
‘‘Μύρισε’’ Ευπάλιο... το Κολωνάκι !

Μεγάλη επένδυση ύψους αρ-
κετών εκατομμυρίων ευρώ 
προγραμματίζεται να γίνει 
από ιδιώτες που ενοικίασαν 
16.000 στρέμματα  δάσους 
της Μονής Βαρνάκοβας για 
30 χρόνια.
Εκτός συμφωνητικού είναι 
ένα κομμάτι 4.000 στρέμ-
ματα, στο οποίο δεν θα γίνει 
καμία παρέμβαση.
Η επένδυση θα είναι πολ-
λαπλής δραστηριότητας με  
δασικό,  γεωργικό,  κτηνο-
τροφικό,  αγροτουριστικό,  

ξενοδοχειακό  και ψυχαγωγι-
κό προσανατολισμό.
Τρεις είναι οι επενδυτές  που 
έχουν δημιουργήσει εταιρεία 
για το σκοπό αυτό και ενοικί-
ασαν το δάσος από τη Μονή 
Βαρνάκοβας χωρίς να απο-
κλείεται να είναι και το ίδιο 
το Μοναστήρι μέτοχος στην 
επενδυτική αυτή εταιρεία.
Σίγουρο είναι ότι για την ξύ-
λευση του δάσους η συμφω-
νία προβλέπει 50 ο επενδυ-
τής και 50 το μοναστήρι.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Καλό 
Πάσχα Ιερές. .. μπίζνες

από τη Βαρνάκοβα!

Βρέθηκε λύση
για τα σκουπίδια

Πάμε για τούνελ
στο Παραθάλασσο Απόκριες

στο Ευπάλιο

ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Πάσχα Ευπαλίων
Στις παραδόσεις και τα έθιμα του Πάσχα στο 
Ευπάλιο είναι αφιερωμένες σήμερα οι στήλες 
της σελίδας «Χρόνος & Άνθρωποι». Για να 
θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι 
νεότεροι.

Με μεγάλη επιτυχία δι-
οργάνωσε ο Σύλλογος 
του Δροσάτου στην 
Αθήνα την Ετήσια συ-
νεστίαση-εκδήλωση με 
την παρουσία πολλών 
επωνύμων, 180 συνο-
λικά φίλων του Δρο-
σάτου, με πολλούς να 
έχουν έρθει αυθημερόν 
με πούλμαν απο το χω-
ριό.

Ικανοποιημένη είναι η οικογένεια 
του Απόλλωνα Ευπαλίου για τη 
φετεινή πορεία της ομάδας, παρά 
τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν 
στο ρόστερ της.

Για άλλη μια χρονιά ο Εκ-
πολιτιστικός Σύλλογος Ευ-
παλίου παρέσυρε σε Καρ-
ναβαλικούς ρυθμούς του 
Ευπαλιώτες, στο τριήμερο 
της Αποκριάς.

Με υπέργειο τούνελ και κολώνες 
θα αντιμετωπίσουν τις κατολι-
σθήσεις στα  πρανή του δρόμου 
Μοναστηρακίου – Παραθάλασ-
σου. Μια λύση που αμφισβη-
τείται και αφήνει ερωτηματικά 
στην όλη διαδικασία!

Το σημαντικό πρόβλημα της 
εναπόθεσης των σκουπιδιών 
του Δήμου Δωρίδας έλυσαν 
οριστικά  και  μόνιμα,  με 
συνεργασία οι Δήμοι Ναυπα-
κτίας και Δωρίδας.

Το Ευπάλιο
μάς ενώνει
Πολλά τα ενδιαφέροντα 
αυτού του φύλλου της 
εφημερίδας μας, που 
όλο και περισσότερο 
αγκαλιάζεται από τους 
πολυπληθείς Ευπαλιώ-
τες σε όλα τα πλάτη 
του κόσμου. Τους ευ-
χαριστούμε, θα ‘μαστε 
πάντα κοντά τους και 
θέλουμε τη συνεργα-
σία τους, τα νέα τους 
και την αγάπη τους. Το 
Ευπάλιο θα μας ενώνει 
για πάντα.
Επειδή μας το ζήτη-
σαν, ιδιαίτερα πολ-
λοί συνταξιούχοι και 
υπάλληλοι, ανοίξαμε 
λογαριασμό και στην 
Εθνική Τράπεζα, για να 
τους διευκολύνουμε 
στη συνδρομή τους.
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Πλημμύρισε απο Ευπαλιώτισες και Ευ-
παλιώτες το γνωστό Club-Bar Messiah 
στο Κολωνάκι σε μια βραδιά χαλάρωσης, 
γνωριμίας και ποτού που διοργάνωσε η 

Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας για νέους 
και όσους αισθάνονται νέοι. Η επιτυχία 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία και όλοι ζήτη-
σαν να επαναληφθεί.



Σελίδα 2

Ελένη Λαγιανδρέου
Καλή  σταδιοδρομία στην 
Ελένη  Λαγιανδρέου,  κόρη  
της  Συμβολαιογράφου Αλέ-
κας  Κάκκου  και  του  για-
τρού Θανάση  Λαγιανδρέου, 
η  οποία, ακολουθώντας  - 
κατά  το  ήμισυ  την  οικο-
γενειακή  παράδοση-  μετά  
από  επιτυχείς  εξετάσεις, 
συγκαταλέγεται  πλέον  
στους  Συμβολαιογράφους  
Αθηνών. Η  Ελένη  θα  βρί-
σκεται  στην ίδια  επαγγελ-
ματική  στέγη  με  τη  μητέ-
ρα  της, στην  οδό  Αιόλου 
100, στην  Αθήνα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:         Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:       Περικλής Ν. Λουκόπουλος
                               6972-318317 perilouko@yahoo.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Λένα Δ. Αναγνωστοπούλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:          Γιώργος Π. Ανδρεόπουλος
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ:            Ιωάννης Γ. Πριόβολος
SITE:                      Κώστας Ν. Ζέρβας
ΝΕΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ:   Μπάμπης Χρ. Αλεξανδρής
ΑΘΛΗΤΙΚΑ:            Τάσος Ν. Τσόλκας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ        
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:           Νατάσσα Κ. Πενταγιώτη 
                               Παναγιώτης Κ. Κουφάκης
                               Βασίλης Αθ. Φλέγκας
ART DIRECTOR:   Θωμάς Α. Τσιρόγκας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:       Μάκης Γ. Πριόβολος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:          WHO IS WHO - www.wiw.gr
                               Φραντζή 7 - 11743 Αθήνα

 Τις συνδρομές σας 
για την ενίσχυση της Ένω-
σης και της εφημερίδας 
ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να 
καταθέτετε στις τράπεζες 
ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ στους δι-
πλανούς λογαριασμούς, 
αναγράφοντας και το 
όνομά σας.5011-035918-043

Στείλτε τις 
συνδρομές σας

63101605
Γιάννης Αλεξανδρής
Γεννήθηκε στο Ευπάλιο Δω-
ρίδος το 1926. Ήταν γιος του 
Αλέξη Αλεξανδρή πρώτου 
κοινοτάρχη της κοινότητας 
Ευπαλίου, και της Ανθούλας 
Παπαϊωάνου. Ως ανήσυχο και 
αγωνιστικό πνεύμα ήδη από 
τα νεανικά του χρόνια εντά-
χτηκε κατά την διάρκεια της 
κατοχής στα στρατεύματα 
του ΕΑΜ - ΕΠΟΝ - ΕΛΑΣ, δρά-
ση για την οποία παρασημο-
φορήθηκε αργότερα από το Ελληνικό Κράτος. Ο Εμφύλιος 
αγώνας τον βρίσκει εξορία στην Μακρόνησο και στη Γυάρο. 
Πολύ αργότερα διανύοντας ποιμενική ζωή με την σύζυγο 
του Αθανασία και σε καιρούς ειρήνης διετέλεσε γραμματέας 
της ΚΟΒ Δωρίδας δίνοντας πάντα δυναμικό «παρών» στις 
αριστερές δράσεις της περιοχής. Απεβίωσε τις 21 Μαρτίου 
2011 πλήρης ημερών έχοντας αποκτήσει 2 γιούς, Γεώργιο 
και Αλέξανδρο και 4 εγγόνια

Κυριακή Τσατσαρώνη-Λουκοπούλου 
Η Κυριακή Ε. Τσατσαρώ-
νη - Λουκοπούλου, απο-
φοίτησε με επιτυχία από 
το τριετές  Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών στην 
Πολιτιστική Διαχείριση, 
του Τμήματος «Διοίκηση 
Πολιτισμικών Μονάδων» 
του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  Πάτρας, 
με θέμα διπλωματικής ερ-
γασίας «Ο ελληνικός πολι-
τισμός και  η συμβολή του 
διαχρονικά στην Πολιτιστική Διπλωματία». Η Κυριακή 
είναι στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Δημοσθένης Αλ. Σμπαρούνης   
Έφυγε έτσι ξαφνικά 
στα 49 του χρόνια ο 
αγαπημένος μας Δη-
μοσθένης. Την είδη-
ση δεν ήθελε κανείς 
να την πιστέψει. Η 
Εξόδιος ακολουθία 
εψάλη στο κοιμητή-
ριο του Βύρωνα. Τον 
συνόδεψε πλήθος 
φίλων και συγχωρια-
νών. Οι γονείς του 
Αλέκος και Σταυρού-
λα συντετριμμένοι, 
όπως και ο γιος του 
Αλέξανδρος, η αδελ-
φή του Γεωργία, ο 
άνδρας της Γιώργος 
και τα ανίψια του. Τα 
λόγια εδώ δε χωράνε. 
Καλό ταξίδι Δημοσθένη,  καλό ταξίδι παλληκάρι μου. 
Αγάπαγες το Ευπάλιο κι αυτό θα σε θυμάται πάντα.

Ιωάννα Μιλτ. Μπάμπου
Λίγους  μήνες  μετά  το  θάνατο  
του  πατέρα  της  Μιλτιάδη  Μπά-
μπου απεβίωσε η  Ιωάννα Μπά-
μπου-Λαμπίκη.  Η  εκλιπούσα  ήταν  
ένας  ευαίσθητος,  γενναιόδωρος 
άνθρωπος, αισιόδοξη  εκ  φύσεως 
και  με  έντονη  αίσθηση  του  χιού-
μορ. Αντιμετώπιζε  με  δυναμισμό  
και  στωικότητα  της  αντίξοες  κα-
ταστάσεις  και υπήρξε αγωνίστρια  μέχρι  το  τέλος  της  
ζωής  της Ήταν  απόφοιτος   του  τμήματος  Γραφιστικής  
της  Σχολής  ΒΑΚΑΛΟ, είχε  εργαστεί  στον  Ιδιωτικό  το-
μέα και  τα  τελευταία χρόνια   επιμελείτο  την ύλη και  το  
δημιουργικό  της  εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις» που  
εξέδιδε με το  σύζυγό  της Αντρέα Λαμπίκη. Την  καλλι-
τεχνική  της  ευαισθησία  διοχέτευε  και  στη  ζωγραφική. 
Είχε  δύο  κόρες, τη  Σοφία  και  τη  Χαρά, και  έναν  εγγο-
νό, το  Βασίλη, που  αγαπούσε  ιδιαίτερα. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50,00€
ΖΕΡΒΑΣ  ΚΩΝ. ΓΙΩΡΓΟΣ 50,00€
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10,00€
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 15,00€
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10,00€
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10,00€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00€
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  50,00€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 100,00€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΣΤΡΑ ΑΝΘΗ 50,00€
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20,00€
ΜΑΡΙΝΟΥ - ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30,00€
ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 50,00€
ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. & ΠΑΡΑΣ. 50,00€
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 10,00€
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 15,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 50,00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 15,00€
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20,00€
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 20,00€
ΡΗΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ συζ. ΑΝΔΡΕΑ 50,00€
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00€
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00€
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 20,00€

Σκαλιώτης... junior
Στις 10 Δεκεμβρίου 2010, ο Αλέξανδρος και η Σταυρούλα Σκα-
λιώτη έφεραν στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι. Συγγενείς 
και φίλοι εύχονται από καρδιάς να έχει ευτυχισμένη πορεία.

Βασιλική Μηκιέδη - Πριοβόλου
Ανδρέας Ρήγας
Έφυγε στα 61 του χρόνια ο 
Ανδρέας Ρήγας του Χρήστου. 
Ήταν παντρεμένος με την Θεο-
δώρα Κυρίτση και είχαν αποκτή-
σει 2 παιδιά τον Χρήστο και τον 
Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι 
παντρεμένος με την Ελευθερία 
και έχει 2 παιδιά, τον Ανδρέα 
και το Σπύρο. Όλη η οικογένεια 
ευχαριστεί τους Ευπαλιώτες για 
τη συμμετοχή τους στο πένθος 
τους 

Αναστασία Ζέρβα

Τασία Πενταγιώτη
Όταν έρθει η ώρα να απο-
χαιρετήσουμε ένα αγαπημέ-
νο μας πρόσωπο, μαζί με τον 
δικό μας άνθρωπο αποχαιρε-
τάμε και μιαν  εποχή, τα παι-
δικά μας χρόνια, τις εμπειρίες 
μας, τις γιορτές και τις λύπες 
που περάσαμε μαζί, που ζή-
σαμε, που μας ένωσαν... Και 
είναι αυτό το συναίσθημα 
που τους κρατά για πάντα 
στη μνήμη μας, πάντα μαζί 
μας μέσα στο χρόνο…
Στα 85 της χρόνια πέθανε η 
Αναστασία (Τασία) Πενταγιώ-
τη, σύζυγος Γεωργίου Πεντα-
γιώτη, η μητέρα μας, η αδερφή μας, η γιαγιά μας, η θεία μας. 
Την αποχαιρετήσαμε στο αγαπημένο μας Ευπάλιο, στο μέρος 
που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε, που αγάπησε, στο μέρος 
που έφτιαξε την οικογένεια της και θα μας θυμίζει πάντοτε την 
αγάπη και την φροντίδα με τις οποίες μας περιέβαλε.      
Νατάσα Πενταγιώτη 

Επίσκεψη στη Βουλή
Επίσκεψη - ξενά-
γηση στη Βουλή, 
πραγματοποιε ί 
για τα μέλη της η 
Ένωση Ευπαλιω-
τών Δωρίδας την 
Κυριακή 8 Μαΐου 
2011 στις 12 το 
μεσημέρι. Όσοι 
επιθυμούν να συμμετάσχουν, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, 
πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιο μέλος του Συμβουλίου ή την κα 
Λένα Αναγνωστοπούλου (τηλ. 6937-640697) μέχρι τέλη Απριλίου.

Πρωτομαγιά στον Αη Γιάννη
Εκδρομή στον Αη 
Γιάννη, θα οργανώσει 
την Κυριακή 1η Μαϊ-
ου, ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ευπαλίου, 

για να προϋπαντήσει 
το Μάη, πλέκοντας 
στεφάνια, με χορό, 
τραγούδια, φαγητό 
και όλα τα έθιμα.

Βάπτιση της Ελένης

Άννα Παπαγεωργίου
Ορκίστηκε Συμβολαιογράφος στον Πύργο Σάμου η Άννα 
Παπαγεωργίου, κόρη της επί δεκαετίες Συμβολαιογράφου 
στο Ευπάλιο Γεωργίας Κωνσταντινίδου - Παπαγεωργίου. 
Επιθυμία της Άννας, που είναι 3ης γενιάς Συμβολαιογράφος 
στην οικογένεια, είναι κάποια στιγμή να έρθει στο Ευπάλιο.

Την βάπτισή της έκανε η 
Ελένη Καστή, μαζί με το 
γάμο των γονιών της, Νίκου 
Αναστ. Καστή και Μαρίας 
Παπαϊωάννου, κόρης της 
Ελένης Ψιμάδα και του Νί-
κου Παπαϊωάννου και συμ-
μετείχε κι αυτή στο τρικού-
βερτο γλέντι που έγινε στην 

Αθήνα. Όλη η οικογένεια 
διαμένει στη Λέρο, αφού 
οι γονείς είναι βαθμοφόροι 
του Ελληνικού Στρατού. 
Την είδηση δώσαμε στο 
προηγούμενο φύλλο, χωρίς 
φωτό γιατί την ημέρα της 
τελετής η εφημερίδα μας 
ήταν στο τυπογραφείο.

Στις 27 Φλεβάρη πέθανε 
στην Αυστραλία η Βασι-
λική χήρα του Σωτηρίου 
Μηκιέδη το γένος  Κων-

σταντίνου Πριοβόλου από 
το Ευπάλιο, ετών 65.
Η ταφή έγινε στην Αυ-
στραλία.

Στις 21 Μαρτίου 2011 ετά-
φη στο  κοιμητήριο Ζω-
γράφου η Αναστασία χήρα 
Δημητρίου Ζέρβα. Η  εκλι-
πούσα  άφησε  δύο  κό-

ρες, την  Ευθυμία  σύζυγο 
Παναγιώτη Μπαρτζώτα και  
την  Ελένη σύζυγο Κων/
νου  Στουρνάρα, εγγόνια  
και  μια  δισεγγονή.

Ελένη Αλεξανδρή
Έφυγε πρόωρα στα 70 της χρόνια η Ελένη σύζυγος του Γιώρ-
γου Αλεξανδρή του Ιωάννη. Έχουν 2 παντρεμένα παιδιά, ένα 
κορίτσι και ένα αγόρι και μία εγγονούλα. Καλό ταξίδι Ελένη.

104-95318825
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Μ εγάλη επένδυση ύψους αρ-
κετών εκατομμυρίων ευρώ 
προγραμματίζεται να γίνει 

από ιδιώτες που ενοικίασαν 16.000 
στρέμματα  δάσους της Μονής Βαρ-
νάκοβας για 30 χρόνια.
Εκτός συμφωνητικού 
είναι ένα κομμάτι 4.000 
στρέμματα, στο οποίο 
δεν θα γίνει καμία παρέμ-
βαση.
Η επένδυση θα είναι 
πολλαπλής δραστηριό-
τητας με  δασικό,  γε-
ωργικό,  κτηνοτροφικό,  
αγροτουριστικό,  ξενο-
δοχειακό  και ψυχαγωγι-
κό προσανατολισμό.
Τρεις είναι οι επενδυτές,  
που έχουν δημιουργή-
σει εταιρεία για το σκοπό 
αυτό και ενοικίασαν το 
δάσος από τη Μονή Βαρνάκοβας, 
χωρίς να αποκλείεται να είναι και 
το ίδιο το Μοναστήρι μέτοχος στην 
επενδυτική αυτή εταιρεία.
Σίγουρο είναι ότι για την ξύ-
λευση του δάσους η συμφωνία 
προβλέπει 50 ο επενδυτής και 
50 το μοναστήρι.
Οι επιχειρηματίες που το ενοικία-
σαν είναι οι: Αθανάσιος  Πέτσας   
από το Κλήμα Δωρίδας,  Κων-
σταντίνος Ρήγας από τη Ναύπα-
κτο,  που δραστηριοποιείται σε 
χωματουργικές επιχειρήσεις, και 
Σπηλιόπουλος Θεμιστοκλής από 
την Ολυμπία που ασχολείται με 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έγκυρες και αξιόπιστες πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία 
σταδιακά μέσα στα επόμενα χρό-
νια θα προχωρήσει σε επενδύσεις 
στους διάφορους χώρους μέσα 

στο δάσος της Βαρνάκοβας που 
θα αφορούν μεταξύ άλλων :
- Εκτροφείο αγρίων θηραμάτων 
- Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή
- Ταβέρνα 

- Κρεοπωλείο
- Πάρκο αναψυχής
- Πάρκο με άγρια και ήμερα ζώα
- Ήπιας μορφής ξενοδοχειακές εγκα-
ταστάσεις 
- Οργανωμένες δασικές ξυλεύσεις κ.ά.
Όπως ανέφερε στην εφημερίδα 
μας ο εκ των επενδυτών Αθανάσιος  
Πέτσας,  θα είναι μία από τις μεγα-
λύτερες επενδύσεις μακροχρόνια 
που έχουν γίνει ποτέ στη Δωρίδα, 
δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις 
εργασίας, φέρνοντας πλούτο στην 
περιοχή και ανάπτυξη. Παράλληλα, 
έπλεξε το εγκώμιο και στην ηγουμέ-
νη Θεοδοσία που κατάφερε μέσα σε 
λίγα χρόνια να αναστήσει και να ζω-
ντανέψει το ιστορικό μοναστήρι της 
Βαρνάκοβας,  που ήταν εγκαταλειμ-
μένο και έτοιμο να καταρρεύσει.

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Όταν του αναφέραμε ότι από 
διάφορες πλευρές εγείρονται 
ενστάσεις για την παραχώρη-

ση, διαφώνησε λέγοντας ότι δεν 
έχουν δίκιο  μερικοί μεμονωμένοι 
ιδιώτες από το Τείχιο και τη Φι-
λοθέη που διαμαρτύρονται,  γιατί 
η παραχώρηση της έκτασης και 

η επενδυτική δρα-
στηριότητα  είναι 
καθ’ όλα νόμιμη 
και σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται 
από τις διατάξεις 
των νόμων. Άφη-
σε δε να εννοηθεί 
ότι πίσω από την 
αντίδρασή τους 
κρύβονται άλλες 
σκοπιμότητες.
Από την πλευρά 
τους πολίτες του 
Τειχίου τονίζουν ότι 
η ηγουμένη εδώ και 
καιρό στήνει κάποια 

εικονοστάσια διάσπαρτα μέσα στο 
δάσος, με στόχο να δημιουργήσει 
όρια και τετελεσμένα περί της ιδι-
οκτησίας του Μοναστηριού και να 
οικειοποιηθεί εκτάσεις που δεν της 
ανήκουν.
Τις ίδιες ανησυχίες μάς εξέφρασαν 
και οι πολίτες του Ευπαλίου με τη 
χρόνια διαμάχη που έχει ξεσπάσει 
για την κυριότητα του Αϊ-Γιάννη.
Όπως μας ανέφεραν κάποια από 
τα μέλη της Επιτροπής που έχουν 
δημιουργήσει για το θέμα του Αϊ-
Γιάννη, ένας απώτερος στόχος των 
μοναχών και της ηγουμένης,  δεν 
είναι αυτό καθαυτό το εκκλησάκι,  
αλλά και οι μελλοντικές περιβάλλου-
σες εκτάσεις που θα διεκδικηθούν,  
ως ιδιοκτησία του μοναστηριού.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΟΙ
Το βέβαιο είναι, μας επισημαίνουν 
πολίτες της Δωρίδας που ασχολού-
νται με το θέμα, ότι στις προσπά-

θειές τους και στα μεθοδευμένα και 
επενδυτικά  βήματα που κάνουν οι 
μοναχές,  έχουν την βασική στήρι-
ξη ενός – δύο ανθρώπων μέσα στη 
Μητρόπολη Φωκίδας,  εξαιρώντας 
σαφώς τον ίδιο τον Μητροπολίτη.
Σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευ-
να η περίπτωση της Βαρνάκοβας δεν 
είναι μοναδική και ξεκομμένη, από 
άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις
Μια πολύ σημαντική δίκη έχει προ-
γραμματιστεί να διεξα-
χθεί στο Εφετείο Λαμίας.  
Η δίκη αφορά διεκδίκηση 
από την Μονή Ιερουσα-
λήμ μίας ασύλληπτης σε 
μέγεθος έκτασης στον 
Παρνασσό και συγκεκρι-
μένα στην Ανατολική του 
πλευρά που είναι προς τη 
Δαύλεια. Η έκταση αυτή 
περιλαμβάνει βοσκοτό-
πια δημόσια και ιδιωτικά, 
αγρούς ιδιωτικούς, δάσος ελάτης 
σπάνιας φυσικής ομορφιάς και 
χωράφια που κάποτε είχαν απαλ-
λοτριωθεί και είχαν διανεμηθεί σε 
ακτήμονες μικροκαλλιεργητές.
Η δίκη  είναι η πρώτη μιας σειράς 
δικών που θα ακολουθήσουν. 
ΠΗΡΑΝ ΦΩΤΙΑ
 ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Με μια σειρά … δικαστικών πα-
ρεμβάσεων και άλλες μονές της 
Βοιωτίας έχουν στραφεί κατά 
του Ελληνικού Δημοσίου διεκδι-
κώντας πολύ μεγάλες εκτάσεις 
έως και 170.000 στρέμματα. Με 
πολλές από τις παρεμβάσεις αυ-
τές οι Μονές έχουν στραφεί και 
κατά κληρούχων μικροκαλλιεργη-
τών που διαθέτουν αγροτεμάχια 
ακόμη και έκτασης μισού ή ενός 
στρέμματος. Με αυτές τις πα-
ρεμβάσεις οι Μονές απειλούν να 
στερήσουν αυτές τις καλλιεργού-

μενες εκτάσεις από τους αγρότες 
και συνεχίζουν να παρενοχλούν, 
με κάθε ένδικο ή εξώδικο μέσο, 
πτωχούς κτηνοτρόφους που το-
ποθετούνται σε δημόσια λιβάδια 
νομιμότατα από τους αντίστοι-
χους Δήμους, καταβάλλοντας 
και τα αναλογούντα δικαιώματα 
βοσκής μάς αναφέρουν δημοτικοί 
εκπρόσωποι της Βοιωτίας. 
Αλλά οι Μονές προχωρούν και 

σε άλλου τύπου 
ε ξ ω θ ε σ μ ι κ έ ς 
πρακτικές διεκ-
δικήσεων. Μία 
από αυτές είναι 
οι παράνομες 
και ανυπόστα-
τες “μισθώσεις” 
εκτάσεων που 
δεν τους ανή-
κουν σε κά-
ποιους ιδιώτες, 

επισημαίνουν εκπρόσωποι συλ-
λόγων από τη Βοιωτία και τη 
Φθιώτιδα Οι ιδιώτες αυτοί με 
ιδιαίτερη ορμή και επιθετικότητα 
αυθαιρετούν και προβαίνουν σε 
διακατοχικές πράξεις, περιορίζουν 
δημόσιες εκτάσεις, οικειοποιού-
νται κοινόχρηστα αγαθά, όπως τα 
τρεχούμενα νερά, παρεμποδίζουν 
τη βόσκηση κοπαδιών, νομίμως 
τοποθετημένων, δημιουργούν εν 
γένει προστριβές και προκαλούν 
αναστάτωση στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή των πολιτών.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει 
ότι πρόκειται για συντονισμένη 
προσπάθεια των Μονών να στε-
ρήσουν από  Έλληνες Πολίτες τη 
χρήση τεράστιων εκτάσεων στην 
περιοχή της Στερεάς Ελλάδος  
μάς τόνιζε  με προβληματισμό 
εκλεγμένο στέλεχος της δημοτι-
κής αυτοδιοίκησης.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Ιερές μπίζνες… από τη Βαρνάκοβα !

Γέμισαν τα 
δικαστήρια 
της χώρας 
με μοναχούς 
και πολίτες 
αντιδίκους

Ιδιοκτησίας του Ευπαλιώτη Χάρη Βασ. Κοτζαμάνη
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ΝΕΟ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΩΡΙΚΑ  ΚΡΕΑΤΑ
28ης  Οκτωβρίου  34 Ευπάλιο

Κεντρική Λεωφόρος Ευπαλίου
Χρήστος Σερεντέλλος    Τηλ.26340-52000  κιν.6946636590

Δεν αρμόζουν οι χοροί
γιατί το Ευπάλιο πενθεί

         
ΠΡΑΤΙΝΟΥ &  ΔΟΥΡΙΔΟΣ 8  ΑΘΗΝΑ  11634,   τηλ. 210-7230530  
e-mail: efpalio@wiw.gr,  zerv33@yahoo.gr,  perilouko@yahoo.gr 

 
 
 

ΕΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΠΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ     Αντιδήμαρχο Δωρίδας-Ευπαλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ     Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευπαλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΠΡΙΟΒΟΛΟ    Πρόεδρο Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου

Αγαπητοί φίλοι,

Σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε κατά την 25η Μαρτίου θέλω να σας μεταφέρω τις σκέψεις μας 
και την  πρότασή μας για την εκδήλωση του Πάσχα.
Όλοι οι Ευπαλιώτες αναγνωρίζουν ότι ο χορός το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, που ήταν έθιμο 
και παράδοση που βρήκαμε από τους παλαιότερους, έχει αρχίσει να εκφυλίζεται, αφού η συμμετοχή 
χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και μικρότερη.
Επειδή δεν μπορούμε και δεν έχουμε ιστορικό δικαίωμα να αφήσουμε το σημαντικότερο αυτό έθιμο 
του Ευπαλίου να εκφυλισθεί προβληματιστήκαμε και αναζητήσαμε τα αίτια.
Μετά από πολλές συζητήσεις με πάρα πολλούς συγχωριανούς μας, αναγνωρίσαμε ότι  όπως σε όλα 
στη ζωή έτσι κι εδώ τα πράγματα αλλάζουν και αναπροσαρμόζονται.
Παλαιότερα, η διαδικασία του ψησίματος του οβελία άρχιζε από πολύ πρωί,  και το πασχαλινό τραπέζι 
ξεκινούσε κανονικά το μεσημέρι. Έτσι υπήρχε αρκετός χρόνος για μεσημβρινή ανάπαυση και στη 
συνέχεια οι χωριανοί να πάνε και στην Αγάπη και στο χορό της πλατείας.
Τώρα όλα αυτά μετατοπίσθηκαν. Αργότερα ξυπνάμε,  αργότερα βάζουμε τα αρνιά για ψήσιμο, αργότε-
ρα στρώνουμε το πασχαλινό τραπέζι, με την παραδοσιακή οινοποσία,  με αποτέλεσμα αυτό να διαρκεί 
μέχρι τις μεταμεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Έτσι δεν υπάρχει η διάθεση αμέσως να κατέβουν  
για χορό,  αλλά για ανάπαυση. Και μετά οι περισσότεροι μπαίνουν στα ΙΧ τους (παλαιότερα δεν 
υπήρχαν πολλά κι όλοι έμειναν στο χωριό) και τραβούν  για επισκέψεις και βόλτες σε γειτονικά 
ζαχαροπλαστεία και  οι νεότεροι με τις παρέες τους στα διάφορα μπαράκια.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, κι αν θέλουμε να διατηρήσουμε το έθιμο και την παράδοση κάτι πρέπει 
να κάνουμε, γιατί με το… ζόρι για χορό στη πλατεία δεν μπορούμε να φέρουμε κανέναν. Γιατί κακά τα 
ψέματα. Τα τελευταία χρόνια μετρημένοι στα δάχτυλα κατεβαίνουν στη πλατεία το απόγευμα του 
Πάσχα. Είναι δεν είναι  6 - 7 παρέες !  Και χρόνο το χρόνο λιγοστεύουν,  σε συνδυασμό πάντα με τα 
διάφορα πένθη που υπάρχουν.
Έτσι προτείνουμε να υπάρξει μια προσαρμογή στα νέα δεδομένα με σεβασμό στη παράδοση και στο 
Ρουμελιώτικο Πάσχα.
Με πρωτοπόρους τη Δημοτική και Τοπική Αρχή, την Αστυνομία, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο, την 
Ένωση Ευπαλιωτών  καθώς και όλων των συγχωριανών που επιθυμούν, να οργανώσουμε το 
παραδοσιακό ρουμελιώτικό Πάσχα στη πλατεία μας.
Από το πρωί ψήσιμο αρνιών και κατσικιών στη πλατεία, σε ψησταριές που θα ενοικιαστούν και θα 
αγοραστούν,   δημοτική παραδοσιακή μουσική από επαγγελματία D.J.,  σέρβις από τα καφενεία,  
φιλοξενία σε εκδρομείς και περαστικούς με ανταλλαγή ευχών,  γλέντι, φαγητό, κουβέντες, τραγούδι και 
χορό, όλοι μαζί όπως θέλει η παράδοση το ρουμελιώτικο Πάσχα.
Πιστεύουμε ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Ας το τολμήσουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε το έθιμο και 
την  παράδοση ζωντανή.

     Με φιλικούς χαιρετισμούς
     Για το ΔΣ ο Πρόεδρος  ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ν. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

         
ΠΡΑΤΙΝΟΥ &  ΔΟΥΡΙΔΟΣ 8  ΑΘΗΝΑ  11634,   τηλ. 210-7230530  
e-mail: efpalio@wiw.gr,  zerv33@yahoo.gr,  perilouko@yahoo.gr 

 
 
 

ΕΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ  4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΠΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ    Αντιδήμαρχο Δωρίδας-Ευπαλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ   Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευπαλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΠΡΙΟΒΟΛΟ    Πρόεδρο Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου

Αγαπητοί φίλοι,

Πλησιάζουν οι άγιες μέρες του Πάσχα και οι περισσότεροι Ευπαλιώτες και Ευπαλιώτισσες της διασπο-
ράς ετοιμάζονται να έρθουν στο χωριό για να γιορτάσουν, μαζί με συγγενείς και φίλους.
Δυστυχώς όμως, τις τελευταίες ημέρες, έχουμε  μια σειρά απωλειών συγχωριανών μας, που μάς 
γεμίζουν με θλίψη και πόνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας,  εκτιμώντας ότι η απώλεια οκτώ συγχωριανών μας μέσα 
στο τελευταίο μήνα είναι ένα βαρύ τίμημα και πένθος για το χωριό, αποφάσισε και σας προτείνει η 
γιορτή του χορού της Αγάπης το απόγευμα του Πάσχα να ματαιωθεί καθώς και η πρωινή εκδήλωση,  
με ψήσιμο αρνιών στη κεντρική πλατεία, όπως σας είχαμε προτείνει με προηγούμενη επιστολή μας να 
καθιερώσουμε από φέτος.

    Με φιλικούς χαιρετισμούς
    Για το ΔΣ ο Πρόεδρος  ΠΕΡΙΚΛΗΣ  Ν, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ ις άγιες μέρες του Πάσχα ετοιμάζεται να 
γιορτάσει σε λίγο η Χριστιανοσύνη και η 
Ρωμιοσύνη. Τα ήθη και έθιμα, ιδιαίτερα 

στη Ρούμελη, είναι πολλά και σημαντικά. Το ίδιο 
και στο Ευπάλιο που πατροπαράδοτα οι Ευπα-
λιώτες συγκεντρώνονται από κάθε γωνιά της 
χώρας και το εξωτερικό,  για να γιορτάσουν με 
φίλους και συγγενείς τις ιδιαίτερες αυτές μέρες. 
Γεμίζουν τα σπίτια, κι η εκκλησιά κάθε βράδυ 
την Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή, 
παιδιά και γυναίκες,  κάτω απ΄ τον  πένθιμο ήχο 
της καμπάνας ετοιμάζουν και στολίζουν  τον Επι-
τάφιο,  με  άγρια λουλούδια που μαζεύουν από 
τα χωράφια και τους κήπους. Μόνο που αυτές 
τις τελευταίες ημέρες η πένθιμη καμπάνα χτύ-
πησε για πολλούς δυστυχώς συγχωριανούς μας,  
απλώνοντας πέπλο λύπης σε δεκάδες οικογένει-
ες αλλά και γενικότερα στο χωριό. Γι αυτό και η 
Ένωση Ευπαλιωτών πρότεινε αυτή τη χρόνια,  
όπως θα δείτε με τις επιστολές που σας παρου-
σιάζουμε,  ένα από τα έθιμα μας,  ο χορός της 
Κυριακής του Πάσχα, να μην πραγματοποιηθεί, 
τιμώντας τη μνήμη όλων αυτών που έφυγαν.

Θα γίνει όμως την Μεγάλη Παρασκευή η 
περιφορά του Επιταφίου, ενώ καθ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας θα ακούγεται βυζαντι-
νή μουσική και ωδές των χαιρετισμών από 
μεγαφωνικές εγκαταστάσεις που θα εγκατα-
σταθούν  με έξοδα  της Ένωσης. Θα δοθούν 
επίσης από την Ένωση σε όλα τα παιδάκια  
παραδοσιακά φαναράκια,  που θα συνοδεύ-
ουν τον Επιτάφιο στην περιφορά,  ενώ με τη 
συμβολή του συγχωριανού μας επιχειρηματία 
Χρήστου Παπαϊωάννου, όπως κάθε χρόνο, 
θα τοποθετηθούν  ειδικά κεριά στο προαύλιο 
της εκκλησίας, την πλατεία και τους δρόμους 
που θα περάσει ο Επιτάφιος.
Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ,  όλοι με το κερί 
στο χέρι για το «δεύτε λάβετε φως» και το 
«Χριστός Ανέστη»,  την μαγειρίτσα  και …
Κυριακή του Πάσχα  σ΄ όλες τις γειτονιές,  το 
ψήσιμο του οβελία,  με το κρασί να ρέει και τις 
αναπόφευκτες κροτίδες των πιτσιρικάδων !
Η πρόταση για ψήσιμο στη πλατεία,  λόγω των 
δυσάρεστων γεγονότων που αναφέραμε,  πήρε 
αναβολή για την επόμενη χρονιά. 
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‘‘Μύρισε’’ Ευπάλιο το Κολωνάκι !
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μ ια ξεχωριστή βραδιά στο Κολω-
νάκι πέρασαν  πάνω από 400 Ευ-
παλιώτες  και 

φίλοι τους στο γνωστό 
νεολαιίστικο στέκι club-
bar Messiah.
Βρέθηκαν εκεί μετά από 

πρόσκληση της Ένω-
σης Ευπαλιωτών Δω-
ρίδας  για ποτό,  κου-
βέντα,  τραγούδι και 
χορό, όπως έλεγε και 
το μήνυμά της.
Και το πέτυχαν με το 
παραπάνω  να έρθει ο 
ένας πιο κοντά στον 
άλλον και να γνωριστούν καλύτερα,  αφού 

μερικοί όπως έλεγαν δεν ήξεραν ότι κρατούν 
από το ίδιο μέρος.
Ίσως σ΄αυτό να βοήθησε, όπως έλεγε μια κο-
πελιά και η  παράξενη πανσέληνος των ημε-
ρών,  που μια φορά στα τόσα χρόνια,  φέρνει 
τη γη πιο κοντά στο φεγγάρι! 

Η τεράστια προσέλευση και παρουσία 
Ευπαλιωτών των νεώτερων γενιών 
με τους φίλους τους, παρά τη δύσκο-
λη εποχή της οικονομικής κρίσης και 
τα χτυπήματα των …ιών της γρίπης, 
που παρεπιδημεί τελευταία σ΄ όλα τα 
σπίτια, εξέπληξε και τους ίδιους τους 
διοργανωτές.
Άρχισε κόσμος να φθάνει στο messiah 
από τις 9 το βράδυ και συνέχισε να 

‘ρχεται μέχρι τα μεσάνυχτα, κρατώντας 
την όμορφη βραδιά μέχρι στις 4 το πρωί !
Είναι χαρακτηριστικό της επιθυμίας και διάθε-
σης για συνάντηση, ότι ο Ευπαλιώτης οδοντί-
ατρος 

Γιώργος Ζέρβας  και ειδικός σύμβουλος 
του Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου που βρι-
σκόταν στη Θράκη για υπηρεσιακή δου-
λειά, έφτασε στην Αθήνα με το τελευταίο 
αεροπλάνο και πήγε στην εκδήλωση κα-
τευθείαν από το αεροδρόμιο.

Το ίδιο και ο καθηγητής Παντείου 
Ευπαλιώτης Πωλ Αποστόλου που 

βρισκόταν μέχρι 
αργά το βράδυ 
στη Θεσσαλονίκη 
για πανεπιστημια-
κές υποχρεώσεις.
Η οδοντίατρος 
΄Αντυ Λουκο-
πούλου και ο 
σύζυγός της δι-
κηγόρος Νίκος 

Μίστρας έφτασαν 
στην εκδήλωση, από την Καρδίτσα  λίγο πριν απ’ 
τα μεσάνυχτα.
Όμως αντιπροσωπεία που έφερε αέρα απ’ το Ευ-

πάλιο είχαμε και εκ μέρους του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου με την παρουσία του Προέδρου του 
Δημήτρη Πριόβολου και του Φώτη Παπακωνστα-
ντίνου.
«Θέλαμε να φέρουμε τις νεώτερες γενιές των Ευ-
παλίων πιο κοντά. Να γνωριστούν μ΄ ένα βήμα 

παραπέρα, για κοινωνικές, φιλικές  συνανα-
στροφές και επαγγελματικές δραστηριότητες. 
Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό  για αρχή το 
πετύχαμε ικανοποιητικά,  αν δούμε την τερά-
στια προσέλευση αλλά και την διαπίστωση ότι 
πάρα πολλοί δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, 
παρ ότι  έχουν κοινές ρίζες»  μας είπε ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Ευπαλίων που διοργάνωσε 
την εκδήλωση Περικλής Λουκόπουλος.
Όταν ρώτησα ποια είναι η κυρία στο βάθος 
που ξεσηκώνει με το κέφι της στο χορό και 
νεώτερες γενιές,  μου είπαν η Γενική Γραμμα-

τέας της Ένωσης δικηγόρος  Έφη Μίχου.
Πολλοί ήταν και οι φίλοι των Ευπαλίων που παρα-
βρέθηκαν στην όμορφη βραδιά,  όπως ο… «πολι-
τογραφηθείς Δωριεύς», καθηγητής Δημήτρης Κε-
λάφας,  αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
στο Περιστέρι.

Του Παύλου Δωριάδη     από το DORIDA NEWS 
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Οριστική μόνιμη και νόμιμη θέση βρέθηκε 
για την εναπόθεση των σκουπιδιών του Δή-
μου Δωρίδας μετά από συνεργασία που εί-
χαν οι Δήμαρχοι Ναυπακτίας Γιάννης Μπου-
λές και Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης.
Πρόκειται για τον ΧΥΤΑ στην περιοχή Βλα-
χομάνδρας του Δήμου Ναυπακτίας, μερικά 
χιλιόμετρα έξω από τη Ναύπακτο.
Την απόφαση πήρε χθες στην πρώτη του 
συνεδρίαση ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων Α΄ Γεωγραφικής Ενό-
τητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, που έχει 
στην αρμοδιότητά του και το ΧΥΤΑ, και 
ισχύει από 1η Απριλίου.
Ο Σύνδεσμος είναι 18μελής με Πρόεδρο 
τον Αντιδήμαρχο Ναυπάκτου Χρήστο Σα-
λαμούρα και Αντιπρόεδρο τον Αντιδήμαρχο 
Δωρίδας Ανδρέα Ευσταθίου. Τα 14 μέλη 
προέρχονται από το Δήμο Ναυπάκτου και 
τα 4 από το Δήμο Δωρίδας.

Μέχρι τώρα στον ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας ενα-
πόθετε τα σκουπίδια του ο πρώην Δήμος 
Ευπαλίου. Οι ορεινοί Δήμοι Λιδωρικίου και 
Βαρδουσίων έστελναν τα σκουπίδια τους 
σε παράνομη χωματερή στην περιοχή «κε-
ρατόρεμα» κοντά στο 51 χιλιόμετρο προς 
Γραβιά. Στην ίδια χωματερή συνεχίζει να 
στέλνει τα σκουπίδια του ο Δήμος Δελφών, 
είναι όμως παράνομη και γι αυτό τα πρόστι-
μα πέφτουν βροχή.
Ο Δήμος Τολοφώνας εναπόθετε το μεγαλύ-
τερο μέρος σε χωματερή 2 χιλιόμετρα έξω 
από την Ερατεινή και σε μια δεύτερη χωμα-
τερή …μέσα στο νησί των Τροιζονίων !! 
Και οι τρεις χωματερές ήταν παράνομες και 
γιαυτό ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης 
είχε δεσμευτεί προεκλογικά στους πολίτες 
της Δωρίδας να δώσει λύση οριστική, μόνι-
μη και νόμιμη.
Όπως μας ανέφερε ο Αντιδήμαρχος και 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρήστος Σαλα-
μούρας, η λύση αυτή ήταν η σωστή  για-
τί θεωρεί όλον αυτό το χώρο ενιαίο. Τα 
αδρανή υλικά (τούβλα, κεραμίδια, πέτρες,  
πλίνθοι κλπ ) ανέφερε,  θα συνεχίζουν να 
πηγαίνουν στο χώρο «Κοτρώτσου», κά-
που κοντά στα Μαλάματα, που έχει νόμιμη 
άδεια από το Υπουργείο,  έναντι αμοιβής 
5000 ευρώ τον μήνα και μέχρι 40 τόνους, 
που θα ανανεώνεται κάθε μήνα.
Στο μεταξύ συνεχίζεται με γρήγορους ρυθ-
μούς η ολοκλήρωση του περιφερειακού 
δρόμου της Βλαχομάνδρας,  ώστε τα σκου-
πιδιάρικα να μην περνούν μέσα από το χω-
ριό. Η κατασκευή του προβλέπεται,  μετα-
ξύ άλλων, από τη σύμβαση που είχε κάνει 
ο Δήμος Ναυπάκτου με την Κοινότητα της 
Βλαχομάνδρας για την δημιουργία στη πε-
ριοχή εκείνη του ΧΥΤΑ, και ήταν χρηματο-
δότηση μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Με το δίλημμα,  «αποδέχεστε τη λύση 
του  τούνελ-στέγαστρου διαφορετικά 
χάνονται τα λεφτά», παρουσιάστηκε 
στο Δημαρχείο Ευπαλίου, η μελέτη για 
το έργο στήριξης των πρανών του δρό-
μου Μοναστηρακίου-Παραθάλασσου.

Η μελέτη προβλέπει υπέργειο τούνελ 
– στέγαστρο σε μήκος 46 μέτρων με 
εξωτερικές κολώνες στήριξης, ύψους  
6 μέτρων,  που θα επενδυθούν με 
πέτρα,  και  τσιμεντένια οροφή που 
θα σκεπαστεί με χώμα και θα δενδρο-
φυτευτεί. Μια λύση παρεμφερής αυ-
τής που συναντάμε στον παραλιακό 
δρόμο μεταξύ Ερατεινής – Γαλαξιδίου. 
Στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου που 
υπάρχει πρόβλημα θα κατασκευαστεί 
τειχίο ύψους δύο μέτρων. 
Τη μελέτη παρουσίασε στη Δημοτική 
Αρχή Δωρίδας ο μελετητής του έργου  
Γεώργιος Ντουνιάς παρουσία της Αντι-
περιφερειάρχου Γιώτας Γαζή και των 
τεχνικών  συμβούλων της Περιφέρειας, 
Μπακογιάννη και Φωτόπουλου.
Όπως ανέφερε ο μελετητής,  η λύση 
αυτή επιλέχτηκε και την προτείνει το 
γραφείο του,  μεταξύ 2-3 άλλων εναλλα-
κτικών λύσεων,  γιατί πιστεύει ότι είναι 
η πιο ενδεδειγμένη και ασφαλής, ενώ οι 

άλλες λύσεις είναι και πιο ακριβές.
Η συγκεκριμένη μελέτη, είπε, στοίχισε 
170.000 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ το κόστος 
κατασκευής του έργου θα ανέλθει σε 2 
εκατομμύρια ευρώ.
Αποκάλυψε μάλιστα,  ότι την είχε ήδη 

συζητήσει τη λύση πριν από μήνες 
και τη γνώριζε  ο προηγούμενος Δή-
μαρχος του Δήμου Ευπαλίου Τάσος 
Παγώνης, προς μεγάλη έκπληξη των 
παρισταμένων και της προηγούμε-
νης Αντιδημάρχου Μαρίας Πλούμη, 
που δήλωσε ότι δε γνώριζε τίποτα.
Όπως δήλωσε ο τεχνικός σύμβου-
λος της περιφέρειας Μπακογιάννης 
αν δεν έχει γίνει η πρόταση μέχρι 
τέλος Απριλίου τα χρήματα για την 
επένδυση θα χαθούν. 
Το τελευταίο δημιούργησε εύλογα 
έντονη δυσαρέσκεια στους παρευ-
ρισκόμενους στην παρουσίαση,  
γιατί όπως ειπώθηκε είναι ένα δί-

λημμα με το μαχαίρι στο λαιμό,  αφού 
αφήνει μικρό χρονικό διάστη-
μα για πιθανές ενστάσεις και 
τροποποιήσεις στη συγκεκρι-
μένη λύση, και βάζει όλους 
σε προβληματισμό, τη στιγμή 
που - όπως ανέφερε ο ίδιος ο 
μελετητής - την είχαν αποφα-
σίσει εδώ και μήνες.
Τις επιφυλάξεις τους εξέ-
φρασαν με τις τοποθετήσεις 
τους σε ό,τι αφορά το τελικό 
αποτέλεσμα σε σχέση με το 
περιβάλλον, τόσο ο Δήμαρ-
χος Γιώργος Καπεντζώνης 
όσο και οι Αντιδήμαρχοι 
Ανδρέας Ευσταθίου και Κώ-
στας Αντωνόπουλος.
Ούτε λίγο όμως ούτε πολύ, το μπαλά-
κι πετάχτηκε στην τοπική κοινωνία να 
αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες 
αν αποδέχεται τη λύση,  διαφορετικά 

να χαθούν τα χρήματα !
Όπως ειπώθηκε από τα μέλος του 
συλλόγου ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Μοναστη-
ρακίου  Πολυξένη Παπαντωνίου, 
υπήρχαν προτάσεις και από το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών,  αλλά δεν προ-
χώρησαν,  γιατί κατά περίεργο τρόπο 
απαξιώθηκαν από την υπεύθυνη τότε 
για το θέμα Νομαρχιακή Αρχή Φου-
σέκη, με αποτέλεσμα η επιστημονική 
ομάδα του Πανεπιστημίου να αποχω-
ρήσει από τη διαδικασία !
Στη παρουσίαση της μελέτης παραβρέ-
θηκαν εκτός της Γιώτας Γαζή και του 
Γιώργου Καπεντζώνη, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Ζέ-
τος, οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Ευσταθί-
ου, Κώστας Αντωνόπουλος και Γιάννης 
Ράπτης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Π. 
Καλιαμπέτσος, Αθ. Κατσούδας, Κ. Φλε-
τούρης και Μ. Πλούμη, ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Μοναστηρακίου  
και  του Πολιτιστικού Συλλόγου Δημή-

τρης Δημόπουλος, οι εκπρόσωποι του 
Συλλόγου «Ναυτίλος» Δημ. Σακαρέλ-
λος, Κωσ. Μπακλέσης, Πολυξ. Παπα-
ντωνίου, Ιωαν. Λάιος,  Κωσ. Καμβύσης 
και άλλοι πολίτες.

ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Επιτυχία της Δημοτικής Αρχής 
Δωρίδας, σε συνεργασία με το 
Δήμο Ναυπακτίας 

ΤΟΥΝΕΛ ή ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Το ’’μπαλάκι’’ στους Μοναστηρακιώτες να 
αποφασίσουν για τον παραλιακό δρόμο

Έτσι θα γίνει το υπέργειο τούνελ των 46 μέτρων, 
σύμφωνα με τη μελέτη

Στο χώρο αυτό των κατολισθήσεων του δρόμου Μοναστηρα-
κίου - Παραθάλασσου, προβλέπει η μελέτη να γίνει το υπέρ-
γειο τούνελ
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Ο κουτσο-Φλέβαρος 
ήταν ο πιο κρύος 
μήνας του φετινού 

χειμώνα, αν εξαιρέσει κανείς 
μια εβδομάδα 6-13, που ήταν 
ανοιξιάτικη. Βροχές, πολλά χιό-
νια και τσουχτερό κρύο ήταν 
τα χαρακτηριστικά του και ο 
Μάρτης, ο πάντα κακόκαιρος 
Μήνας, παρέλαβε τη σκυτάλη 
και συνέχισε χειρότερος και 
ιδιαίτερα από την Καθαρά Δευ-
τέρα και μετά. Δίκαια λοιπόν 
τον αποκαλεί ο λαός Γδάρτη 
και φροντίζει με τον καλύτερο 
«χειρότερο» τρόπο κάθε χρό-
νο να το επιβεβαιώνει. Τη μια 
εβδομάδα με 0c και την άλλη 
με 20c βαθμούς Κελσίου.
• Στις 13/2/2010 η Ένωσή μας 
πραγματοποίησε γενική συ-
νέλευση με αρχαιρεσίες προς 
ανάδειξη νέου Δ.Σ., το οποίο 
και θα υλοποιήσει την απόφα-
ση της Γενικής συνέλευσης, 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Δροσάτο το 2009, περί μετα-
φοράς της έδρας της Ενώσεώς 
μας από την Αθήνα στο χωριό.
Εκλέχτηκαν, κατά το πλείστον, 
νέοι άνθρωποι με ζήλο και όρε-
ξη για δουλειά και πιστεύουμε, 
ότι με την καθοδήγηση του 
δραστήριου και έμπειρου προ-
έδρου κ. Μπάμπη Αλεξανδρή 
θα πάνε μπροστά. Τους συγ-
χαίρουμε και τους ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στο έργο τους.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
• Στις 20/2/2010, Κυριακή με-
σημέρι, η Ένωσή μας πραγμα-
τοποίησε την ετήσια Αποκρι-
άτικη συνεστίαση στο Κέντρο 
«ΛΙΘΟΣ» στη Γλυφάδα, στην 
οποία συμμετείχαν πάνω από 
180 άτομα.
Τίμησαν με την παρουσία τους: 
ο Αντ/ρχος και αναπληρωτής 
Δημάρχου κ. Αντωνόπουλος, 
εκ μέρους του κωλυόμενου 
Δημάρχου μας κ. Καπετζώνη, 
οι αντι/ρχοι κ.κ. Ράπτης Ιωάν-
νης και Τσιλίκης Χρήστος, ο τ. 
Δήμαρχος Γλυφάδας και πά-
ντα φίλος της Ενώσεώς μας κ. 
Θεοδωρόπουλος, ο τ. Δήμαρ-
χος του τ. Δήμου Ευπαλίου κ.. 
Τ. Παγώνης, ο τ. αντ/ρχος κ. 
Γ. Καλαντζής, ο τ. πρόεδρος 
του Δ.Σ. Ευπαλίου κ. Ε. Κα-
ραΐνδρος, ο οποίος βράβευσε 
με αναμνηστική πλακέτα τον 
πρόεδρο της Ενώσεώς μας 
Μπάμπη Αλεξανδρή για την 
προσφορά του προς το το 
Δήμο Ευπαλίου, έστω και κα-
θυστερημένα, όπως είπε, γιατί 
η εκδήλωση αυτή έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί μέσα στο 

2010, ο Δημ. Σϋμβουλος κ. Κ. 
Φλετούρης, ο πρόεδρος της 
Ενώσεως Ευπαλιωτών κ. Π. 
Λουκόπουλος και οι π. πρόε-
δροι της Ενώσεως Ευπαλιωτών 
κ. Λένα Αναγνωστοπούλου και 
κ. Ντίνος Κονιστής.
Συγκινητική ήταν η στιγμή 
της άφιξης μικρού πούλμαν με 
μια ομάδα συγχωριανών μας, 
που ήρθαν από το χωριό με 
πρωτοβουλία κι ενέργεια του 
Προέδρου του Χωριού μας 
κ. Κ. Αλεξανδρή, του Παπα-
Γιώργη Ιερέα του Χωριού μας 
και καμιά δωδεκαριά άλλων 
συγχωριανών μας. Αψηφώ-
ντας τις πολύ άσχημες καιρι-
κές συνθήκες που επι-
κρατούσαν την ημέρα 
αυτή, την ταλαιπωρία 
των 500 χιλ. -και γιατί 
όχι και τα έξοδα μέσα 
σε μια τόσο μεγάλη οι-
κονομική κρίση- ήρθαν 
να συνεορτάσουμε, να 
συνδιασκεδάσουμε και 
να περάσουμε όλοι μαζί 
λίγες ώρες ευχάριστες, 
ώρες αδελφωμένοι και 
αγαπημένοι σαν μια οι-
κογένεια, μέσα σε μια 
κεφάτη ατμόσφαιρα. 
Αυτό αποδεικνύει ότι 
υπάρχει άριστη συνερ-
γασία μεταξύ των δυο 
προέδρων Χωριού και 
ενώσεως, αγάπη, ομο-
ψυχία και αδελφοσύνη 
μεταξύ των κατοικού-
ντων εκτός χωριού με 
τους μόνιμους κατοί-
κους, ότι υπάρχει πολύ 
δυνατός δεσμός μεταξύ 
μας που μοιάζει με αλυσίδα 
από χοντρούς κρίκους, που δε 
μπορύν να σπάσουν με καμιά 
δύναμη και ότι η σκέψη και τα 
όνειρα όλων, όπου κι αν βρί-
σκονται, φτερουγίζουν εκεί 
στο Χωριό.
Σας συγχαίρουμε και σας ευ-
χαριστούμε.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Επειδή το δίμηνο Φεβρουαρί-
ου – Μαρτίου φιλοξενεί πολλές 
γιορτές και ιδιαίτερα τις Απο-
κριές με διάφορες εκδηλώσεις, 
αλλά κι άλλα γεγονότα, θεώ-
ρησα σκόπιμο ν’ αναφέρω εδώ 
λίγα από τα ήθη και έθιμα του 
Χωριού μας που αργοσβήνουν 
για να τα θυμόμαστε και να τα 
νοσταλγούμε εμείς οι παλιό-
τεροι και να τα μαθαίνουν οι 
νεώτεροι.
Η Κυριακή της Αποκριάς ήταν 
μεγάλη γιορτή κείνα τα χρόνια 
τα παλιά. Έτρωγαν το τελευ-

ταίο γουρουνίσιο κρέας που 
φύλαγαν αλατισμένο στον τά-
λαρο από τα Χριστούγεννα και 
καμιά παλιά κότα σούπα. Κρέ-
ας θα ξανάτρωγαν, μικροί και 
μεγάλοι, το Πάσχα.
Η εβδομάδα μετά την Κυριακή 
της Αποκριάς, λέγεται της Τυ-
ρινής και καταλύονται μόνο τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα 
ψάρια, άγνωστα στα πολύ πα-
λιά χρόνια και σπάνια τα δικά 
μας, όπως και ο μπακαλιάρος. 
Από την Καθαρά Δευτέρα άρ-
χιζε η αυστηρή νηστεία όλων 
και τηρείτο με αυστηρότητα. 
Πόσοι τηρούν τους θρησκευτι-
κούς αυτούς κανόνες σήμερα;

Την Κυριακή της Τυρινής μετά 
τη θεία λειτουργία όλο το χω-
ριό κατευθυνόταν στα αλώ-
νια των χωριού, εκτός από 
τις νοικοκυρές που πήγαιναν 
στο σπίτι να ετοιμάσουν καμιά 
πίτα, τηγανιτά αυγά και άλλα 
σχετικά και μαζί με το κρασί 
θα τα κουβαλούσαν στ’ αλώ-
νια. Οι άνδρες ετοιμάζονταν 
να παίξουν τα πίτσια.
Από προηγούμενες ημέρες κά-
ποιος είχε αναλάβει να φτιάξει 
δυο πασσάλους από πουρνάρι 
ή αγριελιά ώστε ν’ αντέχουν 
στα πετροχτυπήματα. Αυτούς 
τους βύθιζαν στο χώμα τόσο 
όσο να εξέχουν δυο-τρία εκ. 
και σε απόσταση 10-12 μ. ο 
ένας από τον άλλον. Αυτοί 
οι πάσσαλοι λέγονται πίτσοι. 
Οι παίκτες είχαν ετοιμάσει τις 
σιουμάδες (ομάδες), οι οποίες 
έπρεπε να είναι πέτρες πλακέ, 
γερές, γρανιτένιες, στρογγυ-
λές και πελεκωμένες. Αυτές τις 
συγκέντρωναν σ’ ένα σημείο 

και καλούσαν 
ένα παιδί που 
δε γνώριζε τους 
ιδιοκτήτες τους 
και τις χώριζε 
πετώντας τη 
μια αριστερά 
και την άλλη 
δεξιά. Έτσι σχη-
ματίζονταν οι 

ομάδες. Μετά έριχναν κλήρο 
ποια ομάδα θα παίξει πρώτη. 
Άρχιζε λοιπόν το παιχνίδι πε-
τώντας τις σιουμάδες από τον 
έναν πίτσιο στον άλλον εναλ-
λάξ. Όποια σιουμάδα ήταν πιο 
κοντά στον πίτσιο, μετά το ρί-
ξιμο όλων των παικτών ήταν 
αυτή που θα έπαιρνε και τον 
πόντο. Είχε ορισθεί από την 
αρχή ένας αριθμός π.χ. 10 πί-
τσια και όποια ομάδα έφτανε 
πρώτη σ αυτόν τον αριθμό 
θα ήταν και η νικήτρια. Είχαν 
επίσης προσυμφωνήσει να 
παίζουν δυο γύρους. Σε πε-
ρίπτωση ισοπαλίας παιζόταν 
και τρίτος. Το έπαθλο των νι-

κητών ήταν η μεταφορά τους 
από τη μια άκρη του αλωνιού 
στην άλλη πάνω στην πλά-
τη των ηττημένων, μέσα σε 
μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, 
στην οποία κυριαρχούσαν τα 
πειράγματα και οι κοροϊδίες σε 
βάρος των ηττημένων.
Στο μεταξύ οι νοικοκυρές 
έφερναν τις ετοιμασίες, γιατί 
το παιχνίδι μπορούσε να δι-
αρκέσει 2-3 ώρες και μετά το 
τέλος του άναβαν μια μεγάλη 
φωτιά, έτρωγαν, έπιναν και 
χόρευαν γύρω από τη φωτιά 
μέχρι τις απογευματινές ώρες.
Το βράδυ θα συγκεντρώνο-
νταν κατά γειτονιά ή κατά 
συγγένεια για να αποκρέψουν 
όλοι μαζί. Έφτιαχναν ωραίες 
πίτες, τυριά, αυγά, γιαούρτια, 
έτρωγαν, έπιναν και τραγου-
δούσαν δημοτικά τραγούδια 
δίπλα από το τζάκι. Επίσης, 
κάθε νοικοκυρά, έφερνε από 
το σπίτι της τόσα αβγά όσα 
ήταν και τα μέλη της οικογέ-
νειάς της και τα έβαζαν στη 
φωτιά. Έβγαζαν από τη φωτιά 
τη ζεστή στάχτη, την τοποθε-
τούσαν απέναντι από τη φωτιά 
σαν λοφοσειρά κι επάνω εκεί 
τοποθετούσαν τα αβγά κατά 
σειρά ηλικίας των μελών της 
οικογένειας. Αν τα αβγά ίδρω-
ναν πριν ψηθούν και σκάσουν, 
τότε θα είχαν καλή υγεία. Αν 

το αβγό κάποιου μέλους της 
οικογένειας δεν ίδρωνε, τότε 
αυτός δεν θα είχε καλή υγεία.
Και ενώ όλοι βρίσκονταν στο 
«τσακίρ-κέφι» έμπαιναν ξαφ-
νικά οι απρόσκλητοι μασκα-
ράδες, ντυμένοι αλλόκοτα και 
κάνοντας διάφορα αστεία. Οι 
υπόλοιποι προσπαθούσαν να 
τους γνωρίσουν, τους κερνού-
σαν και χόρευαν μαζί τους. Στο 
τέλος φανερώνονταν και μαζί 
με άτομα από το σπίτι μασκα-
ρεμένους, επισκέπτονταν άλλα 
σπίτια. Οι δρόμοι γέμιζαν μα-
σκαράδες που αλληλοπειράζο-
νταν, χόρευαν και ακούγονταν 
και πυροβολισμοί. Γινόταν 
πραγματικό ξεφάντωμα.

Ο ΜΑΡΤΗΣ
Από την 1η Μαρτίου μπορεί να 
μπαίνει τυπικά η άνοιξη, αλλά 
ο Μάρτης δεν αστειεύεται και 
όπως λέει και η παροιμία «Μάρ-
της γδάρτης και κακός παλου-
κοκαύτης». Την παραμονή της 
πρωτομαρτιάς έδεναν στο αρι-
στερό καρπό τον Μάρτη. Αυ-
τός ήταν ένα βραχιολάκι από 
στριμμένες άσπρες και κόκκι-
νες κλωστές και το φορούσαν 
μέχρι 31 Μαρτίου.
Σκοπό είχε να προστατεύει 
τους ανθρώπους από το μαύρι-
σμα του ήλιου και το κάψιμο.
Ο Μάρτης φιλοξενεί πολλές 
γιορτές και εκδηλώσεις, όπως 
τις τελευταίες αποκριές, τα 
καρναβάλια, την Κυριακή της 
Ορθοδοξίας, τα Ψυχοσάββατα, 
τους Χαιρετισμούς την εαρινή 
ισημερία, τη μεγάλη γιορτή 
25ης Μαρτίου, υποδέχεται τα 
χελιδόνια και την αναγέννηση 
της φύσης.
Οι Τσοπάνηδες ανέβαιναν στις 
στρούγκες από τα χειμαδιά και 
καλωσόριζαν το διαλαλητή της 
άνοιξης, τον κούκο. Επειδή το 
Μάρτη ο καιρός είναι άστατος 
και πότε γελάει και πότε κλαίει, 
οι πρόγονοί μας απέδιδαν τις 
ιδιοτροπίες αυτές του καιρού 
στις γριές, οι οποίες ήσαν εν-
νέα. Η 1η, η 2η, η 3η Μαρτίου 
αντιστοιχούσαν στις τρεις, η 
δεκάτη Πέμπτη, η δεκάτη έκτη 
και η δεκάτη έβδομη στις άλλες 
τρεις και η 29η, η 30η και 31η 
στις τελευταίες.
Ανάλογα με τα κέφια και τις 
ιδιοτροπίες της κάθε γριάς έτσι 
θα ήταν και ο καιρός, δηλαδή 
καλή γριά, καλός και ο καιρός 
και το αντίθετο.

ΚΟΝΙΣΤΗ ΡΟΥΛΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 13, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
(ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΚΑ)

Μέλος Συλλόγου Επιστημόνων 
Λογοπαθολόγων- Λογοθεραπευτών(ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΚΑ)

ΤΗΛ:   2634  301 157
ΚΙΝ: 6947 445254

Λογοπαθολόγων- Λογοθεραπευτών 
Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε)

Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Συνεργασία με ΕργοθεραπευτήΚΙΝ:    6947 445254

e-mail:  roula_konisti@yahoo.gr
Συνεργασία με Εργοθεραπευτή, 

Παιδοψυχίατρο και Παιδοψυχολόγο

Η Ένωσή μας είχε προγραμ-
ματίσει, μαζί με την Ένωση 
Ευπαλιωτών, να γιορτάσου-
με την Καθαρά Δευτέρα και 
να πετάξουμε τον αϊτό, στα 
τρίγωνα, στο Πευκάκι. Δυ-
στυχώς οι άσχημες καιρικές 
συνθήκες δεν επέτρεψαν την 
πραγματοποίηση της εκδή-
λωσης αυτής και ευχόμαστε 
του χρόνου να είναι καλύτε-
ρος ο καιρός και να την πραγ-
ματοποιήσουμε τότε.

Μνημόσυνα
Στις 27/3/2011 στον Άγιο Γεράσιμο Ιλισί-
ων έγινε το τριετές μνημόσυνο του Κων-
σταντίνου Παπαϊωάννου του Χρήστου και 
του γαμπρού του Ακακιάδη Αργύρη. Αιω-
νία η μνήμη τους. 

Θάνατοι 
Στις 29/3/2011 έφυγε από τη ζωή στην •	

Αθήνα ο Μπούκης Δημήτριος, ετών 71, 
σύζυγος της Βασιλικής Κονιστή του Αθα-

νασίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψά-
λη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Και-
σαριανής και η ταφή έγινε την Πέμπτη 
31/3/2011 στο Νεκροταφείο του Αγίου 
Αλεξάνδρου στο Πευκάκι. 

Την 1/4/2011 απεβίωσε ο Βαλσάμος •	
Νικόλαος, ετών 64, σύζυγος της Βούλας 
Καρδάρα από το Δροσάτο και κηδεύτη-
κε τη Δευτέρα 4/4/2011 στο Κοιμητήριο 
των Αγίων Αναργύρων. Ο Θεός να ανα-
παύει τις ψυχές τους.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δροσάτου στη συνεστίαση
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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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Μέχρι το Πάσχα ανοίγει το νέο Σούπερ-
Μάρκετ στο Ευπάλιο, στην κεντρική 
πλατεία  « Καρυάς » που θα ανήκει στη 
γνωστή αλυσίδα ΜΑΚΡΟ εξασφαλίζο-
ντας, πολύ χαμηλές τιμές, ποιότητα και 

όλη την γκάμα των προϊόντων.

Τιμή στους προπάτορες αγωνιστές 
του 1821 απέδωσαν οι μαθητές και 
μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Θ. 
Παπαχαραλάμπους την Τετάρτη, 23 

Μαρτίου 2011, στην Αίθουσα Θεά-
τρου του Σχολείου. Παρουσία γονέων, 

εκπαιδευτικών και μαθητών η ατμόσφαιρα έγινε 
ζεστή και ευχάριστη με την απαγγελία ποιημά-
των από τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου. Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου – 
Λυκείου με το θεατρικό δρώμενο «25η Μαρτί-

ου 1821», αναβίωσε επί σκηνής ιστορικά στοιχεία της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας, αλλά και τη σπίθα των 
Ελλήνων για τον ξεσηκωμό και την εθνική παλιγγενε-
σία. Από τη γιορτή δε θα μπορούσε να λείπει η μου-
σική και το τραγούδι. Η χορωδία του Σχολείου υπό 
τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Μουσικής Μαργαρίτας 
Δημητριάδη απέδωσε θαυμάσια δημοτικά τραγούδια 
για να ακολουθήσουν τα χορευτικά τμήματα Δημοτι-
κού και Γυμνασίου σε παραδοσιακούς χορούς. 

Αρχισε η αποκατάσταση. .. των πληγών 
της κεντρικής πλατείας «Καρυάς» Ευπαλί-
ου μετά απο 6 μήνες. Ετσι τα παιδάκια με 
τα 2 πούλμαν που ήρθαν εκδρομή δε θα 

ξαναπαίξουν ανάμεσα σε σίδερα, σκουπί-
δια, λακούβες, ανοιχτά φρεάτια και άλλες πα-

γίδες που ανάγκασαν τουε δασκάλους τους να τα 
πάρουν «άρον – άρον».

Aνταποκρινόμε-
νοι  σε αίτημα 
συντοπιτών  μας 
ε παναλάβαμε 
την  επίσκεψη-

ξενάγηση στο   Μουσείο  
της Ακρόπολης..  Σ’ έναν  
εντυπωσιακό  χώρο με  
πλούσιο  φυσικό  φωτι-
σμό, πανοραμική  θέα  της  περιοχής και  λειτουργική  τοποθέτηση  των  εκθε-
μάτων, η  καθημερινή  ζωή, η  λατρεία   και  ο  πολιτισμός  της  Αθήνας  αποκα-
λύφθηκαν  μπροστά μας…Από τον  εξωτερικό ήδη χώρο μια   πόλη φαινόταν 
στην  κυριολεξία  κάτω  από  τα  πόδια  μας : εργαστήρια, μικρά    και μεγάλα  
ιερά ανάμεσα  στα  σπίτια.  Κεραμικά  σκεύη, ποικίλα  αγγεία, αρωματοδοχεία, 
αντικείμενα  καθημερινής  χρήσης,  κοσμήματα, παιδικά  παιχνίδια  είχαν  βρει  
τη  θέση  τους  στις  προθήκες  κατά  μήκος  της  ανηφορικής  πρόσβασης  που  
οδηγεί στον  πρώτο  όροφο. Εκεί  βρίσκονται  εκθέματα της  Μυκηναϊκής, Γε-
ωμετρικής (16ος-8ος αι.π.Χ) και  Αρχαϊκής  περιόδου ( 7ος-αρχές  5ου αι.π.Χ.): 
τμήμα του  αετώματος  του  Αρχαϊκού Παρθενώνα, αγάλματα  αφιερωμένα  
στους  θεούς, Κούροι  και  Κόρες, σκηνές  από  τη  Γιγαντομαχία από  το  ναό  
της  Αθηνάς  Πολιάδος,  οι Καρυάτιδες.  Μακέτες  των  κτισμάτων  του  Βρά-
χου  (Ναός  της  Νίκης, Ερέχθειο,  Προπύλαια ) βοηθούν  στο  σχηματισμό  
ολοκληρωμένης  εικόνας  του  Ιερού  Βράχου.  Στο  τελευταίο  επίπεδο  μάς   
« φιλοξένησε » ο  Παρθενώνας: μεταλλικοί  κίονες ισάριθμοι  με  του  αρχαίου  
μνημείου, 92  μετόπες –ελάχιστες  οι  σωζώμενες από την  κλασσική  εποχή 
και  γύψινες  αποδόσεις  όσων  λείπουν- με  σκηνές  από  τη  μυθολογία και  
στη  ζωφόρο  μια  πολυπρόσωπη  σύνθεση που  απεικονίζει  την  πομπή  των  
Παναθηναίων – μάς  έδωσαν  την  εικόνα  του  μνημείου  στο  φυσικό  του  
μέγεθος. Με  ένα  δε  σύντομο  φιλμάκι  που  παρουσίαζε  τις  « περιπέτειες 
»  του  Παρθενώνα τελείωσε  η  δίωρη  ξενάγησή  που  ήταν  προσφορά  της  
Ένωσης  Ευπαλιωτών.  Ευχαριστούμε  για  άλλη  μια  φορά  το  γνώριμο- από  
την περσινή  επίσκεψή μας- ξεναγό  κ. Μάνο  Χατζημιχαλάκη,   ο  οποίος  με  
γλαφυρό  και  παραστατικό  λόγο  μάς  μύησε  στα  μυστικά  του  χώρου  και  
των  θησαυρών  του.  

Για άλλη μια χρονιά ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου παρέσυ-
ρε σε Καρναβαλικούς ρυθμούς του Ευπαλιώτες, στο τριήμερο της 
Αποκριάς. Με επιτυχία διοργανώθηκε ο αποκριάτικος χορός στο 
κοσμικό κέντρο  «Κόπα Καμπάνα» το βράδυ του Σαββάτου, ενώ 
την Κυριακή των Απόκρεω, ντυμένοι με αποκριάτικες στολές και 
μεταμφιεσμένοι διασκέδασαν στους δρόμους και τα καφενεία του 

Ευπαλίου και με το άρμα τους συμμετείχαν το απόγευμα στην παρέλαση που 
έγινε στη Ναύπακτο. 

Με κάθε επισημότητα, γιορτάστηκε και φέτος, η 25η Μαρτίου στο Ευπά-
λιο. Δοξολογία, καταθέσεις Στεφάνων, ομιλίες, απαγγελίες, παρελάσεις. 
Στεφάνι εκ μέρους της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας κατέθεσε ο Αντι-
πρόεδρός της Γιάννης Πριόβολος.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Πλησιάζουμε  στο Πάσχα, τη  γιορτή που  
εκπέμπει  μήνυμα παρηγοριάς  προς  τους  
ανθρώπους, αφού   η  Ανάσταση του  Σω-

τήρα  νίκησε το  θάνατο. 
Μεγάλη Βδομάδα : πόσες - αλήθεια-  μνήμες και  
βιώματα  από τα  παιδικά – κυρίως - χρόνια ανα-
καλεί  σε  όλους  μας; Τι θα  λέγατε λοιπόν αν σας 
θυμίζαμε μερικές χαρακτηριστικές  στιγμές της  
Μεγάλης  Εβδομάδας  στο  Ευπάλιο; Οδηγοί  μας 
: οι αναμνήσεις μας  και  οι  αφηγήσεις  δικών 
μας  προσώπων.
 Σάββατο  του  Λαζάρου : αγόρια  κρατώ-
ντας  ένα τρίγωνο κι  ένα  καλάθι  με  δεντρολί-
βανο γύριζαν  από  σπίτι  σε  σπίτι « κι έψελναν 
το  Λάζαρο »:
 Από τη  Μεγάλη Τετάρτη η  εκκλησία  του  
Αη-Γιώργη άρχιζε  να  γεμίζει  από  κόσμο, κα-
θώς  έρχονταν  και  όσοι Ευπαλιώτες  έμεναν  σε  
διάφορες  πόλεις για  να  γιορτάσουν  το  Πάσχα   
στο  χωριό. Νωρίς  το  απόγευμα γινόταν  το  Ευ-
χέλαιο. Παλιότερα φτιάχνανε  οι  νοικοκυρές  και  
ψωμάκια και  τα  πηγαίνανε  τη  Μεγάλη  Πέμπτη  
στην  εκκλησία. Οποιος ήθελε,  τα  έπαιρνε  τη  
Δευτέρα  του  Πάσχα. Κάποιοι τ’ άφηναν και  μέ-
χρι  τη  Μεγάλη  Πέμπτη της  επόμενης  χρονιάς. 
Το  παράδοξο  ήταν  ότι  αυτά ήταν  σα  φρέσκα, 
δεν  είχαν  μουχλιάσει. 
          Το  πρωί  της  Μεγάλης  Πέμπτης ήταν  
αφιερωμένο στο  βάψιμο των  αυγών και στην 
παρασκευή των   κουλουριών  της  Λαμπρής. 
Μοσχοβόλαγε  το  σπίτι  όταν  τα  έβγαζαν ή τα  
έφερναν  από  το  φούρνο. 
 Το  βράδυ τα  12  Ευαγγέλια. Ποιος από 

τους  μεγαλύτερους  και από  τη  δική  μας γενιά δε θυμάται τη  στεντόρεια και  
επιβλητική  φωνή  του  παπα-Βασίλη στο  «Σήμερον  κρεμάται  επί ξύλου…»;
Τη  Μεγάλη  Παρασκευή από  νωρίς  το  πρωί οι  καμπάνες  χτυπούσαν  πένθιμα. 
Το νεκροταφείο  του  Αη-Λια γέμιζε  από  οικείους  των νεκρών που τελούσαν 
τρισάγιο  στη  μνήμη  τους. Παλιά, τη  μέρα  εκείνη οι  γυναίκες δε  ζυμώνανε, 
δε  σκουπίζανε-σε  ένδειξη  πένθους- δεν  έπιαναν  στα  χέρια  τους  βελόνες  και  
οι  άντρες  καρφιά  γιατί  θύμιζαν  τη  Σταύρωση  του  Χριστού. Δε  στρωνόταν  
τραπέζι το μεσημέρι  και  στα  παιδιά  το πρωί  έδιναν  να  πιουν μια μικρή  κου-
ταλιά   ξύδι. 
  Τα  παιδιά το  πρωί ‘ψέλνανε  τα  Πάθη’ «σήμερα  μαύρος  ουρανός, σή-
μερα  μαύρη  μέρα…..), γυρίζαν  από  σπίτι  σε  σπίτι με  κοφίνια ή  καλάθια  και  
μάζευαν  λουλούδια  για  να  στολίσουν  τα  κορίτσια  τον  Επιτάφιο και  να  γίνει 
η  Αποκαθήλωση. Το  βράδυ  στην  εκκλησία δύο  ομάδες που  τις  αποτελούσαν  
όσοι  διέθεταν καλή  φωνή και –κάποτε- και κάποιος  επαγγελματίας ψάλτης 
έψελναν τα  εγκώμια. Από  την  προφορική  παράδοση και  από  τις  παιδικές 
και  εφηβικές  μας  μνήμες   στο  ρόλο  αυτό διακρινόταν από τους  ντόπιους ο 
Θυμιάκος (Θύμιος Λαγιανδρέου ), ο Αγησίλαος  Παπαδημητρίου, ο Γιώργος  Αν-
δρίτσος, ο  Κώστας   Πριόβολος, ο Γιώργος Πριόβολος, ο  Νίκος  Ζέρβας, ο Δήμος 
Αθανασόπουλος,  ο Πάνος Γιαννακούρης,  ο Γιώργος Κατσιγιάννης, ο Φώτης  
Κονιστής. Επαγγελματίας  ψάλτης  ήταν για πολλά  χρόνια  ο  Βασίλης  Πλατάς 
από το  Καστράκι.
 Το  Μεγάλο  Σάββατο, παλιά, σπάγανε οι  νοικοκυραίοι  ένα  πήλινο  δοχείο 

σε  ένδειξη  χαράς  για  την  πρώτη  
Ανάσταση. Εδώ  θα  θυμίσουμε  ότι  
πριν  καθιερωθεί  να  γίνεται  στις  
12  το  βράδυ  του Μεγάλου  Σαβ-
βάτου η Ανάσταση, γινόταν  κατά  
τις  4  τα  ξημερώματα  και  μετά  
την  εκκλησία  οι  τσοπάνηδες  πη-
γαίνανε ν’ αρμέξουνε  τα  γίδια  και  
τα  πρόβατα  και  σφάζανε  το  αρνί  
που  θα  σουβλίζανε την  άλλη  μέρα. 
Με  τα  εντόσθιά  του  φτιάχνα-
νε  οι  νοικοκυρές  τη  μαγειρί-
τσα, χωρίς  ρύζι  στα  μέρη  μας.  
 

