
Πολλά και καλά είναι τα ξενοδοχεία που λειτουργούν, 
τα περισσότερα χειμώνα - καλοκαίρι στην περιοχή 
του Δήμου Ευπαλίου. Εμείς σας τα παρουσιάζουμε 
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε ο καθένας να 
διαλέξει αυτό που επιθυμεί.

Ημερίδα με θέμα τον εκσυγχρο-
νισμό της Εθνικής οδού Ευπα-
λίου – Λιδωρικίου θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου 
στις 10 π.μ στη νέα αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δημαρχείου 
Ευπαλίου. Την ημερίδα διορ-
γανώνουν από κοινού ο Δήμος 
Ευπαλίου και η Πρωτοβουλία 
Πολιτών Δήμου Ευπαλίου για 
τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής 
οδού Ευπαλίου – Λιδωρικίου. 

Έχουν κληθεί να παραστούν ο Υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής 
Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, Βου-
λευτές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 
Δήμαρχοι της περιοχής, οι Νομάρχες 
Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, οι 
Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδος και Δυτικής Ελλά-
δος, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, κα-
θώς και άλλων Δημοτικών, Κρατικών 
και Ιδιωτικών φορέων. 

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 88      Μαι. - Ιουν. - Ιουλ. 2009

Σελ. 12 - 13

Σαν κεραυνός έπεσε το μαντάτο. Ο 
Τσέλιος σκοτώθηκε. Πάγωσε το Ευ-
πάλιο, Πάγωσε η Δωρίδα. Κανείς 
δεν θέλει να το πιστέψει. Στη φω-
τογραφία με τον υφυπουργό κύριο 
Μπούγα παρακολουθώντας στην 
Άμφισσα αγώνα του αγαπημένου 
του Απόλλωνα Ευπαλίου.

Θρηνεί 
το Ευπάλιο 
& η Δωρίδα

Σελ. 2

Με νέο προπονητή, τον έμπειρο Σταύ-
ρο Σταύρου, ο Απόλλων Ευπαλίου, 
ξεκινά τα νέα του όνειρα για μία επιτυ-
χημένη πορεία στην Δ’ Έθνική. Ποιοι 
μπαίνουν στο Δ.Σ. Ποιες κινήσεις γί-
νονται για οικονομική ενίσχυση. Ποια 
γήπεδα θα χρησιμοποιήσει η ομάδα.

Οι βάνδαλοι του Ευπαλίου ξαναχτύ-
πησαν. Πριν μπουν νέα φανάρια 

τα ξανάσπα-
σαν. Το λόγο 
πλέον έχει ο 
Δήμαρχος και 
η Αστυνομία. 
Αυστηρή τιμω-
ρία σε όποιν 
καταστρέφει τη 
Δημοτική πε-
ριουσία. Καμία 
ολιγωρία δεν 
επιτρέπεται!

Σελ. 4

Σελ. 14-15

Σελ. 9

Σελ. 6-7

Σελ. 3

Βίκυ
Καγιά

Σημαντικό έργο
για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Το νέο Δημαρχείο Ευπαλίου ανοίγει τις πύλες του για να 
πραγματοποιηθεί η σημαντική αυτή ημερίδα στην μεγάλη 
αίθουσα εκδηλώσεων.

Οι βάνδαλοι !

Μ ί α  σ τ α ρ 
π ο υ  έ λ κ ε ι 
τ η ν 
κ α τ α γ ω γ ή 
τ η ς 
α π ό  τ ο ν 
Κ ά μ π ο 
Ε υ π α λ ί ο υ

Διακοπές 
Όλα τα ξενοδοχεία

στο Δήμο Ευπαλίου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

Η Έπαυλη στο Σκάλωμα
και ο μύθος με τον Γλύξμπουργκ!

Σελ. 11

 Ευρωεκλογές 2009

Όλοι κερδισμένοι
και πρώτη η ... αποχή!

Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα αποτελέσματα στην 
περιοχή του Δήμου Ευπαλίου, με συγκριτικά 
στοιχεία, από προηγούμενες εκλογές.

ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ
Το Βυζαντινό Μοναστήρι 
μας περιμένει Σελ. 3



Σελίδα 2

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ART DIRECTOR:    Θωμάς Α. Τσιρόγκας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:        Μάκης Γ. Πριόβολος

Tούτες τις 
μέρες που 
π έ ρ α σ α ν 
έκλεισαν 3 
χρόνια που 
έχει φύγει 
από κοντά 
μας ο “Νέ-
σ τ ο ρ α ς ” , 
όπως χαρα-
κτηρίστηκε 
της Τοπικής 
Αυτοδιοίκη-
σης Ευπα-
λίου, Νίκος 
Λουκόπου-
λος.
Για 50 χρόνια υπηρέτησε την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και το Αγροτικό Συνεταριστικό 
Κίνημα.
Τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του εξήντα-
ξένοι εμείς, αλλά συχνά διερχόμενοι από 
το Ευπάλιο αναφέρει σε κείμενό του ο 
ιστορικός και λαογράφος Γιάννης Ζωριά-
νος – με τα ρούχα πάντα της δουλειάς        
(είναι Πρόεδρος του Ευπαλίου, μας έλε-
γαν ) στα κοινοτικά του έργα …
…Ξημεροβραδιαζόταν ο Νίκος Λουκόπου-
λος στο κοινοτικό κατάστημα προγραμμα-
τίζοντας, οργανώνοντας και επιστατώντας 
προσωπικά την ορθή εκτέλεση των κοινο-
τικών έργων που ποτέ δεν τα εγκατέλειπε 
στην τύχη τους…
…Ευγενής και κοινωνικός, αντιμετώπιζε 
τις αντιξοότητες με καρτερία, χωρίς δια-
κοπή του πολιτιστικού και κοινωνικού του 
έργου κι αυτές τις αρετές οι Ευπαλιώτες 
εκτιμώντας τον εξέλεξαν Πρόεδρο του 
χωριού τους πολλές φορές
Και όπως αναφέρει και ο Λυκειάρχης, π. 
Πρόεδρος Ευπαλίου, Νίκος Ζέρβας, τα πε-
ρισσότερα έργα υποδομής τους Ευπαλίου 
(οδοποιία, ύδρευση, πλατείες, γήπεδα, 
παραδοσιακοί χώροι αναψυχής, αρδευτι-
κά έργα, ηλεκτοφωτισμός, γέφυρες κ.α.) 
φέρουν την σφραγίδα του Νίκου Λουκό-
πουλου.

Πολλοί φίλοι σ’ ένα “ πολιτικό μνη-
μόσυνο ” ξαναθυμήθηκαν έργα και 
δράσεις του Προέδρου και στη μνήμη 
του κατέθεσαν ποσά για ενίσχυση της 
εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Ι.Τ. Ο ΜΕΝΙΟΣ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
Ο συμπατριώτης μας Δικηγόρος Μένιος Λαγιανδρέου τοποθετήθηκε Διευθυ-
ντής των Νομικών Υπηρεσιών στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ιδιωτικού 
Τομέα ( Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ), ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας. 
Στο Ταμείο αυτό έχουν ενταχθεί 10 επικουρικά Ταμεία που έχουν αρμοδιό-
τητα τη χογήγηση επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων των τομέων 
τους. Η πείρα του, η γνώση του, η εργατικότητά του, είναι τα στοιχεία εκείνα 
που εγγυώνται την επιτυχία του Ευπαλιώτη Δικηγόρου.  Του την ευχόμαστε 
με όλη μας την καρδιά.

Τρία χρόνια χωρίς το
Νίκο Λουκόπουλο

Αθανασόπουλος Αλέξης 50€
Ανδριωτάκης Γιώργος 40 €
Αντωνόπουλος Κώστας 30 €
Δημητρίου Μαίρη 50 €
Έξαρχος Νίκος 30 €
Κουφάκης Γιώργος 50 €
Λαγιανδρέου Μένιος 50 €
Λαχανάς Μάκης 30 €
Λουκόπουλος Παναγιώτης  50 €
Λουκόπουλος Γιάννης 50 €
Λουκόπουλος Περικλής 50 €
Λουκόπουλος Θανάσης 50 €
Λουκοπούλου Ανθή 50 €
Λουκοπούλου Ρήνα 50 €
Μαντζουράνης Πάκης 50€
Μάρκου Σταμάτης & Ελένη 50 €
Μέρμηγκας Γιώργος 40 €
Μίντζα Ρούλα 50€
Μπλέτας Μάριος 50 €
Ντάνος Ιωάννης 50 €
Οικονόμου Κώστας 50 €
Ρουγκούνη Φένια 50 €
Σισσούρας Άρης 50 €
Σταθόπουλος Αχιλλέας 30 €
Τσιγαρίδας Κώστας 50 €
Φλέγγας Αθανάσιος 30€
Ψιμάδας Αθανάσιος 50 €

Στις 21 Ιουνίου 2009 έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της Σοφίας Γε-
ωργουλοπούλου. Η Σοφία ήταν η «φουρνάρισσα» του Ευπαλίου. Ο 
πατέρας της Αντώνιος Γεωργουλόπου-
λος έχτισε το φούρνο τη δεκαετία του 
’30. Το φούρνο αρχικά δούλεψε ο κ. 
Τσαγγανός, αρτοποιός από τον Ασπριά 
Ναυπακτίας. Μετά τον δούλεψε ο Γιάν-
νης Σπυρόπουλος ή Αγγελάρας μέχρι 
το 1953 οπότε τον ανέλαβαν οι αδελφές 
Γεωργουλοπούλου. Τον δούλεψαν μέ-
χρι το 2003 οπότε διέκοψαν τη λειτουρ-
γία για λόγους υγείας.
Με το ψωμί της Σοφίας μεγάλωσαν 
γενιές και γενιές Ευπαλιωτών. Και όχι 
μόνο!
Ποιος δεν θυμάται τη χαρακτηριστική 
γεύση και ποιότητα του ψωμιού;

Ήταν ένα πραγματικά χωριάτικο ψωμί ζυμωμένο με το χέρι και ψη-
μένο σε φούρνο με ξύλα. Το καρβέλι δε ήταν πάντα υπέρβαρο, άνω 

του κιλού!
 Ήταν ονομαστό στην περιοχή. Ακόμα 
και Ναυπάκτιοι το μεσημέρι έρχονταν 
στο Ευπάλιο και αγόραζαν ψωμί δικό 
τους και για τους γείτονες. 
Το φούρνο δούλευαν οι τρεις αδελφές 
Αγγέλω, Ευφροσύνη και Σοφία. Οι ώρες 
εργασίας ήταν πάνω από 15 ημερη-
σίως. Χρόνος για προσωπική ζωή και 
ανάπαυση δεν υπήρχε. Είχαν δώσει 
πραγματικά τη ζωή τους για την επιχεί-
ρηση. Θα θυμόμαστε πάντα με νοσταλ-
γία το ψωμί απ’ τις «φουρνάρισσες του 
Ευπαλίου»!!!

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 
2009 στο 2ο χλμ. του 
δασικού δρόμου Τρί-
στενο-Διχώρι το αυτο-
κίνητο που οδηγούσε ο 
Παναγιώτης Τσέλιος με       
συνοδηγό τον Αλβανι-
κής καταγωγής εργάτη 
Meta Fathir (το Χρήστο 
τον Αλβανό όπως τον 
λέγαμε στο Ευπάλιο) 
ξέφυγε του δρόμου και 
έπεσε σε γκρεμό βά-
θους 200-250 μέτρων. 
Σκοτώθηκαν και οι δύο. 
Για τις συνθήκες του δυ-
στυχήματος μόνο εικασί-
ες μπορούν να γίνουν. 
Για το άσχημο παιχνίδι 
που έπαιξε η μοίρα αξίζει 
να αναφερθεί το εξής: αν το αυτοκίνητο 
έφευγε από το δρόμο 10 μέτρα πιο μπρο-
στά ή πιο πίσω θα έπεφτε σε δασωμένο 
μέρος και δεν θα πήγαινε στον κακοτρά-
χαλο γκρεμό. 

Ο Παναγιώτης Τσέλιος του Θεοδώρου, 
κάτοικος Ευπαλίου ήταν 63 χρονών, οι-
κοδόμος, Ήταν παντρεμένος με την Αθα-
νασία Κατσαρού και είχαν τρία παιδιά. 
Στην αρχή ο Παναγιώτης εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Ήταν άριστος κτίστης. Το 
1980 ήρθε στο Ευπάλιο, όπου με δικό 
του συνεργείο αναλάμβανε οικοδομικές 
εργασίες. 

