
¨Φιλέτο¨ για την εγκατάσταση διαφόρων 
φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων βλέ-
πουν τη Δωρίδα και την περιοχή του Ευπαλί-
ου διάφορες τεχνικές- ενεργειακές εταιρείες 
που έχουν συσταθεί τα τελευταία χρόνια.
Ήδη η εταιρεία που έχει εγκαταστήσει αιο-
λικό πάρκο στο βουνό Τρίκορφο θα προχω-
ρήσει στην επέκτασή του με τοποθέτηση κι 
άλλων ανεμογεννητριών.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν εντοπίσει 
τις περιοχές που θέλουν να εγκαταστήσουν 
¨πράσινα πάρκα ¨ παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή 
φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και αιολικά 
πάρκα, κι έχουν προχωρήσει να πάρουν κα-

ταρχάς τις σχετικές εγκρίσεις από την Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Στις αποφάσεις αυτές όμως, φαίνεται να 
αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, που ούτε 
ρωτήθηκαν και ούτε ενημερώθηκαν.

Έτσι για παράδειγμα το τελευταίο κρούσμα 
ήταν αυτό του Δροσάτου όπου η εταιρεία 
¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΕ ¨ έχει πάρει καταρ-
χάς κάποιες εγκρίσεις για εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκού πάρκου 81 στρεμμάτων 5 MW, 
στο ¨κεφαλάρι¨ του χωριού. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δωρίδας και το Τοπικό του Δρο-
σάτου ομόφωνα απέρριψαν την εγκατάστα-
ση στο συγκεκριμένο σημείο.
Στο συγκεκριμένο σημείο, όπως μας ανέφερε 
ο εισηγητής του θέματος δημοτικός σύμβου-
λος Γιώργος Γκόλφης, είναι αδύνατον να δοθεί 
άδεια από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο φορέα, 

Έντονη Ανησυχία 
στους πολίτες
του Δροσάτου

Το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο 
των 81 στρεμμάτων που σκέ-
πτονται κάποιοι επιχειρηματίες 
να εγκαταστήσουν στο «κεφάλι» 
του Δροσάτου, το κατάστημα 
στο Πευκάκι που... ανοιγοκλείνει 
γιατί δεν το στηρίζουν οι χωρια-
νοί, καθώς και το διαμέρισμα 
που έχει δωρηθεί από το ίδρυ-
μα Κουβέλη είναι μερικά θέματα 
που θίγει ο Σύλλογος.

Συνεχίζει την έντονη δραστηριό-
τητά του ο Εκπολιτιστικός Σύλ-
λογος Ευπαλίου και οι πολίτες το 
εκτιμούν και ανταποκρίνονται με 

τη συμμετοχή τους και παρουσία 
τους όπως το έδειξαν με τη γιορ-
τή στο κόψιμο της Πρωτοχρο-
νιάτικης Πίτας καθώς και στην 
διήμερη εκδρομή που έγινε στη 
Καστοριά.

«Στη Φωκίδα υπάρχουν 
ταλέντα και διάθεση 
αλλά δεν υπάρχουν χρή-
ματα και υποδομές» το-
νίζει σε συνέντευξή του 
ο έμπειρος Ευπαλιώτης 
προπονητής Κώστας Κα-
ραγιάννης.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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‘‘Πράσινη’’ ασφυξία
με φωτοβολταϊκά - αιολικά
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Πολιτιστικός θεσμός
η εκδήλωση πίτας της ‘Ένωσης
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Ο Παπαφλέσσας
της Δωρίδας

στο Ευπάλιο

Διαλύεται η Ιερά 
Μονή Σωτήρος

Δραστηριότητες
Εκπολιτιστικού

Καθαρίζουν
τη Μανδήλω

Εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. στην Ένωση Ευ-
παλιωτών Δωρίδας θα γίνουν 
την Κυριακή 10 Μαρτίου από 
10.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. στα 
γραφεία της, Πρατίνου και 
Δούριδως 8, στο Παγκράτι. 
Πρέπει όλοι να δώσουμε το 
παρών για μια ισχυρή και δη-
μιουργική Ένωση. Υποψηφι-
ότητες από 4 έως 7 Μαρτίου 
στα γραφεία της Ένωσης.

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 
στις 11.30 π.μ. στην Αίθου-
σα Εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Ευπαλίου θα γίνει η 
παρουσίαση του βιβλίου «ο 
Παπαφλέσσας της Δωρίδας» 
του Ιστορικού-Λαογράφου 
Γιάννη Ηλιόπουλου, που 
εξέδωσε η Ένωση Ευπαλιω-
τών Δωρίδας.

Ένας «τριακονταετής» πόλε-
μος μεταξύ Μητρόπολης και 
Μοναστηριού Μεταμορφώ-
σεως Σωτήρος έλαβε τέλος. 
Η Ιερά Σύνοδος πήρε απόφα-
ση τελεσίδικη και με υπογρα-
φή του Υπουργού Παιδείας 
η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως. Η Ιερά Μονή διαλύεται 
και ενσωματώνεται στη Μονή 
Αμπελακιώτισσας.

Μετά από πολλά χρόνια η 
κοίτη της Μανδήλως απο τα 
Κούκουρα μέχρι τις εκβολές 
της στο Μόρνο καθαρίζεται 
ολοκληρωτικά από επιχω-
ματώσεις, πέτρες, κομμένα 
δέντρα, σκουπίδια, πεταμέ-
να λάστιχα αυτοκινήτων και 
άλλα αντικείμενα που της 
στερούσαν την ομορφιά της 
και την καθιστούσαν επικίν-
δυνη για πλημμύρες τους χει-
μερινούς μήνες.

Η εκδήλωση για το 
κόψιμο της Πρωτο-

χρωνιάτικης Πίτας της 
Ένωσης Ευπαλιωτών 

έχει ξεπεράσει πλέον τα 
όρια μιας απλής γιορτής 

και  έγινε πολιτιστικός 
θεσμός. Στη φετινή 
εκδήλωση παρουσία 

εκατοντάδων Ευπαλιω-
τών και φίλων τους, 

στο Σαρόγλειο Μέγαρο 
της Λέσχης Αξιωματι-

κών Αθήνας, έγινε και η 
πρώτη παρουσίαση του 
βιβλίου: «Ο Παπαφλέσ-

σας της Δωρίδας» του 
Ιστορικού-Λαογράφου 

Γιάννη Ηλιόπουλου.   
Το παρών έδωσαν όλοι 
οι εκπρόσωποι των φο-

ρέων της Δωρίδας.
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Θανάσης Παπαθανασίου
Στις 25 Δεκεμβρίου 
2012 έφυγε από κοντά 
μας ο Θανάσης Παπα-
θανασίου. Ο Θανάσης 
έζησε και τα 83 χρό-
νια της ζωής του στο 
Ευπάλιο. Διακρινόταν 
για την ευγένεια του, 
τη σεμνότητά του, την 
καλοσύνη του, την 
εργατικότητά του και 
την προθυμία του να 
βοηθά. Δημιούργησε 
μια εξαίρετη οικογέ-
νεια. Παρέμεινε στο 
χωριό ασχολήθηκε με 
τη γεωργία σε επιστη-
μονική και επαγγελμα-
τική βάση. Παρακολού-
θησε μαθήματα γεωπονίας σε σχολή του Υπουργείου 
Γεωργίας. Στις καλλιέργειες των κτημάτων εισήγαγε 
νέες μεθόδους σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστή-
μης. Εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της γεωρ-
γικής καλλιέργειας στην περιοχή μας. Μαζί με τον 
αείμνηστο γεωπόνο Γιώργο Κατσιγιάννη, του οποίου 
υπήρξε μαθητής και συνεργάτης, παρείχαν σημαντι-
κές πληροφορίες στους γεωργούς της περιοχής μας. 
Η προσφορά τους αυτή ήταν ανεκτίμητη. Θανάση 
σε ευχαριστούμε, οι φίλοι και συγχωριανοί, για όσα 
μας πρόσφερες. 
Στη σημερινή οικονομική συγκυρία που περνά η 
χώρα το παράδειγμα του Θανάση που έμεινε στο 
χωριό, ασχολήθηκε με τη γεωργία και πέτυχε είναι 
επίκαιρο και διδακτικό. 
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του,  τη γυ-
ναίκα του Ευφροσύνη και τις κόρες του Ελένη και 
Σπυριδούλα.  

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Μ.ΜΑΤΣΟΥΚΑ
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013, 
τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο, 
στη μνήμη της αείμνηστης Μαρίας 
Ματσούκα, στον Ιερό Ναό Εισοδί-
ων της Θεοτόκου στη Βάρκιζα. Η 
κυρα-Μαρία έφερε στο κόσμο εν-
νέα παιδιά, που ανέθρεψε μόνη της 
και έκαναν προκοπή, αφού ο σύ-
ζυγός της είχε πεθάνει πολύ νωρίς. 
Απέκτησε και πολλά εγγόνια. Ήταν 
ένα υπόδειγμα ελληνίδας Μάνας και 
γιαγιάς με ήθος, εργατικότητα, καλοσύνη, και συμπόνια στον 
κάθε συγχωριανό της και κάθε συνάνθρωπό της.
   Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή της.     Π.Ν.Λ.

Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Στις 20 Δεκεμβρίου2012 
έφυγε από κοντά μας ο 
Γιάννης Θεοδωρόπου-
λος σε ηλικία 78 ετών. 
Ήταν ευγενικός, σεμνός, 
ανοιχτόκαρδος, μειλίχιος, 
δραστήριος και υποδειγ-
ματικός στη συμπεριφορά 
του. Η ευγένεια, το ήθος 
του, η πηγαία καλοσύ-
νη του ήταν αρετές με 
τις οποίες κατέκτησε την 
εκτίμηση και την αγάπη 
όλων. Διακρίθηκε για τη 
σοβαρότητα, την ευθυ-
κρισία, την ικανότητα να 
ακούει το συνομιλητή του 

και τη διακριτικότητα του ήθους του. Εργάστηκε πολλά 
χρόνια στον Καναδά και στην Αμερική. Με την καλή του 
σύζυγο Βαρβάρα απόκτησε δύο παιδιά, την Έντζυ και 
τον Κώστα και ευτύχησε να δει και τέσσερα εγγόνια. Ας 
είναι αιώνια μνήμη του.

                    Λεωνίδας Αντ. Ζέρβας 

Σωτήρης Κωστόπουλος 
Ήταν όλοι εκεί, ένα 
ατέλειωτο βουβό πο-
τάμι, στο Νεκροταφείο 
της Δάφνης Αθηνών, 
να αποχαιρετήσουν 
στις 13 Ιανουαρίου 
τον Σωτήρη Κωστό-
πουλο που έφυγε για 
το μακρινό ταξίδι τόσο 
πρόωρα και ξαφνικά 
στα 73 του χρόνια. 
Συγγενείς, φίλοι, γεί-
τονες, συνάδελφοι και 
δεκάδες συγχωριανοί 
ήρθαν από το Ευπά-
λιο να πουν το τελευ-
ταίο αντίο στο Σωτήρη 
κάτω από τον σκοτεινό 
και βροχερό Αττικό ουρανό που πενθούσε κι αυτός. Η 
αγαπημένη του γυναίκα Αλκμήνη και τα παιδιά του ο 
Αντώνης, ο Σταύρος, η Βασιλική, δεν μπορούσαν να 
πιστέψουν ότι έφυγε τόσο ξαφνικά ο άνθρωπός τους. 
Ήταν εξαίρετος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Συντα-
ξιούχος του Ο.Τ.Ε. αγαπούσε παθολογικά το Ευπάλιο, 
όπου περνούσε τον περισσότερο καιρό τα τελευταία 
χρόνια. Μια αγάπη που μετέφερε και στα παιδιά του και 
στα εγγόνια του. 

Π.Ν.Λ.
ΓΑΜΟΣ ΕΦΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥ

Σε μια πανέ-
μορφη τε-
λετή η Έφη 
Μπάμπου του 
Χαραλάμπους 
και της Τού-
λας και ο Μι-
χάλης Σιγάλας 
του Αλεξάν-
δρου και της 
Νικολίτσας, 
με καταγωγή 
από Ναύπα-
κτο από την 
πλευρά της 
μητέρας του, 
τέλεσαν το 
γάμο τους 
το Σάββατο 
19 Ιανουα-
ρίου 2013 
στις 7:30 το 
απόγευμα. Ο 
γάμος έγινε 
στον Ιερό 
Ναό των Αγί-

ων Αναργύρων στον οικισμό της ΑΤΕ στην Παλαιά 
Φώκαια. Κουμπάροι τους η Ειρηλένα Παπαϊωάννου 
και ο Βασίλης Μπάμπος. Ακολούθησε τρικούβερτο 
γλέντι, με χορό, τραγούδι και ρουμελιώτικο φαγοπό-
τι μέχρι πρωίας στο κέντρο ¨Λιμάνι¨ στην παραλία 
της Παλαιάς Φώκαιας. Η Έφη είναι εκπαιδευτικός, 
και ο Μιχάλης εργάζεται στην εταιρεία της Αττικής 
Οδού. Ευχή όλων να έχουν μια ευτυχισμένη και δη-
μιουργική πορεία.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 8 Δεκεμ-
βρίου 2012 ο 
Νικόλαος και 
η Αναστασία 
Μάναλη, απέ-
κτησαν αγόρι. 
Η Αναστασία 
είναι εγγονή 
των δασκά-
λων Δημήτρη 
και Αναστασί-
ας Ζέρβα, από 
την κόρη τους 
Ευθυμία. 

• Στις 13 
Δεκεμβρ ίου 
2012 ο Κωνσταντίνος και η Ανδρομάχη Πισάνου, 
απέκτησαν κορίτσι. Η Ανδρομάχη είναι εγγονή των 
δασκάλων Δημήτρη και Αναστασίας Ζέρβα, από την 
κόρη τους Ευθυμία. 

