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Ο Απόλλων

Ένας Δωριέας
στο Μαξίμου

Ο νεαρός δικηγόρος Δημήτρης Τζανακόπουλος, με
καταγωγή από την Δωρίδα,
είναι ο Διευθυντής Γραφείου
του Αλέξη Τσίπρα. Μια σύντομη προσωπογραφία στον
33χρονο νομικό που χαίρει
της προσωπικής φιλίας και
εκτίμησης εδώ και χρόνια του
Πρωθυπουργού.
Σελ. 7

Σελ.14-15

πρωταθλητής
και αήττητος

Αήττητος ο Απόλλων Ευπαλίου κατέκτησε επάξια το πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας
Φωκίδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του, σκορπίζοντας ντελίριο χαράς
στους πολυπληθείς φιλάθλους του και
την εκτίμηση και παραδοχή των αντιπά-

Με λαμπρότητα
και ευλάβεια

Το «τούνελ»
του

Παραθάλασσου

ΝΕΑ της ΔΩΡΙΔΑΣ

η λιτανεία του

έτοιμο το καλοκαίρι

Τις τελευταίες πινελιές βάζουν
τα συνεργεία της τεχνικής εταιρείας στο τούνελ του δρόμου
Μοναστηράκι – Παραθάλασσου, με τις εκτιμήσεις του επικεφαλής της εταιρείας ότι μέχρι
το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο και
ο δρόμος θα παραδοθεί στη
κυκλοφορία.
Σελ. 10

λων του ότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα
στα γήπεδα της Φωκίδας. Στη συνέχεια
θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και ΠρέβεζαςΛευκάδας σε αγώνες μπαράζ για την
άνοδο στη Γ΄Εθνική.

Αγίου Γεωργίου

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Οι φίλοι του

Δροσάτου

πάντα ανήσυχοι

και πρωτοπόροι

Στο μικρό χωριό με την μεγάλη
καρδιά οι δραστηριότητες δεν
σταματούν ποτέ, χάρη στην
αγάπη, την προσφορά και την
συνεχή κινητικότητα των κατοίκων του, αλλά κυρίως των
δραστήριων μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Τοπικού Συμβουλίου.
Σελ. 12-

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η μεγάλη και
σημαντική Ιστορία

του Γυμνασίου

Εντυπωσίασαν

‘‘οι πειρατές

της Μαντήλως’’
στο καρναβάλι

«Πειρατές της Μαντήλως»
ντύθηκαν φέτος οι Ευπαλιώτισσες και οι Ευπαλιώτες με
την οργάνωση και καθοδήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου
για να γιορτάσουν την Αποκριά. Ωραίο και το «πειρατικό
καράβι» που κατασκεύασαν,
άρεσε και εντυπωσίασε στο
ταξίδι του μέχρι τη Ναύπακτο
που συμμετείχε στην καρναβαλική παρέλαση.
Σελ. 6

Η σύναξη...

Με κάθε μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια γιορτάστηκε ο πολιούχος
του Ευπαλίου Άγιος Γεώργιος.
Λιτανεία και περιφορά της εικόνας στο κέντρο του χωριού την
παραμονή το βράδυ με την παρουσία πλήθους κόσμου, ιερέων
με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριο Μουλατσιώτη, και επισήμων, και τα άλογα του Ιππικού
Συλλόγου Ναυπακτίας-Δωρίδας
να προπορεύονται. Ανήμερα της
γιορτής δοξολογία με την ίδια
μεγάλη συμμετοχή.
Σελ. 6

Ευπαλίου

των Δημάρχων
Το σημαντικότερο αυτοδιοικητικό γεγονός στην ιστορία του έζησε το Ευπάλιο με την ταυτόχρονη παρουσία των 25 Δημάρχων
της Στερεάς Ελλάδας στη Γενική
Συνέλευση του Φορέα Στερεών
Αποβλήτων και την μετεξέλιξή
του σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η σύναξη αυτή ήταν μια επιτυχία που
πιστώνεται στη Δημοτική Αρχή
και προσωπικά στο Δήμαρχο
Γιώργο Καπεντζώνη.
Σελ. 4

Η ιστορία του Γυμνασίου Ευπαλίου είναι μεγάλη και αξιοζήλευτη, κάνει περήφανους
τους χιλιάδες μαθητές από
Δωρίδα και Ναυπακτία που
φοίτησαν σ΄αυτό αλλά και
τους δεκάδες καθηγητές που
δίδαξαν.
Σελ. 13

ΤΣΟΥΡΑΚΗ - ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΛΑ
Στις 24 Μαρτίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλικία 91
ετών, η Δημητρούλα (Τούλα)
Τσουράκη. Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο Ευπάλιο και
ήταν κόρη του Γιώργου Κατσιγιάννη και της Τασούλας
Σμπαρούνη. Από το αγαπημένο της Ευπάλιο έφυγε το
1959, όταν παντρεύτηκε τον
Δημήτριο Τσουράκη, από τα
Κούκουρα, και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Απέκτησαν δύο γιους, τον Τάσο και τον Γιώργο, που
της χάρισαν τέσσερα υπέροχα εγγόνια. Δεν ένοιωσε
ποτέ τη μοναξιά της μοναχοκόρης γιατί πάντα την
περιέβαλε η αγάπη και ο σεβασμός των 36 πρώτων
ξαδέλφων της, με τους οποίους τη συνέδεε αδελφική σχέση. Όλοι μας θα θυμόμαστε τη φιλοξενία
της, την καλοσύνη της και το ζεστό της χαμόγελο.
Η κηδεία της έγινε στις 26 Μαρτίου στο αγαπημένο
της Ευπάλιο, όπου την αποχαιρέτησαν συγγενείς
από την Αθήνα και πολλοί Ευπαλιώτες. Καλό σου
ταξίδι, θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας.
Ο σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια σου.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Έφυγε στα 95 της χρόνια
στις 3 Μαρτίου η Ελένη,
χήρα Παναγιώτη Κουτσογιάννη. Είχε δύο γιους, το
Χρήστο και το Μάριο. Αδέρφια της ήταν ο Νίκος και η
Γκόλφω Ανδρεοπούλου. Εργάστηκε σκληρά σε όλη της
τη ζωή δημιουργώντας μια
καλή οικογένεια και έχαιρε
αγάπης και εκτίμησης από
τους συγχωριανούς της. Η
κηδεία της έγινε την επομένη, 4 Μαρτίου από τον
Άγιο Γεώργιο Ευπαλίου.

ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Έφυγε στα 84 της χρόνια
στις 19 Απριλίου η Πολυξένη Τριάντη, το γένος Γιαννακούρη. Μια θαυμάσια
γυναίκα γεμάτη καλοσύνη,
που πάντα βοηθούσε τους
φτωχούς
συνανθρώπους
της, και είχε έναν καλό λόγο
για όλους. Με το σύζυγό
της Γιώργο Τριάντη από τις
Καγκέλλες είχαν αποκτήσει
δύο παιδιά, τη Ντίνα που
τελείωσε νομική και είναι
υπάλληλος στη ΔΟΥ Πατρών
και το Θεοφάνη, ανώτερο στέλεχος στην εταιρεία
ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Η Πολυξένη ήταν αδελφή του Ζαχαρία, Γιώργου, Θανάση και Κώστα Γιαννακούρη, είχε
ευτυχήσει δε να δει και πολλά εγγόνια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Έφυγε στις 13 Μαρτίου σε
ηλικία 76 ετών ο Κώστας
Παπαϊωάννου, συνταξιούχος
αστυνομικός. Ο Κώστας κατετάγη και σταδιοδρόμησε
μέχρι τους ανώτερους βαθμούς στην Αστυνομία. Υπήρξε καλός οικογενειάρχης. Με
την πανάξια σύζυγό του Λίτσα απέκτησαν δύο αγόρια
το Θανάση και το Λευτέρη.
Ήταν δημοκρατικός και νομιμόφρων αστυνομικός. Δύο φορές αρνήθηκε να
εφαρμόσει παράνομες διαταγές. Όταν έδωσε λευκό
πιστοποιητικό σε πολίτη που ήθελε να μεταναστεύσει
στη Γερμανία. Στην απολογία του απάντησε ευθαρσώς: «Δεν κινδυνεύει το καθεστώς ούτε της Ελλάδας ούτε της Γερμανίας από τον εργάτη». Η κήρυξη
της δικτατορίας το 1967 τον βρίσκει στην Ασφάλεια
προαστίων της Αθήνας. Αρνείται να εφαρμόσει διαταγή παρακολούθησης των κρατούμενων πολιτικών
αρχηγών. Ενημέρωσε τους αρχηγούς. Με συνοπτικές
διαδικασίες απελύθη και μετανάστευσε στον Καναδά. Μετά τη μεταπολίτευση επανήλθε στην υπηρεσία του. Οι πολιτικοί αρχηγοί Ανδρέας Παπανδρέου
και Γεώργιος Ράλλης τον αναζήτησαν. Ο Κώστας τα
τελευταία χρόνια της καριέρας του ήταν στην προσωπική ασφάλεια του Ανδρέα Παπανδρέου και στο
Φρουραρχείο της Βουλής. Κώστα οι συγχωριανοί,
συγγενείς, φίλοι, και συμμαθητές είμαστε υπερήφανοι που τίμησες το χωριό μας.
Ο συμμαθητής, φίλος και γείτονας Νίκος Ζέρβας.

ΜΕΪΝΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Στις 21 Φεβρουαρίου πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθήνα (Περιστέρι) η Αικατερίνη
χήρα Ιωάννη Μεϊντάση. Η
Αικατερίνη καταγόταν από το
χωριό Κόκκινο Δωρίδος και
ήταν κόρη του Σπύρου Τσώλη. Με το Γιάννη απέκτησαν
αξιοζήλευτη οικογένεια, με
δύο κόρες. Αποκατέστησαν
τα παιδιά τους κοινωνικά και
επαγγελματικά. Απόλαυσαν
εγγόνια και χαρές. Η Αικατερίνη ήταν πολύ καλή
σύζυγος και, συχωριανιά και γειτόνισσα. Έφυγε σε
ηλικία 75 ετών. Πριν τέσσερα χρόνια είχε χάσει τον
σύζυγό της. Καλό ταξίδι Κατίνα (Νίκος Ζέρβας).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Γ. ΚΟΥΦΑΚΗ

Πέρασαν τρία χρόνια, 1η του
Μάη 2012, που έφυγε από κοντά μας ο πρώην Πρόεδρος της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
Γιώργος Κουφάκης, επιτυχημένος επιχειρηματίας και ένας μεγάλος λάτρης του Ευπαλίου. Η
οικογένειά του στις 26 Απριλίου,
παρουσία φίλων και συγγενών
τέλεσε το τρίχρονο μνημόσυνο
στη μνήμη του στον Άγιο Γεώργιο του Περιστερίου Αττικής.

Σελίδα 2
ΓΑΜΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ – ΡΑΔΟΥ
Η 26 Ιουλίου
2014, ήταν
ημέρα σταθμός
του Σπύρου
Βασ. Μουσχουντή και
της Ανδριανής
Χρ. Ράδου, το
γένος Μπόκαρη. Τέλεσαν το
γάμο τους με
κουμπάρο τον
συντοπίτη από
τα Μαλάματα
Βασίλη Παν.
Βρέττα στο
πανέμορφο
εκκλησάκι του
Σωτήρα, σε
μια ρομαντική γεμάτη αγάπη ατμόσφαιρα. Στο
φιλόξενο κτήμα των στενών φίλων του ζευγαριού
Βασίλη Σταβιάνη και Έλενας Ζέρβα η νεανική
παρέα, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η θετική
αύρα των αγαπημένων φίλων γέμισε τις καρδιές
όλων με χαρά και διάθεση για πρωτοφανές γλέντι
μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Θερμές ευχαριστίες από καρδιάς στην αξιότιμη οικογένεια των αγαπημένων μας κ.κ. Λεωνίδα και Πηνελόπης Ζέρβα.
Τίποτα δεν θα ήταν τόσο εύκολο χωρίς αυτούς.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Αποστόλης
Μπεκυράς και
η Πέννυ Γεωργολοπούλου
απέκτησαν τον
πρώτο τους γιο.
Η Πέννυ είναι
κόρη του Μάκη
Γεωργουλόπουλου και της
Βίκυς Μπαουστάνου. Στους
πανευτυχείς
γονείς, στους
παππούδες και
τις γιαγιάδες και
στους δις-παππούδες και γιαγιάδες ευχόμαστε να
τους ζήσει και να τον καμαρώνουν.

