
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΡΑΘΙΑ

Σε αυτό το τεύχος

ταΜαραθιώτικα

Διαβάστε την ιστοσελίδα μας και στο κινητό σας. Σαρώστε το QR Code 
που υπάρχει εδώ και θα μεταφερθείτε στο www.marathias-fokidas.gr

>>

3
Το τεύχος της εφημερίδας μας καθυστέρησε σχεδόν ένα μήνα. Συγχωρέστε μας
αυτή την καθυστέρηση. Περιμέναμε την ανακήρυξη των συνδυασμών ώστε να
ενημερώσουμε όλους τους Μαραθιώτες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε αυτή
την κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή μας, το χωριό μας και το δήμο μας. 

>>

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019

>> Τα μικρά μας νέα
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Εκλογές. Κάθε 4 χρόνια πρέπει να μιλάει ο πολίτης;

Η λίστα των υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων ανά
Εκλογική Περιφέρεια για
τον Δήμο Δωρίδος και των
τεσσάρων συνδυασμών

Αγαπητοί Μαραθιώτες. Το τεύχος που
κρατάτε στα χέρια σας είναι προ-

εκλογικό. Σας παρουσιάζουμε τα άτομα
και τους συνδυασμούς που θα αναμετρη-
θούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε
λίγες μέρες. Πιστεύουμε ότι ο σωστός πο-
λίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης -
και αυτό έχουμε προσπαθήσει να κά-
νουμε όλο αυτό το διάστημα μέσα από τις
σελίδες της εφημερίδας μας. Εμείς λοι-
πόν από τη μεριά μας όλα αυτά τα χρό-
νια έχουμε αφιερώσει χρόνο και
ενέργεια για να σας ενημερώνουμε συ-
νεχώς για τις δράσεις και τις δραστηριό-
τητες του συλλόγου, ΑΛΛΑ κυρίως για τα
πεπραγμένα των κοινοτικών και δημοτι-
κών αρχόντων στο χωριό μας. Οι πρά-
ξεις λοιπόν και η καταγραφή τους έχουν
γίνει, ώστε κανένας να μην μπορεί να πει
“δεν γνώριζα”, το μονό που μένει είναι οι
επιλογές μας ως πολίτες να μη επιβρα-

βεύσουν ή να κατακρίνουν όλους όσους
ασχολήθηκαν με τα κοινά, αλλά κυρίως
να δώσουν χώρο και δυνατότητα στους
νέους ανθρώπους να κάνουν μια καλύ-
τερη προσπάθεια για το χωριό μας και
την περιοχή μας. Ο δημότης λοιπόν
μπορεί να μιλάει μέσω της κάλπης
κάθε τέσσερα χρόνια, όμως όλο το
διάστημα αυτό, ακούει, βλέπει και
κρίνει! Και  έχει δει ποιοι έχουν προ-
σφέρει στον τόπο τους και ποιοι όχι.

Εμείς σαν Πολιτιστικός Σύλλογος Μα-
ραθιά, δίνουμε την ευχή αυτές οι
εκλογές να φέρουν το καλύτερο για
τον τόπο μας. Όπου και αν ψηφίσει ο
καθένας, ότι και αν υποστηρίζει πο-
λιτικά, πάντα υπάρχουν σε όλες τις
ομάδες αξιόλογα άτομα και ηθικοί
άνθρωποι. Είναι στο χέρι μας να τους
αναδείξουμε.

...από τους δημότες του τόπου
του!

σελ. 5-8

σελ. 3

Η λίστα των υποψηφίων 
για την διεκδίκηση προέδρου
της τοπικής κοινότητας 
Μαραθιά

- Με επιτυχία το πασχαλινό   

μας παζάρι

- Γιορτή Χταποδιού

- Από τις αποκριάτικες 

μας εκδηλώσεις 

Διευκρίνηση για το τεύχος της εφημερίδας

σελ. 4

>> Οι δέκα αλλαγές που φέρνει
ο “Κλεισθένης” στην Αυτοδι-
οίκηση

σελ. 10-11

>> Γράμμα στον υποψήφιο....

σελ. 3

Άποψη

>> “Τεχνικό πρόγραμμα 
τοπικής κοινότητας ΠΥΡΓΟΥ”

σελ. 13

>> Χρήσιμες πληροφορίες 
για την διαδικασία 
των επερχόμενων εκλογών

σελ. 4
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ταΜαραθιώτικα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και άλλα 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ:  07-6640

Επικοινωνία

KοινωνικάΧρήσιμα Τηλέφωνα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλό-

γου για θέματα που αφορούν το Σύλλογο και το

χωριό συνολικότερα. Χρησιμοποιήστε το email

politistikosmarathia@gmail.com  ή κάποιο από τα

παρακάτω τηλέφωνα

Για Γενικά θέματα
Ασημάκης Θάνος: κιν: 6976648395, 

Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Για συνδρομές εφημερίδας, μικρές αγγελίες 
και διαφημίσεις
Βασιλόγιαννου Κωνσταντίνα – κιν: 6948303854

Για τα τμήματα μαθημάτων (χορός, γυμναστική
κα. Ζωιτάκη Μαρία – κιν: 6932209144, 

Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Για άρθρα και δημοσιεύσεις στην εφημερίδα
και την ιστοσελίδα
Ασημάκης Θάνος: κιν: 6976648395, 

Μελίστας Νικόλαος – κιν: 6947004708

Νοσοκομείο Ρίου,.......2610 999111-13
Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου “Χα-

τζηκώστα”, Μεσολόγγι....26310 57100
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Αγιος

Ανδρέας”, Πάτρα .............2610 227000
Καραμανδάνειο (Παίδων), 2610 622222
Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου,26343 60000
Αστυνομία Ευπάλιο..........26340 51222
Αστυνομία Ναύπακτος ....26340 27258
Τμήμα Τροχαίας Ναύπακτος

........................................26340 27453
Λιμενικό Ναυπάκτου .......26340 27909
Πυροσβεστική Ναυπάκτου .26340 22199
Δήμος Δωρίδος, Ευπάλιο....26343 50040
Κ.Ε.Π. Ευπαλίου...............26343 50100
Κ.Ε.Π. Γλυφάδας..............22660 71165
ΔΕΗ Ναυπάκτου .26340 27248 (ΒΛΑΒΕΣ)
ΟΤΕ Ναυπάκτου Βλάβες

121(από σταθερό) 13888(από κινητό)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ονοματεπώνυμο

Πατρόνυμο

Διεύθυνση - Οδός - Αριθμός

Περιοχή Τ.Κ.

Τηλέφωνο
e-mail

Ημερομηνία !

Τραπεζικός Λογαριασμός: 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – Eurobank 

Αριθμός λογαριασμού:

0026.0664.00.0200146168,  

IBAN: GR2102606640000000200146168 

Επωνυμία: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

E-mail:  politistikosmarathia@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: 

Μελίστας Νικόλαος, ΚΙΝ: 6947004708

Επιμέλεια Έκδοσης - Σχεδιασμός:

Ευτυχία Λινάρδου, Κιν: 6978411209

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές 

απόψεις του υπογράφοντα. Τα χειρόγραφα

άρθρα δεν επιστρέφονται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
Έφυγε από κοντά μας η κυρία Πόπη

Γιαννούση, μια εξαίρετη προσωπικότητα

που αγάπησε το χωριό μας. Η απουσία της

ιδίας (αλλά και του αείμνηστου συζύγου

της, Αστέριου) θα είναι αισθητή στο χωριό

μας, όμως η προσωπικότητα και το έργο

του γιου τους, Δημήτρη Γιαννούση, θα είναι

ζωντανό παράδειγμα ήθους και αξιοπρέ-

πειας.

Δωρεές
Αθανασόπουλος Γιώργος 10€ 

Αργύρη Έφη 20€ 

Βαβάτσικου Ειρήνη 10€ 

Kεφαλης Ανδρέας 12€ 

Γεωργίου Ανδρέας 10€

Ο πολιτιστικός και μορφωτι-
κός σύλλογος Μαραθιά δώ-
ρισε όσα κουλούρια και
σοκολατάκια περίσσεψαν
από το πασχαλινό μας πα-
ζάρι, στον Σύλλογο ΑΜΕΑ
Αλκυόνη, ως ελάχιστη προ-
σφορά που μπορούμε να κά-
νουμε για το έργο τους.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ο Πολιτιστικός και μορφωτικός

Σύλλογος Μαραθιά θα ήθελε να

ευχαριστήσει το φούρνο της Γε-

ωργίας Κοτρώτσου, που προσέ-

φερε το ψωμί για την εκδήλωση

της Τσικνοπέμπτης 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Έφυγαν από κοντά μας
Δημήτριος  Αναγνωστόπουλός, 

09/02/ 2019, ετών 87

Πηνελόπη Γιαννούση, 

10/05/19, ετών 77

Και επειδή το καλοκαίρι είναι κοντά

και θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε

όλο και περισσότερα πράγματα,

δράσεις και δραστηριότητες, περιμέ-

νουμε να μας στείλετε τις προτάσεις

και τις παρατηρήσεις, και φυσικά την

εθελοντική σας συμμετοχή για να

κάνουμε και φέτος το καλοκαίρι  το

καλύτερο δυνατό στο χωριό μας.

Στείλτε μας ιδέες και προτάσεις στον

politistikosmarathia@gmail.com

Έρχεται το καλοκαίρι…

ετοιμαζόμαστε για νέες

δράσεις
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Μικρά νέα μας... Αγαπητέ υποψήφιε
(Ευρωβουλευτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχε, 
Δημοτικέ Σύμβουλε, Πρόεδρε)
Αυτή είναι μια ανοιχτή επιστολή από τους δημότες του

τόπου σου, που αγωνιούν και θέλουν το καλύτερο για

την περιοχή τους και το μέλλον τους. Θέλουμε να ξέ-

ρεις μιας και ζητάς την στήριξή μας και την ψήφο μας

ότι έχουμε πολλές απαιτήσεις και ζητάμε πολλά εχέγ-

γυα πριν σε εμπιστευτούμε.

