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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το όνειρο της
...Ηγουμένης !

Ο Σύλλογος του μικρού Δροσάτου 
δίνει δυναμικό ‘‘παρών’’ σε όλα τα δρώμενα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
Ο Ευπαλιώτης Περιφερειακός 
Διοικητής της Πυροσβεστικής

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Είναι από όλους πλέον παρα-
δεκτό ότι η επικοινωνία παίζει 
καθοριστικό ρόλο στις κοινω-
νίες. Εμείς, στην Ένωση Ευ-
παλιωτών Δωρίδας, το έχουμε 
αποδεχτεί κάνοντάς το πράξη. 
Δημιουργήσαμε μια εφημερί-
δα, πολυσέλιδη, έγχρωμη, κα-
λοστημένη, και τέλος πάντων 
με όλες τις προδιαγραφές μια 
σύγχρονης εφημερίδας. Δεν 
το λέμε εμείς για να ευλογή-
σουμε τα γένια μας. Το είπαν 
αρμόδιοι που την κατατάσ-
σουν στις καλύτερες από τις 
4000 εφημερίδες συλλόγων 
που κυκλοφορούν. Έχουμε 
τη διάθεση και τη βούληση να 
την κάνουμε ακόμα καλύτερη. 
Ήδη πήραμε απόφαση να την 
κάνουμε μηνιαία. Τα γεγονότα 
και οι ειδήσεις τρέχουν. Δεν 
μπορεί ένα γεγονός, δημοτικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό, ανα-
πτυξιακό που αφορά το Ευ-
πάλιο και την περιοχή μας, να 
γίνεται τώρα, και να φθάνει η 
είδηση στον αναγνώστη μέσω 
της εφημερίδας μετά από 2 
και 3 μήνες. Πρέπει όμως όλοι 
να γνωρίζετε ότι η εφημερίδα 

συνέχεια στη 2η σελίδα  

Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Τάκης 
Σκόνδρας, ανέλαβε Διοικητής Πυρο-
σβεστικής στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος, με έδρα τη Λαμία.

Οι «επεκτατικές» τάσεις της Ηγουμέ-
νης Βαρνάκοβας, δεν είναι μόνο προς 
Άη Γιάννη και Ευπάλιο, προχωρούν και 
προς τα μέρη του Τειχίου και ποιος ξέ-
ρει πού αλλού!

Μια νέα σελίδα με φωτογραφίες και 
ντοκουμέντα από την ιστορία του 
Ευπαλίου γεννήθηκε. Για να θυμού-
νται οι μεγαλύτεροι και να μαθαί-
νουν οι νεότεροι.

Τα χαμόγελα ξαναγύρισαν σε παίχτες 
και διοίκηση του Απόλλωνα, αφού 
κατάφεραν η ομάδα να αγωνίζεται 
πλέον στο Ευπάλιο.

Επιτέλους επιστροφή 
στη φυσική μας έδρα!

«Το μικρό χωριό με τη μεγάλη καρ-
διά», το Δροσάτο, πρέπει να είναι πε-
ρήφανο και παράδειγμα προς μίμηση 
για το Σύλλογό του. Τέτοια δραστηρι-
ότητα, αγάπη και ομόνοια μεταξύ των 
μελών του, σπάνια συναντάμε. Ήδη τα 
μέλη του Συλλόγου, στην τελευταία 

τους Γενική Συνέλευση, προχώρησαν 
σε τροποποίηση του καταστατικού 
τους, ώστε να είναι πιο ευέλικτο, και 
μετέφεραν την έδρα τους στο χωριό. 
Παράλληλα πραγματοποίησαν και Αρ-
χαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σελ. 12
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ΓΑΜΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Η Ευπαλιώτισσα Μαρία Πα-
παϊωάννου, κόρη του 
Νίκου Παπαϊωάννου 
και της Ελένης Ψι-
μάδα, και ο Νίκος 
Αναστ. Καστής 
τέλεσαν το γάμο 
τους το Σάββατο 
13 Φεβρουαρίου 
στον Άγιο Δημήτριο 
Πετρούπολης. Αμέσως 
μετά την τελετή του γάμου 
τους έγινε και η βάφτιση της κόρης τους δίνο-
ντας το όνομα της γιαγιάς, Ελένη. Κουμπάροι και νονοί 
η Τίνα Μαυρομάτη και ο Ιάκωβος Κωνσταντάρας. 
Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας στη 
¨Σάλα Παράδεισος¨ στην Ανθούπολη. Ξεχωριστό 
χρώμα έδωσαν  φίλοι και συγγενείς του γαμπρού από 
τη Λέρο, χορεύοντας παραδοσιακούς  ¨σατυρικούς¨ 
χορούς του νησιού. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Βασίλης Φλετούρης του Κωνσταντίνου πέ-
τυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων. Καλές σπουδές να έχει και κάθε 
άλλη επιτυχία στη ζωή του. 

Ο Ιωάννης Αλεξανδρής του 
Αλεξάνδρου, πήρε το πτυχίο 

του από το ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων. 
Ευχή των γονιών του, των συγ-
γενών και φίλων του για μια καλή 
σταδιοδρομία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΚΑΛΚΟΥΝΙΑ
Το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέ-
ξανδρου Καλκουνιά τελέστηκε 
τον περασμένο Δεκέμβριο στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής 
Ναυπάκτου παρουσία  φίλων, 
συγγενών και επωνύμων της 
κοινωνίας της Ναυπάκτου και 
του Ευπαλίου.
Ο Ευπαλιώτης Αλέξανδρος 
Καλκουνιάς,  έδινε συχνά το 
παρόν του σε διάφορα θέματα 
που αφορούσαν το Ευπάλιο, 
στήριζε τους συμπατριώτες 
του και γενικότερα υπεραγα-
πούσε το χωριό του γι αυτό και 
είχε ζητήσει να ενταφιασθεί σ΄αυτό. Πέθανε σε ηλικία 
92 ετών.  Είχε ανεβεί όλες τις σκάλες της ιεραρχίας  των 
Δημόσιων Ταμείων του Υπουργείου Οικονομικών  και 
διατέλεσε Διευθυντής στα Ταμεία Ναυπάκτου,  Πατρών,  
Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

Στις 9 Φεβρουαρίου 
2011 η Κατερίνα Κο-

νταρίνη (κόρη της Λένας 
Γ. Αναγνωστοπούλου ) 
και ο Βασίλης Μηλίγκος 
απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί, ένα χαριτωμένο 
αγοράκι.

ΓΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΡΗ
Ένας  δικός  μας  άνθρωπος, η  Αναστασία  Τσίρη  (του  Άγγελου  
και  της  Ασημίνας), και  ο  Αλέξανδρος  Τσούλας (του Χρήστου  
και  της  Αλεξάν-
δρας) ενώθηκαν  με  
τα  δεσμά  του  γά-
μου  στις  22-1-2011  
στον  Ι.Ν. Κοιμήσε-
ως  της  Θεοτόκου  
στην  Αργυρούπολη, 
παρουσία  πλήθους  
προσκεκλημένων. 
Ακολούθησε  δεξίω-
ση  στο  ξενοδοχείο  
OASIS στη  Γλυφά-
δα.  Η  Αναστασία  είναι πτυχιούχος  του  τμήματος  Επικοινωνί-
ας ΜΜΕ Αθηνών  και  διοικητική  υπάλληλος  του  Δικηγορικού  
Συλλόγου  Αθηνών  και  υπήρξε  συνεργάτης  στην  εφημερίδα  
και  μέλος  του  Δ.Σ. της  Ένωσης  Ευπαλιωτών  κατά  την  προ-
ηγούμενη  τριετία. Ο  Αλέξανδρος  είναι αξιωματικός της  Αερο-
πορίας. Στο  ταιριαστό  ζευγάρι  ευχόμαστε  κάθε  ευτυχία.  

Αθηνά Γράψα
Στις 22 Δεκεμβρίου πέθα-
νε η Αθηνά Γράψα το γέ-
νος Τιγγινάγκα σε ηλικία 
82 ετών. Είχε παντρευτεί 
το Νικόλαο Γράψα με τον 
οποίο απέκτησε δύο παι-
διά, την Αγγελική και το 
Γιάννη. Ο θάνατός της συ-
γκίνησε όλο το χωριό γιατί 

ήταν μια αγωνίστρια της 
ζωής. Θα την θυμόμαστε 
για την καλοσυνάτη, ευγε-
νική και συμπονετική ψυχή 
της, που σημαδεύτηκε από 
τον αδόκητο χαμό της κό-
ρης της Αγγελικής σε πολύ 
νεαρή ηλικία. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα του Ευπαλί-
ου που τη σκεπάζει.   

Μουτοπούλου Βούλα          
Έφυγε από τη ζωή, το πρωί 
της Τετάρτης, 22-12-2010, 
η Βούλα Μουτοπούλου, πρε-
σβυτέρα-σύζυγος του μακαρι-
στού Παπαθανάση, σε ηλικία 
85 ετών, μέσα στην αγάπη 
των παιδιών της, (Σταύρου, 
Προϊσταμένου Εκπαίδευσης, 
Ανδρέα, συν/χου Πυρ/κής) 
των νυφών της, του αδελφού 
της και των εγγονών της. Η 
εξόδιος ακολουθία εψάλη, 
την επόμενη ημέρα, στον 
ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ευ-
παλίου και η σορός ετάφη στο 
κοιμητήριο του χωριού, δίπλα στον πολυαγαπημένο της 
και αξιολατρεμένο της Παπαθανάση. Η πρεσβυτέρα ήταν 
αξιοπρεπής, διακριτική, αθόρυβη, απλή, αγαπητή, ευλαβέ-
στατη, καλοσυνάτη και καλόκαρδη. Πάντοτε με ξεχωριστό 
και εξαιρετικό ενδιαφέρον και απέραντη αγάπη για τους 
συγχωριανούς της, πρόθυμη να βοηθήσει και να συμπα-
ρασταθεί στη χαρά και στη λύπη τους. Η γειτονιά της είναι 
πια, έρημη, φτωχή χωρίς την παρουσία της, χωρίς το χα-
μόγελο της. Ο θεός τής επεφύλαξε ένα τέλος ειρηνικό και 
ανεπαίσχυντο. Θα παραμείνει στην σκέψη μας και στην 
καρδιά μας. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ όλοι εμείς που την 
αγαπήσαμε. Αιωνία της η μνήμη! 

Ανταποκρινόμενοι  σε  δική  σας  
επιθυμία θα  επαναλάβουμε  
την  επίσκεψη – ξενάγηση  στο  
Μουσείο  της  Ακρόπολης, τον  
Απρίλη  (Κυριακή  3 ή  10  του  
μήνα). Η  ημερομηνία  θα  ορι-
στικοποιηθεί  αρχές  Μαρτίου. 

Τιμή  εισιτηρίου : 5 Ε  και  3 Ε 
(για   τους άνω  των  65  ετών).
Ήδη  κατά  την  κοπή  της  πί-
τας  δηλώθηκαν  συμμετοχές. 
Όποιοι άλλοι  επιθυμούν  να  
δηλώσουν συμμετοχή παρακα-
λούνται να επικοινωνούν  στο 

6937640697 (Λένα  Αναγνω-
στοπούλου). Θα  τηρηθεί  σειρά  
προτεραιότητας  επειδή  είναι  
συγκεκριμένος  ο  αριθμός  των  
μελών  του  γκρουπ και  φυσικά  
θα  συμπληρωθεί  πρώτα  με  
Ευπαλιώτες . 

Βασίλης Κοτζαμάνης 
O Βασίλης Κοτζαμάνης 
του Χαραλάμπους γεν-
νήθηκε την 1-3-1942. Το 
1970 παντρεύτηκε την 
Καίτη και απέκτησαν δύο 
παιδιά, το Χάρη και την 
Αλεξάνδρα και τέσσερα 
εγγόνια, το Βασίλειο, τη 
Σοφία, τον Κωνσταντίνο 
και την Κατερίνα. Τελειό-
φοιτος της Ανώτατης Βιο-
μηχανικής Σχολής Πειραιά, 
υπηρέτησε επί σειρά ετών 
σε διευθυντική θέση στο 
Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. Αγα-
πούσε το Ευπάλιο, όπου 
έφτιαξε εκ θεμελίων το πατρικό του σπίτι και μετάδωσε 
την αγάπη αυτή για το Ευπάλιο σε παιδιά και εγγόνια.  
Πέθανε στις 25-10-2010 στο σπίτι του στη Βούλα ανά-
μεσα στα παιδιά και τα εγγόνια του.

