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5011-035918-043

Όλο το καλοκαίρι,
κάθε Σάββατο,

ξεφάντωμα διασκέδασης,
με γνήσιο ελαφρολαϊκό 

τραγούδι,
από εκπληκτικές φωνές
και φοβερή ορχήστρα.

Έναρξη  Σάββατο  22  Μαΐου

Τηλέφωνο επικοινωνίας  

6948727260

Φλόγες
                               ΜΟΥΣΙΚΗ          ΣΚΗΝΗ
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Το Δημαρχείο του Δήμου Δωρίδας στο Ευπάλιο
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Με την συμμετοχή  54 αλό-
γων με τους αναβάτες τους  
πραγματοποιήθηκε την  Κυ-
ριακή 11 Απριλίου στη Χιλια-
δού Ευπαλίου η 3η συνάντη-
ση  του Ιππικού Αθλητικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ναυ-
πακτίας και Δωρίδας, όπου 
παρευρέθησαν και την παρα-
κολούθησαν συνολικά 2500 
επισκέπτες .
Οι αναβάτες και τα άλογα 
προέρχονταν από τους ιππι-

κούς συλλόγους και ομίλους  
Πατρών, Ξυλοκάστρου, Αν-
δραβίδας, Αιγίου, Ακράτας, 
Πύργου, Αγρινίου, Μεσολογ-
γίου, Αιτωλικού , Λιβαδειάς 
Μεγάρων, Κορίνθου, Ζακύν-
θου  και Αστακού .
Η εκδήλωση ξεκίνησε το με-
σημέρι με την καθιερωμένη 
παρέλαση  και επιδείξεις δε-
ξιοτεχνίας. Υπήρχαν ακόμα 
και άμαξες  για όσους επιθυ-
μούσαν μια βόλτα ,ενώ πολ-

λοί επέλεξαν μια βόλτα  
στη παραλία δίπλα στο 
κύμα .
Η εκδήλωση ήταν επιτυ-
χημένη από κάθε άποψη 
και γι αυτό ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Αντώνης 
Μουχτούρης  δεν έκρυ-
βε τον ενθουσιασμό του  
για την σταδιακή αυ-
ξανόμενη χρόνο με το 
χρόνο προσέλευση  και 
ανταπόκριση των πολι-

τών .
Η τεράστια αυτή 
επιτυχία, τονίζει, 
μας δεσμεύει να 
δημιουργούμε κάθε 
χρόνο και κάτι καινούρ-
γιο, και ενδιάμεσα να 
συμμετέχουμε σε σειρά 
παρεμφερών εκδηλώσε-
ων. Έτσι στις 23 Μαΐου  
θα υπάρξει  εκδήλωση 
στα ορεινά του Δήμου 
Ευπαλίου  με θέμα οι 
¨Εναλλακτικές Μορφές 
Αγροτουρισμού ¨ σε 
μονοπάτια που γίνεται 
ανάπλαση, θα γίνουν 
εγκαίνια και θα τα περ-
πατήσουμε με τα άλογα 

.
Ικανοποιημένος ήταν από 
την όλη διοργάνωση  και ο 
Δήμαρχος Ευπαλίου Τάσος 
Παγώνης  και δήλωσε ότι « 
είναι μια εκδήλωση η οποία 
ξεκίνησε δειλά- δειλά και ήδη 
έγινε θεσμός .Εμείς ως δη-
μοτική αρχή  στηρίξαμε και 
στηρίζουμε αυτή την προ-
σπάθεια  και δραστηριότητα 
του Ιππικού Συλλόγου, γιατί 
πλαισιώνεται από  ιππείς και 
αναβάτες από την περιοχή 
μας ιδιαίτερα δε γιατί βρίσκει 

ανταπόκριση στα νέα παιδιά, 
τα οποία όλο και πιο πολύ 
ασχολούνται με το άθλημα 
της ιππασίας .»
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
μικρότερος αναβάτης που 
συμμετείχε  στις εκδηλώσεις 
της Χιλιαδούς ήταν μόλις 6 
ετών. 
Μετά την ολοκλήρωση  της 
εκδήλωσης  ο Γραμματέας 
του Συλλόγου Γιώργος Πο-
λιτόπουλος μοίρασε ανα-
μνηστικά μετάλλια σε όλους 
τους ιππείς 
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ΕΝΩΣΗ  ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ   

ΠΡΑΤΙΝΟΥ  ΚΑΙ  ΔΟΥΡΙΔΟΣ  8  ΠΑΓΚΡΑΤΙ   -   ΑΘΗΝΑ    11634        

210-7230530  e-mail : efpalion@wiw.gr - zerv33@yahoo.gr

                     
                     

                     
                Αθήνα  23 Απριλίου 2010  

                     
                     

