
Οι μεγαλύτεροι δίνουν το πα-
ράδειγμα στους μικρότερους, 
δείχνοντας το δρόμο και ο 
Απόλλων ατενίζει το μέλλον 
με αισιοδοξία.

Γιατροχώρι
της Ελλάδας
το Ευπάλιο
Πρώτο σε γιατρούς σε όλη τη χώρα.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 126 Μαρ.-Απρ. 2016

Σελ. 15

Το καρνα-
βάλι και η 

Αποκριά 
γιορτά-

στηκε στο 
Ευπάλιο 
από μι-

κρούς και 
μεγάλους 
με κέφι, 
χορούς, 

τραγούδια, 
παρελά-
σεις, ξε-

φεύγοντας 
λίγο από 

τη γκρίζα 
εποχή της 

παρατε-
ταμένης 
κρίσης.

Σελ. 4-5

Τι υποσχέθηκε ο Μπακογιάννης

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Πρωτοπόρος όπως πάντα ο 
Σύλλογος του Δροσάτου κρατά 
ζωντανά όλα τα ήθη κι έθιμα με 
τις πλούσιες δραστηριότητές 
του.

Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας 
και η εφημερίδα μας εύχεται σε 
όλες και όλους καλό Πάσχα και 

καλή Ανάσταση.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα

Διήμερη περιοδεία στη Δωρίδα 
έκανε τις τελευταίες μέρες ο Περι-
φερειάρχης Κ. Μπακογιάννης και 

ενημερώθηκε για όλα τα θέματα και 
προβλήματα που παραμένουν ανοι-
χτά και περιμένουν λύσεις.

Σελ. 10-11

Σελ. 3Σελ. 8-9

ΕΡΕΥΝ
Α

Οι ‘‘γερόλυκοι’’ 
του Απόλλωνα, 
δείχνουν το δρόμο

Καλό Πάσχα

Ανοίγει ο δρόμος 
για εγκατάσταση 
της  Αστυνομίας 

στο  ΚΕΓΕ  Ευπαλίου

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε 
και όλα δείχνουν ότι το Αστυ-
νομικό Τμήμα του Ευπαλίου θα 
μεταστεγαστεί στο κτήριο του 
ΚΕΓΕ στην πλατεία Ελευθερίου 
Βενιζέλου Ευπαλίου. Σελ. 3
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Η  Βασιλική  Σκάρα  το  
γένος  Αναγνωστοπού-
λου, κόρη  της  Έλενας  
Αναγνωστοπούλου  και  
του  Χρήστου  Σκάρα 
και εγγονή  του  Γιάννη  
και  της  Τασίας, επιλέ-
χθηκε  πρώτη  από  το  
Βιολογικό  τμήμα  του  
Εθνικού  Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για  να  συμμε-
τάσχει  στο  πρόγραμμα  
ERASMUS  και  να συνεχίσει  μέρος  των σπου-
δών της  στο  Πανεπιστήμιο  της  GRENOBLE  
της   Γαλλίας  τον  επόμενο  χρόνο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δωρικά Κρέαταπαραγωγής μας

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ
Ευπάλιο Δωρίδος 
Τηλ. 26340 52000   Κιν. 6946636590

Τούτη την Άνοιξη, τον Απρίλιο, κλείνουν δέκα χρό-
νια που έφυγε ο Νίκος Λουκόπουλος , ο “Νέστορας” 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Δω-
ρίδα. Είχε υπηρετήσει για 50 σχεδόν 
χρόνια την αυτοδιοίκηση από όλα τα 
πόστα. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Κοι-
νοτικός Σύμβουλος, Γραμματέας στην 
Κοινότητα Ευπαλίου. Πολλά από τα 
έργα υποδομής και εξωραϊσμού στο 
Ευπάλιο φέρουν την σφραγίδα του. 
Θυμάμαι μία από τις προτροπές του. 
«Κλείσε το Ευπάλιο στην καρδιά σου 
και αγάπα το σαν την φαμελιά σου»! 
Τώρα που το σκέπτομαι νομίζω ότι αυ-
τός ξεπερνούσε μερικές φορές και τα 
εσκαμμένα. Υπήρχαν στιγμές που έδι-
νε προτεραιότητα στο Ευπάλιο παρά 
στη φαμελιά του! Συχνά μου λέει ο 
τωρινός μας Πρόεδρος Κώστας Τσιούστας, ότι συ-
μπολίτες μας του λένε … «μπράβο ρε Κώστα τρέχεις 
και μοιάζεις του Λουκόπουλου»! Παράλληλα, είχε 
δραστηριοποιηθεί και στον Αγροτικό Τομέα, όπου 
υπηρέτησε για πέντε θητείες  ως Πρόεδρος της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωρίδας, που 
είχε έδρα της το Ευπάλιο. Τα τελευταία χρόνια μάλι-
στα που η συνεταιριστική αγροτική δραστηριότητα 

είχε μειωθεί, η δε Ένωση έκλεισε, πάντα 
οραματιστής και ανήσυχος, έλεγε για την 

μεγάλη πέτρινη αποθήκη με 
λιπάσματα και αγροτικά προ-
ϊόντα στο κέντρο του Ευπα-
λίου. “Ό,τι πρόσφερε για τα 
χωράφια μας τα πρόσφερε. 
Τώρα να την αξιοποιήσετε, 
να προσφέρει για πολιτιστικές 
δραστηριότητες”! O ίδιος μου 
εκμυστηρεύτηκε στο τέλος 
της πορείας του λίγο πριν φύ-
γει. “Η μεγάλη πρόκληση για 
το Ευπάλιο είναι η ανάδειξη 
του αρχαιολογικού του χώ-
ρου. Στην Ακρόπολη (λόφος 
του Γύρου) υπάρχουν τμήμα-
τα του κάστρου της αρχαίας 

πόλης που τελευταία  αναδείχθηκαν  ακό-
μα περισσότερο από έρευνα και μελέτες 
του αείμνηστου μηχανικού Αντώνη Παπα-
ϊωάννου. Επίσης τη δεκαετία του ΄60 στα 
πρανή του λόφου δεξιά όπως ανεβαίνουμε το δρόμο 
προς Μοναστηράκι, μεταξύ «βρύσης Πλατάνια» και 
“Κτίρια Αγ. Παρασκευής” από εργασίες (ξελακκώμα-
τα) που έκανε αγρότης στο χωράφι του, αναδείχθη-

καν πέτρινες κερκίδες θεάτρου, 
που όμως… σκεπάστηκαν! 
Την ίδια περίοδο ανοίγοντας 
μεγάλα βαθειά αυλάκια για το 
δίκτυο ύδρευσης στη περιοχή 
«Παλαιοξαρτόραχι» βρέθηκαν 
δεκάδες προϊστορικά μελα-
νόμορφα αγγεία που συγκε-
ντρώθηκαν στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πατρών, εκτός αρκε-
τών που κατέστρεψε η τσάπα. 
Αρχαιολόγοι μου είπαν τότε ότι 
εδώ ήταν το νεκροταφείο της 
αρχαίας πόλης.”
… Δίκαια νομίζω για τις Ευπαλιώ-
τισσες και τους Ευπαλιώτες παρα-
μένει Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ όπως 
ακόμα τον αποκαλούν. Εμείς οι 
νεότεροι ας κρατήσουμε την 
ευχή και προτροπή του. Να κλεί-
σουμε το Ευπάλιο στην καρδιά 
μας. Κι εγώ να προσθέσω παρα-

φράζοντας τον αμερικανό Πρόεδρο Τζων Κέννεντυ…   
“Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει το Ευπάλιο για σένα, 
αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για το Ευπάλιο”.

Περικλής Ν. Λουκόπουλος 

10 χρόνια χωρίς τον “Νέστορα” 
… της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με τον Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή στα εγκαίνια του εργο-
στασίου λιπασμάτων το 1963 
στην Πτολεμαΐδα.

ΕΙΡΗΝΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ-ΤΣΙΤΣΗ
Σε ηλικία 85 ετών έφυγε η Ειρήνη  Τσιτσή, σύζυ-
γος του Αριστείδη Τσιτσή και κόρη του Γιώργου 
Χρυσανθάκη. Ήταν μια φιλήσυχη και καλοκάγαθη 
Ευπαλιώτισσα που μεγάλωσε με ζήλο μαζί με το 
σύζυγό της τα δύο τους παιδιά το Βασίλη, που έγι-
νε γιατρός-γυναικολόγος  και τη Λένα, καθηγήτρια 
φυσική αγωγής. Είχε τη χαρά να απολαύσει και 
τέσσερα  εγγόνια :  τον Ευστράτιο, την Ειρήνη, τον 
Αριστείδη-Νικόλαο και την Κωνσταντίνα. Η κηδεία 
της έγινε στις 9 Απριλίου στον Άγιο Γεώργιο Ευπα-
λίου. (Η οικογένεια της θανούσης δεν ήθελε 
να βάλουμε φωτογραφία στην εφημερίδα)

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΓΙΑ
Απεβίωσε στις 17 Απριλίου 
στην Αυστραλία που ζούσε τις 
τελευταίες δεκαετίες της ζωής 
της η Χαρίκλεια Καγιά. Είχε γεν-
νηθεί το 1930.Μαζί με τον αγα-
πημένος της σύζυγο  Θανάση 
Καγιά άφησαν την αγαπημένη 
τους γειτονιά Μαρκάτο στο Ευ-
πάλιο για τη μακρινή χώρα από 
τη δεκαετία του ΄60, κάνοντας 
προκοπή και ανατρέφοντας 
πολύ σωστά την οικογένειά τους. Είχαν αποκτήσει 
τρεις κόρες την Αικατερίνη, την Γιαννούλα και την 
Κωνσταντίνα που τους χάρισαν , εννέα εγγόνια και 
είκοσι  δισέγγονα ! Επιθυμία της Χαρίκλειας ήταν να 
ταφεί στο Ευπάλιο, κάτι που έγινε στις 20 Απριλίου. 
Τα παιδιά της την έφεραν από την μακρινή Αυστρα-
λία στον Αϊ Γιώργη και τον Αϊ-Λιά. Ήταν μια θαυμάσια 
σύζυγος, μάνα και γιαγιά που όλοι υπεραγαπούσαν 
όπως και οι συγχωριανοί της που την κατευόδωσαν 
να έχει καλό ταξίδι στον Παράδεισο.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
Έφυγε στις 18 Απριλίου σε 
ηλικία 84 χρόνων  ο Θανάσης 
Νικολακόπουλος . Ήταν ένας 
δημοκρατικός και φιλήσυχος 
εργατικός πολίτης που υπερ-
αγαπούσε το Ευπάλιο και την 
μικρή πλατεία στο Μαρκάτο 
και το επισκεπτόταν πάντα 
και ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια ως συνταξιούχος. Ο 
αείμνηστος πατέρας του, ο 
μπάρμπα Κώστας, με πείσμα 

και επιμονή μετονόμασε οδό στα Λιόσια Αττικής, σε 
οδό Ευπαλίου, όπως και παραμένει ακόμα. Εργάστη-
κε ως επαγγελματίας μαραγκός. Είχε παντρευτεί την 
Αικατερίνη και είχε αποκτήσει 3 παιδιά: 2 αγόρια και 
ένα κορίτσι. Οι Ευπαλιώτες τον αποχαιρέτησαν στις 
19 Απριλίου από τον Αϊ Γιώργη και τον Αϊ-Λιά.

Επιτυχίες της Αλίκης και
του Γιώργου Ι.Πριόβολου
Τρισευτυχισμένος είναι τελευταία ο Γιάννης 
Πριόβολος, στέλεχος της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας, για τις πανεπιστημιακές επιτυχίες που 
είχαν τα παιδιά του Αλίκη και Γιώργος.
Η Αλίκη  πήρε το πτυχίο της με άριστα από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο τμήμα χρηματοοικο-
νομική και τραπεζική διοικητική. 
Ο Γιώργος , που τώρα υπηρετεί τη στρατιωτική 
του θητεία από τον Μάρτιο, μετά την αποφοίτη-
ση του με άριστα από την ΑΣΟΕΕ, πήρε και το 
μεταπτυχιακό με 8,5 στα οικονομικά. Συγχαρη-
τήρια παιδιά και πάντα ψηλά.
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Στη Δωρίδα βρέθηκε για δύο 
ημέρες,18 και 19 Απριλίου 
ο Περιφερειάρχης Κώστας 
Μπακογιάννης με το επιτε-
λείο του.
Μπαίνοντας στο Δήμο από τα 
ορεινά, επισκέφθηκε χωριά, 
μοναστήρια, οδικούς 
κόμβους, αρχαιολο-
γικούς χώρους, βι-
ομηχανίες, ιστορικά 
μνημεία, γεωργικά 
έργα και μίλησε με 
προέδρους χωριών 
και συμβούλους κα-
θώς και δεκάδες πολί-
τες μαθαίνοντας από 
πρώτο χέρι τα προ-
βλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι διάφορες 
περιοχές της Δωρί-
δας.
Ο Δήμαρχος  Γ. Καπε-
ντζώνης ακολούθησε 
τον Περιφερειάρχη 
στην περιοδεία του και για 
κάθε χωριό και περιοχή της 
Δωρίδας τον ενημέρωνε τι 
υπάρχει και τι χρειάζεται.
Στη περιοχή του Ευπαλίου 
δεσμεύτηκε να προχωρήσει 
η διαδικασία  για να εγκατα-
σταθεί το Αστυνομικό Τμή-
μα στο κτίριο του ΚΕΓΕ, να 
προχωρήσουν άμεσα οι δύο 
οδικοί κόμβοι Μαλαμάτων και 
Γλυφάδας, να στηρίξει την 
προσπάθεια του Δήμου για 
τη δημιουργία του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου και 
την αξιοποίηση της Μαρίνας 
Τροιζονίων και να συντονίσει 

τις προσπάθειες των εμπλε-
κόμενων φορέων για να δο-
θεί λύση επιτέλους στο περί-
φημο έργο του αναδασμού 
στην πεδιάδα του Μόρνου.
Όπως τονίστηκε από όλες της 
πλευρές το πιο σημαντικό ζή-

τημα στο ορεινό κομμάτι του 
Δήμου την περίοδο αυτή εί-
ναι τα λύματα και η λίμνη. 
Δέσμευση του Περιφερει-
άρχη ήταν ότι πρέπει και θα 
κλείσει το θέμα τον λυμάτων 
στις φυλακές, αλλά και στο 
Μαλανδρίνο, και σε δεύτερο 
χρόνο θα βρεθούν λύσεις και 
σε άλλες περιοχές.
Αναφορικά με το τεράστιο 
θέμα που χρόνια ταλανίζει 
την περιοχή και αφορά τα 
αντισταθμιστικά οφέλη από 
την ΕΥΔΑΠ προς τον Δήμο 
λόγω διάθεσης νερού από 
τον ταμιευτήρα του Μόρνου 

προς την Αττική, ο περι-
φερειάρχης δεσμεύτηκε να 
σταθεί δίπλα στον αγώνα της 
δημοτικής αρχής εμπράκτως 
και όχι με λόγια. Για τον λόγο 
αυτό δεσμεύτηκε να συνδρά-
μει οικονομικά σε οποιαδήπο-

τε νομικά έξοδα προκύψουν 
από την ενδεχόμενη νομική 
διευθέτηση του ζητήματος 
που ο Δήμος θα ακολουθή-
σει.
Δέσμευση του στους κατοί-
κους της περιοχής των Βαρ-
δουσίων ήταν ότι θα αποστα-
λεί μηχάνημα έργου για όσο 
χρειαστεί ώστε να ανοίξουν 
οι αγροτικοί δρόμοι των χω-
ριών. Αξίζει να επισημανθεί 
ότι οι κάτοικοι  συγχάρηκαν 
τον Περιφερειάρχη  για τους 
χειρισμούς της περιφέρειας 
στο ζήτημα των εκχιονισμών 
τον χειμώνα που πέρασε. 

Τέλος  ο Μπα-
κογιάννης δε-
σμεύτηκε ότι 
ο π ο ι ο δ ή π ο -
τε πρόβλημα 
υπάρχει σε γε-
φύρια είτε κατά 
μήκος του εθνι-
κού δικτύου 
είτε του επαρ-
χιακού, θα επι-
διορθωθούν με 
κονδύλια από 
την Περιφέρεια.
Στην περιοδεία του συνόδευ-
σαν τον Περιφερειάρχη , ο 
Δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης,  ο  
Νίκος Χαρδαλιάς  Εκτελεστι-
κός Γραμματέας της Περιφέ-
ρειας , ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κ. Μίχος, η Πέγκυ Αραβα-
ντινού  ειδικός συνεργάτης  
του Περιφερειάρχη, η πρώην 
βουλευτής Ασπασία Μανδρέ-
κα, οι Περιφερειακοί Σύμβου-
λοι Χαράλαμπος Κατσαρός  

και  Στάθης Κάππος , οι Αντι-
δήμαρχοι Κ. Αντωνόπουλος, 
Κ. Φλετούρης, Κ. Υφαντής 
και Χαρ. Φάκος, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χρ.Τσιλίκης, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  Ανδρ. Ευστάθι-
ου, Κ. Παλασκώνης, Γ. Γκί-
κας,  Ιωαν. Μπαρμπούτης, ο 
πολιτευτής Κ. Χαλιορής, και 
οι ειδικοί συνεργάτες του Δη-
μάρχου  Δωρίδας Επ.Τριβή-
λος και Δ. Ασημακόπουλος. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ανοίγει ο δρόμος για εγκατάσταση 
της  Αστυνομίας στο  ΚΕΓΕ  Ευπαλίου
H αντίστροφη μέτρηση για την εγκα-
τάσταση του Αστυνομικού Τμήματος 
Ευπαλίου στο κτίριο του ΚΕΓΕ στην 
πλατεία Ελ.Βενιζέλου (Πάνω Πλατεία) 
φαίνεται ότι άρχισε.
Μετά τις διαρκείς προσωπικές 
ενημερωτικές επαφές που εί-
χαν τους τελευταίους μήνες 
ο Δήμαρχος Γιώργος Καπε-
ντζώνης και ο Αντιδήμαρχος 
Κώστας Αντωνόπουλος με τις 
ηγεσίες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, του Υπουργείου Γε-
ωργίας και της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και οι οποί-
ες στόχευαν στην ανάδειξη, 
ενημέρωση  και προώθηση 
της μετεγκατάστασης του 
Αστυνομικού Τμήματος, το 
θέμα φαίνεται να ξεκαθάρισε 
και φτάνουμε στο τέλος.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης στο οποίο παλαιότερα 
ανήκε το κτίριο (και συγκε-
κριμένα στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ) με 
έγγραφό του προς την ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας και την Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας αναφέρει 
μεταξύ άλλων …
«…Το ακίνητο (οικόπεδο) εμβαδού 

500 τ.μ. μετά του υφισταμένου κτιρί-
ου εμβαδού 318,42 τ.μ., του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ευπαλίου του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, που βρίσκεται στο Ευπάλιο Ν. 
Φωκίδας, ανήκει στην κυριότητα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμ-
φωνα με το άρθρο 283 παρ. 2 δεύ-
τερο εδάφιο του νόμου 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07-06-2010)ως διαδό-
χου φορέα της πρώην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, στην οποία 

είχε περιέλθει η κυριότητα του ακινή-
του με το άρθρο 36 παρ. 6 του νόμου 
2218/1994,λόγω κατάργησης του 
Τοπικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτρο-
φίας και Δασών το οποίο ήταν ο αρ-

χικός ιδιοκτήτης του 
ακινήτου με βάση 
το αριθ. 3197/1985 
Συμβόλαιο της Συμ-
βολαιογράφου Ευ-
παλίου Γεωργίας 
Παπαγεωργίου - 
Κωνσταντινίδου, που 
μεταγράφηκε στο 
Υποθηκοφυλακείο 
Ευπαλίου στον τόμο 
101 και αριθ. 76, 
όπως διορθώθηκε με 
το αριθ. 4302/1989 
συμβόλαιο της ίδιας 
συμβολαιογράφου 
που μεταγράφηκε 
στο ίδιο Υποθηκοφυ-

λακείο στον τόμο 116 
και αριθ. 90…….
……  Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε 
ότι αρμόδια υπηρεσία για την εξέτα-
ση του αιτήματος παραχώρησης της 
χρήσης του κτιρίου του Κέντρου ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Ευπαλίου για τη μεταστέγαση 

του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου 
Φωκίδας είναι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Φω-
κίδας) που είναι ιδιοκτήτης του κτι-
ρίου.»
Έτσι απομένει στην περιφέρεια πλέ-
ον να δώσει το πράσινο φως για να 
εγκατασταθεί στο ΚΕΓΕ το Αστυνομι-
κό Τμήμα Ευπαλίου.
Οι δύο υπάλληλοι που στεγάζονται 
σήμερα στο ΚΕΓΕ , της Γεωργικής 
Υπηρεσίας και του Κτηνιατρείου, 
σύμφωνα με πρόταση-δέσμευση της 
Δημοτικής Αρχής θα στεγαστούν σε 
γραφεία που θα διαθέσει ο Δήμος.
Στη διάθεση επίσης της Γεωργικής 
Υπηρεσίας θα είναι η μεγάλη αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου 
για τις 2-3 ενημερωτικές αγροτικές 
εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ετη-
σίως και όσες ακόμα χρειαστεί.
Απομένει πλέον η τελική απόφαση 
από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπα-
κογιάννη και τον Αντιπεριφερειάρχη  
Φωκίδας Κωνσταντίνο Μίχο για να 
προχωρήσει η διαδικασία εγκατάστα-
σης στο κτίριο του ΚΕΓΕ του Αστυνο-
μικού Τμήματος Ευπαλίου, λύνοντας 
έτσι μακροχρόνια το πρόβλημα της 
λειτουργία του.

Τι υποσχέθηκε σε Ευπάλιο 
και Δωρίδα ο Μπακογιάννης

Στην πλατεία Καρυάς του Ευπαλίου, ο Πρόεδρος 
Κ. Τσούστας προσφέρει στον Κ. Μπακογιάννη 
το βιβλίο ‘‘ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ’’ του λαογράφου Γιάννη 
Ηλιόπουλου που εξέδωσε η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας
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Γιατροχώρι
της Ελλάδας το Ευπάλιο

Πρώτο σε 
γιατρούς 
σε όλη τη 

χώρα !!
Εβδομήντα εννιά  γιατροί έχουν την 
καταγωγή τους από το Ευπάλιο, ένας 
αριθμός που το κατατάσσει πρώτο σε 
όλη την Ελλάδα, συγκριτικά και ανα-
λογικά βέβαια με τον πληθυσμό κάθε 
χωριού και κωμόπολης.
Ένα εντυπωσιακό πραγματικά νούμε-
ρο που μας εξέπληξε όλους μετά από 
δειγματοληπτική έρευνα που κάναμε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα 
από αρμόδιους Φορείς και Συλλόγους, 
αφού πρώτα καταγράψαμε με ακρί-
βεια όλες και όλους τους γιατρούς 
που κατάγονται από το Ευπάλιο.
Γιατί το Ευπάλιο των 700 περίπου κα-
τοίκων του χειμώνα και οπωσδήποτε 
πολύ περισσοτέρων τους καλοκαιρι-
νούς μήνες,  μπορεί να μην είναι κά-
ποιο μικρό χωριό, αλλά δεν  είναι και 
τόσο μεγάλο που να δικαιολογεί να 
είναι « γεννήτορας»  ενός τόσο μεγά-
λου αριθμού γιατρών.
Μέσα από την έρευνά μας αναζη-
τήσαμε τους λόγους που οδηγούν 
τόσους πολλούς συμπατριώτες μας 
στην ιατρική επιστήμη.
Είναι αλήθεια ότι όσο και αν το ψάξα-
με καθαρή απάντηση και εικόνα δεν 
μπορούμε να πούμε ότι αποκομίσαμε.
Βέβαια καθοριστικό ρόλο ίσως έπαιξε 
και παίζει ή αίγλη που προσδίδει το 
λειτούργημα του γιατρού, σε συνδυ-
ασμό με τους πολλούς  γιατρούς που 
έβγαλε το Ευπάλιο  από τις αρχές του 
προηγούμενου  (20ου) αιώνα, μερικοί 
εκ των οποίων διέπρεψαν  όχι μόνο 
στην Ελλάδα , αλλά και διεθνώς.
Δημιουργήθηκαν μάλιστα και δύο 
κλινικές στην Αθήνα, του Νικολάου 
Σμπαρούνη -Τρίκορφου και του Αθα-
νασίου Μπάμπου που και αυτές έπαι-
ξαν τον ρόλο τους στην προσέλκυση  
νέων υποψήφιων σπουδαστών της  
ιατρικής.
Παιδιά από φτωχές οικογένειες αλλά 
με μεγάλη θέληση για σπουδές είδαν 
ότι μπορούν, με κόπο και θυσίες, να 
περάσουν το Πανεπιστημιακό Ιατρικό 
κατώφλι και να αλλάξουν την μοίρα 
της ζωής τους και των οικογένειών 
τους.
Παλιοί γιατροί του Ευπαλίου
Από τις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα 
και πιο νωρίς το Ευπάλιο ευτύχησε 
να «γεννήσει» και να «σπουδάσει»  

μια πλειάδα γιατρών, πολλοί απ’ τους 
οποίους διέπρεψαν  όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με τις 
μελέτες τους και άλλες δραστηριότη-
τες πάνω στην ιατρική επιστήμη.
Κάποιοι μετά 
τις σπουδές 
τους άσκη-
σαν το λει-
τ ο ύ ρ γ η μ ά 
τους στο 
Ευπάλιο στις 
δ ύ σ κ ο λ ε ς 
εποχές του 
μεσοπολέμου 
και τη  μετέ-
πειτα δύσκο-
λη μεταπολε-
μική περίοδο, 
ιδιαίτερα για 
την Ελληνική 
επαρχία.
Όλοι αυτοί 
ήταν ίσως 
και το προ-
ζύμι για να 
ζ υ μ ω θ ο ύ ν 
στη συνέχεια 
χαρακτήρες 
και επιστήμο-
νες  που οδη-
γήθηκαν να 
σπουδάσουν 
ιατρική. 
Α ν ά μ ε σ ά 
τους  και αυτοί που δεν βρίσκονται 
σήμερα μαζί μας όπως οι: 
Αρμύρος  Γιώργος  
Κοτσίδας  Γεώργιος 
Λουκόπουλος  Παναγιώτης
Μπάμπος   Αθανάσιος
Μπάμπος  Μιλτιάδης
Παπαδήμας  Ηλίας  
Παπαδημητρίου  Αναστάσιος  
Παπαδημητρίου  Δημήτριος
Παπανικολάου  Αθανάσιος
Πολυζώης  Αλέκος 
Σμπαρούνης  Αθανάσιος
Σμπαρούνης  Χαράλαμπος
Σμπαρούνης Ευθύμιος
Σμπαρούνης-Τρίκορφος Νικόλαος
Σταυράκης  Μιλτιάδης 
Τριανταφύλλου  Γιάννης
Τσίρης  Κωνσταντίνος
Στο ρεπορτάζ μας αυτό βέβαια δεν 

μετρήσαμε γιατρούς νύφες και γα-
μπρούς του Ευπαλίου, αλλά μόνο 
αυτές και αυτούς που έχουν την κα-
ταγωγή τους από το Ευπάλιο, από 
πατέρα ή μάνα.

Όμως και αυτοί είναι κομμάτι πλέον 
του Ευπαλίου και θα ήταν τουλάχι-
στον άκομψο να μη τους αναφέρου-
με στο ρεπορτάζ μας . 
Ο Νικόλαος Σμπαρούνης – Τρίκορ-
φος
Μπορούμε να πούμε ότι Πατριάρχης 
των γιατρών του Ευπαλίου θεωρείται 
ο Νικόλαος Σμπαρούνης – Τρίκορφος. 
Η προτροπή της μάνας του ότι οπωσ-
δήποτε θα σπουδάσει γιατρός , δίνει 
και μια εξήγηση γιατί πολλές οικογέ-
νειες στα παιδιά τους  που “έπαιρναν 
τα γράμματα”  τα… “έσπρωχναν”  να 
γίνουν γιατροί !
O N. Σμπαρούνης-Τρίκορφος λοιπόν  
γεννήθηκε   στο Ευπάλιο το 1888. 
Έβγαλε το Σχολαρχείο στο  Ευπάλιο 
και το Γυμνάσιο στην Πάτρα. Ήταν 
άριστος μαθητής αλλά η πικρία του 

μεγάλη όταν δεν τον άφησαν να γρα-
φτεί στην Φιλοσοφική Σχολή. Η “Πυ-
θία” μάνα του είχε βγάλει τον χρησμό 
της. “O Nίκος θα γίνει γιατρός και μά-
λιστα χειρουργός”!
Kαι όχι μόνο έγινε χειρουργός αλλά 
πρωτοπόρος στην   επιστήμη του, 
καθηγητής, με διεθνή καριέρα  και  
δραστηριότητα  στο  εσωτερικό και 
το εξωτερικό   δημιουργώντας και 
την περίφημη Κλινική Σμπαρούνη 
στην Αθήνα.
Αθανάσιος Μπάμπος
Μεγάλος επιστήμονας, επίσης χει-
ρουργός, υπήρξε στα μέσα του πε-
ρασμένου 20ου αιώνα ο Αθανάσιος 
Μπάμπος. Από την κλινική “Αγία Ει-
ρήνη” που δημιούργησε στην Αθήνα 
πέρασαν δεκάδες νέοι γιατροί από τη 
Δωρίδα και τη Ρούμελη,  ενώ εκατο-
ντάδες συμπατριώτες μας έτρεχαν 
εκεί να βρουν την υγειά τους, οι πιο 
φτωχοί μάλιστα δωρεάν. Είναι χαρα-
κτηριστική η φράση του αείμνηστου 
Νάσου στον λογιστή της κλινικής 
-από το Ευπάλιο κι αυτός - αείμνη-
στο Δημήτριο Λακουμέντα… «Ρε Μή-
τσο αυτός πούλησε τη γίδα του στο 
χωριό για νάρθει εδώ κι εμείς θα του 
πάρουμε και λεφτά»; Η οικογένεια 
του Αθανασίου Μπάμπου μετά τον 
θάνατο του έφτιαξε και δώρισε στο 
Ευπάλιο το Δημοτικό Ιατρείο, που 
όλοι γνωρίζουμε.
Όπως μας ανέφεραν και δύο από τους 
παλαιότερους και καταξιωμένους συ-
μπατριώτες μας γιατροί, ο χειρουρ-
γός-ορθοπεδικός Μίμης Πολυζώης και 
ο χειρουργός Τάσος Μπάμπος , τους 
εκπλήσσει και αυτούς η πληθώρα των 
γιατρών που έβγαλε και βγάζει το Ευ-
πάλιο, χωρίς να μπορούν να δώσουν 
μια σαφή εξήγηση. Το περιβάλλον 
του καθενός σίγουρα παίζει σημα-
ντικό ρόλο, η αίγλη που δημιουργεί 
το λειτούργημα  για καλούς μαθητές 
(και τέτοιους είχαμε και έχουμε παρα-
δοσιακά πολλούς), η παράδοση από 
σημαντικούς επιστήμονες του κλάδου 
κατά το παρελθόν είναι ίσως κάποιοι 
από τους λόγους που το Ευπάλιο έχει 
την πρωτοπορία , μας ανέφεραν οι 
δύο συγχωριανοί μας γιατροί, που ευ-
χήθηκαν αυτό να συνεχισθεί και στις 
επόμενες γενιές. 

Ζορμπάς Αθανάσιος
Παθολόγος-Καρδιολόγος     
(Σύζυγος Μαρίας Τσίρη)
Καρλαύτης Κωνσταντίνος                                       
Ουρολόγος
(Σύζυγος Γιαννίτσας Παπαδήμα)
Κορκολοπούλου Πηνελόπη   
Παθολολογοανατόμος  
(Σύζυγος Παπανικολάου Αθανασίου)
Κουτσούρη Αναστασία      
Ειδική Παθολόγος     
(Σύζυγος  Νίκου  Καλαμάκη)
Λάζαρης Αντρέας   
Αγγειοχειρουργός                                       
(Σύζυγος  Μαρίας Καλπουζάνη)

Λουκοπούλου  Παρασκευή   
Οδοντίατρος         
(Σύζυγος Πάνου Λουκοπούλου)
Μαγγίνας  Αθανάσιος      
Καρδιολόγος                
(Σύζυγος  Ευτυχίας  Σμπαρούνη)
Μεταλλινός   Γιάννης      
Νευρολόγος               
(Σύζυγος Θεοδωροπούλου Άντης)
Μουζακιώτη  Έλενα        
Γυναικολόγος                 
(Σύζυγος Βασίλη Τζιλαλή)
Μπαλτόπουλος  Γεώργιος    
Καθηγητής Πνευμονολογίας     
(Σύζυγος Νικολίτσας Κουβέλη)

Πεχλιβανίδης   Αρτέμιος     
Ψυχίατρος          
(Σύζυγος Κατερίνας Παπανικολάου)
Σκαλκίδης Ιωάννης          
Χειρούργος                     
(Σύζυγος Ελένης Πετρίδου)
Τζανίδης Γεώργιος     
Γενικός Ιατρός                    
(Σύζυγος  Γεωργίας  Πλέσσα)
Σχισμένος Κωνσταντίνος 
Οδοντίατρος              
(Σύζυγος Ευθυμίας Κραβαρίτη)

Οι γιατροί, 
νύφες 
και γαμπροί 
του 
Ευπαλίου

ΕΡΕΥΝ
Α

ο Ηλίας Παπαδήμας ο Αθανάσιος Παπανικολάου ο Νικ. Σμπαρούνης Τρίκορφος

ο Δημήτριος Παπαδημητρίου ο Αθανάσιος Μπάμπος ο Κωνσταντίνος Τσίρης
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Οι γιατροί του Ευπαλίου
Αθανασόπουλος Αλ. Φώτιος - Επί πτυχίω Ιατρικής
Αλεξανδρής-Αθαν. Δημήτριος - Παθολογία Βελονιστής
Αναγνωστόπουλος Λ. Νάσος - Χειρουργός Οδοντίατρος
Αναγνωστοπούλου Πέπα Αλέκα-Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος
Ανδρεοπούλου Ειρήνη - Ακτινολόγος
Ανδρεοπούλου Θ. Κωνσταντίνα - Αναισθησιολόγος
Αρβανίτης Δ. Νικόλαος - Κτηνίατρος
Ζέρβα Γ. Μαρία - Μικροβιολόγος  Βιοπαθολόγος
Ζέρβα Ραφτοπούλου Νατάσα - Οδοντίατρος
Ζέρβας Κ. Γιώργος - Οδοντίατρος 
Ζέρβας Κ. Σταύρος - Ειδικός Παθολόγος
Ζορμπάς Αθ. Ηλίας - Γενική χειρουργική-ΟΞΦΟΡΔΗ
Ζορμπάς Αθ. Κωνσταντίνος - Χειρουργική Ρομποτική
Ζωγράφου Λίλια - Χειρουργός Οδοντίατρος
Θεοδωροπούλου Μεταλλινού Άντη - Ενδοκρινολόγος
Καλαμάκης Γ. Νικόλαος - Ορθοπεδικός Χειρουργός
Καρλαύτης K. Ηλίας - Γυναικολόγος
Καρλαύτης K. Μάνθος - Χειρουργός-Μαιευτήρας
Κονιστής Δ. Μιχάλης - Οδοντίατρος
Κοτζαμάνη Αθ. Γεωργία - Μικροβιολόγος
Κοτσίδας Ν. Ιωάννης - Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Κουβέλη Μπαλτοπούλου Νικολίτσα - Μικροβιολόγος
Κουφάκης Κων. Δημήτρης - Γενική Ιατρική
Κραβαρίτη Ευθυμία - Οδοντίατρος
Κραβαρίτης Σπ. Ανδρέας - Καρδιολόγος
Κριατσιώτης Ι. Γεώργιος - Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος - Χειρουργός-Ορθοπεδικός
Λαγιανδρέου Ευθ. Αθανάσιος - Παθολόγος-Αιματολόγος
Λακουμέντα Αθ. Ρούλα - Αναισθησιολόγος
Λουκοπούλου Μίστρα Ανθή - Οδοντίατρος
Μουτοπούλου Δημ. Ελένη - Νευρολόγος
Μπάμπος Κων. Αναστάσιος - Χειρουργός Ενδοσκόπος
Μπάμπος Μ. Νικόλαος - Καθηγητής Ιατρικής- ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ
Μπάμπου Β. Μαρία - Χειρουργός Οδοντίατρος
Μπόκαρη Παν. Αλεξάνδρα - Ειδικός Παθολόγος
Παντελής Παντ. Νικόλαος - Καρδιολόγος
Παπαδημητρίου Αν. Δημήτριος - Αναισθησιολόγος
Παπαδόπουλος Φώτιος - Παθολόγος
Παπαϊωάννου Αθ. Αλεξία - Παθολόγος
Παπαϊωάννου Απ. Αλκιβιάδης - Παιδίατρος
Παπαϊωάννου Ε. Χαρίλαος - Κτηνίατρος
Παπαϊωάννου Ε. Μπέτυ - Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος
Παπαϊωάννου Τρ. Σοφία - Ακτινοδιαγνωστικός
Παπαλόης Ευθ. Βασίλειος - Χειρουργός Μεταμοσχευτής 
Παπανικολάου Γ. Αθανάσιος - Χειρουργός-Ορθοπεδικός
Παπανικολάου Πεχλιβανίδη Αικατερίνη - Παιδοψυχίατρος
Πετρίδου Σκαλκίδη Ελένη - Παιδίατρος Καθ. Επιδημιολογίας
Πλέσσα Παν. Χρύσα - Χειρουργός Οδοντίατρος
Πλέσσια Τζανίδη Γεωργία - Δερματολόγος
Πολυζώης Αλ. Γεώργιος - Ακτινολόγος
Πολυζώης Δημ. Βασίλειος - Χειρουργός Ορθοπεδικός
Πολυζώης Βασ. Γεώργιος - Ωτορινολαρυγγολόγος
Πολυζώης Γεωρ. Δημήτριος - Χειρουργός Ορθοπεδικός
Ραυτοπούλου Νικ. Σπυριδούλα - Μικροβιολόγος
Ρήγα Κουρέτρα Φωτεινή - Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος
Ρήγας Γεώργιος - Ψυχίατρος
Σάλλα Αθ. Χάρης - Κυτταρολόγος 
Σεψά-Μπατσιάνη Σύνθια - Παθολογοανατόμος 
Σκαλκίδη Παπαδοπούλου Άλκηστη - Γυναικολόγος Ενδοκρινολόγος
Σμπαρούνη Δ. Βασιλική - Γυναικολόγος  Χειρουργός Μαιευτήρ
Σμπαρούνη Μαγγίνα Ευτυχία - Καρδιολόγος
Σμπαρούνη Χαρ. Παρασκευή - Παθολόγος
Σταυρίδης Μαν. Βασίλειος - Βιοπαθολόγος
Σταυρίδης Μανώλης - Χειρουργός
Συριστατίδη Σωκ. Ευθυμία - Ακτινολόγος
Συριστατίδη Σωκ. Χαράλαμπος - Γυναικολόγος
Συριστατίδης Σωκ. Νικόλαος - Μικροβιολόγος
Σχισμένος Κων. Χρήστος - Οδοντίατρος
Ταραβήρα Δημ. Αικατερίνη - Ειδικός Παθολόγος
Ταραβήρας Γεωρ. Σταύρος - Αν. Καθ. Βιολόγος
Τσιβελέκα Νικ. Αγγελική - Κυτταρολόγος
Τσιβελέκας Κων. Κωνσταντίνος - Επί πτυχίω Ιατρικής
Τζιλαλής Δημ. Βασίλειος - Αγγειοχειρουργός
Τσάκα Σταυρίδη Ευρυδίκη - Βιοπαθολόγος
Τσιτσής Αρ. Βασίλειος - Γυναικολόγος Μαιευτήρ
Φιλιππόπουλος Ιωαν. Βασίλης - Παθολόγος
Φιλιππόπουλος Ιωάννης - Παθολόγος Καρδιολόγος
Φιλιππόπουλος Σπ. Δημήτριος - Οδοντίατρος
Ψιμάδας Δημήτριος - Βιολόγος ερευνητής

Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσουμε τον κατάλογο των γιατρών με όλα τα στοιχεία τους. Γι 
αυτό θα θέλαμε να μας στείλετε (e-mail- perilouko@yahoo.gr ) στοιχεία τωρινά με ειδικότητα, τόπο 
εργασίας , διεύθυνση ιδιωτικών γραφείων, τηλέφωνα και e-mail.
Επίσης πολλοί είναι και οι φοιτητές που σπουδάζουν ιατρική με καταγωγή από το Ευπάλιο. Παρά-
κληση της εφημερίδας να στείλουν τα στοιχεία τους στο e-mail- perilouko@yahoo.gr 

Υπερήφανοι για την πανελλήνια 
πρωτιά της εφημερίδας μας !

Την πανελλήνια αναγνώριση  και πρωτιά είχε 
από επίσημο φορέα η εφημερίδα μας “ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ”, μεταξύ των χιλιάδων αντίστοι-
χων που εκδίδουν πολιτιστικοί και εθνι-
κο τοπ ι κ ο ί 
σύλλογο ι 
στη χώρα.
Ειδικότερα 
με επιστο-
λή της -που 
υπογράφει 
ο Πρόε-
δρός της 
Θέμης Μπε-
ρεδήμας- η 
Ένωση Συ-
ν τ α κ τ ώ ν 
Περ ιοδ ικού 
& Ηλεκτρο-
νικού Τύπου 
(ΕΣΠΗΤ) ανα-
φέρει  μεταξύ 
άλλων ότι «… 
από τα στοι-
χεία που υπάρ-
χουν είναι ίσως 
η πιο ολοκλη-
ρωμένη εφημε-
ρίδα συλλόγου 
που εκδίδεται 
στη χώρα μας» 
Αναλυτικά  η 
Επιστολή του 
Προέδρου της ΕΣΠΗΤ ,
“Αγαπητέ συνάδελφε Περικλή,
Κατ’ αρχήν σε ευχαριστώ για την συστημα-
τική αποστολή της εφημερίδας του πολιτι-
στικού σας συλλόγου «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ».
Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή της κρίσης 
που έχει χτυπήσει τη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια, ο τύπος όπως γνωρίζεις κι εσύ έχει 
δεχθεί τα μεγαλύτερα πλήγματα.
Ιδιαίτερα οι χιλιάδες εθνικοτοπικοί-
πολιτιστικοί σύλλογοι που εκδίδουν κάποιο 
έντυπο, πολλοί έχουν αναστείλει τις εκδό-
σεις τους και άλλοι έχουν περιορίσει την 
περιοδικότητά τους σε τρίμηνες και τετρά-
μηνες ετησίως, περιορίζοντας και τις σελίδες 

και το τιράζ.
Είναι ιδιαίτερα παρήγορο ότι ο δικός σας 
σύλλογος συνεχίζει να εκδίδει σε αυτή 

την ποιότητα και 
πληρότητα την 
εφημερίδα “ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ”.
Από τα στοιχεία 
που υπάρχουν 
είναι ίσως η πιο 
ο λ ο κ ληρωμέ -
νη εφημερίδα 
συλλόγου που 
εκδίδεται στη 
χώρα μας σε 
ό,τι αφορά τη 
γενική της πα-
ρουσία (ποι-
κιλία ύλης, ει-
δησεογραφία, 
σχεδιασμός και 
δομή, ποιότη-
τα εκτύπωσης 
κλπ).
Θερμά συγ-
χαρητήρια.
Είστε πραγ-
ματικά μια 
όαση στη 
γκρίζα επο-
χή μας.
Με συναδελ-

φική εκτίμηση 
Θέμης Μπερεδήμας
Πρόεδρος  ΕΣΠΗΤ  ”
Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η εφημερίδα “ΤΟ ΕΥ-
ΠΑΛΙΟ” είναι δεκαεξασέλιδη, εξ΄ ολοκλήρου 
έγχρωμη, με χαρτί βέλβετ πολυτελείας και 
έχει ένα τιράζ 2.500 φύλλων. Αποστέλλεται 
σε συνδρομητές στο Ευπάλιο, στη Φωκίδα, 
στην Αθήνα, στην Πάτρα, στον Πειραιά, στη 
Θεσσαλονίκη , στην Κέρκυρα, στην Ναύπα-
κτο καθώς και σε πόλεις της Ευρώπης, των 
ΗΠΑ και της Αυστραλίας. Αξίζει επίσης να 
πούμε ότι τα θέματά της πλέον ξεφεύγουν 
από τα στενά όρια του Ευπαλίου και αγκα-
λιάζουν ολόκληρη τη Δωρίδα και ιδιαίτερα 
την Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου.
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτρο-
πή Οικονομικού και Διαχειριστικού 
Ελέγχου απέκτησε η Ένωση Ευπαλιω-
τών Δωρίδας για την επόμενη τριε-
τία, μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν 
στις 20 Μαρτίου 2016. Μεγάλη ήταν 
η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, όπου 
ψήφισαν 200 Ευπαλιώτισσες και Ευ-
παλιώτες, παρά τις δυσκολίες που 
υπήρχαν εκείνη την ημέρα λόγω Μα-
ραθωνίου, αφού η Αθήνα ήταν κομ-
μένη στη μέση και αυτό δυσκόλεψε 
τις μετακινήσεις και την πρόσβαση 
σε πάρα πολύ κόσμο. Οι συγχωριανοί 
που προσήλθαν βρήκαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν και να τα πουν με 
καφεδάκι, εδέσματα  και αναψυκτικά, 
περνώντας μερικές ευχάριστες στιγ-
μές στα ωραία ιδιόκτητα γραφεία της 
Ένωσης στο Παγκράτι.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περικλής Ν. Λουκόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Στ. Παπαδάκης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Έφη Χρ. Μίχου
ΤΑΜΙΑΣ: Γιώργος Π. Ανδρεόπουλος
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Τζένη Αυγουστινάτου-Τσιπλάκη
ΜΕΛΗ: Μπάμπης Χρ. Αλεξανδρής,                            
Νίκος Γ. Αντωνόπουλος
Α΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ξάνθος Αθ. Λιάκος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λένα Τ. Αναγνωστοπούλου
ΜΕΛΗ: Κώστας Ν. Ζέρβας, Γιάννης Γ. Πρι-
όβολος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλες 
και όλους και ζητά με σύμπνοια, διάθεση, 
συμμετοχή και αγάπη για το Ευπάλιο, να 
είμαστε ενωμένοι και παρόντες σε κάθε 
προσπάθεια που θα στηρίζει την ανάπτυξη 
του χωριού μας και την αλληλεγγύη. 

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
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Η οικογένεια Σμπαρούνη είναι από 
τις σημαντικότερες οικογένειες 

του Ευπαλίου.
Είχαν μεγάλη επίδοση στα γράμματα, 
τις επιστήμες και όλες τις δραστηριό-
τητες της κοινωνικής ζωής.
Το γενεαλογικό δένδρο της οικογέ-
νειας Σμπαρούνη έδωσε πολλά άτομα 
(άνδρες και γυναίκες) που πρόσφε-
ραν πολύτιμες υπηρεσίες στο χωριό 
τους και την κοινωνία γενικότερα.
Δύο εκλεκτά τέκνα της οικογένειας 
στον τομέα τους είχαν πανελλήνια 
και παγκόσμια ακτινοβολία.
Ο ιατρός Νικόλαος – Τρίκορφος 
Σμπαρούνης και ο Αθανάσιος Ιωάν. 
Σμπαρούνης, οικονομολόγος. Κατέ-
λαβαν ανώτατες θέσεις στο Κράτος. 
Υπήρξαν Υπουργοί. Εκπροσώπησαν 
τη χώρα μας σε Πανευρω-παϊκά και 
Διεθνή συνέδρια. 
Γενάρχης των Σμπαρ’ναίων ήταν ο 
Ιωάννης Αθαν. Σμπαρούνης. Ήταν 
Αγωνιστής στην Επανάσταση του 
1821. Πολέμησε υπό τας διαταγάς 
των Οπλαρχηγών: Σκαλτσά, Ανδρί-
τσου, Σιαφάκα, Μαστραπά και Καλύ-
βα. Παρευρέθη ως Μαγιατζής (διοικη-
τής μονάδος ή ατάκτου στρατού) στα 
χρόνια της Επανάστασης του 1821 σε 
πολλές μάχες στη Ρούμελη (βλ. σχετ. 
το βιβλίο του Δημ. Ιωάν. Ζέρβα «Αγω-
νιστές του 1821 από τη Καρυά»).
Προ του ονόματος ‘Σμπαρούνης’ ανα-
φέρεται σε παλαιότερο πρόγονο το όνο-
μα ‘Χριστόπουλος’ ή ‘Αυγέρης’ (χωρίς να 
υπάρχουν περισσότερα στοιχεία).
Το όνομα Σμπαρούνης (με τρία σύμ-
φωνα Σ.Μ.Π. στην αρχή ) μέχρι σή-
μερα απαντάται μόνο στην περιοχή 
Δωρίδας. Υπάρχει σε άλλες περιοχές 
το όνομα Ζμπαρούνης (Λακωνία), 
Σβαρούνης (Επτάνησα), Ζβαρούνης 
ή και άλλα παρόμοια. 
Ο αείμνηστος ιατρός καθηγητής της 
χειρουργικής (στο Αριστο-τέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) Χαρά-

λαμπος Νικ. Σμπαρούνης ασχολή-
θηκε με το γενεαλογικό δένδρο των 
Σμπαρ’ναίων. Τα στοιχεία που αναφέ-
ρονται εδώ είναι από αυτή τη μελέ-
τη. Τις πληροφορίες, όπως αναφέρει 
ο ίδιος, τις έδωσαν συγγενείς του. 
Όπως αναφέρει το γενεαλογικό δέν-
δρο που συνέταξε είναι ανοιχτό σε 
προσθήκες, υποδείξεις 
και συμβουλές για να 
τελειοποιηθεί.
Πιθανές εκδοχές για το 
όνομα αναφέρονται.
1) Από το Swanuov 
(Σβανώφ). Πρόκειται 
για Φιλέλληνα Πρώσο 
πολεμιστή, ο οποίος 
κατέβηκε εθελοντικά 
στην Κεντρική Ελλά-
δα, όπου και πολέμη-
σε.
Σβανώφ -> Σβαρούνης 
-> Σμπαρούνης.
Η εκδοχή αυτή δικαι-
ολογείται και από την 
ομάδα αίματος (Α) η 
οποία είναι επικρατέ-
στερη στην περιοχή 
του Φιλέλληνα και στην οικογένεια 
Σμπαρούνη.
Σχετική αιματολογική εξέταση έκανε 
ο ίδιος Χαράλαμπος Νικ. Σμπαρούνης 
με τον συνάδελφό του ιατρό αιματο-
λόγο Μικέ Παϊδέση.
2) Από το όνομα Σβορώνος, όνομα Επτα-
νησιακής προελεύσεως (κατά Αναστ. 
Ορλάνδος και Αθ. Ι. Σμπαρούνη).
Σβορώνος -> Σβαρούνης -> Σμπαρούνης.
Υπάρχει το όνομα Σβορώνος και Σβα-
ρούνης στα Επτάνησα.
3) Από το όνομα Σβαρούνης (λέξη ιταλι-
κής γλώσσας, η οποία σημαίνει Επαίτης).
4) Σβαρούνης ->Σμβαρούνης.
Από τη φράση ένας Σμπάρος …. 
(κατά Αθαν. Ι. Σμπαρούνη). Πρό-
κειται για Καρυώτη καλό σκοπευτή, 
αλλά και αθλητή …. Το πήδημα του 

Σμπαρούνη.
Να αναφερθεί εδώ ότι ένας απόγονος 
των Σμπαρ’ναίων ο Γιάννης Κοΐνης, 
γιος της Σοφίας Σμπαρούνη – Κοΐνη 
υπήρξε πρωταθλητής του άλματος εις 
ύψος, στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 
Υπήρξε και Βαλκανιονίκης και εκπρο-
σώπησε τη χώρα μας σε Πανευρωπα-

ϊκές και Διεθνείς αθλητικές 
αποστολές.
Ξεχώρισαν ιδιαίτερα:
α) Ο Νικόλαος Τρίκορφος – 
Σμπαρούνης.
Υπήρξε στην εποχή του και 
στην ειδικότητά του κορυ-
φαίος Ιατρός – Χειρουργός. 
Οι βιογράφοι του και οι συ-
νάδελφοί του τον κατατάσ-
σουν στην πρώτη πεντάδα 
των Ευρωπαίων, και όχι 
μόνο, συναδέλφων του.
Υπήρξε συμμαθητής του 
Γεωργ. Ανδρέα Παπανδρέ-
ου και του γνωστού Εκπαι-
δευτικού Δελμούζου από 
την Άμφισσα, στο Γυμνάσιο 
της Πάτρας.
Χρημάτισε δύο φορές 

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας και εκπροσώπησε τη χώρα μας 
σε πολλά Πανευρωπαϊκά και Διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια.
β) Ο Αθανάσιος Ιωάν. Σμπαρούνης 
οικονομολόγος. Αφού υπηρέτησε σε 
καίριες διευθύνσεις του Υπουργεί-
ου Οικονομικών και Υπουργός, έγινε 
καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Οι-
κονομικών και Εμπορικών Επιστημών 
(Α.Σ.Ο.Ε.). Ήταν ο πρώτος Πρόεδρος 
το 1954 της Ένωσης Απανταχού Ευ-
παλίων Δωρίδας.
Εκπροσώπησε τη χώρα μας σε πολλά 
συνέδρια.
Στις 2 Ιουλίου 1944 συμμετείχε στην 
εξαμελή ομάδα (Βαρβαρέσος, Αργυ-
ρόπουλος, Σμπαρούνης, Αποστολί-
δης, Λοβέρδος, Ανδρέας Παπανδρέ-

ου) στην περίφημη συνδιάσκεψη 
του Μπρέτον Γουντς, όπου αποφα-
σίσθηκε η ίδρυση του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου (Ν.Δ.Τ.) και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. Συμμετείχαν 
περίπου πάνω από 500 αντιπρόσω-
ποι από 45 χώρες. Η συνδιάσκεψη 
έγινε στις Η.Π.Α. Συμμετείχαν κυρίως 
οι χώρες που είχαν πολεμήσει στο 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και των 
οποίων οι οικονομίες των είχαν υπο-
στεί μεγάλη καταστροφή. Ίδρυσαν 
το Δ.Ν.Τ. και την Παγκόσμιο Τράπεζα 
για να βοηθηθούν με δάνεια και πα-
ροχή τεχνογνωσίας να ανορθώσουν 
τις οικονομίες των.
γ) Ο Χαράλαμπος Νικ. Σμπαρούνης κα-
θηγητής Χειρουργικής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε Πα-
νελλήνια και Ευρωπαϊκή αναγνώριση.
δ) Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι το 
1905 Δήμαρχος στο Δήμο Ευπαλί-
ου (εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν 
Κοινότητες) ήταν ο Κων/νος Νικ. 
Σμπαρούνης, έμπορος, πατέρας του 
Ιατρού Νικόλαου Σμπαρούνη- Τρί-
κορφου. Το σημερινό Ευπάλιο τότε 
κατέβαινε από τη Καρυά. Συνέλαβε 
και υλοποίησε την ιδέα να αποχτήσει 
το νέο χωριό σχέδιο πόλεως. Το 1907 
ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες και 
το Ευπάλιο απέκτησε σχέδιο πόλεως. 
Αρχίζει από την Δυτική είσοδο του 
Ευπαλίου (από το Μουσείο και φθάνει 
μέχρι την οικία Χρήστου Τριανταφύλ-
λου (σήμερα Αθαν. Λιάκου)). Έτσι 
απέκτησε κάθετους και οριζόντιους 
δρόμους και πλατείες.
Σήμερα στην περιοχή Ευπαλίου σχέδιο 
πόλεως έχουν μόνο το Ευπάλιο, το Μο-
ναστηράκι- που το απέκτησε το 1939- 
και ο νέος οικισμός Νέα Κούκουρα που 
ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950.
Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι στο 
Ευπάλιο άκμαζαν τα εμπορικά του Γε-
ώργιου Σμπαρούνη (Μονοπώλιο) και 
Νικολάου (Νικάκη) Σμπαρούνη.

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Οι Σμπαρουναίοι του Ευπαλίου
Γράφει ο Νικόλαος Αν. Ζέρβας, 
Συνταξιούχος Λυκειάρχης, π.Πρόεδρος Ευπαλίου

Ο καθηγητής στην Ελλάδα και 
στις ΗΠΑ Αθανάσιος Σμπαρού-
νης, πρώτος Πρόεδρος της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας 
το 1954.

Tο θέμα «Εγκέφαλος … Ο γνωστός μας 
άγνωστος » παρουσιάστηκε σε ειδική 
εκδήλωση στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ευ-
παλίου από την αναπληρώτρια καθηγή-
τρια του Πανεπιστημίου Πατρών, του 
τμήματος Βιολογίας Μαριγούλα Μαργα-
ρίτη. Η καθηγήτρια είναι μέλος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας για τις νευροεπιστή-
μες και στόχος της ήταν η ενημέρωση 
των μαθητών για τις λειτουργίες του 
Εγκεφάλου, μια δράση η οποία διορ-
γανώνεται σε σχολεία κάθε χρόνο, όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο. Η παρουσίαση έγινε στο αμ-
φιθέατρο του σχολείου, με διαφάνειες 
και βίντεο, πρώτα για τους μαθητές του 
Γυμνασίου και στη συνέχεια για τους 
μαθητές του Λυκείου. Εκτός από τη λει-
τουργία του εγκεφάλου αναπτύχτηκαν 
και θέματα σχετικά με τα όνειρα, την 
εξάρτηση του εγκεφάλου από εθιστικές 
ουσίες αλλά και την υγεία και προστα-
σία του εγκεφάλου. 
Η κυρία Μαργαρίτη προσκάλεσε το 
σχολείο να επισκεφτεί το εργαστήριο 
της στο Πανεπιστήμιο για μια ξενάγηση 
και υποσχέθηκε μια συνεχή συνεργα-

σία με το σχολείο, καθώς 
είναι μεγάλο το ενδια-
φέρον της για το Ευπά-
λιο, αφού ο σύζυγός της 
Βασίλειος Δημητρέλλος 
κατάγεται από τα Γρηγο-
ρίτικα Ευπαλίου. 
Πράγματι, ως συνέχεια 
της εκδήλωσης και  στο 
πλαίσιο της δράσης «Το 
Σχολείο πάει Πανεπιστή-
μιο», πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 15 Μαρτίου 
2016 διδακτική επίσκεψη των μαθητών 
του Γυμνασίου στο Τμήμα Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τάξη 
ως εξής: Α΄: στο Ζωολογικό Μουσείο, 
Β΄: στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολο-
γίας, Γ΄: στο Εργαστήριο Φυσιολογίας 
Ανθρώπου και Ζώων. 
Εξάλλου με θέμα σημαντικής εκδήλω-
σης  «Η φυσική προάγει τον  πολιτι-
σμό», που έγινε στο Ευπάλιο από ομά-
δα μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, 
έδωσε την ξεχωριστή ευκαιρία στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του 
Γυμνασίου και του Λυκείου Ευπαλίου 

να περιηγηθούν για δύο διδακτικές 
ώρες στον μαγικό κόσμο της Φυσικής 
μέσα από μία σειρά πειραμάτων από 
τα πολλά που έχουν προετοιμάσει με 
την καθοδήγηση των υπεύθυνων κα-
θηγητών τους Λεωνίδα Ποταμίτη και 
Γιάννας Τρίψα. Οι πειραματικές περι-
ηγήσεις επρόκειτο να γίνουν κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης «Η 
Φυσική μαγεύει» με συνδιοργανωτές 
τον Δήμο Δωρίδος, την Ένωση Ελλή-
νων Φυσικών και τη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, που 
όμως αναβλήθηκε εξαιτίας των αγροτι-
κών κινητοποιήσεων..  

Το Σχολείο πάει Πανεπιστήμιο Θέατρο από 
τους μαθητές

Το Γυμνάσιο και το Γενικό 
Λύκειο Ευπαλίου θα παρουσι-
άσουν  το Σάββατο 14 Μαίου 
2016 και ώρα 8.00 μ.μ. στην 
αίθουσα εκδηλώσεων των σχο-
λείων , το θεατρικό έργο του  
Joseph Kesselring  «Αρσενικό 
και παλιά δαντέλα» (μαύρη 
κωμωδία) που ετοίμασε η Θεα-
τρική ομάδα των μαθητών. Μια 
ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία, 
με πρωταγωνίστριες δύο γλυ-
κές γριούλες που έχουν ένα πε-
ρίεργο... χόμπι! 
Παίζουν οι μαθητές: Βασιλάκη Δή-
μητρα, Δρόσου Δήμητρα, Κατσα-
ρός Βασίλης, Ζέκα Κων/να, Ζέκα 
Ειρήνη, Ανδρεοπούλου Λαμπρινή, 
Λυμπεσιάρι  Άλφρεντ, Φρομου-
ζόπουλος Παναγιώτης, Καλούδη 
Σοφία, Καλούδη Ελένη, Μελίστα 
Έφη, Ανδρεόπουλος Γιώργος και 
Διαμαντόπουλος Σπύρος.  Υπεύ-
θυνες καθηγήτριες Κατερίνα Να-
νοπούλου και Γιάννα Κατσαρού
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Ιωάννης Αθ. Σμπαρούνης (2 παιδιά) Αγωνιστής του 1821
Νικόλαος 
Ιωάν. 
Σμπαρούνης
Έξι (6) παι-
διά

1.  Βασιλική 
Συζ. Παν. Ν. Ζέρβας 
(Κατσιαβριά)

Ανθή (Συζ. Περικλ. Λουκόπουλος) Ιωάννης, Παναγιώτης,Νικόλαος, Σπύρος Λεωνίδας, Αθηνά, Βασιλική

Ευθυμία (Συζ. Παύλος Πατσαούρας)
Μαρία (Συζ. Δημ. Αλεξανδρής – Κουλουλάκης) Γεώργιος, Βασιλική, Αλέκος, Πανα-γιώτης, Ευθυμία, Ελένη

Πολυξένη (Συζ. Αλεξ. Αθανασόπουλος) Φώτιος, Δήμος

Νικόλαος Παναγιώτης, Κων/να

2. Μαρία 
(Συζ. Κων. Πριόβολου)

Ελένη (Κωνσταντακαινα) 
(Συζ. Κ. Λαγιανδρέου Κων/νου)

Κων/να

Αναστάσιος Μαρία (Συζ. Παπα – Βασίλη Πριόβολου)

Γεώργιος (Αναστασέλης) Κων/νος, Δημήτριος, Χρήστος, Παναγιώτης, Ευθυμία

Αικατερίνη (Συζ. Επ. Κασκαβέλη) Αλμπάνη Παναγιώτης, Γεωργία

3. Δημήτριος Νικ. 
Σμπαρούνης 
Συζ. Σταυρούλα Λυμπέρη

Νικόλαος (Νικάκης) Δημήτριος, Ευθύμιος

Γεώργιος (Καφετζής) Δημήτριος, Αλέκος, Λεωνίδας, Σταυρούλα

Κων/νος Δημήτριος, Θεοδώρα, Χρυσάνθη, Νίκη

Αναστασία (Τασιούλα Κατσιγιάννενα) Δημητρούλα

Σωτηρία (Συζ. Γκομόπουλος) Θεοδώρα

4. Αλκιβιάδης 
(Συζ. Ευάγ. Καλιαμπέτσου)

Χαράλαμπος (Χ.Α.Σ.) Αλκιβιάδης, Νίκος

Σπύρος Αλκιβιάδης…

Δημοσθένης
Γεώργιος
Βασιλική (Συζ. Χρ. Κασκαβέλη) Κων/να, Ιωάννα

Ελένη (Συζ. Μοσχονησίου)
5. Κων/νος Νικ. 
Σμπαρούνης 
Συζ. Κουρεμένου 
από Στύλια Δωρίδος

Νικόλαος – Τρίκορφος    Ο γνωστός Ιατρός
Ελένη (Συζ. Ιωαννίδη)
Μιλτιάδης (Συζ. Βασιλειάδη) Καλλιόπη, Βέττα, Καλλισθένη (συζ. Λεων. Κύρκος ( ο γνω-

στός πολιτικός της Αριστεράς))

Γεώργιος (Συζ. Ευάγ. Ζέτου) Κων/νος, Νικόλαος, Αθανάσιος, Αθηνά, Ειρήνη, Λέττα

Αλεξάνδρα (Συζ. Δημ. Παπαδημητρίου) Αθανάσιος -> Δημήτριος, Χαράλαμπος
Αναστάσιος -> Δημήτριος …

Ιατρός Καραμεσίνης Ναθαλία (Σακαρέλου). Κων/νος, Αναστάσιος, Δημήτρης, 
Αλεξάνδρα
Καλλιόπη Θεοδωράτου
Χρυσούλα Μωλάνας
Βασιλική
Κων/να

Αθηνά (Συζ. Λαπατσάνης – Ιατρός) Επί πολλά χρόνια Βουλευτής

Βασιλική (Συζ. Γεωργ. Σταυράκη)  Δάσκαλος Μιλτιάδης, Καλλιόπη, Παναγιώτα Τα παιδιά του ίδρυσαν και δώ-
ρισαν στην Κοινότητα Ευπαλίου τη Σταυράκειο Βιβλιοθήκη.

6. Χαράλ. Νικ. 
Σμπαρούνης 
(Συζ. Παν. Λαΐου)

Νικόλαος – Σμπαρνονικός 
(Συζ. Ευτ. Γκοτζαμάνη)

Χαράλαμπος 
Βασίλειος (Ευτυχία, Βασιλική)
Γεώργιος (Νικόλαος Ευτυχία)
Πηνελόπη (Νικόλαος, Πολυξένη)

Αθανάσιος (Συζ. Ιουλ. Παπαϊωάννου) Χαράλαμπος, Ιωάννης
Πηνελόπη (συζ. Χαρ. Μίχος)

Κων/νος (Συζ. Παρ. Ταραβήρα) Χαράλαμπος, Πηνελόπη

Βασιλική (Συζ. Ευθ. Μπόκαρη) Παναγιώτης, Χαράλαμπος, Ασήμω, Αντιγόνη, Μαρία, Πηνελόπη

Ευανθία (Συζ. Χαρ. Τιγγινάγκα Κουτσοχαραλάμπης) Παναγιώτης, Μαρία, Πηνελόπη, Ελένη

Μαρία (Συζ. Αναστ. Κωσταρά) Μανάγουλη Χαράλαμπος Γεώργιος, Γιούλα

2ο παιδί του Αγωνιστή Ιωάννου Αθ. Σμπαρούνη
Αθανάσιος 
Ιωάν. 
Σμπαρούνης 
4 παιδιά

1. Αθανάσιος Αθ. 
Σμπαρούνης

Ήταν Ιατρός Ανύπανδρος. Κατασκεύασε και δώρισε στην Κοινότητα την Αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου.

2. Παρασκευή Αθ.
Σμπαρούνη (2 παιδιά)

Γεώργιος
Κων/νος

3. Σοφία Αθ. Σμπαρούνη Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

4. Ιωάννης Αθ. 
Σμπαρούνης 
(Συζ. Ελ. Σταυράκη) 
10 παιδιά

1. Αθανάσιος Ι. Είναι ο γνωστός οικονομολόγος 

Σμπαρούνης Καθηγητής. Σύζυγός του η Γεωργία Μαρκεζίνη. Έχει τρία 
παιδιά. Γιάννης, Αντώνιος και Δέσποινα. Είναι εγκατεστη-
μένα στην Αμερική με ανώτατες σπουδές.

2. Σοφία Ιωάν. Σμπαρούνη Συζ. Βασίλειος Κρίνης Ιατρός. Είχε δική του Κλινική. Είχανε 
δύο παιδιά Γιάννης και Γεώργιος Ιατροί. Ο Γιάννης ήταν 
Βαλκανιονίκης σε  Αγώνισμα άλμα εις ύψος. Εκπροσώπησε 
τη χώρα μας σε πολλούς διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.

3. Χρήστος Ιωάν. Σμπαρούνης Ένα παιδί Θεμιστοκλής  Εγκατ. στην Αθήνα

4. Αγλαΐα Ι. Σμπαρούνη Συζ. Σπυρ. Πεχνής Εγκατ. στην Αθήνα

5. Λεωνίδας Ι. Σμπαρούνης Ανύπανδρος Πολιτικός Μηχανικός

6. Βασίλειος Ι. Σμπαρούνης Συζ. Μαρία Κολέτσου Εγκατ. στην Αθήνα

7. Δημήτριος Ι. Σμπαρούνης Συζ. Ευθ. Λιώκη Εγκατ. στην Αθήνα

8. Κων/νος Ι. Σμπαρούνης Συζ. Άννα Κυδωνικίου Εγκατ. στην Αθήνα

9. Ευτυχία Ι. Σμπαρούνη Συζ. Δημ. Πάνου Εγκατ. στην Αθήνα

10. Γεώργιος Σμπαρούνης

Σημ. Πρέπει να αναφερθεί για πολλοστή φορά, όπου δεν αναφέρονται σύζυγοι ή παιδιά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν. Απλά δεν υπάρχουν στοιχεία. Προς 
τούτο παρακαλούμε, όποιες ελλείψεις υπάρχουν δεν είναι σκόπιμες, απλά δεν βρήκαμε στοιχεία. Συμπληρώστε ο καθένας το δένδρο της οικογένειάς του. Και 
αν έχει τη καλοσύνη στείλτε ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση της Εφημερίδος για μελλοντική συμπλήρωση.

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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Οι αποκριές και το καρναβάλι γιορτά-
στηκαν και φέτος στο Ευπάλιο με χο-
ρούς, μεταμφιέσεις, άρμα, παρελάσεις, 
κέφι, και τραγούδι. Με πρωτοπόρα την 
νεολαία αλλά και τη συμμετοχή των με-
γαλύτερων, για μέρες είχαμε μια καρ-
ναβαλική νότα, με αποκορύφωμα την 
τελευταία Κυριακή των Απόκρεω που το 
ξεφάντωμα έφτασε στο ζενίθ.
Το πρωί στην Κεντρική πλατεία Καρυάς 
το χορευτικό των παιδιών του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ευπαλίου χόρεψε και 
τραγούδησε  παραδοσιακά αποκριάτικα 
τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα, υπό την 
καθοδήγηση  του δασκάλου τους Πα-
ναγιώτη Κερασιά. Γέμισε η πλατεία από 

χαρούμενες παιδικές φωνές και παιδικά 
χαμόγελα.
Εντυπωσιακό ήταν το άρμα που ετοίμα-
σαν φέτος οι Φίλοι Μοτοσυκλέτες Ευπα-
λίου (ΦιΛΜΟΤΕ) πάνω σε σχέδια του ευ-
ρηματικού σχεδιαστή Karlheinz . Τι άλλο 
από μια γιγαντιαία μοτοσυκλέτα που 
κατασκευάστηκε με μεράκι από τα παι-
διά και τον συντονισμό του Προέδρου 
Κώστα Τσιούστα και του Προέδρου των 
ΦιΛΜΟΤΕ Κώστα Αποστολόπουλου, στο 
εργοτάξιο του Μάκη Σπυρόπουλου. 
Διέθεσαν ατέλειωτες ώρες μέρες και 
νύχτες, αλλά τελικά με το αποτέλεσμα 
δικαιώθηκαν. Το άρμα της μοτοσυκλέ-
τας στο ταξίδι από το Ευπάλιο μέχρι 

την Ναύπακτο, όπου συμμετείχε στην 
εκεί παρέλαση, απέσπασε τα πιο κολα-
κευτικά σχόλια. Σίγουρα ο καιρός δεν 
βοήθησε με τις ξαφνικές καταιγίδες και 
νεροποντές που ξέσπασαν το απόγευμα 
της Κυριακής . Όμως η απόφαση και η 
θέληση ήταν πιο δυνατές. Περισσότερα 
από 100 παιδιά με τις ωραίες καρναβα-
λίστικες στολές που είχαν παραγγείλει οι 
ΦιΛΜΟΤΕ δημιούργησαν ένα πανέμορ-
φο πλήρωμα που συνόδευε το άρμα και 
κάτω απ’ τη βροχή, με χορό, τραγούδι, 
πειράγματα, σφυρίχτρες, δάδες και τρε-
λό ξεφάντωμα.
Το άρμα βγαίνοντας από το συνεργείο 
κατασκευής του που βρίσκεται στο δρό-

Απόκριες 2016 στο Ευπάλιο
…με μάσκες, στολές, άρμα, μουσικές, ξεφάντωμα, τραγούδι και χορό 
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μο προς τον Αϊ-Γιάννη μπήκε το μεσημέρι 
στο Ευπάλιο από την είσοδο του Πευκακί-
ου. Ευχάριστο μεσημεριανό για τους Ευ-
παλιώτες που παράτησαν το αποκριάτικο 
τραπέζι και βγήκαν στα μπαλκόνια συμ-
μετέχοντας στη γιορτή.
Το βράδυ και παρά την βροχή έφτασε 
στη Ναύπακτο όπου ενσωματώθηκε με 
άλλα άρματα στην καρναβαλική παρέλα-
ση όπου χειροκροτήθηκε κλέβοντας τις 
εντυπώσεις.
Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Ευπαλί-
ου και συντονιστής Κώστας Τσιούστας … 
«όλα ξεκίνησαν από μια  ιδέα που είχαν 
οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου (ΦιΛ.
ΜΟΤ.Ε). Τη μοιραστήκαμε με τα παι-
διά του Ευπαλίου και την υλοποιήσαμε 
όλοι μαζί. Οι ΦιΛ.ΜΟΤ.Ε ευχαριστούμε  
όλους όσοι συνέβαλαν να φτιαχτεί αυτό 
το ωραίο καρναβαλικό  άρμα και κυρίως 
τα παιδιά του Ευπαλίου που ουσιαστικά 
το φτιάξανε με πάρα πολύ κέφι,  τον  

Karlheinz για το εκπληκτικό του σχέδιο, 
τους Μάκη και Σάκη Σπυρόπουλο που μας 
βοήθησαν και μας ανέχτηκαν όλες αυτές 
τις μέρες στο χώρο τους και τέλος τους 
χορηγούς μας που χωρίς αυτούς τίποτα 
δεν θα μπορούσε να γίνει».
Θαυμάσιος και  ο αποκριάτικος μασκέ χο-
ρός που διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος, στο ανακαινισμέ-
νο κέντρο ΠΑΝΘΕΑ ( πρώην ΜΑΝΤΡΙ). Ο 
χορός, το τραγούδι, το πιοτό και το φα-
γητό κράτησε μέχρι πρωίας σ’ ένα πραγ-
ματικά αποκριάτικο ξεφάντωμα. 
Όμως τα προεόρτια είχαν έρθει λίγες 
μέρες νωρίτερα, αφού  ο Πολιτιστικός 
γιόρτασε την «ημέρα της γυναίκας» στην 
ταβέρνα του Κατσαρού στο Ευπάλιο, με 
το κέφι κι εδώ να ξεχειλίζει από τις γυ-
ναίκες του Ευπαλίου που τούδωσαν και 
κατάλαβε!!!

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2016
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 Ο  Σύλλογος  μας  πραγματοποίησε  
όλες τις προγραμματισμένες  εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
  Η 8η Μαρτίου είναι η ημέρα του πα-
γκόσμιου εορτασμού της Γυναίκας, 
μια ημέρα αφιερωμένη στην προσω-
πικότητα και τους αγώνες της. Γιορ-
τάζει η γυναίκα του πόνου και του 
μόχθου, η γυναίκα της ομορφιάς, η 
αγνοημένη και καταπιεσμένη γυναίκα, 
η γυναίκα της επανάστασης, της αγά-
πης, της μητρότητας, η γυναίκα της 
επαρχίας και των αστικών κέντρων. Η 
παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας σημα-
τοδοτεί τις θυσίες και τα επιτεύγματα 
των γυναικών όλου του κόσμου για 

πάνω από έναν αιώνα. Έτσι ακριβώς 
όλες μαζί οι γυναίκες του χωριού μας, 
διασκεδάσαμε, με όμορφη μουσική 
πλούσια τα εδέσματα, έως τις πρώτες 
πρωινές ώρες με πολύ κέφι και χορό 
στην ανακαινισμένη  Κουβέλειο αί-
θουσα  του  χωριού μας. Στόχος της 
ημέρας είναι να μας υπενθυμίσει πως 
οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσα δι-
καιώματα με τους άνδρες, σε όλους 
τους τομείς. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ
Στις 28 Φεβρουαρίου στη οικογενει-
ακή ταβέρνα «Το Έλατο» στη Χασιά 
έγινε η αποκριάτικη συνεστίαση του 
Συλλόγου μας.
Σε έναν ωραίο χώρο έξω από την 
Αθήνα συγκεντρώθηκαν, παρά τα 

υπάρχοντα προβλήματα, πάνω 100 
άτομα από το χωριό μας και διασκε-
δάσαμε με πολύ κέφι και χορό μέσα 
σε αποκριάτικο  κλίμα.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους, 
ερχόμενοι από το χωριό μας, ο Δή-
μαρχος Δωρίδας κ. Γιώργος Καπε-
τζώνης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Κώστας  
Αντωνόπουλος και Κώστας  Φλετού-
ρης,  o Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αν-
δρέας Ευσταθίου και ο Πρόεδρος του 
χωριού μας  κ. Αλεξανδρής Κώστας.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. 
Κρητικός Γιώργος  καλωσόρισε τους 
προσκεκλημένους  δίνοντας το λόγο 
στον Δήμαρχο Δωρίδας κ. Καπετζώνη, 
ο οποίος αφού απηύθυνε χαιρετισμό 
στους συγχωριανούς μας αναφέρθη-

κε και στα προ-
βλήματα που 
απασχολούν το 
χωριό μας με 
την υπόσχεση 
ότι θα τα επι-
λύσει με τον 
καλύτερο δυ-
νατό τρόπο.
Ακόμη, μας τί-
μησαν με την 
παρουσία τους 
ο πρόεδρος της 
Ένωσης Ευ-
παλιωτών   κ. 

Λουκόπουλος 
Περικλής και τα μέλη της Ένωσης  κ. 
Έφη Μίχου και κ. Ανδρέας Παπαδά-
κης. Τους ευχαριστούμε για την πα-
ρουσία τους! 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 13 
Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο απο-
κριάτικος χορός του  Συλλόγου μας 
στην Κουβέλειο αίθουσα στο Πευ-
κάκι, με αθρόα  προσέλευση των 

συγχωριανών, 
αμείωτο κέφι 
όλη τη βραδιά 
και με ζωντα-
νή ορχήστρα 
των γνωστών  
ντόπιων  τρα-
γ ο υ δ ι σ τ ώ ν ,  
Κερασιά Τάκη 
και Γιάν-
νη Σίνη.  Το 
ωραίο τραγού-
δι και ο χορός 
συντέλεσαν σε 
μια ομολογου-
μένως υπέροχη 

αποκριάτικη βραδιά που άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Σε ολιγόλογο 
χαιρετισμό που απηύθυναν ο επίτιμος 
πρόεδρος του συλλόγου κ. Μπάμπης 
Αλεξανδρής ευχαρίστησε τους παρευ-
ρισκόμενους και τους προέτρεψε να 
διασκεδάσουν και να χορέψουν όλοι, 
ξεφεύγοντας για λίγο από την καθη-
μερινή ζοφερή πραγματικότητα. Την 

εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο 
Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Καπεντζώ-
νης, ο αντιδήμαρχος 
Κώστας Φλετούρης, 
ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Ανδρέας Ευ-
σταθίου ο πρόεδρος 
του χωριού μας Κώ-
στας  Αλεξανδρής 
και  ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας κ. 

Περικλής Λου-
κόπουλος. Τον 
εκπολιτιστικού 
συλλόγου Ευπα-
λίου εκπροσώ-
πησε ο κ. Μπά-
μπος  Βασίλειος. 
Το διοικητικό 
συμβούλιο του 
συλλόγου μας 
ευχαριστεί θερμά 
όσοι στήριξαν με 
την παρουσία τους την εκδήλωση.                                                                                            

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2016
Αγνοώντας τις άσχημες καιρικές συν-
θήκες,  η νέα γενιά έδωσε το στίγ-
μα της και κατάφερε να μας στείλει 
όλους στο μέλλον. Το φετινό μας 
καρναβάλι ήταν μια μοναδική ευκαι-
ρία για να ξεχαστούμε για λίγο και να 
χαρούμε όλοι μαζί! Πλήθος κόσμου, 
μικροί και μεγάλοι, διασκέδασαν με 
την ψυχή τους. Άλλοι μασκαρεμένοι, 
άλλοι παραδοσιακοί, όλοι έδωσαν 
χρώμα στους κεντρικούς δρόμους 
του χωριού μας. Η Ένωση Δροσά-
του συμμετείχε  σε αυτή τη μεγάλη 
καρναβαλική δράση του Ευπαλίου  με 
πολλούς συγχωριανούς μας .  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Το Πάσχα... προ των πυλών . Η εκ-
κλησία μας  μάς καλεί να παρακολου-
θήσουμε  με ευλάβεια τις ακολουθίες 
της Μεγάλης Εβδομάδας, αρχίζοντας 
με την Ακολουθία του Νυμφίου το 
απόγευμα της  Κυριακής των Βαΐων. 
Τα πρωινά της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρί-
της και Μ. Τετάρτης  τελείται η Θεία 
Λειτουργία των προηγιασμένων  και 

τα απογεύματα τελούνται  η Ακολου-
θία του Νυμφίου, το Tροπάριο της 
Κασιαννής, το Άγιο Ευχέλαιο  και η 
ακολουθία του Νιπτήρος αντίστοιχα. 
Την Μ. Πέμπτη το πρωί Θεια Λειτουρ-
γία και το απόγευμα η ακολουθία των 
Παθών ενώ την Μ. Παρασκευή  το 
πρωί η αποκαθήλωση και το απόγευ-
μα ο Επιτάφιος  Θρήνος. Τέλος, το Μ. 
Σάββατο το πρωί Θεία λειτουργία και 
η πρώτη Ανάστα-
ση και το βρά-
δυ η τελετή της 
Αναστάσεως του 
Κυρίου. Ακόμη, 
να μην ξεχνά-
με το απόγευμα 
της Κυριακής 
τον Εσπερινό ης 
Αγάπης.
   Οι νοικοκυρές 
έχουμε μπρο-
στά μας μπόλικο 
τρέξιμο για την 
προε το ι μασ ί α 
του σπιτικού μας. Οι νοικοκυρές εδώ 
ασχολούνται σχολαστικά με το φρε-
σκάρισμα στα σπίτια και το άσπρισμα 

στις αυλές. Με τον ίδιο τρόπο προ-
ετοιμάζονται και τα μαγαζιά για να 
υποδεχθούν τους επισκέπτες. Αφού 
λοιπόν τελειώσουμε από τις γενικές 
χοντροδουλειές  του σπιτιού μας, θα 
φτάσει και η Μεγάλη Βδομάδα κατά 
τη διάρκεια της οποίας ακολουθείται 
κατά παράδοση ένα είδος προγράμ-
ματος: Μεγάλη Δευτέρα η μέρα της 
καθαριότητας του σπιτιού. Μεγάλη 
Τρίτη η μέρα του ζυμώματος των 
γλυκών! Μεγάλη Τετάρτη η μέρα για 
τα ψώνια. Μεγάλη Πέμπτη η μέρα 
του βαψίματος των κόκκινων αυγών. 
Μεγάλη  Παρασκευή οι τελευταίες 
αγορές και προσκυνήματα Επιταφί-
ων. Μεγάλο Σάββατο η προετοιμασία 
της μαγειρίτσας και η Ανάσταση του 
Χριστού μας! Κυριακή του Πάσχα, 
αρνί στη σούβλα και κοκορέτσι. Το 
αρνί και το κοκορέτσι ετοιμάζονται με 
χίλιους δυο τρόπους, είτε στο φούρ-
νο είτε στη σούβλα, ανάλογα με την 
περιοχή και το έθιμο.
 
 ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
      Στις 17 Μαρτίου εορτάσαμε τη 
μνήμη του Αγίου Αλεξίου του Αν-
θρώπου του Θεού. Την παραμονή 
τελέστηκε   Εσπερινός στον Ιερό 

Ναό Αγίου Αλεξίου και 
Αγίου Αλεξάνδρου. 
Ανήμερα της εορτής 
τελέστηκε ο όρθρος 
και πανηγυρική θεία 
λειτουργία μετ’ αρτο-
κλασίας και περιφο-
ρά της στολισμένης 
εικόνας του Αγίου. Ο  
Σύλλογος Δροσάτου 
εύχεται χρόνια πολ-
λά σε όλους με υγεία, 
χαρά, αισιοδοξία και 
ειρήνη!!!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ EΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΡΟ-
ΣΑΤΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ
Το Σάββατο 21 Μαίου, μετά το πέρας 
της Πανηγυρικής Λειτουργίας των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,  θα 
γίνουν Εκλογές για εκλογή νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής  για την νέα τριετία στην 
Κουβέλειο Αίθουσα. Ευχή και προτρο-
πή όλων μας να δηλώσουν υποψηφι-
ότητα  όλοι όσοι έχουν τη διάθεση 

να προ-
σ φ έ ρ ο υ ν 
για το καλό 
του χωριού 
μας μέσα 
από τις  
δραστηρι-
ότητες της 
Ένωσης.
Πρέπει όλες 
και όλοι 
να προ-
σ έ λ θ ο υ ν 
και να ψη-

φήσουν. Το 
χωριό μας  είναι η ζωή μας. Η συμμε-
τοχή όλων είναι η δύναμή μας.  

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Το Δροσάτο πάντα πρωτοπόρο!
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Ο Βασίλειος Κατέλης  του 
Γεωργίου και της Αλίκης,  
παιδί της Καρδάρας που 
υπηρετεί  στο Οικονο-
μικό Τμήμα του Γ.Ε.Σ , 
προήχθη  από τον βαθ-
μό του Συνταγματάρχη 
σε Ταξίαρχο.
Οι γονείς του Γιώργος 

και Αλίκη Κατέλη  τού εύχονται 
συγχαρητήρια και εις ανώτερα!
Όσο για μας, το Δ.Σ του Συλ-
λόγου μας  και όλοι οι συγχω-
ριανοί του,  θέλουμε  να του 
εκφράσουμε την υπερηφάνεια 
μας που η πατρίδα έχει στη 
υπηρεσία της ένα τέτοιο παιδί 
από το χωριό μας.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 6 Απριλίου έγινε στο Καστρά-
κι  η κηδεία της Κουτσογιάννη 
Θεώνης  ετών 39 . Συγγενείς και 
φίλοι ήλθαν για ενώσουν μαζί με 
την οικογένεια τις προσευχές τους  
για την ανάπαυση τις ψυχής της . 
‘Έζησε τα παιδικά της χρόνια στο 
Καστράκι, μετέπειτα γνώρισε το 
σύζυγο της  Χρήστο Κουτσογιάννη 
και απέκτησαν δύο παιδιά, την Ιω-
στίνη και τον Ραφαήλ.

Στις 3 Απρι-
λίου απεβί-
ωσε στην 
Αδελαΐδα της 
Αυστραλίας 
ο Ιωάννης 
Κ ο ν ι σ τ ή ς , 
ετών 85. Γεν-
νήθηκε στο 
Δροσάτο το 
1931, ξενι-
τεύτηκε στην 
Αυστραλ ί α 
όπου γνώρισε τη σύζυγό του Ευαγ-
γελία και απέκτησαν μαζί μια υπέ-
ροχη οικογένεια με τις κόρες τους 
Μπέτη, Μαίρη και Σούλα. Τα παιδιά 
του, τα εγγόνια του αλλά και όλοι οι 
συγγενείς και φίλοι θα τον θυμού-
νται πάντα με αγάπη. Αιωνία του η 
μνήμη. Να είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
  Στις 21 Φεβρουαρίου έγινε 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αείμνηστου Αθα-
νασίου Τσιούνη στον Ι.Ν. Αγίου 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
πευκάκι. 
 
 Στις 12 Μαρτίου έγινε το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του αείμνηστου Κώστα Πα-
παϊωάννου του Αθανασίου στον 
Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένης στο 
Πευκάκι. 
 
 Στις 10 Απριλίου έγινε το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Μαρίας Μουτοπούλου 
στον Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελέ-
νης στο Πευκάκι. Επίσης   εψάλη 
και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Ανδρέα Παναγό-
πουλου.
 
 Στις 17 Απριλίου έγινε το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Πολυξένης Τρι-
άντη στον Ι.Ν. Αγίου Κων/νου 
και Ελένης στο Πευκάκι. Επίσης  
εψάλει και μνημόσυνο (τρία χρό-
νια) υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του αείμνηστου Θεοδώρου 
Σερεντέλλου.
Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές 
τους.  

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΡΔΑΡΙΩΤΗ

Οι Τρικορφιώτες της Αθήνας ζωντάνεψαν 
μετά από διετή αδράνεια τον Ένωσή τους
Μετά από  διετή αδράνεια της « ΕΝΩ-
ΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ», η 
προσωρινή  διοικούσα επιτροπή που 
ορίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών  
ολοκλήρωσε τις διαδικασίες   αρχαιρε-
σιών και η  Ένωση  ανασυγκροτήθη-
κε με την εκλογή νέου Διοικητικού  
Συμβουλίου, με την  εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Κουτσογιάννη   Σπ. Παρασκευή 
Αντιπρόεδρος: Μπαλάφας  Απ. Μιλτιάδης
Γραμματέας: Τσαούσης    Περ. Παύλος
Ταμίας: Διαμάντης    Αναστ. Δημήτριος
Έφορος: Γιαννόπουλος  Ευθ.  Δημήτριος
Μέλος : Κωτσικογιάννης  Φωτ. Ανδρέας
Μέλος: Φιλιππόπουλος  Ιωαν. Φίλιππος
Αναπληρωματικά Μέλη          
Αδαμόπουλος  Γεωργ. Κων/νος
Αλεξοπούλου   Γεωργ. Αικατερίνη
Αλεξόπουλος   Κων.    Ιωάννης                     
Χριστοπούλου  Βασ.   Ιωάννα                       
Γάρδος  Γεωρ.   Ιωάννης  
Τσαούση Δημοσθ. Χρυσούλα
Ελεγκτική  Επιτροπή
Βασιλάκη Απ. Ζωή
Μπαλάφας Απ. Κων/νος
Μπομποτάς Γεωρ. Αναστάσιος 
Αναπλ/κα Μέλη Ελεγκτικής
Χολέβας Νικ. Παναγιώτης
Κανούρης  Δημ. Ιωάννης
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
νέο Δ.Σ.:
Στόχος μας είναι να ενώσουμε ξανά στο 
κοινό μας όραμα 
- όλους τους Τρικορφιώτες που κάπο-
τε συμμετείχαν (και είναι πολλοί αυτοί) 
στις δραστηριότητες του Συλλόγου της 
γενέτειράς μας,  
- όλους τους Τρικορφιώτες που, χωρίς οι γε-
νέτειρες ρίζες τους να είναι από το Τρίκορ-
φο, νοιώθουν την ίδια αγάπη για αυτό, 
- όλους τους Τρικορφιώτες, όπου κι αν ζουν.
Γι’ αυτό θα εργαστούμε ώστε: 

- να εμποδίσουμε  την  απομάκρυνση 
και τη  συναισθηματική αποξένωσή μας  
από τις ρίζες μας, 
- να δημιουργήσουμε τις υποδομές για 
ουσιαστική δράση και επικοινωνία,
- να υποστηρίξουμε εκδηλώσεις  που 
μας  συνδέουν με το  αγαπημένο μας 
Τρίκορφο  και τη ζωή του,  
- να στηρίξουμε και να δώσουμε χώρο 
στις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες των 
Τρικορφιωτών.
Η κοπή της  Πρωτοχρονιάτικης πίτας
Η  πρώτη   προγραμματισμένη   εκδήλω-
ση της Ένωσης ήταν  η  κοπή  της Πρω-
τοχρονιάτικής  πίτας  στον όμορφο και 
φιλόξενο χώρο  του   Δημοτικού  Ανα-
ψυκτηρίου  του  Δήμου Ηλιούπολης.
Εντυπωσιακή   ήταν  η  ανταπόκριση  
των  Τρικορφιωτών   στο κάλεσμα, έν-
δειξη  της  επιθυμία τους για την  επα-
νενεργοποίηση  της  Συλλογικότητας.
Ωραίο θέαμα  με  παραδοσιακούς  χο-
ρούς και στολές  πρόσφερε  το   χορευ-
τικό  τμήμα  του  Λαογραφικού  Ομί-
λου  “ΗΛΙΔΑΣ”   υπό την επιμέλεια  της  
Τρικορφιώτισσας  Γωγώς  Μπελαλή,  η  
οποία  συμμετείχε στο χορευτικό  σχή-
μα. Δημιούργησε  ευχάριστη  διάθεση. 
Τα μουσικά ακούσματα  με σκοπούς 
του τόπου μας  συνεχίζονταν  για πολ-
λή  ώρα. Το κέφι  για  χορό  ξεσήκωσε  
μικρούς και μεγάλους.
Τίμησαν την εκδήλωση  με την παρου-
σία τους - μεταξύ  άλλων- ο Δημοτικός 
Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συλλό-
γου Τρικορφιωτών Πάτρας Ανδρέας 
Δημόπουλος, οι Τοπικοί Σύμβουλοι  του 
χωριού  Ουρανία  Κωτσικογιάννη  και 
Αριστομένης  Σωτηρόπουλος , ο Δημή-
τρης  Μπέσκος ,  εκπροσωπώντας  την 
Δωρική  Αδελφότητα, οι πρώην Πρόε-
δροι  Απόστολος Ραυτόπουλος και Γιάν-
νης Τάγκαλος  κ.ά.

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Τρικορφιωτών Δωρίδας

Για 3η συνεχόμενη χρονιά πραγματο-
ποιείται την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 
στο Τείχιο Δωρίδας ο αγώνας Tihiorace 
με αφετηρία το Τείχιο. Ο αγώνας με 
την πανέμορφη διαδρομή και τα πλού-
σια δώρα θα περιλαμβάνει τις αποστά-
σεις των 5, 15 και 27 χλμ, όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια, αλλά και μια νέα 
πανέμορφη διαδρομή 50 χλμ.
Tihiorace 5k
Η διαδρομή αυτή αποτελεί μια εύκολη 
και παράλληλα πολύ όμορφη διαδρομή 
για τους νεαρούς ασκούμενους αλλά και 
όσους θέλουν να γνωρίσουν το χωριό 
και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής 

μέσα από το τρέξιμο ή το περπάτημα.
Tihiorace 15k και 27k
Οι διαδρομές αυτές  αποτελούνται από 
25% δρόμο δασικό, 70% μονοπάτι και 
μόλις 5% ασφάλτινο δρόμο.
Στην διαδρομή των 27χλμ η υψομετρι-
κή είναι 1400μ ενώ για την ενδιάμεση 
διαδρομή των 15χλμ η υψομετρική εί-
ναι 700μ.
Η εκκίνηση δίνεται για όλους στο ειδικά 
διαμορφωμένο αμφιθέατρο στο Τείχιο. 
Τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής εί-
ναι σταθερά ανηφορικά και κινούνται 
σε μονοπάτι κορυφογραμμής (και ελά-
χιστο δασικό). 

Αγώνας “Tihiorace 2016”στο Τείχιο



Σελίδα 12

Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου 
συνεχίζει να  μαγεύει και να προσελ-
κύει πλήθος επισκεπτών μικρών και 
μεγάλων. Τα μέλη του ΚΑΠΗ Άμφισ-
σας, τα Δημοτικά Σχολεία Ευπαλίου , 

Ερατεινής, το 2ο και 1ο Δημοτικό Ναυπάκτου 
και οι βραβευμένοι από την «Ένωση Ελλή-
νων Φυσικών» μαθητές του 1ου Γυμνασίου 
Αιγίου ταξίδεψαν στο παρελθόν μέσα από 
τα εκθέματα του Μουσείου και γνώρισαν 
την δύσκολη αλλά όμορφη ζωή των προ-
γόνων τους ! Μέχρι το τέλος της σχολικής 
χρονιάς, σχεδόν κάθε εβδομάδα, είναι προ-
γραμματισμένες επισκέψεις σχολείων και το 
καλοκαιρινούς μήνες βεβαίως αξίζει  όλοι  
Ευπαλιώτες οι φίλοι τους και οι Δωριείς να 
το επισκεφθούν.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του μουσείου είναι  
http://www.laografikomouseio-efpaliou.gr/

Η μαθητική κοινότητα της Α’ Λυ-
κείου του ΓΕΛ Ευπαλίου πραγματο-
ποίησε με μεγάλη επιτυχία την Κυ-
ριακή 10 Απριλίου από τις 10.00 το 
πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα Πα-

σχαλινό Παζάρι με λαμπάδες, κεριά και διά-
φορα διακοσμητικά , όλα χειροποίητα, για 
να συγκεντρώσει χρήματα για την Θεατρική 
Παράσταση που ετοιμάζει. Παρά τον άσχη-
μο καιρό το παζάρι έγινε με πολλή ζωντάνια 
στο γραφείο της κοινότητας δίπλα από το 
ΚΕΠ. Το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού 
και το κυνήγι των Πασχαλινών αυγών, που 
ήταν προγραμματισμένα για την ίδια μέρα, 
αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν το 
Μάιο, στο τέλος του διδακτικού έτους. Οι 
μαθητές και οι υπεύθυνες καθηγήτριες Να-
νοπούλου Κατερίνα και Κατσαρού Γιάννα 
ευχαριστούν θερμά για την προσφορά τους 
στο Πασχαλινό bazaar τους τις κυρίες Ανα-
στασοπούλου Σωτηρία, , Καραγεωργοπού-

λου Αργυρώ, Καραγεωργοπούλου Κων/
να, Κατσαρού Έφη,  Παπαϊωάννου Ιωάν-
να και Ψιμάδα Χρυσούλα, καθώς και τον  
Μπάμπη Αλεξανδρή και το κηροπλαστείο 
Κατσαντώνης. Ακόμα ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες στους χορηγούς, την Ένωση Ευπα-
λιωτών Δωρίδας και τον Χρήστο Παπαϊ-
ωάννου! 

Στις 4 Μαρτίου άνοιξε τις πόρ-
τες της στο κοινό μια έκθεση 
με θέμα τη λαϊκή παράδοση. 
Η έκθεση αυτή  διοργανώθη-

κε από τη Β΄ τάξη του Δημοτι-
κού Σχολείου Ευπαλίου στο χώρο της 
τάξης τους. Οι μαθητές με μεγάλο εν-
θουσιασμό ανακάλυψαν στα σεντούκια 
της γιαγιάς παλιές φωτογραφίες, σκεύη 

ξεχασμένα από το χρόνο, απλές αλλά λειτουργι-
κές μηχανές που εξυπηρετούσαν τις καθημερινές 
ανάγκες των ανθρώπων μιας άλλης εποχής, τότε 
που οι αυτονόητες ευκολίες όπως το ηλεκτρικό 
ρεύμα ή οι μπαταρίες δεν υπήρχαν. Τότε που τα 
ρούχα βάφονταν, υφαίνονταν και πλέκονταν από 
τις γυναίκες, τα κοσμήματα ήταν χειροποίητα και 
πολύτιμα για τη μοναδικότητά τους, αλλά και για 
τη μοναδικότητα των στιγμών που χάριζαν. Τότε 

που οι δεξιότητες των ανθρώπων στην κατασκευή 
και επισκευή γίνονταν τραγούδι και χορός κι η 
αξιοσύνη των ανδρών και των γυναικών, των << 
προκομμένων>>, ήταν περιζήτητη.
Έτσι τα παιδιά, μέσα από την ανακάλυψη όλων αυ-
τών των πραγμάτων, έζησαν για λίγο σαν σε όνει-
ρο τη ζωή των προπαππούδων και προγιαγιάδων 
τους, μικρές ιστορίες ξεπήδησαν από τις διηγήσεις 
των μεγάλων κι όλα αυτά λειτούργησαν σα νοερή 
γέφυρα που ένωσε το χθες με το σήμερα. Και το 
κυριότερο, πλούτισαν την κριτική τους ικανότητα, 
μέσα από χειροπιαστά σημεία αναφοράς ανεξίτηλα 
στη μνήμη τους. Επίσης δόθηκαν ερεθίσματα για 
ανάλογες δραστηριότητες, που θα προσπαθήσουν 
να υλοποιήσουν στο μέλλον. Οι μαθητές-ερευνητές 
ήταν οι: Aθανασόπουλος Δημήτρης , Αθανασοπού-
λου Θεοφίλη, Αθανασοπούλου Νεκταρία, Αλεξαν-
δρής Μιχαήλ, Ανδρεόπουλος Παναγιώτης, Γεωρ-
γακόπουλος Ηλίας, Γεωργακοπούλου Αναστασία, 
Ευθυμιόπουλος Κωνσταντίνος, Κατσάρα Αθηνά, 
Κούκουνας Γιώργος, Κουτσογιάννης Ραφαήλ, 
Μπαλκούρα Μαριάννα, Μπασιλάρης Μάριος, Πα-
λιούρας Φώτης, Πριοβόλου Ιωάννα, Ρεπάνης Βασί-
λης, Τόπι Κωνσταντίνος, Τσάγκα Ιωάννα, Τσαντή-
λας Σωτήρης, Ψαροκωστόπουλος Εμμανουήλ. 

Την Τετάρτη 13 Απριλίου, οι απασχολού-
μενοι και το προσωπικό του Κέντρου Διη-
μέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ 
«ΑΛΚΥΟΝΗ» υποδέχθηκαν στο χώρο 
τους μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνα-

σίου Ευπαλίου, συνοδευόμενους από τη τους κα-
θηγητές, Κατσαρού Γιάννα (Θεολόγο) και Λώλο 
Γεώργιο (Φυσικό) στα πλαίσια δράσεων που πραγ-
ματοποίησε το σχολείο τους. Στο Κέντρο ενημε-
ρώθηκαν για την ιστορία, τις δράσεις και τις Δομές 
του Συλλόγου και κατόπιν παρακολούθησαν τον 
κεραμίστα του Συλλόγου  Χριστόπουλο Ηλία να 
κατασκευάζει διάφορα αντικείμενα στον ηλεκτρικό 
τροχό, ενώ είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν 
και οι ίδιοι με τα χέρια τους από ένα μπολ με την 
αρχέγονη μέθοδο του τσιμπιτού. Η επίσκεψη ολο-
κληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων που είχαν ετοι-
μάσει οι μικροί μαθητές, καθώς και οι απασχολού-
μενοι του Κέντρου.

Μια καταπληκτική θεατρική παράσταση 
ανέβασε φέτος η θεατρική ομάδα του 
Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών 
(ΣΑΚΑ). Τη σπαρταριστή κωμωδία «Καφε-

νείον το Τέρμα» του Jean - Pierre Martinez 
σε σκηνοθεσία του Κώστα Αρζόγλου. Κατάμεστο 
το θέατρο Χωρέμη ( 350 θέσεων) του Κολλεγίου 
και στις πέντε παραστάσεις, χειροκρότησαν και 
θαύμασαν τους 27 αποφοίτους-ηθοποιούς μεταξύ 
των οποίων με πρωταγωνιστικό ρόλο  και την Ει-
ρήνη Μακαρώνα, κόρη της Έφης Μίχου. Αρκετοί οι 
Ευπαλιώτες και Δωριείς που παρακολούθησαν και 
απόλαυσαν την ωραία παράσταση.

Μάγεψε με τα πλήκτρα του πιάνου και τις 
μουσικές του ο Ευπαλιώτης Δημήτρης 
Ζέρβας στην ειδική μουσική εκδήλωση 
που έγινε μέσα Απριλίου στον Θέατρο 

του Ιδρύματος Θεοχαράκη στην Αθή-
να. Ο Δημήτρης  γιος του Στέλιου Δ. Ζέρβα  το 
2009 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονομι-
κό τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 
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αλλά ουσιαστικά ασχολείται με τη μουσική. 
Σπούδασε πιάνο με τον Ελληνο-Αυστριακό 
πιανίστα Γιάννη Χάλλεκερ. Το 2011 έλα-
βε το δίπλωμα του πιάνου με βαθμό άρι-
στα παμψηφεί. Συνεχισε  και τελείωσε 
με υποτροφία τις μουσικές του ανώτερες 
μεταπτυχιακές σπουδές  στο Birmingham 
Conservatoire στην Αγγλία, ενώ συμμετέ-
χει ενεργά ως σολίστ σε ρεσιτάλ συναυλιών 
μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, την Κύ-
προ, την Αγγλία και την Σκωτία. 

Μια σπουδαία ενημερωτική εκδή-
λωση έγινε στις 30 Μαρτίου στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Ευπαλίου με συνδιοργανωτές 

το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας - Δω-
ρίδας και τον Δήμο Δωρίδας. Θέμα της, 
«Γονείς , έφηβοι και… προκλήσεις». Βασι-
κός ομιλητής ο Νικόλαος Μάνεσης, Διδά-
κτωρ του πανεπιστημίου Πατρών. Ακολού-
θησε πολύ ωραία συζήτηση με ερωτήσεις 
από το πολυπληθές ακροατήριο με την 
παρουσία του Προέδρου του Εργατικού 
Κέντρου Δ. Χάρου, του Αντιδημάρχου Κ. 
Φλετούρη και του Εντεταλμένου Δημοτι-
κού Συμβούλου Ανδ. Ευσταθίου.

Κυκλοφόρησε το 33ο τεύχος (2016 
Α) του θαυμάσιου εξαμηνιαίου πε-
ριοδικού-βιβλίου «η δάφνη» που 
εκδίδει ο Πνευματικός Όμιλος Ναυ-

πακτίων και Δωριέων. Σπουδαίοι συ-
μπατριώτες συγγραφείς, ιστορικοί, επιστήμο-
νες, λαογράφοι, ποιητές και λογοτέχνες με το 
συντονισμό του καθηγητή και Προέδρου του 
Ομίλου Μάρκου Μεντζά καταθέτουν ωραία 
και ενδιαφέροντα κείμενα που αξίζουν να δια-
βαστούν. Για την προμήθεια του περιοδικού 
και κάθε πληροφορία για τον δραστήριο αυτό 
Πνευματικό Όμιλο Ναυπακτίων και Δωριέων, 
μπορούμε να απευθυνόμαστε στον Πρόεδρό 
του Μάρκο Μεντζά 6979475710.

Αεικίνητοι πραγματικά 
οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας 
Ευπαλίου(ΦιλΜΟΤΕ) 
δραστηριοποιούνται πα-

ντού. Πριν λίγες ημέρες  
στο πλαίσιο των εορτασμών για 
την 186η επέτειο της απελευθέ-
ρωσης της Ναυπάκτου διεξήχθη 
ο 2ος Ημιμαραθώνιος Ναυπάκτου 
Lepanto Run. Οι ΦιλΜΟΤΕ ήταν 
εκεί συμμετέχοντας εθελοντικά 
αφού το ζήτησαν  οι διοργανωτές 
να βοηθήσουν  στο κλείσιμο των 
δρόμων σε συνεργασία με την 
αστυνομία ώστε να περάσουν 
με ασφάλεια οι αθλητές, σ΄έ-
ναν αγώνα που συμμετείχαν και 
πολλοί Ευπαλιώτες. Ήδη έκαναν 
αδελφοποίηση με τον αντίστοιχο 
Σύλλογο Μοτοσυκλετιστών Λέ-
ρου από τους μεγαλύτερους και 
πιο δραστήριους στη χώρα, ενώ 
προγραμματίζουν ήδη σειρά κα-
λοκαιρινών εξορμήσεων

Συνεχίστηκε τις τελευ-
ταίες εβδομάδες με 
πρωτοβουλία του Προ-
έδρου Κώστα Τσιούστα 

σειρά δράσεων για διάνοι-
ξη δρόμων και κλάδεμα δένδρων, με 
την χρησιμοποίηση των κατάλληλων 
μηχανημάτων από τη Δημαρχία. Ήδη 
κλαδεύτηκαν τα πλατάνια στη πλατεία 
Καρυάς, στον Άμπλα και στη Βρύση 
Πλατάνια., κόπηκαν γέρικα πεύκα και 
επικίνδυνα από εκκλησία προς Γυμνάσιο, 
ενώ έγινε διάνοιξη σε πολλούς αγροτι-
κούς δρόμους  στον κάμπο του Ευπα-
λίου και προς τον Κούμαρο , περιοχή 
“αμπέλια”, που ήταν σχεδόν αδιάβατοι 
, κλεισμένοι από χόρτα και διαβρωμένα 
από βροχές τα οδοστρώματα. 
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Συνδρομές και παράβολα (5€) συμμετοχής στις εκλογές
AΓΝΩΣΤΟΣ Τρ. Πειραιώς Βουλιαγμένης 266  20,00 €
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. ΝΙΚΟΣ  5,00 € 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5,00 € 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΙΟΣ  10,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝ. ΑΓΝΗ   5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝ. ΝΙΚΗ   5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΑΡ. ΑΡΕΤΗ  5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΑΡ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΑΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ   5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   10,00 € 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΝΙΚΗΤΑΣ  10,00 € 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΑΘΑΝ.  25,00 € 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ   5,00 € 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ   20,00 € 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚ. ΛΕΝΑ  10,00 € 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΚΑ  5,00 € 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00 € 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   10,00 € 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΑ   5,00 € 
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΛΕΝΗ  5,00 € 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   10,00 € 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΥΑΝΘΙΑ  5,00 € 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΓΑΒΡΙΕΛΑ  5,00 € 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ. ΠΩΛ   5,00 € 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΩΛ ΜΑΛΒΙΝΑ   5,00 € 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΩΛ ΜΑΤΘΙΛΔΗ   5,00 € 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΓΡΑΤΣΙΑ ΠΩΛ ΕΛΕΝΗ   5,00 € 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  45,00 €
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5,00 € 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΝ/ΟΣ   5,00 € 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΟΛΓΑ   5,00 € 
ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   5,00 € 
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ   5,00 € 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   5,00 € 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ   5,00 € 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ-ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΤΖΕΝΗ   10,00 € 
ΒΡΕΤΤΑΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  100,00 €
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   5,00 € 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  5,00 € 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   5,00 € 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  20,00 € 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5,00 € 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  20,00 €
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΜΑΙΡΗ   5,00 € 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑ ΑΝΤ. ΕΥΘΥΜΙΑ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑ ΑΝΤ. ΤΑΤΙΤΑ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑ Γ. ΤΙΤΙΚΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΙΡΗ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑ ΚΩΝ. ΕΥΘΥΜΙΑ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑ ΝΙΚ. ΣΟΦΙΑ  5,00 € 
ΖΕΡΒΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΗΣ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   10,00 € 

ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΜΕΡΙΚΗ)  20,00 € 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝ. ΗΛΙΑΣ   5,00 € 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΩΣΤΑΣ   5,00 € 
ΖΟΡΜΠΑ-ΤΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ   5,00 € 
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  20,00 €
ΚΑΚΚΟΥ-ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  5,00 € 
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   5,00 € 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20,00 € 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  25,00 € 
ΚΑΡΑΒΙΑ ΝΙΚ. ΛΙΛΗ   5,00 € 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20,00 €
ΚΑΡΔΑΡΑ - ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΖΩΗ   50,00 € 
ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ   20,00 € 
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   20,00 € 
ΚΑΤΑΒΟΛΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ   5,00 € 
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΘΩΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   5,00 € 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  10,00 €
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΕΠΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   5,00 € 
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   35,00 € 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ   5,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  5,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ  20,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ   5,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗ ΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   5,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ  20,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΟΥΚΑΣ  5,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚ. ΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   5,00 € 
ΚΟΝΤΟΣ ΗΛ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   5,00 € 
ΚΟΝΤΟΥ ΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ   5,00 € 
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5,00 € 
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  5,00 € 
ΚΟΥΒΕΛΗ-ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  85,00 € 
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  20,00 €
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΓΕΩΡ. ΑΡΙΣΤΕΑ   5,00 € 
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ   5,00 € 
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ-ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ  5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ   5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ   5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΙΑ   5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5,00 € 
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΕΥΤΥΧΙΑ   5,00 € 
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ   5,00 € 
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝ.ΕΛΕΝΗ  5,00 € 
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡ. ΑΣΠΑΣΙΑ   5,00 € 
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  5,00 € 
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   55,00 € 
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΘΥΝ.ΑΘΑΝΣΙΑ  5,00 € 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ   5,00 € 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΝΙΚ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ  5,00 € 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΛΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   10,00 € 
ΛΙΑΚΟΣ ΑΘ.ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ   5,00 € 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   5,00 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ   10,00 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ   5,00 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΕΙΡΗΝΗ   5,00 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ   5,00 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  50,00 €
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   5,00 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΣΤΡΑ ΑΝΘΗ  50,00 €
ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚ. ΕΙΡΗΝΗ   5,00 € 
ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  5,00 € 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ   5,00 € 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ   5,00 € 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20,00 € 
ΜΑΧΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ   5,00 € 
ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  50,00 €
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ-ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΣ. ΜΑΡΙΑ  5,00 € 
ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ   5,00 € 
ΜΙΧΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΕΥΘΥΜΙΑ   10,00 € 
ΜΙΧΟΥ-HENDERSON ΑΘΗΝΑ (ΗΠΑ) 
(Στη μνήμη μελών της οικογενείας της)  $100,00 
ΜΟΥΣΙΩΝΗ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΝΝΑ   5,00 € 
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   5,00 € 
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00 € 
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5,00 € 
ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΟΥΛΙΑ   5,00 € 
ΜΠΑΡΑΚΑΡΗ-ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΝΘΗ  5,00 € 
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑ-ΖΟΡΜΠΑ ΗΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  5,00 € 
ΜΠΑΡΛΑ ΣΤΥΛ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   5,00 € 
ΜΠΕΖΑ ΠΑΡΑΣΚ. ΓΕΩΡΓΙΑ  5,00 € 
ΜΠΕΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΜΠΟΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΙΑ   5,00 € 
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΜΠΟΤΖΑΚΗ ΕΜ. ΜΑΡΙΑ   5,00 € 
ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   5,00 € 
ΝΙΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   5,00 € 
ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ   5,00 € 
ΝΤΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   5,00 € 
ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ   5,00 € 
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  20,00 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΘΑΝΟΥΛΑ  5,00 € 
ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΡΙΑ   20,00 € 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΑΘΗΝΑ   5,00 € 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ   5,00 € 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ   5,00 € 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ   10,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΗΣ   5,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ. ΤΟΥΛΑ  20,00 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΝΗ   5,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   5,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   5,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  35,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ   5,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ   5,00 € 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  5,00 € 
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΝΙΚ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ   5,00 € 
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ  5,00 € 
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΤΩΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   5,00 € 

