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Άρωμα γυναίκας
με πολλές εκπλήξεις
Αρκετές ηταν οι εκπλήξεις που μας επιφύλασσαν οι τελευταίες βουλευτικές
εκλογές τόσο στο Ευπάλιο οσο και στη
Φωκίδα. Οι κυριότερες απ αυτές ηταν
η εκλογή βουλευτού γυναίκας της κας
Αφροδίτης Παπαθανάση, για πρώτη φορά στην ιστορία της Φωκίδας,
η συμμετοχή γυναίκας της κας Ιωάννας Γκελεστάθη, στα ψηφοδέλτια της Η κα Αφροδίτη
Παπαθανάση
Νέας Δημοκρατίας, για πρώτη φορά και
η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού με την πρωτιά
του ΠΑΣΟΚ, παρά το αντίθετο που έδειχναν όλες οι

Η Ακρόπολη Ευπαλίου
να βγει από την αφάνεια

Όταν ο Θουκυδίδης στην ιστορία του μιλά για κάποιο σημαντικό κάστρο-πόλη της εποχής εκείνης στο Ευπάλιο, δεν
επιτρέπεται εμείς να μένουμε αδιάφοροι και να το αφήνουμε αναξιοποίητο, πολιτιστικά και ιστορικά.
Σελ. 3

δημοσκοπήσεις μέχρι τις τελευταίες ημέρες
πριν από τις εκλογές. Επίσης η συμμετοχή
με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ της κας Πολυξένης Ηλιοπούλου από το Μοναστηράκι
Ευπαλίου που ήρθε πρώτη σε σταυρούς
μεταξύ των συνυποψήφιων της, καθώς και
της κας Π. Κατραβά-Ευαγγελάτου με το
ψηφοδέλτιο του ΛΑ.Ο.Σ. Τέλος ο βουλευΗ κα Ιωάννα
τής Γρεβενών κος Θανάσης Χαντάβας που
Γκελεστάθη
η αείμνηστη γυναίκα του Εβίτα Κωτσικογιάννη ήταν από το Ευπάλιο, και που ο ίδιος και τα παιδιά του
έχουν γίνει Ευπαλιώτες.
Σελ. 8-9

Πρέπει και μπορεί

να εκσυγχρονιστεί
η οδός Ευπαλίου - Λιδωρικίου

Άμεσα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από την Περιφέρεια, γιατί τα
χρήματα υπάρχουν, για εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οδού Ευπαλίου –
Λοδωρικίου, που είναι όχι μόνο απαραίτητο αλλά αναγκαίο και σημαντικό έργο για την ζωή και την οικονομία της περιοχής. Τα συμπεράσματα
της επιτυχημένης Ημερίδας.
Σελ. 6-7

Τα έργα

Δυναμικό παρόν δίνει κάθε
χρόνο το Δροσάτο στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα
με πρωταγωνιστή τον αεικίνητο
Πρόεδρο του Συλλόγου του και
κοσμήτορα της ΄Ενωσής μας κ.
Μπάμπη Αλεξανδρή.
Σελ. 10

Η Απειρία, η ατυχία και το άγχος του
πρωτάρη είναι τα βασικά σημεία που
δυσκολεύουν τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ευπαλίου στα πρώτα του βήματα στην Δ΄Εθνική. ΄Όμως, όπως δείχνει το ρεπορτάζ
της εφημερίδας μας, όλοι στην ομάδα
(παίκτες, προπονητής, Διοίκηση) πιστεύουν ακράδαντα στις ικανότητες των
παικτών και σύντομα θα έρθουν και τα
καλά αποτελέσματα.
Σελ. 12-15

Μεγάλες Επιτυχίες

Ευπαλιωτών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Μεγάλες και πολλές επιτυχίες είχαν τα παιδιά του Ευπαλίου στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ιδιαίτερα δε σημαντικές ήταν οι επιτυχίες των
αποφοιτησάντων από το Λύκειο
Ευπαλίου.
Σελ. 11

Η Ποτιδάνεια

του 2010

Δυναμικό παρόν
από το Δροσάτο

Ξεκίνησε ο Απόλλων
με ...άγχος πρωτάρη

μάγεψε με τις
εκδηλώσεις της

Αι Γιάννη

Πολλά και σημαντικά έργα για το
2010 έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με όσα εξήγγειλε ο Δήμαρχος κ. Τ. Παγώνης
στον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό. Οι θέσεις του δεν
έτυχαν της αποδοχής των αντιπολιτευμένων παρατάξεων που του
καταλογίζουν ανυπαρξία έργων και
σπατάλες.
Σελ. 11

βοήθησέ μας να σε
... αναστηλώσουμε!
Χρόνια τώρα το εκκλησάκι του ΑιΓιάννη είναι εγκαταλελειμένο στη
φθορά του χρόνου. Μία ιστορία
1000 ετών κοντεύει να καταρρεύσει. Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι
μας και πρώτα οι αρμόδιοι φορείς
για να σωθεί το ιστορικό αυτό
μνημείο.
Σελ. 3

Για άλλη μια χρονιά η Ποτιδάνεια και ο Σύλλογός της, στα
πολιτιστικά δρώμενα του καλοκαιριού ήταν πρωτοπόροι.
Οι εκδηλώσεις της ξεπέρασαν
τα τοπικά όρια. Μπράβο στα
παιδιά.
Σελ. 5

Σελίδα 2
Έκθεση φωτογραφίας στο Ευπάλιο

Κατόπιν προτάσεως της κ. Κικής Λουκοπούλου σχεδιάζεται έκθεση φωτογραφίας στο Ευπάλιο. Γιαυτό παρακαλούμε όποιον έχει φωτογραφικό υλικό με στιγμιότυπα
από τη ζωή και τις εκδηλώσεις παρελθόντων ετών στο
Ευπάλιο και επιθυμεί, να μας το στείλει γράφοντας τα
στοιχεία του και τα στοιχεία της φωτογραφίας ώστε να
το επεξεργαστούμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Φυσικά οι
φωτογραφίες θα επιστραφούν στους κατόχους τους.
Τηλέφ. επικοινωνίας: 6946251055 (Κική Λουκοπούλου)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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Σ

τις 25 Σεπτεμβρίου 2009
πέθανε ο Ιωάννης Πριόβολος του Επαμεινώνδα πλήρης
ημερών. Είχε γεννηθέι το 1912.
Ο μπάρμπα-Γιάννης ήταν αγαπητός σε όλο το χωριό. Είχε
παντρευτεί τη Βασιλική Μπόκαρη. Ευτύχησε να αναθρέψει μια
αξιόλογη οικογένεια. Είχε δυο
παιδιά τον Νώντα και την Ελένη,
πολλά εγγόνια και δισέγγοννα.
Η κηδεία του έγινε την επομένη στον Αη Γιώργη.

Μαρίνα Τσιπλάκη, κόρη του Κώστα και της Τζένης παντρεύτηκε
τον Claudio di Mauro, στην Νάπολη της Ιταλίας. Το μωρό τους γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου 2009 και θα βαφτισθεί
στο Ευπάλιο. Το ζευγάρι κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Α

πεβίωσε στις 16 Αυγούστου
2009 στο Ευπάλιο σε ηλικία
91 ετών, η Ευθυμία Παπακωνσταντίνου, χήρα Γεωργίου. Είχε
δύο κόρες την Σαββούλα, σύζυγο
του Κώστα Γρηγορόπουλου και
την Ελένη, σύζυγο του Ταξιάρχη
Παλιούρα, ενώ ευτύχισε να δει
και αρκετά εγγόνια.

Ο

Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
στην Ένωση Ευπαλιωτών
Το Μάρτιο του 2010 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του νέου επταμελούς πια, Δ.Σ. της Ένωσης
Ευπαλιωτών. Επειδή είναι σημαντική, η συνέχιση, αυτού του ιστορικού συλλόγου, καθώς και η ανανέωσή
του, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον ενδιαφέρεται να θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ., να επικοινωνεί με τα μέλη του τωρινού Δ.Σ., από τώρα και μέχρι
15.02.2010.

Η Σμυρνιά «ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ»
5011-035918-043

63101605
Τις συνδρομές σας για την ενίσχυση της Ένωσης
και της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να καταθέτετε στις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ
στους παραπάνω λογαριασμούς, αναγράφοντας
και το όνομά σας.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Η

Ένα νέο βιβλίο εξέδωσε ο γνωστός συμπατριώτης
μας συγγραφέας - δάσκαλος Γιάννης Ηλιόπουλος
με τίτλο «Η Σμυρνιά Δασκάλα Ουρανία». Είναι ένα
βιογραφικό βιβλίο, ένα Μνημείο Λόγου και Ιστορίας.
Είναι μία «κατάθεση ψυχής» όπως αναφέρει ο ίδιος
ο συγγραφέας.
Όποιος ενδιαφέρεται να το αγοράσει μπορεί να επικοινωνήσει με τον ίδιο το συγγραφέα στο τηλέφωνο
26340-51892.

Ε

ικόνα φθοράς παρουσιάζουν οι πινακίδες με
τις ενδείξεις των οδών στην
έδρα του Δήμου μας. Σβησμένες ή μισογραμμένες δεν
συνιστούν και την καλύτερη
εικόνα. Μήπως είναι καιρός
να αντικατασταθούν;

Κώστας Έξαρχος
και η Μαρία-Μάγδα
Παληού του Δημητρίου
και της Ελένης έγιναν
γονείς. Ο γιος τους γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου στην Αθήνα.

Τ

ο Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση Σωτήρος, στο Σκάλωμα, ο Γιώργος και
η Ασημίνα Τσίρη έκαναν τη βάπτιση του γιού τους, Χαράλαμπου. Νονός ήταν ο Τσίρης Γεώργιος και γιαγιάδες
η Ολυμπία Τσίρη και Μαρία Λυμπεροπούλου. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει.

Ο

Γιάννης και η Φωτεινή
Φλέγγα βάφτησαν την
κόρη τους στον Άγιο Γεώργιο
Ευπαλίου, στις 3 Οκτωβρίου
2009. Το όνομα αυτής: Γεωργία. Νονοί τα μεγαλύτερα
ξαδέλφια της Σπύρος και
Αντώνης. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι με 500 καλεσμένους στο ιδιόκτητο κέντρο
της οικογένειας Φλόγες.

Σ

τις 17 Ιουλίου 2009 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Ηλιουπόλεως , τελέστηκε ο γάμος των
Χάλαρη Γεωργίου και της Φωτεάννας Αλικανιώτη ,παρουσία μιας πραγματικής λαοθάλασσας προσκεκλημένων συγγενών και Φίλων.
Η διαδρομή της Νύφης για να συναντήσει τον Γαμπρό
ήταν καταπληκτική μέχρι το προαύλιο της Εκκλησίας. Μετά το μυστήριο και τις ευχές προς τους νεονύμφουςκαταλήξαμε στο κέντρο ψυχαγωγίας όπου
όντως μέσα σε μια καταπληκτική όαση με εξαιρετικά
και πλούσια εδέσματα και ποτά , το κέφι , το τραγούδι
και ο χορός διήρκησαν μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να ζήσουν και να ευτυχήσουν .Οι Παππούδες Νίκος και Γαρυφαλιά Τσιλαλή.

Εκδήλωση για τα παιδιά

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, ώρα 11.30 το πρωί οι μικροί μας φίλοι στο Μέγαρο Μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν μία πανηγυρική μουσικοχορευτική εκδήλωση. Τιμές εισιτηρίων: 8€ για παιδιά και νέους έως 18 ετών
και για ένα συνοδό παιδιών έως 15 ετών. Γενική είσοδος: 14€. Επειδή η προπώληση εισιτηρίων αρχίζει 23 Νοεμβρίου, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή μέχρι 20 Νοεμβρίου στο 6937-640697 (Λένα Αναγνωστοπούλου).

Αντίο Λεωνίδα

ART DIRECTOR:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Θωμάς Α. Τσιρόγκας
Μάκης Γ. Πριόβολος

Σαν κεραυνός έπεσε το μαντάτο.
Το πρωί πέθανε ο Λεωνίδας ο Φιλιπόππουλος. ΄Εσπασαν τα τηλέφωνα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
την ώρα που έκλεινα την εφημερίδα στο τυπογραφείο. ΄Εφυγε στα
72 του χρόνια ασχολούμενος με το
πιο αγαπημένο του σπορ. Την ώρα
που κυνηγούσε πάνω στον Κούμαρο. Είχε στήσει καρτέρι για πουλιά
με φίλους συγχωριανούς. ΄Ομως τι
ειρωνεία! Του είχε στήσει καρτέρι
και ο … Χάρος! Και τον πρόκανε.
Ο Λεωνίδας ήταν δάσκαλος. Είχε

και αξιόλογη συνδικαλιστική δράση
στον κλάδο του, στην Πάτρα και
την Αχαϊα. Είχε εκλεγεί και Αντιδήμαρχος Ευπαλίου με σημαντικό
έργο και προσφορά. Αγαπούσε το
Ευπάλιο παθολογικά και γι αυτό
μοιραζόταν το χρόνο του - ώς συνταξιούχος που ήταν αλλά και
παλιότερα - μεταξύ Ευπαλίου και
Πάτρας. Στα νιάτα του υπήρξε και
σπουδαίος ποδοσφαιριστής με το
Δωρικό Ευπαλίου.
Καλό ταξίδι φίλε

Περικλής

3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Να αναστηλωθεί η Ακρόπολη Ευπαλίου
Επιμέλεια: Λένα Αναγνωστοπούλου-Παναγιώτης Κουφάκης -Βασίλης Σταβιάνης
Στο Ευπάλιο και στην ευρύτερη
περιοχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον από
ιστορική και θρησκευτική άποψη παρουσιάζει το τρίπτυχο : Γύρος Ευπαλίου – Αη Γιάννης – Μονή Βαρνάκοβας. Σε προηγούμενα φύλλα μας
έχουμε παρουσιάσει ξεχωριστά το
κάθε μνημείο Στο παρόν φύλλο θα
εστιάσουμε την προσοχή μας στα
δύο μνημεία που θέλουν φροντίδα.
« Αξιόλογο μνημείο του αρχαίου Ευπαλίου είναι τα ερείπια της Ακρόπολής
του, η οποία στεφάνωνε τη στρογγυλεμένη κορυφή του λόφου, που ονομαζόταν γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο «
Γύρος » η 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 αυτής πολιτείας,
γεγονός που επιβάλλει την έναρξη συστηματικών ερευνών και ανασκαφών,
ώστε να φωτιστούν άγνωστες πτυχές
της τοπικής μας ιστορίας… »
Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ξεκινήσω για να μιλάω για την ακρόπολη

Ευπαλίου. Έχουνε περάσει σχεδόν 5
χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα από
τον δήμο Ευπαλιου. Πρόσφατα επισκέφτηκα το χώρο με αφορμή (παρακίνηση)του 10χρονου γιου μου.
Έχει διαβάσει τόσα από το βιβλία για
το τόπο μας που ήθελε να εξερευνή-

Πώς θα ένιωθαν εάν τα παιδιά του χωριού ήθελαν να επισκεφτούνε το χώρο
της Ακρόπολης και ερχόντουσαν αντιμέτωποι με αυτό το θέαμα που αντίκρισα εγώ με τον γιο μου; Τι απάντηση
θα δίνανε στα παιδιά;
Στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέ-

Μερικά από τα θαμένα τείχη της Ακρόπολης

σει τα αρχαία του Ευπαλιου. Οι πρώτες εντυπώσεις που αποκόμισε από
το τοπίο ήτανε απογοητευτικές διότι
ο χώρος ήτανε γεμάτος σκουπίδια και
χόρτα. Μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί
από το δήμο Ευπαλιου για την προβολή της περιοχής που τόσο ανάγκη έχει.

σουμε ότι αρκετοί Ευπαλιώτες θυμούνται ή έχουν ακούσει ότι κάποιοι
συντοπίτες σκάβοντας τα χωράφια
τους στην πλαγιά του λόφου βρήκαν
αντικείμενα ή θραύσματά τους .Επειδή όμως δεν ήξεραν την αξία τους
και οι προτεραιότητές τους ήταν άλ-

λες μπορεί και να τα πέταξαν ή να
τα δώρισαν.
Κατά καιρούς έχουμε γίνει και εμείς
αποδέκτες παραπόνων ότι κανείς
δεν ενδιαφέρεται για τη φροντίδα
του χώρου. Επειδή όμως καλό είναι
ο καθένας να γνωρίζει τα όρια της
δικαιοδοσίας των αρμόδιων φορέων
και να μη διατυπώνει σχόλια και
αφορισμούς συχνά άδικα ,σε συζήτηση με το Δήμαρχο Ευπαλίου κ.
Τ. Παγώνη πληροφορηθήκαμε ότι
ο Δήμος έχει την πρόθεση και να
συντηρήσει το μνημείο και να το
αναδείξει φωτίζοντάς το ,όμως για
να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει προηγουμένως να δοθεί σχετική άδεια
από τη Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δελφών.
Απαντώντας δε σε σχετικό έγγραφο
του Δήμου ( 3964/09-07-07 ) η συγκεκριμένη υπηρεσία καθιστά σαφές ότι «
δεν έχει αντίρρηση για εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης στερεών
αποβλήτων,…..όμως δεν έχει προς το
παρόν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τις προαναφερόμενες εργασίες »(Φ.30/16/3187/27-07-09).
Μετά απ’ αυτά ο Δήμος προχώρησε
μόνο στο καθάρισμα του μονοπατιού.
Μήπως θα μπορούσαν να ενταχθούν
οι απαραίτητες εργασίες σε κάποιο
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ , εφόσον προβλέπεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μελετών που αφορούν
μνημεία πολιτισμού ;

Όλοι μαζί για να σωθεί ο Αϊ Γιάννης

Μ

ε πρωτοβουλία του Ευπαλιώτη Αντώνη Παπαϊωάννου, ο οποίος με δωρεά
της «Κουβελείου διαθήκης»
προσπάθησε επί μια εικοσαετία, χωρίς αποτέλεσμα, μετά
μάλιστα από τις σημαντικές ζημιές που υπέστη από το σεισμό
του 1995 με επίκεντρο το Αίγιο,
το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σε αίθουσα του
Δήμου, για την αναστήλωση
του Αι Γιάννη. Σε αυτήν συμμετείχαν εκτός του εισηγητή
Αντ.Παπαιωάννου, ο Ε.Π. της
Ένωσης Λεων. Ζέρβας, ο Γεώργ. Σμπαρούνης (πρώην πρόεδρος της Ένωσης και Δωρικής
Αδελφότητος), η Πρόεδρος της
Ένωσης Ευπαλιωτών κ. Λένα
Αναγνωστοπούλου, ο Αντώνης
Κουτσαγγέλου (πρώην Πρόεδρος Κοινότητος) και εκ μέρους
του Δήμου ο π. Αντιδήμαρχος κ.
Γεώργιος Καλαντζής, ο οποίος
βοήθησε με τις γνώσεις και παρεμβάσεις του.
Μετά από διαλογική συζήτηση
πάνω στο γνωστό ιστορικό του
Αγ. Ιωάννη, με τις γνωστές δυσκολίες εκ μέρους των εκκλησι-

αστικών φορέων και των Εφο- γνώστης της διαδικασίας και
ρειών βυζαντινών αρχαιοτήτων των φορέων, με τους Λεωνίδα
για την αναστήλωσή του, διότι Ζέρβα εκ μέρους της Ένωσης,
έπρεπε πρώτα να συνταχθεί Αντώνη Κουτσαγγέλου εκ μέη οριστική μελέτη εκ μέρους ρους των πρώην Προέδρων
ειδικού τεχνικού γραφείου μη- της Κοινότητος Ευπαλίου που
χανικών, ειδικευμένων στην έχει ασχοληθεί από παλαιά με
οικοδομική
αναστήλωση,
και συντήρηση των τοιχ ο γρ α φ ι ώ ν,
αποφασίστηκε η ίδρυση
μιας εντεκαμελούς «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΩΝ» του Αγ.
Ιωάννη, υπό Η ίδρυση «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΩΝ» του Βυζαντινού Ι.Ν.Αγίου
την αιγίδα της Ιωάννη (Αγ. Νικόλαος) Ευπαλίου, για την αναστήλωσή του,
Ένωσης Ευ- σε πρώτη συνεδρίαση
παλιωτών και
του Δήμου Ευπαλίου, από εκ- το θέμα και Γεώργιο Καλαντζή
προσώπους αυτών, για να μελε- από το Δήμο Ευπαλίου, α) να
τήσει όλες τις δυνατότητες που επισκεφθούν το Σεβασμιότατο
υπάρχουν, για να επιτευχθεί ο Μητροπολίτη Φωκίδος Αθηνααντικειμενικός σκοπός της ορι- γόρα να δώσει την έγκριση και
στικής αναστήλωσης του εξαι- την ευλογία του, για το έργο
ρετικού αυτού μνημείου.
αυτό της αναστήλωσης. β) επίΕξουσιοδοτήθηκε ο Αντώ- σης να προσκαλέσουν τεχνικό
νης Παπαϊωάννου που είναι γραφείο παρομοίων μελετών,

γνωστό στην «24η
Εφορία
Βυζαντινών
Μνημείων» της Λαμίας, για να επισκεφθεί
και να δώσει προσφορά της ολοκληρωμένης μελέτης, όλων των
εργασιών, η οποία θα
δώσει τις οδηγίες και
την έγκριση της μελέτης όπως
επίσης αυτή θα είναι η επιβλέπουσα αρχή των εργασιών στο
Ναό του Αγίου Ιωάννη, μέχρι
την πλήρη αποπεράτωσή του.
Μετά από αυτές τις εργασίες,
θα ξανασυνεδριάσει η προσωρινή « ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ»
του Αϊ Γιάννη, για να διευρυνθεί σε ενδεκαμελή και να
αποφασίσει για τα περαιτέρω,
όπως τη συγκέντρωση χρημάτων από φίλους αυτού και του
Ευπαλίου (οι οποίοι αμέσως θα
γίνουν μέλη της «Επιτροπής
Φίλων», με «λαχειοφόρες εισφορές» αντικειμένων που θα
προσφερθούν από Ευπαλιώτες
επιχειρηματίες) και από φίλους
του Αι Γιάννη.
Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την προ-

σωρινή αναστήλωση των τοιχωμάτων και τοιχογραφιών και
για την εξόφληση της οριστικής
μελέτης. Για τη συνέχιση των
πολυδάπανων εργασιών αναστήλωσης και τοιχογραφιών θα
αναλάβει η αρμόδια «24η Εφορία Βυζαντινών Μνημείων» της
Λαμίας με χρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με φροντίδα της Μητροπόλεως και
της Νομαρχίας Αμφίσσης, χωρίς καμία συμμετοχή της Επιτροπής και των Ευπαλιωτών.
Ελπίζουμε ότι όλοι οι Ευπαλιώτες και οι απανταχού φίλοι αυτών θα βοηθήσουν να διασωθεί
αυτό το λαμπρό και μοναδικό
μνημείο των Βυζαντινών χρόνων του 12ου αιώνα, που ανήκει
στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου από το 1912 και στους
κατοίκους του Δήμου.
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Για Τρίτη χρονιά πραγματοποιήθηκε στις αρχές του
Αυγούστου η άσκηση ζωγραφικής που συνδιοργανώθηκε
από το Δήμο Ευπαλίου, την Ένωση
Ευπαλιωτών και το Δημοτικό Σχολείο
Ευπαλίου. Φέτος όμως το …μενού περιελάμβανε και άσκηση λόγου και κατασκευές.
Πήραν μέρος 22 παιδιά του δημοτικού
σχολείου, που ζωγράφισαν, κατασκεύασαν και έγραψαν το δικό τους κείμενο αποτυπώνοντας έτσι ποικιλότροπα
τις οικολογικές τους ευαισθησίες και
τη δημιουργική τους διάθεση. Αφορμή
στάθηκε η διασκευή ενός παραμυθιού
της Ιωάννας Κυρίτση «Η φώκια που
τραγουδούσε».
Η γιορτή για την απονομή των επαίνων και των αναμνηστικών δώρωνπροσφορά του Δήμου Ευπαλίου-έγινε

στην αίθουσα εκδηλώσεων
του νέου Δημαρχείου, παρουσία κοινού.
Τους επαίνους απένειμαν
στα παιδιά οι : κ.Τάσος
Παγώνης-Δήμαρχος
Ευπαλίου, κ. Δημ. Λακουμέντας-Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου
Ευπαλίου, κ. Λεωνίδας
Ζέρβας-Επίτιμος Πρόεδρος
της Ένωσης Ευπαλιωτών,
κ. Ντίνος Κονιστής-Πρώην
Πρόεδρος της Ενωσης Ευπαλιωτών, κ. Μπάμπης
Αλεξανδρής-Κοσμήτορας
της Ενωσης Ευπαλιωτών,
κ. Καλλισθένης ΣταμάτηςΔιευθυντής του Δημοτικού
Σχολείου Ευπαλίου και
κ.Σάκης
ΠετρόπουλοςΠρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου.
Τα παιδιά που συμμετείχαν
στο διαγωνισμό:
Α Δημοτικού : Ιωάννης Δρόσος, Ειρήνη Πριοβόλου, Ειρηλένα Μπάμπου
Β Δημοτικού: Χριστίνα Καλούδη, Αναστασία Δανάη
Γεωργαντά, Οδυσσέας Τσονάκας
Γ Δημοτικού: Δήμητρα Λουκοπούλου, Δημήτρης Κουφογιάννης, Ελένη Καλούδη
Μαρία Ζησιμοπούλου, Βασίλης Κατσαρός
Δ Δημοτικού: Σοφία Καλούδη, Σπύρος Διαμαντόπουλος, Σβενιώτη Πηνελόπη
Ε Δημοτικού: Δημήτρης
Σταβιάνης, Αγγελική Καλλιαντέρη, Δήμητρα Δρόσου,
Κωνσταντίνα Δημάκη
ΣΤ Δημοτικού : Ειρήνη
Λουκοπούλου, Παναγιώτης
Καλλιαντέρης, Παναγιώτης
Ζέκα.

2

Πάνω που κάτι
άρχισε να γίνεται
με τον πανέμορφο
χώρο από τη γέφυρα Μανδήλως
μέχρι τον ΄Αμπλα! Φτού κι
απ’ την αρχή. Φωτίστηκε με
προβολείς πανέμορφα και
σε δύο μέρες … σκοτάδι.
Φτιάχτηκαν τα φανάρια ( το
ξαναγράψαμε ) και σε μερικές μέρες τα κατέστρεψαν.
Το σκουπιδαριό σε ημερή-

σια διάταξη. Δήμαρχε με την
αστυνομία αν δεν πάρεις
βούρδουλα θα έχεις εσύ την
ευθύνη. Τους ξέρουμε και
του ξέρεις του βάνδαλους!!

3

Η αγάπη του Γιώργου Ζέρβα για τ’
άλογα είναι παθολογική. Ο ίδιος
πρωταθλητής Ελλάδας σε
ιππικούς αγώνες, ενώ διατηρεί και δικά του άλογα
στον όμιλο στην Βαρυμπόμπη. Θέλει να μεταφέρει το
ενδιαφέρον του αυτό στην
άλλη μεγάλη του αγάπη, το
Ευπάλιο. Να ιδρύσει ιππικό
όμιλο κι εδώ. Ήδη, το πρώτο άλογο έχει αγορασθεί
από τον Κώστα Δρόσο κι ο
Ζέρβας του έκανε τα πρώτα μαθήματα (σ.σ. Μάλλον
κι ο Τσιούστας το σκέφτεται
ν’ αφήσει το μηχανάκι και να
πάρει άλογο! )

4

Οποιος δεν μπορεί να απολαύσει
άνοιξη, καλοκαίρι
και φθινόπωρο την
πλατεία Ευπαλίου, σίγουρα χάνει. Δεν είναι μόνο τα
πλατάνια και η όλη ομορφιά
. Είναι ο χαβαλές και τα πειράγματα. Είναι το τάβλι που
εδώ
κονταροχτυπιούνται
ο Νίκος Ζέρβας και με το
Γιάννη Πατσαούρα υπό το
άγρυπνο βλέμμα του Σπύρου Πριόβολου γιατί κάποιο
… στραβομέτρησε!

5

Στην καρδιά της
Αρτέμιδας ( Λούτσα ) η γυναίκα
του Σταύρου Κοντογιάννη, Μαρία άνοιξε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ.
Κοσμοσυρροή από τις
πρώτες μέρες για παιχνίδι
και στα εγκαίνια διακρίναμε Ευπαλιώτες τον Νίκο
Αντωνόπουλο, Τάκη Ψιμάδα, Περικλή Λουκόπουλου παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, των τ. Γεν.
Γραμ. Αθλητισμού Νίκο
΄Εξαρχο κ. ά.

6

Τις μέρες του Νοέμβρη αναβιώνει
κάθε χρόνο στη
Ποτιδάνεια, η γιορτή του τσίπουρου μέσα από
το ρακαριό του Χρήστου
Βλάχου. ΄Εγινε πλέον έθιμο και όχι μόνο. Μέχρι και
παραγωγοί σε μπουκαλάκια φτιάχουν για φίλους και
επισκέπτες.

7

΄Χαμός έγινε πάλι
φέτος το καλοκαίρι
σ’ όλες τις παραλίες του Δήμου Ευπαλίου και πολλοί
ήταν οι ξένοι επισκέπτες
που έχουν αγαπήσει τα
μέρη μας και τα επισκέπτονται τακτικά όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κελάφας
και υποψήφιος Δήμαρχος
Περιστερίου ο δημοσιογράφος-αρχισυντάκτης του
GOOL Σωτήρης Τριανταφύλλου κ.ά.

8

Επιστολή του Λαογράφου κ. Γιάννη Ηλιόπουλου
προς την εφημερίδα «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ»
«Η νέα μορφή, με την οποία
κυκλοφορείς, αλλά και τα
έγχρωμα περιεχόμενά σου,
είναι εξαίρετα.
Σου γράφω για δύο θέματα.
1ον Στο δημοσίευμα της κ.
Λένας Αναγνωστοπούλου
με τίτλο «ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ»,
παρενθετικά οφείλουν να
σημειωθούν:
Α) Ο Κυβερνήτης Ι.Καποδίστριας, δεν είχε «κόψει» χρυσούς ΦοίνικεςΝομίσματα, αλλά Αργυρούς,
από τους οποίους και χρηματοδότησε την αναστήλωση του Καθολικού της Ιεράς
Μονής Βαρνάκοβας, με το
ποσό των 1800 ασημένιων
νομισμάτων, στα 1831.
Β) Η μοναστική αδελφότητα της περιόδου του Αγώνα
του 1821, είχε πολύ καλά
διαφυλάξει τα ιερά της κειμήλια και τα Αρχεία του
Μοναστηριού κι έτσι δεν καταστράφηκαν κατά το ολοκαύτωμα της Βαρνάκοβας,
το Μάιο του 1826. Ερευνητι-
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κή ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τις οδηγίες
του Καθηγητή Γ.Κόλια, κατά το
έτος 1967 και σε διάστημα τριών μηνών κωδικοποίησε όλα
τα έγγραφα των Αρχείων του
Μοναστηριού της Βαρνάκοβας
(όπως κι εκείνων της Μονής
Προυσιώτισσας είχε κάνει) και
τα κατέγραψε σε μικροφίλμς.
Καταγράφηκαν δέκα χιλιάδες
χειρόγραφα (10.000) έγγραφα
μέχρι και της χρονολογίας του
1850. Το υλικό η ομάδα Κόλια, όπως είχε ανακοινώσει το
Πανεπιστήμιο, εναπόθεσε στο
Ιστορικό
Αρχείο-Εργαστήριο
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όμως, όπως μας βεβαίωσε ο
ερευνητής Καθηγητής κύριος
Βασίλης Κατσαρός, το αρχείο
«Κόλια», που αναφερόταν στη
Βαρνάκοβα, χάθηκε και δεν
ανευρίσκεται στο Πανεπιστήμιο!... Διασώθηκαν μόνο τα
λεγόμενα «Ενετικά έγγραφα»,
τα οποία ο καθηγητής Γιαννόπουλος, με άδεια του ερευνητή
καθηγητή Κόλια, είχε δημοσιεύσει.
Κατά δυστυχία και τα πρωτότυπα έγγραφα που φυλάσσονταν στη Βαρνάκοβα, μετά την
ερήμωση από καλογέρους του
Μοναστηριού, έγιναν άφαντα,
πλην ελαχίστων….Η απουσία
των εκκλησιαστικών αρχών,
αλλά και των κρατικών, από το
χρέος της διάσωσης της φυλασσόμενης στη Βαρνάκοβα
Ιστορίας, σε συνδυασμό με την
καταστροφική μανία του Νεοέλληνα, έγιναν αίτια της απώλειας
των πολυτιμότατων Ιστορικών
και Λαογραφικών Αρχείων του
Μοναστηριού μας…Ο,τι δεν

κατόρθωσαν οι Τούρκοι του
1826, το κατορθώσαμε οι Νεοέλληνες. Αυτή είναι η αληθινή
ιστορία των Αρχείων της Βαρνάκοβας και πρέπει ξανά να
σκεφτούμε την πολιτιστική συμπεριφορά μας.»
Σ.Σ. «Σας ευχαριστούμε για τα
θερμά σας λόγια και το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθείτε τα δημοσιεύματα. Οι επισημάνσεις σας βοηθούν στη
διαμόρφωση ολοκληρωμένης
άποψης για το θέμα των αρχείων της μονής Βαρνάκοβας. Θα
ήθελα να επισημάνω ότι για το
συγκεκριμένο κείμενο, πληροφοριακό υλικό άντλησα από το
βιβλίο που είχε εκδοθεί με επιμέλεια της Ι.Μ. Φωκίδος, στο
οποίο αναγράφονται οι ΄΄χρυσοί φοίνικες΄΄».

7

9

Η Ποτιδάνεια χρόνο
με το χρόνο ανεβάζει
τον πήχυ με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Φέτος, εκτός των άλλων, το
αποκορύφωμα ήταν το τριήμερο με επώνυμους. Τη μία
νύχτα Θάνος Μικρούτσικος,
Ρίτα Αντωνοπούλου και Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Την άλλη
Λαυρέντιος Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Σταρόβας, Αλκιβιάδης
Κωνσταντόπουλος και η Ζίνα
Αρβανιτίδη. Και την Τρίτη «δεν
πληρώνω – δεν πληρώνω»
με τους Πάνο Σκουρλιάκου,
Μαριάννα Τουμασάτου, Ηρώ
Λούπη, Νίκου Ορφάνου, Περικλή Αλμπάνη και Δημήτρη
Λιακόπουλου. Ούτε η βροχή
δεν τους σταμάτησε στο χορό
και το τραγούδι.

12
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Η Εθνική Οδός Ευπαλίου - Λιδωρικίου

Μπορεί
και πρέπει
να γίνει

Άμεσα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από την Περιφέρεια, γιατί τα
χρήματα υπάρχουν, για εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οδού Ευπαλίου –
Λιδωρικίου, που είναι όχι μόνο απαραίτητο αλλά αναγκαίο και σημαντικό
έργο για την ζωή και την οικονομία της περιοχής.
Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν
οι διοργανωτές της πολύ επιτυχημένης Ημερίδας που έγινε το καλοκαίρι
στις αίθουσες του νέου Δημαρχείου
Ευπαλίου και διοργάνωσε από κοινού
ο Δήμος Ευπαλίου και η πρωτοβουλία
πολιτών Δήμου Ευπαλίου.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας ο Δήμαρχος κ.
Τάσος Παγώνης, παρουσία δεκάδων
εκπροσώπων από όλους τους φορείς,
Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους,
Επιμελητήρια, τόνισε μεταξύ άλλων:
«…Ο Εθνικός αυτός δρόμος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1930 με σκοπό να καλύψει
τις βασικές ανάγκες εκείνης της εποχής, καρόδρομο τον αποκαλούσαν οι
παλαιότεροι. Κατασκευάστηκε με χειρωνακτικά μέσα, με βαριά για το σπάσιμο της πέτρας, κασμά και φτυάρι για
το στρώσιμο του χαλικιού…Από τότε
είχε επισημανθεί η αξία του σημαντικού αυτού οδικού άξονα που συνέδεε
τη Στερεά Ελλάδα με το Αγρίνιο και
τα Ιωάννινα, ήταν ένα από τα περάσματα από τη Βόρειο Ελλάδα προς
την Πελοπόννησο και την Ήπειρο...
Μέχρι το 1967 έγιναν μικρές παρεμβάσεις, μικροδιανοίξεις και βελτιώσεις ανά διαστήματα…Το 1968 με
την κατασκευή του φράγματος του
Μόρνου, και προκειμένου η ανάδοχος
του έργου εταιρεία να δώσει πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα μεταφοράς
υλικών για την κατασκευή του έργου,
προέβη στη μερική βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου με τεχνικά
έργα και ασφαλτόστρωση…Έκτοτε οι
παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την
πολιτεία είναι ελάχιστες…Όπως όλοι
αντιλαμβάνεστε είναι ένας δρόμος
που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε
πριν 80 περίπου χρόνια…
Είναι ο βασικός οδικός άξονας που
εξυπηρετεί τις εμπορικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές, τουριστικές και
θρησκευτικές δραστηριότητες σε
ετήσια βάση της ευρύτερης περιοχής, του Δήμου Ευπαλίου, του Δήμου
Βαρδουσίων, του Δήμου Αποδοτίας
και ακόμα του Δήμου Λιδωρικίου…
Καθ’ όλο το μήκος του, 66 χιλιόμετρα
περίπου από τη γέφυρα του Μόρνου,
όριο των Νομών Αιτωλοακαρνανίας
και Φωκίδας, δεν υπάρχει ούτε ένας
ανισόπεδος κόμβος…Η ολισθηρότητα του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, οι
απότομες κλειστές στροφές, η στε-

της περιοχής, οικονομική διαφοροποίηση βελτίωση της
ποιότητας ζωής, προστασία
και ανάδειξη του ανθρωπογενότητα των γεφυριών, και εδώ πρέπει ακές περιόδους των διακοπών αφορά
νούς περιβάλλοντος, βελτίωση
να αναφερθώ και να σας πω ότι τα σε μεγάλο βαθμό και τα Σαββατοκύ- των μεταφορικών και των άλλων εν
γεφύρια μας δεν έχουν μεγαλύτερο ριακα, τριήμερα και αργίες καθ’ όλη γένει υποδομών, και ενίσχυση των
πλάτος από 4 έως 4,5 μέτρα, οπότε τη διάρκεια του έτους...
δράσεων που αφορούν παραγωγικές
αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατή η ...Όλοι όμως αυτοί φεύγουν με την επενδύσεις τόσο στον αγροτικό, όσο
διέλευση δύο οχημάτων πάνω στο γε- επισήμανση ότι ναι μεν τα μέρη μας και στον τουριστικό τομέα...»
φύρι. Τα στενά γεφύρια, και η ελλιπής διαθέτουν ένα πλούσιο φυσικό το- Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αντισηματοδότηση καθιστούν το οδικό πίο που ακόμα δεν έχει υποστεί την νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Χρήαυτό δίκτυο αρκετά επικίνδυνο…
στος Πετρόπουλος ο οποίος
…Εξάλλου, επιτρέψτε μου να
αφού μετέφερε τον χαιρετισας πω, τα τροχαία συμβάντα
σμό του Νομάρχη κ. Σώκου
που έχουν καταγραφεί, και καανέφερε μεταξύ των άλλων
ταγράφονται ετησίως από τα
«Επί σειρά ετών τα οικονοαστυνομικά τμήματα και τα εικομικά συμφέροντα είναι κοινά.
νίσματα που υπάρχουν στα σηΔυστυχώς οι υποδομές, για
μεία των τροχαίων ατυχημάτων,
να ‘ρθω σε αυτά που πάρα
και ξεπερνούν τα 60, από τη γέπολύ εύστοχα ανάφερε ο κύφυρα Μόρνου μέχρι το φράγμα
ριος Δήμαρχος, οι υποδομές
του Μόρνου, είναι αδιάψευστοι
δεν είναι αντάξιες των αξιών
μάρτυρες για την επικινδυνόπου συνδέουν, αυτός ο δρότητα του οδικού δικτύου, και να
μος είναι της εποχής που οι
ληφθεί υπόψη ότι ο δρόμος αυοδοποιοί λέγανε ότι ο μελετός είναι ορεινός, με τις βροχοτητής ακολουθεί το γάιδαρο,
πτώσεις τα νερά υπερπηδούν το
και δε χρησιμοποιεί άλλους
οδόστρωμα με αποτέλεσμα να
τρόπους για να βελτιώνει τα
δημιουργούνται διαβρώσεις και
γεωμετρικά χαρακτηριστικά,
επικινδυνότητα για τα μεταφοριτο 1930 περίπου, σήμερα
κά μέσα…
βρισκόμαστε 70 χρόνια μετά,
…Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε
ο δρόμος είναι ο ίδιος, τα
για οικονομική ανάπτυξη των
συμφέροντα έχουν αλλάξει.
περιοχών μας και τη δημιουργία
Για να αξιοποιηθεί ο δρόμος
επενδυτικού κλίματος εάν δεν
αυτός για τον οποίο θα μιλήυπάρχουν οι απαραίτητες υποσουμε σήμερα, χρειάζονται
δομές...
ακόμα οι οριζόντιες διασυν…Δε μπορούμε να μιλάμε για
δέσεις, μεταξύ Δήμων, να
τουριστική ανάπτυξη της περιφέρουμε ανθρώπους, να
οχής μας εάν δεν παρέχουμε
φέρουμε πόρους πάνω σε
ασφαλή κυκλοφοριακή προσβααυτό τον άξονα, γιατί μόνο
σιμότητα...
ένας δρόμος δε θα φέρει την
…Δε μπορούμε να μιλάμε για
ανάπτυξη, θα χρειαστούμε
αναζωογόνηση της υπαίθρου εάν
παράλληλες επενδύσεις οι
δε δώσουμε και το ανάλογο ενοποίες θα γεννήσουν, δημόδιαφέρον για την προώθηση και
σιες επενδύσεις εννοώ, οι
την υλοποίηση βασικών έργων
οποίες θα γεννήσουν ιδιωυποδομών…
τικές επενδύσεις, να ‘ρθουν
…Η δημιουργία ολοκληρωμένου
επιχειρηματίες να επενδύΑυτό λέγεται Εθνική Οδός στη Φωκίδα του 21ου αιώνα.
αναπτυξιακού σχεδιασμού πρέσουν ξανά, διότι πριν από τον
πει να έχει σαν στόχο τη συγκράπόλεμο υπήρχε εγκατεστητηση του πληθυσμού στον τόπο του ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά η δια- μένη οικονομική ισχύς και κοινωνική
με την αύξηση της απασχόλησης και δρομή είναι αρκετά κουραστική και ισχύς στην περιοχή, περισσότερη από
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασί- επικίνδυνη, δηλαδή αναδεικνύουν την ό,τι σήμερα πιστεύω, να επενδύσουν
ουσία του προβλήματος...
ας...
ξανά, γιατί οι ευκαιρίες ξαναδημιουρ...Κυρίες και κύριοι, ο εσωτερικός ...Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός γούνται»
τουρισμός αποτελεί μία από τις κυ- του οδικού άξονα, γέφυρα Μόρνου Οι Δήμαρχοι Βαρδουσίων κ. Β. Νικοριότερες αγορές για τους τουριστι- μέχρι το Λιδωρίκι, και από Ρέρεση, θα λέτος και Λιδωρικίου κ. Γ. Κουλούλας
κούς προορισμούς στον Δήμο μας. μπορούσα να πω μέχρι την Άνω Χώρα, στους χαιρετισμούς τους τόνισαν και
Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για θα δώσει νέα διάσταση στην αναπτυ- αυτοί τη σπουδαιότητα του εκσυγχροτην επιμήκυνση της τουριστικής περι- ξιακή πορεία των ορεινών όγκων, νισμού του οδικού αυτού άξονα και
όδου, αφού εκτός από τις παραδοσι- βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

τάχθηκαν αλληλέγγυοι στην προσπάθεια αυτή.
Ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νικόλαος
Φουσέκης ανέφερε ότι «ο δρόμος αυτός μέχρι τη δημιουργία του παραλιακού άξονα Ρίου – Αντιρρίου – Ιτέας,
έπαιζε τον σημαντικότατο ρόλο της
διαγωνίου διασύνδεσης της δυτικής
και της Ανατολικής Ελλάδος.
Οι στοχεύσεις της ανάπτυξης των
Δήμων της Φωκίδας και της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και της Ευρυτανίας
που είναι στη συνέχεια, έχουν διαφοροποιηθεί και κινούνται προς την
ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα από
τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά
με δεδομένο ότι το μεγάλο αστικό συγκρότημα των Πατρών είναι πλέον σε
απόσταση αναπνοής με τη δημιουργία
της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου από τις
περιοχές αυτές, ο ρόλος που αποκτά ο δρόμος αυτός από εδώ και στο
εξής είναι πολύ σημαντικός για την
άρση της απομόνωσης των περιοχών
αυτών.
Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν κατά την
άποψή μου πρέπει να ιδωθεί το πώς
θα προχωρήσουμε από εδώ και στο
εξής με τον δρόμο αυτόν και το ρόλο
που θα έχει και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στοχοποιήσουμε
την κατηγορία την οποία θα πρέπει να
έχει ο δρόμος, και άρα τις μελέτες
που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωσή
του.
Ο πρώην Βουλευτής Φωκίδας και τότε
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης
Μπούγας είπε: «εγώ θα ήθελα να
θέσω μια άλλη διάσταση στη σημερινή ημερίδα, αυτή της συνεργασίας,
διότι είναι από τις λίγες, εξαιρετικά
λίγες δυστυχώς φορές, όπου έχουμε μία συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αλλά μία
συνέργεια θα έλεγα μεταξύ Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και πολιτών, και αυτό
νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα, και το
λεω αυτό διότι επιτέλους θα πρέπει
οι συμπολίτες, αλλά και τα κύτταρα
της Δημοκρατίας, όπως είναι η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
να συναποφασίζουν και να ιεραρχούν
τις προτεραιότητες, τόσο σε δράσεις,
όσο και σε έργα, και αυτό νομίζω ότι
γίνεται σήμερα, διότι πρέπει πλέον
να ξεφύγουμε από τον διεκδικητικό
ή περιγραφικό ρόλο στον οποίο περιορίζονταν οι οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και πρέπει να πάμε
σε ένα ρόλο αποφασιστικό, που αυ-
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τός ο ρόλος θα πρέπει να έχει και τον
χαρακτήρα της συναπόφασης με του
πολίτες.
Για ένα έργο το οποίο δεν έχει τη σημασία που μπορεί να είχε μερικές δεκαετίες πριν, όμως σήμερα μπορεί να
αναδειχθεί μία άλλη εξίσου σπουδαία
σημασία του, αυτή της επικοινωνίας
μεταξύ δύο Νομών, δύο Περιφερειών θα έλεγα, διότι μη ξεχνάμε πως
ο δρόμος αυτός μπορεί να αναδειχθεί
ως δίοδος επικοινωνίας μεταξύ των
Περιφερειών Δυτικής Στερεάς, και
της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,
πρόκειται λοιπόν για ένα διαπεριφερειακό έργο και όχι μόνο για ένα διανομαρχιακό ή διαδημοτικό έργο.
Στη συνέχεια ανέπτυξαν τα θέματά
τους οι βασικοί εισηγητές της ημερίδας :
Χρήστος Βλάχος, τοπογράφος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με θέμα: Εθνικής Οδός
Ναυπάκτου – Ευπαλίου – Λιδωρικίου,
τεχνικές δυνατότητες και προοπτικές. «Ο δρόμος από Ναύπακτο στο
Λιδωρίκι χωρίζεται σε δύο τμήματα.
Το πρώτο τμήμα, από την Ναύπακτο
ως τη διασταύρωση της Αγλαβίστας,
2,5 χιλιόμετρα πριν το φράγμα είναι
αυτό, που η χάραξη παραμένει ουσιαστικά η αρχική της δεκαετίας του ’30,
ενώ υπάρχουν ακόμη γεφύρια από
τότε που είναι στενά και απαράδεκτα,
μήκος περίπου 45 χιλιόμετρα.
Το δεύτερο τμήμα από το φράγμα
έως το Λιδωρίκι σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε μαζί με το φράγμα,
αφού ο παλιός δρόμος σκεπάστηκε
από τη λίμνη, αυτό το τμήμα φυσικά
είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο με
μήκος περίπου 25 χιλιόμετρα.
Έτσι το βάρος των προσπαθειών μας
είναι να επανασχεδιαστεί και κατασκευαστεί το πρώτο τμήμα ως το
φράγμα, με σύγχρονο οδικό άξονα.
Στο δεύτερο μπορούνε να γίνουν τοπικές παρεμβάσεις εάν χρειάζονται,
έτσι με μικρότερο μήκος είναι ευκολότερη και η χρηματοδότηση των μελετών και κυρίως της κατασκευής.
Η αρχή του δρόμου μπορεί να είναι
στο ανατολικό άκρο της γέφυρας του
Μόρνου, στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου
– Ιτέας, με κατάλληλο κόμβο που θα
εξυπηρετήσει και τα κοντινά χωριά
για πρόσβαση προς και από την Εθνική Οδό, και αξιοποιώντας τις υπόγειες διαβάσεις Μαλαμάτων και Μανάγουλης θα συναντάει τον υπάρχοντα
δρόμο στην Παλαιά Γέφυρα, έτσι η
Παλαιά Γέφυρα θα εξυπηρετεί πλέον
μόνο την τοπική κυκλοφορία, για την
οποία είναι επαρκής, αλλά είναι ανεπαρκής και κινδυνεύει από αύξηση
της κυκλοφορίας, επιπλέον είναι και
μνημείο της προπολεμικής γεφυροποιίας και πρέπει να διαφυλαχτεί.
Η απόσταση από την Νέα Γέφυρα
του Μόρνου έως τη διασταύρωση
της Αγλαβίστας, στο φράγμα δηλαδή,
είναι 40 χιλιόμετρα. Οπωσδήποτε
με βελτιώσεις της χάραξης και νέες
μεγαλύτερες γέφυρες η απόσταση θα
είναι λιγότερη, αλλά κυρίως θα βελτιωθεί η γεωμετρία της που θα την κάνει ασφαλέστερη και γρηγορότερη.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μια νέα
χάραξη από το νεκροταφείο του Παλιόχανου έως το Χάνι του Φασουλά,
χωρίς σκαμπανεβάσματα αλλά με
σταθερή κλίση 5 έως 8% και σύγχρονες γέφυρες, θα μειώσει το μήκος
από 7 σε 5 χιλιόμετρα. Αλλά το σημαντικότερο θα παρακάμψει τις επικίνδυνες στροφές που όλοι ξέρουμε.
Βελτιώσεις επιδέχεται και το τμήμα
του Χάνι Φασουλά έως Ρέρεση, με
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νέα γεφύρια, καλύτερες κλίσεις
τα σούπερ μάρκετ κλπ.
και ομαλότερες στροφές που
Και το άλλο που κάνει ο δρόμος
θα μειώσουν και την απόσταση.
είναι, και είναι και αυτό νομίζω
Από τη Ρέρεση έως το φράγμα
σκοπός της τουριστικής ανάπτυτου Μόρνου πρέπει να ξανασχεξης, βοηθάει με τις ευκαιρίες
διαστεί ο δρόμος παρακάμπτοαπασχόλησης, να συγκρατηθεί
ντας τα παλιά γεφύρια και τους
στην περιοχή ένα μέρος του
στενούς οχετούς που οδηγούν
πληθυσμού, να μη μεταναστεύτον δρόμο σε επικίνδυνες στροσει αναγκαστικά, είτε δραφές στο βάθος των ρεμάτων, με
στηριοποιούμενο στις τοπικές
σύγχρονες γέφυρες ευθειοποιδραστηριότητες που γίνονται,
είται ο δρόμος ή ομαλοποιούνται
είτε με το να μείνει εκεί και να
οι στροφές.
πηγαινοέρχεται στα κοντινά αστιΑπό το φράγμα έως το Λιδωκά κέντρα επειδή θέλει να διευρίκι, στο Αβορόρεμα, πλάι στη
κολυνθεί η μετακίνηση, και να
λίμνη, μία γέφυρα 300 μέτρων
εργάζεται κοντά σε αυτά».
θα μείωνε το μήκος κατά 2.700
Ο Διδάκτωρ κ. Εμμανουήλ Καμέτρα, σαν παράδειγμα σας το
νετάκης, πρώην επιστημονικός
αναφέρω.
ερευνητής Α’ βαθμίδας του
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέ- Οι συντονιστές της ημερίδας κ. Κ. Αντωνόπουλος και ο Κέντρου Προγραμματισμού και
Αντιδήμαρχος κ. Ευαγ. Καραϊνδρος
ρω τη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου
Οικονομικών Μελετών, πρώην
Ευπαλίου όπου διαπιστώνεται ότι
Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας
πη ανάπτυξη, ετούτη εδώ η περιοχή
ο κύριος όγκος των δραστηριοτήΔιαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας
των των ορεινών και ημιορεινών οικι- σε σχέση με άλλες περιοχές, είναι Κοινοτικών προγραμμάτων του Υπουρσμών του Δήμου Ευπαλίου καθώς και καθυστερημένη, και άρα μπορούμε γείου Οικονομίας και Οικονομικών, με
των οικισμών των Δήμων Αποδοτίας να πούμε ότι ο δρόμος για τον οποίο θέμα: Πηγές χρηματοδότησης έργων
και Βαρδουσίων χρησιμοποιούν και κουβεντιάζετε, μπορεί να συνεισφέρει υποδομής.
διακινούνται μέσο αυτού του δρόμου, στο να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή.
«Όλοι ξέρουν, και έχουν ακούσει αυτό
επιπλέον θα αναδειχθεί και θα αξιο- Λέμε να βρούμε ποιο είναι το κό- το πρόγραμμά, το εθνικό σχέδιο περιποιηθεί το συγκριτικό
φερειακής ανάπτυξης,
πλεονέκτημα του Δήμου
παλιά το λέγαμε Κοινομας.
τικό Πλαίσιο Στήριξης,
Ο Διδάκτωρ κ. Κωνσταήτανε πιο σωστό, σήντίνος Κανελλόπουλος,
μερα όμως το αλλάξανε
επιστημονικός
ερευμε εθνικό σχέδιο περινητής Α’ βαθμίδας του
φερειακής ανάπτυξης,
Κέντρου Προγραμματιτου ’07 – 2013.
σμού και Οικονομικών
Σε αυτό θα ξέρουν τουΜελετών, εντεταλμένος
λάχιστον οι εκπρόσωΚαθηγητής Οικονομικών
ποι της τοπικής αυτοτου Πανεπιστημίου Πειδιοίκησης πρώτου και
ραιώς, με θέμα Η συμδευτέρου βαθμού, ότι
βολή των οδικών δικτύπροβλέπεται ένα ποσό
ων στην Περιφερειακή
γύρω στο 80% να πάει
ανάπτυξη, η περίπτωση
στις Περιφέρειες, ένα
του οδικού άξονα Ναυπάκτου – Ευπα- στος και ποια είναι τα οφέλη αυτού μεγάλο ποσό απ’ το οποίο θα έχετε
λίου – Λιδωρικίου. «Η οικονομική και του δρόμου. Το πρόβλημα είναι ότι μεγαλύτερες αξιώσεις να χρησιμοκοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής αυτά τα έργα δε μπορούμε να πο- ποιήσετε. Που είναι το πρόβλημα θα
εξαρτάται από την παραγωγική αξιο- σοστικοποιήσουμε όπως θα τα πο- σας το πω στη συνέχεια.
ποίηση των πόρων που έχει, και όταν σοστικοποιούσαμε αν μιλάγαμε για Υπάρχουν λοιπόν τρία στοιχεία που
λέμε πόρους εννοούμε τους φυσι- ένα εργοστάσιο που θα χτίζαμε, διότι μπορούν να διευκολύνουν τα έργα
κούς πόρους, δηλαδή την προίκα που πολλά από τα οφέλη του δρόμου αυ- τα οποία θα ενταχθούν, και να βρείτης έδωσε η φύση, είτε αυτή είναι τού δε μετρούνται, και δε μετρούνται τε επιχειρήματα για να διεκδικήσετε
τα εύφορα εδάφη που έχει, οι ακτές διότι όπως αναφέραμε δεν είναι μόνο το έργο. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια
που έχει, οι λίμνες, τα ποτάμια και τα η άνεση, η ασφάλεια και η συντομία γραμμή στο πρόγραμμά, στο σχέδιο
βουνά, αλλά είναι και η κληρονομιά που προσφέρει, και η οποία υποτί- που λέγεται, υποστήριξη των φυσικών
που πήραμε από τις προηγούμενες θεται ότι αυτός που χρησιμοποιεί θα και τεχνικών υποδομών.
γενιές, είτε αυτή είναι οι πολιτιστικοί ήτανε διατεθειμένος να την πληρώ- Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι τα οδικά
μας πόροι, οι θρησκευτικοί πόροι, οι σει όπως την πληρώνουμε όπου αλ- δίκτυα, φυσικές και τεχνικές υποδοιστορικοί πόροι που έχουμε,
και αυτοί οι πόροι λοιπόν
που υπάρχουν σε συνδυασμό με τους ανθρώπινους
πόρους, που στους ανθρώπινους πόρους πρέπει να
λάβουμε υπόψη τις γνώσεις
και τις εμπειρίες που έχουνε οι άνθρωποι, αν λοιπόν
γίνουν άριστοι συνδυασμοί
είναι βέβαιο ότι θα έχουμε
και άριστα αποτελέσματα
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας,
της περιοχής για την οποία
μιλάμε.
Για το δικό σας εδώ γεωγραφικό χώρο για τον οποίο Εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στην Ημερίδα
μιλάμε, για την Επαρχία Δωρίδας και την Επαρχία Ναυλού υπάρχουν διόδια, αλλά είναι στο μές και πάλι κάνει μια παραπομπή και
πάκτου, μπορεί κανείς να σημειώσει ότι ο δρόμος γενικά θα έχει θετικές με λίγα λόγια, αφορούν έργα αυτής
ότι διαθέτουν αρκετούς φυσικούς και επιδράσεις στις άλλες οικονομικές της κατηγορίας, είναι στα διευρωπαπολιτιστικούς πόρους, οι οποίοι τις δραστηριότητες, δηλαδή θα βελτι- ϊκά δίκτυα μεταφορών, και σε δευτεέχουν βοηθήσει να αναπτυχθούν και ώσει την τουριστική ανάπτυξη της ρεύοντες άξονες.
τουριστικά, αλλά αν συγκρίνεις το περιοχής, αλλά αναπτύσσοντας την Εδώ κολλάει η περίπτωση η δική μας:
πώς πάει αυτή η περιοχή σε σχέση τουριστική ανάπτυξη αυτή παρασύρει έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο με όραμα,
με την ανατολική Φωκίδα, αλλά και και άλλους κλάδους, από το κατα- μέσα στο οποία θα ενταχθούν τα ήδη
την Ναύπακτο, θα μπορεί κανείς να σκευαστικό μέχρι τα μπακάλικα, μέχρι υπάρχοντα έργα για βελτιώσεις ή τευποστηρίξει ότι υπάρχει όχι ισόρρο-

Τεράστια επιτυχία της ημερίδας που έγινε στο Ευπάλιο με
τη συμμετοχή εκπροσώπων
Περιφερειών, Νομαρχιών, Δήμων, Επιμελητηρίων και άλλων
φορέων για το εκσυγχρονισμό
του σημαντικού αυτού έργου.

χνικά χαρακτηριστικό και λοιπά, και
μπορεί λοιπόν να ζητήσει κανείς χρηματοδότηση από την κατηγορία αυτή.
Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι κ.κ
Νικόλαος Εμμανουήλ εκδότης της
τοπική εφημερίδας «Μαΐστρος», ο κ.
Ιωάννης Κορτέσης, ο κ. Γεώργιος Παπαλεξίου, ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, ο κ. Αθανάσιος Κατσούδας,
εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών της πεδιάδας τους Μόρνου, ο κ.
Ιωάννης Νταουσάνης, ο κ. Κωνσταντίνος Κάρμας, ο κ. Νικόλαος Ζέρβας, ο
κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, υπέβαλαν
ερωτήσεις στους εισηγητές και τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα.
Ο Αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας
κ. Χρήστος Πετρόπουλος ανέφερε ότι
«εμείς ήμαστε στη διάθεσή σας και
στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να δώσουμε όποια τεχνογνωσία
έχουμε, σε οποιαδήποτε ετοιμότητα
μελετητική, για να πετύχουμε στον
στρατηγικό σχεδιασμό αυτού του
δρόμου».
Στη δευτερολογία του ο Νομάρχης
Φωκίδας κ. Νικόλαος Φουσέκης τόνισε ακόμη ότι: «Αυτός ο δρόμος τον
οποίο συζητάμε τώρα, που είναι περιφερειακής αρμοδιότητας γιατί είναι
εθνικό δίκτυο, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί, να επιδιώξουμε να χρηματοδοτηθεί από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος, και για να συμβεί
αυτό θα πρέπει να συνταχθούν οι μελέτες στην κατεύθυνση που είπαμε,
για τη σημασία του δρόμου που έχουμε ήδη εντοπίσει και έχουμε συμφωνήσει, και αφού κάνουμε τις μελέτες
θα πρέπει μετά να διεκδικήσουμε με
τα επιχειρήματα που είπε ο κύριος
Κανετάκης, ότι έχει τη σημασία που
έχει για να ενταχθεί.
Άρα τα πράγματα νομίζω ότι είναι
ξεκάθαρα όσον αφορά τις ενέργειες
που πρέπει να κάνουμε από εδώ και
στο εξής.
Όσον αφορά όμως τον τρόπο που θα
ενεργήσουμε από εδώ και στο εξής
θα πρέπει να το αποφασίσουμε τώρα
και αυτό είναι και το τελευταίο θέμα
της συζήτησης της σημερινής νομίζω.
Όμως μπορούμε σε συνεργασία οι δύο
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ένθεν
και ένθεν του δρόμου, να δούμε τους
άξονες που πρέπει να μελετηθούν
μαζί και να κάνουμε μία κοινή πρόταση, μία κοινή πρόταση επαναλαμβάνω
διότι τα χρήματα που αφορούν τις δύο
Περιφέρειες, της Δυτικής Ελλάδος,
και της Κεντρικής Ελλάδος, είναι όλα
όπως ξέρετε στο ταμείο.
Άρα εάν έχουμε τις μελέτες μπορούμε να διεκδικήσουμε τουλάχιστον, και
επειδή ξέρω ότι εάν διεκδικήσουμε
σωστά θα επιτύχουμε κιόλας μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα».
Η ημερίδα έκλεισε με την επισήμανση ότι όλοι οι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού
σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία
Πολιτών Δήμου Ευπαλίου θα συνεργαστούν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να υλοποιηθεί αυτό
το τόσο σπουδαίο για την ευρύτερη
περιοχή μας έργο.
Τις εργασίες της ημερίδας συντόνισαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Ευπαλίου κ. Ευάγγελος
Καραϊνδρος και ο εκπρόσωπος της
Πρωτοβουλίας Πολιτών Δήμου Ευπαλίου για τον εκσυγχρονισμό της
εθνικής οδού Ευπαλίου – Λιδωρικίου
κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Βουλευτικές εκλογές 2009 σε Φωκίδα και Ευπ

... Με άρωμα

Σταυροί
Υποψηφίων
Σταυροί
Υποψηφίων
Βουλευτών στιςΒουλευτών
Εθνικές Εκλογές 2009
στις Εθνικές Εκλογές 2009
ΠΑΣΟΚ
Παπαθανάση Α.
Παπαλεξίου Γ.
Πήτας Γ.
χωρίς σταυρό
Σύνολο
ΝΔ
Γκελεστάθη Ι.
Μπούγας Ι.
Φλώρος Α.
χωρίς σταυρό
Σύνολο
ΚΚΕ
Αγγελόπουλος Ν.
Γώγος Α.
Ιωσηφίδης Γ.
χωρίς σταυρό
Σύνολο
ΛΑΟΣ
Γιαννικούλης Χ.
Κατραβά‐Ευαγγελάτου Π.
Λέκκος Ε.
χωρίς σταυρό
Σύνολο
ΣΥΡΙΖΑ
Ηλιοπούλου Π.
Κουτσούκος Ν.
Τσιάμης Απ.
χωρίς σταυρό
Σύνολο

Νομός
Φωκίδας

Δήμος
Ευπαλίου

Ευπάλιο

6175
2892
1798
1933
12798

783
358
372
271
1784

77
80
48
70
275

ψη
ηφίσαντες

εγκυρα

632 (655)

ΔΡΟΣΑΤΟ

243

180 (183)

175 (173)

58 (43)

ΚΑΜΠΟΣ

305

196 (216)

194 (212)

100 (88)

ΚΑΣΤΡΑΚΙ

561

402 ((424))

397 ((415))

(
)
176 (177)

(
)
153 (191)

ΚΛΗΜΑ

471

298 (324)

291 (320)

93 (77)

ΜΑΛΑΜΑΤΑ

655

406 (426)

396 (402)

162 (146)

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ

783

500 (545)

496 (539)

199 (182)

275 (232)

251 (322)

16 (12)

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΑΛΛΑ
ΚΟ
ΚΟΜΜΑΤΑ

εγγγεγραμμένοι

646 (675)

ΕΥΠΑΛΙΟ

Αρκετές ηταν οι εκπλήξεις που μας επιφύλασσαν οι τελευταίες
βουλευτικές εκλογές τόσο στο Ευπάλιο οσο και στη Φωκίδα.

Οι κυριότερες απ αυτές ήταν η εκλογή ζουν στο ότι για πρώτη φορά εκλέχθηβουλευτού γυναίκας για πρώτη φορά κε γυναίκα βουλευτής, η Κα Αφροδίτη
στην ιστορία της Φωκίδας, η συμμετοχή Παπαθανάση του ΠΑΣΟΚ. Ηταν επίσης
γυναίκας στα ψηφοδέλτια της Νέας Δη- η πρώτη φορά που συμετείχε γυναίκα
μοκρατίας για πρώτη φορά και η ανατρο- υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Νέας
3770
669
80
πή του πολιτικού σκηνικού
Δημοκρατίας, η Κα Ιωάννα
με την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ,
Γκελεστάθη, κόρη του τέως
5746
895
99
παρά το αντίθετο που έδειΥπουργού και επί πολλά
1392
208
18
χναν όλες οι δημοσκοπήσεις
χρόνια Βουλευτού κ.Νίκου
1737
243
54
μέχρι τις τελευταίες ημέρες
Γκελεστάθη. Την συμμε12645
2015
251
πριν από τις εκλογές.
τοχή με το ψηφοδέλτιο του
Ας πάρουμε όμως τα πράγΣΥΡΙΖΑ της κας Πολυξένης
ματα από την αρχή. Όλες
Ηλιοπούλου από το Μονα540
26
3
οι δημοσκοπήσεις και οι
στηράκι Ευπαλίου που ήρθε
318
214
42
εκτιμήσεις των κομματικών
πρώτη σε σταυρούς μεταξύ
580
20
3
επιτελείων έδειχναν μέχρι
των συνυποψήφιων της .
την τελευταία στιγμή ότι η
Τέλος με τον συνδυασμό
767
74
4
μονοεδρική της Φωκίδας
του ΛΑΟΣ κατέβηκε ως
2205
334
52
Η νέα βουλευτής Φωκίδας
θα παρέμεινε στο κόμμα της
υποψήφια η κα Π. Κατρακα Αφροδίτη Παπαθανάση
Νέας Δημοκρατίας. Tελικά
βα-Ευαγγελάτου.
κερδήθηκε από το ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει εδώ να επισημάνου440
25
3
Πρέπει
εδώ
να
επισημάνουμε ότι άλλη μία συμπατρι157
28
3
με ότι είναι η δεύτερη φορά στην περίοδο ώτισσά μας, η πρώτη ξαδέρφη της Κας
455
28
5
της μεταπολίτευσης που η Νεα Δημοκρα- Γκελεστάθη, η Κα Ιωαννα Γκελεστά613
66
5
τία χάνει την πρωτιά στη Φωκίδα. Τα ίδια θη του Γεωργίου ηταν υποψηφία με το
ισχύουν και για το Ευπάλιο όχι όμως και ΛΑΟΣ στη
1665
147
16
για τον Δήμο Ευπαλίου όπου την πρωτιά Β΄Περιφέρεια
πήρε ξανα η Νέα Δημοκρατία.
Αθήνας παίρ282
72
1
νοντας 4030
172
14
2
ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
σταυρούς.
Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στη Τέλος
ένα
120
11
2
Φωκίδα
σκιαγράφήθηκαν
από
πολιτια
ξ
ι
ο
σ
η
μ
εί565
94
11
κούς αναλυτές ότι περιείχαν …άρωμα ωτο των τε1139
191
16
γυναίκας ! Την αποψή τους αυτή στηρί- λ ε υ τ α ί ω ν
βουλευτικών
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
εκλογών στη
σε παρένθεση τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών 2007
Φωκίδα ήταν
και η μειωμένη κατά 4%
Η υποψήφια με την Ν.Δ.
περίπου συμκα Ιωάννα Γκελεστάθη
μετοχή των
ψηφοφόρων .
944

ΔΗΜΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Επιμέλεια: Κώστας Ζέρβας

10 (3)

12 (12)

52 (66)

16 (8)

71 (92)

14 (13)

12 (12)

8 (8)

9 (3)

3 (2)

61 (82)

23 (25)

2 (1)

5 (12)

2 (1)

3 (3)

( )
13 (10)

( )
17 (10)

( )
22 (14)

( )
7 (0)

( )
9 (13)

140 (176)

34 (34)

15 (13)

5 (9)

1 (2)

3 (9)

200 (227)

16 (14)

5 (5)

6 (8)

3 (1)

4 (1)

188 (250)

47 (59)

17 (8)

21 (26)

14 (5)

10 (9)

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

549

406 (408)

401 (393)

143 (104

166 (192)

33 (54)

16 (14)

33 (23)

1 (2)

9 (4)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

714

375 (401)

369 (398)

109 (106)

175 (226)

30 (34)

18 (11)

20 (12)

7 (0)

10 (9)

ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ

205

125 (138)

122 (135)

56 (66)

31 (40)

17 (14)

0 (0)

12 (12)

5 (1)

1 (2)

ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ

387

221 (232)

217 (224)

84 (77)

71 (93)

23 (27)

7 (5)

21 (17)

8 (2)

3 (3)

ΠΥΡΓΟΣ

63

41 (47)

40 (46)

15 (14)

18 (23)

5 (9)

1 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

ΣΕΡΓΟΥΛΑ

418

266 (289)

261 (285)

101 (98)

134 (150)

9 (16)

3 (7)

4 (7)

4 (0)

6 (7)

ΤΕΙΧΙΟ

271

113 (123)

108 (119)

40 (43)

48 (66)

3 (3)

5 (1)

6 (3)

2 (0)

4 (3)

ΤΡΙΚΟΡΦΟ

498

320 (318)

315 (313)

99 (82)

178 (193)

9 (15)

4 (1)

9 (14)

4 (2)

6 (6)

ΦΙΛΟΘΕΗ

382

233 (243)

230 (239)

74 (71)

130 (146)

6 (10)

9 (4)

3 (5)

3 (0)

5 (3)

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

7449

4082 (4992)
(
)

4644 (4868)
(
)

1784 (1606)
(
)

2015 (2469)
(
)

334 (403)
(
)

80 (31)
( )

93 (77)
( )

38,42%
(32,99%)

43,39%
(50,72%)

7,19%
(8,28%)

1,72%
(0,64%%)

2%
(1,56%)

65,1%
(67,37%)

147 (100)
(
) 191 (182)
(
)
3,17%
(2,05%)

4,11%
(3,74%)

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
Αρκετοί ηταν όμως οι συμπατριώτες μας
που είχαν εγγραφεί να ψηφίσουν στους
εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Φωκίδας στην Αθήνα και τον Πειραιά .
Τα αποτελέσματα στα δύο αυτά εκλογικά τμήματα έχουν ως εξής :
Ετεροδημότες Αθήνας :
ΝΔ (361),
ΠΑΣΟΚ (295), ΛΑΟΣ (45),ΣΥΡΙΖΑ (35),
ΚΚΕ (32) ,ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ (12),
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (16)
Ετεροδημότες Πειραιά : ΝΔ (18),
ΠΑΣΟΚ (12), ΚΚΕ (2), ΣΥΡΙΖΑ
(2),ΛΑΟΣ (1) ,ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (3)
ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Κάλπες στήθηκαν και στα δύο σωφρονίστικα ιδρύματα που λειτουργούν στη
Φωκιδα: τις φυλακές της Άμφισσας και
του Μαλανδρίνου. Τα αποτελέσματα εδώ
έχουν ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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πάλιο, συγκριτικοί πίνακες και αποτελέσματα

γυναίκας!

40,21%

Φυλακές Άμφισσας : ΠΑΣΟΚ (90), ΝΔ
(39) , ΛΑΟΣ (11) , ΚΚΕ (3) , ΣΥΡΙΖΑ (3),
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (6)
Φυλακές Μαλανδρίνου : ΠΑΣΟΚ (57),
ΝΔ (23), ΣΥΡΙΖΑ (15), ΚΚΕ (8),
ΛΑΟΣ (4), ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ (8)
Τέλος ένα σημαντικό στοιχείο που παρατηρήθηκε στις τελευταίες εκλογές ήταν
τα πάρα πολλά ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό
προτίμησης σε κάποιο υποψήφιο.
Αναλυτικοί πίνακές και συγκριτικοί με αποτελέσαμτα των προηγούμενων εκλογών
παραθέτει στο ρεπορτάζ μας η εφημερίδα
μας.

6,93%

ΠΑ.ΣΟ.Κ

Νέα
Δημοκρατία

Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών
Η ΝΕΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η νέα βουλευτής Φωκίδας Κα Αφροδίτη
Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος
Παπαθανάση με επιστολή της στην εφημεΜηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής
ρίδα μας τονίζει τα εξής :
του Πανεπιστημίου Πατρών (1976) με
«Ευχαριστώ όλους τους συμπατριώτες μου
επιμόρφωση στα Χρηματοοικονομικά
για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν να
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς), στη Διοίκηση
αναλάβω την ευθύνη
Επιχειρήσεων
της εκπροσώπησης του
(Management)
νομού στο Ελληνικό
και στη ΔιαχείΚοινοβούλιο.
ριση ΑνθρώπιΔεν υπάρχουν νικητές
νου Δυναμικού.
και ηττημένοι, υπάρΥπηρέτησε για
χουν μόνοι κοινοί στόπολλά χρόνια
χοι, Ανάπτυξη, Δίκαιη
ως
ανώτατο
Αναδιανομή και Αξιοστέλεχος
της
κρατία .
ΔΕΗ
σε
πολλές
Μαζί , όπως πορευτήθέσεις ευθύκαμε μέχρι τώρα , με
νης της επιχείδιαφάνεια και λογοδορησης. Ήταν
σία θα προχωρήσουμε
Ο
Θανάσης
Χαντάβας
με
τον
Προθυπουργό
υποψήφιος
για την πραγματική
Γιώργο Παπανδρέου
βουλευτής του
ανατροπή στη Φωκίδα.
ΠΑΣΟΚ στο Ν.
Πραγματική ΑνατροΓρεβενών στις
πή σημαίνει ανάπτυξη, καταπολέμηση της
εκλογές
του
2007
και
ήρθε
πρώτος σε
ανεργίας και ίσες ευκαιρίες σε όλους»
σταυρούς προτίμησης μεταξύ των τριών
υποψηφίων, συγκεντρώνοντας το 55%
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ
των σταυρών προτίμησης του ΠΑΣΟΚ.
Ο Θανάσης Χαντάβας, σύζυγος της συγΟ Θανάσης είναι εξαίρετος άνθρωπος.
χωριανής μας αείμνηστης Εβίτας ΚωτσικοΈχει αγαπήσει το Ευπάλιο και τους ανγιάννη, κόρης του Γεώργιου και της Ελένης
θρώπους του και το επισκέπτεται συχνά
Κωτσικογιάννη, εκλέχθηκε βουλευτής του
μαζί με τους γιούς του. Επίσης δίνει το
νομού Γρεβενών με το ΠΑΣΟΚ.
παρόν στις εκδηλώσεις και τις δραστηΓεννήθηκε στο Κοσμάτι Γρεβενών το 1953.
ριότητες της Ένωσής μας . Η εφημερίδα
Έχει δύο παιδιά, τον Αριστοτέλη, Διπλωμαμας τον συγχαίρει θερμά και του εύχεται
τούχο Πολιτικό Μηχανικό με μεταπτυχιακάθε επιτυχία στην αποστολή του.
κές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
στο University of Warwick και τον Γιώργο,

Κ.Κ.Ε.

5,23%

3,58%

ΛΑ.Ο.Σ

ΣΥ.ΡΙΖ.Α

1,86%

2,44%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΛΟΙΠΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Αποτελέσματα
βουλευτικών
εκλογών
2007
καικαι
2009
στο νομό Φωκίδα
Αποτελέσματα
βουλευτικών
εκλογών
2007
2009
Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών
στο νομό Φωκίδας
2009 2007 και 20092007
2009 ψήφοι
ποσοστό
ποσοστό
40,21 % ψήφοι
12.798
40,21 %
12.798
39,73%
12.645
39,73%
12.645
6,93 %
2.205
6,93 %
2.205
5,23 %
1.665
5,23 %
1.665
3,58 %
1.139
3,58 %
1.139
1,86 %
592
1,86 %
592
780
780
31.824
31.824

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΑ
ΈγκυραΚΟΜΜΑΤΑ
ψηφοδέλτια
Έγκυρα ψηφοδέλτια

2007 ψήφοι
ποσοστό
ποσοστό
ψήφοι
34,68 %
11.817
34,68 %
11.817
47,99 %
16.354
47,99 %
16.354
7,03 %
2.396
7,03 %
2.396
3,70 %
1260
3,70 %
1260
3,77 %
1.286
3,77 %
1.286
0,89 %
303
0,89 %
303
662
662
34.078
34.078

ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2007 και 2009 στο Δήμο Ευπαλί
Αποτελέσματα
βουλευτικών
εκλογών
και 2009
Αποτελέσματα
Βουλευτικών
Εκλογών
20072007
και 2009
στο Δήμο Ευπαλίο
2009
2007
2009 ψήφοι
2007 ψήφοι
ποσοστό
ποσοστό
ποσοστό
38,42 % ψήφοι
1.784 ποσοστό
32,99 % ψήφοι
1.606
38,42 %
1.784
32,99 %
1.606
43,39 %
2.015
50,72 %
2.469
43,39 %
2.015
50,72 %
2.469
7,19 %
334
8,28 %
403
7,19 %
334
8,28 %
403
4,11 %
191
3,74 %
182
4,11 %
191
3,74 %
182
3,17 %
147
2,05 %
100
3,17 %
147
2,05 %
100
1,72 %
80
0,72 %
31
1,72 %
80
0,72 %
31
2%
93
1,5 %
77
2%
93
1,5 %
77
4.644
4.868
4.644
4.868

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΑ
ΈγκυραΚΟΜΜΑΤΑ
ψηφοδέλτια
Έγκυρα ψηφοδέλτια

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

ΑΛΛΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

εγκυρα
ρα

ΟΜΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΙ

2009

39,73%

ψήφοι

ΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

7.571

3.456

45,65%

2.885 38,11% 332

4,39%

273

3,61%

316

4,17%

141

1,86%

148

1,95%

ΔΗΜΟΣ
Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο

11.244
5.289
11 2
289

47.04%
0 %

4.332
332 38.53%
38 3% 430
30

3.82%
3 82%

386

3.43%
3 3%

410
10

3.65%
36 %

184
18

1.64%
16 %

213

1,88%
1 88%

ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑ

2.395

990

41.34%

1.070 44.68% 112

4.68%

116

4.84%

41

1.71%

23

0.96%

43

1.79%

907

344

37.93%

6.17%

33

3.64%

22

2.43%

12

1.32%

19

2,09%

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΛΑ.Ο.Σ.

ποσοστό

ψήφοι

ψήφοι

ποσοστό

ψήφοι

ποσοστό

ψήφοι

ποσοστό

ψήφοι

ποσοστό

ψήφοι

421

ποσοστό

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

46.42%

56

ποσοστό
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος η ένωσή μας
πραγματοποίησε, με μεγάλη επιτυχία, όλες τις
καλοκαιρινές εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει και αυτές φέτος ήσαν πολλές, αρχής
γενομένης από το πανηγύρι στις 30 Ιουνίου,
εορτή των 12 Αποστόλων, που είναι τριπλή
γιορτή. Το πανηγύρι, η γιορτή των Γονιών μας
και η καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση του
χωριού μας.
Ανήμερα της γιορτής τελέστηκε στον Ιερό
Ναό των 12 Αποστόλων στα Ταμπούρια, στη
μαγευτική αυτή τοποθεσία που η θέα της εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, θεία λειτουργία μετ’
αρτοκλασίας από τους Ιερείς Παπα-Γιώργη και
Παπα-Δημήτρη Ιερέα Ευπαλίου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας προσφέρθηκαν διάφορα αναψυκτικά σε όλους τους προσκυνητές
και στη συνέχεια καφεδάκι στην Πλατεία του
χωριού. Φέτος παρατηρήσαμε μεγάλη προσέλευση προσκυνητών από τα γύρω χωριά και
ιδιαίτερα από το Ευπάλιο. Σ’ αυτό συνετέλεσε
και η παρουσία του Παπα-Δημήτρη.
Επειδή η γιορτή των 12 Αποστόλων έπεφτε
Τρίτη, καθημερινή ημέρα και εργάσιμη και
υπήρχε φόβος μειωμένης προσέλευσης κόσμου στη βραδινή, της ίδιας ημέρας, εκδήλωση, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την
τριπλή αυτή εκδήλωση το Σαββατόβραδο στις
27 Ιουνίου στα τρίγωνα στο Πευκάκι.
Από αρκετές ημέρες πριν της γιορτής, οι ακούραστοι Πρόεδροι της Ένωσής μας και του Τ.Σ.
Μπάμπης και Κώστας Αλεξανδρής φρόντισαν, με πολύ κόπο και μέσα στο λιοπύρι, το
στόλισμα της Πλατείας με σημαίες, λαμπιόνια,
διάφορες αφίσες, τραπέζια, καρέκλες και γενικά να ομορφύνουν την ωραία αυτή τοποθεσία
και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Δροσερή βραδιά με το αεράκι που κατέβαζε το ρέμα,
πάνω από ψηλά, την Αετοφωλιά και τα τρία
ρέματα. Πολύς ο κόσμος, πάνω από 300 άτομα, με κέφι και χορό μέχρι τις πρωινές ώρες.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος κ. Τάσος Παγώνης, αντιδήμαρχοι, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι,
πρόεδροι τοπικών Διαμερισμάτων, πρόεδροι
συλλόγων και σωματείων.
Τα εδέσματα και την περιποίηση είχαν αναλάβει τα Κατσαράκια και ήταν άψογοι.
Ευχαριστούμε όλους εκείνους που τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωσή μας, καθώς
επίσης και όλους εκείνους που, με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν στην επιτυχία αυτής
της τριπλής γιορτής.
___________
Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την καλοκαιρινή
πανσέληνο κι εφέτος συνέπεσε με την γιορτή
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. Αποφασίσαμε επίσης να γιορτάσουμε μαζί και τη γιορτή
του καλαμποκιού. Και
οι δυο αυτές γιορτές
είναι τοπικού χαρακτήρα, με συμμετοχή
μόνο των συγχωριανών μας.
Όμως εφέτος η προσέλευση του κόσμου
ξεπέρασε τα δεδομένα των προηγουμένων ετών και συμμετείχαν γύρω στα 200
άτομα, χωριανοί και
φίλοι, με φαγητό, κρασί και μουσική DJ, κέφι
και τραγούδι μέχρι το πρωί.
Η γιορτή του καλαμποκιού έχει συμβολικό
χαρακτήρα και αποσκοπείς το να μάθουν τα
παιδιά μας τι σημαίνει μπομπότα, τι καλαμπο-

ΓΑΜ Ο Ι
Στις 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημήτριου Ναυπάκτου έγινε ο γάμος της Κανέλλας Κονιστή
( κόρης του Χρήστου Κονιστή του
Δημητρίου ) από το Δροσάτο και
του Παρασκευά Δρέ . Ακολούθησε
Δεξίωση στον υπέροχο χώρο του «
Ελαιώνα Ζέλιου». Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Α Ρ ΡΑΒΩΝΕ Σ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Στις 9 Μαΐου έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση Γάμου η Κική Μ. Μαρσέλλου
(κόρη της Παναγιώτας Φ. Νικοπού-

κίσιο αλεύρι και ψωμί με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς και ψήνουμε και μοιράζουμε σε όλους
από ένα καλαμπόκι, προσφορά του Νίκου
Παπαϊωάννου του Λουκά. Την αποκλειστικότητα της γιορτής αυτής την έχουν το Μορνο
χωριά που παράγουν καλαμπόκι.
Όσον αφορά την Πανσέληνο, μαζευόμαστε στην όμορφη Πλατεία
του χωριού με την καταπληκτική
θέα και απολαμβάνουμε το ολόγιομο φεγγάρι, που καθρεφτίζεται στα
γαλάζια νερά του Κορινθιακού, δίνοντάς μας μια πανοραματική εικόνα.
Έτσι απλά ξεκίνησε για τους ρομαντικούς και τείνει να καθιερωθεί σαν
επίσημη εκδήλωση. Ήταν πράγματι
κάτι το ξεχωριστό, το ωραίο και περάσαμε μια όμορφη και ρομαντική
βραδιά.
Στις 12 Αυγούστου στα τρίγωνα
στο Πευκάκι πραγματοποιήσαμε τη
γιορτή της Νεολαίας με συμμετοχή
όλων των Νέων του χωριού, αλλά
και νέων από τα γύρω χωριά. Χόρεψαν μοντέρνους χορούς, τραγούδησαν
και ξεφάντωσαν μέχρι στις δυο, οπότε τους
σταμάτησε η Αστυνομία, γιατί ενοχλήθηκε κάποιος Παλιοχανιώτης, ο οποίος έκανε το ίδιο
και πριν δύο χρόνια, αν και το σπίτι του είναι
αρκετά μακριά από τα Τρίγωνα. Δυστυχώς είναι και μορφωμένος!!!
_____________
Στις 16 Αυγούστου, όπως έχει καθιερωθεί
εδώ και 10 χρόνια τελέσαμε θεία λειτουργία
στους Αγίους 12 Αποστόλους, στα Ταμπούρια
και στη συνέχεια στην Πλατεία του χωριού έγινε συζήτηση γύρω από τα διάφορα προβλήματα του χωριού και αναζητήθηκαν λύσεις.
Πολλοί κατέθεσαν τις προτάσεις τους, προφορικές και γραπτές, οι οποίες καταχωρήθηκαν
στο βιβλίο Πρακτικών για να προωθηθούν,
μέσω του Προέδρου του Τ.Σ., στ Δήμο προς
επίλυσή τους. Οι περισσότερες περιστρέφοντο γύρω από την καθαριότητα του χωριού
και ο συγχωριανό μας κ. Νίκος Αλεξανδρής
πρόσφερε καλαθάκια για τα σκουπίδια στις
Πλατείες και στους δύο οικισμούς και τον ευχαριστούμε. Εκτός των παραπάνω, η φετινή
συγκέντρωση είχε χαρακτήρα Γενικής Συνέλευσης της Ενώσεώς μας με θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού και μεταφορά της έδρας
από Αθήνα στο Δροσάτο. Ο πρόεδρος της
ενώσεώς μας κ. Μπάμπης Αλεξανδρής έθεσε
υπ’ όψη της Γ.Σ. την ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. περί μεταφοράς της έδρας και ανέπτυξε
τους λόγους της αλλαγής. Πρόεδρος της Γ.Σ.
ορίστηκε ο κ. Φ. Κονιστής και Γραμματέας ο
κ. Νίκος Αλεξανδρής. Ακολούθησε διαλογική
συζήτηση και ο καθένας
ανέπτυξε τις απόψεις του.
Στο τέλος ο πρόεδρος της
Γ.Σ. έθεσε την πρόταση σε
ψηφοφορία, η οποία και
εγκρίθηκε ομόφωνα.
Οι παραβρισκόμενοι Δικηγόροι κ.κ. Νίκος Καβροχωριανός και Σοφία Παπαϊωάννου ανέλαβαν τις
παραπέρα ενέργειες.
ΕΚΔΡΟΜΗ
Στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη Αυγουστιάτικη εκδρομή στο Ναύπλιο.
Ξεκινήσαμε στις 7 από το χωριό και καθίσαμε
για καφέ πριν από την Ακράτα. Στη συνέχεια
επισκεφτήκαμε την Επίδαυρο, το Παλαμήδι
και το Ναύπλιο όπου και γευματίσαμε. Για τον

λου) και ο Στέφανος Δελατόλας από
τη Λαμία. Θερμά συγχαρητήρια.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Β ΑΦΤ ΙΣ Ε ΙΣ
Στις 25 Ιουλίου στον Άγιο Κων/νο
Πευκακίου το ζεύγος Αποστόλη
και Άννας Μπαλκούρα, βάπτισε το
κοριτσάκι τους και έλαβε το όνομα
Μαριάννα. Να τους ζήσει.
________
Στις 20 Ιουνίου στο Λαγονήσι το ζεύγος Γιάννης και Νίκη Κωτσογιάννη
(Η Νίκη είναι κόρη της Τασίας του
Παπαβασίλη) βάπτισαν τα δίδυμά
τους και έλαβαν τα ονόματα Ελένη

απογευματινό καφέ πήγαμε στο Λουτράκι και
επιστρέψαμε το βράδυ. Πρέπει να σημειώσω
εδώ ότι στην εκδρομή μας συμμετείχε και ο
95 χρονών Δημ. Κ. Ταραβήρας και παρά τα
χρονάκια του δεν δείλιασε πουθενά. Σωστό

παλικάρι. Τον ευχαριστούμε, γιατί η συμμετοχή του δίνει κουράγιο και ελπίδα στους νεώτερους και του ευχόμαστε να περάσει τα εκατό
έτσι όπως είναι σήμερα. (παρακαλώ να μπει η
αντίστοιχη φωτογραφία)
__________
Στις 29 Αυγούστου γιορτάσαμε στον ΑϊΓιάννη, στο Παλιό Νεκροταφείο μας την αποκεφάλιση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
Τελέστηκε θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας από τους Ιερείς Παπα-Γιώργη και Παπα-Δημήτρη Κούστα και μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής πάντων των εκ Δροσάτου αποθανόντων απανταχού της Γης, από
της Αρχής και μέχρι των εσχάτων.
Ανάψαμε ένα κεράκι και ψάλαμε ένα τρισάγιο
στους τάφους των προγόνων μας. Σήμερα
δεν υπάρχουν αμπέλια και συκές για να ξεχυθούμε, όπως γινόταν παλιά. Χορταριασμένα χωράφια γεμάτα αγκάθια και ξεραΐλα στη
θέση των καταπράσινων αμπελιών. Στην
Πλατεία του χωριού καθίσαμε για καφεδάκι και
απολαύσαμε τη θέα και το βουνίσιο δροσερό
αεράκι. Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήσαμε τη γιορτή της φασολάδας. Χορηγός
εφέτος ο Δήμος, η Ένωσή μας και πολλοί συγχωριανοί μας.
Όπως έχουμε ξαναγράψει η γιορτή αυτή ξεκίνησε δειλά – δειλά και μεταξύ μας και σιγά –
σιγά εξελίχτηκε σε μια Πανδημική που πέρυσι
ξεπέρασε τα 350 άτομα. Αυτό όμως που έγινε
εφέτος δεν περιγράφεται. Συμμετείχαν πάνω
από 500 άτομα και τα τραπέζια έφτασαν μέχρι
τη βρυσούλα, όλοι δε οι δρόμοι γέμισαν από
αυτοκίνητα. Τόσο κόσμο δεν ξαναείδε ποτέ το
Δροσάτο. Θα μείνει στην Ιστορία του χωριού.
Η φασολάδα ήταν νοστιμότατη μαγειρεμένη
από τον συγχωριανό μας ΣΕΦ κ. Μπάμπη
Νικόπουλο και συνοδευόταν από σαλάτες,
φάβα, πατατοσαλάτες και πατάτες φούρνου,
ψωμί και άφθονο κρασί και όλα προσφέρθηκαν ΔΩΡΕΑΝ. Το σερβίρισμα είχαν αναλάβει
όλες οι γυναίκες και οι κοπέλες του χωριού και
ήσαν τόσο οργανωμένες, που, μέσα σε λίγα
λεπτά είχαν σερβίρει όλα τα τραπέζια. Τη φασολάδα μοίραζε ο ΣΕΦ βοηθούμενος κι από
τον κ. Σπύρο Καψάλη κατά τραπέζι ειδοποιώντας το με το χτύπημα της κουδούνας από
τον κ. Απόστολο Κονιστή. Έτσι υπήρξε τάξη,
χωρίς σπρωξίματα και ταχεία εξυπηρέτηση.
Μπράβο σε όλους. Υπήρξε και λαχειοφόρος
με τρία αξιόλογα δώρα προσφορά του Συλλόγου και πουλήθηκαν αρκετοί λαχνοί τα έσοδα

και Αναστασία. Να τους ζήσουν.

ΜΝ Η ΜΟΣ Υ Ν Α
Στη διάρκεια του καλοκαιριού τελέστηκαν τα παρακάτω Μνημόσυνα.
- Στις 12 Ιουλίου η ένωσή μας τέλεσε 20χρονο μνημόσυνο στον Άγιο
Κων/νο υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών του Παπα-Βασίλη και Ν.
Κουβέλη.
- Στις 19 Ιουλίου τελέστηκε μνημόσυνο (τρίχρονο) του Βασ. Αθ. Κονιστή.
- Την 1η Αυγούστου 40ήμερο μνημόσυνο της Αναστ. Νταουσιάνη.
- Στις 2 Αυγούστου στον Άγιο Λουκά

από τους οποίους θα δωθούν για την πλακόστρωση του περίβολου του Αγ. Λουκά. (παρακαλώ να μπει η αντίστοιχη φωτογραφία)
Ο πρόεδρος της Ενώσεώς μας χαιρέτησε με
λίγα λόγια τους παραβρισκόμενους και στη
συνέχεια η νεολαία του χωριού χόρεψε παραδοσιακούς χορούς και
είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί
παρουσίασε μια εξαιρετική εικόνα και συγχρονισμό, χάριν στην
Κρητικού Μαριλένα κόρη του ταμία
του Συλλόγου μας, παρά τις λίγες
ημέρες προετοιμασίας. Θερμά
συγχαρητήρια στα παιδιά μας και
η εμφάνισή τους αυτή είναι ελπιδοφόρα για τη συνέχιση των ιερών
παραδόσεών μας.
Εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν το κέφι και ο χορός και η
μεγάλη πίστα της Πλατείας ήταν
ασφυκτικά γεμάτη από χορευτές.
Εκτός των Δημοτικών, χόρεψαν και
Ζεμπέκικο και τσιφτετέλια.
Αποκορύφωμα του κεφιού ήταν το
«πώς το τρίβουν το πιπέρι» με πρωταγωνιστή
στο τραγούδι και την καθοδήγηση τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου κ. Βαγγέλη Καραΐνδρο. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό που
ευχαρίστησε όλους. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την τελευταία κοτσίδα των χορευτών με
το «Πάνω ΖΕ και κάτω ΖΕ». Μπράβο Βαγγέλη
με τα ωραία σου.
Επίσης, τραγούδησε η καλλίφωνη κόρη του
Προέδρου μας, η Χριστίνα Χ. Αλεξανδρή και
καταχειροκροτήθηκε για τα ωραία τραγούδια
που ερμήνευσε.
Τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης
μας κ. Φουσέκης ο οποίος έμεινε άναυδος
από την κοσμοπλημμύρα αυτή και χαιρέτησε
το πλήθος και μας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει
το δρόμο από την ένωση μέχρι το χωριό. Επίσης υποσχέθηκε ότι και του χρόνου θα έλθει
στην εκδήλωσή μας και χόρεψε πολύ. Επίσης
ο Δήμαρχος κ. Τάσος Παγώνης ο οποίος στο
σύντομο χαιρετισμό του είπε ότι το Τείχιο πρέπει να ανησυχεί για την πίτα του, γιατί κινδυνεύει από τη φασολάδα. Ακόμα τίμησαν με την
παρουσία τους ο πρόεδρος του Δ.Σ., αντιδήμαρχοι, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Τ.Σ. και συλλόγων. Πρέπει να
σημειώσω εδώ ότι την εκδήλωσή μας τίμησαν
με την παρουσία τους ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Δροσάτου Καλαβρύτων με
μια ομάδα και ξεφάντωσαν. Ο σύλλογος αυτός έχει επισκεφτεί, πριν δυο χρόνια, το χωριό
μας με πούλμαν και έχουμε αναπτύξει φιλικές
σχέσεις με το αδελφό αυτό χωριό. Ελπίζουμε
του χρόνου να το επισκεφτούμε κι εμείς. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Νομάρχη που μας
τίμησε, τον Δήμαρχο και όλους τους άλλους
που μας τίμησαν με την παρουσία τους και
διασκέδασαν μαζί μας. Προσπαθήσαμε όσο
ήταν δυνατό για να σας ευχαριστήσουμε και
πιστεύουμε ότι πετύχαμε. Πιστεύουμε του
χρόνου να είναι καλύτερα και σας περιμένουμε. Επίσης ευχαριστούμε όλους τους χωριανούς μας για τη συμβολή τους με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία της εκδήλωσής μας
αυτή και για τις προσφορές τους, τις γυναίκες
για την άψογη εξυπηρέτησή τους και τους
προέδρους της Ένωσης και του Τ.Σ.

Μην ξεχνάτε το site του χωριού μας
www.drosato.gr

εξάμηνο της Σταυρούλα Κονιστή.
- Στις 9 Αυγούστου στον Άγιο Κων/
νο ετήσιο μνημόσυνο του Γιάννη
Παπαϊωάννου και τριετές της πρεσβυτέρας Γεωργίας Κονιστή.
- Στις 30 Αυγουστου στον Άγιο Αλέξανδρο το τριετές μνημόσυνο της
Αλεξανδρή Αρετής του Χρήστου
Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύει
τις ψυχές τους.

νου στο Μαθηματικό Σάμου.
2) Καβαλλάρη Ευθυμία του Χρήστου στη Σχολή Προστασίας και
Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ζακύνθου.
3) Σαμαντάς Γιάννης, εγγονός της
Γεωργίας Κονιστή (Φάκαλου) στην
οδοντιατρική Αθηνών.

Ε Π ΙΤΥ Χ ΙΕ Σ

Η Φωτεινή Χρ. Παπαϊωάννου (κόρη
της Ελένης Μπερεβέσκου) έλαβε
το πτυχίο της Σχολής Νηπιαγωγών
Πατρών. Θερμά συγχαρητήρια και
καλή σταδιοδρομία.

Στις πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οι παρακάτω
υποψήφιοι.
1) Καρδάρας Δημήτριος του Κων/

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙ Α
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Τα έργα για το 2010

Σημαντικές Επιτυχίες
Ευπαλιωτών
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

που προωθεί η Δημαρχία
Στις 10 Αυγούστου του 2009 στο Δημαρχείο
Ευπαλίου πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός
των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Σύμφωνα με το νέο Κώδικα στη Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι παρατάξεις και μπορούν να
πάρουν το λόγο και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου και οι τοπικοί Σύμβουλοι.
Στην μακροσκελή του εισήγηση ο Δήμαρχος
Ευπαλίου Αναστάσιος Παγώνης αναφέρθηκε
στα πεπραγμένα της διοίκησής του. Αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο που έχει επιτελέσει

στον τομέα της βελτίωσης των διοικητικών
υποδομών του Δήμου με την εγκατάσταση
συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των δημοτών, στον τομέα
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις αθλητικές υποδομές. Όπως ανέφερε, σε εξέλιξη
είναι οι μελέτες για την κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Ευπάλιο, για την κατασκευή
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ευπαλίου, για την κατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο
Ευπαλίου. Επίσης στο στάδιο δημοπράτησης
είναι το έργο κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου στα Μαλάματα με προϋπολογισμό
498.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα
θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, γεωργίας,
αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας, αρδευτικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης. Επίσης ο
Δήμαρχος αναφέρθηκε στο έργο βιολογικού

καθαρισμού των νότιων διαμερισμάτων του
Δήμου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά σε έργα που έχουν γίνει σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου καθώς και στην
εξέλιξη των προγραμμάτων που υλοποιεί ο
Δήμος (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2008,
έργα ΥΠΕΣΔΔΑ,, έργα ΟΠΑΑΧ, πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, πρόγραμμα ΠΑΜΦΩΚΙΣ). Στο τέλος παρουσίασε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους
2007-2008.
Στη συνέχεια πήραν
το λόγο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ο κ. Κάρμας
άσκησε κριτική στον
απολογισμό του Δημάρχου. Υποστήριξε
ότι τα έργα που παρουσίασε η δημοτική
αρχή είναι δευτερεύουσας σημασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι για τους
κύριους
οδικούς
άξονες του Δήμου
δεν έχει γίνει τίποτε.
Πολλά από τα μικρά έργα υλοποιήθηκαν με
απευθείας αναθέσεις, κάτι που δημιουργεί
θέμα δεοντολογίας. Για την εκτέλεση των
έργων ποτέ δεν ερωτάται η αντιπολίτευση.
Επιπλέον ανέφερε ότι τελικά υπάρχουν μόνο
μελέτες, κανένα έργο δεν έχει ενταχθεί σε
πρόγραμμα προκειμένου να υλοποιηθεί. Ο
Δήμος Ευπαλίου είναι από τους τελευταίους
σε απορροφητικότητα. Στη συνέχεια δήλωσε
ότι διαφωνεί με την τακτική να προσλαμβάνονται άτομα με το πρόγραμμα stage.
Ο κ. Θωμόπουλος έθιξε το θέμα του υπερβολικού κόστους ανέγερσης του Δημαρχείου,
επεσήμανε ότι για τα έργα που έχουν δοθεί
με απευθείας ανάθεση δεν έχουν δοθεί στοιχεία στη δημοσιότητα, και ότι ο Δήμος δεν
έχει δημιουργήσει δικές του υπηρεσίες όπως
τεχνική υπηρεσία και υπηρεσία καθαριότητας.
Ο κ. Καραχασάνης ήταν ιδιαίτερα επικριτι-

κός απέναντι στο Δήμαρχο. Έκανε λόγο για
«έργα που δεν έγιναν και πληρώθηκαν» προσθέτονας ότι αν συνεχιστεί η ίδια τακτική η
παράταξή του θα ζητήσει παρέμβαση εισαγγελέα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανύπαρκτη
οργάνωση του Δήμου, στη ρουσφετολογική
πρόσληψη προσωπικού μέσω των προγραμμάτων stage, στην ανύπαρκτη τουριστική
πολιτική. Στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού που έχουν
υπερβολικό κόστος και εξυπηρετούν μόνο
την προβολή του Δημάρχου. Επίσης κατηγόρησε το Δήμαρχο ότι αθέτησε την προεκλογική του δέσμευση να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για τον αναδασμό της πεδιάδας του
Μόρνου.
Ο κ. Κουτσόπουλος καταλόγισε στη δημοτική αρχή «παραπλανητική παράθεση αριθμών
και έργων». Ο απολογισμός δεν περιέχει καμία
αναφορά σε αυτά που είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος και δεν πραγματοποίησε. Αναφέρθηκε
επίσης στην ανυπαρξία οργάνωσης του Δήμου,
επέκρινε τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων και του αποκλεισμού της αντιπολίτευσης
από τη διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των έργων, στην αθέτηση της προεκλογικής υπόσχεσης για δημοψήφισμα για τον
αναδασμό. Ιδιαίτερα επικριτικός στάθηκε στο
θέμα του κόστους ανέγερσης του Δημαρχείου.
Η μελέτη του κτιρίου κόστισε 300.000 ευρώ και
η ανέγερσή του 3.000.000 ευρώ.
Στο πρόγραμμα ΠΑΝΦΩΚΙΣ, επεσήμανε ο
Κώστας Κουτσόπουλος, ο δήμος Ευπαλίου έχει
εντάξει μελέτες ύψους 965.000 ευρώ, σε σύνολο περίπου 60.000.000 που αντιστοιχούν στις
μελέτες και τα έργα που εντάχθηκαν μέχρι
σήμερα σε όλους τους Δήμους της Φωκίδας,
δηλαδή ένα ποσοστό 1,6% για τον δεύτερο
σε πληθυσμό Δήμο της Φωκίδας που είναι ο
Δήμος Ευπαλίου. Πρέπει να υπερηφανεύεται η
Δ.Α. γι’ αυτό ή θα έπρεπε να έχει απαιτήσει και
επιβάλλει πολλά περισσότερα, όπως για παράδειγμα τη βελτίωση του δημοτικού ή και διαδημοτικού οδικού δικτύου για τα ορεινά χωριά;
Η συνεδρίαση κράτησε ως αργά το βράδυ με
παρεμβάσεις και άλλων δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Τοπικών Διαμερισμάτων
και πολιτών.

Μεγάλες και πολλές επιτυχίες είχαν τα παιδιά του Ευπαλίου στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ιδιαίτερα δε σημαντικές ήταν οι επιτυχίες των
αποφοιτησάντων από το Λύκειο
Ευπαλίου.
- Βαβάτσικου Παρασκευή στη Σχολή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Γεωργολόπουλος Γεώργιος στη
Σχολή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
- Γιαννακοπούλου Σταυρούλα στη
Νοσηλευτική του ΤΕΙ Πάτρας
- Κανάτση Βασιλειάς στη Σχολή
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης
- Καρδαράς Δημήτρης στη Σχολή
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου
- Κουτβάλα Παρασκευή στη Σχολή
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου
Πάτρας
- Μανιώτης Βασίλειος στη Σχολή
Ικάρων ΣΙ Ιπτάμενοι
- Παρασκευά Αικατερίνη στη Σχολή
Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνων
- Παπασπυρόπουλος Παναγιώτης
του Δημ. και της Παντούλας (Το γένος
Μειντάση) στη Σχολή Αστυφυλάκων
- Αλβενιώτη Αδαμαντία (Εγγονή
του Επίτιμου Προέδρου της Ένωσης
κ. Λεωνίδα Ζέρβα) στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
- Παπαθανασοπούλου Βασιλική του
Κων. και της Ελένης (Εγγονή Ντίνας
Χάρου) στο Πανεπιστήμιο Αγρινίου
- Πριόβολος Γεώργιος του Ιωάννη
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Αντωνοπούλου Βασιλική του Λεωνίδα στη Φαρμακευτική του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Τσιβελέκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Συμβούλιο της Περιφέρειας
έγινε στο Ευπάλιο
Στις 22 Ιουλίου 2009, πραγ- προγράμματα ΕΣΠΑ υπάρχει
ματοποιήθηκε στο Δημαρχείο δυνατότητα να προσαρμόζοΕυπαλίου το Περιφερειακό νται στις ανάγκες των τοπικών
Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, κοινωνιών.
με θέμα την πορεία υλοποίη- Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής
Αρχής
σης του ΕΣΠΑ
του
προστην περιοχή της
Συζητήθηκαν τα προΣτερεάς Ελλάδας
γράμματος
γράμματα ΕΣΠΑ για
παρουσίασε
και τον προγραμτην Στερεά Ελλάδα
ματισμό ένταξης
αναλυτικά τα
έργα που ήδη
έργων σε αυτό.
Από τον Γενικό
έχουν αξιολοΓραμματέα της Περιφέρειας γηθεί και εγκριθεί και τις νέες
έγινε σύντομη αναφορά στις προκηρύξεις για υποβολή προαρχές και την πορεία υλοποί- τάσεων από τους ενδιαφερόμεησης του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα νους φορείς με προτεραιότητα
αλλά και στην αναγκαιότητα στους τομείς υγείας, εκπαίδευυποβολής
ολοκληρωμένων σης, οδοποιίας.
προτάσεων για χρηματοδότη- Τα προγράμματα κινούνται σε
τέσσερις άξονες προτεραιοση.
Επίσης επισημάνθηκε ότι τα τήτων: όσα αποβλέπουν στις

υποδομές υπηρεσιών προσπελασιμότητας της Στερεάς Ελλάδας, εκείνα που στοχεύουν
στην αειφόρο ανάπτυξη και
την ποιότητα ζωής, αυτά που
αφορούν την ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα και,
τέλος, όσα καλύπτουν την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών
στη Στερεά Ελλάδα.
Ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Φουσέκης τόνισε την ανάγκη να
γίνουν έργα υποδομής και προστασίας περιοχών που έχουν
ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και
πολιτιστικό ενδιαφέρον, κυρίως
έργα χωροταξικής κατανομής,
ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος
ανάπτυξη της περιοχής ενδιαφέροντος του προγράμματος.
Τέλος, ο Δήμαρχος Ευπαλίου

κ. Παγώνης ανέφερε ότι στο
Δήμο Ευπαλίου υλοποιούνται
προγράμματα που στοχεύουν
στη βελτίωση των υποδομών
και στην προώθηση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν έργα για το
θέμα «αποχέτευση» που αφορούν την παραλιακή ζώνη ώστε
να μη ρυπαίνεται η θάλασσα
και ο υδροφόρος ορίζοντας,
καθώς και το θέμα «επεξεργασία λυμάτων».
Από τους Νομάρχες Βοιωτίας,

Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας που ανέπτυξαν τις θέσεις
και τους προβληματισμούς τους
καταγράφηκαν η δυσκολία που
αντιμετωπίζουν ιδίως οι μικροί
δήμοι στο ν’ανταποκριθούν σε
υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων, λόγω του ότι δεν έχουν
εκπαιδευτεί στελέχη τους σ’αυτό. Ζητήθηκε ακόμα να δοθεί
προτεραιότητα στα ΣΧΟΑΠ
και στην αξιοποίηση μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Η Ελλάδα
γνωρίζει
το Ευπάλιο
με ξεναγό
τον ...
Απόλλωνα!

Το ρόστερ της ομάδας. Τερματοφύλακες: Δ. Χασαπογιάννης, Γ. Ανδρεόπουλος, Αμυντικοί: Ν. Σπυρόπουλος, Ηλ. Κοντός, Αντ. Πέττας, Ι. Αδρασκέλας, Π. Κατσικογιάννης,
Χρ. Χριστόπουλος, Σπ. Λάμπος, Γιαν. Λάμπρης, Αντ. Μπίμπας, Γιωργ. Θανάσιος, Θεοφ. Δενδραμής, Μέσοι: Αντις Καραμπολάι, Ν. Θανασιός, Γιαν. Παπακωστόπουλος,
Βασ. Φλέγγας, Γιαν. Μπακούλας, Γιωργ. Φλέγγας, Χρ. Σερεντέλλος, Αποστ. Ρούμπας, Επιθετικοί: Σπ. Αδραχτάς, Γιαν. Φλέγγας, Γιωργ. Ζαχαρόπουλος, Χρ. Φλέγγας.

Οι έδρες των ομάδων που είναι στον ίδιο όμιλο με τον Απόλλωνα

Κ

αμιά διαφήμιση δεν
θα μπορούσε να δώσει
τόση μεγάλη προβολή στο Δήμο Ευπαλίου ώστε
να τον γνωρίσουν πολίτες σε
όλη την Ελλάδα ,όσο αυτή
που γίνεται με την ομάδα του
Απόλλωνα. Αγωνιζόμενος στο
πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής
κατηγορίας ,κάτι που γίνεται
για πρώτη φορά στην ιστορία
της Δωρίδας , θα επισκεφθεί
για να δώσει αγώνες με ομάδες
(όπως φαίνεται από τον διπλανό
χάρτη) σε δεκαεπτά πόλεις και
κωμοπόλεις από επτά νομούς
της Δυτικής Ελλάδας .Επίσης
οι ίδιες ομάδες με τους αθλητές
της ,παράγοντες και φιλάθλους
της θα επισκεφθούν με τη
σειρά τους το Ευπάλιο. Βέβαια
όχι ακριβώς το Ευπάλιο αλλά
κάποιο γήπεδο γειτονικής πόλης μέχρι να γίνει το δικό μας.
Όμως πέρα από τους άμεσα
εμπλεκόμενους που αναφέραμε
παραπάνω υπάρχουν χιλιάδες
πολίτες ακόμα που ασχολούνται με τα αθλητικά δρώμενα
από τους άλλους ομίλους της
Δ΄ Εθνικής και μαθαίνουν και
αυτοί για τον Απόλλωνα και
το Ευπάλιο . Μεγάλη λοιπόν
η προσφορά του Απόλλωνα,
εκτός της καθαρά αθλητικής
προς την νεολαία μας , για να
διαφημιστεί και να γνωρισθεί η
περιοχή μας από το πανελλήνιο.
Αυτό και πολλά άλλα μας βάζει
σε όλους την ευθύνη και πρώτα
τη Δημοτική Αρχή αλλά και
τη Νομαρχία και τη Βουλευτή
να στηρίξουμε με κάθε τρόπο
και δυνατότητα τη μεγάλη και
ωραία αυτή προσπάθεια.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ

ΒΟΛΙΔΑ

ΣΟΥΛΙ
ΑΡΑΧΘΟΣ
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΠΟΥ

ΛΕΥΚΙΜΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΡΤΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΟΚΚΑΣ
ΣΚΟΥΦΑΣ
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Η απειρία …στοιχίζει
σε συνδυασμό με το άγχος του πρωτάρη.

Σημαντικό ρόλο στη μέχρι
τώρα πορεία του Απόλλωνα
παίζει η απειρία – Στασιμότητα για το γήπεδο, ετοιμάζονται όμως οι εγκαταστάσεις
στο Ξηροπήγαδο
Η απειρία παίζει μεγάλο ρόλο, στη μέχρι τώρα πορεία του Απόλλωνα Ευπαλίου, στην παρθενική του συμμετοχή
στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα και
συγκεκριμένα στον 5ο όμιλο. Η ομάδα
του Σταύρου Σταύρου στελεχώνεται
αποκλειστικά με παιδιά από το Δήμο
Ευπαλίου και από τις κοντινές περιοχές.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν υπάρχει
το μεγάλο μπάτζετ που θα υποστηρίξει
αυτή την προσπάθεια. Έτσι ο Απόλλων
πορεύεται μόνος του, με την καλύτερη
δυνατή στήριξη από τη διοίκηση και
προσπαθεί να αντιμετωπίσει ομάδες,
που ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τις
150.000 ευρώ.
Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει φυσικά και

Το …γεφύρι της Άρτας!

Με την έναρξη της καινούργιος σεζόν πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία του Δημάρχου κ. Τ. Παγώνη των μελών του Δ.Σ. της ομάδας, όλων των παιχτών και της
προπονητικής ομάδας.

η απειρία, που αναφέραμε πιο πάνω.
Ελάχιστοι είναι οι ποδοσφαιριστές που
έχουν αγωνιστεί σε αυτή την κατηγορία,
άρα είναι φυσιολογική συνέπεια, οι υπόλοιποι να μην γνωρίζουν τις απαιτήσεις.

Αυτό είναι ίσως το μοναδικό ουσιαστικό μειονέκτημα, αλλά υπάρχει πίστη,
ότι όταν έρθει η πρώτη νίκη, η ομάδα
θα μπορεί πλέον να ξεδιπλώσει όλες τις
αρετές της στον αγωνιστικό χώρο.

Πριν όμως μάθουμε τι λένε οι υπεύθυνοι
του συλλόγου, πάμε να …ξεσκονίσουμε
ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί
την ομάδα και δεν είναι άλλο απ’ αυτό το
γηπέδου, που τείνει να μετατραπεί σε …
γεφύρι της Άρτας! Είναι χαρακτηριστικό
να σας τονίσουμε ότι οι υποσχέσεις για
την ανακατασκευή του γηπέδου υπάρχουν από το περασμένο Πάσχα, αλλά
μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί. Για το λόγο αυτό επικοινωνήσαμε με
τον πρόεδρο, Μίμη Σπυρόπουλο, ο οποίος μας υπογράμμισε: «Το γήπεδο του
Συνδέσμου Κοινοτήτων δημοπρατείται
στις 20 Οκτωβρίου. Πρέπει να περιμένουμε άλλες 20 μέρεςπρέπει να περιμένουμε αν υπάρχει κάποια ένσταση. Στη
συνέχεια θα αρχίσει ο εργολάβος. Αν το
κονδύλι είναι για το 2009 τότε θα γίνει
μέσα σ’ αυτό το έτος, αλλιώς μπορεί και
του χρόνου. Αν όμως το κονδύλι δεν έχει
υπογραφτεί τώρα και πάει από το 2010,
τότε δεν θα είναι έτοιμο μέσα σε αυτή

Όλοι οι παίχτες του Απόλλωνα είναι από την περιοχή και γι αυτό λειτουργούν σαν μια οικογένεια με την καθοδήγηση της Διοίκησης. Συχνά μετά από αγώνες παρατήθεται γεύμα για να έρχεται ακόμα
πιο κοντά ο ένας με τον άλλο ενώ δεν ξέχασαν να πάνε να προσκυνήσουν και να πάρουν τις ευλογίες από την μονή Αυγουστίνου στο Τρίκορφο Ευπαλίου.
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την χρονιά αλλά από την επόμενη».
Βέβαια τον ρωτήσαμε και για τις
εξελίξεις για το γήπεδο του Ξηροπηγάδου: «Εκεί διαμορφώνεται η
κατάσταση. Έχει μπει ο πλαστικός
χλοοτάπητας, θα γίνουν και κάποιες
εργασίες στα αποδυτήρια. Μέχρι τα
τέλη Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο. Άλλωστε στο Αντίρριο δεν μπορούμε να
παίζουμε πάντα. Έχει παιχνίδια και
το Αντίρριο και όταν βρέχει το γήπεδο γίνεται ακατάλληλο».

στας: «Η ομάδα δεν έχει πείρα. Είμαστε όλοι από τοπικές κατηγορίες.
Υπάρχουν μεγαλύτερες συνθήκες
και απαιτήσεις. Πάντως γινόμαστε

καλύτερο. Πάντως παρά τις ήττες
στεκόμαστε καλά. Η ομάδα έκανε το
καλύτερο δυνατό με τις οικονομικές
δυνατότητες που είχε.

Το θετικό για τον προπονητή του Απόλλωνα, Σταύρο Σταύρου είναι ότι η ομάδα
έχει δουλευτεί σωστά και μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο: «Η ομάδα έχει μπει
σε ρυθμό και σωστό προσανατολισμό.
Της λείπει όμως η νίκη, η οποία έπρεπε
να έρθει με την Πρέβεζα, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε. Η απειρία μας έχει στοιχίσει. Τα πιστεύω τα παιδιά και έχουμε
δυνατότητες. Όλες οι ομάδες ικανές για
το καλύτερο και το χειρότερο. Θα παλέψουμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι
αν πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, θα
ανακάμψουμε. Το καλοκαίρι δουλέψαμε πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή
του Μένιου Σωτηρόπουλου. Μας βοήθησε πάρα πολύ και εξακολουθεί να
μας βοηθάει. Το καλό κλίμα είναι πολύ
σημαντικό. Δεν υπάρχουν κόντρες και
υπάρχει ομοιογένεια. Μας λείπει λοιπόν
το αποτέλεσμα. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό, ότι η διοίκηση είναι δίπλα μας και
μας στηρίζει.

Δημήτρης Σπυρόπουλος:
«Είμαστε άπειροι»
Μιλήσαμε με τον πρόεδρο, Μίμη Σπυρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στην
εικόνα των πρώτων αγώνων: «Είμαστε άπειροι και άτυχοι. Μπορούσαμε
όμως να πάρουμε κάποια αποτελέσματα. Εμείς δεν έχουμε την πείρα
της κατηγορίας. Πάντως η ομάδα
έχει ταλέντο. Της λείπουν όμως τα
παιχνίδια και περιμένουμε να κάνουμε την πρώτη νίκη για να πάρουμε τα
πάνω μας. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα», ενώ αναφερόμενος στα οικονομικά ανέφερε: «Εμείς δεν έχουμε το
μπάτζετ των υπολοίπων. Θα κάνουμε
το παιχνίδι μας κι από εκεί και πέρα,
ό,τι καλύτερο προκύψει».

Αντώνης Πέττας:
«Μπορούμε να τα
καταφέρουμε»

Έξοδα αποστολής στην
Κέρκυρα, από τον Μένιο
Λαγιανδρέου
Στο φετινό πρωτάθλημα ο Απόλλων
καλείται να ταξιδέψει δύο φορές
στην Κέρκυρα για τα εκτός έδρας
παιχνίδια με την Βολίδα και τη Λευκίμη. Το διοικητικό συμβούλιο της
ομάδας, θέλει λοιπόν, να ευχαριστήσει τον Μένιο Λαγιανδρέου για την
προθυμία του να καλύψει τα έξοδα
αποστολής του Απόλλωνα σε ένα
από τα δύο εκτός έδρας ταξίδια στο
νησί των Φαιάκων.

Κώστας Τσιούστας:
«Μας λείπει πείρα και
γήπεδο»
Στην απειρία στάθηκε και ο γενικός
αρχηγός της ομάδας, Κώστας Τζού-

Στάυρος Σταύρου:
«Έχουμε σωστό
προσανατολισμό»

Τεράστια επιτυχία είχε η καλοκαιρινή εκδήλωση του Απόλλωνα στην κεντρική πλατεία του Ευπαλίου για την άνοδό
του στην Δ’ Εθνική. Στην πάνω φωτογραφία το Δ.Σ. της ομάδας και ο παλιός παράγοντας συγχωριανός μας Σταύρος Μουτόπουλος που μίλησε στους παρεβρεθέντες για τα 20 χρόνια της ιστορίας του Απόλλωνα.

καλύτεροι από αγώνα σε αγώνα. Το
μικρότερο μπάτζετ που έχουμε συναντήσει απ’ όλες τις ομάδες σε επίσημα και φιλικά είναι 150.000 ευρώ.
Αυτές που πρωταγωνιστούν έχουν
μπάτζετ 300.000 ευρώ. Στην αρχή
το πρόγραμμα ήταν δύσκολο, αλλά
πιστεύουμε ότι το μέλλον θα είναι

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο θέμα του γηπέδου: «Το
μεγαλύτερο απ’ όλα προβλήματα είναι του γηπέδου. Είναι σαν παίζουμε
μόνιμα εκτός έδρας. Και αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τα παιδιά.
Τουλάχιστον σε 20 μέρες θα έχουμε
το γήπεδο του Ξηροπηγάδου».

Επικοινωνήσαμε και με ένα από τους
πρωταγωνιστές της ομάδας. Ο λόγος
στην προκειμένη περίπτωση είναι για
τον αρχηγό, Αντώνη Πέττα, ο οποίος
κάνει ένα δικό του απολογισμό, για τις
πρώτες αγωνιστικές: «Είμαστε μία καινούρια ομάδα με πολλούς ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία. Απειρία υπάρχει,
αλλά παιχνίδι με παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι. Στα πρώτα παιχνίδια δεν ήμασταν πολύ καλοί, αλλά βελτιωνόμαστε.
Η ομάδα μπορεί να σωθεί, έχει ταλέντο,
χρειάζεται περισσότερο πάθος και δουλειά. Όλοι συμμετέχουμε στις προπονήσεις και δουλεύουμε σωστά. Θέλουμε
την πρώτη νίκη, να μας βοηθήσει και
στην ψυχολογία. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι η απειρία».

Γιάννης Αναδιώτης:
«Ικανοποίηση από λαχειοφόρο αγορά και εκδήλωση»
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Μένιος Σωτηρόπουλος
Μπορεί να μην έχουμε ακόμα το δικό
μας γήπεδο αλλά όλοι οι φίλοι και φίλαθλοι από το Δήμο Ευπαλίου πρέπει
να προμηθευτούν τα Διαρκείας της
ομάδας για όλες τους αγώνες του με
50Ε ωστε να ενισχύσουν ουσιαστικά
και οικονομικά την ομάδα.

Το οικονομικό σκέλος είναι πολύ σημαντικό για
τον Απόλλωνα Ευπαλίου,
έτσι ώστε να μπορεί να διανύσει ομαλά την παρθενική του χρονιά στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Γι’
αυτό το λόγο αναζητήσαμε
τον ταμία του συλλόγου,
Γιάννη Αναδιώτη, ο οποίος μας έδωσε πολύτιμες
πληροφορίες: «Φέτος διοργανώσαμε μία εκδήλωση στην κεντρική πλατεία
του χωριού. Η αλήθεια
είναι ότι πήγε πολύ καλά.
Ίσως καλύτερα απ’ ότι
νομίζαμε. Το θετικό είναι
ότι ήταν επιχορηγούμενη
από τον Δήμο Ευπαλίου

και τη Νομαρχία Φωκίδας,
οπότε μπήκαν στο ταμείο
μας περίπου 3.500 ευρώ.
Επίσης κάναμε και μία
λαχειοφόρο αγορά. Αυτή
ήταν πραγματικά μία ιδιαίτερα πετυχημένη κίνηση
καθώς πήγε καλύτερη του
αναμενομένου. Διαθέσαμε
πάρα πολλούς λαχνούς.
Συγκεκριμένα από τους
10.000 που είχαμε εκδώσει
διαθέσαμε τουλάχιστον
7.000 και καταφέραμε να
συγκεντρώσουμε ένα ιδιαίτερα σεβαστό ποσό. Να
τονίσω εδώ ότι το μηχανάκι που ήταν και το πρώτο
δώρο, το κέρδισε η ΕΠΣ
Φωκίδας, αλλά δεν θέλη-

Ο γενικός αρχηγός τηε ομάδας Κώστας Τσιούστας
καθημερινά δίπλα στους παίχτες και σύνδεσμός τους
με τη Διοίκηση για τα προβλήματα που υπάρχουν.

σε να το πάρει, οπότε έμεινε
κέρδος στην ομάδα. Επίσης
ακόμη δεν έχουν βρεθεί οι άλλοι δύο νικητές του laptop και
της τηλεόρασης, οπότε πρέπει
να περιμένουμε.
Όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας έχουμε διαθέσει περίπου 100 από τα 300 που έχουμε βγάλει, αλλά σ’ αυτό παίζει
μεγάλο ρόλο και το θέμα του
γηπέδου. Τέλος είναι πολύ
σημαντική και η βοήθεια του
Δήμου, καθώς έχει αναλάβει
όλες τις μετακινήσεις εκτός
έδρας, ενώ δεν αποκλείεται να
υπάρξει κι άλλη ενίσχυση».
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Τηλυκράτης Λευκάδας
Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
Ναυπακτιακός Αστέρας
ΠΑΣ Πρέβεζα
Βολίδα Κερκύρας
Σούλι Παραμυθιάς
Σκουφάς Κομποτίου Άρτας
Οδυσσέας ΕΑΣ Νυδρίου
Απόλλων Πάργας
ΑΕ Μεσολογγίου
Αστήρ Ρόκκας Άρτας
Προοδευτική Περάματος Ιωαννίνων
Αναγέννηση Άρτας
Ελαιόφυτο Αιτολωακαρνανίας
Απόλλων Ευπαλίου
Ανατολή Ιωαννίνων
Άραχθος Παχυκαλάμου Άρτας
Λευκίμη Κερκύρας

Αγ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4

Βαθμοί
13
12
11
11
10
10
9
8
8
7
5
5
4
4
3
1
1
0

Σύνολο
Ν‐Ι‐Η
Γκολ
4‐1‐0
11‐3
4‐0‐1
11‐4
3‐2‐0
10‐2
3‐2‐0
8‐4
3‐1‐1
11‐4
3‐1‐1
8‐5
3‐0‐2
8‐7
2‐2‐1
7‐3
2‐2‐1
5‐3
2‐1‐2
6‐6
1‐2‐1
6‐6
1‐2‐2
6‐9
1‐1‐3
4‐7
1‐1‐3
5‐10
1‐0‐4
6‐9
0‐1‐4
4‐12
0‐1‐4
7‐15
0‐0‐4
2‐16

Εντός
Ν‐Ι‐Η
Γκολ
2‐0‐0
6‐1
2‐0‐0
6‐1
2‐1‐0
7‐0
2‐1‐0
4‐2
1‐0‐1
4‐2
3‐0‐0
7‐2
1‐0‐1
2‐3
0‐2‐1
1‐2
2‐0‐0
5‐1
1‐1‐1
5‐5
0‐1‐0
0‐0
0‐2‐1
4‐5
1‐1‐1
2‐3
1‐1‐1
5‐5
0‐0‐2
1‐4
0‐0‐2
1‐5
0‐0‐2
4‐7
0‐0‐3
2‐11

την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών. Η εφημερίδα
μας επικοινώνησε μαζί του και ο ίδιος μας παρουσίασε
τη δική του εικόνα από το έμψυχο δυναμικό:
«Το υλικό είναι πολύ καλό. Τα παιδιά είναι πολύ καλά
και σαν στοιχεία και σαν χαρακτήρες. Η ομάδα έχει τεχνικό στοιχείο, αλλά υπάρχει και απειρία. Η προετοιμασία έγινε σε άριστες συνθήκες. Η συνέπεια των παιδιών
ήταν πολύ καλή. Έβγαλαν όλο το πρόγραμμα και είναι
σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό όμως που λείπει ουσιαστικά είναι, η μία νίκη, για να πάρει μπροστά. Είναι
καλοί παίκτες αλλά δυσκολεύονται λίγο στον τομέα της
τακτικής. Η προετοιμασία πάντως πήγε πολύ καλά και
εγώ προσωπικά έμεινα πολύ ευχαριστημένος».

Ποιος είναι ο Μένιος Σωτηρόπουλος

Ο Μένιος Σωτηρόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής
του ΤΕΦΑΑ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει πτυχίο ΤΕΙ φυσιοθεραπείας, διδακτορικό δίπλωμα στη βιοχημεία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Επίσης έχει πολύ
μεγάλη εμπειρία και προϋπηρεσία σε αγωνιστικό επίπεδο, καθώς έχει υπάρξει στο προπονητητικό επιτελείο
του Ολυμπιακού, στην Προοδευτική τόσο στην Α’ όσο
και στην Β’ Εθνική, στην Καλλιθέα, στο Φωστήρα, στη
Δόξα Βύρωνα, αλλά και σε πολλές άλλες ομάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ 5 ΟΡΩΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ομάδα

Με δεδομένο ότι ο Απόλλων από φέτος θα αγωνιζόταν
στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, η ομάδα έπρεπε να περάσει πλέον σε άλλα επίπεδα. Κι αυτό είχε να κάνει πρωτίστως με τη φυσική κατάσταση. Έτσι, η διοίκηση ήρθε
σε συμφωνία με τον γνωστό καθηγητής φυσικής αγωγής, Μένιο Σωτηρόπουλο, ο οποίος ανέλαβε πλήρως

Ο Μένιος Σωτηρόπουλος με τον προπονητή Στάυρο Στάυρου στο
προπονητικό κέντρο στην καλοκαιρινή περίοδο προετοιμασίας

Η καθημερινή προετοιμασία του καλοκαιριού για ένα μήνα ήταν επιπέδου ανώτερης κατηγορίας
και το προπονητικό team πιστεύει ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.

Θέση

«Υπάρχει τεχνικό στοιχείο, η προετοιμασία πήγε εξαιρετικά»

Α’ Γύρος

Εκτός
Ν‐Ι‐Η
Γκολ
2‐1‐0
5‐2
2‐0‐1
5‐3
1‐1‐0
3‐2
1‐1‐0
4‐2
2‐1‐0
7‐2
0‐1‐1
1‐3
2‐0‐1
6‐4
2‐0‐0
6‐1
0‐2‐1
0‐2
1‐0‐1
1‐1
1‐1‐1
6‐6
1‐0‐1
2‐4
0‐0‐2
2‐4
0‐0‐2
0‐5
1‐0‐2
5‐5
0‐1‐2
3‐7
0‐1‐2
3‐8
0‐0‐1
0‐5

Σκουφάς Άρτας – Απόλλων
Απόλλων – Βολίδα Κερκύρας
ΠΑΣ Πρέβεζας – Απόλλων
Απόλλων – Προοδευτική Ιωαννίνων
Λ ί ΚΚερκύρας
Λευκίμη
ύ
– Απόλλων
Α όλλ
Απόλλων – Ελαιόφυτο Αγρινίου
Απόλλων Πάργας – Απόλλων
Ανατολή Ιωαννίνων – Απόλλων
Απόλλων – Σούλι Παραμυθιάς
Οδυσσέας Νυδρίου – Απόλλων
Απόλλων – Αναγέννηση Άρτας
Ναυπακτιακός Αστέρας – Απόλλων
Απόλλων – Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
Τηλυκράτης
ά Λευκάδας
ά
– Απόλλων
ό
Απόλλων – Αστήρ Ρόκκας Άρτας
Απόλλων – ΑΕ Μεσολογγίου
Άραχθος Άρτας – Απόλλων

2‐0
1‐3
2‐1
0‐1
1‐4
14

