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Αλλάζουν όψη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΖ

Παραθάλασσο - Χιλιαδού
Αλλάζουν

όψη

οι

παραλίες

του

Παραθαλάσσου και της Χιλιαδούς, δύο από
τις ωραιότερες παραλίες όχι μόνο του Δήμου
Ευπαλίου αλλά ολόκληρης της χώρας.
΄Όπως αποφασίστηκε από το Δήμο Ευπαλίου,
στα

έργα

αξιοποίησης

οργανωμένων

πλάζ

και

των

κατασκευής

ΠΕΠ

Στερεάς

Ελλάδας θα ενταχθούν το Παραθαλάσσο και
η Χιλιαδού.

Στέλλα Πριοβόλου
καθηγήτρια
Πανεπιστημίου

Σελ. 3

Ο Μαϊστρος...έσωσε
Μοναστηράκι
και Ευπάλιο!
Σελ. 3

Σελ. 4

Ιούλ.-Αύγ.-Σεπ. 2007

Η ΣΤΗΡΙΞΗ

Με θετικά σχόλια υποδεχτήκατε το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας στη

νέα του μορφή και σας ευχαριστούμε γι’
αυτό. Η εφημερίδα είναι ο συνδετικός μας
κρίκος και για την έκδοσή της απαιτούνται
έξοδα. Παρακαλούμε λοιπόν μην ξεχνάτε
τη συνδρομή σας. Για διευκόλυνσή σας,
μπορείτε να καταθέτετε τη συνδρομή σας
στους παρακάτω λογαριασμούς της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας:
-Ταχ. Ταμιευτήριο: 00088383118-0
-Εμπορική Τράπεζα:

63101605

Η κατάθεση γίνεται στα εξής ονόματα:
-Ανδρεόπουλος Γεώργιος, Ταμίας
-Αναγνωστοπούλου Ελένη, Πρόεδρος

Γνώρισα
στο
Ευπάλιο
έναν άλλο
κόσμο

Η δυναμική και

Με όραμα και ελπίδες ξεκίνησε την νέα σεζόν,

σύγχρονη γυναίκα που
τιμά

τον

Ακαδημαϊκό

ο Απόλλων Ευπαλίου, στο πρωτάθλημα Α’
κατηγορίας Φωκίδας.
Όπως τονίζουν ο νέος προπονητής κος Λάκης
Λουκόπουλος και τα στελέχη της διοίκησης
“Υπάρχουν ταλέντα και φιλοδοξίες αλλά
χρειάζεται δουλειά”.
Και βέβαια όλοι αναφέρουν ότι πρώτο μέλημά
μας είναι ο αθλητισμός και ακολουθεί ο
πρωταθλητισμός. Γιαυτό γίνεται έκκληση στη
δημοτική αρχή για βελτίωση των αθλητικών
υποδομών του γηπέδου
Σελ. 12

χώρο, μιλά για το Πανεπιστήμιο τον Πολιτισμό
και το Ευπάλιο

Σελ. 4

Ο Σύλλογος του Δροσάτου
είναι από τους Πρωταθλητές Πολιτιστικών και Θρησκευτικών εκδηλώσεων,
του καλοκαιριού 2007. Στη φωτό το παιδικό χορευτικό του Ευπαλίου.
Σελ. 8

Το

καλοκαίρι
34 λιλιπούτειοι
ζωγράφοι έκαναν
επίδειξη
τεχνικής
στο
Ευπάλιο. Ποιος ξέρει κάποιος μπορεί να
γίνει... και Τσαρούχης!

Σελ. 7

Επιτυχόντες σε
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ο Σύλλογος Ευπαλιωτών Φωκίδας εκφράζει τα
θερμά του συγχαρητήρια στα νέα παιδιά από το
Ευπάλιο για την επιτυχία τους στις πανελλήνιες
εξετάσεις και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία.
Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σελίδα 

Στις 25 Αυγούστου ,ο Βασίλης Μπάμπος του Στον Άγιο Ανδρέα Πατρών το Σάββατο 8 ΣεΠαναγιώτη και η Γιάννα Τριανταφύλλου του
Ιωάννη τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου. Ακολούθησε γλέντι
μέχρι πρωίας, με 500 και πλέον καλεσμένους στο
κοσμικό κέντρο “Φλόγες” Ευπαλίου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛ. ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

πτεμβρίου η Σμπαρούνη Βασιλική του Χαραλάμπους, Ιατρός, παντρεύτηκε με κο Τσαγγαρά
Βασίλειο του Σπυρίδωνος από την Πάτρα,
Μηχανικό αεροσκαφών.

O Nτότσικας Βασίλειος του Λεωνίδα, Υπάλ-

ληλος του Ταμείου Εμπόρων και η Ευσταθίου
Αργυρώ του Ανδρέα, Υπάλληλος INFOTE,
εγγόνη του Βασίλη Καλαμάκη παντρεύτηκαν στις
18 Αυγούστου στον Αγιο Γεώργιο Καστρακίου και
το γλέντι με εκατοντάδες καλεσμένους έγινε στο
“Κτήμα Παπαβασιλείου” στο Αντίρριο.

ΓΩΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΚΑΡΩΝ ΣΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΚΑΡΩΝ ΣΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΕΖΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ )
ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΣΑΡΙΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ &ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΑΤΟΥΧΑ Γ. ΝΤΟΡΑ
πέτυχε στις φετινές εξετάσεις στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΣΟΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι όποιος άλλος επιθυμεί να δημοσιευτεί το όνομα και η σχολή κάποιου επιτυχόντος
μπορεί να το δηλώσει στην Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας.
ΔΑΝΑΗ ΣΟΥΛΗ
κόρη της Γεωργίας Σμπαρούνη και εγγονή του
αείμνηστου Λεωνίδα Σμπαρούνη πήρε το πτυχίο
της, της Νομικής Σχολής Αθηνών και ορκίστηκε
στις 13 Σεπτεμβρίου 2007. Της ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία.
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Ο Βασίλης και η Γιάννα με τους κουμπάρους τους

Το Σάββατο 17 Αυγούστου παντρεύτηκαν στον

Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου ο Αριστοτέλης Παπαϊωάννου και η Σοφία Τριανταφυλλοπούλου. Η Ένωσή μας τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο
και καλούς απογόνους

Την Κυριακή 26 Αυγούστου παντρεύτηκαν στον

Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων ο
Γιώργος Αδαμαντίδης και Χαρούλα Καλαθά, κόρη
του Νικολάου και της Κωνσταντίνας Καλαθά

Η Ευπαλιώτισσα Καψάλη Μαρία παντρεύτη-

κε τον Ναυπάκτιο Τσόγκα Παναγιώτη στις 15
Σεπτεμβρίου 2007 στον ΄Αγιο Δημήτριο Ναυπάκτου. Κουμπάρος ο κ. Ιωάννης Κακόγιαννης.
ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 28-07-07 πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Βα-

σίλειος Αλεξανδρής. Κηδεύτηκε την επομένη στο
Ευπάλιο.
Ο Βασίλειος Αλεξανδρής γεννήθηκε και έζησε όλα
τα χρόνια στο Ευπάλιο. Ενυμφεύθη την Ανδριάνα
Ζέρβα. Απέκτησαν και μεγάλωσαν επτά παιδιά.
Προήρχετο από πολυμελή οικογένεια. Ήταν γιος
του Αλέξη Αλεξανδρή που υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Κοινότητας Ευπαλίου μετά την κάθοδο
των Καρυωτών στο Ευπάλιο (1915-1916).

Nτότσικας Βασίλειος και Ευσταθίου Αργυρώ
Ήταν χαρακτηριστικός τύπος κτηνοτρόφου με το
χαρακτηριστικό μουστάκι του, τη σκούφια που δεν
αποχωρίζετο ποτέ μαζί με τη γκλίτσα, το «σκήπτρο» κάθε κτηνοτρόφου.

Στις 10 Σεπτεμβρίου πέθανε αιφνίδια ο Ευθύμιος

Ρόκκος, ετών 59, συνταξιούχος αστυνομικός, σύζυγος της Δήμητρας Χρυσανθάκη. Κηδεύτηκε στο
Ευπάλιο.

Στις 19 Σεπτεμβρίου πέθανε στη Μακύνεια Αντιρρίου όπου και ζούσε ο Σπύρος Κωνσταντίνου Κουτσογιάννης. Η κηδεία του έγινε στη Μακύνεια.

Ο κος Ντ. Κονιστής κοντά στην Ένωση
Μια θερμή επιστολή συμπαράστασης και στήριξης στο έργο
της Ένωσης Ευπαλιωτών απέστειλε ο πρώην πρόεδρος της
Ένωσης Ευπαλιωτών Ντίνος
Κονιστής στην πρόεδρο της
Ένωσής μας, κ. Λένα Αναγνωστοπούλου.
«Αγαπητή κυρία πρόεδρε,
Πρώτα θέλω να εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια σε
εσάς και το ΔΣ της Ένωσης Ευπαλιωτών για την επάξια εκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή
επιτυχία και ανάλογη συνέχεια
της ιστορικής πορείας της Ένωσης.
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποί-

ηση έλαβα το φύλλο της εφημερίδας «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ» με
την νέα του μορφή και δομή
που πιστεύω να αποτελέσει ένα
ανοιχτό κανάλι ενημέρωσης και
προβολής για όλα τα θέματα
που απασχολούν την Ένωση
και τους Ευπαλιώτες.
Σαν παλαιότερος και διατελέσας
πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών και με την εμπειρία του
προέδρου του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Καστέλλας Πειραιά,
να θυμόσαστε πάντα ότι, η εφημερίδα θα πρέπει εκτός από
την αμερόληπτη ενημέρωση, να
επισημαίνει τα ορθά και να ασκεί
κριτική στα κακώς κείμενα που

δυστυχώς σε κάθε μορφή εξουσίας και διοίκησης υπάρχουν.
Να είναι αντικειμενική και υπεράνω κομμάτων, να μην αποκλείει
κανέναν από το διάλογο και να
αγκαλιάζει όλους τους Ευπαλιώτες ανεξάρτητα από το πολιτικό
ή κομματικό πιστεύω.
Να είστε βέβαιοι ότι από της
πλευράς μου θα στηρίξω και θα
υποστηρίξω κάθε ενέργεια και
προσπάθεια για την ανάδειξη
και προβολή της Ένωσης και
του Ευπαλίου».
Με αγάπη και εκτίμηση
Ντίνος Κονιστής

ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο Μαϊστρος...έσωσε Ευπάλιο και Μοναστηράκι
Σελίδα 

Ο Μαΐστρος έσωσε το Ευπάλιο και το Μοναστηράκι από το παρανάλωμα της φωτιάς, όπως έγιναν
εκατοντάδες άλλα χωριά τούτο το καλοκαίρι.
Μέρα μεσημέρι τον Αύγουστο, μια μικρή εστία
φωτιάς εκδηλώθηκε στην Ανατολική άκρη του Μοναστηρακίου κάτω από την Εθνική οδό.
Κάποιοι έτρεξαν με λάστιχα να τη σβήσουν χωρίς
αποτέλεσμα.
Με τη βοήθεια του αέρα, που ευτυχώς ήταν Μαΐστρος και όχι Βοριάς, η φωτιά απλωνόταν. Για μισή
περίπου ώρα το εμπόδιο της Εθνικής οδού την κρατούσε καθηλωμένη. Μετά το ξεπέρασε, κι άρχισε να
καίει το λόφο πάνω από το Μοναστηράκι. ΄Εκαψε
περίπου 80 – 100 στρέμματα πριν σβήσει με την
παρέμβαση 2 ελικοπτέρων, 2 αεροπλάνων και τις
πυροσβεστικές.
΄Οπως ανέφεραν ειδικοί, είμαστε τυχεροί που δεν
φυσούσε Βοριάς. Θα είχε κάψει σίγουρα το Μοναστηράκι και - λόγω των πεύκων του Κούμαρου - με
πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα θα είχε φτάσει στο Ευπάλιο. ΄Ετσι γλυτώσαμε την ¨Πελοποννησιακή Κόλαση ¨!

Το δάσος καίγεται

Το δάσος είναι ένας επίγειος παράδεισος, πηγή πλούτου, ενέργειας, ευχαρίστησης,
ξυλείας, ένα πεδίο δράσης για συνειδητούς φυσιολάτρες. Ένα μουσείο βοτανολογίας, ένας χώρος για γαλήνη, σπορ, περπάτημα, εμπειρία, κατασκήνωση. Παρ’ όλα
αυτά τα αγαθά που μας προσφέρει, το κακό έγινε.
Ξαφνικά ο ορίζοντας φωτίστηκε, έλαμψε. Κάποιος ασυνείδητος ηθελημένα ή όχι, μ’
ένα τόσο δα μικρό σπίρτο έβαλε το δάσος, τη φύση, τους ανθρώπους, τα σπίτια, τις
περιουσίες σε μεγάλη δοκιμασία. Πουλιά και ζώα κυνηγημένα από τον απειλητικό
εχθρό, τρέχουν φοβισμένα και ακούς το κλαψιάρικο σκούξιμο μιας κουκουβάγιας
κουρνιασμένης στην κουφάλα μιας γέρικης καστανιάς.
Πάνω στη ράχη του δάσους βλέπεις το σύννεφο του γκρίζου καπνού να κηλιδώνει
τον ξάστερο ουρανό. Ένας χλωμός, θαμπός ήλιος αναζητούσε μέσα από τις χαραμάδες του μαύρου σύννεφου να στείλει τις χρυσαφιές του αχτίδες να ζωγραφίσουν
ρίγες, πάνω στη διψασμένη γη. Το δάσος είναι τόσο φλογισμένο, τόσο διψασμένο, που οι σπίθες βρήκαν πρόθυμο δέκτη, που έγινε μια φωτιά. Όλες οι φωτιές
ενώνουν το βρυχηθμό τους για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη νερού, που τις
αναγκάζει να καταπιούν ό, τι βρουν μπροστά τους.
Μια στήλη καπνού ξεπηδάει σα μανιασμένος μαύρος δράκοντας με την κοιλιά του

ν’ αναδιπλώνεται, σημαδεμένη από τη λάμψη της φωτιάς. Ο άνεμος αρπάζει τη δίνη
του καπνού και τη μεταφέρει σ’ άλλες επικίνδυνες πράσινες ακόμη περιοχές. Πάνω
από τη μαύρη γη, ο ουρανός έμοιαζε να βράζει και οι σκελετοί των καμένων ξύλων,
κάπνιζαν ακόμη.
Η φωτιά φώλιασε σαν σπόρος θανάτου στη νεκρή κιόλας καρδιά ενός γέρικου πεύκου, που άπλωνε ψηλά τα κλαριά που του απόμειναν, σαν για ικεσία. Τα μέλη του
αμέσως λαμπάδιασαν και πυρωμένα θραύσματα σωριάστηκαν συντρίμμια κα κατρακύλησαν στα ριζά του δάσους. Το μονοπάτι της φωτιάς απλώθηκε, ενώθηκε με
άλλα και λαμπάδιασε ολόκληρη η πλαγιά. Η φωτιά λάξεψε το δάσος, η αύρα την
αέρισε, την έθρεψαν οι σκλήθρες του ρετσινωμένου ξύλου, φούντωσε και έκαψε όλο
το δασωμένο τοπίο. Οι ταξιδιάρικες σπίθες είχαν τη δική τους ζωή, δημιούργησαν
τους δικούς τους θορύβους, μούγκριζαν, έτριζαν, σύριζαν, λες και κάποιο άγριο θηρίο λιάνιζε το δάσος, καθώς από τις κοιλιές τους ξεπηδούσε λάβα, καπνός, στάχτη
και έντονη μυρωδιά. Μοναδικοί μάρτυρες της μεγάλης αυτής καταστροφής ήταν
τα άγρια θηρία. Απόμεινε ένα αποψιλωμένο ξάγναντο, ένα νεκροταφείο της μάνας
φύσης.
Πρόσεχε λοιπόν και συ το δάσος, τον καλύτερο μας φίλο.
Φανή Απ. Μελίστα

Σελίδα 
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ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2008, ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Σε Παραθάλασσο και Χιλιαδού
δημιουργούνται οργανωμένες πλαζ
Αλλάζουν όψη οι παραλίες του Παραθαλάσσου και της Χιλιαδούς, δύο από
τις ωραιότερες παραλίες όχι μόνο του Δήμου Ευπαλίου αλλά ολόκληρης της
χώρας.
΄Όπως αποφασίστηκε από το Δήμο Ευπαλίου, στα έργα αξιοποίησης και κατασκευής οργανωμένων πλάζ των ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα ενταχθούν το
Παραθαλάσσο και η Χιλιαδού.
Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως ανάφερε ο εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Καλαντζής, ¨έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι μελέτες και το έργο
βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης ¨.
΄Ολη η αντιπολίτευση τάχθηκε υπέρ της
αναγκαιότητας του έργου ζητώντας μόνο
κάποιες διαδικαστικές διευκρινήσεις γύρω
από τον τρόπο λειτουργίας της.
Ο Δήμαρχος κ. Τάσος Παγώνης μεταξύ
άλλων, ανέφερε ότι μέσα στο νέο έτος θα
ξεκινήσουν οι εργασίες για τις δύο πλαζ,
δίνοντας ουσιαστική ώθηση στις τουριστικές υποδομές, διευκρίνισε δε ότι είναι στο
χέρι μας να βάλουμε ή να μην βάλουμε εισιτήριο στις οργανωμένες πλέον πλαζ.
Οι παραλίες

ΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΟ

του Παραθάλασσου
και της Χιλιαδούς

Το Παραθαλάσσο αντιμετωπίζεται από τη
μελέτη ως τοπίο εξαιρετικού κάλλους που
δεν επιδέχεται επεμβάσεις μόνιμων κατασκευών και αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του. Η παρέμβαση αφορά παραλία μήκους 300 μέτρων και, συγκεκριμένα, το ανατολικό κομμάτι. Λόγω του μικρού πλάτους της ζώνης αιγιαλού η
κατασκευή περιμετρικού δρόμου ( γύρω απ’ τη λίμνη ) δεν είναι εφικτή.
Η μελέτη για το Παραθαλάσσιο προβλέπει: Διαμόρφωση εισόδου, φυλάκιο
ελέγχου και πληροφόρησης, τηλεφωνικούς θαλάμους, αποθήκη, μικρό ιατρείο,
συγκρότημα αποδυτηρίων, ερμάρια φύλαξης ρούχων, ντους, κυλικείο με μικρό
υπόστεγο καθώς και διαμόρφωση της υφιστάμενης περιοχής αθλοπαιδιών.
Το σύνολο του πλατώματος αναμένεται να διαμορφωθεί ως τόπος αναψυχής

με κατάλληλες φυτεύσεις πράσινου, μικρές διαδρομές περιπάτου, παγκάκια
κ.λ.π
Στη μελέτη προβλέπονται ως μελλοντικές κατασκευές, η διαμόρφωση πεζοδρομίου και θέσεων στάθμευσης, η συνέχιση του πεζόδρομου ως την άλλη
άκρη της παραλίας, η κατασκευή εγκαταστάσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων
καθώς και η κατασκευή μικρού αριθμού κερκίδων στο γήπεδο.

Η ΧΙΛΙΑΔΟΥ
Για τη Χιλιαδού, σύμφωνα με τη μεγάλη
παρέμβαση, η μελέτη αφορά χώρο συνολικού εμβαδού 4 στρεμμάτων, σε μήκος
παραλίας 500 μέτρων απ’ το σημείο που
βρίσκεται σήμερα το τελευταίο παραλιακό
μαγαζί και προς ανατολικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μελέτη έχει ληφθεί υπόψη
και το έργο του αναδασμού της πεδιάδας
του Μόρνου.
Η πρόταση για τη Χιλιαδού περιλαμβάνει:
Είσοδο με φυλάκιο ελέγχου και πληροφοριών, φύλαξη τιμαλφών, μικρό ιατρείο,
τηλεφωνικούς θαλάμους, περιορισμένες
εγκαταστάσεις μόνιμων στεγάστρων σκίασης και καθιστικών, καμπίνες αποδυτηρίων, ερμάρια, φύλαξη ρούχων και ντους,
συγκρότημα WC, κυλικείο με μικρό σκίαστρο και χώρο οργάνωσης εκδηλώσεων,
μικρή αποθήκη, εγκαταστάσεις ήπιου αθλητισμού ( beach volley) και παρατηρητήρια ναυαγοσωστών.
Ως μελλοντικές συμπληρωματικές κατασκευές η μελέτη προτείνει: Οδό πρόσβασης και δημιουργία θέσεων στάθμευσης, περίφραξη, έλεγχο εισόδου και
προσπέλασης και γενικά φύλαξη του χώρου, οριοθέτηση κα διαμόρφωση
της κοίτης των ρεμάτων που διασχίζουν τον χώρο, προφύλαξη των εγκαταστάσεων από πλημμύρες με κατασκευή τοιχίου από ενισχυμένο σκυρόδεμα
στο όριο του χώρου διαμόρφωσης και αποστραγγιστικού καναλιού καθώς και
εγκατάσταση μικρού αριθμού κερκίδων κοντά στα γήπεδα beach volley.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 200
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Χωρίς εκπλήξεις

ΚΟΜΜΑ

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΦΩΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟ ΔΡΟΣΑΤΟ

Κουτσομίχος Κ.
Μανδρέκα Α.

5629
1518

1136
101

149
11

38
12

Μπουγάς Ιωάν.
Χωρίς Σταυρό

7347
1991

1034
198

136
26

29
19

Παπαθανάση Αφρ.

5131

852

107

22

Παπαλεξίου Γ.

2350

253

28

6

Τσάρας Κ.

2490

215

39

4

Χωρίς Σταυρό

1930

286

58

11

Είναι η πρώτη φορά όπως έλεγε κάποιος μεγαλύτερος συγχω-

Αγγελόπουλος Ν.

557

28

8

--

ριανός μας που έχει ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, που δεν

Ιωσηφίδης Γ.
Τριανταφύλλου Β

562
523

29
277

3
44

1
10

Χωρίς Σταυρό

770

69

11

2

Ζαφειροπούλου Μ.
Κορτέσης Κων.

374
122

48
39

3
1

2
1

Κουτσοπίνης Παν.

64

11

--

2

Χωρίς Σταυρό

700

84

8

3

Γκόλφης Αθαν.
Λεκκός Ευθ.

307
406

21
25

1
1

1
7

οι εκλογές στο Ευπάλιο

Ήρεμα και με αρκετή αποχή πραγματοποιήθηκαν οι Βουλευτικές
εκλογές στις 16 Σεπτεμβρίου στο Ευπάλιο και γενικότερα στο Δήμο
Ευπαλίου.

καταλάβαινες ότι γίνονται εκλογές ούτε και την τελευταία μέρα. Σε ό,τι
αφορά την μικρή προσέλευση είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί συγχωριανοί μας έχουν πάρει τα δικαιώματά τους και ψηφίζουν στην Αθήνα,
τον Πειραιά, την Πάτρα, την Θεσσαλονίκη και αλλού, παρότι έχουν τις
περιουσίες τους στο Ευπάλιο και το επισκέπτονται αρκετές φορές τον
χρόνο.
Σ’ ένα Ευπάλιο των 1000 κατοίκων, που το καλοκαίρι φτάνει σχεδόν τους 4000, εμφανίζονται να ψηφίζουν μόνο 650 άτομα.
Σίγουρα, αν θέλουμε να μας υπολογίζουν οι παραπάνω ιστάμενοι
( Νομάρχες, Βουλευτές, Υπουργοί κ.λ.π. ) θα πρέπει να μεταφέρουμε
πάλι τα δικαιώματά μας και να ψηφίζουμε στο Ευπάλιο.
Θα είναι ένα μεγάλο όπλο για την ανάπτυξή του και την αξιοποίηση όλων
των περιουσιών.
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, αφού τα επεξεργαστήκαμε, τα παραθέ

Ψελτούρης Αθ.

50

1

--

--

Χωρίς Σταυρό

524

53

6

4

τουμε αναλυτικά σε δύο πίνακες.
Εκείνο που μπορεί να επισημάνει κανείς είναι τα πολλά ψηφοδέλτια χωρίς
σταυρό προτίμησεις σε κάποιον υποψήφιο για όλα τα κόμματα.
Επίσης ότι οι τρεις υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ και η κα. Τριανταφύλλου Βιργινία του Κ.Κ.Ε. είναι από χωριά του Δήμου Ευπαλίου

ΤΙ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΠΑΛΙΟ

Εγγεγραμμένοι: 7410 (7824)

Ψήφοι: 4992-67,37% (5224-66,77%)

Άκυρα/Λευκά: 124-2,4% (79-1,51%)

Έγκυρα: 4868 (5145)

ΛΟΙΠΑ*
2469-50,72%
(2778-53,99%)

1606-32,99%
(1849-35,94%)

403-8,28%
(271-5,27%)

182-3,74%
(116-2,25%)

100-2,05%
(36-0,7%)

165-2,20%
(95-1,86%)

Δ. Διαμ.

΄Εγκυρα

Ν.Δ.

ΠΑΣΟΚ

Κ.Κ.Ε

ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

ΛΟΙΠΑ

Ευπάλιο

655 (713)

322 (356)

232 (284)

66 (49)

12 (10)

8 (4)

15 (10)

Δροσάτο

173 (188)

92 (102)

43 (64)

13 (9)

8 (8)

12 (0)

5(5)

Κάμπος

212 (223)

82 (85)

88 (102)

25 (30)

12 (2)

1 (1)

4(3)

Καστράκι

415 (424)

191 (208)

177 (182)

10 (12)

14 (4)

10 (4)

13 (14)

Κλήμα

320 (324)

176 (181)

77 (98)

34 (29)

9 (6)

13 (3)

11 ( 7 )

Μαλαματα

402 (449)

227 (269)

146 (152)

14 (11)

8 (5)

5 (0)

2 (9)

Μανάγουλη

539 (544)

250 (294)

182 (201)

59 (22)

26 (13)

8 (2)

14 (12)

Μαραθιάς

393 (402)

192 (225)

104 (138)

54 (15)

23 (19)

14 (0)

6 (5)

Μοναστηράκι

398 (428)

226 (259)

106 (117)

34 (29)

12 (10)

11 (8)

9 (5)

Παλαιοξάρι

135 (144)

40 (37)

66 (81)

14 (15)

12 (10)

0 (0)

3 (1)

Ποτιδάνεια

224 (232)

93 (113)

77 (78)

27 (21)

17 (20)

5 (0)

5 (0)

Πύργος

46 (51)

23 (25)

14 (18)

9 (5)

0 (1)

0 (2)

0 (0)

Σεργούλα

83 (97)

51 (67)

22 (25)

2 (3)

3 (0)

5 (1)

0 (1)

Παρ. Σεργούλας

202 (219)

99 (118)

76 (84)

14 (7)

4 (2)

2 (0)

7 (8)

Τείχιο

119 (130)

66 (71)

43 (43)

3 (4)

3 (2)

1 (3)

3 (7)

Τρίκορφο

313 (320)

193 (221)

82 (83)

15 (3)

14 (3)

1 (1)

8 (9)

Φιλοθέη

239 (257)

146 (160)

71 (89)

10 (7)

5 (1)

4 (0)

3 (0)

* σε παρένθεση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών 2004

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου η καθιερωμένη μουσικοχορευτική εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Δήμος Ευπαλίου και στην οποία συμμετείχαν η Ένωση Ευπαλιωτών Φωκίδας, η Ένωση Δωριέων
της Πάτρας και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου.
Η Ένωση Ευπαλιωτών Φωκίδας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Δήμο για την πρόσκληση να συμμετάσχει από κοινού με τους άλλους δύο Συλλόγους στην
εκδήλωση-αντάμωμα.
Η πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Φωκίδας κ. Λένα
Αναγνωστοπούλου απηύθυνε χαιρετισμό επισημαίνοντας
ότι : «Είναι θεσμός οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις με τις οποίες ζωντανεύει η ύπαιθρος. Είναι ευκαιρία για επιστροφή
στο συλλογικό βίο, δημιουργία και αναθέρμανση σχέσεων, μνήμες για τους μεγαλύτερους, καταγραφή βιωμάτων
για τους νεότερους. Εν κατακλείδι, να γίνουμε όλοι μια παρέα, αυτό που είναι τόσο πολύτιμο αλλά και τόσο δυσεύρετο στην εποχή μας».
Το πρόγραμμα ήταν ποικίλο, τα εδέσματα από την ταβέρνα «Τα Κατσαράκια» ήταν εκλεκτά και ο κόσμος διασκέδασε και χόρεψε στους ρυθμούς των παραδοσιακών
δημοτικών μας τραγουδιών.
Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση της χορευτικής ομάδας μικρών παιδιών με υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Βαφειάδη, που
παρουσίασε χορούς από την Ρούμελη και από άλλα μέρη
της Ελλάδας. Η χορευτική ομάδα πραγματοποιεί επί σειρά ετών μια ιδιαίτερα αξιόλογη δουλειά στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Ευπαλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στολές των παιδιών ήταν μια προσφορά του Συλλόγου μας
(προ 5ετίας).
Ήταν μια πραγματικά μαγευτική καλοκαιρινή εκδήλωση
στην επιτυχία της οποίας συνέβαλλε και ο εντυπωσιακός
στολισμός της πλατείας με δάδες (προσφορά του κ. Χρήστου Παπαϊωάννου).

2.

Διήμερη εκδρομή (27 και 28 Ιουλίου 2007) στη Λίμνη Πλαστήρα και στα Μετέωρα, πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ευπαλιωτών.
Η αναχώρηση έγινε το πρωί της 27ης Ιουλίου από την
κάτω πλατεία του Ευπαλίου. Μετά από μια σύντομη στάση στον Δομοκό για καφέ, οι εκδρομείς του Συλλόγου κατευθύνθηκαν προς την εντυπωσιακή Λίμνη Πλαστήρα.
Έγινε περιήγηση της Λίμνης με το πούλμαν και στάση για
μεσημεριανό φαγητό στο χωριό Λαμπερό με φόντο τη Λίμνη.
Μετά το φαγητό το γκρουπ έφθασε στο υπερπολυτελές
ξενοδοχείο «Μετέωρα» στο Καστράκι, με φόντο τους
επιβλητικούς βράχους, για διανυκτέρευση. Ακολούθησε
μπουφές με εκλεκτά φαγητά και στη συνέχεια αρκετοί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια νυχτερινή βόλτα στην
πόλη της Καλαμπάκας.

Την επόμενη μέρα, ξεκίνησε η περιήγηση στα πελώρια
βράχια των Μετεώρων όπου βρίσκονται σκαρφαλωμένα
τα πανέμορφα ορθόδοξα μοναστήρια.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε δύο, τη Μονή Βαρλαάμ
και τη Μονή Αγίου Στεφάνου.
-Μονή Βαρλαάμ: Στα μέσα του 14ου αιώνα ο ερημίτης
Βαρλαάμ ανέβηκε στο βράχο και έκτισε λίγα κελιά και ένα
μικρό εκκλησάκι που το αφιέρωσε στους Τρεις Ιεράρχες.
Μετά το θάνατό του, τα κτίσματα έμειναν έρημα για πολλά
χρόνια.
-Μονή Αγίου Στεφάνου: Στο νότιο μέρος των μετεωρίτικων βράχων δεσπόζει η Μονή Αγίου Στεφάνου, η πλουσιότερη μονή της μοναστικής πολιτείας-αποκαλούμενη και
βασιλική. Η ίδρυσή της χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.
Το 1798 χτίστηκε και η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους
και η μονή από τότε μνημονεύεται και με τα δύο ονόματα.
Το μοναστήρι είναι σήμερα γυναικείο.
Μετά τα Μετέωρα πραγματοποιήθηκε σύντομη στάση
στην παλαιοχριστιανική εκκλησία της Πόρτα Παναγιάς με
τις εξαιρετικές και σπάνιες απεικονίσεις της Παναγίας και
του Χριστού. Ακολούθησε μια σύντομη επίσκεψη στα Τρίκαλα για καφέ και μεσημεριανό φαγητό στο Δομοκό. Λίγο
πριν την άφιξη στο Ευπάλιο, έγινε και στάση στην Ιτέα για
καφέ στην παραλία. Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ. Γιάννη
& Μπάμπη Κατσαρό για το κέρασμά τους στο Δομοκό, τον
κ. Στ. Τιγγινάγκα για τα λουκούμια και την κα Κάμτζαρη για
τα κουλούρια που προσέφεραν στο σύλλογο.
Αναστασία Τσίρη
Την 21η Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η μονοήμερη εκδρομή που οργάνωσε η Ένωση Ευπαλιωτών στη
Λευκάδα στην οποία συμμετείχαν πολλοί συγχωριανοί
και φίλοι του Ευπαλίου. Μέσω Αμφιλοχίας και Βόνιτσας
φθάσαμε στη Λευκάδα. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε
την Ιερά Μονή Φανερωμένης. Το μεσημέρι φθάσαμε στο
Νυδρί όπου κάναμε το γύρο των νησιών της περιοχής
(Σκορπιός, Μαδουρή κλπ) με καραβάκι. Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στο Ευπάλιο μέσω Αστακού, Αιτωλικού,
Μεσολογγίου.
Ήταν μια πολύ όμορφη εκδρομή, γεμάτη από εικόνες και
παραστάσεις της πατρίδας μας και με πολύ κέφι και εύθυμη διάθεση από όλους τους συμμετέχοντες.
Η Ένωση Ευπαλιωτών θα συνεχίσει να πραγματοποιεί
τέτοιες εκδρομές και στο μέλλον.

3.

4.

Πραγματοποιήθηκε και εφέτος το προσκύνημα
στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Καρυά, από πάρα πολλούς
Ευπαλιώτες. Όπως είναι γνωστό ο ναός έχει ανακαινιστεί
και έχει γίνει προσθήκη καμπαναριού, που φαίνεται στην
φωτογραφία. Αξίζει κανείς να επισκεφτεί τις ρίζες μας στη
Καρυά, να δει ακόμα την παλιά βρύση, τον αιωνόβιο Πλάτανο κ.α.
Κώστας Ζέρβας

Σελίδα 

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1.
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Ο Ευπαλιώτης Παναγιώτης Β. Τσίρης εκλέχτηκε νέος πρύτανης του Πάντειο Πανεπιστημίου.
Γεννήθηκε το 1951στην Πάτρα. Αποφοίτησε από την
Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Στρασβούργου
όπου πήρε το Διδακτορικό του στο Δημόσιο Δίκαιο και
αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Σχολής με βαθμό Άριστα. Το 1989 έγινε Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο,
το 1995 έγινε αναπληρωτής καθηγητής και το 2002 καθηγητής. Το 2004-2006 και 2006-2008 εκλέχτηκε πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Δίκοιησης. Από το 1990
είναι και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

1

2.

Πολλοί οι επώνυμοι που επισκέπτονται ιδιαίτερα τα καλοκαίρια τη … Δωρική Ριβιέρα.
΄Ετσι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας ο Μικέλ
΄Ανγκελ Μορατίνος με τη σύζυγό του έκανε μπάνιο
στις παραλίες του Ευπαλίου και γεύτηκε ψαράκι στην
ταβέρνα του “Γιωργούλα“ στο Μαραθιά. Παρέα του ο
Ισπανός Πρέσβης στην Ελλάδα Χουάν Ραμόν Σαλαφάρ και ο Πρέσβης κ. Δημ. Ηλιόπουλος στις Βρυξέλλες με τις συζύγους τους. Τους φωτογράφισε μετά το
γεύμα όλους, μαζί με τον εστιάτορα Κώστα Γεωργουλόπουλο, η μετρ του μαγαζιού Σουζάνα.

2

3.

Σαν βόμβα έπεσε το μαντάτο.
Ο Παπα-Κώστας αποχωρεί από την Ενορία Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου. Το είπε ο ίδιος από “άμβωνος εκκλησίας” μιλώντας για έντονο παρασκήνιο!
Αιτία μάθαμε η σύγκρουση με την Εκκλησιαστική Επιτροπή: κ.κ. Κώστα Κατσαρό, Ιωάννη Ζέρβα, Δημ. Λακουμέντα.
Το θέμα έφτασε στο Δεσπότη. Δόθηκε η Σολομώντεια
λύση της παραίτησης και μετάθεση του Παπα-Κώστα
στον Κάμπο Ευπαλίου!
Για το Ευπάλιο θα … προκηρυχθεί η θέση για τους ενδιαφερόμενους ιερείς.

4.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και λαμπρότητα γιορτάζετε και φέτος το 15 Αύγουστο η Παναγία η Βαρνάκοβα. Χιλιάδες πιστοί όχι μόνο από τον Δήμο Ευπαλίου
αλλά από όλη την Ελλάδα, ήρθαν να προσκυνήσουν
στο ιστορικό Βυζαντινό Μοναστήρι.

3
4

5.

Πέρασε το καλοκαίρι και με το φθινόπωρο
άρχισαν τα πρωταθλήματα και οι Ευρωπαϊκοί αγώνες
ποδοσφαίρου.
Στο Ευπάλιο, μόλις αρχίζουν τα ματς πιάνουν θέση στα
καφενεία μπρος στην τηλεόραση μαζικά και αρχίζουν τα
πειράγματα, τα στοιχήματα, τα κεράσματα, τα σχόλια κι
ο … Χαβαλές!

5

6.

Με το ταλέντο, την όρεξη και την ευαίσθητη
ματιά τους αποτύπωσαν τον κόσμο που μας περιβάλλει
34 λιλιπούτειοι καλλιτέχνες στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργανώθηκε στις 5 και 6 Αυγούστου 2007
στο Δημοτικό Σχολείο Ευπαλίου. Τα θέματα του Διαγωνισμού ήταν η θάλασσα, το δάσος και η πόλη. Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής διοργανώθηκε από την Ένωση
Ευπαλιωτών Φωκίδας και ήταν βασισμένος σε μια ιδέα
της Γραμματέως της Ένωσης μας κ. Κικής Λουκοπούλου. Η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε γιατί:
-Θελήσαμε να απευθυνθούμε όχι μόνο σε ενήλικες αλλά
και σε παιδιά.
-Προσφέρει δημιουργική απασχόληση.
-Ευαισθητοποιούνται τα παιδιά σε ορισμένα σοβαρά
ζητήματα και με τρόπο ευχάριστο και «παιγνιώδη» γίνονται ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες.
-Ψυχαγωγούνται και αναδεικνύουν το ταλέντο και την
ευαισθησία τους.
Στην πρωτοβουλία μας αυτή, αξίζει να σημειώσουμε τη
θερμή ανταπόκριση α)του Δημάρχου Ευπαλίου, κ. Παγώνη που μας υπέδειξε το χώρο και μας εξασφάλισε τις
προϋποθέσεις να εκτυπώσουμε τις βεβαιώσεις συμμετοχής των παιδιών β) του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου κ. Βοϊλή που μας εμπιστεύτηκε για δυο ημέρες το
χώρο και μας διευκόλυνε στην επικοινωνία με τα παιδιά
και γ) της κ.Μαριλένας Ζολώτα, ζωγράφου που επέλεξε
τα θέματα και βοήθησε τα παιδιά.
Τους ευχαριστούμε όλους για την πολύτιμη συνδρομή
τους.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 8
Αυγούστου στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Θερμούς χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος κ.Παγώνης
και ο Διευθυντής του Δημοτικού κ. Βοϊλής. Στη συνέχεια
όλα τα παιδιά έλαβαν αναμνηστικές βεβαιώσεις συμμετοχής και δώρα.
Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ήταν:
Α τάξη: Καλούδη Λένα, Κουλέτση Ελένη, Λουκοπούλου Δήμητρα
Β τάξη: Καλούδη Σοφία, Κατσαρός Βασίλης, Διαμαντόπουλος Σπύρος, Μποτζάκη Κατερίνα, Μπεζαΐτης Άγγελος, Κοτρώνης Χρήστος, Δρόσου Δήμητρα
Γ τάξη: Ζέρβας Κωνσταντίνος, Καψάλη Ευτυχία, Παπαιωάννου Κατερίνα, Καλιαντέρη Αγγελική, Μπόκαρης
Αλέξανδρος, Θωμόπουλος Θανάσης, Αθανασόπουλος
Ιάσωνας
Δ τάξη: Καλιαντέρης Παναγιώτης, Μποτζάκης Κώστας,
Λουκοπούλου Ειρήνη
Ε τάξη: Ζέρβα Παναγιώτα, Κατσαρού Αθανασία, Καψάλη Πόπη, Παπαιωάννου Μαριάννα, Κάντζαρη Αλεξία,
Μποτζάκη Μαρία, Αρμενάκη Κατερίνα
Στ τάξη: Καρβέλη Παρασκευή, Μπόκαρη Ελένη, Κάντζαρη Ελένη
Εθελοντές: Καλούδη Χριστίνα, Γεωργαντά Δανάη, Τσιμπούκη Βασιλική, Παλιούρας Γιώργος.
Αναστασία Τσίρη
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Ό

μορφο καλοκαιράκι να ήσουν δυο φορές
το χρόνο. Έτσι λέγαμε απ’ τα παιδικά μας χρόνια και
συνεχίζουμε να το λέμε και σήμερα. Πράγματι είναι μία
εποχή ευχάριστη για όλους, διακοπές, άδειες, παραθέρισμα, ανάπαυση και ξεκούραση για όλους σχεδόν τους
εργαζόμενους. Είναι η εποχή της θάλασσας. Παραλίες,
μπάνια, νησιά. Ιούλιο στη θάλασσα και Αύγουστο στο
Χωριό – βουνό. Γεμίζουν τα χωριά από τους ξενιτεμένους τους, που ανεβαίνουν για να αναπνεύσουν λίγο
δροσερό και καθαρό αέρα και να εναποθηκεύσουν λίγο
οξυγόνο για το χειμώνα. Γίνεται η συγκομιδή των προϊόντων. Είναι η εποχή των φρούτων και των ζαρζαβατικών. Είναι μια πλούσια εποχή σε όλα.
Όμως σαν το φετινό καλοκαίρι να μην ξαναρθεί ποτέ.
Τρία δεκαήμερα καύσωνα και τσουρούφλισαν και κατέκαψαν τα πάντα.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
μας τραγουδίστριες της μοντέρνας μουσικής Εύης και
Μαριαλένας (μάνα και κόρη) Αθ. Νικοπούλου. Μουσική
για όλα τα γούστα.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους:
ο Δήμαρχος κ. Τάσος Παγώνης, οι Αντ/ρχοι κ. Καραϊνδρος, Καλαντζάς και Θωμόπουλος, ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Δημόπουλος. O Δημ. Σύμβουλος κ. Κάρμας και
η Νομαρχιακή σύμβουλος κ. Σπυροπούλου. Νομ. Σύμβουλος κ. Κατσαρός, Δ. Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του
Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Φλετούρης, ο Πρόεδρος του
Τ.Σ κ. Κ. Αλεξανδρής κ.ά.
Τα εδέσματα και την περιποίηση είχε αναλάβει ο κ. Φ.
Καλαντζής.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή
μας και όλους εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην επιτυχία τους.

Σελίδα 

Σ

τις 18 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδρομή στο Μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας με πούλμαν και συμμετοχή 50
ατόμων. Πολύς κόσμος και ουρά μιας περίπου ώρας
για προσκύνημα.
Ωραία η διαδρομή μέσα από δύσβατες περιοχές, δύσκολη, αλλά αξίζει να την κάνει κανείς. Επισκεφτήκαμε
το Μεγάλο Χωριό, φάγαμε όλοι μαζί στούς Γουριανάδες
ένα άλλο χωριό της περιοχής , καφέ στο Καρπενήσι και
επιστροφή μέσω Κρεμαστών στο Πευκάκι όπου παρακολουθήσαμε θεατρική παράσταση, στο Τρίγωνο, προσφορά του Υπουργείου πολιτισμού.

Η

προγραμματισθείσα γιορτή της Πανσέληνου για
την 26η Αυγούστου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των
πυρκαγιών και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους
δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας.

Σ
Εκατοντάδες πολίτες γιόρτασαν και διασκέδασαν στα Τρίγωνα Πευκακίου στις 30 Ιουνίου, μέχρι τις πρωινές ώρες
Και σαν μην έφτανε αυτό είχαμε και την λειψυδρία.
Όλα τα χωριά υπέφεραν από την έλλειψη νερού. Αλλά
και για ένα δεύτερο και σπουδαιότερο λόγο. Για τις
εγκληματικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν τα δάση της
πατρίδας μας και θρηνήσαμε και 65 άτομα.
Το καλοκαίρι, σε όλα τα χωριά, πραγματοποιούνταν
πολιτιστικές εκδηλώσεις, που οργανώνονταν είτε από
το Δήμο είτε από τους εκπολιτιστικούς συλλόγους των
χωριών σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια. Και η
δική μας Ένωση στις 30 Ιουνίου πάνω εκεί στην πανέμορφη και μαγευτική τοποθεσία, στα Ταμπούρια (για τις
ομορφιές του τόπου γράψαμε πολλές φορές) στους Αγίου Αποστόλους, τελέστηκε δε λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και με τη συμμετοχή πολλών προσκυνητών. Μετά
το πέρας της θείας λειτουργίας προσφέρθηκαν αναψυκτικά και στη συνέχεια καφές στην όμορφη πλατεία του
χωριού. Το βράδυ της ίδιας ημέρας στα Τρίγωνα, στο
Πευκάκι, γιορτάσαμε τη διπλή γιορτή μας. Το πανηγύρι και την καθιερωθείσα εδώ και 35 χρόνια γιορτή των
γονιών μας.
Συμμετείχαν πάνω από 400 άτομα και ο χορός συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες με το συγκρότημα του
Θύμιου Λυμπέρη στα Δημοτικά και με τις συγχωριανές

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Σ

τις 8 Αυγούστου επισκέφθηκε το χωριό μας ένα
πούλμαν εκδρομείς από το Δροσάτο Καλαβρύτων τους
υποδεχθήκαμε με χαρά τους ξεναγήσαμε στο χωριό
μας που έχει το ίδιο όνομα με το δικό τους και θαύμασαν από την πλατεία του χωριού μας και τα πλατάνια
την θεά του Κορινθιακού.

Σ

τις 30 Αυγούστου τελέστηκε θεία λειτουργία στο
νέο Νεκροταφείο Αγ. Αλέξανδρος που γιόρταζε, με συμμετοχή πολλών προσκυνητών.

Πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οι παρακάτω απόφοιτοι
λυκείου συγχωριανοί μας:
1) Αλεξανδρή Δήμητρα, του Κων/νου Πολ. Έργων
Υποδομής, Πάτρας.
2) Μουτόπουλος Γ. Αναστάσιος (Σ.Ι.) Ικάρων.
3) Παπαϊωάννου Π. Γεωργία, Εμπορίου και Διαφήμισης, Κρήτης.
4) Πιτσικάλης Χρήστος, εγγονός του Χρ. Κονιστή,
Οικονομικό, Αθηνών
5) Φλετούρη Κ. Δήμητρα, Μαθηματικά, Πατρών.
Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ου ( είχε να γίνει γάμος σε αυτή την εκκλησία εδώ και
15 χρόνια) η Νέλλη Κονιστή ( κόρη του Κώστα και της
Ειρήνης Κονιστή )και ο Μάρκος Πούλος . Η γαμήλια
δεξίωση δόθηκε στο « Κτήμα Παπαβασιλείου» στην
Μακύνεια Αντιρρίου. Φωτογραφία img 303
4) Στις 15 Σεπτεμβρίου παντρεύτηκε στον Αγ. Δημήτριο Ναυπάκτου η Μαρία Δ. Καψάλη με τον εκλεκτό
της καρδιάς της Παναγιώτη Τσόγκα.
5) Στις 15 Σεπτεμβρίου τέλεσαν τους γάμους τους
η Ανθή Παναγιωτοπούλου και ο Ανδρέας Κατσίκας
στην Αγία Παρασκευή Ευπαλίου. Η γαμήλια δεξίωση
δόθηκε στο κοσμικό κέντρο Σαλαμούρα, Αντίρριο.
Ευχόμαστε σε όλους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΑΜΟΙ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1) Στις 16 Ιουνίου στους Αγ. Αναργύρους Αναβύσσου
τέλεσαν τους γάμους τους η Χαρά Γ. Παπαϊωάννου,
Ιδ. Υπάλληλος και ο Γιάννης Χριστόπουλος, Γιατρός.
Η γαμήλια δεξίωση δόθηκε στο κοσμικό κέντρο «Ανθέλια» στο Λαγονήσι.
2) Στις 7 Ιουλίου τέλεσαν τους γάμους τους στον Αγ.
Κων/νο Πευκακίου η Χριστίνα Χαραλαμποπούλου και
ο Αθανάσιος Τσαροδιάς. Το γαμήλιο γλέντι έγινε στα
Νιοκαστρίτικα.
3) Στις 25 Αυγούστου τέλεσαν τους γάμους τους στον
Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά στο Δροσάτο Ευπαλί-

τις 29 Αυγούστου τελέστηκε θεία λειτουργία μετ’
αρτοκλασίας στο παλιό Νεκροταφείο του χωριού Αγ.
Ιωάννη, που γιόρταζε, με συμμετοχή πολλών προσκυνητών.
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε μία απρογραμμάτιστη
συνεστίαση με πρωτοβουλία και δαπάνη του Προέδρου του συλλόγου μας κ. Αλεξανδρή Μπάμπη του
Γεν. γραμματέα Κρητικού Γιώργου και του συγχωριανού
μας Σεφ Μπάμπη Νικόπουλου ο οποίος μας μαγείρεψε μια ωραία και νοστιμότατη φασολάδα. Συμμετείχαν
πάνω από 150 άτομα χωριανοί και φίλοι και ανάμεσα σ’
αυτούς και ο Αντ/ρχος κ. Καραϊνδρo με μια παρέα καμιά
δεκαριά Τειχιώτες.
Τους ευχαριστούμε όλους και αποφασίσαμε όπως η φασολάδα καθιερωθεί ως γιορτή την ημέρα αυτή με λαδιασμένη και αλάδιαστη όπως την είχε μαγειρέψει εφέτος
ο κ. Νικόπουλος.

Στις 8 Σεπτεμβρίου ο Δημήτριος Κονιστής του Αθανασίου και η Μαρίνα Τσινέ βάπτισαν την κόρη τους στον
Ιερό Ναό Ευαγγελιστού Λουκά στο Δροσάτο Ευπαλίου . Το όνομα αυτής Πολυξένη – Άρτεμης . Ακολούθησε μπουφές στο προαύλιο της εκκλησίας.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 22 Ιουλίου πέθανε στο Πευκάκι και κηδεύτηκε
την επομένη ο Ανδρέας Νταουσιάνης. Το 40νθήμερο
μνημόσυνο τελέστηκε στις 26 Αυγούστου στον Αγ.
Κων/νο Πευκακίου.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και ο Θεός
ας αναπαύει την ψυχή του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

- Στις 15 Ιουλίου τελέστηκε στον Παλαιόμυλο
40νθήμερο μνημόσυνο της μητέρας του Παπά μας,
Παρασκευής Παπανδρέου με τη συμμετοχή πολλών
συγχωριανών μας.
- Στις 22 Ιουλίου τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο του
Βασ. Αθ. Κονιστή.
- Στις 12 Αυγούστου τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο της
πρεσβυτέρας Γεωργίας Κονιστής.
- Στις 19 Αυγούστου τελέστηκε εξάμηνο μνημόσυνο
του Παναγ. Μπερεβέσκου.
- Στις 2 Αυγούστου τελέστηκε τριετές μνημόσυνο του
Κων/νου Σκέντζου.
- Στις 9 Σεπτεμβρίου τελέστηκε μνημόσυνο του παντελή Αποστολόπουλου.
- Στις 16 Σεπτεμβρίου τελέστηκε εξάμηνο μνημόσυνο
της Γεωργία Δ. Καρδάρα.
Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύει τις ψυχές τους.

ΠΩΛHΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2600Τ.Μ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ
ΤΗΛ. 210 8676 137 & 6942919871
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Στέλλα Πριοβόλου
Μια γυναίκα με καταγωγή από

Ελλάδα και Κύπρο, που ρίζωσε
τελικά στη Φωκίδα και που με
το έργο της τίμησε και τιμά τα
Ελληνικά γράμματα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γνώρισα στο Ευπάλιο
έναν άλλο κόσμο
-Παρ’ όλα αυτά ασχολείστε με την τέχνη σε επίπεδο
συγγραφικό. Το τελευταίο σας έργο έχει θέμα: Dario
Fo, από τη Μήδεια του Ευριπίδη και του Σενέκα στη
Μήδεια του Dario Fo και της Franka Rame.Γιατί η

Η Στέλλα Πριοβόλου, γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε Ελληνική, Γαλλική και Ιταλική Φιλολογία. Είναι
καθηγήτρια στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, όπου διδάσκει Λατινική και Ελληνική Φιλολογία ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος Ελληνικών και Διεθνών
Επιστημονικών Εταιριών και συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων σε διεθνή περιοδικά.
Το 2002 τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του Ιταλικού κράτους CAVALIERE al merito della Repubblica
Italiana.Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του ΙΚΥ και υπεύθυνη για το κοινοτικό πρόγραμμα «ERASMUS-Σωκράτης», Επιστημονική Υπεύθυνη προγραμμάτων ξένων
γλωσσών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τακτικό
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ειδική Γραμματέας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ και Εθνική Εκπρόσωπος
στο Συμβούλιο Ευρώπης. Αρθρογραφεί στον ημερήσιο
Τύπο για θέματα παιδείας και κριτικής επιστημονικών
και λογοτεχνικών βιβλίων.
Είναι παντρεμένη με τον Σπύρο Πριόβολο, από το Ευπάλιο Φωκίδας και έχουν ένα γιο το Βασίλη.
Μας ανοίγει την καρδιά της στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε.
-Από μικρή ηλικία επιθυμούσατε να ασκήσετε αυτό
το επάγγελμα;
«Από
μικρή
ταλαντευόμουν
ανάμεσα
στην
καλλιτεχνία(θέατρο, μουσική) και τη φιλολογία, τελικά
με κέρδισε η φιλολογία. Πιστεύω ότι και οι δυο τομείς
μπορούν να συνυπάρχουν θαυμάσια και χαίρομαι όταν
βλέπω νέους ανθρώπους να θέλουν να επιτύχουν έναν
τέτοιο συνδυασμό. Η επιστήμη σε μορφώνει, η τέχνη σε
μορφώνει και σε λυτρώνει».

ΓΑΜΟΙ
Βαφτίσια
χοροί συλλόγων

Η κυρία Στέλλα Πριοβόλου
Μήδεια ως θέμα επιλογής;
«Το αρχαίο θέατρο σε σύνδεση με το ρωμαϊκό, το μετέπειτα ευρωπαϊκό και το νεοελληνικό είναι μια γοητευτική
αλυσίδα, που με ενέπνευσε σε πολλές μελέτες μου. Η
Μήδεια είναι μια διαχρονική προσωπικότητα που έχει
επηρεάσει όλη την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τον Ιταλό
Νομπελίστα θεατράνθρωπο Dario Fo και τη συνεργάτιδά του στη ζωή και το θέατρο Franca Rame. Η μελέτη μου επιχειρεί τη σύγκριση της ιταλικής Μήδειας με
την πρωτοπόρα Μήδεια του Ευριπίδη και τη λατινική
Μήδεια του Σενέκα. Στην ερώτησή σας, γιατί επέλεξα
τη Μήδεια, θα σας απαντήσω με τα λόγια της Franca
Rame, που με εκφράζουν απόλυτα : «Η Μήδεια είναι
ένα κείμενο βαθιά δραματικό και με υψηλό πολιτικό και
φεμινιστικό περιεχόμενο. Ο Ευριπίδης είναι ο πιο προοδευτικός συγγραφέας που γνωρίζουμε. Είχε καταλάβει
τα πάντα για τη γυναίκα, για την κατάστασή της τότε, και
δεν είναι λίγα χρόνια πριν!».

φλόγες
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

-Είστε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ο ρόλος του
καθηγητή; Τελικά ο καθηγητής σώζει ή καταστρέφει
τον φοιτητή;
«Ο καθηγητής που αγαπά αληθινά το αντικείμενό του
και αισθάνεται την ανάγκη να το μεταδώσει στους νέους, ο καθηγητής που είναι κοντά στον φοιτητή, όχι
μόνο στις σπουδές αλλά και στη συνολική επιστημονική του πορεία, προσφέρει στο νέο άνθρωπο, αυτό που
έχει ανάγκη. Απαντά στις ανησυχίες και στις αναζητήσεις του, διδάσκοντάς τον τις αξίες της ζωής, και αυτό
είναι θαυμάσιο. Είναι λειτούργημα και κοινωνική προσφορά».
-Η καταγωγή του συζύγου σας είναι από το Ευπάλιο. Τί σημαίνει αυτό το χωριό για σας;
«Γεννήθηκα και έζησα σε πόλη, στην Αθήνα και αγνοούσα τη ζωή και τις εμπειρίες του χωριού. Από τότε που
γνώρισα το Ευπάλιο, το χωριό του άνδρα μου, γνώρισα
έναν άλλο κόσμο, κατάλαβα τι σημαίνει το καφενείο, οι
συζητήσεις στα πεζούλια, το παιχνίδι των παιδιών στο
δρόμο. Αισθάνομαι πως έχω αποκτήσει ρίζες στην ύπαιθρο, στη φύση, που δεν είχα, αγάπησα το χωριό αυτό,
το θεωρώ πηγή έμπνευσης για συγγραφή, γι’ αυτό και
του αφιερώνω αρκετές μέρες κάθε χρόνο».
-Τέλος, είστε ένας άνθρωπος που έχετε μυριστεί τι
συμβαίνει στο «δωμάτιο της κοινωνίας».Τι περιμένετε από τα χρόνια που ακολουθούν, από το μέλλον;
«Από τη φύση μου είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη. Με
γοητεύει η πρόοδος του ανθρώπου με τα επιτεύγματα
της τεχνολογίας, με φοβίζει όμως συγχρόνως η υπέρμετρη τόλμη, που τον οδηγεί σε ριψοκίνδυνες ενέργειες,
η άμετρη συχνά διεκδίκηση των πάντων, η τάση του να
γίνει ένας μικρός Θεός. Τα φυσικά φαινόμενα που μας
κατακλύζουν τον τελευταίο καιρό παγκόσμια, δίνουν στο
σύγχρονο άνθρωπο το μήνυμα ότι η φύση δεν πρέπει
να παραβιάζεται. «Μέτρον άριστον» είναι η σωστή αρχή
για την ανθρώπινη δημιουργία. Η φύση δεν μας ανήκει,
εμείς ανήκουμε σε αυτήν».
Συνέντευξη στον Παναγιώτη Κ. Κουφάκη

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Δεξιώσεις

7ο χλμ. Εθνικής οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
τηλ.: 6948727260 - 6948727261

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

ΡΕΒΕΓΙΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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LD PRAXIS LTD		
300.00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
20,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
20,00 €
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
250,00 €
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΛΜΑΣ)		
250,00 €
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20,00 €
ΓΚΟΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
10,00 €
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
10,00 €
ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00 €
ΔΟΥΜΟΥΡΑ-ΤΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
20,00 €
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ
ΑΝΝΑ
10,00 €
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10,00 €
ΚΑΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
15,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
25,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,00 €
ΚΑΝΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20,00 €
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15,00 €
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10,00 €
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10,00 €
ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
80,00 €
ΚΑΡΛΑΥΤΗ
ΓΙΑΝΝΑ
50,00 €
ΚΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00 €
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 50,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΧΡ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΑΚΗΣ (Ρίο)
20,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
10,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10,00 €
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ-ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 10,00 €
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
50,00 €
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65

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΡΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 50,00 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΛΕΝΗ
50,00 €
ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
50,00 €
ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ Δ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
40,00 €
ΜΙΧΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
20,00 €
ΜΙΧΟΥ
ΠΟΠΗ
20,00 €
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
100,00 €
ΜΠΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40,00 €
ΜΠΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25,00 €
ΜΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10,00 €
ΜΠΑΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
25,00 €
ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00 €
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
10,00 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
10,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Δ. & Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
80,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
40,00 €
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
10,00 €
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15,00 €
ΡΑΓΚΑΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
50,00 €
ΣΑΪΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΣΙΡΙΣΤΑΤΙΔΗ
ΠΟΠΗ
20,00 €
ΣΚΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10,00 €
ΣΚΕΝΤΖΟΥ
ΝΤΙΝΑ
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
50,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ Β.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
150,00 €
(Σταύρος & Αικατερίνη εις μνήμην του Λουκά
Στ.Ταραβήρα

1

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

5,00 €

42 ΘΑΝΑΣΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5,00 €

83 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

5,00 €

43 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

84 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5,00 €

3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

5,00 €

44 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5,00 €

85 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΝΑ

4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΜΑΡΙΑ

5,00 €

45 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5,00 €

86 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΤΖΕΝΗ

5,00 €

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

5,00 €

87 ΠΑΠΑΛΟΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

5,00 €

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ΤΖΙΛΑΛΗΣ
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΑΡ.
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ
ΤΣΙΛΑΛΗ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ
ΤΣΙΡΗ
ΤΣΙΡΗΣ
ΤΣΙΡΗ
ΤΣΟΛΚΑΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(Λόγγο)
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

20,00 €
20,00 €
10,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
100,00 €

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
10,00 €
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00 €
ΖΕΡΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
10,00 €
ΚΟΥΒΕΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
10,00 €
ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
10,00 €
ΜΙΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
10,00 €
ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
10,00 €
ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10,00 €
ΤΑΓΚΑΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10,00 €
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ-ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ10,00 €
ΤΣΙΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10,00 €

5,00 €
5,00 €

5

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

5,00 €

46 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

6

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

47 ΚΑΤΣΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

5,00 €

88 ΠΑΠΑΛΟΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

5,00 €

7

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5,00 €

48 ΚΟΝΙΣΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

5,00 €

89 ΠΑΠΑΛΟΗ-ΤΣΙΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5,00 €

8

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

49 ΚΟΝΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

90 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

5,00 €

9

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΣΟΣ

5,00 €

50 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

5,00 €

91 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

5,00 €

51 ΚΟΤΣΑΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

92 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5,00 €

11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗ

5,00 €

52 ΚΟΥΦΑΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

5,00 €

93 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

5,00 €

12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

5,00 €

53 ΚΟΥΦΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

5,00 €

94 ΠΕΠΠΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5,00 €

ΓΕΩΡΓΙΑ

5,00 €

95 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΚΑ

5,00 €

54 ΚΟΥΦΑΚΗ

14 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΟΥΛΗ

5,00 €

55 ΚΟΥΦΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5,00 €

96 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

5,00 €

15 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5,00 €

56 ΚΟΥΦΑΚΗ-ΒΟΛΤΕΡΑ

ΜΑΡΙΑ

5,00 €

97 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5,00 €

16 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

5,00 €

57 ΚΟΥΦΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5,00 €

98 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

5,00 €

17 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ

5,00 €

58 ΚΟΥΦΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

5,00 €

99 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

5,00 €

18 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5,00 €

59 ΚΟΥΦΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

100 ΡΑΠΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

19 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ

5,00 €

60 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ

5,00 €

101 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5,00 €

20 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

5,00 €

61 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΜΗΝΗ

5,00 €

102 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5,00 €

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 5,00 €

103 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

ΝΙΚΗ

5,00 €

21 ΒΑΒΒΑ

ΣΟΦΙΑ

5,00 €

62 ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ

22 ΒΑΒΒΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5,00 €

63 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5,00 €

104 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

ΕΦΗ

5,00 €

23 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

5,00 €

64 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

5,00 €

105 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5,00 €

24 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5,00 €

65 ΜΑΚΑΡΩΝΑ

ΡΙΤΑ

5,00 €

106 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

5,00 €

25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5,00 €

66 ΜΑΚΑΡΩΝΑ

ΕΙΡΗΝΗ

5,00 €

107 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

5,00 €

26 ΓΡΑΒΕΖΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

5,00 €

67 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

108 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5,00 €

27 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

5,00 €

68 ΜΕΪΝΤΑΣΗ

ΚΑΝΕΛΑ

5,00 €

109 ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5,00 €

28 ΔΗΜΑ

ΜΑΡΩ

5,00 €

69 ΜΕΪΝΤΑΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

110 ΣΟΥΛΗ

ΔΑΝΑΗ

5,00 €

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5,00 €

111 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ

5,00 €

29 ΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

5,00 €

70 ΜΠΑΜΠΟΣ

30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

5,00 €

71 ΜΠΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5,00 €

112 ΤΑΓΓΑΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

31 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5,00 €

72 ΜΠΑΜΠΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ

5,00 €

113 ΤΑΡΑΒΗΡΑ

ΜΑΡΙΑ

5,00 €

32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΙΡΗ

5,00 €

73 ΜΠΕΣΗΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5,00 €

114 ΤΑΡΑΒΗΡΑ

ΚΩΝ/ΝΑ

5,00 €

33 ΔΟΥΜΟΥΡΑ ΤΣΙΡΗ

ΜΑΡΙΑ

5,00 €

74 ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5,00 €

115 ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5,00 €

34 ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

5,00 €

75 ΝΙΚΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5,00 €

116 ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

35 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ

5,00 €

76 ΝΤΖΑΦΕΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ

5,00 €

117 ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

5,00 €

36 ΖΕΡΒΑ

ΣΟΦΙΑ

5,00 €

77 ΝΤΖΑΦΕΡΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

5,00 €

118 ΤΣΑΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

5,00 €

37 ΖΕΡΒΑ

ΕΛΕΝΗ

5,00 €

78 ΝΤΖΑΦΕΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5,00 €

119 ΤΣΙΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ

5,00 €

38 ΖΕΡΒΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

5,00 €

79 ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

120 ΦΟΥΝΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

5,00 €

39 ΖΕΡΒΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5,00 €

80 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΑΝΟΥΛΑ

5,00 €

121 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5,00 €

40 ΖΕΡΒΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

5,00 €

81 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

5,00 €

122 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ

5,00 €

41 ΖΕΡΒΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

82 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5,00 €

123 ΨΙΜΑΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5,00 €

Σελίδα 11
Εκδρομή και χορός του Κυνηγετικού
Τριήμερη εκδρομή στη μαγευτική Βόρειο Ελλάδα (6,7 και 8 Ιουλίου 2007) πραγματοποίησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ευπαλίου.
Κατά την πρώτη ημέρα της εκδρομής ο Σύλλογος αναχώρησε
από το Ευπάλιο για την Έδεσσα όπου έγινε και η διανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο που βρισκόταν μέσα στα δέντρα και τον απόηχο
από τους εκπληκτικούς καταρράκτες.
Τη δεύτερη μέρα αναχώρηση για τη Φλώρινα. Η διαδρομή μέσα
στο καταπράσινο τοπίο ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Στη Φλώρινα
για δύο ώρες οι εκδρομείς απόλαυσαν την πόλη και τα μουσεία
της. Το μεσημέρι, το γκρουπ έφθασε στις Πρέσπες και είχε την
ευκαιρία να απολαύσει ένα από τα ομορφότερα τοπία φυσικού
κάλλους με σπάνια χλωρίδα και άγρια πουλιά- πάπιες, πελεκάνους, ερωδιούς, κύκνους και χήνες.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στο χωριό Ψαράδες το
τελευταίο σύνορο της περιοχής .Η επόμενη στάση στην Καστοριά όπου οι εκδρομείς γεύτηκαν τα εδέσματα της περιοχής δίπλα
στην όμορφη λίμνη. Το βράδυ, μετά την επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Έδεσσα πολλοί απόλαυσαν τους καταρράκτες και τα
μουσεία της πόλης.
Την τρίτη ημέρα επιστροφή. Μέσω Νάουσας και Βέροιας. Έγινε
στάση στην Παναγία Σουμελά για προσκύνημα και παρακολούθηση της θείας λειτουργίας. Εν συνεχεία, στην Κοζάνη με περιήγηση
για μία ώρα στην πόλη. Πέρασμα από Γρεβενά και Καλαμπάκα
και προσκήνημα στα μοναστήρια της περιοχής. Η εκδρομή συνεχίστηκε στα Τρίκαλα για αναψυκτικό και καφέ. Σουρουπώνοντας και ύστερα από πολλές στάσεις οι εκδρομείς έφθασαν στο
Ευπάλιο.
Η εκδρομή ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και όλοι ευχαρίστησαν τον
Κυνηγετικό Σύλλογο.

Ο χορός του Κυνηγετικού Συλλόγου Ευπαλίου πραγματοποιή-

θηκε στις 21/07/2007 στην επάνω πλατεία Ευπαλίου στο κέντρο
«ΤΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΙΑ».Η πλατεία κυριολεκτικά γέμισε καθώς η προσέλευση τόσο των χωριανών όσο και κατοίκων από άλλα χωριά
ήταν μεγάλη. Το άφθονο φαγητό και το κρασί καθώς και η άριστη
ορχήστρα δημιούργησαν μια πραγματικά απολαυστική βραδιά
όπου όλοι χόρεψαν μέχρι πρωίας.
Ο Σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν
για την πετυχημένη εκδήλωση, από το ΔΣ αλλά και τους φίλους
που βοήθησαν.

ÅΙΔΗΣΕΙΣ

Ρομαντική, ευαίσθητη, αισιόδοξη και ταυτόχρονα ώριμη και φιλοσοφημένη

είναι η ποιητική συλλογή της νεαρής Ευπαλιώτισας Γιάννας Τσονάκα με τίτλο
«Άρωμα και Φως-Στα Μονοπάτια του Στοχασμού»(2006).
Πρόκειται για μια συλλογή από 38 ποιήματα εμπνευσμένα από τη ζωή, την
αγάπη, τη φύση, την ομορφιά, το θεό, την πίστη, την καθημερινότητα ακόμα
και από τον ίδιο το θάνατο. Γραμμένα με ύφος απλό και κατανοητό, τα ποιήματα της συλλογής αυτής εκπέμπουν αισιοδοξία, δροσιά και μια χαριτωμένη
διάθεση.
Αν και μικρή σε ηλικία, η Γιάννα Τσονάκα αντιμετωπίζει με μεγάλη ωριμότητα
και σοβαρότητα στα ποιήματά της, έννοιες και καταστάσεις που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς ολόκληρη τη λογοτεχνία.
Ενδεικτικά παραθέτουμε ως δείγμα γραφής το ποίημα «Το Σύνορο»:
«Στο φύσημα τ’ αγέρα τρεμοπαίζει
του καντηλιού η φλόγα…
και ‘γώ στέκομαι εκεί…
και την κοιτάζω…Βουβή…
Μέχρι χθες η ζωή…πικρή, γλυκιά αλλά ζωή…
και σήμερα του καντηλιού η φλόγα…
το σύνορο του θανάτου μου δείχνει…
Ο θάνατος ανίκητος;…
η ζωή λουλούδι της αυγής;…
και πέρα από το σύνορο…
Ένα γαλάζιο σύννεφο…Η ΕΛΠΙΔΑ…
Θέε μου, βοήθησέ με να ελπίζω…»
Η συλλογή «Άρωμα και Φως-Στα Μονοπάτια του Στοχασμού» είναι η δεύτερη
ποιητική απόπειρα της Γιάννας Τσονάκα. Η πρώτη ποιητική συλλογή της έχει
τίτλο «Νότες Δροσιάς-Αντάμωμα Ζωής» εκδόθηκε το 2004 και περιλαμβάνει
48 ποιήματα.
Η Γιάννα Τσονάκα γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1993. Ο πατέρας της Βασίλης
κατάγεται από την Μηλιά Ναυπακτίας και η μητέρα της Ελένη Καλούδη από το
Μοναστηράκι Δωρίδας. Πηγαίνει στην 1η τάξη του Γυμνασίου στο Ευπάλιο.
Έχει δυο αδέρφια, τη Σοφία και τον Οδυσσέα.
Διαβάζοντας την ποιητική συλλογή της νεαρής Γιάννας μου έρχεται στο μυαλό το ποίημα του μεγάλου Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο το «Πρώτο Σκαλί»
όπου εκεί περιέγραφε τον πόθο ενός νεαρού ποιητή να εξελίξει την συγγραφική του τέχνη και να εξελιχθεί στον κόσμο των γραμμάτων και των ιδεών.
Με οδηγό την ευαισθησία και την αθωότητά της, η Γιάννα Τσονάκα είναι σίγουρο πως δεν θα μείνει στο «Πρώτο Σκαλί» αλλά γρήγορα θα εξελιχθεί σε μια
λαμπρή εργάτιδα του λόγου.
Αναστασία Τσίρη

“Άρωμα και Φως”
από τη

Γιάννα
Τσονάκα

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΥΠΑΛΙΟ
Αίσθηση -ίσως και δυσφορία – προκάλεσε μια
επισήμανση-προειδοποίηση που καταγράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
κι αφορούσε το πρόβλημα της πιθανής έλλειψης νερού στο Ευπάλιο.
Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι από την
αρχή της χρονιάς τα ΜΜΕ έχουν αποδυθεί
σε μια συστηματική προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στο θέμα της
κατανάλωσης και χρήσης του νερού ,που
τείνει να είναι αγαθό σε ανεπάρκεια .
Δημοσιεύματα εφημερίδων ανέφεραν ότι τα
αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ
έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 5ετίας για το μήνα Ιούλιο ,λόγω της
παρατεταμένης ανομβρίας του προηγούμενου χειμώνα . Ειδικά στη Δυτική Ελλάδα
παρουσιάστηκε μείωση βροχοπτώσεων κατά
περίπου 40 %.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θεωρήσαμε αναγκαίο να γίνουμε όλοι πιο προσεκτικοί - ιδίως τους θερινούς μήνες - στο θέμα «νερό»,
γι’αυτό και η δραματικότητα στην επισήμανσή μας .
Άρα καταγράψαμε ένα γενικό πρόβλημα που
δυνητικά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και
η περιοχή μας , όσο κι αν υπάρχουν έργα
υποδομής. Μάλιστα δε ,όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ.
Λακουμέντας ,το Τ. Σ. αποφάσισε σε συνεδρίασή του « να παραχωρηθεί και να διατεθεί
μέρος της αρδευτικής πηγής του Αη-Γιάννη
για ύδρευση των Γρηγορίτικων » που αντιμετώπιζαν πολύωρες διακοπές νερού ( πρ.
8/2007/2-8-07).
Δεν είναι κακό όμως κατά την προτροπή της
ΕΥΔΑΠ να « προσέχουμε για να έχουμε » .
Η Συντακτική Επιτροπή

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Σ Π ΟΡ

Υ πά ρ χ ε ι τα λ έ ν το ,

α λ λά χρειάζεται δουλειά
Στην τελική ευθεία εν όψει του νέου Πρωταθλή- βάλλουμε την προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή
ματος βρίσκεται από την Τετάρτη 22 Αυγούστου τον αθλητισμό και όχι τον πρωταθλητισμό. Η άνοο Απόλλων Ευπαλίου. Η ομάδα πραγματοποιεί δος είναι δευτερεύον ζήτημα και δεν μας απασχομία νέα αρχή φέτος, με σκοπό αφ ενός να προάγει λεί τόσο πολύ».
τον αθλητισμό στα μέρη μας
Στο μεταγραφικό τομέα, φέΑΡΧΙΣΕ
ΜΕ
ΝΙΚΗ
και αφ ετέρου να προβάλλει
τος το καλοκαίρι, ο σύλλογος
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
τις προσπάθειες των νεαρών
ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Με
νίκη
3-1,
εκτός
έδρας
επί
του
ποδοσφαιριστών του χωριού
Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν οι:
Ησαϊα στη Δεσφίνα, ξεκίνησε ο
μας. Σε αυτή την προσπάθεια
Δήμος Χασαπόγιαννης (τερμαΑπόλλων
το
Πρωτάθλημα
στις
6
πρωτοστάτης είναι ο νέος τετοφύλακας), Δημήτρης ΠαναΟκτ. 2007. Σκόρερ οι: Φλέγγας
χνικός Λάκης Λουκόπουλος,
γόπουλος (τερματοφύλακας),
Γιώργος
(2)
και
Φλέγγας
Βασίλης.
ο οποίος σε δηλώσεις του τόΚώστας Τσιριμώκος (αμυντινισε: «Η ομάδα έχει ταλέντο
κός), Άρης Ηλιόπουλος (αμυαλλά θέλει πολλή δουλειά. Τα περισσότερα παι- ντικός), Νίκος Ηλιόπουλος (αμυντικός), Σπύρος
διά δεν έχουν μάθει να δουλεύουν με συστήματα. Ρήγας (μέσος), Γιώργος Ρήγας (μέσος), Θανάσης
Χρειάζεται υπομονή γιατί θα καθυστερήσει να βγει Γεωργουλόπουλος (μέσος) και Στέλιος Τορέ (μέκάτι καλό. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σος). Επίσης από φέτος τέθηκαν και πάλι στη διμία πειθαρχημένη ομάδα, που θα βοηθήσει τα νέα άθεση της τεχνικής ηγεσίας οι: Χρήστος Κυρίτσης
παιδιά. Όσον αφορά την άνοδο, δεν λέμε ότι δεν (αμυντικός), Άκης Παλιούρας (αμυντικός) Ανδρέας
μπορούμε να την χτυπήσουμε. Απλά τώρα μπαί- Ανδρίτσος (αμυντικός).
νουν οι βάσεις. Αν κατά τη διάρκεια του πρωτα- Τέλος, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δόθηθλήματος, περνάει κάτι από το χέρι μας τότε θα καν και κάποια φιλικά, στα οποία ο Απόλλων πήγε
το προσπαθήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για πολύ καλά. συγκεκριμένα: Απόλλων – ΑΟ Λυγιάς
το πετύχουμε», ενώ ερωτηθείς για τις μεταγραφές, 3-2, Απόλλων – Δάφνη 5-1, Απόλλων – Προμηαλλά και γενικότερα για το έμψυχο δυναμικό επε- θέας Γαυρολίμνης 4-2 και Απόλλων – Τρίκορφο
σήμανε: «Όλοι τους είναι αθλητές με ήθος, αλλά Ναυπακτίας 6-2.
και καλοί ποδοσφαιριστές. Θα χρειαστούν χρόνο
για να βρούμε το ρυθμό και την ομοιογένεια που
χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά.
Βασικός μας στόχος είναι να προβάλουμε ότι το Στο μεταξύ, στις 29 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηχωριό έχει μία ομάδα πειθαρχημένη και σωστή και κε η πρώτη φάση του Κυπέλλου και ο Απόλλων
θέλουμε να φανεί αυτό σε όλη τη Φωκίδα».
πέρασε στην επόμενη φάση του θεσμού και μάΣτο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Χρήστος Φλέγ- λιστα κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου.
γας, ένας από τους καλύτερους της περσινής
Τα αποτελέσματα ήταν Απόλλων-Δωρικός 2-2
χρονιάς και δεύτερος σκόρερ του Απόλλωνα: «Το
θετικό είναι ότι τη νέα χρονιά μπαίνουν οι βάσεις (σκορ Φλέγγας Γιάννης και Παναγόπουλος Δημήγια μία καλή ομάδα, αλλά και ότι το μεγαλύτερο τρης), Αετός Λιδορικίου-Απόλλων 0-6 (Φλέγγας
ποσοστό του έμψυχου δυναμικού είναι παιδιά του Χρ.(2),Ηλιόπουλος Ν.(2), Φλέγγας Γ. και Ρήγας
χωριού. Έτσι βασικός μας στόχος είναι να προ- Σπύρος) και Κεχαγιάς Προσηλίου-Απόλλων 0-0.

Στη Β΄ φάση Κυπέλλου

Στη φωτογραφία ο Απόλλων Ευπαλίου στο Εθνικό Στάδιο Άμφισσας στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Κεχαγιά.
Διακρίνονται από αριστερά επάνω: Σπυρόπουλος Δημήτρης (πρόεδρος), Σπυρόπουλος Νίκος, Ηλιόπουλος Νίκος,
Φλέγγας Γιάννης, Σερεντέλος Χρήστος, Χασαπογιάννης Δήμος, Μπακούλας Γιάννης, Φλέγγας Γιώργος, Παλιούρας
Θοδωρής, Ρήγας Σπύρος, Παναγόπουλος Δημήτρης, Κοντός Ηλίας, Λουκόπουλος Λάκης (Προπονητής). Κάτω από
αριστερά:Τσιριμώκος Κώστας, Καραμπολάι Άντι, Σοφιός Γιάννης, Ρήγας Γιώργος, Ζέκας Άρης, Φλέγγας Βασίλης,
Καρδάρας Δημήτρης, Δημάκης Γιώργος, Φλετούρης Βασίλης, Φλέγγας Χρήστος.

Σελίδα 1

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος
Α΄ κατηγορία Φωκίδας
(έναρξη 06/10/2007)

1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η

Ησαΐας Δεσφίνας – Απόλλων Ευπαλίου
Διαγόρας Πολυδρόσου – Απόλλων Ευπαλίου
Απόλλων Ευπαλίου – Λιλαία
Άνω Αγοριανή – Απόλλων Ευπαλίου
Απόλλων Ευπαλίου – Γλυφάδα
Θύελλα Αγ. Πάντων – Απόλλων Ευπαλίου
Απόλλων Ευπαλίου – Κεχαγιάς Προσηλίου
Απόλλων Ευπαλίου – Ακαδημία 94
Αετός Λιδορικίου - Απόλλων Ευπαλίου
Απόλλων Ευπαλίου – Ολυμπιακός Κίρρας
Τολοφώνα Ερατεινής - Απόλλων Ευπαλίου

Ρόστερ Απόλλωνα Ευπαλίου 2007-08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Παπακωνσταντίνου Φώτης
Χασαπόγιαννης Δήμος
Παναγόπουλος Δημήτρης
Κοντός Ηλίας
Θωμόπουλος Αποστόλης
Σπυρόπουλος Νίκος
Τσιριμώκος Κώστας
Ηλιόπουλος Άρης
Ηλιόπουλος Νίκος
Κυρίτσης Χρήστος
Παλιούρας Άκης
Ανδρίτσος Ανδρέας
Φλέγγας Βασίλης
Φλέγγας Γιώργος
Σοφιός Γιάννης
Μπακούλας Γιάννης
Καρδάρας Δημήτρης
Δημάκης Γιώργος
Νικόπουλος Παναγιώτης
Φλετούρης Βασίλης
Γεωργουλόπουλος Θανάσης
Ρήγας Σπύρος
Ρήγας Γιώργος
Ζέκας Άρης
Καραμπολάι Ανδρέας
Φλέγγας Γιάννης
Φλέγγας Χρήστος
Σερεντέλος Χρήστος

(Τ)
(Τ)
(Τ)
(Α)
(Α)
(Α)
(Α)
(Α)
(Α)
(Α)
(Α)
(Α)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Μ)
(Ε)
(Ε)
(Ε)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΚΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΙΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΙΜΑΔΑΣ Δ. ΤΑΚΗΣ

10 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
100 €
50 €
50 €
150 €
20 €
1.000 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
20 €
50 €
50 €
10 €
50 €
50 €