                     
                     

                  

Προς                     
                     

                     
                     

                     
                     

              

Αιδεσιμότατο  Παπά-Δημήτρη  Αδαμόπουλο

Δήμαρχο  Ευπαλίου

Πρόεδρο  Τοπικού  Συμβουλίου  Ευπαλίου                     
                     

                     
  

Εκκλησιαστική  Επιτροπή  Αγ. Γεωργίου Ευπαλίου

Επολιτιστικό  Σύλλογο  Ευπαλίου

Κύριοι,
Έχει καθιερωθεί εδώ και κάποιες δεκαετίες  την ημέρα του  Αγίου Πνεύματος οι 

πολίτες του  Ευπαλίου , και όχι μόνο ,  να εκκλησιάζονται στον  Αϊ Γιάννη  και 

μετά να γιορτάζουν  παραδοσιακά στο χοροστάσι κάτω  από τα πλατάνια.

Η ημέρα  αυτή επιλέχτηκε τότε από την Ένωση Ευπαλιωτών  Δωρίδας, για να δι-

ευκολύνονται λόγω της αργίας του τριημέρου, όλοι οι πολίτες του Ευπαλίου που 

διέμειναν σε διάφορα μακρινά αστικά κέντρα (Αθήνα , Πειραιά, Θεσσαλονίκη 

κλπ) και δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις  παρά με οργανωμένες εκδρομές .

Στη πορεία του χρόνου οι εκδηλώσεις αυτές άρχισαν σιγά- σιγά να ατονούν, 

γιατί τη  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος , όλοι έφευγαν  με τα Ι.Χ τους από το 

μεσημέρι για να φθάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους ,αποφεύγοντας  τα 

μποτιλιαρίσματα στις εθνικές οδούς. 

Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το έθιμό μας , το Δ.Σ της Ένωσης  , με ομό-

φωνη  απόφαση  του  σας  προτείνει  να  μεταφερθεί  η όλη  γιορτή  την προηγού-

μενη  ημέρα  Κυριακή  της  Πεντηκοστής .                   
                     

           

Έτσι θα έχουν την ευκαιρία όλοι να παρευρεθούν  και να συνεορτάζουν χωρίς 

το άγχος της επιστροφής , ξαναζωντανεύοντας ουσιαστικά το έθιμο και την 

παράδοση.

Από την πλευρά μας  θα υπάρχει κάθε στήριξη και μεγάλη συμμετοχή .

Αν και εσείς αποδέχεστε την πρόταση , παρακαλούμε όπως προχωρήστε στις 

ανάλογες ενέργειες  που απαιτούνται ,προς κάθε κατεύθυνση , για να ξεπερα-

στούν τυχόν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να υλοποιηθεί.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ν.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
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N‐I‐H Γκολ
1 Ναυπακτιακός Αστέρας 31 70 21 \ 7 \ 3 57‐17
2 ΠΑΣ Πρέβεζα 31 57 16 \ 9 \ 6 44‐31
3 Θεσπρωτός Ηγουμενίτσας 31 56 17 \ 5 \ 9 52‐30
4 Τηλυκράτης Λευκάδας 31 56 17 \ 5 \ 9 46‐27
5 Βολίδα Κερκύρας 31 53 15 \ 8 \ 8 50‐26
6  Σκουφάς Κομποτίου Άρτας 31 50 14 \ 8 \ 9 41‐29
7 ΑΕ Μεσολογγίου 31 49 14 \ 7 \ 10 44‐27
8 Οδυσσέας ΕΑΣ Νυδρίου 31 47 13 \ 8 \ 10 39‐31
9 Σούλι Παραμυθιάς 31 47 14 \ 5 \ 12 37‐50
10 Απόλλων Πάργας 31 46 13 \ 7 \ 11 33‐32
11 Αστήρ Ρόκκας Άρτας 31 43 12 \ 7 \ 12 34‐31
12 Ελαιόφυτο Αιτολωακαρνανίας 31 43 13 \ 4 \ 14 46‐36
13 Αναγέννηση Άρτας 31 35 9 \ 8 \ 14 29‐41
14 Ανατολή Ιωαννίνων 30 35 9 \ 8 \ 14 30‐47
15 Άραχθος Παχυκαλάμου Άρτας 31 34 9 \ 7 \ 15 38‐50
16 Προοδευτική Περάματος Ιωαννίνων 31 29 7 \ 8 \ 16 30‐44
17 Απόλλων Ευπαλίου 30 22 6 \ 4 \ 21 37‐57
18 Λευκίμη Κερκύρας 31 7 2 \ 1 \ 28 20‐98

Θέση Ομάδα Αγ Βαθμοί
Σύνολο
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