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Αη Βασίλη άσε τα δώρα
και βάλε το χέρι σου
για καλύτερο 2 0 1 2

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Τουρισμός

Πληθυσμιακός
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ

ισχυρός μοχλός

ανάπτυξης
της Δωρίδας

χάρτης της Δωρίδας
Αξιοσημείωτα στοιχεία δείχνει ο ‘‘πληθυσμιακός χάρτης¨ της Δωρίδας, σύμφωνα με τα
οριστικά νούμερα της φετεινής απογραφής
του Μαΐου, που η εφημερίδα μας έχει στη
διάθεσή της, μετά την επεξεργασία τους από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με
τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ο Δήμος Δωρίδος είχε τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση του μόνιμου πληθυσμού
του μεταξύ όλων των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το εντυπωσιακό
ποσοστό 26,26 %, όπως παρουσιάζεται στον
σχετικό πίνακα . Αντίθετα, είχε μείωση του
πραγματικού πληθυσμού κατά 5,04 %.
Ειδικότερα στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες
παρατηρείται: αύξηση 10,15% στη Δ.Ε Βαρδουσίων και 6,48 % στην Δ.Ε Τολοφώνος,
μείωση 3,07% στη Δ.Ε Ευπαλίου και 24,43%
στη Δ.Ε Λιδωρικίου.
Σελ. 5

Βασικός μοχλός ανάπτυξης για τη Δωρίδα
είναι ο τουρισμός και γιαυτό η Δημοτική
Αρχή θα δρομολογήσει σειρά δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν τον ιδιωτικό τομέα στη λειτουργία και σε νέες επενδύσεις.
Όπως μάς δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος
Καπεντζώνης ‘‘θεωρούμε τον τουρισμό
«το ισχυρό χαρτί» για την μελλοντική
ανάπτυξη του Δήμου και γιαυτό παίρνουμε και προωθούμε όλα τα αναγκαία μέτρα
για να πετύχουμε το στόχο αυτό.Οι οδικοί
άξονες στην ενδοχώρα της Δωρίδας, ο παραλίμνιος αγωγός στη λίμνη του Μόρνου,
οι αναπλάσεις παραλιών, η αξιοποίηση
της μαρίνας Τροιζονίων είναι μερικές από
τις προτεραιότητες που έχουμε δρομολογήσει, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο
στην τουριστική μας ανάπτυξη’’ επισημαίΣελ. 4
νει ο Δήμαρχος .
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Η πίτα

της Ένωσης

ΠΛΑΣΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ... ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

‘‘Ιερές απάτες’’...

και από Βαρνάκοβα!
Πλαστές και εικονικές βεβαιώσεις που τις χρησιμοποιούσαν
για την εφορία διάφοροι ¨επιτήδειοι¨ για να μην πληρώνουν
φόρους, εξέδιδαν διάφορα Μοναστήρια. Στο κόλπο ήταν και
η Μονή Βαρνάκοβας καθώς και
η Μονή Γενέθλιο της Θεοτόκου
στη Σεργούλα Δωρίδας .
Το θέμα έφτασε στη Βουλή
ύστερα από ερώτηση βουλευ-

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μεγάλες δυνατότητες

για τυποποιηση
και εξαγωγές

αγροτικών προϊόντων

Ο Απόλλων Ευπαλίου
μπήκε δυναμικά στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας Φωκίδας και θεωρείται
από όλους η ευχάριστη
έκπληξη.
Σελ. 11

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας

από το Ευπάλιο

Ο Γιώργος Τσουκαλάς γιος της Μαρίας Μεϊντάση από το Ευπάλιο είναι ο
νέος Δήμαρχος Ελευσίνας.
Σελ. 6

Σημαντική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Δωρίδα από
τον Δήμο για την τυποποίηση
και τις εξαγωγές αγροτικών
Σελ. 7
προϊόντων.

τών και απάντηση του Αρμόδιου
Αναπληρωτή Υπουργών Οικονομικών Παντελή Οικονόμου.
Η μεγάλη κομπίνα είχε γίνει
γνωστή εδώ και αρκετούς μήνες στις αρμόδιες υπηρεσίες
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης, που ύστερα από συστηματικές έρευνες ‘‘έβγαλαν
λαβράκια’’.
Σελ. 4

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ήθη και Έθιμα
Χριστουγέννων
στο Ευπάλιο Σελ. 9

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου
11 π.μ. θα κοπεί η πίτα της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας στο ιστορικό μέγαρο της
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Σελ. 10
ΑΡΘΡΟ
ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Σε λίγες μέρες ένας καινούργιος χρόνος μπαίνει στη ζωή
μας, με αβεβαιότητες, ανασφάλειες, ερωτηματικά, φτώχεια και γκρίζα ατμόσφαιρα.
Η Δωρίδα δεν είναι βέβαια έξω
από αυτόν τον κύκλο. Έχει
μάλιστα ακόμα ένα ‘‘προπατορικό αμάρτημα’’ που κουβαλά: την εγκατάλειψη και
απομόνωση αναπτυξιακά εδώ
και δεκαετίες. Ποιοι ευθύνονται και πόσο, το γνωρίζει
ο πολίτης της Δωρίδας. Δεν
πρέπει όμως να σταθούμε σ΄
αυτό. Τα παθήματα πρέπει να
μάς γίνουν μαθήματα και όλοι,
πολίτες και δημοτικοί άρχοντες, με σύνεση και γνώση
να αποφασίσουμε τι ζητάμε
και ποιοι είναι οι στόχοι για το
μέλλον της περιοχής μας. Οι
λαϊκίστικες κραυγές πρέπει να
σωπάσουν. Η ορθοπόδηση και
η ανάπτυξη, που είναι η επιθυμία όλων, δεν θα έρθει με
φθαρμένα υλικά και λογικές.
Η κρατικοδίαιτη και δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία
συνέχεια στη σελίδα 10

Σελίδα 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αθανάσιος Αλεξανδρής

τρίτο παιδί του Νικολάου και
της Βασιλικής Αλεξανδρή.
Γεννήθηκε στο Ευπάλιο το
1924, τελείωσε το δημοτικό
σχολείο στο Ευπάλιο και το
Γυμνάσιο στην Αθήνα. Εισήχθη στο Πυροσβεστικό Σώμα
το 1943 ωw πυροσβέστης.
Μετά απο μερικά χρόνια κατόπιν εξετάσεων, έγινε αξιωματικός και υπηρέτησε σε
πολλές επιτελικές θέσεις του
Πυροσβεστικού Σώματος και
αποστρατεύτηκε το 1978, με
τον βαθμό του Αρχιπυράρχου-Υπαρχηγού
Πυροσβεστικού Σώματος. Ήταν παντρεμένος με την Παναγούλα
Αλεξανδρή, με την οποία απέκτησαν δυο παιδιά, τη Βασιλική
και το Νικόλαο. Επίσης είχε τρία εγγονια και τρία δισέγγονα.
Πέθανε στις 17 Οκτωβρίου του 2011, σε ηλικία 87 ετών στου
Ζωγράφου, όπου και διέμενε.

Μαρία Δημ. Ζέρβα
Στις 19 Οκτωβρίου 2011 έφυγε
από τη ζωή η λεβέντισσα Μακεδόνισσα Μαρία Δημ. Ζέρβα. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 21
Οκτωβρίου στον Ι.Ν. Του Αγίου
Γεωργίου στο Ευπάλιο.
Μαρία μου,
Ο σύζυγός σου Δημήτρης, τα παιδιά
σου Τάσος, Σοφία και Νίκος, τα εγγόνια
σου Μαρία, Γιώργος, Αθηνά, Δημητράκης, τα αδέλφια σου και όλοι οι συγγενείς θα σε θυμόμαστε για πάντα και
σου ευχόμεθα ανάπαυση εν γαλήνη και
ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.
Αγαπημένη μου γυναίκα, Μαρία,
για αν αποφύγω τη θλίψη και το μαρτύριο της απουσίας σου
προσπαθώ να ξεχάσω. Δεν γίνεται όμως, Μαρία μου, διότι
κάθε στιγμή προβάλλει μπροστά μου ολοζώντανη η λαμπερή
σου μορφή. Τρέχω σε αγκαλιάζω, σε φιλώ, σου χαϊδεύω τα
μαλλιά, ανοίγουμε ευχάριστη συζήτηση και με γεμίζεις χαρά…
Μόλις όμως νοιώσω Μαρία μου, πως όλα αυτά είναι ένα απατηλό όραμα, πως δεν είσαι κοντά μου, πως έχεις φύγει πολύ
μακριά και δεν θα σε ξαναδώ ποτέ ξανά… φεύγω απελπισμένος… κρύβομαι κάπου και κλαίω. Κλαίω με τις ώρες σα μικρό
παιδί. Μαρία μου έλα στο όνειρό μου και δώσε μου μια συμβουλή, στο ζητά ο σύζυγός σου Δημήτρης που επί 51 χρόνια
ήμασταν δυο ψυχές σε ένα σώμα.

Αλέξανδρος Χρ. Αλεξανδρής

Στις 6 Νοεμβρίου2011
«έφυγε» από κοντά μας
ο Αλέξανδρος Χρ. Αλεξανδρής. Γεννήθηκε στο
Ευπάλιο το 1943. Στη
ζωή πέρασε και δύσκολα
και ευτυχισμένα χρόνια.
Απέκτησε τέσσερα παιδιά, τη Βασιλική, τη Δέσποινα, τη Χριστίνα, το
Χρήστο και τρία εγγόνια,
τον Αλέξανδρο, το Μάριο
και τη Σοφία. Αγαπούσε
το χωριό του, γι’ αυτό
και επέστρεψε για μόνιμη
κατοικία, δυστυχώς όμως
όχι για πολύ. Η αγάπη μας
θα σε συντροφεύει όπου
και αν είσαι, όπως λέει και
ο εγγονός σου «αστεράκι στον ουρανό». Καλό σου ταξίδι.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αλεξάνδρα Ψιμάδα

Στις 13 Νοεμβρίου έφυγε η Αλεξάνδρα Ψιμάδα σύζυγος του
Αθανασίου, το γένος Τσιούστα
από το Κλήμα Ευπαλίου. Η κηδεία της έγινε την επομένη στο
Ευπάλιο. Ήταν γεννημένη το
1926 και είχαν αποκτήσει δύο
παιδιά, το Δημήτρη και τη Δήμητρα και πέντε εγγόνια. Άξια μάνα
γιαγιά και σύζυγος μεγάλωσε τα
παιδιά με αγάπη για την πρόοδο
και για το Ευπάλιο. Στήριξε την
οικογένειά της και τον άνδρα
της σα γνήσια Ρουμελιώτισσα.
Πολλοί θα τη θυμούνται για την
καλοσύνη της και τα ωραία της
φαγητά, στη ταβέρνα που διατηρούσαν με τον άνδρα της στη
πλατεία του Ευπαλίου. Καλό ταξίδι κυρ΄Αλεξάνδρα και νάσαι
περήφανη εκεί πάνω για την οικογένεια που άφησες.
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Έφυγε την 1η Νοεμβρίου σε
ηλικία 80 ετών η Κυρά-Νίτσα
Καρκαβίτσα σύζυγος του Νώντα
Καρκαβίτσα, που της γράφει …
Υπήρξες μια από τις καλύτερες
νύφες που πέρασε από το χωριό
μας , ήσουν η Σμαράγδα Καρκαβίτσα , η ¨Νίτσα του Νώντα ¨.
Σε εξετίμησαν όλοι και σε αγάπησαν όπως κι εσύ. Η προσφυγική σου καταγωγή προσέφερε
καλοσύνη , φιλοξενία και αγάπη
σε όλους . Ανέθρεψες 3 παιδιά
και 7 εγγόνια. Τους έδωσες μόρφωση και τα δίδαξες τις αξίες της
ζωής. Στάθηκες στο πλάι μου 60
χρόνια ακούραστη χωρίς να αλλάξουμε ούτε μια κουβέντα. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε σκεπάζει .Θα σε
έχουμε πάντα στη καρδιά μας και στο μυαλό μας.

Ευανθία Λώλου: Ένα παράδειγμα προς μίμηση
Στις 21 Νοεμβρίου 2011 απεβίωσε στην
Αθήνα η Ευανθία Λώλου. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου. Η ταφή έγινε στο
κοιμητήριο στα Πιτσινέικα Ναυπακτίας όπου
και ο οικογενειακός της
τάφος.
Η Ευανθία γεννήθηκε
στο Ευπάλιο το 1934. Γονείς της ήταν ο Χρήστος
Αναστασόπουλος (Καραμελάς) και μητέρα της η
Σοφία Ζέρβα (κόρη του
Λεωνίδα Ζέρβα-Καμάρα).
Η ζωή της Ευανθίας ήταν ένας διαρκής αγώνας, ένας Γολγοθάς προσφοράς. Στην Αυστραλία όπου μετανάστευσε παντρεύτηκε
τον Ιωάννη Λώλο από τα Πιτσινέικα Ναυπακτίας. Εργάστηκαν σκληρά στα εργοστάσια
της ξένης χώρας και απέκτησαν τέσσερα

παιδιά. Δυστυχώς έχασε το σύζυγό της πολύ
γρήγορα έχοντας να μεγαλώσει μόνη της τα
ανήλικα παιδιά της. Οπλισμένη
με υπομονή και αφοσίωση τα
κατάφερε, κατόρθωσε να μεγαλώσει τα παιδιά της και να
τα αποκαταστήσει επαγγελματικά. Στο σεισμό του 1999
πέρασε νέα δοκιμασία. Το
σπίτι της στα Λιόσια Αττικής
κατέρρευσε, ευτυχώς εκείνη
την ώρα δεν ήταν κανείς μέσα.
Τα τελευταία χρόνια ανέλαβε
να περιθάλψει και το θείο της
Τάσιο Ζέρβα (Καμαροτάσιο)
και τη θεία της, οι οποίοι δεν είχαν δικά τους παιδιά. Η Ευανθία με τα παιδιά
της τους περιέθαλψαν για χρόνια και τους
συμπαραστάθηκαν με αγάπη και τρυφερότητα.Τα τελευταία χρόνια ζούσε ευτυχισμένη ανάμεσα στις οικογένειες των παιδιών
της και καμάρωνε τα εγγόνια της. Όμως ο

Αλεξανδρής Κώστας

Τον περασμένο Νοέμβρη απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
του Δημοσθένη σε ηλικία 90 ετών
και τάφηκε στην Αθήνα. Γεννήθηκε στο Ευπάλιο το 1920. Υπηρέτησε στην Αστυνομία και στη συνέχεια εργάστηκε ως ασφαλιστής
στις εταιρείες “Αστήρ” και “Εθνική
Ασφαλιστική”. Ήταν ένας πράος
και ήρεμος άνθρωπος, στοργικός
σύζυγος και πατέρας, ειλικρινής
φίλος, καλός και αγαπητός συγγενής και παρών σχεδόν κάθε χρόνο στην κοπή της πίτας του
Συλλόγου. Στη σύζυγό του Ελένη ,στα παιδιά του Βασιλική και
Δημοσθένη και στους λοιπούς οικείους του εκφράζουμε τα
συλλυπητήριά μας.

Δημήτρης Χατζημανωλάκης
Γεννήθηκε στην Καισαριανή
από γονείς Μικρασιατικής
καταγωγής.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών
και ήταν Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, ειδικευόμενος σε θέματα
Ποινικού Δικαίου.Παντρεύτηκε
την Ευθυμία (Μιμίκα) το γένος
Κων/νου Κοτσίδα και απέκτησε
2 παιδιά τη Μαρία και τον Αντώνη Οικονομολόγο – στέλεχος
Φαρμακευτικής Εταιρείας από τον οποίο και
2 εγγονές την Εύα (Ευαγγελία) και τη Φαίη
(Ευθυμία). Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό

Για τον Χαράλαμπο Μπεζαϊτη
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίτσα Καρκαβίτσα

Όταν έφυγε ο Χαράλαμπος Μπεζαϊτης, το προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδα μας ήταν στο τυπογραφείο και μόλις προλάβαμε να
αναφέρουμε το γεγονός. Ο Νίκος
Ζέρβας αποχαιρετώντας τον είπε
μεταξύ άλλων
Αγαπητέ Μπάμπη,
Υπήρξες ένας εκλεκτός Ευπαλιώτης.
Εδώ γεννήθηκες, εδώ μεγάλωσες,
εδώ σπούδασες. Νυμφεύθηκες στο
χωριό μας. Δημιούργησες οικογένεια και επαγγελματικά προσέφερες
τις υπηρεσίες σου στους χωριανούς
σου και στους κατοίκους της γύρω
περιοχής. Παιδί πολυμελούς αγροτικής οικογένειας, προσέφερες πολύτιμες υπηρεσίες από τη θέση σου ως
υπάλληλος της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών της περιοχής. Ήσουν

Γαϊτάνης Κώστας

Στις 23 Νοεμβρίου πέθανε ο Κώστας Γαϊτάνης. Γεννήθηκε το 1925
στην Αρτοτίνα. Έμεινε όλα τα χρόνια στο Ευπάλιο. Ήταν χαρακτηριστικός τύπος τσοπάνη. Είχε πολλά
γιδοπρόβατα. Θα τον θυμόμαστε
πάντα με τη γκλίτσα του να κάνει
βόλτα στην πλατεία, ή να κάθετε
στην ταβέρνα του Κατσαρού, πάντα με χαμόγελο, πάντα με χιούμορ, πάντα με τον καλό του λόγο,
να περηφανεύεται για τη γενέτειρά
του, τη λατρεμένη του Αρτοτίνα
και τα κοπάδια του. Είχε 4 παιδιά και 3 εγγόνια. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Αρτοτίνας που τον αγκάλιασε.

αφού για χρόνια υπήρξε ποδοσφαιριστής
του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ και για πολλά
χρόνια Πρόεδρος της Ομάδας
του Εθνικού Αστέρα Καισαριανής
στη δεκαετία του 1980.Διετέλεσε
Σύμβουλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Σταδίου. Επίσης ασχολήθηκε
ενεργά με τα Δημοτικά της Καισαριανής και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος το 1999 μέχρι το
2002 ενώ υπήρξε και υποψήφιος Δήμαρχος της πόλης (1998).
Άσκησε μεγάλη κοινωνική δράση
και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο
στην Καισαριανή την οποία υπεραγαπούσε,
όσο και στου Παπάγου όπου διέμενε αλλά

από τους πρωτεργάτες.
Αγωνίστηκες για να ιδρυθεί η Ένωση και να εμπεδωθεί το Συνεταιριστικό
Κίνημα στους κατοίκους
της περιοχής. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση
των τότε παραγόντων, τη
δεκαετία του ’50, και των
απλών αγροτών, αγωνιστήκατε για να ενώσετε
τους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους της περιοχής. Μπροστάρης ήσουν
εσύ Μπάμπη, να ενημερώνεσαι και
να ενημερώνεις άλλους, σε συγκεντρώσεις σε χωριά και στην Ένωση.
Να ενημερωθούν για να εκμεταλλευτούν όλα τα προγράμματα, τις
ευκαιρίες και τις διευκολύνσεις που
παρείχε το κράτος για βελτίωση
καλλιεργειών και κτηνοτροφίας.

Γολγοθάς της δεν είχε τελειώσει ακόμη. Η
επάρατος νόσος που ταλαιπωρεί τον κόσμο
ήλθε και τη χτύπησε πολύ νωρίς. Η ζωή της
Ευανθίας πρέπει να διδάσκεται. Και περιπτώσεις σαν και αυτή πρέπει να προβάλλονται ως
παραδείγματα προς μίμηση. Αγωνίστηκε τον
αγώνα τον καλό. Οπλισμένη με υπομονή, διαθέτοντας ασύλληπτα αποθέματα ανθρώπινης
δύναμης και θέλησης, πίστη στους στόχους
της, κατόρθωσε να επιζήσει και να τα καταφέρει. Δεν τα παράτησε ούτε μια στιγμή και
μπροστά σε καμία δυσκολία. Ζήτησε η εξόδια
ακολουθία της να ψαλεί στην Εκκλησία του
αγαπημένου της χωριού, στο Ευπάλιο, για
να αποχαιρετήσει τους χωριανούς της πριν
ταφεί δίπλα στον άνδρα της στα Πιτσινέικα
Ναυπακτίας. Εμείς οι Ευπαλιώτες και το γένος
των Ζερβαίων υπερηφανευόμεθα για σένα
Ευανθία και σε ευχαριστούμε που τίμησες
το χωριό μας. Ιδιαίτερα τα παιδιά σου και τα
εγγόνια σου δικαιούνται να είναι υπερήφανα
και με καμάρι να λένε, ναι είμαστε παιδιά της
Ευανθίας.
Νίκος Ζέρβας

και στο χωριό μας το Ευπάλιο όπου περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές του.Πέθανε
ξαφνικά το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και η κηδεία του έγινε στην Καισαριανή στο κοιμητήριο της οποίας και ετάφη τη Τρίτη 18 Οκτωβρίου χοροστατούντος του Μητροπολίτου
Καισαριανής-Βύρωνα και Υμηττού κ. Δανιήλ.
Επικηδείους εξεφώνησαν φίλοι, συνάδελφοι
και συγγενείς του πολυαγαπημένου Δημήτρη Χατζημανωλάκη. Το κενό που αφήνει
είναι μεγάλο και μας αφήνει την καλή ανάμνηση του καλού, αγαπητού και κοινωνικού
φίλου και συμπατριώτη. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Καισαριανής που τον σκεπάζει.
Καλό ταξίδι φίλε Δημήτρη.

Διηύθυνες το Διοικητικό τμήμα της
Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών
με άριστα αποτελέσματα. Πολλές
φορές απέσπασες από τις
προϊστάμενες υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας βραβεία και διακρίσεις
για την απόδοση και κυρίως για τη χρηστή διοίκηση. Μπάμπη υπήρξες,
καλός φίλος, καλός συγγενής, καλός χριστιανός,
καλός σύζυγος, καλός
γονιός, καλός Άνθρωπος, άριστος υπάλληλος. Στις κοινές
αγωνίες και προσπάθειες της μικρής
μας κοινωνίας συμμετείχες διακριτικά, χωρίς μεγάλα λόγια και κομπασμούς. Κατέθετες την συμβουλή
σου, πάντα πολύτιμη και σοφή. Με
όλα αυτά και τη βοήθεια της άριστης συζύγου σου, της αγαπητής σε

όλους μας Αγγελικής, δημιουργήσατε αξιοζήλευτη οικογένεια. Παραδώσατε στη κοινωνία δυο εκλεκτούς
επιστήμονες, διαμάντια χαρακτήρες
και άριστους οικογενειάρχες, τον
Ηρακλή και το Θύμιο. Ζούσες τα
τελευταία χρόνια με την Αγγγελική
σου ευτυχισμένα, καμαρώνοντας
τα τρία αγγελούδια εγγόνια σας,
το Χάρη, τον Πάρη και τον Άγγελο.
Παιδιά να είστε υπερήφανοι για τον
πατέρα σας και παππού. Και να είστε βέβαιοι το καλύτερο μνημόσυνο
για εκείνον θα είναι, όταν από εκεί
ψηλά που θα βρίσκεται, να σας βλέπει αγαπημένους και να προσέχετε
και να συμπαρασταθείτε με τρυφερότητα στη μάνα σας. Το αξίζει. Και
να θυμάστε ότι φέρετε βαριά τιμή
και ευθύνη. Είστε απόγονοι ενός
άριστου πατέρα και παππού.
Νίκος Ζέρβας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γάμος Βασίλη Μακρυγιάννη
Ο Βασίλης Μακρυγιάννης και
η Ευθυμία Παπαδάκη τέλεσαν
το γάμο τους στην εκκλησία
Κοιμήσεως Θεοτόκου στην
Άνω Γλυφάδα, στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι γονείς του γαμπρού
Κωνσταντίνος και Μαρία Μακρυγιάννη με την οικογένειά
τους, έχουν άλλα δύο παιδιά,
είναι από τους νέους Ευπαλιώτες. Έχουν αποκτήσει σπίτι
στο Ευπάλιο πρόσφατα, που
το επισκέπτονται συνεχώς, το

έχουν αγαπήσει σαν χωριό
τους και συμμετέχουν σε όλες
τις κοινωνικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Εμείς μαζί με τις
ευχές μας, τους στέλνουμε
την αγάπη μας, τους θεωρούμε συγχωριανούς και τους
καλωσορίζουμε στην μεγάλη
Ευπαλιώτικη οικογένεια. Τις
ευχές μας ακόμα και στους
γονείς της νύφης, Νικόλαο και
Μαρλύν Παπαδάκη.

Βαφτίστηκε ο Θανάσης Φλέγγας
Στις 29 Οκτωβρίου 2011 βαπτίστηκε στον Άγιο Γεωργίου Ευπαλίου,
ο γιος του Γιάννη και της Φωτεινής Φλέγγα. Οι νονοί του Κώστας
και Χρυσούλα Τσιούστα τούδωσαν
το όνομα του παππού, Αθανάσιος.
Ακολούθησε ρουμελιώτικο τρικούβερτο γλέντι στο ιδιόκτητο κοσμικό
κέντρο της οικογένειας, ΦΛΟΓΕΣ, με
συγγενείς και φίλους καλεσμένους,
που χόρεψαν και γλέντησαν μέχρι
πρωίας και τη συμμετοχή δεκάδων
πιτσιρικάδων στη πίστα.

Κι άλλη εγγονή ο Αντιδήμαρχος Ευσταθίου
Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ευσταθίου και η Ευπαλιώτισσα
Λένα Καλαμάκη απέκτησαν και
άλλο εγγονάκι. Γεννήθηκε σε
κλινική της Πάτρας το Σάββατο

26 Νοεμβρίου 2011. Είνα κόρη
του Βασίλη Ντότσικα και της
Ηρώς Ευσταθίου, με την ευχή
όλων να έχει μιά ευτυχισμένη
και δημιουργική ζωή.

Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου έκανε και επίσημα τα εγκαίνια του
συμβολαιογραφείου της η Άννα Παπαγεωργίου, που στο προηγούμενο φύλλο εκ παραδρομής αναγράφηκε ως Άννα Κωνσταντινίδου. Είναι 3η γενιά συμβολαιογράφος, από τον παππού στην εγγονή. Με τις ευχές όλων για επιτυχημένη πορεία.
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ΚΥΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
Κύμα διαρρήξεων έχουμε
τους τελευταίους μήνες
στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου.
Οι διαρρήκτες συνήθως
χτυπούν σπίτια που είναι
κλειστά τους χειμερινούς
μήνες, αλλά όχι μόνο.
Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τέσσερις κλοπές το
ίδιο βράδυ σε σπίτια στο
Σκάλωμα, στο Μοναστηράκι κλάπηκε αυτοκίνητο,
σταδιακά μετά το καλοκαίρι είχαμε πέντε κλοπές
στο Μαραθιά και άλλες
μεμονωμένες σε Ευπάλιο,
Καστράκι, Μαλάματα και

άλλα χωριά. Η αστυνομία
κάνει ότι μπορεί και εκτιμά
ότι οι διαρρήκτες προέρχονται από ανατολικές και
Βαλκανικές χώρες, γι αυτό
και εκ των υστέρων μέσα
από έρευνες και τη διαδικασία των αποτυπωμάτων,
δεν έχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι και δύσκολο να αντιμετωπισθεί το έγκλημα αυτό,
αφού όπως επισημαίνουν
ανώτερα στελέχη της είναι εύκολη η διαφυγή των
διαρρηκτών προς τα αστικά κέντρα της Ναυπάκτου
και της Πάτρας. Η Δωρίδα

γενικότερα είναι δύσκολο,
λόγω και της μορφολογίας
της να καλυφθεί με την
περιορισμένη δύναμη του
Αστυνομικού
Τμήματος
Ευπαλίου. Η αποτελεσματική και καλύτερη διαφύλαξη, όπως τονίζουν τα ίδια
αστυνομικά στελέχη, είναι
η προληπτική αστυνόμευση. Καταλαβαίνει βέβαια
κανείς πόσο πιο άσχημα
θα είναι τα πράγματα σε
περίπτωση που επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που
μιλούν για συγχωνεύσεις
αστυνομικών τμημάτων
στη Δωρίδα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

‘‘Ιερές απάτες’’... και από Βαρνάκοβα!
Πλαστές και εικονικές βεβαιώσεις που
τις χρησιμοποιούσαν για την εφορία
διάφοροι ¨επιτήδειοι¨ για να μη πληρώνουν φόρους, εξέδιδαν διάφορα
Μοναστήρια.
Στο κόλπο ήταν και η Μονή Βαρνάκοβας καθώς και η Μονή Γενέθλιο της
Θεοτόκου στη Σεργούλα Δωρίδας .
Το θέμα έφτασε στη Βουλή ύστερα
από ερώτηση βουλευτών και απάντηση
του Αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργών
Οικονομικών Παντελή Οικονόμου.
Η μεγάλη κομπίνα είχε γίνει γνωστή
εδώ και αρκετούς μήνες στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Οικονομικής Επιθεώρησης, που ύστερα από συστηματικές
έρευνες έβγαλαν λαβράκια.
Έγκυρες μάλιστα δημοσιογραφικές
πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά
από την εντολή του Υπουργού σε
όλες της ΔΟΥ της Χώρας να ξεσκονίσουν παρόμοιες περιπτώσεις ,
ανακαλύπτονται συνεχώς νέες παρόμοιες ¨θρησκευτικές κομπίνες¨ που
ίσως αριθμούνται σε εκατοντάδες και
πολλά εκατομμύρια ΕΥΡΩ οι διαφυγόντες φόροι.
Ειδικότερα στην έγγραφη απάντηση
του ο Υπουργός στη Βουλή αναφέρει μεταξύ άλλων ότι , ¨διενεργείται

ήδη από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εμπεριστατωμένη έρευνα όλων των σημαντικών ποσών δωρεών προς Ιερούς
Ναούς, Μονές κλπ Νομικά Πρόσωπα που εμφανίζονται σε δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων οικονομικών ετών 2008,

ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πλαστές
βεβαιώσεις δωρεών με στοιχεία των
παρακάτω Ιερών Ναών και Ιερών
Μονών:

1) Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου – Μετόχι Αχαΐας – Αρμόδια Δ.Ο.Υ Κ. Αχαΐας την χρήση 2009
2) Ιερού Ναού Κοίμησης
Θεοτόκου Σπάτων – Αρμόδια Δ.Ο.Υ Κ. Αχαΐας
την χρήση 2008
3) Ιερού Ναού Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης Βουπρασίου Αχαΐας
– Αρμόδια Δ.Ο.Υ Κ. Αχαΐας την χρήση 2009
4) Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου ΚρεμμυδίουΑρμόδια Δ.Ο.Υ Βάρδα
Ηλείας την χρήση 2008
και 2009
Τον ‘‘Άρτον τον Επιούσιον’’ των Καλογριών ευλογεί ο Δεσπότης
5) Ιεράς Μονής του
Κουτλουμουσίου Αγίου
2009 και 2010.
Όρους την χρήση 2007
Από την μέχρι σήμερα έρευνα της αρ- 6) Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου
μόδιας Δ.Ο.Υ. προκύπτει ότι δεν είχαν Όρους την χρήση 2008 και 2009
πραγματοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις δωρεές και ως εκ τούτου οι
Επίσης υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
βεβαιώσεις είναι πλαστές – εικονικές. ότι έχουν εκδοθεί εικονικές βεβαιώΣύμφωνα με έγγραφα των αρμόδι- σεις δωρεών και πλαστές με στοιχεία
ων Δ.Ο.Υ μέχρι τώρα προέκυψαν

των παρακάτω:
1) Ιεράς Μονής το Γενέθλιο της Θεοτόκου- Σεργούλα Δωρίδος – αρμόδια
Δ.Ο.Υ Ναυπάκτου την χρήση 2007
2) Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βαρνάκοβα Δωρίδος – αρμόδια Δ.Ο.Υ
Ναυπάκτου την χρήση 2008
3) Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης –
Ξυλάδες Φαρσάλων – αρμόδια Δ.Ο.Υ
Φαρσάλων την χρήση 2008
4) Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Φαρσάλων – αρμόδια Δ.Ο.Υ Φαρσάλων
την χρήση 2008 και 2009
5) Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας Φαρσάλων – αρμόδια Δ.Ο.Υ
Φαρσάλων την χρήση 2008
6) Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πλατάνου Φαρσάλων – αρμόδια Δ.Ο.Υ
Φαρσάλων την χρήση 2008 και
7) Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών Αχαΐας – αρμόδια Δ.Ο.Υ
Β Πατρών για τις χρήσεις 2007, 2008
και 2009 ¨.
Ανώτερες πηγές του Υπουργείου
Οικονομικών τόνιζαν ότι μετά την
ολοκλήρωση της έρευνας θα ενημερωθούν με τα αποτελέσματα και
οι αρμόδιοι εισαγγελείς και οι οικονομικές υπηρεσίες θα επιβάλουν τα
σχετικά προβλεπόμενα πρόστιμα και
κυρώσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΗΔΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Τουρισμός

μοχλός ανάπτυξης για τη Δωρίδα
Βασικός μοχλός ανάπτυξης για
τη Δωρίδα είναι ο τουρισμός και
γιαυτό η Δημοτική Αρχή θα δρομολογήσει σειρά δραστηριοτήτων
που θα διευκολύνουν τον ιδιωτικό
τομέα στη λειτουργία και σε νέες
επενδύσεις .
Όπως μάς δήλωσε ο Δήμαρχος
Γιώργος Καπεντζώνης θεωρούμε
τον τουρισμό «το ισχυρό χαρτί»
για την μελλοντική ανάπτυξη του
Δήμου και γι αυτό παίρνουμε και
προωθούμε όλα τα αναγκαία μέτρα
για να πετύχουμε το στόχο αυτό.
Οι οδικοί άξονες στην ενδοχώρα
της Δωρίδας, ο παραλίμνιος αγωγός στη λίμνη του Μόρνου, οι
αναπλάσεις παραλιών, η αξιοποίηση της μαρίνας Τροιζονίων είναι
μερικές από τις προτεραιότητες
που έχουμε δρομολογήσει που θα
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην
τουριστική μας ανάπτυξη επισημαίνει ο Δήμαρχος .
Όλα όμως πρέπει να γίνουν προγραμματισμένα, μεθοδευμένα και
με σωστή στρατηγική και γιαυτό
αποφασίστηκε η δημιουργία ¨Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής της Δωρίδας¨.
Η σύσταση της Επιτροπής αποφασίστηκε ήδη από το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από εισήγηση
του Αντιδημάρχου Κώστα Αντωνόπουλου, θα είναι ο κινητήριος
μοχλός στήριξης του σημαντικού
αυτού αναπτυξιακού τομέα για
την περιοχή.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του
ο Κώστας Αντωνόπουλος, κάθε
πρώην Δήμος από τους τέσσερις
που συνθέτουν το σημερινό Δήμο

Δωρίδος έφερε ως «προίκα» ένα
πλούσιο, ανεξερεύνητο και παρθένο περιβάλλον, που μπορεί να
ικανοποιήσει και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη.
Ένα εκπληκτικής ομορφιάς σύνολο
με πλούσια ιστορία από τα αρχαία
χρόνια μέχρι σήμερα, που θα πρέπει αφενός να διαφυλαχτεί και να
προστατευτεί, αφετέρου να ιδωθεί
πλέον συνολικά και συνδυαστικά
και με άλλους γειτονικούς πόλους
έλξης τουριστών, όπως οι Δελφοί,
η Ναύπακτος κλπ, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη
για την τοπική οικονομία από το νευραλγικό
τομέα του τουρισμού,
με ανάπτυξη όλων των
επιμέρους μορφών του,
όπως ο θρησκευτικός, ο
περιπατητικός, κλπ.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αυτή η Επιτροπή, τόνισε ο Αντιδήμαρχος, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που θα επωμιστεί
τον προγραμματισμό
και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό
της τουριστικής ανάπτυξης στο
πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής
του Δήμου και τη διαμόρφωση
και προώθηση των αναγκαίων
ρυθμίσεων και των απαιτούμενων
μέτρων εφαρμογής¨ με αρμοδιότητες :
1. Τον προγραμματισμό και τη
χάραξη της τουριστικής πολιτικής,
το σχεδιασμό της τουριστικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου, τη

διαμόρφωση και προώθηση των
αναγκαίων ρυθμίσεων και των
απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
2. Την εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο των αναγκαίων μέτρων
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού
τομέα, την παρακολούθηση της
απόδοσής του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Την υποβολή προτάσεων προς
το Δημοτικό Συμβούλιο με τις

ων, με σκοπό την υποβοήθηση
της τουριστικής ανάπτυξης και τη
βελτίωση της ποιότητας και της
ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου.
6. Τη συμμετοχή διά του προέδρου της και άλλων μελών που
θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση
της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή
διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για
την προβολή του Δήμου και την
προώθηση των τοπικών τουριστι-

κατευθύνσεις για τη μελέτη και
κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης
του Δήμου.
4. Προτάσεις για τις αναγκαίες
ενέργειες προώθησης και λήψης
μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του
τουρισμού.
5. Τη συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς
της τοπικής κοινωνίας για την
εναρμόνιση των πολιτικών τους
και το συντονισμό των δράσε-

κών προϊόντων.
7. Το σχεδιασμό και την υποβολή
προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με διαφημιστικά
προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική
προβολή και διαφήμιση του Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό,
ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις,
ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε
έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο
8. Το σχεδιασμό της πολιτικής για

την υποβοήθηση της ποιοτικής
αναβάθμισης των τουριστικών
υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως,
την αξιολόγηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για
την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο
για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των
τουριστικών επιχειρήσεων, την
τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης
όλων των σημείων του Δήμου,
που έχουν σχέση με τον τουρισμό
και την εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων
πραγματοποίησης των σκοπών
αυτών. Ως προς τις κανονιστικές
αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των
κατά το νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του Δήμου και ιδίως
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων
για τα οποία είναι αρμόδια η επιτροπή, εξετάζει και αποφασίζει
επί θεμάτων που παραπέμπονται
σε αυτή, μετά την εγγραφή τους
στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μετά από απόφασή του, η οποία
λαμβάνεται με πρόταση του Δημάρχου, κατά τις διατάξεις της
παρ.4 του άρθ. 70 του Ν.3852/10.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
και η προθεσμία εντός της οποίας
η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει σχετική μελέτη ή εισήγηση.
10.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική, τιμητική
και άμισθη.

ΕΡΕΥΝΑ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ

Πληθυσμιακός

χάρτης της Δωρίδας
Α

ΕΡΕΥΝ

Αξιοσημείωτα στοιχεία δείχνει ο ¨πληθυσμιακός χάρτης¨ της Δωρίδας, σύμφωνα
με τα οριστικά νούμερα της
φετεινής απογραφής
του
Μαΐου, που η εφημερίδα μας
έχει στη διάθεσή της, μετά
την επεξεργασία τους από
την Ελληνική Στατιστική
Αρχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο Δήμος Δωρίδος
είχε την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του μόνιμου
πληθυσμού του μεταξύ όλων
των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με το
εντυπωσιακό ποσοστό 26,26
%, όπως παρουσιάζεται στο
σχετικό πίνακα .
Αντίθετα, είχε μείωση του
πραγματικού
πληθυσμού
κατά 5,04 %.
Ειδικότερα, στις επιμέρους
Δημοτικές Ενότητες παρατηρείται: αύξηση 10,15% στη
Δ.Ε Βαρδουσίων και 6,48 %
στην Δ.Ε Τολοφώνος, μείωση 3,07% στη Δ.Ε Ευπαλίου
και 24,43% στη Δ.Ε Λιδωρικίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές αυξομειώσεις υπήρξαν
στα περισσότερα χωριά της
Δωρίδας, ενώ με τις πολεοδομικές επεκτάσεις διαμορφώνονται νέοι πλέον αστικοί
πόλοι, που σχεδόν ενοποιούν
πολλά γειτονικά χωριά σε
ενιαία πολεοδομικά συγκροτήματα.
Τα πολεοδομικά αυτά συγκροτήματα είναι του Ευπαλίου, Μόρνου, Γλυφάδας
και Ερατεινής, δείχνοντας
μια φανερή τάση του πληθυσμού να μετακινείται όλο
και περισσότερο στην παραλιακή Δωρίδα. Στη νέα αυτή
διαμόρφωση το πολεοδομικό
συγκρότημα του Ευπαλίου
είναι μακράν πρώτο με πληθυσμό 2.366 κατοίκων και
ακολουθεί της Ερατεινής με
1789 κατοίκους.
Στην απογραφή που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας,
έγινε καταγραφή σε κάθε
πόλη και χωριό του Μόνιμου,
Πραγματικού και Νόμιμου
πληθυσμού.
1. Μόνιμος Πληθυσμός είναι
ο αριθμός των κατοίκων που
συνήθως διαμένουν σε κάποιον τόπο (Δήμο, Δημοτική
Ενότητα, Τοπική Κοινότητα
και Οικισμό) τουλάχιστον 12
μήνες .

2.
Πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα
κατά την ημέρα της απογραφής σε κάποιο τόπο (Δήμο,
Δημοτική Ενότητα, Τοπική
Κοινότητα και Οικισμό), ανεξάρτητα αν δηλώσαν ότι διαμένουν μόνιμα σε άλλο τόπο
και είναι καταχωρημένοι στα
δημοτολόγια άλλου τόπου.
3.
Νόμιμος πληθυσμός
κάθε Δήμου είναι ο αριθμός
των ατόμων κάθε ηλικίας και

αυτή εφαρμόζεται σχεδόν σε
όλες τις μεταπολεμικές απογραφές.
Όμως ο πραγματικός πληθυσμός ενός χωριού δεν παύει
να είναι και ο πιο ρεαλιστικός
γιατί πολλοί είναι αυτοί που
εργάζονται σε μια μεγάλη
πόλη αλλά έχουν την περιουσία τους στο χωριό και
πάρα πολλές φορές το χρόνο
(καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, απόκρεω τριήμερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α/Α ΔΗΜΟΣ

ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
%
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

		
2001
2011		
1 ΑΓΡΑΦΩΝ
7.190
6.780
-410
2 ΑΛΙΑΡΤΟΥ
11.686 10.850
-836
3 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
13.024 10.940 -2.084
4 ΔΕΛΦΩΝ
26.992 26.700
-292
5 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
19.443 18.780
-663
6 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
9.802
8.200 -1.602
7 ΔΟΜΟΚΟΥ
13.199 11.670 -1.529
8 ΔΩΡΙΔΟΣ
10.874 13.730 2.856
9 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
12.218 13.160
942
10 ΘΗΒΑΙΩΝ
36.086 36.540
454
11 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
22.132 20.990 -1.142
12 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
12.328 13.500 1.172
13 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
13.602 11.770 -1.832
14 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
30.717 28.440 -2.277
15 ΛΑΜΙΕΩΝ
74.939
74.720
-219
16 ΛΕΒΑΔΕΩΝ
32.151 31.230
-921
17 ΛΟΚΡΩΝ
22.418 19.710 -2.708
18 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
17.912 16.130 -1.782
19 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 13.673 11.690 -1.983
20 ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13.932 12.170 -1.762
21 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
13.032 11.570 -1.462
22 ΣΚΥΡΟΥ
2.711
2.960
249
23 ΣΤΥΛΙΔΑΣ
14.118 12.880 -1.238
24 ΤΑΝΑΓΡΑΣ
21.156 19.340 -1.816
25 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
92.809 102.420 9.611
ΣΥΝΟΛΑ
558.144 546.870-11.274

-5,70
-7,15
-16,00
-1,08
-3,41
-16,34
-11,58
26,26
7,71
1,26
-5,16
9,51
-13,47
-7,41
-0,29
-2,86
-12,08
-9,95
-14,50
-12,65
-11,22
9,18
-8,77
-8,58
10,36
-2,02

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 2001 & 2011
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
			
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ
%
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
		
2001
2011		
ΑΝΔΡΕΣ		
659		
ΓΥΝΑΙΚΕΣ		
729		
1 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
781 1.388
607
77,72
ΑΝΔΡΕΣ		 3.029		
ΓΥΝΑΙΚΕΣ		 3.104		
2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4.850 6.133
1.283
26,45
ΑΝΔΡΕΣ		 1.943		
ΓΥΝΑΙΚΕΣ		 1.437		
3 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
2.720 3.380
660
24,26
ΑΝΔΡΕΣ		 1.414		
ΓΥΝΑΙΚΕΣ		 1.338		
4 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
2.523 2.752
229
9,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ			 7.045		
ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ			 6.608		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 		
10.874 13.653
2.779
25,56

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
Μέχρι τώρα γέροντες, συνταξιούχοι και κτηνοτρόφοι ήταν η πλειοψηφία
των κατοίκων της ορεινής Δωρίδας.

φύλου τα οποία κατά την
ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα
στα αντίστοιχα δημοτολόγια.
Όλο αυτό το περίπλοκο σύστημα καταγραφής δικαιολογεί γιατί η Ελληνική Στατιστική Αρχή καθυστερεί τόσο
πολύ για να δώσει μετά από
επεξεργασία τα τελικά στοιχεία της απογραφής.
Η κατανομή των πόρων, δηλαδή η χρηματοδότηση των
Δήμων, υπολογίζεται πάνω
στο μέγεθος του πραγματικού πληθυσμού, γεγονός
που επιτρέπει μαζικές εγγραφές ή και μεγάλες μετακινήσεις ατόμων από τον
μόνιμο τόπο διαμονής τους,
κυρίως από τις μεγάλες πόλεις, προς τους τόπους καταγωγής τους, προκειμένου
να συμβάλουν στην οικονομική επιχορήγηση του τόπου
τους από το Κράτος για την
επόμενη 10ετία. Η πρακτική

κλπ) επισκέπτονται και ζουν
σε αυτό. Επίσης οι περισσότεροι συνταξιούχοι μπορεί
να μη μένουν μόνιμα στο
χωριό τους αλλά μένουν σ΄
αυτό το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Για τους λόγους αυτούς και ο νομοθέτης
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό πληθυσμό για την
χρηματοδότηση ενός χωριού
και ενός Δήμου.

ΕΥΠΑΛΙΟΥ

2.336 κάτοικοι

ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

1.789 κάτοικοι

ΜΟΡΝΟΥ

1.130 κάτοικοι

(Καστράκι,Γρηγορίτικα,Ευπάλιο,Πευκάκι,Κούκουρα,
Πηγή,Μαγούλα,Μοναστηράκι)

(Τολοφώνα, Ερατεινή, Παραλία Πανόρμου)

(Μαλάματα ,Άγιος Πολύκαρπος, Μανάγουλη, Λόγγος,
Χιλιαδού)

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

835 κάτοικοι

(Γλυφάδα, Χάνια, Σπηλιά, Τριζόνια )

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Ο Γιώργος Τσουκαλάς είναι γιος του Κώστα
Τσουκαλά και της Μαρίας Μεϊντάση από το Ευπάλιο. Γεννήθηκε στην Ελευσίνα όπου ζει και εργάζεται. Από παλιά επισκέπτεται συχνά το χωριό
μας. Όλοι μας τον γνωρίζουμε για το ήθος, την
ευγένειά του και τη σεμνότητά του. Είναι μεγάλη τιμή
για το Ευπάλιο. Οι συγγενείς, οι φίλοι του και όλοι οι
Ευπαλιώτες του εύχονται καλή θητεία.
Ο Γιώργος Τσουκαλάς υπήρξε για χρόνια αντιδήμαρχος
και στενός συνεργάτης του εκλιπόντος Γιώργου Αμπατζόγλου. Εκλέχτηκε από τη δημοτική ομάδα του Ενωτικού Συνδυασμού Ελευσίνας-Μαγούλας με βάση την
προβλεπόμενη από τον κανονισμό διαδικασία στις 30
Οκτωβρίου 2011.Ο Γιώργος είναι εκπαιδευτικός, εκλέγεται για τρίτη συνεχή θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στις δημοτικές εκλογές του 2010 αναδείχθηκε πρώτος
σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος.
Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας συγχαίρει το Δήμαρχο
Ελευσίνας για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και
του εύχεται καλή θητεία.
Δόθηκαν και φέτος τα βραβεία και
αριστεία στους μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου Ευπαλίου και από αυτούς ορίστηκαν και οι σημαιοφόροι
και οι παραστάτες. Η Ένωση Ευπαλιωτών πρόσφερε στους αριστούχους το βιβλίο της Ιστορίας του Ευπαλίου
και του Αη Γιάννη, όπως κάθε χρόνο.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α΄ ΤΑΞΗ
Ηλίας Παναγιώτης του Ιωάννη
Πανάγου Κωνσταντίνος του Ευσταθίου
Ράπτης Χαράλαμπος του Δημητρίου
Β΄ ΤΑΞΗ
Βαβάτσικος Παναγιώτης του Νικολάου
Γεωργακοπούλου Βασιλική του Νικολάου
Ντζουγάνης Χαράλαμπος του Βασιλείου
Παπαϊωάννου Μαριάννα του Χρήστου
Τούμπανου Αθανασία του Νικολάου
Φρομουζοπούλου Αρχόντω του Νικολάου
Γ΄ ΤΑΞΗ
Ζέρβας Γεώργιος του Θεοδώρου
Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασιλείου
Παρασκευά Νικολέττα του Γεωργίου
Σκούφογλου Σεβαστή-Μαρία του Στυλιανού
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α΄1 ΤΑΞΗ
Ηλίας Παναγιώτης του Ιωάννη
Α΄2 ΤΑΞΗ
Ράπτης Χαράλαμπος του Δημητρίου
Β΄ ΤΑΞΗ
Ντζουγάνης Χαράλαμπος του Βασιλείου
Παπαϊωάννου Μαριάννα του Χρήστου
Γ΄1 ΤΑΞΗ
Ζέρβας Γεώργιος του Θεοδώρου
Γ΄2 ΤΑΞΗ
Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασιλείου
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α΄ ΤΑΞΗ
Βαβάτσικος Δημήτριος του Νικολάου
Ζαμπάρας Γεώργιος του Οδυσσέα
Σταυράκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Β΄ ΤΑΞΗ
Ράπτη Ελένη του Δημητρίου
Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη
Τσονάκα Σοφία του Βασιλείου
Γ΄ ΤΑΞΗ
Ζαμπάρα Αγγελική του Οδυσσέα
Σταυράκη Βασιλική του Κωνσταντίνου
Τσονάκα Γιαννούλα του Βασιλείου
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Α΄ ΤΑΞΗ
Ζαμπάρας Γεώργιος του Οδυσσέα
Β΄ ΤΑΞΗ
Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη
Γ΄ ΤΑΞΗ
Σταυράκη Βασιλική του Κωνσταντίνου
Τσάι και επίδειξη μόδας οργανώθηκε
από την Ένωση Γυναικών Φωκίδας
στο Ξενοδοχείο Metropolitan στις
13-11-11.Παρά το τσουχτερό κρύο
και το Μαραθώνιο που δυσκόλευαν τις μετακινήσεις, πολλά μέλη και φίλες της Ένωσης
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, συμβάλλοντας στην επιτυχία της. Η Πρόεδρος κ.
Λούλα Κουφάκη στο σύντομο χαιρετισμό της
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Ε.Γ.Φ.,
παρουσίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και
τόνισε την ανάγκη οικονομικής στήριξης του
Συλλόγου για να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και κυκλοφορίας του περιοδικού -ιδιαίτε-

ρα μετά την αύξηση των ταχυδρομικών τελών- που αποτελεί το
συνδετικό κρίκο των μελών της Ε.Γ.Φ.
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές
εκδηλώσεις των Εκπαιδευτηρίων Θ.Παπαχαραλάμπους
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Η θεατρική ομάδα παρουσίασε το μονόπρακτο «Σκοτεινιά στον Έπαχτο» του Δημήτρη Μπόγρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γιαννακόπουλου.Μαθητές και μαθήτριες του
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού απέδωσαν τραγούδια και ποιήματα για το 40 και ομάδα μαθητών της Γ’ Δημοτικού παρουσίασαν το θεατρικό σκετς «Πολεμώντας στην Πίνδο».Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς από
τα χορευτικά τμήματα Δημοτικού και Γυμνασίου.
Το Δήμο Ναυπάκτου εκπροσώπησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
Χρήστος Εγγλέζος.
Επίσης στα πλαίσια της μουσικής αγωγής το σχολείο διοργάνωσε
στις 6/12 Ημερίδα αφιερωμένη στη μουσική.
Σε πρώτη προβολή από τη ΝΕΤ μεταδόθηκε το ντοκιμαντέρ ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ, σε σκηνοθεσία Σπύρου Ν. Ταραβήρα :προερχόμενοι από μία
χώρα-μύθο, οι Βραζιλιάνοι ήρωες της ταινίας αναζητούν στην Ελλάδα το μοναδικό, προσωπικό τους μύθο.
Αστέρια του ποδοσφαίρου κάτω από τον αττικό ουρανό, ταξιδιώτες αυτοαναζήτησης, αλλά και πρωταγωνιστές ιστοριών
αιώνιου διεθνικού έρωτα, ζουν κάθε στιγμή γενναιόδωρα, με
όλη την ψυχή και το σώμα.
Οι «Φυλές της Αθήνας», μία σειρά αυτοτελών ντοκιμαντέρ,
που ανιχνεύει τις ευτυχείς συγκυρίες της πολυπολιτισμικότητας,
μέσα από τη συχνά δύσκολη πραγματικότητα της μετανάστευσης, ολοκληρώνεται με τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ για την
κοινότητα της «Βραζιλίας». Δοκιμασμένοι ντοκιμαντερίστες αλλά
και νέοι κινηματογραφιστές έδωσαν την δική τους, ξεχωριστή
ματιά στις κοινότητες των αλλοδαπών και την Αθήνα.

Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος
στο Ευπάλιο η 28η Οκτωβρίου, με τη Δοξολογία παρουσία επισήμων , των σχολείων και
πλήθος κόσμου. Στη συνέχεια έγινε κατάθεση
στεφάνων στον άγνωστο στρατιώτη στη Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, από Δημοτική Αρχή , και εκπροσώπων όλων των φορέων της περιοχής. Εκ μέρους
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας στεφάνι κατέθεσε ο
Αντιπρόεδρος Γιάννης Πριόβολος. Ακολούθησε παρέλαση στον κεντρικό δρόμο από μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και λυκείου Ευπαλίου .
Μετά από 36 σχεδόν χρόνια , άλλαξε χέρια ΤΟ
ΚΕΦΕΝΕΙΟ στην κεντρική πλατεία Καρυάς του
Ευπαλίου. Τέρμα το καφεδάκι από τη Δήμητρα
και το σουβλάκι από το Νίκο. Νέος ιδιοκτήτης ο
συγχωριανός μας Χρήστος Φλέγγας, που με όρεξη
και κέφι για δουλειά υπόσχεται να δώσει τον καλύτερό
του εαυτό ανεβάζοντας το επίπεδο λειτουργίας του καφενείου και για τους πιο απαιτητικούς, από τα χαράματα
στις 6 μέχρι τα μεσάνυχτα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Νέοι ορίζοντες στη Δωρίδα
Μεγάλες είναι οι δυνατότητες και
τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομέευκαιρίες για τυποποίηση και εξανων δωματίων, το Επιμεληγωγή τοπικών προϊόντων της Δωτήριο και κάθε φορέα που
ρίδας, αν υπάρχει γνώση, μεθόαπαιτείται.
δευση και συντονισμός.
Στο τέλος της εκδήλωσης
Αυτό φάνηκε από την ημερίδα
υπήρξε διάλογος και δόθηκαν
που διοργάνωσε ο Δήμος Δωρίδας
απαντήσεις σε πληθώρα ερωστο ξενοδοχείο DELPHI BEACH
τήσεων των παραγωγών.
στην παραλία Τολοφώνας με θέΑξίζει να σημειωθεί η τεράμα:¨Τοπικά προϊόντα-Τα βήματα
στια προσέλευση 200 και
για να εξάγω¨.
πλέον παραγωγών στην ημεΤην ημερίδα συντόνισε ο Αντιδήρίδα, που δείχνει το ζωηρό
μαρχος Δωρίδας Κώστας Αντωνότους ενδιαφέρον να προχωπουλος με βασικούς ομιλητές τον Στο πάνελ διακρίνονται από αριστερά ο Αντιδήμαρχος Χρ. Ράπτης, ο Αρ. Καρβέλας, ο Αντιδήμαρχος Κ. Αντωνόπουλος και ο Ιωάννης Τζεν.
ρήσουν σε νέες αναπτυξιαΙωάννη Τζεν Καθηγητή- διπλωμάτη
κές πρωτοβουλίες.
σης – διείσδυσης εμπορικών δικτύ- Παραγωγών και σύντομα θα δημιχρηματοοικονομικών, διεθνών εμπο- ων, ανάπτυξη Ε.Ε προγραμμάτων.
ουργηθεί στο site Του Δήμου ¨σελί- Στο πλαίσιο της ημερίδας, στο φουαγιέ
ρικών σχεδιασμών, π. Πρόεδρο Ορ- Ήδη δημιουργήθηκε στο Δήμο με δα του Παραγωγού¨.
του ξενοδοχείου, πολλοί παραγωγοί
γανισμού Προώθησης Εξαγωγών και τον εσωτερικό κανονισμό Υπηρεσία Για την όλη προσπάθεια θα υπάρξει παρουσίασαν τοπικά προϊόντα της Δωτον Αριστοτέλη Καρβέλα, Σύμβουλο Ενημέρωσης και Υποστήριξης των συνεργασία με τους ξενοδόχους, ρίδας, όπως ελαιόλαδο, μέλι, τυροκοεπιχειρήσεων, σχεδιασμών προώθημικά, ελιές, κτηνοτροφικά, κρασί κ.ά.

ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ

Δημιουργείται

Βιοτεχνικό Πάρκο
Ο Δήμος Δωρίδας δρομολόγησε τις διαδικασίες για τη
δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στη πεδιάδα του Μόρνου,
βόρεια των Μαλαμάτων, περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν
ήδη αρκετές βιοτεχνίες.
Πριν λίγες ημέρες ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης
υπέγραψε σύμβαση με τον
Τοπογράφο Μηχανικό Γεώργιο Κερασιά, που θα συντάξει
σχετική μελέτη που θα παρα-

στεί από πόρους του Δήμου.
Υπεύθυνη Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης είναι η
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Φωκίδας.
Αντικείμενο και στοιχεία της
μελέτης είναι η αποτύπωση
της υφιστάμενης κατάστασης με συνδυασμένη χρήση
μεθόδων τηλεπισκόπησης και
επίγειων μετρήσεων έκτασης ευρύτερου χώρου, του
προβλεπόμενου από ΣΧΟΑΑΠ
πρώην Δ. Ευπαλίου προς δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου

Ιδιοκτησία Παναγιώτη Ντίνου Κονιστή

Ο χώρος που θα γίνει το Βιοτεχνικό Πάρκο, βόρεια των Μαλαμάτων. Στο βάθος η Ναύπακτος

δοθεί μέσα σε τρείς μήνες.
Η ανάθεση της μελέτης έγινε
μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθορισμός των
όρων και των υποχρεώσεων
των συμβαλλομένων μερών
για την εκπόνηση της μελέτης
«Τοπογραφικά διαγράμματα
για ΒΙΟΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Μαλαμάτων Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου» του Δήμου
Δωρίδος που θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας.
Η αμοιβή της μελέτης καθορίστηκε στο ποσό των 5.000 €
(με ΦΠΑ) και θα αντιμετωπι-

Δήμου Δωρίδος, σε κλίμακα
1:2000.
Η μελέτη θα εκπονηθεί με
υπόβαθρο
τηλεπισκοπική
απεικόνιση της περιοχής και
τα όρια των ιδιοκτησιών,
όπως και τα ονόματα των φερόμενων ιδιοκτητών. Επίσης
θα είναι ενημερωμένη σχετικά με τα υφιστάμενα κτίρια .
Η προθεσμία για την υποβολή
της μελέτης στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες .
Η παραλαβή και η τελική
έγκριση της μελέτης θα γίνει
από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από
την υποβολή της.

