
Το γλέντησαν με την 
ψυχή τους οι Καρδαριώ-
τες και οι φίλοι τους στην 
καθιερωμένη αποκριάτικη 
συνεστίασή τους. Παράλ-
ληλα άλλαξαν... και τον 
παπά τους.

Συνεχίζει τη ξέφρενη πορεία 
του ο Απόλλων Ευπαλίου στο 
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας 
Φωκίδας, αλλά το οικονομικό 
μπορεί και να τον γονατίσει.

ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ
Πρατίνου & Δούριδος 8 - 11634 Αθήνα

Αρ. Φύλλου 119 Ιαν.-Φεβ. 2015

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

Σελ. 15

Σελ. 12-13

Απελευθερώνεται
από τα δεσμά της
η λίμνη του Μορνου

Πρόταση 
πιλότος  για 

τουριστική ανάπτυξη 
της  Δωρίδας 

Ο Απόλλωνας 
αντέχει αγωνιστικά
υποφέρει οικονομικά

Σελ. 10-11

Με δημιουργία Συντονιστικής Τοπικής Επιχείρησης Φιλοξενίας (ΣΤΕΦ)
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Ηλίας Κωστοπαναγιώτου
ο νέος Βουλευτής Φωκίδας

Οι Καρδαριώτες
δεν χαμπαριάζουν
από... μνημόνια!

ΝΕΑ της ΔΩΡΙΔΑΣ

Μετά από δεκαετίες δώθηκε 
επιτέλους το πράσινο φως με 
σχετική υπουργική απόφαση 
από το Δεκέμβριο, να αρθούν 
οι διάφοροι περιορισμοί για την 
ανάπτυξη της ορεινής Δωρίδας 
γύρω από την περιοχή της λί-
μνης του Μόρνου.

Σελ. 4-5

Σελ. 13

Η πίτα μας

Η νέα χρονιά ξεκίνησε για την 
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας 
με το κόψμο της πίτας της στο 
«Ρούμελης Μέλαθρον» του 
Πνευματικού Κέντρου Ρου-
μελιωτών. Μια επιτυχημένη 
εκδήλωση με πολύ κόσμο και 
πολλά δρώμενα. Σελ. 6-8

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
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Κώστας  Ψιμάδας
Έφυγε στα 68 του 
χρόνια ο Κώστας 
Δ. Ψιμάδας. Ήταν 
συνταξιούχος υπάλ-
ληλος της Εθνικής 
Τράπεζας. Είχε πα-
ντρευτεί με την 
Αναστασία Δελλή 
από την Νεμέα Κο-
ρισνθίας. Απέκτη-
σαν δύο παιδιά. Τον 
Δημήτρη που σπού-
δασε Βιοχημικός στο 
Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας αποκτώντας 
και διδακτορικό ως ερευνητής σε Πυρηνική Ιατρική 
για τον καρκίνο και εργάζεται στο πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Λάρισας και την Χρύσα που τελεί-
ωσε οικονομικές επιστήμες στη Νομική Αθηνών και 
μεταπτυχιακί σε οικονομικές διαχειρήσεις. Η κηδεία 
και ταφή του Κώστα έγινε στη Νεμέα.

Θανάσης  Μελίστας
Ο Θανάσης Μελί-
στας γεννήθηκε 
στο Μαραθιά το 
1955, και πέρα-
σε τα σχολικά 
του χρόνια στο 
λύκειο Ευπαλίου. 
Το 1974 απο-
φοίτησε από την 
σχολή τουριστι-
κών επαγγελμά-
των Θεσσαλονί-
κης και από το 
1978 κατοικούσε 
μόνιμα στο Μα-
ραθιά όπου και διατηρούσε επιχείρηση τουριστικού 
ενδιαφέροντος, ξενοδοχείο και ταβέρνα. Διατέλεσε 
μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Μαραθια, αντι-
πρόεδρος κοινότητας Μαραθιά, μέλος του συμβου-
λίου περιοχής Ευπαλίου 1997 – 1998 και δημοτικός 
σύμβουλος στον Καποδιστριακό δήμο Ευπαλίου το 
2007 – 2010.Αεικίνητος και αξιόλογος σαν άνθρω-
πος, προοδευτικός και δημιουργικός πολίτης, εξαιρε-
τικός επαγγελματίας και σπουδαίος οικογενειάρχης. 
Από τους πρωτοπώρους στον τουρισμό στην Φωκί-
δα, έκανε γνωστή την περιοχή μας σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και την Ευρώπη, συνέβαλε τα μέγιστα στην 
πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου μας.
Αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Καρβέλας Κωνσταντίνος
Καρβελας Κωνστα-
ντινος του Πανα-
γιωτη και της Γεωρ-
για.Γεννηθηκε στις 
27/12/1931 στο Ευ-
παλιο Φωκιδος.Τε-
λειωσε το γυμνασιο 
στη Ναυπακτο και 
μπηκε στη σχολη 
ΣΤΥΑ της Αεροπο-
ριας και αποστρα-
τευτηκε το 1981 
με το βαθμο του 
Αντισμηναρχου. Το 
1956 παντερυτη-
κε τη συζυγο του 

Ισιδωρα και απεκτησαν ενα παιδι την Γεωργια η 
οποια του χαρισε 2εγγονια τον Κωστα και τη Σοφια 
τα οποια του εδιναν νοημα και χαρα στη ζωη του. 
Ηταν και θα ειναι ο καλυτερος πατερας και παπ-
πους του κοσμου. Γλυκε μου πατερα και παππου 
ευχομαστε εκει που βρισκεσε να εισαι καλα και να 
μας προστατευεις οπως εκανες και οταν ησουν στη 
ζωη,θα εισαι παντα στη καρδια μας και στη σκεψη 
μας .ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ καλέ μας πατερα.

Ευανθία Κουτσονικόλα-Καρκαβίτσα
Στις 8 Δεκεμβρίου σε 
ηλικία 90 ετών απε-
βίωσε στην Αθήνακαι 
ετάφη στην Ματαρά-
γκα Κακρυνίας η Ευαν-
θία σύζυγος Δημητρίου 
Κουτσονικόλα, το γένος 
Χαραλάμπους Καρκα-
βίτσα. Λατρευτή σύ-
ζηγος και μητέρα δύο 
παιδιών, που αξιώθηκε 
να τα δεί με εγγόνια και 
δισσέγγονα. Όλοι θα 
τη θυμούνται για την 
ακλοσύνη της και την 
φιλοξενία που απλόχε-

ρα πρόσφερε στο σπιτικό της σαν γνήσια Ρουμελίω-
τισσα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Τα ανίψια της
Παναγιώτης Ανδρίτσος, Μαρία Μπομποτά 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ 

“ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ” 

Αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του Γιάννη Κω-
σταρά το φιλότεχνο πολυτάλαντο εκπαιδευτι-
κό που με αληθινό ζήλο, ενθουσιασμό και, τα 
τελευταία χρόνια, με αυταπάρνηση, δημιουρ-
γεί καλλιτεχνήματα, «εκπαιδεύοντας» έτσι αι-
σθητικά μικρούς και μεγάλους, η Ένωση Ευπα-
λιωτών , φέτος, χρηματοδότησε την ιδέα του 
Γιάννη για την κατασκευή χριστουγεννιάτικου 
καραβιού στη γέφυρα του Ευπαλίου.
Λόγω του προβλήματος υγείας του, η αποπε-
ράτωση του έργου δεν ήταν εφικτή την περί-
οδο των Χριστουγέννων, αναμένεται όμως με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είμαι σίγουρη ότι 
θα είναι ένα άρτιο καλλιτεχνικά έργο που θα 
αντανακλά την αντίληψη και την ευαισθησία 
του δημιουργού του για το ωραίο και η θέαση 
του οποίου θα προκαλεί σε όλους εμάς χαρά 
και ικανοποίηση.
Ας σεβαστούμε όλοι τη θέληση και την προσπά-
θεια που καταβάλει για να ολοκληρώσει αυτό 
το έργο ,που είναι πνοή ζωής για τον Γιάννη 
κι ας συγχαρούμε την Ένωση Ευπαλιωτών για 
την ανθρώπινη απόφασή της να στηρίξει την 
ανάσα ζωής του Γιάννη.

Γιάννα Κατσαρού, 
Καθηγήτρια Γυμνασίου Ευπαλίου

Γάμος Κωνσταντίνας Γράβεζα 
και Παύλου Τσίκα
Σε μία ωραία τελετή στη Μητρόπολη της Ξάν-
θης ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ, η Ευπαλιώτισσα Κωνστα-
ντίνα Γράβεζα, κόρη της Γιάννας Παπαγιάννη, 
παντρεύτηκε τον Ταγματάρχη του Ελληνικού 
Στρατού, Παύλο Τσίκα. Κουμπάρα τους η Χαρά 
Γλυνού. Μετά τη γαμήλια τελετή, έγινε τρικού-
βερτο γλέντι μέχρι πρωίας με ρουμελιώτικα και 
θρακιώτικα τραγούδια και όχι μόνο, στη μεγάλη 
αίθουσα του ξενοδοχείου Le Chalet. 

Χωρίς τις συνδρομές σας Η Βασιλική Σκάρα το 
γένος  Αναγνωστοπού-
λου,κόρη της Έλενας 
Αναγνωστοπούλου και 
του Χρήστου Σκάρα και 
εγγονή του Γιάννη και 
της Τασίας  βραβεύτη-
κε στις 8 Δεκέμβρη από 
τον όμιλο EUROBANK σε 

εκδήλωση που έγινε στο 
Μέγαρο Μουσικής.Η  Βα-
σιλική αποφοίτησε από 
το 2ο Λύκειο Καλλιθέας  
και πέτυχε στο τμήμα 
της Βιολογίας της σχολής 
Θετικών Επιστημών του 
Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

ΒΡΑΥΕΥΣΗ
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Μεγάλη ικανοποίηση εκφράστηκε τόσο 
από τη Δημοτική Αρχή όσο και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας, για τις 
θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν ως 
προς την αξιοποίηση της Λίμνης του 
Μόρνου, ύστερα από την τροποποίη-
ση της υγειονομικής διάταξης Α5 που 
εδώ και χρόνια έμπαινε τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη της περιοχής.
Επιπλέον ύστερα από αυτή την εξέλι-
ξη, δόθηκε πλέον το «πράσινο φως» 
για να προχωρήσει 
με μικρότερο κόστος 
το έργο του Πα-
ραλίμνιου αγωγού, 
ωστόσο όπως εκ-
φράστηκε κατά την 
τελευταία συνεδρί-
αση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, από 
εδώ και πέρα ξεκινά 
αγώνας δρόμου και 
διαβουλεύσεις με την Περιφέρεια για 
την ένταξή του στο ΕΣΠΑ. 
«Απόφαση σταθμό» χαρακτήρισε την 
τροποποίηση της υγειονομικής διάτα-
ξης Α5, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γιώργος 
Καπεντζώνης, κατά την τελευταία συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε 

σχετική ενημέρωση προς το Σώμα. 
Όπως ο ίδιος τόνισε, πλέον ανοίγει ο 
δρόμος για την αξιοποίηση της Λίμνης 
του Μόρνου αφού με τις συμπληρώσεις 
στην σχετική ΚΥΑ έγινε το πρώτο βήμα 
για όσα μπλοκάριζαν μέχρι σήμερα την 
τουριστική αξιοποίηση της και την γενι-
κότερη ανάπτυξη της περιοχής.
Ενημερώνοντας τους Συμβούλους, 
επεσήμανε πως πλέον επιτρέπεται η 
ιστιοπλοΐα και διάφορες παρόμοιες 

δραστηριότη-
τες, χωρίς όμως 
τη χρήση μηχα-
νοκίνητου εξο-
πλισμού, με τη 
σύμφωνη πά-
ντα γνώμη των 
εμπλεκόμενων 
Φορέων. 
«Για πρώτη 
φορά επιτρέπο-

νται δραστηριότητες στη Λίμνη. Μέχρι 
τώρα δεν μπορούσαμε ούτε να την 
κοιτάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος επεσήμανε, 
πως πλέον επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 
η λειτουργία των εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας αστικών λυμάτων του οικι-

σμού Λιδωρικίου και του σωφρονιστι-
κού Καταστήματος Μαλανδρίνου είτε 
με υπεδάφια διάθεση σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων από τα 
όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης 
ή στο έδαφος σε απόσταση μεγαλύτε-
ρη των 3.500 μέτρων από τα όρια της 
ανώτατης στάθμης της λίμνης.
Επιπλέον, αναφερόμενος στο έργο 
του παραλίμνιου αγωγού, το οποίο 
χαρακτηρίσθηκε πανάκριβο και δεν 
προχώρησε, με τις αλλαγές αυτές μει-
ώνεται το κόστος κατασκευής, αλλά 
και το πραγματικό κόστος που είναι 
η μεταφορά. Μάλιστα από τα 27 χλμ 
η απόσταση μειώνεται στα 3 χλμ κι 
έτσι επιτυγχάνεται και η ελάττωση 
του κόστους που αγγίζει το 60%.
Ο Γ. Καπεντζώνης ξεκαθάρισε ακόμα 
πως με αυτές τις τροποποιήσεις θα λυ-
θούν πολλά ζητήματα, ενώ υποστήριξε 
πως για την επίτευξή όλων των παρα-
πάνω η Δημοτική Αρχή εργάστηκε πάρα 
πολύ. «Από το 2011 είχαμε ξεκινήσει 
ενέργειες και είχαμε θέσει το ζήτημα 
της Λίμνης σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς. Αυτή η απόφαση θεωρώ 
πως είναι η καλύτερή μου στιγμή, από 
την μέχρι σήμερα ενασχόλησή μου με 

τα κοινά», επεσήμανε ο Δήμαρχος.  
Από εδώ και πέρα, όπως ο ίδιος τόνι-
σε, ο Δήμος προτίθεται να καταθέσει 
νέα πρόταση, με βάσιμα και ρεαλιστι-
κά δεδομένα για ένταξη στο ΕΣΠΑ.  
Σχολιάζοντας την τροποποίηση της Α5, 
ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας 
Γιώργος Κουλούλας αφού συνεχάρη το 
Δήμαρχο, ξεκαθάρισε πως δεν φτάνει 
μόνο αυτό. «Το ΕΣΠΑ τρέχει και πρέπει 
να προλάβουμε να καταθέσουμε πρό-
ταση όσο πιο σύντομα γίνεται», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον υποστήριξε πως σε κάθε περί-
πτωση ο Δήμος πρέπει να βρίσκεται σε 
ετοιμότητα για τις επικείμενες συζητήσεις 
με την Περιφέρεια για τα έργα του ΕΣΠΑ. 
Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε την εξέ-
λιξη με την Α5 και ο επικεφαλής της 
ελάσσονος μειοψηφίας Γιώργος Αρτι-
νόπουλος, επισημαίνοντας πως αυτό 
που πέτυχε και κέρδισε η περιοχή είναι 
πολύ σημαντικό. Όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε αν αξιοποιηθεί σωστά αυτή 
η απόφαση η περιοχή θα κερδίσει ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα ενώ τόνισε 
πως με τη νέα κυβέρνηση έχουν ήδη 
φανεί τα πρώτα ψήγματα ελπίδας και 
αναθάρρησης του ελληνικού λαού.

