
014584

014584

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

x + 7

PRESS POST

PR E S S  P O ST

x + 7

PRESS POST

PR E S S  P O ST

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

014584

x + 7

PRESS POST

PR E S S  P O ST

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

014584

x + 7

PRESS POST

PR E S S  P O ST

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

014584

x + 7

PRESS POST

PR E S S  P O ST

001

002

003

004

005

TÑÉÌÇÍÇ ÅÊÄÏÓÇ • ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 130 • ΙΑΝΟYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 • Ôηλ. & Fax: 210 7654 555 • ÃÑÁÖÅÉÁ: Ë. ÊÁÑÅÁ 106, Ô.Κ.: 162 33
www.krokilio-makriyiannis.gr • e-mail: katafygio@krokilio-makriyiannis.gr, syllogos@krokilio-makriyiannis.gr

 Άνοιξη μπήκε στο χωριό, τα πάντα γύρω ανθίζουν, μακάρι και τα σπίτια του, τα πιο πολλά να ανοίξουν 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και γιορτές, ηλικίας 
38 χρόνων, με συνεχή παρουσία και μεγάλη 
επιτυχία, όπως τα δικά ΜΑΣ ΜΑΚΡYΓΙΑΝ-

ΝΕΙΑ, δε βρίσκει κανείς εύκολα στον πολιτιστικό 
χάρτη της πατρίδος μας.
Αυτό από μόνο του είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, 
γιορτάζεις την ύπαρξη, το μέγεθος, την προσφορά, 
μα πάνω από όλα τη συνέπεια και τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης.
Το συμβούλιο του συλλόγου μας, αποφάσισε ότι εί-
ναι καιρός πλέον τα ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ να γίνουν και 
στην πράξη γιορτή όλης της Φωκίδας. Nα γίνουν η 
πολιτιστική συνείδηση της συγκεκριμένης περιο-
χής, ώστε να στείλουμε το μήνυμα σε όλους, ότι στα 
δύσκολα και όχι μόνο, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΣΤΟ ΕΜΕΙΣ.
Με μεθοδευμένες ενέργειες και σε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα μπορούμε να φθάσουμε στο επι-
θυμητό αποτέλεσμα και να προσφέρουμε σε όλους 
τους Δωριείς εκδηλώσεις και γιορτές ΜΑΚΡYΓΙΑΝ-
ΝΕΙΩΝ με την αίγλη και το επίπεδο που αυτά αντι-

προσωπεύουν.
Η κεντρική ιδέα βασίζεται στην ενεργοποίηση όλων 
εκείνων των μηχανισμών, που μέσω της ενημέρω-
σης δημιουργούν το κίνητρο σε πολλούς να θέλουν 
να δώσουν παρόν και να συμμετάσχουν στις εκδη-
λώσεις αυτές.
ΑΛΛΑ οι πρώτοι που θα πρέπει να δώσουν το παρά-
δειγμα αυτό, ώστε οι άλλοι να ακολουθήσουν, είμα-
στε ΕΜΕΙΣ, οι γνήσιοι απόγονοι του στρατηγού.
Σημαίνει αυτό ότι η λίστα εθελοντών που προτάθη-
κε και ξεκίνησε από την τελευταία γενική συνέλευ-
ση του συλλόγου μας, όχι μόνον να είναι πλήρης 
ονομάτων, αλλά οι συμμετέχοντες σε αυτήν, γεμά-
τοι αγάπη προς τον τόπο καταγωγής τους, να προ-
σφέρουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους για την 
οργάνωση και διεξαγωγή των φετινών ΜΑΚΡYΓΙΑΝ-
ΝΕΙΩΝ.
Ο οικονομικός παράγοντας από μόνος του δεν είναι 

το ζητούμενο για επιτυχείς εκδηλώσεις.
Η συμμετοχή σε αυτές και η ανταπόδοση που επι-
στρέφουν στους θεατές είναι το ζητούμενο.
Ας οπλιστούμε όλοι μας με υπομονή, επιμονή, δύ-
ναμη και θάρρος και ας δείξουμε τι μπορούμε να 
καταφέρουμε όταν τα ιδανικά μας πλημμυρίζουν 
από αγάπη, συμπαράσταση και αλληλεγγύη για το 
συνάνθρωπο μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟYΣ ΣΤΟ ΕΜΕΙΣ.
Ημερολογιακά οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν από 9 
Αυγούστου έως 17 Αυγούστου 2013.
Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα άρα και πολλές 
οι εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν και χωρίς την 
πολύτιμη βοήθεια όλων, δεν θα έχουν τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα.
Εμείς θα σχεδιάσουμε μέχρι την τελευταία λεπτομέ-
ρεια στο πρόγραμμα, ευελπιστώντας στην αμέριστη 
βοήθεια σας, για την οργάνωση και υλοποίηση του.

Εσείς όλοι φροντίστε να είστε στο αγαπημένο μας 
χωριό την περίοδο εκείνη, ώστε λειτουργώντας σαν 
μία υποδειγματική μικρή κοινωνία, να έχουμε απο-
δείξει πρώτα στους εαυτούς μας και ύστερα στους 
επισκέπτες μας, τι δυνατότητες συσσωρεύουμε και 
τι τρανά κατορθώματα μπορούμε να υλοποιήσου-
με.
Αφήστε το παιδί και τη φαντασία σας ελεύθερη, 
ονειρευτείτε τις γιορτές που επιθυμείτε, πως τις θέ-
λετε, τι παιχνίδια να παίξουμε, τι τρέλες να κάνουμε, 
πώς να ψυχαγωγηθούμε αλλά και να διασκεδάσου-
με και ελάτε στη συνάντηση που θα οργανωθεί 
για το σκοπό αυτόν στη στέγη του συλλόγου μας, 
την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 και ώρα 18.30 μ.μ. 
να τα πούμε από κοντά, να καταγράψουμε όλες τις 
προτάσεις σας, ώστε μέσα από την επεξεργασία 
τους να έχουμε το καλύτερο πρόγραμμα για τις εκ-
δηλώσεις μας.
Ο πρόεδρος και το συμβούλιο του συλλόγου είναι 
αποφασισμένοι να πετύχουν τους στόχους που θα 
βάλουμε ανεξάρτητα κόπου και χρόνου. Εσείς;

ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2013
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Με τη μαζική συμμετοχή των συγχωριανών 
και μεγάλη συμμετοχή φίλων του χωριού 
μας, έγινε η καθιερωμένη πλέον αποκριάτι-
κη εκδήλωση στο αγαπημένο μας χωριό, την 
17η Μαρτίου 2013. Η συμμετοχή ήταν τόσο 
μεγάλη, που η νεολαία του χωριού μας είχε 
«καταλάβει» το χώρο στον προθάλαμο της 
κεντρικής αίθουσας.
Με πρωταγωνιστές τους Γεώργιο και Βάσω 
Μπρούμα και τους Ευθύμιο και Φωτεινή Σπυ-
ρόπουλου, οι οποίοι από νωρίς το απόγευμα, 
με πολύ μεγάλο κέφι και μουσική από τον 
εκπληκτικό D.J.,που είχε φέρει ο σύλλογος, 
στόλισαν την αίθουσα και μετέδωσαν το κέφι 
σε όλους.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Α. Μπού-

τσικος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκό-
μενους για τη συμμετοχή τους και παρακά-

λεσε όλους να είναι πάντα παρόντες σε κάθε 
εκδήλωση του συλλόγου μας. Σε κάθε εκδή-
λωση που αφορά το αγαπημένο μας χωριό 
και επίσης, στην εκδήλωση που θα γινόταν 