Αλέκος Κασκαβέλης
Τον Γενάρη πέθανε ο Αλέκος 
Κασκαβέλης σε ηλικία 85 ετών. 
Ήταν γιος του μπάρμπα- Κώστα 
Κασκαβέλη που διατηρούσε επί 
δεκαετίες κρεοπωλείο δίπλα στη 
γέφυρα. Ακολούθησε τη δου-
λειά του πατέρα του και αυτός 
για δεκαετίες. Το κρεοπωλείο 
ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά 
στέκια του χωριού και λόγω της 
θέσης του δίπλα στη γέφυρα της 
Μανδήλως. Τα τελευταία χρόνια 
διατηρούσε μαγαζί με κατεψυγμένα τρόφιμα, ώσπου συ-
νταξιοδοτήθηκε. Στις 27 Φεβρουαρίου είναι το 40ήμερο 
μνημόσυνό του στο Ευπάλιο. Η εφημερίδα μας εκφράζει 
στη σύζυγό του τα θερμά της συλλυπητήρια. 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2011 
ο Ταμίας της Ένωσης 

μας Γιώργος Ανδρεόπουλος 
έγινε παππούς. Η κόρη του, 
Έλενα και ο γαμπρός του 
Διονύσης Γεωργιάδης απέ-
κτησαν έναν υγιέστατο και 
όμορφο αγοράκι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Γενική συνέλευση των κατοίκων και φορέων του Ευπαλί-
ου την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11.00 το 
πρωί στην  αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ευπαλίου, 
συγκαλεί ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ευπαλίου, 
Δημήτρης Λακουμέντας, προκειμένου να σχεδιαστούν  και 
να προταθούν στο Δήμο οι προτεραιότητες  για την το-
πική ανάπτυξη και οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο 
Δήμος σε ό,τι αφορά την Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου

Επίσης καλεί τους κατοίκους και φορείς του οικι-
σμού Γρηγοριτίκων  σε γενική συνέλευση τη Δευ-
τέρα 21 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 18:00 στο 
καφενείο Μαρίας Μπερτσιά προκειμένου να σχεδι-
αστούν  και να προταθούν οι προτεραιότητες  για 
την τοπική ανάπτυξη και οι δράσεις που πρέπει 
να αναλάβει ο Δήμος σε ό,τι αφορά τον οικισμό 
Γρηγορτίκων Ευπαλίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ        συνέχεια από 1η σελίδα  

Τις συνδρομές σας για την ενίσχυση 
της Ένωσης και της εφημερίδας ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να καταθέτετε στις 
τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
στους διπλανούς λογαριασμούς, ανα-
γράφοντας και το όνομά σας.5011-035918-043

Στείλτε τις 
συνδρομές σας

63101605

που κρατάτε στα χέρια σας, για να φθάσει από το ατελιέ σε 
σας, χρειάζεται κάπου 1600 ΕΥΡΩ  το τεύχος, και με ευνο-
ϊκές τιμές που έχουμε πετύχει: έξοδα για δημιουργικό στο 
ατελιέ, χαρτί, τυπογραφείο, συσκευαστήριο, ταχυδρομείο. 
Έχουμε φθάσει να τυπώνουμε ανάλογα τα θέματα κάπου 
2.500 και 3.000  φύλλα. Δηλαδή δεν είμαστε απλώς μια 
καλή εφημερίδα. Είμαστε και από τις μεγαλύτερες σε κυ-
κλοφορία. Έτσι θα χρειαζόμαστε πάνω από 16.000 ΕΥΡΩ το 
χρόνο για να την εκδίδουμε. Χωρίς τη δική σας συμβολή δε 
μπορεί να γίνει τίποτα. Θα φρακάρουμε. Με μια μικρή όμως 
συνδρομή από όλους, οι ανάγκες καλύπτονται. Πιστεύουμε  
ότι μερικά ΕΥΡΩ το χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες 
του καθενός, όλοι μπορούμε να τα προσφέρουμε. Και το 
λέμε αυτό γιατί από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή 
μας, μόνο το 30% όσων παίρνουν την εφημερίδα στέλ-
νουν τακτικά τη συνδρομή τους  και ένα 10% περιστασια-
κά. Έτσι όμως δε θα αντέξουμε. Υπάρχουν οι λογαριασμοί 
της Ένωσης σε δύο Τράπεζες, που μπορείτε να καταθέσετε 
ένα μικροποσό μερικών ΕΥΡΩ το χρόνο. Και κάτι ακόμα, 
που το ξανατονίσαμε. Κάθε κοινωνικό γεγονός της οικο-
γένειάς σας-γέννηση, βάπτιση, γάμος, θάνατος, επιτυχία 
κλπ-δε μπορούμε εμείς να το γνωρίζουμε και μάλιστα όταν 
συμβαίνει  στην Αθήνα,  στη Πάτρα,  στο Πειραιά και  σε 
διάφορα άλλα μέρη  της Ελλάδας και του κόσμου. Στείλτε 
μας με οποιονδήποτε τρόπο, ένα κείμενο και μια φωτογρα-
φία για το θέμα σας. Έχουμε διεύθυνση, έχουμε e-mail.  

Υ.Γ.   Ανώνυμες επιστολές δεν μπορούμε να δημοσιεύου-
με. Είτε μάς επαινούν, είτε μάς λοιδορούν. Είναι ζήτημα δη-
μοσιογραφικής δεοντολογίας  αλλά και ισχύουσα απόφαση 
της Ένωσης από  δεκαετίες. Με την υπογραφή από κάτω, 
τα πάντα δημοσιεύουμε, έστω και αν διαφωνούμε εντελώς 
με όσα γράφονται. 
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Μηνύματα ενότητας,  αισιοδοξίας και συλλογικής προσπά-
θειας για την ανάπτυξη του Ευπαλίου έστειλε η ετήσια 
Γιορτή της Πίτας που πραγματοποίησε η Ένωση Ευπα-

λιωτών Δωρίδας  στο ξενοδοχείο  KING GEORGE  της πλατείας 
Συντάγματος με την παρουσία περισσότερων από 300  Δωριέ-
ων της περιοχής Ευπαλίου και δεκάδων επωνύμων. 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κλέαρχος Περγα-
ντας που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλω-
ση, στον χαιρετισμό του, έδωσε μήνυμα αισιοδοξίας 
για την περιοχή της Δωρίδας, παρά τους δύσκολους 
καιρούς όπως είπε. Είναι αισιόδοξος ότι  ‘‘με προ-
σπάθεια θα  καταφέρουμε να δώσουμε την προοπτική 
και την ανάπτυξη, να υλοποιήσουμε όσα υποσχεθήκα-
με στους πολίτες μέσω του νέου θεσμού της αιρετής 
Περιφέρειας’’. Για  να  επιτευχθεί  αυτό  προτίθεται  να  
αξιοποιήσει  πόρους του  ΕΣΠΑ για  να  τεθούν  οι  προ-
ϋποθέσεις  ανάπτυξης  της  περιοχής.
Το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας για τη Δωρίδα και το 
Ευπάλιο έδωσε στο χαιρετισμό του 
ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης 
που τίμησε την εκδήλωση. ‘‘Παρά 

τα οργανωτικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε στα πρώτα βήματα της Καλ-
λικρατικής μας πορείας’’, τόνισε ο Δήμαρ-
χος, ‘‘είναι βέβαιο ότι θα πάμε καλά και 
σύντομα οι πολίτες της Δωρίδας θα δουν 
χειροπιαστά αποτελέσματα’’. ‘‘Το Δημαρ-
χείο Ευπαλίου’’, είπε, ‘‘θα είναι  διοικητι-
κός πόλος στη λειτουργία του Δήμου με 
σημαντικές υπηρεσίες, όπως η οικονομική 
που ήδη εδρεύει εκεί,  για την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των πολιτών, όλου του 

Δήμου’’. Επίσης προέτρεψε  τους  Ευπαλιώ-
τες,  αλλά και γενικότερα όλους τους Δωριείς, κατά  την  ημέρα  της  
απογραφής  να  βρεθούν  στον  τόπο  τους, ώστε  να  εξασφαλιστεί  
μεγαλύτερη  χρηματοδότηση  για  την  περιοχή. 
Ο  Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας Περικλής Ν. Λουκό-
πουλος, ευχαρίστησε τους δημοτικούς άρχοντες τόσο για την παρου-
σία τους όσο και για τα μηνύματα αισιοδοξίας που έδωσαν και κάλεσε 
τους πρώην Προέδρους της Ένωσης που βρίσκονται εν ζωή  να τους 
τιμήσουν με ειδική αναμνηστική πλακέτα για «την προσφορά τους με 

τη δράση τους στην υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης»  όπως 
ανέφεραν οι  τιμητικές πλακέτες. 
Πρόκειται για τους: Γιώργο Κουφάκη στέλεχος επι-
χειρήσεων, Ντίνο Κονιστή Υποστράτηγο ε.ά.,  Γιώργο 
Σμπαρούνη π. Διευθυντή Διοικητικού Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας, Παναγιώτη Αλεξανδρή π. Γενικού Διευθυ-
ντή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Λεωνίδα 
Ζέρβα, π. Διευθυντή ΟΤΕ, Αναστάσιο Μπάμπο Ιατρό 
Χειρουργό, π. Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου και Λένα Αναγνωστοπούλου 
καθηγήτρια.
Ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Περικλής Ν. Λουκόπουλος 
διευκρίνισε για να μη υπάρξουν παρερμηνείες, ότι δεν 
είχαν σταλεί προσκλήσεις στους πολιτικούς της Φω-
κίδας γιατί οι Ευπαλιώτες είναι βαθειά πικραμένοι μαζί 

Έστειλε μηνύματα 
η γιορτή της Ένωσης
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τους, με την άδικη και 
αντιαναπτυξιακή στάση που τήρησαν στη δόμηση 
των Καλλικρατικών Δήμων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμα οι 4 αντιδή-
μαρχοι Δωρίδας,  Κώστας Αντωνόπουλος, Ανδρέας 
Ευσταθίου, Χρήστος Τσιλίκης και Γιάννης Ράπτης, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Λώλος, Γιάννης 
Φλέγκας,  Κώστας Φλετούρης και Μανώλης Χα-
ραλάμπους, η Τοπική Σύμβουλος Ευπαλίου Τζένη 
Αυγουστινάτου-Τσιπλάκη, ο Πρόεδρος Συλλόγου 
Γρηγοριτών Παναγιώτης Κατσαντώνης, οι καθηγη-
τές Πανεπιστημίου Άρης Σισσούρας, Στέλλα Πρι-
οβόλου και Γιώργος Μπαλτόπουλος, ο πρώην 
Υπαρχηγός της Αστυνομίας Αλέκος Κοντογιάν-
νης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου 
Οικονομικών Πάνος Γιαννακούρης, ο Ταξίαρ-
χος ε.ά  Γιώργος Παπαϊωάννου, ο ιδιοκτήτης 

των εκπαιδευτηρίων Θεόδωρος Παπαχαραλάμπους, ο επί πολλές 
θητείες Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Μένιος Λαγιανδρέου, η 
Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας Λαμπρινή Κουφάκη, η 
ψυχή της Ένωσης για πολλά χρόνια Ταμίας και Γενικός Γραμματέ-
ας Οδυσσέας Λακουμέντας, ο πολιτογραφηθείς εδώ και 30 χρόνια 
Ευπαλιώτης, γνωστός συγγραφέας Ανδρέας Μήτσου, ο Ευπαλιώ-
της σκηνοθέτης Σπύρος Ν. Ταραβήρας και εκατοντάδες άλλοι 
εκλεκτοί  Ευπαλιώτες και Ευπαλιώτισσες  της Αθηναϊκής και 
Πειραϊκής κοινωνίας.
ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΙ ΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Όλοι οι Πρόεδροι που τιμήθηκαν, φανερά συγκινημένοι, 
ευχαρίστησαν το Συμβούλιο της Ένωσης για την από-
φασή του να τους τιμήσουν.  Μια πράξη σημειολογική, 
όπως τόνισαν, για τις επόμενες γενιές,  να οπλισθούν με 
την αγάπη και το ενδιαφέρον για τα δρώμενα του Ευπα-
λίου. Ειδικότερα ο Λεωνίδας Ζέρβας   ευχαρίστησε  το  
Δ.Σ και  μοιράστηκε την   αναμνηστική  πλακέτα, όπως 
ανέφερε,  με  τις  δύο  εντεκάδες  των  Δ.Σ της  προεδρί-
ας  του  που  συνέβαλαν   στις  εκδηλώσεις που έγιναν 
και  στο  εκδοτικό  έργο  της  Ένωσης  (σ.σ. με  βασικότερα  : 
την  έκδοση  του  πρώτου  βιβλίου  του  καθηγητή  του  ΑΠΘ 

κ. Βασ. Κατσαρού «Ο  Βυζαντινός  Ναός  του  Αγίου 
Ιωάννου  του  Θεολόγου στο  Ευπάλιο   Δωρίδος » και  
το «Ευπάλιο,  πορεία  μέσα  στο  χρόνο » με επιμέλεια 
και χορηγία του Περικλή Λουκόπουλου).
Από την πλευρά του ο Ντίνος Κονιστής συνεχάρη  το  
Δ.Σ. για  την  πρωτοβουλία  του  και  υπογράμμισε  
ότι  το  σημερινό  Δ.Σ. με  Πρόεδρο  τον  Περικλή  
Λουκόπουλο  αποτελεί  μια  συνεχή  επιτυχία  στην  
ιστορία  της  Ένωσης  Ευπαλιωτών.
Ο Γιώργος Κουφάκης φανερά συγκινημένος,  αφού 
ευχαρίστησε το Δ.Σ. και τους παρευρισκόμενους 
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συμπατριώτες του επισήμανε ότι  « ήμουν  τυχερός  
γιατί  δίπλα  μου  είχα  μια  πηγή  που  λέγεται  Πε-
ρικλής  Λουκόπουλος …. μάς  έδινε  ιδέες  για  κάτι  
καλύτερο…. μάς  έσπρωξε  και ξεκίνησε την   έκδοση 
της  εφημερίδας  και  επίσης  μάς  έσπρωξε  και  συ-

νέβαλε ουσιαστικά  για να αγοραστεί  το  σπίτι  μας, 
το  γραφείο μας. ..»
Τέλος η Λένα Αναγνωστοπούλου ευχαρίστησε τον  
Πρόεδρο  και  το  Δ.Σ  για  την  πρωτοβουλία  και  
τον  Κώστα  Ζέρβα για  όσα  είπε  γί  αυτήν  εκτός 
του  βιογραφικού …. «Νιώθω, τόνισε,   ότι  δε  μου  
ανήκει  εξ  ολοκλήρου  η  τιμή  αυτή  και  γι αυτό  θα  
ήθελα  να  ευχαριστήσω  για  άλλη  μια  φορά  δη-
μόσια  όλους  τους  συνεργάτες  της  προηγούμενης  
τριετίας,  είτε  ήταν  εντός  είτε  ήταν  εκτός του  Δ.Σ. 
Άλλωστε  για  να  πάει  καλά  ένας  Σύλλογος  
δε  φτάνει  μόνον  ένας  άνθρωπος. Χρειάζονται  
ικανοί  συνεργάτες  και  πνεύμα  ομοψυχίας και  

