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Το ∆.Σ. του Συλλόγου Κροκυλιωτών
“Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ”,

προσκαλεί όλα τα µέλη και τους φίλους του χωριού µας
στην ετήσια εκδήλωση - χορευτικό τσά4

το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ώρα 18.30, στο ξενοδοχείο
“CLASSICAL ACROPOL”.

Πειραιώς 1, στην Οµόνοια, τηλ: 210 5282 100
∆ηλώσεις συµµετοχής σην Βασιλική Παγώνη 6944 241 127

Στο ∆ελτίο Τύπου του ∆ήµου Βαρδουσίων της 19ης Ιουνίου 2008 ανά-

µεσα στα άλλα αναφέρεται:

« Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βαρδουσίων στη συνεδρίαση στις 31-5-

2008,αποφάσισε οµόφωνα:

Να µην συµφωνήσει µε το σχέδιο διοικητικής µεταρρύθµισης των ΟΤΑ

α' βαθµού (περαιτέρω συνένωση δήµων). Η οµόφωνη απόφαση του για το

θέµα αυτό έχει ως εξής:

∆εν συµφωνεί µε το Σχέδιο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης ΟΤΑ α βαθµού

( περαιτέρω συνένωση ∆ήµων) για λόγους που αναφέρονται στην εξυπηρέ-

τηση των πολιτών, τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο και τη συνέχιση

της δηµιουργίας προ�ποθέσεων ανάπτυξης του τόπου. Ειδικά για το ∆ήµο

Βαρδουσίων, η απορρόφηση της αυτοδιοίκησης του, θα σηµάνει την τελει-

ωτική και οριστική ερήµωση των Χωριών του.

Ο ∆ήµος Βαρδουσίων µπορεί και µε το νέο σχέδιο συνένωσης να παρα-

µείνει αυτοδιοικούµενος, διότι έχει τ' απαραίτητα για τη λειτουργία του, την

εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διατήρηση της ζωής και της ανάπτυξης του

τόπου, ήτοι έχει: α)διοικητική, οικονοµική και τεχνική επάρκεια.

β)Έχει µεγάλη έκταση και εκτεταµένο οδικό δίκτυο µε µεγάλες ανάγκες

και προ�ποθέσεις ανάπτυξης

γ) Έχει αρκετό πληθυσµό -ενεργούς πολίτες, ανθρώπους που ενδιαφέ-

ρονται για τον τόπο τους.

δ)Είναι ορεινός και αποµακρυσµένος από αστικά κέντρα µε τα οποία

δεν έχει κοινά σηµεία ή συµφέροντα.

ε)∆εν υστερεί σε ιστορικότητα, παράδοση και πολιτισµό.

Θεωρώντας καταστροφή για τα χωριά µας την κατάργηση του ∆ήµου

µας, θέλουµε να παραµείνει εδώ η αυτοδιοίκηση, έστω και σε επίπεδο Κοι-

νότητας εφόσον, κατά τους κριτές, δεν πληρούνται τα πληθυσµιακά κριτή-

ρια. »

Εµείς σε ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα για τη Χώρα, που πολιτικά φέρνει

σε αντιπαράθεση την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την άποψη

των δύο µεγάλων κοµµάτων που στην ουσία εισηγήθηκαν στην κεντρική

τους φιλοσοφία τον Καποδίστρια, τόσο τον πρώτο όσο και τον καινούργιο,

δεν µένει παρά να ταυτιστούµε µε την άποψη που εκφράζει οµόφωνα το

∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Αυτό που µένει να δούµε, είναι να υλοποιήσει στην πράξη την άποψη

αυτή µε το να προχωρήσει άµεσα στην δηµοπράτηση της ανέγερσης του

Νέου ∆ηµαρχείου!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με µεγάλη χαρά πήραµε από το ∆ήµο Βαρδουσίων και δηµοσιεύουµε το

κείµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά κατάλ-

ληλου ακινήτου ατο Τ.∆. Κροκυλείου για την διαµόρφωση χώρου αθλοπαι-

διών.

Ο ∆ήµαρχος Βαρδουσίων κος Νικολέτος έχει συνεργαστεί στενά µε το

∆.Σ. του Συλλόγου όλο το διάστηµα της διετούς θητείας του, και οµολογου-

µένα έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην ικανοποίηση των αιτη-

µάτων που κατά καιρούς του έχουµε θέσει. Ετσι και τώρα, ανταποκρίθηκε

στο χρόνιο αίτηµα της νεολαίας µας, που επίµονα έχουµε προβάλλει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βαρδουσίων µε την 120/2008 απόφαση του απο-

φάσισε την προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

αγορά ακινήτου στο Τ.∆. Κροκυλείου για την διαµόρφωση χώρου αθλοπαι-

διών µε τις εξής προδιαγραφές:

Α) Η έκταση, χωράφι ή οικόπεδο να είναι µέσα ή κοντά στο χωριό.

Β) Να είναι ωφέλιµης επιφάνειας άνω των 3000 τ.µ.

Γ) Να βρίσκεται σε προσβάσιµο σηµείο

∆) Να υπάρχει σε καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς και να µην βαρύνεται µε

υποθήκη ή εµπράγµατα δικαιώµατα.

Η αίτηση - προσφορά θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά κυριότητας όπως τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, συµβόλαια ή οποιοδή-

ποτε άλλο επίσηµο έγγραφο αποδεικνύει την κυριότητα του ακινήτου.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και η αιτούµενη τιµή

ακινήτου κατά τετραγωνικό µέτρο αλλά και συνολικά.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν το ∆ήµο σχετική αίτηση

µέχρι 30-11-2008.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Νικολέτος Βασίλειος

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

του Συλλόγου θα πραγµατοποιηθεί
την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου
2009 και ώρα 10 πµ. Τα ταµειακά
εντάξει µέλη του Συλλόγου για το
2008 ανέρχονται σε 127 άτοµα.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται
σύµφωνα µε το Καταστατικό του
Συλλόγου γραπτά, µε φαξ στον
αριθµό 2107654555, 2106839029,
ή µε e-mail στην διεύθυνση
info@mitsos.gr δέκα ηµέρες πριν
την Γ.Σ.

Μας πήρε το φθινόπωρο

Έρχεται κι ο χειµώνας

Πέφτουν τα φύλλα απ’ τα κλαριά

Και κλείνει κι ο ξενώνας

ΑΑυυγγέέρροοςς

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 
ΛΕΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

O προγραµµατισµένος ετήσιος χορός
του Συλλόγου θα πραγµατοποιηθεί
την 1 Φεβρουαρίου 2009. Θα
δηµοσιεύσουµε έγκαιρα
λεπτοµέρειες.



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Το ζεύγος Ιωάννη Παπαδάκη και Αλεξάνδρας

Μαγούλα Παπαδάκη , έφεραν στον κόσµο ένα
χαριτωµένο αγοράκι στις 16-7-2008.

Το ∆.Σ. του συλλόγου εύχεται να τους ζήσει.
ΠΕΝΘΗ

Ο συγχωριανός µας Γιάννης Γεωργίου
Ράπτης απεβίωσε την ∆ευτέρα 25 Αυγούστου
2008 σε ηλικία 74 ετών. Η νεκρώσιµος ακολου-
θία εψάλει στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου στο
Κροκύλειο και η ταφή του έγινε στο κοιµητήριο
του χωριού µας. Το 40ήµερο µνηµόσυνο έγινε
στις 28 Σεπτεµβρίου 2008 στον Ιερό Ναό Προ-
φήτου Ηλία στην Αγία Βαρβάρα 

Το ∆.Σ. εκφράζει στην οικογένειά του τα
θερµά του συλλυπητήρια.

Γιάννης Γεωργίου Ράπτης
Στον αγαπηµένο µας πατέρα
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Κροκύλειο Φωκί-

δας, παντρεύτηκε την Ευθυµία Κοντογιαννίδη και
απέκτησαν τέσσερα  παιδιά, την Σοφία, την Στέλ-
λα, την Γεωργία και την Αστέρω. Ευτύχησε να
αποκτήσει και οκτώ εγγόνια.

Καλός οικογενειάρχης και συνάµα συµπαρα-
στάτης όλων µας στις δύσκολες στιγµές. Οι
περισσότεροι τον γνώριζαν µε το  παρατσούκλι «
ο Γούλας». Του αφιερώνουµε τα παρακάτω ως
ελάχιστο φόρο τιµής.

Αγαπηµένε µας σύζυγε, πατέρα, παππού, εσύ
που ήσουν πάντοτε στο πλάι µας, πάντοτε πρό-
θυµος να βοηθήσεις, εσύ που µε τα αστεία σου
έδιωχνες τους καηµούς µας, τώρα έφυγες.

Το «αντίο» δεν µπορεί να βγεί απ΄ το στόµα
µας, γιατί ακόµη νιώθουµε πως υπάρχεις κοντά
µας. Ελπίζουµε το ταξίδι σου να έχει καλό προο-
ρισµό. Οι αναµνήσεις πολλές, και το γιατί πάντα
µέσα µας.

∆άκρυα µας πληµµυρίζουν….

Και το ερώτηµα παραµένει. Ποιος θα απαλύνει
τη θλίψη τώρα που έφυγες; Που θα βρούµε ξανά
την καλοσύνη, το χαµόγελο, τη λεβεντιά και το
θάρρος σου;

Αντίο. Ελπίζουµε η αγάπη και ο πόνος µας να
φτάνει ως εκεί, για να καταλάβεις πως δεν µπο-
ρούµε όσα χρόνια κι αν περάσουν να σε ξεχά-
σουµε. Απλά ευχαριστούµε τον Θεό που υπήρξες
κοντά µας και µας στήριζες σύζυγε, πατέρα και
παππού.

Ότι κι αν πούµε είναι µικρό….
Ας αναπαύεται η ψυχή σου

Η οικογένειά σου.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

1 Η Ειρήνη Μανίκα του Βαγγέλη, εισήχθη
στο Τµήµα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών στο
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2 Ο Βασίλης Γεωργακόπουλος του
Μίτσου, εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Επιστη-
µών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Το ∆.Σ. του συλλόγου µας τους εύχεται καλή
πρόοδο και κάθε επιτυχία.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Νικόλαος Σάγιας ,(εγγονός του ∆ηµήτρη

Μαυροειδή και της Ευθυµίας το γένος Κωστο-
πούλου), έγινε επίκουρος καθηγητής στο Πανε-
πιστήµιο της Τρίπολης.

Το ∆.Σ. του συλλόγου µας του εύχεται καλή
σταδιοδροµία.

Η ζωή µακριά από το χωριό συντελεί στην
αποξένωσή µας, ειδικά των πιο νέων.

Τα κοινωνικά δεν είναι µια κουτσοµπολίστικη
στήλη, αλλά ένας τρόπος να µαθαίνουµε τα νέα
των συγχωριανών µας. 

Γι’ αυτό παρακαλούµε να µας βοηθάτε συνε-
χώς στη σύνταξή τους, γνωρίζοντας µας νέα
που δεν ξέρουµε και θέλετε να αναφερθούν. 
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KOINÙÍÉÊÁ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία οι προγραµ-

µατισµένες εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας για
το καλοκαίρι, η συναυλία στο Αρχαίο Κάστρο
του Καλλίου την Παρασκευή 8 / 8 , και το ετή-
σιο αντάµωµα των Ρουµελιωτών στη θέση
Πραττά Λάκκος το Σάββατο 16/8. Είµασταν
εκεί και δηµοσιεύουµε χαρακτηριστικό στιγµιότυπο από παράσταση χορευτικού στο
Αντάµωµα.

Oλη η πολιτική ηγεσία ήταν εκεί ο Βουλευτής του νοµού, ο Νοµάρχης, οι ∆ήµαρ-
χοι, Πολιτευτές, οι Πρόεδροι των Συλλόγων µε τα διοικητικά τους συµβούλια πλή-
θος κόσµου, έφαγαν και χόρεψαν µε την ψυχή τους, µέχρι αργά το απόγευµα, πρέ-
πει να αρχίσουµε να βελτιώνουµε τις υποδοµές στην περιοχή αυτή, και η µελέτη της
Οµοσπονδίας να πάρει σάρκα και οστά.

Στην ∆ασική ορολογία αυτές οι περιοχές λέγονται ‘∆ασικά πάρκα αναψυχής’ και
ορίζονται µέσα σε αυτά ποιες είναι οι υποδοµές τους [wc, παγκάκια, µονοπάτια,
ξύλινα κιγκλιδώµατα, ενηµερωτικές πινακίδες, (για την χλωρίδα την πανίδα της
περιοχής)  …] Εχουν δηµιουργηθεί αρκετά παρόµοια στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, η ανάπτυξη φέρνει ανάπτυξη. 

Η επόµενη µέρα της επιστολής οφειλών
προς το Σύλλογο ήταν συναρπαστική…

Κάποια µέλη κατανόησαν την σηµασία
των λέξεων και συµµερίστηκαν την αγωνία
µας στο να έχουµε ένα οικονοµικά εύρω-
στο Σύλλογο και άµεσα έσπευσαν να κατα-
βάλλουν τις οφειλές, κάποιοι άλλοι αφού
κατέβαλλαν τα χρήµατα δήλωσαν εγγρά-
φως πως δεν επιθυµούν να συνεχίσουν να
λαµβάνουν την εφηµερίδα, θα σεβαστού-
µε την επιθυµία τους αφού πρώτα τους
ευχαριστήσουµε. Σε κάποιους άλλους έγι-
ναν λάθη και διαµαρτυρήθηκαν. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν θα επανελέγξουµε τις
λίστες ώστε να τις διορθώσουµε  και ν’
αποκατασταθεί η τάξη. 

Σε καµία περίπτωση όµως δεν προσβά-
λαµε κανέναν δηµόσια, η επιστολή ήταν
συρραµµένη σε µη εµφανές σηµείο µέσα
στην εφηµερίδα, άρα θα µπορούσαν να
κάνουν την διαµαρτυρία τους σιωπηρά,
πολιτισµένα και χωρίς φανφάρες και µεγα-
λοστοµίες. 

Υπάρχει όµως και µια µερίδα µελών
ευτυχώς πολύ µικρή, η οποία λάµβανε την
εφηµερίδα δεν επιθυµεί να συνεχίσει να
τους αποστέλλεται και δεν µπήκε καν στον
κόπο να πληρώσει τις οφειλές, αυτό είναι
προσβολή προς τους υπόλοιπους.

Ελπίζω να γίνεται κατανοητό πως τα
έξοδα των Μακρυγιαννείων δεν µπορούν
να καλυφθούν µε την συµµετοχή του
∆ήµου και της Νοµαρχίας αν θέλουµε να
τα χαιρόµαστε κάθε χρόνο όπως τα έχου-
µε συνηθίσει και όπως αποφασίστηκε  στη
τελευταία  Γενική Συνέλευση.

ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   640 ΜΕΛΗ Χ 45€
=  28.800 € ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟ∆Α
ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α,
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΤΑ
ΠΟΥΛΜΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΑΣΧΑ, ΑΠΟΚΡΙΑ,
ΓΙΟΡΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Στις 15 Αύγουστου µετά την Θεία λει-

τουργία στην εκκλησιά της Ζωοδόχου
Πηγής στο οροπέδιο της Παναγίας, έγιναν
τα προγραµµατισµένα εγκαίνια του Κατα-

φ υ γ ί ο υ .
Την κορ-
δέλα έκο-
ψ α ν
παρέα ο
Πρόεδρος
του Συλλό-
γου µας

και ο ∆ήµαρχός µας ενώ ακολούθησε αγια-
σµός από τον Ιερέα µας (Πάτερα Αντρέα).

Το συγκινητικό ήταν ότι αρκετός κόσµος
παραβρέθηκε σε αυτή την τελετή, διαπι-
σ τ ώ ν ο -
ντας την
µ ε γ ά λ η
έ κ τ α σ η
της ανα-
καίνισης,
τα σχόλια
ήταν θετικά , χαρακτηριστικά ακούστηκε
επιτέλους ‘’καιρός ήταν να το φτιάξουν’’ 

Τώρα πια έχει καλοριφέρ, ηλεκτρικό από
γεννήτρια, πίεση νερού, καινούργιο
τζάκι…   

Ο Σύλλογος κέρασε γλυκά ευχαρίστησε
τον κόσµο για την συµµετοχή του και πλέον
είναι  έτοιµος να το αναθέσει σε κάποιο
µέλος του να το φροντίζει και να το λει-
τουργεί για λογαριασµό του.

∆ηµοσιεύουµε ανώνυµη επιστολή που λάβαµε, χωρίς σχόλια, γιατί αντανακλά την άποψη
του ∆.Σ. περιµένοντας την ανταπόκριση και τις προτάσεις των πρωτοχορευτών µας. 
« Όλοι µας χειροκροτήσαµε την χορευτική οµάδα του Χρυσού που παρουσιάστηκε στην

πλατεία την πρώτη µέρα των Μακρυγιαννείων. Ωραίες στολές και  αξιόλογο πρόγραµµα
µε την συνοδεία της ζωντανής ορχήστρας που κάλεσε ο Σύλλογος, δηµιούργησαν το κέφι
και την κατάλληλη ατµόσφαιρα για την ψυχαγωγία του κόσµου. Μπράβο στα παιδιά του
Χρυσού και τους καταπληκτικούς µουσικούς, όπως µπράβο επίσης και στα δικά µας παι-
διά που µετέχοντας στο γλέντι αργότερα µας θύµισαν πάλι την σπάνια χορευτική παρά-
δοση που έχουν και που µεταφέρουν όπου βρεθούν. Έτσι λοιπόν παρούσα ήταν και η
νοσταλγία του «δικού µας» χορευτικού, που δηµιουργεί την υποχρέωση του Σύλλογο να
ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησής του. »

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Παράλληλα µε τα Μακρυγιάννεια, το καλοκαίρι λειτούργησε ο θερινός

κινηµατογράφος στο Λιβάδι που τιµήθηκε ιδιαίτερα µε την παρουσία της νεολαίας του
χωριού, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια.

Κανονικά λειτούργησε το Λιβάδι και το παζάρι.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου ανέλαβε την χορηγία για

την διοργάνωση πάρτυ νεολαίας στο Ζωριάνο
αναγνωρίζοντας την ανάγκη κινητοποίησης των
αδελφών συµπατριωτών µας από την νεολαία του
χωριού. Τα παιδιά ήρθαν και µας βρήκαν στο
Λιβάδι και µας ζήτησαν να βοηθήσουµε στην
διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης µε ηχητικό
συγκρότηµα. Η εκδήλωση προγραµµατίστηκε να
γίνει στις 13 Αυγούστου, µια και οι υποχρεώσεις των ηχοληπτών τελείωναν στις 12
Αυγούστου, δεδοµένου ότι το Θεατρικό σχήµα ΥΠΟΚΡΟΥΣΙΣ υποστηρίχθηκε τεχνικά
από την Ναύπακτο, παρακαλέσαµε τους τεχνικούς να παραµείνουν µία επί πλέον
ηµέρα και αναλάβαµε την δαπάνη αυτή για να πραγµατοποιηθεί µια µεγάλη επιθυµία
των νεαρών φίλων µας.

Η εκδήλωση έγινε µε επιτυχία στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζωριάνου, που σε µια µέρα
µεταµορφώθηκε σε club. Χαρήκαµε γι αυτή την συνεργασία και ανταλλάξαµε µε τα
µέλη του ∆.Σ. του πολιτιστικού Συλλόγου Ζωριάνου την υπόσχεση ότι θα
προσπαθήσουµε να επαναλάβουµε κι άλλες τέτοιες κοινές εκδηλώσεις στο µέλλον. 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

Η ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τη φωτογραφία µας έστειλε η συµπατριώτης µας από τον Καναδά Μαρία
Κονανδρέα, σύζηγος Κώστα Βάρσου, από το πανηγύρι στη Θεοτόκο στις
23 Αυγούστου 1952.
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Φύγαν µετανάστες, οι περισσότεροι
µικρά παιδιά,  από το χωριό για να
έχουν µια καλύτερη τύχη αυτοί και οι
οικογένειές τους που µείναν πίσω.

Ζήσαν µια ζωή σε ξένους τόπους,
κάναν οικογένειες, δουλειές, αλλά η
σκέψη τους όλο και γυρνάει στον τόπο
που γεννήθηκαν. Θυµούνται ιστορίες,
ανθρώπους, εκφράσεις, λέξεις…..

Τέτοιες λέξεις, όπως τις θυµάται,
κατέγραψε και µας στέλνει για δηµοσί-
ευση ο Παντελής Σταυρόπουλος που
ζεί στις ΗΠΑ. Με την βοήθεια του
Μήτσου Χαραλαµπόπουλου, που ζεί
στον Καναδά, γράψαµε την ερµηνεία
τους και κάποια παραδείγµατα. Για να
µαθαίνουµε κι εµείς οι νεώτεροι.

Θα τις δηµοσιεύουµε σε διάφορα
φύλλα χωρίς αλφαβητική σειρά µε τον
τίτλο «Κροκυλιώτικο λεξιλόγιο». 

Ανεµοδούρα = δείκτης φοράς ανέ-
µου (γυρνάει σαν ανεµοδούρα)

Αστρέχα = γωνιά µεταξύ ταβανιού

και τοίχου
Αγκούτσα = γκλίτσα από κλαρί

λυγισµένο
Αµπουργιά = πόρτα περίφραξης

(κυρίως στάνης)
Αγκλιά = τσαλαπατηµένο αντικείµε-

νο (θα σου κάνω το κεφάλι αγκλιά)
Αρίδα = χειροκίνητο τρυπάνι, τρι-

βέλι
Αναβόλα = αυλακιά κοντά στις

άκρες της µάντρας (δέµατα)
Αµπάρα = ξύλο που ασφαλίζει τις

εξώπορτες
Ασκερ = µπουλούκι, οµάδα, σόι
∆ιρβίσι = παλληκάρι
∆ιµατσούλα = µικρό δέµα από

χόρτα ή κλαριά
∆ρόκαλα = πέτρες διαφόρων µεγε-

θών ανακατεµένες, που χρησιµοποι-
ούσαν για αποστράγκιση

∆ράκος = αγόρι
∆ρουλαπ = νερόχιονο

Συνεχίζουµε την δηµοσίευση της σειράς
των διαδροµών περιπάτου, άσκησης και
γνωριµίας που µας κληροδότησε ο
αείµνηστος Λάκης Τριανταφύλλου.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΛΟΥΡΙ∆ΕΣ - ΚΛΙΜΑΚΟΡΕΜΑ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ: Συγκέντρωση στην εκκλησιά

Αγ. Αθανασίου. Αυτή τη φορά, το
οδοιπορικό µας, µας οδηγεί ανατολικά του
χωριού - στο Κλιµάκι

∆εν γνωρίζουµε, µέχρι σήµερα την
προέλευση της ονοµασίας «Κλιµάκι»,
Εκείνο, όµως, που ξέρουµε είναι ότι µε το
όνοµα αυτό καλύπτεται µια τεράστια σε
έκταση περιοχή που φτάνει µέχρι το ρέµα
απέναντι στο λόγγο.

Σύµφωνα µε µαρτυρίες των παλαιοτέρων
αλλά και διάφορα ευρήµατα (τάφοι) το
Κλιµάκι πρέπει να αποτέλεσε έναν από
τους µεγαλύτερους οικισµούς του
Κροκυλείου επί πολλά χρόνια. Το
«εικόνισµα» που υπάρχει µακριά στο
δρόµο µας θα πρέπει να σηµατοδοτεί το
κεντρικό σηµείο της περιοχής µε κάποιο,
ίσως εκκλησάκι και νεκροταφείο. Το
Κροκύλειο, εκτός από το Κεντρικό Χωριό
ήταν διάσπαρτο από µικρούς οικισµούς και
µάλιστα παραποτάµιους - µιά και ο
Μόρνος ήταν πολύ κοντά και η περιοχή
Κροκυλείου έφτανε µέχρι το ποτάµι Οι
οικισµοί αυτοί ήταν σαν κροκάλες ποταµού
(Κλιµάκι, Μαντήλω, Μπεσιές, Ποταµιά,
Αβορίτι κ.ά.) και δεν αποκλείεται - από τη
διάσπαρτη αυτή κατάσταση να πήρε και
το όνοµά του. Έγκυρα λεξικά της
Ακαδηµίας Αθηνών αναφέρονται στις
παραποτάµιες συστάδες µε την ονοµασία
Κροκάλες ή κροκύλες.

Η περιοχή Κλιµακίου είχε έφορα και
ποτιστικά κτήµατα. Και επειδή οι δουλειές
στα χωράφια δε σταµατούσαν καθόλου, οι
κτηµατίες της περιοχής φρόντιζαν να
έχουν στο χωράφι τους κάποια στέγη -
καλύβι ή ταράτσα για την αποθήκευση
ζωοτροφών και άλλων προFόντων που
παρήγαγαν αλλά και για να µένουν και οι
ίδιοι να ξεκουράζονται

Το καλύβι ήταν συνήθως δίπατος,
λιθόκτιστος οικίσκος, σκεπασµένος µε
λιθόπλακες και εξυπηρετούσε τις βασικές
ανάγκες των γεωργών (ύπνο,
αποθήκευση).

Η ταράτσα ήταν πιο πρόχειρη
κατασκευή - συνήθως ισόγεια µε µονόριχτη
σκεπή χωµάτινη ή τσίγκινη. Όλο το Κλιµάκι
ήταν γεµάτο από τέτοια κτίσµατα καλύβια
ή ταράτσες και έσφυζε από ζωή και
δηµιουργία.

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον Άγιο
Αθανάσιο το πρώτο πράγµα που
συναντάµε είναι το ρέµα της Βαριάς που
πρόσφατα στο σηµείο του δρόµου έχει
διαµορφωθεί µε πολύ ωραία πέτρινη
βρύση και χαµηλή µάντρα για να κάθονται
οι επισκέπτες.

Ο χώρος κάτω από τον περίβολο της
Βρύσης - χρόνια τώρα - έχει

χρησιµοποιηθεί και ως χώρος µεταφοράς
απορριµµάτων - πράγµα που δηµιουργεί
δυσάρεστη αίσθηση στους επισκέπτες. Ο
∆ήµος λέει ότι µελετάται γενικότερη
ρύθµιση των απορριµµάτων. Ίδωµεν.

Αµέσως µετά, φτάνουµε στις ,Λουρίδες,
στο χώρο που είναι πευκοφυτευµένος µε
τεράστια πευκόδενδρα. Τα δένδρα αυτά
(πεύκα) φυτεύτηκαν στη 10ετία του 1920
από τους µαθητές του τότε Ελληνικού
σχολείου (3 πρώτες τάξεις).

Περπατώντας, ο επισκέπτης
διαπιστώνει ότι ο δρόµος είναι βατός,
χωρίς κανένα πρόβληµα. Ο δρόµος αυτός
έγινε µετά τον πόλεµο, στη 10ετία του
1950 και ειχε ως αρχικό στόχο να ενώσει
την Αγλαβίστα (Περιβόλι) µε το Κροκύλειο.

Μετά την κατάρρευση των χωριών, ο
δρόµος αυτός παραµελήθηκε και ακόµη και
σήµερα δεν περνάει σε ορισµένα σηµεία.

Ο δρόµος παληά ήταν πολύ στενός και
τα φορτωµένα ζώα είχαν δυσκολίες να
περάσουν.

Καθώς βαδίζει κανείς διαπιqτώνει, παρά
τη µεγάλη βλάστηση τα εγκαταλειµµένα,
πλέον, κτήµατα µε τις πολλές µάντρες και
ζαγάδες (παρτέρια) που κάποτε έσφυζαν
από ζωή και µεγάλη κίνηση ανθρώπων και
ζωντανών. ∆εξιά µας, κάτω διακρίνει
κανείς την περιοχή της Ζέζενας - µε
αρκετά κτήµατα - ενώ κάτω χαµηλά στη
ρεµατιά υπήρχαν πολλά ποτιστικά
χωράφια που σήµερα έκλεισαν τελείως και
έχουν γίνει ζούγκλα. Μιλάµε για την
περιοχή της Πατσερούς.

