
ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 86         Ιαν. - Φεβ. 2009

Να γίνει τώρα
ο δρόμος Ευπαλίου - Λιδωρικίου

Ο Ευπαλιώτης σκηνοθέτης 

Στο χέρι του 
η άνοδος!
Ο Απόλλων Ευπαλίου βαδί-
ζει ολοταχώς προς τον στό-
χο του, ενώ γράφει ιστορία 
και στο θεσμό του Κυπέλ-
λου. Η αντίστροφη μέτριση 
έχει ξεκινήσει. Μέσα στον 
επόμενο μήνα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Από 
την πλεύρά τους Δωρικός και Γλύφα φαί-
νεται ότι εξασφαλίζουν την παραμονή τους 
στην Α’ κατηγορία Φωκίδας.

Έγινε Αγιασμός
στο νέο Δημαρχείο

Νέο νηπιαγωγείο του 
Θ. Παπαχαραλάμπους

Κοπή της πίτας
των Ευπαλιωτών

Σελ. 11

Σπύρος Ν. Ταραβήρας

Ευπάλιο, 
Μόναχο, 

Χόλλυγουντ… !

Η 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
του Δήμου Ευπαλίου αλλά και της Δω-
ρίδας, ζητά από όλους τους αρμόδιους 

φορείς να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός και 
επανασχεδιασμός του βασικού οδικού άξονα, 
της Εθνικής οδού Ευπαλίου-Λιδωρικίου.

Την Τρίτη στις 10 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ 
τελέστηκε ο Αγιασμός  στο νέο Δημοτικό 
Κατάστημα από τους Εφημέριους Ευπαλί-
ου και Πευκακίου.

Την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009, έγιναν 
τα εγκαίνια του νέου Νηπιαγωγείου των 
Εκπαιδευτηρίων «Θ.Παπαχαραλάμπους». 
Στον Αγιασμό χοροστάτησε ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσό-
στομος.

Όλοι πρέπει να δώσουμε το παρών με τους φίλους μας στον αποκριάτικο 
χορό μεταμφιεσμένων Δωρινέλλα που πραγματοποιεί ο Eκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ευπαλίου το Σάββάτο στης 28 Φεβρουαρίου απο 9:30 μ.μ.

Την 1η Φεβρουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε ξανά το έθιμο με 
την κοπή της παραδοσιακής 
πίτας των Ευπαλιωτών στο 
πολυτελές ξενοδοχείο Ηλε-
κτρα Παλλάς στο Σύνταγμα. 
Εκατοντάδες συμπατριώτες 
μας σε μια πραγματική κοσμο-
πλημμύρα συνεβρέθηκαν μαζί 
με άλλους που ήρθαν από το 
Ευπάλιο καθώς και δεκάδες 
επισήμους που τίμησαν την εκ-
δήλωση.
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Ιστορία της 
Ελλάδας από 
τον Αντώνη 
Παπαιωάννου

Παρουσιάστηκε πριν λίγες 
ημέρες στο Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών στην Αθήνα, πα-
ρουσία πολλών επισήμων και 
πληθώρα συμπατριωτών μας.

Σελ. 4-5

Από τις 19 Ιανουαρίου 2009 
και για 14 μήνες υλοποιείται 
το πρόγραμμα Συν-κοινωνία. 
Οι δημότες του Δήμου Ευπα-
λίου θα μετακινούνται με το 
ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΩΡΕΑΝ, 
από την έδρα του Δήμου το 
Ευπάλιο προς όλα τα τοπικά 
διαμερίσματα και από τα το-
πικά διαμερίσματα προς την 
έδρα του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Συν-κοινωνια
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ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Έφυγε ο Γιατρός Κωνσταντίνος ΤσίρηςΙατρική παράδοση 
από Σμπαρούνη

Την 1η του Αυγούστου 2008  απεβίωσε ο Γεώρ-
γιος Ζέρβας του Βασιλείου, σε ηλικία 86 ετών. 
Η κηδεία του έγινε στις 2/8/2008 στον Ι.Ν.Αγίου 
Γεωργίου Ευπαλίου.

«Τιμώντας τη λαμπρή ιατρική πα-
ράδοση της οικογενείας Σμπαρούνη 
και αναδεικνύοντας το χωριό μας στο 
επιστημονικό στερέωμα, ο Σπυρίδων 
Σμπαρούνης, γιος του Στρατηγού 
Αλκιβιάδη Σμπαρούνη και της φαρ-
μακοποιού Ειρήνης Σμπαρούνη, και 
εγγονός του Σπυρίδωνος Σμπαρούνη, 
αξιωματικού του Ιππικού, μετά από 6 
χρόνια σπουδών στην Ιατρική Σχο-
λή Αθηνών ορκίστηκε ιατρός την 5η 
Αυγούστου 2008. Συνεχίζει την ακα-
δημαϊκή του πορεία ως φοιτητής Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάνοντας το 
Ευπάλιο Φωκίδας υπερήφανο με τις 
προσπάθειές του.

Οι γονείς και οι λοιποί συγγενείς τού 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στην καριέρα 
του ως γιατρό και ως επιστήμονα.»

Μετά τιμής,
Αλκιβιάδης και Ειρήνη Σμπαρούνη

ART DIRECTOR:    Γιώργος Ιωαν. Ψαρρής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:        Μάκης Γ. Πριόβολος

«Κάποτε η ζωή αρχίζει και κάποτε η ζωή τελειώ-

νει, παιδί μου. Γι’ αυτό ζήσε δημιουργικά και 

όσες δυσκολίες και αν σου παρουσιαστούν, στο 

τέλος να θυμάσαι πως τα ίδια τα όνειρά σου θα 

σε δικαιώσουν».

Θυμάσαι, παππού;

Θυμάσαι τ’ ατελείωτα βράδια και τις ατελείωτες 

συζητήσεις που κάναμε, ενώ εσύ προσπαθού-

σες να με κάνεις κοινωνό της παιδείας σου; 

Θυμάσαι το μάτι που μου έκλεινες όταν καταλά-

βαινες πως κάποια ζαβολιά έχω σκαρώσει;

Εγώ τα θυμάμαι, παππού, και πώς θα μπο-

ρούσα να τα λησμονήσω άλλωστε. Ολα αυτά 

αποτελούν τις αναμνήσεις μου.

Το όνομα και η ελευθεροφροσύνη σου είναι η 

βαριά κληρονομιά που μου αφήνεις. Μαυρο-

ντυμένοι φίλοι, με ωχρά πρόσωπα, ήρθαν να 

σε αποχαιρετήσουν. Δε θα σε ξαναδούν πια. Τα 

σπίτια του χωριού, βουβά, μιλούν τη γλώσσα 

του θανάτου για έναν άξιο άνθρωπο που έφυγε 

για τους ουρανούς.

Στέκομαι εδώ μπροστά σου και με περηφάνεια 

σου υπόσχομαι οτι θα γίνω άξιος συνεχιστής 

σου, παππού, κι εσύ από κει πάνω ψηλά, από 

τη γειτονιά των αγγέλων, θα με καμαρώνεις.

Θα κατοικείς αιώνια στην ψυχή μου και σε κάθε 

δυσκολία μου θα σε επικαλούμαι. Υποσχέσου 

μου οτι θα γίνεις ο φύλακας άγγελός μου και θα 

με προστατεύεις. Ετσι, κανείς δε θα μας χωρίσει 

πια και κανείς δε θα μπορέσει να σπάσει το 

συνεκτικό κρίκο που θα μας ενώνει.

Σ’ ευχαριστώ για όσα μου έδωσες, όσα δε μου 

έδωσες, μα και όσα μου πήρες πίσω. Ετσι μ’ 

έκανες δυνατό και ικανό ν’ αντιμετωπίσω τη 

σκληρότητα των ανθρώπων. Ετσι θα κάνω τα 

όνειρά μου πραγματικότητα.

Ο αδερφός μου Δημήτρης κι εγώ σου ευχόμαστε 

καλό σου ταξίδι. Θα κατοικείς για πάντα στην 

καρδιά μας

Αντίο Παππού, Παναγιώτης Κουφάκης

Αποχαιρετισμός στο Γιάννη Ταραβήρα
Ο αγαπημένος μου θείος Γιάννης Ταραβή-
ρας-αδελφός της πεθεράς μου- τελείωσε 
τη ζωή του πάνω στη Γη μας πλήρης ημε-
ρών, στα ογδόντα του σχεδόν χρόνια...
Στοργικός πατέρας και ευγενικός σύζυγος, 
αγαπήθηκε στη γειτονιά και το χωριό μας, 
καθώς πρωτοστατούσε πάντα στον αγώ-
να τον Καλό για την πολιτιστική πρόοδό 
της κοινωνίας του χωριού μας Ευπαλίου, 
σαν καλός πολίτης, αλλά και ενεργός ερ-
γάτης του πολιτιστικού μας σωματείου και 
εκλεκτό και δραστήριο μέλος της Ένωσης 
των απανταχού Ευπαλιωτών Δωρίδος...
Ο αγώνας για την ευημερία και πολιτιστι-
κή πρόοδό και προκοπή της τοπικής μας 
κοινωνίας ήταν πάντα στις προτεραιότη-
τές του, παράλληλα με τη συνεπή, ειλι-
κρινή και εξαντλητική του αφοσίωση στην 
υπηρεσία του, της οποίας ευτύχησε να 
ανεβεί όλες τις βαθμίδες και από κει να 
υπηρετήσει και προσφέρει στην ευρύτερη 
κοινωνία της Πατρίδας μας...
Είχε την Αγάπη και το Σεβασμό των συ-
ναδέλφων του, που ήξερε να τιμά και 

να συμπαραστέκεται στις ανάγκες τους, 
αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ο εξαίρετος Οι-
κογενειάρχης, που έτυχε της ευλογίας του 
Θεού, καθώς αξιώθηκε να ζήσει αρμονική 
συζυγική ζωή με την αγαπημένη του Τα-
σία, να αποκτήσουν σεβαστά και προο-
δευτικά παιδιά, να ιδούν και να χαρούν τα 
εγγονάκια τους…

Λεωνίδας Ζέρβας

Φίλε και συνάδελφε Γιάννη,
Ευτύχησα να συνεργαστώ μαζί σου για 
υπηρεσιακά θέματα του ΟΤΕ. Χωρίς κα-
μιά απολύτως υπερβολή όχι μόνο εκτε-
λούσες το υπηρεσιακό σου έργο άψογα 
αλλά είχες και γνώμη για γενικότερα θέ-
ματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ορ-
γανισμού. Διεκδικούσες με αξιοπρέπεια τα 
δικαιώματά σου και φυσικά και των υπο-
λοίπων συναδέλφων σου. Οι τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις σου, η αλήθεια των λόγων 
σου μαζί με την άρτια κατάρτισή σου στις 
ραδιοηλεκτρονικές εγκαταστάσεις έφερ-
ναν άριστα αποτελέσματα στη λειτουργία 

των κυκλωμάτων. Σαν 
φίλος επίσης είχα διαπι-
στώσει ότι ήσουν πλού-
σιος καλλιεργητής των 
ωραίων διανθρώπινων 
σχέσεων.
Φίλε Γιάννη, δημιούρ-
γησες όμως και μια 
θαυμάσια οικογένεια με 
την εκλεκτή σύζυγό σου 
Τασία και τα δύο παι-
διά σου. Φίλε Γιάννη θα 
αποτελείς σε όλους τους 
φίλους, συγγενείς και 
χωριανούς σου τη γλυ-
κύτερη ανάμνηση.