Η ψήφο μας σου δίνει το δικαίωμα να μας εκπροσω-

πείς, αλλά αυτό το δικαίωμα έχει μαζί και πολλές υπο-

χρεώσεις:

Θέλουμε να είσαι τίμιος και ειλικρινής. Το ψέμα έχει

κοντά ποδάρια όπως λέμε στο χωριό μας κι ακόμα

και να μας κοροϊδέψεις μια φορά θα μας βρεις μπρο-

στά σου

Να δρας για το κοινό καλό και όχι για το συμφέρον

σου. Ο τόπος και οι πολίτες σε τιμούν στη θέση που

σου δίνουν. Δεν είναι θέση εξουσίας, αλλά θέση υπη-

ρεσίας προς το κοινό καλό, ποτέ μην το ξεχνάς

Να λογοδοτείς και να ενημερώνεις τους συμπολίτες

σου. Η ενημέρωση, ο διάλογος και η συζήτηση είναι

η καρδιά της δημοκρατίας. Μην παίρνεις αποφάσεις

πίσω από κλειστές πόρτες και με λίγους. Απευθύνσου

στον κόσμο που εκπροσωπείς

Να θυμάσαι τα χρήματα που διαχειρίζεσαι, δεν είναι

δικά σου, ούτε για τους φίλους σου. Είναι κόποι και

στερήσεις όλων μας και πρέπει να είσαι ξεκάθαρος,

τίμιος και συνετός στο πώς διαχειρίζεσαι και που ξο-

δεύεις το κάθε ευρώ

Να σχεδιάζεις για το μέλλον. Όλοι θέλουμε να λύ-

σουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά όχι

με μπαλώματα και επιδερμικές λύσεις. Σχεδίασε καλά

το μέλλον, για τι το μέλλον το φτιάχνουμε, δεν μας πε-

ριμένει

Να σέβεσαι τον συνάνθρωπο. Στις καθημερινές σου

πράξεις στη διοίκηση να θυμάσαι ότι υπηρετείς τους

ανθρώπους, όχι τα συμφέροντα και τα κέρδη. Να σέ-

βεσαι τον συνάνθρωπο, τη θέση του, την καταγωγή

του τις επιλογές του και κυρίως τον αδύναμο.

Να προστατεύεις το περιβάλλον. Δεν υπάρχει άλλη

επιλογή. Καμία πολιτική και διοικητική πράξη που δεν

προστατεύει το περιβάλλον, δεν μπορεί να υφίσταται.

Τέλος να θυμάσαι ότι κρίνεσαι κάθε μέρα για ότι
κάνεις, για τη στάση σου, και για τις επιλογές σου.
Οι εκλογές μπορεί να είναι κάθε 4 χρόνια, όμως
οι πράξεις σου έχουν αντίκτυπο στις ζωές όλων.

>>

Για ακόμα μια χρονιά έγινε με μεγάλη επιτυχία το πασχαλινό παζάρι

του Συλλόγου μας την Μεγάλη εβδομάδα. Λαμπάδες, καλαθάκια,  χει-

ροτεχνίες, χειροποίητα κουλούρια και πολλά άλλα, τα δώρα που ετοί-

μασαν οι γυναίκες του χωριού μας με την αφιλοκερδή τους εργασία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους προτίμησαν φέτος

λαμπάδα από το Σύλλογο, είναι μια άμεση οικονομική βοήθεια για

εμάς αλλά και μια έμμεση αναγνώριση για την προσφορά τόσο του

συλλόγου όσο και των γυναικών του χωριού. 

>>
Παράδοση έχει γίνει πλέον η

γιορτή χταποδιού στο χωριό

μας. Όπως και τα προηγού-

μενα χρόνια, οι ψαράδες του

χωριού μας Αθανασόπουλος

Χρήστος και Βαβάτσικος

Νίκος, μαζί με τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο, έβαλαν τα

χταπόδια, το κρασί και πάνω

από όλα τη διάθεση και την τέχνη

στο ψήσιμο για να απολαύσουμε την

τελευταία μέρα της νηστείας. Στο

ηλιόλουστο λιμάνι, με πλήθος κό-

σμου που κάθε χρόνο τιμά το χωριό

μας, προβάλουμε το χωριό μας σε επισκέπτες

αλλά και φίλους μέσα από μικρές εκδηλώσεις όπως αυτή. Όμως πάνω

από όλα μαζευόμαστε εμείς οι μαραθιώτες και περνάμε όμορφα. Σας

ευχαριστούμε όλους για την παρουσία.

Αν και έχει περάσει ήδη μεγάλο διά-

στημα από τις απόκριες και το τεύ-

χος της εφημερίδας μας έχει

εκλογικό ύφος, οφείλουμε να κά-

νουμε μια αναφορά στις αποκριάτι-

κες εκδηλώσεις του Συλλόγου,

τόσο στο παιδικό αποκριάτικό

πάρτι όσο και στο

πάρτι των μεγάλων

που και φέτος είχε

για άλλη μια χρονιά

κέφι, διασκέδαση και

συμμετοχή. Όμως

πολύ περισσότερο

στην εκδήλωση της

Τσικνοπέμπτης που με με το παρα-

δοσιακό μας Τσίκνισμα, για πρώτη

φορά μαζί με τα παιδιά από τα σχο-

λεία (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο

Μαραθιά) μικροί και μεγάλοι δια-

σκέδασαν όλοι μαζί παρέα. Να ευ-

Από τις αποκριάτικες μας εκδηλώσεις  >>

χαριστήσουμε την Ταβέρνα

του Τζίμη για την φιλοξενία

και την εξυπηρέτηση, τους

μουσικούς, Τάκη Κερασιά

και Δημήτρη Αγγελόπουλου

για τα τραγούδια τους, τον

Σύλλογο Γονέων και Κηδε-

μόνων Μαραθιά για τη

συνδιοργάνωση και φυσικά

όλους τους Μαραθιώτες

που με το κέφι τους ζωντά-

νεψαν την εκδήλωση μας.

Με επιτυχία το πασχαλινό μας παζάρι

Γιορτή Χταποδιού
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1.BABATΣIKOΣ NIKOΛAOΣ TOY ΔHMHTPIOY 
2.ΓAΛANOY ΠANAΓIΩTA TOY EMMANOYHΛ 
3.MEΛIΣTAΣ EYΣTAΘIOΣ TOY NIKOΛAOY 
4.MΠPOYMA ΠOΛYΞENH TOY ANΔPEA 
5.ΣOΦIOΣ IΩANNHΣ TOY HΛIA 
6.ΣOΦIOY EYΔOKIA TOY ΓPHΓOPIOY (BIKY EΘNIKH) 
7.ΣOΦIOY XPYΣOYΛA TOY APIΣTEIΔH. 
8.TΣIΓΓENOΠOYΛOΣ ΠOΛYKAPΠOΣ TOY BHΣΣAPIΩNA (ΠOΛ)

Συνδυασμός "Ανεξάρτητοι δημότες ΜΑΡΑΘΙΑ" 

1. ΒΑΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
3. ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
4. ΜΠΕΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
5. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΤΑΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Συνδυασμός "ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΑΡΑΘΙΑ" 

Οι πολίτες χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοι-
χεία (Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, επώνυμο, όνομα,
όνομα πατέρα, όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννη-
σης) μπορούν να δουν σε ποια περιοχή και τμήμα ψη-
φίζουν στις δημοτικές εκλογές.
Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα  μπορούν να πληροφο-

ρηθούν πού θα ψηφίσουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες,
συμπληρώνοντας τα πεδία επώνυμο, όνομα, έτος
γέννησης ή μόνο το πεδίο του Ειδικού Εκλογικού Αριθ-
μού.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πλέον διαθέσιμη
στο  http://eklogesapps.ypes.gr/eea/eea.htm

Εκλογές 2019
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε που ψηφίζεις».

Θυμίζουμε ότι σε αυτές τις εκλογές  δικαίωμα ψήφου
έχουν και οι 17χρονοι, ( όσοι έχουν συμπληρώσει το
17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι
31.12.2002), καθώς σε αυτές τις δημοτικές εκλογές

εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν.4555/2018, ενώ τί-
θεται σε ισχύ το εκλογικό σύστημα της απλής αναλο-
γικής για την ανάδειξη των δημοτικών και
περιφερειακών αρχών.

Πρώτη ψήφος για τους 17χρονους

Χρήσιμες πληροφορίες
- Το πρόγραμμα «Κλεισθένης I» θεσπίζει ακόμα την
επαναφορά της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών
αρχών και την αποσύνδεση του χρόνου διεξαγωγής των
αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές. Σημει-
ώνεται ότι, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου,
ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διε-
ξαχθεί στις 26 Μαΐου ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές.
- Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των
κοινοτήτων από τους συνδυασμούς, που μετέχουν στη
διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών, και προ-
βλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή
κάλπη.
- Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θέ-
τουν υποψηφιότητα και για μονοπρόσωπα όργανα διοί-
κησης και ειδικότερα για το αξίωμα του δημάρχου και
του προέδρου κοινότητας έως και 300 κατοίκους.

- Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του «προ-
έδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοί-
κων» καθώς όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές
είναι υποψήφιοι σύμβουλοι.
- Ο δεύτερος γύρος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου 2019.
– Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου κρίνουν απο-
κλειστικά το πρόσωπο του δημάρχου.
– Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού
που έλαβε το 50% των έγκυρων ψήφων συν μία, είτε
στον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο.
- Η θητεία των εκλεγμένων μελών στις Ελληνικές αυτο-
διοικητικές εκλογές 2019 θα είναι από την 1 Σε-
πτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2023. Η
ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέ-
ρειες και 325 δήμους.

Λίστα υποψηφίων για την διεκδίκηση προέδρου της τοπικής κοινότητας ΜΑΡΑΘΙΑ του Δήμου Δωρίδος
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Οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ανά Εκλογική Περιφέρεια για τον Δήμο Δωρίδος του συνδυασμού

«ΔΩΡΙΔΑ για Όλους» είναι οι παρακάτω:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
Κολλίντζα Ευθαλία, Εμπορική δραστηριότητα, από το Περιβόλι.

Μητρόπουλος Χρήστος, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου, από

Υψηλό Χωριό.

Μπαρπούτης Ιωάννης, Υπάλληλος ΕΛΤΑ, από Κροκύλειο.

Παλασκώνης Κωνσταντίνος, Επιχειρηματίας, Αντιδήμαρχος, από Αρτοτίνα.

Παπαδοπούλου Μπίμπα Άννα, Υπάλληλος στη Λυρική Σκηνή

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από Πενταγιού.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Αγγελοπούλου – Τσιγάρα Δήμητρα, Επιχειρήσεις Εστίασης, από

Μοναστηράκι.

Αλεξανδρής Νικόλαος, Επιχειρηματίας από το Δροσάτο.

Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος (Κουρκούρας), Αστυνομικός,

από Ευπάλιο.

Ευσταθίου Ανδρέας, Επιχειρηματίας, Αντιδήμαρχος, από Καστράκι.

Καραμπάρμπας Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, από Μανάγουλη.

Καρβέλλας Αριστοτέλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων

Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού, από Κούκουρα Κλήματος Ευπαλίου.

Κοϊνη Αθηνά, Πρωταθλήτρια Ελλάδος Στίβου, από Κουπάκι.

Κουφογιάννη Βασιλική, Τουριστικές Επιχειρήσεις, από Χιλιαδού.

Μανιώτης Αθανάσιος, Δασικός Υπάλληλος Δασονομείου Ευπαλίου, από

Παλαιοξάρι.

Μπισμπίκη Λαγαρού Αγγελική, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου,  από Μαλάματα.

Παπαγεωργίου Ελένη, Επιχειρηματίας Εστίασης από Παραλία

Σεργούλας.

Σπυροπούλου Παναγιώτα (Πένυ), Δικηγόρος, από Ευπάλιο.

Στεφανή Χαρούλα, Υπάλληλος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από Φιλοθέη.

