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Με συντονισμένες ενέργειες ο Δήμος
Δωρίδας απέκτησε το κτήριο της Ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισμών
Δωρίδας στο
Ευπάλιο μέσω
πλειστηριασμού από
την Τράπεζα Πειραιώς,
λύνοντας έτσι
μια σειρά από
στεγαστικά θέματα υπηρεσιών του για την
εύρυθμη λειτουργία τους,
προς όφελος
των δημοτών.

Στον Δήμο
το

κτήριο

Ένωσης
Συνεταιρισμών
της

Σελ. 5

Με όραμα
και στόχους
ο Απόλλων

Νέα εποχή έχει ξεκινήσει για
τον Απόλλωνα Ευπαλίου από
τη φετινή σεζόν 2017-2018.
Διοίκηση, παίχτες, προπονητικό τιμ, παλαίμαχοι και φίλαθλοι, μια οικογένεια, στήνουν
τις βάσεις για κάτι πολύ καλό
και σύντομα θα φανούν τα
αποτελέσματα που περιμένουν
όλοι στη Ν.Α. Δωρίδα. Σελ. 15

Αποκριάτικος

χορός 2018

H Πίτα της Ένωσης

Ευπαλιωτών Δωρίδας

Συνεχείς

Καρναβάλι 2018

επιτυχίες της

Μάγεψε ο αποκριάτικος χορός
που έκαναν για πρώτη φορά
μαζί στην Αθήνα ο Σύλλογος
του Δροσάτου-Πευκακίου και
η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας σε γνωστό κοσμικό κέντρο της πόλης.
Σελ. 5

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Αστυνομίας

Ευπαλίου

Σελ. 10

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε για άλλη μία
χρονιά η κοπή πίτας της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρί-

Το πρώτο βραβείο πήρε το
άρμα που ετοίμασαν τα παιδιά του Ευπαλίου με μεράκι
και φαντασία και συμμετείχε
στην αποκριάτικι παρέλαση
της Ναυπάκτου.
Σελ. 4

δας στο υπέροχο Σαρόγλειο
Μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών Αθήνας.
Σελ. 6-8

Σελ. 14-15

Με αισιοδοξία και ελπίδα
ατενίζουν τη νέα χρονιά που
μπήκε οι άνθρωπου του Δροσάτου - Πευκακίου πιστεύοντας ότι θα είναι πιο δημιουργική.
Σελ. 12-13

Σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

... ο χάρος βγήκε παγανιά
Κουτσοπίνης Παναγιώτης

Άσχημα μπήκε το 2018 για το Ευπάλιο αφού σημαδεύτηκε από την απώλεια πολλών «παιδιών» του. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί από αυτούς ήταν νέοι.

Μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο ο εξαιρετικός επιστήμονας ιατρός Παναγιώτης Κουτσοπίνης, από το Κλήμα Ευπαλίου, «έφυγε» το πρωί
της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου 2018, σε ηλικία
65 ετών, για το μακρύ ταξίδι.
Εξαιρετικός επιστήμονας, χειρουργός, γυναικολόγος και
μαιευτήρας, απόφοιτος αρχικά της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Lund Σουηδίας
και στη συνέχεια της Ιατρικής,
στις αναγνωρισμένες από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της Uppsala & του
Lund Σουηδίας. Τελευταία
υπήρξε Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Άμφισσας - Καρπενησίου, την
περίοδο της συγκυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ. Μετά την
παραίτησή του από Διοικητής,
παρέμεινε στη Λαμία ανοίγοντας ιατρείο στο κέντρο της πόλης, εφαρμόζοντας
την Σκανδιναβική ολιστική προσέγγιση για την υγεία
της γυναίκας. Συγχρόνως επιστρέφει στη Σουηδία
και στο Λουντ, όπου αναλαμβάνει θέση Αρχιάτρου
στο Νοσοκομείο (ήταν μέλος της Εταιρείας Αρχιά-

τρων Σουηδίας), μοιράζοντας έτσι το χρόνο του σε
Ελλάδα και Σκανδιναβία. Με κοινωνικές ανησυχίες
και ενδιαφέρον για τα κοινά δραστηριοποιήθηκε
ως μέλος ΔΣ και πρόεδρος φοιτητικών συλλόγων.
Συμμετείχε στη «Κίνηση Σουηδών Ιατρών κατά
των πυρηνικών όπλων». Συνιδρυτής, γεν. γραμματέας και ακολούθως πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Σουηδίας. Ειδικός συνεργάτης - σύμβουλος του Ανδρέα
Λεντάκη, με τις εμπειρίες του από
το σουηδικό μοντέλο πρότεινε
και συμμετείχε στον σχεδιασμό
για το πρώτο ΚΑΠΗ και το πρώτο
Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
στην Ελλάδα, που έγινε στο Δήμο
Υμηττού επί Δημαρχίας Λεντάκη.
Επεξεργάστηκε και δημοσίευσε:
«Μια πρόταση για τον εκ βάθρων
ανασχεδιασμό και τη ριζική ανασυγκρότηση - αναδιοργάνωση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)» (Φεβρουάριος 2011).
Ήταν παντρεμένος με την Ελένη
Λεκάκη και είχε δύο παιδιά τον Αναστάσιο που είναι
επίσης ιατρός και την 15χρονη Θεοδώρα. Η κηδεία
του έγινε την Κυριακή 14 Ιανουαρίου στις 12:30’
το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.

Γεωργουλόπουλος Αθανάσιος

Ανδρουτσόπουλος Νίκος

Στις 17 Φεβρουαρίου 2018 έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 89
ετών ο επί σειρά
ετών “επιστάτης”
του Γυμνασίου και
του Λυκείου του Ευπαλίου, Γεωργουλόπουλος Αθανάσιος.
Η κηδεία τελέστηκε
ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, με τη
παρουσία πολλών
αγαπημένων συγγενών και φίλων, οι
οποίοι του είπαν το
τελευταίο αντίο και
του ευχήθηκαν καλό παράδεισο. Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο Ευπάλιο Φωκίδος το 1929 και με τη
σύζυγό του Πηνελόπη απέκτησαν 2 γιους (Δημήτριο & Ευθύμιο), 4 εγγόνια και 2 δισέγγονα.
Καλό ταξίδι, θα σε θυμόμαστε για πάντα...
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Ανήμερα των Χριστουγέννων
του
2017 έφυγε σε ηλικία 96 ετών ο Νίκος
Ανδρουτσόπουλος.
Πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο και
αργότερα στην Κατοχή εντάχτηκε στο
τάγμα του 5/42 του
Δημήτρη Ψαρού.
Τιμήθηκε για την
προσφορά του με
μετάλλια από την
Ελληνική Κυβέρνηση μεταπολεμικά.
Υπηρέτησε
στην
Ελληνική Αστυνομία , κυρίως σε διοικητικές θέσεις . Μετά την συνταξιοδότηση του
εργάστηκε ως λογιστής και μάλιστα συνεργαζόταν
με μεγάλες εταιρίες. Με τη σύζυγό του Μαρία, η
οποία είχε αποβιώσει στις 27 Δεκεμβρίου 2008, είχαν αποκτήσει ένα παιδί την Σταματούλα. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Εκκλησία της Θεοτόκου
της Μητρόπολης Γ.Ο.Χ. Πειραιώς την Τετάρτη
27 Δεκεμβρίου και η ταφή του στον οικογενειακό
τάφο στο Ευπάλιο.

Δημητρούλα (χήρα) Βασ. Σταμάτη
Στις 4 Φεβρουαρίου 2018
πέθανε και κηδεύτηκε
στο Ευπάλιο σε ηλικία
93 ετών η Δημητρούλα
(χήρα) Βασίλειου Σταμάτη. Η Δημητρούλα ήταν
ανιψιά του Δημήτρη Ζησιμοπούλου. Καταγόταν
από το Παλαιοξάρι και
είχε εγκατασταθεί με
το σύζυγο της στο
Ευπάλιο. Είχε σπίτι και
περιουσία. Απέκτησε τρία παιδιά: τον Κωνσταντίνο, τον Χρήστο και την Κρυστάλλω. Τα αποκατέστησε κοινωνικά και επαγγελματικά. Καμάρωσε
και έξι (6) εγγόνια. Ήταν πολύ καλή οικογένεια
στο Ευπάλιο.
Καλό ταξίδι κυρία Δημητρούλα.
Ν.Ζ.

Ντζαφέρης Γεώργιος
Στις 13 Φεβρουαρίου 2018 χάσαμε σε ηλικία 88
ετών τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και
παππού, Αντιστράτηγο ε.α. Ντζαφέρη Γεώργιο του
Βασιλείου
και
της Αικατερίνης.
Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο
Ευπάλιο
Δωρίδος και ήταν
παντρεμένος επί
53 συναπτά έτη
με την Αλεξάνδρα Ντζαφέρη,
το γένος Μαρμαρά. Η εξόδιος
ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό
Ναό Προφήτη
Ηλία Παγκρατίου την Τετάρτη
14 Φεβρουαρίου
και ετάφη στο
Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Η οικογένειά του

Τσιλαλής Κώστας
Έφυγε πρόωρα από τη
ζωή ο Κωνσταντίνος
Τσιλαλής του Ευθυμίου και της Άννας στις
26 Δεκεμβρίου 2017 σε
ηλικία 57ετών από ανίατη ασθένεια. Γεννήθηκε
στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 1960. Σπούδασε ψυχολογία στην
Αμερική και εργαζόταν
ως Κλινικός Ψυχολόγος
στο Δρομοκαΐτειο. Ευχαριστούμε όλους όσους
συμπαραστάθηκαν
με
οποιονδήποτε
τρόπο
στον ίδιο και σε εμάς.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΩΣΤΑ ΜΑΣ

Ιουλία Γεωρ. Λαγιανδρέου

Πέθανε και κηδεύτηκε
στην Αθήνα σε ηλικία
95 ετών η Ιουλία Γεωργίου Λαγιανδρέου
κόρη της Κλεοπάτρας.
Η Ιουλία ήταν τραπεζικός
υπάλληλος.
Μετά τη σύνταξή της
τον περισσότερο καιρό
μαζί με την συγχωρεμένη αδερφή της Ελένη μένανε στο πατρικό
τους σπίτι στο Ευπάλιο. Ήταν καλή χωριανή. Ήταν η τελευταία
της μεγάλης οικογένειας του Γεωργίου Λαγιανδρέου και αδερφή του Θανάση Γ. Λαγιανδρέου που ήταν επί πολλά χρόνια
στέλεχος και Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας. Αυτή σφράγισε το πατρικό σπίτι και τον
οικογενειακό τάφο.
Ιουλία πάντα θα σε θυμόμαστε.
Ν.Ζ.

