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ΑΝΤΕΞΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ ΣΕ 1.400 ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΛΗΓΕΣ

Χόρευε... τσιφτετέλι

για ένα μήνα η περιοχή μας!
Τη μεγαλύτερη σεισμική δόνηση στην ιστορία του γνώρισε
το Ευπάλιο και η περιοχή του
Δήμου. Ήταν της τάξης των 5,2
ρίχτερ και κατά τους παλιούς
υπολογισμούς γύρω στα 6 ρί-

χτερ. Όμως ήταν το επίκεντρο
στο Ευπάλιο και σε μικρό βάθος,
2.000 μέτρων, που δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα. Επίσης
οι συνεχείς μικροί σεισμοί για
ένα μήνα που ξεπέρασαν τους

1.400! που κρατούσαν σε αναστάτωση τον πληθυσμό. Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος δεν
ήταν και πολύ μεγάλες. Έχουν
γίνει ενέργειες να χαρακτηριστεί η
περιοχή σεισμόπληκτη.
Σελ. 3

ΕΥΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΖΗΤΟΥΝ
Το
καμπαναριό του Αι
Γιώργη δεν
άντεξε στους
σεισμούς
αλλά ... οι
πληγές του
μπορούν να
γιατρευτούν.

Καλλικράτη
λειτουργικό και αναπτυξιακό
Σελ. 3

Ιαν. - Φεβρ. 2010

Αρχαιρεσίες
στην Ένωση
για νέο Δ.Σ.
Την Κυριακή 14 Μαρτίου
2010 από 11 π.μ. μέχρι 3
μ.μ, στο Γραφείο της Ένωσης Ευπαλιωτών (Πρατίνου
& Δούριδος 8) στο Παγκράτι, θα γίνουν οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου (7/
μελούς) Δ. Σ. της Ένωσης
Ευπαλιωτών και τριμελούς
εξελεγκτικής επιτροπής. Αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 9 Μαρτίου 2010. Όσοι
ενδιαφέρονται μπορούν να
επικοινωνήσουν με τα μέλη
του τωρινού Δ.Σ. Όλες οι
Ευπαλιώτισσες και οι Ευπαλιώτες πρέπει να δώσουν
το «παρών», ώστε με τη
συμμετοχή τους να συνεχιστεί η δυναμική πορεία της
Ένωσης.

Η γιορτή της Ένωσης
Η παραδοσιακή εκδήλωση για την κοπή πίτας της Ένωσης
Ευπαλιωτών έγινε και φέτος σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας με την παρουσία δεκάδων συμπολιτών μας και πολλών επισήμων από τη Φωκίδα
Σελ. 6-7

Ο Καλλικράτης, το νέο σχέδιο
της Κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση βρίσκεται λίγο πριν την
τελική του υλοποίηση. Πολιτικοί, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κομματικοί παράγοντες
συζητούν κυρίως για το πώς θα

Δωρινέλλα

Τιμητική
εκπροσώπιση
στις Η.Π.Α.

και Καρναβάλι
Το καρναβάλι, παρά τους σεισμούς γιορτάστηκε και φέτος
από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου με καρναβαλικό
άρμα και πλήρωμα και με τον
χορό Ball Masque Δωρινέλλα.

Σελ. 4-5

εφαρμοστεί στον τόπο τους.
Στο Ευπάλιο αλλά και στην Τολοφώνα τα Δημοτικά Συμβούλια πήραν απόφαση, αλλά και
η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών και προτείνουν έναν
ισχυρό Δήμο.

Τεράστια είναι η προσπάθεια
που καταβάλλουν οι άνθρωποι του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, παίκτες,
προπονητής και Διοίκηση για
να αντεπεξέλθει η ομάδα απέναντι στα δύο μεγάλα προβλήματα: Την έλλειψη γηπέδου
που την αναγκάζει να γίνεται
γυρολόγος παίζοντας ως γη-

Ευπαλιώτες
στο Μουσείο
Ακρόπολης

Γιορτές και
θύμησες στο
Δροσάτο
Σελ. 8

Δεκάδες Ευπαλιώτισσες και
Ευπαλιώτες επισκέφθηκαν και
ξεναγήθηκαν από ειδικό ξεναγόστο νέο Μουσείο της Ακρόπολης με πρωτοβουλία της Ένωση
Ευπαλιωτών.
Σελ. 4

Πρωτοποριακό το Δροσάτο
γιορτάζει όλες τις παραδοσιακές γιορτές με ωραίες εκδηλώσεις με πρωτεργάτη του
τον Πρόεδρο του Συλλόγου
κ. Μπάμπη Αλεξανδρή

Εκπρόσωπος της Στερεάς Ελλάδας στην Ομοσπονδία Συλλόγων
Η.Π.Α. και Καναδά ορίστηκε η κα
Λούλα Κουφάκη.
Σελ. 5

παιδούχος σε διάφορα γήπεδα
20, 50 και 100 χλμ. μακριά.
Και το οικονομικό, που είναι συνάρτηση με το πρώτο.
Παρόλα αυτά τα παιδιά του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ
υπερβάλλουν
εαυτούς κι ακόμα ελπίζουν ότι
θα επιτύχουν το θαύμα της
παραμονής. Γι αυτό επιβάλλεται έστω και την τελευταία
στιγμή η Διοίκηση της ομάδας
μαζί με την Δημοτική Αρχή να
συντονιστούν και να βρούν
λύση βιωσιμότητας.

Σελ. 10-11

Σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έφυγε ο Στρατηγός
Δημ. Παπαιωάννου

Την 25-1-2010 απεβίωσε
στην Αθήνα ο στρατηγός
Παπαϊωάννου Δημήτριος
σε ηλικία 102 ετών. Γεννήθηκε στο Ευπάλιο Φωκίδος, Ορφανός πατρός
από μικρή ηλικία, αποφοίτησε από το Α΄ Γυμνάσιο
Πατρών και εισήχθη στη
Σχολή Ευελπίδων. Ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός
το έτος 1934 και απεστρατεύθη με τον βαθμό
του Υποστρατήγου.
Υπήρξε υπόδειγμα Αξιωματικού, έλαβε μέρος και διακρίθηκε στον πόλεμο 40-41.
Κατά την κατοχή ενετάχθη στις εθνικές ανταρκτικές ομάδες του συνταγματάρχου Δημ. Ψαρρού.Για όλα τα ανωτέρω ετιμήθη με δυο χρυσά αριστεία ανδρείας, με χρυσό
σταυρό και με πολλά μετάλλια.
Έδωσε στο γιο του το όνομα Βασίλης, στη μνήμη του
αδελφού του που εφονεύθη στη Μ. Ασία το 1922.
Υπήρξε καλός στρατιώτης, άριστος οικογενειάρχης. Ήτο
υπερήφανος και έντιμος άνθρωπος. Ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για το χρήμα. Βοήθησε ποικιλοτρόπως τους ανθρώπους
όποτε του ζητήθηκε. Ήτο ευγενής, χαρούμενος, ζωντανός
αγαπητός στις παρέες, συνεπείς και όμορφος άντρας.
Εγώ από μαθητής Γυμνασίου παρακινούμενος τόσο
από τη γιαγιά μου Γιαννούλα (διηγήσεις) όσον και από
τον ίδιο, τον οποίο αγαπούσα πολύ και θαύμαζα θέλησα να ακολουθήσω το παράδειγμά του εισελθών στην
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλό ταξίδι αγαπητέ
μπάρμπα.		
Παπαϊωάννου Γιώργος

Η Φωτεινή Αυγεράκη
Έφυγε στα 91 της χρόνια η
Φωτεινή Αυγεράκη σύζυγος
του Αποστόλη Αυγεράκη ,
και ενταφιάστηκε στο Ευπάλιο . Είχε δύο γιούς τον Γιάννη και τον Κώστα επιτυχημένους επιχειρηματίες και
αρκετά εγγόνια .Ο Γιάννης
είναι ο δημιουργός και ιδιοκτήτης της βιομηχανίας επαγγελματικών πλυντηρίων
ΑΛΦΑ με έδρα τα Οινόφυτα Αττικής και εξαγωγές σε 30
χώρες , και ο Κώστας δραστηριοποιείται επιτυχημένα στο
εμπόριο, στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού .

Ο Δημήτριος Ταραβήρας
Την 16-12-2009 απεβίωσε αναπάντεχα ο Δημήτριος Ταραβήρας του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας μετά
από σύντομη ασθένεια στην Μελβούρνη, Αυστραλίας.
Γεννήθηκε στην Καρδάρα, μεγάλωσε στο Ευπάλιο.
Το 1959 μετανάστευσε στην Μελβούρνη, όπου από
το 1955 ήταν ήδη ο μεγαλύτερός αδελφός του Βασίλης. Η κηδεία έγινε την 23-12-2009
και το μνημόσυνο
την 24-1-2010 στην
Μελβούρνη. Άφησε πίσω την σύζυγό
του Ασημένια, τον
γυιό του Σπύρο και
την θυγατέρα του
Κωνσταντίνα.
Ο
πόθος για γνώση
και η αναζήτηση
για ένα καλύτερο
μέλλον ώθησαν τον
αγαπημένο μας Δημήτρη να ξενιτευτεί
από την Ελλάδα, μακρυά από γονείς, αδέρφια, ανήψια και
συγγενείς. Τα αδέλφια και τα ανίψια του στην Αυστραλία
και Ελλάδα στην προσπάθεια απάλειψης αυτών των αιτίων ξενιτεμού, επιθυμούν να βάλουν ένα μικρό λιθαράκι
και πιστεύοντας ακράδαντα, ότι η γνώση και η μάθηση
είναι από τα σημαντικότερα εφόδια για μια καλύτερη ζωή,
θα δωρίσουν στην μνήμη του στο Δημοτικό Σχολείο και
Γυμνάσιο της ιδιαίτερης του πατρίδας, το Ευπάλιο Δωρίδος, το οποίο επισκεπτόταν πολύ συχνά τα τελευταία 20
χρόνια, 2 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η Ελένη Τσίπρα
Στις 29-11-2009 απεβίωσε στην Αθήνα και εκηδεύθη την επομένη στην
γενέτειρά της στο Ευπάλιο Φωκίδος

Ο Γάμος του
Δημήτρη Ψιμάδα.

Ο Δημήτρης Ψιμάδας του
Αναστασίου, στρατιωτικός και η Μαρία Καστελάκη του Ηλία, υπάλληλος
τράπεζας, παντρέυτηκαν
στις 16 Ιανουαρίου 2010
στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Καλλιθέας. Το μυστήριο ακολούθησε γλέντι μέχρι το πρωί
με πολλούς καλεσμένους
στο κοσμικό κέντρο
Amadeus.