Σωτηρόπουλος Χρήστος, Συνταξιούχος Εφοριακός Υπάλληλος,

από Τρίκορφο.

Τασάκος Ευθύμιος, Επιχειρήσεις Εστίασης, από Μαραθιά.

Τσιονάκας Θωμάς, Υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα, από Μαλάματα.

Φλέγγας Ιωάννης, Επιχειρηματίας Εστίασης, Δημοτικός Σύμβου-

λος, από Ευπάλιο.

Φρομουζοπούλου Ανθή, Φοιτήτρια Μαιευτικής Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής, από Μαραθιά.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Ασημακόπουλος Μιλτιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, από Λιδωρίκι.

Γλυμίτσας Γεώργιος, Προϊστάμενος ΙΚΑ, Δημοτικός Σύμβουλος,

από Άβορο.

Κοντογιώργου Ασήμω, Επιχειρήσεις Εστίασης, από Διακόπι.

Κυριανάκης Ευθύμιος, Συνταξιούχος Γενικός Διευθυντής

Kodak,από Λευκαδίτι.

Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, Αρχιφύλακας στο Α.Τ. Δωρίδος στο Λι-

δωρίκι, από Πεντάπολη.

Παπαδοπούλου Γεωργία, Φιλόλογος, από Λιδωρίκι.

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, Συνταξιούχος ΟΤΕ, Αντιδήμαρ-

χος, από Λιδωρίκι.

Πολίτου Διονυσία, Ιδιωτική υπάλληλος, Υπεύθυνη λειτουργίας σε

εταιρία Facility Management, από Συκιά.

Τσιώτα Κωνσταντίνα, Επιχειρήσεις Εστίασης, από Πεντάπολη.

Υφαντής Κωνσταντίνος, Επιχειρηματίας, Δημοτικός Σύμβουλος,

από Πεντάπολη.

Χαρδαλούπας Ιωάννης, Κτηνοτρόφος, από Αμυγδαλιά.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
Ζέτος Παναγιώτης, Ξενοδοχειακή Επιχείρηση, Αντιδήμαρχος, από

Τριζόνια.

Καραχάλιος Δημήτριος, Συνταξιούχος ΙΚΑ, Πρόεδρος Δημοτικού

Συμβουλίου, από Γλυφάδα.

Κοντάρη Μαρία, Εκπαιδευτικός – Μηχανικός Αυτοματισμού, από

Ερατεινή.

Κορομπίλης Ηλίας, Συνταξιούχος Ολυμπιακής Αεροπορίας, Πρό-

εδρος Κοινότητας Τολοφώνας.

Κουτρούκη Μαρία – Βιολέττα (Μαριέττα), Πολιτικός Μηχανικός,

από Άγιο Σπυρίδωνα.

Παπαδημητρίου – Μαρούλη Ελένη, Απόστρατος Ανθυπαστυνόμος

ΕΛΑΣ, από Τολοφώνα.

Πολίτης Σταύρος, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Κοινότητας Ερατεινής.

Σχίζας Επαμεινώνδας, Εργολάβος Οικοδομών, από Γλυφάδα.

Οι υποψήφιοι του Συνδυασμού «ΔΩΡΙΔΑ για Όλους»

Γεώργιος Καπεντζώνης
Υποψήφιος Δήμαρχος 

του Δήμου Δωρίδος
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

1.ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 33 ΕΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2.ΚΙΡΙΑΚ ΝΤΙΑΝΑ  ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, 33 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

3.ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 29 ΕΤΩΝ,

ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙ-

ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΧΩΡΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

1.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 36

ΕΤΩΝ  ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC, ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 65 ΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΑ-

ΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ

3.ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 35

ΕΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΗΣ, ΚΛΗΜΑ

4.ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 64 ΣΥΝΤΑ-

ΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ

5. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 31 ΕΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙ-

ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΑΛΑΜΑΤΑ

6. ΚΡΕΜΜΥΔΑ - ΠΛΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 52 ΕΤΩΝ,

ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ

7. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 35 ΕΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΜΑΛΑΜΑΤΑ

8. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 37 ΕΤΩΝ, ΤΟΥΡΙ-

ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET, ΜΑΡΑΘΙΑΣ

9. ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 58 ΕΤΩΝ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΌΣ ΕΥΠΑΛΙΟ

10. ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 27 ΕΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΗΓΗ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

11. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 50 ΕΤΩΝ, ΓΕ-

ΩΠΌΝΟΣ Γ.Π.Α. ΜΑΝΆΓΟΥΛΗ

12.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΡΕΣΒΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,

62 ΕΤΩΝ, ΣΥΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ

13.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 35 ΕΤΩΝ,

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ, ΣΕΡΓΟΥΛΑ

14.ΤΑΣΑΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΖΕΜΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 50 ΕΤΩΝ,

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΜΑΡΑΘΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

1.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 60 ΕΤΩΝ,

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ

2.ΓΚΟΛΦΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ   ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 40 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,  ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ

3.ΚΟΥΤΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  51 ΕΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΟΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

55 ΕΤΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

5. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 56 ΕΤΩΝ,

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ

6. ΣΤΑΓΙΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 66 ΕΤΩΝ,  ΣΥΝΤΑΞΙ-

ΟΥΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ , ΚΑΛΛΙΟ

7. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 50 ΕΤΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

1.ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ, 46 ΕΤΩΝ, ΕΛ. ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑ

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 58 ΕΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΤΟΛΟΦΩΝΑ

3. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 65 ΕΤΩΝ,

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘ ΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΜΗΛΙΑ

4. ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 31 ΕΤΩΝ, ΤΟΥ-

ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΧΑΝΙΑ

5. ΜΑΚΡΗ – ΡΕΚΟΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΚΑ)  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 64

ΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ

6. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΘΑ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 54 ΕΤΩΝ, ΓΙΑΤΡΟΣ

7. ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 43 ΕΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ –

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΑΤΕΙΝΗ

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Όραμα για την Δωρίδα” είναι οι εξής

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υποψήφιος Δήμαρχος 

του Δήμου Δωρίδος

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
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Οι υποψήφιοι του συνδυασμού ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ

Εκλογική  Περιφέρεια Βαρδουσίων

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΑΪΤΗ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ

ΣΑΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Εκλογική  Περιφέρεια  Ευπαλίου

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΚΜΑΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΥΡΟΔΗ

ΔΙΟΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΣΟΦΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΤΟΜΑΡΑ ΒΛΑΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Εκλογική  Περιφέρεια Λιδωρικίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΡΑΜΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ

Εκλογική  Περιφέρεια  Τολοφώνος

ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΖΩΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΙΨΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΩΡΙΔΑ» είναι οι εξής:

ΦΛΩΡΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος 

του Δήμου Δωρίδος
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Εκλογική Περιφέρεια Βαρδουσίων

1. ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3. ΛΑΪΟΥ-ΜΠΑΚΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4. ΝΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Ευπαλίου

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ

2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

3. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

5. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ

6. ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

10. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΚΑΥΚΑΛΕΤΟΥ-ΡΟΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

12. ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13. ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

15. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

16. ΝΤΟΝΗ ΓΙΩΡΓΑΚΗ του ΣΩΤΗΡΗ

17. ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΓΓΕΛΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

18. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Λιδωρικίου

1. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

4. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9. ΜΗΤΡΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Εκλογική Περιφέρεια Τολοφώνας

1. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

3. ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

6. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7. ΣΙΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

8. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

1. ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

2. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

1. ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

4. ΝΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

3. ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

4. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ

5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Το ψηφοδέλτιό της στο δήμο Δωρίδος, αλλά και σε τρεις τοπικές κοινότητες έδωσε στη δημοσιότητα

η Λαϊκή Συσπείρωση Δωρίδος, με υποψήφιο δήμαρχο τον Ιωάννη Λάιο.

ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του ΗΛΙΑ
Υποψήφιος Δήμαρχος 

του Δήμου Δωρίδος

Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δ. Δωρίδας
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Αρτινόπουλος Γεώργιος 
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος  Φωκίδας

με το συνδυασμό Στερεά… Υπεροχής 

του Δημήτρη Αναγνωστάκη

Σύντομο Βιογραφικό:

Σε μια πραγματικά κρίσιμη πε-

ρίοδο τόσο για τη χώρα όσο και

για την περιφέρειά μας, αι-

σθάνθηκα την ανάγκη να δηλώσω

παρών στην πρόσκληση ευθύνης

από την μεριά του κ. Αναγνω-

στάκη. Η επιτακτική ανάγκη ανα-

συγκρότησης της χώρας δεν είναι

αποκλειστική υπόθεση της κεντρι-

κής κυβέρνησης αλλά προϋποθέ-

τει την ουσιαστική και

αποτελεσματική εμπλοκή των Πε-

ριφερειών. Η προσωπική μου πο-

ρεία και η ενασχόλησή μου με τα

κοινά μου έδωσαν την ευκαιρία να

γνωρίσω από κοντά τα προβλή-

ματα αλλά και τις δυνατότητες του

τόπου μου. Διαθέτω τη βούληση

να προσφέρω και να αγωνιστώ

για μια ισχυρή και αποτελεσματική

Περιφέρεια που θα πραγματώσει

τις αναπτυξιακές της δυνατότητες,

θα απεγκλωβιστεί από τις αγκυ-

λώσεις του παρελθόντος και θα

στρέψει το  βλέμμα της στο μέλ-

λον. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Με καταγωγή από

τον πατέρα του,  Δημήτριο Αρτινόπουλο, την Ναύ-

πακτο και την μητέρα του, Αργυρώ Αναγνωσταρά,

το Σκάλωμα φωκίδας. Είναι απόφοιτος του Λυκείου

Ευπαλίου Δωρίδας, πτυχιούχος του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) του τμήματος

Πληροφορικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώ-

ματος  στις Επιστήμες της Αγωγής, της Σχολής

Ανθρωπιστικών Επιστημών  του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου. Είναι παντρεμένος και έχει

δύο παιδιά.

Στην επαγγελματική του καριέρα έχει εργαστεί από

το 1997 έως το 2003 σε  εταιρείες επενδύσεων ως

υπεύθυνος πληροφοριακών συστημάτων και στον

τραπεζικό χώρο. Από το 2003 και μετά εργάζεται ως

μόνιμος εκπαιδευτικός Πληροφορικής στη Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση. Ενώ από  το 2015 ασκεί καθή-

κοντα Διευθυντή σε σχολικές Μονάδες του Νομού

Φωκίδας. 

Στις Δημοτικές Εκλογές το 2014, εκλέχθηκε Δημοτι-

κός Σύμβουλος στο Δήμο Δωρίδας, ως επικεφαλής

της παράταξης Ενωτικό Κίνημα Ενεργών Πολιτών.

Με τις παραπάνω ιδιότητες συμμετείχε σε πλήθος

ημερίδων και συνεδρίων, για θέματα σχετικά με την

Εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοί-

κηση. Το διάστημα αυτό συνέβαλε συνεργατικά,  για

τη δημιουργία προϋποθέσεων αποτελεσματικής λει-

τουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διεκδί-

κηση έργων υποδομής που στοχεύουν στην

ανάπτυξη της περιοχής.
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Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μέσω του παρόντος άρ-

θρου - και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα αι-

ρετά στελέχη των ΟΤΑ και στους πολίτες να αποκτήσουν

μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη άποψη για το περιεχό-

μενο των ρυθμίσεων που θα καθορίσουν το αυτοδιοικη-

τικό γίγνεσθαι το επόμενο διάστημα - μια

συμπυκνωμένη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική καταγραφή

και ανάλυση των κυριότερων αλλαγών του «Κλεισθένη»,

οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

1.Εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής Μια από

τις βασικές αλλαγές που εισάγει ο «Κλεισθένης»

στην αυτοδιοίκηση είναι η θεσμοθέτηση του εκλογικού

συστήματος της απλής αναλογικής. Αυτό σημαίνει ότι η

κατανομή του συνόλου των εδρών κάθε Δημοτικού

Συμβουλίου (Δ.Σ.) θα γίνει στους συνδυασμούς που

συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές, ανάλογα με τον

αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α΄

γύρο, ενώ η κατανομή τυχόν αδιάθετων εδρών θα γίνει

με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Σε περί-

πτωση που ένας συνδυασμός λάβει ποσοστό πάνω από

το 50% κατά τον Α’ γύρο τότε θα έχει την απόλυτη πλει-

οψηφία στο Δ.Σ. και δεν θα απαιτηθεί νέα διαδικασία για

την εκλογή Δημάρχου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρ-

ξει επαναληπτική διαδικασία, για την εκλογή μόνο του

Δημάρχου, ανάμεσα στους επικεφαλής των δύο πρώ-

των συνδυασμών. Σημειώνεται ότι, το σύστημα της

απλής αναλογικής εφαρμόζεται και στην κατανομή των

εδρών των συμβούλων των Κοινοτήτων άνω των 300

κατοίκων.

2.Τετραετής δημοτική θητεία Με τον «Κλεισθένη»

η διάρκεια της θητείας των δημοτικών αρχών επα-

νέρχεται στα 4 έτη –αντί για τα 5 που προέβλεπε ο

«Καλλικράτης – με την εγκατάσταση των δημοτικών

αρχών να γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους

από τη διεξαγωγή των εκλογών και τη θητεία αυτών να

ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

Εξαίρεση προβλέπεται για τις προσεχείς δημοτικές εκλο-

γές – οπότε και έχουμε την πρώτη εφαρμογή του «Κλει-

σθένη» – όπου ο Α’ γύρος της εκλογικής διαδικασίας θα

διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου ταυτόχρονα με τις ευ-

ρωεκλογές, η δε εγκατάσταση των νέων δημοτικών

αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019, με τη θητεία

αυτών να διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

3.Διαχωρισμός κατάρτισης συνδυασμών για
εκλογή Δήμαρχου-ΔΣ και Προέδρων – Συμβού-

λιων Κοινότητας
Με βάση τον «Κλεισθένη», η κατάρτιση των δημοτικών

συνδυασμών καθώς και η εκλογή των οργάνων της δη-

μοτικής αποκέντρωσης διαχωρίζονται πλήρως. Δηλαδή,

ενώ με τον «Καλλικράτη» κάθε συνδυασμός έπρεπε να

περιλαμβάνει στην δήλωση κατάρτισης του, τον υποψή-

φιο Δήμαρχο καθώς και τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και

τα όργανα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, με

τον «Κλεισθένη», η δήλωση κατάρτισης του δημοτικού

συνδυασμού δεν περιλαμβάνει τους υποψήφιους Πρό-

εδρους και συμβούλους των Κοινοτήτων. Έτσι, η εκλογή

στις Κοινότητες γίνεται πλέον με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο

από αυτό του Δημάρχου και σε χωριστή κάλπη.

4.Ορισμός αντιδημάρχων απ’ όλες τις δημοτικές
παρατάξεις 

Μια από τις «καινοτομίες» του «Κλεισθένη» αφορά τη

δυνατότητα ορισμού αντιδημάρχων – όχι μόνο από την

παράταξη του δημάρχου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα –

αλλά απ’ όλες τις δημοτικές παρατάξεις, με έγκριση του

ορισμού από την πλειοψηφία των συμβούλων της πα-

ράταξης στην οποία ανήκει ο οριζόμενος αντιδήμαρχος.

Επίσης, αναμορφώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων

με βάση τον πληθυσμό κάθε Δήμου, ενώ προβλέπεται

αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων σε Δήμους που

προήλθαν από συνένωση, ανάλογα με τον αριθμό των

Δημοτικών Ενοτήτων.

5.Ένταξη δημοτικών συμβούλων σ’ άλλη παρά-
ταξη απ’ αυτήν που εκλέχθηκαν

Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, ο «Κλεισθένης» πα-

ρέχει τη δυνατότητα σε δημοτικό σύμβουλο που ανεξαρ-

τητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξη με την

οποία εκλέχθηκε, να ενταχθεί σε άλλη παράταξη – με

σχετική δήλωσή του προς το προεδρείο του Δ.Σ., η

οποία υπογράφεται από το ίδιο και τα 2/3 τουλάχιστον

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, η δημόσια συζήτηση για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που
θα επιφέρει ο Ν. 4555/2018 – γνωστός και ως «Κλεισθένης Ι» – στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοένα και πυκνώνει, καθώς με
το νέο θεσμικό πλαίσιο επέρχονται αρκετές – και σημαντικές – μεταβολές που αναδιατάσσουν το έως σήμερα – γνωστό – «Καλλικρατικό»
τοπίο. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν μια “νέα τάξη πραγμάτων” – όχι μόνο – σε επίπεδο οργανωτικής, διοικητικής και

επιχειρησιακής δραστηριότητας των ΟΤΑ, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής και συμπεριφοράς από πλευράς των αιρετών οργά-
νων των ΟΤΑ, τόσο πριν όσο και μετά τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Οι 10 αλλαγές που φέρνει ο «Κλεισθένης» στην Αυτοδιοίκηση
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των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφό-

σον αυτή έχει περισσότερα από 3 μέλη ή από όλα τα

μέλη, εφ’ όσον αυτή έχει λιγότερα από 3 μέλη. Επιπλέον,

θεσμοθετείται η δυνατότατα στις υπάρχουσες παρατά-

ξεις να συνενώνονται και να δημιουργούν νέα παράταξη.

6.Αλλαγές στο πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας
των Κοινοτήτων

Με τον «Κλεισθένη» καταργείται η έννοια των δημοτικών

και τοπικών κοινοτήτων – η οποία ίσχυε με τον «Καλλι-

κράτη» – οι οποίες αντικαθίστανται με Κοινότητες ανε-

ξαρτήτως πληθυσμού. Επιπλέον και σε ότι αφορά τη

διοίκηση τους, οι Κοινότητες διακρίνονται με βάση τον

πληθυσμό που έχουν και αν αυτός υπερβαίνει ή όχι τους

300 κατοίκους. Έτσι, πλέον τα όργανά διοίκησης των

κοινοτήτων είναι ο Πρόεδρος της Κοινότητας και το

Συμβούλιο Κοινότητας (σε κοινότητες άνω των 300 κα-

τοίκων). Σημαντικές αλλαγές που επέρχονται επίσης στο

σύστημα διοίκησης και λειτουργίας των Κοινοτήτων,

είναι ότι: ο θεσμός των συνελεύσεων κατοίκων επεκτεί-

νεται σε όλες τις κοινότητες ενός Δήμου και δεν αφορά

μόνο τις τοπικές κοινότητες έως 2.000 κατοίκους, όπως

ίσχυε με τον «Καλλικράτη». Καθιερώνεται η δυνατότητα

σύγκλησης του συμβουλίου της Κοινότητας όποτε το ζη-

τήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών του, καθώς και όταν

το ζητήσουν τουλάχιστον 100 κάτοικοι της Κοινότητας με

γραπτή αίτηση τους. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ.

και στο Δήμαρχο να μεταβιβάζουν με αποφάσεις τους

συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους στους προέδρους ή

στα συμβούλια των Κοινοτήτων.

7.Αναδόμηση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας
των ΟΤΑ

Το πλαίσιο για την εποπτεία των ΟΤΑ αποτελεί ένα

ακόμα πεδίο όπου με τον «Κλεισθένη» επέρχονται θε-

σμικές τροποποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την

απόσπαση της σχετικής αρμοδιότητας από τις Απο-

κεντρωμένες Διοικήσεις και την ανάθεσή της στις Αυτο-

τελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ – 7 στον αριθμό – οι

οποίες θα υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εσωτε-

ρικών. Ταυτόχρονα ο ελεγκτής νομιμότητας – που προ-

έβλεπε ο «Καλλικράτης» – αντικαθίσταται από τον

Επόπτη ΟΤΑ και αναπροσδιορίζεται το είδος των συλ-

λογικών αποφάσεων που θα υποβάλλονται σε υποχρε-

ωτικό έλεγχο νομιμότητας.

8.Διεύρυνση αριθμού Δήμων όπου συγκροτείται
η Επιτροπή Διαβούλευσης 

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη» η συγκρότηση της Δημο-

τικής Επιτροπής Διαβούλευσης καθίσταται πλέον υπο-

χρεωτική σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000

κατοίκων – αντί των 10.000 κατοίκων που προέβλεπε ο

«Καλλικράτης» – ενώ παράλληλα τροποποιούνται δια-

τάξεις σχετικά με τη σύνθεσή της όσον αφορά τη συμμε-

τοχή δημοτών, προστίθενται νέες αρμοδιότητες και

ορίζεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής εισάγονται υπο-

χρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο μέσα

σ’ ένα (1) μήνα από τη λήψη τους.

9.Διενέργεια δημοτικού δημοψηφίσματος Μια από

τις νεοτερικές ρυθμίσεις του «Κλεισθένη», είναι η

δυνατότητα διενέργειας δημοτικού δημοψηφίσματος,

αντικείμενο του οποίου δύναται να αποτελέσει κάθε

θέμα, ακόμη και αν δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των

ΟΤΑ, πλην ζητημάτων που σχετίζονται με την εθνική

ασφάλεια, την εξωτερική ή μεταναστευτική πολιτική, την

ερμηνεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών, τα ατομικά

και κοινωνικά δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτι-

κής συνείδησης και λατρείας, τη δημοσιονομική διαχεί-

ριση των ΟΤΑ, την επιβολή τελών και τη διοικητική

διαίρεση της χώρας. Την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή

δημοψηφίσματος δικαιούται να αναλάβει το αρμόδιο Δη-

μοτικό, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 των

μελών του, είτε μετά από αίτηση του 10% τουλάχιστον

των εγγεγραμμένων εκλογέων του οικείου Δήμου.

10.Δημοτικός Διαμεσολαβητής Με τον «Κλει-

σθένη» καθιερώνεται ο θεσμός του Δημοτικού

Διαμεσολαβητή – ο οποίος επιλέγεται για 5ετή θητεία (με

δυνατότητα ανανέωσης για 1 φορά) κατόπιν προκήρυ-

ξης του Δημάρχου. Ο νέος θεσμός – ο οποίος αντικαθι-

στά τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

που είχε θεσμοθετηθεί με τον «Καλλικράτη» – έχει ως

κύρια αποστολή την καταπολέμηση φαινομένων κακοδι-

οίκησης στους ΟΤΑ. Οι Δημοτικοί Διαμεσολαβητές ανέρ-

χονται συνολικά σε 58 ανά τη χώρα.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι ο «Κλει-

σθένης» πρόκειται να μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό

τη δεδομένη θεσμική πραγματικότητα σε επίπεδο τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, διαμορφώνοντας ένα τελείως διαφο-

ρετικό τοπίο – σε οργανωτικό, διοικητικό, λειτουργικό και

επιχειρησιακό επίπεδο – σε σχέση με αυτό που σήμερα

υφίσταται.

Η αποτελεσματική προσαρμογή στο νέο αυτό θεσμικό

περιβάλλον προϋποθέτει – σε κάθε περίπτωση – τη δια-

μόρφωση μιας νέας αντίληψης και κουλτούρας – περισ-

σότερο συνθετικής, συνεργατικής και συμμετοχικής – για

το αυτοδιοικητικό πράττειν, με επίκεντρο τα προβλήματα

των πολιτών και των πόλεων. Δεδομένο είναι ωστόσο,

ότι η νέα αυτοδιοικητική συνθήκη θα «αναμετρηθεί» με

καταγεγραμμένες και υπαρκτές λειτουργικές αδυναμίες

των αυτοδιοικητικών οργανισμών (όπως π.χ. η έλλειψη

προσωπικού, η ανεπάρκεια οικονομικών και άλλων

πόρων, η διογκούμενη γραφειοκρατία, κ.α.) καθώς και

με διαπιστωμένες αστοχίες και ελλείψεις του θεσμικού

πλαισίου, που ο ίδιος ο «Κλεισθένης» δεν αντιμετωπί-

ζει.
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>> Στείλτε μας κείμενα με προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας στο e-mail:politistikosmarathia@gmail.com

Στις 5/4/2019, ημέρα Παρασκευή και

ώρα 11.00, πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ευ-

παλίου, με την συμμετοχή των:

- του Αντ/ρχου Δ. Δωρίδος Κ. Κων/νου

Παλασκώνη

- εκπροσώπου του ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΟΣ

- εκπροσώπων φορέων (Προέδρων Τ.

Κοινοτήτων και Πολ/κων Συλλόγων) της

Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ του Δήμου Δωρίδος.

- εκπροσώπου της Δωρικής Αδελφότη-

τας (Δ/Α),

με θέμα «την εξέταση της δυνατότη-
τας για τη δημιουργία νέου δρομολο-
γίου Αθήνα – Ευπάλιο – Παραλιακή
Ν.Δ. Δωρίδα διά μέσου Ρίου Αντιρ-
ρίου.»

Α. Σύντομο Ιστορικό:
Το καλοκαίρι 2018 έγιναν συναντήσεις

– διαβουλεύσεις στον Μαραθιά, με

πρωτοβουλία του Τοπικού Πολ/κού

Συλλόγου (δύο φορές), στο Δημαρ-

χείο, με τη συμμετοχή των φορέων της

Δ.Ε. Ευπαλίου, όπου συζητήθηκε η

αναγκαιότητα δημιουργίας νέας

γραμμής Αθήνα – Παραλιακή Δωρίδα,

αφ’ ενός μεν για την εξυπηρέτηση των

δημοτών της Ν.Δ. Δωρίδας και αφ’ ετέ-

ρου να δίνεται η δυνατότητα στους

διαμένοντες στην Αθήνα, να επισκέ-

πτονται τα χωριά τους, το Σαββατοκύ-

ριακο.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντή-

σεις εκπροσώπων των Συλλόγων και

του Δ. Δωρίδος με το ΚΤΕΛ Φωκίδος

για την εξέταση του θέματος, με την

δημιουργία της νέας αυτής γραμμής,

που θα είναι βιώσιμη, οικονομικά

ανταγωνιστική και με ανάλυση του κό-

στους λειτουργίας αυτής.

Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
από την συνάντηση – διαβούλευση
στις 5-4-2019
1. Με βάση την έρευνα και την ανάλυση

του οικονομικού κόστους λειτουργίας

της νέας αυτής γραμμής (από ΚΤΕΛ και

Δήμο) προτάθηκε:

α) Καθορισμός Δρομολογίου:

- Αναχώρηση κάθε Παρασκευή από-

γευμα από Αθήνα (υπεραστικός σταθ-

μός Λιοσίων) – Ρίο – Αντίρριο –

Ευπάλιο – παραλιακά χωριά έως Άγιο

Σπυρίδωνα.

- Επιστροφή κάθε Κυριακή απόγευμα

από Άγιο Σπυρίδωνα – παραλιακά

χωριά –Ευπάλιο – Αντίρριο – Ρίο –

Αθήνα.

Επίσης θα υπάρχει ανταπόκριση στο

Ευπάλιο, για επιβάτες από Μανάγουλη

– Μαλάματα.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών

ορεινών χωριών θα εξετασθεί, από σύ-

σκεψη των τοπικών φορέων και Δήμου,

προσεχώς.

β) Για να είναι βιώσιμη και ανταγωνι-

στική αυτή η γραμμή με την αντίστοιχη

Ναυπάκτου – Αθήνας πρέπει ο ελάχι-

στος αριθμός επιβατών ανά δρομολό-

γιο να είναι 17 άτομα, οπότε η τιμή

εισιτηρίου με επιστροφή να κυμαίνεται

γύρω στα 35 € με 38 €. Το ελάχιστο κό-

στος ανά δρομολόγιο έχει υπολογισθεί

περί τα 500€ (διόδια γέφυρας  και δρό-

μων, καύσιμα, αμοιβή οδηγού …).

2. Ως πιθανή έναρξη του νέου αυτού

δρομολογίου να είναι τα μέσα Μαΐου

2019.

3. Όλοι οι ΦΟΡΕΙΣ (Δήμος, Συμβούλια

Τ. Κοινοτήτων, Πολιτιστικοί Σύλλογοι)

πρέπει να αναλάβουν την ενημέρωση

της τοπικής κοινωνίας, την διαφήμιση

και την προβολή της νέας αυτής

γραμμής (δρομολογίου Αθήνα – Ευπά-

λιο – Παραλιακή Ν.Δ. Δωρίδα) σε εφη-

μερίδες συλλόγων, ηλεκτρονικά

sitesκαι στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης. 

4. Ορίσθηκε προσωρινή συντονιστική

Επιτροπή των φορέων αποτελούμενη

από τους:

– Αντ/ρχο Δ. Δωρίδος κ. Κων/νο Παλα-

σκώνη.

– Εκπρόσωπο ΚΤΕΛ Φωκίδος: κ.

Κων/νο Μπεζαΐτη.

– Πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Μα-

ραθιά: κ. Ασημάκη Θάνο.

– Πρόεδρο Τ.Κ. Μοναστηρακίου: κ. Γε-

ώργιο Λάγιο.

– Εκπρόσωπο της Δ/Α: κ. Γεώργιο Κα-

λαντζή.

5. Ο ΔήμοςΔωρίδος ανέλαβε να ενι-

σχύσει οικονομικά το ΚΤΕΛ Φωκίδος,

για την στήριξη της γραμμής αυτής,

στους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας

της. 

6. Οι Σύλλογοι καλούνται – στα πλαίσια

των οικονομικών δυνατοτήτων τους –

να στηρίξουν, πέραν των άλλων και οι-

κονομικά (εθελοντικά) στην πρώτη

φάση λειτουργίας της νέας αυτής

γραμμής, αγοράζοντας εισιτήρια, από

το ΚΤΕΛ ή με όποιον άλλο τρόπο εκτι-

μούν τα διοικητικά τους συμβούλια.

7. Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

(ώρα 14:00) να γίνει νέα συνάντηση με-

ταξύ των προαναφερομένων φορέων,

για τελική εξέταση του ζητήματος της

εφαρμογής του νέου αυτού δρομολο-

γίου, με έκδοση αντίστοιχης ανακοίνω-

σης. 

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ενημέρωσης - Προτάσεων)

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία νέου δρομολογίου εξυπηρέτησης επιβατών Αθήνα – Ευπάλιο – Παραλιακή Ν.Δ. Δωρίδα»

Από τη συνάντηση εργασίας φορέων Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

(Προέδρων Κοινοτήτων και Συλλόγων) Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ και ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΟΣ
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Ενημερωτική εκδήλωση για
Leader σε Λιδωρίκι & Ευπάλιο

Με την παρούσα μου, θεωρώ
σκόπιμο αλλά και επιβεβλημένο
να ενημερώσω τους εκλογείς –
ψηφοφόρους του Πύργου ότι στο
τεχνικό πρόγραμμα του Πύργου,
έτους 2019, έχει εγγραφεί, το
υπέρογκο χρηματικό ποσό των
116.700 ευρώ, προερχομένου
από τις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ,
για την εκτέλεση αποκλειστικά και
μόνο, έργων αναπλάσεως κοινο-
χρήστων χώρων, χωρίς την διά-
θεση ούτε ενός (1) ευρώ για
εκτέλεση οιουδήποτε άλλου
έργου ανάπτυξης για την αναστή-
λωση του χωριού.
Κατά την συνάντησή μου με τον
αξιότιμο Δήμαρχο κ. ΚΑΠΕΝ-
ΤΖΩΝΗΝ Γεώργιον στην
ΑΘΗΝΑ, την 1/3/2019 κατόπιν αι-
τήματός μου, ενιστάμενος στις
αποφάσεις του κατά το μέρος
που αφορούσε την διάθεση, εξ
ολοκλήρου του ποσού των
116.700 ευρώ, για έργα ανάπλα-
σης και μόνο, μου απήντησε ότι
αυτή ήταν η πρόταση του εκπρο-
σώπου της T.V. ΠΥΡΓΟΥ κ. ΜΕ-
ΛΙΣΤΑ Αναστασίου, ο οποίος
μάλιστα εζήτησε και την άμεση
κατάρτιση των τεχνικών μελετών
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ΔΗΜΟΥ καίτοι το θέμα δεν είναι
επείγον.
Επί προσθέτως σας καθιστώ
γνωστόν ότι επίσης κατά την συ-
νάντησή μου με τον κύριονΔήμαρ-
χον στο γραφείο του στο
ΕΥΠΑΛΙΟ, την 12/11/2018, ο κ.
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ με διαβεβαίωσε
επί παρουσία της γραμματέας του
ότι στο τεχνικό πρόγραμμα έτους
2019, όλα τα υπάρχοντα χρήματα
θα διατεθούν αποκλειστικά και
μόνο για εκτέλεση έργων ανάπτυ-
ξης, χωρίς αναπλάσεις. Κατέ-
γραψε δε και τα έργα που θα
πρέπει να εκτελεστούν όπως η
αποπεράτωση – εκτέλεση όλων
των εργασιών των δύο (2) λιθόκτι-
στων κοινοτικών κτηρίων, της κα-
τασκευής σκαλοπατιών στην
είσοδο του νεκροταφείου στη δια-
πλάτυνση μέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων από πλευράς χώρου
των εντός του χωριού κοινοτικών
δρόμων, καλλιέργεια πηγών για
πότισμα ζώων κ.λ.π. έργων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κατέ-
γραψε ιδιοχείρως ο ίδιος για να θυ-
μάται. Κατά δε την συνεδρίαση της

αρμόδιας εκτελεστικής επιτροπής
της οποίας τυγχάνει Πρόεδρος με
μέλη τους αντιδημάρχους, που
έλαβε χώρα την 15/11/2010 ήτοι
τρεις (3) ημέρες μετά έπραξε το
αντίθετο αθετώντας εμπράκτως τα
δηλωθέντα. Το τι συνέβη το γνω-
ρίζει μόνον ο ίδιος ο κ. ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω τίθε-
ται το ερώτημα προς όλους μας
ως ψηφοφόρους του Πύργου,
ενόψει της διεξαγωγής των δημο-
τικών εκλογών του μήνα Μαϊου
2019 εάν θα πρέπει να ψηφί-
σουμε ως εκπρόσωπο για τον
Πύργο, υποψήφιο που θα κατα-
σπαταλάει τα χρήματα μας για
αναπλάσεις κοινόχρηστων
χώρων ή υποψήφιο που θα δια-
χειρίζεται τα χρήματά μας πρωτί-
στως με κύριο σκοπό την
αναστήλωση των ιστορικών μνη-
μείων του χωριού, που θα
συμβάλλουν στην επανακατοί-
κιση του, έστω και δειλά – δειλά,
κάτι που έπραξαν οι πρόγονοί
μας, οι οποίοι με τον ιδρώτα τους,
την προσωπική τους εργασία
αλλά και με τα λίγα χρήματά τους
έκτισαν έργα στο χωριό μας
όπως το λιθόκτιστο κτήριο που
χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα δι-
δασκαλίας των παιδιών τους. Το
κτίσιμο εκκλησιών, δικτύου
υδρεύσεως κλπ έργα; Τα χρή-
ματα μας είναι πλατανόφυλλα;
Προσωπικά τάσσομαι ανεπιφύ-
λακτα υπέρ της εκλογής ατόμου
που θα διαχειρίζεται τα χρήματά
μας κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
για εκτέλεση έργων αναστήλω-
σης του χωριού, δεδομένου ότι
δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό
διάστημα ακόμη θα ισχύσει το νο-
μικό καθεστώς της διαθέσεως
χρημάτων προερχομένων από
τις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ στην
Κοινότητα Πύργου.
Η ώρα της κρίσεως πλησιάζει.
Δεν συγχωρούνται άλλα λάθη. Ο
καθένας μας θα πρέπει προσω-
πικά να αναλάβει τις ευθύνες του,
όταν βρεθεί στο παραβάν της
κάλπης. Μετ’ έπειτα αποποίηση
ευθυνών δεν υπάρχει. Θα είναι το
μετά θάνατον μοιρολόι για το
χωριό.

ΟΨΟΜΕΘΑ
Παναγιώτης ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αντιστράτηγος ΕΛ-ΑΣ Ε.Α.

«Τεχνικό πρόγραμμα τοπικής  κοινότητας ΠΥΡΓΟΥ»
ΑΠΟΨΗ
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Στη σημερινή εποχή,

εποχή της πληροφορίας,

των πολλαπλών αναρτή-

σεων στο facebook,των

ολιγόλογων tweets και

των φωτογραφιών του in-

stagram ,τα μακροσκελή

κείμενα απωθούν, ειδικά

τους νέους :έχουν μεγα-

λώσει σ’ ένα διαφορετικό,

από ανθρώπους της ηλι-

κίας μου(51) κοινωνικό

περιβάλλον όπου τα βι-

βλία και τα άρθρα μόνο

mainstream δεν είναι…

Αλλά  για να είμαστε ειλι-

κρινείς, και πολλοί από

εμάς τους μεγαλύτερους

δεν πάμε καθόλου ‘πίσω’:

προτιμούμε ,τα βράδια,

το-ψευδαισθησιακό-‘καφε-

νείο’ του facebook από

ένα καλό βιβλίο, καρπό

μελέτης ή εντόνων ψυχι-

κών κραδασμών.

Όσοι επιθυμούν να ‘ακου-

στούν’ μέσα στο πλήθος

των μηνυμάτων που κυ-

κλοφορούν- ελεύθερα,

‘αναιδή’ συχνά, ασή-

μαντα, πολύ συχνώ-

τερα…- θα μπορούσαν να

δοκιμάσουν την αρχαία

σπαρτιατική ‘συνταγή’: να

μιλούν και να γράφουν

ΛΑΚΩΝΙΚΑ: να συμπυ-

κνώνουν δηλαδή τα όσα

έχουν να πουν και να συ-

ζητήσουν σε όσο γίνεται

λιγότερες λέξεις: τα

‘πυκνά’ λόγια μας λεί-

πουν, προς το παρόν. Τα

Απλά, ακόμη περισσό-

τερο…

Ομιλούμεν…Λακωνικά;

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολύ

κακή ιδέα για όσους αδιαφο-

ρούσαν για τα ‘κοινά’. Τους ονό-

μαζαν ‘ιδιώτες’, ανθρώπους

δηλαδή που ενδιαφέρονταν

μόνο για το ατομικό τους

συμφέρον, και, για το λόγο

αυτό, τους περιφρονούσαν.

Τώρα που ενδιαφέρθηκα να

συμμετάσχω ως υποψήφια για

το κοινοτικό συμβούλιο στις

προσεχείς εκλογές-ασχέτως

αν δεν μου έγινε πρόταση-

πολλοί από εσάς μου είπατε,

όταν έφερα το θέμα προς συ-

ζήτηση: ‘Δεν είσαι καλά! Τί θες

και ανακατεύεσαι;’.

Κυριολεκτικά, κάποιοι, με ‘μα-

λώσατε’ γι’ αυτήν μου την επι-

θυμία (που θα παραμένει

όμως, πάντα, μέχρι να

‘συνδυαστώ’, αν ποτέ το κατα-

φέρω, με τα κατάλληλα πρό-

σωπα, που θα παίρνουν τους

Ηθικούς νόμους και την Αξιο-

κρατία στα σοβαρά, δεν θα

κομματίζονται-ηλιθιωδώς -και

δεν θα ψηφίζουν κάποιους

επειδή είναι γνωστοί, συγγε-

νείς και φίλοι τους. Αλλά μόνο

επειδή τους θεωρούν Ικανούς

να εργαστούν για την βελ-

τίωση της ζωής της κοινότη-

τας.

Η απογοήτευση πολλών ση-

μερινών πολιτών, η αποχή

από τις κάλπες και η αδιαφο-

ρία για τις πολιτικές παρατά-

ξεις μόνοαδικαιολόγητες δεν

είναι σε μιαν εποχή που ΔΕΝ

μπορούμε να είμαστε σίγου-

ροι τι κρύβει ο κάθε πολιτικός,

τι‘παιχνίδι’ παίζει. Άλλα λέ-

γονται, άλλα εννοούνται…

Έτσι κι αλλιώς, χρήμα δεν

υπάρχει.

Βέβαια, οι άρχοντες της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, ειδικά αν

μιλάμε για χωριά ,τι ‘παιχνίδι’

να παίξουν; Μάλλον Υποχρε-

ώσεις προσφέρονται να επω-

μισθούν.

Ο Ελληνικός Λαός, και κατά

την Αρχαιότητα και στη νεώ-

τερη και σύγχρονη εποχή, στο

σύνολό του δεν αδιαφορεί για

τα ‘κοινά’. Η εμπαθής προ-

σκόλληση σε κόμματα όμως

προδίδει, το λιγότερο, αφέ-

λεια: η τυφλή πίστη και αφο-

σίωση είναι μόνο για το Θεό.

Για κανέναν άλλον(ο, οποιοσ-

δήποτε, ‘άλλος’ θα το εκμεταλ-

λευθεί).

Τέλος,ας μην ξεχνάμε και τον

Πλάτωνα:

‘Μία από τις τιμωρίες που δεν

καταδέχεσαι να ασχοληθείς με

την πολιτική είναι ότι καταλή-

γεις να σε κυβερνούν οι κατώ-

τεροί σου’ (… ‘της δε ζημίας

μεγίστη το υπό πονηροτέρου

άρχεσθαι, εάν μη αυτός εθέλη

άρχειν’, Πολιτεία 347c).

Να (ψηφί)ζει κανείς, 
ή να μην (ψηφί)ζει;

Το ‘like’ έχει μπει για τα

καλά στην-ηλεκτρονική

μας- ζωή: διαβάζεις κάτι

στο εφεύρημα του Zuc-

kerberg (f/b),σου αρέ-

σει, ή το έχει αναρτήσει

κάποιος φίλος σου και

δε θέλεις να τον κακο-

καρδίσεις με την αδια-

φορία σου, κάνεις ένα

κλικ πάνω στη λεξούλα

‘like’ και αυτό ήταν(όλο).

Τα διάφορα ‘likes’ συνή-

θως δεν τ’ ακολουθεί

κανενός είδους διάλο-

γος. Χάνονται στο στε-

ρέωμα της Συνείδησής

μας, σαν αστερόσκονες.

Αν κάποιοι θέλουν να

εκφράσουν ιδέες και

απόψεις, το facebook

είναι ένα μη λειτουργικό,

κατά τη γνώμη μου, ‘ερ-

γαλείο’ για το σκοπό

αυτό (σκόπιμα, ενδεχο-

μένως…)

‘Like’ και Διάλογος

Γράφει η Δήμητρα Α. Τασάκου
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Η Γαλλική Επανάσταση αρχίζει στις

28 Απριλίου του 1789, τη μέρα που

ο ιδιοκτήτης μιας μεγάλης βιοτεχνίας

χάρτινης ταπετσαρίας ανακοινώνει

στο προσωπικό μειώσεις μισθών.

Οι εργάτες εξεγείρονται, βάζουν

φωτιά στις εγκαταστάσεις, τις λεηλα-

τούν. Η Γαλλία είναι σε κρίση· οι

άνθρωποι υποφέρουν. Ώσπου έρ-

χεται αυτή η ατέλειωτη πνιγηρή

νύχτα της 13ης Ιουλίου του 1789,

μια νύχτα που όλοι την πέρασαν ξά-

γρυπνοι, γεμάτοι αγωνία. Το πρωί

της 14ης Ιουλίου, με την άλωση της

Βαστίλλης, η Επανάσταση είναι

πλέον σε εξέλιξη. Ο Ερίκ Βυϊγιάρ

μάς μεταφέρει το κλίμα εκείνης της

ημέρας, εμφυσώντας πνοή σε τούτη

τη μεγάλη εξέγερση που, με τον

καιρό, το μήνυμά της ξεθώριασε σε

εορταστικό απολίθωμα. Με αφετη-

ρία το ανώνυμο πλήθος, το 14η Ιου-

λίου εστιάζει στη συλλογική

αφήγηση των ανθρώπων που πρω-

ταγωνίστησαν σε αυτά τα γεγονότα,

αλλά ξεχάστηκαν από την επίσημη

Ιστορία· μικρογραφίες όλο ζωή, που

συνθέτουν από κοινού μια μεγαλει-

ώδη τοιχογραφία.

Η άλωση της Βαστίλλης είναι ένα

από τα πιο εμβληματικά συμβάντα

όλων των εποχών. Μας αφηγήθη-

καν, όμως, την ιστορία της όπως την

έγραψαν οι επιφανείς, υπό την

οπτική γωνία όσων δεν ήταν πα-

ρόντες εκείνη την ημέρα. Το βιβλίο

του Ερίκ Βυϊγιάρ διηγείται, αντίθετα,

την ιστορία των αφανών που πράγ-

ματι άλωσαν τη Βαστίλλη. Είναι ένα

βιβλίο χάρη στο οποίο η ημέρα της

επετείου της Γαλλικής Επανάστα-

σης, η ημέρα της εθνικής εορτής της

Γαλλίας, μοιάζει να ανακτά το ορμη-

τικό και ανυπότακτο μεγαλείο της.

Ένα βιβλίο με παθιασμένη γραφή,

το οποίο καθιστά πρόδηλο αυτό

που συνήθως λησμονούμε: η ελευ-

θερία απαιτεί και την ισότητα όλων

ενώπιον της Ιστορίας.

>> «14η Ιουλίου», 
Συγγραφέας: Éric Vuillard, Εκδότης: Πόλις, 

Μετάφραση: Μανώλης Πιμπλής, 

Ευκαιρία για... διάβασμα
Μαραθιάς 28 Φεβρουαρίου 2019 

Ο φετινός Φεβρουάριος εδώ στο χωριό

μας, Μαραθιά Δωρίδος, μας ταλαιπώρησε

λίγο με βροχές και κρύα, αλλά όμως η τε-

λευταία μέρα του ήταν πάρα πολύ καλή,

ηλιόλουστη και χωρίς αέρα και κρύο.

Την έκανε όμως πιο όμορφη εκδήλωση

που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός & Μορφω-

τικός Σύλλογος Μαραθιά για την Τσικνο-

πέμπτη στην ταβέρνα Τασάκου. Είχαν

συμμετοχή το νηπιαγωγείο και το δημοτικό,

οι δασκάλες και ο δάσκαλος με τα παιδάκια

και πολλοί συγχωριανοί μας από όλες τις

ηλικίες, από δύο ετών μέχρι και ενενηντά-

ρηδες και αρκετοί από τα γύρω χωριά.

Γράφω αυτά τα λίγα λόγια για να θυμηθούν

όσοι παρευρέθηκαν και να μάθουν αυτοί

που δεν παρευρέθησαν τι έχασαν.

Ο σύλλογος προσέφερε αρκετά σουβλάκια

νόστιμα και καλοψημένα με κρασί και

ζωντανή μουσική.

Άρχισε το γλέντι από 12 μεσημβρινή με

βράδυ με κέφι, χορό και γλέντι.

Ευχαριστούμε το Σύλλογο και όλους τους

συντελεστές της εκδήλωσης.

Θα ήθελα να κάνω, εάν μου το επιτρέπετε,

μία παράκληση να συνδράμετε όλοι το Σύλ-

λογο γιατί είναι καλό για το χωριό μας να το

γνωρίζουν με τις εκδηλώσεις και την εφημε-

ρίδα τους.

Κατά το τριήμερο της Τυρινής Κυριακής

ήρθαν αρκετοί για να γιορτάσουν μαζί μας. 

Αλλά σαν ξημέρωσε η καθαρά Δευτέρα το

χωριό μας γέμισε από επισκέπτες για να το

γιορτάσουν. Από τη στροφή στα καλάμια

μέχρι το λιμάνι αυτοκίνητα παρκαρισμένα

δεξιά και αριστερά στο δρόμο και κόσμος

αρκετός στην παραλία να σηκώνει τους αε-

τούς. Γέμισε ο ουρανός από χαρταετούς

διαφόρων χρωμάτων και σχεδίων και άλλοι

να έχουν κατακλύσει τα καταστήματα. Αυτά

τα αυτοκίνητα και ο κόσμος θύμιζε μήνα Αύ-

γουστο και όχι μέσα Μαρτίου.

Τους ευχαριστούμε εκ μέρους όλων που

προτίμησαν το χωριό μας και τους προσκα-

λούμε να μας προτιμούν πάντα.

Μιλτιάδης Αθανασόπουλος



18 ταΜαραθιώτικα Τεύχος 77 - Μάιος 2019

Ήρθε επιτέλους η εποχή που τόσο περιμένατε. Ο ήλιος έκανε την εμφάνισή

του δυναμικά, τα λουλούδια άνθισαν και οι ανοιξιάτικες μυρωδιές γέμισαν

τους εξωτερικούς χώρους. Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε τον εξωτερικό

χώρο του σπιτιού σας, τότε αυτή είναι η ιδανική εποχή.

Εγκαταστήστε μια μικρή τραπεζαρία στην αυλή ή στον κήπο σας και

μεταφέρετε έξω όλη τη δράση της κουζίνας…

Δημιουργήστε ένα μικρό σαλόνι, στην αυλή σας!
Θα το ευχαριστηθείτε όλο το καλοκαίρι – που δεν είναι και μικρό – και ταυ-

τόχρονα δεν θα στερηθείτε τις ανέσεις του σαλονιού σας! Μεταφέρετε έξω

ένα πορτατίφ για διάβασμα, τραπέζι και άνετε πολυθρόνες με καλύμματα!

Στολίστε την είσοδο με χρώμα και άρωμα!
H είσοδος είναι εξίσου σημαντική με το εσωτε-

ρικό της αυλής. Μην την παραμελείτε, εξάλλου

εσείς την βλέπετε καθημερινά, μπαίνοντας!

Φυτέψτε όμορφα λουλούδια με πολλά χρώ-

ματα και εποχιακά φυτά για να έχετε πάντα

τη φρεσκάδα τους, στην πόρτα σας!

Στολίστε το χώρο με φαναράκια γε-
μάτα κεριά, για όμορφη ατμόσφαιρα
το βράδυ!

Στο σπίτι και στο εξοχικό, οι στιγμές χαλάρωσης θέλουν προετοιμασία!

Ο κήπος έχει την τιμητική του!Διακόσμηση:

Μετατρέψτε μια παλιά καρέκλα, σε
σταντ για τα αγαπημένα σας φυτά!
Αν πάλιωσε, στράβωσε και κανένας

δεν κάθεται επάνω της πια, ήρθε η

ώρα για να βγει στον κήπο! Τοποθετή-

στε σε ένα δίσκο γυάλες και μικρές

γλάστρες, βάλτε αντικουνουπικά κεριά

και απολαύστε τη βραδιά σας!

Μερικά φαναράκια θα δώσουν
ακόμα περισσότερο στιλ στον κήπο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΗΠΟΥ
Αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη
για να προετοιμάσετε τον κήπο σας.
Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε
αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσετε:
α. Καθαρίστε τον κήπο με το κα-
τάλληλο θαμνοκοπτικό.
β. Κόψτε και κλαδέψτε τα δέντρα
και τα ψηλά φυτά για να τους δώ-
σετε το σχήμα που επιθυμείτε.
γ. Κουρέψτε το γκαζόν ή δημιουργή-
στε αυτή την αίσθηση με συνθετικό
χλοοτάπητα!
δ. Εμπλουτίστε το έδαφος Για
αυτή την εργασία, και ειδικά αν
έχετε παρατηρήσει πως ο κήπος
σας δεν είναι πολύ καρπερός, θα
χρειαστείτε μερικά βελτιωτικά εδά-

φους και λίπασμα.
ε. Βρείτε το σωστό σύστημα ποτί-
σματος Λάστιχα ποτίσματος, πιστό-
λια, ακροφύσια, ποτιστικά και
ποτιστήρια.

Επιλέξτε 
γλαστράκια σε διάφορες

αποχρώσεις ή πάρτε μονό-
χρωμα και βάψτε τα σε

χρώμα της επιλογής σας.
Βάλτε σε κάθε γλαστράκι
μια ετικέτα για να θυμάστε

το λουλούδι ή το
φυτό που περιέχει και να 
ξέρετε ανά πάσα στιγμή

πώς πρέπει να το 
φροντίσετε.

σας. Βάλτε στο εσωτερικό τους κερά-

κια και φωτίστε με τον ρομαντικό φω-

τισμό τους τις νύχτες σας στον

πανέμορφο κήπο σας. Δίνουν

όμορφο φως στο χώρο και τα κεριά

σας προστατεύουν από τα κουνού-

πια!

Κρεμώντας γάντζους από την
οροφή της βεράντας, μπορείτε να

κρεμάσετε από γλαστράκια σε καλά-

θια, μέχρι κλουβιά με φυτά και κεριά!

Και τέλος, μην πετάτε τίποτα! Ακόμα και

από παλιά λάστιχα αυτοκινήτου μπορείτε να

δημιουργήσετε μια όμορφη γωνιά στο κήπο

σας!

Να και μερικές οικονομικές ιδέες!!!
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Στη περιφέρεια του χωριού μας λει-

τουργούσαν δύο νερόμυλοι στο βόρειο

μέρος του χωριού μας μέχρι περίπου το

1960. Εκεί άλεθαν οι χωριανοί μας το

σιτάρι και το καλαμπόκι και το έκαναν

αλεύρι για ψωμί. Άλεθαν επίσης και το

κριθάρι για τροφή των ζώων τους.

Μύλοι λοιπόν, που λειτουργούσαν για

λίγα ή πολλά χρόνια ήταν: πρώτον Πα-

παοικονόμου Κωνσταντίνου και Πα-

γώνη Αθανασίου δεύτερον. O πρώτος

συνήθως τοn νοίκιαζε το μύλο όπως

ήταν για πολλά χρόνια ο αείμνηστος

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (Κωστα-

ράς) από την Ποτιδάνεια. O δεύτερος ο

μπαρμπαθανάσης Παγώνης τον δού-

λευε μόνος του ο οποίος πάνω από όλα

είχε ανεπτυγμένο το αίσθημα της αγά-

πης και της φιλανθρωπίας. Όπου γνώ-

ριζε ότι υπήρχε φτώχεια, με μεγάλη

διακριτικότητα, προσέφερε από το

υστέρημά του. Όταν άλεθε το σιτάρι κά-

ποιου φτωχού αντί να πάρει το δι-

καίωμα του το «ξάι» για τα αλεστικά

έδιδε και από το δικό του. Ο Θεός να

τον αναπαύει «ενσκηνέςδικαίων» 

Το νερό για να λειτουργεί ο μύλος, το

έφερναν από το ποτάμι «Άμπουλας» με

δέση. Το μυλαύλακο ακολουθούσε πα-

ράλληλα κάπως την κοίτη του ποταμού,

περνούσε πρώτα από τον επάνω μύλο

του Παγώνη και στη συνέχεια έπεφτε

στο αυλάκι προκειμένου να λειτουργή-

σει και ο μύλος Παπαοικονόμου. Σή-

μερα, δυστυχώς, έχουν μείνει τα ερείπια

για να θυμίζουν παλιές καλές εποχές και

να στέκουν σαν φαντάσματα.

Ο νερόμυλος αποτελείτο:

Aπό το οικοδόμημα την καδή (ξύλινη ή

μεταλλική), βαένι, τις δυο μυλόπετρες,

τη φτερωτή, το καρίκι, το κασόνι μέσα

στο οποίο έπεφτε το αλεύρι, απαραί-

τητα μία πλάστιγγα για να ζυγίζουν το

σιτάρι καλαμπόκι κ.λ.π

1. Το οικοδόμημα ήταν οπωσδήποτε

πέτρινο με φαρδείς τοίχους γιατί σε

πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείτο και

σαν κατοικία του μυλωνά.

2. Η κάδη, μεταλλική η ξύλινη «το

βαένι» είχε σχήμα μεγάλου χωνιού. Στε-

ρεώνονταν όρθια συνήθως και περιμε-

τρικά με πριτσινωμένα μεταλλικά

στεφάνια, ώστε να αντέχει στις υψηλές

πιέσεις του νερού, που έπεφτε από το

αυλάκι. Στη βάση η κάδη έφερε ειδικό

μηχανισμό ώστε ο μυλωνάς να ρυθμίζει

την πίεση που θα βγαίνει το νερό προς

τη φτερωτή, «σιφόνι».

3.  Οι μυλόπετρες ήταν φτιαγμένες με

σκληρές και πελεκημένες πέτρες με τη

σμίλη. Η διάμετρος κάθε μυλόπετρας

ήταν ένα μέτρο περίπου, το δε πάχος

μέχρι 30 εκατοστά. Η κάτω μυλόπετρα,

από το κέντρο της οποίας περνούσε

ελεύθερα ξύλινος ή μεταλλικός άξονας

που ξεκινούσε από τη φτερωτή, ήταν

σταθερή ενώ αντιθέτως η επάνω μυλό-

πετρα ήταν σταθερά προσαρμοσμένη

στον άξονα και γύριζε με την περι-

στροφή της φτερωτής.

Όταν όμως έπρεπε να κόψει κριθάρι για

τα ζώα ή σιτάρι για τραχανά( μπλου-

γούρι) υπήρχε ειδικός μηχανισμός που

ανασηκώνε την επάνω μυλόπετρα ελα-

φρά για να κόβει περισσότερο χοντρό

το περιεχόμενο.

4. Η φτερωτή ήταν μεταλλική η ξύλινη

με πυκνά σταθερά πτερύγια στο κέντρο

της οποίας ήταν σταθερά προσηρμο-

σμένος ο μεταλλικός ή ξύλινος άξονας

κάθετα. Ήταν τοποθετημένη η φτερωτή

στη βάση της κάδης «βαένη» και με την

έξοδο του νερού από αυτήν, λόγω της

υψηλής πιέσεως, περιφερόταν και μαζί

περιέστρεφε και την επάνω μυλόπετρα.

5. Το καρίκι ήταν κασόνι σε σχήμα με-

γάλου χωνιού, πάνω από την περιστρε-

φόμενη μυλόπετρα, με μικρό άνοιγμα

στη βάση του.

Από το άνοιγμα αυτό έπεφτε το σιτάρι

ή το καλαμπόκι λίγο- λίγο, μέσα σε

τρύπα (οπή) που υπήρχε στην επάνω

μυλόπετρα και αυτόματα βρίσκονταν

μεταξύ της άνω και κάτω μυλόπετρας.

Με την περιστροφή, το περιεχόμενο (σι-

τάρι - καλαμπόκι) συνθλίβονταν και γί-

νονταν αλεύρι και στη συνέχεια έπεφτε

στην αλευροθήκη.

6. Η αλευροθήκη (αν ενθυμούμαι καλά)

ήταν ξύλινο φορητό κιβώτιο. Μέσα στην

αλευροθήκη έπεφτε το αλεύρι από ει-

δική ξύλινη σανίδα (κοπάνα) που κα-

τήρχετο από τις μυλόπετρες. 

Στη συνέχεια ο μυλωνάς το έβαζε στα

τσουβάλια του ιδιοκτήτη, αφού προ-

ηγουμένως κρατούσε το ανάλογο για τα

αλεστικά δικαίωμα, το «ξάι» όπως το

έλεγαν τότε και το έπαιρναν με μία με-

ταλλική η ξύλινη σέσουλα.

Ανδρέας Ι. Γεωργίου

Νερόμυλοι και Μυλωνάδες

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞ-ΚΩΝ ΣΤΡ. ΞΗΡΑΣ
Με τις πρόσφατες ετήσιες κρίσεις στο Στρατό Ξηράς ο

συγχωριανός μας, Ταξίαρχος Γαλανός Μιχαήλ του

Εμμανουήλ και της αείμνηστης Λαμπρινής ΚΜελίστα,

προήχθη επάξια στο βαθμό του υποστρατήγου. Δέξου

αγαπητέ μου Μιχάλη, τις θερμότερες ευχές μου για

κάθε χαρά, υγεία, οικογενειακή ευτυχία και όλα τα

αγαθά του Θεού. Επίσης σου εύχομαι σε ανώτερα

μέχρι εξαντλήσεως της ιεραρχίας.

Με αγάπη και εκτίμηση 

Ανδρέας Ι. Γεωργίου



Ο Πολιτιστικός και Μορφωτι-

κός Σύλλογος Μαραθιά, λει-

τουργεί και υλοποιεί τις

δράσεις του μέσα από την

δική σας υποστήριξη και

συμμετοχή.

Σας ευχαριστούμε!
Το χωριό έχει μόνιμα ανάγκες

και η συμβολή του καθενός,

όσο μικρή και αν είναι, απο-

τελεί το βασικό χρηματοδο-

τικό εργαλείο του συλλόγου

μας. Ο καθένας μπορεί να

βοηθήσει, με οικονομική ενί-

σχυση, συμμετοχή στις δρά-

σεις, προσφορά υλικών,

τεχνογνωσία, εθελοντική ερ-

γασία… κάθε βοήθεια είναι
πολύτιμη.
Μερικοί τρόποι υποστήρι-
ξης:
– Εγγραφή μέλους στον Πο-

λιτιστικό και Μορφωτικό Σύλ-

λογο

– Συνδρομή στην εφημερίδα

του συλλόγου

– Δωρέα χρηματικού ποσού

– Διαφήμιση στην εφημερίδα

του συλλόγου

– Διαφήμιση στην ιστοσελίδα

του συλλόγου

– Αγορά προϊόντων από το

Χριστουγεννιάτικο και το Πα-

σχαλινό παζάρι του Συλλό-

γου

– Αγορά υλικού για δράσεις

(καθαρισμός παραλιών, βά-

ψιμο κτηρίων κτλ)

– Προσφορά υλικοτεχνικής

υποδομής (βιβλία, ντουλά-

πες, υπολογιστές κτλ)

– Μελέτες, προετοιμασία για

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και

εθνικά προγράμματα, ομιλίες

…και το σημαντικότερο οι
προτάσεις σας, η εθε-
λοντική εργασία και η
συμμετοχή στις δράσεις
του συλλόγου.

Στηρίζουμε τον Σύλλογο -
Στηρίζουμε το Χωριό μας

Σταυρόλεξο της Πανωραίας
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Οριζόντια
3. Γεννήθηκε το 1849 στη Βιζύη, το πραγμα-

τικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαήλ Σύρ-

μας ή Μιχαηλίδης. Έγραψε "Το αμάρτημα

της μητρός μου".

4. Το μικρό της όνομα είναι Άλκη και γεννή-

θηκε το 1925 στην Αθήνα. Ένα από τα πιο

διάσημα διηγήματά της "Το καπλάνι της βι-

τρίνας".

6. Το μικρό του όνομα ήταν Αλέξανδρος.

Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851. Έγραψε κυ-

ρίως διηγήματα, από τα πιο γνωστά "Η Φό-

νισσα" και "Το όνειρο στο κύμα".

10. Έγινε γνωστός με τα μυθιστορήματα "Το

νούμερο 31328" και "Γαλήνη". Γεννήθηκε το

1904 στο Αϊβαλί και το πραγματικό του

όνομα ήταν Ηλίας Μέλλος.

11. Το μικρό του όνομα ήταν Μενέλαος και

γεννήθηκε στη Μ.Ασία το 1912. Το πιο γνω-

στό του έργο "Ένα παιδί μετράει τ' άστρα".

Κάθετα
1. Γεννήθηκε το 1836 στη Σύρο. Από τους

πιο πνευματώδεις Έλληνες συγγραφείς.

Έργο του η "Πάπισσα Ιωάννα".

2. Βραβεύτηκε το 1956 με το Κρατικό Λογο-

τεχνικό βραβείο. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο

της Κρήτης. Από τα πιο σημαντικά του έργα

"Ο τελευταίος πειρασμός" και "Ο Χριστός ξα-

νασταυρώνεται".

5. Ένας από τους κυριότερους εκπροσώ-

πους της Γενιάς του '30 με σημαντική

συμβολή και στην βυζαντινή εικονογραφία.

Συγγραφέας του έργου "Το Αϊβαλί, η πατρίδα

μου".

7. Από τους σημαντικότερους πεζογράφους

της Γενιάς του '30. Γεννήθηκε στη Λέσβο και

ένα από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα του

"Η ζωή εν τάφω".

8. Σημαντικός εκπρόσωπος της Επτανησια-

κής Σχολής. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και

ένα από τα πιο αξιοσημείωτα έργα του "Η

τιμή και το χρήμα".

9. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

το 1874 και έμεινε γνωστή κυρίως για τα

ιστορικά μυθιστορήματά της για παιδιά. Από

τα πιο γνωστά της έργα "Ο Μάγκας", "Ο Τρε-

λαντώνης" και "Στα μυστικά του βάλτου".

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 

(Χωριά της Δωρίδος Αρ. Φύλλου 76)

Οριζόντια: 3. Μανάγουλη, 4. Τριζόνια, 5. Μαραθιάς, 6. Πενταγιού, 10. Λιδορίκι, 12. Ευπάλιο

Κάθετα: 1. Παλαιοξάρι, 2. Κόκκινος, 7. Αρτοτίνα, 8. Ερατεινή, 9. Φιλοθέη, 11. Κάλλιο

Έλληνες και Ελληνίδες 
λογοτέχνες


