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ΤΑ 100 ΦΥΛΛΑ
Όλοι εμείς που αυτή την πε-
ρίοδο ασχολούμαστε πιο 
ενεργά με την Ένωση και την 
Εφημερίδα της αισθανόμαστε 
υπερήφανοι, συγκινημένοι και 
ικανοποιημένοι που φτάσαμε 
στο εκατοστό φύλλο. Πιστεύ-
ουμε ότι η εφημερίδα ΤΟ ΕΥ-
ΠΑΛΙΟ ανταποκρίνεται με τον 
καλύτερο τρόπο στο ρόλο της.  
Καταγράφει με σεβασμό στη 
δημοσιογραφική δεοντολογία 
όλα τα δρώμενα που αφορούν 
το χωριό μας και τις δραστη-
ριότητες των ανθρώπων του, 
αλλά και γενικότερα θέματα 
που ενδιαφέρουν  τη Δωρίδα.  
Σίγουρα λάθη και παραλείψεις 
υπάρχουν και γι’ αυτό χρειαζό-
μαστε και τη δική σας συμβου-
λή,  συνεργασία και στήριξη. 
Πιστεύουμε και προσπαθούμε 
ώστε  ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ να μην 
είναι απλά  μια ειδησεογραφι-
κή εφημερίδα, αλλά οι σελίδες 
όπου καταγράφεται η ζωντανή 
ιστορία του τόπου μας. Είναι μία 
από τις μεγαλύτερες σε κυκλο-
φορία  εφημερίδες συλλόγων 
που εκδίδονται  στη χώρα μας,  
με τιράζ κάπου 2000  φύλλα. 
Όμως η κρίση που έπληξε τη 
χώρα μας …ακούμπησε και ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ.  Για να εκδοθεί πλέ-
ον και να φτάσει στα χέρια σας 
απαιτούνται κάπου 3.000 ευρώ 
το τεύχος. Αν όλοι δεν ανταπο-
κριθούμε, δεν ξέρουμε  πόσο 
θα αντέξει να κυκλοφορεί με τη 
σημερινή της μορφή και συχνό-
τητα. Εμείς υποσχόμαστε να εί-
μαστε στις επάλξεις με τον ίδιο 
ζήλο,  ενδιαφέρον και αγάπη 
για τα Ευπαλιώτικα και Δωρικά 
δρώμενα.

ΑΡΘΡΟ

Το χειρότερο καλοκαίρι της ιστορίας της πέρα-
σε η Δωρίδα αφού η πύρινη λαίλαπα κατέκαυσε 
χιλιάδες στρέμματα. Περίπου 10 πυρκαγιές μι-
κρές και μεγάλες ξέσπασαν μέσα στο καλοκαίρι 
στις περιοχές Μαλανδρίνου, Αμυγδαλιάς, Μονής 
Κουτσουρού, Τολοφώνα, Σώταινας, Βραΐλας και 
Τροιζονίων καίγοντας κάπου 20.000 στρέμματα 
χορτολιβαδικής και γεωργικής κυρίως έκτασης. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Δημοτικών Αρ-
χών οι πυρκαγιές αυτές ήταν οι μεγαλύτερες 
στην ιστορία της Δωρίδας.

Σάρωσαν
τη Δωρίδα
οι πυρκαγιές

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Το μικρό χωριό 
με τη ...
μεγάλη καρδιά

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Το επενδυτικό 
Βαρνάκοβας 
σε εξέλιξη
με αντεγκλήσεις

Μάθε παιδί μου γράμματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του επεν-
δυτικού προ-
γράμματος που 
σχεδίασε η Ιερά 
Μονή Βαρνάκο-
βας με εταιρεία 
που δημιούργη-
σε μαζί με ιδιώ-
τες. Η επένδυση 
θα έχει πολλα-
πλή δραστη-
ριότητα, όπως 
είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας, και σίγουρα θα προσφέρει θέσεις ερ-
γασίας στη περιοχή αλλά και γενικότερα στήριξη 
της τοπικής οικονομίας. Το μόνο αρνητικό σημείο 
που επικαλούνται και οι πολίτες  είναι οι περίεργες 
επεκτατικές τάσεις της ηγεσίας του  Μοναστηριού 
σε εδάφη που εκτιμά ότι της ανήκουν, φέρνοντάς 
την αντιμέτωπη ακόμα και με χωριά.

Είναι βέβαιο ότι το Δροσάτο κατέχει ξεχω-
ριστή θέση στα πολιτιστικά, θρησκευτικά 
και λαογραφικά δρώμενα σε όλη τη Δωρί-
δα, διεκδικώντας την πρωτοπορία. Οι εκ-
δηλώσεις διαδέχονται η μία την άλλη χάρη 
στη σημαντική δραστηριότητα και το ζήλο 
που επιδεικνύουν οι άνθρωποι του Συλλό-
γου του. Έτσι επιβεβαιώνουν με τον κα-

λύτερο τρόπο το σλόγκαν που υιοθέτησαν 
οι ίδιοι για το Δροσάτο τους: «Το μικρό 
χωρίο με τη μεγάλη καρδιά». Στη φωτο-
γραφία από την εκδήλωση για τη «Γιορτή 
της Φασολάδας» ο αρχισέφ Μπάμπης Νι-
κόπουλος με την... κουτάλα σε δράση και 
ο Μιχάλης Παγιάτης.

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Τα σχολεία του 
Ευπαλίου  Δημοτικό, 
Σχολαρχείο, Ημιγυ-
μνάσιο, Γυμνάσιο, 

Λύκειο έχουν γράψει 
τη δική τους ιστορία,  
φτιάχνοντας επιστή-
μονες και διαμορφώ-

νοντας χαρακτήρες 
γενιών και γενιών 

νέων παιδιών. Με το 
αφιέρωμά μας αυτό 

προσπαθούμε να 
κάνουμε μια ιστορική 

αναδρομή σε γεγο-
νότα που σημάδεψαν 

την εκπαιδευτική 
πορεία ολόκληρης της 
Νοτιοδυτικής Δωρίδας 
και στα πρόσωπα που 

έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο σ΄ αυτή την 

πορεία. 

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Καθάρισαν
την Μαντήλω

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ευ-
παλιωτών Δωρίδας το καλοκαίρι, 
δεκάδες νέες και νέοι καθάρισαν 
την κοίτη της Μανδήλως που είχε 
αποκρουστική εικόνα.

Να δοθεί στους πολίτες
το Πνευματικό Κέντρο

Οι Σύλλογοι και οι πολίτες του 
Ευπαλίου ζητούν από το Δήμαρχο 
να ανοίξει το Πνευματικό Κέντρο 
ώστε να χρησιμοποιείται για πολι-
τιστικές δραστηριότητες.

Άρχισαν τα ματς
Με τη συμμετοχή πέντε ομάδων 
από τη Δωρίδα άρχισε το πρω-
τάθλημα Α’ Κατηγορίας Φωκίδας, 
περιόδου 2011 - 2012. Όλες οι 
μεταγραφές, και ποιες ομάδες εμ-
φανίζονται ενισχυμένες.

Η Ηγουμένη
της 

Βαρνάκοβας
με επενδυτικές
πρωτοβουλίες
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ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Στις 28 Αυγούστου 
2011 ο Διονύσης Γε-
ωργιάδης και η Ελέ-
νη Ανδρεοπούλου, 
βάφτισαν το γιό 
τους στον Ιερό Ναό 
Παναγίας της Χρυσε-
λεούσας στην Πάφο, 
Κύπρου  δίνοντάς 
του το όνομα Δημή-
τριος. Νονοί του νε-
οφώτιστου ήταν το 
ζεύγος Γιώργος Γεωργιάδης και Στασινή Χρονο-
πούλου. Είναι ο εγγονός του Ταμία της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Γιώργου Ανδρεόπουλου.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΓΕΡΑΚΗ
Σάββατο από-
γευμα στις 24 
Σεπτεμβρίου 
2011, στον 
Ιερό Ναό 
Αγίου Νικο-
λάου Πευ-
κακίων ,στη 
οδό Ασκλη-
πιού της 
Αθήνας , πα-
ντρεύτηκαν 
ο Αποστόλης 
Ιωαν. Αυγε-
ράκης και η 
Κατερίνα Νικ. 
Βύνια. Ακο-
λούθησε πανέμορφη δεξίωση και γλέντι μέχρι 
πρωίας στην αίθουσα δεξιώσεων ΕΡΑΤΩ στη 
Βαρυμπόπη. Εντυπωσιακό το βίντεο που προ-
βλήθηκε με την πορεία των νεόνυμφων από την 
νηπιακή ηλικία μέχρι το σήμερα.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ 
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 4 Σεπτεμβρίου έγινε στον Ιερό Ναό της Ζωο-
δόχου Πηγής εντός του Κάστρου του Ρίου, ο γά-
μος του Δημήτρη Κατριμπούζα και της Σωτηρίας 
Χριστοδουλοπούλου, εγγονής του Γιώργου Μανί-
κα. Ακολούθησε δεξίωση και γλέντι στο χώρο εκ-
δηλώσεων του Ιππικού Ομίλου στο Πλατάνι Ρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Απεβίωσε στις 11 Οκτωβρί-
ου 2011 σε ηλικία 78 ετών 
ο Χρήστος  Κυρίτσης. Η κα-
ταγωγή του ήταν από την 
Αφροξιλιά Ναυπακτίας αλλά 
είχε πολιτογραφηθεί Ευπα-
λιώτης εδώ και δεκαετίες 
αφότου παντρεύτηκε την 
σύζυγό του Παγώνα. Είχε 
διατελέσει και αγροφύλακας 
ενώ ξενιτεύτηκε για αρκετά 
χρόνια στον Καναδά. Απέκτησε δύο παιδιά , την Γιώτα 
και τον Αποστόλη και πολλά εγγόνια και δισέγγονα. 

ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ένας ηλιόλουστος Πειραιάς στις 11 Σεπτεμβρί-
ου, δέχτηκε στα νερά της κολυμβήθρας του 
Αγίου Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντίνο Κονιστή 
τον νεότερο, με την ευχή του Μητροπολίτη να 
μοιάσει στον παππού του. Χαμόγελα, ευχές, φι-
λιά συνόδευσαν το ναζιάρικο κλάμα του Κωνστα-
ντίνου, που 
πιο πολύ 
τσαντίστη-
κε από το 
λάδι στα 
μάτια του 
που κύλησε, 
παρά από 
τα νερά και 
το άγνωστο 
περιβάλλον 
τ ρ ι γ ύ ρ ω 
του των 
π α π ά δ ω ν . 
Με το χα-
μόγελο ευ-
τυχίας στα 
π ρ ό σ ω π α 
των γονιών 
του Σπύρου 
και Ειρήνης 
αλλά και 
της νονάς του Ελένης Μανουηλίδου, πορεύτη-
καν οι πολυπληθείς καλεσμένοι στο ΒΟΣΠΟΡΟ 
του Μικρολίμανου, για γιορτάσι με εδέσματα 
πολίτικα και ποτά και τον Κωνσταντίνο να φω-
τογραφίζεται με όλους , με το έμβλημα… του 
δαφνοστεφή ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στο στήθος που 
του ‘βαλε η γιαγιά Ελευθερία και τον παππού 
Ντίνο στις πιο ευτυχισμένες του στιγμές.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΨΙΜΑΔΑ
Απέκτησαν το πρώτο το τους παιδί , στις 31 Αυ-

γούστου 2011, ένα υγιέστατο και όμορφο αγοράκι 
ο Δημήτρης Αναστ. Ψιμάδας και η σύζυγός του 
Καστελάκη Μαρία.

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ  ΘΗΣΕΑΣ

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 
η Κατερίνα Κονταρίνη και 
ο Βασίλης Μηλίγκος βά-

φτισαν στον Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου στη Γλυ-

φάδα το γιο τους.
Και το όνομα αυ-
τού: Θησέας .

ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ 
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ

Στις 3 Ιουλίου 2011 0 Σκαλιώτης Αλέξαν-
δρος του Χριστόφορου και η Δημακο-
γιάννη Σταυρούλα, στο Ιερό Ναό Αγίου 
Αρτεμίου Παγκρατίου, βάφτισαν το αγο-
ράκι τους. Το όνομα αυτού Χριστόφορος 

και νονά του η θεία του Παναγιώτα.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ 
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ.
Στην Ελευσίνα μια 
βραδιά παντρεύτη-
καν, το Σάββατο 
15 Οκτωβρίου, ο 
Δημήτρης Πριόβο-
λος του Γιώργου 
και της Σοφίας και 
η Ελένη Γιαννοκώ-
στα του Σπύρου και 
της Πηνελόπης. Το 
μυστήριο έγινε στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου Ελευσίνας με κουμπά-
ρο τον Γρηγόρη Γραμμάτη. 
Ακολούθησε δεξίωση στην αί-
θουσα δεξιώσεων ΝΙΣΑΙΑ στην πα-
ραλία Μεγάρων με τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Έφυγε από τη ζωή  στις 10 Οκτωβρίου 2011 σε ηλι-
κία 19 ετών μετά από πολύχρονη ασθένεια ο Πανα-
γιώτης  Βασιλάκης γιός του Παντελή Βασιλάκη και 
της Ντίνας Καραγεωργοπούλου. Η κηδεία του έγινε 
στο Ευπάλιο με την παρουσία όλων των κατοίκων

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Απεβίωσε  η  Αθηνά  Παπαδάκη σε ηλικία 83 ετών  στις 
10 Οκτωβρίου 2011 . Η κηδεία της έγινε στα Χανιά 
της Κρήτης .Ήταν μάνα του Ανδρέα Παπαδάκη  υπεύ-
θυνου Αυτοδιοικητικών θεμάτων του ΔΣ της Ένωσης 
Ευπαλιωτών και πρώην Αντιδημάρχου Αθήνας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ
Έφυγε στα 91 του χρόνια ο Χαράλαμπος Μπεζαΐτης στις 
13 Οκτωβρίου 2011. Είχε διατελέσει στέλεχος επί δε-
καετίες και Διευθυντής της Ένωσης Γεωργικών Συ-
νεταιρισμών Δωρίδας. 
Ήταν παντρεμένος με 
τη δασκάλα Κική Λαγιαν-
δρέου και απέκτησαν 
δύο γιούς τον Ηρακλή, 
καθηγητή Μαθηματικών 
και τον Ευθύμιο, Μηχα-
νολόγο του Πολυτεχνεί-
ου που του είχαν χαρίσει 
και εγγόνια.

