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H ευρυζωνικότητα
αγκαλιάζει το Ευπάλιο
Τι είναι «ευρυζωνικότητα»: Με τον όρο «ευρυζωνικότητα» εννοούμε την υποδομή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
χαρακτηρίζονται από αδιάλειπτη σύνδεση, υψηλή ταχύτητα και
χαμηλό κόστος ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στους πολίτες.
-Τι σημαίνει πρακτικά «ευρυζωνικότητα» για τον πολίτη: Η «ευρυζωνικότητα»
προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις
Δημόσιες και Ιδιωτικές Υπηρεσίες πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από την «έδρα» του πολίτη (γραφείο, σπίτι) (π.χ. υποβολή φορολογικής δήλωσης, έκδοση πιστοποιητικών από το Δήμο, τραπεζικές συναλλαγές).
Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες, όπως είναι η εργασία εξ αποστάσεως, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω της τηλεϊατρικής. Ο κατάλογος των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες
μέσω της ευρυζωνικότητας συνεχίζεται με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, την παρακολούθηση ταινιών με άμεση επιλογή από ηλεκτρονικές ταινιοθήκες, την επιλογή και άμεση
αγορά της επιθυμητής μουσικής
από ηλεκτρονικά δισκοπωλεία,
την έγκαιρη ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων για θεάματα, παραστάσεις και αθλητικούς αγώνες. Επίσης οι πολίτες μπορούν
να επωφελούνται με καλύτερη
και φθηνότερη επικοινωνία, με
δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα
και πρακτικά μηδενικό κόστος
Ο Δήμος Ευπαλίου στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του 3ου Κ.Π.Σ , υλοποιεί το
έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο Ευπαλίου».
Υπεύθυνος για την υλοποίηση
του έργου είναι ο Αντιδήμαρχος
Ευπαλίου κ. Γιάννης Θωμόπουλος.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο
που θα βοηθήσει την οικονομική
ανάπτυξη του δήμου μας και τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης
με χρήση κυρίως ασυρμάτων ζεύξεων. Άμεσα ωφελούμενοι θα είναι όλες οι
υπηρεσίες και οι φορείς της εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και Δημόσιας
Διοίκησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευπαλίου.
Το έργο θα καλύψει συνολικά 36 φορείς, του Ευρύτερου Δημόσια τομέα, της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της υγείας, της Αγροτικής
Ανάπτυξης, του Δημαρχείου, του ΚΕΠ, Λαογραφικά Μουσεία, Πνευματικό
Κέντρο, Κ.Ε.Γ.Ε, του Υποθηκοφυλακείου, του Ειρηνοδικείου και των 15 δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Ευπαλίου.
Το ευρυζωνικό Δίκτυο Υψηλών ταχυτήτων θα υλοποιηθεί κύρια με ασυρματικές συνδέσεις και αποτελείται από 11 κύριους και 3 ενδιάμεσους κόμβους
στους οποίους θα συνδέονται τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ευπαλίου, καθώς επίσης 24 σημεία σύνδεσης στο δίκτυο στα οποία θα συνδέονται και άλλοι φορείς.

Κατά συνέπεια η λειτουργικότητα του έργου ,δηλαδή του ασύρματου δικτύου
εξασφαλίζεται από τις παρακάτω υπηρεσίες :
Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες –Ηλεκτρονική διακυβέρνηση –
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης – Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες υγείας –δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν –διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές και ασφαλή
υποδομή πληροφοριών.
Γενικότερα το έργο αυτό υλοποιεί τις γενικές κατευθύνσεις του κειμένου
στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα και δίνεται η δυνατότητα ευρυζωνικής
διασύνδεσης σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθεί δραστικά ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και να δοθούν
ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών .
Η προβλεπόμενη μελλοντικά διασύνδεση και με άλλα δίκτυα του δημοσίου,
ΕΔΕΤ-EDUNET κ.λ.π., με ιδιωτικά δίκτυα και Διαδίκτυο, θα αποτελέσει την
απαρχή για παροχή υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, στους τομείς της διακυβέρνησης, της επιχειρηματικότητας, της
παιδείας και της υγείας. Με την
ολοκλήρωση των εργασιών θα
είναι άμεσα δυνατή η λειτουργία
του Ασύρματου Τοπικού Δικτύου
Ευπαλίου και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι
μέχρι τέλους Αυγούστου 2008 θα
έχουν συνδεθεί όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου στο Δήμο και σε
δεύτερη φάση οι φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Γενικότερα το έργο θα επηρεάσει
το σύνολο των δημοτών μας, είτε
ώς εργαζόμενων που θα απολαμβάνουν τα οφέλη από την καθημερινή τους εργασία χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο ένα σύγχρονο
δίκτυο υπηρεσιών, είτε ώς πολιτών που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από δημόσιες υπηρεσίες
(παροχή πιστοποιητικών–δημοτολογίου–ληξιαρχείου,
έκδοση
αδειών διαχείρισης κοινοχρήστων
χώρων κλπ). Επίσης ανοίγονται σημαντικές προοπτικές για την τουριστική
προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας.
Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο μας. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι ναι μεν πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υποδομή που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη σημαντικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, όμως
η ολοκλήρωση του έργου δεν σημαίνει αυτόματα και την έναρξη παροχής
όλων των υπηρεσιών αυτών. Για παράδειγμα για την εφαρμογή προγραμμάτων τηλεϊατρικής απαιτούνται επιπλέον υποδομές κυρίως σε λογισμικό
(προγράμματα) αλλά κυρίως σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ο Δήμος πρέπει
να προχωρήσει σε εφαρμογή και άλλων προγραμμάτων που θα έχουν ώς
στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών προς τον πολίτη αλλά και την
ανάπτυξη της περιοχής.
Κώστας Ζέρβας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στην Ελλάδα το 2009
το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Debate

Έφη Γιαννακούρη

Ακούγοντας τον όρο debate η σκέψη των περισσότερων από εμάς πηγαίνει στις τηλεοπτικές εκλογικές αναμετρήσεις όπου τα πολιτικά πρόσωπα παρουσιάζουν τις θέσεις
τους απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι το
debate είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αγώνισμα λόγου και επιχειρημάτων με το οποίο
ασχολούνται πλήθος παιδιών από όλο τον κόσμο;
Η κ. Έφη Γιαννακούρη, με καταγωγή
από το Ευπάλιο, Πρόεδρος και προπονήτρια της Ελληνικής Ομάδας Debate
έδωσε συνέντευξη στην Αναστασία Τσίρη για την εφημερίδα του Συλλόγου Ευπαλιωτών, παρουσίασε τον θεσμό του
debate και μίλησε για το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Debate που πραγματοποιείται το 2009 στην Ελλάδα.

κριτές. Είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες και όλοι οι κριτές που έρχονται πρέπει
να περάσουν από εκπαίδευση και αξιολόγηση. Υπάρχουν 8 προκριματικοί γύροι σε
4 μέρες που θα γίνουν σε διάφορα σχολεία.
Τα θέματα είναι και προετοιμασμένα και δίνονται και εκείνη τη στιγμή. Αλλά δίνουμε
το θέμα 2 μήνες πριν και τις πλευρές που
πρέπει να υποστηρίξουν 10 μέρες πριν. Τα
improptu θέματα θα τους δοθούν μία ώρα
πριν. Τα θέματα θα τα ορίσει μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία έχει εκλεγεί από τις 44
χώρες που θα συμμετάσχουν».

