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Σελίδα 2

Ζέρβας Θ. Γεώργιος
Στο Ευπάλιο στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία 84 ετών πέ-
θανε ο Γεώργιος Θεοδ. Ζέρβας. Ο Γεώργιος γεννήθηκε 
και έζησε όλα τα χρόνια στο Ευπάλιο. 
Στα νεανικά του χρόνια έμαθε και 
άσκησε την τέχνη του υποδηματοποι-
ού (τσαγκάρης). Όταν η βιομηχανία 
της υποδηματοποιίας  αχρήστευσε το 
επάγγελμά του,  ο Γιώργος ασχολή-
θηκε με τις μεταφορές και το εμπόριο. 
Με την πανάξια και αείμνηστη σύζυγο 
του Παναγιώτα Ρούμπα από το Τείχιο 
έφτιαξαν, μεγάλωσαν, σπούδασαν 
και αποκατέστησαν επαγγελματικά 
και κοινωνικά τα παιδιά τους. Ο Γιώρ-
γος ήταν καλός άνθρωπος και χωρια-
νός. Ήταν συνεργάσιμος με όλους. Λόγω της δουλειάς 
του συνεργάστηκε με πολλούς. Ποτέ δεν διαφώνησε 
και δεν δυσαρεστήθηκε με κανέναν. Όποιες διαφορές 
δημιουργούνταν τις διευθετούσε με το διάλογο και τις 
αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δεν δίσταζε να υποχωρήσει 
ακόμη και όταν είχε δίκαιο. Τον στεναχώρησε πολύ 
και κλόνισε  την υγεία του η γρήγορη απώλεια της 

γυναίκας του και πριν ένα χρόνο ο άδικος θάνατος 
(τροχαίο ατύχημα) της αδερφής του. Τα τελευταία 
χρόνια ζούσε και απολάμβανε και καμάρωνε τα παι-

διά του Θόδωρο και Παρασκευή και τα 5 
εγγόνια του τα οποία όλα φοιτούσαν στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Καλό ταξίδι κύριε Γιώργο
Πρωί και απόγευμα κάθε μέρα πηγαίνο-
ντας στην δουλειά, σας έβρισκα καθι-
στό πότε στο ένα πεζοδρόμιο πότε στο 
άλλο. Ήσασταν η πρώτη μου καλημέ-
ρα. Όλο το Χειμώνα περιμέναμε πότε 
θα έρθει το Καλοκαίρι, οι ζέστες. Μετά, 
πότε θα έρθει ο κόσμος, πότε θα ανοί-
ξουν τα σπίτια του χωριού. Ο καιρός 
πέρασε και το καλοκαίρι ήρθε. Ήρθαν 

και οι ζέστες και ο κόσμος. Δυστυχώς 
όμως δεν προλάβατε να τους δείτε όλους. Φύγατε 
ξαφνικά. Μπορεί να λείπει  η καρέκλα έξω από το 
σπίτι σας εγώ όμως συνεχίζω να σας χαιρετώ γιατί 
είμαι σίγουρη ότι η ψυχή σας είναι κάπου εκεί. 
Καλό ταξίδι κύριε Γιώργο
Σία Φιλίππου

Καίτη Σμπαρούνη
Έφυγε στις 22 Σεπτεμβρί-
ου η  Καίτη Σμπαρούνη, 
μακεδονικής καταγωγής, 
και  ενταφιάστηκε στις 24 
Σεπτεμβρίου 2019, στο 
Ευπάλιο. Το χωριό το αγά-
πησε και το έκανε από νω-
ρίς, σπίτι της. Εργαζόμενη, 
σύζυγος και μητέρα, ήταν 
πάντα χαρούμενη και αισι-
όδοξη. Ήταν πρακτική στην 
καθημερινότητα και γενναία στις δυσκολίες. Πάντα 
χαμογελαστή και ανοιχτή στο καινούργιο. Παρ’ ότι 
με πολλές υποχρεώσεις, δεν έχανε την ευκαιρία να 
ταξιδεύει, παλιότερα με τον σύζυγο της Βασίλη Ν. 
Σμπαρούνη και μετά χωρίς αυτόν. Υπήρξε υποστηρι-
κτική στις κόρες της, Ευτυχία και Βίκυ και τα εγγόνια 
της, πέντε τον αριθμό. Θα τη θυμούνται πάντα με 
πολλή αγάπη. Ακόμα και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρί-
ου 2019, το χαμόγελο της ήταν ζεστό και στην ερώ-
τηση: τι συμβαίνει μαμά, απάντησε πολύ ειλικρινώς 
και με μικρή απορία, «πραγματικά δεν ξέρω!».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Κική Λαγιανδρέου-Μπεζαϊτη
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 έφυγε από την 
ζωή σε ηλικία 90 ετών η Αγγελική Λα-
γιανδρέου. Η δασκάλα του χωριού μας. 
Η Αγγελική μετά το Γυμνάσιο εισήχθη 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Πατρών. 
Το 1953 διορίστηκε δασκάλα στο νομό 
Φωκίδος. Υπηρέτησε κατά διαστήματα 
σε πολλά χωριά της Δωρίδας. Αρτοτίνα, 
Συκιά, Κριάτσι, Κάμπος, Μανάγουλη και 
το 1963 τοποθετήθηκε στο τετραθέσιο 
Δημοτικό σχολείο Ευπαλίου, στο οποίο 
για πολλά χρόνια ήταν Διευθύντρια. Το 
1988 μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας 
συνταξιοδοτήθηκε. Η επιστημονική της 
κατάρτιση, η διδακτική ικανότητα, η 
συνεχής ενημέρωση στα παιδαγωγικά, 
η άριστη συνεργασία με τους συναδέλ-
φους και τους γονείς των μαθητών, αλλά 
κυρίως η αγάπη προς τους μαθητές την 
έκαναν στέλεχος της εκπαίδευσης. Οι ει-
σηγήσεις της, οι παρατηρήσεις , οι ερω-
τήσεις και οι προτάσεις που κατέθεσε 

η Κική στα εκπαιδευτικά συνέδρια ξεδί-
πλωναν το ταλέντο της. Οι επιθεωρητές 
μας πάντοτε της ανέθεταν εκπαιδευτικές 
εργασίες και πάντα 
την καλούσαν να 
συμμετάσχει. Είναι 
εκατοντάδες οι μα-
θητές που πέρασαν 
από τις αίθουσες 
που δίδαξε. Μην 
ξεχνάμε ότι την 
εποχή εκείνη στα 
χωριά υπήρχαν στα 
Δημοτικά σχολεία 
πολλοί μαθητές. 
Παντρεύτηκε τον 
Χαράλαμπο Μπεζαϊ-
τη και δημιούργησε 
άριστη οικογένεια. Παρέδωσε και καμά-
ρωνε στην κοινωνία τα δυο παιδιά της. 
Τον Ηρακλή, Μαθηματικό και τον Ευθύ-
μιο, Μηχανολόγο του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου. Στην κοινωνία ήταν πολύ-

τιμη. Συνεργαζόταν με όλους τους παρά-
γοντες της εκπαίδευσης, συναδέλφους, 
γονείς, εκκλησία, συλλόγους και την 

κοινότητα πάντα για το καλό 
των μαθητών. Συμβούλευε 
και αφιέρωνε πολύ χρόνο για 
τους μαθητές και τους γονείς. 
Καμάρωνε τα παιδιά και τα 
εγγόνια της,τον Χαράλαμπο, 
τον  Άγγελο και τον Πάρι.  Δεν 
υπήρξε άνθρωπος στο χωριό 
που υπηρέτησε η Αγγελική 
που να διατύπωσε παράπονο. 
Για το Ευπάλιο ήταν απώλεια 
ο θάνατός της. Η απώλεια αυ-
τού του ανθρώπου φτωχαίνει 
την κοινωνία μας. Αγαπημένη 
και αλησμόνητη Διευθύντριά 

μου στην υπηρεσία και φίλη στη ζωή θα 
σε θυμόμαστε πάντα.
Καλό σου ταξίδι, Κική μου. Η φίλη και 
συνάδελφος σου 
Θεώνη Ζωγράφου.

Στην δασκάλα μας
Δασκάλα που μας δίδαξες 

το λόγο να κρατάμε,
σήμερα, κάμποσα παιδιά 

σε αποχαιρετάμε. 
Πάντα θα σε θυμόμαστε 

κι ας ήσουν «λίγο νευρικιά» 
είχες όμως τα δίκια σου,
ήμασταν άτακτα παιδιά. 

Μας δίδαξες τα γράμματα 
τους αριθμούς, την φυσική, 
πως με χαρές και κλάματα  
να πορευτούμε στην ζωή. 
Το σπίτι σου ήταν ανοιχτό 

παίζαμε εκεί το «στάκαμαν» 
κι όταν το έπαιρνες είδηση έλεγες,

ρε Ηρακλή φτάνει, αμάν!
Αιώνια η μνήμη σου 
και ελαφρύ το χώμα, 

Οι συγγενείς, οι φίλοι σου 
στο λένε με ένα στόμα.
  Παναγιώτης Ανδρίτσος

Βασιλική Κουτσογιάννη (χήρα Κων/νου)
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 πέθανε στο Ευπάλιο σε 
ηλικία 97 ετών η Φωτεινή Κουτσογιάννη. (Ήταν 
κόρη πολυμελούς οικογένειας του Κωνσταντίνου 
Νικολέττου-Πιπιρίγκα). Η Θεία Φωτεινή με το 
σύζυγό της Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη έφτια-
ξαν μια κλασική Καρυώτικη οικογένεια. Πολλά 
παιδιά (Βασιλική,Βασίλης, Αντωνία,Περικλής)και 
επάγγελμα, γεωργία και κτηνοτροφία. Τη χαρα-
κτήριζε η εργατικότητα, η τιμιότητα και η συνερ-
γασία με όλους. Το ωράριο ήταν συνεχές. Νύχτα 
έφευγαν από το σπίτι και νύχτα γύριζαν. Δουλειές 
παντού, στο σπίτι, στα χωράφια και στα «πρά-
ματα», όπως έλεγαν τα ζώα, τα οποία δεν εννο-

ούσαν να αλλάξουν το ωράριο τους 
ότι και αν συνέβαινε. Θεία Φωτεινή 
υπήρξες μια ηρωίδα στη ζωή. Πρό-
σφερες στην κοινωνία ένα «σωρό» 
απογόνους. Ό,τι αποκτήσατε με τον 
αείμνηστο μπάρμπα Κώστα, και απο-
κτήσατε πολλά, τα αποκτήσατε τίμια 
και καθαρά. Πόσο μου θυμίζεις άλλες 
ηρωικές οικογένειες του χωριού μας. 
Εγώ που έχω προσωπική εμπειρία. 
Γιατί υπήρξα παιδί παρόμοιας οικο-
γένειας. Πόσο νοσταλγώ και θαύμα-
ζα όλους, στα χωράφια μέρα νύχτα 
όλες τις εποχές, με ζέστη, με κρύο, 

με βροχή, με στήθος και με γόνατο 
όπως λέει ο ποιητής να σπρώχνετε 
το κάρο της ζωής, να ξεκολλήσει από 
τη λάσπη (των δυσκολιών και των 
προβλημάτων) και το πετύχατε. Στε-
ρηθήκατε κοσμική ζωή. Απολαύσατε 
και καμαρώσατε κοινωνική ζωή. Ναι 
εσείς θείες Φωτεινές, Σοφίες, Μαρίες, 
Ευθυμίες, Γεωργίες…. φτιάξατε τα 
χωριά και τη χώρα. Θεία Φωτεινή θα 
σε θυμόμαστε πάντα. Μέσα από τα 
παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα 
συνεχής θα είναι η μνήμη σου.
Νίκος Ζέρβας

Αθανασόπουλος Αλ. Φώτιος 
Στις 15 Ιουλίου έφυγε ξαφ-
νικά σε ηλικία 89 ετών ο 
Φώτης Αλ. Αθανασόπουλος. 
Ήταν ένα φιλήσυχος και οι-
κογενειάρχης Ευπαλιώτης. 
Μέσα από τη δουλειά του, 
ως υπάλληλος της Ένωσης 
Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Δωρίδας,  ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητός στον αγροτο-
κτηνοτροφικό κόσμο της 
Δωρίδας. Με τη σύζυγό του 
Κωνσταντίνα είχαν αποκτή-
σει δύο γιους, τον Αλέκο, που είναι μαθηματικός και 
τον Άρη, που είχε σπουδάσει οικονομικά και διατη-
ρούσε επί πολλά χρόνια το γνωστό βιβλιοχαρτοπωλείο 
του Ευπαλίου. Ευτύχησε να δει και δύο εγγόνια τον 
Φώτη και τον Θάνο. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον 
Άγιο Γεώργιο και η ταφή στο κοιμητήριο του Αϊ- Λια. 
“Πατέρα μας , έφυγες ξαφνικά αλλά περήφανα όπως 
πάντα ήθελες. Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελό 
σου, τις συμβουλές σου, τις ανησυχίες σου.Καλό σου 
ταξίδι και καλό παράδεισο.
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σου”. Ραγκαβάς  Σωτήρης 

Σε ηλικία 89 ετών έφυ-
γε από τη ζωή στις 24 
Ιουλίου 2019 ο Σωτή-
ρης Ραγκαβάς μετά από 
επιβάρυνση της υγείας 
του κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. ‘Ηταν 
συνταξιούχος των ΕΛ.ΤΑ 
και καταγόταν από το 
Τρίκορφο Δωρίδας. Ση-
μαντικός σταθμός στη 
ζωή του υπήρξε η συμ-
μετοχή του στο ελληνι-
κό εκστρατευτικό σώμα 
στην Κορέα το 1953 σε ηλικία 23 χρόνων. Με τη 
σύζυγό του Αναστασία διέμεναν στον Πειραιά και 
είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. Στις 26 Ιουλίου 2019 
τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον ιερό ναό του 
Αγίου Γεωργίου στο Ευπάλιο και η ταφή έγινε στο 
κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία. Ευχαριστούμε 
όλους, όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια του

Τσατούχας  Παναγιώτης
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου 
2019 απεβίωσε ο Τσα-
τούχας Παναγιώτης του 
Κωνσταντίνου σε ηλικία 
93 ετών. Γεννήθηκε την 
14 Σεπτεμβρίου 1926 
στο Κουπάκι .Με τη σύ-
ζυγο Αγλαΐα απέκτησαν 
έξι παιδιά  τον Κώστα, 
τον Γιάννη, τον Σωτήρη, 
τον Γιώργο, τον Λουκά 
και τον Χρήστο . Ευτύχη-
σε  να δει 9 εγγόνια και 4 
δισέγγονα. Ήταν Δημόσι-
ος υπάλληλος στο Τελωνείο. Όταν συνταξιοδοτήθηκε 
εγκαταστάθηκε στο Ευπάλιο που τόσο αγαπούσε. Η 
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Άγιο Γεώργιο Ευ-
παλίου και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του Αϊ-Λια.  
Πατέρα θα είσαι για πάντα στις καρδιές και στη 
σκέψη μας.                                 Τα παιδιά σου



Σελίδα 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμος  Βίκυς και Σπύρου και βάφτιση 
Τελευταία μέρα του καλοκαιριού, στις 31 Αυ-
γούστου, το Ευπάλιο έζησε ξεχωριστές στιγμές. 
Στον Αϊ -Γιώργη είχαμε μια θαυμάσια τελετή, 
με γάμο και βαφτίσια. Ο γαμπρός κατέφθασε 
στην εκκλησία καβάλα στη μηχανή του ακο-
λουθούμενους από φίλους του μηχανόβιους, 
που δεν σταμάτησαν να μαρσάρουν ξεσηκώνο-
ντας το Ευπάλιο. Η Βίκυ Διαμαντοπούλου του 
Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης παντρεύ-
τηκε  τον αγαπημένο της Σπύρο Λαουρδέκη 
του Λεωνίδα και της Μαρίας. Κουμπάροι τους 
ο Γιάννης και η Φωτεινή Φλέγγα. Ακολούθησε 
η βάφτιση του γιουτους, με νονές την Γεωρ-
γία και την Φωτεινή Φλέγγα, που του έδωσαν 
το όνομα Λεωνίδας.   Το διπλο-ευτυχές γεγο-
νός γιορτάστηκε με ωραία δεξίωση στο “Κτήμα Σίνη”,  όπου το 
γλέντι και το ξεφάντωμα κράτησε μέχρι πρωίας, με δημοτικούς 

χορούς και τραγούδια 
και με τους νεολαίους 
φίλους του ζευγαριού να 
δίνουν… ρεσιτάλ! Τρι-
σευτυχισμένοι όλοι και 
πιο πολύ ο πατέρας και 
παππούς Κώστας Διαμα-
ντόπουλος - Κουρκού-
ρας που λίγες μέρες πριν 
είχε αποκτήσει… άλλη 
μια ιδιότητα-ειδικότητα 
(!). Είχε ορκιστεί δημο-
τικός σύμβουλος Δωρί-
δας. (Υ.Γ. Κουρκούρα… 
αστυνομικός, ηλεκτρο-
λόγος, ηλεκτρονικός, 

επισκευαστής TV- IX-τηλεφώνων-aircontusion-moto, παππούς, 
δημοτικός σύμβουλος… να περιμένουμε και τίποτα άλλο!!)

Γάμος Έρης Μίστρα
Σε μια ωραία 
τελετή  στον 
Ιερό Ναό του 
Αγίου Διονυσί-
ου Αρεοπαγίτη 
στην Αθήνα 
στις 7 Σεπτεμ-
βρίου και με τις 
ψαλμωδίες χο-
ρωδίας της Λυ-
ρικής Σκηνής, 
έγιναν οι γάμοι 
της δικηγόρου 
Έρης Μίστρα, 
κόρης του Νί-
κου Μίστρα 
και της Άντυς 
Λουκοπούλου  
με τον πολιτικό 
μηχανικό  Μάνο  
Κοκκιασμένο. 
Κουμπάροι τους 
οι Leo και Casey 
Gripari, φίλοι των νεονύμφων που δραστηριοποι-
ούνται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο Λονδίνο. Η 
Έρη είναι εγγονή του γιατρού Πάνου Λουκόπου-
λου. Ακολούθησε μια θαυμάσια δεξίωση στο ξενο-
δοχείο “Μεγάλη Βρεταννία” της Αθήνας με αρκετά 
μουσικά events (για το γαμήλιο χορό των νεονύμ-
φων τραγούδησε ο τενόρος της Λυρικής Γιάννης 
Χριστόπουλος), εκατοντάδες καλεσμένους, χορό, 
τραγούδι και κέφι μέχρι πρωίας.

Γάμος Ιωάννη Αλ. Αλεξανδρή
Άρωμα Ευπαλίου γέ-
μισε η Λάρνακα της 
Κύπρου το Σάββατο  
6 Ιουλίου. Στο Ιερό 
Ναό  Αγίου Κωνστα-
ντίνου Αλαμάνου 
στην Ορμήδεια Λάρ-
νακας, ο Ιωάννης 
Αλεξανδρής του Αλε-
ξάνδρου - Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός από 
το ΕυπάλιοΔωρίδος 
νυμφεύτηκε την Ανα-
στασία Χατζηκωνστα-
ντή - καθηγήτρια Πα-
νεπιστημίου Κύπρου 
από την Αμμόχωστο 
(τώρα Ορμήδεια). 
Τους ευχόμαστε βίο 
ανθόσπαρτο.

Γάμος Παρασκευής Τσέλιου
Την Κυριακή 18 
Αυγούστου η Πα-
ρασκευή Τσέλιου 
του Παναγιώτη 
και της Αθανασίας 
παντρεύτηκε τον 
Χριστόφορο Τρι-
ανταφύλλου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Ευπαλίου. 
Κουμπάρος τους ο 
Γιάννης Κοκμοτός 
από τη Ναύπακτο. 
Ακολούθησε δε-
ξίωση και γλέντι 
μέχρι πρωίας στο 
θαυμάσιο “Κτήμα 
Παπαβασιλείου” 
στην Μακύνεια. 
Να έχουν μια ευ-
τυχισμένη ζωή.

Γάμος Γεωργίας Τριανταφύλλου

Στις 13 Ιουλίου 2019 τέλεσαν τον γάμο τους στον Ιερό 
Ναό Αγίας Δύναμης Σπάτων Αττικής,  η Τριανταφύλλου 
Γεωργία του Χρήστου και της Βιργινίας, με τον  Κολύρη 
Γιώργο του Παναγιώτη και της Χαρίκλειας. Η Γεωργία 
είναι νηπιαγωγός και ο Γιώργος δραστηριοποιείται σε οι-
κονομικά &Marketing. Κουμπάροι τους ήταν οι Αποστό-
λης και Μάρθα Μαυράκη. Η Γεωργία είναι εγγονή του 
γιατρού Γιάννη Τριανταφύλλου. Ακολούθησε όμορφη 
δεξίωση και γλέντι σε γνωστό κοσμικό χώρο.

Στις 18 Αυγούστου ημέρα Κυριακή και ώρα 6 το από-
γευμα βαπτίστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
ο γιος της Μαρίας Χελλάς και του Τζέρυ Φουέντες 
και του δόθηκε το όνομα Ιωάννης.Ανάδοχοι ήταν 
ο Κώστας Θεοδωρόπουλος και η κόρη του Έλενα. 
Ακολούθησε τραπέζι και γλέντι στη ταβέρνα “Παλιά 
ιστορία” στην πλατεία Ελ.Βενιζέλου στο Ευπάλιο. Ευ-
χόμαστε στο νεοφώτιστο υγεία και ό,τι καλύτερο στη 
ζωή του!!

Βάφτιση εγγονών Μπαλτόπουλου

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, οι οικογένειες 
των αδελφών Γιάννη και  Θάνου Μπαλτόπουλου 
(υιών της Νικολίτσας Κουβέλη) βάφτισαν τους 
υιούς τους στην Ιερά Μονή Παναγίας Βουλκά-
νου, στην Βαλύρα Μεσσηνίας, πατρίδα του παπ-
πού Γιώργου Μπαλτόπουλου. Συγγενείς και φίλοι 
των οικογενειών επισκέφθηκαν την πανέμορφα 
ανακαινισμένη Μονή που χρονολογείται από το 
1701 και παρευρέθηκαν στον μυστήριο της βά-
πτισης. Οι περήφανοι «παππούδες» παρέθεσαν 
γεύμα με θέα την Αρχαία Μεσσήνη και εξαιρετική 
τοπική γουρνοπούλα, μεταξύ άλλων! Στην φωτο-
γραφία, οι νεοφώτιστοι Φίλιππος (αριστερά) και 
Όθωνας (δεξιά) με τους πατεράδες τους Γιάννη 
και Θάνο αντίστοιχα. 

Γέννηση κόρης Νίκου Τσιβελέκα
Ο Νίκος Τσι-
βελέκας και η 
Κατερίνα Απο-
στολοπούλου 
απέκτησαν την 
Τετάρτη 17 
Ιουλίου 2019 
το πρώτο τους 
παιδί ένα χα-
ριτωμένο και 
υγιέστατο κο-
ριτσάκι! Είναι 
το πρώτο εγ-
γόνι των ευ-
τ υ χ ι σ μ έ ν ω ν 
παππούδων και 
γιαγιάδων και 

το τέταρτο δισέγγονο για τον Κώστα και την Πα-
τρούλα Κατσαρού !!

Γέννηση  κόρης Παπακωνσταντίνου
Ένα πανέμορ-
φο κοριτσάκι 
απέκτησαν ο 
Φώτης Ευθ. 
Παπακωνστα-
ντίνου  και η 
Γεωργία Αθ. 
Σωτηροπού -
λου. Γεννήθηκε 
στις 23 Ιουνίου 
2019 σε ιδιωτι-
κό Μαιευτήριο 
των Πατρών. 
Να έχει μια ευ-
τυχισμένη ζωή.

Βάφτιση Ιωάννη



Σελίδα 4ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρουσία πλήθους πολιτών σε ειδι-
κή τελετή και χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Φωκίδας Θεόκτιστου 
ορκίστηκε στο Λιδορίκι η νέα Δημο-
τική Αρχή Δωρίδας και ο Δήμαρχος 
Γιώργος Καπεντζώνης.
Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό και 
αφού ορκίστηκε ο Δήμαρχος, ο Μη-
τροπολίτης ευχήθηκε στη νέα δημο-
τική αρχή και τον δήμαρχο να έχουν 
ένα δημιουργικό έργο για το καλό της 
Δωρίδας, με συνεργασία και συνεννό-
ηση και κάλεσε τους πολίτες να στη-
ρίξουν το έργο των δημοτικών αρχό-
ντων που αυτοί εξέλεξαν. Η εκκλησία 
ανέφερε θα είναι αρωγός στο έργο της 
και όπως πάντα θα είναι δίπλα στη δη-
μοτική αρχή σε ότι της ζητηθεί.
Ο Δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης από την 
πλευρά του καλωσόρισε τους νέους 

27 δημοτικούς συμβούλους εκ των 
οποίων οι 16 είναι καινούργιοι καθώς 
και τους 185 τοπικούς κοινοτικούς 
Προέδρους και Συμβούλους.
Ζήτησε να έχουν μια καλή συνεργα-

σία όλοι μαζί για το καλό της Δωρί-
δας. Έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ότι 
πάρα πολλά έργα έχουν πλέον ωρι-
μάσει και βρίσκονται στη διαδικασία  
υλοποίησής τους. «Πιστεύω και είμαι 
βέβαιος» είπε «ότι θα προχωρήσου-
με όλοι μαζί με γρήγορα βήματα για 
το καλό των συμπολιτών μας με την 
βοήθεια και στήριξη τόσο της εκκλη-
σίας, όσο και της πολιτείας και του 
νέου βουλευτή Γιάννη Μπούγα που 
παρίστατο καθώς και της νέας Περι-
φερειακής Αρχής».
Ευχαρίστησε όλους τους απερχόμε-
νους δημοτικούς συμβούλους αλλά 
και Προέδρους Κοινοτήτων για την 
άψογη συνεργασία που είχαν στην 
περίοδο που πέρασε και έκανε δύο 
συγκεκριμένες αναφορές με ευχαρι-
στίες και ευχές.

Στον παλιό Δήμαρχο Λιδωρικίου και 
επί χρόνια αυτοδιοικητικό στέλεχος 
Γιώργο Κουλούλα - που όπως ο ίδιος 
έχει δηλώσει αποχωρεί από την  ενερ-
γό δράση -  για την μεγάλη του προ-

σφορά στον τόπο και στα 
αυτοδιοικητικά δρώμενα.
Στον πρώην Περιφερειάρ-
χη και νυν Δήμαρχο Αθη-
ναίων Κώστα Μπακογιάννη 
για την άψογη και δημιουρ-
γική συνεργασία που είχαν 
τα τελευταία αυτά χρόνια 
με μεγάλα οφέλη για τη 
Δωρίδα και του ευχήθηκε 
να έχει κάθε νέα επιτυχία 
στους στόχους του και από 
τη νέα θέση που τον  εξέ-
λεξαν οι πολίτες.
Τέλος ευχαρίστησε όλους 
τους πολίτες της Δωρί-
δας για την εμπιστοσύ-
νη στο πρόσωπό του να 
τον εκλέξουν για τρίτη 
συνεχή θητεία κάνο-
ντας ιδιαίτερη αναφορά 
στους συγχωριανούς του 
από τη Γλύφα που του 
έδωσαν το μεγαλύτερο 
ποσοστό και κάλεσε να 
απευθύνουν χαιρετισμό 
και οι επικεφαλής τον 
άλλων παρατάξεων.
Χαιρέτησε ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολί-
τευσης Τάσος Φλώρος 
ευχαριστώντας και αυτός 
από την πλευρά του τους 
δημότες που τον στήρι-
ξαν και ζήτησε να υπάρ-
ξει μια καλή συνεργασία 

σε όλα τα κρίσι-
μα θέματα που 
απασχολούν τον 
δήμο για το καλό 
και την ανάπτυξη 
της Δωρίδας.
Στη συνέχεια έγι-
νε η ορκωμοσία 
όλων των δημο-
τικών συμβού-
λων, Προέδρων 
και Συμβούλων 
Κοινοτήτων στο 
Ιερό Ευαγγέλιο.
Με πολιτικό όρκο 
που ανάγνωσε ο Δήμαρχος ορκίστη-
καν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανά-
σιος Ασημάκης, Χαράλαμπος Καλλια-
μπέτσος, Ιωάννης Λάϊος και Χρήστος 
Δρόσος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο 
βουλευτής Φωκίδας Ιωαν. Μπούγας, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Γ. 
Δελμούζος, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Χαρ. Φάκος, το πολιτικό στέ-
λεχος της ΝΔ Κ. Χαλιορής, ο δημο-
τικός σύμβουλος Καλλιθέας Αττικής 
Κ. Ευσταθίου, Πρόεδροι και στελέχη 
Πολιτιστικών Συλλόγων,  πολλά  πα-
λαιότερα αυτοδιοικητικά στελέχη και 
πλήθος Δωριέων. 
Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και το νέο Προεδρείο 
Τους τέσσερις νέους Αντιδημάρχους 
Δωρίδας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος 
Γιώργος Καπεντζώνης στην ειδική συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
της 1ης Σεπτεμβρίου που είναι οι :
Παλασκώνης Κωνσταντίνος για την 
Δ.Ε. Βαρδουσίων
Μαυρομμάτης Μανώλης για την Δ.Ε. 
Λιδωρικίου
Φλέγγας Ιωάννης για την Δ.Ε Ευπα-
λίου και
Πολίτης Σταύρος για την Δ.Ε. Τολο-
φώνας
Έχουμε δηλαδή μια ανανέωση κατά 
τα ¾  αφού μόνο ο Κ.Παλασκώνης 
ήταν και προηγούμενα 
Αντιδήμαρχος, ενώ οι 
Μ. Μαυρομμάτης και Σ. 
Πολίτης εκλέγονται για 
πρώτη φορά δημοτικοί 
σύμβουλοι.
Οι 4 Αντιδήμαρχοι έχουν 
και μια σειρά καθ΄ ύλην 
αρμοδιότητες που τους 
εκχώρησε με απόφασή 
του ο Δήμαρχος.
Επίσης κατά την συνε-
δρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εξελέγη το 

Προεδρείο και ορίστηκαν τα μέλη Οι-
κονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.
Για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου εξελέγησαν οι:
Σπυροπούλου Πένυ         Πρόεδρος       
(παράταξη Καπεντζώνη)
Γκίκας Χρήστος                 Αντιπρόε-
δρος   (παράταξη Φλώρου)
Παπαλεξίου Ευθύμιος     Γραμματέας     
(παράταξη Ασημάκη)
Για την Οικονομική Επιτροπή ορί-
στηκαν οι :
Πολίτης Σταύρος  (Πρόεδρος)    
(παράταξη Καπεντζώνη)
Παλασκώνης  Κωνσταντίνος       
(παράταξη Καπεντζώνη)
Μαυρομάτης Μανώλης              
(παράταξη Καπεντζώνη)
Μπαρμπούτης Ιωάννης               
(παράταξη Καπεντζώνη)
Παπαγεωργίου Ελένη                  
(παράταξη Καπεντζώνη)
Καζανά Μαρία                               
(παράταξη Φλώρου)
Ασημάκης  Θάνος                         
(παράταξη Ασημάκη)
Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
ορίστηκαν οι:
Φλέγγας Ιωάννης  (Πρόεδρος)     
(παράταξη Καπεντζώνη)
Πολίτης Σταύρος                             
(παράταξη Καπεντζώνη)
Μαυρομμάτης Μανόλης               
(παράταξη Καπεντζώνη)
Ζέτος Παναγιώτης                          
(παράταξη Καπεντζώνη)
Διαμαντόπουλος Κώστας              
(παράταξη Καπεντζώνη)
Γεραντώνης Χρήστος                     
(παράταξη Φλώρου)
Ταράτσας Δήμος                             
(παράταξη Ασημάκη)
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αυτές Επι-
τροπές σύμφωνα με τον νέο Νόμο 
της Κυβέρνησης έχουν πολύ αυξη-
μένες αρμοδιότητες σε μια σειρά από 
σημαντικά θέματα του Δήμου.

Ποιοι στελεχώνουν τις ισχυρές 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
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Η Δωρίδα είναι ένας από τους πλου-
σιότερους τόπους σε αποθέματα 
ιστορίας, πολιτισμού, λαογραφίας, 
περιβάλλοντος, αρχαιολογίας ακόμα 
και σπουδαίων έργων όπως το φράγ-
μα και η τεχνητή λίμνη Μόρνου, από 
τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα της 
Ευρώπης.
Κι όμως, αυτός ο τόπος ακόμα και 
τώρα στον 21ο αιώνα παραμένει  
εγκαταλειμμένος και περιθωριοποιη-
μένος, χωρίς την ανάλογη ανάπτυξη 
που θα του άξιζε.
Τι φταίει; Πολλά τα αίτια, παρά την 
βούληση και τις προσπά-
θειες κατά καιρούς από 
τους αρμόδιους. Ίσως γιατί 
«βλέπουμε το δένδρο και 
χάνουμε το δάσος» ίσως 
γιατί ξεκινάμε «βάζοντας 
το κάρο μπροστά από το 
άλογο»!
Χρόνια τώρα βλέπουμε έναν 
βομβαρδισμό αιτημάτων, 
θέσεων και προτάσεων από 
φορείς, συλλόγους, πολιτι-
κούς κ.ά για την προώθη-
ση και υλοποίηση κάποιων 
έργων που θα στοχεύουν 
στην ανάπτυξη. Είναι τόσα 
πολλά που η μισή Κυβέρνη-
ση (η κάθε κυβέρνηση) να 
ήταν από τη Δωρίδα, πάλι 
δεν ήταν δυνατόν να υλο-
ποιηθούν.
Ας πάρουμε όμως τα πράγ-
ματα με τη σειρά. Το σίγουρο είναι 
ότι η αρμόδια Δημοτική Αρχή κατα-
βάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες 
με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, 
να προχωρήσει στην υλοποίηση κά-
ποιων από τα εκατοντάδες αιτήματα 
που δέχεται ή η ίδια προγραμματίζει. 
Όλα όμως ή τα περισσότερα είναι 
αποσπασματικά «μπαλώματα», εκτός 
μερικών πολύ σημαντικών όπως για 
παράδειγμα τα αντισταθμιστικά των 
νερών του Μόρνου και της άρσης 
παλαιών αποφάσεων που παρεμποδί-
ζουν την δραστηριότητα στην παρα-
λίμνια περιοχή. Ακόμα το φράγμα της 
Τολοφώνας ή το σημαντικό θέμα του 
Αναδασμού πεδιάδας του Μόρνου 
που έχει πλέον καταντήσει «Γεφύρι 
της Άρτας»!.
Όμως όπως πολύ σωστά εκτιμούν 
αρμόδιοι επιστήμονες με γνώσεις και 
εμπειρίες πάνω στην ανάπτυξη, αυτή 
δεν θα έρθει ποτέ αν δεν λυθεί το 
πρόβλημα της επικοινωνίας και της 
προσβασιμότητας, δηλαδή αναπτυγ-
μένο οδικό δίκτυο.
Κι αυτό για τη Δωρίδα ξεκινά βασι-
κά από έναν κύριο οδικό άξονα που 
συνδέει τη Νοτιοδυτική Δωρίδα με 
την ορεινή , τον άξονα Ναυπάκτου – 
Λιδωρικίου.
Στη σημερινή εποχή τα δεδομένα 
έχουν αλλάξει. Κάποτε η αναφορά 
ήταν η σύνδεση και η σχέση της Δω-
ρίδας με την πρωτεύουσα. Οι λόγοι 
πολλοί και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
ανάλυση. Τώρα η μεγάλη πόρτα της 
ανάπτυξης βρίσκεται στα δυτικά.

Χιλιάδες Δωριέων, πρώτης, δεύτερης 
και τρίτης γενιάς πλέον διαμένουν στο 
αστικό τρίγωνο Πάτρας-Ναυπάκτου-
Μεσολογγίου. Οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν την βούληση και τη δυνατό-
τητα να επισκέπτονται τα χωριά τους 
σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα, 
αξιοποιώντας και το βιος τους, και όχι 
μόνο για συναισθηματικούς λόγους. 
Όμως, μεγάλο εμπόδιο είναι η ασφα-
λής και γρήγορη πρόσβαση.
Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης υπάρχει 
για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην 
ορεινή Δωρίδα από τους κοντινούς 

πληθυσμούς γενικότερα του τριγώ-
νου που αναφέραμε και όχι μόνο, για 
θρησκευτικό τουρισμό, για ορειβατι-
κό, για κυνηγετικό, για αναψυχή, για 
εκπαιδευτικό των σχολείων, κ.ά.Με-
γάλο εμπόδιο κι εδώ η ασφαλής και 
εύκολη πρόσβαση. Κι όλα αυτά όχι 
για έναν ή δύο μήνες το καλοκαίρι 
αλλά σε δωδεκάμηνη βάση.
Ένα πρώτο δείγμα το έχουμε χειρο-
πιαστό με την παραλιακή  Νοτιοδυτι-
κή Δωρίδα , όπου μετά την λειτουργία 
της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και της 
Ιόνιας Οδού, η επισκεψιμότητα τους 
καλοκαιρινούς μήνες … πενταπλασιά-
στηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
επαγγελματιών της περιοχής. 
Πολιτικοί και Περιφερειακοί παρά-
γοντες τελευταία βάζουν ψηλά τον 
πήχη, με δηλώσεις, προτάσεις και 
υπομνήματα  για τον διαγώνιο άξο-
να Θερμοπυλών – Αντιρρίου. Κανένα 
πρόβλημα και καμία αντίρρηση να 
γίνει. Είναι τόσα όμως πολλά και πε-
ρίπλοκα τα θέματα χρηματοδότησης 
και υλοποίησης του έργου αυτού που 
σύμφωνα με αρμοδίους παράγοντες  
θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαε-
τία για να ολοκληρωθεί!
Ήδη κάποια αποσπασματικά έργα βελ-
τίωσης στον άξονα αυτόν προωθού-
νται και αυτό είναι καλό. Όμως ο άξο-
νας αυτός είναι άξονας διέλευσης και 
όχι προορισμού όπως αναφέρουν και 
οι τεχνοκράτες. Η παραλιακή Δωρίδα 
θα έχει κάποια μικρά οφέλη, αλλά γι 
αυτήν το μεγάλο στοίχημα, αφού έχει 
πάρει μια αναπτυξιακή πορεία, είναι 

ο σωστός προ-
γραμματ ισμός 
και επαγγελματι-
σμός όλων όσων 
εμπλέκονται άμε-
σα και έμμεσα με την τουριστική βι-
ομηχανία ( ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, ορ-
γανωμένες πλαζ, κλπ)
Το πόσο σημαντικό είναι το θέμα 
της σωστής πρόσβασης άλλωστε 
το έχουμε μπροστά μας με την λει-
τουργία ενός από τα ωραιότερα του 
είδους του ξενοδοχεία στην ορεινή 

Δωρίδα , το γνωστό 
“DasosTheretron”. 
Δεν μπόρεσε να 
προχωρήσει και διέ-
κοψε την λειτουργία 
του πριν 2-3 χρόνια 
με κύρια αιτία την 
δύσκολη πρόσβα-
ση σ’αυτό και τώρα 
γίνονται κάποιες 
επιχειρηματικές προ-
σπάθειες για να ξα-
νανοίξει τις πύλες 
του.
Όταν όμως τέτοιες 
μονάδες λειτουρ-
γούν το όφελος 
απλώνεται σε πολλά 
επαγγέλματα στην 
περιοχή, τόσο επι-
σιτιστικά όσο και 
διάθεσης προϊόντων 

πρωτογενούς παραγωγής. Δημιουρ-
γούνται δηλαδή νέες θέσεις εργασίας 
που τόσο ανάγκη το έχει σε πρώτη 
φάση η ορεινή Δωρίδα.
Καθηγητές από σχολεία της Δυτικής 
Ελλάδας μας αναφέρουν ότι επιθυμία 
τους είναι να πραγματοποιούν λόγω 
γειτνίασης εκπαιδευτικές εκδρομές 
στην ορεινή Δωρίδα, εκεί που είναι το 

Κροκύλειο χωριό του Γιάννη Μακρυ-
γιάννη, το μοναστήρι και το κελί του 
Αθανασίου Διάκου στην Αρτοτίνα, η 
Πενταγιού της χιλιοτραγουδισμένης 
Μαρίας Πενταγιώτισσας, η αρχαία 
Καλλίπολη, το μεγάλο τεχνικό έργο 

του φράγματος και της λίμνης του 
Μόρνου, ο αρχαιολογικός χώρος του 
Φύσκου στο Μαλανδρίνο, η ιστορική 
Μονή Βαρνάκοβας κ.ά. Όμως κύριο 
εμπόδιο είναι η προσβασιμότητα.
Θα μπορούσαμε  να  παραθέσουμε 
ένα πακέτο αριθμών και στοιχείων, 
όχι και τόσο κολακευτικών για την 
«ακτινογραφία» της  Δωρίδας, ειδικά 
συγκρινόμενων με αντίστοιχου βελη-
νεκούς περιοχές της χώρας.
Όμως εδώ είναι το επόμενο ή αν 
θέλετε το ταυτόχρονο βήμα για 
να αποκτήσουμε και το λεγόμενο 
brandname.
Γιατί κακά τα ψέματα …
Δεν μας ξέρουν, ως τουριστικό προο-
ρισμό, όσο πρέπει. Κάποιοι, μάλιστα, 
ίσως δεν μας ξέρουν καθόλου…
Δεν μας ξέρουν όπως πρέπει. Έχουν 
μια επιδερμική και απόμακρη, ενδεχο-
μένως και στρεβλή, εικόνα της περι-
οχής. Ξέρουν ότι υπάρχει η περιοχή, 
αλλά όχι ακριβώς πού υπάρχει! 
Δεν ξέρουν ποια είναι η ταυτότητά 
μας, γιατί, δυστυχώς, κάθε τόσο, 
αλλάζουμε ταυτότητα και τους μπερ-
δεύουμε! Μας μπερδεύουν με την 
Ορεινή Ναυπακτία, με τους Δελφούς 
και τα χωριά της Παρνασσίδας.
Πρέπει, κατά συνέπεια στη συνέχεια  
να βρούμε, άμεσα, τρόπο να μας μά-
θουν. Να τους ερεθίσουμε πιο στο-
χευμένα. Πού είμαστε, τι προσφέ-
ρουμε, σε τι υπερέχουμε. 
Στο κείμενο αυτό η εφημερίδα μας 
συνόψισε πληροφορίες και σκέψεις 
ατόμων που γνωρίζουν τους δρόμους 
ανάπτυξης επιστημονικά αλλά και με 
μεγάλη εμπειρία. Σίγουρα για να ανα-
πτυχτούν και αναλυθούν οι σκέψεις 

αυτές θα χρειάζονταν πολλές σελίδες 
ή αν θέλετε πολλές ώρες σε ειδικό 
Συνέδριο.
Εμείς το ψάξαμε, κατασταλάξαμε και 
προτείνουμε… Ένας ο δρόμος για 
ανάπτυξη της Δωρίδας!

Ένας  δρόμος... 
για ανάπτυξη της Δωρίδας
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Μια γρήγορη και όμορφη απρόσμενη 
απογευματινή επίσκεψη έκανε ο Μα-
καριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στο νησί 
Τριζόνια της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φωκί-
δος. Τον Μακαριώ-
τατο κατ’ εντολή του 
Μητροπολίτου Φω-
κίδος  Θεόκτιστου, 
ο οποίος βρισκόταν 
σε υποδοχή Ιερών 
Λειψάνων στην Ιερά 
Μονή Αγίου Γεωρ-
γίου Καλλιθέας, συ-
νόδευσε ο Γέροντας 
Νεκτάριος Μουλα-
τσιώτης, Ηγούμενος 
και Πρωτοσύγκελλος 
της Ιεράς Μητροπό-
λεώς, μαζί με πατέ-
ρες της Ιεράς Μονής 
Τρικόρφου.
Τον Μακαριώτατο 
υποδέχθηκε ο εφη-
μέριος του Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Τριζονίων, 
Πρωτοπρεσβύτερος 
Γρηγόριος Σαμάς, ο 
Δήμαρχος Δωρίδος Γε-
ώργιος Καπεντζώνης 
και ο π.Αντιδήμαρχος 
Παναγιώτης Ζέτος. 
Οι μόνιμοι κάτοικοι 
του νησιού καθώς και οι τουρίστες 
έτρεξαν με προθυμία να υποδεχθούν 
αλλά και να ασπαστούν το χέρι του 
Μακαριότατου ζητώντας την ευλογία 
του. Όλοι δε ζητούσαν μια αναμνηστι-
κή φωτογραφία μαζί του, την οποία ο 
Μακαριότατος δεν αρνήθηκε.
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρο-

πόλεως, με καΐκι, έκανε ένα μικρό πε-
ρίπλου του νησιού τον Μακαριότατο.
Μετά, επισκέφθηκαν και προσκύ-
νησαν την ενορία του νησιού, όπου 

εψάλη η φήμη του Μακαριότατου. Ο 
Μακαριότατος, ευχαριστώντας τους 
κατοίκους του νησιού, τους απηύθυ-
νε σύντομη προσλαλιά δίνοντάς τους 
κουράγιο στις δυσκολίες που η πατρί-
δα μας αντιμετωπίζει και ότι όλοι πρέ-
πει να παραμείνουμε ενωμένοι

Επίσκεψη Αρχιεπίσκοπου 
Ιερώνυμου στα Τριζόνια 

Ξεκίνησε η κατασκευή του κόμβου 
Μαλαμάτων, ενός σημαντικού έρ-
γου για την ανάπτυξη της Νοτιοδυ-
τικής Δωρίδας με 
προϋπολογ ισμό 
1.500.000 ευρώ
Ο νέος ανισόπεδος 
κόμβος θα λύσει 
πολλαπλά προβλή-
ματα μιας και θα 
αποτελέσει κύρια 
είσοδο μεταξύ Αι-
τωλοακαρνανίας 
και Φωκίδας και 
θα συνδέσει το 
παραθαλάσσιο και 
πεδινό τμήμα με 
το ορεινό της Δω-
ρίδας. Ταυτόχρο-
να θα εξασφαλίσει 
την ασφάλεια στην 
κυκλοφορία εντός 
του βιοτεχνικού 
πάρκου τη περιο-
χής.
Ο ανισόπεδος 
κόμβος Μαλαμά-
των χωροθετείται 
επί του άξονα της 
«Ε.Ο. Άμφισσας- 
Αντιρρίου» (πρω-
τεύων άξονας) και 
περίπου 10 μ. πριν 
από την υφιστάμε-
νη γέφυρα του πο-
ταμού Μόρνου και 
θα τελειώνει  στο 
ύψος της γέφυρας 
που βρίσκεται η κάτω διάβαση της 
«Μανάγουλης» και θα καλύπτει από-
σταση περίπου 500μ.

Ο  κόμβος θα αποτελείται από τέσσε-
ρις (4) ανεξάρτητους κλάδους απλών 
συμβολών (μορφής «Ρόμβου»), μια 

(1) κάθετη οδό – (Επαρχιακή) και 
τέσσερις (4) παράπλευρους δρό-
μους.

Άρχισε η κατασκευή του 
κόμβου Μαλαμάτων

Πολύ κοντά στο να βρεθεί η λύση 
για την επαναλειτουργία του πορ-
θμείου Αιγίου – Αγίου Νικολάου 
Δωρίδας μετά τη συντονισμένες 
ενέργειες των  δύο δημοτικών Αρ-
χών.
Σημαντικά θέματα που στοχεύουν 
στη βιώσιμη λύση του προβλήματος 
συζητήθηκαν σε δύο συνάντησεις 
που είχαν οι δύο δήμαρχοι Δ.Καλο-
γερόπουλος και Γ.Καπεντζώ-
νης με συνεργάτες τους στο 
Αίγιο και στο Ευπάλιο.
Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον εταιριών που 
θέλουν να βάλουν φέριμποτ 
στη γραμμή και με τις οποίες 
έχουν  συμφωνήσει αρχικά 
οι δύο Δήμοι.
Τα πρώτα στοιχεία θέλουν 
τους ενδιαφερόμενους πλοι-
οκτήτες να θέτουν θέμα μι-
κρής οικονομικής κάλυψης 
από τις δύο πλευρές των 
δήμων ώστε να βγαίνουν τα 
έξοδα.
Όπως εκτιμήθηκε η χρημα-
τική μηνιαία Συνδρομή θα 
είναι μικρότερη των 10.00 ευρώ.
Με δεδομένη την αμοιβαία βού-
ληση για την επαναλειτουργία της 
γραμμής, ως «γέφυρας» των δύο 
πλευρών, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν 
αυτά τα έξοδα θα τα αναλάβουν 
τα δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή θα 

προκριθεί  η σύσταση διαδημοτικής 
κοινοπραξίας με σκοπό την ανάδει-
ξη αρχαιολογικών, ιστορικών, πε-
ριβαλλοντικών, θρησκευτικών και 
πολιτιστικών χώρων με την παράλ-
ληλη στήριξη ιδιωτικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται στις δύο 
περιοχές.
Επίσης είναι σημαντικό για την 
εξυπηρέτηση του πληθυσμού της 

Φωκίδας και γενικότερα της Στερε-
άς Ελλάδας- αφού μεταβαίνοντας 
εν πλω στο Αίγιο θα φθάνουν πιο 
γρήγορα στην Αθήνα, είτε οδικώς , 
είτε με τον προαστιακό που θα λει-
τουργήσει σε λίγους μήνες.
Οι δύο Δήμοι , σε κάθε περίπτωση, 

θα συνδέσουν τις παράκτιες περιο-
χές τους με το γεωγραφικό τρίγωνο 
«Δελφοί- Καλάβρυτα- Αρχαία Ολυ-
μπία» με σκοπό την προσέλευση 
τουριστικών περασμάτων.
Για το ίδιο θέμα υπενθυμίζουμε ο 
βουλευτής Φωκίδας Ι.Μπούγας επι-
σκέφθηκε πρόσφατα τον Υπουργό 
Ναυτιλίας Ι.Πλακιωτάκη , του έθε-
σε το ζήτημα και του παρέδωσε 

υπόμνημα που 
υπογράφεται από 
4.500 πολίτες, 
κατοίκους των πε-
ριοχών Αιγιαλείας 
και Φωκίδας, κα-
θώς και την ομό-
φωνη από 28 Φε-
βρουαρίου 2019 
απόφαση του Πε-
ριφερειακού Συμ-
βουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά 
με την επαναλει-
τουργία της εν 
λόγω γραμμής.
Ο Υπουργός δι-
αβεβαίωσε ότι 
θα γίνει άμεσα 

κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για 
την δρομολόγηση πλοίων, εφόσον 
υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από 
πλοιοκτήτη και ότι από την πλευ-
ρά του Υπουργείου θα καταβληθεί 
προσπάθεια για την εκδήλωση εν-
διαφέροντος.

Βρέθηκαν εταιρείες για το F/B Αιγίου-Αγ.Νικολάου Δωρίδας 

Δύο νέα παιδιά δημοτικούς συμβούλους 
από το Ευπάλιο, την Πένυ Σπυροπούλου και 
τον Γιάννη Φλέγγα εμπιστεύτηκε και προώ-
θησε σε νευραλγικές θέσεις  του Δήμου ο 
Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης,  εκτιμώ-
ντας την συνεχή και ενεργή παρουσία τους 
στα δημοτικά δρώμενα της Δωρίδας. Ήταν 
η επιβράβευση που πρώτα ο λαός της Δω-
ρίδας την είχε αποδώσει, εκλέγοντάς τους 
για τρίτη συνεχή θητεία. Η Πένυ ανέλαβε 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπου 
με τις νομικές και αυτοδιοικητικές γνώσεις 
και εμπειρίες θα κληθεί να υπηρετήσει επά-
ξια τον σημαντικό αυτό θεσμό για την ορθή 
λειτουργία του. Ο Γιάννης ανέλαβε Αντιδή-
μαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου 
και με μια σειρά άλλες καθ΄ ύλην αρμοδιό-
τητες που του εκχώρησε με απόφασή του ο 
Δήμαρχος. Ευχές όλων να έχουν ένα πλού-
σιο και δημιουργικό έργο για το καλό της 
Δωρίδας αλλά και του Ευπαλίου. 

Π.Σπυροπούλου
και Ι.Φλέγγας 

στην ηγεσία του Δήμου
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Ιδρύθηκε και ξεκίνησε… τα πρώτα 
του βήματα με ενθουσιασμό ο «Δω-
ρικός Χορευτικός Όμιλος Δημοτικής 
Ενότητας Ευπαλίου» που αγκαλιά-
στηκε αμέσως με ενδιαφέρων από μι-
κρούς και μεγάλους της Νοτιοδυτικής 
Δωρίδας. 

Σκοπός του Συλλόγου σύμφωνα με 
το καταστατικό του είναι η μελέτη, 
εμβάθυνση, η γνώση και η διδαχή 
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών με 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις χορευτι-
κού και πολιτιστικού χαρακτήρα τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Ήδη οι εγγραφές είναι πάρα πολλές 
που  συνεχίζονται και ξεκίνησαν από 
την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου οι δρα-
στηριότητές του. 
Από την πρώτη μαζική συγκέντρωση 
που έγινε αρχές Σεπτεμβρίου εξελέγη 
και το προσωρινό Διοικητικό Συμβού-

λιο που είναι:Πρόεδρος Γιάννης Λου-
κόπουλος, Αντιπρόεδρος Μουντζο-
γιάννη Χρυσή, Γενικός Γραμματέας 
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, Ταμίας 
Σακκούλης Παναγιώτης και Μέλος 
Μπέστιας Λάμπρος.

Ίδρυση Δωρικού Χορευτικού Ομίλου

Το Παράρτημα Φω-
κίδας της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας τον Ιούνιο του 2019 
πραγματοποίησε την 
πρώτη μεγάλη δράση 
με την Κινητή Μονάδα 
Μαστογράφου.
Στόχος του παραρ-
τήματος μέσω της 
δράσης αυτής ήταν η 
ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού της περιο-
χής   στην πρόληψη και 
την ενημέρωση, δημι-
ουργώντας έτσι μια αν-
θρώπινη αλυσίδα. 
Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 δόθη-
καν στο Ευπάλιο  τα αποτελέσματα 
στις γυναίκες που εξετάστηκαν από 
την κινητή μονάδα μαστογράφου. 
Τα αποτελέσματα δόθηκαν στο φαρ-
μακείο της Βασιλικής Αντωνοπούλου 
που ήταν και η χορηγός της δράσης 
μας στο Ευπάλιο. Επίσης σημαντική 
ήταν η βοήθεια του Λεωνίδα Αντωνό-
πουλου καθώς και του Δημήτρη Γιαν-
νόπουλου, ώστε να εξελιχθεί η δράση 
μας στο Ευπάλιο ομαλά και με μεγάλη 
επιτυχία. Μαζί μας ήταν ο γυναικολό-

γος του παραρτήματος ΕΑΕ Φωκίδας 
Ηλίας Οικονόμου, που συνομίλησε με 
τις γυναίκες και έλυσε τις όποιες απο-
ρίες τους. 
Το παράρτημα της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας Φωκίδος ευχα-
ριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλλαν 
στην επιτυχία ης δράσης στην περιο-
χή του Ευπαλίου
Για το Δ.Σ. του Παραρτήματος Φω-
κίδας 
Η Πρόεδρος 
Γεωργία Καπαρέλη - Καπούρου

Εξετάσεις μαστογραφίας στο Ευπάλιο

Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των παιδιών που αποφοίτησαν 
από το Λύκειο Ευπαλίου.
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,(Πανεπιστήμιο Δυτ.Μακεδονίας, Τμήμα Γεωπονίας)
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ ΕΦΗ, (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Λογοθεραπείας)
ΓΚΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ( Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιστορία και Αρχαιολογία)
ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης)
ΚΑΛΟΥΔΗ  ΕΛΕΝΗ,(ΔΙ.ΠΑ.Ε Κιλκίς, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης)
ΚΩΣΤΑΚΙ  ΣΩΤΗΡΗΣ, ( ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ηράκλειο, Μηχανολόγων Μηχανικών)
ΠΛΕΣΣΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συστημάτων Ενέργειας)
ΣΟΦΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, (ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλας, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας)
ΣΤΕΛΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ( Πανεπιστήμιο Πατρών,  Διοίκησης Τουρισμού)
ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ,(Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοιν. Εργασίας)
ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,(Πανεπιστήμιο Θράκης, Οικονομικών Επιστημών)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεση-
μέρι της 1ης Σεπτεμβρίου λίγο μετά 
τις 2:00 κοντά σε κατοικημένη περι-
οχή στη Μαγούλα Ευπαλίου  και πιο 
συγκεκριμένα στο χώρο δίπλα από τη 
λίμνη Ζιρέλη. Η φωτιά άρχισε γρήγο-
ρα να εξαπλώνεται με την βοήθεια 
το ανέμου που φυσούσε εκείνη την 
ώρα καίγοντας γεωργική βλάστηση 
αλλά και δασική περιοχή. Στο σημείο 
έφτασαν άμεσα πυροσβεστικά οχή-
ματα από τον Σταθμό της Ναυπάκτου 
καθώς και μηχανήματα του Δήμου 
Δωρίδας. Γύρω στις 3:00 κατέφτα-

σαν και ρίχτηκαν στη μάχη της κατά-
σβεσης 3 καναντέρ, 2 πεζετέλ και ένα 
ελικόπτερο Έρικσον, που με συνεχείς 
ρίψεις νερού κατόρθωσαν να θέσουν 
υπό έλεγχο το κύριο μέρος της φω-
τιάς. Το χωριό Μαγούλα είχε εκκενω-
θεί προληπτικά,  θύματα δεν υπήρξαν 
και ζημιές έπαθε μία κατοικία και μια 
αποθήκη.
Συνολική εκτίμηση από την κατα-
στροφή δεν υπάρχει ακόμα από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες αλλά σίγουρα 
έχουν καεί πάνω από 500 στρέμματα 
δασικών και γεωργικών εκτάσεων.

Μέχρι 10 Οκτωβρίου θα έχουν ολο-
κληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης της 
παραλιακής εθνικής οδού Ιτέας – 
Αντιρρίου στο τμήμα της Δωρίδας. 
Πρόκειται για ασφαλτικές εργασίες σε 
καταστραμμένο οδόστρωμα καθώς και 
τοποθετήσεις στηθαίων ασφαλείας.
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις γίνονται :
1) Στην μεγάλη στροφή 
«Γκλοβίνου για µήκος 250µ.
2) Μετά τον Άγιο Σπυρί-
δωνα για µήκος 2.700 µ.
3) Στην περιοχή εισόδου 
της Σεργούλας για µήκος 
4.000 µ.
4) Στην περιοχή µετά τη 
γέφυρα Μαραθιά για µή-
κος 500 µ.
5) Στην περιοχή µετά από 
την είσοδο στο Σκάλωµα 
για µήκος 3.600 µ.
6) Στην περιοχή µετά από 
την Αγία Φανερωµένη για 
µήκος 600 µ

7) Στην περιοχή του κόµβου στο Σκά-
λωµα για µήκος 600 µ
Το ύψος της δαπάνης για τις εργα-
σίες αυτές ανέρχεται περίπου σε 5 
εκατ. Ευρώ και ήταν κονδύλι που είχε 
εγκριθεί παλαιότερα από τον πρώην 
περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ 
ΑΠΟ  ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Πυρκαγιά στη Μαγούλα

«Λίφτινγκ» στην παραλιακή 
εθνική οδό της Δωρίδας
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Για άλλη μια χρονιά διοργανώθηκε 
από την Ένωση με την αιγίδα του 
Δήμου Δωρίδος η άσκηση ζωγρα-
φικής, στην οποία πήραν μέρος 49  
παιδιά, συμμετοχή ρεκόρ. Οι μικροί 

καλλιτέχνες έδειξαν να χαίρονται και να 
απολαμβάνουν μαζί με τους φίλους τους 
τη δημιουργική δραστηριότητα. Τα παι-
διά που βραβεύτηκαν για την προσπάθειά 
τους ήταν : Μαριλένα Ντότσικα, Νάντια 
Ντότσικα, Μαριάννα Ευσταθίου, Ιωάννης 
Τριανταφύλλου, Ορφέας Τριανταφύλλου,   
Νικόλας Δελατόλας, Μαρίνα Δελατόλα, 
Χριστίνα Μπρατσάι, Μπάμπου Μελιτίνη, 
Κυρίτση Αποστολία, Ευαγγελία Κυριακή, 
Σοφία Λαγιανδρέου, Λουκία Στασινού, 
Διώνη Θώμου, Ρωμανός Παπαμαλής, Δη-
μήτρης Γεωργιάδης, Θανάσης Φλέγγας, 
Θοδωρής Σερεντέλλος, Δημήτρης Αθα-
νασόπουλος, Ιωάννα Γεωργιάδη, Μαρίνα 
Αβδίκου, Θάλεια Ζάνη, Αντώνης Χάλαρης, 
Ευαγγελία Αισώπου, Μυρτώ Γκόγκου, 
Μαρκέλλα Γκόγκου, Έρβις Ζέκα, Μαρ-
γαρίτα Ζέκα, Βάσω Δήμα, Νάσος Δήμας, 
Αναστασία Αλεξανδρή, Μαρίνα Νταλίπι, 
Αντρέας Ευσταθίου, Γιώργος Κούκουνας, 
Ηλιούλα Κούκουνα, Ελεάννα Κοντογιάν-
νη, Κατερίνα Σερεντέλλου,  Αναστασία 
Καράμπαμπα, Πηνελόπη Ρουτζουμάνη, 
Φωτεινή Αγγελίδη, Αλεξάνδρα Αγγελίδη, 
Μαριλένα Ελμαζάι, Θεώνη Παπακωνστα-
ντίνου,  Παναγιώτα Βάσση, Σταύρος Σφα-
έλος, , Καραδήμα Κων/να, Άννα-Μαρία Ντι 
Μάουρο, Βασίλης Βάσσης, Ολίνα Ζιαφέτη 
και Άννα Ζιαφέτη. Μεταξύ των παιδιών 
ήταν και οι φιλοξενούμενες στο Ευπάλιο 
από την οικογένεια του Αντώνη Ζέρβα, 
Louanne και Leocodia Freysz Yongsarath 
(ένθετες φωτο) που χάρηκαν με τη συμ-
μετοχή τους την ωραία εκδήλωση.

Συνεχίζεται η αγαστή συνερ-
γασία του νέου Περιφερειάρχη 
Φάνη Σπανού με τους αιρετούς 
του Ευπαλίου. Ο Αντιδήμαρχος 
Γιάννης Φλέγγας και ο Πρόεδρος 

του Ευπαλίου Κώστας Τσιούστας  παρα-
βρέθηκαν στην ορκωμοσία του στη Λαμία 
για να του ευχηθούν καλή επιτυχία στο 

δύσκολο έργο του . Στις λίγες κουβέντες 
που ειπώθηκαν  επιβεβαιώθηκε η καλή 
«χημεία» που υπάρχει από τον προκάτοχό 
του Κώστα Μπακογιάννη,  με την στήριξη 
πάντα της συνεργάτιδάς του Πέγκυς Αρα-
βαντινού, γνωστής φίλης της Δωρίδας και 
του Ευπαλίου.

Πραγματοποιήθηκε το καλοκαί-
ρι  σε γνωστό παραλιακό μαγαζί 
του Γριμπόβου, η ετήσια θερινή 
εκδήλωση που διοργάνωσε το 

εξαμηνιαίο περιοδικό “η δάφνη” 
του Πνευματικού Ομίλου Ναυπακτίων & 
Δωριέων. Ήταν μία πολύ αξιόλογη πολι-
τιστική εκδήλωση με παρουσία δεκάδων 
μελών του Ομίλου, χαιρετισμούς και σύ-
ντομες ομιλίες για πολιτιστικά, ιστορικά, 
λαογραφικά, αναπτυξιακά και άλλα θέμα-
τα που αφορούσαν την Ναυπακτία και την 
Δωρίδα. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 
έγινε και απονομή της τιμητικής διάκρισης 
από τον πρόεδρο του Ομίλου Μάρκο Με-
ντζά, στο τιμώμενο πρόσωπο της χρονιάς 
Ευάγγελο Ποτάκη από την Αρκαδία, φυσι-
κομαθηματικό και στέλεχος της ομογένειας 
στο Illinois. Να επισημάνουμε εδώ ότι στο 
Δ.Σ. του δραστήριου αυτού Πνευματικού 
Ομίλου συμμετέχει ως Γενικός Γραμματέ-
ας η Λένα Αναγνωστοπούλου, ως Έφορος 
ο καθηγητής Πανεπιστημίου από Σεργού-
λα Νίκος Παπαναστασίου και Πρόεδρος 
της Ελεγκτικής Επιτροπής ο Προϊστάμενος 
των ΕΛΤΑ Γιώργος Φλωρόπουλος από την 
Μανάγουλη. 

Αρκετές και ενδιαφέρουσες οι πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις του καλο-
καιριού στο Ευπάλιο.
- Μουσική βραδιά με λαϊκή και 

δημοτική ζωντανή μουσική στην 
πλατεία Ελ.Βενιζέλου που διοργάνωσε ο 
Απόλλων Ευπαλίου Tihio Race.
- Η καθιερωμένη κάθε καλοκαίρι “ζωγραφι-
κή για παιδιά” που διοργανώνει η  Ένωση 
Ευπαλιωτών Δωρίδας στο Δημαρχείο Ευ-
παλίου με συμμετοχή ρεκόρ 51 παιδιών.
- Η μουσική εκδήλωση στα Κτίρια Ευπαλί-
ου που διοργάνωσε το φεστιβάλ “Radical 
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2019”  με τα συγκροτήματα  “Υπόγεια Ρεύματα” και 
του Γιώργου Παπαδόπουλου με την Αγγελίνα και τον 
Βασίλη που ξεσήκωσαν την νεολαία.
- Θεατρική παράσταση με την κωμωδία “Το Ελεύθερο 
ζευγάρι” του Γιώργη Κοντοπόδη που διοργανώθηκε από 
το Δίκτυο Δελφών και τον Δήμο Δωρίδας.
-  Μουσική βραδιά με τον Φοίβο Δεληβοριά και τους 
συνεργάτες του στο Laλούν beats bar του Παραθάλασ-
σου Ευπαλίου.

Ο Αγιασμός για την έναρξη της καινούριας 
σχολικής χρονιάς 2019-2020 τελέστηκε στο 
Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ευπαλίου, την 
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, χοροστατούντος του 

Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Αυγουστί-
νου Σύρρου και συμπροσευχομένων των Αιδεσιμωτάτων 
Ιερέων π. Κωνσταντίνου Βαθρακογιάννη και π. Νικολάου 
Φρομουζοπούλου, που τυγχάνει να διατελεί Πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου 
Ευπαλίου. Μετά το πέρας της τελετής του Αγιασμού ο 
π. Αυγουστίνος ανέγνωσε το μήνυμα του Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φωκίδος κκ. Θεοκτίστου και απηύ-
θυνε σύντομο χαιρετισμό προς τους μαθητές και τις μα-
θήτριες των δύο Σχολείων, τονίζοντας τη σημασία της 
τελετής για την πορεία τους στο νέο Σχολικό Έτος και 
ευχόμενος καλή πρόοδο και ευόδωση όλων των στόχων 
τους.  Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος Δωρίδος  
Κωνσταντίνος Παλασκώνης εκ μέρους του Δημάρχου 
Γιώργου  Καπεντζώνη, οι Διευθυντές του Γενικού Λυκεί-
ου Βασίλειος Κατσιγιάννης και του Γυμνασίου Ευπαλίου 
Νικόλαος Τριψιάνος, οι οποίοι ανέγνωσαν και τα μηνύ-
ματα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης 
Κεραμέως και της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελ-
λάδος Ελένης Μπενιάτα. Παρευρέθηκαν επίσης ο Αντι-
δήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου  Ιωάννης 
Φλέγγας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ευπαλίου  
Κωνσταντίνος Τσιούστας και πολλοί γονείς και κηδεμό-
νες των μαθητών. Μετά τον Αγιασμό διανεμήθηκαν όλα 
τα σχολικά βιβλία στις μαθήτριες και στους μαθητές, κα-
θώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Έτσι 
οι μαθητές και οι μαθήτριες, με γεμάτες τις σχολικές τους 
τσάντες και με τον νεανικό ενθουσιασμό να πλημμυρίζει 
τις ψυχές τους, ξεκίνησαν και φέτος το δύσκολο ταξίδι 
για την επίτευξη των στόχων της νέας σχολικής χρονιάς. 
Τη φετινή σχολική χρονιά θα φοιτήσουν 69 μαθητές στο 
Γυμνάσιο και 50 στο Λύκειο, ενώ πλήρες είναι το διδακτι-
κό προσωπικό με 17 καθηγητές.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και καθαριότη-
τας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής ορίστηκε ο 
Δωριέας από το Καστράκι Ευπαλίου δημοτικός 
σύμβουλος Κώστας Άγγ. Ευσταθίου. Επίσης 

με την ίδια απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη 
Καρναβού ορίζεται και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου. Η τοποθέτηση αυτή είναι μια επιβράβευση 
για τον Κ. Ευσταθίου που ήταν εκλεγμένος δημοτικός 
σύμβουλος και στην προηγούμενη θητεία της δημοτικής 
αρχής Καλλιθέας έχοντας σημαντική δράση και έργο ως 
Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλη-
σης του Δήμου Καλλιθέας. Αμέσως μετά τον ορισμό του 
ο Κ. Ευσταθίου δήλωσε : “Σίγουρα η καθαριότητα και η 
συντήρηση του πρασίνου σε ένα Δήμο, είναι ο καθρέ-

φτης της πόλης και είναι μια απαιτητική και καθημερινή 
ενασχόληση. Είναι πολύ τιμητική πρόταση, ο δήμαρχος 
Δημήτρης Καρναβός, να μου εμπιστεύεται αυτή την με-
γάλη ευθύνη.  Τον ευχαριστώ και εύχομαι όλοι μαζί να 
αλλάξουμε την Καλλιθέα προς το καλύτερο.  Όλοι μαζί 
θα συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησαν οι προκάτοχοι 
μου, Μανώλης Κωστάκης και Κώστας Κόκουλος.  Διατη-
ρούμε το περιβάλλον καθαρό, σεβόμαστε τους συναν-
θρώπους μας.  Ξεκινάμε λοιπόν!!!!” Ο Κώστας λατρεύει 
τη γενέτειρα του Δωρίδα όπου πολύ συχνά επισκέπτεται, 
στηρίζοντας τους διάφορους Συλλόγους της και συμμε-
τέχει σε δρώμενα και εκδηλώσεις.

Ο Δωριέας από το Ευπάλιο δικηγόρος Πατρών 
Παναγιώτης (Τάκης)  Παπαδόπουλος εξελέγη 

νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής Ελλάδας έπειτα από την πρόταση που 

κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης  
εκ μέρους του συνδυασμού «Όλα από την Αρχή».  «Εί-
ναι πραγματικά μεγάλη τιμή και ευθύνη να προεδρεύω 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην παρθενική μου 
εκλογή ως περιφερειακός σύμβουλος» ανέφερε με την 
ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος πρόεδρος του 
Σώματος Τάκης Παπαδόπουλος κι ευχαρίστησε  τον 
Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη για την εμπιστο-
σύνη. Επίσης ευχαριστίες απεύθυνε προς όλα τα μέλη 
του Περιφερειακού συμβουλίου για την στήριξή τους 
στο πρόσωπό του. Συνεχίζοντας ο Τάκης Παπαδόπου-
λος κατέθεσε το στίγμα του, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 
«Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να αντα-
ποκριθώ με αντικειμενικότητα στα νέα μου καθήκοντα 
και να διασφαλίσω την εύρυθμη λειτουργία του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του οργάνου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 
είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο της Περιφέρειάς μας 
και πρέπει με τις αποφάσεις που λαμβάνει και τις θέσεις 
που εκφράζει να βρίσκεται κοντά στους πολίτες της πε-
ριοχής μας και τα προβλήματά τους. Θα εργαστώ για 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στις συνεδριάσεις έτσι 
ώστε αυτές να αποτελούν πρότυπο δημοκρατικών και 
ουσιαστικών συζητήσεων και το Περιφερειακό Συμβού-
λιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να λειτουργεί με 
γνώμονα τον ελεύθερο διάλογο, το ήθος, την ανάδειξη 
θέσεων και προτάσεων και την όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη σύνθεση δυνάμεων».

Η  Βασιλική Σκάρα, το γένος Αναγνωστοπού-
λου, κόρη της Έλενας Αναγνωστοπούλου και 
του Χρήστου Σκάρα , εγγονή του Γιάννη και 
της Τασίας, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο 

τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποφοίτησε με βαθμό 
άριστα. Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη 
Στοκχόλμη στο Πανεπιστήμιο KAROLINSKA. Συγχαρη-
τήρια, Βασιλική, να είσαι γερή και να προοδεύεις πάντα. 
Μπράβο.

Ο Κωνσταντίνος Θανασέλος, γιός του Απόστο-
λου Θανασέλου και της Βάντας Πριοβόλου 
αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά. Του ευχόμαστε καλή 

επαγγελματική σταδιοδρομία και να έχει πάντα 
επιτυχίες και χαμόγελα στη ζωή του.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Με τη συμμετοχή 200 και πλέον πολιτών 
της Δωρίδας πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία  στο Ευπάλιο η εκδήλωση 
της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων με 
θέμα «Πορεία και προοπτικές του τουρι-
σμού στη Δωρίδα».
Ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θε-
οχάρης, επίσημος 
προσκαλεσμένος, την 
τελευταία στιγμή δεν 
κατόρθωσε να πα-
ραβρεθεί λόγω επεί-
γουσας κυβερνητικής 
σύσκεψης στην Αθήνα 
την ίδια ώρα.
Σε μήνυμά του που 
ανακοινώθηκε στην εκ-
δήλωση ανέφερε :
Με ιδιαίτερη τιμή χαι-
ρετίζω την ειδική εκ-
δήλωση της Ένωσης 
Δωριέων Επιστημόνων με την ευκαι-
ρία συμπλήρωσης 90 χρόνων από 
την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΕΟΤ), στη διάρκεια των 
οποίων έχει παραχθεί σημαντικό έργο 
για την ανάπτυξη και προώθηση του 
ελληνικού τουρισμού σε ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 
Tα οφέλη του τουρισμού επηρεάζουν 
άμεσα την ποιότητα ζωής των Ελλή-
νων πολιτών καθώς διαχέονται σε 
όλες τις κοινωνικές ομάδες και περι-
φέρειες της χώρας μας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η τουριστική ανάπτυξη της 
Δωρίδας είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
την προβολή ιστορικών τοποθεσιών 
όπως  την Πενταγιού, το Κροκύλειο, 
την Αρτοτίνα, το Λιδωρίκι.  
Η Δωρίδα προσφέρεται για εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού όπως ο θρησκευτι-
κός, συνεδριακός 
και γαστρονομι-
κός τουρισμός, 
τα εναλλακτικά 
sports  και ο αγρο-
τουρισμός που 
είναι σημαντικές 
για την επιμήκυν-
ση της τουριστι-
κής περιόδου και 
τη διεύρυνση των 
προσφερόμε -
νων υπηρεσιών. 
Ο θρησκευτικός 
τουρισμός μπο-
ρεί να δώσει μία 
άλλη πνοή στην τουριστική ανάπτυξη  
της Δωρίδας με άξονα σημαντικά μο-
ναστήρια όπως η Μονή Αγίου Νεκτα-
ρίου, η Μονή Αγίων Αυγουστίνου και 
Σεραφείμ του Σαρώφ, η Ιερά Μονή της 
Παναγίας Βαρνάκοβας και ο Αϊ -Γιάννης 
Πρόδρομος.  
Ιδανικές συνθήκες προσφέρονται επί-
σης για τη διοργάνωση συνεδρίων σε 
οργανωμένες μονάδες που υπάρχουν 
στην Ερατεινή, στο Μοναστηράκι, στα 
Τριζόνια, στο Μαραθιά, στη Χιλιαδού, 
στο Λιδωρίκι όπως επίσης και για την 
ενίσχυση του αγροτουρισμού καθώς 
ο  επισκέπτης της Δωρίδας μπορεί 
ακόμα και σήμερα να έρθει σε επαφή 
με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής επι-

λέγοντας είτε να διαμείνει σε χωριά 
όπου το Ρουμελιώτικο συναίσθημα 
και η Δωρική φιλοξενία κυριαρχούν  
είτε να επισκεφθεί νεόδμητες αγρο-
τουριστικές μονάδες επιτυγχάνοντας 
την εξοικείωση  με τις αγροτικές εργα-
σίες και ασχολίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι πρω-
τοβουλίες της Ένωσης 
Δωριέων Επιστημόνων  
για την τουριστική προβο-
λή και ανάπτυξη της Δω-
ρίδας είναι καταλυτικές για 
την δωδεκάμηνη τουριστι-
κή δραστηριότητα η οποία 
αναμφισβήτητα δημιουργεί 
«αλυσίδα» υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας και διατο-
πικές συνεργασίες. 
Η προσωπική μου αρωγή 
στους σκοπούς της Ένω-

σης Δωριέων Επιστημόνων  είναι δεδο-
μένη και προσβλέπω σε μία στενότερη 
συνεργασία με τον πρόεδρο και τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου με σκοπό την 
ανταλλαγή ιδεών και τη δημιουργία συ-
νεργειών για την αναπτυξιακή προοπτική 
και το τουριστικό μέλλον της Δωρίδας. 
Εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή 
ειδική εκδήλωση 
Με εκτίμηση 
Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού 
Όλοι οι ομιλητές έδωσαν ο καθένας 
από την πλευρά του το ξεχωριστό 
στίγμα που πρέπει να στοχεύσει η 
Δωρίδα για να προωθήσει τον τουρι-
σμό της έξω από τα πεπατημένα και 
γνώριμα τουριστικά μονοπάτια.
Μίλησαν για τον προσκυνηματικό, 
τον ορειβατικό, τον αθλητικό του-
ρισμό, που θα δώσουν δωδεκάμηνη 
τουριστική πνοή στη Δωρίδα, ανα-

λύοντας τα επιμέρους οφέλη που θα 
προκύψουν από τέτοιες «τουριστικές 
υποδομές» και δραστηριότητες.
Στο πνεύμα αυτό ήταν και ο χαιρε-
τισμός του Δημάρχου Δωρίδας Γιώρ-
γου Καπεντζώνη που ζήτησε συνερ-
γασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα,  ώστε μαζί με έργα υποδομής 
που πρέπει να γίνουν, να ξεκινήσει 
μια νέα προοπτική και στόχευση για 
τον τουρισμό της Δωρίδας, που μπο-
ρεί να γίνει και δωδεκάμηνος. 
Οι ομιλητές και τα θέματα που ανέ-
πτυξαν ήταν :
• Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλα-

τσ ιώτης , 
Πρωτοσύ-
γ κ ε λ λ ο ς 
της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, με 
θέμα: «Προσκυνηματικές  περιηγήσεις 
στη Δωρίδα»
• Θωμάς Ρούμπας,  Επιχειρηματίας,  
με θέμα  “Αθλητικός  Τουρισμός – Η 
εμπειρία του Tihio Race”
• Μαρία Ανδρίτσου,  Προϊσταμένη 
Τμήματος Συντονισμού & Υποστήριξης 
Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, με θέμα: 
«Προτάσεις για τουριστική προώθηση & 
προβολή του Δήμου Δωρίδος”
• Γεώργιος Καλαντζής,  Καθηγητής 
Φυσικός, με θέμα: “Δημιουργία & ανά-
πτυξη πολιτιστικών – περιβαλλοντικών 
διαδρομών στην Δ.Ε Ευπαλίου. Παρου-
σίαση μελέτης (Δήμου & Συλλόγων)”
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε από 
την Μαρία Ανδρίτσου και η παρουσί-
αση του βιβλίου “Ελληνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού, ταξίδι στο χρόνο” 
που έγραψε ο Δωριέας Κώστας Χρ. 
Κατσιγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, 
π. Γεν. Δντής ΕΟΤ και Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων.
Ο Κ. Κατσιγιάννης με την τεράστια 
εμπειρία του ως ανώτατο στέλεχος  
του Ελληνικού Τουρισμού, έκλεισε 
την εκδήλωση καταθέτοντας συνο-
πτικά την δική του πρόταση για τα 
τουριστικά δρώμενα της Δωρίδας και 
την πορεία που πρέπει να ακολουθη-
θεί από όλους τους εμπλεκόμενους 
ώστε να μπορέσει η Δωρίδα να έχει 
μια αξιόλογη τουριστική προοπτική.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης που 
τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου 
Δωρίδας και της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας, διένειμαν στους παραβρε-
θέντες και το παρακάτω σημείωμα : 

ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ένωση Δωριέων Επιστημόνων 
(ΕΔΕΠ) ιδρύθηκε το 2014. Σύμφωνα 
με το καταστατικό, ο σκοπός της είναι 
μεταξύ των  άλλων η καταγραφή των 
Δωριέων επιστημόνων, η επιστημο-
νική αρωγή σε κάθε δημόσιο φορέα 
και το Δήμο Δωρίδος, η διαμόρφωση 
τράπεζας πληροφοριών, η ανάδειξη 
του επιστημονικού έργου και των επι-
στημονικών επιτευγμάτων των Δωρι-
έων επιστημόνων, η υποστήριξη των 
νέων επιστημόνων της Δωρίδας, η 
ευαισθητοποίηση  των πολιτών προς 
το περιβάλλον, η εκπόνηση ερευνών 
και άλλων ειδικών μελετών για την 
ανάπτυξη της Δωρίδας, κ.ά.

Επίσης όπως αναφέρει το καταστατι-
κό της στόχος της είναι ακόμα, η «ιδι-
αίτερη προσοχή για την ανάδειξη του 
πνευματικού, πολιτιστικού και φυσι-
κού πλούτου της ευρύτερης περιοχής 
της Δωρίδας, ώστε να καταστεί όπως 
δικαιούται τουριστικό κέντρο».
Μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει 
αρκετές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις. 
Με την ευκαιρία της επετείου των 
200 χρόνων από την επανάσταση του 
1821, προωθεί την δημιουργία πολύ-
τομης ειδικής επιστημονικής έκδο-
σης για την «Συμβολή των Δωριέων 
στην υπόθεση της Επανάστασης του 
1821», διοργάνωση επιστημονικών 
ημερίδων, παραγωγή ντοκιμαντέρ 
μεγάλου μήκους για την περιοχή και 
την ιστορία της, οργάνωση δράσεων 
σε σχολεία, δημιουργία ηλεκτρονικού 
αρχείου/ βάσης δεδομένων για την 
ιστορία της Δωρίδας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ανα-
δείχτηκε το νέο Δ.Σ, που συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιωτόπουλος Δη-
μήτρης (Μαλανδρίνο), Δικηγόρος, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαθανα-
σίου Γεώργιος (Συκιά - Καρούτες), Οι-
κονομολόγος, π.Υποδιοικητής ΕΤΒΑ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνόπουλος 
Κώστας (Τείχιο), Οικονομολόγος, π. 
Γενικός Διευθυντής Σιβητανιδείου 
Σχολής, π.Αντιδήμαρχος Δωρίδος
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσιγιάννης Κώ-
στας (Κλήμα-Τρίστενο), Πολιτικός Μη-
χανικός, π.Γενικός Διευθυντής του ΕΟΤ

ΤΑΜΙΑΣ: Καραγιάννης 
Ιωάννης (Πάνορμος-
Κόκκινος), Ελεγκτής Ενα-
έριας Κυκλοφορίας Αερο-
δρομίου Ελ.Βενιζέλος
ΜΕΛΗ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
Θεοχαρόπουλος Σίδε-
ρης(Μαλανδρίνο), Γε-
ωπόνος, Διευθύνων  
Σύμβουλος Ινστιτούτου 
Εδαφοϋδατικών Πόρων, 
Κατσαρός Μιλτιάδης (Λι-
δωρίκι), Επίκουρος Κα-
θηγητής ΕΜΠ, 
Κιούπη Ιουλία (Διακόπι), 

Οδοντίατρος, π. Αντιδήμαρχος Βύρωνα, 
Κουφάκης Παναγιώτης (Ευπάλιο), Δι-
κηγόρος, 
Λιάπης Κώστας (Διακόπι), Οικονο-
μολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Doric 
Business Harmony PC, π.Πρόεδρος 
Εργατικής Εστίας, π.Πρόεδρος Δωρι-
κής Αδελφότητας, 
Λουκόπουλος Περικλής (Ευπάλιο), 
Δημοσιογράφος

ΕΔΕΠ- Βερανζέρου 4, 10677 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 3810329. 
Ε-mail: enosidorieonepistimonon@
gmail.com  & edep@doriep.gr

Ο τουρισμός στη Δωρίδα 
έχει μέλλον,  αρκεί να υπάρξει συνεργασία, 
συντονισμός και θέληση από όλους
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Κάθε χρόνο, στο τέλος του καλοκαιριού, παρα-
πονιόμαστε και σχολιάζουμε τον αλλοπρόσαλ-

λο καιρό που επικράτησε σ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού και ιδιαίτερα το περσινό καλοκαίρι με 
συνεχείς βροχές και σχετικό κρύο. Εφέτος δεν θα 
μπορούσε να γίνει εξαίρεση, με τη διαφορά ότι ο 
καιρός εφέτος ήταν μονόχνωτος με καθημερινό βο-
ριά και θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40°. Απο-
τέλεσμα ήταν η καταστροφή των ζαρζαβατικών και 
η τιμή στην πατάτα, την ντομάτα, τα φασολάκια 
κ.λπ. να είναι στα ύψη, σε βάρος βέβαια της τσέ-
πης μας. Όμως, η θάλασσα για τους λουόμενους 
ήταν ζεστή.
Μαζί με το θερμόμετρο του καιρού, ανέβηκε και το 
θερμόμετρο των εκλογών που έγιναν οι μεν πρώτες 
στις 26 Μαΐου, οι δημοτικές, οι  περιφερειακές και 
οι Ευρωεκλογές, και είχαμε αλλαγή φρουράς στο 
χωριό μας. Πρόεδρος εξελέγη ο Τάκης Παπαϊωάν-
νου, τον οποίο συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο έργο του. Δήμαρχος εξελέγη ξανά ο κ. 
Γ. Καπεντζώνης και Περιφερειάρχης ο κ. Σπανός. 

Οι δε βουλευτικές έγιναν στις 7 Ιουλίου. Κι εδώ εί-
χαμε αλλαγή φρουράς, αφού άλλαξε η κυβέρνηση 
και βουλευτής του νομού μας εκλέχτηκε ο Γιάννης 
Μπούγας της Ν.Δ.
Η Ένωσή μας, πρωτοπόρα στις διάφορες εκδηλώ-
σεις, πραγματοποίησε όλες τις εκδηλώσεις που είχε 
προγραμματίσει και αρχίζει πρώτα με τη γιορτή των 
Γονέων στις 30 Ιουνίου και τελειώνει με τη γιορτή 
της Φασολάδας 29 Αυγούστου. Μόνο που εφέτος 
δεν γιορτάσαμε την πανσέληνο, γιατί αυτή έπεφτε 
στις 15 Αυγούστου, στη γιορτή της Παναγιάς. Είχα-

με, ωστόσο, την παιδική γιορτή με το ψήσιμο του 
καλαμποκιού στην πλατεία του Δροσάτου. Καθιε-
ρώσαμε αυτή τη γιορτή, γιατί θέλουμε να δείξουμε 
στα παιδιά πώς ψήνεται το καλαμπόκι, τι είναι η 
μπομπότα με την οποία μεγαλώσαμε εμείς, πώς εί-
ναι το αλεύρι, πώς ζυμώνεται και πώς ψήνεται. Το 
σπουδαιότερο είναι να γευτούν το ψωμί μπομπότα 
και γι’ αυτό μοιράσαμε σ’ όλα τα παιδιά, αλλά και 
στους μεγάλους από ένα κομματάκι μπομπότα, που 
τους άρεσε πολύ. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα 
παιδιά κι έτσι πήραν μια ολοκληρωμένη εικόνα για 
το καλαμπόκι και το ψωμί μπομπότα.
Στη συνέχεια τα παιδιά είδαν κινηματογραφική ται-
νία μαζί με τους μεγάλους. Όλα τα παιδιά έδειξαν 
κατενθουσιασμένα και τους μοιράστηκαν παιχνίδια 
από τον Σύλλογο.
Φτάνουμε στον Αύγουστο, τον μήνα της Παναγιάς, 
που γιορτάζει η μεγάλη Μητέρας μας και μητέρα 
του Χριστού μας, με νηστείες και παρακλήσεις κάθε 
βράδυ, εναλλάξ μια πάνω και μια κάτω, και με απο-
κορύφωμα τον Μεγάλο Εσπερινό στο Μοναστήρι 

της Βαρνάκοβας και τη 
θεία λειτουργία ανήμερα 
της εορτής, που εφέτος 
έσπασε κάθε ρεκόρ συμ-
μετοχής προσκυνητών. 
«Την πάσαν ελπίδα μου 
εις Σε ανατίθημι, Μήτηρ 
του Θεού φύλαξόν με 
υπό την σκέπην σου».

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ή 
βραδιά
Στις 4 Αυγούστου πραγ-
ματοποιήσαμε κινημα-
τογραφική βραδιά στα 
Τρίγωνα, προβάλλοντας 
κινηματογραφικές ται-
νίες για παιδιά, αλλά και 
για μεγάλους με μεγάλη 
επιτυχία και τούτο γιατί 
συμμετείχαν πολλά παι-
διά αλλά και μεγάλοι από 
τα γύρω χωριά. Δεν έλει-
παν δε και τα σουβλάκια, 
τα οποία είχαν αναλάβει 

οι αδελφοί Καλατζή.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Ενώσεώς 
μας, κ. Μπάμπη Αλεξανδρή, για τις εμπνευσμένες 
πρωτοτυπίες του.

Εκδρομή    
Στις 19 Αυγούστου πραγματοποιήσαμε την καθιε-
ρωμένη καλοκαιριάτικη εκδρομή με ένα πούλμαν 
γεμάτο με συγχωριανούς μας και πρώτο σταθμό 
το Μοναστήρι Προφήτης Ηλίας στην Άμφισσα. 
Ένα πολύ περιποιημένο μοναστήρι, με ιστορία και 

φροντισμένο από τις μοναχές, που εντυπωσιάζει. 
Ανάψαμε ένα κεράκι στον τάφο του Μακαριστού 
πρώην Μητροπολίτη Αθηναγόρα και μετά τα κε-
ράσματα, αναχωρήσαμε από το 51, Καλοσκοπή, 
Πυρά και φτάσαμε στο Μαύρο Λιθάρι. Στην όμορ-
φη πλατεία του χωριού ξεκουραστήκαμε και γευ-
ματίσαμε στην ωραία ταβέρνα με ωραίο φαγητό 
και καλή εξυπηρέτηση. Το απόγευμα αναχωρήσα-
με για την επιστροφή μέσω Συκιάς, Λευκαδιτίου, 
Λιδωρικίου και σταματήσαμε στο Χάνι στην κ. Νί-
τσα. Επιστρέψαμε, ευχαριστημένοι αλλά και λίγο 
κουρασμένοι, γιατί η απόσταση ήταν μεγάλη και 
ο δρόμος με πολλές στροφές. Μια ωραία εκδρομή 
στο νομό μας.
Την Παρασκευή 23 Αυγούστου, ημέρα της Απόδο-
σης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέσαμε θεία 
λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.

SOS   

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ   
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Ο Ι.Ν. του Αγίου Λουκά και το σχολείο χρειάζο-
νται συντήρηση. Ο μεν Άγιος Λουκάς χρειάζε-
ται μονωτικό στο αρμολόγι γιατί βγάζει υγρασία 
μέσα στους τοίχους, στο δε σχολείο, η βορινή 
και η ανατολική πλευρά έχουν ρωγμές και υπάρ-
χει κίνδυνος να αποκολληθούν οι πέτρες. Απευ-
θύνεται θερμή παράκληση σε όλους εμάς που 
περάσαμε, προσευχηθήκαμε και εκκλησιαστήκα-
με στον Άγιο Λουκά αλλά και σε όσους φοίτησαν 
στο σχολείο της Καρδάρας να συμβάλουμε από 
το υστέρημά μας και να σώσουμε τα σημαντικά 
αυτά κτήρια του χωριού μας, τα μνημεία μας.
Πληροφορίες στον πρόεδρο του Συλλόγου 
Μπάμπη Αλεξανδρή (6944615958), στην ταμία 
του Συλλόγου Γιώτα Μαρσέλου (6946962154), 
στον Πάτερ Ανδρέα (6945153661) και στην 
επίτροπο Ξένια Κονιστή (6977258699). Ορι-
σμένες δωρεές έχουν ήδη κατατεθεί και ευχα-
ριστούμε όσους έχουν συνδράμει σε αυτή την 
προσπάθεια. Περιμένουμε τη στήριξη όλων.
Αρ. Λογαριασμού Ένωσης των εκ Δροσάτου 
Δωρίδος Καταγομένων: 
ΙΒΑΝ GR5801106610000066129630001 (ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ)

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Το καλοκαιρινό Δροσάτο... έσπασε ρεκόρ!
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Τελευταία εκδήλωση, όχι μόνο 
για το χωριό μας, αλλά για όλη τη 
γύρω περιοχή, η γιορτή της φα-
σολάδας στις 29 Αυγούστου.
Ανήμερα της γιορτής τελέσαμε 
θεία λειτουργία , μετ’ αρτοκλα-
σίας στον Αι-Γιάννη, το νεκροτα-
φείο στο πέρα χωριό, ψάλαμε ένα 
τρισάγιο στους εκεί ενταφιασμέ-
νους και ανάψαμε ένα κεράκι στη 
μνήμη τους. Πριν από το 1860 
υπήρχε εκεί χωριό, η Καρδάρα, 
και ο ναός αυτός που είχε κτισθεί 
γύρω στα 1780 ήταν ενοριακός.
Μετά το 1860 άρχισε η μετοί-
κηση του χωριού στη σημερινή 
θέση, γιατί και πιο ίσωμα ήταν 
και πιο κοντά στο κτήματα που 
εγκατέλειψαν οι Τούρκοι στο 
Καραμπάσι. Το εκκλησάκι έμεινε 
εκεί και ξανακτίστηκε (γιατί είχε 
ερημωθεί) για να θυμίζει στους 
νεότερους την καταγωγή τους. 
Διωχθέντες από το Καραμπάσι 
οι Καρδαριώτες από τον Καρά-
Μπάση τον Τούρκο Αγά, κατέφυ-
γαν στην Αϊτοφωλιά φτιάχνοντας 
ανθρωποταράτσες και μαντριά 
και ζούσαν εκεί σαν ξωμάχοι. 
Αργότερα σκέφτηκαν και κτίσαν σπι-
τάκια-χαμοκέλες και κάναν το χωριό. 
Αυτά τα γράφει στο βιβλίο του «Το 
Χωριό μου» ο Φώτης Κονιστής. Λόγω 

της αυστηρής νηστείας, δεν γινόταν 
πανηγύρι στις 29 Αυγούστου, αλλά 
στις 25 Μαΐου, τρίτη εύρεση της κά-
ρας του Ιωάννου Προδρόμου. Όλα 
τα εδέσματα ψητά, πίτες, κοσιμάρι, 
κρασί και διασκέδαση προσφέρονταν 

δωρεάν. Έχουμε λοιπόν πατρογονική 
παράδοση για δωρεάν προσφορά και 
συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Δεν 
απολαύσαμε το καφεδάκι μας στην 
πλατεία του χωριού γιατί –δυστυχώς- 

δεν υπάρχει καφενείο.
Το βράδυ πραγματοποιήσαμε τη 
γιορτή της φασολάδας, με τη συμμε-
τοχή περισσότερων από 1.000 ατό-
μων από όλα τα γύρω χωριά αλλά και 
από μακριά. Οι γυναίκες του χωριού, 

εθελόντριες, μοίρασαν σ’ όλα τα τρα-
πέζια ελιές, σαλάτες, ψωμί και κρασί 
και τις ευχαριστούμε θερμά. Πεντα-
νόστιμη η φασολάδα που παρασκευ-
άστηκε, όπως κάθε χρόνο, από τον 

σεφ Μπάμπη Νικόπουλο, τον οποίο 
και ευχαριστούμε και συγχαίρουμε. 
Μοιράστηκε από τέσσερα καζάνια 
τοποθετημένα στο πέτρινο περίγυρο 
του δέντρου στη μέση της πλατείας 
και με τάξη και μεθοδικότητα πήραν 

όλοι σε ρεκόρ χρόνο. Άριστη οργά-
νωση.
Όλα τα εδέσματα προσφέρθηκαν δω-
ρεάν. Πριν αρχίσει το διασκεδαστικό 
μέρος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος 

της Ενώσεως κ. Μπάμπης Αλεξαν-
δρής χαιρέτισε και καλωσόρισε τους 
επισκέπτες και τίμησε με τιμητικές 
πλακέτες τον απερχόμενο Πρόεδρο 
του χωριού κ. Κώστα Αλεξανδρή για 
την προσφορά του επί είκοσι χρόνια 

Ξεφάντωμα στη φασολάδα!
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ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις  7 Σεπτεμβρίου  βάπτισαν τον γιο τους ο Βα-
σίλης Κονιστής και  η Πένη Καραγιάννη στον Άγιο 
Λουκά Δροσάτου. Το όνομα αυτού Ιωάννης (Βασι-
λαρόγιαννος τζούνιορ)!  Τους  ευχόμαστε να τους 
ζήσει και να τον καμαρώνουν σε όλη τους τη ζωή. 
Μετά την βάπτιση υπήρξε μπουφές με διάφορους 
μεζέδες στο προαύλιο της εκκλησίας. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 12 Ιουλίου πέθανε στην Πάτρα και κηδεύ-
τηκε στο Νεκροταφείο Κροκυλείου η Αικατερίνη 
Π. Παναγιωτοπούλου ετών 68,γεννημένη στην 
Αρτοτίνα, αδελφή του 
Προέδρου του χωριού 
Κώστα Αλεξανδρή. Το 
40ήμερο Μνημόσυνο 
εψάλη στις 18 Αυγού-
στου στο Κροκύλειο. 
Ο Θεός ας αναπαύσει 
την ψυχή της. Θερμά 
συλλυπητήρια στον 
σύζυγο της  Πάνο τα 
παιδιά της και τα εγγό-
νια της. 

• Στις 29 Ιουλίου πέ-
θανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε την επομέ-
νη ο Παναγιώτης Τσα-
τούχας, ετών 93. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου και η ταφή 
του στον Προφήτη Ηλία, Νεκροταφείου Ευπαλί-
ου, όπου πριν από πολλά χρόνια είχε ενταφιαστεί 
η σύζυγός του η Αγλαΐα. Το 40ήμερο μνημόσυνό 
του τελέστηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Πευκακίου 
την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ο Θεός ας αναπαύει την 
ψυχή του.

• Στις 28 Ιουλίου πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτη-
κε την επομένη στο Πευκάκι σε ηλικία 106 ετών η 
Πολυξένη Αθ. Κονιστή. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
στον Άγιο Κωνσταντίνο και η ταφή της έγινε στο 
Νεκροταφείο Πευκακίου, δίπλα στον σύζυγό της 
Αθανάσιο Κονιστή και στον γιο της Κωνσταντίνο. 
Ήταν μια απλή, καταδεκτική, καλοσυνάτη και σεβα-
στική, με παραδοσιακές αρχές, Αρχόντισσα σωστή, 
καλή σύζυγος και μητέρα και παρά τα χτυπήματα 
της μοίρας, έμεινε όρθια και με πλήρη διαύγεια του 
νου μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωή της. Γνώ-

ριζε πολλά από τα ντόπια ιστορικά γεγονότα, τα 
οποία διηγούνταν με πειστικότητα και παραστατι-
κότητα στα παιδιά και εγγόνια της. Στο καλό θεία 
Πολυξένη και ο καλός 
Θεός ας σε κατατάξει 
μεταξύ των δικαίων. 
Θερμά συλλυπητήρια 
στα παιδιά και εγγόνια 
της. Το 40ήμερο μνη-
μόσυνό της τελέστηκε 
την 1η Σεπτεμβρίου 
στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Κωνσταντίνου και 
το παρακολούθησε πο-
λύς κόσμος.
Αιώνια να είναι η μνήμη 
σου. 

Το χωριό μας πενθεί 
Έφυγαν για την αιωνιότητα οι συγχωριανοί μας
Από 29-8-2018 μέχρι 29-8-2019 απεβίωσαν 15 
άτομα από το χωριό μας:
1) Βούλα Μ. Πραγιάτη
2) Νίκος Γ. Κριατσιώτης
3) Καρδάρας Δ. Γεώργιος
4) Σκέντζος Γ. Δημήτριος
5) Μανίκα Δ. Βασιλική
6) Σερεντέλλου Φ. Κατίνα
7) Παπαϊωάννου Δ. Γιάννης
8) Μπερεβέσκος Ευάγγελος
9) Παναγιωτοπούλου Π. Αικατερίνη
10) Κονιστή Αθ. Πολυξένη
11) Τσατούχας Κ. Παναγιώτης
12) Καλλιόπη Π. Μεϊντάση
13) Κονιστή Χρ. Νικολίτσα
14) Καβαλλάρη Ευθυμία
15) Καρδάρα Αλ. Ειρήνη (Καναδάς) 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 14 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντί-
νου στο Πευκάκι τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο 
του Γιάννη Δ. Παπαϊωάννου. Ο Θεός να αναπαύει 
την ψυχή του.

• Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που ο άσπλα-
χνος Χάρος άπλωσε τα φοβερά φτερά του και άρ-
παξε στις 29/8/2018 μέσα απ’ την αγκαλιά των 
δικών της και την οδήγησε στην αιωνιότητα, την 
αγαπημένη μας αείμνηστη Βούλα Πραγιάτη, το γέ-
νος Δ. Κονιστή, στα 66 της χρόνια. Μια νέα γυναίκα 

γεμάτη ζωντάνια, δραστηριότητα, με ζήλο για τη 
ζωή, αφοσιωμένη σύζυγος και αγαπημένη μητέρα 
και γιαγιά.

• Στις 24 Αυγούστου 2019 στον Άγιο Λουκά τε-
λέστηκε το ετήσιο μνημόσυνό της, το οποίο πα-
ρακολούθησαν όλοι οι συγγενείς, φίλοι και πλή-
θος συγχωριανοί και γνωστοί, για να τιμήσουν τη 
μνήμη της, να προσευχηθούν ν’ αναπαύσει ο Θεός 
την ψυχούλα της και να ευχηθούν καλή παρηγοριά 
στον απαρηγόρητο σύζυγό της Μιχάλη, ο οποίος 
αυτός περισσότερο νιώθει την απουσία της. Αιώνια 
η μνήμη σου αγαπητή μας Βούλα. 
Δεν σε ξεχνάμε  συγγενείς , φίλοι συγχωριανοί & 
Φ.Κ
   
• Στις 7 Ιουλίου στον Άγιο Λουκά Δροσάτου τε-
λέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο της Καλλιόπης Π. 
Μεϊντάση. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή της. 

• Την ίδια ημέρα στον Άγιο Λουκά Δροσάτου τε-
λέστηκε το εξάμηνο μνημόσυνο της Βασιλικής Δ. 
Μανίκα. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή της.

• Στις 21 Ιουλίου στον Άγιο Λουκά Δροσάτου τε-
λέστηκε το εξάμηνο μνημόσυνο του Δημ. Γ. Σκέ-
ντζου. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του.

• Την ίδια ημέρα στον Άγιο Λουκά, μαζί με το μνη-
μόσυνο του Δημ. Σκέντζου, τελέστηκε μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Ειρήνης Αλ. Καρ-
δάρα που πέθανε στον Καναδά. Στον γιο της Βλάση 
και την οικογένειά του ευχόμαστε καλή παρηγοριά 
και ας αναπαύει ο Θεός την ψυχή της.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
√ Ο Γιάννης Αλεξανδρής, γιος του Χρήστου και 
της Σίσσυς (το γένος Μεϊντάση), πέτυχε στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Μηχανικών 
Βιομηχανικής Παραγωγής και Ανάπτυξης. Του ευ-
χόμαστε ολόψυχα καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία! 
Συγχαρητήρια!

√ Συγχαρητήρια στον συγχωριανό μας Βασίλειο Κ. 
Φλετούρη, πτυχιούχο Παιδαγωγικού, για την ολο-
κλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του στην 
Ειδική Αγωγή. 
Θερμά συγχαρητήρια! Του ευχόμαστε καλή επαγ-
γελματική αποκατάσταση!

προς το χωριό, ως Πρόεδρος, και τον χειριστή του 
DJ γιατί μας διασκεδάζει για πάνω από δέκα χρόνια. 
Θερμά συγχαρητήρια και στους δύο. 
Και αρχίζει ο χορός με πέντε - έξι ζυγιές χορού, με 
κέφι και γίνεται πανζουρλισμός μέχρι τις 4 το πρωί.
Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας 
ο τότε Αντιδήμαρχος Α. Ευσταθίου και οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι Γ. Φλέγγας ( νυν Αντιδήμαρχος), 
Α. Φλώρος, Γ. Λάιος, Κ. Διαμαντόπουλος, και Γ. 
Μπαρμπούτης, καθώς και Πρόεδροι Συλλόγων και 
Κοινοτήτων των γύρω χωριών (όπως Ευπάλιο, Μο-

ναστηράκι, Φιλοθέη, Καστράκι, Κάμπος, 
Τείχιο, Παλιοξάρι, Ποτιδάνεια, Κλήμα, Νέα 
Κούκουρα και Τρίκορφο) με αρκετούς 
συγχωριανούς τους. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους 
απ’ όπου κι αν ήρθαν, τους χορηγούς που 
με τον οβολό τους ενίσχυσαν την εκδή-
λωση, τις γυναίκες εθελόντριες για την 
φροντίδα και περιποίηση και τέλος, όλους 
εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο βοή-
θησαν την εκδήλωσή μας.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Ψηλά ο πήχης από το Tihiorace
Οι δράσεις X-Ultra 186χλμ.- Ultra 75χλμ. και Brevet
Οι δράσεις του «Tihiorace» για την 
υπόλοιπη φετινή χρονιά παρουσιά-
στηκαν σε συνέντευξη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε την στο Δημαρ-
χείο Δελφών στην Άμφισσα. 
Στην εκδήλωση – παρουσίαση  παρα-
βρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Φω-
κίδας  Γιώργος Δελμούζος, ο Δήμαρ-
χος Δελφών  Παναγιώτης Ταγκαλής, 
ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπε-
ντζώνης, ο εμπνευστής και δημιουρ-
γός δράσεων «Tihiorace»  
Θωμάς Ρούμπας και ο 
πρωταθλητής Ελλάδας 
στο Μαραθώνιο Δρόμο, 
Κώστας Γκελαούζος. 
Οι φετινοί αγώνες 
«X-Ultra186χλμ.» και 
«Ultra 75χλμ» μετρούν 
αντίστροφα για τη διεξα-
γωγή τους και οι προετοι-
μασίες εντείνονται, παράλ-
ληλα όμως ετοιμάζονται 
και οι αθλητές για να 
πάρουν μέρος στη διορ-
γάνωση που θα διεξαχθεί 
από 17 ως 20 Οκτωβρίου. 
Η διοργάνωση «X- Ultra 
186χλμ.» φέτος θα έχει 
τους δικούς της βαθμούς, 
αφού η International 
TrailRunning Association δίνει 6 βαθ-
μούς στους τερματίσαντες. Πρόκειται 
για την ομοσπονδία, που έχει ειδικό 
σύστημα αξιολόγησης των αγώνων 
βουνού. 
Ήδη το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 
εκτός από τους αγώνες βουνού, διε-
ξήχθη με επιτυχία και η  ποδηλατική 
βόλτα «Brevet».
Οι ομιλητές στην εκδήλωση τόνισαν 
μεταξύ άλλων :
Παναγιώτης Ταγκαλής (δήμαρχος 

Δελφών): «Σας καλωσορίζουμε στην 
Άμφισσα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας 
που φιλοξενούμε τον αγώνα και την 
ομάδα «Tihiorace», όχι μόνο γιατί 
είμαστε λάτρεις του αγώνα, αλλά θα 
είμαστε και συμπαραστάτες. Θα είμα-
στε αρωγοί στην προσπάθεια και σε 
συνεργασία με τον όμορο Δήμο μας 
που πιστεύουμε ότι οι προθέσεις του 
ταυτίζονται. Γενικότερα να τονίσω 
ότι τα αθλητικά δρώμενα μπορούν 

να συνδυαστούν και με τον τουρισμό 
και με τη βοήθεια όλων των φορέων, 
συλλόγων και εθελοντών να φέρουμε 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα».
Γιώργος Δελμούζος (Αντιπεριφερειάρ-
χης Φωκίδας): «Σας καλησπερίζω και 
εγώ με τη σειρά μου. Χαίρομαι που η 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας στη-
ρίζει τον αγώνα. Θέλω να πω πως από 
τους πρώτους εθελοντές του αγώνα 
που θα γραφτούν θα είμαι εγώ. Πι-
στεύω ότι ο μικρός και ταλαιπωρημέ-

νος μας νομός έχει ανάγκη από τέτοιες 
δράσεις. Θα είμαστε κοντά έστω και 
με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε».
Γιώργος Καπεντζώνης (Δήμαρχος 
Δωρίδας): «Να ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση εδώ και το «Tihiorace». 
Μια διοργάνωση που είναι μεγάλου 
βεληνεκούς για όσους δεν το γνωρί-
ζουν και έχει παράλληλες δράσεις, κα-
θώς δεν είναι μόνο οι αγώνες ορεινού 
τρεξίματος. Μας αφορούν όλους θέλω 

να πιστεύω 
με διάφορους 
τρόπους. Για 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
θέλω να χαι-
ρετήσω την 
παρουσία του 
κ. Τάσου Δε-
λημπαλταδάκη 
που έχει κά-
νει μια μεγά-
λη επένδυση 
στην περιοχή 
μας (μέσω 
του πεντάστε-
ρου ξενοδο-
χείου «Dasos 
T h e r e t r o n » 
και δεν είναι 
ξεκομμένη με 

τον αγώνα «Tihiorace» και θέλουμε 
αυτό να λειτουργήσει σε ένα πολύ 
ωραίο μέρος. Όλοι εμείς θέλουμε να 
υποστηρίξουμε τις δράσεις αυτές, 
αλλά θέλουμε και να βελτιώσουμε 
τις συνθήκες, όπου χρειάζεται. Ακόμη 
θέλω να αναφερθώ στους εθελοντές 
και τους ευχαριστούμε γιατί χωρίς 
εκείνους δεν θα προχωρούσαμε».
Κώστας Γκελαούζος (πρωταθλητής 
Μαραθωνίου Δρόμου): «Καλημέρα σε 
όλους. Μέχρι τα 18 μου έκανε πρωτα-

θλητισμό στην Άμφισσα. Βλέπω πλέ-
ον ότι η περιοχή της Φωκίδας ενεργο-
ποιείται, ανεβαίνει ο αθλητισμός και 
το δρομικό κίνημα. Έτρεχα σε δια-
δρομές είτε στο Λιανοκλάδι, είτε στο 
Μόρνο και έλεγα πάντα για τις όμορ-
φες διαδρομές και πως θα μπορούσαν 
να γίνονται αγώνες. Μετά από χρόνια 
είδα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, 
όπως του «Tihiorace» που κάνουν 
τέτοιους αγώνες. Επίσης, βλέπω πως 
η περιοχή θέλει να ανέβει ο αθλητικός 
τουρισμός και η άψογη διοργάνωση 
που κάνει το «Tihiorace» δείχνει πως 
δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο πλέον η 
Φωκίδα να αναπτυχθεί». 
Θωμάς Ρούμπας (δημιουργός Tihiorace): 
«Είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνου-
με αθλητικούς αγώνες. Το 2014 ξεκινή-
σαμε με μικρά βήματα και κάθε χρόνο 
αναπτυσσόμασταν. Οι στόχοι είναι αι-
σιόδοξοι. Μπροστά μας έχουμε τώρα 
τρεις δράσεις, την ποδηλατική βόλτα 
και τα X-Ultra και Ultra. Ανακοινώσαμε 
ήδη πως το 2020 ο αγώνας μεγαλώνει 
σε απόσταση και θα ενώσουμε τις τρεις 
κορυφές (Βαρδούσια, Γκιώνα, Παρνασ-
σός) θα είναι κάτι μοναδικό στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη. Το όραμα είναι υψηλό. 
Η δημιουργία δράσεων και υποδομών 
με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής. Η 
σωστή ανάπτυξη και όχι η άναρχη. Να 
έρχεται ο κόσμος και να βρίσκει δράσεις 
και για μας στόχος είναι και ο επανα-
πατρισμός των νέων και όχι μόνο που 
έχουν φύγει από την περιοχή».
Στη συνέχεια ο σχεδιαστής αγωνι-
στικών διαδρομών Λουκάς Πρατήλας 
παρουσίασε στοιχεία που αφορούν 
τους αγώνες «X-Ultra 186χλμ.» και 
«Ultra 75χλμ.» και ο διευθυντής του 
«Tihiorace» Απόστολος Μόσχος την 
ποδηλατική βόλτα «Brevet». 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 €
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 50 €
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 50 €
ΒΑΣΙΛΑ ΑΣΗΜΩ 30 €
ΒΑΣΣΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 35 €
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 €
ΖΑΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 €
ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 €
ΚΑΓΙΑ ΡΗΝΑ 10 €
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 €
ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΟΠΗ 10 €
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ 19/6 (ΆΓΝΩΣΤΟΣ) ALPHA BANK 10 €
ΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. 10 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10 €
ΚΟΝΙΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 50 €
ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 20 €
ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 50 €
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 20 €
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΚΑΝΑΔΑΣ) 100 €
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10 €
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ALPHA BANK 27/8/19 
(ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ) 10 €
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 €
ΜΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣ. 20 €

ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 20 €
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡ. 50 €
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ Κ. 20 €
ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ Κ. 20 €
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΝΑ 20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 20 €
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 20 €
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛ. 20 €
ΠΟΝΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
(ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ.) 50 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΛ. ΜΑΡΙΑ 5 €
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10 €
ΡΑΓΚΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗ) 20 €

ΡΑΓΚΑΒΑ ΠΟΠΗ 30 €
ΡΑΠΤΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 20 €
ΡΟΥΓΚΟΝΗ  ΦΕΝΙΑ 50 €
ΡΟΥΜΠΑ  ΒΑΣΩ 20 €
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΝΤΙΝΑ 20 €
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 €
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 €
ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 €
ΤΣΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ. 20 €
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 90 €
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20 €
ΦΙΝΑΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 20 €

Έδωσαν τις συνδρομές τους
Θυμηθείτε ότι χωρίς τη δική σας οικονομική στήριξη οι δυσκολίες για 
τη συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας θα είναι πολύ μεγάλες.
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

Απόλλων: 
το στοίχημα της Γ’ Εθνικής
Ο Απόλλων Ευπαλίου μπαίνει σε 
μία απαιτητική χρονιά στη Γ’ Εθνι-
κή, όπου πρόεδρος και προπονη-
τής συμφωνούν ότι ο 
σύλλογος μπορεί να 
κερδίσει την παραμο-
νή του.
Η εξαιρετική δου-
λειά των τελευταίων 
χρόνων, με αποκο-
ρύφωμα την άνοδο 
του Απόλλωνα Ευπα-
λίου Tihio Race στη 
Γ’ Εθνική κατηγορία, 
φαίνεται ότι θα έχει 
συνέχεια και φέτος. 
Ο σύλλογος βαδίζει 
με σταθερά βήματα. 
Βελτιώνεται συνεχώς 
και πάει προς το κα-
λύτερο. Αυτό παρου-
σιάζουν άλλωστε και 
τα δείγματα γραφής. 
Λειτουργεί πλέον σε πολύ πιο επαγ-
γελματικά πρότυπα, επενδύοντας 
παράλληλα στις μικρές ηλικίες που 
αποτελούν άλλωστε και το μέλλον 
του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Φέτος το καλοκαίρι, άλλαξε ο προ-
πονητής, με τον Γιώργο Μίχο να 
αντικαθιστά τον Χρήστο Φλέγκα, 
αλλά η φιλοσοφία και η νοοτροπία 
της ομάδας παρέμεινε ίδια και αναλ-
λοίωτη, αφού ο νέος προπονητής 
υπήρξε πέρυσι τεχνικός διευθυντής 
της ομάδας και γνωρίζει πολύ καλά 
τη λειτουργία της.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιάννης 
Κούγιας μίλησε για τη νέα προσπά-
θεια που ξεκίνησε ο Απόλλων Ευπα-
λίου φέτος το καλοκαίρι: «Τα πράγ-
ματα έχουν πάει άψογα. Η ομάδα 
κάλυψε τα κενά της και είμαστε από-
λυτα ικανοποιημένοι από την εικόνα. 
Αν στην πορεία δούμε ότι υστερούμε 
κάπου, τότε θα προσπαθήσουμε να 
καλύψουμε το κενό. Εμείς θεωρού-
με ότι έχουμε καλή ομάδα και μά-

λιστα οι εκτιμήσεις των αντιπάλων 
μας είναι ότι μπορούμε να μείνουμε 
στην κατηγορία. Αυτός είναι και ο 

στόχος. Έχουμε εικόνα απ’ όλες τις 
υπόλοιπες ομάδες και πιστεύουμε ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στην 
πρεμιέρα με τη Λευκίμμη μπορεί να 
ηττηθήκαμε στο τέλος, αλλά είχαμε 
πολύ καλή εικόνα. Απλά στο τέλος 
φάνηκε η απειρία μας και εκεί που 
ήμασταν μπροστά, τελικά χάσαμε το 
ματς. Πάντως πιστεύω ότι όσο προ-
χωράει το πρωτάθλη-
μα θα ξεπεράσουμε 
και το πρόβλημα της 
απειρίας.
Θέλω να πω για τον 
κόσμο ότι στο πρώτο 
παιχνίδι ανταποκρί-
θηκε στο κάλεσμά 
μας και ελπίζουμε ότι 
η συνέχεια θα είναι 
ανάλογη και ακόμη καλύτερη».
Μίχος: «Έχουμε δύο στόχους για 
φέτος»
Ο προπονητής του Απόλλωνα, 
Γιώργος Μίχος, μίλησε κι αυτός 
στην εφημερίδα μας: «Το καλο-

καίρι η ομάδα ξεκίνησε νωρίς προ-
γραμματισμό. Είδαμε τις αδυναμίες 
και καλύψαμε γρήγορα το ρόστερ. 

Πήραμε φιλό-
δοξα παιδιά για 
να ανταποκρι-
θούμε και στο 
επίπεδο της 
κ α τη γορ ί α ς . 
Ήταν σκληρή η 
προετοιμασία, 
αλλά οι παίκτες 
μας τα πήγαν 
καλά. δεν είχα-
με προβλήμα-
τα. Γενικότερα 
όμως, η ομάδα 
είναι οργανω-
μένη σε όλα 
τα επίπεδα, 
αγωνιστικό και 
διοικητικό.
Για την ήττα 

στην πρεμιέρα από τη Λευκίμμη, 
έπαιξε ρόλο η απειρία. Δεν μπορέ-
σαμε να διαχειριστούμετην κατά-
σταση. Εκεί χρειάστηκε η εμπειρία, 
αλλά δεν την είχαμε και μας στοί-
χισε λίγο. Δεν το βάζουμε όμως 
κάτω. Είμαστε νέα και καλή ομάδα 
και μπορούμε να μείνουμε στην κα-
τηγορία.

Αυτός είναι άλλωστε 
και ο ένας από τους 
δύο στόχος. Ο πρώ-
τος είναι να μείνουμε 
στην κατηγορία και ο 
δεύτερος να υπάρχει 
επόμενη μέρα στο 
σύλλογο. Δηλαδή να 
συνεχιστεί η καλή 
δουλειά που γίνεται 

και τα επόμενα χρόνια.
Ο στόχος είναι αφενός να σωθού-
με και να υπάρχει η επόμενη μέρα. 
Θέλουμε να υπάρχει συνέχεια στην 
εξαιρετική δουλειά που γίνεται τα 
τελευταία χρόνια».

Με κονδύλι ύψους 74.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ η δημοτική Αρχή Δωρίδας δημιουργεί νέα απο-
δυτήρια στο δημοτικό γήπεδο των Μαλαμάτων, ώστε να 
πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται λόγω της 
συμμετοχής του Απόλλωνα Ευπαλίου Tihio Race στο 
προσεχές πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Δωρίδος προκήρυξε συνοπτι-
κό διαγωνισμό για την προμήθεια, μεταφορά και εγκα-
τάσταση, προκατασκευασμένου πολυσυστήματος στέ-
γασης - Κτιρίου αποδυτηρίων του δημοτικού γηπέδου 
Μαλαμάτων – Μανάγουλης - Καστρακίου.
Το κτίριο των αποδυτηρίων θα αποτελείται από :
• Αποδυτήρια ομάδων (2), 
• Χώρους douche (5)/ομάδα με κοινό προθάλαμο,  
• Χώρους WC (2)/ομάδα με κοινό προθάλαμο, 
• Αποδυτήριο διαιτητών, 
• Χώρους douche (2), 
• Χώρους WC (2) με κοινό προθάλαμο και 
• Χώρο Ιατρείου (1).
Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα καίριο πρόβλημα του 
γηπέδου και ένα συναφές αίτημα των πρωταθλητών Φω-
κίδας εν όψει της νέας απαιτητικής για αυτούς ποδοσφαι-
ρικής σεζόν.

Νέα αποδυτήρια στο γήπεδο Μαλαμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ (4ος Όμιλος)
1η Αγωνιστική 14η
Τηλυκράτης Λευκάδας – ΑΟ Ανατολής
Θιναλιακός – Μακεδονικός Φούφα
Απόλλων Ευπαλίου – ΑΕ Λευκίμμης
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – ΑΕ Μεσολογγίου
Αχέρων Καναλακίου – Σούλι Παραμυθιάς
ΠΑΣ Πρέβεζα – Ναυπακτιακός Αστέρας
Αναγέννηση Άρτας – Αστέρας Ιτέας
2η Αγωνιστική 15η
Θιναλιακός – Τηλυκράτης Λευκάδας
ΑΟ Ανατολής – Απόλλων Ευπαλίου
Μακεδονικός Φούφα – ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
ΑΕ Λευκίμμης – Αχέρων Καναλακίου
ΑΕ Μεσολογγίου – ΠΑΣ Πρέβεζα
Σούλι Παραμυθιάς – Αναγέννηση Άρτας
Ναυπακτιακός Αστέρας – Αστέρας Ιτέας
3η Αγωνιστική 16η
Τηλυκράτης Λευκάδας – Απόλλων Ευπαλίου
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – Θιναλιακός
Αχέρων Καναλακίου – ΑΟ Ανατολής
ΠΑΣ Πρέβεζα – Μακεδονικός Φούφα
Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Λευκίμμης
Αστέρας Ιτέας – ΑΕ Μεσολογγίου
Ναυπακτιακός Αστέρας – Σούλι Παραμυθιάς
4η Αγωνιστική 17η
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – Τηλυκράτης Λευκάδας
Απόλλων Ευπαλίου – Αχέρων Καναλακίου
Θιναλιακός – ΠΑΣ Πρέβεζα
ΑΟ Ανατολής – Αναγέννηση Άρτας
Μακεδονικός Φούφα – Αστέρας Ιτέας
ΑΕ Λευκίμμης – Ναυπακτιακός Αστέρας
ΑΕ Μεσολογγίου – Σούλι Παραμυθιάς
5η Αγωνιστική 18η
Τηλυκράτης Λευκάδας – Αχέρων Καναλακίου
ΠΑΣ Πρέβεζα – ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
Αναγέννηση Άρτας – Απόλλων Ευπαλίου
Αστέρας Ιτέας – Θιναλιακός
Ναυπακτιακός Αστέρας – ΑΟ Ανατολής
Σούλι Παραμυθιάς – Μακεδονικός Φούφα
ΑΕ Μεσολογγίου – ΑΕ Λευκίμμης
6η Αγωνιστική 19η
ΠΑΣ Πρέβεζα – Τηλυκράτης Λευκάδας
Αχέρων Καναλακίου – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – Αστέρας Ιτέας
Απόλλων Ευπαλίου – Ναυπακτιακός Αστέρας
Θιναλιακός – Σούλι Παραμυθιάς
ΑΟ Ανατολής – ΑΕ Μεσολογγίου
Μακεδονικός Φούφα – ΑΕ Λευκίμμης
7η Αγωνιστική 20η
Τηλυκράτης Λευκάδας – Αναγέννηση Άρτας
Αστέρας Ιτέας – ΠΑΣ Πρέβεζα
Ναυπακτιακός Αστέρας – Αχέρων Καναλακίου
Σούλι Παραμυθιάς – ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
ΑΕ Μεσολογγίου – Απόλλων Ευπαλίου
ΑΕ Λευκίμμης – Θιναλιακός
Μακεδονικός Φούφα – ΑΟ Ανατολής
8η Αγωνιστική 21η
Αστέρας Ιτέας – Τηλυκράτης Λευκάδας
Αναγέννηση Άρτας – Ναυπακτιακός Αστέρας
ΠΑΣ Πρέβεζα – Σούλι Παραμυθιάς
Αχέρων Καναλακίου – ΑΕ Μεσολογγίου
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – ΑΕ Λευκίμμης
Απόλλων Ευπαλίου – Μακεδονικός Φούφα
Θιναλιακός – ΑΟ Ανατολής
9η Αγωνιστική 22η
Τηλυκράτης Λευκάδας – Ναυπακτιακός Αστέρας
Σούλι Παραμυθιάς – Αστέρας Ιτέας
ΑΕ Μεσολογγίου – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Λευκίμμης – ΠΑΣ Πρέβεζα
Μακεδονικός Φούφα – Αχέρων Καναλακίου
ΑΟ Ανατολής – ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
Απόλλων Ευπαλίου – Θιναλιακός
10η Αγωνιστική 23η
Σούλι Παραμυθιάς – Τηλυκράτης Λευκάδας
Ναυπακτιακός Αστέρας – ΑΕ Μεσολογγίου
Αστέρας Ιτέας – ΑΕ Λευκίμμης
Αναγέννηση Άρτας – Μακεδονικός Φούφα
ΠΑΣ Πρέβεζα – ΑΟ Ανατολής
Αχέρων Καναλακίου – Θιναλιακός
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – Απόλλων Ευπαλίου
11η Αγωνιστική 24η
Τηλυκράτης Λευκάδας – ΑΕ Μεσολογγίου
ΑΕ Λευκίμμης – Σούλι Παραμυθιάς
Μακεδονικός Φούφα – Ναυπακτιακός Αστέρας
ΑΟ Ανατολής – Αστέρας Ιτέας
Θιναλιακός – Αναγέννηση Άρτας
Απόλλων Ευπαλίου – ΠΑΣ Πρέβεζα
Αχέρων Καναλακίου – ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
12η Αγωνιστική 25η
ΑΕ Λευκίμμης – Τηλυκράτης Λευκάδας
ΑΕ Μεσολογγίου – Μακεδονικός Φούφα
Σούλι Παραμυθιάς – ΑΟ Ανατολής
Ναυπακτιακός Αστέρας – Θιναλιακός
Αστέρας Ιτέας – Απόλλων Ευπαλίου
Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
ΠΑΣ Πρέβεζα – Αχέρων Καναλακίου
13η Αγωνιστική 26η
Τηλυκράτης Λευκάδας – Μακεδονικός Φούφα
ΑΟ Ανατολής – ΑΕ Λευκίμμης
Θιναλιακός – ΑΕ Μεσολογγίου
Απόλλων Ευπαλίου – Σούλι Παραμυθιάς
ΑΕ Ποντίων Κοζάνης – Ναυπακτιακός Αστέρας
Αχέρων Καναλακίου – Αστέρας Ιτέας
Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Πρέβεζα



« ,

«


