
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 80                Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 2007

Ανάδειξη
Ακρόπολης Ευπαλίου

Κοπή
πίτας
της 
Ένωσης
στις 3 Φεβρ. 2008.
Ποιες εκδηλώσεις 
έχουν ακόμα 
προγραμματιστεί

΄Όλα τα αρχαία κάστρα της χώρας αναστηλώνονται και αναδεικνύονται με την 
ένταξή τους εδώ και χρόνια στο πρόγραμμα « Κάστρων περίπλους » που υλοποιεί 
το Υπουργείο Πολιτισμού δια των Ταμείων Αρχαιολογικών Πόρων με χρήματα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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Βαγγέλης
       Γερµανός

Έζησα, έπαιξα
και ερωτεύτηκα
στο Ευπάλιο.
Όμορφα, αγνά
και... ατσιμέντωτα!

Παρόλα αυτά για το Κάστρο 
της Ακρόπολης Ευπαλίου δεν 
έχει γίνει τίποτα παρότι με 
ιδιωτική πρωτοβουλία εδώ και 
2 δεκαετίες, έχει ξεκινήσει μια 
προσπάθεια για την ανάδειξή 
του.

Η εφημερίδα μας, ανέλαβε μια 
προσπάθεια να ανακινήσει το 
θέμα, να ευαισθητοποιήσει κά-
θε εμπλεκόμενο φορέα και να 
δρομολογηθεί η ουσιαστική 
πορεία για την ανάδειξη του 
Αρχαίου αυτού Κάστρου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ 
παρουσιάζουμε στην 
Σελ. 4

Καλή
Χρονιά

Το Δ.Σ. της
Ένωσης ΕυπαλιωτώνΤζένη Παπαϊωάννου
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ζητούν στον Απόλλωνα.
Σε τροχιά τίτλου βρίσκεται η 

ομάδα αλλά  το Αμφισσοκεντρικό 

αθλητικό σύστημα στη Φωκίδα 

φαίνεται να βάζει κάποια 

εμπόδια

Ίση μεταχείριση 
“Οχυρώνουν” τη Μανδύλω

Ποια άλλα έργα έχουν 
προγραμματιστεί για το 2008
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Σελ. 3

Έντονη δραστηριότητα 
του Εκπολιτιστικού και

του Κυνηγετικού
Συλλόγου Ευπαλίου.

Ποιες εκδηλώσεις
προγραμματίζουν για το 2008
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Αυξάνουν μέχρι 17%
τα ανταποδοτικά
τέλη του Δήμου.

Δημιουργείται νέα
Υπηρεσία Ύδρευσης
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Οι ανεμογεννήτριες
ζώνουν...το Ευπάλιο.

Που θα τοποθετηθούν
και ποιες οι επιπτώσεις

στο περιβάλλον. Όλα όσα συζητήθηκαν 
σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσε

ο Δήμος στο Ευπάλιο
Σελ. 5
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εκδηλώσεις  της  Ένωσης Ευπαλιωτών

• Η καθιερωμένη  κοπή  της  πρωτοχρονιάτικης  
πίτας  του  Συλλόγου  μας θα γίνει στις  3 Φεβρου-
αρίου  2008 , ημέρα  Κυριακή  και  ώρα   11π.
μ.  στο  Ξενοδοχείο  ΟLYMPIC  ROYAL ( Αθαν. 
Διάκου 28-34.Μετρό  Ακρόπολη ).

• Την Κυριακή   17  Φεβρουαρίου  2008  και  ώρα  
11.30  π.μ. στην  αίθουσα  της  Δωρικής  Αδελ-
φότητας  στο  Παγκράτι  (Ιέρωνος  & Τιμοθέου ), 
θα πραγματοποιηθεί  πάρτυ  μασκέ για  τα  μικρά  
παιδιά .

• Στις  16  Μαρτίου 2008 , ημέρα  Κυριακή τα μι-
κρά παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν την παιδική  θεατρική  παράσταση 
« Η  ωραιότερη  ιστορία  του  κόσμου» στο  Εθνι-
κό  Θέατρο (Πανεπιστημίου 48 ), ώρα  11.30.Τιμή  
εισιτηρίου: 13 Ε για παιδιά, 15 Ε για  ενήλικες . 
Δηλώσεις  συμμετοχής  και  χρήματα  στα  μέλη  
του Δ.Σ.  της  Ένωσης  κατά  την  κοπή  της  πίτας   
και  το  πάρτυ –μασκέ  ,γιατί  πρέπει  να  γίνει  δέ-
σμευση   εισιτηρίων .

 Στον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στις 
8 Δεκεμβρίου τέλεσαν τον γάμο τους ο Αντώνης 
Χατζημανολάκης(δισέγγονος της Κωνσταντάκαι-
νας) και η Τόνια Μπαϊμά. Ακολούθησε δεξίωση και 
τρικούβερτο γλέντιμε 350 καλεσμένους στο Aria 
Prive του Αστέρα Γλυφάδας

ΗΠολυνίκη Νικολέτου του Κωνσταντίνου πήρε 
το πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και 
ορκίστηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007. Της ευχόμα-
στε καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.

Ο Αστυνόμος Αντωνόπουλος Γεώργιος του Νι-
κολάου και της Χαρούλας, εγγονός του Αποστόλη 
Πολυζώη, από τη Φιλοθέη, αποφοίτησε από τη 
Νομική Σχολή της Κομοτηνής.

Κ αλλ ι τεχν ικές  
επιδόσεις!! Η κ.Έφη  
Μίχου  εκ-τός  από  
τη  Θέμιδα, υπηρε-
τεί  και  την  τέχνη. 
Συμμετέχει  στη  
μικτή  πολυφωνική  
χορωδία  του  Δικη-
γορικού  Συλλόγου  
Αθηνών Harmonia iuris, η  οποία  ιδρύθηκε  τον  
Ιανουάριο  του  2007 α-ποτελείται  από  40  μέλη   

και  παρουσιάζει  σε  εκδηλώσεις  ένα  πλούσιο  
ρεπερτόριο  από  διεθνή  μουσικά  έργα .  

Στις 29/12/2007 ο Γεώργιος Τσίρης του Χαραλά-
μπους και η σύζυγος του Μίνα Τσίρη απέκτησαν 
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Τους ευχό-
μαστε να τους ζήσει και να είναι πάντα ευτυχισμέ-
νοι. (Άγγελος & Ασημίνα Τσίρη)

Ο Μύρων Μυλωνάς και η Ευανθία Κουβέλη του 
αείμνηστου Μπάμπη Κουβέλη ετέλεσαν τους γά-
μους τους τον Ιούλιο στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου 
στη Βούλα. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον.

 Στις 18 Νοεμβρίου 2007 απεβίωσε η Αρχοντία 
χήρα Γεωργίου Μπάμπου σε ηλικία 92 ετών. Κη-
δεύτηκε την επομένη στο Ευπάλιο. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2007 απεβίωσε ο Γεώργιος 
Ανδρίτσος σε ηλικία 83 ετών. Κηδεύτηκε την επο-
μένη στο Ευπάλιο. Είχε νυμφευθεί την Ελένη Καρ-
καβίτσα και επί πολλά έτη ήταν ψάλτης στον Άγιο 
Γεώργιο. 

Tην 26-10-2007 απεβίωσε ο Ιωάννης Ζαχαρι-
άδης ( σύζυγος της Ευθυμίας Γεωργίου Λαγιαν-
δρέου ).

Εργάσθηκε στο Δήμο Μο-
σχάτου όπου έφθασε στο 
βαθμό του Διευθυντή.
Το Ευπάλιο το αγάπησε 
σαν δικό του χωριό, όπου 
ζούσε τον περισσότερο 
χρόνο, συμμετείχε από 
τότε που έγινε γαμβρός του 
Ευπαλίου σε όλες τις εκδη-
λώσεις της ΄Ενωσης Ευ-
παλιωτών. Είχε αναπτύξει 
πλούσια δράση σε αθλη-
τικά, πολιτιστικά σωματεία 
και σε κοινωνικά ιδρύμα-
τα, όπως στο Ναυτικό και 
κωπηλατικό Όμιλο Νέου 

Φαλήρου, έγινε αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία 
Βόλεϊ Ελλάδος και βοήθησε πολύ για την οργά-
νωση και λειτουργία του Δήμου Μοσχάτου, καθώς 
και για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου 
Μοσχάτου, καθώς και για την ανέγερση της Εκ-
κλησίας Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Μοσχάτου. 
Κατά την διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε σε ειδι-
κή αντιστασιακή οργάνωση, η οποία τελούσε υπό 
τις άμεσες διαταγές της FORCE 133 του Στρατη-
γείου της Μέσης Ανατολής, δράση για την οποία 
του απονεμήθηκε ειδικό βραβείο Αριστείας.

Στις 24 Οκτωβρίου 2007 απεβίωσε ο Χρήστος 
Ζέρβας, δικηγόρος σε ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε 
την επομένη στο Ευπάλιο. 
Ο Χρήστος Ζέρβας ήταν γιος του δασκάλου Ιω-
άννη Ζέρβα (Γιαννακού). Ο πατέρας του ήταν ο 
τελευταίος δάσκαλος που υπηρέτησε στο σχολείο 
της Καρυάς, που έκλεισε το 1897 διότι οι κάτοικοι 
εγκαταστάθηκαν στο σημερινό Ευπάλιο.
Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα. Κατόπιν εγκατα-
στάθηκε προσωρινά στο Ευπάλιο όπου άσκησε 
το επάγγελμα του δικηγόρου. 
“Αγαπητέ μου εξάδελφε Χρήστο, 
Η γενιά σου είχε την ατυχία να βρεθεί στη δίνη 
του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Η χώρα μας γνώρισε 
τη φασιστική και ναζιστική κατοχή. Τότε νεολαίοι 
20-30 ετών, στην ηλικία που όλοι οι νέοι άνθρω-
ποι ετοιμάζονται για τη ζωή, πλάθουν όνειρα, 
αγωνιούν, ερωτεύονται και προσπαθούν να ορ-
γανώσουν την επαγγελματική και κοινωνική τους 
ζωή, εσείς βρεθήκατε μπροστά στο σταυροδρόμι. 
Δύο δρόμοι υπήρχαν. Ή να σιωπήσετε και ως δυ-
στυχή, άβουλα ανθρωπάκια να ακολουθήσετε το 
δρόμο της υποταγής και της ατομικής και εθνικής 

ταπείνωσης, ή να ακολουθήσετε το δρόμο της 
Αντίστασης και της Εθνικής Υπερηφάνειας.

Μετά όμως ήρθαν τα πέτρινα χρόνια του αδελφο-
κτόνου διχασμού. Δοκίμασες και εσύ και η οικο-

γένειά σου τη σκληρότητα 
του εμφυλίου πολέμου. Δι-
ώχτηκες, εξορίστηκες,  πό-
νεσες, μάτωσες αλλά δεν 
λιποψύχησες. Στάθηκες 
όρθιος. Πιστός στις αρχές 
σου και στις ιδέες σου.
Και μετά το Γολγοθά ήρθαν 
οι ειρηνικές καλές μέρες. 
Αφοσιώθηκες στην επιστή-
μη σου, διακρίθηκες στη 
μάχιμη δικηγορία. Οι διώ-
ξεις και η απαξίωση που 
επιχειρήθηκαν σε πεισμά-

τωσαν, σε έκαναν πιο δυνατό. Διάβασμα, εμπλου-
τισμός των νομικών γνώσεων, ξέφυγες από τη 
μετριότητα, έγινες διακεκριμένος επιστήμονας. 
Επαγγελματική τελειοποίηση, συνέπεια, τιμιότητα. 
Αυτά ήταν τα ειρηνικά σου όπλα. 
Μαζί με την πανάξια σύζυγο σου Ιφιγένεια δημι-
ουργήσατε μια αξιοζήλευτη οικογένεια. Αποκτή-
σατε τα δύο σας παιδιά, το Γιάννη και τη Νατάσσα. 
Τα σπουδάσατε, τα αποκαταστήσατε επαγγελμα-
τικά και κοινωνικά.. Καμαρώνετε σήμερα τις οικο-
γένειές των και τα εγγόνια σας. 
Χρήστο, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω και 
εξάρω την αγάπη σου για το χωριό μας. Ήσουν 
λάτρης του χωριού μας και ειδικά της Καρυάς, του 
χωριού των προγόνων μας. Ήσουν μια πραγματι-
κή λαογραφική εγκυκλοπαίδεια για το χωριό  μας 
και την περιοχή.
Όλοι μας είμαστε περήφανοι για σένα και σε ευχα-
ριστούμε Χρήστο.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε εξάδελφε”.

Νίκος Α. Ζέρβας

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    25 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    20 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ Κ.ΔΗΜΗΤΡ. (ΡΙΟΝ)   30 € 
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ   20 € 
ΜΙΛΤ. - ΑΙΚΑΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  20 € 
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   20 € 
ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΤΙΝΟΣ    20 €
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.   50 € 
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20 € 
ΕΛΒΙΟΜΕΞ    100 € 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ. ΤΟΥ ΚΩ/ΝΟΥ  50 € 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡ. ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ  50 € 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   80 € 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   50 € 
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ Κ. - ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ ΤΖ.  50 € 

  
  ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   60 € 
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    20 € 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ    20 € 

Επειδή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
παρά την αρχική του δέσμευση δεν 
μας δίνει κατάσταση συνδρομητών 
ακυρώθηκε ο λογαριασμός του και 
ισχύει μόνο ο λογαριασμός της 

Εμπορικής Τράπεζας
που είναι:   63101605.