Αγάπησε το Ευπάλιο και 
τους ανθρώπους του. 
Ήταν δραστήριο μέλος 
της κοινωνίας μας. Στα 
κοινοτικά, εκκλησιαστι-
κά, κοινωνικά, αθλητικά 
και γενικά στα συλλογικά 
προβλήματα του χωριού 
έδινε ζωντανή την παρου-
σία του. Ήταν παρών σε 
χαρές και λύπες, συμπα-
ραστάτης όλων. 
Αλλά και στις επαγγελμα-
τικές του δραστηριότητες 
ο Πάνος ήταν άψογος. 
Ποτέ δεν ακούστηκε κάτι 
κακό. Και ήταν χιλιάδες 
οι άνθρωποι που 
συνεργάστηκε 

στο Ευπάλιο, στα 
γύρω χωριά αλλά και σε όλο το 
νομό Φωκίδας. Τι άλλη απόδειξη 
και τεκμήριο χρειάζεται ένας κρι-
τής για να σου αποδώσει το Άρι-
στα; Τι άλλο χρειάζεται κάποιος 
για να διαπιστώσει ότι η απώλεια 
ανθρώπων τέτοιου μεγέθους δεν 
κάνει φτωχότερη μόνο την οικογένειά του 
αλλά και την κοινωνία γενικότερα; 
Πάνο πραγματικά γίναμε φτωχότεροι. Χά-
θηκε ένας άνθρωπος που βοήθαγε τον 
οποιονδήποτε, όποτε και όσο μπορούσε. 
Η κοινωνία του Ευπαλίου σε ευχαριστεί.
Ο Δήμος Ευπαλίου εξέδωσε συλλυπη-
τήριο ψήφισμα για το θάνατο του Πανα-

γιώτη Τσέλιου. Σύμφωνα με αυτό και μετά 
από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου 
Ευπαλίου ένας δρόμος του χωριού θα 
ονομασθεί σε οδό «Παναγιώτη Τσέλιου». 
Η κηδεία του έγινε πάνδημη στο Ευπάλιο 
και παρευρέθη πλήθος κόσμου και πολ-
λοί επίσημοι, ανάμεσα τους ο Υφυπουρ-
γός κ. Μπούγας, ο Νομάρχης Φωκίδας 
κ. Φουσέκης, Ο Δήμαρχος Ευπαλίου κ. 
Παγώνης κ.α. 
Τον επικήδειο εκφώνησε ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ευπαλίου κ. Κα-
ραΐνδρος Ευάγγελος.

Meta Fathir
Ο Meta Fathir ήταν 38 ετών, έγγαμος, με 
δύο παιδιά. Καταγόταν από το Μπεράτι. 

Είχε έλθει στην Ελλάδα για μια 
καλύτερη τύχη πριν από οκτώ 
χρόνια. Τα παιδιά του είχαν γεν-
νηθεί στο Ευπάλιο. Ήταν τίμιος, 
εργατικός, καλός οικογενειάρ-
χης, ζούσε από την εργασία 
του. Φρόντιζε και την πατρική 
του οικογένεια στο Μπεράτι της 
Αλβανίας.
Ο χαμός του συγκλόνισε όλο το 

χωριό και όλη την αλβανική κοινότητα της 
περιοχής. Όλοι συμπαραστάθηκαν στη 
χήρα και τα παιδιά του. Οι συμπατριώτες 
και οι συγγενείς του ήταν από την πρώ-
τη στιγμή κοντά στην οικογένεια του και 
φρόντισαν για τη μεταφορά της σορού 
του στην ιδιαίτερη πατρίδα του όπου και 
ετάφη.

ΕΥΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑ ΠΕΝΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΕΛΙΟ

Οι φουρνάρισσες που έγραψαν ιστορία

Η Αγγέλω, η Σοφία και η Φρόσω στο χώρο που λειτούργησαν 
σχεδόν μισό αιώνα.

Στις 31.03.2009 η Αναστασία 
Ζέρβα και ο Σπύρος Σιούλας 
απέκτησαν κοριτσάκι. Ευχό-
μαστε ολόψυχα να τους ζήσει.
Ειρήνη και Παναγ. Ζέρβας

Ο Επαμεινώνδας και η Ηλιάνα 
Κατσιαρίμπα βάπτισαν τα δύο 
μικρά αγοράκια τους, Ιωάννη 
και Κωνσταντίνο, στην Αγία 
Μαρίνα της Ηλιούπολης.

Ο Αλέκος και η Μαρία  Ταρα-
βήρα βάφτισαν το κοριτσάκι 
τους στην Ολυμπιάδα Χαλ-
κιδικής. Το  όνομα αυτής Εμ-

μέλεια - Μαρία και νονοί της ο 
Γιώργος και η Βιολέτα Τραβήρα. 

Στις 18.05.2009 απεβίωσε η  
Κωνσταντίνα Μπαουστάνου, σε 
ηλικία 102 ετών, συνταξιούχος 
του ΟΓΑ.

Στις 22.05.2009 απεβίωσε η 
Ελένη Λαγιανδρέου, σε ηλικία 90 
ετών, συνταξιούχος του Δημοσί-
ου.

Στις 25.05.2009 απεβίωσε ο Γε-
ώργιος Μακαντάσης, σε ηλικία 
63 ετών, καθηγητής του καράτε.

1. Το διάστημα 27-30 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί μονοήμερη εκ-
δρομή στην περιοχή των Καλαβρύ-
των. Λεπτομέρειες θα γνωστοποιη-
θούν εγκαίρως.

2. Το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου 
θα πραγματοποιηθεί η άσκηση ζω-
γραφικής, σε συνεργασία με το Δημο-
τικό Σχολείο και το Δήμο Ευπαλίου. 
Θα κυκλοφορήσει ανακοίνωση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ
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Σε ένα κατάφυτο δάσος από βελα-
νιδιές, κέδρους, καστανιές και άλλα 
δέντρα και σε υψόμετρο περίπου 
800 μέτρων βρίσκεται το μοναστή-
ρι της Βαρνάκοβας. Ιδρύθηκε τον 
11ο αιώνα μ.Χ από τον Όσιο Αρ-
σένιο τον Βαρνακοβίτη, στο νοτιό-
τερο τμήμα των Βαρδουσίων. Ως 
προς την ονομασία, οι απόψεις δι-
ίστανται: για ορισμένους, οφείλεται 
στο σλαβικό τοπωνύμιο και κατ’άλ-
λους πήρε το όνομά του από τον 
τόπο προελεύσεως της εικόνας 
της Παναγίας, την ομώνυμη πόλη 
Ρωσίας ή Σερβίας που αγιογραφή-
θηκε η εικόνα.

Το μοναστήρι ακολούθησε την ιστορική 
διαδρομή του έθνους. Ιδιαίτερα σημαντι-
κή υπήρξε η προσφορά του στον αγώνα 
του 1821, αφού λειτούργησε ως κρυφό 
σχολειό προεπαναστατικά, ορμητήριο 
καπεταναίων στην επανάσταση και ως 
καταφύγιο των Ελεύθερων Πολιορκημέ-
νων μετά την πτώση του Μεσολογγίου.
Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητά του, 
ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος 
Ιωάννης Καποδίστριας, παρόλο που 
βρήκε μια χώρα καθημαγμένη από την 
πολύχρονη δουλεία και τις πολεμικές 
περιπέτειες, και οικονομική δυσπραγία, 
διέθεσε 1800 χρυσούς φοίνικες (νόμι-
σμα) για την αναστήλωση της Μονής, το 
1831 και γι’αυτό θεωρείται ως ο «δεύτε-
ρος κτήτωρ»  της. Στα νεότερα χρόνια 
δοκιμάστηκε στη διάρκεια όλων των 
πολέμων.

Στη μονή φυλάσσονται έγγραφα ση-
μαντικά-αν και λίγα-για την Ελληνική 
Επανάσταση. Βλέπετε η καταστροφή 
του 1826 και η μανία των Τούρκων εξα-
φάνισε ό,τι υπήρχε. Πιο πολλά έγγραφα 
αφορούν την περίοδο 1831-1860, είναι 
δε σχετικά με τη δράση της Μονής και 
τα περιουσιακά της στοιχεία.
Τέλος, το καθολικό της Μονής διάλεξαν 
ως τόπο ταφής μέλη της Δυναστείας των 
Αγγέλων Κομνηνών της Ηπείρου, που 
είχαν θέσει υπό την προστασία τους το 
Μοναστήρι.
Σήμερα ,  το  κτιριακό  συγκρότημα  είναι  

ανακαινισμένο  - γιατί  και  οι  σεισμοί  
που  έχουν  πλήξει  την  περιοχή  προ-
κάλεσαν  και  στη  Μονή  φθορές-  και 

διακονείται  από  γυναικεία  αδελφότη-
τα  που  πρόθυμα  αποκαλύπτει  στους  
επισκέπτες την  ιστορία  αυτής  της  κι-
βωτού  της  πίστης. Αυξημένη   δε επι-
σκεψιμότητα  έχει  το μοναστήρι  κατά  
το  Δεκαπενταύγουστο , και  ιδιαίτερα  
την  παραμονή  της  Παναγίας , καθώς  
πλήθος πιστών  πηγαίνει  να  προσκυ-
νήσει , να  λειτουργηθεί  και να  ζητήσει  
τη  βοήθεια  της Θεομήτορος..   
Αν η  περιήγηση  ενός  χώρου  -ιστορικού 
ή  με  ιδιαίτερο  φυσικό  κάλλος -  προ-
σφέρει  σε  έναν  επισκέπτη  γνώσεις  ή 
απόλαυση  , η  επίσκεψη  ενός  ιερού  τό-

που σίγουρα  προσφέρει  ψυχική  αγαλ-
λίαση. Αυτό  το  συναίσθημα  το  νιώθει 
κάποιος  στο  συγκεκριμένο  χώρο.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΝΤΙΝΑ   70,00 € 
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ   20,00 € 
ΚΑΡΔΑΡΑ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΖΩΗ   100,00 € 
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΑΚΗΣ   20,00 € 
ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   50,00 € 
ΛΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   30,00 € 
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ και 
ΜΠΟΚΑΡΗ ΛΙΛΙΚΑ   100,00 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   200,00 € 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ   20,00 € 
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κ.   20,00 € 
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του Κ.   10,00 € 
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   20,00 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ   20,00 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ   50,00 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ   20,00 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. του Αλεξ.   50,00 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλεξ.  10,00 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   20,00 € 
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   50,00 € 
ΣΟΦΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   20,00 € 
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κ.   20,00 € 
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   50,00 € 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   4.200,00 € 
ΤΣΙΛΑΛΗ ΤΑΣΙΑ του Δημ.   50,00 € 
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστ.   20,00 € 

Τις συνδρομές σας για την ενίσχυση της Ένωσης 
και της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να κα-
ταθέτετε στις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
στους παραπάνω λογαριασμούς, αναγράφοντας 

και το όνομά σας.

63101605

5011-035918-043

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη του 
σημαντικού αυτού θέματος σε επίπεδο 
βασικής προτεραιότητας των κρατικών 
φορέων (Δήμων, Νομαρχιών Φωκίδος και 
Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειων Στερε-
άς και Δυτικής Ελλάδος, ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ), 
αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
ώστε ο εκσυγχρονισμός του οδικού αυτού 
άξονα να ενταχθεί άμεσα στα επιχειρησιακά 
προγράμματα των παραπάνω φορέων για 
χρηματοδότηση.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι  ο οδικός αυ-
τός άξονας κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 
1930 για να καλύψει τις ανάγκες της επο-
χής εκείνης. Σήμερα, όχι μόνο δεν καλύπτει 
τα φορτία που δέχεται, αλλά είναι και πολύ 
επικίνδυνος.
Με τον οδικό αυτό άξονα επικοινωνούν κα-

θημερινά με τα αστικά κέντρα της Ναυπά-
κτου και της Πάτρας, αλλά και της έδρας 
του Δήμου Ευπαλίου τα ορεινά χωριά 
του Δήμου: Δροσάτο, Κάμπος, Φιλοθέη, 
Τείχιο, Παλαιοξάρι και Ποτιδάνεια. Ακόμη 

τα χωριά των Δήμων Βαρδουσίων, Αποδο-
τίας και Λιδωρικίου. Ο οδικός αυτός άξονας 
έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη 
του αγροτικού – κτηνοτροφικού τομέα, του 
τουρισμού, του πολιτισμού και την παροχή 

υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο των 
Νομών Φωκίδος και Αιτωλοακαρνανίας.
Βασικοί ομιλητές στην ημερίδα θα είναι ο 
Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Αναστάσιος Παγώ-
νης, που θα κάνει τη γενική παρουσίαση 

του θέματος, ο κ. Χρήστος Βλάχος Τοπο-
γράφος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυ-
τεχνείου που θα παρουσιάσει το τεχνικό 
μέρος και  Καθηγητής του Πανεπιστημί-
ου θα παρουσιάσει το οικονομικό –  ανα-
πτυξιακό μέρος 
Η θεματολογία της ημερίδας στοχεύει 
στην επιστημονική τεκμηρίωση της ανα-
γκαιότητας υλοποίησης του έργου αυτού 
και συνακόλουθα της χρηματοδότησής 
του. 
Έχουν κληθεί να παραστούν ο Υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Φω-
κίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, Βουλευτές 
του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Δήμαρχοι 
της περιοχής, οι Νομάρχες Φωκίδας και 
Αιτωλοακαρνανίας, οι Γενικοί Γραμματείς 
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και 
Δυτικής Ελλάδος, εκπρόσωποι Επιμε-
λητηρίων, καθώς και άλλων Δημοτικών, 
Κρατικών και Ιδιωτικών φορέων.        

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σημαντικό έργο
για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Ημερίδα με θέμα τον εκσυγ-
χρονισμό της Εθνικής οδού 
Ευπαλίου – Λιδωρικίου θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
12 Ιουλίου στις 10 π.μ στη νέα 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δη-
μαρχείου Ευπαλίου. Την ημε-
ρίδα διοργανώνουν από κοι-
νού ο Δήμος Ευπαλίου και η 
Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου 
Ευπαλίου για τον εκσυγχρονι-
σμό της Εθνικής οδού Ευπαλί-
ου – Λιδωρικίου.

ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ
Το Βυζαντινό Μοναστήρι μας περιμένει

Της Λένας  Αναγνωστοπούλου

Υ.Γ. Στο φύλλο 85 στη σελ.5, στο άρθρο «Το νέο έμβλη-
μα του Δήμου Ευπαλίου», στην επιχειρηματολογία Υπέρ 
του Λέοντα της Βαρνάκοβας, εκ παραδρομής γράψαμε ότι 
“υπέρ…έχει ταχθεί και η ηγουμένη του μοναστηριού Κασ-
σιανή αντί Θεοδοσία”, όπως είναι το σωστό. Ζητάμε την 
κατανόηση για το λάθος μας.
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Επιτέλους η κεντρική πλατεία 
… είδε φώς! Με απόφαση του 
Δημάρχου στα καλαίσθητα 
και παραδοσιακά φανάρια, 

τοποθετήθηκαν πιο ισχυρές λάμπες 
κι έτσι αναδεικνύεται και γίνεται πιο 
ανθρώπινη και λειτουργική η πανέ-
μορφη πλατεία. Δεν χρειάζονται αλ-
λαγές τα φωτιστικά γιατί είναι μελε-
τημένα από ειδικούς να καλύπτουν 
με επάρκεια και καλαισθησία την 
παραδοσιακή πλατεία.
Ας ξοδευτούν χρήματα για φωτισμό 
άλλων χώρων που υπάρχει ανά-
γκη.

Μετά από 60 χρόνια συνεχούς 
πορείας στην αγορά του Ευ-
παλίου το ιστορικό ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ Παπακωνσταντίνου 

… κατεβάζει ρολλά, λόγω συνταξι-
οδότησης και άλλων ασχολιών των 
απογόνων. Πάντως, όποιος ενδια-
φέρεται να συνεχίσει την ίδια ή κά-
ποια άλλη εμπορική δραστηριότητα 
μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιδιο-
κτήτη κ. Θύμιο Παπαπωνσταντίνου 
( 6948-877551 ).

Κεραυνός χτύπησε το καμπα-
ναριό της εκκλησίας. Ο Άγιος 
έκανε το θαύμα του και δεν 
είχαμε θύματα. Οι επισκευές 

άρχισαν αμέσως. Με την ευκαιρία η 
Ένωση επανέρχεται με την πρότα-
σή της για τον ηλεκτροφωτισμό του 
ρολογιού και του καμπαναριού με 
σύγχρονο τρόπο.

Οι Βέβηλοι ξαναχτύπησαν 
πάλι…! ΄Εσπασαν, ξήλω-
σαν, κατέστρεψαν τα φώτα 
του Δήμου από την Γέφυρα 

στον ΄Αμπλα. Ως εδώ πλέον! ΄Αμε-
σα ο Δήμος και η Αστυνομία να κινή-
σει διαδικασία τιμωρίας των ενόχων, 
που να είναι και παραδειγματική. 
Δεν είναι άγνωστοι οι δράστες…! 
Τους συζητάνε στην πλατεία. Καμία 
ολιγωρία κύριε Δήμαρχε.Οι πλιατσι-
κολόγοι να πληρώσουν τη φθορά 
της Δημοτικής περιουσίας απαιτούν 
όλοι οι Δημότες του Ευπαλίου.

Πάντως αν γίνει κάποια 
ανάπλαση στη πλατεία με 
αλλαγές των πλακών και 
πεζοδρόμηση του πάνω 

δρόμου όπως συζητείται ας μεταφέ-
ρουν και το άγαλμα Ν. Σμπαρούνη 
σε πιο φυσικό χώρο, στο κεντρικό 
δρόμο, δίπλα από το Ιατρείο. Από 
εκεί περνά όλη η Δωρίδα και η ορει-
νή Ναυπακτία και όλοι οι μαθητές 
των σχολείων ( Εμείς … φωτογρα-
φικά το μεταφέραμε…! ).

΄Ενας από τους μεγαλύτε-
ρους Κυνηγετικούς Συλλό-
γους και απο τους πιο δρα-
στήριους της χώρας είναι 

αυτός του Ευπαλίου, με 500 σχεδόν 
μέλη.
Πρόσφατα, μετά από αρχαιρεσίες 
εξέλεξε νέο Δ.Σ. που είναι οι: Σμπα-
ρούνης Χαράλαμπος ( πρόεδρος ), 
Πριόβολος Β. Ιωάννης ( Γραμματέ-

ας ), Τριανταφύλλου Λαμπράκος ( 
Κοσμήτορας ), Νταουσάνης Απο-
στόλης ( Ταμίας ) και Μέλη οι Λακου-
μέντας Οδ. Βασίλης και Λαλαγιάννης 
Ν. Ιωάννης ( Αντιπρόεδρος ). Είχε 
εκλεγεί ο αείμνηστος Τσέλιος Πανα-
γιώτης που πρόσφατα χάθηκε και τη 
θέση του στο Δ.Σ. πήρε ο πρώτος 
επιλαχών Ηλιόπουλος Κώστας.
Πρίν λίγες μέρες ο Σύλλογος έκα-
νε επιτυχημένα την 2ήμερη ετήσια 
εκδρομή του, με 100 άτομα, σε Ιω-
άννινα, Μέτσοβο, Μετέωρα, Καλα-
μπάκα, Τρίκαλα και Καρδίτσα και 
διανυκτέρευση στη Σαλαμίνα.
Στο μεταξύ ο Σύλλογος λόγω της 
απώλειας του Παναγιώτη Τσέλιου 
δεν θα κάνει το χορό του, που είχε 
προγραμματισθεί για τις 25 Ιουλίου.

Τα  14 χρόνια έντονης και 
μαχητικής παρουσίας “στα 
κοινά ” της Καστέλλας συ-

μπλήρωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλο-
γος Καστέλλας Πειραιά, Πρόεδρος 
του οποίου για 5η συνεχή τριετία 
έχει εκλεγεί ο Ευπαλιώτης κ. Ντίνος 
Κονιστής, που διετέλεσε και Πρόε-
δρος της Ένωσης Ευπαλιωτών. Ο 
Σύλλογος ξεκίνησε με 37 ιδρυτικά 
μέλη και σήμερα αριθμεί περίπου 
4000. Συνεργάζεται με πολλούς φο-
ρείς και έχει πετύχει διακομματική 
συνεργασία με όλους τους βουλευ-
τές του Πειραιά για την επίλυση των 
προβλημάτων της περιοχής.
Στις ποικίλες δραστηριότητές του 
καταγράφονται  έντονα διαβήματα 
για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στην 

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Καστέλλα, αξιοποίηση χώρων και 
κτιρίων στην ίδια περιοχή, συντήρη-
ση και ανάδειξη ετοιμόρροπων πα-
ραδοσιακών κτιρίων, διαμαρτυρίες 
για εγκατάλειψη χώρων, παρεμβά-
σεις στο συγκοινωνιακό ζήτημα.
Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει και 
εξαιρετικές εκδρομές τόσο στο εξω-
τερικό όσο και στο εσωτερικό, βρα-
βεύσεις αθλητικών σωματείων και 
αθλητών, αριστούχων μαθητών και 
διακεκριμένων επιστημόνων.
Στον ακούραστο και δραστήριο Πρόε-
δρο και στο Συμβούλιο του, ευχόμαστε 
να συνεχίσουν με την ίδια δύναμη και 
αποτελεσματικότητα το δημιουργικό 
τους έργο για πολλά χρόνια ακόμα.

Νέο κατάστημα της γνω-
στής αλυσίδας SLEVORI 
στην Ελευσίνα από την συ-
μπατριώτισσα μας Ιωάννα 

Καρλοβασίλη-Αυγεράκη (κόρη του 
αειμνήστου Νίκου Αυγεράκη του οι-
κοδόμου), που ειδικεύεται  στα αρ-
γυρά αντικείμενα ( εικόνες, κορνίζες, 
δώρα γάμου-βάπτισης κ.λ.π.) και 
βρίσκεται στην οδό Περσεφόνης 15Α 
απέναντι από το Ταχυδρομείο.

Tην Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009, 
στο αθλητικό κέντρο των Εκ-
παιδευτηρίων Θ. ΠΑΠΑΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ στην Κινέττα 

Αττικής πραγματοποιήθηκε το 5ο 
μαθητικό Φεστιβάλ. Πλήθος κόσμου, 
επίσημοι προσκεκλημένοι, εκπαιδευ-
τικοί, γονείς και παιδιά απόλαυσε το 
πλούσιο πρόγραμμα και τις δραστη-

ριότητες στην ομορφιά της φύσης.
Το φετινό πρωτότυπο και καινοτόμο 
Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα 40 
χρόνια λειτουργίας του Σχολείου. 

Στο γήπεδο Καραϊσκάκη βρέθηκε 
μια παρέα «γαύρων» 
(Χρήστος και Βασίλης 
Φλέγγας, Λεωνίδας Αντω-
νόπουλος και Θανάσης 

Ψιμάδας) για να γιορτάσουν τον 
τίτλο του πρωταθλητή που πήρε η 
ομάδα τους. Ανάμεσα τους βρέθηκε 
και ένας παοκτζής, ο Κώστας Τσού-
στας!!

Του Αγίου Πνεύματος, 
όπως κάθε χρόνο, έγινε 
η καθιερωμένη λειτουργία 
και αρτοκλασία στο βυζα-

ντινό εκκλησάκι του Αη-Γιάννη, ένα 
ακόμα μνημείο ιστορικό της περιοχής 
που χρήζει φροντίδας. Λόγω της ιδι-
αιτερότητας της ημέρας-επομένη των 
Ευρωεκλογών-αλλά και των πολλών 
πενθών καθώς και της μικρής συμ-
μετοχής στην ίδια εκδήλωση πέρυσι 
και πρόπερσι, η Ένωση Ευπαλιω-
τών αποφάσισε φέτος να προσφέρει 
γλυκά και αναψυκτικά σε όλους όσοι 
παραβρέθηκαν στη λειτουργία.

Έγινε την Κυριακή 5 
Απριλίου στο Ξενοδοχείο 
Esperia Palace η παρου-
σίαση του βιβλίου «Ποτι-

δάνεια στα χρόνια που πέρασαν» του 
Κώστα Μπρούμα. Η Αίθουσα «Ακρό-

πολη» γέμισε από 
πολλούς χωριανούς 
μας αλλά και φίλους 

και συνάδελφους του «Αγαπημένου 
Δασκάλου» του χωριού μας. Την πα-
ρουσίαση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου μας Γεώργιος Λάγιος. 
Η Αλεξάνδρα Καλογερά, ανιψιά του 
Κώστα Μπρούμα, εκ μέρους της οι-
κογένειας  ευχαρίστησε όσους βοή-
θησαν στην έκδοση του βιβλίου στην 
αρχή της παρουσίασης. Στην συνέ-
χεια στο κύριο μέρος της εκδήλωσης 
ο φιλόλογος Φώτης Κατσούδας και ο 
δημοσιογράφος και συγγραφέας Δη-
μήτρης Παπαχρήστος παρουσίασαν 
αναλυτικά το βιβλίο. Στάθηκαν και οι 
δύο στην ιδιαίτερη λαογραφική αξία 
που έχει το βιβλίο αυτό, όχι μόνο 
για τους χωριανούς μας, αλλά και 
για όλους τους Ελληνες και ιδιαίτερα 
στους νέους που μπορούν να μά-
θουν για όλα όσα σε λίγα χρόνια θα 
μοιάζουν μακρινές ιστορίες-μύθοι. 
Στις  183 σελίδες του βιβλίου ο συγ-
γραφέας παρουσιάζει τα έθιμα και 
τις συνήθειες των ανθρώπων του 
χωριού στα χρόνια που πέρασαν, τα 
επαγγέλματα που άφησαν την σφρα-
γίδα τους στα χωριά μας, γιορτές 
που ξεχώρισαν καθώς και τις ετοιμα-
σίες των ανθρώπων για αυτές. Ένα 
βιβλίο που αξίζει να έχει στην βιβλι-
οθήκη του και να διαβάσει 
όχι μόνο κάθε χωριανός 
μας, αλλά και κάθε άν-
θρωπος που αναζητά 
τις ρίζες του και θέλει να 
μάθει για την ζωή των 
προγόνων του.  
Το βιβλίο μπορείτε να το 
αγοράσετε από τα μέλη 
του Δ.Σ του συλλόγου 
μας. Η διανομή του θα 
γίνει και στο χωριό τις 
ημέρες του Πάσχα. Κό-
στος 20 Ευρώ.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Γνωρίζοντας τη Βίκυ Καγιά, τη στάρ που έλκει 
την καταγωγή της από τον Κάμπο Ευπαλίου 

Τ ης αρέσει να πηγαίνει στο 
σούπερ – μάρκετ και  ειδι-
κά να διαλέγει τα τρόφιμα, 

τρελαίνεται για τα παγωτά, 
της έχουν λείψει οι διακοπές 
και «ειλικρινά τρώει πολύ». 
..! Αναλαμβάνει  να παρου-
σιάσει τον «πρωινό καφέ», 
μετά από συνεχείς αλλαγές  
προσώπων και χαμηλά πο-
σοστά τηλεθέασης.  Με τα 
«μεσημεριανά κουτσομπο-
λιά»  ως «αντίπαλον δέος»  
να βρίσκονται σε έναν ορ-
γασμό σχολιασμού για τα 
πρόσωπα της πρωινής ζώ-
νης, βρίσκεται στον στόχα-
στρο  και συστήνεται ξανά: 
«Να με λέτε Βίκυ…!»

Μέχρι πριν λίγο καιρό, η 
Βίκυ Καγιά  ήταν ένα ακρι-
βοπληρωμένο μοντέλο με 
επιτυχημένη καριέρα στις 
διεθνείς πασαρέλες.  Την 
στιγμή που ο «έρωτας  χτύ-
πησε την πόρτα», της έγινε 
πρόταση να παρουσιάσει το «So 
you think you can dance» στην 
ελληνική τηλεόραση και η «ζυ-
γαριά έγειρε» προς την πατρίδα. 
Η εμφάνισή της στην θεατρική 
παράσταση «Δύο τρελλοί  τρελ-
λοί παραγωγοί» σε σκηνοθεσία 
του Σταμάτη Φασουλή, απέσπα-
σε καλές κριτικές και ένα χρό-
νο μετά σερβίρει «τον πρωινό 
καφέ» μας,  από τη συχνότητα 
του ΑΝΤ1.

