
Με τα θυρανοίξια στις 15 Μαρ-
τίου οι κάτοικοι του Δροσάτου 
άλλαξαν τον Άγιο Αλέξανδρο 
με τον Άγιο Αλέξιο στην εκ-
κλησία του Νεκροταφείου στο 
Πευκάκι.

Σημαντκή δουλειά με τριά-
ντα νέα πιτσιρίκια γίνεται στις 
υποδομές του Απόλλωνα που 
σύντομα θα κληθούν να στε-
λεχώσουν την πρώτη ομάδα 
στις υποχρεώσεις της.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 114 Μαρ.-Απρ. 2014

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Σελ. 12Σελ. 15

Χρυσάφι
υδάτινο έχει

η  Δωρίδα
Σελ. 4-7

Έναν πραγματικά «υδά-
τινο πλούτο» κρύβει 

μέσα της η γη της Δω-
ρίδας . Αυτό αποκαλύ-
φθηκε σε ημερίδα που 

πραγματοποιήθηκε στο 
Ευπάλιο από τον Δήμο 

Δωρίδας και της Ένωση 
Ευπαλιωτών Δωρίδας. 

Παρουσιάστηκαν οι επι-
στημονικές έρευνες  και 
μελέτες του Δωριέα κα-
θηγητή Πανεπιστημίου 

Πατρών Γεωργίου Κούκη 
για την Δημοτική Ενό-
τητα Ευπαλίου και του 
καθηγητή του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου  
Δημήτριου Ρόζου   για 
την Δημοτική Ενότητα 

Βαρδουσίων.

Στη μάχη για το
Δήμο Δωρίδας...
ρίχνονται στις εκλογές της 
18ης Μαΐου οι υποψήφιοι 
Δήμαρχοι αλλά και οι υπό-
λοιποι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι που παρουσιάζουμε 
αναλυτικά στη σελίδα 3.

Ο Απόλλων Ευπαλίου
επενδύει για το μέλλον

Αλλάζουν αγίους...!

Το Ευπάλιο
τίμησε την Σώτη 
Τριανταφύλλου

Σελ. 9

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ευπαλιώτες
υποψήφιοι
στο Περιστέρι
και την Αθήνα

Σελ. 14

ο Γιώργος Καπεντζώνης

ο Γιώργος Κουλούλας

ο Χρήστος Τριανταφύλλου

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

Έφυγε η αγαπημένη μας Ελένη
Μια λαοθάλασσα την αποχαιρέτησε.
Μια λαοθάλασσα, ένα βουβό ποτά-
μι ανθρώπων ξεχύθηκε από όλα τα 
χωριά της Δωρίδας αλλά και της 
Ναυπακτίας και πλημμύρισε το Ευ-
πάλιο, μεσημέρι της Παρασκευής 14 
Μαρτίου, για να αποχαιρετήσει την 
αγαπημένη Ελένη.
Την Ελένη Κυτέα, τη φαρμακοποιό 
τους, τη νοσοκόμα τους, τη γιατρό 
τους, τη φίλη τους, τη συγγενή 
τους, τον Άνθρωπο.
Ήρθαν να της πουν πόσο την αγα-
πούν, από την Αθήνα, από τον Πει-
ραιά, από τη Πάτρα, από τη Ναύπα-
κτο από την Άμφισσα.
Απ΄ όλους δεν άκουγες παρά ένα με-
γάλο ΓΙΑΤΙ.
Γιατί να φύγει αυτό το διαμάντι, αυτός 
ο ανεπανάληπτος άνθρωπος, που σκόρ-
παγε με απλοχεριά τις γνώσεις της και 
την επιστήμη της στην υπηρεσία των 
συμπολιτών της. Με ψηλά το κεφάλι και 

υπερηφάνεια αντιμετώπισε τους τελευ-
ταίους μήνες, ίσως και χρόνια, το δικό 
της πρόβλημα, το δικό της Γολγοθά. 
Υπέφερε, πονούσε, αλλά πρόσφερε το 
χαμόγελο και τον καλό 
της λόγο σε όλους. Το 
φαρμακείο της σημείο 
αναφοράς για όλους 
και για όλα. Ήθελες 
φάρμακα, ήθελες καλ-
λυντικά, παντού άκου-
γες να σου λένε «πή-
γαινε στην Ελένη θα σ΄ 
εξυπηρετήσει».
Ευτύχησε να δημιουρ-
γήσει μια θαυμάσια 
οικογένεια με τον άν-
δρα της επιχειρηματία 
Λεωνίδα Αντωνόπουλο 
και την αγαπημένη της 
κόρη Βάλια, που ακο-
λουθεί τα βήματά της σπουδάζοντας 
και τελειώνοντας φαρμακοποιός.
Κι ο Θεός, λες και τα ζήλεψε όλα αυτά, 
την πήρε κοντά της, στα 54 χρόνια της. 

Όλοι είχαν να λένε και κάποια συγκινη-
τικά περιστατικά στήριξης και αγάπης 
που δέχτηκαν από την Ελένη.
Γερόντισσα με κλάμα μας έλεγε ότι 

της είχε τηλεφωνήσει 
μεσάνυχτα γιατί αι-
σθανόταν αδιάθετη. Κι 
η Ελένη έφτασε με τα 
νυχτικά της στο σπίτι 
της γιαγιάς, με φάρ-
μακα, ενέσεις και πιε-
σόμετρα, κάθισε πάνω 
από ώρα κοντά της κι 
έφυγε όταν η γιαγιά 
αισθανόταν απόλυτα 
καλά. 
Ατέλειωτα παρόμοια 
περιστατικά ακούσαμε 
από πολλούς.
Ήταν αυτό που έβγαλε 

όλους από τα σπίτια τους 
και κατέκλυσαν τον Αϊ Γιώργη Ευπαλίου 
και τους προαύλιους χώρους του.
Να πουν το τελευταίο αντίο, το καλό 
ταξίδι στην Ελένη τους.

Δεκάδες οικογένειες έδωσαν αντί στε-
φάνου χρήματα στήριξης του Αϊ Γιώργη 
Ευπαλίου, της Φιλοπτώχου Ευπαλίου, 
του Ιδρύματος ΑΛΚΥΟΝΗ και άλλων 
φορέων, ενώ το Δ.Σ. του Φαρμακευ-
τικού Σύλλογου Φωκίδας συνεδρίασε 
εκτάκτως με μοναδικό θέμα την απώ-
λεια της Ελένης, παίρνοντας σειρά απο-
φάσεων στη μνήμη της. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε και 
από τους έντεκα ιερείς των χωριών 
του Ευπαλίου.
Ήταν εκεί όλοι, επώνυμοι και ανώνυ-
μοι, πλούσιοι και φτωχοί. Τους μάζεψε 
όλους γύρω της η Ελένη. Όπως ήθελε, 
όπως οραματιζόταν να είναι ο κόσμος.
Καλό σου ταξίδι Ελένη. Και να ξέρεις, 
στο σύντομο διάβα της ζωής σου, 
έσπειρες αγάπη, ανθρωπιά και καλο-
σύνη, που θα φωλιάζει για πάντα στις 
ψυχές μας και στις καρδιές μας, όλων 
όσων σε γνώρισαν, κι έτσι θα σε θυ-
μούνται.
Και πιο πολύ στον Λεωνίδα σου και την 
Βάλια σου. 

Παγώνα Κοντογιάννη
Η Παγώνα Κοντογιάννη-
Κολλητήρη, έφυγε από κοντά μας 
στα 88 της χρόνια. Ήταν η πρώτη 
γυναίκα τραγουδίστρια που ανέ-
βηκε στο πάλκο και τραγούδησε 
επαγγελματικά στην περιοχή της 
Δωρίδας. Για περισσότερες από 
τέσσερις δεκαετίες, περίπου το 
μισό δεύτερο του 20ου αιώνα,  
δέσποσε στο χώρο του γνήσιου 
δημοτικού τραγουδιού σε όλη τη 
Ρούμελη και άνοιξε το δρόμο και 
σε άλλες τραγουδίστριες που έκα-
ναν λαμπρή καριέρα. Μαζί με το 
σύντροφό της στη ζωή και στο 
πάλκο Βασίλη Κοντογιάννη συνό-
δευσαν και σημάδεψαν για δεκαε-
τίες τα γλέντια, τις χαρές μας, τους 

γάμους και τα πανηγύρια μας. Για 
τους Ευπαλιώτες και τους Δωριείς 
διασκέδαση και πανηγύρι 
σήμαινε κλαρίνο ο Κο-
ντογιάννης και τραγούδι 
η Παγώνα. Επιβλητική 
φωνή και παράστημα, 
γοητευτική, πηγαίο τα-
λέντο, αυτοδίδακτη, με 
πλούσιο ρεπερτόριο, ειδι-
κά στα κλέφτικα
τραγούδια που όπως έλε-
γε η ίδια  ήταν τα τρα-
γούδια του πραγματικού 
γλεντιού, των γνήσιων 
γλεντζέδων. Η Παγώνα 
ήταν  μια γνήσια δωρική φωνή 
βγαλμένη κατευθείαν απ’ τα σπλά-
χνα της ρουμελιώτικης γης. Η κα-

ταγωγή της ήταν από το Βελενίκο 
Δωρίδας. Τα περισσότερα χρόνια 

της όμως τα έζησε 
στο Ευπάλιο.
Τραγούδησε για 
πρώτη φορά σε 
πανηγύρι στο χω-
ριό της, εκεί γνώ-
ρισε και τον άνδρα 
της Βασίλη Κοντο-
γιάννη από το Τρί-
κορφο που έπαιζε 
κλαρίνο, με τον 
οποίο παντρεύτη-
καν το 1954. Απέ-
κτησε ένα γιο το 

Σταύρο κι είχε και τρία εγγόνια. Η 
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον 
Άγιο Γεώργιο Ευπαλίου.

Κώστας Ντζιαφέρης
Στις 20 Απριλίου, ανήμερα του Πά-
σχα, άφησε την τελευταία 
του πνοή ο Κωνσταντίνος 
Ντζιαφέρης σε ηλικία 75 ετών 
στην Αθήνα. Κηδεύτηκε την 
επόμενη μέρα στο Ευπάλιο. 
Ήταν παντρεμένος με τη 
Βασιλική Ντζιαφέρη με την 
οποία είχαν αποκτήσει δύο 
κόρες, την Κατερίνα και την 

Έλενα και 4 εγγόνια. Ο Κώστας ήταν 
ένας καλοκάγαθος οικογενειάρχης. 

Στα νεανικά του 
χρόνια είχε μετα-
ναστεύσει και στην 
Αυστραλία. Μετά 
την επιστροφή του 
εγκαταστάθηκε στο 
Ευπάλιο όπου μαζί 
με τη γυναίκα του 
λειτούργησαν το 
παλιό καφενείο του 

«Καφετζή» στην κεντρική πλατεία 
Καρυάς του Ευπαλίου.
Ευχαριστήριο
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγό-
νια του εκφράζουμε τις θερμές και 
ευγνώμονες ευχαριστίες μας για 
τη συμμετοχή στο πένθος μας, 
την αμέριστη συμπαράσταση και 
τη συμπροσευχή όλων στη Νε-
κρώσιμη Ακολουθία. Ευχαριστού-
με επίσης και όσους μας ευχήθη-
καν με κάθε επικοινωνιακό μέσο.

Χρήστος Αν. Ζέρβας
Στο Sydney της Αυστραλίας όπου 
ευρίσκετο τον τελευταίο χρόνο, 
στις 10 Απριλίου 2014 έφυγε 
από τη ζωή ο Χρήστος Ζέρβας 
σε ηλικία 86 ετών. Ο Χρήστος 
ήταν ο τρίτος κατά σειρά από τα 
9 παιδιά του Αναστασίου και της 
Σοφίας Ζέρβα. Το 1945 σε ηλικία 
μόλις 16 ετών για να ελαφρύνει 
τους γονείς του και για να βο-
ηθήσει εμάς τους υπόλοιπους έφυγε από το χωριό και 
εργάστηκε στην Κεντρική Λαχαναγορά του Πειραιά. Με 
υπομονή, σκληρή δουλειά και χαρακτήρα εμπιστοσύνης 
κατόρθωσε να επιβιώσει. Παντρεύτηκε την αγαπημένη 
μας Ελένη και απέκτησε δύο κόρες, τη Σοφία και τη Φρό-
σω. Αξιώθηκε να δει τέσσερα εγγόνια και δύο δισέγγονα. 
Αγαπημένε μας αδελφέ, όχι μόνο για την αγάπη που είχες 
στους γονείς μας και σε όλα τα αδέλφια σου, αλλά και τις 
πολλές βοήθειες που πρόσφερες σε όλους μας τη δύσκο-
λη δεκαετία 1950-’60, όλοι μας στο σπίτι σου ξεπεζεύαμε, 
για όλα αυτά αγαπημένε μας, σε ευχαριστούμε και δεν τα 
ξεχνάμε ποτέ. Όπως δεν θα ξεχάσουμε και εσένα ποτέ. Η 
γενέτειρά σου, το αγαπημένο σου Ευπάλιο που τόσο 
λάτρευες και λαχταρούσες στα ατέλειωτα χρόνια της 
ξενιτιάς, σου στέλνει τον ύστατο χαιρετισμό.  Καλό σου 
ταξίδι αγαπημένε μας αδελφέ. Η νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλη στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, 203-207 Livingston 
Rd, Marrickville, Sydney, στις 17/4/2014 και η σορός 
του ενταφιάσθηκε στο Κοιμητήριο του Rookwood.  Οι 
τεθλιμμένοι συγγενείς: η σύζυγος Ελένη, τα τέκνα Σο-
φία και Δημήτρης, Ευφροσύνη και Κώστας, τα εγγόνια 
Χριστίνα και Adam, Ελένη και Νίκος, Νίκος και Ελένη, 
τα δισέγγονα Antonio και Sophia, τα αδέλφια του στην 
Ελλάδα, και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε Αυστραλία 
και Ελλάδα.                           Δημήτριος Αν. Ζέρβας  

Γιώργος Πλέσιας
Ο άρχοντας της Μητσόραχης

Απεβίωσε την 25η Μαρτίου.Ο 
Γιώργος ανήκε στους άρχοντες, 
που δεν τους αναδεικνύουν οι 
όποιοι τίτλοι, γιατί η αρχοντιά 
του ήταν η απέραντη αγάπη στον 
Θεό και στους ανθρώπους, ο αυ-
θορμητισμός του, η καλοσύνη 
του, η απλότητά του, η ευγένεια 
της ψυχής του χωρίς υποκρισία, 
με εντιμότητα και κυρίως με ανι-
διοτέλεια και μεγαλοσύνη.
Τα μεγάλα χαρίσματα όμως δίνο-
νται από τον Θεό εκεί που υπάρ-
χουν και μεγάλες δοκιμασίες! Κι ο 
Γιώργος δοκιμάστηκε σκληρά, τα 
μισά και πλέον χρόνια της ζωής 
του τα πέρασε με αρρώστιες, 
θλίψεις, προβλήματα.
Όμως παρά τις πολλές δοκιμασί-
ες και τα προβλήματά του ήταν 
πάντοτε χαρούμενος και αισιόδο-
ξος. Μας γέμιζε όλους με δύναμη 
και κουράγιο. Το χιούμορ του 
ήταν βάλσαμο στην ψυχή μας.
Δύο ήταν οι μεγάλες του αγάπες, 

η Μαρίτσα και το Ευπάλιο.
Η Μαρίτσα, το καμάρι του όπως 
την έλεγε, ήταν 
ο άνθρωπος που 
τον συντρόφευ-
σε στοργικά και 
μοιράστηκε μαζί 
του 44 χρόνια ευ-
χάριστες στιγμές, 
πόνο, θλίψη κι 
αγωνίες μιας πο-
λυτάραχης ζωής. 
Ήταν η χαρά και 
το μύρο της ζωής 
του. Στο πλάι της 
βρήκε την αγάπη, 
τη συντροφικό-
τητα και την από-
λυτη αφοσίωση και από αυτήν 
άντλησε  δύναμη και κουράγιο 
και πορεύτηκε το δύσκολο δρό-
μο του. Ήταν περήφανος για την 
πατρίδα του το 
πολυαγαπημέ-
νο Ευπάλιο.
Αγάπησε με 
πάθος τους συ-

μπατριώτες του. Επιθυμία του η 
επιστροφή στα αγαπημένα χώ-

ματα μαζί με τη Μάνα, 
τον Πατέρα και τον 
Πάνο κι ένα Ηπειρώτικο 
μοιρολόι …..
Αγαπημένε μας,
Όπως σκορπούσες το 
γέλιο και τη χαρά, έτσι 
θα μείνεις πάντα μέσα 
στις καρδιές μας.
Θα σε συναντούμε στο 
βλέμμα της λατρεμένης 
σου Μαρίτσας και στα 
πρόσωπα των αδελφών 
σου που θρηνούν για 
σένα με οδύνη.

Σε πείσμα του θανάτου 
θα ζεις στις σκέψεις και στις καρ-
διές μας. Και η μνήμη, είναι  ζωή 
...
Γιάννα Κατσαρού
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Υποψήφιος Δήμαρχος: 
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
1. ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
6. ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
7. ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ
10. ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
12. ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
13. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
14. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
15. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
16. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του ΔΗΜ.
18. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19. ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος
1. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
3. ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
4. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΜΑΜΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΜΠΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ συζ. Γ. ΖΩΗΤΟΥ
7. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ. (Συζ. Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ)
9. ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΤΡΙΓΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12. ΦΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Υποψήφιος Δήμαρχος: 
ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων
1. ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΟΡΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
3. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΣΙΝΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου
1. ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
6. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΘΩΜΑ
8. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΝΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15. ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17. ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου
1. ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΚΟΤΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ
4. ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
6. ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΤΣΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΓΚΑΜΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΛΕΤΣΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποψήφιος Δήμαρχος: 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων 
1. ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
3. ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου 
1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
3. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 
4. ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
5. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΩ (ΛΙΤΣΑ) του ΗΛΙΑ 
6. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ (ΑΝΤΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
8. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ 
11. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
12. ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 
13. ΛΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
14. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
15. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
16. ΝΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
17. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
18. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
19. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου 
1. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣ.
3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
5. ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
6. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
7. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
8. ΜΗΤΡΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνος 
1. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3. ΚΟΤΡΟΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
4. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
5. ΣΙΨΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
6. ΧΑΤΖΗΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Υποψήφιος Δήμαρχος: 
ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
2. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
3. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΒΑÏΑΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
5. ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ-ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΜΠΕΤΖΑΜΠΕΘ-ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔ. 
7. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
8. ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
9. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
10. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
11. ΚΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
12. ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
13. ΚΛΩΣΣΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
15. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
16. ΚΛΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΘΩΜΑ 
17. ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
18. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 
19. ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
20. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
21. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
22. ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
23. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
25. ΣΚΩΤΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
26. ΣΟΦΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
27. ΣΧΙΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Υποφήφιοι
Τοπικών Συμβουλίων
ΔΡΟΣΑΤΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
και ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΔΩΡΙΔΑ για Όλους
Τοπική Κοινότητα Δροσάτου
1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
1.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2.ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3.ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4.ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου
1.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΚΙΚΕΡΗ-ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛ.
Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου 
1. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΤΣΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
Τοπική Κοινότητα Δροσάτου 
1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου 
1. ΓΚΙΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2. ΚΥΡΙΤΣΗ-ΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
3. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
4. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου 
1. ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ         
Τοπική Κοινότητα Ευπαλίου
1. ΓΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΟΥΓΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Κλήματος Ευπαλίου 
1. ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δωρίδας
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Τα αποτελέσμα-
τα ερευνών για την 
αποτίμηση, ποιότητα 
και ορθολογική δια-
χείριση του Υδατικού 
δυναμικού των Δη-
μοτικών Ενοτήτων 
Ευπαλίου και Βαρ-
δουσίων παρουσιά-
στηκαν σε ημερίδα 
που διοργάνωσαν ο 
Δήμος Δωρίδας και η 
Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας.

