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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΛΟΥΜΗΣ
Την 1 Οκτωβρίου 2019 σε ηλικία 80
ετών πέθανε ο δάσκαλος Κων. Δημ.
Πλούμης.
Ο Κώστας καταγόταν από τον Μαραθιά
και είχε νυμφευθεί τη δασκάλα Μαρία
Ιωαν. Φλέγγα από το Ευπάλιο. Και οι
δύο τους υπηρέτησαν σε σχολεία της
περιοχής Ευπαλίου: Μανάγουλη, Τρίκορφο, Μαραθιά και τελευταία στην
Αθήνα. Είχαν αποκτήσει καλή οικογένεια και τα παιδιά τους τα έχουν αποκατεστημένα.
Ο Κώστας ήταν καλός εκπαιδευτικός.
Αγαπούσε την δουλειά του και τους μαΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ (ΧΗΡΑ) Γ. ΑΓΓΕΛΗ
Στις 21 Δεκεμβρίου
2019 έφυγε από την
ζωή στην Αθήνα όπου
και διέμενε η Σωτηρία Αγγέλη, σύζυγος
Γεωργίου το γένος
Αλεξανδρή, σε ηλικία
91 ετών. Γεννημένη
στο Ευπάλιο το 1929,
παντρεύτηκε
στην
Αθήνα και απέκτησε 2
παιδιά τον Νικόλαο και
την Πολυξένη που της
χάρισαν τέσσερα εγγόνια, τον Βασίλη, τη
Σωτηρία, τη Βασιλική
και τη Θεοδώρα. Καλό παράδεισο στη πολυαγαπημένη μας και γλυκιά μανούλα.
Τα παιδιά σου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

θητές του. Ηταν αγαπητός και συνεργάσιμος με τους συναδέλφους
του και τους γονείς των μαθητών
του. Ήταν αγωνιστής στους κοινωνικούς αγώνες, σταθερός στις
ιδέες του και τα πιστεύω του. Δεν
τα πρόδωσε ποτέ.
Κώστα θα μας λείψεις. Οι φίλοι
σου και οι συνάδελφοί σου, να
είσαι βέβαιος, ότι όσο μπορούμε
θα συμπαρασταθούμε στην οικογένειά σου και στην αγαπητή μας
Μαρία την οποία άφησες με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Καλό ταξίδι Κώστα.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Στις 24 Νοεμβρίου
έφυγε από την ζωή η
Ειρήνη σύζ. Βασίλειου
Φιλίππου.
Γεννήθηκε
στο Πλωμάρι Λέσβου
στις 22/12/35. Ήρθε
στο Πέραμα μαζί με
τα αδέρφια της για μια
καλύτερη ζωή. ‘Έγινε
κομμώτρια και σύντομα απόκτησε το δικό
της κομμωτήριο. Στην
πορεία της αυτή γνώρισε τον πατέρα μου και
έφυγαν για μια καλύτερη τύχη στην Αυστραλία. Με την
νοσταλγία όμως για την πατρίδα γύρισαν πίσω νωρίς.
Έκανε τρία παιδιά και απόκτησε δύο εγγόνια. Τα χρόνια
της τα έζησε σε Αθήνα και Ευπάλιο όπου και έφυγε μετά
από πολύμηνη παραμονή στο κρεβάτι. Έφυγε έχοντας
τα παιδιά και τα εγγόνια της στο πλάι της.
Ο σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σου, Σου εύχονται καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
Η οικογένεια ευχαριστεί όλους όσοι παραβρεθήκατε
στην κηδεία της αλλά και για την συμπαράσταση σας
είτε από μακριά είτε από κοντά στην θλίψη μας.
Σία Φιλίππου
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
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Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο Ανδρεόπουλος
Αντώνης. Με καταγωγή
από τον Γάβρο Ναυπακτίας είχε εγκατασταθεί
από δεκαετίες στο Ευπάλιο και ασχολείτο με
αγροτικά. Ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης που
αγαπούσε όλους και τον
αγαπούσαν όλοι. Με την
σύζυγό του Λαμπρινή,
που έχει καταγωγή από
το Καταφύγιο Ναυπακτίας, απέκτησαν 4 παιδιά,
τον Ανδρέα, τον Βασίλη,
την Αλεξάνδρα και την
Νικολίτσα που τους χάρισαν 6 εγγόνια. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε από τον
Άγιο Γεώργιο και η ταφή
στο κοιμητήριο του ΑϊΛια. Τα παιδιά του και
σύζηγός του ευχαριστούν
όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους.

Σελίδα 2
ΝΙΚΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Απεβίωσε σε ηλικία 71
ετών, στις 18 Δεκεμβρίου
ο Νίκος Αλεξανδρής. Είχε
καταγωγή από την Αρτοτίνα και είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά του
στο Ευπάλιο από πολλά
χρόνια. Ήταν ένας καλός
μουσικός και όλοι ιδιαίτερα στη Δωρίδα και στη
Ναυπακτία τον γνώριζαν
από την παρουσία του σε
διάφορες μουσικές εκδηλώσεις και πανηγύρεις.
Με τη σύζυγό του Αναστασία απόκτησαν δύο
παιδιά, τον Κώστα και τον
Γιάννη και είχε και μια εγγόνα την Αναστασία. Τα
παιδιά του λειτουργούν
εδώ και αρκετά χρόνια το
καφενείο «Ο Πλάτανος»
στην πλατεία Καρυάς του
Ευπαλίου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη
από τον Άγιο Γεώργιο και
η ταφή στο κοιμητήριο
του Αϊ-Λια. Λίγες ημέρες αργότερα στις 23 Δεκεμβρίου απεβίωσε ακολουθώντας τον άνδρα της και
η σύζυγός του Αναστασία σε ηλικία 73 ετών μετά
την ραγδαία επιδείνωση της υγείας της από χρόνιες
παθήσεις. Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Ας
έχουν καλό ταξίδι.
ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Στις 21 Δεκεμβρίου 2019 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πλέσσας σε ηλικία 58 ετών. Ήταν γιός
του Παναγιώτη Πλέσσα και της Γιαννίτσας Σκούρα.
Ήταν παντρεμένος με την Αγγελική Κρέτση και είχαν αποκτήσει έναν γιο τον Παναγιώτη. Η κηδεία
του έγινε στις 23 Δεκεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο
Ζωγράφου

Σελίδα 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γάμος Χρήστου Φλέγγα

Χαρές για τη Σταυρούλα Γκολιά-Σμπαρούνη

Στο κλαμπ των παντρεμένων πέρασε
και ο Χρήστος Φλέγγας, ο βετεράνος
ποδοσφαιριστής και μέχρι την περσινή σαιζόν προπονητής του Απόλλωνα Ευπαλίου. Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Γλυφάδα
τέλεσε τους γάμους του με την αγαπημένη του Βάσω Δημητρέλλου από
την Γλυφάδα Δωρίδας. Κουμπάρα
τους η φίλη του ζευγαριού Έφη Ξένου. Το γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε στο κοσμικό κέντρο “Φλόγες”
με 500 προσκαλεσμένους ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο σε κέφι, χορό και
τραγούδι μέχρι πρωίας.

Ο φετινός Ιούλιος ήταν μήνας
χαρών για την Σταυρούλα Γκολιά - Σμπαρούνη. Την 6η Ιουλίου 2019 η Μάρα Διαμαντοπούλου κόρη της Όλγας Γκολιά και
εγγονή της Σταυρούλας Γκολιά
- Σμπαρούνη και ο Θωμάς Χριστούλας τέλεσαν τον γάμο τους
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Πανοράματος Βούλας.
Την 4η Ιουλίου 2019 ο Σπυρίδων Γκολιάς και η Μαίρη Κουτροπούλου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο
κοριτσάκι, το πρώτο δισέγγονο
της Σταυρούλας Γκολιά!

Γέννηση κόρης Δήμητρας Μπάμπου
Ο
Κλεισθένης
Σταματιάδης και
η Δήμητρα Μπάμπου, κόρη του
γιατρού Αναστασίου Μπάμπου,
πρώην προέδρου
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας, απέκτησαν
στις 8 Σεπτεμβρίου ένα πανέμορφο και υγιέστατο
κοριτσάκι!
Να
έχει μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή.

Η Πίτα της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:00
το πρωί, στο Σαρόγλειο
Μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών Αθήνας, Πλατεία
Ρηγίλλης, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη κοινωνική εκδήλωση κοπής
της πίτας από την Ένωση
Ευπαλιωτών Δωρίδας, με
πολλά ενδιαφέροντα!

Σταματά η αποστολή της εφημερίδας!

Η συνέχιση της εφημερίδας χωρίς την στήριξη των συνδρομητών της
είναι αδύνατη όπως συχνά το επαναλαμβάνουμε. Το Δ.Σ. της Ένωσης
πήρε απόφαση να σταματήσει την αποστολή της από το επόμενο φύλλο σε όσους δεν έχουν ανταποκριθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης μη
ξεχνάμε ότι η Ένωση χορηγεί με αρκετά χρήματα κάθε χρόνο όλους
τους Συλλόγους του Ευπαλίου για τις εκδηλώσεις τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ
Οικονομική ενίσχυση είχε η Ένωση από τον Όμιλο των
Εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ ( ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 3000 € και ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 2000 €). Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον… ηθικό αυτουργό Τάκη Κονιστή,
στέλεχος του Ομίλου.

Έδωσαν τις συνδρομές τους

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ALPHA 26/09/2019
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΤΕ 16/10/2019
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΕΡΒΑ ΕΥΓ
ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΗΠΑ)
ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΑΘ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

10€
5€
30€
30€
20€
20€
30€
50€
20€
10€
20€
100€

104/296680-89

5011-059657-666

ΜΙΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡ
ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ
ΜΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤ.
ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ-ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

10€
20€
30€
20€
20€
10€
20€
150€
50€
30€
10€

0026-0653-99-0100077938

769.00.2002.002676

Ανδρέας Μήτσου: «Η αστυνόμος»

Του Χρίστου Παπαγεωργίου

Δύο -τουλάχιστον- πράγματα γνωρίζει πολύ καλά ο πεζογράφος Ανδρέας Μήτσου,
κι αυτά είναι η (φυσική)
ιδιότητα της γυναικείας ιδιοσυγκρασίας και η (επίκτητη)
χαρισματική έκσταση της
λογοτεχνικής δημιουργίας,
την οποία μόνο οι συγγραφείς κατέχουν.
Σε ένα ακόμη βιβλίο, σε μια
ακόμη ιστορία, ο Μήτσου
ανιχνεύει τον ψυχισμό μιας
γυναίκας, η οποία εργάζεται
ως αστυνομικός, μισεί τον
πατέρα της κατάφωρα, δεν έχει ερωτικό
δεσμό, καθώς είναι ουσιαστικά μετέωρη
ανάμεσα στον ακόλαστο πατέρα της και
στη διαφαινόμενη υπαινικτικά ερωτική της
δυσανεξία, και τέλος –χωρίς κανείς να μας
το υπενθυμίζει–, γράφει ένα μυθιστόρημα
όπου ήρωας είναι ο πατέρας της, ο οποίος
βρίσκει τον δάσκαλό του από μια μοιραία
και πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία όμως
σε συνεργασία με τον νταλικιέρη σύζυγό
της φτάνει μέχρι του σημείου ακόμη και
της ζωτικής του εξόντωσης – τουλάχιστον
αυτά περιγράφει ο συγγραφέας, ο οποίος
ταυτίζεται με την ηρωίδα του, που επιχειρεί αυτή τη δράση προκειμένου να τιμωρήσει τον γονιό της, που ευθύνεται, πλην
των άλλων, και για τον χωρισμό και την
απώλεια της μητέρας της.
Ο Μήτσου γνωρίζει πολύ καλά πού θα οπλίσει, πού θα πυροβολήσει, πού θα σιωπήσει,
πού θα πολυλογήσει, πού θα σταθεί στα
βασικά και πού σε εκείνα που περισσεύουν,
ξέρει πως ο έρωτας δύο ανθρώπων είναι
ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ιδανικό, ό,τι πιο ύψιστο αυτή η πλάση, αυτή η φύση, αυτή η
σκέψη –ίσως και μόνο– προσφέρει.
Ο Μήτσου με όλη την απλότητα, τη διακριτικότητα, τη μεστότητα περιγράφει τα
βάσανα δύο ερωτευμένων, που ξεκινάνε
από κοινωνικές δεσμεύσεις και καταλήγουν σε συναισθηματικές εξαρτήσεις, όχι
για να τους χωρίσει (όπως είναι φυσικό,

μια που αυτός είναι ένας
επώνυμος και μορφωμένος πολίτης, ενώ εκείνη
μια αγράμματη και λαϊκή
γυναίκα), πράγμα που γίνεται, αλλά για να υπενθυμίζει το τι ο ένας παίρνει
από τον άλλο σε αυτή την
επαφή (έστω και αν, απ’
ό,τι αφήνεται να εννοηθεί,
το δέσιμο είναι κατ’ αρχάς
σωματικό, με ολίγη ερωτική ποίηση).
Με δυο λόγια, μια παρά
φύση σχέση υποκαθιστά σε
μεγάλο βαθμό την τεράστια μοναξιά που
ένας ηλικιωμένος και μια όμορφη γυναίκα
με τέσσερα παιδιά μπορούν να κουβαλούν
στην πλάτη τους, εκείνος ως ερωτύλος,
εκείνη ελευθερίων ηθών, εκείνος χωρίς συσπάσεις, εκείνη χωρίς συστολές.
Το μυθιστόρημα “Η αστυνόμος” του Ανδρέα Μήτσου είναι ό,τι καλύτερο διαβάσαμε τον τελευταίο καιρό. Και αυτό δεν είναι
απίθανο (το γεγονός δηλαδή ότι το έγραψε
ο συγκεκριμένος πεζογράφος), απίθανο είναι ότι στο σώμα του δεν παρατηρείται η
παραμικρή πολιτική σκοπιμότητα, αναιρείται ολόκληρος ο κομματικός μηχανισμός,
ο οποίος καθημερινά μας βομβαρδίζει με
άσχετα και αχρείαστα υλικά.
* O Aνδρέας Mήτσου με καταγωγή από
την Αμφιλοχία, τις τελευταίες δεκαετίες
είναι πολίτης της Δωρίδας και του Ευπαλίου. Έχει σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία,
ελληνική φιλολογία και είναι διδάκτωρ
Φιλοσοφίας. Έχει εκδώσει 17
βιβλία με μυθιστορήματα,
διηγήματα και νουβέλες.
* Το νέο βιβλίο του
Ανδρέα Μήτσου θα
παρουσιαστεί
την
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου στο βιβλιοκαφέ ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24, Αθήνα)

Σελίδα 4

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο Δωρίδος στο Ευπάλιο

Ανάπλαση
Σ

την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο Δημαρχείο
Ευπαλίου θα προχωρήσει σύντομα ο Δήμος Δωρίδας.
Είναι ένα έργο που θα δώσει νέα
λειτουργικότητα στο χώρο, δημιουργώντας μια υποδομή που τόσο
ανάγκη την έχει ο τόπος μας για
κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες
δραστηριότητες.
Ήδη έχει δοθεί η εντολή και προχώρησαν οι προμελέτες που παρουσιάζει η
εφημερίδα μας. Τα απαιτούμενα χρήματα για την υλοποίηση του έργου
θα αντληθούν από ειδικό πρόγραμμα
αναπλάσεων και δεν μπορούν να διατεθούν για οποιαδήποτε άλλα έργα ή
ανάγκες του Δήμου.
Για το λόγο αυτό, ο
Δήμαρχος
Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης,
προσέλαβε έμπειρους
εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, Αρχιτέκτονες
και Πολιτικούς Μηχανικούς, οι οποίοι μελέτησαν τις ανάγκες
που
εξυπηρετούν
αυτό το σκοπό, την
αρχιτεκτονική
ταυτότητα της περιοχής,
και συνυπολογίζοντας
την ανάγκη για αισθητική αναβάθμιση και
λειτουργική αξιοποίηση του περιβάλλοντος
χώρου του Δημαρχείου Ευπαλίου, προέβησαν σε μια προτεινόμενη μελέτη Ανοικτού
Αμφιθέατρου
στο
χώρο του Δημαρχείου
Ευπαλίου.
Άλλωστε δεν είναι το
μοναδικό τέτοιο έργο που έχει προγραμματίσει ο Δήμος όπως μας αναφέρουν δημοτικοί παράγοντες. Ήδη
προχωρά και στην Ερατεινή η παλαιότερη πρόταση να δημιουργηθεί κι
εκεί ένας παρόμοιος αλλά κλειστός

χώρου Δημαρχείου

και αμφιθέατρο

χώρος που οι πληροφορίες λένε ότι
έχει ήδη εξευρεθεί και σύντομα θα
υπάρξουν οι σχετικές προμελέτες.
Όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος «Ο
Δήμος Δωρίδος, έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την βελτίωση και
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών του, σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, τεχνικά έργα κοινής
ωφέλειας, ικανών να προσφέρουν
υψηλή προστιθέμενη αξία κοινωνικού
χαρακτήρα για τους δημότες του.»
Ένας από τους νευραλγικούς κοινωνικούς τομείς τον οποίο ο Δήμος Δωρίδος υποστηρίζει, είναι μεταξύ άλλων,
αυτός του Πολιτισμού, και γενικότερα
στόχος είναι η υποστήριξη δράσεων

πολιτιστικού χαρακτήρα, θα ήταν
ένα Ανοιχτό Δημοτικό Αμφιθέατρο.
Το Αμφιθέατρο, συνιστά ένα ανοιχτό χώρο θεατρικής δομής, ο όποιος
θα μπορεί να φιλοξενήσει θεατρικές
παραστάσεις και μουσικές συναυλίες.
Τέτοιος χώρος, και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο του δήμου που παρουσιάζει πληθυσμιακή έξαρση τους
θερινούς μήνες, δεν υπάρχει στον
Δήμο μας.
Έτσι, αποτελεί στρατηγικό στόχο για
την Διοίκηση του Δήμου, η ικανοποίηση της ανάγκης και του δικαιώματος
οιουδήποτε Δημότη και επισκέπτη
του Δήμου Δωρίδος στην ψυχαγωγία
και παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

και έργων ικανών να συνδράμουν το
πολιτιστικό έργο, καθώς και των ανάλογων ευεργετικών επιδράσεων του
στην τοπική κοινωνία.
Ένας βασικός χώρος στον οποίο δύνανται να αναπτυχθούν εκδηλώσεις

Σύμφωνα με την πρόταση της προμελέτης η ανάπλαση θα περιλαμβάνει:
• χώρο εκδηλώσεων (θέατρο) 610
θέσεων, ο οποίος τις νυχτερινές ώρες
μετατρέπεται σε θερινό κινηματογράφο με οθόνη 8μ Χ 4,5μ, κατάλληλο

για εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και
συναυλίες, με τέσσερις εναλλακτικές
εισόδους – εξόδους, θα διαθέτει προσβασιμότητα σε ΑμΕΑ
• θέση προσωρινής στάσης Ταξί
• υπαίθριο παρκινγκ 65 θέσεων
• και διαμόρφωση της εισόδου του
Δημαρχείου
Οι μελετητές του έργου μάς είπαν:
«Το έργο Αρχιτεκτονικά, θα συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη
αρχιτεκτονική. Θα περιλαμβάνει
σειρά έργων υποδομής και θα αποτελέσει παρέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή στην κατεύθυνση της
βελτίωσης της λειτουργικότητας,
της προσβασιμότητας και της αισθητικής αναβάθμισης, με στόχο
την
αναζωογόνηση
της αγοράς. Οι παρεμβάσεις αφορούν
την κυκλοφορία, το
φωτισμό, τον αστικό
εξοπλισμό,
έξυπνες
εφαρμογές,
παρεμβάσεις στοχευμένης
αισθητικής, με στόχο
να καταστεί η περιοχή ένας ελκυστικός
χώρος για δημότες
και επισκέπτες, με
δράσεις Πολιτισμού,
Εκπαίδευσης κ.λπ.»
Πέραν αυτού μεσοπρόθεσμος στόχος θα είναι
για την ολοκλήρωση
της ανάπλασης η κατασκευή γέφυρας στη
Μαντήλω
ανατολικά
του Δημαρχείου ώστε
να συνδεθεί με το εκεί
πάρκο αναψυχής που
δημιουργεί η Τοπική
Κοινότητα, αλλά και
να υπάρχει από την
πλευρά αυτή προσβασιμότητα στο
Δημαρχείο.
Παρατίθενται στις φωτογραφίες, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της πρότασης ανάπλασης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ

Η star των Media
από τη Δωρίδα !

