
Οι κλοπές τους τελευταίους μήνες στην 
περιοχή του Ευπαλίου βρίσκονται σε 
ημερήσια διάταξη,  όπου τα κλεφτρό-
νια κάνουν κυριολεκτικά πάρτυ!
Η Αστυνομία του Ευπαλίου είναι αλήθεια 
ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση των κρουσμάτων με ση-
μαντική επιτυχία, τόσο στην πρόληψη 
όσο και στην διαλεύκανση υποθέσεων.
Τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομά-
δες και μήνες διαδέχονται το ένα το 
άλλο:  4 στο Δροσάτο,  6 στη Παραλία 
Σεργούλας, 2 στη Γλύφα,  1 στον Άγιο 
Σπυρίδωνα,  6 στο Μοναστηράκι,  7 στο Σκάλωμα, 2 στο Κα-

στράκι, στο Ευπάλιο,  στα Μορνοχώρια  κ.ο.κ
Οι κλέφτες δεν περιορίζονται μόνο σε χρήματα 
και τιμαλφή αλλά αποσπούν ό,τι κανείς μπορεί να 
φανταστεί:  λάδι, κουβέρτες, πετρέλαιο, ηλεκτρι-
κά είδη, καμπάνες και κολυμπήθρες  από εκκλησί-
ες,  μηχανήματα άντλησης νερού, αλεξικέραυνα 
από σχολεία. 
Λόγω μείωσης του προσωπικού στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ευπαλίου, σταδιακά τα τελευταία χρόνια, 
δεν υπάρχει δυνατότητα παρά μόνο για μία πε-
ριπολία σε κάθε βάρδια για το σύνολο των 24 
χωριών,  που μάλιστα είναι απομακρυσμένα το 
ένα από το άλλο και δυσπρόσιτα λόγο εδάφους 

ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. 

Με ομόφωνη 
απόφαση το Δη-
μοτικό Συμβού-
λιο ενέκρινε την 
μελέτη-εισήγηση  
του Δημοτικού 
Συμβούλου Θα-
νάση Κοκμοτού 
που ρυθμίζει το 
κυκλοφορ ιακό 
πρόβλημα του 
Ευπαλίου.
Όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε 
ο Θανάσης Κοκ-
μοτός (είναι αντι-
στράτηγος ε.ά. της 
αστυνομίας) ‘‘ήταν 
επιτακτική  η ανά-
γκη να επέμβουμε 
στο Ευπάλιο και λόγω των  πολλών  αιτημάτων των 
πολιτών του,  αλλά και διότι είναι η πολυπληθέστερη 

πόλη του Δήμου Δωρίδος, όπου ως έδρα τέως Δήμου 
και τώρα Δημοτικής Ενότητας παρουσιάζει αυξημένη 
κίνηση πεζών και οχημάτων’’.
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

‘‘Πάρτυ’’... κλεφτών
  στην περιοχή Ευπαλίου

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας

ΔΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλη-
μα γίνεται στην  Α’ κατηγορία 
Φωκίδας, με τον Απόλλωνα να 
πρωταγωνιστεί και δύο προπο-
νητές, ο Λ. Λουκόπουλος και Δ. 
Ζέρβας, μας δίνουν την ακτινο-
γραφία του.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Δρο-
σάτου, που μετέφερε την έδρα 
του από την Αθήνα στο χωριό, 
μας δίνει την πλούσια φθινοπωρι-
νή δραστηριότητά του, γύρω από 
πολιτιστικά, και θρησκευτικά ήθη 
και έθιμα αλλά και τις αγροτικές 
ασχολίες.

Άπειρες Ευχές 
για ευτυχισμένη 
και δημιουργική 
νέα χρονιά σε 

όλες και όλους 
από την Ένωση 

Ευπαλιωτών 
Δωρίδας

Κοπή πίτας
Ένωσης Ευπαλιωτών 
στις 13 Ιανουαρίου

Η Ένωση Ευπαλιωτών Δω-
ρίδας θα κόψει την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα της στο Σα-
ρόγλειο Μέγαρο της Λέσχης 
Αξιωματικών Αθήνας στην 
Πλατεία Ρηγίλλης την Κυρια-
κή 13 Ιανουαρίου 2013 στις 
11:00 το πρωί.

Τα 31 
πηγάδια 
του Ευπαλίου

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 31 πη-
γάδια λειτουργούσαν στο Ευπά-
λιο τον 20ο αιώνα. Από αυτά οι 
Ευπαλιώτες κάλυπταν τις ανάγκες 
τους σε νερό. Έχουν τη δική τους 
ιστορία, τους μύθους και τις μνή-
μες τους.

Ο Εκπολιτιστικός
σε νέες δράσεις

Το Ευπάλιο φόρεσε
...τα γιορτινά του

Το Ευπάλιο από τα μέσα Δεκεμ-
βρίου φόρεσε τα γιορτινά του 
για να υποδεχτεί τα Χριστούγεν-
να και το Νέο Έτος.  Και πράγ-
ματι για πρώτη φορά το Ευπάλιο 
φωτίζεται και στολίζεται,  κό-
ντρα στη γκρίζα εποχή της κρί-
σης που ζούμε, για να μας δώσει 

λίγη χαρά,  αισιοδοξία και ελπίδα 
για το νέο που έρχεται. Σ΄αυτό 
συνέβαλε καθοριστικά ο Δήμος, 
με πρωτοπόρο τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Ανδρέα Ευσταθίου 
και με τη συνδρομή και βοήθεια 
των παιδιών του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου. 

Πλούσια η δραστηριότητα των 
παιδιών του Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Ευπαλίου, που με την 
κινητικότητά τους, δίνουν μια 
ξεχωριστή νότα σε πολιτιστικά, 
λαογραφικά, εξωραϊστικά και ανα-
πτυξιακά θέματα.  
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Βασιλική  Καλαμάκη
Σε ηλικία 97 ετών απεβίωσε 
στον Πειραιά στις 13 Νοεμβρί-
ου 2012 η Καλαμάκη Βασιλική. 
Η κηδεία της έγινε την επομένη 
στο Ευπάλιο. Ήταν μια σεμνή, 
ήσυχη και καλοσυνάτη  παρου-
σία. Η Αναστασία ήταν παντρε-
μένη με το Βασίλη Καλαμάκη,  
για δεκαετίες ράφτη του Ευ-
παλίου.  Είχαν αποκτήσει ένα  
παιδί,  το  Γιώργο,  συνταξιού-
χο του ΟΤΕ,  που τους χάρισε 
δύο  εγγόνια, την Αναστασία 
και την Ειρήνη. 

Σωτηρία Πετρίδου - Κουφάκη
Έφυγε ήρεμα και πλήρης ημερών στις 21 Νοεμβρίου 
2012 σε ηλικία 88 ετών  η Σωτηρία Πετρίδου, το γέ-
νος Κωνσταντίνου Κουφάκη (Ρήγα). Ο λατρευτός της 
σύζυγος Θεμιστοκλής με τον οποίο έζησε 61 χρόνια, η 
κόρη της Ελένη, τα εγγόνια της Αλκηστις και Ηλίας, η 
αδελφή της Φωτεινή 
Καραντώνη, η νύφη 
της Μαρία Γ. Κου-
φάκη  τα ανίψια της 
και οι λοιποί συγγε-
νείς τη συνόδεψαν 
μια ηλιόλουστη μέρα 
στην τελευταία της 
κατοικία στο Ευπά-
λιο, μαζί με τους συ-
ντοπίτες της, φίλους 
και γείτονες που ήλ-
θαν από την Αθήνα, 
όπου ζούσε μετά το 
γάμο τη. Μετά από 
επιθυμία της οικογέ-
νειας, το ποσό που 
συγκεντρώθηκε «εις 
μνήμην» της διατέθηκε τα Χριστούγεννα στους μαθη-
τές, που αρίστευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 
και φοιτούν φέτος στη Β και Γ τάξη του Λυκείου Ευπα-
λίου Δωρίδος. Η συμβολική αυτή χειρονομία αποτελεί 
αναπλήρωση της επιθυμίας της να σπουδάσει, η οποία 
επιθυμία δεν πραγματοποιήθηκε στις δύσκολες εποχές 
που ζούσε όταν ήταν μαθήτρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών του Γε-
νικού Λυκείου Ευπαλίου εκφράζει τις ευχαριστίες και 
τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Ελένης Πε-
τρίδου για την δωρεά αντί στεφάνου στο Λύκειό μας 
ποσού στην μνήμη της μητέρας της Σωτηρίας Κουφάκη 
(Ρήγα) - Πετρίδου για βράβευση των μαθητών που αρί-
στευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά και φοιτούν 
φέτος στην Β΄ και Γ΄ τάξη.

Ο Δ/ντής του Λυκείου Β. Κατσιγιάννης 

Μαρία Λακουμέντα
Την 1η Νοεμβρίου 2012 απεβίωσε σε 
ηλικία 64 ετών η Μαρία Λακουμέντα 
σύζυγος Γεωργίου Λακουμέντα. Είχαν 
αποκτήσει τέσσερα παιδιά,  το Δημή-
τρη, τη Χαρτούλα,  το Σπύρο και τη 
Βασιλική, που τους έχουν χαρίσει και 
τέσσερα εγγόνια. Η Μαρία είχε κατα-
γωγή από το Παλαιοξάρι.

Αλεξάνδρα  Παναγοπούλου - Ψιμάδα
Απεβίωσε στις 26 Οκτωβρίου 2012 
στην Αθήνα η Αλεξάνδρα Παναγοπού-
λου - Ψιμάδα σε ηλικία 87 ετών. Η κη-
δεία της έγινε την επομένη στο Ευπά-
λιο. Η Αλεξάνδρα είχε τρεις κόρες,  τη 
Λαμπρινή, τη Μαρίνα και τη Θεοδώρα 
και εγγόνια.  Ένα από αυτά, η Μαρία 
Τσακίρη,  κατοικεί με το σύζυγό της 
στο Ευπάλιο. 

Σε ηλικία 92 χρόνων έφυγε στις 
23 Οκτωβρίου 2012 ένας λεβέντης 
ρουμελιώτης παπάς. Ο Παπακώστας 
Δασκαλόπουλος από το Παλαιο-
ξάρι που υπηρέτησε την εκκλησία 
για μισό σχεδόν αιώνα,  στο Δια-
κόπι(3χρόνια), στην Περιθιώτισσα 
(2 χρόνια), στο Τείχιο (28 χρόνια), 
και στο Παλαιοξάρι (8 χρόνια). Ένα 
βουβό ποτάμι συμπατριωτών του 
από τα χωριά της Δωρίδας τον συ-
νόδευσε στην τελευταία του κατοι-
κία. «Αγαπήθηκε όσο λίγοι,  γιατί ο 
ίδιος τους αγάπησε όλους» είπε ο 
Παπακώστας Βαβάτσικος αποχαιρε-
τώντας τον στην εξόδιο ακολουθία. 
Φοίτησε στο Ημιγυμνάσιο Ευπαλίου 
και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Ναυ-
πάκτου. Έδωσε επιτυχώς εξετάσεις 
στη Σχολή Αστυνομίας Πόλεων και 
υπηρέτησε ως αστυνομικός στον 
Πειραιά. Στη διάρκεια της Κατοχής 
και του Ιταλογερμανικού πολέμου 
κατατάχθηκε ως αστυνομικός στην 

πολιτοφυλακή και στις μονάδες 
αντίστασης του βουνού… 
«Πάνω σε τρίκορφο βουνό,  βρίσκω 
ένα λαβωμένο» ήταν το αγαπημένο 
του δημοτικό 
τραγούδι που  
μας έλεγε με 
την συνοδεία 
του ταμπούρ-
λου του, δίπλα 
στο τζάκι,  με 
κόκκινο κρα-
σί, στο πάντα 
ανοιχτό και 
φιλόξενο σπίτι 
του. Κι εμείς 
νεαροί φοι-
τητές,  φίλοι 
των παιδιών του, τον συνοδεύαμε 
και τον καμαρώναμε…
Το 1953 η αγάπη του προς τον Θεό 
τον έστειλε για δύο χρόνια στην 
Ιερατική Σχολή Κορίνθου υπηρετώ-
ντας έκτοτε την εκκλησία.

Νωρίτερα, το 1949, είχε παντρευτεί 
τη συγχωριανή του Ντίνα Παπανα-
γιώτου και απόκτησαν δυό γιους 
που σπούδασαν και έγιναν επι-

τυχημένοι δημοσιογράφοι. 
Τον Αντώνη και το Γιώργο.  
Απόκτησε και δυό εγγόνια,  
τη Ντίνα και τον Ηλία, που 
επίσης σπούδασαν και διακο-
νούν τη δημοσιογραφία.
Το καλοκαίρι του 2010  ο Πα-
πακώστας ήπιε το πικρό ποτήρι 
χάνοντας το Γιώργο στα 45 του 
χρόνια από καρδιακή προσβο-
λή,  ενώ το 2011 έφυγε από τη 
ζωή και η πρεσβυτέρα του. 
Καλό ταξίδι Παπακώστα.  Να 
είσαι βέβαιος ότι όλοι όσοι 

σε γνωρίσαμε θα θυμόμαστε την 
καλοσύνη σου,  το ήθος σου,  την 
ανοιχτή σου καρδιά και αγκαλιά, την 
πραγματική αγάπη και  στήριξη  στον 
πλησίον σου.                                  

Π.Ν.Λ
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 Τις συνδρομές 
σας για την ενίσχυση 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας και 
της εφημερίδας ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε 
να καταθέτετε στις 
τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ και από τώρα 
στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ-
ΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
-POSTBANK μέσω 
των ΕΛΤΑ στους λο-
γαριασμούς της Ένω-
σης, αναγράφοντας 
και το όνομά σας.

Οι νέοι λογαριασμοί
της Ένωσης
Ευπαλιωτών
Δωρίδας

5011-059657-666

88371666

104/296680-89

00089798269-0

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου 100,00 €
Ζέρβα Μαρία του Γεωργίου 50,00 €
Θεοχάρης Δημήτριος  50 δολ. Καναδά      37,86 €
Καγιά Ρήνα του Κων/νου 15,00 €
Καλιαμπέτσος Δημ. του Παν. 20,00 €
Κατσαρού Ιωάννα του Κων/νου 30,00 €
Κονιστή Τριάδα του Αθαν. 20,00 €
Κονιστής Αθαν. του Βασιλ. 20,00 €
Κοτζαμάνης Χ. Θεμιστοκλής 70,00 € 
Λακουμέντας Γεώργιος του Σπύρου 30,00 €
Πετρόπουλος Ιωάννης 50,00 €
Πριοβόλου Παναγ. τουΚων/νου 15,00 €
Πριόβολος Αλέξ του Κων/νου 15,00 €
Πριόβολος Κ. Γεώργιος 20,00 €
Ρωμαίου Γεωργία 50,00 €
Ταραζώνα Παρασκευή 10,00 €
Τζιλαλή Αναστασία  20,00 €
Φιλιππόπουλος Κων/νος 30,00 €
Φρομοζόπουλος Νικόλαος 10,00 €
κατάθ.ΕΤΕ Ναυπάκτου 24/10/12 άνευ ονόματος 20,00 €
Oι χωρίς όνομα καταθέσεις του προηγούμενου
φύλλου ήταν από τους: 
Μοσχονά Κων/νο 20,00 €
Τσάκο Μιχάλη 50,00 €

Η εφήμερίδα μας είναι διαθέσιμη και 
στο site της Ένωσης www.toefpalio.gr

Γιώργος Αντωνόπουλος
Στις 14 Οκτωβρίου έφυγε 
σε ηλικία 84 ετών ο Γιώργος 
Ν. Αντωνόπουλος. Υπήρ-
ξε ένας επιτυχημένος επι-
χειρηματίας με πολλαπλές 
δραστηριότητες: εμπόριο 
με ηλεκτρικά  είδη, κυνηγε-
τικά και μια σειρά από άλλα 
καταναλωτικά είδη. Ήταν 
ο σημαντικότερος  έμπο-
ρος  εσπεριδοειδών στην 
περιοχή της νοτιοδυτικής 
Δωρίδας. Στις δεκαετίες του 
΄50 και΄60 όλη η πιτσιρικα-
ρία έμαθε να καβαλά και να 
βολτάρει   ποδήλατο από τα 
ενοικιαζόμενα για το σκοπό αυτό ποδήλατα που διέθετε 
ο Γιώργος. Διακρίθηκε για τη σοβαρότητα, την ευθυ-
κρισία του, το επιχειρηματικό του πνεύμα. Εργάστηκε 
δημιουργικά  και ευσυνείδητα και έδωσε δουλειά σε 
πολλούς Ευπαλιώτες. Υπήρξε γενναιόδωρος και προς 
την τοπική κοινωνία. Απέκτησε με τη σύζυγό του Κούλα 
τρία παιδιά: το Νίκο συνταξιούχο σήμερα του ΟΤΕ,  την 
Εύη δασκάλα  και το Λεωνίδα με πολύπλευρη επιτυχη-
μένη επιχειρηματική δραστηριότητα,  ακολουθώντας τα 
βήματά του. Ευτύχησε να δει και πολλά εγγόνια. 

Λ.. Ζέρβας, Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 
για τους 
πολίτες 
από το 
Δήμο 

Ευπαλίου

Σε ηλικία 83 ετών, στις 11 
Οκτωβρίου 2012, έφυγε 
από τη ζωή ο συνταξιούχος 
αστυνομικός Λεωνίδας Πα-
παδόπουλος, πατέρας του 
αντιπροέδρου του Δικηγο-

ρικού Συλλόγου Πατρών 
Τάκη Παπαδόπουλου. Η 
εξόδιος ακολουθία  εψάλη 
την επομένη από τον Ι. Ναό 
Αγίου Δημητρίου Πατρών.