Γραμμή πληροφοριών: από σταθερό 800-11-40000, από κινητό 210-8006000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΛΕΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τζαβέλλα 73
Τ.Κ. 303 00, Ναύπακτος
τηλ. 26340 38222, 26340 23993, 26340 21577, fax. 26340 38223-3

Σελίδα 4

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα σημαντικό γεγονός στο Ευπάλιο

Η σύναξη των Δημάρχων !
Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Οι αποφάσεις, οι στόχοι και οι προοπτικές

Ως ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίθηκε από τους 25 δημοτικούς άρχοντες της Στερεάς Ελλάδας η Γενική
Συνέλευση του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) που πραγματοποιήθηκε στο Ευπάλιο.
Η Γενική Συνέλευση
αποφάσισε την μετατροπή του ΦοΣΔΑ σε
Ανώνυμη Εταιρεία των
Δήμων της Στερεάς
Ελλάδας και παράλληλα εξέλεξε και το Διοικητικό της Συμβούλιο
Τα θέματα της Γενικής
Συνέλευσης ήταν:
- Η έγκριση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας
- Η εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου
- Η εκλογή Προέδρου
και Αντιπροέδρου
- Η υπογραφή του καταστατικού
Μετά την έγκριση του καταστατικού εκλέχτηκε
11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο
από τους:
•Νικόλαο Σταυρογιάννη Δήμαρχο Λαμιέων,
• Βασίλειο Καθαροσπόρη Αντιδήμαρχο Χαλκιδέων,
• Χρήστο Καλυβιώτη Δήμαρχο Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας,
• Νικόλαο Λιόλιο Δήμαρχο Λοκρών,
• Αθανάσιο Μπουραντά Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου,
•Σπυρίδωνα Νικολάου Δήμαρχο Θηβαίων,
• Γεώργιο Ντασιώτη Δήμαρχο Αλιάρτου,
• Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο Δήμαρχο Δελφών,
• Ευθύμιο Παπαευθυμίου Δήμαρχο Μακρακώμης,
• Νικόλαο Σουλιώτη Δήμαρχο Καρπενησίου και
• Γιώργο Καπεντζώνη Δήμαρχο Δωρίδος.
Ομόφωνα εκλέχτηκαν Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου ο Δήμαρχος Λαμιέων Νικόλαος Σταυρογιάννης και Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων Βασίλειος Καθαροσπόρης.
Ακολούθως υπογράφτηκε το καταστατικό παρουσία της Συμβολαιογράφου Ευπαλίου.

Η σημασία της ιδρυτικής πράξης της Ανώνυμης
Εταιρείας για τη διαχείριση των στερών αποβλήτων
των Δήμων που υπογράφτηκε στο Ευπάλιο είναι
τεράστια για τη Στερεά Ελλάδα διότι:
Η διαχείριση των
στερεών αποβλήτων αποτελεί σήμερα ένα από τα
πλέον
σύνθετα,
δύσκολα και δυσεπίλυτα προβλήματα της σύγχρονης
κοινωνίας. Ζήτημα
το οποίο βρίσκεται πολλά χρόνια
τώρα στο επίκεντρο συζητήσεων,
αντιπαραθέσεων,
προτάσεων
και
πολιτικών
περιβάλλοντος, αφού
συνδέεται άμεσα
με την συνεχή
αστικοποίηση του πληθυσμού, το επίπεδο ανάπτυξης και τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα.
Είναι ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο τη χώρα
μας και την Περιφέρειά μας, αλλά όλο σχεδόν τον
πλανήτη με διαφορετικές ανάγκες, προσεγγίσεις,
πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής αναφοράς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια σειρά αυστηρών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα κράτη
– μέλη της και που έχουν σχέση τόσο με το ανθρωπογενές όσο και το φυσικό περιβάλλον.
Η δημιουργία ενός ενιαίου Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α,
με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ θα
λειτουργήσει θετικά για το σύνολο των Δήμων της
Περιφέρειας μας για τους παρακάτω λόγους:
- Ενιαίος σχεδιασμός των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
- Αξιοποίηση του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων.
- Οικονομίες κλίμακας.
- Συνέργειες σε λοιπές κατηγορίες αποβλήτων (λυματολάσπη).
- Αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας
- Κλείσιμο και αποκατάσταση των τελευταίων

ενεργών ΧΑΔΑ.
Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι Αλιάρτου Γεώργιος Ντασιώτης, Θηβαίων Σπύρος
Νικολάου, Λεβαδέων Παναγιώτα Πούλου, Ορχομενού Λουκάς Υπερήφανος, Τανάγρας Βασίλειος Περγαλιάς, Διρφύων-Μεσσαπίων Γεώργιος
Ψαθάς, Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ, ΚύμηςΑλιβερίου Αθανάσιος Μπουραντάς, Μαντουδίου-Αγίας Άννας Χρήστος Καλυβιώτης, Σκύρου
Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, Χαλκιδέων Χρήστος
Παγώνης, Αγράφων Θόδωρος Μπαμπαλής, Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης, Δομοκού Δημήτριος Τζιαχρήστας, Λαμιέων Νικόλαος Σταυρογιάννης, Λοκρών Νίκος Λιόλιος, Μακρακώμης
Θύμιος Παπαευθυμίου, Δελφών Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Δωρίδος Γιώργος Καπεντζώνης.
Επίσης έλαβαν μέρος Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες ως εκπρόσωποι των
Δήμων Διστόμου Αράχωβας Αντίκιρρας, Ιστιαίας Αιδηψού, Καρύστου, Αμφίκλειας Ελάτειας, Μώλου Αγ. Κωνσταντίνου και Στυλίδος.

MACAO RF STREET ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ
Τώρα το Ευπάλιο και η Δωρίδα απέκτησαν το
στέκι τους στη καρδιά της Πάτρας, στον ωραιότερο πεζόδρομο της πόλης, την Ρήγα Φεραίου.
Είναι το MACAO RF STREET, ένα πανέμορφο
cafe bar που δημιούργησε ο Ευπαλιώτης Άρης
Ψιμάδας με τους συνεργάτες του, και από την
πρώτη μέρα της λειτουργίας του έγινε αγαπημένο
στέκι μικρών και μεγάλων. Βρίσκεται στη Ρήγα
Φεραίου 120, με τηλέφωνο 2610-277771 και το
προσωπικό τηλέφωνο του Άρη 6972-858796.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο Αϊ Γιώργης
Με ξεχωριστή λαμπρότητα και κατάνυξη, αλλά και με ιδιαίτερα μεγάλη
συμμετοχή πιστών το Ευπάλιο γιόρτασε τη μνήμη του προστάτη και
πολιούχου του
Αγίου
Γεωργίου.
Μέγας
πανηγυρικός
εσπερινός με
αρτοκλασία
τελέσθηκε την
παραμονή της
εορτής
του
Αγίου από τον
Αρχιερατικό
Επίτροπο Ευπαλίου και Ποτιδανείας Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο
Μουλατσιώτη και με τη συμμετοχή
πολλών Ιερέων της περιοχής.
Στη συνέχεια ακολούθησε λιτάνευση
της Ιερής εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Καρυάς,
όπου την συνόδευαν πέντε άλογα
του Ιππικού ομίλου Ναυπακτίας &
Δωρίδας και ευλαβικά ακολουθούσαν
οι αιρετοί και ο λαός σχηματίζοντας
πολύ μεγάλη πομπή.
Ο καβαλάρης Άγιος ευλόγησε τους
προσκυνητές που κατέκλυσαν το
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Ευπάλιο και η πομπή συνοδευόμενη από κωδωνοκρουσίες επέστρεψε
στον Ιερό Ναό.
Ανήμερα της γιορτής τελέστηκε Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία στον
κατάμεστο Ιερό
Ναό του Αγίου
Γεωργίου χοροστατούντος του
πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη π. Αυγουστίνου ο οποίος
συγχάρηκε τους
πιστούς για την
παρουσία τους και την ευλάβειά τους.
Τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου μας: ο Δήμαρχος Δωρίδας κ.
Γ. Καπεντζώνης, οι Αντιδήμαρχοι κ.
Κ. Αντωνόπουλος και κ. Κ. Φλετούρης, ο Διοικητής Του Αστυνομικού
Τμήματος Ευπαλίου, ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ιω. Φλέγγας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ευπαλίου κ. Κ. Τσιούστας η π. Βουλευτής
Φωκίδας κ. Ασπασία Μανδρέκα και ο
πολιτευτής Κων/νος Χαλιορής.
ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Καρναβάλι και … “Πειρατές της Μαντήλως”
Οι «πειρατές της Μαντήλως» ήταν το θέμα που
επέλεξε για το φετινό
καρναβάλι ο Πολιτιστικός
Σύλλογος του Ευπαλίου.
Το επιτυχημένο πειρατικό
καράβι κατασκευάστηκε με
σχέδια και καθοδήγηση του
φίλου Καρλχάινς και προσωπική δουλειά των φίλων
και μελών του Πολιτιστικού
Συλλόγου. Το πρωινό της
τελευταίας Κυριακής των
Απόκρεω «αγκυροβόλησε»
στην κεντρική πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου και στη
συνέχεια μεσημέρι, κάνοντας πρώτα μια βόλτα στο
κεντρικό δρόμο, σάλπαρε
για την Ναύπακτο όπου
παρέλασε μαζί με άλλα
άρματα στο εκεί καρναβάλι.
Όμορφες και οι στολές των
πειρατών που συνόδευαν
ως πλήρωμα το πειρατικό.
Την προηγούμενη βραδιά ο
Σύλλογος έκανε στο κοσμικό κέντρο Κόπα-Καμπάνα
της Δάφνης,τον παραδοσιακό αποκριάτικο χορό, με
κέφι, γλέντι, τραγούδι, ντόμινα, κομφετί, σερπαντίνες,
μασκαράτες και πειρατικές
στολές.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημήτρης Τζανακόπουλος

Ο άνθρωπος της Δωρίδας
στο Μέγαρο Μαξίμου
Δωριέας είναι ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Δημήτρης
Τζανακόπουλος. Είναι γιος της Πηνελόπης Γκαβέρα και του Μόσχου Τζανακόπουλου. Η καταγωγή του, από
την πλευρά της μητέρας του, είναι
από την Στύλια Δωρίδος. Είναι εγγονός του Δημητρίου Π. Γκαβέρα, από
την Στύλια. Τα περισσότερα καλοκαίρια του στην εφηβεία του και την
φοιτητική του ζωή τα περνούσε στις
παραλίες της Δωρικής Ριβιέρας.
Ο Δ. Τζανακόπουλος αποτελεί προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα,
γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια,
η σχέση τους είναι εξαιρετική και
θεωρείται ο εξ απορρήτων του νέου
Πρωθυπουργού.
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής
Αθηνών. Τελείωσε μεταπτυχιακό στη
φιλοσοφία του Δικαίου στην ίδια σχολή. Είναι υποψήφιος Διδάκτορας της
Θεωρίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Από το 2000 μέχρι το 2004 υπήρξε
ενεργό μέλος του Δικτύου Αυτόνομων Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχημάτων.
Συμμετείχε στις διαδικασίες ίδρυσης

του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ Critique, στο περιοδικό Θέκαι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φό- σεις, στην εφημερίδα Αυγή
ρουμ το 2002 στη Φλωρεντία, καθώς και σε άλλες εφημερίδες.
επίσης και στη διοργάνωση του Ευ- Το 2010 ανέλαβε καθήκοντα
ρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στην νομικού συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα.
Αθήνα το 2006.
Εκλέχτηκε γραμματέας του Κ.Σ της Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος επέΝεολαίας Συνασπισμού στο 4ο Συ- στρεψε εσπευσμένα από το εξωτενέδριο της Οργάνωσης το 2005 και ρικό πριν από δύο περίπου χρόνια,
προκειμένου
επανεκλένα διεκπεραιχτηκε στο 5ο
ώνει τις νομιΣυνέδριο το
κές υποθέσεις
2007.
του κόμμαΜέλος
της
τος, ενώ ο
Κεντρικής
πρόεδρος του
Επιτροπής
ΣΥΡΙΖΑ αυτου Συνασπιτόν συμβουσμού της Αριλευόταν για
στεράς των
όλα τα νομικά
Κινημάτων
ζητήματα που
και της Οικοανέκυπταν,
λογίας 2005
δίνοντας το
-2010.
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα στο
προβάδισμα
Μέλος
του τραπέζι των συζητήσεων με την Καγκελάριο Μέρκελ
στη νεώτερη
Συντονιστικού Τμήματος Δικαιοσύνης του ΣΥ- και από τον ίδιο ακόμη, γενιά.
ΡΙΖΑ. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί Είναι το πρόσωπο που την επομένη
σε συλλογικό τόμο του Ινστιτούτου των εκλογών “παρέλαβε” το Μέγαρο
Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Μαξίμου από τον Διευθυντή του ποΠουλαντζάς» , στο περιοδικό Law and λιτικού γραφείου του Αντώνη Σαμα-

ρά, Κ. Μπούρα.
Εάν κάποιος δεν τον γνωρίζει , είναι
δύσκολο να συνδέσει τις ενδυματολογικές προτιμήσεις του με τη σπουδαία ιδιότητα που φέρει. Απεχθάνεται
και αυτός τις γραβάτες και το επίσημο
ντύσιμο. Η μόνη φορά που εμφανίστηκε έτσι ήταν όταν συνόδευσε τον
Αλέξη Τσίπρα στο γεύμα που παρέθεσε ο ο Κάρολος Παπούλιας προς
τιμήν του Προκόπη Παυλόπουλου.
Όσοι τον γνωρίζουν από κοντά μιλούν για ένα συμπαθητικό νέο άνδρα
αφοσιωμένο στην επιστήμη του και
εργασιομανή, με ήπιο χαρακτήρα,
ευγενή αλλά και στιβαρό, χαρακτηρίζοντας τον ως την «Ήρεμη δύναμη»
πλάι στον ισχυρό άνδρα της χώρας
Αλέξη Τσίπρα. Οι συνομιλητές του
Δημήτρη Τζανακόπουλου εκτιμούν
ότι το ήθος, οι κοινές αγωνιστικές
καταβολές και η συντροφική συμπόρευση στο ίδιο κόμμα με τον Αλέξη
Τσίπρα αποτέλεσαν την βασική αιτία
αυτής της απόφασης για την θέση κλειδί.

