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Έγινε θεσμός

η Δωρινέλλα

Σελ. 3

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

Τα Καρναβαλικά δρώμενα μπαίνουν
πλέον για τα καλά στη ζωή των Ευπαλιωτών. Μετά την Δωρινέλλα που έχει
γίνει πλέον θεσμός από φέτος η νεολαία
κυρίως με πρωτοπόρο τον Εκπολιτιστικό
Σύλλογο άρχισε να δημιουργεί και άρματα συμμετέχοντας στην παρέλαση του
καρναβαλιού στη Ναύπακτο.
Σελ. 3

Φωκίδας ο Απόλλωνας

Το όνειρο έγινε πραγματικότητα μέσα από συστηματική δουλειά, επιμονή και υπομονή. Ο ποδοσφαιρικός
μας σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ, για πρώτη φορά στην αθλητική ιστορία του Ευπαλίου αλλά και της Δωρίδας
αναδείχτηκε πρωταθλητής Φωκίδας και επίσης έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλου που έγινε στην ΄Αμφισσα. Στη νέα περίοδο η ομάδα θα αγωνίζεται στην Δ΄Εθνική της Ελλάδας.
Η Διοίκηση της ομάδας αφού
συγχαίρει και ευχαριστεί όλους
όσους συνέβαλαν στην μεγάλη
αυτή προσπάθεια έχοντας πλήρη επίγνωση των νέων απαιτήσεων με συνεχείς συσκέψεις
αποφάσισε μεταξύ άλλων, να
απευθυνθεί στο
Δήμο για να αντιμετωπισθεί το
θέμα του γηπέδου, γιατί χρειάζεται υποχρεωτικά να έχει χλοοτάπητα, καθώς και την αύξηση
της οικονομικής του ενίσχυσης.
Επίσης ακόμα:
• Να εκδώσει συμβολικά διαρκείας εισιτήρια των 50 ευρώ.
• Να πραγματοποιήσει λαχειοφόρο με πλούσια δώρα.
• Να απευθυνθεί σε οικονομικούς παράγοντες της περιοχής
για να στηρίξουν με χορηγίες
τους.
• Να προσλάβει νέο προπονητή
που θα καλύπτει τις απαιτήσεις
αυτής της κατηγορίας.
• Να καλέσει να πλαισιώσουν το
Συμβούλιο της ομάδας πολίτες
από όλα τα χωριά του Δήμου.

Σελ. 9

Αντώνης Παπαϊωάννου

Εκατοντάδες Ευπαλιώτες μαζί με φίλους τους γιόρτασαν τις Άγιες μέρες
του Πάσχα στο Ευπάλιο, τηρώντας
όλα τα έθιμα και ιδιαίτερα το σούβλισμα του αρνιού στις αυλές τους με
χορό και τραγούδια.
Σελ. 5

Χρόνια είχαν να
δουν τόσο νερό
οι Ευπαλιώτες
Για μήνες βρέχει... αλά παλαιά
όπως λένε οι μεγαλύτεροι, που
οι βροχές ξεκινούσαν το φθινόπωρο και σταματούσαν στο τέλος της άνοιξης. Έτσι, όχι μόνο
βλέπουμε με νερό συνεχώς
την Μανδήλω, αλλά τρέχουν
συνεχώς και βρύσες όπως στα
πλατάνια, τον Άμπλα και αλλού που είχαν στερέψει. Πολλοί λένε οτι φέτος θα έχουμε
νερά και το καλοκαίρι. Σελ. 4-5

Πάσχα στο
Ευπάλιο

Ο μηχανικός και συγγραφέας

Ο Αντώνης Παπαϊωάννου δίνει συνεχώς το μεγάλο
παράδειγμα και στις νεότερες γενιές των συμπατριωτών μας για δεκαετίες τώρα. Ένας μηχανικός, συγγραφέας, ερευνητής με τεράστια προσφορά στην
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ευπαλίου, που πηγάζει από την ανιδιοτελή αγάπη για τον
τόπο του. Συναντηθήκαμε μαζί του μετά την έκδοση
της τετράτομης ιστορίας του και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Σελ. 6-7

Έτοιμο το φυλλάδιο για το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου
που διανέμεται
δωρεάν στους
επισκέπτες του
και κάθε άλλον
ενδιαφερόμενο.
Σελ. 4

Σελίδα 2
Άλλη μια Ευπαλιώτισσα
γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 2009 στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο
της Πάτρας. Πρόκειται
για την κόρη του Γιάννη
και της Φωτεινής Φλέγγα, που θα βαφτιστεί το
καλοκαίρι και δεν μας
αποκάλυψαν το όνομα
της. Να τους ζήσει.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
3.ΒΑΣΙΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
4.ΒΟΛΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ
5.ΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6.Δεληκωστόπουλος Χρήστος
7.Δεληκωστόπουλος Κων/νος
8.ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.θΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ ΚΏΣΤΑΣ
10.ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
11.ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12.ΚΟΝΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
13.ΚΛΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
14.ΛΥΜΠΕΡΗΣ Β.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ
17.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΣΤΡΑ ΑΝΘΗ
18.ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19.ΜΠΑΜΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
20.ΜΠΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21.ΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ
23.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΚΟΥΛΑ
25.ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26.ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΣΠ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
70,00 €

27.ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
28.ΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29.Ταραβήρα Τασία
30.ΜΙΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

20,00 €
20,00 €
50,00 €
200,00 €

(Σε μνήμη Σμπαρούνη Σπυρίδωνος και Ζωής)

(Στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Βασιλείου
Μίχου, των γονέων και παπούδων Κων/νου –
Ευανθίας και τέκνων και των γονέων και παπούδων
Μιχαήλ – Αντωνίας και τέκνων.)

Δημήτρης
Πριόβολος

Στις 28 Ιανουαρίου 2009,
σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε ο Δημήτρης Πριόβολος του Γεωργίου. Όταν
τέλειωσε το γυμνάσιο,
μετά από εξετάσεις εισήχθη στη σχολή Ικάρων,
από όπου αποφοίτησε
και σταδιοδρόμησε ως
Ιπτάμενος Αξιωματικός
στην Πολεμική Αεροπορία
μέχρι το 1971 όταν αποστρατεύτηκε με το βαθμό

του Σμηνάρχου.
Στη συνέχεια εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία
ως Κυβερνήτης
πολλών τύπων
αεροσκαφών.
Ήταν παντρεμένος με την επίσης
εκλιπούσα Μαρία
και πατέρας δύο
παιδιών. Ευτύχησε
να γνωρίσει τρία
εγγόνια. Αιωνία η
μνήμη του.

Δεληκωστοπούλου Παναγιώτα

Απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2009 και κηδεύτηκε την επομένη στο Ευπάλιο η Παναγιώτα
Δεληκωστοπούλου σε ηλικία 96 ετών. Γεννήθηκε το 1913. Παντρεύτηκε τον Ανδρέα Δεληκωστόπουλο και απέκτησε 4 παιδιά, την Αλεξάνδρα, τον Κώστα, τον Σπύρο και τον Χρήστο.
Ευτύχησε να δει 12 εγγόνια και 1 δισέγγονο. Να
ζήσουν όλοι τους και να τη θυμούνται.