Παντρέυτηκε
η Αναστασία Μπαρτσώτα
Στις 27 Δεκεμβρίου 2009 στον Ιερό Ναό της Παντοβασσίλισας Ραφήνας, τελέστηκε ο γάμος του Νικολάου Μανάλη και της Αναστασίας Μπαρτσώτα. Η Αναστασία είναι εγγονή του συγχωριανού μας Δημητρίου
Ιωάν. Ζέρβα, από την κόρη του Ευθυμία.

Πτυχίο Μαθηματικού
πήρε ο Νώντας Ηλιόπουλος

Το πτυχίο του Μαθηματικού πήρε από το Πανεπιστήμιο
Πατρών ο συμπατριώτης μας Ηλιόπουλος Επαμεινώνδας του Παναγιώτη και της Ιουλίας . Ευχή όλων μας να
έχει μια καλή σταδιοδρομία , συνεχίζοντας την καλή παράδοση στον επιστημονικό τομέα που έχει το Ευπάλιο .

η Ελένη Τσίπρα, χήρα του Παναγιώτη Τσίπρα και κόρη του γιατρού
Αθανασίου Παπανικολάου.
Καθ΄όλη την διάρκεια της ζωής της
υπήρξε αξιοπρεπής, αγαπητή και

ανιδιοτελής έσβησε ήσυχα πλήρης
ημερών κοντά στους δικούς της
ανθρώπους που αγάπησε και αγαπήθηκε.
Καλό Ταξίδι

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ART DIRECTOR:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Θωμάς Α. Τσιρόγκας
Μάκης Γ. Πριόβολος

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Οι Σεισμοί μας χόρεψαν... τσιφτετέλι!
Ο

πρώτος μήνας του 2010 ταρακούνησε για τα καλά την περιοχή του Δήμου Ευπάλίου αφού κύλησε με συνεχείς
μικρούς σεισμούς που ξεπέρασαν τους
1400!, με αποκορύφωμα δύο μεγαλύτερους με διαφορά τεσσάρων ημερών που
ήταν της τάξης των 5,1 και 5,2 ρίχτερ. Βέβαια όπως μας συνηθίζουν σε ανάλογες
περιπτώσεις οι σεισμολόγοι μας, που
για δικούς τους λόγους δεν καταφέρνουν
να μας δώσουν μια ενιαία εικόνα, υποστήριξαν ότι οι σεισμοί με την παλαιή μέθοδο μέτρησης ήταν ακόμα μεγαλύτεροι
της τάξης του 5,8 και 6 ρίχτερ. Όπως και
να έχει όμως η πραγματικότητα η αξία
είναι ότι οι σεισμοί αυτοί ήταν ίσως οι
μεγαλύτεροι σε ισχύ και διάρκεια στην
ιστορία της περιοχής μας. Κι αυτό γιατί :
1. Ηταν αρκετά ισχυροί σε ρίχτερ, με
οποιαδήποτε μέθοδο τους υπολογίσουμε.
2. Το επίκεντρο τους ήταν στην περιοχή του Δήμου Ευπαλίου.
3. Το εστιακό τους βάθος ήταν πολύ
μικρό γύρω στα 2000 μέτρα.
4. Στο σύνολό τους ξεπέρασαν τους 1400
σε χρονική διάρκεια ενός μήνα.Αυτό το τελευταίο όπως αναφέρουν οι σεισμολόγοι
ήταν καλό αφού σταδιακά εκτονωνόταν η
όλη κατάσταση και δεν φτάσαμε σε κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό.
ΟΙ 2 ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Ο πρώτος μεγάλος σεισμός 5,2 ρίχτερ
εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
στις 5,56 το απόγευμα και ο δεύτερος 5,
1 ρίχτερ την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου
στις 2,46 τα χαράματα. Η ώρα που πραγματοποιήθηκε αυτός ο δεύτερος μεγάλος
δημιούργησε είναι αλήθεια ένα μικρό πανικό στους κατοίκους. Πάρα πολλοί ξενύχτησαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Η

αντίστροφη μέτρηση για
την ψήφιση του σχετικού
νομοσχεδίου και την υλοποίηση του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
έχει σημάνει. Για τις θεσμικές
αλλαγές που προκύπτουν σίγουρα πολλοί λίγοι και από
αυτούς ακόμα τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες γνωρίζουν
ποιες αλλαγές έρχονται, και
ούτε φαίνεται ότι πολυασχολούνται παρότι είναι σημαντικά θέματα για την ουσιαστική
λειτουργία των Δήμων. Εκείνο που σίγουρα φαίνεται ότι
απασχολεί τον κόσμο είναι το
χωροταξικό .Πως θα γίνουν δηλαδή οι συνενώσεις.
Πολλές είναι οι διεργασίες και
διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο
και το προσκήνιο .Δήμαρχοι μιλανε με άλλους Δημάρχους και
κλείνουν συμφωνίες .Βουλευτές και πολιτευτές ακούνε και
πιέζουν ανάλογα με τους ανθρώπους που τους στηρίζουν
.Κομματικοί παράγοντες πάνε
κι έρχονται προσπαθώντας να
περάσουν κάποια γραμμή που
κάποιους συμφέρει κλπ κλπ
Αν καταγράφαμε όλα όσα ακούγονται και από εδώ και απ εκεί ,
επίσημα , ημιεπίσημα και ανεπίσημα και όσα γνωρίζουμε από το
ρεπορτάζ που κάνουμε θα έπρεπε
να γράψουμε βιβλία .
Η εφημερίδα μας όλα αυτά τα

Εκτοτε οι μικροσεισμοί ήταν συνεχείς
για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι
που όπως είπε κάποιος κάτοικος « η
γη έβραζε κάτω από τα πόδια μας».
Κι αυτό βέβαια γιατί όπως αναφέραμε το
επίκεντρο ήταν στη περιοχή του Δήμου

τρών για την πλήρη παρακολούθηση του
φαινομένου όπου αργότερα ίσως έχουμε
και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από
τη έρευνα που θα κάνουν οι σεισμολόγοι.
Όλο αυτό τον καιρό το τι ακούστηκε και καταγράφηκε από τους διάφορους σεισμολόγους

Ευπαλίου με διαφορετικές όμως προσεγγίσεις από τα διάφορα σεισμολογικά κέντρα και εργαστήρια Άλλα μιλούσαν για
την περιοχή βόρεια του χωριού Τρίκορφο,
άλλα για την περιοχή ανάμεσα Ρερεση
και Τείχιο και άλλα πλησίον της περιοχής
Πευκακίου.
Άλλος ένας μεγάλος σεισμός της τάξης
των 4,8 ρίχτερ έγινε στα τέλη Ιανουαρίου
που είχε όμως για επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή του Γαλαξιδίου.
Αμέσως μετά την έναρξη των σεισμών
στη περιοχή Ευπαλίου τοποθετήθηκαν
μηχανήματα από το Πανεπιστήμιο Πα-

δεν περιγράφεται. Σενάρια επί σεναρίων και
ο κόσμος κόντευε στο τέλος να τρελαθεί.
Τι να γίνει; πρέπει κι αυτοί να δικαιολογήσουν τη θέση τους και τα διεκδικούμενα ερευνητικά κονδύλια από Ελλάδα
και Ευρώπη που είναι μεγάλα. Εμείς
τα σενάρια αυτά και τα παραμύθια δεν
τα καταγράφουμε γιατί πιστεύουμε ότι
περισσότερο θα ζαλίσουμε τον κόσμο
παρά θα τον διαφωτίσουμε.

τικές υπηρεσίες για να διαπιστωθούν
όλες οι ζημιές. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν ότι είχαμε σε
όλα τα χωριά του Δήμου :
- Περίπου 100 σπίτια στο κόκκινο, που
απαγορεύτηκε να κατοικηθούν
- Άλλα 200 περίπου σπίτια με μικρορωγμές επισκευάσιμες.
- Το Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου με αρκετές ζημιές και έκλεισε.
- Η εκκλησιά του Αγίου Κωνσταντίνου
στο Πευκάκι με ζημιές δεν λειτουργεί.
- Το καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου
Ευπαλίου με μικροζημιές επισκευάσιμες.
- Μικρορωγμές στο βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη.
- Με ζημιές η εκκλησία της Μονής
Βαρνακόβης που έκλεισε και θα
λειτουργεί δίπλα καθώς και μερικά
κελιά στο νότιο τμήμα της Μονής.
- Καθίζηση ενός μέτρου είχαμε και
στο δρόμο προς τη Βαρνάκοβα και
200 μέτρα πριν το Μοναστηρι.
- Κατολισθήσεις χωμάτων και ρωγμές
στο πρανές του δρόμου από Λιμάνι ΜοΈκλεισε ο δρόμος Μοναστηρακίου-Παραθάλασσου και αν δεν γίνουν σοβαρά
ναστηρακίου μέχρι το Παραθάλασσο.
έργα υποδομής δύσκολα θα πάρει κανείς απόφαση να τον ανοίξει.

κωδικοποιεί και σας τα παρουσιάζει για να υπάρξει μια όσο
το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση .
Σε ό,τι αφορά τις Νομαρχίες
είναι γνωστό και ξεκάθαρο ότι
καταργούνται.
Σε ό,τι αφορά τις Περιφέρειες
φαίνεται ότι δεν αλλάζουν και
παραμένουν ως έχουν, με μια
κικροδιαφοροποίση σε αυτές
τις Αθήνας καθ Θεσσαλονίκης .
Έτσι και περιοχή της Φωκίδας
παραμένει στην Περιφέρεια της
Στερεάς Ελλάδας με Πρωτεύουσα την Λαμία .
Εδώ να πούμε ότι με Πρωτοβουλία Πολιτών έγιναν παρεμβάσεις και ανακοινώσεις με
υπομνήματα ώστε ο Δήμος
Ευπαλίου να ενταχθεί στη
Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας για ευνόητους λόγους με
πρωτεύουσα την Πάτρα .Σε
αυτή τη φάση πάντως όπως διαμηνύουν υψηλά κυβερνητικά
κλιμάκια, μάλλον δεν θα γίνουν
τέτοιες αλλαγές .
ΟΙ ΣΥΝΝΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ
Σε ό,τι αφορά τα σενάρια και οι
προτάσεις για τις συνενώσεις
των Δήμων έχουμε τα εξής :
Σε όλη την Ελλάδα από 1050
κοινότητες και Δήμους θα γίνουν περίπου 370 δηλαδή θα
μείνει περίπου το 1/3 των σημε-

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν οι
σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες κρα-

ΣΕΙΣΜΟΚΛΗΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
Ύστερα από όλες τις αυτοψίες που
έγιναν από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ο Δήμος Ευπαλίου προχώρησε
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να
κριθεί η περιοχή σεισμόπληκτη. Ήδη
όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος Τάσος
Παγώνης η υπόθεση βρίσκεται σε
καλό δρόμο και από στιγμή σε στιγμή
αναμένεται να υπογραφούν οι σχετικές
υπουργικές αποφάσεις. Άλλωστε την
διαβεβαίωση αυτή έδωσε πρόσφατα
σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό και ο
Υπουργός κ. Ι.Μαγκριώτης.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Κλειστός παραμένει ο δρόμος από
το Λιμάνι του Μοναστηρακίου μέχρι
το Παραθαλάσσο αφού έπεσαν χώματα από κατολισθήσεις και κρίθηκε
επικίνδυνος. Την περιοχή ήρθαν και
εξέτασαν οι γεωλόγοι του Οργανισμού
Αντισεισμικής Προστασίας κ.κ. Μεταξάς και Φουντούλης που συνέταξαν
αναλυτική έκθεση και παρέδωσαν στο
Δήμο Ευπαλίου. Στην αναλυτική έκθεση επισημαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι πρέπει να γίνουν σημαντικά
έργα υποστυλώσεων, τσιμεντοενέσεων, τοιχίων κλπ για να στερεωθεί το
έδαφος που έχει και μικρορωγμές. Κι
αυτό γιατί υπάρχουν και αρκετοί βόθροι
σπιτιών της περιοχής που δεν είναι
στεγανοί και τα λύματα που διαρρέουν
συνεχώς και διαβρώνουν ακόμα περισσότερο τα εδάφη. Όπως μας ανέφερε
ανώτερο στέλεχος τεχνικής υπηρεσίας
η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και έτσι
πρέπει να την αντιμετωπίσουν τόσο
ο Δήμος οσο και η Νομαρχία και να
μην αρκεστούν σε ημίμετρα και προσωρινές λύσεις γιατί οι ευθύνες είναι
μεγάλες. Ο δρόμος εκεί είναι από τους
πιο πολυσύχναστους της περιοχής,
και ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους και
καλοκαιρινούς μήνες, παιδιά συνεχώς βολτάρουν με τα ποδήλατα τους,
λουόμενοι πάνε κι έρχονται, πολλοί
ψαρεύουν εκεί με τις ώρες κοκ. Δεν
αποκλείεται ακόμα, σύμφωνα με την
άποψη του ίδιου τεχνικού παράγοντα
να υπάρξουν και υποχωρήσεις σπιτιών που υπάρχουν στην περιοχή αν
τα έργα δεν είναι όπως απαιτούνται με
υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

Χαμός με τον Καλλικράτη!
ρινών Δήμων .
Στο πνεύμα αυτό τόσο το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
όσο και η Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Φωκίδας προτείνουν εδώ και καιρό να γίνουν
4 Δήμοι στη Φωκίδα .Ένας στη
πεδινή Παρνασσίδα με πρω-

το Λιδορίκι.
Εδώ «άρχισαν τα όργανα» και ο
κάθε παράγοντας ανάλογα από
την σκοπιά που βλέπει το πράγμα κάνει προτάσεις και ασκεί
πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση .
Ετσι κατ΄αρχάς να πούμε ότι τα
Δημοτικα Συμβούλια του Ευπα-

δυο Δήμων.
Εδώ να πούμε ότι οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ προτείνουν να γίνει
συνένωση με τον Δήμο Ναυπάκτου.
Οι παράγοντες της Άμφισσας
προτείνουν να γίνουν δυο Δήμοι
στο Νομό ένας Παρνασσίδας με
πρωτεύουσα την Άμφισσα και
ένας Δωρίδας με
πρωτεύουσα το Λιδορίκι ‘η το Ευπάλιο
επειδή είναι μεγαλύτερος Δήμος .
Αυτό το θέλουν και
οι παράγοντες του
Λιδορικίου
αλλά
μόνο με πρωτεύουσα το Λιδορίκι . Μάλιστα σύμφωνα με
πληροφορίες προς
αυτή την κατεύθυνση πιέζει και ο Γραμματέας Νομαρχιακής
ΠΑΣΟΚ Φωκίδας
Πέτρου που είναι
από το Λιδορίκι.
Στους Δήμους της
Ιτέας και του
Γαλαξιδίου δεν
Η πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Τ.Ε.Δ.Κ. Φωκίθέλουν σε καδας για τη δημιουργία 4 Δήμων από τους 12 που έχει σήμερα η Φωκίδα.
μία περίπτωση
συνένωση με
τεύουσα την Άμφισσα , ένας λίου και Τολοφώνος έχουν πά- πρωτεύουσα την Άμφισσα.
στην ορεινή Παρνασσίδα με ρει ομόφωνες σχεδόν αποφά- Ο Δήμος Δελφών θέλει την αυπρωτεύουσα την Γραβιά , ένας σεις για συνένωση των Δήμων τονομία του λόγω ιστορίας .
στη πεδινή Δωρίδα με πρωτεύ- αυτών, ενώ αυτή είναι η θέση Οι κάτοικοι της Δεσφίνας δεν θέουσα το Ευπάλιο και ένας στην και γνώμη της συντριπτικής λουν να πάνε στην Άμφισσα και
ορεινή Δωρίδα με πρωτεύουσα πλειοψηφίας των πολιτών των

προτείνουν ακόμα συνένωση με
Αράχοβα και Δίστομο που όμως
ανήκουν στο Νομό Βοιωτίας .
Οι δήμοι Γραβιάς και Παρνασσού προτείνουν να γίνει ενας
Δήμος , κι αν χρειαστεί να γίνουν πιο πολλές συνενώσεις
ώστε να μεγαλώσει ο Δήμος να
μη πάνε στην Άμφισσα αλλά
στην Αμφίκλεια που όμως ανήκει στη Φθιώτιδα.
Ο Δήμος Καλιέων που τον
εντάσσουν στο Δήμο Λιδορικίου δεν το θέλει και ζητά να πάει
με το Δήμο Γραβιάς .
Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτων του Δήμου
Βαρδουσίων θέλουν συνένωση με το Δήμο Ευπαλίου και
μόνο ο Δήμαρχος και λίγα άτομα θέλουν για άλλους λόγους
να πάνε στο Δήμο Λιδορικίου
Η μοναδική βουλευτής του
Νομού κ.Αφρ. Παπαθαναση
δέχεται πιέσεις να υιοθετήσει κάποιες από όλες αυτές
τις προτάσεις ,και λίγο πολύ
μέχρι τη τελευταία στιγμή το
έπαιζε «πόντιος Πιλάτος» ενώ
έγιναν και δύο υψηλές κομματικές νομαρχιακές συσκέψεις
του ΠΑΣΟΚ στην Άμφισσα
με εκπρόσωπο του πολιτικού
Συμβουλίου του Κόμματος χωρίς να υπάρχει μια κατασταλαγμένη ομοιογενής άποψη
και πρόταση
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Απέναντι
από
το
βράχο της Ακρόπολης βρίσκεται το Νέο
Μουσείο της Ακρόπολης που επισκεφτήκαμε την Κυριακή 7 του Φλεβάρη. Σ’ έναν εντυπωσιακό
χώρο, δέκα φορές μεγαλύτερο από το προγενέστερο
Μουσείο, με πλούσιο φυσικό
φωτισμό, πανοραμική θέα
της περιοχής και λειτουργική τοποθέτηση των εκθεμάτων, η καθημερινή ζωή,
η λατρεία και ο πολιτισμός
της Αθήνας αποκαλύφθηκαν
στα μάτια μας
Ήδη από το ισόγειο η πόλη
μας « μιλούσε ». Κάτω από
το γυάλινο δάπεδο είδαμε
τι αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη
: στις πλαγιές
της Ακρόπολης
βρίσκονταν
εργαστήρια
,
μικρά και μεγάλα ιερά ανάμεσα στα σπίτια. Κεραμικά
σκεύη , ποικίλα
αγγεία, αρωματοδοχεία,
αντικείμενα
καθημερινής
χρήσης,
κοσμήματα, παιδικά παιχνίδια
είχαν βρει τη
θέση τους στις
προθήκες κατά
μήκος της ανηφορικής πρόσβασης που μας
οδήγησε στον πρώτο όροφο.
Εκεί
βρίσκονται
εκθέματα της Μυκηναϊκής, Γεωμετρικής (16ος-8ος
αι.π.Χ ) και Αρχα-

ϊκής περιόδου ( 7ος-αρχές
5ου αι.π.Χ.) : τμήμα του
αετώματος του Αρχαϊκού
Παρθενώνα, αγάλματα αφιερωμένα στους θεούς, Κούροι και Κόρες, σκηνές από τη
Γιγαντομαχία από το ναό της
Αθηνάς Πολιάδος, οι Καρυάτιδες. Ιδιαίτερη εντύπωση
προκαλεί στον προσεκτικό
επισκέπτη η λάξευση των
σωμάτων (είτε πρόκειται
για τα ανθρώπινα, είτε για
σώματα ζώων ) στο μάρμαρο καθώς και οι χρωματικές
παρεμβάσεις τόσο στα ρούχα όσο και στα ένθετα μάτια
των μορφών. Και να σκεφτεί
κανείς πως όλα αυτά φιλοτεχνήθηκαν σε εποχές που
δεν υπήρχε ούτε η ποικιλία
των υλικών που έχουν οι
καλλιτέχνες σήμερα στη διάθεσή τους, ούτε και ανάλογες Σχολές για εκμάθηση. Η
παρατηρητικότητα όμως των
ανθρώπων, η διαλεκτική
σχέση τους με τη φύση και
τον κόσμο, το γνήσιο ταλέντο και η αγάπη γιαυτό που
έκαναν γέννησαν αυτά τα
αριστουργήματα.
Μακέτες
των κτισμάτων του Βράχου
(Ναός της Νίκης, Ερέχθειο,
Προπύλαια ) βοηθούν στο
σχηματισμό ολοκληρωμένης
εικόνας του Ιερού Βράχου.
Στο τελευταίο επίπεδο μας «
φιλοξένησε » ο Παρθενώνας
: μεταλλικοί κίονες ισάριθμοι
με του αρχαίου μνημείου, 92
μετόπες –ελάχιστες οι σωζόμενες από την κλασσική
εποχή και γύψινες αποδόσεις
όσων λείπουν- με σκηνές
από τη μυθολογία και στη
ζωφόρο μια πολυπρόσωπη
σύνθεση που απεικονίζει την
πομπή των Παναθηναίων –
μας έδωσαν την εικόνα του
μνημείου στο φυσικό του
μέγεθος. Με ένα δε σύντομο
φιλμάκι που παρουσίαζε τις
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« περιπέτειες » του Παρθενώνα τελείωσε η δίωρη ξενάγησή που ήταν προσφορά
της Ένωσης Ευπαλιωτών.
Πρέπει εδώ να πούμε ότι και
το κοινό την παρακολούθησε με ενδιαφέρον και σ’
αυτό συνέβαλε σημαντικά ο
ξεναγός μας κ. Μάνος Χατζημιχαλάκης, ο οποίος με
γλαφυρό και παραστατικό
λόγο μας μύησε στα μυστικά
του χώρου και των θησαυρών του. Τον ευχαριστούμε
θερμά γι’αυτό.
Μασκώτ της ομάδας μας
ήταν ο μικρός Ηρακλής,
που αδιαμαρτύρητα ακολουθούσε.
Κατά γενική ομολογία ήταν
μια επίσκεψη που άφησε
εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο
για το περιεχόμενο όσο και
για την άψογη οργάνωσή
της.
Λένα Αναγνωστοπούλου
Παρουσία
πολλών
εκλεκτών
προσκεκλημένων ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Καστέλλας Πειραια
(ΕΣΚΑΠ), του οποίου Πρόεδρος είναι ο κ. Ντίνος Κονιστής, που είχε διατελέσει
και Πρόεδρος της Ένωσης
Ευπαλιωτών, έκοψε
την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Την Ένωση εκπροσώπησε η
Πρόεδρος κ. Λένα Αναγνωστοπούλου. Στις αρχαιρεσίες του ίδιου Συλλόγου ,στις
24-1-2010 ,ο κ. Ντίνος Κονιστής επανεξελέγη για 6η
συνεχή
τριετία
Πρόεδρος
του Συλλόγου παμψηφή. Να
πούμε εδώ ότι ψήφισαν 430
μέλη του συλλόγου, που είναι
από τους πιο ζωντανούς. Στο
δραστήριο Ευπαλιώτη Πρόεδρο και στο συμβούλιό του
ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
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Την πίτα του έκοψε και φέτος ο
Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Ευπαλίου σε μία εορταστική ατμόσφαιρα στην
αίθουσα της Σταυρακείου
Βιβλιοθήκης παρουσία του
Δημάρχου κου Τάσου Παγώνη, του Προέδρου του
Τ.Σ. Ευπαλίου κου Δ. Λακουμέντα και πολλών άλλων πολιτών και μελών
του Συλλόγου.
Η Πρόεδρος της
Ένωσης
Γυναικών Φωκίδας ,
η
Ευπαλιώτισσα κ. Λούλα Κουφάκη ορίστηκε από την
Ομοσπονδία Ρουμελιωτών
Αμερικής-Καναδά
αντιπρόσωπός της στην
περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Στο σκεπτικό της
απόφασης
αναφέρεται
ότι «εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα το έντονο ενδιαφέρον
και η πλούσια προσφορά της - επί σειράν ετών
μέσω του Συλλόγου και
από τη θέση της Προέδρου των Γυναικών της
Φωκίδας – στη γενικότερη περιοχή της Στερεάς
Ελλάδας». Η Εφημερίδα
τη συγχαίρει και εύχεται
κάθε επιτυχία και στις
καινούργιες προκλήσεις.
Στη φωτογραφία με επώνυμες κυρίες της Φωκίδας από εκδήλωση στην
Παλαιά Βουλή.
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Στις 31 Ιανουαρίου η Δωρική Αδελφότητα
έκοψε την πίτα
της, στο γραφείο
της στο Παγκράτι.
Παραβρέθηκαν ο π. Υπουργός κ. Ν. Γκελεστάθης, ο
Αντινομάρχης Φωκίδας κ.
Δ. Ιντέρνος, οι Δήμαρχοι
Ευπαλίου, Βαρδουσίων και
Λιδορικίου κ.κ. Παγώνης,
Νικολέτος και Κουλούλας
αντίστοιχα,η
Πρόεδρος
της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας κ. Λ. Κουφάκη και η
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών κ. Λ. Αναγνωστοπούλου
Πολλές και ενδιαφέρουσες ήταν
οι
εορταστικές
εκδηλώσεις των
εκπαιδευτηρίων
Παπαχαραλάμπους
στο
Περιστέρι τους δύο τελευταίους μήνες, με κοπή
πίτας, θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακούς
χορούς, χορωδίες με κάλαντα και άλλα, παρουσία όλων των επισήμων
της περιοχής. Εκδηλώσεις
που καταξιώνουν τη σαραντάχρονη πορεία των
εκπαιδευτηρίων του συγχωριανού μας Θόδωρου
Παπαχαραλάμπους.
Παρά το αρνητικό
κλίμα που υπήρχε
από τους σεισμούς,
τα καρναβαλικά δρώμενα από τον Εκπολι-

τιστικό Σύλλογο
του
Ευπαλίου
δεν σταμάτησαν.
Το Σάββατο της
Αποκριάς
έγινε ο χορός Ball
Masque της Δωρινέλλα στο κοσμικό
κέντρο
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ στο Λυγιά
με τη συμμετοχή περίπου 130
ατόμων. Αρκετά
ήταν τα δώρα
που μοιράστηκαν
από προσφορές
επαγγελματιών
και κυρίως του
συμπατριώτη
μας επιχειρηματία κ. Τάγγαλου.
Ο πρόεδρος του
Συλλόγου ΄Ακης
Παλιούρας ευχαριστήσε για την βοήθεια και
στήριξη του Συλλόγου τους κ.κ. Μπάμπη
Αλεξανδρή και Περικλή Λουκόπουλου. Την
άλλη μέρα τα παιδιά με
ειδικές στολές και άρμα
«Το πλοίο της αγάπης»
(σ.σ. λόγω Αγίου Βαλεντίνου) παρέλασαν
στον κεντρικό δρόμο
του Ευπαλίου και το
απόγευμα ενσωματώθηκαν στα άρματα και
πληρώματα της παρέλασης στη Ναύπακτο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η γιορτή τ
Κείμενο: Λένα Αναγνωστοπούλου
Φωτο: Μάκης Πριόβολος

Σ

τον απόηχο των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν
το Ευπάλιο έγινε στις 24 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο
ELECTRA PALACE η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συλλόγου .
Ένα κλίμα ανησυχίας και προβληματισμού για την κατάσταση αυτή, την
αναστάτωση και τις
ζημιές που
προκάλεσε
ήταν ευδιάκριτο και
αυτός ήταν
ο
λόγος
απουσίας
του Δημάρχου Ευπαλίου κ. Παγώνη –που
ήταν παρών τα προηγούμενα χρόνια – καθώς και
άλλων
προσκεκλημένων
από το χώρο της Τοπικής
αυτοδιοίκησης αλλά και
φορέων. Την εικόνα και τις
πρώτες εκτιμήσεις γνωστοποίησε στους συγκεντρω-

θέντες ο εκπρόσωπος του
Δημάρχου και Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαγγέλης Καραϊνδρος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
διανεμήθηκε ο απολογισμός της
3ετούς δράσης του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύουμε σε ξεχωριστή στήλη.
Εκφράστηκαν θετικά σχόλια για
την ποικιλία των δραστηριοτήτων
και στη σύντομη ομιλία της η
Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επανέκδοση του βιβλίου
του καθηγητή κ. Βασ. Κατσαρού,
που αποτελούσε δέσμευση και
των προηγούμενων Δ.Σ., στη νέα
μορφή και στην πλούσια θεματολογία της εφημερίδας και στην
τροποποίηση του Καταστατικού
της Ένωσης, ώστε να εκλέγεται
πια 7μελές Δ.Σ., προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
Συλλόγου.
Επίσης παρουσιάστηκε και ο οικονομικός απολογισμός του οικονομικού έτους 2009. Τόσο τα πεπραγμένα όσο και ο ισολογισμός
εγκρίθηκαν από όλους .
Επιπλέον επισημάνθηκε ότι ορισμένες εκδηλώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μικρής συμ-

μετοχής και προκειμένου να μην
επιβαρυνθεί οικονομικά ο Σύλλογος ,ώστε το απερχόμενο Δ.Σ . να
παραδώσει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό στο επόμενο Δ.Σ. για να
μπορεί να λειτουργήσει η Ένωση.
Τονίστηκε δε η ανάγκη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, όπως ορίζει το
Καταστατικό .
Με
αφορμή δε την ολοκλήρωση της θητείας του το Διοικητικό
Συμβούλιο εκφράζει δημόσια τις
ευχαριστίες του:
• Στο Δήμαρχο Ευπαλίου κ. Τάσο
Παγώνη ,τους πρώην και νυν
Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπηρεσίες του Δήμου Ευπαλίου για τη συνεργασία
και την οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου .
• Στον π. Αντιδήμαρχο και νυν
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαγγέλη Καραίνδρο.
• Στον π. Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη
Θωμόπουλο.
• Στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κων/νο Κάρμα.
• Στον πρώην και τον νυν Διευθυντή
του Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου
κ.κ. Βοίλή και Σταμάτη αντίστοιχα.
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της Ένωσης
• Στον Πολιτιστικό και Κυνηγετικό Σύλλογο για την
παρουσία τους στις εκδηλώσεις της Ένωσης.
• Στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Μίμη Λακουμέντα.
• Στον Επίτιμο Πρόεδρο
κ. Λ. Ζέρβα, τους διατελέσαντες Προέδρους και τα
μέλη των προηγουμένων
Διοικητικών
Συμβουλίων
της Ένωσης Ευπαλιωτών.
• Σε όσους ενίσχυσαν οικονομικά την Ένωση.
• Στην κα Έφη Μίχου για την
τροποποίηση του καταστατικού
• Στους επαγγελματίες του
Ευπαλίου κ.κ Μπάμπη και
Γιάννη Κατσαρό, Άρη Αθανασόπουλο, Σταύρο Τιγγινάγκα
και Παναγιώτη Κάντζαρη για
τις προσφορές τους και τη
βοήθειά τους στις εκδρομές και τις εκδηλώσεις της
Ένωσης στο Ευπάλιο.
• Σε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της
Ένωσης
• Στους ιδιοκτήτες καθώς και
το προσωπικό του ατελιέ
«who is who» για την καλαίσθητη εφημερίδα του Συλλόγου.
Τέλος η Πρόεδρος κ. Λένα
Αναγνωστοπούλου ευχαρίστησε δημόσια όλα τα μέλη
του Δ.Σ. γιατί με την παρουσία τους, τη συνεργασία
και τη συμβολή τους - στο