Έ

να κορίτσι της Δωρίδας είναι η
νέα σταρ που ανατέλλει τελευταία στα ηλεκτρονικά και έντυπα
μέσα ενημέρωσης.
Πρόκειται για την Μαριλένα Γεραντώνη, με καταγωγή από την Μανάγουλη
Δωρίδας.
Μια ταλαντούχα και έμπειρη δημοσιογράφος με πλούσιο βιογραφικό και
σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Πολλοί θα έχουν διαβάσει τα άρθρα
της για τη διεθνή επικαιρότητα στο
“ΒΗΜΑ της Κυριακής” και άλλοι θα
την έχουν παρακολουθήσει σε τηλεοπτικό σταθμό που παρουσίαζε μεσημεριανά δελτία ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα.
Ήδη ,τελευταία, κάθε μέρα στις 14:00
στο One Channel η Μαριλένα μάς
ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν
στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Πνεύμα ανήσυχο, γεμάτη δυναμισμό
και αποφασιστικότητα. Όλα τα απόκτησε βήμα - βήμα με τη συστηματική δουλειά της.
Τίποτα δεν το αφήνει στην τύχη. Γιατί όπως λέει η ίδια “ η ζωή δεν είναι
τυχερό παιχνίδι. Πιστεύω όμως στο
τυχαίο γεγονός όταν η ικανότητα συναντά την ευκαιρία”.
Μετά τις σπουδές της στο Παρίσι
επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έκανε
οικογένεια και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία.
Συνεχώς μελετά εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, συγγραφείς, την διεθνή
και ελληνική επικαιρότητα.
Γιατί, όπως μας τονίζει, μόνο έτσι
μπορείς να είσαι ένας καλός δημοσιογράφος. Ένας δημοσιογράφος γίνεται
συνεχώς καλύτερος, όταν δεν επαναπαύεται, όταν ενημερώνεται κάθε
μέρα και βελτιώνεται διαρκώς. Όταν
δεν “δείχνεται” αλλά προσπαθεί να
αναδείξει την ανθρώπινη ιστορία, την
εικόνα, την είδηση και την αλήθεια
των γεγονότων.
Δίνοντας μια “ακτινογραφία” της δουλειάς που κάνει με τους συνεργάτες
της στο κανάλι για την ενημέρωσή

μας αναφέρει…
“Στην εποχή που ο καθένας ενημερώνεται άμεσα από το κινητό του τηλέφωνο κάθε στιγμή, στόχος της δικής
μας εκπομπής στο One Channel είναι
να εστιάσει στις πληροφορίες εκείνες
που θα δώσουν την ουσιαστική κατανόηση των γεγονότων. Μας ενδιαφέρει ο τηλεθεατής, έχοντας παρακολουθήσει το δελτίο μας, όχι μόνο να
ενημερωθεί για όλα όσα συμβαίνουν
στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά
και να εστιάσει στην ουσία της είδησης. Όχι στις σκόρπιες πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση από
παντού αλλά στη σωστή αξιολόγησή
τους”.
Πάντα ενημερωμένη και διεισδυτική στις αναλύσεις της, ιδιαίτερα στη
διεθνή επικαιρότητα, κάτι που το εισπράττουν όσοι τις διαβάζουν κάθε
Κυριακή στο ΒΗΜΑ.
Μας εξηγεί γιατί η μεγάλη έμφαση
που δίνει στα διεθνή…
“ Όλα όσα συμβαίνουν έξω από τα
σύνορά μας, μάς αφορούν. Πράγματα
που γίνονται στον κόσμο, αποφάσεις
που παίρνονται σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή μας, ακόμη και
αν απέχουν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια της κρίσης, το
έχουμε βιώσει για τα καλά”.
Είναι εργασιομανής χωρίς όμως να
παραμελεί τις προσωπικές, κοινωνικές και ανθρώπινες υποχρεώσεις της
για μια έξοδο με την παρέα της και
τις φίλες της, μια βόλτα με την κόρη
της, συναντήσεις με συγγενικά της
πρόσωπα .
Κινητήρια δύναμη στη ζωή της είναι η
αγάπη, η έμπνευση και… οι αμφιβολίες της. Αυτό το τελευταίο, λέει, είναι
η εσωτερική της φωνή που πάντα
την προβοκάρει αν κάνει το σωστό ή
το λάθος.
Περιγράφοντας την καθημερινότητά της, πέρα από τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις της, επισημαίνει ότι το

Μια κουβέντα με τον Περικλή Λουκόπουλο

διάβασμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ενδιαφερόντων της. Ξεκινάει πολύ πρωί με εφημερίδες
και ενημερωτικά sites και
μετά με τους αγαπημένους
της αρθρογράφους. Στη διάρκεια της ημέρας αρκετές αναλύσεις για θέματα διεθνή και
εγχώρια πολιτικά. Τα βιβλία
είναι για αυτήν μια αγαπημένη συνήθεια. Διαβάζει
πάντα ένα καλό βιβλίο που
έχει επιλέξει, τα βράδια ή
τα Σαββατοκύριακα.
Οι προκλήσεις στη
ζωή της πολλές
αλλά μεγάλες
και οι άμυνές
της που βασίζονται στις ακλόνητες αξίες με τις
οποίες μεγάλωσε
και δεν τις προδίδει, ποτέ όπως
με έμφαση αναφέρει.
Όταν την ρωτάμε για τα μελλοντικά της σχέδια
χαμογελά
με
μια αινιγματική
έκφραση του
προσώπου της
που θέλει κάτι
να κρύψει .
Στην επιμονή
μας για κάτι
που ξέρουμε
σε ΜΕΓΑλύτερη “δημοσιογραφική εικόνα”
δεν επιβεβαιώνει,
ούτε
διαψεύδει
αλλά οι δικές μας
πληροφορίες επιμένουν για κάτι
που… ζυμώνεται!
* Οι φωτογραφίες
είναι του Λευτέρη
Σιαράπη

Δωρίδα LIFE
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Χριστούγεννα στο Ευπάλιο

Μ΄ ένα όμορφο στολισμό γιόρτασε
τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια το Ευπάλιο.
Πολλοί ήταν οι Ευπαλιώτες της
διασποράς που το επισκέφθηκαν
και πέρασαν ευχάριστες γιορτινές
διακοπές μαζί με τους ντόπιους συγχωριανούς, με φίλους και συγγενείς.
Παραδοσιακά στις παραμονές των
γιορτών αντηχούσαν από γειτονιά
σε γειτονιά τα κάλαντα των δεκάδων γκρουπ των πιτσιρικάδων. Σπίτια πανέμορφα στολιδο-φωτισμένα
και τζάκια να καπνίζουν.
Πολύ νωρίτερα από τις αρχές
Δεκεμβρίου είχε γίνει σε γιορτινή
ατμόσφαιρα το στήσιμο και ο στολισμός του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δένδρου στην κεντρική πλατεία
Καρυάς.
Ήταν μία πολύ ωραία βραδιά με
ζωντανή μουσική όπου μας κράτησαν συντροφιά με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και όχι μόνο η Νένα
Σύψα και ο Γιώργος Γκέκας. Η
πλατεία του χωριού μας πλημμύρισε κυρίως από παιδιά τα οποία
το χάρηκαν με την ψυχή τους. Τα
παιδιά του κατηχητικού έψαλαν τα
κάλαντα όπως κάθε χρόνο. Μετά
όλοι μαζί στολίσαμε το τεράστιο
χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια που προσέφερε ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού
σχολείου Ευπαλίου. Οι σύλλογοι
του χωριού φρόντισαν να κεράσουμε τον κόσμο με άφθονο ρακόμελο
και παραδοσιακά εδέσματα. Το δέντρο άναψε η πρόεδρος δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος
Πένυ Σπυροπούλου. Παρών στην
εκδήλωση ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δωρίδος Γιάννης Φλέγγας.
Ακολούθησε την άλλη μέρα μία
πανέμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σε μια κατάμεστη πλατεία.
Τέσσερις ώρες γεμάτες χριστουγεννιάτικα δρώμενα με πρωταγωνιστές
τα παιδιά του Ευπαλίου και της
Δωρίδας. Μια ηλιόλουστη μέρα,
σε μία πλατεία γεμάτη από κόσμο
που δεν χόρταινε να βλέπει και να
απολαμβάνει.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την
καθηγήτρια Σοφία Λογοθέτη
να έχει το γενικό συντονισμό από
το μικρόφωνο, κάτι που έκανε με
μεγάλη μαεστρία και τους καθιερωμένους χαιρετισμούς από τους
Προέδρους και τους εκπροσώπους
των συνδιοργανωτών Συλλόγων και
εθελοντών.
Ήταν όλοι οι Σύλλογοι του Ευπαλίου εκεί. Μαζί μας και το Γραφείο
Νεότητας της Μητρόπολης Φωκίδας
με τον π. Αυγουστίνο.
Από νωρίς είχαν στηθεί στα δύο
τραπέζια οι χειροποίητες δημιουργίες των μαθητών της Β′ και Γ′ τάξης
του Γυμνασίου και της ΣΤ′ τάξης
του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου
για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι.
Το καλάθι από το φιλόπτωχο για τη
συλλογή τροφίμων ήταν στη θέση
του δίπλα στο δέντρο.
Μαζί μας και ο ιερέας μας π. Κωνσταντίνος Βαθρακογιάννης. Η
γραμματέας του Λαογραφικού μας
Μουσείου καθηγήτρια Γιάννα Κατσαρού μαζί με τη Νάνσυ Θωμοπούλου είχαν αναλάβει
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...με φώτα, στολίδια, τραγούδια,

παιχνίδια, κάλαντα, χορούς!
διάφορες κατασκευές παιχνιδιών
με τους μικρούς μας φίλους. Η
Βίκυ Διαμαντοπούλου με το
καθιερωμένο face painting στη
θέση της και αυτή από νωρίς, να
βάφει ασταμάτητα μικρούς και...
μεγάλους. Η Χρυσούλα Ψιμάδα και Μαριάννα Καταλειφού
βοηθούσαν τα παιδιά να γράψουν
τα γράμματα στον Άη Βασίλη. Ο
Νίκος Καρβέλης ιδιοκτήτης της
ταβέρνας «Παλιά Ιστορία1958»
με την ομάδα του μας έδειχνε πώς
παρασκευάζουν μελομακάρονα και
κουραμπιέδες οι διακεκριμένοι σεφ.
Η γιορτή ξεκίνησε με ένα θεατρικό
δρώμενο από το Κατηχητικό του
Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου. Στη
συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η Φιλαρμονική Ναυπάκτου με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα,
η οποία ήταν προσκεκλημένη από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου,
με το Δήμο Δωρίδας να έχει αναλάβει τη μεταφορά τους στο Ευπάλιο.
Την παράσταση έκλεψε το παιδικό
τμήμα του Δωρικού Χορευτικού
Ομίλου Δ.Ε.Ευπαλίου με τον Δάσκαλό τους Γιάννη Βαφειάδη,
όπου έδειξαν την σπουδαία δουλειά
που γίνεται αφού μέσα σε μόλις
δύο μήνες τα παιδιά κατάφεραν να
γίνουν καταπληκτικοί χορευτές. Ο
νεοσύστατος Σύλλογος του Ευπαλίου μετά το άφθονο ρακόμελο που
πρόσφερε στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, ήταν και
στη γιορτή παρών με το χορευτικό
των παιδιών, που υπόσχεται πολλά
στο μέλλον!
Στη συνέχεια η Τατιάνα Σαράφη με τις τσουβαλοδρομίες, τις
αυγοδρομίες και τα έπαθλα που
μοίρασε στους νικητές, προετοίμασε το έδαφος για τον ερχομό του
Άη Βασίλη, ο οποίος έκλεισε τις
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας
καταφθάνοντας πάνω στην άμαξά
του και μοιράζοντας δώρα στα
παιδιά, προσφορά του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ευπαλίου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές και τους εθελοντές για αυτές
τις όμορφες εκδηλώσεις στο χωριό
μας το διήμερο 7 και 8 Δεκεμβρίου.
Τον Απόλλωνα Ευπαλίου, και την
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδος για
τη συμβολή τους στα έξοδα αυτού
του διημέρου. Προσωπικά τον
Μπάμπη Αλεξανδρή για τον
ίδιο λόγο. Τον Γιάννη Τριανταφύλλου για τον ήχο. Το Λάμπρο
Μπέστια γιατί χωρίς αυτόν…. δεν
γίνεται! Το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού σχολείου
για την προσφορά τους σε χριστουγεννιάτικα στολίδια, φυσικά
το Δήμο Δωρίδος και προσωπικά
τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου Γιάννη Φλέγγα
για ότι μας παρείχε, τους φίλους
Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου (ΦιΛΜοΤΕ), τους εθελοντές και όλους
όσους συνέβαλαν στις εκδηλώσεις
αυτού του διημέρου. Χρόνια πολλά
σε όλο τον κόσμο και καλές γιορτές
!!!
Κώστας Τσιούστας