Απελευθερώνεται 
από τα ... ‘‘δεσμά της’’ 
η λίμνη Μορνου

Πολύ σημαντικά τα αντισταθ-
μιστικά οφέλη που εξασφάλι-
σε ο Δήμος Δωρίδας από την 
εταιρεία  Protergia.
Μεγάλα αντισταθμιστικά 
οφέλη εξασφάλισε η Δημο-
τική Αρχή Δωρίδας από την 
εγκατάσταση στο βουνό Τρί-
κορφο του δεύτερου Αιολι-
κού Πάρκου. Το Αιολικό αυτό 
πάρκο θα εγκαταστήσει και 
εκμεταλλευτεί για 30 χρόνια 
η “ Protergia Ανώνυμη Εται-
ρεία Παραγωγής και Εμπο-
ρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 
που είναι 100% θυγατρική 
του ομίλου Μυτιληναίος.
Σύμφωνα με τον Νόμο η εταιρεία 
θα αποδίδει στο Δήμο το 2,7% του 
συνολικού τζίρου της ως εξής:
- Το 1%  θα πηγαίνει στους 
κατοίκους (καταναλωτές 
ΔΕΗ) των χωριών Ποτιδά-
νεια, Σεργούλα, Πύργος και 
Μαραθιάς που εμπλέκονται 
άμεσα με το έργο. Η Ποσό-
στωση που αντιστοιχεί σε 
κάθε ένα από τα χωριά αυτά 
είναι Ποτιδάνεια 60%, Σερ-

γούλα 29%, Πύργος 7% και 
Μαραθιάς 4%.
- Από το 1,7%, το 80% θα 
κατανέμεται στις τέσσερις πα-
ραπάνω Κοινότητες με τα πο-
σοστά που αναφέραμε για πε-
ριβαλλοντικές δραστηριότητες 
και έργα και το 20% στο Δήμο 
για αντίστοιχα έργα γενικότερα 
στην επικράτεια του Δήμου.
Το θέμα συζητήθηκε εκτε-
νώς για ώρες στο τελευταίο 
Δημοτικό Συμβούλιο, όπου 
ο Δήμαρχος Γιώργος Καπε-
ντζώνης έκανε αναλυτική ει-
σήγηση-παρουσίαση.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος 
μετά από πολύμηνες συζητή-
σεις και διαπραγματεύσεις με 
την εταιρεία και τον Αναπλη-
ρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλό 
της Ντίνο Μπερνουμπή, απο-
φασίσαμε και υπογράψαμε 
συμφωνητικό υλοποίησης 
μιας σειράς επιπλέον αντι-
σταθμιστικών από την πλευ-
ρά της εταιρείας.
Σύμφωνα με το συμφωνητικό 
αυτό, κι εφ΄όσον εγκριθεί από 

το Δημοτικό Συμβούλιο, τα 
επιπλέον ανταποδοτικά τέλη, 
εκτός αυτών δηλαδή που είναι 
θεσμοθετημένα από τον Νόμο, 
θα υλοποιηθούν ως εξής :
Πρώτη φάση. Εντός του πρώ-
του διμήνου του 2015 δηλαδή 
μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ως 
πρώτη έμπρακτη απόδειξη 
των προθέσεών της για το 
Δήμο Δωρίδος η εταιρεία θα 
συνδράμει το Δήμο με δωρεά 
ποσού 30.000 ευρώ για τη 
χρηματοδότηση ενεργειών και 
ενίσχυσης του Δήμου σε ανά-
γκες που αφορούν σχολεία ια-
τρεία και νεολαία
Δεύτερη φάση. 
Εντός των επό-
μενων 4 μηνών 
του 2015, μέχρι 
τέλος Ιουνίου 
2015, η εταιρεία θα χρημα-
τοδοτήσει έργα στις τοπικές 
κοινωνίες Ποτιδάνειας, Σερ-
γούλας, Μαραθιά και Πύρ-
γου, που θα εγκατασταθεί το 
Αιολικό Πάρκο και τα δίκτυα 
διέλευσης και λειτουργίας 
υποσταθμού, σύμφωνα με 
το προτεινόμενο πρόγραμμα 
από το Δήμο Δωρίδος. Κατά 
τη δεύτερη φάση θα διατεθεί 
συνολικό ποσό 327.000 ευρώ
Τρίτη φάση. Μέχρι το τέλος 

του έτους 2016 η εταιρεία 
θα χρηματοδοτήσει έργα στο 
Δήμο συνολικού ποσού μέχρι 
205.000 ευρώ.
Τέταρτη φάση. Κάθε χρόνο 
και για 30 χρόνια η εταιρεία 
θα διαθέτει 30.000 ευρώ, αρ-
χής γενομένης από φέτος τον 
Φεβρουάριο όπως αναφέραμε, 
που θα δίνονται σε Κοινότητες,  
φετεινό Φεβρουάριο, σε Συλ-
λόγους, Σχολεία, Εκκλησίες και 
πολιτιστικές δραστηριότητες.
Η Protergia δεσμεύεται να 
χρησιμοποιήσει τοπικό προ-
σωπικό και εξοπλισμό για όσο 

το δυνατόν 
περισσότε-
ρες προμή-
θειες υλι-
κών  από 
την τοπική 

κοινωνία, εφόσον αυτό είναι 
εφικτό.
Επίσης η εταιρεία θα αγορά-
σει άμεσα στο Δήμο ένα ει-
δικό όχημα-πλυντήριο κάδων 
απορριμμάτων συνολικού 
ποσού 100.000 ευρώ. 
Τέλος ένα σημαντικό θέμα 
που περιλαμβάνει η συμφω-
νία αφορά τις τυχόν βλάβες 
ή καταστροφές από φυσικές 
αιτίες κλπ  από και προς τις 
εγκαταστάσεις του έργου, η 

εταιρεία ρητά αναλαμβάνει 
την αποκατάστασή τους. 
Μετά από πολύωρη συζήτη-
ση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
έγινε ψηφοφορία για την 
έγκριση ή όχι της επένδυσης 
με την συμμετοχή και των 
Προέδρων χωριών που τους 
αφορά άμεσα το θέμα. 
Υπέρ ψήφισαν οι  Κουλούλας, 
Αντωνόπουλος, Φλέγκας, 
Μπαρμπούτης, Παλασκώνης, 
Δημόπουλος, Ευσταθίου, Ζέ-
τος, Φλετούρης, Υφαντής, 
Φάκος, Τσιλίκης, Σπυροπού-
λου, Μάμμαλης, Κουτσού-
μπας, Μπρούμας, Κρικέλας, 
Γκίκας, Αρβανίτης. 
Όχι ψήφισαν οι Αρτινόπουλος, 
Παπαγεωργίου και Καλλιαμπέτσος  
Οι πρόεδροι τους οποίους 
αφορά το θέμα ψήφισαν 
υπέρ της Ποτιδάνειας (Πα-
παγεωργίου), της Σεργούλας 
(Λουκόπουλος) και του Πύρ-
γου (Μελίστας)
Ο πρόεδρος του Μαραθιά 
(Βαβάτσικος) ψήφισε κατά. 
Από την συνεδρίαση απουσί-
αζαν οι υπόλοιποι 5 δημοτικοί 
σύμβουλοι.
Στη συνεδρίαση παραβρέθη-
κε και έδωσε τις απαραίτητες 
εξηγήσεις και το στέλεχος της 
εταιρείας κυρία Μπέσκου.

Για πρώτη φορά επιτρέπονται δραστηριότητες στη Λίμνη του Μόρνου 

Επιτυχία για τη Δωρίδα
το νέο αιολικό πάρκο

Πολλά και μεγάλα 
τα αντισταθμιστικά 
για έργα στα χωριά

ΝΕΑ της ΔΩΡΙΔΑΣ
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Πρωτοποριακή πρότα-
ση για την τουριστική 
ανάπτυξη των χωριών 
της Δωρίδας με «πιλό-
το» το Μοναστηράκι 
ετοίμασε και παρουσί-
ασε  Όμιλος  Συμβού-
λων Επιχειρήσεων  σε 
επαγγελματίες του χω-
ριού και εκπροσώπους 
του Δήμου Δωρίδας.
 Κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση της πρότα-
σης θα παίξει η δημι-
ουργία μιας συνεται-
ριστικής εταιρείας που 
θα ονομασθεί Συντονι-
στική Τοπική Επιχείρη-
ση Φιλοξενίας (ΣΤΕΦ).

Η πρόταση  αναπτύσσεται 
στον κλάδο του τουρισμού 
στον κλάδο δηλαδή που προ-
βλέπεται να αποτελέσει έναν 
από τους κυριότερους μο-
χλούς εξόδου από 
την κρίση τα επό-
μενα χρόνια. 
Έχει επινοηθεί ένα 
καινοτόμο επιχει-
ρηματικό μοντέλο 
το οποίο οδηγεί 
τις τοπικές επιχει-
ρήσεις να αναπτύ-
ξουν συνέργειες, 
να βελτιώσουν την 
ποιότητα των υπη-
ρεσιών τους και να 
γίνουν εξωστρε-
φείς. 
Η επιχειρηματική 
πρόταση επειδή 
αναπτύσσεται μέσα 
σε ένα χωριό λαμβάνει υπ΄ 
όψη της, εκτός από τις τοπι-
κές επιχειρήσεις, όλους τους 
κατοίκους του χωριού και 
πολλά από τα οφέλη που δη-
μιουργούνται κατευθύνονται 
αποκλειστικά σε αυτούς. 
Η επιχειρηματική  πρόταση 
χρησιμοποιεί όλες τις σύγ-
χρονες μεθόδους επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, ποιοτικής 
πιστοποίησης, marketing και 
στρατηγικού σχεδιασμού. 
Η χρήση αυτών των μεθό-
δων πέρα από την αξία που 
θα δημιουργήσουν στην νέα 
επιχείρηση, θα δώσουν την 
ευκαιρία και στους τοπικούς 
επιχειρηματίες να μάθουν τα 

νέα σύγχρονα εργαλεία που 
θα τους βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη των δικών τους 
επιχειρήσεων.
Η επιχειρηματική πρόταση 
έχει σαν στόχο να προσφέρει 
στη περιοχή ένα όραμα ανά-
πτυξης βασισμένο στις αξίες 
και τις παραδόσεις των κα-
τοίκων της. Δίνει την ευκαι-
ρία στο Μοναστηράκι και στη 
περιοχή να συμμετάσχει στο 
τουριστικό προϊόν της πατρί-
δας μας και να ωφεληθούν οι 
κάτοικοι το μερίδιο που τους 
αναλογεί. 
Στοχεύει η τοπική οικονομία 
να ανακάμψει και να δοθούν 
ευκαιρίες σε νέους για μόνι-
μη εγκατάσταση. Αρχικά θα 
δημιουργηθούν 9-10 νέες 
θέσεις εργασίας με γνωστικό 
υπόβαθρο συνηθισμένο στην 
Ελλάδα. Οι νέες θέσεις εργα-
σίας θα αυξηθούν κι άλλο, με 
την δημιουργία ευκαιριών για 
νέες επιχειρηματικές πρω-
τοβουλίες (θαλάσσια σπορ, 

βουνό, ιστορία κλπ).
Περιγραφή της πρότασης
Κυρίαρχος Στόχος και επί μέ-
ρους δράσεις.
Ο κυρίαρχος στόχος της πρό-
τασης είναι το Μοναστηράκι 
και η περιοχή της Δωρίδας, 
να μπει στον τουριστικό χάρ-
τη της Ελλάδας. Να αποτελεί 
τουριστικό προορισμό για όλο 
το χρόνο με έμφαση στην 
περίοδο εκτός της αιχμής 20 
Ιουλίου - 20 Αυγούστου, για 
οικογένειες ελλήνων και ξέ-
νων.
Η δράση  για την επίτευξη 
αυτού του στόχου θα ανα-
πτυχθεί σε δυο άξονες: 

