
Η κρίση μπορεί να σκέπασε όλη τη 
χώρα, αλλά ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Ευπαλίου με τις πλούσιες δραστηριότη-
τες που είχε μέσα στο καλοκαίρι έδωσε 
νότες αισιοδοξίας και άνοιξε παράθυρο 
χαράς σε μικρούς και μεγάλους. Από 
την πλευρά τους οι Ευπαλιώτες αγκά-
λιασαν τις εκδηλώσεις αυτές στέλνο-
ντας μηνύματα ενότητας και αγάπης 
για το Ευπάλιο.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 105      Σεπτ.-Οκτ. 2012

Γεμάτο από πολιτιστικές, θρη-
σκευτικές και λαογραφικές δρα-
στηριότητες ήταν το φετινό κα-
λοκαίρι για το Δροσάτο. 

Τι συζήτησαν
Σύλλογοι και Δημοτική Αρχή

Καλοκαίρι 2012 
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Σελ. 6-7

Κύριε Υπουργέ,
Οι πολίτες του Δήμου Δωρίδας με 
ανακούφιση και ικανοποίηση άκου-
σαν  την πρόθεσή σας  να προχω-
ρήσετε στις απαραίτητες εκείνες 
αλλαγές που απαιτούνται στον 
¨Καλλικράτη¨ για να μπορέσει αυ-
τός να λειτουργήσει πιο ορθολογι-
κά, ρεαλιστικά  και αποδοτικά  για 
τις τοπικές κοινωνίες .
Είναι βέβαιο ότι μετά από  δύο σχεδόν 
χρόνια  εφαρμογής και λειτουργίας 
του ¨Καλλικράτη¨ γνωρίζουμε όλοι, 
και ιδιαίτερα οι Δημοτικές Αρχές,  πού 
πονάει και πού υστερεί ο θεσμός .
Για το σκοπό αυτό με επιστολή σας 

προς όλους τους Δημάρχους της 
χώρας ζητήσατε  να στείλουν τις 
απόψεις  και παρατηρήσεις τους, 
ώστε να κωδικοποιηθούν και να λη-
φθούν υπ΄ όψη στις 
αλλαγές που σχεδιάζει 
το Υπουργείο σας.
Ένα από τα μεγάλα 
προβλήματα που δη-
μιουργήθηκαν με την 
εφαρμογή του ¨Καλ-
λικράτη¨ ήταν και το 
χωροταξικό.
Όπως σωστά επισημά-
νατε σε δηλώσεις σας, δε μπορεί 
μια ολόκληρη Ρόδος, μια Κέρκυρα 

ή μια Λέσβος να είναι ένας Δήμος-
όταν εκτός των άλλων- χρειάζεσαι 1 
και 1,5 ώρα για να πας από το ένα 
μέρος στο άλλο.

Είναι πρόβλημα και για το 
δημότη και πολύ περισ-
σότερο για τις δημοτικές 
υπηρεσίες  για να λειτουρ-
γούν αποτελεσματικά 
προς όφελος του δημότη. 
Χάνονται εκατοντάδες 
εργατοώρες  από τους 
δημοτικούς εκπροσώπους 
κάθε βδομάδα και κάθε 

μήνα-λόγω αναγκαστικών μακρινών 
μετακινήσεων-που θα μπορούσαν 

να τις αξιοποιήσουν προς όφελος 
των δημοτών.
Ένα μικρό παράδειγμα είναι το ότι 
ποτέ τα διάφορα σκαπτικά μηχα-
νήματα δε μπορούν να βρεθούν 
έγκαιρα σε σημεία των Δήμων όπου 
απαιτείται, λόγω καταστροφών από 
άσχημες καιρικές συνθήκες (πυρ-
καγιές , πλημμύρες , κατολισθήσεις 
κλπ).
Οι δημότες  υφίστανται μια μόνιμη 
ταλαιπωρία  λόγω των αποστάσεων 
όταν πρέπει να ζητούν κάποια δη-
μοτική εξυπηρέτηση, πληροφορία ή 
συναλλαγή.
Στην περίπτωση της Δωρίδας τα 

ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Δωρίδα και Καλλικράτης ΙΙ

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συνέχεια στη σελ. 2

Η Δωρίδα τίμησε την Ολυμπιονίκη Meseret Defar
καθώς και τη Δωριέα Βαλκανιονίκη Αθηνά Κοΐνη

ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με φιλόδοξους στόχους για τον 
Απόλλωνα Ευπαλίου ξεκίνησε το 
Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ΕΠΣ 
Φωκίδας για την περίοδο 2012-
2013. Από το Δήμο Δωρίδας συμ-
μετέχουν 5 ομάδες: Απόλλων, 
Αετός Λιδορικίου, Τολοφώνα Ερα-
τεινής, Ένωση Γλυφάδας και Δω-
ρικός Μαλαμάτων.

Πολλά και σημαντικά ήταν τα θέματα που 
συζήτησαν η Δημοτική Αρχή Δωρίδας και 
οι εκπρόσωποι όλων των φορέων του 
Ευπαλίου. Στη συνάντηση υπήρξε ταύτιση 
απόψεων και διαπιστώθηκε ότι με συντο-
νισμένες προσπάθειες για όλα τα χρονί-
ζοντα μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα 
μπορούν να δοθούν λύσεις, δίνοντας μια 
νέα πραγματικά εικόνα στον εξωραϊσμό 
και στις υποδομές όπως αρμόζει για το 
Ευπάλιο και την ιστορία του και το σημα-
ντικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 
ρόλο που καλείται να παίξει.

ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Νέοι ορίζοντες ανάπτυξης 
ανοίγονται για τη Δωρίδα με 
τη δημιουργία του διεθνούς 
δικτύου αδελφοποιημένων 
πόλεων με λίμνες. Ήδη το 
πρώτο βήμα έγινε με την 
επιτυχημένη ημερίδα και τη 
συμμετοχή Δημάρχων από 
Ελλάδα και Ευρώπη. Η αλλα-
γή χρήσεων γης στην περιο-
χή της λίμνης Μόρνου θα εί-
ναι το εφαλτήριο ανάπτυξης 
που θα βγάλει τη Δωρίδα από 
την απομόνωση. 

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο 
φράγμα Μόρνου ο Δήμος Δωρίδας 
τίμησε την Αιθίοπα Ολυμπιονίκη και 
φίλη της Δωρίδας Ντεφάρ....... καθώς 
και την ανιψιά της, συμπατριώτισσά 
μας Αθηνά Κοΐνη, που είναι Πανελλη-
νιονίκης και Βαλκανιονίκης σε αγώνες 
δρόμου. Στην εκδήλωση έγιναν και 

αγώνες δρόμου από τους μαθη-
τές των σχολείων Δωρίδας και 
τους νικητές βράβευσε η Ολυ-
μπιονίκης. Από τη Δημοτική Αρχή 
μας έγινε γνωστό ότι σύντομα θα 
παρθεί απόφαση για να ανακη-
ρύξουν την Ολυμπιονίκη Ντεφάρ 
Επίτιμο Δημότη Δωρίδας

Σελ. 4

Σελ. 11



Σελίδα 2

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ευπάλιο - Τηλ.: 6944-625966

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:         Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:       Περικλής Ν. Λουκόπουλος
                               6972-318317 perilouko@yahoo.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:  Λένα Δ. Αναγνωστοπούλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:          Γιώργος Π. Ανδρεόπουλος
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ:            Ιωάννης Γ. Πριόβολος
SITE:                      Κώστας Ν. Ζέρβας
ΝΕΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ:    Μπάμπης Χρ. Αλεξανδρής
ΑΘΛΗΤΙΚΑ:            Τάσος Ν. Τσόλκας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ         Νατάσσα Κ. Πενταγιώτη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ:           Παναγιώτης Κ. Κουφάκης 
ART DIRECTOR:   Θωμάς Α. Τσιρόγκας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:       Μάκης Γ. Πριόβολος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:          WHO IS WHO - www.wiw.gr
                               Φραντζή 7 - 11743 Αθήνα

 Τις συνδρομές 
σας για την ενίσχυση 
της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Δωρίδας και 
της εφημερίδας ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε 
να καταθέτετε στις 
τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ και από τώρα 
στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ-
ΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
-POSTBANK μέσω 
των ΕΛΤΑ στους λο-
γαριασμούς της Ένω-
σης, αναγράφοντας 
και το όνομά σας.

Στείλτε τις 
συνδρομές 
σας

5011-035918-043

63101605

104-95318825

00088383118-0

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ
ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ 200,00 €
Βελίγκου Ελένη 40,00 €
Ζέρβας Ν. Κων/νος 20,00 €
Ζυγουράκης Σπύρος 10,00 €
Κοϊνης Νώντας 50,00 €
Κονιστή Νικολίτσα 20,00 €
Λώλου Τρισευγένη 30,00 €
Μακρυνιώτη Κ. Ιωάννα 35,00 €
Μπεζαϊτη-Λαγιανδρέου Αγγελική 20,00 €
Μπόκαρης Π. Ευθύμιος 40,00 €
Παλιούρα Φωτεινή 20,00 €
Παλιούρας Γ. Θεόδωρος 20,00 €
Παλιούρας Γ. Νικόλαος 30,00 €
Παλιούρας Ι. Γεώργιος 20,00 €
Πριόβολος Επ. Αποστόλης 50,00 €
Ραγκαβάς Σωτήριος 20,00 €
Ρουγκούνη Φένια 50,00 €
Σκαλιώτης Χριστόφορος 10,00 €
Σκέντζος Δημήτριος 20,00 €
Σκέντζου Ντίνα 20,00 € 
Σμπαρούνης Αλκιβιάδης 30,00 €
Τσιακούμης Κ. Αλέξανδρος 500,00 €
Τσιλαλής Δ. Κων/νος 20,00 €
Φουντάς Γεώργιος 50,00 €
Χρυσανθάκης Βασίλειος 50,00 €
Άνευ ον/μου στην Εμπορική 14/8/12 50,00 €
Άνευ ον/μου στο Ταχ.Ταμ/ριο  Ανθούπολης 27/8/12 20,00 €
(Παρακαλούνται οι  άγνωστοι σε μας τελευταίοι συν-
δρομητές να επικοινωνήσουν μαζί μας για την απο-
στολή εφημερίδας). 

Η εφήμερίδα μας είναι διαθέσιμη και 
στο site της Ένωσης www.toefpalio.gr

ΤΟΥΛΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Απεβίωσε το Σάββατο 22 Σε-
πτεμβρίου 2012 σε ηλικία 88 
ετών  η Δημητρούλα (Τούλα) 
Ζησιμοπούλου το γένος Βασιλεί-
ου Μπάμπου. Η εξόδιος ακολου-
θία  εψάλη στον Άγιο Γεώργιο 
Ευπαλίου.  Είχε παντρευτεί το 
Γιώργο Ζησιμόπουλο, υπάλληλο 
των ΕΛΤΑ και είχαν αποκτήσει 
μία κόρη  την Σταυρούλα.

πράγματα είναι ακόμα χειρότερα λόγω ακρι-
βώς της μορφολογίας του εδάφους και του 
υφιστάμενου οδικού δικτύου.
Για να διανύσεις το Δήμο Δωρίδας απ΄ άκρη 
σ΄ άκρη,και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, 
διασχίζοντας Βαρδούσια και Γκιώνα και μια τε-
χνιτή λίμνη στο Μόρνο που χωρίζει τη Δωρίδα 
στη μέση, απαιτείται χρόνος 2 και 2,5 ωρών.
Επίσης στο Δήμο δεν υπάρχουν μεγάλα αστικά 
κέντρα κι έχουμε και το παράδοξο που ¨πρα-
ξικοπηματικά¨ δημιούργησε ο Καλλικράτης, 
να είναι αλλού η έδρα του Δήμου και αλλού 
η συντριπτική πλειοψηφία της κατοικίας των 
δημοτών και η μεγάλη γεωργική, τουριστική , 
επαγγελματική και βιοτεχνική  δραστηριότητα.
Η Τοπική Ένωση Δήμων Φωκίδας, το Ινστιτού-
το Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς της κοινω-
νίας  είχαν επισημάνει τότε την αναγκαιότητα 
να υπάρξουν στη Δωρίδα δύο Δήμοι από τους 
τέσσερις Καποδιστριακούς που υπήρχαν.
Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν, αλλά ούτε  
και  οι φωνές και διαμαρτυρίες των δημοτών 
ακούστηκαν. 
Η μοναδική τότε βουλευτής του Νομού, για 
δικούς της λόγους, δεν έκανε αυτό που απαι-
τούσε η λογική και η πραγματικότητα,όπως 
έκαναν άλλοι συνάδελφοί της σε άλλες Περι-
φέρειες,παρότι ο Υπουργός ήταν ανοιχτός να 
δεχτεί τέτοιες παρεμβάσεις από βουλευτές,ό-
πως είχε δηλώσει στη Βουλή.
Και φτάσαμε στο σήμερα που οι δημότες της Δωρί-
δας λένε ότι “δεν πάει άλλο.Χρειάζονται δύο Δήμοι”.
Αν κύριε Υπουργέ πρέπει να γίνουν χωροτα-
ξικά άλλοι 40 - 50 Δήμοι με τον ¨Καλλικράτη 
ΙΙ¨,όπως είχατε αναφέρει σε δηλώσεις σας,για 
να λειτουργούν πιο ευέλικτα και αποτελεσματι-
κά,με  οφέλη  οικονομικά, λειτουργικά, κοινω-
νικά, αναπτυξιακά  για τους δημότες, σίγουρα,ο 
πρώτος  από αυτούς πρέπει να είναι ο Δήμος 
Δωρίδας  με τη δημιουργία δύο Δήμων,για 
όλους τους παραπάνω λόγους που περιληπτικά 
σας αναφέραμε.
Το ζητά όλη η κοινωνία της Δωρίδας κι είναι 
βέβαιο ότι δε θα της γυρίσετε  την πλάτη.

Δωρίδα και 
Καλλικράτης ΙΙ

Συνέχεια από σελ. 1

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Σειρά εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει ο αδελφοποιη-
μένος Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστέλλας.
Στις 27 και 28 Οκτωβρίου εκδρομή στο Πήλιο με διανυ-
κτέρευση στη Μακρυνίτσα.
Στις 4 Νοεμβρίου μονοήμερη εκδρομή στα Λαγκάδια 
Αρκαδίας.
Στις 30 Νοεμβρίου , παρακολούθηση της αξιόλογης 
μουσικοθετρικής παράστασης ¨ Καριοθραύστης ¨ στη 
Λυρική Σκηνή.
Το τριήμερο των Χριστουγέννων εκδρομή στη Θεσσαλο-
νίκη με ρεβεγιόν σε ωραίο κέντρο , κοντινές επισκέψεις 
και παρακολούθηση διάφορων αξιόλογων εκδηλώσεων.
Όποιος ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει με τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Ντίνο Κονιστή στα τηλέφωνα 210-
4117882 και 6944-628664

ΚΙΚΗ 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Σε ηλικία 89 ετών  έφυγε 
η Βασιλική  Παπαχαραλά-
μπους, κόρη του Θανάση 
Παπαϊωάννου του Κουρέα. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
από τον Άγιο Γεώργιο Ευ-
παλίου. Ήταν παντρεμένη 
με τον Κώστα Παπαχαρα-
λάμπους από το Παλαιοξάρι 
που ήταν ανώτερο στέλεχος 
του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Απέκτησαν 
ένα γιο το Θανάση , Πολιτι-
κό Μηχανικό , στέλεχος της ALFA BANΚ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Έφυγε στα 91 της χρόνια 
η Παπαϊωάννου  Ελισάβετ  
, σύζυγος του Γιώργου  
Αθ. Παπαϊωάννου, συ-
νταξιούχου αστυνομικού 
. Η εξόδιος ακολουθία και 
η ταφή έγινε στο κοιμη-
τήριο Ζωγράφου. Είχαν 
αποκτήσει ένα γιο το Χρι-
στόφορο, Πολιτικό Μηχα-
νικό, ανώτερο στέλεχος 
του Υπουργείου Δημοσί-
ων Έργων και Περιβάλλο-

ντος και μία κόρη την Ελένη που είναι υπάλληλος στο 
Υπουργείο Οικονομικών.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Τον Ιούλιο έφυγε  μετά από ολιγό-
χρονη ασθένεια ο επιχειρηματίας 
Κώστας  Αρβανίτης σε ηλικία  78  
ετών . Η κηδεία του έγινε στην 
Αγία Φανερωμένη Μανάγουλης. 
Ήταν αδελφός του πρώην βου-
λευτή Φωκίδας Φώτης Αρβανίτη. 
Είχε δύο γιούς, το  Νίκο  από τον 
πρώτο του γάμο με  Αγγλίδα  και 
το   Βύρωνα   από τον δεύτερο  
γάμο του . Ο Κώστας  σε νεαρή 
ηλικία είχε ξενιτευτεί στην Αυστραλία όπου εργάστηκε 
για αρκετά χρόνια και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε  στην 
Ελλάδα ασχολούμενος με το εμπόριο ξυλείας και είχε ιδι-
όκτητο εργοστάσιο στην Άρτα.

ΒΙΒΗ ΜΠΑΜΠΟΥ
Έφυγε ξαφνικά το καλοκαί-
ρι στα 32 της χρόνια η Βιβή 
Μπάμπου του Κωνσταντίνου 
βυθίζοντας σε βαρύ πένθος 
την οικογένειά της, απλώ-
νοντας τη λύπη και θλίψη 
σε όλη την Ευπαλιώτικη κοι-
νωνία. Η Βιβή είχε τελειώσει 
βρεφονηπιοκόμος  Η εξόδιος 
ακολουθία και ταφή έγινε στο 
Κοιμητήριο του Βύρωνα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ
Την Κυριακή 13 
Ιανουαρίου στις 
11:00 το πρωί θα 
γίνει η εκδήλωση 
για την κοπή της 
πίτας της Ένω-
σης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας στο Μέ-
γαρο της Λέσχης 
των Ενόπλων 
Δυνάμεων στη 
Πλατεία Ρηγίλλης 
Αθηνών. 

Το καλοκαίρι έφυγε σε 
ηλικία 90 ετών η  Αλεξάν-
δρα Μπερτσιά. 
Είχε εργαστεί στον ιδι-
ωτικό τομέα και υπήρξε 
ενεργό στέλεχος σε κοι-
νωνικούς και πολιτικούς 

αγώνες μέσα από τις 
γραμμές του ΚΚΕ. Η εξό-
διος ακολουθία της εψάλη 
στο κοιμητήριο του Χα-
λανδρίου, τόπο κατοικίας 
της τις τελευταίες δεκαε-
τίες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΡΤΣΙΑ
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«Βαθύς» Καλλικράτης επέρχε-
ται στα 301 Ειρηνοδικεία της 
χώρας, καθώς μειώνονται κατά 
50%. Μεταξύ αυτών που καταρ-
γούνται και συγχωνεύονται στο 
Ειρηνοδικείο της Άμφισσας είναι 
και τα Ειρηνοδικεία Δελφών , 
Ιτέας, Λιδωρικίου, Ευπαλίου και 
Ερατεινής. Επίσης  τα Ειρηνο-

δικεία Αποδοτίας και Προσχίου 
συγχωνεύονται  στο Ειρηνοδι-
κείο Ναυπάκτου.
Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγμα-
τος, 150 Ειρηνοδικεία από τα 301 
των 17 εφετειακών περιφερειών 
της χώρας συγχωνεύονται.
Βασικό κριτήριο για τη συγχώνευ-
ση των «άγονων» ή υπολειτουρ-

γούντων Ειρηνοδικείων της χώ-
ρας αποτέλεσε ο μικρός αριθμός 
έκδοσης δικαστικών αποφάσεων.
Παράλληλα, από τη συγχώνευ-
ση αυτή θα προκύψουν σημα-
ντικότατα οικονομικά οφέλη, 
όπως εκτιμά το υπουργείο Δι-
καιοσύνης, καθώς υπολογίζεται 
ότι η εξοικονόμηση δημόσιας 

δαπάνης σε ετήσια βάση θα 
ξεπεράσει συνολικά το ένα εκα-
τομμύριο ευρώ.
Η συγχώνευση των Ειρηνοδικεί-
ων κρίθηκε από την ηγεσία του 
υπουργείου Δικαιοσύνης επιβε-
βλημένη, καθώς κατά την τελευ-
ταία δεκαετία αρκετά από αυτά 
έχουν καταστεί ανενεργά ή υπο-

λειτουργούν, καθώς εκδίδουν 
ελάχιστες αποφάσεις το χρόνο, 
επιβαρύνοντας όμως το Δημόσιο 
με δυσανάλογες για τη χρησιμό-
τητά τους δαπάνες.
Σύμφωνα με στατιστικά στοι-
χεία, υπάρχουν Ειρηνοδικεία τα 
οποία το 2010 εξέδωσαν από κα-
μία έως εννέα αποφάσεις

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Από Λύκειο Ευπαλίου
Βαβάτσικου Ελένη - Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας
Κατσούρη Ελένη - Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας
Ρόκκου Γεωργία - Τηλ/κων Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Ναυπάκτου
Τρίγκα Χρυσούλα – Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πύργου
Βαθρακογιάννη Ιωάννα - Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας
Γκανιάτσος Θεόδωρος - Επιστ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Κομοτηνής
Κανάτση Ζωή Κριστίνα - Τηλ/κων Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Ναυπάκτου
Καπεντζώνης Γεώργιος - Φυτικής Παράγωγης ΤΕΙ Άρτας
Κονιστή Σταυρούλα - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Πάτρας
Κορνελάκης Νικόλαος - Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιων ΤΕΙ Άρτας
Κυριακόπουλος Βασίλειος - Αστυφυλάκων
Μακρανδρέου Ευμορφία - Τεχν/γιας Πληροφορικής & Τηλ/νιων ΤΕΙ Σπάρτης
Μπουζινέκης Νικόλαος του Αθανασίου - Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Όπλα
Μπουζινέκης Νικόλαος - Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών
Πανάγου Ιωάννης - Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου
Πετροπούλου Μαρία - Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πύργου
Ράπτη Ελένη Πολ. Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά
Σοφιός Χάρης - Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Κοζάνης
Τόσκα Ενερίκο - Δασ/νιας & Διαχ. Φυσικού Περ/ντος. ΤΕΙ Καρπενησίου
Τριανταφύλλου Γεωργία - Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας
Τρίγκα Αναστασία - Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Παν. Αθήνας
Τρίγκα Υπαπαντή - Δημοσίων Σχέσεων & Επικ/νιας ΤΕΙ Αργοστολιού
Τσονάκα Σόφια - Φιλολογίας Πάτρας 

Επιτυχόντες Ευπαλιώτες εκτός Λυκείου Ευπαλίου
Αντωνοπούλου Γαβριέλα Του Νικολάου - Σχολή Επισκεπτών Υγείας ΤΕΙ Αθηνών
 & Επαγγελματική Κρατική Σχολή Χορού Αθηνών
Γάτης Γιώργος του Βασιλείου και της Αριστέας Κουτσαύτη : Ιστορικό και Αρχαιο-
λογικό Παν/μίου Βόλου
Δημητρίου Αλεξάνδρα του Ευαγγέλου και της Κατερίνας Τζαφέρη: Βιολογικό Παν/μίου Αθηνών
Ζέρβα Ιφιγένεια του Ιωάννη και της Αικατερίνης : Αρχιτεκτονική Πατρών
Ζέρβας Αλέξανδρος του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας : Εφαρμογές Πληροφο-
ρικής στην Οικονομία-Διοίκηση ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Ζωγράφος Ζήσιμος του Ιωάννη και της Αικατερίνης : Μηχανικών Η/Υ Πληροφο-
ρική Πολυτεχνείου Πατρών
Ηριώτη Νικ. Ελευθερία (το γένος Γεωργίας Αθανασοπούλου): 7η στα Οικονομικά 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Θανασέλος Κωνσταντίνος του Απόστολου και της Βάντας Πριόβολου : Τμήμα 
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά
Καπετανά Ειρήνη του Χρήστου και της Ελένης Τσιτσή : Αρχιτεκτονική Σχολή Πατρών
Καραγιάννη Βασιλική του Ευαγγέλου και της Ευγενίας Κουβέλη : Βρεφονηπιοκόμων Ιωαννίνων 
Καρβέλα Σωτηρία του Ευθυμίου και της Μαρίας Κατσαρού: Φιλοσοφική και Κοι-
νωνικών Σπουδών ΑΕΙ Ρεθύμνου Κρήτης.
Κλάρα Πηνελόπη του Αναστασίου και της Βασιλικής Ζέρβα : 39η στη Νομική Αθηνών
Κολοκυθά Ιωάννα του Κωνσταντίνου και της Χρυσταλλένης : 2η στη Φιλολογία Αθηνών
Κοσμετάτος Δημήτρης (εγγονός του Ντίνου Κονιστή): Πολυτεχνική Σχολή Μηχα-
νικών Πληροφορικών και Κοινωνικών Συστημάτων Αιγαίου.
Παπαϊωάννου Ελισάβετ του Χριστόφορου (δισσεγγονή του Θανάση του Κουρέα), στη Νομική Αθηνών
Ράπτη Γ. Φωτεινή: ΤΕΙ Αθηνών, Προσχολική Αγωγή
Φραγγής Γιώργος του Ευαγγέλου και της Μαρίας: Οικονομική Επιστήμη Παν/μίου Πειραιά
Φραγγής Ιωάννης του Ευαγγέλου και της Μαρίας: ΑΣΟΕΕ-Χρηματοοικονομικά και Λογιστική

Καταργούνται τα ειρηνοδικεία Ευπαλίου, Λιδωρικίου , Ερατεινής

O Γιώργος Πα-
λαιούδης και 

η Ειρήνη - Αγλαΐα 
Τσατούχα του Κων-
σταντίνου   απέκτη-
σαν το πρώτο τους 
παιδί, μια κορού-
λα στις 23 Ιουλίου 
2012,  η οποία γεν-
νήθηκε στη Χίο. Ο 
παππούς και η γιαγιά 
είναι ευτυχείς , και 
είναι το πρώτο  δι-
σέγγονο του Πανα-
γιώτη Τσατούχα

Ο  Δημήτρης Λαγιανδρέου του Αριστομένη και η Δή-
μητρα Κυριαζοπούλου  απέκτησαν  το Σεπτέμβρη 

μια τρισχαριτωμένη κορούλα. Ευτυχισμένοι παππούδες 
ο Μένιος και η Ασπασία , με την ευχή όλων .  

Το δεύτερο πτυχίο της, από τη Νομική Αθηνών του 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου  πήρε η Έρη Μί-

στρα, εγγονή του οδοντίατρου Πάνου Λουκόπουλου. Η 
Έρη έχει πάρει και το Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης, κατεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διε-
θνών Σπουδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Επίσης έχει κάνει Master στο Παρίσι  
με θέμα μεταπτυχιακής εργασίας “ LE PARTENARIAT 
EURO-MEDITERRANEEN(1995-2008) L’ACTION 
DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET 
FINANCIER”. Στη φωτογραφία κατά την ημέρα της ορ-
κωμοσίας της με τον παππού της και τη γιαγιά της .

Ο Αποστόλης και η 
Φωτεινή Πριοβό-

λου στις 28 Ιουλίου 
βάφτισαν την κόρη 
τους στον Άγιο Γε-
ώργιο Ευπαλίου. Το 
όνομα αυτής Θεώνη 
και νονός ο Χαρά-
λαμπος Γεωργακό-
πουλος. Ακολούθησε 
τρικούβερτο γλέντι 

στο ξενοδοχείο DASOS THERETRON  στο Παλαιοξάρι.

Στις 28 Ιουλίου 2012 στον 
Άγιο Γεώργιο Καστρακίου ο 

Βασίλης Ντότσικας και η Ηρώ 
Ευσταθίου βάφτισαν τη δεύ-
τερη κορούλα τους , δίνοντας 
της το όνομα Κωνσταντίνα-
Μαριάμ. Νονά η Ελένη Γκουρ-
γιώτη-Ανδρεοπούλου. Ακο-
λούθησε γλέντι στο κήπο του 
παππού Ανδρέα Ευσταθίου.

Η  Κουτσιαύτη Μαρία του Χα-
ραλάμπους και ο Αρβανι-

τάκης Γιάννης παντρεύτηκαν 
στις 21 Ιουλίου 2012 στον Άγιο 
Ελευθέριο Πατρών  με την ευχή 
όλων για βίο ανθόσπαρτο.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 ο  
Βασίλης Κ. Χουλιάρας  (γιός 

της Λαμπρινής Ψιμάδα) και η Βα-
σιλική (Βίκυ) Λουκάτου τέλεσαν 
το γάμο τους στον Άγιο Γεράσιμο 
Πατρών, με κουμπάρο τον Σταύ-
ρο Σταμούλη. Το γαμήλιο γλέντι 
έγινε στο Κτήμα Διαμαντή Πα-
τρών . Ο Βασίλης είναι ιχθυολό-
γος και εργάζεται στο Νηρέα.

Ο Δημήτρης Ψι-
μάδας του 

Αναστασίου και  η 
Καστελάκη Μαρία 
του Ηλία βάφτισαν 
το γιο τους στις  2 
Σεπτεμβρίου 2012  
στον Ιερό Ναό Με-
ταμόρφωσης Σωτή-
ρος στην Καλλιθέα 
Αττικής. Το  όνομα 
του  νεοφώτιστου 
Αναστάσιος

Ο Πολιτικός Μηχα-
νικός Δημήτρης 

Καλλιαμπέτσος του 
Παναγιώτη  και η Ια-
τρός Νίκη Καραϊσκά-
κη τέλεσαν τον γάμο 
τους το Σάββατο 8 
Σεπτεμβρίου στην 
Αγία Παρασκευή  στο 
Πλατάνι του Δήμου 
Πατρέων . Ακολού-
θησε γλέντι μέχρι 
πρωίας στον ωραίο 
χώρο δεξιώσεων του 
ξενοδοχείου Porto 
Rio. O Δημήτρης έχει 
τις δραστηριότητες 
του στη Πάτρα και 
στο Ευπάλιο ενώ η 
Νίκη είναι ειδικευμέ-
νη γιατρός ΩΡΛ στο 
πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο του Mainz 
της Γερμανίας.

Ο Γιάννης Βάσ-
σης και η Μα-

ρία Ηλιοπούλου 
στις 16 Σεπτεμ-
βρίου βάφτισαν 
την κόρη τους 
στον Ιερό Ναό 
της Κοίμησης 
Θεοτόκου στον 
Κάμπο. Το όνομα 
αυτής Παναγιώτα 
και νονά ήταν η 
Γιώτα Πλώττα.

Η  Βασιλική Διαμαντο-
πούλου του Κωνστα-

ντίνου και της Ευφροσύ-
νης, τελείωσε το Τμήμα 
Νοσηλευτικής στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο 
του Ρίου . Ο πατέρας της 
(…  Ένας είναι ο Κουρ-
κούρας  στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ! ) η μητέρα της , 
οι θείοι και τα ξαδέρφια, 
της εύχονται καλή σταδι-
οδρομία
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Όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν 
το Ευπάλιο, πολλά από τα οποία βρίσκο-
νται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, συ-
ζητήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, υπό την 
προεδρία του Δημάρχου Γιώρ-
γου Καπεντζώνη και τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων όλων 
των φορέων του Ευπαλίου.
Διαπιστώθηκε σύμπλευση 
απόψεων τόσο στην κατα-
γραφή τους όσο και στην 
αντιμετώπισή τους, όπως 
αυτά τέθηκαν από τους εκ-
προσώπους των φορέων.
Ο Δήμαρχος, αφού επισή-
μανε την άσχημη οικονομι-
κή κατάσταση στην οποία 
έχουν  περιέλθει και οι Δή-
μοι,(έχουν περιορισθεί σχε-
δόν κατά 50% τα κονδύλια), 
διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί 
μάχη ώστε όλα τα θέματα να 
προχωρήσουν μέσα σε εύλο-
γο χρονικό διάστημα, μια και  
πολλά από τα έργα χρειάζο-
νται κάποιες διοικητικές και 
νομικές διαδικασίες και αποφάσεις, που 
είναι χρονοβόρες.
• Για την Αστυνομία ο Δήμαρχος ανέφερε 
ότι έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 
και κινήσεις ώστε όχι μόνο να παραμείνει 
αλλά και να ενισχυθεί και έκανε πλήρη 
ενημέρωση.
• Το Ειρηνοδικείο Ευπαλίου,όπως και όλα 
τα άλλα Ειρηνοδικεία της Φωκίδας (Λιδω-
ρικίου, Ερατεινής, Ιτέας κλπ) θα συνενω-
θούν μ΄ αυτό της Άμφισσας για λόγους 
οικονομίας όπως αποφάσισε το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης,αφού οι δικαστικές αποφά-
σεις που εκδίδουν είναι ελάχιστες.
• Σχετικά με τη διάνοιξη της στροφής στη 
δυτική είσοδο Ευπαλίου από το Καστράκι,έ-
χουν ξεκινήσει οι απαραίτητες τεχνικές δια-
δικασίες και συνεννοήσεις και εκτιμάται ότι 
μέσα στο 2013 θα έχει δοθεί οριστική λύση 
για ένα θέμα που εκκρεμεί δεκαετίες. 

• Επειδή τέθηκε το θέμα καθαριότητας 
της δεξαμενής νερού, δόθηκαν όλες οι 
εξηγήσεις και τα χαρτιά ελέγχου από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν 
ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. 

Ταυτόχρονα θα γίνουν όλες οι συντονι-
σμένες ενέργειες για τη συντήρηση δε-
ξαμενής και δικτύου. 
• Αναφέρθηκε ότι  ο Δήμος παραχώρησε 
στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο το παλιό κτί-
ριο της αποθήκης στην περιοχή Άμπλα,για 
να καλύψει τις ανάγκες και δραστηριότη-
τές του. Το κτίριο με τη συνδρομή όλων  
θα επισκευασθεί και θα γίνει χώρος πολι-
τισμού με  διάφορες δραστηριότητες, σε 
συνδυασμό με την ανάπλαση όλου του 
χώρου από τη γέφυρα της Μανδήλως μέ-
χρι τον Άμπλα.  
• Για το θέμα του Αη Γιάννη ο Δήμαρχος 
ενημέρωσε ότι είχε δύο συναντήσεις με 
την Ηγουμένη Βαρνάκοβας. Της είπε ότι 
βρισκόμαστε σε πολύ οριακό σημείο για 
την ακεραιότητα του μνημείου και πρέπει 
να επιταχυνθούν οι ενέργειες διάσωσής 
του. Περιμένει από την Ηγουμένη τη με-

λέτη ανακαίνισης που έχει στα χέρια της 
ώστε συντονισμένα να προχωρήσουμε 
στις επόμενες κινήσεις.
• Να προχωρήσουν οι ενέργειες για τη 
διάνοιξη του δρόμου προς την Ακρόπο-

λη Ευπαλίου (περιοχή Γύρος) με καθα-
ρισμό του χώρου και σε συνενόηση με 
την Εφορία Αρχαιοτήτων Δελφών, την 
ανάδειξη της Ακρόπολης.
• Ο δρόμος  από τα Κτίρια-Αγίας Παρα-
σκευής μέχρι το Ευπάλιο στη νότια είσο-
δο,θα ηλεκτροφωτισθεί με την χρησι-
μοποίηση των στύλων-φωτιστικών  που 
έχει αγοράσει η Ένωση Ευπαλιωτών εδώ 
και αρκετό καιρό.
• Η περιοχή Κτίρια Αγίας Παρασκευής 
με συνεργασία του Δήμου,του Εκκλησι-
αστικού Συμβουλίου και των Συλλόγων 
θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να πραγ-
ματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές και 
θρησκευτικές εκδηλώσεις.
• Θα προχωρήσουν συντονισμένα στην 
καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων 
του Νεκροταφείου στον Προφήτη Ηλί-
α,τη συνεχή ροή νερού,και το καθάρισμα 

(κλάδεμα) των πεύκων στη νότια πλευ-
ρά, ώστε να απέχουν μερικά μέτρα τα 
φυλλώματά τους από το έδαφος και τα 
θαμνώδη φυτά.
• Ο Δήμος θα βρει την οριστική  λύση με 

τη ΔΕΗ   για να επανασυνδεθούν  
νόμιμα κάποια δημόσια δίκτυα 
που δίνουν ρεύμα σε φωτιστι-
κά δρόμων και πλατειών.Αυτά 
είχαν συνδεθεί εδώ και αρκετά 
χρόνια παράνομα και η ΔΕΗ 
έκοψε το ρεύμα.
• Σε συνεργασία με το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο θα υπάρξει 
κατάλληλος φωτισμός στο ρολόι 
και καμπαναριό του Αϊ-Γιώργη, 
σήμα κατατεθέν του Ευπαλίου.
• Θα επισκευασθεί μέχρι την Άνοι-
ξη για να λειτουργήσει το συντρι-
βάνι που υπάρχει στην πλατεία 
απέναντι από το Δημοτικό Σχο-
λείο. Ο μηχανισμός ανύψωσης 
του νερού με τους προβολείς φω-
τισμού του στοιχίζουν λίγα σχετι-
κά ευρώ και θα γίνει ο χώρος της 
πλατείας αυτής ένα στολίδι.
    Στη σύσκεψη συμμετείχαν 

ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης,  οι 
Αντιδήμαρχοι Κώστας Αντωνόπουλος 
και Ανδρέας Ευσταθίου, οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι Πέννυ Σπυροπούλου,  
Παναγιώτης Καλλιαμπέτσος, Γιώργος 
Λώλος, Αντώνης  Γιαννόπουλος, από 
την Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας οι 
Περικλής Λουκόπουλος,  Ανδρέας Πα-
παδάκης, Λένα Αναγνωστοπούλου, 
Γιώργος Ανδρεόπουλος,  Γιάννης Πρι-
όβολος και Κώστας Ζέρβας, από το 
Τοπικό Συμβούλιο ο Δημήτρης Λακου-
μέντας,  από τον Εκπολιτιστικό Σύλ-
λογο οι Ντίνα Καραγεωργοπούλου,  
Κώστας Τσούστας, Αγαθή Παλιούρα,  
Βασίλης Μπάμπος και Δημήτρης Λα-
κουμέντας, από τον Α.Σ. Απόλλωνα 
και τον Κυνηγετικό Σύλλογο ο Χαρά-
λαμπος Κατσαρός και από το Σύλλογο 
Γυναικών η Ελένη Λακουμέντα.

  «Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα να ξεναγήσω 
λίγους φίλους στο βυζαντινό πλατανώνα 
του Αϊ-Γιάννη, έξω από το χωριό μας, 
όπου μου αναλογούν λίγα προπατορικά 
στρέμματα με συ-
κιές και λιόδεντρα.Η 
θαυμάσια θέση είχε 
αποξεραθεί.Τα γιγά-
ντια πλατάνια ετοι-
μόρροπα, πουθενά 
νερό»( από τη συ-
νέντευξη του Αντώ-
νη Ζέρβα στην εφ. 
ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ, αρ. 
φ.95).
Το φετινό καλο-
καίρι, σε μια αντί-
στοιχη προσπάθεια, 
μάς περίμενε μια άλλη έκπληξη: στη δι-
αδρομή προς το γνωστό μας εκκλησάκι, 
σε περιφραγμένη έκταση, ένα εργοτάξιο 
όπου βρίσκονταν φορτηγά, σπαστήρες 
και άλλα οχήματα έχει αλλοιώσει τη φυ-
σιογνωμία του γνώριμου σε μας τοπίου. 
Το δάσος εκεί , σε κάποια έκταση,  έχει 
αποψιλωθεί. Λίγο πιο πέρα έχει φαγω-
θεί μέρος της πλαγιάς. Όλα δείχνουν 
ότι προετοιμάζεται υποδομή για κάποιας 
μορφής μόνιμη κατασκευή.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες μας 
στη συγκεκριμένη έκταση προγραμματί-

ζεται δενδροφύτευση και μια κατασκευή 
για να φυλάσσεται  σχετικός εξοπλισμός.
Ζούμε στην εποχή κατά την οποία όλοι μι-
λούν για ανάπτυξη και για οφέλη  που θα 

προκύψουν  
α π ΄ α υ τ ή ν 
βραχυπρόθε-
σμα και μα-
κροπρόθεσμα, 
τόσο για τις 
τοπικές κοι-
νωνίες όσο και 
για τη χώρα.Το 
θέμα είναι πώς 
αντιλαμβάνε-
ται καθένας το 
περιεχόμενο 
του όρου αυ-

τού: ανάπτυξη με “λογισμό και μ΄ όνειρο” 
όπως λέει ο ποιητής, ή με απερίσκεπτες 
ενέργειες; Στην πρώτη περίπτωση η πα-
ρέμβαση του ανθρώπου αναδεικνύει το  
φυσικό τοπίο γιατί το σέβεται, ενώ στη 
δεύτερη   το βιάζει  και παρεμβαίνει αρνη-
τικά στην αισθητική του.
Για μας τους Ευπαλιώτες η συγκεκριμέ-
νη περιοχή θεωρείται ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Θα είναι κρίμα αν  γίνει κάτι για 
το οποίο αργότερα θα προβληματιστού-
με όλοι. 

         Λένα Αναγνωστοπούλου 

Στο τραπέζι θέματα
και προτεραιότητες του Ευπαλίου

Πυρκαγιά από κεραυνό εκδηλώθηκε με-
ταξύ Ευπαλίου – Μοναστηρακίου
Ένας κεραυνός που έπεσε προκάλεσε 
πυρκαγιά στο μέσον ακριβώς της διαδρο-
μής Ευπαλίου – 
Μοναστηρακίου 
και δίπλα από 
τον δρόμο.
Αμέσως έφτασε 
πυροσβεστικό 
όχημα που ήταν 
εκείνη τη στιγ-
μή σε βάρδια 
σε παραπλήσιο 
σημείο , ενώ 
με τον ακαριαίο 
συντονισμό του 
επικεφαλής της 
Πυροσβεστικής 
Ναυπάκτου Γε-
ωργακόπουλου 
Ευθύμιου (με καταγωγή από το Καστρά-
κι) ήρθαν άλλα 5 πυροσβεστικά που κα-
τάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να την θέ-
σουν υπό έλεγχο .
Επί τόπου έφτασε αμέσως και ο Δήμαρ-
χος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώνης που 
εκείνη τη στιγμή εργαζόταν στο Δημαρ-
χείο Ευπαλίου καθώς και ο Αντιδήμαρχος 
Ανδρέας Ευσταθίου που επέστρεφε στη 
περιοχή  από επιστασία έργων σε Σκάλω-

μα και Μαραθιά.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δημοτι-
κής Αρχής η πυρκαγιά πρόλαβε και έκαψε 
γύρω στα 20 στρέμματα, ενώ η έγκαιρη 

επέμβαση και ο 
σωστός συντονι-
σμός από πλευ-
ράς Πυροσβε-
στικής πρόλαβε 
τα χειρότερα, 
να προχωρήσει 
δηλαδή η φωτιά 
ανατολικά λόγω 
του δυτικού 
(μαΐστρος) ανέ-
μου που φυσού-
σε , και να κάψει 
το πευκόδασος 
στο παρακεί-
μενο λόφο του 
Κούμαρου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα λίγα πεύκα 
που κάηκαν, τα κουκουνάρια πετάγονταν 
σε μακρινή απόσταση κάτω από το δρό-
μο Ευπαλίου-Μοναστηρακίου με αποτέ-
λεσμα να δημιουργούνται συνεχώς και 
νέες εστίες φωτιάς.
Την ίδια στιγμή  που έπεσε ο κεραυνός μια 
καταιγίδα σάρωνε για λίγη ώρα την περι-
οχή από Ευπάλιο (και ειδικότερα το μισό 
ανατολικό Ευπάλιο) μέχρι τον Μαραθιά.

Θέλουμε ανάπτυξη αλλά 
με ευαισθησία στο περιβάλλον

Πυρκαγιά από... κεραυνό
στο δρόμο Ευπαλίου-Μοναστηρακίου!
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Για 5η συνεχή χρονιά η Ένωση Ευπαλιωτών υπό την αιγίδα 
του Δήμου Δωρίδας και τη συνεργασία του Δημοτικού Σχο-
λείου Ευπαλίου διοργάνωσε την άσκηση ζωγραφικής, στην 
οποία πήραν μέρος 38 παιδιά  νηπιακής ηλικίας, μαθητές Δη-
μοτικού και Γυμνασίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά παι-

διά είχαν μια συνεχή και συνεπή πενταετή παρουσία, γεγονός που 
αποδεικνύει την επιτυχία του θεσμού. 
Το φετινό θέμα ήταν “Εικόνες του καλοκαιριού” και τα παιδιά συ-
νέθεσαν ενδιαφέροντα και αξιόλογα έργα. Το κυριότερο όμως είναι 
ότι χάρηκαν μ’ αυτό που έκαναν και απασχολήθηκαν δημιουργικά. 
Φέτος συνεργάστηκε με την Ένωση και βοήθησε τα παιδιά με τις 
υποδείξεις της η Τατίτα Αντ.Ζέρβα, διπλωματούχος της Σχολής Κα-
λών Τεχνών Βρυξελλών, η οποία πρότεινε την επόμενη χρόνια, εφό-
σον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, να διαρκέσει περισσότερες μέρες 
αυτή η δημιουργική δραστηριότητα και προθυμοποιήθηκε να δείξει 
στα παιδιά κι άλλες μορφές τέχνης που εμπίπτουν στο γνωστικό της 
πεδίο. Φυσικά η πρόταση έγινε δεκτή από τους διοργανωτές. 
Τα έργα εκτέθηκαν στο Δημαρχείο στο Ευπάλιο, όπου έγινε και η 
καθιερωμένη γιορτούλα  και  η απονομή των αναμνηστικών επαί-
νων από τον Αντιδήμαρχο Αντρέα Ευσταθίου - που εκπροσωπούσε 
το Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη - την  Έφη Μίχου -εκ μέρους της 
Ένωσης-, τον Σ. Καλλισθένη-Διευθυντή του Δ.Σ. Ευπαλίου, την Τα-
τίτα Ζέρβα και τους πρώην Προέδρους της Ένωσης Λεωνίδα Ζέρβα, 
Ντίνο Κονιστή και Λένας Αναγνωστοπούλου.
Ό Αντιδήμαρχος  Ευσταθίου συγχάρηκε τα παιδιά για την προσπά-
θειά τους και υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα αρωγός σε 
τέτοιες δραστηριότητες.
Οι ζωγράφοι ήταν οι: Σακελλάρη Μαρία, Ταρπινίδης Θοδωρής, Πέ-
γιος Στέλιος, Νταγιούκλα Άννα, Κούτης Παύλος, Κατσαρός Βασίλης, 
Ρούμπας Γιώργος, Ζέκα Ειρήνη, Κούτη Αλκμήνη, Δασκαλάκη Γεωργία, Βασιλάκη Δήμητρα, Ζησιμο-
πούλου Μαρία, Κότσαλου Θεώνη, Δρόσου Δήμητρα, Δρόσος Γιάννης, Μπότας Βασίλης, Αναγνω-
στοπούλου Ιωάννα, Αναγνωστόπουλος Γιώργος, Τσονάκας Οδυσσέας, Καλούδη Σοφία, Καλούδη 
Χριστίνα, Καλούδη Ελένη, Παλιούρας Γιώργος, Παλιούρας Γιώργος, Ζαφειρόπουλος Δημήτρης, 
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Ζέκα Γιάννης, Νταλίπι Δημήτρης, Ζέκας Χριστόφορος, Ταρπινίδη 
Σήλια, Σακελλάρης Άκης, Παπασωτηρίου Εμμέλεια, Παπασωτηρίου Δημήτρης, Παλιούρα Έλενα, 
Παλιούρας Φώτης, Παλιούρας Άγγελος και Κατσιαρίμπας Κωνσταντίνος. 

Ένας νέος σύλλογος δημιουργήθηκε στο Ευπάλιο από τους … εραστές της Μοτοσυκλέ-
τας. Στην ανακοίνωση – πρόσκληση γνωριμίας επισημαίνουν…
Φίλοι και Φίλες Στο ¨ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ¨ σημασία έχει η απόλαυση της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ.
Σας καλούμε να κάνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την πρώτη μας ΑΠΟΔΡΑΣΗ με τα ΔΙΤΡΟΧΑ μη-
χανοκίνητά μας, σε μέρη που θα μας φέρνουν κοντά στην φύση και θα μας κάνουν να 

διασκεδάζουμε. Καλούμε και ΕΣΕΝΑ που αγαπάς την μοτοσυκλέτα και έχεις μία , πάνω από 100CC  
, να μπεις στη παρέα μας. Δεν έχουμε ¨αρχηγούς και προϊσταμένους¨, έχουμε όμως 
μεράκι για τα ΤΑΞΙΔΙΑ !!! Την ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗ και το πότε θα γίνει θα την ΣΥ-
ΝΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ , αφού ενημερώσετε πρώτα ότι ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη 
της ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΣ ΜΑΣ , τους κάτωθι φίλους: ΚΡΟΚΙΔΑΣ  ΑΛΕΚΟΣ - 6977.030463, 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ - 6944.274140, ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ-6973.252059, ΤΣΙ-
ΟΥΣΤΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ-6972.212022 

Έγινε και φέτος τον Αύγουστο, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ευπαλιωτών, το  
2ο τουρνουά ποδοσφαίρου 5χ5, στις αθλητικές  εγκαταστάσεις του Γυμνα-
σίου και Λυκείου Ευπαλίου και με συντονιστή το μέλος της Ένωσης Θανάση 
Ψιμάδα. Δεκάδες νέοι συγκροτώντας  ποδοσφαιρικές ομάδες,  αγωνίστηκαν  

μεταξύ τους σε παιχνίδια Νοκ-Αουτ για να αναδειχτούν οι 2 νικητές , ένας  για τους 
μικρούς κι ένας για τους έφηβους, που πήραν το κύπελλο από τον Πρόεδρο της Ένω-
σης Περικλή Λουκόπουλο. Στο τουρνουά πήραν μέρος 10 ομάδες και τους αγώνες 
απόλαυσαν πάρα πολλοί φίλαθλοι.

Κάποιο ανώνυμοι βέβηλοι , μέσα  στο σκοτάδι της νύχτας , ζήλεψαν την 
ομορφιά και καθαριότητα του Ευπαλίου, γράφοντας με σπρέι συνθήματα σε 
τοίχους και επιφάνειες , στις  πλατείες , στο Μουσείο , σε Δημόσια κτίρια , 
σε τοίχους και πεζούλια κατοικιών. Η ντροπή και το αίσχος σε όλο τους το 

μεγαλείο. Για να καθαριστούν αυτά ιδίως από τοίχους με πέτρα , όπως αυτοί 
στην κεντρική πλατεία Καρυάς, κινητοποιήθηκαν Ευπαλιώτες με τον συντονισμό του 
Θύμιου Καρβέλη και την προσφορά του Δημήτρη Αλεξόπουλου με μηχανήματα αμοβολής . 

Μία ακόμα δραστηριότητα ξεκίνησε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου για τα μέλη τους. 
Άρχισε μαθήματα χορού για μικρούς και μεγάλους με την καθοδήγηση του καθηγητή 
χορού Παναγιώτη Κερασιά. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Πνευμα-
τικού Κέντρου. Μεγάλη είναι  συμμετοχή και το ενδιαφέρων των νέων του Ευπαλίου και 

σύντομα θα απολαύσουμε τις χορευτικές τους επιδόσεις σε διάφορες εκδηλώσεις.

Ομορφαίνοντας το Ευπάλιο... Τα μέλη του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου, 
με εθελοντική εργασία, έβαψαν τα κιγκλιδώματα της κάτω γέφυρας στη Μαντήλω και 
στο δρόμο που οδηγεί από τη γέφυρα προς τον Αύλα. Τα υλικά ήταν προσφορά του 
Δήμου Δωρίδας. Επόμενος στόχος είναι το βάψιμο στις κολώνες φωτισμού.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Σε μια κατάμεστη κεντρική πλατεία ¨Καρυάς¨ του Ευ-
παλίου, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου με  εκατο-
ντάδες Ευπάλιους και φίλους τους,  άνοιξε το χορό των 

καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Ήταν εκεί όλες οι γενιές . 
Από δεκάχρονα παιδιά, μέχρι 80άρηδες. 

Ήταν ένα ευχάριστο ξάφνιασμα συνύπαρξης,  διάθεσης,  
κεφιού. Ίσως πρωτόγνωρο για το Ευπάλιο 

τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 
όπως σχολίαζαν παρευρισκόμενοι από γύρω χωριά.

Πρωταγωνιστές όλες και όλοι. Πρωτεργάτες τα παιδιά 
του Εκπολιτιστικού, η Ντίνα,  ο Κώστας,  η Αγαθή,  ο 

Βασίλης,  ο Δημήτρης.
‘Έτρεχαν,  καλωσόριζαν,  μοίραζαν στα τραπέζια τις πίτες 

που ετοίμασαν οι γυναίκες του Ευπαλίου, πουλούσαν 
τους λαχνούς, χόρευαν,  τραγουδούσαν.

Οι παραδοσιακοί χοροί, από τους ήχους του dj 
Stamatiou, ξεκίνησαν με το χορευτικό συγκρότημα των 

παιδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσάτου.
Το κέφι άναψε σιγά-σιγά,  κι όσο οι ώρες περνούσαν,  οι 

κύκλοι του χορού μεγάλωναν και πολλαπλασιάζονταν.
Τσάμικα,  καλαματιανά, χασαποσέρβικα, ζεϊμπέκικα, συρ-
τοτσιφτετέλια, και πάλι απ΄ την αρχή,  χωρίς να ιδρώνει 

το αυτί κανενός που το ρολόι του Αϊ Γιώργη χτύπαγε 
τρείς, χτύπαγε τέσσερις,  χτύπαγε πέντε .  Η πλατεία κα-
τάμεστη,  κυρίως τώρα από νεολαία και αιθέριες υπάρξεις 

που ακτινοβολούσαν μέχρι το … Αγρίνιο!
Τόριξαν στο ρόκ,  στο κλέφτικο και στο… πώς το ¨τρί-

βουν το πιπέρι¨ με κάθε λεπτομέρεια, 
γιατί παραμόνευε η λωρίδα από …γυναικεία χέρια . 

Ε,  και μετά από τόσο χορό  και ποτό, άρχισε το παρα-
δοσιακό ¨μπουγέλομα¨  μετά μουσικής, που ίσως δεν θα 

σταμάταγε αν ο Παπάς δεν ανηφόριζε 
για να ξεκινήσει τη λειτουργία!

Υ.Γ. Μπορεί όλα αυτά να ήταν και μια  ρουμελιώτικη απά-
ντηση στα κουρέματα της τρόικας . Μπορεί να σημαίνει 

και κάτι άλλο. Θα δείξει.

… η  ποδηλασία
Με τη συμμετοχή  περίπου 70 ποδηλατών κάθε ηλικίας 

πραγματοποιήθηκε η 1η Ποδηλατική Βόλτα του Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Ευπαλίου, το απόγευμα του Σαββάτου 

21 Ιουλίου.
Η ποδηλάτες ξεκίνησαν από την Πλατεία ΚΑΡΥΑΣ, την  

κεντρική πλατεία του Ευπαλίου, διανύοντας μια διαδρομή 
περίπου 8 χιλιομέτρων με κατεύθυνση Πευκάκι,  

Γρηγορίτικα,  Καστράκι,  Ευπάλιο.
Με την ολοκλήρωση της βόλτας  ο Εκπολιτιστικός Σύλλο-

γος πρόσφερε αναψυκτικά στους συμμετέχοντες,  στην 
πλατεία του Ευπαλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,  μετά την 
μεγάλη αυτή ανταπόκριση,  αποφάσισε και  επανέλαβε 
αρκετές φορές  τις ποδηλατικές  αυτές βόλτες  όλο το 

καλοκαίρι καθιερώνοντάς τες ως θεσμό.

Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Καλοκαίρι 2012 ... κόντρα στην κρίση
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…τα παιδιά ανταλλάσσουν βιβλία
Μια όμορφη εκδήλωση για τους μικρούς φίλους έκανε ο Εκ-
πολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου την ΔΕΥΤΕΡΑ  30 ΙΟΥΛΙΟΥ 
το βράδυ στην Επάνω Πλατεία (Παιδική Χαρά).
Έγινε ανταλλαγή μεταχειρισμένου βιβλίου μεταξύ των παι-
διών δίνοντας έτσι την  ¨ευκαιρία να αγαπήσουν και οι άλλοι 
το  βιβλίο σου¨ όπως τόνιζε και η Πρόσκληση του Συλλόγου.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν εικαστικές δραστηριότητες (ΠΑΙ-
ΔΟΤΟΠΟΣ) από το ΑΚΕΣΩ  Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων 
και Κινητή Μονάδα Ψ.Υ ΦΩΚΙΔΟΣ.
Στο τέλος ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος  πρόσφερε ψητά καλα-
μπόκια  σε όλους τους μικρούς φίλους που συμμετείχαν στην 
εκδήλωση.

… πάρτι νεολαίας
Άλλη μια ωραία βραδιά πραγματοποίησε ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος με το καθιερωμένο  ¨πάρτι νεολαίας¨ που διοργά-
νωσε στα Κτίρια, στον τεράστιο  προαύλειο χώρο της Αγίας 
Παρασκευής.
Κάτω απ΄ τον ευκάλυπτο έστησαν το κυκλικό BAR προσφέ-
ροντας μπύρες αναψυκτικά και οινοπνευματώδη ποτά,
ο DJ  έστησε τα μηχανήματα του και τα  CD του κάτω από 
την καμπάνα της Αγίας Παρασκευής, 
οι καρέκλες είχαν στρωθεί στο γύρο  χώρο, 
στην υποδοχή και στο σερβίρισμα τα ίδια τα μέλη του Συλ-
λόγου, 
πίστα όλος χώρος μέχρι … το πουρνάρι.
Μεγάλη η συμμετοχή,  περίσσευε  το κέφι,  ο χορός, το τρα-
γούδι  και τα πειράγματα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Το καλοκαίρι πέρασε πια κι 
ανήκει στο παρελθόν. Το 
φετινό όμως έχει ιδιαίτε-

ρη σημασία γιατί θα αποτελέσει 
σταθμό στην Ιστορία της Μετε-
ωρολογικής Υπηρεσίας, ως το 

πιο καυτό καλοκαίρι που πέρασε 
μετά από 115 χρόνια (1887).
Επί δύο και πλέον μήνες συνε-
χώς το θερμόμετρο κατέγραφε 
θερμοκρασίες από 37ο - 41ο, 
κάτι πρωτόγνωρο, γιατί είχαμε 
συνηθίσει τον καύσωνα να μη 
διαρκεί πάνω από μια εβδομάδα. 
Αποτέλεσμα ήταν η καταστρο-
φή όλων των ζαρζαβατικών και 
κηπευτικών.
Το μόνο ευχάριστο  για τους 
λουόμενους ήταν ότι η θάλασσα 
ήταν πολύ ζεστή, πράγμα σπά-
νιο για την περιοχή μας κι έτσι 
απόλαυσαν τα μπάνια τους μέ-
χρι το Σεπτέμβριο.
Ένα άλλο γεγονός που παρα-
τηρήσαμε φέτος ήταν ότι όλα 
τα χωριά παρουσίασαν μεγάλη 
κίνηση και γέμισαν από κόσμο. 
Φαίνεται ότι η οικονομική κρί-
ση ανάγκασε πολλούς να επι-
στρέψουν στις ρίζες τους και να 
φιλοξενήσουν και φίλους, γιατί 
το κόστος ήταν πολύ λιγότερο 
από κάθε άλλο μέρος παραθερι-
σμού.
Έτσι οι διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ήταν πιο ζωντανές, 
ευχάριστες και πολύ διασκεδα-
στικές.
Η  Ένωσή μας πραγματοποίησε, 
όπως κάθε χρόνο, με μεγάλη 
επιτυχία όλες τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του καλοκαιριού και 
όπως έχουμε ξαναγράψει πρώ-
τοι εμείς τις αρχίζουμε την τρι-
πλή Γιορτή των 12 Αποστόλων 
στις 30 Ιουνίου και τελευταίοι 
τις κλείνουμε στις 29 Αυγούστου 
με τη Γιορτή της Φασολάδας.
Για την Τριπλή Γιορτή των 12 
Αποστόλων στις 30 Ιουνίου 
γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο και είχε μεγάλη επιτυχία 

στο Τρίγωνο του Πευκακίου και 
ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη πρό-
βλεψη.
Στις 8 Αυγούστου, εκεί ψηλά 
στην όμορφη και αγναντερή 
πλατεία του Δροσάτου γιορτά-

σαμε την πανσέληνο και απολαύ-
σαμε το ολόγιομο φεγγάρι και 
τις όμορφες Σε-
ληνιάτικες εικό-
νες στον απέρα-
ντο ορίζοντα. 
Η γιορτή αυτή 
γίνεται για τους 
ρομαντικούς και 
όπως έδειξαν τα 
πράγματα υπάρ-
χουν πολλοί και 
τούτο αποδει-
κνύεται από τη 
μεγάλη συμμε-
τοχή σ’ αυτή των 
συγχωριανών και 
φίλων.
Το πρωί καθαρί-
σαμε με εθελο-
ντική προσφορά 
τους κεντρικούς 
δρόμους του 
Δροσάτου, την 
πλατεία, τα πλα-
τάνια, τον Άγιο 
Λουκά. Η συμ-
μετοχή ήταν ικα-
νοποιητική. Θα 
θέλαμε μεγαλύ-
τερη. Ευχόμαστε 
του χρόνου. Στις 
13 Αυγούστου το 
πρωί ο Πρόεδρος 
της Ενώσεώς μας 
μαζί με παππού-
δες, γονείς, εγ-
γόνια του χωριού 
και μερικούς άλλους καθάρι-
σαν το μονοπάτι της Τούρλας, 
το οποίο ήταν κλειστό εδώ και 
πολλά χρόνια. Τώρα μπορεί ο 
οποιοσδήποτε ν’ ανεβοκατεβεί 
άνετα. Εμάς τους παλιότερους 
το μονοπάτι αυτό μας θυμίζει τις 
αμέτρητες φορές που το ανεβο-

κατεβαίναμε καθημερινά πηγαί-
νοντας στο Γυμνάσιο Ευπαλίου. 
Ανεβαίνοντας αυτήν την από-
τομη ανηφόρα μάς κοβόταν η 
ανάσα και γιαυτό την ονόμασαν 
Τούρλα, και στην κορυφή κάτω 

από το Πουρναράκι του 
Φ. Νικόπουλο ανεβαίναμε 
λίγο και παίρναμε κουρά-
γιο για να ανεβούμε και 
την άλλη ανηφόρα της 
Γριβα-Πέτρας. Συγχαρη-
τήρια κε Πρόεδρε για την 
έμπνευση και πρωτοβου-
λία σου αυτή. Μαθητικές 
αναμνήσεις, που αν και 
σκληρές, τόσο μα τόσο 
νοσταλγικές.

ΓΙΟΡΤΗ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
         Το βράδυ της ίδιας 
ημέρας πραγματοποιή-
σαμε τη Γιορτή του Κα-
λαμποκιού. Όπως έχουμε 

ξαναγράψει η γιορτή αυτή έχει 

συμβολικό χαρακτήρα και δεν 
έχει καμιά σχέση με τη γιορτή 
καλαμποκιού της Μανάγουλης. 
Απλά μοιράζουμε από ένα κα-
λαμπόκι σε όλα τα παιδιά και 
τους μεγάλους για να μάθουν 
πώς μεγαλώσαμε εμείς, τι ψωμί 
τρώγαμε, από πού βγαίνει η 

μπομπότα και 
ότι η δική μας 
η πυτιά είναι 
γεμάτη απ’ 
αυτή. Κάνω 
πρόταση του 
χρόνου να 
μοιράσουμε 
κι από ένα μι-
κρό κομματά-
κι μπομπότας, 
την οποία 
μπορούμε να 
την προμη-
θευτούμε από 
φούρνο της 
Ναυπάκτου 
που παρα-
σκευάζει κι 
έτσι θα έχου-
με μια ολο-
κ ληρωμέ νη 
εικόνα των 
παραγώγων 
του καλαμπο-

κιού. Στη συνέχεια ακολούθησε 
χορός και τραγούδια όλων των 
συγχωριανών και πολλών φί-
λων.

