
Δυναμικά ξεκίνησαν οι άν-
θρωποι του Δροσάτου τις 
θρησκευτικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του καλοκαιριού 
και συνεχίζουν απτόητοι, πά-
ντα πρωτοπόροι , ευρηματι-
κοί και κεφάτοι.

Νέο Δ.Σ. εξέλεξε ο Εκπολιτι-
στικός Σύλλογος Ευπαλίου στις 
αρχές Ιουλίου, με μαζική προ-
σέλευση δημοτών και αρκετούς 

υποψήφιους. Ήδη ανακοίνωσε 
και πολλές ενδιαφέρουσες  πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις για το 
καλοκαίρι.

Το γενεαλογικό δένδρο των Ζερ-
βαίων ξεδιπλώνει η έρευνά μας 
με τίτλο « αι γενεαί πάσαι»,  ξε-
κινώντας να καταγράψουμε  σιγά 
- σιγά όλα τα γενεαλογικά δέντρα 
των ιστορικών οικογενειών του 
Ευπαλίου. Κι αυτό θα γίνει με τη 
βοήθεια όλων σας και συνεργασία 
με την Διοίκηση της Ένωσης και 
την Εφημερίδας μας.

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Διακοπές

Νέο Δ.Σ. στον Εκπολιτιστικό

Επιτέλους
κόπηκε 
η στροφή
απομένει... 
να ανοίξει!

Στο φετινό καλοκαιρινό τεύχος 
αφιερωμένο στις διακοπές και 

στον τουρισμό θα αναφερ-
θούμε για πρώτη φορά στα  

πολλά και διάσπαρτα  νησάκια 
της Δωρίδας κατά μήκος των 
ακτών της. Τα Τριζόνια , ο Αϊ-

Γιάννης , το Πρασούδι, ο Άγιος 
Νικόλαος, το Λαγονήσι, το 

Γλαρονήσι, το Ζομπόνι. Μικρά 
νησάκια με τη δική του ιστο-
ρία το καθένα, χωρίς βέβαια 

να κατοικούνται, εκτός από τα 
Τριζόνια. Όλα όμως μπορούμε 

να τα επισκεφθούμε με σκα-
φάκι για ερημικό μπάνιο και 

ψάρεμα.

Αλλαγή ηγεσίας είχαμε στα 
διοικητικά του Απόλλωνα Ευ-
παλίου όπου νεώτεροι, αλλά 
παλαιά στελέχη της ομάδας, 
παρέλαβαν την σκυτάλη για 
να συνεχίσουν την ωραία 
αυτή προσπάθεια, για τον 
αθλητισμό και την παιδεία. Γι 
αυτό όλοι, ο καθένας με τον 
τρόπο του, πρέπει να στα-
θούμε δίπλα τους.

Μετά από αγώνα δεκαετιών 
ευοδώθηκε η προσπάθεια και 
άνοιξε η περιβόητη επικίνδυνη 
στροφή στη δυτική είσοδο 
του Ευπαλίου. Απομένει να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες 
υποδομών και επίστρωσης, 
ώστε να παραδοθεί στην 
κυκλοφορία.
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Στις 20 Μαΐου έφυγε από τη 
ζωή ο Χρήστος Ζέρβας σε ηλι-
κία 82 ετών. Είχε γεννηθεί το 
1931 στο Warren του Οhio. 
Ήταν γιος του Δημητρίου 
Ζέρβα και της Βασιλικής Κα-
σκαβέλη, από το Ευπάλιο και 
οι δύο. Ο πατέρας του Δημή-
τριος Ζέρβας ήταν αδελφός 
του Αναστασίου Ζέρβα και 
του Νικολάου Ζέρβα (Νικολή). 
Μετανάστευσε στην Αμερική 
το 1912. Παντρεύτηκε τη συγ-
χωριανή του Βασιλική Κασκα-
βέλη και απέκτησαν 4 παιδιά. 
Ο Χρήστος ήταν ο νεώτερος. 
Γεννήθηκε στην 
Αμερική, σπού-
δασε Οικονομικά 
στο Πανεπιστήμιο 
του Wayne στο 
Detroit και κατό-
πιν, εργάστηκε 
για 36 χρόνια στη 
General Motors 
στον τομέα των 
χρηματοοικονο-
μικών. Ήταν πα-
ντρεμένος με την 
Μελπομένη, με καταγωγή από 
τη Σάμο, μαζί απέκτησαν δύο 
παιδιά τον Δημήτριο (James) 
και τον Steve Ζέρβα. 
Ο Χρήστος Ζέρβας ήταν ενερ-
γό μέλος της Ορθόδοξης Κοι-
νότητας του Αγίου Δημητρίου 
στην πόλη του, συμμετείχε 
στα κοινά της ελληνικής ομο-
γένειας, διετέλεσε μέλος και  
Πρόεδρος της τοπικής οργά-
νωσης ΑΧΕΠΑ το 1958-1959.
Πάνω από όλα όμως προσπα-
θούσε να διατηρεί επαφές με 
την προγονική γη του Ευπα-
λίου. Είχε επισκεφτεί πολλές 
φορές το Ευπάλιο, διατηρούσε 

επαφές με τους συγγενείς πά-
ντα ρωτούσε να μάθει νέα για 
το χωριό μας. Είχε πάντα στο 
μυαλό του και διηγιόταν με 
θαυμασμό και νοσταλγία τις 
ιστορίες που είχε ακούσει από 
την πατέρα του και τη μητέρα 
του.
Στην τελευταία του κατοικία 
τον συνόδευσαν η σύζυγός 
του Μelba, τα παιδιά του 
James και Steve, τα εγγόνια 
του Cristopher και Melena 
Zervas, οι δύο αδελφές του 
Jennie (Ευγενία)  και Connie 
(Κωνσταντίνα) και εμείς όλοι οι 

συγγενείς νοερά 
από το αγαπημένο 
μας χωριό. Ετάφη 
στον οικογενεια-
κό τάφο μαζί με 
τους γονείς και 
την αδελφή του 
Μαρία Ζέρβα-
Τριανταφύλλου. 
Είμαστε πολύ συ-
γκινημένοι από το 
χαμό του αγαπη-

τού μας εξαδέλ-
φου. Παρόλο που έζησε τόσο 
μακριά μας τον αισθανόμα-
σταν τόσο κοντά. Ο πόνος μας 
είναι πιο μεγάλος γιατί η φυγή 
του συνέπεσε με τη φυγή του 
συνονόματού του, αδελφού 
μας Χρήστου Ζέρβα του Ανα-
στασίου στο Sidney της Αυ-
στραλίας πριν λίγες μέρες, που 
ως πρωτότοκοι, έφεραν και οι 
δύο το όνομα του παππού μας. 
Θυμόμαστε με συγκίνηση και 
τον άλλο ξάδελφο μας, επίσης 
Χρήστο Ζέρβα του Νικολή. Για 
όλους προσευχηθήκαμε και 
τελέσαμε τρισάγιο στον οικο-
γενειακό τάφο στον Αϊ-Λια.

Την Κυριακή  6 Ιουλίου  έγι-
νε στο όμορφο εξωκκλήσι 

της  Αγία Μαρίνας στη παρα-
λία Σεργούλας η βάφτιση του 
γιου της Μαίρης Μπάμπου και 
Νεκτάριου Γερόδημου, που 
του έδωσαν το όνομα Άγγε-
λος. Νονοί  οι Σακελλαρίου 
Μαρία-Αγγελική και Σινόπου-

λος Δημήτρης. Ακολούθησε εορταστικό γεύμα στο ξε-
νοδοχείο ΑΠΟΛΛΩΝ στο Μαραθιά. 

Στον Αϊ-Γιώργη 
Ευπαλίου έγινε 

το Σάββατο 5 Ιου-
λίου η βάφτιση του 
γιου του Γιάννη και 
της Αλεξάνδρας Πρι-
οβόλου, με νονούς 
το Χρήστο και την Αρετή Πετροπούλου. Το όνομα αυτού 
Γεώργιος. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι πρωίας 
στη γνωστή ταβέρνα του “Θωμόπουλου” στο Νιόκαστρο

Σε μια ωραία 
τελετή που 

έγινε στο Ναό 
του Αγίου Σω-
φρονίου του Πα-
τριαρχείου  στη  
Λέρο, το Σάββα-
το  12 Ιουλίου, ο 
Νίκος και η Μαρία 
Καστή (κόρη της 
Ελένης Ψιμάδα 
και του Νίκου Παπαϊωάννου) βάφτισαν το κοριτσάκι τους 
, δίνοντας το όνομα Κλειώ. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέ-
ντι σε ταβέρνα του νησιού με νησιώτικα αλλά και Ρουμε-
λιώτικα τραγούδια, αφού αρκετοί ήταν οι συγγενείς από 
το Ευπάλιο που παρέστησαν στη βάφτιση.

Σε μια ωραία τελετή στην 
εκκλησία του Αγίου 

Σπυρίδωνα  Ναυπάκτου το 
Σάββατο 12 Ιουλίου τέλεσαν 
το γάμο τους ο Φώτης 
Παπακωνσταντίνου του 
Ευθυμίου και της Αντωνίας, 
με τη Γεωργία Σωτηροπούλου 
του Αθανασίου και της Έλλης. 
Κουμπάροι τους ο Βασίλης Δ. 
Γλαβάς. Ακολούθησε  δεξίωση 
και θαυμάσιο γλέντι  μέχρι 
πρωίας με όλους τους χορούς 
στο κτήμα «Παπαβασιλείου 
στο Αντίρριο. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

Τις συνδρομές σας για την ενί-
σχυση της Ένωσης Ευπαλιω-
τών Δωρίδας και της εφημε-
ρίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε 
να καταθέτετε στις τράπεζες 
ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA 
και στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑ-
ΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - EUROBANK 
μέσω των ΕΛΤΑ στους λογα-
ριασμούς της Ένωσης, ανα-
γράφοντας και το όνομά σας.

Οι λογαριασμοί 
τραπεζών της 
Ένωσης
Ευπαλιωτών

5011-059657-666

104/296680-89

769.00.2002.002676

Έστειλαν τις 
συνδρομές τους
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 €
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Γ. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ  10 €
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΛΛΗ  15 €
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 15 €
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20 €
(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10 €
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   30 €
(ΤΑΒΕΡΝΑ)
ΚΟΝΙΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  30 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ  20 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  20 €
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  20 €
(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΜΕΝΙΑ 20 €
(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 €

Χρήστος Δ. Ζέρβας

0026-0653-99-0100077938

Έφυγε αρχές Ιου-
νίου στα 78 της 
χρόνια η Ελευθερία 
Θεοχαροπούλου, 
μετά από εγκε-
φαλικό επεισόδιο, 
κόρη του αείμνη-
στου μπάρμπα Κώ-
στα (Σταθοκώστα) 
Θεοχαρόπουλου. 
Η Η Ελευθερία άσκησε το 
επάγγελμα της αποκλειστι-

κής νοσοκόμας σε 
διάφορα μεγάλα 
νοσοκομεία της 
Αθήνας. Δεν είχε 
παντρευτεί και 
είχε τρία ακόμα 
αδέλφια , τον Θα-
νάση, τον Γιώργο 
και την Γιάννα. Τα 
τελευταία χρόνια 

έμεινε στην Παιανία όπου 
έγινε και η κηδεία της.  

Ελευθερία Θεοχαροπούλου

Πάνω σε άμαξα έφερε την νύφη 
ο πατέρας για να την παρα-

δώσει στο γαμπρό την Κυριακή 20 
Ιουλίου 2014. ‘Ετσι η Πέννυ Γεωρ-
γουλοπούλου παντρεύτηκε  τον 
εκλεκτό της καρδιάς της Αποστό-
λη Μπεκυρά με κουμπάρους τον 
Γιάννη Σπέρτο και Δώρα Αλεξίου. 
Ο γάμος έγινε στο πολύ όμορφο 
κτήμα Varibobi Club στη Βαρυ-
μπόμπη και ακολούθησε γαμήλιο 
γλέντι. Η Πέννυ είναι κόρη του Ευ-
θύμιου Γεωργουλόπουλου και της 
Βίκυς Μπαουστάνου. Στους νεό-

νυμφους ευχόμαστε «βίον 
ανθόσπαρτον». Στους γο-
νείς και στους ευτυχισμέ-
νους παππούδες Θανάση και 
Πόπη Γεωργουλοπούλου και 
Γιάννη και Γεωργία Μπαου-
στάνου ευχόμαστε να τους 
καμαρώνουν. 

Στις 21 Ιουνίου βαφτί-
στηκε στον ιερό ναό 

του Αγ.Αθανασίου Χα-
λανδρίου η κόρη του Βα-
σίλη Πριόβολου και της 

Άννας Τριανταφύλλου. 
Το όνομά της: Στέλλα,η 
τρίτη κατά σειρά, μετά 
τις δύο συνώνυμες για-
γιάδες της
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Αρνητική αίσθηση έχει προκαλέσει στους κατοί-
κους του Ευπαλίου η «εγκληματική παρέμβαση» 
από πλευράς Δήμου, με τον τρόπο διάνοιξης του 
δρόμου από τον Αϊ-Γιώργη στη Μαντήλω. Εκεί δρό-
μος βέβαια δεν υπήρχε ποτέ αλλά δημοτικός χώ-
ρος που είχε καταντή-
σει σκουπιδότοπος. 
Με παρέμβαση του 
αείμνηστου Γεωργίου 
Κουφάκη  πριν 15 πε-
ρίπου χρόνια  και δικά 
του έξοδα διαμορφώ-
θηκε με λουλούδια και 
δύο τοιχία. Ο γείτονας 
Αρ.Νικόπουλος  έσυ-
ρε στα δικαστήρια τη 
Δημοτική Αρχή γιατί 
έκλεινε η πόρτα εξό-
δου του πίσω μέρους 
της αυλής του. Το 
δικαστήριο τον δικαί-
ωσε και η δημοτική 
αρχή έπρεπε να κάνει 
παρέμβαση διάνοιξης 
του δρόμου. Κανένα 

πρόβλημα, αν γινόταν με σεβασμό στο όλο  πε-
ριβάλλον, με ωραία σκάλα που να ενώνει τις σκά-
λες του Αϊ-Γιώργη με την Μαντήλω . Και βέβαια να 
ανοίγει και η πόρτα του ενδιαφερόμενου πολίτη. 
Δεν υποχρέωνε κανένα δικαστήριο και καμία από-

φαση να φτιαχτεί 
το έκτρωμα που 
έγινε για να παρ-
κάρει το αυτοκί-
νητο ο ιδιοκτή-
της . Πιστεύουμε 
ότι ο Δήμαρχος , 
σίγουρα  από λά-
θος συμβουλές 
και εισηγήσεις  
οδηγήθηκε σε 
λάθος απόφα-
ση για το έργο 
και πρέπει να 
επανορθώσει το 
«περιβαλλοντικό 
έκτρωμα» σ΄ ένα 
από τα ωραιό-
τερα σημεία του 
Ευπαλίου. 

Θετικά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από πο-
λίτες αλλά και φορείς της περιοχής για τη διάνοιξη 
της περιβόητης στροφής στη δυτική είσοδο του 
Ευπαλίου.
Όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε δημότης της 
τρίτης ηλικίας,  «επιτέλους μετά από πενήντα χρό-

νια κατάφεραν να την ανοίξουν αυτήν την κολο-
στροφή»!
Και πράγματι ήταν μια στροφή καρμανιόλα,  όπου ο  
κεντρικός δρόμος στην είσοδο του Ευπαλίου στέ-
νευε στο μισό και η ορατότητα ήταν στο μηδέν.
Έτσι συχνά υπήρχαν προβλήματα κυκλοφοριακά 

με μικροτραυματισμούς και ζημιές 
οχημάτων  και είναι ευτύχημα όπως 
μας ανέφερε άλλος πολίτης ότι δεν 
είχαμε και θανατηφόρο ατύχημα όλα 
αυτά τα χρόνια.
Για δεκαετίες τώρα υπήρχαν προσπά-
θειες να βρεθεί η φόρμουλα ώστε να 
γίνει η διάνοιξη σε συνεννόηση και 
με τους ιδιοκτήτες του εφαπτόμενου 
οικοπέδου,  αλλά δεν είχε υπάρξει 
δυστυχώς αποτέλεσμα.
Ψάχνοντας το θέμα δημοσιογραφικά,  
μάθαμε  ότι εδώ και δύο σχεδόν χρό-
νια η δημοτική αρχή είχε ξεκινήσει 
μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε 
να βρεθεί η λύση και να προχωρήσει 
η διάνοιξη κάτι που ευοδώθηκε. Πι-
στεύουμε ότι δε θα μείνει ημιτελές το 
έργο και άμεσα ο Δήμος θα ασφαλτο-
στρώσει το κομμάτι της διάνοιξης για 
να τεθεί σε κυκλοφορία.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
7 – 14  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου 
και Λυκείου Ευπαλίου θα πραγματοποιηθεί και 
φέτος το καθιερωμένο “Τουρνουά 5χ5 ποδο-
σφαίρου” με ομάδες  παιδιών και ανδρών της 
περιοχής Ευπαλίου (Διοργανωτής Ένωση Ευ-
παλιωτών Δωρίδας, υπεύθυνος Θανάσης Ψι-
μάδας  6947437176)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το βράδυ  στην πλαυεία Δροσάτου,  παρα-
δοσιακό ψήσιμο καλαμποκιού για τα παιδιά με 
μουσική και τραγούδια κάτω απ΄τη πανσέλ-
ληνο. (Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος 
Δροσάτου)
ΔΕΥΤΕΡΑ  11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η καθιερωμένη εκδήλωση κάθε καλοκαίρι  
“ζωγραφική παιδιών” στην αίθουσα του Δη-
μαρχείου Ευπαλίου με την αιγίδα του Δήμου 
και την συνεργασία του Δημοτικού Σχολείου 
Ευπαλίου ( Διοργανωτής Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας,  υπεύθυνη Λένα Αναγνωστοπούλου 
6937640697)
ΤΕΤΑΡΤΗ  13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η θεατρική παράσταση “ η Παγίδα” του Ρ.Το-
μά από τους μαθητές του Γυμνασίου θα παι-
χθεί για δεύτερη φορά στην περιοχή “κτήρια” 
της Αγίας Παρασκευής (Διοργανωτής Θεατρι-
κή Ομάδα Γυμνασίου Ευπαλίου με την αιγίδα 
του Δήμου Δωρίδας)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το βράδυ στην πλατεία του Δροσάτου,  η πα-
ραδοσιακή “γιορτή της φασολάδας”  με κρασί,  
ελιές,  τυριά,  σαλάτες και μπύρες και βέβαια 
γλέντι μέχρι πρωϊας με λαικοδημοτική μουσική 
και τραγούδια (Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλ-
λογιος Δροσάτου)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ
Εκδήλωση για τα παιδιά στην επάνω πλατεία. 
Σε συνεργασία με το ΑΚΕΣΩ θα απασχοληθούν 
δημιουργικά τα παιδιά , θα κάνουν ανταλλαγή 
μεταχειρισμένου βιβλίου, και ο Σύλλογος θα 
προσφέρει ψητά καλαμπόκια.
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Στην κεντρική Πλατεία Καρυάς, το καθιερω-
μένο πανηγύρι πλέον με τις πίτες από τις γυ-
ναίκες του Ευπαλίου. Θα υπάρχει ζωντανή ορ-
χήστρα  Π.Κοτρώτσος, Κωστούλας και Σοφία 
Βώτα, καθώς και λαϊκό πρόγραμμα.
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το Πάρτυ Νεολαίας το οποίο θα γίνει στα Κτί-
ρια της Αγίας Παρασκευής . Όλοι μαζί όπως 
κάθε χρόνο, με πρωτοστάτες τους νέους του 
χωριού μας , θα διασκεδάσουμε μέχρι το ξη-
μέρωμα.
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Εκδήλωση με φαγητό και διασκέδαση ,στο χο-
ροστάσι του Αϊ-Γιάννη κάτω από τα πλατάνια 
με φαγητό που θα μαγειρέψουν  οι γυναίκες 
από τα σπίτια τους και  άφθονο κρασί και μου-
σική που θα βάλει ο Σύλλογος.
• Επίσης δεν σταματάνε και οι ποδηλατικές 
μας βόλτες για μικρούς και μεγάλους.

Επιτέλους μετά από 50 χρόνια στήθηκε 
το «γεφύρι της Άρτας»… στο Ευπάλιο !

«Περιβαλλοντικό έκτρωμα» και έγκλημα στο Ευπάλιο 

Στην αγορά της Ναυπάκτου μάς περιμένει μια έκ-
πληξη στην Συντ.Ψαρρού 8 (Αγία Παρασκευή):το 
νέο οπωροπαντοπωλείο «Αιτωλική και Δωρική 
γη», που αλλάζει 
ό,τι ξέραμε μέχρι 
τώρα.
Έξω, χρώματα 
φρούτων και λα-
χανικών , μέσα 
μυρωδιές μπαχα-
ρικών απογειώ-
νουν τις αισθήσεις 
μας.
Εδώ θα βρούμε 
κατεψυγμένα ψά-
ρια , θαλασσινά και 
λαχανικά. Ακόμα 
όσπρια, ρύζι, αλεύ-
ρι, παραδοσιακά 
ζυμαρικά. Επίσης 
τυριά ,φρέσκα χωριάτικα αυγά, λάδι και ελιές, γλυκά 
κουταλιού, μαρμελάδες και μέλι .Για τους μερακλήδες 
αλλαντικά από τον Προυσσό, καπνιστό χέλι, πέστρο-

φα και αυγοτάραχο Αιτωλικού και φυσικά ούζο, τσί-
πουρο και εκλεκτά κρασιά της περιοχής μας. Βέβαια 
από τέτοιο μαγαζί δεν θα έλειπε η αφρίνα και το ακα-

τέργαστο αλάτι από τις αλυκές 
Μεσολογγίου. Και όλα αυτά σε 
προσιτές τιμές.
Η προσπάθεια 
να βρούμε ντό-
πιους μικρούς 
π α ρ α γ ω γ ο ύ ς 
που έχουν με-
ράκι για αυτό 
που παράγουν 
θα συνεχιστεί. 
Όποιος έχει να 
διαθέσει καλά 
ποιοτικά προϊό-
ντα  ας επικοι-
νωνήσει μαζί 
μας: 

Τασάκος  Μάκης,
Τριανταφύλλου  Χρήστος, 
τηλ. 2634022006

Οι θησαυροί της Αιτωλικής και Δωρικής γης στο τραπέζι μας
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Στο φετινό καλοκαιρινό τεύχος αφιερωμένο στις 
διακοπές και στον τουρισμό θα αναφερθούμε για 
πρώτη φορά στα  πολλά και διάσπαρτα  νησάκια 
της Δωρίδας κατά μήκος των ακτών της. Τα Τριζό-
νια , ο Αϊ-Γιάννης , το Πρασούδι, ο Άγιος Νικόλαος, 
το Λαγονήσι, το Γλαρονήσι, το Ζομπόνι. Μικρά νη-

σάκια με τη δική του ιστορία το καθένα, χωρίς βέ-
βαια να κατοικούνται, εκτός από τα Τριζόνια. Όλα 
όμως μπορούμε να τα επισκεφθούμε με σκαφάκι 
για ερημικό μπάνιο και ψάρεμα.

Τα Τριζόνια 
Τα Τριζόνια είναι το 
μόνο νησί το Κο-
ρινθιακού κόλπου 
γενικότερα που κα-
τοικείται. Η φήμη 
του έχει απλωθεί 
πανελλήνια αλλά 
λόγω και του ιστιο-
πλοϊκού τουρισμού 
ξεπέρασε και τα σύ-
νορα. Ένα πανέμορ-
φο νησί που ήθελε 
να το αγοράσει ο 
Ωνάσης το 1957 
πριν πάρει το Σκορ-
πιό. Οι διαπραγμα-
τεύσεις όμως με 
τους κατοίκους δεν 
τελεσφόρησαν κι έτσι ο Ωνάσης οδη-
γήθηκε στο Σκορπιό. Τώρα αν αυτό 
ήταν καλύτερο ή όχι για την ανάπτυξη 
της παραλιακής Δωρίδας, οι απόψεις 
διίστανται.
Στα Τριζόνια υπάρχει ένα πανέμορφο 
λιμανάκι με ταβερνάκια  και μια μαρί-
να στο εσωτερικό το νησιού που λόγω 
συναρμοδιοτήτων υπηρεσιών και 
γραφειοκρατίας έχει μερικά προβλή-
ματα λειτουργίας. Στο νησί κανονικά 
απαγορεύονται τα ΙΧ εκτός ειδικών 
εξαιρέσεων για περιπτώσεις  οικοδο-
μικών και γεωργικών διευκολύνσεων. 
Υπάρχουν εδώ ωραία ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και πολλά ση-
μεία στα νότια και δυτικά του νησιού 

για … απομονωμένο μπάνιο. Η πρόσβαση στα  Τρι-
ζόνια γίνεται με καϊκάκια κάθε μία ώρα περίπου από 
τα Χάνια.

Ο  Αϊ-Γιάννης
Χίλια  πεντακόσια περίπου μέτρα ανατολικά από τα 
Τριζόνια συναντάμε τον Αϊ-Γιάννη. Το δεύτερο με-
γαλύτερο νησάκι της Δωρίδας , όπου τα πεύκα του, 
όχι μόνο το καλύπτουν απ΄ άκρη σε άκρη, αλλά 
λούζονται κυριολεκτικά στη θάλασσα. Το νησί δεν 
κατοικείται. Έχει μόνο ένα εκκλησάκι στη βόρεια 
πλευρά του . Είναι ιδιόκτητο,  κάποιου επιχειρημα-
τία Παναγιωτόπουλου από το Αίγιο που μετά τον 
θάνατό του πέρασε στον  μοναδικό του κληρονόμο 
που διαμένει στα Τρίκαλα. Βέβαια επειδή είναι ιδι-
όκτητο δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να απολαύ-
σεις το μπάνιο σου στις δύο παραλίες του. Η μία 
δυτικά με άσπρο βότσαλο και η άλλη βόρεια με 
κόκκινο βότσαλο. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Τα νησάκια...
πετράδια στο κολιέ
της  Δωρικής Ριβιέρας
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Πρασούδι
Ιδιόκτητο νησάκι το οποίο δεν κατοικείται , 
βρίσκεται ανάμεσα στον οικισμό Αγίου Σπυ-
ρίδωνα και Κλοβίνο σε απόσταση 500 περί-
που μέτρα από την ακτή. Στο νησί υπάρχει η 
εκκλησία του Αγίου Φανουρίου που γιορτάζει 
στις 27 Αυγούστου .

Άγιος Νικόλαος
Γραφικό νησάκι το οποίο βρίσκεται στον κολ-
πίσκο του ομώνυμου οικισμού και σε απόστα-
ση περίπου 100 μέτρα από τον οικισμό Αγί-
ου Νικολάου, με πυκνή βλάστηση και με το 
ομώνυμο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που 
γιορτάζει στις 6 του Δεκέμβρη.
Από μαρτυρίες κατοίκων έχει κτιστεί προ 300 
ετών από κάποιο ναυτικό ο οποίος σώθηκε 
από κακοκαιρία ή ναυάγιο. Έκτισε λοιπόν ένα 
μικρό εκκλησάκι στην μνήμη του Αγίου Νικο-
λάου προστάτη των ναυτικών, το οποίο αργό-
τερο ανακαινίσθηκε 2 φορές και βρίσκεται στη 
σημερινή του μορφή .
Το προαύλιο του Ναού είναι κατάλληλα δια-
μορφωμένο και πλακοστρωμένο και τελούνται 
γάμοι και βαπτίσεις και κατά διαστήματα λει-
τουργίες.
Το νησάκι μπορεί να το προσεγγίσει κανείς με 
βαρκάκι ή αν είναι λίγο θαρραλέος ακόμη και 
κολυμπώντας .

Λαγονήσι
Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρων 
από τον άκρο του οικισμού Αγίου Νικολάου, 

απέναντι από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος, με άγρια βλάστηση κέδρα 
κατά πλειοψηφία, είναι καταφύγιο άγριων 
θαλάσσιων πουλιών γλάρων, κ.λ.π. και από 
μαρτυρίες κατοίκων παλαιότερα ήταν κατα-
φύγιο άγριων ζώων, κουνελιών και λαγών.

Γλαρονήσι
Βρίσκεται σε απόσταση 100 περίπου μέτρα 
από την παραλία του οικισμού Αγίας Ειρή-
νης, με λιγοστή βλάστηση και άγρια μορφή 
στο οποίο υπάρχουν μικρές σπηλιές που 
αποτελούν καταφύγιο άγριων θαλάσσιων 
πουλιών γλάρων κ.λ.π.

Ζομπόνι Πανόρμου
Ένα «καπέλο» ριγμένο στη θάλασσα, που ανή-
κει στην Τοπική Κοινότητα Πανόρμου. Ένας 
βράχος που οι παλιοί ψαράδες προσέγγιζαν 
για να αποφύγουν τη μανία της θάλασσας.
Στη διάρκεια της Κατοχής έπαιξε σημαντικό 
ρόλο, διότι απετέλεσε το παρατηρητήριο των 
ντόπιων για τους Γερμανούς. Οι σκοποί άνα-
βαν φωτιά και έτσι ειδοποιούσαν τους Έλλη-
νες για τον επερχόμενο κίνδυνο.
Επικοινωνούσε με τη στεριά με έναν κατε-
στραμμένο πλέον μαντρότοιχο. Λέγεται ότι 
τον κατασκεύασαν οι ψαράδες, που πολλές 
φορές άφηναν εκεί τις βάρκες τους, λόγω κα-
κοκαιρίας, για να πάνε στα σπίτια τους.
Σήμερα είναι το μέρος όπου οι γλάροι κάνουν 
τις φωλιές τους και το επισκέπτονται αρκετοί 
κάνοντας τη θαλάσσια βόλτα τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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 Τριάντα χρόνια 1984 – 2014 κλείνουν 
φέτος από τότε που ο Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Μουλατσιώτης σε ηλικία 
27 ετών, ξεκίνησε την ανέγερση των 
χριστιανικών κατασκηνώσεων στο 
Τρίκορφο Φωκίδος και των δυο μεγά-
λων Ιερών Μονών. Μιας ανδρώας επ’ 
ονόματι του Αγίου Αυγουστίνου και 
του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ και 
μιας γυναικείας επ’ ονόματι του Αγίου 
Νεκταρίου και Αγίου Φανουρίου.
Σήμερα η ανδρώα Μονή έχει επαν-
δρωθεί με 20 περίπου νέους μονα-
χούς, τελειόφοιτους Πανεπιστημια-

κών σπουδών εκ των οποίων οι 13 
είναι αρχιμανδρίτες.
Το Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστί-
νου και του Αγίου Σεραφείμ του Σά-
ρωφ εορτάζει τους Αγίους του, τον 
μεν πρώτο στις 15 Ιουνίου, τον δεύ-
τερο δε Άγιό της στις 19 Ιουλίου. 
Επίσης στο Μοναστήρι οι μοναχοί 
αγιογράφησαν σε φορητή εικόνα την 
Θεοτόκο και την απεκάλεσαν «Πα-
ναγία η Τρικορφιώτισσα», την οποία 
τιμούν κάθε έτος στις 15 Αυγούστου. 
Εξέδωσαν και ειδική Παράκληση, την 

οποία έγραψε ο Υμνογράφος της Εκ-
κλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας και 
την οποία ψάλλουν καθημερινά στην 
Θεοτόκο.
Ο Γέροντας και κτήτωρ των Ιερών 
Μονών Τρικόρφου, Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος μαζί με τους μοναχούς του 
εργάζονται νυχθημερόν για να φέ-
ρουν εις πέρας το μεγάλο πνευματικό 
έργο το οποίο επωμίζεται κάθε Ιερά 
Μονή. Από όλα τα μέρη της Ελλάδος 
καταφθάνουν πιστοί αναζητώντας 
τον Γέροντα για να εξομολογηθούν 
και να αναζητήσουν λύσεις στα προ-

βλήματά τους.
Η Ιερά Μονή 
εκτός όμως από το 
πνευματικό έργο 
που επιτελεί με τις 
καθημερινές Θείες 
Λειτουργίες (Το 
Μοναστήρι τελεί 
Θείες Λειτουργίες 
κάθε μέρα όλο το 
χρόνο), Παρακλή-
σεις στην Θεοτό-
κο, Εσπερινούς 
και Αγρυπνίες, 
επιτελεί 
ε π ί σ η ς 
και ένα 
μεγάλο 

κοινωνικό έργο σε πολλές 
άπορες οικογένειες, δίνο-
ντας υλική και πνευματική 
βοήθεια στα δύσκολα χρό-
νια που διερχόμεθα. Δεν 
πρέπει να ξεχνούμε και το 
μεγάλο πνευματικό έργο 
που προσφέρεται εντός της 
χριστιανικής κατασκήνωσης 
στους νέους της Φωκίδος 
και των γύρω περιοχών.
Το Μοναστήρι μέσα από 
βιβλία και περιοδικά που 

εκδίδει, τε-
λεί επιπλέον 
ένα μεγάλο 
ιεραποστο-
λικό έργο 
κατηχώντας 
τον λαό 
του Θεού, 
που διψά 
να γνωρίσει 
την σώζου-
σα αλήθεια 
και θέλει να 
γνωρίσει τον 
Χριστό.
Οι μοναχοί 
του Τρικόρ-
φου είναι 
ακτήμονες και ζουν κοινοβιακά ακο-
λουθώντας το Αγιορείτικο Τυπικό. 
Εργάζονται χειρωνακτικά στα κτή-
ματα και στα ζώα της Μονής. Έχουν 
κήπους με διάφορα λαχανικά, χειμώ-
να – καλοκαίρι, έχουν καλλιέργεια 
οπωροφόρων δένδρων και από ζώα 
έχουν αιγοπρόβατα - αγελάδες όπου 
παράγουν τυρί, γιαούρτι, χυλοπίτες, 
τραχανά, λαζάνια, επίσης έχουν χοι-

ρινά όπου παράγουν μοναστηριακά 
λουκάνικα, αλλά και άλλα ζώα όπως 
κότες, άλογα, γαϊδούρια κ.τ.λ.
Ομοίως και η γυναικεία Ιερά Μονή 
αποτελουμένη από 18 μοναχές ακο-
λουθεί το αυτό περίπου μοναστηρι-
ακό πρόγραμμα και εορτάζει τον μεν 
Άγιο Νεκτάριο στις 9 Νοεμβρίου, τον 
δε Άγιο Φανούριο στις 27 Αυγού-
στου.

Αξίζει τον κόπο να επι-
σκεφθείτε τα Μοναστή-
ρια του Τρικόρφου και να 
συνομιλήσετε πνευματικά 
με τους μοναχούς. Έχετε 
πολλά να ωφεληθείτε και 
να διδαχθείτε.
Τα Μοναστήρια είναι ανοι-
χτά καθημερινά και δέχο-
νται από το πρωί μέχρι 
την δύση του ηλίου.
 
Τα τηλέφωνά τους είναι:
Ανδρώα Ιερά Μονή
26340 44282, 44381
Γυναικεία Ιερά Μονή
26340 44391

Τα Μοναστήρια του Τρικόρφου
από τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

Η πέτρα αποτελούσε πάντοτε για τις 
ανθρώπινες κοινωνίες βασική πηγή πο-
λιτισμού, πλούτου, έμπνευσης 
και δημιουργίας. Σ’ αυτήν ο άν-
θρωπος βρήκε το σκληρό υλικό 
που χρειαζόταν για να φτιάξει ερ-
γαλεία, όπλα, σπίτια, ναούς, τεί-
χη προστασίας, να εκφράσει τις 
πνευματικές και καλλιτεχνικές του 
ανησυχίες. Τα πέτρινα μνημεία 
αποτελούν τμήμα της ελληνικής 
παράδοσης. Έχουν ιδιαίτερη χάρη 
και ομορφιά, ενώ η στιβαρότητα 
και η αρχοντιά σίγουρα δεν τους 
λείπουν.
Η περιβαλλοντική ομάδα του Γε-
νικού Λυκείου Ευπαλίου στο πλαί-
σιο της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης πραγματοποίησε κατά το 
σχολικό έτος 2013–2014 εργασία 
με τίτλο «Οι πέτρες του τόπου 
μας αφηγούνται…». Η προσπά-
θεια αυτή ξεκίνησε εθελοντικά 
και είχε ως στόχο την απόκτη-
ση, απ’ την πλευρά των μαθητών, 
βιωμάτων γύρω από ένα στοιχείο του 
φυσικού τους περιβάλλοντος και συ-
γκεκριμένα την πέτρα, την κατανόηση 
της αλληλεξάρτησης φυσικού και πολι-
τισμικού περιβάλλοντος, τη γνωριμία με 

χώρους που διατηρούν την ταυτότητα 
του ελληνικού τοπίου, την δραστηριο-

ποίηση των μαθητών, την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και την απόκτηση στάσεων, 
που θα τους καταστήσουν ενεργούς πο-
λίτες. Η υλοποίηση του προγράμματος 
είχε ως αφόρμηση την έντονη παρουσία 

της πέτρας και των πέτρινων μνημείων 
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

μας. Στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου 
Δωρίδος διατηρείται 
μεγάλος αριθμός πέ-
τρινων κτισμάτων 
με παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, όπως 
εκκλησίες, αρχοντι-
κά, πέτρινα σπίτια, 
κάστρα, γεφύρια, 
κρήνες, νερόμυλοι 
που μαρτυρούν την 
ιστορία του τόπου, 
τις συνήθειες, τον 
τρόπο ζωής, τα ήθη 
και τα έθιμα των κα-
τοίκων. Με άλλα λό-
για, μαρτυρούν την 
πολιτιστική παρακα-
ταθήκη του τόπου 
μας. 
  Στο μεγα-

λύτερο μέρος του το 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα αποτέλεσε 
εργασία πεδίου. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες επισκέφθηκαν σχετικούς χώ-
ρους και πέτρινα μνημεία της περιοχής 
τους, όπως το κάστρο του Ευπαλίου, το 

Βυζαντινό Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη του 
Θεολόγου, το Οθωμανικό Αρχιτεκτονι-
κό Συγκρότημα κοντά στο Ευπάλιο, το 
Μοναστήρι της Παναγίας Βαρνάκοβας 
και του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στα 
Θέρμα, το παλαιόκαστρο της Γλυφά-
δας, το φάρο της Ψαρομύτας, το Κεφα-
λογέφυρο του Μόρνου, το Νερόμυλο 
του Λιδωρίκη στην Παραλία Σεργούλας 
κ.α.. Μέσα σ’ αυτούς τους χώρους κι-
νήθηκαν, παρατήρησαν, ερεύνησαν, 
συναντήθηκαν και συνομίλησαν με αρ-
μόδιους φορείς και κατοίκους της περι-
οχής για την άντληση πληροφοριών και 
τελικά συνεργάστηκαν και συνέθεσαν 
την εργασία τους.
Φτάνοντας, λοιπόν, στο τέλος της σχο-
λικής χρονιάς πιστεύουμε ότι οι στόχοι 
μας επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Προσπαθήσαμε να δημιουργή-
σουμε μέσα από τη συλλογική έρευνα 
ένα εφαλτήριο οικολογικής συνείδη-
σης, αγάπης και ευαισθησίας για το πε-
ριβάλλον και τον τόπο που ζούμε και 
ευελπιστούμε πως οι προσπάθειές μας 
απέδωσαν.    
Οι Μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας 
του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου 
και η Υπεύθυνη Καθηγήτρια                                                                                               
Παναγιώτα Σταμάτη

Οι πέτρες αφηγούνται
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Ἡ Βυζαντινή Μονή τῆς Βαρνάκοβας, 
5ο κατά σειρά ἀρχαιότητος Μοναστή-
ρι στον Ἑλλαδικό χῶρο, βρίσκεται 45 
περίπου λεπτά ἀνατολικά τῆς Ναυπά-
κτου, προς τον παλαιό δρόμο τοῦ Λι-
δωρικίου, πέραν τοῦ Εὐπαλίου.
Εἶναι κτισμένη το 1077 μ.Χ. ἀπό τον 
Ὅσιο Ἀρσένιο τον Βαρνακοβίτη ἐκ Κα-
ταφυγίου, ἐπάνω σ’ἕνα μικρό λόφο και 
μέσα σ’ἕνα ἀπέραντο δάσος ἀπό δρῦς 
και ἀγριοκαστανιές. Ὁ Ὅσιος,  πρῶτα 
ἀσκητής σέ μιά σπηλιά στό ἀπέναντι 
τῆς Ἱ. Μονῆς βουνό, μετά ἔγινε Κοινο-
βιάρχης καί θεμελίωσε ὑλικά καί πνευ-
ματικά τό πνευματικό Καθίδρυμα.
Οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου Κο-
μνηνοί, βοήθησαν οἰκονομικῶς την 
Μονή και τῆς δώρησαν πολλά κτή-
ματα στην κοιλάδα τοῦ Μόρνου, πού 
ἔφθαναν μέχρι την θάλασσα, και τά 
νησιά τοῦ Κορινθιακοῦ.
Ἀργότερα, με τη Λατινοκρατία, ἡ Μονή 
ὑπήγετο στο Ἑλληνικό κρατίδιο τοῦ 
Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου. Οἱ ἄρχοντές 
του Κομνηνοί ἀγάπησαν τόσο πολύ 
την Παναγία την Βαρνάκοβα, ὥστε 
ἐπέλεξαν το Καθολικό τῆς Μονῆς ὡς 
τόπο ἐνταφιασμοῦ τους. Κι αὐτό, δι-
ότι δύο ἀπό αὐτούς ἔγιναν μοναχοί: ὁ 
Ἀλέξιος, με το ὄνομα Ἀκάκιος, ὁ κά-
ποτε ἡγούμενος, καί ὁ πατέρας του 
Ἐμμανουήλ, με το ὄνομα Ματθαῖος. 
Ὁ ἀρχαιολόγος Ὀρλάνδος ἀνεκάλυψε 
τους τάφους τους κάτω από το δάπε-
δο τοῦ ἐσωνάρθηκος το 1919. Ὑπάρ-
χουν στην Μονή οἱ 
ἐπιτύμβιες πλάκες. 
Το 1212 ἡ Μονή 
σύμφωνα με το Κτη-
τορικό της εἶχε 96 
ἱερομονάχους και ἱε-
ροδιακόνους.
Το πρῶτο χτύπημα 
τό δέχθηκε ἡ Μονή 
τῆς Παναγιᾶς κατά το 
δεύτερο ἥμισυ τοῦ 
15ου αἰῶνος. Ἐνῶ 
κατόρθωσε νά ξεφύ-
γει τά δεινά τῆς Φρα-
γκοκρατίας και τον 
φθόνο τῶν Λατίνων, 
διότι ἀνῆκε ἐδαφικῶς 
στο Δεσποτάτο τῆς 
Ἡπείρου και προστα-
τεύτηκε ἀπο τους 
ἄρχοντες Κομνηνούς, 
ὅταν ἐξαπλώθηκαν 
οἱ Τούρκοι στην Ἑλλάδα, ὑπέστη την 
πρώτη καταστροφή.
Κατά πληροφορίες, το Μοναστήρι πα-
ραδόθηκε τότε στις φλόγες και κατε-
στράφη μερικῶς. Κατάφερε ὅμως, με 
την βοήθεια τῆς Θεοτόκου, να συνε-
χίσει την θεοφιλῆ πορεία του ὡς θεῖο 
ἐργαστήριο ἀρετῆς και ἐξαγιασμοῦ φι-

λοθέων ψυχῶν.
Το δεύτερο χτύπημα το δέχθηκε τον 
Μάϊο τοῦ 1826 ἀπό τους Τούρκους, 
ὡς ἐκδίκηση για τά ὅσα ἔπραξε και 
ἀγωνίστηκε ἐναντίον τῆς 
τυραννίας τους μέσα 
στα τετρακόσια χρόνια 
τῆς σκλαβιᾶς. Διότι ἡ 
προσφορά τῆς Μονῆς 
στό σκλαβωμένο Ἔθνος 
ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη, ὑλι-
κή καί πνευματική: ὁ 
Μοναχός ἦταν ἱερουρ-
γός, τροφοδότης, για-
τρός, δάσκαλος, ἀκόμη 
καί πολεμιστής ὅταν τό 
καλοῦσε ἡ ἀνάγκη. 
Ἐπιπλέον, ἀξιολογώτα-
το ἦταν και τό διδακτι-
κό ἔργο τῶν Μοναχῶν, 
ἰδιαίτερα στά μέσα τοῦ 
16ου αἰῶνα ὅπου Ἡγού-
μενος καί ἀνακαινιστής 
τῆς Ἱ. Μονῆς ἦταν ὁ 
Ὅσιος Δαυΐδ ὁ μετέπειτα 
Ἅγιος τῆς Εὐβοίας. Φη-
μισμένοι Καλογεροδά-
σκαλοι τῆς Βαρνάκοβας 
ὑπῆρξαν οἱ Μοναχοί Χρι-
στοφόρος, Καλλίνικος καί ὁ περίφημος 
Νικόδημος Καβάσιλας.
Στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ Βαρνά-
κοβα μέ τούς ἡρωϊκούς Μοναχούς της 
στάθηκε στήν πρώτη γραμμή: περιέ-
θαλψε, ἔθρεψε, παρηγόρησε, ἐνίσχυ-

σε, προστάτευσε, μόρφωσε (με Κρυ-
φό Σχολειό σε ἐπίπεδο Σχολαρχείου) 
και τελικά πολέμησε στο πλευρό τοῦ 
μαρτυρικοῦ και ἀγωνιζομένου Ἕλληνα, 
για να δοθῆ το τίμημα τῆς Ἐλευθερίας. 
Εἶχε γίνει ὁρμητήριο τῶν Καπεταναίων 
καί τῶν παλληκαριῶν μας.
Μετά την ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, το 

Μοναστήρι φιλοξένησε μια ὁμάδα ἀπό 
τά ἡρωϊκά γυναικόπαιδα και για πε-
ρισσότερη ἀσφάλεια, τά φυγάδευσαν 
στα Σάλωνα.

Ἐπακολούθησε στις 3 Μαΐου τοῦ 1826 
ἡ πολιορκία τῆς Μονῆς ἀπό στρατεύ-
ματα τοῦ Κιουταχῆ. Μετά ἀπό ἡρωϊ-
κή ἀντίσταση 150 ὑπερασπιστῶν τῆς 
Μονῆς, ἔναντι 4.000 Τούρκων ἐπί 23 
ἡμέρες, ἀναγκάστηκαν στρατιωτικοί 

και Μοναχοί να κάνουν 
ἔξοδο στις 26 Μαΐου, 
γιατί οἱ Τούρκοι ἔκα-
ναν λαγούμι. Τελικά οἱ 
ἐχθροί κατέλαβαν το 
Μοναστήρι και ἀνατίνα-
ξαν τον Ναό με πυρίτι-
δα. Ὁλοκαύτωμα Λευ-
τεριᾶς ἡ Βαρνάκοβα!
Μετά τήν ἀπελευθέρω-
ση, ὅταν ἐπέστρεψαν οἱ 
Μοναχοί στο Μοναστή-
ρι τους, βρῆκαν ἐρείπια. 
Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης, 
ὅμως τῆς Ἑλλάδος 
ὁ Ἰω. Καποδίστριας, 
ἐκτιμῶντας τίς θυσίες 
τῶν Μοναχῶν, ἔδωσε 
1.800 χρυσούς φοίνικες 
για την ἀνακαίνισι τῆς 
ἐρειπωμένης Ἐκκλησί-

ας τῆς Παναγίας κι ἔτσι 
ἀνοικοδομήθηκε ὁ σημερινός Ναός, 
με τά ἴδια ὑλικά. Μόνο το δάπεδο και 
οἱ κολῶνες τοῦ Προνάου παρέμειναν 
ἀρχικά ὅπως ἦσαν. Γι’αὐτό ὁ Καποδί-
στριας θεωρεῖται δεύτερος κτήτωρ .
Ἡ ἐπακολουθήσασα Βαυαροκρατία, 
ταλαιπώρησε καί αὐτή κλῆρο, μονα-
χούς καί λαό. Ἔκλεισε μέ την βία περί 

τά 500 Μοναστήρια! Λόγω ὅμως τῆς 
τεράστιας πνευματικῆς και ἐθνικῆς 
προσφορᾶς της, ἡ Βαρνάκοβα ἦταν 
ἀπό τις λίγες Μονές που παρέμειναν 

ἐν ἐνεργεία. Ὅλες 
τίς μετέπειτα ἐπο-
χές, τό Μοναστή-
ρι συνέχισε τήν 
πολύπλευρη προ-
σφορά του. 
Αὐτό ὅμως πού 
ἀποτελεῖ Θεία 
δόξα και ἱερό θη-
σαύρισμα σ’αὐτό 
το χιλιόχρονο 
Π ρ ο σ κ ύ ν η μ α , 
εἶναι ἡ Θαυμα-
τουργή Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας μας, 
πλήρης Θεομητο-
ρικῆς Χάριτος. 
Δεν εἶναι γνωστό 
πότε ἀκριβῶς και 
πῶς ἔφθασε στο 
Μοναστήρι, ἡ κα-
ταγωγή της ὅμως 
ἀπό την Βάρνα 
τῆς Βουλγαρίας 
ἔμελλε να γίνει ἡ 

προσωνυμία τῆς Ἱ. Μονῆς ἀνά τους 
αἰῶνες. Το ράγισμα στο Πρόσωπο τῆς 
Παναγίας θαυματουργικά κατά τήν 
ἔναρξη τοῦ πολέμου τοῦ 1940, την 
ὤρα ἀκριβῶς πού βυθιζόταν τό πλοίο 
«Ἔλλη», θα θυμίζει πάντοτε ὅτι ἡ Πα-
ναγία μας συμπάσχει με τις δοκιμασίες  
τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας και τον σκε-
πάζει με τις Πρεσβείες Της.
Τό 1984, τελείωσε ἡ πορεία τῆς Μονῆς 
ὡς ἀνδρική μέ τόν θάνατο τοῦ τελευ-
ταίου Ἱερομονάχου Ἀμβροσίου Γεωρ-
γακοῦ. Τό Ἱστορικό Μοναστήρι τῆς 
Παναγιᾶς ἐρημώθηκε γιά ὀκτώ χρόνια. 
Ἀπό τό 1984 ἕως τό 1992. 
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1992, ἦρθε στην Ἱερά 
Μονή Γυναικεία Ἀδελφότης, μέ Ἡγου-
μένη τήν Μοναχή Θεοδοσία Ἀνδρικο-
πούλου ἐκ Πατρῶν. Μέ τήν δύναμη 
καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί την Χάρι τῆς Παναγίας 
Μητρός Του, συνετελέσθη ριζική ἀνα-
καίνησις και ἀνοικοδόμησις τῆς Μονῆς, 
παράλληλα με την προσπάθεια να δι-
ατηρηθῆ ἡ πνευματική παράδοση τοῦ 
Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ. Ἐπιθυμία 
τῆς Ἀδελφότητος εἶναι να συμβάλλη 
ἀνιδιοτελῶς, ὥστε ἡ προσέλευση τῶν 
πιστῶν στο Μοναστήρι να βιώνεται ὄχι 
σαν τουριστική κίνηση, ἀλλά σαν ἱερό 
προσκύνημα, κατά το ὁποίο ἡ ψυχή θά 
ἐπικεντρώνεται στον σκοπό τῆς ζωῆς, 
πού εἶναι ὁ ἁγιασμός και ἡ θέωσις, θα 
ἀναθερμαίνεται στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
και θα στηρίζεται στην Πίστη.

Ι. Μ. Βαρνάκοβας, 
το βυζαντινό μοναστήρι της Δωρίδας
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Ο Δήμος Δωρίδος χαρακτηρίζεται από 
ένα ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλ-
λον. Οι  σημαντικοί πόροι του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
παρέχουν  συγκριτικά πλεονεκτήματα 
με χαρακτηριστικά και μεγέθη  ικανά  
να  προσδιορίσουν τα  αντικείμενα, 
το  περιεχόμενο  και  το χαρακτήρα  
της  τουριστικής  ανάπτυξης.
Η πλούσια παραλιακή ζώνη του Δή-
μου, το ιδιαίτερο παραλίμνιο περιβάλ-
λον και το τοπίο όπως διαμορφώνεται 
με την τεχνητή λίμνη του Μόρνου 
ποταμού, οι επιβλητικότατοι ορεινοί 
όγκοι των Βαρδουσίων και της Γκιώ-
νας, οι διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι 
– μνημεία, τα ιστορικά και παραδο-
σιακά κτίρια, το φυσικό περιβάλλον, 
τα μνημεία της φύσης, τα γεφύρια 
ιστορικής και αρχιτεκτονικής  σημα-
σίας, τα μονοπάτια, τα ιστορικά και 
λαογραφικά μουσεία, τα μοναστήρια 
και οι εκκλησίες,  μπορούν να απο-
τελέσουν μόνιμο και δυναμικό πόλο 
έλξης, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολα 
προσβάσιμα από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και της Χώρας.

Η Τουριστική Ζήτηση
  Η  τουριστική  περίοδος παρουσιάζει 
διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή 
του έτους.
 Στα ορεινά τμήματα του Δήμου, τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο ο πληθυ-
σμός αυξάνει σε επίπεδα πολλαπλά-
σια του απογραφέντος, προκαλώντας 
και τη λειτουργία επιχειρήσεων που 
σχετίζονται  με τον τουρισμό (μονά-
δες εστίασης κλπ). 
Στα παραλιακά τμήματα του Δήμου 
παρατηρείται υψηλή επισκεψιμότητα 
και πληρότητα τους καλοκαιρινούς 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ το 
μήνα Ιούνιο τα περισσότερα κατα-
λύματα έχουν σχετική πληρότητα τα 
Σαββατοκύριακα και κάποιες μέρες 
της εβδομάδας.
Σε γενικές γραμμές, η τουριστική κί-
νηση στο Δήμο παρουσιάζει έντονα 
τα χαρακτηριστικά της εποχικότητας.

Αρχαιολογικοί χώροι, 
Βυζαντινά και 
Νεώτερα Μνημεία
Στο Δήμο Δωρίδος υπάρχουν αξιόλο-
γα μνημεία από την αρχαιότητα, τους 
Βυζαντινούς και τους Νεώτερους 
χρόνους.
Ιδιαίτερη θέση από πλευράς επισκε-
ψιμότητας κατέχουν οι Ιερές Μονές 

και οι εκκλησίες της Δωρίδας όπως 
η Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρό-
μου στην Αρτοτίνα όπου μόνασε ο 
Αθανάσιος Διάκος, ο Άγιος Ιωάννης 
Θεολόγος στο Ευπάλιο που χρονο-
λογείται στο Β΄ μισό του 12ου αιώ-
να, η Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Βαρνάκοβας, ένα ξακουστό βυζαντι-
νό μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1077 
μ.χ. και είναι το πέμπτο κατά σειρά 
αρχαιότητας μοναστήρι στην Ελλάδα, 
η Ιερά Μονή της Παναγίας της Κου-
τσουριώτισσας, η οποία 
βρίσκεται νοτιοδυτικά του 
χωριού Αμυγδαλιά. 
Ιδιαίτερη επισκεψιμότητα 
παρουσιάζει, επίσης, η Ι. 
Μονή των Αγίων Αυγουστί-
νου και Σεραφείμ του Σά-
ρωφ, ένα από τα ομορφό-
τερα σύγχρονα μοναστήρια 
της Ελλάδας, το οποίο μπο-
ρεί να καυχηθεί ότι διαθέτει 
το μεγαλύτερο καμπαναριό 
στον κόσμο, με 400 σήμα-
ντρα και 62 καμπάνες,
Τα λαογραφικά μουσεία 
στο Ευπάλιο, τη Μανάγου-
λη, το Τείχιο, το Κροκύλειο, 
την Αρτοτίνα, τη Συκιά κ.ά, 
αποτελούν πόλο έλξης για 
τους επισκέπτες στο Δήμο 
και δίνουν πολύτιμες πλη-
ροφορίες για την καθημε-
ρινή ζωή των κατοίκων τα 
περασμένα χρόνια. 

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Με βάση την παραπάνω 
ακτινογραφία της τουριστικής προ-
οπτικής του Δήμου Δωρίδος, όπως 
αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό του 
Πρόγραμμα, αλλά και στα ετήσια προ-
γράμματα τουριστικής προβολής του 
Δήμου, πραγματοποιήθηκαν δράσεις 
με στόχο την εξωστρέφεια και την 
προβολή του Δήμου στο ευρύ κοινό, 
από το οποίο προσδοκά να αυξήσει 
την επισκεψιμότητά του.
Οι βασικότερες δράσεις συνοψίζονται 
στα εξής:
1. Διαφήμιση σε έντυπα ή ένθετα 
εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας. 
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν παρουσιάσεις 
της τουριστικής δυνατότητας του Δή-
μου από την εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ Κυ-
ριακής” με μέση κυκλοφορία 100.000 
φύλλων και αναγνωσιμότητα από 
542.000 περίπου πολιτών, σε ειδικά 
ένθετα αφιερωμένα στο Δήμο Δωρί-
δος. 
• Στις 14/9/2012, 12σέλιδο με τίτλο 
«Τριζόνια το Μυστικό του Κορινθι-
ακού». 
• Στις 14/3/2013, 24σέλιδο με τίτλο 
«Παραθαλάσσια Δωρίδα Πολύ-
χρωμη Ακτογραμμή» και «Ορεινή 
Δωρίδα καθαρτήριο των βουνών». 
• Στις 2/2/2014, 12σέλιδο με τίτλο 
«Δωρίδα δώρο της φύσης» 
• Τα τελευταία 2 χρόνια έγιναν πάνω 
από 25 τουριστικά ρεπορτάζ  γύρω 
από τη Δωρίδα , σε μεγάλες εφημερί-
δες της Αθήνας και περιοδικά.
2. Ειδικό αφιέρωμα από την “ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑ των Συντακτών” στις 17/7/2014 
με τίτλο «Μοναστηράκι Γαλάζια 
δαντέλα» με αναφορά και στον Μα-
ραθιά

3. Ειδικό αφιέρωμα με 36σέλιδο από 
το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
στο τεύχος Μαρτίου - Απριλίου 2014, 
με τίτλο «Λίμνη Μόρνου Λιδωρίκι» 
και ειδικές αναφορές στις Κοινότητες 
της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου. 
4. Παρουσία και προβολή του Δήμου 
σε τουριστικές ιστοσελίδες πανελλα-
δικού ενδιαφέροντος με πολύ μεγά-
λη επισκεψιμότητα, όπως το «who 
is who», ο «Τουριστικός Οδηγός της 
Ελλάδος», το ethnos.gr, καθώς και 

ειδικό τουριστικό ένθετο στην ιστο-
σελίδα του Δήμου. 
5. Συμμετοχή του Δήμου με πλη-
ροφοριακό υλικό σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε 
μεγάλες εκθέσεις στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη με στόχο την τουριστι-
κή προβολή του.
6. Βράβευση για δεύτερη συνε-
χή χρονιά 4 παραλιών του Δήμου 
(Ερατεινής, Σεργούλας, Παραθάλασ-
σου και Χιλιαδούς) με το διεθνές βρα-
βείο «Γαλάζια Σημαία». Η Γαλάζια 
Σημαία είναι διεθνές σύμβολο ποιότη-
τας, θεωρούμενο ως το πιο γνωστό 
περιβαλλοντικό σύμβολο στο κόσμο. 
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του 
εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στη Γαλάζια Σημαία όταν επιλέγουν 
τους προορισμούς που προτείνουν 
στους πελάτες τους.
7. Διοργάνωση ημερίδων για την 
ανάδειξη των αρχαιολογικών και νε-
ώτερων μνημείων της Δωρίδας στο 
Λιδωρίκι και Ευπάλιο.
8. Άσκηση πιέσεων προς τους αρμό-
διους φορείς για την αξιοποίηση των 
λιμενικών εγκαταστάσεων των Τριζο-
νίων από τον Δήμο Δωρίδος με τη δη-
μιουργία Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος, 
προκειμένου να μη αντιμετωπίζονται 
τα Τριζόνια ως συμπλήρωμα της μα-
ρίνας της Ιτέας.
9. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του 
Δήμου πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του 
Συμφώνου των Δημάρχων με τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο της Επιτρό-
που Αλιείας κ. Μαρίας Δαμανάκη 
και κατατέθηκαν προτάσεις για τη 

δημιουργία πάρκων αλιευτικού και 
καταδυτικού τουρισμού με τεχνη-
τούς υφάλους, καθώς και αλιευτικές 
δράσεις στη λίμνη του Μόρνου. Επί-
σης πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με τον Ευρωβουλευτή  και μέλος 
της Επιτροπής για τον Τουρισμό 
κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, όπου 
τέθηκαν θέματα σχετικά με την του-
ριστική ανάπτυξη του Δήμου Δωρί-
δος, στις παραθαλάσσιες, ορεινές και 
παραλίμνιες περιοχές του.
10. Με τη σύσταση του Δικτύου 
Πόλεων με Λίμνη προωθούμε με-
ταξύ των άλλων και την ήπια τουρι-
στική ανάπτυξη των παραλίμνιων πε-
ριοχών, καθώς και δράσεις με στόχο 
την επισκεψιμότητα του Φράγματος 
Μόρνου.  
11. Εγκρίθηκε από το «Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση» 
η χρηματοδότηση δημιουργίας Σύγ-
χρονης Ηλεκτρονικής Πλατφόρ-
μας ανάδειξης, προβολής, ευρείας 
γνωστοποίησης και προώθησης στο 
ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του 
διαδικτύου: Α) Του τουριστικού 
προϊόντος του Δήμου με την ανά-
δειξη και προβολή των τοπικών προ-
ορισμών, τη δημιουργία υποδομής 
για την ηλεκτρονική πληροφόρηση 
και προβολή των ξενοδοχείων, ενοι-
κιαζόμενων δωματίων και καταλυ-
μάτων,  καθώς και την ηλεκτρονική 
κράτηση για διαμονή στο πλαίσιο της 
ήπιας τουριστικής και αγροτουριστι-
κής δραστηριότητας.
Επίσης η πλατφόρμα θα ενσωμα-
τώνει πλήρες σύστημα διαχείρισης 
καταλυμάτων από τους ιδιοκτήτες 
τους με σκοπό την προβολή αυτών 
στην πλατφόρμα και την δυνατότη-
τα online κράτησης σε αυτά. Έτσι 
θα μπορούν να εισάγουν τα βασικά 
στοιχεία καταλύματος (περιγραφή, 
φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας, 
δυναμικότητα, πολιτική κρατήσεων-
ακυρώσεων κ.α.), στοιχεία για τις πα-
ροχές που προσφέρει (π.χ. πρωινό, 
wifi, parking, χρηματοκιβώτιο) καθώς 
επίσης να ορίζουν διαθεσιμότητα δω-
ματίων, τιμές, πακέτα τιμών και προ-
σφορές διαμονής. Οι ιδιοκτήτες θα 
μπορούν να επιλέξουν και να προσφέ-
ρουν στους υποψήφιους επισκέπτες 
είτε online κράτηση και ολοκλήρωση 
της συναλλαγής είτε την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος με την αποστολή κα-
τάλληλης φόρμας επικοινωνίας.
Τέλος, ο υποψήφιος αγοραστής/ 
επισκέπτης του Δήμου μας, εκτός 
του πλήθους πληροφοριών που θα 
λαμβάνει θα έχει την δυνατότητα να 
ζητάει προσφορά για ολοκληρωμένο 
πακέτο φιλοξενίας στο οποίο οι εγγε-
γραμμένοι ιδιοκτήτες/πάροχοι τουρι-
στικών υπηρεσιών  θα μπορούν είτε 
να συνεργάζονται ώστε να το δημι-
ουργούν είτε να το προσφέρουν εξ’ 
ολοκλήρου οι ίδιοι.
Β) Των αγροτικών και κτηνοτρο-
φικών προϊόντων που παράγονται 
στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου 
Δωρίδος και η δημιουργία υποδομής 
για την πραγματοποίηση ηλεκτρο-
νικών αγορών των προϊόντων, ηλε-
κτρονικών επιχειρηματικών συνερ-
γασιών και άλλων υπηρεσιών στενά 
συνδεδεμένων με σημαντικές πλευ-
ρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής. 

Του Κώστα Αντωνόπουλου
Αντιδημάρχου Δήμου Δωρίδος
Αρμόδιου για τουριστικά θέματα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τουριστική “ακτινογραφία” 
και προοπτικές του Δήμου Δωρίδας



Όλες οι
διακοπές
οδηγούν
στη
Δωρίδα
της
ατέλειωτης
ομορφιάς
και της
Ιστορίας

Δήμος
Δωρίδος
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Ο Γενάρχης των Ζερβαίων του Ευ-
παλίου ήταν ο Γεώργιος Ζέρβας. 
Γεννήθηκε στην Κιάφα του Σουλίου 
περίπου το 1770. Ανήκε στη γενιά 
(φάρα) των Ζερβαίων της Ηπείρου 
που ανέδειξε άξιους και ο φημισμέ-
νος πολέμαρχους (μπουλουκτζήδες, 
οπλαρχηγούς, καπεταναίους και 
στρατηγούς).
Όλοι οι ιστορικοί που ασχολήθηκαν 
με το Σούλι στα χρόνια του Αλή 
Πασά αλλά και κατά την επανάστα-
ση του 1821 και μέχρι την απελευ-
θέρωση της Ηπείρου το 1912-13 
αναφέρονται σε αυτούς και έχουν 
γράψει εγκωμιαστικά λόγια. 
Οι Ζερβαίοι πειθαρχούσαν στους 
κανόνες και τις αποφάσεις της πλει-
οψηφίας και της λαϊκής βούλησης. 
Ποτέ δεν αναμείχθηκαν σε ίντρι-
γκες και δολοπλοκίες για αξιώματα 
και προσωπικά οφέλη. Αυτούς τους 
αγωνιστές επικαλείται ο Πουκεβίλ 
όταν λέει ότι οι Σουλιώτες ήταν 
αγνοί, περήφανοι, πιστοί στο λόγο 
και στ΄ άρματα ξεφτέρια. Πλουσι-
ότατη είναι η πολεμική δράση των 
Ζερβαίων. Από το 1632 μέχρι το 1803 
έγιναν 10 πόλεμοι και πολλές μάχες 
των Ηπειρωτών εναντίον των Τούρ-
κων. Πολλοί Ηπειρώτες μετά το 1803, 
όταν ηττήθηκαν από τους Τούρκους 
κατέφυγαν στη νότιο Ελλάδα, Ακαρ-
νανία, Ρούμελη και Πελοποννήσου. 
Εντάχθηκαν σε διάφορους οπλαρχη-
γούς και πολέμησαν γενναία εναντίον 

των Τούρκων.
Ονόματα όπως ο Τζήμας, Διαμαντής, 
Νικόλαος, Τούσιας (Αθανάσιος), Νά-
στος (Ανέστης), Βασίλειος, Χρήστος 
ή Κίτσος, Γιαννάκης Ζέρβας συνα-
ντώνται συχνά και σε πολλές μάχες. 
Αρκεί να αναφερθούν δύο παράγρα-
φοι από τη δράση τους. 
Το 1800 ο Αλή-Πασάς συγκέντρωσε 
15.000 στρατό και κίνησε να εξοντώ-
σει τους Σουλιώτες. Πολεμώντας ένα 
χρόνο και μη μπορώντας να πετύχει 
το σκοπό του, προσπάθησε να εξα-

γοράσει οπλαρχηγούς από το Σούλι. 
Έστειλε μεσολαβητές στον οπλαρχη-
γό Τζήμα Ζέρβα με σκοπό να εξαγο-

ράσει όλη τη «φάρα» των Ζερβαίων 
και να δημιουργήσει ρήγματα και 
διχόνοια μεταξύ των σουλιώτικών 
οικογενειών.. Υποσχέθηκε στον Τζή-
μα Ζέρβα: 800 τάλαντα, οποιαδήπο-
τε επαρχία της Ελλάδας ζητήσει να 
λάβει και να παίρνει το δέκατο των 
προϊόντων. 
Ο Τζήμας Ζέρβας, όπως αναφέρει ο 
Χριστόφορος Περραιβός στην ιστορία 

του Σουλίου και της Πάργας 1857, σε-
λίδα 90 – 91, του απάντησε: «Σ΄ ευ-
χαριστώ βεζύρη μου διά την αγάπην 
όπου έχεις εις εμένα. Τα 800 πουγκιά 
μην μου τα στείλεις, επειδή δεν ηξεύ-
ρω να τα μετρήσω, και εάν ήξευρα 
δεν ήμουν ευχαριστημένος να σου 
δώσω ούτε μίαν πέτραν της πατρίδος 
μου δι’ αντιπληρωμήν και όχι πατρί-
δα ως φαντάζεσαι. Την τιμήν όπου μ’ 
υπόσχεσαι μου είναι άχρηστος. Πλού-
τος και τιμή εις εμέ  είναι τα άρματά 
μου, με τα οποία φυλάττω και τιμώ 

την πατρίδα μου, αθανατίζω και το 
όνομά μου». Σούλι 4 Μαΐου 1801.
Το 1827 έγιναν στην περιοχή Αττικής 
οι μάχες Κερατσινιού-Μουνιχίας και 
Καλλιρρόης-Ανάλατου- Φαλήρου. Οι 
μάχες υπήρξαν καταστροφικές για 
τους Έλληνες, 22 Απριλίου 1827 σκο-
τώνεται ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 
Ο Κασομούλης που ήταν παρών γρά-
φει: «Εβεβαιώθημεν έπειτα ότι ο μό-
νος ο όστις εβάσταξε και εγκαρδίωσε 
και τους υπόλοιπους εις την 
ακρογιαλιάν ήταν ο Νικόλαος 
Ζέρβας... Ήταν ο μόνος όστις 
εμψύχωσεν πάλιν τον στρατόν, 
επιστρέψαμεν και αβαστάξαμεν 
(αποκρούσαντες) τον εχθρόν». 
Κι ο Χριστόφορος Περραιβός 
που και αυτός ήταν παρών 
γράφει: «Επί δεινής ταύτης 
περιστάσεως, μεγάλη χάρις και 
έπαινος χρωστείτε προς τον 
οπλαρχηγόν  Νικόλαον Ζέρβαν, 
όστις από αισθήματα φιλοτιμί-
ας κινούμενος προσκάλεσε εξ 
ονόματος διάφορους αξιωματι-
κούς και στρατιώτες, τους ονεί-
δισεν ώστε ενωθέντες… περί-
που εκατόν πενήντα όντες… 
και έσωσεν πολλούς ομογενείς 
εκ των χειρών του εχθρού αμυ-
νόμενοι, άλλοι πληγωμένοι και 
έτεροι πιασμένοι.
Στον κήπο των ηρώων στο Με-
σολόγγι υπάρχουν οι τάφοι του 
Τούσια Ζέρβα, Γιαννάκη Ζέρβα και 

Νικολάου Ζέρβα.
Οι Ζερβαίοι συ-
νέχισαν τους 
αγώνες για την 
απελευθέρωση 
των κατεχόμε-
νων εδαφών 
(Θεσσαλία, Ήπει-
ρο, Μακεδονία). 
Έλαβαν μέρος σε 
όλους τους πο-
λέμους βαλκανι-
κούς, πρώτο και 
δεύτερο Παγκό-
σμιο πόλεμο. Οι 
πρωταγωνιστές 
των γεγονότων 
της δεκαετίας 
του 1940, ο αρ-
χικαπετάνιος του 
ΕΛΑΣ Άρης Βε-
λουχιώτης κι ο 
στρατηγός Να-
πολέων Ζέρβας 
ήταν παιδιά της 
φάρας των Ζερ-
βαίων. Η μάνα 

του Άρη ήταν Ζερβοπούλα. Κατήγετο 
από τους Ζερβαίους που είχαν ακο-
λουθήσει το Μάρκο Μπότσαρη στη 
μάχη Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου 
(9-8-1823). Στη μάχη αυτή τραυμα-
τίστηκε και έμεινε στην περιοχή Ευ-
ρυτανίας μόνιμα, ο Νάστος Ζέρβας 
παππούς του Άρη Βελουχιώτη.
Οι Ζερβαίοι της Καρυάς, σημερινό 
Ευπάλιο, έχουν γενάρχη τους όπως 
προαναφέρθηκε το Γεώργιο Ζέρβα. 
Είχε τουλάχιστον πέντε αγόρια τα 
οποία γεννήθηκαν από το 1791 μέχρι 

το 1802. Έλαβαν μέρος και τα πέντε 
στην επανάσταση του 1821. Όπως 
προκύπτει από τις αιτήσεις και τα πι-
στοποιητικά αγωνιστικότητας έλαβαν 
μέρος σε πολλές μάχες στη Ρούμελη, 
Μεσολόγγι και Πελοπόννησο. Μετά 
την απελευθέρωση πήραν αντί χρη-
ματικής αμοιβής εθνικές γαίες (χωρά-
φια) στην κοιλάδα του Ευπαλίου και 
τη γύρω περιοχή. Εγκαταστάθηκαν 
αρχικά στην Καρυά και μετά κατέβη-

καν στο Ευπάλιο. 
Στο Ευπάλιο το επίθετο Ζέρβας εί-
ναι το πολυπληθέστερο. Για να δια-
κρίνονται έλαβαν ψευδώνυμα, π.χ. 
Καρελλαίοι, Καμαρέοι, Κατσαβριαίοι, 
Τσιάμης κλπ.
Στα γενεαλογικά δέντρα που θα ακο-
λουθήσουμε θα αρχίσουμε από 1821. 
Θα φθάσουμε μέχρι 4η και 5η (σε με-
ρικές περιπτώσεις αναγράφεται και η 
6η γενιά).  Κάθε 30 χρόνια σύμφωνα 
με τη βιολογία  έχουμε μία γενιά. Σή-
μερα από το 1821 διανύουμε την 7η 
γενιά.
Επειδή όσο προχωράνε οι γενιές αυ-
ξάνονται οι απόγονοι που βρίσκονται 
διάσπαρτοι ανά τον κόσμο, είναι 
δύσκολο να καταγραφούν όλοι. Θα 
μπορεί ο καθένας που γνωρίζει τους 
απογόνους να συμπληρώσει το δέν-
δρο της οικογένειάς του. Καλόν θα 
είναι όποιος συμπληρώνει το γενε-
αλογικό δέντρο της οικογένειας να  
στέλνει ένα αντίγραφο στην εφημε-
ρίδα «Το Ευπάλιο», ώστε να ταξινο-
μηθούν και να δεθούν σε βιβλίο. Το 
να ξέρει ο καθένας από πού κρατάνε 
οι απόγονοι του και οι πρόγονοι του 
στην εποχή μας, που είναι ελεύθερη 
η μετακίνηση μεταξύ των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσής και όχι μόνο, για 
τις γενιές του μέλλοντος θα είναι στα-
θερό σημείο αναφοράς.
Επίσης θα μπορεί ο καθένας από διη-
γήσεις ή άλλες πληροφορίες να ανα-
φέρει άγνωστα ντοκουμέντα από τη 
ζωή και τη δράση των προγόνων του. 
Δίπλα στο όνομα θα γράφεται εντός 
παρενθέσεως το όνομά του/της συ-
ζύγου καθώς και το ψευδώνυμο για 
καλύτερο εντοπισμό. 

Ζερβαίοι
Ευπαλίου Αι γενεαί πάσαι

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Νικόλαος Ζέρβας σε νεαρή ηλικία. 
(Προσωπογραφία. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Αριστερά τα ερείπια του σπιτιού των Ζερβαίων στην Κιάφα Σουλίου και στην κορυφή το κάστρο της Κιάφας

Ο τάφος του Τούσα Ζέρβα στον κήπο των ηρώων του Μεσολογγίου

του Νικολάου Αν. Ζέρβα
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Γεώργιος Ζέρβας (Σούλι 1770)- 5 παιδιά
1. 2. 3. 4. 5. 
Αποστόλης Γ. 
Ζέρβας

Δημήτριος Γ. 
Ζέρβας

Νικόλαος Γ. 
Ζέρβας

Ιωάννης Γ. 
Ζέρβας

Κωσταντής Γ. 
Ζέρβας

Αγωνιστής 
του 1821, 
γεννήθηκε 
το 1791. Οι 
απόγονοί του 
φέρουν το 
ψευδώνυμο 
«Καρελαίοι» 

Αγωνιστής 
του 1821, 
γεννήθηκε 
το 1796. Οι 
απόγονοί του 
φέρουν το 
ψευδώνυμο 
«Νασιομήτρος»

Αγωνιστής του 
1821, γεννήθηκε 
το 1799. Οι 
απόγονοί του 
φέρουν τα 
ψευδώνυμα 
«Γιαννακός», 
«Μπακατούρας, 
«Νταούτης»

Αγωνιστής του 
1821, γεννήθηκε 
το 1801. Οι 
απόγονοί του 
φέρουν τα 
ψευδώνυμα 
«Τσιάμης», 
«Ακρίδας», 
«Ζερβογιώργος»

Αγωνιστής του 
1821, γεννήθηκε 
το 1802. Οι 
απόγονοί του 
φέρουν τα 
ψευδώνυμα 
«Καμάρας», 
«Κατσαβριάς, 
«Καρβούνης»

1. Αποστόλης Γ. Ζέρβας (1791-ένας γιος Λεωνίδας)
1.1  
Λεωνίδας 
Ζέρβας

1. Γεώργιος Ζέρβας 
(Καρελογιώργος) Συζ. 
Φωτεινή

1. Βασιλική, συζ. Δημ. 
Μπακούλα)

1  κόρη

2. Ευφροσύνη συζ. Ιω. Πάλλα 2 παιδιά
3. Παναγιώτης Αμερική

2. Ιωάννης Ζέρβας 
(Καρελόγιαννος) Συζ. 
Μαρία Τιγγινάγκα

1. Βαρβάρα
2. Βασιλική
3. Ευανθία 
4. Γεωργία

3. Αντώνιος Ζέρβας 
(Καρελοαντώνης) 
συζ. Αικατερίνη 
Ηλιακοπούλου

1. Φωτεινή
2. Ελένη
3. Λεωνίδας

4. Κωνσταντίνος Ζέρβας Γεωπόνος. Έχει εγκατασταθεί στα Τρίκαλα
5. Μαρία Ζέρβα συζ. 
Δημου Λιάρου

1. Ζωίτσα
2. Αθανάσιος

2. Δημήτριος Γ. Ζέρβας (1796-ένας γιος Αθανάσιος)
2.1  
Αθανάσιος 
Ζέρβας

1. Δημήτριος 
Ζέρβας 
(Νασιομήτρος)

1. Αγγελική
2. Αθανάσιος
3. Ευθύμιος
4. Βασιλική
5. Κωνσταντίνος 

2. Αικατερίνη Συζ. 
Θεοδ. Νταουσάνη

1.Βασιλική 
(συζ. Γεωργίου 
Παπαϊωάννου-
Μανώλη)

1. Αλέκος
2. Σταματία (συζ. Νικ. 
Αυγουστινάτου)
3. Μαρία (συζ. Ιωαν. 
Κοντογιάννη-Αυστραλία)

4. Ιωάννης Γ. Ζέρβας (1801-6 παιδιά)
4.1 
Δημήτριος 
Ζέρβας

1. Ιωάννης 
Ζέρβας (Τσιάμης)

1. Γεώργιος 
(Τσιαμογιώργος)

Ιωάννης, Κώστας, 
Γιαννίτσα

2. Θεόδωρος 
(Τσιαμοθόδωρος)

Ιωάννης, Γεώργιος, 
Βασιλική

3. Παρασκευή συζ. Θεμ. Κοτζαμάνη
4. Ευανθία συζ. Αλέξη Κασκαβέλη-Σπανός
5. Ανθούλα συζ. Αλεξ. Παπαϊωάννου

4.2 
Κωνσταντίνος 
Ζέρβας 
(Ακρίδας)

1. Γεώργιος 
Ζέρβας (Ακρίδας), 
συζ. Βασιλ. 
Τσίρη, αδελφή 
Τσιροπαναγιώτη)

1. Κωνσταντίνος Γεώργιος, 
Αντώνιος

2. Δημήτριος
3. Νικόλαος
4. Ευανθία συζ. Κων. 
Κουβέλη

Βασιλική, Ελένη, 
Χαράλαμπος

5. Ελένη συζ. Ανδ. Ανδριτσόπουλου
2. Βασιλική συζ. 
Κων. Πενταγιώτη

1. Δημήτριος
2. Ιωάννης
3. Γεώργιος
4. Ευφροσύνη

3. Ευταξία συζ. 
Κων. Σκοτίδα

1. Νικόλαος 5. Παναγιώτης
2. Δημήτριος 6. Γεωργία
3. Κούλα 7. Ελένη
4. Αναστασία

4.3 
Γεώργιος 
Ζέρβας 
Ζερβογιώργος

1. Βασιλική συζ. 
Ιωάννη Μεϊντάση

1. Χρήστος
2. Γεώργιος

2. Ελένη συζ. 
Γεωργίου Πέττα-
Φαναράς

1. Βασιλική
2. Χρυσούλα
3. Παντούλα
4. Κώστας

4.4 Χρήστος 
Ζέρβας

Εγκαταστάθηκε στο χωριό Ασβέστης Φθιώτιδας. Δημιούργησε 
εκεί μεγάλη οικογένεια με πολλούς απογόνους

4.5 Ευδοκία Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα

4.6 Ελένη Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα

Το γενεαλογικό δένδρο των Ζερβαίων

5. Κωσταντής Γ. Ζέρβας (1802-4 παιδιά)
5.1  
Σπύρος 
Ζέρβας 
Καμάρας

1. Βασίλειος Ζέρβας 
(Καμαροβασίλης)

1. Αθανασία συζ. 
Γεωργίου Μεϊντάση

Βασιλική, Γιαννίτσα, 
Ιωάννης, Μαρία

2. Σοφία συζ. Ι. 
Διαμαντόπουλου

Κώστας, Γιώργος, 
Βασίλης, Τάκης,  Τασούλα

3. Παναγιώτα συζ. Γεωρ. 
Παπαδόπουλου

Καλλιόπη, Κων/να, 
Βασιλική, Αναστάσιος

4. Κώστας (σκοτώθηκε 
στην Αλβανία)
5. Γεώργιος συζ. 
Μπουκολίνη Τρίκορφο
7. Σπυριδούλα

2. Λεωνίδας Ζέρβας 
(Καμαρολεωνίδας)

1. Αριστοτέλης συζ. 
Ελένη Αδρασκέλα

Λεωνίδας, Μαρία, 
Κων/να, Βασιλική

2. Αναστάσιος συζ. Βασ. 
Ηλιοπούλου
3. Σοφία συζ. Χρ. 
Αναστασόπουλος

Φώτιος, Ζωή, 
Ευανθία, Βασιλική

4. Καλλιόπη συζ. Χρ. 
Ρήγας-Τίντζας 

Αναστασία, 
Πανωραία

3. Αικατερίνη 
συζ. Νικολέττου-
Γκουμαίοι

5.2  
Γεώργιος 
Ζέρβας 
Κατσαβριάς

1. Αριστοτέλης Εγκαταστάθηκε Αμερική
2. Κώστας 1. Μαρία συζ. Αριστ. 

Πενταγιώτη
Χαρίκλεια, Κων/να, 
Αγγέλω, Βασιλική, 
Οδυσσέας

2. Γεώργιος (χωρικός) Ασπασία, Βασιλική, 
Ελένη

3. Αλέξης
4. Αρχόντω συζ. 
Βασ. Σφήκα

7 παιδιά, Παναγιώτης, 
Γεώργιος, Ευθύμιος…

5. Ανδριάνα συζ. 
Βασίλη Αλεξανδρή- 
ΠοντικοΒασίλης

1. Μαρία
2. Αλέκος
3. Γεώργιος
4. Κώστας
5. Παναγιώτης
6. Ιωάννης
7. Νικόλαος  

5.3. 
Βασίλειος 
Ζέρβας 
Καρβούνης

1. Φωτεινή συζ. 
Καρελογιώργου

1. Παναγιώτης 
2. Βασιλική
3. Ευφροσύνη

2. Μαρία συζ. Αντ. 
Γεωργολόπουλου

1. Αγγέλω
2. Ιωάννης
3. Ευφροσύνη
4. Σοφία
5. Γεωργία

3. Κώστας 
(Καρβούνης)

1. Βασίλειος Ο Κ. Ζέρβας ήταν 
ο πρώτος οδηγός 
αυτοκινήτου στο Ευπάλιο

2. Χρήστος
3. Βούλα

4. Γεώργιος Αμερική

5.4. 
Παναγιώτης 
Ζέρβας 
Κατσαβριάς

1. Νικόλαος Ζέρβας 
(Κατσαβριάς)

1. Παναγιώτης 
2. Κων/να (Τζιβελέκα)

2. Ανθούλα 
συζ. Περικλή 
Λουκόπουλου

1. Ιωάννης Περικλής, Νίκος
2. Παναγιώτης Ανθή, Γιάννης
3. Νικόλαος Περικλής, Θανάσης
4. Λεωνίδας Ανθή, Νατάσσα
5. Αθηνά Ευθύμιος, Γιώργος
6. Κούλα Θανάσης
7. Σπύρος

3. Πολυξένη συζ. 
Αθανασόπουλου

1. Φώτιος Αλέκος, Άρης
2. Δήμος Αλέξης, Βασίλης

4. Μαρία συζ. 
Κουλουλάκη

1. Παναγιώτης Μαρία, Ευγενία
2. Αλέκος
3. Γεώργιος
4. Ελένη
5. Αρχόντω
6. Θυμιούλα συζ. Αρ. Ψιμάδα Λαμπρινή, Ιωάννα
7. Βασιλική

5. Ευθυμία συζ. Παύλου Πατσαούρα

Όλοι οι Ζερβαίοι του Ευπαλίου κατάγονται από τους 5 απογόνους του Γεωργίου 
Ζέρβα, ο οποίος με τα παιδιά του εγκαταστάθηκε στην Καρυά. Από εκεί οι 
Ζερβαίοι διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί στην Αμερική, 
στην Αθήνα, στο χωριό Ασβέστης Φθιώτιδας και στο Λεοντάρι Καρδίτσας που 
έχουμε άμεση κοινή καταγωγή. Για την πολεμική δράση του Γεωργίου Ζέρβα 
και των γιων του δες το βιβλίο του Δημητρίου Ζέρβα «Οι αγωνιστές του 1821 
από την Καρυά Ευπαλίου»

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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3. Νικόλαος Γ. Ζέρβας (1799-7 παιδιά)
3.1  
Δημήτριος 
Ζέρβας

1. Ιωάννης Ζέρβας  (Γιαννακός) 1. Δημήτριος Ευθυμία, Ελένη
2. Χρήστος Γιάννης, Νατάσσα
3. Κώστας Ευθυμία
4. Θεοδόσιος
5. Ειρήνη συζ. Χρήστου Μίχου Σωτηρία, Έφη, Βασιλική

2. Καλλιόπη συζ. Αναστ. Παπαδόπουλος 1. Βασιλική (Τσόλκα)
2. Γεώργιος συζ. Παναγιώτα ΚαμαροΒασίλη)
3. Λεωνίδας

3. Βασιλική συζ. Κωνστ. Κολοβού-Ρίζα 
Ναυπακτίας)
4. Κωνσταντίνος Ζέρβας Αμερική

3.2  
Χρήστος 
Ζέρβας

1. Νικόλαος Ζέρβας  (Νικολής)
    

1. Μαρία (συζ. Γεωργουλόπουλος)
2. Σοφία (συζ. Ανδρεόπουλος)
3. Παναγιώτα (συζ. Γεωργακόπουλος)
4. Ελένη (συζ. Δ. Σμπαρούνη)
5. Χρήστος 

2. Δημήτριος Ζέρβας (Αμερική) συζ. Βασιλική 
Κασκαβέλη, αδελφή Χρήστου

1. Μαρία Όλοι Αμερική
2. Αθανασία
3. Κωνσταντίνα
4. Χρήστος

3. Βασιλική συζ. Γεώργιος Αθανασόπουλος-
Μαλάματα)

1. Φωτεινή
2. Γιάννης
3. Δήμος
4. Χρήστος

4. Αναστάσιος Ζέρβας (Μπακατούρας), συζ. 
Σοφία Πριοβόλου του Αλεξίου

1. Ειρήνη συζ. Β. Βρέττας Μαρία
2. Ελένη συζ. Κ. Σκόνδρας Παναγιώτης, Γιώργος
3. Χρήστος Σοφία, Ευφροσύνη
4. Αλέξανδρος Αναστάσιος, Ιωάννης, 

Δημήτριος
5. Δημήτριος Αναστάσιος, Σοφία, Νικόλαος
6. Βασίλειος Βάλια
7. Γεωργία συζ. Ι. Μπαουστάνος Αθανάσιος, Βίκυ
8. Νικόλαος Κώστας, Σοφία
9. Ιωάννης Σοφία, Αναστάσιος, 

Ελενη

3.3  
Γεώργιος 
Ζέρβας

1. Βασιλική συζ. Παναγ. Γιαννακούρη 1. Δημητρούλα  
2. Παναγιου συζ. Παν Μπόκαρης
3. Μαρία συζ. Κ. Πριοβόλου
4. Ζωίτσα συζ. Αλεξ. Πλέσσα 

2. Λεωνίδας Ζέρβας 1. Βαρβάρα
2. Γεώργιος

3. Χαράλαμπος Ζέρβας 1. Αγγελική Όλοι Αθήνα
2. Αρτέμιος
3. Γεώργιος
4. Αθανάσιος
5. Αθανασία

3.4  
Οδυσσέας 
Ζέρβας

1. Αλέξιος Ζέρβας Αμερική
2. Ευθυμία συζ. Γεωργίου Ράπτη-γιαγιά Νίκης 
Πριοβόλου-Ράπτη)
3. Παναγιώτης Ζέρβας Αθήνα
4. Νικόλαος Ζέρβας Αθήνα

Ο Οδυσσέας Ζέρβας είχε βαφτιστεί από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Ο πατέρας του Νικόλαος Ζέρβας είχε πολεμήσει μαζί του στο Χάνι της Γραβιάς και αλλού

3.5  
Ιωάννης 
Ζέρβας 
(Νταούτης)

1. Κωνσταντίνος Ζέρβας Ο Ιωάννης Νικολάου Ζέρβας εγκαταστάθηκε στην περιοχή Καρδίτσας 
στο χωριό Ασλανάρ (σήμερα Λεοντάριο) το 1901. Είχε προσαρτηθεί 
η Θεσσαλία στο ελληνικό κράτος και μοιράζονταν χωράφια σε όσους 
εγκαθίστανται στην περιοχή. Οι απόγονοί του έχουν εγκατασταθεί στην 
Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλο, Βελεστίνο και άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

2. Βασιλική
3. Νικόλαος Ζέρβας
4. Σπύρος Ζέρβας
5. παπα-Ανδρέας Ζέρβας

3.6  
Αντώνιος 
Ζέρβας

1. Γιαννούλα συζ. Παν. Μπόκαρη 1. Γεώργιος
2. Ευθύμιος
3. Ελένη (Κουφακο-ελένη, συζ. Αθ. Κουφάκη)

2. Παναγιου συζ. Αλεξ. Κρεμασμένου 1. Γεωργία συζ. Παναγ. Καρβέλα
2. Κωστάντω συζ. Τσονάκα-Μαλάματα
3. Μαρούλα. συζ. Δημ. Τάγκαλου –Τρίκορφο. Ο Αντώνιος Τάγκαλος του 
Ευπαλίου ήταν παιδί της. 

3.7  
Βασιλική
(συζ. 
Ιωάννη
Τιγγινάγκα)

1. Χαρίλαος  (Χαρούλας) 1. Βασιλική συζ. Τσιρογιώργου
2. Γεώργιος (αστυνομικός)

2. Γεώργιος (Γιοράκης) 1. Βασιλική συζ. Φαλτσέτου-Βομβοκού
2. Γιαννούλα (Γιορακογιαννούλα)
3. Αικατερίνη συζ. Κωτσικογιάννη-Τρίκορφο. Ο Γεώργιος Κωτσικογιάννης που είχε 
παντρευτεί την Ελένη Τιγγινάγκα (Κουτσοχαραλάμπη) ήταν γιος της.
4. Ιωάννης (Γιορακόγιαννος)
5. Νικόλαος. Ο Νικόλαος είχε παιδιά τον Γιάννη (Καραμπόγιαννος), 
Ευσταθία, Ελένη, Δημητρούλα, Ευθυμία, Αθηνά

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Τα 
γενεολογικά
δέντρα
των
Ευπαλίων
Με γενικό τίτλο 
«Αι γενεαί πάσαι» 
αποφασίσαμε να… 
βουτήξουμε στην 
ιστορία μας και να 
καταγράψουμε τα 
γενεαλογικά δέντρα 
των Ευπαλίων. 
Με λίγα λόγια… από 
πού κρατάει η σκού-
φια μας.
Σίγουρα είναι ένα 
δύσκολο και επίμονο 
εγχείρημα.
Δεν είναι εύκολο να 
βρεθούν αναλυτικά 
όλα τα ονόματα από 
προσπάππους, σε 
παππούδες, πατερά-
δες και εγγονούς, σε 
μεγάλο βάθος χρό-
νου.
Ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα έκανε η εφη-
μερίδα μας, ξεκινώ-
ντας με μελέτη και 
καταγραφή για το 
γενεαλογικό δέντρο 
των Ζερβαίων, από 
το Νικόλαο Αναστ. 
Ζέρβα. 
Ένα σόι από τα πιο 
παλιά του Ευπαλίου 
που πάει πίσω στα 
τέλη του 18ου αιώ-
να.
Όμως παλιές οικογέ-
νειες του Ευπαλίου 
υπάρχουν αρκετές, 
όπως οι Σμπαρου-
ναίοι, Αλεξανδραίοι, 
Μπαμπαίοι και πολ-
λές άλλες που πρέπει 
σιγά σιγά να κατα-
γραφούν. 
Επίσης υπάρχουν και 
πολλές οικογένειες 
με πολύχρονη ιστο-
ρία στο Ευπάλιο που 
δεν προέρχονται από 
την Καρυά αλλά από 
άλλα χωριά της Δω-
ρίδας.
Για όλα αυτά βέβαια, 
καθοριστικό ρόλο θα 
παίξει η βοήθεια που 
θα προσφερθεί από 
ανθρώπους της κάθε 
οικογένειας. 
Αξίζει να βάλουμε 
όλοι ένα χεράκι για 
να καταγράψουμε κι 
αυτές τις σελίδες του 
Ευπαλίου.
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Με μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο έγιναν οι αρχαιρε-
σίες για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβούλιου στον Εκπολιτιστικό Σύλλο-
γο Ευπαλίου.

Ψήφισαν συνολικά 325  Ευπαλιώτες και 
Ευπαλιώτισσες  που είναι ρεκόρ συμμετοχής 
στις μέχρι τώρα εκλογές του Εκπολιτιστικού.
Η μαζική αυτή συμμετοχή είναι και μια επιβρά-
βευση στο έργο που γίνεται τελευταία από τον 
Εκπολιτιστικό και δίνει δύναμη στα μέλη του  
νέου Δ.Σ. να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το 
δημιουργικό τους έργο .
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ               325
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 210 √
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΓΑΘΗ   174 √
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 158 √
ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  154 √
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  126 √
ΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΛΑΜΠΡ. 115
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                91
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                69
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΓΑΘΗ                38
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ                32
Το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα ως εξής :
Καραγεωργοπούλου Κων/να Πρόε-
δρος,Παλιούρα Αγαθή  Α΄Αντιπρόεδρος, 
Αλεξανδρής Ιωάννης Β΄Αντιπρόεδρος, Πρι-
οβόλου Δέσποινα Γραμματέας, Μπάμπος 
Βασίλειος Ταμίας

Τρεις καλαίσθητες μεταλλικές πόρ-
τες τοποθετήθηκαν μπροστά από 
την κεντρική είσοδο του Αγίου 
Γεωργίου Ευπαλίου, ώστε να μην 
παρκάρουν αυτοκίνητα ακριβώς έξω 

από το ναό. Η δαπάνη καλύφθηκε 
κατά μεγάλο μέρος από προσφορά του Νίκου 
Παπαϊωάννου. Επίσης, οι Απόστολος και Γιάν-
νης Πριόβολος, εκτός από την προσωπική τους 
εργασία, έκαναν δωρεά τη μία πόρτα.

Ο Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, με 
καταγωγή από το Τείχιο εκλέχθηκε 
Σύμβουλος της 1ης Δημοτικής Κοι-
νότητας, του Δήμου Αθηναίων, με το 

συνδυασμό “Δικαίωμα στην Πόλη” του 
Δημάρχου Γιώργου Καμίνη. Πρόκειται μάλιστα 
για τον νεώτερο υποψήφιο του συνδυασμού.

Με γρήγορους ρυθμούς εκσυγχρονίζε-
ται και ανακαινίζεται το ιατρείο Ευπα-
λίου. Ήδη έγιναν όλες οι ενέργειες και 
συνδέθηκε κανονικά με το ίντερνετ 
ώστε να διευκολύνεται ο γιατρός στη 

δουλειά του. Επίσης τοποθετήθηκε 
με δωρεά του Νίκου Παπαϊωάννου κλιματιστικό 
στην αίθουσα αναμονής των επισκεπτών. Υπο-
λογίζεται ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα 
επισκευαστεί η στέγη του και θα φύγουν αρκετά 
άχρηστα αντικείμενα που θα τοποθετηθούν στις 
αποθήκες του Δήμου, ώστε να απελευθερωθεί 
ένα δωμάτιο. Μετά τις επισκευές θα τοποθετη-
θούν καναπέδες και καρέκλες στην αίθουσα ανα-
μονής που ήδη έχει στη διάθεσή του ο Δήμος.

Μέσα στους δέκα πρώτους (9η) , 
ανάμεσα σε 114 υποψήφιους ήρθε 
στο Δήμο Αθήνας με το ψηφοδέλτιο 
του Γαβριήλ   Σακελλαρίδη (ΣΥΡΙΖΑ),  

η συμπατριώτισσα μας από το Παλαι-
οξάρι, δημοσιογράφος Ντίνα Δασκαλο-

πούλου. Ο συνδυασμός που συμμετείχε  δεν 
πήρε τελικά την πρωτιά στο Β΄ Γύρο, εξέλεξε 
λιγότερους συμβούλους ως μείζων αντιπολί-
τευση και γι αυτό η Ντίνα έμεινε έξω από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ήταν πραγματικά 
μια μεγάλη επιτυχία της νεαρής δημοσιογρά-
φου, αφού κατέβαινε για πρώτη φορά  και την 
στήριξαν  1291 Αθηναίοι.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα 
Σχολεία του Δήμου μας, τα Δημοτικά 
της Ναυπάκτου και τα ιδιωτικά εκ-
παιδευτήρια «Πάνου», μας τίμησαν 
με την επίσκεψή τους στο λαογραφι-

κό Μουσείο μας.
Περίπου 500 μαθητές και εκπαιδευτικοί  έχουν 
έρθει από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα και περι-
μένουμε κι άλλους!Πλημμύρισε το Μουσείο και 
στη συνέχεια η πλατεία του Ευπαλίου με τις 
χαρούμενες φωνές των παιδιών!
Τα σπαθιά, τα όπλα, ο αργαλειός, το γραμμό-
φωνο, τα χαλκώματα, το λανάρι, οι ραπτομη-
χανές, εικόνες και σκηνές της ζωής των προ-
γόνων μας, οι χαρές, τα βάσανα, οι καημοί 
τους, τα ήθη και έθιμα τους,  το χθες και το 
σήμερα, το παρελθόν των γιαγιάδων και των 
παππούδων και το παρόν των παιδιών τόσο 
διαφορετικά!
Το ταξίδι στο παρελθόν μοιάζει σαν παραμύθι 
για τους μικρούς επισκέπτες, που προσπαθούν 
να φανταστούν τη δύσκολη ζωή κάποτε, να 
συγκρίνουν το παρελθόν με το παρόν και βιω-
ματικά να προσεγγίσουν τις συνήθειες και τον 
τρόπο ζωής των προγόνων μας.
Κι όπως έγραψαν μετά την επίσκεψή τους τα 
εκπαιδευτήρια «Πάνου»:
«όταν το παρελθόν συναντά το παρόν, οι μα-
θητές μοιάζουν πιο έτοιμοι να αντικρίσουν αι-
σιόδοξα το μέλλον τους…»
Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά τον 
αείμνηστο καθηγητή Χ.Ν.Σμπαρούνη και την 
σύζυγό του Αντιγόνη για τη μεγάλη προσφορά 
τους στο Ευπάλιο που μας κάνει όλους περή-
φανους.                             Γιάννα Κατσαρού

Με επιστολή του ο επίτιμος Πρόε-
δρος της Ενωσης Ευπαλιωτών Δωρί-
δας Λεωνίδας Ζέρβας προς τον Πρό-

εδρο και τα μέλη του Τ.Σ. Ευπαλίου 
επισημαίνει τα εξής :

 Κ. Πρόεδρε,
 Προ ημερών μια λαοθάλασσα ανθρώπων από 
τα   χωριά  της Δωρίδας και   της Ναυπακτίας    
πλημμύρισε  το Ευπάλιο για να αποχαιρετή-
σουν την  αγαπημένη τους Ελένη Κυτέα.
Επειδή η  Ελένη ήταν για ολόκληρη την περι-
οχή η φαρμακοποιός, η γιατρός, η νοσοκόμα 
τους, επειδή Ελένη είχε κάνει το επάγγελμά 
της λειτούργημα και πολλές φορές βρέθηκε 

στα σπίτια μας  για να 
μας φροντίσει με πολλή 
καλοσύνη,
επειδή ήταν η πλούσια 
φαρμακοποιός για τους 
φτωχούς ασθενείς, 
αφού ποτέ δεν πληρώ-
θηκε για τις υπηρεσίες 
που προσέφερε με ζήλο 
και αγάπη,
επειδή η Ελένη ήταν 
σεμνή, ευγενής, ανοι-
χτόκαρδη,
επειδή υπήρξε χορηγός 
σε κοινωφελές ίδρυμα 
και στην ενορία του Αγί-
ου Γεωργίου όσο ήμου-
να ταμίας
παρακαλώ , κ. Πρόεδρε και  μέλη του Τ.Σ. 
να εγκρίνετε ένας δρόμος του Ευπαλίου, 
αυτός που βρίσκεται μπροστά από το φαρ-
μακείο, να πάρει το όνομα  ΕΛΕΝΗ ΚΥΤΕΑ, 
με την ένδειξη Φαρμακοποιός.

Στο κατάμεστο βιβλιοκαφέ 
Adagio ΙΙ στη Ναύπακτο  έγινε 
με εξαιρετική επιτυχία η  παρου-
σίαση του τελευταίου  βιβλίου 
του Αντρέα Μήτσου «Η εξαίσια 

γυναίκα και τα ψάρια». Στο περιε-
χόμενο των διηγημάτων  και στο λογοτε-
χνικό ύφος του συγγραφέα  αναφέρθηκε 
η Λένα Αναγνωστοπούλου σε σύντομη 
εισήγηση και ακολούθησε συζήτηση με το 
τιμώμενο πρόσωπο. 
Δόθηκε ευκαιρία να 
διεξαχθεί γόνιμος 
διάλογος  μεταξύ 
συγγραφέα-κοινού 
και  να  θιγούν εν-
διαφέροντα θέματα  
που αφορούσαν  
το συγγραφέα, το 
έργο του και τους 
ήρωές του, καθώς 
και γενικότεροι 
προβληματ ισμο ί 
περί  το κοινωνι-
κού γίγνεσθαι, περί 
Τέχνης,  Λογοτεχνί-
ας  και αποστολής 
τους, ιδιαίτερα κατά 
τη σημερινή επο-
χή. Παραβρέθηκαν 
μεταξύ άλλων ο 
Δήμαρχος  Δωρίδας  
Γ. Καπεντζώνης, 
οι Αντιδήμαρχοι 
Κ. Αντωνόπουλος 
και Α. Ευσταθίου, 
πολλοί Ευπαλιώτες 
και βιβλιόφιλοι από 
Ναύπακτο, Πάτρα 
και Μεσολόγγι.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Στο αντίστοιχο φύλλο της εφημερί-
δας Ιούνιος 2013, γράφαμε για τον 
άστατο και κρύο καιρό και ότι οι θερ-
μοκρασίες δεν ξεπέρασαν τους 26ο. 
Το ίδιο συνέβη κι εφέτος, λες και 
ήταν φωτοαντίγραφο του περσινού 
και ίσως και χειρότερος, αφού τα τζά-
κια έκαιγαν μέχρι τις αρχές Ιουνίου. 
Καταστροφικός για τα ζαρζαβατικά, 
αφού πολλά από αυτά άργησαν να 
ωριμάσουν και άλλα αντικαταστά-
θηκαν γιατί τα πρώτα χάλασαν από 
τις βροχές και το κρύο. Παλιοχρονιά 
και μόνο τ’ αχλάδια γλύτωσαν. Και το 
χειρότερο είναι το γεγονός ότι εφέτος 
δεν υπάρχει ελαιόκαρπος και αυτό θα 
έχει οικονομικές επιπτώσεις και θα 
επιβαρύνει τις τσέπες μας και ιδιαίτε-
ρα εκείνους που έχει πλήξει περισσό-
τερο η οικονομική κρίση.
Φτάσαμε στα μέσα του Ιουλίου και οι 
ακρογιαλιές είναι σχεδόν έρημες και 
ελάχιστοι, οι πλέον τολμηροί, μπαί-
νουν στη θάλασσα, η οποία παρου-
σιάζει χειμωνιάτικη όψη, βαθυγάλαζη 
και αγριωπή, κρύα δε σαν ψυγείο. Τα 
μαϊστράλια δυνατά κρατούν δροσερή 
την ατμόσφαιρα, πράγμα ευχάριστο 
για τους πολλούς, όμως για τους φί-
λους της θάλασσας είναι αρνητική.
Σημαντική ημέρα για το χωριό μας 
είναι η 30η Ιουνίου, γιορτή των 12 
Αποστόλων, που γιορτάζει το εκκλη-
σάκι πάνω εκεί ψηλά στα Ταμπούρια, 
την Ιστορική και 
μαγευτική τοπο-
θεσία που νομίζει 
κανείς ότι πετά-
ει με ελικόπτε-
ρο. Γιορτάζουμε 
ταυτόχρονα και 
τη γιορτή των 
προγόνων μας, 
καθώς επίσης και 
την καλοκαιρινή 
πολιτιστική μας 
εκδήλωση. Πρώ-
τοι ανοίγουμε 
τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της 
περιοχής μας και 
τελευταίοι τις 
κλείνουμε με τη 
φασολάδα στις 29 
Αυγούστου.
Επειδή η γιορτή έπεφτε εργάσιμη 
ημέρα, Δευτέρα, και ήταν επόμενο 
να υπάρξει μειωμένη η συμμετοχή 

και προσέλευση στην εκδήλωσή μας 
αποφασίσαμε να την πραγματοποιή-
σουμε το Σάββατο το βράδυ 28 Ιου-
νίου στα Τρίγωνα, στο Πευκάκι. Σ’ 
αυτήν την όμορφη πλατεία που απο-
τελεί στολίδι όχι μόνο για 
το Πευκάκι, αλλά και για 
ολόκληρη την περιοχή.
Καθαρή, φροντισμένη, 
στολισμένη με λαμπιόνια, 
προβολείς και σημαίες, σαν 
νυφούλα, με τη φροντίδα 
των ακάματων προέδρων 
Γ. Κρητικού της Ενώσεώς 
μας, του κ. Αλεξανδρή του 
Τ.Σ. και του επίτιμου προ-
έδρου Μπάμπη Αλεξανδρή 
εντυπωσίασε όλους και 
κάθε χρόνο παρουσιάζεται 
βελτιωμένη με προσφορές 
συγχωριανών μας, όπως 
του κ. Νίκου Π. Παπαϊ-
ωάννου και του Δήμου. 
Μας υποσχέθηκε δε ο κ. 
Δήμαρχος ότι θα βοηθήσει 
για να γίνει ομορφότερη και 
να μας βοηθήσει ακόμα για να κατα-
σκευάσουμε δύο τουαλέτες λίαν απα-
ραίτητες και τον ευχαριστούμε.
Καταπληκτικά τα δημοτικά τραγούδια 
του ντι-τζέι ξεσήκωσαν τους θαμώνες 
σ’ ένα ξέφρενο χορό, ο οποίος συνε-
χίστηκε αδιάκοπα μέχρι τις 3 με όλα 
τα είδη του και το κέφι ήταν εντυπω-

σιακό. Στην πάντα οικονομική κρίση 
και οι δυσκολίες και στη θέση του το 
κέφι και η χαρά. Ήταν μια καταπλη-
κτική βραδιά.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αιδεσιμότατος του 
χωριού μας παπά-Γιώργης, ο Δήμαρ-
χός μας κ. Καπετζώνης, ο Αντ/ρχος 
κ. Ευσταθίου, ο Δ.Σ. κ. Φλετούρης, ο 

εκπρόσωπος της Ενώσεως Ευπαλιω-
τών κ. Πριόβολος, ο νεοεκλεγείς πρό-
εδρος του Δ. Ευπαλίου κ. Τσιούστας, 
η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλό-
γου Ευπαλίου κ. Γεωργολοπούλου, 
ο πρόεδρος του Ε.Σ. Φιλοθέης κ. Γ. 
Καλαντζής και ο πρόεδρος του Ε.Σ. 
Πηγής κ. Μίμης Κωσταράς.
Χαιρέτησε και καλωσόρισε όλους η 
Γραμματέας του Συλλόγου Κωνστα-
ντίνα Κονιστή εκφωνώντας τους επι-
σήμους και στη συνέχεια μίλησε και 
καλωσόρισε με τη σειρά του τους πα-
ρευρισκόμενους ο πρόεδρος της Ενώ-
σεώς μας κ. Κρητικός, καθώς επίσης 
και ο επίτιμος πρόεδρος κ. Μπάμπης 
Αλεξανδρής. Έπειτα, το λόγο έλαβε ο 
Δήμαρχος, ο οποίος μας υποσχέθηκε 
ότι θα είναι πάντα στο πλευρό μας και 
ότι θα κάνει ότι μπορεί, στα πλαίσια 
των οικονομικών δυνατοτήτων του 
Δήμου, για να μας βοηθήσει και ανα-
φέρθηκε και στην όμορφη Πλατεία 
την οποία χαρακτήρισε στολίδι της 
περιοχής.
Και από εδώ και μετά άρχισε το δι-
ασκεδαστικό μέρος της εκδήλωσής 
μας. Πρώτος σέρνει το χορό ο παπά-
Γιώργης και στη συνέχεια ο κ. Δή-
μαρχος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ενώσεώς μας.
Την εξυπηρέτηση είχε αναλάβει ο κ. 

Γιάννης Κατσαρός με σουβλάκια και 
πίτες δυο λογιών και ομολογουμένως 
ήταν ωραία και οι μπύρες του και τα 
αναψυκτικά του πολύ παγωμένα.
Πιστεύω ότι όλοι θα έμειναν ευχαρι-

στημένοι και 
αυτό φαίνεται 
από το γεγο-
νός ότι εξα-
ν τ λ ή θ η κ α ν 
όλα. Αυτά για 
το Σάββατο 
το βράδυ. 
Ανήμερα της 
εορτής τελέ-
στηκε Θεία 
Λ ε ι τ ο υρ γ ί α 
μετ’ αρτο-
κλασίας από 
τους Ιερείς 
παπά-Γιώργη 
και παπά-
Δημήτρη Ευ-
παλίου και με 
τη συμμετοχή 

πολλών προ-
σκυνητών.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας 
προσφέρθηκαν αναψυκτικά και λου-
κουμάκι σ’ όλους τους προσκυνητές 
και στη συνέχεια απολαύσαμε το κα-
φεδάκι μας στην όμορφη πλατεία του 
χωριού, όπου έγινε και η κλήρωση 
ενός κατσικιού, προσφορά του Αρι-
στείδη Καλλιαντέρη, ο οποίος κάθε 
χρόνο προσφέρει ένα κατσίκι στον 
Άγιο Κωνσταντίνο και ένα στους 12 
Αποστόλους. Τον ευχαριστούμε πολύ 
και ευχόμαστε οι Άγιοι να του χαρί-
ζουν υγεία και προκοπή στο κοπάδι 
του.
Το κέρδισε η κ. Ντίνα Σκέτζου, η 
οποία το χάρισε και ξανακληρώθηκε 
με νέους λαχνούς και το κέρδισε ο 
Αθ. Κονιστής. Ευχαριστούμε κ. Ντίνα 
για την προσφορά σου και εσύ Θανά-
ση καλοφάγωτο.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
μας τίμησαν με την παρουσία τους 
τόσο στην εκδήλωσή μας όσο και 
στη Θεία Λειτουργία στους 12 Απο-
στόλους, τον Αιδεσιμότατο Ευπαλί-
ου κ. Παπαδημήτρη ο οποίος πάντα 
μας τιμά καθώς και τον Ιεροψάλτη κ. 
Γιάννη Βούλγαρη για την ωραία μου-
σική του.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΓΑΜΟΙ
Στις 21 Ιουνίου το ζεύγος Μαίρη και Βαγγέλης • 

Μπερσβέσκης πάντρεψαν την κόρη τους Ειρήνη με 
τον Μάριο Ντάλα από το Αγρίνιο. Τόσο τα στέφα-
να όσο και το τραπέζι έγιναν στο Κιάτο, όπου η μό-
νιμη κατοικία τους. Ευχόμαστε στους νεόνυμφους 
να ζήσουν ευτυχισμένοι και στους ευτυχείς γονείς 
να τους ζήσουν.

Στις 21 Ιουνίου στον Άγιο Γεώργιο Ναυπάκτου • 
παντρεύτηκαν ο Δημήτρης Κονιστής γιος του Γιάν-
νη και της Ειρήνης Κονιστή μετά της Λαμπρινής 
Κυρίτση από τη Ναύπακτο. Το γαμήλιο γλέντι 
πραγματοποιήθηκε στο κήμα Παπαβασιλείου στη 
Μακύνεια. Έγινε τρικούβερτο γλέντι και ρουμε-
λιώτικος χορός. Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να 
ζήσουνε ευτυχισμένοι και στους ευτυχείς γονείς να 
τους ζήσουν και να τους χαίρονται.

Κυριακή 6 Ιουλίου στο εκκλησάκι Μεταμόρφω-• 
ση Σωτήρος (κτήμα Βαρυμπόμπη club) πραγματο-
ποιήθηκε ο γάμος της Ελένης Αποστολοπούλου του 
Ανδρέα και της Βασιλικής, με τον Γιάννη Κοτσοβό, 
του Δημητρίου και της Ελευθερίας. Μετά το γάμο 
ακολούθησε και η βάπτιση του γιου τους και το 

όνομα αυτού Δημήτρης. Ακολούθησε δεξίωση στο 
χώρο του κτήματος.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 6 Ιουλίου στο εξωκκλήσι Αγία Μαρίνα Σερ-• 

γούλας το ζεύγος Μαρίας Μπάμπου και Άρη Γερο-
δήμου, βάπτισαν το αγοράκι τους και το ονόμα-
σαν Άγγελο. Στη συνέχεια παρέθεσαν γεύμα στο 
κέντρο «ΑΠΟΛΛΩΝ» Πλούμη στο Μαραθιά. Στους 
ευτυχείς γονείς, γιαγιά και παππούδες ευχόμαστε 
να τους ζήσει και να τον καμαρώσουν όπως επι-
θυμούν.

Ο Χρήστος Ν. Αλεξανδρής και η Χριστίνα βάπτι-• 
σαν το πρώτο τους παιδί κοριτσάκι στον Ιερό Ναό 
Αγ. Φιλοθέης, στη Φιλοθέη, και το όνομα αυτού 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (είναι το τέταρτο εγγονάκι του Νίκου 
και της Καίτης Αλεξανδρή). Να τους ζήσει.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την 1η Ιουλίου ο Στέλιος Κουτζαντώνης και η Βα-
σιλική Κρητικού απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, 
κοριτσάκι. Να τους ζήσει. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 29 Ιουνίου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου • 

Κωνσταντίνου στο Πευκάκι το ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αξέχαστης Σο-
φίας Δ. Χαντζή, που έφυγε τόσο νωρίς, χωρίς να 
προλάβει να ζήσει τις ομορφιές της ζωής. Ο Θεός 
ας αναπαύσει την ψυχή της και στη μάνα της και τ’ 
αδέλφια της καλή παρηγοριά.

Στις 14 Ιουνίου ημέρα Σάββατο τελέστηκε στον • 
Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου Παντού-
λας, το γένος Γιαννακούρη. Στο μνημόσυνο πα-
ρευρέθηκε ο πατήρ Καλύβας Νεκτάριος, ο πατήρ 
Βασίλειος, ο πατήρ Γεώργιος Παπανδρέου και ο 
πατήρ Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος. Μετά τη λήξη 
του μυστηρίου προσφέρθηκε καφές στο καφενείο 
του χωριού, από τον κύριο Ταραβήρα Δημήτριο 
εις μνήμην, της αειμνήστου. Τα παιδιά της και τα 
αδέρφια της ευχαριστούν όλους που ετίμησαν τη 
μνήμη της. 

Οι γιορτές στο Δροσάτο
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Σημαντικές προσθήκες  στην φιλο-
σοφία και λειτουργία της ομάδας του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ υιοθέτησε το νέο Δ.Σ. 
της Διοίκησης που εξελέγη από την 
τελευταία Γενική Συνέλευση .
Όπως ειπώθηκε και στη Γενική Συνέ-
λευση η ομάδα έχει συνέχεια, και με 
την εμπειρία πλέον των 25 χρόνων 
μπορεί   με σωστά βήματα και τακτι-
κή να υλοποιεί τους στόχους της, που 
πάντα θα παραμένουν η αθλητική 
παιδεία και ο ορθόδοξος ερασιτεχνι-
κός αθλητισμός.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξε-
λέγη με παλιά και  νέα στελέχη είναι:
Άκης Ζέρβας,  Πρόεδρος
Χρήστος Σερεντέλλος,  Αντιπρόεδρος
Θανάσης Ψιμάδας,  Ταμίας
Νίκος Σπυρόπουλος,  Γραμματέας
Νίκος Τσιβελέκας,  Γενικός Αρχηγός 
Δημήτρης Ζησιμόπουλος,  Μέλος
Φώτης Ε. Παπακωνσταντίνου,  Μέλος
Στη Γενική Συνέλευση ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος Χαράλαμπος Κατσαρός 
έδωσε όλα τα δεδομένα της μέχρι 
τώρα πορείας που έχει κάνει η ομά-
δα, τις αντικειμενικές δυσκολίες που 
υπάρχουν στη λειτουργία της  και 

τους νέους στό-
χους που όλοι 
μαζί πρέπει να 
θέσουνε  για το 
καλό των νέων,  
του αθλητισμού 
και της ομάδας.
Ο νέος Πρόεδρος 
Άκης Ζέρβας,  
που βέβαια δεν 
είναι καθόλου 
νέος στο χώρο 
του αθλητισμού 
και του ποδο-
σφαίρου και 
στην ιστορία του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ, δη-
λώνει την ικανο-
ποίησή του για 
τις εξελίξεις και 
για τη διαγρα-
φόμενη πορεία 
της ομάδας.
«Όλοι μαζί»  λέει  ο Άκης,  «θα πετύ-
χουμε πολλά,  για το καλό τόσο της  
αθλητικής παιδείας στο χωριό και 
στην περιοχή, όσο και στο κοινωνικό 
δέσιμο των νέων»  και ευχαρίστησε 

για άλλη μία φορά τα στε-
λέχη  του απερχόμενου  Δι-
οικητικού Συμβούλιου  για 
όσα έχουν προσφέρει στην 
ομάδα και για τη στήριξη-
με την εμπειρία τους- που 
θα προσφέρουν μελλοντι-
κά.
«Τα νέα παιδιά μέσω της 
ομάδας δένονται μεταξύ 
τους ακόμα πιο πολύ,  αγα-
πούν το Ευπάλιο πιο πολύ 

και πορεύονται στην αυριανή κοινω-
νία ενωμένοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο 
επίτευγμα» τονίζει ο Άκης Ζέρβας 
«και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε 
απόλυτα».
Σήμερα, στο δυναμικό της ομάδας 
υπάρχουν 17 ποδοσφαιριστές από 
το Ευπάλιο και με την προσθήκη των 
4 αδελφών Φλέγγα από την Ένωση 
Γλυφάδας, ο Απόλλων θα έχει  ένα 
ρόστερ με 21 Ευπαλιώτες ποδοσφαι-
ριστές, φαινόμενο πρωτόγνωρο για 
τα ποδοσφαιρικά δεδομένα της  Φω-
κίδας και της Στερεάς Ελλάδας. 
Οι ανάγκες της ομάδας θα καλυφθούν 
και με 2-3 ακόμα μεταγραφές για κά-
ποιες θέσεις ώστε να δημιουργηθεί 
ένα πλήρες και υψηλού επιπέδου ρό-

στερ για τα δεδομένα του 
πρωταθλήματος Α΄ Κατη-
γορίας Φωκίδας .
Προπονητής και την φετινή 
σαιζόν θα παραμείνει για πέ-
μπτη χρονιά ο Λάκης Λου-
κόπουλος.
Χορηγοί της ομάδας θα είναι 
το Τεχνικό Γραφείο Κων-
σταντόπουλου και το Τεχνι-
κό Γραφείο Ζησιμόπουλου, 
χωρίς να αποκλείεται στην 
πορεία μέχρι την έναρξη του 
πρωταθλήματος να υπάρξει 
και κάποιος άλλος.
Η Διοίκηση ανακοίνωσε ότι 
για την οικονομική ενίσχυ-
ση της ομάδας εξέδωσε την 
“ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΑ”  που θα στοιχίζει 10 
ευρώ και πιστεύει ότι όλοι 
θα πάρουν τουλάχιστον από 
μία, ώστε να μπουν κάποια 

χρήματα στο ταμείο και να αντιμετω-
πισθούν τα αρκετά έξοδα που έχει η 
ομάδα στη λειτουργία της ( αμοιβή 
προπονητή, μετακινήσεις με πούλμαν 
για τα εκτός έδρας παιχνίδια, αθλητι-
κό υλικό, κ.ά).
Τέλος ο Άκης Ζέρβας μας μίλησε και 
για την Ακαδημία των νέων παιδιών 
που δημιουργήθηκε  με πρόταση του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Συμμετέ-
χουν σ’ αυτήν  περίπου 25-30 νέα 
παιδιά, με προπονητή τον Ευπαλιώ-
τη Τζίμη Ζέρβα. «Είναι ένα μεγάλο 
βήμα μέσα στη φιλοσοφία της ομά-
δας μας» ανέφερε « που πρέπει να 
συνεχιστεί με αντιμετώπιση κάποιων 
ειδικών προβλημάτων» . 

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 
πάνω από 200 αθλητών, ολοκλη-
ρώθηκε ο πρώτος ορεινός αγώνας 
25χλμ. “TihioRace”, καθώς και ο αγώ-
νας fun των 5 χλμ.
Οι δύο αγώνες πραγματοποιήθηκαν 
την Κυριακή 11 Μαϊου 2014 στο Τεί-
χιο Δωρίδας.
Ο αγώνας από τεχνικής απόψεως 
είχε μια ποικιλία μονοπατιών, άλλων 
εύκολων χωμάτινων μέσα σε δάση 
και άλλων πιο τεχνικών με πετρώδη 
κομμάτια - και μια σάρα - που ήθελαν 
προσοχή. Όσο αφορά την δυσκολία 
του, είχε δυο αναβάσεις που πραγμα-
τικά θύμιζαν Vertical Kilometer! 
Η πρώτη που οδηγούσε στην ψηλό-
τερη κορυφή, που δοκίμασε πολύ την 
δύναμη των ποδιών μας καθώς και η 
έκπληξη του τερματισμού, που ήταν 
δύσκολο να μην περπατήσεις την 
ανηφοριά του 1.5 τελευταίου χιλιό-
μετρου. 

Μετά την κορυφή Τρίκορφα, το μο-
νοπάτι δεν είχε ιδιαίτερη τεχνική δυ-
σκολία, παρά μόνο σε κάποια μικρά 
κομμάτια του που είχαν πέτρα. 
 Η σήμανση της διαδρομής ήταν 
εξαιρετική με σημάδια και πυκνές 
κορδέλες παντού. Να επισημάνουμε 

ότι το σύνολο των χρημάτων από τις 
εγγραφές των αθλητών  δόθηκε στην 
Φλόγα (σύλλογος γονιών παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια), γεγονός 
για το οποίο θέλουμε να δώσουμε τα 
συγχαρητήρια μας στους ανθρώπους 
της διοργάνωσης. Δύσκολοι καιροί, 
ακόμη δυσκολότεροι για κάποια παι-
διά και τους γονείς τους και κινήσεις 
σαν αυ-
τές δεί-
χ ν ο υ ν 
α ν θ ρ ω -
πιά και 
σ ίγουρα 
επιστρέ-
φ ο ν τ α ι 
κ ά π ο ι α 
στιγμή.
Μετά την 
ολοκλή -
ρωση του 
αγώνα η 

Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα 
εξής:
«Με χαρά διαπιστώσαμε για μια ακό-
μη φορά την εξαιρετική άνοδο του 
επιπέδου των αθλητών που τρέχουν 
σε αγώνες ορεινού τρε-
ξίματος. Γίνεται σωστή 
δουλειά, και αυτό βοηθάει 
σημαντικά στην ανάπτυξη 
του του αθλήματος στην 
χώρα μας. Συγχαρητήρια 
σε όλους τους αθλητές 
για την προσπάθεια τους. 
Μετά το τέλος των αγώ-
νων ανακηρύχτηκαν οι νι-
κητές κατά κατηγορία  και 

δόθηκαν πάρα πολλά και σημαντικά 
δώρα στους συμμετέχοντες.
 Ο 2ος αγώνας “TihioRace” έχει ήδη 
προγραμματιστεί για τις 17 Μαΐου 
2015. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος 
ορεινός αγώνας TihioRace στο Τείχιο

Νέα εποχή για τον Απόλλωνα
με φιλοσοφία , στόχους και όραμα

Διακρίνονται από αριστερά οι: Θανάσης Ψιμάδας, Νίκος Τσιβελέκας, Δημήτρης Ζησιμόπουλος, Άκης 
Ζέρβας, Νίκος Σπυρόπουλος και Χρήστος Σερεντέλλος. Το άλλο μέλος Φώτης Ε. Παπακωνσταντίνου 
έλειπε σε... γαμήλιο ταξίδι.
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Υλοποιήστε τα επενδυτικά σας σχέδια
µε τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς.

* Το 45,45% της δανειοδότησης παρέχεται άτοκα από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.,
   διαχειριστή του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας.

Σταθερή γιατί κινείται 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Τράπεζα Πειραιώς,  σε συνεργασία µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)*, στηρίζει επιχειρήσεις και επαγγελµατίες αγρότες µε 
συνολικές χρηµατοδοτήσεις ύψους €253.000.000, µέσω του «Ταµείου Αγροτικής 
Επιχειρηµατικότητας». 
Η χρηµατοδότηση απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί και 
υλοποιούνται στα Μέτρα 121, 123Α, 311, 312 & 313Β του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

«Ταµείο
Αγροτικής

Επιχειρηµατικότητας»