Σελίδα 3
Κατσαλήρος Δημήτριος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πέθανε και κηδεύτηκε στο Ευπάλιο στις 05 Ιανουαρίου 2018 σε ηλικία 77 ετών ο Δημήτρης Κατσαλήρος. Ένας ακόμη καλός άνθρωπος του χωριού μας
έφυγε. Το «καλός άνθρωπος» δεν είναι συνηθισμένα λόγια που λέμε για όποιον πεθαίνει. Το «καλός άνθρωπος» για
το Μήτσο Κατσαλήρο είναι πραγματικότητα, γιατί είναι αλήθεια.
Ήταν καλός οικογενειάρχης, σύζυγος, πατέρας, παππούς. Με την
πανάξια γυναίκα του Θεοδώρα (το
γένος Σταύρου Τιγγινάγκα), έφτιαξαν, μεγάλωσαν και αποκατέστησαν τα παιδιά τους, τη Λαμπρινή
και τη Βάσω. Απόλαυσαν εγγόνια
και δισέγγονα. Ζούσαν μέσα στην
οικογενειακή θαλπωρή με το αγαπημένα τους πρόσωπα.. Ο Μήτσος
ήταν καλός χωριανός. Αγάπησε το
Ευπάλιο από τις πρώτες ημέρες
που ήλθε εδώ από τα χωριά της
γειτονικής Ναυπακτίας.
Ενδιαφερόταν και λάμβανε μέρος στην επίλυση
των διαφόρων προβλημάτων. Ήταν καλός και
ευσυνείδητος επαγγελματίας (σιδηρουργός). Συνεργάσθηκε με όλους τους Ευπαλιώτες, τα γύρω
χωριά, με συλλόγους, εκκλησιές, κοινότητες και

Δημόσιες Υπηρεσίες. Τον εμπιστεύονταν και τον
προτιμούσαν όλοι. Λογικός στις τιμές. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε το πελάτη.
Πάντα τηρούσε με ακρίβεια και συνέπεια τους
όρους των συμφωνιών και των εργασιών. Γι αυτό
ποτέ δεν διαπληκτίστηκε και δεν
αντιδίκησε με κανέναν πελάτη,
ιδιώτη ή οργανισμό, ποτέ κανείς
δεν είχε παράπονο. Προσωπικά
συνεργάστηκα μαζί του και στις
ατομικές μου δουλειές και στο
Γυμνάσιο. Πάντα πρόσχαρος και
βοηθούσε όταν τον χρειαζόμασταν.
Για το σχολείο έλεγε : «δεν θέλω
λεφτά. Εδώ σπουδάζουν τα παιδιά μας».
Μήτσο, είπα στην αρχή, ότι έφυγε σήμερα ένας άνθρωπος. Και
αυτό είναι σχήμα λόγου. Οι καλοί άνθρωποι και νεκροί ζούνε
ανάμεσα μας. Εμείς θέλουμε και
τους φέρνουμε νοερά κοντά μας
και τους νιώθουμε ανάμεσα μας. Μήτσο στην επίγεια ζωή έκανες το καθήκον σου ως άνθρωπος και
καλός χριστιανός.
Καλό σου ταξίδι,
Νίκος Ζέρβας

Θεοδοσίου Σπύρος

Κονιστής Ι. Βασίλης

Ο Σπύρος Θεοδοσίου έφυγε στις
30
Δεκεμβρίου
2017 σε ηλικία 75
ετών
ο Σπύρος
Θεοδοσίου . Τα
τελευταία χρόνια
είχε
επιδεινωθεί
σοβαρά η υγεία
του. Με καταγωγή
από τα Μαλάματα
ήταν παντρεμένος
με την Νικολίτσα
Φλέγγα από το
Ευπάλιο. Απέκτησαν δύο κόρες:
την Ελένη και την
Βάσω που τους χάρισαν και 4 εγγόνια. Σε νεαρή
ηλικία είχε μεταναστεύσει στον Καναδά όπου εργάστηκε για αρκετά χρόνια και στη συνέχεια επέστρεψε στην πατρίδα, όπου ασχολήθηκε επαγγελματικά στον επισιτιστικό κλάδο.

Πέττας Κ. Γιώργος
Έφυγε σε ηλικία 55 ετών
στις 26 Ιανουαρίου 2018
ο Γιώργος Πέτας γιος
του Κώστα Πέτα. Ήταν
υπάλληλος στη ΔΕΗ και
με τη σύζυγο του Γεωργία είχαν αποκτήσει μία
κόρη την Κωνσταντίνα Πέτα. Η κηδεία του
έγινε την επομένη στο
κοιμητήριο του Ξυλόκαστρου, πατρίδας της
συζύγου του.

Στις 6 Ιανουαρίου 2018 πέθανε
σε ηλικία 87 ετών
στην Αθήνα και
κηδεύτηκε
την
επομένη στο Ευπάλιο ο Βασίλειος
Ιωαν. Κονιστής. Ο
Βασίλης εργάσθηκε στην Αθήνα και
στην
Αυστραλία
για αρκετά χρόνια.
Επέστρεψε
στην
Αθήνα όπου εργάστηκε ως αυτοκινητιστής (ταξί). Με
τη σύζυγο του Βασιλική απέκτησαν
τρία παιδιά, τον Ιωάννη, την Αναστασία και τον
Δημήτριο. Αποκατέστησε τα παιδιά του. Απόλαυσε
και εγγόνια. Αγαπούσε το Ευπάλιο. Το επισκεπτόταν τακτικά. Ήταν καλός άνθρωπος, συγγενής, φίλος και χωριανός.
Βασίλη καλό σου ταξίδι.

Κοντογιάννης Σταύρος
Πέθανε
την
1η Ιανουαρίου 2018 σε
ηλικία 59 ετών
ο Σταύρος Β.
Κοντογιάννης.
Ήταν συνταξιούχος αστυνομικός. Από
τον
πρώτο
του γάμο με
την Χρυσούλα
Φαρμάκη από
την Ναύπακτο
είχαν αποκτήσει δύο παιδιά,
τον Βασίλη και
την Αθανασία
(Νάνσυ). Με
την δεύτερη
σύζυγό
του
Μαρία Βλαχογιάννη από το Μεσολόγγι είχαν αποκτήσει άλλη
μία κόρη την Ελένη-Παγώνα. Ο Σταύρος ήταν μοναχογιός του ανεπανάληπτου στο κλαρίνο Βασίλη
Κοντογιάννη και της μοναδικής δημοτικής τραγουδίστριας Παγώνας.

... και τα ευχάριστα

Ελισάβετ Παπαϊωάννου
Το πτυχίο της από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθήνας και συγκεκριμένα την Νομική Σχολή πήρε
η Ελισάβετ Παπαϊωάννου του Χριστόφορου και της
Βασιλικής. Η Ελισάβετ είναι δισέγγονη του Θανάση Παπαϊωάννου (κουρέα) από το Ευπάλιο. Ευχή
όλων των δικών της και φίλων να έχει μια καλή
σταδιοδρομία στο κόσμο της δικαιοσύνης.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Εγγονός Κώστα και Μιράντας Μακρυγιάννη
Η Ελένη Μακρυγιάννη του Κωνσταντίνου και της
Μιράντας και ο Ανδρέας Πιας απέκτησαν ένα πανέμορφο αγοράκι, που γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου
2017 στο μαιευτήριο ΡΕΑ της Αττικής. Ευχή όλων
να έχει μια ευτυχισμένη ζωή.

Εγγονός Γιάννας Παπαγιάννη
Η Κωνσταντίνα Γράβεζα κόρη της Γιάννας Παπαϊωάννου και ο Παύλος Τσίκας γιος του Κωνσταντίνου
Τσίκα έφεραν στη ζωή στις 28 Ιανουαρίου 2018
ένα υπέροχο αγοράκι. Ευχές όλων να ζήσει ευτυχισμένο.

Δωρίδα LIFE

Α΄ βραβείο στο άρμα

Funky Flamigo Ευπαλίου

στο Καρναβάλι Ναυπάκτου
Το πρώτο βραβείο στο καρναβάλι της Ναυπάκτου πήρε το άρμα που ετοίμασαν οι Σύλλογοι
και η Κοινότητα Ευπαλίου με την ονομασία
FUNΚY FLAMIGO.
Ήταν πράγματι εντυπωσιακό και έγινε με πολύ
μεράκι συλλογικά, από τα
παιδιά του Ευπαλίου, όπως
μας ανέφερε ο συντονιστής της προσπάθειας
Πρόεδρος του Ευπαλίου
Κώστας Τσιούστας κι ευχαρίστησε όλους όσους στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια και ιδιαίτερα τον
μεγάλο χορηγό, Ευπαλιώτη
επιχειρηματία στην Αυστραλία Θέμη Καλαθά.
Σχεδόν 100 παιδιά ως πλήρωμα με πανέμορφες
στολές συνόδευσαν το άρμα το απόγευμα της

Κυριακής μέσω Καστρακίου, Δάφνης, Ξεροπήγαδου και ενσωματώθηκαν ως GROUP 18 στην
παρέλαση του Καρναβαλιού, ξεσηκώνοντας σε
τρελό κέφι τους χιλιάδες
πολίτες που παρακολούθησαν την εκδήλωση.
Από την πλευρά της Καρναβαλικής Επιτροπής μάς
τόνισαν ότι «δίκαια το
άρμα βραβεύτηκε ως το
καλύτερο, επισημαίνοντας
ότι τα τελευταία χρόνια το
GROUP του Ευπαλίου μάς
έχει συνηθίσει σε θετικές
εκπλήξεις».
Μεγάλη επιτυχία είχε και ο
αποκριάτικος χορός ‘‘Δωρινέλλα 2018’’ που έγινε στο κτήμα Σίνη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
του Ευπαλίου.
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Στον Δήμο το κτήριο
της

Ένωσης Συνεταιρισμών

Το κτήριο της Ένωσης
Συνεταιρισμών Δωρίδας
στο Ευπάλιο απέκτησε
ο Δήμος Δωρίδας μέσω
πλειστηριασμού που έκανε η Τράπεζα Πειραιώς.
Είναι μια μεγάλη επιτυχία
για τον Δήμο το νέο αυτό
περιουσιακό στοιχείο, που
θα λύσει πολλά προβλήματα στέγασης υπηρεσιών του και διευκόλυνσης
των δημοτών, αφού είναι
στο κέντρο του Ευπαλίου,
με άριστη πρόσβαση και
χώρους παρκαρίσματος.
Το ακίνητο είναι γραφεία
και αποθήκες 800 τ.μ.
περίπου με περιβάλλοντα
χώρο 1500 τ.μ. , ανήκε
στην Ένωση Γεωργικών
Συνεταιρισμών Δωρίδας,
που μετά την διάλυσή της
πέρασε στην ΑΤΕ λόγω
οφειλών και στη συνέχεια
το 2015 στην Τράπεζα
Πειραιώς.
Η Τράπεζα αναζητούσε
λύσεις προκειμένου να
εισπράξει μέρος των χρημάτων που είχε καταβάλει
στο πλαίσιο της σύμβασης
με την Ένωση.
Όταν το θέμα περιήλθε σε
γνώση της Δημοτικής αρχής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Γιώργου Καπεντζώνη και του
Αντιδημάρχου Κώστα Αντωνόπουλου,
με ανώτερα στελέχη της Τράπεζας
στην Αθήνα, προς το σκοπό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση
του ακινήτου από το Δήμο.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν όλες
οι πιθανές λύσεις για την απόκτησή

του από το Δήμο. Τις διαδικασίες παρακολουθούσε ο Αντιδήμαρχος, ώστε
ο Δήμος να είναι έτοιμος να διεκδικήσει το ακίνητο με τον πλέον συμφέροντα τρόπο.
Η Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε ως λύση
τον πλειστηριασμό. Ό Δήμος κινήθηκε αμέσως για τη συγκέντρωση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
αφού έλαβε τις σχετικές αποφάσεις
από το Δημοτικό Συμβούλιο, και ήταν

καθ’ όλα έτοιμος
να συμμετάσχει
στη διαδικασία.
Τελικά η τράπεζα σε ημερομηνία
του
Δεκεμβρίου
2017 έβγαλε σε
πλειστηριασμό που
έγινε στην Άμφισσα, το ακίνητο, με
τιμή εκκίνησης το
ποσό των 110.000
ευρώ.
Εκείνη την ημέρα
όμως είχαν αποφασίσει απεργία οι
συμβολαιογράφοι
σε όλη τη χώρα.
Ο Δήμος μετά από
συντονισμένες
ενέργειες, σε συνεργασία με την
συμβολαιογράφο
Ευπαλίου
Άννα
Παπαγεωργίου
και τον πρόεδρο
των συμβολαιογράφων Ελλάδος
στην Αθήνα, πήρε
άδεια κατ΄ εξαίρεση να γίνει ο πλειστηριασμός, όπου
προσήλθε, και τελικά απέκτησε το
κτήριο έναντι του αρχικού ποσού των
110.00 ευρώ που είχε προσδιορίσει η
Τράπεζα Πειραιώς.
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης για την τελική έκβαση της διαδικασίας και θεωρεί
μεγάλη επιτυχία του Δήμου, αφού με
το ακίνητο αυτό ο Δήμος θα λύσει μια
σειρά από στεγαστικά προβλήματα
διαφόρων αναγκών και υπηρεσιών.

