ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα
Αρ. Φύλλου 93

Έγκλημα
ΜΕ ΗΘΙΚΟ ΑΥΤΟΥΡΓΟ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

Καλλικράτη στη Δωρίδα
Ως έγκλημα κατά της πλειοψηφίας των πολιτών της
Δωρίδας αλλά και της ορθολογικής αναπτυξιακής δραστηριότητας της περιοχής χαρακτηρίζεται η πραξικοπηματική απόφαση της τελευταίας στιγμής από το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών να ανατρέψει στη Βουλή τη δική του
απόφαση για τον ¨Καλλικράτη¨στη Δωρίδα και να ορίσει ως έδρα του νέου Δήμου Δωρίδας , το Λιδορίκι αντί
του Ευπαλίου που είχε ορισθεί .
Σελ. 3-5

Σημαντικές οι εκδηλώσεις του
Δροσάτου για το καλοκαίρι.

DASOS

THERETRON

Συνεχίζοτας την πλούσια παράδοση
ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Δροσάτου θα πραγματοποιήσει και το

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ

Ένα Δωρικό
στολίδι στην
...αγκαλιά
των ελάτων!
Άρχισε να λειτουργεί μία
σημαντική ξενοδοχειακή
μονάδα στο Παλαιοξάρι
Δωρίδας.
Σελ. 7

Έτσι θα γίνει ο
δρόμος από
Μοναστηράκι για
το Παραθάλασσο
Στα πρανή του δρόμου
από το Μοναστηράκι στο
Παραθάλασσο που δημιουργήθηκε πρόβλημα
από τους τελευταίους
σεισμούς, σύντομα θα

γίνουν τα απαραίτητα
τεχνικά έργα ώστε να
σταματήσουν οι κατολισθήσεις.

Σελ. 6

φετινό καλοκαίρι του 2010 σειρά
σημαντικών πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων.
Σελ. 12

Μάιος - Ιουν. 2010

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
… ΒΟΜΒΑ !
Για όλους όσους ασχολούνται
με τα κοινά και όσους «παρεπιδημούν στην Ιερουσαλήμ,
η στάση της βουλευτού Παπαθανάση στο κρίσιμο θέμα
του ¨Καλλικράτη¨στη Φωκίδα δεν έκρυβε εκπλήξεις. Κι
αυτό γιατί εμμένει στη ζημιογόνα, αποσυνθετική πορεία
της και ο καθένας εύκολα το
αντιλαμβάνεται αν περιδιαβεί
τις τελευταίες βδομάδες σε
πόλεις και χωριά της Φωκίδας. Το πρόβλημα της δηλαδή δεν είναι μόνο στο Ευπάλιο. Και για να δανειστούμε
κάποιες εκφράσεις» αντί να
οργανώνει,
αποδιοργανώνεται. Αντί να γεφυρώνει
απομακρύνει. Αντί να αφουγκράζεται, κωφεύει. Αντί να
λειτουργεί δημοκρατικά, στενεύει τον κύκλο λήψης των
αποφάσεων σε ένα περιβάλλον το οποίο προτάσσει το
προσωπικό έναντι του πολιτικού. Αντί να δέχεται μηνύματα, αφορίζει εκείνους που τα
εκπέμπουν. Αντί να θεραπεύει τις δυσαρέσκειες, προσποιείται ότι δεν υπάρχουν. Όταν
κάποιος υποπίπτει συνεχώς
και αμετανόητα στα σφάλματα αυτά, ενεργοποιεί απλά
την πολιτική βόμβα που θα
τον ανατινάξει .

Αλλάζει
ο αθλητικός
χάρτης της
Δωρίδας

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ
Ο Αη-Γιάννης
τους ανήκει
και ζητούν
δίκαη λύση!
Από τον Άννα στον
Καϊάφα πάει το θέμα
του Αη-Γιάννη αφού η
Ηγουμένη της Μονής
Βαρνάκοβας δε δείχνει

διάθεση διαλόγου. Οι
πολίτες σύστησαν Συντονιστική
Επιτροπή
Αγώνα και διεκδικούν
το δίκιο τους. Σελ. 10

Η ... κάθοδος των Δωριέων στη Δ’
Εθνική και η επαναφορά του Απόλλωνα στην Α’ Κατηγορία Φωκίδας
αλλάζουν το αθλητικό γίγνεσθαι στη
Δωρίδα.
Σελ. 14-15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Τελευταίο « αντίο » στον
πολυαγαπημένο σύζυγο,
πατέρα, παππού, φίλο,
ΤΣΙΛΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Ο Τσιλαλής Νίκος γεννήθηκε 17 Νοεμβρίου 1924 και
απεβίωσε στις 28 Μαϊου 2010 .

... και σε σένα κυρ Παναγιώτα
Την 5-5-2010 απεβίωσε στην Αθήνα
η Παναγιώτα Διαμάντη συζ. Κων/νου
Διαμάντη σε ηλικία 85 χρονών και
ενταφιάστηκε την επομένη στο Ευπάλιο. Η αποθανούσα είχε δύο γιούς, το
Δημήτριο και τον Γεώργιο Διαμάντη.
Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής της
υπήρξε προσφιλής σύζυγος και αξιαγάπητη μητέρα, αξιοπρεπής και αγαπητή
από όλους.
‘Εσβησε ήσυχα κοντά στα παιδιά της και το σύζυγό της
που τους λάτρευε και την αγαπούσαν.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνόδεψαν την μητέρα μας
στο τελευταίο ταξίδι και εκδήλωσαν την αγάπη τους όσο
ζούσε.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Σ

Ο Τάσος στο club
των παντρεμένων

Έ

νας δικός μας άνθρωπος , ο αθλητικός συντάκτης της
εφημερίδας μας Τάσος Τσόλκας , πέρασε στο κλαμπ των
παντρεμένων από τις 5 Ιουνίου . Το χορό του Ησαΐα χόρεψε
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία Αγίας Βαρβάρας με την
εκλεκτή της καρδιάς του Ειρήνη Δρίβα . Μάρτυρες για το γεγονός οι εκατοντάδες φίλοι και συγγενείς που τους έραναν
με ρύζι , αλλά και οι κουμπάροι τους ,με υπογραφή Νίκος Βογιατζής και Αργυρώ Δρίβα-Κοντομηνά. Ο Τάσος είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και τώρα εργάζεται στον ¨Ελεύθερο Τύπο¨, ενώ η Ειρήνη είναι θεατρολόγος και εργάζεται
στο Δήμο Κορυδαλλού , διδάσκοντας θεατρική αγωγή σε
Δημοτικά Σχολεία. Αδυναμία του ζευγαριού το … Ευπάλιο,
όπου πέρασε και μερικές ημέρες - του περιορισμένου λόγω
Μουντιάλ !- μήνα του μέλιτος . Από όλους μας οι ευχές ,να
έχουν μια ειρηνική , ευτυχισμένη και δημιουργική πορεία .

Βγήκε Δημήτριος Πήρε το πτυχίο της
η Δήμητρα
από την
Παπακωνσταντίνου
κολυμπήθρα
Δήμητρα Παπακωνσταο εγγονός του
ντίνου του Ευθυμίου,
Μήτσου Παληού μετά από επιτυχείς σπουδές,

Η

Η

Μαρία-Μαγδα λην ή
Παληού και ο Κωνσταντίνος Έξαρχος βάφτισαν τον
γιό τους στο εκκλησάκι της
Μεταμόρφωσης
Σωτήρος
στο Σκάλωμα . Πήρε το όνομα και των δύο παππούδων,
Δημήτριος. Νονά η ξαδέρφη του Μαρία Πουλιοπούλου. Ακολούθησε τσιμπούσι
και γλέντι στο ξενοδοχείο
ΑΠΟΛΛΩΝ στο Μαραθιά .

πήρε το πτυχίο της φιλολόγου, από το Πανεπιστήμιο
της Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Φίλοι και συγγενείς τής εύχονται καλή σταδιοδρομία
στο δύσκολο έργο του εκπαιδευτικού. Έτσι προστέθηκε
άλλη μία καθηγήτρια στο
ροστερ
των
επιστημώνων
του Ευπαλίου.
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Κλαούντιο
Ντι Μάουρο και η Μαρίνα Κ. Τσιπλάκη,
στις 13 Ιουνίου
σε μια πανέμορφη τελετή στην
εκκλησία
της
Αγίας Μαρίνας
του
Θησείου,
βάφτισαν την
κορούλα τους,
δίνοντάς της το
όνομα
ΆνναΜαρία. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι
πρωίας με ζωντανή μουσική
στο σπίτι του Κώστα και της Τζένης Τσιπλάκη .

Καλό ταξίδι κυρ Νίκο...

Από τότε που άρχιζα να
καταλαβαίνω θαύμαζα
τον πατέρα μου για την
ηρεμία του, την αισιοδοξία του, την ανιδιοτέλειά
του, το σεμνό τρόπο ζωής
του και τη μεγαλοψυχία
του. ΄Ετσι πορεύτηκε σε
όλη του τη ζωή.
Τους τελευταίους τέσσερις μήνες βάδισε ένα « Γολγοθά » που πραγματικά εντυπωσίασε όλους όσους βρίσκονταν δίπλα του.
Τέσερις μήνες και κάτι στην « εντατική ». Τελικά κατέληξε, γιατί δε μπορούσε να τον βοηθήσει η καρδιά του.
΄Ηταν αδύνατη, σύμφωνα με το ιατρικό πόρισμα.
Εγώ όμως είδα καθαρά μέσα στα μάτια του, στην έκφρασή του, στις κινήσεις του, πόσο μεγάλη ήταν η καρδιά του
και σε πόσο μεγάλο βαθμό είχε αυτά τα σπάνια χαρίσματα. ΄Ηταν ένα λιοντάρι. ΄Ένας λεβέντης που μας εμψύχωνε την ώρα που υπέφερε.
Πάντα πίστευα πως έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο ΠΩΣ
ζεις …… αλλά και ΠΩΣ ΦΕΥΓΕΙΣ!!!
Εμείς, οι δικοί του άνθρωποι, θα αργήσουμε να σβήσουμε
από τη μνήμη μας τον τρόπο που έφυγε, αλλά πρέπει να
έχουμε μέσα μας την αγάπη, την εκτίμηση, τη θλίψη και
τα δάκρυα όλων των συγγενών και φίλων που ήρθαν να
τον ξεπροβοδίσουν. Αυτό … κάτι δείχνει!
Καλό σου ταξίδι πατέρα.

Σελίδα 2

Έκθεση ζωγραφικής με θέμα ¨Σκουριά
και αρμύρα¨πραγματοποιεί από 16 έως
25 Ιουλίου στην αίθουσα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
στο λιμάνι της Ναυπάκτου η Τζένη Κουτσούρη-Παπαϊωάννου σύζυγος του συμπατριώτη μας επιχειρηματία Χρήστου
Παπαϊωάννου . Είναι η πρώτη ατομική
έκθεση της Τζένης , που έχει συμμετάσχει σε αρκετές μεγάλες ομαδικές εκθέσεις. Τα θέματα της στη έκθεση αυτή
περιστρέφονται γύρω από τη θάλασσα ,
με καράβια , άγκυρες κ.ά .

ε μια όμορφη τελετή στην εκκλησία
της Αγίας Σκέπης του
Παπάγου στην Αθήνα, έγινε ο γάμος της
συμπατριώτισσας μας
Κωνσταντίνας Τσώκα
το γένος Λύρα με τον
Δημήτρη Θεοδώρου.
Τη νύφη συνόδευσαν
στην Εκκλησία η μητέρα της και ο αδερφός
της Γιώργος Λύρας ,
σύζυγος της γνωστής
τραγουδίστριας Πέγκυς Ζήνα. Εκλεκτές
και νεανικές παρουσίες τίμησαν το ζευγάρι των νεόνυμφων
στην πιο μεγάλη του
χαρά, ενώ τα βλέμματα ως ήταν φυσικό
έπεφταν εκτός από
τους νεόνυμφους και
στους επώνυμους με
την Πέγκυ Ζήνα να
κερδίζει την προσοχή
των …φλάς. Ακολούθησε γλέντι με εκατοντάδες καλεσμένους
στο κοσμικό κέντρο
¨Μπαραόντα¨.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Το έγκλημα
ΜΕ ΗΘΙΚΟ ΑΥΤΟΥΡΓΟ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

του Καλλικράτη στη Δωρίδα

Ως έγκλημα κατά της πλειοψηφίας θόν έγινε στο πίσω μέρος της Γκιώνας σωστή λύση.Άλλο αν μετά, με την
ενημέρωση που έγινε στην ηγεσία της
των πολιτών της Δωρίδας αλλά και και αρκετά μακριά από το Λιδορίκι.
της ορθολογικής αναπτυξιακής δρα- - Το Λιδορίκι δέχτηκε να εγκαταστα- Ρηγίλλης το θέμα μαζεύτηκε και άλλαστηριότητας της περιοχής χαρακτηρί- θούν και λειτουργήσουν στην περιοχή ξε η γραμμή με τοποθετήσεις άλλων
ζεται η πραξικοπηματική απόφαση της του Μαλανδρίνου οι φυλακές υψηλής βουλευτών της ΝΔ.
Οι ενέργειες αυτές ήταν φυσικό να δημιτελευταίας στιγμής από το Υπουργείο ασφαλείας.
Εσωτερικών να ανατρέψει στη Βουλή Όμως αυτό δεν τους το επέβαλε κα- ουργήσουν τεράστια αναστάτωση στις
την δική του απόφαση για τον ¨Καλ- νένας. Αντίθετα, η πλειοψηφία το είχε τοπικές οργανώσεις των κομμάτων.
λικράτη¨στη Δωρίδα και να ορίσει ως ζητήσει με την λανθασμένη, όπως και Έτσι, η Τοπική Επιτροπή Ευπαλίου της
έδρα του νέου Δήμου Δωρίδας, το τώρα με το Δημαρχείο, δημοσιοϋπαλ- ΝΔ, στις αρχαιρεσίες που έγιναν πρίν
Λιδορίκι αντί του Ευπαλίου που είχε ληλική νοοτροπία: ότι θα υπάρξουν λίγες εβδομάδες για εκλογή τοπικών
ορισθεί.
θέσεις εργασίας κλπ κλπ, χωρίς βέ- και νομαρχιακών οργάνων, εν όψει
Συνεδρίου, αρΗθικός
αυτουργός
νήθηκε να συμσ΄αυτή την ¨εγκλημαμετάσχει και να
τική¨ ενέργεια είναι η
εκλέξει διοίκηση
βουλευτής του Νομού
στην
Τοπική
Αφροδίτη ΠαπαθανάΕπιτροπή Ευπαση, όπως ο ίδιος Υπουρλίου.Είναι χαραγός Γιάννης Ραγκούσης
κτηριστικό ότι
ανέφερε σε δηλώσεις
από 900 μέλη
του, λέγοντας ότι η
που απαριθμεί
¨αλλαγή έγινε με την
στους καταλόεισήγηση και σύμφωγους η ΝΔ στο
νη γνώμη των τοπικών
Δήμο Ευπαλίου,
βουλευτών¨.
στη συγκέντρωΣυνεργοί στο έγκλημα
ση παρευρέθηοι πολιτικοί Γ.Μπούγας
καν γύρω στα
και Δ. Παπαλεξίου κα40 άτομα και
θώς και ο Νομάρχης Ν.
Η φωτογραφία του Δημαρχείου Ευπαλίου με τις μαύρες κορδέλες που έκανε το γύρο της
ψήφισαν τελικά
Φουσέκης.
Ελλάδος μέσα από τις σελίδες αθηναϊκών εφημερίδων
γύρω στα 80 που
Πίσω δε από όλη αυτή
επιστρατεύτη την ¨ομπρέλα¨ στήριξης του πραξικοπήματος, βρίσκονται βαια οι φυλακές να έχουν βλάψει σε καν από κάποιους παράγοντες.Όμως
και αυτά ψήφισαν μόνο για τη ΝΟΔΕ
τα πολιτικοοικονομικά συμφέροντα τίποτα την περιοχή.
του Αμφισσοκεντρικού κατεστημένου Δεν γνωρίζουμε αν υιοθέτησε η Βου- Φωκίδας και όχι για εκλογή διοίκησης
λευτής και μερικά άλλα γραφικά επι- στην Τοπική Επιτροπή Ευπαλίου.
της Φωκίδας.
Η ίδια η βουλευτής, που μέχρι την χειρήματα, όπως για την ένδοξη ιστοτελευταία στιγμή το έπαιζε ¨πόντι- ρία του Λιδορικίου ως γενέτειρα του ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ος Πιλάτος¨, παραδέχτηκε τελικά την Αθανασίου Διάκου (σ.σ. μέχρι τώρα Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η Τοπική
ανάμειξή της, ζητώντας ¨συγνώμη από είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ Αρ- Οργάνωση Ευπαλίου, αποστασιοποιήτους πολίτες του Ευπαλίου ¨με δηλώ- τοτίνας και Μουσουνίτσας για γενέτει- θηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή και
σεις της σε τηλεοπτικό κανάλι, υιο- ρας του Διάκου) και άλλων οπλαρχη- ιδιαίτερα από το Γραμματέα της Νίκο
θετώντας παράλληλα τα ανεδαφικά, γών της επανάστασης του 1821 !, ή Πέτρου, καταγγέλλοντας τις παρασκηνιαντιαναπτυξιακά, αντιλειτουργικά και και ότι ήταν πρωτεύουσα της επαρχί- ακές ενέργειες που έκανε, αφού χρησιανιστόρητα επιχειρήματα των παραγό- ας Δωρίδας πριν …100 χρόνια ! (σ.σ. μοποιούσε την ιδιότητα του Γραμματέα
ντων και εκπροσώπων του Λιδορικίου. θυμήθηκε κανένας ποτέ Έπαρχο στο της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Φωκίδας,για
Λιδορίκι ;) και αλλά πολλά.
να λειτουργεί τελικά ως εκπρόσωπος
Όλα βέβαια τα παραπάνω τα υιοθέτη- του Λιδορικίου στα κεντρικά όργανα
ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ,ΤΑ ΛΟΓΙΑ
σε και τα στήριξε παντού ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και σε βουλευτές, χωρίς
… ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ!
καμία τέτοια εξουσιοδότηση. Το ίδιο και
Ειδικότερα τα επιχειρήματα αυτά ανέ- του ΠΑΣΟΚ Φωκίδας Γ. Παπαλεξίου.
η Τοπική Οργάνωση του Δήμου Βαρφεραν ότι :
δουσίων, ενώ στην Τοπική Οργάνωση
- Το Λιδορίκι, λόγω της δημιουργίας ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ
του Δήμου Τολοφώνας, ο Γραμματέας
της τεχνητής λίμνης Μόρνου, στερή- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΝΔ
Προς την ίδια κατεύθυνση κίνησαν της Σταύρος Πολίτης υπέβαλε την παθηκε τα νερά του ποταμού !
Όμως αν στερήθηκε κάποιος τα νερά τα νήματα και οι πολιτικοί παράγοντες ραίτησή του.
αυτά,είναι ο Δήμος Ευπαλίου και ει- της ΝΔ, που τα συμφέροντά τους Σε συγκέντρωση μάλιστα της Νομαρδικότερα η πεδιάδα του Μόρνου. Και ταυτίζονται με αυτά του πολιτικοοικο- χιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Φωκίδας
ακόμα από τις αποζημιώσεις που δό- νομικού κατεστημένου του Αμφισσο- που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες
θηκαν τότε ακόμα και σε άγονα και κεντρικού κατεστημένου της Φωκίδας ημέρες στην Άμφισσα, οι εκπρόσωποι
εγκαταλελειμμένα χωράφια και μπαϊ- όπως ο Νομάρχης Νίκος Φουσέκης, των παραπάνω τριών οργανώσεων
ρια, οι περισσότερες οικογένειες του ο πρώην βουλευτής και Υφυπουργός της Δωρίδας, ζήτησαν να μη δώσει το
Γιάννης Μπούγας κ.ά, Με εισηγήσεις ΠΑΣΟΚ κανένα χρίσμα, κι ότι αυτοί θα
Λιδορικίου βρέθηκαν με περιουσίες !
- Το Λιδορίκι έχει ζημιωθεί από την τους προς το κόμμα τους και προς ακούσουν και θα πράξουν σύμφωνα
εξόρυξη μεταλλευμάτων στην περιο- την …Κυβέρνηση. Γι αυτό άλλωστε με οσα θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Γι
και μόλις ανακοινώθηκε το ¨πραξι- αυτό και δεν υπήρξαν από την πλευρά
χή του.
Όμως η εξόρυξη σε μεταλλεία κατά κόπημα¨, βγήκε ο εκπρόσωπος της τους ή από μεμονωμένα στελέχη αι85% έγινε στην περιοχή του Δήμου ΝΔ στα αυτοδιοικητικά, βουλευτής τήσεις υποψηφιότητας για Δήμαρχος
Γραβιάς (οι γνωστοί βωξίτες Παρνασ- και πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών στο Δήμο Δωρίδας, όπως είχε αποφασού)και μόνο ένα 15% κατά το παρελ- Χρήστος Ζώης και το επικρότησε ως σίσει το ΠΑΣΟΚ για όλη την Ελλάδα.

Συνεργοί
οι Μπούγας,
Παπαλεξίου,
Φουσέκης
και το
Αμφισσοκεντρικό
κατεστημένο
ΣΕΝΑΡΙΑ …
ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο
στην αναμπουμπούλα και στο
θολό τοπίο που δημιουργείται
όταν γίνονται βίαιες παρεμβάσεις σε δημόσια θέματα, πάντα
να εισχωρούν η …φαντασία, η
προβοκάτσια και η συνωμοσιολογία.
Δεν μπορούσαν να λείψουν
αυτά και από την περίπτωση
της Δωρίδας και του Καλλικρατικού πραξικοπήματος …
…Ποιος το μεθόδευσε, ποιος το
παρακίνησε, ποιος το στήριξε …
Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες
τις περισσότερες φορές.Θέλουμε να βλέπουμε το δένδρο και
να αδιαφορούμε για το δάσος !
Πρώτο σενάριο συνωμοσιολογίας.Παράγοντες του Λιδορικίου πίεσαν τον γνωστό μεγαλοεπιχειρηματία Β. Φιλίππου
(ΦΑΓΕ) από το Δάφνο, που διατηρεί …άριστες σχέσεις με τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
Θόδωρο Πάγκαλο να παρέμβει
στον Υπουργό Γιάννη Ραγκούση και να αλλάξει την έδρα
από το Ευπάλιο στο Λιδορίκι.
Δεύτερο σενάριο συνωμοσιολογίας.Παράγοντες του Λιδορικίου ενημέρωσαν τον παλαιό Γενικό Διευθυντή της Εμπορικής
Τράπεζας Ν.Καραϊνδρο από το
Λευκαδίτι που έχει άριστες πολιτικές σχέσεις με τον Αντώνη
Λιβάνη, δεξί χέρι του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Τον
έπεισαν να παρέμβει αυτός με
τη σειρά του στον Υπουργό
Γιάννη Ραγκούση να κάνει την
…αλλαγή έδρας !
…Ίσως αργότερα να ακούσουμε κι άλλα σενάρια συνωμοσιολογίας …
…Για την ταμπακιέρα όμως
κουβέντα !
Γιατί εύκολα, όταν οι αρμόδιοι
και εμπλεκόμενοι ρίχνουν σκοτάδι στα γεγονότα, επειδή έτσι
τους βολεύει, οργιάζουν και οι
φήμες για αποπροσανατολισμό
και να μη φανερωθεί ο ένοχος.
Ας είναι. Η ιστορία δεν ξεγελιέται. Αργά η γρήγορα τα καταγράφει όλα … και ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο.
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Κινητοποιήσεις για το¨Πραξικόπημα¨...
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδη- τών Δωρίδας, Σωτήρη Πανουργιά
ση μεσάνυχτα, ότι στην αρμόδια Επι- Γραμματέα ΠΑΣΟΚ Ευπαλίου, Κώτροπή της Βουλής έγινε …¨καλλικρα- στα Τσακούμη Πρόεδρο Ν.Δ Ευτικό πραξικόπημα ¨, και ουσιαστικά παλίου,Γιώργο Καλαντζή Δημοτικό
μόνο στη Δωρίδα απ΄όλη την Ελλάδα Σύμβουλο, Θανάση Κατσούδα Δηπροχώρησαν στην αλλαγή έδρας του μοτικό Σύμβουλο,μέλος Νομαρχιακής
νέου Δήμου, από το Ευπάλιο στο Λι- ΠΑΣΟΚ Φωκίδας, Θανάση Μελίστα,
δορίκι. Υπήρξε άλλη
μια περίπτωση στη
Μακεδονία, όπου η
έδρα πήγε στο μεγαλύτερο Δήμο της
Σιάτιστας από τη Νεάπολη που είχε ορισθεί, αλλά μετά και
την σύμφωνη γνώμη
και των 5 βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ και της
ΝΔ στο Νομό Κοζάνης.
Τα τηλέφωνα πήραν Η συγκέντρωση στον κόμβο Μοναστηρακίου
φωτιά. Οι πολίτες
όλη νύχτα ρωτούσαν να μάθουν τι Δημοτικό Σύμβουλο,εκπρόσωπο του
έγινε, και δεν πίστευαν στ΄αυτιά τους ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και Κώστα Αντωνόμε όσα άκουγαν.Οι πάντες ξεσηκώθη- πουλο Οικονομολόγο μέλος του ΔΣ
καν και μια ολόκληρη περιοχή από τα του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών
Βαρδούσια μέχρι την Ερατεινή και το Αυτοδιοίκησης.
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής ανέΕυπάλιο σηκώθηκε στο πόδι !
Από την επόμενη μέρα κιόλας άρχι- βηκε στην Αθήνα όπου είχε διαδοχισαν οι κινητοποιήσεις κάτω από τις κές συναντήσεις με τον Υφυπουργό
οδηγίες της Συντονιστικής Επιτροπής Εσωτερικών κ. Ντόλιο, τον ΓραμΑγώνα που εκλέχτηκε και αποτελείτο ματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Ξυνίδη, τους
εκπροσώπους
από τους Τάσο Παγώνη Δήμαρχο, Κοινοβουλευτικούς
Βαγγέλη Καραϊνδρο Πρόεδρο Δη- όλων των κομμάτων στη Βουλή (ΠΑμοτικού Συμβουλίου, Περικλή Λου- ΣΟΚ,ΝΔ, ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ).
κόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ευπαλιω- Πρέπει να πούμε εδώ ότι το ΚΚΕ και

Όλοι οι εκπρόσωποι των Κομμάτων στη Βουλή, στη συζήτηση της ολομέλειας για τον
Καλλικράτη,κατήγγειλαν το
πραξικόπημα που έγινε στο
Δήμο Δωρίδας και τάχθηκαν
με επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης της έδρας στο Ευπάλιο.
Μοναδική εξαίρεση, η απουσία της αρμόδιας Βουλευτού
Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανάση. Για άλλη μια φορά
το έπαιξε ¨Πόντιος Πιλάτος¨.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
όπως η Σοφία Γιαννακά, ο
Θανάσης Χαντάβας ακόμα
και ο Γραμματέας Σωκράτης Ξυνίδης με επισημάνσεις τους και παρεμβάσεις
στην ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο περιθώριο
της συζήτησης, έδιναν τη
γνώμη τους για την πραγματική διάσταση του θέματος
του Δήμου Δωρίδας.
Ιδιαίτερα καυστικός και αποκαλυπτικός ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΝ
Φώτης Κουβέλης, που με
την πολιτική βαρύτητα, την
ανεξαρτησία της φωνής του
και το κύρος που έχει, έκανε δύο φορές αναφορά στις
ομιλίες του στο Ευπάλιο τονίζοντας μεταξύ άλλων :
« …για την περίφημη χωροθεσία, που θεωρώ αξονικό
ζήτημα, η Κυβέρνηση έθεσε
ως ένα κριτήριο το πληθυσμιακό.Το ετήρησε αυτό το
κριτήριο ή το ελαστικοποίησε

οι εκπρόσωποί του στα αυτοδιοικη- Βουλής, με πανώ και συνθήματα διατικά, συμμετείχαν ως παρατηρη- μαρτυρίας, έκαναν γνωστό στους εκτές στα δρώμενα, χωρίς ουσιαστικά προσώπους του Κοινοβουλίου, αλλά
να παρεμβαίνουν, αφού επίσημα και και στους Αθηναίους, την κατάφωρη
κεντρικά το Κόμμα δεν συμφωνεί με αδικία που έγινε στη Δωρίδα.
Ταυτόχρονα μέσα στη Βουλή, είχαν
τον Καλλικράτη.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο εγκατασταθεί εκπρόσωποι της Συντοανοιχτές συγκεντρώσεις στο Δημαρ- νιστικής Επιτροπής Αγώνα, που παρέχείο για ενημέρωση των πολιτών, μειναν και τις 4 ημέρες που διήρκεσε
όπου εκδόθηκαν και δύο ψηφίσματα η συζήτηση για τον Καλλικράτη, ενημερώνοντας Υπουργούς και Βουλευ(τα παραθέτουμε σε άλλη στήλη).
Αποφασίστηκε και έκλεισε για λίγες τές όλων των κομμάτων. Σε όλους δε
παρέδιδαν και αναλυτικό φάκελο με
ώρες η εθνική οδός Ευπαλίου-Ιτέας
στον κόμβο Μοναστηρακίου, δύο δι- στοιχεία πληθυσμιακά, επιχειρηματιαφορετικές ημέρες, ενώ υπήρξε και κά, αναπτυξιακά κ.ά για τον νέο Δήμο
μεγάλη αυτοκινητοπομπή διαμαρ- Δωρίδας.
τυρίας από 200 ΙΧ
με μαύρες σημαίες
προς τη Γέφυρα
Ρίου-Αντίρριου,
όπου σηκώθηκαν
πανώ που κατήγγειλαν το πραξικόπημα και οι πολίτες
σταμάτησαν για λίγη
ώρα την κυκλοφορία
των οχημάτων στα
διόδια της γέφυρας.
Στο μεταξύ την ημέρα
που ξεκίνησε η συζήτηση του Καλλικράτη Η συγκέντρωση στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
στην ολομέλεια της
Βουλής, μεγάλο πλήθος πολιτών από Με τη σειρά τους οι βουλευτές, όχι
τη Δωρίδα ανέβηκε με πούλμαν στην μόνο παραδέχτηκαν το δίκαιο αίτημα
Αθήνα, όπου μαζί με συμπατριώτες που για να παραμείνει η έδρα στο Ευπάδιαμένουν στην Αττική συγκεντρώθη- λιο, αλλά έκαναν και ειδικές αναφορές
καν για ώρες έξω από την είσοδο της στις ομιλίες τους .

... και η μάχη στη Βουλή.

ηση, όταν μάλιστα η ίδια η
Κυβέρνηση στην αρχική εξαγγελία άλλη έδρα ήθελε για το
Δήμο Δωρίδας, το Ευπάλιο, και
άλλη δεκαπέντε ημέρες μετά;
Κύριε Υφυπουργέ, λυπάμαι ειλικρινά.Αλλιώς τα είχατε ονομάσει στην αρχή κι αλλιώς τα
τροποποιήσατε…»
Η Ουρανία Παπανδρέου –
Παπαδάκη μεταξύ άλλων
τόνισε «…να καλωσορίσω κι
εγώ και εγώ τους εκπροσώπους της Φωκίδας και να πω
ότι πριν μπω στην αίθουσα,
άνθρωποι αγανακτισμένοι
και από τη Φωκίδα με παρακάλεσαν –παρά το γεγονός ότι δεν είμαι από τη
Φωκίδα –να πω ότι αντιτίθενται και λένε ένα δυνατό
όχι στην αλλαγή έδρας του
Δήμου Δωρίδας, η έδρα
ανήκει στο Ευπάλιο. Το
καταθέτω …»
Στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης επιδεικνύοντας
τη φωτογραφία του ΔηΣτο περιθώριο της πολυήμερης μάχης στη Βουλή διακρίνεται από αριστερά ο Βουλευτής του ΠΑ- μαρχείου Ευπαλίου τόνιζε
ΣΟΚ Γιάννης Δημαράς, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Παπαδάκης, το στέλεχος του ΚΕΠ «…κοιτάξτε,αγαπητοί συΕυπαλίου Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο Φώτης Κουβέλης, ο Δήμαρχος Ευπαλίου Τάσος Παγώνης νάδελφοι, νέο Δημαρχείο.
και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας Περικλής Λουκόπουλος.
Ξέρετε πόσο στοίχισε
αυτό στο ελληνικό δημότου Δήμου 41,32%, Λιδορίκι ηση αυτού του κριτηρίου για σιο; Τρία εκατομμύρια ευρώ.
29,16%. Στις Εθνικές εκλογές την εξυπηρέτηση άλλων σκο- Είναι στο Ευπάλιο στο νέο
του 2009, ένα άλλο στοιχείο πιμοτήτων. Δεν εγείρεται δι- Δήμο Δωριέων, Το βλέπετε;.»
αποδεικτικό του πληθυσμού, καιολογημένα, αν όχι η βεβαι- Στο σημείο αυτό ο Υφυπουρείχαμε: Ευπάλιο 42,31%, Λι- ότητα, τουλάχιστον η υποψία γός Ντόλιος του απάντησε,
δορίκι 26,85%. Πού είναι το ότι παρενέβησαν κομματικοί «ότι το έχω ξαναδεί» για να
πληθυσμιακό κριτήριο στο παράγοντες προκειμένου να πάρει την απάντηση από τον
οποίο ομνύει η Κυβέρνηση, υπάρξει αυτή η διαφοροποί- κ.Ροντούλη «το έχετε ξαμε έναν εξαιρετικά προφανή
τρόπο για να εξυπηρετήσει
δικούς της σχεδιασμούς. Το
παράδειγμα ίσως διευκολύνει
την κατανόηση του πολιτικού
μου ισχυρισμού.Πού είναι το
κριτήριο για την Κυβέρνηση
όταν για παράδειγμα- και δεν
είναι εκλογική μου περιφέρεια, το αντιλαμβάνεστε – στο
Δήμο Δωρίδας καθιστά έδρα
το Λιδωρίκι κι όχι το Ευπάλιο,
όταν τα πληθυσμιακά στοιχεία
μαρτυράνε τα ακόλουθα. Ευπάλιο, στο νόμιμο πληθυσμό

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Και επιπροσθέτως, τι αλλαξε,
όταν στον αρχικό σχεδιασμό
για το Δήμο Δωρίδας έδρα
ονομαζόταν το Ευπάλιο και
δεκαπέντε μέρες μετά ονομάστηκε το Λιδορίκι;
Δεν έχω τίποτε με καμία από
τις δύο πόλεις. Είναι εξαιρετικά αγαπητές και αυτές και οι
κάτοικοί της. Απλώς ελέγχω
την Κυβέρνηση. Και την ελέγχω για την εγκατάλειψη του
πληθυσμιακού κριτηρίου και
κυρίως για την ελαστικοποί-

ναδεί αλλά, άλλα κάνετε …
Καταθέτω στα Πρακτικά το
νέο Δημαρχείο Ευπαλίου για
να μείνει ως μνημείο ανακολουθίας και ασυνέπειας του
κ.Ραγκούση»
Ο βουλευτής της Ν.Δ. Ιωάννης Πλακιωτάκης επισήμανε στην ομιλία του «…
έχω χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αναφέρεται στο
Νομό Φωκίδας, το οποίο
ελέχθη πολλές φορές σήμερα και αφορά την έδρα του
νέου Δήμου Δωρίδας η οποία
μεταφέρεται από το Ευπάλιο στο Λιδορίκι, ενώ το Ευπάλιο είναι ένας Δήμος που
έχει το 45%του συνολικού
πληθυσμού και το 80% των
παραγωγικών επιχειρήσεων…
και για του λόγου το αληθές,
επειδή χρησιμοποιήθηκε από
το κ. Υπουργό σαν επιχείρημα
για τη μεταφορά έδρας στο
Δοξάτο στο Νομό Δράμας,
θα καταθέσω στα Πρακτικά
τη φωτογραφία του νέου Δημαρχείου Ευπαλίου, 1200 τ.μ.
προϋπολογισμού πάνω από 3
εκατομ. ευρώ»
Με τα ίδια ατράνταχτα στοιχεία παρουσίασαν το θέμα
και οι Γρηγόρης Ψαριανός
(ΣΥΝ), Αναστάσιος Νεράντζης (ΝΔ), Αλέκος Χρυσανθακόπουλος (ΛΑΟΣ),
Νίκος Τσούκαλης (ΣΥΝ),
Νίκος Νικολόπουλος (ΝΔ).
Το Ευπάλιο κέρδισε κατά
κράτος τη μάχη στη Βουλή.
Η κυβέρνηση του …άρπαξε
πραξικοπηματικά το δίκιο !!
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Ιδού

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πληθυσμιακός Χάρτης

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Επιχειρηματικός Χάρτης

το Έγκλημα
•

Η κατανομή του Πληθυσμού
στους τέσσερις Δήμους

•

Η κατανομή των Επιχειρήσεων
στους τέσσερις Δήμους

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πληθυσμιακά στοιχεία αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό των 4 Δήμων που αποτελούν
τον νέο Δήμο Δωρίδας σύμφωνα με την απογραφή του 2001 από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά έλαβε υπόψη το Υπουργείο Εσωτερικών ως
βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της έδρας των νέων Δήμων σε όλη την Ελλάδα, εκτός
από την περίπτωση του
Δήμου Δωρίδας.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Τα νούμερα αυτά κατά
Α/Α ΔΗΜΟΣ		
ΜΟΝΙΜΟΣ
%
την τελευταία δεκαετία
			
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
έχουν διαφοροποιηθεί
1
ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4.850		
44,60
αρκετά με το άνοιγμα
2
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
781		
7,18
της ψαλίδας να μεγα3
ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
2.523		
23,20
λώνει ακόμα πιο πολύ
4
ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
2.720		
25,01
υπέρ των Δήμων ΕυπαΣΥΝΟΛΟ 		
10.874		
100,00
λίου και Τολοφώνος

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Με αγανάκτηση, η μεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών της Δωρίδας, καταγγέλλει το ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ που έγινε από
το αρμόδιο Υπουργείο την τελευταία
στιγμή για μεταφορά της έδρας του
νέου Δήμου Δωρίδας, από το Ευπάλιο,
που προέβλεπε το Νομοσχέδιο του
Υπουργείου, στο Λιδωρίκι.
Αυτό είναι μια κατάφωρη αδικία και πραξικοπηματική ενέργεια σε βάρος των αρχών της πλειοψηφίας, μιας ευνομούμενης
Δημοκρατίας, σε βάρος της ανάπτυξης
και της λειτουργίας μιας κοινωνίας.
ΓΙΑΤΙ
• Το Ευπάλιο ως Δήμος έχει το 45%
του συνολικού πληθυσμού των τεσσάρων Δήμων που συνενώνονται (Ευπαλίου, Τολοφώνας, Λιδωρικίου και
Βαρδουσίων).
• Το Ευπάλιο ως πολεοδομικό συγκρότημα έχει πληθυσμό 2000 κατοίκων,
ενώ άλλοι ενδιαφερόμενοι οικισμοί δεν
ξεπερνούν τους 700.
• Το 80% των παραγωγικών επιχειρήσεων της Δωρίδας βρίσκεται στον
Δήμο Ευπαλίου.
• Το 60% των εμπορικών επαγγελματικών και επιχειρήσεων εστίασης δραστηριοποιείται στον Δήμο Ευπαλίου.
• Το 70% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Δωρίδας λειτουργεί στον
Δήμο Ευπαλίου.
• Η προσβασιμότητα και η εγγύτητα
που θέλει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, είναι στο
Ευπάλιο –για το μεγαλύτερο τμήμα
της Δωρίδας- λόγω οδικού δικτύου,

10

μορφολογίας εδάφους και η πιο σύντομη και λειτουργική από οποιονδήποτε άλλον οικισμό.
• Στο Ευπάλιο έχει πρόσφατα ανεγερθεί μεγάλο και σύγχρονο Δημαρχιακό
Μέγαρο που πληροί όλες τις λειτουργικές και υπηρεσιακές μελλοντικές
ανάγκες ενός Δήμου με πληθυσμό από
10.000 έως και 30.000 κατοίκους.
• Βάσει των μελετών που έχουν γίνει
από επιμελητήρια και άλλους φορείς,
λόγω κατασκευής και λειτουργίας της
Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου η οικοδομική
και επιχειρηματική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα είναι αλματώδης για
την περιοχή του Δήμου Ευπαλίου και
σημαντική για τον διπλανό παραλιακό
Δήμο Τολοφώνας.
• Ειδικότερα και σύμφωνα με τα ήδη
υπάρχοντα στοιχεία του Δήμου υπάρχουν σε εκκρεμότητα 287 αιτήσεις για
οικοδομικές άδειες 38 για βιοτεχνικέςβιομηχανικές-επαγγελματικές επιχειρήσεις και 15 για μεγάλες και μικρές
ξενοδοχειακές μονάδες.
• Ένα βασικό κριτήριο του Νομοθέτη
στις συνενώσεις για την επιλογή της
έδρας των νέων Δήμων, είναι το πληθυσμιακό. Η έδρα εδόθη στον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο.
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ

20 Μαΐου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα στοιχεία αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στους 4 Δήμους
που αποτελούν τον νέο Δήμο Δωρίδας, σύμφωνα με στοιχεία της 27ης Μαΐου 2010 από το
Υπουργείο Οικονομικών και αναφέρονται στις ενεργές επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως μονάδες, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μέγεθός τους, στον
κύκλο εργασιών, στον αριθμό των απασχολουμένων και άλλων οικονομικών στοιχείων, γεγονός
που θα καθιστούσε ακόμη μεγαλύτερη τη διαφορά υπέρ των Δήμων Ευπαλίου και Τολοφώνας
στην ανάπτυξη μεταξύ των συνενούμενων Δήμων.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευπαλίου
Στο Ευπάλιο σήμερα την 22η Μαΐου 2010
ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Καραϊνδρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Ευπαλίου, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:
Πρόγραμμα Καλλικράτης «Δήμοι και Δημοτικές ενότητες».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το
σώμα για το έκτακτο της συνεδρίασης,
σχετικά με την αιφνιδιαστική αλλαγή
της έδρας του νέου Δήμου Δωρίδας από
το Ευπάλιο στο Λιδωρίκι.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν : ο κ. Δήμαρχος, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων Τολοφώνας &
Βαρδουσίων, εκπρόσωποι κομματικών
οργανώσεων, σύλλογοι και φορείς των
Δήμων καθώς και δημότες της Δωρίδας.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο: ο κ. Δήμαρχος, οι επικεφαλής των Δημοτικών
Συνδυασμών, Δημοτικοί Σύμβουλοι των
Δήμων Τολοφώνας & Βαρδουσίων, εκπρόσωποι : Κομματικών οργανώσεων,
συλλόγων και φορέων, καθώς και Δημότες Δωριείς οι οποίοι ανέπτυξαν τις
θέσεις τους.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε το παρακάτω
ψήφισμα :
Με πραξικοπηματική ενέργεια η ηγεσία
του Υπουργείου, καταστρατήγησε τονδικό της Νόμο και μετέφερε την έδρα
του Δήμου Δωρίδας από το Ευπάλιο στο
Λιδορίκι .
Η ενέργεια αυτή είναι άδικη πραξικοπηματική και ύπουλη, λήφθηκε δε σε
χρόνο που αφήνει ελάχιστα περιθώρια
για διαβούλευση. Επίσης δεν προέκυψε

από καμία συζήτηση διαβούλευση και
πολύ περισσότερο από καμία απόφαση
συλλογικού οργάνου της αυτοδιοίκησης ούτε της ΤΕΔΚ ούτε της ΚΕΔΚΕ.
Προφανώς προέκυψε από συμφωνίες
και συναλλαγές παρασκηνίου ή ακόμα
χειροτέρα από πιέσεις, παραιτήσεις και
εκβιασμούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των 3 από
τους 4 Δήμους της Δωρίδας που συνενώνονται ζητούν να αποκατασταθεί
η αδικία, αν λειτουργεί σ΄ αυτόν τον
τόπο η Δημοκρατία ή αξιοκρατία και η
αρχή της πλειοψηφίας , αν θέλουμε ο
νέος Δήμος να είναι λειτουργικός και να
στηρίξει τους Δημότες του σε παραγωγικότητα και ανάπτυξη αν είναι αλήθεια οι
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα και
να σταματήσουν τα μικροκομματικά και
άλλα παράπλευρα συμφέροντα να ποδηγετούν και να δρομολογούν αποφάσεις κόντρα στη θέληση των πολιτών.
Η βουλευτής του Νομού Αφροδίτη Παπαθανάση να πάρει ξεκάθαρη θέση και
να πει αν αυτή εισηγήθηκε, όπως ανέφερε ο Υπουργός, για να αλλάξει η έδρα
του Δήμου.
Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επίσης να πάρει ξεκάθαρη θέση, αν
επικροτεί την πραξικοπηματική ενέργεια
όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του βουλευτής Χρήστος Ζώης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο οι Δημοτικοί
Εκπρόσωποι, οι φορείς, οι Κοματικές
οργανώσεις, και οι δημότες Δωριείς ενέκριναν το παραπάνω ψήφισμα και παρακαλούν να δοθεί σε όλους τους Δημότες
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικό
τύπο κ.λ.π..
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΟΥ

Το έργο θα γίνει
Όλα τα έργα που απαιτούνται για την στήριξη των πρανών
στο δρόμο Μοναστηρακίου-Παραθάλασσου,θα γίνουν με
όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Αυτό μας απάντησε ο Νομάρχης Ν. Φουσέκης, στο δημοσίευμα
του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας μας, επισημαίνοντας
ότι όλα έγιναν και γίνονται όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία,
χωρίς να υπάρχουν κοστολογικές υπερβάσεις και οι παρεμβάσεις

θα γίνουν σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για τέτοιες ειδικές εδαφολογικές περιπτώσεις.
Εμείς δεν διαφωνούμε. Απλά καταγράψαμε τους προβληματισμούς και εισηγήσεις του αρμόδιου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών που απείχαν πολύ ως κόστος μελέτης και
επιστημονικοτεχνική διαδικασία παρέμβασης, καθώς και όσα
ειπώθηκαν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το
θέμα και οι διάφορες ενστάσεις που είχαν εγερθεί.

Σελίδα 6

σύντομα
με όλες τις
προδιαγραφές

Όλα τα άλλα θα τα δείξει η ζωή, δηλαδή η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Απλώς να υπενθυμίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το τοπίο έχει χαρακτηρισθεί
¨απείρου κάλλους ¨ και δεν μπορεί να στηθούν εκεί τίποτα
εκτρώματα υψηλών τσιμεντότοιχων, εν ονόματι της φτηνής
ή στερεής λύσης.Η ευθύνη θα βαραίνει αυτούς που πήραν τις
αποφάσεις, χωρίς οποιεσδήποτε δικαιολογίες.
Αναλυτικά ο Νομάρχης στην απάντησή του αναφέρει τα εξής :

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ
Κ. Διευθυντά
Στο φύλλο της εφημερίδας σας με
αριθμό 92 (Μάρτιος Απρίλιος 2010)
και ειδικότερα στις σελίδες 1 και 5,
αναφέρεστε στο θέμα των πρανών
του δρόμου Μοναστηράκι – Μανάγουλη με τίτλους «Τα βράχια πέφτουν κι… αυτοί χτενίζονται» και
«’’Ξύνει’’ τις πληγές του σεισμού η
Νομαρχία στο Παραθάλασσο!».κλπ.
Για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης
άποψης των αναγνωστών σας, για
το συγκεκριμένο θέμα, σας παραθέτουμε το πλήρες ιστορικό των ενεργειών μας και παρακαλούμε για την
δημοσίευσή του.
• Στις 19-2-2010 κλιμάκιο αποτελούμενο από το Νομάρχη, το Γενικό
Γραμματέα της Νομ. Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακούς παράγοντες,
πραγματοποίησε αυτοψία σε σειρά
οικισμών και σημείων του οδικού
δικτύου, όπου είχαν παρουσιαστεί
προβλήματα από τις προηγηθείσες
έντονες βροχοπτώσεις και τη σεισμική ακολουθία, με σκοπό τη δρομολόγηση επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Κατά την αυτοψία στη θέση
των καταπτώσεων των πρανών του
δρόμου Μοναστηράκι – Μανάγουλη,
παρουσία του Δημάρχου Ευπαλίου κ. Παγώνη και άλλων στελεχών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και
κατοίκων της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι για την αντιμετώπιση του
προβλήματος δεν υπήρχε μελέτη
και δεν διαφαινόταν η δυνατότητα
άμεσης απόκτησης (π.χ. παλαιότερη
καταρχήν θέση του θέματος στον
ΟΑΣΠ από το Δήμαρχο, δεν απέφερε κάποια αποτελέσματα).
• Μετά την ανωτέρω διαπίστωση η
Ν.Α. Φωκίδας έδωσε αμέσως εντολή
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της (Δ.Τ.Υ.), να προβεί σε σύνταξη
των σχετικών τευχών για την άμεση προκήρυξη σχετικής μελέτης,
η οποία θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασφάλειας των πρανών
και του δρόμου και παράλληλα θα
διασφαλίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, καθώς η περιοχή ανήκει
στους Tόπους Κοινοτικής Σημασίας
(SCI) όπως ορίζονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του δικτύου NATURA
2000 και έχει χαρακτηριστεί και ως
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
• Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας
με την 3/7/2010 (5-3-2010) απόφασή του ενέταξε στο πρόγραμμα των
ΚΑΠ 2010 τη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΑ

ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» με συνολικό
αρχικό προϋπολογισμό 235.000€ και
αποφάσισε την εφαρμογή της παρ.
2γ του άρθρου 10 του Ν.3316/2005
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του έργου.
• Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού, που
προβλέπονται από το παραπάνω
νομικό πλαίσιο και είναι αδύνατο
να συντομευθούν περαιτέρω, υπογράφηκε στις 3-5-2010 το σχετικό
συμφωνητικό με την ανάδοχο σύμπραξη «ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε.,
ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ» συνολικού
ύψους 153.847€ (πλέον ΦΠΑ).
• Το αντικείμενο της μελέτης
περιλαμβάνει εντελώς συνοπτικά τα παρακάτω (λεπτομερής
περιγραφή και προμέτρηση των
μονάδων φυσικού αντικειμένου
υπάρχει στα σχετικά τεύχη):
- Μελέτη τοπογραφίας, με αντικείμενο τις τοπογραφικές αποτυπώσεις, τους απαραίτητους
τριγωνισμούς, πολυγωνομετρίες
και χωροσταθμήσεις. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα αποτελέσει υπόβαθρο της γεωλογικής
χαρτογράφησης και της γεωτεχνικής μελέτης. Περιλαμβάνεται η
τοπογραφική αποτύπωση συνολικής
επιφάνειας 0.06 km2 σε κλίμακα
1:200 (δομημένη 20 στρ και αδόμητη 40 στρ έκταση). Η αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 στο μεγάλης
κλίσης πρανές (έκτασης περίπου
20 στρεμμάτων), στο οποίο έχουν
εκδηλωθεί κυρίως οι αστοχίες και
θα εκτελεστεί υποχρεωτικά με την
τεχνολογία τρισδιάστατης σάρωσης
με laser (3D laser scanning).
- Στατική Μελέτη, με αντικείμενο τη
μελέτη των τοίχων αντιστήριξης με
έδραση επί μονής σειράς πασάλων
και σε συνολικό μήκος 300 μέτρων
(μέσο εκτιμώμενο ύψος 5 μέτρα).
- Περιβαλλοντική Μελέτη, με αντικείμενο την υποβολή α) Την εκπόνηση του φακέλου στοιχείων που
απαιτείται κατά την εφαρμογή του
άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/
Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ και β) Εάν η
διαδικασία του άρθρου 13 της με
α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003
ΚΥΑ οδηγήσει στην αναγκαιότητα
εκπόνησης ΠΠΕ ή ΜΠΕ, την εκπό-

νηση αυτών.
- Γεωλογική Μελέτη, με αντικείμενο τις γεωλογικές χαρτογραφήσεις
(σε κλίμακα 1:200 60 στρ, όπως
στην τοπογραφική αποτύπωση) τις
γεωλογικές τομές (1200 μέτρα), τα
τεκτονικά διαγράμματα - δυνητικές
ολισθήσεις (3 θέσεις), την έκθεση
της γεωλογικής μελέτης και την
κοινή Γεωλογική – Γεωτεχνική Αξιολόγηση.
- Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες,
με αντικείμενο την διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων (συνολικού
μήκους 150 μέτρων), την εκτέλεση

των εργαστηριακών δοκιμών και την
εκπόνηση οριστικών γεωτεχνικών
μελετών για την αποκατάσταση των
κατολισθήσεων συνολικής έκτασης
15.000m2.
- ΣΑΥ-ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας)
• Ο καθαρός χρόνος (χωρίς τους
χρόνους εγκρίσεων και αναμονών
π.χ. για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ελέγχους) εκπόνησης
της μελέτης ανέρχεται σε δέκα (10)
εβδομάδες
• Σχετικά με την πρόταση του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του
τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η ΔΤΥ της ΝΑ
Φωκίδας απάντησε με το 1252/313-2010 έγγραφό της, τονίζοντας
ότι η υπόψη μελέτη υπάγεται καθ΄
ολοκληρίαν στις διατάξεις του Ν.
3316/2005 και θα πρέπει να ανατεθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του
νόμου αυτού.
• Στη σχετική πρόταση του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. πρωτ. 287/23-

3-2010) περιλαμβάνονται τα εξής:
- Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση
σε κλίμακα 1:500 (ή 1:1000) της
κατολισθαίνουσας ζώνης και λεπτομερής αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών των παρατηρούμενων
δυνητικών ασταθειών. Η χαρτογράφηση θα γίνει σε υπόβαθρα αντίστοιχης κλίμακας που θα διατεθούν από
τη Υπηρεσία ή στην περίπτωση που
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό θα γίνει
ψηφιοποίηση του τοπογραφικού της
ΓΥΣ 1:5.000 και επικαιροποίησή του
μέσω δορυφορικών εικόνων
- Διάνοιξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε μερικές επιλεγμένες θέσεις καθώς και ερευνητικών φρεατίων για αδιατάρακτη
δειγματοληψία των εδαφικών
σχηματισμών
- Εργαστηριακός προσδιορισμός των φυσικών μηχανικών
παραμέτρων του εδάφους με
έμφαση στις παραμέτρους διατμητικής αντοχής 9μέγιστη
και παραμένουσα) των σχηματισμών που συμμετέχουν στα
προβλήματα αστάθειας
- Διερεύνηση των μηχανισμών
ενεργοποίησης των αστοχιών και ανάλυση προσομοίωση
της ευστάθειας των πρανών
κατά μήκος συγκεκριμένων διατομών. Προς την κατεύθυνση
αυτή θα γίνει έλεγχος των συνθηκών ευστάθειας με χρήση ειδικών
λογισμικών
- Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός
μέτρων προστασίας και υπολογιστικός έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους
- Προμέτρηση και δαπάνη προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων
- σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
• Είναι σαφές, από την απλή παράθεση του αντικειμένου των δύο προτάσεων ότι πρόκειται για διαφορετικές
προσεγγίσεις, συνεπώς η σύγκριση
των δαπανών είναι αδόκιμη και παραπλανητική. Η προσέγγιση της ΔΤΥ
της ΝΑ Φωκίδας κινείται στη λογική
της διεπιστημονικής θεώρησης ενός
συνολικού μελετητικού αντικειμένου ως αποτέλεσμα συνεργασίας
πολλών και διαφορετικών μελετητικών και επιστημονικών πεδίων,
ενώ αντιμετωπίζει και το ιδιαίτερα
σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα των
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι το νομικό πλαίσιο
που ισχύει για τις μελέτες, καθορίζει

λεπτομερέστατα τον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών κάθε επιμέρους
μελέτης και περιορίζει επίσης τα όρια
εντός των οποίων μπορεί να κινηθεί
η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων με ποινή αποκλεισμού,
(για τις μελέτες του Μοναστηρακίου
τα όρια αυτά είναι ±20%, αν δηλαδή κάποιος διαγωνιζόμενος προσφέρει έκπτωση επί της προεκτιμώμενης αμοιβής μεγαλύτερη του 20%,
η προσφορά του είναι απαράδεκτη
και αποκλείεται του διαγωνισμού).
• Με την ευκαιρία της επικοινωνίας
μας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι
τοπογραφικές εργασίες, βρίσκονται
σε εξέλιξη οι γεωλογικές εργασίες
υπαίθρου, ενώ οι γεωτρητικές εργασίες ολοκληρώνονται την Πέμπτη 273-2010 και γενικά η όλη εξέλιξη του
μελετητικού αντικειμένου βρίσκεται
εντός του χρονοδιαγράμματος.
• Από τα παραπάνω πιστεύουμε γίνεται αντιληπτό ότι η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Φωκίδας αμέσως μόλις
έγινε αντιληπτό το μέγεθος και η σοβαρότητα του προβλήματος, κίνησε
με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς τις διαδικασίες για να αποκτηθεί νομικώς υλοποιήσιμο μελετητικό
αντικείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί
η ασφαλής διέλευση από τα σημεία
των αστοχιών, αλλά και να αποκλειστεί η (μικρή σε κάθε περίπτωση)
πιθανότητα παρουσίας αστοχιών στις
υπερκείμενες κατασκευές. Προφανώς
υπάρχουν ανελαστικοί χρόνοι οι οποίοι επιμηκύνουν το χρονικό διάστημα
μέχρι την ανάθεση της μελέτης (ακόμη και με την εφαρμογή των επισπευσμένων διαδικασιών που περιγράψαμε παραπάνω), αλλά οι χρόνοι αυτοί
δεν μπορούν σύννομα να συντμηθούν. Η Νομαρχία Φωκίδας ενήργησε
άμεσα χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα
που ο νόμος έχει στη διάθεση των
Νομαρχιών για τέτοιες περιπτώσεις.
Οτιδήποτε άλλο θα ήταν παραβατικό,
μη σύννομο και επιλήψιμο. Σε κάθε
περίπτωση όμως σε ότι αφορά τη Νομαρχία Φωκίδας, να είστε βέβαιοι ότι
θα γίνει ό,τι χρειάζεται – πάντα στα
πλαίσια που ορίζει η κείμενη νομοθεσία - ώστε ακόμη και κατά τη θερινή
περίοδο οι επιπτώσεις στην κοινωνική
και οικονομική δραστηριότητα να είναι οι ελάχιστες δυνατές με αποδεκτές
συνθήκες ασφάλειας.
Ευχαριστώ για την Φιλοξενία,
Ο Νομάρχης Φωκίδας Ν. Φουσέκης
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ DASOS THERETRON ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Ένα Δωρικό στολίδι

στην…αγκαλιά ελάτων!

Π

ριν λίγα χρόνια δεν θα το φανταζόταν κανείς ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί στα βουνά της Δωρίδας ένα ξενοδοχείο τόσο υψηλών προδιαγραφών που να θυμίζει αντίστοιχα αυτά των Άλπεων της Αυστρίας και της Ελβετίας.
Σε υψόμετρο 1000 μέτρων, ανάμεσα σε δάσος από κάθε
λογής δένδρα, στην αγκαλιά των ελάτων του βουνού Τρίκορφο, στήθηκε ένα πραγματικό στολίδι, ένα αρχοντικό ξενοδοχείο, από πέτρα και ξύλο, με μεράκι και φαντασία, σε
μια ειρηνική συνύπαρξη με το πανέμορφο φυσικό κάλος του
ορεινού δωρικού τοπίου.

Θυμίζει ξενοδοχείο από τις Ελβετικές Άλπεις το DASOS THERETRON

Ανηφορίζοντας τον φιδίσιο δρόμο από Ευπάλιο-Φιλοθέη-ΤείχιοΠαλαιοξάρι και μια μικρή παράκαμψη
3 χλμ στον χωμάτινο ακόμα δρόμο
μέσα στο πυκνό δάσος, βρίσκεσαι
σε τρία τέταρτα της ώρας, στο χώρο
που επιχειρηματίας Τάσος Δελημπαλταδάκης αποφάσισε πριν μερικά
χρόνια να τολμήσει μια τόσο σοβαρή
επένδυση.
Όταν φτάνεις εκεί, σταματάς και απορείς πώς δημιουργήθηκε στο πουθενά από πλευράς υποδομών, αυτή η
μεγάλη και ταυτόχρονα κουκλίστικη
τουριστική μονάδα.
Κι απέναντί του να το κοιτούν και
να τα κοιτά, τα Ακαρνανικά Όρη, η
Γκιώνα, τα Βαρδούσια !
Η μαγεία της φύσης στο αποκορύφωμά της. Νάχεις χίλια μάτια για να
… ρουφάς αυτές τις μαγευτικές εικόνες.
Αρχίζεις να ζαλίζεσαι και δεν ξέρεις αν
είναι απ όσα θωρείς ή από το πολύ …
οξυγόνο των ελάτων !
Κι όλα εδώ είναι φιλόξενα.Από τους
ανθρώπους του ξενοδοχείου, το
περιβάλλον, τους κοινόχρηστους
χώρους, τη ρεσεψιόν, το LOBY, την
καφετέρια με το BAR, το εστιατόριο.
Τα δωμάτιά του ευρύχωρα και πολυτελή, με όλα τα απαραίτητα κομφόρ.
Με τα μπαλκόνια τους μεγάλα και με
καταπληκτική θέα, έτσι που να μη
θες να τα αποχωριστείς.
Οι μεγάλες πισίνες, εσωτερική και
εξωτερική να σε περιμένουν, με χιόνια και με ζέστη να απολαύσεις το
μπάνιο σου …
Τα οργανωμένα γυμναστήρια στη

διάθεσή σου ανα πάσα στιγμή για τις
ασκήσεις σου, όταν δεν τραβάς για
πεζοπορία μέσα στα πανέμορφα μονοπάτια του δάσους.
Κουβεντιάζοντας με τον Τάσο Δελημπαλταδάκη
θελήσαμε
να
μοιραστούμε
τις σκέψεις του
γύρω από το δημιούργημά του.

γης δεν ήταν απαγορευτική, η προοπτική Οδού που θα μας έφερνε κοντά
στην πολυπληθή αγορά της Αθήνας
ήταν ορατή και υπήρχε η δυνατότητα
υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους.
΄Ετσι σιγά σιγά ωρίμασε στο μυαλό
μου η απόφαση να προχωρήσω στην
υλοποίηση του προσωπικού μου οράματος στο Παλαιοξάρι.
Δώστε μας μια εικόνα συνολική
του ξενοδοχείου. Τι δυναμικότητα έχει και ποιες υπηρεσίες
παρέχει.
Αν και « στο πουθενά » το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 3 ώρες από την
Αθήνα και μόλις 0.5 ώρα από τις
κρυστάλλινες παραλίες της Φωκίδας.
Ο ορεινός τουρισμός αποτελεί μόλις
το 5% της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης. Πρόθεσή μας είναι να
παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σεβασμό στο περιβάλλον
και τον καταναλωτή.
Το ξενοδοχείο στην τελική του μορφή έχει 45 δωμάτια ( 150 κλίνες )
που μοιράζονται σε 4 κτίρια.. Κάθε
δωμάτιο είναι ξεχωριστό με διαφορετική αρχιτεκτονική και διακόσμηση,
με ανέσεις που ποικίλουν όπως σοφίτα, τζάκι, μπανιέρα με υδρομασάζ,
internet και όλα έχουν μπαλκόνια με
υπέροχη θέα. Υπάρχει εξωτερική και
εσωτερική πισίνα, gourmet εστιατόριο, ταβέρνα, café bar, παιδότοπος
καθώς και μέριμνα για γυμναστήριο,
spa-μασάζ και συνεδριακό κέντρο.
Απο πού περιμένετε τους πελάτες
σας και βασικά τον κύριο όγκο

διαθέτει και γήπεδα με στόχο την
προσέλκυση ομάδων κατά την περίοδο προετοιμασίας τους. Ωστόσο η
κατασκευή τους δεν είναι στον βραχυπρόθεσμο πργραμματισμό μας.
Οι κάτοικοι της περιοχής θα
μπορούν να κάνουν χρήση των
υπηρεσιών που θα προσφέρει το
ξενοδοχείο;
Βεβαίως οι υπηρεσίες που αναφέραμε παραπάνω είναι διαθέσιμες και σε
μη ενοίκους του ξενοδοχείου.
Βλέπουμε ότι οι υποδομές πρόσβασης στο ξενοδοχείο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Σας ανησυχεί, και τι θα γίνει.Επίσης δεν
έχουμε δει καλή σηματοδότηση
με ταμπέλες που να οδηγούν την
πορεία προς το ξενοδοχείο.
Ο δρόμος για το ξενοδοχείο είναι
μια πικρή ιστορία. Πρόκειται για την
γνωστή μνημειώδη κωλυσιεργία και
γραφειοκρατία του Ελληνικού Δημοσίου. ΄Όταν κατ’ αρχήν εξέταζα
την πιθανότητα να υλοποιήσω την
εν λόγω επένδυση, έλαβα όλες τις
διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος θα κατασκευαζόταν πολύ σύντομα.
4 χρόνια μετά και αφού αναγκάστηκα να χρηματοδοτήσω προσωπικά
την διάνοιξη και διαμόρφωση του
δρόμου σε ένα ανεκτό επίπεδο, περιμένω ακόμη.
Σε ό,τι αφορά τη σηματοδότηση
ήδη από την περασμένη εβδομάδα,
υπάρχουν 4 ταμπέλες που κατευθύνουν τον επισκέπτη μας από την
Ναύπακτο ως το ξενοδοχείο.

Η τιμολογιακή σας
πολιτική πώς διαμορφώνεται.Υπάρχουν και πολυήμερα
πακέτα; Και με την
ευκαιρία η λειτουργία του ξενοδοχείου
Τι σας ώθησε
θα είναι δωδεκάμηνα δημιουργήνη ;
σετε ένα τόσο
Το ξενοδοχείο λειτουραξιόλογο ξεγεί όλη τη διάρκεια του
νοδοχείο,μια
χρόνου.
Πεποίθησή
τόσο μεγάλη
μας
είναι
ότι
ο καθένας
επένδυση, στο
δικαιούται να απολαύπουθενά
και
σει υψηλού επιπέδου
ποιες οι προουπηρεσίες και η τιμοπτικές ;
λογιακή μας πολιτική
Ανέκαθεν ήταν
διέπεται από το πνεύμα
στις επιδιώξεις
αυτό. Δεν προσβλέμου η δημιουργία ενός υψη- Το πολυτελές μπαρ του ξενοδοχείου με την υπέροχη θέα στα Βαρδούσια, την Γκιόνα και τα Ακαρνανικά Όρη πουμε στον περιστασιακό επισκέπτη αλλά
λού
επιπέδου
θέλουμε ο πελάτης
αθλητικού και
που θα καλύψει μια ικανοποιητιμας
να
μας
τιμήσει
με την παρουσία
παραθεριστικού θέρετρου. Ομολο- κή πληρότητα για την εύρυθμη
του
ξανά
και
ξανά.
Προφανώς δεν
γώ ότι κατά την πρώτη επίσκεψή λειτουργία του.Οι πληροφορίθα
μπορούσαμε
να
μείνουμε αμέμου στην περιοχή ( τόπο καταγωγής ες λένε ότι θα λειτουργήσει ως
της συζύγου μου ) πριν από 14 χρό- αθλητικό κέντρο προετοιμασίας; τοχοι στην προσπάθεια που γίνεται
νια, μαγεύτηκα από την πρωτόγονη Ασφαλώς οι αγορές της Αθήνας, της από αρκετά μεγάλο μέρος του επιχειομορφιά του τοπίου. Εκτός από τους Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περι- ρηματικού κόσμου για προσαρμογή
συναισθηματικούς και ηθικούς παρά- οχής είναι αυτές που αναμένουμε να των τιμών, ώστε να εξυπηρετηθούν
γοντες καθότι είμαι θιασώτης της απο- μας τιμήσουν με την παρουσία τους τα νοικοκυριά που θίχτηκαν από τα
κέντρωσης και της αξιοποίησης των άμεσα, αλλά τίποτα δεν μας εμποδί- πρόσφατα οικονομικά μέτρα, γι’ αυτό
θησαυρών της Ελληνικής υπαίθρου, ζει να απευθυνθούμε ακόμη και στην και σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιρόλο στην απόφασή μου έπαιξαν και υπόλοιπη Ελλάδα. Πράγματι στην ριού θα υπάρχουν προσφορές για
….. τεχνικοί παράγοντες. Η αξία της τελική μορφή του το ξενοδοχείο θα πολυήμερες οικογενειακές διακοπές.

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εν μέσω Μουντιάλ η Ένωση Γυναικών
Φωκίδας πραγματοποίησε με επιτυχία
την καθιερωμένη συνεστίαση ενόψει του καλοκαιριού στο ξενοδοχείο
AMALIA της Πλατείας Συντάγματος
στην Αθήνα. Η Πρόεδρος Λούλα Κουφάκη
και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τους παρεβρισκόμενους για τη συμμετοχή τους και
έδωσαν νέο ραντεβού για. .. καλοκαιρινές
αποδράσεις.
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εκτίθενται στη
γκαλερί
Terre d’
artistes
(Ηρακλείτου 16) στο Κολωνάκι.

Όχι δεν στολίσαμε τον … επιτάφιο καλοκαιριάτικα! Ο δαίμων του τυπογραφείου
όμως (δηλαδή του ατελιέ για να ακριβολογούμε) τον έφαγε από το προηγούμενο φύλλο. Εμείς θεωρήσαμε χρέος να
Η τέχνη πάει…..νοσοκομείο. Μια
πρωτότυπη
και
ενδιαφέρουσα τον επαναφέρουμε για να τονίσουμε πόσο ωραία
εφαρμογή των εικαστικών τεχνών στολισμένα ήταν χάρη στην εργασία και συμμετοχή των μικρών κοριτσιών και
(ζωγραφικής,
αγοριών του Ευπαλίου , που συγλυπτικής,
νεχίζουν την παράδοση , κάτω
χαρακτικής κλπ) είδαΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
βέβαια από την ουσιαστική προμε στους χώρους του
Με θέμα «οι σεισμοί στην πεσφορά και εργασία των κυριών
Νοσοκομείου « Σωτηριοχή μας» θα πραγματοποικαι δεσποινίδων του Εκπολιτιστιρία », που διοργανώηθεί και φέτος ο καθιερωμέκού Συλλόγου Ευπαλίου
θηκε από την Ανωτάτη
νος διαγωνισμός ζωγραφικής
Σχολή Καλών Τεχνών,
για τα παιδιά του Ευπαλίου τη
Πραγματοποιήθηκε
με
τη Διοίκηση και τους
Δευτέρα 9 Αυγούστου στις 7
επιτυχία στις 18 ΑπριλίΣυλλόγους
εργαζομέμ.μ στις αίθουσες του Δημοτιου 2010 η Λαχειοφόρος
νων του Νοσοκομείου
κού Σχολείου . Την εκδήλωση
του Συλλόγου Γοννέων
και θα διαρκέσει μέχρι
και Κηδεμόνων του Δημο3/10/2010. Στην πολύ
διοργανώνει η Ένωση Ευπατικού Σχολείου Ευπαλίου. Σκοπός
ενδιαφέρουσα έκθεση
λιωτών Δωρίδας με την Διεύτης Λαχειοφόρου όπως μας είπαν
συμμετέχουν με δημιθυνση του Δημοτικού Σχολείτα μέλη του Δ.Σ. ήταν η οικονομιουργίες τους καταξιωου και τελεί υπό την αιγίδα του
κή ενίσχυση του Συλλόγου για τις
μένοι καλλιτέχνες (ΝίΔήμου Ευπαλίου , που θα αποδραστηριότητές του. Ο Σύλλογος
κος Κεσσανλής, Γιάννης
νείμει και επαίνους στα παιδιά.
ευχαριστεί όλους όσους συνέβαΓαϊτης, Χρόνης
Μπότσογλου, Γιάννης Κουνέλης κ.α) και σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών. Μεταξύ
των δεύτερων είναι και η Κατερίνα Κονταρίνη (κόρη της Λένας Γ. Αναγνωστοπούλου
) της οποίας το έργο «Μονόλογος» εκτίθεται στον ανοιχτό χώρο
κοντά στο «Σπηλιοπούλειο» κτίριο, όπου και
θα παραμείνει μόνιμα.
Όπως λέει η ίδια, το
συγκεκριμένο έργο εκφράζει την αρχιτεκτονική της 10ετίας του
1920, στην οποία ανήκουν και αρκετοί χώροι του Νοσοκομείου.
Η Κατερίνα τελείωσε
τη Σχολή το 2004 και
κάνει 2ο πτυχίο στη
Γλυπτική. Έχει συμμετάσχει σε 10 ομαδικές
εκθέσεις, έχει παρουσιάσει έργα της σε ατομική έκθεση (2007) και
τώρα δημιουργίες της

λαν στην προσπάθεια αυτή.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό κέντρο
«Αντώνης Σαμαράκης» του Δήμου Κερατσινίου μαθητές και μαθήτριες του
2ου Γυμνασίου Κερατσινίου σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κερατσινίου
παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στο σημαντικό
Νεοέλληνα ποιητή Μίλτο Σαχτούρη. Περιλάμβανε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες :
ερευνητικό έργο για τη ζωή και την εργογραφία
του (θα εκδοθεί σε βιβλίο από το Δήμο Κερατσινίου) χορόδραμα και θεατρική απόδοση ενός
μονόπρακτου. Η όλη εκδήλωση -που έγινε παρουσία των Δημάρχων Κερατσινίου και Ύδρας
Σχολικών Συμβούλων, εκπαιδευτικών, φορέων
της πόλης, γονέων και μαθητών , απέσπασε
πολύ θετικά σχόλια από τους παριστάμενους.
Ανταποκρινόμενα και σε πρόσκληση του Δημάρχου Ύδρας, τα παιδιά θα παρουσιάσουν
τη δουλειά τους και σε ειδική εκδήλωση
στην Ύδρα, εντός του καλοκαιριού. Υπεύθυνη
της θεματολογίας, του προγραμματισμού των
δραστηριοτήτων, του ερευνητικού έργου , της
θεατρικής διδασκαλίας του μονόπρακτου και
του συντονισμού του αφιερώματος ήταν η κ.
Λένα Αναγνωστοπούλου.
Τα 15 χρόνια της ίδρυσης του γιόρτασε
στις 9 Μαΐου ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Καστέλλας Πειραιά, δημιούργημα του
συμπατριώτη μας Ντίνου Κονιστή που
είναι και ο Πρόεδρός του. Στη λειτουργία
και αρτοκλασία που έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Καστέλλας παρευρέθηκαν εκατοντάδες
μέλη του Συλλόγου και πολλοί επίσημοι μεταξύ
των οποίων οι Αναστάσιος Νεράτζης υπουργός
και βουλευτής, Δημήτρης Καρύδης βουλευτής,
Γαϊτανάρος Στυλιανός αντιδήμαρχος Πειραιά
κ.ά. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο υπουργός
Αν. Νεράτζης, ο Ντίνος Κονιστής , ο Περικλής
Λουκόπουλος, η Λένα Αναγνωστοπούλου και το
επί δεκαετίες στέλεχος της Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας Οδυσσέας Λακουμέντας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ …ΑΝΝΑ ΣΤΟ ΚΑΪΑΦΑ ΠΑΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ !

Πληγή που δεν κλείνει
το θέμα του Αη-Γιάννη
Α

πό τον …Άννα στο Καϊάφα πηγαίνει το θέμα
του Αη-Γιάννη, μεταξύ Μητρόπολης και Μονής Βαρνακόβης, πιστεύοντας κάποιοι
ότι σιγά-σιγά η υπόθεση θα
ξεχασθεί, θα εκτονωθεί και
τα πράγματα θα ηρεμήσουν.
Όμως οι πολίτες του Ευπαλίου όχι μόνο δεν εφησυχάζουν αλλά εντείνουν τις
προσπάθειες και παρεμβάσεις τους προς κάθε κατεύθυνση για να δοθεί η δίκαιη
λύση, που είναι η απόδοση
του Αϊ Γιάννη στην ενορία
του Ευπαλίου.
Ήδη με μαζικές συγκεντρώσεις ενημερώνονται τα-

κτικά όλοι οι πολίτες, ενώ
εκλέχτηκε και Συντονιστική
Επιτροπή που θα κατευθύνει όλες τις προσπάθειες.
Η Επιτροπή αποτελείται
από τους: Λεωνίδα Ζέρβα
Πρόεδρο (επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Ευπαλιωτών
Δωρίδας), Καλαντζή Γιώργο
{Δημοτικό Σύμβουλο), Δημήτριο Λακουμέντα (Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου
Ευπαλίου), Ιωάννη Ζέρβα
(μέλος
Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου) και Γιάννη Πριόβολο
(Αντιπρόεδρο Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας).
Σε συνεννόηση που υπήρξε
με τη Μητρόπολη, δόθη-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1. Χρυσανθάκης Βασίλειος
2. Γιαννακούρης Ζαχαρίας
3. Αυγεράκης Γιάννης
4. Μπάμπος Μιλτιάδης 		
5. Ζέρβας Σταύρος
6. Παληός Δημήτριος 		
7. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα
8. Σουβλάκι της Δαμάρεως
9. Μπόκαρη Παν Γεωργία 		
10.Τσάκος Μιχάλης του Βασ.

50,00 €
50,00 €
100,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
50.00 €

11. Ρήγας Γεώργιος του Χρ.

20.00 €

η κατάθεση ήταν χωρίς όνομα στην Εμπορική
Τράπεζα που καταχωρήθηκε στο υπ’ αριθ. 92
φύλλο της εφημερίδας.
η κατάθεση ήταν χωρίς όνομα στην Τράπεζα
Πειραιώς που καταχωρήθηκε στο υπ’ αριθ. 91
φύλλο της εφημερίδας.

Υπενθυμίζεται σε όλους όταν καταθέτουν τη συνδρομή τους στο λογαριασμό κάποιας εκ των δύο
τραπεζών, να αναγράφουν και το όνομά τους.

Στείλτε τις συνδρομές σας
για την Ένωση
Τις συνδροκαι την
μές σας για
ενίσχυση
Εφημερίδα μας! την
της Ένωσης

63101605

5011-035918-043

και της εφημερίδας ΤΟ
ΕΥΠΑΛΙΟ
μπορείτε να
καταθέτετε
στις τράπεζες
ΠΕΙΡΑΙΩΣ και
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
στους διπλανούς λογαριασμούς, αναγράφοντας
και το όνομά
σας.

κε εντολή στην Ηγουμένη
της Βαρνάκοβας να δεχτεί
τα μέλη της Επιτροπής για
διάλογο ώστε να βρεθεί
λύση.
Από το Μοναστήρι όμως
δεν υπάρχει ανταπόκριση
και απαντούν ότι θα συζητήσουν μόνο με …τριμερή
παρουσία δηλαδή την συμμετοχή εκπροσώπου της
Μητρόπολης.
Στο μεταξύ η Συντονιστική
Επιτροπή το τελευταίο διάστημα έστειλε τρεις επιστολές με υπομνήματα στο
Μητροπολίτη όπου μεταξύ
άλλων του επισημαίνουν :
• Οι πολίτες του Ευπαλίου είναι αγανακτισμένοι

με την απόφαση να τους
αφαιρεθεί η διοίκηση και η
διαχείριση του Αη-Γιάννη.
• Από αιώνων, βάσει στοιχείων, οι Ευπαλιώτες συντηρούσαν και προστάτευαν το πανάρχαιο αυτό
Βυζαντινό μνημείο.
• Η αγανάκτηση μέρα με τη
μέρα μεγαλώνει και ακούγονται από πολλούς ενορίτες βαριά σχόλια.
• Οι πρωτοβουλίες που
παίρνουμε στοχεύουν να
προλάβουν βίαιες εκδηλώσεις για να μη διαταραχθεί
η θρησκευτική ζωή της περιοχής.
• Δε θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με

τη Μοναστική Αδελφότητα
της Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας, αλλά η στάση της δε
βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση.
• Η Ιερότητά σας ως πνευματικού μας ηγέτη μπορεί
να δώσει τη σώφρονα, λογική και δίκαιη λύση στο
πρόβλημα.
• Οι πολίτες, εκτός των
προσωπικών βιωμάτων που
έχει ο καθένας και από αφηγήσεις παλαιότερων, έχουν
μελετήσει και τα σχετικά
έγγραφα και μελέτες Βυζαντινολόγων και Ιστορικών
και είναι βέβαιοι ότι το εκκλησάκι ανήκει στην ενορία
Αγίου Γεωργίου.

ΝΕΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
28ης Οκτωβρίου 34 Ευπάλιο
Κεντρική Λεωφόρος Ευπαλίου

Χρήστος Σερεντέλλος Τηλ.26340-52000 κιν.6946636590

Ο κόσμος του κεριού . . .
Κεριά , είδη διακόσμησης , windlights .

Ο κόσμος του κεριού . . .

Έχουμε τις καλύτερες ιδέες για δεξιώσεις , party ,
Κεριά , είδη διακόσμησης
events. , windlights .
Έχουμε τις καλύτερες ιδέες για δεξιώσεις , party ,
ΟΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
κόσμοςevents.
τουΧΡ.
κεριού
...
& ΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
26340
38920 FΑΧ 26340
38921
,ΤΗΛ
είδη
διακόσμησης
, windlights

Κεριά
.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΧΡ. & ΙΑ Ε.Ε.
www.potpourri.gr
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Έχουμε τις καλύτερες
ιδέες
για δεξιώσεις , party ,
ΤΗΛ 26340 38920
FΑΧ 26340 38921
events.
www.potpourri.gr

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. & ΙΑ Ε.Ε.
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΤΗΛ 26340 38920 FΑΧ 26340 38921

www.potpourri.gr
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ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Από Άνοιξη σε Καλοκαίρι
Ό

πως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο, ο φετινός χειμώνας
ήταν ήπιος, χωρίς παγωνιές και χιόνια, αλλά με πολλές βροχές, οι οποίες
ενίσχυσαν τις πηγές και προβλέπεται
επάρκεια νερού για όλο το καλοκαίρι.
Όσο βροχερός όμως ήταν ο χειμώνας, τόσο άβρεχτη υπήρξε η άνοιξη.
Από 20 Μαρτίου μέχρι και σήμερα,
μόνο μια βροχούλα έπεσε στα μέσα
Μαΐου, πολύ ευεργετική για τη φύση
κι ανακούφισε την πρόωρα διψασμένη γη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι
δροσιές και οι καθημερινές σχεδόν
συννεφιές καθυστέρησαν, κατά κάποιο τρόπο την ξήρανση, αλλά σημάδια της φάνηκαν πολύ ενωρίτερα,
απ’ ότι συμβαίνει
συνήθως.
Η φετινή άνοιξη,
μαζί με το πρώτο δεκαήμερο του
Ιουνίου, ήταν μοναδική, αφού ελάχιστες φορές η
θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25-26ο
C. Κρύο, συννεφιές
και
μικροψιχάλες
καταστροφικές για
τα
ζαρζαβατικά,
έφεραν τον καιρό
15 ημέρες πίσω, σε
σχέση με τις άλλες
χρονιές και η χειρότερη συνέπεια αυτών θα είναι η καθυστέρηση ωρίμανσης των ζαρζαβατικών και καλοκαιρινών καρπών στην περιοχή μας.
Όμως ο Μάιος είναι το ομορφότερο
παιδί του χρόνου. Στολισμένος με τα
αγριολούλουδα, τα ολοκέντητα χαλιά
του με όλα τα χρώματα της ίριδας,
αρωματισμένος με την ευωδιά των
λουλουδιών, τραγουδισμένος από
τους φτερωτούς ψάλτες, με πρώτο
και καλύτερο τον κούκο που, απ’
όλες τις βουνοκορφές και τα λιβάδια,
ολημερίς διαλαλεί και χαίρεται την
άνοιξη, τον ξεχωρίζουν απ’ τ’ άλλα
αδέλφια του.
Είναι μοναδικός. Ευτυχισμένοι αυτού
που μπορούν να τον απολαύσουν.
Μπορεί ο άστατος αυτός καιρός να
μας στενοχώρησε, ήταν όμως ευεργετικός μόνο για τις ελιές, οι οποίες
ήταν γεμάτες άνθος και, όπως φαίνεται ευνοημένες από τον καιρό,
έδεσαν και προβλέπεται μεγάλη
ελαιοπαραγωγή φέτος. Χαιρόσουν
να τις βλέπεις ολόλευκες, στολισμένες νυφούλες. Θα ξαναγεμίσουν οι
αγροτικοί δρόμοι με πολύχρωμα αυτοκίνητα και θα ξανακελαηδήσει το
βενζινοπρίονο.
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Στις 21 Μαΐου γιορτάσαμε τον Άγιο
Κων/νο και Ελένη στο Πευκάκι. Ο
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας εψάλη
από 4-5 ιερείς από τα γειτονικά χω-

ΓΑΜΟΙ
-Στις 8 Μαϊου ο Πέτρος Καλλιγαρίδης (γιος του Νίκου και της
Φρόσως Καλλιγαρίδη – Νικοπούλου μέλους του Συλλόγου μας )
από το Πευκάκι τέλεσαν τους
γάμους τους στον Ιερό ναό Αγίου Αιμιλιανού στο Λόφο Σκουζέ
ακολούθησε γλέντι στο Κοσμικό
κέντρο « Έλατο » στην Χασιά.

ριά και η περιφορά της Αγίας Εικόνας
έγινε γύρω από τον Ι. Ναό.
Ομορφοστολισμένος ο Ιερός Ναός
με ωραίες συνθέσεις, προσφορά
πολλών γυναικών του χωριού, αλλά
και με ντόπια λουλούδια, όπως τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, κρίνα κλπ.
Μετά τον εσπερινό προσφέρθηκε
καφές στους Ιερείς στην αίθουσα και
στις 10 άρχισε η ολονυκτία αγρυπνία
για πρώτη φορά, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί, όχι όμως όσοι θα
έπρεπε και τούτο ίσως επειδή γινόταν
για πρώτη φορά και δεν γνώριζαν.
Ανήμερα τελέστηκε θεία λειτουργία
μετ’ αρτοκλασίας από 4 ιερείς προεξάρχοντος του Πανουσιολογιότατου
Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητρο-

Τους ευχαριστούμε και δια πρεσβειών
των Αγίων. Ο Θεός να τους ευλογεί
αυτούς και τα κοπάδια τους.
Ευχαριστούμε επίσης τον ΠαπαΔημήτρη, Ιερέα του Ευπαλίου που
δεν λειτούργησε στο Ευπάλιο – παλιά
συμφωνία Μητροπολίτου και Ιερέων
των δύο χωριών – και για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις μας.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στις 25 Μαΐου, Τρίτης ανακομιδής
των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου, τελέσαμε στο παλιό μας Νεκροταφείο, θεία λειτουργία και εψάλη και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών, όλων των θανόντων Καδαριωτών απανταχού της γης, προσφορά των γυναικών Δροσάτου.
____
τις 22 Μαΐου, ψυχο-Σάββατο, το
λεγόμενο «χρυσά κόλυβα» τελέσαμε θεία λειτουργία στο Νεκροταφείο Άγιος Αλέξανδρος και αυτό γίνεται κάθε χρόνο.

Σ

πόλεως Φωκίδος κ. Νεκ. Καλύβα, ο
οποίος, στη μεστή ομιλία του, εκτός
των άλλων, εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά των Αγίων στη
Χριστιανοσύνη. Πρέπει να σημειώσω
εδώ ότι, οι ομιλίες του Πανουσιολογιότατου γνωστές κι από άλλες φορές,
είναι τόσο εντυπωσιακές που προκαλούν το θαυμασμό όλων των προσκυνητών. Χαίρεσαι να τον ακούς
όση ώρα κι αν διαρκούν αυτές. Τον
ευχαριστούμε για την Τιμή που μας
έκανε με την παρουσία του και τον
παρακαλούμε να μας επισκέπτεται
συχνότερα. Η λειτουργία ήταν εξαιρετική γιατί τίμησε, με την παρουσία
του στο ψαλτήρι, ο αγαπητός φίλος
και γνώστης της βυζαντινής μουσικής κ. Γιώργος Γκίκας, τον οποίο και
ευχαριστούμε θερμά.
Μετά το πέρας της λειτουργίας προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά σ’
όλους τους προσκυνητές, καθώς και
σ’ όλους τους Δασκάλους και μαθητές του Δημ. Σχολείου Ευπαλίου που
εκκλησιάστηκαν εδώ και τους ευχαριστούμε, καθώς επίσης και καφές
στην αίθουσα του Ιερού Ναού, προσφορά των γυναικών του χωριού, τις
οποίες ευχαριστούμε θερμά και για
τα γλυκά και για την εξυπηρέτηση.
Τρεις συγχωριανοί μας τσοπάνηδες
πρόσφεραν ισάριθμα αρνοκάτσικα,
τα οποία κληρώσαμε και τα έσοδα θα
διατεθούν για την αποκατάσταση των
ζημιών που προξενήθηκαν στον Ιερό
Ναό από τους τελευταίους σεισμούς.

-Στις 15 Μαίου η Μαρία Καρδάρα (κόρη του Αντώνη και
της Ειρήνης Καρδάρα) από το
Δροσάτο και Γιώργος Σουγλέ
τέλεσαν τους γάμους τους στον
Ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας ακολούθησε γλέντι
στο νυκτερινό κέντρο «Γαλάζιο» στα Πατήσια.
Ευχόμαστε στους νεόνυμφους

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ
Όλοι οι κάτοικοι του χωριού και οι
ξενιτεμένοι μας, καθώς και των άλλων χωριών αισθανόμαστε μεγάλη
πικρία και εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την πραξικοπηματική
ενέργεια του κ. Υπουργού Εσωτερικών να μεταφέρει την έδρα από το
Ευπάλιο στο Λιδορίκι. Είναι μια πράξη αχαρακτήριστη και προσβλητική
για τους Δημότες του Δήμου Ευπαλίου και φανερώνει μια αλλοπρόσαλλη
και ανεύθυνη πολιτική του Υπουργείου. Ο ορισμός, από το Υπουργείο της
έδρας στο Ευπάλιο έγινε με κάποια
κριτήρια, προϋποθέσεις και προοπτική, όπως είναι ο πληθυσμός (45%
του όλου πληθυσμού της Δωρίδας),
της ανάπτυξης, του Δημαρχείου που
κτίστηκε από τον ιδρώτα του Ελλ.
Λαού, όπως είπε ο κ. Υπουργός, αλλά
για το Δοξάτο και όχι για το Ευπάλιο.
Μετά την κατασκευή της γέφυρας
Ρίου – Αντιρρίου παρατηρείται μια
αλματώδης ανάπτυξη στην παραλιακή ζώνη του Δήμου μας σ’ όλους
τους τομείς, όπως ξενοδοχειακές,
οικοδομικές κι άλλες επιχειρήσεις και
μεγάλη τουριστική κίνηση. Ρωτάμε
κα. Παπαθανάση, βουλευτή μόνο
της Άμφισσας και του Λιδορικίου,
ποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες παρουσιάζεται στο Λιδορίκι;
Μήπως ξανακτίζονται τα ερειπωμένα
κοτέτσια και μετατρέπονται σε ξενοδοχεία; Μήπως κατασκευάζονται
πλαζ στις ακτές της λίμνης Μόρνου;
Ή μήπως παρατηρείται αύξηση της
τουριστικής κίνησης στα αξιοθέατα
της βαθιάς (Γούβα) Λιδορικίου και
στις φυλακές;
Και αν εξ’ αρχής οριζόταν ως έδρα το
Λιδορίκι η πικρία μας θα ήταν ηπιότερη και διαφορετική η αντιμετώπισή

και στους γονείς να ζήσουν ευτυχισμένοι.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
-Στις 23 Μαΐου τελέστηκε στον
Άγιο Κων/νο, στο Πευκάκι, σαρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Τάσου Καρδάρα.
-Στις 30 Μαΐου τελέστηκε τρί-

της. Τώρα νιώθουμε προδομένοι και εξαπατημένοι και
όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή αγώνα κύριος υπεύθυνος είναι η κα. Παπαθανάση. Άραγε συνειδητοποιεί
την πολιτική της πορεία στο Νομό μας και ειδικά στον
Δήμο Ευπαλίου ; Ο λαός της Φωκίδας θα την ανταμείψει.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010
Το Δ.Σ του συλλόγου
μας εύχεται σε όλους
τους συγχωριανούς
και φίλους
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Σας περιμένουμε στις
παρακάτω εορτές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν
στο χωρίο μας αυτό
το καλοκαίρι. Είναι μία
ευκαιρία να συναντηθούμε στις ρίζες μας στον
τόπο που γεννήθηκαν οι γονείς μας και εμείς και
να γνωριστούν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας
(οι νεότερες γενναίες) .
Ελπίζουμε η συμμετοχή σας να είναι καθολική.
Την Τετάρτη 30/6/2010 θα τελεστεί θεία λειτουργία για την εορτή των Αγίων Αποστόλων
στα Ταμπούρια Παλιοβούνας.
Το Σάββατο 3/7/2010 θα γίνει η καθιερωμένη
«ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ» στην
πλατεία του
Δροσάτου ώρα 9.00μμ.
Την Πέμπτη 12/8/2010 για τα μικρά παιδιά πάρτυ με ψήσιμο καλαμποκιού στην πλατεία του
Δροσάτου στις 8μμ.
Την Δευτέρα 16/8/2010 θα τελεστεί θεία λειτουργία στο εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων
στα Ταμπούρια Παλιοβούνας. Μετά τη θεία λειτουργία θα ακολουθήσει συζήτηση στην πλατεία
του Δροσάτου για διάφορα θέματα που αφορούν
το χωρίο μας.
Την Τρίτη 24/8/2010 μία συνάντηση διαφορετική
από όλες τις άλλες στο φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού θα ονειρευτούμε , θα αναπολήσουμε, θα χορέψουμε, στην πλατεία στο Πευκάκι
(Τρίγωνο) στις 9.00μμ.
Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου θα
πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή της οποίας
η ακριβής ημερομηνία και ο προορισμός θα αποφασισθεί από κοινού στο χωριό.
Την Κυριακή 29/8 στο κοιμητήριο του Αι Γιάννη
θα τελεστή θεία λειτουργία .
Το βράδυ στις 9.00 θα απολαύσουμε την παραδοσιακή φασολάδα με κρασί , ελιές κ.λ.π, θα
διασκεδάσουμε με παραδοσιακή μουσική στην
πλατεία του Δροσάτου.
Κλείνουμε με την εορτή του Αγίου Αλεξάνδρου
στο Κοιμητήριο του χωριού μας στις 30/8.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
μπορείτε να πάρετε από τα μέλη του Δ.Σ:
1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6944615958
2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΚΗΣ		
6972809744
3.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6972230748
4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6936641066
5.ΚΑΛΛΙΓΑΡΙΔΟΥ - ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ 2107610379
6.ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικ. 6973532535
7.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλεξ. 210 7707214
8.ΠΡΑΓΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Λάζ.
6906275468

χρονο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Παρασκευής Παπανδρέου, μητέρας
του Παπα-Γιώργη.
-Στις 20 Ιουνίου τελέστηκε
στον Άγιο Κων/νο, στο Πευκάκι, 2ετήσιο μνημόσυνο της Αναστασίας Ν. Νταιουσιάνη.
Ευχόμαστε όπως ο Θεός αναπαύει τις ψυχές τους.

ΚΗΔΕΙΕΣ
Την Δευτέρα 7 Ιουνίου πέθανε και κηδεύτηκε την επόμενη
ημέρα στο Νεκροταφείο Ζωγράφου η Βούλα Κονιστή του
Αριστείδη από το Δροσάτο.
Συλλυπητήρια στην αδελφής
Δήμητρα και στα ανίψια της.
Ο Θεός να αναπαύσει την
ψυχή της.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Βασίλης Φλέγγας

Μαίρη Καζαντζίδου
Ματίνα Μέρη
Πάνος Πάτρας
Λαµπρινή Πολιτοπούλου

Κάθε Σάββατο,
όλο το καλοκαίρι,
ξεφάντωμα διασκέδασης,
με γνήσιο ελαφρολαϊκό
τραγούδι

Μπουζούκια

Αγία Φανερωµένη Ευπαλίου
Τηλέφωνο 6948727260

∆ηµήτρης Λαλιώτης
∆ηµήτρης Αγγελόπουλος
Καλλιτεχνική επιµέλεια

Ανδρέας ∆αφαράνος
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ...ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ

Νέος αθλητικός χάρ

Δωρικός ανέβηκε στη Δ’
Εθνική, μετονομάστηκε
Ο
σε Δωριείς και στοχεύει με

δικά του παιδιά να κάνει το
βήμα για την καταξίωση
Ο αθλητικός χάρτης της Δωρίδας αναμένεται να αλλάξει
σε μεγάλο βαθμό σε σχέση
με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα που θα μας εκπροσωπεί
στη Δ’ Εθνική θα είναι πλέον οι
Δωριείς -δηλαδή ο Δωρικός που
ανέβηκε και άλλαξε όνομα- ενώ
ο Απόλλων Ευπαλίου δεν τα κατάφερε και επέστρεψε στο Α’
τοπικό. Τα δεδομένα αλλάζουν
λοιπόν, ή ακόμη καλύτερα διαφοροποιούνται. Μέσα σε όλα αυτά,
έπαιξε δυνατά το ενδεχόμενο της
συγχώνευσης των δύο ομάδων,
αλλά για διάφορους λόγους δεν
προχώρησε. Ας ξετυλίξουμε λοιπόν το κουβάρι, κάνοντας αρχή
από τους Δωριείς.
Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε
συνολική αναδιάρθρωση. Τα δύο
αδέρφια, Ανδρέας Νίτσος και Βασίλης Νίτσος ανέλαβαν μία πρωτοβουλία
να βγάλουν
τον Δωρικό από την
αφάνεια
και σταδιακά το κατάφεραν.
Ο πρώτος,
ο
οποίος
είναι
και
πρόεδρος
μας λέει:
«ΑναλάΟ Ανδρέας Νίτσος

βαμε την ομάδα
με τον αδερφό,
όταν δεν υπήρχε
τίποτα. Κάναμε
προσπάθεια. Μαζέψαμε παιδιά,
που είχαν χάσει
το ενδιαφέρον
τους και τους
κάναμε ομάδα.
Ξεκινήσαμε
το
πρωτάθλημα με
στόχο να είμαστε
ψηλά. Σιγά-σιγά είδαμε ότι έχουμε δυνατότητες και προέκυψε η
πρώτη θέση. Είχαμε δυνατότητες για την άνοδο. Είχαμε, όμως,
την ατυχία με το Χρυσό, όπου
λίγο έφτασε να μας ρίξουν στο Β’
τοπικό. Όμως δεν τους πέρασε.
Κάναμε έφεση, δικαιωθήκαμε και
φτάσαμε τελικά στην άνοδο. Εδώ,
θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, τόσο από εμένα και τον
αδερφό μου όσο και από όλα τα
παιδιά της ομάδας, στο Δήμαρχο
κύριο Τάσο Παγώνη, για το γήπεδο του Συνδέσμου. Επί της θητείας
του, κατάφερε να κάνει ένα τέτοιο
έργο που είναι πολύ σημαντικό για
εμάς. Έχει τελειώσει όλη η υποδομή, θα μπουν οι πυλώνες και λογικά θα είμαστε έτοιμοι για τη νέα
σεζόν. Σε όλα αυτά έχει συμβάλλει
ο Δήμαρχος και τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ένα ευχαριστώ
στον Αλέξανδρο Τσιακούμη. Μας
στήριξε και μας βοήθησε όσο μπορούσε».
Άλλαξε όνομα και έμβλημα
Ο Δωρικός λοιπόν τα κατάφερε
και τα δύο αδέρφια αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε μία πρωτοποριακή κίνηση, αλλάζοντας το
όνομα, αλλά και το έμβλημα του
συλλόγου: «Ναι, όντως έχουμε
αλλάξει όνομα και έμβλημα. Το
παλιό δεν αντιπροσώπευε κάτι συγκεκριμένο. Είχε μία περικεφαλαία
και μία χειραψία. Επειδή πεισμώσαμε όταν προσπάθησαν να μας
ρίξουν, αποφασίσαμε να βάλουμε
το όνομα Δωριείς. Κάτι σαν την
κάθοδο των Δωριέων! Δεν υπάρχει αντίδραση για την αλλαγή.
Όλοι το δέχθηκαν με ευχαρίστηση
και είμαστε ικανοποιημένοι».

Οι Δωριείς πλέον έχουν ξεκινήσει τη γύρω περιοχή. Θέλουμε να βατον προγραμματισμό για τη νέα σιστεί η ομάδα σε δικά μας παιδιά.
αγωνιστική περίοδο. Το πρώτο μέλημα του Ανδρέα
και του Βασίλη,
ήταν φυσικά να
βρουν τον επόμενο προπονητή
και τον βρήκαν
στο πρόσωπο του
πρώην τεχνικού
του Απόλλωνα,
Σταύρου Σταύρου: «Μιλήσαμε
με το Σταύρο και
με δεδομένο ότι
είναι ένας πολύ
καλός τεχνικός
συμφωνήσαμε
για τη νέα περίοδο. Μαζί του θα Τα αδέλφια Ανδρέας και Βασίλης Νίτσος με το θυρεό της ομάδας των
είναι επίσης και ο Δωριέων και το κύπλεο του Πρωταθλήματος
Μένιος Σωτηρόπουλος, ο οποίος
Όχι σε μισθοφόρους. Θέλουμε να
θα αναλάβει το κομμάτι της προε- στηριχθούμε σε παίκτες που μποτοιμασίας, όπως είχε γίνει και πέρ- ρεί να μην τους δόθηκε ποτέ η ευσι στον Απόλλωνα».
καιρία. Θέλουμε νέα παιδιά, δικά
Όσον αφορά τους παίκτες, μπορεί μας και να δώσουμε ευκαιρία σε
να είναι λίγο νωρίς ακόμη, αλλά η όλους. Αυτό που μπορώ να πω με
σιγουριά είναι ότι οι παίκτες θα είναι από την περιοχή μας».
«Εμείς προτείναμε τη συγχώνευση, αλλά…»
Το τελευταίο διάστημα συζητήθηκε πολύ έντονα, το ενδεχόμενο
συγχώνευσης των δύο ομάδων.
Ζητήσαμε την άποψη του Ανδρέα
Νίτσου, ο οποίος, αφού μας αποκάλυψε ότι προέκυψε από δική
του πρωτοβουλία, μάς παρέθεσε
όλα τα γεγονότα: «Εγώ έκανα
ανοικτή πρόσκληση σε όλους,
γιατί θεώρησα ότι έτσι έπρεπε.
Αν θα γινόταν αυτό, θα υπήρχε
μία ομάδα με ένα γήπεδο. Όλοι
οι τοπικοί επιχειρηματίες θα ήταν
μαζί. Όλοι θα ήμασταν ενωμένοι,
Το τεχνικό team Σταύρος Σταύρου και Μέεπιχειρηματίες, παίκτες, φίλαθλοι.
νιος Σωτηρόπουλος που αναλαμβάνουν
Φαντάζεστε πώς θα ήταν να παίτους Δωριείς
ζει στο γήπεδο μία ομάδα που θα
αντιπροσώπευε όλα τα χωριά και
διοίκηση έχει κατασταλάξει στην θα είχε στις εξέδρες 400 με 500
τακτική που θα ακολουθήσει, φιλάθλους; Αυτό το όνειρο και τη
όπως είπε και ο πρόεδρος: «Συζη- φιλοδοξία είχα! Κάναμε μία κουβέτάμε με πολλούς ποδοσφαιριστές ντα με κάποιους από το Ευπάλιο.
και από το Ευπάλιο, αλλά και από Τους ενδιέφερε η πρόταση, αλλά η
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ρτης στη Δωρίδα
κουβέντα έμεινε εκεί. Εγώ απάντηση
δεν πήρα. Δεν ήρθε να με ενοχλήσει
κανείς. Δεν μου είπε κανείς τίποτα.
Δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες. Δεν
με ενδιαφέρει να λέω ότι είμαι πρόεδρος. Μακάρι ότι δεν έγινε φέτος να
γίνει του χρόνου. Πραγματικά, δεν
έχουμε να χωρίσουμε τίποτα».

τηση, αλλά θα είναι πλέον αναγκαιότητα».

ΑΠΟΛΛΩΝΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΑΠ

Ο
ΑΛΙ Υ

ΟΛΛ

διάδοχος κατάσταση, που μπορεί να
εγγυηθεί σταθερότηΔ. Σπυρόπουλος:
τα, εκ των πραγμά«Η ομάδα έκανε τον κύκλο της» των θα συνεχίσω. Η
Α φ ή ν ο ν τ α ς ομάδα έκανε τον κύτους Δωρι- κλο της μετά από 20
είς, συνεχί- χρόνια και ουσιαστιζουμε με τον κά πέτυχε το μεγάλο
Κ. Κατσιλιέρης:
Απόλλωνα. Η στόχος της, που δεν
«Η συγχώνευση είναι αναγκαιόομάδα επέ- ήταν άλλος από την
τητα»
στρεψε στο άνοδο. Το αν θα είΌσον αφορά το θέμα της συγχώνευτοπικό πρω- ναι πρωταγωνιστικοί
σης επικοινωνήσαμε με το μέλος του
τάθλημα και οι ρόλοι, θα αποφανθεί η διάδοχος
Δ.Σ. της ΕΠΣ Φωκίδας, Κώστα Καπλέον ψάχνει κατάσταση. Αν δεν υπάρχουν εχέγτσιλιέρη, ο οποίος μας ανέλυσε τους
να βρει το γυα εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να
λόγους που μία τέτοια κίνηση θα είδρόμο της. πάρω ρίσκο και η ομάδα θα συνεχίσει
ναι σε μερικά χρόνια, αναγκαιότητα:
Τα ερωτήμα- ως έχει», τόνισε αρχικά και πρόσθε«Εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι
τα είναι πολ- σε με σαφείς αιχμές: «Πρέπει εδώ να
δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας για Ο Δημήτρης Σπυρόπουλο;
λά και έχουν τονίσω κάτι. Για τζάμπα διαφήμιση
τη γενικότερη ποδοσφαιρική άνοδο
να κάνουν να έρχονται πολλοί, αλλά όταν πρέτης περιοχής. Με αυτό το σκεπτικό κάνουν κυρίως με διοικητικά και ορ- πει να βάλουν το χέρι στην τσέπη,
δε μπορούμε να μιλάμε για συγχώ- γανωτικά ζητήματα. Το μεγαλύτερο δεν έρχεται κανένας. Όταν είναι να
νευση ομάδων. Θα μποπληρώνεις δεν
ρούσε να λειτουργήσει
ασχολείται καΕΥΠ
ΩΝ
πολύ πιο ορθολογικά
νένας».
το σύστημα. Κάποιες
σχετικά
ομάδες θα μπορούσαν
Ένα άλλο σηνα ασχοληθούν μόνο με
μαντικό ζήτημα
την ανάπτυξη. Κάποιες
είναι τι θα γίνει
για τους βετεράνους για
με τους ποκλείσουν την καριέρα
δοσφαιριστές,
τους και κάποιες που θα
ποιοι θα συνεέχουν
πρωταγωνιστιχίσουν,
ποιοι
κούς στόχους. Για παράθα αποχωρήδειγμα, ένα μικρό παιδί
σουν, αλλά και
θα μπορούσε να κάνει
με ποιον τρόπο:
ένα κύκλο απ’ όλες τις
«Κάποια
παιομάδες, από την αρχή
διά θα φύγουν.
μέχρι το τέλος της καΚανένας, όμως,
ριέρας του. Κάποιοι
δε μπορεί να
όμως δεν το καταλαβαίπάρει το δελτίο
νουν. Αν είναι κάποιος
και να φύγει.
είναι στην κορυφή βλέΌλοι είναι κοπει τους υπόλοιπους αφ’
στολογημένοι.
υψηλού. Αυτή η λογική Αρκετοί από τους παίχτες του Απόλλωνα αναμένεται να «μετακομίσουν» στους Δωριείς
Εάν θέλουν να
θα οδηγήσει τους συλφύγουν μποΕΥΠ
ΩΝ
λόγους σε σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι αν θα μπουν στην ομάδα νέοι ρούν να φύγουν,
αλλά με ανάλογο
μπορείς να έχεις την απαίτηση να σε επενδυτές και κατ’ επέκταση αν θα αντίτιμο. Δεν θα κόψουμε το μέλλον
ΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΤΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
Μίμης Σπυβοηθήσουν οι άλλοι, αν δεν Ιτους
βο- παραμείνει ΜοΑ Ρπρόεδρος,
κανενός. Αλλά το σωματείο πρέπει
ρόπουλος.
Ο
ίδιος
απαντά:
«Δεν
έχει
ηθάς κι εσύ. Η Φωκίδα το 2002 είχε Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
να ανταμειφθεί».
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
32 ομάδες σε όλες τις κατηγορίες (Γ’, υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον για «Δεν μου ζητήθηκε συνάντηση…»
Δ’ και τοπικά). Αυτή την στιγμή έχει να βοηθήσει την ομάδα. Το βασικό Ρωτήσαμε τον πρόεδρο του Απόλλω20. Σε μερικά χρόνια η συγχώνευση για εμάς, είναι συνεχίσει να υφίστα- να για το ενδεχόμενο συγχώνευσης,
δεν θα είναι απλό θέμα προς συζή- ται. Για εμένα, δεν είναι σίγουρο ότι
Ν Ο Ε Μ Β Ρο
Ι Ο Σ οποίος επεσήμανε ότι ουδέποτε
θα μείνω. Όταν, όμως, δεν υπάρξει
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Δημιουργία & Χορηγία: Περικλής Ν. Λουκόπουλος

του έγινε πρόταση ακόμη και για
συνάντηση: «Από την στιγμή που
η απέναντι πλευρά δεν έχει ζητήσει
συνάντηση, δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι. Δεν είναι δική μας
πρόθεση η συγχώνευση. Είναι η πρόθεση των άλλων και από την στιγμή
που δεν υπήρξε επίσημο ενδιαφέρον
δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε
κουβέντα».
Χαρ. Κατσαρός:
«Πρέπει να γίνει άνοιγμα προς
τους έξω»
Για την κατάσταση στα διοικητικά, αλλά
και το τι μέλλει
γενέσθαι απευθυνθήκαμε και
στον αντιπρόεδρο,
Μπάμπη Κατσαρό:
«Πρέπει να γίνει
άνοιγμα προς
τους έξω. Δεν
Ο Χαράλαμπος Κατσαρός
μπορεί να προχωρήσει έτσι η
ομάδα. Θα κατέβει κανονικά στο τοπικό και ανάλογα με το ρόστερ, δηλαδή
ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν,
θα βάλουμε κάτω τα πράγματα και θα
δούμε αν θα πρωταγωνιστήσει ή αν
θα προσπαθήσει μείνει στην κατηγορία», ενώ σχετικά με τους παίκτες τόνισε: «Κάποια παιδιά που είναι χρόνια
στην ομάδα, δεν θα τους κόψουμε το
μέλλον. Για κάποιους, όμως η ομάδα
έχει ξοδέψει κάποια χρήματα και προφανώς θα ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα
για να τους αποδεσμεύσει. Έτσι είναι
το σωστό».