Αντωνόπουλος Κώστας
« Οι ολοένα αυξανόμενες 
προκλήσεις που αφορούν το 
υδατικό περιβάλλον σε κοι-
νωνικοοικονομικό και επιστη-
μονικό επίπεδο καθιστούν 
αναγκαία την εφαρμογή βι-
ώσιμων πολιτικών ανάπτυξης 
και διαχείρισης των υδατικών 
πόρων μέσω σχεδιασμού, 
υλοποίησης και βέλτιστης 
λειτουργίας έργων υποδομής 
και παρεμβάσεων διαχείρισης 
τόσο της προσφοράς όσο και 
της ζήτησης του νερού. 
Τα μεγάλα προβλήματα σχε-
τικά με το νερό, τα οποία 
αναμένεται να ενταθούν τα 
επόμενα χρόνια, περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων την 
έλλειψη επαρκών υδατι-
κών αποθεμάτων καθώς 
και τη μόλυνση αυτών. 
Ωστόσο, λίγες περιφέ-
ρειες σε ελλαδικό επίπε-
δο αντιλαμβάνονται την 
αναγκαιότητα της σωστής 
διαχείρισης του υδατικού 
τους δυναμικού, καταγρά-
φουν και αξιολογούν λε-
πτομερώς τα υδατικά τους 
αποθέματα, με στόχο το 
μελλοντικό σχεδιασμό που 
θα συνδέεται με μία βιώσι-
μη αειφόρο ανάπτυξη. Ο 
Δήμος Δωρίδος είναι από 
τους λίγους που έχει μελε-
τήσει υδρογεωλογικά την 
περιοχή του. 
Ο πρώην Δήμος Ευπαλίου 
ανέθεσε την αντίστοιχη 
έρευνα το 2001 στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών με επι-
στημονικό υπεύθυνο τον 
καθηγητή Γεώργιο Κούκη 
και ο Δήμος Δωρίδος με προ-
γραμματική σύμβαση ανέθε-
σε την αντίστοιχη έρευνα της 
Δημοτικής Ενότητας Βαρ-
δουσίων το 2012 στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο με 

επιστημονικό υπεύθυνο τον 
καθηγητή Δημήτριο Ρόζο. 
Η δεύτερη έρευνα ολοκλη-
ρώθηκε το Φεβρουάριο του 
2014 για τη Δημοτική Ενότη-
τα Βαρδουσίων. 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η 
κακή διαχείριση, η αλόγιστη 
χρήση, τα συγκρουόμενα 
συμφέροντα, το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς και το ασθενές 
νομικό πλαίσιο αποτελούν τα 
σημαντικότερα προβλήματα  
τα σχετιζόμενα με το αγαθό 
του νερού. Και καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη της 
ορθής και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένης διαχείρισης των 
υδατικών  πόρων. 

Η συχνή έλλειψη βασικών 
έργων υποδομής σχετικά 
με τη διαχείριση των υδατι-
κών αποθεμάτων-όπως έργα 
ταμίευσης νερών-έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρατήρηση 
φαινομένων έλλειψης νερού 
κατά τις περιόδους αυξημέ-
νης ζήτησης ακόμα και σε 
περιοχές που χαρακτηρίζο-
νται από επάρκεια νερού…. 
Κρίνεται απαραίτητη η ανα-
λυτική αποτύπωση της υφι-
στάμενης κατάστασης  και 
η εκτίμηση των επιδράσεων 
της άσκησης δραστηριοτή-
των στο περιβάλλον, ώστε 
τα στοιχεία αυτά να ενσω-
ματώνονται στα τοπικά και 

περιφερειακά αναπτυξιακά 
σχέδια, με στόχο την επί-
τευξη της βέλτιστης δυνατής 
ανάπτυξης με τις μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Για την εξασφάλιση της αει-

φορίας των υδατικών πόρων 
θεωρείται απαραίτητη η ανά-
πτυξη που ικανοποιεί ανάγκες 
της σημερινής γενιάς χωρίς 
να υπονομεύει την ικανότητα 
των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους 
ανάγκες. 
Σημαντικό βήμα: η ενημέρω-
ση των πολιτών 
και η εκπαίδευ-
ση των μαθη-
τών που απο-
τελεί πρόταση 
της δημοτικής 
αρχής προς την 
σχολική κοινό-
τητα, με στόχο 
τη δημιουργία 
συνειδητοποιη-
μένων κοινωνι-
ών όσον αφορά 
τη διαχείριση 
του πολύτιμου 
αυτού αγαθού, 
του νερού». 

Παγώνης Τάσος : «Ως νεο-
σύστατος Δήμος Ευπαλίου εί-
χαμε αναθέσει στον κ. Κούκη 
τότε τη μελέτη των υδάτινων 
πόρων του πρώην Δήμου. 
Είναι γνωστά τα αποτελέ-
σματα σε πολλούς από μας 
που ασχολούμαστε με την 
Αυτοδιοίκηση. Όμως πρέπει 
να πούμε ότι επιβάλλεται και 
σήμερα αυτά να έρθουν ξανά 
στην επιφάνεια, να δούμε τι 

ακριβώς έχουμε, ποιος είναι ο 
πλούτος μας, γιατί πράγματι 
μπορεί στο παρελθόν να ανα-
φερόμασταν και να λέγαμε 
ότι μαύρος χρυσός είναι το 
πετρέλαιο, όμως με τα σημε-

ρινά δεδομένα οφείλουμε να 
πούμε επίσης το ίδιο, ότι χρυ-
σό αποτελεί και το πολύτιμο 
αγαθό που λέγεται νερό. 
…. τα στοιχεία της μελέτης  
που είχε γίνει το 2001 τα 
οποία είναι γνωστά σε όλους 
εμάς τους Ευπαλιώτες και 
πρέπει να γίνουν ευρύτερα 

γνωστά, αλλά και  εκείνα της 
Δημοτικής Ενότητας Βαρδου-
σίων- γιατί πλέον είμαστε ενι-
αίος Δήμος-πρέπει να αποτε-
λέσουν εργαλείο για το Δήμο 
Δωρίδος».

Τριανταφύλλου Χρήστος: 
«Είναι το νερό προϋπόθεση για 
διαβίωση στα χωριά μας, αλλά 
δυστυχώς εν έτει 2014, ακόμη 
και αυτό το αυτονόητο είναι 

το ζητούμενο…. 
Η διαχείρισή του 
χει γίνει χωρίς 
ολοκληρωμένο 
προγραμματι-
σμό, χωρίς συνέ-
χεια……..με απο-
τέλεσμα πολλά 
χωριά να έχουν 
παροδικά κακής 
ποιότητας νερό ή 
άλλα να μένουν 
πολλές φορές 
χωρίς νερό και 
βέβαια να δαπα-
νώνται πολλές 
εκατοντάδες χι-
λιάδες ευρώ για 
αμφιλεγόμενα 
έργα. Αποτέλε-
σμα της αποσπα-
σματικής αντιμε-
τώπισης είναι οι 
προβληματικές 
δεξαμενές, τα 
προβληματικά δί-

κτυα και η πολύ καθυστερημέ-
νη συντήρηση και καθαρισμός 
αυτών …… Οι επιστήμονες και 
συνολικά η επιστήμη πρέπει 
να τίθεται στην υπηρεσία των 
ανθρώπων και να προτείνουν 

έργα λιτά, ολοκληρωμένης δια-
χείρισης, λειτουργικά, που στό-
χο θα έχουν να υπάρχει επάρ-
κεια και καθαρό νερό είτε για 
ύδρευση είτε για άρδευση». 

Γαζή Γιώτα: « Θα ήθελα 
να συγχαρώ το Δήμο που 
άγγιξε ένα θέμα εξαιρετικά 

επίκαιρο, σημαντικό 
και πάρα  πολύ αποτε-
λεσματικό όταν δοθούν 
λύσεις……. Το νερό εί-
ναι ένας φυσικός πόρος, 
ένα οικονομικό αγαθό 
και ένα περιβαλλοντικό 
στοιχείο,… απαραίτητη 
προϋπόθεση, όχι μόνο 
για την ανάπτυξη αλλά 
για την ύπαρξη της 
ζωής… Πολλοί λένε ότι 
το νερό κάποια στιγμή 
θα είναι η αιτία πολέ-
μου στον πλανήτη μας. 
Ελπίζουμε έγκαιρα να 
κάνουμε ό,τι πρέπει 
ώστε να μη γίνει έτσι. 

Μία βιώσιμη ανάπτυξη, μία 
αειφόρος ανάπτυξη, προϋ-
ποθέτει τη βιώσιμη και την 
αειφόρο διαχείριση των υδά-
των. …..Δύο άλλοι λόγοι που 
συντελούν στο να έχουμε τη 
σκέψη μας στραμμένη προς 
τη σωστή διαχείριση είναι 
και κάποια άλλα γεγονότα: 
δηλαδή χωρικά και χρονικά η 
διαχείριση των υδάτων είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με την 
επάρκειά της. 
Το καλοκαίρι, χρονικά, υπάρ-
χει μεγάλη ζήτηση νερού, δεν 
υπάρχει ανάλογη προσφορά.
Χωρικά, υπάρχουν περιοχές 
πολυπληθείς που χρειάζονται 
πολύ νερό κι εκεί δεν υπάρχει 
επάρκεια. Αντίθετα σε περιο-
χές που δεν χρειάζονται νερό 
υπάρχει υπερβολική επάρ-
κεια. 
Πάνω σ’ αυτή τη βάση θεω-
ρώ ότι η σημερινή ημερίδα 
όχι μόνο πρέπει να προβλη-
ματίσει αλλά θα πρέπει τα 
συμπεράσματά της αξιοποιη-
θούν άμεσα».

Λουκόπουλος Περικλής: Η 
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας 
γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια 
της. Τη  σημερινή ημερίδα 
την εντάσσουμε στις επετει-
ακές μας εκδηλώσεις, πολλές 
από τις οποίες κάνουμε μαζί 
με το Δήμο. 
Όταν αποφασίσαμε πριν 
από μερικούς μήνες να τη 
διοργανώσουμε και το είπα 
σε μερικούς  συμπατριώτες 
μας, με …ελληνική καχυπο-
ψία μου είπε ένας… «αν αυτά 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Χρυσάφι 

υδάτινο έχει η  Δωρίδα

Σε αναμνηστική φωτογραφία μετά το τέλος της Ημερίδας διακρίνονται από αριστερά ο Δήμαρχος Γιώργος Καπετζώνης, 
ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου Γιάννης Νταουσάνης, ο καθηγητής Γεώργιος Κούκης, ο καθηγητής Δημήτριος Ρόζος, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας Περικλής Λουκόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος

Ο Δήμαρχος Δωρίδας Γ. Καπεντζώνης βραβεύει το συμπολίτη μας καθηγητή 
Γιώργο Κούκη για τη σημαντική προσφορά του στη Δωρίδα.
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είναι κόλπα τροϊκο-επιστημονικά για 
να αυξήσετε την τιμή του νερού και 
πάτε να το φέρετε με το Δήμαρχο 
πλαγίως»! Κάτι τέτοιο βέβαια δε συμ-
βαίνει και οι έρευνες για τα νερά της 
περιοχής του Ευπαλίου έχουν  ξεκινή-
σει εδώ και αρκετά χρόνια 
Σίγουρα το νερό είναι πλέον αιτία πο-
λέμου.  Γίνονται πόλεμοι.
Και γιαυτά που βλέπουμε στη Μέση 
Ανατολή, στην Αίγυπτο κι αλλού το 
νερό είναι ήδη βασική αιτία πολέμου. 
Μου έλεγαν κάποιοι συνάδελφοι που 
παρακολουθούν το ενεργειακό ρεπορ-
τάζ ότι ένα τάνκερ που πάει και φέρ-
νει πετρέλαιο εδώ, κερδίζει τα μισά 
απ’ το τάνκερ που πάει νερό κάτω 
στο Ντουμπάι! Άρα καταλαβαίνουμε 
τι σημαίνει αυτό που λέμε εμείς νερό 
και το βλέπουμε να χύνεται έτσι, εδώ 

στη Μαντήλω, στο Μόρνο ή σε άλλα 
ποταμάκια. 
Σας ευχαριστώ  εκ μέρους της Ένω-
σης».

Καπεντζώνης Γιώργος: «Ευχα-
ριστώ για την παρουσία σας στη 
σημερινή ημερίδα και την Ένωση 
Ευπαλιωτών για τη συνδιοργάνωση 
και βέβαια τους καθηγητές, τον κ. 
Κούκη και τον κ. Ρόζο που θα μας 
ενημερώσουν για θέματα που δεν 
ξέρουμε…. αυτό εντάσσεται σε μία 
προσπάθεια που κάνουμε η γνώση 
η επιστημονική και τα αποτελέσμα-
τα των μελετών και των ερευνών να 
προσφέρονται στις τοπικές κοινωνί-
ες. Να ξέρουμε όλοι μας τι έχουμε και 
τι δεν έχουμε. Να προτείνουμε όλοι 
μας ό,τι μπορούμε, να προτείνουμε 

και να συναποφασίζουμε για τη δι-
αχείριση που πρέπει να κάνουμε……  

Πάνω από το 20% του πλανήτη αυτή 
τη στιγμή έχει πρόβλημα με το νερό. 
Κι εμάς μας πνίγει. Μας περισσεύει 
και αρκετό νερό, υδροδοτούμε  μία 
μεγαλούπολη των 5.000.000 κατοί-
κων.  Η Δωρίδα πρέπει να διεκδική-
σει ανταποδοτικά έργα,  αντιστάθμι-
σμα οικονομικό, ειδικό χωροταξικό 
γύρω απ’ τη λίμνη του Μόρνου. Να 
μπορούν να γίνονται κάποιες ήπιες 
δράσεις. 
…..Έχουμε πάρει μία διεθνή πρω-

τοβουλία, έχουν έρθει Δήμοι απ’ τις 
άκρες της Ευρώπης εδώ για να δού-

με πώς θα διαχειριστούμε το νερό. 
Και τεχνικά και τεχνικοοικονομικά 
και επιστημονικά και νομικά. Και πο-
λιτικά. Και ο Δήμος έχει πάρει πρω-
τοβουλία, πέραν των υπολοίπων, να 
φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, να 
διεκδικήσει νομικά αυτά που δικαι-
ούται…… για να μπορούμε να σχεδι-
άζουμε και να έχουμε επιτέλους μία 
οργανωμένη μία βάση δεδομένων 
και να το δούμε πώς αυτό μπορούμε 
να το διαχειριστούμε καλύτερα». 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Εισήγηση 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΗ 
Ομότιμου Καθηγητή 
Πανεπιστημίου Πατρών 

Το 2000 με ομόφωνη από-
φαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ανατέθηκε στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών η έρευνα 
σχετικά με την εκτίμηση του 
υδατικού δυναμικού, επιφα-
νειακού και υπόγειου, της 
περιοχής και η διατύπωση 
προτάσεων για τη βέλτιστη 
διαχείριση αυτού. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας αυτής 
δόθηκαν στο Δήμο το 2001.
Όσον αφορά στους υδατι-
κούς πόρους, επισημαίνεται 
ότι  τα πολλά προβλήματα 
που υπάρχουν, καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη για 
σωστή και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη διαχείριση. Προς 
την κατεύθυνση αυτή ο Δή-

μος Δωρίδος έχει ήδη ολο-
κληρώσει τη μελέτη σε δύο 
από τις τέσσερις Δημοτικές 
Ενότητες. 
Τα κύρια πλεονεκτήματα της 
Δημοτικής Ενότητας Ευπαλί-
ου, με τις 16 Τοπικές Κοινό-
τητες, αποτελούν το φυσικό 
περιβάλλον, οι φυσικοί πόροι 
– υδάτινος πλούτος, οι οικο-
λογικές συνθήκες – κλίμα και 
η ιστορική – πολιτιστική κλη-
ρονομιά.
1. Στο πλαίσιο της έρευνας: 
(α) συντάχθηκαν ο μορφο-
λογικός, τεχνικογεωλογικός 
και υδρογεωλογικός χάρτης 
της περιοχής, (β) συγκε-
ντρώθηκαν και αξιολογήθη-
καν τα υδρομετεωρολογικά 
δεδομένα, όσον αφορά στα 
ατμοσφαιρικά κατακρημνί-
σματα (βροχοπτώσεις – χιο-
νοπτώσεις) και θερμοκρασί-
ες, από τις καταγραφές των 
μετεωρολογικών σταθμών 
της ευρύτερης περιοχής για 
διάρκεια 50 περίπου χρό-
νων. Από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει ότι η μέση ετήσια 
τιμή των ατμοσφαιρικών κα-
τακρημνισμάτων κυμαίνεται 
από 940 – 1250mm, (γ) δι-
αχωρίστηκαν οι υδρολογικές 
λεκάνες (25 συνολικά), δη-
λαδή οι επιμέρους περιοχές 
της Δημοτικής Ενότητας, που 
η κάθε μία αποστραγγίζεται 
με ένα βασικό υδατόρεμα. 