Αποκριάτικος χορός Συλλόγων
Δροσάτου, Πευκακίου, Ευπαλίου
Μετά από χρόνια ξαναζωντάνεψε ο αποκριάτικος χορός και για τα μέλη της Ένωσης Ευπαλιωτών στην Αθήνα. Μαζί με το Σύλλογο Δροσάτου-

Πευκακίου γιόρτασαν την αποκριά με τραγούδι,
κουβέντα, φαγοπότι, χορό και σερπαντίνες, σ΄
ένα από τα ωραιότερα κοσμικά στέκια στο κέντρο της Αθήνας, το όra barrestaurant. Ήταν μια απόφαση
των δύο Συλλόγων που χαιρετίστηκε και επικροτήθηκε από
Ευπαλιώτες, Πευκακιώτες και
Καρδαριώτες! Λίγα αλλά εκλεκτά και τα δώρα που δόθηκαν
στους τυχερούς των λαχνών.
Μια τηλεόραση 32΄ιντσών προσφορά των δύο Συλλόγων, ένα
τριήμερο φουλ πανσιόν στο
Ηotel Delphi Beach στην Ερατεινή, ένα τάμπλετ από την
ΓΕΡΜΑΝΟΣ-Λεωνίδας Αντωνόπουλος, δύο γυναικείες τσάντες
kem & Chiara καταστημάτων
στην Πάτρα της Ρούλας Μίντζα-Οικονόμου και ένα πλήρες
δείπνο για τέσσερις προσφορά
του όra - bar restaurant.

Άλλωστε την ίδια ευαισθησία όπως
ανέφερε θα δείξει ο Δήμος αν πρόκειται να αποκτηθούν ακίνητα προς
όφελος των δημοτών της Δωρίδας.
Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τελευταία κυβερνητική απόφαση δημοτικά ακίνητα χρηματοδοτούνται έως
2.500.000 ευρώ από ειδικό πρόγραμμα
για την ανακαίνιση και αξιοποίησή τους.
Για το σκοπό αυτό ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και
μελέτες προωθώντας το σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε
να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
που έχει κάνει ο Δήμος, όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, στο κτήριο θα εγκατασταθούν
για να λειτουργήσουν οι εξής υπηρεσίες μέσα στις επόμενες βδομάδες :
- Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
- Η Πρόνοια και βοήθεια στο σπίτι
- Το Κέντρο Κοινότητας για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων ατόμων,
που είναι μια νέα υπηρεσία για την
οποία έχουν προσληφθεί με σύμβαση
και τρείς νέοι υπάλληλοι.
- Το Τεχνικό Τμήμα Ύδρευσης του
Δήμου
- Τα γραφεία της ομάδας ΑΠΟΛΛΩΝ
και ό,τι άλλο χρειαστεί.
Εκ μέρους του Δήμου στη διαδικασία
του πλειστηριασμού που έγινε στην
Άμφισσα παραβρέθηκε πολυμελής
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον
Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη, την
νομική σύμβουλο Σταυρούλα Πίττα,
τον οικονομικό διευθυντή Ξενοφώντα Χασούρα, τη γραμματεία του Δημάρχου Παρθενία Μηλιώνη, τους Δημοτικούς Συμβούλους Γιάννη Φλέγγα
και Γιάννη Λάιο και τον Πρόεδρο του
Ευπαλίου Κώστα Τσιούστα.

ΠΙΤΑ της ΕΝΩΣΗΣ
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Κοπή Πίτας, ένας θεσμός

αγάπης

που κρατά & ενώνει
Με τεράστια επιτυχία παρουσία 200 και
πλέον συμπατριωτών μας πραγματοποιήθηκε και φέτος η εκδήλωση κοπής
της πίτας τον Ιανουάριο στο “Σαρόγλειο
Μέγαρο” της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα.
Οι συγχωριανοί και συμπατριώτες της Δωρίδας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
τις καθιερωμένες ευχές για το νέο έτος, να
συναντηθούν για πολλές ώρες και να συζητήσουν θέματα κοινωνικά, δημοτικά και
πολιτιστικά που αφορούν τον τόπο μας.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών
Περικλής Ν. Λουκόπουλος, εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε όλους για την μαζική για άλλη μια
φορά παρουσία τους, παρ΄ ότι υπήρχε
ένα αρνητικό και άσχημο κλίμα λόγω
των 15 θανάτων (!) που είχε το χωριό
το τελευταίο δίμηνο, ευχήθηκε το νέο
έτος να είναι καλύτερο και δημιουργικό
και παρουσίασε εν συντομία κάποια θέματα και δραστηριότητες που αφορούν
την πορεία της Ένωσης.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Ένωση
στο πλαίσιο του Καταστατικού της
ενεργοποίησε με απόφασή της την
ίδρυση-λειτουργία του Τομέα Γυναικών.
Επικεφαλής - συντονίστρια ανέλαβε η π.
Πρόεδρος της Ένωσης Λένα Αναγνωστοπούλου συνεπικουρούμενη από τις κυρίες
Έφη Μίχου και Τζένη Τσιπλάκη από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Μάλιστα ανακοινώθηκε και η πρώτη εκδήλωση που θα είναι η επίσκεψη - ξενάγηση στις 3
Μαρτίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ευχαρίστησε τέλος τον Ευπαλιώτη
επιχειρηματία Κώστα Γιαννακούρη που
για άλλη μία χρονιά προσέφερε δωρεάν
τα πολλά και ωραιότατα εδέσματα που
απόλαυσαν οι παραβρεθέντες, τον συμπατριώτη επιχειρηματία στη Ναύπακτο
Χρήστο Κονιστή με τα παιδιά του για
την προσφορά και τη φετινή χρονιά
της ωραίας πρωτοχρονιάτικης πίτας, και
τον οικονομολόγο Τάκη Κονιστή για την
γενναία του ενίσχυση - οικονομική προσφορά στην Ένωση μέσω του επιχειρηματικού Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος
Γιώργος Καπεντζώνης που χαιρέτησε την
εκδήλωση μεταφέροντας τις ευχές του
Δημοτικού Συμβουλίου και των εργαζομέ-
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νων στο Δήμο, αναφέροντας μερικά
από τα έργα που έχουν γίνει στη
Δωρίδα και ειδικότερα στο Ευπάλιο.
Όπως είπε μεγάλες είναι οι προσπάθειες που συνεχώς καταβάλλει
συντονισμένα και οργανωμένα τόσο
στην Αθήνα στα αρμόδια Υπουργεία
και Φορείς όσο και στις Βρυξέλλες
για να πάρει ο Δήμος αυτό που
δικαιούται από τα αντισταθμιστικά
των νερών του Μόρνου.
«Είναι ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα»,
επισήμανε ο Δήμαρχος, «που δεν
θα σταματήσουμε να το διεκδικούμε για τη Δωρίδα και το λαό της,
γιαυτό και έχουμε φτάσει μέχρι τις
Βρυξέλλες» . Ευχαρίστησε μάλιστα
για την βοήθεια που πρόσφερε εκεί
στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τον συγχωριανό μας δημοσιογράφο Θανάση Λουκόπουλο.
«Τα αντισταθμιστικά» πρόσθεσε ο
Δήμαρχος «είναι μια πολύ σοβαρή και
δίκαιη υπόθεση που θα παίξουν μακροχρόνια καταλυτικό ρόλο στην πορεία
και την ανάπτυξη της Δωρίδας».
Ανέφερε ακόμα την πολύ καλή
συνεργασία που έχει με τον
Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, οποίος έχει σταθεί δίπλα σε
κάθε αίτημα της Δωρίδας, όπως
είναι οι βελτιώσεις του επαρχιακού
δικτύου του Δήμου, οι ανισόπεδοι
κόμβοι σε Μαλάματα, Γλυφάδα και
Ερατεινή, η ανακαίνιση της Μονής
Βαρνάκοβας, η στήριξη αθλητικών
υποδομών, αξιοποίηση δημοτικής
περιουσίας και άλλα πολλά.
Σημαντικό βήμα είναι και η ίδρυση
του Λιμενικού Ταμείου Δωρίδας που
θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο
τρόπο τις τουριστικές προκλήσεις
που υπάρχουν σε όλη την παραλιακή
ζώνη του Δήμου και ιδιαίτερα την
διεθνή πλέον Μαρίνα των Τριζονίων.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ευπάλιο
ο Δήμαρχος απαρίθμησε σειρά
έργων και κινήσεων που έγιναν ή
βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία
με την Τοπική Κοινότητα και τον
Πρόεδρό της Κώστα Τσιούστα όπως,
- Η αγορά και αξιοποίηση των κτηρίων της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωρίδας που αφορά τη
λειτουργία γενικότερα του Δήμου
και τις ανάγκες που έχει (αναφέρουμε σχετικά σε άλλο ρεπορτάζ
της εφημερίδας μας)
- Η διάνοιξη σε συνεργασία με την
Τοπική Κοινότητα μια σειράς αγροτικών δρόμων που αξιοποιούν έτσι
τις περιουσίες τους οι δημότες
- Η επισκευή - ανακαίνιση του κτηρίου των σφαγείων σε συνεργασία
με τη Περιφέρεια, όπου θα εγκα-