• Στις 6 Γενάρη, ημέρα των Θεοφανείων, φάνηκε 
στη ζωή η Στέλλα Πριόβολου η νεότερη, κόρη του 
Βασίλη Πριόβολου (γιου του Σπύρου και της Στέλλας 
Πριόβολου) και της Άννας Τριανταφύλλου. 

Στη Κέρκυρα στις 8 Ιανου-
αρίου σε ηλικία 78 ετών 
έφυγε από τη ζωή ο συντα-
ξιούχος συμβολαιογράφος 
Ζαχαρίας Γιαννακούρης Τον 
αποχαιρέτησαν συγγενείς, 
φίλοι και συνεργάτες του 
με επικήδεια ομιλία από τον 
Ντίνο Κονιστή, τ. Πρόεδρο 
της Ένωσης Ευ-
παλιωτών... 
Για τον εκλιπό-
ντα, ο Πάνος Κ. 
Γ ιαννακούρης 
έγραψε … Αγα-
πητέ κι αξέχαστε 
εξάδελφε και 
φίλε Ζαχαρία, 
ο αιφνίδιος και 
πρόωρος θάνατός σου μάς 
συγκλόνισε κυριολεκτικά 
και γέμισε με πίκρα και βα-
θιά οδύνη την ψυχή όλων 
μας... Μεγαλώσαμε στην 
ίδια γειτονιά του Ευπαλίου 
και ζήσαμε από κοντά τα 
δύσκολα χρόνια της Κα-
τοχής και του Εμφυλίου. 
Μέλος μιας πολυμελούς οι-
κογένειας έζησες τη σκληρή 
μοίρα του θανάτου της Σω-
τηρούλας και του Κώστα, 
σε μικρή ηλικία... Με την 
αείμνηστη και λατρευτή 

σου σύζυγο Ειρήνη απο-
κτήσατε το Θάνο και τον 
Κώστα, δυο καταξιωμένους 
επιστήμονες, αλλά κι αυτή 
δεν πρόφτασε να τους κα-
μαρώσει και να αγκαλιάσει 
τα εγγονάκια της. Το δύ-
σκολο έργο της ανατροφής 
και διαπαιδαγώγησης των 

παιδιών ανέλαβε η 
λατρευτή σου Αλε-
ξάνδρα, που με την 
αγάπη και την αυτο-
θυσία της συνέβαλε 
στο να δημιουργή-
σετε μια υποδειγ-
ματική οικογένεια. 
Ως υπάλληλος του 
Υπουργείου Οικονο-

μικών προσέφερες πολύτι-
μες υπηρεσίες που αναγνω-
ρίζονται από όλους... Στην 
οικογένειά σου ευχόμαστε ο 
Ύψιστος να χαρίζει παρηγο-
ριά... Στο ταξίδι που ξεκίνη-
σες θα σε συνοδεύει η δική 
μας αγάπη, η εκτίμηση και 
ο σεβασμός της κοινωνίας 
που έζησες. Αυτή είναι η με-
γαλύτερη τιμή και δικαίωση 
που μπορεί να δώσει στον 
άνθρωπο τούτη η ζωή... Αι-
ωνία σου η μνήμη. ...       

Πάνος Κ. Γιαννακούρης

Βίκυ Πριοβόλου
Τα μεγάλα ταξί-
δια άρεσαν πολύ 
στη Βίκυ. Είχε 
κάνει πολλά και 
σχεδίαζε ακόμη 
περισσότερα. Γι’ 
αυτό το ταξίδι 
όμως ούτε είχε 
μιλήσει ποτέ, 
ούτε το περίμενε 
κανείς μας. Έφυ-
γε για το μεγάλο 
της ταξίδι ξαφνι-
κά, μόλις στα 47 
της χρόνια.
Την αποχαιρετή-
σαμε στο αγαπημένο της Ευπάλιο, την 1η Ιανουαρίου 2013 
–τραγική ειρωνεία την ημέρα της ονομαστικής της εορτής!
Τη συνοδεύσαμε στην τελευταία της κατοικία, οι δικοί 
της άνθρωποι, σύσσωμο το Ευπάλιο, συγγενείς, φίλοι 
και συνάδελφοι από τη ΔΕΗ όπου εργαζόταν για πολλά 
χρόνια, όλοι συντετριμμένοι για τον αδόκητο και άδικο 
θάνατό της. Σίγουρα θα μας βλέπει από εκεί ψηλά που 
βρίσκεται και θα χαμογελά, με εκείνο το μεγάλο,  χα-
ρακτηριστικό και μέσα απ’ την ψυχή της χαμόγελο. Θα 
τη θυμόμαστε πάντα για την ευθυμία, τη χαρά, και την 
αγάπη που απλόχερα μοίραζε στους γύρω της.
Η Βίκυ ήταν κόρη του Χαράλαμπου και της Ευθυμίας 
Πριοβόλου. Ήταν παντρεμένη με τον Ηλία Σκουφίτσα. 
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. 

Ζαχαρίας Γιαννακούρης
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γιατί είναι το ¨κεφαλάρι του 
χωριού¨, που εκτός των άλλων 
χρησιμεύει και ως αντιπλημμυ-
ρική προστασία του 
χωριού και η οποιαδή-
ποτε παρέμβαση θα 
δημιουργήσει τεράστια 
περιβαλλοντικά προ-
βλήματα. Αντίθετα, 
μπορεί να γίνει σε άλλο 
σημείο, όπως για πα-
ράδειγμα στην περιοχή 
¨Τρυγόνι Λάκα¨ που 
είναι παραπλήσια και 
πάνω από το χώρο που προτεί-
νει η εταιρεία.
ΣΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΑ
Έντονο είναι το παρασκήνιο 
και οι διεργασίες τα τελευταία 
2-3 χρόνια από την εταιρεία 
GAMESSA, να πάρει εγκρίσεις 
και αδειοδοτήσεις από διάφορες 
υπηρεσίες και να εγκαταστήσει 
αιολικό πάρκο έξω από τα Μαλά-
ματα Μόρνου.
Ως γνωστόν η εταιρεία αυτή, 
ισπανικών συμφερόντων, έχει 

αποκτήσει εδώ και κάποια χρόνια 
με αγορά ή μακροχρόνια ενοικία-
ση διαφόρων αγροτεμαχίων στη 
πεδιάδα του Μόρνου, νότια των 

Μαλαμάτων, και επιδιώκει να 
πάρει όλες τις σχετικές άδειες για 
να εγκαταστήσει και να λειτουρ-
γήσει αιολικό πάρκο.
Η περιοχή αυτή όμως αποτελεί 
ζώνη αναδασμού, στην οποία 
έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και 
χρόνια αρδευτικά και άλλα έργα 
υποδομής.
και αποτελεί γεωργική γη υψη-
λής παραγωγικότητας.
Επίσης η ευρύτερη περιοχή (Χι-
λιαδού, Κόκκινος κλπ) αναπτύσ-

σεται τουριστικά και δε μπορούν 
να συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα, 
¨δάσος ανεμογεννητριών¨ με 
τουριστικές εγκαταστάσεις.
Τα Τοπικά Συμβούλια της περι-
οχής και το Δημοτικό Συμβού-
λιο Δωρίδας έχουν ομόφωνα 
εκφραστεί αρνητικά για τη δη-
μιουργία του έργου. Το ίδιο και 
η Επιτροπή Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδος.
Ήδη ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώρ-
γος Καπεντζώνης, έχει ενημερώ-
σει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και του Υπουργείου Χωροτα-
ξίας -Περιβάλλοντος, με στοιχεία 
γιατί δε μπορεί και δεν πρέπει να 
δοθεί άδεια εγκατάστασης ανε-
μογεννητριών στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της 
εφημερίδας μας μερικές από τις 
εταιρείες που έχουν πάρει κα-
ταρχάς εγκρίσεις από την ΡΑΕ 
για εγκατάσταση ¨πράσινων 
πάρκων¨ είναι οι :

• EDF EN GREECE ΑΕ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΜΗ AΝ. ΒΙΟΜ.
• ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΕ
• ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓ.
• LEONTIO AIOLOS ΑΕ
• ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ
• OBRA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
• BUSINESS ENERGY ΑΕ
Οι περιοχές στη Δωρίδα που 
πήραν οι εταιρείες άδεια μέχρι 
τώρα είναι οι : Τσαμαδορράχη, 
Καρυώτικο Ρέμα, Παναγιά Ποτα-
μού Κόκκινου, Κούτρα, Άσπρα 
Λιθάρια, Ρέμα Καλογερικός, 
Ομαλία, Διαχαλόρρεμα, Άγιος 
Νικόλαος -Τσούκα, Τρεις βρύσες 
- Κάτω Λακκώματα -Δημούλη 
-Μαραθάκια
Η Δημοτική Αρχή που ρωτή-
θηκε για όλα αυτά μας είπε ότι 
κατ αρχάς δεν είναι αντίθετη με 
την αδειοδότηση και τοποθέτη-
ση των νέων πηγών ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά όλα πρέπει να 
γίνουν με μέτρο και αφού προη-
γηθούν περιβαλλοντικές μελέτες 
και ενημερωθούν πλήρως οι το-
πικές κοινωνίες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο επίτιμος Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δω-
ρίδας Λεωνίδας Ζέρβας 
μάς έστειλε την παρακά-
τω επιστολή που δημοσι-
εύουμε ολόκληρη.
Αγαπητοί μου 
συμπατριώτες,
Αισθάνομαι την ανάγκη 
να επικοινωνήσω μαζί 
σας και στέλνω αυτή την 
επιστολή. Το θέμα μου 
είναι η εφημερίδα μας, το 
αγαπητό μας ΕΥΠΑΛΙΟ.
Πέρα από τη δική μου 
γνώμη για την εμφάνιση 
και το περιεχόμενο της 
εφημερίδας που με πολύ 
κόπο και με 
αστε ίρευ -
το μερά-
κι εκδίδει 
η Ένωσή 
μας, πρώτα 
σας μετα-
φέρω και 
τις σχετικές 
α π ό ψ ε ι ς 
π ο λ λ ώ ν 
Ευπαλιωτών, αλλά και 
άλλων αναγνωστών κατά 
τις επαφές και συζητήσεις 
μαζί τους.
Η εμφάνιση πρώτα του 
εντύπου, η ποιότητα του 
χαρτιού και τα καλλιτε-
χνικά φωτογραφικά του 
στολίδια  προδιαθέτουν 
τους αναγνώστες ευχάρι-
στα, και πρόθυμα ερευνά-
νε, μελετάνε και κρίνουν 
τα κείμενα. Η ποικιλία, 
η καλή τοποθέτηση και 
προβολή των ειδήσεων 
αποτελούν πηγή πλούσιας 
και καταληπτής πληροφό-
ρησης,  εμπλουτισμένης 
με κατατοπιστικό ένθετο 
και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, στοιχεία που κά-
νουν την εφημερίδα μας  
να είναι πληροφοριακό και 
ευχάριστο βήμα τοπικών 
ειδήσεων.
Είναι βέβαιο και φανερό 
ότι ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ, η εφη-
μερίδα μας, είναι  ένα 
συλλεκτικό έντυπο που 
αδιάλειπτα και ανάγλυφα 
παρουσιάζει τη διαχρονι-
κή πορεία του αγαπημέ-
νου μας τόπου, της γενέ-

θλιας γης μας.
Όλως ιδιαιτέρως θα ήθελα 
να σταθώ και να τονίσω τις 
όμορφες και πλούσιες λα-
ογραφικές αναφορές στο 
χρόνο και στους ανθρώ-
πους της Ευπαλιώτικης 
γης. Είναι πλουσιότατες, 
ουσιαστικές, ωραιότατα 
καταγραφόμενες και προ-
βαλλόμενες.
Εδώ πρέπει να αναφέρω 
τις ευνοϊκές κριτικές  για 
τους έχοντες την ευθύνη 
και επιμέλεια  αυτών των 
ωραίων κειμένων. Ξεκι-
νώ από τη Γυμνασιάρχη  
Λένα Αναγνωστοπούλου, 

τ ο ν 
Δ ρ α 
Κώστα 
Ζ έ ρ -
βα,  το 
Γ ιάννη 
Π ρ ι ό -
β ο λ ο , 
τ ο ν 
Τ ά σ ο 
Τσόλκα 

για την πλούσια αθλητική 
ενημέρωση, τους συνερ-
γάτες  στη συντακτική 
επιτροπή Νατάσα Πεντα-
γιώτη, Παναγιώτη Κου-
φάκη και  τον φωτορε-
πόρτερ Μάκη Πριόβολο.
Ολόκληρο δε το ΔΣ της 
Ένωσης που με φανερή 
αγάπη αγκαλιάζει το Ευ-
παλιώτικο ενημερωτικό 
μας έντυπο και έχει την 
τιμή μα και την ευθύνη 
της ωραίας αυτής έκδο-
σης  που έχουμε μέσα 
στην καρδιά μας, το ευ-
γνωμονούμε.
Αλλά και εμείς οι αναγνώ-
στες πρέπει να βοηθάμε 
με κάθε μέσον αυτή την 
Ευπαλιώτικη πολιτιστική 
προσπάθεια και η συνδρο-
μή μας είναι αναγκαία και 
απαραίτητη για όλους μας.
Να είστε βέβαιοι ότι το 
συζητάμε και το συνι-
στούμε σε κάθε παρουσι-
αζόμενη ευκαιρία.

