
Δημοσιεύουμε το Διοικητικό απολογισμό

του Συλλόγου όπως εγκρίθηκε στην από 22-

02-2009 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου όπου

πραγματοποιήθηκε και η κοπή της

Βασιλόπιτας:

ΘΕΜΑ 1: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -

ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ

Στην θητεία του, το απερχόμενο ΔΣ

ανέλαβε να διαχειριστεί την μελέτη και

υλοποίηση ενός μεγάλου για τα δεδομένα

του Συλλόγου τεχνικού έργου, αυτού των

επισκευών και ανακαίνισης του ορεινού

καταφύγιου Παναγίας.

Ήδη η προηγούμενη Γενική Συνέλευση

απασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ανάλυση

των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων του

έργου.

Η ολοκλήρωση του προβλεπόταν μέχρι τις

30 Ιουνίου 2008 οπότε και παραδόθηκε στο

Σύλλογο και εν συνεχεία στις 15 Αυγούστου

2008 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια

παρουσία του Δημάρχου Κου Βασίλη

Νικολέτου, καθώς και ο καθιερωμένος

Αγιασμός από τον Ιερέα μας, Πατέρα

Ανδρέα Κάτσικα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έκανε κάθε δυνατή

προσπάθεια καλώντας τα μέλη κα τους

φίλους του Συλλόγου σε συζητήσεις με

σκοπό την διερεύνηση βιώσιμων λύσεων

που θα εξασφάλιζαν την λειτουργία και την

συντήρηση του. Δυστυχώς δεν υπήρξαν

σοβαρές προτάσεις και η λειτουργία του

καταφύγιου παραμένει προβληματική μισό

χρόνο μετά την αποπεράτωση των

εργασιών. Το θέμα αυτό σε συνδυασμό με

την μόνιμη λύση που πρέπει να δοθεί στην

λειτουργία του ξενώνα, θα αποτελέσουν ένα

αντικείμενο που θα κληθεί να επιλύσει το

νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου έχει

ήδη διατυπώσει προφορικά πρόταση

παραχώρησης της λειτουργίας του ξενώνα

στον Σύλλογο και αναμένεται η απάντηση

του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. με πρωτοβουλία του και επιμελή

παρακολούθηση, φρόντισε ώστε έγκαιρα να

κατατεθεί στην Νομαρχία η σχετική μελέτη.

Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες

οχλήσεις προς την αρμόδια Τεχνική

υπηρεσία της Νομαρχίας, δεν έχει

προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου.

ΘΕΜΑ 3: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πρωτεύουσα πρόταση και παρέμβαση

μας προς τον Δήμο, ήταν και η ανάγκη

δημιουργίας Αθλητικού Κέντρου στο

Κροκύλειο. Ένα όνειρο για όλους και κυρίως

για τους μικρούς μας φίλους.

Μετά από επίπονες προσπάθειες, ο Δήμος

ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας, και

προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την αγορά της ανάλογης

έκτασης, με την 120 / 2008 απόφαση του,

για τη διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στο

Τ.Δ. Κροκυλείου με τις εξής προδιαγραφές :

Η έκταση να είναι μέσα ή κοντά στο χωριό

Να είναι ωφέλιμης επιφάνειας άνω των

3000 τ.μ.

Να βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο

Να υπάρχει σε καθαρό ιδιοκτησιακό

καθεστώς και να μην βαρύνεται με υποθήκη

ή εμπράγματα δικαιώματα. Ήδη

πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος ενέγραψε

σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό 2009.

Να επισημάνουμε πως ο Σύλλογος έχει

ήδη στην κατοχή του τους σωλήνες για να

κατασκευασθούν τα τέρματα καθώς και τα

δίχτυα, από τα περσινά Μακρυγιάννεια.

ΘΕΜΑ 4: ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

Δυστυχώς μετά τα Μακρυγιάννεια 2007, οι

συναντήσεις σταμάτησαν και για τα

Μακρυγιάννεια 2008 δεν υπήρχε η

δυνατότητα συγκέντρωσης με αποτέλεσμα

να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις με την

πρώτη και μοναδική απουσία του.

Παρ’όλα αυτά επιμείναμε, και το χορευτικό

ξεκίνησε και πάλι με ικανοποιητική

συμμετοχή. Οι πρόβες πραγματοποιούνται

κάθε Κυριακή απόγευμα και όπως έχουμε

ενημερωθεί υπάρχουν ήδη

προγραμματισμένες παραστάσεις.

ΘΕΜΑ 5: ΛΙΒΑΔΙ

Όπως κάθε χρόνο λειτούργησε 2 ημέρες

πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης . Για

φέτος υπήρχαν πολλές διαφορές από τις

υπόλοιπες χρονιές όπως η προσπάθεια

διακόσμησης της πίστας με πανιά ώστε να

καλυφθούν οι φθορές των ξύλων όπου και

ευχαριστούμε τον Μάκη Αποστολακόπουλο

καθώς και το Graffiti που έδωσε μια άλλη

μορφή και όψη στο χώρο δίνοντας χρώμα

και ζωή.

ΘΕΜΑ 6: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια

από το ΔΣ του Συλλόγου, προκειμένου να

πραγματοποιηθούν όλες οι

προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Οι καιροί

όμως φαίνεται έχουν αλλάξει, γι’ αυτό και η

συμμετοχή των μελών ήταν ιδιαίτερα μικρή.

Το γεγονός όμως αυτό έχει μεγάλη σημασία

στην ψυχολογία των μελών του Δ.Σ., που

κάτω από τις αναδυόμενες προϋποθέσεις,

προβληματίζονται σοβαρά για το μέλλον.

ΘΕΜΑ 7: ΙΑΤΡΕΙΟ

Μετά από τις επίμονες προσπάθειες του

Δ.Σ. και τις αντιδράσεις που υπήρχαν από

τους συγχωριανούς μας, το ιατρείο πλέον

μεταφέρθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.

ΘΕΜΑ 8: ΠΑΖΑΡΙ 2008

Λειτούργησε όπως κάθε χρόνο με τη

βοήθεια των γυναικών στην Παρασκευή

προϊόντων, στο στήσιμο και τη λειτουργία

του. Η ποικιλία των ειδών μεγάλη! Γλυκά

κουταλιού, Λικέρ, Μαρμελάδες, Πλεκτά,

Χαλάκια, Διακοσμητικά, Κοσμήματα,

Τσάντες, Ζώνες ήταν ορισμένα από αυτά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην

Πόπη Αδραχτά, που χάρη στην επιμονή της

κατορθώσαμε να φέρουμε ένα μικρό έσοδο

και φέτος στον Σύλλογο, για να

ανταποκριθούμε στις ολοένα αυξανόμενες

οικονομικές υποχρεώσεις.

Αγαπητοί χωριανοί και μέλη,

Ο Σύλλογος του χωριού μας δεν χρειάζεται συστάσεις. Όλοι

μας, από τον πιο μικρό μέχρι τον μεγαλύτερο, γνωρίζουμε

την ιστορία και την δράση του. Την κρίσιμη χρονική περίοδο

που διανύουμε, με τις ολοένα αυξανόμενες κοινωνικές και

οικονομικές πιέσεις, ίσως η συμμετοχή μας σε συλλογικότη-

τες αυτού του τύπου φαντάζουν μικρότερης σημασίας, ρομα-

ντικές και ανούσιες. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν είναι έτσι.

Η διατήρηση της επαφής μας με το χωριό, μέσα από τις δρα-

στηριότητες του Συλλόγου, αφήνει ανοιχτή την δυνατότητα

αλλά και την ελπίδα σ’ αυτόν τον τόπο να ζήσει. Η αναγκαιό-

τητα ύπαρξης αυτής της εναλλακτικής διεξόδου, που έχουμε

την τύχη να κληρονομούμε, είναι και υποχρέωση μας να την

κληροδοτήσουμε. Η ιστορία του τόπου μας, οι παραδόσεις

του, οι συμπατριώτες μας με τα προτερήματα και τα ελαττώ-

ματα τους, οι προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα μας, είναι

περιουσία σε υποθήκη, και το χρέος μας είναι υπαρκτό. Οφεί-

λουμε και στους προηγούμενους, αλλά κυρίως, στους επόμε-

νους. Όλοι σε όσους απευθυνόμαστε, έχετε προσφέρει ανά-

λογα με τις δυνατότητες του ο καθένας, γιατί καταλάβατε τις

συνέπειες από την απώλεια αυτής της κληρονομιάς.

Δυστυχώς όμως και, παρά τις προσπάθειές μας, ο Σύλλογός

μας για δεύτερη φορά στην ιστορία του βρίσκεται σε κρίσιμο

σημείο. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική

Συνέλευση της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2009, έκανε τον

απολογισμό του, έκοψε την πίτα, και ανακοίνωσε στους ελά-

χιστους παρόντες ότι δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλογές αναβλήθη-

καν για την Κυριακή 3 Μαΐου 2009, και ώρα 10.30, στην στέγη

του Συλλόγου, Λ. Καρέα 106.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, σε κοινή σύσκεψη με

το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε όπως μεταθέσει την

παραπάνω ημερομηνία για την Κυριακή 17 Μαΐου 2009,

και ώρα 10.30, στην στέγη του Συλλόγου, Λ. Καρέα 106. Ο

λόγος αυτής της οριστικής και τελευταίας αναβολής, είναι ότι,

αφενός η προηγούμενη ημερομηνία συμπίπτει με το τριήμε-

ρο της Πρωτομαγιάς και θέλουμε να βοηθήσουμε όσο δυνα-

τόν περισσότερα μέλη μας να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες,

αφετέρου να προλάβει να φτάσει σε όλους η εφημερίδα με

την σχετική ανακοίνωση των εκλογών.

Στέλνουμε αυτήν την επιστολή, με την βεβαιότητα ότι για

άλλη μια φορά θα θελήσετε να συμμετέχετε στην συλλογικό-

τητα που κληρονομήσαμε, με την γνώμη, την άποψη ή και

την υποψηφιότητά σας. Θεωρούμε ότι είναι προσωπική

ευθύνη όλων μας να διατηρήσουμε ζωντανό το Σύλλογο και

μαζί και την ελπίδα για το χωριό.

Με εκτίμηση

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μαυραγάνης Δημήτριος Παγώνη Βασιλική

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, απεύθυνε την παραπά-

νω επιστολή και προσωπικά, σε διατελέσαντα κατά καιρούς

μέλη των Δ.Σ., του χορευτικού ή άλλων ομάδων προκειμένου να

τους ευαισθητοποιήσει και να τους ενεργοποιήσει όσο μπορεί

περισσότερο.
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Έπιασε βαρυχειμωνιά,

μας σκέπασε το χιόνι

μοιρολογάει ο πλάτανος

και κλαίει η Μεγάλη Βρύση,

πάει ο παπάς στην εκκλησιά

μόνος να λειτουργήσει

Αυγέρος

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Συνέχεια στη σελ. 3



ΠΕΝΘΗ

• Η Βασιλική Σαΐτη, που γεννήθηκε

το 1914 στο Κροκύλειο, απεβίωσε

στις 12 Ιανουαρίου 2009 στον Πει-

ραιά. Η νεκρώσιμος ακολουθία

εψάλη στον Άγιο Σπυρίδωνα Πει-

ραιά και, η ταφή έγινε την επομένη

στο Κροκύλειο.

• O Δημήτριος Υφαντής απεβίωσε

στις 10 Φεβρουαρίου 2009 και ετάφη στο Κροκύλειο.

• Η Ελένη Καρβέλα απεβίωσε στις 20 Φεβρουαρίου

2009 και ετάφη στου Ζωγράφου.

• Η Αναστασία Ράπτη απεβίωσε στις 28 Φεβρουαρίου

2009 και ετάφη στο Κροκύλειο.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας συλλυπείται θερμά τις οικογέ-

νειες των εκλιπόντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στη μνήμη Βασιλικής Σαΐτη, αντί στεφάνου,

προσφέρουν στο Σύλλογο Κροκυλειωτών:

Οικογ. Κων/νου Γεωρ. Γραββάνη 100,00€

Παναγιώτα Γεωρ. Γραββάνη 100,00€

Οικογ. Θεοδώρου Τσαλκίδη 100,00€

Κούλα Παρασκευά 50,00€

Οικογ. Ανδρέα Λουδάρου 50,00€

Οικογ. Τίτσας Πετράκη 50,00€

Οικογ. Σταύρου Μακρίδη 50,00€

Οικογ. Θεοδ. Μουζέλη 50,00€

Γιάννης και Λίνα Κυριακού 100,00€

Λίτσα Τσεκούρα 50,00€

Οικογ. Θεοδ. Παπαδημητρίου 50,00€

Νόρα Βουγά 50,00€

Ηλίας και Θεανώ Στούμπου 100,00€

Γιώργος και Όλγα Μπίσιλα 100,00€

Σούλα Ζαφειροπούλου 100,00 €

Γραββάνης Κων/νος 100,00 €

Στη μνήμη Ευστρατίας Βαλσαματζή - Παπαναστασί-

ου και Ευδοξίας Παπαναστασίου - Ναλμπάντη, ο κος

Σταύρος Αθαν. Ναλμπάντης προσφέρει το ποσό των

30,00 € για τους σκοπούς του Συλλόγου.

Στη μνήμη Ελένης Καρβέλα η κα Τασία Λαμπροπού-

λου προσέφερε το ποσό των 100,00 €, για τους σκο-

πούς του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους προ-

σφέροντες.

Στη μνήμη του Δημητρίου Υφαντή, αντί για στεφά-

νια προσέφεραν για τις ανάγκες του Ι.Ν. Αγίου Γεωργί-

ου Κροκυλείου,

Τα εγγόνια του Δημήτριος και Αναστασία Υφαντή από

τον Καναδά, χαλιά αξίας 500,00 €

Ο αδελφός του Παναγιώτης Υφαντής 35,00 €

Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος 30,00 €

Ο Πρόεδρος και το Εκκλησιαστικό συμβούλιο τους ευχα-

ριστεί θερμά.
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KOINÙÍÉÊÁ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Κροκύλειο: 11-3-2009

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 18η Φεβρουαρίου 2009 επισκέφθηκε την

έδρα του Δήμου Βαρδουσίων (Τ.Δ. Κροκυλείου) ο Γενικός Γραμμα-

τέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς.

Κατά την προσφώνησή του ο Δήμαρχος Βασίλειος Νικολέτος,

αφού καλωσόρισε αυτόν και τους συνεργάτες του, ανέφερε:

- Τα γενικά χαρακτηριστικά

του Δήμου (χωριά, έκταση, δρό-

μοι, πληθυσμός, ιστορία ).

- Τα προβλήματα της περιοχής

(πληθυσμιακή ένδεια, έλλειψη

τουριστικών υποδομών κ.λ.π.).

- Τα προβλήματα τον Δήμου

(γραφειοκρατία, περιβαλλοντι-

κοί περιορισμοί, δύσκολες συν-

θήκες το χειμώνα).

- Μελέτες που δεν μπορούν να

προχωρήσουν λόγω περιβαλ-

λοντικών αγκυλώσεων ( 4 ).

- Μελέτες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν ελλείψει πιστώσεων ( 4).

- Ανέφερε τις προοπτικές που υπάρχουν για την ανάκαμψη και ανά-

δειξη του τόπου (κτηνοτροφία, δάση, φυτά, υπηρεσίες).

- Επισήμανε τα έργα, τις υποδομές και τα μέτρα που πρέπει να

ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η προστασία της κτηνο-

τροφίας από τους λύκους, η βελτίωση των υπαρχόντων δρόμων, η

βελτίωση της ύδρευσης ορισμένων χωριών, η ανέγερση του Ξενώνα

στην Αρτοτίνα και η δημιουργία του Κέντρου Εναλλακτικού Τουρι-

σμού Βαρδουσίων.

Τέλος προσκάλεσε τον Περιφερειάρχη να επισκεφτεί το Δήμο μας

οποιαδήποτε εποχή του έτους, οπωσδήποτε όμως στις 29 Αυγούστου

στο πανηγύρι της Αρτοτίνας.

Επίσης

Την 25-2-2009 ήρθαν στο Δημαρχείο οι μελετητές του έργου «Κέντρο

Εναλλακτικού Τουρισμού Βαρδουσίων-Οίτης» για να λάβουν στοιχεία

για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της περιοχής. Σε

μακρά συνεργασία στα γραφεία του Δήμου ενημερώθηκαν από το

Δήμαρχο για όλα τα ενδιαφέροντα την περιοχή και τη συντασσόμενη

μελέτη Θέματα. Συμφωνήθηκε η επανάληψη της επίσκεψης προκειμέ-

νου τα μέλη της επιτροπής σύνταξης της Μελέτης να λάβουν και οπτι-

κή εικόνα της περιοχής και των

δυνατοτήτων της.

Τέλος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βαρ-

δουσίων, κατά τη συνεδρίασή

του την 28-2-2009, μεταξύ

άλλων θεμάτων που εισηγήθη-

κε ο Δήμαρχος Βασίλειος

Νικολέτος, αποφάσισε:

Την έγκριση τεσσάρων (4)

πρωτοκόλλων παραλαβής ισά-

ριθμων έργων. Την παραλαβή

τριών (3) μελετών ισάριθμων έργων.

Την ανάθεση τεσσάρων (4) μικροέργων.

Τον προγραμματισμό πρόσληψης εποχιακού προσωπικού. Την εκμί-

σθωση τον Ξενώνα Κροκυλείου.

Την έγκριση μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Ναυπάκτου.

Για το Γραφείο Τύπου:

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Λύρης Δήμος

Από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

Στο καφενείο του χωριού, τι άλλο, οι εκλογές που έγιναν

τώρα τελευταία. Από κουβέντα σε κουβέντα ήρθαν και στα

παλιά, όπως τα έζησαν τα γεροντάκια που αποτελούσαν την

παρέα. Το λόγο είχε ο γερο-Θανάσης.

Άντε βρε εκλογές ειν’ ετούτες ή τρισάγιο. Βγαίνει ο πάσα

ένας από μια τρύπα, αυτό ντε το κουτί που το λεν τηλεόραση

λέει κάτι μπαρούφες και έλα λέει να με ψηφίσεις.

Κούνια που σε κούναγε έρμε!

Εκλογές χωρίς τζάμπα φαί και κρασί, χωρίς χορό και τσα-

κωμούς δεν είν’ εκλογές.

Τα παλιά τα χρόνια οι υποψήφιοι ξόδευαν όχι για φωτο-

γραφίες, πανό και άλλα κουρέτζιλα, αλλά για γίδες και προ-

βατίνες ψητές που έπιαναν τόπο.

Άντε τώρα να φας πανό.

Γίνεται, δε γίνεται.

Τότε όποιος ήθελε να βγει βουλευτής γύριζε ακόμα και τη

νύχτα με το φανάρι από πόρτα σε πόρτα ζητώντας ψήφους.

- Θεός συγχωρέσει τις ψυχές σας απ’ αναπαύτηκαν, δώστε

μου την ψήφο σας.

- Εγώ είμαι σταλμένος από το Θεό και πρέπει να με ψηφί-

σετε και με το Θεό μη τα βάζετε.

- Θέλω Γιώργο να με ψηφίσεις αν θέλεις να πεθάνει η πεθε-

ρά σου.

- Ψηφίστε με μωρέ καλή ψυχή να έχετε.

Άλλοτε πάλι έταζε λαγούς με κουδούνια και κότες με

βρακί.

- Άμα βγω θα σας διορίσω όλους σε στεγνές δουλειές. Θα

φυλάτε τα νταμάρια από φωτιά.

- Θα βρω γαμπρούς για όλες, ανύπαντρες και παντρεμένες.

- Θα χειροτονήσω εφτά παπάδες και ένα Δεσπότη στο

χωριό σας.

- Θα μπίξω καλούπια στην πλατεία να κρεμάτε τις κάπες

σας.

Μ' αυτά και άλλα τέτοια φούμαρα φτάναμε στις εκλογές.

Όλα αυτά τα κανόνιζε ο κομματάρχης. Κάθε υποψήφιος

είχε στο χωριό απαραιτήτως και τον κομματάρχη του. Έχω 86

ψήφους στην τσέπη μου, σου έλεγε ούτε ένα λιγότερο.

Και πράγματι τις περισσότερες φορές έβγαιναν, αρκεί να

πλήρωνε ο υποψήφιος. Καμιά φορά όμως παρά τα έξοδα, τα

κουκιά δεν έβγαιναν και τότε ποιος είδε το Θεό και δεν τον

εφοβήθη.

Περνούσαν όλη νύχτα κάτα απ' τα παράθυρα του χαμένου,

χτυπώντας τενεκέδες και χλευάζοντάς τον.

Αλλά και αυτός μαύρο σκυλί γινόταν με τους ψηφοφόρους,

όπως μας το λέει ένα γράμμα που τους έστειλε αποτυχών

υποψήφιος.

Άνδρες Δίβριοι.

Τραγοσκελείς και φθειροπόγωνοι.

Όπου τους αμνούς μου εφάγατε και εις τας κάλπας με

εμαυρίσατε.

Στο λαιμό να σας καθήσουν.

Τη φάουσα να βγάλετε.

Να φάτε τα λυσσακά σας.

Να φάτε τα κόκκαλα των γονιών σας.

Να μη χρονιάσετε, αμνοφάγοι μου, παλιοτόμαρα.

Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και να σας πω τι έπαθε μια

φορά ο Ταλαμάγκας που ηταν κομματάρχης του Κακαράτζα,

συνεχίζει ο γερο-Θανάσης. Εγώ ήμουν κομματάρχης του

Πατατούκα. Ήταν που λέτε να γίνουν κάτι βουλευτικές εκλο-

γές. Συζητάμε εδώ και πριν 70 χρόνια.

Όλοι οι άντρες του χωριού ήμασταν ξενιτεμένοι στην

Αθήνα. Εδω ήταν οι γερόντοι και οι γυναίκες που τότε δεν

είχαν ψήφο.

Με πιάνει ο μακαρίτης ο Πατατούκς και μου λέει.

Πόσους ψήφους έχει Θανάση.

Από 75 απάνω, όχι κάτω του λέω.

Καλά μου λέει. Θα τους πάρεις να πάτε στο χωριό να με

ψηφίστε. Και να ταίσεις καλά τον κόσμο. Τα έξοδα όλα δικά

μου. Εσύ θα έχεις και από ένα πενηντάρι για κάθε ψήφο.

Εγώ άλλο που δεν ήθελα. Τριαντα δραχμές μεροκάματο

έπαιρνα.

Τα ίδια είπε και ο Κακαράντζας στον Ταλαμάγκα αλλά

χωρίς φαί και πενηντάρι.

Παρασκευή βράδυ φύγαμε και την άλλη μέρα κατά το

γιόμα είμασταν στου Καραπιστόλη το χάνι.

Εγώ είχα μαζί μου καμιά 60αριά και ο Ταλαμάγκας ούτε 20.

Πιάσαμε τη μια πάντα της αυλής εμείς και την άλλη οι αντί-

παλοι.

Εγώ, με έξοδα φυσικά του Πατατούκα, είχα παραγγείλει

σφαχτά για 80 ανθρώπους. Ο Ταλαμάγκας τίποτα.

Το στρώσαμε που λέτε στο φαί εβίβα από εδώ εβίβα από

εκεί και τα κοψίδια πήγαιναν κάτω σα γατοκέφαλα.

Να μας ζήσει ο Πατατούκας ο βουλευτής μας.

Και υπουργός.

Και Πρωθυπουργός.

Και βασιλέα να τον απολάψουμε!! Ζήτωωω. Βγάζει ο Σκοτί-

δας και το κλαρίνο και κει να δεις γυροβολιές και κωλοκαθιές.

Οι Ταλαμαγκαίοι τα 'βλεπαν αυτά και κόντευαν να κάνουν

στα μάτια σα μουλάρια, γιατί ο Καραπιστόλης δεν είχε τίποτα

και τους έβγαλε πράσα απ' τον κήπο του να φάνε.

Εμείς επιδεικτικά πετάγαμε κοψίδια και στα σκυλιά και ένας

μάλιστα πότισε και το γαϊδούρι του κρασί!

Όσο πέρναγε η ώρα τόσο η μουρμούρα μεγάλωνε απ' το

αντίπαλο στρατόπεδο.

Στο τέλος δεν άντεξαν.

Ωρέ με πράσα θα μας πάρεις τον ψήφο Ταλαμάγκα.

Άει στο διάολο και συ και το κόμμα σου ψωμόλυσσα!

Περισσεύει τίποτα και για μένα ρε παιδιά, μας λέει ένας.

Χάνομαι απ’ την πείνα.

Μπράβο και για σένα και την παρέα του λέω.

Αυτό ήταν. Όλοι παράτησαν σύξυλο τον Ταλαμάγκα και

ήρθαν σε μας και ρίχτηκαν στα κοψίδια. Έτσι έμεινε έρημος

και μονάχος ο Ταλαμάγκας. Και σε λίγο. Ε. Αφού είν’έτσι έρχο-

μαι και εγώ, είπε!

Την άλλη μέρα εγώ πήρα όλους τους ψήφους εκτός από

μία του Ταλαμάγκα. Αυτός έμεινε πιστός στον Κακαράτζα!

Του Ψηλοχωρίτη Γιώργου Παπἀωάννου,
από το βιβλίο του «ΧΩΡΙΑΤΕΣ»

ΕΚΛΟΓΕΣ



ΘΕΜΑ 9: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ξεκίνησε η δημιουργία της βιβλιοθήκης, με μεγά-

λη γκάμα βιβλίων για όλες τις ηλικίες, η οποία αυξά-
νεται συνεχώς. Πραγματοποιήθηκε το στήσιμο της
με τη βοήθεια πολλών ατόμων στο σχολείο και
εγκαινιάστηκε στις 12/08/2007. Αυτό το οποίο ανα-
μένεται είναι η τελειοποίηση της αρχειοθέτησης και
αν υπάρχει δυνατότητα, η απόκτηση και άλλων επί-
πλων για την τοποθέτηση τους και τον σωστό δια-
χωρισμό τους ανά κατηγορία .

ΘΕΜΑ 10: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ 2008
Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων ορίστηκαν

από 10/08/2008 έως 13/08/2008. Το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων:
• 10/08/2008: Δοξολογία & Εκδηλώσεις στο

Πνευματικό Κέντρο, Διάλεξη από το Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας, Έκθεση
Φωτογραφίας, Παραδοσιακό Γλέντι Με Διαγωνισμό
Πίτας παρουσίας της Μαρίας Λόη και παράσταση
του Χορευτικού Χρυσού Φωκίδας.
• 11/08/2008: Μουσική Συναυλία στο Λιβάδι με

τη συμμετοχή της Μαρίας Καναβάκη.
• 12/08/2008: Θεατρική Παράσταση από το Θεα-

τρικό Εργαστήρι του Δήμου Βύρωνα στο Λιβάδι με
το έργο του Ντάριο Φο.
• 13/08/2008: Μουσική Συναυλία στο Λιβάδι με

την συμμετοχή πολλών νεανικών συγκροτημάτων.

ΘΕΜΑ 11: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Στήθηκε με τη βοήθεια αρκετών ατόμων, με την

επίβλεψη της Κας Ελένης Ψυρρή, Κας Ελένης Κρί-
τσα, Κας Τζούλιας Χαβάτζα και τη βοήθεια πολλών
ακόμη ατόμων, στεγάζεται πλέον μόνιμα στο χώρο
του σχολείου το Λαογραφικό μας Μουσείο. Τα
εγκαίνια του έγιναν στις 12 / 08 / 2007 και το καλο-
καίρι 2008 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ετή-
σιων Μακρυγιαννείων, ήταν ανοικτό, προβάλλο-
ντας τις ευαισθησίες των Κροκυλιωτών στα θέματα
της παράδοσης και του πολιτισμού. Οι καθημερινοί
επισκέπτες, έφευγαν από το χώρο αφήνοντας πίσω
τους πολλά θετικά σχόλια.

ΘΕΜΑ 12: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Μετά από έλεγχο των μπλοκ αποδείξεων προβή-

καμε στην επισύναψη επιστολής (εσωτερικά της
εφημερίδας) η οποία απευθυνόταν στον κάθε ένα

ξεχωριστά ανάλογα με το ποσό της οφειλής του και

μάλιστα σε ΟΧΙ εμφανή σημείο ώστε κανείς άλλος

να μην έχει τη δυνατότητα να το δει. Παρ’ όλο την

πολύωρη και δύσκολη δουλειά μας, ακούστηκαν

αρκετά σχόλια , είτε αρνητικά λέγοντας ότι δεν

οφείλουν είτε θετικά λέγοντας πως αυτό έπρεπε να

είχε γίνει πριν από πολύ καιρό. Άσχετα με τις αντι-

δράσεις τα έσοδα των συνδρομών ήταν ικανοποιη-

τικά. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει από την αρχή νέος

έλεγχος ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν έγιναν

πολλά λάθ (γιατί λάθη γίνονται) και όντως μπορού-

με να ενημερώσουμε πως οι αποκλίσεις ήταν ελάχι-

στες.

ΘΕΜΑ 13: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έγινε μία γενική καταγραφή των στόχων και των

επιθυμητών έργων, που κατά την άποψη μας, θα

ήταν δυνατόν να βοηθήσουν αφενός στην καλύτε-

ρη οργάνωση της καλοκαιρινής ζωής στο χωριό,

αφετέρου στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου.

Εντύπωση μας είναι, ότι αν ο σύλλογος διατηρού-

σε την μαζικότητα που είχε κάποτε, οι στόχοι αυτοί

θα ήταν ρεαλιστικοί, σε ορίζοντα χρονικού προ-

γραμματισμού πενταετίας.

ΘΕΜΑ 14: ΑΝΕΛΛΙΠΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τέλος προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο συνε-

πείς γινόταν στην έκδοση της εφημερίδας. Επεξερ-

γαστήκαμε διάφορες ιδέες για την ύλη, δοκιμάσαμε

να ζωντανέψουμε, όσο αυτό μπορεί να γίνει σε μια

τριμηνιαία έκδοση, την ύλη δοκιμάσαμε μόνιμες

στήλες, βάλαμε και επιστημονικά άρθρα. Μόλις

ζητήσαμε τα χρήματα για την έκδοση, αντιληφθή-

καμε ότι με άλλον τρόπο πρέπει να αναζητήσουμε

έσοδα ικανά να καλύψουν του κόστος. Εισπράξαμε

κάποιο μεγάλο ποσό, μαζί όμως εισπράξαμε και

απογοήτευση από την αποτυχία της συλλογικότη-

τας.
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Πηγαιμένος απ το χάραμα στην πόλη είχε

φορτώσει στη σούστα του τσιμέντο και το

κορμί της φοράδας έσταζε ιδρώτα.

-Χάι μωρή! Της σφύριξε το καμουτσί ο Μίλ-

τος. Κουράγιο ώσπου να φτάσουμε στου κου-

μπάρου κι απέ θα σου βάνω τορβά να ξανασά-

νεις.

Περισσότερο για τον εαυτόν του τά ‘λεγε ο

Μίλτος. Άνθρωπος που του αρέσανε τα «ξυνά»,

μουσμουλευότανε από καιρό την κουμπάρα,

κι όποτε είχε πέρασμα κατά κείθε τον έπιανε

φαγούρα.

Δεν ήτανε όποια κι όποια η κουμπάρα.

Στρουμπουλή και ροδομάγουλη έσταζε αίμα

από την αψάδα και σου κόρφωνε φωτιές όταν

την έβλεπες. Φτασμένη, μόλις, στα τριάντα

λικνιζότανε σαν την πέρδικα κι όταν περπάτα-

γε στο χωριό αναστενάζανε οι άντρες.

Αναστέναζε κι ο Μίλτος που την θυμότανε, κι

όλο σφύριζε το καμουτσί του για να φτάσει

πρωτινότερα.

-Χάϊντε και φτάσαμε….

Τον βοήθησε κι η τύχη. Χτυπώντας στου κου-

μπάρου το σπίτι, τον υποδέχτηκε μόνη της η

κουμπάρα. Λαχταριστή κι ολόδροση του άνοι-

ξε χαμογελαστή την αυλόπορτα και του ‘δειξε

όλη την ευχαρίστηση.

-Βρε καλώς τον κουμπάρο.

Πολύ το ‘θελε να την κλειδώσει στην αγκαλιά

του ο Μίλτος, αλλά την τελευταία στιγμή κρα-

τήθηκε και της χούφτιασε μόνο το χέρι.

-Ο κουμπάρος που είναι;

-Πήγε να θειαφίσει τα’ αμπέλι.

-Μεσημεριάτικα;

-Δε γινόταν αλλιώς. Απ το πρωί πάλευε μ’

άλλες δουλειές και τα κατάφερε να φύγει

τώρα. Δε θα ‘χει ξεβγεί ακόμα απ το χωριό.

Ο Μίλτος έκανε πως στενοχωρήθηκε με

τούτη την «ατυχία», μα στο βάθος καταχάρηκε

η ψυχή του.. Φρόντισε τη φοράδα με μια αγκα-

λιά σανό, της έβενε κι ένα κουβά νερό κι έπει-

τα πέρασε στ αρχοντικό να ξεϊδρώσει κι ο

ίδιος.

-Να σου φτιάξω τίποτε κουμπάρε;

-Αν δεν σου κάνει κόπο ένα καφέ.

-Αμ στόχω έτοιμο αυτό. Αλλά λέω μήπως πει-

νάς να σου τηγανίσω αυγά.

Αν και είχε φάει στην πόλη δεν αντιρρήθηκε.

Το ‘κανε από σκοπού για να πάρουν τα πράμα-

τα καθυστέρηση.. Έβλεπε την κουμπάρα που

πηγαινοερχότανε φουριόζα και τριζάτηκαι

μέσα του κολαζότανε με λαχταριστές επιθυ-

μίες.

-Πως πάνε οι δουλειές σας κουμπάρα;

-Καλά, καλά κουμπάρε, και να με σχωρνάς

που σου μιλάω απ’το παραγώνι. Μόλις τελέψω

με τα’ αυγά θα ’μαι πάλι κοντά σου.

Αλλά ο Μίλτος έκανε κάτι πιο πρακτικό. Αντίς

να περιμένει να ‘ρθει η κουμπάρα κοντά του

πήγε αυτός στο παραγώνι. Έβανε την καρέκλα

του πίσω της και την έτρωγε με λαίμαργες

ματιές καθώς ανασηκωνότανε να φουντώσει

τη φωτιά. Μα δεν έλεγε να φλογώσει. Μπουκω-

μένη από χλωρές καπνόβεργες κάπνιζε σα

φουγάρο και η κουμπάρα όλο τσάκιζε το

κορμί της να φυσάει.

Ήταν η στιγμή που τα μάτια του Μίλτου

αλληθώρισαν. Με το σκύψιμο η κουμπάρα,

φανέρωσε όλο τον πειρασμό των ποδιών της

και το αίμα του Μίλτου φουρφουλιάστηκε.

Ένιωσε κάτι σαν κάψιμο στο λαιμό του και

ξερόβηξε να μη πάθει.

-Είπες τίποτε κουμπάρε;

Πώς να μιλήσει ο Μίλτος. Κορωμένος απ την

άψη του, έμοιαζε με φρουμασμένο ταυρί και

βαριανάσαινε ανήμπορα. Το ευτύχημα που η

κουμπάρα κατακάθισε. Η φωτιά άρπαξε ξαφνι-

κά και το τηγάνι πήρε τη θέση του πάνω στην

πυροστιά. Έτσι κι άρχισε ν’ αχνίζει το λάδι, η

κουμπάρα έσπασε τέσσερα αυγά που τα ‘φερε

εκείνη την ώρα απ’ τους φόλους. Όμως παλεύ-

οντας το πιρούνι να μη κολλήσουν αφαιρέθη-

κε πάλι με τα πόδια της και τούτη τη φορά ο

Μίλτος δεν άντεξε. Όπως τάδε τορνευτά και

καλοδεμένα όρμησε καταπάνου της.

-Αμάν και δε μπορώ άλλο κουμπάρα μου!

Απόμεινε η κουμπάρα ώσπου να καταλάβει.

Όταν όμως συνήρθε από τη σαστισμάρα της

αρπάζει το τηγάνι από την ουρά και το βρο-

ντάει στο κεφάλι του κουμπάρου.

-Πάρτηνε για να μάθεις. Άχνα δεν έβγανε ο

Μίλτος.

Τσουρουφλισμένος και με καρούμπαλο

στην κορφή του βγήκε στην αυλή ντροπιασμέ-

νος και πάσκιζε να ξεκολλήσει τα’ αυγά από

πάνω του.. Ξεπλύθηκε όπως- όπως κι ύστερα

πιάνοντας τη φοράδα από τα χαλινάρια την

έσουρε προς το δρόμο.

Δεν πρόλαβε να ξεβγεί είκοσι μέτρα και

συναντιέται με τον κουμπάρο.

-Βρε κουμπάρε στο χωριό μου βρίσκεσαι και

να μη το ξέρω; Γύρνα στο σπίτι μου να τα

πούμε.

-Βιάζομαι λίγο κουμπάρε.

-Βιάζεσαι ξεβιάζεσαι εγώ δεν τα καταλαβαί-

νω. Τώρα που συντυχήσαμε θα κεραστούμε.

Όμως εδώ στο κεφάλι σου γιατί είσαι χτυπημέ-

νος;

-Άστα ξεροκατάπιε ο Μίλτος. Το πρωϊ που

πέρναγα τα χάμουρα της φοράδας, γύρισε

απότομα και με δάγκωσε.

-Είδες το παλιόπραμα αγανάχτησε ο άλλος.

Ο Μίλτος κούνησε το κεφάλι του σα να συμ-

φωνούσε κι ύστερα ρώτησε

-Εσύ πως εδώθε κουμπάρε;

-Έχασα το μυαλό μου. Επήγαινα θειαφίσω τα’

αμπέλι και ξέχασα το θειαφιτήρι.

Οι δυό άντρες γέλασαν και γύρισαν προς τα

πίσω. Πρώτα ο νοικοκύρης άνοιξε την πόρτα

του και φώναξε δυνατά

-Μωρ’κυρά. Για έβγα όξω και σου φέρνω τον

κουμπάρο.

-Ποιόν κουμπάρο;

-Τον κουμπάρο Μίλτο μωρέ, μήπως έχουμε

κι άλλο κουμπάρο;

Καμώθηκε εκείνη πως τον έβλεπε πρώτη

φορά και τούδωσε μουδιασμένη το χέρι της.

Τότε ο άντρας της βιάστηκε να την πληροφο-

ρήσει και για τα’ άλλα.

-Για φρόντισε τώρα να τον περιποιηθούμε

λιγάκι γιατί είναι και βαρεμένος.

-Ο κουμπάρος; Τα σάστισε εκείνη.

-Είναι χτυπημένος για τα καλά. Όπως πήγε να

ζέψει το πρωί τη φοράδα, γύρισε η αφιλότιμη

το κεφάλι της και τούβανε τα δόντια.

Έκανε πως απόρησε η κουμπάρα. Έπειτα

πρόσεξε με σημασία τον κουμπάρο και του

είπε:

-Τη χάιδεψες καθόλου ρε κουμπάρε προτού

τη ζέψεις;

-Όχι αποκρίθηκε ξερά ο Μίλτος.

-Εμ γι’ αυτό καημένε σε δάγκωσε, του έκανε

πονηρά. Πρώτα τη χαϊδεύουνε κι ύστερα της

περνάνε τα χάμουρα, κατάλαβες;

Μπήκε στο νόημα ο Μίλτος αλλά ήταν πολύ

αργά.

ΠΗΓΗ: www.amygdalia.com.gr

Άτιµη Κουµπάρα...

Συνέχεια από σελ. 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ

"Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ"

ΑΛΚΕΤΟΥ 56 - ΒΥΡΩΝΑΣ

162 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 7655568

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρωτ.: 2046

Προς: Δημοσίευση εφημερίδας

ΘΕΜΑ:

Μέλη νεοεκλεγέντος Δ.Σ. Συλλόγου Αρτοτινών

"Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ"

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας γνωστοποιούμε ότι την 25η Ιανουαρίου 2009 στα γραφεία του

Συλλόγου μας, επί της οδού Αλκέτου στο Βύρωνα, έλαβε χώρα η ετή-

σια Γενική Συνέλευση και η προγραμματισμένη διαδικασία των αρχαι-

ρεσιών για εκλογη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών την 27η Ιανουαρίου

2009 στα γραφεία του Συλλόγου, και έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ

των, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Μαυραγάνης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάππας Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παλιούρα Βασιλική

ΤΑΜΙΑΣ: Ράπτης Βασίλειος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσιώτα - Μαυροπούλου Ελένη

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Παλιούρας Παναγιώτης

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΑΡΤΟΤΙΝΑ": Μαυραγάνης Περικλής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Λάμπρου Αθανασιος

Χριστοδούλου Κων/νος

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ιστορίες
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ÊÑÏÊÕËÅÉÏ
"Îåíþíáò Êñïêýëåéï" Åßíáé äçìïôéêÞ
åðé÷åßñçóç êáé åëÝã÷åôáé áðü åðéôñïðÞ, óôçí
ïðïßá óõììåôÝ÷åé êáé ï Óýëëïãïò ìáò.
Ëåéôïõñãåß üëï ôïí ÷ñüíï, óáí îåíïäï÷åßï êáé
åóôéáôüñéï.
"ÐáñÜäåéóïò" ÅðéðëùìÝíá äéáìåñßóìáôá. Ëåé-
ôïõñãåß üëï ôïí ÷ñüíï, óáí îåíïäï÷åßï êáé
åóôéáôüñéï. Õðåýèõíïò: Ãéþñãïò ÑÜðôçò,
2266041451, 6944596261
"ÂéïëÝôôá" Ìßíé ìÜñêåô êáé ðñü÷åéñï öáãçôü,
üëï ôï ÷ñüíï, 2266041205
"Êáôáöýãéï Êñïêõëåßïõ" Âñßóêåôáé óôá Âáñäïý-
óéá, èÝóç Ðáíáãßá, óå õøüìåôñï 1250 ì. êáé åßíáé
éäéïêôçóßá ôïõ Óõëëüãïõ Êñïêõëéùôþí Ï
ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇÓ. Για πληροφορίες και
κρατήσεις: Παναγιωτόπουλος Θόδωρος,
6973648095 ή µε το ∆.Σ. του Συλλόγου .

ÐÅÍÔÁÃÉÏÉ
"Êïéíïôéêüò Îåíþíáò" ôçë. 2266041244
"Ôï Áñ÷ïíôéêü ôïõ Îåíïöþíôá" ÁíáêáéíéóìÝíï
ðñüóöáôá, ëåéôïõñãåß óáí îåíïäï÷åßï
Õðåýèõíïò: Îåíïöþíôáò Ôóþñçò, 6974868030,
2266052219, 2106140861

ÔáâÝñíåò: ÁóçìÜêçò, 2266052340, ÊáññÜò,
2266052221

ÊÏÕÐÁÊÉ
"Êïéíïôéêüò Îåíþíáò" Ëåéôïõñãåß óáí îåíïäï-
÷åßï êáé åóôéáôüñéï. Õðåýèõíïò: Ãéþñãïò
Ãåñáóéìüðïõëïò, 6977272117

ÁËÅÐÏ×ÙÑÉ
"Êïéíïôéêüò Îåíþíáò" ÁíÞêåé óôïí Ôïðéêü
Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï. Ëåéôïõñãåß üëï ôïí ÷ñüíï,
óáí îåíïäï÷åßï êáé åóôéáôüñéï.
Õðåýèõíïò: ÔÜêçò Ìðñïýìáò, 2266041315

ÄÁÖÍÏÓ
"Îåíþíáò ôïõ ÄÜöíïõ" Ëåéôïõñãåß üëï ôïí
÷ñüíï, óáí îåíïäï÷åßï êáé åóôéáôüñéï.
Ôçë: 2266051745, 2266051746

ÁÑÔÏÔÉÍÁ
"Âßëëá Êïôñþíç" Åíïéêéáæüìåíá ÄùìÜôéá,
2266051812

Åíïéêéáæüìåíá äùìÜôéá õðÜñ÷ïõí åðßóçò
óôçí ÊåñáóéÜ êáé ôï Äé÷þñé. Ðëçñïöïñßåò
ìðïñåßôå íá ðÜñåôå áðü ôïí ÄÞìï óôï ôçë:
0266041244

ÐÏÕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝÁ ÌÅÉÍÅÔÅ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÂÁÑÄÏÕÓÉÙÍ

Το Κροκύλειο μέσα από ένα αεροπλάνο.

Χαρακτηριστικές οι «κορδέλες» του δρόμου μετά το Κουμεντάρι και η διασταύρωση στο «διάσελο» μετά το χωριό.

Φωτογραφία: Μάκης Αποστολακόπουλος

ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

Γ’3 Μ. Βρύση - Κορεσόρεμα:
ΞEKINHMA: H ομάδα συναντιέται στις

Βρύσες, γεμίζει τα παγούρια της κρύο νερό

και ξεκινάει το οδοιπορικό της ακολουθώ-

ντας τον παλιό δρόμο: - δεξιά από τις Βρύσες

o πρώτος δρόμος: Ζωίτσας - Στουμπέϊκα -

Ζαχέικα - Γραββανέικα, Φλωρέικα - και με

λίγη ανηφοριά (μπαίνουμε στον αμαξητό

δρόμο τον οποίο μετά από λίγο θα τον αφή-

σουμε για να μπούμε και πάλι στον παλιό

δρόμο!

Πλησιάζουμε στην τρανή "Αγκορτσιά",

τόπος σκάρου και ατέλειωτου παιχνιδιού για

τα παιδιά που έβγαζαν τις οικόσιτες γίδες

τους για τροφή. Οι γίδες έτρωγαν ελεύθερες

στα γύρω πουρνάρια μέχρι το σούρουπο. Τα

παιδιά τρελαίνονταν στα διάφορα παιχνίδια

μέχρι να σουρουπώσει, να μαζέψουν τις

γίδες τους και να γυρίσουν σπίτι. Τις εποχές

εκείνες, ο απογευματινός σκάρος, αποτελού-

σε μεγάλη έξοδο για τα παιδιά. Κι αυτό έφτα-

νε στο αποκορύφωμά τους τις Κυριακές το

απόγευμα. Άπειρες είναι οι ιστορίες των παι-

διών για τις ώρες που περνούσαν εκεί και τα

ευτράπελα που τους συνέβαιναν.

Μετά την "τρανή Αγκορτσιά" προχωρού-

με προς την Τσιόκα - κομμάτι άγονο, με πολ-

λές πέτρες αλλά και μια βρύση με νερό!

Χαράς ευαγγέλια αυτή η βρύση. Μετά το

νερό, τα παιδιά ανέβαιναν στα κοντινά πλα-

τάνια και χάραζαν στην φλούδα «ονόματα

ιερά». Οι απέναντι «σάρες» - πολύ επικλινές

έδαφος - χρησιμοποιούνταν από τα παιδιά

για να κάνουν τσουλήθρες και να παίζουν.

Άλλοτε πάλι κάθονταν στην κορυφή της

σάρας και φιλοσοφούσαν.

Μια πασίγνωστη «φιλοσοφική ατάκα»

που την είπε κάποιο παιδί τη 10ετία του 1920

/ 30 είναι η ακόλουθη:

Σε στιγμή «φιλοσοφικής κρίσης» για όλα

αυτά τα ανεξήγητα που έβλεπε γύρω του και

το ερώτημα «αν υπάρχει Θεός» να πλανάται

πάνω τους, είπε: «Υπάρχ' Θιός κι άμα θέλ' ου

Θιός τωραϊά, μπουρεί να σε καμ' βόϊδ'!»

Έτσι λύθηκε απ' τα παιδιά το βαρύ φιλο-

σοφικό ερώτημα για το Θεό.

Ο δρόμος συνεχίζεται όλο και πιο ανηφο-

ρικά. Αν και η κορυφογραμμή της Γδαρμένης

φαίνεται να είναι τόσο κοντά, εν τούτοις η

ανηφοριά είναι ατελείωτη. Τελικά, όλοι επι-

ζούν και φτάνουν το μεγάλο πλάτωμα της

Γδαρμένης.

Και τί δεν έχει ακουστεί γι' αυτή τη Γδαρ-

μένη. Το πιο κοινότυπο είναι ότι θα ήταν ιδε-

ώδες ελικοδρόμιο για το Κροκύλειο. Και αυτό

λέγεται κατά κόρο ακόμη και σήμερα.

Η Γδαρμένη υπήρξε κυρίως χώρος κτηνο-

τρόφων. Στα χρόνια που πέρασαν πολλοί

κτηνοτρόφοι έφτιαξαν εκεί τα μαντριά τους.

Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι - ότι τα «πράματα»

έβρισκαν βοσκή και ότι υπήρχε. λίγο πιο

πέρα, πολύ νερό και για τα ζωντανά και για

τους ανθρώπους.

Τις μεγάλες μέρες της κτηνοτροφίας όπως

«της Αναλήψεως» που γιορτάζουν, οι Κροκυ-

λιώτες ανέβαιναν στη Γδαρμένη και συνδια-

σκεδάζουν μαζί με τους κτηνοτρόφους δοκι-

μάζοντας τους εκλεκτούς μεζέδες και τα

φαγητά που είχαν ετοιμάσει, ενώ ο χορός δεν

αργούσε να αρχίσει.

Μετά τη Γδαρμένη ακολουθώντας το

μονοπάτι που βρίσκεται Β.Α. Θα φθάσουμε

στα πλατάνια και τις πηγές του ρέματος που

είναι γνωστό σε όλους ως Κορεσόρεμα και τη

περιοχή που κάποτε καλλιεργιόταν ως

«Κορέσι». Εδώ σταύλιζαν τα «πράματα» οι

κτηνοτρόφοι και έπαιρναν το νερό που τους

χρειάζονταν. Σήμερα το νερό το παίρνουν οι

Κροκυλιώτες να πιουν. Πριν από 15 χρόνια, η

Κοινότητα δημιούργησε νέο υδραγωγείο και

έριξε το νερό μέσα για να ενισχύσει την

υδροδότηση του χωριού.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει με 3 κυρίως

τρόπους. Από το δρόμο που φτάνει κανείς,

από τον αμαξητό που απέχει μερικά μέτρα ή

νότια, ακολουθώντας τον αγωγό από τις

Λουρίδες.

ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Συνεχίζοντας προηγούμενες δημοσιεύσεις των Κροκυλιώτικων διαδρομών του αείμνηστου Προέδρου Λάκη

Τριανταφύλλου, παρουσιάζουμε στο παρών φύλλο την διαδρομήΜ. Βρύση - Τσιόκα - Γδαρμένη - Κορεσόρεμα:

Στις αφηγήσεις τα παιδιά
παρουσιάζονται να εξυπηρετούν
µέσα στον οικιακό χώρο, σε προ-
σωπικό επίπεδο τους ενήλικες
άνδρες της οικογένειας και όχι
τις γυναίκες: Έφερναν νερό στον
παππού τους ή/και τον πατέρα
τους για να πιούν, ενώ έφερναν
νερό στο σπίτι για να το χρησιµο-
ποιήσει η µητέρα τους για τις
ανάγκες του νοικοκυριού. Η υπε-
ροχή των ανδρών έναντι των
γυναικών εγχαρασσόταν προφα-
νώς και µε αυτό τον τρόπο στη
συνείδησή τους:

Παραθέτω ένα απόσπασµα
από την αφήγηση της κόρης µιας
πολυµελούς οικοένειας, που
µεγάλωνε µαζί µε τον παππού και
τη γιαγιά από την πλευρά του
πατέρα:

Ο παππούς µου ήταν ένας
αρχοντάνθρωπος. Του πατέρα
µου ο πατέρας. Πολύ τον θυµάµαι
και πολύ... Ερχόταν το πρωί,
µόλις ξύπναγε: "Άντε, τι θα
κάνεις, ποιος θα πάει;" Θελαµε
νερ'κρύο από τη βρύση. Και τρέ-
χαµεεµείς τώρα -ήµασταν και

µικρά- και τρέχαµε και φέρναµε
νερό κρύο. Έπρεπε να πιεί και ο
πατέρας µου και ο παππούς µου-
νερό κρύο κι ύστερα να πιούν τον
καφέ τους.

Αρκετά εύγλωττο και το από-
σπασµα από την αφήγηση του
γιου ενός µετανάστη που µεγάλω-
νε µαζί µε τον παππού, από την
πλευρά του πατέρα, τη µητέρα
και το µεγαλύτερο αδελφό του:

Λοιπόν, ο παππούς µου λοιπόν,
ο Γεωργούλας... συνήθιζε να µε
στέλνει εµένα όταν ήθελε νερό
κρύο και καθαρό, να µε στέλνει
στη µοναχή τη βρύση που βρισκό-
ταν και βρίσκεται ακόµα στη
Μεγάλη Βρύση. Λέγεται δε η
περιοχή αυτή Μεγάλη Βρύση
διότι υπαρχουν πέντε ακόµα βρύ-
σες εκεί κοντά. Αυτή είναι µονα-
χή. Οι άλλες είναι σε µια ορισµέ-
νη απόσταση η µία απ' την άλλη...
γιατί πίστευε ότι το πιο κρύο νερό
είναι κείνο, σώνει και καλά. Τώρα
κατά πόσον εγώ έπαιρνα νερό απ'
τη µοναχή τη βρύση ή κι απ' τις
άλλες... ∆ιότι την είχε φτιάξει
εκείνος (ο παππούς τη µοναχή τη

βρύση). Ήταν δωρεά.... Μόλις
τοφερνα το νερό εγώ, στο τσου-
κάλι, στο τσουκάλι... Τη βαρέλα
τη µικρή την απέφευγα, ήτανε για
µένα βαριά, και µόλις τοφερνα το
νερό το έπαιρνε µε το, όχι ποτήρι,
ήτανε πολυτέλεια το ποτήρι, µε
µια κούπα τελοσπάντων κι έπινε κι
έλεγε: "Α! το καηµένο το νεράκι,
αφίρ είναι" -αφίρ σηµαίνει πολύ
κρύο, πολύ κρύο και καθαρό-. Και
του απαντούσα εγώ: "αµ' τόφερα
εγώ, αµ τόφερα γω το καηµένο το
νεράκι..." Ε, πότε, πότε: "Αχ, τσα-
καλάκι", µου έλεγε...

Μεταφέροντας φαγητό στον
πατέρα, τη µάνα, τον παππού, τη
γιαγιά, στα χωράφια ή το µαντρί
τα παιδιά εξοικειώνονταν σταδια-
κά µε τις αγροτικές εργασίες και
προετοιµάζονταν ψυχολογικά για
τις ευθύνεςτις οποίες θα αναλάµ-
βαναν και τα προβλήµατα τα
οποία θα αντιµετώπιζαν αργότε-
ρα. Μάθαιναν επίσης να κινούνται
στον ευρύτερο χώρο της κοινότη-
τας και εξοικειώνονταν µε την
ιδιοκτησιακή της τοπογραφία:

Η γιαγιά ήταν αγρότισσα εκατό

τα εκατό και τσοπάνα. Πήγαινε το
καλοκαίρι σε ορισµένα χωράφια
για να τα φυλάει απ' τις καλιακού-
δες τα χωράφια στο αυτό, για να
µην πηγαίνουν και µας τρων' το
καλαµπόκ', πήγαινε και κοιµόταν,
όσο το µάκραινε το καλαµπόκ'
πήγαινε και κοιµάταν στα κτήµα-
τα... Της πήγαινα και φαγητό.
Πήγαινα γιατί µε συνέφαιρε
κιόλα, γιατί εκεί τράβαγα κανά
καλαµπόκ' και τόψηνα και τότρω-
γα.. Από µικρός µικρός ξυπόλυ-
τος πάαινα στο κτήµα, στο ποτάµ'
κάτω.

Ορισµένες φορές η διεκπεραί-
ωση αυτών των καθηκόντων λει-
τουργούσε ως αφορµή για την
ανάπτυξη µιας πολύπλευρης επι-
κοινωνίας µεταξύ παιδιών και ενη-
λίκων: Σε µια περίπτωση ο προ-
πάππους µάθαινε στο παιδί, το
οποίο του πήγαινε φαγητό στο
χωράφι, να µετρά και χρησιµοποι-
ούσε µεταφορές προκειµένου να
του µιλήσει για την αξία της κου-
µπαριάς, της πνευµατικής δηλαδή
συγγένειας, στη ζωή του ανθρώ-
που.

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΖΩΗΣ

Απόσπασµα από το σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου
Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο, Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο ∆ωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα

της Μαρίας Παπαθανασίου.