ΠΙΤΑ της ΕΝΩΣΗΣ
τασταθούν οι Γεωργικές Υπηρεσίες
και στο κτίριο του ΚΕΓΕ θα μεταφερθεί και εγκατασταθεί οριστικά το
Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.
- Η προώθηση όλων των διαδικασιών, σε συνεργασία επίσης με την
Περιφέρεια, για την ολοκλήρωση
σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τις μελέτες που έχουν
υποβληθεί, του γηπέδου Ευπαλίου,
ώστε σύντομα η ομάδα του Απόλλωνα να έχει τις δικές της εγκαταστάσεις, το δικό της σπίτι.
- Η αξιοποίηση σε συνεργασία με το
Τμήμα Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως
Φωκίδας του πέτρινου κτηρίου του Γεωργικού Συνεταιρισμού Ευπαλίου που
περιήλθε στη δικαιοδοσία του Δήμου.
- Η ολοκλήρωση της διάνοιξης του
δρόμου στην δυτική είσοδο του Ευπαλίου, που ταλαιπωρούσε για δεκαετίες
το χωριό και τους πολίτες γενικότερα
της νοτιοανατολικής Δωρίδας.
- Η ολοκλήρωση των διαδικασιών
και ο συντονισμός ενεργειών με Περιφέρεια, Ιερά Μητρόπολη, Εφορεία
Αρχαιοτήτων Φωκίδας και Υπουργείο
Πολιτισμού για την δρομολόγηση
επιτέλους της ανακαίνισης του ιστορικού Βυζαντινού Ναού “Αϊ- Γιάννη”.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν Προεδρεία
και Εκπρόσωποι από την Ένωση
Γυναικών Φωκίδας, την Δωρική Αδελφότητα, τον Φιλολογικό Σύλλογο
Ναυπακτίων-Δωριέων “η δάφνη”, τον
Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μοναστηρακίου “Ναυτίλος”, τον Αιμοδοτικό
Σύλλογο Καστρακίου “Αγία Παρασκευή”, τον Σύλλογο ΔροσάτουΠευκακίου, τον Σύλλογο Φιλοθέης,
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου,
τον Αθλητικό Σύλλογο «Απόλλων».
Επίσης μεταξύ των παρευρεθέντων
διακρίναμε και η Ένωση τους ευχαριστεί, τον Αντιδήμαρχο Δωρίδας
Ανδρέα Ευσταθίου τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους Κώστα
Αντωνόπουλο και Γιάννη Φλέγγα,
τον Πρόεδρο του Ευπαλίου Κώστα
Τσιούστα, τους Καθηγητές Πανεπιστημίου Σισσούρα Άρη, Μπαλτόπουλο Γιώργο, Τσίρη Παναγιώτη,
Πετρίδου Ελένη, Παπαναστασίου
Νίκο, Σακαρέλλο Τάσο, τους πρώην
Πρόεδρους και Γραμματείς της Ένωσης, Σμπαρούνη Γιώργο, Αλεξανδρή
Πάνο, Μπάμπο Τάσο, Λαγιανδρέου
Μένιο, Γιαννακούρη Παναγιώτη και
Αναγνωστοπούλου Λένα, τα νέα στελέχη-πολιτευτές της Ν.Δημοκρατίας
από την περιοχή μας Μαρία Καλπουζάνη και Κωνσταντίνο Χαλιορή,
τον Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας
Αττικής Κώστα Ευσταθίου.
Την Πίτα έκοψε ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Ανδρέας Παπαδάκης και η
Γραμματέας Έφη Μίχου, δίνοντας κομμάτι ξεχωριστά σε κάθε έναν εκπρόσωπο συλλόγου ή φορέα που παραβρέθηκε, που με τη σειρά τους απηύθυναν κι
έναν σύντομο χαιρετισμό και ευχή.
Τα δύο φλουριά από τις πίτες κέρδισαν οι
κυρίες Ντίνα Νίκολη και Τζένη Τσιπλάκη.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΣ,
ο καπετάνιος της Δωρίδας
Του Ιωάννη Κουλού, Γυμνασιάρχη

Η

Πάνω Πλατεία του Ευπαλίου με την σημερινή της ονομασία Ελευθερίου Βενιζέλου,
μέχρι πριν λίγα χρόνια ονομαζόταν Πλατεία
Σκαλτσά. Πολλοί αναρωτιούνται και σήμερα ποιος
ήταν αυτός ο Σκαλτσάς που είχαν δώσει το όνομά
του στην πλατεία.
Στα περήφανα λοιπόν βουνά της Δωρίδας Βαρδούσια και Γκιώνα, γεννήθηκε, ανδρώθηκε και έδρασε
ο αρματολός και πρωτοκλέφτης καπετάνιος του ’21
Δήμος Σκαλτσάς - Σκαλτσοδήμος.
Εγώ ραγιάς δε γένομαι Τούρκους δεν προσκυνάω,
Δεν προσκυνάω τους άρχοντες τους κοτσαμπασήδες
Μον’ καρτερώ την άνοιξη να ’ρθούν τα χελιδόνια.

Οι στίχοι αυτοί του κλέφτικου τραγουδιού αποδίδουν εύστοχα την καρδιά και την ψυχή του Σκαλτσοδήμου, αλλά και τους πόθους και τα οράματα
των σκλαβωμένων Ελλήνων για λευτεριά, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αποκατάσταση.
Και η άνοιξη αυτή φτάνει στις 28 Μαρτίου 1821
όταν ο Σκαλτσοδήμος μαζί με τα παλικάρια του
απελευθερώνει το Λιδωρίκι από τους Τούρκους.
Είναι η πρώτη ηρωική πράξη της επανάστασης του
’21 στη Δωρίδα.
Οι πληροφορίες για τη ζωή του Σκαλτσοδήμου
προέρχονται αποκλειστικά από τη ζωντανή ακόμα
Αρτοτινή παράδοση όπως καταγράφηκαν από τους
ιστορικούς και συγγραφείς Τάκη Λάππα, Δημόπουλο και Λουκόπουλο.
Η πρώτη περίοδος της ζωής του Σκαλτσοδήμου,
αφορά το διάστημα από τη γέννησή του μέχρι το
1821 και η δεύτερη από το 1821 μέχρι το 1826 που
έφυγε από τη ζωή για να παραμείνει αθάνατος στη
μνήμη μας αλλά και στις σελίδες της ιστορίας μας.
Ο Δήμος Σκαλτσάς ή Σκαλτσοδήμος γεννήθηκε
στην Αρτοτίνα το 1760 ή το 1765, το επώνυμο
του πατέρα του ήταν Κουτσογιάννης. Η οικογένεια
Κουτσογιάννη ήταν μια φτωχή και ασήμαντη οικογένεια της Αρτοτίνας.
Ο Δήμος Κουτσογιάννης πήρε το επώνυμο Καλτσάς
ή Σκαλτσάς, Καλτσοδήμος ή Σκαλτσοδήμος και μ’
αυτό έμεινε στην ιστορία. Η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι ονομάστηκε έτσι ο Δήμος από το επάγγελμα
του πατέρα του, καλτσάς: αυτός που φτιάχνει κάλτσες που φορούσαν οι Έλληνες φουστανελάδες.
Ο ίδιος υπέγραφε τα έγγραφά του ως Δήμος Σκαλτζάς.
Από τη νεαρή ηλικία του, ο ανυπότακτος και σκληροτράχηλος Σκαλτσοδήμος βγήκε κλέφτης και
μπήκε στο σώμα των ομάδων κλεφτών και ύστερα αρματολών της Υπάτης Κοντογιανναίων, ακολουθώντας το παράδειγμα του «Βασίλη», κατά το
ομώνυμο δημοτικό μας τραγούδι:
Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γένεις νοικοκύρης,
για ν’ αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια και γελάδια,
χωριά κι αμπελοχώραφα κοπέλια να δουλεύουν.
Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης,
να κάμω αμπελοχώραφα κοπέλια να δουλεύουν,
Και να ‘μαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι στους
γερόντους.
Αργότερα βρίσκουμε τον Σκαλτσοδήμο πρωτοπαλίκαρο του κλέφτη Τσαμ Καλόγηρου στο σώμα του
οποίου ήταν ο Γούλας και ο Αθανάσιος Διάκος.
Πρώτος στόχος και επιδίωξη του Σκαλτσοδήμου
μερικά χρόνια μετά τη ανάδειξή του στην αρχηγία
του κλέφτικου σώματος και αφού είχε αποκτήσει
μεγάλη δύναμη, ήταν να πάρει το αρματολίκι του
Λιδωρικίου.
Φαίνεται όμως ότι στο σκοπό του αυτό συνάντησε

την αντίδραση των κοτζαμπάσηδων της περιοχής.
Τότε ο Σκαλτσοδήμος για να αποσπάσει εκβιαστικά
το αρματολίκι και χωρίς να υποταχθεί στον εκπρόσωπο της εξουσίας του Αλή-πασά, διοικητή του Λιδωρικίου του Αλβανό Φερχάτ Μπέη, μεταχειρίστηκε
άλλα μέσα: απήγαγε από την εξοχική θέση Μπαΐρια
την κόρη του προύχοντα κοτζαμπάση της Κωστάρτσας Αναγνώστη Μπάμπαλη, τη Κρουστάλλω, την
οποία πήραν οι κλέφτες όμηρο για δύο βδομάδες
στης Καρυάς τον Έλατο, τοποθεσία γνωστή μέχρι
σήμερα ως «Σκαλτσοδήμου Έλατο».
Το περιστατικό αυτό της απαγωγής της Μπαμπαλοπούλας αναφέρεται και το γνωστό δημοτικό
τραγούδι, όπως το διέσωσε η παράδοση στην Αρτοτίνα:

Μες στης Καρυάς τον έλατο κάθεται Σκαλτσοδήμος
Με την Κρουστάλλω στο πλευρό, με τη Μπαμπαλοπούλα
Ο Διάκος απ’ τη μια μεριά κι ο Γούλας απ’ την άλλη.
- Κέρνα Κρουστάλλω, κέρνα μας, κέρνα όσο να φέξει,
Εμένα κέρνα δυο φορές το Διάκο κέρνα πέντε
Όσο να σκάσει ο Αυγερινός να πάει η Πούλια γιόμα
Κι όσο να ‘ρθεί ο πατέρας σου την ξαγορά να φέρει.
Να φέρει τ’ άσπρα στην ποδιά και τα φλουριά στην τσέπη.
Χίλια φλουριά την ξαγορά κι οχτώ χιλιάδες γρόσια,
Να πάει και στο Βελή πασά να πάει και στο Βεζύρη
Για να μας στείλει μπουγιουρντί να γένω καπετάνιος
Να περπατήσω αρματολός να περπατήσω κλέφτης.
Κι ο Διάκος την αγνάντευε κι αυτή κρυφά του λέει:
- Τι με τηράς σταυραδελφέ, και τι με καμαρώνεις;
Πιάσε και φτιάσε μια γραφή και στείλ’ την τ’ Αναγνώστη.
Φωτιά να κάψει τα’ άσπρα του, φωτιά και τα φλουριά του!
Εμένα το ‘χει η μοίρα μου, το ‘χει το ριζικό μου,
Ολημερίς να περπατώ αντάμα με τους κλέφτες,
Να γένω στρώμα του Σκαλτσά, προσκέφαλο του Διάκου…
Η γνησιότητα της Αρτοτινής παράδοσης όπως
βγαίνει μέσα απ’ το τραγούδι αυτό, αποδίδει πιστά
τόσο τους σκοπούς των κλεφτών, όσο και τη διαμαρτυρία της Μπαμπαλοπούλας για τη δραματικής
της περιπέτεια.
Το αποτέλεσμα της επιχείρησης αυτής, ήταν για
τους κλέφτες θετικό, αφού το αρματολίκι του Λιδωρικίου δόθηκε στον Σκαλτσοδήμο και συγχρό-