βαθμό και με τον τρόπο
που μπορούσε ο καθένας
- στη λειτουργία του Συλλόγου και στην υλοποίηση
των δραστηριοτήτων του.
Επίσης αναφέρθηκε και
στους συνεργάτες της εφημερίδας κ.κ. Ν. Πενταγιώτη,
Π. Κουφάκη και Τ. Τσόλκα,
οι οποίοι δεν είναι μέλη
του Δ.Σ., αλλά πρόσφεραν
εθελοντικά τη βοήθειά τους,
καθώς και στο Σύμβουλο
Έκδοσης κ. Περικλή Λουκόπουλο για την επί σειράν
ετών βοήθεια στο Σύλλογο ,την πολύωρη εργασία
και επιμέλεια της εφημερίδας και τις χορηγίες που
εξασφάλισε κατά τα έτη
2008 και 2009 –ύψους περίπου 8.000 ευρώ – από την
Τράπεζα Πειραιώς για την
Ένωση Ευπαλιωτών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Βουλευτής Φωκίδας κ. Α . Παπαθανάση ,
ο π. Υπουργός κ. Ν. Γκελεστάθης, ο Αντιδήμαρχος
Αθηναίων κ. Ανδρέας Παπαδάκης, ο τ. Διοικητής του
ΙΚΑ καθηγητής Άρης Σισσούρας, η τέως Ειδ. Γραμ.
του Υπουργείου Παιδείας
καθηγήτρια Στέλλα Πριοβόλου, οι π. Πρόεδροι της
Ένωσης κ.κ. Γ. Σμπαρούνης
και Π. Αλεξανδρής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Β. Καραίνδρος ,οι Νομ. Σύμβουλοι
κ.κ. Γ . Γαζή και Κ. Τσάρας,

η Πρόεδρος
της Ένωσης
Γυναικών
Φωκίδας κ. Λ. Κουφάκη, ο Αντιπρόεδρος της
Δωρικής Αδελφότητας κ.
Γ. Παπαϊωάννου, και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου των Γρηγορίτικων
κ. Κατσαντώνης. Ευχές
απέστειλαν
ο
Νομάρχης
Φωκίδας κ. Ν.
Φουσέκης, η
Αντινομάρχης
κ. Κολλιαλή, ο
Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Τάσος Παγώνης,
ο Αντιδ/χος κ.
Βρέττας , ο
Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου κ. Μ. Λακμέντας , ο π. Πρόεδρος
του
Κυνηγετικού
Συλλόγου κ. Κ. Φλετούρης και οι πρώην
Πρόεδροι της Ένωσης Ευπαλιωτών κ.κ.
Ντίνος
Κονιστής (που την
ίδια μέρα είχε
αρχαιρεσίες
στον ΕΣΚΑΠ)
και
Τάσος
Μπάμπος (που
απουσίαζε στο
εξωτερικό).
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Γιορτές και θύμησες
Ο

Δεκέμβριος ήταν ο πιο ζεστός μήνας, όχι μόνο του φετινού χειμώνα,
αλλά και πολλών άλλων δεκάδων προηγουμένων ετών. Είναι κι ευλογημένος
μήνας, γιατί φιλοξενεί την μια από τις
δύο μεγαλύτερες και σπουδαιότερες
γιορτές της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Μεγάλη γιορτή.
Γιορτάζουμε τον ερχομό του Θεανθρώπου στη γη. Ενσαρκώθηκε, έλαβε
σάρκα και οστά, σώμα και ψυχή και
γεννήθηκε ως άνθρωπος δια πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου,
της σεμνής Κόρης της Ναζαρέτ. Κατέβηκε στη γη από άπειρη αγάπη προς
τον πεσμένο άνθρωπο κι ήρθε για να
φωτίσει τους εσκοτισμένους και ν’ ανυψώσει τους ταπεινούς.
Με τη γέννησή Του στη φάτνη, τη διδασκαλία Του, την άψογη και αψεγάδιαστη ανθρώπινη ζωή Του, με την αγάπη
Του και την προσφορά Του, το μαρτυρικό Του θάνατο και την Ανάστασή Του,
μας δίδαξε την ταπεινοφροσύνη, την
αγάπη και ελεημοσύνη, όχι μόνο προς
τον πλησίον μας, αλλά και προς τους
εχθρούς μας, την συγχώρηση, αφού
κι Αυτός συγχώρεσε τους διώκτες Του
πάνω από το Σταυρό και απέδειξε την
αθανασία και αιωνιότητα της ψυχής.
Τα παλιότερα χρόνια όλοι οι ξενιτεμένοι
κατέβαιναν στο χωριό για να γιορτάσουν τις Άγιες αυτές ημέρες και γέμιζε
το χωριό και η εκκλησία από κόσμο.
Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Φεύγουν τις ημέρες
αυτές και πολλοί,
από τους λίγους
που μένουν μόνιμα στο χωριό
κι έρχονται στην
Πόλη για να γιορτάσουν μαζί με
τα παιδιά τους.
Έτσι παρατηρεί
κανείς μια συνηθισμένη ημέρα,
την ημέρα αυτή,
χωρίς τίποτε το
εξαιρετικό που
να δείχνει ότι είναι Χριστούγεννα. Μοιάζει σαν
μια Κυριακή που
την επισκέπτονται λίγοι ξενιτεμένοι. Επικράτησε αυτό
που λέγεται τα τελευταία χρόνια. «Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο
χωριό». Βέβαια το Πάσχα πηγαίνουν
στο χωριό, γιατί το καλεί και η εποχή,
αλλά τα Χριστούγεννα έσβησαν απ’ τα
χωριά και πέρασαν στη λήθη.
Εμείς οι παλιότεροι νοσταλγούμε κείνα τα χρόνια τα παλιά, που μπορεί να
μην είχαν τα πλούτη και τη λάμψη τη
σημερινή, αλλά είχαν το κάτι άλλο, το
διαφορετικό κι αυτό ήταν η ανθρώπι-

ΕΦΥΓΕ Η
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝ. ΤΑΡΑΒΗΡΑ
Στις 2/2/2010 πέθανε σε Νοσοκομείο
Αθηνών όπου νοσηλευόταν για λίγες
ημέρες, η Ευγενίαν Αν. Ταραβήρα και
κηδεύτηκε την επομένη στο Νεκροταφείο Δροσιάς. Η νεκρώσιμος ακολουθία
εψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Δροσιάς, την οποία παρακολουθήσαν
συγγενείς, συγχωριανοί και πολλοί φίλοι της οικογένειας και στην οποία έλαβε μέρος και ο Ιερέας του χωριού μας
Παπα-Γιώργης, που ήρθε από το χωριό

νη ζεστασιά, η αγάπη, η παρέα και η
αδελφοσύνη η αληθινή και μοναδική.
Δυστυχώς όλα αυτά χάθηκαν εδώ στην
πόλη και τα σκέπασε μια παγωνιά, αδιαφορία, απομόνωση και αποξένωση.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τα κάλαντα, τη σφαγή των χοιρινών, τη νυχτερινή θεία λειτουργία κάτω από το
τρεμάμενο φως του καντηλιού και του
κεριού, το αχνοφέγγισμα, τις ματιές
και το τηγανισμένο συκώτι όταν επιστρέφαμε από την εκκλησία, το χριστόψωμο με τα κεντίδια και τα’ αρνοκάτσικα και το κόψιμό του στο κεφάλι
του Πατέρα, το ψαρονέφρι και τις πριζόλες στα κάρβουνα του τζακιού που
μοσχολογούσαν, τα κούτσουρα που
έκαιγαν ασταμάτητα στο τζάκι και όλοι
γύρω από την φωτιά απολαμβάνομε τη
ζεστασιά του και γευόμασταν τις λιχουδιές που ψήνονταν εκεί και με συνοδεία
το γλυκόπιοτο κρασί από το καινούργιο γιοματάρι. Κι όλα αυτά συνοδεύονταν με γλέντι και χορό με τα αθάνατα
δημοτικά μας τραγούδια, που κι αυτά
σιγά σιγά σβήνουν, θύματα κι αυτά του
μοντερνισμού, και με όμορφες συντροφιές, αδελφωμένοι κι αγαπημένοι σαν
μια οικογένεια.
Σήμερα, λόγω των συνθηκών διαβίωσης, τις δυσκολίες μετακινήσεων και
της αποξένωσης, έχουμε να συναντηθούμε, πάνω από δέκα χρόνια, με στενούς συγγενείς μας κι ας ζούμε στην
ίδια πόλη.

Αλλά και την πρωτοχρονιά, την παραμονή, μαζεύονταν όλοι άνδρες σε κάποιο σπίτι κι άλλοι έπαιζαν τριανταένα
για το καλό του χρόνου κι όλοι έτρωγαν κι έπιναν, αλλά την άλλη μέρα όλοι
στην εκκλησία και όχι όπως συμβαίνει
στις πόλεις, που οι εκκλησίες είναι
άδειες γιατί το πρωί γυρίζουν από τα
Ρεβεγιόν.
Φέτος παρατηρήθηκε, λόγω της μεγάλης κρίσεως, μειωμένος στολισμός
στα καταστήματα, στους δρόμους και

μαζί με την κόρη του και τον γαμπρό
του Χ. Κούγια.
Η αείμνηστη Ευγενία υπήρξε ένας υπέροχος άνθρωπος. Ευγενική στους τρόπους, άψογη στην συμπεριφορά, αγνή
και εγκάρδια στα αισθήματά της, γεμάτη
καλοσύνη και αγάπη προς όλους, ευχάριστη στη συντροφιά, καρτερική, φιλότιμη, φιλόξενη, πάντα με τον καλό λόγο
στο στόμα και βαθιά θρησκευόμενη.
Ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης
και της αρετής, μια αγνή ψυχούλα. Δεν
είχε αδέλφια και στενούς συγγενείς,

στις πλατείες και μειωμένη
ήταν και η κίνηση στην αγορά
και ούτε αυτό το δώρο δεν τη
ζέστανε, όπως μαρτυρούν οι
καταστηματάρχες. Το ίδιο παρατηρήθηκε και με τα ρεβεγιόν. Οι άνθρωποι αρκέστηκαν
σε οικογενειακές συγκεντρώσεις στα
σπίτια με φιλικές συντροφιές και φάνηκαν κουμπωμένοι απέναντι στα πολλά
έξοδα. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου
θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και να
διαψεύσουμε τη ρήση που λέει: «κάθε
πέρυσι και καλύτερα».
Μπορεί ο Δεκέμβριος να ήταν φέτος
ζεστός, με υψηλές για την εποχή αυτή
θερμοκρασίες, ασυνήθιστο φαινόμενο, που είχε να συμβεί δεκάδες χρόνια
πριν, και διέψευσε και την παροιμία που
θέλει όλη τη βαρυχειμωνιά «πίσω,
μπρος τα ΝικολοΒάρβαρα, τριγύρω
τα Χριστούγεννα,
όμως οι βροχές
στην περιοχή μας
ήσαν πολλές και
ισχυρές. Η Μαντήλω ξεσάλωσε φέτος και όχι μόνο
κατέβασε πολλές
φορές, αλλά έφερε
και πολύ νερό, με
αποτέλεσμα, να ξεχειλίσει σε δυο σημεία στο Ευπάλιο,
τον
Δεκέμβριο
και σε ένα στις 30 Ιανουαρίου προς
το σπίτι του Ζώη παρά τα πολλά αντιπλημμυρικά έργα που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Οι ζεστές ημέρες συνεχίστηκαν και το
πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, οπότε ο καιρός άλλαξε, με πολλά χιόνια
και τσουχτερό κρύο. Οι βροχές όμως
συνεχίστηκαν έντονες, η δε υγρασία
ήταν διαπεραστική και ανυπόφορη.
Δεν είμαι προληπτικός και ούτε πιστεύω στις δεισιδαιμονίες.
Όμως, ο λαός λέει ότι, όταν παρατηρούνται κάποιες ανωμαλίες στα
καιρικά φαινόμενα, ασυνήθιστα και
περίεργα, όπως οι μεγάλες θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα, ότι κάτι
θα συμβεί και συνήθως ονοματίζουν
το σεισμό. Λέτε να επαληθεύτηκε αυτή
η πρόληψη και σε μας φέτος με τους
σεισμούς;
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της
Ενώσεώς μας, αποφασίστηκε, όπως η
ετήσια αποκριάτικη συνεστίαση πραγματοποιηθεί φέτος στο χωριό, για να
δώσει μια χαρούμενη νότα στο χωριό
μας, στις 14 Φεβρουαρίου, Κυριακή της
Τυρινής και στην Κουβέλειο αίθουσα.

αλλά αγάπησε τα’ αδέλφια του συζύγου
της κι όλους τους συγγενείς, σαν δικά
της αδέλφια κι εκείνα την αγάπησαν
και τη στήριξαν σαν πραγματική τους
αδελφή.
Αγάπησε πολύ το χωριό και ήθελε να
παραμένει εκεί, αν ήταν δυνατόν και το
χειμώνα. Ήθελε ν’ απολαμβάνει την απεραντοσύνη του ορίζοντα και τις ομορφιές
της φύσεις, την ησυχία και τη γαλήνη.
Μάλιστα φέτος ανέβηκαν στην Αθήνα
λίγο πριν τα Χριστούγεννα γιατί δεν
ήθελε να φύγει και πίεζε στον σύζυγό

Από την ημέρα όμως που πάρθηκε η
απόφαση αυτή, μέχρι της πραγματοποιήσεως της συνεστίασης, μεσολάβησαν διάφορα γεγονότα, όπως οι σεισμοί, η καθυστέρηση λειτουργίας της
ψησταριάς του κ. Καρρά στην Κουβέλειο αίθουσα.
Από τους σεισμούς έπαθε ζημιές ο Ιερός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στο
Πευκάκι ο οποίος δεν λειτουργεί προσωρινά μέχρι να επισκευαστεί.
Στην δαπάνη για την επισκευή λόγω

οικονομικών προβλημάτων της εκκλησίας καλείται ο κάθε ένας από εμάς
να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο
προκειμένου να λειτουργήσει σύντομα
η εκκλησία .
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
τελικά την Κυριακή της Τυρινής ήταν η
κοπή της βασιλόπιτας η οποία έγινε μετά
την Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του
Άγιο Λουκά στο Δροσάτο. Κόψαμε την
βασιλόπιτα στο φιλόξενο μαγαζί της θείας Παναγιούς του χωριού μας .
Η συμμετοχή των χωριανών και φίλων
ήταν καθολική το μικρό μαγαζί του χωριού ήταν ασφυκτικά γεμάτο.
Η βασιλόπιτα κόπηκε με την ευλογία του
Πατέρα Γεωργίου και το φλουρί έπεσε
στον Παπαιωάννου Νίκο του Ιωάννη.
Ευχόμαστε σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά με υγεία και ευτυχία.
Ο σύλλογος προσέφερε στις γυναίκες
λουλούδια λόγω της εορτής των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου.
Από το Δ.Σ παρόντες ήταν ο Πρόεδρος
Μπάμπης Αλεξανδρής , ο Ταμίας Κρητικός Γιώργος , και ο Γραμματέας Ζησιμόπουλος Ανδρέας.
Παραβρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος της
Δωρικής Αδελφότητος και χωριανός
μας Παπαιωιάννου Γεώργιος.

της να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, λες και το είχε διαισθανθεί ότι
δεν θα ξανάβλεπε το χωριό.
Ευχόμαστε όπως ο καλός Θεός να την
κατατάξει μεταξύ των Αγίων, γιατί άγια
ήταν κι η ψυχή της και την αναπαύει
στους Κόλπους Του, το δε χώμα της Αττικής γης που την σκέπασε να ‘ναι ανάλαφρο. Στο σύζυγό της Ανδρέα, συγγενή
και φίλο μας, ευχόμαστε την εξ ύψους
παρηγοριά και να ζήσει να την θυμάται.
Αιώνια να είναι η μνήμη σου
αξέχαστη Ευγενία.		
Φ.Κ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
Β. ΚΟΝΙΣΤΗ

Στις 31 Ιανουαρίου τελέστηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Λουκά στο Δροσάτο το ετήσιο μνημόσυνο της Σταυρούλας Β.
Κονιστή.
Ο Θεός ν’ αναπαύει την
ψυχή της και ζωή στους
οικείους της.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έργα και ημέρες της Ένωσης
στην τριετία που πέρασε.
ûðÿôćô ăøĄüõôþþĂĀćüýñą
øĈôüĆûúćĂăĂòúĆúą ØïĆĂąăďþúûïþôĆĆô çĂ
áøĄďÛéđýüôăĂĈćĄôöĂĈ÷ĂĐĆø æĈÿÿøćøòĊôĀ
ăôü÷üïôĀćòĆćĂüĊô æĈĀøĄöôĆòô ÿø ØñÿĂ
ýôüØúÿĂćüýďæĊĂþøòĂÙĈăôþòĂĈ
Ĝ äôü÷üýď ÜðôćĄĂ  lÛ
ČĄôüďćøĄú ÝĆćĂĄòô ćĂĈ
ýďĆÿĂĈy
läôĄôÿĈÕÙÞØãçÝÞã
ĊĂĄúöòô ćĂĈ ý äøĄüýþñ ûòVVLPRy
ÙáÛàÙåìçÝÞãÙå×ã
ßĂĈýďăĂĈþĂĈ Øüôćðûú- ĜÜðôćĄĂöüôøĀúþòýĂĈą
Ĝ êĄúÿôćĂ÷ďćúĆú øăô- ýôĀ  ôĀćòćĈăô ĆćĂ Õ àñćĆĂĈ  l ã ý ÙăüĆýĂăïýúąy
Āðý÷ĂĆúą ćĂĈ õüõþòĂĈ ØñÿĂÙĈăôþòĂĈ
Ĝ ØúÿüĂĈĄöòô VLWH ćúą ĜâøĀïöúĆúĆćĂáðĂàĂĈ-

Þôćïćú÷üïĄýøüôćúąøý÷ñþČĆúąöüôćúĀ
ýĂăñ ćúą ăòćôą ú äĄďø÷ĄĂą ćúą ÎĀČĆúą
ÙĈăôþüČćđĀýôßðĀôÕĀôöĀČĆćĂăĂĐþĂĈ
ăôĄĂĈĆòôĆø ćĂĀ ÕăĂþĂöüĆÿď ØĄôĆćúĄüĂćñćČĀ ćĂĈ ôăøĄĊďÿøĀĂĈ ØüĂüýúćüýĂĐ
æĈÿõĂĈþòĂĈ Ùü÷üýďćøĄô ćô ĆćĂüĊøòô ćĂĈ
ÕăĂþĂöüĆÿĂĐðĊĂĈĀČąøāñą

ãĄøüĀñÞĂĄüĀûòôäĄĂĈĆĆďÞôĄăøĀñĆüÞĄòýøþĂ 
ĜÞôûüøĄČÿðĀúýĂăñăòććôąćĂĈæĈþþďöĂĈ
Ĝ ÞôûüøĄČÿðĀú þøüćĂĈĄöòô  ĆĈĀøĆćòôĆú ćĂĈ
ÕöòĂĈäĀøĐÿôćĂą
Ĝ æĈÿÿøćĂĊñ ĆćĂ êĂĄď
ćúą ÞĈĄüôýñą ćĂĈ äïĆĊô
ýôü Ćø øý÷úþđĆøüą ăĂĈ
÷üĂĄöïĀČĆøĂØñÿĂąÙĈăôþòĂĈ

ØÕßßÙæ
ØåÕæçÛåÝãçÛçÙæ
Ĝ àøĆĂþïõúĆú ćĂĈ æĈþþďöĂĈ öüô ćú ÷üïûøĆú ODSWRSV
ôăď ćú éôĄÿôýøĈćüýñ ÙćôüĄøòô
Sanofi-Aventis
Ććô ĆĊĂþøòô ćĂĈ
ÙĈăôþòĂĈ ôăď 
ĆćĂ ×ĈÿĀïĆüĂ ýôü
ßĐýøüĂ ÙĈăôþòĂĈ
ýôüĆćĂØúÿĂćüýďæĊĂþøòĂÙĈăôþòĂĈ 
Ĝ ØüïûøĆú õüõþòČĀ l çĂ ÙĈăïþüĂ
y ćĂĈ ý ×üïĀĀú
ÛþüďăĂĈþĂĈ ýôü
lã ÖĈùôĀćüĀďą
Āôďą ćĂĈ ÕöòĂĈ ÝČïĀĀĂĈ ćĂĈ
ÜøĂþďöĂĈ ĆćĂ
ÙĈăïþüĂ ØČĄò÷ĂąyćĂĈýÖôą
ÞôćĆôĄĂĐ ĆćĂĈą
ă Ą Č ć ø Đ Ć ô Ā ć ø ą
ýïûø ĊĄĂĀüï
Η Πρόεδρος της Ένωσης κα Λένα Αναγνωστοπούλου μαζί με μέλη του Δ.Σ. παρουσιάζει στην εκδήλωση της πίτας
ÿôûúćðą ćĂĈ
τον Απολογισμό για την τριετία που πέρασε.
×ĈÿĀôĆòĂĈ ýôü
ßĈýøòĂĈ ÙĈăôþòĂĈ
ćĂĈ ý ÞôćĆôĄĂĐ lã ÖĈ- ÎĀČĆúą öüô úþøýćĄĂĀüýñ ĆøòĂćúąÕýĄďăĂþúą
Ĝ
ÕĀćôăĂýĄüûñýôÿø
 ýôü
ùôĀćüĀďą Āôďą ćĂĈ ÕöòĂĈ øĀúÿðĄČĆú ćČĀ øĀ÷üô- Ĝ äĄĂøćĂüÿôĆòô ÎýûøĆúą
ĆĈÿÿøćøòĊôÿø
Ćø
ăĄČćĂÝČïĀĀĂĈ ćĂĈ ÜøĂþďöĂĈ ĉøĄĂÿðĀČĀ ýĈĄòČą öüô éČćĂöĄôĉòôąÿøĆćüöÿüďĆćĂÙĈăïþüĂØČĄò÷Ăąy
ďĆĂĈą õĄòĆýĂĀćôü ĆćĂ ćĈăôćúąùČñąćĂĈÙĈăô- õĂĈþòôü÷üđćúýôüØñÿĂĈ
öüô ćúĀ ôăĂýôćïĆćôĆú
Ĝ ÕĀøþþüăñą ðý÷ĂĆú ćúą ÙāČćøĄüýď
þòĂĈ
ćĂĈÕú×üïĀĀú
øĉúÿøĄò÷ôą lçĂ ÙĈăïĜ
äĄôöÿôćĂăĂüñĆôÿø
þüĂyÿøćúĀýĈýþĂĉĂĄòô ÖäãßÝçÝæçÝÞÙæ
×ëèêÕ×ì×ÝÞÙæ 
ćĄĂăĂăĂòúĆú
ćĂĈ ÞôćôñĉĐþþČĀøćúĆòČą
ÙÞØÛßìæÙÝæ
ßãÝäÙæÙÞØÛßìæÙÝæ
Ĝ Îý÷ĂĆú øĀúÿøĄČćüýĂĐ Ĝ ÞôûüðĄČĆú ïĆýúĆúą ĜæĈĀøĆćòôĆúĆćúĀÛþüĂĐăĂþú ĆćôćüýĂĐ ćĂĈ æĈþþďöĂĈ
øĀćĐăĂĈ ćĂĈ ßôĂöĄôĉü- ùČöĄôĉüýñą öüô ăôü÷üï Ĝ äĄôöÿôćĂăĂòúĆú øý- Ćø ĂĄüĆÿðĀô ïĄûĄô öüô
ýĂĐ àĂĈĆøòĂĈ ÙĈăôþò- ćĂĈØúÿĂćüýĂĐæĊĂþøòĂĈ ÷ĄĂÿđĀ ßòÿĀú äþôĆćñ- ćúĀ øāôĆĉïþüĆú ćúą õüČĂĈ ÿø ĊĄúÿôćĂ÷ďćúĆú æćôćĄòôĊĄďĀüô÷ďûúýôĀ Ąô ĒàøćðČĄô ßøĈýï÷ô ĆüÿďćúćïąćĂĈ
ćĂĈØñÿĂĈÙĈăôþòĂĈýôü

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
100,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
100,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΞ.
100,00 €
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20,00 €
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ		
50,00 €
Σε μνήμη του συζύγου της Νικολάου
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
50,00 €
Σε μνήμη του συζύγου της Ιωάννη
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
150,00 €
ΜΙΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
		
$150,00
Στη μνήμη της Τζούλιας
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
200,00 €
Στη μνήμη του πατέρα του Δ. Παπαιωάννου
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΣΥ
200,00 €
Σε μνήμη της μητέρας τους Ελένης Τσίπρα
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
150,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ		
150,00 €
ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ			
50,00 €

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

5011-035918-043

63101605

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
20,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ
30,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ.
50,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.
25,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20,00 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝ. 30,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΤΟΥ ΦΩΤ. 20,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ		
20,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ		
30,00 €
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00 €
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.		
50,00 €
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
5,00 €
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15,00 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ			
20,00 €
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 		
20,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		
20,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΚΟΥΦΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
25,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ		
50,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
25,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
50,00 €
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
10,00 €
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
10,00 €
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ		
50,00 €
ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ			
30,00 €
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
20,00 €
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
50,00 €
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ		
10,00 €
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.
20,00 €
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ		
10,00 €
ΖΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ			
50,00 €
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ		
15,00 €
ΘΑΝΑΣΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		
20,00 €
ΚΑΓΙΑ Κ.ΡΗΝΑ			
15,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
25,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡ.
50,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ.
25,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
50,00 €
ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
20,00 €
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
50,00 €
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 		
10,00 €
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 20,00 €
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. 50,00 €
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ		
20,00 €
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ.
20,00 €
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ		
20,00 €
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ		
10,00 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
20,00 €
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡ.
30,00 €
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
20,00 €
ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΟΥΛΑ			
20,00 €
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 		
25,00 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ		
20,00 €
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
20,00 €
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΑΝΘΗ
50,00 €
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 		
25,00 €
ΜΑΡΣΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		
15,00 €
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΔ.			
20,00 €
ΜΙΧΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ		
50,00 €
ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
20,00 €
ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ			
20,00 €
ΜΙΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ			
20,00 €
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20,00 €
ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. 50,00 €
ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ		
30,00 €
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
50,00 €
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.
50,00 €
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
30,00 €
ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
50,00 €
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ		
50,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
50,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ		
25,00 €
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ		
30,00 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
20,00 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣ.			
20,00 €
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
20,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.
20,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
30,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞ.		
15,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ.
50,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
20,00 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Κ.ΓΙΩΤΑ		
15,00 €
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 		
15,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ		
20,00 €
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
30,00 €
ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 		
15,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠ.
20,00 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ.
20,00 €
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 20,00 €
ΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ		
30,00 €
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
20,00 €
ΤΣΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ			
20,00 €
ΤΣΙΡΗ- ΔΟΥΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ		
20,00 €
ΤΣΙΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ			
10,00 €
ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
30,00 €
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Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Φτιάξτε επιτέλους το γήπεδο!
Η απουσία έδρας στοιχίζει στον Απόλλωνα,
ενώ πλέον τίθεται και θέμα επιβίωσης

ενδιαφερθεί. Γήπεδο
Παπαδάτες Αγρινίου,
ακούμε και γήπεδο
σχεδόν 100 χιλιόμεδεν βλέπουμε. Από το
τρα μακριά από το
περασμένο καλοκαίρι,
Ευπάλιο. Είναι πολύ
υπήρχαν υποσχέσεις,
δύσκολο να καταφέαλλά δυστυχώς έμειρουμε να παραμείναν υποσχέσεις. Εδώ και
νουμε στην κατηγοοκτώ μήνες περιμένουμε
ρία. Και δεν βλέπω
να δημοπρατηθεί το γήνα μπορεί να γίνει
πεδο και να αρχίσουν τα
κάτι. Στο γήπεδο του
έργα. Ήμαρτον!
Ξηροπηγάδου δεν
Όπως γίνεται αντιλη- Ο σπεσιαλίστας των πέναλτυ Γιώργος Φλέγκας
μπορούμε να πάμε,
πτό, το κλίμα στις τάξεις επιτυγχάνει ένα ακόμα γκολ
γιατί
χρειάζονται
του Απόλλωνα δεν είναι
χρήματα για να γίνει
φωθεί η κατάσταση, δεν ξέρω τι
καθόλου καλό, κάτι που
η περίφραξη, τα οποία
φαίνεται πλέον και από τα λε- να πω. Η ομάδα έχει καταντή- εμείς δεν έχουμε. Το δικό μας

Α

ναφέραμε στα προηγούμενα τεύχη, ότι το θέμα του
γηπέδου του Απόλλωνα Ευπαλίου έχει καταντήσει πλέον να
είναι το …γεφύρι της Άρτας.
Τελικά δεν είναι ούτε έτσι. Τα
πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Η ομάδα του χωριού μας
απειλείται με υποβιβασμό και
ο λόγος είναι
προφανής. Η έλλειψη γηπέδου
είναι πρόβλημα
μεγίστης σημασίας. Ο Απόλλων
έχει καταντήσει
να είναι …τσιγγάνος! Ούτε οι
ίδιοι οι άνθρωποι του συλλόγου μπορούν να
απαριθμήσουν σε
πόσα διαφορετικά γήπεδα έχουν
Το γήπεδο του Ξυροπηγάδου παρότι είναι έτοιμο ουσιαστικά δεν μας επιτρέπουν για μικροσκοπιμότητες, να αγωνιστούμε σε
κληθεί να κάνουν
αυτό. Κι έτσι η ομάδα το χρησιμοποιεί μόνο για προπονήσεις.
τους γηπεδούχους.
Και γιατί έχουμε φτάσει εδώ; γόμενα των ανθρώπων του. Ο σει να είναι τσιγγάνα. Έχουμε περιμένουμε από το καλοκαίρι
Γιατί ουσιαστικά κανείς δεν πρόεδρος της ομάδας, Μίμης παίξει παντού. Στο Μεσολόγγι, να δημοπρατηθεί και η υπόθεση
δείχνει να ενδιαφέρεται όσο Σπυρόπουλος είναι απογοητευ- στο Αντίρριο, στη Ναύπακτο, έχει παραμείνει στάσιμη. Εμείς
χρειάζεται και επιβάλλεται να μένος: «Έτσι όπως έχει διαμορ- στο Αιτωλικό, μέχρι και στις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θέση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ομάδα
Ναυπακτιακός Αστέρας
ΠΑΣ Πρέβεζα
Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας
Τηλυκράτης Λευκάδας
Σκουφάς Κομποτίου Άρτας
Απόλλων Πάργας
Βολίδα Κερκύρας
Σούλι Παραμυθιάς
ΑΕ Μεσολογγίου
Αστήρ Ρόκκας Άρτας
Οδυσσέας ΕΑΣ Νυδρίου
Ελαιόφυτο Αιτολωακαρνανίας
Άραχθος Παχυκαλάμου Άρτας
Αναγέννηση Άρτας
Ανατολή Ιωαννίνων
Απόλλων Ευπαλίου
Προοδευτική Περάματος Ιωαννίνων
Λευκίμη Κερκύρας

Αγ Βαθμοί
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

52
44
43
40
39
35
34
34
33
32
29
25
25
23
22
20
16
4

N
16
12
13
12
12
10
9
10
9
9
8
7
6
6
5
6
3
1

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Σύνολο
I ‐H
Γκολ
4 ‐ 2 41 ‐ 12
8 ‐ 2 27 ‐ 16
4 ‐ 5 36 ‐ 18
4 ‐ 6 33 ‐ 17
3 ‐ 7 30 ‐ 20
5 ‐ 7 21 ‐ 19
7 ‐ 6 31 ‐ 17
4 ‐ 8 22 ‐ 31
6 ‐ 7 33 ‐ 20
5 ‐ 8 25 ‐ 20
5 ‐ 9 26 ‐ 23
4 ‐ 11 23 ‐ 26
7 ‐ 9 27 ‐ 32
5 ‐ 11 19 ‐ 30
7 ‐ 10 18 ‐ 31
2 ‐ 14 28 ‐ 36
7 ‐ 12 18 ‐ 34
1 ‐ 20 15 ‐ 71

N
9
5
9
8
8
6
5
7
6
8
5
4
5
4
4
4
1
1

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

I
1
5
1
0
1
3
3
3
3
2
3
2
3
3
5
1
4
1

Εντός
‐ H Γκολ
‐ 1 23 ‐ 3
‐ 1 11 ‐ 8
‐ 1 23 ‐ 6
‐ 3 23 ‐ 7
‐ 3 17 ‐ 8
‐ 2 15 ‐ 9
‐ 4 20 ‐ 12
‐ 1 16 ‐ 8
‐ 2 24 ‐ 10
‐ 1 17 ‐ 4
‐ 3 12 ‐ 8
‐ 4 12 ‐ 9
‐ 4 19 ‐ 14
‐ 4 11 ‐ 10
‐ 2 10 ‐ 9
‐ 6 17 ‐ 16
‐ 5 13 ‐ 14
‐ 8 10 ‐ 25

N
7
7
4
4
4
4
4
3
3
1
3
3
1
2
1
2
2
0

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

I
3
3
3
4
2
2
4
1
3
3
2
2
4
2
2
1
3
0

Σκόρερς Απόλλωνα
Φλέγκας Χρήστος
Αδραχτάς Σπύρος
Μπίμπας Αντώνης
Φλέγκας Γιώργος
Μπακούλας Γιώργος
Φλέγκας Ιωαννης
Θανασιός Γιώργος

12
8
3
2
1
1
1

άλλο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι».

Δημ. Σπυρόπουλος:
«Το μέλλον είναι
αβέβαιο…»

Παράλληλα με το θέμα του
γηπέδου, πλέον μπορεί να
τεθεί και θέμα επιβίωσης της
ομάδας. Οι υποχρεώσεις είναι
πολλές, η διοίκηση αδυνατεί
να καλύψει όλες τις εκκρεμότητες και το μέλλον φαντάζει
αβέβαιο, όπως ανέφερε και ο
πρόεδρος: «Δεν ξέρουμε αν
μπορούμε να αντεπεξέλθουμε.
Δεν έχουμε ούτε τις δυνάμεις
ούτε τα χρήματα. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Δεν υπάρχει
καμία ενίσχυση. Δεν υπάρχουν
τα οικονομικά εφόδια για να
διεκπεραιώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αν είχαμε τουλάχιστον
το γήπεδο θα μπορούσαμε να
ελπίζουμε ότι θα είχαμε
κάποια έσοδα από τα εισιτήρια. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί ποιος να έρθει να
Εκτός
μας δει, όταν παίζουμε 40,
50, 60 ή ακόμα και 100 χι‐H
Γκολ
λιόμετρα μακριά;», ενώ σε
‐ 1 18 ‐ 9
ερώτηση για το αν υπάρχει
‐ 1 16 ‐ 8
στήριξη από το Δήμο, απά‐ 4 13 ‐ 12
ντησε: «Ο Δήμος δεσμεύτηκε να μας βοηθήσει με
‐ 3 10 ‐ 10
το πούλμαν και το έκανε,
‐ 4 13 ‐ 12
αλλά μέχρι εκεί μπορεί.
‐5
6 ‐ 10
Αυτό που μας υποσχέθηκε,
‐ 2 11 ‐ 5
το τήρησε».
‐7
6 ‐ 23
Ποια είναι λοιπόν η λύση
στο πρόβλημα: «Πρέπει να
‐5
9 ‐ 10
λειτουργήσουν τα πρόσω‐7
8 ‐ 16
πα για να σωθεί η ομάδα.
‐ 6 14 ‐ 15
Από την Αθήνα, πέρα από
‐ 7 11 ‐ 17
κάποιους επώνυμους, δεν
‐5
8 ‐ 18
έχει βοηθήσει κανείς άλ‐7
8 ‐ 20
λος και η ομάδα δεν έχει
πάρει ούτε ευρώ. Αν δεν
‐8
8 ‐ 22
γίνει κάτι σύντομα, τότε
‐ 8 11 ‐ 20
δεν ξέρω, ποια θα είναι η
‐7
5 ‐ 20
συνέχεια…».
‐ 12 5 ‐ 46
Μία θετική εξέλιξη για την
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έφεση έγινε δεκτή, λοιπόν,
αλλά αυτή η ιστορία έχει πολύ
δρόμο ακόμη. Αφ ενός γιατί ο
αντίπαλος μπορεί να καταθέσει εκ νέου έφεση κι αφ ετέρου
γιατί μπορεί να το κάνει και ο
Απόλλων, ζητώντας αλλαγή
έδρας. Αυτή η περίπτωση αντιπροσωπεύει πλήρως όσα έχουν
γίνει φέτος.

Σταύρος Σταύρου:
«Δεν ξέρω τι να πω…»

Γυρολόγοι οι παίχτες του Απόλλωνα
στα γήπεδα της
Δυτικής Ελλάδας
παλεύουν με
αξιοπρέπια για
τη φανέλα και
την ιστορία της
ομάδας.

Φωτό: Μ. Τσιλιγιάννης

ομάδα είναι ότι δικαιώθηκε στην
έφεση που κατέθεσε για τον
αγώνα κόντρα στο Μεσολόγγι.
Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ορίστηκε να δι-

εξαχθεί στο Αιτωλικό, δηλαδή
ακριβώς δίπλα στο Μεσολόγγι. Με άλλα λόγια ο Απόλλων
έπαιξε ως γηπεδούχους, αλλά
στην έδρα του αντιπάλου. Η

Το ίδιο προβληματισμένος με
τον Μίμη Σπυρόπουλο, είναι και
ο προπονητής του Απόλλωνα,
Σταύρος Σταύρου. Σε δηλώσεις
του στην εφημερίδα μας ανέφερε: «Έγιναν κάποιες κινήσεις το
καλοκαίρι, αλλά προφανώς δεν
έγιναν σωστά. Πάντως η διοίκηση κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες και μπράβο της. Όταν
η ομάδα πήρε πέρσι την άνοδο,
οι αρμόδιοι υποσχέθηκαν ότι θα
φτιάξουν το γήπεδο, αλλά δεν
είναι δυνατόν να έχουν περάσει
σχεδόν 8 μήνες και να μην έχει
ολοκληρωθεί το έργο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Αυτή η
κατάσταση μας έχει στοιχίσει
πολύ. Σε αγωνιστικό επίπεδο, η
ομάδα είναι αρκετά καλά. Πλέον
φαίνεται η δουλειά που κάναμε
το καλοκαίρι, αλλά υπολογίζαμε
ότι θα έχουμε την έδρα μας. Αν
ήταν έτσι τα πράγματα, τότε θα
έχουμε 8 με 10 βαθμούς περισσότερους».
Όσον αφορά την υπόθεση παραμονή: «Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπορούμε να σωθούμε.
Όλες οι ομάδες είναι κοντά και
πρέπει να πάρουμε κάποια παιχνίδια κλειδιά που θα αποδειχθούν οριακά. Αν τα πάρουμε,
τότε θα έχουμε ελπίδες. Όμως
θα είναι είναι δύσκολα. Αν είχαμε έδρα, θα είχαμε και τον κόσμο
δίπλα μας και θα μπορούσαμε
να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
Πάντως, αυτό που πρέπει να
πω είναι ότι όλα τα παιδιά είναι
εξαιρετικά. Προσπαθούν πάρα
πολύ, δουλεύουν στις προπονήσεις και θεωρώ ότι ακόμη και αν
δεν σωθεί η ομάδα, τα παιδιά θα

www.apollonefpalion.gr
Στην ιστοσελίδα της ομάδας μας στο Internet μπορεί ο
καθένας καθημερινά να ενημερώνεται για την πορεία,
τους αγώνες της και ότι άλλο την αφορά

βγουν κερδισμένα,
ενώ θα έχουν μπει οι
βάσεις για καλύτερο
μέλλον».
Αυτό που έχουμε
να πούμε εμείς είναι ότι είναι κρίμα
κι άδικο να γίνεται
τέτοια προσπάθεια
από τους παίκτες
μας και στην τελικά
να μην την αναγνωρίζει κανείς. Και μην
βιαστείτε να βγάλετε
συμπεράσματα. Δεν
την αναγνωρίζει κανείς, γιατί πολύ απλά,
αποδεικνύεται ότι
δεν υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον, πέραν 5-6 ανθρώπων.
Πραγματικά κρίμα…

Σκόρερς 5ου Ομίλου
12 Γκολ
Φλέγκας Χρ. (Απόλλων Ευπαλίου)
11 Γκολ
Παναγιωτόπουλος (Ναυπακτιακός)
10 Γκολ
Πετρογιάννης (Βολίδα)
Πλακίδας (ΑΕ Μεσολογγίου)
9 Γκολ
Κόκκαλης (Σκούφας)
8 Γκολ
Αδραχτάς (Απόλλων Ευπαλίου)
Γιαννάκης (Σουλί Παραμυθιάς)
Νάκος (Ελαιόφυτο)
Θεράπος Σπ. (Τηλυκράτης)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Σκουφάς Άρτας – Απόλλων
Απόλλων – Βολίδα Κερκύρας
ΠΑΣ Πρέβεζας – Απόλλων
Απόλλων – Προοδευτική Ιωαννίνων
Λευκίμη Κερκύρας – Απόλλων
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 Λευκάδας – Απόλλων
Απόλλων – Αστήρ Ρόκκας Άρτας
Απόλλων – ΑΕ Μεσολογγίου
Άραχθος Άρτας – Απόλλων
Απόλλων – Σκουφάς Άρτας
Βολίδα Κερκύρας – Απόλλων
Απόλλων – ΠΑΣ Πρέβεζας
Προοδευτική Ιωαννίνων – Απόλλων
Απόλλων – Λευκίμη Κερκύρας

2‐0
1‐3
2‐1
0‐1
1‐4
0‐4
1‐0
2‐1
3‐0
2‐1
3‐0
1‐2
0‐0
1‐0
1‐0
1‐3
2‐0
1‐2
5‐1
1‐2
1‐1
6‐1

