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Επίσημοι συνομιλητές 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ 
 

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών σημαντική 
ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την ενημέρωση των Δωριέων της Αττικής για τις 
ενέργειες διεκδίκησης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την Τεχνητή λίμνη του Μόρνου. 

Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία της Δωρικής Αδελφότητας και σε συνεργασία με το Δήμο 
Δωρίδας, σε συνέχεια της ανοιχτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 
2017 στο Λιδωρίκι με ανάλογο αντικείμενο. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδος κ. Ευάγγελος 
Κατσαγούνος ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Γιώτα 
Γαζή, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας κ. Ευστάθιος Κάππος, ο Αντιδήμαρχος κ. 
Κώστας Αντωνόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Γλυμίτσας, ο τέως Βουλευτής, 
Ποινικολόγος κ. Πέτρος Μαντούβαλος, ο κ Παναγιώτης Παπαδάκης, Α' Αντιπρόεδρος της 
Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) και Πρόεδρος Αποστράτων Φωκίδας, ο Επίτιμος 
Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Κωνσταντίνος Λιάπης και Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Δωριέων Επιστημόνων, Οικονομoλόγος - Εταιρεία Συμβούλων «Doric Business Harmony»,   
ο Δρ Ορθοπαιδικός-Χειρούργος κ. Παναγιώτης Ευσταθίου με καταγωγή από το Μοναστηράκι,  
τ. Διοικητής του ΕΚΕΠΥ, ο κ. Γιώργος Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δωριέων 
Επιστημόνων και Σύμβουλος Επιχ/σεων, ο εκδότης της εφημερίδας «Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ» κ. 
Γιάννης Τσιαμπάς-Ρουμελιώτης και πολλοί Πρόεδροι και μέλη των Συλλόγων της Δωρίδας. 

Στο πάνελ της ημερίδας συμμετείχαν: 

• Ο Δήμαρχος Δωρίδας, κ. Γιώργος Καπεντζώνης 

• Ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας, κ. Γιάννης Μπαλατσούρας 

• Η Δρ.  Πολιτικός Μηχανικός και  Μηχανικός Περιβάλλοντος  κ.  Έλενα Μουρελάτου της 

εταιρείας συμβούλων European Profiles  

• Ο Οικονομολόγος κ. Ηλίας Κουρεμένος  

Συντονιστής στο πάνελ ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Μιχάλης Δρίτσας. 
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Τις εισηγήσεις ξεκίνησε ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Γιάννης Μπαλατσούρας 
κάνοντας μία περιεκτική και ουσιαστική αναφορά στο ιστορικό των διεκδικήσεων 
αντισταθμιστικών – ανταποδοτικών μέτρων για τη λίμνη του Μόρνου. Οι πρώτες διεκδικήσεις 
ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1993 με ομόφωνη Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας για 
καθιέρωση πάγιου ειδικού τέλους υπέρ της Νομαρχίας. Τον Αύγουστο ακολούθησε μεγαλειώδες 
Παμφωκικό συλλαλητήριο στο Φράγμα του Μόρνου επί Νομαρχίας Απ. Καραχάλιου με αίτημα και 
έκδοση ψηφίσματος για «Καθιέρωση πάγιου ειδικού τέλους ανερχομένου σε ποσοστό 6 τοις 
χιλίοις επί των εισπράξεων της ΕΥΔΑΠ ως αντισταθμιστικού οφέλους για την προσφερόμενη 
ποσότητα νερού από την λίμνη του Μόρνου. Το 1999 η διεκδίκηση μεταφέρθηκε στη Βουλή στα 
πλαίσια της ψήφισης του νομοσχεδίου στην ΒΟΥΛΗ (28.9.1999) για την μετοχοποίηση της ΕΥΔΑΠ 
με κατάθεση αιτήματος του Νομάρχη κ. Απ. Καραχάλιου για καθιέρωση πάγιου ειδικού τέλους ως 
αντισταθμιστικού οφέλους για τα νερά του Μόρνου και κατάθεση τροπολογίας – προσθήκης στη 
Βουλή του Βουλευτή Φωκίδος κ. Νικ. Γκελεστάθη. Η τροπολογία υποστηρίχθηκε από βουλευτές 
της Αντιπολίτευσης. Αν και έγινε εκτενής συζήτηση του θέματος στη Βουλή, δυστυχώς η πρώτη 
επιχειρηθείσα νομοθετική ρύθμιση απέτυχε. 

Την περίοδο 2001–2005 εκπονείται από την ΤΕΔΚ Ν. Φωκίδας (Πρόεδρος: Νικ. Φουσέκης Δήμαρχος 
Άμφισσας) η μελέτη με τίτλο: «ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ: Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις – Προτάσεις 
Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης του χώρου της ευρύτερης περιοχής» κόστους 20.000.000 δρχ. 
στην οποία αναλύονται και ποσοτικοποιούνται οι επιπτώσεις και αποτιμώνται οι ζημίες και 
περιγράφονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει προβλεφθούν. Η μελέτη αποτελεί ένα 
επιστημονικό εργαλείο για το πανδωρικό αίτημα. 

Η δεύτερη απόπειρα επιχειρήθηκε με πρωτοβουλία της Δωρικής Αδελφότητας το διάστημα 2003-
2004 με συγκέντρωση των Συλλόγων στην Δωρική Στέγη και τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής 
για το Πανδωρικό Αίτημα τον Δεκέμβριο 2003. Τον Ιανουάριο 2004 η Συντονιστική Επιτροπή 
Πανδωρικού Ψηφίσματος εξέδωσε αίτημα για τα αντισταθμιστικά οφέλη και τον Φεβρουάριο 2004 
κατατέθηκε ερώτηση του Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη στη Βουλή για καθιέρωση των 
αντισταθμιστικών στη βάση του Πανδωρικού ψηφίσματος – αιτήματος. Το ίδιο έτος οι τέσσερις 
Δήμοι Δωρίδος, τα Τοπικά Συμβούλια Κοινοτήτων και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι υιοθετούν το 
Πανδωρικό ψήφισμα με αποφάσεις των οργάνων τους και συλλογή υπογραφών και στις 6 Ιουνίου 
2004 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα της Δ.Α. για τα αντισταθμιστικά οφέλη της Λίμνης του Μόρνου 
στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών με μεγάλη προσέλευση και αναφορά στον τύπο της εποχής. 
Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν αδιαλείπτως και τα επόμενα έτη ανεξαιρέτως από όλους τους 
βουλευτές του νομού, νομάρχες και δημάρχους.   

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Ηλίας Κουρεμένος με καταγωγή από την Στύλια Δωρίδας, με  
εισήγηση για τις «Δυνατότητες αξιοποίησης της λίμνης για αθλητικές διοργανώσεις: παραδείγματα 
λιμνών με πόσιμο νερό». Πρόκειται για μία παρουσίαση συμπληρωματική στις διαχρονικές 
διεκδικήσεις για αντισταθμιστικά/ανταποδοτικά οφέλη, που η Πολιτεία οφείλει στη Δωρίδα, όπου, 
όπως τόνισε ο ομιλητής, οφείλουμε τιμή σε όλους όσους αγωνίστηκαν/αγωνίζονται και 
συμπαραστάθηκαν/συμπαρίστανται εμπράκτως για την δικαίωση του αγώνα των διεκδικήσεων. Ο 
ομιλητής παρουσίασε την ανάγκη δημιουργίας ενός Οράματος για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ της Δωρίδας με εφαλτήριο την λίμνη του ΜΟΡΝΟΥ αξιοποιώντας τον αθλητικό 
τουρισμό ως κύριο εργαλείο. Αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με το ισχύον νομικό καθεστώς που 
βάσει αυτού λάβαμε αρνητική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για την 
εκτέλεση αγώνων τριάθλου (τρέξιμο-ποδηλασία-κολύμβηση, εν προκειμένω στη λίμνη του 
Μόρνου). 
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Όμως τι ισχύει σε παρόμοιες λίμνες που χρησιμοποιούνται για ύδρευση ανθρώπων στο εξωτερικό; 
Ο ομιλητής παρουσίασε μερικά παραδείγματα από αγώνες Τριάθλου στις λίμνες Boulder Reservoir, 
Colorado, Hefner Lake, Oklahoma City (H.Π.Α.), στη λίμνη Upper Lake Zurich, Ζυρίχη, (Ελβετία), στη 
λίμνη  Zegrze Lake στη Bαρσοβία (Πολωνία), στη λίμνη Blithfield (Αγγλία). 

Συνεπώς είναι δυνατόν και επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αγώνες σε αντίστοιχες λίμνες του 
εξωτερικού, κατά συνέπεια γιατί όχι και στη λίμνη του Μόρνου ! 

Όπως σημείωσε ο κ. Κουρεμένος, παραδοσιακά, πρώτα γίνονται υποδομές τουρισμού και μετά 
διαφημίζονται με σκοπό τη προσέλκυση επισκεπτών. Στη λογική αυτή, στη Δωρίδα  έγιναν ξενώνες, 
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και η περιοχή μας παραμένει προορισμός αυτών που κατάγονται από  
αυτήν, και όχι επισκεπτών από άλλα μέρη (όπως π.χ. γίνεται στη λίμνη Πλαστήρα). Η προσέγγιση 
που πρότεινε κινείται στην αντίθετη πορεία μέσω ενός Νέου Οράματος για την περιοχή που θα 
υλοποιηθεί μέσω 3 διαδοχικών ΣΤΟΧΩΝ : 

• Να ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, να γνωρίσουν/αγαπήσουν την περιοχή, και να θέλουν 

να ξαναέρθουν - ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

• Να προκληθεί ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ και ΕΛΠΙΔΑ στους κατοίκους για το μέλλον  -  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ  

• Έτσι οι  τελευταίοι να αρχίσουν να ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πρότεινε συνηθισμένες – μόνιμες δραστηριότητες για μια λίμνη σε ανάλογες δραστηριότητες όπως 
στη λίμνη Πλαστήρα και Αθλητικές διοργανώσεις / αθλητικούς αγώνες και για να συμβεί αυτό είναι 
αναγκαία η κατάργηση αυτής της απαγόρευσης, αν όχι σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον για την 
διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, προκειμένου η περιοχή να μπορεί να καταστεί κέντρο 
αθλητικού τουρισμού, αρχής γενομένης, με την διεξαγωγή αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων,  
δηλαδή μια εκδήλωση μοναδική για την χώρα  μας,  που για αυτό μπορεί να προσελκύσει πολλούς 
επισκέπτες, και έτσι να ανοίξει ορίζοντες ανάπτυξης για την παραμελημένη ορεινή Δωρίδα. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η συνεργάτης του Δήμου και εκπρόσωπος της εταιρείας Συμβούλων 
European Profiles, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και  Μηχανικός Περιβάλλοντος  κ.  Έλενα 
Μουρελάτου, η οποία παρουσίασε με σαφήνεια τις επιπτώσεις του έργου και το πλαίσιο των 
διεκδικήσεων και τις δυνατότητες που υπάρχουν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που 
θεσπίστηκε το 2000. 

Επεσήμανε ότι μια περιοχή 13.000 κατοίκων, πλούσια σε φυσικό πλούτο περιοχή, αλλά αδύναμη 
σε άλλους πόρους, προσφέρει νερό σε 6.000.000 κατοίκους δηλαδή 461 φορές περισσότερους 
ανθρώπους. Γεννάται ένα εύλογο αίσθημα αδικίας και οργής, όταν η μία περιοχή υποβαθμίζεται 
(Δωρίδα) εις βάρος μιας άλλης που αναπτύσσεται (Αττική). Για να μετατραπεί αυτό το συναίσθημα 
σε πράξη δηλαδή σε ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, χρειάζονται δυο πολύ βασικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

1. ένα εργαλείο ισχυρό που θα μπορούμε να στηριχτούμε και στην δική μας περίπτωση είναι 

η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

2. ένα εργαλείο υπολογισμού και κοστολόγησης της ζημίας που αισθανόμαστε ότι έχουμε 

υποστεί και στην δική μας περίπτωση είναι τα ισχύοντα με βάση την νομοθεσία εργαλεία 

υπολογισμού της βλάβης (μαθηματικός τύπος) 

Η κατασκευή του ταμιευτήρα προκάλεσε Μόνιμη Περιβαλλοντική Ζημία. Η μελέτη τεκμηρίωσε τις 
τρεις αυτές λέξεις. Πρώτος παράγοντας: η γη. Ο ταμιευτήρας το 1961 σχεδιάστηκε για 
απαλλοτρίωση για 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σήμερα καταλαμβάνει 19 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα δηλαδή 50% επιπλέον. Στα 19 τετραγωνικά χιλιόμετρα προστέθηκε και ο περιορισμός 
χρήσης της γης σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου. ΑΡΑ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γη 
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αυτή. Ο βασικότερος παραγωγικός ιστός της περιοχής δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι δεκάδες 
κτηνοτροφικές μονάδες που είναι εγκατεστημένες και προϋπήρχαν της δέσμευσης αυτής δεν 
μπορούν να ανανεώσουν τη λειτουργία τους, δεν μπορούν να βελτιωθούν (σχέδια βελτίωσης) και 
να συνεχίσουν να λειτουργούν. 

Επίσης η ύπαρξη του ταμιευτήρα αύξησε δραματικά τις αποστάσεις ενώ το οδόστρωμα συχνά 
παθαίνει βλάβες - καθιζήσεις, εξαιτίας του ταμιευτήρα. 

Επιπροσθέτως, λόγω του περιορισμού που τέθηκε για την προστασία της λίμνης τα λύματα του 
Λιδωρικίου και των όμορων περιοχών θα πρέπει να μεταφέρονται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων 
από την μονάδα του βιολογικού που σημαίνει κόστος μεταφοράς, κόστος για τους πολίτες. 

Η  μελέτη επίσης αποτίμησε την επίπτωση της οικολογικής παροχής δηλ. της δυνατότητας της 
φύσης να συνεχίσει να υπάρχει μετά από μια ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ που έχει 
όποιος σχεδιάζει ένα έργο στο οποίο κατακρατεί το νερό ενός ποταμού, να επιτρέπει μια ποσότητα 
νερού να συνεχίσει να ρέει. Είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη απαίτηση και στην Ελληνική 
νομοθεσία και είναι ιδιαίτερα αυστηρή. 

Το Περιβαλλοντικό Κόστος αποτιμάται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο σε: 

• 61.900.000 € για την ζημία που έχει υποστεί ο Δήμος Δωρίδας από το 2000 - 2016 

•   3.500.000 € για κάθε χρόνο με αρχή το 2017 

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει την προβλεπόμενη ευρωπαϊκή διαδικασία για την 
διεκδίκηση των οφειλόμενων σε αυτόν, μία ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ διαδικασία με προσφυγή στα 3 όργανα 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρώπης). Η παραβίαση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι πολύ ισχυρή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το δικαίωμα στους 
πολίτες να καταφύγουν και να αναζητήσουν το δίκιο τους χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν 
στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Μία ισχυρή παραβίαση, την οποία ο Δήμος Δωρίδας έχει τεκμηριώσει 
και κοστολογήσει. 

Το λόγο έλαβε, εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γιώργος Καπεντζώνης. Στην ομιλία του 
ανέφερε ότι όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι πολιτικές παρατάξεις έχουν ενημερωθεί από τη 
Δημοτική Αρχή, οι οποίες  έχουν δείξει ότι αντιλαμβάνονται τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει 
δημιουργήσει η λίμνη στην ανάπτυξης της περιοχής σε συνδυασμό με το περιοριστικό καθεστώς 
που ισχύει σε μεγάλη περίμετρο πέριξ της λίμνης. Όμως αυτή η συμπαράσταση και κατανόηση δεν 
μετατρέπεται σε πολιτική βούληση για τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, ακόμα και τον 
τελευταίο χρόνο που, ενώ είχε διαφανεί ότι υπάρχει πολιτική πρόθεση, δεν φαίνεται να 
συμφωνούν τα συναρμόδια Υπουργεία. Όπως ανέφερε ο κος Δήμαρχος, από την πρώτη μέρα που 
ανέλαβε έθεσε ως στόχο την δικαίωση αυτού του αιτήματος και παρουσίασε όλες τις ενέργειες 
που γίνονται και έχουν γίνει. Σε αυτό το πλαίσιο, ανατέθηκε στην εξειδικευμένη εταιρεία την  
ανάθεση της μελέτης που μόλις παρουσιάστηκε. Βάσει αυτής της μελέτης, ενημερώθηκαν οι 
αρμόδιοι Υπουργοί, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου και οι αρχηγοί τους (πλην Χρυσής Αυγής).  

Επίσης αναφέρθηκε σε δύο ενδεχόμενους κινδύνους: 

• Να κατηγορηθούμε ότι εξαιτίας των διεκδικήσεων της Δωρίδας, αυξάνεται η τιμή του 

νερού. Όπως εξήγησε, το αντισταθμιστικό τέλος για τα νερά του Μόρνου δεν το διεκδικεί ο 

Δήμος επειδή δίνει το νερό της περιοχής στην πρωτεύουσα και την Περιφέρεια Αττικής, 

αλλά προορίζεται για την άρση των επιπτώσεων που είχε, έχει και θα έχει στο μέλλον για 

τη Δωρίδα η κατασκευή και παρουσία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου, γεγονός που δεν 

υφίσταται σε καμία άλλη περιοχή της Ελλάδας 

• Να πάμε διασπασμένοι στη διεκδίκηση, τόσο από την Πολιτεία όσο και από τα Ευρωπαϊκά 

όργανα. Τόνισε τέλος τη σημασία του κοινού μετώπου στο θέμα από όλες τις Δημοτικές 
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Παρατάξεις, τους φορείς και τους πολίτες και ανέλυσε τις διαφορές στην περίπτωση του 

Δήμου Δωρίδας και Ναυπακτίας από το σύνολο των υπολοίπων Δήμων που διεκδικούν 

αντισταθμιστικά ωφελήματα.  

Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις, ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση. 

Τον λόγο έλαβαν ο επίτιμος Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Κώστας Λιάπης,  
ο τ. Βουλευτής κ. Πέτρος Μαντούβαλος, ο Δρ Παναγιώτης Ευσταθίου, Ορθοπαιδικός-Χειρούργος, 
ο κ. Γιάννης Τσιαμπάς- Ρουμελιώτης, εκδότης της εφημερίδας «Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ», ο κ. Μάκης 
Κυριαννάκης, Πρόεδρος της Αδελφότητας Λευκαδιτίου, ο κ. Χρήστος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ψηλού χωριού Δωρίδας, η κα Αθανασία Σεπετζή-Παπασταύρου, Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου, η κα Μαρία Καλπουζάνη-Λάζαρη, Οικονομολόγος-
Διεθνολόγος, ο κ. Γ. Σκόρδας, ο κ. Διονύσης Σκόκας, οι κ.κ. Γιώργος Καλαντζής και Κώστας 
Παναγιωτόπουλος, μέλη της Δ.Α και άλλοι παριστάμενοι. 

Εκτός από την παράλληλη διεκδίκηση αλλαγής του θεσμικού καθεστώτος που αφορά στη λίμνη, 
από ορισμένους που έλαβαν το λόγο προτάθηκε επιπροσθέτως η διεκδίκηση αντισταθμιστικών σε 
έργα-μελέτες από την Πολιτεία και την ΕΥΔΑΠ. Επί του τελευταίου ο Δήμαρχος εξέφρασε 
επιφυλάξεις θεωρώντας ότι με την πρόταση αυτή αδυνατίζει η ετήσια οικονομική απαίτηση του 
Πανδωρικού Αιτήματος. 

 

Το ομόφωνο γενικότερο συμπέρασμα  της  
εκδήλωσης είναι ότι, εκτός από τη 
συνεννόηση με την Πολιτεία, υπάρχει πλέον 
στέρεη νομική βάση για παράλληλη 
διεκδίκηση του «δίκαιου» Πανδωρικού 
Αιτήματος απευθυνόμενοι στα αρμόδια 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του θεσμικού 
καθεστώτος που αφορά στη λίμνη. 

 

 

Η Δωρική Αδελφότητα παραμένει 
αταλάντευτη στη διεκδίκηση των 
αντισταθμιστικών/ ανταποδοτικών 
ωφελημάτων και δηλώνει έτοιμη να 
συνδράμει με κάθε τρόπο.  

 

 

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Χορηγούς της εκδήλωσης κ. Χαράλαμπο Αλεξανδρή από το Δροσάτο 
(εκτυπώσεις πανό και ενημερωτικού υλικού) και τον κ. Χρήστο Καλαντζή από την Φιλοθέη. 

 

Επίσης τον κ. Θάνο Γεωργίου από το Διακόπι και τον κ. Πέτρο Πενταγιώτη από τους Πενταγιούς για 
τη άψογη και ολοκληρωμένη φωτογραφική κάλυψη.  
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Από αριστερά: Ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γιώργος Καπεντζώνης, η Δρ Πολιτικός Μηχανικός κ. Έλενα 
Μουρελάτου, ο Α΄Αντιπρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Μιχάλης Δρίτσας, ο Πρόεδρος της 

Δωρικής Αδελφότητας κ. Γιάννης Μπαλατσούρας, ο Οικονομολόγος κ. Ηλίας Κουρεμένος  
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Από αριστερά: ο κ. Δημήτρης Μπέσκος, Έφορος της Δ.Α., ο τέως Βουλευτής και Ποινικολόγος  
κ. Πέτρος Μαντούβαλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδος κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος, ο κ. Γιώργος 
Ξηρομάμος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Διακοπίου, ο κ. Ευστάθιος Κάππος, εντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκίδας, ο κ. Παναγιώτης Ευσταθίου, Δρ Ορθοπαιδικός-Χειρούργος. 

 

  

Από αριστερά: ο κ Παναγιώτης Παπαδάκης, Α' Αντιπρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 
(Α.ΑΚ.Ε.) και Πρόεδρος Αποστράτων Φωκίδας, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. 
Κωνσταντίνος Λιάπης, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Γιώτα Γαζή και ο κ. Γιώργος 
Χαϊδόγιαννος, μέλος ΔΣ Δωρικής Αδελφότητας. 
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Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Φωκίδος  

κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος 

Ο Πρόεδρος της Δωρικής 
Αδελφότητας  

κ. Γιάννης Μπαλατσούρας 

Ο ομιλητής 
κ. Ηλίας Κουρεμένος 

   

Ο Δήμαρχος Δωρίδας  
κ. Γιώργος Καπεντζώνης  

Η Δρ Πολιτικός Μηχανικός  
κ. Έλενα Μουρελάτου 

Ο συντονιστής της συζήτησης,  
Α΄Αντιπρόεδρος της Δωρικής 
Αδελφότητας κ. Μιχ. Δρίτσας 

 

         

Από αριστερά: Πέτρος Μαντούβαλος, Γιάννης Τσιαμπάς, Κώστας Παναγιωτόπουλος  
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Κώστας Λιάπης Παναγιώτης Ευσταθίου Αθανασία Κεπετζή-
Παπασταύρου  

Μαρία Καλπουζάνη-
Λάζαρη 

     

Γιώργος Καλαντζής                       Διονύσιος Σκόκας 

  

Από αριστερά: ο κ. Δημήτριος Χολέβας 
Πρόεδρος της Αδελφότητας 

Κονιακιωτών  
και ο κ. Χρήστος Κρικέλας,  

Γραμματέας της Δωρικής Αδελφότητας 

Εγγραφές συνέδρων 

Από αριστερά: εκ της Δωρικής Αδελφότητας  

Λουκάς Καραγιάννης (Ταμίας), Γιώργος 
Μπαλατσούρας (μέλος), Μαρία Ανδρίτσου  

(Γενική Γραμματέας), Κατερίνα Κοντογεώργου 
(μέλος), Δημήτρης Μπέσκος (Έφορος) 
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