-Για τον περισσότερο κόσμο ο όρος
debate είναι άγνωστος. Εξηγήστε
μας τι σημαίνει;
“Debate στα αγγλικά σημαίνει να αντικρούονται τα επιχειρήματα.. Αυτό έχει
περάσει περισσότερο στην πολιτική
ζωή όχι σαν ένα αγώνισμα αλλά σαν
μια παρουσίαση των θέσεων των πολιτικών. Ξεκίνησε από την Αμερική σαν
πολιτικό όπλο, βάζουμε δηλαδή δύο
υποψηφίους, τους κάνουμε ερωτήσεις
και αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Αυτό
που κάνουμε εμείς, ξεκίνησε από την
Αγγλική Βουλή όπου ανέβαιναν βουλευτές και επιχειρηματολογούσαν και μετά
ανέβαιναν οι άλλοι και αντιεπιχειρηματολογούσαν. Πέρασε στα πανεπιστήμια
αρχίζοντας από την Οξφόρδη και το Κέμπριτζ που έχουν πάρα πολύ δυνατή
παράδοση. Ξεκίνησε ως ένα αγώνισμα
πνευματικό στο οποίο σου δίνουν ένα
θέμα και ζητάνε να λάβει κάποιος θέση
και να επιχειρηματολογήσει υπέρ της
μίας ή της άλλης απόψεως”.
-Το 2009 θα λάβει χώρα στην Ελλάδα
το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα
debate. Ως Πρόεδρος και προπονήτρια της ελληνικής ομάδας μιλήστε
μας για την σημαντική αυτή διοργάνωση.
«Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα
αναλαμβάνει το Παγκόσμιο Σχολικό
Πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη τιμή αυτό
γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και
δεν είναι τα αγγλικά η πρώτη μας γλώσσα. Ξέρουν ότι αγαπάμε τα παιδιά, αγαπάμε το θεσμό, το κάνουμε μέσα από
την καρδιά μας, δεν πληρωνόμαστε για
αυτό, είναι τελείως εθελοντικό.
Το Πρωτάθλημα θα γίνει 9-19 Φεβρουαρίου του 2009. Περιμένουμε να έχουμε
ρεκόρ συμμετοχών από άποψη χωρών.
Περιμένουμε 43-44 χώρες. Το τουρνουά
διαρκεί 10 μέρες. Την πρώτη μέρα έχουμε το opening ceremony, τη δεύτερη
μέρα εκπαιδεύουμε από την αρχή τους

-Σε τι κοινό απευθύνεται το debate;
«Ασχολούνται μαθητές κάποιων ιδιωτικών
σχολείων, αλλά και δημόσια σχολεία με το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
που διοργανώνει κάθε χρόνο ένα τουρνουά, ασχολούνται φοιτητές που παίρνουν
μέρος σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια τουρνουά debate. Το debate είναι κατά τη γνώμη μου ένα όπλο ενάντια στην μισαλλοδοξία. Ο άνθρωπος που από μικρή ηλικία
ασχολείται με το debate καταλαβαίνει τις
δυο πλευρές του νομίσματος. Δε θα βρεις
φασίστα debator…».
-Πρόκειται για ένα παιχνίδι μυαλού;
Η ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΕΦΗ σπούδασε στη Νομική του Πανεπιστημίου
Αθηνών, 1997-2002, έχοντας τελειώσει το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος (Pierce College). Έχει εργασιακή εμπειρία στο American College of
Greece 1996-2005 και είναι προπονήτρια της ομάδας debate του Pierce
College. Επίσης στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρία- Αρσάκεια Σχολεία 20002001 όπου βοήθησε στην οργάνωση του πρώτου ρητορικού ομίλου στα
Αρσάκεια σχολεία.
•Υπουργείο Παιδείας- Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
2001- σήμερα. Το Κέντρο Δελφών συνεργάζεται με το Υπουργείο στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρητορικής. Ως συνεργάτης
του Υπουργείου παρουσίασε τους κανόνες στους καθηγητές, συνεργάζεται στενά με τα ίδια τα σχολεία που συμμετέχουν και διοργανώνει τα
τουρνουά στην Αθήνα αλλά και σε διάφορες επαρχιακές πόλεις.
•Emporiki Bank , Νομική Διεύθυνση
Δικηγορική άσκηση, Απρίλιος 2003- Απρίλιος 2004. Εργάστηκε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή Διεύθυνσης της Νομικής Υπηρεσίας, κ. Γ. Σπηλιόπουλου.
•Άρχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση K. Γιαννακούρη & ΣΙΑ
Ε.Ε. ως φοιτήτρια και είναι σήμερα η κύρια εργασία της. Είναι υπεύθυνη
πωλήσεων ενώ παλαιότερα εργαζόταν στο λογιστήριο.
•Είναι προπονήτρια της εθνικής ομάδας debate, που εκπροσώπησε την
Ελλάδα στα Παγκόσμια Τουρνουά debate (WSDC) στη Στουτγάρδη της
Γερμανίας το 2004 και στο Κάλγκαρι, του Καναδά το 2005.
Το 2004 η Ελλάδα βγήκε Τρίτη στον κόσμο. Γνωρίζει την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

«Δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι μυαλού. Ταυτόχρονα έχει να κάνει με το ταλέντο που
έχουν μερικοί άνθρωποι να μιλάνε καλά, να
προσελκύουν την προσοχή του άλλου να
μαγνητίζουν το κοινό. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα του
ώστε να βοηθήσει αυτά που λέει, είναι ο
ρήτορας.».
Το debate ως αγώνισμα είναι ενδιαφέρον
και για έναν ακόμη λόγο. Το ότι δεν έχει υλικό ή χρηματικό έπαθλο για τον νικητή. Η κ.
Γιαννακούρη μας ανέφερε χαρακτηριστικά
ότι: «Δεν υπάρχει έπαθλο. Λες απλώς ότι
είσαι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Χρειαζόμαστε επίσης μη υλική υποστήριξη που
σημαίνει ότι όταν θα έρθουμε εδώ πέρα
θέλουμε να έχουμε κόσμο ο οποίος να βοηθάει. Τα επιτυχημένα τουρνουά δεν είναι
αυτά που αποφέρουν χρήματα είναι αυτά
που έχουν ηθική υποστήριξη. Ο σκοπός
είναι τα παιδιά να περάσουν καλά. Μεταξύ
μας, αυτοί είναι οι αυριανοί ηγέτες».
Αναστασία Τσίρη
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Σε ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα η παρουσίαση
του βιβλίου της Στέλλας Πριόβολου με θέμα : « Η Μήδεια: από τη Μήδεια
του Ευριπίδη και του Σενέκα στη Μήδεια του Dario Fo και της Franka
Rame » .Στη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν η Μαρία Βουτσίνου-Κικίλια, καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών και ο ηθοποιός και συγγραφέας
Στέφανος Ληναίος. Παράλληλα, αποσπάσματα από τη Μήδεια ανέγνωσαν
η Μαρία Αναλυτή και Σοφία Παπαδοπούλου ,μέλη της Θεατρικής Ομάδας
του Παν/μίου Πατρών. Στο τέλος της βραδιάς η Πρόεδρος του Συλλόγου
Νέων Καλλιτεχνών επέδωσε τιμητική πλακέτα στη Στέλλα Πριόβολου για
τη σημαντική προσφορά της στη σύγχρονη λογοτεχνία.Την εκδήλωση
συντόνισε ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.
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Έντονη η δραστηριότητα του Κυνηγετικού Συλλόγου : εκτός της
καλοκαιρινής εκδρομής (γράφουμε σε άλλη στήλη ) στις 26 Ιουλίου
στις 9 μ.μ. πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό του στην επάνω
πλατεία,στο κέντρο « Τα Κατσαράκια ».
Στο μεταξύ ολοκλήρωσε την κατασκευή όμορφης πέτρινης
βρύσης στην περιοχή Κλήματος Ευπαλίου . Στη φωτογραφία
διακρίνονται τα στελέχη του Κων. Φλετούρης και Παν. Τσέλιος.

3

Πάσχα στο Ευπάλιο με λιγοστό κόσμο φέτος και δανεικό...
παπά! Άς είναι. Του χρόνου θα είναι καλύτερα.

4
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Βέβαια το Ευπάλιο ήταν γεμάτο από κόσμο που γιόρτασε
παραδοσιακά, με το σούβλισμα του οβελία. Όπως και η Πέγκυ Ζήνα με τον
άντρα της Γιώργο Λύρα και πολλούς φίλους τους στο σπίτι τους.

5

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η 13η επέτειος ίδρυσης του Συλλόγου και
της εφημερίδας «ΚΑΣΤΕΛΛΑ».
Στις 11 Μαΐου 2008, ημέρα Κυριακή, ο ΕΣΚΑΠ, γιόρτασε στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Καστέλλας τα 13 χρόνια ίδρυσης του και κυκλοφορίας της εφημερίδας «ΚΑΣΤΕΛΛΑ».
Μετά τη θεία λειτουργία, χοροστατούντος του προϊσταμένου της εκκλησίας
Αρχιμανδρίτη π. Μελετίου, επακολούθησε ευχετήρια δέηση και αρτοκλασία
από τον Αρχιμανδρίτη π.Παντελεήμονα εκπρόσωπο του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Στη συνέχεια και στο τέλος της τελετής
προσεφέρθησαν στα παρευρεθέντα μέλη και φίλους του Συλλόγου, καφέδες
και βουτήματα στο παρακείμενο πνευματικό του ναού.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο τ. υφυπουργός και νυν βουλευτής κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο τ. βουλευτής κ.Πέτρος Μαντούβαλος, ο
αντινομάρχης κ. Λάζαρος Αλεξανδρίδης, εκπρόσωπος του Νομάρχη Πειραιά,
η πρόεδρος των Ευπαλιωτών κ. Λένα Αναγνωστοπούλου, η κα Άννα Πατεστή-Πρόεδρος του Μουσείου Αραβαντινού και πολλά μέλη της κοινωνικής και
πολιτιστικής δραστηριότητας του Πειραιά και πλήθος κόσμου.

Σελίδα 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιτυχημένη
συνεστίαση
με χορό και... φαγοπότι!
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνεστίαση του Συλλόγου Ευπαλιωτών την Κυριακή 11 Μαΐου στο Αναψυκτήριο «Άλσος» (Άλσος “Δ.ΚΙΝΤΗΣ”) στην Ηλιούπολη.
Στον καταπράσινο και δροσερό χώρο του αναψυκτηρίου, με θέα
το λεκανοπέδιο της Αττικής, πλήθος Ευπαλιωτών συγκεντρώθηκαν
με τις οικογένειες και τους φίλους τους, απόλαυσαν εκλεκτά εδέσματα και ποτά, χόρεψαν και διασκέδασαν με ελληνικά έντεχνα και
δημοτικά τραγούδια μέχρι τις απογευματινές ώρες.
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έδωσε το παρόν
στην εκδήλωση διατρανώνοντας για μια ακόμη φορά την άριστη
συνεργασία και την ομόνοια που επικρατεί στους κόλπους του και
η οποία οδηγεί σε πολύ καλές και αξιόλογες πρωτοβουλίες για
χάρη του Συλλόγου.
Παρευρέθηκαν, παρά τα πένθη, περισσότεροι από εκατό συγχωριανοί μας, μεταξύ των οποίων και οι τέως πρόεδροι της Ένωσης
κ.κ. Γιώργος Σμπαρούνης, Τάσος Μπάμπος, Γιώργος Κουφάκης
και Λεωνίδας Ζέρβας.
Αναστασία Τσίρη
ΦΩΤΟ: Μάκης Πριόβολος

ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ II
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Η Κυβέρνηση μελετά την νέα διοικητική μεταρρύθμιση
της Χώρας.
Σκοπός του εγχειρήματος αυτού – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ
πρέπει να είναι η καλύτερη λειτουργία της Διοίκησης
και η επίλυση των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν. Να είναι η ανάπτυξη της Χώρας, ιδίως της Περιφέρειας και η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Για να πετύχει η μεταρρύθμιση αυτή, πρέπει να γίνει αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. Να μην
επικρατήσουν υποκειμενικές σκέψεις και ενέργειες
που εξυπηρετούν ατομικά η ομαδικά συμφέροντα ή
διάφοροι συναισθηματισμοί. Αρκετά έχει υποφέρει η
χώρα από άδικους χειρισμούς. Πρέπει να επισημανθούν οι λόγοι που προκαλούν τα προβλήματα και να
γίνουν ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη
λειτουργία της αποκέντρωσης. Η χωροταξική κατανομή είναι το πιο δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης.
Μεγάλη προσθαφαίρεση θα γίνει κατά την οριοθέτηση
των νέων Δήμων. Η συγχώνευση των Δήμων κρίνεται,
ότι πρέπει να γίνει με βάση πληθυσμιακά, οικονομικά
και γεωγραφικά κριτήρια, με τη συνεκτίμηση των παραγόντων ανάπτυξης, συγκοινωνιών και των άλλων
χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.
Ιδιαίτερα χρήσιμη για τον ορθό σχεδιασμό της νέας
Διοικητικής αναδιάρθρωσης είναι και η γνώμη των Τοπικών κοινωνιών, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα απο
κάθε άλλο την πραγματικότητα της περιοχής τους.
Οι Πολίτες θα είχαν σαφέστερη γνώμη και κρίση επί
του θέματος, αν η Κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει τις
προθέσεις της ή αν είχε δημοσιοποιήσει έστω τους
βασικούς σχεδιασμούς της.

Με βάση τις σκέψεις αυτές που στηρίζονται στην ουσία
της πραγματικότητας και στη δυνατότητα εφαρμογής
και παραπέρα ανάπτυξης των μέτρων Περιφερειακής
Ανασυγκρότησης της Χώρας, θέλω να αναφερθώ στα
όσα αφορούν τον Νομό Φωκίδας και το Δήμο Ευπαλίου.
Ευχής έργο θα ήταν ο Νομός μας να διατηρούσε την
αυτοτέλειά του και το όνομά του.
Αυτό όμως δεν φαίνεται να γίνεται. Προφανώς θα ενοποιηθεί με όμορο Νομό. Η ενοποίηση του Νομού Φωκίδας με άλλο γειτονικό Νομό είναι επίσης προφανές
ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Πολιτών όλων
των Διαμερισμάτων του Νομού, λόγω αποστάσεων,
γεωγραφικών, αναπτυξιακών και άλλων λόγων. Ποιες
περιοχές ωφελούνται και ποιες όχι από την ενοποίηση εξαρτάται από το Νομό με τον οποίο θα γίνει η
συνένωση του Νομού Φωκίδας. Όσο αφορά τις συνενώσεις των Δήμων προτείνω, οι Δήμοι της Επαρχίας
Δωρίδας να ενοποιηθούν με το Δήμο Ευπαλίου, με
έδρα το Ευπάλιο, εφ όσον όπως λέγεται οι Δήμοι κάθε
πρώην Επαρχίας θα γίνουν ένας Δήμος. Ο Δήμος Ευπαλίου είναι πληθυσμιακά ο μεγαλύτερος Δήμος της
Επαρχίας. Έχει τη μεγαλύτερη και συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη. Είναι έδρα Δημοσίων και άλλων Υπηρεσιών και έχει όλους τους λόγους για τη συνένωση
αυτή.
Η άποψη ότι οι πρωτεύουσες των παλιών επαρχιών
θα γίνουν έδρες των νέων Δήμων, δεν δύναται να έχει
καθολική εφαρμογή, διότι οι λόγοι οι οποίοι πριν 100
και πλέον χρόνια υπαγόρευσαν τον ορισμό των πρωτευουσών σήμερα ή έχουν εκλείψει ή έχουν σημαντικά
διαφοροποιηθεί κατά περίπτωση.
Ο καθορισμός των εδρών των Δήμων πρέπει να γίνει
με βάση τα προαναφερόμενα στην συγχώνευση των

Δήμων κριτήρια και γενικά με βάση τα στοιχεία που
συμβάλλουν στον ορθό χειρισμό του θέματος.
΄Αν όμως γίνουν συνενώσεις Δήμων περιοχής μεγαλύτερης της περιφέρειας Επαρχίας και οι Νομοί δεν
διατηρήσουν την εδαφική ακεραιότητα της περιφέρειάς τους, τα ίδια σύνορα και δεν λειτουργήσουν ως διαμερίσματα αιρετής περιφέρειας, τότε όλα τα στοιχεία
συνηγορούν ο Δήμος Ευπαλίου να ενοποιηθεί με το
Δήμο Ναυπάκτου. Υπ’ όψιν ότι και σήμερα ακόμη οι
Πολίτες του Δήμου Ευπαλίου υπηρεσιακά υπάγονται
και εξυπηρετούνται από τη Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου, τον
ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π. και
πλέον αυτών οι οικονομικές, παραγωγικές, οικιστικές
και άλλες δραστηριότητες των κατοίκων του Δήμου
Ευπαλίου συνδέονται άρρηκτα με την ενότητα του Δήμου Ναυπάκτου και της ευρύτερης περιοχής.
Ως πολίτης της περιοχής αυτής και ως διατελέσας
πρόεδρος Κοινότητας, αντιδήμαρχος και σύμβουλος
του Δήμου Ευπαλίου επί 24 χρόνια πιστεύω ότι εκφράζω την πραγματικότητα και την σύμφωνη γνώμη
των συμπολιτών μου.
Τέλος είναι αυτονόητο ότι για να πετύχει η Διοικητική
αυτή μεταρρύθμιση πέραν των άλλων, είναι ανάγκη να
γίνει εκχώρηση και επαρκής μεταφορά αρμοδιοτήτων
και πόρων στους νέους διοικητικούς σχηματισμούς.
Ανδρέας Κ. Ευσταθίου - τ. Αντιδήμαρχος Δήμου Ευπαλίου
Σ.Σ Η εφημερίδα μας στο επόμενο φύλλο θα έχει ειδικό αφιέρωμα σε ότι αφορά την μεταρρύθμιση-ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ
για το νομό Φωκάδας και τον Δήμο Ευπαλίου με τις θέσεις
και προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Σ

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας γράψαμε για τα θύματα του Μάρτη της τελευταίας
20ετίας και είναι αρκετά. Και είχαμε δίκιο που τον
χαρακτηρίζαμε σκληρό και κακορίζικο, γιατί χτύπησε και πάλι. Τούτη τη φορά πιο σκληρά γιατί
στις 26/3/08 έφυγε απ’ τη ζωή ένας νέος 52χρονος
άνθρωπος γαμπρός του Κων/νου Παπαϊωάννου
ο αείμνηστος Αργύρης Ακακιάδης. Ένας άνθρωπος απλός, σεμνός, πάντα χαμογελαστός, ευχάριστος και δραστήριος. Αγαπούσε πολύ το χωριό
μας και ενδιαφερόταν για τα προβλήματά του, με
ενεργό ανάμειξη σε όλα. Ήταν αντιπρόεδρος της
Ενώσεώς μας με θετική προσφορά στο χωριό
μας. Παρών σε όλες τις εκδηλώσεις και φιλικός προς
όλους. Όλοι τον αγαπούσαμε και τον εκτιμούσαμε και
μας συγκλόνισε ο πρόωρος
και άδικος χαμός του. Αιωνία να ‘ναι η μνήμη του.Μετά
από 10 ημέρες από το θάνατο του γαμπρού του Αργύρη,
έφυγε απ’ τη ζωή και ο αείμνηστος Κώστας Παπαϊωάννου. Έφυγε ο στυλοβά- Ο Κώστας Παπαϊωάννου
της, ο συμβουλάτορας, ο
πρωτοπόρος, ο ακάματος και ορφάνεψε το χωριό
μας.Η πάνδημος κηδεία του έγινε στο Πευκάκι και
ο Ναός κατακλύστηκε από κόσμο και από τα γύρω
χωριά, που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν.
Μίλησαν ο Φώτης Κονιστής εκ μέρους των χωριανών, ο Οδυσσέας Κονιστής εκ μέρους της Ενώσεώς μας και ο Γιώργος Φούντας εκ μέρους των

αποστράτων Αστ/κών και ο επίτιμος πρόεδρος
της Ένωσης Ευπαλιωτών κ. Λ. Ζέρβας. Όλοι οι
ομιλητές εξήραν την προσωπικότητα του εκλιπόντος, το ήθος, το κύρος, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την δραστηριότητά του και προπαντός τη
μεγάλη προσφορά του τόσο προς το χωριό του
ως πρόεδρος της Ενώσεως και της Κοινότητας,
όσο και προς τη γύρω περιοχή, με δωρεές σε
σχολεία, εκκλησίες, σωματεία, συλλόγους, αλλά
και σε απλούς πολίτες. Κοινωνικός, φιλότιμος,
φιλόξενος, δραστήριος, ανήσυχος, πάντα πρώτος στις εκδηλώσεις. Ο λόγος του συμβουλή και
η συμβουλή του σοφή. Σε όποια υπηρεσία και αν
έμπαινε τον καλωσόριζαν με σεβασμό και εκτίμηση με το «καλώς τον Μπάρμπα-Κώστα». Έτσι
είχε καθιερωθεί. Αγαπούσε το χωριό όσο κανείς
άλλος και γι’ αυτό το 1985 εγκατέλειψε την Αθήνα
και εγκαταστάθηκε στο χωριό, όπου τον τίμησαν
εκλέγοντάς τον για τρεις τετραετίες πρόεδρο. Έτσι
υλοποίησε όλα τα όνειρά του για το χωριό με έργα
όπως πλατείες, δρόμοι, γήπεδα, παιδικές χαρές,
τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων,
αγροτικοί δρόμοι, επεκτάσεις ύδρευσης και φωτισμού, νεκροταφεία, εκκλησίες είναι όλα έργα δικά
του. Όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου αντικρίζεις την παρουσία του, γιατί κάποιο δικό του έργο
είναι εκεί. Ήταν ο αναμορφωτής του χωριού μας.
Αιώνια να ‘ναι η μνήμη του κι ανάλαφρο το χώμα
που σε σκέπασε και τα αγριολούλουδα της Καρδαριώτικης γης, που τόσο αγάπησες, ας σκορπούν πάνω στον τάφο σου την ευωδιά τους, όπως
ευωδιά σκόρπιζε και όλη η ζωή σου.
Ζητούμε συγνώμη από τους ομιλητές που λόγω
ελλείψεως χώρου, δεν μπορούμε να δημοσιεύ-