Με εξαιρετική τιμή,
Λεωνίδας Ζέρβας

Επίτιμος Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών

Ο Λ. Ζέρβας για ¨ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ¨

Σειρά χρήσιμων ιστορικών διευκρινίσεων 
γύρω από το θέμα της ύδρευσης του Ευ-
παλίου μάς παρουσιάζει με επιστολή του ο 
τ.Πρόεδρος του Ευπαλίου Αντώνης Κου-
τσαγγέλος.
Αφορμή για την επιστολή ήταν το ρεπορτάζ 
του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας 
μας για ¨Τα πηγάδια του Ευπαλίου¨.
Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κου-
τσαγγέλος σκόπιμα αποσιωπήθηκαν μερικά 
γεγονότα που αφορούσαν έργα και ενέργει-
ες για την υδροδότηση του Ευπαλίου κατά 
την περίοδο της δικής του θητείας.
Ολόκληρη η επιστολή του κ. Κουτσαγγέλου 
έχει ως εξής : 
Αγαπητοί κύριοι,
Στο φύλλο της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑ-
ΛΙΟ με αριθ 106 Νοε-Δεκ 2012 υπάρ-
χει ένα δισέλιδο άρθρο με τίτλο τα πη-
γάδια του Ευπαλίου.
Το αφήγημα μέχρι το μέσον της τελευ-
ταίας στήλης δεν με αφορά. Από την 
πρόταση –Το δίκτυο αυτό τροφοδο-
τούσε το χωριό μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990-αρ-
χίζει το παραμύθι.
Το νέο δίκτυο ύδρευσης ολο-
κληρώθηκε στο τέλος της 
πρώτης θητείας μου ήτοι το 
1990, οπότε δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να χρησιμοποιούσα-
με το παλιό δίκτυο μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του ΄90, 
δηλαδή το 1995 διότι στο τέ-
λος του 1994 τελείωσε και η 
δεύτερη θητεία μου ως πρόε-
δρος της Κοινότητας.
Ως πρόεδρος της κοινότη-
τας από 1/11987 μέχρι τις 
31/12/1994 γνωρίζω πάρα 
πολύ καλά τι έγιναν και πότε.
Το πρώτο δίκτυο ύδρευσης κατασκευ-
άστηκε επί προεδρίας του αείμνη-
στου γιατρού μας Κων/νου Τσίρη το 
1959και ήταν ένας άθλος, αν λάβουμε 
υπόψη τα μέσα κατασκευής που υπήρ-
χαν τότε.
Από το πρώτο δίκτυο και μέχρι την 
ανάληψη των καθηκόντων μου την 
1/1/1987 δεν έγιναν σοβαρές προσπά-
θειες για να αυξηθεί η ποσότητα νερού 
που θα επαρκούσε για τις ανάγκες των 
κατοίκων. Αυτό αποδεικνύεται από την 
έλλειψη νερού που είχαμε τις απογευ-
ματινές ώρες και το φαινόμενο ήταν 
πιο έντονο στις ράχες, ιδιαίτερα το κα-
λοκαίρι.
Γνωρίζοντας τα το πρόβλημα με το 
νερό και το δίκτυο, ο μόνος τρόπος να 
λυθεί ήταν η κατασκευή νέου σύγχρο-
νου δικτύου και με γεώτρηση, αφού 
δεν υπήρχε πηγή με φυσική ροή που 
να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες των κατοίκων. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
απευθυνθούμε σε αρμόδιους για να 
μας υποδείξουν τοποθεσίες όπου μπο-
ρούσε να γίνει γεώτρηση.
Καλέσαμε τον καθηγητή του ΙΓΜΕ 
κ.Τηνιακό ο οποίος ήλθε, υπέδειξε 4 
τοποθεσίες και μας συμβούλευσε να 
κάνουμε τη γεώτρηση στο σημείο που 
είναι τώρα διότι υπήρχε πάρα πολύ 
νερό στη περιοχή αυτή.
Η γεώτρηση πραγματοποιήθηκε από 
την εταιρία Πανταζώνας-Τσιώρης και 
βρέθηκε όντως πάρα πολύ νερό. Ταυ-
τόχρονα ο εργολάβος Ευθύμιος Υφα-
ντής ανέλαβε την κατασκευή νέας 
δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 
400 κυβικών σε υψηλότερο σημείο, 
αφού πρώτα έγινε η διάνοιξη δρόμου 
προς το σημείο κατασκευής της νέας 
δεξαμενής. Επίσης ο ίδιος εργολάβος 
τοποθέτησε τους δύο αγωγούς προς 
τα κεντρικά σημεία της Κοινότητας, ο 
ένας για τις ράχες και ο άλλος για τα 

υπόλοιπα σημεία 
της Κοινότητας. 
Την ολοκλήρωση 
του έργου ανέλα-
βαν οι εργολάβοι 
αδελφοί Σκοπελί-
τη και το δίκτυο 
έφθασε σε ‘όλα τα 
σημεία της Κοινό-
τητας.
Εδώ πρέπει να το-
νίσω την αμέριστη 
συμπαράσταση 
που είχαμε από 
τον τότε Νομάρχη 
Φωκίδας κ.Τσίκα, 
ο οποίος βλέπο-
ντας τα στοιχεία 

της ΤΥΔΚ και την υγειονομική μελέτη 
που παρουσιάσαμε στο γραφείο του 
στην Άμφισσα χρηματοδότησε πλου-
σιοπάροχα την Κοινότητά μας και έτσι 
μπορέσαμε να κατασκευάσουμε το νέο 
δίκτυο ύδρευσης. 
Από τότε οι κάτοικοι του Ευπαλίου 
απολαμβάνουν και θα απολαμβάνουν 
για δεκαετίες ακόμη άφθονο, καθαρό 
και οικονομικά προσιτό νερό.
Όπως ανέφερα και στην αρχή, το χρο-
νογράφημα αναφέρθηκε στον τρόπο 
ύδρευσης του χωριού από τα πηγάδια 
μέχρι το 1986. Για το χρονικό διάστημα 
από τότε έως σήμερα δεν έγινε καμία 
αναφορά ούτε για τη γεώτρηση, ούτε 
για την νέα δεξαμενή ούτε για το νέο 
δίκτυο ύδρευσης που μας απάλλαξε 
από τον αμίαντο ούτε από ποιόν έγινε 
το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο 
από το 1959 και έπειτα.
Δεν θεωρώ τυχαία την παράλειψη αυτή 
και αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μικρο-

ψυχία, κακόβουλη σκέψη, προσπάθεια 
αλλοίωσης των γεγονότων ή και όλα 
τα παραπάνω. Εγώ δεν θα κρίνω. Την 
κρίση την αφήνω σε σένα αγαπητέ 
αναγνώστη.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΣ                                 
Τέως πρόεδρος Κοιν. Ευπαλίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1. Με χαρά δη-
μοσιεύουμε τη διευκρινιστική επιστολή που 
μας έστειλε ο συγχωριανός μας τ. πρόεδρος 
Ευπαλίου Αντώνης Κουτσαγγέλος γύρω από 
το ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε για ¨Τα πη-
γάδια του Ευπαλίου¨.
Η κριτική, εφόσον είναι καλοπροαίρετη, πά-
ντοτε είναι ευπρόσδεκτη, συνεισφέρει θετι-
κά και ορισμένες φορές προσθέτει σημαντι-
κά στοιχεία.
Το θέμα του αφιερώματος-που δεν είναι 
χρονογράφημα- ήταν μόνον τα πηγάδια και 
κατ’ επέκταση η πρώτη αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ύδρευσης από την Κοινό-
τητα Ευπαλίου. Γιαυτό και δεν έγινε ολοκλη-
ρωμένη αναφορά στο θέμα της ύδρευσης. 
Δεν κάναμε δηλαδή εκτενές ρεπορτάζ για 
υδραγωγεία, δεξαμενές, γεωτρήσεις, δίκτυα 
κλπ. αλλά ουσιαστικά μας ενδιέφερε να πα-
ρουσιαστεί το ιστορικό και λαογραφικό θέμα 
¨των πηγαδιών του Ευπαλίου¨.
Σίγουρα όλοι οι Πρόεδροι του Ευπαλίου από 
την δεκαετία του΄50,(Π.Λουκόπουλος, Κ. 
Τσίρης, Θ. Κουβέλης, Γ. Πενταγιώτης, Ν. 
Λουκόπουλος, Α. Κουτσαγγέλος, Ν. Ζέρβας) 
άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο έβαλαν 
το λιθαράκι τους για να έχει το Ευπάλιο 
νερό. Όμως το θέμα του ρεπορτάζ μας δεν 
ήταν αυτό. 
Ο χαρακτηρισμός “παραμύθι” κάθε άλλο 
παρά βάσιμος είναι, δεδομένου ότι όλες οι 
μαρτυρίες καταχωρίζονται επώνυμα και φυ-
σικά δεν πρόκειται για αποκυήματα φαντα-
σίας.
Όσον αφορά την τελευταία παράγραφο 
της επιστολής, η μέχρι τώρα προσωπική 
διαδρομή όλων στην εφημερίδα, καθώς και 
η δουλειά των συντακτών των συγκεκριμέ-
νων σελίδων που γίνεται με πολύ κόπο και 
ύστερα από έρευνα-όπως αποδεικνύει το 
αρχειακό υλικό που συχνά μνημονεύεται 
αλλά και οι μαρτυρίες και τα φωτογραφικά 
ντοκουμέντα-δείχνουν ότι δε στερούνται 
σοβαρότητας και ήθους, οπότε τα περί μι-
κροψυχίας, κακόβουλης σκέψης ή προσπά-
θειας αλλοίωσης των γεγονότων… μακριά 
από εμάς, αφού δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. 
2. Για το ίδιο ρεπορτάζ μας αναφέρθηκε ότι 
υπήρχε και άλλο ένα πηγάδι, εκτός αυτών 
που καταγράψαμε,  στην αυλή του σπιτιού 
του μπάρμπα Μήτσου Ψιμάδα (Μύου) και το 
σημειώνουμε ζητώντας συγνώμη. Αν υπήρχε 
και κάποιο άλλο, που χωρίς καμιά σκοπιμό-
τητα βέβαια, δεν έχει καταγραφεί, με χαρά 
θα περιμένουμε να μας ενημερώσετε.

Διευκρινίσεις για το ρεπορτάζ ¨Πηγάδια του 
Ευπαλίου¨από τον τ.Πρόεδρο Α.Κουτσαγγέλου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στο  Μηχανισμό των Αντικυθήρων
Επίσκεψη-ξενάγηση θα πραγματοποι-
ήσει η Ένωση την Κυριακή 7 Απριλίου 
στις 11:30 π.μ. στo Αρχαιολογικό Μου-
σείο που φιλοξενεί μια σημαντική έκθεση  
αφιερωμένη στο Ναυάγιο των Αντικυ-
θήρων. Για πρώτη φορά  παρουσιάζεται  
το σύνολο σχεδόν των αρχαιοτήτων, οι 

οποίες ανασύρθηκαν από το χώρο του 
περίφημου ‘Ναυαγίου. Το ναυάγιο εντό-
πισαν σφουγγαράδες από τη Σύμη και η 
μερική ανέλκυσή του συνιστά την πρώτη 
μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα παγκο-
σμίως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, γνωστός 
και ως αστρολάβος των Αντικυθήρων ή 
υπολογιστής των Αντικυθήρων. Είναι ένα 
αρχαίο τέχνημα που πιστεύεται ότι ήταν 
ένας μηχανικός υπολογιστής και όργανο 
αστρονομικών παρατηρήσεων, που πα-
ρουσιάζει ομοιότητες με πολύπλοκο ωρο-
λογιακό μηχανισμό.
Δηλώσεις συμμετοχής: 
Λένα Αναγνωστοπούλου (6937-640697)

‘‘Πράσινη’’ ασφυξία από φωτοβολταϊκά
   Συνέχεια από σελίδα 1
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Με την παρου-
σία εκατοντάδων 

Ευπαλίων και άλλων 
Δωριέων γιορτάστη-

κε η ¨Κοπή Πίτας 
2013¨ της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρί-
δας στο Σαρόγλειο 
Μέγαρο της Λέσχης 
Αξιωματικών Αθή-

νας.
Στην Εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκε και το 
βιβλίο του Ιστορι-

κού και Λαογράφου 
Γιάννη Ηλιόπουλου 

«Παρθένιος Ζω-
γράφος 1789-1850 

ο Παπαφλέσσας 
της Δωρίδας» που 

εξέδωσε η Ένωση Ευπα-
λιωτών. 

Για τη μελέτη, που έχει 
βραβευτεί από την Ακαδημία 

Αθηνών, μίλησε ο ίδιος ο συγ-
γραφέας Γιάννης Ηλιόπουλος.

Στο βιβλίο, είπε ο Γιάννης 
Ηλιόπουλος, ‘‘υπάρχουν με-
ταξύ άλλων γραπτές μαρτυ-
ρίες, που αναφέρονται στο 

Μοναστήρι της Βαρνάκοβας, 
το μετερίζι της λευτεριάς του 
τόπου μας, κατά την περίοδο 
Προετοιμασίας της μεγάλης 
επανάσταση του 1821, τη 
συγκρότηση του δικού του 
Πολεμικού Σώματος και τις 
επιχειρήσεις του τελευταίου 

με την άξια διοίκηση του 
παπα-καλόγερου Παρθένι-
ου Ζωγράφου σε όλη την 
ευρύτερη της Βαρνάκοβας 
περιοχή και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Αγώνα και 
με τη καθοδήγηση των 
μεγάλων Καπεταναίων 

Σκαλτσοδήμου – Αποκορίτη 
– Καραϊσκάκη κι άλλων. Η 
ιστορική-λαογραφική έρευ-
να συνέλεξε, κωδικοποίησε 
και παρουσίασε ένα σύνολο 
αποδείξεων ότι ο Παρθένιος 
Ζωγράφος ήταν ένας Αγα-
θός, ένας Ένδοξος ήρωας 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ

Μια γιορτή 
που έγινε
Πολιτιστικός  
θεσμός
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της ευρύτερης περιοχής 
Ευπαλίου, σε όλη τη διάρκεια 
του μακροχρόνιου Αγώνα για 
τη λευτεριά μας και δίκαια του 
αποδόθηκε το όνομα ¨ Παπα-

φλέσσα της Δωρίδας ¨.
Χαιρετισμό απηύθυναν η 

Βουλευτής Φωκίδας Ασπασία 
Μανδρέκα, η Αντιπεριφερει-

άρχης Φωκίδας Γιώτα Γαζή, ο 
Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος 

Καπεντζώνης και ο επικεφαλής 
της Μείζονος Αντιπολίτευσης 

Αναστάσιος Παγώνης.
Όλοι οι ομιλητές χαιρέτησαν 

το δημιουργικό έργο της 
Ένωσης Ευπαλιωτών με την 
ισχυρή παρουσία στα πολι-

τιστικά και κοινωνικά δρώμενα 
και υποσχέθηκαν, ο καθένας από 
το δικό του πόστο, να στηρίξουν 
την αναπτυξιακή προσπάθεια της 
περιοχής, παρά τις πολύ άσχημες  

συγκυρίες που περνά η χώρα και τις 
περιορισμένες οικονομικές δυνατό-

τητες που υπάρχουν. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
ακόμα οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας 

Ευσταθίου, Κώστας Αντωνόπουλος, 
Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος και Δη-
μήτρης Καραχάλιος, ο Γραμματέας 
του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος 
Γκόλφης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Χρήστος Τσιλίκης, Πένη Σπυροπού-
λου και Γιάννης Ράπτης, ο Επικε-

φαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης 
του Δήμου Περιστερίου Δημήτρης 
Κελάφας, οι πρώην πρόεδροι της 
Ένωσης Γ.Σμπαρούνης, Π.Αλεξαν-

δρής, Αν. Μπάμπος και Λ.Αναγνωστο-
πούλου, ο π.Υπαρχηγός της Αστυνο-
μίας Αλ.Κοντογιάννης, η Πρόεδρος 

της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας 
Λαμπρινή Κουφάκη, ο Πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστέλας 

Πειραιά Ντίνος Κονιστής, η Πρόεδρος 
και ο Ταμίας του Εκπολιτιστικού 

Συλλόγου Ευπαλίου Ντίνα Καραγε-
ωργοπούλου και Βασίλης Μπάμπος, 

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ναυτίλο 
Μοναστηρακίου οι Τάσος Σακα-
ρέλλος και Ξένια Παπαντωνίου, 
από τον Σύλλογο Αιμοδοσίας 
Καστρακίου ο Άγγελος Ευ-

σταθίου, από την Κοινότητα 
Ευπαλίου η Τζένη Τσιπλάκη, οι 
Καθηγητές Πανεπιστημίου Άρης 

Σισσούρας και Παναγιώτης 
Τσίρης, ο τ.Γενικός Διευθυντής 
του ΕΟΤ Κώστας Κατσιγιάννης, 
ο Πρόεδρος του Πνευματικού 
Ομίλου Ναυπακτίων-Δωριέων 
¨η δάφνη¨ Μάρκος Μεντζάς,ο 

αντιπρόεδρος της Δωρικής 
Αδελφότητας Χαράλαμπος 

Μποτίνης, ο εκπρόσωπος του 
Συλλόγου Γρηγοριτών Σπύρος 

Κατσαντώνης, το Δ.Σ. του 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσάτου  και εκατο-
ντάδες Ευπάλιοι και φίλοι τους.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε από την Ένω-
ση Ευπαλιωτών ο επιχειρηματίας Κώστας 
Γιαννακούρης για τη διαρκή ενίσχυση και 

προσφορά του στην Ένωση.

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Η εκδήλωση, λόγω τέλους θητείας της τω-
ρινής διοίκησης, ήταν και Γενική Συνέλευση 
ταυτόχρονα και δόθηκαν από το Δ.Σ. της 

Ένωσης τα πεπραγμένα της τριετίας 2010-
2013 και ανακοινώθηκε ότι οι αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. θα γίνουν την 

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.
Τα πεπραγμένα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρό-
εδρος της Συνέλευσης Παναγιώτης Γιαννα-

κούρης καθώς και ο ισολογισμός εγκρίθηκαν 
ομόφωνα και ήταν :

 ΕΚΔΟΤΙΚΟ & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
• Επιμέλεια και χρηματοδότηση έκδοσης του 

βιβλίου του Γιάννη Ηλιόπουλου “ Ο Παπαφλέσ-
σας της Δωρίδας”.

• Ανελλιπής έκδοση της δίμηνης εφημερίδας “Το 
Ευπάλιο”, με τιράζ κυκλοφορίας 1500 φύλλων

• Ηλεκτρονική έκδοση της παραπάνω εφημερίδας. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Συνέχιση της άσκησης ζωγραφικής στο 
Ευπάλιο για παιδιά Δημοτικού Σχολείου,  
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Φωκίδας 

και ειδικούς του χώρου
• Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης (2011).
• Ξενάγηση στο Βράχο της Ακρόπολης (1/4/2012).

• Επίσκεψη-ξενάγηση στη Βουλή (2011).

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 

στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου, 
με συμμετοχή ομάδων και από τα γύρω χωριά 

(καλοκαίρι 2011 και 2012)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Η καθιερωμένη εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος. 

• Η καθιερωμένη κοπή πίτας.
• Πάρτυ σε επώνυμο κλαμπ στο Κολωνάκι (2011)

• Συνεργασία με τις Δημοτικές αρχές για θέματα του 
Ευπαλίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής : συμμετοχή 

στις κινητοποιήσεις για την πραξικοπηματική μεταφορά της 
έδρας του Δήμου στο Λιδωρίκι, συσκέψεις στο Δήμο με Δη-
μοτικές αρχές και όλους τους Τοπικούς Φορείς για το θέμα 
του Αϊ-Γιάννη και συντονισμένες δράσεις, για την ανάδειξη 

της Ακρόπολης Ευπαλίου. 
• Χρηματοδότηση αγοράς των παραδοσιακών φωτιστικών της 

πλατείας Καρυάς του Ευπαλίου (2.900€)
• Κάλυψη εξόδων (2011 και 2012) για ηχητική εγκατάσταση 

στην κεντρική πλατεία Καρυάς και στις οδούς προς τον Αγ. Γε-
ώργιο κατά την περιφορά του Επιταφίου.

• Αδελφοποίηση με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστέλλας Πειραιά
• Συγκρότηση Επιτροπής Φίλων του Αϊ-Γιάννη με στόχο την αποκατά-
σταση του Βυζαντινού μνημείου και σχετικά διαβήματα 

και παραστάσεις στη Μητρόπολη Φωκίδας.
• Διάθεση βιβλίων στους πρωτεύσαντες 

κάθε χρονιά μαθητές στο Γυμνάσιο και Λύ-
κειο Ευπαλίου. (“ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ” του κ. Γιάν-
νη Ηλιόπουλου και “Ο Βυζαντινός Ναός του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ευπάλιο 
Δωρίδας” του καθηγητού πανεπιστημίου κ. 

Βασίλη Κατσαρού) 
• Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις του Δήμου. 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Τοπικών φορέ-
ων και Συλλόγων.

•  Εθελοντικές δράσεις :οργάνωση εθελο-
ντικού καθαρισμού του περίβολου και του 

εσωτερικού του νεκροταφείου(2010) και της 
κοίτης της Μαντήλως (2011).
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Τις συνδρομές σας για 
την ενίσχυση της Ένω-
σης Ευπαλιωτών Δωρί-
δας και της εφημερίδας 
ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε 
να καταθέτετε στις τρά-
πεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και 
από τώρα στο ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ-
ΡΙΟ -POSTBANK μέσω 
των ΕΛΤΑ στους λογα-
ριασμούς της Ένωσης, 
αναγράφοντας και το 
όνομά σας.

Οι νέοι λογαριασμοί
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας

5011-059657-66688371666

104/296680-89 00089798269-0

Μάρκου Σταμάτης 50,00 €
Ματσούκας Γιώργος 20,00 €
Μίχου Έφη 30,00 €
Μπάμπος Αναστάσιος.του Κων/νου 40,00 €
Μπάμπος Παναγ.του Κων/νου 40,00 €
Μπάμπος Χαράλαμπος του Βασ. 20,00 €
Μπάμπου Ιουλία 40,00 €
Μπεσίνης Δημήτριος  20,00 €
Μπόκαρη Δήμητρα του Χαράλαμπου 20,00 €
Μπόκαρης Γεώργιος του Παναγ. 20,00 €
Μποτίνης Χαράλαμπος 10,00 €
Νίκολης Γεώργιος του Ιωάννη 30,00 €
Νίκολης Ιωάννης του Γεωργίου  20,00 €
Παληού Βασιλική 25,00 €
Πανούση Μαρία 10,00 €
Παπαδάκης Ανδρέας 50,00 €
Παπαδόπουλος Ιωάννης 20,00 €
Παπαθανασοπούλου Ελένη 20,00 €
Παπαϊωάννου Αλέκος του Γεωργίου 20,00 €
Παπαϊωάννου Ελένη 25,00 €
Παπαϊωάννου Ιωάννα του Κων/νου 20,00 €
Παπαϊωάννου Κώστας του Αλεξ. 20,00 €
Παπαϊωάννου Νικόλαος 60,00 €
Παπαϊωάννου Χρήστος 30,00 €
ΠαπαϊωάννουΧαρίλαος του Ευθυμίου 20,00 €
Παπαντωνίου  Πολυξένη 50,00 €
Παρισούλης Θεόφιλος 20,00 €
Πατσαούρας Ιωάννης 20,00 €
Πατσαούρας΄Αλέξανδρος του  Ιωάννη 50,00 €
Πριόβολος Α. Χαράλαμπος 20,00 €
Πριόβολος Σπύρος του Βασ. 20,00 €
Πριόβολος Σπύρος του Γεωρ. 20,00 €
Σακαρέλλος Αναστάσιος του Παναγ. 50,00 €
Σκρέκας Αριστείδης 10,00 €
Σμπαρούνη Νίκη 5,00 €
Σμπαρούνης Γεώργιος του Νικ. 20,00 €
Σμπαρούνης Νικόλαος του Γ. 20,00 €
Ταραβήρας Γεώργιος του Σπύρου 10,00 €
Ταραβήρας Νικόλαος του Σπύρου 20,00 €
Τασοπούλου Μαρία 20,00 €
Τριανταφύλλου Σταύρος 50 $ ΗΠΑ 31,37 €
Τσατούχας Γιώργος 20,00 €
Τσιατούχας Κ. Παναγιώτης 20,00 €
Τσιλαλής Ευθύμιος του Κων/νου 20,00 €
Τσιπλάκης Κων/νος 20,00 €
Τσίρης Παναγιώτης του Βασ. 20,00 €
Τσόλκα Πόπη  20,00 €
Τσόλκας Νικόλαος 30,00 €
Τσουράκης Αναστάσιος του Δημ. 20,00 €
Τσουράκης Γεώργιος του Δημ. 20,00 €
Φιλίππου Αθανασία 20,00 €
Χάσκαρης Γεώργιος 50,00 €
Ψημάδας Δημήτριος του Αθαν. 20,00 €
ανώνυμη κατάθεση ταχ. Ταμ. Ιλίου 19/12/12 50,00 €
Άγνωστος Κατάθεση ΕΤΕ (18/1/2013)                  50,00 €
Κατάθεση 20,00 ΕΤΕ Ναυπάκτου ανήκει στον Μακρυγιάννη Κων/νο

Αθανασόπουλος Αλέξιος του Δήμου 20,00 €
Αλεξανδρή Αρετή του Χαρ. 20,00 €
Αλεξανδρής Αντώνιος του Παν. 20,00 €
Αλεξανδρής Παναγ.του Αντωνίου 20,00 €
Αλεξανδρής Χαράλαμπος του Χρήστου 20,00 €
Αναγνωστόπουλος Νάσος του Λεωνίδα 30,00 €
Αναγνωστόπουλος Τάκης 150,00 €
Αναγνωστοπούλου Ελένη του Γεωρ. 20,00 €
Αναγνωστοπούλου Ευτυχία του Λεωνίδα 20,00 €
Αναγνωστοπούλου Λένα του Τάκη 100,00 €
Αναγνωστοπούλου-Πέππα Αλέκα 50,00 €
Ανδρεοπούλου Ειρήνη 30,00 €
Ανδρεοπούλου Κωνσταντίνα 30,00 €
Ανδρεοσοπούλου Ντίνα 20,00 €
Αντωνόπουλος Νικ.του Γεωργίου 20,00 €
Αντωνόπουλος Νικόλαος 10,00 €
Αποστολόπουλος Κων/νος 50,00 €
Αυγουστινάτου Σταματία 50,00 €
Γεζουέ Φωτεινή 20,00 €
Γεωργιάδης Διονύσιος 20,00 €
Γιαννακούρη Πηνελόπη  του Γεωρ. 30,00 €
Γιαννακούρη Πολυξένη του Γεωρ. 20,00 €
Γιαννακούρης Κων/νος του Χρήστου 200,00 €
Γιαννακούρης Παναγ.του Κων. 50,00 €
ΓιαννακούρηςΝικόλαος του Γεωρ. 20,00 €
Δελικωστοπούλου-Μαρίνου Αλεξάνδρα 20,00 €
Δημητρίου Μαίρη 30,00 €
Ευσταθίου Άγγελος  του Κων/νου 20,00 €
Ευσταθίου Ανδρέας του Κων/νου 50,00 €
Ζαχαριάδη Ευθυμία 20,00 €
Ζέρβα-Μπαρτσώτα Ευθυμία 40,00 €
Ζορμπά Μαρία 20,00 €
Θωμόπουλος Γεώργιος του Ηλ. 20,00 €
Καρακοντζίτη Θάλεια 20,00 €
Καραντώνης Δημήτριος 50,00 €
Κατσαντώνης Σπύρος του Χρήστου 20,00 €
Κατσιγιάννη Χρυσάνθη 5,00 €
Κονιστής Κων/νος του Λουκά 20,00 €
Κονταρίνη Κατερίνα 20,00 €
Κοντογιάννης Αλέξανδρος του Νικ. 20,00 €
Κοντός Αριστείδης του Ηλία 20,00 €
Κότσαλς Γεώργιος του Κων/νου 50,00 €
Κουτσιαύτης Ιωάννης του Δημ. 20,00 €
Κουτσιαύτης Κων/νος του Γεωρ. 20,00 €
Κουφάκη Μαρία σύζ. Γεωργίου 20,00 €
Κρητικός Γεώργιος 20,00 €
Κρητικού Ελένη 20,00 €
Κριατσιώτης Ιωάννης του Κων/νου 20,00 €
Κωστόπουλος Γεώργιος του Νικ. 50,00 €
Κωστόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου 50,00 €
Λαγιανδρέου Αθανάσιος του Ευθ. 100,00 €
Λιάκος Ξάνθιππος 25,00 €
Λύμπέρης Δημήτριος 20,00 €
Λουκόπουλος Αθανάσιος 30,00 €
Λουκοπούλου Ειρήνη του Νικολάου 30,00 €
Μανδρέκα Ασπασία 50,00 €

