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Η γέφυρα Μόρνου

έγινε... ‘‘γιοφύρι της Άρτας’’!

εδώ και ενάμιση χρόνο δρομολογήσει
ενέργειες, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρξε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Ίσως γιατί η γέφυρα πατάει σε δύο
Περιφέρειες, της Δυτικής Ελλάδας και
της Στερεάς Ελλάδας και η μία έριχνε
το μπαλάκι στην άλλη. Έτσι, οι δύο
Δήμαρχοι, στους Δήμους των οποίων
βρίσκεται η γέφυρα, Δωρίδας Γ.Καπεντζώνης και Ναυπακτίας Ι.Μπουλές,
έστειλαν επιστολή-τελεσίγραφο στους
δύο Αντιπεριφερειάρχες.
Σελ. 3

Αγέρωχη και μοναδική η Γέφυρα του
Μόρνου επιμένει να στέκεται όρθια, γερή
και ακλόνητη παρά τα 75 της χρόνια.
Όμως τα χρόνια αυτά δεν παύουν να είναι πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να έχουν
σταδιακά δημιουργηθεί αρκετές ‘‘πληγές’’
στο σώμα της. Όλοι πλέον διαπιστώνουν
ότι χρειάζεται να γίνει σειρά παρεμβάσεων για να ανακαινισθεί, να συντηρηθεί
και να ενισχυθεί, ώστε να πάψει να είναι επικίνδυνη για πεζούς και οχήματα.
Η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή έχει
Σε μια πρωτόγνωρη εκδήλωση
αφού πλημύρισε
από κόσμο η αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχείου
Ευπαλίου, έγινε
η παρουσίαση
του βιβλίου ο
¨Παπαφλέσσας
της Δωρίδας¨
του ιστορικού και
λαογράφου Γιάννη
Ηλιόπουλου που
εξέδωσε η Ένωση
Ευπαλιωτών Δωρίδας. Πρόκειται
για την ιστορία του
Παρθένιου Ζωγράφου (1789-1850),
αγωνιστή καλόγερου της Παναγίας
Βαρνάκοβας με
καταγωγή από την
Καρυά Ευπαλίου.

Τα οριστικά στοιχεία της
απογραφής της Δωρίδας το
2011, με τον πραγματικό
πληθυσμό, καταγράφει σε
άρθρο του ο οικονομολόγος
και
Αντιδήμαρχος
του
Δήμου Δωρίδας Κώστας
Αντωνόπουλος.
Σελ. 11

Ο ‘‘Παπαφλέσσας
της Δωρίδας’’
τώρα και στην
Πάτρα

Κοσμοπλημμύρα
για τον
‘‘Παπαφλέσσα
της Δωρίδας’’

Σελ. 4-6

Πόσοι είμαστε
στη Δωρίδα

Το Δ.Σ. της Ένωσης
Ευπαλιωτών Δωρίδας
εύχεται σε όλες και σε
όλους Καλή Ανάσταση.

Γυμναστική για γυναίκες από
τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο

Δύο φορές την εβδομάδα
θα μπορούν οργανωμένα με
γυμνάστρια στο χώρο του
Πνευματικού Κέντρου
οι
γυναίκες του Ευπαλίου και των

γύρω χωριών να γυμνάζονται.
Άλλη μια ωραία προσπάθεια
που έχει δρομολογήσει ο
Εκπολιτιστικός
Σύλλογος
Ευπαλίου.
Σελ. 9

Μετά την μεγάλη επιτυχία
στην Αθήνα και το Ευπάλιο, ο ‘‘Παπαφλέσσας της
Δωρίδας’’ θα παρουσιαστεί
και στην Πάτρα τη Δευτέρα
22 Απριλίου στην Αίθουσα
του Δικηγορικού Συλλόγου.
Βασικός ομιλητής ο καθηγητής, πρώην Πρύτανης του
Παντείου
Πανεπιστημίου
Παναγιώτης Β. Τσίρης.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Πρωτοπόρος όπως πάντα
ο Σύλλογος του Δροσάτου,
πραγματοποίησε - έκτος
των άλλων - και μια πολύ
επιτυχημένη συνεστίαση στην
Αθήνα, την τελευταία του
όπως αναφέρθηκε, αφού η
έδρα του πλέον μεταφέρθηκε
στο χωριό.
Σελ. 10

Τα πρωταθλήματα Φωκίδας
2012-13
τελείωσαν
και
τρεις προπονητές ο Λάκης
Λουκόπουλος, ο Τζίμης Ζέρβας
και ο Κώστας Καραγιάννης
καταθέτουν τις εντυπώσεις
τους και μιλούν για το
αύριο του ποδοσφαίρου στη
Δωρίδα και γενικότερα στη
Φωκίδα.
Σελ. 15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κωνσταντίνα
Αδαμοπούλου
Στην Πάτρα μετά από
μια μακροχρόνια πάθηση
πέθανε, σε ηλικία 78
χρονών,
η Κωνσταντίνα
Αδαμοπούλου το γένος
Ανδρεόπουλου (Ντούζου)
στις 28 Φεβρουαρίου 2013
και
ενταφιάστηκε
την
επομένη στο νεκροταφείο
του Ευπαλίου. Ήτανε τέσσερις αδερφές και τρία
αδέρφια σε μια φτωχή οικογένεια όπως ήταν και
οι περισσότερες του χωριού μας. Η Κωνσταντίνα
δούλεψε για λίγο στα ρύζια στο Γουβό, αλλά τελικά
σώθηκε γιατί βρέθηκε στη Πάτρα στο εργοστάσιο
της ΜΙΣΚΟ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Παντρεύτηκε τον εργατικό οικογενειάρχη και
φιλότιμο Δημήτρη και απέκτησαν δύο κόρες, τη
Σωτηρία και τη Μαρία, οι οποίες παντρευτήκανε
στην Πάτρα και χάρισαν στους γονείς τους δύο
εγγόνια. Η ψυχή της Κωνσταντίνας είναι στην
ουράνια βασιλεία γιατί σε όλη της τη ζωή ήταν ένας
άνθρωπος ήπιος, χριστιανικών αρχών, δραστήρια
και αγάπησε πολύ την οικογένεια που της χάρισε ο
θεός. Να είναι αναπαυμένη.
Λεωνίδας Ζέρβας

Ευθύμιος
Λακουμέντας

Έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 91 ετών ο Ευθύμιος
Λακουμέντας
(ΜπάρμπαΘύμιος). Γεννήθηκε στο
Κλήμα Δωρίδας το 1922, ήταν
οικοδόμος και διέμενε στο
Μοναστηράκι. Παντρεμένος
με την Βασιλική ΓραβάνηΛακουμέντα, απέκτησαν 2
παιδιά, το Γιώργο και την
Ηλιούλα. Το 2011 η κόρη του Ηλιούλα σε ηλικία
60 ετών πέθανε. Ο θάνατος της συγκλόνισε βαριά
τον μπάρμπα-Θύμιο και κλόνισε σοβαρά την υγεία
του. Ο Θύμιος Λακουμέντας, ήταν παρών στους
μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, για
την λευτεριά της πατρίδας μας, μέσα από τις τάξεις
του Ε.Λ.Α.Σ. και του Δ.Σ.Ε. και αργότερα μέλος
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ( Κ.Κ.Ε.).
Για τους αγώνες του αυτούς είχε καταδικασθεί
ακόμα και σε θάνατο, αλλά με την αναψηλάφηση
της δίκης το 1949,ο ποινή κατέπεσε και οδηγήθηκε
σε εξορίες και φυλακίσεις για χρόνια κυρίως στον
Αϊ-Στράτη και για την αντιδικτατορική του πάλη.
Συμμετείχε στους εργατικούς συνδικαλιστικούς
αγώνες μέσα από το Συνδικάτο Οικοδόμων. Το
2012 τιμήθηκε με ΕΠΑΙΝΟ ¨ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΕΝ
ΖΩΗ¨ σε χοροεσπερίδα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
- ΔΩΡΙΔΑΣ,
που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκατοντάδων
προσκεκλημένων στο Μοναστηράκι Δωρίδας.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
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Βαφτίστηκε
η Αλεξάνδρα
Fuedes

Ο Jerry Fuedes και η
σύζυγός του Μαρία Χελλά από το Ευπάλιο (κόρη
της Ευανθίας Ζέρβα και
του Στέφανου Μανδρουκάκη) βάπτισαν το πρώτο
τους παιδί στο γραφικό
εκκλησάκι της Παναγίας
στο Πίσω Κλήμα και το
ονόμασαν Αλεξάνδρα.
Ανάδοχοι ήταν το ζεύγος
Έλενα Ζέρβα και Βασίλης Σταβιάνης.

Ένας χρόνος χωρίς
το Γιώργο Κουφάκη
Πέρασε ένας χρόνος
που έφυγε ο Γιώργος
Κουφάκης.
Ο
αγαπητός σε όλους
πρώην Πρόεδρος της
Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας ήταν από
τους λιγοστούς που
λάτρευε παθιασμένα
το Ευπάλιο. Μια
αγάπη που μετέδωσε
στα
παιδιά
του
και
τα
εγγόνια
του,
αλλά και σε
δεκάδες φίλους που
φιλοξενούσε στο πάντα ανοιχτό για όλους σπίτι
του. Έφυγε τόσο νωρίς, που ακόμα κανείς μας δεν
το πιστεύει. Νομίζουμε ότι θα τον συναντήσουμε
στη πλατεία, κάτω απ τον πλάτανο, να πιούμε
το καφέ και την μπυρίτσα, να τον ¨πειράξουμε¨
και να μας ¨πειράξει¨ με τις στοχευμένες του
ατάκες και σχόλια. Η οικογένεια του, οι συγγενείς
του και οι φίλοι του βρέθηκαν όλοι στο ναό των
Αγίων Αναργύρων στη Νέα Σμύρνη, την Κυριακή
14 Απριλίου, να του στείλουν μήνυμα αγάπης με το
ετήσιο μνημόσυνο που έκαναν.
Π.Ν.Λ

ΙΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Με
μεγάλη
συμμετοχή,
ψήφισαν
186,
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές την Κυριακή 10
Μαρτίου στην Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την
επόμενη τριετία.
Οι Ευπαλιώτισσες και Ευπαλιώτες επαναβεβαίωσαν
την εμπιστοσύνη τους στην απερχόμενη διοίκηση.
Στο πρώτο Συμβούλιο που έγινε αμέσως μετά τις
αρχαιρεσίες συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση
ως εξής :
Πρόεδρος
Λουκόπουλος Περικλής
Γενική Γραμματέας
Μίχου Έφη
Αντιπρόεδρος
Πριόβολος Ιωάννης
Ταμίας
Ανδρεόπουλος Γιώργος
Υπεύθυνος Δημοτικών Θεμάτων
Παπαδάκης Ανδρέας
Υπεύθυνος SITE & ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Ζέρβας Κώστας
Κοσμήτορας
Αλεξανδρής Χαράλαμπος
Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής επανεξελέγη
η Αναγνωστοπούλου Λένα και μέλη της οι
Μπόκαρης Γιώργος και Κολοκυθάς Κώστας.

Γεωργία Γιαννακούρη
Στις 23 Μαρτίου 2013,
σε ηλικία 79 ετών πέθανε
η Γεωργία Γιαννακούρη
και ενταφιάστηκε
στο
νεκροταφείο

Μαρκοπούλου.
Ήταν
παντρεμένη με το Θανάση
Γιαννακούρη και είχαν
αποκτήσει δύο παιδιά, την
Ιουλία και το Γιάννη.

Κυριάκος Κονιστής
Στις 28 Μαρτίου 2013 απεβίωσε στην Αυστραλία
όπου και ενταφιάστηκε ο Κονιστής Κυριάκος.

Γιώργος Τιγγινάγκας
Πέθανε στα τέλη Μαρτίου του 2013 στην Αθήνα
όπου και κηδεύτηκε ο συνταξιούχος αστυνομικός
Γιώργος Τιγγινάγκας ετών 88. Είχε δύο γιους
το Μανώλη που είναι συμβολαιογράφος και το
Χαράλαμπο το γνωστό φυσικοθεραπευτή.

Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας

Περικλής Ν. Λουκόπουλος
6972-318317 perilouko@yahoo.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Λένα Δ. Αναγνωστοπούλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Γιώργος Π. Ανδρεόπουλος
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ:
Ιωάννης Γ. Πριόβολος
SITE:
Κώστας Ν. Ζέρβας
ΝΕΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ: Μπάμπης Χρ. Αλεξανδρής
ΑΘΛΗΤΙΚΑ:
Τάσος Ν. Τσόλκας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
Νατάσσα Κ. Πενταγιώτη
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Παναγιώτης Κ. Κουφάκης
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Η εφήμερίδα μας είναι διαθέσιμη και
στο site της Ένωσης www.toefpalio.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στο
Μοναστηράκι
προνομιούχο οικόπεδο
σε τιμή ευκαιρίας. Είναι
180 τ.μ. και χτίζει 144
τ.μ. Βρίσκεται στη γωνία
του κεντρικού δρόμου

Μοναστηρακίου και στις
σκάλες που κατεβαίνουν
στην
ταβέρνα
του
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6944463866

Κομμώσεις
Κατερίνα

6943-905225

Ευπάλιο
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Η γέφυρα Μόρνου

έγινε... ‘‘γιοφύρι της Άρτας’’!
Πληγωμένη από το χρόνο
η Γέφυρα του Μόρνου έχει
αρχίσει να γίνεται εφιάλτης για
τους διερχόμενους. Τελευταία
αποκολλώνται συνεχώς από
τα τόξα κομμάτια τσιμέντου,
ενώ δεν είναι λίγες οι φορές,
που έχουν πέσει πάνω σε
διερχόμενα
αυτοκίνητα.
Παράλληλα οι γωνίες στα
πεζοδρόμια έχουν φθαρεί, με
αποτέλεσμα να σκίζονται τα
λάστιχα των αυτοκινήτων, αλλά
να κινδυνεύουν και οι πεζοί.
Δύο χρόνια τώρα τόσο η
Δημοτική Αρχή Δωρίδας, όσο
και η Αντιπεριφέρεια Φωκίδας
προσπαθούν με ενέργειες
τους να ευαισθητοποιήσουν
την πολιτική ηγεσία να

αναλάβει να συντάξει μελέτη
αποκατάστασης των ζημιών.
Ειδικότερα και όπως μας
δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης
Γιώτα Γαζή, η Περιφερειακή
Ενότητα
Φωκίδας,
με
έγγραφό που απέστειλε η
ίδια από τον Νοέμβριο του
2011 (αριθμ. πρωτ.534/11–
11–2011) ενημέρωσε τόσο
τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά,
όσο και τον Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας
Απόστολο Κατσιφάρα για
τα προβλήματα τα οποία
παρουσιάζει
η
γέφυρα
Μόρνου και την αναγκαιότητα
της αντιμετώπισής τους.
Πραγματοποιήθηκε μάλιστα,

Τελικά, πραγματοποιήθηκε
κοινή συνάντηση στις 13
Φεβρουαρίου 2013 στην
οποία
συμμετείχαν
από
πλευράς Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας με Τεχνικούς
Υπαλλήλους και Τεχνικό
Υπάλληλο της Περιφερειακής
Ενότητας
Φωκίδας
και
από πλευράς Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ο αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης, ο Γενικός
Διευθυντής και Τεχνικός
Υπάλληλος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων, στους
οποίους και παραδόθηκε η
τεχνική έκθεση.
Στη συνάντηση αυτή, υπήρξε

Από το 1937 έχει να επισκευαστεί η ιστορική Γέφυρα του Μόρνου

δώσει λύση στο πρόβλημα,
που δυστυχώς όμως ακόμα
παραμένει άλυτο !
Έτσι οι δύο Δήμαρχοι Δωρίδας
Γ. Καπεντζώνης και Ναυπακτίας
Ι. Μπουλές, (στο χώρο των
δύο Δήμων ανήκει η γέφυρα),
με συντονισμένες ενέργειες
έχουν
πάρει
αποφάσεις
να κινηθούν πιο δυναμικά
κάνοντας ένα πρώτο βήμα με
επιστολή που έστειλαν στους
Περιφερειάρχες
Στερεάς
Ελλάδος και Δυτικής Ελλάδος.
Ενέργειες από Γιώτα Γαζή
Από την πλευρά της
η
Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας
Γιώτα Γαζή έχει δρομολογήσει
σειρά πρωτοβουλιών εδώ και
ενάμιση σχεδόν χρόνο για την
αποκατάσταση των ζημιών
της Γέφυρας Μόρνου.
Μετά από όλες αυτές τις
ενέργειες, εδώ και δύο μήνες, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει

επί τόπου επίσκεψη της ίδιας
με τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων
της
Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της
Περιφερειακής
Ενότητας
Φωκίδας. Κατόπιν, δόθηκε
εντολή
στη
Διεύθυνση
Τεχνικών
Έργων
της
Περιφέρειας,
οπότε
και
συντάχθηκε
Τεχνική
Έκθεση Αυτοψίας με πλήρη
φωτογραφική
τεκμηρίωση
των
παρουσιαζόμενων
βλαβών της γέφυρας από
μελετητικό γραφείο.
Μετά από ένα χρόνο, η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
ανταποκρίθηκε
και
με
το
αριθμ.
πρωτ.249332/5778/2001/28
– 12 – 2012 έγγραφό της
ζήτησε
κοινή
σύσκεψη
για την ανάλυση των
προβλημάτων
τα
οποία
παρουσιάζει η γέφυρα.

η προφορική διαβεβαίωση
ότι η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας
θα
αναλάβει
τη
σύνταξη
μελέτης
αποκατάστασης της γέφυρας,
μέσω πιστώσεων, για το λόγο
ότι η συγκεκριμένη γέφυρα
εξυπηρετεί κυρίως την ορεινή
Ναυπακτία, δηλαδή περιοχή
της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας
Ολοκληρώθηκε
ο φωτισμός της γέφυρας
Στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες για την ανάδειξη
της γέφυρας του Μόρνου,
οι οποίες έγιναν με τη
συνεργασία
των
Δήμων
Δωρίδας και Ναυπακτίας.
Λόγω
της
μεγάλης
επικινδυνότητας
ιδίως
τις νυχτερινές ώρες αλλά
και για να αναδειχθεί ο
πανέμορφος σκελετός της με
τις καμάρες, οι δύο δημοτικές

√ Επιστολή Γ. Καπεντζώνη
- Ι. Μπουλέ στους δύο
Περιφερειάρχες
√ Πρωτοβουλίες
της Γιώτας Γαζή για
συντονισμό των
Υπηρεσιών
√ Με συνεργασία των
δύο Δήμων τοποθετήθηκε
φωτισμός

Η επιστολή των Δημάρχων
προς τους δύο Περιφερειάρχες
Κύριε Περιφερειάρχη,
Η παλαιά γέφυρα στον ποταμό Μόρνο συνδέει την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος, μέσω της παλαιάς Εθνικής οδού Ναυπάκτου
–Λιδωρικίου.
Εδράζεται ανατολικά στην Τοπική Κοινότητα Καστρακίου
του Δήμου Δωρίδος και δυτικά στην Τοπική Κοινότητα
Δάφνης του Δήμου Ναυπακτίας.
Η εν λόγω γέφυρα κατασκευάστηκε την περίοδο 1932
-1937, είναι τοξωτή με καμάρες, με φέροντα οργανισμό
από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ορισμένα από τα τεχνικά και κυκλοφοριακά στοιχεία έχουν
ως εξής:
-Οι προδιαγραφές των έργων από σκυρόδεμα δεκαετίας
1930 ήταν πολύ χαμηλότερες των σημερινών που βέβαια
είναι και οι πραγματικά απαραίτητες.
-Δεν έχει γίνει καμία επισκευή, συντήρηση και ενίσχυση
της εν λόγω κατασκευής τα τελευταία χρόνια, από όσο
γνωρίζουμε.
-Ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι αυξημένος (καμία σχέση
με την πρόβλεψη κατά το χρόνο κατασκευής του έργου)
αφού συνδέει τις πολυπληθέστερες περιοχές Ναυπακτίας
και Δωρίδος.
-Η Ν.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας δεν έχει κυκλοφοριακή
σύνδεση με τους οικισμούς Μαλάματα, Αγ.Πολύκαρπος,
Μανάγουλη, Χιλιαδού, Καστράκι και ως εκ τούτου η
σύνδεση των οικισμών αυτών με Ναύπακτο, Πάτρα και
Εθνική Οδό Ναυπάκτου -‘Άμφισσας γίνεται αποκλειστικά
από την Παλαιά Εθνική Οδό Ναυπάκτου – Λιδωρικίου και
την παλαιά γέφυρα του Μόρνου.
-Επισημαίνεται τέλος ότι σε επαφή με τον ποταμό Μόρνο
και ακριβώς μετά τη γέφυρα, λειτουργεί άτυπο Βιοτεχνικό
Πάρκο (γίνονται ενέργειες για θεσμοθέτησή του από
τα αρμόδια Υπουργεία) στην περιοχή Μαλαμάτων Καστρακίου.
Αυτό έχει σαν συνέπεια πολύ μεγάλα φορτηγά με υπέρβαρα
φορτία (πρώτες ύλες, εμπορεύματα κλπ.) να χρησιμοποιούν
τη μοναδική γέφυρα πρόσβασης στις εκεί βιοτεχνίες, την
εν λόγω παλαιά γέφυρα του Μόρνου.
Κύριε Περιφερειάρχη,
Λόγω της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η γέφυρα
πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες εκτίμησης και μελέτης της
φέρουσας ικανότητάς της και με κατεπείγουσες διαδικασίες
να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις ενίσχυσης
του φέροντα οργανισμού ώστε να εξασφαλιστεί και η
ακεραιότητα του έργου και κυρίως να συνεχίσει η απρόσκοπτη
και ασφαλής χρήση της παλαιάς γέφυρας του Μόρνου.
Επειδή το εν λόγω έργο είναι διαπεριφερειακό παρακαλούμε
για τις ενέργειές σας για την από κοινού αντιμετώπισή του.
αρχές
αποφάσισαν
να
φωταγωγήσουν τη γέφυρα,
με πέντε αξονικά στρογγυλά
φωτιστικά
στις
καμάρες
καθώς και φωτιστικά στις
δύο εισόδους της.
Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος
Ανδρέας Ευσταθίου ύστερα
από την άψογη συνεργασία
των δύο δημοτικών αρχών,
όπου ο δήμος Δωρίδας
διέθεσε το ηλεκτρολογικό
υλικό και ο δήμος Ναυπακτίας
το έμψυχο υλικό σε εργάτες
και τεχνίτες, ολοκληρώθηκε
η
φωταγώγηση
της
γέφυρας, με κύριο στόχο να
δοθεί ορατότητα ώστε να
αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Σχολιάζοντας τη μέχρι σήμερα
πορεία για τη συντήρηση της
γέφυρας ο Ανδρέας Ευσταθίου
επεσήμανε πως δυστυχώς
από το καλοκαίρι του 2011,
όταν είχε κάνει το κλιμάκιο
της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας την αυτοψία, δεν
έχει γίνει τίποτα, κάνοντας
λόγο για κρατική αδιαφορία.
Πάντως ο Αντιδήμαρχος
ελπίζει πως με το έγγραφο
των Δημάρχων Δωρίδας
και Ναυπακτίας προς το
Υπουργείο θα προχωρήσει η
ανακαίνιση, αφού πρόκειται
για ένα πολύ σημαντικό
έργο για τους δύο όμορους
δήμους.
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Κοσμοπλημμύρα
για τον

‘‘Παπαφλέσσα
της Δωρίδας’’

Σε μια πρωτόγνωρη εκδήλωση
καθώς πλημύρισε από κόσμο
η
αίθουσα
εκδηλώσεων
του Δημαρχείου Ευπαλίου,
έγινε η παρουσίαση του
βιβλίου ο ‘‘Παπαφλέσσας
της Δωρίδας’’ του ιστορικού
και
λαογράφου
Γιάννη
Ηλιόπουλου, που εξέδωσε η
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας.
Πρόκειται για την ιστορία του
Παρθένιου Ζωγράφου (17891850), αγωνιστή καλόγερου
της Παναγίας Βαρνάκοβας
με καταγωγή από την Καρυά
Ευπαλίου. Το παρουσίασαν
ο Αλέξανδρος Κοντογιάννης,
Αντιστράτηγος,
Επίτιμος
Υπαρχηγός
Ελληνικής
Αστυνομίας και ο Γιώργος
Μπαλτόπουλος, Καθηγητής
Πανεπιστημίου.
Χαιρετισμό
απηύθυναν
ο
Γιώργος
Καπεντζώνης
Δήμαρχος Δωρίδας και ο
Τάσος Παγώνης, Επικεφαλής
της Μείζονος Αντιπολίτευσης
του Δήμου Δωρίδας.
Ο πρόεδρος της Ένωσης
Ευπαλιωτών
Δωρίδας
Περικλής
Λουκόπουλος
καλωσόρισε και ευχαρίστησε
τους πολυπληθείς φίλους
απ’ όλη την Δωρίδα για
την παρουσία τους,
το
Δήμαρχο για τη φιλοξενία, το
συγγραφέα για την προσφορά
του, τους συνεργάτες του
Λένα
Αναγνωστοπούλου
και Κώστα Ζέρβα για την
επιμέλεια του βιβλίου, τους
εκπροσώπους του κλήρου,
τους
εκπροσώπους
της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των Φορέων της περιοχής και
παρουσίασε τους εκλεκτούς
ομιλητές για το βιβλίο.
Ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος
Καπεντζώνης τόνισε την
ιδιαίτερη σημασία τέτοιων
εκδηλώσεων που αποτελούν
ευκαιρία να μάθουμε την
τοπική ιστορία.
Ο Γιάννης ο Ηλιόπουλος,
είπε, “ανέλαβε
τον κόπο
και το μόχθο να βγάλει στην
επιφάνεια γεγονότα που
έχουν χαθεί στο βάθος του
χρόνου και θέλω να συγχαρώ
την Ένωση Ευπαλιωτών γι’
αυτή την πρωτοβουλία και
το εκδοτικό έργο...
Τα
μοναστήρια
είναι
ησυχαστήρια αλλά παράλληλα

δημιουργούν κοινωνικό έργο.
Παράγουν πνευματικό έργο
γύρωτους,γίνονταινοσοκομεία,
κατασκηνώσεις, γηροκομεία και
σίγουρα οι τοπικές κοινωνίες
ανέκαθεν και παντού είχαν
ωφεληθεί τα μέγιστα από

εργάτης της Λαογραφίας,
αποδεικνύεσαι και καλός
ιστορικός σε μια περιοχή
που- καλώς ή κακώς-δεν έχει
καταγραφεί η ιστορία όπως
έπρεπε. Άρα είσαι ακόμα πιο
απαραίτητος. Καλή επιτυχία.’’

πάρουμε πάρα πολλά
μηνύματα, πολύ επίκαιρα.
Θέλω να ευχαριστήσω τον
πρόεδρο της Ένωσης για την
πρωτοβουλία αυτή.
Για δε το δάσκαλο το Γιάννη
τον Ηλιόπουλο, το δάσκαλό

Ο Δήμαρχος Γιώργος Καπετζώνης χαιρετίζει την εκδήλωση

την παρουσία τους. Κάποτε
γίνονταν και προμαχώνες
ελευθερίας και ιδανικών, όπως
έγινε η Βαρνάκοβα: Διάκος,
Ανδρούτσος,
Σιαφάκας,
Σκαλτσοδήμος, οι Σουλιώτες και
οι Μεσολογγίτες, όλοι πέρασαν
από κεί. Άλλος για να βρει ένα
κομμάτι ψωμί, άλλος για να
βρει πολεμοφόδια, άλλος να
υπερασπιστεί τη Βαρνάκοβα,
άλλος να κάνει στρατηγικές
επιχειρήσεις. Τεράστια λοιπόν
η προσφορά αυτή.

Ο Τάσος Παγώνης, επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης
του Δήμου Δωρίδας, τόνισε
μεταξύ άλλων:
‘‘Η
Εκκλησία
ανέκαθεν
έχει προσφέρει σημαντικά
πράγματα. Ιδιαίτερα δε, την
περίοδο της Τουρκοκρατίας
ήταν το αποκούμπι όλων των
Ελλήνων. Εδώ η περιοχή η
δικιά μας η Στερεά Ελλάδα,
και ιδιαίτερα η περιοχή της
Φωκίδος και της Δωρίδος έχει

Ο συγγραφέας Γιάννης Ηλιόπουλος υπέγραψε βιβλία σε δεκάδες προσκεκλημένους.

Τεράστιο το έργο, δύσκολο
το έργο, γράφεις κάπου
μέσα, φίλε Γιάννη.
Ως
Δωρίδα πρέπει να μάθουμε
ό,τι παραπάνω μπορούμε
γιαυτήν την προσφορά.
Και σ’ αυτό, πέρα από
εραστής της παράδοσης και

μια πολύ μεγάλη ιστορία, την
οποία όμως δε γνωρίζουμε
και το σημερινό έργο ενός
σημαντικού
λαογράφου
αποκτά ιδιαίτερη αξία...
Έχει ανατρέξει σε πάρα
πολλές πηγές και από το
συγκεκριμένο
βιβλίο
θα

μου, ό,τι και αν πούμε είναι
πολύ λίγο. Όλοι εμείς εδώ
τον αναγνωρίζουμε και τα
όποια βραβεία είναι τυπικά,
είναι ηθικής αμοιβής, ηθικής
ικανοποίησης και τέτοιες
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις
είναι αξιέπαινες. Προβάλλουν
την περιοχή, τον τόπο
και κυρίως προσφέρουν
ενημέρωση.’’
Την κεντρική παρουσίαση του
βιβλίου έκανε ο Ευπαλιώτης
Αντιστράτηγος,
Επίτιμος
Υπαρχηγός
Ελληνικής
Αστυνομίας
Αλέξανδρος
Κοντογιάννης αναφέροντας
τα εξής:
Ο συγγραφέας, με το
εξαιρετικό αυτό βιβλίο, μας
γνωρίζει μέρος του έργου
των προγόνων μας και ιδίως
των ηρώων της Δωρίδας.
Το βιβλίο αναφέρεται στην
ιστορία της Δωρίδας και
της ευρύτερης περιοχής.
Ιστορία που γράφηκε από
γενναίους και ανένταχτους
ρουμελιώτες, οι οποίοι είχαν
ηθικό φρόνημα και πίστη στις
ανθρώπινες αξίες.
«...Στα κρυφά σχολειά, στα
ερημοκκλήσια, στις σπηλιές
ετοιμάστηκαν οι ψυχές των
Ελλήνων. Και πάνω στα βουνά
της Ρούμελης ετοιμάστηκαν
τα ρουμελιώτικα σώματα και
αμέσως μόλις εξερράγη η σπίθα
της επαναστάσεως, με τα όπλα

στα
χ έ ρ ι α
και με τα σπαθιά,
ρίχτηκαν στον αγώνα. Με τις
ηρωικές πράξεις τους έγραψαν
την ανεπανάληπτη ιστορία,
ανέδειξαν ήρωες, ελευθέρωσαν
την πατρίδα και δόξασαν τα
ρουμελιώτικα βουνά...».
Ειδικότερα θέματα που
παρατίθενται στο βιβλίο
από το συγγραφέα είναι η
κρατούσα τότε κατάσταση
στην περιοχή της Ναυπακτίας
και της Δωρίδας. Αναφέρονται
οι σημαντικότερες μάχες
στις οποίες συμμετείχε ο
Παρθένιος, με το Πολεμικό
Σώμα της Βαρνάκοβας.
Ονόματα
αρχηγών,
οπλαρχηγών
και
άλλων
καπεταναίων των ελληνικών
δυνάμεων οι οποίοι σχεδίαζαν
τις πολεμικές επιχειρήσεις,
οργάνωναν και κατεύθυναν
τις
μάχες,
εκτιμούσαν
καταστάσεις και εφήρμοζαν
στρατηγικές και τακτικές
του πολέμου αναλόγως των
περιπτώσεων.
Αναφέρονται ονόματα στο
βιβλίο
Τούρκων μπέηδων
και δυνάμεων τουρκικών οι
οποίες εμάχοντο κατά των
Ελλήνων σε διάφορα σημεία.
Επίσης αναφέρονται χωριά,
τοπωνύμια, μοναστήρια και
περιοχές-θέατρα πολέμου.
Επισημαίνεται η σημασία της
Βαρνάκοβας, του εθνικού και
θρησκευτικού κέντρου της
περιοχής, που δικαίως έχει
χαρακτηρισθεί η Αγία Λαύρα
της Ρούμελης. Προ της
Επαναστάσεως ήταν τόπος
προετοιμασίας των ψυχών
των ανθρώπων, που ήταν
εκεί, συλλογής στοιχείων,
τροφίμων, πυρομαχικών και
άλλων εφοδίων. Κυρίως όμως
ήταν ο τόπος συναθροίσεως
και
εκπαιδεύσεως
των
ανθρώπων οι οποίοι ήταν
πρόθυμοι να ενταχθούν έστω
σε άτακτα Σώματα ένοπλα
και να πολεμήσουν κατά των
Τούρκων. Ήταν το καταφύγιο
των διωκομένων και
το
αποκούμπι των φτωχών,
στρατόπεδο των πολεμιστών
και
κέντρο
εφοδιασμού
και
ανεφοδιασμού
των
μαχομένων
δυνάμεων
σχεδόν σε όλη τη Ρούμελη,
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το
προπύργιο
του
απελευθερωτικού
αγώνος
και χώρος όπου διεξήχθησαν
πολλές
αιματηρές
και
κρίσιμες μάχες μεταξύ των
οποίων κι εκείνη του Μαΐου
του 1826, όταν οι Τούρκοι
κατέλαβαν και κατέστρεψαν
το μοναστήρι.
Στο βιβλίο παρατίθενται
επίσημα έγγραφα στα οποία
αναφέρονται τα γεγονότα
τότε, το ’21, όπως επίσης
και αναφορές καπεταναίων
από τις οποίες βγαίνουν
κραυγές αγωνίας για έλλειψη
τροφίμων,
πολεμοφοδίων
και άλλων αναγκαίων για
τη διεξαγωγή του πολέμου.
Υπάρχουν όμως και αναφορές
οι οποίες δηλώνουν «τίμιο
θάνατο» για την πατρίδα.
Αν σταθεί κανείς επάνω σε
αυτές τις λέξεις «τίμιο θάνατο
για την πατρίδα» και κάνει
συνειρμούς και συγκρίσεις,
πέρα απ’ τη μελαγχολία που
μπορεί να αισθανθεί κάθε
φιλότιμος άνθρωπος, θα
καταλάβει και άλλα πολλά.
Χαρακτηριστική είναι μια
φράση που γράφαν οι
καπεταναίοι στην αναφορά:
«Αποφασίσαμε να φάμε
χώμα και να πεθάνουμε, οι
γυναίκες και τα μικρά παιδιά
μας από την πείνα. Ημείς δε,
από τον τιμιότατο θάνατο
του βολιού. Τη σφαίρα»......
Και πολλοί θα ξέρετε και
ιδίως εκπαιδευτικοί, ότι όταν
ο Καραϊσκάκης ασθενής ων
ασπάστηκε το πτώμα του
Μπότσαρη ευχήθηκε να πάει
και αυτός «από βόλι».
«... Ο Παρθένιος Ζωγράφος
εγεννήθη το 1789 στην Καρυά.
Με τα χρόνια και πριν ξεσπάσει
η επανάσταση ανεδείχθη
μέσα στους ανθρώπους του
μοναστηριού ως ηγέτης και
με δική του πρωτοβουλία
προ
της
Επαναστάσεως
δημιουργήθηκε το Πολεμικό
Σώμα της Βαρνάκοβας από
100 παλικάρια. Με εντολή των
Φιλικών και των ανθρώπων και
των οπλαρχηγών της περιοχής
ορίστηκε και τυπικά ως
αρχηγός του Βαρνακοβίτικου
Σώματος... Ήταν μία διοικητική
φυσιογνωμία εκ φύσεως.
Είχε πολεμικές ικανότητες.
Ήταν
μυαλό
επιτελικό,
επιχειρησιακό,
οργανωτικό
και κυρίως ήταν ευρηματικός
σε τακτικές πολέμου και
μάλιστα
ανορθόδοξου
πολέμου, γιατί τότε δεν
είχανε
τα συντεταγμένα
στρατεύματα. Είχε θάρρος
και γενναιότητα. Αψηφούσε
το θάνατο. Είχε όμως και
σωφροσύνη.
Οδηγούσε
τους συμπολεμιστές του
στην μάχη με μεθοδικότητα
και
αποφασιστικότητα.
Ήταν πολύ προστατευτικός
αλλά και πολύ μαχητικός.
Εμάχετο
στην
πρώτη
γραμμή. Ήταν υπόδειγμα
πολεμιστή. Οι συμπολεμιστές
του
τον
εμπιστεύονταν,
τον αγαπούσαν και τον
ακολουθούσαν και μέχρι
θανάτου διότι ανεγνώριζαν

τις ηγετικές και τις πολεμικές
του
ικανότητες.
Τα
ηγετικά του προσόντα του
Παρθενίου
απεδείχθηκαν
στα πεδία των μαχών και
αναγνωρίστηκαν από τους
οπλαρχηγούς της περιοχής...
Υπέδειξε
σημαντικότατη
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ,
αξιοθαύμαστη
πολεμική
δεινότητα και
απέσπασε
πολλούς επαίνους για ό,τι
προσέφερε στην περιοχή
εκείνη. Μετά βρέθηκε να
πολεμά στην Καλιακούδα
Ευρυτανίας στο πλευρό του
Κίτσου Τζαβέλα. Εκείνη η μάχη
ήταν απ’ τις σκληρότερες.
Ετελείωσαν τα πυρομαχικά
κι έκαναν το λεγόμενο
«γιουρούσι» με τα όπλα
στα χέρια και τα γιαταγάνια
στο στόμα. Εκεί κατάφεραν
να επικρατήσουν και ίσως
είναι η πρώτη φορά που τον
απεκάλεσαν «Παπαφλέσσα»
λόγω της δεινότητός του.
Η όλη του συμπεριφορά
στις μάχες του έδωσε την
εικόνα του αξιοθαύμαστου
πολεμιστή καπετάνιου. Αυτή
η φήμη απλώθηκε σε όλη τη
Δωρίδα και παρομοιάστηκε
με τη δράση του Γρηγορίου
Δικαίου που ήταν ο λεγόμενος
Παπαφλέσσας του Μοριά
και έτσι του έμεινε ο τίτλος
του Παπαφλέσσα. Μετά τη
λήξη της Επαναστάσεως ο
Παρθένιος επέστρεψε στο
μοναστήρι και ασχολήθηκε
με την αναστήλωση, διότι το
είχαν ισοπεδώσει οι Τούρκοι.
Συνέχισε
τη
μοναστική
του ζωή προσφέροντας το
υπόλοιπο των δυνάμεών
του σε έργο θρησκευτικό,
εθνικό και ανθρωπιστικό στο
μοναστήρι...
...
Οφείλουμε
άπειρη
ευγνωμοσύνη
στους
ανθρώπους
οι
οποίοι
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν
για την πατρίδα μας. Αυτός ο
τόπος δεν ελευθερώθηκε με
παραμύθια, αλλά με αγώνες
και θυσίες, όπως λέει και
ο Μακρυγιάννης. Άλλο να
το ακούει όμως κανείς και
άλλο να το έχει ζήσει! Η
νίκη προήλθε από το ζεστό
αίμα των μαχομένων!!! Η
ελευθερία από τα κόκαλα
των Ελλήνων. Και η αθανασία
μέσα από το θάνατο.
Η δύναμη η οποία οδήγησε
τους ανθρώπους εκείνους για
να αγωνιστούν κατ’ αυτόν
τον τρόπο ήταν η βαθιά πίστη
που είχαν στην πατρίδα, στη
θρησκεία και η μεγάλη τους
αγάπη για την ελευθερία. Οι
ηθικές αξίες είναι πολλαπλά
χρήσιμες να βρίσκονται στο
νου και στην καρδιά των
ανθρώπων και όχι νεκρές
στα αρχεία ή στα βιβλία.
Δεν έχουν και τόσο σημασία
όσο σημασία έχουν να τις
φέρει κανείς μαζί του. Χρέος
όλων μας είναι να έχουμε
πίστη στην πατρίδα και στη
θρησκεία και στις ανθρώπινες
αξίες. Και είναι χρέος μας να
υπηρετούμε με την πατρίδα.
Όχι τους πατριδοκάπηλους.
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Την πατρίδα! Η πατρίδα είναι
διαφορετική από άλλα. Είναι
οι άνθρωποι, είναι οι αξίες
οι ηθικές, οι πνευματικές,
τα ήθη και έθιμα μας, οι
παραδόσεις μας. Αυτά όλα
αξίζει να υπηρετούμε...
Πρέπει να υπηρετούμε την
πατρίδα με ειλικρίνεια και
τιμιότητα διότι όπως έλεγε ο
πατριώτης μας ο Στρατηγός
Μακρυγιάννης: «θέλω να
υπηρετήσω την πατρίδα
μου και τη θρησκεία μου με
ειλικρίνεια. Ώστε να μην με
πει κλέφτη ή άρπαγα». Η
πατρίδα του να μην τον πει
κλέφτη ή άρπαγα, «αλλά να
με πει τέκνο της κι εγώ να την
πω μητέρα». Σε άλλη όμως

μας για να μπορέσουμε
να ξαναοικοδομήσουμε τις
γκρεμισμένες ηθικές αξίες.
Έχουμε μικρύνει σε ηθικές και
πνευματικές αξίες. Χρειάζεται
να εξυγιάνουμε τους εαυτούς
μας ώστε να φύγουν τα
μικρόβια της μικρότητας. Να
είμαστε το είναι μας, να μην
είμαστε το ψεύτικο είναι μας.
Και πρέπει να είμαστε
υπερήφανοι σα Δωριείς για
τους προγόνους μας και για
τον γεμάτο ιστορία τόπο
μας. Η Δωρίδα είναι ιερή και
ευλογημένη
Ρουμελιώτικη
γη. Είναι πατρίδα μαρτύρων
και ηρώων. Αναφέρομαι
στο παρελθόν… Οφείλουμε
πολλά και πρέπει εμπράκτως

Στο πάνελ της εκδήλωσης από αριστερά οι: Γ. Ηλιόπουλος, Π. Λουκόπουλος,
Αλ. Κοντογιάννης και Γ. Μπαλτόπουλος.

φάση προφανώς πικραμένος
είπε: «πατρίδα μου πολλοί
σε κυβέρνησαν αλλά λίγοι
σε αγάπησαν». Κι εγώ θα
προσθέσω ότι κι αυτοί που
σε αγάπησαν ουχί σπανίως
επικράθηκαν απ’ αυτούς που
κυβέρνησαν!!!
Δεν πρέπει να ξεχνούμε
την ιστορία μας, αλλά πολύ
περισσότερο δεν πρέπει να
την παραποιούμε για ιδιοτελείς
σκοπούς. Η ιστορία είναι
θεματοφύλακας των μεγάλων
πράξεων. Είναι η λαμπάδα της
μνήμης. Είναι ο αγγελιοφόρος
της αρχαιότητος. Ο δάσκαλος
και το παράδειγμά του σήμερα
και ο μεγάλος σύμβουλος του
αύριο.
Δυστυχώς όμως εμείς οι
Έλληνες δεν πρέπει να είμαστε
υπερήφανοι για τη γνώση της
ιστορίας μας. Για την ιστορική
μας μνήμη. Οι αγώνες των
Ελλήνων το ’21 μας ωθούν να
ξαναβρούμε την αδελφοσύνη
μέσα
στη
νεοελληνική
κοινωνία στους διπλανούς

να προσφέρουμε κι εμείς σ’
αυτόν τον τόπο κάτι, διότι
και αξίζει αλλά και για να μη
φύγουμε οφειλέτες από τον
τόπο αυτόν...».
Ο Καθηγητής Ιατρικής του
Πανεπιστημίου
Αθηνών
Γεώργιος
Μπαλτόπουλος
ανάμεσα στα άλλα τόνισε:
Στις 23, ξημερώματα 24
Μαρτίου του 1821 στο Χελμό
απέναντί μας, ανάφτηκαν
φωτιές, γιατί; Διότι
στο
Λιδωρίκι και στο Μαλανδρίνο,
εκεί που είναι οι φυλακές τώρα,
εκεί πέρα ήταν οι οπλαρχηγοί
για να πάρουν το σήμα ότι
ξεκίνησε η επανάσταση στην
Πελοπόννησο. Μέσα λοιπόν
από αγώνες 8 χρόνων οι
άνθρωποι αυτού του τόπου
κατάφεραν να τον δώσουν
ελεύθερο το 1829.
Και θα μου πείτε: «τι σχέση
έχεις εσύ με αυτά;» Το
455 π.Χ. ήρθαν εξ ανάγκης
Μεσσήνιοι, μετά τον τρίτο
Μεσσηνιακό
πόλεμο
και
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έχτισαν
τη
Ναύπακτο.
Μάλλον τους βάλανε στη
Ναύπακτο. Στη συνέχεια,
100 χρόνια αργότερα με την
ήττα των Αθηναίων στον
Πελοποννησιακό
Πόλεμο
τους πήραν και τους πήγαν
στην Κάτω Ιταλία, στη Λιβύη
και πάει λέγοντας. Συνεπώς
υπήρχε Μεσσηνιακό αίμα
στην περιοχή.
Εγώ δεν ήρθα εξ ανάγκης
στο Ευπάλιο, αλλά νομίζω
εξ επιλογής. Που, αν θέλετε,
δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί οι
άνδρες έχουν το αίσθημα ότι
διαλέγουν τις γυναίκες τους.
Εμένα με διάλεξε μάλλον, η
Νικολίτσα Κουβέλη.
Όσο για τον Σύλλογο των
Απανταχού
Ευπαλιωτών,
υπάρχουν
πάρα
πολλοί
σύλλογοι των απανταχού
κι
εγώ
υπήρξα
μέλος
διαφόρων συλλόγων, αλλά οι
περισσότεροι καταλήγουν σε
σφραγίδα. Για καλή τύχη οι
«Απανταχού Ευπαλιώτες» δεν
έχουν τέτοιο πρόβλημα. Γιατί
είδα όλοι οι πρόεδροι που
πέρασαν ήταν αξιολογότατοι,
παραγωγικότατοι και αν
κοιτάξετε στο πίσω μέρος
του βιβλίου υπάρχει μια
σειρά εκδόσεων που τη
χρηματοδότηση
και
τη
δημιουργία
αυτών
των
εκδόσεων την ανέλαβαν
τα
εκάστοτε
Διοικητικά
Συμβούλια.
Κι εδώ Περικλή οφείλω να
επαινέσω- παρουσία του
κοινού- τη συνέχεια της
παράδοσης την οποία έχετε
όλοι σας σαν σύλλογος.
Νομίζω ότι ο σύλλογος αυτός
αφού κατάφερε να επιβιώσει
όλα αυτά τα χρόνια θα έχει
ένα πολύ λαμπρό μέλλον για
τα χρόνια που θα έρθουν.
Έτσι λοιπόν το μόνο που
θα έχω κι εγώ σε κάποια
άλλη ηλικία να απολαμβάνω
τις δημιουργίες αυτές όπως
απήλαυσα αυτό το βιβλίο.
Το οποίον, στρατηγέ, 8 ώρες
θες να το διαβάσεις!
Είναι 116 σελίδες. 4 λεπτά
η
σελίδα.
Κάντε
τον
πολλαπλασιασμό. Οκτώ ώρες
θέλεις. Οκτώ ευχάριστες ώρες.
Ούτε καν μια βάρδια! Αλλά για
να γραφτεί αυτό το βιβλίο, ο
κύριος Γιάννης ο Ηλιόπουλος
έφαγε μία ζωή γράφοντας. Και
θα ήθελα σ’ αυτό το σημείο

δεν θυμάται το παρελθόν του
είναι καταδικασμένος να το
ξαναζήσει».
Ο συγγραφέας του βιβλίου
Γιάννης
Ηλιόπουλος
κλείνοντας την εκδήλωση
ευχαρίστησε όλους όσοι
μίλησαν και τόνισε την
προσφορά όσων διέσωσαν
τα γεγονότα.
«...Αν δεν υπήρχαν τα αρχεία
και οι συγγραφές δε θα ξέραμε
κι εμείς τίποτα, γιατί το βιβλίο
αυτό είναι μια συγκέντρωση
γραπτών
πληροφοριών
που
αναφέρονται
στην
προσωπικότητα
και
στη
δράση
του
Καπετάν
Παρθένιου Ζωγράφου.
Η έρευνα για την ιστορία
του τόπου...
ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα και γι’ αυτό και
το επέλεξε η Ακαδημία, γιατί
ενδιαφέρει και τον κόσμο,
ενδιαφέρει και τη θρησκεία
και την Εκκλησία και την
ιστορία και τους δασκάλους
και τα παιδιά και την ιστορία
του τόπου.
Την Ένωση πρέπει να
ευχαριστήσουμε γιατί δε
θα γινόταν αυτή η δουλειά
αν δεν υπήρχε κάποιος
να τη σπρώξει. Έχουμε
έναν εξαίρετο φίλο,
το
Βυζαντινολόγο
Καθηγητή
Βασίλη
Κατσαρό, ο οποίος πολύ
έχει ενδιαφερθεί για
τον τόπο και βοηθάει
και μία διδαχή του ήταν
ότι «ό,τι βρίσκουμε
παιδιά και ό,τι κάνουμε
με το δικό μας κόπο ή
κάπου αλλού να μην το
βάζουμε μέσα σε ένα
συρτάρι και να κάθεται
τρυπωμένο εκεί, αλλά
να το φέρουμε στην
κοινωνία να γίνεται
κτήμα των πολλών,
να έχουν τη χαρά οι
περισσότεροι και να
ενδιαφέρεστε γι’ αυτό
και να προχωράει και
παραπέρα. Τότε έχει
αξία.»
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου Ε,
γι’ αυτό λοιπόν
Χρήστος Κατσιγιάννης παρέδωσε στον Περικλή αυτές τις πληροφορίες
Λουκόπουλο βιβλίο που έχει γραφτεί για το Μοναστηράκι
που βρήκαμε δεξιά κι
Και θα ήθελα να κλείσω με αριστερά τις δώσαμε εδώ
μια άλλη ρήση ενός ξένου πέρα στον κύριο Περικλή,
πάλι αλλά μεταφρασμένη που με την Ένωσή του είδε
κατευθείαν στα ελληνικά, του ότι είχανε κάποια σημασία
Σαλταγιάν. Αυτός ήταν ένας και με τη φροντίδα τους
φιλόσοφος Ισπανός. «Όποιος εξέδωσαν το βιβλίο αυτό».
να του αφιερώσω κάτι που
αξίζει σε δάσκαλο. Κάτι που
είπε ένας καθηγητής Ισπανός:
«Διαβάτη δεν υπάρχει δρόμος.
Ανοίγεις δρόμο στο πέρασμά
σου. Ένα δρόμο που δε θα
ξαναπεράσεις ποτέ! Αλλά θα
τον βαδίσουν άλλοι».
Δάσκαλε, αυτός είσαι, όπως
εγώ το είδα μέσα σ’ αυτό το
βιβλίο από τη βιογραφία σου
που έχει επαινεθεί τόσες φορές
από την Ακαδημία Αθηνών,
από το Σύλλογο Ελλήνων
Λογοτεχνών και από την
Εταιρεία Φωκικών Σπουδών.
Αναφέρθηκε προηγουμένως
κάτι σχετικά με την πατρίδα.
Οι 9 στους 10 από μας,
μηδέ και του ομιλούντος
εξαιρουμένου, ζητάμε από
την πατρίδα. Απαίτηση από
την πατρίδα. Γιατί τούτο;
Γιατί το άλλο;
Ο Παρθένιος Ζωγράφος και
όλοι της εποχής εκείνης δε
ζήτησαν απ’ την πατρίδα.
Έδωσαν.
Εάν δει κανείς τη σημερινή
κρίση κάτω απ’ αυτό το
πρίσμα «να δώσω στην
πατρίδα», ενδεχομένως θα
βγάλει πολύ πιο εύκολα
συμπεράσματα
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Η τουριστική ανάπτυξη

του Δήμου Δωρίδας

Του
Κώστα Χρ. Κατσιγιάννη

Ο Κώστας Κατσιγιάννης
είναι:
- Διπλωματούχος
πολιτικός μηχανικός
Ε.Μ.Π.
- Υπάλληλος Ε.Ο.Τ. από
Ιούνιο 1970 μέχρι Ιούνιο
2005.
- Γενικός Διευθυντής
Ε.Ο.Τ. από Δεκέμβριο
1994 μέχρι Ιούνιο 2005.
- Συντονιστής της
επιτροπής Ε.Ο.Τ.«Αθήνα 2004» για το
πρόγραμμα φιλοξενίας
των Ο.Α. του 2004.
- Μέλος του Ελληνικού
τμήματος του ICOMOS
(διεθνής οργάνωση
της UNESCO για
την προστασία και
ανάδειξη των ιστορικών
μνημείων).
- Μέλος της οργανωτικής
επιτροπής του Κλασικού
Μαραθωνίου της Αθήνας.
- Έχει συγγράψει την
ιστορία του παγκόσμιου
κλασσικού αθλητισμού:
- Ξένες γλώσσες
: γαλλικά, αγγλικά,
ιταλικά, ισπανικά,
τουρκικά
Κατάγεται από τη Δωρίδα
από την πλευρά και των
δύο γονέων του.

Ανταποκρινόμενος
στην
προτροπή του αγαπητού
φίλου Περικλή Λουκόπουλου
αποφάσισα να επικοινωνήσω
με τους συμπατριώτες μας
μέσα από τις φιλόξενες
στήλες της εφημερίδας “ΤΟ
ΕΥΠΑΛΙΟ”.
Και μάλιστα για ένα θέμα
ιδιαίτερα σημαντικό που
αφορά
στην
τουριστική
αξιοποίηση
του
Δήμου
Δωρίδος.
Ενός
Δήμου
προικισμένου με σπουδαία
συγκριτικά πλεονεκτήματα,
ώστε
να
αποτελέσει
μελλοντικά
πρότυπο
τουριστικής ανάπτυξης.
Για να μπορέσει όμως
κανείς να προσεγγίσει
από τουριστικής πλευράς
μια οποιαδήποτε περιοχή
θεωρώ ότι είναι απαραίτητο
να ξεκινήσει εξετάζοντας
τι συμβαίνει αρχικά στο
σύνολο της χώρας και στη
συνέχεια στην αντίστοιχη
περιφέρεια.
Τρόπος ανάπτυξης του
Ελληνικού τουρισμού
Ο τουρισμός στην Ελλάδα
αναπτύχθηκε μετά το 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο με βάση
το μοντέλο του λεγόμενου
μαζικού
τουρισμού
(δεκαετίες ‘60 και ‘70) με
κύριους προορισμούς τα
νησιά.
Έτσι
προέκυψε
μια
ανισοκατανομή στο χώρο των
τουριστικών εγκαταστάσεων
αφού
στα
νησιά
που
καταλαμβάνουν μόλις το
25% της επιφάνειας της
επικράτειας συγκεντρώνεται
το 65% των τουριστικών
δραστηριοτήτων.
Με αποτέλεσμα το 90%
των
ξενοδοχείων
να
κτιστούν
κοντά
στη
θάλασσα
με
συνέπειες
συχνά καταστροφικές για το
περιβάλλον.
Σε αυτό συνέβαλαν δυο
βασικοί
παράγοντες
:
η
δημιουργία
διεθνών
αεροδρομίων
σε
πολλά
νησιά για την υποδοχή
των ναυλωμένων πτήσεων
(charters) κυρίως από τη
βόρεια και δυτική Ευρώπη
και η σχεδόν μονομερής
διαφήμιση της χώρας, ως
αποκλειστικού προορισμού
ήλιου και θάλασσας.
Η προβολή της
ενδοχώρας
Το
τελευταίο
αυτό
στοιχείο
άρχισε
κάπως
να διαφοροποιείται μετά
το 1990, όταν ξεκίνησαν
(1995) να λειτουργούν οι
Νομαρχιακές
Επιτροπές

τουριστικής προβολής. Αλλά
και σε κεντρικό επίπεδο άρχισε
να προβάλλεται η ενδοχώρα
(ορεινές
και
ημιορεινές
περιοχές) με παρεμβάσεις
στα ορεινά μονοπάτια και
στη δημιουργία ξενώνων.
Χωρίς πάντως να υπάρξει
μια
ουσιαστική
πολιτική
διαφοροποίησης του τρόπου
της τουριστικής ανάπτυξης
της χώρας που θα λαμβάνει
υπ’ όψη τα νέα δεδομένα
(ανταγωνισμός, απαιτήσεις
των τουριστών, στροφή προς
τον οικολογικό τουρισμό).

δ. η ύπαρξη ενός αρκετά
πυκνού δικτύου μονοπατιών
που επιτρέπει στον τουρίστα
να περπατήσει και έτσι να
γνωρίσει καλύτερα τον ορεινό
πλούτο της χώρας.
Αλλά βέβαια τα υπέροχα
τοπία
της
Ελληνικής
ενδοχώρας, η οποία πιστεύω
ότι θα αποτελέσει μελλοντικά
την ατμομηχανή ανάπτυξης
του τουρισμού μας, γίνονται
ακόμη πιο ελκυστικά και για
τη νεολαία αφού εκεί μπορεί
ο κάθε επισκέπτης να επιδοθεί
και σε μια σειρά από τα

Τοπίο και χωριό της ορεινής Δωρίδας

Βέβαια δεν μπορούμε να
παραβλέπουμε το γεγονός
ότι ο προορισμός Ελλάδα
θα συνεχίσει να προσελκύει
και μελλοντικά εκατομμύρια
επισκέπτες που θα έρχονται
για παραθερισμό στα νησιά,
εκμεταλλευόμενοι το ήπιο κλίμα
και το μοναδικό στον κόσμο
αρχιπέλαγος του Αιγαίου.
Συγκριτικά
πλεονεκτήματα της
Ελληνικής ενδοχώρας
Πέρα όμως από τα πιο
πάνω
υπάρχουν
ακόμη
τέσσερα βασικά δεδομένα
που συνηγορούν υπέρ της
δυνατότητας
τουριστικής
ανάπτυξης της ενδοχώρας:
α. η γειτνίαση βουνού και
θάλασσας κάτι που δεν
συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό
σε καμία άλλη χώρα της
Ευρώπης.
β. η ύπαρξη πολλών περιοχών
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε
συνδυασμό με το ήπιο κλίμα που
επιτρέπει την επισκεψιμότητα
των ορεινών και ημιορεινών
περιοχών καθ’ όλη σχεδόν τη
διάρκεια του έτους.
γ. το γεγονός της γειτνίασης
όλων σχεδόν των βουνών με
σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους.

λεγόμενα αθλήματα βουνού,
όπως: ορειβασία, αναρρίχηση,
πεζοπορία,
ποδήλατο
βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς
και πολλά άλλα.
Ελλάδα : μια ορεινή χώρα
Όμως,
παράλληλα,
δεν
πρέπει να λησμονούμε ότι
η Ελλάδα είναι μια ορεινή
χώρα. Και μάλιστα η πιο
ορεινή της Ευρώπης, μαζί με
την Αλβανία.
Πιο συγκεκριμένα, το 75%
της επιφάνειας της χώρας μας
(100.000 τ. χλμ.) καλύπτεται
από βουνά, ενώ το μέσο
υψόμετρο είναι 500 μέτρα.
Επίσης, η μισή επικράτεια
ευρίσκεται σε υψόμετρο
πάνω από τα 200 μέτρα.
Ακόμη, υπάρχουν 10 κορυφές
άνω των 2.400 μ. ενώ 500 τ.
χλμ. ανήκουν στη λεγόμενη
“Αλπική” ζώνη (πάνω από
2.000 μ.).
Η δημιουργία ορεινών ή
ημιορεινών προορισμών
Ήδη βέβαια έχουν ήδη
δημιουργηθεί
ορεινοί
τουριστικοί προορισμοί με
αξιόλογες
εγκαταστάσεις
διαμονής, που λειτουργούν
μάλιστα όλο το χρόνο, κάτι
που δεν συμβαίνει στα

νησιά.
Έτσι παρατηρείται αξιόλογη
κίνηση στο Πήλιο, στον
Όλυμπο, στον Παρνασσό,
στο Καρπενήσι, στην ορεινή
Αρκαδία,
στην
ορεινή
Ναυπακτία και αλλού, τόσο
με ημεδαπούς όσο και με
αλλοδαπούς επισκέπτες.
Όμως, σε σχέση με το
σύνολο της χώρας ο αριθμός
των επισκεπτών της ορεινής
Ελλάδας παραμένει σχετικά
περιορισμένος.
Εδώ πάντως θα πρέπει να
επισημανθεί η ανάγκη να
διαφυλάξουμε ως κόρην
οφθαλμού
το
φυσικό
περιβάλλον
ολόκληρης
της ενδοχώρας και να μην
επιτρέψουμε ως Πολιτεία αλλά
και ως μεμονωμένα άτομα
τη
δημιουργία
ογκωδών
κατασκευών
και
γενικά
υπέρμετρα
εκτεταμένων
εγκαταστάσεων που μπορεί
να αποβούν μοιραίες όχι μόνο
για τον τουρισμό αλλά και
γενικότερα για την ποιότητα
της ζωής όλων μας.
Πολιτική τουριστικής
ανάπτυξης μιας μη
νησιωτικής περιφέρειας
Με αυτά τα δεδομένα είναι
προφανές ότι κάθε μη
νησιωτική περιφέρεια, όπως
είναι η Στερεά Ελλάδα, πρέπει
να επιδιώξει να προβάλλει και
να εκμεταλλευτεί τουριστικά
όλα
εκείνα
τα
ειδικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα
που διαθέτει. Έτσι ώστε να
μπορέσει να προσελκύσει
τους λεγόμενους τουρίστες
ειδικών ενδιαφερόντων οι
οποίοι θα έρθουν και θα
μείνουν σε μια περιοχή όχι
μόνο για διακοπές αλλά
και για να επισκεφθούν
ορισμένα αξιοθέατα. Με άλλα
λόγια να περιηγηθούν για
να χρησιμοποιήσουμε έναν
Ελληνικό όρο αντί για την
ξενόφερτη λέξη “τουρισμός”
που μας επιβλήθηκε κατά
την περίοδο 1926-28. Επίσης
να ασχοληθούν με μια σειρά
από δραστηριότητες που
σχετίζονται με το βουνό όπως
αυτές ήδη προαναφέρθηκαν.
Χωρίς βέβαια και πάλι να
παραγνωρίζεται ο σημαντικός
συνδυασμός βουνού και
θάλασσας που ισχύει για τις
8 από τις 9 μη νησιωτικές
περιφέρειες
(εξαιρείται
η
περιφέρεια
δυτικής
Μακεδονίας, η μόνη που δεν
βρέχεται από θάλασσα).
(στο επόμενο τεύχος
η εξειδίκευση των
τουριστικών θεμάτων
ανάπτυξης για τη Δωρίδα)
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Με κάθε λαμπρότητα
γιορτάστηκε και φέτος η 25η
Μαρτίου στο Ευπάλιο. Το πρωί
δοξολογία στον Αϊ Γιώργη, με
την παρουσία εκπροσώπων
φορέων, σχολείων με τους καθηγητές
τους και πλήθος κόσμου. Στη συνέχεια
σε κατάθεση στεφάνων (από την Ένωση
Ευπαλιωτών κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος
Γιάννης Πριόβλολος) στο μνημείο του
άγνωστου στρατιώτη στην επάνω πλατεία
και τέλος η παραδοσιακή παρέλαση
στον κεντρικό δρόμο από μαθητές και
μαθήτριες, όλων των σχολείων. Ο καλός
καιρός επέτρεψε μετά το τέλος των
εκδηλώσεων σε όλους να απολαύσουν με
καφέ, ούζο και αναψυκτικά την κεντρική
πλατεία Καρυάς.
Με επιτυχία
πραγματοποιήθηκε για
άλλη μια φορά πριν από
λίγες ημέρες αιμοδοσία
από τους κατοίκους του
Ευπαλίου. Ειδικό συνεργείο από το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Πάτρας είχε πάει στην κεντρική
πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου και όσοι
ήθελαν προσέρχονταν για να δώσουν
αίμα. Έτσι οι κάτοικοι του Ευπαλίου
δημιουργούν μια «τράπεζα αίματος»
που μπορούν να προμηθεύονται
αίμα, όταν και εφόσον το χρειαστούν.
Συντονίστρια στην όλη προσπάθεια
είναι η Δέσποινα Καψάλη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι αιμοδοσία στο Ευπάλιο
γίνεται 2 με 3 φορές τον χρόνο.
Φωτίστηκε το καμπαναριό με
το ρολόι του Αϊ Γιώργη, σήμα
κατατεθέν για το Ευπάλιο, που
φαντάζει ένα στολίδι μέσα
στη νύχτα. Η φωτιστική αυτή ανάδειξη
έπρεπε να γίνει, ενώ και παλαιότερα
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υπήρχε φωτισμός στο καμπαναριό αλλά
δυστυχώς είχε καταστραφεί. Τώρα, για
το μικροπρόβλημα με τα χτυπήματα της
καμπάνας όλο το 24ωρο για να ακούμε
την ώρα και κάποιες ενστάσεις που
υπάρχουν, με κατανόηση, συνεννόηση
και σεβασμό στην παράδοση, το
πρόβλημα μπορεί να ξεπερασθεί.
Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε και φέτος
σε ταβέρνα της Αθήνας
η ετήσια συνεστίαση της
Ένωσης Τειχιωτών Δωρίδας.
Παρά την κρίση οι Τειχιώτες δεν το
βάζουν κάτω. Συγκεντρώθηκαν όλες οι
γενιές και διασκέδασαν με δημοτικούς
και λαϊκούς χορούς και τραγούδια
μέχρι πρωίας. Πρωτοπόρος όπως πάντα
ο Πρόεδρος του συλλόγου Βαγγέλης
Καραϊνδρος μαζί με τα άλλα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, δεν στάθηκαν
στιγμή συμπαρασύροντας μικρούς και
μεγάλους στο χορό και το κέφι. Την
εκδήλωση τίμησαν και εκπρόσωποι από
την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας και
την Ένωση Τρικορφιωτών.
Άλλο ένα καροτσάκι για
άτομα με ειδικές ανάγκες, το
πέμπτο, δώρισε στο Ιατρείο
Ευπαλίου το ζευγάρι από
το Πευκάκι Ευπαλίου που
θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του.
Το καρότσι αυτό όμως θα είναι πιο
πολυσύνθετο, αφού θα δύναται να
γίνει και κρεβάτι. Θα είναι μόνιμα στο
Ιατρείο και όταν χρειαστεί το άτομο
με τις ειδικές κινητικές ανάγκες να
επισκεφθεί τον γιατρό, θα μπορεί
να ξαπλώνει σ΄ αυτό για να εισέλθει
στο ιατρείο και δεν θα ταλαιπωρείται.
Η διαδικασία της δωρεάς ήταν η ίδια.
Για να αποφευχθούν γραφειοκρατίες
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δόθηκε στον Δήμαρχο και αυτός με την σειρά του το
παρεχώρησε στο Ιατρείο. Στις δύσκολες εποχές που
ζούμε δεν χάθηκε η ανθρωπιά. Το δείχνει περίτρανα
η κίνηση του ανώνυμου ζευγαριού με την αγάπη, την
προσφορά και την φροντίδα για τον πλησίον, όταν
μάλιστα αυτός είναι και ανήμπορος.
Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε
από το Επιμελητήριο Φωκίδας στο
Ευπάλιο στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δήμου, ειδική ενημερωτική ημερίδα
για επαγγελματίες και επιχειρηματίες.
Ήταν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ με θέμα την : «Ενίσχυση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου
– Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20072013». Την ημερίδα παρακολούθησαν μεταξύ άλλων
και η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Γ. Γαζής, οι Αντιδήμαρχοι Κ.
Αντωνόπουλος, Ανδ. Ευσταθίου, Παν. Καλλιαμπέτσος
και πλήθος επαγγελματιών απ΄ όλη τη Δωρίδα.
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου
δημιούργησε Τμήμα Γυμναστικής Γυναικών
το οποίο λειτουργεί από τις 14 Φεβρουαρίου
2013 δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη
και Πέμπτη, με γυμνάστρια την Αθανασία
Χρυσικού. Οι γυναίκες του Ευπαλίου, καθώς και από
τα γύρω χωριά ανταποκρίθηκαν και έχει σχηματιστεί
μία καλή ομάδα γυμναστικής συνδυάζοντας
παράλληλα την ευεξία με την άσκηση
Η αντίστροφη μέτρηση για την διαμόρφωση
της πλατείας Καστρακίου έχει ήδη ξεκινήσει,
μόνο που οι συνεχείς βροχές πήγαν τα έργα
λίγο πιο πίσω και δε θα είναι έτοιμη μέχρι
το Πάσχα όπως είχε προγραμματιστεί. Γύρω
από τα δύο πλατάνια και σε άλλα σημεία θα μπουν
παγκάκια για την απόλαυση της θέας, προς Γέφυρα
Ρίου Αντιρρίου και τον Μόρνο, που είναι καταπληκτική.
Επίσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά και παρτέρια με
λουλούδια. Κυρίαρχο σημείο σε όλες τις κατασκευές η
πέτρα. Άργησε λίγο να αποκτήσει πλατεία το Καστράκι,
αλλά θα είναι στολίδι.
Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την
ευαισθησία της για τους συνανθρώπους
μας, η Ένωση Γυναικών Φωκίδας
διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση
στο Royal Olympic, τα έσοδα της οποίας
διατέθηκαν στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
των Ειδικών Σχολείων Άμφισσας.Την εκδήλωσαν
τίμησαν η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, η
Βουλευτής του Νομού Ασπασία Μανδρέκα και
εκπρόσωποι φορέων.

Μια ιδιαίτερα πετυχημένη εκδήλωση
διοργάνωσε στην Παλαιά Βουλή
η Ένωση Γυναικών Φωκίδας
(ΕΓΦ), αφιερωμένη στο Στρατηγό
Μακρυγιάννη. Όπως τόνισε η
δημοσιογράφος Μαρία Παπουτσάκη που είχε
την ευθύνη της παρουσίασης “ιδιαίτερα σήμερα
είναι επιτακτική η ανάγκη έκφρασης τιμής σε
προσωπικότητες όπως ο Μακρυγιάννης, που ήταν
ένας πραγματικός Έλληνας”.
Η Πρόεδρος της ΕΓΦ Λαμπρινή Κουφάκη
παρουσίασε το γύψινο εκμαγείο του ήρωα,
που για πρώτη φορά εκτέθηκε σε εκδήλωση,
σκιαγράφησε πολύ σύντομα την προσωπικότητα
του αγωνιστή και επισήμανε το διαχρονικό μήνυμα
του τρόπου ζωής του, την επικαιρότητα του λόγου
του και των Απομνημονευμάτων του, που θα
έμεναν στην αφάνεια αν δεν ανακαλύπτονταν και δε
μεταγράφονταν από το Γιάννη Βλαχογιάννη.
“Ο άνθρωπος, λογοτέχνης και διδάσκαλος
Μακρυγιάννης” ήταν το θέμα της εμπεριστατωμένης
και ενδιαφέρουσας εισήγησης της καθηγήτριας
Πανεπιστημίου, Διευθύντριας Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, τ. Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου
Παιδείας Στέλλας Πριόβολου. Κατά την ομιλήτρια
“για το Γ. Σεφέρη ο Μακρυγιάννης ήταν δάσκαλος
γραφής και γλώσσας, παρά το απελέκητο ύφος του,
και ο πιο σημαντικός πεζογράφος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας... Ο αγωνιστής Μακρυγιάννης υπήρξε
μια εμβληματική και πολύπλευρη προσωπικότητα που
άσκησε έντονη αυτοκριτική, έκρινε και κατέκρινε
τη συμπεριφορά των συγχρόνων του Ελλήνων και οι
προβληματισμοί και τα μηνύματα που παρατίθενται
στα Απομνημονεύματά του μπορούν να αποτελέσουν
υποθήκες για κάθε γενιά και να υπενθυμίσουν ιδιαίτερα στους εκάστοτε κυβερνώντες - το χρέος
προς την Πατρίδα”.
“Ο Μακρυγιάννης υπό το πρίσμα της Ιστορικής
Λαογραφίας” αναπτύχθηκε ως θέμα γλαφυρά από
τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, Δικηγόρο, Διδάκτορα
του Παντείου Πανεπιστημίου και Μουσικολόγο.
Ο ομιλητής αναφέρθηκε στη
γοητευτική προσωπικότητα του
αγωνιστή που τον χαρακτήριζε
το μέτρο στη συμπεριφορά και
τη ζωή του, η παρρησία του
λόγου του, η αυτογνωσία και η
πολυπραγμοσύνη. Παρουσίασε
δε και το μοναδικό πιστό
αντίγραφο του ταμπουρά
του Μακρυγιάννη, έπαιξε και
τραγούδησε παραδοσιακό
τραγούδι και στη συνέχεια
ξενάγησε το κοινό σε εκθέματα
του Μουσείου που αφορούν τον
αγωνιστή και στους πίνακες

που ζωγραφίστηκαν καθ’ υπόδειξη του Στρατηγού
Μακρυγιάννη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο τ. Πρωθυπουργός Δ.
Γρίβας, ο τ. πρόεδρος Αρείου Πάγου Β. Κόκκινος, η
Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, ο Δήμαρχος Δωρίδας
Γ. Καπετζώνης, ο Αντιδήμαρχος Κ. Αντωνόπουλος,
ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Αν.
Παγώνης, ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας
Γ. Λιάπης, εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων και
πλήθος κόσμου.

Μπράβο Μάρτη,
γδάρτη και κακέ
παλουκοκάφτη!

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

να πραγματοποιείται αυτή
η συνεστίαση κάθε χρόνο,
γιατί έτσι μας δίδεται η
ευκαιρία ν’ ανταμώνουμε,
να
βλεπόμαστε,
να
ανταλλάσσουμε
σκέψεις,
γνώμες και απόψεις και για
να μην χαλαρώνουν και οι
μεταξύ μας σχέσεις.
Πρώτος τον λόγο έλαβε
ο κ. Φώτης Κονιστής ως
το
αρχαιότερο
ιδρυτικό
μέλος και τόνισε ότι η
μεταφορά της έδρας της
Ενώσεώς μας στο χωριό δεν
αναστέλλει την οποιαδήποτε
δραστηριότητά της, αλλά
αντίθετα την διευρύνει, γιατί
θα γραφτούν ως μέλη όλοι
οι συγχωριανοί μας, αλλά
και όσοι κατοικούν στην
Πάτρα, Ναύπακτο, Αγρίνιο
κλπ. Έτσι θα ισχυροποιηθεί
περισσότερο και θα επεκτείνει
τη δραστηριότητά της και
στη Δυτική Ελλάδα.

μια Διοικούσα Επιτροπή με
πρόεδρο τον Κ. Παπαϊωάννου,
γραμματέα εμένα και μέλος ο
κ. Απόστολος Παπαϊωάννου,
μέχρι ότου εγκριθεί το
καταστατικό
και
γίνουν
εκλογές. Πραγματοποιήσαμε
την
πρώτη
συνεστίαση
στο Κέντρο ΛΙΤΣΑ στου
Ζωγράφου και η προσέλευση
των συγχωριανών μας ήταν
τόση, ώστε δε χωρούσαν
ούτε όρθιοι και στις σκάλες.
Αυτό ήταν η τρανή απόδειξη
ότι όλοι διψούσαν για την
ίδρυση του Συλλόγου μας.
Το 1975 εγκρίθηκε το
καταστατικό
και
έγιναν
εκλογές και συνεχίσαμε τις
δραστηριότητές μας μέχρι το
1986 και μετά παραδώσαμε
τη σκυτάλη στους νεώτερους,
εμείς δε πήγαμε στο χωριό και
υλοποιήσαμε όλα τα έργα τα
οποία είχαμε προγραμματίσει
και ιεραρχήσει κάποια νύκτα

Ρουμελιώτη» μια επιστολή,
η οποία απευθυνόταν προς
όλους τους συγχωριανούς
μας και η οποία, εκτός των
άλλων, έθετε και το εξής
ερώτημα. ΓΙΑΤΙ, ενώ όλα τα
χωριά έχουν συλλόγους και
πραγματοποιούν εκδηλώσεις
και δίνουν ζωή στα χωριά
τους εμείς δεν έχουμε; Παρά
του ότι η επιστολή συγκίνησε
πολλούς, κανένας όμως δεν
έλαβε καμιά πρωτοβουλία.
Το 1973 που ήρθα στην
Αθήνα επισκέφτηκα τον
αείμνηστο Κ. Παπαϊωάννου,
το
συζητήσαμε
και
αποφασίσαμε να ιδρύσουμε
το σύλλογο, αλλά μου είπε,
‘‘ότι εσύ θα αναλάβεις όλα
τα γραφειοκρατικά, γιατί
εγώ δεν ευκαιρώ’’. Φτιάξαμε
το καταστατικό και το
υποβάλαμε στο Πρωτοδικείο
για έγκριση. Συστήσαμε

του 1976.
Επίσης είπε ότι τιμούν με την
παρουσία τους ο αγαπητός
μας Δήμαρχος κ. Καπετζώνης,
ο Αντ/ρχος κ. Αντωνόπουλος,
ο π. Αντ/χης κ. Τσιλίκης, ο
Δ. Σύμβουλος και Πρόεδρος
Νομικού Προσώπου του
Δήμου κ. Σπυροπούλου,
ο
πρόεδρος
του
Τ.Σ.
Λιδωρικίου κ. Πέτρου, ο
καθηγητής της Ιατρικής κ. Γ.
Μπαλτόπουλος, ο φίλος της
Ενώσεώς μας Αρεοπαγίτης
κ.
Χατζηπαναγιώτου
(ο
γιος του Δικηγόρος έχει
αναλάβει τα της μεταφοράς
της έδρας), ο πρόεδρος
της Ενώσεως Ευπαλιωτών
κ. Π. Λουκόπουλος, ο
επίτιμος
πρόεδρος
της
Ενώσεως Ευπαλιωτών κ. Λ.
Ζέρβας, η π. πρόεδρος κ.
Λένα
Αναγνωστοπούλου,
ο
πρόεδρος
Ενώσεως
Τειχιωτών και π. Αντ/ρχης
κ. Καραΐνδρος, ο πρόεδρος
του
Εκπ/κού
συλλόγου
Φιλοθέης και π. Αντ/ρχης κ.
Γ. Καλατζής’’.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε
ο πρόεδρος της Ενώσεώς
μας κ. Μπάμπης Αλεξανδρής,
ο οποίος, αφού χαιρέτισε

Επιβεβαίωσες για μια ακόμα
χρονιά
τους
παραπάνω
χαρακτηρισμούς, που σου
έχουν αποδώσει οι πρόγονοί
μας.
Πάντα
κακόκεφος,
απρόβλεπτος, παράξενος και
εκπληκτικός. Γιατί, από τις 31
ημέρες σου, τις 25 χιόνιζες,
έβρεχες και μας τσουρούφλιζε
το κρύο σου. Αλλά και τις
λίγες άβρεχες ημέρες σου,
ήσουν
συννεφιασμένος,
κατσούφης, απειλητικός και
ξεπέρασες κάθε προηγούμενό
σου.
Η αλλαγή του καιρού και
μάλιστα
πολλές
φορές
την ίδια ημέρα είναι το
χαρακτηριστικό
σου
γνώρισμα. Όσοι έσπευσαν να
βάλουν στο χέρι τους Μάρτη,
δεν τους χρειάστηκε
γιατί δεν είδαν ήλιο
για
να
μαυρίσουν.
Οι
πρόγονοί
μας,
για να δείξουν τον
άστατο
χαρακτήρα
του,
συγκέντρωσαν
όλα αυτά σε μια μόνο
φράση:
Μέχρι
το
μεσημέρι το ψοφάει
και μέχρι το βράδυ το
βρωμάει. Αφορούσε τα
κοπάδια τους που μέχρι
το μεσημέρι τα ψόφαγε
η κακοκαιρία και μέχρι
το βράδυ τα βρώμαγε
η ζέστη.
Αποτέλεσμα αυτού του
βροχερού καιρού ήταν
να μην μπορέσουν
να
σπείρουν
οι
συγχωριανοί μας τα
ζαρζαβατικά, γιατί δε
μπορούσαν να μπουν
στα χωράφια γιατί
Από την πετυχημένη εκδήλωση της Ένωσης
έβγαζαν νερό.
Ο Κοτρωνιάς έβγαλε
Επίσης ο κ. Φ. Κονιστής,
τόσο νερό όσο καμιά άλλη αναφέρθηκε και στο ιστορικό
χρονιά. Υπερχείλισε και το της ιδρύσεως της Ενώσεως.
φράγμα του Μόρνου για πρώτη Τούτη τη στιγμή, είπε, είμαι
φορά από της κατασκευής του. πολύ συγκινημένος γιατί με
Δυστυχώς όμως και ο Απρίλης φέρνει 40 χρόνια πίσω, όταν
ακολουθεί τα ίχνη του Μάρτη. το 1972 δάσκαλος ακόμα
Πού θα πάει όμως, θα ’ρθει και στο Ευπάλιο, δημοσίευσα
ο Μάης.
στην Εφημερίδα «Φωνή του
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ
Η Ένωσή μας πραγματοποίησε
δύο
αποκριάτικες
συνεστιάσεις. Στις 3 Μαρτίου
στην Αθήνα καις τις 17
Μαρτίου στο χωριό.
Στις 3 Μαρτίου Κυριακή
μεσημέρι
στην
κοσμική
ταβέρνα «Παλιά Μαρκίζα»
στο Παγκράτι η Ένωσή
μας πραγματοποίησε την
αποκριάτικη
συνεστίαση
στην οποία συμμετείχαν
γύρω στα 180 άτομα. Η
αθρόα αυτή προσέλευση
των
συγχωριανών
μας,
μάς εξέπληξε γιατί δεν
την περιμέναμε και λόγω
οικονομικής κρίσεως, αλλά
και λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών.
Όλα αυτά όμως τα αψήφησαν
οι συγχωριανοί μας και
απέδειξαν
ότι
επιθυμία
όλων είναι και παραμένει

με λίγα λόγια και
ευχαρίστησε
όλους
τους συνδαιτυμόνες,
κάλεσε στην πίστα
τους: Π. Λουκόπουλο,
Λ. Ζέρβα και Λένα
Αναγνωστοπούλου,
πρόεδρο,
επίτιμο
πρόεδρο
και
π.
πρόεδρο
της
Ενώσεως Ευπαλιωτών
αντίστοιχα και τους
ευχαρίστησε όχι μόνο
για τη φιλοξενία της
Ενώσεώς μας στα
γραφεία της Ενώσεως
Ευπαλιωτών
πάνω
από 10 χρόνια, αλλά
και για την άψογη
συνεργασία,
κοινή
προσπάθεια
και
δραστηριότητα των δύο
Ενώσεων. Και ακόμα για τη
συμμετοχή των μελών τους
σε όλους τους τομείς και
εκδηλώσεις και τους τίμησε
με
αναμνηστική
πλακέτα.
Και
οι
τρεις
συγκινημένοι
για την τιμή αυτή
ευχαρίστησαν
τον
πρόεδρό μας και τα
μέλη του Δ.Σ. και
αναφέρθηκαν για λίγο
στη δική τους θητεία
και συνεργασία τους
με την Ένωσή μας
και
υποσχέθηκαν
ότι θα συνεχίσουν
να
στηρίζουν
με
όλες τις δυνάμεις
τους και τη δική μας
δραστηριότητα
και
στη νέα μας έδρα.
Στη συνέχεια κλήθηκε
ο
κ.
Δήμαρχος
να χαιρετίσει την
εκδήλωσή μας και με
λίγα λόγια αναφέρθηκε
στις δραστηριότητες
του Δήμου και τα
προβλήματα
που
υπάρχουν και αναφέρθηκε
και στο καυτό θέμα που
απασχολεί το χωριό μας, η
εγκατάσταση δηλαδή των
βολταϊκών και υποσχέθηκε
ότι θα είναι στο πλευρό μας
και θα αγωνιστεί με όλες
του τις δυνάμεις για να μην
πραγματοποιηθεί αυτό το
τερατούργημα.
Επίσης
χαιρέτισε
τους
παρευρισκομένους
και
ο
επίτιμος
πρόεδρος
της Ενώσεώς μας κ. Οδ.
Κονιστής.
Από εδώ και μετά αρχίζει το
διασκεδαστικό μέρος της
εκδήλωσης. Φαγοπότι, χορός
με αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι
το βράδυ.
Σ’ αυτό συνετέλεσε και
η πολύ ωραία ορχήστρα,
κεφάτη και με τραγούδια
όλων των ειδών και για όλα
τα γούστα και τα οποία είχαν
σαν αποτέλεσμα να ανάψει
το κέφι και να γεμίσει η πίστα
από τους χορευτές μέχρι το
βράδυ.
Το μόνο σκοτεινό σημείο
ήταν
η
λίγο
σκοτεινή
αίθουσα. Εμείς θέλουμε φως,
πολύ φως.
Στις 17 Μαρτίου Κυριακή
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της Τυρινής η Ένωσή μας
πραγματοποίησε τη δεύτερη
συνεστίαση στο καφενείο
του Πευκακίου - το οποίο
λειτουργεί υπό νέα διεύθυνσηστην οποία έλαβαν μέρος
όλοι οι χωριανοί μας, μέσα
σε μια εγκάρδια και αδελφική
ατμόσφαιρα. Τα εδέσματα
ψητό αρνί, σουβλάκια και
ψητό κοτόπουλο, όλα ωραία
και νόστιμα και άριστη η
εξυπηρέτηση.
Πολύ κέφι και χορός μέχρι τις
τρεις. Ελπίζουμε του χρόνου
που η έδρα θα είναι στο
χωριό, να την οργανώσουμε
καλύτερα και με συμμετοχή
των
μελών
της
Δυτ.
Ελλάδος.
Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους
συγχωριανούς
και
φίλους μας που τίμησαν
με την παρουσία τους και
στις δύο συνεστιάσεις και
ευχόμαστε έτσι πάντοτε να
συμμετέχουν σ’ αυτές και
να συμβάλλουν σε ό,τι έχει
σχέση με την επίλυση των
προβλημάτων του χωριού
μας και την ενίσχυσή του.
Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή
και καλό Πάσχα.

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!!!
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 9 Μαρτίου ημέρα
Σάββατο τελέστηκε στον
Άγιο Γεώργιο Ναυπάκτου,
το 40ήμερο μνημόσυνο
του
Μακαριστού
Παπαδημήτρη Μυλωνά.
Ευχόμαστε ο Θεός να
αναπαύσει την ψυχή του.
ΚΗΔΕΙΑ
Στις 5 Απριλίου 2013
πέθανε ο Αποστόλης
Παπαϊωάννου, ταξίαρχος
ε.α., 95 ετών. Κηδεύτηκε
τη Δευτέρα 8 Απριλίου στο
νεκροταφείο
Παπάγου.
Άφησε στη ζωή την
γυναίκα του Λαμπρινή,
καθηγήτρια και δύο γιούς.
Τον Αλκιβιάδη,
γιατρό
και τον Γιάννη, μηχανικόκαθηγητή στα ΤΕΙ Πειραιά
και τέσσερα εγγόνια.
Θερμά
συλλυπητήρια
στους δικούς του και
ελαφρύ το χώμα που θα
τον σκεπάσει
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ΑΡΘΡΟ

Πόσοι είμαστε στη Δωρίδα

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
& ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

DE FACTO
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

του Κώστα Αντωνόπουλου
Οικονομολόγου,
Αντιδημάρχου Δήμου Δωρίδας
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
της απογραφής για τον De Facto ή
πραγματικό πληθυσμό της χώρας
ολοκληρώθηκε το βασικό μέρος που
αφορά στην απογραφή του πληθυσμού
και των κατοικιών, που διενεργήθηκε
τον Μάιο του 2011.
Ο DE FACTO ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ αφορά στον αριθμό των
ατόμων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας,
που κατά την ημερομηνία της
απογραφής,
βρέθηκαν
σε
κάθε
Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα,
Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή
Τοπική Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό,
για οποιαδήποτε αιτία, είτε διαμένουν
μόνιμα είτε βρέθηκαν εκεί προσωρινά ή
τυχαία. Για παράδειγμα αν κάτοικος της
Πάτρας βρέθηκε για οποιοδήποτε λόγο
σε κάποια Τοπική Κοινότητα του Δήμου
Δωρίδος την ημέρα της απογραφής και
απογράφηκε εκεί, προσμετράται στον
πληθυσμό της συγκεκριμένης Τοπικής
Κοινότητας.

2011

2.216

2.541

Τοπική Κοινότητα Αλποχωρίου

105

98

Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας

499

479

Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική
Τοπική

189
195
99
91
86
82
256
267
77
89
181

203
272
183
80
186
156
179
342
79
113
171

6.507

6.219

Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα
Κοινότητα

Διχωρίου
Ζωριάνου
Κερασεών
Κοκκίνου
Κουπακίου
Κριατσίου
Κροκυλείου
Πενταγιών
Περιβολίου
Τριστένου
Υψηλού Χωρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Δροσάτου
Δροσάτο
Πευκάκι
Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
Γρηγορίτικα
Ευπάλιο
Τοπική Κοινότητα Κάμπου
Κάμπος
Παλαιόμυλος

232
62
170
762
80
682
264
206
58

192
47
145
838
66
772
325
271
54

Τοπική Κοινότητα Καστρακίου
Τοπική
Κοινότητα
Κλήματος
Ευπαλίου
Κλήμα
Πηγή
Τοπική Κοινότητα Μαλαμάτων
Άγιος Πολύκαρπος
Μαλάματα
Τοπική Κοινότητα Μανάγουλης
Λόγγος

782
418

703
240

122
296
500
267
233
589
173

73
167
551
282
269
580
169

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο
πραγματικός
πληθυσμός
αποτελεί
τη βάση κατανομής κυρίως των
επιχορηγήσεων της ΣΑΤΑ, για τις
Τοπικές Κοινότητες.

Μανάγουλη
Χιλιαδού
Τοπική Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα
Μαγούλα
Μοναστηράκι
Σκάλωμα
Τοπική Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα
Παλαιοχώρι

347
69
492
442
43
328
71
195
309
20
368
4

311
100
502
377
38
282
57
228
299
10
373
2

Η
πληθυσμιακή
κατανομή
ανά
Δημοτική Ενότητα κατά μέσο όρο και
για τις τρεις περιπτώσεις απογραφής
του πληθυσμού (Νόμιμος, Μόνιμος, De
Facto ή Πραγματικός), είναι περίπου:
για την ΔΕ Βαρδουσίων 12%
για την ΔΕ Ευπαλίου
42%
για την ΔΕ Λιδωρικίου
25%
για την ΔΕ Τολοφώνος
21%

Παραλία Σεργούλας
Άνω Σεργούλα
Τοπική Κοινότητα Τειχίου
Μονή
Κοιμήσεως
Θεοτόκου
Βαρνακόβης
Τείχιο
Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου
Τοπική Κοινότητα Φιλοθέης

286
78
235
13

322
49
203
22

222
557
342

181
407
391

Πληθυσμιακή Κατανομή
στις Δημοτικές Ενότητες

Μαραθιά
Μοναστηρακίου

Παλαιοξαρίου
Ποτιδάνειας
Πύργου
Σεργούλας

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
& ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

DE FACTO
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001
2011
4.225

3.617

106
543

61
395

84
80

20
170

Τοπική Κοινότητα Διακοπίου

326

304

Τοπική Κοινότητα Δωρικού
Τοπική Κοινότητα Καλλίου

66
171

24
113

Κάλλιο

90

66

Κλήμα

49

27

Τριβίδι
Τοπική Κοινότητα Καρουτών
Τοπική Κοινότητα Κονιάκου
Τοπική Κοινότητα Λευκαδιτίου

32
79
244
165

20
43
212
120

Τοπική Κοινότητα Λιδωρικίου

881

855

Τοπική Κοινότητα Μαλανδρίνου &
Σωφρονιστικό Κατάστημα
Τοπική Κοινότητα Πενταπόλεως
Αιγίτιο
Λεύκα
Παλαιόκαστρο

393

680

614
0
108
36

381
3
30
32

Πεντάπολη
Σκαλούλα
Τοπική Κοινότητα Περιθιωτίσσης

439
31
86

289
27
59

Τοπική Κοινότητα Στίλιας
Τοπική Κοινότητα Συκέας
Τοπική Κοινότητα Σωταίνης

130
193
64

80
62
38

3.073

3.247

Τοπική Κοινότητα Αβόρου
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς
Τοπική Κοινότητα Βραΐλας
Τοπική Κοινότητα Δάφνου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας
Γλυφάδα
Δαφνοχώρι
Τοπική Κοινότητα Ελαίας
Τοπική Κοινότητα Ερατεινής
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
Αγία Ειρήνη
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Σπυρίδων
Καλλιθέα
Κλοβίνο
Φλαμπουράκια
Τοπική Κοινότητα Μακρινής
Τοπική Κοινότητα Μηλέας
Τοπική Κοινότητα Πανόρμου
Όρμος Λεμονιάς
Πάνορμος
Τοπική Κοινότητα Τολοφώνος
Παραλία Τολοφώνος
Τολοφώνα
Τοπική Κοινότητα Τριζονίων
Σπηλιά
Τριζόνια νησί
Χάνια
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

450
611
415
596
35
15
143
120
726
830
359
329
20
17
101
107
175
179
56
19
6
6
1
1
88
87
138
107
278
348
149
218
129
130
619
580
319
273
300
307
272
235
53
54
156
86
63
95
16.021 15.624
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Δωρινέλλα , καρναβάλι και… πετρέλαιο !
Ο μασκέ χορός της ‘‘Δωρινέλλας’’
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ευπαλίου, έχει γίνει πλέον θεσμός
αποκριάτικης διασκέδασης,
συγκεντρώνοντας φίλους από όλη
την περιοχή του Ευπαλίου.
Με μια όμορφη μεταμφίεση και
πάνω απ΄ όλα με ένα χαμόγελο,
σκόρπισαν το κέφι που τόσο
ανάγκη το έχουμε όλοι σ΄ αυτές
τις γκρίζες εποχές.
Πρωταγωνιστές η νεολαία του
Ευπαλίου χορεύοντας στους
ρυθμούς του μπραζιλέρο, των
λάτιν και των ζεϊμπέκικων,
ξεσηκώνοντας όλους.
Και βέβαια επειδή εδώ είναι
Ρούμελη δεν πήγαν πίσω και οι
δημοτικοί χοροί.
Ευρηματικό ήταν το θέμα
του ¨καρναβαλικού άρματος¨
που ετοίμασαν τα παιδιά
του Εκπολιτιστικού για την
Κυριακάτικη παρέλαση στο
Ευπάλιο και την Ναύπακτο. Στο
ρυθμό της εποχής δήλωναν ότι
βρέθηκε πετρέλαιο στην πλατεία
του Ευπαλίου, οριοθετείται η
ΑΟΖ Ευπαλίου κι αυτοί ντυμένοι
σεΐχηδες, εμίρηδες, χανούμισσες
και ό,τι άλλο ανατολίτικο
κατέβασε η φαντασία τους, το
διαλαλούσαν και το διασκέδαζαν
μετά μουσικής και παρελάσεως !

Προς την εφημερίδα το Ευπάλιο
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στην Ένωση
Απανταχού Ευπαλιωτών. Είχε την πρωτοβουλία,
παρά τις οικονομικές δυσκολίες, να αναλάβει την
έκδοση της εργασίας του λαογράφου-ιστορικού
Ιωάννη Ηλιόπουλου: Παρθένιος Ζωγράφος ο από
Καρυών, ο «Παπαφλέσσας της Δωρίδας».
Η παρουσίαση του βιβλίου στο Ευπάλιο, στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου,
ήταν επιτυχής. Είχε καλή οργάνωση, οι εισηγητές
Αλέξανδρος
Κοντογιάννης
Αντιστράτηγος
Ελληνικής Αστυνομίας και ο Καθηγητής
Πανεπιστημίου ιατρός Γεώργιος Μπαλτόπουλος
ανέλυσαν με άριστο τρόπο το περιεχόμενο
του βιβλίου. Η αίθουσα ήταν υπερπλήρης με
ανθρώπους κάθε ηλικίας. Ήταν το θέμα του βιβλίου
επίκαιρο με την εποχή, 24 Μαρτίου, παραμονές
της Εθνικής εορτής. Πολλά θυμηθήκαμε και πολλά
συμπεράσματα βγάλαμε.
Η περιοχή μας του Ευπάλιου και της Δωρίδας είναι
πλούσια σε ιστορία, Αρχαία, Βυζαντινή, εποχή
Τουρκοκρατίας και Απελευθερωτικού Αγώνα.
Αλλά και από την απελευθέρωση έως σήμερα
έχουν λάβει χώρα σημαντικά γεγονότα. Η ιστορία
αυτή είναι ανεξερεύνητη. Κατά καιρούς άνθρωποι
όπως ο Ιωάννης Ηλιόπουλος ασχολήθηκαν με την
έρευνα της περιοχής. Η εκδήλωση που έγινε στις
24 Μαρτίου 2013 θα αποδειχθεί επιτυχής και θα
είναι μια δικαίωση και ευχαρίστηση του συγγραφέα
και των παρουσιαστών του βιβλίου αν στο μέλλον
νέοι ερευνητές ασχοληθούν με διάφορα θέματα
της περιοχής. Δόξα τω Θεώ διαθέτουμε άριστους
επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων φιλολόγους,
νομικούς, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, αξιωματικούς,
που θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Θα είμαστε
όλοι ευτυχείς αν νέοι ερευνητές παρουσιάσουν
στο μέλλον ανάλογες εργασίες. Θα πρέπει σε λίγα
χρόνια να προκύψουν νέοι Ηλιοπούλοι…
Νίκος Ζέρβας
Συνταξιούχος Λυκειάρχης

Προς την
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
Θρακομακεδόνες, 23.2.2013
Αγαπητέ κ. Λουκόπουλε,
Είχα τη μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, μετά από
την ευγενική πρόσκλησή σας, να παρευρεθώ στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής σας,
στις 13.1.2013, στην Λέσχη Αξιωματικών Αθηνών.
Άριστες οι εντυπώσεις από τη ζεστή και ευχάριστη
ατμόσφαιρα της εκδήλωσης και την παρουσίαση
της νέας έκδοσης του αγαπητού κ. Γιάννη
Ηλιόπουλου.
Έντονα αισθητά τα χαρακτηριστικά του πράγματι
ανωτέρου ποιοτικού επιπέδου, με πολύ μεγάλη
συμμετοχή συμπατριωτών, σε μια περίοδο μάλιστα
που το πατριδοτοπικό κίνημα στην επαρχία έχει
πάρει την κατιούσα.
Επίσης, στάθηκα πολύ τυχερός, γιατί συνάντησα
εκεί, μετά πολλές δεκαετίες, αρκετούς φίλους και
συμμαθητές στο Γυμνάσιο Ναυπάκτου.
Σας στέλνω μερικές από τις τελευταίες αυτοεκδόσεις
μου.
Θερμές ευχαριστίες και καλές επιτυχίες στην Ένωσή
σας και στην αξιόλογη εφημερίδα το ΕΥΠΑΛΙΟ.
Με τιμή Γρηγόρης Γ. Βαρελάς
Οικονομολόγος - Πρώην Διευθυντής Ε.Τ.Ε.
Σ.Σ. Να ευχαριστήσουμε κι εμείς τον κ. Βαρελά
για τα καλά του λόγια. Έχουν μάλιστα ιδιαίτερη
αξία όταν προέρχονται από έναν καταξιωμένο
άνθρωπο
τόσο στην επαγγελματική του
σταδιοδρομία, όσο και στην συγγραφική που
διακονεί. Αξιολογότατες οι εκδόσεις που έχει
κάνει … «Γλυπτά Αντιρρίου», «Ελάφια της
Πάρνηθας και Αγριοκάτσικα», «Η Ναυπακτία το
1930», «Η Ελλάδα του 1841 και η Αναστασία
του Λεπάντο», «Λεπτοκαρυά - Αγία Κυριακή
Ναυπακτίας»,
«Προσκλητήριο
πεσόντων
Ναυπακτίας»,
«Γυμνάσιο
Ναυπάκτου
Φωτογραφίες 1937 – 1946»

Προς τον Διευθυντή της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
κ. Πρόεδρε της Ένωσης Ευπαλιωτών,
θέλω να γράψω λίγα λόγια για την ωραία ιστορία των πηγαδιών
του Ευπαλίου που γράψατε σε προηγούμενο φύλλο. Επ΄
ευκαιρία να πω ένα μπράβο στον Δρα Κώστα Ζέρβα και τη
Γυμνασιάρχη Λένα Αναγνωστοπούλου που είχαν την επιμέλεια.
Αναφέρομαι στο φ.106 και στη σελ.9, στην τελευταία στήλη,
όπου γράφεται ότι “....κατασκευάστηκε μεγαλύτερη και
σε υψηλότερο σημείο κεντρική δεξαμενή γιατί το νερό της
παλαιάς δεν έφθανε σε αρκετά σημεία 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”.
Κύριε Πρόεδρε, που όπως ξέρεις πολύ σε εκτιμώ και έχω λόγους
γιαυτό, θέλω από σένα στο προσεχές φύλλο να συμπληρώσεις
ότι το έργο αυτό έγινε από τον τότε πρόεδρο του χωριού μας κ.
Αντώνη Κουτσαγγέλου. Θέλω ακόμη να θυμίσω πως η Ένωσή
μας, και μάλιστα επί Προεδρίας μου, τίμησε στην κεντρική
πλατεία του χωριού όλους τους διατελέσαντες Προέδρους και
εγώ στην ομιλία μου για τον κ. Κουτσαγγέλου αναφέρθηκα
- μεταξύ των πολλών έργων του - και στην κατασκευή της
κεντρικής δεξαμενής, στην αλλαγή του εσωτερικού δικτύου,
στη διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο
Καστράκι, στην επέκταση του χωροταξικού σχεδίου του χωριού
μας. Κι όλα αυτά γιατί υπηρέτησε επί δύο συναπτές θητείες
και ήταν ένας επιτυχημένος Πρόεδρος, όπως και οι άλλοι
υπηρετήσαντες.
Αγαπητέ Περικλή, επειδή έχω εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική
σου εμπειρία, είμαι σίγουρος πως θα δημοσιεύσεις την επιστολή
μου για να ενημερωθούν οι αναγνώστες, ο κ. Κουτσαγγέλος και
εγώ ο ίδιος.
Σας ευχαριστώ, Λεωνίδας Ζέρβας,
Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών
Σ.Σ. Η επιστολή του αγαπητού Λεωνίδα έφτασε ενώ η εφημερίδα
είχε τυπωθεί, γι αυτό και την δημοσιεύουμε με χαρά σ΄ αυτό το
τεύχος. Πιστεύουμε όμως να καλύφθηκε, με όσα επισημάναμε
και διευκρινίσαμε στο προηγούμενο τεύχος, γύρω από το θέμα
της υδροδότησης του Ευπαλίου και στις επισημάνσεις του
αγαπητού φίλου τ. Προέδρου Ευπαλίου Αντώνη Κουτσαγγέλου.
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Κώστα Ζέρβα

Άρη Σισούρα

ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

“Πλουσιότεροι,
πιο χονδροί, και
όχι
περισσότερο
ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ι . . .”,
“... ο υλικός πλούτος
στις αναπτυγμένες
χώρες της Δύσης έχει
φτάσει σε απίστευτα
επίπεδα, χωρίς αυτό
να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση
του επιπέδου της ποιότητας ζωής...”,
“... ..οι σύγχρονες
οικονομικές
κρίσεις συμβάλλουν στην επανεξέταση
και
επαναδιαπραγμάτευση
των
κοινωνικών αξιών, ιδιαίτερα αυτών
που έχουν σχέση με
την κατανάλωση....”
H οικονομική ανάπτυξη
των
τελευταίων
ετών και η κοινωνία
της ευμάρειας
έχει
προσδώσει
ευτυχία
στη ζωή μας; Ποιες
υπήρξαν οι συνέπειές
τους
για
τους
καταναλωτές και πόσο
πραγματικά ελεύθερος
και
υπεύθυνος
είναι ο σύγχρονος
καταναλωτής;
Έχει
αλλάξει
η
καταναλωτική
συμπεριφορά
μας
καθώς μεταβάλλονται
τα
αντίστοιχα
πρότυπα σε διάφορες εποχές αλλά
και οι κοινωνικοοικονομικές
και
πολιτισμικές δομές και συνθήκες;
Το υπάρχον πρότυπο οικονομικής
ανάπτυξης είναι βιώσιμο και επαρκές
για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα
κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα
του πλανήτη; Άραγε επιδεικνύουμε
κριτική-ενεργητική
στάση
ως

καταναλωτές τόσο σε ατομικό
όσο και σε συλλογικό επίπεδο
υιοθετώντας μορφές καταναλωτικού
ακτιβισμού,δηλαδή διάφορες δράσεις;
Πώς συνδέεται η ποιότητα της ζωής
μας με το συγκεκριμένο θέμα και τις
παραμέτρους του;
Σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα
δίνονται απαντήσεις σε ένα ενδιαφέρον
βιβλίο που έφτασε στα χέρια μας.
Τίτλος του: “Ηθική Κατανάλωση” και
υπότιτλος: “Αγοράζοντας αλλάζουμε
τον κόσμο” και συγγραφέας ο Κώστας
Ζέρβας, επιστημονικός συνεργάτης
του Παντείου Πανεπιστημίου και από
τους αγαπημένους
συνοδοιπόρους
εδώ και πολλά
χρόνια στην Ένωση
Ευπαλιωτών.
Πρόκειται
για
ένα
καλαίσθητο,
εμπεριστατωμένο
και καλογραμμένο
πόνημα,
καρπό
πολύχρονης
μελέτης
και
διδακτορικής
διατριβής
στο
Μάρκετινγκ
και
Συμπεριφορά του
Καταναλωτή
στο
Πανεπιστήμιο
του
Saarbrucken
στη
Γερμανία.
Απευθύνεται τόσο σε όσους έχουν
εξειδικευμένα
ενδιαφέροντα
σχετικά με το θέμα και τις
επιμέρους
συνιστώσες
του,
όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό
που διατυπώνει
ανάλογους
προβληματισμούς.
Λένα Αναγνωστοπούλου

Χαράλαμπου Δ. Ασημακόπουλου

Ηρακλής,
τ ο υ ς
μαθητές του
Δημοτικού
Σχολείου,
τα εμπορικά
καταστήματα,
τις δημόσιες αρχές, το ψάρεμα,
τη ναυτική δραστηριότητα με
τα καΐκια και
το
«Πέραμα»
κ.ά.
Ο
Χ.Δ.
Ασημακόπουλος
γεννήθηκε
το 1929 στο
Μοναστηράκι
όπου τελείωσε
το
Δημοτικό
Σχολείο, πήγε
Γυμνάσιο
στο
Ευπάλιο,
στη
Ναύπακτο και
την
Πάτρα.
Πέτυχε πρώτος
στη
Σχολή
Υπομηχανικών
ΕΜΠ και το 1956
διορίστηκε στην
Υπηρεσία Εγγείων
Βελτιώσεων του Υπουργείου
Γεωργίας, πρώτα στα Χανιά
και μετά στην Πάτρα όπου ζει
μέχρι σήμερα.

πώς μια τέτοια
πρόταση
για
την υγεία, όχι
μόνο
αξιακά
και
θεσμικά
εδραιωμένη σε
αρχές ισότητας
και
καθολικής
κάλυψης, αλλά
και
αποδεκτής
από
το
κοινωνικό
σύνολο,
«ξεστράτισε» στο δρόμο της
ολοκλήρωσης της;
Το
βιβλίο
που
θα παρουσιαστεί
τις
επόμενες
εβδομάδες και στην
Πάτρα, στην Αθήνα
παρουσιάστηκε
στις 13 Μαρτίου
στο
Αμφιθέατρο
του Goethe Institut
παρουσία
εκατοντάδων
πολιτών. Ομιλητές
ήταν οι Παρασκευάς
Αυγερινός
(π.
Υπουργός,
π.
Ευρωβουλευτής),
Γ ι ά ν ν η ς
Κυριόπουλος
(Καθηγητής
Οικονομικών της
Υγείας,
Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας), Ηλίας
Μόσιαλος (Καθηγητής Πολιτικής της
Υγείας στο London School of Economics και ο Αθανάσιος Σκουτέλης
(Καθηγητής,
Διευθυντής
Ε’
Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου
‘‘Ευαγγελισμός’’, Πρόεδρος Ιατρικής
Εταιρίας Αθηνών) και συντονιστής
της συζήτησης τον Δημοσιογράφο,
Παντελή Καψή.

Το περιοδικό

Το περιοδικό

Η είναι έκδοση του Πνευματικού Ομίλου
Ναυπακτίων και Δωριέων.
Κυκλοφορεί πάντα με πλούσια και
ποιοτική ύλη που αφορά την περιοχή
της Δωρίδας και της Ναυπακτίας και όχι
μόνο. Περιέχει πρωτότυπα λογοτεχνικά
κείμενα, ιστορικές μελέτες για πρόσωπα
και γεγονότα
που σημάδεψαν την
Ναυπακτία και τη Δωρίδα, λαογραφικές
καταγραφές, ειδήσεις, σχόλια και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα. Σε μια περίοδο που
ο περιοδικός τύπος περνά κρίση η
«ΔΑΦΝΗ» συνεχίζει ακάθεκτη.

Ένα
ακόμα
ενδιαφέρον
τεύχος
του
περιοδικού
“ Σ Τ Ε Ρ Ε Α
Ε Λ Λ Α Σ ”
κυκλοφόρησε.
Ε ί ν α ι
αξιοσημείωτο
ότι
το
συγκεκριμένο
περιοδικό
κυκλοφορεί
από το 1969
και στα τεύχη
του
έχουν
δημοσιευτεί μελέτες, έρευνες, μονογραφίες,
άρθρα και ρεπορτάζ που αναφέρονται
σε ποικίλα θέματα. Ιστορίες λαογραφίας,
ιστορία, λογοτεχνία φιλοξενούνται στις
σελίδες του και καλύπτουν τα ενδιαφέροντα
ολόκληρης της Ρούμελης. Για την προσφορά
του βραβεύτηκε με έπαινο από την
Ακαδημία Αθηνών, το Ανώτατο Πνευματικό
Ίδρυμα της χώρας, γεγονός που λειτουργεί
ως ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσει
η διεύθυνση του περιοδικού την αποστολή
της, με περισσότερο ζήλο, ανταποκρινόμενη
στις απαιτήσεις των καιρών και του τόπου.
Ιδρυτής και Εκδότης του περιοδικού
είναι ο Ηλίας Γεωργίου Ασημακόπουλος
και Διευθύντρια είναι η Δρ. Φανή Ηλία
Ασημακόπουλου.

«η δάφνη»

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Το
χωριό μου το Μοναστηράκι»
του
Χαράλαμπου
Δ.
Ασημακόπουλου.
Ο
συγγραφέας,
έχοντας
επιστρατεύσει τις παιδικές του
αναμνήσεις από το ιστορικό
καφενείο ΗΒΗ του πατέρα του
κατά την περίοδο 1920-1940,
και όχι μόνο,
περιγράφει
με
γλαφυρό
και αυθεντικό
τ ρ ό π ο ,
πρόσωπα,
ήθη,
έθιμα,
βιογραφίες,
παράλληλα με
τα
ιστορικά
γεγονότα που
σημάδεψαν
τη
περιοχή
της Ρούμελης.
Το
βιβλίο
συμπεριλαμβάνει
π λ ο ύ σ ι ο
φωτογραφικό
υλικό
από
πρόσωπα
και
δραστηριότητες της εποχής,,
αφηγήσεις συγχωριανών του,
ονόματα με τις οικογένειές
τους, την ποδοσφαιρική ομάδα

Κυκλοφόρησε
από
τις
εκδόσεις «Καστανιώτη» και
παρουσιάστηκε στην Αθήνα
το βιβλίο του συμπατριώτη
μας καθηγητή Πανεπιστημίου
Άρη Σισσούρα «Τα μετέωρα
βήματα του ΕΣΥ». Αναφέρεται
στα
τριάντα
χρόνια
του
Εθνικού Συστήματος Υγείας,
το οποίο ο συγγραφέας μαζί
με μια ομάδα επιστημόνων
υπό τον Παρασκευά Αυγερινό,
δημιούργησε.
Όπως επισήμανε
ο συγγραφέας, οι
μεταρρυθμίσεις,
ως
τομές
κοινωνικής
οργάνωσης
της
χώρας,
πολλές
φορές παρέμειναν
ανολοκλήρωτες
στην υλοποίησή
τους.
Τέτοια
ήταν
και
η
μεταρρύθμιση
του
Εθνικού
Συστήματος
Υγείας
που
θεσμοθετήθηκε
το
1083,
η
οποία
διέγραψε
μια
μετέωρη
πορεία
μεταξύ
μιας εντυπωσιακής ανάπτυξης
υποδομών
και
υπηρεσιών
ιατρικής υποστήριξης
από τη
μια, και θεσμικής ανεπάρκειας,
χαμηλών αποδόσεων και μεγάλης
δυσαρέσκειας των πολιτών από
τις υπηρεσίες από την άλλη.
Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει
σε αυτές τις καίριες αντιφάσεις
και στο βασανιστικό ερώτημα:

Αναζητήστε την, αξίζει τον κόπο.
Πληροφορίες Μάρκος Μεντζάς τηλ.
2106913436, 6979475710 και Κώστας
Ζέρβας τηλ. 6977418713

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

Σελίδα 14

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εσείς είστε ο ‘‘αιμοδότης’’ της Ένωσης και της Εφημερίδας
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20,00 €

ΖΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

20,00 €

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

5,00 €

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5,00 €

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10,00 €

ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

15,00 €

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

15,00 €

ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

25,00 €

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

5,00 €

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

50,00 €

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

5,00 €

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5,00 €

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ

5,00 €

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

5,00 €

ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ

5,00 €

ΠΙΠΕΛΙΑ ΨΙΜΑΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

5,00 €

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

20,00 €

ΛΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5,00 €

ΠΛΕΣΣΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΟΥ
ΑΚΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ

5,00 €
20,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΡΕΤΗ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

20,00 €

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΚΑΒΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5,00 €

ΚΑΛΚΟΥΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΖ. ΑΛΕΞ.

5,00 €

ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞ.

40,00 €

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

5,00 €

ΚΑΡΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

5,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

20,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

5,00 €

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ
ΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5,00 €
10,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΤΟΥ Λ.

5,00 €

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ

5,00 €

5,00 €

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

25,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΚΑ ΤΟΥ ΤΑΚΗ

5,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΥΖ.
ΤΑΚΗ

5,00 €

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

5,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ

5,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΚΗΣ

ΤΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ

10,00 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ

20,00 €

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10,00 €

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

20,00 €

ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

5,00 €

ΠΟΛΥΖΩΗ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

5,00 €

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5,00 €

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΠΡΕΣΒΥΤΗ ΜΙΜΙΚΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €
5,00 €

ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

10,00 €

5,00 €
ΤΟΥ

20,00 €

ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

20,00 €

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ

10,00 €

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΟΥ ΠΟΠΗ

45,00 €

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5,00 €

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

40,00 €

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

50,00 €

ΜΠΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5,00 €

Οι νέοι λογαριασμοί

ΣΑΛΜΑΣ ΑΛΚΗΣ

5,00 €

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

5,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας

Τις συνδρομές σας για την ενίσχυση της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας και της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να καταθέτετε στις
τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και από τώρα στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ -POSTBANK μέσω των ΕΛΤΑ στους λογαριασμούς της Ένωσης, αναγράφοντας και το όνομά σας.

5,00 €
10,00 €

5,00 €

ΣΟΦΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

20,00 €

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΣΥΖ. ΧΡΗΣΤΟΥ

10,00 €

ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

5,00 €

ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

50,00 €

ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5,00 €

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ

5,00 €

ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

5,00 €

ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ (εις
μνήμην του πατέρα τους Λουκά Ταραβήρα)

50,00 €

ΤΑΡΑΒΗΡΑ Δ. ΜΕΝΙΑ

25,00 €

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

15,00 €

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ

5,00 €

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΤΘΙΛΔΗ

5,00 €

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

5,00 €

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

30,00 €

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

20,00 €

ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

5,00 €

ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

5,00 €

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

5,00 €

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20,00 €

ΒΟΛΤΕΡΑ ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

20,00 €

ΒΩΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

15,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΥ

5,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ

45,00 €

ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΓΚΑΣΙΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5,00 €

ΓΚΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΙΡΗ

5,00 €

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΖΛΗ

25,00 €

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

25,00 €

ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

5,00 €

104/296680-89
88371666
ΚΟΝΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΝΙΣΤΗ ΤΑΚΗΣ

ΤΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

25,00 €

5,00 €
20,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €

ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5,00 €

ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

20,00 €
20,00 €

5,00 €

ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΤΣΙΛΑΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

5,00 €

ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

5,00 €

30,00 €

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

5,00 €

ΜΠΑΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

5,00 €

ΜΠΟΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

5,00 €

ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5,00 €

ΚΟΝΤΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

5,00 €

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

5,00 €

ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΠΑΛΗΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5,00 €

ΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

5,00 €

ΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10,00 €

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

5,00 €

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

5,00 €

ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

10,00 €

ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΤΣΙΠΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

5,00 €

ΦΙΝΑΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ

ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10,00 €

ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5,00 €

5,00 €

ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

15,00 €

10,00 €

ΤΣΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

5,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ

5,00 €

ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

40,00 €

10,00 €

ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
25,00 €
100,00 $

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΨΗΦΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΤΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ

5,00 €

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

10,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΨΙΜΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

5,00 €

ΨΙΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5,00 €

ΨΙΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

5,00 €

ΨΙΜΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5,00 €

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥ

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ

ΑΣΠΑΣΙΑ

ΣΥΖ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ

ΤΟΥ

5,00 €
5,00 €
5,00 €

25,00 €

5,00 €

ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ.

20,00 €

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10,00 €

5,00 €

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΟΥ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

5,00 €

ΜΠΑΜΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

25,00 €
5,00 €

5,00 €

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5,00 €

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

5011-059657-666

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5,00 €

ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

10,00 €
5,00 €

ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

00089798269-0

5,00 €

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

5,00 €

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

10,00 €

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

5,00 €

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5,00 €

ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5,00 €

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5,00 €

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

(από το προηγούμενο τεύχος)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
εκ παραδρομής είχε γραφτεί:
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

50,00 €

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
εκ παραδρομής είχε γραφτεί:
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

50,00 €

ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.
είχε γραφτεί ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΕΤΕ 18/1

50,00 €

Σελίδα 15

Τι έδειξε το
πρωτάθλημα
Φωκίδας

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

και ποιες οι προοπτικές για τη νέα σαιζόν
Δηλώσεις στην Εφημερίδα μας των προπονητών
Λάκη Λουκόπουλου, Τζίμη Ζέρβα και Κώστα Καραγιάννη
της
Ακόμη ένα πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Φωκίδας προπονητής
Τζίμης
ολοκληρώθηκε και σε γενικές γραμμές η Γλυφάδας,
χρονιά κρίθηκε επιτυχημένη. Αυτό τουλάχιστον Ζέρβας και όχι μόνο
μαρτυρούν και οι προπονητές των ομάδων που αυτός. Η διοίκηση του
πρωταγωνίστησαν. Στην πρώτη κατηγορία, συλλόγου μιλάει με τα
ο
Αστέρας
Ιτέας καλύτερα λόγια για το
μπορεί να τερμάτισε νεαρό τεχνικό και είναι
στην
κορυφή, σχεδόν βέβαιο ότι θα
εμπιστευτούν
αλλά
η
Γλυφάδα του
και
ο
Απόλλων το τιμόνι της ομάδας
Ευπαλίου
έκλεψαν και την ερχόμενη
τις εντυπώσεις με τη αγωνιστική περίοδο.
ίδιος
δήλωσε:
2η και την 4η θέση Ο
που
κατέκτησαν, «Πήγαμε πολύ καλά.
αντίστοιχα. Οι δύο Καλύτερα δεν γινόταν.
καινούρια
προπονητές
που Είμαστε
βρέθηκαν στο τιμόνι ομάδα σε ποσοστό
τους μίλησαν στην 80%. Είχαμε πει από
εφημερίδα μας και την αρχή ότι πάμε για
έκαναν μια αποτίμηση ότι καλύτερο, κοιτάμε
τις ψηλότερες θέσεις Ο Λάκης Λουκόπουλος
της χρονιάς.
Σύμφωνα με τον και όπου μας βγάλει.
προπονητή
του Ελπίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερη.
Ο Κώστας Καραγιάννης
Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος
Απόλλωνα
από τη συνεργασία που είχα με
Ευπαλίου Λάκη Λουκόπουλο, η ομάδα
τη διοίκηση και πιστεύω ότι θα
έκανε
πολύ
καλό
πρωτάθλημα:
συνεχίσουμε μαζί και του χρόνου».
«Τερματίσαμε στην 4η θέση με 39
Τέλος, επικοινωνήσαμε και με τον
βαθμούς. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη
Κώστα Καραγιάννη, τον προπονητή
επιτυχία.
Είναι
απόρροια
της
του Ολυμπιακού Κίρρας, από τη
προσπάθειας από παίκτες και διοίκηση.
δεύτερη κατηγορία. Η ομάδα
Είχαμε, πάντως, πολλά προβλήματα,
τερμάτισε στην 3η θέση, αν και
καθώς στη διάρκεια της χρονιάς χάσαμε
δεν αποκλείεται να ανέβει τελικά
τρεις παίκτες, οι οποίοι πήγαν φαντάροι,
στην πρώτη κατηγορία, λόγω
ενώ είχαμε ιώσεις και τραυματισμούς.
της υπόθεσης με τον Ανδρούτσο
Είναι τεράστια επιτυχία και ο κόσμος δε
Γραβιάς. Σε δηλώσεις του για την
γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες φτάσαμε
χρονιά που ολοκληρώθηκε μας είπε:
εδώ που είμαστε τώρα». Ο έμπειρος
«Στόχος μας ήταν να ήμασταν μέσα
τεχνικός μίλησε και για την επόμενη μέρα,
στην πεντάδα και τον πετύχαμε
η οποία θα τον βρει και πάλι στο Ευπάλιο:
από την στιγμή που τερματίσαμε
«Εχω δεθεί με την ομάδα. Τους αγαπώ
τρίτοι. Θέλαμε να προσεγγίσουμε
και με αγαπούν. Δε μπορώ να φύγω»,
νέα παιδιά και καταφέραμε να
ενώ κλείνοντας πρόσθεσε: «Δουλεύουμε
κατεβάσουμε το μέσο όρο ηλικίας.
πολύ με τους μικρούς παίκτες και μπορώ
Το άσχημο για εμάς είναι ότι
να σας πω, ότι στα επόμενα δύο χρόνια θα Ο Τζίμης Ζέρβας
έχουμε πέντε παίκτες πρώτης γραμμής μέσα από τα δεν έχουμε γήπεδα. Υπάρχει μόνο ένα και δεν
σπλάχνα της ομάδας. Αυτοί είναι οι Παναγιώτης Ζέκας μπορούν να κάνουν όλοι εκεί προπονήσεις και να
επιθετικός, Κωνσταντίνος Ζέρβας μέσος, Δημήτρης δίνουν αγώνες. Δεν υπάρχει βοηθητικό γήπεδο και
Γκίκας τερματοφύλακας, Σπύρος Διαμαντόπουλος επικρατεί μπάχαλο». Οσον αφορά το μέλλον του
πρόσθεσε: «Θα συζητήσουμε και θα δούμε τι θα
τερματοφύλακας και Γιώργος Ανδρεόπουλος μέσος».
Κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος ήταν και ο γίνει…».

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΟΥ
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
για τη Σεζόν 2012-2013
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Κάππος Κωνσταντίνος (Φώτης)
Κοντός Ηλίας
Ζέκας Κώστας
Σερεντέλος Χρήστος
Χατζάρας-Τασόπουλος Παναγιώτης
Αθανασόπουλος Ευάγγελος
Ζέρβας Γεώργιος
Γεωργακόπουλος Χρήστος
Ευσταθίου Γιάννης
Κατσιμπάρος Παναγιώτης
Στεργίου Χάρης

1-4
2-1
4-3
1-2
3-2
2-1
2-0
2-1
1-0
1-5
4-0
2-0
4-0
4-0
4-2
1-5
2-1
4-0
1-4
3-0

12
11
8
4
4
3
2
2
1
1
1
1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
3. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4. ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
6. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
7. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
8. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
9. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ
11.ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ

ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ
75 - 16
55
74 - 23
44
42 - 20
40
50 - 29
39
54 - 36
37
27 - 51
26
31 - 52
22
28 - 37
21
21 - 57
18
24 - 54
15
15 - 66
2

Η Ένωση Γλυφάδας είχε ξεκινήσει με -2 βαθμούς

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2012-2013

1.ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
2.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
3.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
4.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
5.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
6.ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ
7.ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
8.ΣΑΛΩΝΑ Α.Ο
9.ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ
10.ΚΟΥΛΟΒΑΤΑ Α.Ε

ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ
56 – 7
48
47 – 20
43
52 – 24
33
35 – 22
31
33 – 37
25
49 – 38
23
33 – 40
20
13 – 37
10
22 – 56
10
0 – 59
-8

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

ΣΚΟΡΕΡ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΚΟΥΡΕΛΗΣ Α.
2. ΔΕΛΗΣ Ι.
3. ΦΛΕΓΓΑΣ ΧΡ.
4. ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ Χ.
5.ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΙΩΡ.

ΓΚΟΛ

ΟΜΑΔΑ

24
24
23
16
14

ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΟΙΑΝΘΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ

