
Δύο νέοι λειτουργοί ανέλαβαν πρόσφατα 
καθήκοντα στο Κροκύλειο. Ο καινούργιος 
αγροτικός γιατρός, ονομάζεται Αποστόλου 
Απόστολος και ξεκίνησε να ασκεί τις υπηρε-
σίες του στο Κροκύλειο από τις 27 Νοεμβρί-
ου 2017. Θυμίζουμε πως το ιατρείο, μετά από 
πρόσφατες ενέργειες της κοινότητας, αλλά 
και παλαιότερες μαζί με τους εθελοντές χω-
ριανούς μας, βρίσκεται πλέον σε πολύ καλή 
κατάσταση. Τα καθήκοντά του ανέλαβε από 
την 1η Ιανουαρίου 2018 και ο νέος Ιερέας, ο 
οποίος λέγεται Παγώνης Ηλίας.

Είναι φυσικά απαραίτητο να ευχηθούμε 
στους νέους λειτουργούς καλή διαμονή, 
αλλά θέλουμε τόσο από πλευράς Κοινότη-
τας όσο και Συλλόγου να ευχαριστήσουμε 
ιδιαίτερα για την καλή συνεργασία που 
είχαμε, τους απερχόμενους λειτουργούς,  
τη Γιατρό Κανέλα Κατρέβα και τον Ιερέα 
Κωνσταντίνο Πετσίνη. Προσέφεραν πο-
λύτιμες υπηρεσίες στο χωριό μας και τους 
ευχόμαστε καλή συνέχεια στη σταδιοδρο-
μία τους.

Νέος Ιατρός & Ιερέας
ανέλαβαν καθήκοντα

Σε ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και χρι-
στουγεννιάτικο κλίμα την Κυριακή 10 
Δεκεμβρίου στη στέγη του Συλλόγου, 
υποδεχθήκαμε τους μικρούς φίλους του 
Συλλόγου για να γιορτάσουμε μαζί τον 
ερχομό των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. Πολλά τα παιδικά χαμόγελα 
και οι φωνές, που ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση του Συλλόγου και σκόρπισαν 
την χαρά σε όλη την αίθουσα. Ο χώρος 
είχε στολιστεί από τα μέλη του ΔΣ που 
είχαν ετοιμάσει και ένα μικρό μπουφέ με 
χριστουγεννιάτικα γλυκά και σνακ. Καλε-

σμένη για την εκδήλωση ήταν η Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, που 

ήρθε από την Άμφισσα με 4 άτομα και επι-
κεφαλή την Δέσποινα Παπαϊωάννου. Το 
πρόγραμμα που παρουσίασαν ήταν ιδιαί-
τερα διδακτικό αλλά και διασκεδαστικό 
ταυτόχρονα με αφήγηση ιστοριών και δη-
μιουργία κατασκευών. Τα παιδιά έδειξαν 
ενθουσιασμό ενώ παράλληλα οι μεγάλοι 
είχαν την ευκαιρία να ανταμώσουν και να 
τα πουν πίνοντας τον καφέ τους.

Η γιορτή έκλεισε με αναμνηστικά δω-
ράκια για τα παιδιά και πολλές ευχές για 
καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο 
έτος. 
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«Κυνηγούσα μια μικρή, μα ήμουν παντρεμένος! Το ‘μαθε η γυναίκα μου και είμαι χωρισμένος»             Αυγέρος

Επιστολή προς όλους τους συνδρομητές του 
εξωτερικού έστειλε μαζί με το προηγούμενο φύλ-
λο της εφημερίδας ο Σύλλογος προκειμένου να εν-
θαρρύνει την πληρωμή των συνδρομών τους. Για 
τη διευκόλυνσή μάλιστα πληρωμών από το εξωτε-
ρικό, έχει δημιουργήσει λογαριασμός στο PAYPAL 
ώστε να μπορεί κάποιος να στείλει χρήματα στο 
Σύλλογο μέσα από την ιστοσελίδα krokilio.gr. Δυ-
στυχώς το κόστος αποστολής στο εξωτερικό είναι 
ιδιαίτερα υψηλό και εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση 
το προσεχές διάστημα, ο Σύλλογος θα αναγκαστεί 
να διακόψει πολλές από τις συνδρομές αυτές. Για 
τις υπόλοιπες συνδρομές εσωτερικού, η πληρωμή 
μπορεί να γίνει εύκολα στο λογαριασμό ALPHA 
BANK (IBAN: GR 84 0140 1400 1400 0200 2010 224) 
που έχει στο όνομα του ο Σύλλογος Κροκυλιωτών 
«Ο ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗΣ». Ακολουθεί η επιστολή:

Προς συνδρομητές εξωτερικού 
της εφημερίδας ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του Συλλόγου,
Για πολλά χρόνια τώρα, η επικοινωνία του Συλλόγου 

με τους ομογενείς μας στο εξωτερικό, γίνεται κυρίως 

μέσω της εφημερίδας ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ. Ακολουθώντας 
όμως την σύγχρονη εποχή του ιντερνέτ, δημιουργήσα-
με και μία σύγχρονη ιστοσελίδας (site) στη διεύθυνση 
www.krokilio.gr καθώς και τη σελίδα του facebook 
με το όνομα Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο Μακρυ-
γιάννης» στα οποία δημοσιεύουμε υλικό (φωτογρα-
φίες, βίντεο, νέα κλπ) σχετικά με το Κροκύλειο και τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου. Με τα νέα αυτά μέσα, 
μπορούμε να έχουμε αμεσότερη επικοινωνία ανεξαρ-
τήτως απόστασης και ελπίζουμε ότι θα αγκαλιαστούν 
από τους κυρίως νεώτερους που έχουν μεγαλύτερη ευ-
χέρεια στο ίντερνετ και στις νέες συσκευές. Επίσης μέσω 
της ιστοσελίδας μπορείτε να λαμβάνετε έγκαιρα την 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας με e-mail καθώς 
επίσης και να έχετε πρόσβαση σε παλαιότερα φύλλα του 
αρχείου.

Παρόλα αυτά, η έντυπη μορφή της εφημερίδα μας 
συνεχίζει να αποτελεί ένα βασικό μέσο επαφής, κυρίως 
για τις μεγαλύτερες γενιές και για το λόγο αυτό προσπα-
θούμε να συνεχίσουμε την έκδοση και την αποστολή 
της. Δυστυχώς το κόστος της εφημερίδας παραμένει 
υψηλό και τα έσοδα που έχουμε από τις συνδρομές της 
εφημερίδας μειώνονται δραματικά. Κύριος λόγος για τις 

συνδρομές από Ελλάδα είναι η οικονομική κρίση ενώ 
για τις συνδρομές του εξωτερικού είναι το μεγάλο κό-
στος του εμβάσματος. Έτσι οι λιγοστές συνδρομές που 
λαμβάνουμε από το εξωτερικό, φτάνουν στα χέρια μας 
με δυσκολίες (συνήθως μέσω γνωστών, συγγενών και 
φίλων). 

Προκειμένου λοιπόν να διευκολύνουμε τα μέλη μας 
και κυρίως τους συνδρομητές του εξωτερικού, δε-
χόμαστε πλέον συνδρομές και ενισχύσεις μέσω 
PayPal στην ιστοσελίδα μας με ελάχιστο κόστος. 
Εάν δεν γνωρίζετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μπορεί-
τε να απευθυνθείτε σε κάποιον συγγενή σας ή φίλο για 
να σας εξυπηρετήσει. Παρακαλούμε μην αμελείτε τη 
συνδρομή σας (μόλις 20€ ανά έτος), γιατί είναι πολύ-
τιμη για την επιβίωση και τη συνέχιση της εφημερίδας. 

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σ’ εσάς και την οικο-
γένειά σας και να έχετε ένα γεμάτο υγεία και ευτυχία 
2018. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
για το Δ.Σ.

Ευάγγελος Γραββάνης, Πρόεδρος

Υ.Γ.: Για πληρωμές μέσω PayPal πατήστε Σύλλογος / 
Εγγραφές-Συνδρομές και μπορείτε να υποστηρίξετε 
το έργο του Συλλόγου διαλέγοντας όποιο από τα παρα-
κάτω ποσά θέλετε 20€, 40€, 100€, 250€ ή 400€.

Μετά την χρονοβόρα, αντικατάσταση του αποβι-
ώσαντος προέδρου Ξενοφώντα Τσώρη του Ιδρύ-
ματος Τσώρη, με τον Δημ. Καραστάθη, το νέο ΔΣ 
προχώρησε με ταχείς ρυθμούς στην χορήγηση 
υποτροφιών παλαιοτέρων ετών, προκειμένου να 
επανέρθει σε ομαλή λειτουργία. Έτσι πρόσφατα 
χορηγήθηκαν 4 μονοετείς υποτροφίες των 4080€ 
η καθεμία, τις οποίες έλαβαν:
•	 Για	το	ακαδημαϊκό	έτος	2015-16,	οι	Καούρης	
Παναγιώτης με καταγωγή από την Πενταγιού 
και η Σανιδά Ιωάννα με καταγωγή από το Κρο-
κύλειο, και
•	 Για	το	ακαδημαϊκό	έτος	2016-17,	οι	Καούρης	Πα-

ναγιώτης	 και	 Γκάνος	 Παναγιώτης,	 αμφότεροι	 με	
καταγωγή από την Πενταγιού.
Σημειώνεται πως η Σανιδά Ιωάννα (του Παναγιώ-
τη και της Ελένης Αρμάου), έχει πτυχίο Ηλεκτρο-
λόγων Μ/κών & Μ/κών Υπολογιστών και έλαβε 
την υποτροφία για το μεταπτυχιακό της στον το-
μέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Άμστερνταμ. 
Επίσης προκηρύχτηκαν 3 ακόμα νέες υποτρο-
φίες	των	4080€	(340€	x	12μήνες)	η	καθεμία,	που	
αφορούν	το	τρέχον	ακαδημαϊκό	έτος	2017-18.	Η	
εκλογή μεταξύ των υποψηφίων υποτρόφων θα 
γίνει μεταξύ των διακρινομένων περισσότερο από 
άποψης βαθμολογίας στο πτυχίο, με προτίμηση 

σε εκείνους που κατάγονται από τη Ρούμελη και 
ιδιαίτερα από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών 
και Κροκυλείου Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδος. Το 
ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ.
Τυχόν ενδιαφερόμενος από το χωριό μας, ας επι-
κοινωνήσει άμεσα με τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Κροκυλιωτών	και	Γραμματέα	του	Ιδρύματος	Τσώ-
ρη, κ. Ευάγγελο Γραββάνη	(τηλ.	6977305956).
Θυμίζουμε πως το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστα-
σίου Τσώρη αποτελεί κληροδότημα του Ανα-
στασίου Ιωάννη Τσώρη, πρώτου προέδρου του 
Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης" με 
καταγωγή από την Πενταγιού.

4 υποτροφίες χορηγήθηκαν από το Ίδρυμα Τσώρη
και 3 νέες προκηρύχτηκαν 

Πρόσκληση
σε Γενική Συνέλευση

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης», καλεί σύμ- 
φωνα με το καταστατικό του, όλα τα μέλη 
στην	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	που	θα	πραγ- 
ματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρί-
ου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί στη στέγη 
του	Συλλόγου,	Λεωφόρο	Καρέα	106.
	 Η	ημερήσια	διάταξη	της	Γενικής	Συνέλευ-
σης θα περιλαμβάνει:
•	 Διοικητικό	 και	 Οικονομικό	 Απολογισμό	
του	έργου	2017,	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.
•	 Έκθεση	 της	 Εξελεγκτικής	 Επιτροπής	 και	
έγκριση πεπραγμένων.
•	 Ενημέρωση	των	μελών	και	συζήτηση	για	
τον σχεδιασμό δράσεων το επόμενο έτος.
 Μετά την Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 
η κοπή της Βασιλόπιτας.

ΓΙΑ	ΤΟ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο	Γεν.	Γραμματέας,	Τριαντόπουλος	Μάκης

Ο	Πρόεδρος,	Γραββάνης	Βαγγέλης

Tην Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
και ώρα 22:00 σας καλούμε να έρ-
θετε στο χωριό για να ξεφαντώσουμε όλοι 
μαζί στο ξενοδοχείο, σε μία αποκριάτικη 

γιορτή που διοργανώνει ο Σύλλογος  
και η Κοινότητα από κοινού.

Θα βρείτε μία στολισμένη αίθουσα, d.j.,  
χορό, λαχειοφόρο με πολλά δώρα και 

άλλες εκπλήξεις

Διοργάνωση:
Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης»,

Κοινότητα Κροκυλείου

Απόκριες στο χωριό

Τα παιδιά γιόρτασαν τα Χριστούγεννα
στη στέγη του Συλλόγου

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣYΝΔΡΟΜΩΝ

με πολύ κέφι



Ήταν στ' αλήθεια μια νυχτιά

αλλιώτικη, παράξενη.

Μια νύχτα παγωμένη

και μαγεμένη και βουβή.

Νύχτα μιας προσμονής.

Νύχτα, που λίγοι άνθρωποι

ευτύχισαν να την χαρούν.

Άνθρωποι απλοί, καλόκαρδοι,

βοσκοί βουνίσιοι, αθώοι.

Κι ήταν η αθωότητα 
που μπόργιε να χωρέσει

αυτή την ακατάληπτη 
υπέρβαση του Νού.

18/11/2001
Λούλα Μαρμάρα - Γιαννακουλοπούλου

Η άλλη νύχτα

ΠΕΝΘΗ
Ο Σταμάτης Θ. Γιαννακόπουλος, που 
γεννήθηκε στο Κροκύλειο το 1940, απε-
βίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2017 στην Άμ-
φισσα και κηδεύτηκε την επομένη στο 
κοιμητήριο του χωριού.

Ο Ιωάννης Μα-
χάς, που γεν-
νήθηκε στις 18 
Απριλίου 1927 
στο Κροκύλειο, 
απεβίωσε στις 5 
Δεκεμβρίου 2017 
και κηδεύτηκε 
την επομένη στο 
κοιμητήριο των 
Γλυκών Νερών. 

H Ιωάννα Καπέλλα - Μπουργαζά, 
που γεννήθηκε στην Αμερική το 1923, 
απεβίωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2017 και 
κηδεύτηκε στις 11 Δεκεμβρίου στο κοι-
μητήριο του Βύρωνα.

Ο Κωνσταντίνος Τρακάκης σύζυγος 
της Ελένης Καπέλλα, που γεννήθηκε 
στα Χανιά το 1934, απεβίωσε στις 11 Δε-
κεμβρίου 2017 και κηδεύτηκε στο κοι-
μητήριο του Βύρωνα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συλλυπείται θερμά 
τις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΕΠΙΤYχΙΕΣ
σε ιδρύματα

Ο Γιώργος Καραμπέλος του χάρη Κα-
ραμπέλου και της Δήμητρας Νιάρη, 
εισήχθη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει θερμά τον 
επιτυχόντα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
στο Σύλλογο

Ο Ηλίας Καπέλλας, στη μνήμη της 
αδερφής του, Ιωάννας Καπέλλα - 
Μπουργαζά και του συζύγου της αδερ-
φής του Ελένης, Κωνσταντίνου Τρακά-
κη, προσέφερε το ποσό των 200€ για 
τους σκοπούς του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τον ευχαριστεί  
θερμά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μπορεί ο χώρος στο Λιβάδι (η γνωστή μας 
«ντίσκο) να συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι αρ-
κετό κόσμο και ιδιαίτερα νεολαία, δεν παύει 
όμως να έχει αρκετά προβλήματα τόσο στο 
χώρο του κτιρίου, όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο που χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Σύλλογος 
προσπαθεί κάθε χρόνο, όσο φυσικά επιτρέπει 
και ο προϋπολογισμός του, να βελτιώσει την 
κατάσταση και να περιορίσει τα προβλήμα-
τα με μικρές αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις. 
Έτσι, πριν έρθει το περασμένο καλοκαίρι, αξι-
οποίησε το υλικό που είχε από μία λυόμενη 
μεταλλική κατασκευή την οποία έβαψε και 
τοποθέτησε στον προαύλιο χώρο με τη μορφή 
«πέργολας», ώστε μελλοντικά να αποκτήσει 
ο χώρος σκίαση. Συνέχισε όμως και το φθινό-
πωρο, προχωρώντας σε επισκευή της σκεπής 
του κτιρίου που έβαζε νερά, ενώ αξιοποίησε 
και μερικές πλάκες που περίσσεψαν από το 

μονοπάτι των νερόμυλων, στρώνοντάς τες στο 
χώρο μπροστά από το μπαρ. 
Το κόστος των εργασιών αυτών αποφάσισε να κα-
λύψουν οι Γαμπροί και Νύφες του Κροκυλείου, με 
χρήματα από την περσινή λαχειοφόρο του χορού 
τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό. 
Σημειώνουμε πως το καλοκαίρι οι γαμπροί και οι 
νύφες ανασυγκρότησαν την επιτροπή τους, με τη 
Δήμητρα Καραμπέλου - Νιάρη να αναλαμβάνει 
χρέη προέδρου, πλαισιωμένη από τις Γαλατία 
Σαΐτη και την Ντίνα Μανίκα. Η επιτροπή συνα-
ντήθηκε και στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου. Δεν 
μπόρεσε να έρθει ο απερχόμενος πρόεδρος Θο-
δωρής Ρουμπάνης, με μήνυμά του έστειλε ευχές 
σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και ευχήθηκε κάθε 
καλό και επιτυχία στο έργο τους για την πρόοδο 
του χωριού. Ενημέρωσε επίσης ότι έχει 1.000€ 
στο ταμείο των Γαμπρών και Νυφών από παλαιό-
τερους χορούς, τα οποία και θα παραδώσει. 

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος υποτροφιών Ανα-

στασίου Τσώρη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της από 4/4/71 διαθήκης του Αναστ. Τσώ-
ρη, το άρθρο 56 παρ. 1, εδάφιο α του νόμου 
4182/2013, το άρθρο 33 του Κανον. Διατάγ-
ματος 18/23-8-1941, κατά το μέρος που δεν 
αντίκειται στο άρθρο 56 του νόμου 4182/2013

ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ
την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό, τριών θέ-
σεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018 και για μεταπτυχιακές σπουδές 
σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλο-
δαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών. 
Η εκλογή θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα 
του Ιδρύματος, από το Δ.Σ. τούτου, μεταξύ 
των διακρινομένων περισσότερο από άπο-
ψης βαθμολογίας στο πτυχίο τους υποψη-
φίων υποτρόφων και θα προτιμηθεί εκείνος 
πού κατάγεται από τη Ρούμελη και ιδιαίτερα 
από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών και 
Κροκυλείου και ήδη τα αντίστοιχα τοπικά 
διαμερίσματα Πενταγιών και Κροκυλείου 
Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι χωρίς δι-
άκριση φύλλου, μέχρι 30 μέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, 
να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος 
δικαιολογητικά από τα έτη φοιτήσεως τους 
στο εξωτερικό ως ακολούθως:

1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται 
η χώρα, ο κλάδος σπουδών και το πανεπι-
στήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει ή 
σπούδασε ο ενδιαφερόμενος.

2. Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή 
καταγωγής.

3. Πτυχίο αποφοίτησης από Ανώτατο Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας, 
με βαθμό άριστα ή λίαν καλώς.

4. Yπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρ-
θρο 8 του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος 
δε λαμβάνει για τον αυτό κλάδο σπουδών, 
άλλη υποτροφία από άλλη πηγή ή από το 
Ίδρυμα και ότι δεν έχασε παρόμοια υποτρο-
φία από υπαιτιότητά του.

5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μη-
τρώου (όχι πέραν των τριών μηνών).

6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως του 
υποψηφίου υποτρόφου, των φυσικών γο-
νέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή 
ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της κα-
ταγωγής. Παρόμοιες πράξεις θα πρέπει να 
προσκομίσει για τους θετούς γονείς του, εφ’ 
όσον η υιοθεσία έγινε πριν από την υποβολή 
της αιτήσεως του για λήψη της υποτροφίας.

7. Yπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον 
Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει με 
επάρκεια τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
επιθυμεί να σπουδάσει, ότι έχει εγγραφεί ή 
έχει εξασφαλισμένη τη συναίνεση του Πανε-
πιστημίου της αλλοδαπής για την εγγραφή 
του ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο του 
Πανεπιστημίου θεωρημένο από τον Έλλη-
να πρόξενο του τόπου του Πανεπιστημίου 
ότι φοίτησε στο Πανεπιστήμιο κατά τα ως 
άνω ακαδημαϊκά έτη, και ότι υπόσχεται να 
προσκομίσει στο Ίδρυμα σχετική βεβαίωση 
του Πανεπιστημίου, σε επίσημη μετάφραση 

του Yπουργείου Εξωτερικών, στην οποία να 
περιέχονται και τα έτη σπουδών που απαι-
τούνται για τη λήψη διπλώματος.

8. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του 
υποψηφίου, στο οποίο να αναγράφεται η 
οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση 
αυτού και των γονέων του.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας είναι για 
ένα έτος και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 
4.080 ευρώ (340€x12) το οποίο θα καταβλη-
θεί εφάπαξ, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του 
Δ.Σ. του Ιδρύματος, και μετά την έγκριση 
του Yπουργού Οικονομικών. Στο ποσό της 
χορηγίας δεν περιλαμβάνονται τα οδοιπο-
ρικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του 
υποτρόφου. Η χορήγηση της υποτροφίας 
γίνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού 
έτους περαιώσεως της φοίτησης για την 
οποία χορηγήθηκε η υποτροφία.

Η υποβολή φακέλων μπορεί να γίνει είτε 
ταχυδρομικώς με συστημένο στο όνομα 
του Γραμματέα, είτε δια χειρός μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο από τα 
μέλη του Δ.Σ.. Yπόδειγμα αίτησης μπορείτε 
να ζητήσετε να σας αποσταλεί με ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο. 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Στυλια-
νός Τσιώρης 6944 317 320, κ. Καραστάθης 
Δημήτριος 210 9915 659, κ. Ευάγγελος Γραβ-
βάνης 6977 305 956, vagravvani@gmail.com.

Για το Δ.Σ.
Δημήτρης Καραστάθης, Πρόεδρος
Βαγγέλης Γραββάνης, Γραμματέας

Στέλιος Τσιώρης, Ταμίας

Μετά το εντυπωσιακό βίντεο με πανο-
ραμικά πλάνα που έγινε με μέριμνα του 
Εκπροσώπου της κοινότητας Κώστα Αυ-
γερόπουλου, ήρθε η σειρά ενός άλλου 
drone πέταξε πάνω από το χωριό μας 
αυτό το καλοκαίρι και μας έδωσε εντυ-
πωσιακά πλάνα. Χειριστής και ιδιοκτή-
της του drone, ο Κώστας Σαΐτης του 
Λουκά, ο οποίος έστειλε στο e-mail του 
Συλλόγου μοναδικές πανοραμικές φω-
τογραφίες που τις δημοσιεύσαμε στη 
σελίδα του Συλλόγου. Η πτήση πραγμα-
τοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2017 με 
αφετηρία την πλατεία του χωριού.

Κροκύλειο από ψηλά

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟY
Πωλείται οικία στο Κροκύλειο

(παλαιά ιδιοκτησία

Λάκη Τριανταφύλλου).

Πληροφορίες:

Σίσσυ Τριανταφύλλου, 

Tηλ.: 690 672 9804

ΙΔΡYΜΑ YΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY ΤΣΩΡΗ

Γαμπροί και Νύφες στηρίζουν το Λιβάδι
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Η αρχή έγινε την Πέμπτη 10 Αυγούστου 
με την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέη-
ση στο Μνημείο του Μακρυγιάννη και 
την κατάθεση στεφάνων. Η επιμνημό-
συνη δέηση έγινε από τον πατήρ Πετσίνη 
Κωνσταντίνο. Στεφάνι κατέθεσαν, ο Βου-
λευτής ΣYΡΙΖΑ Ν. Φωκίδας κ. Κωστοπανα-
γιώτου Ηλίας, ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας κ. 
Μπαλασκώνης Κώστας, ο Εκπρόσωπος 
του Τοπικού Συμβουλίου Κροκυλείου κ. 
Αυγερόπουλος Κώστας, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας κ. 
Τρίγκας Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Κροκυλιωτών κ. Γραββάνης Βαγ-
γέλης, ο Εκπρόσωπος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Περιβολιού κ. Κωσταντινίδης 
Στάθης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζω-
ριανιτών Δωρίδας «Ο Άγιος Νικόλαος» κ. 
Νικολόπουλος Γιώργος. Παρόντες στην 
εκδήλωση ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος 
Δωρίδας Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, 
ο Αντοπρόεδρος του Νομικού Προσώ-
που του Δήμου για τα πολιτιστικά Γιάννης 
Μπαρμπούτης, ο εκπρόσωπος της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Χολιορής Κώστας, ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Κροκυλιωτών κ. 
Μαυραγάνης Δημήτρης και το μέλος του 
Συλλόγου Ιωάννα Λούη. Ακολούθησε ξε-
νάγηση των παρευρισκομένων στο μονο-
πάτι των Νερόμυλων, επίσκεψη στο παζάρι 
των Γυναικών και καφές στην πλατεία.

Το βράδυ της πρώτης ημέρας υποδεχθή-
καμε στο Λιβάδι τα μέλη της ομάδας του 
Ελληνικού Κέντρου Λαογραφικών Μελε-
τών Παλαιού Φαλήρου, σε μία μουσική 
βραδιά με πολύ κέφι. Συγκεντρώθηκε αρ-
κετός κόσμος που διασκέδασε με ζωντα-
νή ελληνική μουσική, κυρίως ρεμπέτικη 
αλλά και παραδοσιακή. Μουσική παίξανε 
οι Άλκης Παναγιωτόπουλος μπουζούκι, ο 
Σπύρος Καούρης μπαγλαμά και ο Ισίδωρος 
Αργυριάδης κιθάρα. Οι ερασιτέχνες μουσι-
κοί (ο Άλκης είναι και ηθοποιός) φιλοξενή-
θηκαν το βράδυ στη Πενταγιού και ο λόγος 
ήταν ότι πέρα από τη μουσική βραδιά στο 
Κροκύλειο, είχαν αναλάβει στα πλαίσια 
των Μακρυγιαννείων και την υποστήριξη 
ενός μουσικο-θεατρικού έργου την επομέ-
νη ημέρα στη Πενταγιού. Την ηχοληψία της 
μουσικής βραδιάς προσέφερε για άλλη μία 
φορά, ο συγχωριανός μας, κ. χάρης Κου-
τσούκος.

***
Το πρωί της Παρασκευής 11 Αυγούστου, 
έγινε η εθελοντική αιμοδοσία στην πλα-
τεία του χωριού. Η κινητή μονάδα αιμο-
δοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισ-
σας με τον επικεφαλή ιατρό κ. Δημήτρη 
Μπουργανό, για άλλη μία χρονιά ήρθε 
στο χωριό μας μετά από πρόσκληση του 
Συλλόγου και συγκέντρωσε αρκετές φιά-
λες αίματος που βρίσκονται στη διάθεση 
της Τράπεζας αίματος για τα μέλη του Συλ-
λόγου και τους χωριανούς μας. Δυστυχώς 
η ομιλία, «Η επικοινωνία ως αντίδοτο στη 
βία και τον εκφοβισμό των παιδιών» που 
είχε προγραμματιστεί να γίνει το απόγευ-
μα από τους συνεργάτες της Κινητής Μο-
νάδας Ψυχικής Yγείας Φωκίδας, δεν πραγ-

ματοποιήθηκε λόγω του εσπερινού που 
έγινε στην εκκλησία. 

Το βράδυ, το πρόγραμμα είχε μία έκπληξη 
που οργανώθηκε με τη συνεργασία του 
Συλλόγου Πενταγιωτών. Δεν ήταν μόνο η 
πρώτη βραδινή εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε εκτός Κροκυλείου στα πλαίσια 
Μακρυγιαννείων αλλά και η πρώτη θεατρι-
κή παράσταση που παρακολούθησε το γει-
τονικό μας χωριό. Έτσι στο κατάμεστο από 
κόσμο, προαύλιο του οικήματος Παπούλια, 
παρουσιάστηκε η ερασιτεχνική θεατρική 
παράσταση «Το Σταυρούδι στη Γούβα» 
του Αντώνη Θαλασσινού από τη θεατρική 
ομάδα «Δρώντες και Αντιδρώντες». Πρω-
ταγωνίστρια του έργου ήταν η Πενταγιώ-
τισσα Εύη Σιμοπούλου που ξεχώρισε με 
τις υποκριτικές της ικανότητες. 

***
Την επομένη Σάββατο 12 Αυγούστου, 
πάλι στην Πενταγιού και με μέριμνα του 
τοπικού Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε 
για δεύτερη φορά το διήμερο τουρνουά 
ποδοσφαίρου 5x5 με την συμμετοχή 5 
ομάδων, Πενταγιού, Κροκύλειο, Ζωριά-
νος, Αλποχώρι και Ψηλό Χωριό. Οι στο-
λές ποδοσφαίρου βγήκαν από τις κούτες, 
και πολλοί Κροκυλιώτες συνόδευσαν την 
ομάδα μας στο γειτονικό χωριό. Η πρώτη 
ημέρα είχε τους ημιτελικούς με την ομάδα 
μας να κερδίζει 7-4 το Ψηλό Χωριό και να 
προκρίνεται για τον τελικό της επομένης 
ημέρας. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, απολαύσαμε τους 
Appalachian Cobra Worshipers του Γιώρ-
γου Τσαλκίδη στο Λιβάδι, σε μία σπάνια 
εμφάνιση για την οποία αναφερθήκαμε σε 
ξεχωριστό άρθρο στο προηγούμενο φύλλο.

***
Το απόγευμα της Κυριακής, 13 Αυγού-
στου η ομάδα ποδοσφαίρου 5x5, έπαιξε 
στον τελικό του ποδοσφαίρου με την ομά-
δας της Πενταγιούς και επικράτησε άνετα 
με σκορ 6-1. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
από τα παιχνίδια αυτά, έχει ανέβει στη σε-
λίδα facebook του Συλλόγου.

Το βράδυ, σε μία γεμάτη κόσμο πλατεία και 
με την υποστήριξη της ξενοδοχειακής επι-
χείρησης του κ. Δημήτριου Ευθ. Μπαρ-
μπούτη, πραγματοποιήθηκε η παράσταση 

«Ο Καραγκιόζης Μαχητής», από το θέα-
τρο σκιών του Κ. Μακρή, ενθουσιάζοντας 
τις μικρές ηλικίες του χωριού μας.

***
Νωρίς το πρωί της 14ης Αυγούστου πραγ-
ματοποιήθηκε για 3η συνεχή χρονιά, η 
πεζοπορική διαδρομή Κροκύλειο - Πε-
ριβόλι με τη συνεργασία των Συλλόγων 
Κροκυλιωτών «ο Μακρυγιάννης» και Πε-
ριβολιωτών Δωρίδος. Αφετηρία ήταν και 
τα δύο χωριά από τα οποία ξεκίνησαν ταυ-
τόχρονα στις 8 το πρωί, δύο ομάδες προ-
κειμένου να διανύσουν τη διαδρομή του 
δασικού δρόμου, μήκους 10 χλμ. που ενώ-
νει τα δύο χωριά. Τα δύο γκρουπ συναντή-
θηκαν στο μέσο περίπου της διαδρομής, 
όπου ενώθηκαν σε ένα και κατευθύνθηκαν 
προς το Περιβόλι. Στον τερματισμό ο Σύλ-
λογος Περιβολιωτών προσέφερε γι' άλλη 
μία φορά πλούσια από μεζέδες και ανα-
ψυκτικά μέχρι χειροποίητα γλυκίσματα. Οι 
συμμετέχοντες ήταν διαφόρων ηλικιών και 
είχαν μία ωραία ευκαιρία μέσα από την πε-
ζοπορία να απολαύσουν την ωραία φύση 
να γνωριστούν καλύτερα με τους γείτονες 
πατριώτες και να διασκεδάσουν. Η εκδή-
λωση επαναλαμβάνεται για 3η συνεχή 
χρονιά ενώ ο τερματισμός εναλλάσσεται 
μεταξύ Κροκυλείου και Αγλαβίστας, με τον 
οικοδεσπότη Σύλλογο να αναλαμβάνει το 
κέρασμα των συμμετεχόντων, οπότε του 
χρόνου θα είναι η σειρά μας να φιλοξενή-
σουμε τους οδοιπόρους.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κορυφώθη-
καν οι εκδηλώσεις με την έκθεση ζωγρα-
φικής του Κώστα Κουνάλη και τη μουσι-
κή παράσταση της Ελένης και Σουζάνας 
Βουγιουκλή, στις οποίες αναφερθήκαμε 
εκτενώς σε ξεχωριστά άρθρα στο προη-
γούμενο φύλλο.

***
Στις 15 Αυγούστου, μετά από την καθιε-
ρωμένη λειτουργία στο οροπέδιο της Πα-
ναγίας η οποία είχε μεγάλη προσέλευση 
κόσμου από Κροκύλειο και γύρω χωριά, ο 
Σύλλογος είχε τη χαρά να δείξει στο χορη-
γό του μονοπατιού των νερόμυλων κ. Κων-
σταντίνο Μακρυκώστα και την οικογέ-
νειά του, το έργο που χρηματοδότησε το 
Ίδρυμα Μακρυκώστα.
Για το υπόλοιπο της ημέρας, ο Σύλλογος 
και η κοινότητα ετοίμασαν εκδηλώσεις 
αφιερωμένες αποκλειστικά στα παιδιά και 
τη νεολαία. Το απόγευμα, μία πολύ πρωτό-
τυπη εκδήλωση, αποκλειστικά σχεδιασμέ-
νη για τους μικρούς φίλους του χωριού, 
έλαβε χώρα στην περιοχή της πλατείας. 
Η δράση που περιλάμβανε πολλά παιχνί-
δια, ξεκίνησε με τη διάσχιση αυτοσχέδιων 
στίβων που στήθηκαν στο πίσω μέρος της 
πλατείας με εμπόδια όπως σαμπρέλες και 
σχοινιά. Η συνέχεια δόθηκε στο πάρκο του 
Αλκιβιάδη με τσουβαλοδρομίες και «σα-
ρανταποδαρούσα» που απαιτούσαν καλό 
συγχρονισμό των συμμετεχόντων ζευγα-
ριών και ομάδων αντίστοιχα. Ακολούθησε 
η τοξοβολία με τα παιδιά να επιδεικνύουν 
μεγάλο ενθουσιασμό, μιας και είχαν την 
δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητές 
τους με πραγματικά τόξα και να μάθουν 
πολλά νέα πράγματα για το αγώνισμα 
αυτό. Τέλος, πολλά γέλια και πολύ τρέξιμο 
ακούστηκαν μέσα στο μονοπάτι των νερό-
μυλων στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού 
που οργανώθηκε με σκοπό τα παιδιά να 

γνωρίσουν τους μύλους και τη νέα αυτή 
διαδρομή του χωριού μας. Η συγκεκρι-
μένη εκδήλωση είχε πάρα πολύ μεγάλη 
ανταπόκριση και αποτέλεσε μία προσφο-
ρά του κατασκευαστή του μονοπατιού των 
νερόμυλων, κ. Λουκά Πρατήλα ο οποίος 
ειδικεύεται σε εκδηλώσεις βουνού, προς 
τον Σύλλογό μας και τον ευχαριστούμε γι’ 
αυτό.

Το βράδυ της γιορτινής αυτής ημέρας, 
πραγματοποιήθηκε «βραδιά νεολαίας» 
στο κατάμεστο από νεολαία Λιβάδι, με τη 
συνεργασία της κοινότητας και του Εκ-
προσώπου κ. Κώστα Αυγερόπουλου, ο 
οποίος διέθεσε τον d.j. που επιμελήθηκε 
το πρόγραμμα. Νεανικές παρέες αλλά και 
μεγαλύτερων ήρθαν από πολλά χωριά και 
μας τίμησαν σε μία βραδιά γεμάτη χορό 
και κέφι που κράτησε μέχρι τις πρωινές 
ώρες.

***
Η 16η Αυγούστου ήταν και η τελευταία 
ημέρα των εκδηλώσεων. Το πρωί πραγ-
ματοποιήθηκε μία εκδήλωση που δικαί-
ως συνδέεται στενά τα τελευταία χρόνια 
με τα Μακρυγιάννεια και δεν είναι άλλη 
από την Επίσκεψη στο Αβορίτι, στη γε-
νέθλια γη του Μακρυγιάννη. Ξεναγός για 
άλλη μία χρονιά ο τ. πρόεδρος του Συλ-
λόγου, κ. Παρασκευάς Μπακαρέζος, που 
μας μετέφερε στα χρόνια και στον τόπο 
απ’ όπου ξεκίνησε ο μεγάλος Στρατηγός 
και παρουσίασε την εν εξελίξει εργασία 
του πάνω στη δημιουργία μικρογραφίας 
του παλαιού οικισμού του Αβοριτίου.
Το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στο Λι-
βάδι λαϊκή συνέλευση στην οποία ακού-
στηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουρ-
γία του χωριού αλλά και προτάσεις για 
τον εμπλουτισμό των εκδηλώσεων του 
Συλλόγου. Στη συνέλευση παραβρέθηκε 
και ο εκλεγμένος από τη Ενότητα Βαρ-
δουσίων, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. 
Παλασκώνης , ο οποίος έγινε αποδέκτης 
των σοβαρών προβλημάτων του χωριού 
όπως το νερό, οι καθιζήσεις στην περι-
οχή Αη-Θανάση, ο σπασμένος αγωγός 
λυμμάτων, η σκεπή του σχολείου κ.ά.

Τα Μακρυγιάννεια δε θα μπορούσαν να 
κλείσουν παρά με το χορό των Γαμπρών 
και Νυφών Κροκυλείου. Η πλατεία γεμά-
τη κόσμο, διασκέδασε με μουσική την 
επιμέλεια της οποίας προσέφερε ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης 
Μαυραγάνης. Λόγω της δικαιολογημέ-
νης για προσωπικούς λόγους, απουσίας 
του προέδρου των Γαμπρών και Νυφών 
κ. Ρουμπάνη Θόδωρου, η λαχειοφόρος 
έγινε με τη βοήθεια του Συλλόγου ενώ 
την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε 
με επιτυχία η κ. Δήμητρα Νιάρη - Καρα-
μπέλου. Τα δώρα της λαχειοφόρου εκτός 
από μία τηλεόραση 32” και ενός τάμπλετ, 
ήταν πάρα πολλά προερχόμενα κυρί-
ως από το παζάρι αλλά και από ιδιώτες 
οι οποίοι και μνημονεύθηκαν αναλυτικά 
κατά τη διάρκεια της κλήρωσης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ε. Γραββάνης 
καταθέτει στεφάνι

Η θεατρική ομάδα επί σκηνής 

Ο Γιώργος Τσαλκίδης στο Λιβάδι

Η ομάδα του Κροκυλίου που αγωνίστηκε
στο διήμερο τουρνουά

Οι πεζοπόροι ξεκουράζονται
κάτω από τις μουριές 

Ομάδες παιδιών διαγωνίζονται
στη σαρανταποδαρούσα 

Από την επίσκεψη στο Αβορίτι 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝΛόγω της πληθώρας ύλης που 
είχαμε στο προηγούμενο φύλλο, 

αναγκαστικά μεταφέραμε εδώ  
το παρόν άρθρο που παρουσιάζει 
αναλυτικότερα όλες τις εκδηλώ-

σεις των Μακρυγιαννείων.
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εργασίες του 17ου Αναπτυξι-
ακού - Πολιτιστικού Συνεδρίου της Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας, στην 
τοπική κοινότητα Κονιάκου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι εκπρόσωποι 
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κονιά-
κου, ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας, 
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κονιάκου και  
ο Ιερέας του Κονιάκου.

Παρευρέθηκαν από το Δήμο Δωρίδας  
ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, οι Αντιδή-
μαρχοι Ανδρέας Ευσταθίου, Κωσταντίνος Πα-
λασκώνης και Δημήτρης Παπακωνσταντίνου,  
ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γιώρ-
γος Αρτινόπουλος και ο Ειδικός Συνεργάτης 
του Δημάρχου Επαμεινώνδας Τριβήλος.

Παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι και αντι-
προσωπείες από τους Συλλόγους μέλη της 
Ομοσπονδίας Β.Δ. Δωρίδας, εκπρόσωποι 
Συλλόγων από άλλες Κοινότητες, κάτοικοι του 
Κονιάκου και άλλων κοινοτήτων της Δωρίδας.

Μετά από τους χαιρετισμούς ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας 
Γιάννης Τρίγκας αναφέρθηκε στην διαδρο-
μή συνεχούς και συνεπούς παρουσίας της 
Ομοσπονδίας στα αναπτυξιακά και πολιτιστι-
κά δρώμενα τους τόπου μας, μια παρουσία με 
συνεχής προσπάθειες αναβάθμισης της περι-
οχής μας.

Οι βασικοί εισηγητές του Συνεδρίου κ.κ. Χρή-
στος Κατσιγιάννης πρώην Γενικός Διευθυντής 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
το στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας και 
ανάπτυξης Μιχάλης Δρίτσας, παρουσίασαν 
αντίστοιχα τα θέματα, Εθνικό Πρόγραμμά 
ανάπτυξης του ορεινού Τουρισμού στη Δω-
ρίδα και προοπτικές ανάπτυξης της ορεινής 
Δωρίδας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο κ. Κατσιγιάννης αναφέρθηκε στις δράσεις 
του εθνικού προγράμματος ορεινού τουρι-
σμού στο οποίο έχει ενταχθεί και η ορεινή 
Δωρίδα, με βελτιώσεις του ευρωπαϊκού μονο-
πατιού Ε4, τη μετατροπή των παλαιών σχολεί-
ων σε ξενώνες, καθώς και σε δραστηριότητες 
όπως η αναρρίχηση, η πεζοπορία, η ορειβα-
σία, η χιονοδρομία, που μπορούν να συνδυα-
στούν και με άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, 
(όπως ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο θρη-
σκευτικός τουρισμός και ο παραλίμνιος του-
ρισμός με επίκεντρο τη λίμνη του Μόρνου).

Οι προτάσεις του κ. Κατσιγιάννη περιληπτικά 
είναι οι εξής:

•	 Πρόγραμμα	συνολικής	ανάπτυξης	Βαρδου-
σίων.

•	 Δημιουργία	 πιο	 ειδικά	 ενός	 σύγχρονου	
αθλητικού - προπονητικού κέντρου στα Βαρ-
δούσια.

•	 Ανάδειξη	του	μονοπατιού	Ε4,	ως	διαδρομή	
πολιτισμού ανάμεσα στην Αρτοτίνα και τους 
Δελφούς.

•	 Ειδικό	 πρόγραμμα	 ανάπτυξης	 δραστηριο-
τήτων στη λίμνη του Μόρνου

•	 Κατάρτιση	 μιας	 διαδρομής	 θρησκευτικού	
τουρισμού από την Βαρνάκοβα, στον Όσιο 
Λουκά Βοιωτίας.

•	 Σύνδεση	 της	 πρωτογενούς	 παραγωγής	 με	
την τουριστική ανάπτυξη (προβολή και προ-
ώθηση προϊόντων).

•	 Ανάδειξη	των	ηθών	και	εθίμων,	ως	στοιχείων	
τουριστικά αξιοποιήσιμων.

•	 Προώθηση	 του	 Δημοτικού	 τραγουδιού	 ως	
αγαθό υποψήφιο για τη λίστα άυλης παγκό-
σμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο.

Ο κ. Δρίτσας αναφέρθηκε στις προοπτικές 
ανάπτυξης της ορεινής Δωρίδας, μέσω του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενημέρωσε τους παρευρι-
σκομένους για τα επικείμενα προγράμμα-
τα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη της ορεινής Δωρίδας μέσω του 
αναμενόμενου προγράμματος LEADER του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δρα-
στηριότητες του ιδιωτικού τομέα που θα ενι-
σχυθούν αφορούν:

•	Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό 
προϊόν: ενδεικτικά, κρέας, πουλερικά, κου-
νέλια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 

αυγά μέλι, φαρμακευτικά και αρωματικά 
φυτά, κλπ.

•	Μεταποίηση από γεωργικό σε μη γεωρ-
γικό προϊόν: ενδεικτικά, γύρη, πρόπολη, βα-
σιλικός πολτός, μονάδες παραγωγής αιθέριων 
ελαίων, κλπ.

•	Οικοτεχνία και Πολυλειτουργικά αγρο-
κτήματα: ίδρυση, εκσυγχρονισμός και η επέ-
κταση μονάδων οικοτεχνίας και πολυλειτουρ-
γικών αγροκτημάτων.

•	 Τουρισμός: ίδρυση, εκσυγχρονισμός και 
επέκταση επιχειρήσεων τουρισμού, όπως 
μονάδες διανυκτέρευσης, μονάδες εστίασης 
- αναψυχής, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

•	Παροχή υπηρεσιών: ίδρυση, εκσυγχρονι-
σμός και επέκταση επιχειρήσεων.

•	 Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών 
μετά την 1η μεταποίηση, εμπόριο: ενδεικτι-
κά, παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής 
τέχνης, καταστήματα πώλησης αγροτικών μη-
χανημάτων, εργαλείων και εφοδίων, αρτοποι-
ία, ζαχαροπλαστική, παραγωγή φρυγανιών 
και μπισκότων, μονάδες παραγωγής παγωτού, 
ζαχαρωτών, λουκουμιών, βανίλιας, χαλβάδων, 
μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και άλλων 
αλευρωδών προϊόντων, σαπουνιών, επίπλων, 
κοσμημάτων, μουσικών οργάνων).

Το σύνολο του LEADER για όλο το νομό Φωκί-
δας ανέρχεται σε 5,2 εκ. ευρώ και αναμένεται 
να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του έτους ενώ 
για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ανα-
πτυξιακή φωκική (ΑΝ.ΦΩ. http://www.anfok.
gr τηλ. 22650 79281 - 22653 50696.

Άλλες δράσεις του ΕΣΠΑ Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης είναι:

•	Μέτρο 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση 
επιχείρησης από νέους γεωργούς

•	Από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Επιχειρη-
ματικότητα, Ανταγωνιστικότητα Καινοτο-
μία (ΕΠΑΝΕΚ) υπάρχουν (ή αναμένονται) 
οι προσκλήσεις:

- Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιού-
χων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ κύκλος)

- Ίδρυσης Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων 

- Αναβάθμισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(Β’ κύκλος)

- Ενίσχυσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων

- Ενίσχυσης επιχειρήσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος

Ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπεντζώ-
νης στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στη 
στήριξη των τοπικών κοινοτήτων της Δωρί-
δας και ειδικότερα της Β.Δ. Δωρίδας, παρά 
τα πολλαπλά προβλήματα κυρίως λόγω της 
δραματικής μείωσης των χρημάτων από την 
πολιτεία για δημόσιες επενδύσεις σε έργα και 
υποδομές στις Κοινότητες, την υποστελέχω-
ση των υπηρεσιών του Δήμου και κυρίως της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. Αναφέρθηκε στην αμέρι-
στη στήριξη του Δήμου στην ιδιωτική επιχει-
ρηματική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του 
τουρισμού και των τοπικών προϊόντων.

Παράλληλα αναφέρθηκε στους αντιαναπτυ-
ξιακούς περιοριστικούς όρους και τις συνέπει-
ες από τη δημιουργία της Τεχνητής λίμνης του 
Μόρνου. Τόνισε το συνεχή αγώνα της δημοτι-
κής αρχής για την καταβολή από την πολιτεία 
αντισταθμιστικών στο Δήμο Δωρίδας για την 
άρση των επιπτώσεων από τη δημιουργία της 
Λίμνης του Μόρνου, απευθύνοντας έκκληση 
για ομοψυχία και συνέργεια στο πεδίο της δι-
εκδίκησης. Επίσης διαμήνυσε προς πάσα κα-
τεύθυνση ότι ο αγώνας της διεκδίκησης δεν 
θα σταματήσει και εκτίμησε ότι με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο ο λαός της Δωρίδας στο τέλος 
θα δικαιωθεί.

Πορίσματα του Συνεδρίου

Οι προτάσεις των εισηγητών που παρουσιά-
στηκαν περιληπτικά, καθώς και ο αγώνας του 
Δήμου για καταβολή αντισταθμιστικών από 
την πολιτεία προς άρση των συνεπειών από 
τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρ-
νου, έγιναν αποδεκτά από το Συνέδριο και 
αποτέλεσαν τα πορίσματα για τη διεκδίκηση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤYΠΟY ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΣYΛΛΟΓΩΝ Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ

Το δικό μας μουσικό στέκι, που για 
περισσότερο από 18 χρόνια μας μαθαί-
νει να διασκεδάζουμε έτσι όπως μόνο 
αυτό ξέρει…

Άλλαξε περιοχή και στεγάζεται πλέον 
στο Παγκράτι, σε μία από τις ομορφότε-
ρες πλατείες της Αθήνας, στην πλατεία 
Πλαστήρα. Σε ένα εντυπωσιακό, ζεστό 
και φιλικό περιβάλλον, μας υποδέχεται 
με τη γνωστή συνταγή και την ίδια φι-
λοσοφία, ενώ υπόσχεται να μας χαρίσει 
αυθεντική Ελληνική διασκέδαση!

Το Πηνελόπη & Μνηστήρες μάς 
προσκαλεί σε έναν ξεχωριστά ανανε-
ωμένο χώρο, καθημερινά από νωρίς 
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μας 
δίνει την ευκαιρία να το συνδυάσου-
με στην καθημερινότητα μας με κάθε 
είδους διασκέδαση. Καταφέρνει να 
συνδυάσει τον πρωινό καφέ με την 

παρέα μας μέχρι και το κρασάκι και 
τους μεζέδες που θα δοκιμάσουμε 
αργά το βράδυ ακούγοντας Live μου-
σική. Είναι ίσως το μοναδικό στο είδος 
του και αποτελεί εξαιρετική επιλογή 
καθώς μπορεί να φιλοξενήσει κάθε 
είδους, κοινωνική ή επαγγελματική 
(Εταιρική) εκδήλωση.

Το Πηνελόπη Και Μνηστήρες δημι-
ουργεί μια ασυναγώνιστη ατμόσφαι-
ρα που ήδη αποτελεί το ομορφότερο 
σημείο συνάντησης για τη χειμερινή 
και καλοκαιρινή σεζόν. Παράλληλα θα 
δοκιμάσουμε την εξαιρετική κουζίνα 
του εστιατορίου, που επιμελείται ο 
ΣΕΦ Θανάσης Χριστόπουλος. Το μενού 
βασίζεται σε μια ποικιλία συνταγών 
από όλα τα μέρη της Ελλάδας που ικα-
νοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητι-
κούς ουρανίσκους.

Καλώς Ήρθατε
στο Πηνελόπη & Μνηστήρες

***18 ΧΡΟΝΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ***
Τηλέφωνο για κρατήσεις 

& πληροφορίες :

210 7522 797 & 694 2298 899

pinelopireserve@gmail.com

Πλατεία Πλαστήρα 8, Παγκράτι.

Με την όμορφη πρωτοβουλία 
του κ. Παρασκευά Μπακαρέζου 
και την ευγενική χορηγία του συγ-
χωριανού μας από τις ΗΠΑ, κ. Κων-
σταντίνου Μακρυκώστα πραγμα-
τοποιήθηκε στις 2 Ιανουαρίου στο 
ξενοδοχείο ένα γεύμα με καλεσμέ-
νους όλους τους χωριανούς. Το τρα-
πέζι που στήθηκε για να υποδεχθεί 

το 2018, περιλάμβανε κοντοσούβλι, 
σπεντζοφάι, πίτες, πατάτες φούρ-
νου, σουβλάκια. Τα γλυκά στο τέ-
λος τα πρόσφεραν οι γυναίκες του 
χωριού. Ο εκπρόσωπος της κοινό-
τητας κ. Κώστας Αυγερόπουλος 
έκοψε τη βασιλόπιτα και ευχήθηκε 
σε όλους χρόνια πολλά και μία καλή 
χρονιά.

Πρωτοχρονιάτικο
τραπέζι χωριανών