την επομένη για τα κούλουμα, η οποία είχε 
οργανωθεί από τον πρόεδρο της τοπικής 
κοινότητας Κροκυλείου, κ. Δ. Α. Μπαρμπού-
τη, σε συνεργασία με το Δήμο Δωρίδας. Στη 
συνέχεια ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Κροκυλείου, είπε λίγα λόγια για την εκδήλωση 
που θα γινόταν την επομένη μέρα.
Η εκδήλωση προχωρούσε με πολύ κέφι και 
στην αίθουσα μπήκαν περισσότεροι από 15 
μασκαράδες και η Latin μουσική του D.J. απο-
γείωσε το κέφι.
Μετά έγινε μικρή διακοπή για να ξεκινήσει η 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY ΜΑΣ

Με τον καλό καιρό σύμμαχο πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 
στη στέγη μας η ετήσια γενική συνέλευση 
του συλλόγου μας .
Η παρουσία των μελών του συλλόγου με-
γάλη, μου έφερε στη μνήμη την προ δωδε-
καετίας γενική συνέλευση που είχε ακόμη 
περισσότερο κόσμο και την αίσθηση εκείνη 
ότι ο σύλλογος γίνεται για τη ματαιοδοξία 
ορισμένων ανθρώπων εκτός συλλόγου, αρέ-
να αντιπαλότητας. 
Ένα γεγονός που δε πρέπει να περάσει απα-
ρατήρητο και σίγουρα δεν επιτρέπεται να 
επαναληφθεί.
Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε τα εξής 
θέματα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων.
2. Διεξαγωγή Μακρυγιαννείων 2013.
3. Οικονομικός απολογισμός.

4. Διάφορα θέματα.
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
6. Κοπή πίτας
Εκλέχτηκε το προεδρείο της συνέλευσης, 
συστήθηκε και η εφορευτική επιτροπή για 
τις εκλογές και ο πρόεδρος του συλλόγου 
έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων.
Αναφέρθηκε στις περσινές Αποκριές και στο 
χορό στο χωριό - παρότρυνε για μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων στις φετινές, στο τραπέζι 
των χωριανών που έκανε ο σύλλογος δύο 
φορές, την κατασκευή του Λαογραφικού 
Μουσείου, τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, σε 
κάποια έργα συντήρησης με πρωτοβουλία 
του συλλόγου και την ετήσια έκδοση του 
ημερολογίου.
Ανακοίνωσε στη συνέλευση την απόφαση 
του Δ.Σ. για την ανακήρυξη του κ. Ντίνου 

ΓΕYΜΑ «ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΚΡΟΚYΛΕΙΟ
Την 20η Απριλίου 2013 ο σύλλογος έχει προγραμματίσει να γίνει στο μαγαζί της Βιολέτας
το «γεύμα γερόντων». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει το μεσημέρι και θα κρατήσει μέχρι...
Καλεσμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όλοι οι χωριανοί, οι οποίοι θα είναι στο χωριό.
Επειδή ο Σύλλογος βασίζεται στη συμμετοχή και τον εθελοντισμό, περιμένουμε από όλους να 
βοηθήσουν για την επιτυχία της εκδήλωσης. Η βοήθεια μπορεί να δοθεί είτε προσφέροντας
κάποιο χρηματικό ποσό, είτε κάνοντας πίττες, σαλάτες, χαλβάδες, νηστίσιμα εδέσματα κ.ά.
Το «γεύμα γερόντων» πρέπει να συνεχίσει να είναι «θεσμός» για το χωριό μας και η συμμετο-
χή στην εκδήλωση θα το επιβεβαιώσει.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY ΜΑΣ

Συνέχειa στη σελ. 4 Συνέχειa στη σελ. 4

Ο Σύλλογος εύχεται στα μέλη του και στους φίλους του, 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Our Association wishes to its members and to all its friends around 
the world, A HAppy EAstEr.

DEsEAMOs UN FELIZ pAsCUA

Ο νέος πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Αναστασίου 
Μπούτσικος, είναι γιός του Τάσου Μπούτσικου και 
της Πολυξένης Μπαρμπούτη.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο Κροκύλειο, όπου 
είχε δασκάλους το Χρήστο Τριανταφύλλου και το Γε-
ώργιο Γραββάνη.
Τελείωσε το γυμνάσιο και λύκειο στο Ευπάλιο Δωρί-
δος και εν συνεχεία σπούδασε Οικονομολόγος στην 
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά.
Παντρεύτηκε τη Γιάννα Κρίτσα, κόρη του Βασίλη και 
της Ελένης Κρίτσα (εγγονή του αείμνηστου Παπαγρη-
γόρη Κρίτσα) και έχει τρία παιδιά (2 γιούς και 1 κόρη).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην 
PETROLA ΑΕΒΕ του ομίλου Λάτση σα λογιστής 
και στη συνέχεια για περισσότερα από 30 χρό-
νια εργάσθηκε στην IDEAL STANDARD S.A. 
(Θυγατρική της Bain Capital) σε πολλές θέσεις 
ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια ήταν Οικονομικός 
Διευθυντής και Διευθυντής Λογιστηρίου για τις 
περιοχές της Ελλάδας, της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής.
Από το Μάρτιο του 2013 συνταξιοδοτήθηκε και 
ήταν ο κύριος λόγος που αποφάσισε να ασχολη-
θεί ενεργά με το Σύλλογο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
ΓΙΑ ΤΟYΣ ΑΓΑΠΗΤΟYΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
• Την εκδήλωση προλογίζει η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας κ. Λαμπρινή Κουφάκη.
• Πριόβολου Στέλλα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, τ. Ειδική Γραμματέας Yπουργείου Παιδεί-
ας: «Ό άνθρωπος, λογοτέχνης και διδάσκαλος Μακρυγιάννης».
• Σταθακόπουλος Δημήτριος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, Μουσικολό-
γος: «Ο Μακρυγιάννης υπό το πρίσμα της Ιστορικής Λαογραφίας».
• Περιήγηση εκθεμάτων που σχετίζονται με το Μακρυγιάννη.
Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία Παπουτσάκη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Γυναικών Φωκίδας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει για το 
Στρατηγό Μακρυγιάννη, την Κυριακή 14 Απριλίου 2013, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα 
της Παλαιάς Βουλής.

 Η Γραμματέας Η Πρόεδρος
 Δέσποινα Μπόζου Λαμπρινή Κουφάκη

Ο Σύλλογος μας, παρακαλεί όλους να παραβρεθούμε στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή, για 
να τιμήσουμε τον Στρατηγό Μακρυγιάννη και να κάνουμε γνωστό το χωριό μας σε όλη την 
Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν φωτογραφίες του χωριού μας.

ΕΝΩΣΗ ΓYΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Νικη Σαϊτη και ο Δημήτρης Κασκαντάνης 
απέκτησαν αγοράκι στις 15 Ιανουαρίου 2013.
Ο Δημήτρης Καρκαβίτσας και η Δήμητρα Πα-
ραρά απέκτησαν κοριτσάκι στις 18 Φεβρουαρί-
ου 2013.
Η Ευαγγελία Ψυρρή και ο Δημήτρης Ράπτης 
απέκτησαν αγοράκι στις 25 Μαρτίου 2013.
Ο Χάρης Κουτσούκος και η Μαρία Ελέζογλου 
απέκτησαν κοριτσάκι στις 2 Απριλίου 2013.
Το Δ.Σ. τους εύχονται να τα χαίρονται, να ’ναι 
υγιή και χαρούμενα.

ΠΕΝΘΗ
Η Μαρίκα Παν. Αρμάου απεβίωσε στις 23 Ια-
νουαρίου 2013. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η 
ταφή έγιναν στο Ηράκλειο Κρήτης την επομένη.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οι-
κογένεια της εκλιπούσης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο 128 στην αναφορά για το πένθος του 
Ιωάννη Κολλιδά εκ λάθους εγράφη «….ο γιός 
σου Άρης, τα τρία αδέλφια σου…» αντί του ορ-
θού «… τα τρία ξαδέλφια σου…».
Ζητάμε συγνώμη για το λάθος. 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι 
το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις 
έκτακτες κρίσεις έτους 2013 - 2014, έκρινε τον 
Συνταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών Σα-
ΐτη Αλέξανδρο του Σπυρίδωνα προακτέο κατ’ 
εκλογή στο βαθμό του Ταξιάρχου.
Το Δ.Σ εύχεται καλή επαγγελματική σταδιοδρο-
μία και εις ανώτερα

Την Κυριακή,17 Φεβρουαρίου 2013, ο Σύλ-
λογος πραγματοποίησε επίσκεψη στην 
«Τεχvόπολις» στο Γκάζι. Εξαιτίας της άσχη-
μης κακοκαιρίας, (έντονη βροχόπτωση), δεν 
παρευρέθησαν πολλά άτομα. 
Οι πιο πολλοί γνωρίζουμε την «Τεχνόπολις» 
από τις συναυλίες που πραγματοποιούνται 
τα καλοκαίρια, αλλά από το 2013 λειτουργεί 
και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, το 
οποίο αποτελεί το πρώτο βιομηχανικό και 
τεχνολογικό μουσείο της πρωτεύουσας. 
Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου άνοιξε 
με στόχο την ανάδειξη και προστασία του 
παλαιού εργοστασίου φωταερίου της Αθή-
νας, ενός μνημείου βιομηχανικής κληρο-
νομιάς που παρείχε ενέργεια και φωτισμό 
στην πρωτεύουσα για περίπου 130 χρόνια. 
Η επίσκεψη στο Μουσείο περιλαμβάνει μία 
περιήγηση με 13 στάσεις σε συγκεκριμένα 
σημεία του εργοστασίου. Μέσα από αυτή 
τη βόλτα, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 
να ακολουθήσει τη γραμμή παραγωγής του 
φωταερίου, να θαυμάσει το μηχανολογικό 
εξοπλισμό και τα παλαιά μηχανήματα, να 
ανακαλύψει το ρόλο των επιχειρηματιών 
και των εργαζομένων του εργοστασίου, να 
γνωρίσει τις συνθήκες εργασίας.
Λίγα πράγματα για την ιστορία του εργοστα-
σίου. Το 1857 ο γάλλος Φραγκίσκος Φεράλ-
δι (Francois Theophile Feraldi) αναλαμβάνει 
το έργο του φωτισμού της Αθήνας με φω-
ταέριο. Ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί στο 
γάλλο επιχειρηματία το προνόμιο της εκ-

μετάλλευσης του φωταερίου για 50 χρόνια. 
Έκτοτε, το φωταέριο θα φωτίσει τους αθη-
ναϊκούς δρόμους για περίπου 60 χρόνια. Το 
1887 ο Ιωάννης Σερπιέρι (Giovanni Baptista 
Serpieri) αναλαμβάνει τη διοίκηση του ερ-
γοστασίου. Μια περίοδος ακμής αρχίζει για 
τη μικρή μονάδα φωταερίου της Αθήνας. 
Αεριοφυλάκια, ατμολέβητες, ατμομηχανές, 
μονάδες καθαρισμού και άλλα κτίρια ξεπη-
δούν σταδιακά μέσα στο οικόπεδο έκτασης 
περίπου 30 στρεμμάτων. Η ανάπτυξη αυτή 

συνδέεται με την επέκταση της χρήσης του 
φωταερίου ως μορφής ενέργειας στα σπίτια 
και στα εργοστάσια .
Εργοστάσια φωταερίου λειτούργησαν στην 
Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στην 
Κέρκυρα, στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη.
Το 1938 η επιχείρηση περιέρχεται στο δήμο 
Αθηναίων. Το 1952 ιδρύεται η Δημοτική 
Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (Δ.Ε.Φ.Α). 
Μεταπολεμικά το φωταέριο χάνει συνεχώς 
έδαφος σε σχέση με τον ηλεκτρισμό και τις 
νέες μορφές ενέργειας.
Οι φούρνοι του εργοστασίου φωταερίου 
έσβησαν οριστικά το 1984.

Στις 8 Μαρτίου καθιερώθηκε να εορτάζο-
με τη γυναίκα με πολλές εκδηλώσεις, δι-
ακρίσεις, με αναφορά στις διανοούμενες, 
πετυχημένες επιστημονικά, επαγγελματι-
κά, κοινωνικά.
Όμως θέλω να σταθώ σε μια άλλη κατηγο-
ρία γυναικών που με την πάροδο των ετών 
αραιώνει ή σπανίζει. Δε διαθέτουν πτυχία, 
δε μιλούν ξένες γλώσσες, δεν έχουν περ-
γαμηνές. Είναι γυναίκες απλοϊκές της γει-
τονιάς, του χωριού αφανείς στη κοινωνία, 
που όμως κατάφεραν κάτι υπέροχο στην 
οικογενειακή τους ζωή. Γυναίκες που δια-
θέτουν ψυχική λεβεντιά, καρδιά με ευγενή 
αισθήματα, αγάπη στην οικογένεια. Μπή-
καν ως νύφες σε σπιτικά με ένα, δύο, τρία, 
ίσως τέσσερα αδέλφια και κατάφεραν να 
διατηρήσουν τον αδελφικό δεσμό μεταξύ 
τους. Μακάριοι αυτοί οι γονείς που μπο-
ρούν να απολαμβάνουν τα τέσσερα αγό-
ρια τους με τις γυναίκες τους ομοτράπεζα, 
να χαίρονται, και να καμαρώνουν.
Ίσως υπήρχαν και δυσκολίες, όμως με τη 
καλοσύνη τους τα ξεπερνούσαν και έτσι 
κράτησαν «τα αδέλφια ενωμένα».
Yποκλίνομαι σ’ αυτές. Οι αδελφικοί δεσμοί 
είναι κάτι το υπέροχο, το ιερό. Δεν προϋ-
ποθέτουν μόνο μόρφωση και χρήμα, αλλά 
δίκαιες σχέσεις, ειλικρινή αγάπη ιδίως, που 
ξέρει να συγχωρεί, να ξεπερνά τις κακοτο-
πιές και να ανοίγει διάπλατη αγκαλιά. Η γυ-
ναίκα που αγαπά τον άνδρα της, αγαπά και 
τους ανθρώπους του. 

Ελένη Τρακάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓYΝΑΙΚΑΣ

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου, 
η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας από την 
Ομοσπονδία Β.Δ. Δωρίδας. Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδας κ. Ράπτης 

Ιωάννης, τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Γκόλφης Γεώργιος και κ. Παλα-
σκώνης Κωνσταντίνος, ο τέως Δήμαρχος 
Βαρδουσίων κ. Νικολέτος Βασίλειος, κα-
θώς και ο πρόεδρος της Δωρικής Αδελ-
φότητας κ. Λιάπης Κωνσταντίνος.

Μετά το Αποκριάτικο γλέντι που διοργάνω-
σε με μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος μας, την 
επόμενη μέρα η φασολάδα είχε αρχίσει από 
πολύ νωρίς να βράζει στο καζάνι παρόλο το 
ξενύχτι που είχαμε.
Όλα τα νηστίσιμα εδέσματα, ο χαλβάς, οι 
λαγάνες, και το κρασί τοποθετήθηκαν έξω 
στην πλατεία σε ένα μεγάλο μπουφέ, έτσι 
λοιπόν ο κάθε ένας που ερχόταν στην πλα-
τεία σερβιριζόταν μόνος του και βάζοντας 
αρχικά την ζεστή φασολάδα και τα νηστίσι-
μα καθόταν σε κάποια παρέα και απολάμβα-
νε τη γεύση τους αλλά και το καλό κρασί.
Ο καιρός ξεκίνησε με κέφι και ήλιο, στην 
πορεία όμως άρχισε να βρέχει και έτσι ο κό-
σμος μαζεύτηκε μέσα στον ξενώνα.
Έγινε και πάλι το αδιαχώρητο από κόσμο 
και μικρά παιδιά που με αγωνία περίμεναν 
την κλήρωση με τα δώρα που είχαμε για τον 
διαγωνισμό χαρταετού.
Κοντά μας και φέτος εκτός από τον Δήμαρ-
χο μας ο οποίος λόγω έκτακτης ανάγκης και 

ενώ ήταν καθ’ οδόν για το χωριό μας δεν 
μπόρεσε να είναι μαζί μας, ήταν οι Αντιδή-
μαρχοι Ανδρέας Ευσταθίου, Κώστας Αντω-
νόπουλος, Τάκης Καλιαμπέτσος και απόλαυ-
σαν μαζί μας την όμορφη γιορτή μας που 
για Τρίτη χρονιά είχε την μέγιστη επιτυχία.
Στην κλήρωση που έγινε για το πρώτο 
δώρο που ήταν ένας φορητός υπολογιστής 
TABLET προσφορά του Δήμου μας το λαχνό 

τράβηξε ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ευσταθί-
ου και η τυχερή ήταν η Ελένη Κρίτσα.
Για το δεύτερο δώρο που ήταν ένα πολυμη-
χάνημα προσφορά και αυτό του Δήμου μας 
το λαχνό τράβηξε ο Πρόεδρος του Συλλό-

γου μας Κώστας Μπούτσικος και η τυχερή 
ήταν η Παναγιωτόπουλου Αθανασία.
Και τέλος το τρίτο δώρο που ήταν μία ψη-
φιακή φωτογραφική μηχανή προσφορά 
του Συλλόγου μας τον λαχνό τον τράβηξε 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτριος Αθ. 
Μπαρμπούτης και η τυχερή ήταν η Ελένη 
Σκούρα.
Όπως καταλάβατε φέτος ήταν τυχερά τα 
κορίτσια.
Ευχαριστώ όλους όσους παρευρέθησαν και 
φέτος στην εκδήλωση, τους Αντιδημάρχους 
του Δήμου Δωρίδος που μας τίμησαν ενώ 
και σε όλο τον Δήμο υπήρχαν ανάλογες εκ-
δηλώσεις, τον Σύλλογο μας για την πολύτιμη 
βοήθεια του, και τέλος ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ σε όσους μας πρόσφεραν τα εδέσματα 
και ότι άλλο χρειαζόταν για την εκδήλωση.
Αναλυτικά τους αναφέρω:
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ: Δώρα για το διαγωνισμό 
ΣYΛΛΟΓΟΣ: Δώρο για το διαγωνισμό
S/M LIDL: Χαλβά
S/M MARKET IN: Χαλβά
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΕYΘ.: Λαγάνες
ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ: Τουρσί - Ελιές - Ταραμάς
ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: Κρασί
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ: Κρασί
ΑΡΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Φασόλια - συνοδευτικά
ΚΡΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Πλαστικά είδη εστίασης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚYΛΕΙΟY

ΚΟYΛΟYΜΑ ΣΤΟ ΚΡΟΚYΛΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤYΠΟY 
«Θέλω εκ βάθους καρδιάς να συγχαρώ θερμά τα νέο εκλεγέντα αλλά και παλαιά μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου μας για την εκλογή τους κατά τις φετινές αρχαιρεσίες.
Και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια και σας διαβεβαιώνω πως εγώ σαν τοπικός πρόεδρος 
του χωριού μας, αλλά και κατ’ επέκταση ο Δήμος μας, θα είναι πάντα αρωγός στη συνεργα-
σία με το Σύλλογο για το καλό του χωριού μας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ. Κ. ΚΡΟΚYΛΕΙΟY

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
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Όταν το διαβάσανε τότε έκανε μεγάλη εντύ-
πωση. Σήμερα το δυσκολόβρετο αυτό βιβλίο, 
απόμεινε για μας ένα ιστορικό ντοκουμέντο. 
Γιατί με πρόσχημα πως ιστοράει τη ζωή του 
Λιδωρίκη, παίρνει αφορμή ο συγγραφέας να 
αρχίσει με τη βρεφική ηλικία του Λιδωρίκη, 
ξεκινώντας από το μεγάλο Εικοσιένα και να 
τελειώσει στο θάνατο του βασιλιά Όθωνα. Μ’ 
άλλα λόγια, πραγματεύεται και κλείνει ολόκλη-
ρη εποχή.
Είναι καλογραμμένο με χάρη κι αφέλεια ζηλευ-
τή, με παρατηρητικότητα, αντικειμενικό και 
πότε- πότε αυστηρό. Δεν είναι απομνημονεύ-
ματα. Είναι σειρά από εικόνες, γραμμένες απλά 
κι ανεπιτήδευτα, με φυσικότητα, ανόθευτες, 
χωρίς φτιασίδια και περιττά στολίδια.
Στις τετρακόσιες του σελίδες, βρίσκονται και-
νούριες ιστορικές πληροφορίες. Επεισόδια 
γραμμένα με κέφι. Παρουσιάζονται πρόσωπα 
γνώριμα κι άγνωστα, που πήρανε θέση σε δύ-
σκολες στιγμές του κράτους ακόμα κι οι ενέρ-
γειες που γίνανε τότε, να ξαναφέρουν πίσω 
στον τόπο μας τον εξόριστο Όθωνα.
Αν τύχει και πέσει στα χέρια σας το βιβλίο αυτό, 
θα σας συμβούλευα να το διαβάσετε. Να είσα-
στε βέβαιοι πως δε θα το μετανοιώσετε. 
Ξεκινάει από την Επανάσταση. Μπαίνει στην 
Οθωνική εποχή, για να μας δώσει πολλά άγνω-
στα περιστατικά για τους πρώτους βασιλιάδες 

κι ακόμα πιο πολλά για τους παλατιανούς. Δεν 
παραλείπει να χαρακτηρίσει με κάποια αυστη-
ρότητα και μερικούς από τους 
τότε πολιτικούς. Στο τέλος 
βάζει σε μετάφραση και κάτι 
γράμματα κάποιας Ελβετίδας 
που βρέθηκε στην Αθήνα το 
1849 κι είναι αρκετά ενδιαφέ-
ροντα.
Από τούτα όλα καταλαβαίνει 
κανείς πως αυτός που τα έγρα-
ψε, θα πρέπει να τα έζησε ο 
ίδιος τα περιστατικά κείνα, να 
γνώρισε καλά, πρόσωπα, κοι-
νωνία, ανθρώπους και πράμα-
τα των καιρών του. Θα ήταν 
κάποιος που θα είχε υπεύθυνο 
πόστο, να βρίσκεται καθημε-
ρινά στο παλάτι, να γνωρίζει 
πρωθυπουργούς, υπουργούς, 
παλατιανούς, ανώτερους αξιωματικούς και το 
αθηναϊκό αρχοντολόγι. Όσα περιστατικά δεν 

τα έζησε μα τα άκουσε να του τα μολογάνε οι 
δικοί του, τα παρουσιάζει με τόση πειστικότητα 