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Νέα πλατεία στη βρύση Πλατάνια

Με την ευγενική χορηγία-παραχώρηση
της οικογένειας του γιατρού Αθανασίου
Λαγιανδρέου, της συζύγου του Αλέκας και
των παιδιών του,ς καθώς και της οικογένειας Ζωγράφου, σε μεγάλη έκταση βόρεια της
βρύσης Πλατάνια στην είσοδο του Ευπαλίου από
το Μοναστηράκι, θα δημιουργηθεί ένας ωραίος
χώρος αναψυχής, μια μεγάλη πλατεία, για να την
απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι Ευπαλιώτες
και Ευπαλιώτισσες αλλά και επισκέπτες. Είναι μια
μεγάλη χειρονομία της οικογένειας Αθανασίου
Λαγιανδρέου που δείχνει για άλλη μια φορά την
αγάπη και ευαισθησία που έχει στην πατρογονική
γη. Ήδη με συντονιστή εργασιών τον Πρόεδρο
Κ.Τσιούστα έχουν αρχίσει οι πρώτες εργασίες με
την επιχωμάτωση του χώρου. Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας,μέλη της οποίας είναι οι δωρητές, αλλά και η Κοινότητα Ευπαλίου χαιρετίζουν
και ευχαριστούν εκ μέρους της κοινωνίας του Ευπαλίου την αξιόλογη αυτή προσφορά.

Παναγιώτης Β. Τσίρης

Νέος Πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ορίστηκε ο Ευπαλιώτης καθηγητής Πανεπιστημίου
Παναγιώτης Β.Τσίρης. Ο Π.Τσίρης,
είναι Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, σε
μία κρίσιμη χρονική στιγμή, η νέα διοίκηση του
Οργανισμού καλείται να διαχειριστεί μείζονος
σημασίας ζητήματα ως προς την πνευματική
ιδιοκτησία, αλλά και ανοιχτά μέτωπα που κληροδοτήθηκαν.Σε αυτά περιλαμβάνεται η ευθύνη
για την ομαλή μετάβαση στο υπό διαμόρφωση
τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, η προσαρμογή του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε ένα
δυναμικό πεδίο που εξελίσσεται διαρκώς στη
σημερινή ψηφιακή εποχή, αλλά και η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα με στόχο τη συνδιαμόρφωση από ελληνικής
πλευράς μελλοντικών αποφάσεων και πολιτικών.
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.)
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)
και εργάζεται για την προώθηση της προστασίας
των έργων που υπόκεινται σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και για την προστασία των δημιουργών των έργων αυτών.
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Περιοδικό “η δάφνη”

Κυκλοφόρησε και το 41ο τεύχος του
περιοδικού του Πνευματικού Ομίλου
Ναυπακτίων και Δωριέων «η δάφνη»
που επιμελούνται οι: Μεντζάς Μάρκος
(Πρόεδρος -Δάφνη), Αναγνωστοπούλου Λένα
(Γραμματέας-Ευπάλιο) και Μπέσσας Ανδρέας
(Ταμίας-Βελβίνα). Με ιδιαίτερη χαρά παρατηρούμε ότι βελτιώνεται και εμφανισιακά και σε
περιεχόμενο. Υπέροχες οι φωτογραφίες στο
εξώφυλλο, πάντα επίκαιρη η Διακήρυξη (1992),
και όπως πάντα πλούσιο το περιεχόμενο. Από
τους Δωριείς έχουμε τις εργασίες των: Αργύρη
Αργυρούλας(Κλήμα), Μαυραγάννη Νίκου (Αρτοτίνα), Πλούμη Γεωργίου (Μαραθιάς), Χύμη
Αθανασίου (Κουκουβίτσα),
Φλωρόπουλου
Γιώργου (Μανάγουλη), Βενέτη Αντώνη (Μοναστηράκι) καθώς και πολλές άλλων από την
Ναυπακτία και όλη την Ελλάδα. Επίσης έχει αρκετές επιστολές-ειδήσεις-σχόλια και ανέκδοτα.
Έχουμε την άποψη ότι το περιοδικό «η δάφνη»
είναι ένα πνευματικό στολίδι για την περιοχή
μας που οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε να
επιζήσει. Μπορείτε να το προμηθευθείτε από
τους: Μεντζά Μάρκο (6979475710), Αναγνωστοπούλου Λένα (6937640697), Παπαναστασίου Νίκο (Σεργούλα-6973304184) και Φλωρόπουλο Γιώργο (Μανάγουλη-6977354260).

Κλεφτρόνια σε νεκροταφεία

Δεν έχουν ιερό και όσιο τα κλεφτρόνια
που αποψιλώνουν και αντικείμενα από
τους τάφους των νεκροταφείων της
Δωρίδας και της Ναυπακτίας με στόχο
να κερδίσουν μερικά ευρώ! Ήδη αρκετοί πρόεδροι χωριών της περιοχής έχουν ανακαλύψει
ότι από πολλούς τάφους σε νεκροταφεία έχουν
αφαιρεθεί μπρούτζινα και χάλκινα αντικείμενα
που υπήρχαν στα μνημεία τα οποία τα κλεφτρόνια πωλούν ως φαίνεται σε χυτήρια για
να εισπράξουν κάποια χρήματα. Ως γνωστόν
παλαιότερα είχαμε πολλά κρούσματα κλοπών
με αφαίρεση από κωδωνοστάσια εκκλησιών
καμπανών καθώς και κολυμβήθρες για βαπτίσεις. Στο μεταξύ ο Πρόεδρος του Ευπαλίου
Κ.Τσιούστας κάνει έκκληση στους Ευπαλιώτες
να επιμεληθούν και καθαρίσουν τα μνημεία
των προσφιλών τους προσώπων στον Αϊ-Λια
γιατί πολλά είναι σε κακά χάλια.
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ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δωρικός Χορευτικός Όμιλος

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση και
επιτυχημένη δραστηριότητα του νεοσύστατου Δωρικού Χορευτικού Ομίλου Δ.Ε.Ευπαλίου. Μέσα σε δύο μήνες τα αποτελέσματα του
πανάξιου καθηγητή χορού Γιάννη Βαφειάδη φέρνουν
τα πρώτα δείγματα γραφής στα δύο γκρουπ χορευτών,
το ένα 35 ατόμων για μεγάλους και το άλλο με 25 πιτσιρικάδες. Όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν να λένε για
την ωραία και συστηματική δουλειά που γίνεται. Ήδη
οι πιτσιρικάδες έδωσαν τα πρώτα διαπιστευτήρια τους
στην κεντρική πλατεία Καρυάς στις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις. Θα ακολουθήσει νέα παρουσίαση στην εκδήλωση για την Κοπή Πίττας 2020 του Ομίλου στις 11
Ιανουαρίου στο Κέντρο “Πανθέα”.

Μαρία Καλπουζάνη

Γενική Συντονίστρια Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Ελλάδα
ορίστηκε η Ευπαλιώτισσα Μαρία Καλπουζάνη, με
απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου
Κονταδάκη. Μετά την τοποθέτησή της η Μ.Καλπουζάνη
δήλωσε : «Με απόφαση του Γραμματέα του Οργανωτικού της ΝΔ κ. Σ. Κονταδάκη, ορίστηκα Γενική Συντονίστρια Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του κόμματος και
πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κ.
Στέλιο Κονταδάκη, και την σύμβουλο του Προέδρου σε
θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και αρχιτέκτονα του Μητρώου Στελεχών της ΝΔ ,κα Ρεβέκκα Πιτσίκα για την απόφαση τους. Θα κάνω ότι είναι δυνατό για να ανταποκριθώ
της επιλογής τους. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν προς
τη θετική κατεύθυνση για τη χώρα μας, η εύρεση νέων
πολιτικών στελεχών φαντάζει περισσότερο από ποτέ αναγκαία και σε αυτό το τομέα θα εργαστώ με όλες μου τις
δυνάμεις. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί λύση ευθύνης και
συνέπειας για την Ελλάδα και όλοι θα συμβάλουμε με τις
προσπάθειες μας για αυτό.»

Ευχαριστίες Λυκειάρχη Ευπαλίου

Ευχαριστήριες επιστολές έστειλε ο Λυκειάρχης
Ευπαλίου στην Ελένη Πετρίδου και στον Κωνσταντίνο Δ. Καραντώνη για την οικονομική ενί-

σχυση στους αριστούχους μαθητές του Λυκείου. Αναλυτικά οι επιστολές αναφέρουν: Ο Δ/ντής του Γενικού
Λυκείου Ευπαλίου Βασίλειος Κατσιγιάννης εκ μέρους του
Συλλόγου των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών και οι μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου εκφράζουν
τις θερμές τους ευχαριστίες στην οικογένεια της κ. Ελένης Πετρίδου για το χρηματικό ποσό που προσέφερε
και φέτος στο Γενικό Λύκειο Ευπαλίου στη μνήμη των
γονέων και παππούδων Θεμιστοκλή και Σωτηρίας Πετρίδου και των φίλων Ελένης Αθανασούλα και Βασιλικής
Τσούμου, που απεδήμησαν το 2019, και στην οικογένεια του κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου Καραντώνη για το
σημαντικό χρηματικό ποσό που προσέφερε στο Γενικό
Λύκειο Ευπαλίου στη μνήμη του πατέρα του Δημητρίου Καραντώνη, που απεδήμησε το τρέχον έτος για να
βραβευτούν οι μαθητές/τριες που αρίστευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά (2018-19) και φοιτούν φέτος
στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου μας: Παπασούλη Μαρία του Γεωργίου, Σαλιάι Ιωάννα του Άρμπεν, Καψάλη
Δήμητρα του Χαραλάμπους, Κούγια Σοφία του Ιωάννη,
Παρανγκόνη Μαρία του Γιώργο, Πετροπούλου Κωνσταντίνα – Κυριακή του Θεοδοσίου, ΣκαντζήςΓρηγόριος του
Ευθυμίου, ενισχύοντας μ΄ αυτόν τον τρόπο την πνευματική άμιλλα και αριστεία. Στους αριστεύσαντες μαθητές
η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, όπως κάθε χρόνο, προσέφερε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο
του Σχολείου, βιβλία των εκδόσεών της.

Εκδρομή Λυκείου

Στις 9 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Γ’ Λυκείου
Ευπαλίου μαζί με τους μαθητές της Ερατεινής
πραγματοποίησαν την πενθήμερη εκδρομή
τους στη Θεσσαλονίκη. Το πλούσιο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμά τους περιλάμβανε
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, επίσκεψη στην Έδεσσα και στους καταρράκτες, θεατρική παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο, πρόγραμμα στο
κέντρο Διάδοσης Επιστημών και μουσείο Τεχνολογίας
Noesis, ξενάγηση σε Άγιο Δημήτριο, Ροτόντα, Λευκό
Πύργο και Επταπύργιο και διασκέδαση στην όμορφη
Θεσσαλονίκη. Τους μαθητές βοήθησαν οικονομικά ο
Δήμος Δωρίδας, το Tihio Race και το γραφείο Νεότητας
της Ι.Μ.Φωκιδας.
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Φθινοπωρινά δρώμενα...

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Στις 18 Οκτωβρίου γιορτάσαμε τον πολιούχο και
προστάτη μας Άγιο και Ευαγγελιστή Λουκά.
Την παραμονή της εορτής εψάλη ο Εσπερινός μετ’

αρτοκλασίας από Ιερείς της περιοχής και εκπροσώπους της Ιεράς Μονής Σεραφείμ του Σαρώφ Τρικόρφου. Μετά το πέρας του Εσπερινού πραγματοποιήσαμε περιφορά της Αγίας Εικόνας του Αγίου Λουκά

γύρω από τον Ναό, η οποία περιφορά είχε καταργηθεί για άγνωστους λόγους. Η εκ νέου πραγματοποίησή της ήταν αίτημα όλων των κατοίκων. Και
πέρυσι τούτη την εποχή και από την ίδια στήλη της
εφημερίδας ζητήσαμε από τον Σεβαστό
μας Μητροπολίτη να μην απαγορευθεί
αυτό το έθιμο που όλα τα χρόνια που θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι : όχι μόνο
η περιφορά γινόταν γύρω από την Εκκλησία, αλλά και μέσα στο χωριό, όπως
γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
Μετά το πέρας του Εσπερινού προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά στην
αίθουσα του παλιού σχολείου μας, προσφορά των γυναικών.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε Θεία
Λειτουργία από πολλούς Ιερείς της
γύρω περιοχής, χοροστατούντος του
Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Τρικόρφου πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος μίλησε
και αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο
του Αγίου Λουκά, καθώς και πολλές
άλλες νουθεσίες και συμβουλές και τον
ευχαριστούμε θερμά.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας,
η οποία ομολογουμένως ήταν πολύ
μελωδική λόγω της συμμετοχής του
Μουσικού της Βυζαντινής κ. Γιώργου
Γκίκα, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά,
προσφέρθηκαν καφές και γλυκά προς
όλους τους προσκυνητές, προσφορά
των γυναικών του χωριού τις οποίες
ευχαριστούμε θερμά.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συγχωριανούς που ανταποκρίθηκαν για την
οικονομική ενίσχυση για συντήρησημόνωση του Αγ. Λουκά . Περιμένουμε
και άλλες προσφορές για τελειώσουμε
τις επισκευές.
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Π

ερνώντας το φθινόπωρο με τον
μήνα Νοέμβριο, αφήνοντας πίσω
τους άλλους δύο μήνες Σεπτέμβρη
και Οκτώβρη, μπήκαμε στον Δεκέμβρη. Μήνας εορτών, Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς.
Στους μήνες που πέρασαν, ο Σεπτέμβρης, ο μήνας που αρχίζουν τα σχολεία, η νέα σχολική χρονιά, ήταν και
ο μήνας που ανέλαβε τα καθήκοντα
του Προέδρου του χωριού μας, ο Τάκης Παπαϊωάννου, στον οποίο ευχόμαστε καλή και γόνιμη συνεργασία με
όλους τους κατοίκους και να λυθούν
τα μεγάλα και μικρά προβλήματα του
χωριού μας, που τόσο είναι εγκαταλελειμμένο τα τελευταία χρόνια λόγω
οικονομικής κρίσεως.
Ο μήνας Οκτώβριος για εμάς τους
Καρδαριώτες είναι εορταστικός γιατί
έχουμε την γιορτή του Πολιούχου
Ευαγγελιστή Λουκά. Έτσι και φέτος,
παρ’ όλο που ήταν καθημερινή ημέρα, η προσέλευση του κόσμου ήταν
ικανοποιητική και ο Άγιος εορτάστηκε
με μεγαλοπρέπεια.
Την 28η Οκτωβρίου έγινε η λειτουργία στον Άγιο Λουκά και εν συνεχεία
κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Παπαϊωάννου και από την Ένωση, από τον
Αντιπρόεδρο Γιώργο Κρητικό.
Η Ταμίας του Συλλόγου Γιώτα Μαρσέλου έβγαλε λόγο για την επέτειο,
τους αθάνατους ήρωες του χωριού
μας και γενικά για όσους έπεσαν για
την πατρίδα μας για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι.,
Τον Οκτώβριο είναι και η γιορτή του

Αγίου Δημητρίου. Εμείς στην περιοχή
την συνδυάζουμε και με τα παζάρια
στην Ναύπακτο, που στα παιδικά
μας χρόνια όσοι είχαν και μπορούσαν
πηγαίναν να αγοράσουν ή να πουλήσουν- εκτός από τα ζώα- και είδη ένδυσης και υπόδησης και μας φέρναν
οι γονείς μας κανένα ζαχαρωτό για να
μας γλυκάνουν λίγο.
Τώρα επικρατούν παζάρια άλλου είδους, κυρίως με προϊόντα από πωλητές από τις τρίτες χώρες και κιλίμια από τους Ρομά. Εκείνο που είναι
παράδοση είναι η γουρνοπούλα που
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πωλείται σε όλα τα καταστήματα, τις
ψησταριές και το παζάρι.
Νοέμβριος, μήνας για εργασίες. Λιομάζωμα, διότι όλες οι γεωργικές εργασίες (σπορά - όργωμα) δεν υπάρχουν. Έτσι όσοι έχουν μερικές ρίζες
ελιές προσπαθούν να τις μαζέψουν
για το λάδι της χρονιάς. Εφέτος είχαμε παραγωγή, όχι όμως για να πάρεις
εργάτες να μαζέψουν και να μείνει και
λάδι για τον ιδιοκτήτη.
Τα χωράφια τα πιο πολλά είναι εγκαταλειμμένα. Νέοι δεν υπάρχουν γι’
αυτές τις δουλειές, εμείς που μεγαλώσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε
χειρωνακτικές εργασίες με αποτέλεσμα να τις δίνουν σε αλλοδαπούς
(Πακιστανούς, Βούλγαρους, Αλβανούς κ.ά.) και μάλιστα αντί για «μισακιές» να παίρνουν το 80% από το
βιος τους.
Γιατί δεν είναι το μάζεμα μόνο, είναι
κόψιμο, κάψιμο κλαριών, καθαρισμός
του χωραφιού, λιπάσματα, το δε λάδι
να έχει στο λιοτρίβι 3 ευρώ το κιλό,
το νερό 1 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η
κατάντια μας.
Σαν να μην έφτανε αυτό, οι δρόμοι
για να πας στο χωράφι είναι σε τέτοια άσχημη κατάσταση που πρέπει
να έχεις τρακτέρ για να φτάσεις εκεί,
διότι η αμέλεια και η αδιαφορία τόσο
από εμάς τους ίδιους όσο και από
τους τοπικούς άρχοντες φέρνει αυτά
τα αποτελέσματα.
Προτείνεται κάθε δύο μήνες να μαζευόμαστε σε κάποιον χώρο και να
μιλάμε για τα προβλήματα του χωριού μας, μήπως και μπορέσουμε να

λύσουμε μερικά από
αυτά. Εμείς ως Σύλλογος προτείνουμε για
τη συγκέντρωση αυτή
το Σχολείο του χωριού
μας ή την Κουβέλειο
Αίθουσα. Και για όσους
μένουν στην Αθήνα,
κάποιον χώρο που θα
ορίζεται με σχετική
ανακοίνωση.
Δεδομένου ότι υπάρχει
όλη η καλή διάθεση,
τα μέλη του Συλλόγου,
εθελοντές και άνθρωποι που ενδιαφέρονται
για το καλό του χωριού
ας προτείνουν κάτι
καλό γι’ αυτό.

Το ζεστό φθινόπωρο
Ζήσαμε ένα φθινόπωρο ζεστό και σχεδόν
άνυδρο, που για πολλά
χρόνια, όπως ακούσαμε και από την τηλεόραση, είχε να συμβεί.
Ένας Νοέμβριος με
ελάχιστες βροχές και
τόσο ζεστός, που μέχρι την τελευταία μέρα
του πίναμε το καφεδάκι μας στη βεράντα.
Και το παράδοξο ήταν
ότι αυτές οι βροχούλες
έπεφταν τη νύχτα και την ημέρα ο
καιρός ήταν ηλιόλουστος.
Έτσι δεν εμπόδιζαν τους ελαιοπαραγωγούς να συνεχίζουν απρόσκοπτα

το λιομάζωμα. Αν συγκρίνουμε τις
μεγάλες πλημμύρες και τις καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες σ’ όλη
την Ελλάδα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο καιρός στην περιοχή μας
έδειξε προνομιακή μεταχείριση με μικρές μπόρες και ψιχάλες ποτιστικές,
οι οποίες ήταν ευεργετικές για την
ελαιοπαραγωγή, γιατί εμπόδισε την
ανάπτυξη των διάφορων βλαβερών
μικροβίων, όπως ο μεγάλος εχθρός
της ελιάς ο δάκος και ο πυρινουτρίτης
να αναπτυχθούν. Με αποτέλεσμα το
φετινό λάδι να είναι αρίστης ποιότητος, με 0 οξέα, σωστό διαμάντι.
Το αλυσοπρίονο κελάηδησε και πάλι
και τα χωράφια γέμισαν κόσμο και
αυτοκίνητα. Η κίνηση στους αγροτικούς δρόμους μεγάλη και τα χωράφια
ξαναζωντάνεψαν. Γέμισαν τα έρημα
καφενεδάκια στα χωριά και ξαναθυμήθηκαν τις παλιές καλές εποχές.
Δεν μπορούμε να πούμε πως υπήρχε
μεγάλη ελαιοπαραγωγή.
Όμως άλλος λίγο και άλλος περισσότερο έβγαλαν το λαδάκι της χρονιάς.
Ο καλοκαιρινός Νοέμβριος παρέδωσε
την σκυτάλη στον Δεκέμβριο για να
συνεχίσει κι εκείνος στο ίδιο μοτίβο,
αν εξαιρέσει κανείς 3 ημέρες, τα Νικολοβάρβαρα, που έκανε κακοκαιρία.
Το λιομάζωμα συνεχίστηκε για κείνους που είχαν πολλά λιοστάσια και
μεγάλη παραγωγή. Να σημειώσω εδώ
ότι φέτος το λάδι πουλιόταν για πρώτη φορά 3 ευρώ και έτσι μπόρεσαν
να το αγοράσουν κι εκείνοι που δεν

είχαν δικό τους.
Ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους
ευλογημένους μήνες του χρόνου,
γιατί φιλοξενεί τη μεγάλη γιορτή της
Χριστιανοσύνης, τη γέννηση του Χριστού μας. Οι προετοιμασίες άρχισαν
από τις αρχές Δεκεμβρίου, με σημαιοστολισμούς πλατειών και δρόμων, με
χριστουγεννιάτικα δένδρα κ.λπ. για
να δεχτούμε τον ερχομό του Χριστού
μας «εν χορδαίς και οργάνοις». Ήλθε
στον κόσμο για να τον σώσει από τις
αμαρτίες και δίδαξε την αγάπη, την
ταπεινοφροσύνη, τη συγχώρεση, την
ελεημοσύνη και να υψώσει τους ταπεινούς. Και το παράδειγμα το έδωσε
ο ίδιος, αφού γεννήθηκε στη φάτνη.
Αυτά όλα τα νοσταλγούμε εμείς οι
παλιότεροι, που τα νοιώθαμε καλύτερα στα χωριά εκείνα τα χρόνια.
Τη νηστεία όλο το 40ήμερο, τα κάλαντα, το σφάξιμο του γουρουνιών,
τη νυχτερινή θεία λειτουργία, ή το

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
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πρωινό με τηγανισμένο συκώτι, τα
Χριστόψωμα, τις χοιρινές μπριζόλες
στα κάρβουνα και το φαγοπότι δίπλα
στο τζάκι που έκαιγε αδιάκοπα τα
κούτσουρα.
Τα χωριά γέμιζαν ξενιτεμένους και
τώρα εφαρμόζεται το αντίθετο.
Εφαρμόζουν τη ρήση: Χριστούγεννα
στην πόλη και Πάσχα στο χωριό. Πού
να τα βρεις όλα αυτά στην πόλη;
Άλλωστε οι νέοι τα θεωρούν αυτά
ξεπερασμένα, αναχρονιστικά, χωριάτικα. Τη λέξη νηστεία τη διέγραψαν
από το λεξιλόγιό τους.
Έχει αλλάξει τελείως ο ρυθμός της
ζωής, η διασκέδαση, τα πιστεύω του
καθένα. Όμως λείπει εκείνη η ζεστασιά, η θαλπωρή, η αγάπη. Είναι όλα
παγωνιά.
Ευχόμαστε Καλή Χρονιά σε όλους
τους συγχωριανούς μας και όπως ο
καινούργιος χρόνος χαρίσει σε όλους
μας υγεία και ό,τι άλλο επιθυμούμε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 13 Οκτωβρίου ο Γιάννης Πιτσικάλης το γένος Κονιστή ( γιος της Αναστασίας Κονιστή από το
Δροσάτο και του Κώστα Πιτσικάλη ) και η Γιώτα
Μπαλάση βάπτισαν την δεύτερη κόρη τους στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμαρουσίου και το όνομα
αυτής Αναστασία. Νονά η Νινέτα Κονιστή. Ευχόμαστε στους γονείς και στους ευτυχείς παππούδες και
γιαγιάδες να την καμαρώνουν και στην ζωή της να
είναι πάντα τυχερή.

σταντίνου και Ελένης στο Πευκάκι (Παλιόχανο) ο
μικρούλης βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Βασίλης.
<<Η βάπτιση του μικρού μας Βασίλη ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή για εμάς γεμάτη αγάπη και χαμόγελα!!! Ευχαριστούμε πολύ την οικογένειά μας καθώς και όλους τους φίλους που μας τίμησαν με την
παρουσία τους και χάρηκαν με την χαρά μας!!! Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στη νονά Χριστίνα Κουλούρη.
<<Ο ρόλος της θείας σε κάνει να νιώθεις σημαντική. Το χάμογελό του είναι η ανταμοιβή της αγάπης
σου. Η αγάπη σας δε μοιάζει με καμιά άλλη και είναι
αναντικατάστατη. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα
ακόμη, σε αγαπώ. Και μπορεί να μην έχω την δια
βίου ευθύνη για το μεγάλωμά σου, έχω όμως την
δια βίου ευθύνη για το χαμόγελό σου.
Η θεία σου, Κωνσταντίνα Κονιστή.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ο τελευταίος Μπάρμπα Βασίλης (ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ)
Στις 29 Οκτωβρίου πέθανε στο Δροσάτο και κηδεύτηκε την επομένη ο Βασίλειος Ι. Κονιστής ετών
104.

• Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 , ο Παναγιώτης
Νταμπάνης και η Αρετή Αλεξανδρή (κόρη του Μπάμπη και της Ρίτας Αλεξανδρή) βάπτισαν τη δεύτερη κορούλα τους στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά στο
Δροσάτο . Το όνομα της Βασιλεία – Άννα. Νονός
της ο Ηρακλής Μαχούλης. Στους ευτυχισμένους
γονείς και στην αδερφούλα της ευχόμαστε να τους
ζήσει η νεοφώτιστη ! Να είναι πάντα γερή και καλότυχη!

Το 40ήμερο μνημόσυνό του τελέστηκε στον Άγιο
Λουκά Δροσάτου την 1η Δεκεμβρίου.
Στα παιδιά και εγγόνια του ευχόμαστε να πάρουν
τα χρόνια του και ο Μπάρμπα Βασίλης καλόν Παράδεισο.

• Ο Δημήτρης Κονιστής του Βασιλείου και της Παναγιώτας και η Διονυσία Ασημακοπούλου του Αθανασίου και της Νικολέττας, βάπτισαν τον γιο τους.
Στις 17 Νοεμβρίου στην εκκλησία του αγίου Κων-

• Στις 18 Οκτωβρίου πέθανε στο Πευκάκι και κηδεύτηκε την επομένη η Βασιλική Αν. Μουτοπούλου
ετών 92 μητέρα του Μηχανικού Γιώργου Μουτόπουλου. Το 40ήμερο μνημόσυνό της τελέστηκε
στις 24 Νοεμβρίου στον Άγιο Κωνσταντίνο Πευκακίου. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της και στους
οικείους της ευχόμαστε καλή παρηγοριά.

Στις 28 Οκτωβρίου πέθανε στον Άγιο Γεώργιο Μεσολογγίου η Ελένη Κ. Μπαλή ετών 78 μητέρα της
συγχωριανής μας Κούλας Κ. Φλετούρη. Την εξόδιο
ακολουθία παρακολούθησε πολύς κόσμος, μεταξύ
των οποίων ήσαν και αρκετοί συγχωριανοί μας. Το
40ήμερο μνημόσυνό της τελέστηκε στις 30 Νοεμβρίου. Ο Θεός ν’ αναπαύει την ψυχή της και στους
δικούς της καλή παρηγοριά.
• Στις 27 Νοεμβρίου πέθανε στην Ναύπακτο μετά
από ατύχημα ο Παναγιώτης Δημ. Δρόσος και εγγονός της Φωτεινής, σε ηλικία 27 ετών. Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Πευκάκι και η ταφή στο Νεκροταφείο
Πευκακίου και την παρακολούθησαν πάνω από
1000 άτομα με μεγάλη θλίψη και δάκρυα στα μάτια. Ήταν μια κηδεία που θα την θυμόμαστε για
πολλά χρόνια, τόσο για το πλήθος του κόσμου όσο
και για την μεγάλη συγκίνηση και θλίψη.
Ήταν κατά την ομολογία όλων ένα εξαίρετο παιδί,
πολύ αγαπητό σε όλους και η καλοσύνη του ξεπερνούσε τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Ήταν
κάτι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο. Όλη η νεολαία της
Ναυπάκτου κατέκλυσε το Πευκάκι. Κατάμεστος ο
χώρος του Ναού, το προαύλιο και ο δρόμος μέχρι
το σταυροδρόμι. Τα αυτοκίνητα έφταναν μέχρι το
Ευπάλιο, τα Κούκουρα, την Παλιοτραμπάλα και τις
Κοκορέτσες. Ήταν συγκινητικό και αυτό έδειχνε
την αγάπη τους, ότι πολλοί νέοι, χωρίς να υπολογίζουν τη βροχή, πήγαν με τα πόδια μέχρι το Νεκροταφείο για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία
του κατοικία και να τον αποχαιρετήσουν. Κανένα
μάτι αδάκρυστο. Στο καλό λεβέντη Παναγιώτη. Η
αγάπη των φίλων και συγγενών σου ήταν αφάνταστη. Θα τους λείψεις από το λιμάνι όπου κάθε βράδυ σε συναντούσαν εκεί κι εσύ τους πρόσφερες με
απλοχεριά την αγάπη σου και την καλοσύνη σου.
Στους συντετριμμένους γονείς και τα αδέλφια σου,
αλλά και στη γιαγιά σου, που ζει για να πιει κι αυτό
το πικρό ποτήρι, ευχόμαστε όπως ο καλός Θεός
αμβλύνει τον πόνο τους και εσύ καλό Παράδεισο.
Σύλλογος Δροσάτου Πευκάκι και Φ.Κ.
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Οι αλήθειες για τη Λίμνη Μόρνου
και πως “στραγγαλίζεται” η Δωρίδα!
Η τεχνητή λίμνη δημιουργήθηκε στον
Δήμο Δωρίδος από το φράγμα στον
ποταμό Μόρνο.
Το φράγμα έχει ύψος 126 μέτρα και
είναι το υψηλότερο χωμάτινο στην
Ευρώπη.
Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν το 1979 και η κανονική λειτουργία άρχισε το 1981.
Η λίμνη έχει χωρητικότητα 764 εκατ.
κυβικά νερού και περίμετρο περίπου
60 χιλιόμετρα, ίση σχεδόν με τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, την
Τριχωνίδα.
Με κανάλια μήκους 200 χιλιομέτρων
μεταφέρονται πάνω από 400 εκατ.
κυβικά νερού το χρόνο στην Αττική
και αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς νερού στην Ευρώπη.
Αυτό το έργο, την αναγκαιότητα του
οποίου κανένας δεν αμφισβητεί, κόστισε τεράστια ποσά στον έλληνα
φορολογούμενο, προκειμένου οι κάτοικοι της Αττικής να είναι ασφαλείς
όσον αφορά την επάρκεια νερού.
Το κράτος όμως δεν αποδίδει κανένα
αντισταθμιστικό όφελος στη Δωρίδα,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του, να κρατηθούν οι κάτοικοι στην
περιοχή και να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης.
Κυριότερες επιπτώσεις
σε περιβάλλον - οικοσυστήματα:
Η κατασκευή φραγμάτων σύμφωνα με την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιβάλει
τη συνεχή ροή νερού
στο ποτάμι κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 2%
του νερού της λίμνης.
Η ελεγχόμενη αυτή ροή
ονομάζεται οικολογική
παροχή και στην περίπτωση του Μόρνου δεν
υπάρχει, κατά παράβαση της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
Ενδεικτικά περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω
της έλλειψης αυτής είναι:
- Η μείωση των υδατικών αποθεμάτων του
υδροφόρου ορίζοντα,
κυρίως στην πεδιάδα του Μόρνου, αφού
έχει χαθεί η κύρια πηγή
παροχής νερού που
συγκρατείται από το
φράγμα.
- Η διάβρωση των ακτών και η εισχώρηση του θαλάσσιου μετώπου
στην ξηρά, λόγω μη απόθεσης ικανής
φερτής ύλης. Το θαλάσσιο μέτωπο
εισχωρεί στην ξηρά κατά 1 μέτρο το
χρόνο. Η θάλασσα έχει ήδη εισχωρήσει 40 μέτρα στην ξηρά.
- Η στέρηση των υδάτινων πόρων,
έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί το αρχικό φυσικό περιβάλλον του ποταμού
που διέσχιζε τις περιοχές του Δήμου,
με τα ανάλογα οφέλη για την χλωρί-