νως απελευθερώθηκε και η Κρουστάλλω.
Γενικότερα το επεισόδιο της απαγωγής της Μπαμπαλοπούλας εντάσσεται στα πλαίσια των βίαιων
αντιπαραθέσεων και των συγκρούσεων ανάμεσα
στους κλεφταρματολούς και τους προεστούς γύρω
από τη νομή της παραχωρούμενης ή κατακτώμενης από τους Τούρκους εξουσίας.
Αυτού του είδους οι συγκρούσεις είναι γενικό φαινόμενο σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, πριν και
κατά τη διάρκεια της επανάστασης του ’21 και είναι
η έκφραση της πάλης που άρχισε στην υπόδουλη
Ελλάδα για κοινωνικές ανακατατάξεις.
Στα 1820 ξεσπάει η ρήξη του Αλή-πασά με το
Σουλτάνο. Περνώντας τότε από τη Δωρίδα ο αιμοβόρος Μπαμπά-πασάς του Χουρσίτ καταδιώκοντας
τους αληπασαδικούς, κάλεσε και το Σκαλτσοδήμο
να παρουσιαστεί. Ο Σκαλτσοδήμος όμως απέφυγε
να πάει και να δηλώσει υποταγή.
Μετά από λίγο έχουμε την έκρηξη της επανάστασης του 1821. από εδώ και πέρα η προσωπικότητα
του Σκαλτσοδήμου βγαίνει από την περιοχή του
θρύλου και της παράδοσης και καταγράφεται στην
επίσημη ιστορία με τους αγώνες του για την απελευθέρωση της πατρίδας και αναδεικνύεται σε μια
από τις πρώτες ηγετικές μορφές του αγώνα στη
Ρούμελη.
Τις παραμονές της επανάστασης στο Μωριά και
ύστερα από μυστική σύσκεψη με τους προκρίτους
του Λιδωρικίου και της επαρχίας, που έγινε στις 23
Μαρτίου 1821 στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής των κτημάτων Λιδωρίκη, αποφασίστηκε η κήρυξη της επανάστασης στην επαρχία Λιδωρικίου.
Στις 28 Μαρτίου 1821, ο Σκαλτσοδήμος, αφού μοίρασε την ομάδα των 60 διαλεχτών παλικαριών που
είχε τότε στα δύο, ο ίδιος χτύπησε τους Τούρκους
του Λιδωρικίου και ταυτοχρόνως έστειλε το πρωτοπαλίκαρό του Θόδωρο Χαλβατζή να χτυπήσει
τους Τούρκους του Μαλανδρίνου.
Οι Τούρκοι του Λιδωρικίου οχυρωμένοι στα πιο
γερά σπίτια αρνήθηκαν να παραδοθούν. Ύστερα
όμως από σύντομη μάχη, ύψωσαν λευκή σημαία
και ο επικεφαλής τους Γιουσούφ Εφέντης πήγε
στην τοποθεσία «Τραγουδάκη» του Λιδωρικίου,
όπου είχε ο Σκαλτσοδήμος το «στρατηγείο» του
και συμφώνησε την άνευ όρων παράδοση των
Τούρκων, στο ελεύθερο πια Λιδωρίκι.
Στο μέτωπο του Μαλανδρίνου οι Τούρκοι αμύνθηκαν με περισσότερο πείσμα επί δύο ημέρες. Τελικά
όμως κι αυτοί παραδόθηκαν.
Ο Σκαλτσοδήμος στη συνέχεια, κήρυξε εκστράτευση και συγκέντρωσε εκατοντάδες αγωνιστές
και δημιούργησε μόνιμο στρατόπεδο, άριστα οργανωμένο, στη στρατηγική θέση «Μακρυκάμπι»,
ανάμεσα στα χωριά Καστριώτισσα, Μαυρολιθάρι,
Μουσουνίτσα και Ανατολή (Πέρα Χουμίριανη). Το
στρατόπεδο αυτό διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα.
Από κει συμμετείχε σε όλες τις μάχες εναντίον των
Τούρκων που έγιναν στην περιοχή, στη Γραβιά,
στα Βασιλικά, στην Άμπλιανη, δίνοντας την τελευταία μάχη στη Γρανίτσα.
Στις 2 Απριλίου του 1822 μαζί με τον Σαφάκα, τον
Δυοβουνιώτη και τον Μήτσο Κοντογιάννη νίκησε
το Δράμαλη στην περιοχή της Υπάτης ενώ διακρίθηκε και στην Μάχη της Άμπλιανης
Στις 30 Ιουνίου του 1826 ο Σκαλτσοδήμος νίκησε
στην τελευταία του μάχη τους Τούρκους στο Χάνι
του Σκορδά (Καραπιστόλη αργότερα), μετά από τη
μάχη στους Πενταγιούς.
Αποσύρθηκε στην Πελοπόννησο μετά την πτώση
του Μεσολογγίου, όπου και πέθανε στις αρχές Σεπτεμβρίου 1826.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η ιστορία του ελληνικού τουρισμού
από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες
μας με γεγονότα, πρόσωπα και πολιτικές που κατά καιρούς εφαρμόστηκαν στον πολύ σημαντικό για
την εθνική Οικονομία και όχι μόνο τομέα
του τουρισμού, ξετυλίγεται στο νέο Βιβλίο
του πρώην Γενικού Διευθυντή του ΕΟΤ
πολιτικού μηχανικού ΕΜΠ Κώστα Κατσιγιάννη, με τίτλο : «Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού» - ταξίδι στο χρόνο». Το Βιβλίο
παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση παρουσία πλέον των 700 ατόμων στο αμφιθέατρο
του Πολεμικού Μουσείου στις 29 Ιανουαρίου. Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν πρώην υπουργοί και υφυπουργοί
Τουρισμού, πρώην πρόεδροι και γενικοί
γραμματείς του Οργανισμού, Δήμαρχοι εν
ενεργεία, τέως Βουλευτές και εκπρόσωποι
φορέων, ομιλητές ήταν οι : Νίκος Σκουλάς,
πρώην υπουργός τουρισμού, Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός και πρόεδρος του
σωματείου «Διάζωμα», Γεράσιμος Φωκάς,
πρώην γενικός διευθυντής την υπηρεσιών
διατροφής του «Αθήνα 2004» και Μπέττυ
Χατζηνικολάου, νομικός με εξειδίκευση σε
θέματα τουρισμού, πρώην πρόεδρος του
ΕΟΤ. Παρουσιαστής ήταν ο δημοσιογράφος Χάρης Ντιγριντάκης. Ειδικότερα, στο
βιβλίο περιγράφεται η διαδρομή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενός φορέα
που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1929, επί
κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου, καταργήθηκε το 1936 και επανιδρύθηκε το 1951.
Έκτοτε, και επί πολλές δεκαετίες, ο ΕΟΤ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού αφού
χάρασσε αλλά ταυτόχρονα υλοποιούσε την
εκάστοτε τουριστική πολιτική. Μέσα από
τις γραμμές του βιβλίου γίνεται αναφορά,
κατά χρονολογική σειρά, στη δημιουργία
και στην ανάπτυξη των κυριότερων πρωτοβουλιών του ΕΟΤ στους τομείς του πολιτισμού (φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου,
Ήχος και φως, γιορτές κρασιού κ.α.), της
προβολής της χώρας στο εξωτερικό με τις
ποικίλες διαφημιστικές πρωτοβουλίες, όπως
αφίσες, πληροφοριακά και διαφημιστικά
έντυπα, λευκώματα κλπ. καθώς και στην
εκτέλεση δημόσιων τουριστικών έργων με
αιχμή του δόρατος τα ιστορικά ξενοδοχεία
«Ξενία», αλλά και τα τουριστικά περίπτερα,
τις οργανωμένες ακτές, τις μαρίνες και πολλά άλλα.
Συνεχίζει τις επιτυχίες στο έργο
της η Αστυνομία Ευπαλίου με συλλήψεις εμπόρων ναρκωτικών. Στην
περιοχή του Μαραθιά σε μπλόκο
που έκανε σε ΙΧ αυτοκίνητο κλιμά-
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κιο του αστυνομικού τμήματος με επικεφαλής τον ίδιο τον αστυνόμο συνελήφθη το
ζευγάρι που επέβαινε σ΄αυτό. Μετά από
έρευνα στο αυτοκίνητο που έγινε αποκαλύφθηκε ποσότητα 150 γραμμαρίων κοκαΐνης
σε μορφή «βράχου», δηλαδή ανόθευτη,
που σημαίνει με την πρόσμιξη μετά με άλλες
ουσίες για να διοχετευθεί στο εμπόριο η ποσότητα τετραπλασιάζεται και είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει πιαστεί στη Φωκίδα ! Στη συνέχεια έγινε αστραπιαία έρευνα
στο σπίτι του συλληφθέντα στη Ναύπακτο
όπου βρέθηκαν ακόμα 200 γραμμάρια χασίς
και 5000 ευρώ σε μετρητά. Ο συλληφθείς
Ναυπάκτιος άνδρας Δ.Κ. ηλικίας 40 ετών
μαζί με την συνοδό του οδηγήθηκαν στο
Αστυνομικό Τμήμα του Ευπαλίου και στη
συνέχεια οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Άμφισσας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό
η αστυνομία Ευπαλίου συνέλαβε άλλα δύο
άτομα που είχαν στην κατοχή τους ποσότητα ινδικής κάνναβης (χασίς) μετά από μπλόκο σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ Φωκίδας
στην παραλιακή εθνική οδό της Δωρίδας
στο ύψος του Μοναστηρακίου. Επίσης είχαν
μαζί τους και ένα τρίφτη για επεξεργασία
του… εμπορεύματος. Προσήχθησαν για την
σχετική ανάκριση στο Αστυνομικό Τμήμα
Ευπαλίου, έγινε δικογραφία και παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα. Επίσης σε άλλη
ημερομηνία πάλι η Αστυνομία Ευπαλίου στο
76 χιλιόμετρο της παραλιακής εθνικής οδού
Δωρίδας συνέλαβε ένα ζευγάρι ημεδαπών,
άνδρα και γυναίκα, που είχαν στην κατοχή
του ποσότητα χασίς τους οποίους με την
ίδια διαδικασία έστειλε στον Εισαγγελέα. Τέλος διαρκείς είναι οι συλλήψεις κλεφτρονιών
σε σπίτια τον τελευταίο καιρό στο Σκάλωμα,
στο Πάνορμο, στο Ευπάλιο και αλλού.
Με την παρουσία πλήθους κόσμου
έγινε στην Αθήνα μια ωραία εκδήλωση του Πνευματικού και Φιλολογικού Ομίλου Ναυπακτίων - Δωριέων «η Δάφνη». Βραβεύτηκε για την
προσφορά του στα γράμματα ο συγγραφέας-ποιητής και π. στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνης Ζέρβας. Ο πρόεδρος
του Ομίλου καθηγητής Μάρκος Μεντζάς
αφού καλωσόρισε τους παραβρεθέντες σε
μια ακόμα επιτυχημένη και δημιουργική
εκδήλωση της «δάφνης» αναφέρθηκε εν
συντομία στην προσωπικότητα του Αντώνη Ζέρβα, στον οποίο αποφάσισε ο Όμιλος
να δοθεί το βραβείο για το 2018. Στη συνέχεια ο δικηγόρος Αριστομένης Λαγιανδρέου αναφέρθηκε εκτενώς στον άνθρωπο και
επιστήμονα Αντώνη Ζέρβα και στη μεγάλη
συγγραφική του προσφορά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και του επέδωσε την
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τιμητική πλακέτα. Ο Αντώνης Ζέρβας
αφού ευχαρίστησε τον Όμιλο για την
τιμή που του έκανε, μίλησε για τον
σπουδαίο ρόλο του συλλόγου στην
ανάδειξη ιστορικών, πολιτιστικών,
λαογραφικών, τουριστικών, αναπτυξιακών θεμάτων της Ναυπακτίας και
της Δωρίδας μέσα από τις εκδηλώσεις
του και του περιοδικού-βιβλίου που
εκδίδει «η Δάφνη». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εισήγηση-τοποθέτηση
του οικονομολόγου Γρηγόρη Βαρελά
με θέμα «την Ελλάδα που καταστρέφεται και την αλλαγή νοοτροπίας
που επιβάλλεται». Επίσης αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά του σε
έργα τέχνης στη περιοχή (49 αγάλματα) και τις μεγάλες γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και
αντιμετωπίζει για να τοποθετηθούν
σε δημόσιους χώρους. Ακολούθησε
πλούσιος διάλογος, συζήτηση και
τοποθετήσεις γύρω από τα θέματα.
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών
μεταξύ άλλων ο βουλευτής Δημήτρης
Κωνσταντόπουλος, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Άρης Σισσούρας, Νίκος
Παπαναστασίου, Παναγιώτης Κοντός,
Κώστας Λάμπος και Τάσος Ντάνος, ο
Στρατηγός και συγγραφέας Νίκος Κολόμβας, ο π.Γεν.Δ/ντής του ΕΟΤ Κώστας Κατσιγιάννης, ο επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Ναυπακτιακών
Μελετών Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας Μελετών
Μιχάλης Κοτίνης, ο π. Υπαρχηγός της
ΕΛΑΣ Δημήτριος Σφήκας, η εκπαιδευτικός Λένα Αναγνωστοπούλου, ο
Υποστράτηγος Νικόλαος Ντζελβές,
ο συγγραφέας Τάκης Λαζαρίδης, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας δημοσιογράφος Περικλής
Λουκόπουλος κ.ά.
Κυκλοφότησε ο βιβλίο «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΙΠΑΝ ΠΑΡΩΝ» του Χαράλαμπου
Ασημακόπουλου.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια
άκρως συγκινητική καταγραφή των
προσωπικών ιστοριών των πολεμιστών του 1940-41 στην Αλβανία,
των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941-44 και του Εμφυλίου πολέμου 1946-49 που ακολούθησε, με
τις τραγικές συνέπειές τους. Καταγωγή των αγνώστων ηρώων αυτών
είναι οι 16 κοινότητες του δημοτικού
διαμερίσματος Ευπαλίου του νομού
Φωκίδας, όπως και το Μοναστηράκι
τόπος καταγωγής του συγγραφέα.
Τα βιογραφικά που παρουσιάζονται
στο βιβλίο αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα, γιατί είναι αλήθειες από
μαρτυρίες των ιδίων ή των συγγενών
τους προς τον συγγραφέα καθώς
και προσωπικές μαρτυρίες που έζησε ο ίδιος, στα γεγονότα της εποχής
εκείνης. Η ιστορία που δεν ξεχνιέται
είναι η καλύτερη σύμβουλος για ένα
καλύτερο μέλλον. Γι αυτό και το βιβλίο αυτό είναι τόσο πολύτιμο όσο ο
καθένας σας που θέλει να αφήσει ένα
θετικό σημάδι σε αυτό τον κόσμο.
Μακάρι όχι πια με τόσο αίμα, τόσες θυσίες, τόσες αντιπαραθέσεις,
τόσες χαμένες ζωές. ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
Βιβλιοπωλείο Adagio Ναύπακτος ή
2108160255, 2610 990441.
Άλλη μια ωραία εκδήλωση
από την Ένωση Ευπαλιωτών
Δωρίδας που διοργάνωσε ο
Τομέας Γυναικών με επικεφαλής την Λένα Αναγνωστο-