ΠΑΣΧΑ

Κατάμεστη η εκκλησία από κόσμο και από τους δύο οικισμούς, αδελφωμένοι, σαν μια οικογένεια όπως τα παλιά εκείνα χρόνια. Άλλωστε δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι όλοι από εκεί ξεκινήσαμε.
Καταπληκτικός ο στολισμός του επιταφίου και συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Τα εγκώμια, όπως πάντα, εψάλησαν από 4 παρέες
στις 4 γωνιές του επιταφίου και στη συνέχεια έγινε περιφορά πρώτα γύρω
από το Ναό και στη συνέχεια περιφέροντας το χωριό, με δύο στάσεις για δέηση, στη διασταύρωση Ζυγουρίτσα – Καλλίνικου – Μεϊντάση και η άλλη στην
Πλατεία του Χωριού και επιστροφή.
Μια ήταν και η φετινή Ανάσταση στο Πευκάκι. Όλοι μαζί γιορτάσαμε την Ανάσταση του Κυρίου μας και η προσέλευση των πιστών ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Τα δε βεγγαλικά και οι κροτίδες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Συγχαρητήρια σε όλους για τη συμμετοχή τους στις γιορτινές αυτές ημέρες και
ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό, γιατί ένα είναι το χωριό και εμείς όλοι είμαστε
μια Οικογένεια.
Η αγάπη τελέστηκε το απόγευμα στον Άγιο Λουκά Δροσάτου.

Την 1η Φεβρουαρίου 2008 πέθανε
η Βασιλική Παπαιωάννου σύζυγος
Γεωργίου το γένος Πλούμη. Ετάφη
στην Ναύπακτο . Το 40ημερο μνημόσυνο έγινε στις 9 Μαρτίου στην
Αγία Παρασκευή Ναυπάκτου.
Και η κακοτυχία συνεχίζεται για το
χωριό μας. Έφυγαν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες οι δύο πατζανάκηδες: Βασίλης Σιφινός και Γιώργος
Χαραλαμπόπουλος και ένας άλλος
γαμπρός του χωριού μας ο Βασίλης
Κρητικός πατέρας του Γραμματέας
της Ενώσεώς μας Γιώργου Κρη-

σουμε της επικήδειους.
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΑΚΑΚΙΑΔΗ ΑΡΓΥΡΗ
Oi Οικογένειες Νίκου και Σοφίας Καβροχωριανού , Αντώνη
Παπαϊωάννου, Χρήστου Παπαϊωάννου, Χρήστου Καβαλλάρη, Ευθυμίας Καβαλλάρη,
Ανδρέα και Μαρίας Λαδιανού,
Αποστολόπουλου
Κώστα,
Παπαιωαάννου Νικολάου και
Σισίλια Μαθιουδάκη προσέΟ Αργύρης Ακακιάδης φεραν χρηματικό ποσόν αντί
στεφάνων στην Ένωσή Των
Εκ Δροσάτου Δωρίδος Καταγομένων τους ευχαριστούμε και ο θεός να αναπαύει την ψυχή του .
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Η οικογένεια Νίκου και Σοφίας Καβροχωριανού
προσέφερε στην Ένωσή Των Εκ Δροσάτου Δωρίδος Καταγομένων σεβαστό ποσόν εις μνήμην του
πατέρα τους .
Ακόμη οι οικογένειες: Βάσως Παπαϊωάννου,
Χρήστου Καβαλάρη, Νίκου Παπαϊωάννου, Κώστα Αποστολόπουλου, Χρήστου Παπαϊωάννου,
Αντώνη Δασκαλόπουλου, Παπά Κώστα Δασκαλόπουλου, Βασίλη Παπαναγιώτου, Λουκά και Μαριάνθης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνας Σκέντζου,
Χαραλάμπους Μπάμπου, Βασιλείου Παπαιωάννου, Λουκά Β. Παπαϊωάννου και Φώτη Κονιστή
προσέφεραν χρηματικό ποσόν αντί στεφάνων
στην Ενωσή μας τους ευχαριστούμε και ο θεός να
αναπαύει την ψυχή του .

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ

Και επειδή η ζωή συνεχίζεται, όπως λένε, αφήσαμε κατά μέρος την καταθλιπτική και πένθιμη ατμόσφαιρα του χωριού μας και γιορτάσαμε μεγαλόπρεπα
και χαρούμενα το Άγιο Πάσχα και όλες αυτές τις Άγιες ημέρες.
Η μεγάλη Εβδομάδα με τις κατανυκτικές ακολουθίες είναι κάτι το διαφορετικό
στο χωριό. Ζεις και συμπάσχεις στο Θείο δράμα και βυθίζεσαι στα άδυτα του
μυστηρίου. Νιώθεις πιο κοντά το Χριστό και βρίσκεσαι συνεχώς σε πνευματική και ψυχική έκσταση. Νιώθεις τη θλίψη και την αγανάκτηση για την
Σταύρωση και το Θάνατο του Χριστού μας, πιο έντονα να πλημμυρίζουν την
καρδιά σου και αγωνιάς κι εσύ και εκπορεύεσαι μαζί Του. Η φετινή Μ. Παρασκευή στον Άγιο Λουκά Δροσάτου θύμιζε παλιές καλές εποχές, που το χωριό
μας ήταν γεμάτο κόσμο.

ΠΕΝΘΗ

Σελίδα 

τικού.Και οι τρεις υπήρξαν απλοί,
σεμνοί, αθόρυβοι, εργατικοί, καλοί
οικογενειάρχες και πάντα πρόθυμοι
και καλοσυνάτοι. Ο τελευταίος, αν
και γαμπρός του χωριού, το αγάπησε τόσο πολύ, ώστε ζήτησε και
ενταφιάστηκε στον Άγιο Ιωάννη
Δροσάτου. Αιώνια να ‘ναι η μνήμη
όλων.
Πριν καλά καλά κοπάσει ο θρήνος
από το χαμό των πέντε μέσα σε ένα
μήνα, άρχισαν τα 40ήμερα μνημόσυνα.
• Στις 10/4/08 τελέστηκε το μνημόσυνο του Βασίλη Σιφινού.

Στις 21 Μαΐου, εορτή του Αγίου Κων/νου και Ελένης γιορτάσαμε στο Πευκάκι.
Την παραμονή εψάλη ο Εσπερινός με αρτοκλασία από τους Ιερείς Παπαγιώργη – Ιωαν. Ζαφείρας Κουκούρων και Χαραλαμπόπουλο και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Στη συνέχεια έγινε περιφορά της Εικόνας από Κεντρικό Δρόμο προς Κλήμα
μέχρις Οικίας Τσιμπουκή και επιστροφή από τον κάτω δρόμο. Ανήμερα τελέστηκε Θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, από τους Παπα-Γιώργη και τον
Ιεροκήρυκα Πανοσιολογιότατο κ. Ευσέβιο, ο οποίος και μίλησε με τη γνωστή
ευφράδεια του που εντυπωσίασε και προβλημάτισε το εκκλησίασμα. Σας ευχαριστούμε πάτερ-Ευσέβιε που πάντα μας θυμάσαι και τιμάς με τη παρουσία
σου τη γιορτή μας.
Προσφέρθηκαν από τους κτηνοτρόφους Σερεντέλο και Καλλιαντρέρη δύο
αρνιά, τα οποία και κληρώθηκαν και ενισχύθηκε έτσι η εκκλησία μας. Τους
ευχαριστούμε και οι Άγιοι Κων/νος και Ελένη να τους προστατεύουν αυτούς
και τα ποίμνιά τους. Ευχαριστούμε επίσης το Δ/ντή και τους Δασκάλους του
Δημ. Σχολείου Ευπαλίου, που έφεραν και παιδιά να εκκλησιασθούν και όλους
τους προσκυνητές.
«Τ’ ΑΓΙΑΝΝΙΟΥ»
Στις 25 Μαΐου εορτή της τρίτης Ευρέσεως της Κάρας του Αγίου Ιωάννου
τελέσαμε θεία λειτουργία στον Άγιο Ιωάννη στο παλιό μας νεκροταφείο και
εψάλει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως όλων των εκ Δρασάτου καταγομένων
θανόντων από της Αρχής μέχρι των εσχάτων. Αυτό τελείται κάθε χρόνο την
ίδια ημέρα και είναι προσφορά των γυναικών Δροσάτου. Τις συγχαίρουμε και
τις ευχαριστούμε.Δυστυχώς εφέτος, αν και Κυριακή, οι προσκυνητές ήσαν
πολύ λιγότεροι σε σύγκριση με άλλα χρόνια. Όμως εμείς, όσοι παραβρεθήκαμε, πέραν του ότι λειτουργηθήκαμε στην παλιά μας εκκλησία τον Παλιό
μας του Χωριού και ψάλαμε και ένα τρισάγιο στους τάφους των προγόνων
μας, απολαύσαμε και την ομορφιά της ανοιξιάτικης φύσης και ρουφήξαμε
αχόρταγα το μυρωμένο αεράκι.

• Στις 11/4/08 τελέστηκε στο Νεκρο-

ταφείο Ζωγράφου το μνημόσυνο
του Αργύρη Ακακιάδη
• Στις 18/04/08 τελέστηκε το Μνημόσυνο του Κ. Παπαϊωάννου. Παραβρέθηκαν ο Ιεροκήρυκας πάτερ Ευσέβιος εκ μέρους της Μητρόπολης,
ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος από
τον Αγ Ιωαν. Ρέντη ο π. Υπουργός Ν. Γκελεστάθης, ο οποίος και
μίλησε και αναφέρθηκε στις αρετές
και προσφορές του εκλιπόντος, ο
Βουλευτής Μπούγας, ο Δήμαρχος
Τ. Παγώνης, Νομικοί και Δημοτικοί
Σύμβουλοι, πρόεδροι Δημ. Διαμερι-

σμάτων και πλήθος κόσμου.
• Το Σάββατο 24/04 τελέστηκε το
μνημόσυνο του Γ. Χαραλαμπόπουλου,
• Την Κυριακή 25/04 τελέστηκε στην
Αθήνα το μνημόσυνο του Β. Κρητικού.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Νίκος και η Νίκη Νικοπούλου
από το Δροσάτο, γιός του Μπάμπη
και της Ντίνας Νικοπούλου, την 1η
Απριλίου 2008 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί αγοράκι . Να τους ζήσει.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Ευχαριστίες στους δωρητές του σχολείου
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Η Ένωση Ευπαλιωτών πραγματοποιεί
την Κυριακή 22 Ιουνίου: ημερήσια εκδρομή στην Ορεινή Κορινθία ( Λ. ΣτυμφαλίαΦενεός ). Τιμή: εισιτηρίου 15 ευρώ. Συγκέντρωση 7:15 π.μ. στην Ομόνοια (έξω
από κατάστημα Hondos Center) και αναχώρηση ώρα 7:30 π.μ.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ευπαλίου
πραγματοποιεί διήμερη εκδρομή στα
Ζαγοροχώρια Ηπείρου στις 28 και 29
Ιουνίου 2008 ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Ευπαλίου .
1η μέρα : Ευπάλιο – Αρίστη –Βίκος –Πάπιγκο –Κόνιτσα (διανυκτέρευση ).
2η μέρα : Τσεπέλοβο –Γιάννενα –Ευπάλιο.
Η τιμή είναι 50 Ε και περιλαμβάνει τη
μεταφορά με το πούλμαν και διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο στην
Κόνιτσα .

Ποτέ μην ξημερώσει
Περνούν τα χρόνια φεύγουνε
χωρίς να μας ρωτάνε
σε κόσμους δίχως γυρισμό
αν θέλουμε να πάμε.

-Τον κ. Χαράλαμπο Αλεξανδρή για τη
δωρεά του γραφείου στο αναγνωστήριο
της βιβλιοθήκης.
-Τον Κυνηγετικό Σύλλογο για την δωρεάν διανομή στους μαθητές του βιβλίου
της μαθήτριας-ποιήτριας Ιωάννας Τσονάκα.
-Το Δήμαρχο κ. Τάσο Παγώνη για το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του στα πράγματα
του Σχολείου. Θα υπάρξει εκτενέστερο
δημοσίευμα.
-Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
για την πολύτιμη συνεισφορά τους στα
δρώμενα του Σχολείου. Πρόεδρος ο κ.
Γεώργιος Τιγγινάγκας και τα μέλη κυρίες
Φρόσω Διαμαντοπούλου, Πόλι Ταμπάκη
και κύριοι Καλούδης Πάνος και Βασίλης
Ανδρεόπουλος.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο
για την προώθηση του κτιρίου και του
Σχολείου και την επιχορήγηση των εκδηλώσεων κλπ.
Ευχαριστούμε και για τη συμβολή της
εφημερίδας σας στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Παρακαλούμε πολύ να δημοσιεύσετε
στην έγκριτη εφημερίδα σας τις ευχαριστίες του Σχολείου στους δωρητές του.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές
ευχαριστούν θερμότατα τους παρακάτω
δωρητές του Σχολείου:
-Τον κ. Γενικό Διευθυντή της SanofiAventis ΑΒΕΕ για τη δωρεά 4 lap top τα
οποία είναι απαραίτητα στη διεξαγωγή
του παιδευτικού μας έργου.
-Τον κ. Γιάννη Γεωργίου Πριόβολο ο
οποίος στη μνήμη του πατέρα του δώρησε στο σχολείο μας πολύτιμο υλικό
που διανεμήθηκε στους μαθητές (Συλλογή χαρτών, τετράδια-μολύβια-έντυπα,
γραφική ύλη κλπ.).
-Ευχαριστούμε την κα Βίκυ Σμπαρούνη για το ενδιαφέρον για το ενδιαφέρον
που δείχνει για το Σχολείο της.
-Ευχαριστούμε την Ένωση Ευπαλιωτών
για το ό,τι κατά καιρούς και τώρα κάνουν
για την πρόοδο του Σχολείου μας.
-Τον κ. Κωνσταντίνο Τσίρη για δωρεά
πολύτιμου υλικού βιβλίων και εικόνων
σχετικά με τα μνημεία της περιοχής.
Με μεγάλη εκτίμηση,
-Τον κ. Ταραβήρα για διάθεση αθλητικού Για το Σύλλογο Διδασκόντων
υλικού στο σχολείου.
Ο Διευθυντής Βοϊλής Κωνσταντίνος

Εντυπωσιάζουν τα Εκπαιδευτήρια Παπαχαραλάμπους

Χρήμα και μέσον δεν περνά
τα χρόνια ότι κι αν κάνεις
δεν σε ακούνε κι ας πονάς
γραφτό σου είναι να χάνεις.
Αχ νάτανε νάχαμε δυο ζωές
και μια ζωή ρεζέρβα
να’ταν διπλές οι εποχές
και οι νύχτες να’ ταν μέρα.
Αγάντα να σαλπάρουμε
στο πέλαγος να βγούμε
στης Κίρκης τ’ όμορφο νησί
το μαγικό ραβδί να βρούμε.
Και σαν το βρούμε βρε παιδιά
τρελό χορό θα στήσουμε
το χρόνο θα μαγέψουμε
χρόνια πολλά να ζήσουμε.
Και αν είναι ένα όνειρο
ποτέ μην τελειώσει
να ναι ο ύπνος μας μακρύς
ποτέ μην ξημερώσει.
Χρήστος Γ.Καβαλλάρης
Μαραθιάς 2008
Αν δεν υπήρχε ο θάνατος η ζωή
δεν θα είχε καμία αξία. Μη φοβάσαι
είσαι ένα τίποτα.
Χ.Γ.Κ.
Το παραπάνω ποίημα το αφιερώνω στη μνήμη των φίλων Ευπαλιωτών Γιάννη Τριανταφύλλου
Νίκου Λουκόπουλου
Γιώργου Πριόβολου
για την προσφορά τους στην κοινωνία και να θυμίζει πόσο απλά
και αθόρυβα εξαερώνεται το όνειρο
που λέγεται ζωή.
Χ.Γ. Καβαλλάρης

Σε ένα από τα σημαντικότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Αθήνας έχουν εξελιχθεί τα εκπαιδευτήρια του συμπατριώτη μας κύριου Θόδωρου Παπαχαραλάμπους.
Εκτός από την επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία τους τις τελευταίες δεκαετίες έντονη είναι η δραστηριότητα και
σε άλλους τομείς όπως αθλητισμός, μουσική κ.λ.π. που προσφέρουν κάθε χρόνο στους πολυάριθμους μαθητές
του.

Προσφορά αθλητικού υλικού

στο Γυμνάσιο από τον κ. Θωμά Μπάκανο
Τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά αθλητικού υλικού
εκφράζει με επιστολή του ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ευπαλίου κ. Ι.Καπεντζώνης προς τον κ. Θωμά Μπάκανο( της D.N.A…I
AUTO SERVICE ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ). Μέσα από την επιστολή αυτή,
ο κ. Καπεντζώνης τονίζει την «ηθική σημασία» της κίνησης αυτής που αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ένα μάθημα προσφοράς στο συνάνθρωπο και ευαισθησίας πάνω στην
παιδεία».

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Tο δημιουργικό σχολείο, πέρα απ΄τα μαθήματα, είναι μια πραγματικότητα για το Γυμνάσιο Ευπαλίου
Ποδόσφαιρο αγοριών • Πρωταθλήτρια ομάδα Β2
1. Ποδόσφαιρο κοριτσιών • Πρωταθλήτρια ομάδα Β
2. Βόλεϊ κοριτσιών • Πρωταθλήτρια ομάδα Γ2
3. Βόλεϊ αγοριών • Πρωταθλήτρια ομάδα Β1
4. Πινγκ – πονγκ
1η θέση: Κασκαβέλης Αλέξανδρος (Γ1)
2η θέση: Γκανιάτσος Θεόδωρος (Β1)
5.Σκάκι • 1η θέση: Μπραούνου Αμαλία (Γ2)
2η θέση: Πανάγου Ιωάννης (Β2)
3η θέση: Κυριακόπουλος Βασίλειος (Β2)

Δράση Etwinning του Γυμνασίου Ευπαλίου κατά το σχ. έτος 2007-08
Ηλεκτρονική αδελφοποίηση με το Γυμνάσιο Evijarven Keskikoulu της Φινλανδίας μέσω του προγράμματος
Etwinning που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο τη διασύνδεση σχολείων από διαφορετικές χώρες
αξιοποιώντας τη χρήση του Διαδικτύου. Καρπός του είναι η έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού στην αγγλική γλώσσα με ποικίλη θεματολογία. Το ηλεκτρονικό περιοδικό είναι δημοσιευμένο στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση http://
efpalionewsletter.blogspot.com

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Οι συνδρομές σας αιμοδότης της Ένωσης και Εφημερίδας
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασ. 		
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικ.
ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 		
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ν.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θ.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝ. και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
		
ΜΙΧΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΤΣΟΛΚΑ ΜΑΡΙΑ
		
ΒΟΛΤΕΡΑ-ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΗ ΕΥΗ 		
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 		
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπ.
ΜΠΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Β.
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
		
ΣΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 		
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 		
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργ.
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αρισ.
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 		
ΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 		
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημ.
ΜΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Γεωρ.
			
ΜΑΡΣΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΦΑΚΗ ΛΟΥΛΑ
		
ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ντ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνστ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚΑΚΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 		
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνστ.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασ.
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ντίνου
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 		
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασ.
ΚΟΝΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 		
ΚΟΝΙΣΤΗ -ΑΛΒΑΝΙΔΗ ΤΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
		
ΤΣΟΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 		
ΜΙΧΟΥ ΕΦΗ
			
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 		
ΜΠΟΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 		
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Χαρ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
40,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
10,00 €

ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ του Λ.

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Τις συνδρομές σας για
την ενίσχυση της Ένωσης
και
της
εφημερίδας
ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να
καταθέτετε στις τράπεζες
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Οι αριθμοί λογαριασμών είναι οι εξής

5011-035918-043

63101605
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
ΚΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 			
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κ.
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κ.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΣΤΡΑ ΑΝΘΗ
ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΕΦΗ
		
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χ.
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Χ.
ΜΠΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κ.
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικ.
ΡΟΥΜΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ			

20,00 €
50,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
25,00 €
40,00 €
20,00 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ Κ ΜΑΡΙΑ
100,00 €
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αρ.
50,00 €
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
50,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΚΑ 50,00 €
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
100,00 €
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
200,00 €
ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 		
75,00 €
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 		
75,00 €
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κ. 40,00 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
50,00 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ-ΚΑΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 50,00 €
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 		
50,00 €
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ			
40,00 €
ΜΙΧΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ και ΠΟΠΗ
50,00 €
Σε μνήμη των αδελφών και γονέων
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΖΕΝΗ 20,00 €

ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
		
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Γ.
ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 		
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαρ.
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ ΠΟΠΗ 		
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΒΙΚΥ
		
ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 		
ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 		
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων.
ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
		
ΡΟΥΜΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ		
Σε μνήμη του άντρα της Γιώργου και
του γιού της Τάσου.

50,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
40,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €

ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ “ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ”
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΣΙΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
		
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 		
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΑΙΤΗ
		
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 		
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
		
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 		

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
40,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €

Σελίδα 11

Ώρα ευθυνών και αποφάσεων

Στην πιο σημαδιακή χρονιά του Απόλλωνα, διοίκηση, τοπικοί φορείς και πολίτες οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων με μοναδικό στόχο την άνοδο –
Την ανακατασκευή του γηπέδου ζητούν οι Ευπαλιώτες
Του Τάσου Τσόλκα

λεφτά και αν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε
περισσότερα φέτος, τότε θα το κάνουμε. Οι Ευπαλιώτες θέλουμε να δούμε την ομάδα μας να

μούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κι αυτό
που ουσιαστικά απομένει είναι η τελική συνάντηΤη μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση
ση, έτσι ώστε να διευθετηθούν και οι τελευταίες
και να «χτυπήεκκρεμότητες.
σει» την άνοδο
Συμφωνα
με
στο Περιφερειπληροφορίες ο
ακό ΠρωτάθληΛ ο υ κόπο υ λο ς
μα έχει πλέον
θα ζητήσει να
ο
Απόλλων
διευκρινιστούν
Ευπαλίου. Με
οι στόχοι της
δεδομένο λοιομάδας για τη
πόν ότι όλα τα
νέα αγωνιστική
μεγάλα ...ονόπερίοδο,
έτσι
ματα της κατηώστε να ενισχυγορίας έχουν
θεί αντίστοιχα
αποχωρήσει
και το έμψυχο
(Φωκικός, Ανδυναμικό. Πέδρούτσος Γραραν όμως της
Ήρωες είναι ο ι φ ί λα θλο ι πο υ θ έ λο υ ν ν α πα ρ α κολο υ θ ο ύ ν το υ ς α γ ώ ν ε ς
βιάς. Αστέρας
ενίχυσης, πληΙτέας και φέτος
ροφορίες ανατο υ Α π όλ λω ν α κά τω α π ό α υ τ έ ς τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς .
ο Κεχαγιάς), οι
φέρουν ότι θα
ιθύνοντες του Απόλλωνα έχουν κάθε λόγο να πι- πάει καλά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι ζητήσει να πάρει και εγγυήσεις όσον αφορά και
μας. Όσον αφορά το γήπεδο, εμείς έχουμε όλη την τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να
στεύουν ότι φέτος, μπορεί να είναι χρονιά τους.
Σε αντίθεση με την φετινή σεζόν η ομάδα ανα- καλή πρόθεση να βοηθήσουμε, αλλά τις αποφά- αποφευχθεί το φαινόμενο του περασμένου χειμώμένεται να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και σεις τις παίρνει ο Δήμαρχος. Πρέπει να πιέσουμε να, όπου σε ορισμένα πολύ σημαντικά παιχνίδια,
να μπει πλέον γερά στη μάχη για την άνοδο. Ο περισσότερο τον Δήμο για να δοθεί λύση».
απουσίαζαν βασικά στελέχη του συλλόγου.
πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Σπυρόπου- «Ότι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε»
Και ο Δωρικός στην Α’ Κατηγορία
λος, μίλησε για τα φαβορί, αλλά έκρουσε και το Σύμφωνα, πάντως, με το Δήμαρχο Τάσο Πα- Τέλος, στην Α’ κατηγορία θα βρίσκεται φέτος κι
...καμπανάκι: «Εμείς, ο Διαγόρας Πολυδρόσου γώνη, αυτή τη χρονική περίοδο, προτεραιότητα άλλη, μία ομάδα από τον Δήμο μας, η οποία δεν
και η Τολοφώνα Ερατεινής θα παλέψουμε για την αποτελεί το γήπεδο του συνδέσμου Μαλαμάτων: είναι άλλη, από τον Δωρικό. Οι νεοφώτιστοι πή«Προτεραιότητα αυτή την στιγμή αποτελεί το γήάνοδο. Βέβαια πρέπει
ραν την άνοδο από την Β’
πεδο του συνδέσμου. Ήδη έχει μπει σε ένα πρόνα πάρουμε και κάποικατηγορία και θα προγραμμα, από το οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας
ους παίκτες, έτοιμους
σπαθήσουν να δώένα ποσό που ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ, έτσι
για την κατηγορία.
σουν συνέχεια στην
ώστε να το αναμορφώσουμε για να παραμείνει
Αν θέλουμε να γίνει
πολύ καλή πορεία
πόλος έλξης για τα παιδιά της περιοχής μας», μας
η υπέρβαση πρέπει
τους. Ο πρόεδρος της
είπε σε δηλώσεις του.
να μπει το χέρι βαθιά
ομάδας,
Λεωνίδας
Όσον αφορά το γήπεδο του Ευπαλίου και το αν θα
στην τσέπη. Όλα τα
Καραμπάρμπας, τόμπορέσει να διατεθεί εκεί το αρχικό κονδύλι των
σωματεία που πρωτανισε σε δηλώσεις του:
150.000 ευρώ που προοριζόταν για αυτό των Μαγωνίστησαν έδωσαν
«Φέτος είναι δύσκολα
λαμάτων, ανέφερε: «Είναι πολύ νωρίς για να το
35-45.000 ευρώ, ενώ
τα πράγματα. Εμείς
πούμε αυτό. Στην πορεία θα φανεί, τι ακριβώς θα
εμείς 10.000. Χρειαζόθα προσπαθήσουμε
γίνει. Μακάρι να λυθεί κι αυτό το ζήτημα». Τέλος,
μαστε τη βοήθεια από
να είμαστε όσο κατο ίδιο αινιγματικός εμφανίστηκε και στο θέμα της
τους τοπικούς φορείς,
λύτεροι μπορούμε. Ο
οικονομικής ενίσχυσης για τον Απόλλωνα: «Εμείς
τους Ευπαλιώτες από
βασικός κορμός έμειπάντα ενισχύουμε τις ομάδες του Δήμου μας. Ότι
την Αθήνα και φυσικά
νε και θα πάρουμε
μπορουμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, θα το
τον Δήμο. Είμαστε ευκάποιους ακόμα. Στην
O Δήμαρχος Ευπαλίου
κάνουμε. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να πούμε
κ. Τάσος Παγώνης
γνώμονες για όσα έχει
κατηγορία τα πράγμαO Πρόεδρος Τ.Δ. Ευπαλίου
κάτι ουσιαστικό. Γι’ αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε
προσφέρει ο Δήμος,
τα θα είναι δύσκολα,
κ. Δημήτρης Λακουμέντας
στην
πορεία».
αλλά θέλουμε το κάτι παραπάνω...».
καθώς υπάρχουν πολΕγγυήσεις θέλει ο Λουκόπουλος
«Αποφασισμένοι για την άνοδο»
λές ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν την
Μιλώντας από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος, Σχετικά με την υπόθεση του προπονητή, όλες άνοδο, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε δυνατοί».
Χαράλαμπος Κατσαρός ανέφερε: «Φέτος οι συ- οι πληροφορίες συγκλίνουν στην παραμονή του
γκυρίες είναι οι καλύτερες και πλέον θα κάνουμε Λάκη Λουκόπουλου στον πάγκο της ομάπρωταθλητισμό. Είμαστε αποφασισμένοι και πάμε δας. Τόσο η διοίκηση όσο και ο ίδιος επιθυγια την άνοδο. Θα γίνουν προσθήκες, αλλά εμείς
θα στηρίξουμε και τα δικά μας παιδιά». Επίσης μίλησε και για το θέμα του γηπέδου: «Για το γήπεδο
περιμένουμε ενέργειες από το Δήμο. Πρέπει να
αγοραστούν οι γύρω εκτάσεις, έτσι ώστε να γίνει
μεγαλύτερο και με σωστές προδιαγραφές».
Στα ...φλέγοντα ζητήματα της ομάδας τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
Δημήτρης Λακουμέντας: «Εμείς από την πλευρά μας, θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για
να στηρίξουμε την ομάδα. Πέρσι βάλαμε κάποια