Ταραζώνας
Αθανάσιος

Στις 10 Μαρτίου του 2009
απεβίωσε ο αστυνομικός
Αθανάσιος Ταραζώνας
του Γεωργίου σε ηλικία
72 ετών. Η εξόδιος τελετή
εψάλη στο Καστράκι.
Ήταν 72 ετών. Ο Αθανάσιος Ταραζώνας είχε παντρευτεί την Παρασκευή
Ζέρβα από το Ευπάλιο.

Είχαν αποκτήσει 3
παιδιά. Ο εκλιπών
μετά την αποφοίτησή
του από το Γυμνάσιο
Ευπαλίου κατετάχθη
στην Ελληνική Αστυνομία στην οποία και
υπηρέτησε ευδοκίμως. Ήταν πολύ
αγαπητός σε όλο το
χωριό. Αιωνία του η
μνήμη.

Αυγεράκη Ελένη

Πέθανε στις 20 Φεβρουαρίου 2009
η Ελένη Αυγεράκη, χήρα του Νίκου Αυγεράκη.
Η εκλιπούσα είχε 4 παιδία και ήταν 92 ετών.

5011-035918-043

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

Γεωργουλόπουλος Ιωάννης

Στις αρχές Μαρτίου απεβίωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου και ζούσε
ο Γεωργουλόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου
σε ηλικία 89 ετών. Ήταν παντρεμένος με τη
Μαρία Σκούρα από τη Σεργούλα. Ο Ιωάννης ήταν ο αδελφός των φουρναρισσών του
Ευπαλίου. Αιωνία η μνήμη του.

Κέντρο Φυσικοθεραπείας
και Αποκατάστασης
ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ART DIRECTOR:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Γιώργος Ιωαν. Ψαρρής
Μάκης Γ. Πριόβολος

Ο Κωνσταντίνος Ανδρέα Ευσταθίου άνοιξε Κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης στη Ναύπακτο, οδός Π.Ρήγα 19.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2634026800 και 6945432836.
E mail: keustathiou@yahoo.gr

Αγαπητοί συμπατριώτες ,
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας θυμίσουμε μια βασική
υποχρέωση που έχετε ως μέλος
της Ένωσης Ευπαλιωτών βάσει
του καταστατικού της και που είναι
η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας για την εφημερίδα που
λαμβάνετε επί σειράν ετών .
Όπως είναι κοινά αποδεκτό και
έχετε και οι ίδιοι διαπιστώσει η
εφημερίδα μας –που αποτελεί και
συνδετικό μας κρίκο - έχει βελτιωθεί αισθητά και ως ποιότητα
εντύπου και ως προς την ποικιλία
της ύλης που περιλαμβάνει, καλύπτοντας τόσο τις δραστηριότητες
του Δήμου Ευπαλίου , όσο και των
Συλλόγων της περιοχής Ευπαλίου,
αλλά και μεμονωμένων μελών της
Ένωσης.
Ανατρέχοντας όμως στα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2008, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι ενώ εμείς στέλνουμε
1550 φύλλα –εκ των οποίων 30
στο εξωτερικό - συνδρομή λάβαμε
μόνον από 140 άτομα. Πρόκειται
για συγκεκριμένα άτομα, τα οποία
ανελλιπώς στηρίζουν το Σύλλογο.
Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να
τακτοποιήσετε το θέμα της συνδρομής σας καταβάλοντας όποιο
ποσόν εσείς θέλετε στους λογαριασμούς που αναγράφονται στην
εφημερίδα.
Ειδικά για τις αποστολές του εξωτερικού (από 30 παραλήπτες ταμειακώς εντάξει είναι 4) , επειδή το
ετήσιο κόστος είναι περίπου 500 €
, η απόφαση του Δ. Σ. είναι να διακοπεί η αποστολή, εκτός αν μας
ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σας
τη στέλνουμε, καταβάλοντας ταυτόχρονα και συνδρομή.
Ζητάμε την κατανόησή σας και τη
βοήθειά σας για να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για το Σύλλογο.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ - Η Πρόεδρος
Λένα Αναγνωστοπούλου

Εορτασμός του
Αγίου Πνεύματος
Στις 8 Ιουνίου 2009, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λειτουργία
για την εορτή του Αγίου Πνεύματος
στο βυζαντινό ξωκλήσι Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στο Ευπάλιο. Θα ακολουθήσει αρτοκλασία και θα δοθούν
γλυκά και αναψυκτικά, προσφορά
της Ένωσης Ευπαλιωτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου
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Έγινε θεσμός

η Δωρινέλλα
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις 27 Φεβρουαρίου 2009, η αποκριάτικη εκδήλωση «Δωρινέλλα 2009» του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ευπαλίου, στο κοσμικό κέντρο «Φλόγες». Πλήθος Ευπαλιωτών, ντυμένοι με πολύχρωμες
και ευφάνταστες αποκριάτικες στολές χόρεψαν, τραγούδησαν και απόλαυσαν το εκλεκτό
μουσικό αποκριάτικο πρόγραμμα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου κ. Θοδωρή Παλιούρα, πλαισιωμένου από τους κ.Δημήτρη Πριόβολο(Αντιπρόεδρο),κ. Βασίλη Μπάμπο(Ταμία), κ.Γιώργο Μπραούνο(Μέλος), και
κ. Πόπη Τσόλκα(Μέλος).
Το παρόν έδωσαν στην εκδήλωση μεταξύ άλλων οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Φωκίδας
κ. Πένυ Σπυροπούλου και κ. Μπάμπης Κατσαρός, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ανδρέας
Δημόπουλος ,Θανάσης Κατσούδας και Κώστας Κάρμας καθώς και ο Πρόεδρος του «Απόλλωνος Ευπαλίου» κ. Δημήτρης Σπυρόπουλος .
Κατά τη διάρκεια του αποκριάτικου χορού πραγματοποιήθηκε και λαχειοφόρος αγορά με
πλούσια δώρα. Την Κυριακή του καρναβαλιού ο σύλλογος ετοίμασε άρμα με τα θρησκευτικοπολιτικά δρώμενα που το πλαισίωσαν 80 καρναβαλιστές. Ξεκίνησε από την πλατεία
του Ευπαλίου και στην συνέχεια ενσωματώθηκε με τα άλλα άρματα της παρέλασης στη
Νάυπακτο. Ευχόμαστε στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου να διοργανώνει πάντα τόσο
επιτυχημένες εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην ψυχαγωγία.

Αναστασία Αγγ. Τσίρη

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σελίδα 4

1

2
1

2
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3

πρώτο οδηγό γνωριμίας στον επισκέπτη του,
συνεπείς στην προσπάθεια ανάδειξης των
θησαυρών της περιοχής Ευπαλίου. Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση που επιμελήθηκαν εκ μέρους του Δ.Σ. οι: Λένα Αναγνωστοπούλου, Κική Λουκοπούλου και Κώστας
Ζέρβας . Οι φωτογραφίες ανήκουν στον κ.
Περικλή Λουκόπουλο, ο οποίος είχε και την
επιμέλεια του εντύπου. Η δαπάνη καλύφθηκε
από το Δήμο Ευπαλίου και από χορηγία του
κ. Περικλή Λουκόπουλου.

΄Εντονο παρόν δίνει με τις δραστηριότητές
του ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου.
Στις αρχές του χρόνου έκοψε την πίττα του
και το γιόρτασε, ενώ τον Φεβρουάριο πραγματοποίησε 2ήμερη εκδρομή με επιτυχία
στα Ζαγοροχώρια και διανυκτέρευση στην
όμορφη Αρίστη. Συμμετείχαν 25 άτομα. Για
το Μάιο ο Σύλλογος προγραμματίζει να κάνει
εκλογές και πρέπει όλοι να δείξουν το ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες αλλά και να δραστηριοποιηθούν στο Συμβούλιο.
Στα πλαίσια της «Ημέρας της Γυναίκας», η
Ένωση Γυναικών Φωκίδας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας πραγματοποίησαν εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή: βραβεύτηκε από το Νομάρχη κ. Φουσέκη και την
Πρόεδρο της Ε.Γ.Φ. κ. Κουφάκη- παρουσία
του Πρέσβη της Κύπρου κ. Γιωργή- για το
σύνολο της προσφοράς της στην εκπαίδευση και στην κοινωνικοπολιτική ζωή του νησιού η πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κ. Κλαίρη Αγγελίδου, η
οποία είχε επισκεφθεί την Άμφισσα στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η
Ένωση Γυναικών Φωκίδας επίσης αφιέρωσε εκδήλωση μνήμης στην Ασήμω Λιδωρίκη-Γκούρα, την «κυρά του Κάστρου», που
έπεσε ηρωικά μαχόμενη στο Ερέχθειο, στη
Β’ πολιορκία της Ακρόπολης. Στη ζωή και
τη δράση της αναφέρθηκαν ο κ. Μιλτιάδης
Λιδωρίκης εκπροσοπώντας την οικογένεια
και ο Ιστορικός κ. Λευτέρης Σκιαδάς, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων.
Το έντυπο για το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου είναι γεγονός! Ο Δήμος Ευπαλίου
και η Ένωση Ευπαλιωτών παραδίδουν έναν
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Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009, στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα
Αντώνης Τρίτσης, έλαβε χώρα το 10ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Το Πράσινο Σπίτι». Η
Πέμπτη τάξη του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού εκπροσωπήθηκε από την Ευπαλιώτισσα Ειρήνη Λουκοπούλου του Αθανασίου, η οποία ανέλαβε να παρουσιάσει
εργασία με θέμα την κομποστοποίηση, έναν
τρόπο μετατροπής μια κατηγορίας απορριμμάτων σε οργανικό λίπασμα. Στόχος: η προστασία του φυσικου περιβάλλοντος.
Στις 10 Απριλίου 2009, στην Αίθουσα Θεάτρου των Εκπαιδευτηρίων, με τη συνδρομή
των εκπαιδευτικών Γυμνασίου- Λυκείου, έγινε μία πλήρης παρουσίαση του ποιητή της
Ρωμιοσύνης. H φιλόλογος κ. Καίτη Παπαχαραλάμπους πραγματοποίησε μια γλαφυρή
αναφορά στην πολυκύμαντη ζωή και το πολυσήμαντο έργο του Γιάννη Ρίτσου.
Εκεί που η ξηρασία ήταν μόνιμο καθεστώς
τα τελευταία χρόνια, φέτος πνιγήκαμε από
τα νερά. Η Βρύση στα πλατάνια μετά από
χρόνια άρχισε να τρέχει. Τον Άμπλα έχουμε
επίσης χρόνια να τον δούμε με τόσο νερό
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καθώς και την Μανδήλω για τέτοια εποχή. Και
κάτι ακόμα. Οι όμορφες αυτές περιοχές επιτέλους φωτίστηκαν με επισκευές των παλαιών
φωτιστικών και προσθήκης προβολέων. Η
ανάδειξή τους έκανε σημαντική αίσθηση που
συζητήθηκε.

7
8

Στις δόξες της πάλι η πλατεία στο Ευπάλιο.
Με την άνοιξη και το καλοκαίρι πληθαίνουν
οι παρέες κάτω από τα πλατάνια που απολαμβάνουν το ουζάκι τους η το καφεδάκι τους
ανάλογα την ώρα. Τυχεροί όσοι το καταφέρνουν.
Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2009, τα παιδιά της
Ένωσης Ευπαλιωτών είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν την παράσταση της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, «Παραμυθ…issimo», στα πλαίσια
πρωτοβουλιών της Ένωσης για την συμμετοχή των μελών της στα πολιτιστικά δρώμενα, εξασφαλίζοντάς τους μειωμένες τιμές
εισιτηρίων.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 20 παιδάκια
που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραμύθια από την λαογραφία της
γειτονικής Ιταλίας, σε θεατρική διασκευή. Το
αποτέλεσμα καταπληκτικό. Άλλωστε μια ιταλική παροιμία από την Τοσκάνη λέει, «Για να
‘ν’ το παραμύθι μέλι/ κάτι από σένα θέλει».
Τα τέσσερα λοιπόν παραμύθια που παρουσιάστηκαν είχαν αρκετή δόση μελιού και τα
παιδιά το καταευχαριστήθηκαν. Οι συντελεστές έβαλαν την μαεστρία και τα παιδιά την
χαρούμενη διάθεσή τους καθώς και τις γνώσεις τους αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να
συμμετάσχουν στην παράσταση. Ειρήνη και
Δήμητρα Λουκοπούλου του Αθανασίου.
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Επανερχόμαστε πάλι με τον κεντρικό δρόμο
του Ευπαλίου και τις μεγάλες ταχύτητες που
αναπτύσουν κάποιοι... μερακλήδες οδηγοί!
Πρίν λίγες μέρες άτυχα ήταν 3 παρκαρισμένα
ΙΧ. Ας πάρουν μέτρα οι αρχές (Δήμος, αστυνομία) πρίν θρηνήσουμε θύματα.
Με κατάνυξη γιορτάσαμε και φέτος το Πάσχα
στο Ευπάλιο και όλα τα χωριά του Δήμου. Τη
Μεγάλη Παρασκευή έγινε η περιφορά του
Επιταφίου γύρω από την Εκκλησία του ΑηΓιώργη και στην κεντρική πλατεία παρουσία
πλήθος Ευπαλιωτών και φίλων τους και των
τοπικών αρχών. Το Σάββατο η Ανάσταση
έγινε παραδοσιακά στο προαύλιο του ΑηΓιώργη, με την πανδαισία των ήχων της καμπάνας, των βαρελότων και των βεγγαλικών
που ετοίμασε και έριξε για το έθιμο ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος.
Χλωμή ήταν για άλλη μια φορά η παραδοσιακή εκδήλωση του χορού μετά την Αγάπη στην
Κεντρική πλατεία. Εδώ πρέπει πλέον όλοι οι
φορείς ( Δήμος, ΄Ενωση Ευπαλιωτών, Εκπολιτιστικός Σύλλογος κλπ ) να μελετήσουν και
αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα ζωντανέψουν αυτό το έθιμο, προσαρμόζοντάς το στη
σύγχρονη εποχή.
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Αντώνης

Ο μηχανικός, ο συγγραφέας, ο ερευνητής...
Μια συνάντηση με την Λένα Αναγνωστοπούλου και τον Κώστα Ζέρβα

Η

εφημερίδα μας «ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ» στο προηγούμενο τεύχος
αναφέρθηκε στην παρουσίαση
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Ρουμελιωτών στην Αθήνα, της Ιστορίας
της Νεωτέρας Ελλάδος του Ευπαλιώτη
συγγραφέα Αντώνη Χρ. Παπαϊωάννου
από εκλεκτούς παρουσιαστές, παρουσία
πολλών επισήμων και φίλων. Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στο συγγραφέα και
το έργο του η Λένα Αναγνωστοπούλου
και ο Κώστας Ζέρβας συνάντησαν το
συγγραφέα κ. Αντώνη Παπαϊωάννου
και είχαν μαζί του μια ενδιαφέρουσα
συζήτηση για το βιβλίο και την ιστορία
γενικότερα.
Ο μηχανικός κ. Αντώνης Παπαϊωάννου
είναι γνωστός στις σελίδες της εφημερίδας μας από το 1961, όταν ήταν μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενώσεως των απανταχού Ευπαλιωτών»-επί
προεδρίας του αξέχαστου
Χαράλαμπου Σμπαρούνη
(Χ.Α.Σ.)-, όταν έκανε ο ίδιος
την μελέτη και ανέγειρε την
«Κουβέλειο Πτέρυγα» του
Γυμνασίου και το «Κοινοτικό
Κατάστημα» του Ευπαλίου, υπό την επίβλεψη του
αρμόδιου μηχανικού της
Νομαρχίας Φωκίδος και
με χρηματοδότηση από
δωρεά του θείου του Ελληνο-αμερικάνου αείμνηστου Νικολάου Κουβέλη.
Ο συγγραφέας έχει γίνει
επίσης ευρύτατα γνωστός
για τις πολυετείς και άοκνες
προσπάθειές του για την
ανάδειξη και συντήρηση
των αρχαιολογικών και
βυζαντινών μνημείων της
περιοχής του Ευπαλίου
(Ακρόπολη, Άγιος Ιωάννης,
Βαρνάκοβα).

Η Ακρόπολη
του Ευπαλίου

βελείου Διαθήκης»και του αντίστοιχου
ιδρύματος για κοινωφελείς σκοπούς,
του οποίου πρόεδρος ήταν ο αείμνηστος μπάρμπα Κώστας Χρ. Παπαϊωάννου, και υπό τη συνεχή επίβλεψη της
αχαιολόγου-Διευθύντριας της «Εφορείας Μεσαιωνικών Αρχαιοτήτων» των
Δελφών. Αυτά έγιναν επί προεδρίας
της Κοινότητας Ευπαλίου του άοκνου κ.
Αντώνη Κουτσαγγέλου με το ξεχωριστό
ενδιαφέρον του για την αρχαιότητα και
με την βοήθεια του Γιάννη Ζέρβα.
Έγινε προσπάθεια να αναστηλωθούν
δύο από τους καλύτερα διατηρημένους
Πύργους: ένας προς νότο και ο άλλος
προς το Ευπάλιο, μέχρι τη βάση του,
από τους συντηρητές της Εφορείας των
Δελφών, αλλά δεν καρποφόρησε διότι
αυτοί ήταν απασχολημένοι σε άλλες
αρχαιολογικές εργασίες.
Τότε ο συγγραφέας έγραψε στην
εφημερίδα μας πολλές φορές για τις

βόρεια Αίγυπτο, όταν με άλλους λάτρεις
της αρχαιότητας, έψαχναν για τον τάφο
του Μεγαλέξανδρου στην Αλεξάνδρεια.
Από εκεί τότε, έφθασαν μέχρι την Όαση
του Σίουα (SIWA), -διασχίζοντας τη Λυβική έρημο-, όπου ο ναός του «Άμμωνα
Ρα». Εκεί βρήκαν μόνο ένα τεράστιο
μακεδονικό πανέμορφο ναό 520 τ.μ.,
με ρόδακες και ελληνικές επιγραφές,
αφιερωμένος στον μεγάλο Έλληνα
–Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρο και όχι
τον τάφο του.

Ο Άγιος Ιωάννης Ευπαλίου
Εκείνο που τον απασχολεί ακόμη και
τον στενοχωρεί, είναι ότι απέτυχαν οι
πεντάχρονες προσπάθειές του, για την
αναστήλωση του ιερού «Βυζαντινού
ναού του Αγίου Ιωάννη» του Ευπαλίου,
παρότι είχε χρηματοδοτηθεί από την
«Κουβέλειο Διαθήκη» με δύο εκατομ-

δωρεάς που είχαν διατεθεί για το σκοπό
αυτό, εντός έξι μηνών από την τελευταία
αναφορά, αυτά θα αποσυρθούν για να
χρησιμοποιηθούν για άλλους κοινωφελείς σκοπούς της περιοχής Ευπαλίου,
σύμφωνα με τις προφορικές εντολές του
δωρητή στη διαθήκη του.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, παρά τις
συνεχιζόμενες οχλήσεις προς τους
αρμοδίους, δεν έχει γίνει τίποτε και ο κ.
Παπαϊωάννου επισημαίνει τους φόβους
του ότι εάν δεν αναστηλωθεί ο ναός του
Αγίου Ιωάννη - το κόσμημα αυτό της
Βυζαντινής Ορθοδοξίας - το γρηγορότερο, σε έναν επόμενο δυνατό σεισμό θα
καταρρεύσει και θα τον βλέπουμε μόνο
από φωτογραφίες που έχουμε βγάλει οι
περισσότεροι από εμάς.

Η Μονή Βαρνάκοβας.
Η μονή Βαρνάκοβας έχει τεράστια ιστορική και θρησκευτική σημασία
για την περιοχή. Δεν είναι μόνο
ότι εκεί κατέφυγαν οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου και
για αυτό την πυρπόλησαν οι
Τούρκοι, αλλά η Βαρνάκοβα
αποτελεί μνημείο-σύμβολο για
όλο τον ελληνισμό. Σήμερα
είναι αδιανόητο και παράδοξο
το ελληνικό κράτος να μην διαθέτει χρήματα για τη διάσωση
του μνημείου, τη στιγμή που ο
Καποδίστριας, με δεδομένες
τις αδυναμίες του νεοσύστατου
τότε κράτους, είχε χρηματοδοτήσει κατά προτεραιότητα την
αναστήλωση της μονής.
Γι’ αυτό χρειάζεται μια κινητοποίηση των αρχών και των
φορέων της περιοχής μας
προκειμένου να εκπονηθούν
μελέτες και να ενταχθούν τα
μνημεία σε προγράμματα
αναστήλωσης, συντήρησης και
προβολής.

Η Ιστορία της
Νεωτέρας Ελλάδος

Ο Αντώνης Παπαϊωάννου
Ο Αντώνης Παπαϊωάνου στο χώρο των ανασκαφών της Ακρόπολης του Ευπαλίου, μαζί με την Ιατρό Νικολίτσα
Κουβέλη-Μπαλτοπούλου, μέλος του ιδρύματος Νικολάου και Ισαβέλλας Κουβέλη που στήριξε την προσπάθεια. του Αντώνη Παπαϊωάννου
έγινε γνωστός σε όλους μας
από τις αρχαιολογικές αναείναι ένα ογκώδες πόνημα,
σκαφές της «Ακρόπολης των
καρπός 18χρονης εργασίας
ανασκαφές και την αρχαία «Κάθοδο των μύρια δραχμές το 1992 και παρόλο
Δωριέων» στο λόφο Γύρος (Παλαιόκατου συγγραφέα, στο οποίο παρουσιάζοπου ο κ. Αντώνης Παπαϊωάννου είχε
Δωριέων-Ηρακλειδών» στην περιοχή
στρο), Ν.Δ. του αρχαίου Ευπαλίου, από
νται τα σημαντικά γεγονότα της περιόυποβάλλει εμπεριστατωμένο φάκελο με
της σημερινής Δωρίδας από τον ποταμό
την εφορία Μεσαιωνικών Αρχαιοτήτων
δου 1821-1950. Πέρα από τα «μεγάλα»
σχέδια, μελέτες, φωτογραφίες, αναφοΜόρνο μέχρι τη Βιτρινίτσα (Ερατεινή).
των Δελφών, που έγιναν το 1993 και
γεγονότα ο συγγραφέας επικεντρώνεται
Στη συνέχεια πέρασαν στην Πελοπόννη- ρές, προς την «1η Εφορεία Βυζαντινών
αποκαλύφθηκαν τα εξωτερικά τείχη με
και σε γεγονότα που συνέβησαν στο
Αρχαιοτήτων» των Αθηνών. Όλα αυτά
σο από τα στενά Αντιρρίου-Ρίου, όπου
τους οκτώ πύργους, τις δύο Εισόδους
Ευπάλιο και την ευρύτερη περιοχή, πολτα κοινοποιούσε προς το Εκκλησιαίδρυσαν τα πέντε Δωρικά κράτη αυτής.
(κύρια ανατολική και κρυφή δυτική),
λά από τα οποία μάλιστα τα βίωσε από
στικό Συμβούλιο του Αγίου Γεωργίου
Συνέχισε να γράφει στην εφημερίδα
όπως και την αίθουσα των φρουρών της μας για τα ταξίδια του στην κεντρική
κοντά. Το βιβλίο είναι έτσι ένα σημαντικό
(όπου υπαγόταν το εξωκλήσι τότε),
κύριας εισόδου.
ιστορικό τεκμήριο και για την ιστορία
προς τον Πρόεδρο της Κοινότητος, τον
Αφρική, όταν ανέβηκε στην κορυφή του
Αυτό έγινε υπό την παρακολούθηση
της περιοχής μας το οποίο σίγουρα θα
Μητροπολίτη, τα αρμόδια υπουργεία,
Κιλιμάτζαρο (6.000 μ) με άλλους τρεις
των εργατοτεχνιτών από τον ίδιο τον κ.
συζητηθεί.
με την τελευταία επισήμανση ότι εάν
ορειβάτες (από τους 18 που επιχείρηΠαπαϊωάννου, με δαπάνες της «ΚουΓια να πετύχουμε μια εκτενέστερη βιβλιδεν χρησιμοποιήσουν τα χρήματα της
σαν). Όπως επίσης για το ταξίδι του στη
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Παπαϊωάννου

... με μεγάλη προσφορά στην ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς του Ευπαλίου