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

 

Έκκληση προς κάθε κατεύθυνση απευ-
θύνει ο Καθηγητής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης 
Κατσαρός, για την σωτηρία του βυζαντι-
νού ναού Αγίου Ιωάννη Ευπαλίου.
Ο Καθηγητής με επιστολή του στη δι-
εύθυνση της εφημερίδας μας, ζητά να 
ξεκινήσει αμέσως μια εκστρατεία για τη 
διάσωση του ιστορικού αυτού μνημείου 
πριν είναι αργά.
Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας το 2007  έχει εκδώσει βιβλίο του 
Βασίλη Κατσαρού με την πλήρη ιστορία 
του Αϊ Γιάννη όπου ο συγγραφέας στον 
πρόλογό του μεταξύ άλλων επισημαίνει 
ότι «… η ενασχόλησή μου με τον βυζα-
ντινό πολιτισμό είχε την αφετηρία του και 

από την συγκινησιακή σχέση μου με τον 
ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου».
Ολόκληρη η επιστολή 
του καθηγητού Βασί-
λη Κατσαρού. 
Αξιότιμε 
κύριε Λουκόπουλε
‘Έλαβα τα φύλλα 
αριθ. 102 – 106 της 
πολύ καλής έκδοσης 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας «ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ», που είχα-
τε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλε-
τε. Το Ευπάλιο και τους ανθρώπους του 
τους έχω στην καρδιά μου από τα πρώτα 
μου φοιτητικά χρόνια (όταν ήμουν 18-20 

ετών, τώρα είμαι 65 ! ).
Όταν είδα και διάβασα το άρθρο για 

την κατάσταση στον ναό 
του Αγίου Ιωάννου (φύλλο 
104, Ιουν-Αύγ. 2012. Σελ.3) 
συγκινήθηκα τόσο πολύ, 
γιατί για την ιστορική και 
αρχαιολογική ανάδειξή του 
αφιέρωσα πολλά χρόνια επί-
πονης έρευνας, και ακόμη 
με απασχολεί. Λυπούμαι ει-
λικρινά για την επικρατούσα 
κατάσταση και την ανώφε-

λη έριδα που έχει ανακύψει και διατηρεί-
ται ανάμεσα στους Ευπαλιώτες και την 
ιστορική Μονή Βαρνάκοβας.
Κάνω έκκληση να κοπάσουν οι αντιθέ-

σεις, να επικρατήσει ειρήνη και όλοι μαζί 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη 
σωτηρία του μνημείου, που είναι τόπος 
προσκυνηματικός και συνάμα μνημείο 
βυζαντινού πολιτισμού.
Αν ο ναός καταρρεύσει, πόση αξία θα 
έχουν όλα τα΄άλλα …;
Είναι καιρός όλοι να βοηθήσουν, ώστε να 
αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Και ελπί-
ζω σύντομα να ξεκινήσει μια εκστρατεία 
για τη διάσωση του ναού, στην οποία 
ανενδοιάστως πρώτος θα υπογράψω, 
από όποια πρωτοβουλία εγερθεί η κραυ-
γή της αγωνίας. 
Να είστε πάντα καλά !              
Με τιμή                             Θεσσαλονίκη
Β.Κ.Κατσαρός         5 Φεβρουαρίου 2013

Κραυγή αγωνίας από τον Β.Κατσαρό
για την σωτηρία του Αγίου Ιωάννη

Έβαλαν φωτιά να κάψουν τα χόρτα 
του δρόμου κι έκαψαν τον ...Κούμαρο!
Με εγκληματική επιπο-
λαιότητα και ανευθυ-
νότητα συμβασιούχοι 
εργάτες του Δήμου Δω-
ρίδας που έκοψαν και 
μάζεψαν τα χόρτα στην 
αρχή του δρόμου 
από Μοναστηρά-
κι προς Ευπάλιο, 
έβαλαν φωτιά για 
να τα κάψουν,  
χωρίς να έχουν πά-
ρει εντολή για κάτι 
τέτοιο.
Επειδή όμως εκεί-
νες τις ώρες φυ-
σούσε δυνατός 
μαΐστρος η φωτιά 
μεταπήδησε και άρχισε 
να καίει θαμνώδη έκτα-
ση και πεύκα πάνω από 
τον δρόμο στα πρανή 
του Κούμαρου. 
Αμέσως κατέφθασαν 
δύο πυροσβεστικά και η 
φωτιά τέθηκε υπό έλεγ-

χο, χωρίς να προλάβει 
να επεκταθεί.
Φαίνεται όμως ότι κάποια 
αναμμένα κουκουνάρια 
είχαν πεταχτεί σε μεγα-
λύτερο βάθος μέσα στο 

πευκόδασος, με αποτέλε-
σμα η φωτιά να αναζωπυ-
ρωθεί και με την βοήθεια 
του ανέμου να κατευθύ-
νεται βορειανατολικά του 
Κούμαρου προς την περι-
οχή του εξωκκλησιού της 
Αγίας Τριάδας. 

Υπήρξε γενική κινητο-
ποίηση από τον Αντιδή-
μαρχο Ανδρέα Ευσταθί-
ου, την Πυροσβεστική 
που κατέφθασε με 10 
οχήματα και επικεφαλής 

τον Διοικητή Ευ-
θύμιο Γεωργακό-
πουλο.
Η περιοχή που 
καιγόταν ήταν δύ-
σβατη και απρόσι-
τη και γι’ αυτό οι 
πυροσβέστες ανέ-
βηκαν στο χώρο 
της Αγίας Τριάδας 
στην κορυφή του 
Κούμαρου και δε-

μένοι με σχοινιά κατέ-
βαιναν όσο περισσότερο 
μπορούσαν μέσα στο 
δάσος πλησιάζοντας τις 
εστίες της φωτιάς, κατα-
φέρνοντας να την περι-
ορίσουν, έχοντας κάψει 
περίπου 10 στρέμματα. 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζο-
νται τα έργα για την αποκατάσταση 
του κτιρίου στη 
θέση ΑΜΠΛΑΣ, 
που δόθηκε από 
το Δήμο στον 
Εκπολιτιστικό 
Σύλλογο Ευπα-
λίου για να το 
χρησιμοποιεί για 
τις ανάγκες των 
δραστηριοτή-
των του. Το κτί-
ριο αυτό μέχρι 
τώρα το χρη-
σιμοποιούσε η 
Δημοτική Αρχή 
ως αποθήκη . Ήδη έγινε η αρχή 
της επισκευής-αποκατάστασης 
με την τοποθέτηση καινούργιας 
στέγης, η κατασκευή κουζίνας και 
τουαλετών    και θα συνεχιστεί σε 

όλο το κτίριο, ώστε να γίνει λει-
τουργικό και να το χρησιμοποιεί ως 
στέκι του ο Εκπολιτιστικός. Πρέπει 
να τονισθεί εδώ ότι ο Δήμος εκτός 

από την παραχώρηση του κτιρίου 
έδωσε και όλα τα  υλικά  μέχρι 
τώρα για την επισκευή του , ενώ 
εθελοντική είναι η προσφορά των 
μελών του Συλλόγου για εργατικές 
και τεχνικές εργασίες.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δραστηριότητες Έκπολιτιστικού

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ 
Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δη-
μαρχείου Ευπαλίου, ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ευπαλίου έκοψε την παρα-
δοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα του, 
που ευλόγησε ο εφημέριος Ευπαλί-

ου Παπα-Δημήτρης. Παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γιώργος 
Καπεντζώνης, οι Αντιδήμαρχοι Κ. 
Αντωνόπουλος, Ανδ. Ευσταθίου, 
Παν. Καλλιαμπέτσος, ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης Τάσος 

Παγώνης, της ελάσσονος αντιπο-
λίτευσης Χρήστος Τριανταφύλλου, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Πένυ Σπυ-
ροπούλου, Π. Ζέτος, Γ. Λώλος, Κ. 
Φλετούρης, Μαν. Χαραλάμπους, ο 
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ευπαλίου Δ. Λα-

κουμέντας, ο πρόεδρος του Κυνη-
γετικού Συλλόγου Χαρ. Κατσαρός, 
ο Γενικός Αρχηγός του ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
Ευπαλίου Άκης Ζέρβας, ο Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιω-
τών Δωρίδος Ιωαν. Πριόβολος. 

Μετά την εκδήλωση στη μεγάλη 
αίθουσα του Δημαρχείου πραγμα-
τοποιήθηκε προβολή ταινίας που 
παρακολούθησαν Ευπαλιώτισσες, 
Ευπαλιώτες και άλλοι φίλοι του 
συλλόγου από τα γύρω χωριά.

Τη διάλυση της Ιεράς Μονής Μετα-
μορφώσεως Σωτήρος στη Σκάλα έξω 
από τη Ναύπακτο και τη συγχώνευσή 
της με την Ιερά Μονή Αμπελακιώτισ-
σας ανακοίνωσε η Μητρόπολη Ναυ-
πακτίας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνω-
ση η απόφαση έχει εγκριθεί από την 
Ιερά Σύνοδο, υπογράφηκε από τον 
Υπουργό Παιδείας  και τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι εκατο-
ντάδες είναι  οι πιστοί από την Δωρίδα 
που επισκέπτονται και εκκλησιάζονται 
στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως. 
Στην ανακοίνωση της η Μητρόπολη 
αφήνει σαφείς αιχμές για την νοοτρο-
πία που κυριαρχούσε στο Μοναστήρι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μητρό-
πολης έχει ως εξής :
«Ανακοινώνεται στο πλήρωμα της 
Τοπικής Εκκλησίας μας ότι δημοσι-
εύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 14/17-1-
2013) το υπ’ αριθμ. 5/2013 Προε-
δρικό Διάταγμα για την διάλυση του 
νομικού προσώπου της Ιεράς Μονής 
Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου 
και την συγχώνευσή της με την Ιερά 
Μονή Αμπελακιωτίσσης της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας.
Παράλληλα η Ιερά Μητρόπολη θέλει 
να καταστήσει γνωστά τα εξής:
1. Η διαδικασία εκδόσεως του συγκε-
κριμένου Προεδρικού Διατάγ-ματος 
κατά τον νόμο είχε την ακόλουθη 
πορεία: Σύμφωνη γνώμη του τοπικού 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου 
Βλασίου, Έγκριση της Ιεράς Συνόδου, 
Πρόταση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Γνωμοδότηση του Συμ-
βουλίου της Επικρα-τείας, υπογραφή 
από τον Υπουργό Παιδείας, Υπογρα-
φή από τον Πρό-εδρο της Δημοκρατί-
ας, δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
2. Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη και 
διαφανής. Στον φάκελο της υποθέσε-
ως στο Υπουργείο Παιδείας κατετέθη-
σαν και οι απόψεις της Ιεράς Μονής 
με γνωμοδοτήσεις δύο Καθηγητών 
Πανεπιστημίου και δικηγόρων, ενώ 
έγινε και ερώτηση για το θέμα προς 
τον Υπουργό Παιδείας στην Βουλή 
των Ελλήνων, με στοιχεία που ελή-
φθησαν από την Ιερά Μονή. Επειδή 
ζούμε σε μια ευνομούμενη Πολιτεία 
οφείλουμε να δεχθούμε τις αποφά-
σεις της. Σε καμιά 
σύγχρονη Πολιτεία 
δεν δικαιολογού-
νται αναρχοαυτό-
νομες ενέργειες.
3. Η έκδοση του 
Προεδρικού Δι-
ατάγματος ήταν 
αποτέλεσμα της 
ακραίας στάσεως 
την οποία τηρού-
σαν οι υπεύθυνοι 
της Ιεράς Μονής, 
η οποία παρά τις πολλές προσπάθειες 
που έγιναν από τον Σεβ. Μητροπολί-
τη, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, τις Συνοδικές Επιτροπές 
και άλλα εκκλησιαστικά πρόσωπα, 
ηρνείτο συζητήσεις για θέματα εκκλη-
σιαστικά, κανονικά, νομικά και δια-
χειριστικά που προέκυψαν στην Ιερά 
Μονή, και η Ιερά Μονή παρέμενε κατ’ 
ουσίαν χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση 
από το 2006. Επομένως, τα πρόσωπα 
της Μονής που χειρίσθηκαν τα θέμα-
τα αυτά φέρουν ακεραία την ευθύνη 
αυτής της εξελίξεως.
4. Από το κείμενο του Προεδρικού 
Διατάγματος φαίνεται καθαρά ότι οι 
Μοναχοί της πρώην Μονής Μεταμορ-
φώσεως από τώρα και στο εξής θα 
είναι μοναχοί της Ιεράς Μονής Αμπε-
λακιωτίσσης και όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία ανήκαν ως τώρα 

στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως θα 
περιέλθουν στην Ιερά Μονή Αμπελα-
κιωτίσσης, της οποίας η συγχωνευ-
όμενη πρώην Ιερά Μονή καθίσταται 
Μετόχι. Η Ιερά Μητρόπολη ως αυ-
τοτελές νομικό πρόσωπο έναντι του 
νομικού προσώπου της ως άνω Ιεράς 
Μονής δεν νομιμοποιείται (ούτε προτί-
θεται άλλωστε) να διεκδικήση κανένα 
περιουσιακό στοιχείο που ανήκε στην 
πρώην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως 
και τους Μοναχούς της.
5. Μέ την παράδοση και παραλαβή 

των βιβλίων, των 
ταμείων κλπ. δι-
αχειρίσεων της 
Ιεράς Μονής θα 
γίνουν επιτέλους 
έλεγχοι στις δια-
χειρίσεις της Ιε-
ράς Μονής και τα 
πορίσματά τους 
θα δημοσιευθούν 
ώστε ο λαός να 
πληροφορηθή 
την αλήθεια. Και 

θα πρέπει οι μοναχοί στα πλαίσια 
απολύτως διαφανών διαδικασιών να 
συνεργασθούν με εγνωσμένου επι-
στημονικού κύρους και κυρίως αμε-
ρόληπτους ελεγκτές που θα ορισθούν 
αρμοδίως για να γίνη πλήρης διαχει-
ριστικός έλεγχος. Επομένως, ο έλεγ-
χος ο οποίος δεν έγινε από το 1997 
και εντεύθεν, κυρίως ο έλεγχος των 
Επιθεωρητών Δημοσίων Διαχειρίσεων 
από το 2005 που δεν μπόρεσε να κα-
ταλήξη σε αποτέλεσμα λόγω μη συ-
νεργασίας των υπευθύνων της Ιεράς 
Μονής με τους Επιθεωρητές, άρνηση 
για την οποία καταδικάσθηκαν και σε 
ποινή φυλάκισης, επί τέλους θα ολο-
κληρωθή.
6. Είναι ευκαιρία να εφαρμοσθούν και οι 
αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποί-
ες διατυπώθηκαν σε ένα άρθρο που θα 
έπρεπε να εισαχθή στον Εσωτερικό Κα-

νονισμό της Ιεράς Μονής και το οποίο 
υπέγραψαν οι ίδιοι οι Μοναχοί και έχει 
αποσταλεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος. Επομένως, ο Εσωτερι-
κός Κανονισμός της Ιεράς Μονής Αμπε-
λακιωτίσσης ο οποίος θα καταρτισθή θα 
επιλύση όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα, 
κανονικά, νομικά και εκκλησιαστικά 
ώστε επί τέλους να επανεντροχιασθούν 
οι Μοναχοί στα ιερά θέσμια της Εκκλησί-
ας και του Μοναχισμού.
7. Το εκκλησιαστικό και μοναχικό 
ήθος είναι ήθος μετανοίας. Όλοι πρέ-
πει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, 
όταν μάλιστα επισημαίνωνται από τα 
επίσημα όργανα της Εκκλησίας, και 
να αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας με 
την Εκκλησία. Δεν μπορεί κανείς να ζή 
αυτόνομα μέσα στον εκκλησιαστικό 
χώρο. Επομένως, εάν οι Μοναχοί της 
πρώην Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως 
επιδείξουν πνεύμα υπακοής, μετανοί-
ας και αποφασίσουν να εφαρμόσουν 
τις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου 
και του Μητροπολίτου τους, υπάρχει 
περίπτωση διορθώσεως όλων των 
σφαλμάτων και των συνεπειών τους. 
Πάντοτε υπάρχει καιρός ανανήψεως.
8. Η Ιερά Μητρόπολη δεν χαίρεται γι’ 
αυτήν την κατάληξη της όλης υπόθε-
σης μετά μακροχρόνια και μετ’ επιμο-
νής επίδειξη πνεύματος άρνησης και 
αντιδικίας εκ μέρους των υπευθύνων 
της Ιεράς Μονής, ούτε είναι επιτρε-
πτό να ερμηνεύεται ως μια προσπά-
θεια επιβολής, αλλ’ ως μια ενέργεια 
διορθώσεως των κακώς κειμένων και 
επανα-φοράς της μοναχικής ζωής στα 
παραδοσιακά δεδομένα.
Οι Ιερές Μονές στην Εκκλησία της Ελ-
λάδος διοικούνται όπως επιτάσ-σουν 
οι ιεροί Κανόνες και η εκκλησιαστική 
νομοθεσία. Κανείς δεν μπορεί να ενερ-
γή αυθαίρετα μέσα στην Εκκλησία 
και την Πολιτεία. Επίσης, η Ιερά Μη-
τρόπολη πιστεύει ότι αυτή η εξέλιξη 
δεν θα έχη συνέπειες σε άλλες Ιερές 

Μονές, διότι το σύνολο των Ορθοδό-
ξων Μονών της Ελλάδος κινούνται σε 
εκκλησιαστικά και παραδοσιακά πλαί-
σια και δεν συγκρίνονται με την νοο-
τροπία που κυριαρχούσε στην πρώην 
Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως. 
9. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει 
τον μαθητή του Τιμόθεο «πώς δεί 
εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις 
εστίν εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος 
και εδραίωμα της αληθείας» (Α’ Τιμ. 
γ’ 15), γιατί η Εκκλησία είναι το Σώμα 
του Χριστού, είναι ένας ευαίσθητος 
θεανθρώπινος οργανισμός που δεν 
δικαιολογεί φιλοπρωτίες, ανταγωνι-
σμούς, φανατισμούς, κοινωνικούς 
ρατσισμούς και πολλές ενέργειες που 
αποτελούν εκφράσεις του παλαιού 
ανθρώπου. Το μεγαλύτερο προσόν 
ενός Κληρικού, παντός βαθμού, μο-
ναχού και λαϊκού είναι να διαθέτη εκ-
κλησιαστικό φρόνημα, και αυτό απο-
κτάται με έντονη άσκηση, μετάνοια 
και μακροχρόνια σπουδή μαθητείας 
στα εκκλησιαστικά κείμενα και την 
Παράδοση της Εκκλησίας.
10. Για την εξέλιξη αυτή, εκτός από 
τους ιδίους τους μοναχούς ευθύ-νονται 
και εκείνοι οι λαϊκοί, οι οποίοι θέλησαν 
να μετατραπούν σε οπαδούς της Μο-
νής και να καλύψουν τις αντιμοναχικές 
και αντιεκ-κλησιαστικές ενέργειες των 
υπευθύνων της που ενεργούσαν ενίο-
τε με τρόπους πρωτοφανώς αντικανο-
νικούς προς όλους τους κατά καιρούς 
Μητροπολίτες Ναυπάκτου.
Πιστεύουμε ότι το πλήρωμα της Το-
πικής Εκκλησίας, που έχει ταλαιπω-
ρηθή πάνω από τριάντα χρόνια με τις 
διαρκείς απείθειες και ανταγωνισμούς 
προς τους εκάστοτε Μητροπολίτες 
Ναυπάκτου, ελπίζει και εύχεται στον 
Θεό να επικρατήση επί τέλους σύ-
νεση, διάκριση, μετάνοια, γιατί τότε 
όλα θα επιλυθούν κατά τον καλύτερο 
τρόπο για την δόξα του Θεού και τον 
έπαινο της Εκκλησίας.»

Διαλύεται η Ιερά Μονή Σωτήρος
Συγχωνεύεται με την Ιερά Μονή  Αμπελακιώτισσας. Αιχμές από την Μητρόπολη για τη «νοοτροπία» που κυριαρχούσε στο Μοναστήρι 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μια θαυμάσια εκδρομή στην Καστο-
ριά πραγματοποίησε το Σαββατοκύ-
ριακο  16-17 Μαρτίου ο Εκπολιτιστι-

κός. Οι εκδρομείς επισκέφθηκαν το 
Βυζαντινό Μοναστήρι Μαριώτισσας 
του 11ου αιώνα, το Σπήλαιο Δρά-
κων με σταλαγμίτες - σταλακτίτες, 

τον Λημναίο Οικισμό στο Νησί Κα-
στοριάς και το πανέμορφο και χιο-
νισμένο Νυμφαίο. Στην επιστροφή  
επίσκεψη και καφέ στα Γρεβενά.
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Στο τέλος Γενάρη, όπως είχε προγραμ-
ματιστεί, μέλη της Ένωσης Ευπαλιω-
τών, επισκέφθηκαν το Νομισματικό 
Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα μου-
σεία της Ελλάδας και από τα μοναδικά 

στον κόσμο, που διαθέτει πάνω από 500.000 
νομίσματα, μετάλλια και άλλα αντικείμενα, 
από το 14ο αιώνα π.Χ. Η ξενάγηση έγινε από 
την αρχαιολόγο και υποδιευθύντρια του Μου-
σείου κ. Δημηλένα Λαδογιάννη, την οποία και 
ευχαριστούμε θερμά για την κατατοπιστική ξε-
νάγηση. Το Μουσείο στεγάζεται στην κατοικία 
του Γερμανού αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν 
και η σημερινή του μορφή είναι έργο του Γερ-
μανού αρχιτέκτονα Τσίλλερ. Εντυπωσιαστή-
καμε πρώτα από τις θαυμάσιες τοιχογραφίες, 
τα μωσαϊκά και τα επιλεγμένα αποσπάσματα 
από αρχαίους συγγραφείς που είδαμε σε κάθε 
δωμάτιο του αρχοντικού-εκθεσιακού χώρου. 
Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε τις συλλογές 
νομισμάτων από όλες τις εποχές της ιστορί-
ας μας αλλά είδαμε και νομίσματα του δυτι-
κού κόσμου. Ιδιαίτερη ενότητα αποτελούσε 
το νόμισμα στο νεοελληνικό κράτος. Τέλος 
είδαμε και τις δύο περιοδικές εκθέσεις “ Από 
τους αρχαίους σφραγιδόλιθους στη σύγχρονη 
χαρακτική” και “ “ Παντέχνου πυρός σέλας” 
(με θέμα τη φωτιά και την καταστροφική και 
ευεργετική δύναμή της στην ιστορία του πο-
λιτισμού και του νομίσματος).

‘Ένα ζευγάρι συμπατριωτών μας 
από το Πευκάκι Ευπαλίου, που 
θέλει να κρατήσει την ανωνυμία 
του, αποφάσισε στους δύσκολους 
αυτούς καιρούς να βοηθήσει συ-

μπατριώτες μας που βρίσκονται καθηλωμέ-
νοι στο κρεβάτι του πόνου, χωρίς να μπο-
ρούν να μετακινηθούν και δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα για να πάρουν ένα 
αναπηρικό αμαξίδιο . Έτσι θα τους παρα-
χωρήσει ένα αμαξίδιο για να μπορούν με 
συνοδό ή μόνοι τους να βγουν στο μπαλ-
κόνι τους ή την αυλή τους και να επικοινω-
νούν με τη φύση ή τους γείτονές τους. Τα 
αμαξίδια θα παραχωρηθούν στον Δήμαρχο 
και τον Ιατρό του Αγροτικού Ιατρείου για 

να τα διαθέσουν και όποιοι θα τα χρησιμο-
ποιήσουν, είναι υποχρεωμένοι να τα δια-
τηρούν σε καλή κατάσταση, προκειμένου 
μετά το πέρας της εξυπηρέτησης τους, να 
τα επιστρέφουν για να εξυπηρετηθούν και 
άλλοι συμπατριώτες.

Προχωρά με εντατικούς ρυθμούς 
ο καθαρισμός της Μαντήλως, 
από κάθε είδους επιχωματώσεις, 
πέτρες, ξύλα και κομμένα δένδρα 

και βέβαια τον σωρό των διαφόρων σκου-
πιδιών που κάθε τόσο συσσωρεύονται 
από κακομαθημένους συμπολίτες μας που 
τα πετούν εκεί. Τα μηχανήματα έχουν ξε-
κινήσει εδώ και βδομάδες να καθαρίζουν 
την κοίτη της Μαντήλως ψηλά από τα 
Κούκουρα και θα φτάσουν μέχρι στις εκ-
βολές της στον ποταμό Μόρνο. Ήδη όπως 
μας ενημέρωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
Ανδρέας Ευσταθίου τα έργα προχωρούν 
με κανονικούς ρυθμούς, έχοντας ως … 
«αντίπαλο» τις μεγάλες κατά καιρούς 
βροχοπτώσεις που η στάθμη του νερού 
ανεβαίνει επικίνδυνα και δεν μπορούν να 
γίνουν εργασίες. 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλ-
λας Πειραιά (αδελφοποιημένος 
της Ένωσης Ευπαλιωτών) στις 12 
Ιανουαρίου έκοψε την πρωτοχρο-

νιάτικη πίττα του στο πανέμορφο 
εστιατόριο ΒΟΣΠΟΡΟΣ του Μικρολίμανου. 
Ο πρόεδρος του, Ντίνος Κονιστής, καλω-
σόρισε τα 200 και πλέον μέλη και φίλους 
του συλλόγου που παραβρέθηκαν στην 
εκδήλωση, τους ευχήθηκε καλή χρονιά 
και σε σύντομη ομιλία του απαρίθμησε 
τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχο-
λούν την περιοχή της Καστέλλας. Παρα-
βρέθηκαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, 
της Μητρόπολης, της Περιφέρειας και του 
Δημαρχείου. Από την Ένωση Ευπαλίων 
ήταν εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο και αρ-
κετοί Ευπάλιοι 
της Αθήνας και 
του Πειραιά.

Από τις 6 Ιανουαρίου και ώρα 
18.15μ.μ. άρχισε να προβάλλεται 
στην ΝΕΤ μια νέα σειρά ημίωρων ντο-
κιμαντέρ με θεματικό τίτλο «ΕΣ ΑΥ-

ΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ - Πορτραίτα του 
Αύριο», παραγωγή της SEE - Εταιρείας Ελλήνων 
Σκηνοθετών για λογαριασμό της ΕΡΤ Α.Ε. Στις 
17 Φεβρουαρίου σε σκηνοθεσία και σενάριο 
του Ευπαλιώτη Σπύρου Ν. Ταραβήρα, παρουσι-
άστηκε ένα πορτρέτο του Άγγελου Πατσιά, του 
26χρονου δάσκαλου, ο οποίος έχει προσελκύ-
σει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και τον γονέων και κηδεμόνων ιδι-
αίτερα τον τελευταίο χρόνο λόγω της ρηξικέ-
λευθης διδασκαλίας του 
στο Δημοτικό Σχολείο 
ενός απομακρυσμένου 
και ορεινού χωριού της 
Κρήτης στον Ψηλορείτη, 
τον Φουρφουρά του Δή-
μου Αμαρίου Ρεθύμνου. 
Ο Σπύρος Ν Ταραβήρας 
έχει σπουδάσει θεωρία 
θεάτρου, κινηματογρά-
φου και τηλεόρασης στο 
Πανεπιστήμιο Γιόχαν 
Βόλφγκανγκ Γκαίτε στη 
Φρανκφούρτη, καθώς 
και σενάριο και σκηνο-
θεσία στην Ανώτατη 
Ακαδημία Τηλεόρασης 
και Κινηματογράφου στο 
Μόναχο.Είναι Μέλος της 
Γερμανικής και Ευρω-
παϊκής Ακαδημίας Κινη-
ματογράφου. Δραστη-
ριοποιείται σε Γερμανία, 
Ελλάδα και Αμερική, ως 
σεναριογράφος, σκηνο-
θέτης και παραγωγός, 
έχοντας δημιουργήσει 
ταινίες σε συμπαραγωγή 
μεταξύ Γερμανίας, Ελλά-
δας, Ολλανδίας.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Η Ένωσή μας εύχεται σε 
όλους Καλή Χρονιά με 
την ελπίδα ότι μέσα στο 

2013 θα δούμε φως στο τούνελ 
και θα μειωθούν τα δυσβάστα-
χτα οικονομικά μέτρα, από το 
οποία υποφέρει όλος ο Ελλη-
νικός λαός. Στη δύσκολη αυτή 
χρονιά έχουμε σύμμαχό μας το 
Θεό, γιατί ο φετινός χειμώνας 
είναι ασύγκριτα ηπιότερος από 
τον περσινό, πράγμα που μας 
ανακουφίζει από το ακριβό πε-
τρέλαιο.
Στις μισές πολυκατοικίες δεν 
ανάβουν καθόλου καλοριφέρ και 
στις άλλες δυο-τρεις ώρες την 
ημέρα. Στο χωριό μας δουλεύ-
ουν ασταμάτητα τα τζάκια, γιατί 
υπάρχουν ξύλα από το κλάδεμα 
των ελαιοδένδρων. Κρύο πολύ 
δεν έκανε, αλλά έβρεξε τόσο 
πολύ που, έβγαλαν και οι πέτρες 
νερό κατά τη λαϊκή έκφραση και 
η υγρασία ήταν ανυπόφορη. Οι 
πολλές βροχές έχουν και την 
ωφέλιμη πλευρά γιατί έτσι θα 
έχουμε νερό το καλοκαίρι.
Το φετινό εορταστικό 15ήμερο 
ήταν το φτωχότερο όλων των 
εποχών. Χωρίς στολισμούς, 
εμπορική κίνηση, και ο κόσμος 
κουμπωμένος. Περιορίστηκε 
στην αγορά των απαραίτητων 
και όλοι πέρασαν τις γιορτές 
οικογενειακά. Στο χω-
ριό μας τις Άγιες αυτές 
ημέρες υπήρξε ερημιά. 
Σπίτια πολλά κλειστά, 
γιατί πολλοί προτίμη-
σαν να περάσουν τις 
γιορτές με τα παιδιά 
τους στις πόλεις, χω-
ρίς μαγαζί και ελάχιστη 
κίνηση και η εικόνα 
αποκαρδιωτική.
Το μάζεμα του ελαιο-
κάρπου συνεχίστηκε και 
μετά τις γιορτές γιατί 
υπήρχε μεγάλη παρα-
γωγή. Παρατηρήθηκε 
χαμηλό ποσοστό απόδο-
σης, το οποίο κυμάνθηκε από 12-
13%, μέχρι 23-24% σε λίγες περι-
πτώσεις το 24%. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα δέντρα ήταν 
φορτωμένα με πολύ καρπό και 
δεν μπόρεσαν να τον θρέψουν.
Παρατηρήθηκαν και κάτι παρά-
ξενα και περίεργα, όπως π.χ. 
καρπός από το ίδιο χωράφι και 
με διαφορά χρόνου μιας εβδο-

μάδας, αντί, βάσει λογικής, να 
αποδώσει μεγαλύτερο ποσοστό 
συνέβη το αντίθετο (από 16% 
το πρώτο 13,5% το δεύτερο) 
και ακόμα από δύο όμορα λιο-
στάσια μαζεμένα την ίδια ημέρα 
μετά τα Χριστούγεν-
να, το ένα απέδωσε 
20% και το άλλο 
με μικρά δέντρα, 
που υποτίθεται ότι 
τα μικρά δέντρα, 
βάσει πείρας των 
παλαιότερων, απο-
δίδουν μικρότερο 
ποσοστό, απέδωσε 
22,5%.
Αυτά είναι τα πα-
ράξενα της φύσης. 
Κυκλοφόρησε μια 
φήμη ότι η Ε.Ε. 
μέσω Υπουργείου 
έδωσε οδηγίες στα 
ελαιοτριβεία η από-
σπαση του λαδιού να γίνεται σε 
χαμηλές θερμοκρασίες για την 
καλύτερη ποιότητα του λαδιού.
Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώ-
σουν ή διαψεύσουν τα ελαιο-
τριβεία. Αν πράγματι είναι έτσι, 
δικαιολογείται απόλυτα το χα-
μηλό ποσοστό, γιατί το λάδι δεν 
αποσπάται σε χαμηλές θερμο-
κρασίες.
Πέραν όλων αυτών το φετινό 

λάδι είναι αρίστης ποιότητος και 
φτηνό, η τιμή του οποίου κυμαί-
νεται από 2,5-3 € το κιλό, προσι-
τό για όλα τα βαλάντια. Εμείς ευ-
χόμαστε σε όλους καλοφάγωτο.
Το χωριό μας τώρα τελευταία 
βάλλεται από παντού. Από εμάς 
τους ίδιους, από τη Μητρόπολη, 
το Νέο Δήμο Δωρίδος και από 
μια εταιρεία εγκατάστασης βολ-
ταϊκών. Άραγε αναρωτιόμαστε 

μήπως είμαστε τόσο γλυκοαίμα-
τοι ή μερικοί εκμεταλλεύονται 
την καλοσύνη μας, τη μετριο-
πάθεια, την ανεκτικότητα, και 
πάντα τη διάθεση για συμβιβα-
σμούς, με τη ρητή υπόσχεση ότι 

ποτέ δεν θα οξύνουμε καταστά-
σεις και ποτέ δεν θα φτάνουμε 
στα άκρα.
Μήπως μερικοί αυτό το εκλαμ-
βάνουν ως αδυναμία;
Και εξηγούμαστε αναλύοντας 
ένα-ένα.
1. Στο Πευκάκι έχουμε ένα μα-
γαζί δωρεά προς την εκκλησία 
από τους κληρονόμους του με-
γάλου Ευεργέτη της περιοχής 

συγχωριανού μας και αεί-
μνηστου Νικ. Κουβέλη. 
Μέσα σε μια εικοσαετία 
έχει αλλάξει 6 αφεντικά 
και πάει για έβδομο. Τι 
συμβαίνει; Όλοι αυτοί 
ήσαν άσχετοι ή φταίει 
και το χωριό; Ίσως και 
τα δύο με μεγαλύτερη 
ευθύνη 60% ίσως και 
περισσότερο δική μας 
που δεν το στηρίξαμε. 
Όταν είναι ανοιχτό το 
περιφρονούμε και όταν 
κλείνει στενοχωριόμα-
στε, τάχα, ότι δεν έχου-

με μαγαζί. Είμαστε άξιοι 
της τύχης μας. Μαθαίνουμε ότι 
σε λίγες ημέρες θα ανοίξει πάλι 
και πρέπει να το υποστηρίξουμε 
εμείς σαν Σύλλογος το έχουμε 
αποδείξει .Το ίδιο θα συνεχίσου-
με να κάνουμε και στο μέλλον.  
2. Εδώ και ενάμιση χρόνο μοι-
ραζόμαστε τον παπά μας με την 
Βαρνάκοβα. Είναι μια ανωμαλία 
που την έχουμε επισημάνει στον 

Μητροπολίτη μας και ιδιαίτερα 
στον Αρχιερατικό Επίτροπο της 
Μητροπόλεως κ.κ. Ν. Καραγιάννη.  
Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο 
σας και την Ιερά Μητρόπολη για 
μια άλλη φορά δεχτείτε τις παρα-

κλήσεις των συγχωριανών 
μας και δώστε επιτέλους 
την οριστική λύση του 
θέματος υλοποιώντας 
την υπόσχεση σας σαν 
επίτροπος της Ι. Μητρό-
πολης, διότι με την αδια-
φορία σας πλανώνται δι-
άφορες σκέψεις που δεν 
θα θέλαμε  για την Ιερά 
Μητρόπολη  και τον Ιερέα 
μας. Αναμένουμε. 
3. Πάνω από το μαγαζί 
στο Πευκάκι υπάρχει ένα 
διαμέρισμα, το οποίο 
δώρισαν οι κληρονόμοι 
του αείμνηστου Ν. Κου-
βέλη στην Κοινότητα 

Δροσάτου και με τα χρήματα του 
ενοικίου να μπαλώνει διάφορες 
ανάγκες και για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. Φαίνεται ότι ο Δήμος 
παρερμήνευσε την επιθυμία του 
Δωρητή, ισχυριζόμενος, ίσως, 
ότι αφού δεν υπάρχει κοινότη-
τα, το οίκημα περιέρχεται στο 
Δήμο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. 
Μπορεί να το διαχειρίζεται ο Δή-
μος, αλλά, εδώ είναι το μεγάλο 
αλλά, τα έσοδα πάνε υπέρ του 
χωριού. Εάν ο Δωρητής μάντευε 
τότε που έκανε τη Δωρεά ότι θα 
καταργηθεί η Κοινότητα, θα το 
έκανε Δωρεά στο χωριό και θα 
το διαχειριζόταν ο εκάστοτε 
Πρόεδρος. Λίγα χρηματάκια ει-
σπράττομε κ. Δήμαρχε και πάτε 
να μας τα αφαιρέσετε και έχου-
με τόσες και τόσες τρύπες να 
βουλώσουμε. Όσον αφορά τα 
λεγόμενα του κ. Αντ/ρχου ότι 
επιτελείται κοινωνικό έργο σε 
βάρος του μικρού και φτωχού 
χωριού μας, ας κάνει αυτό το 
κοινωνικό έργο στο χωριό του 
που είναι πολύ μεγαλύτερο και 
με μεγαλύτερα έσοδα.
 4. Κάποια εταιρεία θέ-
λει έτσι τελικά και αυθαίρετα να 
εγκαταστήσει στην πλαγιά στο 
κεφαλάρι του χωριού 80 στρέμ-
ματα βολταϊκά. Δε μπορέσαμε 
να μπούμε στο σκεπτικό αυτών 
των ανθρώπων. Με ποια λογική 
θέλουν να καταστρέψουν τα 
δάσος, το οποίο εδώ και 170 

χρόνια το προστάτευσαν οι 
πρόγονοί μας απαγορεύοντας 
αυστηρά κάθε είδος ξύλευσης;
Αυτό το δάσος προστατεύει το 
χωριό από τις πλημμύρες και 
μπορεί να φανταστεί κανείς 
μια άδεντρη περιοχή 80 στρ., 
κρανίου τόπο, πόσο επικίν-
δυνο είναι για την προστασία 
των σπιτιών του χωριού; Πέ-
ραν βέβαια αυτών υπάρχει και 
η αντιαισθητική πλευρά και η 
καταστροφή του περιβάλλο-
ντος και απορούμε πώς είναι 
δυνατόν να έδωσε άδεια γι’ 
αυτήν την καταστροφή η Πε-
ριβαλλοντική Υπηρεσία. 
Φαντάζεσαι αγαπητέ Καρδαριώτη 
να ξυπνάς το πρωί και να αντικρί-
ζεις μια απέραντη τζαμαρία από 
την οποία θα αντανακλώνται οι 
ακτίνες του ήλιου και θα σου βγά-
ζουν τα μάτια; Το δε καλοκαίρι 
τις ημέρες άπνοιας θα υπερίπτα-
ται πάνω από το κεφάλι σου μια 
αποπνικτική και αποχαυνωμένη 
ατμόσφαιρα και θα σε πνίγει;
Προειδοποιούμε την Εταιρεία 
αυτή και όσους εμπλέκονται 
στην υπόθεση αυτή, ότι το έργο 
αυτό δεν θα περάσει, δεν θα 
πραγματοποιηθεί, γιατί είμαστε 
αποφασισμένοι να το εμποδί-
σουμε με όλα τα μέσα, προβάλ-
λοντας ως φράχτη και τα στήθη 
μας ακόμη.
Κατόπιν έντονης διαμαρτυρίας 
του Προέδρου του χωριού μας 
κ. Αλεξανδρή το θέμα τέθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και εί-
μαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσουμε ότι το Δη-
μοτικό Συμβούλιο στη συνεδρί-
αση της 4ης Φεβρουαρίου έλα-
βε ομόφωνη αρνητική απόφαση 
και τους ευχαριστούμε θερμά 
για την συμπαράστασή τους.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΓΑΜΟΙ
Στις 19 Γενάρη η Έφη Χ. Μπάμπου και 
ο Μιχάλης Σιγάλας τέλεσαν τους γάμους 
τους στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Φώκαιας Αττικής. Τους πάντρεψαν οι 
κουμπάροι Ειρηνέλα Παπαϊωάννου-
Τσιβήλογλου και Βασίλης Π. Μπάμπος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 ο Πέτρος 
Καλλιγαρίδης (γιός της Φρόσως Νικο-
πούλου από το Δροσάτο) και η γυναίκα 

του Σοφία απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί κοριτσάκι. Να τους ζήσει.

Στις 30/1/2013 ο Λάζαρος Πραγιάτης (γιός 
της Βούλας Κονιστή από το Δροσάτο) και 
η γυναίκα του Παναγιώτα απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί κοριτσάκι. Να τους ζήσει. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 9 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Κοσμά του Αιτωλού, στο ΜΑΡΟΥΣΙ, 
τελέστηκε το ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου 
συγχωριανού μας Αντώνη Παπαϊωάννου.
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του.

ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 29 του Γενάρη πέθανε στη Ναύπακτο, 
όπου διέμενε μόνιμα τα τελευταία χρόνια ο 
Σεβαστός μας παπά-Δημήτρης Μυλωνάς. Η 
εξόδιος ακολουθία στην οποία συμμετείχαν 
πολλοί Ιερείς τόσο από την Ναύπακτο, όσο και 
από την Φωκίδα καθώς και εκπρόσωπος του 
Σεβασμιοτάτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκί-
δος κ.κ. Αθηναγόρα και πλήθος κόσμου, εψάλη 

στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ναυπάκτου. Ο 
παπά-Δημήτρης υπηρέτησε ως Ιερέας σε πολ-
λά χωριά της Φωκίδας και στο χωριό από το 
1988 μέχρι το 2006 δηλαδή πάνω από 18 χρό-
νια. Ήταν ένας καλοκάγαθος ιερέας, ψυχούλα 
κατά τη λαϊκή έκφραση και αγαπητός σε όλους. 
Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι παρέστησαν 
στην κηδεία του όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί 
μας για να τον αποχαιρετήσουν.Θερμά συλλυ-
πητήρια στους οικείους του και ο Θεός να τους 
στέλνει την εξ ύψους παρηγοριά, τον δε παπά-
Δημήτρη να κατατάξει στη χορεία των Αγίων 
Του και ν’ αναπαύει αιώνια την ψυχή του. 

Οι μαθητές και μαθήτριες των 
Εκπαιδευτηρίων Θ. Παπαχαρα-
λάμπους  στο Περιστέρι παρου-
σίασαν μια ζεστή, αγνή και αλη-
θινή χριστουγεννιάτικη γιορτή 
στο Θέατρο του Σχολείου την 
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012. 
Αγγελάκια, ελαφάκια, καλικά-
ντζαροι, νάνοι, ο νέος χρόνος 
και φυσικά ο Άγιος Βασίλης, πα-
ρέλασαν στην σκηνή με τα παι-
διά να δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό και τους γονείς τους να τα 
απολαμβάνουν και να τα χειρο-
κροτούν με περηφάνια. 

Η χορωδία του Δημοτικού Σχο-
λείου ερμήνευσε παραδοσιακά 
κάλαντα και χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια στα ελληνικά και 
στα αγγλικά. Τα νήπια παρου-
σίασαν το σκετς «Χριστούγεν-
να στο σπίτι του Αϊ Βασίλη». Το 
θεατρικό τμήμα του Δημοτικού 
παρουσίασε το θεατρικό «Τα 
χριστουγεννιάτικα στολίδια», 
ενώ η θεατρική ομάδα, αποτε-
λούμενη από μαθητές και μαθή-
τριες των μεγάλων τάξεων, πα-
ρουσίασε το κωμικό σκετς «Ο 
Άγιος Βασίλης έρχεται από…;»

Τα Εκπαιδευτήρια Θ. Παπαχαραλάμπους πρωτοπόρα στα πολιτιστικά

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Η Ένωση Δροσάτου θα 
πραγματοποιήσει τη Συ-
νεστίασή της την Κυρια-
κή 3 Μαρτίου 2013, το 
μεσημέρι ώρα 12.00 στο 
‘‘Μουσικό Στέκι’’ (Παλιά 
Μαρκίζα), Εμπεδοκλέους 
και Πρόκλου 41, Πλατεία 
Βαρνάβα, Παγκράτι. Τη-
λέφωνο: 210-7511888
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Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ταχύτητα, τεχνι-
κή, δυνάμεις και γκολ. Είναι επίσης εμπειρία και 
σφαιρική γνώση του αθλήματος, κάτι που προϋ-

ποθέτει φυσικά αρκετά χρόνια ενασχόλησης. Ο Κώστας 
Καραγιάννης είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει 
φάει το ποδόσφαιρο με το… κουτάλι. Η αγάπη του για 
το άθλημα είναι πολύ μεγάλη κι αφού ολοκλήρωσε την 
καριέρα του ως ποδοσφαιριστής ήταν θέμα χρόνου να 
ασχοληθεί κι από άλλο πόστο, αυτό 
του προπονητή. Αυτήν την περίοδο 
έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του 
Ολυμπιακού Κίρρας, ο οποίος αγωνί-
ζεται στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ 
Φωκίδας.
Αρχικά μας μίλησε για την ομάδα του: 
«Είναι ένα νέο ξεκίνημα με νέο πρόε-
δρο και ουσιαστικά πρόκειται για μια 
καινούρια ομάδα. Αυτό που θέλαμε 
μαζί με τη διοίκηση ήταν να μαζέψου-
με τα παιδιά από τις καφετέριες και 
να προτρέψουμε να ασχοληθούν με 
τον αθλητισμό και όπως φαίνεται τα 
καταφέρνουμε. Συνολικά έχουμε κά-
νει μια καλή προσπάθεια. Στόχος μας 
φυσικά είναι να προάγουμε τον ερα-
σιτεχνικό αθλητισμό κι όχι τον πρω-
ταθλητισμό. Η ομάδα είναι σε αρκετά 
καλή κατάσταση και παρέχει όλα τα 
βασικά στους παίκτες μας».
Ρωτήσαμε τον Κώστα Καραγιάννη για 
τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο κατηγορίες 
του νομού κι αν το επίπεδο είναι παρόμοιο: «Οι διαφο-
ρές ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία δεν 
είναι μεγάλες. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες 
που ξεχωρίζουν, αλλά όλες οι υπόλοιπες είναι αρκετά 
κοντά. Κι αυτό ισχύει και στις δύο κατηγορίες. Παλιό-
τερα, οι δυνατές ομάδες της πρώτης κατηγορίας ήταν 
πολύ ανώτερες απ’ όλες τις υπόλοιπες. Τώρα πιστεύ-
ει πως όποια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία ανέβει 
στην πρώτη και κάνει 3-4 καλές προσθήκες μπορεί να 
διεκδικήσει ακόμη και την άνοδο στη Δ’ Εθνική».

Ο βασικός παράγοντας για να προκύψει ανάπτυξη στο 
χώρο του ποδοσφαίρου είναι ο οικονομικός, κάτι που 
ισχυρίζεται και ο ίδιος: «Χωρίς χρήματα δε μπορεί να 
βρεθεί λύση. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ση-
μαντικός οικονομικός παράγοντας που να ενισχύει την 
ομάδα. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα ανέβει στη Δ’ Εθνι-
κή και δεν έχει ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα, τότε 
δεν θα σταθεί στα πόδια της. Το ίδιο βέβαια ισχύει και 

στο δικό μας επίπεδο. Τα χρήματα 
είναι απαραίτητα ακόμη και για τη 
διεξαγωγή ενός αγώνα, δηλαδή την 
αμοιβή των διαιτητών».
Εχει παρατηρηθεί ότι ο νομός ανα-
δεικνύει ανά τακτά διαστήματα, 
αρκετά ταλέντα, όπως σχολίασε ο 
Κώστας Καραγιάννης: «Υπάρχουν 
πολλά ταλέντα στην περιοχή μας. 
Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύ-
τερη κατηγορία. Πρέπει όμως να 
δουλευτούν σωστά κι αφού γίνει 
αυτό χρειάζεται και λίγο η τύχη. 
Δηλαδή να σε δει κάποιος και να 
πας σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. 
Όπως έγινε με τον Καραγκούνη του 
Ατρομήτου. Από τον Ανδρούτσο 
πήγε στο Φωκικό (Δ’ Εθνική) και 
τον πήρε μετά ο Ατρόμητος. Το βα-
σικό είναι δουλειά. Όποιος δουλεύει 
αμείβεται. Δεν γίνεται να περιμένεις 

να πάρεις μεταγραφή, όταν δεν γυ-
μνάζεσαι σωστά και κάθε βράδυ ξενυχτάς!».
Ως Ευπαλιώτης, ο Κώστας Καραγιάννης, δε θα μπορού-
σε να μην αναφερθεί και στον Απόλλωνα Ευπαλίου: 
«Απόλλων: Είναι πολύ καλή ομάδα, με πιτσιρικάδες που 
δουλεύουν σωστά. Σ’ αυτό έχει βοηθήσει πολύ ο Λάκης 
Λουκόπουλος. Έχει ήθος, είναι ήρεμος και είναι πολύ 
καλός προπονητής. Αυτός και ο γενικός αρχηγός, Ακης 
Ζέρβας, έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια που φαί-
νεται μέσα στο γήπεδο, στην εικόνα της ομάδας. Και να 
ξέρετε ότι για την ομάδα του χωριού μας, όλοι λένε τα 
καλύτερα λόγια!».

TATASΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
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
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ  4 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  2 - 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ  4 - 0
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ  4 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  4 - 2
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ 1 - 5

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΕ 18 ΑΓΩΝΕΣ 
                                                   ΓΚΟΛ     ΒΑΘΜΟΙ
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 61 - 8  46 
3. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ *  50 - 16  35
2. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  33 -16  34
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ *  38 - 18  30 
4. ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ *  39 - 32  28
6. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ *  22 - 30  23 
7. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  25 - 26  21
8. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ *  24 - 31  15
9. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ *  17 - 41  12
10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ  21 - 48  12
11.ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ *  9 - 57  2

* Με αστερίσκο οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους στον Β΄ γύρο

** Η Ένωση Γλυφάδας έχει ξεκινήσει με -2 βαθμούς

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΕ 15 ΑΓΩΝΕΣ 
 ΓΚΟΛ  ΒΑΘΜΟΙ
1.ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  46 –  4  42
2.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  39 – 13  37
3.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ  48 – 20  30
4.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  28 – 20  28
5.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  28 – 32  23
6.ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ  44 – 28  20
7.ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  27 – 35  16
8.ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ  20 – 39  10
9.ΣΑΛΩΝΑ Α.Ο  11 – 31  9
10.ΚΟΥΛΟΒΑΤΑ Α.Ε  _  _

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

Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΡΡΑΣ

Κώστας 
Καραγιάννης

‘‘Στη Φωκίδα υπάρχουν ταλέντα αλλά…
χρειάζονται υποδομές και χρήματα.
Στον Απόλλωνα γίνεται καλή δουλειά’’

Το φετεινό πρωτάθλημα που έχει 
διανύσει ήδη τα 2/3 της πορείας 
του, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. 
Πέντε ομάδες να βρίσκονται στο 
γκρουπ των ισχυρών με επικεφα-
λής τον Αστέρα Ιτέας που προ-
πορεύεται και μάλλον θα στεφθεί 
πρωταθλητής και μαζί του ο Αμ-
φισσαϊκός, η Ένωση Γλυφάδας, ο 
Απόλλων Ευπαλίου και η Οιάνθη 
Γαλαξιδίου. Οι υπόλοιπες ανήκουν 
στο γκρουπ των αδυνάτων και θα 
δώσουν μάχη να αποφύγουν την 
δεύτερη θέση που οδηγεί στον 
υποβιβασμό, αφού την άλλη έχει 
… καπαρώσει εδώ και καιρό ο Δω-
ρικός Μαλαμάτων.

Για την άτυπη θέση του ¨πρωτα-
θλητή Δωρίδας¨ μάχη θα δώσουν 
μέχρι το τέλος ο Απόλλων Ευπαλί-
ου με την Ένωση Γλυφάδας. 
Στον Απόλλωνα γίνεται μια πολύ 
καλή δουλειά, όπως αναφέραμε 
και σε προηγούμενα ρεπορτάζ 
μας, με νέα παιδιά. Μεγάλη επι-
τυχία η πολύχρονη παρουσία του 
έμπειρου και ικανού προπονητή 
Λάκη Λουκόπουλου, ενώ σημα-
ντική είναι η συμβολή στη σωστή 
οργάνωση της ομάδας του Γενι-
κού Αρχηγού Άκη Ζέρβα. Από την 
πλευρά της η Ένωση Γλυφάδας 
κάνοντας φέτος την υπέρβαση 
με την προσθήκη των 4 αδελ-
φών Φλέγγα και δύο-τριών ακό-

μα ποδοσφαιριστών, βάζοντας 
στο τιμόνι τον άξιο προπονητή 
Δημήτρη Ζέρβα. Με λίγη τύχη θα 
μπορούσε να διεκδικήσει στα ίσα 
από τον Αστέρα Ιτέας τον τίτλο 
του πρωταθλητή. Στη Β΄ Κατηγο-
ρία τα πράγματα έχουν ξεκαθαρί-
σει, με τους Δωριείς Μανάγουλης 
δύσκολα να χάνουν την πρώτη 
θέση, ακολουθούμενους από τον 
Διαγόρα Πολυδρόσου.
Οι δύο τους από τη νέα περίοδο 
θα προβιβασθούν στην Α΄ Κατη-
γορία. Αξιόλογη τέλος μπορεί να 
χαρακτηρισθεί η πορεία και του 
Ηρακλή Μοναστηρακίου που κάνει 
ένα καλό πρωτάθλημα με ωραίες 
εμφανίσεις. 

Πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 
για τους 
πολίτες 
από το 
Δήμο 

Ευπαλίου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ