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Λούλα Σκόνδρα, σύζυγος Μιλτιάδη
Απεβίωσε στην Πάτρα 
όπου και ζούσε σε ηλικία 
86 ετών η Λούλα, σύζυγος 
Μιλτιάδη Σκόνδρα. Είχαν 
τρία παιδιά, τον Πανα-
γιώτη, την Αθηνά και τον 
Κώστα. 
Είδε τα παιδιά της καλά 
αποκατεστημένα και ευτύ-
χησε να δει και 7 εγγόνια. 
Η ταφή έγινε στο Ευπάλιο 

στον οικογενειακό τάφο 
στις 11 Δκεμβρίου.
Θα τους  θυμόμαστε πά-
ντα, και τη Λούλα και τον 
αείμνηστο Μιλτιάδη, για 
την εντιμότητά τους, την 
καλοσύνη τους και την ευ-
γένειά τους. 
Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους της. 

Παπακώστας Δασκαλόπουλος 

Παρασκευή Αλεξανδρή
Σε ηλικία 70 ετών έφυγε 
από τη ζωή στις 7 Νοεμ-
βρίου 2012  η Παρασκευή 
Αλεξανδρή σύζυγος  του 
Γιάννη Γεωρ.Αλεξανδρή. 
Είχαν αποκτήσει τρία παι-
διά το Γιώργο, τη Χρυ-
σούλα και τη Ζωή,  που 

τους έχουν χαρίσει και 
πέντε εγγόνια. Η εξόδιος 
ακολουθία εψάλη στην 
Αθήνα. Η Παρασκευή είχε 
καταγωγή από τον Γαύρο 
Ναυπακτίας και εργαζόταν 
σε επιχειρήσεις του Ομί-
λου Λάτση.
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Γάμος Ηλία Καρλαύτη
Στον Άγιο Δημήτριο Ψυ-
χικού  στις 8 Δεκεμβρίου 
2012 τελέστηκε ο γάμος 
του Ηλία Καρλαύτη (γιου 
της Γιαννίτσας Παπαδήμα 
και του Κώστα Καρλαύτη) 
με τη Βάσια Παπαγεωργίου. 
Το ταιριαστό  και χαρού-
μενο ζευγάρι δέχτηκε τις 
ευχές των πολλών προσκε-
κλημένων. Τον πρώτο λόγο 
είχαν οι γιατροί, αφού για-
τρός ο γαμπρός, γιατρός ο 
αδελφός, γιατρός και ο πα-
τέρας. Εκλεκτές οι παρουσί-
ες Ευπαλιωτών, Γιώργος και 
Νάνσυ Παπαϊωάννου, Κώ-
στας και Ντίνα Γιαννακού-
ρη, Αλέκος Κοντογιάννης, 
Ανδρέας και Βάνα Μήτσου, 
Λένα Αναγνωστοπούλου, Νίκος και Αλέκα 
Πέππα, Γιώργος και Βούλα Καλαβρουζώ-
τη. Στη  δεξίωση που ακολούθησε  στο 

Χριστουγεννιάτικα στολισμένο ξενοδο-
χείο “ Μεγάλη Βρεττάνια”, ο χορός για 
κάθε ηλικία και μουσική προτίμηση κρά-
τησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στις 15 Νοεμβρίου ο Αλέξανδρος 
Τσούλας και η Αναστασία Τσίρη του 

Αγγέλου και της Ασημίνας έφεραν στον 
κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Στις 23 Νοεμβρίου η αδελφή της Ειρή-
νη Τσίρη και ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος 
απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι. Δι-
πλά ευτυχείς οι παππούδες με τα πρώτα 
εγγόνια τους.

Η Έφη Γιαννακούρη (κόρη του Κώ-
στα και της Ντίνας Γιαννακούρη) 

και ο Κωνσταντίνος Αθανασάς απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτω-
μένο αγοράκι.

ΒΑΠΤΙΣΗ

Ο Jerry Fuedes και  η σύζυγός του Μα-
ρία Χελλά από το Ευπάλιο (κόρη της 

Ευανθίας Ζέρβα και του Στέφανου Μαν-
δρουκάκη) βάπτισαν το πρώτο τους παι-
δί στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας  
στο Πίσω Κλήμα και το ονόμασαν Αλε-
ξάνδρα. Ανάδοχοι ήταν το ζεύγος Έλενα 
Ζέρβα και Βασίλης Σταβιάνης.

Η ΠΙΤΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας θα κό-
ψει την πρωτοχρονιάτικη πίττα της στο 
Σαρόγλειο Μέγαρο της Λέσχης Αξιωμα-
τικών Αθήνας στην Πλατεία Ρηγίλλης 
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 στις 
11:00 το πρωί.

Στην εκδήλωση θα γίνει και η πρώτη πα-
ρουσίαση της έκδοσης που επιμελήθηκε 
και χρηματοδότησε η Ένωση και αφορά 
τη μελέτη του λαογράφου-εκπαιδευτικού  
Γιάννη Ηλιόπουλου για τη συμμετοχή 
στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 
του μοναχού της Μονής Βαρνακόβης 
Παρθένιου Ζωγράφου,  που είχε κατα-
γωγή από την Καρυά Ευπαλίου, με τίτλο 
¨Ο Παπαφλέσσας της Δωρίδας¨.
Η μελέτη που βραβεύτηκε από την Ακα-
δημία Αθηνών.

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΎ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Ο αδελφοποιημένος με την Ένωσή μας,  
Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας Πει-
ραιά  θα κόψει την πρωτοχρονιάτική 
πίττα του το Σάββατο  12 Ιανουαρίου 
στις 11 π.μ. στο κέντρο ΒΟΣΠΟΡΟΣ στο 
Μικρολίμανο του Πειραιά. Καλούνται τα 
μέλη της Ένωσης Ευπαλιωτών να τιμή-
σουν την ωραία εκδήλωση του αδελφο-
ποιημένου συλλόγου και τον Πρόεδρό 
του  Ευπαλιώτη Ντίνο Κονιστή.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
Σίγουρα όλοι όσοι κινούμαστε στην 
Αθήνα έχουμε περάσει μπροστά από ένα 

εντυπωσιακό 
νεοκλασικό 
κτίριο στις 
αρχές της 
οδού  Ελ. 
Βεν ι ζ έλου 
( Π α ν ε π ι -
στημ ίου) , 
το Ιλίου 
Μέλαθρον. 
Το κτίριο 
αυτό ήταν 
άλλοτε κα-
τοικία του 
Γ ερμανού 
αρχαιολό -

γου Ερρίκου Σλήμαν και κέντρο της κοι-
νωνικής ζωής τόσο της οικογένειας, όσο 
και της Αθηναϊκής  κοινωνίας. Η σημερι-
νή του μορφή είναι  έργο του Γερμανού 
αρχιτέκτονα Τσίλλερ, διαμορφώθηκε  
στα τέλη του 19ου αι,  με αρκετούς-για 
την εποχή της-τεχνολογικούς νεωτερι-
σμούς. Εντυπωσιάζουν οι  θαυμάσιες 
τοιχογραφίες, τα μωσαϊκά και τα επιλεγ-
μένα αποσπάσματα από αρχαίους συγ-
γραφείς. Για ένα διάστημα στο κτίριο 
στεγάστηκε το Συμβούλιο Επικρατείας, 
ο Άρειος Πάγος και το Εφετείο.
Σήμερα στεγάζει το Νομισματικό Μου-
σείο, ένα από τα παλιότερα μουσεία της 
Ελλάδας (1834),όπου αποκαλύπτεται 
η ιστορία των νομισμάτων που εκδό-
θηκαν ή κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, 
αλλά περιλαμβάνονται και νομίσματα 
από το δυτικό κόσμο. Ιδιαίτερη ενότητα 

αποτελεί το νόμισμα στο νεοελληνικό 
κράτος.
Γι αυτούς τους λόγους η Ένωση Ευπα-
λιωτών προγραμμάτισε επίσκεψη και ξε-
νάγηση στο κτίριο και τα εκθέματα  (για 
ομάδα 25-30 ατόμων) την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου 2013, ώρα 11.30 το πρωί. 
Δηλώσεις συμμετοχής (θα τηρηθεί σει-
ρά προτεραιότητας) : Λένα Αναγνωστο-
πούλου:6937640697 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου για την επόμενη 
τριετία στην Ένωση Ευπαλιωτών Δωρί-
δας να γίνουν την Κυριακή 10 Μαρτί-
ου,  από 10:00 π.μ. έως 05:00 μ.μ. στα 
γραφεία μας,  Πρατίνου και Δούριδος 8 
στο Παγκράτι. Όλες οι Ευπαλιώτισσες 
και οι Ευπαλιώτες πρέπει να δώσουν 
το παρών, γιατί  η μαζική συμμετοχή 
είναι η δύναμη του Συλλόγου. Ακόμα 
περιμένουμε και νέες υποψηφιότητες 
από όσους έχουν τον χρόνο να ασχο-
ληθούν,  γιατί διάθεση πιστεύουμε ότι 
όλοι έχουν.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΩΡΙΝΕΛΛΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
αποφάσισε να στηρίξει με όλες του τις 
δυνάμεις και με κινητοποίηση τον απο-
κριάτικο χορό-μασκέ  ̈ ΔΩΡΙΝΕΛΛΑ ̈  το 
Σάββατο  17 Μαρτίου  στο Ευπάλιο, εφ΄ 
όσον  ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπα-
λίου αποφασίσει να τον διοργανώσει.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
¨ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ της ΔΩΡΙΔΑΣ¨
Την Κυριακή 24 Μαρτίου,  στις 11:30 
το πρωί στη μεγά-
λη αίθουσα 
του Δημαρ-
χείου
στο Ευ-
πάλιο,  η 
Έ ν ω σ η 
Ευπαλιω-
τών Δω-
ρίδας θα 
παρουσι-
άσει τη 
σημαντι-
κή της 
έ κ δ ο σ η 
¨Ο Πα-
παφλέσσας της Δωρίδας¨ 
του λαογράφου-εκπαιδευτικού Γιάννη 
Ηλιόπουλου. Η μελέτη τιμήθηκε από 
την Ακαδημία Αθηνών,  και ιστορεί τη 
συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώ-
να του 1821, του μοναχού της Μονής 
Βαρνακόβης  Παρθένιου Ζωγράφου,  
που είχε καταγωγή από την Καρυά Ευ-
παλίου.              

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Στις αρχές Μαρτίου ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Δροσάτου θά πραγματοποιήσει 
συνεστίαση κόβοντας και την πίττα 
του.
Είναι η τελευταία εκδήλωση που κάνει 
στην Αθήνα αφού μετέφερε την έδρα 
του στο Δροσάτο και στο εξής όλες οι 
εκδηλώσεις του θα γίνονται εκεί και στο 
Πευκάκι.
Ο Σύλλογος του Δροσάτου είναι αδερ-
φός Σύλλογος και φιλοξενείτο  για πάρα 
πολλά χρόνια στα Γραφεία της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας. Ο Πρόεδρός της 
Μπάμπης Αλεξανδρής είναι για πολλές 
τριετίες και μέλος του Δ.Σ της Ένωσης.
Η Ένωση και το Συμβούλιο θα τιμήσει 
με την παρουσία της την όμορφη εκ-
δήλωση που πάντα κάνουν οι φίλοι μας 
Καρδαριώτες  και καλούμε τα μέλη μας 
να παραστούν,  με τη βεβαιότητα ότι θα 
περάσουν ευχάριστες στιγμές.

Το Πνευματικό Ιδρυμα 
Τάκη Σινόπουλου ορ-
γανώνει και φέτος σει-
ρά διαλέξεων, αφιερω-
μένων στο έργο δέκα 
από τους σημαντικότε-
ρους ποιητές του 20ου 
αιώνα. 
Στις 21 Δεκεμβρίου 
2012, ο συμπατριώτης 
μας ποιητής και δοκι-
μιογράφος Αντώνης 
Ζέρβας παρουσίασε το 
έργο του αμερικανού 
ποιητή Εζρα Πάουντ. 
Ο Αντώνης Ζέρβας εί-
ναι και ο μεταφραστής 
των «Aσμάτων της Πί-
ζας» του Έζρα Πάουντ 
(Καστανιώτης 1994 
και Ινδικτος 2005) που 
ήταν υποψήφια για το 
Ευρωπαϊκό Αριστείο 
Μετάφρασης 1996.
Τα Cantos  του Εζρα 
Πάουντ, μία ποιητική 
επική αφήγηση που 
υπερβαίνει τις χίλιες σε-
λίδες, θεωρείται σήμερα 
το σημαντικότερο έργο 
του μοντερνισμού στον 
20ο αιώνα. Η σύλληψη 
και οι καινοτομίες του 
επηρέασαν βαθύτατα 

την αγλλοαμε-
ρικανική λογο-
τεχνία, οι δε 
δυσκολίες πρό-
σβασης του 
α ν α γ ν ώ σ τ η , 
γέννησαν από 
το 1970 και 
μετά, μία τερά-
στια «Παουντι-
κή βιομηχανία» 
επιστημονικών 
μελετών και 
ερμηνειών. 

Στην εμπεριστατωμένη 
εισήγησή του με τίτλο 
η «Παουντική αφήγη-
ση» ο Αντώνης Ζέρβας 
ανέλυσε τον επικό χα-
ρακτήρα και τις αφη-
γηματικές μεθόδους 
του ποιήματος, φωτί-
ζοντας πολλά από τα 
προβλήματα που εμπο-
δίζουν την κατανόηση 
του ποιήματος.
« Τα Cantos ή Ασματα 
στα ελληνικά επεσή-
μανε ο Αντώνης Ζέρ-
βας, δεν διαθέτουν 
αναγνωρίσιμη μορφή 
και συνεπώς είναι αρ-
κετά δύσκολο να επι-
τελέσουν τη λειτουρ-
γία που προσδοκούμε 
από την ποίηση. Γι’ 
αυτό και διαβάζονται 
αποσπασματικά. Επι-
λέγονται συνήθως οι 
λυρικές στιγμές κάλ-
λους, ενώ απωθούνται 
όλα τα στοιχεία, όσα 
συνιστούν την καινο-
τομία του, τα στοι-
χεία δηλαδή που το 
κατατάσσουν ακριβώς 
μεταξύ των πιο αξιο-

σημείωτων ρηματικών 
μορφών του 20ο αιώ-
να. Βεβαίως, δεν πρέ-
πει να λησμονείται ότι 
από το σύνολο του 
ογκώδους έργου, δια-
θέτουμε στα ελληνικά 
μόνο τρία κεφάλαια, 
έστω κι αν  τα Ασματα 
της Πίζας τα οποία ξε-
πήδησαν απρόβλεπτα 
εκτός σχεδίου, αποτε-
λούν δραστική σύνοψη 
των θεμάτων και των 
μεθόδων του».  
Τα  Cantos που συ-
γκρίνονται με την 
Οδύσσεια και τη Θεία 
Κωμωδία του Δάντη, 
τραγουδούν τις περι-
πλανήσεις της σύγ-
χρονης συνείδησης, 
η οποία πασκίζει να 
ξαναβρεί την ενότητα 
του καταρκεματισμέ-
νου νεώτερου κόσμου 
και να ξαναδώσει νόη-
μα στη ζωή μας. 
Μετά το πέρας της ει-
σήγησης, ο Αντώνης 
Ζέρβας διάβασε ορι-
σμένα από τα ωραιό-
τερα και πιο σπαρα-
κτικά αποσπάσματα. 
των «Aσμάτων της Πί-
ζας» που γράφηκαν το 
1945, στο στρατόπε-
δο συγκέντρωσης του 
Αμερικάνικου στρατού, 
κοντά στην  Πίζα, όπου 
κρατήθηκε ο Αμερι-
κανός ποιητής με την 
κατηγορία της εσχάτης 
προδοσίας.            
                                                                     
Λένα Αναγνωστοπούλου 

Εκδηλώσεις της Ένωσης
Ευπαλιωτών Δωρίδας

Παρθένιος Ζωγράφος ο από Καρυών (1789-1850)Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ»

EΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

Ιστορική-Λαογραφική Έρευνα του Γιάννη Η�ιόπουλου
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Ο αγωνιστής καλόγερος της Παναγίας Βαρνάκοβας

Ο Ι ΚΑΡΥ�Σ, Π�ΝΩ ΚΑΙ Κ�ΤΩ ΚΑΡΥ� είναι τα προγονικά χωριά του 

σημερινού Ευπαλίου Δωρίδας. Μεσαιωνικά χωριά που η ιστορία 

τους χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
Ο Όσιος Αρσένιος καταγόταν από την Καρυά και πριν 1000 χρόνια 

έχτισε την Παναγία την Βαρνάκοβα, ένα από τα πιο σημαντικά Μονα-

στήρια της Ορθοδοξίας. Για αιώνες η Βαρνάκοβα είναι το κέντρο αναφοράς για ό�ους τους 

Δωριείς, όπου γης. Ειδικά οι σχέσεις των Καρυωτών και μετέπειτα των Ευπαλιωτών με το 

μοναστήρι της Βαρνάκοβας παραμένουν άρρηκτες, όπως έγγ ραφα από 

αιώνες το αποδεικνύουν και η προφορική παράδοση το επισφραγίζει. 

Το βιβ�ίο αναφέρεται στον Παρθένιο Ζωγράφο, στον Καρυώτη μονα-

χό της Παναγίας Βαρνάκοβας, που συμμετείχε ως οπλαρχηγός σε πολ-

λές κρίσιμες μάχες της εθνικής μας παλιγγ ενεσίας. Η Βαρνάκοβα απο-

τέ�εσε προπύργιο του απελευθερωτικού αγώνα και θέατρο αιματηρών 

μαχών. Εκεί κατέφυγαν κατατρεγμένοι οι υπερασπιστές του Μεσολογ-

γίου μετά την Έξοδο. Ο Καραϊσκάκης υπερασπίσθηκε τη Βαρνάκοβα. 

Πολιορκήθηκε όμως από τον Κιουταχή, ο οποίος την κατέ�αβε και την 

κατέστρεψε ολοσχερώς. Σε ό�ες αυτές τις μάχες, α� ά και σε ά� ες πέρα 

από τη Δωρίδα, όπως στις φονικές μάχες της Καλιακούδας Ευρυτανίας 

και της Αγάθωνης Φθιώτιδας, ο Παρθένιος Ζωγράφος διαδραμάτισε 

πρωταγωνιστικό ρό�ο. Η δράση του ήταν τέτοια, που δίκαια του απονεμήθηκε ο τίτλος του 

«Παπαφλέσσα της Δωρίδας».Η βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών ιστορική-λαογραφική με-

λέτη του Γιάννη Η�ιόπουλου φωτίζει την άγνωστη στο ευρύ κοινό δρά-

ση του σημαντικού αυτού μοναχού-πολεμιστή και παρά� ηλα ανασυν-
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ριοχές του Ευπαλίου και της Δωρίδας καθώς και ονόματα αγωνιστών, 

προγόνων των σημερινών Ευπαλιωτών και ά� ων κατοίκων των γειτο-

νικών χωριών, φέρνοντάς μας πολύ κοντά την ηρωική αυτή εποχή.
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Ρυθμίσεις κυκλοφορίας
Με ομόφωνη απόφαση το Δημο-
τικό Συμβούλιο ενέκρινε τη με-
λέτη-εισήγηση  του Δημοτικού 
Συμβούλου Θανάση Κοκμοτού 
που ρυθμίζει το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα του Ευπαλίου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 
Θανάσης Κοκμοτός (είναι αντιστρά-
τηγος ε.ά. της αστυνομίας) ‘‘ήταν 
επιτακτική  η ανάγκη να επέμβουμε 
στο Ευπάλιο και λόγω των  πολλών  
αιτημάτων των πολιτών του,  αλλά 
και διότι είναι η πολυπληθέστερη 
πόλη του Δήμου Δωρίδος, όπου 
ως έδρα τέως Δήμου και τώρα 
Δημοτικής Ενότητας παρουσιάζει 
αυξημένη κίνηση πεζών και οχημά-
των καθόσον σε αυτή λειτουργούν 
Δημόσιες Υπηρεσίες, Γυμνάσιο-
Λύκειο, 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο 
και έτσι καθημερινά δέχεται σημα-
ντικό  αριθμό επισκεπτών.
Επίσης έχουμε και  έγγραφα - 
γνωμοδοτικές αποφάσεις και 
προτάσεις του Τοπικού Συμβου-
λίου Ευπαλίου’’.
‘‘Οι ρυθμίσεις που εισηγούμαι’’ 
είπε ο Θ. Κοκμοτός ‘‘κρίνονται 
απαραίτητες για την πρόληψη 
ατυχημάτων και βελτίωση της 
κοινωνικο-οικονομικής ζωής 
των κατοίκων και επισκεπτών 
του Ευπαλίου διότι,
α) Επί της κεντρικής οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως - 28ης 
Οκτωβρίου που διαπερνά όλο 
τον οικισμό σε μήκος 1,5χιλ 
περίπου, είναι στο μεγαλύτε-
ρο τμήμα της ευθεία, διέρχο-
νται αυτής τα μέσα δημόσιας 
συγκοινωνίας και παρουσιάζει 
ικανή κίνηση πεζών, μεταξύ 
των οποίων μαθητές σχολείων και 
οχημάτων
β) Η κεντρική πλατεία του οι-
κισμού (πλατεία Καρυάς) είναι 
κυρίως το κέντρο αναφοράς της 
κοινωνικο-οικονομικής ζωής του 
Ευπαλίου και πολλών γειτονικών 
χωριών.
Όπως επισήμανε ο Θ. Κοκμοτός 
κατά καιρούς είχαν ληφθεί κά-
ποιες αποφάσεις ρύθμισης κυ-
κλοφορίας κ.λ.π. σε σημεία εντός 
του οικισμού πλην όμως δεν είχαν 
υλοποιηθεί πλήρως, ήταν αποσπα-
σματικές και πιθανώς δεν είχαν 
νομιμοποιηθεί, αφού και στο Αρ-
χείο της τοπικής Αστυνομίας ου-
δεν βρέθηκε και έτσι ατόνησαν με 
αποτέλεσμα τη σημερινή κυκλο-
φοριακή εικόνα και την πρόκληση 
τροχαίων ατυχημάτων κυρίως επί 

της κεντρικής οδού.
Θέλω να ευχαριστήσω, ανέφερε ο 
Θ. Κοκμοτός  τον Π. Καλλιαμπέτσο, 
τον Χρ. Τριανταφύλλου, τον Αντι-
δήμαρχο τον Ανδρ. Ευσταθίου και 
άλλους δημοτικούς συμβούλους, 
για τις γνώμες τους, τις προτάσεις 
τους και εισηγήσεις τους’’. 
Τα κυκλοφοριακά μέτρα που απο-
φασίστηκαν ομόφωνα από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο είναι τα εξής :
α) Η κεντρική οδός Εθνικής Αντι-
στάσεως και η συνέχεια αυτής 
28ης Οκτωβρίου καθ’ όλο το 
μήκος της και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας, από το ύψος οικίας 
Τζιλαλή έως το ύψος του Δημαρ-
χείου, καθίσταται ως προς την 
κίνηση οχημάτων οδός προτεραι-
ότητας έναντι των παρόδων της. 
Η σχέση αυτή σημαίνεται καθέτως 
δια πινακίδων  επί της κεντρικής 

οδού και  επί των παρόδων της.
β) Επί της ίδιας κεντρικής οδού, 
από το ύψος οικίας Τζιλαλή μέχρι 
την αρχή της μικρής γέφυρας του 
ρέματος ‘Μαντήλω’, (προ της κε-
ντρικής πλατείας Καρυάς), λόγω 
του μικρού πλάτους της και της 
διέλευσης και στάσεων δημόσιων 
συγκοινωνιακών μέσων θεσπίζε-
ται και ορίζεται εκατέρωθεν η εκ 
περιτροπής στάθμευση οχημά-
των (μονούς και ζυγούς μήνες). Η 
ρύθμιση αυτή σημαίνεται καθέτως 
διά πινακίδων .
γ) Η ταχύτητα των κινούμενων 
εντός του οικισμού οχημάτων 
(κεντρική κ.λ.π. οδοί) περιορίζε-
ται στα 40χλμ/ώρα. Το ανώτατο 
αυτό όριο ταχύτητας σημαίνεται 
δια πινακίδων στην αρχή κατά μή-
κος και στο τέλος του οικισμού και  
επί της κεντρικής οδού.

δ) Επί της κεντρικής οδού και σε 
καθορισμένα σημεία (σύμφωνα με 
συνοδεύον την παρούσα σχεδιά-
γραμμα) καθορίζονται διαβάσεις 
πεζών σημαινόμενες οριζοντίως 
δια διαγραμμίσεων και καθέτως 
δια πινακίδων , όπου δε διέλευση 
μαθητών προς και από γειτνιάζο-
ντα σχολεία και δια πινακίδων . 
ε) Κατά μήκος του οδοστρώματος 
της κεντρικής οδού και οριζοντίως 
χαράσσεται ο άξονας διαχωρισμού 
των ρευμάτων κυκλοφορίας, δια 
συνεχούς διπλής λευκής γραμμής, 
εγκάρσια δε αυτού και σε καθο-
ρισμένα σημεία, προς συνοχή 
των οδηγών και περιορισμού της 
ταχύτητας των οχημάτων τους, 
χαράσσονται δια πλέγματος γραμ-
μών ‘εικονικά εμπόδια’ (σαμαρά-
κια), σημαινόμενα εκατέρωθεν με 
ανταυγάζοντα τεχνικά μέσα (μά-

τια γάτας), προ δε αυτών αναγρά-
φεται επί του οδοστρώματος με 
λευκό χρώμα το όριο ταχύτητας 
40χλμ/ώρα.
στ) Στο τέλος της κεντρικής οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως, με κατεύ-
θυνση από ανατολικά προς δυ-
τικά, όπου κυρτή αλλαγή και το 
γεφύρι του ρέματος ‘Μαντήλω’, 
καθόλο το μήκος της κυρτής αλ-
λαγής και του γεφυριού απαγο-
ρεύεται η στάση και η στάθμευση 
οχημάτων, λόγω της στενότητας 
του ελιγμού, ταύτης σημαινόμε-
νης καθέτως δια πινακίδων και 
αναγγελίας κινδύνου.
ζ) Στη συνέχεια της κεντρικής οδού 
(η οποία μετονομάζεται σε 28ης 
Οκτωβρίου) και στο τμήμα της 
προ της κεντρικής πλατείας ‘Κα-
ρυάς’ όπου στάσεις λεωφορείων 
και μεγάλη κίνηση πεζών, απαγο-

ρεύεται η στάση και η στάθμευση 
εκατέρωθεν εκτός της στάσης του 
λεωφορείου ΚΤΕΛ, της απαγόρευ-
σης και της εξαίρεσης σημαινόμε-
νων καθέτως δια πινακίδων .
η) Για το συνέχεια τμήμα της κε-
ντρικής οδού 28ης Οκτωβρίου 
μέχρι το ύψος της οδού Σιαφάκα 
και εκατέρωθεν εφαρμόζεται η 
ίδια ρύθμιση ως περίπτωσης β΄ 
(εκ περιτροπής στάθμευση οχη-
μάτων μονούς και ζυγούς μήνες) 
με την ίδια κάθετη σήμανση. Για 
το υπόλοιπο σε συνέχεια τμήμα 
της ίδιας κεντρικής οδού και μέχρι 
του ύψους του Δημαρχείου και 
Μουσείου αντίστοιχα (εκατέρω-
θεν) λόγω της στενότητάς της και 
της λίαν εκεί επικίνδυνης στρο-
φής απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση εκατέρωθεν, της απα-
γόρευσης σημαινόμενης καθέτως 

δια πινακίδων.
θ) Επί των οδών γύρω 
της πλατείας Καρυάς και 
στα τμήματα αυτών που 
αντιστοιχούν  στο μέτωπο 
(έκταση) της πλατείας, με 
κατεύθυνση ατενίζοντας 
εκ της κεντρικής οδού την 
πλατεία προς Νότον, ορίζο-
νται οι εξής ρυθμίσεις: 
- Επί της οδού Νικολά-
ου Κουβέλη και στη δεξιά 
πλευρά (όπου το περίπτε-
ρο) απαγορεύεται η στά-
ση και η στάθμευση οχη-
μάτων, της απαγόρευσης 
σημαινόμενης καθέτως δια 
πινακίδων .
- Επί της οδού Μακρυγιάν-

νη στη δεξιά πλευρά απαγο-
ρεύεται η στάση και η στάθμευση 
οχημάτων, της απαγόρευσης ση-
μαινόμενης καθέτως δια πινακί-
δων  και στην αριστερή πλευρά 
ορίζονται πέντε (5) θέσεις Ε.Δ.Χ. 
(ΤΑΧΙ)/πιάτσα, οριοθετούμενες 
καθέτως δια πινακίδων και πρό-
σθετων και οριζοντίως δια πλέγ-
ματος κίτρινης διαγράμμισης.
- Η οδός Νικ. Σμπαρούνη, η οποία 
είναι πλακόστρωτη και αποτε-
λεί συνέχεια της Νότιας πλευράς 
της Πλατείας καθίσταται μονής 
κυκλοφορίας με κατεύθυνση των 
οχημάτων από δεξιά προς τα αρι-
στερά (δυτικά προς ανατολικά) 
και είσοδο από οδό Μακρυγιάννη 
προς οδό Ν. Κουβέλη, της μονο-
δρόμησης σημαινόμενης καθέτως 
δια πινακίδων. Επί της ίδιας οδού 
και στις δύο πλευρές της απαγο-

ρεύεται η στάση και η στάθμευση 
οχημάτων, με εξαίρεση επί της 
δεξιάς πλευράς όπου επιτρέπεται 
η ολιγόλεπτη στάση Ι.Χ.Ε. αυτο-
κινήτων διάρκειας 15-20 λεπτών 
της ώρας μόνο για την εκφόρτω-
ση υγειονομικού-φαρμακευτικού 
υλικού και την αποβίβαση και 
επιβίβαση πασχόντων ή μεγάλης 
ηλικίας ατόμων που προστρέχουν 
στο εκεί μοναδικό Φαρμακείο 
για παροχή πρώτων βοηθειών 
ή πρόχειρης ιατρικής φροντίδας 
και προμήθεια φαρμάκων. Οι 
απαγορεύσεις και η εξαίρεση ση-
μαίνονται: δια κίτρινης συνεχούς 
γραμμής και πινακίδων τόσο  στην 
αριστερή όσο  στη δεξιά πλευρά. 
Τέλος και στις τέσσερις γωνίες 
της παραλληλογράμμου κεντρι-
κής πλατείας και εγκάρσια, επί 
των συμβαλλόμενων εκεί οδών, 
χαράσσονται διαβάσεις πεζών δια 
κίτρινων και λευκών γραμμών τύ-
που ZEBRA, σημαινόμενες καθέ-
τως δια πινακίδων .
ι) Επί της οδού Αθ. Σμπαρούνη, 
παράλληλο της οδού Μακρυγιάν-
νη, η οποία αποτελεί την είσοδο-
έξοδο οχημάτων προς  Μοναστη-
ράκι και Ε.Ο. Ναυπάκτου-Ιτέας 
και επί της δεξιάς πλευράς (έξο-
δος) από την αρχή της εκ κεντρι-
κής οδού 28ης Οκτωβρίου μέχρι 
το ύψος της οδού Οδ. Ανδρού-
τσου απαγορεύεται η στάση και 
η στάθμευση οχημάτων, της απα-
γόρευσης σημαινόμενης οριζόντια 
δια συνεχούς κίτρινης γραμμής 
και κάθετα δια πινακίδων.
ια) Η στο νοτιο-δυτικό τμήμα του 
οικισμού Τ.Κ. Ευπαλίου δαιδαλώ-
δης, στενή και κατηφορική οδός 
ΑΘ.Μπάμπου, με αρχή από βρύ-
ση Λαγιανδρέου Ευθυμίου (εγγύς 
εισόδου από Μοναστηράκι) και 
τέλος επί της κεντρικής οδού 28ης 
Οκτωβρίου (εγγύς Μουσείου και 
άνωθεν Δημαρχείου) καθίσταται 
μονής κυκλοφορίας (μονόδρομος) 
με την αυτή κατεύθυνση, από τη 
συμβολή της με μικρή οδό Λαγιαν-
δρέου μέχρι το τέλος της, σημαι-
νόμενη ως προς την αρχή, κατά 
μήκος και στο τέλος της καθέτως 
δια πινακίδων.
Ιβ) Επί ορισμένων σημείων, εκα-
τέρωθεν της κεντρικής οδού και 
προς πληροφόρηση του κοινού, 
τοποθετούνται καθέτως οι απα-
ραίτητες πινακίδες τοπωνυμιών, 
στάσης συγκοινωνιακών μέσων 
και υπηρεσιών.

Μεγάλη επιδημία …κλοπών έχει ξεσπάσει 
τους τελευταίους μήνες στη περιοχή του 
Ευπαλίου,  όπου τα κλεφτρόνια κάνουν κυ-
ριολεκτικά πάρτυ!
Η Αστυνομία του Ευπαλίου είναι αλήθεια 
ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση των κρουσμάτων με σημα-
ντική επιτυχία τόσο στην πρόληψη όσο και 
στην διαλεύκανση υποθέσεων.
Δεν είναι δυνατόν όμως να αντεπεξέλθει 
πλήρως στις υποχρεώσεις που απαιτούν τα 
αυξημένα κρούσματα που παρατηρούνται 
γιατί είναι αποδυναμωμένη,  λόγω μειώσε-
ως του προσωπικού.
Σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου 
υπηρετούν 18 αστυνομικοί όταν παλαιότε-
ρα υπηρετούσαν 28 και 30.
Έτσι, αν λάβουμε υπόψη τις άδειες, καθώς 
και ότι συχνά καλούνται από την ανωτέρα 
διοίκηση δύο και τρεις αστυνομικοί να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δικαστήρια,  
συγκεντρώσεις και άλλες δραστηριότητες,  

καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδύνατον να 
υπάρχουν συχνές και πλήρεις περιπολίες 
για αστυνόμευση. 
Τις τελευταίες ημέρες κλεφτρόνια προ-
σπάθησαν να παραβιάσουν 6 σπίτια στην 
παραλία Σεργούλας,  2 στη Γλύφα,  1 στο 
Καστράκι ενώ έκλεψαν και αυτοκίνητο από 
πάρκινγκ - για να διαφύγουν - που αργό-
τερα βρέθηκε εγκαταλειμμένο σε χωματό-
δρομο κοντά στο Καστράκι.
Πριν από λίγες βδομάδες είχαμε ληστεία 
υπερήλικης στον Άγιο Σπυρίδωνα. 
Επίσης εκλάπησαν σειρά αντικειμένων (λά-
δια, κουβέρτες,  υαλικά, ηλεκτρικά είδη κλπ) 
από 4 σπίτια στο Δροσάτο,  διέρρηξαν 6 σπί-
τια στο Μοναστηράκι,  μπήκαν σε 7 σπίτια 
στο Σκάλωμα και σε άλλα 5 στον Μαραθιά.
Αρκετά περιστατικά κλοπών είχαμε και στα 
χωριά του Μόρνου και στο Ευπάλιο, ενώ 
επειδή δεν κατοικούνται μόνιμα τα σπίτια,  
οι ιδιοκτήτες τους ανακαλύπτουν εκ των 
υστέρων ότι μπορεί και να παραβιάστηκαν. 

Αφαιρούν ακόμα και καμπάνες και 
κολυμπήθρες από εκκλησίες,  πε-
τρέλαιο από βενζινάδικα,  αλεξικέ-
ραυνα από σχολεία.  Ακόμα και την 
μεταλλική πόρτα  από την αποθήκη 
που βρίσκεται στα πλατάνια του Αϊ 
Γιάννη έκλεψαν !
Όπως μας ανέφερε έμπειρος συνταξιούχος 
ανώτερος αστυνομικός που έχει υπηρετήσει 
και στην δίωξη εγκλήματος, η περιοχή του 
Ευπαλίου προσφέρεται για κλοπές,  επειδή 
υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που είναι κλει-
στά τους περισσότερος μήνες και γειτνιάζει 
με αστικά κέντρα. Έτσι ο κλέφτης μπορεί 
εύκολα να διαφύγει μέσα σε λίγα λεπτά προς 
την Ναύπακτο και την Πάτρα και να χαθεί.
Από την πλευρά τους στελέχη  της τοπικής 
αστυνομίας μας έλεγαν ότι παρά τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν,  με μία 
περιπολία στη βάρδια,  είναι αδύνατον να αστυ-
νομευτούν τα 24 χωριά που είναι στην αρμοδι-
ότητα του Αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου.

Γιατί τα χωριά είναι αρκετά αλλά το κυριό-
τερο έχουν μεγάλες αποστάσεις  και δυσκο-
λίες  στην πρόσβαση  λόγω των ορεινών 
όγκων ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
Η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη από τους ιθύνοντες του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην επεξερ-
γασία που προχωρεί για να δημιουργήσει 
τον ¨Καλλικράτη¨ και στην Αστυνομία.
Γιατί μπορεί σ΄έναν μεγαλύτερο πληθυ-
σμιακά Δήμο αλλά πιο συγκεντρωμένο να 
αναδιατάξει τις δυνάμεις ώστε να έχουν με-
γαλύτερη ευελιξία και αστυνόμευση,  αλλά 
δε μπορεί να γίνει το ίδιο σε ορεινούς και 
δυσπρόσιτους Δήμους αν θέλουμε να έχου-
με στοιχειώδη αστυνόμευση και αίσθηση 
ασφάλειας στους πολίτες.

¨Πάρτυ¨… κλεφτών
στην περιοχή του Ευπαλίου
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Νέος διοικητής στο 
Γενικό Νοσοκομείο 
Λαμίας ορίστηκε ο 
ιατρός Παναγιώτης 
Κουτσοπίνης Υπήρ-

ξε απόλυτη συμφωνία στην 
επιτροπή αξιολόγησης, σχε-
τικά με τα προσόντα και την 
καταλληλότητα του προσώ-
που, που ήταν η πρόταση 
της ΔΗΜΑΡ και του Φώτη 
Κουβέλη. Πρόκειται για 
έναν επιστήμονα με μεγά-
λη εμπειρία στο χώρο της 
υγείας, ο οποίος για πολλά 
χρόνια ήταν στην Σουηδία, 
είναι μέλος της Εταιρείας 
Αρχιάτρων Σουηδίας. Στην 
Ελλάδα επέστρεψε το 1996 
και είναι γνωστή η επιστη-
μονική του κατάρτιση και οι 
πολύπλευρες προσπάθειές 
του για το δημόσιο συμφέ-
ρον και το κοινό καλό. Έχει 
καταγωγή από το Κλήμα Ευ-
παλίου. Είναι παντρεμένος 
με την Ελένη Λεκάκη και 
πατέρας δύο παιδιών, του 
Αναστάσιου φοιτητή της 
Ιατρικής και της μαθήτριας 
Θεοδώρας.

Το λογοτεχνικό βρα-
βείο «Francesco 
Alziator» απέσπα-
σε -  σε εκδήλωση 
που πραγματο-

ποιήθηκε  στο Κάλιαρι της 
Σαρδηνίας -  η Σώτη Τρια-
νταφύλλου, για το βιβλίο 
της «Κινέζικα κουτιά». Το εν 
λόγω λογοτεχνικό βραβείο 
απονέμεται κάθε χρόνο σε 
έναν συγγραφέα μιας μεσο-
γειακής χώρας στη μνήμη 
του Alziator Francesco, δια-
νοούμενου, δοκιμιογράφου 
και συγγραφέα, ο οποίος 
πέθανε στην πρωτεύουσα 
της Σαρδηνίας το 1977. Τα 
«Κινέζικα κουτιά» της Σώ-
της Τριανταφύλλου εκδό-
θηκαν φέτος στην Ιταλία 
από τις εκδόσεις «Voland» 
ενώ έχουν μεταφραστεί και 
στα γερμανικά από τις εκ-

δόσεις «Suhrkamp Verlag» 
το 2009. Η Σώτη Τριαντα-
φύλλου  με καταγωγή από 
το Ευπάλιο, γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1957.Σπούδασε 
φαρμακευτική στην Αθήνα, 
ιστορία και πολιτισμούς στο 
Παρίσι, ιστορία της αμερικα-
νικής πόλης στη Νέα Υόρκη 
καθώς και γαλλική φιλολογία 
στην Αθήνα. Το συγγραφικό 
έργο της τοποθετείται στο 
αστικό περιβάλλον και τις 
μικρές μάχες των ανθρώπων 
μέσα σε αυτό. 

Στο Θέατρο του 
Σχολείου τιμήθη-
κε με λαμπρότητα 
το «ΟΧΙ του ‘40» 

από μαθητές και μαθήτριες 
όλων των βαθμίδων των 
Εκπαιδευτηρίων Παπαχα-
ραλάμπους, παρουσία πλή-
θους επισήμων, γονέων και 
κηδεμόνων, εκπαιδευτικών 
και μαθητών. Τα παιδιά 
απάγγειλαν ποιήματα με το 
δικό τους, μοναδικό τρόπο, 
η χορωδία του Δημοτικού 
Σχολείου ερμήνευσε γνωστά 
τραγούδια του ’40.Το μονό-
πρακτο σκετς «Η Ελλάδα δεν 
μοιράζεται», που ανέβηκε 
από τη θεατρική ομάδα του 
Δημοτικού Σχολείου, καθώς  
και το μονόπρακτο του Δημ. 
Μπόγρη «1941 στα Χανιά» 
-βασισμένο σε πραγματικό 
γεγονός- που παρουσίασε η 
θεατρική ομάδα Γυμνασίου-
Λυκείου έστειλαν  μηνύμα-
τα πατριωτισμού και πίστης 
στην Ελλάδα.Ακολούθησε η 
παράδοση των σημαιών και 
η απονομή αριστείων και 
βραβείων.

Με ιδιαίτερη λα-
μπρότητα γιορτά-
στηκε η επέτειος 
της 28ης Οκτω-

βρίου στο Ευπάλιο. 
Έγινε η καθιερωμένη Δο-
ξολογία στον Αι Γιώργη με 
την παρουσία εκπροσώπων 

όλων των τοπικών αρχών 
και των μαθητών όλων των 
σχολείων με τους καθηγη-
τές και δασκάλους τους. 
Στη συνέχεια κατατέθηκαν 
στεφάνια στον μνημείο 
των Ηρώων. Εκ μέρους της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρί-
δας το στεφάνι κατέθεσε 
ο Αντιπρόεδρος Γιάννης 
Πριόβολος. Οι εκδηλώσεις 
έκλεισαν με την παρέλαση 
των μαθητών των σχολεί-
ων στην κεντρική οδό του 
Ευπαλίου.

Το μήνα Οκτώ-
βριο στην κεντρική  
πλατεία του χω-
ριού μας και μπρος 

στα μάτια πολλών 
κατοίκων διαδραματί-
στηκε ένα πολύ οδυνηρό 
σκηνικό: ένα σκυλάκι που 
ήταν του συγχωριανού μας 
Γιάννη Αλεξανδρή δηλητη-
ριάστηκε και πέθανε με 
φρικτούς πόνους, αν και 
προσπάθησαν να το βοη-
θήσουν η κτηνίατρος και 
άλλοι κάτοικοι του χωριού. 
Την ίδια μέρα και τις επό-
μενες δηλητηριάστηκαν 
και άλλα δεσποζόμενα και 
αδέσποτα σκυλιά και γα-
τιά. Η πράξη αυτή, αγαπη-
τοί συγχωριανοί, μάς αφο-
ρά όλους γιατί όπως όλοι 
γνωρίζετε ο τρόπος που 
οι κάτοικοι ενός μέρους 
αντιμετωπίζουν τα ζώα 
φανερώνει τον πολιτισμό 
τους. Εκτός του ότι η πρά-
ξη αυτή καθαυτή αποτελεί 
ποινικό αδίκημα σύμφωνα 
με το νόμο 4039/2012, 
φανερώνει και την ψυχική 
κατάσταση  του ανθρώπου 
αυτού, που μη μπορώντας 
να τα βάλει με ανθρώπους 
ξεσπά στα αβοήθητα ζώα - 
τα οποία το μόνο που κά-
νουν είναι να ζουν σε χώ-
ρους που κάποιοι είπαν ότι 
είναι μόνο για ανθρώπους.

Οι Καρυές, 
Πάνω και 
Κάτω Κα-
ρυά , είναι 

τα προγονικά 
χωριά του σημερινού 
Ευπαλίου Δωρίδας. 
Μεσαιωνικά χωριά που 
η ιστορία τους χάνεται 
στα βάθη των αιώ-
νων. Ο Όσιος Αρσένι-
ος καταγόταν από την 
Καρυά  και πριν 1000 χρό-
νια έχτισε την Παναγία την 
Βαρνάκοβα, ένα από τα πιο 
σημαντικά Μοναστήρια της 
Ορθοδοξίας. Το βιβλίο ¨Ο 
Παπαφλέσσας της Δωρίδας¨ 
αναφέρεται στον Παρθένιο 
Ζωγράφο, στον Καρυώτη 
μοναχό της Παναγίας Βαρ-
νάκοβας, που συμμετείχε ως 
οπλαρχηγός σε πολλές κρί-
σιμες μάχες της εθνικής μας 
παλιγγενεσίας. Η Βαρνάκοβα 
αποτέλεσε προπύργιο του 
απελευθερωτικού αγώνα και 
θέατρο αιματηρών μαχών. Η 
δράση του Παρθένιου Ζω-
γράφου ήταν τέτοια, που δί-
καια του απονεμήθηκε ο τίτ-
λος του «Παπαφλέσσα  της 
Δωρίδας». Η βραβευμένη 
από την Ακαδημία Αθηνών 
ιστορική-λαογραφική μελέτη 
του Γιάννη Ηλιόπουλου φω-
τίζει την άγνω-
στη στο ευρύ 
κοινό δράση 
του σημαντικού 
αυτού μονα-
χού-πολεμιστή. 
Η σημαντική 
αυτή έκδοση εί-
ναι της Ένωσης 
Ευπαλ ιω τών 
Δωρίδας και 
θα παρουσια-
στεί για πρώ-
τη φορά κατά 
την διάρκεια 
της Κοπής της 
Πίττας στις 13 
Ιανουαρίου στη 
Λέσχη Αξιωμα-
τικών Αθήνας.

Παρθένιος Ζωγράφος ο από Καρυών (1789-1850)

Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ»

EΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

Ιστορική-Λαογραφική Έρευνα 
του Γιάννη Η�ιόπουλου

Γιάννης Η
�ιόπουλος   Ο
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Ο αγωνιστής 
καλόγερος 

της Παναγίας 
Βαρνάκοβας

ΟΙ ΚΑΡΥ�Σ, Π�ΝΩ ΚΑΙ Κ�ΤΩ ΚΑΡΥ� είναι τα προγονικά χωριά του 
σημερινού Ευπαλίου Δωρίδας. Μεσαιωνικά χωριά που η ιστορία 
τους χάνεται στα βάθη των αιώνων. 

Ο Όσιος Αρσένιος καταγόταν από την Καρυά και πριν 1000 χρόνια 
έχτισε την Παναγία την Βαρνάκοβα, ένα από τα πιο σημαντικά Μονα-
στήρια της Ορθοδοξίας. 

Για αιώνες η Βαρνάκοβα είναι το κέντρο αναφοράς για ό�ους τους 
Δωριείς, όπου γης. 

Ειδικά οι σχέσεις των Καρυωτών και μετέπειτα των Ευπαλιωτών με το 
μοναστήρι της Βαρνάκοβας παραμένουν άρρηκτες, όπως έγγ ραφα από 
αιώνες το αποδεικνύουν και η προφορική παράδοση το επισφραγίζει. 

Το βιβ�ίο αναφέρεται στον Παρθένιο Ζωγράφο, στον Καρυώτη μονα-
χό της Παναγίας Βαρνάκοβας, που συμμετείχε ως οπλαρχηγός σε πολ-
λές κρίσιμες μάχες της εθνικής μας παλιγγ ενεσίας. Η Βαρνάκοβα απο-
τέ�εσε προπύργιο του απελευθερωτικού αγώνα και θέατρο αιματηρών 
μαχών. Εκεί κατέφυγαν κατατρεγμένοι οι υπερασπιστές του Μεσολογ-
γίου μετά την Έξοδο. Ο Καραϊσκάκης υπερασπίσθηκε τη Βαρνάκοβα. 
Πολιορκήθηκε όμως από τον Κιουταχή, ο οποίος την κατέ�αβε και την 
κατέστρεψε ολοσχερώς. Σε ό�ες αυτές τις μάχες, α� ά και σε ά� ες πέρα 
από τη Δωρίδα, όπως στις φονικές μάχες της Καλιακούδας Ευρυτανίας 
και της Αγάθωνης Φθιώτιδας, ο Παρθένιος Ζωγράφος διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρό�ο. 

Η δράση του ήταν τέτοια, που δίκαια του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
«Παπαφλέσσα της Δωρίδας».

Η βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών ιστορική-λαογραφική με-
λέτη του Γιάννη Η�ιόπουλου φωτίζει την άγνωστη στο ευρύ κοινό δρά-
ση του σημαντικού αυτού μοναχού-πολεμιστή και παρά� ηλα ανασυν-
θέτει το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τις μάχες που δόθηκαν στην 
ευρύτερη περιοχή της Δωρίδας. Αξιοσημείωτα είναι τα ιστορικά έγγ ρα-
φα της εποχής που παραθέτει. Σε αυτά αναφέρονται τοπωνύμια και πε-
ριοχές του Ευπαλίου και της Δωρίδας καθώς και ονόματα αγωνιστών, 
προγόνων των σημερινών Ευπαλιωτών και ά� ων κατοίκων των γειτο-
νικών χωριών, φέρνοντάς μας πολύ κοντά την ηρωική αυτή εποχή.

Ο Γιάννης Η�ιόπουλος (Φιλο-
λογικό ψευδώνυμο Γιάννος Ζω-
ριάνος) γεννήθηκε στο Ζωριάνο 
Δωρίδας. Yπηρέτησε ως δάσκαλος 
σε διάφορα Δημοτικά Σχολεία της 
Δωρίδας και παρά� ηλα ως εκπαι-
δευτής Νυχτερινών Σχολείων και 
Κέντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης 
στο Ευπά�ιο και την ευρύτερη πε-
ριοχή του. 

Είναι μέ�ος της Εταιρείας Φω-
κικών Μελετών και της Ένωσης 
Ε� ήνων Λογοτεχνών. Έχει δη-
μοσιεύσει πλήθος διηγημάτων, 
λαογραφημάτων και ιστορικών 
μελετών. Ως συνεργάτης τοπικών 
εφημερίδων δημοσίευσε πο� ά 
Χρονογραφήματα με το ψευδώ-
νυμο Γιάννος Ζωριάνος. Ιδιαίτερα 
έχει ασχοληθεί με τη Λαογραφία 
της Δωρίδας εκδίδοντας πο� ές 
σημαντικές λαογραφικές συ� ο-
γές που έχουν βραβευθεί από την 
Ακαδημία Αθηνών. 

Ε Κ ΔΟΣ Ε Ι Σ 
Τ Η Σ Ε ΝΩΣ Η Σ 

ΕΥ Π Α Λ Ι ΩΤΩ Ν 
Δ Ω Ρ Ι Δ Α Σ

Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, 
ιδρύθηκε το 1954. Εκτός από την 
εφημερίδα ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ, που εκ-
δίδει εδώ και 25 χρόνια, έχει προ-
χωρήσει στην έκδοση κατά περιό-
δους, ιστορικών, επιστημονικών, 
πολιτιστικών και λαογραφικών 
μελετών.
◆ ΕΥΠΑΛΙΟ, Ιστορία και λαογρα-

φία του Ευπαλίου  από τον λαο-
γράφο-ιστορικό Γιάννη Η�ιό-
πουλο, Αθήνα 1999.

◆ Το οθωμανικό αρχιτεκτονικό συ-
γκρότημα κοντά στα μεσαιωνικά 
χωριά «ΚΑΝΛΗ» και «ΣΕΡΒΕ-
ΛΗ» της περιοχής του φωκικού 
Ευπαλίου, από τους καθηγη-
τές Πανεπιστημίου Αργύρη 
Πετρονώτη-Βασί�η Κατσαρό, 
Αθήνα  2001.

◆ Οι ιατροί μας, ενημερωτικό 
έντυπο 2003.

◆ ΕΥΠΑΛΙΟ, πορεία στο χρόνο, άν-
θρωποι και επιστήμες, σε επιμέ-
λεια Περικλή Ν. Λουκόπουλου,  
Αθήνα 2004.

◆ Ο βυζαντινός Ναός του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου στο Ευ-
πά�ιο Δωρίδος, του καθηγητή 
Πανεπιστημίου Βασί�η Κατσα-
ρού, Αθήνα 2007.

◆ Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου, 
ενημερωτικό έντυπο, Αθήνα 
2009.

ISBN: 978-960-98163-1-1
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Με στόχο την προώθηση του αγρο-
τουρισμού, του οικοτουρισμού, του 
ορειβατικού και περιηγητικού του-

ρισμού, του θρησκευτικού, παραθε-
ριστικού, κυνηγετικού, αλιευτικού, 
καταδυτικού, αρχαιολογικού και 
ιστορικού τουρισμού, ως μέσου για 
την ενδυνάμωση της τοπικής οικονο-
μίας και της οικονομικής ανάπτυξης 
γενικότερα ο Δήμος Δωρίδας προ-
χωρεί στην κατάρτιση ετήσιων προ-
γραμμάτων τουριστικής προβολής. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ομό-

φωνα αποδεκτή  την εισήγηση του 
αρμόδιου Αντιδημάρχου Κώστα 
Αντωνόπουλου να προχωρήσει ο Δή-

μος σε σειρά δράσεων 
όπως :
-  Δημιουργία εύχρη-
στων prospectus έγ-
χρωμων τριπτύχων 
κλπ, (συγγραφή κει-
μένων, διαμόρφωση 
μακέτας, εκτύπωση)
-  Δημιουργία έγχρω-
μων cart postal (δι-
αμόρφωση μακέτας, 
εκτύπωση)
-  Παραγωγή τηλεο-
πτικού σποτ/μακέτας 
(για κάθε προβολή 
του Δήμου ή σημεί-
ων ενδιαφέροντος σε 

ΜΜΕ). 
-  Διαφήμιση σε τουριστικά έντυπα 
– αφιερώματα (αφορά αφιερώματα 
τουριστικών εντύπων ή ένθετων σε 
μεγάλης κυκλοφορίας ημερήσιες και 
Κυριακάτικες εφημερίδες).
-  Διαφήμιση σε τουριστικές ιστοσε-
λίδες (προβολή συνολικά του Δήμου 
σε τουριστικές ιστοσελίδες πανελλα-
δικού ενδιαφέροντος και μπορεί ένα 

μέρος να αναλωθεί σε στοχευμένη 
διαφήμιση Google. 
- Συμμετοχή σε εκθέσεις με σκοπό 
την τουριστική προβολή του Δήμου.
- Προσθήκη ξένων γλωσσών στα πά-
σης φύσεως διαφημιστικά έντυπα.
- Διαφήμιση μέσω διαδικτύου.
- Παρουσία σε εκθέσεις σημείων – 
στόχων με το αντίστοιχο υλικό. 
- Προβολή των τουριστικών επιχει-
ρήσεων του Δήμου.
- Προβολή των τουριστικών πόρων 
του Δήμου.
- Προβολή των τοπικών προϊόντων. 
- Εκτύπωση χαρτών με τοπωνύμια 
που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, 
οδικούς άξονες, 
μονοπάτια με ει-
δική σήμανση.
- Φωτογραφικό 
υλικό από όλα τα 
σημεία τουριστι-
κού ενδιαφέρο-
ντος.
- Τοποθέτηση 
πινακίδων πλη-
ροφόρησης του-
ριστών σχετικά 
με τους τουρι-
στικούς προορι-

σμούς και τα ενδιαφέροντα σημεία 
των Τοπικών Κοινοτήτων, σε όλο το 
οδικό δίκτυο του Δήμου.   
Βασικό ζητούμενο της τουριστικής 
προβολής είναι η προσέλκυση  του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επι-
σκεπτών για κάθε σημείο ενδιαφέρο-
ντος και αναγωγή του Δήμου Δωρί-
δας τόσο σε καλοκαιρινό όσο και σε 
χειμερινό τουριστικό προορισμό. 
Για τον καλύτερο συντονισμό στην 
υλοποίηση των δράσεων αυτών , συ-
γκροτήθηκε Διαπαραταξιακή Επιτρο-
πή από τους Κώστα Αντωνόπουλο , 
Κώστα Υφαντή και Χρήστο Τριαντα-
φύλλου. 

 Το Ευπάλιο από τα 
μέσα Δεκεμβρίου 
φόρεσε τα γιορτινά 
του για να υποδεχτεί 
τα Χριστούγεννα και 
το Νέο Έτος.  Και 
πράγματι για πρώτη 
φορά το Ευπάλιο 
φωτίζεται και στο-
λίζεται,  κόντρα στη 
γκρίζα εποχή της 
κρίσης που ζούμε, 
για να μας δώσει λίγη 
χαρά,  αισιοδοξία και 
ελπίδα για το νέο 
που έρχεται. Σ΄αυτό 
συνέβαλε καθοριστι-
κά ο Δήμος, με πρω-
τοπόρο τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Ανδρέα 
Ευσταθίου  και με τη 
συνδρομή και βοήθεια 
των παιδιών του Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου. Όλες οι κολώνες της κεντρικής 
λεωφόρου στολίστηκαν με όμορφα 
γιορτινά φωτιστικά.  Στολισμένο και 
φωτισμένο το παραδοσιακό χριστου-
γεννιάτικο δένδρο από έλατο κυρι-
αρχεί στην κεντρική πλατεία Καρυάς. 

Φωτιστικές γιρλάντες αγκαλιάζουν τις 
φωτιστικές κολώνες και των τριών  
πλατειών  και της γέφυρας της Μαντή-
λως. Λαμπιόνια γέμισαν τα δένδρα της 
κεντρικής πλατείας. Μια πανέμορφη 
φάτνη στην είσοδο της επάνω πλα-
τείας, αλλά και φωτιστικά χριστουγεν-
νιάτικα δένδρα στην πλατεία απέναντι 

από το Δημοτικό σχολείο και αλλού. 
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι 
συνέβαλαν στην όμορφη και γιορτι-
νή αυτή παρέμβαση,  δημιουργώντας 
πραγματικά μια γιορτινή ατμόσφαιρα,  
για μικρούς και μεγάλους, που το έχει 
ανάγκη  η εποχή μας,  περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά.           

Το Ευπάλιο φόρεσε 
  ...τα γιορτινά του

ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΕΥΠΑΛΙΟ 
Ποίημα του δημοσιογράφου και λαογράφου 

Γιάννη Γαϊτάνη

Περπατητής στη Ρούμελη τόπια παλιά γυρίζω
τα Κλήματα λαγοπατώ κι Ευπάλιο αντικρίζω.
Παίρνω το δρόμο αχόρταγα , το χώμα σου να σμίξω 
με της καρδιάς το φυλαχτό, χέρια γνωστών να σφίξω.

Κατηφορίζω ανάλαφρα , Μαντήλω μ΄ σε ζηλεύω
τον όμορφο τόπο να πατάς, τη τύχη σου αγναντεύω.
Στην Εκκλησία του Αϊ - Γιωργιού ανάβω το κερί μου
τάμα φτωχό στη χάρη σου η ταπεινή πνοή μου.

Εδώ το λένε Ευπάλιο κι η λεβεντιά θηριεύει ,
διπλοχτυπούνε τα βιολιά κι ο πόνος μας λαγγεύει .
Μες΄ τη πλατεία οι χωριανοί τα νιάτα ανασταίνουν ,
εδώ γεννιέται η ζωή και τη χαρά χορταίνουν  …

• Ευχαριστούμε τον αειθαλή και πρωτοπόρο, λάτρη της 
Ρούμελης Γιάννη Γαϊτάνη για το ποίημα του και  τα καλά του 
λόγια για την εφημερίδα μας. 

• Ο Γιάννης Γαϊτάνης είναι εκδότης της αρχαιότερης εφημερί-
δας της Στερεάς Ελλάδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»

Τουριστική προβολή της Δωρίδας με συγκεκριμένα προγράμματα
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Συνεχίζει την έντονη δραστη-
ριότητά του ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ευπαλίου. Μέσα 

στο Δεκέμβριο πραγματοποίησε 
την ιδέα των δασκάλων του Δη-
μοτικού Σχολείου Ευπαλίου να πα-
ρακολουθήσουν τα παιδιά μια Χρι-
στουγεννιάτικη προβολή ταινίας 
στο Δημαρχείο. Η αίθουσα γέμισε 
από παιδικές φωνές και τα παιδιά 
ευχαριστήθηκαν παρακολουθώ-
ντας την ταινία. Μετά το πέρας 
της ταινίας ο Δήμαρχος ευχήθηκε 
σε όλο το Δημοτικό και τους Δα-
σκάλους ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
και πρόσφερε στα παιδιά μελομα-
κάρονα. Ο Σύλλογος ευχαριστεί  
ιδιαίτερα τον Άρη Τζιλαλή για την 

πολύτιμη βοήθειά του στην τεχνι-
κή υποστήριξη  σε αυτές τις δρα-
στηριότητες του Συλλόγου.
Επίσης ο Εκπολιτιστικός Σύλλο-
γος στο πλαίσιο των δραστηρι-
οτήτων του,  έχει ξεκινήσει να 
πραγματοποιεί προβολές  ταινι-
ών. Όπως ανακοίνωσαν τα παι-
διά της Διοίκησης του Συλλόγου,  
‘‘είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
γιατί η προσέλευση και το εν-
διαφέρον του κόσμου μάς δίνει 
δύναμη να συνεχίσουμε με πε-
ρισσότερες ταινίες. Ευχαριστού-
με ιδιαίτερα για τη βοήθεια που 
μας προσφέρουν την Αγγελική 
Καλλιαμπέτσου και το Δημήτρης  
Καλλιαμπέτσος’’.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευ-
παλίου δημιούργησε και  «ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ». Κάθε  
Σάββατο  απόγευμα από 24 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ 2012  παραδίδονται 
μαθήματα καλλιτεχνίας  (Ζωγρα-
φική – Καλλιτεχνικές δημιουργίες 
και κατασκευές) από τη ζωγράφο 
Κα Μπινιχάκη Ελευθερία στην αί-
θουσα του Πνευματικού Κέντρου 
που βρίσκεται πάνω από το ΚΕΠ. 
Mικροί και μεγάλοι μπορούν να 
περνούν κάθε Σάββατο ένα δί-
ωρο δημιουργικά και που ξέρει 
κανείς μέσα από αυτή την ωραία 
προσπάθεια ίσως  να αναδει-
χτούν και κάποια ταλέντα.

ΓΕΜΙΣΑΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Τα παιδιά από τον  Εκπολιτιστι-
κό Σύλλογο ανέλαβαν να  φυτέ-
ψουν με λουλούδια τα παρτέρια 
της κεντρικής πλατείας ΚΑΡΥΑΣ 
στο Ευπάλιο.  Τα κυκλάμινα, οι 
πανσέδες,  τα αλεξανδρινά και 
τα καλλωπιστικά φυτά έδωσαν 
χρώμα στην πλατεία.
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος θα 
ήθελε να ευχαριστήσει τους πα-
ρακάτω επαγγελματίες που βρί-
σκονται γύρω από την πλατεία 
και  ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά του, για να ομορφύνουν 
την Κεντρική Πλατεία  «ΚΑΡΥ-
ΑΣ» και συνέβαλαν χρηματικά 
ώστε να αγοραστούν τα καλλω-
πιστικά φυτά. 
• Κάντζαρη Παναγιώτη (Φούρνος)
• Βάσση Ιωάννη (Περίπτερο)
• Φλέγγα Ιωάννη (Καφενείο)
• Καλλιαμπέτσο Δημήτριο (Τε-
χνικό Γραφείο)
• Βελίγκου Ελένη (Σούπερ Μάρκετ)
• Κυττέα Ελένη (Φαρμακείο)
• Παπαγεωργίου Άννα (Συμβο-
λαιογραφείο)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

Γ΄ Τάξη Ζαμπάρας Γεώργιος του Οδυσσέα Άριστα 19,8
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Γ΄ Τάξη
1) Σταυράκης Νικόλαος του Κων/νου Άριστα 19,2
2)Βαβάτσικος Δημήτρης του Νικολάου Άριστα 18,9

Β’ Τάξη
1)Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασιλείου Άριστα 19,4
2)Ζέρβας Γεώργιος του Θεοδώρου Άριστα 19,2

Α’ Τάξη Παπαϊωάννου Μαριάννα του Χρήστου Άριστα  19 9/11

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α’ Τάξη Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασιλείου Άριστα 19,4
Β’ Τάξη Ζαμπάρας Γεώργιος του Οδυσσέα Άριστα 19,8
Γ΄ Τάξη Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη Άριστα 18,8

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Α’ Τάξη 

1) Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασιλείου Άριστα 19,4
2) Ζέρβας Γεώργιος του Θεοδώρου Άριστα 19,2
3)Παρασκευά Νικολέττα του Γεωργίου Άριστα 18,8
4)Σκούφογλου Σεβαστή-Μαρία του Στυλιανού Άριστα 18,6

Β’ Τάξη

1) Ζαμπάρας Γεώργιος του Οδυσσέα Άριστα 19,8
2) Σταυράκης Νικόλαος του Κων/νου Άριστα 19,2
3) Βαβάτσικος Δημήτρης του Νικολάου Άριστα 18,9

Γ΄ Τάξη

1) Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη Άριστα 18,8
2)Τσονάκα Σοφία του Βασιλείου Άριστα 18,5
3)Κονιστή Σταυρούλα του Αλεξίου Άριστα 18,2
4)Γιαννίκας Ιάσονας-Κων/νος του Κων/νου Άριστα 18,1

Σε ειδική εκδήλωση 
που έγινε στο Ευπάλιο 
βραβεύτηκαν οι αρι-
στούχοι μαθητές του 
Γυμνασίου και Λυκεί-
ου Ευπαλίου .
Στους πρωτεύσαντες 
αριστούχους εκτός 
από τους επαίνους 
που πήραν από τον 
Σύλλογο Καθηγητών,  
η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας όπως κάθε 
χρόνο δια του Αντι-
προέδρου της Γιάννη 
Πριόβολου,  έδωσε και 
βιβλία με την ιστορία 
του Ευπαλίου.
Οι πρώτοι από την τρί-
τη τάξη του Γυμνασίου 
και από την τρίτη τάξη 
του Λυκείου είναι και 
οι σημαιοφόροι των 
σχολείων τους στις δι-
άφορες εκδηλώσεις. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

Γ΄ Τάξη Πανάγου Κωνσταντίνος του Ευσταθίου Άριστα 18 9/11
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Γ΄ Τάξη
Ηλίας Παναγιώτης του Ιωάννη Άριστα 18 7/11
Ράπτης Χαράλαμπος του Δημητρίου Άριστα 18 4/11

Β’ Τάξη
Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου Άριστα 19 9/11
Δημάκη Κωνσταντίνα του Χρήστου Άριστα 19 8/11

Α’ Τάξη (με κλήρωση) Σοφιός Δημήτριος του Γεωργίου  ------------------
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Α’1 Τάξη Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου Άριστα 19 9/11
Α’2 Τάξη Φρομουζοπούλου Άνθή του Νικολάου Άριστα 19 2/11
Β’ 1 Τάξη Ηλίας Παναγιώτης του Ιωάννη Άριστα 18 7/11
Β’ 2 Τάξη Πανάγου Κωνσταντίνος του Ευσταθίου Άριστα 18 9/11
Γ΄ Τάξη Παπαϊωάννου Μαριάννα του Χρήστου Άριστα 19 9/11

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Α’ Τάξη

Άθανασοπούλου Δημητρία του Κων/νου Άριστα 19 1/11
Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου Άριστα 19 9/11
Δημάκη Κωνσταντίνα του Χρήστου Άριστα 19 8/11
Ζέρβας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου Άριστα 19 5/11
Παπαϊωάννου Άικατερίνη του Χρήστου Άριστα 19 
Φρομουζοπούλου Άνθή του Νικολάου Άριστα 19 2/11

Β’ Τάξη
Ηλίας Παναγιώτης του Ιωάννη Άριστα 18 7/11
Πανάγου Κωνσταντίνος του Ευσταθίου Άριστα 18 9/11

Γ΄ Τάξη

Βαβάτσικος Παναγιώτης του Νικολάου Άριστα 19 4/11
Ζέρβα Παναγιώτα του Θεοδώρου Άριστα 19 
Ντζουγάνης Χαράλαμπος του Βασιλείου Άριστα 19 7/11
Παπαϊωάννου Μαριάννα του Χρήστου Άριστα 19 9/11
Στέλλιου Παρθενία του Ιωάννη Άριστα 18 10/11
Φρομουζοπούλου Άρχόντω του Νικολάου Άριστα 19

Βραβεύσεις
αριστούχων μαθητών

Δραστηριότητες του Εκπολιτιστικού

Σελίδα στο facebook δημιούργησε ο δραστήριος Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ευπαλίου. Οι χρήστες τoυ facebook μπορούν να ανα-
ζητήσουν το προφίλ «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου»  για 
να ενημερώνονται και να ανταλλάσουν απόψεις που αφορούν… 
τι άλλο; Το αγαπημένο μας Ευπάλιο.  
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«Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε η Πηγαδέ-
νια» άρχιζε  μια φανταστική ιστορία που 
αφηγούνταν η Βάνα Τσίπρα-Μήτσου στο 
Γιάννη και τον Παναγιώτη, τα παιδιά της, 
όταν ήταν μικρά και εκείνα εναγωνίως  πε-
ρίμεναν ν΄ακούσουν τη συνέχεια.....
 «Γύρω από το πηγάδι της αυλής μας-που 
φτιάχτηκε το 1903-παίζαμε τα παιδιά της 
γειτονιάς μου και στο νερό του παγώνα-
με το καρπούζι τα καλοκαίρια. Ακόμα και 
σήμερα έχει αρκετό νερό. Σκοπεύουμε να 
αποκαταστήσουμε την αρχική μορφή του 
διαμορφώνοντας ξανά την κρεβατίνα που 
έπεσε. Τα πηγάδια συνήθως καλύπτονταν 
από κληματαριές για να διατηρείται δροσε-
ρό το νερό τους» (Βάνα Τσίπρα-Μήτσου).
Με  τα πηγάδια του Ευπαλίου λοιπόν θ΄α-
σχοληθούμε σ΄αυτό το φύλλο. Η λέξη είναι 
υποκοριστικό της λ. Πηγή και ανάγεται στα 
μεσαιωνικά χρόνια. Το πηγάδι είναι τεχνητό 
άνοιγμα στο έδαφος, στο βάθος του οποίου 
βρίσκεται νερό.
Το  νερό  είναι  βασικό  στοιχείο για  την  
ύπαρξη  και  τη  διατήρηση  της  ζωής   και  
τη  δημιουργία  πολιτισμού.  Δεν  είναι  τυ-
χαίο  το  γεγονός  ότι  από  την  αρχαι-
ότητα  οι  πρώτοι  μεγάλοι  
πολιτισμοί  αναπτύχθηκαν  
σε  μέρη  που  γειτνίαζαν  
με  θάλασσα ή διέθεταν 
σε  αφθονία  το υγρό στοι-
χείο. Αντίστοιχα, πολιτισμοί 
δοκιμάστηκαν εξαιτίας της 
έλλειψής του και η εξασφά-
λισή του αποτέλεσε αιτία 
συγκρούσεων λαών. Ήδη 
από το 2ΟΟ2 στο Γιοχάνε-
σμπουργκ όπου  διεξήχθη  η  