Ευχάριστη  είδηση αυτού 
του  καλοκαιριού ήταν  η 
επιλογή-προαγωγή της  
εκλεκτής  μας  Ευπαλιώ-
τισσας κ.Λένας  Αναγνω-
στοπούλου στον ανώτερο 
εκπαιδευτικό  βαθμό της 
Γυμνασιάρχου.
Γνωστή σ’ όλη  την  Ευ-
παλιώτικη -και όχι  μόνο 
-κοινωνία  για  το  εκπαι-
δευτικό  της ήθος, τη  φι-
λολογική  της κατάρτιση 
και  την  πολιτιστική  της  
δράση και  προσφορά η 

Λένα,  είναι  πάντα πα-
ρούσα  στα δρώμενα της  
Ευπαλιώτικης κοινωνίας. 
Η μακρόχρονη εθελοντική  
της θητεία στα διοικητικά  
συμβούλια της  Ένωσης  
Ευπαλιωτών, και  η  τιμη-
τική  αλλά  και  υπεύθυ-
νη  θέση και  αποστολή 
της  Προέδρου την  οποία 
υπηρέτησε, τής έδωσε τη  
δυνατότητα παραγωγής 
ωραίου  και  πολύτιμου 
κοινωνικού έργου.
Στην  εξαίρετη  και  ακού-

ραστη συνεργάτιδά  μας 
στις  δραστηριότητες τής  
Ένωσης  Ευπαλιωτών 
μα και  στις καθημερινές 
πολιτιστικές  και  κοινω-
νικές  ανάγκες του τόπου  
μας, τη λαμπρή φιλόλογο 
και   ρέκτη  εκπαιδευτικό 
Λένα  Αναγνωστοπούλου 
απευθύνουμε ολόθερ-
μα  συγχαρητήρια για  
την  προαγωγή  της  και  
ευχόμαστε  να  πραγμα-
τοποιήσει άριστο εκπαι-
δευτικό  έργο  και  στην  
προσωπικότητά  της  να  

βρίσκει  πλήρη  εφαρμογή  
το « αιέν  αριστεύειν».

Λεωνίδας Ζέρβας, 
Επίτιμος  Πρόεδρος της 

Ένωσης  Ευπαλιωτών 

« Αιείν αριστεύειν»
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Οι μεγαλύτερες και περισσότερες πυρ-
καγιές εκδηλώθηκαν στη Δωρίδα κατά 
την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Δήμου και 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχαμε  
10  μικρές και μεγάλες πυρκαγιές που 
έκαψαν κάπου  
20.000 στρέμ-
ματα κυρίως 
χορτολιβαδι-
κών και γεωρ-
γικών αλλά και 
δασικών εκτά-
σεων. 
Οι δύο μεγα-
λύτερες ήταν 
αυτές στη πε-
ριοχή Αμυγδα-
λιά-Σώταινας 
που έκαψαν 
κάπου 10.000 
σ τ ρ έ μ μ α τ α 
στις 26 Αυγούστου  και αυτή της 
Τολοφώνας-Καλλιθέας στις 28 Σε-
πτεμβρίου που έκαψε κάπου 8.000 
στρέμματα.  Άλλες πυρκαγιές είχαμε 
στο Κουτσοyρό  στις 21 Αυγούστου, 
όπου κινδύνεψε και το Μοναστήρι,  
στο Μαλανδρίνο στις 12 Ιουλίου που 
σβήστηκε έγκαιρα καίγοντας μόνο 

100 στρέμματα,  στη χωματερή των 
Τροιζωνίων κ.ά.
Από τις πυρκαγιές πολλές φορές κιν-
δύνεψαν και χωριά,  όπως το Μαλαν-
δρίνο,  η Σώταινα,  η Αμυγδαλιά, η 
Βραΐλα, η Καλλιθέα αλλά η άμεση 
ενεργοποίηση των μηχανισμών του 

Δήμου και της 
Πυροσβεστικής 
με την συμμε-
τοχή των πολι-
τών απέτρεψαν 
το κακό.
Ιδιαίτερα ση-
μαντικό ρόλο 
στην κατάσβε-
ση των πυρκα-
γιών έπαιξαν 
τα πυροσβεστι-
κά  αεροπλάνα 
και ελικόπτερα 
αφού χωρίς την 
παρουσία τους 

η έκταση των ζημιών θα ήταν τερά-
στια. Ειδικά στην τελευταία πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε πάνω από την Το-
λοφώνα,  λόγω των ισχυρότατων 
βόρειων ανέμων που έπνεαν,  αν 
δεν ρίχνονταν στη μάχη της κατά-
σβεσης δέκα αεροπλάνα και δύο 
ελικόπτερα, ίσως η πυρκαγιά να σά-

ρωνε την παραλιακή Δωρίδα,  όπως 
χαρακτηριστικά έλεγε αρμόδιος υπη-
ρεσιακός παράγοντας.
Ειδικότερα  για την πυρκαγιά της Αμυ-
γδαλιάς  όπως μας δήλωσε ο Δήμαρ-
χος Γιώργος 
Καπεντζώνης 
¨ η ζημιά 
ήταν μεγάλη  
και η επόμενη 
μέρα, βρίσκει 
τη Δωρίδα να 
καταγράφει 
τις συνέπειες. 
Ήδη έχουν 
επ ισκεφθε ί 
την περιοχή 
κλιμάκια του 
ΕΛΓΑ και της 
Διεύθυνσης 
Δασών προ-
κειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος 
των ζημιών και να διερευνηθεί η δυνα-
τότητα για απόδοση αποζημιώσεων, 
όπου κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα 
έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρι-

νιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Δήμος προ-
χωρά τη διαδικασία για τον χαρακτη-
ρισμό της περιοχής ως πυρόπληκτης, 
ενώ στο τραπέζι βρίσκονται προτά-

σεις για τη 
δημιουργία 
στρατηγικής 
αντιμετώπι-
σης παρό-
μοιων κα-
ταστάσεων, 
από το Δήμο 
και τις υπη-
ρεσίες του.¨ 
Σημαντ ι κό 
ρόλο στη 
προσπάθεια 
κατάσβεσης 
των δύο με-
γαλύτερων 

πυρκαγιών έπαιξε ο Διοικητής Πυρο-
σβεστικής Στερεάς Ελλάδας,  Ευπα-
λιώτης Παναγιώτης Σκόνδρας,  που 
ήρθε από τη Λαμία και συντόνιζε προ-
σωπικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σάρωσαν τη  Δωρίδα
οι πολλές πυρκαγιές 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Να ζωντανέψει ξανά το Πνευματικό 
Κέντρο Ευπαλίου , ώστε να γίνει η 
κυψέλη των εκδηλώσεων ιδιαίτερα 
για την νεολαία ζητούν οι Ευπαλιώ-
τες από την Δημοτική Αρχή . Ήδη 
όπως γράψαμε και σε προηγούμενο 
φύλλο πολλοί Ευπαλιώτες με επιστο-
λή τους ζητούν να μη στεγάζεται εκεί 
η Δημοτική Αντιπο-
λίτευση και ο χώρος 
να χρησιμοποιείται 
από τον Εκπολιτι-
στικό Σύλλογο και  
το Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων για 
πολιτιστικές, ψυχα-
γωγικές  και άλλες 
δραστηριότητες 
των μελών τους. 
Τελευταία ο συμπολίτης μας Αλέξαν-
δρος Σμπαρούνης με επιστολή του 
προς τον Δήμαρχο του επισημαίνει :
¨Ο αείμνηστος θείος μου Αθανάσι-
ος Σμπαρούνης, το 1975, με χρή-
ματά του κατασκεύασε και δώρισε 
στην τότε Κοινότητα Ευπαλίου την 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Ευπαλίου. Εκεί στεγάζεται και η 
Σταυράκειος Βιβλιοθήκη, επίσης 
δωρεά των παιδιών του αείμνη-
στου θείου μου Γεωργίου Σταυρά-
κη. Απόδειξη όλων αυτών είναι η 
εντοιχισμένη μαρμάρινη πινακίδα 
στην πρόσοψη του κτιρίου. 
Η δωρεά αυτή διέπεται από όρους 
και επιθυμίες των δωρητών. Οι όροι 

αυτοί είναι σεβαστοί και απαραβία-
στοι, όπως προβλέπεται από τους 
σχετικούς νόμους. 
Πληροφορήθηκα όμως ότι η αίθου-
σα διετέθη για στέγαση των γρα-
φείων συγκεκριμένης κομματικής 
δημοτικής παράταξης. Οι φωτογρα-
φίες των δωρητών, που επί χρό-

νια και με απόφαση 
του τότε Κοινοτικού 
Συμβουλίου υπήρχαν 
στην αίθουσα, έχουν 
εξαφανισθεί. Τα τρα-
πέζια και οι καρέκλες 
που υπήρχαν έχουν 
επίσης εξαφανισθεί. 
Όλα τα παραπάνω εί-
ναι ασύμβατα με τους 
όρους των δωρητών.

Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, να φρο-
ντίσετε το συντομότερο να αποκα-
τασταθεί η νομιμότητα και η ηθική 
τάξη. Αίτημά μου είναι να απομα-
κρυνθούν τα γραφεία της παράτα-
ξης, να αναρτηθούν ξανά οι φωτο-
γραφίες και να εξοπλιστεί η αίθουσα 
με τραπέζια και καθίσματα. 

κ. Δήμαρχε, 
δεν επιθυμούμε ως κληρονόμοι να 
κάνουμε χρήση των νόμιμων δικαι-
ωμάτων μας και να έρθουμε σε αντι-
παράθεση με τη Δημοτική Αρχή.
Πιστεύουμε στη συνεργασία και 
την έμπρακτη αναγνώριση του αι-
τήματός μας ¨. 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποί-
ηση του επενδυτικού προγράμματος 
που σχεδίασε η Ιερά Μονή Βαρνά-
κοβας με εταιρεία που δημιούργησε 
μαζί με ιδιώτες . Η επένδυση θα έχει 
πολλαπλή δραστηριότητα, όπως 
είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας, και σί-
γουρα θα προσφέρει θέσεις εργασί-
ας στη περιοχή αλλά και γενικότερα 
στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Το μόνο αρνητικό σημείο που επι-
καλούνται και οι πολίτες  είναι οι 
περίεργες επεκτατικές τάσεις της 
ηγεσίας του  Μοναστηριού σε εδά-
φη που εκτιμά ότι της ανήκουν , 
φέρνοντάς την αντιμέτωπη ακόμα 
και με χωριά.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με 
τη σειρά .
Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής 
Βαρνακόβης αποφάσισε εδώ και 
ένα χρόνο να εκμεταλλευτεί με δι-

άφορες δραστηριότητες το δάσος 
που περιβάλλει την Μονή και είναι 
ιδιοκτησία της.
Ενοικίασε  για το σκοπό αυτό τον 
περιβάλλοντα δασικό χώρο για 30 
χρόνια σε εταιρεία η οποία θα επεν-
δύσει και θα δραστηριοποιηθεί σε 
προγράμματα δασικά,κτηνοτροφι-
κά, τουριστικά,αναψυχής κλπ.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι επιχει-
ρηματίες Αθανάσιος Πέτσας από το 
Κλήμα Ευπαλίου, ο Κωνσταντίνος 
Ρήγας από τη Ναύπακτο που 
δραστηριοποιείται με χωμα-
τουργικές εργασίες και ο Θε-
μιστοκλής Σπηλιόπουλος από 
την Ολυμπία που ασχολείται 
με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι 
κύκλοι της επιχειρηματικής 
και οικονομικής ζωής της 
περιοχής μιλούν για άμεση 
εμπλοκή του Μοναστηριού 
στη δραστηριότητα της εται-
ρείας, παρότι δεν φαίνεται 
επίσημα στο μετοχολόγιο.
Όπως και να έχει βέβαια,δεν 
είναι αυτό το ζητούμενο, 
αλλά οι περίεργες αξιώσεις 
που εγείρει το Ηγουμενοσυμ-
βούλιο για εκτάσεις που διεκδικεί, με 
αναφορά σε …¨χρυσόβουλα¨  από 
το Βυζάντιο,με τα οποία ούτε λίγο 
ούτε πολύ  οι ιδιοκτησίες του Μο-
ναστηριού φτάνουν μέχρι τα σπίτια 
της Φιλοθέης, μέχρι το Τείχιο, την 
Καρυά  και βέβαια μέχρι τον Αϊ Γιάν-
νη του Ευπαλίου!

Όπως έλεγε μάλιστα δημοτικός 
παράγοντας χαριτολογώντας,   “ 
δε νομίζω ότι υπάρχει χωριό της 
Νοτιοδυτικής Δωρίδας που δεν 
ανήκει στην… ¨επικράτεια της 
Βαρνάκοβας¨ ελέω Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας !”
Ήδη  το Ηγουμενοσυμβούλιο έχει 
ζητήσει από την Κοινότητα Φιλοθέ-
ης να αποδεχτεί το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των ¨χρυσόβουλων¨ ώστε 
να το περιφράξει η Μονή , αφήνο-

ντας έξω τα σπίτια της Φιλοθέης 
που και αυτά κανονικά είναι κτισμέ-
να σε οικόπεδα που ανήκουν… στο 
Μοναστήρι !
Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι η πε-
ρίμετρος του φράκτη που σκοπεύει 
να κάνει το Μοναστήρι, σύμφωνα 
με έγκυρες πληροφορίες, θα είναι 

γύρω στα … 60 χιλιόμετρα !
Για το θέμα έχει  ξεκινήσει έντονη αντι-
δικία του Μοναστηριού με το δημοτικό 
διαμέρισμα της Φιλοθέης και όπως είναι 
φυσικό έχει εμπλακεί και ο Δήμος .
Ήδη τη λύση προσπαθούν να βρουν 
νομικοί και τοπογράφοι που έχουν 
ορισθεί από τις δύο πλευρές, πριν 
υπόθεση καταλήξει στα δικαστήρια.
Σε ό,τι αφορά τώρα το επενδυτικό 
πρόγραμμα της εταιρείας αξιοποίη-
σης της Μοναστηριακής περιουσίας, 

κάπου 16.000 στρέμ-
ματα κατά την εκτί-
μηση του Ηγουμε-
νοσυμβουλίου, ήδη 
έχουν προσληφθεί 
κάποιοι υπάλληλοι 
από τα γύρω χωριά 
που ασχολούνται με 
τις περιφράξεις , τη 
φύλαξη , την ξύλευση 
, τη διάνοιξη ενδοδα-
σικών δρόμων , ενώ 
το επόμενο στάδιο εί-
ναι η δημιουργία μο-
νοπατιών αναψυχής, 
η αγορά αλόγων για 
σιέστες αναψυχής, 
η δημιουργία τριών 

ελεγχόμενων περιοχών κυνηγίου οι 
λεγόμενες ¨ ρεζέρβες¨ καθώς και 
σπιτιών που θα λειτουργούν ως 
τουριστικοί ξενώνες.
Επιχειρηματικές δραστηριότητες 
δε θα γίνουν σε μια έκταση 4.000 
στρεμμάτων που είναι ακριβώς 
γύρω από το Μοναστήρι.

Το επενδυτικό της Βαρνάκοβας
είναι σε εξέλιξη με αντεγκλήσεις !

* Η Τσαγκάρη Λαμπρίνα , εγγονή του Αλέκου 
Γεωρ. Σμπαρούνη, πέτυχε στη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Χανιά.
* Η Νίκη Γκέκα, εγγονή της Νίκης Σμπαρού-
νη, πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  τμή-
μα Κοινωνιολογίας. 
* Η Αλεξάνδρα Ψιμάδα , κόρη του Δημήτρη 
και της Χαράς Ψιμάδα πέτυχε στην Αρχιτεκτο-
νική του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
* Η Αλίκη Πριοβόλου, κόρη του Αντιπροέ-
δρου της Ένωσης Ευπαλιωτών, πέτυχε στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά  στο Τμήμα Χρηματο-
οικονομικής  και Τραπεζικής Διοικητικής  
* Ο Γιώργος  Μπέζας    γιός της Εύης Αντω-
νοπούλου και του Παρασκευά  Μπέζα πέτυ-
χε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ευρω-
παϊκών και Διεθνών Σχέσεων
* Ο Ιωάννης Ευσταθίου του Νίκου και της 
Κωνσταντίνας Κανέλου πέτυχε στα ΤΕΙ 
Ναυπάκτου Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συ-
στημάτων και Δικτύων.
* Η Κωνσταντίνα Κόττα του Νίκου και της 
Φωτεινής, εγγονή του Νώντα Καρκαβίτσα, 
πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμή-
μα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

* Η Κωνσταντίνα Τσάκου, κόρη του Δημή-
τρη Β. Τσάκου στην  Παιδαγωγική  Ακαδη-
μία Θεσσαλονίκης 
*  Ο Δημητρίου Χρήστος, γιος του Ευάγγε-
λου Δημητρίου και της Αικατερίνης Ντζαφέρη, 
εγγονός του Στρατηγού Γεωργίου Ντζαφέρη, 
πέτυχε  ανάμεσα στους πρώτους στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιά. Συγχαρητήρια από 
όλους τους συγγενείς και καλή σταδιοδρομία! 
* Η Καραγιάννη Φωτεινή του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίας , εγγονή της Φωτεινής Κουφά-
κη (Ρήγα) πέτυχε στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυ-
τεχνείο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
* Ο Παναγιώτης Ταραβήρας του Ανδρέα και 
της Σοφίας πέτυχε 8ος στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Έχει τις ευχές και τα συγχαρητήρια 
του παππού και της γιαγιάς του Νίκου και 
Μίνας Ταραβήρα.
* Ο Γεώργιος Μάτζαρης, γιος της Γιώτας Ρόκ-
κου πέτυχε στα ΤΕΙ Ναυπάκτου Τμήμα Τηλε-
πικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. 
* Η Μαρία Καυκιά, κόρη της Ελένης Ανδρεοπού-
λου στα  ΤΕΙ Ναυπάκτου Τμήμα Νοσηλευτικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Αδρασκέλα Νι. Κωνσταντίνα Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Βαβάτσικου Σωκρ. Ελένη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ζαμπάρα Οδυσ. Αγγελική ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Καρανικόλας Σωτ. Γεώργιος ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Κατή Κων. Βασιλική ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  -  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Κατσούρη Γεωργ. Ελένη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Κεραμάς Σπ. Μιχάλης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Μπαράκου Γεωρ. Μαρία-Νίκη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  -  ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Μποζνέκη Γεωρ. Ευθυμία ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  -  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Μπραούνου Ιωαν. Αμαλία ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ρόκκου Αναστ. Γεωργία ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Σταυράκη Κων. Βασιλική ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Ταράτσας Κων. Ηλίας    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  -  ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τσονάκα Βασ. Γιαννούλα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  -  ΣΠΑΡΤΗ

ΕΥΠΑΛΙΩΤΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
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Ανέλαβε καθήκοντα Συμβολαιογρά-
φου στο Ευπάλιο από 22 Ιουλίου 
2011 η Άννα Κωνσταντινίδου κα-
τόπιν αμοιβαίας μετάθεσης με τη 

μητέρα της Γεωργία Παπαγεωργίου-
Κωνσταντινίδου, από τον Πύργο της Σάμου 
όπου αρχικά διορίστηκε.
Ο διορισμός της προέκυψε ύστερα από επι-
τυχή  συμμετοχή της στις εξετάσεις Συμ-
βολαιογράφων τον Οκτώβριο 2010 που 
προκήρυξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με 
βαθμό επιτυχίας 77,72.
Αξίζει  να σημειωθεί ότι τυγχάνει τρίτη 
γενιά συμβολαιογράφων στην οικογένειά 
της,,  μετά τον παππού της  Κωνσταντίνο 
Κωνσταντινίδη και τη  μητέρα της Γεωργία 
Κωνσταντινίδη  - Παπαγεωργίου.  Το αρ-
χείο που τηρεί  χρονολογείται από το 1880, 
είναι το παλαιότερο αυτή την στιγμή στην 
περιοχή της Δωρίδας, με τα περισσότερα 
χειρόγραφα  συμβόλαια και έχει διασωθεί 
άθικτο, παρά τις κακουχίες που υπέστη από 
το πέρασμα του χρόνου.

Ένα  χρόνο  μετά την περσινή  
της έκθεση η Τζένη Κουτσουρή-
Παπαϊωάννου μάς  παρουσίασε  τη  
νέα  της δουλειά σ’ έναν ιδιαίτερο 
χώρο, το Φετιχέ τζαμί, δηλαδή το  

Οθωμανικό τέμενος Λιμένος Ναυπάκτου. Η 
έκθεση περιλάμβανε είκοσι πίνακες  με  βα-
σικό  υλικό το  λάδι,  θέματα εμπνευσμένα  
από  τη θάλασσα  (γλάροι, δέστρες, πλε-
ούμενα), με  εντυπωσιακούς χρωματικούς 
συνδυασμούς    και τέσσερις κατασκευές 
(πλοιάρια) καμωμένα  από κομμάτια ξύλων 
που  μάζεψε  από  τις παραλίες. Για τους  
επισκέπτες η  έκθεση  ήταν  μια  ευκαιρία 
να  απολαύσουν τη δουλειά της Τζένης, την 
εικόνα  του  λιμανιού το βράδυ  αλλά  και να  
γνωρίσουν έναν  ιστορικό  χώρο. 

Για  πέμπτη συνεχή  χρονιά  η  
Ένωση  Ευπαλιωτών   -υπό την αι-
γίδα του  Δήμου Δωρίδας  και  τη  
συνεργασία  του  Δημοτικού Σχο-

λείου Ευπαλίου- διοργάνωσε την   άσκηση  
ζωγραφικής για  παιδιά, με ιδιαίτερη  επιτυ-
χία. Τη  δραστηριότητα  αυτή  υποστήρι-
ξε και η Περιφερειακή Ενότητα  Φωκίδας, 
εντάσσοντάς  την  στο  Πρόγραμμα  των  
εκδηλώσεών  της  ανά  τη  Φωκίδα κατά  
το  μήνα  Αύγουστο. Κατόπιν συνεννοήσε-
ως του  Προέδρου  κ. Περικλή Λουκόπου-
λου  με  την  Αντιπεριφερειάρχη  κ. Γιώτα 
Γαζή, κλιμάκιο με  επικεφαλής την κ. Σο-
ρόκου  Αρχοντούλα και τις κ.κ.  Λιόγαρη  
Χριστίνα, Παπαϊωάννου  Δέσποινα και  τον 
κ. Μπαλτά  Πάνο, για  δύο  ώρες πρόσφερε  
δημιουργική  απασχόληση  στα  52 παιδιά 
που  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον :  ζωγράφισαν  
το  αγαπημένο  τους  παραμύθι, άκουσαν 
παραμύθια αλλά  και  έγιναν  πρωταγω-
νιστές σε  ορισμένα  απ’ αυτά. Σε  ειδική  
εκδήλωση  που  πραγματοποιήθηκε  στο  

Δημαρχείο  Ευπαλίου -κατά τη  διάρκεια 
της οποίας  απονεμήθηκαν  αναμνηστικά  
σε  όλα  τα  παιδιά  και  εκτέθηκαν  τα  
έργα  τους-ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γ. Κα-
πετζώνης  συγχάρηκε τα  παιδιά  για  την  
προσπάθειά  τους και  για  τη διάθεσή τους  
να  ανταποκριθούν  σε  μια  δημιουργική  
απασχόληση.
Τα παιδιά που  πήραν  μέρος ήταν : α) προσχο-
λικής  ηλικίας: Παπασωτηρίου  Εμμέλεια, Πα-
πασωτηρίου Δημήτρης, Ζαφειρόπουλος  Κων/
νος, Κατσιαρίμπας  Γιώργος, Ζαφειρόπουλος 
Δημήτρης, Κουφογιάννη  Παναγιώτα 
β) μαθητές Δημοτικού  Σχολείου : Αυγουστινά-
τος Σταμάτης, Μπαουστάνος  Θάνος, (Α΄Τά-
ξη), Ζέκας Χριστόφορος, Αλεξάνδρου  Γιάννης 
(Β΄Τάξη), Κότσαλου  Θεώνη, Δρόσος Γιάννης, 
Μπότας  Βασίλης, Αυγουστινάτος Νίκος,  Κο-
τζαμάνη  Σοφία, Ανδρεόπουλος  Παναγιώτης, 
Κούτης Παύλος, Κυρίτση  Μαρία, Κούτη  Αλ-
κμήνη, Καψάλη Δήμητρα, Ρούμπας  Γιώργος, 
Ανδρεόπουλος  Μάριος-Αντώνης, Τριαντα-
φύλλου  Μαρία (Γ΄Τάξη), Καλούδη Χριστίνα, 
Καψάλη Δήμητρα, Κούγια  Σοφία, Γκιτάκος  
Ανδρέας, Αλεξάνδρου  Δημοσθένης (Δ΄Τά-
ξη), Ζησιμοπούλου Μαρία, Καλούδη  Ελέ-
νη, Καριώρης  Θεμιστοκλής,  Κουφογιάννης  
Δημήτρης,  Κοτζαμάνης  Βασίλης, Τσονάκας  
Οδυσσέας, Ανδρεόπουλος  Γιώργος (Ε΄Τά-
ξη), Ζέκα  Κων/να, Ανδρεοπούλου  Λαμπρινή, 
Κατσαρός  Βασίλης, Κούγιας  Νίκος, Χρυσι-
κοπούλου Ευθυμία, Βασιλάκη, Δήμητρα-Ζωή 
Χασαπογιάννης  Νίκος, Καλούδη  Σοφία, Ζέκα 
Ειρήνη, Δρόσου  Δήμητρα (ΣΤ΄Τάξη), 
γ)μαθητές Γυμνασίου :Χασαπογιάννη  Ελέ-
νη, Καψάλη  Έφη, Γκίκας  Δημήτρης (Α΄Τά-
ξη), Ζέκας  Γιάννης, Ζέκας  Παναγιώτης, Πι-
πίδης  Κων/νος (Β΄Τάξη), Καψάλη  Πόπη 
(Γ΄Τάξη).

Με τεράστια επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε και 
το φετεινό καλοκαίρι ο 
χορός του Εκπολιτιστι-

κού Συλλόγου Ευπαλίου. 
Η μεγάλη  πάνω πλατεία γέμισε 
ασφυκτικά από Ευπαλιώτες και 
φίλους τους. Ο κόσμος τόσος πο-
λύς που αιφνιδίασε και τους ίδιους  
τους μαγαζάτορες που ξέμειναν 
από ψητό και σουβλάκια. Το κέφι 
όμως δεν σταμάτησε ούτε λεπτό,  
με τους δημοτικούς και λαϊκούς 
χορούς να διαδέχεται ό ένας τον 
άλλο, μέχρι πρωίας.  Συγκινητικές 
ήταν και οι στιγμές  που πολλοί 
συγχωριανοί είχαν χρόνια να βρε-
θούν,  αγκαλιαζόντουσαν,  φιλιό-
ντουσαν και τσούγκριζαν τα πο-
τήρια τους αναπολώντας στιγμές 
από το παρελθόν. Στη μεγάλη σύ-
ναξη το παρών έδωσαν και ο Δήμαρχος Γιώρ-
γος Καπεντζώνης και οι Αντιδήμαρχοι Κώστας 
Αντωνόπουλος και Ανδρέας Ευσταθίου με τις 
οικογένειές τους.

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ευ-
παλιωτών η νεολαία του Ευπαλίου 
προχώρησε το καλοκαίρι σε κα-
θαρισμό της Μαντήλως από την 

περιοχή του Άμπλα μέχρι σχεδόν 
την Αστυνομία.  Δεκάδες παιδιά επί ώρες 
μάζεψαν πάνω από 30 μεγάλες σακούλες 
με κάθε λογής σκουπίδια, όπως πλαστικά 
μπουκάλια, σκισμένα ρούχα, δοχεία κον-
σερβών, καφάσια, λάστιχα αυτοκινήτων, 
που είχαν γεμίσει το ποταμάκι δημιουργώ-
ντας μια αποκρουστική εικόνα. Την προ-
σπάθεια στήριξε με το σκαπτικό του μηχά-
νημα ο Κώστας Μπεζαϊτης που απομάκρυνε 
αρκετά μπάζα σε πολλά σημεία της κοίτης 
του ποταμού. Η Ένωση ευχαριστεί θερμά 
για τη στήριξη της προσπάθειας το γιατρό 
Μίμη Πολυζώη και την Τοπική Σύμβουλο 
Τζένη Αυγουστινάτου-Τσιπλάκη.  