Το Μοναστηράκι και η γύρω • 

περιοχή θα πρέπει να απο-
κτήσει brandname, που θα 
την ξεχωρίζει από ανταγωνι-
στικούς προορισμούς. Για να 
γίνει γνωστό και να υποστη-
ριχτεί το brandname ώστε 
να αποκτήσει αξία που θα 
απολαμβάνει ο φιλοξενούμε-
νος, θα γίνουν οι παρακάτω 
ενέργειες:

Ποιοτική αναβάθμιση, σε • 
όλα. Στις υποδομές των χώ-
ρων φιλοξενίας και γενικά 
του χωριού. 
Διαφήμιση. Θα διαφημί-• 

σουμε το ξεχωριστό που θα 
προσφέρουμε στον φιλοξε-
νούμενο, είτε είναι Έλληνας 
είτε Ξένος. 
Τυποποίηση και Πιστοποί-• 

ηση υπηρεσιών και υποδο-
μών
Προσαρμογή στις απαιτή-• 

σεις του σύγχρονου κατανα-
λωτή

Σχεδιαζόμενες ενέργειες:
o Εκπαίδευση των επιχειρη-

ματιών και του 
π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ 
τους που θα 
συμμετέχουν 
στο πρόγραμ-
μα.
o Προσφορά 
υπηρεσιών και 
άλλων ωφελη-
μάτων σε όλους 
τους κατοίκους 
του χωριού.
Λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς 
περιγραφή της 
επιχειρηματι-
κής δράσης.
Από τους 17 

τουριστικούς τομείς διακο-
πών που έχουν διαγνωσθεί 
ως κύριοι τομείς ευκαιριών 
για την Ελλάδα(, η επιχειρη-
ματική  ιδέα θα δραστηριο-
ποιηθεί στους εξής τέσσερις:
Α) Παραθαλάσσιες διακοπές
Β) Περιηγήσεις
Γ) Διακοπές στην ύπαιθρο
Δ) Πολιτιστικός Τουρισμός
Για να αυξηθεί ο τουρισμός 
στη παραλιακή Δωρίδα και 
δοθέντος του ήπιου κλίματος 
που επικρατεί, πρέπει η περι-
οχή να αναδειχθεί σε τουρι-
στικό προορισμό για το μεγα-
λύτερο μέρος του χρόνου. Η 
διεύρυνση θα γίνει σταδιακά. 
Τον 1ο χρόνο, 1 Απριλίου - 

31 Οκτωβρίου και στην συ-
νέχεια 15 Φεβρουαρίου - 15 
Νοεμβρίου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά 
επιτυχίας του σχεδίου είναι:
1. Διατήρηση της φυσιογνω-
μίας και του χαρακτήρα του 
οικισμού 
2. Ανάπτυξη εξειδικευμέ-
νων, τοπικού χαρακτήρα και 
τουριστικού ενδιαφέροντος, 
γεγονότων όπως οικοτουρι-
σμός, τοπικά έθιμα, τοπικές 
γιορτές-πανηγύρια, γευσι-
γνωσία 
3. Δημιουργία ή εξέλιξη τοπι-
κών πολιτιστικών υποδομών 
όπως οικοτεχνία, λαογραφία, 
εθνογραφία 
4. Ανάπτυξη διαδρομών φυ-
σιολατρικού, πολιτιστικού, 
θρησκευτικού και αρχαιολο-
γικού ενδιαφέροντος. 
Όλα τα παραπάνω μπορούν 
να εξελιχθούν βραχυπρόθε-
σμα (1 χρόνο), μεσοπρόθε-
σμα (3 χρόνια) και μακρο-
πρόθεσμα (5 χρόνια).
Ένα μικρό οικιστικό σύνολο 
όπως το Μοναστηράκι, το 
οποίο διατηρεί φυσιολατρικά 
και αρχιτεκτονικά τον λιτό 
και απέριττο χαρακτήρα της 
ελληνικής υπαίθρου, μπορεί 
με την κατάλληλη προβολή 
να προσελκύσει φιλοξενού-
μενους και από το εξωτερικό, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαί-
τερα για τόπους με αυτή τη 
φυσιογνωμία. 
Αρχικά, επικε-
ντρωνόμαστε 
στις παραθα-
λάσσιες διακο-
πές και στην 
πλεονεκτ ι κή 
θέση που έχει 
η περιοχή δί-
πλα στη θά-
λασσα και στις 
πανέμορφες 
παραλίες με τα 
διαυγή νερά. 
Ε π ι π λ έ ο ν , 
υπάρχουν ήδη 
τεχνογνωσία 
και υποδομές 
από τους το-
πικούς επιχει-
ρηματίες και ο 
ρόλος μας εί-
ναι ενισχυτικός 
προκε ιμένου 
να βελτιωθούν 

και να αναδειχθούν. Το target 
group μας, ο στόχος είναι οι-
κογένειες μέσου και χαμηλού 
εισοδήματος, άτομα τρίτης 
ηλικίας και οποιοσδήποτε 
επιθυμεί διακοπές μακριά 
από πολύβουους δημοφιλείς 
προορισμούς. 
Σε δεύτερο χρόνο, αναδει-
κνύουμε την ευρύτερη περι-
οχή, την ιστορίας της, τους 
πολιτιστικούς θησαυρούς, 
τις φυσιολατρικές διαδρομές 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο μπορεί να προσδώ-
σει προστιθέμενη αξία στο 
Μοναστηράκι και την περιο-
χή σαν τουριστικό προορισμό 
που συμβάλλει στην προσέλ-
κυση τουριστών. 
Η επιχείρηση που θα ιδρυθεί 
θα έχει το ρόλο ενός συντο-
νιστικού και αναπτυξιακού 
κέντρου. Για τις ανάγκες του 
παρόντος, την ονομάζουμε 
Συντονιστική Τοπική Επιχεί-
ρηση Φιλοξενίας (ΣΤΕΦ). Η 
ΣΤΕΦ θα φιλοξενεί τουρίστες 
στο Μοναστηράκι χρησιμο-
ποιώντας τις εγκαταστάσεις 
των ήδη λειτουργουσών επι-
χειρήσεων. Οι τουρίστες θα 
κοιμούνται στα συνεργαζόμε-
να καταλύματα, θα σιτίζονται 
στα συνεργαζόμενα εστι-
ατόρια, θα απολαμβάνουν 
διάφορες υπηρεσίες όπως 
εκδρομές, πλαζ, ξεναγήσεις, 
ψάρεμα, θαλάσσια σπορ από 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόταση -πιλότος
για τουριστική ανάπτυξη 
της  Δωρίδας 

Με δημιουργία Συντονιστικής Τοπικής Επιχείρησης Φιλοξενίας (ΣΤΕΦ)

Η παραλία του Παραθάλασσου
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Αρκετές από τις τελευταίες 
προβλέπεται να ιδρυθούν. 
Η ΣΤΕΦ θα δημιουργήσει 
ισχυρή εταιρική ταυτότητα 
και η συνεργασία με τις υφι-
στάμενες τοπικές επιχειρή-
σεις θα γίνει με βάση τους 
παρακάτω όρους:
1. Η κάθε Συνεργαζόμενη 
Τοπική Επιχείρηση (ΣΤΕ) 
συνεχίζει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες της στους πελάτες 
που η ίδια προσελκύει, όπως 

κάνει μέχρι σήμερα. Η ΣΤΕΦ 
έχει στόχο να φέρει επί πλέον 
πελάτες στην κάθε ΣΤΕ. Το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
ΣΤΕ δεν αλλάζει.
2. Η ΣΤΕΦ έχει ρόλο συντονι-
στικό, εποπτικό, αναπτυξιακό 
και έχει την τελική ευθύνη 
για την πλήρη ικανοποίηση 
των πελατών. Θα δημιουρ-
γήσει σύστημα αξιολόγησης 
των παρεχομένων υπηρεσιών 
από τους πελάτες και θα είναι 
υπεύθυνη για την αξιοποίηση 
των αξιολογήσεων.
3. Αποδεχόμενη η κάθε το-
πική επιχείρηση να συνερ-
γαστεί με την ΣΤΕΦ, ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση, 
παράλληλα με τον διακριτικό 
τίτλο που έχει και θα συνε-
χίσει να έχει, να προσθέσει 
και το νέο brand name με το 
σχετικό λογότυπο.
4. Η κάθε ΣΤΕ οφείλει να 
αποδεχθεί επεμβάσεις αρ-
χιτεκτονικής φύσεως, π.χ. 
χρωματισμούς, μικρής γενικά 
κλίμακας, ώστε οι συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις να εκ-
πέμπουν το μήνυμα της νέας 
εταιρικής ταυτότητας. Το κό-
στος αυτών των επεμβάσεων 
αναλαμβάνει η ΣΤΕΦ.
5. Η κάθε ΣΤΕ θα αποδεχθεί 
την εφαρμογή και πιστοποίη-
ση ποιοτικών κανόνων (π.χ. 

HACCP, ISO).
6. Ο επιχειρηματί-
ας και το προσωπι-
κό που απασχολεί, 
θα συμμετέχει στις 
εκπαιδεύσεις που 
θα διοργανώνονται 
από τη ΣΤΕΦ.
7. Οι ΣΤΕ θα συναλ-
λάσσονται με τους 
πελάτες που προ-
έρχονται από την 
ΣΤΕΦ με κουπόνια 
που θα εκδώσει η 
ΣΤΕΦ. Οι συναλ-

λαγές αυτές θα αφορούν στις 
προσυμφωνημένες υπηρεσίες 
όπως ύπνος, πρωινό, γεύμα, 
πλαζ, ταξί κλπ. Βεβαίως, δεν 
αποκλείεται η οποιαδήποτε 
άλλη συναλλαγή πέραν των 
προσυμφωνημένων που θα 
επιθυμήσουν οι συγκεκριμέ-
νοι πελάτες. 
8. Η ΣΤΕΦ από τον 2ο χρόνο 
της λειτουργίας της, θα ανα-

λάβει την συντήρηση των 
εξοπλισμών και κτιρίων των 
ΣΤΕ και την προμήθεια α΄ 
υλών (τρόφιμα, κλινοσκεπά-
σματα κλπ). Έτσι επιτυγχά-
νονται οικονομίες κλίμακος 
και αποτελεσματικότερη πα-
ρακολούθηση της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσι-
ών συντήρησης και των προ-
ϊόντων. Η κοστολόγηση τους 
θα γίνεται κατ΄ ευθείαν στις 
ΣΤΕ.
Για όλα τα παραπάνω εκτός 
από τα στελέχη της ΣΤΕΦ θα 
ζητηθεί από τους επιχειρημα-
τίες ιδιοκτήτες των ΣΤΕ να 
συμβάλλουν με τις ιδέες και 
τις εμπειρίες τους. Η επιδί-
ωξη θα είναι η διάχυση των 
καλών πρακτικών μεταξύ 
των τοπικών επιχειρήσεων. 
Επίσης ένας τοπικός επιχει-
ρηματίας που έχει αναπτύξει 
καλές επιχειρηματικές πρα-
κτικές μέχρι σήμερα με πεδίο 
δράσης μόνο την επιχείρηση 
του, θα  ενθαρρυνθεί να τις 
εφαρμόσει σε περισσότερες. 
Το όφελος που θα προκύψει 
θα είναι πολλαπλάσιο για το 
χωριό, για την περιοχή αλλά 
και για τον ίδιο ο οποίος θα 
αμειφθεί ανάλογα. Οι τοπικοί 
επιχειρηματίες θα έχουν δι-
καίωμα να συμμετέχουν στην 
διοίκηση της ΣΤΕΦ καθώς και 

στο μετοχικό κεφάλαιο 
μέχρι ενός ποσοστού 
που θα έχει ορισθεί 
στην συμφωνία συνερ-
γασίας ΣΤΕΦ και ΣΤΕ.

Η οικονομική συ-
ναλλαγή μεταξύ 
ΣΤΕΦ και ΣΤΕ 
Η ΣΤΕΦ σε συνεργασία 
με τις ΣΤΕ θα σχεδιά-
ζει πακέτα φιλοξενίας 
τύπου all inclusive που 
θα περιλαμβάνουν και 
την μετακίνηση μετα-
ξύ Μοναστηρακίου και 
Αεροδρομίου. Η κάθε 
ΣΤΕ θα προσφέρει μια 
η περισσότερες υπη-
ρεσίες που θα περιέχο-
νται στο κάθε πακέτο 
και για αυτές θα συμ-
φωνείται η αμοιβή της 
με τη ΣΤΕΦ. Ο πελάτης 
τουρίστας που θα αγοράζει 
το πακέτο, θα προμηθεύεται 

μόλις φτάσει 
στο Μονα-
στηράκι από 
την ΣΤΕΦ 
μια σειρά 
κουπον ιών 
με τα οποία 
θα συναλ-
λάσσεται με 
τις ΣΤΕ για 
τις υπηρεσίες 
που θα απο-
λαμβάνει. Ο 
πελάτης σε 
ότι αφορά το 
πακέτο, θα 
έχει οικονο-
μική συναλ-
λαγή μόνο 
με τη ΣΤΕΦ. 
Οι ΣΤΕ θα 
συγκεντρώ-
νουν τα 

κουπόνια και θα τα εξαργυ-
ρώνουν στη ΣΤΕΦ έναντι του 
συμφωνηθέντος ανταλλάγ-
ματος. 
Η ΣΤΕΦ έχει ως στόχο να 
αποκτήσει δυναμικό 100 κλι-
νών. Ήδη έχουν συμφωνήσει 
να συνεργασθούν 2 επιχειρή-
σεις ενοικίασης δωματίων με 
σύνολο κλινών 20-25. Σύντο-
μα, υπολογίζουμε ακόμη μια 
επιχείρηση με 
15 κλίνες (άρα 
σύνολο 40).
Τις υπόλοι-
πες 60 θα τις 
βρούμε συ-
νεργαζόμενοι 
με ιδιοκτήτες 
σπιτιών που 
ε π ι θ υ μ ο ύ ν 
να διαθέσουν 
το σπίτι τους 
για τουριστι-
κό κατάλυμα 
εκτός της πε-
ριόδου που 
το χρειάζο-
νται οι ίδιοι.. 
Όλα τα έξοδα 
λήψης άδειας 
τουριστικού 
κ α τ α λ ύ μ α -
τος καθώς 
και έκδοσης 
φορολογικών 
βιβλίων, θα 

τα αναλάβει η ΣΤΕΦ. Επί-
σης έχουν δηλώσει μέχρι 
τώρα ότι θα συνεργαστούν 
4 εστιατόρια και 1 καφέ 
μπαρ. Οι κουζίνες των ΣΤΕ-
εστιατορίων από τον 2ο χρό-
νο θα εποπτεύονται από σεφ, 
ώστε να εξασφαλισθεί η ποι-
ότητα και να εμπλουτισθούν 
οι γεύσεις. 

Νέες Θέσεις εργασίας.
Οι επιχειρηματικές ικανό-
τητες που θα αναπτυχθούν 
στους τοπικούς συνεργάτες 
της ΣΤΕΦ για την εξέλιξη της 
επιχείρησης είναι οι ακόλου-
θες: 
1. Αντίληψη νέων επιχειρη-
ματικών ευκαιριών. 
2. Διάγνωση των συνθηκών 
του διεθνούς περιβάλλοντος 
και αξιοποίηση των τοπικών 
πλεονεκτημάτων. (Think 
global act local)
3. Διαφοροποίηση έναντι του 
διεθνούς ανταγωνισμού
4. Ικανότητα επίγνωσης του 
επιχειρηματικού ανταγωνι-
σμού ως πλεονέκτημα
5. Εμπλουτισμός επιχειρη-
ματικών δεξιοτήτων από 
την χρήση νέων εργαλείων 
(ορισμός και λειτουργία κου-
πονιών, σύστημα ποιότητας, 
προσέγγιση πελάτη, αξιολό-
γηση της παρεχόμενης υπη-

ρεσίας από τον πελάτη, δια-
δίκτυο)
6. Διαχείριση της επιχείρη-
σής τους με γνώμονα την 
αποτελεσματικότητα (καθώς 
παράλληλα λειτουργούν και 
αυτόνομα) 
7. Με την κοινή εταιρική ταυ-
τότητα θα αναπτυχθούν κοι-
νές αξίες, όραμα, και στρα-
τηγική που θα οδηγήσουν σε 
κουλτούρα συνεργασίας και 
συνέργειας (ενώ σήμερα επι-
κρατεί ο τοπικιστικός αντα-
γωνισμός), ανταλλαγής know 
how και καλών πρακτικών 
(win win approach), παροχής 
υπηρεσιών customer oriented 
και customer satisfaction. 
Με την διαρκή ενημέρωση, 
εκπαίδευση, κατάρτιση θα 
αποκτηθεί η ικανότητα να 
παράγεται υψηλή προστιθέ-
μενη αξία στο προσφερόμενο 
τουριστικό προϊόν. 
Η πρόταση είναι ολοκληρω-
μένη με αναλυτικούς πίνακες 
για το απαιτούμενο κεφάλαιο 
εκκίνησης και πηγές χρημα-
τοδότησης, τις διαθέσιμες 
διανυκτερεύσεις, την τιμή 
πώλησης και κόστος βασικού 
πακέτου, τιμές κόστους με 
την μετακίνηση από και προς 
το αεροδρόμιο και γενικότε-
ρα τις δαπάνες επενδύσεων.

Το λιμάνι Μοναστηρακίου

Η ορεινή Δωρίδα

Παραθάλασσο, Λίμνη, Κόκκινος και Χιλιαδού

Η παραλία Γεροπίκουλα
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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
στις 11 Ιανουαρίου 

στην Αθήνα, στο «Ρούμελης 
Μέλαθρον» του Πνευματι-
κού Κέντρου Ρουμελιωτών 
η εκδήλωση κοπής πίττας 
της Ένωσης Ευπαλιωτών 

Δωρίδας.
Με μαζική συμμετοχή, ήταν 

όλοι εκεί, εκτός βέβαια 
αυτών που πενθούσαν 

προσφιλή τους πρόσωπα 
που πρόσφατα είχαν χάσει και 

αυτών που είχαν προσβληθεί από 
τις «προσφιλείς μας» ιώσεις, που 
λίγο πολύ αυτόν τον χειμώνα όλοι 

τις γευτήκανε.
Είχαν έρθει και απ΄το Ευπάλιο ο 
Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, 
ο Αντιδήμαρχος Κώστας Αντω-

νόπουλος, ο Πρόεδρος Ευπαλίου 
Κώστας Τσιούστας, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι Ανδρέας Ευσταθίου, 
Γιάννης Φλέγγας, Πένυ Σπυρο-

πούλου και Ανδρέας Δημόπουλος, 
η Διοίκηση του Απόλλωνα Άκης 

Η γιορτή της πίτας μας
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Ζέρβας, Νίκος Τσιβελέκας και Χρήστος 

Σερεντέλλος.
Παραβρέθηκαν ακόμα ο νέος βουλευ-
τής Φωκίδας Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, 

η π.βουλευτής Ασπασία Μανδρέκα, 
η π.Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας 
Αττικής συμπατριώτης μας Κώστας 

Ευσταθίου, οι υποψήφιοι βουλευτές, 
Κ. Χαλιορής, Λ. Καραμπάρμπας, Αλ. 

Γώγος, Αθ. Ασημάκης.
Έδωσαν επίσης το παρών εκπρόσω-
ποι και Προεδρεία Συλλόγων, Ντίνος 
Κονιστής (Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Καστέλλας Πειραιά), Μάρκος Μεντζάς 
(Φιλολογικός Σύλλογος Ναυπακτίας-
Δωρίδας “η δάφνη”), Γ.Μπαλατσού-
ρας (Δωρική Αδελφότητα), Τ.Σακα-
ρέλλος, Ξ.Παπαντωνίου (Σύλλογος 
Μοναστηρακίου), Γιάννης Τάγκαλος 
(Σύλλογος Τρικόρφου), Παναγιώτης 
Κατσαντώνης (Σύλλογος Γρηγορί-

τικων), Γιώργος Κριτικός (Σύλλογος 
Δροσάτου) κ.ά.

Ήταν βέβαια παρόντες και οι πρώην 
Πρόεδροι της Ένωσης Γιώργος Σμπα-
ρούνης, Τάσος Μπάμπος, Ντίνος Κο-
νιστής και Λένα Αναγνωστοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευπα-
λιωτών Περικλής Λουκόπουλος σε 
σύντομο χαιρετισμό του καλωσόρι-
σε όλους και ευχήθηκε να έχουμε 

μια καλή χρονιά. Ζήτησε από τις Ευ-
παλιώτισσες και τους Ευπαλιώτες να 
είναι δίπλα στο Σύλλογο σε μια κοινή 
προσπάθεια για το καλό του χωριού 

μας. Επισήμανε τα βασικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει το Ευπάλιο και 
πρέπει να αντιμετωπισθούν, έδωσε 

το περίγραμμα των δραστηριοτήτων 
της Ένωσης, παρουσίασε το νέο ση-
μαντικό βιβλίο που εξέδωσε η Ένωση 
Ευπαλιωτών του δάσκαλου και λαο-
γράφου Γιάννη Ηλιόπουλου με τίτλο 
“ Από την Καρυά στο Ευπάλιο” ανα-
φέροντας ότι  δεν πρέπει να λείψει 
από καμιά Ευπαλιώτικη βιβλιοθήκη.
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Επίσης ο πρόεδρος ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τον 
συγχωριανό μας επιχειρηματία Κώστα Γιαννακούρη που για 
άλλη μια χρονιά πρόσφερε δωρεάν τα διάφορα εδέσματα 
που πλούσια γεύτηκαν όλοι στη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ακόμα ευχαρίστησε και τα παιδιά του συγχωριανού μας  

Χρήστου Κονιστή, ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων στη Ναύπα-
κτο,  που και αυτά για άλλη μια χρονιά πρόσφεραν δωρεάν 

τις βασιλόπιτες για τα 300 άτομα της εκδήλωσης.
Για το βιβλίο, που θα παρουσιαστεί επίσημα την Άνοιξη 
και στο Ευπάλιο, μίλησε ο συγγραφέας του Γιάννης 
Ηλιόπουλος περιγράφοντας εν συντομία όλα αυτά 

που καταγράφονται στις 260 σελίδες του και αφορούν 
τα δημοτικά, εκκλησιαστικά, αγροτικά, εκπαιδευτικά, 

αθλητικά κ.α δρώμενα του Ευπαλίου από τις αρχές του 
20ου αιώνα που εγκαταστάθηκαν σ΄αυτό οι Καρυώτες.
Στον χαιρετισμό της η βουλευτής Ασπ. Μανδρέκα εξέ-
φρασε την ικανοποίηση της για την άψογη συνεργασία 
που είχε με τους φορείς του Ευπαλίου και της Δωρί-
δας, που έδωσαν αρκετές προοπτικές και αποφάσεις 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής. 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γιώργος Καπε-

ντζώνης αναφέρθηκε σε συγκεκρι-
μένα θέματα που αντιμετωπίστηκαν 
ή πρέπει να αντιμετωπισθούν στο 
Ευπάλιο και ειδικότερα για την επι-
τακτική ανάγκη απόκτησης Γηπέδου 
για τις ανάγκες της ομάδας αλλά και 

της νεολαίας του Ευπαλίου. Είναι 
ένα σημαντικό έργο είπε ο Δήμαρ-
χος που το οφείλουμε στους νέους 
της περιοχής  και πρέπει άμεσα να 
βρεθεί λύση. Σ΄αυτό δε θα πρέπει 
να βοηθήσουν όλοι οι Ευπαλιώτες 

με τον τρόπο τους ο καθένας.
Για το σκοπό αυτό μάλιστα μετά 
το τέλος της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με 
την συμμετοχή του Δημάρχου, 

του Αντιδημάρχου, των Δημοτικών 
Συμβούλων, του Προέδρου Ευπαλίου, 
της Διοίκησης του Απόλλωνα, του Δ.Σ 
της Ένωσης Ευπαλιωτών και της συγ-

χωριανής μας Μαρίας Ζορμπά-Τσίρη, το 
κτήμα της οποίας συνορεύει με το υπάρχον γήπεδο 
και πρέπει να αποκτηθεί για να προχωρήσουν μετά 
οι υπόλοιπες εργασίες ολοκλήρωσης και λειτουργίας 

του γηπέδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τους κανονισμούς που ισχύουν.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τα δύο φλου-
ριά που είχαν τοποθετηθεί στις πολυάριθμες πίτες 
κέρδισαν ο εγγονός του συγχωριανού μας γιατρού 

Δημήτρη Πολυζώη και ο π.Λυκειάρχης Νίκος Ζέρβας.
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Με μεγάλη επιτυχία ο Εξω-
ραϊστικός Σύλλογος Καστέλ-
λας του Πειραιά έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
σε ωραία εκδήλωση - συνε-

στίαση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 
στο κέντρο «ΚΟΝΤΡΑ ΤΕΜΠΟ» της 
Καστέλλας.
Την πίτα ευλόγησαν ο Αρχιμανδρίτης 
Παύλος εκπρόσωπος της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Πειραιά με συλλειτουργό 
του τον πρωτοπρεσβύτερο π. Χαρά-
λαμπο του Ι.Ν.Π. Μυρτιδιώτισσας. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Ευπα-
λιώτης Ντίνος Κονιστής, αφού κα-
λωσόρισε και ευχήθηκε σε όλους 
μια καλή και ευτυχισμένη χρονιά, 
ανέπτυξε σε σύντομο χαιρετισμό 
του την πλούσια δραστηριότητα 
του Συλλόγου και έθεσε μερικά από 
τα βασικά θέματα που απασχολούν 
την Καστέλα και το Μικρολίμανο  
ζητώντας από τους εκπροσώπους 
των φορέων που παρευρίσκοντο 
να προχωρήσουν σταδιακά στην 
επίλυσή τους με την συνεργασία 
όλων. Ειδικότερα αναφέρθηκε 
στην αξιοποίηση πολιτιστικά της 
οικίας της γνωστής ηθοποιού Δέ-
σπως Διαμαντίδου καθώς και του 
κτιρίου Ιδρύματος Ζαχαρίου, στην 
προστασία των φοινικόδεντρων 
στη ακτή Δηλαβέρη και την γενικό-
τερη αξιοποίησή της, στην σωστή 
λειτουργία των καταστημάτων του 
Μικρολίμανου με διατήρηση της 
γραφικότητάς τους με  τις παραδο-
σιακές πέργκολες, στην πύκνωση 
των δρομολογίων των τρόλεϊ, στην 
υπογειοποίηση της σχεδιαζόμενης 
γραμμής του ΤΡΑΜ από Ν.Φάληρο 
προς το λιμάνι κ.ά.
Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δή-
μαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, 
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 
Γιάννης Δρίτσας, ο π.Υπουργός Κώ-
στας Αρβανιτόπουλος, ο βουλευτής 
Κώστας Κατσαφάδος, ο π. Βουλευ-
τής Γιάννης Μελάς ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Πειραιά και Νήσων Τάκης 
Χατζηπέρος, πολλοί υποψήφιοι 
βουλευτές και κάπου 150 μέλη και 

φίλοι του Συλλόγου.
Επίσης  π.Γενικός Διευθυντής ΕΟΤ 
Κώστας Κατσιγιάννης, ο π.Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Οικο-
νομικών Πάνος Γιαννακούρης και ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας Περικλής Λουκόπουλος, 
που ως γνωστόν οι δύο Σύλλογοι 
έχουν αδελφοποιηθεί.
 «Τελετάρχης» της εκδήλωσης η 
Ελευθερία Κονιστή , σύζυγος του 
Προέδρου, που πήρε άριστα απ΄ 
όλους για την ωραία οργάνωση.

Τα προβλήματα που αντι-
μετωπίσει ο συνοικισμός 
Γρηγορίτικα συζητήθηκαν 
σε τελευταίες συναντή-
σεις που είχαν κάτοικοι 

του συνοικισμού με τον Πρόεδρο 
του Ευπαλίου Κώστα Τσιούστα , 
τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ανδρέα 
Ευσταθίου και τον Πρόεδρου του 
Συλλόγου Γρηγοριτών Παναγιώτη 
Κατσαντώνη. Ήδη με άμεσες ενέρ-
γειες ο Κ.Τσούστας είχε τσιμεντο-
στρώσει  το χώρο γύρω από την εκ-
κλησία του Αγίου Γρηγορίου , ενώ 
τοποθετήθηκαν και προβολείς για 
τον νυχτερινό φωτισμό του ναού. 
Επίσης για πρώτη φορά στην πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων τοποθε-
τήθηκαν γιορτινά φωτιστικά. Μέσα 
στις επόμενες μέρες αναμένεται να 
απελευθερωθεί και το κτίριθο του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου για να 
χρησιμοποιηθεί από τον Σύλλογο 
ως Λαογραφικό Μουσείο και άλλες 
πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Ευπαλίου εκφρά-

ζει -από καρδιάς- στα μέλη 
και τους φίλους του τις θερμές του 
ευχαριστίες που με το δυναμικό 
τους παρόν ( συμπληρώθηκαν δυο 
λεωφορεία) πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη προγραμματισμένη ημε-
ρήσια εκδρομή του Συλλόγου μας 
την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στη 

Αράχοβα και στον Παρνασσό. Το 
πρόγραμμα της εκδρομής περιε-
λάμβανε επίσκεψη στο χιονοδρομι-
κό κέντρο Παρνασσού, ανάβαση με 
τηλεκαμπινες στον χώρο όπου βρί-
σκονται οι καφετέριες το εστιατό-
ριο και οι πίστες και τέλος επίσκεψη 
στην γραφική πόλη της Αράχοβας 
για ψώνια καφεδάκι και φαγητό. Η 
ανταμοιβή μας είναι οι ευχαριστί-
ες των συμμετεχόντων και η ευχή 
όλων μας είναι να υπάρξει συνέχεια 
σε αυτή την πρωτοβουλία του Συλ-
λόγου μας.
Με εκτίμηση 
Η πρόεδρος του Συλλόγου
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΤΙΝΟΥ

Μετά τα χιόνια, τις βροχο-
πτώσεις και τις πλημμύρες 
η Τσικνοπέμπτη βρήκε το 
Ευπάλιο με λιακάδα. Τι 

λιακάδα δηλαδή, ήλιος 
με δόντια, αφού το θερμόμετρο 
ήταν δεν ήταν λίγο πάνω απ΄το 
0. Παρ΄ όλα αυτά η πιτσιρικαρία 
δεν τόβαλε κάτω και το «τσίκνι-
σε» με τον δικό της τρόπο, με 
χορό και τραγούδια στην κεντρι-
κή Πλατεία Καρυάς του Ευπαλί-
ου. Ήταν μια ωραία εκδήλωση 
που οργάνωσαν ο Εκπολιτιστι-
κός Σύλλογος και ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων

ΠΡΟΣΩΠΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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Γεννήθηκε στο Λιδωρίκι 
το 1944. Τελείωσε εκεί το 
Γυμνάσιο. Το 1972 τελεί-
ωσε τις σπουδές του στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών 
Απέκτησε την ειδικότητα 
της Γενικής Χειρουργικής 
το 1979. Εκπόνησε Διδα-
κτορική Διατριβή στην ια-
τρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών το 1985 
και το 1992 μετεκπαιδεύ-
τηκε για ένα εξάμηνο στο 
Πίτσμπουργκ της Αμερι-
κής, στη χειρουργική του 
ήπατος. Υπηρέτησε στο 
Νοσοκομείο Άμφισσας ως 
Διευθυντής Χειρουργικής 
Κλινικής για 15 μήνες. Το 
1985 εντάχθηκε στο ΕΣΥ 
ως Επιμελητής στην Α΄ 
χειρουργική κλινική του 
Γενικού Κρατικού Νο-
σοκομείου Αθηνών, της 
οποίας διετέλεσε Διευθυ-
ντής για 8 χρόνια μέχρι 
την αφυπηρέτησή του 
το 2011. Μέχρι σήμερα 
εργάζεται ως ελεύθερος 
επαγγελματίας χειρουρ-
γός στην Αθήνα. Είναι πα-
ντρεμένος με την Καθη-
γήτρια Αναισθησιολογίας 
στην ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γεωργία Γερολουκά – Κω-
στοπαναγιώτου και έχουν 
δύο γιούς (οικονομολόγος 
και Γιατρός). Συνδικαλι-
στής στον τομέα Υγείας.
Εκλεγμένος γραμματέας 
της επιστημονικής Επι-
τροπής επί 8 χρόνια στο 
γενικό Κρατικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών. Μέλος του 
ΚΚΕ Εσωτερικού και της 
ΕΑΡ, και στη συνέχεια 
του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ από 
την ίδρυσή του. Υποψή-
φιος με το ΚΚΕ Εσωτε-
ρικού στις Βουλευτικές 
εκλογές του 1985, όπως 
επίσης και στις Βουλευτι-
κές Εκλογές του 2004 στο 
Νομό Φωκίδας.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

34,8 33 635,0 34,8
31,8

23 1

33,6

25,0

30,0

35,0

Νομός Φωκιδας συγκριτικά ποσοστά εκλογών
Ιανουαρίου 2015 ‐ Ιουνίου 2012 

23,1

15,0

20,0

25,0

2015 Ιανουάριος Ποσοστο
2012 Ιούνιος Ποσοστό

6,5 5,9
5,0

4,0

12,0

7,0
5,0

12,5

7,7

11,2

5 0

10,0

15,0

4,0

0,0

5,0

ΛΟΙΠΟΙΛΟΙΠΟΙ
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ΕΥΠΑΛΙΟΥ 892 507 500 160 178 26 13 33 8 55 10 17

ΔΡΟΣΑΤΟΥ 241 140 136 39 40 7 4 14 12 10 0 10

ΚΑΜΠΟΥ 264 136 134 40 37 3 5 20 9 7 10 3

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 529 340 335 99 128 11 12 27 14 23 6 15

ΚΛΗΜΑΤΟΣ 429 240 231 58 86 14 11 27 13 5 8 9

ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 614 335 325 107 136 27 14 7 6 11 6 11

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 715 390 388 91 127 26 29 20 13 55 11 16

ΜΑΡΑΘΙΑ 520 344 338 116 126 16 10 19 6 8 25 12

ΜΟΝΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 671 302 298 120 85 10 10 36 9 9 6 13

ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ 165 87 87 40 17 1 1 9 6 6 6 1

ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ 355 136 134 66 31 1 4 16 3 6 2 5

ΠΥΡΓΟΥ 62 38 38 9 19 3 0 3 3 0 1 0

ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ 399 223 215 63 83 5 18 4 10 19 5 8

ΤΕΙΧΙΟΥ 240 84 80 24 23 3 7 7 5 6 2 3

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 473 254 249 58 107 10 11 11 10 16 18 8

ΦΙΛΟΘΕΗΣ 355 156 154 40 69 4 7 5 8 6 8 7

ΣΥΝΟΛΟ 
Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.924 3.712 3.642 1.130 1.292 167 156 258 135 242 124 138

ΨΗΦΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑ
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ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2.347 578 568 179 200 26 33 26 17 48 25 14
ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.924 3.712 3.642 1.130 1.292 167 156 258 135 242 124 138

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 4.657 2.065 2.034 609 791 97 60 93 74 160 79 71
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 3.331 2.078 2.029 639 719 132 104 61 87 119 78 90
ΣΥΝΟΛΟ 17.259 8.433 8.273 2.557 3.002 422 353 438 313 569 306 313

ΨΗΦΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1 ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΝΔ 3.841

2 ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 3.257

3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΔ 2.645

4 ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΣΥΡΙΖΑ 2.206

5 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ 1.793

6 ΓΑΖΗ ΠΑΣΟΚ 657

7 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΝΔ 563

8 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΚΕ 500

9 ΚΡΙΚΟΣ Χ.Α. 438

10 ΚΟΠΑΝΑΚΗ Χ.Α. 397

11 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΚΙΔΗΣΟ 394

12 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙ 384

13 ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΕΛ 383

14 ΤΣΕΛΕΣ ΚΚΕ 303

15 ΓΩΓΟΣ ΚΚΕ 274

16 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΣΟΚ 216

17 ΠΡΙΠΟΡΑΣ Χ.Α. 191

18 ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΣΟΚ 142

19 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΝΕΛ 140

20 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΠΟΤΑΜΙ 116

21 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΙΔΗΣΟ 99

22 ΠΗΤΑΣ ΚΙΔΗΣΟ 89

Ηλίας Κωστοπαναγιώτου
ο νέος Βουλευτής Φωκίδας

   Ο νέος πολιτικός χάρτης    της Φωκίδας
Σε πολύ ήρεμο κλίμα διεξήχθησαν οι 
βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανου-
αρίου στο Ευπάλιο και γενικότερα σε 
όλο το Δήμο Δωρίδας.
Μάλιστα στο Ευπάλιο, το Σάββα-
το  παραμονή βράδυ των εκλογών, η 
ομάδα του Απόλλωνα Ευπαλίου έκανε 
και συνεστίαση όπου συνδιασκέδασαν 
όλοι μαζί ακόμα και αρκετοί υποψήφι-
οι βουλευτές διαφόρων κομμάτων με 
τις παρέες τους κάτι πρωτόγνωρο στα 
εκλογικά χρονικά.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκλο-
γών, λόγω και των άσχημων καιρικών 
συνθηκών, ήταν η μεγάλη αποχή, αφού 
αρκετός κόσμος κυρίως από την πρωτεύ-
ουσα δεν κατέβηκε για να ψηφίσει.
Έτσι η αποχή γενικότερα στο Δήμο Δω-
ρίδας και στη Δημοτική Ενότητα Ευπα-
λίου ξεπέρασε αρκετά το 50% ενώ στην 
ορεινή Δωρίδα έφτασε και το 70% ! 
Η έδρα του Νομού Φωκίδας πέρασε 
από την Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ 
που εξέλεξε βουλευτή τον Δωριέα για-

τρό Ηλία Κωστοπαναγιώτου.
Πρώτη σε ψήφους σε όλη τη Φωκίδα ήρθε 
η πρώην βουλευτής Ασπασία Μανδρέκα 
αλλά έχασε την έδρα αφού το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας ήρθε δεύτερο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δήμο Δωρί-
δας καθώς και στο Ευπάλιο και την Δη-
μοτική Ενότητα Ευπαλίου η Νέα Δημο-
κρατία ήρθε πρώτη. Στο Δήμο Δελφών 
όμως που έχει και διπλάσιους ψηφοφό-
ρους πρώτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε και 
την έδρα.

Ρεπορτάζ: 
Περικλής Ν. Λουκόπουλος
Δημιουργία Γραφημμάτων: 
Σπύρος Γ. Πριόβολος
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ 
ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ 198 366 1.793
ΚΑΣΟΥΤΣΑ 222 405 2.206
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 357 1.231 3.257
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 353 555 1.631

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑ 553 1.515 3.841
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 326 735 2.645
ΧΑΛΙΟΡΗΣ 245 347 563
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 168 0 1.068

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ 34 66 397
ΚΡΙΚΟΣ 50 171 438
ΠΡΙΠΟΡΑΣ 7 23 191
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 76 162 647

ΠΟΤΑΜΙ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 55 133 384
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ 22 45 116
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 79 175 552

ΚΚΕ
ΓΩΓΟΣ 193 236 274
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 14 36 500
ΤΣΕΛΕΣ 3 37 303
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 48 129 439

ΑΝΕΛ
ΑΝΕΣΤΗ 46 116 383
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ 30 51 140
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 59 0 504

ΠΑΣΟΚ
ΓΑΖΗ 79 236 657
ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑΣ 91 114 142
ΤΣΙΛΙΚΗΣ 31 143 216
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 41 76 264

ΚΙΔΗΣΟ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ 43 82 99
ΠΗΤΑΣ 48 135 89
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 14 47 394
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ 19 42 123

   Ο νέος πολιτικός χάρτης    της Φωκίδας
Έτσι η μονοεδρική της Φωκίδας τα τε-
λευταία χρόνια περνά από κόμμα σε 
κόμμα, πρώτα στο ΠΑΣΟΚ, μετά στη 
Νέα Δημοκρατία και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Γενικότερα από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων σε όλο τον Νομό 
φαίνεται ότι οι απώλειες της Νέας 
Δημοκρατίας δεν ήταν μεγάλες 
1,8% . Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 
τη δύναμή του κατά 11,7%. 
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των 
αποτελεσμάτων ήταν ότι το κόμμα 
του ΠΑΣΟΚ, που ήρθε έβδομο στην 
επικράτεια  και ήταν το τελευταίο 
που μπήκε στη Βουλή, τόσο στο 
Ευπάλιο όσο και στο Δήμο Δωρί-
δας ήρθε τρίτο.
Σε όλα τα ψηφοδέλτια των κομμά-
των υπήρχαν πρωτοεμφανιζόμενοι 
υποψήφιοι ενώ αρκετοί είχαν την 
καταγωγή τους από τη Δημοτική 
Ενότητα Ευπαλίου, όπως οι Χαλιορής 
(ΝΔ), Καραμπάρμπας (ΠΑΣΟΚ), Γώ-
γος (ΚΚΕ), Ασημάκης (ΚΙΔΗΣΟ).
Η εφημερίδα μας επεξεργάστηκε 

όλα τα νούμερα των εκλογών αυτών 
και σας τα παρουσιάζει με αναλυτι-
κούς πίνακες δίνοντας μια λεπτομε-
ρή «εκλογική ακτινογραφία» για τα 
κόμματα και τους υποψήφιους σε 
Ευπάλιο, Δημοτική Ενότητα Ευπαλί-
ου και τον Δήμο Δωρίδας.
Πρέπει τέλος να πούμε ότι ο νέος 
βουλευτής του Νομού Ηλίας Κω-
στοπαναγιώτου, ως Δωριέας, γνω-
ρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που 
έχει η περιοχή και τις προτεραιότη-
τες που πρέπει να δείξει ώστε σιγά 
- σιγά και σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς, πολλά από αυτά 
να βρουν την σωστή τους λύση.
Ακόμα και με τον «Καλλικράτη» 
που όπως ανέφερε ο αρμόδιος 
Υπουργός στις προγραμματικές 
του δηλώσεις στη Βουλή θα υπάρ-
ξει εκτός των άλλων και «χωροτα-
ξική μεταρρύθμιση» κάτι που σί-
γουρα είναι σωστό και ικανοποίησε 
την συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών της Δωρίδας.
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Αν θυμηθούμε τον αντίστοιχο 
περσινό χειμώνα, δεν έχει καμιά 

απολύτως σχέση με τον φετινό. Είναι 
τελείως αντίθετος. Και ενώ μέχρι και 
τα Χριστούγεννα ο καιρός ήταν ευχά-
ριστος, με υψηλές για την εποχή θερ-
μοκρασίες, ξαφνικά ένα πολικό ψύχος 
σάρωσε όλη την Ευρώπη και τη χώρα 
μας, με χιόνια και παγωνιά και με το 
θερμόμετρο να φτάνει στους 20ο και 
πλέον βαθμούς κάτω από το μηδέν. 
Φαινόμενο σπάνιο για μας. Στο πάνω 
χωριό η θερμοκρασία άγγιξε τους 
7-8ο και στο κάτω 4ο-5ο κάτω από 
το μηδέν και η παγωνιά αυτή συνέ-
πεσε με την αλλαγή του χρόνου και 
διήρκησε πολλές ημέρες. Αποτέλεσμα 
αυτών ήταν να κλειστούμε στα σπίτια 
μας και ελάχιστοι από τους ξενιτεμέ-
νους τόλμησαν και ήρθαν στο χωριό. 
Τα τζάκια έκαιγαν μέρα-νύχτα και τα 
ξύλα άδειασαν από τις αυλές. Το πε-
τρέλαιο ευτυχώς που είναι πιο φθηνό 
φέτος και για αυτούς που είχανε κα-
λοριφερ, δεν σταμάτησαν καθόλου . 
Ο καιρός γύρισε νοτιάς και άρχισαν 
καταρρακτώδεις βροχές, που ήσαν 
ασταμάτητες μέχρι 3 Φεβρουαρίου, 
με μια μικρή ανάπαυλα 3 ημερών και 
συνεχίζεται η κακοκαιρία και οι προ-
βλέψεις είναι κακές για όλο το Φε-
βρουάριο. Τα αποτελέσματα αυτών 
ήταν τραγικά με κατολισθήσεις και 
καταστροφές ανεπανόρθωτες. 
Εμάς τους παλιότερους ο καιρός αυ-
τός μας θυμίζει εκείνες τις εποχές που 
ξεχνούσε να σταματήσει και οι γονείς 
μας φώναζαν αγανακτισμένοι «Θεέ 
μου δεν μας λυπάσαι»; 
Για αλκυονίδες ημέρες δεν το συζητά-
με γιατί ξεχάστηκαν να έλθουν. Φαί-
νεται ότι τούτη τη χρονιά η Αλκυόνη 
δεν γέννησε και δεν κλώσησε.
Στις 25 Γενάρη έγιναν εθνικές εκλο-
γές και στο χωριό μας ψήφισαν 140 
περίπου και μοίρασαν τις ψήφους σε 
όλους για να μην υπάρχουν παράπο-
να. Από τις εκλογές προέκυψε νέα Κυ-
βέρνηση, αλλαγή φρουράς, η οποία 

προεκλογικά, όπως και όλα τα άλλα 
κόμματα, έταξε πολλά. Εκείνο που 
θέλουμε είναι να κοιτάξει τα προβλή-
ματα που μαστίζουν τη χώρα. Ανερ-
γία, Υγεία, Παιδεία, Δυσβάσταχτη 
Φορολογία κλπ.. Έαν τα καταφέρουν 
ο Ελληνικός Λαός θα δει άσπρη μέρα.  
Εμείς ευχόμαστε καλή επυτιχία. 

ΝΕΟΣ ΙΕΡΕΑΣ
Καλωσορίζουμε τον νέο Ιερέα του 
χωριού μας, τον συγχωριανό μας πα-
πά-Ανδρέα Τσούνη και του ευχόμα-
στε καλή σταδιοδρομία στη νέα του 
θέση. Σαν συγχωριανός πιστεύουμε 
ότι θα δραστηριοποιηθεί όχι μόνο 
στα θέματα της Εκκλησίας, αλλά και 
του χωριού γενικότερα. Στις 2 Φε-
βρουαρίου συλλειτούργησε με τον 
παπά-Γιώργη Παπανδρέου τ. ιερέα 
του χωριού μας, στον Άγιο Λουκά 
και αποχαιρέτησε τους κατοίκους του 
χωριού. Άλλη φορά θα συλλειτουρ-
γήσουν στο Πευκάκι για να αποχαιρε-
τήσει και τους Πευκακιώτες.
Ευχόμαστε στον παπά-Γιώργη καλή 
σταδιοδρομία στη νέα του θέση και 
καλορίζικος ο παπά-Ανδρέας ο νέος 
μας ιερέας.
Την πρώτη Φεβρουαρίου άνοιξε το 
τριώδιο και μυρίζουν Αποκριές. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Η ένωσή μας πραγματοποίησε την 
ετήσια αποκριάτικη συνεστίαση στις 
8 Φεβρουαρίου στην ταβέρνα «Ο 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ» στην οδό Λάρ-
νακος 8 και Αχαρνών 238. Ωραία τα 
εδέσματα, ποτά, αναψυκτικά, ζωντα-
νή μουσική και η περιποίηση γενικά 
πολύ καλή.
Είναι μια εκδήλωση που έχει καθι-
ερωθεί από της ιδρύσεως της Ενώ-
σεώς μας και θα συνεχίζουμε να την 
πραγματοποιούμε, γιατί πιστεύουμε 
ότι είναι μια συνάντηση για να μην 
ξεχνιόμαστε και ακόμα για να ανταλ-
λάσσουμε σκέψεις και ιδέες για το 
συμφέρον του χωριού μας. 

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ
Οι Καρδαριώτες
δεν χαμπαριάζουν
από... μνημόνια!
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Συμμετείχαν πάνω από 80 άτομα 
μεταξύ των οποίων ο Αντιδήμαρχος 
κ. Κώστας Αντωνόπουλος εκ μέρους 
του Δήμου Δωρίδας, αντιπροσωπεία 
της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας με 
τον Πρόεδρο κ.Περικλή Λουκόπουλο, 
την Γραμματέα κα Έφη Μίχου και τον 
Ταμία κ.Γιώργο Ανδρεόπουλο, ο Πρό-
εδρος του Εξωραϊστικού-Πολιτιστικού 
Συλλόγου Καστέλλας Πειραιά κ. Ντί-
νος Κονιστής.
Ο Πρόεδρος της Ενώσεώς μας κ. 
Γιώργος  Κρητικός καλοσώρισε όλους 
και τους ευχαρίστησε για την πα-
ρουσία τους, τους ευχήθηκε καλή 
διασκέδαση και καλή χρονιά. Επίσης 
χαιρετισμό απηύθυνε και ο επίτιμος 
Πρόεδρος κ. Μπάμπης Αλεξανδρής, 
που ζήτησε από όλους τους Καρδα-
ριώτες να στηρίζουν τις δραστηριό-
τητες του Συλλόγου. 
Προβληματιζόμαστε όμως για την μη 
συμμετοχή πολλών συγχωριανών και 
φίλων και πρέπει το Δ.Σ. γενικά να 

δεί με ποιόν τρόπο θα φέρει  κοντά 
τους συγχωριανούς σε όλες τις εκδη-
λώσεις. Συμπληρώνοντας 40 χρόνια 
απο την ίδρυση του συλλόγου μας, 
όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε 
αυτό που οι ιδρυτές ξεκίνησαν και 
εμείς έχουμε την υποχρέωση να συ-
νεχίσουμε.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
μας τίμησαν με την παρουσία τους 
και τους ευχόμαστε καλή Αποκριά, 
καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα. 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ “ΚΑΤΣΑΡΑΚΙΑ”
Στις 22 Φεβρουαρίου, τελευταία Κυ-
ριακή της Αποκριάς το βράδυ, και 
στην ταβέρνα του Κατσαρού στο 
Ευπάλιο, την ταβέρνα «ΤΑ ΚΑΤΣΑ-
ΡΑΚΙΑ», θα πραγματοποιηθεί η απο-
κριάτικη συνεστίαση του χωριού που 
καθιερώσαμε εδώ και λίγα χρόνια.  
Και όλοι όσοι βρεθούν στο Δροσάτο 
και το Πευκάκι πρέπει να δώσουν το 
παρών.

ΝΕΑ του ΔΡΟΣΑΤΟΥ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 16 Οκτωβρίου το ζεύ-
γος Έφη και Μιχάλη Σιγάλα 
απέκτησαν ένα χαριτωμένο 
κοριτσάκι. Η Έφη είναι κόρη 
της Τούλας και του Μπάμπη 
Μπάμπου. Στους ευτυχείς γο-
νείς, παππούδες και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσει.
• Το ζεύγος Ειρήνη και Χρή-
στος Δρόσος απέκτησαν ένα 
χαριτωμένο αγοράκι. Ευχό-

μαστε να τους ζήσει.
• Στις 12 Γενάρη η Αρετή και Πα-
ναγιώτης Νταμπάνης απέκτησαν 
το πρώτο τους παιδί, ένα χαρι-
τωμένο κοριτσάκι. Η Αρετή είναι 
κόρη της Ρίτας και του Μπάμπη 
Αλεξανδρή. Στους ευτυχείς γο-
νείς, παππούδες και γιαγιάδες 
ευχόμαστε να τους ζήσει.
ΓΑΜΟΙ
• Στις 27 Δεκεμβρίου και 
στον Ιερό Ναό Εισόδια της 

Θεοτόκου Άνω Γλυφάδας το 
ζεύγος Ντίνα και Μπάμπη 
Νικόπουλο πάντρεψαν την 
κόρη τους Έφη γεωπόνος 
με τον Άγγελο Σιατερλή ιδι-
ωτικό υπάλληλο. Η δεξίωση 
δόθηκε στο Κοσμικό Κέντρο 
«Αχίλλειον» Βάρκιζας, στο 
οποίο παρακάθησαν γύρω 
στα 350 άτομα. Χορός 
και κέφι μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Στο νιόπαντρο ζευ-

γάρι ευχόμαστε βίον ευτυ-
χή και ανθόσπαρτο, στους 
δε ευτυχείς γονείς να τους 
ζήσουν.
• Επίσης παντρεύτηκε στου 
Ζωγράφου η κόρη της Βού-
λας και του Μιχάλη Πραγιάτη, 
Χρυσούλα με τον Κωνσταντίνοι 
Φλορογούλα. Τους ευχόμαστε 
να είναι ευτυχισμένοι και στους 
ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν 
και να τους καμαρώνουνε.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 18 Γενάρη στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κων/νου και Ελένης στο Πευκά-
κι τελέστηκαν δύο Μνημόσυνα. 
Ετήσιο της Δήμητρας Χ. Αλεξαν-
δρή μητέρας του προέδρου μας 
κ. Κώστα Αλεξανδρή και εξάμηνο 
της Πολυξένης Γ. Καρδάρα μητέ-
ρας της Πόπης. Ευχόμαστε όπως 
ο Θεός αναπαύει τις ψυχές του 
και στους οικείους τους να ζή-
σουν να τους θυμούνται.
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Οι λογαριασμοί τραπεζών 
της Ένωσης Ευπαλιωτών