3. Την υποβάθμιση και
δα, την πανίδα και την
σταδιακή
εξαφάνιση
τοπική οικονομία.
των
κτηνοτροφικών
- Ανυπαρξία δικτύου
μονάδων που λειτουραποχέτευσης των οιγούν εντός της ζώνης
κισμών γύρω από τη
των 1.500 μέτρων.
λίμνη. Είναι ξεκάθαρο
Πριν από τη δημιουργία
ότι τη λύση στο παρατης λίμνης λειτουργούπάνω ζήτημα πρέπει
σαν πάνω από 70 κτηνα βρει και χρηματονοτροφικές μονάδες.
δοτήσει το κράτος,
Σήμερα έχουν απομείπου κατασκεύασε το
νει 40. Με την επιβολή
συγκεκριμένο έργο και
του προαναφερθέντος
όχι ο Δήμος.
περιοριστικού πλαισί- Το έργο δεν έχει
ου, καμία κτηνοτροφιλάβει περιβαλλοντική
κή μονάδα δεν μπορεί
αδειοδότηση και δεν
Άρθρο του Κωνσταντίνου
πλέον να ανανεώσει
έχει εναρμονιστεί με
Αντωνόπουλου*
την άδεια λειτουργίας
τις Εθνικές και Ευρωτης, ούτε να υπαχθεί
παϊκές περιβαλλοντικές
επιταγές, με αποτέλεσμα να έχουν σε πρόγραμμα βελτίωσης με σκοπό
σημειωθεί μη αναστρέψιμες επιπτώ- τον εκσυγχρονισμό της. Είναι αυτοσεις στο περιβάλλον, όπως προανα- νόητο ότι όλες οι υφιστάμενες μονάδες οδηγούνται νομοτελειακά σε
φέραμε.
κλείσιμο.
Οικονομικές επιπτώσεις
Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημα1. Στην τοπική οικονομία, από το
ασφυκτικό πλαίσιο των περιοριστι- σία για την περιοχή του Δήμου Δωκών όρων που έχουν επιβληθεί, χω- ρίδος, διότι η κτηνοτροφία και αντίρίς επιστημονική τεκμηρίωση, σε στοιχες επιχειρήσεις μεταποίησης,
ακτίνα 1.500 μέτρων περιμετρικά αποτελούν πάνω από το 60% της

της λίμνης μη επιτρέποντας την αξιοποίηση ιδιοκτησιών για επενδυτικές
πρωτοβουλίες. Αυτό γίνεται χωρίς
καμία αποζημίωση ή απαλλοτρίωση,
για όσους υφίστανται αυτές τις αρνητικές συνέπειες.
2. Στο κόστος διαβίωσης των κατοίκων, που έχει πολλαπλασιαστεί από
την πολύ μεγάλη αύξηση των πάσης
φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών,
λόγω αύξησης των αποστάσεων των
Κοινοτήτων, τόσο μεταξύ τους, όσο
και από τα αστικά κέντρα.

οικονομικής δραστηριότητας.
4. Το κράτος φαίνεται να αγνοεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφαρμόζοντας ένα
ξεπερασμένο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς
επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργώντας εμπόδια στην αδειοδότηση,
εγκατάσταση και λειτουργία ήπιων
και μη ρυπογόνων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων γύρω από τη λίμνη. Τρανό παράδειγμα σύγκρισης
περιπτώσεων, αποτελεί η αξιοποίηση
της παραλίμνιας ζώνης στην Λίμνη

Πλαστήρα και της ερημοποίησης που
παρατηρείται γύρω από τη Λίμνη του
Μόρνου, παρά το γεγονός ότι το νερό
και των δύο λιμνών προορίζεται και
για ύδρευση.
Αντισταθμιστικά ωφελήματα
Με αναμφισβήτητα δεδομένα όλα τα
παραπάνω πρέπει να υπάρξει απόδοση Αντισταθμιστικού Ωφελήματος
στον Δήμο Δωρίδος, υπολογισμένο
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το σχετικό μαθηματικό
μοντέλο, για την περιβαλλοντική και
συνακόλουθα οικονομική ζημία που
έχει υποστεί η Δωρίδα.
Το αντισταθμιστικό ωφέλημα, υπολογισμένο από το έτος εφαρμογής
της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
χωρίζεται σε :
1. Κατ’ αποκοπή ποσό.
2. Ετήσια καταβολή, για όσο χρονικό
διάστημα υφίσταται ο Δήμος Δωρίδος
τις επιπτώσεις από την ύπαρξη και
λειτουργία της τεχνητής λίμνης του
Μόρνου.
Παρά το γεγονός ότι όλοι οι θεσμικοί
παράγοντες της Πολιτείας αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος, δεν
προχώρησαν στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που θα
έδινε οριστική λύση
στο πρόβλημα.
Κατά συνέπεια, ο
Δήμος πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία
διεκδίκησης αντισταθμιστικού ωφελήματος
από το κράτος για την
άρση των επιπτώσεων, που είχε, έχει και
θα έχει στο διηνεκές
για τη Δωρίδα, η κατασκευή του φράγματος και η δημιουργία
της τεχνητής λίμνης
του Μόρνου, επιπτώσεις που δεν υφίσταται καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας.
Ο Δήμος πρέπει να
λάβει από τα πολιτικά
κόμματα, ξεκάθαρες,
δημόσιες και δεσμευτικές απαντήσεις για
τη στήριξη του αιτήματος του, περί καταβολής αντισταθμιστικού ωφελήματος.
Παράλληλα πρέπει να
συνεχίσει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
προσφυγής στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
οι Επιτροπές Αναφορών, Περιβάλλοντος, Προϋπολογισμού, Ανταγωνισμού, προκειμένου να εφαρμοστούν
οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που κατάφωρα παραβιάζονται, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει
δεκτές από το κράτος.
* Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
είναι Οικονομολόγος, π. Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδος, Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων
και του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης!
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Με μεγάλη επιτυχία η φετινή διοργάνωση

“X-Ultra 186χλμ.” από το “Tihiorace”
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου η
φετινή διοργάνωση «X-Ultra 186χλμ.»
που διοργάνωσε το «Tihiorace»
Νικητής του αγώνα ήταν ο Δημήτρης
Δημητρίου, ο οποίος κάλυψε την απόσταση των 186χλμ. σε 29 ώρες και 57
λεπτά. Ο έμπειρος δρομέας ξεκίνησε
την προσπάθειά του την Πέμπτη 17
Οκτωβρίου στις 9 το πρωί από την
πλατεία του ιστορικού χωριού Αθανάσιος Διάκος και τερμάτισε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 14:57 στο
Τείχιο Δωρίδας. Δεύτερος τερμάτισε
ο Νίκος Μπιρμπίλης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή στις 01:24 (ξημερώματα Σαββάτου) με χρόνο 40 ώρες
και 24 λεπτά. Τρίτος ήταν ο Διονύσιος Παπαδόπουλος, που είχε άφιξη
στις 02:39 (ξημερώματα Σαββάτου)
διανύοντας την απόσταση σε 41 ώρες
και 39 λεπτά. Οι τελευταίοι δρομείς
έφθασαν στο Τείχιο στις 15:30.
Ακολούθησαν οι απονομές σε τέσσερις κατηγορίες και στη συνέχεια έγινε
μια μικρή γιορτή με φαγητό και μουσική με τους δρομείς να έχουν νικήσει ήδη την καταπόνηση και να σκέφτονται την επόμενη διοργάνωση. Η
διαδρομή ήταν απαιτητική, όπως είχε

καλές και τις τρεις ημέρες
που κράτησε ο αγώνας.
Η Οργανωτική Επιτροπή του
«Tihiorace»με
ανακοίνωσή
της ευχαριστεί όσους συνέβαλαν για την επιτυχία της διοργάνωσης «X-Ultra 186χλμ.»
Χωρίς τη δική τους συμβολή, βοήθεια, προσπάθεια,
δεν θα μπορούσε ο αγώνας
αυτός να πραγματοποιηθεί
και η τελική εξέλιξή του ήταν
να μην δημιουργηθεί κανένα
απρόοπτο. Γεγονός που είναι
ο πιο σημαντικός κρίκος από
μια αλυσίδα άλλων πραγμάτων που παίζουν ρόλο
στην άρτια διεξαγωγή μιας
διοργάνωσης που καλύπτει
186 χιλιόμετρα στα όμορφα
βουνά, μονοπάτια και χωριά
της ευρύτερης περιοχής του
νομού Φωκίδας.
Πιο συγκεκριμένα, για άλλη
μια φορά την «καρδιά» της
διοργάνωσης
αποτέλεσαν
οι εθελοντές που στάθηκαν
από την αρχή μέχρι το τέλος κοντά
στην προσπάθεια των δρομέων.
Ευχαριστούμε τους εθελοντές από

αποφασιστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή, με ένα «άγριο» τεράν που
άφησε τους συμμετέχοντες ικανοποιημένους. Σημαντικό στοιχείο στην
προσπάθεια των δρομέων στάθηκαν
οι καιρικές συνθήκες που ήταν πολύ

τα χωριά Στρώμη, Βίνιανη, Πολύδροσος, Σερνικάκι, Αγία Ευθυμία,
Βουνιχώρα, Μαλανδρίνο, Βράιλα,
Ποτιδάνεια, Παλαιοξάρι και Τείχιο
και επίσης, τους εθελοντές από τη
Σεργούλα, το Ευπάλιο και την ομά-

δα του Απόλλωνα Ευπαλίου, το
Χρισσό, την Κίρρα και τους εθελοντές από τη Δράμα.
Τους εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη
σημαντική συμβολή τους, νύχταημέρα στα βουνά Βαρδούσια, Γκιώνα και Παρνασσό, καθώς και σε όλη
τη διαδρομή από την εκκίνηση στο
χωριό Αθανάσιος Διάκος μέχρι τον
τερματισμό στο Τείχιο Δωρίδας.
Τους γιατρούς που ήταν νυχθημερόν στο ασθενοφόρο, τους ανθρώπους της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και
Δωρίδας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2020
Πλούσια είναι η δραστηριότητα
τουTihioRace που έχει προγραμματισθεί και για το 2020 . Μεταξύ των
αγώνων περιλαμβάνονται:
12 Απριλίου 2020.Ένας νέος αγώνας mountain bike πάνω σε γνωστές διαδρομές του Tihiorace αλλά
και νέα πανέμορφα μονοπάτια με
την γνωστή ποιότητα των αγώνων
Tihiorace.
09 Μαΐου 2020.Αγώνας βουνού
Marathon 50km – Wolf’sRace με εκκίνηση από το Τείχιο.
10 Μαΐου 2020.Ειδικά σχεδιασμένη
διαδρομή για αρχάριους δρομείς βουνού. Περιλαμβάνει ελάχιστα μονοπάτια ώστε να μην είναι τεχνικ,ή όμως
δεν υστερεί καθόλου σε αισθητική

καθώς διατρέχει μικρούς (στενούς)
δασικούς δρόμους μέσα σε δρυοδάση.Η εκκίνηση του αγώνα των 10
χιλιομέτρων δίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο στο Τείχιο.
Την ίδια ημερομηνία θα γίνουν και
οι αγώνες 20 & 30 χλμ. με εκκίνηση
πάλι από το αμφιθέατρο Τειχίου.
05 Σεπτεμβρίου 2020.Tihiorace
Brevet - Ποδηλατική βόλτα 207Km.
Θα πραγματοποιηθεί στο νομό της
Φωκίδας με αφετηρία και τερματισμό το όμορφο χωριό του Τειχίου
της ορεινής Δωρίδας. Ένα ποδηλατικό Brevet 207χλμ με 3.800
υψομετρικά, σε μια απαιτητική και
ταυτόχρονα υπέροχη διαδρομή με
πολλές εναλλαγές, γύρω από την
λίμνη του Μόρνου και ανάμεσα στα
όμορφα αλλά και Μαρτυρικά χωριά
του νομού Φωκίδας και στην καταπράσινη Γκιώνα.
23-27 Σεπτεμβρίου 2020. Αγώνας
X-ULTRA TIHIO 186km (+11.000m).
Διαδρομή & Χωριά: Μουσουνίτσα
(Αθ. Διάκος) - Στρώμη - Πυραμίδα
- Βίνιανη - «51» - Αγόριανη - Πολύδροσο - Χ.Κ. Παρνασσού - Λιάκουρα
- Γεροντόβραχος - Δελφοί - Σερνικάκι
- Αγ. Ευθυμία - Βουνιχώρα - Μαλανδρίνο - Βράιλα -Ποτιδάνεια - Παλιοξάρι – Τείχιο
Αναλυτικές πληροφορίες για τους
αγώνες και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
TihioRace.

Αποτελέσματα Α΄ Γύρου Απόλλωνα Ευπαλίου Tihio Race

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΛΕΥΚΙΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΤΗΛΥΚΡΑTΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
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Η αντεπίθεση του Απόλλωνα
Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Η διοίκηση του Απόλλων Ευπαλίου -Tihiorace θα προχωρήσει σε
μεταγραφές και ενίσχυση του ρόστερ για να επιτευχθεί ο στόχος
της παραμονής στην Γ΄Εθνική

Η φετινή αγωνιστική σεζόν προσδιοριζόταν ως δύσκολη από το καλοκαίρι
κιόλας και για την οργάνωση του πλάνου για τη Γ’ Εθνική. Ο ανταγωνισμός
είναι πολύ υψηλός και ο Απόλλων Ευπαλίου -Tihioraceέπρεπε να κάνει την
υπέρβαση για να πετύχει τον στόχο της
παραμονής στην κατηγορία. Μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου μισού του
πρωταθλήματος, ο Απόλλων είναι στην
προτελευταία θέση με 11 βαθμούς,
μόλις τέσσερις λιγότερους από την 8η
θέση που οδηγεί στη σωτηρία.
Κανείς στην ομάδα δεν ήταν διατεθειμένος να παρατήσει την προσπάθεια
που έχει ξεκινήσει κι αυτό φάνηκε και
από την πρόσφατη συνάντηση που
έγινε μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δημάρχου,
Γιώργου Καπεντζώνη.
Ενδεικτικά η ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρει: «Ο Απόλλων Ευπαλίου

-Tihioraceπροχωρά δυνατά στα νέα
μεταγραφικά του σχέδια, μετά την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την ανανέωση και την
συνολική αναβάθμιση της εικόνας του
προς τους πολλαπλούς φίλους του,
οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν με
κάθε τρόπο την ομάδα. Η Διοίκηση, σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο, δεσμεύ-

εται να κάνει τα πάντα για να αποτελεί
η ομάδα αγωνιστικό και αθλητικό πρότυπο όπου κι αν συμμετέχει.
Όλοι μαζί ενωμένοι , έχουμε την δύνα-

Από τη Βραζιλία... στη Δωρίδα!

Στην πρώτη του Μεταγραφή
προχώρησε o Απόλλων Ευπαλίου Tihio Race με την απόκτηση του 29χρονου βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Diego
de Almeida Neres.
Ο Diego που έχει γεννηθεί στις
8 Μαρτίου 1990 στη Βραζιλία
όπου έκανε και τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα ενώ
αγωνίστηκε και στην ΑngraRJ.Μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί
σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
στις ομάδες Levante B (Ισπα-

νία), Corlu 1947(Τουρκία),
FK Pelister Bitola (Σκόπια).
Ερχόμενος στην Ελλάδα αγωνίστηκε στον Αχαρναϊκό και
τον Αστέρα Βλαχιώτη.
Για την Γ΄Εθνική θεωρείται
παίκτης από το “πάνω ράφι”
και αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι του Απόλλωνα.
Ο προπονητής Γ.Μίχος θεωρεί
ότι ο βραζιλιάνος θα δώσει
νέο αέρα στην ομάδα και πιστεύει ότι με την προσθήκη

μη να συνεχίσουμε μπροστά, με νέες
ιδέες, που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του σύγχρονου αθλητισμού
και του ευ αγωνίζεσθαι, εμπνέοντας
τους νέους της περιοχής μας, και όχι
μόνο, να στρέφονται προς τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα!». Το πλάνο
είναι λοιπόν να γίνουν τρεις καλές και
ποιοτικές μεταγραφές, ώστε να βοηθήσουν το σύλλογο να
δώσει επί ίσοις όροις τη
μάχη της παραμονής. Οι
πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν
ότι ο Απόλλων είναι
πολύ κοντά στην απόκτηση ενός Βραζιλιάνου
επιθετικού,(διαβάστε σε
διπλανή στήλη σχετικά)
ο οποίος μάλιστα θα
είναι και ο πρώτος που
θα φορέσει τη φανέλα
του συλλόγου.
Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα, για μία μεταγραφή από το… πάνω
ράφι, που θα μπορέσει να δώσει πολλές
λύσεις στον προπονητή, Γιώργο Μίχο.
Ωστόσο δεν θα είναι και η μοναδική. Το

πλάνο αναφέρει ότι η ομάδα σκοπεύει
να αποκτήσει ακόμη δύο ποδοσφαιριστές. Έναν κεντρικό αμυντικό κι έναν
αμυντικό μέσο. Να ενισχύσει και παράλληλα να θωρακίσει τη ραχοκοκαλιά της
ομάδας, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη δύσκολη δοκιμασία του δεύτερου γύρου, με στόχο την παραμονή.
Παράλληλα, οι ιθύνοντες υποστηρίζουν ότι με την επιστροφή των
μακροχρόνια τραυματιών θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν το ρόστερ και
να παλέψουν μέχρι τέλους για την
παραμονή στην κατηγορία.
Η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη, αφού θα έχουν να συναγωνιστούν
δυνατές ομάδες, όπως η Ανατολή Ιωαννίνων, ο Ναυπακτιακός Αστέρας,
το Μεσολόγγι, η Λευκίμμη Κέρκυρας,
ο Αστέρας Ιτέας και ο ΠΑΣ Πρέβεζα.
Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία από τους
ανθρώπους της ομάδας, από τη διοίκηση μέχρι τους ποδοσφαιριστές, ότι ο
στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τα καταφέρουν
προσφέροντας ακόμη μία διάκριση στο
Ευπάλιο και τη Δωρίδα. Καλή επιτυχία,
λοιπόν και καλή χρονιά!

ενός-δύο ακόμα παικτών στις
θέσεις του αμυντικού χαφ και
του κέντρου ή ομάδα θα βρει
τα πατήματά της και θα μπορέσει να υλοποιήσει τον στόχο της που είναι η παραμονή
στην κατηγορία.
Την ίδια αισιοδοξία εκφράσανε και οι άνθρωποι της Διοίκησης που για άλλη μια φορά
ζητούν από το φίλαθλο κοινό
αλλά και τους φορείς της Δωρίδας να σταθούν δίπλα στην
ομάδα.

Και ο Κοντογιάννης
στον Απόλλωνα

Στη δεύτερη μεταγραφή του προχώρησε ο Απόλλων Ευπαλίου Tihio Race
μετά την απόκτηση του Βραζιλιάνου.
Το νέο απόκτημα της ομάδας του
Απόλλωνα «ακούει»στο όνομα Γιάννης Κοντογιάννης, είναι 24 χρονών και
μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Α.Ε.
Μεσολογγίου. Προηγούμενα έχει αγωνιστεί στην Ομάδα Κ.20 του Παναιτωλικού, στον Τηλυκράτη Λευκάδας, στην
Κηφισιά, στην Παλαιοχώρα Χανίων και
τον Ναυπακτιακό Αστέρα.

Ο Ι.ΦΛΕΓΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Απόλλωνα Ευπαλίου
Tihio Race τεχνικός διευθυντής στην ομάδα αναλαμβάνει ο πρώην ποδοσφαιριστής της Γιάννης Φλέγγας.
Ειδικότερα η ανακοίνωση του Απόλλωνα αναφέρει: Στη
θέση του τεχνικού διευθυντή του Απόλλωνα ο Γιάννης
Φλέγγας. Σε σημερινό έκτακτο Δ.Σ αποφασίστηκε ο επί
πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής της ομάδας μας και όχι
μόνο με την ποδοσφαιρική του αλλά και την αυτοδιοικητική του εμπειρία (μιας και ήδη τελεί Αντιδήμαρχος
Δωρίδας) να «τρέξει» το ποδοσφαιρικό τμήμα και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο με την διοίκηση. Ο Γιάννης αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα σε μια
κρίσιμη καμπή ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
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