διάθεση  αλληλεγγύης  μεταξύ  τους  για  να  
είναι  όσο  το  δυνατόν  αποτελεσματικοί.» 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΩΤΑΣ ΓΑΖΗ
Από τους προσκεκλημένους δεν παρευρέ-
θηκε  η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή που 
έστειλε το παρακάτω μήνυμα-χαιρετισμό.
«Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλε Περικλή,
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά εσένα και τα 
μέλη του συλλόγου για την 
πρόσκληση να παραβρεθώ 
στην κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίττας. Λυπάμαι που δε 
μπορώ να παραβρεθώ γιατί 
την Κυριακή είναι η σχολική 

γιορτή των Τριών Ιεραρχών 
και θα πρέπει να βρίσκομαι 
στην Άμφισσα.  Εύχομαι από 
καρδιάς σε όλους τους φίλους 
Ευπαλιώτες  να έχουν μια καλή 
χρονιά και να εκπληρώσουν τις 
προσδοκίες και τα όνειρα τους. 
Σ΄αυτή τη δύσκολη χρονιά με 
αίσθημα ευθύνης, ατομικά και συλλογικά θα δου-
λέψουμε όλοι μαζί, για ότι καλύτερο στον τόπο 
και την πατρίδα μας.»
Φιλικά Γιώτα  Γαζή Αντιπεριφερειάρχης 

Ακόμα δεν παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Το-
πικού Συμβουλίου Ευπαλίου Δημήτρης Λακουμέντας, που 
όπως ανέφερε στο μήνυμα που έστειλε  αδυνατούσε να 
παραβρεθεί στην εκδήλωση λόγω σοβαρού οικογενειακού 
προβλήματος. Ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκόμε-
νους χωριανούς και φίλους καλή χρονιά. Επίσης δήλωσε 
ότι θα είναι συμπαραστάτης του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε κάθε διεκδίκηση για το καλό του χωριού μας.

Έστειλε μηνύματα 
η γιορτή της Ένωσης
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Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας ιδρύ-
θηκε το 1954 από Ευπαλιώτες 
της διασποράς που θέλησαν να 

κρατήσουν ζωντανούς τους δεσμούς του 
χωριού και να αναπτύξουν τους δεσμούς 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ 
τους. Και αυτών που ζουν στο Ευπάλιο 
αλλά και εκείνων που ζουν όπου γης.
Από τότε η Ένωση Ευπαλιωτών δίνει αδιά-
λειπτα το παρών στα κοινωνικά και πολιτι-
στικά πράγματα που αφορούν το Ευπάλιο 
και την ευρύτερη περιοχή της Δωρίδας με 
ανιδιοτέλεια και με γνώμονα τα συμφέρο-
ντα του αγαπημένου μας τόπου. 
Έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. 
Η απόδοση τιμής στους διατελέσαντες 
προέδρους της Ένωσης δεν είναι  μια μου-
σειακού χαρακτήρα διαδικασία απόδοσης 
τιμής σε απόμαχους. Εξάλλου κανείς από 
τους προέδρους δεν έπαψε να ενδιαφέ-
ρεται για το Ευπάλιο, κανείς δεν έφυγε 
από την Ένωση. Είναι όλοι παθιασμένοι 
και φλογεροί Ευπαλιώτες και νοιάζονται 
για το Ευπάλιο με την ίδια ευαισθησία και 
υπευθυνότητα όπως όταν πρωτογράφτη-
καν στην Ένωση.
Σήμερα όμως που το Ευπάλιο έρχεται 
αντιμέτωπο με νέες 
προκλήσεις, και η 
Ένωση μας έχει και 
άλλα καθήκοντα 
να επιτελέσει τους 
θέλουμε ακόμα πιο 
κοντά μας, τους 
θέλουμε ακόμα πιο 
δραστήριους, 
θέλουμε τις ικα-
νότητές τους, θέ-
λουμε την εμπειρία 
τους, θέλουμε τις 
γνώσεις τους, θέ-
λουμε την ενεργητι-
κότητά τους, θέλου-
με το πάθος τους. 
Τους θέλουμε πιο ενεργά μαζί μας.  
Θέλουμε τις απόψεις τους, θέλουμε να 
καλλιεργήσουν παραπέρα το πνεύμα ομό-
νοιας και συμφιλίωσης που με πολύ κόπο 
και τη συμβολή όλων σας έχει επιτευχθεί,  
Η ομόνοια και η σύμπνοια είναι πυξίδα και 
κυρίαρχες αξίες σήμερα στην Ένωση Ευ-
παλιωτών.
Ο τίτλος του επίτιμου προέδρου για εμάς 
δεν έχει την έννοια που έχει αποκτήσει 
στη σύγχρονη πολιτική ορολογία. Εμείς 
σας θέλουμε να συμμετάσχετε πιο ενερ-
γά στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 
της Ένωσής μας.
Σήμερα δεν τιμάμε μόνο το παρελθόν, πε-
ρισσότερο τιμάμε το παρόν αλλά και το 
μέλλον γιατί όλοι οι τιμώμενοι είναι νέοι 
και γεμάτοι ζωντάνια και έχουν να προ-
σφέρουν ακόμη πολλά. 
Πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης το 1954 
ήταν ο Αθανάσιος Σμπαρούνης και ακο-
λούθησαν ο Χαράλαμπος Σμπαρούνης, 
ο Χρήστος Κοτζαμάνης, ο Κωνσταντίνος 
Σμπαρούνης, ο Χρήστος Μεϊντάσης, ο Κώ-
στας Ζέρβας, ο Θανάσης Λαγιανδρέου και 
ο Χρήστος Λαγιανδρέου που δεν βρίσκο-

νται πλέον κοντά μας.
Θα υπάρξει για όλους μια   άλλη ειδική  
εκδήλωση από την Ένωση.
Κι ερχόμαστε στο σήμερα …
Ο Γεώργιος Κουφάκης είναι γιος του 
Κώστα και της Βασιλικής Κουφάκη. Γεν-
νήθηκε πριν κάμποσα χρόνια στο Ευπά-
λιο. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχα-
νική Σχολή Πειραιά. Διετέλεσε Στέλεχος 
μεγάλων Επιχειρηματικών Ομίλων. Όπου 
κι αν βρέθηκε ανά την Ελλάδα το σπίτι 
του ήταν και σπίτι των Ευπαλιωτών. Έχει 
γυρίσει  την Ελλάδα και  τον κόσμο , αλλά 
πάντα προτιμούσε και προτιμάει την πλα-
τεία του Ευπαλίου. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ευπα-
λιωτών τα χρόνια 1988-1989. Την αγάπη 
του για το Ευπάλιο μεταλαμπάδευσε στα 
παιδιά του, στους γαμπρούς του, στα εγ-
γόνια του, σε συγγενείς και φίλους. 
Ο Κωνσταντίνος Κονιστής είναι γιος 
του θυμόσοφου (ποιος δεν θυμάται ακό-
μα και σήμερα το χιούμορ και τα ανέκδο-
τά του) μπάρμπα Λούκα Κονιστή και της 
Αλεξάνδρας Κονιστή.
Απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, έχει 
μετεκπαιδευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής στην Ανωτάτη  
Στρατιωτική Ακαδημία του 
Fort Knox. Είναι απόφοιτος 
της Ανωτάτης εμπορικής 
Σχολής Αθηνών. Μετά από  
μια ευδόκιμη θητεία στον 
ελληνικό στρατό αποστρα-
τεύθηκε με το βαθμό του 
υποστρατήγου. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ένωσής μας τα έτη 1989-
1992. Ο Ντίνος Κονιστής 
έχει αναπτύξει έντονη κοι-
νωνική δραστηριότητα, 

συμμετέχει στο σύλλογό 
μας, είναι πρόεδρος του Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου Καστέλας, ο οποίος 
αποτελεί πρότυπο συλλόγου για όλη την 
Ελλάδα. Ο Ντίνος Κονιστής αποτελεί έναν 
λαμπρό πρεσβευτή του Ευπαλίου σε όλο 
τον κόσμο. 
Ο Παναγιώτης Αλεξανδρής είναι γιος 
του Αντώνη και της Ελένης Αλεξανδρή. 
Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική 
Σχολή Πειραιά και μεταπτυχιακές σπουδές 
στο κέντρο Κοινωνικών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιά. Διετέλεσε διευθυντι-
κό στέλεχος του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων και έφυγε με το βαθμό του 
Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων. Είναι παροιμιώδης 
λάτρης του Ευπαλίου και στην πορεία του 
ως στέλεχος του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και όχι μόνο,  είχε σε πρώτη προτεραιότη-
τα τις αξίες της αλληλεγγύης και της συ-
μπαράστασης προς τους Ευπαλιώτες και 
του Δωριείς γενικότερα.  
Ο Παναγιώτης Αλεξανδρής διετέλεσε Πρό-
εδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών τα χρόνια 
1992-1995. 
Ο Γεώργιος Σμπαρούνης είναι γιος του 
Νικολάου και της Ευτυχίας Σμπαρούνη. 
Σπούδασε νομικά στο Καποδιστριακό Πα-

νεπιστήμιο της Αθήνας. Υπήρξε  Στέλεχος 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας για δεκαετί-
ες φθάνοντας  στη θέση του διευθυντή 
διοικητικού της μεγάλης αυτής εταιρείας. 
Μέλος και συνεχιστής της μεγάλης Ευ-
παλιώτικης οικογένειας Σμπαρούνη, που 
τόσα έχει δώσει στην επιστήμη, και όχι 
μόνο, αλλά πάνω απ΄όλα 
παθιασμένος και λάτρης 
του Ευπαλίου.  
Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ένωσης τα έτη 1995-1998.
Ο Λεωνίδας Ζέρβας εί-
ναι γιος του Αντώνη και 
της Αικατερίνης Ζέρβα. 
Σπούδασε στο Φυσι-
κό Τμήμα του Καποδι-
στριακού Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και απέκτησε 
μεταπτυχιακό στη Ραδιο-
λογία. Υπηρέτησε ως δι-
ευθυντικό Στέλεχος  του 
ΟΤΕ φτάνοντας μέχρι το 
βαθμό του Δντή. Δίδαξε 
και στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Έχει αποφοιτήσει και από 
το Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Συνεχίζει 
να στηρίζει με κάθε τρό-
πο την Ένωση ενώ είναι 
ο πρωταγωνιστής και 
μπροστάρης στις Επιτρο-
πές για τον Αϊ Γιάννη , για 
να παραμείνει το μνημείο, 
ο ιστορικός αυτός ναός 
στην οικογένεια των Ευ-
παλιωτών που ανήκει αι-
ώνες τώρα.   
Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ένωσης κατά τα έτη  
1998-2004
Ο Αναστάσιος Μπά-
μπος είναι γιος του Κώ-
στα και της Δημητρούλας 
Μπάμπου. Σπούδασε Ια-
τρική στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
απέκτησε την ειδικότητα 
του Χειρουργού. Διετέ-
λεσε διευθυντής  της Χει-
ρουργικής Κλινικής στο  
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 
Ο Αναστάσιος Μπάμπος 
συνεχίζει την παράδοση 
των μεγάλων ανθρωπι-
στών-γιατρών του Ευπα-
λίου. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών τα 
έτη 2004-2007.
Η Λένα Αναγνωστο-
πούλου είναι η πρώτη 
γυναίκα Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών. 
Είναι κόρη του Τάκη και 
της Γιαννίτσας Αναγνω-
στοπούλου. Σπούδασε 
φιλολογία στο Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας. Εργάζεται ως 

φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. 
Η Λένα Αναγνωστοπούλου διετέλεσε πρό-
εδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών κατά τα 
έτη 2007-2010. Είναι ακόμη και σήμερα 
δίπλα στην Ένωση , στις εκδηλώσεις της , 
στις δραστηριότητές της, στην εφημερίδα 
μας όπως πολλοί θα το έχετε διαπιστώσει 

Τιμήθηκαν οι Πρόεδροί μας

Η καλαίσθητη τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε 
στους Προέδρους της Ένωσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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DELPHI BEACH HOTEL 200€
Αλεξανδρής Αντ. Παναγιώτης 20 € 
Αλεξανδρής Δημοσθ. Κων/νος 20 € 
Αλεξανδρής Κων. Αντώνιος 30 € 
Αλεξανδρής Παν. Αντώνιος 50 €
Αναγνωστόπουλος Λεων. Νάσος 25 € 
Αναγνωστόπουλος Τάκης 100 €
Αναγνωστοπούλου 'Εφη 25 € 
Αναγνωστοπούλου Λένα 100 €
Αναγνωστοπούλου-Πέππα Αλέκα 50 €
Ανδρεόπουλος Παν. Γεώργιος 20 € 
Αντωνόπουλος Ιωάννης 20 € 
Αντωνόπουλος Νικόλαος 10 € 
Αυγερινού Πολυξένη 50 €
Αυγουστινάτου Σταματία 50 € 
Βασιλα Ασήμω 30 €
Βλάχος Γεώργιος 20 €
Γεωργουλόπουλος Αθ. Ευθύμιος 20 € 
Γιαννακούρη Αικατερίνη 20 € 
Γιαννακούρη Πηνελόπη 50 €
Γιαννακούρη Πολυξένη 25 € 
Γιαννακούρης Νικόλαος 25 € 
Γιαννακούρης Παναγιώτης 50 € 
Ευαγγελοπούλου Ναζλή 20 € 
Ζαχαριάδη Ευθυμία 20 € 
Ζέρβας Αλεξ. Ιωάννης 20 € 
Ζέρβας Αντ. Λεωνίδας 20 €
Ζέρβας Κων/νος 10 €
Ζία Μαρία 5 €
Θωμόπουλος Γεώργιος 30 € 
Καβροχωριανος Νικόλαος 25 € 
Καβροχωριανού Παπαϊωαννου Σοφία 25 € 
Καλαμάκης Αρ. Γεώργιος 50 €
Καλαμάκης Αρ. Νικόλαος 30 € 
Καλαμάκης Βασ. Γεώργιος 20 € 
Καλαμάκης Γ. Νικόλαος 50 €
Καλκούνιας Νικόλαος 100 €
Καραγιάννης Ευάγγελος 20 € 
Κατέλης Κων/νος 5 €
Κατσαντώνης Παναγιώτης 30 € 
Κατσιαρίμπας Γεώργιος 20 € 
Κατσιαρίμπας Ιωάννης 20 € 
Κονιστής Λουκ. Κων/νος 50 €
Κοντογιάννης Αλέξανδρος 20 € 
Κότσαλος Γεώργιος 50 € 

Κουτσαγγέλος Ιωάννης 20 € 
Κουτσάφτης Ιωάννης 20 € 
Κουτσόπουλος Κων/νος 10€
Κουφάκη Λαμπρινή 15 € 
Κουφάκης Γεώργιος 50 €
Κουφάκης Παναγιώτης  20 € 
Κωτόπουλος Γεώργιος 50 €
Κωτόπουλος Νικόλαος 50 €
Λαγιανδρέου Αθανάσιος 100 €
Λαγιανδρέου Αριστομένης 20 € 
Λαγιανδρέου Οδυσσέας 10 € 
Λάμπρου Ευάγγελος 30 € 
Λιάκος Ξάνθος 30 € 
Λουκόπουλος Παναγιώτης του Περ. 100€
Λώλος Γεώργιος 20 € 
Μίχου 'Εφη 30 € 
Μίχου Πόπη και Χαράλαμπος 50€ 
(στη μνήμη της ανιψιάς τους Ιουλίας Σμπαρούνη)
Μπαλτόπουλος Γεώργιος 50 €
Μπάμπος Βασ. Κων/νος 10 € 
Μπάμπος Κων. Αναστάσιος  50 € 
Μπάμπος Κων. Παναγιώτης 50 €
Μπαουστάνου Ιωάννα 10€
Μπεζαΐτης Ηρακλής 10€
Μπλέτας Μάριος 10 €
Μπλέτας Μάριος 50 € 

Μπόκαρη Δήμητρα 20 € 
Μπόκαρης Παν. Γεώργιος 50 €
Μπόκαρης Χαρ. Ευθύμιος 50 €
Νάσης Βασίλειος 20 € 
Νικολέτος Απ. Κων/νος 100 €
Νίκολης Ιωάννης 20 € 
Νταουσάνη Κατίνα 20 €
Παπαδάκης Ανδρέας 50 €
Παπαδόπουλος Ιωάννης 10 € 
Παπαδόπουλος Νικόλαος 10 €
Παπαϊωάννου Αλ. Κων/νος 10 € 
Παπαϊωάννου Αντώνιος 50 €
Παπαϊωάννου Ελένη 20 € 
Παπαϊωάννου Κων. Γεώργιος 50 €
Παπαϊωάννου Κων. Ιωάννα 10 € 
Παπαϊωάννου Τζένη 20 € 
Παπαντωνίου Πολυξένη 10 € 
Παπαχαραλάμπους Σπ. Θεόδωρος 100 €
Πατσαούρας Αλέξανδρος 30 € 
Πατσαούρας Βασίλειος 20 € 
Πατσαούρας Ιωάννης 20 € 
Πετρόπουλος Θεοδόσιος 20 €
Πριόβολος Βασ. Σπύρος 20 € 
Ράπτης Ιωάννης 30 €
Σκόνδρας Νικ. Παναγιώτης 20 € 
Σκρέκας Αριστείδης 10 €

Σμπαρούνη Βασιλική 20 € 
Σμπαρούνη Ευτυχία 20 € 
Σμπαρούνη Καίτη 20 € 
Σμπαρούνης Γεώργιος 20 € 
Σμπαρούνης Ιωάννης 50 € 
(στη μνήμη της κόρης του Ιουλίας Σμπαρούνη) 
Σμπαρούνης Κων/νος του Δημ. 50 €
Σταθάτος Παναγιώτης και υιοί ΟΕ 180 €
Τάγκαλος Αντ. Ιωάννης 100 €
Τάγκαλου Αικατερίνη 10 €
Ταραβήρας Σπ. Γεώργιος 20 € 
Ταραβήρας Σπ. Νικόλαος 20 € 
 Ταραζώνα Παρασκευή 20 €
Τζιλαλή Νικ. Γαρυφαλιά 20 € 
Τζιλαλής Ευθύμιος 15 € 
Τσατσαρώνης Ευαγ 20 €
Τσιατούρας Αθανάσιος 20 € 
Τσιατούρας Ιωαν. Χρήστος 25 € 
Τσιατούρας Χρ. Ιωάννης 25 € 
Τσιατούχας Γεώργιος 10 € 
Τσιλαλής Κων/νος 20 € 
Τσιούστας Κων/νος 25 € 
Τσιπλάκης Κων/νος 30 € 
Τσιπλάκης Κων/νος 30 €
Τσίρη Ασημίνα 20 € 
Τσίρης 'Αγγελος 20 € 
Τσόλκας Νικόλαος 30 € 
Τσουράκης Αναστάσιος 20 € 
Φλετούρης Κων/νος 20 € 
Χάλαρης Αντώνιος 40 € 
Χαραλάμπους Εμμανουήλ 20 € 
Ψιμάδας Αθαν. Δημήτριος 20 € 
Ψιμάδας Δημ. Αθανάσιος  20 € 

Οι οικογένειες Γιάννη και Τζο Σμπαρούνη, 
Πόπης και Μπάμπη Μίχου κατέθεσαν 50€ 
αντιστοίχως ως γονείς της Τζούλιας (Ιου-
λίας) Σμπαρούνη οι πρώτοι, και θείοι οι 
δεύτεροι, στην μνήμη της, η οποία τους 
συντροφεύει κάθε λεπτό του χρόνου 
που πέρασε, διατηρώντας την μεγάλη 
τους αγάπη, για το μοναδικό και υπέροχο 
κορίτσι που έφυγε από τη ζωή.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Μετά από 12 χρόνια η Εφημερίδα μας περιμένει από το Δήμαρχο Γιώργο Καπετζώνη τη στοιχειώδη ενίσχυση της από τον Δήμο.

ΕΝΩΣΗ  ΕΥΠΑΛΩΤΩΝ  ΔΩΡΙΔΟΣ
ΠΡΑΤΙΝΟΥ  &  ΔΟΥΡΙΔΟΣ  8  ΠΑΓΚΡΑΤΙ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210 7730530

ΕΣΟΔΑ :
1. Ενίσχυση της Ένωσης (από μέλη και φίλους) 4.745,00 €
2. Συνδρομές για εφημερίδα 9.293,08 €
3. Έσοδα από πώληση βιβλίων 
" Ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ευπάλιο" 150,00 €
" Το Ευπάλιο" 280,00 €
4. Τόκοι καταθέσεων  291,32 €
5. Παράβολο υποψηφίων για τις εκλογές της 14/03/10 100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 14.859,40 €
ΕΞΟΔΑ: 
1. Έκδοση εφημερίδας ‐ σακούλιασμα ‐ ταχυδρομικά 8.900,50 €
2. Κοινόχρηστα γραφείου 384,27 €
3. ΔΕΗ ‐ ΟΤΕ ‐ ΕΥΔΑΠ 614,50 €
4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 185,98 €
5. Τροποποίηση καταστατικού Ένωσης 300,00 €
6. Έξοδα ανακαίνισης γραφείου 3.163,32 €
7. Έξοδα εκδηλώσεων  2.520,00 €
8. Διάφορα λειτουργικά έξοδα 155,05 €

ΣΥΝΟΛΟ 16.223,62 €
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (έτους 2009) 22 401 50 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (έτους 2009) 22.401,50 €
Έσοδα έτους 2010 14.859,40 €

ΣΥΝΟΛΟ 37.260,90 €
Μείον έξοδα έτους 2010 16.223,62 €

Υπόλοιπο εις νέον  21.037,28 €

Η Γενική Γραμματέας                      Ο Πρόεδρος                                     Ο Ταμίας
ΕΦΗ ΧΡ. ΜΙΧΟΥ                 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ                Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι υπογεγραμμένοι 1) Αναγνωστοπούλου Λένα 2) Μπόκαρης Γεώργιος και 3) Σταβιάνης Βασίλειος, ως 
μέλη της Επιτροπής Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Ένωσης Ευπαλιωτών, ενεργήσαμε 
έλεγχο της διαχείρισης από 1/1/2010 έως 31/12/2010 και διαπιστώσαμε ότι όλες οι εισπράξεις, 
πληρωμές κ.λ.π. διεξήχθησαν νομότυπα, ορθολογικά και με αίσθημα ευθύνης όπως προκύπτει και από 
τα τηρούμενα από τον ταμία βιβλία τα οποία βρέθηκαν ενημερωμένα με υποδειγματική τάξη και 
ακρίβεια. 

Αθήνα 31‐12‐2010
Η Επιτροπή Οικονομικού & Διαχειριστικού Ελέγχου

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ 2. ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σημαντικές αποφάσεις 
πήρε το Δ.Σ. της Ένωσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σειρά σημαντικών θεμάτων συζήτησε και αποφά-
σισε να υλοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
΄Ενωσης  στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις που 
πραγματοποίησε από τις αρχές του νέου χρόνου.
Ειδικότερα τα κυριότερα από αυτά ήσαν:
* Να αποδεχτεί την πρόταση του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχο-
λείου Ευπαλίου για αγορά και δωρεά από την 
Ένωση,  2 τραπεζιών πινγκ-πογκ και 4 ρακε-
τών, ώστε να μπορούν να αθλούνται οι 
μαθητές του σχολείου,  με την καθο-
δήγηση από ειδικό καθηγητή που θα 
προσφέρει εθελοντικά μαθήματα.
* Να πραγματοποιήσει εκδήλω-
ση - πάρτι νεολαίας και για όσους 
αισθάνονται νέοι, στο γνωστό Club 
Messiah του Κολωνακίου  (Καρνε-
άδου 25-29 στο Εμπορικό Κέντρο 
Λαιμού)  την Παρασκευή 18 Μαρτίου το 
βράδυ. Προσέλευση από 10 μ.μ. μέχρι πρωί-
ας. Το ποτό μόνο 7 ΕΥΡΩ, και τιμή φιάλης μόνο 
80 ΕΥΡΩ. Θα δοθεί η δυνατότητα στις νεότερες 
γενιές (κι όσους αισθάνονται νέοι όπως είπαμε) 
του Ευπαλίου, που διαμένουν σε Αθήνα και Πει-
ραιά να διασκεδάσουν φτηνά  σε ένα από τα 
πιο in μαγαζιά της πρωτεύουσας, αλλά και να 
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. 
* Να στηρίξει με την παρουσία των μελών 
του τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα γί-
νουν το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς και 
Καθαρής Δευτέρας στο Ευπάλιο από τους 
τοπικούς φορείς και συλλόγους. 
* Να εισηγηθεί στο Δήμο,  το Τοπικό Συμβού-
λιο και τους Τοπικούς Συλλόγους  να  αλλάξει η 
γιορτή του Πάσχα  στο Ευπάλιο,  αφού ο απο-
γευματινός χορός έχει εκφυλισθεί. Έτσι μπορεί 
με μπροστάρη τη δημοτική και τοπική αρχή 
αλλά και τους συλλόγους να ψηθούν αρνιά 
στη πλατεία  από το πρωί,  με την παρουσία 
όλων των συγχωριανών που θέλουν αλλά και 
φιλοξενούμενων και φίλων, να στρωθούν τρα-
πέζια για το φαγοπότι και βέβαια η απαραίτητη 
δημοτική μουσική για τραγούδι και χορό. Έτσι, 
όπως αρμόζει σ΄ ένα Ρουμελιώτικο Πάσχα. Τα 

διαδικαστικά θέματα,  υπάρχει ο καιρός,  ώστε 
όλοι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι φορείς να τα 
συζητήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις.
* Αποδέχτηκε την πρόταση του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Καστέλας Πειραιά  και του συγχω-
ριανού μας Προέδρου της Κωνσταντίνου Κο-
νιστή, για αδελφοποίηση των  δύο Συλλόγων. 
Η ημερομηνία και ο χώρος της εκδήλωσης θα 
αποφασισθεί από τις Διοικήσεις των δύο Συλ-

λόγων  και θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 
* Να βοηθήσει με κάθε τρόπο στο 

φωτισμό του Ευπαλίου,  θέμα που 
δείχνει και τον πολιτισμό του κάθε 
τόπου. Ήδη έχει κάνει εισηγήσεις 
και προς τον Δήμο προς αυτή την 
κατεύθυνση  για τις περιπτώσεις 

της κεντρικής πλατείας, του Δημαρ-
χείου, του καμπαναριού με το ρολόι,  

της  επάνω πλατείας και της οδού νότι-
ας εισόδου από κτίρια μέχρι το χωριό. 

-  Να φωτισθεί από ειδικές εταιρίες μέσω χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων το καμπαναριό 
και το ρολόι που είναι σήμα κατατεθέν του 
Ευπαλίου, αλλά και του Δημαρχείου.
-  Να διερευνήσει την αγορά για κατάλληλα 
φωτιστικά που θα τοποθετηθούν στην ανακαι-
νισμένη κεντρική πλατεία Καρυάς, που να  αρ-
μόζουν στο ύφος της πλατείας και των κτιρίων,  
αλλά να έχουν και υψηλή απόδοση φωτισμού.
-  Τα 8 παλαιά φωτιστικά της πλατείας να επισκευ-
ασθούν και να τοποθετηθούν στην επάνω πλα-
τεία. Είναι φωτιστικά με ύφος που ταιριάζουν στο 
χωριό και υψηλής ποιότητας. Μόνο που δεν τα 
έχουν συντηρήσει καθόλου εδώ και …15 χρόνια !
-   Οι κολώνες που θα βγουν από την επάνω 
πλατεία, μαζί με τις 18 που βρίσκονται στην 
αποθήκη (είναι όλες ίδιες) να τοποθετηθούν 
για ηλεκτροφώτιση του δρόμου από την περι-
οχή Κτίρια μέχρι το χωριό.
-  Να επισκευαστούν και να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια τους (υπάρχει τρόπος για τους κα-
κόπιστους) οι κολώνες και τα φωτιστικά στο 
πανέμορφο κομμάτι από τη γέφυρα Μαντή-
λως μέχρι τον Άμπλα.
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Στη δενδρόφυτη πλαγιά της οροσειράς 
Τρίκορφο της ορεινής Ναυπακτίας-Δωρίδας, 
σε υψόμετρο 1.000 μ., το Dasos Theretron 
φιλοξενεί τις πιο όμορφες αποδράσεις σας. 

Μόλις 30 χλμ. από τη Ναύπακτο και σε 
απόσταση αναπνοής από τα χωριά Παλαιοξάρι, 

Τείχιο και Ποτιδάνεια του Δήμου Ευπαλίου, 
το πετρόχτιστο θέρετρο προσφέρει υψηλών 

προδιαγραφών διαμονή με σύγχρονη υποδομή 
και αισθητική. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν 
εκλεπτυσμένη διαμονή, στιγμές χαλάρωσης 
και ηρεμίας. Είναι ευρύχωρα και τα έπιπλα 

επιλέχθηκαν έτσι ώστε να δημιουργούν 
ατμόσφαιρα τόσο φιλόξενη όσο και πολυτελή. 

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη 
μοναδική θέα από τα μπαλκονια.
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Την πίτα του έκοψε, 
στο Πνευ,ατικό Κέντρο 
Ευπαλίου, στις 16 Ια-
νουαρίου ο Εκπολιτιστι-
κός Σύλλογος Ευπαλίου, 

ενώ στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 
πραγματοποίησε με επιτυχία, 
εκδρομή στο Μέτσοβο, με με-
γάλη συμμετοχή, όπως φαίνεται 
στην φωτογραφία, με φόντο τη 
λίμνη Ιωαννίνων και στο βάθος 
το όρος Μιτσικέλι.

Παρά  το  χιονιά, το  
έντονο  κρύο  και  τις  
αντίξοες  συνθήκες  
μετακίνησης  αρκετές  
φίλες  της  Ένωσης  

Γυναικών  Φωκίδας  παραβρέ-
θηκαν  στο  απογευματινό  τσάι  
με  επίδειξη  μόδας  που  διορ-
γανώθηκε  από  την  Ένωση  Γυ-
ναικών  Φωκίδας στο  φιλόξενο  
ξενοδοχείο  ROYAL  OLYMPIC 
στις  11/12/2010.Με  θέα από  
τον  6ο  όροφο την  παγωμένη  
Αθήνα και  με  χριστουγεννιάτικη  
μουσική  υπόκρουση αντάλλα-
ξαν ευχές  για  τα  Χριστούγεννα 
και  ανανέωσαν  το  ραντεβού  
για τις  23 Δεκεμβρίου  στο  Rex, 
στην  παράσταση «Μάτα Χάρι». 

Στην κατάμεστη πα-
ραλιακή αίθουσα του 
Ναυτικού Αθλητικού 
Συνδέσμου (Ν.Α.Σ.) στο 

γραφικό Μικρολίμανο, 
στις 8 Ιανουαρίου ο Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Καστέλας Πειραιά (ΕΣ-
ΚΑΠ), έκοψε την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα του. Την πίτα ευλόγησε ο 
πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
κ. ΝΗΦΩΝ πρωτοσύγκελος και 
εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπό-
λεως Πειραιώς με συλλειτουργό 
τον κ. Παύλο Δημητρακόπουλο 
του Ι.Ν.Π. Μυρτιδιωτίσσης. Σε 
σύντομο χαιρετισμό του ο Πρό-
εδρος του ΕΣΚΑΠ Κωνσταντίνος 
Κονιστής αφού ευχαρίστησε τους 
πολλούς και υψηλούς καλεσμέ-
νους και τα μέλη του Συλλόγου, 
ευχόμενος μια ευτυχισμένη και 
δημιουργική χρονιά, παρουσίασε 
συνοπτικά την πλούσια δραστηρι-
ότητα του ΕΣΚΑΠ σε αναπτυξιακά, 
δημοτικά, και πολιτιστικά θέματα. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο τ. Υπουργός και 
νυν Βουλευτής  Αναστάσιος Νε-
ράτζης, οι βουλευτές Πειραιώς  Μ. 
Μπετενιώτης,  Παν. Μελάς, Δημ. 
Καρύδης, ο Δήμαρχος  Πειραιά  
Βασίλης Μιχαλολιάκος, οι αντιπε-
ριφερειάρχες Πειραιά & Νήσων 
Στέφανος Χρήστου, και Δημήτρης 
Κατσικάρη,  ο Γεν. Γραμματέας 
του Δήμου  Στέλιος Διαμαντίδης. 
Ο βουλευτής  Θ. Δρίτσας για λό-
γους ανεξάρτητους με την θέλη-
ση του δεν μπόρεσε να παραστεί, 
όπως δήλωσε σε επιστολή του. 
Επίσης παρέστησαν οι Περιφερει-
ακοί Σύμβουλοι Γιάννης Αξαρλής 
και Γιάννης Μπενέτος, ο Πρόε-
δρος της Εθνικής Συνομοσπονδί-
ας Ελληνικού Εμπορίου  Βασίλης 
Κροκίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου για το Περιβάλλον  Γιάννης 
Σπυράκης, η πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος «ΑΡΑΒΑΝΤΊΝΟΣ» Αννα 
Πατέστη, η πρώην Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών  Λένα Ανα-
γνωστοπούλου και από το Δ.Σ. 
της Ένωσης Ευπαλιωτών η Γενική 
Γραμματέας Έφη Μίχου, η Δημο-
τική Σύμβουλος  Φύκια Μελίνα, ο 
εκδότης & Δ/ντής της Εφημερί-
δας «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ»  
Γιάννης Κανατσέλης και οι στρα-
τηγοί ε.α.  Άρης Διαμαντόπουλος, 
Δημ. Αρβανίτης, Ε. Mανίκας και 
Αθαν. Πέπελας οι ιατροί κ. Παν. 
Λεβούνης και Μάκης Γκιάλας 

σύσσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου 
καθώς και πολλές επώνυμες κυ-
ρίες και κύριοι της κοινωνικής και 
πολιτιστικής δραστηριότητας του 
Πειραιά και όχι μόνον.

Νέος Διοικητής Περι-
φερειακής Διοίκησης 
Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών Στερεάς Ελ-

λάδας ανέλαβε  από 7 
Φεβρουαρίου 2011,με απόφαση 
του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, ο συγχωριανός μας Ευ-
παλιώτης, Αρχιπύραρχος  Πανα-
γιώτης Σκόνδρας. Είναι γιός του 
Κωνσταντίνου Σκόνδρα και της 
Ελένης Ζέρβα. Ο Τάκης αγαπά το 
Ευπάλιο, χωριό και των δυο του 
γονιών, το οποίο επισκέπτεται συ-
χνά και στο οποίο πέρασε μεγάλο 
μέρος από τα παιδικά του χρόνια. 
Είναι ενεργό μέλος της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας. Στην πρώ-
τη του εθιμοτυπική διαταγή ανά-
ληψης ως Διοικητής αναφέρει ως 
τόπο καταγωγής του το Ευπάλιο.  
Ο Π. Σκόνδρας έχει καταταγεί 
στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 
1982  και με τη σύζυγό του Ελένη 
έχουν μία κόρη. Ως Αξιωματικός 
έχει υπηρετήσει σε διάφορες Υπη-
ρεσίες της Πυροσβεστικής, όπως  
των Αθηνών,  Κέρκυρας,  Αιγίου,  
Αράξου,  Σάμου,  Πατρών,  Καλα-
βρύτων,  Λευκάδας  και  Κεφαλο-
νιάς. Να επισημάνουμε εδώ ότι ο 
Π. Σκόνδρας  συνεχίζει την καλή 
παράδοση πολλών Δωριέων στο 
Πυροσβεστικό Σώμα που ανέβη-
καν στις υψηλότερες βαθμίδες 
της ιεραρχίας του σώματος, όπως 
οι πρώην Αρχηγοί Ανδρέας Γκέκας 
από το Καστράκι Δωρίδας και ο 
Δημήτρης Καλαντζής από την Φι-
λοθέη Δωρίδας.

Αυτή η ιστορία με το 
άγαλμα του αείμνη-
στου Ν. Σμπαρούνη 
κοντεύει να γίνει γρα-

φική. Όλοι οι Ευπαλιώ-
τες θέλουμε να αναδειχθεί με 
τον καλύτερο τρόπο που αρμό-
ζει στην ιστορία του τιμώμενου. 
Είναι ευκαιρία τώρα που ανακαι-
νίζεται η πλατεία να τοποθετη-
θεί σ’ ένα  πιο εμφανές σημείο 
του χωριού. Δεν αρμόζει εκεί 
ανάμεσα σε σουβλάκια, μπύρες 
και τραπέζια. Σήμερα σε όλες 
τις πλατείες που ανακαινίζο-

νται δεν βάζουν αγάλματα στη 
μέση. Τρανταχτό παράδειγμα η 
περιβόητη πλατεία Κολωνακίου, 
που πρόσφατα ανακαινίστηκε 
από διεθνούς κύρους αρχιτέ-
κτονες. Τα αγάλματα των  Φιλι-
κών δείτε στη φωτογραφία πού 
τα τοποθέτησαν. Στην άκρη να 
τα βλέπει και να τα θαυμάζει ο 
κόσμος ,εποχούμενος ή πεζός, 
κι όχι στη μέση της πλατείας.

Την Πέμπτη, 13 Ια-
νουαρίου 2011, στην 
αυγή της νέας χρονιάς, 
πραγματοποιήθηκε στα 

εκπαιδευτήρια ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ στο 
Περιστέρι, η καθιερωμένη εκδή-
λωση υποδοχής του νέου έτους. 
Μαθητές και μαθήτριες, γονείς 
και κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και 
επίσημοι προσκεκλημένοι, εκπρό-
σωποι του κλήρου και προσω-
πικότητες της τοπικής κοινωνίας 
παρακολούθησαν τη λειτουργία 
χοροστατούντος του Μητροπολί-
τη Περιστερίου κ. κ. Χρυσοστό-
μου. Εν συνεχεία στην Αίθουσα 
Θεάτρου των Εκπαιδευτηρίων 
ο Μητροπολίτης ευλόγησε και 
σταύρωσε την πίτα υπό τη μελω-
δία καλάντων της Πρωτοχρονιάς 
και των Φώτων από τη χορωδία 
του Σχολείου. Ο Σεβασμιότατος 
τόνισε στους μαθητές τη διαχρο-
νική αξία της καλλιέργειας του 
πνεύματος και της μόρφωσης, ει-
δικά σε εποχές κοινωνικής πίεσης 
και οικονομικής ύφεσης.

Τι  είναι  η  νόσος  Αλ-
τσχάϊμερ; είναι  κληρο-

νομική  νόσος; Υπάρχει  
τρόπος  να  προβλεφθεί  αν  
ένα  άτομο  θα  προσβληθεί  

απ΄αυτήν; Ποιοι  είναι  οι  κυριό-
τεροι  προδιαθεσικοί  παράγοντες  
για  την  εμφάνισή  της  και  ποια  
τα  συμπτώματα  - στο  αρχικό 
κυρίως  στάδιο – για  να  διαγνω-
στεί;  Σε  αυτά  και  σε  άλλα  ερω-
τήματα  που διατυπώθηκαν   από  
το  κοινό δόθηκαν  απαντήσεις  
από  την  κ. Παρασκευή  Σακκά, 
Νευρολόγο-Ψυχίατρο, Πρόεδρο  
της  Εταιρείας  Νόσου  Αλτσχάϊ-
μερ  και  συναφών  διαταραχών 
Αθηνών, σε  εκδήλωση  που  δι-
οργανώθηκε  από  την  Ένωση  
Γυναικών  Φωκίδας  στο  «Μερό-
πειο  Ίδρυμα».

