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Καλαμάκης Βασίλειος
 Έφυγε από τη ζωή στις 22 
Φεβρουαρίου σε ηλικία 94 
ετών ο Βασίλης Αρ. Καλα-
μάκης. Ήταν ο αγαπημέ-
νος βιβλιοπώλης μαθητών, 
δασκάλων και γονιών. Το 
βιβλιοπωλείο του, που το 
άνοιξε το 1956 και έκλει-
σε το 2000, ήταν ο τόπος 
συνάντησης των μαθητών 
για κουβέντες και συζη-
τήσεις.Ήταν το αγαπημέ-
νο τους στέκι. Ο Βασίλης 
ήταν παντρεμένος με τη 
Μαρία Αλεξανδρή και εί-
χαν αποκτήσει δύο κόρες, 
την Ιωάννα και την Λένα, 
που είναι παντρεμένες με 
τον Γιώργο Ανδρεόπουλο, ταμία της Ένωσης Ευπαλιω-
τών και τον Ανδρέα Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο Δωρίδας. 
Ευτύχησε να δει 4 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Η εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε στον Αϊ Γιώργη και η ταφή έγινε 
στο κοιμητήριο του Αϊ-Λια. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:           Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:         Περικλής Ν. Λουκόπουλος
                 6972-318317 
                                        perilouko@yahoo.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Λένα Δ. Αναγνωστοπούλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:         Γιώργος Π. Ανδρεόπουλος
ΝΟΜΙΚΟΣ
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              Παναγιώτης Κ. Κουφάκης
ART DIRECTOR:     Ελίνα Α. Τσιρόγκα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:         Μάκης Γ. Πριόβολος
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Ουρανία Μίχου
Η Ουρανία Μίχου που έφυ-
γε από την ζωή μας στις 
21 Φεβρουαρίου 2019 δεν 
ήταν διάσημη ή πλούσια, 
δεν ήταν καν από το Ευπά-
λιο. Γεννημένη στην Μάνη 
γνώρισε εκεί τον Βασίλη 
Μίχο, γιο του Κώστα Μίχου 
γνωστού και ως Ζαρκά-
δα και αγαπήθηκαν, τόσο 
πολύ που μετά τον θάνατο 
του ξόδεψε τις λίγες οικο-
νομίες της προσπαθώντας 
να ξαναστήσει το πατρογο-

νικό σπίτι στο Ευπάλιο, όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει 
ο πεθερός της γυρίζοντας από την Αμερική και να του 
δώσει ζωή και μέλλον για τον γιο της -που  πήρε το όνο-
μα του- Κωνσταντίνο Μίχο.  Σε λίγα χρόνια, πιθανότατα, 
κανείς δεν θα θυμάται ότι η Ουρανία, η σύζυγος του 
Βασίλη Μίχου, θέλησε ολόψυχα να γίνει Ευπαλιώτισσα. 
Το αν το Ευπάλιο μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους 
που διαλέγουν να ζήσουν σε αυτό, θα το μαθαίνουν με 
τον πιο δύσκολο τρόπο όσοι μείνουν.
Κ.Μ.

Γαϊτάνη Ιωάννα
Απεβίωσε στο Ευπάλιο στις 5 
Φεβρουαρίου σε ηλικία 93 ετών 
η Ιωάννα Γαϊτάνη, χήρα Κων-
σταντίνου. Είχε γεννηθεί το 
1926 στην Αρτοτίνα Δωρίδας 
και ήταν το γένος Βασιλείου 
Τσιτσή. Είχε ένα αδερφό τον 
Αριστείδη Τσιτσή. Με το σύ-
ζυγό τηςείχαν αποκτήσει  τέσ-
σερα παιδιά την Ασπασία, την 
Ευφροσύνη, την Ευθυμία και 
το Σπύρο και 3 εγγόνια. Ήταν 
μία καλοκάθαγη γυναίκα, καλή 
συγχωριανιά που την εκτιμού-

σαν και αγαπούσαν όλοι. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε 
στον Αϊ-Γιώργη Ευπαλίου και η ταφή της έγινε στο κοι-
μητήριο του Αϊ-Λια.

Βασιλική Μανίκα
Στις 19 Ιανουαρίου 2019 πέ-
θανε στο Ευπάλιο η Βασιλι-
κή χήρα Δημητρίου Μανίκα 
σε ηλικία 92 ετών. Η Βασιλι-
κή μια φιλήσυχη νοικοκυρά 
και χωριανή ήταν παντρεμέ-
νη με τον έμπορο Δημήτριο 
Μανίκα και είχαν αποκτήσει 
δύο γιούς, τον Νίκο και των 
Σωτήρη. Από τον Σωτήρη 
γνώρισε και τρία εγγόνια. Η 
εξόδιος ακολουθία της έγινε 
από τον Άγιο Κωνσταντίνο 
Πευκακίου στις 20 Ιανουαρίου και η ταφή της στο Κοι-
μητήριο Αγίου Αλεξίου Πευκακίου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 20,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝ. 50,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΝΗ 30,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 100,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 50,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΚΑ 50,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚ. ΛΕΝΑ 100,00 €

ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00 €

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,00 €

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00 €

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΑ 20,00 €

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 50,00 €

ΒΑΡΛΑΜΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40,00 €

ΒΑΣΙΛΑ ΑΣΗΜΩ 30,00 €

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200,00 €

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ 50,00 €

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 20,00 €

ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΙΑ 20,00 €

ΖΕΡΒΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ                                                                      50,00 €

ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΖΩΡΖΟΥ ΡΙΛΙΑΝΑ 20,00 €

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 €

ΚΑΓΙΑ Κ. ΡΗΝΑ                                                                             10,00 €

ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20,00 €

ΚΑΠΕΤΑΝΑ - ΚΟΤΣΙΔΑ ΕΦΗ 20,00 €

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 €

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30,00 €

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20,00 €

ΚΟΝΤΟΣ ΗΛ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20,00 €

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 €

ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00 €

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 10,00 €

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 50,00 €

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 €

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00 €

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 20,00 €

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 50,00 €

ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 50,00 €

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ 50,00 €

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00 €

ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 20,00 €

ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ 30,00 €

ΜΙΧΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00 €

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 100,00 €

ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50,00 €

ΜΠΑΜΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20,00 €

ΜΠΑΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20,00 €

ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 €

ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 20,00 €

ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Στη μνήμη του συζύ-
γου της Γεωργίου)

100,00 €

ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20,00 €

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 €

ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 20,00 €

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00 €

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 20,00 €

ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΠΡΙΒΟΛΟΥ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10,00 €

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20,00 €

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                    10,00 €

ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40,00 €

ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 20,00 €

ΤΣΑΓΚΑΡΗ-ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,00 €

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΤΖΕΝΗ 20,00 €

ΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20,00 €

ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚΟΣ 20,00 €

ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 €

ΦΙΝΑΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 30,00 €

ΨΗΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

Έδωσαν τις συνδρομές τους

Λογαριασμοί τραπεζών 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας

5011-059657-666 104/296680-89

769.00.2002.002676 0026-0653-99-0100077938

Θυμηθείτε ότι χωρίς τη δική σας 
οικονομική στήριξη οι δυσκολίες για 
τη συνέχιση έκδοσης της εφημερί-

δας μας θα είναι πολύ μεγάλες.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στο Ιδιωτικό Μαιευτήριο 
Πατρών στις 19 Φεβρου-
αρίου 2019 ο Γεώργιος 
Τσίρης του Κωνσταντίνου 
και η σύζυγός του Ιωάν-
να Τρούπη απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί , ένα 
υγιέστατο και χαριτωμένο 
αγοράκι.

Η οικογένεια του Δημη-
τρίου Κων. Καραγιάννη 
και της Καλλιόπης Αλε-
ξοπούλου έφεραν στο 
κόσμο το πρώτο τους 
παιδί, ένα πανέμορφο 
κοριτσάκι, που γεννήθη-
κε στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ 
της Αθήνας στις 15 Ια-
νουαρίου 1989. Τρισευ-

τυχισμένος και ο παππούς Κώστας Καραγιάννης. 

          Πάνου Ρήγα 32 • Παραλία Γριμπόβου •Ναύπακτος •τ. 26340 38 458

Την Κυριακή  17 Mαρτίου  στο γραφείο  
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας 
(Δούριδος 8 & Πρατίνου) στο 
Παγκράτι θα γίνουν εκλογές για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, από 10:00 π.μ. έως 
06:00 μ.μ. Όσες και όσοι επιθυ-
μούν μπορούν να θέσουν υποψη-
φιότητα μέχρι και την Παρασκευή 15 
Μαρτίου. Για την διευκόλυνσή τους τα 

γραφεία θα είναι ανοιχτά την Πέμπτη 
και Παρασκευή 14 και 15  Μαρτί-

ου και ώρες 6:00 μ.μ. έως 8:00 
μ.μ. Επίσης αν αδυνατούν να 
προσέλθουν μπορούν να στεί-
λουν e-mail στον Πρόεδρο 
(perilouko@yahoo.gr). Εννοεί-
ται ότι όλες και όλοι οι Ευπα-

λιώτες πρέπει να προσέλθουν να 
ψηφίσουν αν θέλουμε να συνεχίζει 

να είναι ζωντανή η Ένωσή μας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κ.ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ: για το Ευπάλιο 
που θέλουμε και μας αξίζει

Τον Μάιο κλείνω πέντε χρόνια πρόεδρος στην Τοπική 
Κοινότητα Ευπαλίου. Πέντε χρόνια σε μια απαιτητι-
κή κοινωνία όπου με το δίκιο τους οι Ευπαλιώτισσες 
και οι Ευπαλιώτες απαιτούν το χωριό μας να έχει το 
ρόλο που του αρμόζει στην ευρύτερη περιοχή. 
Να τιμάται η ιστορία, να του δείχνουν το σεβασμό 
που του πρέπει, να του δίνουν την απαραίτητη σημα-
σία, να έχει τις απαιτούμενες προτεραιότητες. Αυτά 
και άλλα πολλά για την πρωτεύουσα του πρώην Δή-
μου Ευπαλίου, για το κεφαλοχώρι της περιοχής. 
Με αυτά στο μυαλό μου και νιώθοντας βαθιά μέσα 
μου την ευθύνη, για την τιμή που μου κάνανε οι συγ-
χωριανοί μου να με εκλέξουν πρόεδρο τους, ξεκίνησα 

με όρεξη και μεράκι το έργο της κοινότητάς μας. 
Προσπαθώντας να υλοποιήσω ένα πενταετές πλάνο, 
στην χειρότερη οικονομική συγκυρία της χώρας, και 
να φανώ αντάξιος  των  προσδοκιών, από την πρώτη 
στιγμή ο πήχης μπήκε  πολύ - πολύ ψηλά. 
Κατάφερα πιστεύω αρκετά. Το Ευπάλιο απόκτησε 
δυνατή φωνή. Στο Δήμο, απευθείας στην Περιφέ-
ρεια, και όπου αλλού χρειάστηκε να προασπίσω ή 
να διεκδικήσω τα συμφέροντα του χωριού μας. 
Δούλεψα για το χωριό μας με όρεξη, ακούραστα, 
ακούγοντας κάθε μέρα και συζητώντας τα προβλή-
ματα με όλους τους συγχωριανούς μου. Ήμουν πα-
ρών οπουδήποτε χρειαζόταν ο πολίτης του Ευπαλίου 
τον πρόεδρό του. Δεν δίστασα να συγκρουστώ με 
οτιδήποτε ήταν εμπόδιο στο καλό του Ευπαλίου. 
Πολλές φορές όμως η μάχη με το χρόνο είναι άνιση. 
Η πενταετία δεν έφτασε να υλοποιήσω ό,τι είχα στο 
μυαλό μου. Κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν, κάποια 
είναι στη μέση, και σε κάποια είμαστε στις μελέτες. 
Στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα είμαι 
πάλι υποψήφιος για πρόεδρος του Ευπαλίου. 
Ζητάω από τους συγχωριανούς μου να μου δώσουν 
την ευκαιρία να συνεχίσω με την ίδια όρεξη και με-
ράκι και την ίδια συνέπεια των λόγων μου, να ολο-
κληρώσω ό,τι ξεκίνησα, στην προσπάθεια μου να 
συνεχίσει το  Ευπάλιο να κάνει βήματα μπροστά.
Τσιούστας Κώστας
Πρόεδρος ΤΚ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη και γενικότε-
ρα την πορεία της Δωρίδας παρουσιάστηκαν στην 
ημερίδα που πραγματοποίησε η Ένωση Δωριέων 
Επιστημόνων (ΕΔΕΠ).
Τεχνοκράτες  και καθηγητές πανεπιστημίου ανέ-
πτυξαν μια σειρά ειδικών θεμάτων που μπορούν να 
δώσουν άλλη δυναμική στη ζωή της Δωρίδας.
Κατά την διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε 
και η τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευ-
ση με παράλληλη εκλογή νέου Δ.Σ. για την επόμε-
νη τριετία.

Στο νέο Δ.Σ. της ΕΔΕΠ εξελέγησαν οι:
1. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος (Τείχιο)
2. Θεοχαρόπουλος Σίδερης  (Μαλανδρίνο)
3. Καραγιάννης Ιωάννης (Πάνορμος – Κόκκινος)
4. Κατσαρός Μιλτιάδης  (Λιδωρίκι)
5. Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος (Κλήμα – Τρίστενο)
6. Κιούπη Ιουλία  (Διακόπι)
7. Κουφάκης  Παναγιώτης  (Ευπάλιο)
8. Λιάπης Κωνσταντίνος  (Διακόπι)
9. Λουκόπουλος Περικλής  (Ευπάλιο)
10. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος  (Μαλανδρίνο)
11. Παπαθανασίου Γιώργος  (Συκιά – Καρούτες) 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
1.Γεωργακόπουλος Δημήτριος (Κροκύλειο)
2. Παπαβασιλείου Πρόδρομος (Μοναστηράκι)
3. Πίτσιος  Ιωάννης  (Λιδωρίκι)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της 
«Πρότασης εκπόνησης επιστημονικού έργου: «Η 
συμβολή των Δωριέων στην υπόθεση της επανα-

στάσεως του 1821» από την Ιστορικό, Δρ. Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας Ζαμπία Αγριμάκη.
Στόχος είναι η έκδοση μιας επιστημονικά τεκμηριω-
μένης 4τομης ιστορίας, έως το 2021- που θα έχου-
με την επέτειο των 200 χρόνων της επανάστασης 
του 1821- που θα καταγράφει την  συμβολή των 
Δωριέων στην επανάσταση.
Σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά θέματα παρουσιά-
στηκαν:
1. «Πρόταση - Πρότυπο ολοκληρωμένης ανάπτυ-
ξης πρωτογενούς τομέα Δωρίδας», από τον Σίδερη 

Θεοχαρόπουλο, Γεωπόνο Ερευνητή, Διευθυ-
ντή Ινστιτούτου Εδαφοϋδατίνων Πόρων.
2. «Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της ορεινής Δωρίδας» από τον Μιλτιάδη Κα-
τσαρό Επίκουρο Καθηγητή Σχολής Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.
3. «Το Δωρικό τρίπολο. Δημιουργία Κοινωνι-
κής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) 
στη Δωρίδα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη» από τον Γιώργο Παπαθανασίου, πρόεδρο 
Εταιρίας Συμβούλων ΠΑΜΑΚ ΑΕ, Γενικό Γραμ-
ματέα ΕΔΕΠ.
4. «Η συμβολή Της κοινωνικής Επιχειρημα-
τικότητας προϋπόθεση ανάπτυξης της Ελλη-
νικής Οικονομίας» από τον Δημήτρη Γεωρ-
γακόπουλο, Αρχιτέκτονα, Μέλος Διοικούσας 

Επιτροπής ΚΟΙΝΣΕΠ «ΙΑΝΟΥΣ - ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 
ΟΔΗΓΟ».
5. «Ο ρόλος του εθελοντισμού στην ανάπτυξη της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής», από την Μα-
ρία Τερλιξίδου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
και της Δια Βίου Μάθησης, Μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ 
«ΙΑΝΟΥΣ-ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟ».
Όλα αυτά τα θέματα η ΕΔΕΠ σκοπεύει να τα πε-
ριλάβει σε ειδικό τεύχος που θα εκδώσει για να τα 
αποκτήσει και μελετήσει κάθε ενδιαφερόμενος Δω-
ριέας. 

Σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη της Δωρίδας 
παρουσιάστηκαν στην ημερίδα της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων
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Γιορτή της Δωρίδας  η πίτα της Ένωσης 

Με την παρουσία 300 
και πλέον συμπατρι-
ωτών Δωριέων και 
κυρίως από το Ευ-
πάλιο πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση 
κοπής της πίτας της 
Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας στη Λέσχη 
Αξιωματικών.
Ήταν μια «γιορτή 
της Δωρίδας» στο 
κέντρο της Αθήνας 
όπως χαρακτηριστικά 
ειπώθηκε από αυτο-
διοικητικό στέλεχος.
Βρέθηκαν στην 
εκδήλωση κοινοβου-
λευτικοί, αυτοδιοικη-
τικοί, στελέχη συλ-
λόγων και φορέων, 
πλήθος πολιτών και 
βέβαια λόγω εποχής 
αρκετοί υποψήφιοι 
για βουλευτικές, 
περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές.
Αντάλλαξαν ευχές 
για τη νέα χρονιά, 
συζήτησαν για τα νέα 
του χωριού και της 
Δωρίδας, έκλειναν 
ραντεβού ανανέω-
σης συναντήσεων 
για Αποκριές και για 
Πάσχα, και βέβαια 
πολλές κουβέντες για 
τις επικείμενες κυρίως 
δημοτικές εκλογές.
Τους παραβρεθέντες 
καλωσόρισε δίνοντας 
τις ευχές εκ μέρους 
του Δ.Σ ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας 
Περικλής Ν. Λουκό-
πουλος.
Ανακοίνωσε διάφορα 
νέα από τη δραστη-
ριότητα της Ένωσης 
με κυριότερο τις 
επικείμενες εκλογές 
στο Σύλλογο την 
Κυριακή 17 Μαρτίου.
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Ευχαρίστησε για άλλη 
μια φορά τους δωρητές 

του Συλλόγου Κώστα 
Γιαννακούρη, Χρήστο 
Κονιστή και Θανάση 

Λαγιανδρέου που δίνουν 
το μεγάλο παράδειγμα 
αγάπης και προσφοράς 

στο Ευπάλιο.
Παρουσιάστηκε και 
προσφέρθηκε ένα 
ωραίο ημερολόγι-

ο-συλλεκτικό με 
αεροφωτογραφίες του 

Ευπαλίου με τον τίτ-
λο… «όταν σε κοιτώ 
από ψηλά, μοιάζεις 
Ευπάλιο με ζωγρα-

φιά». Η έκδοση ήταν 
επετειακή για τα 65 
χρόνια της Ένωσης.

Επίσης δόθηκε δωρε-
άν και το βιβλίο που 
εξέδωσε ο επίτιμος 

Πρόεδρος της Ένω-
σης Λεωνίδας Ζέρβας 

με την ιστορία  των 
αείμνηστων γιατρών 

και φαρμακοποιών 
του Ευπαλίου για την 

πορεία τους και τη 
μεγάλη προσφορά 

τους. Μια ωραία έκδο-
ση για τους «αείμνη-

στους ανάργυρους 
και καταξιωμένους 

γιατρούς της Δωρικής 
γης του Ευπαλίου» 
όπως την τιτλοφο-
ρεί ο συγγραφέας. 

Σημαντικές αναφορές 
στο έργο οι επιστολές 

που περιλαμβάνει 
από τις κυρίες Στέλλα 
Πριόβολου, Ιωάννας 
Κατσαρού, Ευθυμίας 
Κοτσίδα-Αφεντάκη, 
Καλλιόπης Πολυζώη 

και της μικρής 
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εγγονής του συγγρα-
φέα Αδαμαντίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο 
π.Υπουργός, βουλευτής 
και υποψήφιος ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Παναγιώτης Κουρου-
μπλής δίνοντας τις 
ευχές του και  λέγοντας 
λίγα λόγια για όσα έκα-
νε επί της υπουργίας 
του για την περιοχή της 
Δωρίδας, τόσο από το 
Υπουργείο Εσωτερικών 
όσο και από το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας.
Δεύτερος ομιλητής 
ήταν ο δήμαρχος Γιώρ-
γος Καπεντζώνης που 
ευχήθηκε για τη νέα 
χρονιά και ανέφερε συ-
νοπτικά όλα αυτά που 
έγιναν από πλευράς 
Δήμου στη περιοχή, 
από μικρά και μεγάλα 
έργα και αυτά που 
έχουν προτεραιότητα 
και έχουν δρομολογηθεί 
για να υλοποιηθούν.
Εκτός των πολλών 
Ευπαλιωτών και Δω-
ριέων παραβρέθηκαν 
ο π.Υπουργός Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, 
ο Δήμαρχος Γιώργος  
Καπεντζώνης, οι αντι-
δήμαρχοι Κωνσταντί-
νος Παλασκώνης και 
Ανδρέας Ευσταθίου, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι 
Ιωάννης Φλέγγας και 
Γιώργος Γλυμίτσας, οι 
υποψήφιοι βουλευτές 
Ιωάννα Γκελεστάθη, 
Κωνσταντίνος Χαλιο-
ρής, Μαρία Καλπουζάνη 
και Αλέξης Αθανασό-
πουλος, οι υποψήφιοι 
Δήμαρχοι Δωρίδας 
Αναστάσιος Φλώρος και 
Αριστοτέλης Καρβέλας, 
ο πρόεδρος του Τα-
μείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων Κωνστα-
ντίνος Βαρλαμίτης, οι 
Καθηγητές Πανεπιστη-
μίου Άρης Σισσούρας 
(π.Διοικητής του ΙΚΑ), 
Γιώργος Μπαλτόπου-
λος, Ελένη Πετρίδου και 
Τάσος Σακαρέλλος, ο 
Πρόεδρος της Δωρικής 
Αδελφότητας Ιωάννης 
Μπαλατσούρας, 
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ο π.πρόεδρος της Δωρι-
κής Αδελφότητας Κώστας 

Λιάπης, η πρόεδρος της 
Ένωσης Γυναικών Φωκί-
δας Λαμπρινή Κουφάκη, 

οπρόεδρος του Πνευματι-
κού Συλλόγου Ναυπακτί-

ας-Δωρίδας «η δάφνη» 
Μάρκος Μεντζάςμε τα 
μέλη του ΔΣ Ανδρέα 

Μπέσσα και Γιώργο Φλω-
ρόπουλο, ο πρόεδρος 

της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Δωρίδας 
Γιώργος Ξηρομάμος, ο 
πρόεδρος της Ένωσης 

Λευκαδιτών και υποψήφι-
ος δημοτικός σύμβουλος 

Μάκης Κυριανάκης, ο 
υποψήφιος περιφερεια-

κός σύμβουλος Φωκίδας 
και ειδικός συνεργάτης 
του Δημάρχου Δωρίδας 

Επαμεινώνδας Τριβήλος, 
ο πρόεδρος του Ευπαλίου 

Κώστας Τσιούστας, οι 
π.πρόεδροι της Ένωσης 

Ευπαλιωτών Δωρίδας 
Λεωνίδας Ζέρβας, Πα-
ναγιώτης Αλεξανδρής, 
Γιώργος Σμπαρούνης, 

Αναστάσιος Μπάμπος και 
Λένα Αναγνωστοπούλου, 

ιστορικά στελέχη της 
Ένωσης όπως ο Μένιος 
Λαγιανδρέου Δικηγόρος 

Παρ΄ Αρείω Πάγω, ο 
Παναγιώτης Γιαννακού-

ρης π.Γενικός Διευθυντής 
Υπουργείου Οικονομικών, 

πολλοί πρόεδροι Συλλό-
γων της Δωρίδας κ.ά.

Στο περιθώριο της εκδή-
λωσης εκτός των ευχών 
αρκετές ήταν οι συζητή-
σεις σε «πηγαδάκια» για 

τις επερχόμενες δημο-
τικές εκλογές στο Δήμο 
Δωρίδας κυρίως, ανταλ-
λάσσοντας απόψεις και 

πληροφορίες για τα άτο-
μα που θα συμμετέχουν 
και τους συνδυασμούς. 
Ανακοινώθηκε μάλιστα 

και η υποψηφιότητα στο 
Δήμο Αθήνας με τον 

συνδυασμό του Περιφε-
ρειάρχη Κώστα Μπακο-

γιάννη του Αντιπροέδρου 
της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Ανδρέα Παπαδάκη  που 
έχει διατελέσει και κατά 

το παρελθόν Αντιδήμαρ-
χος Αθήνας.
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Ένα πανέμορφο συλλεκτικό ημερο-
λόγιο τοίχου εξέδωσε η Ένωση Ευ-
παλιωτών Δωρίδας γιορτάζοντας και 
τα 65 χρόνια από την ίδρυσή της. 
Περιλαμβάνει 14 αεροφωτογραφίες 

από τις γειτονιές του Ευπαλίου, έτσι που 
δεν τις έχουμε ξαναδεί, γι αυτό  καθίσταται  
συλλεκτικό. Οι 12 φωτογραφίες είναι του 
συγχωριανού μας και μέλους της Ένωσης 
Σπύρου Γ. Πριόβολου, τον οποίο  η Ένωση  
ευχαριστεί θερμά, ενώ υπάρχει και από μία 
φωτογραφία από τον Νίκο Κονιστή και από 
τον Περικλή Λουκόπουλο. Το ημερολόγιο 
παρουσιάστηκε και διατέθηκε στην εκδήλω-
ση κοπής της Πίτας και όσοι δεν το έχουν 
μπορούν να το προμηθευτούν από τα μέλη 
του Δ.Σ. της Ένωσης καθώς και από το πε-
ρίπτερο του Ευπαλίου και το βιβλιοπωλείο 
«Ευπόλιον» της Σίας Φιλίππου στην κεντρι-
κή πλατεία Καρυάς Ευπαλίου. Αξίζει πραγμα-
τικά να μπει σε κάθε σπίτι Ευπαλιώτισσας και 
Ευπαλιώτη αλλά και των φίλων τους.

Για άλλη μια χρονιά το Ευπάλιο και 
η νεολαία του δίνουν δυναμικό πα-
ρών στα καρναβαλικά δρώμενα. Το 
φετινό θέμα που έχει επιλεγεί για 
πλήρωμα και άρμα βασίζεται  στην 

πολυβραβευμένη ισπανική σειρά La Casa De 
Papel που αφορά μια τέλεια οργανωμένη λη-
στεία στο νομισματοκοπείο της Ισπανίας. Οι 
Ευπαλιώτες καρναβαλιστές (οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και υπολογί-
ζεται ότι θα φτάσουν στα 150 άτομα),  ετοι-
μάζονται για την τέλεια ληστεία με ένα καρ-
ναβαλικό άρμα σχεδιασμένο και φέτος από 
τον Καρλ Χάινς. Έτοιμοι για… δράση λοιπόν 
οι καρναβαλιστές του Ευπαλίου, αφού πα-
ρελάσουν στους δρόμους του και κάνουν 
άνω - κάτω την κεντρική πλατεία Καρυάς με 
μουσικές, κόρνες, χορούς και αποκριάτικα 
πειράγματα, να πάρουν άλλο ένα βραβείο, 
όπως έγινε τα δύο τελευταία χρόνια, στην 
καρναβαλική παρέλαση της Ναυπάκτου.

Εδώ και μια  δεκαετία ο Ευπαλιώτης  
Θανάσης  Μπαουστάνος  με  την 
σύζυγό του Κατερίνα  δημιούργησε 
στα Νότια προάστια και συγκεκρι-

μένα στο Ελληνικό Αττικής στην οδό 
Ιασωνίδου 63, έναν  όμορφο ζεστό χώρο με 
μια αίσθηση φινετσάτης   αρχοντιάς. Στο κα-
τάστημα VIE DI MILANO κυριαρχεί η άψογη 
εξυπηρέτηση η ποιότητα και οι λογικές τιμές  
Όμορφες δημιουργίες σε τουαλέτες άλλα και 
κοκτέιλ φορέματα  μεγάλων Ιταλικών  και 
Ελληνικών οίκων  θα  κάνουν  τις  ιδιαίτερες 
στιγμές σας λαμπερές. Ο επαγγελματισμός 
της Κατερίνας σε κάνει να αισθάνεσαι ανετα 
και η πείρα της σε βοηθάει να επιλέξεις το 
ιδανικό για την κάθε  περίπτωση και να χαί-
ρετε και η ίδια όταν βλέπει να φεύγουν  ικα-
νοποιημένες οι πελάτισσες. Γιορτάζοντας  τα  
10 χρόνια  λειτουργίας το VIE DI MILANO   
προσφέρει 20% έκπτωση σε όλους τους 
αναγνώστες και αναγνώστριες της εφημε-
ρίδας

Όταν μιλάμε για πλατεία στη Δωρί-
δα, όλων η σκέψη πάει στη κεντρι-
κή πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου 
με τα ιστορικά της πλατάνια. Τα 

πλατάνια αυτά όμως μεγαλώνοντας 
με την πάροδο του χρόνου άπλωναν τις ρί-
ζες τους προς κάθε κατεύθυνση δημιουργώ-
ντας προβλήματα στα τοιχία γύρω από τους 
κορμούς αλλά και στις πλάκες της πλατείας. 
Έτσι αποφασίστηκε να γίνει το σχετικό… λί-
φτινγκ τόσο για την ασφάλεια των ίδιων των 
δένδρων και της πλατείας, όσο και για την 
αισθητική. Κόπηκαν οι υπερβάλλουσες ρίζες, 
ξαναχτίστηκαν τα τοιχία, τακτοποιήθηκαν οι 
περιβάλλουσες πλάκες. Το αποτέλεσμα θα 
το δούμε όλοι όταν βρεθούμε κάτω από τις 
φυλλωσιές των πλατανιών για καφεδάκι, ου-
ζάκι, σουβλάκι και κουβέντα!

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 οι 
Φίλοι Μοτο Ευπαλίου (ΦΙΛΜΟΤΕ) 
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
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τους στο Ευπάλιο. Πάνω από 80 άτομα παραβρέ-
θηκαν στην εκδήλωση που άνοιξε με χαιρετισμό 
το μέλος του κλαμπ Τάκης Γεωργουλόπουλος, ενώ  
για τους σκοπούς ύπαρξης των ΦΙΛΜΟΤΕ αλλά και 
για τα μελλοντικά σχέδια μίλησε ο Γιώργος Τιγγινά-
γκας. 
Στην συνέχεια ο Τάκης Γεωργουλόπουλος έκοψε 
την πίτα των μελών και φίλων του συλλόγου μοιρά-
ζοντάς την στα μέλη. 
Ειδική μνεία έγινε στον Φώτη Φούντο (Σκορπιός), 
που για μια ακόμα φορά συνεπής στις εκδηλώσεις 
και τα ταξίδια του συλλόγου παραβρέθηκε και στη 
κοπή της πίτας κάνοντας πολλά - πολλά χιλιόμετρα 
για να βρεθεί μαζί τους. 
Κομμάτια από την πίτα κόπηκαν και για τις αντιπρο-
σωπείες των  λεσχών που παραβρέθηκαν,
• η Λέσχη Μοτοσυκλέτας Αγρινίου
• η ΑΧ.ΛΕ.ΜΟ 2018
• η Μοτοπαρέα Ναυπάκτου 
• η Βέσπα Κλαμπ Αχαΐας
• η Βεσποπαρέα Ναυπάκτου.
Οι ΦΙΛΜΟΤΕ ευχαρίστησαν 
- το αρτοποιείο του χωριού “Δήμητρα Λακουμέντα” 
και του συζύγου της Παναγιώτη για την δωρεάν 
προσφορά και της πίτας των μελών αλλά και της 
πίτας των φίλων.
- τα μέλη και φίλες Δέσποινα Καψάλη, Σοφία Ρόκ-
κου, Παυλίνα και Τόνια από τη Ναύπακτο για τις πε-
ντανόστιμες πίτες που έφτιαξαν  και πρόσφεραν
- τους χορηγούς σε λουκάνικα Μπάμπη Κατσαρό, 
Χρήστο Σερεντέλο, Ψησταριά Φαγάνας Ναυπάκτου, 
Κρεοπωλείο  Σούζας και Εταιρεία Δούρος. 
- το μαγαζί που φιλοξένησε την εκδήλωση “Το κα-
φενείο Α/φοι Φλέγγα” και για το δωρεάν ψήσιμο 
των λουκάνικων και το σερβίρισμα τους.
- όλους και όλες που πρόσφεραν δώρα για τη λαχει-
οφόρο από τα καταστήματα τους και με τα χρήματα 
που μαζεύτηκαν έγινε η αρχή για να νομιμοποιήσει ο 
σύλλογος το καταστατικό του κάτι που ελπίζουν να 
γίνει μέσα στο 2019.
 - το φωτο κλαμπ Μάκης (makis priovolos) για τη 
δωρεάν φωτογραφική και με βίντεο κάλυψη της εκ-
δήλωσης.
Το «παρών» έδωσε  και ο δήμαρχος Δωρίδας Γιώρ-
γος  Καπεντζώνης που χαιρέτισε την εκδήλωση. 
Επίσης παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες  του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ευπαλίου, της Ένωση Ευπαλιωτών 
Αθήνας και της Ποδοσφαιρικής ομάδας, του «Απόλ-
λωνα Ευπαλίου». 
Το φλουρί της πίτας των μελών ́ ΄έπεσε΄΄ στον Θο-
δωρή Περιστεριώτη που παρέλαβε μια εικόνα του 
Αγ. Χριστόφορου (προστάτης των οδηγών), ενώ το 
φλουρί των φίλων ΄΄έπεσε΄΄ στο μικρό γιο του Χρ. 
Σερεντέλλου τον Θοδωρή που παρέλαβε ένα κινητό 
προσφορά του «Λ. Αντωνόπουλος – Γερμανός».

Η ιταλική έκδοση του βιβλίου «Οι ελληνο-
ρωμαϊκές ρίζες της Ευρώπης μέσα από τον 
στοχασμό Ευρωπαίων μελετητών» της 
καθηγήτριας και Ειδικής Γραμματέως του 

Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών  Στέλλας Πριόβολου, πα-

ρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης PEGASO. 
Σε ειδική τελετή, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 
σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Ρώμης 
– Λατίου και την Ελληνική Πρεσβεία,  για το βιβλίο 
μίλησαν ο π.Πρωθυπουργός της Ιταλίας και Πρόε-
δρος του Ιδρύματος «Italiani –Europei» Massimo 

D’Alema, καθηγητές Πανεπιστημίων και γνωστοί 
Ιταλοί δημοσιογράφοι. Η συγγραφέας έχει προσκλη-
θεί σε Πανεπιστήμια του Μιλάνου και της Νάπολης, 
καθώς και στο Βουκουρέστι,όπου το βιβλίο μετα-
φράστηκε από την Ρουμάνα  φιλελληνίδα, βραβευ-
θείσα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ.Κ.Παπούλια, ElenaLazar. Στη φωτογραφία ο π. 
Πρωθυπουργός της Ιταλίας Massimo D’Alema με το 
βιβλίο της Στέλλας Πριοβόλου.

Ένας ακόμα σημαντικός δρόμος του Ευπα-
λίου διανοίχτηκε με πρωτοβουλία του Προ-

έδρου Κώστα Τσιούστα. Είναι ο δρόμος που 
ξεκινάει από την οικία Γιώργου Ταραβήρα και 

καταλήγει στο συνοικισμό “Στενό”, περνώντας 
και από το γήπεδο. Να τονίσουμε εδώ ότι η διάνοιξη 
ήταν επιβεβλημένη για την άνετη πρόσβαση φορτη-
γών, όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν στο γήπεδο, 
αλλά και λεωφορείων αργότερα όταν όλα θα έχουν 
τελειώσει και ο Απόλλων Ευπαλίου θα έχει την έδρα 
που δικαιούται. Παράλληλα βέβαια επωφελούνται 
από αυτόν το δρόμο και εξυπηρετούνται μια σειρά 
από οικόπεδα, αφού πρόκειται για δρόμο ο οποίος 
είναι εξ ολοκλήρου μέσα στον οικισμό του Ευπαλίου.

Επιτέλους μετά από πολύχρονη συσκότιση 
φωτίστηκε ο οδικός κόμβος του Μοναστη-
ρακίου. Είναι ο μεγαλύτερος σε κίνηση 
κόμβος της περιοχής, αφού από εκεί εί-

ναι η είσοδος και έξοδος από τα χωριά της 
Νοτιοδυτικής Δωρίδας προς και από την παραλιακή 
εθνική οδό της Δωρίδας. Έντονες ήταν οι διαμαρ-
τυρίες των κατοίκων προς κάθε κατεύθυνση όλον 
αυτόν τον καιρό γιατί ο κόμβος είχε καταστεί τις 
νυχτερινές ώρες πραγματικά καρμανιόλα, με μικρο-
ατυχήματα και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε και θύματα. 
Η αρμοδιότητα ήταν του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας 
και της Περιφέρειας , που είχαν επανειλημμένα ενο-
χληθεί από τον Δήμο και τις Τοπικές Κοινότητες για 
την αποκατάσταση του φωτισμού. Η σοβαρή βλάβη 
όμως στο υπόγειο καλωδιακό δίκτυο αλλά και η… 
γραφειοκρατία ήταν οι λόγοι που το πρόβλημα πα-
ρέμεινε για δύο χρόνια σχεδόν παρ΄ ότι είχαν ενδι-
άμεσα τους τελευταίους μήνες ασχοληθεί συνεργεία 
για την αποκατάσταση.
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Τα τελευταία 
χρόνια κατα-
βάλλεται έντονη 
προσπάθεια στην 
Ελλάδα για την 
ολοκλήρωση Κτη-
ματογράφησης 
της Χώρας και την 
πλήρη λειτουργία  
λειτουργία Εθνι-

κού Κτηματολογίου. 
Στην περιοχή μας από τις 28-2-2019 
ξεκινάει  η συλλογή δηλώσεων ιδιο-
κτησίας με την οποία καλούνται όσοι 
έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων 
που βρίσκονται εντός των ορίων των 
ΟΤΑ του Δήμου Δω-
ρίδας και η οποία θα 
ολοκληρωθεί στις 28-
5-2019.
Στο Εθνικό Κτημα-
τολόγιο, ως σύστη-
μα δημοσιότητας 
εμπράγματων δικαι-
ωμάτων (ή κατ’ εξαί-
ρεση και κάποιων 
ενοχικών σχέσεων), 
καταχωρούνται όλα 
τα εμπράγματα δικαι-
ώματα επί των ακινή-
των της Επικράτειας.
Ως σύνταξη του κτη-
ματολογίου («κτη-
ματογράφηση») μιας 
περιοχής ορίζεται  η 
διαδικασία καταγρα-
φής των εμπράγμα-
των ή άλλων εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων 
(π.χ. πλήρης ή ψιλή 
κυριότητα, επικαρ-
πία, προσημείωση ή 
άλλο εμπράγματο βά-
ρος, κ.λπ.) που έχουν 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακί-
νητα μιας συγκεκριμένης περιοχής 
της χώρας και η σύνδεση των δικαι-
ωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) 
ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και 
απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών 
ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας 
στα κτηματολογικά διαγράμματα. 
Κατά την καταγραφή ενός εμπράγ-
ματου δικαιώματος καταγράφονται 
επίσης και μια σειρά νομικών πλη-
ροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και 
στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, 
τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, 
στοιχεία της πράξης με την οποία έχει 
αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). 
Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απει-
κονίζονται στα κτηματολογικά δια-
γράμματα κατά απόλυτο τρόπο με 
συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυ-
φών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές 
και εμβαδά.  
Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογρά-
φησης αποσκοπεί αφενός στη συλλο-
γή, επεξεργασία και καταγραφή των 
εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων 
δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφε-
τέρου, στη συλλογή και επεξεργασία 
στοιχείων που θα επιτρέψουν την 
κατά το δυνατόν ακριβέστερη απει-
κόνιση των γεωτεμαχίων στο κτημα-
τολογικό διάγραμμα.
Η διαδικασία Κτηματογράφησης δια-
μορφώνεται, σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο, ως εξής: 
Οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμά-
των, κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτε-

ρικού, οφείλουν, εντός ορισμένης 
προθεσμίας που καθορίζεται διαφο-
ρετικά για κάθε περιοχή, να υποβά-
λουν αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο 
Κτηματογράφησης, με την οποία θα 
δηλώνουν όλα τα εγγραπτέα δικαιώ-
ματά τους στην υπό Κτηματογράφη-
ση περιοχή. 
Για την υποβολή των δηλώσεων ιδι-
οκτησίας ακολουθείται συγκεκριμένη 
διαδικασία
- με την συμπλήρωση και 
προσκόμιση δήλωσης στην οποία 
αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία 
του δικαιούχου και τα στοιχεία του 
ακινήτου.

- Την υποβολή αντιγράφων 
των πράξεων βάσει των οποίων συ-
νιστώνται τα δικαιώματα επί των ακι-
νήτων (πχ συμβόλαια)
- Την πληρωμή τέλους κτη-
ματογράφησης ανάλογα με το ακίνη-
το και το δικαίωμα που δηλώνεται
- Την υποβολή λοιπών  δικαι-
ολογητικών 
Η μη υποβολή δήλωσης εγγραπτέ-
ου δικαιώματος επιφέρει σημαντικές 
συνέπειες για τους ιδιοκτήτες. Συγκε-
κριμένα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί 
δήλωση του ακινήτου στο κτηματο-
λόγιο, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων 
δεν μπορούν να το μεταβιβάσουν σε 
τρίτο, δεν μπορούν να συζητήσουν 
αγωγές που αφορούν τα ακίνητα 
ενώπιον δικαστηρίων, δεν μπορούν 
να εκδώσουν οικοδομική άδεια κτλ. 
Σημαντικότερη συνέπεια όμως της 
μη υποβολής δήλωσης αποτελεί η 
εμφάνιση του ακινήτου ως «αγνώ-
στου ιδιοκτήτη», γεγονός που τελικά 
οδηγεί στην περιέλευση όλων αυτών 
των ακινήτων στο Ελληνικό Δημό-
σιο, χωρίς μάλιστα το τελευταίο να 
υποχρεούται στην καταβολή αποζη-
μίωσης. Με απλά λόγια, οι ιδιοκτήτες 
«χάνουν» τα ακίνητά τους, την περι-
ουσία τους.
Το στάδιο συλλογής και επεξεργα-
σίας των δηλώσεων ακολουθεί στά-
διο ανάρτησης των στοιχείων της 
Κτηματογράφησης, κατά το οποίο 
οι δικαιούχοι οφείλουν να ελέγξουν 
τα στοιχεία και στην περίπτωση που 
εξακριβώσουν σφάλμα κατά την 

Κτηματογράφηση, θα πρέπει, προκει-
μένου να διορθωθεί, να υποβάλουν 
ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στο 
αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας των 
ενστάσεων, ακολουθεί η έναρξη του 
Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή που 
κτηματογραφήθηκε.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
Κτηματολογίου, οι ιδιοκτήτες οφεί-
λουν και πάλι να ελέγξουν αν τα ακί-
νητά τους, καθώς και τα επ’ αυτών 
δικαιώματα, εμφανίζονται ορθά στο 
Κτηματολογικό Φύλλο.
 Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρι-
βειών ή σφαλμάτων, επιβάλλεται η 

διόρθωση αυτών, καθώς η μη διόρ-
θωση συνεπάγεται επιβλαβείς κατα-
στάσεις για τους ιδιοκτήτες. Παρα-
δείγματος χάριν η μη ορθή αναγραφή 
του εμβαδού ενός γεωτεμαχίου ή η 
μη ορθή απεικόνιση αυτού σε σχέση 
και με τα όμορα ακίνητα, μπορεί να 
επηρεάζει τους όρους δόμησης ή αρ-
τιότητας του οικοπέδου. Πολύ περισ-
σότερο δε αν το ακίνητο εμφανίζεται 
ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», τότε το 
ακίνητο περιέρχεται στην κυριότητα 
του Ελληνικού Δημοσίου και ο ιδιο-
κτήτης «χάνει» το αγροτεμάχιο, σπίτι 
ή  κατάστημά του!
Η προθεσμία διόρθωσης των σφαλ-
μάτων είναι, για τους κατοίκους εξω-
τερικού, δεκατέσσερα έτη, για τα 

προγράμματα κτηματογράφησης που 
ξεκίνησαν πριν το 2006, και επτά έτη 
για τα προγράμματα κτηματογράφη-
σης που ξεκίνησαν μετά το 2006.
Επισημαίνεται ότι απαιτείται  ιδιαίτερη 
προσοχή και επιμέλεια στην υποβολή 
των δηλώσεων αυτών προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
υποβολής εμπραγμάτων δικαιωμά-
των με ακρίβεια και δίχως λάθη που 
θα προκαλέσουν στο μέλλον ,δυσά-
ρεστες επιπτώσεις για τις ιδιοκτησίες 
σας. 
Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι  επειδή όλο 
το έργο του Κτηματολογίου έχει ως 
σκοπό τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας 

των πολιτών, λόγω της πο-
λυπλοκότητας των νομικών 
θεμάτων που ανακύπτουν 
και λόγω των ιδιαιτεροτή-
των της περιοχής μας με 
πλήθος ιδιοκτησιών χωρίς 
τίτλους ιδιοκτησίας και δίχως 
τοπογραφικά διαγράμματα 
κατά την συνήθεια της «δια 
λόγου» διαδοχής , κρίνεται 
απαραίτητο όλοι οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων για τη δική τους 
ασφάλεια και προστασία, να 
συμμετάσχουν στη διαδικα-
σία υποβολής των δηλώσεων 
αφού πρώτα λάβουν την κα-
τάλληλη ενημέρωση από τον 
νομικό τους σύμβουλο καθώς 
ο δικηγόρος είναι αρμόδιος 
να ελέγξει τους τίτλους ιδι-
οκτησίας , να συμβουλεύσει 
και να αντιμετωπίσει τις δύ-
σκολες νομικές διαμάχες που 
μπορεί να προκύψουν και να 
εξασφαλίσει με τον καλύτερο 
τρόπο τα συμφέροντα και τα 
δικαιώματά των ιδιοκτητών 
πάντα με την συνδρομή βέ-

βαια και μηχανικών ή τοπογράφων 
για την ορθότερη και πληρέστερη 
απεικόνιση του ακινήτου. 
Η ορθή και σύμφωνη με τον νόμο 
αντιμετώπιση των προβλημάτων από 
το στάδιο της υποβολής των δηλώ-
σεων εξοικονομεί χρόνο, κόπο και 
χρήματα καθώς η τυχόν λανθασμένη 
υποβολή των δηλώσεων μπορεί να 
οδηγήσει αργότερα σε δικαστικές δι-
αμάχες και έριδες, με μεγάλο κόστος 
χωρίς λόγο.

*O Γεώργιος Κ. Τσίρης είναι Ευπα-
λιώτης Δικηγόρος (LLB, MSc) Αντι-
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Πατρών

ΑΡΘΡΟ
Το κτηματολόγιο στο Ευπάλιο και Δωρίδα
Του Γιώργου Κ. Τσίρη *
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... στο Λαογραφικό Μουσείο
Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου επισκέφθηκε 
ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης με την 

ευκαιρία της παραμονής 
του το διήμερο στο Ευ-
πάλιο για τη Συνεδρίαση 
του περιφερειακού Συμ-
βουλίου. 
Παρέμεινε επί μία ώρα 
στους χώρους του Μου-
σείου όπου ξεναγήθηκε 
από την Γενική Γραμ-
ματέα του Μουσείου, 
καθηγήτρια Γιάννα Κα-
τσαρού.
Έχοντας μια ιδιαίτερη 
ευαισθησία στα πολι-
τιστικά όπως ανέφερε, 
έμεινε ιδιαίτερα ενθου-
σιασμένος με την ορ-
γάνωση και την μεγάλη 

ποικιλία εκθεμάτων που σπάνια συναντάς σε πα-
ρόμοια μουσεία.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης η Γιάννα Κατσαρού 
πρόσφερε στον Περιφερειάρχη μια σειρά από πα-
ραδοσιακά χειροποίητα λικέρ μέσα σε ένα παραδο-
σιακό σκεύος από το Μουσείο.
Επίσης στον Περιφερειάρχη, ο 
Πρόεδρος του Ευπαλίου Κώ-
στας Τσιούστας πρόσφερε έναν 
ωραίο πίνακα της καθηγήτριας-
εικαστικού Σοφίας Λογοθέτη.
Τον Μπακογιάννη συνόδευσαν 
στο Μουσείο και ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης και υποψήφιος Περι-
φερειάρχης Φάνης Σπανός, η 
Περιφερειακή Σύμβουλος Πέγκυ 
Αραβαντινού, ο Αντιδήμαρχος Αν-
δρέας Ευσταθίου και ο πρόεδρος 
Κώστας Τσιούστας.
Στο βιβλίο επισκεπτών ο Κώστας 
Μπακογιάννης έγραψε:

«Μια ανάσα πολιτισμού, μια όαση ζωής , η οποία 
τιμάει την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτι-
σμό μας. Ένα μουσείο πραγματικό πρότυπο. Θερ-
μές ευχαριστίες που το μοιραστήκατε μαζί μας»

Τα έργα που παρουσίασε 
για τη Δωρίδα 

Τα έργα που έχει πραγματοποιήσει 
αλλά και δρομολογήσει για τη Δωρίδα 
η Περιφέρεια ανέφερε στην εισήγησή 
του ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακο-
γιάννης στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
που πραγματοποιήθηκε στο Ευπάλιο.
Σύμφωνα με τον απολογισμό του τα 

έργα αυτά είναι:
1. Κατασκευή του έργου ΄Βελτίωση 
Υπάρχοντος Οδικού Κόμβου Περιο-
χής Γλυφάδας Π.Ε. Φωκίδας΄΄, προ-
ϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ 
2. Σύνταξη, Αδειοδότηση, Ένταξη, 
δημοπράτηση «Κατασκευή Συνδε-
τήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων 
Π.Ε. Φωκίδας΄΄, προϋπολογισμού 
1.500.000 ευρώ
3. Αδειοδότηση, Ένταξη, Δημοπρά-
τηση, Συμβασιοποίηση ΄΄Προστασία 
Διαβρωμένων Ακτών Παραλίας Τολο-
φώνας, προϋπολογισμού 800.000ευ-
ρώ- Υλοποιείται
4. Ένταξη χρηματοδότησης Οριστικής 
Μελέτης (στους ΚΑΠ - 50.766 ευρώ), 
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΣΤΟ 20% 

ΚΑΠ 7.000 ευρώ) και έργου Συμπλη-
ρωματικές παρεμβάσεις και Ολοκλή-
ρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας 
Μόρνου (στο ΠΔΕ- 5.000.000ευρώ)
5. Ένταξη δύο σημαντικών έργων για 
τον ΤΟΕΒ, Α) ΄΄Κατασκευή Δεξαμε-
νής Εξάμμωσης-Καθίζησης Συγκράτη-
σης Φερτών Υλικών στην Υδροληψία 
Μόρνου (Α Φάση) – Νέο έργο- ΚΑΠ  
Β) Αναβάθμιση της Ποιότητας Ενέρ-
γειας και Εγκατάστασης Τηλεματικού 

Συστήματος Παρακολούθησης της 
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων των Γε-
ωτρήσεων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου, 
προϋπολογισμού 25.500 ευρώ
6. Ολοκλήρωση μελέτης και αδειοδό-
τησης του έργου του Περιφερειακού 
του Τρικόρφου, και ένταξη και άμε-
σα δημοπράτησης της Α’  φάσης του 
Περιφερειακού του Τρικόρφου, προ-
ϋπολογισμού 1.486.000ευρω 
7. Χρηματοδότηση της Μελέτης: Προ-
στασία Ανάδειξη Πυρόπληκτων Πτε-
ρύγων και του Βυζαντινού Καθολικού 
της Ι.Μονής Βαρνάκοβας Π.Ε. Φωκί-
δας, με τη βοήθεια της Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης – της Διεύθυνσης Συ-
ντήρησης και της Εφορείας Φωκίδας, 
προϋπολογισμού  60.000ευρώ και 

Διεπιστημονική Διαγνωστική Έρευνα 
για την Αποκατάσταση του Καθολικού 
και των Κελιών της Μονής Βαρνάκο-
βας Π.Ε. Φωκίδαςμε το Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο Αθηνών, προϋπολογισμού  
24.800 ευρώ. Έχουν παραδοθεί τα 
πρώτα στάδια της μελέτης
8. Χρηματοδότηση της Μελέτης,  Τε-
χνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση-
Υλοποίηση του έργου: Αποκατάστα-
ση Κελίου Αθανασίου Διάκου Ι.Μονής 

Αγ. Ιωάννου Αρτοτίνας 
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπο-
λογισμού 7.000 ευρώ, 
με τη βοήθεια της Διεύ-
θυνσης Αναστήλωσης – 
της Διεύθυνσης Συντή-
ρησης και της Εφορείας 
Φωκίδας. Έχει παραδο-
θεί το σύνολο σχεδόν 
της μελέτης.

9. Χρημα-
τ ο δ ό τ η σ η 
της μελέτης 
΄΄Τεχν ική 
Υποστήρ ι -
ξη για την 
αξιολόγηση 
της Υφιστά-
μενης κατά-
στασης της 
παλαιάς Γέ-
φυρας Μόρ-

νου και Αποκατάστασης αυτής Π.Ε. 
Φωκίδας΄΄, προϋπολογισμού 76.000 
ευρώ-Υλοποιούμε και τα άμεσα μέ-
τρα ασφάλειας. 
10. Ένταξη ΄΄Ανάπλασης Κοινο-
χρήστων Χώρων τ.κ. Διχωρίου Δ.Ε. 
Βαρδουσίων΄΄, προϋπολογισμού 
134.320,29 ευρώ :περιμένουμε την 
μελέτη από τον Δήμο για να δημο-
πρατήσουμε.  ΄
11. Ένταξη του έργου΄΄ Γηπέδου Ευ-
παλίου΄΄, 100.000 ευρώ: αναμένου-
με τη μελέτη από τον Δήμο 
12. Ένταξη της ΄΄Επισκευής Δημοτι-
κού Κτηρίου τ.κ. Ευπαλίου Δ.Ε.Ευπα-
λίου-Σφαγεία΄΄ – τα οποία δωρίζο-
νται στην Περιφέρεια, 150.000ευρώ   
13. Συντηρήσεις Οδοποιίας:  φα-

ντάζομαι το βασικό τους πρόβλημα 
θα είναι η συντήρηση του εθνικού 
και επαρχιακού δικτύου. Σε εμάς το 
εθνικό δίκτυο νομίζω ότι ήρθε, ως 
αρμοδιότητα, το 2014 (πριν ήταν 
στο Υπουργείο και μετά στη ΔΕΚΕ 
Λαμίας) και γενικά παραλάβαμε ένα 
δίκτυο κομμάτια!  
14. Συντηρήσεις Εθνικού Δικτύου 
της Δωρίδας – έχουμε υλοποιήσει 
4.000.000 ευρώ 
15. Έχουν  συμβασιοποιηθεί έργα 
συντήρησης 4.500.000 στο παραλια-
κό εθνικό δίκτυο και 1.500.000 στο 
Άμφισσα – Λιδορίκι, τα οποία θα ξεκι-
νήσουν τον Μάρτιο.
16. Έργα συντηρήσεων 2.600.000 
στους επαρχιακούς της Δωρίδας 
(α. Στρώμη-Λευκαδίτι-Λιδωρίκι β. 
Φράγμα Μόρνου-Αρτοτίνα γ. Στίλια-
Περιθιώτισσα-Παλαιοξάρι δ. Κροκύ-
λιο-Αλεποχώρι) και 1.200.000 σε τε-
χνικά σε επαρχιακούς χωμάτινους (α. 
Κονιάκος-Φράγμα β. Μακρινή-Ελαία 
γ. Δάφνος-Διχώρι). 
17. Εντάσσουμε-σήμερα-σε χρημα-
τοδότηση την διόρθωση της μελέτης 
΄΄Τεχνικός σύμβουλος για τη Βελτί-
ωση τμήματος Ε.Ο. 48 στην Περιοχή 
Τσακόρεμα΄΄, ώστε να μπορέσουμε 
να υλοποιήσουμε το τμήμα του Άμ-
φισσα-Λιδορίκι, το οποίο εξαιτίας του 
τεράστιου κόστους τους δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί. 
18. Για Χειμάρρους έχουμε δημοπρα-
τήσει – κατασκευάσει 1.000.000ευρω 
κυρίως σε ρέματα Δωρίδας (Κόκκινο, 
Γρανιτσόρεμμα, Λευκαδίτι, Τολοφώ-
νας, Σωρροί τριζονιών, Μανδήλω).  
19. Σε αυτό το περιφερειακό ζητάμε 
την ένταξη 1.000.000 μόνο για τον 
Ποταμό Μόρνο για έργα Συντήρη-
σης – Αποκατάσταση Τεχνικών και 
Λοιπών Έργων και Καθαρισμό Ρεμά-
των και Ποταμού Μόρνου από Φερτά 
Υλικά
20. Το πλέον σημαντικό όμως είναι 
ότι προσπαθούμε όλοι μαζί να αλλά-
ξουμε την ΚΥΑ που δημιουργεί τόσο 
ασφυκτικές απαγορεύσεις γύρω από 
τη λίμνη του Μόρνου. 

Το Ευπάλιο επισκέφθηκε για ένα διήμερο στο τέλος 
Ιανουαρίου ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης 
με την ευκαιρία της συνεδρίασης του περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Στη διάρκεια της πα-
ραμονής του είχε σειρά ενημερωτικών επαφών και 

συζητήσεων με το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Μόρνου, με τους 
Προέδρους των Κοινοτήτων Ν.Δ. Δωρίδας. Επίσης 
επισκέφθηκε το Λαογραφικό Μουσείο, τον οδικό κόμ-
βο Γλυφάδας και τη Γέφυρα του Μόρνου.

Ο Κ. Μπακογιάννης στο Ευπάλιο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Στις 26 Δεκεμβρίου 2018 σε κλινική της Πάτρας 
γέννησε η Δήμητρα Κ. Αλεξανδρή - Γ. Χρυσαν-
θόπουλου, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Η Δήμητρα 
είναι κόρη του Προέδρου του χωριού Κων. Αλε-
ξανδρή και της Βάσως και διαμένει στην Πάτρα.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσει.
- Στις 21/2/2019 η Αρετή Χ. Αλεξανδρή και ο Πα-
ναγιώτης Νταμπάνης απέκτησαν το δεύτερο κορι-
τσάκι τους. Η Αρετή είναι κόρη του Μπάμπη -Προ-
έδρου της Ενώσεώς μας- και της Ρίτας Αλεξανδρή.  
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Στις 17/2/2019 κατ’ εντολήν του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη μας Θεόκτιστου, τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Πευκάκι Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου - 
Μακαριστού Μητροπολίτου Φωκίδος Αθηναγόρα.
Ο Θεός να τον αναπαύει στη χώρα των Αγίων.
- Στις 2/3/2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντί-
νου τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής της Καίτης Αντ. Παπαϊωάννου. Ο 
Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της. 
- Στις 3/3/2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Δρο-
σά- του τελέστηκε εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της αείμνηστης Βούλας 
Πραγιάτη το γένος Δ. Κονιστή. Πάντα θα μένεις 
ζωντανή στη σκέψη μας αγαπητή μας Βούλα. 
Στον απαρηγόρητο σύζυγό σου Μιχάλη και στα 
παιδιά και εγγόνια σου ευχόμαστε ο Θεός να απα-
λύνει τον πόνο τους και η ψυχή σου να βρει τη 
γαλήνη και την αιώνια ευτυχία.  

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Στις 19/1/2019 πέθανε στο νοσοκομείο Πατρών 
όπου νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες η Βασιλι-
κή (Κούλα) Δ. Μάνικα το γένος Νικ. Κριατσιώτη 
(Μπάλας) σε ηλικία 93 ετών και κηδεύτηκε την 
επομένη στο Πευκάκι. Η εξόδιος ακολουθία εψά-
λη στον Άγιο Κωνσταντίνο και η ταφή της στο 
Νεκροταφείο Πευκακίου. Το 40ήμερο μνημόσυ-
νο τελέστηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Πευκάκι 
στις 24/2/2019 και τόσο στην κηδεία όσο και στο 
μνημόσυνο παρευρέθηκε πολύς κόσμος. Ο Θεός να 

αναπαύει την ψυχή της.
- Στις 28/1/2019 απεβίωσε η Ελένη Βαθρακογιάν-
νη, σύζυγος του Γιάννη Κονιστή (Βασιλαρόγιαν-
νου) από το Δροσάτο και μητέρα της Δήμητρας. 
Κηδεύτηκε στα Γρηγορίτικα. Ευχόμαστε σε όλους 
τους οικείους της καλή παρηγοριά. Ο Θεός ας 
αναπαύει την ψυχούλα της.  
- Πέθανε στην Πάτρα την 2/2/2019 και κηδεύτηκε 
την επομένη σε νεκροταφείο Πατρών ο Δημήτρης 
Γ. Σκέντζος, ετών 90. Ήταν συνταξιούχος του ΟΣΕ. 
Αγαπούσε το χωριό και γι’ αυτό τον μισό καιρό τον 
περνούσε στο Δροσάτο, ασχολούμενος με τον 
κήπο του, τα δέντρα και τα σχετικά με αυτά.
Το 40ήμερο μνημόσυνό του τελέστηκε στον Άγιο 
Λουκά Δροσάτου την 3/3/2019. Ο Δημήτρης ήταν 
πεθερός του Χρήστου Δ. Κονιστή, καθώς η Γωγώ εί-
ναι κόρη του, καθώς επίσης και η Ελένη που βρίσκεται 
στην Αμερική. Ευχόμαστε σε όλους καλή παρηγοριά 
και ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του.
- Στις 24/2/2019 πέθανε στην Αθήνα, ύστερα από μα-
κροχρόνια ασθένεια και κηδεύτηκε την 
μεθεπομένη στο Πευκάκι ο Γιώργος Δ. 
Καρδάρας, Αντ/γος ε.α. Πυροσβεστι-
κού Σώματος σε ηλικία 67 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Πευ-
κακίου από τους τρεις συγχωριανούς 
μας Ιερείς, τους παπα-Θανάση, παπα-
Βασίλη και παπα-Δημήτρη, την οποία 
παρακολούθησε πάρα πολύς κόσμος. 
Κατάμεστη η εκκλησία και ασφυκτι-
κά γεμάτος και ο προαύλειος χώρος. 
Τα δε αυτοκίνητα κατέκλυσαν όλους 
τους δρόμους του Πευκακίου μέχρι 
και τα Τρίγωνα. Σωστή κοσμοπλημμύρα.
Άγημα και φιλαρμονική της Πυροσβεστικής απέ-
δωσε τιμές τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά 
την έξοδο της σορού του εκλιπόντος από το Ναό. 
Ένας Αξ/κός εκπρόσωπος της Πυρ/κής Υπηρεσίας 
μίλησε και εξήρε την προσωπικότητα, το έργο, 
την προσφορά, την εξελεκτική πορεία, τις αρετές 
και τα προσόντα του εκλιπόντος με λόγια συγκι-
νητικά και πολύ επαινετικά. Στον ίδιο κύκλο περι-
στράφηκαν και οι δύο άλλοι ομιλητές, ο κ. Λεων. 
Ζέρβας και η κόρη του αδελφού του, Γιάννη.
Η ταφή του έγινε στο Νεκροταφείο του Πευκα-
κίου και τόσο το άγημα όσο και η φιλαρμονική 

συνόδευσαν τη σορό μέχρι το Νεκροταφείο και 
εκεί απέδωσαν τιμές προς τη σημαία που ήταν 
σκεπασμένο το φέρετρο, τα παράσημα και η φι-
λαρμονική έπαιξε τον αποχαιρετιστήριο ύμνο, εν 
μέσω βαθιάς συγκίνησης.
Ο Γιώργος γεννήθηκε στο Πευκάκι το 1952 και 
από μικρός γνώρισε την πικρία της ορφάνιας, 
αφού η μάνα του Ελένη το γένος Στ. Νταουσάνη, 
μια όμορφη, πολύ εργατική και δραστήρια γυναί-
κα πέθανε πολύ νέα.
Τελείωσε το γυμνάσιο στο Ευπάλιο και μετά το 
στρατιωτικό του  κατατάχτηκε στο Πυροσβεστικό 
Σώμα. Ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια της Ιεραρχίας 
και έφτασε μέχρι την κορυφή, το βαθμό του Αντ/
γου Υπαρχηγού Π.Σ. πάντοτε κατ’ εκλογήν και τι-
μήθηκε με πολλές διακρίσεις κι όλα αυτά γιατί οι 
προϊστάμενοί του εκτίμησαν σωστά τις αρετές και 
τα προσόντα του, όπως: ικανός, εργατικός, άξι-
ος, έντιμος, ανιδιοτελής, ευγενικός, γνώστης του 
αντικειμένου του, άριστος στη διοίκηση και επο-

πτεία της περιοχής που υπηρετούσε και 
για πολλά χρόνια υπηρέτησε στη Θήβα 
και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και αγάπης 
από όλους τους κατοίκους της περιοχής.
Ψηλός, ευθυτενής, ομορφόπαιδο, λεβέ-
ντης Ρουμελιώτης εντυπωσίαζε στο πέρα-
σμά του. Όμως, όπως ωραία είχε εξωτε-
ρική εμφάνιση, τόσο ωραίος ήταν και ο 
ψυχικός του κόσμος. Καλοσυνάτος, δίκαι-
ος, αμερόληπτος προς τους κατωτέρους 
του, πειθαρχικός και άψογος στη συμπε-
ριφορά του προς ανωτέρους του. Κατα-
δεκτικός, προσιτός, συνεργάσιμος προς 
τους πολίτες. Ήταν ένα διαμάντι.

Παντρεύτηκε την Ελένη Καγκιά από την Κόρινθο 
και απέκτησαν δύο παιδιά: τον Δημήτρη, που τον 
άφησε στο πόδι του, Πυροσβέστη, και τη Νικο-
λέττα και ευτύχησε να ιδεί και δύο εγγονάκια, ένα 
από κάθε παιδί.
Ο Χάρος, όμως, ζήλεψε την ευτυχισμένη ζωή του 
και τον πήρε τόσο νέο.
Στους οικείους του και τα αδέλφια του  ευχόμαστε 
καλή παρηγοριά και ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή 
του. Αιωνία η Μνήμη σου.
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ

Δροσάτο & Πευκάκι: Νέα χρονιά, νέες δραστηριότητες
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας «Το Ευπάλιο» γράψαμε για τη 
βασιλόπιτα που κόψαμε στις 6/1/2019 
στην Κουβέλειο Αί-
θουσα, όπου ανταλ-
λάξαμε ευχές για τη 
νέα χρονιά. 
Τον Μάιο του 2019 
ολοκληρώνεται η 
θητεία του Δ.Σ. του 
Συλλόγου, το οποίο 
εκλέχτηκε μετά τις 
αρχαιρεσίες που έγι-
ναν τον Μάιο του 
2016. Είναι, λοιπόν, 
η ώρα να κάνουμε 
τον απολογισμό μας 
για όλα τα θέματα 
των πεπραγμένων, 
θετικά ή και αρνη-
τικά.
Θέλουμε να δώσετε 
το «παρών», τόσο 
με την παρουσία 
σας, όσο και με τις 
υποψηφιότητές σας για το ΝΕΟ Δ.Σ., 
έτσι ώστε να κρατήσουμε τον Σύλλο-
γο πιο ψηλά απ’ ό,τι είναι.
Αυτό θα το πετύχουμε μόνο με εθε-
λοντική προσφορά και αγάπη μεταξύ 
μελών /φίλων του χωριού μας.
Γνωρίζουμε ότι όλοι έχουμε δυσκολί-
ες οικογενειακές και προσωπικές, αρ-
ρώστιες, οικονομικές δυσκολίες, πέν-

θος κ.λπ. αλλά αυτή δυστυχώς είναι 
η ζωή. Γι’ αυτό λέμε οι άνθρωποι να 
συναντιούνται τόσο στις χαρές, όσο 

και στις λύπες.
Το πρώτο δίμηνο του έτους ο Σύλλο-
γός μας δεν έκανε εκδηλώσεις πλην 
της κοπής της πίτας στις 6/1/2019. 
Ασχολήθηκε, όμως, με άλλες δραστη-
ριότητες, όπως τοποθέτηση τεντών 
στην Κουβέλειο Αίθουσα, καλλωπισμό 
δένδρων στις Μουριές, συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις άλλων Συλλόγων της 

περιοχής κ.λ.π, κυρίως της Ένωσης 
Ευπαλιωτών με την οποία τόσα κοινά 
πράγματα έχουμε (αδελφοποίηση).

Ο χειμώνας βαρύς
ήρθε εφέτος νωρίς
με χιόνια και πολλές βροχές
και μεγάλες παγωνιές.
Πράγματι, ο φετινός χειμώνας ήταν 
ο χειρότερος της τελευταίας 20ετίας. 
Από τον Νοέμβριο μας έδειξε τα δό-
ντια του και μας προειδοποίησε για το 
τι μας περιμένει. Ανάψαμε τα τζάκια 

από τότε και δεν τα σβήσαμε μέχρι 
σήμερα. Δεν έμεινε ούτε παλούκι 
άκαυτο για τον παλουκοκαύτη Μάρ-

τιο, τον πρόλαβαν άλλοι.
Βροχή, βροχή καθημερινά και 
ασταμάτητα. Έβγαλαν και οι 
πέτρες νερό που λένε. Μας 
έφαγε η υγρασία. Κρύο; Αυτό 
κι αν ήταν! Συνέχεια μηδενικές 
θερμοκρασίες και κάθε πρωί 
σχεδόν αντικρίζαμε κρύσταλλα 
στα λιμνάζοντα νερά.
Πού είναι οι περιβόητες Αλ-
κυονίδες ημέρες του Γενάρη; 
Χάθηκαν στα ξεροβόρια και 
στις πλημμύρες. Φοβήθηκαν 
να εμφανιστούν, ξεχάστηκαν. 
Τα χιόνια επισκέφτηκαν πολλές 
φορές το πάνω χωριό, αλλά δεν 
καταδέχτηκαν να κατέβουν μέ-
χρι σε μας χαμηλά. Μας έστει-
λαν, όμως, τα χαιρετίσματα με 
τις πολικές θερμοκρασίες.
Ο τόπος καψαλισμένος από το 
ξεροβόρι μοιάζει κρανίου τόπος 

και μόνο οι ρίζες από τα αγριόχορτα 
έχουν μείνει. Απελπιστική κατάστα-
ση. Αυτούς τους δύο μήνες λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών δεν 
υπάρχουν δραστηριότητες και ειδικά 
εφέτος.
Για τις γιορτές και Κυριακές, το εκ-
κλησίασμα ήταν λίγο εξαιτίας του 
καιρού. Όμως, μετά τη θεία λειτουρ-

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
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γία, μαζευόμασταν στην Κουβέλειο 
Αίθουσα για ένα καφεδάκι και για να 

ανταλλάξουμε και καμιά κουβέντα, 
μην ξεχαστούμε.
Έτσι φτάσαμε στις Αποκριές. Όπως 
κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος η Ένωσή 

μας πραγματοποίησε την Αποκρι-
άτικη συνεστίαση σε μια ταβέρνα 
στον Καρέα – Βύρωνα την Κυριακή  
3/3/2019 το μεσημέρι.
Η δε αποκριάτικη της Τυρινής θα 
πραγματοποιηθεί σε οικογενειακό 
χώρο, στην Κουβέλειο Αίθουσα στις 
10/3/2019 στις 8.30 μ.μ.
Αποκριάτικη συνεστίαση
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η απο-
κριάτικη συνεστίαση του Συλλόγου 
την Κυριακή 3 Μαρτίου σε κέντρο 
του Καρέα. Η συμμετοχή των συγ-
χωριανών και φίλων,  αν αναλογι-
στούμε και τα πολλά πένθη που 
έπληξαν τελευταία το χωριό, ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μπά-
μπης Αλεξανδρής στο χαιρετισμό 
του ευχαρίστησε όλους για την 
παρουσία τους, υποσχέθηκε να 
συνεχιστούν οι καλές δραστηριό-
τατες ευχόμενος σε όλες και όλους 
καλή υγεία και καλή χρονιά.
Χαιρετισμούς  απεύθυναν και ο 
Πρόεδρος του χωριού Κώστας 
Αλεξανδρής που ήρθε στην Αθήνα 
για την εκδήλωση, ο επίτιμος πρό-
εδρος του Συλλόγου Οδυσσέας 
Κονιστής, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας Περικλής 
Λουκόπουλος  που παραβρέθηκε 
μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ. και η 
ευεργέτρια του χωριού Ζωή Καρ-
δάρα - Σακελλίων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι κληρώθη-
καν πάρα πολλά ωραία δώρα που 
ήταν προσφορές καταστημάτων 

από την περιοχή μας , ενώ ωραία 

δωράκια μοίρασε ο Μπάμπης Αλε-
ξανδρής και στα μικρά παιδάκια που 
παραβρέθηκαν και το χάρηκαν με 
την ψυχή τους.

Τέλος διατέθηκε και το συλλεκτι-
κό ημερολόγιο τοίχου του 2019 
με αεροφωτογραφίες της περιοχής 
Ευπαλίου που εξέδωσε η Ένωση 
Ευπαλιωτών καθώς και η δωρεάν 
διάθεση του βιβλίου που εξέδωσε ο 
επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Λε-
ωνίδας Ζέρβας για «Τους γιατρούς 
του Ευπαλίου». 
Συγκινητική τέλος  ήταν η στιγμή 
που ο Μπάμπης Αλεξανδρής παρέ-
δωσε την πολιτική  ταυτότητα του 
αείμνηστου Νίκου Νικόπουλου που 
είχε ο Σύλλογος στον εγγονό του 
Νίκο Νικόπουλο καθώς και αντίγρα-
φά της για όλα τα εγγόνια της οικο-
γένειας. 

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Πολλοί από εμάς περάσαμε την ηλικία 
των 65 χωρίς να το έχουμε πάρει χα-
μπάρι. Ώσπου ένα πρωί το συνειδητο-
ποιήσαμε και αμέσως αναρωτηθήκαμε 
... «και τώρα τι κάνουμε;».
Πάρα μα πάρα πολλά έχουμε και πρέ-
πει να κάνουμε και ακολουθεί μια σει-
ρά, από κινήσεις, που θα μας επιτρέ-
ψουν, να θεωρήσουμε τον αριθμό 65 
σαν έναν τυχαίο αριθμό. 
Οι κινήσεις περιγράφονται 
σε μια τυχαία σειρά.
1. Διατηρούμε μια υγιεινή 
ζωή, χωρίς μεγάλη φυσική 
προσπάθεια. Κάνουμε χα-
λαρές ασκήσεις, με έμφα-
ση στο περπάτημα. Τρεις 
φορές την εβδομάδα επί 
τριάντα λεπτά είναι αρκε-
τό, αρκεί να διατηρούμε 
κάποιο σχετικά γρήγορο 
ρυθμό. Να τρώμε σωστά 
και να κοιμόμαστε σωστά, 
δηλαδή ποιοτικό και ποσοτικό ύπνο 
που σημαίνει μεταξύ 11 μ.μ.  7 π.μ. 
και 7 έως 9 ώρες, ανάλογα με το βι-
ορυθμό μας. Είναι εύκολο να αρρω-
στήσουμε, αλλά πολύ δυσκολότερο 
να μένουμε υγιείς. Κάνουμε έγκαιρα 
και τακτικά όλα μας τα checkup και 
εξετάσεις, ακόμα και αν αισθανόμα-
στε περδίκι και ΠΟΤΕ, ΜΑ ΠΟΤΕ δεν 
σταματάμε μόνοι μας  φάρμακα που 
μας έχει συστήσει ο γιατρός μας.
2. Πάντα να αγοράζουμε τα καλύτερα και 
ομορφότερα πράγματα, σε συνάρτηση 
βέβαια με τα οικονομικά μας. Το κλειδί 
είναι να απολαμβάνουμε με τον/την σύ-
ντροφό μας τα λεφτά μας, γιατί, κάποτε 
ο ένας από τους δύο θα λείψει. Οπότε...
3. Ας μην αγχωνόμαστε με μικρο-
πράγματα. Υπήρχαν και καλές και 
κακές στιγμές στο παρελθόν, αλλά 
το σημαντικό είναι το παρόν. Να μην 
αφήνουμε το παρελθόν να μας ταρά-
ζει και το μέλλον να μας φοβίζει. Να 
αισθανόμαστε καλά τώρα.
4. Ανεξάρτητα από την ηλικία μας, κρατά-
με το συναίσθημα της αγάπης ζωντανό. 
Αγαπάμε τον/την σύντροφό μας. Αγα-
πάμε τη ζωή, την οικογένεια μας, τους 
φίλους, τους γείτονες, τους εχθρούς, 
προπάντων τους εχθρούς και να θυμόμα-
στε: «Κανένας δεν είναι γέρος, όσο έχει 
νοημοσύνη, και συναισθήματα». 
5. Να είμαστε υπερήφανοι εσωτερικά 
και εξωτερικά και να μην σταματάμε 
να περιποιούμαστε τον εαυτό μας.
6. Να μην χάνουμε την επαφή με τη 
μόδα, αλλά βέβαια να κρατάμε το 
στυλ που μας πηγαίνει. Δεν υπάρχει 
πιο θλιβερό πράγμα από έναν ηλικιω-
μένο που προσπαθεί, να φοράει ρού-
χα της τρέχουσας μόδας.
7. Πάντοτε να είμαστε ενημερωμένοι. 
Να διαβάζουμε, να ακούμε, να παρα-
κολουθούμε, έστω και αν συνήθως τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης λένε πράγ-
ματα που απέχουν από την αλήθεια.
8. Να σεβόμαστε τη νέα γενιά και τη 
γνώμη της. Ίσως δεν έχουν τις ίδιες ιδέ-
ες με εμάς, αλλά αυτοί είναι το μέλλον 
και αυτοί κάποια στιγμή θα κατευθύνουν 
τον κόσμο. Να τους δίνουμε συμβουλές 
αλλά να μην κριτικάρουμε και απλά να 
τους υπενθυμίζουμε ότι η παλαιά σοφία 
ισχύει και σήμερα και αύριο.
9. Ποτέ να μην χρησιμοποιούμε τη 
φράση «Στην εποχή μου...». Η εποχή 
μας είναι ΤΩΡΑ. Όσο ζούμε, είμαστε 
μέρος του Τώρα. Υπήρξαμε νέοι, αλλά 
είμαστε ακόμα, εφόσον διασκεδάζου-
με και απολαμβάνουμε τη ζωή. 

10. Μερικοί άνθρωποι εκμεταλλεύο-
νται αναλογικά όλες τις ηλικίες τους, 
ενώ άλλοι γίνονται ξινοί, κλείνονται 
στον εαυτό τους, τους πιάνει κατά-
θλιψη και τελικά είναι σαν να έχουν 
πεθάνει αλλά δεν το ξέρουν.
11. Η ζωή είναι πολύ σύντομη και δεν 
πρέπει να σπαταλάμε τις μέρες μας με 
γκρίνιες. Να περνάμε όμως τις μέρες μας 

με θετικά, ευχάριστα πρό-
σωπα. Αυτό θα έχει αντίτυπο 
σε μας και οι μέρες μας θα 
φαίνονται πολύ καλύτερες. 
Περνώντας τον χρόνο μας με 
πικρόχολα πρόσωπα, θα γε-
ράσουμε πριν την ώρα μας.
12. Να μην υποκύψουμε στον 
πειρασμό να ζούμε μαζί με τα 
παιδιά μας και τα εγγό νια μας. 
Βέβαια το να περνάμε κάποιες 
ώρες μαζί τους είναι ότι το 
καλύτερο, αλλά όλοι χρεια-
ζόμαστε την ησυχία μας. Δυ-

στυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 
αυτή η συμβίωση έγινε αναγκαιότητα.
13. Να μην εγκαταλείπουμε τα χόμπι μας. 
Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε.
14. Ακόμα να προσπαθούμε να αντα-
ποκρινόμαστε σε προσκλήσεις (γάμοι, 
βαφτίσια, γενέθλια, γιορτές, εκθέσεις 
κ.ά.) παρά το γεγονός ότι συχνά βα-
ριόμαστε. Να βγαίνουμε από το σπίτι, 
να βλέπουμε πρόσωπα που έχουμε 
καιρό να δούμε. Γενικά να εκμεταλ-
λευόμαστε κάθε ευκαιρία να αποδρά-
σουμε, αλλά με μια προϋπό θεσηδι-
αταγή: Να πηγαίνουμε όπου εμείς 
θέλουμε και όχι επειδή πρέπει.
15. Να είμαστε σωστοί συνομιλητές. 
Να μιλάμε λίγο και να ακούμε περισ-
σότερο. Μερικοί άνθρωποι φλυαρούν 
χωρίς να τους νοιάζει, αν οι άλλοι θέ-
λουν να τους ακούνε. Να ακούμε και 
να απαντάμε σε ερωτήσεις, να μιλά-
με, ευγενικά, να μην παραπονιόμαστε 
ή κριτικάρουμε, εκτός αν πραγματικά 
χρειάζεται ή μας ζητηθεί, Και πάντα 
να έχουμε να πούμε ένα καλό λόγο.
16. Πόνοι και δυσκολίες, πάνε χέριχέρι 
όσο γερνάμε. Μην μας πάρει από κάτω, 
αλλά να το δεχτούμε σαν μέρος του 
κύκλου ζωής που όλοι περνάμε. Μην 
το σκεπτόμαστε. Δεν φταίμε εμείς, εί-
ναι κάτι που μας προσθέτει η ζωή. Αν 
ξυπνάμε το πρωί και πονάμε κάπου, αν 
μη τι άλλο σημαίνει ότι ζούμε. Αν δεν 
πονάμε κάπου, ίσως έχουμε πεθάνει.
17. Αν κάποιος μας προσβάλει, τον συγ-
χωρούμε. Αν προσβάλαμε κάποιον να 
του ζητήσουμε συγνώμη. Συγχωρούμε, 
ξεκινάμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας.
18. Τα δυνατά μας πιστεύω, τα κρα-
τάμε. Αλλά να μην σπαταλάμε το χρό-
νο μας προσπαθώντας να πείσουμε 
αγύριστα κεφάλια. Αυτά θα εμμένουν 
στα δικά τους, ότι και να τους λέμε.
19. Να γελάμε. Να γελάμε πολύ. Παρ’ 
όλο που τα τελευταία χρόνια οι διάφο-
ρες κυβερνήσεις μας έχουν κλέψει το 
γέλιο, το γέλιο είναι τα πάντα. Ακόμα 
και το ψεύτικο. Αρκεί να θυμηθούμε 
ότι είμαστε από τους τυχερούς. Ζού-
με. Πολλοί δεν έφτασαν στην ηλικία 
μας. Εμείς ΝΑΙ. Ας γελάσουμε λοιπόν.
20. Να μην δίνουμε σημασία για το 
τι λένε οι άλλοι για μας, ή τι σκέπτο-
νται, Ας τους αφήσουμε να μιλούν και 
να μην στενοχωριόμαστε. Αυτοί δεν 
έχουν ιδέα για το ιστορικά μας.
Να θυμόμαστε πάντα: Η ζωή είναι 
τόσο σύντομη, που δεν έχουμε και τη 
πολυτέλεια να πίνουμε άσχημο κρασί 
και ζεστή μπύρα. 

Περάσαμε τα 65. Εεε και;
του Μπάμπη Αλεξανδρή
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Μαθητές του ΓΕΛ Ευπαλίου 
έφτιαξαν… ρομπότ!
Στη δημιουργία ενός ρομπότ προ-
χώρησε η ομάδα ρομποτικής των 
μαθητών του ΓΕΛ Ευπαλίου, που το 
παρουσίασε σε διαγωνισμούς στη 
Ναύπακτο και την Πάτρα με επιτυχία 
και ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα: 
να το παρουσιάσει και στον τελικό 
του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκ-
παιδευτικής Ρομποτικής 2019 
στην Αθήνα. Η ομάδα Ρομπο-
τικής αποτελείται  από τους 
μαθητές της Α’ Λυκείου (αλ-
φαβητικά): Ανδρεόπουλο Μά-
ριο, Ανδρεόπουλο Παναγιώτη, 
Μπρατσάϊ Παύλο, Παπασούλη 
Μαρία, Σαλιάϊ Ιωάννα &  Σα-
μπανάϊ Παρασκευή. Προπο-
νητής της ομάδας είναι ο κα-
θηγητής πληροφορικής του 
σχολείου Γιώργος Πασχάλης. 
Ας δούμε όμως τι μας ανέφε-
ραν τα ίδια τα παιδιά από την 
ομάδα της ρομποτικής: 
«Είμαστε η ομάδα Ρομποτικής 
του ΓΕ.Λ. Ευπαλίου Φωκίδας 
και  ασχολούμαστε με την Ρο-
μποτική την φετινή σχολική 
χρονιά. Στις έξυπνες πόλεις 
του μέλλοντος οι μεταφορές 
θα γίνονται αυτόματα. Στο 
πλαίσιο αυτά φτιάξαμε ένα ρο-
μπότ που το χρησιμοποιούμε 
για να μεταφέρουμε αντικείμε-
να ή μικρά δέματα από το ένα 
σημείο σε ένα άλλο. Για τον 
έλεγχο του ρομπότ δημιουρ-
γήσαμε μια εφαρμογή χρη-
σιμοποιώντας το πρόγραμμα 
AppInventor. Ο χειρισμός του 
ρομπότ γίνεται από το κινητό. 
Η σύνδεση του κινητού και 
του ρομπότ πραγματοποιείται 
με bluetooth. Συμμετείχαμε 
στον διαγωνισμό Ρομποτικής 
στα «Εκπαιδευτήρια Πάνου» 
το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 
και στην Πάτρα στον Περι-
φερειακό Διαγωνισμό Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής Δυτικής 
Ελλάδας στις 16 Φεβρουαρίου 
2019. Ακούσαμε προσεχτικά 
τις παρατηρήσεις των κριτών 
και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
τους βελτιώσαμε τον σχεδια-
σμό του ρομπότ έτσι, ώστε να 
έχει καλύτερη ευστάθεια και 
μεταφέραμε τους αισθητήρες  
σε κατάλληλες θέσεις για να 
τους προσθέσουμε περισσότερη λει-
τουργικότητα. Προετοιμαζόμαστε για 
τον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνι-
σμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019 
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
16 και την Κυριακή 17 Μαρτίου στην 
Αθήνα και συγκεκριμένα στο Κλειστό 
Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου. Ο δι-
αγωνισμός διοργανώνεται από τον 
WRO Hellas με Στρατηγικό Συνεργά-
τη την COSMOTE και τελεί υπό την 
Αιγίδα  του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. Την 
εκδήλωση θα τιμήσει με την παρου-
σία του  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  
Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος θα 
κηρύξει την έναρξη του διαγωνισμού. 
Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε !!!»
Τι λένε οι πρωταγωνιστές
Ειδικότερα μιλώντας τα μέλη της 

ομάδας μάς ανέφεραν:
Γιώργος Πασχάλης: Ξεκινήσαμε να 
ασχολούμαστε με την Ρομποτική την 
φετινή σχολική χρονιά στα πλαίσια 
του μαθήματος Ερευνητική εργασία 
της Α’ Λυκείου. Τα παιδιά έδειξαν 
εξαρχής πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και 
εκδήλωσαν την επιθυμία να δείξουν 

τη δουλειά τους στους διαγωνισμούς 
της WRO HELLAS.
H ρομποτική βοηθά τους μαθητές 
άμεσα ή έμμεσα να αναπτύξουν πολ-
λές δεξιότητες. Μεταξύ άλλων:
• αυξάνει το ενδιαφέρον τους για τον 
προγραμματισμό υπολογιστών. 
• μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά 
στην ανάπτυξη διαθεματικών συνθε-
τικών εργασιών. Είναι πρωτίστως κα-
τάλληλη για την διδασκαλία φυσικών 
επιστημών, μαθηματικών, τεχνολο-
γίας και πληροφορικής, αλλά μπορεί 
να έχει συνδέσεις και με άλλα πεδία 
όπως λογοτεχνία, θέατρο, τέχνες.
• είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
Διερευνητικής μάθησης και της Δια-
θεματικής προσέγγισης της γνώσης 
εφόσον συνδυάζει προσομοιώσεις 
πραγματικών καταστάσεων με ταυ-

τόχρονη εμπλοκή πολλών πεδίων 
επιστημών. 
• ενθαρρύνει τους μαθητές και τις 
μαθήτριες να ενταχθούν στη διαδικα-
σία μάθησης καθώς πρόκειται για μία 
καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση. 
• αντιμετωπίζεται από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες περισσότερο ως 

παιχνίδι, παρά ως εργαλείο μάθησης 
καθώς η πλειοψηφία τους έχει ασχο-
ληθεί με αυτά κι αυξάνεται έτσι το 
θετικό κίνητρο στη διαδικασία της 
μάθησης. Αναπτύσσεται το μοντέλο 
«κάνω για να μάθω» σε αντίθεση με 
το μοντέλο «μαθαίνω για να κάνω».
• βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες 
να αναπτύσσουν την πρωτοβουλία, τη 
θέληση, την ευχαρίστηση, την αυτο-
πεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, στρα-
τηγικές ικανότητες που έχουν άμεση 
σχέση με τη γνώση των δυνατοτήτων 
τους, να κοινωνικοποιούνται. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει μάθημα Ρο-
μποτικής στο πρόγραμμα σπουδών 
και προσπαθούμε με διάφορες αλ-
χημείες να βρούμε τον απαιτούμενο 
χρόνο. Επιπλέον, επειδή τα παιδιά εί-
ναι από διάφορα χωριά είναι δύσκολο 

να βρεθούν όλα μαζί σε ώρες εκτός 
σχολείου. Έτσι παίρνουν το ρομπότ 
σπίτι τους εκ περιτροπής για να μπο-
ρέσουν να δουλέψουν.
Μάριος Ανδρεόπουλος: Η ομάδα μας 
ονομάζεται Delivery Service. Στις 
έξυπνες πόλεις του μέλλοντος οι με-
ταφορές θα γίνονται αυτόματα. Στο 

πλαίσιο αυτά φτιάξαμε ένα ρο-
μπότ που το χρησιμοποιούμε για 
να μεταφέρουμε αντικείμενα ή 
μικρά δέματα από το ένα σημείο 
σε ένα άλλο. 
Παναγιώτης Ανδρεόπουλος: Η 
έδρα μας βρίσκεται στο εμπορικό 
κέντρο της πόλης και τα ρομπότ 
μας μεταφέρουν οτιδήποτε μας 
ζητηθεί  από το εμπορικό κέντρο 
ή οποιοδήποτε άλλο σημείο, στα 
σπίτια των πελατών. Οι μεταφο-
ρές μας ποικίλουν, από καφέδες 
και δέματα courier μέχρι φάρμακα 
σε ΑΜΕΑ και ανήμπορους ανθρώ-
πους.
Παύλος Μπρατσάϊ: Για τον έλεγχο 
του ρομπότ δημιουργήσαμε μια 
εφαρμογή χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα AppInventor, το οποίο 
διδασκόμαστε στο Μάθημα Εφαρ-
μογές Πληροφορικής. Ο χειρισμός 
του ρομπότ γίνεται από το κινη-
τό. Η σύνδεση του κινητού και 
του ρομπότ πραγματοποιείται με 
bluetooth. 
Μαρία Παπασούλη:  Συμμετείχα-
με στον διαγωνισμό Ρομποτικής 
στα «Εκπαιδευτήρια Πάνου» το 
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου. Αποκο-
μίσαμε πολλές εμπειρίες. Είδαμε 
άλλες ομάδες και  ακούσαμε προ-
σεχτικά τις παρατηρήσεις των κρι-
τών.  Αμέσως μετά το διαγωνισμό 
Ξεκινήσαμε  να δουλεύουμε πάνω 
στις υποδείξεις τους με σκοπό να 
βελτιώσουμε το ρομπότ μας. Αλ-
λάξαμε το σχεδιασμό του,  έτσι 
ώστε να έχει καλύτερη ευστάθεια 
και μεταφέραμε τους αισθητήρες  
σε κατάλληλες θέσεις ώστε να 
μπορούμε να τους προσθέσουμε 
περισσότερη λειτουργικότητα.
Ιωάννα Σαλιάϊ: Με την καινούρια 
έκδοση του ρομπότ, συμμετείχα-
με στην Πάτρα στον Περιφερεια-
κό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής Δυτικής Ελλάδας στις 16 
Φεβρουαρίου 2019 με συνολικά 
75 ομάδες από διάφορα σχολεία 

και οργανισμούς ρομποτικής. Ηταν 
πραγματικά μια φανταστική εμπειρία. 
Είδαμε πολλές κατασκευές από άλλες 
ομάδες και πήραμε ιδέες να τις εφαρ-
μόσουμε στο δικό μας ρομπότ.
Παρασκευή Σαμπανάϊ: Τώρα προετοι-
μαζόμαστε για τον τελικό του Πανελ-
λήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής 2019 που θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 16 και την Κυρια-
κή 17 Μαρτίου στην Αθήνα στο Κλει-
στό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου. 
Πήγαμε στο Δήμαρχο Δωρίδας και 
ζητήσαμε να βοηθήσει τη μετακίνησή 
μας στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος αντα-
ποκρίθηκε και έβαλε λεωφορείο ώστε 
να πάμε στο διαγωνισμό. Εκ μέρους 
όλης της ομάδας, τον ευχαριστούμε 
πολύ!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προ-
βλήματα ο Απόλλωνας Ευπαλίου στο 
φετινό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Φωκί-
δας έχει τεθεί από την έναρξη επικε-
φαλής της κούρσας και δεν φαίνεται 
η ομάδα που θα τον δυσκολέψει για 
να στεφθεί πρωταθλητής.
Ένα πρωτάθλημα που θα τον οδη-
γήσει στα «σαλόνια» της Γ΄ Εθνικής 
κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην 
ποδοσφαιρική ιστορία της Δωρίδας.
Για να φτάσει όμως έως εδώ η ομάδα 
της Δωρίδας χρειάστηκε αρκετή προ-
σπάθεια και μόχθος από όλους τους 
παράγοντες που τον πλαισιώνουν.
Η διοίκηση ακούραστη βρίσκεται συ-
νεχώς κοντά στους ποδοσφαιριστές 
για να τους διευκολύνει σε κάθε μι-
κροπρόβλημα, κάτι που δεν είναι και 
εύκολο λόγω της δυσμενούς οικονο-
μικής συγκυρίας.
Με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιάννη 

Κούγια που τρέχει προς κάθε κατεύ-
θυνση για να αναβαθμίσει το «κάδρο» 
της ομάδας, να κάνει αδελφοποίηση 
με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ομάδα 
Souperleague με πολλαπλά οφέλη, 
να αναζητήσει επαφές και συνεργα-
σίες για χορηγούς και οικονομικούς 
υποστηρικτές. 
Από κοντά και το μέλος του ΔΣ και 
πρόεδρος τους Ευπαλίου Κώστας 
Τσιούστας που προσπαθεί κι αυτός 
να βρει χρηματοδότες γιατί όπως 
αναφέρει τα έξοδα και απαιτήσεις 
είναι πολλές και αν δεν βοηθήσουν 
όλοι οι Ευπαλιώτες με τη δυνατότη-
τα που έχει ο καθένας στο τέλος θα 
υπάρξουν προβλήματα για την καλή 
συνέχει της ομάδας.
Και βέβαια τι να πει κανείς για τον 
Γενικό Αρχηγό Άκη Ζέρβα που παντα-
χού παρών σε όλα δίνει με την εμπει-
ρία του αποτελεσματικές λύσεις όπου 

χρειάζονται αλλά 
και για την σωστή 
γενικότερα λειτουρ-
γία της ομάδας.
Σπουδαία όμως 
δουλειά γίνεται από 
το προπονητικό τιμ 
με επικεφαλής που 
αγγίζει επαγγελμα-
τικά επίπεδα με επικεφαλής τον 
Χρήστο Φλέγγα.
Όλων όμως η αγωνία είναι στο 
αύριο και στη Γ΄Εθνική που θα 
βρεθεί η ομάδα, όπου τα έξοδα 
είναι μεγάλα και ανέρχονται σε 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Μέχρι τότε βέβαια απολαμβά-
νουν αυτή την ξέφρενη πορεία 
σκορπίζοντας τη χαρά και τον 
ενθουσιασμό όχι μόνο στο Ευ-
πάλιο αλλά σε όλη τη Δωρίδα.

Γράφει ο Τάσος ΤσόλκαςΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Ξέφρενη πορεία για τίτλο!

Αποτελέσματα αγώνων από 7η έως 13η αγωνιστική
7η ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1 - 0
8η ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 1
9η ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 2 - 1
10η ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 5
11η ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 4
12η ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 3 - 1
13η ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13η Αγωνιστική
                                           ΒΑΘΜΟΙ       ΤΕΡΜΑΤΑ
1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 36 51-04
2. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  26 39-15
3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 24 20-08
4. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 24 30-25
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ  21 28-17
6. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 19 23-16
7. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ 13 17-32
8.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 7 11-31
9.ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 17-59 
10. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  3 14-46
*Ο Διαγόρας έχει δύο αγώνες λιγότερους, Τολοφώνα Ερατεινής και 
Απόλλων Δελφών από έναν αγώνα λιγότερο

Σε μια θαυμάσια 
ζεστή εκδήλωση, 
εκτός γηπέδων (!) 
η οικογένεια του 
Απόλλωνα Ευπα-
λίου έκοψε την 

παραδοσιακή πίτα και το γιόρ-
τασε με φαγοπότι και χορό.
Ο πρόεδρος του Απόλλωνα 
Γιάννης Κούγιας κόβοντας την 
πίτα ευχήθηκε σε όλους υγεία 
και πολλές χαρούμενες στιγμές 
και βέβαια στην ομάδα να εκ-
πληρώσει τους στόχους της για 
φέτος, που είναι η άνοδος στην 
Γ΄Εθνική, κάτι που θα γίνει για 
πρώτη φορά στην ιστορία της 
Δωρίδας. Κάλεσε δε για άλλη 
μια φορά πολίτες και φορείς να 
σταθούν δίπλα στην ομάδα.
Ήταν εκεί όλοι, Διοίκηση, προ-
πονητικό τιμ, παίχτες και πα-
λαίμαχοι, μαζί με φίλους της 
ομάδας.
Μεταξύ αυτών οι Αντιδήμαρχοι 
Ανδρέας Ευσταθίου και Κώστας 
Παλασκώνης, ο δημοτικός σύμ-
βουλος και υποψήφιος Δήμαρ-
χος Γιάννης Λαϊος, οι δημοτικοί 

σύμβουλοι Ι. Φλέγγας, Κ.Φλετούρης, Ι.Καγιάς, 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μπάμπης Κατσαρός 
και Πέγκυ Αραβαντινού, ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΣ 
Φωκίδας Δημήτρης  Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος 
του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας κ.ά.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή η παράδοση από 

τον Αντιδήμαρχο Κ. 
Παλασκώνη επιταγής 
με σεβαστό χρημα-
τικό ποσό, που ήταν 
η δεύτερη μετά από 
την χριστουγεννιάτι-
κη επιταγή που είχε 
επίσης προσφέρει. Η 
ομάδα σαν συμβολι-
κό δώρο έδωσε στον 
Αντιδήμαρχο φανέλα 
με το όνομά του.
Τα έξοδα της εκδή-
λωσης ήταν προ-
σφορά της επιχεί-
ρησης «Κέντρο 
Μόνωσης», και το 
χρηματικό ποσό 
που αντιστοιχούσε 
στα φλουριά που 
κέρδισαν οι τυχε-
ροί παίχτες ήταν 
προσφορά της επι-
χείρησης του Νίκου 
Τζιβελέκα.

Ο Απόλλων Ευπαλίου έκοψε την πίτα του και το γιόρτασε «Καλπάζει» ο Βρουσάι
στην... Ολλανδία!

Ποιος το περίμενε ότι το νεαρό παιδί από τη Δωρί-
δα, ο Μάριος Βρουσάι, που έκανε τα πρώτα ποδο-
σφαιρικά του βήματα από τις ομάδες της Δωρίδας, 
Δωρικό Μαλαμάτων και Απόλλωνα Ευπαλίου, θα 
εντυπωσιάζει και στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ο 
Βρουσάι μετά τον 
Απόλλωνα Ευπα-
λίου μεταπήδησε 
στον Ναυπακτιακό 
Αστέρα και από εκεί 
στον Ολυμπιακό. 
Στην Ακαδημία του 
Ολυμπιακού πήγε 
το 2015 και το 2016 
υπέγραψε επαγγελ-
ματικό συμβόλαιο. 
Την περίοδο 2017-
18 παρά το νεαρό 
της ηλικίας (γεννή-
θηκε στις 2 Ιουλίου 
1998) μπήκε στη 
18άδα με το σπαθί του κάνοντας σπουδαίες εμφα-
νίσεις και σ΄ ένα χρόνο πήγε δανεικός στην Ολλαν-
δική Βίλεμ όπου είναι βασικό στέλεχος. Ο 20χρονος 
Βρουσάι εξελίσσεται και σε δεινό σκόρερ παρ΄ ότι 
μεσοεπιθετικός, έχοντας μέχρι τώρα σε 6 αγώνες 
του Ολλανδικού πρωταθλήματος πετύχει τρία γκολ 
εναντίον της Μπρέντα, Γκρόνινγκεν και Άλμααρ. Ο 
Μάριος αν και αλβανικής καταγωγής επέλεξε να 
αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα Νέων της Ελλάδος 
ενώ έχει κληθεί και στην Εθνική Ελπίδων.