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00 € 
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   5,00 € 
ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  5,00 € 
ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ   5,00 € 
ΠΙΠΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   5,00 € 
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΤΡΑΝΤΑΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   20,00 € 
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   5,00 € 
ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑ   5,00 € 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   20,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣ. ΣΠΥΡΟΣ  5,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ   10,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ   5,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΥΡΟΣ   5,00 € 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ   5,00 € 
ΡΑΓΚΑΒΑ-ΓΟΥΛΑ ΠΟΠΗ  20,00 €
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5,00 € 
ΣΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΤΥΧΙΑ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΚΩΝ. ΝΙΚΗ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΚΩΝ. ΘΕΟΦΑΝΩ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5,00 € 
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5,00 € 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ  5,00 € 
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ  5,00 € 
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ  5,00 € 
ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΙΩΝ. ΕΥΑΝΘΙΑ   5,00 € 
ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΙΩΝ. ΚΑΤΙΝΑ   5,00 € 
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  50,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ  5,00 € 
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ   20,00 € 
ΤΑΡΑΖΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   10,00 € 
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  20,00 €
ΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣ. ΜΙΧΑΛΗΣ  50,00 € 
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  20,00 € 
ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΝΑ   5,00 € 
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  5,00 € 
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   5,00 € 
ΤΣΙΠΡΑ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ   5,00 € 
ΤΣΙΠΡΑ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ  5,00 € 
ΤΣΙΡΗ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   5,00 € 
ΤΣΙΡΗ ΑΓ. ΑΣΗΜΙΝΑ   5,00 € 
ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΣ   5,00 € 
ΤΣΟΛΚΑ ΠΟΠΗ  20,00 €
ΤΣΟΛΚΑ ΠΟΠΗ   20,00 € 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  20,00 €
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ   5,00 € 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   5,00 € 
ΧΑΛΑΡΗ ΝΙΚ. ΕΛΕΝΗ  5,00 € 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ   5,00 € 
ΨΗΜΑΔΑ ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   5,00 € 
ΨΗΜΑΔΑ ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΗ   5,00 € 
ΨΗΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5,00 € 
ΨΗΜΑΔΑΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   5,00 € 
ΨΗΜΑΔΑΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20,00 €

Τελικά ο «δαίμων του τυπογραφείου» 
έχει πολλά ποδάρια όπως λέμε εμείς 
οι δημοσιογράφοι και δεν ξέρεις που, 
πότε και πώς θα χτυπήσει! Θύμα αυτή 
τη φορά έπεσε το ρεπορτάζ για το 
“Τουρνουά 5χ5 ποδοσφαίρου” που δι-
οργανώνει κάθε καλοκαίρι στο Ευπά-
λιο η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας. 
Έτσι του τελευταίου καλοκαιριού ο  
δαίμων … το εξαφάνισε! Ευτυχώς και 

δεν ήταν εκδήλωση κάποιου άλλου 
φορέα ή συλλόγου και άντε να απο-
δείξεις ότι δεν είσαι …ελέφαντας! 
Διοργανώθηκε λοιπόν και το τελευ-
ταίο καλοκαίρι το τουρνουά. Συντο-
νιστής όπως κάθε χρόνο το εκλεκτό 
μέλος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δω-
ρίδας, Θανάσης Ψιμάδας.
Συμμετείχαν 8 ομάδες εφήβων-
ανδρών και 4 ομάδες παίδων από το 

Ευπάλιο και τα χωριά του Ευπαλίου. 
Πρωταθλητής στους παίδες ο ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ και στο εφήβων-
ανδρών οι KILLERS.
Τελικός παίδων 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ - ΕΥΠΑΛΙΟ, 5-2
Με τον ΚΕΡΑΥΝΟ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ αγωνί-
στηκαν οι:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ, ΑΝ-
ΔΡΙΤΣΟΣ, ΜΑΝΤΑΚΑΣ, ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ, 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, 
ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ, ΣΚΑΝΤΖΗΣ, ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ.
Με το ΕΥΠΑΛΙΟ αγωνίστηκαν οι:
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤ., ΚΟΥΤΗΣ, ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΖΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΖΕΚΑ Δ., ΖΕΚΑ Κ., ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ 
ΓΙΩΡ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΡΟΥ-
ΜΠΑΣ ΓΙΩΡ.

Τελικός εφήβων-ανδρών  
KILLERS - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, 6-2
Με τους  KILLERS αγωνίστηκαν οι:
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜ., ΖΕΚΑ ΠΑΝΑΓ., ΖΕΚΑ 
ΚΩΣ., ΖΕΚΑ ΑΡΗΣ, ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΒΑΣ., 
ΤΑΦΑ ΤΖΕΚΟΥ, ΜΙΡΙ ΚΟΜΑΝΙ, ΘΩ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ., ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Γ., 
ΒΑΖΟΣ ΧΑΡΗΣ
Με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
αγωνίστηκαν οι:
ΨΙΜΑΔΑΣ Θ.,ΨΙΜΑΔΑΣ Δ.,ΨΙΜΑ-
ΔΑΣ ΑΡ.,ΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡ.,ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ 
ΒΑΣ.,ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜ., ΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Γ., ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΙΑΝ., ΦΛΕΓ-
ΓΑΣ ΒΑΣ.

Το τουρνουά 5χ5 και…
ο δαίμων του τυπογραφείου!
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Πετυχημένη χρονιά, 
βάσεις για την επόμενη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ 
10 Αγωνιστικές

 Ν.Ι.Η. ΤΕΡΜΑΤΑ  ΒΑΘΜΟΙ
1. Αστέρας Ιτέας 10-0-0  43-7  33
2. Απόλλων Ευπαλίου 6-2-2 18-12   23
3. Αμφισσαϊκός 5-1-4 33-19  17
4. Ακαδημία Άμφισσας 3-1-6 18-29  10
5. Ένωση Γλυφάδας 2-0-8 14-35  7
6. Δωρικός Μαλαμάτων  1-2-7 10-34  5
* Ο Απόλλων Ευπαλίου και ο Αστέρας Ιτέας ξεκίνησαν με μπόνους 

3 βαθμών ως πρώτοι στους ομίλους τους στη πρώτη φάση του 

πρωταθλήματος.

* Ο Αμφισσαϊκός και η Ένωση Γλυφάδας ξεκίνησαν με μπόνους 

1 βαθμού.

Η αυλαία της φετινής χρονιάς έπεσε την 
Κυριακή 17 Απριλίου με τον Απόλλω-

να Ευπαλίου να μένει ισόπαλος με τον 
Δωρικό (1-1). Το τελευταίο επίσημο παι-
χνίδι μπορεί να μη στέφθηκε με επιτυχία, 
καθώς δε μπήκαν στο… σακούλι οι τρεις 
βαθμοί, όμως και πάλι αυτό είχε μικρή ση-
μασία. Ο Απόλλων είχε ήδη εξασφαλίσει τη 
2η θέση στη βαθμολογία, η οποία κρίνει 
την χρονιά επιτυχημένη. Μπορεί η ομάδα 
να μην κατάφερε να χτυπήσει τον Αστέ-
ρα Ιτέας και να τερμάτισε στην… κούρσα 
σ το δεύτερο σκαλί του βάθρου, ωστόσο 
άπαντες γνώριζαν ότι αυτό ήταν ουσια-
στικά το ταβάνι μας για φέτος. Η ομάδα 
της Ιτέας είχε πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, 
γεγονός που της επέτρεψε να κάνει πολ-
λές και ουσιαστικές μεταγραφές. Πέρσι το 
φθινόπωρο, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλη-
μα, οι άνθρωποι του συλλόγου έλεγαν ότι 
η πρώτη θέση ήταν, αντικειμενικά, πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί και ένα καλό πλα-
σάρισμα στην τριάδα θα ήταν πιο εφικτός 
στόχος. Ο Απόλλων έβγαλε πολύ άνετα 
–σε ρυθμούς προπόνησης- το πρώτο μισό 
της σεζόν και στη συνέχεια επικεντρώ-

ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Περιόδου 2015-2016

1.   ΦΛΕΓΓΑΣ Χρήστος  17    
2 .  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κώστας 6    
3.   ΦΛΕΓΓΑΣ Βασίλης 5    
4.   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος  4    
5 .  ΚΟΝΤΟΣ Ηλίας  4    
6.   ΦΛΕΓΓΑΣ Γιάννης  4    
7.   ΖΕΚΑΣ Παναγιώτης  3    
8 .  ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος  3    
9.   ΖΕΡΒΑΣ Γιώργος  2    
10.  ΖΕΡΒΑΣ Κωνσταντίνος  2    
11.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης  1    
12.  ΖΕΚΑΣ Κώστας  1    
ΣΥΝΟΛΟ 52  

Ο Χρ. Φλέγγας

θηκε στο μίνι πρωτάθλημα για την 
άνοδο. Εκεί όμως η ανωτερότητα 
του Αστέρα Ιτέας ήταν αδιαμφισβή-
τητη κάτι που φάνηκε και από την 
τελική έκβαση της βαθμολογίας. Η 
χρονιά λοιπόν κρίνεται επιτυχημένη 
και  θα ξεκινήσει  πλέον ο σχεδια-
σμός, ώστε να μπουν οι βάσεις για 
τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Αυτό μας επισήμανε και ο πρόε-
δρος, Θόδωρος Ζέρβας: «Ήταν 
επιτυχημένη η χρονιά ανάλογα με 
τις δυνατότητες που είχαμε. Είχα-
με τραυματισμούς, είχαμε απώλειες 
από τιμωρίες με κόκκινες κάρτες. Σε 
κρίσιμα παιχνίδια είχαμε αποβολές, 
που άφησαν την ομάδα πιο πίσω. 
Αυτό έπαιξε το ρόλο του. Υπήρ-
χαν ομάδες με πολύ μεγαλύτερο 
μπάτζετ, όπως ο Αμφισσαϊκός που 
έριξε πολλά λεφτά και βγήκε τρίτος. 
Ο Αστέρας είχε σχεδόν 30-35.000 
ευρώ μπάτζετ. 
Θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη 
νέα χρονιά, που πρέπει να γίνει ανα-
νέωση. Πολλά παιδιά είναι σε πιο 
μεγάλη ηλικία. Θέλουμε να είμαστε 
μία υπολογίσιμη δύναμη, μόνιμα 
στην τριάδα και πρέπει να καθιε-
ρωθούμε ψηλά. Κανείς από τους 
υπόλοιπους αντιπάλους δεν μας πί-
στευε. Ωστόσο το Ευπάλιο έχει μία 
δυναμική και καταφέραμε να αντε-
πεξέλθουμε. Οι νέοι παίκτες που θα 
έρθουν θα πρέπει να γαλουχηθούν 
στη φιλοσοφία και στο αγωνιστικό 
κλίμα της ομάδας και θα κοιτάμε 
μόνο ψηλά. Ήταν για όλους μία 
δύσκολη χρονιά. Ακόμη και για τον 

προπονητή, ο οποίος δεν ήξερε την 
ομάδα κι έπρεπε να μάθει τα παιδιά, 
κι αυτά αυτόν. Διοικητικά, κάτι πρέ-
πει να γίνει. Δε μπορεί να συνεχιστεί 
έτσι. Χρειάζεται βοήθεια η διοίκηση 
για να τα βγάλει πέρα.
Όσον αφορά την ακαδημία έχου-
με… φυντάνια που βγαίνουν και θα 
μας βοηθήσουν στο μέλλον».
Ο προπονητής της ομάδας Τζίμης 
Ζέρβας μίλησε στη εφημερίδα του 

Ευπαλίου, τόσο για τη φετινή χρονιά 
όσο και για την επόμενη μέρα: «Αυτά 
που σχεδιάσαμε και είπαμε ότι θέλου-
με να κάνουμε, μας βγήκαν. Θέλαμε 
μία σταθερή πορεία και καταφέραμε 
το στόχο. Βγήκαμε πάλι ψηλά, όπως 
είχαμε συζητήσει. Έχουμε παιδιά σε 
μεγάλη ηλικία και χρειαζόμαστε κά-
ποιους που θα έρθουν να σηκώσουν 
το βάρος της εμπειρίας. Είμαστε ομά-
δα που ο στόχος μας είναι να είμα-
στε μόνιμα ψηλά και βλέπουμε τις 
πρώτες θέσεις. Να είμαστε δηλαδή 
στην πρώτη τριάδα. Υπό αυτό το 
πρίσμα  η χρονιά είναι πετυχημένη. 
Το πρόβλημα είναι οι προπονήσεις. 
Είχαμε απουσίες από τις προπονή-
σεις. Αυτό μας στοίχισε. Τα παιδιά 
έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις 
και αυτός ήταν ένας σοβαρός λόγος 
για τις απουσίες. Επίσης είχαμε τραυ-
ματισμούς, όπως του Γιώργου Ζέρβα, 
που έμεινε εκτός για μεγάλο διάστη-
μα, αλλά και πολλές τιμωρίες. Σχεδόν 
κάθε Κυριακή είχαμε και μία αποβολή. 
Αυτό μας στοίχισε. Κοιτάζουμε  πλέον 
το μέλλον. Έρχονται παιδιά από την 
ακαδημία, αλλά θέλουμε παιδιά που 
μπορούν να πλαισιώσουν την ομάδα. 
Πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα  
να βάλουμε τα πράγματα κάτω και 
να δούμε ποιοι θα είναι του χρόνου 
στην ομάδα. Ποιοι θα φύγουν ποιοι 
θα μείνουν και να ξέρουμε με ποιους 
θα βαδίσουμε».
Ο προπονητής, ο οποίος θα παρα-
μείνει και τη νέα χρονιά, μίλησε και 
σε διοικητικό επίπεδο: «Ο πρόεδρος 
είναι εντελώς μόνος του και χρειά-
ζεται να μπουν στη διοίκηση άτομα 
που θα στηρίξουν την προσπάθεια 
που κάνει. Αυτό είναι απαραίτη-
το, αν θέλουμε να χτυπήσουμε το 
πρωτάθλημα. Η ομάδα θα πρέπει να 
ενισχυθεί».

Οι ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε. δίπλα στον Απόλλωνα
Δίπλα στις μάχες που δίνει στα διάφορα γήπεδα ο Απόλλων Ευπαλίου 
βρίσκονται οι Φίλοι Μοτοσυκλέτες Ευπαλίου στηρίζοντας τις προσπά-
θειες παικτών και διοίκησης. Στη φωτογραφία διακρίνονται πριν από 
αγώνα (από αριστερά ) οι Τάκης Γεωργουλόπουλος, Γιώργος Κόκκινος 
(γιατρός), Γιώργος Τιγγινάγκας, Άκης Ζέρβας (Πρόεδρος Απόλλωνα), 
Κώστας Τσιούστας, Κώστας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος ΦΙΛΜΟΤΕ) και 
Ηλίας Ρόκκος.

Οι «γερόλυκοι» του Απόλλωνα
Πρωτοπόροι στο αθλητικό ιδεώδες είναι οι …. «γερόλυκοι» γηγενείς Ευπαλιώτες 
ποδοσφαιριστές του Απόλλων . Μιλάμε για τους εικονιζόμενους στη φωτογραφία 
μας από αριστερά Άκη Παλιούρα , Ηλία Κοντό, Γιώργο Αθανασόπουλο, Χρήστο 
Σερεντέλλο και Γιάννη Φλέγγα. Δίνουν το παράδειγμα και στους νεότερους με 
την αγωνιστικότητά τους, την συνέπειά τους, την αγάπη τους για τον αθλητισμό 
και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ μέσα και έξω από το γήπεδο. Όλοι βαδίζουν στα μέσα της 
4ης δεκαετίας της ζωής τους κι όμως δεν το βάζουν κάτω! Χίλια μπράβο!!!
Υ.Γ. Υπάρχουν ακόμα 3-4 παίκτες στο ρόστερ της ομάδας που διανύουν την 4η 
δεκαετία. Έχουν καταγωγή  από διάφορα χωριά γύρω από το Ευπάλιο και τα ίδια 
μπράβο βέβαια αξίζουν και σ΄ αυτούς.