και ζωντάνια, που ξεγελάει 
τον αναγνώστη και θαρρεί 
πως και σ’ αυτά ζούσε και ο 
συγγραφέας.
 Πολλοί τότε ξαφνιάστηκαν 
και δικαιολογημένα ανα-
ρωτιόνταν, ποιος ήταν ο 
άγνωστος αυτός συγγρα-
φέας. Αυτός που ύστερα 
από τριάντα πέντε χρόνια, 
στο 1898 ήρθε με το βιβλίο 
του να θυμίσει στους Έλ-
ληνες τους δύο μακαρίτες 
πια βασιλιάδες Όθωνα και 
Αμαλία; να ιστορήσει και 
να φέρει στη δημοσιότητα 
τόσα άγνωστα περιστατικά 
από την παλατιανή ζωή;…

Κάποια εφημερίδα της εποχής, που γράφει για 
το βιβλίο αυτό, υποψιάζεται πως «είναι πόνημα 

φιλοσόφου τινός φιλαλήθου γέροντος, όστις 
ωρμήθη υπό αγνής φιλοτιμίας να χαράξει τας 
αξιολογωτάτας των αναμνήσεων της νεανικής 
και ανδρικής αυτού ηλικίας, διελθούσης δια 
μέσου της ιστορικής δίνης μιας ολοκλήρου γε-
νεάς από της μεγάλης ημών εθνικής Επαναστά-
σεως μέχρι της μεταπολιτεύσεως του1862».
Από το βιβλίο όμως αποδειχνόταν περίτρανα 
πως ο ανώνυμος συγγραφέας του θα έπρεπε 
να είναι κάποιος απ’ την οικογένεια Λιδωρίκη 
ή από άνθρωπο που είχε στενές σχέσεις μαζί 
της.
Τα περιστατικά που αναφέρονται είναι καθαρά 
οικογενειακά και λιγοστοί μπορούσαν να τα ξέ-
ρουν. Κι ο Νικόλας, που μ’ αυτόν τάχα καταπια-
νόταν ο συγγραφέας, ήταν γιος του Θανάση 
Λιδωρίκη.
Όλοι τους τότε θαρρούσαν πως ήταν «φιλοπό-
νημα θυμοσόφου τινός φιλαλήθους γέροντος». 
Πού να βάλει ο νους τους ότι αυτό μπορούσε 
να είναι έργο γυναίκας. Γυναίκα! Ασυνήθιστο 
για κείνη την εποχή. Να καταπιαστεί γυναίκα μ’ 
ένα τέτοιο ιστορικό θέμα;…Κι όμως πίσω από 
την ανωνυμία κρυβόταν μια γυναίκα. Η Πηνε-
λόπη Παπαηλιοπούλου, η κόρη του Θανάση 
Λιδωρίκη.
Κι όταν με το πέρασμα του χρόνου άρχισε να 
μαθεύεται το όνομά της, αυτή από ταπεινο-
φροσύνη το αρνιόταν. Μα στο τέλος έγινε κοι-
νό μυστικό».

Η ΚΟΡΗ ΤΟY ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΛΙΔΩΡΙΚΗ 
(1831 - 1904)

Σύνθεση: Παρασκευάς Μπακαρέζος 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟYΛΟY
Συνέχειa από προηγούμενο τεύχος

Η Πηνελόπη σε γεροντική ηλικία.

Κατά το πρώτο τρίμηνο πού πέρασε στο 
χωριό μας έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
Καθαρίστηκαν όλα τα ρέματα με μηχά-
νημα του Δήμου και ο δρόμος από την 
Αγία Παρασκευή έως και την κάτω γειτο-
νιά.
Έγινε καθαρισμός στα πρανή και διάνοι-
ξη στο αυλάκι, στο δρόμο πάνω από το 
χωριό προς τον κάμπο, από τη δεξαμενή 
της δράκου έως και σχεδόν τη διασταύ-
ρωση του καταφυγίου.
Έγινε καθαρισμός και διάνοιξη στο δρό-
μο προς το καταφύγιο.
Τοποθετήθηκαν δύο ταμπέλες σήμανσης 
στην είσοδο και έξοδο του χωριού.
Τοποθετήθηκε ταμπέλα στην έξοδο του 
χωριού, επάνω στη μάντρα της Αγίας 
Παρασκευής «ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ» και επίσης 
τοποθετήθηκε εσωτερικά της μάντρας 
ένα εικονοστάσι.
Κλαδεύτηκαν τα δέντρα της κεντρικής 
πλατείας.
Καθαρίστηκαν εντός του χωριού σε κε-

ντρικά σημεία όλα τα βάτα τα οποία 
εμπόδιζαν την κυκλοφορία.
Κατατέθηκε στο Δήμο το τεχνικό πρό-
γραμμα για τα αναγκαία έργα στο χωριό 
μας το 2013 και τα οποία εγκρίθηκαν. Η 
χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 
χωριό μας για το έτος 2013 είναι περίπου 
10.000 €.
Επίσης μετά από αναλύσεις πού έγιναν 
στα νερά του χωριού μας το πρώτο τρί-
μηνο, έχουμε στα χέρια μας τις απαντή-
σεις οι οποίες είναι ικανοποιητικές χωρίς 
κανένα πρόβλημα, και οι μετρήσεις θα 
γίνονται σχεδόν κάθε τρίμηνο.
Στο χωριό πλέον λειτουργεί το κοινοτικό 
κατάστημα όπου και θα συγκεντρωθεί 
όλο το αρχείο της παλιάς κοινότητας 
Κροκυλείου για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των χωριανών μας.
Ξεκίνησε η καταγραφή των τάφων και 
η αποτύπωση τους, κατόπιν απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου για την επι-
βολή τέλους.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣYΝΕΧΙζΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Μία ακόμα γειτονιά ομόρφυνε χάρη στην 
προσφορά της χωριανής μας Γεωργίας και 
Στήβ Δελλή.
Με παρότρυνση του προέδρου του χω-
ριού μας πλακοστρώθηκε το πλάτωμα 
απέναντι από τον Αι Θανάση κάτω από 
τον πλάτανο, επίσης έγινε και ένα πέτρινο 
τραπέζι για να μπορεί κάποιος περαστικός 
να ξεκουραστεί η ακόμα και να πιεί νεράκι 
από την βρύση που θα τοποθετηθεί από 

το Νίκο Βελλή στον πλάτανο.
Περιμένουμε να μας έρθουν και δύο πά-
γκοι ξύλινοι για να τοποθετηθούν δίπλα 
από το τραπέζι.
Ευχαριστούμε θερμά και πάλι την Γεωργία 
και τον σύζυγο της Στήβ για την ευγενική 
προσφορά προς ο χωριό μας αυτή την δύ-
σκολη περίοδο, και ελπίζω να βρεθούν μι-
μητές ανάπλασης και για άλλα σημεία του 
χωριού μας, γιατί το χωριό είναι υπόθεση 
όλων μας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚYΛΕΙΟY

ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤωΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕδωΝ

Σύμφωνα με:
Α) Το με αριθ. 2308/2013 έγγραφο του Δή-
μου Δωρίδος,
Β) Τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου 
και
Γ) Την 4/1987 Πυροσβεστική διάταξη* περί 
μέτρων πρόληψης πυρκαγιών*, παρακαλεί-
σθε το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου 2013 
να προβείτε στον καθαρισμό των ιδιοκτη-
σιών σας, τόσο από χόρτα όσο και δέντρα, 
βάτα κ.λ.π που βγαίνουν στους δρόμους, 
ή αναρριχώνται σε στύλους ΔΕΗ - ΟΤΕ και 
εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων ή το 
Δημοτικό φωτισμό.
Σε αντίθετη περίπτωση ο καθαρισμός θα 
γίνει από συνεργεία του Δήμου και θα επι-
βληθούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 

πρόστιμα και επιβολή κυρώσεων (άρθρο 
433 του ποινικού κώδικα).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Κοινοτικό Γραφείο  
Τηλ.: 22660 41151 ή τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητας στο Κιν.: 694 6977 060.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚYΛΕΙΟY

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟY ΧΩΡΙΟY ΜΑΣ

Με τη συμμετοχή πολλών συγχωριανών και 
φίλων του συλλόγου μας, έγινε την 7η Μαρ-
τίου 2013, η καθιερωμένη, πλέον εκδήλωση 

της Τσικνο-
πέμπτης.
Ήταν η 
πρώτη εκ-
δ ή λ ω σ η 
του νέου 
Δ.Σ. και πι-
θανόν να 
υ π ή ρ χ α ν 
ατέλειες ως 

προς την οργάνωση της εκδήλωσης. Yπο-
σχόμαστε όμως, ότι του χρόνου, «πρώτα ο 

Θεός», να είναι όλα καλύτερα.
Η Αγαπητή μας αντιπρόεδρος, κ. Ελένη 

Ράμμου είχε στολίσει την αίθουσα και υπο-
δ ε χό τ α ν 
ό σ ο υ ς 
προσέρ -
χονταν.
Όπως εί-
χαμε συμ-
φωνήσει, 
κάθε οι-
κογένεια 
θα έφερ-
νε φαγητά, σαλάτες και λοιπά εδέσματα.
Ο Σύλλογος θα προσέφερε ότι επιπλέον 
χρειαζόταν από φαγητά και ποτά. Λόγω της 
πληθώρας των φαγητών και του προβλή-
ματος του ταμείου, αυτό δεν έγινε, αλλά 
όλα ήταν άφθονα.
Την εκδήλωση, τίμησαν λόγω της παράδο-
σης και μασκαράδες, οι οποίοι έσυραν το 
χορό παρασύροντας και πολλούς άλλους.
Το γλέντι συνεχίστηκε με πολύ χορό.
Ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε πολύ 
περισσότεροι και να μπορεί ο Σύλλογος να 
προσφέρει τα φαγητά και τα ποτά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟy ΣyΛΛΟΓΟy ΜΑΣ

Ευχαριστούμε την κυρία Βάσω Πάνου, προ-
ϊσταμένη στο πρωτοδικείο Αθηνών, για την 
άμεση βοήθεια της για την έκδοση πιστοποι-
ητικών από το πρωτοδικείο Αθηνών.
Τα πιστοποιητικά έπρεπε να εκδοθούν άμε-
σα για να προσπαθήσουμε να λυθεί το πρό-
βλημα που υπάρχει με το λογαριασμό του 
συλλόγου μας στην ALPHA BANK.
Ευχαριστούμε τον κύριο Τάκη Δ. Ζωγράφο, 
διευθυντή του υποκαταστήματος Πέτρου 
Ράλλη, της ALPHA BANK, για την άμεση βοή-
θεια του, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα 
που υπάρχει με το λογαριασμό του συλλόγου 
μας στην ALPHA BANK.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γεώργιο Ε. Μαυρα-
γάνη για την άμεση ανταπόκριση του για 
να αντικαταστήσει το καζανάκι στο WC στα 
γραφεία του συλλόγου μας.
Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση της ΙΝΤΕΑΛ 
ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΒΕΕ για τη δωρεά προς τον 
σύλλογο μας, 1 πλαστικού καζανακίου WC.
Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μπακαρέ-
ζου, μέλος του Δ.Σ. και την κυρία Παναγιώτα 
Κυριαζή, οι οποίες προσέφεραν δύο βασι-
λόπιτες στη γενική συνέλευση της 3ης Φε-
βρουαρίου, για να πάει καλά η χρονιά για το 
Σύλλογο.
Ευχαριστούμε την ταμία του συλλόγου μας 
κυρία Ελένη Λούη για τα δώρα που προσέ-
φερε για τη λαχειοφόρο κλήρωση στην Απο-

κριάτικη εκδήλωση του συλλόγου μας, στο 
Χωριό μας την 17η Μαρτίου 2013.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της τοπικής 
κοινότητας Κροκυλείου κύριο Δημήτριο Α. 
Μπαρμπούτη για τα δώρα που συγκέντρωσε 
από επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής 
για τη λαχειοφόρο κλήρωση στην Αποκριά-
τικη εκδήλωση του συλλόγου μας, στο Χωριό 
μας την 17η Μαρτίου 2013.
Ευχαριστούμε το Δήμαρχο του Δήμου Δωρί-
δας κύριο Γ. Καπεντζώνη και τον Αντιδήμαρ-
χο του Δήμου Δωρίδας κύριο Α. Ευσταθίου, 
που άκουσαν με κατανόηση το κοινό αίτημα 
του προέδρου του Συλλόγου και του προέ-
δρου της τοπικής κοινότητας Κροκυλείου να 
πληρώσουν τον D.J. τον οποίο είχε φέρει στο 
χωριό μας ο Σύλλογος για την Αποκριάτικη 
εκδήλωση. (και λόγω του προβλήματος με το 
ταμείο του Συλλόγου).
Ευχαριστούμε τις/τους συγχωριανούς μας 
Πόπη Ν. Δάφνη, Παναγιώτη Ν. Δάφνη, Ιωάν-
νη Γ. Γιαννακόπουλο και Δημήτριο Ε. Μπαρ-
μπούτη για τα δώρα που προσέφεραν για τη 
λαχειοφόρο κλήρωση στην Αποκριάτικη εκ-
δήλωση του συλλόγου μας, στο Χωριό μας, 
την 17η Μαρτίου 2013.
ΕYΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΟΛΟYΣ ΟΣΟYΣ ΣYΜΜΕΤΕΙ-
ΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟY 
ΣYΛΛΟΓΟY ΜΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ 17η 
ΜΑΡΤΙΟY 2013.

ΣYΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚYΛΙΩΤΩΝ «Ο ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗΣ»
ΕYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟYΣ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY

ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧωΡΙΟ ΜΑΣ



Μακρυκώστα σε μεγάλο ευεργέτη του συλ-
λόγου.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στον προ-
γραμματισμό του 2013, στην οργάνωση της 
ιστοσελίδας του συλλόγου, στην πρόθεση 
επισκευής του ιατρείου ιδίοις εξόδοις, την 
διοργάνωση των Μακρυγιαννείων και την 
άνοδο των συγχωριανών στο χωριό το τρι-
ήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Έκλεισε την ομιλία του ευχαριστώντας τα 
μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
Το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής Δημ. 
Μαυραγάνης παρουσίασε τον οικονομικό 
απολογισμό ο οποίος έκλεισε με θετικό τα-
μειακό πρόσημο.
Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έδωσε 
το λόγο σε όσους είχαν εγγραφεί ομιλητές 
για το διοικητικό και οικονομικό απολογι-
σμό.
Σινόπουλος Νίκος: «Η εφημερίδα του συλ-
λόγου αποτελεί τον καθρέπτη προς τα έξω 
για ότι σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και 
γράφουμε, άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαί-
τερα προσεκτικοί ώστε να μην εκτίθεται ο 
σύλλογος μας.
Διαβάζω από το τελευταίο φύλλο της εφη-
μερίδας, στη σελίδα 2. (ο σύλλογος ζητά ανοι-
κτά από όλα τα κλιμάκια της τοπικής αυτοδιοί-
κησης να ζητούν τη γνώμη του για όλα τα έργα 
που επηρεάζουν την εμφάνιση του χωριού).
Η σωστή και συνήθης διαδικασία είναι το 
θέμα να συζητηθεί στο Δ.Σ. να παρθεί από-
φαση να σταλούν επιστολές στους ενδια-
φερόμενους φορείς με την παράκληση στα 
έργα που θα πραγματοποιούνται στο χωριό 
λόγω του παραδοσιακού του χαρακτήρα να 
είναι προσεκτικοί και ότι εμείς μπορούμε να 
συνδράμουμε σε αυτό με πολλούς τρόπους.
Αφού λοιπόν μας απαντήσουν ή διαπιστώ-
σουμε κάτι ανάλογο να γίνεται σε κάποιο 
έργο, με προσωπικές παρεμβάσεις στους 
υπεύθυνους εκφράζουμε την αντίθεση και 
τη δυσαρέσκειά μας.
Επειδή σίγουρα δεν έχει γίνει τίποτα από τα 
ανωτέρω, θεωρώ ότι η απαίτηση του Δ.Σ. 
προσβάλλει και εκθέτει το σύλλογο».
Yφαντής Γιώργος: «Συμφωνώ με τον προ-
λαλήσαντα και θέλω να γνωστοποιήσω 
στα μέλη ότι αρκετοί ομογενείς χωριανοί 
επέστρεψαν την εφημερίδα διαφωνώντας 
με την αντιπαράθεση μεταξύ προέδρων χω-
ριού και συλλόγου».
Χαβάτζα Τζουλια: «Θεωρώ ότι είναι δικαίω-
μα του καθενός από εμάς να επιστρέφει την 
εφημερίδα για προσωπικούς του λόγους .
Ψηφίστηκε η απαλλαγή του Δ.Σ. για τα πε-
πραγμένα με τέσσερις ψήφους κατά και 
εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός.
Ο πρόεδρος της συνέλευσης έδωσε το λόγο 
σε όσους είχαν γραφτεί ομιλητές για διάφο-
ρα θέματα.»
Μπαρμπούτης Δημήτρης: «Πολλές προσω-
πικές ευχές για καλή χρονιά με υγεία, ευχές 
από το Δήμαρχό μας και τον αντιδήμαρχο.
Ελάτε στο χωριό μας να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί τις Αποκριές.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους υποψηφίους 
των εκλογών και ευελπιστώ σε ακόμη καλύ-
τερη συνεργασία συλλόγου και χωριού».
Σαίτης Γιάννης: «Ενημερώνω το σώμα ότι 

χορηγούνται ξανά από το Ίδρυμα Αναστασί-
ου Τσώρη υποτροφίες για μεταπτυχιακούς 
φοιτητές στο εξωτερικό, βάσει των απαιτου-
μένων προυποθέσεων που ορίζει το κατα-
στατικό του Ιδρύματος».
Χαβάτζα Τζούλια: «Ευχαριστώ το απερχό-
μενο Δ.Σ.. Εύχομαι να μάθουμε να ζούμε με 
το εμείς και προτείνω να δημιουργήσουμε 
λίστα εθελοντών για το καλοκαίρι αρχής 
γενομένης σήμερα, δηλώνοντας τον εαυτόν 
μου πρώτο και παρακαλώ η λίστα να δημο-
σιευθεί στο επόμενο φύλλο της εφημερί-
δας».
Καλμαντής Γιώργος: «Ως απερχόμενος τα-
μίας του Δ.Σ. θα σας παρουσιάσω τα οικο-
νομικά του συλλόγου κατά τη διάρκεια της 
θητείας μου».
Γεωργακόπουλος Μίτσος: «Θέλω να ανα-
φέρω την αισθητή απουσία - αποχή της 
νεολαίας στις εκλογές, κάτι που έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μη εκπροσώπησή τους στις 
αποφάσεις.
Διευκρινίζω ότι τόσο ο πρόεδρος του συλ-
λόγου όσο και ο τοπικός σύμβουλος του χω-
ριού είναι άμισθες θέσεις, άρα ότι πράττουν 
το κάνουν για τη βελτίωση της εικόνας του 
χωριού.
Ζητώ να δημοσιοποιηθούν οι χρήσεις των 
προηγούμενων ετών του Ιδρύματος Τσώρη.
Με δεδομένο ότι το χωριό είναι παραδοσια-
κός οικισμός καλό θα ήταν τα έργα ανάπλα-
σης του χωριού να περνούν από μία τεχνική 
- γνωμοδοτική επιτροπή.
Απαιτείται να γίνει καταγραφή της περιουσί-
ας του συλλόγου».
Αδραχτά Σπυριδούλα: «Με ευχαριστεί η 
παρουσία τόσων μελών στη σημερινή συ-
νέλευση αλλά και με λυπεί γιατί η παρουσία 
τους δεν έχει σχέση με τα ουσιαστικά θέμα-
τα του συλλόγου μας, παρά μόνον με αυτή 
της εκλογής επιλεγμένων ατόμων στο Δ.Σ.
Πού είσαστε τα προηγούμενα χρόνια; 
Το χωριό μας θα προκόψει μόνο μέσα από 
συλλογική προσπάθεια και όχι μέσα από 
προσωπικές διενέξεις και αντιπαραθέσεις».
Παπανδρέου Μάνια: «Ευχαριστώ όλους 
εσάς για τη σημερινή σας παρουσία.
Το καλό στο χωριό μας θα έλθει με την ενερ-
γή ανταπόκριση όλων μας και με τη συμμε-
τοχή μας σε όλες τις εκδηλώσεις του, που 
μας φέρνουν πιο κοντά.
Δηλώνω παρούσα στη λίστα εθελοντών».
Μαυραγάνης Δημήτρης: «Σας ενημερώνω 
για την εξέλιξη του θέματος καθιζήσεις στον 
Άη Θανάση και καταθέτω στο προεδρείο 
της συνέλευσης δύο βιβλία για Πρώτες Βο-
ήθειες για χρήση στο ιατρείο του χωριού και 
στο καταφύγιο».
Τέλος, ζήτησε το λόγο ο Νίκος Ζωγράφος και 
ζήτησε να διαβάσει επιστολή σταλμένη από 
το χωριανό μας Παντελή Σταυρόπουλο.
Σα πρόεδρος της συνέλευσης του εξήγησα 
ότι η επιστολή έπρεπε να είχε κατατεθεί στο 
προεδρείο για να διαβαστεί, εκείνος αρνή-
θηκε να την καταθέσει φοβούμενος ότι ο 
πρόεδρος - εγώ δε θα τη διάβαζα στο σώμα, 
δικαιολογία που την άλλαξε στην έντονη 
αντίδρασή μου λέγοντας ότι πρόεδρο εννο-
ούσε εκείνον του συλλόγου. 
Ο νοών νοείτε.
Τέλος έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων 
και ολοκληρώθηκε η σημερινή συνέλευση. 
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Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 στη στέγη του συλλόγου, συγκεντρώθηκαν οι επιτυχό-
ντες των εκλογών, παρουσία του προέδρου της γενικής συνέλευσης Γιάννη Καρκαβίτσα 
και εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπούτσικος Κωνσταντίνος
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ράμμου Ελένη
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέππας Άκης (υιός Ελευθερίας Μπετχαβά)
 ΤΑΜΙΑΣ: Λούη Ελένη
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μπακαρέζος Παρασκευάς
  Μπακαρέζου Ελένη
  Παπανδρέου Μάνια
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αυγερόπουλος Κωνσταντίνος
  Καλμαντής Γιώργος
  Μάζης Δημήτρης
  Σαίτης Κωνσταντίνος
  Καπέλλας Αναστάσιος

καθιερωμένη και αυτή λαχειοφόρος κλήρω-
ση των δώρων. Τη φετινή χρονιά, λόγω της 

εξαιρετικής προσπάθειας που έγινε (σε άλλη 
στήλη υπάρχουν τα ονόματα αυτών που 
προσπάθησαν για την συλλογή δώρων, αλλά 
και αυτών που προσέφεραν δώρα, όπως και 
κατάσταση με τα δώρα) συγκεντρώθηκαν 
39 δώρα συν 1 δώρο προσφορά του συλλό-
γου. Συνολικά 40 δώρα. Ο σύλλογος προσέ-
φερε επίσης σε κάθε τραπέζι, 1 κιλό κρασί ή 
2 μπύρες.
Επειδή υπήρχαν πολλά δώρα, αποφασί-
σθηκε να κάνουμε 40 φακέλους και ο κάθε 
φάκελος να περιέχει 5 λαχνούς. Η τιμή του 
κάθε φακέλου ορίσθηκε σε 10 ευρώ. Με την 
παραπάνω διαδικασία όποιος αγόραζε 1 

φάκελο θα κέρδιζε και 1 δώρο. Τελικά, γρή-
γορα πουλήθηκαν όλοι οι λαχνοί και ορι-
σμένοι συμμετέχοντες στην εκδήλωση δε 
μπόρεσαν να αγοράσουν λαχνό.
Το παράπονο για πολλούς δεν ήταν το ότι 
δεν κέρδισαν δώρο, αλλά δε μπόρεσαν να 
βοηθήσουν το σύλλογο.
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Α. Μπού-
τσικος, ευχαρίστησε θερμά όλους για την 
αγορά των λαχνών και τη βοήθειά τους προς 
τον σύλλογο. Εξέφρασε τη λύπη του, που δεν 
προέβλεψε τη ζήτηση που υπήρξε για τους 
λαχνούς και υποσχέθηκε την επόμενη φορά 
να υπάρχουν περισσότεροι λαχνοί.
Το γλέντι συνεχίστηκε με πολύ χορό μέχρι 
τις πρωινές ώρες.
ΕYΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY ΜΑΣ
Συνέχειa από σελ. 1

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣYΜΒΟYΛΙΟ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟY ΧΟΡΗΓΟΣ
1 1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PANASONIC ΣYΛΛΟΓΟΣ
2 1 ΖΕYΓΑΡΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΚΟYΛΑΡΙΚΙΑ ΚΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
3 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΦΝΗ
4 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΦΝΗ
5 1 ΜΠΟYΚΑΛΙ ΟYΙΣΚΙ η ΒΟΤΚΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ ΤΑΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
6 1 ΜΠΟYΚΑΛΙ ΟYΙΣΚΙ η ΒΟΤΚΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ ΤΑΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
7 1 ΜΠΟYΚΑΛΙ ΟYΙΣΚΙ η ΒΟΤΚΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ ΤΑΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
8 1 ΖΕYΓΑΡΙ ΓYΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΠΟYΤΣΙΑ SHOE CENTER ΝΑYΠΑΚΤΟΣ
9 1 ΑΛYΣΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛYΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΡΟΚΙΔΑΣ(ΚΟΝΤΖΑΚ)

10 1 ΤΣΟYΒΑΛΙ 25αρι ΑΛΕYΡΙ ΠΟΛΙΤΟΠΟYΛΟΣ
11 1 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ COSMOTE ΑΝΤΩΝΟΠΟYΛΟΣ
12 1 ΤΟYΡΤΑ ΚΟΡΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ
13 1 ΤΟYΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑ
14 1 ΚΑΛYΜΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟY ΦΟYΝΤΑΣ
15 1 ΓYΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑYΤΟΚΙΝΗΤΟY ΓΙΑΝΝΟΠΟYΛΟΣ
16 1 BLUETOOTH ΚΙΝΗΤΟY ΤΗΛΕΦΩΝΟY ΑΓΓΕΛΟΠΟYΛΟΣ
17 1 ΒΟYΡΤΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΝΙΓΚΟΣ
18 1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΟΜΠΙΟYΤΕΡ ( ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ) ΛYΜΠΕΡΗΣ
19 1 ΛΕΜΟΝΟΣΤYΦΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ FULL ΝΑYΠΑΚΤΟΣ
20 1 ΣΕΤ ΚΑΦΕ ΔYΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙ ΛΟYΗ ΕΛΕΝ
21 1 ΣΕΤ ΚΑΦΕ ΔYΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙ ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
22 1 ΕΞΑΔΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΓΛYΚΟY ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
23 1 ΣΕΤ ΚΟYΤΑΛΙΑ ΠΙΡΟYΝΙΑ ΓΛYΚΟY ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 
24 1 ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΙΡΟYΝΙΑ ΚΟYΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟY ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
25 1 ΣYΣΚΕYΗ ΣΤΑΘΕΡΟY ΤΗΛΕΦΩΝΟY ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
26 1 ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΙΟY+1 ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
27 3 ΖΕYΓΗ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
28 2 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
29 1 ΔΑΚΤYΛΙΔΙ FONBIZOU ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
30 1 ΖΕYΓΟΣ ΣΚΟYΛΑΡΙΚΙΑ ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
31 1 ΣΕΤ ΝΟΙΚΟΚYΡΑΣ (ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ, ΠΙΑΣΤΡΕΣ) ΦΩΤΟΠΟYΛΟY ΜΑΡΙΑ
32 1 ΣΕΤ ΝΟΙΚΟΚYΡΑΣ (ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ, ΠΙΑΣΤΡΕΣ) ΦΩΤΟΠΟYΛΟY ΜΑΡΙΑ
33 1 ΓΕYΜΑ ΓΙΑ ΔYΟ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΟΚYΛΕΙΟ ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜ.
34 1 KANATA ΝΕΡΟY ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
35 1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΧYΜΟYΣ ΚΑΒΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟΣ
36 1 ΧΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ
37 1 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 25 ΕYΡΩ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΝΑYΠ.
38 2 ΚΙΛΑ ΜΕΛΙ ΣΑΝΙΔΑΣ
39 2 ΚΙΛΑ ΜΕΛΙ ΣΑΝΙΔΑΣ
40 2 ΚΙΛΑ ΜΕΛΙ ΣΑΝΙΔΑΣ

Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ ΕYΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟYΣ ΚΑΛΗ δΙΑΣΚΕδΑΣΗ &
 ΑYΡΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟYΜΕ ΤΑ ΚΟYΛΟYΜΑ

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΣYΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚYΛΙωΤωΝ «Ο ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗΣ»
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΚΡΕωΝ 17 ΜΑΡΤΙΟY 2013

Yπεύθυνος: Κ. Α. ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ
Τηλ.:210 6216 987
Κιν.: 697 2633 051
Αξιότιμε κύριε Μακρυκώστα,

Σας ενημερώνουμε οτι στις αρχαιρεσίες του συλλόγου μας για την εκλογή νεου Δ.Σ., που έγι-
ναν την 5η Φεβρουαρίου 2013, εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. που αποτελείται απο τους:
 Κωνσταντίνος Α. Μπούτσικος: Πρόεδρος Δ.Σ. 
 Ελένη Ράμμου:  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Σοφοκλής Πέππας: Γραμματέας Δ.Σ.
 Ελένη Λούη: Ταμίας.
 Παρασκευάς Μπακαρέζος: Μέλος Δ.Σ.
 Ελένη Μπακαρέζου: Μέλος Δ.Σ.
 Μάνια Παπανδρέου: Μέλος Δ.Σ.
Το νέο Διοιηκητικό Συμβούλιο σας ευχαριστεί γιά την μεγάλη οικονομική βοήθεια που προ-
σφέρατε στον συλλογο μας και σας διαβεβαιώνει οτι το χρηματικό ποσό που δώσατε στον 
συλλογο μας θα διατεθεί όπως συμφωνίσατε με το προηγούμενο Δ.Σ.
 Σοβάτισμα Εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου: 4.500€
 VIDEO Μουσείου: 1.500€
 Πατάρι στο Μουσείο: 2.500€

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Κ. Α. ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY ΜΑΣ
Συνέχειa από σελ. 1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΑΚΡYΚωΣΤΑ


