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με 18 σπίτια στο Ευπάλιο
Νέα συνοικία

Μια ολόκληρη νεα γειτονιά αποκτά 
το Ευπάλιο με τα 18 σπίτια που θα 
χτίσει ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός 
Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας 
Ελλάδος. Η οικοπεδική έκταση που θα 
χτιστεί η νέα γειτονιά είναι συνέχεια της 
« Μητσόραχης», στα πρανή του λόφου, 
με θέα προς το Ευπάλιο. Η εφημερίδα 
μας παρουσιάζει ολόκληρο το σχέδιο 
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού για 
την περιοχή. 
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Σελ. 6

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ   Σελ.12

Βουτιές στη...
Δωρική Ριβιέρα!
για αξέχαστες διακοπές      

Σελ. 5

Με  το  παρόν  φύλλο  καθιερώνεται  
η  νέα  μορφή  και  δομή  της  εφημερίδας  
μας , που  αποτελεί  το  συνδετικό  
κρίκο  όλων  των  Ευπαλιωτών ,εντός  
και  εκτός  Ελλάδας .

Η  Συντακτική  Επιτροπή όπως  
φαίνεται  και  στην  ταυτότητα  της  
εφημερίδας  είναι  πολυμελής. Εκτός  
από  τους  παλαιούς  υπεύθυνους  
της  ύλης  για  Ευπάλιο  και  Δροσάτο, 
στην  ομάδα  μετέχουν και  νέοι  
άνθρωποι ,ορισμένοι  εκ  των  οποίων  
ασχολούνται  επαγγελματικά  με  το  
δημοσιογραφικό  χώρο .

Ο  σχεδιασμός    και  το  «στήσιμό» 
της, έγινε απο τον κ. Περικλή 
Λουκόπουλο  που είναι ο  Σύμβουλος  
Έκδοσης.

   Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ...

....συνέχεια σελ. 2

Σελ. 3

SOS μένει απο νερό
το Ευπάλιο!!!

Πολλά ακόμα τα προβλήματα 
που πρέπει να λυθούν άμεσα 
απο τη νέα Δημοτική και Νο-
μαρχιακή αρχή. Σελ. 10

ÅÕÐÁËÉÏÑÁÌÁ

Για πρώτη φορά οδηγός για
φαγητό και διασκέδαση
στο Δήμο Ευπαλίου  Σελ.4



Σελίδα �

Ο Γιώργος Παλιούρας του Ταξιάρχη και της 
Ελένης και η Μαρία Αποστολοπούλου του 
Πέτρου και της Δήμητρας τέλεσαν το γάμο τους 
στις 12/05/07 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα 
στο Άνω Καλαμάκι. Ακολούθησε τραπέζι και 
γλέντι με πολλούς προσκεκλημένους στο 
«Αχίλλειο» στη Βάρκιζα.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι

Στον αγαπητό μου εγγονό Παναγιώτη 
Τσατούχα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας 
το γένος Κάζου, θερμά συγχαρητήρια για την 
αποπεράτωση των πανεπιστημιακών του 
σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης της 
Παντείου Σχολής.
Ο παππούς του, Παναγιώτης Τσατούχας

΄Εφυγε αιφνίδια 
στα 49 του χρόνια 
ο Οδυσσέας 
Διαμαντόπουλος. 
΄Ηταν 
παντρεμένος με 
την Μαρκέλλα 
και είχε ένα γιό το 
Σπύρο 23 ετών, 
Λογιστή.
Ο Οδυσσέας ήταν 
επιτυχημένος 
επιχειρηματίας 
κέντρων 
διασκέδασης.

Την κόρη τους 
Κατερίνα βάφτισαν 
στις 10 Ιουνίου στο 
γραφικό εκκλησάκι 
του Αγίου Νικολάου 
Λαγονησίου ο 
Βασίλης και η Γιώτα 
Αθανασοπούλου. 
Ακολούθησε γλέντι 
μέχρι πρωίας με 150 
προσκεκλημένους, 
στο “ Villa Pelagos “ 
Λαγοννησίου.

Στις  17  Ιουνίου 
ο  Νάσος  και  η  Φούλη  Αναγνωστοπούλου  
βάφτισαν  την  κόρη  τους  στον  Ιερό  ναό του  
Αγίου  Νεκταρίου  στη  Βούλα  .Στη   χαριτωμένη  
μικρή δόθηκε  το  όνομα  Ιωάννα.

Στις 19/05/07 στην εκκλησία Αγία Φιλοθέη στη 
Φιλοθέη η Αφροδίτη Β.Κανούρη (που εργάζεται 
στα ΕΛΤΑ)παντρεύτηκε τον γιατρό-ακτινολόγο 
Παναγιώτη Σ.Κρίκη. Ακολούθησε δεξίωση στο 
President Hotel στους Αμπελοκήπους.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον

Στις 11 Μαρτίου 2007, έφυγε από τη ζωή 
ο άντρας της κόρης μας Εβήτας, Μιχάλης 
Μυτιληναίος, μαθηματικός, τακτικός καθηγητής 
στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξαίρετος επιστήμονας 
και αγωνιστής στη ζωή.
Αιωνία η μνήμη σου Μιχάλη

Οι Γονείς  Πηνελόπη και Χαράλαμπος Μίχος
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   Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ...

Φιλοδοξούμε  να  παρουσιάσουμε 
ένα  έντυπο που  θα  έχει  ποικίλη  ύλη,  
υιοθετώντας και  προτάσεις  που  κατά  
καιρούς  διατυπώθηκαν από  σας.
Όμως , επειδή  η  εφημερίδα  είναι  
τρόπος επικοινωνίας , χρειαζόμαστε  
και  τη  δική  σας  βοήθεια : 
ενυπόγραφα  κείμενα ( μη  πολιτικά) 
με  θέματα  τοπικού  ενδιαφέροντος  ή  
γενικού  προβληματισμού , ειδήσεις  
που  αφορούν ό,τι  συμβαίνει   στην  
περιοχή  μας ή  ό,τι  την  αφορά , 
είναι  ευπρόσδεκτα . Επίσης  όποιο  
κοινωνικό  γεγονός (γάμο ,βάφτιση, 
θάνατο)  πληροφορήστε ,θα  θέλαμε  
να  μας  το  γνωστοποιείτε  και  αν  
κάποιος  από  τους  οικείους  επιθυμεί  
να  καταχωρηθεί  σύντομο  κείμενο  
ή  φωτογραφία , ας  απευθύνεται  
σε  κάποιο  μέλος  της  συντακτικής  
επιτροπής . 

Και  επειδή  ζούμε  στην  εποχή  
που  η  τεχνολογία  μπορεί  να  
αποδειχθεί  πολύτιμος  βοηθός   και  
εργαλείο ,σας  πληροφορούμε  οτι ο  
Κώστας  Ζέρβας , ως  ειδικός  γιαυτή  
τη  δουλειά  , ετοιμάζει   την  ιστοσελίδα  
της Ένωσης. Έτσι  διευκολύνεται  
η  αμεσότητα  και  η επικαιρότητα  
στην  ενημέρωση . Από  τον Ιούλιο 
θα  μας  βρίσκετε  στην    ηλεκτρονική   
διεύθυνση  : www.toefpalio.gr

....συνέχεια απο σελ. 1

Η Εκδότης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

 Εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα και στα Μετέωρα θα 
πραγματοποιήσει η Ένωση Ευπαλιωτών  στις 27 και 28 Ιουλίου.
Το κόστος θα είναι 85 ευρώ το άτομο  στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: 
μετάβαση και επιστροφή, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας, πρωινό σε μπουφέ και βραδινό, ξεναγήσεις, 
ασφαλιστική κάλυψη, συνοδός πρακτορείου. Η αναχώρηση  θα 
γίνει από το Ευπάλιο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
-Επίσκεψη και ξενάγηση στον υδροηλεκτρικό σταθμό της Λίμνης 
Πλαστήρα
-Γύρο της Λίμνης
-Δάσος του Μπελκομύτη (περιβαλλοντικό μονοπάτι)
-Επίσκεψη σε μοναστήρια των Μετεώρων
-Στάση σε Τρίκαλα και Καρδίτσα
Για συμμετοχές και προκαταβολές (10 ευρώ το άτομο) μέχρι 10 
Ιουλίου στους Λεωνίδα Ζέρβα 26340-51253, Λένα Αναγνωστοπούλου 
:6937640697, Γιάννη Πριόβολο :6973047207, Μπάμπη Αλεξανδρή: 
6944615958.
 Εξάλλου η ένωση θα πραγματοποιήση και δεύτερη - ημερήσια - 
εκδρομή στις 21 Αυγούστου στα Καλάβρυτα.

Χορός & εκδρομή 
κυνηγετικού 
Συλλόγου Ευπαλίου.
Στις 2 Ιουλίου, 9μ.μ. στο 
κέντρο ΚΑΤΣΑΡΑΚΙΑ στην 
επάνω πλατεία Ευπαλίου θα 
γίνει ο χορός του Κυνηγετικού 
Συλλόγου.
Εξάλλου ο Σύλλογος 
πραγματοποιεί τριήμερο 
εκδρομή, 6 – 7 – 8 Ιουλίου σε 
΄Εδεσσα, Φλώρινα, Πρέσπες, 
Καστοριά, Βέροια, Παναγία 
Σουμελά, Κοζάνη, Γρεβενά, 
Καλαμπάκα, Τρίκαλα και Λαμία. 
Τιμή 95 ευρώ.

Εκδρομή της Ένωσης Ευπαλιωτών
σε Λίμνη Πλαστήρα & Μετέωρα

Με χορό, τραγούδι και πολύ κέφι γιορτάστηκε το Πάσχα στην κε-
ντρική πλατεία του Ευπαλίου. Η εορταστική πασχαλινή εκδήλωση 
διοργανώθηκε από την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας  η οποία εκ-
προσωπήθηκε από τον Αντιπροέδρο της Ένωσης κ. Γιάννη Πρι-
όβολο καθώς και από μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Δυναμικό παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος 
Ευπαλίου, κ. Αναστάσιος  Παγώνης καθώς και τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου.
 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κόσμος χόρεψε με γιορτινή διά-
θεση και ζωντάνια τα  δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια του τόπου 
μας. 

Με κατάνυξη και λαμπρότητα εορ-
τάστηκε στις 28/05/2007 η Δευτέρα 
του Αγίου Πνεύματος στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου στο Ευπάλιο. 
Ο άστατος καιρός, δυστυχώς δεν 
επέτρεψε να τελεστεί η καθιερωμέ-
νη λειτουργία στον προαύλιο χώρο 
της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου 
Ιωάννου.
 Η Ένωση Ευπαλιωτών, που ήταν 
προετοιμασμένη και για αυτό το 
ενδεχόμενο,  είχε φροντίσει για τον 
ευπρεπισμό του Αγ. Ιωάννου. Μετά 
την λειτουργία ακολούθησε συνεστία-
ση στο κατάστημα του Φώτη Καλατζή 
στο Παλιόχανο, με άψογη περιποίη-
ση και εξυπηρέτηση.

Πασχαλινό γλέντι στη πλατεία Ευπαλίου

Η γιορτή του 
Αγίου Πνεύματος
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 Σε μια καταπράσινη έκταση 
6.5 στρεμμάτων με θέα το Ευπάλιο, τα 
πανέμορφα βουνά της Δωρίδας και της 
Ορεινής Ναυπακτίας, ο Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός Υπαλλήλων της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος προσφέρει 
οικόπεδα για  την κατασκευή κατοικιών. 
Πρόκειται για  μια σπουδαία κίνηση που 
θα συντελέσει στην άμεση οικιστική 
αξιοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής του Ευπαλίου. 

 Η τοποθεσία των οικοπέδων βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου 
Ευπαλίου, με το κέντρο του οποίου συνδέεται με απευθείας δρόμο μήκους 
200 μ. 

 Πρόκειται για μια έκταση γεμάτη με ελιές, αχλαδιές και γκορτσιές, 
με ελαφρές κλίσεις, είναι απόλυτα ομαλή και γαιώδης, γεγονός που βοηθάει 
στην εύκολη οικοδόμησή της, η οποία μπορεί να γίνει με χαμηλό κόστος και 
χωρίς καμία ιδιαίτερη χωματουργική εργασία. Δεδομένου ότι βρίσκεται στο 
Ευπάλιο, μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη πόλη με όλες τις ανέσεις και τα μέσα 
της σύγχρονης ζωής, προσφέρεται ακόμα και για μόνιμη κατοικία.

 Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος:
α) Η έκταση, μετά την αφαίρεση της επιφάνειας των δρόμων που έχουν 
ανοιχτεί σε αυτήν, πλάτους 6 μ., οι οποίοι και θα παραχωρηθούν στο 
Δήμο, έχει επιφάνεια 6.316,47 τ.μ και χωρίστηκε σε 6 αυτοτελή, άρτια 
και οικοδομήσιμα οικόπεδα, το καθένα από τα οποία έχει χωριστεί, με το 
σύστημα της κάθετης ιδιοκτησίας, σε τρεις οικοπεδικές μερίδες επιφάνειας 

από 350,09 τ.μ έως και 360,54 τ.μ, εκτός 
από μια που έχει επιφάνεια 320,82 τ.μ. 
Όλες αυτές οι οικοπεδικές μερίδες είναι 
τελείως αυτοτελείς και διακεκριμένες 
ιδιοκτησίες, με δικό τους ανεξάρτητο 
εμβαδόν κάλυψης και δόμησης, το οποίο 
σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζεται 
από πολεοδομικές παραβάσεις των 
άλλων μεριδιούχων και με ελάχιστο 
πρόσωπο έκαστη 12 τ.μ.
β) Κάθε μια από τις  18 οικοπεδικές 
μερίδες που σύμφωνα με τα παραπάνω, 

θα κατατμηθεί(6Χ3=18) θα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 333,33/1000 επί 
του οικοπέδου και θα μπορείς να κτίσεις σε αυτήν, 133,33 τμ και επιπλέον 
υπόγειο, κλειστή θέση στάθμευσης και ημιυπαίθριους χώρους.
γ) Επειδή η έκταση βρίσκεται εντός οικισμού, μπορείς να χτίσεις το οικόπεδό 
σου αμέσως και τελείως ανεξάρτητα από τους γείτονές σου».
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι επιβαρύνονται πέραν 
του τιμήματος της αγοράς του οικοπέδου και με το φόρο μεταβίβασης, τα 
συμβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα μεταγραφής που ανέρχονται σήμερα 
στο 14% επί της αξίας της κάθε οικοπεδικής μερίδας που θα αποδεχθεί η 
Εφορία.

 Με την δημιουργία των οικοδομήσιμων αυτών οικοπέδων μέσα στον 
οικισμό του Ευπαλίου ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης και τουριστικής 
ανόδου της περιοχής. 

 Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλ:210 3232523 και 210 3224389 ή να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού www.ate.gr/osyate.

Νέα συνοικία
με 18 σπίτια
στο Ευπάλιο

Η περιοχή ανατολικά της 
Μητσόραχης, όπου θα χτιστεί 
η νέα γειτονιά, εκεί που είναι 
τα κυπαρίσσια

ΤΟ ΘΕΜΑ
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ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Μοναστηράκι 26340-52111
ΕΝ ΠΛΩ Μοναστηράκι 26340-51522
Ο ΤΑΣΟΣ Μοναστηράκι 26340-51512
ΦΑΡΟΣ Χιλιαδού 26340-71480
Ο ΑΡΗΣ Χιλιαδού 26340-71318
Ο ΓΙΩΡΓΟΥΛΑΣ Μαραθιάς 26340-91220
ΜΕΛΙΣΤΑΣ Μαραθιάς 26340-91200
CAPTAIN JIMMY’S Mαραθιάς 26340-91050
ΜΑΙΣΤΡΟΣ Σεργούλα 6976895392

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ – ΤΑΒΕΡΝΕΣ

ΤΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΙΑ Ευπάλιο 26340-51296
Ο ΝΙΚΟΣ Ευπάλιο 26340-51351
ΣΤΑΥΡΑΚΗ Καγκέλες 26340-52752
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΚΥΝΗΓΩΝ Πευκάκι 26340-51217
ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ Καστράκι 26340-51448
ΧΙΛΙΑΔΟΥ Χιλιαδού 26340-71350
ΤΟ ΜΑΝΤΡΙ Αγ. Φανερωμένης 26340-71150
ΦΟΥΝΤΑΣ Λόγγος 26340-71255
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μαλάματα 26340-456…
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Μαλάματα 26340-71406
ΜΥΛΩΝΑ Α. Μανάγουλη 26340-71340
ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μαραθιάς 26340-91303
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μαραθιάς 26340-91161
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Σεργούλα 26340-91181
ΤΟ ΣΤΕΚΙ Σεργούλα 26340-91232
ΣΤΟΥ ΘΩΜΑ Σεργούλα 26340-91180
ΚΩΣΤΑΡΑΣ Φιλοθέη 26340-51511
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τειχίο 22660-91141
Η ΡΗΤΑ Τείχιο 22660-91377
Η ΓΙΩΤΑ Παλαιοξάρι 22660-91322
ΞΕΝΩΝΑΣ Ποτιδάνεια 22660-91260
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κάμπος 26340-51810
ΧΑΝΙ ΡΕΡΕΣΗΣ Ρέρεση 26340-52333

ΟΥΖΕΡΙ – CAFÉ

ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ Μαραθιάς  
INTRO Χιλιαδού 6948-893995
BLUE LAKE Κόκκινος 6944-844998
ΠΑΝΟΣ Σκάλωμα

RESTAURANT – CAFÉ

ΠΑΝΣΕΛ…ΟΙΝΟΣ Μοναστηράκι 26340-52993
ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ Μοναστηράκι 26340-51494
Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ Παραθαλάσσο 26340-51911
LA PLAYIA Σεργούλα 26340-91583
MUST Σκάλωμα 26340-91790
APOLLO BEACH Mαραθιάς 26340-91321
ΡΟΜΕΟ (Παπαροκάδες ) Tρίκορφο 26340-44300
ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ Σεργούλα 26340-91248
Ο ΝΤΙΝΟΣ Σεργούλα 26340-91341

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ – ΤΑΒΕΡΝΕΣ

ΖΕΤΑ Μαραθιάς 26340-91388
ΘΕΜΗΣ Μαραθιάς 26340-91170
Ο ΜΩΛΟΣ Μαραθιάς 26340-91140

CAFÉ – BAR

ΤΟ ΣΤΕΚΙ Καστράκι 6945-999616
ΜΑΡΑΣΚΗΝΟ Χιλιαδού 6944-622253
BIG FISH Xιλιαδού 6948-893995
PROMO Kόκκινος 6977-576698
Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ Παραθαλάσσιο 26340-51911
ΣΚΟΡΠΙΟΣ Μοναστηράκι 26340-52550
THANOS Μαραθιάς 26340-91160
ΚΟΡΑΛΛΙ Μαραθιάς 26340-91040
APOLLO BEACH Mαραθιάς 26340-91321
ΜΥΛΟΣ Σεργούλα 6978-515683
ΝΙΚΟΛΑΣ Σεργούλα 26340-91186
INDALIO Σεργούλα 26340-71520

ÅÕÐÁËÉÏÑÁÌÁ
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Το καλοκαίρι  έφτασε και οι μαγευτικές, δαντελωτές 
ακρογιαλιές του Δήμου Ευπαλίου περιμένουν τους 
επισκέπτες για αξέχαστες βουτιές στα νερά τους 
αποτελώντας μια μοναδική πρόταση για τις καλοκαιρινές 
διακοπές.
Οι  αμμουδερές ακτές της Χιλιαδούς, το γραφικό Μοναστηράκι ( με Blue 

Lake και Παραθάλασσο), ο πανέμορφος Μαραθιάς, η ήρεμη Σεργούλα,  ο 

καταπράσινος κολπίσκος στο Σκάλωμα είναι οι παραλίες «διαμάντια» του 

Δήμου Ευπαλίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Μαραθιά και στη 

Χιλιαδού υπάρχουν αλιευτικά καταφύγια, που χρησιμοποιούνται για τον 

ελλιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής.

Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και οι χιλιάδες νέοι κυρίως, αλλά και οι 

μεγαλύτερες γενιές τις απολαμβάνουν μέσα από τις 

δέκα πανέμορφες παραλίες του Δήμου Ευπαλίου. 

Πολλές απ’ αυτές είναι έτσι οργανωμένες και 

κοσμοπολίτικες, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα 

από άλλες επώνυμες του Αιγαίου και του Ιονίου.

Είναι, ακόμα, τα ορεινά χωριά, πνιγμένα στο 

πράσινο, με τα ωραία τους πανηγύρια και τις 

ευχάριστες διαδρομές και ορειβασίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όσοι θα 

επισκεφθούν το Ευπάλιο, μπορούν να απολαύσουν 

και τις πάμπολλες μορφές του ορεινού τουρισμού 

που προσφέρουν τα βουνίσια μέρη του Δήμου, 

στη Βαρνάκοβα και στο Τρίκορφο καθώς  και τους 

ωραίους χώρους φιλοξενίας και υποδοχής των 

ασκούμενων ορεινών τουριστών, που διαθέτουν 

τα χωριά Ποτιδάνεια, Παλιοξάρι και Τείχιο.   Μερικά 

από τα πολύ σημαντικά αξιοθέατα του Δήμου είναι: 

η Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, το ιστορικό 

μοναστήρι του Αϊ- Γιάννη, η Παλαιοχριστιανική 

εκκλησία της Ανάληψης του Σωτήρα στα Νέα 

Κούκουρα, το Κεφαλογιόφυρο- εξαιρετικό δείγμα 

της τέχνης των γεφυριών- στις κλεισούρες του Μορνοπόταμου 

καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου με την πλούσια 

συλλογή του.Αξίζει τον κόπο μια περιήγηση σε αυτά τα μνημεία 

που μαρτυρούν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου.

Τις διακοπές μας στο Ευπάλιο και την περιοχή του Δήμου, τις 

κάνουν ακόμα πιο ευχάριστες, τα δεκάδες ουζερί, ψησταριές, 

καφέ-μπάρ, ψαροταβέρνες, κλάμπ κ.λ.π.

Εμείς τα καταγράψαμε όλα σ’ έναν εύχρηστο οδηγό έτσι ώστε να 

είναι εύκολο να τα ανακαλύψετε σε ποιό χωριό και ποιες παραλίες 

βρίσκονται και τι προσφέρει το καθένα.

Καλές διακοπές λοιπόν με βουτιές …. στη Δωρική Ριβιέρα και 

νύχτες με ξεφάντωμα μαζί με αγαπημένα σας πρόσωπα και 

φίλους που θα φιλοξενήσετε, και άλλους που θα ανταμώσετε στο 

Ευπάλιο.

Βουτιές στη...Δωρική Ριβιέρα!

Πρίν από 20 περίπου χρόνια, ο σύμβουλος ΄Εκδοσης της εφημερίδας 
μας, Περικλής Λουκόπουλος, μιλώντας με μια παρέα συναδέλφων του δη-
μοσιογράφων, τους έλεγε χαριτολογώντας , ότι εκείνο το καλοκαίρι θα έκανε 
Διακοπές στη ….. Δωρική Ριβιέρα.
΄Ολοι κοιτάχτηκαν με την απορία για το άγνωστο της περιοχής. Τους εξήγησε 
που είναι το μέρος αυτό. Με την ατέλειωτη ομορφιά, τις σαγηνευτικές παρα-
λίες, τα πανέμορφα βουνά και χωριά διαμάντια στο περιδέραιο του Κορινθι-
ακού. Κανείς σχεδόν δεν το γνώριζε, δεν το είχε επισκεφθεί κι ας ήταν τόσο 
κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα.
‘ Ενας από την παρέα, Διευθυντής σε μεγάλο περιοδικό, του ζήτησε να γρά-
ψει αν ήθελε ένα ρεπορτάζ. Σε λίγες μέρες φιγουράριζε το θέμα στο εξώφυλ-
λο του περιοδικού με τίτλο “ Βουτιές στη Δωρική Ριβιέρα “ με μια πολυσέλιδη 
Τουριστική και φωτογραφική “ ακτινογραφία “ της περιοχής του σημερινού 
Δήμου Ευπαλίου.
Τα χρόνια πέρασαν. Η περιοχή έγινε γνωστή σιγά-σιγά στο Πανελλήνιο και 
όχι μόνο. Διαβατήριο η ίδια η ομορφιά της.

Η καταπληκτική παραλία στο Σκάλωμα.

Το Μοναστηράκι και στο βάθος οι παραλίες του 
Παραθάλασσου, του Κόκκινου και της Χιλιαδούς

ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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Ο γάμος της χρονιάς
Η ιστορία έγραψε. Ο γάμος της χρονιάς του Γιώργου Λύρα  

– Πέγκυς Ζήνα, έγινε στο Τρίκορφο Ευπαλίου στις 10 Ιουνίου 
2007 και γι’ αυτό οι Ευπαλιώτες είναι διπλά χαρούμενοι.

Τα πιο πολλά που αφορούν το γάμο ειπώθηκαν από τα  
 κανάλια και τα περιοδικά.

Εμείς να αναφέρουμε ότι:
 Οι καλεσμένοι: 700 που έγιναν 1500
 Χοροστάτησαν οι Παπαροκάδες και ο Παπακώστας   

 του Ευπαλίου
 Κουμπάροι οι: Ηλίας Ψινάκης και Κική Τσόλκα
 Το catering από την Εταιρεία Φάκαλλος της Πάτρας
 Security  με 18 άτομα από Εταιρεία της Πάτρας
 Καταναλώθηκε 1,5 τόνος κρέατος, 800 λίτρα κρασί   

 πεσκέσι απο φίλο των νεονύμφων στα Μεσόγεια
 Το Δώρο του Ψινάκη στους νεόνυμφους: ένας πίνακας  

 Τσαρούχη
 Από μία Πόρσε διαφορετικού τύπου αγόρασε ο ένας  

 στον άλλον ( οι νεόνυμφοι ) συνολικής αξίας 210.000  
 ευρώ.

 Το γαμήλιο γλέντι έγινε στο γήπεδο μπάσκετ των   
 Παπαροκάδων με το δημοτικό συγκρότημα της Τασίας

 Βέρρα.
 Οι μπουμπουνιέρες έδεναν με λεπτή λευκόχρυση   

 αλυσίδα που κατέληγε σε μια καρδιά.
 Το Barhcelor  πάρτυ η Ζήνα έκανε στην Αθήνα στο
 κέντρο “  Ποσειδώνιο “ με Βέρτη και ο Λύρας στην
 Πάτρα στο “ Χάραμα “.

1. Σκαρφάλωσαν και στα δέντρα, για να δουν γαμπρό και  
  νύφη, κουμπάρους και καλεσμένους.

2. Το γαμήλιο μπλούζ των νεονύμφων.
3. Ευτυχισμένη μάνα με το γιό “κλαίνε” απο χαρά.
4. Ψινάκης, Μαρτάκης, Κοντογιάννης - Ξεφλουδάνης και  

  Λύρας κρατούν τη Νύφη στο χορό.
5. Ελεονόρα Μελέτη, Νίνο και Ψινάκης φωτογραφίζουν.
6. Χαμόγελο Παπακώστα δίπλα στο Ψινάκη.
7. Πασχάλης Τερζής, Δάντης και Μ. Τριανταφυλλόπουλος.
8. Ντίνα Λύρα και Στέλλα Χρυσικοπούλου, με τα παιδιά  

 τους να λάμπουν απο ευτυχία.

5

6

7

8



Σελίδα �

1.Εντυπωσιάζουν τα μικρά παιδιά του Ευπαλίου με τους χορούς 
που παρουσιάζουν σε διάφορες εκδηλώσεις όπως την 25η Μαρτίου και 
σε εκδήλωση αποφοίτων Δημοτικού. Την ομάδα των “ χορευταράδων 
μας  “ αποτελούν οι: Διαμαντοπούλου Βίκη, Χαραλαμποπούλου ΄Εφη, 
Θωμοπούλου Γιάννα, Ζάχαρη Μαρία, Κατσαρού Νάνση, Παπαϊωάννου 
Μαριάννα, Μάλλιου Χρύσα, Ανδρεοπούλου Λαμπρινή, Καρβέλη Σωτηρία 
– Βίβιαν, Αράπογλου Γιάννα, Καρβέλης νίκος, Ζέρβας Κωνσταντίνος, 
- Γιώργος, Ανδρεόπουλος Αντώνιος, Κατσαρός Βασίλης.

2.Με  αφορμή  την  έκδοση  του  νέου  βιβλίου  του  διακεκριμένου  
φιλολόγου, διδάκτορα  της  Φιλοσοφίας   και  βραβευμένου συγγραφέα 
κ. Ανδρέα  Μήτσου , η  Πανελλήνια  Ένωση  Φιλολόγων  οργάνωσε  στις 
4/6/07  ένα  αφιέρωμα  στον  ίδιο  και  στο  έργο  του  στο  βιβλιοπωλείο 
«ΙΑΝΟΣ». Έργα  του  έχουν  ανθολογηθεί  και  μεταφραστεί  σε  διάφορες  
γλώσσες .Το  μυθιστόρημά του  « Τα  ανίσχυρα  ψεύδη  του  Ορέστη  
Χαλκιόπουλου » τιμήθηκε το  1996  με  το  Κρατικό  Βραβείο
μυθιστορήματος  και  έγινε  τηλεοπτική  σειρά

3.Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του 
Δημαρχείου στο Ευπάλιο. Ήδη ρίχτηκε η σκεπή και σύμφωνα με 
πληροφορίες της Δημοτικής Αρχής, το κτίριο πρόκειται να ολοκληρωθεί 
μέχρι την άνοιξη του 2008.

4.«Πάτσγουρκ χωρίς ραφή» είναι ο τίτλος της πρώτης λογοτεχνικής 
απόπειρας της Ρούλας Μίχου Κοσκινά από τις Εκδόσεις Οδός Πανός. 
Όπως με τη μέθοδο του πατσγουρκ γίνεται μια συρραφή υλικών έτσι 
και στο μυθιστόρημα αυτό η συγγραφέας «υφαίνει με βελονιές κοφτές», 
απώλειες, πένθη, πρόσωπα αγαπημένα, τραυματικές εμπειρίες, 
λυτρωτικές και βασανιστικές αισθήσεις, εικόνες, μνήμες και στιγμές.

5.Νέο Δ.Σ. απέκτησε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου που 
υπόσχεται πιο έντονη δραστηριότητα. Το Δ.Σ. είναι Παλιούρας Γ. 
Θεόδωρος ( Πρόεδρος ), Πριόβολος Επ. Δημήτριος (Αντιπρόεδρος), 
Μπραούνος Ν. Γεώργιος ( Γραμματέας ), Μπάμπος Παν. Βασίλειος ( 
Ταμίας ), Τσόλκα Αν. Καλλιόπη. Για τις 20 Ιουλίου προγραματίστηκε 
βραδιά νεολαίας με Dj στην Αγία Παρασκευή και 3 Αυγούστου ζωντανή 
μουσική στην πλατεία.

6.Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ευπαλίου, που έχει 520 και πλέον μέλη με 
δραστηριότητες από το 1963, απέκτησε νέο Δ.Σ. που απαρτίζεται από: 
Φλετούρη Κ. ( Πρόεδρος ), Καλλιαντέρη Χρ. (Αντιπρόεδρος), Σμπαρούνη 
Χαρ. ( Γεν. Γραμματέας ), Νταουσάκης Απ. ( Ταμίας ), Μπαρπούτης 
Ιωάν. ( Μέλος ), Γεωργακόπουλος Κ. ( Μέλος ) και Αναπληρωτές Μέλη: 
Καλαθάς Ν.,Λακουμέντας Β., Μπένος Ν., Κατσιγιάννης Αρ., Ηλιόπουλος 
Κ., Καλαντζής Φ., Λαλαγιάννης Κ., Εκτελεστική Επιτροπή Κάντζαρης 
Παν., Μώραλης Θ. και Τσιγάρας Ιωάν.

7.Στη Γλυφάδα Αθήνας το Ίδρυμα «Χρυσούλα Ν.Βαρβαρέσου» 
απένειμε βραβεία και τιμητικούς επαίνους σε πρόσωπα και φορείς που 
διακρίθηκαν στα γράμματα και τις τέχνες.Στο πλαίσιο αυτό, χορήγησε 
οικονομικά βοηθήματα σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς 
και σε πολύτεκνες οικογένειες. Ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα 
της Ένωσης Ευπαλιωτών κ. Αλεξανδρή, το Ίδρυμα επιχορήγησε την 
οικογένεια του συγχωριανού μας κ. Νεοκλή Αράπογλου. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν και ο Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Τάσος Παγώνης, ο οποίος και 
ευχαρίστησε το Ίδρυμα Βαρβαρέσου για την απόφασή του, καθώς και 
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.Κονιστής Φ. και Καραΐνδρος Ευάγγελος. Η Ένωση 
εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο κ. Λένα Αναγνωστοπούλου και τον 
Κοσμήτορα κ.Μπάμπη Αλεξανδρή.
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Ο στολισμός του Επιταφίου, ήταν πρωτότυπος

Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό, λένε, και πράγματι έτσι γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, 
από τότε που τα χωριά μας ερήμωσαν το χειμώνα. Στα παλιότερα χρόνια που τα χωριά μας, έσφυζαν από 
ζωή κι ήσαν γεμάτα κόσμο, οι Αστοί έρχονταν και τα Χριστούγεννα στο χωριό να φάνε τη χωριάτικη χοιρινή 
μπριζόλα και το ψαρονέφρι ψημένα στα κάρβουνα να απολαύσουν το τζάκι και πολλές φορές και τα χιόνια. 
Άλλοι καιροί τότε, άλλα συμβαίνουν σήμερα. Όλα άλλαξαν. Προς το καλύτερο ή το αντίθετο; Ο καθένας ας 
το κρίνει μόνος του. 

Φέτος το Πάσχα ήταν πολύ νωρίς έμοιαζε  περισσότερο για Χριστούγεννα, μ’ έναν άστατο, κρύο, και 
βροχερό καιρό. Ο στολισμός του επιταφίου ήταν πρωτότυπος και πολύ ωραίος και περιστοιχίζετο από 
λευκοφορεμένες κοπελίτσες, οι οποίες προπορεύοντο και στην περιφορά, με φροντίδα της Δασκάλας του 
χωριού μας κ. Όλγας Παπαϊωάννου. Η περιφορά του επιταφίου δεν έγινε γύρω από το Ναό μόνο, αλλά μέχρι 
τα τρίγωνα. Με φροντίδα του Προέδρου 
της Ενώσεως κ. Μπάμπη Αλεξανδρή είχαν 
τοποθετηθεί φαναράκια σ’ όλο το μήκος του 
δρόμου και από τις δύο πλευρές και μαζί 
με τα αναμμένα φώτα των σπιτιών έδιναν 
μια φαντασμαγορική εικόνα. Πρέπει να 
σημειώσουμε ότι τόσο στον επιτάφιο όσο 
και στην Ανάσταση η συμμετοχή του κόσμου 
ήταν πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε την κ. 
Ειρήνη Αποστολοπούλου γιατί πρόσφερε 
κόκκινα αυγά, στην Ανάσταση, σε όλους 
τους προσκυνητές. 

Ο ιερέας μας, Παπα-Γιώργης, πάντα 
ακούραστος, πρόθυμος, καλόκαρδος 
και καλοσυνάτος, δεν θέλησε να χαλάσει 
το χατίρι κανενός και γι’ αυτό έκανε 4!! 
Αναστάσεις. Στον Παλαιόμυλο, στον Κάμπο, στο Δροσάτο και στο Πευκάκι. 

Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για να εκφράσουμε την Αγάπη μας και το Σεβασμό μας. 
Του Αγίου Κων/νου ο καιρός ήτα βροχερός τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα, με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα περιφοράς της εικόνας και μόλις και με βροχή φθάσαμε μέχρι την Πλατεία 
Γιαννακούρη. Η δυνατή βροχή ανήμερα της εορτής εμπόδισε πολλούς από το Ευπάλιο να ‘ρθουν στην 
εκκλησία, γιατί ο Παπα-Κώστας δεν λειτούργησε στο Ευπάλιο, αλλά συμμετείχε μαζί με τον Αρχιμανδρίτη 
κ. Νεκτάριο Κολύβα στην τέλεση της θείας λειτουργίας στον Άγιο Κων/νο. Έτσι συμφωνήθηκε του Αγίου 
Γεωργίου όλοι κάτω στον Αγ. Γεώργιο και του Αγίου Κων/νου όλοι επάνω. Τον ευχαριστούμε θερμά! Επίσης 
ευχαριστούμε τον Πατέρα-Νεκτάριο Κολύβα ο οποίος τίμησε την εορτή μας και τον συγχαίρουμε για το ωραίο 
κήρυγμά του. Μετά τη θεία λειτουργία προσφέρθηκαν γλυκά κα αναψυκτικά για όλους τους προσκυνητές.

Στις 25 Μαΐου εορτή του Αγίου Ιωάννου τελέστηκε θεία λειτουργία στο παλιό μας νεκροταφείο με τη 
συμμετοχή πολλών προσκυνητών, όπου και εψάλει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής όλων των 
προαναπαυσωμένων προπάππων μέχρι των εσχάτων. Την επομένη, Ψυχοσάββατο, τελέστηκε λειτουργία 
στο άλλο νεκροταφείο Άγιος Αλέξανδρος, όπου εψάλησαν δύο μνημόσυνα: Της Γιαννούλας –Γαλάνη το 
γένος Αγησ. Κονιστή και του ζεύγους Νικολάου και Ισαβέλας Κουβέλη.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Πάσχα και Επιτάφιος
μας γέμισαν αγάπη.

Ταμπούρια...

Ένα Μαγιάτικο δειλινό, από τα λίγα όμορφα 
του φετινού Μαγιού, σκέφτηκα, αφού δεν είχα 
τίποτε το καλύτερο να κάνω, ν’ανέβω στην 
Παλιοβούνα, στα ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ, να ξεχαστώ για 
λίγο αγναντεύοντας.

Αφού προσκύνησα και άναψα ένα κεράκι 
στους Αγίους Αποστόλους, κάθισα να 
απολαύσω την απεραντοσύνη του ορίζοντα και 
τις ομορφιές της ανοιξιάτικης φύσης. Ο ήλιος 
κατηφόριζε κατακόκκινος προς τη Δύση του κι 
έστελνε τις τελευταίες του ακτίνες ροδίζοντας τα 
κορφοβούνια.

Ρουφούσα αχόρταγα το μυρωμένο αεράκι που 
μου χάιδευε απαλά το πρόσωπο και φούσκωνε τα 
στήθη μου. ο κούκος, ο διαλαλητής της άνοιξης, 
το ‘λεγε ακόμη και τα πουλάκια, αυτοί οι φτερωτοί 
μελωδοί, έστελναν τους εσπερινούς ύμνους 
τους προς τον Δημιουργό και Πλάστης τους, 
συναγωνίζοντας τα λουλούδια, που κι εκείνα, 
με τη σειρά τους, έστελναν την ευωδία τους ως 
θυμίαμα στον Ουράνιο Πατέρα τους.

Το ροδάμι ύφαινε το πολύχρωμο χαλί του 
στις απέναντι βουνοπλαγιές και κάτω τα μικρά 
κυματάκια στόλιζαν με άσπρες δαντέλες τις 
θαλάσσιες ακρογιαλιές. Ήταν πράγματι μια 
μαγευτική εικόνα. Μεθούσα από τις ομορφιές 
που απλώνονταν μπροστά μου και άθελά μου 
ψιθύρισα. Ως εμεγόλυνθη τα έργα στου Κύριε· 
πάντα εν σοφία εποίησας.

Κι ενώ θα ‘πρεπε να είμαι ευχαριστημένος 
από το ωραίο αυτό θέαμα, ένας κόμπος μου 
έπνιγε το λαιμό. ΕΝΙΩΘΑ ΜΟΝΟΣ. Ψυχή δεν 
κυκλοφορούσε. Κανένας σάλαγος βοσκού και 
κανένα κουδουνάκι δεν ακουγόταν. Παντού ερημιά 
κι εγκατάλειψη. Χορταριασμένοι δρόμοι, κλειστά 
μονοπάτια, άσπαρτα χωράφια, οι άλλοτε πλούσιοι 
σιτοβολώνες του χωριού, που κυμάτιζαν τα στάχια 
και η αναπτυγμένη βλάστηση αγρίεψε τη φύση.

Έκλεισα τα μάτια και βυθίστηκα στο παρελθόν. 
Τι να πρωτοθυμηθώ; Αραδιαστά διαβαίνουν στη 
σκέψη μου οι αναμνήσεις από τα παλιά τα χρόνια. 
Κάθε ραχούλα κι ανάμνηση, κάθε μεριά και νόστος. 
Νύχτωνε και τα φωτάκια στο Μοριά άναβαν ένα 
ένα σαν ανοιξιάτικες πυγολαμπίδες.

Κατηφόρησα με ανάμεικτα συναισθήματα. 
Άραγε θα ξαναζωντανέψει ποτέ τούτος ο έρμος 
τόπος;

ΓΑΜΟΙ
 Στις 2 Ιουνίου στον Άγιο Τρύφωνα Τερψιθέας 
Γλυφάδος ο Νικόλαος Χαραλάμπους 
Νικόπουλος από το Δροσάτο και η Νικολέττα 
Κονταξή τέλεσαν τους γάμους τους . 
Ακολούθησε γλέντη στο ATHENS VIEW στο 
Γαλάτσι . Να ζήσουν ευτυχισμένοι

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Δημήτριος Αποστόλου Κονιστής από το 
Δροσάτο και η Βάσια απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί , αγοράκι . Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Την 1η Μαΐου 2007 απεβίωσε ο Δημήτριος 
Γούλας ετών 91 , καταγόταν από την Ελατού 
Ναυπακτίας και ήταν σύζυγος της Ασήμως Αθ. 
Σκέντζου από το Πευκάκι . 
Η κηδεία του έγινε στην Ηλιούπολη.

• Στις 31 Μαΐου 2007 , τριάντα ημέρες μετά 
από τον θάνατο του συζύγου της απεβίωσε η 

Ασήμω Γούλα το γένος Αθανασίου Σκέντζου 
ετών 87 . Η κηδεία της  έγινε στην  Ηλιούπολη 
κοντά στον σύζυγο της .
Το ζεύγος Γούλα ευτύχησε και είδε και τα 
δύο παιδιά τους το Γιάννη και την Ελένη 
αποκατεστημένα που τους χάρισαν τέσσερα 
εγγόνια και τους συμπαραστάθηκαν μέχρι το 
τέλος της ζωής τους.

• Στις 6 Μαΐου 2007 απεβίωσε στην Αθήνα 
ο Αναστάσιος Λουκά Παπαιωάννου  , ο 
οποίος γεννήθηκε το έτος 1923 στο Πευκάκι 
– Ευπαλίου.
Όταν τελείωσε τις γυμνασιακές του 
σπουδές γράφτηκε στην Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και για να ανταπεξέλθει 
στα έξοδα , κατετάγη στην τότε Αστυνομία 
των  Πόλεων. Δυστυχώς όμως πολύ γρήγορα  
έγινε το Δεκεμβριανό κίνημα όπου πιάστηκε 
όμηρος από τους κινηματίες και για 87 ημέρες 
ταλαιπωρήθηκε ξυπόλητος , γυμνός και 
νηστικός στα χιονισμένα βουνά της Ρούμελης 

μέχρι τη Λαζαρίνα Τρικάλων .
Μετά από 87 ημέρες επέστρεψε στην Αθήνα 
σε πολύ άθλια κατάσταση της υγείας του και 
νοσηλεύτηκε για πολύ καιρό στο νοσοκομείο 
και από τότε μέχρι του θανάτου του , ζούσε με 
καθημερινή ενεσυθεραπεία . 
Για αυτό αναγκάσθηκε και εγκατέλειψε και την 
Υπηρεσία και τις σπουδές . 
Αργότερα ασχολήθηκε με το εμπόριο και 
παντρεύτηκε την πολυαγαπητή μας Ελένη, η 
οποία στάθηκε στο πλευρό του όχι μόνο σαν 
ιδανική σύζυγος αλλά και σαν υποδειγματική 
νοσοκόμα.
Έζησαν όλα τα χρόνια πολύ αγαπημένα και 
δημιούργησαν μια υποδειγματική οικογένεια .
Αιώνια να είναι η μνήμη σου αγαπητέ 
εξάδελφε ΤΑΣΟ.
• Πέθανε στη Στοκχόλμη Σουηδίας ο Περικλής 
Αντωνόπουλος σύζυγος της Καλλιόπης το γένος 
Σπ. Ταραβήρα.
Συλλυπούμεθα τους οικείους του και ευχόμαστε 

όπως ο Θεός αναπαύει την ψυχή του.
• Την 7η Ιουνίου πέθανε και κηδεύτηκε την 
επομένη στον Παλαιόμυλο η μητέρα του Ιερέα 
του χωριού μας Παπα-Γιώργη Παπανδρέου, σε 
ηλικία 81 ετών.
Όλοι οι απανταχού Καρδαριώτες συλλυπούμεθα 
τον Παπα-Γιώργη και τους οικείους της και 
ευχόμαστε να αναπαύσει ο Θεός την ψυχήν της 
και καλή παρηγοριά.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Την 3η Ιουνίου έγινε το μνημόσυνο του Δ. 
Γούλα.
• Την 9η Ιουνίου έγινε το μνημόσυνο του Αν. 
Παπαϊωάννου.
• Την 17η Ιουνίου έγινε στον Άγιο Λουκά 
Δροσάτου το ετήσιο μνημόσυνο της Βασιλικής Δ. 
Ταραβήρα.



Σελίδα �

φλόγες
7ο χλμ. Εθνικής οδού Ναυπάκτου - Ιτέας

τηλ.: 6948727260 - 6948727261

Στη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα μουσικής, 
οι εκδηλώσεις σας αποκτούν ιδιαιτερότητα και μένουν αξέχαστες.

ΓΑΜΟΙ

Δεξιώσεις
ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Βαφτίσια

χοροί συλλόγων

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Από τον πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Ευπαλιωτών και νυν Πρόεδρο του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καστέλλας Πειραιά κ. Ντίνο Κονιστή λάβαμε επιστολή που 
αναφέρεται στο δημοσίευμά μας με τίτλο «ΓΕΝΕΘΛΙΑ».
Σ’ αυτήν επισημαίνεται ότι α) «10 χρόνια πριν από την ανάληψη της προεδρίας από 
εκείνον εκδιδόταν εφημερίδα με τίτλο «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ» από τους αείμνηστους Χρήστο 
Μίχο και  Θανάση Λαγιανδρέου, της οποίας είχε σταματήσει η έκδοση για άγνωστους 
λόγους».β) « η εφημερίδα με τη σημερινή της μορφή (σχήμα, μέγεθος, τα ένθετα στην 
πρώτη σελίδα του «Αϊ-Γιάννη» και του χωριού «ΕΥΠΑΛΙΟ») είναι έργο της δικής του 
προεδρίας» και γ) « ότι με την έκδοση της εφημερίδας επί ημερών του δεν είχε σχέση 
ο κ. Περικλής Λουκόπουλος».
Επειδή η άσκηση καλοπροαίρετης κριτικής είναι πάντα εποικοδομητική και βοηθά 
στην εύρεση ή την αποκατάσταση της αλήθειας, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα 
εξής: α) η ιδέα της κυκλοφορίας μιας εφημερίδας που θα αποτελούσε το συνδετικό 
κρίκο των Ευπαλιωτών ανήκε πράγματι στον αείμνηστο Χρήστο Μίχο. β) Όπως 
εύκολα διαπιστώνεται συγκρίνοντας τα 2 φύλλα του δημοσιεύματος, στο 1ο φύλλο δεν 
υπάρχουν πράγματι τα ένθετα. Ψάχνοντας δε στο αρχείο της εφημερίδας βρήκαμε ότι 
και η έκδοση ήταν ανά εξάμηνο.
Η εφημερίδα όμως, με τίτλο «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ»-όπως επίσης φαίνεται από το 
δημοσίευμα-υπάρχει από το 1987, πριν από την περίοδο που Πρόεδρος της Ένωσης 
ήταν ο κ. Κονιστής. 
γ) Η αναφορά στο όνομα του κ. Λουκόπουλου είναι προφανές ότι δεν αφορά την 
περίοδο της Προεδρίας του κ. Κονιστή (από το 1989), αφού γίνεται λόγος για 
εφημερίδα που κυκλοφορούσε με την ευθύνη του Δ.Σ. της περιόδου 1986-1989 
(προεδρία των Χρ. Λαγιανδρέου και Γ. Κουφάκη). Η αλλαγή του Δ.Σ. προέκυψε από 
τις αρχαιρεσίες της 19/2/1989.
Κατά προφορική δήλωση του κ. Κονιστή, επί των ημερών του ο κ. Λουκόπουλος 
συνέβαλε στην επίλυση κάποιων πρακτικών προβλημάτων.
Ο κ. Π. Λουκόπουλος που ερωτήθηκε για όλα αυτά δήλωσε: “Ουδέν σχόλιον”.

Επιστολή  Πάνου Γιαννακούρη προς το Δ.Σ της Ένωσης Ευπαλιωτών
Την θερμή υποστήριξή του προς την Ένωση Ευπαλιωτών και τις ευχές του για 
επιτυχία και ευόδωση των προσπαθειών της εκφράζει ο Πάνος Κ.Γιαννακούρης με 
επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
«Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Με την παρούσα μου επιστολή, θέλω να σας συγχαρώ για την επάξια εκλογή σας στο 
νέο Δ.Σ. της Ένωσής μας και να σας ευχηθώ από την καρδιά μου κάθε επιτυχία στο 
έργο σας, για το καλό του χωριού μας και για το καλό όλων μας.
Η εκλογή νέων καταξιωμένων ανθρώπων στο Δ.Σ. μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί 
αποτελεί εγγύηση για την συνέχιση της μακράς παράδοσης της Ένωσής μας. 
Η Ένωσή μας, στο Δ.Σ. της οποίας είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ, ως 
μέλος και αντιπρόεδρος , πάνω από μια δεκαετία με τους αείμνηστους προέδρους 
της « Ένωσης» συγχωριανούς μας, Χαράλαμπο Σμπαρούνη, Κώστα Ζέρβα, Κώστα 
Σμπαρούνη και Χρ. Μεϊντάση, παρουσίασε και παρουσιάζει μια πλούσια παράδοση 
σε πολιτιστικές, κοινωνικές και όχι μόνο δραστηριότητες του χωριού μας.
Μη ξεχνάτε ότι αποτελείτε το συνδετικό κρίκο των συγχωριανών μας και από σας 
εξαρτάται, κατά ένα μεγάλο μέρος, η συνέχιση  της παράδοσης της Ένωσης και η 
συναδέλφωση και σύσφιγξη των σχέσεων των συγχωριανών μας. Ένας φιλόσοφος 
έλεγε : « Είναι σκληρό το να αποτύχεις. Αλλά είναι πιο σκληρό να μη δοκιμάσεις 
να πετύχεις», ενώ ένας άλλος έλεγε: « Πήγαμε στο φεγγάρι και γυρίσαμε αλλά 
δυσκολευόμαστε  να διασχίσουμε το δρόμο για να συναντήσουμε  απέναντι τον 
γείτονά μας και να αγκαλιαστούμε». Για το Συμβούλιο είμαι βέβαιος ότι και θα πετύχετε 
και θα αγκαλιάσετε όλους τους συγχωριανούς.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την κυκλοφορία της εφημερίδας 
μας, θέλω να ευχηθώ και να συμπληρώσει και τα 100 και να εμπλουτίζεται όλο και 
περισσότερο με ενδιαφέροντα θέματα του χωριού μας. Από την πλευρά μου, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι πάντα στο πλευρό σας».

Με εκτίμηση - Πάνος Κ. Γιαννακούρης
Το ΔΣ ευχαριστεί  τον  κ.  Γιαννακούρη  για  την  εγκάρδια  επιστολή.

Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ: Οι νέοι εγγύηση
για το μέλλον της Ένωσης Ευπαλίων

Η ιστορία της εφημερίδα μας
και ο κ. Ντίνος Κονιστής

Όταν ένα σχολείο, ένα εκπαιδευτήριο στη χώρα 
μας (μάλιστα δημόσιο) διαθέτει επί 16 χρόνια μια 
θεατρική ομάδα-που ανανεώνεται κάθε σχολική 
περίοδο - τότε απερίφραστα μπορεί να πεί κανείς 
ότι σ’ αυτήν την εκπαιδευτική μονάδα γίνεται 
δουλειά σε βάθος, έχει «σωστές βάσεις» και 
αρχές και μεράκι με την τέχνη την υποκριτική και 
όχι μόνον!...
Μιλάμε για το Β’ Γυμνάσιο Κερατσινίου, το οποίο 
συνεχίζει μια θεατρική πορεία με παραστάσεις 
διάσημων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.
Έτσι και προ ημερών η καλλιτεχνική ομάδα του 
Β’Γυμνασίου ανέβασε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μ. 
Μερκούρη» το έργο «Η πινακοθήκη των ηλιθίων» 
του Νίκου Τσιφόρου. 

Στο Κερατσίνι οι μαθητές
μαθαίνουν υποκριτική τέχνη

Οι μικροί ηθοποιοί στη σκηνή, κινήθηκαν με 
άνεση, δεξιοτεχνία (οι περισσότεροι) και κέφι για 
να γίνουν «πιστευτοί» και αληθινοί στους ρόλους 
τους. Και στο τέλος, οι 15 και πλέον ερμηνευτές, 
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου 
που κατέκλυσε το θέατρο.
Φυσικά, τίποτε δεν θα γινόταν με το «ανέβασμα» 
του έργου του Ν. Τσιφόρου, εάν δεν υπήρχαν οι 
καθηγήτριές τους στο Γυμνάσιο, Αναγνωστοπούλου 
Λένα & Νικολοπούλου Κάτια, οι οποίες με την 
μικρή εμπειρία που διέθεταν, αλλά με «μεράκι», 
φαντασία, αγάπη, ενθουσιασμό, επιμονή και…
αυταπάρνηση βοήθησαν τους νεαρούς ηθοποιούς 
να αφομοιώσουν τους ρόλους τους. 
Από την εφημερίδα «Ο Δημότης» (28/05/07)

Η κ. Λένα Αναγνωστοπούλου ευχαριστεί το κοινό

ÅΙΔΗΣΕΙΣ
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ: Πωλείται κτήμα 5 
στρεμμάτων φάτσα Εθνικού δρόμου 
μεταξύ Φανερωμένη και Καστρακίου. 
Τιμή fix 60.000 ευρώ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ: Πωλείται γωνιακό 
οικόπεδο 4 + 1 στρεμ. Φάτσα εθν. Οδού 
μεταξύ Σκαλώματος και Μοναστηρακίου, 
κατάλληλο για Επαγγελματική στέγη.
ΑΝΤΙΡΡΙΟ: Πωλείται οικόπεδο στον 
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ 765 τμ.. επι της Εθνικής 
οδού. Τιμή 33 εκ. fix
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 
2900 τμ. χτίζει 450 τμ.
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 
720 τμ. χτίζει 100 τμ.  Τιμή 75000 ευρώ
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ: Πωλείται οικόπεδο 720 
τμ. χτίζει 500 τμ. Τιμή 90,000 ευρώ
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ: Πωλείται κτήμα 13 
στρέμματα . Με σπίτι – αποθήκη με 
ρεύμα, εκτός αναδασμού. 85.000 ευρώ
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ: Πωλείται κτήμα 5,5 
στρεμμάτων.Τιμή 24.000 ευρώ
ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ: Πωλούνται δύο κτήματα 
9-7 στρέμ. έκαστο. Τιμή 5.282 ευρώ το 
στρέμμα και 4.000 ευρώ το στρέμμα 
αντίστοιχα
ΔΑΦΝΗ: Πωλούνται δύο οικόπεδα 900 
– 500 τμ. με απεριόριστη θέα.
ΧΙΛΙΑΔΟΥ: Πωλούνται δύο οικόπεδα 
2.167 τμ. και 2.200 τμ. Τιμή 70.000 
ευρώ και 120.000 ευρώ αντίστοιχα.
ΛΟΓΓΟΣ: Πωλείται κτήμα 8 στρέμματα 
μεταξύ Λόγγου και Χιλιαδούς. Τιμή 
6.000 ευρώ το στρέμμα.
ΓΛΥΦΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 
– οικόπεδο 5,5, στρέμματα τιμή fix 
132.000 ευρώ
ΤΡΙΖΟΝΙΑ: Πωλείται αγροτεμάχιο 4.500 
τμ. πανοραμικό  Τιμή 60.000 ευρώ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ: Πωλείται 
αγροτεμάχιο 11 στρεμμάτων με φάτσα 
στον Εθνικό δρόμο 110 μέτρα. Τιμή 
120.000 ευρώ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ: Πωλείται 
οικόπεδο 5 στρέμματα πανοραμικό με 
θέα τον Κορινθιακό, άδεια οικοδόμησης, 
φώς και νερό. Τιμή 80.000 ευρώ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο. Τιμή 
41.000 ευρώ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 3.200 

τμ. δεύτερο από τη θάλασσα ολόκληρο 
ή σε οικόπεδα 600, 800, 900 τμ. ή 
τμήμα οικοπέδου με κάθετη ιδιοκτησία 
τουλάχιστον 480 τμ. και να κτίζει 200 τμ.
ΜΑΡΑΘΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 1.200 
τμ. με θέα. Τιμή 67 ευρώ το τμ.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 
1800 τμ. εντός οικισμού. Τιμή 45.000 
ευρώ
ΕΥΠΑΛΙΟ: Πωλούνται αγροτεμάχια με 
ελιές από 3-11 στρ. Τιμές λογικές

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στον 
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ Μεζονέτα υπό κατασκευή 
117 τμ.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ διαμέρισμα 90 τμ. 
καινούργιο σε τιμή ευκαιρίας
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Νεόκαστρο, πωλείται 
διώροφη οικία 120 τμ. ισόγειο 60 τμ. 
120 1ος όροφος σε οικόπεδο 450 τμ.. 
Τιμή λογική
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον 
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ διώροφος οικία ισόγειο 120 
τμ. ( γιαπί ) – 1ος όροφος 120 τμ. – 20ς 
όροφος 120 τμ.( γιαπί ) Τιμή 238.000 
ευρώ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια 
μονοκατοικία 100τμ. συν 100 τμ. 
ημιυπόγειο σε οικόπεδο 600 τμ. Τιμή 
λογική
ΚΑΣΤΡΑΚΙ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο 
διαμερίσματα 80 τμ. με θέα τη Γέφυρα.
ΔΑΦΝΗ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα υψηλών 
προδιαγραφών με απεριόριστη θέα 137 
τμ.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: Πωλούνται δύο 
οροφοδιαμερίσματα 136 τμ. έκαστο
ΕΥΠΑΛΙΟ: Πωλείται οικία 90 τμ.σε 
οικόπεδο 380 τμ. , τιμή 120.000 ευρώ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται οικία 280 
τμ. ισόγειο 70 τμ. – 1ος όροφος 106 
τμ. – 2ος όροφος 106 τμ. υψηλοτάτων 
προδιαγραφών . Εκπληκτική θέα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΠΗΛΙΑ: 
Πωλείται φάτσα θάλασσα οικία 
80 τμ. σε οικόπεδο 2500 τμ. φως, 
νερό, τηλέφωνο, κήπος, περίφραξη 
τσιμεντένια. Δεχόμεθα σοβαρές 
προτάσεις.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Πωλείται διαμέρισμα 140 
τ.μ., 4 ορόφου, μεγάλες βεράντες στον 
΄Αγιο Διονύσιο.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Πωλούνται στην Ψανή 
διαμερίσματα και μεζονέτες.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Πωλείται βίλα 330 τ.μ. 
σε 4 στρέμματα οικόπεδο. Σοβαρές 
προτάσεις.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Πωλούνται 9 καινούργια 
ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα δυάρια 
και τριάρια σε 1ο, 2ο, 3ο και 4ο όροφο.
Παροχές: πάρκινγκ – θερμοσίφωνα 
boiler – διπλά  τζάμια – αυτόνομη 
θέρμανση.
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται 
μονοκατοικία 120τ.μ., 1ος όροφος με 
υπερηψωμένο ισόγειο 150 τ.μ. και 
μπάρμπεκιου σε οικόπεδο 640τ.μ.
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ: Πωλούνται μεζονέτες 
φάτσα θάλασσα υπό ανέργεση.
ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ: Πωλούνται 2 
διώροφες μεζονέτες ημιτελείς ( στα 
τούβλα ) 200 τ.μ. εκάστη με 90 τ.μ. 
υπόγειο εκάστη, 50 μ. από τη θάλασσα
ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ: Πωλούνται 
πολυτελή διαμερίσματα, διαμπερή
ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: Πωλούνται 
μεζονέτες στο λιμανάκι της Μακύνειας, 
υπερλούξ, φάτσα θάλασσα και 4 
αυτόνομες μονοκατοικίες. Τιμή λογική.
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ: Πωλείται μονοκατοικία 
135 τ.μ. με σοφίτα.
ΔΑΦΝΗ: Πωλείται διώροφη 
μονοκατοικία 110 τ.μ. ο κάθε όροφος, με 
θέα και προοπτική 2 ακόμα ορόφων.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ: Πωλείται 
διώροφη μονοκατοικία  με θέα, 190 τ.μ. 
το ισόγειο και 180 τ.μ. ο 1ος όροφος. 
Πωλούνται και χωριστά
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ: Πωλείται 
βίλα μετά το Μοναστηράκι, φάτσα 
θάλασσα. Σοβαρές προτάσεις.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ: Πωλούνται 
ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα δυάρια 
και τριάρια, απεριότιστη θέα.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΜΑΡΑΘΙΑΣ: 
Πωλούνται διαμερίσματα φάτσα 
θάλασσα.
ΑΓΡΙΝΙΟ: Πωλούνται δυο διαμερίσματα 
στο κέντρο 80 τ.μ. και 100 τ.μ.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 
2.000 τ.μ. Σ.Δ. 0,8 κτίζει 1600 τ.μ. θέση 
Παλαιοπαναγιά, εφαπτόμενο εθνικού 
δρόμου Ναυπάκτου-Αντιρρίου, γωνιακό, 
τιμή λογική.