Έλκει την καταγωγή της από τα 
μέρη μας και τελικά καταφέρ-
νει να απαντήσει αν είναι το 
«κορίτσι της διπλανής πόρτας» 
, απλά χαμογελώντας…. Η ίδια 
κρατάει έναν δικό της κανόνα: 
«Όταν ανοίγουμε την τηλεόρα-
ση πρέπει να γελάμε, όχι μόνο 
να ακούμε το πότε πρέπει να 
γίνουν εκλογές», ενώ για το αν 

θα της κρατήσει ο αρχικός της 
ενθουσιασμός, έχει απαντήσει  
ότι: «Είμαι ο εαυτός μου, κάτι 
που δεν μου είχε συμβεί στις 

προηγούμενες δουλειές που 
είχα κάνει . Μου αρέσει που 
κάνω την βλακεία μου , λέω και 
το καλό μου, λέω και το χαζό 
μου.» Το σίγουρο είναι ότι η πε-
ρίοδος που πέρασε πριν το κα-
λοκαίρι, αποτέλεσε δοκιμαστι-
κή περίοδο και από Σεπτέμβριο 
τα πράγματα θα είναι πολύ πιο 
ανταγωνιστικά για την ίδια, κα-
θώς οι απαιτήσεις από το ίδιο το 
κανάλι αναφορικά με τα νούμε-
ρα τηλεθέασης θα αυξηθούν.

Αν γυρίσουμε όμως τον χρόνο 
πίσω, μπορούμε να ανακαλύ-
ψουμε πώς η σημερινή παρου-
σιάστρια της πιο ιστορικής πρω-
ινής εκπομπής από την αρχή 
της ιδιωτικής ελληνικής τηλεό-
ρασης, έφτασε να χαμογελά με 
χάρη κι αυτοπεποίθηση: «Όλα 
ξεκίνησαν από ένα τυχαίο γεγο-
νός… Πήγαινα σε ένα βιβλιοπω-

λείο για να πάρω βιβλία για τα 
γερμανικά, όταν κάποιος κύριος 
με σταμάτησε και με ρώτησε 
αν ήμουν μοντέλο. Του απά-

ντησα ότι «καμία σχέση,  μαθή-
τρια είμαι κύριε!», αλλά εκείνος 
επέμεινε να γίνω το πρόσωπο 
του καταλόγου ρούχων που 
ε το ί μ α ζ ε … . 
σ κ έ φ τ η κ α 
ότι αντί το 
κ α λ ο κ α ί ρ ι 
να πάω κα-
τασκήνωση, 
θα μπορού-
σα να δου-
λέψω ως 
μοντέλο, για 
να κερδίσω 
και χρήμα-
τα κι έτσι κι 
έγινε!» . Το 
ότι ξεκίνησε 
άλλωστε και 
το μόντε-
λινγκ από 
τόσο μικρή 
ηλικία, απο-

τελεί για την ίδια και τη μεγαλύ-
τερη θυσία που έχει κάνει. Δεν 
μπόρεσε να κάνει όλα εκείνα 
που έκαναν οι συμμαθητές της, 

αλλά όλη αυτή η προσπά-
θεια της έδωσε τα εφόδια 
που έχει σήμερα. Έτσι τυ-
χαία, ήρθε και ο «πρωινός 
καφές» στην ζωή της…

Η ίδια πιστεύει πολύ στο 
Θεό και όπως έχει υποστη-
ρίξει: « Είναι πράγματα που 
μπορούμε να κάνουμε κι 
άλλα πάλι, που αν δεν θέλει 
η ουράνια τύχη, δεν γίνο-
νται». 

Στα δεκαεννέα της μετα-
κόμισε στο Παρίσι, όπου 
έζησε για τέσσερα χρόνια. 
Μετά πήγε στο Λονδίνο. 
Κατά τη διάρκεια της δια-
μονής της εκεί πηγαινοερ-
χόταν συχνά στη Γερμανία 
και το Αμβούργο. Αμέσως 
μετά αποφάσισε να μετακο-
μίσει στην Νέα Υόρκη, όπου 
παρέμεινε για πέντε χρόνια 

κι όπως η ίδια έχει πει: «Αυτά 
τα χρόνια μπορώ να πω ότι ση-
μάδεψαν τη ζωή μου. Άλλαξε ο 
τρόπος σκέψης μου, ωρίμασαν 

πράγματα μέσα 
μου που είχα ζή-
σει τα προηγού-
μενα χρόνια και 
δεν τα είχα αφο-
μοιώσει… Τα 
ερεθίσματα κι ο 
α ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ς 
της Νέας Υόρκης 
σε ξυπνούν, σε 
κάνουν να λες ή 
τώρα ή ποτέ». 
Β ρ ι σ κ ό μ ε ν η 
στην Αμερική,  
της πρότειναν 
να κάνει  το «So 
you think you 
can dance» κι 
ενώ είχε έρθει 
στην Ελλάδα για 

Βίκυ Καγιά
Μια διαδρομή μπροστά στους προβολείς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Γράφει η Νατάσσα Πενταγιώτη

Πολλά περιοδικά παρουσιάζουν σε εξώφυλλά τους 
την Βίκυ Καγιά.
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δύο μήνες περίπου μέχρι να τε-
λειώσουν τις οντισιόν, ερωτεύ-
τηκε τον Νίκο Κριθαριώτη, οπό-
τε και θεώρησε ότι «η ζυγαριά 
πλέον έκλινε προς την Ελλάδα».

Πιστεύει ότι «ο έρωτας είναι κι-
νητήριος δύναμη»! Αν και δεν 
κρύβει την 
σχέση της, 
δεν πιστεύ-
ει ότι η 
π ρ ο σ ω π ι -
κή ζωή κά-
ποιου, μπο-
ρεί να γίνει 
«τροφή για 
σχόλια» αν 
ο ίδιος δεν 
το επιτρέ-
ψει. 

Αν και όλα δείχνουν πως για την 
Βίκυ Καγιά τα πράγματα κυλούν 
καλά τόσο στην επαγγελματική 
της ζωή όσο και στην προσωπι-
κή, η ίδια έχει υποστηρίξει ότι 
με το σύντροφό της έχουν συμ-
φωνήσει πως δεν είναι ακόμα η 
στιγμή για να παντρευτούν: «Το 

γάμο τον έχω συνδέσει με παι-
δί. Επειδή δουλεύω και είμαι 
ανεξάρτητη πολλά χρόνια, δε 
νομίζω ότι αλλάζει κάτι με ένα 
δαχτυλίδι. 
Αν αποφασίσεις να κάνεις οικο-
γένεια με έναν άνθρωπο, τότε 
ναι, αξίζει να παντρευτείς.» Ζει 

μαζί με το 
σ ύ ν τ ρ ο φ ό 
της, αλλά 
«για παιδιά 
δεν υπάρχει 
ακόμα σχέ-
διο» όπως 
η ίδια έχει 
υ π ο σ τ η ρ ί -
ξει. 

Εν όψει του 
Σεπτεμβρίου και της νέας τηλε-
οπτικής σεζόν, έχει ριχθεί στην 
δουλειά. Για έξι εβδομάδες θα 
παρακολουθήσει σεμινάρια 
στην Νέα Υόρκη. Σε κάθε της συ-
νέντευξη δείχνει πως έχει όνει-
ρα για την πρωινή εκπομπή της. 
Είναι πάντα φιλική και μάλιστα 
πολλές φορές δείχνει να κατα-
λαβαίνει τα όρια του αρνητικού 

σχολιασμού που της έγινε αρχι-
κά, ότι είναι πάντα ενθουσιώδης 
γιατί όπως έχει πει: « Ο κόσμος 
δεν έχει συνηθίσει στους καλο-
προαίρετους ανθρώπους». Παρ΄ 
όλα αυτά απαντά ότι : «Έτσι εί-
μαι»!

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι 
ο τηλεοπτικός φακός είναι «αι-
μοσταγής», άλλοι ότι «σε ξεγυ-
μνώνει, δείχνοντας πραγματικά 
αυτό που είσαι» κι ότι αυτό που 
«θα πρέπει κάποιος να κάνει, εί-
ναι να είναι πάντα, απλά,  ο εαυ-
τός του». ...  
Ανοίγοντας τον δέκτη μας κα-
θημερινά, βλέπουμε να παρε-
λαύνουν από μπροστά μας 
δεκάδες πρόσωπα που και 
οι ίδιοι, είτε αξιολογούμε 
αρνητικά, είτε τα θαυμά-
ζουμε, είτε απλά δεν βρί-
σκουμε τον λόγο να τα κοι-
τάμε κι αλλάζουμε κανάλι! 
Το σίγουρο πάντως είναι 
ότι η τηλεόραση, εκτός 
από πολλά άλλα, σου προ-
σφέρει τη δημοσιότητα, 
η οποία όπως καθετί στη 

ζωή έχει δύο όψεις. Το πώς ο 
καθένας θα «διαχειριστεί τους 
προβολείς», δείχνει κι αν τελικά 
αξίζει να βρίσκεται ή όχι μπρο-
στά τους.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

*Για το άρθρο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από συνεντεύξεις της Βίκυς Καγιά στις εφημερίδες 
«Real news», «Free Sunday», «Espresso»,  «Ελεύθερος Τύπος» και «FAQ»

Το παλιό πέτρινο σπίτι του παππού και του πατέρα της  Βίκυς 
Καγιά στον Κάμπο Ευπαλίου, με τη φανταστική θέα στον Κο-
ρινθίακό κόλπο και τη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου. Σήμερα ανήκει 
στις θείες της Βίκυς.

Ο πατέρας της Βίκυς, Άγγε-
λος Καγιάς, συνταξιούχος 
σήμερα, έφυγε για την Αθή-
να από τον Κάμπο Ευπαλίου 
στα δεκατέσσερά του χρόνια. 
Ήταν ο μοναχογιός με άλλες 
6 αδελφές από τις οποίες η 
μία διαμένει στην Ναύπακτο. 
Στην Αθήνα τα τελευταία χρό-
νια είχε δημιουργήσει εταιρεία 
καθαρισμού κτηρίων. Έχει 
άλλον ένα γιο, τον Σταύρο.

   Info
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ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Α
Λ
Λ
Α

 Κ
Ο
Μ
Μ
Α
ΤΑ

ΕΥΠΑΛΙΟ 908 549 529 217 187 53 23 15 15 19 919 675 655 322 232 66 8 12 3 12

ΔΡΟΣΑΤΟ 238 144 140 60 31 10 8 9 9 13 246 183 173 92 43 13 12 8 3 2

ΚΑΜΠΟΣ 289 156 154 32 61 19 1 5 2 34 292 216 212 82 88 25 1 12 1 3

ΚΑΣΤΡΑΚΙ 545 345 338 115 135 9 25 13 2 39 582 424 415 191 177 10 10 14 0 13

ΚΛΗΜΑ 454 270 264 117 69 32 28 3 1 14 463 324 320 176 77 34 13 9 2 9

ΜΑΛΑΜΑΤΑ 644 325 317 132 126 8 22 7 4 18 665 426 402 227 146 14 5 8 1 1

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ 767 427 419 169 133 51 21 16 14 15 779 545 539 250 182 59 8 26 5 9

ΜΑΡΑΘΙΑΣ 518 349 344 132 98 36 24 23 7 24 524 408 393 192 104 54 14 23 2 4

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 714 330 320 160 77 33 15 12 5 18 707 401 398 226 106 34 11 12 0 9

ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ 194 112 110 32 44 10 4 10 2 8 214 138 135 40 66 14 0 12 1 2

ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ 358 181 177 66 52 14 10 20 7 8 405 232 224 93 77 27 5 17 2 3

ΠΥΡΓΟΣ 63 26 26 10 4 4 4 0 0 4 65 47 46 23 14 9 0 0 0 0

ΣΕΡΓΟΥΛΑ 402 239 231 110 75 9 7 2 6 22 425 289 285 150 98 16 7 7 0 7

ΤΕΙΧΙΟ 265 90 86 41 23 1 6 1 3 11 278 123 119 66 43 3 1 3 0 3

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007
ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΤΕΙΧΙΟ 265 90 86 41 23 1 6 1 3 11 278 123 119 66 43 3 1 3 0 3

ΤΡΙΚΟΡΦΟ 477 254 250 128 76 10 6 8 7 15 475 318 313 193 82 15 1 14 2 6

ΦΙΛΟΘΕΗ 353 174 174 101 43 8 5 2 3 12 371 243 239 146 71 10 4 5 0 3

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7189 3971 3879 1622 1234 307 209 146 87 274 7410 4992 4868 2469 1606 403 100 182 22 86
58,11% 97,68% 41,81% 31,81% 7,91% 5,39% 3,76% 2,24% 7,08% 67,37% 97,52% 50,72% 32,99% 8,28% 2,05% 3,74% 0,47% 1,75%

ψήφοι ποσοστό ψήφοι ποσοστό ψήφοι ποσοστό ψήφοι ποσοστό ψήφοι ποσοστό ψήφοι ποσοστό ψήφοι ποσοστό

ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.189 3.971 3.879 1.622 41,77% 1.234 31,78% 307 7,91% 209 5,38% 146 3,76% 87 2,24% 274 7,16%