Έστειλαν τις συνδρομές τους
Αθανασόπουλος Αλέξιος του Δήμου 20,00 €
Αλεξανδρή-Ζούκου Μαριλένα 20,00 €
Αλεξανδρής Αντώνης του Κων/νου 50,00 €
Αλεξανδρής Νικόλαος του Ηλία 30,00 €
Αναγνωστοπούλου Γιαννίτσα 100,00 €
Αναγνωστοπούλου Λένα 100,00 €
Αναγνωστοπούλου-Πέππα Αλέκα 50,00 €
Αποστόλου Πωλ 20,00 €
Αυγερακης Ιωάννης του Αποστ. 40,00 €
Αυγερινού Πολυξένη 50,00 €
Αυγουστινάτου Σταματία 50,00 €
Βασίλα Ασήμω του Χρήστου 30,00 €
Βλάχος Γεώργιος 20,00 €
Γιαννακούρη Αικατερίνη 20,00 €
Γιαννακούρη Πηνελόπη 20,00 €
Γιαννακούρη Πολυξένη  20,00 €
Γιαννακούρης Κων/νος του Χρ. 200,00 €
Γιαννακούρης Νικόλαος  20,00 €
Γιαννακούρης Παναγιώτης 20,00 €
Δεληκωστόπουλος Χρήστος 20,00 €
Δημόπουλος Ανδρέας 10,00 €
Ζαχαριάδη Έφη 20,00 €
Ζέρβα Ευθυμία  40,00 €
Ζέρβας Θεόδωρος του Γεωργίου 20,00 €
Ζησιμόπουλος Δημήτριος του Γ. 20,00 €
Ζορμπά Μαρία 20,00 €
Καββαδία Βασιλική 20,00 €
Καλαμάκης Γεώργιος του Βασιλείου 30,00 €
Καραχοντζίτη Θάλεια 20,00 €
Κατσιαρίμπας Γεώργιος 20,00 €
Κατσιγιλαννης  Κωνσταντίνος 30,00 €
Κονιστής Αριστομένης 20,00 €
Κονιστής Ντίνος του Λουκά 30,00 €
Κονιστής Φώτιος 20,00 €
Κοντογιάννης Αλέκος  20,00 €
Κότσαλος Γεώργιος του Κων/νου 40,00 €
Κουτσογιάννης  Αθανάσιος 70,00 €
Κουφάκη Βασιλκή του Γεωργίου 20,00 €
Κουφάκη Γεωργία του Γεωργίου 20,00 €
Κουφάκη Λούλα 10,00 €
ΚουφάκηΜαρία σύζ. Γεωργίου 20,00 €
Κουφάκης Γ. Παναγιώτης 20,00 €
Κουφάκης Παναγιώτης του Κων/νου 10,00 €
Κριατσιώτης Ιωάννης 20,00 €
Κυπριώτης  Νικόλαος 15,00 €

5011-059657-666 104/296680-89

769.00.2002.0026760026-0653-99-0100077938

Ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο “Από 
την Καρυά στο Ευπάλιο” είναι η 
νέα έκδοση που πραγματοποίησε η 
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας .
Πρόκειται για την σύγχρονη ιστο-
ρία του Ευπαλίου από την ίδρυσή 
του στις αρχές του 20ου αιώνα από 
τους Καρυώτες.
Ο συγγραφέας του δάσκαλος και 
λαογράφος Γιάννης Ηλιόπουλος 
με μεράκι, μόχθο και κόπο επί δύο 
χρόνια “βούτηξε” κυριολεκτικά και 
έψαξε στοιχεία σε όλες τις απαραί-
τητες πηγές που αφορούσαν τα 
δημοτικά, τα υπηρεσιακά, τα αγρο-
τικά , τα εκκλησιαστικά, τα εκπαι-

δευτικά , τα πολιτιστικά, τα αθλητι-
κά  κ.ά. δρώμενα του Ευπαλίου και 
μας τα παρουσίασε σε 260 σελίδες 
μ΄ένα πλούσιο και ανέκδοτο φωτο-
γραφικό υλικό.
Στο πρόλογο του βιβλίου ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας Περικλής Λουκόπουλος 
αναφέρει :
Ευπάλιο νυν και αεί …
… Και κατέβηκαν σιγά - σιγά οι Κα-
ρυώτες από τα βουνά της Καρυάς 
στα πεδινά . Σε τόπια όχι άγνωστα, 
αφού εδώ συχνά έφερναν τα ζω-
ντανά τους και καλλιεργούσαν σε 
χωράφια τους, οπωροκηπευτικά, 
δημητριακά και άλλα γεωργικά 
προϊόντα. Ήταν τα τέλη του  19ο 
αιώνα και η πολύχρονη Τουρκική 
κατοχή έμοιαζε με μακρινό εφιαλ-

τικό όνειρο. Εγκαταστάθηκαν στο 
Ευπάλιο, με όνομα βαρύ στην ιστο-
ρία από χιλιάδες χρόνια όπως μας 
λέει κι ο Θουκυδίδης.
Εδώ, με πίκρες, στερήσεις, δύο 
παγκόσμιους πολέμους, έναν αιμα-
τηρό εμφύλιο, έζησαν, πρόκοψαν, 
μεγαλούργησαν. Έφτιαξαν το ση-
μερινό Ευπάλιο, κέντρο αναφοράς 
της Δωρίδας, που μας κάνει να νοι-
ώθουμε υπερήφανοι και μας υπο-
χρεώνει όχι μόνο να το αγκαλιά-
ζουμε και να το αγαπάμε αλλά να 
προσπαθούμε να το ανεβάσουμε 
ακόμα πιο ψηλά. 
Το Ευπάλιο, από τις αρχές του 

20ο αιώνα, άνοιξε την 
αγκαλιά του και δέχθη-
κε ανθρώπους από όλα 
τα χωριά της Δωρίδας 
και της Ναυπακτίας, 
που τα έκανε παιδιά 
του. Έτσι κι έγινε η 
“μητρόπολη της Δωρί-
δας”  όπως χαριτολο-
γώντας λένε κάτω απ΄ 
τον πλάτανο στη Πλα-
τεία Καρυάς.
Μια τέτοια ιστορία 
βέβαια δεν μπορεί να 
χωρέσει σε μερικές σε-
λίδες χαρτιού. Όμως 
ο αγαπημένος μας δά-
σκαλος και λαογράφος  
Γιάννης Ηλιόπουλος, 
γι άλλη μια φορά κα-
τάφερε να μας δώσει 
μια σωστή “ακτινογρα-
φία”.
Θέλω να ευχαριστήσω 
όλους όσους συνέβα-
λαν με στοιχεία, και 
πληροφορίες για να 
συγκεντρωθεί το υλι-
κό αυτού του βιβλίου. 

Ιδιαίτερα τον ευπατρίδη Ευπαλιώ-
τη επίτιμο Αρχηγό της Αστυνομί-
ας Αλέξανδρο Κοντογιάννη για τις 
χρήσιμες παρεμβάσεις του.
Πιο πολύ να ευχαριστήσω τους 
άξιους συνεργάτες μου στην Ένω-
ση Ευπαλιωτών, Κώστα Ζέρβα και 
Λένα Αναγνωστοπούλου, που ερ-
γάστηκαν μέρες και νύχτες για να 
ολοκληρωθεί αυτή η ωραία δουλειά 
μέσα από μια σωστή επιμέλεια της 
έκδοσης.
Όλοι εμείς στο Δ.Σ της Ένωσης 
Ευπαλιωτών Δωρίδας πιστεύουμε 
ότι με την απόφασή μας πριν δύο 
χρόνια να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, 
βάλαμε ένα λιθαράκι στην κατα-
γραφή της μεγάλης και ατέλειωτης 
ιστορίας του Ευπαλίου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κωστοπαναγιώτου  Ηλίας 50,00 €
Κωτόπουλος Γεώργιος 50,00 €
Κωτόπουλος Νικόλαος 50,00 €
Λαγιανδρέου Αθανάσιος 50,00 €
Λαγιανδρέου Αριστομένης 20,00 €
Λουκόπουλος Λεωνίδας  20,00 €
Μανδρέκα Ασπασία  50,00 €
Μαρσαγγέλου Αλεξάνδρα 15,00 €
Μίχου Έφη 20,00 €
Μπαλτοπούλου Νικολίτσα 100,00 €
Μπάμπος Αναστάσιος του Κ. 30,00 €
Μπάμπος Κων/νος του Βασ. 10,00 €
Μπάμπος Παναγιώτης του Κων/νου 30,00 €
Μπάμπου Ιουλία 30,00 €
Μπόκαρη Βασιλεία 20,00 €
Μπόκαρη Δήμητρα 20,00 €
Νίκολης Γεώργιος  20,00 €
Νίκολης Ιωάννης 20,00 €
Νταουσάνη Αικατερίνη χήρα Σταύρου  10,00 €
Παπαδάκης Ανδρέας 50,00 €
Παπαδόπουλος Ιωάννης  20,00 €
Παπαϊωάννου Αλ. Γεώργιος  20,00 €
Παπαϊωάννου Ελένη 20,00 €
Παπαϊωάννου Χριστόφορος και Ελένη 20,00 €
Παπαλόης Ευθύμιος  20,00 €
Παπαντωνίου Πολυξένη  20,00 €
Πατσαούρας Αλέξανδρος 40,00 €
Πατσαούρας Ιωάννης του Βασιλείου 20,00 €
Πενταγιώτη Λιάνα 20,00 €
Πριόβολος Σπύρος του Βασιλείου 20,00 €
Πριόβολος Σπύρος του Γεωργίου 20,00 €
Σακαρέλλος Αναστάσιος 20,00 €
Σερεντέλλος Χρήστος 20,00 €
Σμπαρούνης Γεώργιος 20,00 €
Σταθοπούλου Πολυξένη του Δημ. 20,00 €
Σταματίου Μάρκος 50,00 €
Τάγκαλος Ιωάννης του Αντ. 50,00 €
Τάγκαλου Καλλιόπη 10,00 €
Τσιάνου Χρυσάνθη 20,00 €
Τσίρης Γεώργιος του Χαρ. 20,00 €
Τσόλκας Νικόλαος 30,00 €
Χάσκαρης Γεώργιος  20,00 €
Ψιμάδας Δημήτριος του Αθανασίου 20,00 €
Ψιμάδας Σπύρος 10,00 €

EΝΩΣΗ 
ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ 
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Η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, ιδρύθη-
κε το 1954. Εκτός από την εφημερίδα ΤΟ 
ΕΥΠΑΛΙΟ, που εκδίδει εδώ και 25 χρό-
νια, έχει προχωρήσει στην έκδοση κατά 
περιόδους, ιστορικών, επιστημονικών, 
πολιτιστικών και λαογραφικών μελετών.
◆ ΕΥΠΑΛΙΟ, Ιστορία και λαογραφία του 

Ευπαλίου  από τον λαο γράφο-ιστορικό 
Γιάννη Ηλιόπουλο, Αθήνα 1999.

◆ Το οθωμανικό αρχιτεκτονικό συγκρότη-
μα κοντά στα μεσαιωνικά χωριά «ΚΑΝ-
ΛΗ» και «ΣΕΡΒΕΛΗ» της περιοχής του 
φωκικού Ευπαλίου, από τους καθηγη-
τές Πανεπιστημίου Αργύρη Πετρο-
νώτη-Βασίλη Κατσαρό, Αθήνα  2001.

◆ Οι ιατροί μας, ενημερωτικό έντυπο 
2003.

◆ ΕΥΠΑΛΙΟ, πορεία στο χρόνο, άνθρωποι 
και επιστήμες, σε επιμέλεια Περικλή 
Ν. Λουκόπουλου,  Αθήνα 2004.

◆ Ο βυζαντινός Ναός του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου στο Ευπάλιο Δωρίδος, 
του καθηγητή Πανεπιστημίου Βασίλη 
Κατσαρού, Αθήνα 2007.

◆ Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου, ενη-
μερωτικό έντυπο, Αθήνα 2009.

◆ Παρθένιος Ζωγράφος ο από Κα ρυών 
(1789-1850). Ο «Παπαφλέσσας της 
Δωρίδας»  από τον λαο γράφο-ιστο-
ρικό Γιάννη Ηλιόπουλο, Αθήνα 2012.

◆ 60 χρόνια ζωντανής παρουσίας. από την 
Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, Αθήνα 
2013.

ISBN: 978-960-98163-3-5

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Η Λ Ι Ο Π ΟΥΛΟΣ

Από την Καρυά 
στο Ευπάλιο

«Ὄλβιος ὅστις ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν» υποστήριξε ο Ευρι-
πίδης. Δηλαδή, είναι ευτυχισμένος όποιος έμαθε την ιστορία, και ιδιαί-
τερα όταν αυτή αφορά το δικό μας τόπο, τους δικούς μας ανθρώπους.

Η γνώση της τοπικής ιστορίας είναι ιδιαίτερα γοητευτική, ενδιαφέ-
ρουσα και απαραίτητη επειδή έχει ως θέμα της τον ίδιο τον άνθρωπο, 
το έργο του και τον παραγόμενο πολιτισμό του. Αναδεικνύει την ταυ-
τότητα των σημερινών κοινωνιών σε τοπικό επίπεδο. Τούτο αποτελεί 
ένα τεκμήριο προσδιορισμού τους στο χώρο και το χρόνο, μια απόδειξη 
της ρίζας τους. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα το παρόν, 
να συνειδητοποιούμε τις αλλ αγές που γίνονται στη ζωή ενός τόπου στο 
πέρασμα του χρόνου, να γνωρίζουμε πρόσωπα που συμμετείχαν ουσια-
στικά στη ζωή του και να συνδέουμε έμψυχα και άψυχα, τα οποία απο-
κτούν έτσι ιδιαίτερη σημασία.

Υπό αυτή τη θεώρηση το ανά χείρας βιβλίο είναι πολύτιμος βοηθός 
για όσους συντοπίτες –κυρίως– επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος την 
τοπική τους ιστορία. 

Ο χώρος και οι άνθρωποι, το χτες και το τώρα, κάθε μοναδικό και 
ανεπανάληπτο γεγονός γίνεται μέρος της συλλ ογικής μνήμης και οδη-
γεί στο βηματισμό του παρόντος.

Σ’ αυτά τα στοιχεία έσκυψε με περισσή αγάπη ο Γιάννης Ηλιόπου-
λος και κατέγραψε την ιστορία του Ευπαλίου και των ανθρώπων του 
από την εποχή της Καρυάς μέχρι και τα τελευταία χρόνια του κοινο-
τικού θεσμού. Διαβάζοντάς την συνειδητοποιούμε ότι η γενέθλια γη 
μάς προσδιορίζει και ο συνεκτικός κρίκος με τη διαδρομή της είναι άρ-
ρηκτος.

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος (Φιλολογι-
κό ψευδώνυμο Γιάννος Ζωριάνος) 
γεννήθηκε στο Ζωριάνο Δωρίδας. 
Yπηρέτησε ως δάσκαλος σε διάφορα 
Δημοτικά Σχολεία της Δωρίδας και 
παράλλ ηλα ως εκπαιδευτής Νυχτερι-
νών Σχολείων και Κέντρων Λαϊκής 
Επιμόρφωσης στο Ευπάλιο και την 
ευρύτερη περιοχή του. 

Είναι μέλος της Εταιρείας Φωκι-
κών Μελετών και της Ένωσης Ελλ ή-
νων Λογοτεχνών. Έχει δημοσιεύσει 
πλήθος διηγημάτων, λαογραφημά-
των και ιστορικών μελετών. Ως συ-
νεργάτης τοπικών εφημερίδων δη-
μοσίευσε πολλ ά Χρονογραφήματα 
με το ψευδώνυμο Γιάννος Ζωριάνος. 
Ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με τη Λα-
ογραφία της Δωρίδας εκδίδοντας 
πολλ ές σημαντικές λαογραφικές 
συλλ ογές που έχουν βραβευθεί από 
την Ακαδημία Αθηνών. 

“Από την Καρυά στο Ευπάλιο”
το νέο βιβλίο του Γιάννη Ηλιόπουλου που 
εξέδωσε η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας
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Ακάθεκτος συνεχίζει την πορεία του στο 
φετεινό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Φω-
κίδας ο Απόλλων, οδηγώντας την κούρ-
σα πρωταθλητισμού παρά τις πολλές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τεχνικές, 
οικονομικές, διαιτητικές  και υποδομών.
Όπως μας εξηγούν οι άνθρωποι της 
διοίκησης ένα από τα σοβαρότερα 
θέματα είναι το οικονομικό. Ο Δήμος 
σε αυτή τη φάση λόγω ειδικών πε-
ριορισμών αδυνατεί να ενισχύσει την 
ομάδα κάτι βέβαια που μπορεί να γίνει 
αργότερα αφού ξεπεραστούν αυτά 
τα εμπόδια. Ο κόσμος του Ευπαλίου 
δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε ακόμα 
αγοράζοντας έστω μια κάρτα μέλους 
των 10 ευρώ για να μπουν κάποια 
έσοδα στο ταμείο. Και τα έξοδα τρέ-
χουν για διαιτησίες, γιατρούς, προπο-
νητή, μετακινήσεις κ.ά. Να σκεφθεί 

δε κανείς ότι οι ποδοσφαιριστές δεν 
παίρνουν ούτε …χαρτζιλίκι!
Άλλο σοβαρό θέμα είναι το γηπεδικό, 
όπου ο χλοοτάπητας του  γηπέδου 
των Μαλαμάτων, επειδή το χρησι-
μοποιούν 5 ομάδες έχει σχεδόν κα-
ταστραφεί κρύβοντας πολλές παγίδες 
για την ακεραιότητα των ποδοσφαι-
ριστών. Ήδη συχνοί είναι οι τραυ-
ματισμοί όπως του πρώτου σκόρερ 
της ομάδας σε όλο τον όμιλο της Α΄ 
Κατηγορίας Χρ. Φλέγγα που θα πα-
ραμείνει εκτός ομάδας για ένα μήνα, 
αλλά και πολλών άλλων που κάθε 
τόσο βρίσκονται εκτός της ομάδας με 
θλάσεις και άλλους τραυματισμούς.
Έντονα είναι τα παράπονα και για τη 
διαιτησία όπου σε κρίσιμα σημεία πολ-
λών αγώνων είναι εχθρική προς την 
ομάδα, κάτι που δεν συμβαίνει με τις 

ανταγωνίστριες ομάδες 
από Άμφισσα και Ιτέα 
που ευνοούνται προ-
κλητικά. Η ομάδα προ-
χώρησε τελευταία στην 

ενοικίαση γραφείων στη Πλατεία Κα-
ρυάς του Ευπαλίου για να συγκεντρω-
θεί εκεί όλο το ιστορικό υλικό που 
υπάρχει με κύπελλα, φωτογραφίες, 
εμφανίσεις, δημο-
σιεύματα κλπ. αλλά 
και για να μπορούν 
να συνευρίσκονται 
οι ποδοσφαιριστές 
με τον προπονητή 
τους και την διοί-
κηση, συζητώντας 
όλα τα θέματα που 
απασχολούν το 
σύλλογο και πρέπει 
να αντιμετωπισθούν 
σαν μια οικογένεια. 
Αν σύντομα δεν λυ-
θεί το οικονομικό η 

Διοίκηση σηκώνει τα χέρια  και ίσως 
το γραφείο ξενοικιαστεί . 
Παρ΄ όλα αυτά, όλοι στην ομάδα , 
Διοίκηση, προπονητής και παίχτες 
μετά και την μεταγραφική ενίσχυση 
του Ιανουαρίου, αισιοδοξούν ότι στο 
τέλος οι προσπάθειες θα ευοδωθούν, 
κατακτώντας το Πρωτάθλημα.

Πλήθος κόσμου έδωσε βροντερό 
διασκεδαστικό παρών στο κάλε-
σμα της γιορτής του ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
ΕΥΠΑΛΙΟΥ παραμονή βράδυ των 
εκλογών, στο κέντρο “Φλόγες”.
Με πρωτοπόρα τη νεολαία όλοι 

χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι 
πρωίας που έπρεπε να φύγουν για 
να προλάβουν… να ψηφίσουν!
Στην εκδήλωση ακούστηκε για πρώ-
τη φορά και ο ύμνος του ΑΠΟΛΛΩ-
ΝΑ, σε μουσική Βασίλη Φλέγγα και 
στίχους Γιώργου Πιά που άρεσε και 
χειροκροτήθηκε.
Οι παίχτες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ακού-
ραστοι και στην πίστα αναδείχτη-
καν κι εδώ πρωταθλητές παρα-
σέρνοντας μικρούς και μεγάλους 
σ΄ ένα ατέλειωτο χορό.
Ήταν πραγματικά μια πρωτόγνω-
ρη και πρωτοπόρα βραδιά αφού 
λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες 
έβλεπες παρέα και αγκαλιασμέ-
νους να πίνουν, να χορεύουν και 
να τραγουδάνε μαζί πολίτες που 
ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα. 
Ήταν εκεί Νεοδημοκράτες, Συ-
ριζαίοι, Πασόκοι, Κουκουέδες, 
Ποταμίσοι, Κινηματικοί και λοι-

πές δημοκρατικές δυνάμεις !
Μια πολιτισμική παρέμβαση 
- κάλεσμα που κατάφεραν οι 
άνθρωποι του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και 
τους αξίζουν συγχαρητήρια. 
Ο Πρόεδρος της ομάδας Άκης Ζέρ-

βας ευχαρίστησε όλες και όλους που 
συνέβαλαν στην ωραία αυτή βραδιά 
και στηρίζουν τον Απόλλωνα, ευχή-
θηκε στους υποψήφιους βουλευτές 
καλή επιτυχία και ζήτησε από τον 
Δήμαρχο, αφού τον ευχαρίστη-
σε για την στήριξη που δίνει στην 
ομάδα, να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να κατασκευασθεί 
το γήπεδο του Ευπαλίου.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος 
Γιώργος Καπεντζώνης στο σύ-
ντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις της 
ομάδας, διαβεβαίωσε ότι θα είναι 
δίπλα στις προσπάθειες και δρα-
στηριότητές της και ζήτησε από 
όλους τους Ευπαλιώτες να συμβά-
λουν με τον δικό τους τρόπο στην 
απαραίτητη απόκτηση γης για 
την επέκταση του γηπέδου, (που 
νόμος δεν το επιτρέπει στο Δήμο 
να το κάνει) και μετά η Δημοτική 

Αρχή άμεσα θα κατασκευάσει 
τις εγκαταστάσεις (χλοοτάπητα, 
κερκίδες , αποδυτήρια κλπ)όπως 
έκανε και σε άλλα τέσσερα γή-
πεδα της Δωρίδας.
Βρέθηκαν στην εκδήλωση με 

τις παρέες τους μεταξύ άλλων 
ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος 
Καπεντζώνης, οι υποψήφιοι 
βουλευτές Κώστας Χαλιορής 
(Νέα Δημοκρατία), Λεωνίδας 
Καραμπάρμπας (ΠΑΣΟΚ), 
Θάνος Ασημάκης (ΚΙΝΗΜΑ 
Δημοκρατών Σοσιαλιστών), 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Χαράλαμπος Κατσαρός , οι  
Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανδρέ-
ας Ευσταθίου, Ανδρέας Δη-
μόπουλος, Γιάννης Φλέγγας, 
ο Πρόεδρος του Ευπαλίου 
Κώστας Τσιούστας , ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Ευπαλιωτών 
Δωρίδας Περικλής Λουκόπου-
λος, η Πρόεδρος του Εκπολι-
τιστικού Συλλόγου Ευπαλίου 
Ντίνα Καραγεωργοπούλου, 
Εκπρόσωποι άλλων ομάδων 
της Δωρίδας  και διαφόρων 
Συλλόγων, κ.ά. 

Νικητής και …στην πίστα!

Γράφει ο Τάσος Τσόλκας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
9η αγωνιστική
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  0 - 3
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 1 - 3
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ  1 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ά.α)  3 - 0 
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  2 - 6
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  2 - 0

10η αγωνιστική
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 2006 – ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 1 - 4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  3 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 5 - 1
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ 1 - 1
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 1 - 2
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ά.α)  0 - 3 

11η αγωνιστική
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 3 - 0 
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  1 - 5
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  1 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ  2 - 2 
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 5 - 1 
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ά.α) 3 - 0 

12η αγωνιστική
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ  2 – 0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0 – 6 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  0 – 3 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  3 – 2 
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  2 – 0
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ (ά.α)  0 - 3

13η αγωνιστική
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ - ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ  1 - 0
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ - ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  1 - 1 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΝΔΡΟΥΘΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 13 - 0
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 5 - 0
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ  4 - 1 
ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ά.α) 3 - 0 

14η αγωνιστική
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ά.α)  3 - 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 14η Αγωνιστική 
     ΓΚΟΛ        ΒΑΘΜΟΙ 
1. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ 23 – 7 22
2. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ 24 – 6 21
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 30 – 5 20
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ 19 – 2 20
5. ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 27 – 4 19
6. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 15 – 15 12
7. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 12 – 15 8
8. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 9 – 25 7
9. ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ 5 – 24 6
10. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 8 – 23 4
11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ 3 – 27 0
12. ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 3 – 24 -8

Η κάρτα μέλους 
του ΑΠΟΛΛΩ-
ΝΑ που όλοι οι 
Ευπαλιώτες να 
πάρουν από μί-
α-δύο (κοστίζει 
10 ευρώ) για να 
ενισχύσουν την 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
παιχτών και δι-
οίκησης

Ο Απόλλωνας 
αντέχει αγωνιστικά
υποφέρει οικονομικά



Νέοι & 
Νεοεισερχόµενοι

Αγρότες

∆ίνουµε ζωή στα σχέδια των νέων αγροτών.

Σχεδιάστε το µέλλον σας και εµείς θα σας στηρίξουµε
µε τον ιδανικότερο τρόπο. 

Νέο δανειακό πρόγραµµα «Νέοι & Νεοεισερχόµενοι» µε χαµηλό 
κυµαινόµενο επιτόκιο, µε δυνατότητα επιλογής στη συχνότητα 
πληρωµής των δόσεων και µε διάρκεια αποπληρωµής έως και 15 έτη, 
ανάλογα µε το σκοπό του δανείου.

Μάθετε περισσότερα στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr