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Μάθε παιδί μου γράμματα !
ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

 Αφιέρωμα λοιπόν στα σχολεία που  λειτούργησαν  
στο  Ευπάλιο και  στους δασκάλους -με  την  ευ-

ρεία  έννοια- που τα στήριξαν στις  απαρχές τους  
θα  επιχειρήσουμε  να  κάνουμε  στις σελίδες  μας, 
αξιοποιώντας υλικό  από  το βιβλίο που  εκδόθηκε  
από  την  Ένωση  Ευπαλιωτών με τίτλο: «Ευπά-
λιο, πορεία  στο  χρόνο, άνθρωποι  και  επιστήμες 
», άρθρο του π. Λυκειάρχη Νίκου Ζέρβα που δη-

μοσιεύθηκε στο περιοδικό «Η Δάφνη» (Γενάρης 
2010)  και  προφορικές  μαρτυρίες. Πρέπει εδώ 
να πούμε ότι ο Νίκος Ζέρβας ήταν από τους στυ-
λοβάτες του Γυμνασίου και Λυκείου Ευπαλίου 
στην νεώτερη ιστορία τους, αφού υπηρέτησε 
σ΄ αυτά για 35 ολόκληρα χρόνια !
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ. 
Στα  τέλη  του  19ου αιώνα (1897), καταργή-
θηκε  το Δημοτικό   σχολείο  της Καρυάς. Τε-
λευταίος δάσκαλος σ’ εκείνο  ήταν  ο  Ιωάννης 
Δημ. Ζέρβας, ο επωνομαζόμενος  Γιαννακός. Το  
σχολείο μεταφέρθηκε στο  Ευπάλιο (1899) και 

λειτούργησε σ’ ένα  πέτρινο  κτίριο, το οποίο χτί-
στηκε  ανατολικά  του  σημερινού  κτιρίου  του  

Γυμνασίου. Τα  χρήματα  για  την  ανέγερσή  του  
εξασφαλίστηκαν  από τα  κληροδοτήματα  του  
Αντρέα Συγγρού. Στην  αρχή λειτούργησε ως δι-
τάξιο  αρρένων  και  μονοτάξιο θηλέων. Από το 
1930 έγινε μικτό  τριτάξιο  και  από  το  2002 έχει  
γίνει 6θέσιο. Το  κτίριο  του  σημερινού  δημοτικού  

σχολείου κτίστηκε  το  
1964 και τελευταία έγινε  
και  επέκτασή  του. Στο 
Δημοτικό  Σχολείο Ευπα-
λίου υπηρέτησαν οι Ευ-
παλιώτες δάσκαλοι Νίκος 
Λαγιανδρέου, Πηνελόπη 
Λαγιανδρέου, Δημήτριος 
Τσίρης και  Κώστας Πριό-
βολος που δε βρίσκονται 
πια  στη  ζωή. Για  πολ-
λά δε  χρόνια  δίδαξαν 
και οι καταγόμενοι από 
τα  γύρω  χωριά  αεί-
μνηστοι  Χρήστος Τρι-
ανταφύλλου, Ζήσιμος 
Ζωγράφος,  Γεωργία 
Μπόκαρη-Παπαϊωάννου, 
Γιάννης Ταραβήρας και οι  
συνταξιούχοι πια Λαγιαν-
δρέου Αγγελική, Ζωγρά-
φου Θεώνη και Κονιστής 

Φώτης.
Το πρώτο 
σχολείο Δευ-
τεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  
στο  Ευπάλιο 
λε ιτούργησε 
το 1899 και  
λεγόταν Σχο-
λαρχείο (ήταν 
το τριτάξιο 
Ελληνικό Σχο-
λείο).Στις πρώ-
τες δεκαετίες  

του 20ου 
α ι ώ ν α  
λειτούρ-
γησε το 
Α σ τ ι κ ό 
Ημιγυμνάσιο  Ευπαλίου με  δύο  τάξεις, μέχρι 
το 1950-1951. Μετά, όσοι  μαθητές ήθελαν, 
συνέχιζαν τη  φοίτησή τους  σε  Γυμνάσιο, 
συνήθως στη  Ναύπακτο. Για αρκετά χρόνια 
ως Διευθυντές  του  υπηρέτησαν οι  Ιωάν-
νης Μανεσιώτης, Γ. Απολλωνίδης, Αθανάσι-
ος Κοτζαμάνης και Γεώργιος Τσάκας. 
 Από  το  1950  αυξήθηκε  σημαντικά  ο  
αριθμός των μαθητών του Ημιγυμνασίου  
γιατί οι  γονείς άρχισαν να  στέλνουν και 
τα κορίτσια στο  σχολείο και να επενδύουν 
στη  μόρφωση των παιδιών  τους. Ενδιαφέ-
ρον έχουν τα στατιστικά  στοιχεία.  Στο Ελ-
ληνικό και  στο Ημιγυμνάσιο μέχρι το 1935 
είχαν εγγραφεί στην Α΄ Τάξη 1152 μαθητές, 
εκ των οποίων 35 ήταν τα κορίτσια. Από τα 
κορίτσια τα 24 ήταν  από το Ευπάλιο, 5 από 
το Μοναστηράκι, 3 από το Κλήμα  και  3 από 
το Μαραθιά.
Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 Λόγω της αύξησης λοιπόν του  μαθητικού 
πληθυσμού, οι  παράγοντες της  περιοχής 
άρχισαν να  κινούνται για  να  ιδρυθεί  Γυ-
μνάσιο  στο  Ευπάλιο. Μέχρι  το  1956 το  Γυ-
μνάσιο Ευπαλίου λειτουργούσε  ως παράρ-
τημα του  Γυμνασίου Λιδωρικίου. Επόμενος 
στόχος ήταν  να  λειτουργήσει ως αυτόνομο 
Γυμνάσιο, κάτι δύσκολο για  τα δεδομένα  

της  εποχής : η  οικονομική  κατάσταση  δεν ήταν 
καλή  και  το κράτος δύσκολα  ίδρυε  σχολεία. 
Τελικά, το 1956 με  Βασιλικό Διάταγμα (αρ. ΦΕΚ 
264/31-10-1956) ιδρύθηκε  το  αυτόνομο Γυμνά-
σιο Ευπαλίου Δωρίδος. Στην προσπάθεια  ίδρυσης 
του Γυμνασίου Ευπαλίου-που  ήταν  αίτημα και 
όλων  των  κατοίκων  της περιοχής-πρωτεργάτες 
ήταν: οι παπα-Βασίλης Πριόβολος, Νίκος  Σμπα-
ρούνης, Παναγιώτης  Λουκόπουλος, Αθανάσιος  
Μπάμπος, Νικόλαος Τρίκορφος-Σμπαρούνης, Νίκος  
Λουκόπουλος, 
Α θ α ν ά σ ι ο ς  
Σμπαρούνης, 
Α θ α ν ά σ ι ο ς 
Κοτζαμάνης, 
Κων/νος  Τσί-
ρης, Αθανάσι-
ος  Κουβέλης, 
Κώστας  Γκέ-
κας κ.ά. 
Καθοριστική 
για την ίδρυση 
ήταν  η  συμ-
μετοχή  του 
γιατρού Νικο-
λάου  Τρίκορ-
φου –Σμπα-
ρούνη : με  το  

Το Ευπάλιο τις τελευταίες δεκα-
ετίες ήταν και είναι το εκπαι-
δευτικό σημείο αναφοράς της 

Νοτιοδυτικής Δωρίδας. Μέσα από το 
Γυμνάσιο και το Λύκειό του πέρασαν 
χιλιάδες μαθητές που στη συνέχεια 
καταξιώθηκαν ως επιστήμονες και 
επαγγελματίες.

Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου το 1963 που σήμερα είναι πενηταπεντάρηδες με τους δασκάλους τους Γεωργία Μπόκαρη Παπαϊωάνου, Κική 
Λαγιανδρέου - Μπεζαΐτη, Δημήτριο Τσίρη και την μαγείρισσά τους Τούλα Δημάκη. (αρχείο Νίκου Ηλ. Αλεξανδρή)

Παναγιώτης Σακαρέλλος

Γεώργιος Τσάκας

 Μαθήτριες του Γυμνασίου το 1956 με τον καθηγητή Νικόλαο Λαμπέτη, με φόντο το παλιό Δημοτικό 
Σχολείο που χτίστηκε από το κληροδότημα του Ανδρέα Συγγρού (αρχείο Βάσως Κουτσαγγέλου)
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Μάθε παιδί μου γράμματα !
Επιμέλεια: Λένας Αναγνωστοπούλου & Κώστα  Ζέρβα

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

κύρος  που  διέθετε έπεισε  τον  τότε  Υπουργό 
Παιδείας Πέτρο Λεβαντή να  υπογράψει την  ίδρυ-
ση  του  αυτόνομου  Γυμνασίου  Ευπαλίου. Πρώ-
τος Γυμνασιάρχης  (1956-1962) τοποθετήθηκε ο 
Γεώργιος Σταυρόπουλος  από  την  Ερατεινή, ο 
οποίος φρόντισε να κτισθούν κι άλλες αίθουσες 
αφού οι  μαθητές  ήταν πάνω  από  500 και  υπήρ-
χε πρόβλημα  στέγασής  τους. Αργότερα, ο, αεί-
μνηστος  ευεργέτης του Ευπαλίου, του Δροσάτου 
και του Πευκακίου Νικόλαος Κουβέλης  που  ζούσε  
στις ΗΠΑ χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την  ανέ-
γερση μιας νέας πτέρυγας συνεχόμενης  με  το 
παλιό  κτίριο.  Αποτελείτο από τέσσερις αίθουσες 
και γραφεία, ολοκληρώθηκε το 1960 και  ονομά-
στηκε «Κουβέλειος Πτέρυγα». Τελευταία προσθή-
κη αιθουσών-με κρατική χρηματοδότηση  αυτή τη  
φορά -έγινε την περίοδο 1973-1976. 
Πρώτος Γυμνασιάρχης ήταν ο Γεώργιος Σταυρό-
πουλος  και  ακολούθησαν οι : Γεώργιος Τσάκας, 

Γεώργιος Νασιόπουλος, Κων/νος Κουτρουμπάς, 
Στέφανος Καραγιαννίδης, Κων/νος Γούδας. Μετά 
δε το διαχωρισμό Γυμνασίου-Λυκείου (μεταρρύθ-
μιση του 1976) ως Γυμνασιάρχες και Λυκειάρχες 
υπηρέτησαν οι : Μ. Ντεσαρτισιάν, Κων/νος Αρ-
γύρης, Στέφανος Σχοινάς, Χριστίνα Τσιμπιρίμπη, 
Νικόλαος Ζέρβας, Ηλίας Καπετζώνης, Ιωάννης Κα-
πετζώνης και  Βασίλειος Κατσιγιάννης.
Οι μαθητές Γυμνασίου παλαιότερων χρόνων θυ-
μούνται μια σειρά καθηγητών απ΄ την περιοχή 
μας: τον Φώτη  Πάνου, τον Παναγιώτη  Σακα-
ρέλλο, τον Αθανάσιο Κοτζαμάνη, το Νικόλαο Λα-
μπέτη,  τον  Γεώργιο Ταραμπίκο, την Παρασκευή 
Γαρμανή, το Γεώργιο Ταραβήρα, τον Αριστείδη 
Τσιτσή και το Γεώργιο Λάγιο. 
Θυμούνται  επίσης πως μπορεί  ο στόχος όλων 
να  ήταν η  μόρφωση και η αγωγή των  παιδιών, 
όμως κάθε δάσκαλος είχε –όπως  συμβαίνει πά-
ντα- και  το δικό του  τρόπο που  επιβαλλόταν. 
Για  άλλους ο τρόπος ήταν «η ρίγα», δηλαδή ο  
χάρακας, η ειρωνεία και  η άσκηση σωματικής βίας 
και για  άλλους  η  πειθώ, η  υπομονή, η ανοχή ή 
η κατανόηση. 
Δεν ξεχνούν ακόμα και  τις πρακτικές δυσκολίες, 
τις  στερήσεις που αντιμετώπισαν για  να  μορφω-
θούν και  τις οικονομικές θυσίες των οικογενειών 

τους για να  ανταποκριθούν στα έξοδα  της φοί-
τησής  τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η δωρεάν 
χορήγηση των βιβλίων άρχισε το 1964. Μέχρι τότε 
οι μαθητές τα προμηθεύονταν από το ελεύθερο 
εμπόριο και οι παλιότεροι τα πουλούσαν στους νε-
ότερους….
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι οι εκατοντάδες των 
μαθητών αυτών προέρχονταν απ’ όλα τα χωριά  
της Νοτιοδυτικής Δωρίδας  των Βαρδουσίων κα-
θώς και από τη Ναύπακτο. Επειδή μάλιστα λόγω 
των μεγάλων αποστάσεων οι μετακινήσεις ήταν 
δύσκολες,  εκτός αυτών που τα χωριά τους ήταν   
γύρω από το Ευπάλιο και πηγαινοέρχονταν κα-
θημερινά με τα πόδια, οι υπόλοιποι διέμεναν σε 
δωμάτια που τους ενοικίαζαν οι Ευπαλιώτες στα 
σπίτια τους.  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΑΣ Ο ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ
 Ιδιαίτερη αναφορά  οφείλουμε  να  κάνουμε  στον 
καθηγητή  της  θεολογίας Γεώργιο Τσάκα από το 
Μαυρίλο Ευρυτανίας, που πολιτογραφήθηκε Ευ-
παλιώτης, αφού έζησε μέχρι το τέλος της ζωής 
του στο Ευπάλιο. Σε όλη του την εκπαιδευτική 
καριέρα  επί 36  χρόνια  υπηρέτησε την  κοινωνία  
και  την  εκπαίδευση  στο  Ευπάλιο. Δίδασκε  Θρη-
σκευτικά  και Ελληνικά και  παράλληλα  φρόντιζε - 

απευθυνόμενος  σε  κάθε  αρμόδια  υπηρεσία - για  
την  επέκταση και συντήρηση  του  Γυμνασίου  
Ευπαλίου. Με  την προτροπή «Να διαβάζεις, παιδί  
μου, να διαβάζεις » πρόσφερε κίνητρο στους  μα-
θητές δύσκολων  εποχών  να  αγωνιστούν  για  μια  
καλύτερη  ζωή και φαίνεται ότι  πείστηκαν  πολλοί, 
αν  κρίνουμε  από  τους Ευπαλιώτες επιστήμονες  
και  τους πετυχημένους  επαγγελματίες της μετα-
πολεμικής περιόδου
Όπως   και  να έχουν τα  πράγματα ένα  είναι 
σίγουρο.  Ευχάριστα ή δυσάρεστα, εύκολα ή δύ-
σκολα, τα  μαθητικά  χρόνια  σημαδεύουν  όλες τις  
γενιές  και  συχνά οι  συζητήσεις  των  ενηλίκων 
γυρίζουν σ’ αυτά.  Στις επιδόσεις, στις εκδρομές, 
στις διάφορες  σχολικές εκδηλώσεις, στα αστεία, 
σε χαρακτηριστικά περιστατικά που « είδαν» οι  
σχολικές τάξεις, σε  συμμαθητές και  σε δασκά-
λους που χάραξαν τις παιδικές και τις εφηβικές 
ψυχές. 
Κι όπως μας έλεγε ένας από τους παλιούς αυτούς 
καθηγητές… «εμείς,  οι  δάσκαλοι, έχουμε την  
τύχη να  “ζούμε” μέσα  από  τις  αναμνήσεις  των  
μαθητών  μας  και νιώθουμε συγκίνηση, δικαίωση  
και χαρά όταν μας λέει κάποιος  « ήμουν κάποτε  
μαθητής  σας».

Σχολική γιορτή πρώτη σειρά:  Γ. Τσάκας, Αθ. Κοτζαμάνης, Πόπη  Λαγιανδρέου, Φώτης Πάνου και  Ζήσιμος  Ζωγράφος.
Μαθητές: Γεώργιος Ράπτης, Πάνος Α. Αλεξανδρής, Χαράλαμπος Σμπαρούνης, Αναστάσης  Παπαδημητρίου, Γεώργιος Παπαϊωάννου, Άγνωστος, 
Ιωάννης  Νικολέτος (Φιλοθέη), Νίκη Ράπτη, Νίκος Καλαμάκης, Ανδρέας Αλεξανδρής, Απόστολος Γραβάνης (παπάς), Κατίνα Τριανταφύλλου, Κούλα  
Γώγου, Κική Παπαϊωάννου(Κουρέα), Ιουλία Λαγιανδρέου, Κούλα  Μίχου, Κουφάκη  Μαρία, Σκόνδρας Αντρέας,Bασίλης Παπαϊωάννου, Τάσος Λ. 
Παπαϊωάννου, Νίκος Τιγγινάγκας,  Άγνωστος, Κων/να Παπαδημητρίου, Άγνωστος  (αρχείο Λαογραφικού Μουσείου Ευπαλίου)

Φωτογραφία  του 1935 : μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου και  στο  βάθος το σχολείο που κτίστηκε με  δαπάνη από κληροδότημα του 
Ανδρέα Συγγρού.   (αρχείο Λαογραφικού Μουσείου Ευπαλίου)

ο  Ιωάννης Δημ. Ζέρβας, (Γιαννακός) τελευταίος δάσκαλος 
της Καρυας. (αρχείο Ιφιγένειας Χρ. Ζέρβα)
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 Το χωριό μας πρώτο 
ανοίγει την αυλαία των 
καλοκαιρινών πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων στην 
περιοχή του τ. Δήμου 
Ευπαλίου με το τρίγιορ-
το στις 30 Ιουνίου και τε-
λευταίο την κλείνει με τη 
γιορτή της φασολάδας 
στις 29 Αυγούστου. Για 
την τριπλή γιορτή στις 
30 Ιουνίου γράψαμε στο 
προηγούμενο φύλλο.
 Στη συνέχεια η Ένωσή 
μας πραγματοποίησε και τις 
άλλες εκδηλώσεις, όπως τις 
είχε προγραμματίσει και ανα-
κοινώσει, με μεγάλη επιτυ-
χία, μεγαλύτερη απ’ όλες τις 
άλλες χρονιές.
 Το ίδιο συνέβη και στ’ άλλα 
γειτονικά χωριά και πιστεύω 
ότι αυτό οφείλεται στην οι-
κονομική κρίση, αποτέλεσμα 
της οποίας ήταν να γεμίσουν 
κόσμο τα χωριά από τα ξενι-
τεμένα παιδιά τους.
 Στις 13 Αυγούστου γιορ-
τάσαμε διπλή γιορτή: το 
καλαμπόκι και την Πανσέ-
ληνο. Είναι γιορτή τοπικού 
χαρακτήρα και το καλαμπόκι 
αποσκοπεί στο να μάθουν 
τα παιδιά τι είναι μπομπότα, 
το καλαμποκίσιο αλεύρι και 
ψωμί με τα οποία μεγάλω-
σαν οι πρόγονοί τους. Δεν 
έχει δε καμιά σχέση με τη 
γιορτή καλαμποκιού της Μα-
νάγουλης που είναι δική της 
αποκλειστικότητα. Προτείνω 
δε μαζί με το καλαμπόκι να 
μοιράζουμε κι ένα κομμάτι 
ψωμί μπομπότα από φούρνο 
της Ναυπάκτου ώστε να την 

βλέπουν στην όψη και να τη 
γευτούν δοκιμάζοντάς την. 
Έτσι θα έχουν ολοκληρωμέ-
νη εικόνα της μπομπότας.
 Αποβραδίς μαζευτήκαμε 
καμιά 250αριά άτομα, από 
τα οποία τα 25-30 ήταν παι-
διά που έτρεχαν, έπαιζαν 
πάνω κάτω στην πλατεία και 
χαίρονταν την απλωσιά. Το 
χωριό έζησε ξανά, έστω και 
για μια βραδιά, εκείνη την 

ωραία παλιά εποχή που ήταν 
γεμάτο κόσμο και τα σχολια-
ρόπαιδα με τις φωνές και τα 
παιχνίδια τους ξεφάντωναν 
στο χωριό.
 Σε μια γωνιά της πλατεί-
ας είχε στήσει την ψησταριά 
του ο Μπάμπης Νικόπουλος 
κι έψηνε τα καλαμπόκια, τα 
οποία αγόρασε και μετέφερε 
ο Πρόεδρος της Ενώσεώς μας 
από τον Πύργο της Ηλείας.
 Σε κάποια στιγμή που τα 
καλαμπόκια είχαν ψηθεί ο 

Πρόεδρος φώναξε και έβαλε 
στη σειρά τα παιδιά τα οποία 
με μεγάλη χαρά και ανυπο-
μονησία περίμεναν αυτή τη 
γιορτή – καθώς τη θεωρούν 
δική τους - και ρωτούσαν 
γονείς και παππούδες: «Πότε 
θα πάμε στο χωριό για τη 
γιορτή του καλαμποκιού;».
 Κάποιες κυρίες είχαν ανα-
λάβει το μοίρασμα. Με τάξη 
μοίρασαν από ένα καλαμπόκι 

στα παιδιά και στη συνέχεια 
και στους μεγάλους. Όλοι 
έφαγαν το καλαμπόκι, ήπιαν 
τα αναψυκτικά και καμιά 
μπύρα, χωρίς άλλα εδέσμα-
τα, γιατί νηστεύαμε τιμώ-
ντας την Άγια Μνήμη της 
Μητέρας Παναγιάς μας. Από 
κάποιο κασετόφωνο ακούγο-
νταν δημοτικά και μοντέρνα 
μουσική για τους νέους.
 Όταν τέλειωσε αυτή η δι-
αδικασία του καλαμποκιού, 
στρέψαμε τα βλέμματά μας 
κατά την Ανατολή, πέρα 
μακριά στον ορίζοντα, εκεί 
ψηλά στο Τρίκορφο και αντι-
κρίσαμε το ολόγιομο φεγγάρι 
ν’ ανεβαίνει ψηλά, ολοστρόγ-
γυλο και γελαστό και μας χαι-
ρετούσε στέλνοντας τις αση-
μένιες αχτίδες του. Όμορφη 
και υπέροχη σεληνόφωτη 
βραδιά, πάνω εκεί στο καρ-
δαριώτικο μπαλκόνι, που το 
δροσίζει το ελαφρό αεράκι 
που κατεβαίνει από τα τρία 
ρέματα και την Αετοφωλιά. 
Μπροστά μας απλωνόταν μια 
μαγική και απολαυστική εικό-
να με το φεγγάρι να καθρε-
φτίζεται στα  γαλάζια νερά 
του Κορινθιακού και να απα-
λοφεγγίζει την απεραντοσύ-
νη του ορίζοντα.
 Το φεγγάρι ήταν παλιότερα 
ο σύντροφος και αχώριστος 
φίλος του αγρότη, του τσο-
πάνη με τα νυχτοποτίσματα, 
τα νυχτοσκαρίσματα και τα 
ξεμπουλτίσματα, και γιατί όχι, 
και των κλεφτών παλιότερα.
 Στις 16 Αυγούστου, όπως 
έχει καθιερωθεί, εδώ και πολ-
λά χρόνια, τελέσαμε Θεία Λει-
τουργία στους Αγίου Αποστό-
λους και στη συνέχεια στην 
πλατεία του χωριού, πίνοντας 
το καφεδάκι συζητήσαμε 
τα προβλήματα του χωριού  

μας, προτείνοντας λύσεις και 
ενέργειες στους  αρμόδιους 
για την  επίλυσή τους.
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
 Στις 19 Αυγούστου η Ένω-
σή μας είχε προγραμματίσει 
και πραγματοποίησε πεζο-
πορία από το Δροσάτο μέχρι 
την Πάνω Καρυά.
 Συμμετείχαν πάνω από 20 
άτομα, κυρίως νέοι και με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο της 

Ένωσής μας συγκε-
ντρώθηκαν στα πλα-
τάνια πολύ πρωί και 
ανηφόρισαν από το 
μονοπάτι και ακολού-
θησαν το δρομολόγιο: 
Πλατάνια, Αγραπιδού-
λα, Τρία Ρέματα, Κα-
ρές με πρώτη στάση 
σ’ αυτό το ωραίο πλά-
τωμα που παλιά χρη-
σιμοποιούσαμε σαν 
γήπεδο και δίναμε πο-
δοσφαιρικούς αγώνες 
με τους Γκουμιώτες. 
Στη συνέχεια προχώ-
ρησαν Άγιο Γεώργιο 
και έφτασαν στη βρύ-
ση της Κάτω Καρυάς. 
Αφού ξεκουράστηκαν 
στον Άγιο Αθανάσιο 
κάθισαν στον ίσκιο να 

απολαύσουν τη θέα και τα το-
πία. Μπροστά τους, απλωνό-
ταν το βουνό Αρσένης, στην 
κορυφή του οποίου είναι χτι-
σμένο ένα εκκλησάκι μέσα 
σε μια σπηλιά, στην οποία 

είχε μονάσει πολλά χρόνια ο 
Όσιος Αρσένιος, ο κτήτορας 
της Ιεράς Μονής Παναγί-
ας της Βαρβάκοβας. Δυτικά 
αγνάντεψαν τα κακοτράχαλα 
βουνά της Ναυπακτίας, στις 
πλαγιές των οποίων είναι καρ-
φωμένα μερικά χωριουδάκια 
σαν χελιδονοφωλιές. Έφαγαν 
το κολατσιό τους και κατη-
φόρισαν για την επιστροφή. 
Ήταν μια ωραία εμπειρία για 
τα παιδιά, γιατί γνώρισαν νέα 
μέρη, ανέπνευσαν το πρωινό 
δροσερό και βουνίσιο αεράκι, 
αγνάντεψαν νέους ορίζοντες 
και -το πιο σπουδαίο- περ-
πάτησαν στα μονοπάτια που 
είχαν περπατήσει οι πρόγονοί 
τους είτε ως  βοσκοί είτε ως 
κυνηγοί. Στην επιστροφή δεν 

γύρισαν από το ίδιο μονοπάτι 
που ανηφόρισαν, αλλά στις 
Καρές, έστριψαν δεξιά και κα-
τέβηκαν από τις Κοτρώνες - 
Άι-Γιάννη, δύσκολη διαδρομή 
για να τερματίσουν στα Πλα-
τάνια. Μπράβο σε όλους.
ΕΚΔΡΟΜΗ
 Στις 20 Αυγούστου πραγμα-
τοποιήσαμε την καθιερωμένη 
Αυγουστιάτικη εκδρομή στον 
Αθ. Διάκο. Ξεκινήσαμε με ένα 
πούλμαν από το χωριό και πα-
ραλιακά φτάσαμε στην Ιτέα 
πρώτη στάση για καφέ. Στη 
συνέχεια ανηφορίσαμε στις 
στροφές και στο 51 χιλιόμετρο 
στρίψαμε αριστερά, περάσαμε 
το χωριό Καλοσκοπή, και μέσα 
από τα έλατα κατηφορίσαμε 
προς Στρώμα και στη συνέχεια 
ανεβήκαμε από Κάτω Μουσου-
νίτσα και φτάσαμε στο χωριό 
Αθ. Διάκος το μεσημέρι. Υπέ-
ροχη η διαδρομή μέσα από τα 
έλατα και το πράσινο, αντικρί-
ζοντας και τα ολόγυμνα βουνά 
της Γκιώνας και των Βαρδουσί-
ων, αλλά και διασκεδαστική με 
ανέκδοτα, αινίγματα και τρα-
γούδια με πρωταγωνιστή τον 
Ηρακλή, τον εγγονό του Προ-
έδρου. Μίλησε για λίγο και ο κ. 
Φώτης Κονιστής για τη ζωή, 
τη δράση και το μαρτυρικό 
θάνατο του Αθ. Διάκου. Φτά-
νοντας στην όμορφο πλατεία 
και αφού ανάψαμε ένα κεράκι 
στον Ιερό Ναό του χωριού, κα-
θίσαμε κάτω από τα αιωνόβια 

και βαθύσκιωτα πλατάνια απο-
λαμβάνοντας τη δροσιά τους. 
Φάγαμε το ωραίο ψητό και το 
κοκορέτσι και το απόγευμα κα-
τηφορίσαμε για Λιδωρίκι.
 Μεγάλη εντύπωση έκανε 
το χωριό Συκιά σε όσους το 
έβλεπαν για πρώτη φορά. 
Είναι χτισμένο στα ριζά της 
Γκιώνας κάτω από τα βράχια 
μια ανάσα απ’ αυτά κι αν ξε-
κολλήσει κανένας βράχος θα 
καταστρέψει το μισό χωριό. 
Σκιά έπρεπε να το λένε για-
τί από τον Νοέμβριο μέχρι 
τον Μάρτιο δεν το βλέπει ο 
ήλιος. Στη συνέχεια περάσα-
με το Λευκαδίτι και καταλή-
ξαμε στην Πλατεία «Βαθειά» 
του Λιδωρικίου για καφέ.
 Αφού ξεκουραστήκαμε λίγο 

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΣΑΤΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΚΟΝΙΣΤΗ
Ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο ¨Το χωριό μου,  Δροσάτο – Καρ-
δάρα¨  έγραψε ο συμπολίτης μας και συνεργάτης της εφημερί-
δας μας,  συνταξιούχος  δάσκαλος  Φώτης Κονιστής. Πλούσιο σε 
στοιχεία ιστορικά, πολιτισμικά, λαογραφικά δίνει μια πραγματι-
κή ακτινογραφία της πορείας 
του μικρού αυτού χωριού,  
με τα ήθη και έθιμα των αν-
θρώπων του,  που είναι άλ-
λωστε λίγο πολύ παρόμοια 
με των άλλων χωριών της 
Δωρίδας. Ο ίδιος ο δημιουρ-
γός του στο πρόλογο,  με σε-
μνότητα αναφέρει  ότι …¨Με 
το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξώ 
να γίνω συγγραφέας, γιατί 
δεν διαθέτω τέτοιο ταλέντο, 
εκτιμώ, αλλά και γιατί από 
καμιά τέτοια πρόθεση δεν 
διακατέχομαι. Απλά θέλησα 
να καταγράψω όλα εκείνα 
τα στοιχεία του χωριού μας,  
τα οποία θυμόμουν αλλά και 
αυτά που μπόρεσα να ανα-
καλύψω,  σκαλίζοντας το πα-
ρελθόν. Ουσιαστικά,  πρόκειται για μια καταγραφή της ιστορίας 
του χωριού μας, των ιερών παραδόσεων, των ηθών και εθίμων 
που σιγά-σιγά αργοσβήνουν και για τα οποία τίποτα δεν βρήκα 
καταγεγραμμένο ¨. Είναι σίγουρο ότι με το βιβλίο του αυτό  
ο Φώτης, όχι μόνο εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία της Δωρίδας 
ώστε να πάρουν τη σκυτάλη οι επόμενες γενιές, αλλά μας κάνει 
υπερήφανους γιατί με υπομονή και επιμονή δεκαετιών,  έξυσε 
την μνήμη,  έψαξε τους θρύλους και αποτύπωσε σε χαρτί  όσα 
με κόπο μάζεψε,  καταθέτοντας την ψυχούλα του για την μεγά-
λη του αγάπη,  την Καρδάρα.                                    Π.Ν.Λ.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Τεράστια η συμμετοχή στην εκδήλωση για τη γιορτή της φασολάδας. 

Ο γηρεότερος - αιωνόβιος Καρδαριώτης Μήτσος Ταραβίρας με τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου Μπάμπη Αλεξανδρή, τον Αντιδήμαρχο Κώστα Αντωνόπουλο και τον Ταμία 
του Συλλόγου Γιώργο Κρητικό.

Το Δροσάτο πρωτοπόρο στα πολιτιστικά.
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αναχωρήσαμε μέσω φράγμα-
τος Ρέρεσης και φτάσαμε στο 
χωριό όλοι ευχαριστημένοι.
ΓΙΟΡΤΗ ΦΑΣΟΛΑΔΑΣ
 Στις 29 Αυγούστου τιμήσα-
με στον Άι-Γιάννη, το παλιά 
μας νεκροταφείο, τον απο-

κεφαλισμό του Ιωάννη του 
Προδρόμου. Τελέστηκε Θεία 
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας 
από τους ιερείς παπά-Ανδρέα 
Τσούνη και παπά-Γιώργη και 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών των κοιμηθέντων 
στο κοιμητήριο αυτό, και των 
απανταχού ενοριτών. Ανάψα-
με ένα κεράκι και ψάλαμε και 
Τρισάγιο στους τάφους των 
προγόνων μας και ήπιαμε το 
καφεδάκι μας στην πλατεία. 
Αμπέλια και συκιές δεν υπάρ-
χουν για να ξεχυθούμε όπως 
κάναμε παλιά και τίποτε δεν 
μας θυμίζει ότι εκεί κάποτε 
υπήρχε χωριό και μόνο ο Άι-
Γιάννης στέκεται εκεί για να 
θυμίζει την ιστορία του.
 Το βράδυ πραγματοποιή-
σαμε τη γιορτή της φασολά-
δας, με τη συμμετοχή πάνω 
από 650 άτομα από όλα τα 
γύρω χωριά. Καλομαγειρεμέ-
νη και νοστιμότατη η φασο-

λάδα, η καλύτερη απ’ όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. Ο αρ-
χιμάγειρας κ. Μπάμπης Νικό-
πουλος έβαλε όλη την τέχνη 
του. Μπράβο Μπάμπη!
 Άψογη και καταπληκτική η 
οργάνωση από τις γυναίκες 

του χωριού, οι οποίες είχαν 
αναλάβει την εξυπηρέτηση 
και περιποίηση και κάθε μία 
γνώριζε τον τομέα της. Έτσι 
μέσα σε λίγα λεπτά μοίρα-
σαν σε όλα τα τραπέζια τα 
βοηθητικά εδέσματα, όπως 
σαλάτες, ελιές, πατάτες, 
ψωμί και άφθονο κρασί όλα 
ΔΩΡΕΑΝ και δίκαια απέσπα-
σαν τα συγχαρητήρια από 
όλους. Τις ευχαριστούμε για 
τη μεγάλη προσφορά τους, η 
οποία συνετέλεσε στην επι-
τυχία της εκδήλωσής μας. 
Η φασολάδα μοιράστηκε 
από τον σεφ Μπάμπη Νικό-
πουλο και Μιχάλη Πραγιάτη 
με τάξη κατά τραπέζι, χωρίς 
συνωστισμούς και γρήγορα. 
Πέραν του ότι ήταν νοστι-
μότατη, ήταν και άφθονη σε 
ποσότητα και περίσσεψε και 
μερικοί πήραν για δεύτερη 
φορά και ακόμα πήραν καις 
τα σπίτια τους.

 Ο παπά-Γιώργης ευλόγησε 
τα εδέσματα ευχόμενος καλή 
όρεξη και καλή διασκέδαση. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
της Ενώσεώς μας χαιρέτισε 
και ευχαρίστησε όλους.
 Τη χορευτική πλευρά της 
εκδήλωσης άνοιξε η νεολαία 
του χωριού με παραδοσια-
κούς χορούς από διάφορα 
μέρη της πατρίδας μας με 
μεγάλη επιτυχία, αν και μό-
νοι τους το οργάνωσαν.
 Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η 
παρουσία τους, το ενδιαφέ-
ρον τους και η συμμε-τοχή 
τους στις διάφορες εκδηλώ-
σεις και αυτό είναι ελπιδοφό-
ρο μήνυμα, ότι αυτοί θα είναι 
οι αυριανοί άξιοι συνεχιστές 
και θεματοφύλακες των ιε-
ρών παραδόσεων του χω-
ριού μας. Τους συγχαίρουμε 
και τους ευχαριστούμε.
 Στη συνέχεια άρχισε ο χο-
ρός των μεγάλων σέρνοντας 
για λίγο το χορό ο παπά-
Γιώργης, τα μέλη του Δ.Σ. 
με τους Προέδρους Μπάμπη 
και Κώστα Αλεξανδρή. Εκεί-
νο που μπορώ να ισχυριστώ 
μετά βεβαιότητας είναι ότι το 
κέφι και ο χορός ήταν κάτι το 
ιδιαίτερο το ξεχωριστό που 
ξεπέρασε κάθε άλλη χρονιά. 
Παρατηρήσαμε 6-7 σειρές 
χορευτών και αδιάκοπος ο 
χορός. Σε κάποια στιγμή ο 
ντι-τζέι άρχισε να παίζει το 
τραγούδι «Πώς τρίβουν το 
πιπέρι». Μια ομάδα από 15-20 
χορευτές με πρωταγω-νιστή 
τον Πρόεδρο του χωριού 
Κώστα Αλεξανδρή, το χόρε-
ψαν άψογα και ο Πρόεδρος 
της Ενώσεώς μας επόπτευε 
για την πιστή εφαρμογή των 
εντολών του τραγουδιού από 
τους χορευτές, συνετίζοντας 
τους άτακτους με τη λωρί-
δα. Ωραίο το θέαμα και πολύ 
διασκεδαστικό. Εκτός των 
παραπάνω χορών, χόρεψαν 

και ζεϊμπέκικο, χασαποσέρβι-
κο κλπ. και το κέφι τράβηξε 
μέχρι τις 4 το πρωί. Υπήρξε 
και λαχειοφόρος και πουλή-
θηκε ικανοποιητικός αριθμός 
λαχείων και αυτά τα έσοδα 
θα διατεθούν στην επισκευή 
του Ιερού Ναού Ευαγγελιστή 
Λουκά Δροσάτου.
 Ευχαριστούμε θερμά για 
την παρουσία τους τους κ.κ. 
Αντιδήμαρχο Αντωνόπου-
λο αντιπροσωπεύοντας τον 
κ. Δήμαρχο, τον τ. Δήμαρ-
χο του τ. Δήμου Ευπαλίου 
Τάσο Παγώνη, τον Πρόε-
δρο του Τ.Δ. Ευπαλίου κ. 
Μ. Λουκουμέντα, τον Γ.Γ. 
της Δωρικής Αδελφότητας 
κ. Παν. Σταμάτη, τον Πρόε-
δρο της Ενώσεως Ευπαλιω-
τών κ. Περικλή Λουκόπουλο 
καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. 
της Ενώσεως Ευπαλιωτών, 
τους Προέδρους του Τ.Σ. 
Κώστα Αλεξανδρή και Ενώ-

σεως Μπάμπη Αλεξανδρή και 
όλους τους συγχωριανούς 
για τις προσφορές και τη βο-
ήθειά τους με οποιονδήποτε 
τρόπο. Η μεγάλη επιτυχία 
της εκδήλωσής μας οφείλε-
ται στην προσφο-ρά όλων 
από οποιοδήποτε μετερίζι. 
Ιδιαίτερα όμως οφείλεται 
στην ακούραστη προσφορά 

των δύο Προέδρων και του 
Γ. Κρητικού, οι οποίοι επί μια 
εβδομάδα φρόντιζαν για όλα. 
Έτσι αγαπημένοι να συνεχί-
σετε την άψογη συνεργασία 
για το καλό του χωριού μας.
 Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον 
Μπάμπη Νικόπουλο για την 
νοστιμότατη φασολάδα και για 
το ψήσιμο του καλαμποκιού.
 Στις 30 Αυγούστου γιορ-
τάσαμε, στο νέο Νεκροτα-
φείο, τη γιορτή του Αγίου 
Αλεξάνδρου. Τελέστηκε Θεία 
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας 
από τους Ιερείς Παπανδρέα 
Τσούνη και παπά-Γιώργη, την 
οποία παρακολούθησαν όλοι 
οι χωριανοί και πολλοί προ-
σκυνητές από τα γύρω χωριά 
και τελέστηκε και το μνημόσυ-
νο της Πολυξένης Καρδάρα.
Τόσο οι ξένοι προσκυνητές όσο 
και οι χωριανοί έμειναν έκπλη-
κτοι από τα έργα που πραγματο-
ποιήθηκαν εκεί, όπως το ωραίο 

υπόστεγο 
μπροστά 
από το Ναό, 
την Πύλη 
ε ι σ ό δ ο υ 
του Νεκρο-
ταφείου με 
το γραφικό 
εικόνισμα 
και η τσιμε-
ντόστρω-
ση όλου 
του χώρου 
μπροστά 
από το Νε-
κροταφείο 
μέχρι την 

άσφαλτο. Τώρα δείχνει ότι το 
Νεκροταφείο, είναι φροντισμέ-
νο και νοικοκυρεμένο.
 Η δαπάνη για όλες αυτές 
τις εργασίες είναι προσφορά 
του συγχωριανού μας κ. Νί-
κου Λουκά Παπαϊωάννου και 
της συζύγου του Αθανασίας, 
τους οποίου ευχαρι-στούμε 
θερμά.                      Φ.Κ.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Δύο συγχωριανές μας επελέγησαν 
από το Σ.Ε.Π. Διευθύντριες σε αντί-
στοιχα σχολεία. Είναι η κ. Κατέλη Β. 
Σαραντούλα στο Γυμνάσιο Μελισσί-
ων και η κ. Πόπη Φ. Κονιστή στο 5ο 
12θέσιο Δημ. Σχολείο Παγκρατίου. 
Τις συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε 
και σε ανώτερα.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις 
πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ οι:
1) Παπαϊωάννου Κων/νος του Αλκιβ. 
στον Τομέα Επιστημών Οικονομίας 
και Διοίκησης του Τμήματος Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
Παν/μίου Πειραιά.
2) Κρητικός Βασίλειος του Γεωργίου 
ΤΕΙ Πληροφορικής Ναυπάκτου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Οι Νικολίτσα Χρ. Κονιστή και η Ει-
ρήνη Ιωαν. Πιτσικάλη δίνουν θερ-
μά συγχαρητήρια στον εγγονό τους 
Γιάννη Πιτσικάλη καθώς ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τις σπουδές του στο Τμή-
μα Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ και του 
εύχονται καλή σταδιοδρομία και ό,τι 
καλύτερο στη ζωή και την καριέρα 
του. Συγχαρητήρια!!!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
* Στις 31 Ιουλίου το ζεύγος Παπά-
Ανδρέα και Μαρίας Τσούνη βάπτισαν 
στην Ποτιδάνεια, όπου ιερουργεί, το 
τρίτο αγοράκι τους και το ονόμασαν 
Αλέξανδρο.
* Στις 28 Αυγούστου στον Άγιο Κων/
νο Πευκακίου το ζεύγος Αποστόλου και 
Άννας Μπαλκούρα βάπτισαν το αγορά-
κι τους και το ονόμασαν Παναγιώτη. 
Ευχόμαστε και στις δύο οικογένειες 
να τους ζήσουν.

ΚΗΔΕΙΑ
Στις 5 Αυγούστου πέθανε και κηδεύτη-
κε στις 7 στο Δροσάτο η Παναγιού Αλε-
ξανδρή. Την κηδεία της παρακολούθη-
σε πολύς κόσμος, γιατί ήταν γνωστή και 
αγαπητή σ’ όλα τα γύρω χωριά. Έπεσε 
στα 91 της χρόνια κεραυνοβολημένη 
απ’ του Χάρου το αστροπελέκι μέσα 
στον μπαξέ της,όπου  ξημεροβράδια-
ζε φροντίζοντάς τον. Σιώπησε η φωνή 
της Παναγιούς, σιώπησε και η φωνή 
της Καρδάρας. Δεν θα την ξανασυνα-
ντήσουμε στα πεζούλια της πλατείας να 
μας καλωσορίζει, να μας κερνάει,  να 
μας λέει τα νέα του χωριού και να μα-
θαίνει τα δικά μας. Δεν θα ξανακουστεί 
εκείνη η βροντερή και χαρακτηριστική 
φωνή της, που έδινε ζωή στο χωριό. 

Ορφάνεψε η οικογένειά της, ορφάνεψε 
και το χωριό.
Την Παναγιού την αποχαιρέτησε ο Δι-
κηγόρος Νίκος Αν. Κριατσιώτης με τα 
παρακάτω ωραία λόγια:
«Άει της Καρδάρας, καρυδιά. Δεν άντε-
ξες στον τόσο τον καιρό. Τσακίστηκες 
ολόφορτη καρπό. Μα τούτο είναι για 
όλους φυσικό.Τον ίσκιο σου, την μυ-
ρουδιά του φύλλου, τον καρπό σου, 
πλούσια τα ’δινες σε όσους έφυγαν και 
σε όσους μείναν πίσω.
Άει θειά Παναγιού στην Παναγιά. Σε πε-
ριμένουν κει συγχωριανοί. Κι η Κατερίν’ 
κι η παπαδιά. Αφήν’ς σε μας ανάμνησες 
καλές. Παλιές και τωρινές. (Τη βρύση 
του χωριού και τη βαρέλα όπου κου-
βάλαγες στους ώμους κάθε μέρα. Τις 
πίτες σου και το ψωμί που ζύμωνες, με 
το σιτάρι πού πέρνες από τ’ αμπάρι. Και 
τα τυριά οπ’ έκανες με κείνα το κοσμά-
ρι. Το γνέσιμο, τον αργαλιό θυμάμαι, 
να πιστέψεις, και τα προικιά όπου φτιά-
χνεις. Είχες κορίτσι να παντρέψεις.
Μα πιο πολύ θυμάμαι την ποδιά σου τη 
μεγάλη - καρδιά πλατιά σαν την αγκάλη. 
Πούχες γεμάτη αρετές. Άπλωνες από κει 
και σκόρπαγες απλόχειρα σ’ όλους εμάς 
τους φίλους και γνωστούς. Ναι,έδινες κι 
έπερνες αγάπη απ τους συγχωριανούς.
Θυμάσαι; Δεν πήγαιναν παλιά σε δικα-

στή. Έλυναν μόνοι τους, όλα τα θέματα 
τους μ’ αγάπη αληθινή.
Και τώρα πια θειά Παναγιού, αφού 
έκανες τον κύκλο της ζωής, που τον 
εγέμισες στα τόσα χρόνια με παιδιά και 
νύφες και αγκόνια, πας, όχι όμως στην 
άβυσσο, μα στον Παράδεισο,
Πάρε λοιπόν κλωνί, από μας, αγράμπελη 
και ρίγανη ανθισμένη. Να πας στην Πανα-
γιά την Κεχαριτωμένη. Τώρα 15 Αυγού-
στου που φεύγεις συ η τρισευλογημένη.
Αιωνία να ’ναι η μνήμη σου.»