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

πούλου. Ήταν η επίσκεψη - ξενάγηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Οι 45 επισκέπτες
από την Ένωση ξεναγήθηκαν σε
όλους τους χώρους του Πολιτιστικού
Κέντρου, την βιβλιοθήκη που πρόσφατα μεταφέρθηκε εκεί, την Λυρική
Σκηνή με τις δύο αίθουσες συναυλιών
, εκθέσεις καθώς και τους περιβάλλοντες θαυμάσιους χώρους. Είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο, υψηλού
επιπέδου, για τα πολιτιστικά δρώμενα
της χώρας αλλά και για αναψυχή.
Στη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας εξελέγη
ο Ευπαλιώτης δικηγόρος
Γιώργος Τσίρης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών μετά
από ψηφοφορία των Συμβούλων έχει
ως εξής :
Πρόεδρος : Αθανάσιος Ζούπας
Αντιπρόεδρος Α : Τάκης Μεταξάς
Αντιπρόεδρος Β : Γεώργιος Τσίρης
Γενικός Γραμματέας : Κώστας Κρεμμύδας
Ταμίας : Θεόδωρος Χόρμπας
Υπενθυμίζουμε ότι στις πρόσφατες
αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας ο Γιώργος
Τσίρης είχε έρθει πρώτος
σε ψήφους μεταξύ των
23 υποψηφίων Συμβούλων. Επίσης να τονίσουμε ότι ο Γ. Τσίρης ήταν
εκλεγμένος και στα δύο
προηγούμενα Δ.Σ. του
Δικηγορικού Συλλόγου
Πάτρας, γεγονός που
δείχνει την εκτίμηση και
εμπιστοσύνη που έχει ο
νομικός κόσμος της Πάτρας στο πρόσωπό του.
Με μεγάλη επιτυχία στον κατάμεστο ΙΑΝΟ
έγινε η παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του
Αντρέα Μήτσου «ΓΚΑΛΙΝΑ η σκοτεινή οικιακή
βοηθός» που κυκλοφορεί

από τις εκδόσεις Καστανιώτη και έχει
αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Νίκος
Θρασυβούλου. Για το βιβλίο μίλησε
ο συγγραφέας κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού τόσο
λόγω της εισήγησης όσο και λόγω
της επικοινωνίας μ’ αυτό. Αποσπά-

σματα χαρακτηριστικά διάβασαν οι
ηθοποιοί Στέλιος Μάινας και Δήμητρα
Χατούπη.
Επιπλέον, ο Α. Μήτσου
απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για το 2015 για το έργο του «Η
εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια» και η
απονομή έγινε σε ειδική τελετή στο
Μέγαρο Μουσικής.
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Με καλά σημάδια

μπήκε το 2018
Η

Νέα χρονιά ξεκινά με τις καλύτερες προοπτικές για το σύλλογο μας. Η νέα χρονιά είναι
γεμάτη προκλήσεις και μπροστά σε
αυτές χρειάζεται μια γερή ενότητα
και συσπείρωση όλων των μελών του
συλλόγου, με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του διοικητικού μας συμβουλίου για να φέρουμε σε πέρας σπουδαίες διοργανώσεις.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στις 6 Ιανουαρίου 2018 στην
ωραία αίθουσα του Συλλόγου στο
Πευκάκι, ο Πρόεδρος του συλλόγου
Μπάμπης Αλεξανδρής ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με
την παρουσία σας την σημερινή εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του συλλόγου. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας,
που είστε δίπλα στο σύλλογο και μας
στηρίζετε πάντα. Ευχαριστούμε όλες
τις γυναίκες του χωριού για την βοΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 2 Μαρτίου 2018 απεβίωσε η
Αικατερίνη χήρα Αντωνίου Παπαιωάννου. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη το Σάββατο 3 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης
Παπάγου και η ταφή της έγινε την
ίδια ημέρα στο Κοιμητήριο Αγίου
Αλεξίου & Αγίου Αλεξάνδρου στο
Πευκάκι Ευπαλίου Δωρίδας.
Στα Παιδιά της Χρήστο και Όλγα
Παπαιωαάννου , Σοφία και Σπύρο
Θεοδωρόπουλο και στις εγγονές
Μαργιάννα και Αικατερίνη Παπαιωάννου ευχόμεθα Θερμά συλλυπητήρια. Ο Θέος ας αναπαύσει
την ψυχή της.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 10 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο τελέστηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Πευκάκι ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Αθηνάς
Χριστοδούλου.
Στις 11 Φεβρουαρίου κατ’ εντολήν του Μητροπολίτη της Θεοκτίστου τελέστηκε τριετές μνημόσυνο σε όλους τους Ιερούς Ναούς,
της Μητροπόλεως Φωκίδος, υπέρ
αναπαύσεως της άγιας ψυχής του
τ. Μητροπολίτη μας Μακαριστού
Αθηναγόρα.

ήθεια τους! Επίσης και
το αρτοζαχαροπλαστείο
«Άρτου Γεύσεις» Ευπαλίου για την πρωτοχρονιάτικη
γευστικότατη
βασιλόπιτά του! Ευχόμαστε υγεία, τύχη, και
κάθε ευτυχία στην κ.
Κονιστή
Κωνσταντίνα
του Βασιλείου και στον
κ. Παναγιώτη Πολυξένης Μπεζαϊτη οι οποίοι
ήταν εκείνοι που βρήκανε το τυχερό φλουρί της
πίτας(!) παίρνοντας ως αναμνηστικό δώρο μια πολύ όμορφη
ασημένια κορνίζα για καλή χρονιά, υγεία και ευημερία, από τον
Σύλλογο Δροσάτου - Πευκακίου
2018! Και πάλι σας ευχαριστούμε όλους και το νέο έτος να είναι καλύτερο από το προηγούμενο και δημιουργικό!»
Με άσχημο καιρό οι γιορτές
Οι γιορτές πέρασαν με άσχημες
καιρικές συνθήκες και βουβαμάρα ως προς τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις. Το χωριό παρουσίαζε μια
ερημική εικόνα, αφού πολλά σπίτια
ήσαν κλειστά, επειδή οι συγχωριανοί
μας κατέβηκαν στις πόλεις όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια.
Ο καιρός έκτοτε βελτιώθηκε ως προς
τις θερμοκρασίες, αλλά οι βροχές
ήσαν συνεχείς και ασταμάτητες σε
καθημερινή σχεδόν βάση.
Άνοιξαν οι ουρανοί, κατά τους παλιούς
και δεν έλεγαν να ξανακλείσουν.
Δυτικοί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες
έλεγε η Ε.Μ.Υ. Και επειδή οι Δυτικοί
άνεμοι είναι υγροί κι εμείς είμαστε
στη σφαίρα τους, η επαλήθευσή τους
ήταν σίγουρη. Κατσούλα στην Κλόκοβα, σίγουρα έχουμε βροχή. Διαπεραστική η υγρασία τρυπούσε τα κόκκαλα, και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός
των αρθριτικών παθήσεων. Έχει βέβαια και επιπτώσεις στην πανίδα και
χλωρίδα της περιοχής. Οι Αλκυονίδες
δεν φάνηκαν. Ίσως να ξεχάστηκαν ή έχασαν τον προσανατολισμό τους.
Αυτός ο καιρός συνεχίστηκε και όλον τον Φεβρουάριο. Άνοιξε τις φλέβες του
και έριχνε με το τσουβάλι
τις βροχές και ανάγκαζε
τη Μανδήλω να κατεβαίνει
φουσκωμένη και νευριασμένη.
Ο φετινός χειμώνας θύμισε
σε εμάς τους παλιότερους
τις παλιές εκείνες εποχές,
που δεν έλεγε να σταματήσει. Οι συγχωριανοί μας,
επειδή ήσαν γεωργοί και
κτηνοτρόφοι, βρίσκονταν
καθημερινά στο ύπαιθρο.
Ομπρέλες και αδιάβροχα
δεν υπήρχαν. Ένα παλιό
σακάκι ή ένα τσουβάλι για
κατσούλα, όπως το έλεγαν,
στο κεφάλι και το υπόλοιπο
σώμα μούσκεμα. Ταλαιπω-

ρία και αγανάκτηση σε τέτοιο βαθμό,
που θυμάμαι τον μακαρίτη τον πατέρα μου, που σήκωσε τα χέρια ψηλά
και φώναξε: «Νισάφι Θεέ μου δεν
μας λυπάσαι;».
Ο Γενάρης θεωρείται νεκρός μήνας
γιατί είναι νωπές οι όποιες διασκεδαστικές δραστηριότητες των εορτών,
αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών.
Η μόνη φετινή δραστηριότητα που
παρατηρήθηκε, ίσως για πρώτη φορά,
απ’ όσο θυμάμαι, ήταν το λιομάζωμα
μέχρι στις 20 του Γενάρη. Και τούτο
οφείλετο στο άβρεχο Φθινόπωρο και
στην όψιμη ωρίμανση της ελιάς.
Απόκριες και καρναβάλι
Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που φιλοξενεί τις Απόκριες.
Έτσι, όλοι οι Σύλλογοι, ξύπνησαν από
το λήθαργο και δραστηριοποιήθηκαν.
Επειδή τις Απόκριες συνηθίζεται να
γλεντούν οι άνθρωποι με καρναβάλια,

μασκαράδες, χοροί μεταμφιεσμένων
κ.λπ. η Ένωσή μας πραγματοποίησε,
πρωτοπόρα στις εκδηλώσεις, δύο συνεστιάσεις. Μια στην Αθήνα στις 11
Μαρτίου στο Θησείο στο κέντρο με
ζωντανή μουσική, ωραία αίθουσα και
ωραία εδέσματα. Η εκδήλωση έγινε
μαζί με την Ένωση Ευπαλιωτών και
τούτο γιατί, κακά τα ψέματα, λόγω
της οικονομικής κρίσεως, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές είναι μειωμένη. Συμμετείχαν πάνω από 110
άτομα. Φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα, αδελφωμένοι σαν μια οικογένεια
με τους Ευπαλιώτες, δείχνει ότι κοινά
είναι τα συμφέροντα και ενδιαφέροντά μας. Η δεύτερη εκδήλωσή μας
πραγματοποιήθηκε στο χωριό, στην
Κουβέλειο αίθουσα στο Πευκάκι και
συμμετείχαν πάνω από 100 άτομα,
στρυμωγμένοι. Ζωντανή μουσική,
κέφι, χορός και γλέντι τρικούβερτο.
Τα κρεατικά, για όσους έτρωγαν, εί-
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Εθελοντισμός και κοινωνική

προσφορά υπεράνω
ατομικού συμφέροντος

χαν αναλάβει οι αδελφοί Καλατζή. Οι
υπόλοιποι έφεραν από το σπίτι πίτες,
ψάρια κ.λπ.
Την Καθαρά Δευτέρα χαλούσαν τα
κούλουμα οι συγχωριανοί μας κείνα
τα χρόνια κλαδεύοντας και σκάβο-

ντας τ’ αμπέλια.
Σήμερα γλεντούν, τρώνε θαλασσινά
από συνήθεια βέβαια και για να τηρήσουν το έθιμο, όχι ότι τηρούν νηστεία οι πολλοί.

Ζούμε σε μια εποχή έντονου ατομικισμού, καχυποψίας, εγωισμού και
εξοντωτικού ανταγωνισμού. Το ενδιαφέρον για τους γύρω μας, στις
περισσότερες περιπτώσεις, ενεργοποιείται μόνον όταν πρόκειται να
εξασφαλίσουμε κάποιο όφελος. Τα
φιλανθρωπικά μας συναισθήματα
έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες
αφύπνισης, παραμονές Χριστουγέννων και Πάσχα. Μετά ξαναπέφτουν
σε χειμερία νάρκη. Η φροντίδα μας
περιορίζεται στους απόλυτα δικούς
μας ανθρώπους ή σε «όσους κλείνει η
πόρτα μας» όπως πολύ γλαφυρά εκφράζει το γνωστό ελληνικό σλόγκαν.
Η ενασχόληση με ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και γενικά εθελοντικές
δραστηριότητες αντιμετωπίζεται από
μεγάλη μερίδα της κοινωνίας με καχυποψία του τύπου «αυτοί κάτι βγάζουν», ή στην ελαφρότερη περίπτωση ως ένδειξη αφέλειας του τύπου
«αυτοί ρε είναι μεγάλα κορόιδα, δεν
έχουν δικά τους προβλήματα;;; γιατί
δεν κοιτάνε την δουλειά τους;».
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναρωτιέται κανείς γιατί να κοιτάξει και
δίπλα του, γιατί να προσπαθήσει να
προσφέρει κάτι, λίγο έστω, κάπου
που υπάρχει ανάγκη, όταν κινδυνεύει να τραβήξει επάνω του την καχυποψία και την ειρωνεία των γύρω
του;;; Η απάντηση δεν είναι μονολεκτική, θα προσπαθήσουμε όμως να
την κάνουμε σύντομη.
Καταρχάς όλα ξεκινούν από το πνεύμα εθελοντισμού, το οποίο δυστυχώς
δεν διαθέτουν όλοι. Ο εθελοντισμός
είναι καταρχήν έμφυτο συναίσθημα,
μπορεί όμως να καλλιεργηθεί και σε
άτομα καλής θελήσεως, δεκτικά, και
διαλλακτικά. Βασικό θεμέλιο του
εθελοντισμού είναι η ψυχική ευγένεια, μία ιδιότητα που δεν σου επιτρέπει να παραμένεις αμέτοχος όταν
οι γύρω σου υποφέρουν ενώ εσύ θα
μπορούσες να κάνεις κάτι για να τους
βοηθήσεις. Τέλος ο εθελοντισμός, για
αυτούς που το καταλαβαίνουν, είναι
μία πράξη ευγνωμοσύνης για την
καλή τους τύχη να γεννηθούν και
να ζήσουν σε μια χώρα σαν την δική
μας έστω και με τα προβλήματα που
πάντα είχε. Ίσως πολλοί δεν έχουν
συνειδητοποιήσει την εύνοια της
μοίρας τους γιατί δεν έχουν σφαιρική και ολοκληρωμένη εποπτεία του

ευρύτερου χώρου μέσα στον οποίο
ζουν. Η γη αυτή την στιγμή κατοικείται από επτάμισυ περίπου δισεκατομμύρια ανθρώπους. Από αυτούς
μόνο ένα 2025%, μετά δυσκολίας
δύο δισεκατομμύρια, έχει μία ανεκτή
ζωή. Το υπόλοιπο 7580% ζει κάτω
από απαράδεκτες συνθήκες. Ο μισός
πληθυσμός της γης κατοικεί στην
νοτιοανατολική Ασία (Ινδία, Κίνα,
Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Καμπότζη,
Λάος, Βιετνάμ κ.λπ.) όπου βασιλεύει η φτώχεια, η εξοντωτική εργασία
για πενταροδεκάρες, οι αρρώστιες,
το άγχος για την αυριανή επιβίωση.
Φρικτότερες συνθήκες επικρατούν
στην Αφρική όπου εκτός από τα παραπάνω υπάρχει η έλλειψη νερού, οι
αμέτρητοι εμφύλιοι πόλεμοι και τα
επαναστατικά κινήματα όπου πλέον
έχει χαθεί ο λογαριασμός.
Όσοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδεύσουν σε αυτά τα μέρη, χωρίς όμως
την συνοδεία ξεναγών που σε πηγαίνουν μόνο σε αξιοθέατα, καταλαβαίνουν τι εννοούμε. Αρκεί ένα πέρασμα
από τα περίχωρα της Βομβάης, της
Καλκούτας, τα town ships του Cape
Town ή τις φαβέλες του Ρίο και του
Μπουένος Άιρες για να αισθανθεί κανείς ευγνωμοσύνη για την καλή του
μοίρα να μην γεννηθεί εκεί. Ακριβώς
αυτή η ευγνωμοσύνη είναι που σου
δημιουργεί το συναίσθημα του εθελοντισμού. Η υποχρέωση δηλαδή να
μοιραστείς ένα μικρό ποσοστό της
τύχης, που σου έκανε τη χάρη να
σε τοποθετήσει στην επίλεκτη μειοψηφία του 20% αυτού του κόσμου,
με την πλειοψηφία των χαμένων
του 80% που δεν αξιώθηκαν την
δική σου τύχη. Αυτή την υποχρέωση
την έχουμε όλοι μας, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει
πόσο τυχεροί είναι. Όσοι το καταλαβαίνουν, ας αναλογιστούν αν έκαναν
το καθήκον τους απέναντι στην καλή
τους μοίρα, όσοι δεν καταλαβαίνουν
ή δεν θέλουν να καταλάβουν δεν πειράζει, ας συνεχίσουν να καταθέτουν
τον οβολό τους κάθε Χριστούγεννα
και Πάσχα, νομίζοντας ότι εξοφλούν
έτσι το χρέος τους σε αυτή τη ζωή.
Μπάμπης Αλεξανδρής
Εθελοντής του χωριού του
Δροσάτο Πευκάκι Δωρίδος
και όχι ΜΟΝΟ.

Δωρικά Κρέατα
παραγωγής μας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Έστειλαν τις Συνδρομές τους
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
20€
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20€
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ
20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ (οικογένεια) 50€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΝΑΣΟΣ
25€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
100€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
25€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ
30€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ (του Τάκη) 100€
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΠΑ ΑΛΕΚΑ 50€
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20€
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20€
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
20€
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
30€
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20€
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
20€
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50€
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20€
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
20€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΣ
200€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
50€
ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 20€
ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
20€
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΝΑΖΛΗ
20€
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΠΗΝΕΛΟΠΗ
20€
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
20€
ΖΕΡΒΑ Γ. ΜΑΡΙΑ
20€
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20€
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
20€
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20€
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20€
ΖΩΡΖΟΥ ΡΙΛΙΑΝΑ
20€
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50€
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ
50€
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20€
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
50€
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
50€
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20€
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΘΑΛΕΙΑ
20€
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10€
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30€
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30€
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30€
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20€
ΚΟΝΙΣΤΗ ΤΡΙΑΔΑ
20€
ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20€
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20€
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
20€
ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
50€
ΚΟΤΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50€
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
50€
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50€
ΚΟΤΣΙΔΑ – ΚΑΠΕΤΑΝΑ ΕΦΗ
20€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20€
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20€
ΚΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20€
ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
10€
ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20€
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20€

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ 20€
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝ. & ΚΑΚΚΟΥ ΑΛΕΚΑ 100€
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ
30€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΣΤΡΑ ΑΝΘΗ
50€
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30€
ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ
50€
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20€
ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 20€
ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ
30€
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΛΟΛΙΤΣΑ 100€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΣ
20€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
50€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
50€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25€
ΜΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20€
ΜΠΑΜΠΟΥ ΠΑΝ. ΕΙΡΗΝΗ
25€
ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
20€
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30€
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20€
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20€
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10€
ΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10€
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
20€
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
50€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ
20€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
30€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
10€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ
20€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ 30€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ 30€
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20€
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
20€
ΠΑΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20€
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20€
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20€
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20€
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
50€
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
40€
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
10€
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΤΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20€
ΠΟΝΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
20€
ΠΟΝΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
20€
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ
50€
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20€
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50€
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
20€
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20€
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
20€
ΤΑΡΑΒΗΡΑ Λ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
50€
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20€
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20€
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10€
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
40€
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20€
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20€
ΤΣΙΛΑΛΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
30€
ΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
20€
ΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20€
ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
20€
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20€
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20€
ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΘ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
100€
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50€
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Οι ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε το γιορτάζουν

και… γκαζώνουν!

Σε μια ωραία
γιορτινή
εκδήλωση οι Φίλοι
Μοτό
Ευπαλίου (ΦΙΛΜΟΤΕ)
στην
Κυριακή
11 Φεβρουαρίου
έκοψαν την πίτα
τους σε ξενοδοχείο της Ναυπάκτου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις άσχημες καιρικές
συνθήκες αρκετές ήταν οι φιλικές
λέσχες μοτοσυκλέτας που έστειλαν αντιπροσωπείες τους στην
εκδήλωση.
Εκτός από τα κομμάτια πίτας σε
όλες τις αντιπροσωπείες που παραβρέθηκαν, οι ΦΙΛΜΟΤΕ έδωσαν και ειδικά αναμνηστικά που
είχαν ετοιμάσει, ενώ το φλουρί
έπεσε στην ΜΟΤΟΛΕΑ λέσχη της
Αμαλιάδας που παρέλαβε ο εκπρόσωπός της Γ. Βλάχος και το
φλουρί των μελών των ΦΙΛΜΟΤΕ έπεσε στο Φώτη Καλαντζή.

Οι εκπρόσωποι των ΦΙΛΜΟΤΕ
στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασαν τα πεπραγμένα της
περσινής χρονιά και τις δράσεις
που προγραμματίζουν για το
2018 και ευχαρίστησαν όλους
τους επιχειρηματίες της περιοχής
που στήριξαν με τα δώρα τους
την λαχειοφόρο του Συλλόγου.
Στην εκδήλωση βραβεύτηκε το
νέο μέλος των ΦΙΛΜΟΤΕ Βαγγέλης Μακρόπουλος, που δεν δίστασε να έρθει από την ΑΘΗΝΑ
που διαμένει, με την μηχανή του

κάτω από επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες.
Οι Λέσχες που τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση
ήταν:
1) ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2) ΑΧΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
3) ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4) ΛΕ.ΜΟ.Α. ΘΕΡΜΟΥ
5) ΜΟΤΟ ΛΕΣΧΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
6) ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
7) VESPA CLUB ACHAIAS
8) VESPOΠΑΡΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ενώ οι Λέσχες Ζακύνθου, Λευκάδας και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ενημέρωσαν τους ΦΙΛΜΟΤΕ
ότι δυστυχώς είναι αδύνατον να παραβρεθούν
παρά τη θέλησή και απόφασή τους, λόγω των
πολύ άσχημων καιρικών
συνθηκών.
Τέλος παρευρέθηκαν και
χαιρέτισαν στην εκδήλωσή εκπρόσωποι από το
LEPANTO RUNNING και
από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ.
Στο μεταξύ λίγες βδομάδες νωρίτερα μια μοτοβόλτα στην
καρδιά της Δωρίδας σχεδιασμένη
από τους ΦΙΛΜΟΤΕ για τα μέλη
τους έμελλε να γίνει και έγινε,
βόλτα σχεδόν όλης της Δυτικής
Ελλάδας. Μαζεύτηκαν 65 μηχανές και 130 άτομα από λέσχες
της Πάτρας, της Κάτω Αχαΐας,
της Αμαλιάδας, του Μεσολογγίου
και της Λευκάδας. Μια μαγευτική
περιήγηση με τις μηχανές , δίπλα
από το φράγμα και το ποτάμι του
Μόρνου, και σε υψόμετρο 860μ,
ανάμεσα σε καστανιές και δρυς,
Διαδρομή , ΡΕΡΕΣΗΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥΠΕΡΘΙΩΤΙΣΣΑΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΠΑΛΙΟΞΑΡΙ-ΤΕΙΧΙΟ
όπου εκεί στο προαύλιο της εκκλησίας η ταβέρνα τους
περίμενε με προβατίνα και χοιρινό στη
γάστρα για να ξεκινήσει το τσιμπούσι
αλλά και ο χορός.

Σελίδα 15
Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Απόλλων Ευπαλίου…
όπως λέμε οικογένεια!

Με νέο πρόσωπο που δίνει φτερά στην ομάδα για το 2018 !

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2017-2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

1η: ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5 - 1
2η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ
9-0
3η: ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1 - 4
4η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 1 - 0
5η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ– ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
0-3
6η: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 4
7η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
8-0
8η: ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
0-1
9η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 5 - 0
10η:ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ0 - 6
11η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 4 - 1
12η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0 - 2
13η: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1-2
14η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 2 - 0
15η: ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 1
16η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 3 - 0
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και άλλων φορέων την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος
ρυνε τη συνεργασία με τον Απόλλωνα όλοι του Ευπαλίου και της
προς τους πλημμυρο- ο Απόλλωνας Ευπαλίου βρίσκεται στην
Σμύρνης, ειδικά σε επίπεδο προπονη- περιοχής, ερασιτέχνες ποδοπαθείς της Μάνδρας. δεύτερη θέση με μόνο τον Φωκικό Άμτικής συνεργασίας, και ενοποίησε τους σφαιριστές για την ομάδα της
Πριν από τις γιορτές φισσας να τον προσπερνά, μια ομάδα
δεσμούς της ομάδας, με την ανανέω- καρδιάς τους!
επισκέφθηκε τα σχο- που έχει αγωνιστεί στη Β΄ Εθνική και
σή της με νέα πρόσωπα, τα οποία υπό Εκτός των βασικών της χορηλεία του χωριού και έχει … οκταπλάσιο μπάτζετ!
την καθοδήγηση του Χρήστου Φλέγ- γών GemArchitects, GV Home
μοίρασε δώρα στα Ο Απόλλωνας Ευπαλίου δηλώνει παγα, έχουν αναδείξει το ταλέντο τους Design και NITRO The Steel
παιδιά. Μια δράση ρών στα αγωνιστικά δρώμενα της
στον αγωνιστικό χώρο.
Fixers, μια σειρά τοπικών
που οι ίδιοι οι παίκτες Φωκίδας. Στόχος να αποτελέσει σωΣτα υπέρ της χρονιάς που μόλις πέρα- επιχειρήσεων, υποστηρίζουν
Δύο
ακόμη
βετεράνοι,
ο
Κ.
Καραγιάναγκάλιασαν και θα ματείο-παράδειγμα για το ερασιτεχνισε, και η δήλωση συμμετοχής της παι- την Ομάδα !
κό ποδόσφαιρο.
και Χρ. Φλέγγας που σήμερα είναι
συνεχιστεί.
δικής ομάδας του Απόλλωνα Ευπαλίου Οι φίλαθλοι που προμηθεύτη- νης
προπονητές στον Απόλλωνα Δελφών
στο παιδικό Πρωτάθλημα Φωκίδας, καν την Κάρτα Φίλων Απόλ- και Απόλλωνα ΕΥπαλίου αντίστοιχα. Οι δεσμοί στην ομά-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κοπή της πίτας με ευχές...

Σε ζεστό και οικογενειακό κλίμα, μεταξύ οικογενειών, ποδοσφαιριστών, διοίκησης, φίλων της ομάδας, αλλά και
την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου
Δωρίδας, ο Απόλλωνας Ευπαλίου έκοψε
την πίτα του για το 2018.
Εν μέσω ευχών και εξαγγελιών από τον
πρόεδρο της ομάδας Γιάννη Κούγια, για
τα σχέδια της διοίκησης την τρέχουσα
χρονιά, η «οικογένεια» του Απόλλωνα
διασκέδασε και έθεσε υψηλούς στόχους. Στην όμορφη βραδιά, τραγούδησε

και έπαιξε μουσική ο παίκτης της ομάδας
μας, Βασίλης Φλέγγας και τον συνόδευσε σε παλιά λαϊκά τραγούδια, ο πατέρας
του Θανάσης, δίνοντας τον τόνο!
Οι «τυχεροί» κερδισμένοι της πρωτοχρονιάτικης πίτας ήταν οι παίκτες Καρδάρας Δημήτρης, Ζυγουρίτσας Παναγιώτης, αλλά και ο Βενιαμίν της ομάδας
Γκαβέρας Γιώργος.
Η ομάδα ανανέωσε τους στόχους της,
με τον πρόεδρο να μιλά για την βελτιωμένη πια αγωνιστική δεινότητα και

πληρότητα του Απόλλωνα Ευπαλίου,
κάτι που άλλωστε αποτυπώνεται και
στο βαθμολογικό πίνακα. Μεταξύ άλλων
έκανε λόγο για το πάγιο αίτημα της ομάδας για το δικό της γήπεδο.
Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης και ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Ευσταθίου. Ο Δήμαρχος σε παρέμβασή του με ευχές για την ομάδα, εξήρε την προσπάθεια
που γίνεται και ευχήθηκε πολλές επιτυχίες
στον Απόλλωνα Ευπαλίου.

Гоооол!
Гоооооооооол!*
Ξεκίνα να προετοιμάζεσαι. Σύντομα μπορεί να βρίσκεσαι
στο 2018 FIFA World Cup™ στη Ρωσία, χάρη στη VISA
και τις κάρτες VISA της Τράπεζας Πειραιώς.
Χρησιμοποιώντας για τις αγορές σου πιστωτικές, χρεωστικές
και προπληρωμένες κάρτες VISA της Τράπεζας Πειραιώς από 15/2 έως 15/4/2018,
μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση, όπου ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει
από κοντά τον ημιτελικό του 2018 FIFA WORLD CUP™
και 3 τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα
Πορτογαλία – Ισπανία και θα απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες backstage.

*Γκοοοολ!
Γκοοοοοοοοοολ!

Κάθε αγορά αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση.
Για τις πιστωτικές κάρτες, ισχύουν τριπλάσιες συμμετοχές για κάθε αγορά.
Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.
Πληροφορίες & όροι διαγωνισμού: Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr/football2018
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