Σε λιγότερο από τη µισή, µέχρι το ρέµα,
απόσταση που σήµερα έχει κλείσει από τα
δέντρα, βρισκόταν ένα πολύ αξιόλογο
κτήµα - η Κοροµηλού - του Παρασκευά
Γραββάνη µε παραγωγή κηπευτικών,
φρούτων, σιτηρών, ζωοτροφών κ.τ.λ.

Έτσι αναπτύσσονταν όλα τα κτήµατα
µέχρι το κλιµακόρεµα.

Αξίζει να αναφερθεί ακόµη ότι απέναντι
στο λόγγο - που µε δυσκολία διακρίνεται
πλέον - πάνω από το δρόµο, υπήρχε το
καλύβι του Ματζιο-Θανάση και αργότερα
Ματζιο-Θύµιου Σπυρόπουλου. Ο
Μπάρµπα-Θύµιος, µάλιστα, που πέθανε
πριν από 20 περίπου χρόνια ζούσε τα
τελευταία χρόνια µόνιµα εκεί. 'Ένα άλλο
στοιχείο που δεν πρέπει να παραλείψουµε
είναι ότι στην περίοδο της Κατοχής, το
Κλιµάκι φιλοξένησε στα καλύβια του και
στις ταράτσες του, για κάποιες µέρες, ένα
µεγάλο µέρος του πληθυσµό του
Κροκυλείου όταν - λόγω εχθροπραξιών -
δεν µπορούσε κανείς να µείνει στο
Κροκύλειο.

Η διαδροµή αυτή στο Κλιµακόρεµα αλλά
και πέρα απ' αυτό προσφέρεται για λίγη
ξεκούραση και µια ανάσα. Η επιστροφή
γίνεται από τον ίδιο δρόµο.

Η πιο απολαυστική αφήγηση που θα ονειρευόταν ένας τόπος! Ένα  βιβλίο καλαίσθητο
όσο ένα λεύκωµα. Όµως δεν έχουµε να κάνουµε µε ένα λεύκωµα, αλλά µε  τη
…βιογραφία του Κροκυλείου. Ένα βιβλίο καλογραµµένο  όσο ένα λογοτέχνηµα.
Πολυδιάστατο όσο και η πολυσχιδής προσωπικότητα του συγγραφέα του. 

Ένα βιβλίο do it yourself: η σύλληψη, η έρευνα στις πηγές (επιστηµονικές, έγγραφα,
µαρτυρίες ), η φωτογράφηση, η συγγραφή, η ηλεκτρονική στοιχειοθεσία…, του
Παρασκευά Μπακαρέζου.

Τα µέσα είναι υψηλής αισθητικής, είτε αφορούν τη γραφή, που παίζει καθοριστικό
ρόλο, είτε τη φωτογραφία, είτε τα σταχυολογήµατα από την  προφορική λογοτεχνία. Το
χιούµορ, τα εικονοκλαστικά περάσµατα  και ο εύστοχος σχολιασµός -κυρίως της
σηµερινής πραγµατικότητας- δεν λείπουν, κρατώντας τη σχέση µε το βιβλίο ζωντανή ως
το τέλος..

Η έναρξη της όλης ...περιπέτειας είναι εντυπωσιακή και απρόσµενη. Ένα διήγηµα
αποτελεί την πόρτα εισόδου στο Κροκύλειο και µας αποκαλύπτει τη λογοτεχνική φλέβα
του συγγραφέα. 

Μια διαδροµή από τη µυθολογία, τον Όµηρο έως  τον Θουκυδίδη. Που γίνεται
εκπληκτικά απτή µέσα από τις φωτογραφίες ~40 αρχαιολογικών αντικειµένων από την
ύστερη νεολιθική εποχή έως τον 3ο πΧ αιώνα. (Σύµφωνα µε τελευταία πληροφόρηση, τα
θραύσµατα που παρουσιάζονται στις σελίδες 39 – 50 θα παραχωρηθούν και θα
εκτίθενται µονίµως στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λιδωρικείου - µια αντάξια συνέχεια αυτής
της προσπάθειας καταγραφής του υλικού).

Η συνέχεια της ιστορίας βρίσκει την περιοχή να σιωπά κατά τους ρωµα�κούς χρόνους,
να δέχεται τις επιδροµές των  Σλάβων (τον 8ος αιώνα), αργότερα την είσοδο των
Αλβανών στο σκηνικό, και τέλος να πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Στην περίοδο της
επανάστασης, ο τόπος θα αναδείξει  δύο δεσπόζουσες  µορφές, την εµβληµατική µορφή
του Μακρυγιάννη και τον Λιδωρίκη. Από την ευρύτητα της µατιάς  του συγγραφέα δεν
ξεφεύγει το πικρό σχόλιο ότι κανείς δε φρόντισε να χαράξει ένα ίχνος, κάτι που να
σηµατοδοτεί ότι εδώ ήταν η πατρίδα του Μακρυγιάννη, εδώ ήταν το σπίτι του .

Η πιο πρόσφατη ιστορία αφορά τη διοικητική και άλλες περιπέτειες του
Παλαιοκάτουνου / Κροκυλείου, τη συµµετοχή των κατοίκων του στον 1ο Παγκόσµιο
Πόλεµο, την τύχη του χωριού στο 2ο Παγκόσµιο (ανήκε στην Ελεύθερη Ελλάδα) και τον
εµφύλιο (ελεγχόταν κυρίως από το ΕΑΜ).

Αρκετά συχνά η αφήγηση στρέφεται στην κοινωνική σφαίρα, εµπίπτοντας στην
πρακτική κοινωνιολογία. Παρακολουθούµε τι έκαναν οι Κροκυλειώτες για να
οργανώσουν την κοινωνική τους ύπαρξη. 

Ενδεικτικό παράδειγµα, τα µεγάλα ειρηνικά έργα: Ο Άη Γιώργης, η µάντρα του
Νεκροταφείου, το κτίριο του Ελληνικού Σχολείου, η Μεγάλη Βρύση - µεγαλείο
αποτυπωµένο στις  αντίστοιχα µεγαλειώδεις φωτογραφίες (58x21)! Παρακολουθούµε
πώς ένα άλλο έργο, το «Ωρολόγι πόλεως» συµπαρασύρει το έργο κατασκευής του νέου
καµπαναριού για τη στήριξή του, ενώ τα έργα κορυφώνονται το 1931-6 µε τον Κοινοτικό
δρόµο (και όχι Επαρχιακό – κι έχει τη σηµασία του ο χαρακτηρισµός). 

Πέρα όµως από τα µεγάλα έργα, εξαίρονται και οι µεγάλες στιγµές των Κροκυλειωτών,
η γενναιοδωρία που δείχνουν στον κοινωνικό στίβο, παρά τη φτώχεια που σηµάδεψε τη
µοίρα τους µε επανειληµµένους ξενιτεµούς. Οι µεν φευγάτοι απ’ το χωριό δεν το
εγκατέλειψαν και χρηµατοδότησαν έργα - σταθµούς ,όπως τα γεφύρια, ενώ οι κάτοικοι
µε τα ίδια τους τα χέρια κατασκεύασαν τον Κοινοτικό δρόµο µήκους 10 χλµ!!

Παράλληλα µε τα µεγάλα έργα πνοής, ξετυλίγονται µικρές στιγµές από την κοινωνική
ζωή, όπως εκείνη η ανεκδιήγητη κατάσχεση του 1864,  ή όπως  το γνωστό µας
παράγγελµα προσαρµοσµένο για τους µαθητές του Σχολείου του Κροκυλείου
«Εισπνεύσατε Βαρδούσιον» (!).  ∆εν ξεφεύγουν  όµως και οι σηµερινές  µεγάλες
παραλείψεις «…το ένα γεφύρι, στο ρέµα, έχει εγκαταλειφθεί στα σκουπίδια», παίρνοντας
θέση για τη διατήρηση αυτού του πέτρινου µνηµείου.

Εν τέλει προσεγγίζουµε το Κροκύλειο από δύο οπτικές: Υπό το 'αντικειµενικό' φως των
επιστηµονικών πηγών, των µεγάλων ανδρών και των µεγάλων έργων και υπό τον
υποκειµενικό φωτισµό του γυναικείου µικρόκοσµου των αργαλειών, των κεντηµάτων, των
συνταγών και των διηγήσεων στα καφενεία.

Το «Εν Κροκυλείω ∆ωρίδος» εκφράζει το αίσιο τέλος µιας ιδέας που κέρδιζε την
υπόστασή της χρόνο µε το χρόνο, µε κάθε ανακάλυψη ενός εγγράφου, µε κάθε
φωτογραφία των λουλουδιών και των τοπίων του Κροκυλείου. (Σηµειωτέον ο
συγγραφέας δεν έχει δει χιόνι στον τόπο κατοικίας του, το  Πικέρµι, κυνηγώντας  για
χειµώνες ολόκληρους τις οµίχλες του Κροκυλείου!).

Κρατώντας στα χέρια µου αυτό το …εγχειρίδιο του Κροκυλείου, µου γεννιέται η
επιθυµία να επισκεφθώ το χωριό. Ιδανικά µε οδηγό περιήγησης το βιβλίο το ίδιο.
Φαντάζοµαι  αποσπάσµατά του να ξεναγούν τον επισκέπτη στο σπίτι του Μακρυγιάννη,
στη Μεγάλη Βρύση, στα εναποµείναντα αρχαιολογικά θραύσµατα…

Ήδη ξεκινά η προώθηση του βιβλίου σε δηµόσιες βιβλιοθήκες. Ο καλύτερος
πρεσβευτής του Κροκυλείου!
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