ο-παρουσίαση της «Συνοπτικής αυτής
σ’ αυτά θα έχουμε φύγει για το αιώνιο
η επίθεση στην Ελασσόνα κατά το
Γοργοπόταμο; Γιατί το «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ»
τετράτομης Ιστορίας» της Νεωτέρας
ταξίδι μας», να γράψουν διαβάζοντας
«μαύρο 1897» εναντίον των Τούρκων
υπό την ηγεσία του ΚΚΕ, διέλυσε όλες
Ελλάδας (1820-1950) υποβάλαμε
όλες τις υπάρχουσες απόψεις, την
αφού είμεθα εντελώς απροετοίμαστοι
τις εθνικές αντάρτικες ομάδες του
τρεις δημοσιογραφικές ερωτήσεις στο
τελική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος,
και έφθασε ο εχθρός μέχρι τη Λαμία με
ΕΔΕΣ, του 5/42, του ΠΑΟ, του ΕΣ στην
συγγραφέα. Πρώτα ρωτήσαμε «πώς
ανεπηρέαστοι, όπως αυτοί νομίζουν
πολλά δεινά για τη χώρα;
Πελοπόννησο; Γιατί η ηγεσία του ΚΚΕ
ασχολήθηκε με την πολυσέλιδη συγγρα- καλύτερα.
Πως ξεκίνησε ο «Μακεδονικός ανταρτομε το Σιάντο όταν πληροφορήθηκε ότι
φή αυτή», δεύτερο «μήπως αυτή ήταν
Εξάλλου, όπως διατείνεται ο συγγραπόλεμος» του 1905-08; Πως οι πατεράστα γειτονικά βόρεια κράτη είχε επικραμονόπλευρη κατά την τελευταία δεκαφέας, έτσι άρχισε και αυτός να γράψει
δες μας το 1912-13 ελευθέρωσαν την
τήσει ο κομμουνισμός, διέταξε την καετία 1940-50» και στο τέλος ρωτήσαμε
την Ιστορία αυτής της εποχής, διότι είχε
Μακεδονία, την Ήπειρο με τη Βόρεια
τάληψη των Αθηνών με τα «Δεκεμβριατο συγγραφέα ποιος ήταν ο ρόλος των
αφ’ ενός τα γεγονότα ανακατωμένα στο
μαζί, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου; νά»; Γιατί η νέα ηγεσία του ΚΚΕ υπό το
«Ξένων παραγόντων» στη
Ζαχαριάδη δεν συμμετείχε στις
διαμόρφωση της Ιστορίας
εκλογές του 1946 και διέταξε
αυτής.
τον νέο κομμουνιστικό εμφύλιο
Ο συγγραφέας μας απάντησε
1946-49, παρά τις αντίθετες
ότι για όλες τις ερωτήσεις θα
οδηγίες του αρχηγού τους
βρούμε απαντήσεις από την
Στάλιν; Γιατί ο Ζαχαριάδης δέανάγνωση των βιβλίων του,
χθηκε το 1948 στις τάξεις των
που είναι γραμμένα χρονοανταρτικών ομάδων κομμουνιλογικά, με λεπτομέρειες και
στών των Σκοπίων-όπως είπε
με όλες τις απόψεις πολλών
ο καπετάν Μάρκος 40% αυτών
άλλων ιστορικών συγγραφέήταν Σλάβοι-, όταν γνώριζε ότι
ων, αξιωματούχων όλων των
ο Τίτο είχε ιδρύσει την κομπαρατάξεων και επίσημων
μουνιστική «Γιουγκοσλαβική
πρακτικών της κυβέρνησης,
Σοσιαλιστική Ομοσπονδία» με
του ΟΗΕ και της ΚΕ του ΚΚΕ.
την ανιστόρητη «Μακεδονική
Η Λένα Αναγνωστοπούλου και ο Κώστας Ζέρβας στη συνάντηση και συζήτηση που είχαν με τον Αντώνη Παπαϊωάνου
Αφήνει όλα αυτά στην κρίση
Σοσιαλιστική Δημοκρατία» που
των αναγνωστών και ο καθένας
επιζητούσε να φθάσει μέχρι το
μυαλό του και αφ’ ετέρου είχε πάρα
Γιατί έγινε ο φοβερός διχασμός μεταξύ
μπορεί, ευτυχώς, να γράψει τη δική του
Αιγαίο;
πολλές ερωτήσεις που έπρεπε να απαΚωνσταντίνου –Βενιζέλου που επέφεΙστορία με τις διαφορετικές απόψεις
Τις απαντήσεις όλων αυτών των ερωτήντηθούν. Ερωτήσεις που αφορούν όλο
ρε τη μικρασιατική καταστροφή; Γιατί
του. Όλα αυτά τα έγραψε για να αφήσει το χρονικό φάσμα της εποχής 1821σεων και πολλών άλλων θα τις βρούμε
έγιναν οι δικτατορίες του μεσοπολέμου
το δικό του στίγμα για τα χρόνια εκείνα,
στις σελίδες των βιβλίων του συγγρα1950. Μερικά από τα ερωτήματα όπως
από του Πλαστήρα, Πάγκαλο, Κονμέσα στα πολλά που έχουν γραφεί από
φέα Αντώνη Παπαϊωάνου, οι οποίες
τα θέτει ο συγγραφέας:
δύλη μέχρι την τελευταία του Μεταξάάλλους, που κατά τη γνώμη του μερικοί
δεν είναι μόνο προσωπικές λόγω της
Τι προηγήθηκε της επανάστασης του
Γεωργίου; Πως ο ελληνικός στρατός
παραποίησαν πολλά από αυτά τα
συμμετοχής του στα τελευταία γεγονό1821; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρώτων
μας έκανε τόσα θαύματα στην Πίνδο,
γεγονότα, ώστε οι μελλοντικοί ιστορικοί,
τα, αλλά από πολλά ιστορικά βιβλία και
πολιτικών που έφτασαν να φυλακίστη Βόρεια Ήπειρο, στη Μακεδονία την
-όταν «όλοι εμείς που συμμετείχαμε
ντοκουμέντα και των δύο παρατάξεων.
σουν τον Κολοκοτρώνη; Γιατί να γίνει
Κρήτη, στο Ελ Αλαμέιν, στο Ρίμινι, στο

Απόλλων Ευπαλίου

πρωταθλητης
φωκιδας 2008- 2009
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Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Νάτοι - νάτοι

οι πρωταθλητές
Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυσή του, ο Απόλλων Ευπαλίου κάνει
την υπέρβαση και την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στη Δ’ Εθνική!

Τ

ο όνειρο έγινε πραγματικότητα! Με τη
συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυσή του, ο Απόλλων Ευπαλίου έκανε
το μεγάλο άλμα και την επόμενη χρονιά
θα αγωνίζεται στη Δ’ Εθνική! Η ομάδα του
Δήμου μας και πολύ περισσότερο η ομάδα του χωριού μας, κατάφερε τελικά να
πετύχει αυτό μέχρι πριν από λίγα χρόνια
φάνταζε ακατόρθωτο. Ο Απόλλων πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία στο φετινό πρωτάθλημα και παρά το γεγονός ότι
δεν ήταν ποτέ το φαβορί για την άνοδο,
με ένα απίστευτο σερί 10 νικών σε ισάριθμα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο, συνέτριψε τον ανταγωνισμό και έφτασε στον
πολυπόθητο στόχο.
Πρωταγωνιστές αυτού του επικού κατορθώματος, για
μία ομάδα που αποτελείται ουσιαστικά από ανθρώπους
του χωριού μας τόσο στη διοίκηση όσο και σε έμψυχο
δυναμικό ήταν... ΟΛΟΙ! Δε μπορεί να γίνει διαχωρισμός,
αν και ο καθένας έπαιξε τον δικό του σημαντικό ρόλο.
Η διοίκηση, ξεκινώντας από τον Πρόεδρο Μίμη Σπυρόπουλο, μπορεί να μην είχε στη διάθεσή της, τα χρήματα των ανταγωνιστών, αλλά κατάφερε να κρατήσει
την ομάδα ενωμένη και να την στηρίξει στα δύσκολα.
Ο προπονητής, Λάκης Λουκόπουλος, συνέθεσε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την ομαλή λειτουργία της ομάδας και έβγαλε το 110% όλων των ποδοσφαιριστών.
Και φυσικά, πάνω απ’ όλους, τα ίδια τα παιδιά, που στη
διάρκεια της χρονιάς, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους,
μέσα από προσωπικές θυσίες και με μοναδικό κίνητρο
τη νίκη και τη δίψα για διάκριση!

«Είναι πολύ μεγάλη στιγμή»

Οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα σηκώνουν το κύπελλο του πρωταθλητή.

θήσαμε και ήμασταν αρωγός στη συνολική προσπάθεια
που έγινε. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Είναι μία πολύ μεγάλη στιγμή, για την ομάδα το χωριό και
το Δήμο μας».
Επίσης αναφέρθηκε και στις προθέσεις του Δήμου εν
όψει της επόμενης χρονιάς: «Σας είπα ότι ο Δήμος
ήταν αρωγός στη φετινή προσπάθεια και θα είναι και
του χρόνου. Θα βοηθήσουμε και θα ενισχύσουμε την
ομάδα. Δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε. Ακόμα
δεν έχει διευκρινιστεί, ο τρόπος που θα γίνει, αλλά θα
μιλήσουμε με τους ανθρώπους της διοίκησης και όλα
θα γίνουν».
Τέλος μίλησε και για το γήπεδο Συνδέσμου: «Το θετικό
είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες σχετικά
με το γήπεδο και αναμένεται
σύντομα να δημοπρατηθεί.
Έτσι θα δοθεί επιτέλους λύση,
για να έχει ο Απόλλων το γήπεδο που του αξίζει».