Γιώργος Κατσίκας

Αγαπητέ και αξέχαστε φίλε Γιάννη,
Τι να πρωτοθυμηθούμε από σένα φίλε 
Γιάννη.
Γεννήθηκες στο Ευπάλιο, από ευσεβείς 
και ενάρετους γονείς και από δώ αναχω-
ρείς για την χώρα των Αγγέλων...

Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτο-
νιά και κάτω από το βαθύσκιω-
το πλάτανο του σπιτιού σου 
περνούσαμε ατελείωτες ώρες, 
αναπολώντας τα περασμένα 
με γλυκές αναμνήσεις...
Εκεί κάναμε τα παιχνίδια μας 
όλα τα παιδιά της γειτονιάς. 
Εκεί κάναμε τα όνειρά μας, 
τις δικές μας τρέλες, τα αστεία 
μας...
Τα σχολικά μας χρόνια και 
ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο Ναυ-
πάκτου ήταν πολύ δύσκολα 
χρόνια για όλους μας...
Ξεκινούσαμε την Κυριακή το 
απόγευμα για τη Ναύπακτο 
με τα πόδια, όλα τα παιδιά της 

γειτονιάς, φορτωμένα με τα πενιχρά μέσα 
διατροφής, για να επιστρέψουμε πάλι 
το Σάββατο το απόγευμα. Είναι βαρύ το 
πλήγμα για την οικογένειά σου, βαρύ και 
για τους συγγενείς και φίλους.
Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε 

ότι φεύγει από κοντά μας για το ταξίδι της 
αιωνιότητας, ένας άνθρωπος που κάποτε 
έκρυβε μέσα του τόση ζωντάνια και δρα-
στηριότητα...
Η Δωρίδα, το Ευπάλιο, το αγαπημένο 
μας χωριό, έχασε σήμερα ένα φλογερό 
πατριδολάτρη, ένα γνήσιο Ρουμελιώτη με 
σπάνια ψυχικά χαρίσματα.
Υπήρξες άριστος οικογενειάρχης και ξε-
χώριζες για την καλοσύνη, την ευσυνειδη-
σία, την αρετή και την ανθρωπιά...
Με την αγαπημένη σου σύντροφο Τασία 
αποκτήσατε δυο γιούς, τον Αλέκο και το 
Γιώργο, άριστα αποκαταστημένους  και 
καταξιωμένους στην κοινωνία και αξιώθη-
κες να γίνεις παππούς...
Έζησες με αξιοπρέπεια και φεύγεις σαν 
παλικάρι... Οι άνθρωποι πεθαίνουν πραγ-
ματικά μόνο όταν λησμονούνται και εμείς, 
αγαπητέ Γιάννη, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ 
και θα ζεις πάντα στη μνήμη μας.
Αιωνία σου η μνήμη,     

Πάνος Γιαννακούρης 

Απεβίωσε, μετά από πολύχρονη 
ασθένεια, στης 15 Φεβρουαρίου 
2009 σε ηλικία 81 ετών η Βασιλι-
κή χήρα Σπύρου Διαμαντοπού-
λου. Είχαν παντρευτεί το 1952 
και η καταγωγή της ήταν από το 
Χρύσοβο Ναυπακτίας. Απέκτη-
σαν 3 παιδία, την Πολυξένη, τον 
Οδυσσέα και τον Κωσταντίνο και πολλά εγγόνια.

O  Kωνσταντίνος  Τσίρης  γεννή-
θηκε  στο  Ευπάλιο  Δωρίδας  το  
1916.  Ήταν  το  πέμπτο  παιδί  της  
οικογένειας  του  Παναγιώτη   Β. 
Τσίρη . Το  1933  εισήχθη  στην  Ια-
τρική  Σχολή Αθηνών  από  όπου  
αποφοίτησε  το  1939. Μετά  τη  
λήψη  του  πτυχίου  του  επέστρε-
ψε  στο  Ευπάλιο .Υπηρέτησε  στον  
πόλεμο  του  1940, απολύθηκε  με  
την  κατάρρευση  του  μετώπου  και  
ξαναεπιστρατεύτηκε  την  περίοδο  1946-1949 .  Το  1950  
παντρεύτηκε  την  Παναγιώτα  Ασημακοπούλου και  απέκτη-
σαν  δύο  κόρες : τη Λαμπρινή  που  παντρεύτηκε  τον  Κων/
νο  Κουφάκη, μηχανικό  και  τη  Μαρία , που  παντρεύτηκε  
τον  Αθ. Ζορμπά, γιατρό  καρδιολόγο . Ευτύχησε  να  δει  και  
τέσσερα  εγγόνια . Σχεδόν  για  40  χρόνια  ήταν  ο  γιατρός  
του  Ευπαλίου  και  της  γύρω  περιοχής  και  καθώς είχε  
και  την  άδεια  πώλησης  φαρμάκων  εξυπηρετούσε  τους  
άρρωστους   και  ως  φαρμακοποιός . Η  μόνιμη  διαβίωση  
στο  Ευπάλιο   του  έδωσε  την  ευκαιρία  και  μετά  τη  συ-
νταξιοδότησή  του  να  παρέχει  τις  πολύτιμες  συμβουλές  
του  . Με  κάθε  τρόπο  επιβεβαίωνε  τον  ανθρωπιστικό  
χαρακτήρα  του  λειτουργήματός  του .

Με απόφαση του Δημάρχου 
Ευπαλίου Αναστασίου Παγώνη 
ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και 
νέος Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-
βουλίου για το διάστημα από 
1/1/2009 έως 31/12/2009.
Στην κ. Πλούμη Μαρία ανατέθη-
κε η εποπτεία των Οικονομικών, 
Διοικητικών και Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, το Ληξιαρχείο, ο τομέας 
Ύδρευσης, η παρακολούθηση 
του θεσμικού και νομικού πλαι-
σίου που αφορά την Τ.Α., η 
εποπτεία για την Κοινωνική Μέ-
ριμνα και Πρόνοια, η αξιοποίηση 
της δημοτικής περιουσίας κ.α. 
Η κ. Πλούμη ορίστηκε επίσης 
Α’ Αναπληρωτής Δημάρχου (σε 
περίπτωση απουσίας του Δη-
μάρχου). 
Στον κ. Σοφιό Αθανάσιο ανατέ-
θηκε η κατασκευή και συντήρηση 
Κοινωφελών και Κοινόχρηστων 
χώρων, η εποπτεία του Γραφεί-
ου Διαχείρισης Υλικού, η ευθύ-
νη του συνεργείου ασφαλτικών 

έργων, η εποπτεία χορήγησης 
αδειών καταστημάτων, η ευθύ-
νη του Πνευματικού Κέντρου, η 
διαχείριση αγροτικών θεμάτων, 
η παρακολούθηση της τοπικής 
οικονομίας ανάπτυξης και χωρο-
ταξικού σχεδιασμού κ.α
Στον κ. Βρέττα Κωνσταντίνο την 
ευθύνη των Γραφείων Ηλεκτρο-
φωτισμού, Καθαριότητας και 
αποκομιδής, την συνολική ευθύ-
νη του τομέα αποχέτευσης, την 
πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανά-
γκης, την αντιπλημμυρική προ-
στασία, τη συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αθλητικών εγκατα-
στάσεων, την ευθύνη για τη σή-
μανση του δημοτικού οδικού δι-
κτύου, την ονοματοθεσία οδών, 
την παρακολούθηση ζητημάτων 
που σχετίζονται με τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος κ.α 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ορίστηκε ο κ. Καραΐν-
δρος Ευάγγελος. 

24 Μαϊου 2009, ημέρα Κυριακή , προγραμματί-
ζουμε στο Μέγαρο Μουσικής παρακολούθηση 
συναυλίας της Πορτογαλίδας καλλιτέχνιδας Dulce 
Pontes, που είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό από 
τη συνεργασία της με το Γιώργο Νταλάρα και το 
Στέφανο Κορκολή. Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε 
έγκαιρα εισιτήρια σε οικονομικότερη τιμή από την 
κανονική (30-80 €). 
Γιαυτό παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε επικοινω-
νήστε μέχρι 25 Απριλίου το αργότερο στα τηλέφω-
να : 6937640697 (Λένα Αναγνωστοπούλου) ή 
6946251055 (Κική Τσατσαρώνη–Λουκοπούλου ).

Πάμε Μέγαρο!