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
* Στις 7 Αυγούστου στον Άγιο Κων/
νο τελέστηκε τριετές μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
Ιωάννη Παπαϊωάννου.
* Στις 30 Αυγούστου στο Νεκροταφείο 
Άγιος Αλέξανδρος τελέστηκε 40ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής της Πολυξένης Αν. Καρδάρα.
* Στις 11 Σεπτεμβρίου στον Άγιο 
Λουκά Δροσάτου τελέστηκε 40ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Παναγιούς Αλεξανδρή.
* Στις 18 Σεπεμβρίου στον Άγιο Κων/νο τε-
λέστηκε εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Δημήτρη Μπούκη.
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει 
τις ψυχές τους.

Ο Πρόεδρος Μπάμπης Αλεξανδρής σέρνει το χορό υποβασταζόμενος από τον παπά 
του χωριού και ακολουθούντων του Προέδρου του χωριού Κ. Αλεξανδρή και του 
Πανου Γιαννακούρη

Στο νέο κοιμητήριο έγινε η γιορτή του Αγίου Αλεξάνδρου.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 6 έως 
10 Αυγούστου στο Ευπάλιο, στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Γυμνασίου το 1ο Τουρνουά Ποδο-
σφαίρου 5Χ5, που διοργάνωσε η Ένωση Ευπαλιω-
τών Δωρίδας με συντονιστή το Θανάση Ψιμάδα.
Στο τουρνουά συμμετείχαν οκτώ ομάδες μικρών 
και μεγάλων από την περιοχή.
Το κύπελλο στους μικρούς κατέκτησε η ομάδα 

MONASTIRAKI F.C. που κέρδισε στα πέναλτι 6 – 5 την 
ομάδα των ΜΠΕΜΠΗΔΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ. Στους δύο τε-

λικούς τον έναν κέρδισε το MONASTIRAKI FC με 4-3 
και τον άλλον οι ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ  με 3-2. Το κύπελλο 
απένειμε ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργεί-
ου Οικονομικών Παναγιώτης Γιαννακούρης.
Το κύπελλο στους μεγάλους κατέκτησε η ομάδα 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  που κέρδισε με 3-2 την 
ομάδα των ΚΟΝΙΟΡΔΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ. Το κύπελλο 
απένειμε στους νικητές ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας Περικλής Λουκόπουλος. 
Οι συνθέσεις των ομάδων που πήραν μέρος στο 
Τουρνουά ήταν οι εξής:
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ : Κούγιας Ιωαν., Μακρυ-
γιάννης Ιωαν., Φλέγγας Γιωρ., Κοντός Ηλίας, Κα-
ραγιάννης Κώσ.,  Ψιμάδας Θαν., Φλέγγας Χρ.  
MONASTΙRAKI F.C. : Καλογιάννης Λεων., Βάζος 
Χαρ. Κερπινιώτης Διον., Χρόνης Ιάσονας, Μπαρά-
κος Δημ., Τσιγάρας Νικ.
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ : Κούτης Σωτ.,Ζέκας Πα-
ναγ., Κανούρης Βας.,Γκίγκας Δημ., Ανδρεσόπουλος 
Λευτ.,  Ζέρβας Κων..
ΚΟΝΙΟΡΔΟΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ : Νάσσης Γιωρ., Λιάρος 
Θάνος,  Ζέρβας Αλεξ., Ψιμάδας Δημ., Ζέκα Κων., 
Χαραλαμπόπουλος Γιωρ.
ΚΟΥΚΟΥΡΑ : Τσουράκης Κων.,Βαγγέλας Τάσ., 
Καρβέλλας Αλ.,Παγώνης Χαρ., Καρβέλλας Κων., 
Φλετούρης,  Παγώνης Γιάν.
ΜΑΡΚΑΤΟ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ : Καραγιάννης,  Παλιούρας 

Γ., Τσιβελέκας Νικ., Δεληκωστόπουλος Αν., Τσιβε-
λέκας Κ.,  Στράτος. 
ΠΗΓΗ : Κατσιάνος Σπ. Κατσιάνος Παναγ.,Βαρελάς 
Γιωργ.,Μέντζας Βας., Κατσάρας Αποστ.,Ζαχαρου-
δάκης Γιωργ., Κατσάρας Νικ. Κυριακόπουλος Βας., 
Σταυράκης Νικ.
LOVERS ΕΥΠΑΛΙΟΥ : Κούτης Γιαν.,Ζέρβας 
Γιωργ.,Θεοχαρόπουλος Γιωργ., Ανδρεόπουλος 
Δημ., Καρβέλης Νικ.,Τσατσούλης Ορέστης
Το συντονισμό για τη διοργάνωση του Τουρνουά, είχε 
το ενεργό μέλος της Ένωσης, Θανάσης Ψιμάδας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΟ 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5Χ5
που διοργάνωσε η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας το καλοκαίρι

Ο Παναγιώτης Γιαννακούρης δίνει το κύπελο της μικρής κατηγορί-
ας στους παίχτες του MONASTIRAKI FC

Η ομάδα του ΠΛΑΤΑΝΟΥ Ευπαλίου που κέρδισε το κύπελο στους 
μεγάλους.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αλεξανδρής Χαράλαμπος  50 €
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης  25 € 
Αναγνωστοπούλου Ελένη  25 €
Αντωνόπουλος Γ. Λεωνίδας  100 €
Αντωνόπουλος Νικ. Γεώργιος 20 €
Βαγγέλας Ηλίας 30 €
Βομβορίδης Ιωάννης και Όλγα 30 €
Γεωργουλόπουλος Γ. Κώστας  50 €
Ζαχαριάδου-Λαγιανδρέου Ευθυμία 20 €
Ζέρβας Κων. Αντώνιος  25 €
Ζέρβας Κων. Γεώργιος  25 € 
Ζυγουρίτσας Αντώνιος  20 €
Καγιά Ρήνα του Κωνσταντίνου  15 €
Καραβίδα Μαρία 20 €
Καραγκελίδης Κώστας  20 €
Καραμάνου Βασιλική  10 €
Κατέλης Λεωνίδας 10 €
Κατσαλήρος ημήτριος  30 €
Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος 20 €
Καψάλης Αντώνιος  30 €
Λακουμέντας Σπ. Γεώργιος 50 €
Λακουμέντας Οδυσσέας 20 €
Λουκόπουλος Αθανάσιος 30 €
Μίχος Χαράλαμπος του Γεωργίου  10 €
Μίχου Αθηνά,  140$
στη μνήμη των γονιών, αδελφού και ξαδέρφων της.
Μπεζαϊτης Κώστας 50 €
Παπαγεωργίου Άννα  50 €
Παπαδάκης Ανδρέας  20 € 
Παπαϊωάννου Γ. Αλέκος  20 €
Παπαϊωάννου Ε. Γεώργιος 20 €
Πατσαούρας Β. Ιωάννης 20 €
Πριόβολος Κων. Αλέξανδρος  15 €
Πριόβολος Χαρ. Κωνσταντίνος  30 €
Πριοβόλου Κων. Παναγιώτα  15 €
Σαρηγιάννη Ελένη  20 €
Σισσούρας Άρης  20 €
Σκαλιώτης Χριστόφορος  20 €
Σκέντζου Ντίνα  20 €
Σταθάτος Παναγιώτης και υιοί ΟΕ 100 €
Ταραβήρα Φωτεινή 50 €
Ταραβήρας Γ. Μιχάλης 70 €
Ταραζώνα Παρασκευή  20 €
Τιγγινάγκας Σπ. Γεώργιος 20 €
Τσόλκα Πόπη 20 €

 Τις συνδρομές σας 
για την ενίσχυση της 
Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας και της εφη-
μερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ 
μπορείτε να καταθέτετε 
στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
και από τώρα στο ΤΑ-
ΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ-
ΤΗΡΙΟ - POSTBANK 
μέσω των ΕΛΤΑ στους 
παρακάτω λογαρια-
σμούς, αναγράφοντας 
και το όνομά σας.

5011-035918-043

Στείλτε τις 
συνδρομές 
σας

63101605

104-95318825

00088383118-0

Εκδήλωση μνήμης για  τους  Τρικορ-
φιώτες κληρικούς και εκπαιδευτικούς 
διοργανώθηκε από  τους  εκπαιδευτι-
κούς  του  Τρικόρφου  και  την  Ένω-
ση Τρικορφιωτών Πατρών στον ξενώ-
να του  Τρικόρφου, που γέμισε  από 
κόσμο.   Την 
επιμέλεια  και  
το  συντο-
νισμό  της 
είχε ο κ. Τά-
σος  Φιλιπ-
πόπουλος , 
διακεκριμέ-
νος  εκπαι-
δευτικός, με 
συγγραφικό  
έργο που  καλύπτει  τους τομείς : το-
πική ιστορία-παιδεία-εκκλησία. Στην  
εισήγησή  του επισήμανε  το  ρόλο  
που  διαδραμάτιζαν οι  κληρικοί  και  οι  
εκπαιδευτικοί, ιδίως  κατά το παρελ-
θόν, αφού  «ο  παπάς  και  ο  δάσκα-
λος » αποτελούσαν  τους  βασικούς 
πυλώνες  της  αγωγής των μελών  της 
κάθε τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα 

δε, υπογράμμισε και  την  ανάγκη 
παρουσίας  υγιών προτύπων  προς  
μίμηση, καθώς η  εποχή  μας  χαρα-
κτηρίζεται από  έλλειψη προβολής  
ολοκληρωμένων  προσωπικοτήτων, 
κρίση  και  απαξίωση γνήσιων  αξιών. 

Οι  ομιλητές κ.κ. Γε-
ώργιος Γκίκας, Τάσος 
Φιλιππόπουλος, Μαρία 
Κραββαρίτη  -Χούμα, 
Σταυρούλα Γκίκα-
Κανούρη. Γιαννούλα 
Πιέρρου-Στυλιαρά και 
Αριστομένης  Σωτη-
ρόπουλος εξήραν  το  
ήθος  και  τις  αρετές  
των  αποβιωσάντων 

ιερέων  και δασκάλων, την  εκπαιδευ-
τική  και  κοινωνική  τους προσφορά 
και  ορισμένοι εξ αυτών κατέθεσαν  και  
προσωπικές  τους  μνήμες. Την  εκδή-
λωση  χαιρέτησαν ο Ιερέας Τρικόρφου 
π. Νίκος Τσούνης  και ο  Δήμαρχος  
Δωρίδας κ. Γιώργος Καπετζώνης . Η  
Ένωση  Ευπαλιωτών εκπροσωπήθηκε  
από  τον κ. Κώστα  Ζέρβα.

Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά δε γίνεται διαφορετικά. Για να συνεχιστεί η έκδοση 
της εφημερίδα μας με αυτή τη μορφή και να αποστέλλεται σε όλους, κάπου 2000 
παραλήπτες, χρειάζεται η μικρή συμβολή σας. ΄Ενα 20άρικο το χρόνο, δηλαδή 
1.50 ευρώ το μήνα, νομίζουμε ότι όλοι μπορούμε να δώσουμε, παρά την κρίση που 
μας μαστίζει. Τα ταχυδρομικά τέλη υπέρ-πολλαπλασιάστηκαν και τα έξοδα δημι-
ουργίας και αποστολής της εφημερίδας, αγγίζουν τα 3.000 ευρώ σε κάθε έκδοση. 
Μέχρι τώρα περίπου 300 συνδρομητές μόνο είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Εκδήλωση στο Τρίκορφο
για τους δασκάλους

Σημαντική δραστηριότη-
τα έχει από το 2009 που 
ιδρύθηκε ο «Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών 
και Δωρητών Σώματος 
Καστρακίου Φωκίδας η 
Αγία Παρασκευή».
Ουσιαστικά όμως οι δρα-
στηριότητές του έχουν 
αρχίσει από το 1985, 
που συνεργάζονταν με 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Καστρακίου. Πραγματο-
ποιούσε ανελλιπώς δύο 
αιμοληψίες το χρόνο,  με 
μέσο όρο αιμοδοτικών 
μονάδων πάνω από 70. 

Εξυπηρετεί όλους τους πά-
σχοντες για αίμα συγγενείς 
μελών του Συλλόγου 1ου 

βαθμού, καθώς και όλων 
των Καστρακιωτών, ενώ με 
απόφαση του Δ.Σ. και άλλων 
πολιτών κατά περίπτωση.
Όπως αναφέρει ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Λε-
ωνίδας Ντότσικας,  μετά 

τη διάλυση του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Κα-
στρακίου,  δημιουργήσα-
με το Σύλλογο αυτό με 
στόχο την εξάπλωση αν 
είναι δυνατόν σε όλο τον 
πρώην Δήμο Ευπαλίου 
αλλά και κατ΄ επέκταση 
στο Δήμο Δωρίδος.
Επισήμανε μάλιστα ότι 
επειδή κατά καιρούς στις 
αιμοληψίες που γίνονται 
είναι αιμοδότες και Ευ-
παλιώτες,  επιθυμούμε 
στενότερη συνεργασία 
με τους Συλλόγους του 
Ευπαλίου.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ
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Το νέο πρωτάθλημα Α΄ Κα-
τηγορίας Φωκίδας άρχισε και 
φέτος ο Δήμος Δωρίδας εκπρο-
σωπείται από πέντε συλλόγους. 
Στην πρώτη κατηγορία θα βρί-
σκονται, οι Απόλλων Ευπαλίου, 
Τολοφώνα Ερατεινή, Αετός 
Λιδωρικίου, Ένωση Γλυφάδας 
και ο Δωρικός Μαλαμάτων. Οι 
πέντε ομάδες θα προσπαθή-
σουν για το καλύτερο δυνατό, 
με την ευχή όλων μας μία απ’ 
αυτές να πρωταγωνιστήσει και 
-γιατί όχι- να διεκδικήσει την 
άνοδο στο Περιφερειακό Πρω-
τάθλημα. Πάντως, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των περισ-
σοτέρων, βασικό ρόλο στο 
κυνήγι του τίτλου θα έχουν οι 
Αστέρας Ιτέας, Αμφισσαϊκός 
και Οδυσσέας Γραβιάς. Ειδικά 
ο τελευταίος απέκτησε 9 πο-
δοσφαιριστές από τον περσινό 
πρωταθλητή, Διαγόρα Πολυ-
δρόσου, ο οποίος αν και ανέ-
βηκε στο Περιφερειακό, δεν 
δήλωσε συμμετοχή και φέτος 
θα αγωνιστεί στη Β’ Κατηγορία 
Φωκίδας. Ας πάμε να δούμε 
κάθε μία από τις ομάδες του 
Δήμου Δωρίδας ξεχωριστά.

Απόλλων Ευπαλίου
Ο Απόλλων έκανε φέτος αρκε-
τές μεταγραφές και αναμένεται 
να παρουσιαστεί καλύτερος σε 
σχέση με την προηγούμενη σε-
ζόν. Κανείς ακόμη δεν είναι σε 
θέση να συζητήσει για άνοδο, 
παράλληλα όμως κανείς δεν 
πρέπει να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο. Φέτος το καλοκαί-
ρι αποκτήθηκαν οι Καρβέλης, 
Τζιβελέκας, Σκαλιώτης, Τσα-
τούχας, Πολονύφης, Κυρίτσης, 
Κονίδας, Κανέλλος και Ηλιό-
πουλος. Από το περσινό ρό-
στερ παρέμειναν οι Αδρασκέ-
λας, Αθανασόπουλος, Δρόσος, 
Κ. Ζέκα, Αρ. Ζέκα, Δημάκης, 
Ζέρβας, Καραμπολάι, Κοντός, 
Κουρμπίνης, Κοτσικογιάννης, 
Μπακούλας, Νταουσάνης, Ρή-
γας, Σερεντέλος, Σπυρόπου-
λος, Τσουκαλάς, Φλετούρης 
και Φούκας.
Όσον αφορά το διοικητικό 
σχήμα, οι δύο ισχυροί άνδρες 
άλλαξαν θέση. Ετσι ο Μίμης 
Σπυρόπουλος είναι και πάλι ο 

πρόεδρος του συλλόγου, ενώ ο 
Μπάμπης Κατσαρός επέστρεψε 
στα καθήκοντα του αντιπροέ-
δρου. Στο ΔΣ μπήκε επίσης και 
ο Κώστας Ευσταθίου. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των ιθυνό-
ντων, η ομάδα του Ευπαλίου 
θα είναι ανεβασμένη σε σχέση 
με πέρυσι. Πρωταρχικός στόχος 
είναι να εξασφαλιστεί γρήγορα 
η παραμονή και αν προκύψει 
κάτι καλύτερο, θα είναι καλο-
δεχούμενο. Σε ερώτησή μας για 
το ποια ομάδα μπορεί να πρω-
ταγωνιστήσει, τη μερίδα του 
λέοντος έχουν οι Αμφισσαϊκός, 
Αστέρας Ιτέας και Οδυσσέας 
Ανδρούτσος Γραβιάς.

Τολοφώνα Ερατεινή
Με αλλαγές, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά αναμένε-
ται να παρουσιαστεί και η Το-
λοφώνα Ερατεινή. Αρκετοί πο-
δοσφαιριστές αποχώρησαν και 
η ομάδα αναγκάστηκε να κάνει 
έξι μεταγραφές για να καλύψει 
τα κενά. Συγκεκριμένα αποκτή-
θηκαν οι Σκαπαλίλιν, Ισουφάι, 
Γεωργαντάς, Ανδρικόπουλος, 
Κλώτσας και Κατσικώστας. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις η ομάδα 
αναμένεται να παρουσιάσει ένα 
συγκροτημένο σύνολο, ικανό 
για διάκριση, χωρίς να σημαίνει 
απαραίτητα, ότι θα διεκδικήσει 
την άνοδο. Αλλαγές όμως έγι-
ναν και στο διοικητικό σχήμα. 
Μετά από 15 χρόνια συνεχούς 
παρουσίας στον προεδρικό 
θώκο, ο Γιάννης Μάμαλης δεν 
έχει πλέον άμεση συμμετοχή 
στα κοινά του συλλόγου. Ετσι, 
το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τους 
Π. Πήττα (Πρόεδρος), Θ. Κα-

τσούλη (Γενικό Γραμματέας), 
Κ. Βαλλιάνο (Αντιπρόεδρος), 
Ν. Χαϊδόγιαννο (Ταμίας), Ευθ. 
Κοντονίκο (Εφορος), Γ. Σταυ-
ρόπουλο (Γενικός Αρχηγός) και 
Π. Καραστάθη (Μέλος).

Αετός Λιδωρικίου
Ο Αετός Λιδωρικίου διατήρησε 
σχεδόν ίδιο το έμψυχο δυναμι-
κό του, καθώς η οικονομική κρί-
ση δεν επέτρεψε μεγαλεπήβολα 
σχέδια. Σε σχέση με το περσινό 
ρόστερ, προστέθηκε ο Υφαντής, 
ενώ αποχώρησαν οι Ανδρικό-
πουλος, Παπαδόπουλος και 
Στ. Γεωργουσόπουλος. Κατά τ’ 
άλλα η σύνθεση του συλλόγου 

παρέμεινε ίδια και απαράμιλλη, 
όπως άλλωστε και το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Πρόεδρος εξακο-
λουθεί να είναι ο Δημήτρης Γκί-
κας, ο οποίος σε δηλώσεις του 
ανέφερε: «Η ομάδα αναμένεται 
να είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι, 
αλλά υπάρχει ένα σημαντικό 
μειονέκτημα. Η οικονομική κρί-
ση μας έχει επηρεάσει κι αυτό 
ενδεχομένως να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη συνολική εικόνα 
της ομάδας. Πάντως ας περιμέ-
νουμε και θα δούμε. Όσον αφο-
ρά τα φαβορί της κατηγορίας, 
κατά τη δική μου γνώμη, φέτος 
δεν υπάρχει φαβορί. Δεν βλέ-
πω κάποια ομάδα να ξεχωρίζει, 
τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. 
Η κατάσταση είναι ρευστή και 
θα πρέπει να περιμένουμε ορι-
σμένες αγωνιστικές».

Ένωση Γλυφάδας
Η παραμονή είναι στόχος και 
της Ένωσης Γλυφάδα, όπως 
φάνηκε και από τις μεταγρα-

φικές κινήσεις της ομάδας που 
απέκτησε τρεις παίκτες και 
συγκεκριμένα τους Καπεντζώ-
νη, Καρέλη και Σούρλα. Αυτό 
τουλάχιστον υποστηρίζουν οι 
ιθύνοντες του συλλόγου. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο παρέμει-
νε ίδιο με τον Κώστα Μασαού-
τη να παραμένει στη θέση του 
προέδρου. Ο ισχυρός άνδρας 
του συλλόγου μίλησε στην 
εφημερίδα μας για τη νέα προ-
σπάθεια: «Εμείς θα παίξουμε 
την μπάλα μας και ότι καλύ-
τερο προκύψει. Ο στόχος είναι 
ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος 
απ’ το να διατηρηθούμε στην 
κατηγορία. Κατά την προσωπι-
κή μου άποψη δεν νομίζω ότι 
έχουμε την προοπτική να ανέ-
βουμε. Η προσπάθεια θα γίνει 
αλλά τα πράγματα είναι δύσκο-
λα». Όσον αφορά την άνοδο 
μας απάντησε: «Ισως αυτή την 
στιγμή τα φαβορί  είναι  ο Αμ-
φισσαϊκός και ο Αστέρας Ιτέας. 
Πάντως είναι πολύ νωρίς και 
θα πρέπει να περιμένουμε».

Δωρικός Μαλαμάτων
Το νέο μέλος της πρώτης κα-
τηγορίας από το Δήμο μας 
είναι ο Δωρικός Μαλαμάτων. 
Πρόκειται για μία νεανική ομά-
δα με το σύνολο των παικτών 
να είναι μέχρι 18 ετών, με 
εξαίρεση δύο που είναι ελα-
φρώς μεγαλύτεροι. Φέτος, το 
καλοκαίρι αποκτήθηκαν οι Αλ. 
Ζωητάκης, Γ. Ζωητάκης, Καλ-
τσανάς, Μπασιλάρης και Φ. 
Ψαροκωστόπουλος, ενώ το 
υπόλοιπο έμψυχο δυναμικό 
συμπληρώνουν οι Αποστολά-
τος, Αποστολόπουλος, Βήτ-
τος, Μ. Βρουσάι, Π. Βρουσάι, 
Στ. Βρουσάι, Γεωργακόπου-
λος, Ζαγγανάς, Καραδήμας, 
Κυρίτσης, Μαλλάς, Μούκας, 
Μπιρμπίλης, Ράικος, Ράμμος, 
Σιτοκωνσταντίνος και Κ. Ψα-
ρακωστόπουλος. Όσον αφορά 
τα διοικητικά, το ΔΣ παρέμεινε 
το ίδιο με πρόεδρο τον Βασίλη 
Αποστολάτο. Ο πρόεδρος του 
συλλόγου μας μίλησε για τους 
στόχους της ομάδας: «Σίγουρα 
είναι η παραμονή, κάτι όμως 
που θα είναι αρκετά δύσκολο, 
καθώς είμαστε νεανική ομάδα, 

χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία», ενώ 
για το φαβορί της κατηγορίας 
που θα διεκδικήσει την άνοδο 
πρόσθεσε: «Λογικά θα είναι ο 
Αστέρας Ιτέας, αλλά ακόμη δεν 
έχουμε εικόνα για τους υπόλοι-
πους. Πάντως η ομάδα της Ιτέ-
ας φαίνεται ότι θα ξεχωρίσει»

ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΝΑ
ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΌ ΑΣΤΕΡΙ

Με ρίζες από το Ευπά-
λιο, ο Γιώργος Γκολιάς 
(εγγονός της Σταυρού-
λας Σμπαρούνη), αρχίζει 
ν΄ ανεβαίνει τα σκαλιά 
του μπάσκετ. Γεννημέ-
νος το 1996 δηλαδή 15 
χρονών, με την απόδοσή 
του κατόρθωσε να δια-
κριθεί νωρίς και να κληθεί 
στην Εθνική Παμπαίδων 
στην οποία συνεχίζει να 
λαμβάνει μέρος σε στα-
θερή βάση. Παράλληλα 
εξασφάλισε και τριετή 
υποτροφία από τα Εκ-
παιδευτήρια Μαντουλίδη 
της Θεσσαλονίκης στο 
Λύκειο, ένα σχολείο με 
πολύ υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο  και ταυτόχρο-
να με άριστο πρόγραμμα 
μπάσκετ για αθλητές της 
ηλικίας του. Συνεχίζοντας 
με τον ίδιο ζήλο ο Γιώρ-
γος , είναι βέβαιο ότι θα 
εξελιχθεί σ΄ ένα σπου-
δαίο μπασκετμπολίστα 
αλλά ταυτόχρονα και άξιο 
επιστήμονα. 

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Α Κα-
τηγορίας Φωκίδας το Σαββατοκύρια-
κο 15 και 16 Οκτωβρίου. Αναλυτικά 
όλοι οι αγώνες όπως προέκυψαν από 
την κλήρωση της Ε.Π.Σ. Φωκίδας 
έχουν ως εξής:
1η Αγωνιστική
Ανδρούτσος Γραβιάς-Ολυμπιακός Κίρρας
Αμφισσαϊκός-Ησαΐας Δεσφίνας
Αστέρας Ιτέας-Αετός Λιδωρικίου
Γλυφάδα-Απόλλων Ευπαλίου
ΑΣΤΕ-Φωκίδα 2000
Ρεπό: Δωρικός
2η Αγωνιστική
Δωρικός Μαλαμάτων-Ανδρούτσος Γραβιάς
Ολυμπιακός Κίρρας-Αμφισσαϊκός
Ησαΐας Δεσφίνας-Γλυφάδα
Αετός Λιδωρικίου -ΑΣΤΕ
Φωκίδα 2000-Απόλλων Ευπαλίου
Ρεπό: Αστέρας Ιτέας

3η Αγωνιστική
Ανδρούτσος Γραβιάς-Αμφισσαϊκός
Αστέρας Ιτέας-Δωρικός Μαλαμάτων
Γλυφάδα -Ολυμπιακός Κίρρας
Φωκίδα 2000- Ησαΐας Δεσφίνας
Απόλλων Ευπαλίου-Αετός Λιδωρικίου
Ρεπό: ΑΣΤΕ
4η Αγωνιστική
Αστέρας Ιτέας-Ανδρούτσος Γραβιάς]
Αμφισσαϊκός-Γλυφάδα
Δωρικός Μαλαμάτων-ΑΣΤΕ
Ολυμπιακός Κίρρας-Φωκίδα 2000
Αετός Λιδωρικίου-Ησαΐας Δεσφίνας
Ρεπό : Απόλλων Ευπαλίου
5η Αγωνιστική
Ανδρούτσος Γραβιάς-Γλυφάδα
ΑΣΤΕ-Αστέρας Ιτέας
Φωκίδα 2000-Αμφισσαϊκός
Απόλλων Ευπαλίου -Δωρικός Μαλαμάτων
Αετός-Λιδωρικίου-Ολυμπιακός Κίρρας
Ρεπό : Ησαΐας Δεσφίνας

6η Αγωνιστική
ΑΣΤΕ -Ανδρούτσος Γραβιάς
Γλυφάδα -Φωκίδα 2000
Αστέρας Ιτέας-Απόλλων Ευπαλίου
Αμφισσαϊκός -Αετός Λιδωρικίου
Δωρικός Μαλαμάτων -Ησαΐας Δεσφίνας
Ρεπό: Ολυμπιακός Κίρρας
7η Αγωνιστική
Ανδρούτσος Γραβιάς-Φωκίδα 2000
Απόλλων Ευπαλίου-ΑΣΤΕ
Αετός Λιδωρικίου-Γλυφάδα
Ησαΐας Δεσφίνας-Αστέρας Ιτέας
Ολυμπιακός Κίρρας- Δωρικός Μαλαμάτων
Ρεπό: Αμφισσαϊκός
8η Αγωνιστική
Απόλλων Ευπαλίου-Ανδρούτσος Γραβιάς
Φωκίδα 2000 -Αετός Λιδωρικίου
ΑΣΤΕ-Ησαΐας Δεσφίνας
Αστέρας Ιτέας-Ολυμπιακός Κίρρας
Αμφισσαϊκός-Δωρικός Μαλαμάτων
Ρεπό: Γλυφάδα

9η Αγωνιστική
Ανδρούτσος Γραβιάς-Αετός Λιδωρικίου
Ησαΐας Δεσφίνας- Απόλλων Ευπαλίου
Ολυμπιακός Κίρρας-ΑΣΤΕ
Δωρικός Μαλαμάτων-Γλυφάδα
Αμφισσαϊκός-Αστέρας Ιτέας
Ρεπό: Φωκίδα 2000
10η Αγωνιστική
Ησαΐας Δεσφίνας-Ανδρούτσος Γραβιάς
Απόλλων Ευπαλίου-Ολυμπιακός Κίρρας
Φωκίδα 2000-Δωρικός Μαλαμάτων
ΑΣΤΕ-Αμφισσαϊκός
Γλυφάδα-Αστέρας Ιτέας
Ρεπό:Αετός Λιδωρικίου
11η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Κίρρας-Ησαΐας Δεσφίνας
Δωρικός Μαλαμάτων-Αετός Λιδωρικίου
Αμφισσαϊκός-Απόλλων Ευπαλίου
Αστέρας Ιτέας-Φωκίδα 2000
Γλυφάδα-ΑΣΤΕ
Ρεπό: Ανδρούτσος Γραβιάς 

Άρχισε το ματς…μάχη για επιβίωση
Οι  5 ομάδες του Δήμου Δωρίδας θα παλέψουν αρχικά για την παραμονή και ότι καλύτερο προκύψει στη συνέχεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ