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με το Δήμαρχο Ευπαλίου Αναστάσιο Παγώνη, ο οποίος απέστειλε θερμά συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Απόλλωνα, για την
άνοδο στην κατηγορία, ενώ μίλησε και για θέματα που
θα απασχολήσουν την ομάδα, στην προετοιμασία της
εν όψει της νέας χρονιάς:
«Θέλω να εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν
στην άνοδο του Απόλλωνα στη Δ’ Εθνική. Τα
παιδιά έδωσαν τον κα«Τεράστιο επίτευγμα,
λύτερο εαυτό τους και
αλλά…»
έδειξαν σε όλους μας ότι
Ο πρόεδρος της ομάδας, Μίέχουν πολλές δυνατότημης Σπυρόπουλος, δεν θα
τες για να καταφέρουν
Πολλές οι αγωνίες που έζησε ο πάγκος του Απόλλωνα στη
διάρκεια
του
πρωταθλήματος,
για
μικρούς
και
μεγάλους,
από
μπορούσε παρά να είναι απόακόμα περισσότερα. Η
τον προπονητή μέχρι τον Πρόεδρο.
λυτα ικανοποιημένος, από την
άνοδος οφείλεται κυρίως στους παίκτες, στη διοίκηση, γενικά στην ομάδα, άνοδο της ομάδας, αν και σε δηλώσεις του έκρουσε των
αλλά και στον Δήμο. Κι εμείς από την πλευρά μας βοη- κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη νέα σεζόν: «Είναι

πραγματικά τεράστιο επίτευγμα, αλλά πρέπει να δούμε
τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Χρειαζόμαστε ενίσχυση
από τους τοπικούς φορείς και τον κόσμο. Εγώ αδυνατώ να καλύψω τα έξοδα μόνος μου. Είχαμε μιλήσει με
κάποιους επιχειρηματίες, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Δήμου, ακόμα κι
αν πρόκειται να είναι σαν κύριος χορηγός της ομάδας.
Βέβαια αυτό που μας έχουν πει από το Δήμο είναι ότι
θα είναι δίπλα μας, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος
που θα το κάνει. Πάντως τα έξοδα είναι πολλά. Εμείς

Ο Δήμαρχος Τάσος Παγώνης βραβεύει τον πρώτο σκόρερ
του Απόλλωνα και της Φωκίδας Χρήστο Φλέγγα.
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περιμένουμε από τον Δήμο να αναλάβει τις
ευθύνες του. Χρειαζόμαστε κάποιες εγγυήσεις, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουμε στις οικονομικές υποχρεώσεις».
Κλείνοντας ευχαρίστησε και τον προπονητή, καθώς έγινε γνωστό, ότι δεν μπορεί να
συνεχίσει για τη νέα περίοδο: «Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τον Λάκη Λουκόπουλο, για
την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην ομάδα μας, που είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο.
Εμείς θα θέλαμε να συνεχίσει μαζί μας, αλλά
ο ίδιος μας τόνισε ότι δεν μπορεί εξαιτίας των
επαγγελματικών του υποχρεώσεων».

«Ήμασταν η καλύτερη ομάδα»

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Μπάμπης Κατσαρός ήταν ξεκάθαρος: «Φέτος
ήμασταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου, πήραμε όλα τα ντέρμπι και αυτός είναι ο λόγος που πήραμε την άνοδο. Αυτό οφείλεται
στους παίκτες, στον προπονητή και στη διοίκηση. Τα παιδιά ήταν προσηλωμένα στο
στόχο υπήρχε ομοιογένεια και σε γενικές
γραμμές, όλη η ομάδα λειτουργούσε σαν
οικογένεια», ενώ σχετικά με τη νέα χρονιά
ήταν αισιόδοξος: «Πιστεύω ότι θα βρεθεί
η λύση. Τα χρήματα που απαιτούνται είναι
πολλά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Δήμος
ήταν δίπλα μας φέτος και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι».
Όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, υπογράμμισε: «Αυτό που απομένει είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Μέχρι τέλη Μαΐου θα
έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, έτσι
ώστε να αρχίσουν τα έργα, για να το έχουμε
έτοιμο περίπου τον Δεκέμβριο. Λογικά τον
πρώτο γύρο θα παίξουμε στο Παπαχαραλά-

μπειο, στη Ναύπακτο».
Λουκόπουλος: «Τα τρία συστατικά της επιτυχίας»
Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει
πολύ καλά τι χρειάστηκε για να κάνει η ομάδα
την υπέρβαση, είναι φυσικά ο προπονητής,
Λάκης Λουκόπουλος. Εμείς μιλήσαμε μαζί
του και ο έμπειρος τεχνικός μας ξεκαθαρίζει
που οφείλεται κατά την άποψή του, η άνοδος του Απόλλωνα: «Η άνοδος οφείλεται σε
τρία σημεία. Πρώτον ήταν η πειθαρχία που
είχαν οι παίκτες τόσο στα αποδυτήρια όσο
και στον αγωνιστικό χώρο. Δεύτερον, η διοίκηση και ειδικά ο πρόεδρος ήταν συνέχεια
δίπλα στα παιδιά: είτε είχε να κάνει με θέματα εξοπλισμού, είτε με ιατρικά ζητήματα και
σε γενικές γραμμές σε όλους τους τομείς, η
διοίκηση ήταν δίπλα μας. Και τρίτον η ενίσχυση της ομάδας στον δεύτερο γύρο. και δεν
εννοώ μεταγραφική ενίσχυση. Στο 2ο γύρο
επέστρεψαν οι Γιάννης Φλέγγας και Γιάννης
Μπακούλας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και
αποθεραπεύτηκαν. Με την είσοδο των δύο
ποδοσφαιριστών, η απόδοση της ομάδας
εκτινάχθηκε και αυτός είναι και ο λόγος που
κάναμε δέκα νίκες σε δέκα παιχνίδια».
Όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος ο προπονητής,
την επόμενη χρονιά δεν θα συνεχίσει στον
πάγκο του Απόλλωνα: «Δεν θα είμαι του χρόνου στην ομάδα. Το είπα στη διοίκηση και ο
λόγος είναι οι αυξημένες επαγγελματικές μου
υποχρεώσεις. Είμαι πραγματικά στενοχωρημένος, αλλά δεν γίνεται. Θα ήθελα πάντως να
ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους παίκτες γι’
αυτά τα δύο χρόνια που περάσαμε μαζί. Αυτό
που ευχήθηκα στα παιδιά είναι να κάνουν
καλή πορεία και να καταφέρουν να διατηρή-

Δυναμικό παρόν έδωσαν δεκάδες
πολίτες από το Δήμο Ευπαλίου
στον τελικό κυπέλου Φωκίδας στην
Άμφισσα παρά το βροχερό καιρό.
Στις κερκίδες μεταξύ άλλων βρέθηκαν
και ο Υφηπουργός κ. Ι. Μπούγας, ο
δήμαρχος Ευπαλίου κ. Τ. Παγώνης
και πολλοί άλλοι επίσημοι.
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Τελική Βαθμολογία 2008-2009
Α΄ κατηγορία Φωκίδας
Α.Α. ΟΜΑΔΕΣ

σουν την ομάδα στην κατηγορία».
Ο Λάκης Λουκόπουλος μας μίλησε
και για τη νέα χρονιά: «Πρέπει να λυθεί το οικονομικό ζήτημα, το θέμα του
γηπέδου και φυσικά να έρθουν 4-5
έμπειροι παίκτες που θα γνωρίζουν
την κατηγορία και θα δώσουν ώθηση
στην ομάδα».

«Ομάδα ίσον οικογένεια»

Φυσικά το λόγο πήραν και κάποιοι
από τους πρωταγωνιστές της ανόδου. Ο Χρήστος Φλέγγας, ο οποίος
ήταν και πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος, ανέφερε: «Αυτή ήταν η
καλύτερη χρονιά. Η ομάδα πήρε το
πρωτάθλημα, ενώ έφτασε και στον
τελικό Κυπέλλου. Αυτό οφείλεται στη
υπέρβαση που έκαναν όλα τα παιδιά
και φυσικά τεράστια συμβολή είχαν
ο προπονητής, Λάκης Λουκόπουλος
και η διοίκηση με τον πρόεδρο, Μίμη
Σπυρόπουλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κλίμα στην ομάδα είναι καλό
και η ομάδα να δουλεύει πολύ καλύτερα».
Σε αντίστοιχο κλίμα ήταν και οι δηλώσεις Γιάννη Φλέγγα: «Ό,τι έγινε φέτος
ήταν υπόθεση, παικτών, προπονητή
και διοίκησης. Το κλίμα ήταν εξαιρε-

τικό. Εμείς θυσιάσαμε πολλά από
την προσωπική
μας ζωή, αλλά ο
κόπος άξιζε γιατί
καταφέραμε
να
ανεβάσουμε την
ομάδα, για πρώΑπό τον τελικό του κυπέλου Φωκίδας στο στάδιο της Άμφισσας,
τη φορά στην
πάνω οι ποδοσφαιριστες ανταλλάσσουν την καθιερωμένη χειραιστορία της και
ψία και κάτω φάση από τον αγώνα.
μάλιστα με τη
συμπλήρωση 20
χρόνων. Θέλουμε να ευχαριστήσου- Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ Φωμε το λίγο κόσμο που μας στήριξε κίδας 2008-2009
και τον περιμένουμε και του χρόνου Απόλλων Ευπαλίου – Αστέρας Ιτέκοντά μας, όταν η ομάδα θα είναι στη ας 0-2 Για πρώτη φορά στην ιστορία
του, ο Απόλλων Ευπαλίου πέρασε και
Δ’ Εθνική».
Ο Χρήστος Σερεντέλος τόνισε από στον τελικό του Κυπέλλου, όπου βρήτην πλευρά του: «Η χρονιά πήγε κε αντίπαλο τον Αστέρα Ιτέας – ομάδα
πολύ καλά. Αν και στην αρχή είχαμε που αγωνίζεται ήδη στη Δ’ Εθνική – και
τραυματισμούς, στη συνέχεια όλα ηττήθηκε με 2-0. Βέβαια αυτό δεν μειπήγαν πολύ καλά και καταφέραμε να ώνει την προσπάθεια των ποδοσφαιβγούμε στην 1η θέση. Έχουμε ομοι- ριστών μας, οι οποίοι πέρασαν στον
ογένεια στην ομάδα. Η συμπεριφορά τελικό κερδίζοντας τον Διαγόρα Ποτων παικτών απέναντι στον προπο- λυδρόσου με 1-0, σε νοκ άουτ αγώνα
νητή και οι πολύ καλές σχέσεις με τη που έγινε στο γήπεδο Μαλαμάτων, με
διοίκηση ήταν το μυστικό της επιτυχί- γκολ του Βασίλη Φλέγγα. Αξίζει να σηας. Τα 12 από τα 18 παιδιά της ομά- μειωθεί πως ήταν η πρώτη φορά στην
δας είναι από το χωριό και αυτό είναι ιστορία του Απόλλωνα που κατάφερε
να πάει στα ημιτελικά κυπέλλου και
το μέλλον του Απόλλωνα».
πρώτη φορά που έφτασε στον τελικό!
Αριστερά:
Τα 4 αδέλφια Φλέγγα, ο
Χρήστος, ο Γιώργος, ο
Βασίλης και ο Γιάννης
που είναι οι βασικοί στυλοβάτες του Απόλλωνα
τα τελευταία χρόνια.
Δεξιά:
Η Διοίκηση του
Απόλλωνα με το κύπελλο του πρωταθλητή.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
✴

ΒΑΘΜΟΙ

Απόλλων Ευπαλίου
Άνω Αγόριανη
Διαγόρας Πολυδρόσου
Τολοφώνα Ερατεινής
Ησαϊας Δεσφίνας
Δωρικός
Οιάνθη Γαλαξιδίου
Γλυφάδα
Αετός Λιδορικίου
Ολυμπιακός Κίρρας
ΠΑΣ Άμφισσας

51
46
45
39
31
22
19
16
16
14
12

ΓΚΟΛ

73-17
58-9
57-27
47-25
36-29
35-39
23-53
18-69
18-69
19-39
26-57

Ο Π.Α.Σ. Άμφισσας υποβιβάστηκε στη
Β’ Κατηγορία Φωκίδος.

Αποτελέσματα

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Απόλλων - Διαγόρας Πολυδρόσου
Άνω Αγόριανη – Δωρικός
Γλυφάδα: Ρεπό

4-1
2-1

Ολυμπιακός Κίρρας – Απόλλων
Δωρικός – Γλυφάδα

1-2
1-1

Αετός Λιδορικίου – Απόλλων
Δωρικός – Ησαΐας Δεσφίνας
Γλυφάδα – Διαγόρας Πολυδρόσου

0-6
1-1
1-3

Απόλλων – Άνω Αγόριανη
Π.Α.Σ. Άμφισσα – Δωρικός
Ολυμπιακός Κίρρας – Γλυφάδα

3-2
4-1
2-1

Γλυφάδα – Απόλλων Ευπαλίου
Δωρικός – Τολοφώνα Ερατεινής

0-5
2-0

Απόλλων – Ησαΐας Δεσφίνας
Οιάνθη Γαλαξιδίου – Δωρικός
Άνω Αγόριανη – Γλυφάδα

4-2
2-0
3-0

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σκόρερ του Απόλλωνα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
✴

Φλέγγας Χρήστος ✴
32
Σερεντέλλος Χρήστος
10
Φλέγγας Γιώργος
12
Μπακούλας
5
Φλέγγας Γιάννης
4
Φλέγγας Βασίλης
3
Κοντός Ηλίας
1
Κάπος Φώτης
1
Δενδραμής Θεόφιλος
1
Καραμπολάι Αντι
1
Φλετούρης Βασίλης
1
Αναδείχθηκε και 1ος σκόρερ
στη Φωκίδα