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλούνται 2 
οικόπεδα 600 τ.μ. ( το καθένα )
ΜΑΚΥΝΕΙΑ: Πωλούνται 4 στρέμματα 
στον Εθνικό Δρόμο
ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ: Πωλείται οικόπεδο με 
θέα 1200τμ.
ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗ: Πωλείται ένα κτήμα 
3200τμ.
ΕΥΠΑΛΙΟ: Πωλούνται δυο οικόπεδα 
των 800τμ. Έκαστο εντός οικισμού
ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΑ: Πωλούνται 4 στρέμματα 
εντός σχεδίου, εφάπτονται στο δρόμο 
Ναυπάκτου-Λιδωρικίου, 80τμ. Φάτσα
ΛΟΓΓΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ: Πωλούνται 2 
οικόπεδα 380 τμ. Και 505 τμ. Τιμή 
λογική
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΑΣ: Πωλούνται 3 
οικόπεδα με θέα
ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ: Πωλείται κτήμα 
εντός σχεδίου ( στον κεντρικό δρόμο ) 
5600 τ.μ.  Τιμή λογική.
ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ: Πωλείται κτήμα 
εντός σχεδίου ( στον κεντρικό δρόμο )
2.024 τ.μ.  Τιμή λογική
ΜΑΛΑΜΑΤΑ: Πωλείται κτήμα 8.500 τ.μ.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: Πωλείται οικόπεδο 
180 τ.μ. στο λιμάνι Μοναστηρακίου
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: Πωλούνται 5 
στρέμματα με απεριόριστη θέα μετά το 
Μοναστηράκι.
ΧΙΛΙΑΔΟΥ: Πωλείται κτήμα στη 
Φανερωμένη 9 στρέμματα
ΧΙΛΙΑΔΟΥ: Πωλείται κτήμα στη 
Φανερωμένη 8,5 στρέμματα
ΧΙΛΙΑΔΟΥ: Πωλείται οικόπεδο γωνιακό, 
προνομιακό 820 τμ.
ΧΙΛΙΑΔΟΥ: Πωλούνται 3 οικόπεδα 850 
τμ. Το καθένα
ΣΚΑΛΩΜΑ: Πωλούνται οικόπεδα 500 
τμ. δεύτερα από τη Θάλασσα
ΜΑΡΑΘΙΑΣ: Πωλούνται οικόπεδα 850 
τμ. περίπου
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 
1670 τμ.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλείται κτήμα 5 
στρέμματα και κτήμα 6 στρέμματα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Πωλούνται 3 
στρέμματα αμφιθεατρικά
ΕΡΑΤΕΙΝΗ: Πωλούνται 3 οικόπεδα 750 
τμ. το καθένα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Ενοικιάζεται κτήμα 3 
στρέμματα τμηματικά ή ολόκληρο στη 
Βιομηχανική Ζώνη.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: Ενοικιάζεται  οικία 
επιπλωμένη 100 τμ. περίπου
ΕΥΠΑΛΙΟ: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 
100τμ. πέτρινη με θέρμανση
ΑΓΡΙΝΙΟ: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40 
τμ. χωρίς κοινόχρηστα

ΕΥΡΩΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ: 26340-52740 ( ΕΥΠΑΛΙΟ )  210-3646966 
( ΑΘΗΝΑ )  Κιν.: 6974 468528

ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΚΑΡΒΕΛΗ

ΤΗΛ: 26340-51619 ΕΥΠΑΛΙΟ ΔΩΡΙΔΑΣ   
ΚΙΝ. 697 3007819 www.inktima.gr

Πολλά τα προβλήματα του Ευπαλίου που περι-
μένουν λύση από τις νέες Δημοτικές και Νομαρχι-
ακές Αρχές.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Δημ. Λα-
κουμέντας με επιστολή του προς τον Νομάρχη 
Φωκίδας επισημαίνει μεταξύ άλλων, πρέπει να 
δοθούν λύσεις:
1.  Με αντιπλημμυρικά έργα στη Μαντήλω.
2.  Διάνοιξη των 2 κλειστών και άκρως επικίνδυ-
νων οδικών στροφών στην είσοδο του Ευπαλίου 

Το Ευπάλιο χρειάζεται έργα.
απο τα δυτικά.
3.   Επέκταση του Νεκροταφείου Βόρεια, με κατα-
σκευές του αναγκαίου τειχίου.
Εμείς να προσθέσουμε ακόμα, ότι ο Δήμος πρέ-
πει άμεσα να δώσει λύση στο γηπεδικό θέμα με 
την επέκτασή του. Το απαιτούν οι νέοι μας και η 
ομάδα μας.
Τέλος λύση στο πρόβλημα του νερού πρέπει να 
δοθεί άμεσα, γιατί αναμένεται να ταλαιπωρήσει 
φέτος το καλοκαίρι τους πολίτες του Ευπαλίου

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΣ οικοπέδων – κατοικιών 
– διαμερισμάτων – αγροτεμαχίων τόσο στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ, ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ το ακίνητό σας.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: μονοκατοικίες – διαμερίσματα – οικόπεδα – αγροτεμάχια 

από ΤΟΛΟΦΩΝΑ μέχρι ΑΝΤΙΡΡΙΟ ( Τριζόνια – Χανιά – Γλύφα- Σεργούλα – 
Μαραθιάς – Σκάλωμα – Μοναστηράκι – Χιλιαδού κλπ. ) ΠΛΗΡΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ÅΙΔΗΣΕΙΣ
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Στην ιστορική αίθουσα της Παλαιάς 
Βουλής, η Ένωση Γυναικών 
Φωκίδας πραγματοποίησε στις 
10 Μαρτίου 2007 εκδήλωση 
προς τιμήν  γυναικών που έχουν 
καταγωγή(οι ίδιες ή η οικογένειά 
τους) από το νομό μας.12 γυναίκες 
με αξιόλογη σταδιοδρομία στους 
τομείς της επιστήμης, της τέχνης, της 
συγγραφής-δημοσιογραφίας και των 
επιχειρήσεων βραβεύτηκαν από την 
Ένωση για την πετυχημένη πορεία 
τους αποδεικνύοντας πως η Φωκίδα 
έχει γεννήσει σπουδαίες γυναίκες με 

όραμα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία 
της Προέδρου της Ένωσης Γυναικών 
Φωκίδας κ. Λαμπρινής Κουφάκη η 
οποία ανέφερε πως «ο πολιτισμός 
μιας κοινωνίας κρίνεται από τη θέση 
της γυναίκας σε αυτήν» τονίζοντας τη 
σημασία της γυναικείας προσφοράς 
και την ανάγκη για σεβασμό 
και αναβάθμιση της γυναικείας 
προσωπικότητας.
Στη συνέχεια έγινε σύντομη 
παρουσίαση της προσφοράς των 
γυναικών που επελέγησαν, από την 
κ. Λένα Αναγνωστοπούλου.
Οι γυναίκες που τιμήθηκαν από την 
‘Ένωση Γυναικών Φωκίδας είναι:
-Καίτη Κυριακοπούλου: Επίτιμος 
Πρόεδρος της εταιρείας S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε,.
-Κική Σεγδίτσα: Δημοσιογράφος, 
συγγραφέας
-Κουσκούνη Ευαγγελία: 
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
-Στέλλα Πριοβόλου: Διδάκτωρ των 
Πανεπιστημίων Αθηνών και Ρώμης 
και Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Παν. Αθηνών.
-Αναστασία Παπακωνσταντίνου: 
Καθηγήτρια.
-Ευφροσύνη Τζαμτζή: Εκδότρια 
και Διευθύντρια της εφημερίδας 
«ΦΩΚΙΣ».
-Παναγιώτα Γαζή: Δημοσιογράφος, 
τ. Δήμαρχος Άμφισσας.
-Άννα Σταφιδά-Βαλαβανίδου: 
Ακόλουθος Τύπου.
-Μαρία Παπαστάμου: 
Επιχειρηματίας, ερευνήτρια. 
-Γιώτα Καμπαφλή: τ. Δήμαρχος 
Δεσφίνας και τώρα Αντιδήμαρχος 
Ιτέας.
Οι αδελφές Έφη Παπαδημητρίου-
Σπυροπούλου και Γιούλα 
Παπαδημητρίου- Γκιλντή με 
μεγάλη προσφορά στον πολιτισμό 
των Δελφών.

Βράβευση  Γυναικών Φωκίδας

Οι γυναί-
κες της 
Φωκίδας 
που βρα-
βεύτηκαν 
με την δι-
οίκηση της 
Ένωσης 
Γυναικών

ÅΙΔΗΣΕΙΣ

Τα ονόματα των συν-
δρομητών ενίσχυσης 
της Ένωσης και της 
εφημερίδας στο επό-
μενο τεύχος.
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Μία μεγάλη ευκαιρία να κάνει την 
υπέρβαση θα έχει φέτος ο Απόλλων 
Ευπαλίου. Το γεγονός ότι οι Φωκικός 
και Αστέρας Ιτέας βρίσκονται ήδη στο 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα ανοιγει 
διάπλατα την πόρτα για τους υπόλοιπους 
υποψηφίους. Οι άνθρωποι του Απόλλωνα 
έχοντας θέσεις τις 
βάσεις τα τελευταία 
τρία χρόνια, 
δημ ιουργώντας 
ένα αξιόλογο 
σύνολο με νεαρούς 
ποδοσφαιριστές 
από την περιοχή, 
θεωρούν ότι ναι 
μεν η αποστολή 
τους δεν θα είναι 
έυκολη, αλλά έχουν 
όλα τα εχέγγυα για 
να τα καταφέρουν. 
Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την 
πρόσληψη του Λάκη Λουκόπουλου, για 
τη θέση του προπονητή, ενός ανθρώπου 
με πολύ εμπειρία στο χώρο, ο οποίος 
έχει φορέσει για σειρά ετών τη φανέλα 
του Παναιτωλικού και του Ναυπακτιακού 
Αστέρα. Πάντως βασικό τους μέλημα – 
και δικαιολογημένα – είναι ο αθλητισμός 
και όχι ο πρωταθλητισμός. Η άνοδος, 
στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι 
αυτοσκοπός, αλλά αν έρθει θα είναι 
καλοδεχούμενη.
Χαρακτηριστικές είναι άλλωστε και 
οι δηλώσεις του Προέδρου, Μίμη 
Σπυρόπουλου: «Σίγουρα δεν θα είναι 
εύκολο. Το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά 
υπάρχουν κι άλλες αξιόλογες ομάδες, όπως 
το Πολύδροσο, ο Κεχαγιάς και η Δεσφίνα. 

Τελική βαθμολογία 2006-2007

 ΟΜΑΔΕΣ Β   Ν-Ι-Η   ΤΕΡΜΑΤΑ
1. Αστέρας Ιτέας  53  17-2-3 60-16
2. Κεχαγιάς Προσηλίου 44 13-5-4 38-27
3. Τολοφώνα Ερατεινή 42 13-3-6 41-23
4. Διαγόρας Πολουδρόσου 42 14-3-5 65-29
5. Απόλλων Ευπαλίου 37 11-4-7 60-47
6. Λιλαία 32 9-6-7 52-35
7. Ησαΐας Δεσφίνας 30 8-6-8 43-34
8. Αετός Λιδορικίου 26 8-2-12 51-59
9. Ακαδημία 94 21 5-6-11 37-48
10.Ολυμπιακός Κίρρας 19 5-4-13 22-51
11. Δωρικός 17 5-2-15 31-59
12.ΠΑΣ Άμφισσας 6 2-1-19 23-95

* Προβιβάστηκε στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα ο Αστέρας Ιτέας
* Υποβιβάστηκαν στην Β’ κατηγορία οι Δωρικός και ΠΑΣ Άμφισσας

ΡΟΣΤΕΡ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

1. Παπακωνσταντίνου Φώτης (Τ)
2. Παπαϊωαννίδης Γιάννης (Α)
3. Ανδρεόπουλος  Ανδρέας (Α)
4. Κοντός Ηλίας (Α)
5. Θωμόπουλος Αποστόλης (Α)
6. Σπυρόπουλος Νίκος (Α)
7. Λακουμέντας Χρήστος (Α)
8. Φλέγγας Βασίλης (Μ)
9. Φλέγγας Γιώργος (Μ)
10. Σοφιός Γιάννης (Μ)
11. Μπακούλας Γιάννης (Μ)
12. Καρδάρας Δημήτρης (Μ)
13. Δημάκης Γιώργος (Μ)
14. Νικόπουλος Παναγιώτης (Μ)
15. Φλετούρης Βασίλης (Μ)
16. Κατσαράς Νίκος (Μ)
17. Ζέκας Άρης; (Μ)
18. Καραμπολάι (Μ)
19. Φλέγγας Γιάννης (Ε)
20. Φλέγγας Χρήστος (Ε)
21. Σερεντέλος Χρήστος (Ε)

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2006-2007

1. Φλέγγας Γιάννης 15
2. Φλέγγας Χρήστος 13
3. Φλέγγας Γιώργος 12
4. Σερεντέλος Χρήστος 7
5. Μπακούλας Γιάννης 7
6. Φλέγγας Βασίλης 2
7. Παπαϊωαννίδης Γιάννης 1

* Σημειώθηκαν και 3 αυτογκόλ υπέρ του Απόλλωνα Ευπαλίου

Συνολικά αποτελέσματα Περιόδου 2006-2007

Αγων.                            Αγώνας Αποτ.
1η Απόλλων Ευπαλίου – ΠΑΣ Άμφισσα 5-1
2η Αετός Λιδορικίου – Απόλλων Ευπαλίου  2-1
3η Απόλλων Ευπαλίου – Δωρικός  6-0
4η Διαγόρας Πολυδρόσου – Απόλλων Ευπαλίου  6-0
5η Απόλλων Ευπαλίου – Ολυμπιακός Κίρρας  5-1
6η Απόλλων Ευπαλίου – Τολοφώνα Ερατεινή  1-0
7η Λιλαία - Απόλλων Ευπαλίου 2-2
8η Απόλλων Ευπαλίου – Αστέρας Ιτέας 1-3
9η Ησαΐας Δεσφίνας - Απόλλων Ευπαλίου 4-4
10η Απόλλων Ευπαλίου – Ακαδημία 96 5-2
11η Κεχαγιάς Προσηλίου - Απόλλων Ευπαλίου 5-0
12η ΠΑΣ Άμφισσας – Απόλλων Ευπαλίου 1-6
13η Απόλλων Ευπαλίου – Αετός Λιδορικίου 4-2
14η Δωρικός – Απόλλων Ευπαλίου 1-1
15η Απόλλων Ευπαλίου – Διαγόρας Πολυδρόσου 5-1
16η Ολυμπιακός Κίρρας - Απόλλων Ευπαλίου 0-6
17η Τολοφώνα Ερατεινή - Απόλλων Ευπαλίου 4-1
18η Απόλλων Ευπαλίου – Λιλαία 2-2
19η Αστέρας Ιτέας - Απόλλων Ευπαλίου 3-0
20η Απόλλων Ευπαλίου – Ησαΐας Δεσφίνας 2-1
21η Ακαδημία 94 - Απόλλων Ευπαλίου 3-4
22η Απόλλων Ευπαλίου – Κεχαγιάς Προσηλίου 2-3

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δημήτρης Σπυρόπουλος
Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Κατσαρός
Γραμματέας Γιάννης Αναδιώτης
Ταμίας Ηλίας Βαγγέλας
Γενικός Αρχηγός Θανάσης Φλέγγας
Μέλος Λεωνίδας Αντωνόπουλος
Μέλος Περικλής Λουκόπουλος

Με βασικό μέλημα τον αθλητισμό και όχι τον πρωταθλητισμό, 
αλλά και με κρυφές βλέψεις για την άνοδο ανοίγει η νέα 

αγωνιστική περίοδος για τον Απόλλώνα Ευπαλίου

Ανοίγει νέους ορίζοντες 
ο Απόλλωνας Ευπαλίου

Όλες πλέον έχουν βλέψεις ανόδου. Για 
εμάς οι τρεις τελευταίες χρονιές ήταν πολύ 
καλές. Φέτος προσπαθούμε να κάνουμε 
κάτι καινούριο και με δεδομένο ότι μπήκαν 
κι άλλοι άνθρωποι στην ομάδα, έχουμε 
κάθε λόγο να αισιοδοξούμε. Έχουμε 
νέο προπονητή, ο οποίος γνωρίζει 
πρόσωπα και πράγματα στο ερασιτεχνικό 

ποδόσφαιρο και θα 
ενισχύσουμε το 
έμψυχο δυναμικό. Η 
άνοδος πάντως δεν 
είναι αυτοσκοπός. 
Βασικό μας 
μέλημα είναι ο 
αθλητισμός και όχι 
ο πρωταθλητισμός. 
Εμείς θα 
προσπαθήσουμε 
και ότι προκύψει».
Στο ίδιο μήκος 

κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γενικού 
Αρχηγού, Θανάση Φλέγγα: «Φέτος 
κάνουμε μία καινούρια αρχή. Θέλουμε να 
χτίσουμε στην καλή πορεία των τελευταίων 
ετών και θεωρούμε ότι μπορούμε να 
ανέβουμε. Πάντως βασικός μας στόχος 
είναι να αξιοποιήσουμε τους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές που έχουμε και μέσα 
από τη δουλειά μας να αναδείξουμε νέα 
ταλέντα. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Ο 
αθλητισμός και όχι ο πρωταθλητισμός».
Τέλος, να ενημερώσουμε ότι όποιος 
επιθυμεί να συνδράμει στη νέα 
προσπάθεια που γίνεται, μπορεί με ποσά 
από 300 ευρώ και άνω – σε ετήσια βάση 
– να αναγνωρίζεται και σαν χορηγός του 
σωματείου, ενώ μπορεί να γίνει και μέλος 
συμβάλλοντας με ποσά μέχρι 300 ευρώ.

Ο Λάκης Λουκόπουλος είναι διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου 
της σχολής προπονητών « ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» από το 1990.
Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1950. Πρωτόπαιξε ποδόσφαιρο από 15 
ετών στο Ναυπακτιακό Αστέρα και συνολικά 9 χρόνια σε δυο περιόδους. 
Ενδιάμεσα για 5 χρόνια στον Παναιτωλικό στην Β Εθνική. 
Υπήρξε προπονητής κατά περιόδους στις ομάδες Δάφνη Ναυπάκτου, Α.Ο 
Ξυροπηγάδου, Ομόνοια Ναυπάκτου, Δωρικό Μαλαμάτων, Αποδοτό, Α.Ε. 
Σκάλας. 
Ειδικότητα του είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων και η καθιέρωση τους 
καθώς και η εμπειρία του σε ομάδες που πρωταγωνιστούν.

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Το έμψυχο υλικό του Απόλλωνα θα ενισχυθεί 
με 5-6 παίχτες για τη νέα περίοδο

ÓÐÏÑ


