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Επιτέλους
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σε... όλα!
για

Μόρνου
Σελ. 4-5

3 Φεβρουαρίου

η κοπή Πίτας

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019,
στις 11.00 π.μ. η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας θα κόψει την πίτα της
στο Μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών, πλατεία Ρηγίλλης, Αθήνα.

Σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΖΕΡΒΑ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΦΩΤΕΙΝΉ

ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στις
15-12-2018
απεβίωσε η Φωτεινή Ζέρβα-Κολοκυθά
. Η εκλιπούσα είχε
γεννηθεί στο Ευπάλιο
την 1-11932. Εργάστηκε
επί σειράν ετών
ως
καθηγήτρια
Οικοκυρικής
και
ως υπεύθυνη της
Βιβλιοθήκης
Ευπαλίου προσέφερε
σημαντική υπηρεσία στην τοπική
κοινωνία του Ευπαλίου. Συνταξιοδοτήθηκε μετά από 25ετή υπηρεσία ως Υπάλληλος
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η καλοσύνη, η
κοινωνικότητα και η εργατικότητά της την καταξίωσαν στους χώρους όπου δραστηριοποιήθηκε. Με
το σύζυγό της Δημήτριο Κολοκυθά απέκτησε δύο
παιδιά τον Κώστα και την Αθηνά και δημιούργησε μια υποδειγματική οικογένεια. Χάρηκε τέσσερα
εγγόνια και ένα δισέγγονο. Η απουσία της αφήνει ένα τεράστιο κενό στην οικογένειά της και σε
όσους τη γνώρισαν.

Γεννήθηκε το 1928 στο Κλήμα
Δωρίδος. Σπούδασε στη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς όπου και
δίδαξε μετά το πέρας των σπουδών του στην έδρα Βιομηχανικού
Λογισμού. Απολύθηκε από τη δικτατορία. Εργάστηκε αρχικά στις
εταιρείες Ψυγεία Πειραιώς και
Σαπωνοποιεία Κανελλόπουλος
και στη συνέχεια ως Οικονομικός
Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής στην Πετζετάκις ΑΕ. Διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος της
Πειραϊκής Πατραϊκής καθώς και
της Πετροχημικά Ελλάδος όπως
και Διευθύνων Σύμβουλος της
Ελληνικά Πλαστικά ΑΕ. Οικονομικός Σύμβουλος σε πληθώρα
επιχειρήσεων όπως Παπουτσάνης ΑΕ, Σουρλάγκας
ΑΕ, Ροκανάς ΑΕ, Inform Λύκος ΑΕ, ΞΕΙ ΑΕ, Ιονική
Τράπεζα ΑΕ, ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ κτλ

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σύνταξης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από σύστασής της έως
της ολοκλήρωσης των εργασιών
της.
Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Λογιστικής (ΕΣΥΛ) επί 20ετία, από
ίδρυσής του και έως του μετασχηματισμού του.
Καθηγητής Διοικητικής Λογιστικής
στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από ίδρυσής του και για περίπου 20 χρόνια.
Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο στον
τομέα της Λογιστικής.
Ενίσχυε συνεχώς την κοινότητα
Κλήματος Ευπαλίου με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη χρηματοδότηση
αλλά και ενεργό συμμετοχή της συζύγου του στην
ανακατασκευή της πλατείας του χωριού.

ΑΜΠΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στις
13-12-2018
σε ηλικία 88 ετών
πέθανε και κηδεύτηκε στα Γρηγορίτικα Ευπαλίου ο
Κωνσταντίνος Νικ.
Αμπλάς. Ο Κώστας
καταγότανε
από
το χωριό Γρηγόρι
Ναυπακτίας. Τη δεκαετία του 1940 η
πατρική του οικογένεια εγκαταστάθηκε
στο Ευπάλιο (οικισμός Γρηγορίτικα).
Ο πατέρας του και
στη συνέχεια ο ίδιος
διατηρούσαν μεγάλη
κτηνοτροφική μονάδα (πρόβατα). Ανήκαν στους
παραδοσιακούς κτηνοτρόφους (προβαταραίους)
του χωριού της ορεινής Δωρίδας. Στη περιοχή του
Αϊ-Γιάννη είχε τις εγκαταστάσεις, τα μανδριά και
τις αποθήκες της μονάδας του. Ήταν παντρεμένος
με την Ελένη Χολέβα, με καταγωγή από τη Φιλοθέη Δωρίδος (το γένος γερο- Μίμη Πολυζώη).
Απέκτησε τριμελή οικογένεια. Αποκατάστησε τα
παιδιά του επαγγελματικά και κοινωνικά. Απόλαυσε
εγγόνια και δισέγγονα. Τους λάτρευε όλους ο Κώστας. Είχε όλα τα χαρίσματα του καλού ανθρώπου.
Καλός οικογενειάρχης, εργατικός, συνεργάσιμος
και τίμιος στις συναλλαγές του. Ευχάριστος στην
παρέα. Όταν του περίσσευε χρόνος εμφανιζόταν
στη πλατεία και τον πλάτανο. Εμείς ακούγαμε ευχάριστες ιστορίες από τη ζωή των κτηνοτρόφων.
Κώστα θα σε θυμόμαστε γιατί θα μας λείψεις.
Νίκος Ζέρβας.

Πέθανε στις
2510-2018 και κηδεύτηκε, σε ηλικία 88
ετών στο Ευπάλιο.
Ο Γεώργιος Λυγερός
καταγόταν από την
ορεινή
Ναυπακτία.
Από το χωριό Λιμνίστα. Είχε αγοράσει
κτήματα στο Ευπάλιο
και ασχολιόταν με
τη καλλιέργεια των
χωραφιών του. Στη
δεκαετία του εξήντα
μετανάστευσε
στη
Γερμανία. Επανήλθε μετά από δέκα πέντε χρόνια.
Εργάσθηκε στην Αθήνα και μετά την σύνταξη του,
τα τελευταία είκοσι χρόνια, είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό μας. Είχε δύο κόρες. Τις σπούδασε
και τις αποκατέστησε επαγγελματικά και κοινωνικά.
Καμάρωσε εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν εργατικός
και τίμιος. Καλός γείτονας και χωριανός. Συνεργάσιμος, διαλεκτικός και συζητήσιμος. Δεν εκνευριζόταν, ποτέ δεν διαπληκτίσθηκε. Υποχωρούσε όταν
επρόκειτο να γίνει παρεξήγηση αν και το δίκιο ήταν
δικό του. Ο Γιώργος ήταν και λαϊκός μουσικός. Είχε
συνεργαστεί με πολλά λαϊκά μουσικά συγκροτήματα της εποχής.(Κοντογιάννη, Καλιαμπάκου κ.λ.π.).
Οι γείτονες και όσοι τον γνωρίσαμε πάντα θα τον
θυμόμαστε. Ήταν από τους καλούς ανθρώπους
που εγκαταστάθηκαν στο χωριό μας.
Νίκος Ζέρβας.

Αγαπημένη μου μητέρα
αυτή την στιγμή βρεθήκαμε μέσα και δίπλα στους
Αγίους μας γιατί ο Κύριος μας θέλησε να καλέσει
κοντά του τη σύζυγο, αδελφή μας, τη μαμά μας, τη
γιαγιά μας Φωτεινούλα μας.
Να βρει ανάπαυση ψυχής, εκεί όπου οι άγγελοι, οι
Άγιοι και δίκαιοι έχουν τις αιώνιες μονές τους.
Γλυκιά μας, η στέρηση της παρουσίας σου, θα μας
προκαλέσει θλίψη, πόνο και λύπη.
Είχες μία πορεία ζωής συνοδευόμενη με αγώνες
επιβίωσης και αρετής δίπλα σε αγαπημένα πρόσωπα, ο χρόνος όμως απίτησε να τελειώσει.
Αλλά ψυχή μας, η μνήμη σου στις ψυχές όλων μας
δε θα σβήσει.
Η γλυκιά σου παρουσία θα βρίσκεται πάντα κοντά
μας και δίπλα μας, θα διατηρείται ζωντανή με τις
συνεχείς αναφορές στο όνομά σου.
Ο Ιησούς Χριστός θα σε κατατάξει μεταξύ των αγγέλων.
Απέκτησες μια πολύ καλή οικογένεια την οποία
υπεραγάπησες και προστάτευσες.
Εξασφάλισες όλη την οικογένειά σου, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.
Πρόσφερες σε όλους τους συνανθρώπους τη βοήθειά σου.
Η πορεία σου είναι πυξίδα και οδηγός για όλους
μας.
Καλό σου ταξίδι, με απέραντη αγάπη
Ο γιός σου
Κώστας Κολοκυθάς
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Απεβίωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 σε ηλικία 84
ετών ο Δημήτριος Ιωαν. Καραγεωργόπουλος, συνταξιούχους τραπεζικός υπάλληλος. Ήταν παντρεμένος με την Παντούλα Μεϊντάση. Η κηδεία του
έγινε την επομένη 4 Δεκεμβρίου από τον Αϊ- Γιώργη Ευπαλίου.

Σελίδα 3
ΠΑΛΛΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Έφυγε από τη ζωή στις 13 Νοεμβρίου 2018 σε ηλικία 92 ετών
ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας ο Ιωάννης Δ.
Πάλλας. Ήταν νυμφευμένος με
την Ευπαλιώτισσα Φρόσω Γ.
Ζέρβα. Καταγόταν από το Παλαιομονάστηρο Τρικάλων. Στην
καριέρα του πέρασε από υψηλές
θέσεις ευθύνης, όπως επικεφαλής στην Ανωτέρα Διοίκηση
Λάρισας, στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας στην Αθήνα και
αποστρατεύτηκε ως Αντιστράτηγος από την Θεσσαλονίκη.

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Με την σύζυγό του Φρόσω απέκτησαν
δύο παιδιά τον Δημήτρη που σπούδασε στις ΗΠΑ και ήταν Δ/νων Σύμβουλος στην UNINLEBERELAIS και με τη
σύζυγο του Μαρία τους χάρισαν δύο
εγγόνια την Ευφροσύνη, ιατρό στη
Λάρισα και τον Ιωάννη φοιτητή στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βόλου, και
την Γεωργία που με τον γάμο της με
το Βασίλειο Λυκουρέση τους χάρισαν
άλλη μία εγγονή την Πηγή, δημοδιδασκάλα. Η ταφή του έγινε στο Κοιμητήριο του Χαλανδρίου Αττικής, όπου
διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής
του.

Στις 18-12-2018 πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Γιάννης Τσιγάρας. Ο Γιάννης είχε νυμφευθεί την Αικατερίνη (Κατίνα) του Χρήστου του Αλεξανδρή. Γεννήθηκε το 1929.
Ως έφηβος έζησε τη φρίκη των πολεμικών γεγονότων της δεκαετίας του 1940. Έλαβε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση. Γεύθηκε όλες τις δυσκολίες εκείνης της εποχής. Φτώχεια, αγωνία και φόβο από τις
πολεμικές συγκρούσεις και τις μετέπειτα ταλαιπωρίες.
«Φιλοξενήθηκε» για τις ιδέες του και τους αγώνες
του στα ξερονήσια του Αιγαίου (Μακρόνησος…)
και μετά ήλθε και η διδακτορία και τον « τίμησε»
με απόλυση από την υπηρεσία του.
Παρά τις δυσκολίες, τις διώξεις και τους παραγκωνισμούς τη δεκαετία του 1950 με την πάντα άξια
σύζυγο του δημιούργησαν άριστη οικογένεια.
Σταδιοδρόμησε στην υπηρεσία του την Αστυνομία
πόλεων. Τον θυμόμαστε τροχονόμο στα κεντρικότερα σταυροδρόμια της Αθήνας να ρυθμίζει τη
κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων.
Στην υπηρεσία του διέπρεψε. Στην οικογενειακή
και κοινωνική ζωή αρίστευσε. Αποκατέστησε τα
παιδιά του επαγγελματικά και κοινωνικά. Καμάρωσε και απόλαυσε εγγόνια και δισέγγονα. Από το
1980 μετά τη σύνταξή του, εγκαταστάθηκε στο
Ευπάλιο.
Ο Γιάννης όπου πέρασε άφησε μόνο φίλους.

Ενδιαφερόταν
για τα προβλήματα του χωριού. Κατέθετε
τη γνώμη του
με ηρεμία και με
διάλογο.
Όλα τα χαρίσματα του καλού ανθρώπου,
άδολη αγάπη,
συμπόνια, φιλανθρωπία,
κατανόηση, συνεργασία, στόλιζαν το χαρακτήρα του.
Ως γείτονας και
φίλος ήταν ανώτερος από συγγενής .
Γιάννη, θα σε θυμόμαστε πάντα, και στις παρέες
μας στο πλάτανο της πλατείας μια καρέκλα θα είναι
κενή. Θα σε περιμένουμε και θα συμμετέχεις στις
συζητήσεις μας.
Εκεί στον παράδεισο αν αντιληφθείς κάποιον να σε
ψάχνει να ξέρεις ότι θα είναι ο φίλος και γείτονας
σου Νίκος.

Το τελευταίο Αντίο στον Βασίλη Αλεξόπουλο
Φωτισμένος δάσκαλος, άνθρωπος επιφανής, αγνός
πατριώτης, ακούραστος εργάτης του τόπου, ασυμβίβαστος και έντιμος συνεργάτης και πρωτοστάτης, σταθερός και αταλάντευτος
Πρωταγωνιστής των αγώνων για
την πρόοδο του χωριού μας και της
πατρίδας.
Αυτό ακριβώς είναι το πορτρέτο του
αξιαγάπητου, αξιοσέβαστου και αγαπημένου φίλου, συμπατριώτη και
συγγενή Βασιλείου Αλεξόπουλου.
Αγαπημένε φίλε και συναγωνιστή
Βασίλη, ολοκλήρωσες με αξιοπρέπεια και τιμή το ταξίδι της γήινης
ζωής σου και μας άφησες δίδαγμα
και παράδειγμα το έργο και την ανιδιοτελή προσφορά σου.
Από πολύ μικρός, με δάσκαλο τη
φτώχεια, τις ευχές των γονιών σου
και την ακούραστη και αγωνιστική
φύση του χαρακτήρα σου, διέγραψες μία εντυπωσιακή και τιμημένη
σταδιοδρομία και καταξιώθηκες ως δάσκαλος, αλλά
και ως συγγραφέας εξαίρετων διδακτικών βιβλίων
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συνδύασες με απίστευτη επιδεξιότητα το λειτούργημα του μαχόμενου δασκάλου σε κάθε γωνιά της
Ελληνικής επικράτειας με την ιδιότητα του σύγχρονου θεωρητικού και συγγραφέα.
Άφησες το βαθύ αποτύπωμά σου στη διαχρονικά
καταξιωμένη Μαράσλειο Ακαδημία ως πρότυπο
δασκάλου και λειτουργού εκπαιδευτικού, έχοντας
εντρυφήσει στο μεταξύ επί έξι συναπτά έτη και
στον Ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, με ακρογωνιαίο λίθο τη Σχολή της Μεγάλης Βρετανίας.
Υπήρξες, ωστόσο, και ένας αθεράπευτος και ένθερμος πατριώτης, υπηρετώντας την στρατιωτική

θητεία σου ως Έφεδρος Αξιωματικός και προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες σου όπου σου είχε
ζητηθεί.
Αποκορύφωμα της πολυετούς και άοκνης δράσης
σου ήταν η επί τριάντα συναπτά
έτη προσφορά σου στο Πόστο
του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέως του Συλλόγου μας,
αλλά και στο αξίωμα του Αντιδημάρχου και του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βαρδουσίων.
Οι αγαπημένοι γονείς σου, οι φίλοι της εγκόσμιας ζωής σου, αλλά
και οι αξέχαστοι συμπατριώτες
μου σε έχουν ήδη καλωσορίσει
στα όμορφα άδυτα της αιώνιας
ζωής.
Εμείς εδώ που συνεχίζουμε το
δικό μας ταξίδι είμαστε δυστυχώς
υποχρεωμένοι να στερηθούμε
τη φυσική παρουσία σου, αλλά
έχουμε τη χαρά να γεμίσουμε τη
μνήμη μας με τις συμβουλές, τις διδαχές και τις
επιτυχίες σου.
Το χωριό μας, η λατρεμένη σου Κερασιά, αλλά και
ο τόπος μας σου οφείλουν πολλά.
Η ορφάνια, που δυστυχώς εσύ έζησες από πολύμικρός, σου χάρισε την ικανότητα να γίνεις ο πατέρας όλων μας.
Βασίλη, σε αγαπάμε, σε τιμούμε και σου είμαστε
βαθιά ευγνώμονες όλοι μας.
Καλό σου ταξίδι και στο επανιδείν στην αιώνια ζωή,
όπου ένθα απέδρα κάθε λύπη και στεναγμός.
Αναστάσιος Χάρος
Πρόεδρος Συλλόγου Κερασιωτών Δωρίδος
Το Δ.Σ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Στις 30-11-2018
έφυγε από την
ζωή στην Πάτρα
όπου και διέμενε, η Καλλιόπη
Κοντογιάννη
,σύζυγος Αντωνίου Ν. Κοντογιάννη, σε ηλικία 84 ετών.
Γεννημένη
το
1934
στην
ακριτική
Κω,
παντρεύτηκε
στο
Ευπάλιο
τον Αντώνιο Ν.
Κοντογιάννη
αξιωματικό της
Ελληνικής Αστυνομίας και εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα.
Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Νικόλαο Κοντογιάννη ,στέλεχος της ΔΕΗ στην Πάτρα , που τον μεγάλωσε και τον καμάρωνε καθημερινά και που της
χάρισε μαζί με την νύφη της Βασιλική δυο πανέμορφες εγγονές. Η ζωή της ήταν αφιερωμένη στην
οικογένεια της , δίνοντας και λαμβάνοντας αγάπη
μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της και
προσφέροντας όλα της τα χρόνια ακούραστα την
στοργή της και την καλοσύνη της.
Γεώργιος Κ. Τσίρης

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ ΦΡΟΣΩ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών τον Νοέμβριο του 2018 η Λαγιανδρέου Φρόσω κόρη του
μπάρμπα-Αλέξη Λαγιανδρέου. Με το σύζυγο της με
καταγωγή από τα Καλάβρυτα είχαν εγκατασταθεί
στην Αθήνα και είχαν αποκτήσει δύο γιούς. Δυστυχώς τον έναν τον είχε χάσει πριν λίγα χρόνια
ενώ ο άλλος είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του στη Ζάκυνθο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Μεζονέτα στο Ευπάλιο

Πωλείται μεζονέτα στο Ευπάλιο 120 τ.μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ: 60 τ.μ. , Σαλόνι, Κουζίνα και WC
Α΄ΟΡΟΦΟΣ : Τρείς κρεβατοκάμαρες και μπάνιο

Έχει κεντρική θέρμανση καλοριφέρ και τζάκι
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΤΙΜΗ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΗ
Τηλέφωνο: 6972-212022
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Επιτέλους παρέμβαση για
την σωτηρία της γέφυρας

Μόρνου

Την σωτηρία της ιστορικής γέφυρας
του Μόρνου φαίνεται ότι την έχουν
πάρει στα ζεστά οι δύο Περιφέρειας
της Στερεάς Ελλάδος και της Δυτικής
Ελλάδος και δρομολόγησαν έστω και
αργά σειρά ενεργειών ώστε να μη
απειληθεί η ζωή της.
Η αργοπορία στην ανάληψη των δράσεων ίσως και να οφείλεται στην γνωστή ελληνική γραφειοκρατία μια και η
γέφυρα πατάει και ενώνει… δύο Περιφέρειες .

γέφυρας, τονίζοντας ότι η περάτωση
του πρώτου σταδίου δείχνει ότι δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος στη θεμελίωσή της.
Όπως μας δήλωσε η περιφερειακή
Σύμβουλος Μηχανικός Πέγκυ Αραβαντινού έχει εγκριθεί το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με την Αναπτυξιακή
Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,
για το έργο: «Τεχνική υποστήριξη για
την αξιολόγηση της υφιστάμενης κα-

Εξυπηρετεί δε τα τελευταία χρόνια
και τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες του
Βιοτεχνικού Πάρκου Δωρίδας στην
πεδιάδα του Μόρνου με πυκνή κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων.
Είναι γέφυρα με ιδιαίτερο και σπάνιο
αρχιτεκτονικό κάλλος, καθόσον κάθε
άνοιγμα μήκους 45μ. αποτελείται από
δύο δίδυμες τοξωτές δοκούς τύπου
Vierendeel, με ανηρτημένο από αυτές
το κατάστρωμα.
Ήδη μετά από όλες τις ενέργειες που

πινακίδων, με ταυτόχρονο περιορισμό
των ορίων ταχύτητας.
•Αναζήτηση εναλλακτικής διαδρομής,
ώστε να αποτραπεί η κυκλοφορία
πάνω στη γέφυρα.
•Περιορισμό των βαρέων φορτίων που
διέρχονται από την γέφυρα, με απαγόρευση διέλευσης κάθε είδους οχήματος πλην επιβατικών Ι.Χ. συνολικού
φορτίου έως 5 τον. Η απαγόρευση θα
πρέπει να συνδυαστεί με αστυνόμευση του σχετικού μέτρου.

Μετά από συζητήσεις και συναντήσεις των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών φαίνεται ότι κάπου βρέθηκαν οι
χρυσές τομές και δρομολογήθηκαν τα
στάδια σχεδιασμού και συντήρησης
της γέφυρας.
Για το σκοπό αυτό έγινε τελευταία επιτόπου συνάντηση εκπροσώπων των
υπηρεσιών των δύο Περιφερειών με
επικεφαλής τους Αντιπεριφερειάρχες
Φωκίδας Βαγγέλη Κατσαγούνο και Αιτωλοακαρνανίας Γιάννη Λύτρα.
Τα άμεσα μέτρα που αποφασίστηκαν
από τις δύο Περιφέρειες, στο πλαίσιο της
Πολιτικής Προστασίας, είναι τα εξής:
1. Αποκατάσταση λειτουργίας των
φρεατίων αποστράγγισης
2. Αποκατάσταση φθαρμένων κιγκλιδωμάτων και φωτιστικών σωμάτων
(έργα που αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας) και
3. Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών για την εκ περιτροπής κυκλοφορία
στη γέφυρα (έργο που αναλαμβάνει η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).
Τα στελέχη των δύο Περιφερειών ενημερώθηκαν από το μελετητικό γραφείο για την πορεία της μελέτης που
του ανέθεσε η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, σχετικά με την ολοκληρωμένη συντήρηση και την ανάδειξη της

τάστασης της παλαιάς γέφυρας Μόρνου και αποκατάστασης αυτής», με
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κ.
Μπακογιάννη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των
Περιφερειακών Ενοτήτων που αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ), προϋπολογισμού
76.000 ευρώ.
Η Πράξη αποσκοπεί στον προσδιορισμό των απαιτουμένων επεμβάσεων
στην γέφυρα, ώστε αυτή να φέρει με
ασφάλεια τα κυκλοφοριακά και σεισμικά φορτία.
Ως γνωστόν η παλαιά γέφυρα Μόρνου, φέρει πυκνή κυκλοφορία, δεδομένου ότι εξυπηρετεί την κίνηση της
Επαρχιακής οδού από Δωρίδα προς τη
Ναυπακτία και αντιστρόφως.
Η αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας επιτείνεται και από τον αυξημένο σήμερα κυκλοφοριακό φόρτο, σε
σχέση με τον αντίστοιχο της περιόδου
μελέτης και κατασκευής του έργου,
καθώς και από την αντίστοιχη αύξηση
του βάρους των οχημάτων μεταξύ των
δύο ανωτέρω χρονικών περιόδων.

έχουν γίνει αναμένεται μέσα στους
επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί
η σύνταξη φακέλου μελετών και τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, για την ένταξη
του έργου της αποκατάστασης της γέφυρας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
και την δημοπράτησή του.
Ίσως περισσότερα στοιχεία για την
πορεία ενεργειών και τα στάδια αποκατάστασης της γέφυρας να δώσει ο
περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας που έχει προγραμματισθεί να συνεδριάσει στο Ευπάλιο στα
μέσα Ιανουαρίου.
Πρόταση μελετητών
για άμεσα μέτρα
Στο μεταξύ και μέχρι να ξεκινήσουν τα
έργα οριστικής αποκατάστασης των
βλαβών της γέφυρας οι μελετητές
έχουν προτείνει να παρθούν άμεσα τα
εξής μέτρα:
•Μονοδρόμηση της κίνησης των οχημάτων πάνω στη γέφυρα, με τοποθέτηση ειδικής σήμανσης για εκ περιτροπής κυκλοφορία ανά κατεύθυνση με
φωτεινό σηματοδότη στα δύο άκρα
της γέφυρας. Θα προηγείται ανάντι
και κατάντι των σηματοδοτών τοποθέτηση κατάλληλων προειδοποιητικών

•Άμεση καθαίρεση όλων των χαλαρών
και επικινδύνων τεμαχίων σκυροδέματος.
•Άμεση αποκατάσταση των φθαρμένων – κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων.
•Απομάκρυνση όλων των ανεπίτρεπτων χρήσεων που επιβαρύνουν το
φορέα της γέφυρας.
•Άμεση αποκατάσταση των κομμένων οπλισμών, με την μέθοδο «ίσης
διατομής» όπως προβλέπεται από την
σχετική Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή .
Τα ανωτέρω άμεσα προς εφαρμογή μέτρα έχουν σκοπό να επιβραδύνουν το
ρυθμό εξέλιξης των φθορών που παρατηρήθηκαν, τη μείωση σημαντικών
οδικών φορτίων που έχουν δυσμενή
επιρροή σε ευπαθή δομικά στοιχεία με
προχωρημένες φθορές, αλλά και τη
μείωσης της πιθανότητας πρόσκλησης πρόσθετων βλαβών κυρίως από
κρούση οχημάτων, σε έναν ήδη ευπαθή και περιορισμένης αντοχής φορέα.
Η εφαρμογή τους θα περιοριστεί στο
χρονικό διάστημα αναλυτικής διερεύνησης της κατάστασης του τεχνικού
κατά τα ανωτέρω προταθέντα και έως
ότι γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις
αποκατάστασης της γέφυρας.
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Έργο πνοής για τη Ν.Δ.Δωρίδα
ο οδικός Κόμβος Μαλαμάτων

Ένα μεγάλο έργο για την ανάπτυξη
της Νοτιοδυτικής Δωρίδας είναι προ
των θυρών. Πρόκειται για τον Κόμβο
Μαλαμάτων πάνω στην εθνική παραλιακή οδό. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί
οι μελέτες, καθώς και οι χρονοβόρες
Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, έχει
δημοπρατηθεί και αναμένεται μέσα
στον Ιανουάριο να ανακηρυχθεί ο
ανάδοχος. Είναι από τα έργα που
εισηγήθηκε ο Δήμος Δωρίδας κάνοντας και τις μελέτες και μαζί με την
Περιφέρεια Στερεάς προωθήθηκε και
αποφασίστηκε. Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 1,5 εκατομ. ευρώ, είναι
καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των υποδομών της Νοτιοδυτικής Δωρίδας αφού εξυπηρετεί πάρα
πολλά χωριά και ιδιαίτερα τις ανάγκες
του Βιοτεχνικού Πάρκου Δωρίδας.
Έτσι θα αποφορτιστεί και η γέφυρα
Μόρνου από όλα τα μεγάλα φορτηγά
οχήματα πράγμα πολύ σημαντικό για
την ασφάλειά της.
Θα αποτελείται από τέσσερις (4) ανεξάρτητους κλάδους απλών συμβολών
(μορφής «Ρόμβου»), μια (1) κάθετη
οδό – (Επαρχιακή) και τέσσερις (4)
παράπλευρους δρόμους. Ειδικότερα
ο ανισόπεδος κόμβος Μαλαμάτων
χωροθετείται επί του άξονα της Εθνικής Οδού Άμφισσας- Αντιρρίου και
περίπου 10 μ. δυτικά πριν από την
υφιστάμενη γέφυρα του ποταμού
Μόρνου και τελειώνει στο ύψος
της γέφυρας κάτω διάβασης «Μα-

νάγουλης», καλύπτοντας απόσταση
περίπου 500μ.
Ο Δήμος Δωρίδας το είχε βάλει σε
προτεραιότητα ως σοβαρό έργο υπο-

Τολοφώνας. Επίσης και στον Πολιτιστικό τομέα προώθησε στην Περιφέρεια και εγκρίθηκαν τα έργα για τον
Αϊ-Γιάννη Αρτοτίνας (κελί Αθανασίου

Το σημείο της παραλιακής Εθνικής Οδού Δωρίδας
που θα γίνει ο κόμβος των Μαλαμάτων

δομών και το εισηγήθηκε στην Περιφέρεια μαζί με τον Κόμβο Γλυφάδας
που ήδη υλοποιείται και την παραλία

Διάκου) και την αναστήλωση της
Ι.Μ.Βαρνάκοβας, ενώ έχει ήδη προωθηθεί και το έργο αναστήλωσης του

ιστορικού βυζαντινού Ναού Αϊ- Γιάννη Ευπαλίου.
Όπως μας δήλωσε η αρμόδια Περιφερειακή σύμβουλος Πέγκυ Αραβαντινού, κατά στην επίσκεψη και
περιοδεία τον Απρίλιο του 2016 του
Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη
στο Δήμο Δωρίδας, τόσο οι κάτοικοι
όσο και οι αιρετοί του Δήμου Δωρίδας, έθεσαν το θέμα της ένταξης και
κατασκευής του κόμβου στα Μαλάματα, ως το μείζον θέμα της περιοχής.
Ο Περιφερειάρχης άμεσα, ενέταξε
την χρηματοδότηση του έργου στο
τομεακό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στο Κεντρικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, όπου και
τον Οκτώβριο του 2016, εγκρίθηκε η
ένταξη από το υπουργείο.
Την μελέτη του κόμβου την ανέλαβε
να την υλοποιήσει ο Δήμος Δωρίδας,
με τη συμβουλευτική βοήθεια της
τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.
Ενάμιση χρόνο μετά η μελέτη ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε ο δύσκολος
δρόμος της αδειοδότησης.
Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
έρχεται μετά από πολύ κόπο και απίστευτη γραφειοκρατία, τον Οκτώβριο
του 2018. Ο Γολγοθάς και η γραφειοκρατία για το έργου έφτασε επιτυχώς
στο τέλος του, μετά την καθημερινή
παρακολούθηση και επέμβαση σε
κάθε δυσκολία που συναντούσε η μελέτη, του ίδιου του Περιφερειάρχη.

Η ιστορία της γέφυρας του Μόρνου

Η εφημερίδα μας πριν από 6
χρόνια είχε ασχοληθεί με πρωτοσέλιδο της με τη γέφυρα
του Μόρνου, την άσχημη κατάσταση που βρίσκεται και την
επικινδυνότητα που κρύβει. Είχαμε επισημάνει τα τρωτά και
αδύναμα σημεία και πόσο επιβεβλημένη ήταν η παρέμβαση
των συναρμόδιων φορέων.

Η γέφυρα του Μόρνου παραδόθηκε
στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του
1938. Διαθέτει πέντε τόξα, καθένα από
τα οποία έχει άνοιγμα 45 μέτρων. Το
ολικό μήκος της είναι 225 μέτρα και το
πλάτος του καταστρώματός της είναι
6 μέτρα. Είναι κατασκευασμένη με σιδηροπαγές μπετόν-αρμέ. Στοίχισε 10
εκατομμύρια δραχμές.
H γέφυρα του Μόρνου εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους της Ναυπακτίας
και Δωρίδος που τη χρησιμοποιούν
για τις καθημερινές τους μετακινήσεις,
αλλά και τους επισκέπτες
των περιοχών αυτών.
Μέχρι το 1938 η διάβαση
του ποταμού ήταν δύσκολη,
καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού που κατέβαιναν
από τους ορεινούς όγκους
των Βαρδουσίων, και της
Γκιώνας καθιστούσαν το
ποταμό δυσκολοδιάβατο για
μεγάλα διαστήματα του χρόνου, ειδικά τους χειμερινούς
μήνες, αλλά και την άνοιξη
που έλιωναν τα χιόνια. Ο
Μόρνος πάντα είχε νερό πριν από τη
κατασκευή του φράγματος που πήρε
μεγάλο όγκο νερού να υδροδοτηθεί η
Αθήνα .
Όταν το ποτάμι δεν είχε νερό, περνούσαν μέσα απ’ αυτό και όταν το
ποτάμι είχε νερό περνούσαν χαμηλά
στην «περαταριά» με τη βοήθεια αλόγων και κάρων. Βέβαια έβγαιναν στην
αντίπερα όχθη βρεγμένοι και ταλαιπω-

ρημένοι. Το πιο πιθανό είναι μερικοί να
παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά
και στην προσπάθειά τους να διαβούν
αντίπερα, να πνίγηκαν !
Το πέρασμα του ζώου με το φορτίο
ήταν ακόμα πιο δύσκολο καθώς το
νερό βαράγκωνε, χτυπούσε στη κοιλιά
του ζώου και κινδύνευε να παρασυρθεί
το ζώο και το αφεντικό του
Οι μαθητές που έπρεπε να σπουδάσουν
στη Ναύπακτο δεν μπορούσαν να τον
διασχίσουν εύκολα για αυτό έπρεπε να
ενοικιάζουν σπίτι στη Ναύπακτο που

πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν
να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Οι μανάδες που είχαν παιδιά στο Γυμνάσιο
στη Ναύπακτο περίμεναν μέρες ή και
βδομάδες κάποτε, να λιγοστέψουν τα
νερά, για να μπορέσουν «να διαβούν
αντίπερα» να πάνε να δούνε τα παιδιά
τους και να τους πάνε το καλάθι ή το
σακούλι με τα τρόφιμα.
Τον Δεκέμβριο του 1907 έγινε μεγάλο

συλλαλητήριο στη Ναύπακτο με την
παρουσία κατοίκων όλων των χωριών
της περιοχής με αίτημα την κατασκευή
της γέφυρας στον ποταμό Μόρνο γιατί
ολόκληρη την χειμερινή περίοδο διακόπτεται η συγκοινωνία Ναυπακτίας και
Δωρίδας με ανυπολόγιστη οικονομική
ζημία αμφοτέρων των επαρχιών.
Τελικά το νομοσχέδιο για τη κατασκευή της ψηφίσθηκε το Δεκέμβρη
του 1907, η γέφυρα όμως άρχισε να
κατασκευάζεται το 1936 και αποπερατώθηκε το 1938 !
Σήμερα η γέφυρα
του Μόρνου είναι
μια παλιά γέφυρα
σχεδόν 80 χρόνων.
Όπως είναι φυσικό έχει οξειδωθεί ο
οπλισμός της και η
γέφυρα έχει σίγουρα
υποστεί τις φθορές
του χρόνου. Οι αποκολλήσεις τσιμέντου
από τα τόξα είναι
πλέον ορατές όπως
και οι φθορές στις
γωνίες των πεζοδρομίων και ραΐσματα
. Στα 80 χρόνια της ζωής της δεν έχει
γίνει κάποια σημαντική συντήρηση.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν
σοβαρά ερωτήματα για την στατική
επάρκειά της. Επίσης η αμμοληψία
τόσων χρόνων σε κοντινή απόσταση
από τη γέφυρα, μπορεί να έχει αποδυναμώσει το έδαφος και πιθανόν να
δημιουργηθούν προβλήματα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η 28η Οκτωβρίου στο Ευπάλιο

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η 28η Οκτωβρίου στο
Ευπάλιο, που είχε φορέσει τα
γιορτινά του και η γαλανόλευκη κυμάτιζε στα μπαλκόνια των σπιτιών. Το πρωί στη
δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο
εκφώνησε τον πανηγυρικό
της ημέρας η εκπαιδευτικός
Όλγα Παπαϊωάννου παρουσιάζοντας τις μεγάλες πτυχές
του έπους των Ελλήνων στα
Αλβανικά βουνά. Εκεί που
έκανε την Ευρώπη να υποκλιθεί και να πουν ότι … «Στο
εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες,
αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες»!
Στη συνέχεια είχαμε την
κατάθεση στεφάνων στον
Άγνωστο Στρατιώτη στην
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου
από τους εκπροσώπους όλων
των φορέων ( Δήμο, Τοπική
Κοινότητα, Αστυνομία, Σχολεία, Συλλόγους ).
Ακολούθησε στην κεντρική
λεωφόρο η παρέλαση των
μαθητών και μαθητριών
από όλες τις βαθμίδες των
σχολείων με τα παιδιά να
καταχειροκροτούνται από
εκατοντάδες πολίτες όλων
των χωριών της Νοτιοδυτικής
Δωρίδας και με τους μπόμπιρες του παιδικού σταθμού και
νηπιαγωγείου να κλέβουν την
παράσταση!
Μετά την παρέλαση όπως
συνηθίζεται και βοηθούντος
του αίθριου καιρού ο περισσότερος κόσμος κατέκλυσε
την κεντρική πλατεία Καρυάς
για καφεδάκι και… κουβέντα!
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Χριστουγεννιάτικες γιορτές στο Ευπάλιο…

“ενώνουμε τις ευχές μας - ενώνουμε τις καρδιές μας”

Στο γιορταστικό ρυθμό και πνεύμα μπήκε από τις αρχές
Δεκεμβρίου το Ευπάλιο με τον στολισμό του παραδοσιακού Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην κεντρική πλατεία
της Καρυάς.
Παρά το ψιλόβροχο, όπως δήλωσε ο Πρόεδρός του Ευπαλίου και συντονιστής της εκδήλωσης Κώστας Τσιούστας,
ήταν όλοι εκεί , μικροί και μεγάλοι και εκπρόσωποι των
Συλλόγων και φορέων.
Τραγούδησαν, στόλισαν, είπαν κάλαντα και γέμισε η πλατεία από φωνές, χαμόγελα, ευχές και άπειρες φωτογραφήσεις με το χριστουγεννιάτικο δένδρο και την φάτνη.
«Ανάψαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και φέτος στο
Ευπάλιο» μας είπε ο Κ. Τσιούστας. «Τι και αν ψιχάλιζε,
είμαστε όλοι εκεί για να τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα και να μπούμε στο πνεύμα
των εορτών όπως κάθε χρόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους όσους βοήθησαν για το στολισμό και βέβαια όλους
όσους ήταν στην ωραία εκδήλωση».
Την άλλη μέρα Κυριακή 9 Δεκεμβρίου παρά τον άστατο
καιρό , με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία στην πλατεία
Καρυάς έγινε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η καθιερωμένη πλέον Χριστουγεννιάτικη γιορτή «Ενώνουμε τις ευχές
μας- Ενώνουμε τις καρδιές μας» της Τοπικής Κοινότητας
Ευπαλίου.
Πλούσιο πρόγραμμα, με πολλά πολιτιστικά δρώμενα, με
κάλαντα και μουσική, με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και
μεγάλους και με μεγάλη συμμετοχή των παιδιών (ξεπέρασαν τα 100).
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο της Τ.Κ.
Ευπαλίου Κώστα Τσιούστα, με την συμμετοχή όλων των
συλλόγων και των φορέων του Ευπαλίου. Η ποδοσφαιρική ομάδα Απόλλων Ευπαλίου, η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, οι Συνάξεις νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας,
το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, το
Γυμνάσιο Ευπαλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, το Λαογραφικό Μουσείο, οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου (Φιλ.
Μοτ.Ε.) ήταν όλοι συνδιοργανωτές.
Την γιορτή παρουσίασε η καθηγήτρια εικαστικών του Γυμνασίου Ευπαλίου Σοφία Λογοθέτη, η οποία επιμελήθηκε
και το Χριστουγεννιάτικο παζάρι των μαθητών της Β′ και
Γ′ τάξης του σχολείου.
Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκαν τρόφιμα τα οποία μοιράστηκαν από το Φιλόπτωχο Ταμείο της Εκκλησίας στις
άπορες οικογένειες τις μέρες των Χριστουγέννων.
Τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά κατασκευάζοντας
Χριστουγεννιάτικα στολίδια, γράφοντας τις ευχές και τις
επιθυμίες τους στον Άγιο Βασίλη και η Βίκυ Διαμαντοπούλου ζωγράφισε σε όλα τα παιδικά πρόσωπα εορταστικά
σχέδια .
Για πρώτη φορά φέτος τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι του
“κρυμμένου θησαυρού” το οποίο είχε οργανώσει άψογα
η Τατιάνα Πριοβόλου και ενθουσιάστηκαν όλοι μικροί και
μεγάλοι!!
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, οι πράσινοι και οι
κόκκινοι, έψαξαν τους φακέλους με τις ερωτήσεις και
νικητές αναδείχθηκαν οι κόκκινοι. Στο τέλος του παιχνιδιού η Τατιάνα μοίρασε σοκολατένιες λιχουδιές σε όλα τα
παιδιά και τους υποσχέθηκε να το επαναλάβουν σύντομα.
Μεγάλη έκπληξη ήταν η πρωτοβουλία του Chef και ιδιοκτήτη της ταβέρνας «παλιά ιστορία 1958» Νίκου Καρβέλη
να παρασκευάσει παραδοσιακά γλυκίσματα στην πλατεία
Καρυάς κατά τη διάρκεια της γιορτής. Μαζί με τους Chef
Φώτη Ψαροκωστόπουλο και Θάνο Κεραμειδά, πτυχιούχοι
όλοι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Γαλαξιδίου,
έστησαν τραπέζια εργασίας, μίξερ, πετρογκάζ, φούρνους
και δημιούργησαν μελομακάρονα και κουραμπιέδες τα
οποία μοίρασαν σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Μικροί και μεγάλοι προσπαθούσαν να μάθουν τα μυστικά
των Σεφ και όλοι εντυπωσιάστηκαν από την άρτια οργάνωση όλης της διαδικασίας και από την υπέροχη γεύση
των γλυκισμάτων. Τα υλικά για εδέσματα ήταν ευγενική
χορηγία του παντοπωλείου Ευπαλίου «τα Κατσαράκια».
Η γιορτή τέλειωσε με τον Άγιο- Βασίλη ο οποίος φέτος
δεν ήρθε με την άμαξά του λόγω του καιρού, μοίρασε
όμως πλούσια δώρα σε όλα τα παιδιά. Τα δώρα πρόσφερε
η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας.
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Ο Κώστας Ζέρβας, ένας ακριβός φίλος και
Μέλος επί σειράν ετών στα Δ.Σ. της Ένωσης Ευπαλιωτών, κατέλαβε μια σημαντική
θέση ευθύνης πριν από λίγο καιρό. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε-ύστερα από διαδικασία κρίσεων-Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
του κλάδου Πληροφορικής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες
και Δωδεκάνησα) με έδρα τη Σύρο. Ο θεσμός του
Συντονιστή Εκπαίδευσης αντικατέστησε το θεσμό
των Σχολικών Συμβούλων.
Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο που αφορά την
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ιδρύθηκαν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Στελεχώνονται από
Περιφερειακούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
και Επιμόρφωσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Ως αποστολή έχουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό,
την παρακολούθηση, το συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, την επιστημονική και
παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της
δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την οργάνωση της επιμόρφωσης- περιλαμβανομένης και
της εισαγωγικής-των εκπαιδευτικών, καθώς και την
υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό
επίπεδο.
Έργο σύνθετο, που απαιτεί αυξημένα ακαδημαϊκά
προσόντα, εμπειρία, γνώσεις, παιδαγωγική ευαισθησία, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες,
εντατική προσπάθεια, υπευθυνότητα και πνεύμα
συνεργασίας προκειμένου να τελεσφορήσει. Προσόντα, που ο Κώστας αποδεδειγμένα τα διαθέτει
μετά από την πολυετή θητεία του τόσο στη Μέση
Εκπαίδευση όσο και από την ενασχόλησή του με
τα κοινά.
Ο δρ. Κώστας Ζέρβας σπούδασε Πληροφορική στο
Παν/μιο Κρήτης, Μάρκετιγκ και συμπεριφορά του
Καταναλωτή στο Παν/μιο Saarbrucken στη Γερμανία. Είναι Επιστημονικός συνεργάτης του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και
Πολιτισμού). Συνέγραψε το βιβλίο «Ηθική κατανάλωση. Αγοράζοντας αλλάζουμε τον κόσμο».
Συγχαρητήρια, καλή θητεία και εις ανώτερα.
Λένα Αναγνωστοπούλου
Όταν οι κόποι των γονέων δικαιώνονται
η ανταμοιβή είναι ανεκτίμητης αξίας. Η
υπερηφάνεια του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Δωρίδος Δημήτρη
Καραχάλιου και της συζύγου του Μίκας
Καραχάλιου είναι έκδηλη όπως αποτυπώνεται και
στον φωτογραφικό φακό. Η μικρή τους κόρη Εύη
Καραχάλιου ορκίστηκε πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του πανεπιστημίου Πατρών. Από
πλευράς μας να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία και
καλή τύχη στο ξεκίνημα της επαγγελματικής πορείας. Στη φωτο διακρίνονται από αριστερά: Υφαντή
Αφροδίτη, σύζυγος γιου, οδοντίατρος. Παναγιώτης,
γιος. Μίκα, σύζυγος Δημήτρη. Εύη, μικρή κόρη. Γεωργία, μεγάλη κόρη.
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Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών και οι μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου εκφράζουν τις θερμές τους
ευχαριστίες στην οικογένεια της κ. Ελένης
Πετρίδου για το σημαντικό χρηματικό ποσό
που προσέφερε και φέτος στο Γενικό Λύκειο Ευπαλίου στη μνήμη των γονέων της Θεμιστοκλή και
Σωτηρίας Κουφάκη(Ρήγα)-Πετρίδου και συγγενών,
γνωστών και φίλων, που απεδήμησαν το τρέχον
έτος, για να βραβευτούν οι μαθητές/τριες που αρίστευσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά (201718) και φοιτούν φέτος στη Β΄ και Γ΄ τάξη: Πετροπούλου Κωνσταντίνα – Κυριακή του Θεοδοσίου,
Κούγια Σοφία του Ιωάννη, Σκαντζής Γρηγόριος του
Ευθυμίου, ενισχύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την
πνευματική άμιλλα και αριστεία.
Ο Δ/ντής του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου
Βασίλειος Κατσιγιάννης
Στη πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών
έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 η τελετή
ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Γεωλογίας. Το πτυχίο της παρέλαβε η
Μαρία Ματσούκα του Κωνσταντίνου και
της Χαρίκλειας. Η Μαρία είναι εγγονή της Μαρίας
Ματσούκας από το Ευπάλιο. Ευχή όλων των δικών
της και φίλων να έχει Υγεία και μια καλή Σταδιοδρομία.
Δόθηκαν από το ΓΕΛ Ευπαλίου με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων τα
Αριστεία και τα Βραβεία Προόδου για το
σχολικό έτους 2017-18
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α΄ΤΑΞΗ: Πετροπούλου Κωνσταντίνα-Κυριακή του
Θεοδοσίου
Β΄ΤΑΞΗ: Γκανιάτσου Ευθυμία του Ανδρέα
Γ΄ΤΑΞΗ: Βασιλάκη Δήμητρα-Ζωή του Παντελή και
Κούγιας Νικόλαος του Ιωάννη
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α΄ΤΑΞΗ: Πετροπούλου Κωνσταντίνα-Κυριακή του
Θεοδοσίου, Κούγια Σοφία του Ιωάννη, Βελίγκος
Ανδρέας του Κωνσταντίνου, Σκαντζής Γρηγόριος
του Ευθυμίου
Γ΄ΤΑΞΗ: Βασιλάκη Δήμητρα-Ζωή του Παντελή,
Δρόσου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, Ζέκα Κωνσταντίνα του Άστριτ, Κούγιας Νικόλαος του Ιωάννη, Σοφιός Δημήτριος του Γεωργίου
Ιωάννης Ευσταθίου
Και το όνομα αυτής Αδαμαντία, από τη γιαγιά της Διαμάντω. Είναι η κόρη της Πένυς
Σπυροπούλου και του Παναγιώτη Πιλάτου που βαπτίστηκε στις 7 Σεπτέμβρη το
απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίτσας στο
Μαραθιά. Νονός ο νεαρός μαθητής Παναγιώτης
Φάκος γιος του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην
αντιδημάρχου Χαράλαμπου Φάκου. Μετά το μυστήριο ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρωινές ώρες
στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Ναό. Παραβρεθήκαν στενοί συγγενείς και καλοί φίλοι των γονιών
της Αδαμαντίας. Μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος
Δωρίδας Γεώργιος Καπεντζώνης, ο Δήμαρχος
Ναυπάκτου Παναγιώτης Λουκόπουλος, ο πρώην
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Δήμαρχος τέως Δήμου Τολοφώνος Ανδρέας Ανθιμος, ο
Πρόεδρος Τοπικού Τολοφώνος Κορομπίλης Ηλίας, ο Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ξενοφώντας
Χασούρας κ.ά..
Ο Ιωάννης Ευσταθίου
γεννημένος στην
Αθήνα το 1993, ως πρώτο στόχο πριν την
ενηλικίωση του είχε να σπουδάσει τεχνικός
υπολογιστών στην (ιδιαίτερη) πατρίδα του το
Ευπάλιο . Ο παππούς του Παναγιώτης Κανέλλος
και η γιαγιά του Ευαγγελία Κανέλλου, το γένος
Πλέσσια, καθώς και η μητέρα του Κωνσταντίνα Κανέλλου του μετέφεραν την αγάπη για αυτό τον τόπο
μεγαλώνοντάς τον όλα τα καλοκαίρια στο Ευπάλιο.
Το 2011, πλέον μόνιμος κάτοικος και φοιτητής του
τμήματος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων
ΤΕΙ Ναυπάκτου, δραστηριοποιήθηκε στην τοπική κοινωνία συμμετέχοντας στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα
του χωριού μας «Απόλλων Ευπαλίου» . Μετά το πέρας
των σπουδών του το 2015 επέστρεψε στην Αθήνα για
τη τακτοποίηση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του
. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης που
πραγματοποίησε στο όμιλο ΟΤΕ στην Αθήνα - μετά
την απόλυση του από τον στρατό- ασχολήθηκε παράλληλα και με την οικογενειακή επιχείρηση ( οργάνωση
τελετών) που ίδρυσε ο πατέρας του Νικόλαος Ευστάθιος το 1985 στον Άλιμο Αττικής μεταφέροντας του
τις γνώσεις για το επάγγελμα και αποχωρώντας από αυτό
τού παρέδωσε την σκυτάλη να συνεχίσει το επάγγελμα
με αγάπη ,σεβασμό και συνέπεια.
Συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την αξιόλογη πνευματική και πολιτιστική του δράση ο Πνευματικός
Όμιλος Ναυπακτίων και Δωριέων “η δάφνη”.
Πριν λίγες ημέρες εξέδωσε το 39ο τεύχος του βιβλίου-περιοδικού “η δάφνη” -που εκδίδεται κάθε
εξάμηνο- με 144 σελίδες .
Και σ’ αυτό το τεύχος υπάρχουν λογοτεχνικά, λαογραφικά, ιστορικά, θεολογικά, φιλοσοφικά, και άλλα θέματα
που αναφέρονται στη Ναυπακτία και Δωρίδα και έχουν
μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε αναγνώστη.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της “η δάφνης” είναι
ότι σ’ αυτήν γράφουν πολλοί συμπατριώτες μας όλων των
βαθμίδων και όλων των οπτικών γωνιών.
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσοι μοχθούν
και εργάζονται ποικιλοτρόπως για την ευδοκίμηση του περιοδικού αυτού, που αποτελεί πραγματικά ένα πνευματικό

στολίδι για την περιοχή μας.
Αξίζει να πληροφορήσουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Ναυπακτίων και Δωριέων
που εκλέχθηκε πρόσφατα έχει ως εξής (σε παρένθεση το
χωριό καταγωγής):
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΡΔΟΣ: Μεντζάς Μάρκος, π.Γυμνασιάρχης (Δάφνη)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος, τ.Αρχηγός ΕΛΑΣ (Καταφύγιο)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοζώνης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός (Δάφνη-ΗΠΑ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αναγνωστοπούλου
Λένα, Εκπαιδευτικός (Ευπάλιο)
ΤΑΜΙΑΣ: Μπέσσας Ανδρέας, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου (Βελβίνα)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντζελβές Νικόλαος,
Υποστράτηγος ε.ά. (Δάφνη)
ΕΦΟΡΟΣ: Παπαναστασίου Νικόλαος Καθηγητής Πανεπιστημίου (Σεργούλα)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ντάνος Τάσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
(Αθήνα)
Κοτονιάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Ε .Σιβητανιδείου (Αμυγδαλιά)
Παπαϊωάννου
Δημήτριος,
ΟικονομικάΞενοδοχειακά, (Αναβρυτή)
Λαουρδέκης Γεώργιος, π.Γυμνασιάρχης (Ναύπακτος)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φλωρόπουλος Γεώργιος Προϊστάμενος ΕΛΤΑ (Μανάγουλη)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κονίδας Κώστας, π.Λυκειάρχης, (Σκάλα)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουρουμούσης Ευθύμιος,
Υπαλληλος ΔΕΚΟ, (Λευτέριανη)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κανέλλος
Βασίλειος,
ΕκπαιδευτικόςΣυγγραφέας (Γραμμένη Οξυά)
Μπατσαούρας Ιωάννης, Μαθηματικός (Κυδωνιά)
Το περιοδικό “η δάφνη” μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος αν αποτανθεί σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, Τακτικό και Αναπληρωματικό.
Στην πλούσια ύλη του τελευταίου τεύχους υπάρχει και μια
ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δημάρχου Δωρίδας Γιώργου Καπεντζώνη.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
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Οδοφωτισμός Δωρίδας
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο
φωτισμός των δρόμων αποτελεί στοιχειώδες τμήμα της
υποδομής κάθε σύγχρονου
Δήμου.
Πόσες φορές δεν νοιώσαμε
ότι βρισκόμαστε σε υποβαθμισμένες και εγκαταλελειμμένες περιοχές ή πόσες φορές
δεν μας κυρίευσαν αισθήματα ανασφάλειας, όταν περπατούσαμε ή οδηγούσαμε σε
σκοτεινούς δρόμους ακόμα
και στο κέντρο της Αθήνας ή
άλλων μεγαλουπόλεων ή και
σε κεντρικά σημεία των χωριών μας;
Οι αρνητικές επιπτώσεις από
το μη κατάλληλα σχεδιασμένο οδοφωτισμό αγνοήθηκαν
για πολλά χρόνια. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε σημεία που
δεν χρειάζονταν, την έλλειψη επαρκούς φωτισμού σε
κομβικά σημεία, τη σπατάλη
ενέργειας στα όρια της υπερβολής, κλπ.
Η ανάγκη για περισσότερο
φως γίνεται ολοένα και εντονότερη και ο εξωτερικός φωτισμός θα συνεχίσει αναπόφευκτα να κάνει τη ζωή πιο
ευχάριστη, τις πόλεις και τις
κοινότητες πιο όμορφες και
ασφαλείς, τη νυκτερινή οδήγηση πιο ασφαλή.
Ο σωστός οδοφωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 63%.
Διόλου αμελητέα ποσότητα,
όταν γίνεται πολύ μεγάλη
προσπάθεια για τη μείωση
κατανάλωσης της ενέργειας.
Επίσης ως θέμα φωτορύπανσης του περιβάλλοντος ενδιαφέρει όλη την κοινωνία,
αφού εκτός των άλλων, έχει
διαστάσεις κοινωνικές, οικονομικές, οικολογικές, φωτοτεχνικές και ενεργειακές.
Ο Δήμος Δωρίδος ως συμμετέχων στην Πρωτοβουλία του
Συμφώνου των Ευρωπαίων
Δημάρχων, που έχει ως στόχο
την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων από Δήμους και
πολίτες της Ευρώπης, για την
εξοικονόμηση ενέργειας και
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
εκπόνησε το Σχέδιο Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου μας, συμβάλλοντας στον
αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου
των Δημάρχων έχει ενταχθεί
και η αλλαγή των φωτιστικών
σωμάτων οδοφωτισμού, στο
σύνολο σχεδόν του Δήμου.
Σχετική μελέτη εκπονήθηκε
από την Τεχνική Υπηρεσία με
σκοπό την αλλαγή των παλαιών φωτιστικών, με σώμα-

τα νέας τεχνολογίας LED.
Το μεγαλύτερο μέρος του
υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνει
φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, παλιάς τεχνολογίας
με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους σύγχρονους. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό
με την ύπαρξη και εδραίωση
στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, επιτρέπει την
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα,
με στόχο την επίτευξη την
εξοικονόμηση ενέργειας στον
τομέα του οδοφωτισμού.
Στο πλαίσιο της μελέτης καταγράφηκαν τα φωτιστικά
σώματα των δρόμων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων
χώρων, οι πίνακες διανομής
(pillars) που τροφοδοτούν τις
εγκαταστάσεις οδοφωτισμού
και όλα αυτά αποτυπώθηκαν
σε ψηφιακό χάρτη.
Τα νέα φωτιστικά σώματα
τεχνολογίας LEDεκπέμπουν
φωτισμό
χρώματος
ημέρας. Χρησιμοποιούν
λιγότερη
ενέργεια από
τις
συμβατικές λύσεις
φωτισμού,
επιτυγχάνοντας έτσι
τη δραστική
μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.
Συνοπτικά
τα πλεονεκτήματα των
φωτιστικών
τύπου LED
είναι τα παρακάτω:
Διάρκεια
ζωής : έχουν
δέκα φορές
μεγαλύτερο
χρόνο ζωής
από τους λαμπτήρες οικονομίας και
πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τους
λαμπτήρες
πυρακτώσεως.
Δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση και έτσι μειώνεται
ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων.
Ανθεκτικότητα: δεν έχουν
γυάλινο περίβλημα και αποτελούνται κυρίως από αλουμίνιο και πολυκαρβουνικό
υλικό, είναι ανθεκτικά και δεν
σπάνε όπως οι κλασσικοί λαμπτήρες.
Θερμοκρασία: δεν εκπέμπουν

Του
Κώστα Αντωνόπουλου
Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου
Δήμου Δωρίδος
θερμότητα κατά την διάρκεια
λειτουργίας τους, αποτρέποντας την αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους που
είναι εγκατεστημένοι.
Φιλικοί προς το περιβάλλον:

δεν περιέχουν ουσίες όπως
γυαλί, ίνες υδραργύρου, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά.
Αποδοτικότητα: καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα και
συμβάλλουν στην οικονομία
με την εξαιρετικά υψηλή διάρκεια ζωής τους.
Έξυπνα φωτιστικά: είναι από
την κατασκευή τους έξυπνα,
διότι υπάρχει δυνατότητα
έλεγχου και διαχείρισης τους,
εφόσον συνδεθούν με κε-

ντρικό σύστημα διαχείρισης
φωτισμού.
Μείωση ατυχημάτων: κατά
την διάρκεια της νύχτας
λόγω καλύτερης απόδοσης
του φωτισμού. Έχει αποδειχθεί ότι τα παλαιού τύπου
φωτιστικά με τον υπερβολικά θερμό (κίτρινο) φωτισμό,
προκαλούν το φαινόμενο της
υπνηλίας στους οδηγούς. Το
φως ημέρας που παρέχουν
τα φωτιστικά LED, προκαλεί
εγρήγορση στο μάτι του οδηγού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αντίληψής του.
Μείωση εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2:
η λιγότερη κατανάλωση
ηλεκτρικής ισχύος έχει πολύ
ευεργετικά
αποτελέσματα
για το περιβάλλον, καθώς
ελάττωση των αναγκών για
ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει
λιγότερες ώρες λειτουργίας
των μονάδων παραγωγής,
που επιβαρύνουν σημαντικά
το περιβάλλον με εκπομπές
CO2 και άλλων αέριων ρύπων.
Σύμφωνα με
τη μελέτη, θα
αντικατασταθούν
7.840
φωτιστικά σώματα
διαφόρων τύπων.
Σημερινή
ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
1 .7 1 6 .7 2 2 κ ι λοβατώρες
(kwh).
Με τα νέα
φωτιστικά σώματα δεν θα
ξεπεράσει τις
632.385κιλοβατώρες
(kwh).
Η ετήσια δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα
είναι σήμερα
257.508 ευρώ
συν
45.000
ευρώ κόστος
συντήρησης
παλαιών φωτιστικών. Δηλαδή συνολικό
ετήσιο κόστος
302.508 ευρώ.
Το κόστος μετά την τοποθέτηση των νέων φωτιστικών
σωμάτων θα περιοριστεί στις
94.857 ευρώ. Δηλαδή μείωση κατανάλωσης ενέργειας και δαπάνης σε ποσοστό
63,16%.
Το περιβαλλοντικό όφελος
σε μείωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αποτυπώνεται
ως εξής:
Με το παλαιό σύστημα Ρύποι

(CO2):1.697,84(Τόνοι (CO2)/
kWh).
Με το νέο σύστημα Ρύποι
(CO2):625,43(Τόνοι (CO2)/
kWh).
Δηλαδή όφελος από ποσότητα λιγότερων ρύπων 1.072,41
(Τόνοι (CO2)/ kWh).
Το όφελος των Δημοτών συνίσταται στο γεγονός ότι θα
έχει βραχυπρόθεσμα, καλύτερες υπηρεσίες φωτισμού
των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων, ποιοτικά
αναβαθμισμένο
φωτιστικό
αποτέλεσμα, χωρίς αύξηση
των τελών φωτισμού και
μεσομακροπρόθεσμα πιθανή μείωση των τελών φωτισμού.
Το ύψος της επένδυσης μετά
τις εκπτώσεις, αναμένεται
να κυμανθεί περίπου στις
700.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με διεθνή διαγωνισμό.
Πηγή χρηματοδότησης θα
είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, που
χρηματοδοτούν τους Δήμους
με χαμηλότοκο δανεισμό,
μέσω του προγράμματος
«Βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού».
Συμπερασματικά, με τον χαμηλότοκο δανεισμό από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων που θα αποπληρωθεί
σε 10 χρόνια, προκύπτουν τα
εξής δεδομένα:
Με τη σημερινή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Δήμος
θα πλήρωνε 3.025.080 ευρώ
(302.508 ευρώ ετησίως Χ 10
έτη), σε βάθος δεκαετίας, για
κατανάλωση ρεύματος και
συντήρηση φωτιστικών σωμάτων
Με την τοποθέτηση των φωτιστικών LED θα πληρώσει
στα 10 έτη 1.750.480 ευρώ,
(948.570 ευρώ για κατανάλωση ρεύματος και 801.910
ευρώ τοκοχρεολύσια).
Κατά συνέπεια από όλα τα
παραπάνω προκύπτει ότι σε
βάθος δεκαετίας ο Δήμος θα
έχει όφελος 1.274.600 ευρώ
από την εξοικονόμηση πόρων
εξαιτίας της επένδυσης.
Η διαφορά αυτή θα είναι το
αντικείμενο μείωσης των δημοτικών τελών, πέραν των
άλλων, ως πρόσθετο όφελος
των Δημοτών. Μετά από την
αποπληρωμή του δανείου, το
ετήσιο ποσό του τοκοχρεολυσίου θα προστεθεί στο
ταμείο Δήμου, είτε για νέες
επενδύσεις, είτε για περαιτέρω μείωση των δημοτικών
τελών.
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Tο “Χάνι Ρέρεσης” στην ορεινή Δωρίδα
Κείμενο: Ηλέκτρα Φατούρου
Φωτογραφίες: Ηρακλής Μήλας

Τα χάνια της Ορεινής Δωρίδας και
Ναυπακτίας, σήμερα στέκια κυνηγών
(και μετά οδοιπόρων), μέχρι το 1950
έπαιζαν ουσιαστικό ρόλο στις μετακινήσεις της περιοχής.
Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα - «ακόμα και την ημέρα του Πάσχα και τα
Χριστούγεννα είμαστε ανοιχτά», λέει
η κυρία Νίτσα στο ομώνυμο χάνι της
Ρέρεσης - χάριζαν πολυπόθητη τροφή και καταφύγιο σε κτηνοτρόφους,
αγωγιάτες, διαβάτες και καραβάνια.
Σε ανθρώπους και ζώα.
Όταν δεν υπήρχαν οι «αμαξωτοί».
Όταν οι πολύωρες (σήμερα) διαδρομές, έπαιρναν ολόκληρες μέρες. Όταν
τα δύσβατα φαράγγια και οι κορφές
- προπαντός τον χειμώνα -, ήταν ταλαιπωρία. Κάπως έτσι έμειναν πίσω
όσα έμειναν.
Όπως το Χάνι Λιόλιου στο πέρασμα
απ’ τον Πλάτανο στα χωριά της Ευηνόλιμνης που μετρά 6 γενεές. Ή το
Χάνι Μπανιά (στον τερματισμό της πίστας ράφτινγκ του Ευήνου, στο ύψος
της ομώνυμης γέφυρας) που αναδείχτηκε ως τοποθεσία με την «έκρηξη»
του εναλλακτικού τουρισμού.
Και βέβαια αυτό της κυρίας Νίτσας
στον παλιό δρόμο Ευπαλίου - Λιδωρικίου, πριν από τη 2η γέφυρα του
Μόρνου, με το χωριάτικο φαγητό, τις
πίτες, τα κυνήγια και τα λουκάνικα.
Με τα αμυγδαλωτά και τους μπακλαβάδες. Με το χαμόγελο και τη φιλοξενία που «διδάσκεται» από γενιά
σε γενιά. Καιρό έχεις να δεις τέτοια
μεταχείριση. Ούτε στο σπίτι σου δεν
νιώθεις τόσο βασιλιάς!
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ
Διασχίζοντας την πανέμορφη κοιλάδα του Μόρνου , και περνώντας τη
γέφυρα της Ρέρεσης , που ενώνει
τις δυό όχθες , σε ένα στενό σημείο
, συναντάμε σε μικρή απόσταση στο
δεξιό μέρος του δρόμου , στην αριστερή πλέον πλευρά του Μόρνου , το
χάνι . Όπως είναι γνωστό , ο αυτοκινητόδρομος Ναυπάκτου – Λιδορικίου , άρχισε να γίνεται το 1930 , στο
σημείο αυτό , που ήταν σταυροδρόμι
, άρχισαν να δημιουργούνται μικρά
χάνια και εμπορικά καταστήματα ,

απ’ το 1944 δε , και μέχρι τη δεκαετία του 1960 , υπήρχαν στην είσοδο
της γέφυρας “ Ρέρεση “ , τρία . Τις

λεπτομέρειες , τις δανειζόμαστε απ’
το εξαιρετικό, σχετικό βιβλίο , του
φίλου Γιάννη Χαλάτση : “ Διαδρομές

του παρελθόντος στη Ναυπακτία και
Δωρίδα “.
Ένα λοιπόν από αυτά , τα χάνιακαταστήματα, ανήκε στους αδελφούς
Απόστολο ( 1913-1985 ) και Τάσο (
1914-2002 ) Αδαμόπουλο. Ήταν ένα
μικρό καλύβι στην αριστερή πλευρά
του δρόμου, μόλις περνούσαμε τη
γέφυρα, προς Ευπάλιο και Ναύπακτο. Μεταπολεμικά , οι Αδαμοπουλαίοι έκαναν και εμπόριο , πουλώντας
,αλεύρι , καλαμπόκι και είδη παντοπωλείου . Ήταν ένας μικρός σταθμός
μέσα στην ερημιά , και τα αυτοκίνητα
που περνούσαν έκαναν στάση γιά μιά
ανάσα και ένα καφέ .
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 , ο
Αποστόλης Αδαμόπουλος , μετέφερε
το μαγαζί του στην απέναντι πλευρά
του δρόμου , σε μια ξύλινη λυόμενη
κατασκευή. Δίπλα χτίστηκε και μια διώροφη κατοικία , όπου μένει σήμερα
η ιδιοκτήτρια . Αργότερα , χτίστηκε
το χάνι που ξέρουμε σήμερα , στη
δεξιά πλευρά , του δρόμου , διακόσια
περίπου μέτρα , πιο πάνω απ’ το πρώτο , και συνεχίζει να το λειτουργεί και
σήμερα η κόρη του Αποστόλη , Ελένη
Αδαμοπούλου – Τετώρου , προσφέρει δε καφέ , ποτό , φαγητό και έχει
και δυνατότητα να φιλοξενήσει και
γιά διανυκτέρευση , ενώ πάντα , το
χάνι διέθετε χώρο γιά τη φύλαξη των
ζώων , όπως επίσης είχε πάντα δικά
του οπωροκηπευτικά .
Σιγά - σιγά , τα χάνια ... έσβησαν και
όσα απόμειναν λειτουργούν , πια ,
σαν καφετέρια.. εστιατόριο.. ταβέρνες. Το ίδιο και το χάνι Ρέρεση , το
“ κρατάει “ η κόρη του αείμνηστου
Αποστόλη Αδαμόπουλου , Ελένη Αδαμοπούλου - Τετώρου , και μάλιστα με
πολύ μεγάλη επιτυχία .
Ο επισκέπτης, θα βρει πάντα καλό
φαγητό, και μάλιστα κυνήγι , καλομαγειρεμένο απ’ την κ . Ελένη , κι’
όλοι όσοι πέρασαν, ξαναπερνάνε για
αγριογούρουνο, λαγό, φάσες, κεφτέδες κλπ , κι’ έχουν να το λένε ….
Οι πελώριες μπριζόλες ψήνονται στο
τζάκι και τα λουκάνικα είναι ασύγκριτα!

Λογαριασμοί τραπεζών

Θυμηθείτε ότι χωρίς τη δική σας
τηςΈνωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας οικονομική στήριξη οι δυσκολίες για
τη συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας θα είναι πολύ μεγάλες.

Έστειλαν τις Συνδρομές τους
5011-059657-666

769.00.2002.002676

104/296680-89

0026-0653-99-0100077938

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛ. ΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΖΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΔΑ
ΚΑΛΙΓΑΣ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΕΛΗΣ Λ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΙΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20€
50€
20€
30€
20€
50£
20€
20€
10€
20€
50€

ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΡΑΒΗΡΑ Λ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
σε μνήμη του πατρός της Λουκά
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΛΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΟΥΛΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

20€
20€
20€
50€
30€
40€
30€
20€
20€
20€

Μεταφορά από Τρ.Πειραιώς 14..11.2018

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αλλάζει το τοπίο στα παλιά σφαγεία και Μαντήλω
Παλιά σφαγεία. Ένας χώρος και μια ολόκληρη περιοχή σημείο
αναφοράς για τους παλιότερους, εδώ και χρόνια βρισκόταν σε
πλήρη εγκατάλειψη και απαξίωση. Σε πολύ μικρή απόσταση από
την κεντρική πλατεία του Ευπαλίου, μια ανάσα από το Αστυνομικό Τμήμα του χωριού, ελάχιστα μέτρα πίσω από το Δημαρχείο. Εκεί στο λεγόμενο “νησάκι”, όπου πολλές γενιές πιτσιρικάδων έδιναν ομηρικές ποδοσφαιρικές μάχες, βασίλευαν τα
καλάμια, τα μπάζα, τα σκουπίδια, τα βάτα και με το ζόρι κρατιόταν ανοιχτή η Μαντήλω. Σήμερα ο χώρος καθάρισε και διαμορφώθηκε όλο το κομμάτι από την Αστυνομία μέχρι απέναντι από
το
Δημαρχείο.
Πιστεύω ότι μαζί
με την αξιοποίηση του κτιρίου
των
σφαγείων
από την περιφέρεια (το θέμα
είναι στην τελική
του ευθεία) η
προοπτική ενός
πάρκου-χώρου
περιπάτου
και
αναψυχής δίπλα
στο χείμαρρο δεν
είναι μακριά. Θα
το προσπαθήσω
με κάθε τρόπο.
Η κουβέντα εκεί
που πρέπει έχει
ξεκινήσει. Η σύνδεση με το δημαρχείο μέσω πεζογέφυρας θα
δώσει άλλη διάσταση στην περιοχή ολόκληρη αφού από την
άλλη μεριά του χειμάρρου άνοιξε επίσης δρόμος που συνδέει
πλέον σχεδόν την κεντρική πλατεία Καρυάς με το Δημαρχείο
δίπλα στην Μαντήλω. Έτσι επιτρέπεται πλέον σε πολλούς κατοίκους του Ευπαλίου να έχουν πρόσβαση στα οικόπεδα που
υπάρχουν εκεί και να τα αξιοποιήσουν για πρώτη φορά. Το λέω
συνέχεια προς κάθε κατεύθυνση ότι η Μαντηλω πρέπει να γίνει
σημείο αναφοράς για το Ευπάλιο… και θα γίνει. Έχουμε σχέδιο
για αυτό...
Τσιούστας Κώστας

ΑΝΔΡΕΑ ΜΗΤΣΟΥ: Ο ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ

Ένα βιβλίο που κρύβει και... Ευπάλιο
Ο συγγραφέας Ανδρέας Μήτσου, εξέδωσε τον Νοέμβριο καινούργιο βιβλίο, συλλογή διηγημάτων με
τίτλο «Ο Ορφέας και ο Ανδρέας» (Εκδόσεις Καστανιώτη). Το βιβλίο παρουσιάζεται στην Ιανό, στην
Αθήνα στις 10/1/19, από την καθηγήτρια Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας Αντιγόνη Βλαβιανού, τον κριτικό λογοτεχνίας, Κώστα Καλημέρη και τον ηθοποιό
Στέλιο Μάϊνα.
Ο Α.Μ. έχει εκδώσει 16 βιβλία λογοτεχνίας. Έχει τιμηθεί όσο ελάχιστοι συγγραφείς, με δύο κρατικά βραβεία (Μυθιστορήματος το
1996 και διηγήματος το 2014, το
2002 του απενεμήθη το βραβείο
της Ακαδημίας Αθηνών (Ουράνη),
το 2007 απέσπασε το βραβείο
Αναγνωστών ΕΚΚΕΒΙ-ΕΡΤ. Έργα
του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, ο ίδιος διασκεύασε σε θεατρικό έργο την νουβέλα
του «Ο κύριος Επισκοπάκης». Το
έργο ανέβηκε με εξαιρετική επιτυχία στο 104 Λόγου και Τέχνης,
με τους Μάϊνα-Σπερελάκη-Καζανά
(ο οποίος τιμήθηκε για το ρόλο
του σ’ αυτό το έργο με το βραβείο Κ. Κουν, του
καλύτερου ηθοποιού της χρονιάς). Μερικά διηγήματα του Α.Μ. έγιναν τηλεοπτικές ταινίες. Τα δε
«Ανίσχυρα ψεύδη», έγινε σειρά τηλεοπτική, στην
ΕΡΤ1 ( Χατούπη-Μάϊνας-Πυρπασόπουλος κ.α.). Το
έργο απέσπασε το βραβείο σεναρίου και του πρώτου γυναικείου ρόλου (Χατούπη).
Αρκετά διηγήματα του βιβλίου διαδραματίζονται
στο Ευπάλιο και στην ευρύτερη περιοχή μας. Τον

τόπο μας χρησιμοποιεί συχνά ως σκηνικό εκτύλιξης
των ιστοριών του ο συγγραφέας για να συνθέσει
αφηγήσεις ψυχογραφικού βάθους. «Εδώ στο Ευπάλιο συναντώ τον εαυτό μου», όπως είχε δηλώσει
στην εφημερίδα μας .
Η γραφή του, παρόλο που είναι βαθειά και στοχαστική είναι ταυτόχρονα απαλή, οι ιστορίες του διαβάζονται εύκολα, γοητεύουν
και δίνουν αισθητική απόλαυση. Από εκεί και πέρα βέβαια,
ο καθείς προσλαμβάνει, ό,τι
είναι σε θέση να προσλάβει
και ερμηνεύει πάντα, ανάλογα
με το ποιόν του. «Είμαστε η
ερμηνεία μας», έτσι λέγεται,
κι έτσι είναι. Όμως κανείς,
πιστεύουμε, δεν θα δυσφορήσει, γιατί δεν πρόκειται για
ηθογραφικές αφηγήσεις, αλλά
για υπαρξιακές αγωνίες, που
ταλανίζουν τον καθένα μας.
Ο Α.Μ., μπορεί μετά από 30
χρόνια διαμονής στο χωριό
μας, να χαρακτηρισθεί δίκαια,
ως συγχωριανός μας.
«Ο Ορφέας και ο Ανδρέας, επομένως, κατά κάποιον τρόπο, μας αφορά, αφού μας εμπεριέχει, ως
ήρωες των ιστορήσεων του, εμάς, ή τα δικά μας
μέρη, με τον τρόπο φυσικά που ο ίδιος «βλέπει»
τα πράγματα.
Ο Ανδρέας Μήτσου υπηρέτησε ως φιλόλογος στη
Δημόσια Εκπαίδευση και ως σύμβουλος φιλολόγων Α’ Αθήνας, έχει σπουδάσει Αγγλική λογοτεχνία, Ελληνική φιλολογία και είναι διδάκτωρ Φιλο-

σοφίας. Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, (Χαλκιόπουλο
Αιτωλοακαρνανίας) και είναι παντρεμένος με τη
φιλόλογο Βασιλική Τσίπρα (θυγατέρα της Ελένης
Παπανικολάου).
Στο βιβλίο ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Το Δροσάτο του Χειμώνα και οι γιορτές του

πήκαμε σε φθινόπωρο και χειμώνα κι όλοι μαζευτήκαμε στα
καβούκια μας, τα παιδιά στα σχολεία,
οι κτηνοτρόφοι να φροντίζουν για τις
τροφές των ποιμνίων τους και οι γεωργοί για την σπορά.
Το χωριό μας άδειασε από τους επισκέπτες του καλοκαιριού και τους περιμένουμε σε διάφορες γιορτές όπως
Αγ. Λουκά, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια, Απόκριες, Πάσχα,
Αγ. Κωνσταντίνου και ό,τι άλλο προκύψει για να μας επισκέπτονται και
να μην ξεχνούν το χωριό μας καθώς
και τον Σύλλογό μας, στον οποίος ο
ακούραστος Πρόεδρος και όλα τα
μέλη και οι εθελοντές συνεχίζουν τις
δραστηριότητες.
ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Στις 18 Οκτωβρίου γιορτάσαμε τη
γιορτή του Αγίου και Προστάτη μας
Αγίου και Ευαγγελιστή Λουκά στο
Δροσάτο.
Πολυτάλαντος, με πολύπλευρη δραστηριότητα και αγώνες για του Χριστού την πίστη την Αγία, ήταν μια
ξεχωριστή προσωπικότητα της εποχής εκείνης. Γιατρός, συγγραφέας,
ζωγράφος και γνώστης τριών γλωσσών. Έγραψε το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο» και τις «Πράξεις των Αποστόλων». Ζωγράφισε τρεις εικόνες
της Παναγίας μας, οι οποίες σώζονται
μέχρι σήμερα και είναι θαυματουργές και τις οποίες ευλόγησε η ίδια η

Παναγία μας, γιατί ζούσε ακόμη. Την
παραμονή της εορτής εψάλη ο Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας (4 τον αριθμό) με τη συμμετοχή 7 ιερέων από τη
γύρω περιοχή, εκ των οποίων οι δύο
ήσαν εκπρόσωποι του Μοναστηριού
Τρικόρφου. Εντυπωσιακή η συγχορδία των 7 ιερέων στο «Φως ιλαρόν»
της εισόδου και στην αρτοκλασία,
καθώς και τα ανοιξαντάρια που εψάλησαν από τους τρεις ιεροψάλτες:
Νίκο Κριατσιώτη, Φώτη Κονιστή και
Θανάση Κονιστή.
Στο κήρυγμά του ο ένας εκ των δύο
μοναχών, αναφέρθηκε στη ζωή, το
έργο, την προσφορά και το θάνατο
του Αγίου.
Μετά το πέρας του Εσπερινού προσφέρθηκε καφές και χωριάτικος
χαλβάς σε όλους τους προσκυνητές
στην αίθουσα του παλιού Δημοτικού

Σχολείου του χωριού, το οποίο ο Σύλλογός μας ανακαίνισε, έβαψε και το
στόλισε και η εικόνα του είναι εντυ-

πωσιακή. Θερμά συγχαρητήρια και
σε όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου, εθελοντές του χωριού και εκκλησιαστική
επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια του καφέ, διεξήχθη
διαλογική συζήτηση στο ερώτημα
που έθεσε προς τον Ιερέα ο Πρόεδρος
της Ενώσεώς μας: «Γιατί καταργήθηκε η περιφορά της εικόνας του Αγίου
γύρω από
τον Ναό,
την ημέρα
της γιορτής του».
Από
τη
συζήτηση
δεν βγήκε κανένα
συμπ έρασμα γιατί
κανείς δεν
γνώριζε το
διότι.
Το έθιμο
αυτό τηρείται πάνω από 100 χρόνια, ο πάτερ
Ανδρέας θα ρωτήσει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για να μας ενημερώσει.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε θεία
λειτουργία από 4 ιερείς με επικεφαλής τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Σεραφείμ του Σαρώφ Τρικόρφου
κ.κ. Λεόντιο, ο οποίος στο μεστό
κήρυγμά του αναφέρθηκε αρχικά
στη ζωή, το έργο, τους αγώνες του
Αγίου, τη συγγραφική του δράση και
στο μαρτυρικό του θάνατο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εικόνα που
πρέπει να έχει κάθε Χριστιανός. Δεν
φτάνει μόνο η πίστη. «Χρειάζεται η
καλή συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Δεν επιτρέπεται να
κάνεις μεγάλες μετάνοιες και έξω να
βρίζεις, να συμπεριφέρεσαι βάναυσα, αλλά με την υποδειγματική σου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
- Στις 14 Οκτωβρίου τελέσθηκε στον Άγιο
Κωνσταντίνο Πευκακίου εξάμηνο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως του Βασ. Ανδριοπούλου.
- Στις 19 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου
Λουκά Δροσάτου τελέσθηκε ετήσιο μνημόσυνο του Λεωνίδα Β. Κατέλη.
- Στις 20 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Πευκάκι τελέσθηκε

συμπεριφορά να προσπαθείς
να προσελκύσεις τον αδιάφορο, να τον φέρεις κοντά στην
εκκλησία, στον Χριστό. Τότε
μόνο θα μοιάσεις στο Χριστό
και τους Αποστόλους». Πάνω
σ’ αυτό έφερε πολλά παραδείγματα που εντυπωσίασαν τους
προσκυνητές.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργία προσφέρθηκαν καφές
και γλυκά από τις γυναίκες
του χωριού, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά, στο όμορφο
και ποικιλόχρωμο πλακοστρωμένο
προαύλιο της εκκλησίας, προσφορά
της συγχωριανής μας Ζωής Δ. Καρδάρα και του συζύγου της και στο
οποίο είχαν τοποθετηθεί τραπέζια και
καρέκλες και μέσα σε μια ζεστή και
εγκάρδια ατμόσφαιρα, όπως ακριβώς
ήταν και η
ηλιόλουστη
θαυμάσια
φθινοπωρινή
ημέρα.
Ευχαριστούμε
θερμά
όλους τους
Ιερείς, τους
Ιεροψάλτες και τους
προσκυνητές που
τίμησαν με
την παρουσία τους τη
γιορτή του Αγίου μας. Τέλος ευχόμαστε όπως ο Άγιός μας και προστάτης
μας Άγιος Λουκάς μας βρίσκεται κοντά μας και μας προστατεύει, αρκεί κι
εμείς να είμαστε πάντα κοντά Του, με
πίστη, αγάπη και αφοσίωση.
Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Στις 28 Οκτωβρίου τελέσθηκε θεία
λειτουργία στον Αγ. Κωνσταντίνο και
μετά κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο
του Δροσάτου από τους παρευρισκόμενους. Το Ηρώο είναι εξ ολοκλήρου
κατασκευασμένο με προσφορά του
Γεωργίου Ν. Αλεξανδρή, ο οποίος τον
χρόνο που πέρασε πέρα από το καινούργιο μαγαζί που έφτιαξε- στολίδι
στο μπαλκόνι του χωριού- έστρωσε
ακόμη και με τσιμέντο το δρόμο
από τα πλατάνια
έως το Κοιμητήριο
του Αγ. Ιωάννη.
Τον ευχαριστούμε να τον αξιώνει
ο Θεός αυτόν και
την
οικογένειά
του και να είναι
όλοι καλά και να
συνεχίζει με αυτήν την αγάπη και
την προσφορά για
το χωριό μας και
να τον μιμηθούν
και άλλοι συγχωριανοί.

Ο Νοέμβριος δεν ήταν τόσο βροχερός καθώς και ο Σεπτέμβριος με αποτέλεσμα οι ελιές να χαλάσουν πάνω
στα δένδρα. Το λάδι δεν ήταν καλής
ποιότητας ας ελπίσουμε να έχουμε
του χρόνου.
Μπαίνοντας ο Δεκέμβριος όλοι άρχισαν τις προετοιμασίες για τις άγιες

ημέρες των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων. ‘Ολες οι γιορτές αυτές ονομάζονται στη Λαογραφία Δωδεκαήμερο.
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Την ημέρα των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου κόψαμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην Κουβέλειο Αίθουσα
μετά την θεία λειτουργία στον Άγιο
Κωνσταντίνο στο Πευκάκι. Οι συγχωριανοί από Δροσάτο και Πευκάκι
αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος να
χαρίζει σε όλους υγεία, ευτυχία και
δημιουργία. Το φλουρί της πίτας έτυχε στον γιο του Παπα-Ανδρέα, Αλέξανδρο που είναι και βοηθός του στα
εκκλησιαστικά καθήκοντα.

40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του
Νίκου Κριατσιώτη.
- Στις 12 Δεκεμβρίου στο κοιμητήριο της Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης τελέσθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Αριστομένη Φωτίου Κονιστή. Πέρασαν τρία χρόνια
από τότε που έφυγε από κοντά μας.
Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους.
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Οι ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε… πήραν τα βουνά!
συνεχίζοντας τις ωραίες δραστηριότητές τους
Συνεχίζουν τις ωραίες δραστηριότητες
τους οι Φίλοι Μοτοσυκλέτας Ευπαλίου
(ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε) με εκδρομές και εκδηλώσεις.
Πρώτη φθινοπωρινή εκδρομή στην πανέμορφη τοποθεσία της Λίμνης Τσιβλού και
στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.
Όπως οι ίδιοι περιγράφουν έφτασαν μέχρι
την Ακράτα και από εκεί ακολουθώντας
μια παραμυθένια διαδρομή που μόνο οι
αναβάτες μηχανών ξέρουν να απολαμβάνουν, άρχισαν να ανηφορίζουν για
τη Λίμνη Τσιβλού. Στο αντίκρισμά της
μαγεύτηκαν όλοι από τα φθινοπωρινά
χρώματα του περιβάλλοντος δάσους να
καθρεφτίζονται στα νερά της.
Στη παρέα προστέθηκαν και μέλη από τη
Λέσχη Μοτοσυκλέτας Κάτω Αχαΐας (ΛΕ.
ΜΟ.Κ.Α.) και συνεχίζοντας ακόμα πιο
ψηλά κατευθύνθηκαν προς το χωριό Μεσορρούγι που είναι χτισμένο σε υψόμετρο
1132 μέτρων στις βορειοανατολικές πλαγιές των Αροανίων και αποτελεί έναν από
τους πιο ορεινούς οικισμούς της Αχαΐας.
Πετρόχτιστα σπίτια, παραδοσιακά χτισμένα, ανάμεσα σε καστανιές και έλατα.
Απόγευμα και συνέχεια της ανάβασης
στην πίσω πλευρά του χιονοδρομικού
κέντρο Καλαβρύτων με την θερμοκρασία
συνεχώς να χαμηλώνει αλλά τα αγέρωχα
έλατα να … ψηλώνουν, έτοιμα να υποδεχτούν το άσπρο πέπλο του χειμώνα
δημιουργώντας εκείνες τις μαγευτικές
εικόνες.
Κατάβαση μετά προς τα πανέμορφα Καλάβρυτα. Μια στάση για καφέ και περπάτημα στους πεζόδρομους ανάμεσα στα
παραδοσιακά σπίτια και τις εκκλησιές της
κωμόπολης .
Σούρουπο και ξεκίνημα κατηφορίζοντας
για την επιστροφή στο Ευπάλιο μέσα από
πανέμορφες διαδρομές του Παναχαϊκού
που αποζημιώνουν και τον πιο απαιτητικό
ταξιδευτή.
Μοτογλεντάκι…
Μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου και οι
ΦΙΛΜΟΤέδες μαζί με σύντροχους από
την ΑΧΛΕΜΟ2018 το διασκέδασαν τρώγοντας, πίνοντας και χορεύοντας στην
ωραία ταβέρνα “Παλιά Ιστορία 1958” του
Ευπαλίου.
Έκοψαν μάλιστα και τούρτα γιορτάζοντας
τα 3 χρόνια από την ίδρυση του moto
club του Ευπαλίου, ενώ κόπηκαν κι άλλες
τούρτες για τα γενέθλια άλλων δύο μοτομελών.
Στο θαυμάσιο κέφι που δημιουργήθηκε
καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ρεμπέτικη κομπανία του Δημήτρη και Γιώργου Αγγελόπουλου με τα ωραία τους τραγούδια.
Οι ΦΙΛΜΟΤΕ…
περικύκλωσαν τον Παρνασσό !
Σαββάτο 24 & Κυριακή 25 Νοεμβρίου
2018 πραγματοποιήθηκε η διήμερη «μοτοπερικύκλωση» του Παρνασσού από το
efpalio moto club - ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε. διασχίζοντας τους τρεις νομούς της Ρούμελης
(Φωκίδας – Φθιώτιδας - Βοιωτίας).
Όπως οι ίδιοι μας περιγράφουν «ξεκινήσαμε με σύμμαχό μας τον καιρό, την καλή

και ανεπανάληπτη παρέα μας και με διάθεση που μόνο στο efpalio moto club θα
την βρει κανείς.
Μπορούμε άνετα πλέον να πούμε ότι
αυτή η παρέα όσο πάει και μεγαλώνει και
γίνεται πιο έμπειρη.
Ξεκινήσαμε με χαμόγελα και αρχίζοντας
την μοτοαπόδραση μας το Σάββατο
24/11, με πρώτη στάση για καφέ στο
όμορφο Γαλαξίδι.
Ανεβήκαμε το ΄΄51΄΄ φτάνοντας στη
Γραβιά. Μετά από μια σύντομη στάση και
επίσκεψη στο γνωστό ΄΄Χάνι΄΄, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τον Παρνασσό.
Τα έλατα δημιουργούσαν ένα πανέμορφο
αλπικό τοπίο. Η θερμοκρασία σιγά - σιγά
ανεβαίνοντας όλο και πιο ψηλά έπεφτε.
Το μεσημέρι φτάσαμε στην Αγόριανη
(Επτάλοφος). μετά από τόση διαδρομή
η ΄΄τσίκνα΄΄ από τους ψητούς μεζέδες
και τα κοκορέτσια δεν μας επέτρεψαν να
επισκεφτούμε πρώτα το ξενοδοχείο μας
και να αφήσουμε τα πράγματα μας. Αυτό
έγινε μετά το ΄΄τσιμπούσι΄΄.
Μεγάλη έκπληξη για εμάς αποτέλεσε ότι
στην Αγόριανη πραγματοποίησαν και τη
χειμερινή συνάντηση τους και η ‘’ vespa
club’’ με λέσχες από Λαμία - Πρέβεζα Σκιάθο - Πάτρα κ.α. συναντώντας γνώριμους και αγαπημένους φίλους.
Όλο το χωριό μια γιορτινή ατμόσφαιρα .
Η βραδινή μας έξοδος που θα ήταν; Μόνο
στο υπέροχο πάρτι που ετοίμασαν οι «βέσπες» φεύγοντας από εκεί τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Μάθαμε σε αυτό το διήμερο να ξεπερνάμε δυσκολίες και να δίνουμε λύσεις σε ό,τι
παρουσιαζόταν. Δράσαμε όλοι σαν μια
οικογένεια.
Την Κυριακή το πρωί που έπρεπε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής αφού
πρώτα ΄΄υποστείλαμε΄΄ τη σημαία μας
που επί 20 περίπου ώρες βρισκόταν απλωμένη στην κεντρική πλατεία της Αγόριανης
ενώ νωρίτερα είχε ανεμίσει σε Γαλαξίδι,
Γραβιά, συνέχισε την πορεία της.
Συνεχίσαμε την τελική ολοκλήρωση της
περικύκλωσης του Παρνασσού περνώντας από Πολύδροσο – Αμφίκλεια – Τιθορέα – Χαιρώνεια - Θούριο και με ανεπανάληπτες εναλλαγές χρωμάτων της φύσης
από έλατα μέχρι οξιές και πλατάνια, καταλήγοντας στη πηγή Κρύας στη Λιβαδειά
όπου συναντηθήκαμε με εκπρόσωπους
της μοτολέσχης Ορχομενού και μετά από
μια εποικοδομητική συζήτηση αποφασίσαμε κοινές δράσεις με κορύφωση το 3ο
αντάμωμα, αφού ξεδιπλώθηκε και στην
«πρωτεύουσα» της Ρούμελης η σημαία
των ΦΙΛ.ΜΟΤ.Ε.- efpalio motoclub.
Μετά πήραμε σιγά-σιγά το δρόμο της επιστροφής μέσα από «το χάνι Ζεμενού»,
την χειμερινή κοσμοπολίτισσα Αράχοβα,
τους Δελφούς, την Ιτέα και το Γαλαξίδι με
όλες τις απαραίτητες στάσεις.
Φτάσαμε αργά στο Ευπάλιο, κλείνοντας
με τον ομορφότερο νομίζουμε τρόπο
την διήμερη μοτοαπόδραση των “Φίλων
Μοτο Ευπαλίου”».
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Η Γ΄Εθνική τον περιμένει!

Ο Απόλλων Ευπαλίου κάνει πορεία πρωταθλητισμού και βλέπει τη Γ’ Εθνική
στον ορίζοντα, ενώ πήρε και τη δέσμευση από το Δήμο για την ανακατασκευή
του δημοτικού γηπέδου στα Μαλάματα!
Ο Απόλλων Ευπαλίου περνάει πλέον σε
άλλο επίπεδο. Η εξαιρετική πορεία της
ομάδας που είναι πρώτη και αήττητη,
χωρίς καμία απώλεια, μετρώντας μόνο
νίκες, έχει προκαλέσει έναν ευχάριστο…
πονοκέφαλο στους ανθρώπους της
ομάδας. Γι’ αυτό το λόγο λίγες μέρες
πριν φύγει το 2018 φρόντισαν να κάνουν μία συνάντηση με τον Δήμαρχο,
Γιώργο Καπεντζώνη, ώστε να εκφράσουν τον προβληματισμό τους.
Συγκεκριμένα, μία αντιπροσωπεία της
διοίκησης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και συζήτησε μαζί του το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του γηπέδου των
Μαλαμάτων. Στο θετικό ενδεχόμενο
που ο Απόλλων Ευπαλίου κατακτήσει
το πρωτάθλημα, θα πρέπει να βρει ένα

γήπεδο που να πληροί τις προϋποθέσεις
της ΕΠΟ για να γίνουν αγώνες Γ’ Εθνικής. Αυτή την στιγμή το γήπεδο στα
Μαλάματα δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Για να ακριβολογούμε δεν
υπάρχει ούτε ένα γήπεδο στη Δωρίδα
που να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες
Γ’ Εθνικής.
Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα συζήτησης.
Η αντιπροσωπεία του Απόλλωνα, διά
στόματος του προέδρου, Γιάννη Κούγια, είπε στο Δήμαρχο ότι αν μπορεί
να φτιαχτεί το γήπεδο έχει καλώς, σε
αντίθετη περίπτωση όμως, ο Απόλλων
δεν μπορεί να γίνει και πάλι γυρολόγος
όπως ήταν το 2010, όταν ανέβηκε στη
Δ’ Εθνική. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα
του γηπέδου, τότε ο Απόλλων δεν θα
κατέβει στο πρωτάθλημα.
Ο Δήμαρχος άκουσε με πολλή προσοχή τους ανθρώπους του Απόλλωνα και
ήταν απόλυτα θετικός στην πρόταση
που του κατατέθηκε. Μάλιστα είπε
ορθά κοφτά στην αντιπροσωπεία της

ομάδας ότι το έργο θα γίνει. Επιπλέον συζητήθηκαν πολλές λεπτομέρειες
σχετικά με τα έργο. Τα πρώτα βήματα
έχουν ήδη γίνει. Μόλις 4-5 μέρες μετά
τη συνάντηση με τον Δήμαρχο, η διοίκηση απέστειλε την επιστολή της ΕΠΟ
με όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν τα γήπεδα για να φιλοξενούν
αγώνα Γ’ Εθνικής. Πλέον η διαδικασία
είναι απλή. Θα πρέπει να μεταβεί στην
τοποθεσία ένας μηχανικός, να πραγματοποιήσει μία μελέτη, την οποία θα
καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες το
Δήμου, ώστε να λάβει έγκριση η χρηματοδότηση και να ξεκινήσει το έργο. Οι
εργασίες που θα πρέπει να γίνουν είναι
πολλές. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι
θα πρέπει να γίνει ανακατασκευή χλοοτάπητα, να φτιαχτούν μεγαλύτερες
κερκίδες, μικροφωνική εγκατάσταση,
μεγαλύτερα αποδυτήρια, ιατρείο, προεκτάσεις στους υπόλοιπους χώρους,
θύρα εισόδου και θύρα εξόδου για τους
φιλάθλους και άλλα.

Χριστουγεννιάτικο δώρο από τον Κώστα
Παλασκώνη στον Απόλλωνα Ευπαλίου
Ο Κώστας Παλασκώνης είναι ιδρυτής,
μεγαλομέτοχος
και
τώρα πρόεδρος του
εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας
Γενική Πανελλαδική
Ασφαλιστική. Σαράντα χρόνια μετά την
ίδρυση της εταιρείας
περνώντας από όλες
τις διοικητικές βαθμίδες βρίσκεται σήμερα
στο ανώτατο αξίωμά
της, πρόσφατα μάλιστα βραβεύτηκε για
την προσφορά του
στην εταιρεία. Η Γενική Πανελλαδική εδρεύει στην Αθήνα και
δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Από
την θέση του αντιδημάρχου στον Δήμο
Δωρίδος τον γνωρίζουμε και τα τελευταία
δυόμισι χρόνια. Πρόκειται για έναν δραστήριο μεθοδικό και απόλυτα πετυχημένο
επιχειρηματία, και από τα πιο αξιόλογα
στελέχη του Δήμου μας. Με καταγωγή
από την Αρτοτίνα, δεν χάνει την ευκαιρία να βοηθάει με μεγάλη προθυμία όπου
μπορεί να το κάνει, δείχνοντας την ευαισθησία, και την μεγάλη αγάπη του για τον
τόπο μας. Έτσι μέσα στις γιορτές μετά από

αίτημα της ομάδας μας, για οικονομική
ενίσχυση, παρέδωσε επιταγή με ένα σημαντικό ποσό στον γενικό αρχηγό του Απόλλων Ευπαλίου Άκη Ζέρβα, δηλώνοντας ότι
είναι δίπλα μας στη μεγάλη και απαιτητική
ποδοσφαιρική χρονιά που διανύουμε. Τέτοιες χειρονομίες στην χειρότερη οικονομική συγκυρία της χώρας, αποκτούν διπλή
αξία και οι άνθρωποι που τις προσφέρουν
είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Η διοίκηση της
ομάδας Απόλλων Ευπαλίου ευχαριστεί τον
κύριο Παλασκώνη, του ευχόμαστε χρόνια
πολλά σε αυτόν και την οικογένεια του,
και ελπίζουμε η κίνηση αυτή να βρει και
άλλους μιμητές!

Η πολιτική βούληση υπάρχει, όπως είπε
και ο ίδιος ο Δήμαρχος, Γιώργος Καπεντζώνης και πλέον απομένει να μπει
το… νερό στο αυλάκι. Ο υπογράφων
θα προσθέσει επίσης ότι είναι μία πολύ
θετική συγκυρία ότι το αίτημα για την
ανακατασκευή του γηπέδου στα Μαλάματα συμπίπτει με την προεκλογική
περίοδο που βρίσκεται η χώρα, αφού
να θυμίσουμε ότι στα τέλη Μαΐου θα
γίνουν οι Δημοτικές και Περιφερειακές
εκλογές.
Στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα πηγαίνει ασταμάτητη. Είναι πρώτη και αήττητη μετρώντας μόνο νίκες στο πρωτάθλημα και υπάρχει το υλικό για να
πάει ακόμη καλύτερα. Η φετινή χρονιά
μπορεί να γράψει ιστορία. Ο Απόλλων
έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει
η πρώτη ομάδα της Δωρίδας, που θα
ανέβει στη Γ’ Εθνική και μάλιστα σε μία
χρονιά ορόσημο, που θα συμπληρώσει
30 χρόνια από την ίδρυσή της.

Ωραίο ποδόσφαιρο και πολλά γκολ

Καταιγιστικός ο Απόλλων ΕυΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6η Αγωνιστική
παλίου προχωρά αήττητος
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΡΜΑΤΑ
στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ
18
31-01
Φωκίδας 2018-2019 έχοντας 1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
12
15-13
καπαρώσει την πρώτη θέση 2. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
11
19-09
από την αρχή και δεν φαίνεται 3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
11
12-06
η ομάδα που θα του ανακό- 4. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
10
19-10
ψει την πορεία για να στεφθεί 5. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
9
09-12
πρωταθλητής. Εκτός των θετι- 6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ
6
05-12
κών αποτελεσμάτων η ομάδα 7. ΑΚΑΔΗΜΙΑ΄94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
4
05-13
του Χρήστου Φλέγγα αποδίδει 8.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
3
08-21
και ωραίο ποδόσφαιρο ενώ 9. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
10.ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
1
08-37
συχνά αξιοποιούνται
και οι νεαροί παίχτες Οι μέχρι τώρα αγώνες του πρωταθλήματος
για να αποκτούν 1η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 6 - 0
εμπειρίες. Μέχρι την 2η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 6 - 0
6η αγωνιστική έχει 3η: ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
0-4
σημειώσει 31 γκολ 4η: ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
7-1
και έχει δεχθεί μόλις 5η: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 0 - 4
ένα. Εκείνο που ζη- 6η: ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΤΕΑΣ
4-0
τούν παίχτες, προπονητικό τιμ και διοίκηση της ομάδας είναι η μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων απ΄ όλη τη Δωρίδα και
η οικονομική στήριξη για να ανταπεξέλθει στα υψηλά έξοδα που απαιτούνται.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Δωρίδας που μία ομάδα της θα βρεθεί στο
πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κάνοντας την περιοχή μας γνωστή στο πανελλήνιο.

ΚΥΠΕΛΟ

Στους τέσσερις του κυπέλλου της ΕΠΣ Φωκίδας 2018-2019 προκρίθηκε
ο Απόλλωνας Ευπαλίου και θα περιμένει τον αντίπαλό του για τον αγώνα
της ημιτελικής φάσης, αφού ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι αγώνες
των άλλων ομάδων της προημιτελικής φάσης.
Στους διπλούς δικούς του αγώνες της προημιτελικής φάσης ο Απόλλων
κέρδισε με 1-0 τον Ησαΐα στη Δεσφίνα και 3-0 στο γήπεδο του.
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