σημαντικότερη  Σύνοδος  Κορυφής  για  τη  
Βιώσιμη  Ανάπτυξη  και στην  οποία  έλαβαν  
μέρος  150  αρχηγοί  κρατών - κυβερνήσε-
ων, 40-60.000 σύνεδροι, ειδικοί  από 150 
χώρες και  5.000 δημοσιογράφοι, ως  μείζον  
πρόβλημα  για  τον  πλανήτη  αναδείχτηκε  
εκείνο που σχετίζεται με τη διαχείριση και 
την έλλειψη του νερού. Στατιστικά  στοι-
χεία  αποκαλύπτουν  ότι περισσότεροι από  
1. 000.000.000  άνθρωποι  δεν  έχουν  πρό-
σβαση  σε  καθαρό  νερό, καθώς  και  ότι 
περισσότερα από  2.200.000  παιδιά  κάτω  
των  5  ετών  πεθαίνουν  κάθε  χρόνο  από  
έλλειψή  του.
Σήμερα ξέρουμε πως το πολύτιμο αυτό 
αγαθό φτάνει στα σπίτια μας μέσω του 
δικτύου ύδρευσης. Δεν ήταν όμως πάντα 
έτσι. Στο παρελθόν, τόσο στις πόλεις όσο 
και στην ύπαιθρο, η εξασφάλιση  του νερού 
για οικιακή χρήση ήταν -συχνά- μια περιπέ-
τεια. Φυσικά δε θα μπορούσε να αποτελεί 
εξαίρεση και η περιοχή μας.
 «Οι πρόγονοί μας, αφού αποφάσισαν να 
κατέβουν από την Καρυά στο Ευπάλιο, το 
πρώτο που εξέτασαν  για την κατασκευή 
των σπιτιών τους ήταν  η ύπαρξη νερού και 

έτσι τα έκτισαν κοντά 
στις πηγές της Μα-
ντήλως όπου υπήρχε 
τρεχούμενο νερό. Η 
επέκταση του δικτύου 
έγινε προς σημεία στα 
οποία υπήρχε υπόγειο 
νερό, ποσότητες του 
οποίου εξασφάλιζαν  
τα πηγάδια και αργό-
τερα  οι τρόμπες. Τα 
πηγάδια ήταν ιδιόκτη-

τα και κοινόχρηστα: τα πρώτα τα άνοιγαν 
-όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα 
-στις αυλές των σπιτιών και πολλοί ιδιοκτή-
τες επέτρεπαν στους γείτονες να παίρνουν 
νερό. Τα δεύτερα-που ήταν τα περισσό-
τερα-τα άνοιγε η γειτονιά με προσωπική 
εργασία και οικονομική συνδρομή όσων τα 
χρησιμοποιούσαν. Το ίδιο ίσχυε και για τη 
συντήρηση. Η ανάγκη για νερό είχε ενισχύ-
σει το αίσθημα της αλληλεγγύης» (Νίκος 
Ζέρβας). 
Στην κεντρική πλατεία Καρυάς, δίπλα στο 
μεγάλο πλάτανο, υπήρχε πηγάδι για κοινή 
χρήση, το οποίο κατά την παράδοση έγι-
νε το 1917. Όταν το Ευπάλιο άρχισε να 
υδρεύεται από την πηγή του Αϊ-Γιάννη το 
πηγάδι αυτό το κλείσανε..« Πολλές φορές  
μικροί και μεγάλοι καθόμασταν γύρω από 
το στόμιό του, στο πεζούλι, για κουβέντα. 
Ήταν και ένας  τόπος κοινωνικής συγκέ-
ντρωσης και συνάμα τρόπος αποφυγής 
πληρωμής του καφενείου, αφού τα οικο-
νομικά μας δεν ήταν πάντα ανθηρά (Τάκης 
Αναγνωστόπουλος).
 Όπως θυμάται ο Θανάσης Γεωργουλόπου-
λος εκεί μαζεύονταν και οι γυναίκες για να 
πάρουν νερό  και «  περιμένοντας τη σει-
ρά τους επιδίδονταν και στην. ..κοινωνική 
κριτική και οι... φαρμακολειτουργιές  -έτσι 
αποκαλούσαν τις ύπουλες κουτσομπόλες-
φρόντιζαν να διαδίδουν  και τα μυστικά 
νέα,  αισθηματικού κυρίως περιεχομένου, 
που είχαν και περισσότερο ενδιαφέρον.  
Ακόμα,  κάποιες φορές γίνονταν και τα 
σχετικά καυγαδάκια για την προτεραιότητα 
στην άντληση του νερού.  Επικαλούνταν 
πλήθος εργασιών η καθεμία, όπως το πό-
τισμα στο χωράφι, το δέσιμο του τριφυλ-
λιού, τη φροντίδα των παιδιών κλπ.» (Νί-
κος Ζέρβας). 
Τρόμπες, όπως μάς είπε ο συνομιλητής 
μας, υπήρχαν κυρίως τα σπίτια που ήταν 
στα πεδινά μέρη. Για παράδειγμα στου: 
Μπάμπη Μίχου (Ζαρκάδα), Γεωργίου Νί-
τσου, Κώστα Ζωγράφου,  Κώστα Κουβέλη,  
Χρήστου Τριανταφύλλου, Μιχάλη Λουκό-
πουλου, Κώστα Κριατσιώτη, Κώστα Κα-
νούρη, Βασίλη Μίχου, Θανάση Αναγνωστό-
πουλου, Δημητρίου Ζέρβα (Νασομήτρου), 
Ηλία Παπαδήμα, Αθαν. Παπανικολάου, 
Βασίλη Πατσαούρα, Παπα-Βασίλη Πριόβο-
λου, Γιώργου Ράπτη, Χρήστου Κασκαβέλη, 
Κώστα Κασκαβέλη, Γεωργίου  Πολυζώη, 
Σπύρου Διαμαντόπουλου, Αλκιβιάδη Σμπα-
ρούνη, Κώστα Ζέρβα (Καρβούνη), Νίκου  
Σμπαρούνη, Θανάση Κοτζαμάνη, Γιώργου 
Σμπαρούνη, Θανάση Κουβέλη κ.ά.
Τα πηγάδια τα έφτιαχναν συνήθως κοντά 
σε ρεματιές, γιατί  εκεί  υπήρχε πιθανότητα  
να βρουν νερό. Ακόμα, ως σημάδι, αξιολο-
γούσαν την ύπαρξη και άλλων πηγαδιών 
στην περιοχή. Η διάμετρος και το βάθος 
του  εξαρτιόταν κυρίως από τις οικονομικές 
δυνατότητες του ιδιοκτήτη, αφού υπολογί-
σιμος παράγοντας ήταν να μη ρισκά-
ρει τα λεφτά του ο ενδιαφερόμενος, 
αλλά  και τα μεροκάματα που απαι-
τούνταν. Φυσικά, όσο μεγαλύτερο 
ήταν, τόσο πιο ακριβά κόστιζε.
Τα σπίτια που διέθεταν πηγάδι θε-
ωρούνταν προνομιούχα, αφού οι 
πηγές ύδρευσης βρίσκονταν σε κά-
ποια απόσταση απ΄αυτά και το κου-
βάλημα του νερού ήταν επαχθής 
δουλειά. Κάποτε δε η ύπαρξή του 
ήταν και βασικό κριτήριο για την 
αγορά του σπιτιού, όπως συνέβη 
στην αγορά του σπιτιού όπου έμενε 
ο γιατρός Κώστας Τσίρης, όπως μάς 
πληροφόρησε η κόρη του, Μαρία 
Τσίρη-Ζορμπά. 
Και ο Νίκος Ζέρβας σχολιάζει: « οι 
πιο δύσκολες  γειτονιές στην ύδρευ-
ση ήταν τα Παλιοξαρίτικα, η Μη-
τσόραχη και τα Βελβίτσαινα. Οι δύο 

πρώτες εξυπηρετούνταν και από τη βρύση 
στα πλατάνια, η οποία δε στερεύει ποτέ. 
Ακόμα κι όταν οι άλλες πηγές σταματούν, 
αυτή βγάζει νερό. Λέγεται ότι πιθανόν να 

τροφοδοτείται από το υδραγωγείο των αρ-
χαίων Ερυθρών( Ευπάλιο) ή από την περιο-
χή της Μαγούλας.
Οι επαγγελματίες τεχνίτες που κατασκεύα-
ζαν πηγάδια ονομάζονταν «πηγαδάδες». Ο 
πηγαδάς «ήξερε και την τέχνη τού ραβδο-
σκόπου: κρατώντας μια βέργα ξύλινη ή και 
σιδερένια ερευνούσε την περιοχή και υπο-
δείκνυε στον ενδιαφερόμενο τη θέση που 
έπρεπε να σκάψουνε. 
Αξίζει εδώ να αναφερθεί για τους ραβδο-
σκόπους το εξής: ο Γιάννης Ζέρβας από την 
Καρυά με συνεργείο γυρνούσε στα χωριά  
να ψάξει για νερό  και ν’ ανοίξει το πηγάδι. 
Κατέληγε στη διαπίστωση ότι νερό υπήρχε 
στο σημείο που ήταν δέντρο. Φυσικά όλο 
και κάπου θα υπήρχε κάποιο δέντρο. Όταν 
κάποιος διαφωνούσε ισχυριζόταν ότι χωρίς 
νερό δε θα ζούσε το δέντρο. Εργαζόταν 
2-3 μέρες, έπαιρνε προκαταβολή συνήθως 
σε καλαμπόκι ή σιτάρι, φόρτωνε τα ζώα, 
διέκοπτε την εργασία για λίγο και..... ακόμα 
τον ψάχνουν....
  Όπου ανοίχτηκαν πηγάδια στο Ευπάλιο 
ή χτύπησαν τρόμπα είχαν 95% επιτυχία. Η 
μόνη αποτυχημένη γεώτρηση στον κάμπο 
Ευπαλίου ήταν αυτή που έκανε η Νομαρχία 
Φωκίδας στη θέση Καρυά, στα κυπαρίσσια 
του Τριανταφύλλου. Στα 120 μέτρα βάθος 
δε βρήκε νερό. Ύστερα από λίγα χρόνια ο 
γιατρός Παναγιώτης  Λουκόπουλος έφερε 
με δικά του έξοδα γεωλόγο για να βρει νερό 
στα κτήματά του στα Γρηγορίτικα, στη θέση  
Κάρδαμα και ο τότε πρόεδρος του χωριού 
Νίκος Λουκόπουλος τον παρακάλεσε  να 
κάνει μια έρευνα μήπως υπάρχει νερό και 
για το χωριό. Αυτός υπέδειξε το σημείο που 
είναι σήμερα η Αστυνομία. Έγινε γεώτρηση 
και στα 40 μέτρα βρέθηκε άφθονο νερό, 
που διοχετεύτηκε στην κεντρική δεξαμενή. 

  Τα 31 πηγάδια του Ευπαλίου
        Πρωτομάστορες , μύθοι, μνήμες και ιστορίες           



Σελίδα 9
ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Λειτούργησε κάμποσα χρόνια, αλλά μετά 
τη γεώτρηση στα Γρηγορίτικα (θέση Καμί-
νι) έχει τεθεί σε αργία, αλλά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί αν χρειαστεί» (Νίκος Ζέρβας).
Μετά το 1918 ήρθε στο Ευπάλιο  από τη 
Ρωσία ο Γιώργος -ο επονομαζόμενος Πηγα-
δάς- ο οποίος είχε και εργάτες που βοηθού-
σαν στο άνοιγμα ενός πηγαδιού. Το έδαφος 
που επιχειρούσαν τη διάνοιξη, το προσωπι-
κό και οι συνθήκες δουλειάς καθόριζαν το 
χρόνο αποπεράτωσης του έργου.
Πώς όμως κατασκευαζόταν το πηγάδι; Την 
απάντηση μάς έδωσε ο Βασίλης Φιλίππου, 
που έφτιαξε μαζί με τον Κωνσταντίνο Νι-
κολόπουλο (Τσιμτσίρη) το πηγάδι του Τσε-
ρεμέγκλη, σε ηλικία 17 ετών, το 1948, σε 
διάστημα 2 εβδομάδων, δουλεύοντας γύρω 
στις 12 ώρες ημερησίως. Μετά από το Βασί-
λη, κανένας άλλος μάστορας από το Ευπά-
λιο δεν έφτιαχνε πηγάδια. Φυσικά επρόκει-
το για βαριά και επικίνδυνη εργασία. Όπως 
αποκαλύπτει ο συνομιλητής μας  η συγκε-
κριμένη κατασκευή έγινε εις ανταπόδοση 
αγοράς ενός ζευγαριού παπουτσιών και ο 
συγκεκριμένος εργοδότης  φίλευε τους ερ-
γάτες με πίτα και κρέας, σε μια εποχή που 
αυτά ήταν εξαιρετική περιποίηση : «αρχικά 

επισημαίναμε τον τόπο και στη συνέχεια 
σκάβαμε  με κασμά και φτυάρι έναν ρηχό 
λάκκο σε  σχήμα κύκλου. Στο 1-1,5 μέτρο 
βάζαμε ένα μαγγάνι (βαρούλκο) στηριγμέ-
νο σε τρίποδα για να ανεβάζουμε το χώμα. 
Δουλεύαμε δύο εργάτες; ένας έσκαβε και 
γέμιζε το πανέρι με χώμα και ο άλλος το 
ανέβαζε με το μαγγάνι. Δυσκολία είχε το 
άνοιγμα σε πετρώδες έδαφος, όπως για 
παράδειγμα στου Μπεζαϊτη. Εκεί σκάψα-
νε 27-30 μέτρα βαθιά για να βρουν νερό. 
Στη διάνοιξη σε τέτοια εδάφη δεν κάναμε 
χρήση δυναμίτη γιατί ήταν πολύ επικίνδυ-
νο. Στη συνέχεια φτιάχναμε με ξύλα - από 
πλατάνι συνήθως - τετράγωνα σαν τελάρα 
και πάνω απ΄ αυτό άρχιζε το χτίσιμο εσω-
τερικά, από κάτω προς τα επάνω. Το συνη-
θισμένο βάθος ήταν 13- 15 μέτρα. Μέτρα 
ασφαλείας δεν παίρναμε. Για παράδειγμα 
δεν προστατεύαμε το κεφάλι μας όταν σκά-
βαμε. Μπορούσε ποσότητα χώματος ή χα-
λιά να μας σκοτώσει, αν έπεφτε πάνω μας. 
Παίζαμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα.». 
«Όταν τελείωνε η κατασκευή βάζανε στην 
οριστική θέση το μαγγάνι, στηριγμένο σε 
πασσάλους, ώστε σε κουβάδες δεμένους 
στην άκρη τριχιάς να προμηθεύονται νερό. 
Κάποιες φορές γινόταν από τους περίοικους 
αγιασμός στο νέο πηγάδι» (Τάκης Αναγνω-
στόπουλος).
    «Πολλά από τα πηγάδια υπάρχουν και 
σήμερα στις αυλές, αλλά ως διακοσμητικά 
κυρίως. Αρκετοί τα έκλεισαν με τσιμεντένια 
πλάκα και απαγορεύεται η χρήση τους  γιατί 
τα υπόγεια νερά έχουν μολυνθεί από τους 

βόθρους των λυμάτων, που κατασκευά-
στηκαν με εντολή του Υπουργείου Υγείας, 
γύρω στο 1960, όπου δεν υπήρχε κεντρική 
αποχέτευση. Παράλληλα προσπαθούσε και 
η Αστυνομία με συστάσεις να απομακρύνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης επιδημιών, λόγω 
πλημμελούς τήρησης συνθηκών υγιεινής.. 
Αξίζει εδώ να αναφερθούν τα ονόματα των 
τότε αστυνόμων Αντωνόπουλου και Ξενο-
δοχίδη οι οποίοι προσπαθούσαν με πειστικά 
επιχειρήματα και φιλικό  τρόπο να πείσουν 
τους κατοίκους να κατασκευάσουν βόθρους 
και να απομακρύνουν τα οικόσιτα από τις 
αυλές τους» (Νίκος Ζέρβας). Νωρίτερα δε, 
όπως θυμάται ο Τάκης Αναγνωστόπουλος,, 
«μια χρονιά, σε περίοδο λειψυδρίας στο 
χωριό, το μόνο πηγάδι που είχε νερό ήταν 
του Θύμιου του Μπόκαρη. Πήγα με δοχείο 
να πάρω νερό, το οποίο όμως δεν ήταν κα-
θαρό, γιατί δίπλα απ΄αυτό υπήρχε στάβλος 
και αποχωρητήριο».
Όσον  αφορά στις τρόμπες, «αντλούσαν 
νερό θεωρητικά από τα 10 μέτρα, αλλά 
στην πράξη από τα 7-8 μέτρα. Ο πρώτος 
σωλήνας που τοποθετούσαν κάθετα ήταν 
μυτερός σα λοστός,  μήκους περίπου 1,5 μέ-
τρου. Μέχρι τη μέση ήταν διάτρητος για να 

περάσει το νερό-όταν 
βρεθεί – και τον γέμι-
ζαν μέχρι το ύψος που 
ήταν οι οπές με αλάτι,  
για να μη βουλώσουν 
από τα χώματα. Όταν 
θα έβρισκαν νερό θα 
έλιωνε το αλάτι και έτσι 
θα λειτουργούσε άνε-
τα. Γιαυτό και το πρώ-
το νερό ήταν αλμυρό. 
Όταν χτύπαγε τρόμπα 
ο Νασομήτρος, άντλη-
σαν το πρώτο νερό οι 
εργάτες κι έδωσαν στο 
αφεντικό να δοκιμά-
σει. Μη γνωρίζοντας 
ή ξεχνώντας ότι είχαν 
βάλει αλάτι και με την 
απλοϊκότητα που τον 
διέκρινε, φώναξε στη 
γυναίκα του: ‘Σοφία, 
πέσαμε σε θάλασσα !!’.

Τις περισσότερες τρό-
μπες-όσο θυμάμαι- στη δεκαετία του ΄40 
και ΄50 χτύπαγαν οι: Δημ. Ψιμάδας (Μύος), 
Γιάννης Τιγγινάγκας (Καραμπόγιαννος) και 
ο Γιώργος Παπαδόπουλος (Μπαντόλιος) » 
(Νίκος Ζέρβας). 
Το σύγχρονο δίκτυο έγινε στις αρχές του 
1960. Μάλιστα δε από τη δεκαετία του ΄50 
είχε προγραμματιστεί  να κατασκευαστούν 
κεντρικά δίκτυα σε όλα τα χωριά.  Το πρώ-
το δίκτυο έγινε στη Φιλοθέη (Γκουμαίοι) και 
ήταν το πιο δύσκολο.  
Όσον αφορά στο Ευπάλιο, πολλές φορές  
είχε δοκιμαστεί από την έλλειψη νερού και 
οι γυναίκες έτρεχαν σε πηγάδια για να πά-
ρουν νερό σε κουβά ή σε στάμνα και φορ-
τωμένες το έφερναν στα σπίτια τους. Για 
να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα της 
ύδρευσης  το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο 
προέβη σε μια σειρά ενεργειών και το Ευ-
πάλιο πήρε νερό από τις πηγές του  Αγίου 
Νικολάου (Αγίου Ιωάννη) όπου  ανέβλυζε  
αρκετό νερό. 
«Αυτό έγινε επί Προεδρίας  Κων/νου Τσί-
ρη» (Νίκος Ζέρβας).
Πράγματι, ανατρέχοντας στα Πρακτικά του 
Κοινοτικού Συμβουλίου που έθεσαν στη δι-
άθεσή μας οι κ.κ. Μ. Λακουμέντας και Σ. 
Πετρόπουλος, στην υπ΄αριθ. 80/14-6-1959 
πράξη τού Κ.Σ αναγράφεται ότι το έργο 
υδρεύσεως “θεωρείται λίαν απαραίτητον 
δια την εξύψωσιν του βιοτικού επιπέδου 
των  κατοίκων της ενταύθα Κοινότητος” 
και γιαυτό διατυπώνονται αιτήματα χρη-
ματοδοτήσεως προς τα Υπουργεία Εσωτε-

ρικών και Συντονισμού. Από-
φαση δε για εκμετάλλευση 
της πηγής του Αγίου Ιωάννη 
λήφθηκε παμψηφεί στην υπ΄α-
ριθ.87/14-9-1959 πράξη τού 
Κοινοτικού Συμβουλίου (Πρό-
εδρος : Κων/νος Τσίρης και 
Μέλη : Κ. Σμπαρούνης, Π. Λου-
κόπουλος, Γ. Πενταγιώτης, Ν. 
Χρυσανθάκης, Β. Τιγγινάγκας 
και Αθ. Κουβέλης) με το σκε-
πτικό ότι το υψόμετρο της εν 
λόγω πηγής καλύπτει και τα υψηλότερα 
σημεία της Κοινότητας, ότι η παροχή είναι 
αρκετή για την ικανοποίηση των τότε αλλά 
και των μελλοντικών αναγκών της και ότι 
τα τότε αρδευόμενα απ΄ αυτήν κτήματα 
και οι νερόμυλοι που λειτουργούσαν δε 
θα ζημιώνονταν  από τη λήψη του νερού. 
Ακολούθως ανατέθηκε στον τότε Κοινοτικό 
Σύμβουλο και μετέπειτα Πρόεδρο της Κοι-
νότητας Αθανάσιο Κουβέλη να  προβεί στην 
παραλαβή των σχετικών υλικών για το έργο 
από το Υπ. Εσωτερικών.
«Για την  κατασκευή του δικτύου έπρεπε 
να σκαφτεί ο αυχένας στα χωράφια Γιαν-
νακού-Μπερτσιά, Σπύρου Κασκαβέλη και 
Γεωργίας Κουφασίμη. Το σκάψιμο γινόταν 
από εργάτες  και κατά τη διάνοιξη είτε  η 
αμέλεια του εργολάβου είτε η κακή επίβλε-
ψη είτε η αμέλεια του μελετητή άφησαν 
τους εργάτες απροστάτευτους και το κακό 
έγινε: ένα κομμάτι χώμα από τα πλάγια κύ-
λησε και καταπλάκωσε έναν εργάτη, ονό-
ματι Καρδάρα» (Νίκος Ζέρβας).
Το δίκτυο αυτό τροφοδοτούσε το χωριό 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.«Οι 
πρόεδροι Γιώργος Πενταγιώτης και Νίκος 
Λουκόπουλος, μετά το 1975, δρομολόγη-
σαν τις γεωτρήσεις στις θέσεις Γιοφυράκια 
και Καμίνι. Κατασκευάστηκε μεγαλύτερη και 
σε υψηλότερο σημείο κεντρική δεξαμενή,  
γιατί το νερό της παλιάς δεν έφτανε άνετα 
σε όλες τις γειτονιές. Το εσωτερικό δίκτυο 
έγινε από την αρχή και οι αμιαντοσωλήνες 
αντικαταστάθηκαν από πλαστικές. Σήμερα 
η ποσότητα του νερού από τη γεώτρηση 
είναι επαρκής »(Νίκος Ζέρβας).
Τα πηγάδια λοιπόν. .. φορείς ιστορικής  και 
καλλιτεχνικής αξίας λόγω του τρόπου κατα-
σκευής τους και του ρόλου τους στη ζωή της 
ανθρώπινης κοινωνίας.  
Παραδοσιακά κτίσματα, 
με φυσικά υλικά, ενταγ-
μένα στο συγκεκριμένο 
φυσικό περιβάλλον. 
Φορείς μνήμης, ιδίως 
για τους παλιότερους, 
δεμένα με την καθημε-
ρινότητα τους, τα έθιμά 
τους, την έκφραση της 
κοινωνικότητάς τους. 
Κυρίως όμως για τις νε-
ότερες γενιές είναι και 
φορείς διδακτικής αξί-
ας, γιατί ζώντας στην 
εποχή κατά την οποία 
το άνοιγμα της βρύ-
σης μάς εξασφαλίζει το 
νερό, το πολύτιμο αυτό 
αγαθό, δε μπορούμε να 
συνειδητοποιήσουμε 
ότι το να ξεδιψάσουμε 
ή να πλύνουμε τα χέ-
ρια μας δεν ήταν πάντα 
τόσο απλό.
Γιαυτό χρειάζεται  πά-
ντοτε προσοχή και 
σύνεση στη διαχείρισή 
του γιατί δεν είναι ανε-
ξάντλητος φυσικός πό-
ρος και όπως λέγεται ο 
τρίτος παγκόσμιος πό-
λεμος θα γίνει για τον 
έλεγχο του νερού.

  Τα 31 πηγάδια του Ευπαλίου
        Πρωτομάστορες , μύθοι, μνήμες και ιστορίες           

Επιμέλεια: Κώστας  Ζέρβας & Λένα Αναγνωστοπούλου 

Ποιοι είχαν πηγάδια 
1. Παπαϊωάννου Κώστας (Παπαγιάννης)
2. Μπεζαϊτης Ηρακλής
3. Παπαλόης Βασίλης 
4. Καλαμάκης - Κοντογιάννης
5. Λυμπέρης Γιάννης
6. Μαρκάτο (κοινοτικό)
7. Κουβέλης Θανάσης
8. Πλατεία Καρυάς (δίπλα στο Πλάτανο)
9. Κασκαβέλης Χρήστος
10. Αντωνόπουλος - Παπαϊωάννου 
(Κουρέα) - Καλκουνιάς
11. Παπανικολάου Αθανάσιος
12. Θανόγιαννος (Θωμόπουλος)
13. Τσίρης Κώστας
14. Γιαννακούρης Χρήστος
15.Ταραβήρας Αλέξης
16. Αυγεράκης Γιάννης
17. Της Μητσόραχης (κοινοτικό - δίπλα από 
το σημερινό σπίτι των Αφων Σκόνδρα)
18. Γιαννακούρης Παναγιώτης (Πασπάλης)
19. Καμπούρης Γιάννης (απέναντι από 
το Δημοτικό Σχολείο)
20. Σμπαρούνης Γ. (Μονοπώλης) 
21. Κριατσιώτης Κώστας
22. Γιώρ. Μπάστας & Αριστ. Νικόπουλος 
(στα ανατολικά της επάνω πλατείας)
23. Ζέρβας Γιώργος (Ακρίδας)
24 Κουφάκης Γιώργος (Σιδηρουργός)
25. Μπόκαρης Ευθυύμιος
26. Σμπαρούνης Γιώργος (καφετζής)
27. Παπαδήμας Ηλίας
28. Κανούρης Κώστας
29. Ζέρβας Νίκος (Κατσαβριάς)
30. Κοτζαμάνης Θανάσης
31. Ζωγράφου Ντίνα
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Τα νέα των καλοκαιριάτικων 
εκδηλώσεων τα γράψαμε 
στο προηγούμενο φύλλο. Ο 

Σεπτέμβριος δεν παρουσίασε κάτι 
το ιδιαίτερο, το σημαντικό, αλλά 
πέρασε όπως πάντα σαν συνέχεια 
του καλοκαιριού με δροσερότερες 
ημέρες, με τα μπάνια να συνεχί-
ζονται από τους απομείναντες και 
με μόνο γεγονός, συνηθισμένο κι 
αυτό, την φθινοπωρινή ισημερία.
Ο τρύγος που παλιά ήταν ένα 
σπουδαίο γεγονός κι ένα από το 
τρίπτυχο: θέρος, τρύγος, πόλε-
μος, δεν υπάρχει πια, γιατί δεν 
υπάρχουν αμπέλια.
Το μόνο που μπορούμε να σημει-
ώσουμε ως αξιοσημείωτο γεγονός, 
ήταν ότι στις 14 του μηνός έπεσε 
μια σπουδαία και ικανοποιητική 
βροχή, πολύ ευεργετική για όλα 
και ιδιαίτερα για την ελαιοκαρπία.
Και μπαίνουμε στον Οκτώβριο, 
στο μήνα που τα παλιά χρόνια τον 
έλεγαν και μήνα της σποράς. Τώρα 
δεν υπάρχει ούτε δείγμα σποράς. 
Εγκαταλείψαμε τη μάνα μας ΓΗ, 
αυτή που μας ανέθρεψε, μας με-
γάλωσε και μας έδινε με απλοχε-
ριά τους καρπούς της και τώρα 
περιμένουμε τα «έτοιμα» κι αυτή 
στενοχωρημένη μας εκδικείται.
Για μας τους Καρδαριώτες είναι 
μήνας ιερός κι ευλογημένος γιατί 
φιλοξενεί τη γιορτή του πολιούχου 
και προστάτη μας Άγιο και Ευαγ-
γελιστή Λουκά. Αυτός μας πρω-
τοευλόγησε 40ήμερα μωρά, εκεί 
βαπτιστήκαμε οι παλιότεροι και με 
τις ευλογίες του ξεκινήσαμε και ρι-
χτήκαμε στη βιοπάλη.
Ποτέ δεν Τον ξεχνούμε και σε 
όποιο σημείο της γης κι αν βρε-
θούμε την χάριν και ευλογία του 
επικαλούμαστε. 
Την παραμονή εψάλη εσπερινός 
μετ’ αρτοκλασίας από πολλούς 
Ιερείς γειτονικών χωριών με επικε-
φαλής τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φωκίδας κ.κ. Νε-
κτάριο Καλύβα, ο οποίος, τόσο του 
Αγίου Λουκά, όσο και του Αγ. Κων/
νου τιμά με την παρουσία του τις 
γιορτές μας αυτές και τον ευχαρι-
στούμε θερμά.
Ανήμερα της Εορτής τελέστηκε Θεία 
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας από 
πολλούς Ιερείς και μετά το πέρας 
αυτής προσφέρθηκαν γλυκά από 
τις γυναίκες του χωριού σε όλους 
τους προσκυνητές και στη συνέχεια 
απολαύσαμε το καφεδάκι μας στην 

όμορφη πλατεία του χωριού.
Στα παλιά τα χρόνια την ημέρα 
αυτή άρχιζαν τα παζάρια στο Ευ-
πάλιο και τελείωναν την παραμο-
νή του Αγίου Δημητρίου οπότε τη 
σκυτάλη έπαιρναν τα παζάρια της 
Ναυπάκτου, τα οποία συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα, ενώ του Ευπαλίου 
καταργήθηκαν. Και φτάνουμε στο 

Νοέμβριο, το μήνα της ελιάς.
Μέχρι το 1950 ο αριθμός των ελαι-
οδέντρων όλου του χωριού δεν ξε-
περνούσε τις 500 ρίζες και ίσως και 
πολύ λιγότερες.
Σήμερα υπάρχουν πολλοί που 
έχουν μόνοι τους αυτόν τον αριθ-
μό δέντρων. Το τσεκούρι, η κλα-
δευτήρα, τα δάχτυλα και τα χέρια 
ήταν τα εργαλεία για το μάζεμα. 
Τα δέντρα ήταν ψηλά κλαδεμένα 
για να μην τα φτάνουν κυρίως τα 
γίδια και χρειάζονταν σκάλες 5-8μ. 
Τα ελαιόδεντρα αυτά ήταν φυτε-
μένα στις άκρες των αμπελιών και 
χωραφιών για να μην εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των σιτηρών, γιατί 
έδιναν μεγάλη σημασία την εξοι-
κονόμηση του ψωμιού για όλο το 
χρόνο και το λάδι περνούσε σε 
δεύτερη μοίρα αφού το συμπλή-
ρωναν με το χοιρινό λίπος (γλίνα), 
το δε λάδι το χρησιμοποιούσαν σε 
ειδικές περιπτώσεις και πάντοτε με 
μεγάλη οικονομία, αφού οι νοικο-
κυρές έβαζαν το δάχτυλό τους στο 
στόμιο της μπουκάλας, για να μην 
πέφτει πολύ.
Μετά το 1950 τα πράγματα άλλα-
ξαν. Παρατηρήθηκε μια αλματώδης 

αύξηση της ελαιοκαλλιέργειας, άρα 
και της παραγωγής. Μειώθηκε η 
σπορά και τα χωράφια φυτεύθηκαν 
με ελιές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η 
πτώση της τιμής του λαδιού κι ενώ 
πριν η τιμή του ήταν ίδια με την 
τιμή του τυριού, σήμερα λόγω της 
υπερπαραγωγής η τιμή του κυμαί-
νεται από 2,20-3 € το κιλό, ενώ του 
τυριού, λόγω μειώσεως της κτη-
νοτροφίας φτάνει στα 8- 8 ½ €.
Η μεγάλη αύξηση της παραγωγής 
σε συνδυασμό και με την έλλει-
ψη εργατικών χεριών, λόγω της 
εγκατάλειψης των χωριών, ανά-
γκασε τους τεχνοκράτες να βρουν 
νέους τρόπους για το μάζεμα. 
Έτσι ανακάλυψαν τα χτενάκια, τα 
βενζινοπρίονα, τις μηχανές που 
περνούν τα κλαδιά, τους δονητές 
και τα λιόπανα. Το μάζεμα γίνεται 
γρήγορα και λιγότερο κοπιαστικά.
Η φετινή παραγωγή δεν έχει 
προηγούμενο. Κανείς δεν θυμά-
ται να έγινε παρόμοια ποτέ. Και 
εκείνα τα δέντρα που ήταν μέσα 
στα πουρνάρια, στις βατλιές και 
απεριποίητα, ήταν γεμάτα. Τα 
βενζινοπρίονα κελάηδησαν σε δι-
άφορους ήχους και σκοπούς και 
τα χωράφια γέμισαν από αυτοκί-
νητα παντός τύπου και χρώματος 

Παντού φωνές και γέλια ξαναζω-
ντάνεψαν την έρημη γη. Μεγά-
λη κίνηση παρατηρήθηκε στους 

αγροτικούς δρόμους, στα 
δε ελαιοτριβεία υπήρχε το 
αδιαχώρητο. Δεν υπήρχε 
ούτε σπιθαμή τόπου για να 
τοποθετήσουν τα τσουβά-
λια τους οι παραγωγοί μέχρι 
να έρθει η σειρά τους. Όλος 
ο χώρος γεμάτος.
Αποτέλεσμα αυτού του συ-
νωστισμού ήταν οι μικρο-
παρεξηγήσεις στενοχώριες 
και η αμηχανία πολλές φο-
ρές των υπευθύνων γιατί 
ήθελαν να εξυπηρετήσουν 
αλλά δε μπορούσαν.
Αυτή η υπερπαραγωγή φέ-
τος οφείλετο στο γεγονός 
ότι η άνοιξη ήταν δροσερή 
κι αυτό ευνόησε την αν-
θοφορία και το δέσιμο του 
καρπού. Αυτή τη στιγμή 
που γράφονται αυτά συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση 
το ελαιομάζεμα και πιστεύω 
ότι θα συνεχιστεί τουλάχι-
στον μέχρι το Φεβρουάριο.
Το φετινό λάδι είναι αρίστης ποιό-
τητος, γιατί δεν είχαν προσβληθεί οι 
ελιές από δάκο και με μηδενικά οξέα.
Βέβαια το λάδι των παλαιοτέρων 
ελαιοτριβείων δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με την ποιότητα του λα-
διού των σημερινών σύγχρονων 
ελαιοτριβεία γιατί σήμερα το λάδι 
αποσπάται σε υψηλές θερμοκρα-

σίες που επηρεάζουν την 
ποιότητα.
Πρέπει να σημειώσω 
εδώ ότι ολόκληρο το 
Νοέμβριο και στις αρ-
χές Δεκεμβρίου, ο και-
ρός υπήρξε θαυμάσιος, 
πολύ ζεστός, ασυνή-
θιστος για αυτήν την 
εποχή. Βοήθησε λοιπόν 
και ο Θεός.
Τέλος ο Δεκέμβριος 
είναι ο μεγάλος μήνας 
που φιλοξενεί τη μεγά-
λη γιορτή της Χριστια-
νοσύνης, τη γέννηση 
του Χριστού μας. Ο 
Χριστός γεννήθηκε 
και ήρθε στον κόσμο 
ως άνθρωπος. Έλαβε 
σάρκα και οστά, σώμα 
και ψυχή εκ Πνεύματος 
Αγίου και Μαρίας της 
Παρθένου. Προσέλαβε 
την ανθρώπινη φύση 
αποκλειστικά και μόνο 
για τη σωτηρία του αν-

θρώπου από άπειρη αγάπη προς 
το πεσμένο πλάσμα του. Ήρθε να 
φωτίσει τους εσκοτισμένους και να 
υψώσει τους ταπεινούς.
Οι προετοιμασίες για να δεχτούμε 
το μεγάλο αυτό γεγονός, αρχίζουν 
σαράντα ημέρες πριν τη γέννησή 
του με νηστεία από τις 14 Νοεμ-
βρίου. Δυστυχώς ελάχιστοι νη-
στεύουν σήμερα.
Άρχισαν δειλά-δειλά να στολίζουν 
μερικές βεράντες, αλλά υποτονικά 
λόγω της κρίσεως. Στο χωριό μας 
πρωτοπόρος στο στόλισμα της βε-
ράντας η Πολυξένη Τριάντη, το κα-
φενείο και λίγες άλλες βεράντες.
Πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί 
συγχωριανοί μας θρέφουν χοι-
ρινά και είναι παρήγορο αυτό ότι 
μπορεί δηλαδή να ξαναβιώσει το 
έθιμο. Λόγω κρίσης; Ας τους ευχη-
θούμε καλοφάγωτο και για μας ας 
μας κρατήσουν καμιά τσιγαρήθρα, 
αλλά κρεατένια!!