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το Πάσχα και   οι παραδόσεις μας
Κείμενο: Λένας  Αναγνωστοπούλου & Κώστα  Ζέρβα
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 Βαρελότα, χαρμόσυνες  κωδωνο-
κρουσίες, λαμπάδες– η  χαρά  των μικρών  
παιδιών-φαναράκια αυτοσχέδια και  ιδιό-
χειρες  κατασκευές,  το «Χριστός  Ανέστη» 
(ιδιαίτερα με  το μοναδικό  τρόπο  του  πα-
πα-Βασίλη) και το « φιλί  της  Αγάπης»  συ-
μπλήρωναν  το  σκηνικό. Με το  φως της Ανά-
στασης οι νοικοκυραίοι ανάβανε  το καντήλι  
στα σπίτια.
 Την Κυριακή  του  Πάσχα τα  δημο-
τικά  τραγούδια  από  νωρίς έδιναν το χρώμα 
της ημέρας και ‘συνόδευαν’ το ψήσιμο των 
αρνιών σε  κάποιες γειτονιές. Το  πασχαλινό  
τραπέζι είχε  πάντα -εκτός  από  ψητό  αρνί- 
και  τυρί  χλωρό, κόκκινα  αυγά, κοσυμάρι, 
γιαούρτι, σαλάτες  και  κουλούρια.
  Το  απόγευμα, μετά   την  Αγάπη  
στην  εκκλησία, γινόταν χορός  στην κάτω  
πλατεία  του  χωριού. Αποτελούσε  σημαντι-
κό  γεγονός  για  την τοπική  κοινωνία αλλά 
και τα γύρω χωριά.   Εντυπωσιακή  δε ήταν  
η  ομαδική «κάθοδος» των  Παλιοχανιτών 
πριν  φτιάξουν  τη  δική  τους  εκκλησία. Οι  
μεγαλύτεροι  σε  ηλικία σίγουρα θυμούνται   
ότι  επί  σειράν  ετών  το  χορό  ξεκίναγε ο  
παπα-Βασίλης Πριόβολος, εμβληματική  για  
το  Ευπάλιο φυσιογνωμία, και  ακολουθού-
σαν ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας, οι  λοιπές  
τοπικές  αρχές και όλοι  όσοι επιθυμούσαν να  
διασκεδάσουν  και  να  δείξουν  τη  χορευτική  
τους  δεινότητα. μέχρι  αργά  το  βράδυ!
 Από  τη  Δευτέρα  του Πάσχα η  κα-
θημερινότητα, με  αργούς βέβαια ρυθμούς, 
άρχιζε να επιστρέφει…..

Καλό Πάσχα σε  όλους !!!

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Το Πάσχα και   οι παραδόσεις μας
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Η φετινή χρονιά ολο-
κληρώθηκε με επι-

τυχία. Ο Απόλλων Ευ-
παλίου εξασφάλισε την 
παραμονή στην κατηγο-
ρία και μπορεί να κοιτάζει 
το μέλλον με περισσότερη 
αισιοδοξία. Η μετάβαση 
τελικά δεν είχε απώλειες. 
Δεν είναι λίγο άλλωστε, να 
αλλάζουν τα 4/5 της ομά-
δας και παρ’ όλα αυτά να 
ανταποκρίνεται με περίσ-
σια επιτυχία στις υποχρε-
ώσεις της. Η επόμενη χρο-
νιά της Δ’ Εθνικής έκρυβε 
πολλές αλλαγές. Τουλάχι-
στον 20 ποδοσφαιριστές 

από το έμψυχο δυναμικό 
αποχαιρέτησαν το σύλ-
λογο και πραγματοποιή-
θηκε τιτάνια προσπάθεια 
για να συγκρο-
τηθεί και πάλι 
ένα σύνολο 
που θα έφερ-
νε σε πέρας 
την αποστολή. 
Διοίκηση, τε-
χνική ηγεσία 
και παίκτες 
υπερέβαλαν 
εαυτούς και 
τελικά τα κα-
τάφεραν.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Ο πρόεδρος, Μπάμπης Κατσα-
ρός μάς μίλησε για τη φετινή 
σεζόν. «Η χρονιά πήγε πολύ 

καλά. Ειδικά, αν 
α ν α λο γ ι σ το ύ μ ε 
ότι πέσαμε από 
τη Δ’ Εθνική και 
έφυγαν περίπου 
20 παίκτες. Φέτος 
δουλέψαμε με νέα 
παιδιά και πήγαμε 
πάρα πολύ καλά. 
Εμείς το περιμέ-
ναμε, όχι όμως 
κάποιοι άλλοι. 
Προς απογοήτευ-
ση τους, κάναμε 
πολύ καλή χρο-
νιά», ανέφερε αρ-
χικά και στη συνέ-

χεια μίλησε για την επόμενη 
μέρα: «Ακόμη δε μπορούμε να 
θέσουμε στόχους. Ουσιαστικά 
είμαστε κάπως… βλέποντας 
και κάνοντας. Η εμπειρία μας 
από τη χρονιά στη 
Δ’ Εθνική θα βοη-
θήσει. Βέβαια οικο-
νομικά είναι πολύ 
δύσκολα, γιατί δεν 
υπάρχουν χορηγοί. 
Οσον αφορά τον 
προπονητή, Λάκη 
Λουκόπουλο, φυ-
σιολογικά πιστεύω 
ότι θα συνεχίσουμε. 
Πονάει την ομάδα 
και στις προθέσεις 
είναι να είμαστε 
και του χρόνου μαζί. 
Κλείνοντας θέλω να 
ευχηθώ καλή Ανά-
σταση, με υγεία σε όλους».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Στο ίδιο μήκος στάθηκε και 
ο αντιπρόεδρος, Μίμης Σπυ-
ρόπουλος: «Ο στόχος επιτεύ-
χθηκε. Η ομάδα έμεινε στην 
κατηγορία, όπως υπολογίζα-
με. Πιστεύαμε ότι θα μείνου-
με. Δεν θα είχαμε πρόβλημα, 
ακόμη και με τις πολλές αλ-
λαγές. Είχαμε κάποιους τραυ-
ματισμούς, αλλά σε γενικές 
γραμμές πήγαμε καλά. Τώρα 
θα δούμε για το καλοκαίρι. 
Θα δούμε τι μέλλει γενέσθαι. 
Λογικά θα υπάρχουν ανακα-
τατάξεις. Αρκεί όμως να ασχο-
ληθούν κι άλλοι και να βοηθή-
σουν οικονομικά. Κανείς, όμως 
δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. 
Καλό είναι όποιος μπορεί να 
προσφέρει. Σε αυτό θέλουμε 
και τη βοήθεια από το σύλλογο 
των Αθηνών. Τέλος, θέλω να 
ευχηθώ καλές γιορτές σε όλο 

το φίλαθλο κόσμο της περιο-
χής. Εκ μέρους της διοίκησης 
ευχαριστούμε τον προπονητή 
και τους ποδοσφαιριστές για 
τη φετινή προσπάθεια. Καλή 
ανάσταση σε όλους».

Ο ΔΗΜΟΣ 
ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ
Εν κατακλείδι, 
η βοήθεια των 
συνανθρώπων 
μας που έχουν 
τη δυνατότητα 
να την παρέ-
χουν, κρίνεται 
ως αναγκαία 
και απαραί-
τητη. Υπάρχει 
κόσμος που 
μπορεί   να 
συνεισφέρει 
στο σύλλογο, 
αρκεί να ευαι-
σθητοποιεί και 
να δραστηριο-
ποιηθεί, ανάλογα. Ωστόσο, τη 

μεγαλύτερη βοή-
θεια πρέπει να τη 
δώσει ο Δήμος. 
Το ποδόσφαιρο 
και γενικότερα ο 
αθλητισμός στην 
περιοχή μας εί-
ναι ερασιτεχνι-
κός και αν θέλετε 
την προσωπική 
μας άποψη, έτσι 
πρέπει να είναι. 
Τα παιδιά πρέπει 
να βρίσκονται 
στα γήπεδα και 
να γυμνάζονται 
και όχι στα κα-

φενεία. Η Δημοτική Αρχή επι-
βάλλεται να σταθεί αρωγός με 
κάθε τρόπο…
Στη βαθμολογία που παρουσι-
άζουμε σε διπλανό πίνακα δε 
συμπεριλαμβάνεται η τελευ-
ταία αγωνιστική που έγινε όταν 
η εφημερίδα μας ήταν στο τυ-
πογραφείο. Οποια όμως και 
αν είναι τα αποτελέσματα δεν 
έχουμε αλλαγές,  τόσο για τον 
πρωταθλητή, που είναι ο Δια-

γόρας Πολυδρόσου, όσο και 
για τις θέσεις του Απόλλωνα 
και των άλλων τριών ομάδων 
της Δωρίδας. Εκείνο που θα 
κρινόταν ήταν ανάλογα με τα 
αποτελέσματα που θα έφερ-

ναν ποια από τους 
Κρισσαίο Χρισσού 
και τον Ολυμπιακό 
Κίρρας θα υποβι-
βαζόταν μαζί με την 
Αναγέννηση Βουνι-
χώρας.  

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Καλή παρουσία 
είχαν στο πρωτά-
θλημα και οι άλλες 
τρείς ομάδες της 
Δωρίδας, Τολο-
φώνα Ερατεινή, 
Αετός Λιδωρικίου 
και Ενωση Γλυφά-
δας. Ιδιαίτερα η 
Τολοφώνα Ερατει-

νή παρέμεινε μέχρι τέλος στις 
πρώτες θέσεις διεκδικώντας 
την άνοδο,  ενώ πήρε και το 
Κύπελλο Φωκίδας κερδίζοντας 
με 3-1 στον τελικό τον Αετό Λι-
δωρικίου,  σε αγώνα που έγινε 
στις 25 Μαρτίου στο Ενωσιακό 
Γήπεδο της Αμφισσας.

Η Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τρεις ομάδες από τη Δωρίδα 
αγωνίστηκαν στο πρωτάθλη-
μα της Β΄ Κατηγορίας, χωρίς 
καμία να κατορθώσει την άνο-
δο.  ο Δωρικός Μαλαμάτων,  ο 
Ηρακλής Μοναστηρακίου και ο 
Κούμαρος Μοναστηρακίου. Να 
υπενθυμίσουμε ότι ο Δωρικός 
Μαλαμάτων στο περσινό πρω-
τάθλημα ανεδείχθη πρωτα-
θλητής,  ανεβαίνοντας στη Δ΄ 
Εθνική. Τα οικονομικά προβλή-
ματα όμως ήταν δυσβάσταχτα 
για την Διοίκηση του Δωρικού, 
που αναγκάστηκε να μη δηλώ-
σει συμμετοχή κι έτσι η ομάδα, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς 
έπεσε δύο κατηγορίες και αγω-
νίστηκε στη φετινή σαιζόν στη 
Β΄ Κατηγορία Φωκίδας

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Ο Αντιπρόεδρος του Απόλλωνα 
Δημήτρης Σπυρόπουλος

O Πρόεδρος του Απόλλωνα
Χαράλαμπος Κατσαρός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Περιόδου 2010-2011

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
16η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ 2-0
17η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ 0-2
18η αγ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΡΔΟΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3-1
19η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  -  ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2-0
20η αγ. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2-1
21η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  -  ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 2-1 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΒΑΘΜΟΙ ΓΚΟΛ
1. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 53 64-15
---------------------------------------------------------------------
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 44 38-14
3. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 43 43-17
4. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 36 33-17
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 28 31-42
6. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 28 26-33
7. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 27 30-33
8. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23 28-50
9. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 22 28-36
10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ 18 19-31
---------------------------------------------------------------------
11. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ 15 14-39 
12. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 14 18-40

*  Ο Αστέρας Ιτέας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς και ο Απόλ-
λων Ευπαλίου με -2 βαθμούς.

* Απομένουν οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής όπου ο Απόλλων 
αγωνίζεται με την Αναγέννηση στη Βουνιχώρα.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 ΒΑΘΜΟΙ  ΓΚΟΛ
1. ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ 33 66-11
2. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 26 35-15
3. ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 20 43-22
4.  ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 10 23-34
5.  ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ 8 18-36 
6. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΄94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 11-29 
7. ΑΠΟ ΚΟΥΜΑΡΟΣ 1 2-54

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

Η αλλαγή πέτυχε
Παρά τις ανακατατάξεις στο ρόστερ, ο Απόλλων Ευπαλίου παρέ-
μεινε άνετα στην κατηγορία και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία

Ο προπονητής Λάκης Λουκόπουλος 
που μάλλον θα παραμείνει στον πάγκο 
της ομάδας  και την επόμενη σαιζόν