         Στις 16 Αυγούστου όπως 
έχει καθιερωθεί, τελέσαμε θεία 
λειτουργία στους 12 Αποστό-
λους και στη συνέχεια στην 
πλατεία του χωριού μαζί με το 
καφεδάκι μας συζητήσαμε τα 
υπάρχοντα προβλήματα του 
χωριού, έγιναν προτάσεις και 
πήραμε διάφορες αποφάσεις για 
την επίλυσή τους.
Δυστυχώς εφέτος δεν πραγμα-
τοποιήσαμε την καλοκαιρινή μας 
εκδρομή, γιατί παρατηρήθηκε 
απροθυμία συμμετοχής. Αυτήν 
την απροθυμία την αποδώσαμε 
στη μεγάλη οικονομική κρίση 
που μαστίζει όλους μας και ας 
ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η 
κατάσταση και να την πραγμα-
τοποιήσουμε του χρόνου.
Στις 26 Αυγούστου : παραμο-

νή της Γιορτής του Αγίου Φα-
νουρίου εψάλη Εσπερινός στον 
Άγιο Λουκά Δροσάτου και ο 
παπα-Γιώργης ευλόγησε τις 
φανουρόπιτες που είχαν φέρει 
οι νοικοκυρές του χωριού. Στη 
συνέχεια και ώρα 9μ.μ. άρχισε 
στον Άγιο Κων/νο, στο Πευκά-
κι, ολονύχτια θεία λειτουργία, η 
οποία είναι διαφορετική από τις 
άλλες και τελείωσε στις 12.30 
και συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι 
του Συνοικισμού και μερικοί Ευ-
παλιώτες. 
Στις 29 Αυγούστου : Εορτή του 
Αποκεφαλισμού  του Αγίου Ιω-
άννη του Προδρόμου, τελέσαμε 
θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλα-
σίας στον Ιερό Ναό του παλιού  
μας Νεκροταφείου Πέρα Χωριό 
και ψάλαμε ένα τρισάγιο στους 
τάφους των προγόνων μας.
Στα παλιά τα χρόνια μετά το πέ-
ρας της θείας λειτουργίας ξεχύ-
νονταν όλοι στα αμπέλια και τις 
συκιές και απολάμβαναν τα νό-
στιμα σύκα και σταφύλια. Τώρα 
δεν υπάρχει ούτε σημάδι.
Έτσι στην πλατεία του χωριού 
απολαύσαμε το καφεδάκι μας 
προσφορά του κ. Δημητρίου Β. 
Ταραβήρα, τον οποίο ευχαρι-
στούμε θερμά.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΦΑΣΟΛΑΔΑΣ
Το βράδυ της ιδίας ημέρας 
πραγματοποιήσαμε τη Γιορτή 
της Φασολάδας. Μια φαντα-
στική βραδιά με τη συμμετοχή 
περισσότερων  από 700 ατόμων 
από όλα τα γύρω χωριά, την 
Ναύπακτο και από την Πάτρα 
ακόμη. Βούλιαξε η πλατεία του 
χωριού, τα δε αυτοκίνητα έφτα-
ναν μέχρι κάτω στη στροφή στη 
βρυσούλα.
Όλη αυτή η κοσμοπλημμύρα 
μάς ξάφνιασε γιατί δεν την πε-
ριμέναμε και ζητάμε συγγνώμη 
από τους φίλους εκείνους που 
δεν μπόρεσαν να βρουν καρέ-
κλες, αν και φέραμε και απ’ όλα 
τα σπίτια, και πολλοί κάθισαν 
στα πεζούλια και άλλοι έφυγαν. 
Μερικοί δε δεν πήραν φασολάδα 
γιατί δεν έφτασε. 
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχε 
το Ευπάλιο και ακολουθούσαν η 
Φιλοθέη με το Γιώργο Καλατζή, 

το Τείχιο με το Βαγγέλη Καρα-
ΐνδρο, οι Καγγέλες-Κούκουρα-
Κλήμα, τα Μαλαματα,το Μονα-
στηράκι  κλπ. Τείνει να πάρει 
ευρύτερη περιφερειακή έκταση.
Καλομαγειρεμένη η παραδο-
σιακή φασολάδα από τον σεφ 
Μπάμπη Νικολόπουλο, νοστιμό-
τατη και συνοδευόταν και από 
άλλα εδέσματα, όπως σαλάτες, 
ελιές κλπ. και κρασί άφθονο. 
Όλα προσφέρθηκαν δωρεάν 
από τους συγχωριανούς μας. 
Καταπληκτική η οργάνωση των 
γυναικών και ταχεία η εξυπηρέ-
τηση. Η κάθε μία είχε αναλάβει 
τον Τομέα της και το σερβίρι-
σμα πραγματοποιήθηκε εντός 
ολίγων λεπτών. Μπράβο τους! 
Το μοίρασμα της φασολάδας 
γινόταν από δύο καζάνια με το 
Μπάμπη Νικόπουλο στο ένα και 
το Μιχάλη Πραγιάτη στο άλλο 
βοηθούμενους και από το Σπύ-
ρο Καψάλη, κατά τραπέζι και 
έτσι δεν παρατηρήθηκε συνω-
στισμός, τελείωσε δε μέσα σ’ 
ένα τέταρτο.
Το χορευτικό μέρος της εκδήλω-
σης ξεκίνησε η νεολαία μας ντυμέ-
νη με παραδοσιακές στολές προ-
σφορά των  συγχωριανών  μας κ. 
Νίκου Δ. Ταραβήρα  και κ. Σπύρου  
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Μπερερή ,τον οποίο ευχαριστούμε 
θερμά. Χόρεψαν παραδοσιακούς 
χορούς υπό την καθοδήγηση του 
χοροδιδασκάλου κ. Κερασιά και 
καταχειροκροτήθηκαν.

ΤΣΟΛΙΑΣ … 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο πρόεδρος της Ενώσεώς μας 
Μπάμπης Αλεξανδρής πάντα 
ευρηματικός και με εκπλήξεις 
παρουσιάστηκε ντυμένος τσο-
λιάς και καταχειροκροτήθηκε. 
Έψαλε το εγκώμιο της νεολαίας 
μας και τους υποσχέθηκε κάθε 
ηθική και υλική συμπαράσταση. 
Ο φοιτητής Βασίλης Γ. Κρητικός 
εκ μέρους όλων ευχαρίστησε 
τον Πρόεδρο για το αμέριστο 
ενδιαφέρον του προς τη νεολαία 
καθώς και όλους για το θερμό 
χειροκρότημά τους. Το χορό 
των μεγάλων άνοιξε ο πρεσβύ-
τερος του χωριού 99χρονος 
Δημήτριος Κ. Ταραβήρας κατα-
χειροκροτούμενος και πολύ συ-
γκινημένος. Στη συνέχεια άναψε 
το γλέντι και γέμισε η πίστα από 
πολλές σειρές χορευτών. Πολύ 
κέφι και χορός μέχρι τις πρωινές 
ώρες και αυτό οφείλεται στον 
καταπληκτικό DJ Κώστα Κα-
τσαντώνη με τα ωραία τραγού-
δια του και την εναλλαγή των 
τσάμικων, καλαματιανών, νη-
σιώτικων, ηπειρώτικων και ζεϊ-
μπέκικων, που προκαλούσε τον 
ενθουσιασμό των χορευτών.

Κι ενώ όλοι βρίσκονταν στο 
τσακίρ-κέφι ξαφνικά άστραψε 
και βρόντηξε ο Καρδαριώτικος 
ουρανός από τα βεγγαλικά, τα 
οποία ήταν και πολλά σε τέσσε-
ρις δόσεις και πολύ 
ωραία. Ήταν κάτι 
το φαντασμαγορι-
κό και έδωσε μια 
αλλιώτικη εικόνα 
ένα άλλο χρώμα 
στην εκδήλωση.
Αυτό το θέαμα των 
βεγγαλικών ήταν 
προσφορά του Νί-
κου Χ. Αλεξανδρή. 
Θέλουμε επίσης να 
τον ευχαριστήσου-
με για τα δοχεία 
απορριμμάτων σε 
διάφορα σημεία 
στο Δροσάτο και 
περιμένουμε να μας 
φέρει τα αντίστοιχα 
στο Πευκάκι. 
Την εκδήλωση 
ευλόγησε ο παπα-
Γιώργης και ευχή-
θηκε καλή διασκέ-
δαση σε όλους.
Τίμησαν με την πα-
ρουσία τους εκ μέ-
ρους του Δήμου ο 
Αντιδήμαρχος Αντρέ-
ας  Ευσταθίου, πρόεδροι πολιτιστι-
κών συλλόγων και διαμερισμάτων.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου στη 
συνέχεια με λόγια απλά και κα-

τασυγκινημένος ευχαρίστησε 
όλους για τη συμμετοχή τους 
στην εκδήλωσή μας, καθώς επί-
σης τους χορηγούς και διάβασε 
τα ονόματά τους.

Ιδιαίτερα στάθηκε στον πρόε-
δρο του χωριού μας κ. Κώστα 
Αλεξανδρή για τη μεγάλη του 
βοήθεια στην οργάνωση, που 
μαζί με το Γιώργο Κρητικό σή-

κωσαν το βάρος της εκδήλωσης 
μη φειδόμενοι κόπου, χρόνου, 
εξόδων και ταλαιπωρίας.
Ευχαρίστησε επίσης το σεφ  
Μπάμπη  Νικόπουλο,, το Νίκο 

Ταραβήρα και Σπύρο Μπερε-
ρή  για τις στολές, τις γυναίκες, 
τους χορηγούς και όλους εκεί-
νους που με οποιονδήποτε τρό-
πο βοήθησαν στην επιτυχία της 

εκδήλωσής μας.
        Σας περιμένουμε όλους του 
χρόνου και υποσχόμαστε ότι θα 
είμαστε πιο οργανωμένοι και θα 
προσπαθήσουμε να μη  φύγει 

κανείς δυσαρεστημένος.
   Τέλος μοιράστηκαν λα-
χνοί και εξαντλήθηκαν όλοι 
και οι τυχεροί πήραν αρκε-
τά και καλά δώρα.
Θέλουμε να υπενθυμί-
σουμε ότι στον Κοτρωνιά 
που είναι και το γήπεδο 
ΜΠΑΣΚΕΤ Πευκάκι με 
πρωτοβουλία του Συλλό-
γου φτιάξαμε πίστα για 
ιππασία και να γνωρίσουν 
τα παιδιά μας και τα εγγό-
νια μας τα άλογα τα οποία 
ήταν το μεταφορικό μέ-
σον των προγόνων μας 
και χρησιμοποιούνταν και 
για γεωργικές εργασίες. 
Έτσι το καλοκαίρι πολλά 
παιδιά μαζί με τη δασκάλα 
ιππασίας έκαναν τη γνω-
ριμία καθώς και τη βόλτα 
με τα άλογα που τα πρό-
σφερε ο συγχωριανός μας 
Γιάννης Κατσάρας και τον 
ευχαριστούμε πολύ. Τα δε 
έξοδα της πίστας τα πιο 
πολλά ήταν προσφορά: 

χωματουργικές εργασίες ο 
Σπύρος και Μπάμπης Καψάλης, 
εργασίες ξυλουργικές Τάκης  Κο-
νιστής και την άμμο ο Μανώλης  
Λάμπρος από το Καστράκι. Θέ-

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
1) Κονιστή Σταυρούλα του Αν. - 
   Παιδαγωγικό Πατρών
2) Νικοπούλου Κων/να του Λεων. - 
   Σχολή Νηπιαγωγών Ρόδου

ΓΑΜΟΣ
Στις 18 Αυγούστου παντρεύτηκαν στην Παναγία 
Μαραθιά η Τριάδα Κονιστή του Αθανασίου με τον 
Γιώργο Κόκλα. 
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 5 Αυγούστου τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Παναγιούς Αλε-
ξανδρή στον Άγιο Λουκά Δροσάτο.

   Συνηθίζουμε να λέμε γρίπη ένα απλό συ-
νάχι. Όμως η γρίπη είναι μια μεταδοτική 
λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος,  
εποχιακή,  πολύ επικίνδυνη για αδύνατους 
οργανισμούς, πολλές φορές όμως και για υγι-
είς. Αυτό το έμαθαν πια ακόμη και οι νεότατες 
γενιές , μιας και τα τελευταία χρόνια είχαμε 
παγκοσμίως θανατηφόρα κρούσματα της γρί-
πης των χοίρων και των πτηνών.
  Η γρίπη (ινφλουέντζα) εμφανίζεται κυρί-
ως το χειμώνα, με τις απότομες αλλαγές της 
θερμοκρασίας, με το κρύο και την υγρασία. 
Κύρια συμπτώματα που εμφανίζονται ξαφ-
νικά  είναι:  ρίγη, υψηλός πυρετός, πόνοι 
σ’ όλο το σώμα και κυρίως στις αρθρώσεις, 
δυνατός πονοκέφαλος , έντονος βήχας, κα-
ταρροή , κατάπτωση και γενική αδυναμία του 
οργανισμού κ.λπ. Αντίθετα το κοινό κρυο-
λόγημα εμφανίζεται σταδιακά, χωρίς υψηλό 
πυρετό, με ήπια αδυναμία του οργανισμού, 
με ελαφρούς πόνους στο σώμα και κρατάει 
λίγες μέρες. Στη γρίπη υπάρχει  ο κίνδυνος 
να προκληθούν επιπλοκές σ’ άλλα όργανα 
του οργανισμού (πνεύμονες, καρδιά, νεφρά 
κ.λπ. ), που τις περισσότερες φορές φέρνουν 
το θάνατο. Κυρίως κινδυνεύουν απ’ αυτήν τα 
άτομα μεγάλης ηλικίας και οι πάσχοντες από 
χρόνια νοσήματα.
     Ο ιός της μεταδίδεται πολύ γρήγορα και 
μετατρέπεται σε επιδημία με αρκετούς θα-
νάτους. Το 1918 πέθαναν στην Ευρώπη από 
επιδημία γρίπης γύρω στα 20 εκατ. άνθρωποι. 
Σήμερα υπολογίζεται ότι στη Ευρώπη, Ιαπω-
νία και Β. Αμερική προσβάλλονται από τον ιό 
της γρίπης ετησίως 100 εκατομμύρια άνθρω-
ποι, αλλά οι θάνατοι  δεν είναι ανάλογοι.
    Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη για την 
αντιμετώπισή της παρασκεύασε αποτελεσμα-
τικό αντιγριπικό εμβόλιο και πολύ πρόσφα-
τα χάπια (TAMIFLU και RELENZA) που λαμ-
βάνονται   με την εκδήλωση της νόσου. Η 

χορήγησή τους  προφυλάσσει τα άτομα που 
έχουν εκτεθεί στη γρίπη από την εμφάνιση 
της νόσου, ή επιπλοκών και μικραίνει την 
διάρκεια της . Επίσης η αντι-ιική  θεραπεία 
συνδέεται με μειωμένη νοσηρότητα και θνη-
τότητα στους ασθενείς με βαριά  νόσο από 
τον ιό Η1Ν1.
Η χορήγηση αντι-ιικών χαπιών πρέπει να ξε-
κινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα, συνή-
θως  μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη των 
συμπτωμάτων. Αυτά όλα όμως θα τα αποφα-
σίσει ο γιατρός
      Ως μέτρα προφύλαξης, εκτός από το 
εμβόλιο, προτείνονται τα εξής:  μόλις παρου-
σιαστούν τα πρώτα κρούσματα γρίπης να 
αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις σε κλειστό 
χώρο, την κούραση και εξάντληση του οργα-
νισμού και να μην πλησιάζουμε  χωρίς μάσκα 
και λόγο, όσο είναι δυνατό, προσβεβλημένα 
άτομα γιατί ο ιός μεταδίδεται κυρίως με στα-
γονίδια που εκπέμπονται με το φτάρνισμα 
και το βήχα. Και φυσικά να ακολουθούμε τις 
συμβουλές των γιατρών .
        Επειδή ο ιός της γρίπης είναι κάθε χρόνο  
διαφορετικός, διαφορετική είναι και η ετήσια 
σύνθεση του εμβολίου , που καθορίζεται για  
κάθε χρόνο από τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-
ας (ΠΟΥ). Το εμβόλιο γίνεται ψηλά στο χέρι εν-
δομυϊκά ή βαθειά υποδόρια σε άτομα που δεν 
έχουν πυρετό. Χρειάζονται δε 2-3 εβδομάδες 
για να δράσει, δηλαδή να αναπτυχθούν στον 
οργανισμό αντισώματα. Γιαυτό η καλύτερη 
εποχή για εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτω-
βρίου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και όχι όταν 
εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα στη χώρα
      Αντιγριπικό εμβόλιο βασικά πρέπει να κά-
νουν: οι άνω των 65 ετών, ενήλικες και παιδιά 
που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά, καρ-
διολογικά, νεφρολογικά, αιματολογικά προ-
βλήματα, από σάκχαρο κλπ., παιδιά και έφηβοι 
που βρίσκονται σε χρόνια θεραπεία με ασπιρί-

νη. Οι παρενέργειές του είναι ελάχιστες, κυρί-
ως κοκκινίλα ή πρήξιμο στον τόπο της ένεσης, 
όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή έως αποφυγή 
σε άτομα που είναι αλλεργικά  σε μερικά φάρ-
μακα και στο λεύκωμα του αυγού.
        Γενικά ο οργανισμός του ανθρώπου 
για να μπορεί να αμύνεται αποτελεσματικά 
στις λοιμώξεις, πρέπει να μην καταπονείται 
και να είναι σε καλή κατάσταση. Σ’ αυτό βο-
ηθούν τα ελαφρά γεύματα που είναι πλούσια 
σε όσπρια, φρέσκα λαχανικά και φρούτα που 
περιέχουν τις απαραίτητες για τον οργανισμό 
βιταμίνες και κυρίως βιταμίνη C , που ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
     Μελέτες έχουν δείξει ότι στα ηλικιωμένα 
άτομα  δε μπορεί εύκολα ο οργανισμός να 
απορροφήσει τις βιταμίνες της τροφής και να 
οργανώσει καλό αμυντικό μηχανισμό, γι αυτό 
προσβάλλονται πιο εύκολα από λοιμώξεις. Θα 
πρέπει λοιπόν όσοι δε διατρέφονται σωστά 
και οι ηλικιωμένοι να βοηθούν τον οργανισμό 
τους με διάφορα  σκευάσματα , κυρίως το χει-
μώνα. Σημαντική βοήθεια εδώ προσφέρουν 
οι εναλλακτικές και ήπιες θεραπείες που βο-
ηθούν χωρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι φυτικές βι-
ταμίνες , η εχινάτσια (Echinacea)-ένα φυτό 
που αποδεδειγμένα ενισχύει το ανοσοποιητι-
κό σύστημα και προστατεύει τον οργανισμό 
από λοιμώξεις-,η πρόπολη ένα φυσικό προϊόν 
που παράγουν οι μέλισσες για να διατηρούν 
την κυψέλη απρόσβλητη από ασθένειες και 
λειτουργεί σαν φυσικό αντιβιοτικό, ο βασιλι-
κός πολτός και σχεδόν όλα τα προϊόντα της 
μέλισσας, ορισμένα αιθέρια έλαια κλπ.
---Ας  μην ξεχνάμε ότι ΚΑΝΕΝΑ εμβόλιο δεν 
παρέχει απόλυτη προστασία. 
--Η  σωστή ενημέρωση βοηθάει στην ορθή 
αντιμετώπιση
--Η  ΠΡΟΛΗΨΗ,  ΕΙΝΑΙ  Η  ΚΑΛΥΤΕΡΗ  ΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑ!

    ΓΡΙΠΗ : φροντίζουμε για να….μην έχουμε !

Του  Γιάννη 
Παπαδόπουλου 
(gianpap@otenet.gr)*  

*   Ο  Γιάννης  Παπα-
δόπουλος είναι φαρμα-
κοποιός Αθηνών , μέλος 
του Δ.Σ. του Πανελλή-
νιου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου. Γεννήθηκε 
στο Καστράκι , πήγε 
γυμνάσιο στο Ευπάλιο 
και αποφοίτησε από την 
Φαρμακευτική Σχολή 
του ΑΠΘ.  

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο «ΕΧΘΡΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ
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Σε νέες προοπτικές ανάπτυξης για τη 
Δωρίδα στοχεύει η τεράστια προσπάθεια 
που ξεκίνησε ο Δήμος με την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων με Λίμνες,  
στην πρώτη διεθνή ημερίδα που πραγμα-
τοποιήθηκε. 
¨Οι στόχοι μας είναι σαφείς , φιλόδοξοι 
και ξεκάθαροι  δήλωσε στην εφημερίδα 
μας ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπε-

ντζώνης. ¨Ενδιαφερόμαστε να βγάλουμε 
την Δωρίδα από την απομόνωση και να 
τη θέσουμε σε τροχιά ανάπτυξης. Όραμα 
μας είναι η ορθολογική ανάπτυξη της πε-
ριοχής μας και θα το πετύχουμε. Μεθο-
δευμένα και με την διεθνή εμπειρία των 
αδελφοποιημένων πόλε-
ων θα προχωρήσουμε να 
άρουμε όλα τα αντιανα-
πτυξιακά εμπόδια και πε-
ριορισμούς. Να δώσουμε 
ένα διαφορετικό τρόπο 
διαχείρισης των υδάτι-
νων πόρων , νέους χα-
ρακτηρισμούς χρήσεων 
γης  γύρω από την λίμνη 
του Μόρνου, με ταυτό-
χρονη προστασία της 
παραλίμνιας ζώνης.
Θα γίνουν συντονισμέ-
νες προσπάθειες και πα-
ραστάσεις προς όλα τα 
συναρμόδια Υπουργεία , 
να συμπληρώσουμε την 
ελλειπή νομοθεσία και 
να θεσπίσουμε ένα νέο 
νομικό καθεστώς που ισχύει σε χώρες 
της Ευρώπης . Να διεθνοποιήσουμε με 
λίγα λόγια το θέμα , αφού οι προηγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες με καθεστώς λιμνών 
όπως η Σουηδία , η Ιταλία, και άλλες  
έχουν δώσει λύσεις από χρόνια σε τέτοια 
προβλήματα¨.
Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες συστάθηκε 
και τυπικά μετά την υπογραφή της ιδρυ-
τικής διακήρυξης από τους Δημάρχους, 

που έλαβαν μέρος στην ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό 
στο Λιδωρίκι την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 
2012. 
Στην ημερίδα παρευρέθησαν Δήμαρχοι 
και αντιπροσωπείες των Δήμων, Αmal 
από τη Σουηδία, Commune of Molveno 
από την Iταλία, Siofok από την Ουγγα-
ρία, Λάρνακα και  Παραλιμνίου από την 

Κύπρο, των Κοινοτήτων 
Αλάσσας και Βορόκλη-
νης από την Κύπρο, από 
την Ελλάδα των Δήμων 
Αγράφων, Αγρινίου, Αρ-
γιθέας, Θηβαίων, Καρδί-
τσας, Λίμνης Πλαστήρα, 
Μαραθώνα, Ναυπακτίας, 
Ορχομενού,  Σοφάδων και 
Δωρίδος.
   Ο κάθε Δήμος και Κοι-
νότητα παρουσίασε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχή του, τα προ-
βλήματα, καθώς και τις 
ευκαιρίες που έχουν δημι-
ουργηθεί από τη διαχείριση 

των λιμνών, τις κοινές κατευθύνσεις που 
θα πρέπει να πραγματοποιήσουν για την 
προστασία του περιβάλλοντος και του 
υδάτινου στοιχείου, αλλά και την ανά-
πτυξη των παραλίμνιων περιοχών.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τα βή-

ματα που πρέπει να ακολουθήσει το δί-
κτυο προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι στόχοι που τέθηκαν. Να αξιοποιηθούν 
οι καλές πρακτικές και να γίνει ανταλλαγή 
εμπειριών στην κατεύθυνση της αναπτυ-
ξιακής προοπτικής των Δήμων 
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσίαση 
του Δημάρχου Commune of Molveno 
από την Iταλία. Ο Δήμος αυτός έχει περί-
που 1.030 κατοίκους και γύρω από τη λί-

μνη του δραστηριοποιούνται σε απόλυτη 
αρμονία με το περιβάλλον, διάφορες επι-
χειρήσεις, ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικια-
ζόμενα διαμερίσματα και καταλύματα με 
9.500 κρεβάτια και 460.000 επισκέπτες 
όλο το χρόνο. 
Στη Λίμνη Πλαστήρα δραστηριοποιούνται 
περίπου 250 επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των 
χιλιάδων επισκεπτών, προσφέροντας σημα-

ντικό εισόδημα στους κατοίκους. 
Ο Δήμαρχος Δωρίδος Γιώργος 
Καπεντζώνης παρουσίασε τη λί-
μνη του Μόρνου και τις ιδιαίτερες 
ομορφιές της. Κατέθεσε προτά-
σεις για δραστηριότητες που δεν 
προκαλούν προβλήματα στην ποι-
ότητα του νερού και στο περιβάλ-
λον και παράλληλα προσφέρουν 
ευκαιρίες για ανάπτυξη τόσο της 
παραλίμνιας περιοχής όσο της ευ-
ρύτερης περιοχής, αφού καταστεί 
η λίμνη προορισμός επισκεπτών. 
Στο τέλος της ημερίδας, που τις 
εργασίες διεύθυ-
νε ο Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Δωρίδος 
Κωνσταντίνος Αντω-
νόπουλος, εκλέχθηκε 

το προσωρινό Διοικητι-
κό Συμβούλιο της αστικής 
εταιρείας μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα που ίδρυ-
σαν οι Δήμοι για την υπο-
στήριξη του Δικτύου. Στο 
πενταμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο εκλέχτηκαν οι Δή-
μαρχοι Δωρίδος, Λάρνακα, 
Μαραθώνα, Ναυπακτίας και 

Σοφάδων.
Παρευρέθηκαν, η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας Καλλιόπη Γερακού-
δη, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας  Πα-
ναγιώτα Γαζή, ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ 
Παγίων Μηνάς Σταυρακάκης, ο Αντιπρό-
εδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος 
Αλιάρτου,  Γεώργιος Ντασιώτης, ο πρώην 
Δήμαρχος Αλίμου Αττικής Βασίλης Ξένος 
με την ιδιότητα του Διευθυντή του Ευ-
ρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ο Δημήτρης Αποστόλου 
Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης ΠΕΔ Στε-
ρεάς Ελλάδας, η  Αθανασία Ψάλτη Προ-
ϊσταμένη Ι’ Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων Δελφών, ο Διοι-
κητής του Α.Τ Λιδωρικίου  Γεώργιος Κα-
ραχάλιος, ο Δασάρχης Λιδωρικίου  Πανα-
γιώτης Μανιτάρας, καθώς και Πρόεδροι 
Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι 
Συλλόγων. 

Νέοι ορίζοντες ανάπτυξης 
με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

To δεύτερο   σε πληθυσμό χωριό του τέως 
δήμου Ευπαλίου, το Καστράκι,  δεν  έχει 
πλατεία.  Παρότι εδώ και  20 χρόνια έχει πα-
ραχωρηθεί οικόπεδο στο κέντρο του χωριού 
γι αυτό το σκοπό, για λόγους αδιαφορίας, 
σκοπιμότητας,  κλπ των τοπικών και δημο-
τικών αρχών η πλατεία  δε 
γίνεται. Υπάρχουν αποφά-
σεις όμως του ΔΣ υπέρ του 
τελειώματος ουσιαστικά  
της πλατείας, που όμως 
εδώ και χρόνια είναι κάτι 
σαν της Άρτας το γιοφύρι. 
Αυτό όμως έχει κοινωνικές 
επιπτώσεις. Οι κάτοικοι,  
ντόπιοι και ετεροδημότες, νέοι και πιο ηλικι-
ωμένοι δεν έχουν ένα νκοινό τόπο συνάντη-
σης,  όπως έχει κάθε μικρή κοινωνία. Φέτος, 
ενεργοί πολίτες, έχοντας βαρεθεί κούφιες 
υποσχέσεις και διάφορους …σωτήρες (βου-
λευτές και άλλους παράγοντες), αποφάσι-
σαν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους  

και να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους να 
έχουν πλατεία. Αφού καθάρισαν το χώρο, 
διοργάνωσαν γλέντι με σουβλάκια, μπύρες,  
μουσική και χορό στη ..μελλοντική πλατεία. 
Γύρω στα 200 άτομα πήραν μέρος   στο γλέ-
ντι, μεταξύ αυτών και ο δημοτικός σύμβου-

λος, καθηγητής 
Λώλος Γιώργος.  
Και όπως είπε 
και στην σύντο-
μη ομιλία του 
εκ μέρους των 
διοργανωτών ο 
Δ.Ψαρακωστό-
πουλος, «είμαστε 

αποφασισμένοι να φτιάξουμε μόνοι μας την 
πλατεία, αφού ο δήμος αδρανεί» και έκλεισε 
ραντεβού για του χρόνου σε νέα γιορτή, με 
την πλατεία να είναι σε χρήση των πολιτών.  
Από το Δήμο δηλώνουν ότι θα στηρίξουν 
την προσπάθεια.

Γιάννης Παπαδόπουλος

Το Καστράκι αποκτά πλατεία 
ύστερα από... 20 χρόνια

Προχωρά το έργο Αποκατάστασης ζημιών 
αναβαθμών και συρματοκιβωτίων στο Χεί-
μαρρο Καρουτιανόρεμα στο Μαραθιά, προ-
ϋπολογισμού 150.000€, και αναμένεται να 
παραδοθεί από μέρα σε μέρα.
Ειδικότερα για την αποκατάσταση των ζη-
μιών που είχαν 
γίνει πραγμα-
τοποιήθηκαν 
οι παρακάτω 
εργασίες:
- Καθαρισμός 
των πλατω-
μάτων των 
α ν α β α θ μ ώ ν 
από τα φερτά 
υλικά με ταυ-
τόχρονη απο-
μάκρυνση των 
δένδρων, που 
έχουν αναπτυ-

χθεί και δημιουργούν πρόβλημα στη ροή 
του νερού του χειμάρρου και στην ευστά-
θεια των αναβαθμών,
- Αποκατάσταση των ρηγματωμένων τμη-
μάτων των τοίχων αντιστήριξης των ανα-
βαθμών. Συγκεκριμένα απομάκρυνση των 

λίθων που έχουν 
αποκολληθεί και 
καθαρισμός της 
περιοχής από σα-
θρά υλικά.
- Εκσκαφή τμη-
μάτων κι ενί-
σχυση της θε-
μελίωσης και 
τοποθέτηση συρ-
ματοκιβωτίων για 
την ευστάθεια 
των πρανών της 
κοίτης του χει-
μάρρου.

«Τιθάσευσαν» το Καρουτιόρεμα
περνάει ο δρόμος για τον Μαραθιά

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Άρχισε ο Σαββατοκύρια-
κο 6 και 7 Οκτωβρίου το 
πρωτάθλημα Α΄ Κατη-

γορίας Φωκίδας για την 
περίοδο 2012-2013.
Συμμετέχουν 11 ομά-
δες από τις οποίες οι 5 
προέρχονται από τον 
Δήμο Δωρίδας, ο Απόλ-
λων Ευπαλίου, ο Αετός 
Λιδωρικίου, η Ένωση 
Γλυφάδας, η Τολοφώνα 
Ερατεινή και ο Δωρικός 
Μαλαμάτων. Πρωταγω-

νιστικό ρόλο ανα-
μένεται να έχει ο 
Απόλλων Ευπαλίου 
έχοντας το πλεο-
νέκτημα  και αβα-
ντάζ ότι κράτησε 
τον ίδιο κορμό  σε 
παίχτες με μικρές 
ποιοτικές προσθή-
κες καθώς και τον 
ίδιο προπονητή 

στον πάγκο  
για τρίτη 
χρονιά, τον 
έμπειρο και 
πετυχημένο Λάκη 
Λουκόπουλο.Δυ-
νατή εμφανίζεται 
και η Ένωση Γλυ-
φάδας με …άρωμα 

Ευπαλίου , αφού προ-
σέλαβε για προπονητή 
τον Ευπαλιώτη Δημήτρη 
Ζέρβα και έκανε σειρά 
μεταγραφών με κυριό-
τερες τα 4 Ευπαλιώτικα 

αδέρφια Φλέγγα από 
την ομάδα Τρικόρφου 
Αιτωλοακαρνανίας.
Οι άλλες ομάδες της 
Δωρίδας δεν δείχνουν 
κάτι ιδιαίτερο και θα 

δώσουν μάχη για να 
κρατηθούν στην Κατη-
γορία, ενώ ως ισχυρός 
διεκδικητής του τίτλου 
εμφανίζεται ο Αστέρας 
Ιτέας.

Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Η Δωρίδα με μια λαμπρή και πρωτό-
γνωρη τελετή 
αγκάλιασε και 
τίμησε σήμερα 
την Ολυμπιονίκη 
από την Αιθιοπία 
Meseret Defar
Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε 
από το Δήμο 
Δωρίδας  και 
πραγματοποιή-
θηκε παρουσία 
800 μαθητών σχολείων της Δωρίδας (Δη-
μοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων),  των 
δασκάλων και καθηγητών τους, καθώς 
και πολλών άλλων προσκεκλημένων, στις 
εγκαταστάσεις του Φράγματος Μόρνου,  
δίπλα στην πανέμορφη λίμνη,  με φόντο 
τα Βαρδούσια και την 
Γκιώνα.
Ο Δήμαρχος Γιώργος 
Καπεντζώνης καλω-
σόρισε την Ολυμπιο-
νίκη στη Δωρική Γη,  
που την έχει αγα-
πήσει σαν δεύτερη 
πατρίδα της και γι΄ 
αυτό την επισκέπτε-
ται συνεχώς τα τελευταία 10 χρόνια.
Της μετέφερε την αγάπη και τον θαυ-
μασμό του Λαού της Δωρίδας και την 
τίμησε με ειδική μοναδική πλακέτα που 
δημιούργησε  και προσέφερε ο διάσημος 

γλύπτης Γιάννης Μπάρδης.
Η παράσταση της πλακέ-
τας είναι από την αρχαία 
Ελλάδα και απεικονίζει τη 
σχέση του Ολυμπισμού, 
του Θεάτρου και του Πο-
λιτισμού.
Επίσης τίμησε με μοναδι-
κή ειδική πλακέτα και την 
Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
μ ε γ ά λ ω ν 
αποστάσεων 
και Βαλκανι-

ονίκη Αθηνά Κοϊνη που κα-
τάγεται από την Δωρίδα και 
είναι ανιψιά της Ντεφάρ. 
Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης έγιναν 18 αγώνες 
δρόμου από μαθητές  και  

απονεμήθη-
καν από την 
Ολυμπιονίκη 
58 μετάλλια 
στους νικητές 
(στους τρεις 
πρώτους σε 
κάθε αγώνα).
Σύμφωνα με 
έγκυρες πλη-

ροφορίες ο Δήμος Δωρίδας 
στο πρώτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο θα πάρει απόφαση 
για να κάνει Επίτιμο Δημό-
τη Δωρίδας την Ολυμπιονί-

κη Ντεφάρ.
Όπως είναι γνωστό η Defar 
-που κατάγεται από την Αιθιο-
πία- έχει πάρει χρυσά μετάλλια 
στους Ολυμπιακούς της Αθή-
νας και του Λονδίνου,  αργυρό 
στου Ολυμπιακούς του Πεκί-
νου και έχει κάνει τέσσερα πα-
γκόσμια ρεκόρ.
Είναι χριστιανή ορθόδοξη και γι 

αυτό το 
χρυσό μετάλλιο 
που κατέκτησε 
στους Ολυμπια-
κούς της Αθήνας, 
το αφιέρωσε 
στην ορθόδο-
ξη εκκλησία της 
Αντις Αμπέμπα 
όπου και παρα-
μένει σε περίο-
πτη θέση συγκε-
ντρώνοντας το 
ενδιαφέρων των 
προσκυνητών. 
Η Αθηνά Κοϊνη 
είναι μόλις 21 
χρόνων,  ανιψιά 
της Defar από τη 
μητέρα της και 
κόρη του επιχει-
ρηματία Νώντα 
Κοϊνη από το 
Κουπάκι, που τα 

τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιείται 
σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις στη 
Χιλιαδού.
Η Αθηνά είναι 
αθλήτρια στα 3000 
μ. και τα 1500 μ. 
στιπλ με πανελλή-
νια ρεκόρ και πριν 

λίγες εβδομάδες 
πήρε το χρυσό σε βαλκανικούς αγώνες 
που έγιναν στην Τουρκία.
Τέλος  να πούμε ότι έργα του διάσημου  

γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη βρίσκονται σε 
Μουσεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού 
καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές,  ενώ ο 
διάσημος καλλιτέχνης είναι βραβευμένος 
και με το Χρυσό Μετάλλιο Δωδεκανήσου 
από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλε-
ως  Βαρθολομαίο.

Η Δωρίδα τίμησε την Ολυμπιονίκη Meseret Defar
καθώς και την Δωριέα Βαλκανιονίκη Αθηνά Κοΐνη

Στην Α’ αγωνιστική  είχαμε τα εξής αποτελέσματα : 
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  -  ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  0  -  3
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  -  ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 4  -  1
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  - ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 1  -  0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1  -  4
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  -  ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ 1  -  4
Ρεπό είχε η Ένωση Γλυφάδας

Στους αγώνες της  Α΄ φάσης είχαμε τα εξής αποτελέσματα
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  –  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 7 - 1
ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 1 - 3
ΚΡΙΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 4 - 1
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 4 - 0
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – Α.Σ.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ 5 - 1 
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ –  ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 - 2
Α.Σ. ΦΩΚΙΚΟΣ – ΚΟΥΛΟΒΑΤΑ 9 - 0

Στους αγώνες της  Β  ́φάσης και είχαμε τα εξής αποτελέσματα 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ   -  ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 - 0
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  -  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 0 - 3
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  -  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 5 – 1
Ο αγώνας Α.Σ. ΦΩΚΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  αναβλήθηκε 
μετά από συμφωνία των δύο ομάδων για να διευκολυνθεί το 
προπονητικό τιμ του ΦΩΚΙΚΟΥ, αφού την ίδια ημέρα η επαγγελ-
ματική ομάδα έπαιζε εκτός έδρας στην Επανωπή για το πρωτά-
θλημα της Β΄ Εθνικής.

ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος 
του Απόλλωνα Ευπαλίου

Μέσα στο Σεπτέμ-
βριο ξεκίνησε και η 
διοργάνωση του Κυ-
πέλλου Φωκίδας  με 
την πραγματοποίη-
ση των δύο πρώτων 
φάσεων. Το Σαββα-
τοκύριακο 29 και 30 
Σεπτεμβρίου  πραγ-
ματοποιήθηκε η  Β΄ 
φάση του κυπέλλου 
με τους αγώνες με-
ταξύ των νικητών της 
Α΄ φάσης σύμφωνα 
με την κλήρωση.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΦΩΚΙΔΑΣ

Με «άρωμα» Ευπαλίου η Ένωση Γλυφάδας
Η πρόσληψη από την Ένωση Γλυφάδας, ως προπονητή του Τζίμη Ζέρβα 
καθώς και η προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας των αδελφών Φλέγκα, 
όλων από το Ευπάλιο δίνουν στην ομάδα ένα «άρωμα» Ευπαλίου. 