Νέοι Αντιδήμαρχοι και 
οι αρμοδιότητές τους

Ο Γιάννης Ταραβήρας 
γεννήθηκε το 1931, 
παντρεύτηκε την Τασία 
Αλεξοπούλου από το 
Τείχιο, έκαναν 2 παιδιά 
τον Αλέκο, πολιτικό 
μηχανικό και τον Γιώρ-
γο στέλεχος του ΟΤΕ. 
Απεβίωσε στης 25 
Ιανουρίου 2009.
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Είναι ένας δρόμος που σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε πριν 70 και πλέον χρόνια, 
που σήμερα δεν καλύπτει στοιχειωδώς τα 
ιδιαίτερα αυξημένα φορτία που δέχεται.
Ο δρόμος αυτός είναι ο βασικός οδικός 
άξονας του Δήμου Ευπαλίου που εξυ-
πηρετεί καθημερινά την πλειοψηφία των 
πολιτών του για τις οικονομικές, εμπορι-
κές, εργασιακές, ψυχαγωγικές, ιατρικές, 
κοινωνικές, εκπαιδευτικές, θρησκευτικές 
κ.α ανάγκες και δραστηριότητες των σε 
12μηνη βάση.
Την αναγκαιότητα να μη χαθεί άλλος χρό-
νος και να προχωρήσει άμεσα ο επανασχε-
διασμός του επισημαίνουν και με επιστολή 
τους τα μέλη της Συντονιστικής ομάδας 
του  Ενημερωτικού Δελτίου « Το Τείχιο » 
κ.κ. Λεων. Αδαμόπουλος, Κων. Αντωνό-
πουλος και Σωτ. Πανουργιάς με μακρο-
σκελή επιστολή τους προς τους Βουλευ-
τές, Υφυπουργούς, Νομάρχες, Δημάρχους 
και άλλους τοπικούς φορείς της περιοχής 
Φωκίδας – Αιτωλοακαρνανίας.
Ειδικότερα με την επιστολή αυτή επισημαί-
νουν μεταξύ άλλων ότι:
•  Η οδός αυτή χαράχτηκε πριν απο 70 
χρόνια και χρειάζεται σημαντικές παρεμ-
βάσεις, όπως επαναχάραξη τμημάτων, 
βελτίωση υποδομών, διαπλατύνσεις, κα-

τασκευή στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμί-
σεις, σημάνσεις.
•  Η Εθνική αυτή οδός συνδέει μια σειρά 
απο Δήμους τόσο της Φωκίδας όσο και 
της Αιτωλοακαρνανίας με τα μεγάλα αστι-
κά κέντρα: Πάτρα, Ναύπακτο, Μεσολόγγι 
κλπ. 
•  Ο δρόμος διασχίζει το Δήμο Ευπαλίου 
και τους επαρχιακούς δρόμους που ξε-
κινούν απο αυτόν, συνδέοντας τα χωριά 
μας ( Δροσάτο, Φιλοθέη, Κάμπος, Τείχιο, 
Παλαιοξάρι, Ποτιδάνεια ) με τα αστικά κέ-
ντρα και την Πρωτεύουσα του Δήμου, το 
Ευπάλιο.
•  Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για οικονομι-
κή ανάπτυξη μιάς περιοχής αλλά και προ-
σέλευση Ελλήνων και ξένων Τουριστών 
με εθνικές οδούς σε αυτή την απαράδεκτη 
κατάσταση.
•  Δεν είναι δυνατόν μια οδός που σχεδιά-

στηκε και κατασκευάστηκε για τις ανάγκες 
και το κυκλοφοριακό φόρτο πριν από 70 
και περισσότερα χρόνια να εξυπηρετεί και 
τις σημερινές ανάγκες
•  Είμαστε αντίθετοι στο να σπαταληθούν 
χρήματα και μάλιστα πάρα πολλά ( 500.000 
ευρώ οι μελέτες μόνο! ) για την κατασκευή 
ενός δρόμου Ποτιδάνειας – Μαραθιά που 
προωθεί με διαγωνισμό μάλιστα ο Δήμος 
Ευπαλίου. Να σταματήσει τώρα.
•  Μάλιστα για τις ανάγκες επένδυσης 
Πάρκου  ανεμογεννητριών στο βουνό Τρί-
κορφο θα κατασκευαστεί ήδη ένας νέος 
δρόμος απο Μαραθιά προς Τρίκορφο για 
την μεταφορά πτερυγίων μήκος περίπου 
60 μέτρων.
•  Ακόμα η οδός απο ΄Ενωση Τειχίου έως 
Ποτιδάνεια θεωρείται απαράδεκτη για τον 
κυκλοφοριακό φόρτο που καλείται να εξυ-
πηρετήσει σήμερα και με νέες μεγάλες Του-

ριστικές επενδύσεις που υλοποιούνται.
Η επιστολή κλείνει με την παράκληση 
εκτός των άλλων, οι προβληματισμοί αυτοί 
και οι σκέψεις να συζητηθούν στα αιρετά 
όργανα ( Νομαρχιακά, Δημοτικά και Τοπι-
κά Συμβούλια ) και να μπουν σε διαβού-
λευση με τη διοργάνωση μιας ημερίδας με 
θέμα τη βελτίωση της άθλιας και επικίνδυ-
νης Εθνικής οδού Ναυπάκτου-Λιδωρικίου 
και των συνδετηρίων με αυτή Επαρχιακών 
δρόμων.

Να γίνει τώρα
η εθνική οδός Ευπαλίου - Λιδορικίου

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ 
ΤΟΥ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

΄Όλα τα « τείχη » του κόσμου 
πέφτουν, αλλά αυτό του Ευ-
παλίου αντιστέκεται. Μιλάμε 
βέβαια για κάποιες μάνδρες 
στην κύρια είσοδο του Ευπαλί-
ου που παραμένουν όρθιες και 
δεν επιτρέπουν την διάνοιξη 
της κεντρικής οδού, με συχνά 
μικροτρακαρίσματα και κίνδυ-
νο να θρηνήσουμε θύματα.
Κι όμως το πολεοδομικό σχέ-
διο το προβλέπει. Κι όμως 
Υφυπουργός, Νομάρχης, Δή-
μαρχος κ.α., το έχουν υπο-
σχεθεί και το ξαναέχουν υπο-
σχεθεί!
Μήπως όλοι περιμένουν να 
χυθεί αίμα πρώτα και μετά να 
ξεκινήσει το γκρέμισμα και η 
διάνοιξη;

Αεροφωτογραφία με κομμάτι της εθνικής Ευπαλίου - Λιδορικίου
πριν απο το φράγμα του Μόρνου. 

Η συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών του Δήμου 
Ευπαλίου αλλά και της Δω-

ρίδας, ζητά από όλους τους αρμόδι-
ους φορείς να προχωρήσει ο εκσυγ-
χρονισμός και επανασχεδιασμός του 
βασικού οδικού άξονα, της Εθνικής 
οδού Ευπαλίου-Λιδωρικίου.
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Στις 7 Φεβρουαρίου 2009 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών στην Αθήνα 
έγινε η παρουσίαση του 4τομου έργου του κ. Αντώνη Παπαϊωάννου  «Συνο-
πτική τετράτομη Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος». Πρόκειται για ένα ογκώδες 
πόνημα, καρπό 18χρονης εργασίας ,στο οποίο παρουσιάζονται τα σημαντικά 
γεγονότα της περιόδου 1821-1950 .
Την παρουσίαση  έκαναν οι κ.κ. Γιώργος Μπαλτόπουλος, καθηγητής Εντατι-
κολογίας & Πνευμονολογίας του Παν/μίου Αθηνών, η κ. Σοφία Παπαϊωάννου 
–Καβροχωριανού, Δικηγόρος και ο κ. Ιωάννης Ρούμπας, ταξίαρχος ε.α.
Με βιωματικό λόγο ο κ Μπαλτόπουλος παρουσίασε το συγγραφέα, ο οποίος 
«προσπάθησε να προσεγγίσει τα ιστορικά γεγονότα από τη δική του πλευρά, 
καταθέτοντας όσα στοιχεία μπόρεσε να βρει από την τρέχουσα βιβλιογραφία 
…αλλά έχοντας κι αυτός πολεμήσει και τραυματιστεί ….κατέγραψε και τις δικές 
του προσωπικές εμπειρίες, με καθαρό πνεύμα, 50 χρόνια αφότου έλαβαν χώρα 
…και με το έργο του απέδειξε ότι η ιστορία δεν αφορά μόνο τους ιστορικούς » 
Στη συνέχεια η κ. Παπαϊωάννου –Καβροχωριαννού αναφέρθηκε συνοπτικά 
στα διπλωματικά έγγραφα του νεώτερου ελληνικού κράτους.
Τέλος ο κ. Ρούμπας επισήμανε τη δωρική διατύπωση των γεγονότων και πα-
ρουσίασε τα στρατιωτικά γεγονότα μέχρι την απελευθέρωση της χώρας μας 
από τους κατακτητές .

Το Δεκέμβριο του 2008, στο Πολεμικό Μουσείο παρουσιάστηκε μια ακόμα πρω-
τοποριακή δουλειά του χορογράφου Κωνσταντίνου Μίχου : παράσταση χορού 
της ομάδας του «Λάθος Κίνηση» σε συνεργασία με χορευτές από Βαλκανικές 
χώρες. Τίτλος της «Χάρτα» και πηγή έμπνευσής του το ομότιτλο έργο του Ρήγα 
Φεραίου. Στόχος του σκηνοθέτη-χορογράφου είναι να συνεργαστούν χορευτές 
από τις βαλκανικές χώρες με αντικείμενο την ιστορία των βαλκανικών χωρών και 
την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009, έγιναν τα εγκαίνια του νέου Νηπιαγωγείου 
των Εκπαιδευτηρίων «Θ.Παπαχαραλάμπους». Στον Αγιασμό χοροστάτησε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος.
Ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων του Κλειστού Θερμαινόμενου Κολυμ-
βητηρίου του Σχολείου. Μαθητές και μαθήτριες από τα τμήματα κολύμβησης 
Δημοτικού και Γυμνασίου, (άθλημα που διδάσκεται συστηματικά στα Εκπαι-
δευτήρια), βούτηξαν, κατά το έθιμο, για να πιάσουν το Σταυρό. 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την κοπή της βασιλόπιτας στην Αίθουσα 
Θεάτρου. Η χορωδία του Δημοτικού “ για το καλό του χρόνου” έψαλε τα κά-
λαντα της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.
Ο Γεν. Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων κ. Θεόδωρος Παπαχαραλάμπους 
έκανε σύντομη αναδρομή στα 40 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας των Εκ-
παιδευτηρίων.

Την Τρίτη στις 10 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ τελέστηκε ο Αγιασμός  στο νέο 
Δημοτικό Κατάστημα από τους Εφημέριους Ευπαλίου και Πευκακίου. Τον 
Αγιασμό τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Αναστάσιος 
Παγώνης, ο πρώην Δήμαρχος Κωνσταντίνος Τσιακούμης, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Υπάλληλοι 
του Δήμου και πολλοί Δημότες.
Στη συνέχεια έγινε η κοπή της Πίτας των υπαλλήλων και ακολούθησε μικρή 
δεξίωση.

Η συμπατριώτισσά μας από το Τείχιο Ελένη Καραΐνδρου έγραψε τη μουσική της 
νέας ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στο CD της «Σκόνης του Χρόνου», 
ξεδιπλώνεται μέσα σε 45΄ όλο το ηχητικό τοπίο της Καραΐνδρου με θέματα άλ-
λοτε νοσταλγικά (θέμα χορού, βαλς, τσιγγάνικο) κι άλλοτε καταιγιστικά, έντονα 
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Στης 11 Φεβρουαρίου 2009 πήγαμε θέατρο, στο «Θέατρο 104» είδαμε τον 
«κ. Επισκοπάκη» του Αδρέα Μήτσου, την ιστορία ενός ανθρώπου που ζει 
συμβατικά και παρατηρεί τη ζωή χωρίς να μπορεί να τη βιώσει ολοκληρωτι-
κά . Ζώντας έναν παράνομο έρωτα μεθοδεύει το θάνατο της γυναίκας που 
αγάπησε ….Περισσότερα στην παράσταση, που αξίζει να τη δει κάποιος 
τόσο για την πολύ καλή θεατρική διασκευή από τον ίδιο το συγγραφέα όσο 
και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών : του  Σ. Μάϊνα, του Κ. Καζανά και 
της Ε. Σπυρελάκη.

Στη καρδιά του Παγκρατίου ( Ευτυχίδου 10 ), μια Ευπαλιώτισσα, η εγγονή του 
Νώντα Καρκαβίτσα, Φένια, δημιούργησε και λειτουργεί μια από τις καλύτερες 
γυναικείες μπουτίκ της Αθήνας.
Η μόδα και η ποιότητα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που προτάσσονται από την 
FENIΑ στα γυναικέια ρούχα και άλλα αξεσουάρ που διαθέτει.
Σίγουρα ένα μαγαζί που …. Μυρίζει Παρίσι και Μιλάνο!

Στης 15 Φεβρουαρίου 2009 στο ξενοδοχείο «Μ. Βρετάνια» της Αθήνας η 
Ένωση Γυναικών Φωκίδας πραγματοποίησε εκδήλωση με φιλανθρωπικό 
σκοπό : τσάι, επίδειξη μόδας και λάτιν ρυθμοί για την οικονομική ενίσχυση 
του Γηροκομείου Άμφισσας.

Επειδή τα Χριστούγεννα είναι παραμυθένια και μαγική γιορτή, που μας 
κάνει όλους παιδιά, οργανώσαμε μια παράσταση με θέμα τη ‘’Μαγεία των 
Χριστουγέννων’’ και κεντρικό μήνυμα την αγάπη. Το αποτέλεσμα ήταν μια 
υπερπαραγωγή με τρία δραματοποιημένα διηγήματα και ένα πρωτότυπο 
σενάριο, πλούσια σκηνικά, μουσική όλων των ειδών και πάνω απ΄ όλα η 
συμμετοχή όλων σχεδόν των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου μας 
με την καθοδήγηση του καθηγητή Γιάννη Κωσταρά.
 Η κακιά πεθερά στο ‘’Χριστόψωμο’’ του Παπαδιαμάντη, ο μετα-
νιωμένος ‘’εγωιστής Γίγαντας’’ του Όσκαρ Ουάιλντ, η εμπορευματοποίηση 
των Χριστουγέννων στην ‘’Χριστουγεννιάτικη Διαφήμιση’’ της θεατρικής 
ομάδας μας και τέλος οι ανυπόμονοι και ‘’κατ΄ ανάγκην απατεώνες της 
Πρωτοχρονιάς’’ του Άντον Τσέχοφ πρόσφεραν τη χαρά και τη μαγεία στο 
κοινό της παράστασης της 23ης Δεκεμβρίου.
 Οι μαθητές των Σχολείων μας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821 ετοιμάζουν την παράσταση ‘’Ρήγας Φεραίος’’ , η οποία θα παιχτεί 
ανήμερα το απόγευμα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των δυο Σχολείων. 
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(αναζήτηση) που εκφράζουν την ταραχώδη διαδρομή των ηρώων μέσα στη 
συγκεκριμένη αυτή χρονική περίοδο (1953-1989). Μια μεγάλη στιγμή για την 
ελληνική μουσική!
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Κοσμοπλημμύρα στην 
Πλήθος Ευπαλιωτών έδωσαν και φέτος 

δυναμική παρουσία στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ευ-
παλιωτών την 1η Φεβρουαρίου 2009, στον 
καλαίσθητο χώρο του ξενοδοχείου Electra 
Palace, στην Πλάκα.
Από τους επισήμους και τοπικούς φορείς, 
το παρόν έδωσαν στην κοπή της πίτας: ο 
Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Παγώνης, ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καρα-
ΐνδρος, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ. Πένυ 
Σπυροπούλου και κ.  Κ. Τσάρας, ο αρχηγός 
της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου 
Ευπαλίου κ. Κ. Κάρμας, ο Πρύτανης του 
Παντείου Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης 
Τσίρης, η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών 
Φωκίδας κ. Λούλα Κουφάκη, από την Δωρι-
κή Αδελφότητα ο κ. Τάγκαλος, ο Πρόεδρος 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Ευπαλίου κ. 
Φλετούρης, από τον Εκπολιτιστικό Σύλ-
λογο Ευπαλίου τα μέλη κ. Γιώργος Μπρα-
ούνος και κ. Βασίλειος Μπάμπος, ο πολι-
τευτής του νομού Φωκίδας κ. Φλώρος, οι 
πρώην Πρόεδροι της Ένωσης Ευπαλιωτών 
κ. Γιώργος Σμπαρούνης, κ. Τάσος Μπά-
μπος, κ. Παν. Αλεξανδρής και ο κ. Ντίνος 
Κονιστής καθώς και ο επίτιμος Πρόεδρος κ. 
Λεωνίδας Ζέρβας.
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 πίτα των Ευπαλιωτών
Ευχές απέστειλαν ο πρώην υπουργός κ. 
Γκελεστάθης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
κ. Μπούγας, ο αντιδήμαρχος Ευπαλίου κ. 
Βρέττας και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου κ. Λακουμέντας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ομό-
φωνα εγκρίθηκε  η πρόταση του Δ.Σ για 7 
μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης 
Ευπαλιωτών (με Πρόεδρο- Αντιπρόεδρο-
Γενικό Γραμματέα-Ταμία- Κοσμήτορα και 
2 μέλη) και μείωση από 6 σε 4 χρόνια του 
απαιτούμενου χρόνου για τροποποίηση 
καταστατικού.
Τονίστηκε και από την Πρόεδρο της Ενωσης 
Ευπαλιωτών κ. Λένα Αναγνωστοπούλου 
αλλά και από το Δήμαρχο κ. Τάσο Παγώνη η 
μέχρι τώρα καλή συνεργασία και προτάθηκε 
ανάληψη κοινής δράσης για τον Αι –Γιάννη 
και την Ακρόπολη Ευπαλίου. Στη συνέχεια 
έγινε απολογισμός του έργου της Ένωσης 
για το 2008.
Επισημάνθηκε ακόμη η ανάγκη εκπλήρωσης 
των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών 
τόσο στο Ευπάλιο όσο και στην Αθήνα και 
το εξωτερικό, καθώς και των Συλλόγων και 
φορέων που προβάλλονται μέσω της εφημε-
ρίδας, για την ομαλή λειτουργία του Συλλό-
γου καθώς και η αναγκαιότητα παρουσίας 
των μελών στις εκδηλώσεις.
Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης και δόθηκαν αναμνηστικά 
δώρα σε όσους κέρδισαν τα φλουριά.

 Αναστασία Τσίρη
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Από τα παλιά τα χρόνια και συνε-

χίζεται και μέχρι σήμερα να θεω-
ρούνται τα δίσεκτα χρόνια γρου-

σούζικα, κακορίζικα, ανάποδα και ότι 
κουβαλούν μαζί τους πολλές συμφορές.
Για το λόγο αυτό πολλοί αποφεύγουν να 
πραγματοποιούν γάμους, δεν ανοίγουν 
διάφορες επιχειρήσεις και περιορίζουν 
τις δραστηριότητές τους. Μάλιστα πολ-
λοί δεν πραγματοποιούν μεγάλα ταξίδια 
και μάλιστα αεροπορικά.
Όλες οι συμφορές, τα ατυχήματα και οι 
αρρώστιες που συμβαίνουν κατά τη δι-
άρκεια αυτού του χρόνου, αποδίδονται 
στο ότι ο χρόνος αυτός είναι δίσεκτος.
Εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν, δηλαδή 
στον αιώνα που πέρασε, θα διαπιστώ-
σουμε ότι σε δίσεκτα χρόνια συνέβησαν 
γεγονότα που συντάραξαν ολόκληρη την 
ανθρωπότητα και σημάδεψαν τη ζωή 
όλου του κόσμου.
Αναφέρω μερικά από αυτά.
Το 1912 αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι 
και το 1916 ο πρώτος Παγκόσμιος πό-
λεμος.
Το 1928 εμφανίζεται η μεγάλη οικονομι-
κή κρίση, το οικονομικό ΚΡΑΧ με τα γνω-
στά αποτελέσματα.
Το 1940 κηρύχτηκε ο Β’ Παγκόσμιος πό-
λεμος, τις συνέπειες του οποίου βιώσα-
με εμεί οι μεγαλύτεροι.
Το 1948, για μας τους Έλληνες, υπήρ-
ξε ο πιο αδελφοκτόνος χρόνος, με τον 
εμφύλιο στο ΖΕΝΙΘ, τις αφάνταστες κα-
ταστροφές, τα πολλά αθώα και άδικα θύ-
ματα και το αίμα έτρεξε ποτάμι.
Τα γεγονότα αυτά συνεχίζουν να επηρε-
άζουν, κατά κάποιον τρόπο και σήμερα 
την ζωή μας.
Τέλος το 2008 ξέσπασε η μεγάλη πα-
γκόσμια κρίση που μαστίζει ολόκληρη 
την ανθρωπότητα και κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει τις συνέπειές της, όταν 
μάλιστα βλέπουμε να καταρρέουν οικο-
νομικοί κολοσσοί, όπως της Αμερικής, 
Γερμανίας, Γαλλίας, Αγγλίας κλπ. Το 
γεγονός αυτό οπωσδήποτε θα έχει επι-
πτώσεις και στην Ελληνική οικονομία και 
τις συνέπειες θα τις υποστούμε εμείς. 

Τα αλυσοπρίονα ενορχηστρωμένα κε-
λαηδούσαν και μαζί με τα γέλια και αστεία 
των εργατών, έδωσαν μια ζωντάνια στην 
ερημωμένη γη και την όμορφη εικόνα 
αυτή συμπλήρωναν τα αυτοκίνητα, πα-
ντός τύπου και χρώματος, σκορπισμένα 
σαν προβατάκια που βόσκουν στα λιο-
στάσια και τους Αγροτικούς δρόμους.
Μεγάλη η κίνηση. Τα αγροτικά αυτοκί-
νητα πηγαινοέρχονταν μεταφέροντας 
τον ευλογημένο καρπό και τα ελαιοτρι-
βεία στο αδιαχώριστο. Παλιοί γνώριμοι, 

φίλοι, συμμαθητές που είχαν χρόνια να 
ανταμώσουν, συναντιούνται εκεί, περι-
μένοντας τη σειρά τους, εξιστορώντας 
τα παλιά δακρύζοντας από συγκίνηση 
για τα περασμένα.

Το μόνο μελανό σημείο υπήρξε το κλεί-
σιμο του ελαιοτριβείου του Αντωνόπου-
λου, στο Ευπάλιο, στη μέση της σαιζόν, 
με αποτέλεσμα να καταταλαιπωρηθούν 
όλοι, τρέχοντας σε μακρινά ελαιοτριβεία 
του Αγίου Σπυρίδωνα, της Γλυφάδας, 
της Ναυπάκτου και του Αντιρρίου.
Αλλά άξιζε τον κόπο η ταλαιπωρία για 
αυτό το Άγιο Λαδάκι που πριν κάμπο-
σα χρόνια είχε τεθεί υπό διωγμό, για να 
μπορέσουν οι κερδοσκόποι να πλασά-
ρουν στην αγορά τα νοθευμένα ηλιέλαια, 
καλαμποκέλαια, κλπ. για να πλουτίσουν. 
Ευτυχώς το παγκόσμιο συνέδριο της 
Αμερικής αποκατέστησε το ελαιόλαδο 
και απέδειξε ότι όχι μόνο είναι απαραίτη-
το για τη διατροφή του ανθρώπου, αλλά 
και ιαματικό και ευεργετικό για την υγεία 
μας.

Από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα 
Χριστούγεννα τα χωριά γέμισαν από 

τους ξενιτεμένους τους και χαίρονταν 
γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία, από τις 
λίγες φορές, να αγκαλιάσουν τα παιδιά 
τους και κείνα να νιώσουν την αγάπη, τη 
ζεστασιά και τη φιλοξενία τους.
Κι έτσι φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Μει-
ωμένη η κίνηση στα χωριά, αφού όλοι εί-
χαν κατέβει για τιε ελιές και επέστρεψαν 
πριν τα Χριστούγεννα. Όσοι μπόρεσαν 
να κάνουν Χριστούγεννα στο χωριό, 
θεωρούνται τυχεροί, γιατί παρακολού-
θησαν τη νυχτερινή Λειτουργία και επι-
στρέφοντας απόλαυσαν το τηγανισμένο 
συκώτι, τις ματιές δίπλα στη ζεστασιά 
του τζακιού και το μεσημέρι τις μπριζό-
λες στα κάρβουνα, συνοδευόμενες από 
το κρασάκι και την παρέα. 
Κι όμως: Τα Χριστούγεννα θεωρούνται 
και είναι η πρώτη γιορτή του χρόνου. 
Δηλαδή η μεγαλύτερη χριστιανική γιορ-
τή. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκείνη η πα-
λιά αίγλη. Δεν υπάρχει νηστεία και επο-
μένως λαχτάρα για κρεατοφαγία, όπως 

στα παλιά χρόνια, αφού η κρεατοφαγία 
είναι καθημερινή.
Ελάχιστοι  από 45 χρονών και κάτω πη-
γαίνουν στην εκκλησία τη νύχτα για ν’ 
ακούσουν το «Χριστός γεννάται Δοξάσα-
τε». Δεν συγκινούνται , δεν αισθάνονται 
δέος όπως εμείς οι παλαιότεροι. Έχουν 
απομακρυνθεί από την εκκλησία και δεν 
μπορούν να νιώσουν τη ζεστασιά της. 
Είναι θύματα του μοντερνισμού που θε-
ωρεί τους θρησκευόμενους Ντεμοντέ!!
Σκεφθήκατε ποτέ ότι μπορεί να βρίσκο-
νται σε λάθος δρόμο; Και οι συμφορές, 
οι αρρώστιες, και όλα αυτά τα τρομερά 
που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί συμ-
βαίνουν;.
Ευχόμαστε όπως ο Χριστός που ήρθε 
στη γη να φωτίσει κι αυτούς, που, έτσι 
από άγνοια ή ηθελημένα ξέφυγαν από 
το δρόμο του και να πορευτούν στο δικό 
του δρόμο που είναι ο δρόμος της Αρε-
τής.

Την πρωτοχρονιά τα ρεβεγιόν και τα 
πάρτι ήσαν περιορισμένα λόγω  της 

οικονομικής κρίσης. Οι μικρομεσαίες 
τάξεις αρκέστηκαν σε οικογενειακές συ-
νεστιάσεις, χωρίς πολλά πολλά. Έτσι ο 
καινούργιος μας βρήκε όλους φοβισμέ-
νους και κουμπωμένους. Το ίδιο σκηνικό 
επαναλήφθηκε και στη γιορτή των Θεο-
φανείων. Αγιάστηκαν τα νερά στις πα-
ραλίες στο Μοναστηράκι, στη Χιλιαδού, 
στο Μαραθία και στη Σεργούλα.
Ο Γενάρης φέτος μπορεί να χαρακτη-
ριστεί ως μήνας της βροχής. Υπήρξαν 
10ήμερα χωρίς να σταματήσει η βροχή. 
Η Μανδήλω κατέβασε πολλές φορές και 
τα ρεματάκια τρέχουν κελαρυστά τα νερά 
της. Πιστεύουμε ότι εφέτος θα έχουμε νε-
ράκι το καλοκαίρι.

Στις 18 Γενάρη στο καφενείο του 
Φ. Καλαντζή στο Πευκάκι κόψαμε 

τη Βασιλόπιτα.  Η Ένωσή μας πρωτο-
τύπησε εφέτος και έκοψε τη βασιλόπιτα 
στο χωριό μαζί με το Δ. Διαμέρισμα. Πα-
ραβρέθηκε ο Δήμαρχος,  ο Νομαρχιακός 
Σύμβουλος Μπάμπης Κατσαρός , οι 
πρόεδροι της Ενώσεως και του χωριού 
κ.κ. Μπάμπης και Κώστας Αλεξανδρής, 
πολλά μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας 
και όλο το χωριό. Την πίτα και τα κομ-
μάτια για όλες τις οικογένειες πρόσφερε 

η Ένωσή μας. Είχαν τοποθετήσει δύο 
φλουριά. Ένα στη βασιλόπιτα και ένα 
στα κομμάτια. Το ένα έπεσε στην Ένωση 
και το άλλο στον Ανδρέα Ζησιμόπουλο 
μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως. Τα δώρα; 
Ένα ασημένιο ρόδι, γούρι του 2009 και 
το άλλο μια Αγία Γραφή. Συγχαίρουμε 
τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ενώσεως για τη καινοτομία και προτεί-
νουμε του χρόνου να γίνει πιο επίσημη, 
να κατέβει μεγαλύτερος αριθμός ατόμων 
από Αθήνα και να συνοδευτεί με γλέντι.
Για το χωριό μας πράγματι ο χρόνος αυ-
τός υπήρξε γρουσούζικος, γιατί 12 συγ-
χωριανοί μας έχασαν τη ζωή τους.
Για ένα μικρό χωριό σαν το δικό μας ο 
αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος σε 
σχέση με τον πληθυσμό του.
Ας ευχηθούμε να πάει και να μην ξα-
νάρθει. Όπως είναι φυσικό όλο το χωριό 
πενθεί, γιατί όλοι μεταξύ μας είμαστε 
συγγενείς.
Παρά ταύτα όμως πραγματοποιήσαμε 
όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού, γιατί κρίναμε σωστό και 
σκόπιμο να μην τις διακόψουμε, επειδή 
πένθη μπορεί να υπάρχουν κάθε χρόνο 
και έτσι θα πρέπει να συνεχίζεται η δι-
ακοπή προς αποφυγή παρεξηγήσεων. 
Σε ένδειξη όμως σεβασμού προς τους 
νεκρούς μας και για να τους τιμήσουμε, 
αποφασίσαμε να μην πραγματοποιή-
σουμε την ετήσια αποκριάτικη συνεστί-
αση, την Κυριακή των Απόκρεω, όπως 
κάθε χρόνο και αντί αυτής, σκεπτόμα-
στε, να πραγματοποιήσουμε μια ημερή-
σια εκδρομή και, εάν οριστικοποιηθεί, θα 
σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Η σπουδαιότερη γεωργική εργασία, 
στο τελευταίο δίμηνο που πέρασε, 

ήταν το λιομάζωμα. Ευλογημένο δέντρο 
η ελιά και ευλογημένος και ο καρπός της. 
Ευλογημένος και ο μήνας Νοέμβριος 
που φιλοξενεί τη σοδιά του λαδιού, γιατί 
εμείς μαζεύουμε τις ελιές τον Νοέμβρη, 
σε αντίθεση με άλλες περιοχές που τις 
μαζεύουν μέχρι το Φεβρουάριο. Εφέτος 
δανειστήκαμε και τον Δεκέμβριο λόγω 
της μεγάλης παραγωγής. Μετά από δύο 
χρόνια ακαρπίας, εφέτος μας αντάμει-
ψαν και με το παραπάνω.
Διπλασιάστηκε η παραγωγή και ξεπέ-
ρασε κάθε προσδοκία. Γέμισαν όλα τα 
υπάρχοντα ντεπόζιτα των παραγωγών 
και χρειάστηκαν κι άλλα τόσα για να 
αποθηκεύσουν το λάδι.
Μα κι αυτοί που δεν είχαν και οι πτωχοί 
το αγόρασαν φτηνό αφού η τιμή του κυ-
μάνθηκε από 2,5 – 3 €. Έτσι είναι όλοι 
ευχαριστημένοι. Ο καιρός ήταν ευχάρι-
στος και βοήθησε πολύ στη συγκομιδή.

ΔΩΡΕΕΣ
Ο πρόεδρος του Εκκλ. Συμβου-
λίου Παπα-Γιώργος, το Εκκλ. 
Συμβούλιο και όλοι οι κάτοικοι 
του Πευκακίου ευχαριστούμε 
θερμά τον συγχωριανό μας κ. 
Νίκο Παπαϊωάννου του Λουκά 
και του σύζυγό του Αθανασία, 
οι οποίοι πέραν των χαλιών 
που δώρισαν και στρώσαμε το 
Άγιο Κων/νο, πρόσφεραν όλα 
τα έξοδα για την πλακόστρωση 
του προαυλίου του Αγίου Κων/
νου καθώς και για το κτίριο 
νότια του ναού – δύο τουαλέτες 
– αποθήκη κλπ. που είναι ένα 
κόσμημα. Όπως καταλαβαίνετε 
οι εργασίες αυτές έχουν αρκετό 
κόστος και το ζεύγος Παπαϊω-
άννου το πρόσφερε με αγάπη 
και απλοχεριά. Τους ευχαρι-
στούμε από τα βάθη της καρ-

διάς μας και ευχόμαστε όπως ο 
καλός Θεός τους χαρίζει υγεία, 
μακροημέρευση και ευτυχία και 
να τους αξιώνει να έρχονται πά-
ντοτε αρωγοί σε τέτοιου είδους 
προσπάθειες. Επίσης ευχα-
ριστούμε θερμά τον κ. Κώστα 
Αποστολόπουλο του Παντελή 
για την προσφορά σεβαστού 
ποσού για τις ανάγκες του Ι. 
Ναού Αγίου Κων/νου.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Στις 14   Φεβρουαρίου ο Πέτρος  
Καλλιγαρίδης (γιός του Νίκου 
και της Φρόσως Καλλιγαρίδη 
το γένος Νικοπούλου ) από το  
Δροσάτο και η Σοφία Σαρλάνη 
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση 
γάμου.
Να ζήσουν.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Στις 31 Ιανουαρίου 2009 η 
Χρυσούλα και ο Θανάσης Καρ-
δάρας (γιός του Νίκου Καρδά-
ρα) από το Δροσάτο απέκτησαν  
δεύτερο γιό . Να τους ζήση. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
•  Στις 17 Δεκεμβρίου πέθανε 
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο 
Δροσάτο, ο συγχωριανός μας 
Χρήστος Κονιστής ετών 80. Η 
νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη 
στον ιερό ναό του Ευαγγε-
λιστού Λουκά και ο ενταφια-
σμός του στο νεκροταφείο Αγ. 
Αλέξανδρος στον οικογενειακό 
τάφο μαζί με τους γονείς του.
   Ο Χρήστος Κονιστής ήταν 
ένας πολύ καλός άνθρωπος, 
φιλήσυχος, εργατικός     και 
μέχρι το 1967 κατοικούσε 

στο χωριό και ασχολείτο με 
τη Γεωργία. Το 1967 έφυγε 
οικογενειακά για την Αθήνα 
και εκεί εργάστηκε σκληρά 
κάνοντας   πολλές δουλειές. 
Αποκατέστησε τα τρία παιδιά 
του το Σπύρο πτυχιούχο του Μ. 
Πολυτεχνείου Πατρών Μηχα-
νολόγου – Ηλεκτρολόγου, με 
μεταπτυχιακές  σπουδές στην 
Αυστραλία και σήμερα στέλε-
χος της INTRAKOM, την άτυχη 
Κατερίνα που πέθανε σε ηλικία 
42 ετών και την Τασία σύζυγο 
του Κ. Πιτσικάλη υπάλληλο της 
INTRAKOM. Δυστυχώς μετά το 
θάνατο της κόρης του άρχισε 
σιγά σιγά να καταρρέει βασα-
νισμένος, μέχρι που ήρθε το 
μοιραίο.
 Το 40ήμερο μνημόσυνό 
του εψάλη στον Άγιο Λουκά 

Δροσάτου την 25η Ιανουαρίου. 
Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή 
του και καλή παρηγοριά στους 
οικείους του.
•  Στις 4 Δεκεμβρίου πέθανε 
στο Πευκάκι και κηδεύτηκε 
την επομένη η Πολυξένη Ανδ. 
Νταουσιάνη 95 ετών.
 Το 40ήμερο μνημόσυνό της 
εψάλη την 11η Ιανουαρίου. Στα 
παιδιά της Σταύρο   
και Αποστόλη θερμά συλλυπη-
τήρια.
•  Την 1η Φεβρουαρίου  πέθανε 
στο Δροσάτο και  κηδεύτηκε την 
επομένη στο παλαιό νεκροτα-
φείο του Αη Γιάννη η Σταυρού-
λα Κονιστή. 
Στον σύζυγο της  Βασίλη και 
στα παιδιά της Γιάννη , Τάσο 
και Αλέκο  θερμά συλλυπητή-
ρια.
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Στο δρόμο από την «πάνω 
πλατεία» προς το Παλιόχα-
νο, συναντάς, «τα Ταραβη-

ρέικα», το σπίτι με τον πλάτανο, 
του Αλέξη, σήμα κατατεθέν και 
δίπλα του Σταύρου και μετά του 
Σπύρου Βασ. Ταραβήρα. Ο Σπύ-
ρος, εγγονός του Σπύρου αν και 
το δεύτερο παιδί της οικογένεια 
του Νίκου, έχει πάρει το όνομα 
του παππού του, γιατί ο μεγαλύ-
τερος αδερφός του Ανδρέας γεν-
νήθηκε ανήμερα του Αγ. Ανδρέα. 
Μέχρι μία κάποια ηλικία, αρκετά 
μεγάλη, όταν τον ρωτούσε ο πα-
τέρας τους, «Με τι θα ήθελε να 
ασχοληθεί;», απαντούσε ότι ξέρει 
«με τι δεν θα ήθελε να ασχολη-
θεί», γεμίζοντας σίγουρα με ανη-
συχία, όχι μόνο τον πατέρα του, 
αλλά κάπου μέσα του και τον ίδιο 
του τον εαυτό.
Μπορεί το ότι επέλεξε να ασχοληθεί με 
τον Κινηματογράφο, να ήταν μία αλ-
ληλουχία, τυχαίων ή ίσως κι «όχι τόσο 
τυχαίων γεγονότων», όπως ο ίδιος μου 
είπε. Σημασία όμως έχει ότι σήμερα, 
έχει στο ενεργητικό του έξι ταινίες και 
τριάντα διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ 

των οποίων το Κρατικό Ομοσπονδιακό 
(Γερμανίας) βραβείο καλύτερης ταινίας 
του έτους 1998 για το «Ηλιοβασίλεμα 
στην Βενετία» και το τρίτο Κρατικό 
Βραβείο Ποιότητας  του Ελληνικού 
Υπουργείου Πολιτισμού για την ίδια ται-
νία. Το 2005 βραβεύτηκε με το Κρατικό 
Βραβείο του Ελληνικού Υπουργείου 
Πολιτισμού για το καλύτερο ντοκιμαντέρ 

του έτους 2005 για την τελευταία του 
ταινία «Μπαζ», η οποία απέσπασε και 
το Βραβείο Κριτικών στο 46ο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης. Ταινίες του έχουν συμ-
μετάσχει σε περισσότερα από 50 Φε-
στιβάλ, μεταξύ των οποίων στις Κάννες, 
Βενετία και το Βερολίνο, ενώ ο ίδιος έχει 
διδάξει ως Αναπληρωτής Καθηγητής 
επί σειρά ετών, στην  Ανώτατη Κρατική 
Ακαδημία Τηλεόρασης  & Κινηματο-
γράφου του Μονάχου… Θα πρέπει να 
περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι, για να 
δούμε και στην «μικρή οθόνη» πια, το 
ντοκιμαντέρ «Μπαζ», δια χειρός, (Πα-
ραγωγής, σκηνοθεσίας και σεναρίου) 

Σπύρου Ν. Ταραβήρα.
 «Μπάζ», από το όνομα 
ενός μεγάλου Έλληνα 
σεναριογράφου της 
χρυσής εποχής του Χόλ-
λυγουντ, του Άλμπερτ 
Μπεζερίδη, που συνερ-
γάστηκε μεταξύ άλλων 
και με τον ηθοποιό 
Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ 
αλλά και τον νομπελίστα 
συγγραφέα – σεναριο-
γράφο Ουΐλλιαμ Φώκνερ. 
«Μπαζ», η περιγραφή 
μίας σπουδαίας ανθρώ-
πινης ιστορίας που ξετυ-
λίγεται με φόντο ξεχωρι-
στά κοινωνικά, πολιτικά 
και πολιτιστικά δρώμενα 

του 20ου αιώνα. «Μπάζ», μία ταινία 
συμπαραγωγή Ελλάδας – Γερμανίας 
με γυρίσματα στην Αμερική.  «Μπαζ», 
γιατί η ιδέα πρωτοξεκίνησε στο μυαλό 
του Σπύρου και με την επιμονή του, 
κατάφερε να φτάσει μέχρι την Αμερική 
και να βρει έναν άνθρωπο, που ήταν 
απλά τόσο δύσκολο να βρεθεί… και να 
μιλήσει.

Στην ταινία αυτή ο ίδιος ο «Μπάζ» ανα-
λαμβάνει να μας ξεναγήσει με μοναδικό 
τρόπο στα έργα και τις ημέρες του, το 
κοινωνικό πλαίσιο της εποχής αλλά και 
τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν οι 
καλλιτέχνες και (κυ-
ριότερα) οι σεναριο-
γράφοι στις Η.Π.Α.. 
Για τον ίδιο μιλούν 
μεταξύ άλλων ο Ζιλ 
Ντασέν και η Γκλόρια 
Στιούαρτ . Ο Άλμπερτ 
Μπεζερίδης πέθανε 
στις αρχές  του 2007 
σε ηλικία 98 ετών, 
έχοντας προλάβει να 
δώσει στο Σπύρο Ν. 
Ταραβήρα το υλικό 
που χρειαζόταν, να 
δει την ταινία της 
ζωής του ολοκλη-
ρωμένη και αυτή να 
αποτελέσει την αιτία για να αναγνωρι-
στεί η συνεισφορά του στον κινηματο-
γράφο και να τιμηθεί από την Ένωση 
Αμερικανών Σεναριογράφων -λίγο πριν 
πεθάνει - τον Αύγουστο του 2006. Πρω-
ταγωνιστής ο ίδιος, του επεφύλασσε το 
πεπρωμένο του, να πραγματοποιήσει 
το επί της οθόνης ντεμπούτο του λίγο 
πριν πέσει οριστικά για αυτόν η αυλαία.
Ο Σπύρος από την άλλη πλευρά, βρήκε 
στην μυθιστορηματική ζωή του Άλμπερτ 
Μπεζερίδη,  το πείσμα για επιτυχία, ζώ-
ντας σε μία άλλη χώρα με όσες αντιξοό-
τητες κι αν αυτό γεννά. Ίσως κάτι παρό-
μοιο με αυτό που έζησε και ο παππούς 
του Σπύρος, όταν πήγε στην Αμερική το 
1915 ή αργότερα οι θείοι του Βασίλης 
και Τζίμης, όταν μετανάστευσαν στην 
Αυστραλία το1955 . Ένας νέος άνθρω-
πος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με 

τους Έλληνες της ομογένειας, ίσως 
γιατί όπως μου εξηγεί,  η οικογένεια του 
έχει πολλά παραδείγματα και γι αυτό, 
για τον ίδιο υπήρξε πάντα μία οικεία 
επιλογή.  Έφυγε σε ηλικία 22 ετών για 
σπουδές στην Γερμανία κι όσο κι αν 
ποτέ του δεν κατάφερε να συνηθίσει τον 
κρύο καιρό, ακόμα και σήμερα ζει με το 
«ένα του πόδι εκεί και το άλλο εδώ». 
Δεν μπορεί παρά να μην απολαμβάνει 
την μεγάλη επιτυχία της ταινίας του. 
Μου αναφέρει χαμογελώντας  ότι  κατά 
την διαμονή του στις ΗΠΑ, κάποιοι φίλοι 
του, του ανέφεραν ότι, όπως μεταξύ 
των Χριστιανών υπάρχει ο χρονικός 
προσδιορισμός «προ Χριστού» ή «μετά 
Χριστόν» έτσι και μεταξύ των κινηματο-
γραφιστών, υπάρχει ο προσδιορισμός 
«πριν από τους Λος Άντζελες Τάιμς» 
και «μετά τους Λος Άντζελες Τάιμς», 
εφόσον έχεις καταφέρει με κάποια 
ταινία σου να αποσπάσεις μια εκτενή, 
θετική παρουσίαση από αυτήν την 

έγκριτη εφημερίδα. Ο ίδιος ζει την μετά 
την φιλοξενία στους Λος Αντζελες Τάιμς 
εποχή, ξεκινώντας ήδη νοερά να δου-
λεύει την επόμενη ταινία του.
Όταν έρχεται η συζήτηση στο Ευπάλιο, 
μου περιγράφει ότι απλά αισθάνεται 
τυχερός γιατί μπόρεσε να περάσει στο 
χωριό, μεγάλο μέρος από τα ξένοια-
στα καλοκαίρια του. Κάθε καλοκαίρι η 
οικογένεια μαζεύεται, για λίγες ή πολλές 
ημέρες, δεν έχει σημασία. «Δεν είναι 
μόνο οι εικόνες της φύσης, αλλά και οι 
εμπειρίες που σε διαμορφώνουν».  Η 
φωτογραφία είναι μία άλλη μεγάλη του 
αδυναμία, τον ρωτάω αν έχει σκεφθεί 
να κάνει μία έκθεση φωτογραφίας για το 
Ευπάλιο: «Γιατί όχι» μου απαντά.  
Ήταν μία από εκείνες τις συναντήσεις 
που λέγοντας «Χάρηκα για την γνωρι-
μία», πραγματικά το εννοείς!

Σπύρος Ν. Ταραβήρας
Ευπάλιο, Μόναχο, Χόλλυγουντ… !

ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΑΙΝΙΑ

Με τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Μάσσιμο Τζιρόττι στην 
διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας <Ηλιοβασίλεμα 
στην Βενετία> που γυρίστικε στο Μόναχο και στην Βενετία.

O Ευπαλιώτης σκηνοθέτης επί τω έργω 

Όπως εκμυστηρεύτηκε ο Σπύρος Ταραβήρας από 
παιδί ήταν το όνειρο του η σκηνοθεσία

Της Νατάσας Πενταγιώτη



Σελίδα 10ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Όλοι πρέπει να στηρίζουνΑνοιχτή επιστολή

Αγαπητοί συμπατριώτες ,

Με την επιστολή μας αυτή  θα θέ-
λαμε να σας θυμίσουμε μια βασική 
υποχρέωση που έχετε ως μέλος 
της Ένωσης Ευπαλιωτών  βάσει 
του καταστατικού της  και που είναι 
η καταβολή της ετήσιας συνδρο-
μής σας  για την εφημερίδα που 
λαμβάνετε επί σειράν ετών . 
Όπως είναι κοινά αποδεκτό και 
έχετε και οι ίδιοι διαπιστώσει η 
εφημερίδα μας –που αποτελεί και 
συνδετικό μας κρίκο - έχει βελ-
τιωθεί αισθητά  και ως ποιότητα 
εντύπου και ως προς την ποικιλία 
της ύλης που περιλαμβάνει, καλύ-
πτοντας τόσο τις δραστηριότητες 
του Δήμου Ευπαλίου , όσο και των 
Συλλόγων της περιοχής Ευπαλίου, 
αλλά και μεμονωμένων μελών της 
Ένωσης. 
Ανατρέχοντας όμως στα οικονομι-
κά στοιχεία για το έτος 2008, είμα-
στε υποχρεωμένοι να σας  ενημε-
ρώσουμε ότι ενώ εμείς στέλνουμε 
1550 φύλλα –εκ των οποίων 30 
στο εξωτερικό - συνδρομή λάβαμε 
μόνον από 140 άτομα. Πρόκειται 
για συγκεκριμένα άτομα, τα οποία 
ανελλιπώς στηρίζουν το Σύλλογο. 
Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να 
τακτοποιήσετε το θέμα της συν-
δρομής σας καταβάλοντας όποιο 
ποσόν εσείς θέλετε στους λογα-
ριασμούς που αναγράφονται στην 
εφημερίδα. 
Ειδικά για τις αποστολές του εξω-
τερικού (από 30 παραλήπτες τα-
μειακώς εντάξει είναι 4) , επειδή το 
ετήσιο κόστος είναι περίπου 500 € 
, η απόφαση του Δ. Σ. είναι να δι-
ακοπεί η αποστολή, εκτός αν μας 
ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σας 
τη στέλνουμε, καταβάλοντας ταυ-
τόχρονα και συνδρομή.  
Ζητάμε την κατανόησή σας και τη 
βοήθειά σας για να κάνουμε το κα-
λύτερο δυνατόν για το Σύλλογο.

Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ - Η Πρόεδρος 
Λένα Αναγνωστοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ   
 
1  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΣ              50,00 € 
2  ΖΕΡΒΑ Γ.ΜΑΡΙΑ              50,00 € 
3  LD PRAXIS LTD                             750,00 € 
4  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ  50,00 € 
5  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ   100,00€  
6  ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         100,00 € 
7  ΑΝΩΝΥΜΗ                               50,00 € 
8  ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ             50,00 € 
    Σε μνήμη του συζύγου της 
    Ιωάννη Ζαχαριάδη 
9  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ.           50,00 € 
10  ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΚΑΙ ΠΗΝΕΛ.   50,00 €  
      Σε μνήμη Ταραβήρα Ιωάννη 
11  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        50,00 € 
      Σε μνήμη Ταραβήρα Ιωάννη 
12  ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ           60,00 € 
13  ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              50,00 € 
14  ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣ              20,00 € 
15  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  40,00 € 
       Σε μνήμη Ταραβήρα Ιωάννη 
16  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   200,00 € 
17  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 50,00 € 
18  ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ         50,00 € 
19  ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ              50,00 € 
20  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ.   50,00€  
21  ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              50,00 € 
22  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    100,00 € 
    
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  
 
1    ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ            25,00 € 
2    ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    50,00 € 
3    ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ              10,00 € 
4    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     10,00 € 
5    ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  20,00 € 
6    ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       25,00 €
7    ΚΑΡΔΑΡΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΚΩΝ. 50,00€  
8    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.        20,00 € 
9    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ.         20,00 € 
10  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 20,00 € 
11  ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡ. του Σπ. 50,00 € 
12  ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       20,00 € 
13  ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       25,00 €
14  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    20,00 € 

15  ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.               25,00 € 
16  ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        25,00 € 
17  ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     20,00 € 
18  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ     30,00 € 
19  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ  30,00 € 
20  ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΓΕΩΡ. του Σπ.         15,00 € 
21  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     20,00 € 
22  ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ                                20,00 € 
23  ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ              20,00 € 
24  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        20,00 € 
25  ΤΣΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ              20,00 €
26  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛ.               20,00 € 
27  ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    20,00 €
28  ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.           20,00 € 
29  ΚΟΤΣΙΑΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           20,00 € 
30  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            10,00 € 
31  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      10,00 € 
32  ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        20,00 € 
33  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ          20,00 €
34  ΓΚΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ                       20,00 € 
35  ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛ. και ΓΕΩΡΓΙΑ     20,00 € 
36  ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        20,00 € 
37  ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          20,00 € 
38  ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Βασ.  20,00 € 
39  ΜΠΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        20,00 €
40  ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ            20,00 € 
41  ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΝΙΟΣ            30,00 € 
42  ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          20,00 € 
43  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ        20,00 € 
44  ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ.  10,00 € 
45  ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      20,00 €
46  ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              20,00 € 
47  ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              20,00 € 
48   ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            20,00 € 
49  ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛ. και ΠΗΝΕΛ.     50,00 € 
50  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       50,00 € 
51  ΤΣΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ               20,00 € 
52  ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΑ                               50,00 € 
53  ΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣ              20,00 € 
54  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  20,00 € 
55  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   20,00 € 
56  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ    20,00 € 
57  ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ              20,00 € 
58  ΖΕΡΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ              30,00 € 
59  ΜΑΡΣΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  20,00 € 
60  ΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ              10,00 € 

61  ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              20,00 € 
62  ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ              20,00 € 
63  ΨΗΜΑΔΑΣ  ΝΙΚΟΣ              10,00 € 
64  ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. του Κ.        20,00 € 
65  ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. του Κ.      15,00 € 
66  ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞ. του Κ.         15,00 €  
67  ΚΑΓΙΑ ΡΗΝΑ του Κ.              15,00 € 
68  ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛ. του Κ. 20,00 € 
69  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡ. 10,00 € 
70  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40,00 € 
71  ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜ. του Γ.      20,00 €
72  ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              20,00 € 
73  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ           20,00 €
74  ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝ.  20,00 € 
75  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ     20,00 €
76  ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              30,00 € 
77  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              25,00 € 
78  ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              20,00 € 
79  ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ              20,00 € 
80  ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.        20,00 € 
81  ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   10,00 € 
82  ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ              10,00 € 
83  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 € 
84  ΒΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ                                20,00 € 
85  ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            20,00 € 
86  ΨΗΜΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            20,00 € 
87  ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ.            20,00 € 
88  ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ              20,00 € 
89  ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ              20,00 € 
90  ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ           20,00 € 
91  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ        15,00 € 
92  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ              10,00 €

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ»  
 
1  Ανώνυμος υπάλληλος του 
    Δήμου Ευπαλίου                                30,00 € 

ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ»  
    
1 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ       40,00 € 
2 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    10,00 € 
3 ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   10,00 €

Τις συνδρομές σας για την ενίσχυση της Ένω-
σης και της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορεί-
τε να καταθέτετε στις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ στους παραπάνω λογαριασμούς, 
αναγράφοντας και το όνομά σας.

63101605

5011-035918-043

Στείλτε τη Συνδρομή σας ...
Από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2009 
στο Δήμο μας λειτουργεί και το ευρυζω-
νικό δίκτυο τοπικής πρόσβασης. 
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ευρυ-
ζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης 
με χρήση κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων 
στο Δήμο μας. Άμεσα ωφελούμενοι θα 
είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς 
της εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και 
Δημόσιας Διοίκησης στην ευρύτερη 
περιοχή του Δήμου Ευπαλίου .
Το έργο θα καλύψει συνολικά 36 φο-

ρείς ,του Ευρύτερου Δημόσια τομέα 
του Δήμου μας, της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της 
υγείας, της Αγροτικής Ανάπτυξης, του 
Δημαρχείου, του ΚΕΠ, Λαογραφικό 
Μουσείο, Πνευματικό Κέντρο, του Υπο-
θηκοφυλακείου, του Ειρηνοδικείου και 
των περισσότερων δημοτικών κτιρίων 
στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου 
Ευπαλίου. Σε προηγούμενο τεύχος της 
εφημερίδας είχαμε ασχοληθεί εκτενέ-
στερα με την παρουσίαση του έργου.

Άρχισε το Ευρυζωνικό δίκτυο στο Δήμο Ευπαλίου
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Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Στο χέρι του η άνοδος!
Ο Απόλλων Ευπαλίου βαδίζει ολοταχώς προς τον στόχο του, 

ενώ γράφει ιστορία και στο θεσμό του Κυπέλλου

Σε εξαιρετική κατάσταση δεί-
χνει να είναι το τελευταίο 

διάστημα η ομάδα του χωριού 
μας, ο Απόλλων Ευπαλίου και 
βαδίζει από επιτυχία σε επι-
τυχία. Μπορεί να είναι νωρίς 
ακόμα, αλλά αυτή είναι η πρώ-
τη φορά στην ιστορία του συλ-
λόγου, που υπάρχουν βάσιμες 
ελπίδες για άνοδο στο Περιφε-
ρειακό Πρωτάθλημα. Βέβαια θα 
πρέπει να υπάρχει και ανάλογη 
ενίσχυση, φυσικά σε οικονομικό 
επίπεδο, αλλά αυτά θα τα εξετά-
σουν οι υπεύθυνοι, όταν έρθει η 
ανάλογη στιγμή. Έως τότε, αυτό 
που είναι πρωτίστης σημασία 
είναι ο Απόλλων να καταφέρει 
να τερματίσει στην πρώτη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα, μετά 
το τέλος της αγωνιστι-
κής περιόδου.
Όπως γίνεται αντιλη-
πτό, το κλίμα στις τά-
ξεις του συλλόγου είναι 
πολύ καλό. Αυτό φαί-
νεται τόσο στους πο-
δοσφαιριστές και στο 
τεχνικό επιτελείο, όσο 
και στη διοίκηση. Ο 
Απόλλων μπορεί να πέ-
ρασε μία …κοιλιά μετά τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων, αλλά 
πλέον δείχνει ασταμάτητος.

«Έχουμε δέσει 
   σαν ομάδα»
Σύμφωνα με τον προπονητή της 
ομάδας, Λάκη Λου-
κόπουλο, τα αίτια 
στην κατακόρυφη 
άνοδο της απόδο-
σης οφείλονται κυ-
ρίως στην ομοιο-
γένεια μεταξύ των 
ποδοσφαιρ ιστών 
αλλά και στην έλλει-
ψη τραυματισμών:
«Η ομάδα είναι σε 
πολύ κατάσταση 
και η ψυχολογία σε 
υψηλά επίπεδα. Εί-
χαμε επιστροφές από 
τραυματισμούς κι έτσι 
έδεσε η ομάδα. Σε γενικές γραμ-
μές είμαι πολύ ευχαριστημένος. 
Όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν 
προπονήσεις και δεν λείπει κα-
νείς. Δείχνουν όλοι ενδιαφέρον. 
Η πορεία μέχρι στιγμής είναι 
επιτυχία των παιδιών. Υπάρ-
χει ήθος και η ομάδα πηγαίνει 
καλά, παίζει καλό ποδόσφαιρο 
και μάλιστα καλύτερο από τον 
πρώτο γύρο. Έχουμε ένα βαθ-

μό διαφορά από την 
κορυφή και πιστεύω ότι 
μπορούμε να τα κατα-
φέρουμε. Όλοι οι πο-
δοσφαιριστές είναι σε 
ετοιμότητα. Δεν υπάρ-
χουν τραυματισμοί και 
όλοι είναι υγιείς».

Ένα βήμα πριν 
τον τελικό

Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρ-
θηκε επίσης και στο θεσμό του 
Κυπέλλου της ΕΠΣ Φωκίδας, 

στον οποίο ο Απόλλων βρίσκε-
ται για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του στα ημιτελικά. Επόμε-
νος αντίπαλος είναι ο Διαγόρας 

Πολυδρόσου και αν η 
ομάδα τα καταφέρει, 
τότε θα αντιμετωπί-
σει στον τελικό, μία 
εκ των Αστέρα Ιτέας 
και Άνω Αγόριανη: 
«Είμαστε ένα βήμα 
από τον τελικό του 
Κυπέλλου. Έχουμε 
φτάσει στα ημιτελικά, 
κάτι που συμβαίνει 
για πρώτη φορά στην 
ιστορία του Απόλλω-
να».

«Υπάρχει φοβερό κλίμα»

Δηλώσεις σχετικά με την πορεία 
της ομάδας έκανε και ο Χρή-
στος Φλέγγας. Το βαρύ πυρο-
βολικό όχι μόνο του Απόλλωνα 
Ευπαλίου αλλά και όλης της 
κατηγορίας, καθώς βρίσκεται 
στην κορυφή των σκόρερ με 23 
τέρματα, ανέφερε σχετικά: «Η 
ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική 
φόρμα. Πηγαίνει πολύ καλά. 
Υπάρχει φοβερό κλίμα. Το θε-
τικό είναι ότι υπάρχουν συμ-
μετοχές απ’ όλους. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να παίζει καλά 
όλη η ομάδα. Το παιχνίδι που 
θα κρίνει την άνοδο είναι με την 
Άνω Αγόριανη, αλλά έως τότε 
μεσολαβούν κι άλλα, τα οποία 
πρέπει να κερδίσουμε οπωσ-
δήποτε. Κάναμε μία κοιλιά μέσα 
στις γιορτές, αλλά έχουμε βρει 
το ρυθμό μας και πηγαίνουμε 
πάρα πολύ καλά».

Βαθμολογία
Α΄ κατηγορία Φωκίδας

Α.Α.  ΟΜΑΔΕΣ                    ΒΑΘΜΟΙ   ΓΚΟΛ
1.    Άνω Αγόριανη        34    47-4
2.    Απόλλων Ευπαλίου     33     49-11
3.    Διαγόρας Πολυδρόσου   30    41-15
4.    Ησαΐας Δεσφίνας            29     32-19
5.    Τολοφώνα Ερατεινή        27    31-18
6.    Δωρικός                        17    30-36
7.    Γλυφάδα                     15    21-40
8.    Αετός Λιδωρικίου        13   14-52
9.    Οιάνθη Γαλαξιδίου         10   17-46
10.  Ολυμπιακός Κίρρα          7   10-26
11.  ΠΑΣ Άμφισσας         6   15-48 

Αποτελέσματα
9η Αγωνιστική
Άνω Αγόριανη - Απόλλων Ευπαλίου    1-1
Δωρικός - Π.Α.Σ. Άμφισσα                5-1
Γλυφάδα - Ολυμπιακός Κίρρας        3-1
10η Αγωνιστική
Απόλλων Ευπαλίου – Γλυφάδα      2-2
Τολοφώνα Ερατεινής – Δωρικός      1-1
11η Αγωνιστική
Ησαΐας Δεσφίνας - Απόλλων Ευπαλίου  2-1
Δωρικός - Οιάνθη Γαλαξιδίου             4-1
Γλυφάδα - Άνω Αγόριανη        0-2
12η Αγωνιστική
Απόλλων Ευπαλίου - Π.Α.Σ. Άμφισσα    6-0
Γλυφάδα - Αετός Λιδορικίου        2-0
Δωρικός: Ρεπό
13η Αγωνιστική
Απόλλων Ευπαλίου - Τολοφώνα Ερατεινή   2-1
Αετός Λιδορικίου – Δωρικός        3-2
Ησαΐας Δεσφίνας – Γλυφάδα             3-3
14η Αγωνιστική
Οιάνθη Γαλαξιδίου - Απόλλων Ευπαλίου  1-8
Δωρικός - Διαγόρας Πολυδρόσου      1-2
Γλυφάδα - Π.Α.Σ. Άμφισσα                2-1
15η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Κίρρας – Δωρικός        1-0
Τολοφώνα Ερατεινής – Γλυφάδα        6-0
Απόλλων Ευπαλίου: Ρεπό
16η Αγωνιστική
Δωρικός - Απόλλων Ευπαλίου       0-7
Γλυφάδα - Οιάνθη Γαλαξιδίου       1-1

Σκόρερ
1. Χρήστος Φλέγγας          23
2. Χρήστος Σερεντέλος      10
3. Γιώργος Φλέγγας  7
4. Βασίλης Φλέγγας  3
5. Γιάννης Φλέγγα               2
6. Φώτης Κάπος       1
7. Θεόφιλος Δενδράμης  1
8. Βασίλης Φλετούρης  1
9. Άντι Καραμπολάι  1

Ο Λάκης Λουκόπουλος

Ο Χρήστος Φλέγγας