Ακτή Δηλαβέρη 1, Πειραιάς, Τηλ.: 210 410 0503, Κιν.: 6980 443 420

Τ

ο όμορφο καλοκαιράκι
πέρασε πια και ανήκει
στην Ιστορία. Για τις
καλοκαιρινές
εκδηλώσεις,
που είχε προγραμματίσει
και πραγματοποίησε η Ένωσή μας με μεγάλη επιτυχία,
γράψαμε στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας και
ήταν και πολλές και ωραίες
με τη συμμετοχή όλων των
συγχωριανών μας και πολλών φίλων μας.
Επίσης
γράψαμε
και για το μήνα Σεπτέμβριο
ή Τρυγητή, ο οποίος μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
είναι ο καλύτερος του δωδεκαμήνου, γιατί είναι βέβαια
προέκταση του καλοκαιριού,
με τη διαφορά ότι ο καιρός
είναι δροσερότερος χωρίς
μεγάλες ζέστες και ευχάριστος.
Είναι δε και πολύ
ωφέλιμος γιατί ωριμάζουν
τα φρούτα όπως σταφύλια,
σύκα κλπ. Οι παλιοί τον έλεγαν και τρυγητή γιατί τότε
τρυγούσαν τ’ αμπέλια. Σήμερα δεν υπάρχουν αμπέλια και στην περιφέρειά μας
υπάρχουν μόνο δύο: των
αδελφών Ντούνη στην Καραμπάση και του Αριστομένη Κονιστή, τώρα Κ. Κονιστή στο Δροσάτο. Το μόνο
αρνητικό τον Σεπτέμβρη
είναι, ότι αδειάζουν τα χωριά από τους καλοκαιρινούς
επισκέπτες και αρχίζει να
απλώνεται σιγά-σιγά η ερημιά, δημιουργώντας μελαγχολική εικόνα στους εναπομείναντες.
Και μπαίνουμε στην
καρδιά του φθινοπώρου, τον
Οκτώβριο ή Ζευγά, όπως τον
έλεγαν. Ήταν ο μήνας της
σποράς. Σήμερα κανένας δε
σπέρνει και οι άλλοτε καταπράσινοι σιτοβολώνες του
χωριού γέμισαν αγκάθια και
γκορτσιές και παρουσιάζουν
μια αποκαρδιωτική εικόνα.
Σαν το φετινό ξερικό φθινόπωρο, πιστεύω, ότι δεν θα
έχει καταγραφεί στην ιστορία τα πενήντα τελευταία
χρόνια.
Στους τρεις μή-

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

νες έβρεξε μόνο μια φορά,
ένα διήμερο στα μέσα του
Οκτωβρίου και τίποτε άλλο.
Το Νοέμβριο, που θεωρείται ο πιο βροχερός μήνας
του χρόνου, δεν έπεσε ούτε
σταγόνα διαψεύδοντας τις
όποιες στατιστικές. Η ανομβρία και οι συνεχείς βοριάδες κατέστρεψαν τα πάντα.
Περίεργος καιρός. Ενώ την
ημέρα είχε λιακάδα με θερμοκρασία σε υψηλά για την
εποχή επίπεδα, το βράδυ

κατέβαινε στους 2-3 βαθμούς και μας θύμιζε Αφρικανικά καιρικά φαινόμενα της
Σαχάρας.
Τα παλιά τα χρόνια από τις 18 Οκτωβρίου,
γιορτή του Αγίου και Ευαγγελιστή Λουκά, άρχιζαν στο

Στις 26/8/2011
έφυγε απ’ τη
ζωή ο Βασίλης
Λουκά
Παπαϊωάννου
και κηδεύτηκε
στην Αθήνα.
Γεννήθηκε
στο Πευκάκι
Ευπαλίου το
1927 και ήταν
το τρίτο παιδί
της μεγάλης
οικογένειας Λουκά και Γεωργίας Παπαϊωάννου.
Ο Βασίλης μαζί με την αγαπημένη
του σύζυγο αείμνηστη Όλγα απέκτησε 4 παιδιά, τρία αγόρια κι ένα
κορίτσι, άριστα αποκαταστημένα και
ευτύχισε να καμαρώσει και δέκα (10)
εγγόνια. Όμως ο πρόωρος χαμός της
γυναίκας του, που τη λάτρευε, τον

Ευπάλιο παζάρια και διαρκούσαν μια εβδομάδα και
στη συνέχεια μεταφέρονταν
στη Ναύπακτο.
Με τον πόλεμο του
1940 καταργήθηκαν και συνεχίζονται μόνο στη Ναύπακτο. Τα παλιά τα χρόνια την
εποχή αυτή έβρεχε πολύ
και δημιουργούσε μεγάλα
προβλήματα τόσο στους
παζαριώτες εμπόρους όσο
και στους επισκέπτες. Φέτος
τα παζάρια ήταν άβρεχτα

γεγονός που ικανοποίησε
όλους από απόψεως καιρού,
όχι όμως και από οικονομικούς, γιατί η κρίση χτύπησε
όλους.
Ο Νοέμβριος είναι ο
μήνας της ελιάς. Εφέτος η
ελαιοπαραγωγή στην περιο-

τσάκισε στην κυριολεξία και δεν το
ξεπέρασε ποτέ, παρά τη συγκινητική
συμπαράσταση των παιδιών του, που
δεν τον άφησαν μόνο ούτε στιγμή.
Άλλη όμως η αγάπη των παιδιών και
άλλη της συντρόφου του.
Ως επιχειρηματίας, μαζί με τον αδελφό του Νίκο, ξεκίνησαν από το ΜΗΔΕΝ και κατόρθωσαν να φτάσουν
στον ανώτατο εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, χάρις στην εργατικότητά τους, την μεθοδικότητα και
την εμπιστοσύνη που έδειχναν απέναντί τους όλοι οι συναλλασσόμενοι.
Μαζί με άλλους έξι (6) δημιούργησαν
τη μεγάλη χονδρεμπορική εταιρεία
«ΔΕΣΜΟΣ», εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο.
Σεμνός, πράος, καλοσυνάτος, αθόρυβος, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη,
αλλά και πονόψυχος έδειξε αγάπη και
συμπαράσταση και έδωσε δουλειά σε
πάνω από 50 συμπατριώτες μας.
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χή μας ήταν περιορισμένη, για
να μην πω τελείως ανύπαρκτη.
Έτσι δεν ακούστηκε να κελαηδήσει το αλυσοπρίονο ούτε
στα
χωράφια
και στους αγροτικούς δρόμους
παρατηρήσαμε
διασκορπισμένα
αυτοκίνητα. Καμιά κίνηση και
στους δρόμους
ούτε στις ταβέρνες και στα
καφενεία
του
χωριού.
Μια συνηθισμένη καθημερινότητα
ερημικής εικόνας που μαστίζει
τα χωριά αυτήν
την εποχή.
Στις 18 Οκτωβρίου
γιορτάσαμε τον πολιούχο
του χωριού μας Άγιο και
Ευαγγελιστή Λουκά. Την
παραμονή το βράδυ εψάλη
ο Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας από πολλούς Ιερείς των
γειτονικών χωριών και αρκετούς προσκυνητές. Ανήμερα
της εορτής τελέστηκε Θεία
Λειτουργία στην οποία έλαβαν μέρος αρκετοί Ιερείς,
ανάμεσά τους και ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος κ. Νεκτάριος
Κολοβός, ο οποίος μίλησε
για τη ζωή του Αγίου Λουκά
και εξήρε την προσωπικότητα και τη δράση του Αγίου.
Είναι άριστος χειριστής του
λόγου και χαίρεσαι να τον
ακούς και κρέμεσαι κυριολεκτικά από τα χείλη του.
Μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του την
ημέρα αυτή και τον ευχαριστούμε θερμά. Μετά το
πέρας της Θείας Λειτουργίας οι γυναίκες του χωριού
πρόσφεραν γλυκό σε όλους
τους προσκυνητές και στη
συνέχεια καφεδάκι στην
πλατεία του χωριού.
Ο
Εκπολιτιστικός

Οι παλιοί τον γνώριζαν καλά και οι
νέοι ας διδαχτούν από τη ζωή του ως
οικογενειάρχη, συμπολίτη και επιχειρηματία. Ας είναι ελαφρό το χώμα
της Αττικής που τον σκέπασε και ο
Θεός ας τον κατατάξει εκεί όπου το
φως της ζωής.
Φ.Κ.
• Στις 17 Νοεμβρίου πέθανε από
εγκεφαλικό επεισόδιο και κηδεύτηκε
στην Ναύπακτο ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου 50 ετών, γιος του συγχωριανού μας Γεωργίου Αλ. Παπαϊωάννου
Ταξιάρχου ε.α. Είναι το δεύτερο βαρύ
πλήγμα που χτυπά την οικογένεια
του αγαπητού μας Γιώργου, αφού
πριν λίγα χρόνια έχασε την αγαπημένη του γυναίκα και τώρα το γιο του,
τόσο νέο.
Ευχόμαστε όπως ο Θεός
σου δίνει αγαπητέ Γιώργο κουράγιο
και δύναμη ν’ αντέξεις στη νέα αυτή
σκληρή δοκιμασία.

Σύλλογος των τριών χωριών, που αγναντεύουν από
ψηλά τη θάλασσα, Δροσάτο,
Φιλοθέη και Κάμπος, ξεκίνησαν μια προσπάθεια δημιουργίας χορευτικού ομίλου,
που θα λαμβάνει μέρος και
θα πλουτίζει με τους χορούς
του, τα προγράμματα των
εκδηλώσεων των χωριών
αυτών και όχι μόνο.
Έτσι κάθε Σάββατο
στην Κουβέλεια αίθουσα,
στο Πευκάκι, παραδίδονται
μαθήματα χορού σε μικρούς
και μεγάλους, από χοροδιδάσκαλο Παναγιώτη Κερασιά από τη Χιλιαδού. Ήδη
συμμετέχουν πάνω από 40
άτομα και υπάρχουν αισιόδοξες ελπίδες ότι θα πετύχει
η προσπάθεια αυτή. Επειδή
στην ίδια κατηγορία των
χωριών αυτών είναι και το
Τρίκορφο, γίνονται προσπάθειες να συμμετάσχει και το
Τρίκορφο.
Συγχαρητήρια στους
Προέδρους Μπ. Αλεξανδρή,
Γιώργο Καλαντζή και Νίκο
Καλαντζή για την προσπάθειά τους αυτή και είμαστε
βέβαιοι ότι θα στηριχθεί απ’
όλους θα πετύχει.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 23/10/2011 τελέστηκε στον
Άγιο Κων/νο 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως τη ψυχής της
Θεοδώρας Γ. Κριατσιώτη.
• Στις 6 Νοεμβρίου τελέστηκε στον
Άγιο Κων/νο τριετές μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Γιώργου Β. Κονιστή.
• Στις 13 Νοεμβρίου τελέστηκε στον
Άγιο Κων/νο ετήσιο μνημόσυνο του
Δημ. Χαντζή υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του.
• Στις 4/12/2011 τελέστηκαν στον
Άγιο Κων/νο τριετή Μνημόσυνα
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών της
Αικατερίνης Φ. Νικολοπούλου και
Πολυξένης Ανδ. Νταουσιάνη αντίστοιχα.
Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύσεις τις ψυχές όλων.
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ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Επιμέλεια: Λένας Αναγνωστοπούλου & Κώστα Ζέρβα

Ήθη και Έθιμα Χριστουγέννων
αυτήν καθώς επίσης και
τρία δοχεία με λάδι,μέλι
και κρασί περιέρχονταν
τα σπίτια τραγουδώντας και λέγοντας ευχές
στους νοικοκυραίους..
Αυτή η εικόνα των παιδιών είναι ίδια με εκείνη των παιδιών που λένε
τα κάλαντα.
Οι νοικοκυρές την παραμονή των Χριστουγέννων έφτιαχναν το Χριστόψωμο, με το σχήμα
του σταυρού στη μέση.
Γύρω γύρω έκοβαν κομμάτια ζυμάρι και έκαναν
διάφορα σχέδια. Ανάμεσα σ’ αυτά έβαζαν κουφέτα και καρύδια. Το φύλαγαν
και περίμεναν να έρθει ο παπάς να το
ευλογήσει και να το κόψει.Αυτό γινόταν
όταν το χωριό ήταν μικρό και πρόφταινε
ο παπάς να περάσει απ’ όλα τα σπίτια
Παράλληλα με τις γυναίκες, οι άντρες μαζεύονταν 5-6 γείτονες για να σφάξουνε
τα γουρούνια,ένα σπουδαίο γεγονός για
τις εποχές που το κρέας δεν το έτρωγαν
συχνά, παρά μόνο
“ Χριστού, Λαμπρή”,όπως έλεγαν.
“Σε όλα τα σπίτια έτρεφαν χοιρινά,τα καλοτάϊζαν (χόρτα, βελανίδια-για
να είναι νόστιμο το κρέας τους- όσπρια,
περισσεύματα φρούτων κλπ),αυτά πάχαιναν και προορίζονταν για τη Χριστουγεννιάτικη θυσία. Έπρεπε “να γεμίσει το
σπίτι κρέας,να φάει η φαμελιά”.
Το σφάξιμο ήταν μια τελετουργική πράξη: σε κάθε γειτονιά γινόταν συνεργείο,ετοιμαζόταν ο χώρος της σφαγής του
ζώου, όπου οδηγούσαν
το θύμα παρασέρνοντάς το με λίγο καλαμπόκι. Ορμούσαν οι
άντρες, κρατούσαν τα
πόδια του σταυρωτά
και δυνατά κατά την
εντολή του επικεφαλής
του συνεργείου,ο οποίος και έκοβε το λαιμό
με μια επιδέξια μαχαιριά. Μετά το σφάξιμο
στο μισάνοιχτο στόμα
του έχωναν ένα φρέσκο λεμόνι. Νοστίμιζε
το κρέας, έλεγαν. Πάνω
σε μια πλάκα η νοικοκυρά έβαζε κάρβουνα με
μοσχολίβανο, λιβάνιζαν
το γουρούνι ολόγυρα για να φύγουν τα
κακά πνεύματα, έβγαζαν τα εντόσθια -που τα
έπαιρναν οι νοικοκυρές
για να τα πλύνουν- το
έγδερναν (έπρεπε να μη
μείνει λίπος στο δέρμα
και να μην κόβεται το δέρμα γιατί θα
έφτιαχναν τσαρούχια. Μερικοί το πήγαιναν στην Πάτρα στο βυρσοδεψείο και
μετά την επεξεργασία γινόταν δέρμα και
φτιάχναν παπούτσια.), το έβαζαν στο
τσιγκέλι και το κρέμαγαν.Το μουσούδι
του τό έκοβαν και μια μικρή φέτα την
περνούσαν σ’ ένα καρφί στο πορτόξυλο
για να μην πιάνουν το σπίτι τα μάγια και
το μάτι ”(Νίκος Ζέρβας).
Από το κρέας του φτιάχνανε το σίγλινο:
κόβανε το κρέας σε κομματάκια,τα έβαζαν σ’ ένα καλα γανωμένο καζάνι, πρόσθεταν αλάτι, πιπέρι και κανελλογαρύφαλλα και τα έβραζαν.Στη συνέχεια τα
στρώνανε σε λαϊνες ή τενεκέ που βάζανε τη γλίνα και τα φυλάγανε σε χώρους
δροσερούς,συνήθως στα υπόγεια.Ήταν
εξαιρετικός μεζές για τους μουσαφιραί-

“Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγείτε,δέσ’τε, μάθετε πώς ο Χριστός γεννιέτα.
Γιεννιέται κι ανατρέφεται με μέλι και με γάλα.
Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες.
Ανοίξτε τα κουτάκια σας τα κατακλειδωμένα,
οπού τα κλείδωσ’ ο Χριστός,με τοδεξί το χέρι,
με το δεξί, με το ζερβί, με τ΄Άγιο το Βαγγέλιο
και δώστε μας τον κόπο μας απ’ το χρυσό πουγγί σας:
αν είστ’ από τους πλούσιους, φλουριά μην τα λυπάστε,
αν είστ΄από τους δεύτερους, τάλαρα και δραχμίτσες.
Κι αν είστε απ’ τους πάμπτωχους,ένα ζευγάρι κότες .
Σ’ αυτό το σπίτι πούρθαμε πέτρα να μη ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,χρόνια πολλά να ζήσει ”.
Σωστά υποθέσατε!! Με αφορμή τις
γιορτές που πλησιάζουν, ας γυρίσουμε
πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε
πώς γιόρταζαν αυτές τις μέρες οι Ευπαλιώτες μέσα από αφηγήσεις γιαγιάδων,
παπούδων και των γονιών μας.
“Τα Χριστούγεννα ήταν γιορτή για το
χωριό. Κάθε σπίτι περίμενε τα παιδιά
του να ‘ρθούνε και από νωρίς άρχιζαν
οι ετοιμασίες: καθαριότητα σπιτιού και
προγραμματισμός για το σφάξιμο των
γουρoυνιών και την παρασκευή του
Χριστόψωμου και του Βασιλόψωμου.
Τα παιδιά ετοιμάζονταν να βγούνε για τα κάλαντα την παραμονή των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Τρίγωνα δεν υπήρχαν( Σ.Σ στις αρχές
του 20ου αιώνα).Κρατούσαν μόνο ένα
καλάθι με δεντρολίβανο και μέσα είχαν
ένα αυγό. Σ’ αυτό το καλάθι έβαζαν ό,τι
τους έδιναν οι νοικοκυραίοι”(Αλεξάνδρα
Μπόκαρη)

Τα κάλαντα από παιδιά (φωτό αρχείο Κώστα Ζέρβα)

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε
ότι τα κάλαντα πήραν το όνομά τους από
τις ρωμαϊκές καλένδες (=οι πρώτες 5 ή 7
μέρες κάθε μήνα κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο) και μάλιστα τις καλένδες του
Γεναριού, οπότε οι Ρωμαίοι (ελεύθεροι
και δούλοι,πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και ταπεινοί, άντρες και γυναίκες και
παιδιά) μασκαρεμένοι και λίγο πιωμένοι
ξεχύνονταν στους δρόμους γιορτάζοντας το θεό Ιανό, που έδωσε το όνομά
του στον Ιανουάριο.Ωστόσο το έθιμο
ανάγεται στην ελληνική αρχαιότητα και
λεγόταν Ειρεσιώνη: ήταν ένα έθιμο κι
ένα σύμβολο ευφορίας και γονιμότητας
ταυτόχρονα.Πήρε το όνομα από τις γιρλάντες του μαλλιού (είρος,έριον) που
στόλιζαν μια κλάρα δάφνης ή ελιάς , στα
κλαδιά των οποίων κρεμούσαν σύκα,
φρούτα,ψωμί και κρατώντας τα παιδιά

ους.Το μαγείρευαν με μακαρόνια ή
πιλάφι,φασόλια ξερά, αυγά ή άγρια
χόρτα.
Ακόμα φτιάχνανε και τις ματιές :
μέσα στα έντερα του ζώου βάζανε
ψιλοκομμένο το πνευμόνι και τα
γλυκάδια,ρύζι, σταφίδες, κρεμμύδι
και τα ψήνανε στο φούρνο.Οικεία
γεύση για τους μεγαλύτερους ήταν
και οι τσιγαρίθρες,από το λίπος
του ζώου,που με αυγά και πυρομάδα (ψωμί φρυγανισμένο στα
κάρβουνα) ήταν τροφή κυρίως για
τα τσοπανόπουλα.
“Τέλος έφτιαχναν και τα λουκάνικα από ψιλοκομένο κρέας,με
αλατοπίπερο, σκόρδα και μπαχαρικά, και τα κρέμαγαν κοντά στο
τζάκι για να στεγνώσουν. Βεβαίως τέτοιες μέρες δεν ξεχνούσαν να
προσφέρουν ό,τι μπορούσαν από
όλα αυτά σε όσους για διάφορους
λόγους δεν είχαν σφάξει δικό τους
χοιρινό”(Νίκος Ζέρβας).
“ Ανήμερα τα Χριστούγεννα έτρωγαν όλη τη μέρα,το τραπέζι δεν το
μάζευαν γιατί θα “΄ρχόταν ο Χρι- Το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο
στός να φάει”. Όποιος νήστευε όλη (φωτό αρχείο Λένας Αναγνωστοπούλου)
τη Σαρακοστή έφτιαχνε μια κότα
σούπα. Φτιάχναμε ακόμα γαλοπούλα και γετε γιατί έρχεται ο παπάς με την αγιαστήχοιρινό.Γλυκά δε φτιάχναμε”(Πηνελόπη ρα και με την πλαστήρα”. Στάχτη από το
τζάκι σκορπίζανε γύρω γύρω στο σπίτι και
Ταραβήρα).
Για την Πρωτοχρονιά οι νοικοκυρές φτιά- στα χωράφια,ώστε να μη μπορούν να ξαχναν το Βασιλόψωμο,ένα ιδιαίτερο ψωμί, ναμπούν τα παγανά (Γ. Μπόκαρης). Ανήστολισμένο, με ένα νόμισμα μέσα.Όποιος μερα των Φώτων οι οικογένειες πηγαίνανε
στην εκκλησία και παρακολουθούσαν την
το έβρισκε ήταν ο τυχερός της χρονιάς.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς τα παιδιά βγαί- τελετή αγιασμού του νερού. “Σταυρό δε
νανε για τα κάλαντα και το βράδυ στρω- ρίχναμε ”(Πηνελόπη Ταραβήρα). Παίρνανόταν στο σπίτι τραπέζι με πίτες,ψητό νε αγιασμό για το σπίτι, όπου “στηνόταν
και βραστό κρέας και σούπες. Δεν το μά- πλούσιο τραπέζι και κατεβαίνανε πολλά κύζευαν γιατί θα “ερχόταν ο Αη-Βασίλης να πελα κρασιού,αφού κατά τη λαϊκή δοξασία
δοκιμάσει, να ευλογήσει το σπίτι και τα όσο κρασί πίνανε εκείνη τη μέρα,θα γινόπράματα (ζώα).’’ Μέχρι την αλλαγή του ταν όλο αίμα”(Γιάννης Ηλιόπουλος).
χρόνου οι άντρες παίζανε χαρτιά.Οι γυ- Μετά το τέλος της λειτουργίας πέρναγε
ναίκες όχι.Τα μεσάνυχτα κοβόταν η πίτα ο παπάς από όλα τα σπίτια και τα χωράφια,τις στάνες και τα μαντριά κι έκανε
από το μεγαλύτερο της οικογένειας.
αγιασμό για να πάει καλά η χρονιά.
“Το πρωί της Πρωτχρονιάς
γινόταν το “τάϊσμα της
Τα χρόνια
βρύσης” με σιτάρι, κριθάόμως
περι,καλαμπόκι,φακές,φαράσανε,
σόλια κι άλλους καρπούς
ο
τρόπος
για να είναι αποδοτική η
ζωής
μεχρονιά και λέγανε “ όπως
τ
α
β
λ
ή
θ
ητρέχουν τα νερά να τρέκε,αρκετές
χουν όλο το χρόνο στο
αντιλήψεις
σπίτι τα έχοντα”.Από την
και
πραεκκλησία παίρνανε αγιακτικές
στις
σμό και μετά το φαγητό
καθημεριαγιάζανε τα χωράφια.Ιδινές εργααίτερη σημασία απέδιδαν
σίες τόσο
στο ποδαρικό,που έπρεπε
στα αστικά
να το κάνει ένα παιδί που
κέντρα όσο
είχε και τους δύο γονείς,
και
στην
για να πάει καλά η νέα
ύπαιθρο άλχρονιά.
λαξαν,έθιμα
Ακόμα, “το πρωί της Πρωατόνισαν
τοχρονιάς και πριν από την
ή τείνουν
εκκλησία, ο πατέρας έδινε
εκλεί-για το καλό της χρονιάς- Το σφάξιμο του γουρουνιού (φωτό αρχείο Μπάμπη Κατσαρού) να
ψουν,γνήσιχρήματα σε όλα τα μέλη του
σπιτιού και αποβραδίς επρεπε να “πα- ες γεύσεις και μυρουδιές των ημερών με
ντρέψει τη φωτιά”,δηλαδή να αδελφώσει νοσταλγία τις φέρνουν τώρα στο νου οι
στη γωνιά του τζακιού δύο χοντρά κού- μεγαλύτεροι,η καταναλωτική νοοτροπία
τσουρα,που θα καίγανε όλη νύχτα,μαζί παραμέρισε την προσμονή, τη λαχτάρα
με αγριοκέρασα,έτσι που ο νέος χρόνος και τη χαρά που νοιώθαμε στην παιδική
να βρει αναμένη τη φωτιά και το τζάκι μας ηλικία όταν περιμέναμε τα δώρα του
του σπιτιού να καπνίζει”(Γιάννης Ηλιό- Αη-Βασίλη.
Βεβαίως κανείς δεν αρνείται την πρόοπουλος).
Το Δωδεκαήμερο έκλεινε με τα Φώτα.Πα- δο και ούτε είναι υγιής τάση η προγοραμονή πρωί τα παιδιά γύριζαν από σπίτι νοπληξία, η στείρα προσκόλληση και η
σε σπίτι ψέλνοντας τα κάλαντα “ Σήμερα εξιδανίκευση του τρόπου ζωής του πατα Φώτα και ο φωτισμός,και χαρά μεγά- ρελθόντος, που είχε όντως δυσκολίες
και προβλήματα.Εκείνο που φαίνεται να
λη του αφέντη μας...”
Την ίδια μέρα διώχναν και τους Καλλικα- αναζητάμε είναι τα γνήσια συναισθήματα
ντζάρους και είναι γνωστή η φράση “φύ- και τις ειλικρινείς σχέσεις.
Καλές γιορτές σε όλους

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ‘‘ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ’’
Αν αγαπάτε και σας εκφράζει η εφη- στο 60% και 70 %. Εμείς όχι μόνο δε
μερίδα ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ, δώστε της ζωή θέλουμε να φτάσουμε σε τέτοια θέση,
αλλά αντίθετα να συνεχίκαι δύναμη να συνεχίσει.
σουμε ανεβάζοντας ακόμα
Τα έξοδά της πλέον είναι
περισσότερο την ποιότητά
δυσβάσταχτα για την ποιόΣάρωσα
κός ν
τηυσμια
Δωρί
Πληθ
της και τη θεματογραφία
τητα, την περιοδικότητα και
οι πυρκαγδα
ιές
της. Έχουμε το κέφι, τη
τη μεγάλη της κυκλοφορία.
γνώση, το μεράκι και τη
Πρέπει να σας πούμε ότι
διάθεση. Από όλους εσάς
ήδη ένα 40% των εφημερίπου ξέρουμε την αγάπη
δων συλλόγων που κυκλοσας, ζητάμε μέσα σ΄ αυτή
φορούν, είτε διέκοψαν, είτε
την πολύ σκληρή οικονομισυρρικνώθηκαν σε αριθμό
σελίδων, είτε άλλαξαν την περιοδικότη- κή κρίση μόνο … 1,5 ευρώ το μήνα (!)
τά τους κάθε τρεις και τέσσερις μήνες. για ν΄ αντέξουμε. Πιστεύουμε ότι όλοι
Δεν αποκλείεται μάλιστα τους επόμε- μπορούμε νά ανταποκριθούμε. Απλώς
νους μήνες το ποσοστό αυτό να φτάσει ίσως το ξεχνάμε. Σας υπενθυμίζουμε
ότι τα έξοδα έκδοσης
κάθε τεύχους ( ατελιέ
ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
για δημιουργία, χαρτί,
Αλεξανδρής Νικ. Κωνσταντίνος
20€
εκτύπωση, σακκουλοΕυαγγελοπούλου Ναζλή
20€
ποίηση-ετικετοποίηση,
Ευαγγελοπούλου Πηνελόπη
20€
αποστολή ) για τιράζ
2000 φύλλων σχεδόν
Ζέρβα Έφη Ζωγράφο
60€
που έχουμε, ανέρχοΖησιμοπούλου Δημητρούλα
30€
νται σε 2.500 ευρώ,
Ζορμπά-Τσίρη Μαρία
20€
μετά την τελευταία
Ηλιοπούλου-Παναγάκη Μαίρη
70€
μεγάλη αύξηση των
Στη μνήμη του θείου της Χρήστου Τσάμη
ταχυδρομικών τελών.
ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΩΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ
8 - 11634 Αθήνα
Πρατίνου & ΔούριδοςΝοε.-Δεκ. 2011

ΔΙΜΗΝΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Πρατίνου

Αρ. Φύλλου 101

&

ΟΙ ΠΕΡΙΣ

ΣΟΤΕΡΕΣ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙ

Αη Βασίλη άσε τα δώρα
2
και βάλε το χέρι σου
για καλύτερο 201

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Τουρισμός

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ

ισχυρός μοχλός

ΝΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ

Α ΤΗΣ

Το

επενδυ
Βαρ νάκ τικό

οβα ς
σε εξέ λιξη

ς

χάρτης της Δωρίδα

ανάπτυξης
της Δωρίδας

Δωρίδα
ανάπτυξης για τη
Βασικός μοχλός
και γιαυτό η Δημοτική
είναι ο τουρισμός
σειρά δραστηριοτήΑρχή θα δρομολογήσει
τον ιδιωτικό τοτων που θα διευκολύνουν νέες επενδύσεις.
και σε
μέα στη λειτουργία
ο Δήμαρχος Γιώργος
Όπως μάς δήλωσε
τον τουρισμό «το
Καπεντζώνης ‘‘θεωρούμε
την μελλοντική ανάπτυξη
ισχυρό χαρτί» για
παίρνουμε και προωτου Δήμου και γιαυτό μέτρα για να πετύθούμε όλα τα αναγκαία οδικοί άξονες στην
αυτό.Οι
χουμε το στόχο
ο παραλίμνιος αγωενδοχώρα της Δωρίδας,
Μόρνου, οι αναπλάσεις
γός στη λίμνη του
της μαρίνας Τροιπαραλιών, η αξιοποίηση τις προτεραιότητες
από
ζονίων είναι μερικές
που θα παίξουν
που έχουμε δρομολογήσει,
μας ανάστην τουριστική
καθοριστικό ρόλο
ο Δήμαρχος .
Σελ. 4
πτυξη’’ επισημαίνει

δείχνει ο ‘‘πληθυσμιΑξιοσημείωτα στοιχεία
με τα
Δωρίδας, σύμφωνα
ακός χάρτης¨ της
της φετεινής απογραφής
στη
οριστικά νούμερα
εφημερίδα μας έχει
του Μαΐου, που η
τους από Το χειρότερο
την επεξεργασία
καλοκαίρι
διάθεσή της, μετά
Αρχή. Σύμφωνα μεσε η Δωρίδα αφού
της ιστορίας
χιλιάδες
την Ελληνική Στατιστική
στρέμματα.η πύρινη λαίλαπα της πέρατης Ελληνικής Στατιστικήςκρές
τα στοιχεία λοιπόν
κατέκαυσε
και μεγάλες
Περίπου
είχε τη μεγαλύτερη
10 πυρκαγιές
στις περιοχές
ξέσπασαν
Αρχής ο Δήμος Δωρίδοςμόνιμου πληθυσμού
μιτου
Κουτσουρού Μαλανδρίνου μέσα στο καλοκαίρι
ποσοστιαία αύξηση
των Δήμων της ΠεριφέΤροιζονίων , Τολοφώνα, , Αμυγδαλιάς,
του μεταξύ όλων
Μονής
Σώταινας,
με το εντυπωσιακό
χορτολιβαδικκαίγοντας κάπου
Βραΐλας
ρειας Στερεάς Ελλάδος, παρουσιάζεται στον
και
ής και γεωργικής20.000
Σύμφωνα
στρέμματα
26,26 %, όπως
ΑΡΘΡΟ
με τις εκτιμήσεις
του
ποσοστό
κυρίως
Αντίθετα, είχε μείωσηχών
έκτασης.
%. οι πυρκαγιές αυτές των Δημοτικών
σχετικό πίνακα .
5,04
στην
ιστορία
ΤΑ 100
πληθυσμού κατά
Αρπραγματικού
της Δωρίδας. ήταν οι μεγαλύτερες
Όλοι
ΦΥΛΛΑ Ενότητες
εμείς που
αυτή Δημοτικές
ρίοδο στις επιμέρους
Ειδικότερα
την πε-στη Δ.Ε ΒαρΣελ. 3
αύξηση 10,15%
ενεργά μεασχολούμαστ
ε Δ.Ε
παρατηρείται:
πιο Τολοφώνος,
την Ένωση
% στην
Εφημερίδα
και 6,48
και την καιΗ
δουσίων
24,43%
της Δ.Ε Ευπαλίου
ΙΣΤΟΡΙΚ
υπερήφανοι,
3,07% στηαισθανόμαστε
μείωση
Η ΠΟΡΕΙΑ
στη Δ.Ε Λιδωρικίου.
ικανοποιημένο συγκινημένοι

με αντε

ΕΡΕΥΝΑ

Η πίτα

της Ένωσης

Η Ηγουμένη
της
Βαρνάκοβ
ας
με επενδυτικ
πρωτοβου ές
λίες

και
Σελ.
στο5 εκατοστό ι που φτάσαμε

φύλλο.
ουμε ότι
ΠιστεύΠΑΛΙΟ η εφημερίδα ΤΟ
ανταποκρίνετ
ΕΥκαλύτερο
αι με
Ιανουαρίου
Την Κυριακή 22
Καταγράφειτρόπο στο ρόλο τον
η πίτα της
11 π.μ. θα κοπεί
δημοσιογραφ με σεβασμό της.
Δωρίστη
ική δεοντολογία
Ένωσης Ευπαλιωτών
όλα τα δρώμενα
μέγαρο της
το χωριό
που αφορούν
δας στο ιστορικό
Ενόριότητες μας και τις δραστηΛέσχης Αξιωματικών
Σελ. 10
αλλά και των ανθρώπων
πλων Δυνάμεων
του,
γενικότερα
που ενδιαφέρουν
ΑΡΘΡΟ
θέματα
Αρμόδιου
Σίγουρα
τη Δωρίδα.
και απάντηση του
λάθη και τών
βεβαιώυπάρχουν
παραλείψεις Υπουργών ΟικονοΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ
Πλαστές και εικονικές
Αναπληρωτή
μαστε και και γι’ αυτό
ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ
χρειαζότη δική μικών
Παντελή Οικονόμου. γίνει
σεις που τις χρησιμοποιούσαν
καινούρλή,
¨επι- σας συμβουΣε λίγες μέρες ένας
είχε
συνεργασία
διάφοροι
στη ζωή
μεγάλη κομπίνα
για την εφορία Πιστεύουμε
καιΗστήριξη.
μήγιος χρόνος μπαίνει
μην πληρώνουν
ανακαι προσπαθούμε
εδώ και αρκετούς
τήδειοι¨ για να ώστε
μας, με αβεβαιότητες, φτώΤΟ Μο- γνωστή
διάφορα
είναι απλά ΕΥΠΑΛΙΟ
στις αρμόδιες υπηρεσίες
φόρους, εξέδιδαν
νες
σφάλειες, ερωτηματικά,
να μην
ήταν
μια και
ατμόσφαιρα.
ειδησεογραφι
Περιφερειακών Διευθύνναστήρια. Στοκήκόλπο
εφημερίδα, και
χεια και γκρίζα
καθώςαλλά των - Οικονομικής Επιθεώβέβαια έξω
όπου καταγράφετα
οι σεων
η Μονή Βαρνάκοβας
Η Δωρίδα δεν είναι
σελίδες
Θεοτόκου
από συτης
κύκλο. Έχει
ιστορία
ι η ζωντανή
από αυτόν τον
η Μονή Γενέθλιο του τόπου
ρησης, που ύστερα ‘‘έβγαλαν
.
ένα ‘‘προπααπόΔωρίδας
μας. Είναι
έρευνες
τις μεγαλύτερες
μάλιστα ακόμα
στη Σεργούλα
στηματικές
μία
που κουφορία στη Βουλήσε κυκλοΣελ. 4
τορικό αμάρτημα’’
εφημερίδες
Το θέμα έφτασε
και
λαβράκια’’.
που εκδίδονταιβουλευσυλλόγων
βαλά: την εγκατάλειψη εδώ
ύστερα απόμε ερώτηση
στη χώρα
τιράζ
απομόνωση αναπτυξιακά
μας,
Ποιοι ευθύΌμως η κάπου 2000 φύλλα.
και δεκαετίες.
κρίση που
γνωρίζει
το
χώρα
δυνατότητες
πόσο,
έπληξε
μας
νονται και
Μεγάλες
Δεν
ΕΥΠΑΛΙΟ. …ακούμπησε και τη
ο πολίτης της Δωρίδας. σ΄
ΤΟ
Για
γιαοντυποποιηση
σταθούμε
και να φτάσεινα εκδοθεί πλέπρέπει όμως να
πρέπει να
απαιτούνται
στα χέρια
εξαγωγές
και
αυτό. Τα παθήματα
και όλοι,
το τεύχος. κάπου 3.000 σας
Σελ. 9
μάς γίνουν μαθήματα
ευρώ
προϊόντων
άρχοαγροτικών
κριθούμε, Αν όλοι δεν ανταποπολίτες και δημοτικοί
θα αντέξει δεν ξέρουμε
και γνώση
ντες, με σύνεση
πόσο
τι ζητάμε
σημερινή να κυκλοφορεί
να αποφασίσουμε
με τη
τητα. Εμείςτης μορφή και συχνόστόχοι για το
και ποιοι είναι οι
Άρχισαν
μας. Οι
μαστε στις υποσχόμαστε
να είμέλλον της περιοχής
τα ματς
επάλξεις
ζήλο, ενδιαφέρον
Με τη
πρέπει να
με τον ίδιο
συμμετοχή
λαϊκίστικες κραυγές
και
από τη
για τα Ευπαλιώτικα και αγάπη
πέντε ομάδων
Δωρίδα
σωπάσουν. Η ορθοπόδησηεπιτάθλημα
άρχισε
δρώμενα.
είναι η
και Δωρικά
που
το
Α’
Κατηγορίας
πρωη ανάπτυξη,
περιόδου

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ήθη και Έθιμα
Χριστουγέννων
στο Ευπάλιο

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

έκπληξη.

Σελ. 11

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας

από το Ευπάλιο
γιος της ΜαρίΟ Γιώργος Τσουκαλάς
ο
το Ευπάλιο είναι
ας Μεϊντάση από
Σελ. 6
νέος Δήμαρχος Ελευσίνας.

5011-035918-043

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟ Σελ. 4

Υ
Το μικρό
με τη ... χωριό
μεγάλη
καρδιά

Τα
Ευπαλίουσχολεία του
Δημοτικό,
Σχολαρχείο,
Ημιγυμνάσιο,
Είναι βέβαιο
Γυμνάσιο,
Λύκειο
ριστή θέση ότι το Δροσάτο
έχουν γράψει
τη δική
στα πολιτιστικά, κατέχει ξεχωκαι λαογραφικά
τους
φτιάχνοντας ιστορία,
θρησκευτικά
δα, διεκδικώνταςδρώμενα
επιστήμονες και
σε όλη τη
διαμορφώδηλώσεις
την
Δωρίνοντας
διαδέχονται πρωτοπορία.
χαρακτήρες
στη σημαντική
Οι εκη μία
γενιών
και γενιών
δραστηριότηττην άλλη χάρη
που επιδεικνύουν
νέων παιδιών.
Με το
γου του.
οι άνθρωποια και το ζήλο
αφιέρωμά
Έτσι επιβεβαιώνου
μας αυτό
του Συλλόπροσπαθούμε
ν με τον
κάνουμε
να
καμια
αναδρομή ιστορική
σε γεγονότα που
σημάδεψαν
την
πορεία εκπαιδευτική
ολόκληρης
Νοτιοδυτικής
της
Δωρίδας
και στα
πρόσωπα
έπαιξαν
που
καθοριστικό
ρόλο
Σελ. 6-7 σ΄ αυτή την
πορεία.

Να δοθεί
στους πολίτες
το Πνευματικ
ό Κέντρο

Με πρωτοβουλία
θα έρθει με
Φωκίδας,
2011 θυμία όλων, δεν
μεταγραφές,
2012. Όλες
παλιωτών
της Ένωσης
και λογικές.
οι
φανίζονται και ποιες ομάδες
Δωρίδαςυλικά
Ευλύτερο τρόπο
δεκάδεςφθαρμένα
το και δημοσιοΟι Σύλλογοι
ενισχυμένες.
εμκρατικοδίαιτη
το σλόγκαν
Η νέες
και νέοι καλοκαίρι,
οι ίδιοι
την κοίτη
και οι
Ευπαλίου
καθάρισαν
για
που υιοθέτησαν
νοοτροπία
της Μανδήλως
Σελ. 11
πολίτες
ϋπαλληλική
αποκρουστική
χωρίο με το Δροσάτο
του
να ανοίξει ζητούν από το
που είχε 10
τους:
εικόνα.
το ΠνευματικόΔήμαρχο
σελίδα ώστε
γραφία τη μεγάλη καρδιά». «Το μικρό
συνέχεια στη
να
από την
Σελ. 5
Στη φωτοεκδήλωση
της Φασολάδας»
τιστικές χρησιμοποιείτα Κέντρο
δραστηριότητ ι για πολιγια
κόπουλος
ο αρχισέφ τη «Γιορτή
ες.
Σελ. 3
ο Μιχάλης με την... κουτάλα Μπάμπης Νι-

πραγμαΣημαντική Ημερίδα
Δωρίδα από
τοποιήθηκε στη
τυποποίηση
τον Δήμο για την
αγροτικών
και τις εξαγωγές
Σελ. 7
προϊόντων.

Παγιάτης.

σε δράση
και
Σελ. 8-9

Θεοδωρόπουλος Κων. Ιωάννης
Καρλαύτης Μάνθος
Κοντογιάννης Σταύρος
Κοντός Ηλ. Κωνσταντίνος
Κραβαρίτη-Σχισμένου Ευθυμία
Λακουμέντα Θ. Δήμητρα
Λιάκος Ξάνθος
Λουκόπουλος Παναγιώτης
Μοσχονάς Κωνσταντίνος
Μπάμπος Βασ. Χαράλαμπος
Νταουσάνης Ιωάννης
Παπαδημητρίου Δ. Αναστάσιος
Πριόβολος Κων Γεώργιος
Πριόβολος Γεωρ. Ευθύμιος
Πριόβολος Γεωρ. Σπύρος
Ταραβήρα Μένια του Δημ
Ταραβήρας Ιωαν. Γεώργιος
Τιγγινάγκας Αλέξανδρος.
Τσάμη Χρυσούλα
Τσέλιου Αθανασία
Χρυσανθάκης Βασίλειος

104-95318825

Καθάρισαν
την Μαντή
λω

γκλήσεις

Σε πλήρη
δυτικού εξέλιξη βρίσκεται
η υλοποίηση
γράμματος προτου επενπου
σχεδίασε
η Ιερά
Μονή
Βαρνάκοβας με
εταιρεία
που δημιούργησε μαζί
τες. Η με ιδιώεπένδυση
θα έχει
πολλαπλή
ριότητα, δραστηόπως
είχαμε αναφέρει
μερίδας
μας, και σε προηγούμεν
γασίας
ο φύλλο
σίγουρα
στη
της τοπικής περιοχή αλλά θα προσφέρει της εφηκαι γενικότεραθέσεις εροικονομίας.
που επικαλούντα
Το μόνο
επεκτατικές
ι και οι
αρνητικό στήριξη
σημείο
σε εδάφη τάσεις της πολίτες είναι οι
περίεργες
που εκτιμά ηγεσίας του
την αντιμέτωπη
Μοναστηριο
ότι
ακόμα καιτης ανήκουν,
φέρνοντάςύ
με χωριά.

ΧΡΟΝΟΣ
& ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙ
Μάθ
ΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ε παιδί μου ΩΝ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Σ ... ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤ
γράμμα
ΠΛΑΣΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ
τα
‘‘Ιερές απάτες’’...
βα!
και από Βαρνάκο

Ο Απόλλων Ευπαλίου
στο πρωμπήκε δυναμικά
τάθλημα της Α Κατηγορίας Φωκίδας και θεωρείται
από όλους η ευχάριστη

ΕΚΔΟΣΗ

ΕΥΠΑΛΙΩ
ΤΩΝ

ΔΩΡΙΔΑΣ
Αρ. ΦύλλουΔούριδος 8 11634 Αθήνα
100 Σεπτ.-Οκτ.
2011

20€
50€
20€
20€
20€
20€
20€
100€
25€
30€
50€
30€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
50€

Στείλτε τις
συνδρομές
σας

Τις συνδρομές σας
για την ενίσχυση της
Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας και της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
μπορείτε να καταθέτετε
στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ
και από τώρα στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - POSTBANK
μέσω των ΕΛΤΑ στους
παρακάτω
λογαριασμούς, αναγράφοντας
και το όνομά σας.

00088383118-0

ΚΟΠΗ
ΠΙΤΑΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ
Στο ιστορικό μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στη πλατεία
Ρηγίλλης θα κοπεί η πίτα της
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου
2012 στις 11 το πρωί.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει
και η επίσημη τελετή αδελφοποίησης
της Ένωσης με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστέλλας Πειραιά.
Η αδελφοποίηση έχει αποφασισθεί
από τις Διοικήσεις των δύο Συλλόγων
εδώ και αρκετούς μήνες.
Στο Σύλλογο της Καστέλλας Πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Κονιστής
που έχει διατελέσει Πρόεδρος και στη
Ένωση Ευπαλιωτών, ενώ έχει ως δραστήρια μέλη του και πάρα πολλούς
Ευπαλιώτες και Ευπαλιώτισσες.

Σκοποί και στόχοι της αδελφοποίησης
είναι μεταξύ άλλων η συνεργασία των
μελών των δύο συλλόγων σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές,
αθλητικές, αναπτυξιακές και άλλες
δραστηριότητες, για το καλό του Ευπαλίου και της Καστέλλας.
Η Διοίκηση της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας περιμένει όλες και όλους του
Ευπαλιώτες που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής να παραβρεθούμε
στην παραδοσιακή κοπή της Πίτας μας
και στην εκδήλωση να ανταλλάξουμε
ευχές και να συζητήσουμε για θέματα του αγαπημένου μας Ευπαλίου.

Κιόσκι στον Αη Γιώργη
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος
της κατασκευής του υπόστεγου
στη βορεινή πλευρά του ΑιΓιώργη. Απομένει να ντυθούν οι
κολώνες με πέτρα, το βάψιμο
των θόλων με μπλε χρώμα του
ουρανού και να τοποθετηθούν
μερικά παγκάκια. Η κατασκευή
του υπόστεγου, όπως ανέφερε
και ο Παπα-Δημήτρης κρίθηκε
αναγκαία, για να μπορούν οι πιστοί να προφυλάσσονται, όταν
έχει άσχημο καιρό, εφόσον παραμένουν εκτός του Ναού κατά
την διάρκεια ή μετά το πέρας
κάθε τελετής και λειτουργίας.
Επίσης θα προφυλάσσεται το
κτίριο του Ναού γιατί από τη βορεινή πλευρά είχε προβλήματα
με την υγρασία. Τα περισσότερα
έξοδα μέχρι εδώ επιβάρυναν τον
εργολάβο που είχε κατασκευάσει
το υπόστεγο στην κύρια είσοδο
του Ναού και είχε κριθεί ακατάλληλο μετά τους τελευταίους
σεισμούς. Η συνέχιση και αποπεράτωση των εργασιών θα έχει
πρόβλημα, αφού η οικονομική
κρίση… ¨κούρεψε¨ και τα έσοδα
του Αη Γιώργη ! Στο μεταξύ στην Καρυά έγινε και φέτος η λειτουργία του Αγίου Σπυρίδωνα στις 12 Δεκεμβρίου από

τον Παπα-Δημήτρη και παρά τις άσχημες
καιρικές συνθήκες δεκάδες συγχωριανοί
παραβρέθηκαν, διατηρώντας την παράδοση.

ΑΡΘΡΟ

63101605

Νέα Μείωση 10% Δημοτικών Τελών
για ευπαθείς ομάδες
Νέα μείωση ορισμένων δημοτικών
τελών κατά 10% για το 2012 σε
άνεργους πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες αποφάσισε
το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας.
Επίσης στα ίδια φετεινά επίπεδα,
χωρίς αύξηση, θα διαμορφωθούν
για το 2012 όλα τα δημοτικά τέλη
και για όλους. Υπενθυμίζουμε
ότι στην αρχή του χρόνου η σημερινή δημοτική αρχή είχε αποφασίσει επίσης μείωση 10% των
δημοτικών τελών του 2011 έναντι αυτών του 2010. Ειδικότερα
σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα απο εισήγηση του
αρμόδιου Αντιδημάρχου Κώστα
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Ο Αντιδήμαρχος
Κ. Αντωνόπουλος

Αντωνόπουλου μειώνονται
κατά 10% τα δημοτικά τέλη
ύδρευσης, άρδευσης, καθαριότητας, φωτισμού και ακίνητης περιουσίας για: πολύτεκνους με 2 ανήλικα παιδιά
και εισόδημα μέχρι 10.000
ευρώ, άτομα με ειδικές ανάγκες, όσους ήταν άνεργοι το
2011. Για όλους τους άλλους
πολίτες τα παραπάνω δημοτικά τέλη καθώς και αυτά
που αφορούν χρήση πλατειών, πεζοδρομίων, χρήση
αιγιαλού, παραλίας, δικαιώματα βοσκής, νεκροταφείο,
αποχέτευση,
παραμένους
στα επίπεδα του 2011.

συνέχεια από σελίδα 1
ανάπτυξης που πάντα είχαμε
στη Δωρίδα, πρέπει να φύγει
ανεπιστρεπτί από όλους, αν
θέλουμε να δει άσπρη μέρα
ο τόπος μας. Να βλέπουμε
το δένδρο και όχι το δάσος.
Να διεκδικούμε ουσιαστικά

μέτρα και υποδομές ανάπτυξης και όχι να ζούμε με την
ψευδαίσθηση διεκδίκησης
και συνέχισης της δημοσιοϋπαλληλικής ανάπτυξης.
Σ΄ αυτό βαριά ιστορική ευθύνη έχει και η ηγεσία της
Δωρίδας, η Δημοτική Αρχή,
που μπαίνει στο δεύτερο

χρόνο της ζωής της. Σε γενικές γραμμές,
παρά τις
φοβερές εγγενείς δυσκολίες, την πρώτη χρονιά τα
πήγε καλά. Τώρα πλέον θα
πρέπει ‘‘να σπάσει αυγά’’ για
να φτιάξει την ‘‘ομελέτα της
ανάπτυξης’’, που τόσο ανάγκη έχει η Δωρίδα μας.

ΝΕΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
28ης Οκτωβρίου 34 Ευπάλιο

Κεντρική Λεωφόρος Ευπαλίου
Χρήστος Σερεντέλλος Τηλ.26340-52000 κιν.6946636590
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Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Πάμε σαν άλλοτε!

Ο Απόλλων Ευπαλίου πραγματοποιεί εξαιρετική
πορεία και το μέλλον του δείχνει πιο ευοίωνο
Η φετινή χρονιά του Απόλ- και πιστεύω ότι δε θα έχουμε
λωνα Ευπαλίου βαδίζει σε… πρόβλημα. Δε νομίζω, όμως,
γνωστά μονοπάτια, μέχρι να πάμε
στιγμής. Η ομάδα δείχνει να για πρωείναι σε εξαιρετική κατάσταση τ α θ λ η και φαίνεται ότι θα εξασφαλί- τ ι σ μ ό .
σει την παραμονή του, πολύ Δουλεύπιο εύκολα απ’ ότι πίστευαν ο υ μ ε
και οι ίδιοι οι άνθρωποι του πολύ με
νέα
συλλόγου. Παράλληλα, γίνε- τα
ται εξαιρετική δουλειά στα π α ι δ ι ά
νέα παιδιά και υπάρχει έκδη- και ειδιλη αισιοδοξία ότι η… φουρνιά κ ό τ ε ρ α
τα
που ακολουθεί θα τιμήσει κι με
αυτή με τη σειρά της τη φα- π α ι δ ι ά Ο αρχηγός του Απόλτου Ευ- λωνα Ηλίας Κοντός
νέλα του Απόλλωνα.
Ο προπονητής, Λάκης Λου- π α λ ί ο υ ,
κόπουλος, έχει κάθε λόγο αλλά και από τα γύρω χωριά.
να είναι ικανοποιημένος: «Η Θέλουμε να τους μάθουμε
ομάδα κάνει μία καλή πορεία σωστό ποδόσφαιρο και να
μέχρι στιγμής. Είμαστε ψηλά τους ετοιμάσουμε να μπουν
στη βαθμολογία και μάλιστα στην ομάδα, μέσα στα επόπολύ κοντά στην κορυφή. μενα χρόνια. Αυτός είναι,
ουσιαστικά, ο στόχος
Πάμε
πολύ
μας. Να προωθήσουκαλά. Με δεμε νέα παιδιά από το
δομένο
ότι
Ευπάλιο και τα γύρω
από την αρχή
χωριά. Το μυστικό
ο στόχος ήταν
της επιτυχίας είναι η
η καλή ποπειθαρχία σε όλους
ρεία και να
τους τομείς. Θέλω
εξασφαλιστεί
επίσης να σημειώσω
γρήγορα
η
την τρομερή βοήθεια
παραμονή,
που έχουμε από τον
είμαστε πολύ
γενικό αρχηγό, Ακη
ευχαριστημέΖέρβα. Κάνει φοβερή
νοι. Η ζώνη
δουλειά. Τολμώ να
ασφαλείας,
πω ότι αυτός είναι ο
όσον αφορά
την παραμο- Ο προπονητής του Απόλλω- ήρωας της ομάδας».
Κλείνοντας ο Λάκης
νή, ήταν πάντα να Λάκης Λουκόπουλος
Λουκόπουλος
μίληγύρω
στους
20 βαθμούς. Εμείς είμαστε σε και για το μέλλον: «Έχω
στους 18 και δε θα έχουμε προτείνει στο ΔΣ να δημιουργηθεί ακαδημία, γιατί έχουμε
πρόβλημα».
Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε τη δυνατότητα να βγάλουμε
επίσης για τους στόχους του μέσα στην επόμενη τριετία,
Απόλλωνα, αλλά και για τη έξι πολύ καλούς παίκτες».
δουλειά που γίνεται με τα νέα Στο ίδιο μήκος κύματος είναι
παιδιά: «Έχουμε καλή ομάδα και οι δηλώσεις του αρχηγού

Ηλία Κοντού: «Είμαστε μια Αστέρα Ιτέας και τον Αννέα ομάδα. Το κλίμα είναι δρούτσο Γραβιάς να πρωπολύ καλό, το θετικό είναι ότι ταγωνιστούν με τη λήξη του
ο Απόλλων κοιτάει να ανεβά- πρώτου γύρου.
σει νέα παιδιά και μάλιστα Οι δύο ομάδες άλλωστε ενιτα περισσότερα είναι από το σχύθηκαν αρκετά στην πεΕυπάλιο. Είμαστε ψηλά στη ρίοδο των μεταγραφών και
βαθμολογία και πάμε πολύ ιδιαίτερα ο Ανδρούτσος Γρακαλά.
Είμαστε
βιάς που απέκτησε
ικανοποιημένοι
9 παίκτες από τον
από την καλή
περσινό πρωταπορεία. Παίζουθλητή
Διαγόρα
με ελεύθερα τη
Πολυδρόσου που
μπάλα μας. Στόόμως δε δήλωσε
χος μας είναι η
συμμετοχή λόγω
παραμονή, αλλά
οικονομικών προουσιαστικά την
βλημάτων στη Δ΄
έχουμε κλειδώΕθνική και διαλύσει από τώρα. Η
θηκε.
άνοδος είναι ποΉδη ο Ανδρούλυέξοδη και δεν
τσος είναι επικεείναι πραγματικά
φαλής στη βαθστόχος.
Πάμε
μολογία
χωρίς
όμως
αρκετά
όμως να έχει κάκαλά. Κρατιόμανει το ρεπό του .
στε και μας υποΈχει όμως και το
λογίζουν όλοι σα
αβαντάζ ότι στο
μια καλή ομάδα.
δεύτερο
γύρο
Εκτός από την
θα αντιμετωπίσει
πολύ καλή δουστο γήπεδό του
λειά που γίνεται
τον Αστέρα Ιτέαπό τον προποας.
νητή μας, έχουΟι ομάδες της ΔωΟ Γενικός Αρχηγός
με πολύ μεγάλη
ρίδας , με εξαίρεΆκης Ζέρβας
βοήθεια από τον
ση τον Απόλλωνα
γενικό αρχηγό Ακη
Ευπαλίου,
δεν
Ζέρβα. Είναι δίπλα μας σε έδειξαν τίποτα το ιδιαίτερο
ό,τι χρειαστούμε και παράλ- και θα δώσουν μάχη μέχρι το
ληλα διαθέτει χρόνο για να τέλος για να αποφύγουν τον
βοηθήσει τα νέα παιδιά. Του υποβιβασμό.
αξίζουν συγχαρητήρια».
Αξίζει να αναφερθούμε όμως
στην νεανική ομάδα του
Δωρικού Μαλαμάτων, που
Παράσταση για
έχει το νεώτερο μέσο όρο
δύο ρόλους
ρόστερ του πρωταθλήματος
Σε παράσταση για δύο ρό- και που πραγματοποιεί ωραίλους φαίνεται πως εξελίσσε- ες εμφανίσεις .
ται το πρωτάθλημα της Α΄
Κατηγορίας Φωκίδας με τον

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
για τους
πολίτες
από το
Δήμο
Ευπαλίου

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ανδρούτσος Γραβιάς
23-6
24
2. Αστέρας Ιτέας *
31-4
21
3. Απόλλων Ευπαλίου *
19-10
18
4. Αμφισσαικός *
26-7
18
5. Ησαΐας Δεσφίνας *
21-11
15
6. Τολοφώνα Ερατεινή *
16-13
12
7. Δωρικός Μαλαμάτων *
5-19
6
8. Αετός Λιδωρικίου
16-25
5
9. Φωκίδα 2000 *
5-22
4
10. Ολυμπιακός Κίρρας *
6-17
3
11. Ένωση Γλυφάδας *
5-30
-1
Οι ομάδες με αστερίσκο (*) έχουν κάνει το ρεπό
τους.
Ο Αετός Λιδωρικίου ξεκίνησε με -2 και η Ένωση
Γλυφάδας με ένα μηδενισμό και -2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2011
1Η. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

0-2

2Η. ΦΩΚΙΔΑ 2000 - ΑΠΟΛΛΩΝ

1-4

3Η. ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

6-1

4Η. ΡΕΠΟ
5Η. ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ

2-0

6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

4-0

7. ΑΠΟΛΛΩΝ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ

3-1

8. ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

1-3

9. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

0–1

Άρχισαν να ξεχωρίζουν
4 ομάδες στο πρωτάθλημα
Β΄ Κατηγορίας

Τέσσερις ομάδες , μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Β΄
Κατηγορίας Φωκίδας , άρχισαν να ξεχωρίζουν και φαίνεται ότι θα δώσουν τη μάχη
να κατακτήσουν τις δύο πρώτες θέσεις
που οδηγούν σε άνοδο.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4η αγωνιστική
ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ

1. Οιάνθη Γαλαξιδίου

20 - 1

12

2. Κρισσαίος Χρισσού

27 - 4

12

3. Αναγέννηση Βουνιχώρας

14 - 3

12

4. Ελπίδες Άμφισσας

17 - 4

12

6-8

4

5. Ηρακλής Μοναστηρακίου
6. Σάλωνα

8 - 25

3

7. Μυωνία Αγίας Ευθυμίας

3 - 10

1

8. Κουλουβάτα

4 - 16

1

9. Κούμαρος Μοναστηρακίου

0 - 20

1

10. Ακαδημία 94 Άμφισσας

3 - 12

0