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Όπως γράψαμε και στο προ-
ηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας, ο Νοέμβριος είναι 

ο κατ’ εξοχήν μήνας της Ελιάς. 
Επειδή όμως εφέτος η παραγωγή 
ήταν αρκετά μεγάλη, το λιομάζω-
μα συνεχίστηκε το Δεκέμβριο και 
το πρώτο 20ήμερο του Γεναριού, 
τα δε ελαιοτριβεία λειτούργησαν 
σχεδόν μέχρι τέλος του μηνός. 
Ικανοποιημένοι οι παραγωγοί για 
την μεγάλη σοδειά τους, αλλά ευ-
χαριστημένοι και αυτοί που 
δεν είχαν γιατί αγόρασαν 
το λαδάκι τους πολύ φθηνά 
(2,5-3 €).
Ευτυχώς εφέτος παρουσι-
άστηκαν κάποιοι Πακιστα-
νοί εργάτες με φθηνότερο 
μεροκάματο (35 €) και ο 
κόσμος εξυπηρετήθηκε. 
Μπορεί αρχικά να μη γνώ-
ριζαν το αντικείμενο, αλλά 
σιγά – σιγά εξοικειώθηκαν 
μ’ αυτό και απέδωσαν. Και 
τούτο γιατί ήσαν φιλότιμοι, 
εργατικοί και υπάκουοι και 
δούλευαν ακούραστοι μέ-
χρι στις 4,5 το απόγευμα.
Αυτά ήταν και μια προειδο-
ποίηση για τους ντόπιους 
αλλοδαπούς, που, επειδή εί-
ναι λίγοι και περιζήτητοι, ανέ-
βασαν το μεροκάματο στο 
ποσό των 50 και 60 ευρώ.
Επειδή πολλοί συγχωρια-
νοί μας είχαν κατέβει για 
τις εκλογές και για το λιο-
μάζωμα, επόμενο ήταν να 
μην ξανακατεβούν στις γιορτές 
κι έτσι οι Άγιες μέρες να μη δια-
φέρουν από τις άλλες, τις καθη-
μερινές. Καμιά κίνηση και πολλοί 
από τους συνταξιούχους κατέβη-
καν στις πόλεις εφαρμόζοντας τη 
ρήση: Χριστούγεννα στην πόλη 
και Πάσχα στο χωριό, η οποία 
εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρό-
νια.
Ο Δεκέμβριος είναι ο ευλογημένος 
μήνας γιατί φιλοξενεί τη μεγαλύ-
τερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, 
τη γέννηση του Χριστού μας. Οι 
προετοιμασίες πολλές και κουρα-
στικές για τις νοικοκυρές. Γλυκά, 
μελομακάρονα, κουραμπιέδες, 
καθαριότητα του σπιτιού και του 
περιβάλλοντος χώρου, ψώνια και 
προετοιμασία των εδεσμάτων 
όλων των εορτών.
Όμως όλα αυτά δεν έχουν κα-
μιά σχέση με τα παλιά εκείνα τα 
όμορφα και νοσταλγικά, για μας 
τους παλιότερους, χρόνια. Όλα 
κρύα και ανούσια θύματα του μο-
ντερνισμού και της αστυφιλίας, 
αφού ερημώθηκαν όλα τα χωριά.

Δεν ακούστηκαν τα σκουξίματα 
των γουρουνιών, ούτε φτιάχνο-
νται κατιές και λουκάνικα με το 
ταλιπρισμένο κρέας, το γνήσιο, 
το αληθινό, το χωρίς ορμόνες 
και ούτε ζυμώνονται τα Χρι-
στοψώματα. Μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση μεταξύ της παλιάς και 
νέας νοστιμιάς;
Ο Δεκέμβριος ήταν και ο μήνας 
της χαράς για όλους τους ερ-
γαζόμενους και συνταξιούχους, 

γιατί όλοι έπαιρναν το δώρο.
Τώρα μάς το έκοψαν κι αυτό κι 
έτσι περιορίστηκαν τα δώρα σε 
βάρος και της αγοράς. Καμιά κί-
νηση στα καταστήματα. Οι στο-
λισμοί πολύ περιορισμένοι. Ένα 
δυο μπαλκόνια σε κάθε πολυκα-
τοικία ήταν στολισμένα.
Και οι πλατείες και τα πάρκα που 
άλλοτε λαμποκοπούσαν από τα 
στολισμένα δέντρα με χιλιάδες 
λαμπιόνια, εφέτος ήταν σκοτει-
νά. Θύματα κι αυτά της οικονο-
μικής κρίσης. Διερωτηθήκαμε 
όμως γιατί αυτή η μεγάλη κρίση 
και μάλιστα παγκόσμια; Μήπως 
είναι μια θεϊκή προειδοποίηση 
προς τα μέλλοντα που πιθανόν 
να συμβούν; Εμείς τι κάνουμε; 
Πού πορευόμαστε; Μήπως ξε-
σαλώσαμε και απομακρυνθήκα-
με από το δρόμο του; Υπάρχει 
πίστη, αγάπη, ταπεινότητα, 
αλληλεγγύη, φιλευσπλαχνία, 
φιλοτιμία; Εκκλησιαζόμαστε, 
νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, 
κοινωνούμε, ευεργετούμε, είμα-
στε ελεήμονες; Μήπως όλα αυτά 

τα κακά που συμβαίνουν στην 
ανθρωπότητα είναι σημεία των 
καιρών; Ας προβληματιστούμε 
όλοι.
Το μόνο καλό που είχαμε εφέ-
τος ήταν ο καιρός κι έτσι γλιτώ-
σαμε από το πετρέλαιο που είναι 
τόσο ακριβό. Μας είπαν ότι το 
2010 ήταν ο ζεστότερος χρόνος 
των 113 τελευταίων ετών και 
ο Γενάρης συνεχίστηκε ζεστός, 
αν αφαιρέσεις την τελευταία 

εβδομάδα που έτσουξε λίγο 
το κρύο.
Στις 30 Ιανουαρίου πραγματο-
ποίησε την κοπή της πίτας στο 
ξενοδοχείο (KING GEORGE) η 
Ένωση Ευπαλιωτών και τίμη-
σαν με την παρουσία τους 15 
συγχωριανοί μας. Η δική μας 
συνεστίαση θα πραγματοποι-
ηθεί στις 20 Φεβρουαρίου το 
μεσημέρι.
ΑΝΕΛΑΒΑΝ 
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
Ορκίστηκαν κι ανέλαβαν τα 
καθήκοντά τους όλοι οι νε-
οεκλεγέντες Δημοτικοί άρ-
χοντες και περιφερειάρχες 
σε ολόκληρη τη χώρα από 
1/1/2011.
Με βάσει τον Καλλικρατικό 
Νόμο όλα τα Δημ. Διαμερί-
σματα που έχουν πληθυσμό 
κάτω των 300 κατοίκων 
εκλέγουν ένα μόνο σύμβουλο 
– Πρόεδρο. Στο δικό μας το 
χωριό εκλέχτηκε για τέταρτη 
συνεχή τετραετία ο Κώστας 

Αλεξανδρής. Οι συγχωριανοί 
μας εκτιμώντας την προσφορά 
και το έργο του, το οποίο άλ-
λωστε είναι διάχυτο και γνωστό 
σε όλους, τον τίμησαν με την 
ψήφο τους.
Άνθρωπος ικανός, άξιος, δρα-
στήριος, κάτοχος των κοινοτι-
κών προβλημάτων του χωριού 
μας, τρέχει παντού καθημερινά 
ώστε να μη δημιουργηθεί κανέ-
να πρόβλημα και σε περίπτωση 
που υπάρξει, επεμβαίνει άμεσα.
Τον συγχαίρουμε και του ευχό-
μαστε καλή επιτυχία μετά την 
ανάληψη των ανανεωμένων 
καθηκόντων του και ο Θεός να 
του χαρίζει υγεία, δύναμη και 
κουράγιο για την αντιμετώπιση 
των τόσων προβλημάτων που 
θα υπάρξουν μετά την διεύρυν-
ση του δήμου σ’ όλη την επαρ-
χία. Εμείς, τον διαβεβαιώνουμε 
ότι τον στηρίζουμε και θα τον 
βοηθήσουμε σ’ ότι χρειαστεί και 
τον ευχαριστούμε για όλα όσα 
έχει προσφέρει στο χωριό μας, 
μέχρι σήμερα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 20 Ιανουαρίου στον Άγιο 
Λουκά Δροσάτο, ο συγχωρια-
νός μας κ. Ανδρέας Ταραβήρας 
τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο, 
υπέρ αναπαύσεως της Αγίας 
ψυχής της συζύγου του Ευγενί-
ας. Έκρινε σωστό να τελέσει το 
μνημόσυνο στο χωριό, επειδή η 
αείμνηστη Ευγενία αγαπούσε το 

χωριό και τα τελευταία χρόνια 
περνούσαν σ’ αυτό τουλάχιστον 
8 μήνες το χρόνο. Αυτή την ευ-
γενική, την καλοσυνάτη, την κα-
λόκαρδη ψυχή ευχόμαστε όπως 
ο Θεός την κατατάξει μεταξύ 
των αγίων και τη δεχτεί στους 
κόλπους του, γιατί της αξίζει. Αι-
ώνια να είναι η μνήμη της.

Εκλογές έγιναν την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στο Σύλλο-
γο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. που δεν έχει ακόμα συγκρο-
τηθεί σε σώμα . 
Στις εκλογές  συμμετείχαν οι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδ., το γένος Νταουσάνη
ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ του Νικολάου
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου, το γένος Κατέλη
ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Λαζάρου, συζ. Βούλας Κονιστή
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξίου
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του Κωνσταντίνου
ΠΑΠΑΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
Δημητρίου, το γένος Μεϊντάση, 
Για την εξελεγκτική επιτροπή οι
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ του Αριστομένη  
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Παράλληλα αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστα-
τικού της Ιδρύσεως του  Συλλόγου  το 1976, η διατύπωσή 
του από την καθαρεύουσα στην καθομιλουμένη και την 
τροποποίηση  μερικών άρθρων αυτού για καλύτερη ευε-
λιξία της λειτουργίας του και της πραγματοποίησης των 
σκοπών του. 
Επίσης η μεταφορά της έδρας του Συλλόγου  στο Δροσά-
το, ώστε να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
αυτόν όλοι οι απανταχού καταγόμενοι από το Δροσάτο 
και οι οικογένειες αυτών και κυρίως οι κατοικούντες στο 
Δροσάτο και στο Πευκάκι ώστε να βοηθήσουν αποτελε-
σματικότερα στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλ-
λόγου για να διατηρηθεί ο πολιτιστικός πολιτισμός του 
χωριού μας. 
Όλες τις  παραπάνω τροποποιήσεις ανέλαβαν οι συγχω-
ριανοί  μας  νομικοί Σοφία Παπαϊωάννου και Νίκος Καβρο-
χωριανός .Τους Ευχαριστούμε.
Στη φωτογραφία, την ημέρα των εκλογών του συλλόγου 
που έγιναν στα γραφεία της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας.

Μικροί και μεγάλοι καταπιάστηκαν και φέτος 
με το «λιομάζωμα».

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Μόνο  με  όνειρο  της  Ηγουμένης  μοιά-
ζει  πως  η  απέναντι  πλαγιά  από  το  
Μοναστήρι  προς  το  Τείχιο-όσο  βλέπει  
το  μάτι  σου- ανήκει  στο  Μοναστήρι  
της  Βαρνάκοβας, καθώς  της  ήρθε  η  
ιδέα  να  φράξει  μια  τεράστια  έκταση  
και  να  την  εκχωρήσει  προς  εκμετάλ-
λευση  σε  ιδιώτη.
Ε,  « όνειρο  ήταν, πέρασε  και  πάει» 
θα  λέγαμε  αν  δε  γνωρίζαμε  δύο  πρό-
σφατες  απόπειρες  διεκδικήσεων  από  
πλευράς  Ηγουμένης.
Αφενός  μεν  η  αναστάτωση  που  προ-
κλήθηκε  στους  Ευπαλιώτες  από  την  
Ηγουμένη  και  η  εξελισσόμενη διαμάχη 
εξαιτίας  της  διεκδίκησης –για  λογαρια-
σμό  πάντα  της  Μονής- της  ιδιοκτησίας  
του  Αϊ-Γιάννη Θεολόγου  του  Ευπαλίου. 
Οι  κάτοικοι του  Ευπαλίου  άμεσα  συ-
γκρότησαν  Επιτροπή  για  την  Υπερά-
σπιση της  Ταυτότητας  και  του  ιδιοκτη-
σιακού  καθεστώτος  του  Ναού. 
Ο  μικρός  αυτός  Βυζαντινός  Ναός  του  

Αϊ-Γιάννη ανέκαθεν  ανήκει  στον  Άγιο  
Γεώργιο  Ευπαλίου, όπως  όλοι  γνωρί-
ζουν. Άλλωστε,  ο  Άγι-
ος  Γεώργιος  Ευπαλίου  
πληρώνει  όλες  τις  οι-
κονομικές  υποχρεώσεις  
του  εν  λόγω  Ναού.
Επιπρόσθετα, όπως  ανα-
φέρεται  χαρακτηριστικά  
στο φ.90 της  εφημερί-
δας ΤΟ  ΕΥΠΑΛΙΟ :
1.Ολόκληρος  ο  χώρος  
που  περιβάλλει  το  μι-
κρό  Ναό  του  12ου αι-
ώνα, όπως  και  ο  ίδιος  
ο  Ναός, ανήκει  στην  
κατοχή, νομή  και  κυρι-
ότητα  του  Αγίου  Γε-
ωργίου  Ευπαλίου με  τη  
διαθήκη  του  δωρητού 
Ιωάννου  Καμπούρη (Νο 4030/6.11.1914 
) όπως  αυτή  δημοσιεύτηκε  στο  Πρω-
τοδικείο  Παρνασσίδος  και  επικυρώ-

θηκε  στις 3.1.1915 (αντίγραφο  αυτής  
της  Δωρεάς  υπάρχει  στο  αρχείο  της  

Μητρόπολης  από  το  
1916).
2.Στο  εκκλησιαστικό  
κτηματολόγιο που  συ-
ντάχθηκε  στην  Άμφισ-
σα το  1912 (με  Μη-
τροπολίτη  Φωκίδας  το  
Μακαριστό  Αμβρόσιο), 
στη  σελίδα  20  ανα-
γράφεται ότι  «ο Άγιος  
Ιωάννης  ανήκει  στην  
Ενορία  Αγίου  Γεωργίου  
Ευπαλίου» .
3. Στα  «Δίπτυχα  της Εκ-
κλησίας  της  Ελλάδος», 
που  αποτελούν  την  
ταυτότητα  της  Εκκλησί-
ας, δεν  αναφέρεται  ότι  

ο  Άγιος  Ιωάννης  Θεολόγος  ανήκει  στο  
Μετόχι  και  δυναμικό  της Ι.Μ. Βαρνά-
κοβας .

Και  αφετέρου, πολλά  ερωτηματικά  δη-
μιουργήθηκαν  από  την  πρόσφατη υλο-
τόμηση, για  λογαριασμό  της  Μονής, 
σχετικά  με  τα  όρια  και  τον  τρόπο  
πραγματοποίησής  της .
Για  όλα  τούτα πρέπει  να  έχουμε  το  
νου  μας,  γιατί  μπορεί  να  χρειαστεί  ν’ 
αποδείξουμε  τα  αυτονόητα.
1. Μέχρι  πού  έχει  σκοπό  να  φράξει;
2. Για  ποια  χρήση προορίζεται  η  εν  
λόγω  έκταση;
Σε  κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  εξετά-
σουμε  το  θέμα  από  νομική  πλευρά.
Να  δημιουργήσουμε  την  Επιτροπή  
όπως  οι  Ευπαλιώτες.
Δάση, λόφους, ρεματιές, υδροφόρους  
ορίζοντες και  περάσματα  αγριμιών, 
οφείλουμε  να  τα  διαφυλάξουμε  ως  
δημόσια  αγαθά .
Θύμιος  Αδαμόπουλος, 28.12.2010 
(Αναδημοσίευση από ΤΕΙΧΙΩΤΙ-
ΚΑ μηνύματα, φ.94, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 2010)

Το   όνειρο  της...  Ηγουμένης !
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Αποκριές ή 
καρναβάλι 
ονομάζου-

με τις τρεις τελευ-
ταίες βδομάδες 
πριν από την Κα-
θαρά Δευτέρα.. Η 
ετυμολογία των 
λέξεων [Αποκριά 
( α π ό + κ ρ έ α ς ) 
ή καρναβάλι 
(carne+levare)] 
συνιστά την απο-
χή από την κρε-
οφαγία . Στη διάρκειά τους επικρατεί το 
έθιμο του μασκαρέματος.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μεταμ-
φιέσεις ξεκίνησαν από την Ασία (Μεσσοπο-
ταμία και Βαβυλώνα) περίπου το 2000π.Χ, 
οπότε «η δούλα ντυνόταν κυρά και ο 
υ π η ρ έ τ η ς 
α φ έ ν τ η ς » . 
Στο Βυζάντιο 
α π έ κ τ η σ α ν 
πάνδημο χα-
ρακτήρα αλλά 
η Εκκλησία 
αντιτάχθηκε 
σ’ αυτή τη 
συνήθεια γιατί 
θεώρησε ότι 
συνεχίζονταν 
μ’ αυτόν τον 
τρόπο ειδω-
λολατρικά έθιμα. Παρά ταύτα οι γιορτές 
επιβίωσαν και η περίοδος πριν την έναρξη 
της νηστείας συνδέθηκε στη λαϊκή συνεί-
δηση με την ελεύθερη διασκέδαση που 
επιτρέπει η μεταμφίεση. Άλλωστε, είναι 
αρχέγονη η διάθεση του ανθρώπου να 
γελάσει, να διασκεδάσει, να γιορτάσει την 
αγάπη του για τη ζωή.
 Ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα λα-
τρεύτηκε –με καθυστέρηση αλλά πανηγυ-

ρικά , ιδιαίτερα από τις 
λαϊκές τάξεις – ο θεός 
Διόνυσος που αντι-
προσώπευε τη χαρά , 
την ευθυμία, τη ζωή. 
Οι πιστοί του μεταμφι-
έζονταν σε Σατύρους 
(δαίμονες της φύσης 
με δασύτριχο σώμα, 
μύτη πλακουτσή και 
πόδια, αυτιά και ουρά 
τράγου) φορώντας 
δέρμα τράγου, χρησι-
μοποιούσαν αυτοσχέ-
διες μάσκες (αρχικά 
άλειβαν το πρόσωπό 
τους με το κατακά-
θι του κρασιού, στη 
συνέχεια φτιάχναν 
μάσκες από φύλλα 
ή φλοιούς δέντρων 
κλπ.), έπιναν κρασί, 
χόρευαν κυριευμένοι 
από το πνεύμα του 
θεού και τραγουδού-

σαν σχετικά με 
το θεό –αρχικά 
- άσματα ,τους 
διθυράμβους. Σε 
όλο αυτό το σκηνι-
κό δεν έλειπαν και 
τα πειράγματα, τα 
«εξ αμάξης», που 
ανταλλάσσονταν 
καθώς οι πλούσιοι 
γιορταστές μετα-
κινούνταν με τις 

άμαξες, τα μεταφο-
ρικά μέσα της επο-
χής, και περιέπαιζαν 
τον «κοινό λαό». 

Βεβαίως τα πειράγματά τους δεν έμεναν 
χωρίς την ανάλογη απάντηση !!! 
Στο Ευπάλιο από καταγεγραμμένες μαρτυ-
ρίες της Αλεξάνδρας Μπόκαρη (1983 ) την 
πρώτη βδομάδα των αποκρεών την αποκα-

λούσαν «απολ(υ)τή 
» γιατί Τετάρτη και 
Παρασκευή τρώγαν 
τα πάντα. Τη δεύ-
τερη βδομάδα, την 
«κρεατ(ι)νή» τρώ-
γαν κρέας, εκτός 
από Τετάρτη και 
Παρασκευή. 
Την τρίτη 
β δ ο μ ά δ α 
τη λέγανε 
« τ ( υ ) ρ ο -
βδομάδα». 
Την Τσικνο-

πέμπτη συνήθως δε γίνονταν δια-
σκεδάσεις τα πολύ παλιά χρόνια. 
Όντως, στη σχετική βιβλιογραφία 
αναγράφεται ότι δεν ξέρουμε από 
πού προήλθε η συνήθεια να γιορ-
τάζουμε την Τσικνοπέμπτη ψήνο-
ντας κρέας στα κάρβουνα .
 Χοροί γινόντουσαν την Κυριακή 
της Τυροφάγου: μαζευόντουσαν 

συγγενείς και γείτονες, αποκρεύανε όλοι μαζί 
τραγουδώντας και χορεύοντας τσάμικο και 
συρτό. Γλυκό των ημερών ήταν το γαλακτο-
μπούρεκο κυρίως, αλλά και άλλα του ταψιού.
 Μεταμφιέζονταν δε με ό,τι ρούχα έβρι-
σκαν, φροντίζοντας να μην τους γνωρί-
σουν οι συγχωριανοί τους. Αντί για μάσκα 
κάποιες φορές άλειβαν με καρβούνα τα 
πρόσωπά τους. Η Πηνελόπη Ταραβήρα 
(1983) θυμόταν ότι συνήθως όπου πήγαι-
ναν μεταμφιεσμένοι είχαν κι έναν άντρα-
φύλακα, που είχε καλύψει το πρόσωπό του 
με προσωπίδα, κρατούσε ένα ματσούκι και 
εμπόδιζε χτυπώντας όποιον προσπαθούσε 
να «ξεσκεπάσει» τους μεταμφιεσμένους. 

Κανείς όμως δεν παρεξηγούσε κανέναν.
Τέλος, όταν τελείωνε το φαγητό και μα-
ζεύανε τα πιάτα για να τα πλύνουνε -με 
στάχτη αντί για τα απορρυπαντικά που 
χρησιμοποιούνται τώρα - λέγανε: «θα τα 
(ε)θελωσταχτίσ(ου)με για να μην είναι 
αρτ(υ)μένα για τ(η) μέρα π(ου) θα μαγ(ει)
ρέψ(ου)με ». Δε θέλανε να μείνει ούτε 
ίχνος από λίπος. Ακόμα, δεν τινάζανε το 
τραπεζομάντηλο «για να μη διώξ(ου)νε 
την ευτυχία απ’ το σπίτι και τη δούνε τ’ 

άστρα» . 
Την Καθαρή Δευτέρα «χαλάγανε τα κού-
λουμα», κάνανε αναπαράσταση χωριά-
τικου γάμου και γλεντάγανε τρώγοντας 
σαρακοστιανά φαγητά: χαλβά, φασόλια, 
ελιές, κρεμμύδι και ταραμοσαλάτα. Αντί 
για λαγάνα τρώγανε το καθημερινό, κοι-
νό ψωμί. Από 
τη μέρα αυτή 
και μετά δε 
γινόντουσαν 
διασκεδάσεις 
γιατί άρχιζε η 
περίοδος της 
νηστείας για 
το Πάσχα. 
Τα κορίτσια 
φτ ιάχνανε 

την «αρμ(υ)
ροκουλούρα» 
για να δούνε 
στον ύπνο 
τους ποιον θα 
παντρευτού-
νε.
Βεβαίως οι 
εποχές αλλάζουν, ο τρόπος της ζωής και οι 
ανάγκες των ανθρώπων διαφοροποιούνται. 
Έτσι, κάποια έθιμα ατονούν ή ξεχνιούνται, 
συχνά στο όνομα της προόδου. Όμως η 

αποκοπή από τις ρίζες και από 
αυτό που ονομάζουμε λαϊ-
κή παράδοση και συλλογική 
συνείδηση μάς απογυμνώνει 
από το παρελθόν μας, από 
την «οικογένειά μας» και την 
ασφάλεια που μας προσφέρει 
και ξαφνικά συνειδητοποι-
εί καθένας ότι μένει «χωρίς 
κάλυμμα, ένας αξιολύπητος 
γδαρμένος κατάδικος, που 
αναζητά ένα καινούργιο δέρ-
μα για να σκεπάσει τη γύμνια 
του» όπως έγραψε ο Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλος. Το ζη-
τούμενο είναι «ποιο θα είναι 
αυτό το δέρμα».

Μια νέα σελίδα... από τα παλιά!
Επειδή η ιστορία ενός τόπου είναι η ιστορία των αν-
θρώπων του, 
επειδή η ιστορία δεν είναι μόνο τα «μεγάλα» γεγο-
νότα που σημαδεύουν τις εποχές, 
επειδή η ιστορία είναι οι μικρές και μεγάλες στιγμές 
της καθημερινότητας,
επειδή οι παρέες είναι αυτές που γράφουν ιστορία,
επειδή το Ευπάλιο έχει «τη δική του ιστορία»,
και επειδή οι Ευπαλιώτες έχουν «γράψει Ιστορία», 
τόσο κάτω από τον πλάτανο όσο και μακριά του, και 
έχουν πολλά να διηγηθούν, 
από αυτό το φύλλο εγκαινιάζουμε μια νέα σελίδα 
στην εφημερίδα μας, για να θυμηθούμε παλιά γεγο-
νότα του χωριού μας, να φέρουμε στη μνήμη και να 
«ξανα-γνωρίσουμε» ανθρώπους που τώρα δεν είναι 
πια μαζί μας, να δούμε παλιές φωτογραφίες και να 
διηγηθούμε ιστορίες που αλλιώς θα ξεθωριάσουν 
και θα χαθούν στο πέρασμα του χρόνου. 
Την επιμέλεια της σελίδας έχουν η Λένα Αναγνω-
στοπούλου και ο Κώστας Ζέρβας. Χρειαζόμαστε 
όμως πάνω από όλα τη δική σας βοήθεια: να μας 
στείλετε παλιές φωτογραφίες και να μας διηγηθείτε 
την ιστορία από τα δικά σας πρόσωπα. 
Υπεύθυνοι: Κώστας Ζέρβας, τηλ. 6977418713, 
zerv33@ yahoo.gr
Λένα Αναγνωστοπούλου, τηλ. 6937640697, 
lena8797@gmail.com 

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Έτος 1932. Κατασκευή της γέ-
φυρας του Μόρνου. Το έργο 
αυτό ήταν λυτρωτικό για την 
περιοχή του Ευπαλίου, διότι 
μεγάλο μέρος του χειμώνα ο 
Μόρνος ήταν απροσπέλαστος. 
Για να πάει κανείς στη Ναύ-
πακτο όταν ο Μόρνος είχε κα-
τεβασιά, έπρεπε να πάει στο 
Κεφαλογιόφυρο, ένα πέτρινο 
γεφύρι 3 ώρες μακριά από το 

Ευπάλιο σε δύσβατη περιοχή 
και από κει στη Ναύπακτο άλλο 
τόσο. Υπάρχουν ιστορίες συγ-
χωριανών μας που έχουν κάνει 
αυτή τη διαδρομή με βροχή ή 
χιόνι, φορτωμένοι στην πλάτη 
δικούς τους ανθρώπους για να 
τους πάνε στη Ναύπακτο να 
τους δει γιατρός!!!
Στη φωτογραφία πρώτος από 
αριστερά είναι ο Γιώργος Ν. 

Καραβίδας υιός της Ελένης 
Κρεμασμένου-Καραβίδα από 
το Ευπάλιο και του Νικολάου 
Καραβίδα από το0ς Γκουμαίους 
(Φιλοθέη), ο οποίος είχε στεί-
λει τη φωτογραφία του στην 
οικογένειά του το έτος 1932 
γράφοντας σε άψογα ελληνικά 
με καλλιτεχνική γραφή. 
Η φωτογραφία είναι από το προ-
σωπικό αρχείο της Έφης Μίχου) 

Κατασκευή γέφυρας Μόρνου το 1932

Πάμε σαν άλλοτε...
Αποκριές στο Ευπάλιο.

Αποκριάτικο γλέντι, στην αποθήκη του Συνεταιρισμού, δεκαετία του 
‘60. Η Ελένη Ανδρεοπούλου χορεύει υποβασταζόμενη από το γιατρό 
Κώστα Τσίρη. Αριστερά καθιστός ο Γιώργος Μανίκας (αρχείο Γιώργου 
Ανδρεόπουλου)

Στο ίδιο γλέντι, το χορό σέρνει ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος (αρχείο 
Γιώργου Ανδρεόπουλου)

Ο Βασίλης Κοντογιάννης παίζει κλαρίνο και χορεύει Ο Χαρά-
λαμπος Αλκ. Σμπαρούνης, υποβασταζόμενος από τους Γιώργο 
Τσιούστα και Γιώργο Πενταγιώτη. (αρχείο Κώστα Τσιούστα)

Αποκριάτικο γλέντι στη δεκαετία του ‘60. Διακρίνεται η Γιάννα Ψιμάδα στην αγκαλιά του πατέρα 
της Αριστείδη και της μάνας της Θυμιούλας. Μεταξύ άλλων οι: Αδάμ και Γιάννης Κουτσογιάννης, 
Θανάσης Ψιμάδας (γάτος) κ.α. (αρχείο Σπύρου Ψιμάδα)

Ο Γιώργος και η Νίκη Πριόβολου σε 
αποκριάτικο χορό στο καφενείο του 
Ράφτη. (αρχείο Σπύρου Γ. Πριόβολου)

Ο Σπύρος Γ. Πριόβολος, μπόμπιρας, με καρναβαλική 
στολή. (αρχείο Σπύρου Γ. Πριόβολου)



Σελίδα 14ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 
για τους 
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ΨΗΣΤΑΡΙΑ • ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ

ΤΕΙΧΙΟ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ  
ΤΗΛ.: 6972 894.567 / 22660.91377

Ο

Προτιμάτε τους συμπολίτες μας
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΕΓΚΑΣ ΣΤΟΝ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΑΣΤΕΡΑ
Σημαντική είναι η εξέλιξη του 
νεαρού,  21χρονου, ποδο-
σφαιρ ιστή 
από το Ευ-
πάλιο Γιώρ-
γου Φλέγκα. 
Μέχρι την 
περασμένη  
σαιζόν  αγω-
νιζόταν στην 
ομάδα του 
Απόλλωνα 
Ευπαλ ίου , 
ενώ παράλ-
ληλα έκανε 
και τη στρα-
τιωτική του 
θητεία. Στις 
μεταγραφές 
του καλο-
καιριού τον 
ζήτησε,  και 
υπ έ γραψε 
συμβόλαιο,  
η  ομάδα του 
ΠΑΣ ΠΡΕ-
ΒΕΖΑ. Στην 
μεταγραφι-
κή περίοδο  
του περασμένου Ιανουαρίου 
αποκτήθηκε από τον ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΙΑΚΟ ΑΣΤΕΡΑ, ομάδα Γ΄ 
Εθνικής. Ο Γιώργος εκτός από 
καλός αθλητής και πολλά υπο-
σχόμενος ποδοσφαιριστής, εί-
ναι και φοιτητής  στο τμήμα 
Μηχανικών  των ΤΕΙ Πειραιά.

Ευνοϊκά σε όλα τα επίπε-
δα είναι τα μηνύματα 
στον Απόλλωνα Ευπα-

λίου. Η ομάδα έχει αρχίσει να 
βρίσκει το δρόμο της, τόσο 
εντός όσο και εκτός γηπέ-
δου. Τα αποτελέσματα γί-
νονται όλο και καλύτερα και 
όλα δείχνουν ότι η παραμονή 
θα εξασφαλιστεί χωρίς ιδιαί-
τερο άγχος.
Ο Λάκης Λουκόπουλος κα-
θοδηγεί μαεστρικά το ποδο-
σφαιρικό τμήμα και πλέον 
η δουλειά που έγινε όλους 
τους προηγούμενους μήνες 
είναι ξεκάθαρη και στον αγω-
νιστικό χώρο. Ο έμπειρος τε-
χνικός μίλησε στην εφημε-
ρίδα μας για την κατάσταση 
που επικρατεί στο σύλλογο: 
«Αυτή την στιγμή είμαστε 
σε καλή κατάσταση. Από 
την αρχή του πρωταθλήμα-
τος είχα πει ότι τα παιδιά θα 
βρουν το δρόμο τους. Χρειά-
στηκε να περάσει ένας γύρος 
και αρχής γενομένης από τον 
αγώνα με την Ιτέα, η ομά-
δα άρχισε να παρουσιάζει 
κάποιες από τις αρετές της. 
Στόχος μας είναι η παραμονή 
και πιστεύω ότι σύντομα θα 
κριθεί και μάλιστα με θετική 
κατάληξη».
Είναι γνωστό ότι το καλο-
καίρι έγιναν πολλές αλλαγές, 

τόσο στη διοίκηση όσο και 
στο έμψυχο δυναμικό. Χρει-
άστηκε πολύ κόπος και προ-
σωπικός χρόνος απ’ όλους 
τους εμπλεκόμενους. 
Ο Λ. Λουκόπουλος εξηγεί: 
«Η ομάδα είχε αλλάξει πολύ. 
Ταλαιπωρηθήκαμε όλοι να 
αλλάξουμε πολλά πράγμα-
τα. Βέβαια σε αυτό συντέλε-
σαν και οι ποδοσφαιριστές, 
οι οποίοι δεν χάνουν προπό-
νηση. Φεύγαμε νύχτα από 
το γήπεδο και μερικές φορές 
τελειώναμε το πρόγραμμα 
ακόμη και με φώτα αυτοκι-
νήτων. Τα νέα παιδιά δου-
λεύουν πολύ. Έχουμε 3-4 
ταλαντούχους που μπορούν 
να εξελιχθούν. Στην αρχή τα 
αποτελέσματα ήταν άσχη-
μα. Εβλεπα όμως ότι μετά 
από μία ήττα τα παιδιά πεί-
σμωναν. Εκεί που πριν είχα 
14 παιδιά στην προπόνηση, 
την επόμενη μέρα είχα 18. 
Δουλέψαμε πολύ και πλέον 
έχουν αρχίσει και φαίνονται 
τα αποτελέσματα».
Το μεγαλύτερο κέρδος της 
χρονιάς είναι το γήπεδο. Η 
ομάδα αγωνίζεται πλέον στη 
φυσική της έδρα και σύμ-
φωνα με τον προπονητή 
του Απόλλωνα, υπεύθυνος 
γι’ αυτό είναι ένας άνθρω-
πος: «Κατά την προσωπική 

μου άποψη είναι ο γενικός 
αρχηγός, Θεόδωρος Ζέρ-
βας. Αναμόρφωσε όλη την 
ομάδα, ακόμη και το γήπε-
δο και τα αποδυτήρια. Έχει 
κάνει μεγάλη δουλειά. Πλέ-
ον παίζουμε στην έδρα μας 
και το γήπεδο έχει τα πάντα: 
αποδυτήρια με ζεστό νερό, 
γραφεία για τους διαιτητές. 
Τα πάντα. Ακόμη και οι πο-
δοσφαιριστές δούλεψαν. Ο 
καθένας στον τομέα του βο-
ήθησε για να γίνει ολοκλη-
ρωθεί το γήπεδο. Το πρώτο 
μας παιχνίδι εντός έδρας 
ήταν κόντρα στο Λιδορίκι, 
όπου κάναμε μεγάλη εμφά-

νιση και κερδίσαμε άνε-
τα με 6-1».
Με αυτά τα δεδομένα, 
είναι λογικό να δημιουρ-
γούνται προσδοκίες για 
την επόμενη χρονιά, αλλά 
ο Λάκης Λουκόπουλος 
σπεύδει να προειδοποιή-
σει: « Για να πάει καλά η 
ομάδα και του χρόνου, θα 
πρέπει να μείνει ως έχει. 
Να μη φύγει κανένας πο-
δοσφαιριστής. Θα πρέπει 
να αποκτήσει τουλάχιστον 
τρεις αξιόλογους παίκτες, 
σε συγκεκριμένες θέσεις. 
Η ομάδα θα πρέπει να 
προσέξει πολύ τα νεαρά 
παιδιά. Υπάρχουν πολλά 
ανερχόμενα ταλέντα στις 
ηλικίες 10-13 και μάλιστα 
με πηγαίο ταλέντο. Εκεί 
πρέπει να επενδύσει η δι-
οίκηση».
Τέλος ρωτήσαμε τον 
έμπειρο προπονητή να 
μας κάνει ένα σχόλιο και 
τις υπόλοιπες τρεις ομά-
δες του Δήμου (Γλυφά-

δα, Ερατεινή, Λιδορίκι), που 
μετέχουν στο πρωτάθλημα: 
«Η Γλυφάδα έχει νεαρά και 
πολύ καλά παιδιά. Εάν την 
προσέξουν, μελλοντικά θα 
πάει πολύ καλά. Η Ερατεινή 
έχει ένα καλό σύνολο. Για να 
κάνει πρωταθλητισμό, όμως, 
θα πρέπει να εντάξει στο δυ-
ναμικό της, 2-3 αξιόλογους 
παίκτες. Έχει χρήματα, αλλά 
δε βγαίνει το αποτέλεσμα στο 
γήπεδο. Το Λιδορίκι πάει καλά 
φέτος. Έχει ενθουσιασμό, 
αλλά αυτό μόνο δε φτάνει, 
γιατί κάποια στιγμή, ο ενθου-
σιασμός τελειώνει».

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Ο προπονητής του Απόλλωνα Λάκης 
Λουκόπουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
1η αγ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4-0
2η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2-4
3η αγ. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4-2
4η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ 2-0
5η αγ. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1-2
6η αγ. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4-0
7η αγ.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1-2
8η αγ.  ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0-1
9η αγ.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΜΦΙΣΑΪΚΟΣ   2006 2-1
10η αγ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ -  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3-0
11η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 1-1
12η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 2-2
13η αγ. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1-2
14η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 6-1
15η αγ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
1.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 35 35-12
2.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  34 43-14
3.ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ  32  30-11
4.ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  28 23-12
5.ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  24  28-28
6.ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  19 25-28
7.ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 18 19-26
8.ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  18 22-35
9.ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006  13  19-29
10.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ  11 15-26 
11.ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ 8 11-29
12.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ  6  10-29
*  Ο Αστέρας Ιτέας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς και ο Απόλλων 
Ευπαλίου με -2 βαθμούς.
*  Διαγόρας Πολυδρόσου και Αναγέννηση Βουνιχώρας έχουν έναν αγώνα 
λιγότερο.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 ΒΑΘΜΟΙ  ΓΚΟΛ
1.ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ  27 47-8
2.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ  20  29-13
3.ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 17 38-19
4.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 9  20-28
5.ΑΚΑΔΗΜΙΑ΄94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ  9 14-29 
6.ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ  8 16-32
7.ΑΠΟ ΚΟΥΜΑΡΟΣ  0 5-35

* Η Μυωνία Αγίας Ευθυμίας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς .

Επιτέλους στη φυσική μας έδρα !
Ο Απόλλων επιστρέφει στο Ευπάλιο και το μέλλον προδιαγράφεται 
λαμπρό. Αισιοδοξία για παραμονή και για τη νέα χρονιά

Φωτιά έχει πάρει το πρωτάθλημα της Α΄ Κατη-
γορίας Φωκίδας τις τελευταίες αγωνιστικές με 
ανατροπές που δεν αναμένονταν. Εκεί που ο 
Διαγόρας Πολυδρόσου  φαινόταν ότι θα κάνει 
περίπατο βρέθηκε να δίνει μάχη με την Ερατεινή 
που ίσως κρατήσει μέχρι το τέλος.
Ένας ακόμα διεκδικητής, ο Αετός Λιδωρικίου, 
αυτοκτόνησε με ανάρμοστες συμπεριφορές πο-
δοσφαιριστών του, που του επέβαλαν τιμωρίες 
και απώλειες βαθμών.  Έτσι το μόνο που του 
απομένει είναι η διεκδίκηση του Κυπέλλου Φω-
κίδας. Στην Τολοφώνα Ερατεινής φαίνεται ότι 
έχει γίνει καλή δουλειά και με λίγη τύχη 
μπορεί να χτυπήσει και το πρωτάθλη-
μα, ενώ είναι μέσα και στο παιχνίδι του 
Κυπέλλου.
Να πούμε εδώ ότι στους δύο προημιτε-
λικούς του Κυπέλλου που θα γίνουν στο 
πρώτο 15νθήμερο Μαρτίου, τα ζευγάρια 
που έχουν κληρωθεί είναι Διαγόρας Πολυ-
δρόσου – Τολοφώνα Ερατεινής και Αετός 
Λιδωρικίου – Κεχαγιάς Προσηλίου.
Ο Απόλλων Ευπαλίου  φαίνεται να ξε-
πέρασε το αρχικό μούδιασμα, που 
οφείλετο στην μεγάλη αλλαγή – ανανέ-
ωση που έκανε στο ρόστερ του, αφού 
έφυγαν κάπου 10-12 παίχτες, και στην 

ανυπαρξία γηπέδου, όπου αναγκαζόταν να χρη-
σιμοποιεί για έδρα το γήπεδο της Γλυφάδας.  
Τώρα δείχνει ότι πατάει γερά στα πόδια του και 
σίγουρα θα πλασαριστεί σε μία καλή θέση στη 
μέση της βαθμολογίας.
Στη Β΄ Κατηγορία  οι ομάδες της Δωρίδας  Δω-
ρικός Μαλαμάτων, Ηρακλής Μοναστηρακίου  σε 
καμία περίπτωση δε διεκδικούν την άνοδο στην 
Α΄ Κατηγορία αφού η θέση έχει καπαρωθεί εδώ 
και καιρό από την ομάδα της Ιτέας, Φωκίδα 
2000, ενώ  η άλλη ομάδα του Μοναστηρακίου, ο 
Κούμαρος, δεν έχει ‘‘σταυρώσει βαθμό’’!

ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ




