για τον τόπο μας, όσο και για τις ευεργεσίες του. Αιωνία η 
μνήμη του! Να μας χαρίζει υγεία και η θύμησή του να μας φέρνει στο νου 
την προσφορά του προς το χωριό μας!

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου,
Μπάμπης Αλεξανδρής        

2017

          Πάνου Ρήγα 32 • Παραλία Γριμπόβου •Ναύπακτος •τ. 26340 38 458
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Έστειλαν τις 
Συνδρομές τους

Οι λογαριασμοί 
τραπεζών 

της Ένωσης

KOSTOPOULOS ELENI (TERRY)  ΚΑΝΑΔΑΣ  100 €
THEOHARIS DIMITRIS  ΚΑΝΑΔΑΣ 50 £
ΒΑΡΛΑΜΙΤΗ – ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  30 €
ΒΑΣΙΛΑ ΑΣΗΜΩ 30 €
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20 € 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΖΛΗ  20 €
ΖΑΧΑΡΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 €
ΖΕΡΒΑ Γ. ΜΑΡΙΑ 20 €
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 €
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΕΛΑΙΔΑ  20 €
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΟΣ 10 € 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Αυστραλία 20 €
ΚΤΕΟ Αφοι ΣΤΑΜΟΥΤΣΟΥ  20 €
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  20 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΙΔΝΕΥ 20 €
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 50 €
ΜΠΑΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  15 €
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  10 € 
ΣΙΦΝΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 20 € 
ΤΑΡΑΒΗΡΑ Λ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΜΕΝΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 20 € 
ΤΣΙΛΑΛΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 €
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤ. & ΤΖΕΝΗ 20 €

5011-059657-666

104/296680-89

769.00.2002.002676

0026-0653-99-0100077938

Δωρικά Κρέαταπαραγωγής μας

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ
Ευπάλιο Δωρίδος 
Τηλ. 26340 52000   Κιν. 6946636590

Ευχαριστήριο Απόλλωνα σε Νίκο και Θέμη Καλαθά

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το έργο “Αρσενικό και παλιά δαντέ-
λα” θα παρουσιάσει για μια παράστα-
ση η Θεατρική Ομάδα του Γυμνασίου 
Ευπαλίου στην Αθήνα το Σάββατο 21 
Ιανουαρίου στις 8:00 μ.μ. στο Θέατρο 
ΙΖΟΛΑ , Αιγέως 41-43 & Αγησιλάου 
στην Καλλιθέα, προσκαλεσμένη της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας.
Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ και η πα-
ράσταση καταπληκτική με διθυράμ-
βους από όσους την έχουν παρακο-
λουθήσει  και τους ζητούν να παιχθεί 
σε Άμφισσα, Ναύπακτο και αλλού, 
όπου τα νέα παιδιά του Γυμνασίου 
δίνουν ρεσιτάλ ηθοποιίας. 
ΤΟ ΕΡΓΟ
Μια μαύρη κωμωδία, με πρωταγω-
νίστριες δύο γλυκές γριούλες που 

έχουν ένα περίεργο χόμπι!
Σ’ ένα μικρό σπίτι δίπλα από το νε-
κροταφείο του Μπρούκλιν κατοικούν 
δυο ευγενικές και αξιαγάπητες ηλι-
κιωμένες κυρίες, η 
Άμπι και η Μάρθα 
Μπρούστερ. 
Mε βοηθό τον ανι-
ψιό τους Τέντι, 
οι εν λόγω κυρίες 
έχουν αποκτήσει 
μια ιδιαίτερα… κακή 
συνήθεια.
Κάποια στιγμή στο 
σπίτι τους καταφθάνει ο άλλος τους 
ανιψιός, Μόρτιμερ Μπρούστερ, δη-
μοσιογράφος και κριτικός, ο οποίος, 
παρά το γεγονός ότι δήλωνε ορκι-
σμένος εργένης, γνώρισε τον έρω-
τα στο πρόσωπο της Ελέιν Χάρπερ, 

την οποία σκοπεύει να παντρευτεί. Ο 
Μόρτιμερ σοκάρεται όταν 
ανακαλύπτει το χόμπι που έχουν οι 
θείες του.

Και ενώ ο Μόρτιμερ δεν 
έχει ακόμα συνέλθει 
από την έκπληξη, τις 
θείες του αποφασίζει να 
επισκεφτεί και ο τρίτος 
ανιψιός, ο παρανοϊκός 
δραπέτης Τζόναθαν, 
κουβαλώντας μαζί τον 
συνεργό του, πλαστικό 
χειρουργό Αϊνστάιν και 

τις δικές του «εκπλήξεις».
Μια σειρά από κωμικοτραγικά επει-
σόδια λαμβάνουν χώρα σ’ εκείνο το 
σπίτι, με την αστυνομία να εμφανί-
ζεται μόνο και μόνο για να κάνει τα 
πράγματα χειρότερα!

Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου
Ευπαλίου με… κωμωδία στην Αθήνα !

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΖΟΥΝ (με σειρά εμφάνισης): 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ         
Abby Brewster
ΖΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ  
Teddy Brewster
ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  
Officer Klein
ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ  
Officer Brophy
ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
Martha Brewster
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
Elaine Harper
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Mortimer Brewster
ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
Jonathan Brewester
ΖΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
Dr. Einstein
ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.  
Mr. Gibbs - Officer O’Hara
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Lt. Rooney
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
Mr. Witherspoon
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: KarlheiNz Gratzl
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Ο στόχος δεν αλλάζει
Η ανάδειξη των νέων ταλέντων και η διάκριση παραμένουν
νούμερο ένα προτεραιότητα στον Απόλλωνα Ευπαλίου
Το 2016 αποτελεί ουσιαστικά πα-
ρελθόν και υποδεχόμαστε πλέον το 
2017. Η χρονιά πήγε αρκετά καλά για 
τον Απόλλωνα Ευπαλίου, που  καλεί-
ται πια  να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. 
Στα σωστά βήματα του παρελθόντος 
που τον ανέδειξαν και κατέστησαν 

την ομάδα του χωριού μας μία υπο-
λογίσιμη δύναμη στο Νομό Φωκίδος. 
Το περασμένο καλοκαίρι ο Απόλλων 
έθεσε στόχους για τη νέα χρονιά. 
Στόχους αρκετά υψηλούς, ίσως πε-
ρισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσε να 
σηκώσει στους ώμους του. Όπως και 
να έχει η πορεία και η ιστορία θα δεί-
ξουν αν ήταν σωστό να ανέβει τόσο 
ψηλά ο πήχυς. Η κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος δεν ήταν ποτέ εύκολη 
υπόθεση, πολύ δε περισσότερο όταν 
έχεις να αντιμετωπίσεις δύο μεγάλους 
αντιπάλους και όχι ένα. Ο Απόλλων 
είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες 
της κατηγορίας και θα συνεχίσει να 
είναι, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι 
που τρέχουν το σύλλογο φροντίζουν 

να το κάνουν με αγάπη, με μεράκι και 
με προσήλωση στον πραγματικό στό-
χο: την ανάδειξη νέων ταλέντων που 
θα προβάλλουν το χωριό μας.  
Ο Απόλλων δεν είναι μία ομάδα που 
μπορεί να δώσει χρήματα και να κά-
νει μεγάλες μεταγραφές για να πρω-

ταγωνιστήσει. Δεν είναι αυτή η έν-
νοια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου 
άλλωστε. Ο σκοπός είναι να έρθει η 
νέα γενιά που θα αντικαταστήσει την 
παλιά φρουρά, η οποία σήκωσε το 
βάρος όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Οι βάσεις έχουν μπει και τα αποτελέ-
σματα δεν θα αργήσουν να φανούν. 
Μέχρι τότε όμως ο Απόλλων πρέπει 
να συνεχίσει στο δρόμο που χάραξε 
μέχρι τώρα.
Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, τα 
πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά, 
αν και η συνέχεια αναμένεται δύσκο-
λη. Ο Απόλλων βρίσκεται στη δεύ-
τερη θέση πίσω από τον Φωκικό με 
μόλις μία ήττα στο ενεργητικό του, 
από τον Αστέρα Ιτέας, στην πρεμιέρα 

του πρωταθλήματος. Στις 8 Ια-
νουαρίου ακολουθεί το δεύτερο 
μεγάλο ντέρμπι που είναι με τον 
Φωκικό. Αν είναι νικηφόρο, τότε 
η ομάδα μπορεί να ελπίζει στην 
υπέρβαση. 
Μιλήσαμε με τον γενικό αρχη-
γό, τον Άκη Ζέρβα και μας είπε 
για την πορεία του Απόλλωνα: 
«Πάμε καλά μέχρι τώρα. Παίζου-
με καλό ποδόσφαιρο κι έχουμε 
μόλις μία ήττα από τον Αστέρα 
Ιτέας. Το παιχνίδι με τον Φωκικό 
είναι πολύ σημαντικό. Είναι βασι-
κό φαβορί για την άνοδο, μαζί με 
τον Αστέρα Ιτέας. Και μετά είμα-
στε εμείς. Υπάρχουν πιθανότητες 
να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα 
είμαστε σίγουρα μέσα στην τρι-
άδα και η κορυφή θα κριθεί στα 
λεπτομέρειες. Στα μεταγραφικά, 
αν βρούμε μια καλή περίπτωση 
που να μπορεί να μας βοηθήσει 
άμεσα, θα την προχωρήσουμε. 
Πάντα όμως με τη λογική ότι δεν 
διαθέτουμε χρήματα. Στην ακα-
δημία γίνεται πολύ καλή δουλειά. 
Έχουμε είκοσι παιδιά και μάλιστα 
3 απ’ αυτά κάνουν ήδη προπονή-
σεις με τη μεγάλη ομάδα. Θέλω 
να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία 
σε όλους και επιτυχίες στον Απόλ-
λωνα».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και 
ο προπονητής της ομάδας, Τζίμης 
Ζέρβας: «Ο στόχος είναι πάντα η 
κορυφή, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. 
Φωκικός και Αστέρας Ιτέας δείχνουν 
ότι θα έχουν τον πρώτο λόγο. Θα εί-
ναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά για 
εμάς το στίγμα δεν αλλάζει. Προω-
θούμε και νεότερα παιδιά, να πάρουν 
παιχνίδια, για να είναι έτοιμοι για την 
επόμενη περίοδο. Ήδη έχουμε τρία 
νέα παιδιά από την Ακαδημία κι του 
χρόνου θα βγάλουν δελτίο και θα  
μπορούν να παίξουν. Ελπίζω κι εύ-
χομαι το νέο έτος να φέρει σε όλους 
χαρά, υγεία και ότι καλύτερο επιθυ-

μούν. Καλή χρονιά σε 
όλους».
Τέλος, απευ-
θυνθήκαμε και 
στον αρχηγό 
της ομάδας, 
Ηλία Κοντό: 
«Φέτος είναι 
δύσκολο να πά-
ρουμε το πρω-
τάθλημα, γιατί 
υπάρχει και ο 
Φωκικός και ο 
Αστέρας Ιτέας. 
Εμείς πρέπει 
να ετοιμάσου-
με την επόμε-
νη γενιά. Καλό 
είναι το πρω-
τάθλημα, αλλά 

είναι καλύτε-
ρο να υπάρ-
χει η ομάδα 
που θα το 

διεκδικήσει. Το μεγάλο θέμα είναι 
να βγουν νέα παιδιά. Δεν ξέρουμε τι 
θα γίνει μέχρι το τέλος. Το παιχνίδι 
με τον Φωκικό είναι οριακό. Δύσκο-
λο το πρωτάθλημα, αλλά εμείς εκεί 
«το χαβά μας», θα τους δυσκολεύ-
ουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε, 
θα το κάνουμε. Κλείνοντας θέλω να 
τονίσω και να πω ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ  στον Άκη Ζέρβα για την τερά-
στια προσπάθεια που καταβάλει για 
την ομάδα. Μακάρι να είχαμε και από 
άλλους συγχωριανούς μας τέτοια βο-
ήθεια. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά 
με υγεία σε όλους».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
7η Αγωνιστική

                                           ΒΑΘΜΟΙ       ΤΕΡΜΑΤΑ
1. ΦΩΚΙΚΟΣ 19 24-2 
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  18 25-5
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ *  16 19-0
4. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ  13 15-11
5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  13  12-11 
6. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ *  10 14-9
7. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  10 11-11
8. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ * 9 15-13
9. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ * 9 7-9
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  9  9-15
11. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  6  9-17
12. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ * 6  9-22
13. ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ * 4 11-16 
14. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ *  3 5-16
15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ 0  3-30  
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους

ΣΚΟΡΕΡ
1.ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΙΩΡ. (ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ) 11
2.ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ Κ. (ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ)  9
3.ΡΕΒΒΑΣ Κ. (ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ) 9
4.ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΕΩΝ. (ΦΩΚΙΚΟΣ) 7
5.ΤΟΣΚΑ Α. (ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ) 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  0 - 2
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 6 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 6 - 2
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  0 - 6
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  0 - 2

Τραπέζι στην τεχνική ηγεσία και στους ποδοσφαιριστές, παρέθεσε η διοίκηση της ομάδας μας στην ταβέρνα του Κατσαρού 
στο Ευπάλιο. Σκοπός του δείπνου ήταν να ευχαριστήσει η διοίκηση τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος για τις μέχρι τώρα 
προσπάθειές τους στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Το δείπνο τίμησε με την παρουσία του και ο Νίκος Καλαθάς, που μαζί 
με το γιο του Θέμη, είναι οι βασικοί χορηγοί της ομάδας και ο οποίος τιμήθηκε από τη διοίκηση.

Νέα μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι ποδοσφαιριστές της ακαδημίας της ομάδας μας καθώς στο Χρι-
στουγεννιάτικο τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Α.Κ. Μανάγουλης, κατέκτησαν την πρώτη 
θέση σημειώνοντας δυο νίκες, την πρώτη επί του Δωρικού Μαλαμάτων με σκορ 5-2 και τη δεύτερη 
στον τελικό επί της Ακαδημίας Ναυπάκτου με σκορ 2-1. Οι στολές της ακαδημίας είναι χορηγία του 
Γιώργου Βαρζακάνου (γαμπρού Νικολέτου Κώστα) που δραστηριοποιείται σε οικιακές συσκευές.

Γιορτινό τραπέζι του Απόλλωνα

Το μεγάλο χορηγό της ομάδας Νίκο Καλαθά βράβευσε ο 
Απόλλωνας στη γιορτινή εκδήλωση.



yellow. Κάνε ό,τι έκανες πάντα και κέρδισε όπως δεν κέρδισες ποτέ!

Μάθε πώς θα εγγραφείς: www.piraeusbank.gr/yellow, T. 18 2 18 
και στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο νέο Πρόγραµµα Επιβράβευσης yellow κερδίζεις τα δικά σου 
yellows µε απλές κινήσεις και καθηµερινές συναλλαγές:

• µε τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς σε όλες τις αγορές σου
• µε τις καταθέσεις σου 
• µέσα από την υπηρεσία winbank web & mobile banking.

Τα yellows που κερδίζεις, µπορείς να τα εξαργυρώσεις: 

• στους Συνεργάτες του Προγράµµατος
• στην υπηρεσία προσφορών yellowday.

Το νέο είδος καθηµερινής επιβράβευσης
από την Τράπεζα Πειραιώς είναι εδώ.

Ήρθαν τα yellows 
για να κερδίζεις κάθε µέρα! 

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

x10 yellows στους Συνεργάτες του Προγράµµατος & στο