Σελίδα �

Στο μεταξύ το Τοπικό Συμβουλίο Ευπαλίου συνεδρίασε την 7/12/2007 και αποφά-
σισε για την Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2008 για το Δημοτικό 
Διαμέρισμα του Ευπαλίου.  Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα τα έργα θα 
γίνουν με χρήματα που προέρχονται από τέλη φωτισμού και καθαριότητας, τέλη 
Ύδρευσης, Νεκροταφείου,  ενοίκια και ΣΑΤΑ  2008.

Τεχνικό Πρόγραμμα Οικ. Έτους 2008 για το Δη-
μοτικό Διαμέρισμα του Ευπαλίου

1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 11.000.

Α. Επισκευή συντήρηση  τουαλετών (πλακάκια , κα-
ζανάκια , κ.λ.π.) 4000,00€

Β. Επέκταση δικτύου 3 στύλων ΦΟΠ  και μετατόπι-
ση  2 στύλων  ΦΟΠ 7.000,00 €
( Επέκταση στις θέσεις Μπερτσιά Γρηγορίου (2),Αυ-
γερινού(1) ,και μετατόπιση στις θέσεις Σκοτίδα –Χα-
ρόγιαννου και Ηλιόπουλου Παναγιώτη. 

Γ. Επέκταση δικτύου 2 στύλων ΦΟΠ επί της Εθνι-
κής οδού Λιδορικίου –Ναυπάκτου  συνέχεια προς 
Γρηγορίτικα .(ΣΑΤΑ 2008).

2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 29.400,00 .
1.Συντήρηση δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ Ευπαλίου  και Οικισμού Γρηγοριτίκων ποσό 
ευρώ 6.500,00. 
2 .Συντήρηση –Καθαρισμός  Φρεατίων  και δεξαμενών  2,500,00 €
3.Λήψη ενδείξεων υδρομετρητών      1.000,00 €
4 .Συντήρηση υποδομών ύδρευσης Ευπαλίου   2.000,00 €
5.Συντήρηση  -επισκευή αντλιοστασίων    2.000,00 €.
6.Προμήθεια χλωρίου                                     400,00 €
7. Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος Αντλιοστασίου              15.000,00 €.

3.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1.800,00
 Θα διατεθεί  για τον .Καθαρισμό Νεκροταφείων  (Ευπαλίου –Γρηγοριτίκων )  ποσό  
ευρώ 1.800,00

4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1.530,00
 ΘΑ διατεθούν για την επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Απόλλων Ευπαλίου. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα έργα που θα γίνουν το 2008
Συνεχίζονται και φέτος τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μανδύλω, που έχει χαρακτηρισθεί ο πιο επικίνδυνος χείμαρρος του νο-
μού. Το έργο (β φάση) είναι προϋπολογισμού 200.000 ευρώ από πιστώσεις ΚΑΠ 2007 της Νομαρχίας και θα δημοπρατηθεί 
μέσα στο α τρίμηνο του 2008, αφορά δε δύο σημεία της Μανδύλως συνολικού μήκους 350 μέτρων.

Μία - δύο φορές το χρόνο κατεβάζει η Μανδύλω, αλλά χωρίς αντιπλημ-
μυρικά τοιχεία το νερό κάνει...τσάρκα στους δρόμους του Ευπαλίου

5.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2008 ΠΟΣΟ ΕΥΡΏ 55.000,00 .
Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν 2.300 € για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ και ποσό 
2.700,00€ για την ενίσχυση  υπάρχουσας πίστωσης ανεκτέλεστου έργου «Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης στο Ευπάλιο» που αναφέρεται  κατωτέρω  το δε  υπόλοιπο ποσό 
των  50.000,00€  θα διατεθεί για τα έργα που αναφέρονται κατωτέρω.

ΕΡΓΑ:
Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στη θέση Ρόκκου 30 μέ-
τρα .
Κατασκευή πέτρινης βρύσης στα Γρηγορίτικα 
2.000,00 €
Τοποθέτηση αλουμινένιων παραθύρων στο Αγροτικό 
Ιατρείο Ευπαλίου .
Αλλαγή Μπράτσων  στους Στύλους ΦΟΠ , από είσο-
δο Ευπαλίου μέχρι γέφυρα Μανδήλως .
Αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Καρυάς . 
Τσιμεντόστρωση  δρόμου από Εθνική οδό Ναυπά-
κτου –Λιδορικίου  προς Δεξαμενή Ευπαλίου 60 μ.
Τσιμεντόστρωση δρόμου Από Βαθρακογιάννη Παν. 
Μέχρι Ιδιοκτησία Κατσιγιάννη 40 μέτρα.
Ασφαλτόστρωση δρόμου από Λαογραφικό Μουσείο  
προς Μοναστηράκι 80μέτρα  και κατασκευή μικρού 
τοίχου αντιστήριξης σε μήκος 20 μέτρα.
Πλακόστρωση δρόμου με κυβόλιθους στο Νότιο τμή-
μα της  πλατείας Καρυάς. 70 μέτρα.
Πλακόστρωση δρόμου από τουαλέτες Ευπαλίου μέ-

χρι Αστυνομία(κατασκευή πεζόδρομου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων –τοπο-
θέτηση πάγκων ) 
Ασφαλτόστρωση δρόμου από Επαρχιακή οδό Ευπαλίου –Μοναστηράκι  προς Σμπα-
ρούνη Γεωργίου  100 μέτρα.
Ασφαλτόστρωση δρόμου από Μπάμπου Χαράλαμπου μέχρι Τρανταφύλλου Ιωάννη   
30 μέτρα.

Σημείωση 

1. Το ποσό των 2.000 ,00 €  που είναι από ΣΑΤΑ 2007  και αφορά   την  απαλλοτρί-
ωση οικοπέδου Γεωργίου Μπάμπου στο Δ.Δ Ευπαλίου  θα μεταφερθεί   στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα  2008 για τον  ίδιο σκοπό .

2. Το ποσό των 6.300,00€ που αφορά το έργο κατασκευή τοίχου αντιστήριξης  στο 
Ευπάλιο θα ενισχυθεί με το ποσό των 2.700 ,00 € , από ΣΑΤΑ 2008  και θα εγ-
γραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα οικ. Έτους 2008 με τον ίδιο τίτλο.(σύνολο ποσού 
(6300+2700= 9.000,00) €
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Τοπογραφική αποτύπωση της ακρόπολης.

« Αξιόλογο  μνημείο  του  αρχαίου Ευπαλίου  είναι  τα  ερείπια  της  Ακρόπολής  του  , η  οποία  στεφάνωνε  τη  στρογγυ-
λεμένη  κορυφή  του  λόφου , που  ονομαζόταν  γι’ αυτόν  ακριβώς  το  λόγο  « Γύρος » ή  Παλιόκαστρο …..Το  κάστρο  
δοκιμάστηκε  από  μεγάλο  σεισμό  του  373  π.Χ. ,  ο  οποίος  προξένησε  μεγάλες  καταστροφές  στην  παραλιακή  
Εσπερία  Λοκρίδα…..και  από  έναν  άλλο  το  553 π.Χ. που  προξένησε  ακόμα  μεγαλύτερες  καταστροφές …..Τόσο  
στο  χώρο  της  Ακρόπολης, όσο  και  στη  θέση  του  αρχαίου  Ευπαλίου  τα  επιφανειακά  ευρήματα (σπόνδυλοι  κιόνων 
, θραύσματα  αγγείων  κ.ά ) είναι  ενδεικτικά  του  θησαυρού  που  είναι  θαμμένος  στα  χώματα  της  πανάρχαιας  αυ-
τής  πολιτείας, γεγονός  που  επιβάλλει  την  έναρξη  συστηματικών  ερευνών  και  ανασκαφών   , ώστε  να  φωτιστούν  
άγνωστες  πτυχές  της  τοπικής  μας  ιστορίας…» .
(Τ. Φιλιππόπουλου , « Ιστορία  της  Φωκίδας », 2004 ,σελ. 70 )

Ανάδειξη ακρόπολης  Ευπαλίου

Ανατρέχοντας  στο  αρχείο  της  εφημερίδας  μας  βρήκαμε  ότι  από   το  
υπ’ αριθμ.  17  φύλλο  της (Φεβρουάριος  1992 )   σχετικό δημοσίευμα  επι-
σήμαινε   την  ανάγκη  διενέργειας  ανασκαφών  στο  συγκεκριμένο  χώρο, 
αφού  τυχαία – κατά  την  καλλιέργεια αγρού-  
βρέθηκαν  λίγα  αρχαία  νομίσματα.
Στο  υπ’ αριθμ. 20  φύλλο  της  ίδιας  εφημερίδας 
( Δεκέμβριος  1992 )  δημοσίευμα  του  κ.  Αντώ-
νη  Χρ.  Παπαϊωάννου   μας  κατατοπίζει   για  
τις  εξελίξεις  στο  συγκεκριμένο  ζήτημα : 
« ….έγιναν  ανασκαφές  με  ευθύνη  της  Ι ́ Εφο-
ρείας  Προϊστορικών  Αρχαιοτήτων Δελφών  και  
της Κοινότητας  Ευπαλίου  , με  δαπάνες  από  
δωρεά  της  κ . Isabel  Mayers –Κουβέλη  ………
και  με  τη  βοήθεια  του  υπογράφοντος  ως  επι-
βλέποντος  μηχανικού  και  αντιπροσώπου  της  
δωρήτριας  δια  την  πληρωμή  του  εργατοτε-
χνικού  προσωπικού  των  ανασκαφών . Απο-
καλύφθηκαν  …τείχη  ακροπόλεως  πλάτους  
2,55  μέτρων  , κτισμένο  με  τραπεζόσχημο  
σύστημα  , με  8  πύργους  διαστάσεων  4.00 Χ 
3.00  μέτρων περίπου , μιας  πύλης  στο  νοτιο-
ανατολικό  τμήμα  , υπόγεια  έξοδο  στο  δυτικό  
τμήμα  και  αίθουσα  εσωτερικών  διαστάσεων  
4.30 Χ 3.00 μέτρα  και  βάθους  2,50 μ.  χωρίς  
πόρτα …..Κατά  τη  γνώμη  της  αρχαιολόγου  κ.  
Ρ. Κολώνια προφανώς  πρόκειται  για  το  υπό-
γειο  του   φυλακίου  της  φρουράς  ελέγχου  της  
εισόδου . Έγινε  τοπογραφική  αποτύπωση  της  
περιοχής  από  τους  Ευπαλιώτες  τοπογράφο   
κ. Μιχάλη  Τσάκο  και  αρχιτέκτονα  κ.  Μπάμπη  
Χαραλαμπόπουλο ».
Επικοινωνήσαμε  αρχές  Νοεμβρίου  τ. έ. με  
τον  κ.  Παπαϊωάννου  και  όπως  μας  πληροφόρησε  δεν  έχει  υπάρξει  
συνέχεια  στο  ανασκαφικό  έργο  από  τότε , παρόλο  που  ο  ίδιος  επα-
νειλημμένα  είχε  εκδηλώσει  προς  τη  Δημοτική  αρχή  το  προσωπικό  του  
ενδιαφέρον  και  τη  διάθεση  να  προσφέρει  με  κάθε  τρόπο  την  επιστη-
μονική  και  υλική    βοήθειά  του .
Ο  Δήμος  Ευπαλίου  -όπως  επισημαίνεται σε  σχετικό  έγγραφο  του Αντι-
δημάρχου  κ.  Θωμόπουλου - από το  2000  αναγνωρίζοντας  τη  μεγάλη  
σημασία  και  τις  προσπάθειες   που  έχουν  γίνει  από  δημότες  για  την  
ανάδειξη  του  Αρχαιολογικού  χώρου « Παλαιόκαστρο  Ευπαλίου » ,προέβη  

σε  ορισμένες  ενέργειες  προκειμένου  να  κηρυχθεί  και  επίσημα  ως   Αρχαιο-
λογικός Χώρος . Πράγματι ,  αυτό  έγινε ( Απόφαση  ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22713
/1918/07/05/2001 ) .

Η   Ένωση  Ευπαλιωτών   με  έγγραφο  που  απηύ-
θυνε  ο  πρώην  Πρόεδρός  της  κ.  Λεωνίδας  Ζέρ-
βας  προς  το  Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας ( 
Άνοιξη  του  2002 ) ζητούσε  την  οικονομική  ενίσχυ-
σή  του  για  τη  συνέχιση  των  εργασιών .Την  Πρω-
τομαγιά  δε  του  2002  η Ένωση  πραγματοποίησε  
εκδήλωση , κατά  την  οποία  η  αρχαιολόγος  κ. 
Κολώνια  ξενάγησε  όσους  παραβρέθηκαν  στον  
αρχαιολογικό χώρο.
Από  την  πλευρά  της  Εφορείας  Προϊστορικών  
Αρχαιοτήτων  Δελφών –με  την  οποία  επίσης  επι-
κοινωνήσαμε - εξακολουθεί να  υπάρχει  ενδιαφέρον  
για  το  θέμα, κάτι  που  επιβεβαιώνει  και  ο  Δήμος, 
όμως  το  πρόβλημα  είναι  η  εξεύρεση  χρημάτων  
για  να  συνεχιστούν  οι  ανασκαφές  και  η  έλλειψη  
προσωπικού  στην  περιφέρεια  για  την  εποπτεία  
και  φύλαξη  του  χώρου.
 Η  λύση  είναι  ή  να  εξασφαλιστεί  χορηγία  ή  να  
αξιοποιηθούν  χρήματα  από  το  Δ΄ ΚΠΣ. , εφόσον  
υποβληθεί  ολοκληρωμένη  πρόταση  επιστημονι-
κή  και  οικονομική  μελέτη  από  το  Δήμο  Ευπαλί-
ου  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες .
Με  επιστολή  που  απευθύναμε  (29/10/07 ) στο  
Δήμαρχο  Ευπαλίου  κ.  Παγώνη ζητήσαμε  να  ενη-
μερωθούμε  εγγράφως  για  τις   ενέργειες  που  
έχουν  γίνει  ή  προγραμματίζονται  για  την  ανάδει-
ξη  του  χώρου. 
Απαντώντας  στο  έγγραφό μας  (18/11/07 ) ο  Αντι-
δήμαρχος  κ. Θωμόπουλος μας  γνωστοποίησε  

την  πρόθεση  του  Δήμου Ευπαλίου  να  προβεί  στην  εκπόνηση  μελέτης για  
την  ανάδειξη  και  προβολή  των  πολιτιστικών  μνημείων  του  Δήμου, συμπε-
ριλαμβανομένης  και  της  Ακρόπολης  Ευπαλίου . Στο  άμεσο  μέλλον  προ-
γραμματίζονται  ορισμένες  παρεμβάσεις  για  την  καθαριότητα  του  χώρου  με  
συνεργεία  του  Δήμου ,σε  συνεργασία  πάντα  με  την  Αρχαιολογική  υπηρεσία  
των  Δελφών .
Η  Ένωση  Ευπαλιωτών εκφράζει την  πρόθεσή  της  να  βοηθήσει  τη  Δημοτική  
αρχή  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο .   

Λένα  Αναγνωστοπούλου-Γιώργος  Μπόκαρης

Τμήμα του κάστρου.
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Έτσι στις 2 Δεκεμβρίου  2007 στην Αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Ευπαλίου διοργανώθηκε από 
τον Δήμο Ευπαλίου  Ημερίδα  με  θέμα: «Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας: Αιολική –Ηλιακή»
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενημέρω-
σης των Δημοτών μας για τα Αιολικά –Φωτοβολταϊκά 
Πάρκα.
Στην εκδήλωση κύριοι εισηγητές ήταν:
1.Χριστάκης Δημήτριος: Καθηγητής Τ.Ε.Ι 
Κρήτης –Υπεύθυνος εργαστηρίου Αιολι-
κής Ενέργειας .
2. Πανουργιάς Ιωάννης: Εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης 
Αιολικής Ενέργειας .
3. Περράκη Βασιλική: Λέκτορας Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου 
Πατρών.
Στην Ομιλία κλήθηκαν  οι φορείς της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης , σύλλογοι και δημότες 
του Δήμου Ευπαλίου 
     Παρέστησαν ο Βουλευτής του Νομού Φωκίδας Κος Μπούγας Ιωάννης, ο 
Νομάρχης Φωκίδας κος Φουσέκης, ο Δήμαρχος Δεσφίνας κος Μαντζώρος 
Ευστάθιος, ο Δήμαρχος Λιδορικίου κος Κουλούλας Γεώργιος, η Πρόεδρος 
της Φωκικής Αναπτυξιακής και Νομαρχικός Σύμβουλος  κα  Γιώτα Λαΐνη-
Κολλιαλή, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κος Κατσαρός Χαράλαμπος, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι άλλων φορέων και πολλοί κάτοικοι.
 Ο Δήμαρχος Ευπαλίου κος Παγώνης Αναστάσιος αναφέρθηκε στη σημασία 
των αναεώσιμων πηγών ενέργειας για την ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και την ανάγκη ενημέρωσης του κόσμου για τα οφέλη 
και τις επιπτώσεις που θα έχουν στις τοπικές κοινωνίες.
    Ανέφερε ότι «στο νομό Φωκίδας έχει δημιουργηθεί έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες 
και τις φωτοβολταϊκές επιφάνειες. Ο νομός έχει τοποθετηθεί στις περιοχές 
αιολικής προτεραιότητας. Στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στο όρος Τρί-
κορφο πρόκειται να χορηγηθούν άδειες παραγωγής ενέργειας από ανεμο-
γεννήτριες 22ΜΒ και 12 ΜΒ .Η διαδικασία είναι στην έγκριση της μελέτης 
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο στο 
Δήμο Ευπαλίου είναι η χωροθέτησή τους και η οπτική όχλησή τους, οπότε 
προϋποθέτουν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και κοινωνική αποδοχή».
Στη συνέχεια έθεσε μια σειρά από ερωτήματα στους εισηγητές: οι ανεμο-
γεννήτριες  και τα φωτοβολταϊκά επιβαρύνουν τα τοπία και δημιουργούν πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα , προκαλούν οπτική όχληση και απωθούν τους 
τουρίστες? Οι ανεμογεννήτριες απειλούν τα πουλιά, διώχνουν τα ζώα, απο-
μακρύνουν σύννεφα και βροχή, είναι θορυβώδεις, προκαλούν παρεμβολές 
στις ραδιοτηλεοπτικές επικοινωνίες? Γιατί αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες; Τι 
συμβαίνει στην Ελλάδα ? Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευ-
ρώπη και στην συνθήκη του Κιότο ?
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο εισηγητής κος Χριστάκης Δημήτριος  Καθη-
γητής Τ.Ε.Ι Κρήτης, Υπεύθυνος Αιολικής Ενέργειας  με θεματικό αντικείμενο 
«Οφέλη και επιπτώσεις από την Αιολική Ενέργεια.
Στην εισήγησή του τόνισε ότι οι ΑΠΕ δεν αποτελούν κανένα απολύτως κίν-
δυνο, καμία καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, πέρα από την οπτική με-
ταβολή που μπορεί να είναι από ευπρόσδεκτη  ή ανεκτή έως απαράδεκτη. 
Δεν κινδυνεύουν τα ζώα, φυτά και άνθρωποι. Στο σημείο παρουσίασε σλαϊτς 
από εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, 
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της Ευρώπης και της Αμερικής, που άνθρωποι, ζώα και φυτά  συμβιούν 
αρμονικά.
Οι ΑΠΕ δεν εγκυμονούν κινδύνους, σίγουρα όμως συνιστούν μια παρέμ-
βαση στο περιβάλλον, γιατί ως γνωστό δεν μπορεί να υπάρξει  ανάπτυξη 
χωρίς παρέμβαση.
Πέραν τούτου τόνισε ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη, να συμβάλλει στη 
προσπάθεια  μείωσης των ρύπων η οποία γίνεται διεθνώς και ειδικότερα 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Ο εισηγητής κος Πανουργιάς Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της  Ελληνικής 
Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας με θεματικό αντικείμενο «ο ρό-
λος της Αιολικής Ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα», τόνισε το πρόβλημα των 
κλιματολογικών αλλαγών δεν έχει μόνο περιβαλλοντική διάσταση. Αποτελεί 
πρόβλημα ασφάλειας για τον πληθυσμό της γης και ηθικό χρέος για την 
ανθρωπότητα.
Τελευταία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και έχει λάβει 
σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών 
αλλαγών. Τόνισε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εγκυμονούν κανέ-
να κίνδυνο .
Επίσης έδωσε μεγάλη έμφαση στην παραγωγή  ενέργειας που θα προέλθει 
από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην χώρα μας .
Η εισηγήτρια κα Περράκη Βασιλική Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Πολυτεχνείου Πατρών  με θεματικό αντικείμενο «Φωτοβολταϊκά 
και ηλιακή ενέργεια», τόνισε την σημασία της εγκατάστασης των φωτοβολ-
ταϊκών επιφανειών για την παροχή ενέργειας από την ανεξάντλητη ηλιακή 
ενέργεια. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος για την ανάπτυξη των Φ/
Β εφαρμογών στην Ελλάδα, πρέπει να αποβλέπουν στην δημιουργία και 
λειτουργία βιώσιμης αγοράς .Η Ετήσια ισχύς σχεδιασμού για το έτος 2007 
ανέρχεται σε μεγάλα μεγέθη (350MWP) με βάση τις αιτήσεις που έχουν 

υποβληθεί , δηλαδή ξεπερνά  το 40% συ-
νολικού αριθμού της Ευρωπαϊκής αγοράς 
του 2006.
Τόνισε επίσης ότι δεν έχουν επιλυθεί βα-
σικά αδειοδοτικά, χωροταξικά, τεχνικά και 
πολεοδομικά θέματα.
Στη συνέχεια έγιναν παρεμβάσεις από  
Δημοτικούς Συμβούλους: κ.κ. Σμπαρού-
νη Χαράλαμπο, Κατσούδα Αθανάσιο, 
Κάρμα Κωνσταντίνο, Μελίστα Αθανάσιο, 
Δημόπουλο Ανδρέα, Τριανταφύλλλου 
Χρήστο, και  προέδρους των τοπικών 
Συμβουλίων. Επίσης παρεμβάσεις και 
ερωτήσεις έγιναν και  από δημότες και άλ-
λους φορείς .

 Κυριάρχησαν ερωτήματα και προβληματισμοί για τις επιπτώσεις των εγκα-
ταστάσεων ΑΠΕ στο φυσικό περιβάλλον, στα ζώα και τα φυτά, τυχόν επι-
δράσεις στον άνθρωπο από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 
Θέση της εφημερίδας μας είναι ότι οι εγκαταστάσεις για ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας σίγουρα αποτελούν παρέμβαση στο περιβάλλον. Σε μερικές 
περιπτώσεις ΝΑΙ προκαλούν αλλοίωση του. Για αυτό χρειάζεται χωροθέτη-
ση με σκοπό να μην επηρεάζονται άλλες δραστηριότητες. Όμως σίγουρα οι 
ανανεώσιμες πηγές δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με εκπομπές αερίων, 
και αυτό είναι το πλεονέκτημα τους. Σήμερα αποτελούν την πιο αξιόπιστη 
ανανεώσιμη  εναλλακτική  λύση έναντι των ορυκτών καυσίμων και της πυ-
ρηνικής ενέργειας.
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξαιρεθούν οικισμοί, φυσικά τοπία ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους, πολιτιστικά τοπία, αρχαιολογικοί χώροι. Χρειάζεται να επι-
κρατήσει η «ελληνική αίσθηση του μέτρου». Στο στάδιο των Δελφών δεν 
μπορούμε να τοποθετήσουμε ανεμογεννήτρια ακόμη και αν ο άνεμος εκεί 
είναι πάντα δυνατός! 

Ο ι  α ν ε μ ο γ ε ν ν ή τ ρ ι ε ς
ζ ώ ν ο υ ν . . .  τ ο  Ε υ π ά λ ι ο

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπαίνουν στη ζωή μας μέρα με τη μέρα και φυσικά 
απασχολούν πλέον και την περιοχή του Δήμου Ευπαλίου. Έχουν μια σειρά από πλε-
ονεκτήματα αλλά ταυτόχρονα κάνουν παρέμβαση και στο περιβάλλον
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1. Δυναμικό “παρών” 
δίνει στα δρώμενα του 
Ευπαλίου ο Εκπολιτι-
στικός Σύλλογος.
΄Ετσι προχώρησε στο 
καθαρισμό των ΄δυο 
εισόδων του χωριού, 
από Καστράκι και Μο-
ναστηράκι με δικά του 
έξοδα.
Παρέθεσε καφέ στις 
γυναίκες του Ευπα-
λίου με κουβέντα και 
ανταλλαγή απόψεων, 
στις 4 Νοεμβρίου στο 
Καφενείο Ψιμάδα και 
στις 18 Νοεμβρίου στο 
Καφενείο Αλεξανδρή.
Πραγματοποίησε εκ-
δρομή, με την συμμε-
τοχή 50 συμπολιτών 
μας, στις 2 Δεκεμβρί-
ου, στην Αράχωβα 
– Παρνασσό και Αγό-
ριανη που είχε μεγάλη 
επιτυχία.
Προσκάλεσε την 
Μπάντα Ναυπάκτου 

και έπαιζε τα κάλλαντα των Χριστουγέννων στον 
κεντρικό δρόμο του Ευπαλίου και στην Κεντρι-
κή πλατεία δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δένδρο. 
΄Ηδη για τα μέσα Φεβρουαρίου προγραμματίζεται 
εκδρομή στο Πήλιο και το Σάββατο 3 Μαρτίου θα 
πραγματοποιήσει « αποκριάτικο χορό» στο κέντρο 
«Φλόγες»

2. ΄Ένα αστέρι γεννιέται στο καλλιτεχνικό στερέ-
ωμα. Στο χώρο της μουσικής και του τραγουδιού, 

το πολυσύνθετο ταλέντο του Ευπαλιώτη Βασίλη 
Φλέγκα αρχίζει να φτερουγίζει και να καταξιώνεται. 
Από 12χρονος πιτσιρίκος ο Βασίλης σκυμμένος με 
τις ώρες πάνω στα πλήκτρα του πιάνου, έπαιζε 
και μελετούσε τις νότες. 17χρονος « οδηγούσε » 
την ορχήστρα του FAMILY GROUP και τραγου-
δούσε ως ώριμος τραγουδιστής σε εκδηλώσεις και 
συναυλίες. Πριν λίγο καιρό ηχογράφησε το πρώτο 
του CD με τίτλο «ΤΥΨΕΙΣ»
φανερώνοντας τις ερμηνευτικές του ικανότητες 
και από την φετεινή χειμερινή σαιζόν, στα 22 του 
χρόνια γίνεται αντικείμενο θαυμασμού από τους 
πολυπληθείς θαμώνες του LA NOTE, ενός από τα 
μεγαλύτερα και ιστορικότερα κοσμικά κέντρα της 
Πάτρας.

3. Στις  16/11/07 πραγματοποιήθηκε στη  « Στοά  
του  Βιβλίου » η παρουσίαση του βιβλίου «Ο χο-
ρός των Θεριστών» των κ.κ. Γεωργίας Σταυριανέα  
και  Βάνας  Σμπαρούνη . 
Με  γλαφυρό  τρόπο  παρουσιάζεται  η  ζωή  
δύο  κοριτσιών  που  μέσα από  τα  προσωπικά  
τους  αδιέξοδα  ακολούθησαν  την  «πρόκληση - 
ζωή»,δραπετεύοντας  από  το  κοινωνικό  σύστημα 
, με  μοναδικό  εφόδιο  τη  δύναμη  της  ηλικίας .
Πρόκειται για  το  δεύτερο  βιβλίο  της  συγγραφι-
κής  δυάδας .Έχει   προηγηθεί  το « Μην  ξεχάσεις  
το  κλειδί  πάνω  στην  πόρτα ».

4. Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου στο «Captain 
Jimmy’s Hotel» στο Μαραθιά έγινε η παρουσίαση 
των βιβλίων του φιλολόγου-συγγραφέα Χρίστου 
Κοντούλη, «Έρωτας. Η Αιωνιότητα των Στιγμών» 
και «Έκτορας και Ανδρομάχη. Το τέλειο Ζευγάρι 
(στη Σκιά του Θανάτου-στο Φως της Ζωής)».
Για το βιβλίο μίλησαν η Σοφία Ζέρβα, φιλόλογος, ο 
Δημήτρης Μάκκας, πολιτικός  μηχανικός, η Γιούλη 

Σαλιμά, φιλόλογος, η Γεωργία Σταμάτη φιλόλογος 
και ο συγγραφέας. 
Ο Χρίστος Κοντούλης σπούδασε Φιλολογία και 
Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε 
για 30 χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση. Ήταν Καθη-
γητής στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ευπαλίου για πολ-
λά χρόνια κερδίζοντας την εκτίμηση και την αγάπη 
των μαθητών του. Σήμερα ασχολείται με τη μετά-
φραση αρχαίων κλασσικών και με τη συγγραφή. 

5. ΄Εντονη η δραστηριότητα του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Ευπαλίου. Προχώρησε και αυτή τη σαι-
ζόν στη βελτίωση 500 περίπου στρεμμάτων βιοτό-
πων με σπορά βρώμης, βίκου κ.λ.π που διευκολύ-
νουν την ανάπτυξη των θηραμάτων.
Οι εργασίες γίνονται με τρακτέρ και μηχανήματα 
που διατίθενται από Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Ελλάδας ή ενοικιάζονται. Παράλληλα προχωρεί η 
δημιουργία πέτρινης βρύσης στην αγροτική περιο-
χή ανατολικά του Κλήματος.

Σημειώνεται ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ευπα-
λίου, απαριθμεί 500 και πλέον μέλη …..Αυτή την 
εποχή, σε ομάδες των 5-15 ατόμων « στόχος τους 
» είναι τα αγριογούρουνα.
΄Όμως σε κάθε έξοδό τους δεν έχουν δικαίωμα να 
χτυπήσουν πάνω από 2.

Υπολογίζεται ότι στην περιοχή του Δήμου Ευπαλί-
ου στην Κυνηγετική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 
έως 20 Ιουνίου χτυπούν γύρω στα 30 αγριογού-
ρουνα. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο δάσος της Βαρ-
νάκοβας δεν επιτρέπεται το κυνήγι γενικά, ως μό-
νιμο καταφύγιο θηραμάτων με ζαρκάδια, λαγούς, 
αγριογούρουνα και άλλα ζώα.

1

2

3

4 5
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Ξεκινώντας το ταξίδι προς την Ραφήνα, εκεί που 
μένει μόνιμα ο Βαγγέλης Γερμανός, τα τελευταία 
6 χρόνια, ήταν απαραίτητη μία μικρή ματιά στις 
σημειώσεις: 

«Με θυμάμαι στα σπάργανα/να ψελλίζω ρεμπέτικα
στα σκαλιά εμπελιάζοντας/και στο βάθος τα κύματα. 

Η κιθάρα το πάθος μου/γητεμένος απόλυτα
μαθητεύω στα έντεκα/στον τυφλό μου το μέντορα. 

Τραγουδάκια, παιξίματα/χωρισμοί και σμιξίματα
ζωγραφίζω το μύθο μου/στο βυθό αλητεύοντας. 

Είμαι δηλαδή/του νερού παιδί/
μέσα μου βλέπω 

μονάχα θάλασσα...

 Ένα μικρό ποιηματάκι, αντί – βιογραφικού που 
τιτλοφορείται «»Η ιστορία ως εδώ», από τον ίδιο τον 
Βαγγέλη Γεωργουλόπουλο, όπως είναι το πραγματικό 
του όνομα, που έχει θέση στην προσωπική του σελίδα 
στο διαδίκτυο.
Συναντηθήκαμε σε ένα μικρό καφέ, στην πλατεία της 
Ραφήνας. Απλός και χαμογελαστός, μου συστήθηκε 
και του συστήθηκα…

Πώς προέκυψε το «Γερμανός»;

Επειδή ήμουνα πολύ ξανθός μικρός, τα παιδιά όταν 
παίζαμε με φωνάζανε Γερμανό, Γερμανό, Φριτζ… κι 
έμεινε. Ταιριάζει και με το Βαγγέλης! 

Πώς καταλήξατε στην Ραφήνα;… δίπλα στην 
θάλασσα;

Στην Ραφήνα είμαι τα τελευταία χρόνια…και 
ετοιμάζομαι να πάω στην Άνδρο. Γέμισε και η 
Ραφήνα, αστικοποιείται το τοπίο. Η θάλασσα μου 
άρεσε πάντα και με 
κυνηγούσε πάντα. Από τον 
Πειραιά που μεγάλωσα 
πήγα να σπουδάσω στην 
Θεσσαλονίκη, από την 
Θεσσαλονίκη ήρθα στην 
Αθήνα, έφυγα , ξαναήρθα, 
ξαναέφυγα, πριν 10 
χρόνια ζούσα έξω από την 
Κόρινθο… με έδιωχνε μωρέ η Αθήνα, με κούρασε …
καθημερινά. Τώρα εδώ.

Έχει κάποια αντιστοιχία, η οδική διαδρομή με τη 
μουσική;

Άμεση. Δεν υπηρέτησα ένα συγκεκριμένο είδος από 
τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, δεν ξέρω, δεν 
έτυχε, δεν με τράβηξε. Ξεκίνησα να τραγουδάω τα 
αμερικάνικα, τα μπλουζ κλπ, μετά ό,τι συναντούσα, 
ήθελα να το αφομοιώσω, με ερέθιζε κι ήθελα να το 
εξαντλήσω. Πετραδάκι, πετραδάκι για να περάσω 
το ποτάμι. Πάντα μέσα μου υπήρχε το στοιχείο το 
ελληνικό. Όταν είσαι μικρός, ξέρεις, σου αρέσει αυτό 
το εξωτικό, το ξένο. Στην καλύτερη γειτονιά του 

κόσμου να μένεις, θέλεις να φύγεις. Δεδομένης αυτής 
της τάσης, δεν ήθελα να τραγουδήσω τα ελληνικά. Η 
ιστορία όμως είναι η ίδια. Η μουσική στη βάση της 
είναι κοινή. Όταν όλα αυτά τα πράγματα άρχισαν 
να μου αποκαλύπτονται, κατάλαβα και την σχέση 
του μπλουζ με το ρεμπέτικο, με κέντρισε ιδιαίτερα 
αυτό που ακούμε εμείς ως Έλληνες, τα δημοτικά, 
τα ρεμπέτικα. Το 
’94 είχα κάνει 
ένα δισκάκι τις 
«Ασκήσεις»  και 
τώρα είναι η δεύτερη 
φορά που ετοιμάζω 
μία δουλειά που 
είναι καθαρά 
ελληνοπρεπής. Είναι 
έκπληξη!

Μ ο υ σ ι κ ό ς , 
στιχουργός, που και 
που ζωγράφος…

Και προσφάτως 
κηπουρός! Μία 
ασχολία που έχω τον τελευταίο καιρό, είναι να 
φτιάχνω τον κήπο μου, ίσως μεγαλώνοντας ο 
άνθρωπος ξαναγυρνάει στο χώμα, κοντά στη φύση.

Στο Ευπάλιο πηγαίνετε καθόλου;

Πού και πού, περαστικός. Έχει αλλάξει η περιοχή. 
Πολύ. Αυτά τα μέρη τα έχω ζήσει πραγματικά όμορφα, 
ατσιμέντωτα, αγνά. Το γεγονός ότι περνάω μόνο, μου 
φτάνει. Μου ξαναέρχονται όλες οι αναμνήσεις στο 
μυαλό. Όταν έχεις ζήσει σε ένα μέρος, το έχεις βιώσει 
μικρός,….τα καλοκαίρια, οι παιδικές αναμνήσεις 
υπερισχύουν. Προτιμώ τις παλαιές εικόνες.

Οι πιο έντονες αναμνήσεις;

Θυμάμαι, έναν τύπο, πολύ χαρακτηριστικά, 
κάτω από τον πλάτανο στο καφενείο 
του Κουβέλη στην πλατεία, τον οποίο 
λέγανε μάλιστα και Σπύρο. Ήταν σε ένα 
καροτσάκι, πολύ χαρακτηριστικό. Εμείς σαν 
πιτσιρικάδες, δεν βλέπαμε τον πόνο του… 
μας άρεσε το καρότσι.
Αυτό που θυμάμαι πιο χαρακτηριστικά… 
Εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε διασκέδαση 

όπως σήμερα. Θυμάμαι με το που έπεφτε ο ήλιος, 
βγαίναμε στην πλατεία, τρώγαμε κανένα υποβρύχιο 
κι άρχιζαν οι τσάρκες, από το Στενό, μέχρι πέρα το 
Καστράκι. Τεράστιες βόλτες και τραγουδούσαμε 
διάφορα τραγούδια, ας πούμε «Απόψε τα μεσάνυχτα, 
αγάπη μου μισάνοιχτα τα παράθυρα σου…» και δεν 
καταλάβαινες πότε πέρναγε η ώρα. Από τις 8 πήγαινε 
10 –11, δεν αργούσαμε και παραπάνω….
Εκεί γύρω στην ηλικία των 12 χρονών, πηγαίναμε 
και ψωνίζαμε χύμα τσιγάρα και τα καπνίζαμε κρυφά, 
πέρα στην Μαντίλω. Στέρεψε τώρα η Μαντίλω. Αυτά 
τα χωριά κυρίως τα ορεινά, είχαν πάρα πολλά νερά. 
Ήταν μία θειά μου, από το Παλιοξάρι και μας πήγαινε 
που και που  η μάνα μου, εγώ την έβγαζα όλη την 
ημέρα δίπλα στο ποτάμι παίζοντας με τον πηλό. 

Την πλατεία του χωριού, πώς την θυμάστε;

Θυμάμαι το ραφείο της θείας μου της Νίτσας. Το 
πρόλαβα, στην παρακμή του, απέναντι από τα 
καφενεία. Ήταν σπουδαγμένη ράφτρα και είχε 
και κοπελιές που μαθαίνανε κι αυτές. Θυμάμαι τα 
φιγουρίνια, ιταλικό στυλ τότε, μου άρεσε πολύ, 

φοβερές εικόνες 
και παραδίπλα, τον 
καλύτερο μάγειρα, 
έφτιαχνε κάτι 
φοβερούς κεφτέδες, 
μεγάλους με σάλτσα.

Και για κολύμπι, τι 
προτιμάτε; Σκάλωμα 
ή Παραθάλασσο; 
Παραθάλασσο, με τα 
καταπληκτικά παγωμέ-
να νερά του, τα νιώθω 
ακόμα και τώρα. 

Φύση, εικόνες 
και έρωτας…

Ερωτευτήκατε στο Ευπάλιο και παντρευτήκατε 
στα 20 χρόνια σας. Πώς πήρατε αυτή την 
απόφαση;

Έκατσε. Όταν ερωτεύεσαι για πρώτη φορά, νομίζεις 
ότι αυτός ο έρωτας είναι…ο πιο τέλειος. Ο μοναδικός! 
Και το εκδηλώσαμε πολύ έντονα. Φοβηθήκανε και 
οι γονείς μας. Εμένα ότι «πάει δεν θα τελειώσει το 
σχολείο». Της μητέρας της Αλίκης, ότι «έμπλεξε» 
και είχαμε μεγάλη πίεση. Παντρευτήκαμε για να μας 
αφήσουν ήσυχους. Ούτε εγώ ούτε εκείνη πιστεύαμε 
στον γάμο. Πιστεύανε όμως οι γονείς μας. Κι έτσι κι 
έγινε και με το εγγονάκι πλέον ησυχάσανε. 

Είναι ο έρωτας η κινητήριος δύναμη για τη 
μουσική;

Τρία είναι τα βασικά θέματα της στιχουργίας, 
της μουσικής, αν θες. Το ταξίδι, ο έρωτας και η 
θυσία, αλληλένδετα είναι και τα τρία μεταξύ τους. 
Ουσιαστικά είναι τρία διαφορετικά πράγματα για τη 
ζωή. Όλα τα υπόλοιπα πλαισιώνουν αυτές τις έννοιες. 
Οπαδός των μαθηματικών, τα οποία και σπούδασε, 
ο Βαγγέλης Γερμανός γράφει στον στίχο ενός 
τραγουδιού του, «που άφησα τα σίγουρα (άλγεβρα), 
για την μουσική», δίνει την εντύπωση ενός ταξιδευτή. 
Οι αναμνήσεις του ζωντανές, η διάθεση του εφηβική,  
οι νότες του και οι στίχοι του στις αποσκευές 
του, παίζει με την φαντασία του ακόμα μπάλα τα 
καλοκαίρια στους χωμάτινους δρόμους του Ευπαλίου. 
Στις 25 Γενάρη θα επιστρέψει στο ανακαινισμένο 
«Κύτταρο», από όπου ξεκίνησε κι όπως ό ίδιος λέει: 
Όταν πηγαίνω εκεί μέσα, παθαίνω το ίδιο πράγμα 
με αυτό, που νιώθω όταν περνάω από το Ευπάλιο… 
Πλακώνουν τα φαντάσματα, όχι τα τρομακτικά…. τα 
όμορφα!

Νατάσσα Πενταγιώτη

Βαγγέλης Γερµανός
Τις τελευταίες τρεις και πλέον δεκαετίες ένας τρυφερός και ρομαντικός τροβαδούρος, δημιουργός και εκτελεστής πανέμορφων 
τραγουδιών, δίνει τις νότες και τα ερεθίσματά του. Καταξιώθηκε πανελλαδικά στο μουσικό – στιχουργικό γίγνεσθαι και σίγουρα 
έχει πολλά ακόμη να δώσει. Πρόκειται για τον Ευπαλιώτη Βαγγέλη Γερμανό, όπως έχει γνωρίσει όλη η Ελλάδα τον … Βαγγέλη 
Γεωργουλόπουλο.

Ένας τροβαδούρος απ΄ τα μέρη μας!
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Φθινόπωρο το φετινό, άβρεχο και ξερικό. Δεν ξανα-
πέρασε ποτέ ούτε και να ξανάρθει. Αποκαρδιωτική και 
θλιβερή εικόνα παρουσιάζουν οι πλαγιές της περιοχής 
μας και ιδιαίτερα οι παραλιακές από Μαραθιά μέχρι Γα-
λαξείδι. Δέντρα ξερά, μισόξερα, κιτρινισμένα, νεκρά, λες 
και πέρασε πάνω τους κάποια φλόγα και τα καψάλισε.
Αιωνόβια δέντρα δεν άντεξαν και αυτά τα σκληρά και 
ανθεκτικά πουρ-
νάρια δε γλίτω-
σαν. Τι να κάνουν 
τα δόλια, αφού 
είχε να βρέξει από 
τον Απρίλιο; Αντι-
κρίζεις παντού 
ένα ποικιλόχρωμο 
χαλί σαν αυτό που 
παρουσιάζουν τα 
φυλλοβόλα δέντρα 
το Νοέμβριο.
Έφτασε Νοέμβρι-
ος για να πέσουν 
δειλά-δειλά οι 
πρώτες βροχούλες και η φύση σιγά-σιγά να ξυπνάει 
από το λήθαργο της παρατεταμένης ανομβρίας και ν’ 
ανασαίνει. Με τέτοιες καιρικές συνθήκες επόμενο ήταν 
η φετινή σοδειά να ‘ναι φτωχική. Πώς να καλλιεργηθούν 
τα εποχιακά φυτά, καλοκαιρινά και φθινοπωριάτικα, 
αφού δεν υπήρχε νερό, αυτό το πολύτιμο αγαθό που ο 
Θεός μας το στέρησε για αρκετό καιρό εφέτος, και μάλι-
στα σε μερικά χωριά δεν έφτανε ούτε για να πιούν;
Άβρεχα και τα Ναυπακτιώτικα παζάρια για πρώτη ίσως 
φορά. Χαρούμενοι και οι πανηγυριώτες, έμποροι και 
αγοραστές, για τις άνετες αγοραπωλησίες τους. Πού 
είναι κείνα τα χρόνια που έβρεχε ασταμάτητα όλο το 
8ήμερο και πολλοί παλιοί έμποροι θυμούνται και ρω-
τούν χαριτολογώντας ακόμα και σήμερα: Βρέχει ακόμα 
στη Ναύπακτο; Περασμένα, ξεχασμένα μεγαλεία!
Για δεύτερη χρονικά και φέτος δεν είχαμε ελιές. Έτσι 
οι συνταξιούχοι και όλοι άλλοι παρέμεναν για τις ελιές, 
έφυγαν πιο νωρίς και τα χωριά μας ερήμωσαν και πάλι. 
Λίγη ανάσα έδωσαν τα παζάρια το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Οκτωβρίου, για να ξαναβυθιστούνε στη μοναξιά 
τους, περιμένοντας τις γιορτές των Χριστουγέννων για 
μια καινούργια ανάσα.
Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο τιμημένος και χαρούμενος μή-
νας του χρόνου, γιατί είχε την τύχη να φιλοξενεί τη Γέν-
νηση του Θεανθρώπου και όλος ο Χριστιανικός κόσμος 
χαίρεται και προετοιμάζεται για τον ερχομό του. 

Από τις αρχές του Δεκεμβρίου άρχισαν οι στολισμοί 
των καταστημάτων, πλατειών, πάρκων, δρόμων και 
σπιτιών. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου θα αντι-
κρύσεις μια φαντασμαγορική εικόνα και νιώθεις μια απί-
στευτη αγαλλίαση να σε πλημμυρίζει.
Το Χριστουγεννιάτικο δώρο ξαναζωντάνεψε την αγο-
ρά και πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους και 
τα μαγαζιά για τα ψώνια και δώρα. Οι Νοικοκυρές είναι 

στο πόδι φτι-
άχνοντας τα 
μελομακάρονα, 
τους κουραμπι-
έδες και άλλα 
γλυκά, στολί-
ζουν το σπίτι 
και τρέχουν για 
τα τελευταία 
ψώνια για το 
Χριστουγεννιά-
τικο τραπέζι.
Ευχόμαστε, ο 
ερχομός του 

Κυρίου, να μας δώσει τη δύναμη και τη φώτιση να γίνομε 
πιο επικοινωνιακοί, πιο ανθρώπινοι για να μπορέσουμε 
να αγκαλιάσουμε τους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους 
μας, προσφέροντας αγάπη, χαρά κι ελπίδα με οποιο-
δήποτε τρόπο. Ας αφήσουμε να φωλιάσει στις καρδιές 
μας ο Χριστός μας, για να μας γαληνέψει και να διώξει 
από μέσα μας τους όποιους εγωισμούς, την κακία, την 
αδιαφορία για τον πλησίον μας και ας αναγεννηθούμε 
προσφέροντας πάντοτε το καλό και το ωφέλιμο με αγά-
πη και ταπεινοφροσύνη. Να μας δώσει την ΑΝΘΡΩΠΙΑ 
που τόσο μας έχει λείψει.
Ολόκληρο το 8ήμερο από Χριστούγεννα μέχρι Πρωτο-
χρονιά είναι γιορταστικό και οι επισκέψεις σε συγγενείς 
και φίλους γίνονται καθημερινά και το φαγοπότι βρίσκε-
ται στο φόρτε του.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς διοργανώνονται ΡΕ-
ΒΕΓΙΟΝ στα Κέντρα για τις τσέπες των ολίγων οικονο-
μημένων και στα σπίτια για τους πολλούς με μεζεδάκι 
και κρασάκι, με γλυκά και λίγο χαρτάκι για το καλό και 
χορό μέχρι το πρωί. Να γιατί οι εκκλησίες την Πρωτο-
χρονιά είναι άδειες.
Ευχόμαστε σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους 
χρόνια πολλά και ο Χριστός μας να χαρίζει σε όλους 
υγεία, χαρά, ευτυχία. Επίσης ευτυχισμένος να είναι και 
ο καινούργιος χρόνος 2008 και να εκπληρωθούν οι επι-
θυμίες όλων μας.

 
Στις 18 Οκτωβρίου γιορτάσαμε τον Πολιούχο και Προ-
στάτη μας Άγιο και Ευαγγελιστή Λουκά στο Δροσάτο. Με 
τη συμμετοχή 4 Ιερέων και πλήθος κόσμου – για πρώτη 
φορά σε εσπερινό – εψάλη ο πανηγυρικός Εσπερινός 
μετ’ αρτοκλασίας και στη συνέχεια έγινε η περιφορά της 
Αγίας Εικόνας, όχι μόνο γύρω από το Ναό, αλλά και 
πέρα στο χωριό. Η πομπή κατέβηκε από το δρομάκι 
προς το σπίτι του Χρήστου Κονιστή, έφτασε την Πλατεία 
όπου έγινε δέηση και στη συνέχεια επέστρεψε από τον 
πάνω δρόμο στο Ναό. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε 
θεία λειτουργία από 5 Ιερείς και τη συμμετοχή πολλών 
προσκυνητών.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας προσφέρθηκαν 
γλυκά και αναψυκτικά από τις κυρίες του χωριού και στη 
συνέχεια καφές στην πλατεία σε όλους τους προσκυνη-
τές. Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος κ. Τάσος Παγώνης, οι αντ/ρχοι Ε. Καραϊνδρος 
και Γ. Καλαντζής, και οι πρόεδροι του Τ.Σ. και της Ενώ-
σεώς μας κκ. Κων. και Μπάμπης Αλεξανδρής. Το βράδυ 
της ίδιας ημέρας έγινε συνεστίαση στο καφενεδάκι του 
χωριού με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας 
και φίλων από τα γύρω χωριά στην οποία παραβράθη-

καν ο κ. Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Τραγουδήσαμε 
παλιά τραγούδια και χορέψαμε παραδοσιακούς χο-
ρούς. Το κρασί πρόσφερε ο εργολάβος κ. Γ. Βαρασίας 
από το Μαραθιά και το ψητό πρόσφερε ο Πρόεδρος της 
Ενώσεώς μας κ. Μπάμπης Αλεξανδρής. Ευχαριστούμε 
όλους όσους συμμετείχαν στη γιορτή μας και κείνους 
για τις προσφορές τους.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 12 Οκτωβρίου το ζεύγος Αριστομένη και Ρένας 
Κονιστή απέκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους. Ευχό-
μαστε να τους ζήσει.
Στις 15 Σεπτεμβρίου ο Αθανάσιος Κουτσαντώνης και 
η Βασιλική Κρητικού (κόρη της Ελένης Κρητικού το 
γένος Βασιλείου Κατέλη ) απέκτησαν ένα κοριτσάκι . 
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 6 Οκτωβρίου πέθανε στο Βόλο και κηδεύτηκε 
την επομένη στη Λάρισα, τόπο της γεννήσεώς της, 
η Άννα Κονιστή σύζυγος του αείμνηστου Στρατηγού 
Δημ. Κονιστή, ο οποίος υπήρξε και Πρόεδρος της 
Ενώσεώς μας. Συλλυπούμεθα τους οικείους της και 
ευχόμαστε, όπως ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.
Το 40νθήμερο μνημόσυνο τελέστηκε στη Λάρισας τις 
11 Νοεμβρίου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 10 Νοεμβρίου η εκκλησιαστική επιτροπή με πρω-

τοβουλία του Παπα-Γιώργη τέλεσε μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσες της ψυχής του Γιάννη Μπεζαϊτη αδελφού 
του Κων/νου Μπεζαϊτη «τιμής ένεκεν» για τις πολλές 
και μεγάλες προσφορές του Κ. Μπεζαϊτη προς την 
εκκλησία.
Την 11η Νοεμβρίου τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο 
της Γιαννούλας Β. Γαλάνη, το γένος Αγης. Κονιστή, 
στον Άγιο Κων/νο.

Την 1η Δεκεμβρίου τελέστηκε το εξάμηνο Μνημόσυνο 
της μητέρας του Παπα-Γιώργη στον Άγιο Βασίλειο 
Παλαιομύλου.

Στις 15 Δεκεμβρίου στον Άγιο Λουκά τελέστηκε τριετές 
μνημόσυνο του Νίκου Αλεξανδρή.
Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύει τις ψυχές τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλοι οι κάτοικοι 
ευχαριστούμε θερμά τον συγχωριανό μας κ. Νίκο 
Λουκά Παπαϊωάννου για την προσφορά των χαλιών 

και διαδρόμων στον Άγιο Κων/νο. Ευχόμαστε με τις 
πρεσβίες του Αγίου ο Θεός να του χαρίζει υγεία και 
μακροημέρευση και να τον αξίωνει να γίνεται πάντοτε 
Αρωγός σε τέτοιου είδους προσφορές.

• Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. 
κ. Κων. Αλεξανδρής και όλοι οι κάτοικοι του χωριού 
ευχαριστούν θερμά τον συγχωριανό μας εργολάβο 
κ. Κων/νο Μπεζαϊτη για τις δωρεάν υπηρεσίες τόσο 
προς την εκκλησία όσο και προς το Δημ. Διαμέρισμα 
Δροσάτου, όπως ο καθαρισμός της έκτασης του Αγί-
ου Λουκά, οι διανοίξεις και χωματοστρώσεις δρόμων 
και χωματικές ενισχύσεις.
Ο Θεός να τον ευλογεί και να τον αξιώνει να βοηθάει 
παντού και κάθε προσφορά του ΔΕΚΤΗ.

• Το Δ.Σ του συλλόγου μας ευχαριστεί τον Πανα-
γιώτη Γεωργίου Κονιστή  που μεσολάβησε ώστε να 
δοθεί στον Σύλλογο  μας οικονομική ενίσχυση  από 
τις εταιρείες : ΕΛΒΑΛ Α.Ε , ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε  και ELVAL 
COLOUR A.E   συνολικού  ποσού  2000 ευρώ. Τους 
ευχαριστούμε.

  ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΡΟΣΑΤΟΥ
  ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ  
  ΔΟΥΡΙΔΟΣ   8  ΠΑΓΚΡΑΤΙ

  
  Το Δ.Σ του συλλόγου μας εύχεται σε όλους για το
  Καινούργιο Χρόνο Υγεία και Ευτυχία



Σελίδα � ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυξήσεις σε τέλη ύδρευσης και όχι μόνο, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Ευπα-
λίου για να αντιμετωπίσει τα έξοδα λειτουργίας που συνεχώς διογκούνται για 
διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες και αγαθά προς του Δημότες.

Παράλληλα αποφάσισε τη δημι-
ουργία υπηρεσιών του Δήμου, 
ξεκινώντας από την Υπηρεσία 
ύδρευσης, ώστε να υπάρχει 
καλύτερη ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών και ταυτόχρονα 
εξοικονόμησης χρημάτων.

Ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή.

Αναπροσαρμογή των τελών 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριό-
τητας είχε να γίνει απ’ το 2001. 
Στις 31 Ιανουαρίου του 2007 
συγκεκριμένα δόθηκε μια μικρή 
αύξηση της τάξης του 6,5% 
αλλά, όπως δείχνουν τα στοι-
χεία, δεν ήταν αρκετή ώστε να 
υποστηρίξει τις αυξημένες ανά-
γκες σε παροχή υπηρεσιών του Δήμου προς του πολίτες.

Η Δημοτική αρχή, προϋπολογίζοντας τα έξοδα των υπηρεσιών καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού για το 2008 τα βρήκε αρκετά αυξημένα κάτι που την 
οδήγησε να προβεί σε ανακατατάξεις.

Συγκεκριμένα, για υπηρεσίες καθαριότητας ( αποκομιδή σκουπιδιών, χρήση 
ΧΥΤΑ, προμήθεια κάδων κλπ ) ο Δήμος θα δαπανήσει 290.000 ευρώ, ενώ 
για τον ηλεκτροφωτισμό 115.000 ευρώ. Προσθέτοντας και ένα 20% για προ-
βλεπόμενα έξοδα διοίκησης, το τελικό ποσό φτάνει στα 486.000 ευρώ.

΄Ετσι, προχώρησε στην αύξηση κατά 17,5% του συγκεκριμένου ανταποδο-
τικού τέλους. Απ’ τα 0,85 ευρώ ανά τ.μ. το χρόνο, πλέον για τα ακίνητα θα 
καταβάλουν 1 ευρώ/τμ.

Να σημειώσουμε ότι ο τρόπος καταβολής (πληρώνουμε με το τετραγωνικό) 
συναντά δυσκολίες στο Δήμο Ευπαλίου καθώς πολλά σπίτια έχουν χτιστεί 
χωρίς … πολεοδομική επιτήρηση, άρα και τα εμβαδά τους ή φαίνονται λιγό-
τερα ή ακόμη δεν φαίνονται και καθόλου. Είτε έτσι είτε αλλιώς οι ιδιοκτήτες 
τους δεν καταβάλουν το ποσό που τους  αντιστοιχεί για τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μελέτη καταγραφής του ακριβούς αριθμού των 
τετραγωνικών οικοδομημένων χώρων στο Ευπάλιο, αν και έχει ξεκινήσει 
χρόνια τώρα, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.
Η τελευταία αύξηση στα τέλη ύδρευσης έγινε το 2001. Στα 6 χρόνια που 
ακολούθησαν, καμία αναπροσαρμογή δεν έλαβε χώρα ούτε ως προς τα τέλη 
αλλά ούτε ως προς τον τρόπο που το νερό φτάνει στις βρύσες του Δήμου 

Ευπαλίου. Αυτό φαίνεται να αλλάζει καθώς η μέση αύξηση 10%, μια αύξηση 
που μπήκε στα τέλη ύδρευσης συνοδεύθηκε και με την προαναγγελία ίδρυ-
σης υπηρεσίας ύδρευσης στο Δήμο.

Ας τα πάρουμε απ’ την αρχή. Τα 
έξοδα για υπηρεσίες ύδρευσης ( 
αποκατάσταση βλαβών, καθαρι-
σμός δικτύου, συντήρηση, προ-
μήθεια υλικού, δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι κλπ ) έχουν προϋπολο-
γιστεί για το 2008 στα 248.000 
ευρώ. Συν 24.850 που είναι τα 
έξοδα διοίκησης ( 10% ) φτάνου-
με στα 273.500 ευρώ. Σε σχέση 
με το 2007 τα έξοδα είναι αυξη-
μένα κατά 10%, μια αύξηση που 
καθώς μιλάμε για καθαρά αντα-
ποδοτικά τέλη θα μετακυλλήσει 
στους καταναλωτές.

Παρουσιάζοντας την απογραφή 
ύδρευσης, που ο ίδιος υπογρά-
φει, ο κ. Καλαντζής αναφέρθηκε 
εκτενώς στην αναγκαιότητα σύ-
στασης μιας τέτοιας υπηρεσίας, 

τόσο για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου όσο και για την εξοικονόμηση 
χρημάτων. Σύμφωνα με το σχέδιο ίδρυσης της, η υπηρεσία θα αποτελείται 
από 3μελές προσωπικό.

΄Έναν τεχνίτη υδραυλικό και δύο εργάτες και θα έχει σαν βασική της αποστο-
λή την αποκατάσταση βλαβών, την συντήρηση και επισκευή των υποδομών, 
καθώς και την καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού. Σύμφωνα με την 
πρόταση, η ετήσια δαπάνη μιας τέτοιας υπηρεσίας ( μαζί με τα πάγια έξοδα, 
πχ. Αγορά αυτοκινήτου ) ανέρχεται στα 119.000 ευρώ. Ακόμη κι αν κάποια 
έξοδα ( πχ. αντίτιμο ηλεκτρικού λειτουργίας αντλιοστασίων 69.000 ευρώ ) 
παραμείνουν, το τελικό κόστος δεν φαίνεται να υπερβαίνει τα 273.000 ευρώ 
που πρόκειται να δαπανήσει ο Δήμος το 2008 χωρίς την υπηρεσία. 

 

 Α.   Την επιφυλακτικότητά τους για την αύξηση των τελών που επιβάλει ο 
Δήμος εξέφρασαν οι κ.κ. Κάρμας Κώστας και Σμπαρούνης Χαράλαμπος  το-
νίζοντας ότι πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες καταγραφής των υποδο-
μών και ίδρυσης των αναγκαίων υπηρεσιών, ενώ ο κ. Τριανταφύλλου Χρή-
στος πρότεινε οι αυξήσεις να επιβαρύνουν μόνο τις επιχειρήσεις.

 Να σημειώσουμε, επίσης ότι εκτός απ’ τα τέλη ηλεκτροφωτισμού & καθαρι-
ότητας και τα τέλη ύδρευσης, αυξήσεις είχαμε σε σχεδόν όλους τους φόρους 
( ανταποδοτικά τέλη αν προτιμάτε ) όπως: φόρος ηλεκτροδοτούμενων ακι-
νήτων, τέλη ύδρευσης Μαραθιά-Μοναστηρακίου, τέλη νεκροταφείου, τέλη 
χρήσης πεζοδρομίων-πλατειών, τέλη λατομικών προϊόντων, τέλη διαφήμι-
σης και τέλος, τέλη σφαγής ζώων.

Αυξήσεις στα τέλη
Δημιουργείται υπηρεσία ύδρευσης στο Δήμο

Φιλανθρωπική εκδήλωση
της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δε-
κεμβρίου στις 6:00 εκδήλωση της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας, στα πλαίσια 
της κοινωνικής και φιλανθρωπικής της δραστηριότητας. Σκοπός της βραδιάς 
ήταν η αγορά τροφίμων και άλλων αγαθών για την ενίσχυση απόρων οικο-
γενειών του νομού Φωκίδας, τις οποίες γνωρίζει και στηρίζει η Ιερά Μονή 
Παναγίας Κουτσουριώτισσας.
Με την ευκαιρία αυτή η Ένωση Γυναικών Φωκίδας εκδήλωσε για άλλη μια 
φορά το ενεργό ενδιαφέρον της για τα προβλήματα του νομού και τη συ-
μπαράστασή της στις ανάγκες του και ευχήθηκε Καλές Γιορτές στα μέλη και 
στους φίλους της.
Την λαμπερή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος επισήμων: 
Η πολιτευτής του νομού Φωκίδας κ. Ασπασία Μανδρέκα, ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Δωρικής Αδελφότητας κ. Βασίλης Ζέτος, η πρόεδρος της Ένωσης 
Ευπαλιωτών κ. Λένα Αναγνωστοπούλου, η εκπρόσωπος της Ένωσης Γυ-
ναικών «Οι θυγατέρες της Ρούμελης του Συλλόγου Νέας Υόρκης» κ. Αθηνά 
Μαρούδα, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας 
κ. Καίτη Καψή. Επίσης, η αντιπρόεδρος των Φίλων του Ιδρύματος Αστέγων 
του Δήμου Αθηναίων κ. Τζίνα Αποστολίδου, η σύζυγος του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ιωάννα Ανδρεουλάκου, η καθηγήτρια 
Φιλοσοφικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Στέλλα Πριοβόλου, η καθηγήτρια 
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ευαγγελία Κουσκούνη και  η δημοσι-
ογράφος κ. Ιωάννα Βαλαβανίδου.

Αναστασία Τσίρη

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου
στο Ευπάλιο
Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια εορτάστηκε και φέτος η ιστορική 
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στο δήμο Ευπαλίου. Δυναμικό παρόν στην 
επάνω πλατεία Ευπαλίου έδωσαν οι τοπικοί φορείς, ο Δήμαρχος, οι Αντιδή-
μαρχοι και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του 
κ. Δημήτρης Λακουμέντας κ Τοπικό Συμβούλιο και πλήθος άλλων επισήμων 
που κατέθεσαν στεφάνια για να τιμηθούν οι ήρωες του έπους του ‘40.Τον 
πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο αντιδήμαρχος Ευπαλίου κ. Ευάγ-
γελος Καραΐνδρος. Η Ένωση  των Ευπαλιωτών εκπροσωπήθηκε από τον 
Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Πριόβολο ο οποίος κατέθεσε στεφάνι  και από το 
μέλος του ΔΣ κ. Αναστασία Τσίρη.
Ακολούθησε η παρέλαση των μαθητών στον κεντρικό δρόμο του Ευπαλίου, 
δείχνοντας πως τα νιάτα τιμούν τους αγώνες και την ιστορία των προγόνων 
τους.Στη συνέχεια η ομάδα του κ.Γιάννη Βαφειάδη χόρεψε παραδοσιακούς 
δημοτικούς χορούς στην κεντρική πλατεία του Ευπαλίου.
Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της ιστορικής εθνικής επετείου παραθέτουμε τις 
σκέψεις του μεγάλου φιλοσόφου Νίτσε σχετικά με το μεγαλείο των Ελλήνων 
που φρόντισε να μας υπενθυμίσει ο συμπατριώτης μας Πάνος Γιαννακού-
ρης : « Θαυμάζω  και  μισώ  τους  Έλληνας ,θαυμάζω  γιατί  έκαμαν  τα  
πάντα. Μισώ  γιατί  δεν  άφησαν  τίποτε  για  εμάς. …..Να  γινόμαστε  βήμα  
προς  βήμα  ευρύτεροι ,υπερευρωπαϊκότεροι ,τελικά  Ελληνικότεροι ,γιατί  η  
Ελληνικότης  είναι  η  πρώτη  μεγάλη  σύνδεσις  και  σύνθεσις  της  Ευρωπα-
ϊκής  ψυχής, η  ανακάλυψις  του  δικού  μας  νέου  κόσμου ».
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Συνδημότισσες -Συνδημότες :
Εύχομαι σε σας και τις οικογένειές σας, η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει 
το χαρμόσυνο μήνυμα στις καρδιές όλων σας και να σας χαρίσει υγεία, αγά-
πη, χαρά, ευτυχία και ευημερία.
Το νέο έτος  2008 να είναι Δημιουργικό, Αισιόδοξο και Ελπιδοφόρο.

Χρόνια Πολλά 
Καλή Χρονιά

Ο Δήμαρχος Ευπαλίου 
Παγώνης Αναστάσιος

Ευχές στέλνουν μέσα από την εφημερίδα 
μας, σε όλες και όλους τους Ευπαλιώτες, για 
χαρούμενες γιορτές με ένα Ευτυχισμένο, με 
υγεία, Ειρηνικό, αισιόδοξο και δημιουργικό 
2008 οι:

Αντιδήμαρχοι Ευπαλίου κ.κ. Θωμόπουλος Ι., 
Καραίνδρος Βαγ. 
• Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κατσαρός 
Χαρ. 
• Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κάρμας Κ., 
Σμπαρούνης Χ. 
• Ο Πρόεδρος του Τ.Δ. Ευπαλίου κ. Λαρκουμέ-
ντας Δ. 

• Το Δ.Σ. και οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ευπαλίου 
• Το Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου 
• Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ευπαλίου

Ευχαριστίες από την Ένωση

Στην κ. Τζένη Παπαϊωάννου για την ευχετήρια κάρτα που φιλοτέχνησε για την 
εφημερίδα μας.

Ευχαριστούμε για τις ευχές που απέστειλαν στα μέλη της Ένωσης, το Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδας, το Βουλευτή του νομού κύριο Μπούγα, το 
Νομάρχη Φωκίδας κύριο Φουσέκη, το Δήμαρχο Ευπαλίου κύριο Παγώνη, τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Δημόπουλο, τους Αντιδημάρχους 
κκ Καραϊνδρο και Θωμόπουλο, τον Πρόεδρο κ. Λακουμέντα και τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου Ευπαλίου,τη Δωρική Αδελφότητα,το Σύλλογο Κερασιω-
τών Δωρίδας και τον Πολιτευτή Φωκίδας κ. Κουτσομίχο.

Ημερολόγιο της Ένωσης
Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος

Με ιδιαίτερη φροντίδα και μεράκι, η Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος 
(Ε.Ρ.Β.Ε) προετοίμασε για το 2007 ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο ημερο-
λόγιο που περιλαμβάνει τόσο τις δράσεις της Ένωσης όσο και ένα πλήθος 
αξιόλογων κειμένων. 
Το ημερολόγιο αρχικά περιλαμβάνει έναν αναλυτικό απολογισμό των δραστη-
ριοτήτων της Ένωσης για το προηγούμενο έτος (2006). Οι εθνικές, πολιτιστι-
κές, παραδοσιακές, ψυχαγωγικές και πνευματικές εκδηλώσεις της Ένωσης 
επιβεβαιώνουν ότι οι Ρουμελιώτες της Βορειοελλαδικής Κοινότητας συμμετέ-
χουν ενεργά στο ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης και δι-
καίως συμπεριλαμβάνεται η Ε.Ρ.Β.Ε μεταξύ των πιο δραστήριων σωματείων 
της συμπρωτεύουσας.
Στη συνέχεια ακολουθούν κείμενα διαφόρων ειδών: χρονογραφήματα, άρθρα, 
ποιήματα, ήθη και έθιμα του τόπου μας, ιστορίες, έγγραφα ιστορικά, ανέκδο-
τα, σπαζοκεφαλιές κ.α.
Παρατίθεται επίσης και αναλυτικός κατάλογος όλων των μελών της Ένωσης.
Μέσα από την προσεγμένη αυτή δουλειά, η Ε.Ρ.Β.Ε έχει ως στόχο να σώσει 
από τον αφανισμό και να διατηρήσει στις μνήμες των μελλοντικών γενεών 
τους αληθινούς θησαυρούς της γνήσιας εθνικής και λαϊκής παράδοσης.
Το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Διονυσίου Σολωμού, του 
Στρατηγού Χαραλάμπους Κατσιμήτρου και σε όλους τους Ρουμελιώτες που 
«με το αίμα τους πότισαν το δέντρο της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της 
Μακεδονικής και Θρακιώτικης γης, τιμώντας και δοξάζοντας τη Ρούμελη».
Αξίζει να σημειωθεί ότι  αντιπρόεδρος της Ε.Ρ.Β.Ε και μέλος της Συντακτικής 
Επιτροπής του ημερολογίου είναι ο Ευπαλιώτης Τριαντάφυλλος Παπαιωάν-
νου (Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής-Υποναύαρχος Λιμενικού E.A).

Αναστασία Τσίρη

Χριστούγεννα
Πρώτη Εορτή
Χριστούγεννα. «Πρώτη εορτή». Μητρόπολις των εορτών. Γενέθλια ημέ-
ρα της ανθρωπότητας. Εορτή της αναδημιουργίας.
Όταν ήρθε κατά την Αγία Γραφή το πλήρωμα του χρόνου, γεννήθηκε ο 
Χριστός. Που; Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας και μέσα σε ένα απλό, φτωχό και 
απέριττο σπήλαιο.
Τη στιγμή της Γέννησης του Χριστού ακούγε-
ται μελωδικά ο αγγελικός ύμνος «Δόξα εν υψί-
στοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις 
ευδοκία».
Ποιμένες προσεύχονται, προσκυνούν ευλαβι-
κά το Θείο Βρέφος και Του προσφέρουν δώρα. 
Δώρα στα νεογέννητα προσέφερε ανέκαθεν η 
ανθρωπότητα. Χειρονομία και συνήθεια από 
καταβολής κόσμου, ευχάριστη, συγκινητική, 
ανθρώπινη.
Ένα υπέρλαμπρο άστρο εμφανίζεται πάνω 
από τον ουρανό της Βηθλεέμ. Είναι πρωτο-
φανές. Τέτοιο άστρο δεν είχε ξαναεμφανιστεί 
στο ουράνιο στερέωμα. Είναι ένα θαύμα, 
όπως θαύμα είναι και η Γέννηση του Θεαν-
θρώπου.
«Μάγοι εξ ανατολών» έχοντας ως οδηγό το 
υπέρλαμπρο άστρο της Βηθλεέμ, έρχονται, 
συναντούν το νεογέννητο Χριστό, Τον προ-
σκυνούν με ευλάβεια και του προσφέρουν 
δώρα βαρύτιμα και συμβολικά- «χρυσόν, λί-
βανον και σμύρναν».
Ο Χριστός γιατί ήρθε στον κόσμο; Γιατί έλαβε ανθρώπινη μορφή; Γιατί 
ενεδύθη το ανθρώπινο σχήμα; Γιατί έλαβε σάρκα και οστά;
Αυτό το ερώτημα γινόταν και γίνεται. Ήρθε στον κόσμο για να τον σώσει 
από την αμαρτία, από το στρεβλό και κατηφορικό δρόμο που είχε πάρει. 
Ήρθε για να του δείξει και να του φανερώσει το θέλημα του Θεού.
Μεγάλωσε ως άνθρωπος στη Ναζαρέτ, τόπο κατοικίας του Θεού πατέρα 
του, του Ιωσήφ και της Μητέρας του, της Θεομήτορος, της Θεογεννήτο-
ρος.
Μεγάλωσε ως άνθρωπος εν μέσω των ανθρώπων, των συνομηλίκων Του 
και όχι μόνο. Στην ηλικία των 30 ετών δέχεται στον Ιορδάνη ποταμό το 
θείο βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εκλέγει τους 12 μαθητές 
Του και αρχίζει τη δημόσια δράση Του, τη θεϊκή του διδασκαλία και τα 
θαύματά Του. Τα ανθρώπινα πλήθη σπεύδουν να Τον δουν και να Τον 
ακούσουν ως διψασμένα ελάφια. Ακούνε και βλέπουν πράγματα πρω-
τάκουστα και πρωτοφανή. Μένουν έκθαμβοι και έκπληκτοι. Ακούνε και 
βλέπουν ό, τι δεν είχε δει ποτέ άνθρωπος στη διαδρομή και στην πορεία 
των ανθρώπινων αιώνων.
Ακούνε ότι «ο Θεός πνεύμα εστί». Και ως πνεύμα πρέπει να λατρεύεται 
και να προσκυνείται. Ακούνε ότι «ο Θεός αγάπη εστί». Ακούνε το «Αγαπά-
τε αλλήλους», θείες και ουράνιες φράσεις.
Η αγάπη η χριστιανική είναι η μήτρα, η ρίζα, η πηγή όλων των αρετών. 
Αυτή γεννά την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη, αξίες 
και νόμους της ζωής, βάθρα και θεμέλια της ανάπτυξης και της ευημερίας 
των λαών. Δυστυχώς όμως αυτή η αγάπη του Θεού ουδέποτε έγινε καθο-
λικό βίωμα και πράξη. Ουδέποτε κυριάρχησε σε όλων των ανθρώπων και 
των λαών του πλανήτη τις ψυχές και τις καρδιές.
Η ανθρώπινη δυστυχία και αθλιότητα, οι πόλεμοι, τα παντοειδή εγκλήμα-
τα, η βία, το μίσος, η τρομοκρατία, η έχθρα οφείλονται στην έλλειψη της 
αγάπης του Χριστού. Σ’ αυτό οφείλονται όλα τα δεινά του ανθρώπου, όλα 
τα ανθρώπινα δράματα και οι ανθρώπινες τραγωδίες.
Ο Χριστός, ο Θεός της αγάπης αγάπησε τον κόσμο. Τον ευεργέτησε. Τον 
δίδαξε. Του φανέρωσε το θέλημα του Πατρός Του. Του έδειξε το δρόμο της 
σωτηρίας του, το δρόμο της αιωνιότητας, το δρόμο της θεοφιλίας και της 
φιλανθρωπίας, του μεγαλείου και της μεγαλοψυχίας.
Οι ακροατές του έλεγον « Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτος ο άν-
θρωπος και ουδέποτε έπραξε άνθρωπος ως ούτος ο άνθρωπος». «Εν τω 
σώματί του δεν ευρέθη αμαρτία και ουκ εποίησεν». Ήταν αναμάρτητος. 
Γιατί εβαπτίσθη; Για τον αγιασμό των υδάτων.
Πυξίδα για τον προσανατολισμό μας είναι ο Χριστός. Είναι το άστρο της 
Βηθλεέμ. Το άστρο το αιώνιο.
Η αγάπη του Χρίστου ευεργετεί, δίνει χάρη , φωτίζει, εμπνέει, πυρακτώνει 
την καρδιά, αναμορφώνει την πίστη. Χτίζει. Οικοδομεί. Προσφέρει. Είναι 
χρηστή και μακρόθυμη. Υπομένει πάντα και ελπίζει πάντα. « Ου ζηλοί, 
ου παροξύνεται, ουκ ασχημονεί, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε την 
αλήθεια».
Η αγάπη αποτελεί τη βάση της χριστιανικής πίστεως. Ο Χριστός έγινε 
ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης.
Θεός= Αγάπη και Αγάπη= Θεός  
Χριστός= Θεός (πρόσωπο τριαδικό).

Λεωνίδας Ζέρβας

Ευχές για το 2008

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα απ’ο την μπάντα Ναυπάκτου στη
κεντρική πλατεία του Ευπαλίου
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Μετά το πέρας της επίδοσης των 
Αριστείων και Βραβείων στους αρι-
στεύσαντες και πρωτεύσαντες μαθη-
τές/τριες για το σχολ. έτος 2006-07 
επιδόθηκε και χρηματικό βραβείο 
1.000 ευρώ, το οποίο καθιέρωσαν οι 
κ. Κακκαβάς Ευθύμιος και Κακκαβά 
– Παπαμαστοράκη Δήμητρα για μα-
θητές/τριες που θα εισαχθούν κατά 
σειρά σε Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημι-
ακή Σχολή Πληροφορικής ή στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο. Φέτος το βραβείο 
επιδόθηκε στο Φέζγα Νικόλαο του 
Χριστοφόρου, ο οποίος πέτυχε στη 
Σχολή Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.
Επίσης η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρί-
δας δια του Αντιπροέδρου της Πριόβο-
λου Ιωάννη επέδωσε στους μαθητές 
που επρώτευσαν την περσινή χρονιά 
το σημαντικό βιβλίο ‘’ΕΥΠΑΛΙΟ Οι ρί-
ζες και η πορεία του στο χρόνο’’ του 
Γιάννη Ηλιόπουλου.
Οι δυο ενέργειες συμβάλλουν θετι-
κά στην ενίσχυση της άμιλλας των 
μαθητών του Λυκείου μας και συνε-
πικουρoύν την προσπάθειά του. Γι΄ 
αυτό οι μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί 
του Λυκείου μας εκφράζουν δημόσια 
τις θερμές ευχαριστίες τους στους κ. 
Κακκαβά Ευθύμιο και Κακκαβά-Πα-
παμασατοράκη Δήμητρα καθώς και 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας.
Ο Διευθυντής του Λυκείου
Βασ. Κατσιγιάννης

Βραβεία και Αριστεία σε μαθητές
Βραβεία και Αριστεία Προόδου 
απονεμήθηκαν στους μαθητές που 
πρώτευσαν κατά το σχολικό έτος 
2006-2007 ύστερα από συνεδρίαση 
του Συλλόγου Καθηγητών του Λυκείου 
που έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου 
2007.
Σημαιοφόρος του σχολείου ορίστηκε η 
Κανάτση Ευσταθία του Ηλία με γενι-
κό βαθμό «Καλώς-15,6».
Παραστάτες Σημαίας από τη Γ’τάξη:
Μελίστα Πολυξένη του Αναστασίου 
με γενικό βαθμό «Καλώς-15,2».
Ντότσικας Βασίλειος του Κων/νου 
με γενικό βαθμό «Καλώς-15».
Από τη Β’ τάξη:
Παρασκευά Αικατερίνη του Γεωργί-
ου με γενικό βαθμό «Άριστα- 18,1»
Κουτβάλα Παρασκευή του Χαραλά-
μπους με γενικό βαθμό «Λ. Καλώς-
17,8»

Από την Α’τάξη:
Νταουσάνη Παναγιώτα του Απο-
στόλου με γενικό βαθμό «Άριστα -19 
και 4/13»
Αριστεία Προόδου
Παρασκευά Αικατερίνη του Γεωρ-
γίου  που πρώτευσε στο τμήμα της 
Α ’τάξης με γενικό βαθμό «Άριστα-
18,1».
Βραβείο Προόδου στους μαθητές που 
πρώτευσαν στα τμήματα των τάξεών 
τους
Παρασκευά Αικατερίνη του Γεωρ-
γίου  που με γενικό βαθμό «Άριστα-
18,1» αποφοίτησε από την Α τάξη.
Μουτόπουλος Αναστάσιος του 
Γεωργίου που με γενικό βαθμό 
«Λ.Καλώς-17,9» απολύθηκε από τη 
Γ’τάξη.
Βραβεία Προόδου
Από την Α1 τάξη, στην Κονιστή Σταυ-
ρούλα του Αλεξίου με βαθμό «Άρι-

στα-19 και 3/13»
Από την Α2 τάξη, στην Τρίγκα Ανα-
στασία του Παναγιώτη, με βαθμό 
«Άριστα-19 και 9/13»
Από τη Β1 τάξη, στη Ζαμπάρα Αγγε-
λική του Οδυσσέα, με βαθμό «Άρι-
στα-19 και 6/13».
Από τη Β2τάξη, στην Γιαννούλα Τσο-
νάκα του Βασιλείου με βαθμό «Άρι-
στα-19 και 9/13».
Από τη Γ1 τάξη στη Βαγγέλα Κων-
σταντίνα του Ηλία, με βαθμό «Άρι-
στα-18 και 11/13».
Από τη Γ2 τάξη στη Νταουσάνη Πα-
ναγιώτα του Αποστόλου με βαθμό 
«Άριστα- 19 και 4/13».
Αριστεία Προόδου απονεμήθηκαν επί-
σης στους εξής μαθητές:
Από την Α τάξη:
Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη 
με βαθμό «Άριστα -19 και 9/13»
Τσονάκα Σοφία του Βασιλείου με 

βαθμό «Άριστα -19 και 5/13»
Κονιστή Σταυρούλα του Αλεξίου με 
βαθμό «Άριστα -19 και 3/13»
Κανάτση Ζωή Χριστίνα του Αλμπερτ 
με βαθμό «Άριστα- 18 και 12/13»
Από τη Β τάξη:
Βαβάτσικου Ελένη του Σωκράτη με 
βαθμό «Άριστα - 18 και 8/13»
Ζαμπάρα Αγγελική του Οδυσσέα με 
βαθμό «Άριστα -19 και 6/13»
Σταυράκη Βασιλική του Κων/νου με 
βαθμό «Άριστα-19 και 7/13»
Τσονάκα Γιαννούλα του Βασιλείου 
με βαθμό «Άριστα- 19 και 9/13»
Από τη Γ τάξη:
Βαγγέλα Κωνσταντίνα του Ηλία με 
βαθμό «Άριστα-18 και 11/13»
Κατή Βασιλική του Κωνσταντίνου 
με βαθμό «Άριστα-18 και 10/13»
Κατσαρού Βασιλική του Ιωάννη με 
βαθμό «Άριστα-18 και 9/13»

Επιστολή Κακκαβά
  
Αγαπητά μας παιδιά,
Η καλλιέργεια του πνεύματος ανέκα-
θεν ήταν η βασική ενσυνείδητη επι-
λογή του ανθρώπου, γιατί σ΄ αυτή 
στηρίζεται η ύπαρξη, η επιτυχία και η 
πρόοδος της επιστήμης, της τέχνης 
και του αθλητισμού. Δεν νοείται έρευνα 
χωρίς την καλλιέργεια του πνεύματος.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
ορθώς αναγνωρίζει τους μετέχοντες 
στην ελληνική παιδεία επί ίσοις όροις, 
χωρίς διακρίσεις ή προνόμια με βάση 
το χρώμα, τη γλώσσα ή τη θρησκεία.
Η γυναίκα μου και εγώ αισθανόμαστε 
ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που 
βραβεύουμε σήμερα τον μαθητή κ. Νι-
κόλαο Φέζγα από τη γειτονική Αλβανία 
για την επιτυχία του στη Σχολή Μηχα-
νικών Πληροφοριακών και Επικοινω-
νιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και του ευχόμαστε καλή ανέλι-

ξη στην επιστήμη, που επέλεξε. Εμείς 
εκπληρώνουμε την προ διετίας προα-
ναγγελία βράβευσης των επιτυχόντων 
σε συγκεκριμένες Σχολές.
Τα συγχαρητήρια ανήκουν κατά κύριο 
λόγο στον επιτυχόντα, αλλά και στους 
διδάσκοντες σ΄ αυτό το σχολείο και 
τους γονείς που τον γέννησαν, Χρι-
στόφορο και Μαρία Φέζγα.
Στους συμμαθητές και συμμαθήτριες 
του επιτυχόντος απευθύνουμε την πα-
τρική προτροπή να ενεργοποιήσουν 
και αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τις πνευματικές δυνάμεις που 
τους χάρισε ο θεός, την προσπάθεια 
των διδασκόντων και τις δυνατότητες 
που τους παρέχουν οι γονείς και η πο-
λιτεία.
Πρέπει να έχετε κατά νουν, ότι η πα-
ραγωγική νεανική ηλικία παράγει καρ-
πούς και αγαθά για το παρόν και το 
μέλλον και γι΄ αυτό η δια της μελέτης 
προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής 

και να μην αφήνετε να χαθεί καμιά 
ευκαιρία στη ζωή, γιατί ούτε μία είναι, 
ούτε πάρα πολλές. Καλλιεργείτε το 
δένδρο να καρποφορεί.
Με την ευκαιρία έρχονται στη μνήμη 
της γυναίκας μου και εμού οι χαλε-
ποί καιροί και αντίξοες συνθήκες της 
κατοχικής περιόδου που μας βρήκαν 
στα μαθητικά θρανία των Γυμνασίων 
Βιάννου Κρήτης και Αιγίου αντίστοιχα, 
αλλά δεν μας εμπόδισαν να προχω-
ρήσουμε σε πανεπιστημιακές σπου-
δές και να επιτύχουμε μιας αξιόλογης 
υπαλληλικής καριέρας, ως Διευθυντές 
Νομαρχιών.
Ευχόμαστε από καρδιάς να μη ζήσει 
παρόμοιες συνθήκες άλλη γενιά στο 
μέλλον, αλλά και να μελετά το παρελ-
θόν, για να αποφύγει την επανάληψη, 
όταν δεν είναι ευνοϊκό γι΄ αυτήν.

Kακκαβάς Ευθύμιος
 Κακκαβά-Παπαμαστοράκη Δήμητρα

Προσφορά υπολογιστών
στο Γυμνάσιο Ευπαλίου

Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε με επιστολή του ο Διευθυντής 
του Γυμνασίου Ευπαλίου Ι.Καπεντζώνης προς τον Γενικό Δι-
ευθυντή της εταιρείας Sanofi -Aventis για την ευγενική χορηγία 
8 ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα προσφέρουν ανεκτίμη-
τη βοήθεια τόσο στους μαθητές  όσο και στην εν γένει λειτουρ-
γία του Γυμνασίου.
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Κάτι παραπάνω από ικανοποι-
ητική είναι η πορεία του Απόλ-
λωνα Ευπαλίου στον πρώτο 
γύρου του Πρωταθλήματος και 
μόλις μία αγωνιστική πριν από 
την ολοκλήρωσή του. Η ομάδα 
μας, πραγματοποιώντας αργά 
και σταθερά βήματα προόδου, 
έδειξε από νωρίς τις δυνατότητές 
της και έχει καταφέρει να βρίσκε-
ται μόλις ένα βαθμό 
πίσω από την πρώτη 
θέση.

Το μελανό σημείο έως τώρα 
έχει να κάνει με την αντιμετώ-
πιση της διαιτησίας, καθώς 
δεν είναι λίγες φορές που ο 
Απόλλων έχει αδικηθεί, τόσο 
εντός όσο και εκτός έδρας. 
Χαρακτηριστικές είναι άλλω-
στε και οι δηλώσεις του αντι-
προέδρου του συλλόγου, 
Χαραλάμπου Κατσαρού: «Συνήθως η διαιτησία 
κοιτάει να βοηθάει τις ομάδες του κέντρου, τον 
Κεχαγιά ή το Πολύδροσο. Φέτος είναι από τις 
χειρότερες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Για 
παράδειγμα στο παιχνίδι με τον Κεχαγιά μας 
χαντάκωσαν. Εμείς δεν θέλουμε να μας ευνοή-
σουν, αλλά να μας παίζουν 50-50. Απεναντίας, 
μας παίζουν 30-70! Πάντως πιστεύουμε ότι θα 
ξεπεράσουμε τον σκόπελο. Έχουμε τα δύσκο-
λα παιχνίδια στην έδρας μας και εύχομαι να τα 
καταφέρουμε».
Κλείνοντας μίλησε και για το γήπεδο: «Υπάρχει 
θέληση, αλλά δεν υπάρχει η ανάλογη συμμε-
τοχή. Πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο Δήμος να 
μας βοηθήσει για να οργανωθούμε καλύτερα 
να φτιάξουμε το γήπεδο έτσι ώστε να πληροί τις 
προϋποθέσεις και να μπορεί να έρχεται ο κό-
σμος».
Από την πλευρά 
του, ο προπονητής, 
Λάκης Λουκόπου-
λος αφού αρχικά 
μας είπε ότι ύστερα 
από απόφαση των 
παικτών η ομάδα 
θα δώσει τα παι-
χνίδια του δεύτερου 
γύρου στο γήπεδο 
Συνδέσμου Κοινο-
τήτων, μίλησε και 
για την πορεία της 
ομάδας: «Έχουμε 
να αντιμετωπίσου-

με δύο πολύ καλές ομάδες. Εμείς 
είμαστε σε επιφυλακή και παρα-
μονεύουμε, έτσι ώστε να εκμεταλ-
λευτούμε τα στραβοπατήματα των 
πρώτων. Μακάρι να καταφέρουμε 
κάτι καλό. Μεγάλο ρόλο θα παίξουν 
οι δύο πρώτες αγωνιστικές του δευ-
τέρου γύρου. Στην πρώτη παίζουν 
Πολύδροσο – Κεχαγιάς και στη δεύ-
τερη εμείς με το Πολύδροσο στην 
έδρα μας. Είμαι ευχαριστημένος 

από την προσπάθεια 
των παικτών και πι-
στεύω ότι στο δεύτε-
ρο γύρο μπορούμε να 
πάμε ακόμα καλύτερα. 
Πάντως έχουμε και κά-
ποιες ελλείψεις, αλλά 
πιστεύω ότι θα βρούμε 
τις λύσεις που χρειάζο-
νται».
Τέλος, σχετικά με την 
παρουσία του Απόλ-
λωνα, δηλώσεις έκα-

ναν και δύο από τους φετινούς πρωταγωνιστές 
και βασικά στελέχη της αρχικής ενδεκάδας. 
Αρχικά, ο Ηλίας Κοντός είπε: «Είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι με την εικόνα της ομάδας μας 
και η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Πηγαί-
νουμε πολύ καλά και αυτό οφείλεται στο πολύ 
καλό κλίμα που έχουμε μεταξύ μας. Είμαστε 
μία οικογένεια και συμπεριφερόμαστε έτσι τόσο 
στις νίκες όσο και στις ήττες», ενώ ο Νίκος Ηλι-
όπουλος ανέφερε: «Έχουμε πάει πολύ καλά 
στον πρώτο γύρο, αν και είχαμε απουσίες από 
τραυματισμούς. Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο 
κι αν δεν έχουμε άλλα σημαντικά προβλήματα 
μπορούμε να χτυπήσουμε και να πάρουμε όλα 
τα παιχνίδια. Αν είμαστε όλοι καλά δεν φοβάμαι 
καμία ομάδα. Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ 
καλό και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι».

* Το Σάββατο 22 
Δεκεμβρίου η 
ομάδα αντιμετώ-
πισε στο Ευπάλιο 
τον Αστέρα Ιτέας 
για το θεσμό του 
Κυπέλλου, αλλά 
γνώρισε την ήττα 
με 3-0. Η ομάδα 
κράτησε μέχρι το 
75’, όπου το 0-0 
παρέμενε, αλλά 
στα τελευταία λε-
πτά δεχθήκαμε 
τρία γκολ και απο-
κλειστήκαμε.

Ίση μεταχείριση ζητούν
στον Απόλλωνα Ευπαλίου

Αιχμές για τη διαιτησία άφησε 

ο αντιπρόεδρος του Απόλλωνα 

Ευπαλίου, Χαράλαμπος Κατσαρός 

– Αισιοδοξία για επίτευξη των στό-

χων στο δεύτερο γύρο επικρατεί 

από διοίκηση, τεχνική ηγεσία και 

ποδοφαιριστές

Ο Ηλίας ΚοντόςΟ Νίκος Ηλιόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΟΜΑΔΑ    ΑΓ.  ΓΥ-ΓΚ  Β.

1. Κεχαγιάς Προσηλίου 11 28-5 25
2. Διαγόρας Πολυδρόσου 11 26-8 25
3. Απόλλων Ευπαλίου 11 34-12 24
4. Άνω Αγοριανή  11 26-14 19
5. Ε.Σ. Λιλαίας  11 18-15 17
6. Τολοφώνα Ερατεινής 11 16-9 17
7. Αετός Λιδωρίκου 11 17-26 12
8. Ησαΐας Δεσφίνας 11  9-12 12
9. Ολυμπιακός Κίρρας 11          7-32   8
10. Ακαδημία ’94  11          9-21   8
11. Ε.Σ. Γλυφάδας  11  9-28   6
12. Θύελλα Αγ. Πάντων -               --   -

 

    ΣΚΟΡΕΡ

      Γιώργος Φλέγγας:   13
      Χρήστος Φλέςγγας:   11
      Βασίλης Φλέγγας:    2
      Νίκος Ηλιόπουλος:    2
      Γιάννης Σοφιός:    1
      Άρης Ζέκας:    1
      Δημήτρης Καρδάρας:   1

 Αποτελέσματα
 Πρωταθλήματος 2007-2008
 Α κατηγορίας Φωκίδας

1η  Ησαΐας Δεσφίνας – Απόλλων  1-3
2η    Διαγόρας Πολυδρόσου – Απόλλων    3-2
3η   Απόλλων – Λιλαία     2-1
4η   Άνω Αγοριανή – Απόλλων    3-5
5η   Απόλλων – Γλυφάδα   5-1
6η   Θύελλα Αγ. Πάντων – Απόλλων  α.α.  0-3
7η   Απόλλων – Κεχαγιάς Προσηλίου  1-2
8η   Απόλλων – Ακαδημία 94   5-0
9η   Αετός Λιδορικίου - Απόλλων   1-3
10η Απόλλων – Ολυμπιακός Κίρρας  5-0
11η Τολοφώνα Ερατεινής - Απόλλων   05/01

Συνδρομές στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ

    Λουκόπουλος Περικλής     200 €
 
    Κουφάκης Γεώργιος          100 €

Ο κ Χαρ. Κατσαρός

Τάσος Τσόλκας