Έγιναν αναλύσεις των στοι-
χείων για κάθε λεκάνη ξεχω-
ριστά και τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα δίνονται στον 
Πίνακα 1, (δ) αποτυπώθηκαν 
σε χάρτη οι θέσεις των πη-
γών (150), υδρογεωτρήσεων 
(19)  και δεξαμενών (28), (ε) 
υλοποιήθηκε η υδροχημική 
έρευνα των πηγαίων και υπό-
γειων νερών. Για το σκοπό 
αυτό έγινε δειγματοληψία 
σε δύο περιόδους, Οκτώβριο 
2000 και Μάιο 2001, για 100 
δείγματα κάθε φορά και χη-
μικές αναλύσεις για 16 φυσι-
κοχημικές παραμέτρους. Από 
την έρευνα αυτή προέκυψε 
ότι τα νερά ανήκουν στην 
κατηγορία των οξιανθρα-
κικών και ασβεστούχων, 
έχουν μικρή συγκέντρωση 
αλάτων και είναι μέτρια έως 
σκληρά. Ειδικότερα όλες οι 
τιμές των φυσικοχημικών 
παραμέτρων (pH,  E.C., T, 
DO, Ca++, Mg++, Na+, 
K+, HCO3-, Cl-, SO4--, 
NO3-, TDS, H, SAR και  SI) 
διαμορφώνονται εντός των 
ορίων που καθορίζονται από 
την Ελληνική νομοθεσία και 
τη σχετική οδηγία της Ε.Ε. 
Οι μέγιστες μάλιστα τιμές 
των παραπάνω στοιχείων 
ευρίσκονται κάτω από τα 
ανώτερα παραδεκτά όρια, 
ενώ οι μέσοι όροι κάτω και 
από τα ενδεικτικά επίπεδα, 

(στ) απογραφή κάθε 
πηγής ξεχωριστά με 
φωτογραφία, θέση 
στο χάρτη της περι-
οχής, παροχές που 
μετρήθηκαν σε 3 
περιόδους (Οκτώ-
βριος 2000, Μάιος 

2001 και Σεπτέμβριος 2001), 
καθώς και χημικές αναλύσεις 
δειγμάτων νερού. 
2. Στο πλαίσιο της Αποτίμη-
σης του υδατικού δυναμικού 
– Διαχείρισης εξετάστηκαν 
για κάθε τοπική κοινότητα 
ξεχωριστά: (α) η υφιστάμε-
νη κατάσταση – υποδομές 
με την αποτύπωση του εξω-
τερικού υδραγωγείου (πηγές, 
γεωτρήσεις, δεξαμενές) και 
την συμπλήρωση ερωτημα-
τολογίου για την υπάρχου-
σα κατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης, (β) ο υπολογισμός 
αναγκών σε ύδρευση, με 
βάση τόσο τον πληθυσμό της 
απογραφής του 2001 (6498 
κάτοικοι και 6086 με την 

απογραφή του 2011) όσο 
και τις παροχές ύδρευσης, 
που αντιπροσωπεύουν και τις 
μέγιστες τιμές κατανάλωσης 
νερού το 24ωρο (περίοδος 
αιχμής – Αύγουστος).  Τα 
αποτελέσματα δίνονται στον 
Πίνακα 2, ενώ στον Πίνακα 3 
ο υπολογισμός των αναγκών 
σε άρδευση, (γ) οι διαθέσιμες 
ποσότητες νερού για ύδρευ-
ση την ξηρή περίοδο (που 
ουσιαστικά συμπίπτει με την 
περίοδο αιχμής, Πίνακας 4).
Τα βασικά προβλήματα δι-
αχείρισης νερού στην περι-
οχή, αναφέρονται: (i) στην 
υπερεκμετάλλευση των υπό-
γειων υδροφόρων, (ii) στην 
έλλειψη έργων υποδομής 

Υδάτινο δυναμικό Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά υδρολογικά στοιχεία 
(σε εκατομμύρια m3 νερού/ έτος).

Α/Α Λεκα-
νών

Ατμ. Κατακρη-
μνίσματα

Εξατμισοδια-
πνοή

Κατείσδυση Απορροή

25 220,39 116,81 27,65 75,93

Πίνακας 2. Υπολογισμός αναγκών σε ύδρευση κατά τοπι-
κή κοινότητα (σε m3 νερού/ 24ωρο).

Α/ 
Α

Τοπική Κοι-
νότητα

Πληθυ-
σμός 
2001

Συνολική 
κατανάλω-
ση (m3/ 

24h)

Παροχές 
ύδρευ-

σης

Συνολική 
κατανάλω-
ση (m3/ 

24h)
1 Δροσάτο 217 21,7 157 54,9
2 Ευπάλιο 766 76,6 619  216,6
3 Κάμπος 263 26,3 158 55,3
4 Καστράκι 789 78,9 340 119,0
5 Κλήμα 418 41,8 294 102,9
6 Μαλάματα 502 50,2 427 149,4
7 Μανάγουλη 589 58,9 578 202,0
8 Μαραθιάς 490 49,0 576 201,6
9 Μοναστηράκι 438 43,8 622 217,7
10 Παλαιοξάρι 195 19, 5 141 49,3
11 Ποτιδάνεια 310 31,0 195 68,3
12 Πύργος 20 2,0 - - 
13 Σεργούλα 370 37,0 424 148,4
14 Τείχιο 232 23,2 149 52,1
15 Τρίκορφο 552 55,2 276 96,6
16 Φιλοθέη 310 31,0 160 56,0

Γενική άποψη της αίθουσας κατά την ημερίδα

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν την ημερίδα από αριστερά οι: Χ. Κατσαρός, Δ. Καραχάλιος, Γ. Καπεντζώνης, Α. 
Ευσταθίου και Τ. Παγώνης
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Εισήγηση: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΖΟΥ 
Αν. Καθηγητή ΕΜΠ 

Το 2012, ο Δήμος Δωρί-
δος ανέθεσε στο Εργαστή-
ριο Τεχνικής Γεωλογίας και 
Υδρογεωλογίας του ΕΜΠ την 
εκπόνηση ερευνητικού προ-
γράμματος με στόχο την απο-
τίμηση του υδατικού δυναμι-
κού της Δημοτικής Ενότητας 
Βαρδουσίων, την καταγραφή 
των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών των πηγών ύδρευσης σε 
συνθήκες υγρής και ξηρής πε-
ριόδου, την εκτίμηση της κα-

ταλληλότητας αυτών για αν-
θρώπινη κατανάλωση, καθώς 
και τη διατύπωση προτάσεων 
για την ορθολογική διαχείριση 
του υδατικού δυναμικού.
Η Δημοτική Ενότητα Βαρδου-
σίων αποτελεί μαζί με αυτές 
του  Ευπαλίου, Λιδωρικίου 
και Τολοφώνος το Δήμο Δω-
ρίδος, που έχει έκταση 1007 
km² και πληθυσμό 13.627 
κατοίκους (απογραφή 2011). 
Στην περιοχή έρευνας (Δημο-
τική Ενότητα Βαρδουσίων), 
ελλείπουν κατάλληλα έργα δι-
αχείρισης των νερών με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζονται 
ελλείψεις κατά τους μήνες 
αιχμής ακόμα και σε οικισμούς 
που χαρακτηρίζονται από υπε-
ρεπάρκεια νερού τους υπόλοι-
πους μήνες. Το γεγονός αυτό 
θα πρέπει μεταξύ των άλλων 
να αποδοθεί στην απουσία 
απογραφής και αποτίμησης 
τόσο του υδατικού δυναμι-
κού, όσο και της γνώσης των 
πραγματικών αναγκών για τις 
διάφορες χρήσεις σήμερα και 
στο μέλλον.  
Καθώς ανάμεσα στους βασι-
κούς πυλώνες ανάπτυξης της 
Δημοτική Ενότητας Βαρδου-
σίων και κατ’ επέκταση του 

Δήμου Δωρίδος, όπως το 
φυσικό περιβάλλον, οι οικο-
λογικές συνθήκες, το κλίμα, 
η ιστορική - πολιτιστική κλη-
ρονομιά, τη σημαντική θέση 
κατέχουν οι φυσικοί πόροι, 
το υδατικό δυναμικό η βασι-
κότερη παράμετρος αυτών, 
αναμένεται να αποτελέσει και 
το σημαντικότερο εργαλείο 
για τη μελλοντική ανάπτυξη. 
Η σημασία μάλιστα αυτού, 
γίνεται περισσότερο ουσια-
στική δεδομένου ότι στη Δη-
μοτική Ενότητα Βαρδουσίων 
απουσιάζουν οι άλλες παρά-
μετροι στήριξης των φυσι-
κών πόρων, όπως οι μεγάλες 
καλλιεργούμενες 
εκτάσεις, ή και οι 
λατομικές - με-
ταλλευτικές δρα-
στηριότητες.
1. Στο πλαίσιο της 
έρευνας αυτής για 
τη Δημοτική Ενό-
τητα Βαρδουσίων 
που αριθμεί 13 
τοπικές κοινότη-
τες και παρουσιά-
ζει δυναμική ανά-
πτυξης σύμφωνα 
με τις απογραφές 
του πληθυσμού 

(από 781 κατά την απογρα-
φή του 2001 σε 1391 κατά 
την απογραφή του 2011: 
(α) συντάχθηκαν ο μορφο-
λογικός, ο τεχνικογεωλογικός 
και ο υδρολιθολογικός χάρ-
της της περιοχής, 
β) Συγκεντρώθηκαν τα στοι-
χεία όλων των 8 μετεωρολογι-
κών σταθμών της ευρύτερης 
περιοχής και αξιολογήθηκαν 
τα υδρομετεωρολογικά δεδο-
μένα, δηλαδή τα ατμοσφαιρι-
κά κατακρημνίσματα (βροχο-
πτώσεις – χιονοπτώσεις) και 
οι θερμοκρασίες, για διάρκεια 
33 περίπου χρόνων. Από τα 
στοιχεία αυτά προκύπτει 

ότι η μέση ετήσια τιμή των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνι-
σμάτων κυμαίνεται από 808 
– 1331mm, ενώ η βροχοβαθ-
μίδα (αύξηση βροχοπτώσεων 
για αύξηση υψομέτρου κατά 
100m) είναι 79mm και η θερ-
μοβαθμίδα (μείωση θερμο-
κρασίας για αύξηση υψομέ-
τρου κατά 100m) είναι 0,48 
οC.  
(γ) διαχωρίστηκαν 4 υδρο-
λογικές λεκάνες και έγιναν 
αναλύσεις των στοιχείων για 
κάθε λεκάνη ξεχωριστά. Τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσμα-
τα του υδρολογικού ισοζυγί-
ου δίνονται στον Πίνακα 1, 

για άρδευση, (iii) στη χρήση 
του νερού ύδρευσης για άρ-
δευση μικροκαλλιεργειών και 
κάλυψη κτηνοτροφικών ανα-
γκών, (iv) στις αναχρονιστι-
κές αγρονομικές αποφάσεις ή 
και κοινοτικούς κανονισμούς 
ύδρευσης, (v) στα δίκτυα 
ύδρευσης με αμιαντοσωλή-
νες και παλαιά, (στ) στις μη 
ικανοποιητικές υδρομαστεύ-
σεις και (vi) στη μη αποτύπω-
ση των δικτύων ύδρευσης.
3. Τέλος, όσον αφορά στα 
προτεινόμενα μέτρα, αυτά 
εξειδικεύονται ως εξής: 
Μέτρα προστασίας ποιότητας 
νερού
• Τοποθέτηση αυτόματων 
συστημάτων απολύμανσης 
νερού,

• Τακτικός και ανελλιπής κα-
θαρισμός δεξαμενών,
• Περίφραξη των εγκαταστά-
σεων ύδρευσης των πηγών 
και προστασία αυτών από 
βρόχινα νερά,
• Τακτικές χημικές και μικρο-
βιολογικές αναλύσεις του νε-
ρού. 
Μέτρα για την ύδρευση 
• Ενιαίο εξωτερικό δίκτυο 
για την πεδινή ζώνη και τους 
οικισμούς Πηγές Κλήματος, 
Μαγούλας,  Πευκακίου, Ευπα-
λίου, Καστρακίου, Μανάγου-
λης και Μαλαμάτων. Τροφο-
δότηση με πηγαία μόνο νερά 
από τις πηγές Θέρμα, Άμπλα, 
Καστρακίου και  Γουβού και 
χρησιμοποίηση των γεω-
τρήσεων μόνο για άρδευση. 

Επίσης το δίκτυο 
θα μπορούσε να 
συνεισφέρει συ-
μπληρωματικά 
και στο Μονα-
στηράκι. 
• Η ύδρευση Μα-
ραθιά – Σκαλώ-
ματος από την 
πηγή Αγ. Ελεού-
σα. 
• Για την Ι. Μονή 
Β α ρ ν ά κ ο β α ς 
από την περιοχή 
Μουντούνια 
• Για τον οικισμό 
του Κλήματος, 
η υδροδότηση 
με την προσθή-
κη νέων πηγών 
κατά μήκος του 
υπάρχοντος δι-
κτύου είτε με 
νέα γεώτρηση 
και άντληση ή με 
άντληση από τις 
υπάρχουσες πη-

γές στο ρέμα της Μαντήλως. 
• Για τους οικισμούς της ορει-
νής ζώνης καλύτερη διαχείρι-
ση των πηγαίων νερών και 
εξασφάλιση συμπληρωματι-
κών ποσοτήτων την περίοδο 
αιχμής με την κατασκευή πα-
ράλληλα νέων δεξαμενών. 
Μέτρα για την άρδευση
• Μεταφορά νερού με τσι-
μενταύλακες ή σωληνωτούς 
αγωγούς.
• Συντήρηση και αποκατά-
σταση της λειτουργίας των 
συλλογικών αρδευτικών δι-
κτύων του Δήμου. 
• Εφαρμογή αποδοτικότερων 

μεθόδων άρδευσης (καταιο-
νισμός, τοπικές αρδεύσεις). 
• Εκπαίδευση του προσωπι-
κού διαχείρισης και των χρη-
στών. 
• Μέτρηση του νερού. 
• Ενεργοποίηση των υδρο-
γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ και 
ανόρυξη νέων στην κοιλάδα 
του Ευπαλίου. 
• Αναδασμός πεδιάδας Μόρνου. 
• Κατασκευή σύγχρονων αρ-
δευτικών δικτύων στις περιο-
χές των οικισμών Ευπαλίου, 
Καστρακίου, Μαραθιά, Παρα-
λίας Σεργούλας. 
• Ταμίευση μέρους των επι-

φανειακών νερών με την κα-
τασκευή λιμνοδεξαμενών. 
Θέσεις κατάλληλες για λιμνο-
δεξαμενές
• Κατά μήκος του ρέματος 
της Μαντήλως 
• Στο έλος Ζερέλη η επιφάνεια 
του οποίου είναι 45.000m2 
• Στους οικισμούς της κεντρι-
κής ζώνης (Κλήμα, Φιλοθέη, 
Δροσάτο, Τρίκορφο), καθώς 
και της ορεινής ζώνης (Κά-
μπος, Τείχιο, Παλαιοξάρι, Πο-
τιδάνεια) για λόγους κυρίως 
άρδευσης και πυρόσβεσης. 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Πίνακας 3. Υπολογισμός αναγκών σε 
άρδευση κατά τοπική κοινότητα 
(σε m3 νερού/ έτος, Αιτωλική Αναπτυξι-
ακή Α.Ε 2001).

Α/Α Τοπική 
κοινότητα

Συνολική 
κατανάλωση

1 Δροσάτο 44.300
2 Ευπάλιο 186.700
3 Κάμπος 16.500
4 Καστράκι 446.000
5 Κλήμα 53.900
6 Μαλάματα 1.800.000
7 Μανάγουλη 1.700.000
8 Μαραθιάς 166.000
9 Μοναστηράκι 54.600
10 Παλαιοξάρι 67.000
11 Ποτιδάνεια 49.500
12 Σεργούλα 173.300
13 Τείχιο 44.100
14 Τρίκορφο 4.000
15 Φιλοθέη 2.200

Πίνακας 4. Διαθέσιμες ποσότητες νερού για ύδρευση την ξηρή περίοδο, αποτύπωση της 
κατάσταση 2000-2001 (σε m3 νερού/24ωρο).
Α / 
Α

Τοπική Κοινότητα Παροχές Ανάγκες με βάση 
Πίνακα2

Πλεόνα-
σμα

Έλλειμμα

Πηγές Γεώτρηση
1 Δροσάτο 74,4 Ναι 54,9  (+)
2 Ευπάλιο 98,4 Ναι  216,6  (+)
3 Κάμπος 55,2 - 55,3  (-)
4 Καστράκι 26,4 Ναι 119,0  (+)
5 Κλήμα * 31,2 - 102,9  (-)
6 Μαλάματα - Ναι 149,4  (+)
7 Μανάγουλη 960 - 202,0  (+)
8 Μαραθιάς ** 312,0 Ναι 201,6  (+)
9 Μοναστηράκι Άμπλα - 217,7  (+)
10 Παλαιοξάρι 72,0 - 49,3  (+)
11 Ποτιδάνεια 204,0 - 68,3  (+)
12 Πύργος 4,8 - ?  (-)
13 Σεργούλα *** Πολυσταύρι & Φλέβες - 148,4  (+)
14 Τείχιο 62,4 - 52,1  (+)
15 Τρίκορφο 38,4 Ναι 96,6  (+)
16 Φιλοθέη 69,6 - 56,0  (+)

Παρατηρήσεις
Οι οικισμοί Πηγή και Νέα Κούκουρα από πηγές Άμπλα και Θέρμα, με παροχές 3024 και 3288m3/24ωρο, 
αντίστοιχα.
** Οι πηγές Αγίας Ελεούσας και Άμπουλα, με παροχές 2040 και 2880m3/24ωρο αντίστοιχα, δεν χρησιμοποι-
ούνται για ύδρευση
*** Οι πηγές Πολυσταύρι και Φλέβες με παροχές 6576 και 8352m3/24ωρο, αντίστοιχα.

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά υδρολογικά στοιχεία 
(σε εκατομμύρια m3 νερού/ έτος).

Λεκάνες Ατμ. Κατακρη-
μνίσματα

Εξατμισο-
διαπνοή

Κατείσδυ-
ση

Απορ-
ροή

Ανατολικό τμήμα 
Άνω Ρου Ευήνου

131 30 19 82

Νότιο τμήμα Άνω 
Ρου Ευήνου

63 20 5 38

Κόκκινου ποτα-
μού

121 39 22 60

Νοτιοδυτικού 
τμήματος περιο-
χής έρευνας

67 30 8 29

Υδάτινο δυναμικό Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων
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(δ) απογράφηκαν σε κατάλ-
ληλα δελτία και οι 55 πηγές 
των Τοπικών Κοινοτήτων, 28 
από τις οποίες εκφορτίζουν 
την πλούσια υπόγεια υδρο-
φορία που αναπτύσσεται 
στους καρστικούς (κυρίως 
ασβεστολιθικούς) υδροφο-
ρείς, όπως περιμετρικά της 
ορεινής μάζας Ξεροβούνι ή 
και της ορεινής μάζας Κόρα-
κα ανατολικά της Αρτοτίνας. 
Οι υπόλοιπες εκφορτίζουν 
ασθενή υδροφορία στο φλύ-
σχη και στα πλευρικά κορή-
ματα. Με την πρώτη απο-
γραφή (Μάρτιος –Απρίλιος 
2013) έγιναν και οι πρώτες 
μετρήσεις παροχών, οι οποί-
ες μετρήθηκαν ξανά για όλες 
τις πηγές την ξηρή περίοδο 
(Σεπτέμβριος 2013).
(ε) υλοποιήθηκε η υδροχημι-
κή έρευνα των πηγαίων και 
υπόγειων νερών με δειγμα-
τοληψία σε δύο περιόδους, 
Μάρτιο – Απρίλιο και Σεπτέμ-
βριο – Οκτώβριο 2013, για 55 
περίπου δείγματα κάθε φορά 
και χημικές αναλύσεις για 16 
φυσικοχημικές παραμέτρους 
και στις δύο περιόδους. Από 
την έρευνα αυτή προέκυψε 
ότι: (i) μεταξύ υγρής και ξη-
ρής περιόδου δεν παρατηρεί-
ται ουσιαστική μεταβολή των 
συγκεντρώσεων των κύριων 
ιόντων, (ii) τα νερά των πη-
γών είναι φρέσκα νερά φυ-
σικού εμπλουτισμού ασβε-

στούχα – οξιανθρακικά, που 
κατεισδύουν και διακινούνται 
σε ανθρακικά πετρώματα 
και ψαμμίτες του φλύσχη. 
Συνεπώς πρόκειται για νερά 
πλούσια σε ιόντα ασβεστίου 
δηλαδή μέτρια σκληρά έως 
σκληρά νερά πλην όμως κα-
τάλληλα για κατανάλωση. 
Ειδικότερα όλες οι τιμές των 
φυσικοχημικών παραμέτρων 
(pH,  E.C., T, DO, Ca++, 
Mg++, Na+, K+, HCO3-, Cl-, 
SO4--, NO3-, TDS, H, SAR και  
SI) διαμορφώνονται εντός 
των ορίων που καθορίζονται 
από την Ελληνική νομοθεσία 
και τη σχετική οδηγία της 
Ε.Ε. Οι μέγιστες μάλιστα τι-
μές των παραπάνω στοιχείων 
ευρίσκονται πολύ κάτω από 
τα ανώτερα παραδεκτά όρια, 
ενώ οι μέσοι όροι κάτω και 
από τα ενδεικτικά επίπεδα. 
2. Στο πλαίσιο της Αποτίμη-
σης του υδατικού δυναμικού 
– Διαχείρισης εξετάστηκαν 
για κάθε τοπική κοινότητα 
ξεχωριστά: (α) η υφιστάμε-
νη κατάσταση – υποδομές 
με την εξέταση του υδρα-
γωγείου κάθε Κοινότητας, 
(β) οι ανάγκες σε ύδρευση, 
με βάση τον πληθυσμό της 
απογραφής του 2011 (1391 
κάτοικοι), τον πληθυσμό της 
θερινής περιόδου (πληροφο-
ρίες εντοπίων), αλλά και με 
βάση τις παροχές ύδρευσης.  
Τα αποτελέσματα δίνονται 

στον Πίνακα 2, (γ) οι διαθέ-
σιμες ποσότητες νερού για 
ύδρευση την ξηρή περίοδο 
(που ουσιαστικά συμπίπτει 
με την περίοδο αιχμής, Πίνα-
κας 3).
3. Τα βασικά προβλήματα 
διαχείρισης νερού στην περι-
οχή, αναφέρονται: (α) στην 
μη εκμετάλλευση κάποιων 
πηγών, αλλά και στην απαί-
τηση άντλησης του νερού 
για άλλες και μάλιστα σε 
όλη τη διάρκεια του έτους, 
(β) στις μη ικανοποιητικές 
υδρομαστεύσεις (χρειάζονται 
βελτίωση και ανακατασκευή 
σε πολλές περιπτώσεις), (γ) 
στο παλαιό δίκτυο ύδρευ-
σης (απώλειες - δυσχέρειες 
στην ύδρευση) και πιθανό-
τητες μόλυνσης αυτού, (δ) 
στην απουσία τοπογραφικής 
αποτύπωσης των δικτύων 
ύδρευσης, (ε) στα τεχνικά 
προβλήματα στη σύνδεση 
του δικτύου με τις δεξαμε-
νές αποθήκευσης, (στ) στην 
απόφραξη τοπικά του δικτύ-
ου από απόθεση αλάτων, και 
(ζ) στην κατανάλωση σημα-
ντικών ποσοτήτων νερού για 
άρδευση μικροκαλλιεργειών. 
Τέλος, όσον αφορά στα προ-
τεινόμενα μέτρα, αυτά εξει-
δικεύονται σε: (i) τακτικό και 
ανελλιπής καθαρισμό των δε-
ξαμενών νερού, σωλήνων και 
υδρομαστεύσεων (2 φορές 
το χρόνο), (ii) προστασία των 

εγκαταστάσεων ύδρευσης από 
ενέργειες που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν ρύπανση του 
νερού. Σε αρκετούς οικισμούς 
(Υψηλό Χωριό, Κερασιά, Κρι-
άτσι), πιθανολογούνται απώ-
λειες νερού, λόγω διαρροών 
των δικτύων, πριν ή μετά τις 
δεξαμενές. Οι φθορές στα δί-
κτυα ή στις δεξαμενές, πρέπει 
να αντιμετωπίζονται άμεσα, 

γιατί πέρα από τις απώλειες 
νερού, είναι υπεύθυνες και για 
τη μικροβιακή μόλυνση του 
νερού και (iii) τακτικές χημικές 
και μικροβιολογικές αναλύσεις 
του νερού.  
Με βάση τα προηγούμενα 
συμπεραίνεται:
1. Ασυμβατότητα σε ορισμέ-
νους οικισμούς των διαθέ-
σιμων ποσοτήτων νερού με 
την έλλειψη νερού στην αιχ-
μή της θερινής περιόδου. Η 
ασυμβατότητα αυτή μπορεί 
να αποδοθεί: 
(α) σε κακή χρήση του νερού, 
(β) σε ελλιπή υδρομάστευση, και 
(γ) σε πιθανές αφανείς διαρ-
ροές σε τμήμα του δικτύου, 
το οποίο είναι παλαιό και με 
συχνές βλάβες.
2. Οι υπολογισμοί κατανά-
λωσης δείχνουν έλλειψη νε-
ρού σε ορισμένες Κοινότητες 
(π.χ. Κόκκινος), κατά τους 
μήνες αιχμής (θερινή περί-
οδος), ενώ σε άλλες (π.χ. 
Κουπάκι, Περιβόλι) η υδρο-
δότηση απαιτεί άντληση, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του 
κόστους ύδρευσης, αλλά και 
συχνές διακοπές, χωρίς εναλ-
λακτική λύση μέχρι σήμερα. 
Η λύση αυτή πρέπει να δο-
θεί άμεσα αφού μελετηθούν 
οι πρόσφορες εναλλακτικές 
λύσεις ύδρευσης και τα το-
πογραφικά στοιχεία για μετα-
φορά με τη βαρύτητα. 

ΗΜΕΡΙΔΑ

1. Ατμοσφαιρικά κατακρημνί-
σματα: βροχόπτωση +χιόνι 
+ χαλάζι,
2. Υδρομετεωρολογικά δε-
δομένα: Ατμοσφαιρικά κατα-
κρημνίσματα και θερμοκρα-
σίες από τις καταγραφές των 
Μετεωρολογικών σταθμών.
3. Υδρολογική λεκάνη ή λε-
κάνη απορροής: Περιοχή που 
αποστραγγίζεται από ένα βα-
σικό ρέμα.
4. Υδρολογικό ισοζύγιο: Οι 
εισροές – εκροές νερών σε 

μια υδρολογική λεκάνη. Οι 
εισροές από τα ατμοσφαιρι-
κά κατακρημνίσματα και οι 
εκροές λόγω εξατμισοδια-
πνοής, κατείσδυσης του νε-
ρού μέσα στους γεωλογικούς 
σχηματισμούς και επιφανεια-
κής απορροής (επιφανειακή 
διαδρομή του νερού), μέχρι 
να καταλήξει στη θάλασσα.
5. Ταμίευση του επιφανει-
ακού νερού: Συγκέντρωση 
– αποθήκευση του νερού αυ-
τού με τη βοήθεια φραγμά-

των και λιμνοδεξαμενών.
6. Ξηρή περίοδος: Αύγουστος 
– Σεπτέμβριος.
7. Περίοδος αιχμής: Περίοδος 
αυξημένης κατανάλωσης νε-
ρού λόγω συγκέντρωσης του 
πληθυσμού σε μια περιοχή 
(κυρίως Αύγουστος λόγω δι-
ακοπών).
8. Καρστικοί σχηματισμοί: 
Γεωλογικοί σχηματισμοί που 
λόγω διαλυτικής δράσης του 
νερού που κατεισδύει περι-
έχουν αγωγούς διακίνησης 

του νερού ή και σπήλαια ποι-
κίλων μεγεθών (είναι ανθρα-
κικά πετρώματα, όπως ασβε-
στόλιθοι, κλπ). 
9. Καρστικοί υδροφορείς: Οι 
παραπάνω σχηματισμοί όταν 
οι καρστικοί αγωγοί και τα 
σπήλαια περιέχουν εκμεταλ-
λεύσιμες ποσότητες νερού.
10. Φλύσχης : Γεωλογικός 
σχηματισμός που αποτελείται 
συνήθως από αργιλικούς σχι-
στολίθους (γλύνα) και ψαμ-
μίτες (χαλκοδέρα).

11. Αδιαπέρατοι σχηματι-
σμοί: Οι γεωλογικοί σχημα-
τισμοί που δεν επιτρέπουν 
την κίνηση του νερού που 
κατεισδύει  δια μέσου αυτών, 
όπως είναι η αργιλική φάση 
του φλύσχη.
12. Περατοί σχηματισμοί: Οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί που 
επιτρέπουν την κίνηση του 
νερού που κατεισδύει  δια 
μέσου αυτών, όπως οι ασβε-
στόλιθοι και οι ψαμμίτες του 
φλύσχη.

Γλωσσάρι Τεχνικών Όρων της ομιλίας των καθηγητών

Πίνακας 2. Υπολογισμός αναγκών σε ύδρευση κατά τοπική κοινότητα (σε m3νερού/ 24ωρο).
Α/Α Οικισμός Συνολική παροχή 

πηγών ύδρευσης 
(m3/day)

Μόνιμοι 
κάτοικοι 
(απογραφή 
2011)

Ανάγκες σε 
νερό 
(m3/day)

Κάτοικοι θερινής 
περιόδου (τοπικές 
πληροφορίες)

Ανάγκες σε νερό 
(m3/day)

Συνολικός 
αριθμός 
παροχών 
νερού

Ανάγκες σε 
νερό
(m3/day)

1 Αλποχώρι 252 36 3,6 » 300 30 79 23,7

2 Αρτοτίνα 674 174 17,4 » 400 40 331 99,3

3 Διχώρι 500 204 20,4 » 300 30 108 32,4

4 Ζοριάνος 123 153 15,3 » 250 25 125 37,5

5 Κερασιά 52 64 6,4 » 150 15 100 30

6 Κόκκινος 8 46 4,6 » 300 30 70 21

7 Κουπάκι 52 65 6,5 » 250 25 69 20,7

8 Κριάτσιο 53 43 4,3 » 70 7 56 16,8

9 Κροκύλειο 445 155 15,5 » 750 75 217 65,1

10 Πενταγιοί 345 246 24,6 » 250 25 185 55,5

11 Περιβόλι 43 53 5,3 » 100 10 40 12

12 Τρίστενο 370 91 9,1 » 100 10 97 29,1

13 Υψηλό 
Χωριό

109 61 6,1 » 350 35 98 29,4

Σύνολο 3.107 1.391 139,1 » 3.570 357 1.575 472,5

Πίνακας 3. Διαθέσιμες ποσότητες νερού για ύδρευση την 
ξηρή περίοδο, αποτύπωση της κατάσταση 2013 
(σε m3 νερού/24ωρο).

Α/Α Τοπική 
Κοινότητα

Παροχές 
Πηγές

Ανάγκες 
θερινής 
περιόδου

Πλεόνα-
σμα

Έλλειμ-
μα

1 Αλποχώρι 252 30  (+)

2 Αρτοτίνα 674 40  (+)

3 Διχώρι 500 30  (+)

4 Ζοριάνος 123 25  (+)

5 Κερασιά 52 15  (+)

6 Κόκκινος 8 30  (-)

7 Κουπάκι * 52 25  (+)

8 Κριάτσιο 53 7  (+)

9 Κροκύλειο 445 75  (+)

10 Πενταγιοί 345 25  (+)

11 Περιβόλι * 43 10  (+)

12 Τρίστενο 370 10  (+)

13 Υψηλό 
Χωριό

109 35  (+)

Παρατηρήσεις
Οι οικισμοί Κουπάκι και Περιβόλι υδροδοτούνται με άντληση του νερού
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Πενήντα και πλέον άτομα μασκαρεμένα σε 
κάθε λογής ζωάκια, αρνάκια κατσίκια, γάτες, 
σκύλοι, γουρουνάκια, γαϊδουράκια, παγώνια, 

κουνέλια, και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς 
σκόρπισαν στο πέρασμά τους  κέφι και ζωντά-
νια. Η ΕΥΠΑΛΙΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ξεκινώντας από 
τους δρόμους και την πλατεία του Ευπαλίου 

και αψηφώντας τη βροχή παρέλασε στους δρό-
μους της Ναυπάκτου με κορύφωση το λιμάνι, 

καταχειροκροτούμενη από τον κόσμο, εισπράτ-
τοντας το θερμό χειροκρότημα των πολιτών,  

περισσότερο από κάθε άλλο άρμα. 
Σ΄ αυτή την ωραία πραγματικά καρναβαλική 

παρουσία όλοι έβαλαν το χέρι τους για να έχει 
επιτυχία: ο Σπύρος Καψάλης το όχημα,  ο Γιάν-

νης και Κώστας Αλεξανδρής το κρασί, ο Γιάν-
νης Τριανταφύλλου την μουσική υποστήριξη, 

ο Γιάννης Φλέγγας τις ηχητικές εγκαταστάσεις, 
τα παιδιά του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλό-
γου Ευπαλίου μαζί με τα μέλη του, την ψυχή 

τους,  το μεράκι,  το κέφι και το τρέξιμο. 

   Η «ΕΥΠΑΛΙΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑ» 
ήταν το άρμα που ετοίμασαν 
για το φετεινό καρναβάλι τα 

παιδιά του Ευπαλίου 
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κα-
τασκευής και παραδόθηκε στο 
κοινό η μοναδική πλατεία του 
Καστρακίου. Η κατασκευή της 
ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο 
περίπου , ενώ είχε οριοθετηθεί 
πριν από 8 χρόνια. Είναι μια πα-
νέμορφη πλατεία 500 τ. μ. περί-
που με θαυμάσια θέα στην πεδι-
άδα του Μόρνου και τη Γέφυρα 
Ρίου Αντίρριου. Η επίστρωση του 
δαπέδου είναι μεικτή, με λιθό-
στρωτο και σταμπωτά και έχουν 
τοποθετηθεί ωραία πέτρινα πα-

γκάκια, θαυμάσια φωτιστικά και 
κιγκλιδώματα περιφερειακά για 
ασφάλεια. Εδώ και καιρό έχουν 
φυτευτεί και δύο πλατάνια που 
σίγουρα μεγαλώνοντας θα δί-
νουν ευχάριστη σκιά στους επι-
σκέπτες της πλατείας. Είναι κάτι 
που πραγματικά χρειαζόταν το 
Καστράκι αφού δεν είχε πλατεία, 
ενώ θα την απολαμβάνουν και 
οι περαστικοί γιατί είναι πάνω 
στον κεντρικό δρόμο Ευπαλίου 
- Καστρακίου και όπως αναφέ-
ραμε έχει μια θαυμάσια θέα.

Αγώνα βουνού “Tihio Race 2014” κα-
θιερώνει η Ένωση Τειχιωτών Δωρίδας 
που θα εξελιχθεί στο βουνό “Τρίκορ-
φο” και θα  έχει εκκίνηση και τερματι-
σμό το χωριό Τείχιο Δωρίδας. 
Το πανέμορφο Τείχιο, χωριό της πα-
γκοσμίου φήμης συνθέ-
τριας Ελένης Καραϊνδρου, 
ανήκει στο Δήμο Δωρίδας 
και απέχει 25 χλμ. από 
την Ναύπακτο,42 χλμ. 
από την Πάτρα, 79 χλμ. 
από την Άμφισσα και 250 
χλμ. από την Αθήνα.
Η διαδρομή αποτελείται από 40% 
δασικό, επαρχιακό χωμάτινο δρόμο,  
55% μονοπάτι και μόλις 5% ασφάλ-
τινο δρόμο. 
Έχει απόσταση 25χλμ και 1160 υψο-
μετρική. Τα πρώτα 11χλμ της διαδρο-
μής είναι ανηφορικά και κινούνται σε 
μονοπάτι κορυφογραμμής στο με-
γαλύτερο μέρος, μέχρι να φτάσουν 
στην κορυφή του βουνού Τρίκορφα  
(η ονομασία αφορά 
τις πράγματι τρεις 
ισοϋψείς κορυφές 
σε πολύ μικρή από-
σταση η κάθε μία 
από τις άλλες ) και 
στο ψηλότερο ση-
μείο του αγώνα στα 
1537 μέτρα. 
Η θέα από αυτό το 
σημείο μάς αποζημι-
ώνει απόλυτα και εί-
ναι εκπληκτική προς 
όποια κατεύθυνση 
και αν γυρίσεις τη 

ματιά σου.   Χαμηλά η κοιλάδα του 
Μόρνου και  η τεχνητή λίμνη του, 
στο βάθος τα Βαρδούσια,  η Γκιώνα 
και στο βάθος η Οίτη.  Προς την αντί-
θετη μεριά το μάτι βλέπει, Κορινθι-
ακό, Πατραϊκό κόλπο, ανάμεσα την 

γέφυρα του Ρίου και στο βάθος βου-
νά της Πελοποννήσου, Παναχαϊκό, 
Χελμό και Ζήρεια.  
Για περισσότερες και άμεσες πληρο-
φορίες επισκεφτείτε  site:
http://www.tihiorace.gr
και στον Καραΐνδρο Αθ. Θωμά, Πρόε-
δρο Ενώσεως Τειχιωτών Δωρίδος
Τηλ: 6936182414
 e-mail: tomkaraindros@hotmail.gr

ΝΕΑ της ΔΩΡΙΔΑΣ

Αναστάτωση δημιουργήθηκε στην 
περιοχή της πεδιάδας του Μόρνου 
εξαιτίας της  εκεί επέκτασης  της δυ-
ναμικότητας των εγκαταστάσεων του 
πτηνοσφαγείου (από 4,830 tn/ημέρα 
σε 25,30 tn/ημέρα) και του τυπο-
ποιητηρίου (από 1,945 tn/ημέρα σε 
10,10 tn/ημέρα) και  τη λειτουργία 
των Πτηνοτροφείων Ναυπάκτου. 
Πολίτες και φορείς καταγγέλλουν 
ότι προκαλείται 
μεγάλη ρύπανση 
στον περιβάλλο-
ντα χώρο, κυρίως 
ανυπόφορη  δυ-
σοσμία (όπως και 
οι εκπρόσωποι 
της εταιρίας έχουν 
π α ρ α δ ε χ θ ε ί ) , 
εστίες ρύπανσης 
κ.λ.π. Όπως δε 
και η ίδια η διαδικασία περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης το απαιτεί, πρέπει 
να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις ή πα-
ρατηρήσεις και η τοπική κοινωνία. Οι 
αντιδράσεις  αφορούν κυρίως τη μη 
τήρηση από την  εταιρία -κατά τους 
ισχυρισμούς των φορέων-επί σειράν 
ετών και ως σήμερα των προβλεπό-
μενων από τους  περιβαλλοντικούς 
όρους που έχουν τεθεί τόσο για το 
πτηνοσφαγείο – τυποποιητήριο, όσο 
και για τις δύο πτηνοτροφικές μονά-
δες που διατηρεί στην ίδια περιοχή. 
Επιπλέον, τονίζεται ότι η περιοχή  της 
Μανάγουλης  έχει υπερκορεστεί σε 
ρυπογόνες δραστηριότητες και δεν 
αντέχει άλλη περιβαλλοντική υπο-
βάθμιση, πολύ περισσότερο όταν οι 

δραστηριότητες αυτές είτε είναι εντός 
ή πολύ πλησίον τουριστικά αναπτυσ-
σόμενου οικισμού, όπως είναι αυτός 
της Χιλιαδούς .
 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της εταιρίας Γρηγόρης Κοντοχρή-
στος σε ανακοίνωσή του ισχυρίζεται 
ότι η επιχείρηση λειτουργεί άψογα, 
τηρώντας όλους τους προβλεπόμε-
νους κανόνες και ότι τα σχετικά  έγ-

γραφα βρίσκο-
νται στα αρχεία 
της εταιρίας  
μαζί με τις εκθέ-
σεις αυτοψίας 
των συγκεκρι-
μένων οργά-
νων. Επιπλέον, 
επικαλείται και 
προσφορά κοι-
νωνικού έργου 

προς τον πληθυσμό της περιοχής.
Κανείς  δεν αντιτίθεται σε μια υγιή 
επιχειρηματική δραστηριότητα όταν 
αναπτύσσεται  με προϋποθέσεις και 
σεβόμενη  τόσο τον άνθρωπο  όσο 
και το φυσικό περιβάλλον και  εφό-
σον ο άνθρωπος  παραμένει υποκεί-
μενο του πολιτισμού  και δε γίνεται 
αντικείμενό του. Επιπλέον, δεν  είναι 
δεοντολογικά  ορθό  να αγνοούνται  
οι τεκμηριωμένες απόψεις των τοπι-
κών κοινωνιών που θίγονται, αλλά να 
διερευνώνται και να γίνονται διορθω-
τικές κινήσεις από όποιον πρέπει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα 
αποφάσισε να μην εκφράσει  τη σύμ-
φωνη γνώμη του ως προς το θέμα 
της επέκτασης της μονάδας. 

Πόλεμος... “Ορνίθων” στον κάμπο του Μόρνου Αγώνας βουνού στο Τείχιο Δωρίδας !

Σχολικές εκδηλώσεις αφιερω-
μένες στην Ευπαλιώτισσα συγ-
γραφέα Σώτη Τριανταφύλλου 
διοργάνωσαν οι Σύλλογοι 

διδασκόντων εκπαιδευτικών 
του Γυμνασίου και Λυκείου 
Ευπαλίου. Η Σώτη Τριαντα-
φύλλου επισκέφτηκε το πρωί 

τα σχολεία και συνομίλησε 
με τους μαθητές στο πλαί-
σιο του πολιτιστικού προ-
γράμματος «Οι πνευματι-
κοί άνθρωποι του τόπου 
μου». Το απόγευμα πραγ-
ματοποιήθηκε ανοιχτή εκ-
δήλωση στο Αμφιθέατρο 
του Λυκείου Ευπαλίου με 
αφιέρωμα στο έργο της 
συγγραφέως. Την προ-
λόγισε ο Διευθυντής του 
Γυμνασίου Νικόλαος Τρι-
ψιάνος. Τον επιτυχημένο 
συντονισμό της εκδήλω-
σης είχε η καθηγήτρια, 
φιλόλογος Σοφία Μάνιου. 

Αποσπάσματα 
από τα έργα 
της Σώτης 
Τριανταφύλ-
λου διάβασαν 
οι μαθητές 
του Λυκείου 
Φένια Στέλλι-
ου, Αρχοντία 
Φορμοζοπού-
λου και Πανα-
γιώτης Ηλίας. 
Την εκδήλωση 
έκλεισε ο Δι-
ευθυντής του 
Λυκείου Ευπα-
λίου Βασίλειος 
Κατσιγιάννης που πρόσφερε 
στη Σώτη ένα κάδρο με πα-
λιά φωτογραφία του Μαραθιά 
που ήταν το αγαπημένο χωριό 

των παιδικών της χρόνων. Το 
Δήμο Δωρίδος εκπροσώπη-
σαν οι Αντιδήμαρχοι Κώστας 
Αντωνόπουλος και Ανδρέας 
Ευσταθίου. Τη Σώτη τίμησε 

με αναμνηστική πλακέτα ο 
Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώ-
νης, που την παρέδωσε ο 
Κώστας Αντωνόπουλος, λόγω 
ασθενείας του Δημάρχου.

Εκδήλωση στο Ευπάλιο για 
τη Σώτη Τριανταφύλλου

Το Καστράκι απέκτησε πλατεία
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Κοσμοπλημμύρα είχαμε 
στο κέντρο “το Μαντρί” 
όπου έγινε ο αποκριάτι-
κος χορός Bal Masquee 
“Δωρινέλλα” του Εκπο-

λιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου. 
Παπάδες, Δήμαρχοι, Αντιδή-
μαρχοι και Πρόεδροι Συλλόγων 
έσμιξαν με καρναβαλιστές, και 
όχι μόνο,  σε ένα ξέφρενο απο-
κριάτικο γλέντι μέχρι πρωίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τε-
ράστια αίθουσα όχι μόνο γέ-
μισε, αλλά πολλοί ήταν αυτοί 
που έμειναν κι απ΄ έξω. Μπορεί 
βέβαια να έμειναν έξω απ το 
“μαντρί” αλλά δεν παραμόνευε 
κανένας … λύκος! Αντίθετα, 
όλοι διασκέδασαν, χόρεψαν, 
τραγούδησαν. Ο χορός πήγε 
σύννεφο, από τσάμικο και κα-
λαματιανό, μέχρι σάμπες μπρα-
ζιλέρο και βέβαια ζεϊμπέκικο και 
χασαποσέρβικο. Η “Δωρινέλλα” 
είναι ένας αποκριάτικος θεσμός 
πλέον, όχι μόνο για το Ευπάλιο, 
αλλά και για όλα τα χωριά της 
περιοχής. Όλη η νεολαία ήταν 
… “μασκαρεμένη” αλλά μερι-
κές μεταμφιέσεις ήταν ιδιαίτε-
ρα πετυχημένες, προκαλώντας 
εντύπωση.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλ-
λογος Ευπαλίου για 
πρώτη φορά διοργά-
νωσε παιδικό πάρτι 
ΜΑΣΚΕ στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Δημαρχείου. 
Η αίθουσα γέμισε από τους 
μικρούς μας μασκαράδες, που  
χόρεψαν, έτρεξαν, ξεφάντω-
σαν σ΄ έναν καρναβαλίστικο 
ρυθμό  και πέρασαν μαζί με 
τους γονείς τους ένα όμορφο 
απόγευμα. Με την εκδήλωση 
αυτή άνοιξε τις  καρναβαλικές 
εκδηλώσεις του 2014 ο Εκπο-
λιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου, 
που ευχαριστεί τον Δήμαρχο 
Γιώργο Καπεντζώνη για την 
παραχώρηση της αίθουσας. 

Παραδοσιακά και Ρου-
μελιώτικα γιορτάστηκε 
και φέτος το Πάσχα 
στο Ευπάλιο. Με κατά-

νυξη οι Ευπαλιώτισσες 
και Ευπαλιώτες παρακολούθη-
σαν τα Άγια Πάθη της Μεγάλης 
Εβδομάδας στον Αϊ Γιώργη . Την 
Μεγάλη Παρασκευή, γυναίκες 
και παιδιά στόλισαν έναν πανέ-
μορφο Επιτάφιο που η περιφορά 
του, παρά τις άσχημες καιρικές 
συνθήκες έγινε κανονικά μέσω 
της κεντρικής πλατείας Καρυάς. 
Από το απόγευμα στην πλατεία 
ακουγόταν όμορφη κλασική 
μουσική από μικροφωνικές εγκα-
ταστάσεις με  μέριμνα του Δή-
μου. Αίσθηση έκανε η χορωδία 
γυναικών και παιδιών του Ευπα-
λίου, που έψαλε τα εγκώμια της 
Μεγάλης Παρασκευής. Ο παρα-
δοσιακός πασχαλιάτικος χορός 
την Κυριακή μετά την αγάπη δεν 
έγινε φέτος, με ομόφωνη από-
φαση των συλλόγων, από σεβα-
σμό στη μνήμη  του πρόσφατου 
χαμού δύο νέων της Ευπαλιώτι-
κης κοινωνίας.

Η περιπατητική ομάδα 
του Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Μαραθιά διοργά-
νωσε περίπατο στον 

Αϊ-Γιάννη Ευπαλίου την 
Κυριακή 30 Μαρτίου. Αφετηρία 
είχαν την Πλατεία Καρυάς του 
Ευπαλίου, όπου τους περίμεναν 
αρκετοί Ευπαλιώτες, έγιναν μια 
μεγάλη παρέα και ξεκίνησαν την 
πεζοπορία για τον Αϊ – Γιάννη. 
Όλοι ευχαριστήθηκαν τη διαδρο-
μή μέσα στη φύση και είχαν την 
ευκαιρία άλλοι να ξαναθυμηθούν 
και άλλοι για πρώτη φορά να μά-
θουν για τη χιλιόχρονη  ιστορία 
του Βυζαντινού Μοναστηριού 
από το λαογράφο- συγγραφέα 
Γιάννη Ηλιόπουλο και την καθη-
γήτρια Ιωάννα Κατσαρού. Στη 
συνέχεια ο Εκπολιτιστικός Σύλ-
λογος του Μαραθιά  πρόσφερε 

πορτοκαλάδες και γλυκίσματα 
κάτω από τα δασιά πλατάνια στο 
χοροστάσι τα΄Αϊ-Γιαννιού. Όλοι 
όσοι πήραν μέρος στον περίπα-
το-ξενάγηση διαπίστωσαν την 
θλιβερή εικόνα από την εγκατά-
λειψη τόσο του περιβάλλοντος 
χώρου, όσο και του εσωτερικού 
του ιστορικού ναού.

Συνεχίστηκαν στο Ευπά-
λιο τα σεμινάρια παρα-
σκευής σαπουνιού από 
τον Ευπαλιώτη Χημικό 

Γιώργο Μπόκαρη προς τις 
γυναίκες του Ευπαλίου. Να θυμί-
σουμε ότι τα σεμινάρια ξεκίνησαν 
εδώ και μερικές εβδομάδες, με 
την φροντίδα του Εκπολιτιστι-
κού Συλλόγου Ευπαλίου, με την 
παρασκευή σαπουνιού στερεάς 
μορφής.Το νέο σεμινάριο περιε-
λάμβανε την μέθοδο παρασκευής 
υγρού σαπουνιού από ελαιόλαδο 
και είχε μεγάλη επιτυχία. Ο Γιώρ-
γος Μπόκαρης  εξήγησε την πολ-
λαπλή χρησιμότητά του,  και πα-
ρουσίασε τον τρόπο παρασκευής 
του υγρού σαπουνιού, το οποίο 
βέβαια παρουσιάζει μεγαλύτερες 
δυσκολίες σε σχέση  με το σα-
πούνι στερεάς μορφής.Αξίζει να 
σημειωθεί ότι  το ενδιαφέρον για 
το σαπούνι στερεάς μορφής ήταν 
μεγάλο και γι αυτό  πραγματοποι-
ήθηκε και δεύτερο σεμινάριο πα-
ρασκευής στερεού σαπουνιού. Το 
επόμενο σεμινάριο από τον Χημι-
κό  Γιώργο Μπόκαρη θα γίνει τις 
επόμενες βδομάδες και θα αφορά 
την παρασκευή φυτικών καλλυ-
ντικών. Η Ένωση Ευπαλιωτών 
Δωρίδας, που μεσολάβησε για 
την πραγματοποίηση αυτών των 
σεμιναρίων,  χαιρετίζει την ωραία 
αυτή προσπάθεια του στελέχους 
της Γιώργου Μπόκαρη. Επίσης ο 
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπα-
λίου ευχαριστεί τον Ευπαλιώτη 
επιστήμονα, για την μεγάλη προ-
σφορά του και τα δωρεάν μαθή-
ματα παρασκευής σαπουνιού.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Πραγματοποιήθηκε με μεγά-
λη συμμετοχή μαθητών και 
μαθητριών των σχολείων 
του Ευπαλίου, την Παρα-

σκευή και το Σάββατο 21 και 
22 Φεβρουαρίου, η δωρεάν εξέτασή 
τους από Ομάδα Γιατρών της Γλυφά-
δας Αττικής.Εξετάστηκαν 132 μαθη-
τές και μαθήτριες και ήταν ενθουσι-
ασμένοι για το αποτέλεσμα τόσο οι 
ίδιοι όσο και οι γονείς τους. Επίσης οι 
γιατροί εξέτασαν και άλλα 20 άτομα 
της τρίτης ηλικίας ενώ επισκέφθηκαν 
κατ΄ οίκον και άλλα 4 άτομα που δεν 
ήταν εύκολο να μετακινηθούν. Οι 
εξετάσεις έγιναν στην ειδικά διαμορ-
φωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δημαρχείου Ευπαλίου, ενώ σε όλα 
τα παιδιά προσφέρθηκαν και δώρα. 
Η αξιέπαινη αυτή ενέργεια πραγματο-
ποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της 
Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας με πα-
ράλληλη ενημέρωση και συνεργασία 
των Διευθυντών των Σχολείων, από 
την Ιατρική Ομάδα του Συμπατριώ-
τη μας Παιδιάτρου Λουκά Ρέββα, που 
περιλαμβάνει ιατρούς με ειδικότητες 
παιδιατρικής, ωτορινολαρυγγολογίας, 
ψυχολογίας και λογοθεραπείας. Αξί-
ζει να αναφερθεί ότι η εξαίρετη αυτή 
Ομάδα Ιατρών έχει πραγματοποιήσει 
μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία από 
τον Απρίλιο του 2013 δωρεάν εξετα-
σεις παιδιών και σε άλλες περιοχές, 
όπως της Ακαδημίας Στίβου του Γ.Σ. 
Γλυφάδας Αττικής,στο Πολύδροσο 
Φωκίδας κ.ά

Δύο Δωριείς και συγκεκριμέ-
να από το Ευπάλιο, ο Τάκης 

Παπαδόπουλος (δεξιά) και 
ο Γιώργος Τσίρης (αριστερά) 

επανεκλέχτηκαν κατά τις πρό-
σφατες αρχαιρεσίες μέλη του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου της Πάτρας. Πρόκει-
ται για τον Τάκη Λεων. Παπαδόπουλο 
που εξελέγη πρώτος με 304 ψήφους 
και τον Γιώργο Κ. Τσίρη που πήρε 
245 ψήφους. 
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Τάκης 
Παπαδόπουλος στην προηγούμενη 
Διοίκηση ήταν Αντιπρόεδρος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου.

Τα δύο άξια στελέχη της Δωρίδας, 
που έχουν και πλούσια κοινωνική δρα-
στηριότητα, ευχαριστούν τον νομικό 
κόσμο της Αχαϊκής πρωτεύουσας για 
την τιμή που τους έκανε για δεύτερη 
συνεχή θητεία στο μεγαλύτερο επι-
στημονικό σύλλογο της πόλης και δή-
λωσαν στο DORIDA NEWS ότι από τη 
θέση τους θα καταβάλουν κάθε προ-
σπάθεια για την ανάδειξη και στήριξη 
θεμάτων που αφορούν τα χωριά μας 
και τους συγχωριανούς μας.

“Η εξαίσια γυναίκα και τα 
ψάρια” είναι το νέο βιβλίο 
Ανδρέα Μήτσου, μια συλ-
λογή είκοσι διηγημάτων. 

Πρόκειται για είκοσι εκδοχές 
της ίδιας ιστορίας: ένας ηλικιωμένος 
άντρας ζει έναν αργοπορημένο έρω-
τα με μια γυναίκα που έχει σχεδόν τα 
μισά του χρόνια. Οι ιστορίες παρουσι-
άζονται ως πραγματικά και ρεαλιστικά 
συμβάντα. Συγκροτούν μια σύνθεση 
κι όπως ανέφερε ο Μάνος Ελευθερί-
ου στην παρουσίαση «το παράλογο 
διαδέχεται το παράλογο, μέχρι να το 
πιστέψει κι ο αναγνώστης». Αναδει-
κνύεται πόσο επικίνδυνη και οδυνη-
ρή είναι η μνήμη όταν συγχέει την 
πραγματικότητα (τι συνέβη) με την 
επιθυμία ή την ευχή (τι θα θέλαμε 
να είχε συμβεί). Ακολουθεί η θλίψη, 
διακριτική και παρηγορητική για ό,τι  
χάθηκε ή έμεινε ανολοκλήρωτο. Όλες 
τις διηγήσεις τις χαρακτηρίζει μια εύ-
λογη, κατά το συγγραφέα, υπερβολή 
και ο ήρωάς του  συχνά βαδίζει στην 
επικράτεια του ονειρικού και βιώνει 
την πραγματικότητα με υπερβατι-
κούς τρόπους.

Με  λαμπρότητα γιορτάστη-
κε στο Ευπάλιο η εθνική 
γιορτή της 25ης Μαρτίου. 
Προηγήθηκε η δοξολογία 

στον Άγιο Γεώργιο και ακο-
λούθησε η κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο ηρώων από όλες τις δημόσι-
ες και δημοτικές αρχές και φορείς του 
Ευπαλίου. Εκ μέρους της Ένωσης Ευ-
παλιωτών Δωρίδας στεφάνι κατέθεσε 
ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Πριόβολος. 

Στη συνέχεια είχαμε την παρέλαση 
της μαθητιώσας νεολαίας ενώπιον 
των επίσημων , πλήθους κόσμου και 
γονέων των μαθητών που ήρθαν και 
από τα γύρω χωριά. Η ευχάριστη και 
«γλυκιά» έκπληξη ήταν για άλλη μια 
φορά η παρέλαση των πιτσιρίκων 
του νηπιαγωγείου.

Με σημαντική επιτυχία 
η Ένωση Γυναικών 
Φωκίδας διοργάνωσε 
φιλανθρωπική εκδήλω-

ση, τα έσοδα της οποί-
ας διατέθηκαν  στο  Σύλλογο  ΑμεΑ  
«ΑΛΚΥΟΝΗ»  Ναυπακτίας και Δω-
ρίδας, ένα σωματείο  που επιτελεί 
σημαντικό κοινωνικό 
έργο στην περιοχή. 
Δημιουργήθηκε το 
2003  και δραστηριο-
ποιείται με σκοπό τη 
στήριξη και την ενί-
σχυση της οικογένει-
ας του ανθρώπου με 
αναπηρία, τη διεκδί-
κηση ίσων ευκαιριών 
στην πρόσβαση, την 
απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την 
υγεία, καθώς και τη 
δια βίου προστασία 
των ΑμεΑ. Η πρό-
εδρος της Ένωσης 
Γυναικών Φωκίδας 
Λαμπρινή Κουφάκη  
ευχαρίστησε όσους  
α ν ταποκρ ί θη καν 
στην εκδήλωση ενώ 
η  πρόεδρος του Συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ  
Βασιλική Παναγοπούλου ευχαρίστησε 
την Ε.Γ.Φ. για την πρωτοβουλία της 
και όσους παραβρέθηκαν. Αναφέρθη-
κε στη δραστηριότητα του Συλλόγου 
με προβολή σχετικού βίντεο, στα πε-
νιχρά οικονομικά μέσα που έχει στη 
διάθεσή του για να αντεπεξέρχεται 
στις υποχρεώσεις του και στη σημα-
σία της εθελοντικής προσφοράς  προς 
αυτόν.Μήνυμα  και χαιρετισμό έστει-
λαν η Βουλευτής Ασπασία Μανδρέκα 
(η οποία διέθεσε σημαντικό χρημα-
τικό ποσό), η Αντιπεριφερειάρχης  

Γιώτα Γαζή και ο Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Καπετζώνης. Μεταξύ των 
παρόντων ήταν και η Βουλευτής της 
Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη, ο νυν και ο π. 
Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας  
Γιάννης Μπαλατσούρας και Κώστας 
Λιάπης  , η Καθηγήτρια Πανεπιστη-
μίου Στέλλα Πριοβόλου, ο τ. Γενικός 
Δ/ντής του ΕΟΤ Κώστας Κατσιγιάν-
νης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Δωρίδας 
Γιώργος Κουλούλας κ.ά Σημαντικές 
και οι προσφορές χρηματικών ποσών 
για την ενίσχυση του Συλλόγου από 
πολλούς συμπατριώτες μας.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ



Σελίδα 12ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Ο φετινός χειμώνας, όπως και ο 
περσινός ήταν πολύ ήπιος αλλά 
ολόκληρος ο Απρίλης υπήρξε 
χειμωνιάτικος και ιδιαίτερα τη Μ. 
Εβδομάδα. Αν και είναι ετερο-
χρονισμένο γιατί, ενώ περάσαμε 
το Πάσχα δεν μπορεί να μιλάμε 
για τις Απόκρεω (αυτό οφείλεται 
στο χρόνο τύπωσης της εφημε-
ρίδας), νομίζω ότι καλό θα είναι 
ν’ αναφερθώ για το ιστορικό των 
Απόκρεω προς ενημέρωση των 
αναγνωστών μας: ΑΠΟΚΡΕΩ: Ση-
μαίνει αποχή από κρέας. Καθιερώ-
θηκε τον 4ο αιώνα στη βυζαντινή 
εποχή, αλλά η διάρκεια και ο τρό-
πος της νηστείας ήταν διαφορετι-
κός στις διάφορες εποχές και στις 
διάφορες εκκλησίες. Η εβδομάδα 
της Τυρινής καθιερώθηκε επί Αυ-
τοκράτορα Ηρακλείου και κατα-
ναλώνονται μόνο γαλακτοκομικά 
προϊόντα και τα ψάρια.
Στις ημέρες αυτές υπήρξε από 
παλιά η συνήθεια των μεταμφι-
έσεων, όπως μασκαράδες, κου-
δουνάτοι, Γενίτσαροι, Κουκουγέ-
ροι κ.λπ. και η αρχή τους ήταν 
ειδωλολατρική και η εκκλησία 
μας αντέδρασε πολλές φορές, 
αφού στην Π. Διαθήκη απαγο-
ρευόταν ρητά η μεταμφίεση άν-
δρα σε γυναίκα και το αντίθετο.
Όμως συνεχίστηκαν με συγκε-
ντρώσεις συγγενών και φίλων 
γιατί πίστευαν ότι αυτά συντε-
λούσαν στη σύσφιξη των οικο-
γενειακών σχέσεων. Έτσι στους 
δρόμους εμφανίζονταν ομάδες 
μεταμφιεσμένων που έπαιζαν 
διάφορα παιγνίδια όπως την κα-
μήλα, το αλογάκι, το γαϊτανάκι, 

τον ξυλοπόδαρο κ.λπ. πολλά από 
τα οποία βλέπουμε στα καρναβά-
λια των Πατρών και άλλων πόλε-
ων, καθώς ο γύφτικος γάμος, το 
άναμμα της φωτιάς, μπουμπού-
νες κ.λπ. Παραθέτω ένα τραγού-
δι που τραγουδιόταν παλιά στο 
Νομό Φθιώτιδας - Φωκίδας.
«Τ’ ακούτε τι παράγγειλεν η Κα-
θαρά Δευτέρα, πέθανε ο κρέος 
πέθανε, ψυχοραγάει ο τύρος, 
σηκώνει ο πράσος την ουρά κι ο 
κρεμμυδάς το γένι, μπαλώστε τα 
σακκούλια σας, τροχίστε τα λεπί-
δια, και στον τρανό τον πλάτανο 
να μάσουμε στεκούλια.»
Κούλουμα και κούλουμπα: Εορτα-
σμός της Κ. Δευτέρας. Η ετυμο-
λογία και η αρχή του εθίμου είναι 
άγνωστα. Η λέξη σχετίζεται με τη 
λατινική kumulus, η οποία εκτός 
της αρχικής της σημασίας σωρός, 
σημαίνει και αφθονία, περίσσευμα, 
τέλος, επίλογος. Δηλαδή επίλογος 
των Βακχικών εορτών, οι οποίες 
άρχιζαν την Πέμπτη της Κρεα-
τοφάγου και τελείωναν την Κ. 
Δευτέρα. Οι άνθρωπο την ημέρα 
αυτή, ιδίως των πόλεων ξεχύνο-
νταν στο ύπαιθρο, έστρωναν κα-
ταγής, έτρωγαν νηστήσιμα χωρίς 
λάδι και λαγάνα και τα παιδιά πε-
τούσαν τους αετούς. Στην εκδή-
λωση της αποκριάτικης συνεστία-
σης στην Αθήνα η συμμετοχή των 
συγχωριανών μας ήταν δυστυχώς 
πενιχρή. Αυτό ίσως οφειλόταν στις 
άσχημες καιρικές συνθήκες και 
στην οικονομική κρίση.
Στο Πευκάκι συμμετείχε όλο το χωριό 
πάνω από 100 άτομα. Και στις δύο 
συνεστιάσεις υπήρξε κέφι και χορός.

Ο Απρίλιος φιλοξενεί, εκτός ελα-
χίστων περιπτώσεων, τη μεγάλη 
γιορτή της Χριστιανοσύνης το 
Πάσχα. Είναι η καρδιά της Άνοι-
ξης. Ολάνθιστη η φύση φόρεσε 
το ολοκέντητο φόρεμά της και ο 
αέρας μοσχομυρίζει από την ευ-
ωδιά των αγριολούλουδων. Έρ-
χονται τα χελιδόνια και ο κούκος 
το λέει στα βουνά, αλλά λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών 
δεν τον έχουμε ακούσει ακόμα.
Από την Κυριακή των Βαΐων αρ-
χίζει η Μ. Εβδομάδα. Στολίσαμε 
τον Ιερό Ναό με βάγια και ο ιερέ-
ας μοίρασε σε όλους από ένα μα-
τσάκι, μέρος του οποίου φυλάμε 
στο εικονοστάσι και την υπόλοι-
πη τη χρησιμοποιούμε στα φα-
γητά. Η γιορτή αυτή μας θυμίζει 
τη θριαμβευτική είσοδο του Χρι-
στού μας στα Ιεροσόλυμα και ο 
λαός ζητωκραύγαζε «Ωσαννά Υιέ 
Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμε-
νος» και μετά από λίγες ημέρες 
ο ίδιος λαός κραυγάζει «Άρον - 
Άρον σταύρωσον Αυτόν». Αυτή 
είναι η ψυχολογία του όχλου.
Η Μ. Εβδομάδα είναι περίοδος 
αυτοσυγκέντρωσης, προσευχή, 
αυστηρής νηστείας, εξομολόγη-
σης και κοινωνίας. Κατανυκτικές 
οι θείες ακολουθίες ολόκληρη τη 
Μ. Εβδομάδα με ωραίους ύμνους 
και μελωδίες όπως π.χ. το τροπά-
ριο της Κασσιανής τη Μ. Τρίτη, 
τα Δώδεκα Ευαγγέλια, ο Επιτά-
φιος κ.λπ. Το πρόγραμμα εφέτος 
είχε ως εξής: Κυριακή βράδυ, Μ. 
Τρίτη, Τετάρτη απόγευμα Ευχέ-
λαιο, Μ. Πέμπτη πρωί και βράδυ 
στο Πευκάκι. Μ. Δευτέρα, Μ. Τε-

τάρτη και Μ. Παρασκευή αποκα-
θήλωση το πρωί και Επιτάφιος το 
βράδυ στο Δροσάτο.
Ο στολισμός του Επιταφίου έγινε 
από τις γυναίκες του Δροσάτου 
και ήταν απλός και ωραίος. Τα 
εγκώμια εψάλησαν από μικτές 
παρέες ανδρών και γυναικών 
στις 4 γωνιές του Επιταφίου. Δεν 
πραγματοποιήθηκε περιφορά του 
Επιταφίου γιατί την ώρα της εξό-
δου έβρεχε καταρρακτωδώς και 
η βροχή αυτή συνεχίστηκε μέχρι 
το απόγευμα του Μ. Σαββάτου 
χωρίς διακοπή. Ευτυχώς κράτησε 
λίγο και η Ανάσταση έγινε έξω.
Έτσι ο ασπασμός του Επιταφίου 
και το μοίρασμα των λουλουδιών 
έγινε εντός του Ναού και εκεί 
έμειναν όλοι μέχρι το τέλος.
Έγιναν κι εφέτος δύο Αναστάσεις. 
Στις 9 από τον παπα-Γιώργη στο 
Δροσάτο και στις 12 στο Πευκάκι 
από τον παπα-Ανδρέα Τσούνη και 
στη συνέχεια θεία λειτουργία την 
οποία παρακολούθησαν αρκετοί. 
Όπως γράψαμε και πέρσι αυτή η 
διπλή Ανάσταση μέσα στο ίδιο 
χωριό μας βρίσκει αντίθετους, 
γιατί πιστεύουμε ότι έτσι χωρίζει 
το χωριό και συμπεριφερόμαστε 
σαν ξένοι, ενώ είμαστε ένα χω-
ριό, ενωμένοι σαν μια ψυχή και 
αδελφωμένοι. Άλλωστε σήμερα 
έχουμε όλοι αυτοκίνητα και μπο-
ρούσαν να κατεβούν κάτω, γιατί 
εδώ υπάρχει πολύς κόσμος.
Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι 
όλες τις ακολουθίες και λειτουρ-
γίες της Μ. Εβδομάδας, τέλεσε 
άψογα ο παπα-Ανδρέας Τσούνης 
και τον ευχαριστούμε θερμά.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 23 Μαρτίου τελέστηκε 
στον Άγιο Κων/νο Πευκακίου τρί-
χρονο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του αειμνήστου 
Δημήτρη Μπούκη.
• Στις 30 Μαρτίου τελέστηκε 
στον Άγιο Κων/νο ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του αείμνηστου Θεόδωρου 
Σερεντέλου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Την 1 Φεβουαρίου η Νικολίτσα Κού-
στα (κόρη του παπα-Δημήτρη & της 

Μαρίας) και ο Σωτήρης Δαλάρης απέ-
κτησαν κοριτσάκι. Να τους ζήσει!!
• Στις 18 Φεβρουαρίου, η Πόπη 
Καψάλη (κόρη του Σπύρου & της 
Ελένης Καψάλη) και ο Παναγιώ-
της Φούκας απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδί, ένα κοριτσάκι. Ευχό-
μαστε σε όλους να τους ζήσει!!
• Στις 10 Μαρτίου το ζεύγος Μα-
ρία Μπάμπου και Άρης Γεροδή-
μου απέκτησαν το πρώτο τους 
αγοράκι. Στους ευτυχείς γονείς, 
παππούδες και γιαγιά εύχομαι να 
τους ζήσουν.
• Στις 15 Απριλίου,  η Μαρία Καρ-

δάρα και ο Θανάσης Μπαρτσώ-
τας, απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί, ένα αγοράκι. Ευχόμαστε 
σε όλους και ιδιαίτερα στον παπ-
πού Γιώργο και τη γιαγιά Ελένη 
να τους ζήσει!!! 

ΒΑΠΤΙΣΗ
Στις 21 Απριλίου, η γιαγιά Ελένη Πα-
παϊωάννου (Μπρεβέσκου) χάρισε το 
όνομά της Ελένη, στην εγγονούλα 
της. Η βάπτιση έγινε στον Ιερό Ναό 
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
Πευκάκι. Ευχόμαστε στους ευτυχι-
σμένους  γονείς Φωτεινή & Γιώργο 

Χωραφά να τους ζήσει!! Νονά ήταν 
η Πόπη Καψάλη!

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τον Τάσο Κονιστή του Βασιλεί-
ου για τη δενδροφύτευση και 
την προσωπική εργασία για την 
περίφραξη της εκκλησίας των 
Δώδεκα Αποστόλων και τον Νίκο 
Ταραβήρα του Δημητρίου για 
την καγκελόπορτα της εισόδου 
του περιβάλλοντος χώρου.
Επικροτούμε κάθε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες για το χωριό μας. 

Καλό σου ταξίδι 
κυρία Αθανασία
Την 31 Μαρτίου πέθανε στο 
Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» 
όπου νοσηλευόταν για αρκετό 
καιρό, η Αθανασία σύζυγος 
του Νίκου Λ. Παπαϊωάννου σε 
ηλικία 82 ετών και κηδεύτηκε 
στις 2 Απριλίου στο Πευκάκι. Η 
νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη 
στον Άγιο Κων/νο Πευκακίου 
και ο ενταφιασμός της έγινε 
στον οικογενειακό τάφο στον 
Αγ. Αλέξανδρο νεκροταφείου 
του Πευκακίου.

Η αείμνηστη Αθανασία ήταν 
ένας υπέροχος άνθρωπος. 
Από τη στιγμή που τη γνώρισα 
25χρονη κοπελίτσα τότε, με 
εντυπωσίασε η ομορφιά της, η 
απλότητά της, το χιούμορ της, 
το τρανταχτό γέλιο της, η κα-
λοσύνη της. Απλή, καταδεκτι-
κή, ευχάριστη, γλυκιά ακτινο-
βολούσε και δημιουργούσε μια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα στους 
τριγύρω της και σκορπούσε με 
το γέλιο της τη χαρά και την 
αισιοδοξία στις παρέες της. 
Αυτές τις αρετές τις διατήρη-
σε σε όλη της τη ζωή και ήταν 
αγαπητή σε όλους.
Έζησε 60 ολόκληρα χρόνια 
με το σύζυγό της Νίκο, ανέ-
φελα, ιδανικά και αγαπημένα 
που άγγιζαν την τελειότητα. 
Δεν χωρίστηκαν ποτέ, παρά 
τα προβλήματα υγείας της τα 
τελευταία χρόνια δεν παραπο-
νέθηκε ποτέ και δεν λύγισε. 
Τα αντιμετώπισε δε με καρτε-
ρικότητα, αισιοδοξία κι ελπίδα 
και πάντα με το γέλιο. Στά-
θηκε στο πλευρό του Νίκου 
και τον στήριξε σε όλες τις 
επαγγελματικές και επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες του 
συζύγου της και σκορπούσε 
με απλοχεριά τις αγαθοεργί-
ες της. Αγαπούσε όλους τους 
συγγενείς και όλα τα ανίψια 
της και εκείνα την σέβονταν, 
την αγαπούσαν και της συ-
μπαραστάθηκαν στις τελευ-
ταίες ημέρες της ζωής της.
Αγαπητή Αθανασία. Δεν βρί-
σκω τα λόγια εκείνα που θα 
μπορούσαν να περιγράψουν 
το μεγαλείο της καρδιάς σου 
και τη μεγάλη σου προσφορά 
στο κοινοτικό και αγαθοερ-
γό έργο σου. Απλά εύχομαι ο 
Μεγάλος Θεός να σε κατατάξει 
στη χώρα των Αγίων, αιώνια 
να είναι η μνήμη σου και ανά-
λαφρο το χώμα της Καρδαριώ-
τικης γης που σε σκέπασε και 
τα αγριολούλουδα της πρώιμης 
φετεινής άνοιξης να σκορπούν 
την ευωδιά τους πάνω στον 
τάφο σου, όπως ευωδιασμένη 
ήταν και όλη η ζωή σου.
Στον αγαπητό μου φίλο Νίκο 
εύχομαι όπως ο καλός Θεός 
του δίνει δύναμη, κουράγιο 
και να απαλύνει τον αβάστα-
χτο πόνο του.               Φ.Κ.

Θυρανοίξια
Στις 15 Μαρτίου πρωτοστατούντος του 

Αρχιγραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως 
Φωκίδας κ.κ. Νικ. Καραγιάννη και με συμ-
μετοχή άλλων 8 Ιερέων της περιοχής, έγι-
ναν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου 
Αλεξάνδρου στο νεκροταφείο Πευκακίου. 
Η τελετή αυτή δε μοιάζει με την τελετή 
των εγκαινίων. Παραβρέθηκαν επίσης ο 
Δήμαρχος κ. Καπετζώνης, ο π. Δήμαρχος 
κ. Παγώνης ο Πρόεδρος του χωριού μας 
κ. Αλεξανδρής, αντιπροσωπεία της ενώ-
σεώς μας και αρκετός κόσμος. Το θέμα 
προέκυψε όταν ο Νίκος Α. Παπαϊωάννου 
με δαπάνη του κτίσθηκε η είσοδος του 
νεκροταφείου και τοποθέτησε την εικόνα 
του Αγίου Αλεξίου. Η ιστορία έχει ως εξής: 
Όταν έγινε το νεκροταφείο, προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων για το όνομα στον οποίο θα 
αφιερωνόταν ο Ναός, αποφασίστηκε ότι θα 
αφιερώσουν το Ναό στο όνομα εκείνου που 
θα πεθάνει πρώτος. Έτσι πρώτος αποθανών 
ήταν ο Αλέξιος Παπαϊωάννου. Άρα έπρεπε 
να αφιερωθεί στον Άγιο Αλέξιο. Επειδή όμως 
γιόρταζε στις 17 Μαρτίου και τόσον ο καιρός 
όσο και η απουσία των εν Αθήναις κατοικού-
ντων και η Μ. Σαρακοστή δεν ήσαν ευνοϊκές 
συνθήκες πανηγυρισμού γι’ αυτό αποφασίσα-
νε να το γιορτάζει του Αγίου Αλεξάνδρου στις 
30 Αυγούστου. Έτσι προέκυψε το θέμα και 
το εκκλησιαστικό συμβούλιο με πρωτοβουλία 
του παπα-Γιώργη αποφάσισε να τοποθετηθεί 
πλάι στην εικόνα του Αγίου Αλεξάνδρου και η 

εικόνα του Αγίου Αλεξίου, δωρεά του Νίκου 
Λ. Παπαϊωάννου και να γιορτάζεται δύο φο-
ρές στις 17 Μαρτίου και στις 30 Αυγούστου. 

Έτσι η τοποθέτηση και της εικόνας του Αγίου 
Αλεξίου έγινε με πανηγυρικό τρόπο, με τα 
θυρανοίξια.
Ο Άγιος Αλέξιος γεννήθηκε στη Ρώμη από 
πλούσιους γονείς. Από μικρός έδειξε μεγάλη 
κλίση και αγάπη προς τη θρησκεία και τον 
μυστικισμό. Όμως τον πάντρεψαν με το ζόρι 
και την ίδια βραδιά εγκατέλειψε τη γυναίκα 
του και έφυγε στην πόλη Έδεσσα της Συρί-
ας. Εκεί περιπλανήθηκε 20 χρόνια χωρίς να 
γνωρίζει κανείς ούτε ποιος είναι ούτε τ’ όνο-
μά του. Ασχολείτο δε με αγαθοεργίες. Όταν 
όμως τα πράγματα στριμώχτηκαν, μπήκε σ’ 

ένα πλοίο για να πάει στην Ταρσό της Κιλικί-
ας, αλλά το πλοίο είχε προορισμό την Ιταλία. 
Έτσι βρέθηκε στη Ρώμη φιλοξενούμενος στο 

σπίτι του πατέρα του χωρίς να 
το γνωρίζει κανείς. Εκεί ασχο-
λήθηκε με πράξεις αγάπης και 
ελεημοσύνης και βοηθούσε 
τους ανήμπορους. Εκεί αγαπή-
θηκε πολύ. Λίγο πριν πεθάνει 
έγραψε σ’ ένα χαρτί το όνομά 
του και το όνομα των γονιών 
του. Οι φίλοι του τον έθαψαν 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Πέ-
τρου και τον επισκέπτονταν 
συχνά ζητώντας τη βοήθειά 
του. Το 1414 ο Αυτοκράτο-
ρας Μανουήλ Παλαιολόγος 
χάρισε την Κάρα του Αγίου 
στο Μοναστήρι Αγίας Λαύρας 
στα Καλάβρυτα. Το 1702 ένας 

Αλβανός λήσταρχος λεηλάτησε 
το Μοναστήρι, άρπαξε τα ιερά κειμήλια και 
μαζί και την αγία Κάρα και τα πούλησαν στην 
Λάρισα. Αργότερα ο Ηγούμενος του Μονα-
στηρίου Άνθιμος, ανακάλυψε την Αγία Κάρα 
και την επανέφερε στο Μοναστήρι. Εκεί τον 
επισκέπτονται πολλοί Χριστιανοί και ζητούν 
την χάρη του. Οι κάτοικοι της Έδεσσας της 
Συρίας ισχυρίζονταν ότι ενταφιάστηκε εκεί. 
Όταν αργότερα ο Επίσκοπος της Έδεσσας 
διέταξε ν’ ανοίξουν τον τάφο, αυτός βρέθη-
κε κενός. Έτσι αποδείχθηκε λανθασμένος ο 
ισχυρισμός τους. Την μνήμη του γιορτάζουμε 
στις 17 Μαρτίου.

Της Άνοιξης τα δρώμενα...
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Τον Νοέμβριο του 1918 ο «Μεγάλος 
Πόλεμος», όπως αποκλήθηκε ο Πρώ-
τος Παγκόσμιος, τελείωνε. Η ανθρω-
πότητα, η Ευρώπη ορισμένως, έμπαι-
νε μόνον επιφανειακά σε έναν δρόμο 
ειρήνευσης, που επρόκειτο να 
αποδειχθεί λίαν απατηλός πριν 
συμπληρωθεί 20ετία. Η μικρή 
Ελλάδα, έχοντας βγει ενισχυμέ-
νη από τους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, ζούσε τη σύντομη φαντα-
σίωση του μεγαλείου της, που 
θα κορυφωνόταν με τη Συνθή-
κη των Σεβρών το 1920 και θα 
συντριβόταν με τη Μικρασιατική 
Καταστροφή το 1922.
Δυσοίωνο προανάκρουσμα της 
τραγικής κατάληξης αποτελεί η 
σύντομη στρατιωτική περιπέ-
τεια της ελληνικής εκστρατείας 
στη μεσημβρινή Ρωσία από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 
1919. Κομμάτια αυτής της «ου-
κρανικής εκστρατείας», μιας μάλλον 
άγνωστης σελίδας της σύγχρονης ελ-
ληνικής ιστορίας, αποτυπώνονται στην 
υπό συζήτηση έκδοση του ημερολογί-
ου του στρατιωτικού γιατρού Νικόλαου 
Σμπαρούνη-Τρικόρφου (1888-1966). 
Φυλάσσεται στα Αρχεία Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), όπου 
κατατέθηκε μαζί με το υπόλοιπο προ-
σωπικό αρχείο του Σμπαρούνη από τη 
Λευκή Μολφέση το 1996.
Όπως πληροφορούμαστε στην ου-
σιώδη εισαγωγή της Ιωάννας Πα-
παθανασίου, η Ελλάδα βρίσκεται 
να πολεμά τους Μπολσεβίκους στο 
πλευρό των Γάλλων, με έδρα των 
επιχειρήσεων την Οδησσό. Όπως 
υποστηρίζει η ιστορικός, η γαλλική 
εκστρατεία κατά των Μπολσεβίκων 
αποτέλεσε βέβαια μέρος μιας γενι-
κευμένης «σταυροφορίας εναντίον 
των “κόκκινων”» στην οποία «έλαβαν 
συνολικά μέρος στρατιωτικά τμήματα 
από 15 χώρες», ανάμεσά τους οι Βρε-

τανοί, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και οι 
Τούρκοι. Υπήρξε, μολαταύτα, «ιδιαί-
τερα φιλόδοξο εγχείρημα» των Γάλ-
λων, μέσω του οποίου σχεδίαζαν «να 
εδραιωθούν στα μεγάλα λιμάνια της 

Μαύρης Θάλασσας 
και, στη συνέχεια, 
να διεισδύσουν στο 
εσωτερικό της Ου-
κρανίας με στόχο 
να καταλάβουν το 
λεκανοπέδιο του 
Ντονέτσκ, γνωστού 
για τα πλούσια κοι-
τάσματα άνθρακα».
Η εκστρατεία ήταν 
βραχύτατη, το τέ-
λος άδοξο. Οι Μπολ-
σεβίκοι, συνεπικου-
ρούμενοι από τον 
ντόπιο πληθυσμό, 
απώθησαν επιτυχώς 

τους Γάλλους και 
τους Ελληνες, που αναγκάστηκαν σύ-
ντομα να εκκενώσουν την τελευταία 
ζώνη της άμυνάς τους στην Οδησσό 
και να υποχωρήσουν μέσω Ρουμα-
νίας και Ευξείνου Πόντου προς την 
Κωνσταντινούπολη. Ο Σμπαρούνης-
Τρίκορφος, γιατρός με καλή γνώση 
της γαλλικής και θητεία στους Βαλ-
κανικούς Πολέμους, αναλαμβάνει τη 
διοίκηση στρατιωτικού νοσοκομείου 
στην Οδησσό. Το ημερολόγιο, που 
τηρεί από τη στιγμή του απόπλου από 
τη Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος) μέχρι 
και μετά την ολοκλήρωση της υπο-
χώρησης (Απρίλιος), αφηγείται με κο-
φτές, λακωνικές φράσεις την πορεία 
της εκστρατείας από την οπτική των 
μετόπισθεν, του στρατιωτικού νοσο-
κομείου, της μέριμνας για διακομιδή 
και φροντίδα ανθρώπων και υλικού 
κατά την υποχώρηση. Το συνοδεύουν 
πλούσια σε πληροφορίες παραρτήμα-
τα, που περιλαμβάνουν αποσπάσματα 
ημερησίων διατάξεων, επικήδειους, 

στατιστικές ασθενών, κατάλογο απο-
βιωσάντων αλλά και δρομολόγια εκ-
δρομών και περιπάτων.
Λιτή διατύπωση
Παρά την πειθαρχημένη, λιτή διατύ-
πωση των σκέψεών του, ο γιατρός 
από το Ευπάλιο της Δωρίδας μάς κα-
θιστά κοινωνούς όχι μόνο της περιπέ-
τειας του στρατιωτικού νοσοκομείου 
αλλά και της εν γένει ατμόσφαιρας, 
των συναισθημάτων και των ανθρώ-
πινων στιγμών που δεν 
καταφέρνει η μοίρα του 
πολέμου να αναστείλει 
ολότελα. Τον βλέπου-
με κατά την ημερομη-
νία εκκίνησης να απευ-
θύνεται με ανυπόκριτο 
ενθουσιασμό και πα-
τριωτική φιλοδοξία στο 
προσωπικό του στρα-
τιωτικού νοσοκομείου 
(Παράρτημα Ι). Τα ιδα-
νικά των φιλελευθέρων 
αξιωματικών με τους 
οποίους συνδέεται 
(διετέλεσε αργότερα 
δύο φορές υπουργός 
για σύντομα χρονικά 
διαστήματα) είναι και 
δικά του ιδανικά: «Η εκστρατεία αύτη 
μέλλει να αποτελέσει τιμητικήν σελί-
δα της μακράς και ενδόξου ιστορίας, 
συγχρόνως δε μέλλει να συντελέσει 
σπουδαίως εις την πραγματοποίησιν 
των εθνικών μας ιδεωδών».
Η εξέλιξη θα τον διαψεύσει. Το νο-
σοκομείο, που με τόσο κόπο θα ανα-
σκουμπωθεί για να στήσει στην εντέ-
λεια, θα χρειαστεί σχεδόν αμέσως να 
διαλυθεί και πάλι, ενώ το μεγαλύτερο 
μέρος του πολύτιμου υλικού θα εγκα-
ταλειφθεί άδοξα κατά την υποχώρη-
ση. Τον σοκάρει εμφανώς η λεηλασία 
εκ μέρους του όχλου που έχει τα-
χθεί με το μέρος των Μπολσεβίκων. 
Ντρέπεται που υποχωρεί με ασφάλεια 

πάνω σε καράβι ενώ ο στρατός ανα-
γκάζεται να υποχωρήσει με τα πόδια, 
εκτεθειμένος σε δεινά και κακουχίες. 
Προστριβές με Έλληνες και Γάλλους 
αξιωματούχους τον φθείρουν. Στο 
ενδιάμεσο βρίσκεται υποχρεωμένος 
να εξηγήσει σε μια δεσποινίδα ότι δεν 
πρέπει να τρέφει ελπίδες για δημιουρ-
γία σχέσης μαζί του. Για μιαν άλλη 
όμως, αδελφή νοσοκόμα, γράφει 
«πολύ ενδιαφέρων τύπος», και μοι-

ράζεται μαζί της όπερα και μακριούς 
περιπάτους. Πρόσωπα και στιγμές της 
Ομογένειας αποτυπώνονται μαζί με 
τους τίτλους των θεατρικών έργων 
και της όπερας που παρακολουθεί 
στην Οδησσό και στα μεγάλα λιμάνια 
της Ρουμανίας. Ονόματα αξιωματικών 
που αργότερα θα διαδραματίσουν 
ρόλο στην πολιτική σκηνή είναι παρό-
ντα στις σημειώσεις του: Κονδύλης, 
Πλαστήρας, Νίδερ, Κουρτάκης, Οθω-
ναίος, Παρασκευόπουλος, Κατεχάκης. 
Το ημερολόγιο κλείνει με την αναχώ-
ρηση του Σμπαρούνη-Τρικόρφου για 
τη Σμύρνη, όπου έμελλε να συνοδεύ-
σει το Γ΄ Σώμα Στρατού μέχρι και τον 
Σαγγάριο (1922).

Έλληνες και Γάλλοι
κατά Μπολσεβίκων!
Η μαρτυρία του Νικολάου Σμπαρούνη-Τρίκορφου 
από τα μετόπισθεν για την άγνωστη “ουκρανική εκστρατεία” του 1919.
της Μαρίας Τοπάλη

Ο Νικόλαος Σμπαρούνης-Τρίκορφος παραση-
μοφορημένος για τη δράση του ως στρατιωτικός 
γιατρός την περίοδο 1918-1922

Θάλαμος στρατιωτικού νοσοκομείου με τραυματίες πολέμου. Όρθιος στο βάθος, 
ένστολος, ο Νικόλαος Σμπαρούνης, ο οποίος υπηρέτησε με το Υγειονομικό Σώμα 
στο Μακεδονικό Μέτωπο (1918), στην Ουκρανία (1919).

Πήγαμε στη θεατρική πα-
ράσταση «Αχ αυτός ο Μάκ-
βεθ» που παρουσιάστηκε 
από αποφοίτους του Κολλε-
γίου Αθηνών, σε σκηνοθε-
σία Κώστα Αρζόγλου. Πρω-
ταγωνιστικό ρόλο είχε και 
η Ειρήνη Μακαρώνα (κόρη 
της Έφης Μίχου), απόφοι-
τος του εν λόγω σχολείου 
και πτυχιούχος του τμήμα-
τος Κοινωνιολογίας του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου και 
της Ανωτέρα Σχολής Δρα-
ματικής Τέχνης  «‘Ίασμος» 
και δίκαια απέσπασε θερμό 
χειροκρότημα. Καλή αρχή 
και πάντα επιτυχίες!!

Επιτυχίες
Μάρα 
Διαμαντοπούλου

Η Μάρα Διαμαντο-
πούλου, εγγονή 
του Σπύρου και της 
Σταυρούλας Γκολιά 
(για να θυμηθούνε 
οι παλιότεροι, εί-
ναι δισεγγονή του 
μπαρμπα-Γ ιώργη 
Σμπαρούνη, του 
“καφετζή”), πήρε το 
πτυχίο της από το 
τμήμα Φυσικής του 
Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Καλή στα-
διοδρομία.

Ειρήνη Μακαρώνα
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Ο Σπύρος Παπαχαρα-
λάμπους γεννήθηκε το 
1971 στην Αθήνα. Από  
το 1996  εργάζεται ως 
καθηγητής Μαθηματικών 
στην οικογενειακή σχο-
λική μονάδα «Εκπαιδευ-
τήρια Θ. Παπαχαραλά-
μπους», η οποία έχει τη 
δική της ξεχωριστή ιστο-
ρία στην τοπική κοινωνία 
του Περιστερίου από το 
1969, όταν ιδρύθηκε από 
τον πατέρα του, φιλόλο-

γο και νομικό, Θεόδωρο 
Παπαχαραλάμπους από το 
Ευπάλιο. Τη διετία 1999-
2001, ανέλαβε τη διεύθυν-
ση του Τ.Ε.Ε. και έκτοτε 
του Γενικού Λυκείου. Το 
2001 παντρεύτηκε την 
Ελίνα Βραχνού και έχουν 
μια  κόρη την  Αικατερί-
νη. Ανήκει στο δυναμικό 
του Σκακιστικού Ομίλου 
Περιστερίου. Μιλάει δύο 
ξένες γλώσσες (Αγγλικά, 
Γαλλικά).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τις συνδρομές σας για την 
ενίσχυση της Ένωσης Ευ-
παλιωτών Δωρίδας και της 
εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ 
μπορείτε να καταθέτετε 
στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA και στο 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥ-
ΤΗΡΙΟ -POSTBANK μέσω 
των ΕΛΤΑ στους λογαρια-
σμούς της Ένωσης, ανα-
γράφοντας και το όνομά 
σας.

Οι λογαριασμοί 
τραπέζης της 
Ένωσης
Ευπαλιωτών

5011-059657-666

104/296680-89

00089798269-0

769.00.2002.002676

Έστειλαν τις συνδρομές τους
Αθανασόπουλος Αλέκος 10€
Ακακιάδη - Παπαϊωάννου Μαρία  30€ 
Αλεξανδρής Κώστας 10€
Ανδριτσόπουλος Φώτης  10€
Αντωνόπουλος Λεωνίδας 10€
Ασημακόπουλος Κων/νος του Ιω 20€
Ασημακοπούλου Ι. του Κων/νου 20€
Αυγερινού Πολυξένη 50€
Βάκρινος Βασίλειος 10€
Βομβορίδη-Καραβίδα Όλγα 20€
Γεωργακόπουλος Γιάννης 10€
Γεωργουλόπουλος Αθανάσιος 10€
Γιαννακούρη Πόπη 30€
Γιαννακούρης Παναγιώτης 10€
Γιαννόπουλος Δημήτρης 10€
Γκολιάς Σπύρος 20€
Γουργουλέτης Αθανάσιος 10€
Δήμα Βάσω 10€
Διαμάντης Δημήτριος 30€
Ευσταθίου Νίκος 10€
Ζέρβας Αριστείδης 10€
Ζέρβας Δημήτριος 10€
Ζέρβας Δημήτριος του Αλεξ. 10€
Ζέρβας Θόδωρος 10€
Ζέρβας Σταύρος 10€
Ζουμά Ι. Παναγιώτα  20€ 
Ζυγουρίτσας Αντώνιος 20€
Θανόπουλος Σωτήριος 10€
Καλλιαμπέτσος Τάκης 10€
Καλλίγας Αλέξιος 10€
Καλλίγας Ηλίας 10€
Καλλίγας Θεόδωρος 10€
Καναβός Γιάννης 10€
Κανέλλου Κων/να 20€
Καραΐνδρος Βαγγέλης 10€
Καραντώνης Δημήτριος 20€
Καρλαύτη Γιάννα 30€
Κασκαβέλης Αλέκος 10€
Καταλύφου Κατερίνα 10€
Κατσαρού Γιάννα 10€
Κολοκυθά Φωτεινή  10€
Κονιστής Αποστόλης 10€
Κονιστής Φώτιος  20€
Κοντός Κώστας 10€
Κουφάκης Παναγιώτης 20€
Λαγιανδρέου Αλέξιος 50€
Λακουμέντας Γεώργιος 25Ε
Λακουμέντας Δημήτριος 20€
Λακουμέντας Νικόλαος 20€
Μεταλινός Γιάννης 10€
Μητσόπουλος Χρήστος 10€
Μητσόπουλος Χρήστος  10€
Μίχου Έφη του Χρήστου  70€
Μίχου Πόπη 30€
Μουτοπούλου Βάσω 10€
Μπάμπος Παναγιώτης 10€
Μπάμπος Χαράλαμπος του Βασ. 10€
Μπάμπου - Καραζέρη Ελένη 40€
Μπαουστάνος Γιάννης 10€
Μπαρμπούτης Ιωάννης 10€
Μπάστα Πολυξένη 20€

Μπόκαρη Αλεξάνδρα  10€
Μπόκαρη Δήμητρα 20€
Μπόκαρη Παναγιώτα  10€
Μπόκαρης Ευθύμιος 50€
Μπραούνος Ιωάννης 50€
Νάσης  Βασίλειος 20€
Ντζιαφέρη Κατερίνα του Κων. 20€
Παγώνης Τάσος  10€
Πάλλα Ευφροσύνη 10€
Παπαγεωργίου Άννα 10€
Παπαθανασίου Γιάννης 10€
Παπαϊωάννου Γιώργος 10€
Παπαϊωάννου Ευάγγελος 10€
Παπαϊωάννου Νίκος 300€
Παπαχαραλάμπους Θεόδωρος 50€
Παρισούλης Θεόφιλος 20€
Πενταγιώτης Ντίνος 10€
Πετρόπουλος Κώστας 10€
Πέτρου Χαρίκλεια 50€
Πλέσσα Χρυσούλα 10€
Πολυζώη Πόπη 10€
Πριόβολος Γεώργιος του Βασ. 10€
Πριόβολος Γεώργιος του Κων. 10€
Πριόβολος Χαράλαμπος 10€
Πριόβολος Χρήστος 10€
Ρήγας Γεώργιος 10€
Ρήγας Γεώργιος 10€
Ρήγας Χρήστος  10€
Ρωμαίου Γεωργία  50€
Σκάνδαλος Γεώργιος 10€
Σμπαρούνη Βάσω 10€
Σμπαρούνη Γεωργία του Αλεξ.  20€
Σμπαρούνης Δημήτριος 10€
Σμπαρούνης Χαράλαμπος 30€
Σοφιού Ευθυμία 20€
Σταθοπούλου Πολυξένη του Δημ. 20€
Τάγκαλος Γιάννης 10€
Τάγκαλος Δημήτριος 10€
Τζιβελέκας  Κων/νος 20€
Τζιλαλή Αναστασία του Δημ. 20€
Τιγγινάγκα Γιώτα 10€
Τιγγινάγκας Αλέξανδρος 20€
Τιγγινάγκας Σταύρος 10€
Τριανταφύλλου Γιάννης 10€
Τριανταφύλλου Χρήστος 10€
Τσερεμέγκλης Γιώργος 10€
Τσιακούμης Κώστας 10€
Τσιατούχας Παναγιώτης 10€
Τσιβελέκας Κώστας  20€ 
Τσιγάρας Ιωάννης 10€
Τσίρης Άγγελος  10€
Τσίρης Γεώργιος 20€
Τσίρης Κώστας 10€
Τσόλκα Πόπη  20€ 
Φιλιππόπουλος Γιάννης 10€
Φιλιππόπουλος Δημήτριος 10€
Φλέγγας Γιάννης 20€
Φλετούρης Κων/νος 10€
Φουντάς Γιώργος 10€
Χάλαρης Αντώνιος 20€

Ο Ανδρέας Παπαδάκης είναι υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο της 
Αθήνας  με το συνδυασμό «Αθήνα, πόλη 
της ζωής μας», του Νικήτα Κακλαμάνη. 
Ο Ανδρέας έχει καταγωγή από την 
Κρήτη,  αλλά εδώ και 35 χρόνια έχει 
πολιτογραφηθεί Ευπαλιώτης μετά το 
γάμο του με την Δήμητρα Ξάνθη.  Έχουν 
αποκτήσει δύο κόρες και δύο εγγόνια. 
Είναι βιοτέχνης παιδικών παιχνιδιών, 
υπήρξε για τρεις θητείες μέλος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
και επί προηγούμενης Δημαρχίας του 
Νικήτα Κακλαμάνη ήταν Αντιδήμαρχος 
Αθηναίων με αρμοδιότητα -εκτός των 
άλλων- της Δημοτικής Αστυνομίας 
Αθήνας. Ο Ανδρέας είναι για δεύτερη 
θητεία μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας. Όλοι έχουμε 
γνωστούς στην Αθήνα και όλοι μπορούμε 
να τον στηρίξουμε για να έχει το Ευπάλιο 
και η Δωρίδα έναν δικό τους άνθρωπο 
στον Δήμο της Πρωτεύουσας.

Ο Κώστας Νικ. Ζέρβας έχει σπουδάσει  Πληροφο-
ρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές  στην Επικοινωνία και το 
Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο τoυ Saarbrücken στη 
Γερμανία. Είναι διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. 
Eργάζεται ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης στο 
Περιστέρι. Η δραστηριότητα του Κώστα είναι έντο-
νη και γνωστή στην Αθήνα γενικότερα. Είναι ενεργό 
μέλος με τεράστια προσφορά για πολλά χρόνια που 
συνεχίζει στο Δ.Σ. της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρί-
δας. Είναι το «δεξί χέρι» του επικεφαλής σήμερα 
της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Περιστερί-
ου και υποψήφιου Δημάρχου Δημήτρη Κελάφα. 

Δύο Ευπαλιώτες είναι υποψήφιοι με το συνδυασμό του Δημήτρη Κελάφα στο 
Δήμο Περιστερίου. Ο Σπύρος Παπαχαραλάμπους του Θεόδωρου και ο Κώστας 
Ζέρβας του Νικολάου. 

Υποψήφιοι Ευπαλιώτες στην Αττική

Δύο Ευπαλιώτες στο Περιστέρι

Ο Ανδρέας Παπαδάκης στην Αθήνα

Ο Βασίλης Γρηγορίου κατάγεται από 
το Ευπάλιο. Είναι μόνιμος κάτοικος 
Αγ. Δημητρίου Αττικής  Συνταξιούχος 
δημοσίου, εκπρόσωπος συνταξιοδο-
τηθέντων, συνδικαλιστής επί σειρά 
ετών.
Είναι παντρεμένος με την Ηπειρώτισ-

σα Αικατερίνη Μπράφα οικονομολόγο  
του Πανεπιστημίου Πειραιά,  συντα-
ξιούχο δημοσίου. Έχουν δύο παιδιά, 
τον Ιωάννη, πτυχιούχο Πληροφορικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών,Master of Business Administration. 
Nottingham trend University  και τον 

Χ α ρ ί λ α ο  
πτυχιούχο  
Ο ικονομ ι -
κών Επι-
στημών με 
ε ι δ ί κ ευση 
στη Χρημα-
τοοικονομι-
κή, Εφαρ-
μ ο σ μ έ ν η 
Οικονομική 
και Οικο-
νομική των 
Επιχειρήσε-
ων.

Ο Βασίλης Γρηγορίου στον Άγιο Δημήτριο
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Γράφει ο Τάσος Τσόλκας
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6.ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  46 - 31  37
7.ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  32 - 27  30
8.ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  33 - 44  27
9.ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  34 - 63  22
10.ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ  28 - 58  19
11.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  23 - 61  8
12.ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ  9 - 76  - 33

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.ΔΕΛΛΗΣ (Αστέρας)  21
2.ΦΛΕΓΓΑΣ Γ. (Γλυφάδα)  20
3.ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ (Αστέρας)  18
4.ΔΕΤΣΙΚΑΣ (Οιάνθη)  17
5.ΡΕΒΒΑΣ (Διαγόρας) 14
6.ΤΑΜΠΑΚΗΣ (Κρισσαίος)  14
7.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Απόλλων) 13
8.ΦΛΕΓΓΑΣ ΧΡ. (Γλυφάδα) 12
9.ΔΑΜΙΑΝΟΣ (Κρισσαίος) 10
10. ΙΩΑΝΝΟΥ (Αστέρας)  10
11.ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ (Αμφισσαϊκός)  10
12.ΚΟΝΙΔΑΣ (Δωριείς) 10
13.ΤΟΠΟΥΖΙ (Αστέρας)  10
14.ΚΑΡΙΑΜΠΑΣ (Αμφισσαϊκός)  9
15.ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Απόλλων)  9
16.ΣΑΜΟΥΗΛ (Ησαΐας) 9

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 13
2.ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  9
3.ΚΟΝΤΟΣ 5
4.ΖΕΚΑ  5
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  4
6.ΚΑΡΑΜΠΟΛΑΪ  2
7.ΣΕΡΕΝΤΕΛΟΣ 2
8.ΖΕΡΒΑΣ  2

Τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ 
Φωκίδας ολοκληρώθηκαν, 
ο Αστέρας Ιτέας κα-
τέκτησε την πρώτη 
θέση στην Α΄Κατη-
γορία και θα διεκδι-
κήσει την άνοδο στη 
Γ’ Εθνική μέσω των 
μπαράζ, κάτι που δεν 
κατάφερε πέρυσι. 
Αρκετά καλή ήταν 
όμως και η πορεία 
των ομάδων από το 
Δήμο Δωρίδας, με 
εξαίρεση τον Αετό Λι-
δωρικίου που λόγω πολλών 
αντικειμενικών αδυναμιών 
αποσύρθηκε στο Β΄γύρο από 
το πρωτάθλημα.  Είναι ενδει-
κτικό ότι οι Δωρι-
είς Μανάγουλης 
τερμάτισαν στην 
3η θέση, η Ένωση 
Γλυφάδας στην 
4η και ο Απόλλων 
Ευπαλίου στην 
έκτη. Αξίζει δε να 
σημειωθεί ότι το 
φετινό πρωτά-
θλημα θεωρήθηκε 
από τους περισ-
σότερους ως το 
πιο ανταγωνιστικό 
των τελευταίων 
ετών. Αυτό τόνισε και ο γενι-
κός αρχηγός του Απόλλωνα 
Ευπαλίου, Θοδωρής Ζέρβας, 
ο οποίος μας μίλησε και για 
τη συνολική εμφάνιση της 
ομάδας: «Η χρονιά θεωρώ 
ότι ήταν επιτυχημένη ανά-
λογα και με τις δυνατότητες 

που είχε η ομάδα. Θέλαμε να 
παίξουν πολλά παιδιά από το 

χωριό και το καταφέραμε. 
Αυτός ήταν ο βασικός στό-
χος. Πρέπει να πούμε βέβαια 
ότι ο Αστέρας Ιτέας ήταν η 

καλύτερη ομάδα 
και δίκαια πήρε την 
πρώτη θέση. Γενι-
κότερα όμως υπήρ-
χαν δυνατές ομάδες 
και το πρωτάθλημα 
ήταν ανταγωνιστι-
κό. Για την επό-
μενη σεζόν, 
έχουμε πολ-
λή δουλειά 
μ π ρ ο σ τ ά 
μας. Υπάρ-
χει μια πολύ 
βάση, αφού 

δεν είναι τυχαίο πως 
στην ομάδα παίζουν 
16-17 παιδιά από το 
χωριό μας, αλλά θέ-
λουμε να γίνουν κά-
ποιες προσθήκες» κα-
ταλήγοντας ότι   «Θέλουμε  
να επιστρέψουν τα δικά μας 

παιδιά στην ομά-
δα του Ευπαλί-
ου…»
Πολύ ικανοποι-

ημένος από την 
εικόνα της ομά-
δας του ήταν και 
ο Ευπαλιώτης 
προπονητής της 

Ένωσης Γλυφάδας, Τζίμης 
Ζέρβας, ο οποίος δήλωσε: 

«Το πρωτά-
θλημα ήταν 
καλύτερο και 
πιο ανταγωνι-
στικό από το 
περσινό. Φέ-
τος υπήρχαν 
έξι πολύ καλές 
ομάδες, μεταξύ 
των οποίων ο 
Αστέρας Ιτέας 
ήταν καλύτε-
ρος και ανέ-

βηκε δίκαια. Ας ελπίσουμε 
ότι του χρόνου θα γίνουν 
κάποιες ομάδες πιο ανταγω-
νιστικές, ώστε να μπορέσουν 
να διεκδικήσουν την άνοδο. 
Εμείς ήμαστε αρκετά ικανο-
ποιημένοι από την πορεία 
μας και περιμένουμε τι θα γί-
νει του χρόνου, όπου νομίζω 
ότι η τράπουλα θα… ανακα-
τευτεί ακόμη περισσότερο. 
Κλείνοντας, θέλω να ευχαρι-

στήσω τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο 
Ευπαλίου που 
μου εμπιστεύτη-
κε την ακαδημία. 
Μετέχουν ήδη 30 
παιδιά, τα οποία 
θα αποτελέσουν 
στο μέλλον τη 
βάση για την 
πρώτη ομάδα».
Τέλος, από τη 
δεύτερη κατηγο-

ρία, την άνοδο πήρε ο Δω-
ρικός Μαλαμάτων, που κάνει 
πλέον τα πλάνα του για την 
επόμενη χρονιά και τη συμ-
μετοχή στην πρώτη κατηγο-
ρία. Σε δηλώσεις του στην 
εφημερίδα μας, ο πρόεδρος, 
Βασίλης Αποστολάτος τόνι-
σε: «Ο στόχος μας από την 
αρχή ήταν η συμμετοχή των 
νεαρών ποδοσφαιριστών. 
Στην πορεία είδαμε ότι μπο-
ρούμε να χτυπήσουμε την 
άνοδο και δεν αφήσαμε την 
ευκαιρία να πάει χαμένη. 
Οσον αφορά την επόμενη 
σεζόν, θα κάνουμε πέντε 
μεταγραφές και θα φέρουμε 
νέο προπονητή. Βασικός μας 
στόχος θα είναι η παραμονή 
και ό,τι καλύτερο προκύψει 
στη συνέχεια».

Με 57.000€ επιχορηγεί ο Δήμος Δωρίδας
πολιτιστικούς και αθλητικούς Συλλόγους 
Το ποσόν των 57.000€  θα διαθέσει ο Δήμος Δωρίδας για 
επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Αθλητικών Σωμα-
τείων που δραστηριοποιούνται σε όλες τις Δημοτικές Ενό-
τητες της Δωρίδας. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από το 
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Αντι-
δημάρχου Κώστα Αντωνόπουλου. Από τα χρήματα αυτά 
τα 24.000€ θα διατεθούν σε οκτώ Αθλητικά Σωματεία και 
33.000€ σε Συλλόγους με πολιτιστική δραστηριότητα.
Αναλυτικότερα η κατανομή των ποσών έχει ως εξής: 
Αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία
- Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Ευπαλίου, με συμμετοχή 
στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας 3.700,00€.
- Αθλητικός Σύλλογος Τολοφώνας - Ερατεινής, με συμμετοχή 
στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας 3.700,00€.
- Αθλητικός Όμιλος Δωριείς Μανάγουλης,  με συμμετοχή 
στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ.  Φωκίδας 3.700,00€.
- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γλυφάδας Δωρίδος, με συμμετοχή 
στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας 3.700,00€. 
- Δωρικός Αθλητικός Όμιλος Μαλαμάτων, με συμμετοχή στην 
Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας 3.700,00€.
- Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος «Αετός», με συμμετοχή 
στην Β’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας, 1.800,00€.
- Αθλητικός Όμιλος Ηρακλής Μοναστηρακίου, με συμμετοχή 
στην Β΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Φωκίδας και στην Β’ κατηγορία 
μπάσκετ Β’ όμιλος  της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης 
Βορειοδυτικής Ελλάδος. 2.000,00 €.
- Αθλητικό Σωματείο «Δωρίδα», με συμμετοχή στην Γ΄ κα-
τηγορία μπάσκετ της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης 
Ανατολικής Στερεάς & Ευβοίας και με συμμετοχή τμήματος 
τοξοβολίας στους αγώνες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξο-
βολίας 1.700,00€.
Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωματεία
- Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κάμπου, 1.000€.
- Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Φιλοθέης Δωρίδος 
«Η Αγία Τριάδα», 1.000,00€.
- Πολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος Σεργούλας «Οι Μύ-
λοι», 1.000€.
- Λαογραφικός Σύλλογος Μανάγουλης, 1.000€.
- Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καστρακίου, 1.000€.
- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευπαλίου, 1.000€.
- Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μοναστηρακίου Φωκίδας «Ο 
Ναυτίλος», 1,000€.
- Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά Δωρίδος, 1.000€.
- Εκπολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Οικισμού Πηγής 
Κλήματος, 1.600€  
- Πολιτιστικός Σύλλογος Κλήματος, 1.600€.
- Επιμορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκούρων, 1.600€.
- Εξωραϊστικός Σύλλογος Χιλιαδούς «Η Ζωοδόχος Πηγή», 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος των εκ Πύργου καταγόμενων «Ο 
Άγιος Δημήτριος», 1.000€
- Αλκυόνη Σύλλογος ΑΜΕΑ Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων, 1.000€.
- Ένωση των εκ Δροσάτου Δωρίδος καταγόμενων, 1.600€.
- Πολιτιστικός Όμιλος Λιδωρικίου, 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου, 1.000€.
- Πολιτιστική Κίνηση Μαλανδρίνου «Ο Φύσκος», 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Σωταινιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος», 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταπολιτών «Ο Ευριπίδης», 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιά – Χάνια Δωρίδας «Αγ. Ιωάν-
νης Θεολόγος», 1.000€.
- Αναπτυξιακός Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καρου-
τιανών και Φίλων Καρουτών «Η Γαρδενίτσα», 1.000€.
- Τοπικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιωτών Δήμου 
Δωρίδος «Η Πλέσσα», 1.000€.
- Σύλλογος Γυναικών Πανόρμου, 1.000€.
- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γλυφάδας Δωρίδας και Αθλητικό 
Σωματείο, 1.000€.
- Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος  κατοίκων Ελαίας 
«Ο Άγιος Ευθύμιος», 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Τολοφώνος, 1.000€.
- Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής, 1.000€.
- Φιλοζωικός Σύλλογος ΡΕΤ, 1.000€.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Κριατσιωτών Δωρίδας «Η Επιστροφή», 1.600€. 
Σύνολο επιχορήγησης Σωματείων 33.000€

`Ηταν πρωτάθλημα για γερά νεύρα
με τις ομάδες της Δωρίδας να πρωταγωνιστούν

Ο προπονητής της 
Ένωσης Γλυφάδας 
Τζίμης Ζέρβας

Ο Γενικός Αρχηγός του 
Απόλλωνα Ευπαλίου 
Άκης Ζέρβας

Ο πρόεδρος του Δωρικού 
Μαλαμάτων Βασίλης 
Αποστολάτος

Η νεανική ομάδα του Απόλλωνα Ευπαλίου



Σε αυτή τη δουλειά πάντα ψάχνετε µία λύση.
Εµείς σας προσφέρουµε πολλές.
Ολοκληρωµένες και εξειδικευµένες τραπεζικές λύσεις
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Ταµιευτήριο αγροτών για όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών σας επιδοτήσεων.

Εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας. 

Κάρτα Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για να εξασφαλίσετε την παραγωγή και το εισόδηµά σας,

αλλά και δάνεια κάλυψης των καλλιεργητικών εξόδων σας.

∆άνεια για αγορά γης & εξοπλισµού, καθώς και επιδοτούµενα δάνεια για απόκτηση 1ης κατοικίας.

Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr


