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Γιώργος Καπεντζώνης

Τα πρώτα έργα

και οι προτεραιότητες
Η βασική προτεραιότητα που θέτει για
το Δήμο Δωρίδας ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης είναι η
γρήγορη, σωστή και λειτουργική στελέχωση και οργάνωση των υπηρεσιών
του .Τα προβλήματα είναι τεράστια γιατί αυτό δοκιμάζεται για πρώτη φορά:
Το πώς θα λειτουργήσουν όλες
αυτές οι ενοποιημένες υπηρεσίες
χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό
ή πως θα κινηθούν μηχανήματα,
γκρέϊντερ, απορριμματοφόρα,
φορτηγά κ.ά χωρίς οδηγούς
και τεχνικό προσωπικό ένας
θεός το ξέρει. Γι αυτό ο νέος
Δήμαρχος με το επιτελείο του
καθημερινά, απ΄ το πρωί ως
τα μεσάνυχτα συνεργάζονται
και οργανώνουν τις προσπάθειές τους για να είναι όσο
το δυνατόν όλα έτοιμα από
την πρώτη του έτους που θα
αναλάβουν, ενώ έχουν επι-

να ενοποιούνται 4 δήμοι σε έναν, και να
μεταφέρονται όλες οι υπηρεσίες της Νομαρχίας στο Δήμο, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει και το ανάλογο προσωπικό,
που θα μεταταχθεί - σύμφωνα και με
το νόμο - στο δήμο της πρωτεύουσας
του νομού, δηλαδή στο Δήμο Δελφών.

Η ΠΡΩΤΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΦ’ ΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΩΡΙΔΑΣ

δοθεί και σ΄έναν αγώνα ταχύτητας
προς τα αρμόδια Υπουργεία, τηνΝομαρχία, την Περιφέρεια και όπου
αλλού, για να πάρουν κάθε στοιχείο
και πληροφορία που θα βοηθήσει
και θα στηρίξει τη γιγαντιαία αυτή
προσπάθεια. Ο ίδιος ο Καπεντζώνης ,από τη φύση του αισιόδοξος,
πιστεύει ότι ‘‘όλα θα τα προλάβουμε, θα τα οργανώσουμε και θα τα
λειτουργήσουμε βάζοντας και δύο
- τρεις βασικούς αναπτυξιακούς
στόχους για την αρχή, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη και το μέλλον της Δωρίδας.’’

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΩΡΙΔΑΣ

Οι πίνακες με όλα τα αποτελέσματα

για το 2011

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
Βαρύ το φορτίο που αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή
και το έργο που πρέπει να
φέρει σε πέρας. Ευχή όλων
είναι να το καταφέρει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο για
το καλό του τόπου. Οι απαιτήσεις πολλές και δικαιολογημένες τις περισσότερες
φορές, γιατί έχουμε μείνει
πίσω σαν τόπος ακόμα και
σε στοιχειώδεις υποδομές.
Πρωτοπόρο στις ελλείψεις
αυτές το Ευπάλιο. Κι όμως
ήταν η πρωτεύουσα του Καποδιστριακού Δήμου για 12
χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο
πολεοδομικό αστικό κέντρο
της Δωρίδας με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
Παρόλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς τα χρόνια

ΔΡΟΣΑΤΟ

Το μικρό χωριό
με τη μεγάλη καρδιά

Ένας Ευπαλιώτης
στην καρδιά
της Ευρώπης

Ένας ακούραστος εργάτης
των γραμμάτων, ο Αντώνης
Ζέρβας, που ζει και εργάζεται
στην καρδιά της Ευρώπης, τις
Βρυξέλλες, αλλά πάντα έχει
στην καρδιά του το Ευπάλιο,
τη γενέτειρα γη, που το επισκέπτεται τακτικά, έχοντας
ζωντανό το πανέμορφο σπίτι
των γονιών του.

σε όλες & όλους

συνέχεια στη σελίδα 2

Ενδιαφέροντα στοιχεία δίνουν οι αναλυτικοί πίνακες αποτελεσμάτων των
δημοτικών εκλογών του περασμένου
Νοεμβρίου . Είναι οι πρώτες εκλογές
αυτές για τον ενιαίο Δήμο Δωρίδας με
νέο εκλογικό σύστημα εκλογής δημοτικών συμβούλων. Τα στοιχεία αυτά θα
είναι η «βάση δεδομένων» για όσους
μελλοντικά θέλουν να ασχοληθούν με
τα δημοτικά δρώμενα και βέβαια είναι
η πρόσφατη «εκλογική ακτινογραφία»
της Δωρίδας .

Αντώνης Ζέρβας

Άπειρες Ευχές

Αθλητικό κέντρο
Γυμνασίου Ευπαλίου

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αθλητικού κέντρου του Γυμνασίου και Λυκείου Ευπαλίου και παραδόθηκε για χρήση
στους μαθητές, τη νεολαία και… όσους
αισθάνονται νέοι για αθλητισμό .

Πάντα πρωτοπόρο το μικρό Δροσάτο με
τη …μεγάλη καρδιά , στα λαογραφικά και
πολιτιστικά δρώμενα , δείχνει το δρόμο
σε όλους ότι με διάθεση και μεράκι πολλά
μπορούμε να κάνουμε .

Δύσκολη
η χρονιά
με στόχο την
παραμονή
Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον
Απόλλωνα η φετινή, αφού άλλαξε
όλο σχεδόν το ρόστερ των παιχτών,
τονίζουν προπονητής και διοίκηση,
ενώ δυστυχώς όπως και πέρυσι η
ομάδα συνεχίζει γυρολόγος σε ξένα
γήπεδα αφού ακόμα δεν είναι έτοιμο
το δικό της.

Η ΠΙΤΑ
ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 θα κοπεί
η πίτα της Ένωσης Ευπαλιωτών. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν όλοι οι διατελέσαντες
Πρόεδροι στην Ένωση που βρίσκονται εν
ζωή. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση θα αποφασιστεί τις επόμενες
ημέρες και θα ειδοποιηθούν έγκαιρα όλες
οι Ευπαλιώτισσες και οι Ευπαλιώτες.
Θα πρέπει όλοι μας να παρευρεθούμε!
συνέχεια από 1η σελίδα

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
που πέρασαν, και δεν είναι λίγα, πορευόταν
με αυτόματο πιλότο. Έργα παρέμβασης και
υποδομής μηδέν. Έρχονται άνθρωποι από
το εξωτερικό που λείπουν κάποια χρόνια και
αναφωνούν με ειρωνεία και σαρκασμό «…
μωρέ μπράβο σας τόσα χρόνια και δεν άλλαξε τίποτα, συγχαρητήρια !».Τούτες οι στιγμές όμως δεν είναι για γκρίνια και απόδοση
ευθυνών. Αυτό έγινε από τους πολίτες στις
εκλογές. Το Ευπάλιο χρειάζεται - με βούληση και μεράκι - μερικές ρεαλιστικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αφορούν τόσο
τη λειτουργία του ως αστικού κέντρου όσο
και την ιστορία του. Χρειάζεται να φτιαχτούν
επιτέλους οι δρόμοι του και να μην είναι παγίδες ατυχημάτων. Χρειάζεται να διανοιχτούν
- όπου πρέπει - για να μη θρηνήσουμε θύματα. Χρειάζεται να διώξουμε το σκοτάδι και να
το φωτίσουμε, σε δρόμους και πλατείες. Να
εξωραΐσουμε και αναπλάσουμε χώρους περιπάτου και αναψυχής που υπάρχουν αρκετοί
και είναι πανέμορφοι. Να δημιουργήσουμε
στοιχειώδεις αθλητικές εγκαταστάσεις για τη
νεολαία μας. Όλα αυτά είναι τα λιγότερα που
μπορεί να δώσει η νέα δημοτική αρχή στην
τρίχρονη θητεία της και θα πρέπει σε κάθε
στιγμή να θυμάται ότι το Ευπάλιο δεν τα διεκδικεί, δεν τα δικαιούται, τα απαιτεί.
Υ.Γ. Και βέβαια δεν πρέπει να μας διαφεύγει
ότι τού υφάρπαξαν - γιατί κάποιοι έτσι έκριναν
- αυτό που νόμιμα, λειτουργικά, αναπτυξιακά,
πληθυσμιακά εδικαιούτο: την έδρα του Δήμου.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Με αιγαιοπελαγίτικο φως και …Ρουμελιώτικο αέρα έγιναν στις 18 Σεπτεμβρίου στη Σίφνο οι γάμοι του
Αντώνη Παν. Αλεξανδρή, Ευπαλιώτη
δικηγόρου και της Αννίτας-Ασπασίας
Τετριμέλη επίσης δικηγόρου με καταγωγή από Αταλάντη (Πατέρας) και
Αταλάντη (Μητέρα).Το μυστήριο έγινε στην πανέμορφη εκκλησιά «Παναγία του Βουνού» της Σίφνου με
κουμπάρο τον παιδικό φίλο του γαμπρού, δικηγόρο Θεμιστοκλή Σοφό.
Ακολούθησε όμορφο γλέντι στο
«Φεγγαρόψαρο» του Πολυχώρου
Κυκλάδων στην Απολλωνία Σίφνου.
Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό
κύκλο και φίλων των νεόνυμφων με

Σ

τις 3 Iουλίου
2010 στον Ιερό
Ναό Αγίου Παντελεήμονος στον Άλιμο,
τέλεσαν τον γάμο
τους ο Αλέξανδρος
Σκαλιώτης, του Χριστόφορου και της
Γεωργίας (το γένος
Πριοβόλου) και η
Σταυρούλα
Δημακογιάννη από την
Αθήνα.
Ακολούθησε δεξίωση
στο κτήμα «ΝΗΣΙΣ»
στην Κηφισιά.

Σ

τις 9 Οκτωβρίου 2010, η Ειρήνη
Τσίρη του Αγγέλου και της Ασημίνας, (από το Ευπάλιο) και ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος του Αναστασίου και
της Αγγελικής (από το Κάστρο Κυλλήνης), δικηγόροι και οι δυο,παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι. Στο γάμο
παρέστησαν αρκετοί Ευπαλιώτες,
συγγενείς,φίλοι και συνάδελφοι του
ζεύγους. Επακολούθησε πάρτι στο
κέντρο «Void dance bar» στο Γκάζι,
όπου όλοι ευχήθηκαν στους νεονύμφους «βίον ανθόσπαρτον».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΟΦΙΑ Κ. ΓΙΩΤΗ

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή
την 1η Νοεμβρίου 2010 η κυρία Σοφία σύζυγος του Κώστα Γιώτη .Είχε
σπουδάσει οικονομικά και διετέλεσε
Διευθύντρια λογιστηρίου μεγάλης
εμπορικής επιχείρησης. Είχε δύο κόρες, τη Μαρίνα, Χημικό Μηχανικό Περιβαλλοντολόγο, η οποία σήμερα
ασχολείται με την σκηνοθεσία, και
τη Γεωργία, γραφίστρια, ιδιοκτήτρια
καταστήματος ηλεκτρικών συσκευών, που είχε δημιουργήσει εδώ και
δεκαετίες στα Πετράλωνα ο πατέρας
της Κώστας. Η Σοφία Γιώτη είχε αφιερώσει τη ζωή της στην οικογένειά της
αλλά και στα κοινά βοηθώντας συχνά
πολλούς συνανθρώπους μας .
Καλή μας Σοφία, καλό σου ταξίδι.

παρόντα αδέρφια και ξαδέρφια του
Αντώνη και της Αννίτας και τις Ευπαλιώτικες οικογένειες Τάσου Μπά-

μπου, Ανδρέα Ευσταθίου, Γιώργου
Σμπαρούνη, Γιώργου Ανδρεόπουλου
και Αλέκου Κοντογιάννη.

ΓΕΝΝΗΣΗ

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο
Βασίλης και η Λίνα Πατσαούρα έφεραν στον κόσμο

ΒΑΦΤΙΣΗ

ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Τους ευχόμαστε να έχει
πάντα υγεία και ευτυχία.

Στις
25
Σεπτεμβρίου
2010
πραγματοποιήθηκε η βάπτιση της μικρής
Άννας Αλεξανδρή, κόρης
του Αντωνίου Αλεξανδρή
από το Ευπάλιο και της

Στέλλας
Κοντογιάννη,
στον ναό της Αγίας Σκέπης
του Δήμου Παπάγου. Ακολούθησε γιορτή στο χώρο
‘‘Αμβροσία’’ παραπλεύρως
του Ιερού Ναού.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Καλή σταδιοδρομία στη
Νίκη Πριόβολου του Σπύρου και της Θανούλας ,

η οποία πήρε το πτυχίο
της από το ΤΕΙ Λογιστικής της Αθήνας .

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΜΠΟΣ
Στις 5/10/2010 απεβίωσε πλήρης ημερών ο διακεριμένος
γιατρός Μιλτιάδης Μπάμπος .Ο
εκλιπών είχε γεννηθεί στο Ευπάλιο το 1921 .Εισήχθη στη
Στρατιωτική Ιατρική και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
όπου το 1962 υπέβαλε και την
διδακτορική διατριβή του «Αι
βρεφικαί και παιδικαί μυοκαρδίτιδες ιδίως από διαγνωστικής
και προγνωστικής απόψεως».
Είχε αποκτήσει τις ειδικότητες του Ειδικού Παθολόγου
και του Παιδιάτρου. Υπηρέτησε
στο Νοσοκομείο « Σωτηρία» και
στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα
Κυριακού» επί σειράν ετών. Εργάστηκε και στο ΙΚΑ ,όπου έφτασε
στο βαθμό του διευθυντή.
Υπήρξε συγγραφέας των ιατρικών συγγραμμάτων : «Στοιχειώδης Παιδιατρική» (1957) και
«Σύγχρονη Κλινική και Θεραπευτική Παιδιατρική» (1968), τα οποία
αποτέλεσαν, και αποτελούν ίσως
ακόμη, σημαντικά βοηθήματα για
παιδιάτρους αλλά και για γενικούς
γιατρούς. Μάλιστα το βιβλίο του
« Στοιχειώδης Παιδιατρική » διδασκόταν στην Ιατρική Σχολή.
Επίσης είχε δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα της ειδικότητάς
του και στο πολύτομο έργο
«Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ».
Νυμφεύτηκε τη Χαρά Παπαδογιάννη με την οποία απέκτησε δύο
κόρες. Τιμούσε τον ανθρωπιστικό
χαρακτήρα της επιστήμης που
διακονούσε και είχε έντονη τη
διάθεση κοινωνικής προσφοράς
και αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο . Σε όλη τη
ζωή του, κυρίως όμως τα χρόνια
μετά τον πόλεμο, αλλά και καθ’
όλη τη δεκαετία του ‘50 - που στην
Ελλάδα υπήρχε ανέχεια- επισκεπτόταν άρρωστα παιδάκια φτωχών οικογενειών χωρίς να παίρνει
χρήματα.
Τα Χριστούγεννα του 1989, λίγο
μετά τον θάνατο της συζύγου του
,με την οποία ήταν ιδιαίτερα δεμένος, έφυγε εθελοντικά για την

Κένυα με την Ορθόδοξη Ιεραποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν
ο τότε Αναστάσιος Γιαννουλάτος,
νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Εκεί
άσκησε την ιατρική περιοδεύοντας
στα χωριά και τους οικισμούς των
μαύρων για 3 χρόνια. Χαρακτηριστικό για την ευαισθησία που έδειξε
πάντοτε ως γιατρός είναι το σημείωμα που υπάρχει στο εσώφυλλο
του δεύτερου βιβλίου του, κάτω
από τον τίτλο:«...Αφού τελειώσετε
την εξέταση και βγάλετε διάγνωση,
αν βγάλετε, τότε κάνετε για το παιδί
ό,τι θα θέλετε να κάνει ένας γιατρός
αν ήταν δικό σας παιδί και πέστε
στους γονείς και άλλους συγγενείς,
αν δεν υπάρχουν γονείς, αφού σκεφθήτε καλά, σε σοβαρές αρρώστειες ιδιαίτερα, αλλά και σε ελαφριές,
τι έχει και με τέτοιο τρόπο, όπως
θα θέλατε να πει ο γιατρός σε σας,
αν ήταν δικό σας παιδί...»
Την ευαισθησία του τη διοχέτευε και στη ζωγραφική ,στην
οποία είχε εξαιρετικό ταλέντο .
Ήταν έντιμος ,ειλικρινής , ευγενής, και σεμνός άνθρωπος , με
θάρρος, σοβαρός και αυστηρός
αλλά συγχρόνως και πολύ ευαίσθητος. Είχε βαθειά αίσθηση του
χιούμορ και ήταν ιδιαίτερα αυτοσαρκαστικός. Η τελευταία φορά
που βρέθηκε με τους Ευπαλιώτες ήταν η εκδήλωση προς τιμήν των γιατρών του Ευπαλίου
που είχε διοργανώσει η Ένωση
Ευπαλιωτών –της οποίας υπήρξε
από τα ιδρυτικά μέλη - επί προεδρίας του κ. Λεωνίδα Ζέρβα .
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
στο Δήμο Δωρίδας
Τ

ην τελευταία στιγμή
επί του πιεστηρίου,
από το Πρωτοδικείο
Άμφισσας δήλωναν ότι
οι έδρες αλλάζουν και
στα Βαρδούσια παίρνει
4 ο Καπεντζώνης, στο
Ευπάλιο 5 ο Καπεντζώνης, 4 ο Παγώνης και
2 ο Τρυανταφύλλου,
στο Λιδωρίκι 4 ο Καπεντζώνης και 3 ο Παγώνης και στη Τολοφώνα
3 ο Καπεντζώνης και 2
ο Παγώνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ
Λακουμέντας Δημήτριος
Αυγουστινάτου-Τσιπλάκη Τζένη
Κατσιγιάννη Αριστείδης
Τσόλκα Πόπη
Χωρίς σταυρό
ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Θωμόπουλος Ιωάννης
Ζέρβας Ιωάννης
Μπάμπος Βασίλειος
Ανδρεοπούλου Κωνσταντίνα
Χωρις σταυρό
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Αλεξανδρής Αλέκος
Γκιτάκος Γεωργιος
Κοντός Κωνσταντίνος
Κυρίτση-Παναγίδη Ερμιόνη
Χωρις σταυρό

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:18.522 ΨΉΦΙΣΑΝ:10.751 ΕΓΚΥΡΑ:10.384 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ:367

Δήμος Βαρδουσίων
Δήμος Ευπαλίου
Δήμος Λιδωρικίου
Δήμος Τολοφώνας
ΣΥΝΟΛΟ Δ.ΔΩΡΙΔΑΣ

ΔΩΡΙΔΑ
για ΟΛΟΥΣ

ΔΩΡΙΔΑ
ΝΕΑ ΠΝΟΗ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

417
2093
1289
1498
5.297

417
1824
1259
826
4.336

29
497
143
92
761

91
69
41
41
35
84
51
49
15
13
27
19
19
12
13

69
1
11
1
2
6
0
1
1
0
20
8
20
0
1
0
2

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

163
35
229
38
2
84
36
23
20
68
42
133
245
26
30
70
15

ΔΩΡΙΔΑ
ΝΕΑ ΠΝΟΗ

300
19
211
3
43
54
28
51
27
86
68
115
160
0
32
71
21

ΔΩΡΙΔΑ
για ΟΛΟΥΣ

90
18
17
21
22
15
94
52
35
4
46
20
45
8
13
9

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

212
72
100
137
109
224
172
108
183
17
30
3
114
39
153
151

ΔΩΡΙΔΑ
ΝΕΑ ΠΝΟΗ

ΔΩΡΙΔΑ
ΝΕΑ ΠΝΟΗ

277
58
78
233
146
145
190
218
140
102
117
18
121
54
143
53

ΔΩΡΙΔΑ
για ΟΛΟΥΣ

ΔΩΡΙΔΑ
για ΟΛΟΥΣ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΔΩΡΙΔΑ
ΝΕΑ ΠΝΟΗ

ΔΩΡΙΔΑ
για ΟΛΟΥΣ

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ

304
352
134
144
27
45
87
274
131

177
67
24
128
58
74
71
164
63

22
7
0
22
1
5
2
32
1

ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ---------------------

ΕΥΠΛΙΟΥ---------------------------

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-----------------------

ΤΟΛΟΦΩΝΑ------------------------

Κροκύλειο
Αλποχώρι
Αρτοτίνα
Διχώρι
Ζωριάνο
Κερασιά
Κόκκινος
Κουπάκι
Κριάτσι
Πενταγιοί
Περιβόλι
Τρίστενο
Υψηλό Χωριό

Ευπάλιο
Δροσάτο
Κάμπος
Καστράκι
Κλήμα
Μαλάματα
Μανάγουλη
Μαραθιάς
Μοναστηράκι
Παλαιοξάρι
Ποτιδάνεια
Πύργος
Σεργούλα
Τείχιο
Τρίκορφο
Φιλοθέη

Λιδωρίκι
΄Αβορος
Αμυγδαλιά
Βραΐλα
Δάφνος
Διακόπι
Δωρικό
Κάλλιο
Καρούτες
Κονιάκος
Λευκαδίτι
Μαλανδρίνο
Πεντάπολη
Περιθιώτισσα
Στίλια
Συκιά
Σώταινα

Ερατεινή
Γλυφάδα
Ελαία
Καλλιθέα
Μακρινή
Μηλιά
Πάνορμο
Τολοφώνα
Τριζόνια

72
6
59
29
33
68
17
19
9
53
21
5
26

58
17
152
1
45
4
24
10
30
31
12
14
19

12
0
8
1
0
0
0
0
0
3
0
5
0

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ
1.Φλετούρης Κωνσταντίνος
2.Ράπτης Ιωάννης
3.Ασημάκη Δήμητρα
4.Μητρόπουλος Χρήστος
5.Ασημάκης Αποστόλης
6.Κουτσόπουλος Δημήτριος
ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ
1.Παλασκώνης Κωνσταντίνος
2.Tριβήλος Επαμεινώνδας
3.Μπρούμας Γεώργιος
4.Κολοβού Γεωργία
5.Κουρσούμης Κωνσταντίνος
6.Νικολέτου Μαρία
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1.Κοντός Κώστας
2.Ασίκης Κώστας
3.Πενταγιώτη Σοφία
4.Καλμαντής Γιώργος
5.Δρόσου Βασιλική
6.Κολοβός Κώστας

571
338
295
183
182
169
630
353
331
297
244
55
85
71
51
17
16
15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ
1.Σπυροπούλου Πένυ
2.Λώλος Γεώργιος
3.Φλέγγας Ιωάννης
4.Ευσταθίου Ανδρέας
5.Αντωνόπουλος Κώστας
6.Κατσούδας Αθανάσιος
7.Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης
8.Μελίστας Αθανάσιος
9.Λυμπέρης Ιωάννης
10.Κλιμογιάννης Βασίλης
11.Γκανιάτσος Δημήτριος

571
503
494
473
458
390
388
379
343
348
333

12.Δημόπουλος Ανδρέας
321
13.Κορέντη-Ζανιά Κωνσταντίνα
311
14.Τασάκος Κωνσταντίνος
292
15.Ράμμου Ευσταθία
259
16.Δημητρέλλου Μαρία
256
17.Δημακάκος Κώστας
221
ΔΩΡΙΔΑ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ
1.Παγώνης Αναστάσιος
2.Tσακούμης Αλέξανδρος
549
3.Γιαννόπουλος Αντώνης
541
4.Πλούμη Μαρία
443
5.Καραϊνδρος Βαγγέλης
424
6.Κατσαρός Χαράλαμπος
411
7.Καλαντζής Γεώργιος
369
8.Τσαφαλόπουλος Αλέξιος
370
9.Σταμάτης Παναγιώτης
300
10.Τάγκαλος Ιωάννης
273
11.Κωσταράς Παναγιώτης
270
12.Μπάμπος Νίκος
213
13.Γεραντώνης Χρήστος
195
14.Σοφιός Αθανάσιος
189
15.Καγιάς Χαράλαμπος
154
16.Παπαναστασίου Τριαντάφυλλος 163
17.Τομαρά-Κουτσογιάννη Βλασία
95
18.Τρομπούκη Χρυσούλα
75
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1.Τριανταφύλλου Χρήστος
2.Καραχασάνης Γεώργιος
185
3.Λάϊος Ιωάννης
120
4.Τριανταφύλλου Λαμπράκη
104
5.Καρβέλης Ευθύμιος
95
6.Πράπα-Σταμούτσου Σοφία
78
7.Τσιμπούκης Παναγιώτης
74
8.Βασιλογιάννη-Αντζαρά Παναγιώτα 70
9.Βαβάτσικου Σπυριδούλα
62
10.Καβαλλάρης Ανδρέας
49

11.Ψυρρής Παναγιώτης
12.Κατσιγιάννη Βασιλική
13.Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
14.Τσερεμέγκλη-Λάγιου Γεωργία
15.Κουτσογιάννη Ιωάννα
16.Κατσάρας Αθανάσιος
17.Μπουζινέκη Μαγδαληνή
18.Νικόπουλος Ανδρέας

46
44
34
31
23
21
15
9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ
1.Τσιλίκης Χρήστος
2.Κοκμοτός Αθανάσιος
3.Παπαγεωργίου Παναγιώτης
4.Γκόλφης Γεώργιος
5.Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
6.Τρίγκας Ιωάννης
7.Παπαλεξίου Βιολέτα
8.Παπαθανασίου Βασίλειος
9.Παπαϊωάννου Γεώργιος
10.Τσιώτας Ιωάννης
11.Κοσμίδου Φωτεινή
ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ
1.Υφαντής Κωνσταντίνος
2.Κουτσούμπας Κωνσταντίνος
3.Κρικέλας Ιωάννης
4.Κάζος Κωνσταντίνος
5.Καραμπίνης Χρήστος
6.Κοκμοτός Βασίλειος
7.Ασημακόπουλος Νίκος
8.Αλεξόπουλος Παναγιώτης
9.Χαρδαλούπα Ευθυμία
10.Γκιρτή Αικατερίνη
11.Καρύμπαλης Βασίλειος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1.Μήτρου-Θεοχάρη Βάγια

532
498
491
473
463
405
365
309
303
223
109
675
598
564
516
384
273
229
183
136
135
115
81

2.Κουκούλη Μαρία
3.Κρικέλας Ηλίας
4.Αποστολόπουλος Αθαν.(Βάγιας)
5.Καθαράκη-Χάσκα Αικατερίνη
6.Αργυρόπουλος Νίκος
7.Ζωγράφος Γιώργος
8.Κατσένιος Θύμιος
9.Λουκόπουλος Δημήτρης
10.Δροσοπούλου Σταυρούλα

63
43
38
33
32
22
21
16
11

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ
1.Καραχάλιος Δημήτριος
2.Ζέτος Παναγιώτης
3.Χαραλάμπους Εμμανουήλ
4.Κορομπίλης Ηλίας
5.Δημόπουλος Ευθύμιος
6.Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος
7.Μπίτη Βιολέτα
8.Μαρούλη-Παπαδημητρίου Ελένη
ΔΩΡΙΔΑ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ
1.Ζωητός Κωνσταντίνος
2.Καραχάλιος Γιώργος
3.Πέτσας Αλέξανδρος
4.Γκίκας Χρήστος
5.Παπαθανασίου Δημήτριος
6.Παπαδοπούλου Ν. Ευδοκία
7.Γκίκα Παρασκευή
8.Τακτικού Αννα
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1.Ρεκούτης Γιάννης
2.Καραμπέτσου Αθηνά
3.Χαμπεσής Νίκος
4.Κατής Νίκος
5.Σιψιάκος Γιώργος
6.Γκόλφη Θεοδώρα
7.Θεοχαρόπουλος Ηλίας
8.Κοντάρης Γιώργος

742
706
664
626
583
388
385
272
450
447
418
386
381
168
174
57
61
49
27
24
23
19
15
15

Σελίδα 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιώργος Καπεντζώνης

Τα πρώτα έργα και
‘‘Στο νεοσύστατο Δήμο μας, στο Δήμο Δωρίδας δόθηκε η εντολή απ΄ το Λαό της Δωρίδας στο συνδυασμό μας να διαχειριστεί
της τοπικές υποθέσεις, μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα των χωριών μας αλλά και
την ίδια τη συγκρότηση και την καλύτερη
οργάνωση του νέου μας Δήμου. Όλα αυτά
θα γίνουν με δουλειά και προσπάθεια που
νομίζω όλοι μας έχουμε πρόθεση να κατα-

Το νέο οργανόγραμμα , ο οργανισμός λειτουργίας του Δήμου, πότε
θα είναι έτοιμος να εφαρμοστεί;

‘‘...Πρέπει λοιπόν
στην πρώτη τετραετία του Καλλικράτη και πόρους
να εξασφαλίσουμε για το Δήμο και
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου να
παρέχουμε στους
δημότες μας και
την καθημερινότητα να διαχειριστούμε αποτελεσματικά...’’

Επειδή ο νέος Δήμος Δωρίδας προέρχεται
από συνένωση τεσσάρων δήμων αλλά και
επειδή μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες - άλλες άμεσα και άλλες σταδιακά απ’ την καταργούμενη Νομαρχία - θα
χρειαστεί ένας νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις περαιτέρω αλλαγές
αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες
όλων των περιοχών της Δωρίδας. Χρειάζεται πολλή προσοχή στη συγκρότηση του
νέου οργανισμού γιατί απ’ την αποτελεσματικότητά του και τη δημιουργικότητά
του θα κριθεί όχι μόνο το επίπεδο υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας αλλά
και αυτή η αξιοπιστία του Δήμου, και η
αξιοπιστία της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. Είναι πρώτος στόχος μας λοιπόν
και πιστεύω στο πρώτο τρίμηνο του 2011
θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
ψήφιση.

Θα δώσετε αρμοδιότητες
και σε στελέχη της αντιπολίτευσης;

βάλουμε ο καθένας απ΄ τη θέση και το θεσμικό του ρόλο κι όλοι μαζί, κινούμενοι απ΄
το κοινό ενδιαφέρον μας, να βελτιώσουμε
το επίπεδο ζωής των συνδημοτών και να
αλλάξουμε την πορεία της Δωρίδας, οδηγώντας την στην πρόοδο, την αναγέννηση
και την ευημερία’’, τονίζει στην πρώτη του
μεγάλη συνέντευξη ο Δήμαρχος Δωρίδας,
Γιώργος Καπεντζώνης.

ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών
του Δήμου. Έτσι ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε υπηρεσίας κι ανάλογα με τις
εξυπηρετούμενες ανάγκες και τους ωφελούμενους πολίτες, θα γίνει τέτοια κατανομή για να έχουμε υψηλό επίπεδο παροχής των υπηρεσιών και άμεσεις λύσεις και
απαντήσεις στα προβλήματα των συνδημοτών μας. Μαζί λοιπόν με την ψήφιση
του νέου οργανισμού λειτουργίας του Δήμου θα γίνει και η χωροταξική κατανομή
των υπηρεσιών. Θέλω να πω όμως ότι οι
επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου θα είναι
στην έδρα, το Λιδορίκι.

Η κατανομή αρμοδιοτήτων στους 4
Αντιδημάρχους θα είναι θεματική ,
χωροταξική ή ανάμεικτη;

Θα είναι μάλλον ανάμεικτη. Δηλαδή και
αρμοδιότητες κατά τόπο και κατά δημοτική ενότητα (πρώην Δήμος) αλλά και
θεματική. Οι αρμοδιότητες θα ανακοινωθούν μαζί με την ανακοίνωση των τεσ-

Ποια είναι τα τέσσερα-πέντε μεγάλα έργα που θα δρομολογήσετε
από την αρχή της θητείας σας ;

Αρχικά είπαμε το βάρος πέφτει στην καλύτερη δυνατή οργάνωση του Δήμου. Αυτό
είναι ένα στοίχημα και πιστεύω θα το κερδίσουμε και θα ¨χτίσουμε¨ ένα Δήμο αποτελεσματικό, φιλικό προς τους πολίτες.
Από εκεί και πέρα πρώτο μας μέλημα είναι
η αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης.
Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε τη βελτίωση
του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
Οριστική λύση πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων
και να κλείσουν επιτέλους οι χωματερές
της Ερατεινής και των Τριζονίων.
Άμεσα ξεκινάμε τις ενέργειες για να αλλάξουμε το καθεστώς που «πνίγει» με περιορισμούς την περιοχή γύρω απ’ τη λίμνη
του Μόρνου. Τέλος είναι καιρός να γίνουν
κάποια αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικοί
καθαρισμοί στους παραλιακούς οικισμούς.
Αυτές οι δράσεις, μαζί με άλλες παράλληλες μικρότερης κλίμακας,
αποτελούν φιλόδοξο στόχο
για μας, αλλά πιστεύω ότι σε
μικρό ή μεγάλο βαθμό όλα
θα τα δρομολογήσουμε.

Αρμοδιότητες έχουν θεσμικά τα
Υπήρχαν καταγγελίες
στελέχη της αντιπολίτευσης και
για ατασθαλίες στη διαυποχρεωτικά απ’ το νόμο. Συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές
χείριση των κονδυλίων
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο
κατά το παρελθόν. Τι
Προεδρείο του Δημοτικού Συμσκοπεύετε να κάνετε;
βουλίου και στην εκπροσώπηση
Ακόμη κι αν δεν υπήρχαν
του Δήμου στην Κεντρική Ένωοι καταγγελίες που αναφέση Δήμων Ελλάδας και αλλού,
ρετε για κακοδιαχείριση θα
πάντα με πρόνοια του Νόμου.
έπρεπε να γίνει ενδελεχής
Όμως θέλω να πω ότι στην πρόέλεγχος των οικονομικών
θεσή μου είναι να συμμετέχουν
των τεσσάρων Δήμων προκαι σε άλλες δράσεις και σε άλκειμένου να έχουμε εικόνα
λες επιτροπές του Δήμου. Η κάθε
και το Δημοτικό Συμβούλιο
παράταξη υποχρεούται να ασκήαλλά και οι Δημότες μας για
σει τις αρμοδιότητες και το ρόλο
την σημερινή κατάσταση.
Η καλή και αναπτυξιακή συνεργασία στους όμορρους δήμους Ναυπου της έταξε ο Λαός της ΔωρίΕίναι αυτονόητο ότι πρέπει
πακτίας και Δωρίδας είναι απαραίτητη. Το δήλωσαν οι δύο εκλεγμέδας κι αυτό είναι αυτονόητο και
να γνωρίζουμε απ’ την αρχή
νοι Δήμαρχοι Μπουλές και Καπεντζώνης γιορτάζοντας αμέσως μετά
κατανοητό. Όμως μπορούμε να
τη νίκη τους.
τι παραλαμβάνουμε, τι οφείέχουμε Διαπαραταξιακή Συνερλουν, αν οφείλουν οι Δήμοι
γασία σε πολλά ζητήματα για να
και να δούμε τι δυνατότητες
σάρων αντιδημάρχων, αρχές Ιανουαρίου
μπορέσουμε μέσα από κοινή προσπάθεια
υπάρχουν για τα επόμενα βήματά μας.
του 2011.
και σύνθεση να πετύχουμε περισσότερα
Αυτό αφορά όλους μας, όλους τους Δηπράγματα για τον τόπο μας. Βεβαίως και Θα βασιστείτε για τις θέσεις αυτές, μοτικούς Συμβούλους, όλες τις παράταξεις
θα δώσω αρμοδιότητες σε στελέχη των στην αρχή , σε παλαιά έμπειρα αυ- και όλους τους Δημότες. Θα ζητήσουμε τη
άλλων δημοτικών ομάδων και πιστεύω ότι τοδιοικητικά στελέχη, ή αμέσως θα βοήθεια απ’ το Σώμα ορκωτών Λογιστών
χρησιμοποιήσετε και νέους;
θα τις αποδεχθούν και θα τις αναλάβουν.
προκειμένου να έχουμε έγκαιρη και αντιΧρειάζεται και η πείρα παλαιότερων στε- κειμενική έκθεση των οικονομικών των
Ήδη έχετε μελετήσει τη νέα δομή λεχών και σίγουρα θα αξιοποιηθούν δοκι- Δήμων. Τέλος θα ζητήσουμε τη συμμετουπηρεσιών του Δήμου γνωρίζο- μασμένοι άνθρωποι. Όμως και στις απαι- χή και των άλλων Δημοτικών Παρατάξεων
ντας και ποιες υπηρεσίες περνούν τήσεις ενός σύγχρονου Δήμου, με νέες σε επιτροπή που θα μας δώσει την τελική
αρμοδιότητες, με χρήση νέας τεχνολογίας
από την Νομαρχία στο Δήμο. Πώς και μοντέρνων μεθόδων, αλλά και με δο- εικόνα της οικονομικής κατάστασης των
σκέφτεστε να τις κατανείμετε ώστε μές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οπωσ- Δήμων της Δωρίδας για να ξέρουμε πώς
ο Δήμος να λειτουργήσει εύρρυθμα δήποτε θα χρειαστούν οι υπηρεσίες και ξεκινάμε και για πού πάμε.
και αποτελεσματικά;
ανθρώπων με τεχνογνωσία και επιστημοΌπως έχουμε πει προεκλογικά οι υπηρε- νική κατάρτιση. Στη δημοτική μου ομάδα Τι συγκεκριμένα έργα να περιμένει
σίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται με τον υπάρχουν αρκετά ικανά στελέχη άλλοι νε- η αθλητική νεολαία της Δωρίδας
οικονομικότερο, ορθολογικότερο και απο- ώτεροι και άλλοι πιο έμπειροι και σίγουρα ξεκινώντας τη θητεία σας;
Στη Δωρίδα υπάρχουν 5 γήπεδα ποδοτελεσματικότερο τρόπο στις ανάγκες των θα αξιοποιηθούν.
σφαίρου, τα οποία άλλα σε μικρότερο
τοπικών κοινωνιών και να βοηθούν στην
βαθμό κι άλλα σε μεγαλύτερο χρειάζονται

Σελίδα 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

οι προτεραιότητες
συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό.
Σε συνεργασία με τα σωματεία ποδοσφαίρου θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες και θα
κινηθούμε ώστε τα γήπεδα αφ’ ενός να
εκσυγχρονιστούν, αλλά όπου είναι εφικτό
να γίνουν και συμπληρωματικά γήπεδα
μπάσκετ και βόλεϊ. Στη Δωρίδα τα αθλητικά σωματεία είναι μόνο ποδοσφαιρικά.
Θα πρέπει λοιπόν, κατ’ αρχήν μ’ αυτούς
τους ανθρώπους να συνεργαστούμε και
για την βελτίωση των ποδοσφαιρικών
γηπέδων αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού
σε άλλα αθλήματα με την κατασκευή
αντίστοιχων υποδομών.

χαράς θα κάνει ακόμα ποιο ελκυστική
την παραλία. Πρέπει όμως να παραμένει
ανοιχτή και ελεύθερη για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο θρησκευτικός τουρισμός όλο
και περισσότερο τον τελευταίο
καιρό μπαίνει στη ζωή μας και
απλώνεται. Δεδομένου ότι έχουμε
σαν περιοχή ένα σημαντικό πλεο-

υπάρξει ουσιαστική στήριξη της
τοπικής οικονομίας;

Είναι στο βασικό μας σχεδιασμό για την
τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας η
ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού.
Και λέω ενίσχυση γιατί ήδη έχουμε πάρα
πολλούς επισκέπτες στα μοναστήρια της
περιοχής μας. Πεποίθηση μας είναι ότι
υπάρχει τεράστια δυνατότητα περαιτέρω
αύξησης του τουριστικού προϊόντος αν ο

Η περιοχή Παραθάλασσου και Λίμνης είναι ένα ¨διαμάντι¨ αναξιοποίητο , τόσο για τις ανάγκες των
λουόμενων πολιτών του Δήμου ,
αλλά με τις ανάλογες παρεμβάσεις και αναπλάσεις, μπορεί να
γίνει χώρος άθλησης και αναψυχής σε 12μηνη βάση. Αυτό είναι
φυσικό να αποδώσει και οικονομικούς πόρους στο Δήμο. Ποιες
είναι οι σκέψεις σας ;

Το Παραθάλασσο είναι μία απ’ τις
ωραιότερες παραλίες της Δωρίδας.
Μέλημά μας πρέπει να είναι η προστασία της, ο καθαρισμός της, η διευκόλυνση στην προσβασιμότητα
των επισκεπτών και των λουομένων
και οπωσδήποτε η προβολή της. Άλλες
βελτιώσεις επίσης όπως η κατασκευή
parking, η επέκταση και συντήρηση
των γηπέδων , μπάσκετ, βόλεϊ, μπίτς
βόλεϊ κτλ καθώς και κατασκευή παιδικής

Υπόσχεση για μια καλύτερη Δωρίδα, έδωσε στους πολίτες της Δωρίδας που διαμένουν
στην πρωτεύσουσα, προεκλογικά ο νέος Δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης σε μία ανεπανάληπτη
συγκέντρωση στο θέατρο Βρετάνια.

νέκτημα με τα δύο μοναστήρια και
όχι μόνο, τι πλάνο έχετε προγραμματίσει να εφαρμόσετε, για να

Δήμος, ιδιώτες και φορείς συνεργαστούμε και συντονιστούμε σε κοινή προσπάθεια με τις Ιερές Μονές κι αυτό είναι που

σίγουρα θα το επιδιώξουμε.

Στη βόρεια περιοχή της πεδιάδας
του Μόρνου λειτουργεί άτυπα εδώ
και καιρό ως Βιοτεχνικό Πάρκο,
Βιοτεχνική Ζώνη, χωρίς όμως να
προσφέρει όλα όσα απαιτούνται
στους επιχειρηματίες. Θα υπάρξει
κάποια ουσιαστική και νομοθετική ρύθμιση για ολοκληρωμένη
λειτουργία της βιοτεχνικής αυτής
ζώνης, δεδομένου ότι μετά από
ένα –δύο χρόνια θα απαγορεύεται
η λειτουργία εντός κατοικημένης
ζώνης οποιασδήποτε μικρής ,μεσαίας ή μεγάλης βιοτεχνίας;

Στο πλαίσιο ευρύτερου χωροταξικού
σχεδιασμού, και καθορισμού χρήσεων
γης που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει
γίνει, θα πρέπει να καθοριστεί βιοτεχνική
περιοχή για όλο το Δήμο. Αυτή η περιοχή, που θα έχει όλες τις υποδομές και
τις προϋποθέσεις να υποδεχθεί μικρές και
μεσαίες βιοτεχνίες, με ευνοϊκούς όρους
και οικονομικά αλλά και με διαδικασίες
αδειοδότησης και εγκατάστασης εύκολες
και γρήγορες, δε μπορεί να είναι σε άλλη
περιοχή πέραν αυτής ανατολικά του ποταμού Μόρνου στην ομώνυμη πεδιάδα.
Σημειώνω ότι και η βιοτεχνική και βιομηχανική ανάπτυξη της Ναυπάκτου ήδη
έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει με προσανατολισμό αποκλειστικό θα έλεγα την εν’
λόγω περιοχή βόρεια τον Μαλαμάτων.
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να κινήσουμε διαδικασία άμεσα προκειμένου να
χωροθετηθεί επίσημα βιοτεχνική περιοχή, στην ζώνη μεταξύ Καστρακίου, Μαλαμάτων και Μανάγουλης.

‘‘ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ’’ ΤΙΣ. .. ΕΚΛΟΓΕΣ
Του Παύλου Δωριάδη
Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία
που προκύπτουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές που έγιναν, μέσα από
αναλύσεις και συγκρίσεις αριθμών.
Είναι το ¨διάβασμα¨ των … εκλογών όπως λέει και ένας γνωστός πολιτικο-εκλογικός αναλυτής, από το
οποίο βγαίνουν και αρκετά συμπεράσματα, ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται με τα δημοτικά δρώμενα.
Έχουμε λοιπόν και λέμε,
* Στις φετεινές εκλογές ψήφισαν στο
Δήμο Δωρίδας 10.751 πολίτες, έναντι
12.571 που ψήφισαν στις αντίστοιχες
αυτοδιοικητικές εκλογές το 2006. Η
αποχή φέτος ανήλθε στο 42%, που
ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη μεταπολιτευτική περίοδο.
* Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στο Δήμο Δωρίδας

Στο 67% έφτασε η αποχή
στις εκλογές του Β΄ Γύρου για
Περιφερειάρχη στο Δήμο Δωρίδας, που ήταν και η μεγαλύτερη που παρατηρήθηκε ποτέ
στην ιστορία των αυτοδιοικητικών και κοινοβουλευτικών
εκλογών στη περιοχή.
Το αποτέλεσμα σχεδόν ισόπαλο, αφού ο Κλέαρχος Περγαντάς, που είναι και ο εκλεγείς
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος με 53%, επικράτησε με

είναι 18.522, όπως είπαμε ψήφισαν
10.751 και τα άκυρα/λευκά ανήλθαν
σε 365.
* Η αποχή βέβαια την δεύτερη Κυριακή των εκλογών, που στο Δήμο
Δωρίδας έγιναν μόνο για την Περιφέρεια, έφτασε το 67%, νούμερο
ρεκόρ όλων των εποχών.
* Στις Δημοτικές εκλογές, περισσότεροι πολίτες, 615, ψήφισαν στο Ευπάλιο και λιγότεροι, 23, στο Αλεποχώρι.
* Από τις 27 έδρες (δημοτικούς συμβούλους) του Δήμου, τις 16 παίρνει ο
συνδυασμός ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ του
Γ.Καπεντζώνη, τις 9 ο συνδυασμός
ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ του Αν. Παγώνη
και τις 2 ο συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ του Χρ. Τριανταφύλλου.
* Από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέχτηκαν, οι 13 εκλέγονται για πρώτη φορά και είναι οι:
Ράπτης Ι. Σπυροπούλου Π. Λώλος

11 ψήφους.
Ειδικότερα στη Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ο Κλέαρχος
Περγαντάς έλαβε το 52,81%
των ψήφων και ο Θανάσης
Χειμάρας το 47,19%.
Στη Φωκίδα αντίστοιχα το
αποτέλεσμα ήταν Περγαντάς
50,26% και Χειμάρας 49,74%
Να υπενθυμίσουμε ότι αντιπεριφερειάρχης
Φωκίδας
εκλέγεται η Γιώτα Γαζή.

Γ. Φλέγγας Ι. Αντωνόπουλος Κ. Τσιλίκης Χρ. Γκόλφης Γ. Χαραλάμπους
Εμ. από τον συνδυασμό ΔΩΡΙΔΑ για
ΟΛΟΥΣ, Παλασκώνης Κ. Γιαννόπουλος Αν. Τσακούμης Αλ. Καραχάλιος
Γ. από τον συνδυασμό ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ
ΠΝΟΗ και η Μήτρου-Θεοχάρη Βάγια
από τον συνδυασμό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Είχαμε δηλαδή μια σημαντική
ανανέωση κατά 50% σχεδόν των δημοτικών συμβούλων που θα ασχοληθούν με τα διοικητικά του Δήμου.
* Στο 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο
οι τέσσερις είναι γυναίκες δηλαδή
ποσοστό 15%, ( Ασημάκη Δ. Σπυροπούλου Π. Πλούμη Μ. και ΜήτρουΘεοχάρη Βάγια ).
* Πρώτος σε σταυρούς σε όλο το
Δήμο ήρθε ο Καραχάλιος Δημήτριος από τη Δημοτική Ενότητα Τολοφώνα του συνδυασμού ΔΩΡΙΔΑ για
ΟΛΟΥΣ, που σύμφωνα με τον Νόμο

θα προεδρεύσει και στη συνεδρίαση
του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου
στις αρχές Ιανουαρίου 2011. Κατάγεται από τη Γλυφάδα και εργάζεται
στο ΙΚΑ Πατρών.
* Σε 11 χωριά ο συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν πήρε κανένα
σταυρό, και σε 1, την Περιθιώτισσα,
ο συνδυασμός ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ.
* Στη Περιθιώτισσα και τους 26
σταυρούς τους πήρε ο συνδυασμός
ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ ( σ.σ. είναι το
χωριό του ενός από τους δύο εργολάβους που πήρε τα μισά από τα
280 έργα τη προηγούμενη 4ετία από
το Δήμο Ευπαλίου, όπως κατήγγειλε
ο Γ. Καπεντζώνης ).
* Από τα 55 συνολικά Τοπικά Συμβούλια του Δήμου τα 32 κέρδισε ο
συνδυασμός ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ του
Καπεντζώνη, τα 22 ο συνδυασμός ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ του Παγώνη και 1,

αυτό του Πύργου, ο συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ του Τριανταφύλου.
* Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει αρχές Ιανουαρίου
θα εκλεγούν με ψηφοφορία οι 4
Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από
εισήγηση που θα κάνει ο Δήμαρχος
Γιώργος Καπεντζώνης. Παράλληλα
θα ορισθούν και οι αρμοδιότητες
του κάθε Αντιδημάρχου.
* Στο Δήμο Δωρίδας δεν θα ορισθεί
Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης, αφού έχει πληθυσμό περίπου 18.000, κάτω δηλαδή από 20.000
που προβλέπει ο Καλλικράτης. Εάν
κατά την απογραφή που θα γίνει την
πρώτη Κυριακή Μαρτίου του 2011, ο
πληθυσμός που θα καταγραφεί είναι
μεγαλύτερος των 20.000, τότε θα
έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να ορίσει
και Συνήγορο του Δημότη.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη Δωρίδα για Κλέαρχο Περγαντά και Θανάση Χειμάρα έχουν ως εξής :

Τα αποτελέσματα στις πρωτεύουσες των τεσσάρων
δημοτικών ενοτήτων είναι τα εξής :

ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
176
199
ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
35
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
1166
1281
ΕΥΠΑΛΙΟ
156
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
797
671
ΛΙΔΩΡΙΚΙ
215
ΤΟΛΟΦΩΝΑ
693
670
ΕΡΑΤΕΙΝΗ
173
ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΙΔΑΣ 2832
2821

ΧΕΙΜΑΡΑΣ
18
162
103
138

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, δοξολογία, καταθέσεις
στεφάνων, πανηγυρικούς,
παρελάσεις, γιορτάστηκε
και φέτος στο Ευπάλιο η
28η Οκτωβρίου, με πρωτοπόρο
όπως πάντα την μαθητιώσα νεολαία από όλες τις βαθμίδες. Ειδικές εκδηλώσεις έγιναν και στο
Γυμνάσιο και Λύκειο με βράβευση των αριστούχων μαθητών.
Στις εκδηλώσεις αυτές παρούσα
ήταν και η Ένωση Ευπαλιωτών
δια του Αντιπροέδρου της Γιάννη Πριόβολου
καταθέτοντας
στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων
και δωρίζοντας, όπως κάθε χρόνο, βιβλία με την Ιστορία του
Ευπαλίου στους αριστεύσαντες
μαθητές.
Όταν το Κερατσίνι
επισκέπτεται το
Ευπάλιο…. Η κ. Ναζλή σύστησε το Ευπάλιο : ημερήσια εκδρομή πραγματοποίησε στις
21/11/2010 ο Μικρασιάτικος
Σύλλογος « Αδελφότης Φλογησταινών », που εδρεύει στο
Κερατσίνι και πραγματοποιεί
πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις εκεί. Πενήντα λοιπόν άτομα –μεταξύ
των οποίων και Ευπαλιώτες
στην καταγωγή που ζουν στο
Κερατσίνι – επισκέφτηκαν το
Μοναστήρι της Βαρνάκοβας
και κατέληξαν στο Ευπάλιο ,
«στα Κατσαράκια», για φαγητό. Εντυπωσιάστηκαν από την
ξενάγηση στο μοναστήρι και
από τις ομορφιές της περιοχής. Φυσικά η περιποίηση στη
γνωστή στην περιοχή ταβέρνα ήταν εξαιρετική .
Άλμπουμ με κείμενα και
φωτογραφίες του Δήμου Ευπαλίου και τίτλο
¨Δωρική γη Ευπαλίου¨
εκδόθηκε από το Δήμο με

χρήματα από την εταιρία που
τοποθέτησε τις ανεμογεννήτριες στο βουνό Τρίκορφο .Εκδόθηκαν 3000 βιβλία. Επειδή το
θέμα αφορά το Ευπάλιο κυρίως, ζητήθηκαν από την Ένωση
Ευπαλιωτών γύρω στα 150 βιβλία για να δοθούν στις οικογένειες των μελών της κατά την
εκδήλωση της κοπής της πίτας
το νέο χρόνο, αλλά δυστυχώς
οι δημοτικοί αρμόδιοι μας είπαν
ότι τελείωσαν, αφού τα είχαν
μοιράσει κατά τις προεκλογικές
συγκεντρώσεις του υποψήφιου δημάρχου Τάσου Παγώνη
και της παράταξής του !
Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του
Γυμνασίου – Λυκείου
Ευπαλίου και παραδόθηκαν
στους μαθητές για χρήση οι
αθλητικοί χώροι. Υλοποιήθηκε
ένα χρόνιο αίτημα γιατί οι αθλητικοί χώροι ήταν ακατάλληλοι,
με λάσπες, πέτρες και προσχώσεις, αλλά και επικίνδυνοι για
τη σωματική ακεραιότητα των
μαθητών. Η χρηματοδότηση
του έργου έγινε από το ΟΣΚ με
προϋπολογισμό 200.000 €.
Έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αλλαγή ασφαλτοτάπητα των
γηπέδων Μπάσκετ & Βόλλεϋ.
2. Τοποθέτηση πλαστικού τάπητα
στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5.
3. Περίφραξη του γηπέδου,
ύψους 6m.
4. Παροχέτευση ομβρίων υδάτων.
5. Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων
με τοποθέτηση προβολέων.
5. Κατασκευή σκάματος αλμάτων.
Με λίγα λόγια έγινε ένα στολίδι
όχι μόνο για τους μαθητές αλλά
& για τη νεολαία της ευρύτερης
περιοχής του Ευπαλίου.
Παρακαλούμε όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους κατοίκους του Ευπαλίου να το προσέ-
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χουν για να το χρησιμοποιούν.
Ευχαριστούμε τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Φωκίδας,
το Δήμαρχο Ευπαλίου και βέβαια το Νομάρχη Φωκίδας,
Άρχισε το ξήλωμα της
κεντρικής
πλατείας
Καρυάς του Ευπαλίου
για να ανακαινισθεί με
νέα πλακάκια, φωτισμό
και πεζοδρόμηση του δρόμου
μπροστά στο φαρμακείο. Όχι,
το άγαλμα δεν φεύγει από τη
θέση του για να πάει σε άλλη
πιο αξιοπρεπή και εμφανή,
όπως ζητά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Ευπαλίου για λόγους αισθητικής
και περιβάλλοντος (και η Ένωση Ευπαλιωτών) υποδεικνύοντας και τους κατάλληλους
χώρους, γιατί όπως μας είπαν
οι αρμόδιοι τη … βρίσκει εκεί
ανάμεσα σε τραπέζια, καρέκλες, μπύρες και σουβλάκια !!
Τώρα, ενώ έχουμε τόσα άλλα
θέματα βασικής προτεραιότητας να γίνουν στο Ευπάλιο,
γιατί ξοδεύουμε χρήματα για
μια πλατεία πανέμορφη και
λειτουργική, όπως όλοι ομολογούν, μόνο η απερχόμενη
δημοτική αρχή το γνωρίζει …
πραγματικά.
Άλλαξαν μορφή τα γραφεία της Ένωση Ευπαλιωτών στην Αθήνα.
Η πλήρης ανακαίνισή
τους με τη νέα επίπλωση έδωσαν μία τελείως
διαφορετική εικόνα, αντάξια
της ιστορίας και του κύρους
του Συλλόγου μας. Είμαστε
υπερήφανοι για αυτό, που δημιουργήσαμε μια ζεστή και λειτουργική γωνιά, τη «Λέσχη των
Ευπαλίων» αλλά και γενικότερα
των Δωριέων, στην καρδιά της
Αθήνας.

Αντώνης
Ζέρβας

Εργάτης των γραμμάτων από τους λίγους, με έντονη διάθεση αυτοσαρκασμού, απομονωμένος στις
Βρυξέλλες όπου εργάζεται και ζει, παραμένει στο
κέντρο της ελληνικής πνευματικής ζωής.
Σε μία πρόσφατη συνέντευξή του, όταν τον
ρώτησαν «ποιος πιστεύεται ότι είστε πραγματικά;» απάντησε :
«Να σας διαβάσω την
αλήθεια μου; Ακούστε
λοιπόν: «Πιστεύω πως
ολοκλήρωσα πια το έργο
που μοιάζει εν πολλοίς
σαν να ‘ταν προγραμματισμένο από τα μικρά
μου χρόνια, Διάβασα τα
μεγάλα έργα της λογοτεχνίας και πολλά από τα
μικρότερα, γεύθηκα τις
σπουδαιότερες στιγμές
της ανθρώπινης σκέψης,
άκουσα και είδα ό,τι άξιζε από τον κόσμο της
μουσικής και των εικαστικών. Άνθρωπος περιωπής, καλλιεργημένος,
πάει αυτό. Παντρεύτηκα
στην εκκλησία κι έκανα
οικογένεια. Δούλεψα ως
υπάλληλος. Έθαψα τον
πατέρα μου. Δεν ταξίδεψα, εκ πείσματος προς
την εποχή μου. Αγάπησα,
πρόδωσα, μίσησα - κατά
κανόνα σ’ ένα δωμάτιο.
Δεν έκανα περιουσία, αν
και τα λεφτά δεν μου
έλειψαν. Το απόλυτο
με έθλιβε, το σχετικό με
υποβίβαζε. Δεν επιθυμούσα παρά μόνον ό,τι
γινόταν δικό μου. Δεν
ήπια, διότι όλοι έπιναν.
Μα η καρδιά μου ούτε
πάχυνε, ούτε αδυνάτισε.

ΠΟΙΗΣΗ

Έγραψα ό,τι μπορούσα
να γράψω και δεν έγραψα ό,τι θα μπορούσα να
γράψω, αν ήμουν πάλι
νέος, δηλαδή τα ίδια με
άλλο τρόπο. Μια εποχή
υπερηφανεύτηκα πολύ
για τα γραπτά μου έργα
και μια άλλη, στα
κρυφά, περισσότερο
για τα κρυφά μου.
Δεν άφησα κανέναν να μου πάρει το
παρελθόν, ακόμα κι
όταν μ’ εξόργιζε, επαναλαμβάνοντας την
αιώνια
ταυτολογία:
« η μετριότητα είναι
το τέλος των μετρίων». Νίκησα πολλές
ιδέες και νικήθηκα
από ορισμένες άλλες.
Έτσι, δεν μπόρεσα να
σκοτώσω, αν και το
θέλησα επανειλημμένως. Πολλές φορές μάλιστα μελαγχολώ, σαν
σκέπτομαι το παρελθόν
μου. Έχω κλέψει, όχι
σπουδαία πράγματα. Μα
έκλεψα.
Έχω κλάψει, ξεγελάσει,
βρίσει, χειροδικήσει, καταδιώξει και συμπονέσει
και ξανακλάψει. Παντού
άκουγα να επικαλούνται
το όνομα του Κυρίου.
Δεν μαγείρεψα ποτέ και
ποτέ δεν μπόρεσα να αλλάξω, κάθε φορά που άλλαζα με τη μοιχεία ή όχι.
Έμεινα ίδιος, με λιγότερα

Έχει γράψει….
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ένας ακούραστος

εργάτης των γραμμάτων
Της Νατάσας Κ. Πενταγιώτη

μαλλιά, μεγαλύτερη ανεκτικότητα (μέχρις ενός
σημείου, για να λέμε την
αλήθεια),
μεγαλύτερο
στομάχι και χωρίς σχεδόν
καμία προσδοκία. Τώρα,
θα μπορούσα να πεθάνω.
Μα επαναλαμβάνω. Αυτό
δεν εξαρτάται από μένα,
ούτε το είχα πρόγραμμα.
Ένα με προβληματίζει:
άραγε θα πεθάνουν μαζί
μου κι όλοι αυτοί οι φοβεροί, τα φωτεινά γομάρια που είναι κλεισμένα
μέσα μου και που ποτέ

Ο Αντώνης Κ. Ζέρβας

δεν χώρεσαν στο πρόγραμμά μου;»
Ο ίδιος λυρισμός και η
καυστική ματιά στην
πραγματικότητα τον ακολουθεί και στα γραπτά
του. Στην παρουσίαση
της τελευταίας συλλογής
ποιημάτων του Αντώνη
Ζέρβα «Μερικά , Μερικά» , που έγινε πριν από
περίπου ένα μήνα στην
αίθουσα της «Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού», ομολογώ πως έφθασα καθυ-

ΤΕΤΡΑΔΙΟ, εκδ. Κέδρος, 1972
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΣΙΝΗΣ, εκδ. Καστανιώτης, 1983
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΚΟΩΝ, εκδ. Δόμος, 1987
ΤΑ ΚΟΥΡΣΙΜΑΙΑ, εκδ. Καστανιώτης, 1990
ΤΑ ΆΚΤΑ [Το Έπος της Ομιλίας μας], Μεικτή Διήγηση, εκδ. Ίνδικτος, 1996
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΣΙΝΗΣ, 2η έκδοση αποκατεστημένη, Ίνδικτος, 1996
ΟΙ ΟΡΜΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑΣ, εκδ. Ίνδικτος, 1998
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΩΝΟΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑ, Ίνδικτος, 1999
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΕΣ, εκδ. Ίνδικτος, 2001
Ο ΒΙΒΛΙΣΚΟΣ, ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ Η ΤΑΒΑΝΙΣ, εκδ. Ίνδικτος, 2003
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ, εκδ. Ίνδικτος, 2008

στερημένα. Ό, τι κι αν γινόταν όμως, είχα σκοπό
να παρευρεθώ! Ο λόγος
δεν εντοπιζόταν στους
δεσμούς αίματος, αλλά
σε μία ανάγκη να ακούσω τον ίδιο να απαγγέλει,
με το γνωστό, ζεστό τρόπο τα ποιήματα του.
Ο ίδιος αρνείται τον τίτλο του ποιητή, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά:
«Ανέκαθεν, αισθανόμουν
αμήχανος όταν με ρωτούσαν τι γράφω. Απαντούσα: αφηγήσεις και
δοκίμια, για
να αποφύγω
τα μειδιάματα
που προκαλεί
η λέξη ποίηση. Θαυμάζω
τους δικούς
μας που αισθάνονται
υπερήφανοι σαν τους
αποκαλούν
ποιητές. Το
δικό μου πρόβλημα είναι
ο ετεροχρονισμός!
Ζω
στον εγκέφαλο της Ευρώπης, με το
μυαλό στην Ελλάδα. Δηλαδή, ζω εκεί που προετοιμάζεται το μέλλον και
φθάνει σ’ εμάς με καθυστέρηση
τουλάχιστον
μιας δεκαετίας. Συλλαμβάνεις κάτι το οποίο δεν
γίνεται αντιληπτό, διότι
δεν υφίστανται οι προσλαμβάνουσες
παραστάσεις.
Κι όταν εξασφαλισθούν,
έχει πνιγεί από το δεδομένο. Αλλά και πνιγμένα,
τα ερωτήματα εξακολουθούν να φωνάζουν: Τι εί-

ναι ο σύγχρονος Έλληνας
εν σχέσει προς την Ευρώπη; Τι σημαίνει εκσυγχρονισμός του τόπου; Τι
είδους ηθικό πρόβλημα
προκύπτει από την ελευθερία του σεξ στις σχέσεις ενός ζεύγους; Γιατί
πρέπει να σώσουμε τον
πλανήτη; Αν αυτά δεν
είναι ερωτήματα της ποίησης, τι είναι η Ποίηση
τότε;.»
Πάντα επίκαιρος με μία
ακατανίκητη
διάθεση
ενδοσκόπησης, εραστής
της ελληνικής γλώσσας,
εμφανίστηκε στα γράμματα το 1972 με τις δύο
ποιητικές συλλογές «Τετράδιο» και «Τελχίνες»,
ουσιαστικώς όμως το
πρώτο βιβλίο του ήταν
«Η Ανάσταση της Κυρά
Τσίνης» (Καστανιώτης,
1983).
Συνεργάστηκε
με τα σημαντικότερα
λογοτεχνικά περιοδικά
της εποχής του, αρχής
γενομένης από τη «Συνέχεια» (1973), και συμμετείχε στη συντακτική
επιτροπή των περιοδικών «Χώρα» (1977) και
«Ίνδικτος». Έχει συμμετάσχει επίσης ως ομιλητής σε πολλά συμπόσια
και συνέδρια. Τακτικός
συνεργάτης της Κυριακάτικης Καθημερινής και
της Κυριακάτικης Αυγής.
Το μεταφραστικό του
έργο συμπεριλαμβάνει
Αμερικανούς, Γάλλους
και Εγγλέζους ποιητές,
φιλοσοφικές και φιλολογικές μελέτες. Τα Άσματα
της Πίζας του Έζρα Πάουντ ήταν υποψήφια για
το Ευρωπαϊκό Αριστείο
Μετάφρασης 1996.

ΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΤΩΣ
«Το πρόβλημα είναι το τι μπορεί να περιμένει κανείς ως αντάλλαγμα», δήλωνε ο νέος
λόγιος σ’ ένα πιο ηλικιωμένο που του παραπονιόταν ότι παρά τις εθνικιστικές υποσχέσεις του, είχε κρατήσει ανένδοτη σιωπή
σαν κυκλοφόρησε ο βιβλίο του.
-«Δηλαδή για εσένα το βιβλίο δεν είναι
πνευματικό γεγονός!», απορούσε ο ηλικιωμένος συγγραφέας. – «Μα κοροϊδευόμαστε. Όλα γεγονότα είναι.»
Θέλαμε ν’ ανδρώνονται οι γενιές γύρω
από τις πνευματικές αυθεντίες. Θέλαμε
να πιστεύουμε ότι όσο πιο στενός ήταν ο
τόπος, τόσο βαθύτερες οι ρίζες του. Όπως
ένα θεόρατο πλατάνι στη μέση μιας μικρής
αυλής. Αλλά αυλές και πλατάνια δεν υπάρχουν πλέον.
Πέρυσι το καλοκαίρι, πήγα να ξεναγήσω λίγους φίλους στο βυζαντινό πλατανώνα του
Αη – Γιάννη, έξω από το χωρίο μας, όπου
μου αναλογούν λίγα προπατορικά στρέμματα με συκιές και λιόδεντρα. Η θαυμάσια
θέση είχε τελείως αποξεραθεί. Τα γιγάντια
πλατάνια ετοιμόρροπα, πουθενά νερό.
All changed, changed utterly
A terrible beauty is born.
Είχαμε ακούσει πως θα υπήρχε πάντα μία
τρομερή ομορφιά και την καραδοκούσαμε για να γίνουμε ποιητές. Οι αλλαγές δεν
μας έκαμπταν, πιστεύαμε στην αναλλοίωτη
αλήθεια.
Η υπόκωφη μεταβολή των πόλεων μπορεί
με τα πολλά να συνηθίζεται, όπως η αυξομείωση του βήματος αναλόγως του ύψους
των σκαλοπατιών. Το φυσικό ξέχωρε όμως,
που έμοιαζε με την υπογραφή του αιωνίου,
σε φέρνει καταπρόσωπο με το νόημα των
λέξεων, που δεν είχαν πια κανένα νόημα:
Utterly= ολοσχερώς, εξ’ ολοκλήρου.
Όλα άλλαξαν, άλλαξαν ολοσχερώς:
Μία τρομερή ομορφιά ήρθε στον κόσμο.
Ποτέ δεν είχα φαντασθεί πως οι λέξεις θα
κατέληγαν να μην έχουν κανένα νόημα για
εμάς, παρ’ όλον ότι νομίζουμε πως τις χρησιμοποιούμε με νόημα.
Ο άνθρωπος σήμερα είναι σαν να ψάχνει
κάτι πέρα από τη γλώσσα, μιλώντας ασταμάτητα. Σαν να ξέρει ότι δεν αρκούν πια οι
λέξεις. Μιλήθηκαν. Ό, τι είχαν να δώσουν,
το έδωσαν. Κανείς πλέον δεν νοιάζεται για
τις λέξεις. Κι όσοι επιμένουν, δεν ξέρουν για
τί πράγμα νοιάζονται.
Η τρομερή ομορφιά του κόσμου.»*
*Αναδημοσίευση από το τελευταίο έργο
του Αντ. Ζέρβα «Μερικά, Μερικά», Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2010

ΔΟΚΙΜΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, Η ποιητική έδρα του Στέλιου Ράμφου, εκδ. Αρμός, 1994
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΑΙ, Μια αυτοβιογραφική πρόφαση, εκδ. Ίνδικτος, 1997
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ, Λόγιοι και Γλώσσαι της ιδ΄ Εκατονταετηρίδος, εκδ. Ίνδικτος, 1998
ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ, Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΣ, Μια απλή ερμηνεία, εκδ. Ίνδικτος, 2000
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2, Έγγραφα Εργασίας, εκδ. Ίνδικτος, 2001
ΜΕΤΑΘΥΜΙΚΑ, Άρθρα, Εισηγήσεις, Ομιλίες, εκδ. Ίνδικτος, 2005

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΘΩΜΑ ΝΤΕ ΚΟΥΙΝΣΥ, Η Δολοφονία ως μια εκ των Καλών Τεχνών, εκδ. Ροές, 1987
ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ, Τα Άσματα της Πίζας, εκδ. Καστανιώτης, 1994
ΧΑΝΣ-ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚΑΝΤΑΜΕΡ, Το πρόβλημα της ιστορικής συνείδησης, εκδ. Ίνδικτος, 1998
ΤΖΟΝ ΜΠΕΡΡΥΜΑΝ, Τα Ονειρικά Τραγούδια, περ. Νέα Εστία, 2004
ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ, Τα Άσματα της Πίζας, νέα έκδοση αποκατεστημένη και διορθωμένη, Ίνδικτος, 2005

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
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ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ
Τ

ο καλοκαίρι, όπως κι αν το
κάνουμε, είναι μια ωραία
και πλούσια εποχή. Και τούτο
γιατί έχει πολλές χαρές. Σταματούν τα σχολεία και όλοι
οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν τις άδειές τους και οι
συνταξιούχοι ξαναγυρίζουν
στα χωριά τους. Γεμίζουν
τα νησιά και οι παραλίες από
παραθεριστές, που απολαμβάνουν τα μπάνια τους και
παρατηρείται γενικότερα παντού κίνηση και ζωή. Επίσης
το καλοκαίρι απολαμβάνουμε
τα καλοκαιρινά φρούτα και
είναι πολλά, τα ζαρζαβατικά
και οι παραγωγοί μαζεύουν
τις σοδειές τους.
Μπορεί να μας τσουρουφλίζουν οι ζέστες και πολλές φορές μεγάλοι καύσωνες, όπως
στο φετινό καλοκαίρι, που η
διάρκειά τους ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών,
αλλά τώρα υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, όπως τα κλιματιστικά, που έστω και με τεχνική δροσιά μας ανακουφίζουν.
Όλα όμως αυτά τελείωσαν
και όλοι επέστρεψαν στη βάση
τους και η ζωή ξαναγύρισε
στον κανονικό της ρυθμό.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Στα χωριά παρέμειναν οι
συνταξιούχοι και μερικοί
αργοπορημένοι
αδειούχοι
και νιώθουν τη μοναξιά και
την ερήμωση. Μπήκε ο Σεπτέμβριος με φθινοπωρινό
άρωμα. Λιγότερες ζέστες,

και οι νύχτες μεγαλώνουν
τρέχοντας
ν΄ανταμώσουν
τις ημέρες και να εξισωθούν
στη φθινοπωρινή ισημερία.
Φέτος μας δρόσισε πολύ νωρίς, αφού οι πρώτες μπόρες
έπεσαν στις 15 του μηνός
κι ανακουφίστηκαν τα δέ-

ότι αρχίζουμε α ωριμάζουμε
και να ακολουθούμε τους
Ευρωπαίους μιας και είμαστε
κι εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.
Νέος Δήμαρχος εκλέχτηκε
ο κ. Γ. Καπετζώνης από την
πρώτη Κυριακή, τον οποίο
συγχαίρουμε και του
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο του νέου
Καλλικρατικού Δήμου
Δωρίδας.
ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΑΣ
Μπαίνοντας ο Νοέμβριος άρχισε και
το μάζεμα της ελιάς.
Πολλοί ερχόμενοι να
ψηφίσουν, επωφελήθηκαν και παρέμειναν
και άρχισαν το μάζεμα. Γέμισαν τα χωράφια και οι αγροτικοί
δρόμοι από αυτοκίνητα παντός τύπου και
χρωμάτων και το αλυΗ εκκλησία του Αγίου Λουκά και στο βάθος το παλιό Δημοτικό σχολείο του χωριού
σοπρίονο
κελαηδάει
παντού. Κόσμος πάει
ντρα που κινδύνευαν να ξε- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
κι έρχεται και τα ελαιοτριβεία
ραθούν, γιατί είχε να βρέξει
Το ενδιαφέρον όλων ήταν στο φουλ. Ευτυχώς εφέτος
από τον Μάρτιο. Οι βροχές επικεντρωμένο στις δημοτι- άνοιξε και το ελαιοτριβείο
συνεχίστηκαν πιο έντονες κές εκλογές και στον προε- του Λ. Αντωνόπουλου, το
τον Οκτώβριο και για πολλές κλογικό αγώνα των συνδυ- οποίο εξόπλισε με καινούργια
συνεχείς ημέρες και η υγρα- ασμών και υποψηφίων. Είναι μηχανήματα και μαζί με το
σία ήταν αφόρητη. Είχαν όντως παρήγορο ότι ο προ- σύγχρονο ελαιοτριβείο του
όμως ευεργετικές επιπτώ- εκλογικός αγώνας διεξήχθη κ. Κουτρούκη, λίγο πιο κάτω
σεις για τις ελιές, η συγκομι- μέσα στα όρια της κοσμιό- από τη γέφυρα του Μόρνου,
δή των οποίων προβλέπεται τητας, πολιτισμένα και χωρίς στο δρόμο προς Μανάγουλη,
πολύ ικανοποιητική.
οξύτητες και έντονους διαξι- εξυπηρετούν τον κόσμο και
Οι δημοτικές εκλογές με φισμούς και αυτό φανερώνει γλίτωσαν από την προπέρσι-

ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 17η Νοεμβρίου πέθανε στην Πάτρα
και κηδεύτηκε την επομένη στο Νεκροταφείο Άγιος Αλέξανδρος Πευκακίου ο
Δημήτρης Χατζής, σύζυγος της Ελένης
Ανδ. Παναγοπούλου.
Ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, συνταξιούχος της Χωροφυλακής, πάντα καλοσυνάτος και εύχαρις, φιλότιμος και πολύ
εργατικός.
Από τότε που συνταξιοδοτήθηκε εγκαταστάθηκε στο Πευκάκι μόνιμα και ασχολήθηκε με τη γεωργία.
Στη σύζυγό του και στα παιδιά του θερμά
συλλυπητήρια και ο καλός Θεός να τους
δίνει κουράγιο, παρηγοριά, δύναμη. Στο

Δημήτρη ευχόμαστε όπως ο Θεός τον
κατατάξει μεταξύ των Αγίων και ελαφρό
να είναι τα χώμα που τον σκέπασε.
ΓΑΜΟΙ
Στις 18 Σεμπεμβρίου 2010 τελέστηκε ο
γάμος του Κώστα Καραμάνου, γιου της
Βίκης και του Βασίλη Καραμάνου, και της
Μαρίνας Κουλεντιανού στον Ιερό Ναό
Αγίας Βαρβάρας Ιλίου. Να ζήσουν και καλούς απογόνους!
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Νίκος Παπαβραμόπουλος και η Μπέττυ Σταύρου Νικ. Νταουσιάνη εκ Δροσάτου Ευπαλίου Δωρίδος βάφτισαν το
δεύτερο γιο τους στην Αγία Λαύρα (Καλάβρυτα) με νονά την εξαδέλφη του Πη-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Σταθακόπουλος Στάθης
20,00 €
2. Παρασχούλης Θεόφιλος
20,00 €
3. Πλέσσιας Αθανάσιος του Αλ.
20,00 €
4. Ματσούκας Γεώργιος
20,00 €
5. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Περ. 100,00 €
6. Καρδάρα Σακελλίων Ζωή
100,00 €
7. Ευαγγελοπούλου Ναζλή και Πηνελόπη 10,00 €
8. Τριανταφύλλου Σταύρος
20,00$
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ
Ευαγγελοπούλου Ναζλή
20,00 €
Ευαγγελοπούλου Πηνελόπη
20,00 €

Στείλτε τις συνδρομές σας
63101605

5011-035918-043

τους υποψηφίους να οργώνουν τα χωριά ζητώντας
ψήφους, μαζί με το Ναυπακτιώτικο παζάρι και την
Εθνική μας Εορτή της 28ης
Οκτωβρίου, έδωσαν μια νέα
πνοή και ξαναζωντάνεψαν τα
ερημωμένα χωριά μας.

Τις συνδρομές σας για την
ενίσχυση της Ένωσης και
της εφημερίδας ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ μπορείτε να καταθέτετε στις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ στους
διπλανούς λογαριασμούς,
αναγράφοντας και το όνομά σας.

νελόπη Παναγοπούλου εγγονή Σταύρου
Νικ. Νταουσιάνη και Αικατερίνης στις
12-09-2010 και έδωσαν το όνομα του
παππού Σταύρου. Η γιαγιά Αικ. Στ. Νταουσιάνη με συγγενείς και φίλους εύχεται
να ζήσει και να μεγαλουργήσει.
• Ο Γιάννης Νικολακόπουλος και η Έφη
Συριστατίδου, κόρη του Σωκράτη και της
Πόπης Συριστατίδου, στις 26 Σεπτεμβρίου βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων το γιο τους και του
έδωσαν το όνομα Σωκράτης. Να τους ζήσει!
• Η οικογένεια Κόντου Μπράτσα που
κατοικεί στο Πευκάκι στις 16 Οκτωβρίου βάπτισε τα δυο της παιδιά στον Άγιο

νη ταλαιπωρία. Το λάδι εφέτος είναι άριστης ποιότητος
με 0° οξέα και πολύ φτηνό,
για όλα τα βαλάντια.
Ευλογημένο δέντρο η ελιά
και ευλογημένος ο καρπός
του το λάδι.
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Στις 18 Οκτωβρίου γιορτάσαμε κι εφέτος με μεγαλοπρέπεια
τον πολιούχο και προστάτη μας
Άγιο και Ευαγγελιστή Λουκά.
Την παραμονή εψάλη Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και περιφορά της Αγίας Εικόνας με
συμμετοχές πολλών Ιερέων.
Ανήμερα της Εορτής τελέστηκε θεία λειτουργία από
πολλούς Ιερείς από τη γύρω
περιοχή προεξάρχοντος του
Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας κκ. Νεκταρίου Καλύβα, ο οποίος
μας τιμά με την παρουσία
του κάθε χρόνο και τον ευχαριστούμε θερμά. Στο θείο
και μεστό κήρυγμά του εξήρε
την προσωπικότητα, το έργο
και την προσφορά του Αγίου
στον Χριστιανικό Κόσμο και
η γλαφυρότητα του λόγου
του, τα παραδείγματα και
οι νουθεσίες του εντυπωσίασαν το εκκλησίασμα. Μετά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν γλυκά
και αναψυκτικά σε όλους
τους προσκυνητές από τις
γυναίκες του χωριού και στη
συνέχεια καφεδάκι στο καφενείο στην Πλατεία.

Κωνσταντίνο Πευκακίου και τους έδωσε
τα ονόματα Παύλος και Χριστίνα. Ανάδοχοι η Όλγα Χρήστου Παπαϊωάννου και η
Γιάννα Γαλατσίδα. Σπάνιες τέτοιες βαπτίσεις στο χωριό μας. Καλωσήρθαν στην
οικογένεια της Ορθόδοξης Χριστιανικής
Εκκλησίας.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Παναγόπουλος Κωνσταντίνος του
Χρήστου και της Αναστασίας, το γένος
Σταύρου Νικ. Νταουσιάνη εκ Δροσάτου
Ευπαλίου Δωρίδος, εισήχθη στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας.
Η γιαγιά του Αικ. Νταουσιάνη του εύχεται
θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Στην καθιερωμένη γιορτή της Σημαίας και
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940,
στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ευπαλίου απονεμήθηκαν βραβεία και αριστεία στους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν
για την επίδοση και το ήθος τους. ΣΥΓΧΑ-

Από το ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΡΗΤΉΡΙΑ σ’ αυτούς αλλά και σε όλα τα
παιδιά του σχολείου που προσπαθούν για
ένα καλύτερο αύριο.Η Ένωση Ευπαλιωτών εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Πριόβολο, που διένειμε –εκ
μέρους της Ένωσης - στους πρωτεύσα-

Βραβεία δόθηκαν στους :
Α΄τάξη : Ντζουγάνη Χαράλαμπο του Βασ., με «Άριστα, 19 & 11/12»
Β1 τμήμα :Ζέρβα Γεώργιο του Θεοδ., με «Άριστα, 19 & 9/13»
Β2 τμήμα : Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασ., με «Άριστα, 19 & 7/12»
Γ τάξη : Ζαμπάρα Γεώργιο του Οδυσσέα, με «Άριστα, 20»
Αριστεία απονεμήθηκαν στους :
Από την Α’ τάξη
• Βαβάτσικο Παναγιώτη του Νικολάου, με «Άριστα, 19 & 8/12»
• Ζέρβα Παναγιώτα του Θεοδώρου, με «Άριστα, 19»
• Ντζουγάνη Χαράλαμπο, με «Άριστα, 19 & 11/12»
• Παπαϊωάννου Μαριάννα του Χρήστου, με «Άριστα, 19 & 4/12»
• Στέλλιου Παρθενία του Ιωάννη, με «Άριστα, 19 & 1/12 »
• Τούμπανου Αθανασία του Νικολάου, με «Άριστα, 18 & 7/12»
• Φρομουζοπούλου Αρχόντω του Νικ., με «Άριστα, 18 & 7/12»
• Σταμάτη Αδαμαντία του Χρήστου, με «Άριστα, 18 & 10/12»
Από τη Β’ τάξη
• Ζέρβα Γεώργιο του Θεοδώρου, με «Άριστα, 19 & 9/13»
• Ντζουγάνη Φωτεινή του Βασιλείου, με «Άριστα, 19 & 7/12»
Από τη Γ’ τάξη
• Βαβάτσικο Δημήτριο του Νικολάου, με «Άριστα, 19 & 11/12»

ντες μαθητές από κάθε τάξη του Γυμνασίου και Λυκείου Ευπαλίου το βιβλίο του κ.
Γιάννη Ηλιόπουλου «Το Ευπάλιο» καθώς
και το βιβλίο του κ. Βασίλη Κατσαρού «Ο
Βυζαντινός ναός του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου στο Ευπάλιο Δωρίδος».

• Ζαμπάρα Γεώργιο του Οδυσσέα, με « Άριστα, 20»
• Σταυράκη Νικόλαο του Κων/νου, με « Άριστα, 19 & 7/12»

Από το ΛΥΚΕΙΟ

Βραβεία απονεμήθηκαν στους :
Α΄τάξη: Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη, με «Άριστα, 19, 4»
Β΄τάξη:Σταυράκη Βασιλική, με «Άριστα, 19,5 »
Γ΄τάξη :Φλετούρη Βασίλειο του Κων/νου, με «Άριστα, 18, 8»
Αριστεία απονεμήθηκαν στους :
Από την Α΄τάξη
• Κονιστή Σταυρούλα του Αλεξίου, με «Άριστα, 18,2»
• Ράπτη Ελένη του Δημητρίου, με «Άριστα, 18,2 »
• Τρίγκα Αναστασία του Παναγιώτη, με « Άριστα, 19,4 »
• Τσονάκα Σοφία του Βασιλείου, με «Άριστα, 18,4 »
Από τη Β΄τάξη
• Βαβάτσικου Ελένη του Σωκράτη, με « Άριστα, 18,6 »
• Ζαμπάρα Αγγελική του Οδυσσέα, με «Άριστα, 19,2 »
• Σταυράκη Βασιλική του Κων/νου με « Άριστα, 19,5 »
• Τσονάκα Γιαννούλα του Βασιλείου, με «Άριστα, 19,2 »
Από τη Γ΄τάξη
• Νταουσιάνη Παναγιώτα του Αποστ., με «Άριστα, 18,3»
• Φλετούρη Βασίλειο του Κων/νου, με «Άριστα, 18,8 »

Σελίδα 11
Επιμέλεια: Τάσος Τσόλκας

Δύσκολη χρονιά,
στόχος η παραμονή
Δύσκολη αναμένεται η φετινή χρονιά για τον «Απόλλωνα» Ευπαλίου,
αλλά οι ιθύνοντες δεν τα παρατάνε.
Διοίκηση και παίκτες είναι αποφασισμένοι να
κάνουν την
προσπάθεια
και ό,τι βγει.
Αντικειμενικά, ο φετινός στόχος
δεν
είναι
άλλος από
την
παραμονή στην
κατηγορία.
Η ομάδα δεν
έχει καμία
Ο Αντιπρόεδρος του Απόλλωνα σχέση με τις
Δημήτρης Σπυρόπουλος
προηγούμενες χρονιές.
Ενδεικτικό είναι ότι από τα 25 δελτία που ήταν πέρσι στη Δ’ Εθνική,
αποχώρησαν τα 20! Συν τοις άλλοις,
ο Απόλλων ξεκίνησε το πρωτάθλη-

μα με μείον δύο βαθμούς,
δρόμο μας. Θα το παλέκαθώς στο τελευταία εντός
ψουμε για να παραμείνει
έδρας περσινό ματς, ορίη ομάδα στην κατηγοστηκε ως έδρα το Ζάλογγο
ρία. Αυτός είναι ο στόκαι η ομάδα αποφάσισε ότι
χος και στη συνέχεια θέδεν θα κατέβει, αφού τα
λουμε να προωθήσουμε
έξοδα ήταν πολλά.
παίκτες. Πάντως, έχουμε
Ο πρόεδρος του συλλόγου,
προβλήματα. προσπαΜπάμπης Κατσαρός, δεν
θούμε να καλύψουμε τα
απογοητεύεται και τόνισε
κενά».
σχετικά: «Δεν ξεκινήσαμε
Το μεγάλο πρόβλημα του
καλά και η χρονιά θα είναι O Πρόεδρος του Απόλλω- συλλόγου δεν είναι άλλο
να Χαράλαμπος Κατσαρος
δύσκολη. Πιστεύω, όμως,
από το γηπεδο: «Δυστυότι θα παραμείνουμε στην
χώς το γήπεδο δεν έχει
κατηγορία. Έμειναν λίγοι παίκτες. προχωρήσει. Ο εργολάβος πήρε παΤο καλοκαίρι έφυγαν πάρα πολλοί. ράταση. Ήταν να βάλουμε πρόσθετο
Βέβαια, έγιναν κάποιες προσθήκες. τάπητα, αλλά δεν έχει προχωρήσει,
Νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα στην επειδή δεν είχαν γεώτρηση. Λένε ότι
πορεία, αρκεί πρώτα να δέσουμε είναι βουλωμένη. Δεν έχουμε καμία
σαν ομάδα».
εξέλιξη. Είμαστε και πάλι τσιγγάνοι.
Την άποψή του συμμερίζεται και ο Τώρα παίζουμε στη Γλύφα. Δε μας
αντιπρόεδρος του Απόλλωνα, Μίμης βοηθούν κάποιοι φορείς και κάποιοι
Σπυρόπουλος: «Έχει γίνει ανανέω- τοπικοί παράγοντες, ενώ και ο σύλση στο ρόστερ. Αποχώρησαν πολ- λογος της Αθήνας απουσιάζει από
λοί παίκτες και στην ομάδα παίζουν την προσπάθεια που κάνουμε».
νέα παιδιά. Έχου- Ο προπονητής, Λάκης Λουκόπουμε επτά παίκτες λος, θεωρεί ότι μπορεί να βγει κάτι
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
κάτω των είκοσι καλό από τη φετινή χρονιά, αρκεί να
ετών. Ψαχνόμα- σταματήσουν οι συνεχόμενοι τραυ1η αγ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4-0
στε και σιγά-σιγά ματισμοί που έχουν αποδεκατίσει
2η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
2-4
βρίσκουμε
το το έμψυχο δυναμικό. «Εχουμε προ3η αγ. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4-2
4η αγ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ 2-0
5η αγ. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1-2
6η αγ. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4-0

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
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8.ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ
5
9.ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
4
10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ
4
11.ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
2
12.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ
1

ΓΚΟΛ
17-1
14-3
12-8
8-7
17-2
10-10
8-15
6-8
10-17
2-13
6-13
2-13

βλήματα τραυματισμών. Τελευταία
παίξαμε χωρίς έξι βασικούς. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
Μένουμε από παίκτες και χρειάζεται
μεγάλη προσπάθεια. Αν επανέλθουν
οι παίκτες, τότε θα πάμε καλύτερα.
Θα πρέπει το Δεκέμβριο να πάρου-

ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤ.
ΑΠΟ ΚΟΥΜΑΡΟΣ - ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ
ΜΥΩΝΙΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤ.
ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
Ο ΑΠΟ ΚΟΥΜΑΡΟΣ έκανε το ρεπό του.

4-1
0-1
1-3
7-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1.ΦΩΚΙΔΑ 2000 ΙΤΕΑΣ
2.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
3.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
4.ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ
5.ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
6.ΑΠΟ ΚΟΥΜΑΡΟΣ
7.ΑΚΑΔΗΜΙΑ΄94 ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ
6
3
3
3
0
0
0

ΓΚΟΛ
11-1
3-0
4-5
3-6
5-8
0-1
0-7

Ο προπονητής του Απόλλωνα Λάκης
Λουκόπουλος

με δύο παίκτες. ένα μεσοαμυντικό κι
ένα μεσοεπιθετικό. Με αυτά τα δεδομένα ο στόχος μας είναι η παραμονή. Τεράστιο είναι και το πρόβλημα
του γηπέδου. Παίζουμε στη Γλύφα
και είναι σαν να παίζουμε μονίμως
εκτός έδρας». Ο έμπειρος τεχνικός
πάντως θεωρεί ότι υπάρχει μέλλον
στον τόπο, γιατί ακολουθεί μία γενιά, με νεαρά και ταλαντούχα παιδιά:
«Συνολικά στην περιοχή μας γίνεται
πολύ καλή δουλειά. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα βγάλουμε περίπου
10 παιδιά που μπορούν να κάνουν τη
διαφορά».