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Στις 7 Οκτωβρίου 2012, η Νι-
κολέττα Καραμάνου (κόρη της 
Βίκης Αλεξανδρή από το Δρο-
σάτο) και ο Γιάννης Κατσώλης 
ενώθηκαν με τα δεσμά του γά-
μου ενώπιο Θεού και ανθρώπων 
στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Κυπριάδου στα Άνω Πα-
τήσια. Να ζήσουν!  Ακολούθησε 
δεξίωση στον όμορφο χώρο 
του  κτήματος «Εύπολις».

Το όραμα για την τουριστική και πολιτισμική 
ανάπτυξη των Βαρδουσίων παρουσίασε με ει-
σήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας 
ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Τριανταφύλ-
λου
Όπως τόνισε αφορμή για την παρουσίαση του 
θέματος  ήταν η άδεια που ζήτησε σε προη-
γούμενο δημοτικό συμβούλιο μια εταιρεία 
για υδροηλεκτρικό έργο στο τοπικό διαμέρι-
σμα του Δάφνου,  αλλά και οι 33 άδειες που 
έχουν δοθεί ή βρίσκονται υπό έγκριση από 
τη ΡΑΕ  στη περιοχή του Δήμου Δωρίδας.
Τα περισσότερα τοπικά διαμερίσματα που 
βρίσκονται στα Βαρδούσια είναι απομακρυ-
σμένα από το διοικητικό κέντρο του Δήμου 
αλλά και από αστικό κέντρο. Ο ενεργός πλη-
θυσμός είναι πολύ μικρός (κυρίως κτηνο-
τρόφοι), πλειοψηφία των μόνιμων κατοίκων 
είναι συνταξιούχοι.
Η ιστορία  όμως των χωριών είναι αντιστρό-
φως ανάλογη της πληθυσμιακής συρρίκνω-
σης. Μια ιστορία που έρχεται από την αρχαι-
ότητα (λείψανα αρχαίων οικισμών-αρχαίοι 
τάφοι μακεδονικής προέλευσης), συνεχίζει 
στα βυζαντινά χρόνια (πληθώρα μνημείων) 
με αποκορύφωμα τα χρόνια του μεγάλου 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα όπου τα 
Βαρδούσια έγιναν ορμητήριο των αγωνι-
στών κατά της τουρκοκρατίας. Ίσως είναι η 
μόνη περιοχή της Ελλάδας, που κάθε χωριό, 
κάθε διάσελο, κάθε   ύψωμα είναι για τους νέ-
ους ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας.
Τα Βαρδούσια είναι η μόνη οροσειρά της Ελ-
λάδας που έχει αλπικό χαρακτήρα.. Με εντονό-

τατο ανάγλυφο και με 40 κορυφές πάνω από 
2000 μέτρα εντυπωσιάζει όσους επισκέπτονται 
τη περιοχή.
Στον ορεινό όγκο των Βαρδουσίων έχουν γί-
νει πολλές μελέτες σχετικές με τη πλούσια 
χλωρίδα. Ήδη από τις αρχές του19ου αιώνα 
έως εντελώς πρόσφατα πολλοί επιστήμονες 

έχουν ασχοληθεί με τη μεγάλη βιοποικιλότητα  
της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω  Theodor 
Herldreich, Βασίλειος Τούντας, Eygen von 
Halascy,Rene Maire,Marcel Petitmenin,Reiser,F

raasi,Oertzen,Quezel,Lars-Ake Gustavsson,Δ.
Φοίτο,Α.Βλάχος.κλπ
Έχουν καταγραφεί 1.122 είδη φυτών και από 
αυτά 104 ελληνικά ενδημικά είδη. Τα ενδημικά 
ελληνικά είδη αποτελούν το 9.3% του συνόλου 
των φυτών και αυτό είναι το υψηλότερο ποσο-
στό που έχει καταγραφεί εως τώρα σε ορεινό 

συγκρότημα. Γι’ αυτούς 
ακριβώς τους λόγους ο 
Γ. Σφήκας (ερευνητής 
-φυσιοδίφης) αξιολογεί 
τα Βαρδούσια ως Βο-
τανικό Παράδεισο.
Μέσα σ’ αυτόν τον 
«παράδεισο», που 
τόσο απλόχερα μας 
έδωσε η φύση και εί-
μαστε υποχρεωμένοι 
να παραδώσουμε στα 
παιδιά μας, πρέπει ως 
Δημοτικό Συμβούλιο 
να ξεκαθαρίσουμε τι 
θέλουμε να γίνει, προς 
τα πού να οδηγήσου-
με τα πράγματα (στα 
μέτρα βέβαια των δυ-
νατοτήτων του δημ.
συμβουλίου).
Το ερώτημα που πρέ-
πει πρωτίστως να 

απαντηθεί  με σαφήνεια είναι, όχι εάν θέλουμε 
ανάπτυξη, αλλά τι ανάπτυξη θέλουμε και για 
ποιόν.
Θέλουμε ανάπτυξη που θα συνάδει με το περι-

βάλλον, θα αναδεικνύει τα μεγάλα πλεονεκτή-
ματα της περιοχής, που δεν είναι άλλα από την 
υπέροχη φύση και τη πολιτιστική κληρονομιά  
όπως  έρχεται από τα βάθη της ιστορίας και θα 
δένει αρμονικά τις ανθρωπογενείς δράσεις με 
το περιβάλλον;
Ή θέλουμε ανάπτυξη που θα ωφελούνται μόνο 
οι επιχειρηματίες και παράλληλα θα υποβαθμί-
ζεται το περιβάλλον, θα καταστρέφονται μνη-
μεία πολιτιστικής κληρονομιάς και μαζί με αυτά 
θα χάνεται και η ιστορική μνήμη;
Η ανάπτυξη των Βαρδουσίων όπως την αντι-
λαμβάνεται η συντριπτική πλειοψηφία των κα-
τοίκων  δεν περνά μέσα από την ανεξέλεγκτη 
κατασκευή δεκάδων υδροηλεκτρικών και τε-
ράστιων αιολικών. Γιατί απλά τα ψίχουλα που 
δίνονται στην τοπική κοινωνία και στους Δή-
μους ως ανταποδοτικά οφέλη, δεν μπορούν να 
συγκριθούν με τις τεράστιες αλλοιώσεις που θα 
επιφέρουν στο φυσικό πλούτο της περιοχής, η 
οποία θα χάσει μια και καλή το τεράστιο συ-
γκριτικό πλεονέκτημά της.  
    Σε ποια λοιπόν κατεύθυνση;
• Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για 
οικοτουριστικές  δραστηριότητες
• Δημιουργία ειδικού περιβαλλοντικού κέντρου 
με ενημερωτικό και μορφωτικό περιεχόμενο
• Μουσείο χλωρίδας και πανίδας των Βαρδουσίων
• Διαφήμιση και προβολή του τόπου
• Προβολή, προώθηση, τοπικών προϊόντων
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων παραγωγής γεωργι-
κών,  κτηνοτροφικών, μελισσοτροφικών προϊ-
όντων.
• Μεταποίηση προϊόντων. 

Το τουριστικό - πολιτιστικό όραμα για τα Βαρδούσια
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Τελείωσε ο Α΄ γύρος του πρω-
ταθλήματος Α΄ κατηγορίας 
Φωκίδας με τον Αστέρα Ιτέας 
να αναδεικνύεται πρωταθλητής 
χειμώνα.
Πολύ καλή ήταν η παρουσία 
του Απόλλωνα Ευπαλίου που 
έχει πλασαριστεί στην πρώτη 
τριάδα,  παίρνοντας την πρω-
τοπορία από τις ομάδες της 
Δωρίδας, που δημιουργεί μια 
νέα ομάδα με νεαρά παιδιά κυ-
ρίως από το Ευπάλιο.
Σημαντική και η πορεία της 
Ένωσης Γλυφάδας που πραγ-
ματοποίησε  εξαιρετικές εμφα-
νίσεις αφήνοντας πολλές υπο-
σχέσεις για τον δεύτερο γύρο.

Αντίθετα ο Δωρικός 
Μαλαμάτων ήταν πολύ 
αδύναμος και φαίνεται 
ότι δύσκολα θα αποφύ-
γει τον υποβιβασμό.
Στη Β΄ κατηγορία Φωκί-
δας οι Δωριείς 
Μανάγουλης 
με τον Δια-
γόρα Πολυ-
δρόσου θα 
δώσουν μάχη 
μέχρι το τέ-
λος για την 
ανάδειξη του 
πρωταθλητή.
Αξιοσημείω-
τη είναι και η 

παρουσία του Ηρακλή Μοναστηρακί-
ου που δημιούργησε την καλύτερη 
ομάδα των τελευταίων χρόνων και 
κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.

Το φετινό πρωτάθλημα της πρώ-
της κατηγορίας της ΕΠΣ Φωκί-
δας εξελίσσεται με τον καλύτερο 
τρόπο τόσο για τον Απόλ-
λωνα Ευπαλίου όσο και για 
την Ένωση Γλυφάδας. Η 
ομάδα του χωριού μας συ-
νεχίζει την παραδοσιακή 
συνταγή με νέα παιδιά και 
δείχνει ότι βρίσκεται στο 
σωστό δρόμο. Από κοντά 
και η Ένωση Γλυφάδας με 
ιδιαίτερα μεγάλη εκπροσώ-
πηση από το Ευπάλιο αφε-
νός στην τεχνική ηγεσία 
με τον Τζίμη Ζέρβα, αλλά 
και στο έμψυχο δυναμικό 
με τα αδέρφια Φλέγγα.
Μιλήσαμε με τον προπονητή του 
Απόλλωνα Ευπαλίου, Λάκη Λου-
κόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε 
στη φετινή αγωνιστική περίοδο: 
«Φέτος έχουμε πολλούς τραυμα-
τισμούς και αναγκαστικά χρησι-
μοποιούμε πολλά μικρά παιδιά. 
Βέβαια αυτός είναι ο στόχος να 
προωθήσουμε τους νέους. Παί-
ζουν παιδιά που είναι 15 και 16 
ετών. Θέλουμε μια αξιοπρεπή 
πορεία και την κάνουμε μέχρι 
στιγμής παρά τα προβλήματα. 
Είμαι ικανοποιημένος. Έχουμε 
πολύ καλή ομάδα, αλλά οι ατυχί-
ες από τους τραυματισμούς μας 
φέρνουν πίσω».
Όσον αφορά τους στόχους που 
έχει θέσει ο ίδιος: «Ο στόχος 
μου είναι να προωθηθούν παιδιά 
από το Ευπάλιο και να κάνουμε 
μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Άλ-
λωστε πώς να πάμε πιο πάνω; 
Υπάρχει κρίση φοβερή και τα 
οικονομικά είναι πολύ δύσκολα. 
Πάντως θέλω να πω ένα τερά-
στιο μπράβο στον αρχηγό Ηλία 
Κοντό και στο γενικό αρχηγό, 
Θοδωρή Ζέρβα. Αυτοί οι δύο εί-

ναι πλούτος για την ομάδα».
Ο πολύπειρος τεχνικός μίλη-
σε επίσης και για τις συνθήκες 

που επικρατούν 
στο πρωτάθλημα: 
«Είναι ένα πρω-
τάθλημα που δεν 
είναι υψηλού επι-
πέδου. Υπάρχουν 
Τέσσερις με πέντε 
ομάδες που είναι 
καλύτερες και οι 
υπόλοιπες προ-
σπαθούν. Είναι 
δύο ταχυτήτων 
το πρωτάθλημα. 

Βέβαια, σε ηθικό 
επίπεδο, οι ομά-

δες είναι τέλειες. Δεν υπάρχουν 
επεισόδια. Όπου έχουμε πάει, 
έχουμε τύχει άψογης 
φιλοξενίας κι αυτό εί-
ναι πολύ σημαντικό. 
Πρέπει όμως να πω 
ότι έχουμε πρόβλημα 
με μερικά γήπεδα, τα 
οποία είναι άσχημα. 
Είναι απαράδεκτο 
να παίζουν ακόμη 
σε ξερό. Τέσσερις 
ομάδες έχουν ξερό 
γήπεδο. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν ξερά 
γήπεδα. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τους 
πολλούς τραυματι-
σμούς».
Η Ένωση Γλυφάδας είναι κατά 
πολλούς η ευχάριστη έκπληξη 
του φετινού πρωταθλήματος. Αν 
και το καλοκαίρι άλλαξε σε πο-
σοστό 80%, κατάφερε να φτιά-
ξει ένα ομοιογενές σύνολο που 
μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώ-
σεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο 
προπονητής Δημήτρης Ζέρβας 
έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποι-

ημένος: «Θέλουμε να κάνουμε 
την Γλύφα υπολογίσιμη δύναμη 
στο νομό Φωκίδος. Ξεκινήσαμε 
το πρωτάθλημα βλέποντας το 
κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, βελτιώ-
νοντας τις αδυναμίες μας, ώστε 
στην πορεία να γινόμαστε και 
καλύτεροι. Στόχος μας είναι να 
δημιουργήσουμε στην ευρύτερη 
περιοχή κίνητρο και έχοντας σω-
στή υποδομή να προσελκύσουμε 
όλο και περισσότερα παιδιά να 
ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο 
και γενικότερα με τον αθλητι-
σμό. Η ομάδα έχει μια καλή πο-
ρεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλη-
μα και προχωράμε με αξιώσεις, 
χωρίς αυτό να είναι και αυτοσκο-
πός. Ο φιλότιμες προσπάθειες 
της διοίκησης, των ποδοσφαιρι-

στών, αλλά και η αρμονι-
κή συνεργασία όλων μας, 
οδήγησε την ομάδα στη 
σημερινή της κατάσταση 
και ήταν ο ουσιαστικός πα-
ράγοντας της μέχρι τώρα 
πορείας μας».
Τέλος, ρωτήσαμε το νε-
αρό τεχνικό για το επίπε-
δο του πρωταθλήματος: 
«Φέτος έχουν αναβαθμι-
στεί οι ομάδες. Πέρσι ήταν 
μόλις δύο οι πολύ καλές, 
φέτος είναι πέντε. Είναι 
πιο ανταγωνιστικό το κι 
αυτό είναι καλό για όλους 
μας. Βέβαια υπάρχουν και 

προβλήματα στη διεξαγωγή. Με-
ρικά γήπεδα είναι ξερά και υπάρ-
χει πρόβλημα. Όλα τα παιχνίδια 
πρέπει να γίνονται σε χόρτο ή 
τουλάχιστον σε πλαστικό. Αφε-
νός δε μπορείς να παίξεις πο-
δόσφαιρο κι αφετέρου γίνονται 
πολύ τραυματισμοί».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Α΄ ΓΥΡΟΥ 
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ  1 - 4
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ  2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  4 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  1 - 2
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ  3 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  2 - 0
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ  2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  1 - 0
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ  1 - 5

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Ο προπονητής του Απόλλωνα 
Λάκης Λουκόπουλος

ΣΤΟ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΦΩΚΙΔΑΣ

Μεγάλος Πρωταγωνιστής 
ο Απόλλων με δικά του νέα παιδιά

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΓΥΡΟΥ 

                                                   ΓΚΟΛ     ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  36 – 4 25 
2. ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  27 - 12 22
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  23 - 15 18 
4. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  22 - 9 17
5.ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  18 - 12 17
6.ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  17 - 15 12
7. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  13 - 20 13 
8.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ  11 - 21 12
9. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  14 - 19 10
10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ  10 - 31 6
11.ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  4 - 31 2

* Η Ένωση Γλυφάδας έχει ξεκινήσει με -2 βαθμούς
** Δεν υπολογίζεται το παιχνίδι Ησαΐα Δεσφίνας - Ένωση Γλυφάδας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
μετά την 8η αγωνιστική

 ΓΚΟΛ  ΒΑΘΜΟΙ
1.ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  24 – 2 24
2.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  20 – 3 21
3.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  16 – 13 13
4.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ  24 – 10 15
5.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  16 – 11 13
6.ΦΩΚΙΔΑ 2000  25 – 12 9
7.ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ  10 – 16 6
8.ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  15 – 18 7
9.ΣΑΛΩΝΑ  5 – 23 3
10.ΚΟΥΛΟΒΑΤΑ  - -

* Η Μυωνία Αγίας Ευθυμίας έχει -4 βαθμούς γιατί 
δεν κατήλθε να αγωνιστεί στους αγώνες με Διαγόρα 
Πολυδρόσου και Δωριείς Μανάγουλης. 
** Η Κουλοβάτα έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
ΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ο προπονητής της Ένωσης 
Γλυφάδας Δημήτρης Ζερβας.

Παίχτες του Απόλλωνα πανηγυρίζουν μετά από ένα νικηφόρο αγώνα.