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες της Ευρώπης

Ένα νέο και ενδιαφέρον βιβλίο στην παρούσα συγκυρία για την Ελλάδα και την
Ευρώπη παρουσιάστηκε πριν
από λίγο καιρό. Τίτλος του:
«Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες της
Ευρώπης μέσα από τον στοχασμό Ευρωπαίων μελετητών».
Συγγραφέας η κ. Στέλλα Πριόβολου, ομότιμη καθηγήτριας
Λατινικής-Ιταλικής Φιλολογίας
στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το βιβλίο παρουσίασαν οι:
Μίμης Ανδρουλάκης, συγγραφέας, Monica Zecca,
διευθύντρια του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου και
Νίκος Πετρόχειλος, ομότιμος
καθηγητής ΑΠΘ.
Όπως σημειώνει η συγγραφέας
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου:
«Από τα χρόνια των σπουδών
μου κράτησα βαθιά ¬μέσα μου

τα λόγια του μεγάλου φιλόλογου-διανοητή Gilbert Highet:
« Θα άξιζε τον κόπο να γράψει
κανείς μια καλή ιστορία της
παιδείας από την άποψη του
κλασικού περιεχομένου της,
για να αποτίσει φόρο τιμής
στους πολλούς σπουδαίους
δασκάλους, που με τη βοήθεια
της ελληνορωμαϊκής λογοτεχνίας απέδειξαν την ιδιοφυΐα
τους δημιουργώντας λαμπρούς
ποιητές και γόνιμους
στοχαστές, αλλά και
στους πατέρες που
μύησαν τα παιδιά
τους στα σπουδαία
έργα και στις ωραίες
γλώσσες της Ελλάδας και της Ρώμης,
που μελέτησαν μαζί
τους, και συχνά τα
παιδιά αυτά έγιναν
οι διάσημοι άνθρωποι τους οποίους
θαυμάζουμε, λες και

γεννήθηκαν εκ του μηδενός».
Πολλοί ευρωπαίοι διανοητές θαύμασαν τον πολιτισμό
που δημιούργησαν οι δύο
ιστορικοί λαοί, ο ελληνικός
και ο ρωμαϊκός. Σταχυολογώντας, λοιπόν, στο μικρό
αυτό εγχειρίδιο τους στοχασμούς τους για την αξία και
τη διαχρονική σημασία της
κλασικής αρχαιότητας, και
αναδεικνύοντας τους πολιτι-

σμικούς δεσμούς ΕλλάδαςΙταλίας και τη σχέση τους με
τον πολιτισμό της σύγχρονης
Ευρώπης, προσπαθώ να μπολιάσω το δέντρο της γνώσης
και να εξάψω τη φαντασία
των νέων, με των οποίων τη
συνεργασία μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον τη σκέψη
του Highet πραγματικότητα.
Και για να μη λησμονούν οι
νέοι μας ότι ο ελληνορωμα-

ϊκός πολιτισμός, που δίδαξε
και έδωσε σε κάθε εποχή ένα
διαφορετικό μάθημα, δίνει
και σήμερα στην Ενωμένη
Ευρώπη ένα «μέγιστο μάθημα», που θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με σεβασμό».
Στην εκδήλωση-μεταξύ άλλων-παραβρέθηκε και ο π.
Υπουργός Παιδείας, καθηγητής Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ,
κ. Γ. Μπαμπινιώτης.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Διοικητής
των
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανέλαβε ο Δωριέας (από το
Καστράκι) Αρχιπύραρχος Ευθύμιος Γεωργακόπουλος
Μέχρι τώρα ο E.Γεωργακόπουλος ήταν Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αχαΐας.
Μετά την προαγωγή
του στο νέο νευραλγικό πόστο ο Ευθ. Γεωργακόπουλος έκανε την
εξής δήλωση :
“Αποχωρώντας
μετά
από μια διετία από τη
Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, λόγω προαγωγής μου στο βαθμό
του Αρχιπυράρχου, αισθάνομαι την ανάγκη
να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε
όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας και ιδιαίτερα της πόλης των Πατρών, για
την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία
με περιέβαλλαν. Μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ με τους συναδέλφους μου ενδιαφέρουσες εμπειρίες και να εισπράξω από την κοινωνία
αμέριστη εμπιστοσύνη και εκτίμηση.
Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος,
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, όλους τους
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Περιφερειακής Ενότητας, τις συναρμόδιες Αρχές και φορείς, τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.
για την στήριξη που εκδήλωσαν στο
πρόσωπό μου, αλλά και για την ανταπόκριση και την άψογη συνεργασία
τους σε κοινές προσπάθειες.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το
προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών της Αχαΐας για τη συλλογική και συγκροτημένη προσπάθεια και
το υψηλό φρόνημα ευθύνης που το
διαπνέει σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η πατρίδα μας.
Τη μεγαλύτερη διάκριση της
ΕΣΗΕΑ, το μετάλλιο «Ξενοφών», απένειμε η δημοσιογραφική Ένωση (μέσω
της προέδρου της, Μαρίας
Αντωνιάδου) στον παλαίμαχο δημοσιογράφο Κώστα Νίτσο, τιμώντας τον
για την πολυετή του προσφορά στην
δημοσιογραφία. Ο Κώστας
Νίτσος κατάγεται από τοο
Κουπάκι Δωρίδας.
«Ο έντυπος τύπος θα ζήσει. Η έντυπη δημοσιογραφία δεν έχει τίποτα να
φοβάται από τα ηλεκτρονικά μέσα» υπογράμμισε ο
Κ. Νίτσος και ευχαρίστησε
τους συντελεστές και τους
ομιλητές της εκδήλωσης,
αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους.
Στην εκδήλωση παρέστη
και ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος παίρνοντας τον λόγο δήλωσε,
μεταξύ άλλων, πως εκτίμησε την κουβέντα του Κ.
Νίτσου που του είπε «σε
αφήνω να έρθεις, γιατί είσαι δημοσιογράφος» (είχε
δηλώσει πως δεν επιθυμεί
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την παρουσία πολιτικών στην εκδήλωση) και τον
ευχαρίστησε για την τιμή να τον αναγνωρίζει ως..
δημοσιογράφο, και τώρα που είναι πολιτικός.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν, επίσης, ο καθηγητής Φάνης Κακριδής και οι Λευτέρης Παπαδόπουλος, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Κώστας
Μητρόπουλος, Βασίλης Παπαβασιλείου, Θανάσης Παπαγεωργίου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν
η γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος Φανή
Πετραλιά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Δημήτρης Κουμπιάς, ο Γιώργος Διαλεγμένος και η Φώφη Κορίδη.
Επιστολή απέστειλε ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
Μανώλης Μαθιουδάκης.
Ο Κώστας Νίτσος εργάστηκε επί σειρά ετών ως αρχισυντάκτης και διευθυντής στην εφημερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ». Επίσης, το 1961 δημιούργησε το πολιτιστικό περιοδικό «Θέατρο» μέσα από το οποίο ανέδειξε πολλούς Έλληνες δημιουργούς, ενώ το 1981
έγινε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.
Διετέλεσε διευθυντής της «ιστορικής» εφημερίδας
«Αδέσμευτη Γνώμη», που εκδόθηκε ως απεργιακό
φύλλο κατά τη μεγάλη απεργία των δημοσιογράφων τον Μάιο του 1975.
Υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, και έχει εκδώσει, με
δικό του σχολιασμό, τα «Θεατρικά Άπαντα» του
Γιάννη Ρίτσου.
Ο Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11:00 το
πρωί θα πραγματοποιήσει την κεντρική
του ιππική εκδήλωση στο ιππικό κέντρο
στη Μανάγουλη Δωρίδας. Εκεί τα άλογα
του Ιππικού Συλλόγου και φίλων άλλων συλλόγων
που θα έρθουν από πολλές περιοχές της Ελλάδας,
θα παρουσιάσουν αρκετές από τις δεξιότητές τους.
Θα κληρωθεί όπως πάντα και ένα άλογο κατάλληλο για αρχάριους και παιδιά. Θα υπάρχουν και
πολλές εκπλήξεις για το κοινό και τα παιδιά, για να
περάσουν ένα πολύ όμορφο πρωινό !!!!. Η είσοδος
για το κοινό όπως πάντα είναι δωρεάν
Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. έκανε την
Κυριακή 26 Απριλίου ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ευπαλίου, που είναι ένας από τους
ισχυρούς συλλόγους με 260 μέλη. Για το
7μελές νέο Δ.Σ. που έχει διετή θητεία έβαλαν υποψηφιότητα οι Ζησιμόπουλος Γ. Δημήτριος,
Καλαντζής Αν. Νικόλαος, Κατσαρός Βασ. Χαράλαμπος, Κωσταράς Κων. Ιωάννης, Λαλλαγιάννης Ν.
Ιωάννης, Πολυζώης Ιωαν. Δημήτριος και Πριόβολος Βασ. Ιωάννης. Ο Ταμίας διορίζεται από το
Πρωτοδικείο. Επίσης για την Ελεγκτική Επιτροπή
υποψήφιοι ήταν οι Κατζαρής Παναγιώτης και Καρδάρας Δ. Κωνσταντίνος, ενώ ένα τρίτο μέλος διορίζεται επίσης από το Πρωτοδικείο.
Στην ηλεκτρονική εποχή πέρασαν οι Παπαροκάδες, οι μοναχοί δηλαδή του Μοναστηριού του Τρίκορφου Δωρίδος. Οι
μοναχοί δημιούργησαν και λειτουργούν
ένα e-shop στο οποίο πωλούν τα καλούδια
τους καθώς και τα CDs τους.
Οι επισκέπτες του e-shop μπορούν φυσικά να παραγγέλνουν online και οι επιλογές τους θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με αντικαταβολή στα
σπίτια τους.
Δείτε πώς προβάλουν οι ίδιοι στην ιστοσελίδα τους
το ηλεκτρονικό κατάστημα του Μοναστηριού:
«Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα http://www.
monastiriakokelari.gr/ θα βρείτε ό,τι έχει το Κελάρι μιας Μονής. Από τα τρόφιμα που τρώνε οι
μοναχοί, σε περιόδους νηστείας και μη, το κρασί
που πίνουν, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν, και
πολλά άλλα. Από αυτά τα τρόφιμα που είναι παρασκευασμένα με αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και
χρωστικές ουσίες, προτρέπουμε όλους να τρώνε
και να πίνουν για μια υγιεινή διατροφή.
Στο e-shop θα βρείτε Παραδοσιακά προϊόντα, Μοναστηριακά είδη, Γαλακτοκομικά προϊόντα και Αλλαντικά, Θεραπευτικά έλαια, Ενυδατικές πολυθε-
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ραπευτικές αλοιφές, Βιβλία πνευματικού
περιεχομένου, Εικόνες και Αγιογραφίες,
Σταυρούς και Δακτυλίδια από ασήμι και
χρυσό, Ψηφιακούς δίσκους με ομιλίες,
προσευχές και ψαλμωδίες, προσφορές και
άλλα πολλά.
Επισκεφθείτε μας, στο http://www.
monastiriakokelari.gr/ και αυτά που επιθυμείτε θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά
με αντικαταβολή στο σπίτι σας με το ελάχιστο κόστος.»
«Όταν το παρελθόν συναντά το
παρόν, οι μαθητές μοιάζουν πιο
έτοιμοι να αντικρίσουν αισιόδοξα το μέλλον τους…»
Συχνές πλέον οι επισκέψεις μαθητών στο Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου
και τις ξεναγήσεις από την Γενική Γραματέα του Ιδρύματος, καθηγήτρια Γιάννα
Κατσαρού. 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 βιωματικά να
προσεγγίσουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των προγόνων μας.
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας αλλά και της στάθμευσης
στην παλιά γέφυρα Μαντήλως,
αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Δωρίδας, ύστερα
από σχετικό αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Ευπαλίου. Συγκεκριμένα από την
Κοινότητα ζητήθηκε να διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων από την παλαιά γέφυρα
Μαντήλως και να γίνει πεζοδρόμηση αυτής. Η εξυπηρέτηση των οχημάτων θα
γίνεται αποκλειστικά από τη νέα γέφυρα
που έχει κατασκευασθεί. Με τον τρόπο
αυτό ούτε η κυκλοφορία των οχημάτων
θα παρακωλύεται, αλλά διασφαλίζεται
και η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.
Για το λόγο αυτό προτείνω την απαγόρευση της κυκλοφορίας καθώς και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων επί της
παλαιάς γέφυρας Μαντήλως στην Τοπική
Κοινότητα Ευπαλίου
Ενέργειες για τον καθαρισμό
των παραλιών έχει ξεκινήσει ο
Δήμος Δωρίδας, ώστε να είναι

καθόλα έτοιμος για τη νέα τουριστική
σεζόν. Μάλιστα όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μπάμπης Φάκος, πριν από
μερικές μέρες επισκέφθηκε την Δωρίδα
εργολάβος που ασχολείται με τον καθαρισμό παραλιών, στον οποίο και αποφασίστηκε να ανατεθούν οι εργασίες για
τη Χιλιαδού, τη διασημότερη παραλία
όχι μόνο του Δήμου και της Δημοτικής
Ενότητας Ευπαλίου αλλά και
της ευρύτερης περιοχής της
Ναυπάκτου. Να σημειώσουμε
ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος
διαθέτει ένα ειδικό μηχάνημα
το οποίο θα προσπελάσει όλη
την παραλία, θα «κοσκινίσει»
τα βότσαλα και θα ξεχωρίσει
το φυσικό υλικό από τα ξύλα
και τα σκουπίδια που τελικά θα
απομακρυνθούν. Για τον καθαρισμό των υπόλοιπων παραλιών θα χρησιμοποιηθούν μέσα
και εργάτες του Δήμου. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες
τον ίδιο εργολάβο θα χρησιμοποιήσει και ο Δήμος Δελφών
για τις εργασίες καθαρισμού
στις παραλίες του.
Τη Δευτέρα 4/5/2015
στο Αμφιθέατρο του
Οργανισμού
Πολιτισμού
Αθλητισμού και
Νεολαίας
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, Ισόγειο ) και ώρα
18.30΄θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ντοπιολαλιές στη Δωρίδα» του
Φώτη Κατσούδα από το
Παλαιοξάρι . Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος
Δωρίδας και ο εκδοτικός
οίκος «Πληθώρα».
Ο Φώτης Κατσούδας είναι Φιλόλογος και σήμερα υπηρετεί την Τοπική
Αυτοδιοίκηση με την
ιδιότητα του Προέδρου
της Τοπικής Κοινότητας
Παλαιοξαρίου.

Η λαϊκή παράδοση & εμείς
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«Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την ιδέα πως

Ταυτότητα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το “τούνελ” Παραθάλασσου

έτοιμο μέχρι αρχές καλοκαιριού
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του τούνελ και
η διάνοιξη του δρόμου από Μοναστηράκι στο Παραθάλασσο.
Όπως μας είχε διαβεβαιώσει ο επικεφαλής της Τεχνικής Εταιρείας
που έχει αναλάβει το έργο, μηχανικός Αθανάσιος Λιάρος από τον
περασμένο Δεκέμβριο, το έργο
προχωρά κανονικά και θα παραδοθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.
Πράγματι ήδη έχει κατασκευαστεί
το τούνελ καθώς και τα τοιχία
αντιστηρίξεων καθ΄ όλη τη διαδρομή από Μοναστηράκι στο Παραθάλασσο στα πρανή που είχαν
πρόβλημα κατολισθήσεων.
Απομένει να ντυθούν τα μπετό με
πέτρα, οι εργασίες που ήδη έχουν
ξεκινήσει, μερικά μικρά έργα υποδομών και το στρώσιμο του δρόμου με άσφαλτο.
Ο Αθ. Λιάρος εκτιμά ότι μέχρι
το τέλος Ιουνίου το έργο θα έχει
ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί
στη κυκλοφορία.
Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο
για την περιοχή αφού είχε απομονωθεί το Μοναστηράκι από την
δυτική είσοδο προς Παραθάλασσο,
Μπλου Λεϊκ, Χιλιαδού, Μανάγουλη
και Μαλάματα , αλλά και από τα
χωριά της ενδοχώρας της Δωρίδας, όπου όσοι πολίτες ήθελαν να
προσεγγίσουν τις παραλίες αυτές,
έπρεπε να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο παρακάμπτοντας βέβαια το
Μοναστηράκι.
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι το έργο
είχε ξεκινήσει πριν από δύο περίπου χρόνια, όπου μετά από σεισμό
είχαν υπάρξει κατολισθήσεις και
ρήγματα στα πρανή του δρόμου
από Μοναστηράκι προς Παραθάλασσο.
Έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια με το ποσόν των 700.000
ευρώ κατ΄ αρχάς από την τότε
Αντιπεριφερειάρχη Γιώτα Γαζή και
στη συνέχεια τέλη του 2014 με
άλλα 400.000 ευρώ από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων Εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Ευπαλίου
αποδέχεται τη δωρεά εις μνήμην
Δημητρίου Αναγνωστοπούλου
α)μιας συσκευής τηλεφώνου/fax
και β) ενός βιντεοπροβολέα.
Παράλληλα ο Σύλλογος Διδασκόντων εξαίρει την ευγενή χειρονομία της οικογένειας Δημητρίου
Αναγνωστοπούλου που συμβάλλει
στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας του Γυμνασίου μας, σε μία
δύσκολη οικονομική συγκυρία, και
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την οικογένεια –εκ μέρους της σχολικής κοινότητας του
Γυμνασίου Ευπαλίου– με την ευχή
τέτοιες προσφορές να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.
Εκ μέρους του Συλλόγου
Διδασκόντων Εκπαιδευτικών
Ο Διευθυντής
Νικόλαος Τριψιάνος
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Έστειλαν τις
συνδρομές τους
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΡΕΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ χήρα ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αδελαΐδα)
ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΓΙΑ Κ. ΡΗΝΑ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΝΙΣΤΗ-ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Μελβούρνη)
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΣΤΡΑ ΑΝΘΗ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Σίδνεϋ)
ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑΡΑΒΗΡΑ Α. ΜΕΝΙΑ (Μελβούρνη)
ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΛΚΑ ΠΟΠΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 €
20 €
20 €
20 €
10 €
20 €
20 €
30 €
30 €
20 €
50 €
20 €
10 €
20 €
20 €
20 €
5€
20 €
10 €
20 €
30 €
50 €
20 €
20 €
30 €
30 €
50 €
50 €
25 €
20 €
20 €
40 €
30 €
15 €
20 €
20 €
5€
5€
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

Οι λογαριασμοί
τραπεζών της Ένωσης

Όχι στη βία και το διχασμό
Μια κοινωνία είναι υγιής
όταν τα μέλη της γνωρίζουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με σεβασμό.
…….Άκουσα ( κι αν είναι ράδιο αρβύλα ζητώ
συγνώμη εκ των προτέρων) ότι την Κυριακή
της Αποκριάς κι ενώ το
ωραίο άρμα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου ήταν στην πλατεία
του χωριού μας για να
το απολαύσουμε, να το
φωτογραφήσουμε όλοι
και να φωτογραφηθούμε
μαζί του, όταν ο Μάκης
ο Πριόβολος (ο οποίος
είναι πανταχού παρών
με τη φωτογραφική του
μηχανή και φωτογραφίζει
αδιακρίτως τους πάντες
και τα πάντα με επιτυχία)

θέλησε να απαθανατίσει
με το φακό του το άρμα
δέχθηκε λεκτική βία από
συγχωριανούς μας με
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, με επιθετικό,
απειλητικό και υποτιμητικό ύφος και τόνο.
Αγαπητοί φίλοι, όπως
όλοι γνωρίζουμε, οι επικριτικές,
σαρκαστικές,
προσβλητικές ή νοσηρές
συμπεριφορές που παραβιάζουν τις αξίες και τα
ιδεώδη του κοινωνικού
συνόλου, που συνιστούν
προσβολή των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών και που καταργούν
την ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία είναι
οπισθοδρόμηση και φαινόμενα επικίνδυνα. Δεν

εδραιώνονται οι σχέσεις
εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ανάμεσα στους
συμπολίτες μας και δεν
σημειώνεται
πρόοδος
στους τομείς του πολιτισμού ,αντίθετα επηρεάζεται αρνητικά ολόκληρη η
κοινωνία του Ευπαλίου.
Η βία σε οποιοδήποτε
χώρο και αν εκδηλωθεί
φέρνει βία στην κοινωνία.
Γι’ αυτό η βία δεν αποτελεί προσωπική ή οικογενειακή υπόθεση, αλλά
κοινωνικό πρόβλημα που
αφορά όλους μας.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα
συμβούν ξανά τέτοια λυπηρά γεγονότα στο αγαπημένο μας χωριό.
Γιάννα Κατσαρού
Καθηγήτρια

5011-059657-666

104/296680-89

769.00.2002.002676

0026-0653-99-0100077938
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ΕΝΩΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Μιά πλούσια και ποικίλη
δραστηριότητα
αναπτύσει
η ΄Ενωση Γυναικών Φωκίδας που ιδρύθηκε το 1997.
Τα μέλη της ΄Ενωσης είναι
γυναίκες της Φωκίδας που
διαμένουν στην Αττική. Πρόεδρός της είναι η Λαμπρινή
Κουφάκη από το Ευπάλιο
ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και η τέως
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, Λένα Αναγνωστοπούλου.
Σύμφωνα με το Καταστατικό,
σκοποί της ΄Ενωσης είναι, φιλανθρωπικοί, πολιτιστικοί και
η διάδοση της Ιστορίας της
Φωκίδας. Για την επίτευξη
του σκοπού έχουν πραγματοποιεί σειρά δραστηριοτήτων
και εδηλώσεων, οι κυριώτερες των οποίων είναι :
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Η Ε.Γ.Φ. πραγματοποίησε εκδήλωση σε κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών στηρίζοντας
οικονομικά την προσπάθεια
της΄Ενωσης
Δεσφινιωτών
ο ΗΣΑΪΑΣ για την αποπεράτωση του Μουσείου ΗΣΑΪΑ
στην Δεσφίνα.
- Ημερίδα με θέμα: Η Γυναίκα της Φωκίδας στο πέρασμα
των Χρόνων.
- Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο ΄Αμφισσας για τη
«Μεσαιωνική ΄Αμφισσα» με
ομιλητές: τον Δρ. Εουσέμπι
Αγιένσα Πρατ, Διευθυντή του
Ινστιτούτου Θερβάντες της
Αθήνας και αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας
Γραμμάτων της Βαρκελώνης,
με θέμα: «Οι Καταλανοί στη
Μεσαιωνική Ιστορία των Σαλώνων 1311-1394» και τον
κ. Δρόσο Κραβαρτόγιαννο,
γνωστό Ιστορικό-Ερευνητή
της Φωκίδας, με θέμα: «Οι
Φράγκοι στα Σάλωνα».
- Την «Κόρη της Ακρόπολης»
την καταγόμενη από τη Φωκίδα, ηρωϊδα της Ελληνικής
Εθνεγερσίας του 1821, ΑΣΗΜΩ ΛΙΔΩΡΙΚΗ-ΓΚΟΥΡΑ τίμησε με εκδήλωση που έγινε
για πρώτη φορά στην Αθήνα
η Ε.Γ.Φ.
- Η Ε.Γ.Φ. οργάνωσε μία ιδιαίτερα πετυχημένη εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή αφιερωμένη στο συμπατριώτη
μας μεγάλο ήρωα της Επανάστασης του 1821 Στρατηγό
Μακρυγιάννη. Η πρόεδρος
της Ε.Γ.Φ. κ Λαμπρινή Κουφάκη παρουσίασε το γύψινο
εκμαγείο του ήρωα, που για
πρώτη φορά παρουσιάστηκε
σε εκδήλωση.
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
- Τιμητική εκδήλωση και την
βράβευση των δύο συμπατριωτισσών μας Ροδάνθης
και Τζίνας Σεντούκα, που
είχαν την έμπνευση της δη-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ένας ζωντανός σύλλογος

με πλούσια δραστηριότητα

μιουργίας του σήματος, το
οποίο επελέγη ως έμβλημα
της Ολυμπιάδος του 2004
στην Αθήνα.
- Βράβευση 10 Γυναικών με
καταγωγή από την Φωκίδα
στην αίθουσα της Παλαιάς
Βουλής, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
- Τιμητική εκδήλωση για την
κυρία Κλαίρη Αγγελίδου,

Εκδήλωση που οργανώθηκε
στην Θεσσαλονίκη από το
Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας,
της Νομαρχίας και του Δήμου
Θεσσαλονίκης, με σκοπό την
συγκέντρωση χρημάτων για
την αγορά του χώρου όπου
θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει το κέντρο υποστήριξης

του συμπατριώτη μας ΤΑΣΟΥ
ΦΙΛΛΙΠΟΠΟΥΛΟΥ.
- Παρουσίαση του βιβλίου
«ΟΣΑ Η ΖΩΗ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ»,
της συμπατριώτισσάς μας
Αναστασίας Στάθη-Λέφα.
- Παρουσίαση του βιβλίου:
«Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΒΛΕΜΜΑ», του μέλους του Δ.Σ.
της ΄Ενωσης, Αναστασίας
Στάθη-Λέφα.

Από την σπουδαία εκδήλωση της Ένωσης στην Παλαιά Βουλή για τον Μακρυγιάννη. Επάνω οι ομιλητές του πάνελ και κάτω
μέρος του πολυπληθούς ακροατηρίου. Διακρίνονται στους επισήμους ο π. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασ. Κόκκινος, ο
π. Πρωθυπουργός Γ. Γρίβας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η π. Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή και πίσω ο Δήμαρχος Γ.
Καπετζώνης και ο Αντιδήμαρχος Κ. Αντωνόπουλος.

πρώην Υπουργό Πολιτισμού
και Παιδείας της Κύπρου. Η
στράτευση της κυρίας Αγγελίδου στον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.
την έφερε ως φοιτήτρια και
στην ΄Αμφισσα να μιλά στο
Κορδώνειο για την εμψύχωση του κόσμου της Φωκίδας
στην στήριξη στον Κυπριακό
ξεσηκωμό για ελευθερία.
- Διοργάνωση ημερίδας σε
συνεργασία με τον «Εθνικό
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων» Ε.Ο.Μ. και με κύριο ομιλητή τον καθηγητή και Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ. κ. Κωστάκη.
- Συμμετοχή της ΄Ενωσης
στο Ευρωπαϊκό Forum Εθελοντικών Οργανώσεων στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
στην Αθήνα.
Με το ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ και ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

και ενημέρωσης πασχόντων
καρκινοπαθών. Κατόπιν προσκλήσεως η Συμμετοχή της
Ε.Γ.Φ. ήταν μια έμπρακτη
εκδήλωση του πνεύματος αλληλεγγύης και ανθρωπισμού,
που ανήκει στους στόχους
της ΄Ενωσης.
- Διοργάνωση Ημερίδας για
την νόσο του ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ.
- Διοργάνωση εκδήλωσης για
την προώθηση και στήριξη
των Special Olympics.
- Διοργάνωση έκθεσης ερασιτεχνών Ζωγράφων που
κατάγονται από την Φωκίδα.
Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ:
- Παρουσίαση του βιβλίου
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ»,

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:
- Εκδήλωση σε κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών για την
οικονομική ενίσχυση οικογενειών που κατάγονται από
την Φωκίδα και επλήγησαν
από το Σεισμό των Αθηνών
το 1999.
- Κάλυψη εξόδων για την
παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης των παιδιών του
χωριού S.O.S.
- Eπίσκεψη στις νοσηλευόμενες Γυναίκες του «ΑΣΥΛΟΥ
ΑΝΙΑΤΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»
Αθηνών και προσφορά από
την Ε.Γ.Φ. υλικής βοήθειας.
- Φιλανθρωπική εκδήλωση
από την Ε.Γ.Φ., τα έσοδα
της οποίας κατατέθηκαν ως
δωρεά για την Εστία ΄Αγιος
Νικόλαος Γαλαξειδίου.

- Εκδήλωση σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας για την
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου της ΄Αμφισσας.
- Συμμετοχή για 4 συνεχή
χρόνια στο Πανηγύρι Αγάπης της Πλατείας Κοτζιά,
που γινόταν υπό την αιγίδα
της Βουλής των Ελλήνων και
την υποστήριξη του Δήμου
Αθηναίων, για την οικονομική βοήθεια Ιδρυμάτων, που
φιλοξενούν παιδιά με ειδικές
ανάγκες.
Η Ε.Γ.Φ. εκπροσωπώντας
την Φωκίδα προβάλλοντας
προϊόντα της Φωκικής Γης.
- Εκδήλωση σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας με σκοπό την αγορά τροφίμων και
άλλων αγαθών για την ενίσχυση απόρων οικογενειών
της Δωρίδας, τις οποίες στηρίζει η Ιερά Μονή Παναγίας
Κουτσουριώτισσας.
- Φιλανθρωπική εκδήλωση
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων
της ΄Αμφισσας.
- Φιλανθρωπική εκδήλωση
με αφορμή την ημέρα της
Γυναίκας. Τα έσοδα από την
εκδήλωση διατέθηκαν στο
΄Ιδρυμα «Αλκυόνη» Ναυπάκτου, στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά από τον όμορο
Δήμο Δωρίδος.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
- Συνεστιάσεις
- Παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων
- Κοπή πίττας σε Δελφούς και Ιτέα
- Εκδρομές εσωτερικού
- Εκδρομές εξωτερικού
- Οδοιπορικό μνήμης στη Μεγάλη Ελλάδα.
Στο Παλέρμο, στο μικρό
διαμέρισμα
πολυκατοικίας
(εκκλησάκι) της Ελληνικής
Κοινότητας μετά την κατανυκτική Θεία Λειτουργία, η
΄Ενωση δια της Προέδρου,
έδωσε ασημένια πλακέτα με
το σήμα της ΄Ενωσης στον
εκπρόσωπο της Ελληνικής
Κοινότητας του Παλέρμου.
- Ταξίδι της Ε.Γ.Φ. στην Κύπρο. Θερμότατη υποδοχή
επιφύλαξε στη Λευκωσία η
τέως Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού, κυρία Κλαίρη
Αγγελίδου. Στην υποδοχή
παρίστατο και μια ακόμη
σημαντική γυναικεία προσωπικότητα, η Πρόεδρος
του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου, κυρία Χρυσάνθη
Λούλλα-Κύπρου. Η ΄Ενωσή
μας πρόσφερε στην Υπουργό και στους επισήμους δια
της Προέδρου, αναμνηστικά δώρα και βιβλία από την
Ιστορία και τα Μνημεία της
Φωκίδας.
- Εκδρομή στο ΝτουμπάϊΑμπουντάμπι
- Εκδρομή στην Κούβα.
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Το Δροσάτο είναι παντού και σε όλα
Ο βαρύς χειμώνας συνεχίζεται. Φαίνεται ότι ο Μάρτης
κληρονόμησε το τσουχτερό
κρύο, τις πολλές βροχές και
τα χιόνια του χειμώνα και
προσπαθεί να δείξει
καλή διαγωγή και
να επιβεβαιώσει τη
φήμη του γδάρτη
και κακού παλουκοκάφτη.
Ίσως
φοβάται
μήπως
παρεξηγηθεί αν χαμογελάσει και του
κολλήσουν κανένα
κουσούρι. Κι ενώ
περιμέναμε να μπει
και επίσημη η άνοιξη με την
ισημερία, μας απογοήτευσε.
Ίδια γεύση. Ποια χελιδόνια
θα τολμούσαν να έρθουν
όταν στα βουνά πέφτει χιόνι και οι θερμοκρασίες είναι
κάτω του μηδενός;
Μα και ο Απρίλης αποδείχθηκε χειρότερος του Μάρτη, το
πρώτο δεκαήμερο, αφού οι
θερμοκρασίες κυμαίνονταν
από 3ο - 10ο. Ο καιρός τη Μ.
Εβδομάδα ήταν τόσο άσχημος που το χιόνι στόλισε
τις γύρω βουνοκορφές του
Τρίκορφου του Ρηγανιού και
του απέναντι Παναχαϊκού
και η εικόνα ήταν χειμωνιάτικη. Ευτυχώς που από το Μ.
Σάββατο και μετά ο καιρός
βελτιώθηκε και μπόρεσαν να
ψήσουν το αρνί και να ευχαριστηθούν όλοι.
Πάσχα στο χωριό. Είναι κάτι
το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο.
Ξεχωρίζουν οι Ιερές Ακο-

λουθίες τη Μ. Εβδομάδα, με
αποκορύφωμα τη Μ. Πέμπτη
και Μ. Παρασκευή, οι οποίες
αγγίζουν και πλημμυρίζουν
τις καρδιές των Χριστιανών,
τους συγκινούν και τις παραΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
Εκοιμήθη στην Αθήνα
ο πρώην Μητροπολίτης
Φωκίδος
Μακαριστός
Αθηναγόρας και κηδεύτηκε στην Άμφισσα στις 19-22015. Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη
στον Μητροπολιτικό Ναό Άμφισσας από τον νυν
Μητροπολίτη κ.κ.
Θεόκτιστο
και
άλλους Αρχιερείς
και την παρακολούθησε ολόκληρος
ο κλήρος της Μητροπόλεως και όχι μόνο

κολουθούν με κατάνυξη.
Ο νέος ιερέας του χωριού
μας έκανε φέτος μια αλλαγή στο πρόγραμμα της Μ.
Εβδομάδας. Τα δώδεκα Ευ-

αγγέλια της Μ. Πέμπτης και
ο Επιτάφιος, εψάλησαν στον
ίδιο Ιερό Ναό, γιατί πρέπει
εκεί που γίνεται η Σταύρωση
να γίνεται και η αποκαθήλωση και έτσι
είναι το σωστό.
Οπότε μια χρονιά θα γίνονται
κάτω και μια
επάνω. Ο φετινός στολισμός
του Επιταφίου
ήταν
απλός,
λιτός με τη
συνδρομή των
προσκυνητών
τους οποίους ευχαριστούμε.
Η αποκαθήλωση έγινε στις
11.30 και τα εγκώμια εψάλησαν από τέσσερις παρέες
στις τέσσερις γωνίες του
Επιταφίου όπως πάντα. Τηρήθηκαν επακριβώς τα έθιμα
όπως την παλιά εποχή. Η
περιφορά έγινε τρεις φορές
γύρω από το Ναό.
Φέτος, κατά κοινή ομολογία
υπήρξε περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά, καθώς και
στην Ανάσταση.
Η Ανάσταση έγινε πρώτα
στο Δροσάτο και στη συνέχεια στο Πευκάκι, στο προαύλιο του Ιερού Ναού.
Ο Εσπερινός της ΑΓΑΠΗΣ
εψάλη φέτος για πρώτη φορά
στο Πευκάκι. Εκείνο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ο περισσότερος
κόσμος αποχωρεί αμέσως
μετά την Ανάσταση και απουσιάζει από τον Εσπερινό της
Αγάπης. Θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους να προσελ-

και πλήθος κόσμου. Η
ταφή του έγινε, κατά
την επιθυμία του, στην
Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία.
Υπήρξε ένας υπέροχος
άνθρωπος,
σπουδαία πνευματική προσωπικότητα,
με
πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και
η φήμη του ξεπερνούσε τα Ελλαδικά σύνορα.
Απλός, καταδεκτικός, πράος, χαμηλών
τόνων χωρίς Δεσποτικούς
κομπασμούς, ανεξίκακος,

κύσουμε τους συγχωριανούς
μας, ιδιαίτερα τους νέους. Ας
ελπίσουμε του χρόνου να είναι μεγαλύτερη η προσέλευση. Πού είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που συμμετείχε
όλο το χωριό. Ήταν η ώρα
να φορεθεί το καινούργιο,
το ωραίο, το Λαμπριάτικο και
ιδιαίτερα από τις νέες του χωριού. Γι’ αυτό και το στόλισμά
τους έπρεπε να είναι προσεγμένο και εντυπωσιακό. Μετά
το τέλος του Εσπερινού,
στο προαύλιο του Ναού,
εύχονταν ο ένας στον άλλο
«χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη» και αλληλοασπάζονταν,
εφαρμόζοντας το «Αναστάσεως ημέρα … και αλλήλους
περιπτυξώμεθα». Επίσης αν
υπήρξαν άτομα τα οποία εί-

χαν παρεξηγηθεί επενέβαιναν
οι γεροντότεροι, οι πιο σεβάσμιοι και τους συμφιλίωναν,
εφαρμόζοντας πάλι τα λόγια
του Δοξαστικού: «Είπωμεν
αδελφοί και τοις μισούσιν
ημάς συγχωρήσωμεν πάντα
τη Αναστάσει». Στη συνέχεια
έβγαινε και ο ιερέας, τον χαιρετούσαν όλοι με σεβασμό
και στηνόταν ο χορός με
πρώτο τον ιερέα και όλοι μαζί
αγαπημένοι και αδελφωμένοι
χόρευαν και τραγουδούσαν
δημοτικά τραγούδια μέχρι το
σούρουπο.
Παρά τις άσχημες καιρικές
συνθήκες της Μ. Εβδομάδας, ο κόσμος τις αψήφησε
και κατέβηκε στα χωριά του
και όπως πληροφορούμεθα
και στα γύρω χωριά εφέτος
υπήρξε μεγάλη αύξηση των
προσκυνητών.
Η Ανάσταση του Κυρίου να
φέρει ΥΓΕΙΑ - ΑΓΑΠΗ - ΕΥΤΥΧΙΑ και ΧΑΜΟΓΕΛΑ σε
όλους. Και του χρόνου να
είμαστε καλά!

αφιλάργυρος, δίκαιος και
πάντα με το χαμόγελο
στα χείλη. Και το σπουδαιότερο, ήξερε να συγχωρεί. Θεωρώ μεγάλη
μου τιμή το γεγονός ότι ο
Σεβασμιότατος τίμησε με
την παρουσία του πολλές
φορές το φτωχικό μου
και αφιέρωσε ώρες πολλές, από τον πολύτιμο
χρόνο του, συζητώντας
μαζί μου. Τον ευχαριστώ,
τον ευγνωμονώ και πάντα θα τον θυμάμαι και
θα τον μνημονεύω. Αναπαύσου
Σεβασμιότατε
στην αγκαλιά του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ,
γιατί είμαι βέβαιος ότι ο

ΤΟ ΚΕΝΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΓΚΟΡΤΣΙΩΝ
Τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2015 συστήθηκε η πρώτη Εθελοντική
Ομάδα Περιβάλλοντος - Δενδροκομίας στην Δ.Ε. Ευπαλίου του
Δήμου Δωρίδος και την επόμενη εβδομάδα του Πάσχα ξεκινήσαμε μπολιάζοντας αγκορτσιές σε αχλαδιές, κατά μήκος του εθνικού δρόμου και στην περιοχή της Κοινότητας του Δροσάτου.
Πάνω από 15 άτομα πήραν μέρος και η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, γιατί πέρα από το κέντρωμα ογδόντα
περίπου άγριων δένδρων σε καρποφόρα, η δραστηριότητα αυτή
είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς έδινε την ευκαιρία στους
συμμετέχοντας να μάθουν τις μεθόδους και τα μυστικά του κεντρώματος από τους εμπειρότερους της ομάδας.
Στο κέντρωμα πήραν μέρος οι: Γεώργιος Δ. Καλαντζής, Γεωργία
Βαβάτσικου, Γεώργιος Β. Καλαντζής (από την Φιλοθέη) - Μπάμπης
Αλεξανδρής μαζί με τον δεκάχρονο εγγονό του Ηρακλή, Απόστολος Νταουδάκης (από το Δροσάτο), Παύλος Θωμόπουλος (από
Γρηγορίτικα), Σωτήρης Χ. Πανουργιάς (από Τείχιο) και άλλοι.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι την πρωτοβουλία αυτή είχαν οι Γεώργιος
Δ. Καλαντζής, Μπάμπης Αλεξανδρής και Σωτήρης Πανουργιάς, με
βασικό σκοπό αφ’ ενός
μεν να διαδώσουν τον
εθελοντισμό, αφ’ ετέρου να βοηθήσουν στην
ανάδειξη-προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους.
Οι τρεις παραπάνω αναφερόμενοι αποτελούν
και την οργανωτική
τριμελή
συντονιστική
επιτροπή της Τοπικής
Ομάδας δράσης με την επωνυμία «Εθελοντική Περιβαλλοντική Δενδροκομική Ομάδα (Ε.Π.Δ.Ο.) που στηρίζεται από τους τοπικούς
πολιτιστικούς συλλόγους και το δίκτυο συνεργασίας των ορεινών
Κοινοτήτων Φιλοθέης, Δροσάτου, Τειχίου, Κάμπου, Παλαιοξαρίου,
Ποτιδάνειας και Τρικόρφου.
Σκοπός της Ε.Π.Δ.Ο. είναι:
- Η προώθηση της δενδροκομίας στην Δωρίδα, δίνοντας έμφαση στο
κέντρωμα άγριων δένδρων και ήμερων δέντρων σε καρποφόρα.
- Η διάδοση - εφαρμογή του εθελοντισμού στη δημιουργία
και προστασία της φύσης, με οργανωμένες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι βασικοί στόχοι της Εθελοντικής Ομάδας είναι:
- Το μπόλιασμα δένδρων κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δρόμου της περιοχής.
- Η ανάπτυξη πρασίνου σε ειδικά επιλεγμένο σημείο.
- Η καθαριότητα του επαρχιακού εθνικού οδικού δικτύου της περιοχής.
Η υλοποίηση των σκοπών, στόχων και δράσεων της Ε.Π.Δ.Ο.
(που είναι μεγάλοι) θα στηριχθεί κατά βάση στον εθελοντισμό
κάθε μορφής και στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και σχολικές κοινότητες. Ήδη η ομάδα βρίσκεται σε επαφή
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για παροχή τεχνικής και
επιστημονικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα.
Οι προσπάθειες της Ε.Π.Δ.Ο. θα συνεχισθούν, και καλούμε όσους
και όσες δεν ξέρουν να κεντρώνουν να έρθουν κοντά μας για να
μάθουν, αλλά και αυτούς που γνωρίζουν για να μας δώσουν τις
γνώσεις τους και να πλαισιώσουν την ομάδα. Μόνο με οργανωμένες προσπάθειες βοηθάμε στην προστασία και ανάδειξη του
περιβάλλοντος.

Πανάγαθος Θεός έχει κατατάξει την ψυχή σου μεταξύ των Αγίων γιατί Άγια
ήταν και όλη σου η ζωή.
Φ.Κ.
ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 16 Απριλίου 2015
απεβίωσε η Μαρία Δ.
Μουτοπούλου, 84 ετών,
και κηδεύτηκε στις 17
Απριλίου στο κοιμητήριο
Αγίου Αλεξίου και Αγίου Αλεξάνδρου. Υπήρξε
αξιόλογος
άνθρωπος,
αγαπητή στο χωριό,
πάντα με ένα χαμόγελο
στα χείλη και έναν καλό
λόγο για όλους. Στον
απαρηγόρητο
σύζυγό

ΒΑΦΤΙΣΗ
Στις 26 Απριλίου , στον Ιερό Ναό Παναγίας
Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, το ζεύγος Βασίλη και Νατάσσα Ντέμου (κόρη του Νίκου
και της Καίτης Αλεξανδρή) βάπτισαν το κοριτσάκι τους... και το όνομα αυτής Μαρία! Να
τους ζήσει!!!
της, στα παιδιά και τα
εγγόνια της ευχόμαστε
να λάβουν την εξ ύψους
παρηγοριά. Ελαφρύ να
είναι το χώμα του χωριού μας που τη σκεπάζει. Αιωνία της η μνήμη.
• Στις 18 Απριλίου
2015, απεβίωσε η Πολυξένη Τριάντη, το γένος Γιαννακούρη, ετών
84. Η έξοδος ακολουθία
εψάλη στον Ιερό Ναό
Αγίου
Κωνσταντίνου
και Ελένης και η ταφή
έγινε στις Καγγέλες στις
19/4/2015. Τα θερμά
μας συλλυπητήρια στον
σύζυγό της, τα παιδιά

της και τα εγγόνια της.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 29/3/2015 τελέστηκε στην Αθήνα στην
Αγ. Τριάδα Κηφισιάς
το ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της αείμνηστης
Αθανασίας,
συζύγου
του Νικολάου Λ. Παπαϊωάννου, της υπέροχης
αυτής γυναίκας με τη
μεγάλη καρδιά γεμάτη
καλοσύνη και ανθρωπιά
και, που πάντα σκορπούσε το γέλιο και τη
χαρά σε όλους. Ο Θεός
ας αναπαύσει την Άγια
ψυχή της.
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η ιστορία του Γυμνασίου Ευπαλίου
Γράφει ο Νίκος Αν. Ζέρβας Συνταξ. Λυκειάρχης

Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
Το πρώτο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτούργησε στο Ευπάλιο (τότε
Σουλέ) το 1899. Ήταν το τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο (λεγόταν Σχολαρχείο).
Από το 1899 μέχρι σήμερα
έγινα πολλές εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις στα Δημοτικά και Γυμνάσια.
α) Από το 1899 – 1928 ήταν: 4
χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Σχολαρχείο και 4 χρόνια Γυμνάσιο.
β) Από το 1928 καταργήθηκε
το Σχολαρχείο και έχουμε: 6
χρόνια Δημοτικό και 6 χρόνια
Γυμνάσιο.
Σε μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις ιδρύθηκαν Γυμνάσια
εξατάξια (το Γυμνάσιο Ναυπάκτου ιδρύθηκε το 1923).
Σε μικρές κωμοπόλεις, όπως
το Ευπάλιο, ιδρύθηκαν τριτάξια Γυμνάσια. Λέγονταν Αστικά Σχολεία.
γ) Το 1938 τα Γυμνάσια έγιναν 8/τάξια και το Δημοτικό
4 χρόνια. Το 8/τάξιο λειτούργησε για λίγα χρόνια και παρόλο που λεγόταν οκτατάξιο
είχε 6 τάξεις. Ξεκινούσε από
την Α (που λεγόταν Τρίτη)
και έφθανε στην ΣΤ (που λεγόταν ογδόη τάξη).
Το 1947 – 1948 το Ημιγυμνάσιο Ευπαλίου καταργήθηκε
και μετατράπηκε σε Γυμνασιακό παράρτημα του Γυμνασίου Λιδορικίου με δύο τάξεις.
δ) Το 1964 (μεταρρύθμιση
Παπανούτσου) χωρίστηκε η
Δ/θμια Εκπ/ση σε τρία χρόνια
Γυμνάσιο και τρία χρόνια Λύκειο. Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκούσε πια εννέα
χρόνια από τα έξι που ήταν
ως τότε.
ε) Το 1967 ενώθηκαν πάλι οι
δύο βαθμίδες σε μία με την
ονομασία 6/τάξιο Γυμνάσιο.
στ) Από το 1976 μέχρι σήμερα είναι: 6 χρόνια Δημοτικό,
3 χρόνια Γυμνάσιο και τρία
χρόνια Λύκειο.
Από το 1947 άρχισε ένας
αγώνας για την ολοκλήρωση
του Γυμνασίου.
Οι γονείς αγωνιούσαν για
την μόρφωση των παιδιών
τους. Οι οικονομικές δυσχέρειες ανάγκαζαν πολλούς να
μην στέλνουν όλα τα αγόρια
στο Γυμνάσιο. Τα κορίτσια
ήταν κομμένα από τη μέση
Εκπαίδευση, με το αιτιολογικό «δεν θέλουν σπουδές τα
κορίτσια». Ο Διευθυντής του
Σχολείου αείμνηστος Γεώργιος Τσάκας διατύπωσε την
αγωνία και την επιθυμία των
γονιών στο Υπουργείο Παιδείας. Έπεισε τους γονείς να
αναλάβουν αυτοί τις επιπρόσθετες δαπάνες του Σχολείου. Έτσι το Σχολικό Ταμείο
(οι γονείς δηλαδή) λειτουρ-

γούσε τη νέα τάξη. Το φαινόμενο αυτό συνεχίσθηκε
επί τέσσερα χρόνια. Το 1951
είχαν δημιουργηθεί όλες οι
τάξεις και το παράρτημα λειτουργούσε ως εξατάξιο. Στις
εισαγωγικές εξετάσεις λάμβαναν μέρος πλέον γύρω στους
130 μαθητές και εισάγονταν
στην πρώτη τάξη πάνω από
100 μαθητές.
ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το Γυμνάσιο Ευπαλίου δέχεται μαθητές από τα χωριά κυρίως της πεδινής και ορεινής
Δωρίδας αλλά και της Ορεινής Ναυπακτίας. Το 20% των
μαθητών προέρχεται από τα
χωριά της Ναυπακτίας.
Μέχρι το 1960 από
τα Δημοτολόγια του
τέως Δήμου Ευπαλίου προκύπτει ότι
είχαμε κατά μέσο
όρο 172 γεννήσεις
το χρόνο. Οι γενετιστές και στατιστικές
αποδεικνύουν ότι οι
γεννήσεις αγόρια κορίτσια είναι ίσες με
ελαφρά υπεροχή των
κοριτσιών. Μέχρι το
1947 δεν φοιτούσαν
στο Γυμνάσιο όλα τα
παιδιά (αγόρια – κορίτσια).
Στο Ελληνικό και το Αστικό
Σχολείο του Ευπαλίου από
το 1899 μέχρι το 1935 είχαν
εγγραφεί στην Α΄ τάξη 1.152
μαθητές. Μαθήτριες ήταν
μόνο 35 ποσοστό 3% !
Με την ολοκλήρωση του Γυμνασίου που άρχισε το 1948
οι μαθητές αύξαναν κατακόρυφα, γιατί φοιτούσαν και
πολλά κορίτσια.
Έτσι το απελπιστικό 3%,
έφθασε το 1952 στο 30% και
το 1957 στο 45% !
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση του
Γυμνασίου το 1951 άρχισε
νέος αγώνας για την ανεξαρτητοποίησή του. Δηλαδή να σταματήσει να είναι
παράρτημα του Λιδορικίου.
Το σχολείο λειτουργούσε με
έξι τάξεις. Το Κράτος διέθετε τρεις καθηγητές και τους
υπόλοιπους οκτώ περίπου
καθηγητές τους πλήρωναν οι
γονείς. Η οικονομική πολιτική
όπως είπαμε ήταν απελπιστικά περιορισμένη. Οι γονείς,
με επικεφαλής το Δ/ντή Γεώργιο Τσάκα, έθεσαν επανειλημμένα το θέμα στο Υπουργείο και πάντα η αίτησή των
απορριπτόταν. Η απάντηση
ήταν «αν θέλετε να λειτουργήσει το Σχολείο, αναλάβετε
τη οικονομική δαπάνη».
Να σημειωθεί εδώ ότι το Γυμνάσιο είχε τότε 385 μαθητές
και το μητρικό σχολείο του
Λιδωρικίου 340.

Για να ανεξαρτητοποιηθεί το
Γυμνάσιο έπρεπε να προτείνει
ο Υπουργός Παιδείας και να
εγκρίνει και ο Υπουργός Οικονομικών. Κατά σύμπτωση
εκείνα τα χρόνια Υπουργός
των Οικονομικών ήταν ο Λάμπρος Ευταξίας από τη Φθιώτιδα, ο οποίος επολιτεύετο και
στη Φωκίδα και στην περιοχή
είχε πολλούς φίλους (τότε η
Φθιώτιδα και η Φωκίδα ήταν
ενιαία εκλογική περιφέρεια).
Παρά τις παρακλήσεις και
πιέσεις δεν υπέγραφε. Ήταν
φαίνεται η οικονομική πολιτική της τότε Κυβέρνησης
αυστηρή και σταθερή. Τόση
οικονομική δυσκολία υπήρχε

στο Κράτος. Μέχρι το 1965
στο Νομό Φωκίδας υπήρχαν
τρία Γυμνάσια : Άμφισσα,
Λιδορίκι και Ευπάλιο. Στο Γαλαξείδι λειτουργούσε επαγγελματικό Ναυτικό Γυμνάσιο.
Η Ιτέα, δεύτερη πόλη της
Φωκίδας, μέχρι το 1965 δεν
είχε Γυμνάσιο. Σήμερα στη
Φωκίδα λειτουργούν πάνω
από 10 Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα τα
νέα Σχολεία δημιουργήθηκαν
μετά το 1964 επί Υπουργού
Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου (μεταρρύθμιση Παπανούτσου). Δημιουργήθηκαν
Γυμνάσια σε : Γραβιά, Πολύδροσο, Δεσφίνα, Δελφούς,
Ιτέα, Ερατεινή.
Οι συντονισμένες ενέργειες
των κατοίκων του Ευπαλίου
και των γύρω χωριών, που
όλοι ενδιαφέρονταν και ήθελαν τη λειτουργία του Σχολείου έφεραν καρπούς.
Πρωτεργάτης και ακούραστος
μαχητής στην προσπάθεια
αυτή ήταν ο τότε Διευθυντής του Σχολείου Γεώργιος
Τσάκας, με την στήριξη και
συμπαράσταση του ΠαπαΒασίλη Πριόβολου, το ιατρού
Παναγιώτη
Λουκόπουλου
(τότε Πρόεδρος της Κοινότητας), του Νίκου Λουκόπουλου,
του ιατρού Κωνσταντίνου Τσίρη, του Καθηγητή Αθανάσιου
Κοτζαμάνη, Προέδρων των
Κοινοτήτων και συλλόγων και
των κατοίκων.
Στον αγώνα επιστρατεύτηκαν και όλοι οι διακεκριμέ-

νοι παράγοντες της Δωρίδας
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο Ιατρός Νικόλαος - Τρίκορφος Σμπαρούνης
και ο Αθανάσιος Σμπαρούνης, καθηγητής Ανωτάτης
Εμπορικής επιστρατεύτηκαν
από τους πρώτους. Το 1956
ο τότε Υπουργός Παιδείας
Π. Λεβαντής χειρουργήθηκε
από τον Νικόλαο - Τρίκορφο
Σμπαρούνη στην κλινική του.
Εκεί ο ιατρός ζήτησε από
τον Υπουργό να ικανοποιήσει το αίτημα των κατοίκων
της Δωρίδας που εκκρεμούσε
στο γραφείο του.
Έτσι στις 31-10-1956 υπεγράφη το Β. Δ. 164/31-1056 τ. Α. με το οποίο
ιδρύετο από το σχολικό έτος 1956 – 57
αυτοτελές
6/τάξιο
Γυμνάσιο στο Ευπάλιο Φωκίδας.
Τρίτη φάση του αγώνα ήταν το κτηριακό
πρόβλημα.
Το παλαιό κτήριο
του Σχολείου διέθετε τέσσερις αίθουσες
διδασκαλίας. Άμεση
ανάγκη η προσθήκη
δύο αιθουσών. Τότε
δεν ετίθετο θέμα
δημιουργίας τμημάτων ανά
τάξη. Όλοι οι μαθητές της
τάξης αποτελούσαν ένα τμήμα, ανεξάρτητα από αριθμό
μαθητών. Υπήρχαν τάξεις
(τμήματα) με 110 μαθητές.
Έγινε προσπάθεια με έρανο
μεταξύ των κατοίκων του Ευπαλίου και των γύρω χωριών
για να συγκεντρωθούν τα
χρήματα, τριακόσιες χιλιάδες
δραχμές είχε προϋπολογισθεί
το έργο, δε μαζεύονταν τα
χρήματα. Θυμάμαι σε ανοιχτή
γενική συνέλευση τις συγκινητικές προσφορές: Διαθέτω
5 μεροκάματα, άλλος 20, άλλος 30, άλλος 50 δρχ. Τελικά
τη λύση την έδωσε, αφού δεν
υπήρχε περίπτωση κρατικής
βοήθειας, ο φλογερός πατριώτης μας Νικόλαος Κουβέλης,
μετανάστης στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής από
14 ετών. Αυτός ανέλαβε τη
χρηματοδότηση ανέγερσης
της «Κουβελείου πτέρυγας».
Προστέθηκαν τρεις αίθουσες
και δύο γραφεία. Μετά από
χρόνια το Κράτος το έκανε το
κτήριο διώροφο. Σήμερα διαθέτει 15 αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, βοηθητικούς
χώρους, εργαστήρια, γυμναστήριο κ.λπ.
Η λειτουργία του Γυμνασίου
ήταν η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στο Ευπάλιο και
τη γύρω περιοχή εκείνη την
εποχή. Κατέστη το Ευπάλιο
κέντρο της περιοχής. Ενοικιάσθηκαν πολλά δωμάτια στους
μαθητές. Οι γονείς που επισκέ-

πτονταν τα παιδιά τους δημιουργούσαν εμπορική κίνηση.
Επαγγελματίες παντός είδους,
γιατροί, δικηγόροι, υποδηματοποιοί, ράπτες, έμποροι,
κουρείς, καφετζήδες, κρεοπώλες κ.λπ. εγκαταστάθηκαν
στο Ευπάλιο. Το Ευπάλιο
έγινε γνωστό και αγαπήθηκε
από πολύ κόσμο, έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα από
τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν, αλλά και τους χιλιάδες
μαθητές που πήραν Γυμνασιακή μόρφωση.
Όλα τα παιδιά που φοίτησαν
στο Γυμνάσιο Ευπαλίου κατέκτησαν τις επιστήμες, τις
τέχνες, το εμπόριο και άλλες δραστηριότητες. Έγιναν
διακεκριμένοι επιστήμονες,
ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
οικονομολόγοι, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, έμποροι.
Οι παλαιότεροι μαθητές που
φοιτήσαμε στο Γυμνάσιο
Ευπαλίου ζήσαμε τον τριπλό
αγώνα των γονιών μας και
των παραγόντων του τόπου
μας (ολοκλήρωση του Γυμνασίου, ανεξαρτητοποίησή
του και τέλος το κτηριακό
πρόβλημα).
Σε όλους οφείλουμε ευγνωμοσύνη.
Πώς όμως επιτεύχθηκε αυτό
το θαύμα;.
Αγαθή τύχη βοήθησε το 1947
που άρχισε ο αγώνας να είναι,
Δ/ντης του Γυμνασιακού παραρτήματος, ο Καθηγητής της
Θεολογίας Γεώργιος Τσάκας.
Ο Γ. Τσάκας καταγόταν από
το χωριό Μαυρίλο της Ευρυτανίας. Διορίστηκε το 1934
στο τότε Αστικό Σχολείο
Ευπαλίου. Υπηρέτησε επί 35
χρόνια συνέχεια στο Ευπάλιο.
Συνταξιοδοτήθηκε το 1969.
Τα υπηρεσιακά του καθήκοντα τα ασκούσε άριστα.
Ήταν άριστος επιστήμονας
και παιδαγωγός. Εργαζόταν
συνέχεια τις ελεύθερες ώρες
για το σχολείο. Αυτός ξεκίνησε τον τριπλό αγώνα για την
ολοκλήρωση του Γυμνασίου
(προσθήκη νέων τάξεων),
την ανεξαρτητοποίησή του
και τη λύση του κτηριακού
προβλήματος.
Ενημέρωσε
και κινητοποίησε τους γονείς.
Τους έπεισε να αναλάβουν
οι ίδιοι πρόσθετες δαπάνες.
Τους κίνησε το ενδιαφέρον
να επενδύσουν στη μόρφωση των παιδιών τους. Να
στείλουν στο Γυμνάσιο και τα
κορίτσια και όλα τα αγόρια.
Κάθε Μοναστήρι έχει έναν
κτήτορα, το Μοναχό που το
έκτισε. Ο αείμνηστος Γεώργιος Τσάκας είναι ο κτήτορας
του Γυμνασίου Ευπαλίου. Δικαιούται αυτό τον τίτλο. Παρέλαβε ένα διτάξιο Γυμνάσιο
και παρέδωσε ένα πλήρες και
ανεξάρτητο εξατάξιο.
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές

Κ

λου, Δημήτρη Κυρίτση, κάθε ηλικίας.
αι ναι, το όνειρο έγινε πραγμα- στα μπαράζ να
Παντελή Βασιλάκη και Πρέπει να σας πω, ότι το 90% των
τικότητα! Ο Απόλλων Ευπαλί- ευχαριστηθούμε
Μπάμπη Αλεξανδρή, το παικτών είναι μέσα από το Ευπάλιο.
ου κατέκτησε το πρωτάθλημα και να χαρούΔήμαρχο Γιώργο Καπε- Δεν το έχει πετύχει καμία άλλη ομάκαι μάλιστα αήττητος! Η ομάδα του με την επιτυχία
δα. Μιλάμε για απλήντζώνη
που
χωριού μας, συνεχίζει στα μπαράζ που είχαμε φέρωτους ποδοσφαιριμας βοήθησε
ανόδου με τους πρωταθλητές Αιτω- τος. Αν μας βγει
στές που έπαιξαν για
όλη την χρονιά,
λοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας- κάτι, θα το δούμε
τη φανέλα και πόνετον
πρόεδρο
Λευκάδας, αλλά πλέον μπορεί να στην πορεία. Δεν σκεφτόμαστε άνοδο
σαν την ομάδα. Επίκαυχιέται ότι ανήκει στις κορυφαίες στην Γ’ Εθνική. Θέλουμε μια αξιοπρε- της τοπικής κοινότητας,
σης, γίνεται πολύ καλή
ομάδες του νομού Φωκίδας. Δεν είναι πή παρουσία. Είναι σίγουρο ότι δε θα Κώστα Τσιούστα, αλλά και
δουλειά και στις πιο
άλλωστε μικρό πράγμα να παίρνει το παίξουμε στη Ναύπακτο. Σαν πρώτη την Ενωση Ευπαλιωτών».
μικρές ηλικίες, αφού
πρωτάθλημα αήττητη μια ομάδα που έδρα δηλώσαμε το γήπεδο των Μα- Από την πλευρά του, ο
ακολουθεί μια τριάδα
λαμάτων και δεύτερη του προπονητής, Λάκης Λουδεν έχει το οικονομικό
παικτών που μπορούν
πρόσθεσε:
Φωκικού. Το γήπεδο στα κόπουλος,
μέγεθος του Αστέρα
να κάνουν μεγάλες
Μαλάματα όμως χρειάζεται «Μπήκαμε σφήνα στις μεΙτέας, ούτε τον κόσμο
μεταγραφές.
Αυτοί
κάποια υποστηρικτικά έργα. γάλες ομάδες. Είμαστε χατων υπολοίπων μεείναι οι Κωνσταντίνος
Πάντως, αν καταφέρουμε ρούμενοι όλοι για την πρώγάλων συλλόγων του
Ζέρβας, Παναγιώτης
να παίξουμε στα Μαλάματα, τη θέση. Είναι το δεύτερο
νομού. Κι όμως, όλα
Ζέκας και Δημήτρης
θα είναι πολύ καλύτερα, για- πρωτάθλημα στη Φωκίδα
τα παραπάνω δεν αποΓκίκας.
τί θα έρθει μαζικά ο κόσμος και μάλιστα αυτό το πήρατέλεσαν εμπόδιο για
Όσον αφορά τα μπαμε αήττητοι. Ο
και μαζί μ’ εμάς
τους ποδοσφαιριστές
ράζ, δεν τις ξέρουμε
Απόλλων μπαίθα το ευχαριτου Λάκη Λουκόπουκαλά τις υπόλοιπες
νει στις μεγάστηθούν και οι
λου.
ομάδες, γιατί δεν τους
λες ομάδες του
φίλαθλοι. ΕιδιΗ εφημερίδα μας μίέχουμε δει. Αλλά ξέρουνομού της Φωκά για τα μικρά
λησε με τον πρόεδρο,
με ότι έχουν την εμπεικίδας. Οι λόγοι
παιδιά που είναι
Θοδωρή Ζέρβα, τον
ρία. Αν το πιστέψουν
της επιτυχίας
14-15 ετών θα
προπονητή Λάκη Λουτα παιδιά, μπορούν
είναι τρεις: οι
είναι μια ξεχωρικόπουλο, τον αρχηγό
να κάνουν το όνειρο
παίκτες μας,
στή εμπειρία.
Ηλία Κοντό, αλλά και
πραγματικότητα».
οι οποίοι ήταν Ο Άκης Ζέρβας
Ο κόσμος στάτο Μένιο ΣωτηρόπουΤον πιο σημαντικό
σωστοί
και
θηκε δίπλα μας
λο, ο οποίος βρέθηκε
δυνατοί μέσα στα απο- ρόλο εντός του αγωνιστικού χώρου
σε όλη τη δικοντά στην ομάδα τις
δυτήρια και στον αγωνι- είχε ο αρχηγός της ομάδας, Ηλίας
άρκεια της χροτελευταίες μέρες και η
στικό χώρο με ηγέτη τον Κοντός, που δήλωσε στην εφημερίνιάς, τόσο εντός
άποψή τους έχει πάντα
Ηλία Κοντό, αλλά και το δα μας: «Αυτές είναι μεγάλες στιγμές
όσο κι εκτός
ξεχωριστή σημασία.
Διοικητικό
Συμβούλιο, για το Ευπάλιο. Στα αποδυτήρια το
έδρας. Εγώ από
Ο πρόεδρος του Απόλπου απαρτίζεται από νέα κλίμα είναι φιλικό και οικογενειακό.
την
πλευρά
λωνα Άκης Ζέρβας
παιδιά, με ηγέτη τον Ακη Είμαστε σαν αδέρφια όλοι. Χτυπάει
μου θέλω να
μας είπε μεταξύ άλ- Ο Λάκης Λουκόπουλος
Ζέρβα. Εκανε πάρα πολ- ο ένας, πονάει ο άλλος. Έχουμε νέα
ευχαριστήσω
λων: «Από το καλολά για την ομάδα και τον παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν
ποδοσφαιριστές,
καίρι γνωρίζαμε ότι έχουμε πολύ καλή τους
συγχαίρω γιατί ήταν το και να καθιερωθούν. Έχουμε πολλά
ομάδα. Βέβαια υπήρχαν κι άλλες που τον προπονητή, αλλά και
άλφα και το ωμέγα! Το ταλέντα και γι’ αυτό το λόγο δεν κάείχαν ενισχυθεί. Το πρωτάθλημα δεν τα υπόλοιπα μέλη της
τρίτο στοιχείο ήταν η νουμε και μεταγραφές. Το πρωτάθληήταν αυτοσκοπός. Ξεκινήσαμε χαλα- διοίκησης, για την προπροσέλευση του κόσμου μα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά τα καρά. Φτάσαμε στην πρώτη θέση και σπάθεια που κατέβαλαν
στο γήπεδο. Ειδικά στον ταφέραμε. Είχαμε και κάποια θέματα
βλέπαμε ότι μπορούσαμε να διατηρη- όλη την χρονιά. Επίσης,
εκτός έδρας αγώνα με με τη διαιτησία. Δεν σκύψαμε όμως
θούμε. Από ένα σημείο και μετά το τους χορηγούς μας Αν- Ο Μένιος Σωτηρόπουλος
την Ιτέα (0-0) είχαμε ποτέ το κεφάλι. Δεν χάσαμε κανένα
Κωνσταντόπουπρωτάθλημα έγινε στόχος. Τελειώσα- δρέα
με στην πρώτη θέση, αήττητοι, κάτι λο, Δημήτρη Ζησιμόπουλο, Λεωνίδα πάνω από 200 άτομα, μεταξύ των παιχνίδι, αλλά η ισοπαλία ήταν σαν
που είναι πολύ δύσκολο. Τώρα πάμε Αντωνόπουλο, Χρήστο Τριανταφύλ- οποίων ήταν οικογένειες με παιδιά ήττα για εμάς.
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Υπάρχει ποιότητα στην
ομάδα. Περάσαμε από
έδρες που μας χάζευαν
και μας έλεγαν από
την αρχή «παιδιά εσείς
θα πάρετε το πρωτάθλημα».
Ωστόσο, υπάρχει ένα
σημαντικό πρόβλημα.
Έχουμε την καλύτερη
ομάδα στη Φωκίδα και
δεν έχουμε γήπεδο.
Είναι μεγάλη υπόθεση
να μην έχουμε το δικό
μας γήπεδο.
Εγώ έχω δει την ομάδα σε όλες τις μορφές
της από Γ’ τοπικό, μέχρι τη Δ’ Εθνική, πριν
από μερικά χρόνια.
Είμαι ευγνώμων που
αποτελώ κομμάτι αυτή
της ομάδας. Θέλω να
ευχαριστήσω τον πρόεδρο γιατί έχει κάνει
τα πάντα για εμάς,
παρά το γεγονός ότι
δε μπορεί από μόνος
του να σηκώσει το
βάρος της χρηματοδότησης. Θέλω επίσης να
ευχαριστήσω και τον
κόσμο. Μας βοήθησε
πάρα πολύ. Αυτό που
μπορούμε να τους
υποσχεθούμε για τα
μπαράζ είναι ότι θα το
παλέψουμε μέχρι το
τέλος και δεν θα τα
παρατήσουμε».
Κλείνοντας ο γνωστός
καθηγητής Μένιος
Σωτηρόπουλος, μας
είπε: «Από τις λίγες
προπονήσεις που έκανα
με την ομάδα φάνηκε
ξεκάθαρα ότι υπάρχει
ποιότητα, όλα τα παιδιά
είναι άψογοι χαρακτήρες κι έχουν φτιάξει
μια μεγάλη οικογένεια.
Αυτό που έκαναν
φέτος είναι η υπέρβαση και τους αξίζουν
πολλά και θερμά
συγχαρητήρια, γιατί
ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις
της κατηγορίας. Όμως
έχουν πλέον πολύ
δύσκολη αποστολή.
Πολύ πιο δύσκολη απ’
ό,τι είχαν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
Το επίπεδο είναι πολύ
πιο υψηλό, αλλά είμαι
βέβαιος ότι θα πάνε
στα μπαράζ για το
καλύτερο δυνατό.
Ο Απόλλων θα κάνει
μια αξιοπρεπέστατη
πορεία».

Κ. Τσιούστας: Ο Απόλλων πρωταγωνιστεί
διδάσκοντας και ποδοσφαιρικό ήθος
Ο Απόλλων Ευπαλίου για δεύτερη φορά στην ιστορία του στέφεται πρωταθλητής της Ε.Π.Σ. του νομού
Φωκίδος.
Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω εκ μέρους
όλων των Ευπαλιωτών τους πρωταγωνιστές αυτής
της επιτυχίας: παίκτες διοίκηση και προπονητή, που
σε πολύ δύσκολους καιρούς κράτησαν τη σημαία του
Ευπαλίου ψηλά, και διδάξανε ποδοσφαιρικό ήθος από
άκρη σε άκρη σε όλη τη Φωκίδα.
Μια ομάδα που στα δυο τρίτα της αποτελείται από Ευπαλιώτικα παιδιά, και που συντηρεί μια ακαδημία από
τριάντα σχεδόν πιτσιρικάδες όλους από το Ευπάλιο.
Σε μια εποχή που η μια μετά την άλλη οι ομάδες διαλύονται, το χωριό μας στηριζόμενο σε δικά του παιδιά

Πρώτος σκόρερ ο Χρήστος Φλέγγας
Ο Χρήστος Φλέγγας αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Απόλλωνα με 21 γκόλ,
αλλά ουσιαστικά και του πρωταθλήμα-

τος. Κι αυτό γιατί δεν αγωνίστηκε σε πέντε ολόκληρους αγώνες και τον ξεπέρασε με ένα γκολ ο Δελλής του Αστέρα

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΟΝΟΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΓΚΟΛ

ΦΛΕΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17

21

ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

19

13

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

19

11

ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

20

7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

17

6

ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

19

5

ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7

2

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10

2

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

7

2

ΖΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

16

1

ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20

1

ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

1

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10

1

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ

2

1

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1

1

Ηθική ευαρέσκεια στον Τάσο Τσόλκα

Αγαπητέ μου Τάσο, με όλη την ψυχή,
τη χάρη, τη θέληση, τη συμπάθεια που σου έχω και
την εκτίμηση στην προσφορά σου, στην άνευ
υλικής αμοιβής κάλυψη
της αθλητικής κίνησης
του χωριού σου με μεγάλη ευκολία και διάθεση,
σου απονέμω την ηθική
συμπαράστασή μου στην
αθλητική δημοσιογραφική
καριέρα σου. Διαπίστωσα εύκολα πως
το επάγγελμα της δημοσιογραφίας,
το έχεις κάνει λειτούργημα και όλοι οι
απανταχού Ευπαλιώτες, τα ίδια έχουν
να πουν.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2014-2015 Καλέ μου Τάσο,
διακρίνεσαι για
ΓΚΟΛ
ΒΑΘΜΟΙ
την αστείρευΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
79 - 14
60
τη διάθεση και
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
71 - 11
58
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
71 - 12
55
προσφορά, την
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
49 - 37
43
ευσέβεια,
την
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
48 - 34
38
χρηστότητα του
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
38 - 41
37
ήθους και την
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
26 - 48
22
άοκνη εργατικόΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
19 - 56
21
τητά σου. ΚυρίΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
27 - 45
20
ως όμως για τη
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
20 - 66
18
διάθεσή σου να
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
22 - 67
11
προσφέρεις τις
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
-

γνώσεις σου στους συνανθρώπους
σου. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τη βαθειά
γνώση της δημοσιογραφίας,
σου επιτρέπουν να εκπληρώνεις
επιτυχώς την αποστολή για το
χωριό σου. Η χαρισματική σου
προσωπικότητα, ο πνευματικός
πλούτος, η ψυχική ευγένεια και
η χαρακτηριστική δράση, σου
εγγυώνται μία λαμπρή πορεία.
Λεωνίδας Ζέρβα
Σ.Σ. Πάντα στις επάλξεις στα κοινωνικά και Ευπαλιώτικα θέματα ο επίτιμος
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας Λεωνίδας Ζέρβας. Συμμετέχει σε όλα τα δρώμενα και δεν σταματά να συμβουλεύει
όλους για το καλό
του Ευπαλίου. Συνεχώς τροφοδοτεί
με υλικό και την
εφημερίδα μας και
επαινεί όλους που
εργάζονται και προσφέρουν με τον δικό τους τρόπο για το
Ευπάλιο. Τις καλές κουβέντες για τον
αθλητικό μας συνεργάτη , Ευπαλιώτη
Τάσο Τσόλκα, τις προσυπογράφουμε.

έχει τις βάσεις όχι μόνο να συμμετέχει αλλά και για να
πρωταγωνιστεί για πολλά ακόμη χρόνια στον αθλητισμό
γενικότερα της περιοχής μας.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους φιλάθλους της ομάδας που συμπαραστάθηκαν σε αυτήν την προσπάθεια,
να τονίσω ότι πρέπει να έχει συνέχεια όλο αυτό και να
υπενθυμίσω ότι στις βασικές μου προτεραιότητες είναι
η ολοκλήρωση επιτέλους του γηπέδου του Ευπαλίου.
Καλή επιτυχία στους αγώνες μπαράζ που ακολουθούν
και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι μαζί σας έμπρακτα έτσι
ακριβώς όπως το έκανα μέχρι τώρα!!!!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
15η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1-1
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ – ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
1-2
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΔΩΡΙΕΙΣ
1-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
6-0
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
3-0
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ά.α.)
0-3
16η Αγωνιστική
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ - ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
2–0
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
1-2
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
2-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
2-0
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1-2
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ά.α.) 3 - 0
17η Αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
2-3
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 2 - 1
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
0-4
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1-0
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ(ά.α.)
0-3
18η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
0-0
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
8-0
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
2-0
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ(ά.α.) 0 - 3
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
3-0
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
2-0
19η Αγωνιστική
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
1-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
2-3
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1 - 7
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
0-4
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
3-1
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ(ά.α.) 3 - 0
20η Αγωνιστική
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 0 - 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
2-1
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
5-3
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ – ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
5-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 4 - 0
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ(ά.α.)
0-3
21η Αγωνιστική
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ
2-3
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
0-2
ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 3 - 1
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
6-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
2-3
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ά.α.)
3-0
22η Αγωνιστική
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
1-0
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
0-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
5-1
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
3-1
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ - ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ(ά.α.) 0 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ(ά.α.) 3 - 0

Στη ζωή, δεν είναι όλα
φτιαγµένα στα µέτρα σου.
Στην Προθεσµιακή σου Κατάθεση όµως, είναι.
Γιατί τη Νέα Προθεσµιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» τη διαµορφώνεις
όπως εσύ πραγµατικά θέλεις, απολαµβάνοντας παράλληλα, υψηλές αποδόσεις.
∆ιάλεξε:
• το ποσό και τη διάρκεια,
• πότε θα παίρνεις τους τόκους σου,
• αν θέλεις να αυξοµειώνεις το κεφάλαιό σου,
• αν θα έχεις τα χρήµατά σου ελεύθερα.
Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήµερα την πιο εξατοµικευµένη
προθεσµιακή κατάθεση που έγινε ποτέ, στο www.piraeusbank.gr,
στη winbank ή στα καταστήµατά µας.
Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