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 16.734 8.919 8.725 3.276 37,55% 3.357 38,48% 438 5,02% 452 5,18% 314 3,60% 242 2,77% 646 7,40%

ΤΟΛΟΦΩΝΑ 3.283 2.123 2.065 895 43,34% 720 34,87% 94 4,55% 129 6,25% 47 2,28% 52 2,52% 128 6,19%

ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ 2.539 751 743 331 44,55% 244 32,84% 34 4,58% 32 4,31% 20 2,69% 18 2,42% 64 8,64%

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8.576 5.216 5.026 1.695 33,72% 1.601 31,85% 583 11,60% 373 7,42% 168 3,34% 112 2,23% 494 9,84%

ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΟΥ 4.808 2.564 2.487 1.067 42,90% 892 35,87% 125 5,03% 144 5,79% 51 2,05% 50 2,01% 158 6,35%

∆ΗΜΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΑΛΛΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009
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 Κόμμα Ψήφοι % Ψήφοι %
Διαφορά

%

9.694 37,75 16.485 47,98 -10.23

Αποτελέσματα Περιφέρειας: ΦΩΚΙΔΟΣ
Ευρωεκλογές

2009
Βουλευτικές

2007

8.555 33,32 11.901 34,64 -1.32

1.997 7,78 2.412 7,02 0.76

890 3,47 1.300 3,78 -0.31

1.858 7,24 1.287 3,75 3.491.858 7,24 1.287 3,75 3.49

675 2,63 308 0,9 1.73

ΛΟΙΠΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ 2.009 7,82 665 1,93 7.22

εγγεγραμμένοι 49.14046.263

ψηφίσαντες

λευκά

έγκυρα

αποχή 42,88%

35.001

923

34.078

28,77

26.426

748

25.678

Η αποχή ήταν κυρίαρχο στοιχείο των 
Ευρωεκλογών και στο Δήμο Ευπαλί-
ου. Τα ποσοστά των κομμάτων είχαν 
αρκετές διαφοροποιήσεις από τα 
αντίστοιχα των βουλευτικών εκλο-
γών του 2007. Όμως η σειρά δυνα-
μικότητας και επιτυχίας δεν άλλαξε, 
όπως και σε όλη τη Φωκίδα, με τη 
ΝΔ να προηγείται και το ΠΑΣΟΚ να 
ακολουθεί, κλείνοντας αισθητά όμως 
την ψαλίδα.

Και στο Δήμο Ευπαλίου τα λεγόμενα 
«μικρά κόμματα» ήταν τα κερδισμένα. 
Ιδιαίτερα το ΛΑΟΣ που διπλασίασε τη 
δύναμή του. Οι «Οικολόγοι-
Πράσινοι» επίσης διπλασίασαν 
το ποσοστό τους. Το κόμμα «Ελ-
λήνων Κυνηγών» με 87 ψήφους 
και ποσοστό 2,24% στο Δήμο 
Ευπαλίου συνολικά ήταν ψηλά, 
ενώ σε μερικούς Δήμους όπως 
στο Δήμο Βαρδουσίων αναδεί-
χτηκε τρίτο κόμμα. Επίσης στο 
Δήμο Ευπαλίου το «Πανελλή-
νιο Μακεδονικό Μέτωπο» των 
Παπαθεμελή-Ζουράρι πήρε 59 
ψήφους (1,52%) και η «ΔΡΑΣΗ» 
του Στέφανου Μάνου 22 ψήφους 
(0,57%).

Ανατροπή είχαμε στο Δήμο Άμ-
φισσας και στο γειτονικό Δήμο 
Ναυπάκτου όπου το ΠΑΣΟΚ με 
μικρό ποσοστό «πήρε κεφάλι» 

από τη ΝΔ. Στους πίνακες που σας 
παρουσιάζουμε δίνονται αναλυτικά όλα 
τα αποτελέσματα στα χωριά του Δήμου 
Ευπαλίου για τις ευρωεκλογές του 2009 
καθώς και τα συγκριτικά αποτελέσματα 
των εθνικών εκλογών του 2007. 

Πίνακας 1: Συγκριτικά αποτελέσματα Ευρω-
εκλογών 2009 και εθνικών εκλογών 2007 για 
το νομό Φωκίδας

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Ευρωεκλο-
γών 2009 σε Δήμους της Φωκίδας και τη         
Ναύπακτο

Πίνακας 3: Συγκριτικά αποτελέσματα Ευρω-
εκλογών 2009 και εθνικών εκλογών 2007 για 
το Δήμο Ευπαλίου

 Ευρωεκλογές 2009
Όλοι κερδισμένοι

και πρώτη η ... αποχή!
Επιμέλεια Κώστας Ζέρβας



Σελίδα 10
ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΑΝΟΙΞΗ

1η Μαρτίου, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 
και αρχή της Άνοιξης. Ο Μάρτης δεν λείπει 
από τη σαρακοστή κατά τη λαϊκή παροιμία. 
Ο καιρός πολύ βροχερός μας θύμισε παλιές 
εποχές που δεν σταματούσε ημέρες πολλές. 
Έκανε κρύο σ’ όλη τη διάρκειά του, αλλά όχι 
παγωνιά. Η υγρασία όμως ήταν διαπεραστι-
κή, τρυπούσε τα κόκκαλα, αφού καθημερινά 
έφτανε στο 90%. Τα τζάκια αναμμένα ολημε-
ρίς και τα καλοριφέρ στο φούλ. Βλέπετε τώρα 
ότι όλα τα σπίτια και στα χωριά διαθέτουν κα-
λοριφέρ. Μόδα; Ή γίναμε πιο ευαίσθητοι και 
δεν αντέχουμε το κρύο; Αυτό είναι καλό ή έχει 
επιπτώσεις στην υγεία μας; Μοντερνισμός ή 
αναγκαιότητα; Δική σας η απάντηση.
Για το Μάρτιο λένε και μια άλλη παροιμία: 
Μάρτιος γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. 
Ο φετινός δεν υπήρξε τόσο άγριος, αλλά βαρύ-
νεται με την αυξημένη υγρασία μόνο. Οι πολ-
λές βροχές και το ήπιο κλίμα είχαν σαν αποτέ-
λεσμα τον ερχομό της πρόωρης άνοιξης.
Η γη φόρεσε νωρίς την πράσινη στολή της και 
το χορτάρι φούντωσε πολύ και αυτή τη στιγμή 
ξεπερνά το ένα μέτρο.
Οι συνεχείς βροχές είχαν δυσμενείς επιπτώ-
σεις στο δέσιμο των καρπών στα οπωροφόρα 
δέντρα, όπως της αμυγδαλιάς, της βερικοκιάς, 
της δαμασκηνιάς, της αχλαδιάς κλπ., γιατί δεν 
προλάβαινε να στεγνώσει η γύρη, για να γίνει 
η επικονίαση και η γονιμοποίηση. Έτσι φέτος 
δεν θα γευτούμε τους ντόπιους καρπούς.
Σπουδαία γεγονότα κατά τη διάρκεια του διμή-
νου δεν παρουσιάστηκαν στο χωριό μας. Τα 
χελιδόνια, οι προάγγελοι της άνοιξης, ήρθαν 
κανονικά και μαζί με τον  Κούκο διαλαλούν τον 
ερχομό της ωραιότερης εποχής του χρόνου. Τα 
παλιά τα χρόνια οι τσοπάνηδες εγκατέλειπαν 
τα χειμερινά μαντριά του κάμπου κι ανέβαιναν 
πιο ψηλά στις στρούγκες. Δυστυχώς τώρα δεν 
υπάρχουν στρούγκες γιατί δεν υπάρχουν κο-
πάδια. Κουδουνάκι δεν ακούγεται πουθενά. 
Που είναι εκείνες οι συναυλίες των κουδου-
νιών που αντιβουίζουν τα βουνά και τα λαγκά-
δια; Και τα πουλιά; Πού είναι το κρασοπούλι, 
η καρδερίνα, η σιταρήθρα, ο τσόνης; Χάθηκαν 
μαζί με τα κοπάδια και τους ανθρώπους της 
υπαίθρου. Δασώθηκε ο τόπος, έκλεισαν τα 
μονοπάτια που περνούσαμε και μόνο η σκέψη 
μας αραδίζει από εκεί.
Εμείς οι παλαιότεροι είμαστε δεμένοι με τον 
τόπο μας γιατί εκεί ζήσαμε και μεγαλώσαμε 
και εκεί σεργανάει η σκέψη μας.

ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Από την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει η Μ. 
Εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών του Χρι-
στού μας, που θα κορυφωθεί με τη Σταύρω-
ση και την Ανάστασή Του. Κι ενώ ο Χριστός 
εισήρχετο στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτικά επί 
πώλον όνου καθήμενος και ο λαός ζητωκραύ-
γαζε μ’ ένα ξέφρενο παραλήρημα:¨ Ωσαννά 
Υιέ Δαβίδ ευλογημένος ο ερχόμενος … ‘Ο 

ίδιος αυτόςλαός σε τρεις ημέρες φώναζε Άρον 
– Άρον στράρωσον Αυτόν. Ιδού η ψυχολογία 
του όχλου και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Όσο 
κι αν προσπαθούν μερικοί να μας πείσουν ότι 
η Μ. Εβδομάδα είναι καλύτερα στην πόλη, 
δεν θα μπορέσουν γιατί δεν έχουν δίκιο. Η Μ. 
Εβδομάδα είναι περίοδος αυτοσυγκέντρωσης, 
αυτοκριτικής, μετάνοιας και προσευχής. Αυτά 
τα πετυχαίνεις κάτω από το φτωχικό φως του 
κεριού και το τρεμάμενο του καντηλιού, γονα-
τιστός και προσευχόμενος χωρίς να σ’ ενοχλεί 
η πολυκοσμία και η στομφώδης βυζαντινή 
μουσική των χορωδιών, αλλά απλά, λιτά και 
κατανυκτικά παρακολουθείς και ποθείς να επι-
κοινωνείς με το Θεό. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται 
… και Ότε οι ένδοξοι μαθηταί … είναι τροπά-
ρια που αγγίζουν την ψυχή σου, σε φέρνουν 
κοντά στο Χριστό και συμπάσχεις μαζί Του.
Η Μ. Παρασκευή είναι ημέρα πένθους και 
ακούγοντας την καμπάνα να χτυπά πένθιμα 
όλη την ημέρα, δακρύζεις και 
αισθάνεσαι δέος. Ο στολισμός 
του Επιταφίου, η αποκαθήλω-
ση, τα εγκώμια γύρω από τον 
επιτάφιο με την συμμετοχή 
όλων των συγχωριανών, η πε-
ριφορά σε κάποιους δρόμους 
στολισμένους με φαναράκια 
σε γεμίζουν συγκίνηση. Ο στο-
λισμός του φετινού Επιταφίου, 
πιστεύουμε ότι ήταν ο καλύτε-
ρος από όλους τους επιταφί-
ους των γύρω χωριών. Θερμά 
συγχαρητήρια σ’ αυτούς που 
είχαν την πρωτοβουλία και σε 
όλους αυτούς που πρόσφεραν 
χρήματα για το στολισμό. Το 
μόνο μελανό σημείο υπήρξε το 
γεγονός ότι έγιναν δύο Αναστάσεις. Μια επά-
νω στις 10 και μια κάτω στις 12.
Πρέπει να καταλάβουν μερικοί – ευτυχώς 
ελάχιστοι – ότι το χωριό είναι ενωμένο και ότι 
όλοι είμαστε αδέλφια με κοινή καταγωγή, με 
κοινά συμφέροντα, κατοικούμε στον ίδιο χώρο 
και κοινές είναι οι επιδιώξεις μας. Καιρός είναι 
λοιπόν να σταματήσουν τις διχαστικές τάσεις 
και να πορευτούμε όλοι μαζί αδελφωμένοι και 
μονιασμένοι, γιατί κοινός είναι ο σκοπός μας. 
Το καλό του χωριού μας.
Επειδή υπήρχαν πολλά πένθη ήταν περιορι-
σμένος και ο οβελίας. Δεν ακούστηκαν τρα-
γούδια όπως τ’ άλλα χρόνια και μάλλον βουβό 
πέρασε το Πάσχα. Ας ελπίσουμε ότι του χρό-
νου θα είναι καλύτερα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

ΜΑΙΟΣ

Μπαίνει ο Μάης και αρχίζει στις πλαγιές το 
κέντημα του πολύχρωμου χαλιού, με υφάδι 
το ροδάμι και ο ασφαλακιός, κατακίτρινος, συ-
μπληρώνει το κέντημα. Μυρωδάτος από τοα 
αγριολούλουδα πνέει ο άνεμος και η κατακόκ-
κινη παπαρούνα μας θυμίζει ότι βάφτηκε από 
το αίμα του Χριστού μας, όταν κατά τη σταύ-
ρωση, βρέθηκε κάτω από το Σταυρό. Όμορφη 
εποχή η άνοιξη!

Ημέρα γιορτής της πολύχρωμης , ανθοστολι-
σμένης και μοσχομυρισμένης άνοιξης, η Πρω-
τομαγιά . Πουλιά κι αηδόνια τραγουδούν την 
ομορφιά της και με το γλυκόλαλο κελάηδημά 
τους στέλνουν τις ευχαριστίες τους στον ου-
ράνιο Δημιουργό. Ολοκέντητες οι πλαγιές, με 
το πολύχρωμο χαλί τους, συμπληρώνουν τον 
πεντάμορφο ζωγραφικό πίνακα του Πλάστη 
και Δημιουργού. Μοσχοβολημένο τ’ αεράκι 
ανασαίνει και σκορπιέται παντού και οι άν-
θρωποι ξεχύνονται στην ύπαιθρο για να απο-
λαύσουν αυτό το υπερθέαμα της φύσης, να 
κυλιστούν στον χορτάρι και να γίνουν ένα με 
τα λουλούδια και το πράσινο.
Παλαιότερα, θυμάμαι, που όλα τα χωριά ήταν 
γεμάτα κόσμο και λειτουργούσαν τα σχολεία, 
πραγματοποιούσαν εκδρομές, πολλά σχολεία 
μαζί, στον Άμπλα, ψηλά στην Μανδήλω ή 
στον Άγιο-Ιωάννη Ευπαλίου, στις οποίες συμ-
μετείχαν και πολλοί γονείς των παιδιών και γί-

νονταν τρικούβερτα γλέντια. 
Τα παιδιά έπαιζαν, γνώριζαν 
κι άλλα παιδιά από τα χωριά, 
αποκτούσαν καινούργιος φί-
λους και χαίρονταν κι εκείνα 
την εξοχή και τις ομορφιές 
της φύσης. Οι εκδρομές αυ-
τές, εκτός των άλλων, ήσαν 
κοινωνικές και παιδαγωγι-
κές.
Σήμερα, στα περισσότερα 
χωριά, δεν χτυπά το πρωί η 
καμπάνα και δεν ακούγονται 
οι χαρούμενες παιδικές φω-
νές.Τα σχολεία μοιάζουν με 
έρημες χελιδονοφωλιές.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στις 21 Μαΐου γιορτάσαμε τη γιορτή του Αγίου 
Κων/νου και Ελένης στο Πευκάκι. Ο Εσπερι-
νός και η αρτοκλασία τελέστηκε από 5-6 ιε-
ρείς και η περιφορά της Αγίας Εικόνας έγινε 
γύρω από τον Ιερό Ναό. Επειδή ο Μάης είναι 
ο μήνας των λουλουδιών στολίσαμε κι εμείς 
ανάλογα τον Ιερό Ναό, τις εικόνες και όλο το 
χώρο, με ωραίες συνθέσεις από διάφορα τρι-
αντάφυλλα και άλλα πολύχρωμα λουλούδια, 
προσφορά των γυναικών του Πευκακίου.
Ανήμερα τελέστηκε θεία λειτουργία μετ’ αρ-
τοκλασίας από δύο ιερείς και την οποία πα-
ρακολούθησαν πολλοί προσκυνητές από το 
Ευπάλιο και από τα γύρω χωριά.
Δεν λειτούργησε στο Ευπάλιο ο Παπα-
Δημήτρης, τηρώντας τη συμφωνία που είχε 
γίνει πριν 20 χρόνια περίπου και με την έγκρι-
ση τόσο του Μακαριστού Μητροπολίτη Χρυ-
σόστομου, όσο και του Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Αθηναγόρα. Και τι συμφωνία αυτή είναι; Του 
Αγίου Γεωργίου όλοι κάτω στο Ευπάλιο και 
του Αγίου Κων/νου όλοι επάνω στο Πευκάκι. 
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας προ-
σφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά σε όλους 
τους προσκυνητές, καθώς και καφές στην 
Κουβέλειο αίθουσα, προσφορά των γυναικών 

Πευκακίου. Επίσης την εξυπηρέτηση όλων 
αυτών είχαν αναλάβει οι γυναίκες, γιατί ως κα-
φενείο δεν λειτουργούσε και τις ευχαριστούμε 
θερμά.

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Στις 25 Μαΐου, Τρίτης ανακομιδής των λειψά-
νων του Αγίου Ιωάννου, τελέσαμε θεία λει-
τουργία μετ’ αρτοκλασίας, καθώς επίσης και 
μνημόσυνο όλων των απανταχού θανόντων 
Καρδαριωτών, από αρχής μέχρι των εσχά-
των, στο παλιό μας νεκροταφείο Δροσάγου, 
Άγιο Ιωάννη, προσφορά των γυναικών Δρο-
σάτου.
Πολύ παλιά, την ημέρα αυτή, γινόταν μεγάλο 
πανηγύρι και έστρωναν τα τραπέζια στις βρύ-
σες, στα πλατάνια. Όλες οι οικογένειες έψη-
ναν από ένα σφάγιο, έκαναν πίτες, γιαούρτες, 
κοσιμάρια, τυριά και κρασί και με κλαρίνα και 
βιολιά γλεντούσαν μέχρι το βράδυ. Όλα προ-
σφέρονταν δωρεάν. Πότε καταργήθηκε το πα-
νηγύρι κανείς δεν γνωρίζει.

ΑΡΧΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Στις αρχές Ιουνίου, 1-3, έπεσε πολύ βροχή 
στην περιοχή μας και ανακούφισε τη διψασμέ-
νη γη και τα δέντρα. Από εκεί και μετά μπή-
καμε στο καλοκαίρι κάπως απότομα, αφού η 
θερμοκρασία άγγιξε τους 35 βαθμούς.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι Ευρω-
εκλογές, ήρεμα και αδιάφορα, με κύριο χαρα-
κτηριστικό, όπως και σ’ όλη την Ελλάδα, την 
αποχή. Ψήφισαν μόνο 144 και ήσαν έγκυρα 
140. Έλαβαν: ΝΔ 60, ΠΑΣΟΚ 31, ΚΚΕ 10, Σύ-
ριζα 9, Λάος 8, Οικολόγοι πράσινοι 9, Κυνηγοί 
4 και από έναν έως 2 μερικά από τα μικρά 
κόμματα.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Είναι ευχάριστο, παρήγορο και ελπιδοφόρο μή-
νυμα το γεγονός ότι το χωριό μας μεγαλώνει, 
όχι μόνο με την ανέγερση νέων κατοικιών, αλλά 
και με την επιστροφή στην γενέτειρά μας, την 
Άγια τούτη γη, μερικών οικογενειών για μόνιμη 
εγκατάσταση και άλλων για εξάμηνη και βάλε. 
Ωραία σπίτια, βιλίτσες, που κυρίαρχο στοιχείο 
τους είναι η πέτρα, ομορφαίνουν το χωριό μας 
και δίνουν μια εικόνα που εντυπωσιάζει τον επι-
σκέπτη.
Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε, ευχό-
μαστε δε όπως το παράδειγμά τους ακολουθή-
σουν και άλλοι συγχωριανοί μας, για να ξαναγε-
μίσει το χωριό μας και να ξαναζωντανέψει.

  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Στις 5 Απριλίου τελέστηκαν στον 
Άγιο Κων/νο τρία ετήσια μνημόσυ-
να υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αείμνηστων συγχωριανών μας 
Κ. Παπαϊωάννου, Κ. Σιφινού και Γ. 
Χαραλαμποπούλου.

• Στις 10 Μαΐου τελέστηκε στον Άγιο 
Κων/νο εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Μπαρ-
μπα-Γιώργου Κονίστη.

• Στις 28 Μαΐου τελέστηκαν στον 
Άγιο Κων/νο τα εξάμηνα μνημόσυ-
να υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 

της Αικατερίνης Φ. Νικοπούλου και 
Πολυξένης Νταουσιάνη.

• Στις 6 Ιουνίου, το ψυχοσάββατο, 
τελέστηκε θεία λειτουργία στον νε-
κροταφείο Άγιος Αλέξανδρος και 

το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της Αρετής Χ. 
Αλεξανδρή.

• Στις 15 Ιουνίου τελέστηκε, στον 
Άγιο Λουκά Δροσάτου, το εξάμηνο 
μνημόσυνο του αειμνήστου Χρή-
στου Σπ. Κονιστή.
Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύ-
σει τις ψυχές τους.

  ΓΑΜΟΙ

• Στις 4 Αρπιλίου 2009 στον Άγιο 
Αθανάσιο Πολυδρόσου ο Νίκος 
Σιριστατίδης (γίος του Σωκράτη 
και τής Πόπης Σιριστατίδη το γένος 
Σμυρνιού) και η Κατερίνα Λαμπρο-
πούλου τέλεσαν τους γάμους τους 
. Ακολούθησε δεξίωση στο Club 
Anais στην Βαρυμπόπη. Να ζή-
σουν ευτυχισμένοι. 

   ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 3 Μαίου στην Παλαιοπαναγιά 
Ναυπάκτου το ζεύγος Περικλή και  
Χριστίνας Μίχου  (κόρη του Ιωάννη 
και της Ρένας Κονιστή) βάφτησαν 
το γίο τους .Το όνομα αυτού Αλέ-
ξης. Να τους ζήσει.

• Στις 17 Μαίου το ζεύγος Νίκου και 
Νίκης Νικόπουλου ( γίος του Μπά-
μπη και της Ντίνας Νικοπούλου) 
βάφτισαν το γιο τους. Το όνομα αυ-
τού Χαράλαμπος . 
Να τους ζήσει!  

   ΚΗΔΕΙΕΣ

• Στις 28 Μαΐου πέθανε και κη-
δεύτηκε στην Αθήνα, ο συγχω-
ριανός μας Βασίλειος Σπ. Ταρα-
βήρας, Ταξίαρχος ε.α. Υπήρξε 
ένας εξαίρετος Αξ/κος και άφησε 
την σφραγίδα του σε όλες τις μο-

νάδες στις οποίες υπηρέτησε, με 
άριστες εντυπώσεις και τίμησε το 
αξίωμά του, την οικογένειά του, 
το στρατό και το χωριό μας. Ως 
άνθρωπος υπήρξε καλοσυνάτος, 
ευγενικός, πάντα χαρούμενος και 
γελαστός και έχαιρε της εκτίμη-
σης όλων εκείνων που τον γνώ-
ρισαν. 
Είχε τη μεγάλη ατυχία να χάσει 
το μονάκριβο γιο του σε ηλικία 
40 ετών, αφήνοντας ορφανά τα 4 
κοριτσάκια του, την ευθύνη και το 
μεγάλωμα των οποίων, ανέλαβε, 
σαν πατέρας, ο αείμνηστος Βασί-
λης μαζί με την εξαίρετη σύζυγό 
του Βιργινία, οδοντίατρο. 
Ο χαμός του γιου του τον τσάκισε 
και κλόνισε την υγεία του κι έφυγε 
απ’ τη ζωή πρόωρα. Ευχόμαστε 
να είναι ελαφρό το χώμα της Αττι-
κής γης που τον σκέπασε και αι-
ώνια να είναι η μνήμη του, στους 
δε οικείους του θερμά συλλυπη-

τήρια και ο καλός Θεός να τους 
δίνει δύναμη και κουράγιο.
  
  ΔΩΡΕΕΣ

Το στρώσιμο του προαυλίου του 
Ιερού Ναού Αγ. Κων/νου τελείωσε 
και είναι πολύ όμορφο. 
Όπως γράψαμε και στο προηγού-
μενο φύλλο, η δαπάνη για το στρώ-
σιμο του προαυλίου και το κτίριο 
που στεγάζει τις τουαλέτες και την 
αποθήκη, είναι προσφορά του συγ-
χωριανού μας Ν. Ι. Παπαϊωάννου 
και της συζύγου του. 
Ο ίδιος ανέλαβε και τη δαπάνη για 
την τοποθέτηση κάγκελων γύρω 
από το προαύλιο, όπως  επίσης και 
γιά την επένδυση της Πύλης του 
προαυλίου με πέτρα. Τον ευχαρι-
στούμε θερμά και του ευχόμαστε 
υγεία και μακροημέρευση.  
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Εμείς ψάξαμε το θέμα από 
πολλές πλευρές και σας το 
παρουσιάζουμε μαζί με απο-
κλειστικές φωτογραφίες της 
φερόμενης ως έπαυλης του 
Κωνσταντίνου. Με τους …
κρεμαστούς πραγματικά κή-
πους της.
Εδώ και αρκετές δεκαετίες 
αγόρασε στο Σκάλωμα μεγά-
λες εκτάσεις ο επιχειρηματίας 
Γιάννης Μπρούγος που είχε 
δραστηριότητες τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτε-
ρικό. 
Ο ίδιος είχε πολύ στενές σχέ-
σεις με τη βασιλική οικογέ-
νεια από εποχής Παύλου και 
Φρειδερίκης. 
Επίσης πολύ καλές σχέσεις 
είχε και με τον αείμνηστο πρω-
θυπουργό Γεώργιο Ράλλη και 
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 

Οι τελευταίοι, όπως και άλλοι 
υψηλοί επώνυμοι είχαν φιλο-
ξενηθεί στις δύο επαύλεις που 
έχτισε στο Σκάλωμα εδώ και 
δεκαετίες ο Γ. Μπρούγος.
Συχνός επισκέπτης και ιδιαίτε-
ρα μυστικά κατά την περίοδο 
της χούντας ήταν και ο Κων-
σταντίνος Γλύξμπουργκ σύμ-
φωνα με καλά διασταυρωμέ-
νες πληροφορίες.
Κανείς όμως με βεβαιότητα 
δεν μπορεί να γνωρίζει αν 
είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτή-
της των επαύλεων αυτών ή 
αν η στενή φιλιά του με τον 
Γ. Μπρούγο του επέτρεπε να 
τις επισκέπτεται τόσο συχνά 
και να συμπεριφέρεται ως ιδι-
οκτήτης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
σήμερα και αφού δεν ζει πλέ-
ον ο Γ. Μπρούγος, η ιδιοκτησία 

των επαύλεων με τους κρεμα-
στούς κήπους έχει περάσει 
στο γιο του, που όμως δεν τις 
επισκέπτεται συχνά.
Οι εξώπορτες των κήπων είναι 
κλειστές και τη φροντίδα έχουν 
κάποιοι κηπουροί. 
Εμείς καταφέραμε να φωτο-
γραφίσουμε τις επαύλεις με 
τους κρεμαστούς κήπους και 
να τους παρουσιάσουμε σε 
πρώτη αποκλειστική δημοσί-
ευση. 
Εδώ, που συχνά, τόσοι υψηλοί 
καλεσμένοι κάνουν τις διακοπές 
τους απολαμβάνοντας τους 
απίθανους κήπους, τις πισί-
νες, τις βεράντες πνιγμένες στα 
λουλούδια και την πανέμορφη     
θέα, χωρίς τα βλέμματα των 
λουομένων λίγο πιο κάτω στην 
παραλία να μπορούν να φτά-
σουν σ’ αυτούς! 

Η Έπαυλη στο Σκάλωμα
και ο μύθος με τον Γλύξμπουργκ!

Το Σκάλωμα Ευπαλίου είναι γνωστό πλέον θέρετρο όχι μόνο στην 
περιοχή αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί οι επώνυμοι που έχουν 
επιλέξει να δημιουργήσουν σε αυτό τις επαύλεις τους και τις εξοχικές 
βίλες τους, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων κατοικιών προέρχονται 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Μεγάλος θόρυβος έχει δημιουργηθεί τελευταία γύρω από το όνομα 
του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, αφού όπως ανέφεραν κάποια έντυ-
πα είναι ιδιοκτήτης και αυτός πολυτελούς έπαυλης στο Σκάλωμα. 
Κανείς δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε την είδηση αυτή. 

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Οι ζεστοί μήνες του καλοκαιριού 
έχουν μπει για τα καλά και τα 
«μπάνια του λαού» δεν μπορεί 
πλέον κανείς να τα σταματήσει, 
ούτε και αυτό το μαϊστράλι που 
…κρυώνει λίγο τις τιρκουάζ και 
γαλάζιες θάλασσες του Δήμου 
Ευπαλίου με τις πανέμορφες 
παραλίες.
Διακοπές στο Ευπάλιο λοιπόν. 
Το Δήμο με τα χίλια πρόσωπα. 
Που μπορεί να απολαύσει κα-
νείς τα πάντα, από την ησυχία 
και την απομόνωση μέχρι τα 
κοσμοπολίτικα μπαρ και τα κο-
σμικά κέντρα με πολλή «γκλα-
μουριά». Θέλει βουνό, έλατο, 
μονοπάτια, λαγκαδιές, παραλί-
ες μέχρι και …καζίνο λίγο πιο 
πέρα! 
Στα χωριά του Δήμου είναι αρ-
κετά τα ξενοδοχεία για όσους 
δεν έχουν τα δικά τους σπίτια 
ακόμα ή θέλουν να φιλοξενή-
σουν φίλους. Όλα με το δικό 
τους στυλ και χρώμα, σύγχρονα 

στις ανέσεις και τον εξοπλισμό. 
Τα αναζητήσαμε, τα περπα-
τήσαμε, τα ψάξαμε και σας τα 
παρουσιάζουμε. Είναι αλήθεια 
ότι όλα βρίσκονται στα παραλι-
ακά χωριά του Δήμου. Σύντομα 
όμως θα έχουμε και στα ορεινά 
(Τείχιο-Παλαιοξάρι) μεγάλη μο-
νάδα υψηλών προδιαγραφών 
που αναμένεται να λειτουργή-
σει από το χειμώνα. 

ΟΑΣΙΣ, Χιλιαδού Ευπαλίου
Τηλ. 26340-38120, www.i-oasi.com
Με 21 διαμερίσματα και 8 δί-
κλινα δωμάτια, παρέχοντας TV, 
A/C, ψυγείο, κουζίνα, internet, 
πισίνα παιδιών, παραλιακό 
μπαρ. Το πρωινό προσαρμοσμέ-
νο στο Γερμανό ιδιοκτήτη του. Οι 
τιμές από 35 € έως 150 €.

RED HORSE, Χιλιαδού Ευπαλίου
Τηλ. 26340-71062
Πανέμορφα apartments με στυλ 
και χρώμα στην κοσμοπολίτικη 

παραλία της Χιλιαδούς δίπλα 
στη θάλασσα, στις ταβέρνες και 
τα μπαρ. Όλα είναι επιπλωμένα 
παρέχοντας TV, A/C, ψυγείο, 
κουζίνα.

Η ΧΙΛΙΑΔΟΥ, Χιλιαδού Ευπαλίου
Τηλ. 26340-71350
Είναι πάνω στο λιμανάκι της 
Χιλιαδούς με 9 δίκλινα δωμάτια 
(40€), και 2 μονόκλινα (35€). 
Όλα τα δωμάτια με TV, A/C, 
ψυγείο, κουζίνα.

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ, 
Καστράκι Ευπαλίου
Τηλ.26340-24637, 6972967330, 
6947584251
Είναι 10 τετράκλινα και 2 εξά-
κλινα ξύλινα σπιτάκια Σουηδί-
ας, σαν ζωγραφιά στον κάμπο 
του Καστρακίου γύρω από μια 
τεράστια πισίνα. Πλήρως επι-
πλωμένα με κουζίνα, ψυγείο, 
TV, A/C, ψυγείο. Κυρίως ενοικι-
άζονται και για σαιζόν. 

Καλοκαιρινές 
Όλα τα ξενοδοχεία

AVRA

APOLLO BEACH

Η ΧΙΛΙΑΔΟΥ

CAPTAIN JIMMY’S

ΜΕΛΙΣΤΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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AVRA, Μοναστηράκι Ευπαλίου
Τηλ. 26340-52920, 6937731700, 
www.avrastudios.gr
Ένα πανέμορφο ξενοδοχείο στην 
καρδιά του Μονστηρακίου με 23 
δωμάτια και studios. Εξωτερική πι-
σίνα, TV, A/C, ψυγείο, internet.

APOLLO BEACH, Μαραθιάς Ευπαλίου
Τηλ. 26340-91321/91322, 
www.apollo.com.gr
Η ναυαρχίδα των ξενοδοχείων της 
περιοχής εδώ και αρκετά χρόνια με 
τις κλασικές 27 μεγάλες σουίτες που 
παρέχουν TV, A/C, ψυγείο, κουζίνα, 
βεράντες και αυλές. Μεγάλη πισίνα 
με μπαρ, διαμορφωμένη πλαζ με 
μπαρ και εκλεκτό εστιατόριο.

CAPTAIN JIMMY’S, 
Μαραθιάς Ευπαλίου
Τηλ. 26340-91050, 6972116669
Κλασικό, παραδοσιακό ξενοδοχείο 
μέσα στο Μαραθιά και πάνω από 
την ταβέρνα του Τζίμη Τασάκου. 
Έχει 12 δίκλινα δωμάτια με 45€ και 

2 τρίκλινα με 50€ παρέχοντας TV, 
A/C, ψυγείο.

GREEN AND BLUE, Μαραθιάς Ευπαλίου 
Τηλ. 26340-91362, 6945562522, 
www.greenblue.gr
Μέσα στα περιβόλια του Μαραθιά 
δημιουργήθηκε το πιο νέο ξενοδο-
χείο της περιοχής. Με παραδοσι-
ακά όμορφα studios και μεζονέτες 
δημιουργώντας την αίσθηση χω-
ριού, γύρω από  μια μεγάλη πισίνα. 
Έχει 27 κλίνες με mini studios(70€), 
studios (90€) και μεζονέτες με 140€. 
Όλα έχουν κουζίνα, TV plasma, τζά-
κι, A/C, internet. 

ΜΕΛΙΣΤΑΣ, Μαραθιάς Ευπαλίου
Δώδεκα όμορφα δωμάτια στην καρδιά 
του Μαραθιά πίσω από την ομώνυμη 
ταβέρνα του Θανάση Μελίστα. Διαθέ-
τουν ψυγείο, TV, A/C με 45€. Από το 
Θανάση Μελίστα μπορείτε να βρείτε 
να ενοικιάσετε και βίλλες στο Σκάλωμα 
και το Μαραθιά για πολυμελείς οικογέ-
νειες αλλά και υψηλότερα …βαλάντια. 

Διακοπές 
στο Δήμο Ευπαλίου

GREEN AND BLUE

ΟΑΣΙΣ

RED HORSE

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στη ζωή εκτός από τα ευχάριστα όπως 
η άνοδος του Απόλλωνα στη Δ’ Εθνική, 
υπάρχουν και τα δυσάρεστα και ένα τέ-
τοιο γεγονός ήρθε πλήξει τόσο την οικο-
γένεια του συλλόγου όσο και γενικότερα 
την κοινωνία του χωριού μας. Ο λόγος 
γίνεται για τον άδικο χαμό του Παναγιώτη 

Τσέλιου, ενός από τα ιδρυτικά 
μέλη του Απόλλωνα, ο οποίος 
στις 15 Ιουνίου, έφυγε απρό-
σμενα από τη ζωή. Τις επόμε-
νες μέρες του θανάτου του, το 
Δ.Σ. του Απόλλωνα συνεδρία-
σε και εξέδωσε την εξής ανα-
κοίνωση:
«Το Διοικητικό Συμβούλιου 
του Απόλλωνα Ευπαλίου συ-
νεδρίασε εκτάκτως λόγω του 
απροσδόκητου χαμού του Πα-
ναγιώτη Τσέλιου, ένα απ’ τα 
ιδρυτικά μέλη του συλλόγου 
μας και αποφάσισε τα εξής:

Να καταθέσει ένα χρηματικό ποσό στην 
εκκλησία, αντί στεφάνων.
Στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας στη 
Δ’ Εθνική, να κρατήθει ενός λεπτού σιγή.
Από το διοικητικό συμβούλιο,
Ο πρόεδρος, Δημήτρης Σπυρόπουλος 
Ο γραμματέας, Γιάννης Αναδιώτης».

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Ο ρόλος του προπονητή σε μία ομά-
δα και ειδικά σε μία ερασιτεχνική 
ομάδα είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετος. 
Ο προπονητής πρέπει να είναι επί-
σης εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, 
ψυχολόγος, καλός ...ακροατής και 
σε γενικές γραμμές, πρέπει να έχει 
το ρόλο του πατέρα! Ο Λάκης Λου-
κόπουλος, ο οποίος ηγήθηκε των 
προσπαθειών των Απόλλωνα από 
τον πάγκο του συλλόγου, τα 
τελευταία δύο χρόνια είδε 
πολλά αξιοσημείωτα, ειδικά 
από την περσινή περίοδο, 
η οποία έφερε και την άνοδο 
στη Δ’ Εθνική. Ο έμπειρος 
τεχνικός τα κατέγραψε και 
είχε την καλή διάθεση να τα 
μοιραστεί μαζί μας.
Πάμε να τα δούμε:
• Ο Απόλλων Ευπαλίου εκ-
μηδένισε τον ανταγωνισμό 
όσον αφορά την υπόθεση 
ανόδου, καθώς πήρε 16 από 
τους 18 βαθμούς που θα 
μπορούσε να είχε πάρει, στα 
έξι παιχνίδια με τους άλλους 
τρεις διεκδικητές του πρω-
ταθλήματος. Συγκεκριμένα, 
είχε μία ισοπαλία και μία νίκη 
με την Άνω Αγόριανη, και νί-
κες εντός και εκτός έδρας, 
με Διαγόρα Πολυδρόσου και 
Τολοφώνα Ερατεινής!
• Στο δεύτερο γύρο του πρω-
ταθλήματος, που η ομάδα 
ήταν πλήρης, ο Απόλλων 
είχε 11 συνεχόμενες νίκες σε 
ισάριθμα παιχνίδια!
• Ο αρχηγός της ομάδας, Ηλίας Κο-
ντός, πέτυχε φέτος το πρώτο γκολ 

στην καριέρα του, ενώ δεν έλειψε 
ούτε λεπτό από κανένα παιχνίδι 
πρωταθλήματος!
• Ο Γιάννης Μπακούλας πέτυχε το 
πρώτο χατ τρικ (τρία γκολ σε ένα 
παιχνίδι) της καριέρας του!
•Απίστευτο επίτευγμα από τον πρώ-
το σκόρερ του νομού και φυσικά του 
πρωταθλήματος, Χρήστο Φλέγγα, 
ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων (4 

γκολ) σε τέσσερα παιχνίδια!!!
• Το αντίπαλο δέος του Απόλλωνα 
ήταν ο Δωρικός, ομάδα που αγωνί-
ζεται επίσης στο γήπεδο Συνδέσμου. 

Στον πρώτο γύρο, οι δύο ομάδες 
αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, αλλά 
στο δεύτερο ο Απόλλων κυριάρχησε 
με 7-0!
• Μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη, Γα-
λαξείδι – Απόλλων Ευπαλίου, 1-8!
• Το εκπληκτικό σερί του Γιώργου 
Φλέγγα, ο οποίος δεν έλειψε από 
κανένα παιχνίδι στα δύο τελευταία 
πρωταθλήματα, 2007-2008 και 

2008-2009!
• Ο Απόλλων είχε την καλύτερη δια-
φορά τερμάτων (+56) με 73-17!
• Το μεγάλο μυστικό που έφερε την 

επιτυχία, ήταν ότι η ομάδα ήταν 
πειθαρχημένη και συγκεντρωμένη 
στο στόχο της, παρά το γεγονός ότι 
υπήρξαν πολλές ελλείψεις είτε από 
τραυματισμούς είτε από άλλους λό-
γους!
• Παρά τις επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις των ποδοσφαιριστών, ο αριθ-
μός στις προπονήσεις ήταν πάντα 
διψήφιος!

• Η ομάδα στο δεύτερο γύρο 
πέτυχε 47 τέρματα και δέχθηκε 
μόλις 8!
• Ο Απόλλων σκόραρε και στα 
22 παιχνίδια πρωταθλήματος!
• Η ομάδα έφτασε στην άνο-
δο με το νεαρό τερματοφύλα-
κα Δημήτρη Παναγόπουλο, ο 
οποίος έπαιξε για πρώτη φορά 
βασικός!
• Το κεφάλαιο Φλέγγα. Τα τέσ-
σερα αδέρφια Φλέγγα, Γιάννης, 
Χρήστος, Βασίλης και Γιώργος 
ήταν ο κορμός του Απόλλωνα 
και συνετέλεσαν τα μέγιστα 
στην άνοδο!
• Η διοίκηση! Η πορεία της ομά-
δας θεμελιώθηκε με επιτυχία 
λόγω της απόλυτης και αμέρι-
στης στήριξης από τη διοίκηση 
και συγκεκριμένα από τον πρό-
εδρο, Μίμη Σπυρόπουλο!
Εμείς, από αυτή τη στήλη, θέ-
λουμε να εκφράσουμε τα θερ-
μά μας συγχαρητήρια στον 
Λάκη Λουκόπουλο τόσο για τη 
συνεργασία που είχαμε αυτά 
τα δύο χρόνια όσο και για τη 

χαρά που μας έδωσε δίνοντας την 
ευκαιρία στον Απόλλωνα να αγωνι-
στεί στη Δ’ Εθνική!

Εμπειρίες από τον ...πάγκο!
Ο Λάκης Λουκόπουλος αποχώρησε από τον Απόλλωνα και μοιράζεται 
μαζί μας τα ...περίεργα και τα παράξενα από την πορεία της ανόδου!

Μεγάλη απώλεια... Μπαίνουν και νέα 
μέλη στο Συμβούλιο
Η νέα προσπάθεια της ομάδας δεν θα μπορούσε να μην βρει 
αποδέκτες και όσον αφορά τα διοικητικά δρώμενα. Τα δεδο-
μένα πλέον αλλάζουν και γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζεται η 
βοήθεια όλων, έτσι ώστε να ευοδωθεί η προσπάθεια στη Δ’ 
Εθνική. Έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα, ανα-
μένεται να προστεθούν τέσσερα νέα μέλη, άνθρωποι που 
έχουν όρεξη και διάθεση να βοηθήσουν την ομάδα, οι οποίοι 
είναι Ανδρέας Ευσταθίου, Βαγγέλης Καραΐνδρος, Θεόδωρος 
Ζέρβας, και Ευστάθιος Πανάγος. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
πλέον θα είναι 11μελές, καθώς παραμείνουν φυσικά, οι Μίμης 
Σπυρόπουλος, Θανάσης Φλέγγας, Ηλίας Βαγγέλας, Γιάννης 
Αναδιώτης, Μπάμπης Κατσαρός, Περικλής Λουκόπουλος και 
Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
Ωστόσο, όπως τόνισε άλλωστε και ο πρόεδρος Μίμης Σπυ-
ρόπουλος, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Ο Απόλλων 
χρειάζεται την αμέριστη συμπαράσταση όλων: «Η ομάδα χρει-
άζεται χορηγίες,. Πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση απ’ όλους 
τόσο από εμάς όσο και από τους Ευπαλιώτες που μένουν μό-
νιμα στην πρωτεύουσα. Επίσης θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
θα έχουμε και τη συμπαράσταση της Νομαρχίας και φυσικά 
και τη βοήθεια του Δήμου, που μας στήριξε μέχρι τώρα».

Ο Παναγιώτης Τσέλιος, με βροχή και με ήλιο, ακολουθούσε πάντα τον 
αγαπημένο του Απόλλωνα

Δύο χρόνια στον πάγκο του Απόλλωνα ο Λάκης Λουκόπουλος μας δίνει μια σωστή «ακτινογραφία» της ομάδος.
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Η διοίκηση του Απόλλωνα έχει εκδόσει λαχειοφόρο 
αγορά για την ενίσχυση της ομάδας, στην οποία υπάρ-
χουν τρία πολύ καλά δώρα. 

Ο πρώτος λαχνός θα κερδίσει ένα μηχα-
νάκι, ο δεύτερος μία τηλεόραση plasma 
42 ιντσών και ο τρίτος ένα φορητό υπο-
λογιστή. Η κλήρωση θα γίνει στις 18 Αυ-
γούστου, μαζί με την κλήρωση του Λα-
ϊκού Λαχείου και θα κερδίσουν οι τρεις 
πρώτοι λαχνοί.
Επίσης, αυτές τις μέρες βγαίνουν σε κυ-
κλοφορία και οι κάρτες διάρκειας, αξί-
ας 50 ευρώ, οι κάτοχοι των οποίων θα 
έχουν τη δυνατότητα να να παρακολου-
θήσουν δωρεάν όλες τις εντός έδρας 
αναμετρήσεις του Απόλλωνα.

Το 2009 ήταν η σημαντικότερη 
χρονιά στην ιστορία του Απόλ-
λωνα Ευπαλίου. Η ομάδα μας 
κατάφερε μετά από 20 χρόνιας 
ύπαρξης να πετύχει το μεγάλο 
της στόχο – έως τον επόμενο – 
που δεν είναι άλλος από την άνο-
δο στη Δ’ Εθνική. Πλέον έχει ήδη 
ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα 
χρονιά. Ο πρόεδρος 
του Απόλλωνα Μί-
μης Σπυρόπουλος, 
μιλώντας στην εφη-
μερίδα μας αναφέρ-
θηκε στις μεταγρα-
φικές κινήσεις που 
πρέπει να γίνουν, 
στο νέο προπονητή, 
Σταύρο Σταύρου, 
αλλά και αρκετά θέ-
ματα που αφορούν 
το σύλλογο:

Προχωράει 
ο σχεδιασμός

«Εμείς είμαστε ήδη 
σε συζητήσεις με 
κάποια παιδιά. Μά-
λιστα με κάποια απ’ 
αυτά έχουμε ήδη έρ-
θει σε προφορική συμφωνία. Σε 
γενικές γραμμές θα χρειαστεί να 
αποκτήσουμε περίπου 10 ποδο-
σφαιριστές, καθώς το ρόστερ της 
ομάδας για την Δ’ Εθνική απαιτεί 
24-35 ποδοσφαιριστές. Επίσης 
θα πρέπει να έχουμε στο δυνα-
μικό μας περίπου 8-10 παιδιά 
κάτω των είκοσι, καθώς πρέπει 

να έχουμε τέσσερις στο βασικό 
σχήμα. Πάντως είμαστε σε καλό 
δρόμο και δεν πιστεύω ότι θα 
αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στις 
μεταγραφές», τόνισε, ο κ. Σπυρό-
πουλος.

«Η καλύτερη επιλογή»

Μιλώντας για το 
νέο τεχνικό ο πρό-
εδρος του Απόλ-
λωνα ανέφερε: «Ο 
νέος προπονητής 
είναι ο Σταύρος 
Σταύρου. Αφού 
μπήκαμε σε διαδι-
κασία αναζήτησης 
προπονητή, μιλή-
σαμε με αρκετούς, 
αλλά επιλέξαμε 
τον κ. Σταύρου, 
καθώς είναι γνώ-
στης της κατηγο-
ρίας, έχει περάσει 
και από άλλες 
ομάδες του Πρω-
ταθλήματος, ενώ 
και ως ποδοσφαι-
ριστής έχει παίξει 
σε ομάδες Β’ και 

Γ’ Εθνικής. Επίσης είναι ένας άν-
θρωπος που έχει εικόνες από την 
περιοχή και επίσης, καλή σχέση 
και με τους ποδοσφαιριστές».
Όσον αφορά το θέμα του γηπέ-
δου, το θετικό είναι ότι έχει βγει 
το κονδύλι (σ.σ. 500.000 ευρώ), 
το οποίο ήταν και το βασικό ζή-
τημα. Απομένει να δημοπρατηθεί 

πλέον το έργο. Σύμφωνα λοιπόν 
με όλες τις εκτιμήσεις οι εργασίες 
θα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 
καλοκαιριού και αναμένεται να 
έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη 
του 2009. Αυτό σημαίνει ότι η 
ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο 
γύρο ...εκτός έδρας, δηλαδή είτε 
στη Ναύπακτο, είτε στο Ξηροπή-
γαδο.

Στον 4ο Όμιλο, 
ο Απόλλων 

Μία μικρή εκκρεμότητα υπάρχει 
και σε όσο έχει να κάνει με τον 
όμιλο που θα αγωνίζεται ο Απόλ-
λων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 
δεδομένα και εκτός συγκλονιστι-
κού απροόπτου, η ομάδα μας θα 
αγωνιστεί στον 4ο όμιλο, όπου θα 
συμμετέχουν επίσης σύλλογοι, 
από Καρδίτσα, Ευρυτανία, Τρίκα-
λα, Λάρισα, Μαγνησία και Φθιωτί-
δα. Ο 4ος όμιλος απαρτίζεται από 
18 ομάδες. Πέρσι την άνοδο για 
την Γ’ Εθνική πήραν τα Τρίκαλα, 
ενώ αντίστοιχα υποβιβάστηκε η 
Λαμία. Έτσι, εκτός της Λαμίας, 
και του Απόλλωνα Ευπαλίου, οι 
υπόλοιπες είναι οι εξής: Τύρνα-
βος 2005, Πυργετός Λάρισας, ΑΟ 
Καρδίτσας, Αγρότης Λιανοκλαδί-
ου, Αστέρας Ιτέας, Βελούχι, Βρά-
χος Καστρακίου, Απόλλων Λάρι-
σας, Πύρασος Ν. Αγχιάλου, και 
Κεχαγιάς Προσηλίου. Απομένουν 
άλλες έξι, οι οποίες θα οριστούν 
από τους αγώνες μπαράζ των το-
πικών πρωταθληματών.

Το πλάνο της νέας χρονιάς

Με νέο ...οδηγό 
στο τιμόνι!

Ο Σταύρος Σταύρου είναι ο νέος προπονη-
τής του Απόλλωνα Ευπαλίου.

Οι αλλαγές στην 
ομάδα εν όψει της 
νέας πολύ δύσκολης 
χρονιάς ήταν πολ-
λές και σημαντικές. 
Μία απ’ αυτές ήταν 
και στη θέση του 
προπονητή. Μετά 
την αποχώρηση του 
Λάκη Λουκόπου-
λου, η διοίκηση έκα-
νε ίσως την καλύτε-
ρη δυνατή επιλογή, 

επιλέγοντας ως νέο τεχνικό τον Σταύρο 
Σταύρου. Ο 41χρονος τεχνικός, ο οποίος 
κατέχει δίπλωμα Σχολής Προπονητών Πο-
δοσφαίρου (Ουέφα Β) της Ε.Π.Ο. από το 
2000 καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος προπονητή, μίλησε στην εφημερίδα 
μας, εν όψει της νέας χρονιάς:
«Δουλεύω έξι χρόνια ως επαγγελματίας 
προπονητής και στηρίζομαι στην πειθαρ-
χία και στην πολλή προπόνηση. Αυτά είναι 
τα δείγματα της δουλειάς μου. Η πρόταση 
για να αναλάβω τον Απόλλωνα, ήταν αρ-
κετά δελεαστική για μένα. Υπάρχει καλό 
κλίμα, στην ομάδα και γνωρίζω και τα παι-
διά. Με τις μεταγραφές που θα κάνουμε, 
θεωρώ ότι θα γίνει ένα καλό σύνολο. Εγώ 
πιστεύω στην δουλειά και είμαι σίγουρος 
ότι θα έχουμε καλή συνεργασία».

Who is who, 
Σταύρος Σταύρου
Ως προπονητής:
2004-2006, Ατρόμητος Αντιρρίου
2007, Ακαδημία kick off του Ολυμπιακού
         στην Ναύπακτο
2007, Άρης Αιτωλικού
2008, Ακαδημία Ναυπάκτου, 
          Β’ Κατηγορία ΕΠΣΝΑ
2009, Απόλλων Ευπαλίου

Ως ποδοσφαιριστής:
Ο Σταύρος Σταύρου έχει πλούσια θητεία 
και ως ποδοσφαιριστής καθώς αγωνίστη-
κε κατά σειρά στις εξής ομάδες: Ατρόμητος 
Ιωαννίνων, Ερασιτέχνες ΑΕΚ, Ακράτητος 
Άνω Λιοσίων, Προοδευτική Περάματος, 
ΠΑΣ Πρέβεζα, Ναυπακτιακός Αστέρας, 
Ατρόμητος Αντιρρίου, Τηλυκράτης Λευ-
κάδας και έκλεισε την καριέρα του, στον 
Ναυπακτιακό Αστέρα.
Επίσης, από το 1997 έως και το 2003 ήταν 
στέλεχος της αντιπροσωπευτικής ομά-
δος της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής Και 
Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Α.) και συμμετείχε σε 
Βαλκανικά και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
Αστυνομιών και σε πρωταθλήματα Ενό-
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Νέος προπονητής, μεταγραφικές κινήσεις, γήπεδο, 
όμιλος και όλες οι πληροφορίες για το σχεδιασμό του 
Απόλλωνα Ευπαλίου εν όψει Δ’ Εθνικής

Λαχειοφόρος με δώρα 
και κάρτες διαρκείας!

Στο χακί ντύθηκαν αυτές τις μέρες 
δύο από τα βασικά στελέχη του 
Απόλλωνα ο Βασίλης και Γιώργος 
Φλέγγας




