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«Γύρισα τον κόσμο όλο, μα δε βρήκα πουθενά, σαν τις χάρες του χωριού μου με την τόση ομορφιά!»

Η ετήσια τακτική γενική συνέ-
λευση του Συλλόγου θα γίνει, 
την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 
2015, όπως πάντα, στη στέ-

γη του Συλλόγου στη Λεωφόρο Καρέα 
106. Η Γ.Σ. γίνεται λίγο νωρίτερα φέτος, 
επειδή η Καθαρά Δευτέρα είναι σχετικά 
νωρίς, ώστε το νέο Δ.Σ. να έχει το χρόνο 
να οργανώσει την ετήσια εκδήλωση που 
γίνεται στο χωριό μας τις αποκριές και αν 
προκυρηχθούν εκλογές, λόγω μη εκλογής 
Προέδρου της Δημοκρατίας, πιθανότατα 
θα γίνουν εντός του Φεβρουαρίου. Η πα-
ρουσία των μελών στη Γ.Σ. είναι σημα-
ντική για πάρα πολλούς λόγους. 

Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο ο 
Σύλλογος και το Χωριό μας ΝΑ ΜΗΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΠΡΩΤΟI ΣΕ ΟΛΑ. Ελάτε λοιπόν όλοι 
στη γενική συνέλευση, εάν είναι δυνατόν 
και από το χωριό και από όλη την Ελλάδα 
και όσοι ομογενείς βρίσκονται στην Ελλά-
δα. Να κατατεθούν ιδέες, προτάσεις αλλά 
και ο τρόπος πραγματοποίησης αυτών. Ο 
Σύλλογος ανήκει σε όλα τα μέλη και εάν 
θέλουμε ο Σύλλογος να έχει συνέχεια και 

ΕΠΙΤYΧΙΑ σε κάθε δραστηριότητά του 
πρέπει να είμαστε όλα τα μέλη ενεργά.

Στο φύλλο της εφημερίδος μας 129 
(Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 
2012), το οποίο είχε εκδοθεί από το προ-
ηγούμενο Δ.Σ., αναφέρεται επί λέξει... Οι 
ελάχιστοι που ασχολούνται με το Σύλ-
λογο εισπράττουν πολλά μπράβο, αλλά 
καθόλου βοήθεια. Η κατάσταση αυτή, όσο 
και αν συνεχισθεί, έχει ημερομηνία λήξης. 
Τα παραπάνω που γράφτηκαν τότε ισχύ-
ουν ΑΚΡΙΒΩΣ και σήμερα, παρά το ότι σε 
εκείνη την κλήση για βοήθεια, 4 μέλη του 
Συλλόγου προσφέρθηκαν να βοηθήσουν 
τον Σύλλογο, έθεσαν υποψηφιότητα και 
ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα.

Ο Σύλλογος σήμερα είναι στο πιο ορι-
ακό σημείο από την ίδρυσή του. Πρέπει 
καλόπιστα να λυθεί όποια παρεξήγηση - 
πρόβλημα δημιουργήθηκε. Να δώσουμε 
το καλό παράδειγμα, ώστε νέα μέλη να 
αναλάβουν να βοηθήσουν από οποιαδή-
ποτε θέση το Σύλλογο.

Στη γενική συνέλευση θα γίνει ο οικο-
νομικός απολογισμός της χρονιάς που 

πέρασε και σύντομος απολογισμός του 
έργου του Συλλόγου. Επίσης, θα συζη-
τηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για 
τυχόν θέματα - προτάσεις που θα τεθούν 
από τα μέλη. Επίσης, στη γενική συνέλευ-
ση θα αποφασισθεί τροποποίηση του κα-
ταστατικού, βάσει του άρθρου 15. Μετά 
θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Η πα-
ρουσία όλων των μελών είναι σημαντική 
αν θέλουμε να υπάρχει συνέχεια στον 
Σύλλογο. Yποψηφιότητες για το Διοικητι-
κό Συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή 
υποβάλλονται σε οποιοδήποτε μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου είτε τηλεφωνικά, είτε 
με email, είτε με συστημένη επιστολή. 
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αρ-
γότερο, σύμφωνα με το καταστατικό του 
Συλλόγου 5 ημέρες πριν τη Γενική Συνέ-
λευση. 

Τελειώνοντας θα κόψουμε τη βασιλό-
πιτά μας και θα Ευχηθούμε Καλή Χρονιά 
και ότι καλύτερο για το Σύλλογο και για 
όλους μας.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ, 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

Ο Σύλλογος  
εύχεται  

στα μέλη και  
τους φίλους του

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  
ΜΕ YΓΕΙΑ  

ΚΑΙ ΕYΤYΧΙΑ
Best wishes  

for the  
NEW YEAR  

to all the members  
and Friends of the  
Association abroad.

PROSPERO 
AÑO NUEVO

«Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή», έλεγε ο 
Μακρυγιάννης, ήρωας του σπαθιού και της πέ-
νας, που έδωσε συγκλονιστικό μάθημα ιστορίας 
με την «απελέκητη γραφή» του.
Αυτός ο λόγος και αυτή η γραφή θα ακουστούν 
για πρώτη φορά σε θεατρική μορφή, έτσι όπως ο 
Θανάσης Σαράντος εμπνεύστηκε, σκηνοθέτησε 
και παρουσιάζει τα «Απομνημονεύματα του Στρα-
τηγού Μακρυγιάννη», για μια και μοναδική παρά-
σταση, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης.
Μέσα σε ένα χωμάτινο αλωνάκι και συνοδεία ενός 

ταμπουρά θα αναβιώσει η παράσταση που ανέ-
βηκε τον περασμένο Αύγουστο στη γενέτειρα του 
Μακρυγιάννη, Κροκύλειο Δωρίδος, με αφορμή τα 
150 χρόνια από το θάνατο του Στρατηγού.
Δείγμα της δημώδους γλώσσας στη νεοελληνική 
γραμματεία, τα «Απομνημονεύματα», είναι η συ-
γκλονιστική αλήθεια της ζωής του ίδιου του ήρωα, 
που θέλησε να την ιστορήσει πάνω στο χαρτί. Με 
τα ελάχιστα κολλυβογράμματα που ξέρει, νιώθει 
επιτακτική την ανάγκη να μεταδώσει το ζωντανό 
κομμάτι της Ιστορίας στις γενιές που έρχονται.

Από artplay.gr

Την 23η Νοεμβρίου 2014 σε κατάμε-
στη αίθουσα του ιδρύματος Μ. Κακο-
γιάννη, παίχθηκε η θεατρική παράστα-
ση «ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕYΜΑΤΑ ΤΟY 
ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ», λόγω της συμπλή-
ρωσης 150 χρόνων από το θάνατο του 
Στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη. Η ίδια 
παράσταση με τους ίδιους συντελεστές 
είχε δοθεί και τον Αύγουστο στο χωριό 
μας. Ο εκλεκτός ηθοποιός κ. Θανάσης 

Σαράντος και οι μουσικοί απέσπασαν 
μετά την λήξη της παράστασης τα θερμά 
και παρατεταμένα χειροκροτήματα των 
θεατών.
Το Σύλλογο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος 
και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Ε. 
Ράμμου, οι οποίοι έγιναν δέκτες πολ-
λών συγχαρητηρίων από επισήμους και 
απλούς θεατές για τη θαυμάσια εκδήλωση, 
αλλά και για τις εκδηλώσεις επιπέδου που 

πάντα πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας.
Οι δύο εκδηλώσεις που έγιναν προς τιμή 
του Μακρυγιάννη, έγιναν με την υποστή-
ριξη του Δήμου Δωρίδας, του Συλλόγου 
Ιστορικών Μελετών Ιερού Αγώνα εις Στε-
ρεά Ελλάδα (πρόεδρος του οποίου είναι η 
κ. Λ. Κουφάκη), του Συλλόγου Κροκυλειω-
τών «Ο ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗΣ», της Γενναδίου 
βιβλιοθήκης και της Αμερικανικής σχολής 
κλασικών σπουδών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡYΜΑ Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΟY ΧΩΡΙΟY ΜΑΣ  
ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SITE

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ  
ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕYΤΕΡΑΣ  
ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟYΜΕ 
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕYΘΟYΜΕ  

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 
ΚΡΟΚYΛΕΙΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ.

ΝΑ ΔΩΣΟYΜΕ ΧΑΡΑ 
ΣΤΟYΣ ΜΟΝΙΜΟYΣ  

ΧΩΡΙΑΝΟYΣ  
ΚΑΤΟΙΚΟYΣ & ΝΑ 
ΕΝΙΣΧYΣΟYΜΕ  

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.
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ΓΑΜΟΙ
Ο Κωνσταντίνος Σαΐτης του Λουκά και 
η Νάντια Καραμικέ παντρεύτηκαν την 
4η Οκτωβρίου 2014 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου στην Καλλιθέα Αττικής.
Το Δ.Σ. τους εύχεται Ζωή ευτυχισμένη.

ΕΠΙΤYΧΙΕΣ
Η Μόνικα Δημητρίου Μαυραγάνη 
εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(Ρέθυμνο) στο τμήμα Πολιτικών επι-
στημών.
Το Δ.Σ. της εύχεται καλές σπουδές.

ΠΕΝΘΗ
Η Μαρία Λαδά το γένος Μαχά, απεβί-
ωσε την 11η Νοεμβρίου 2014 σε ηλικία 
89 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία και 
η ταφή έγινε στο 3ο νεκροταφείο Νί-
καιας, την 13η Νοεμβρίου 2014. 
Τα παιδιά της Χρήστος και Γιώργος Λα-
δάς, στη μνήμη της προσέφεραν 100€ 

για τους 
σ κ ο π ο ύ ς 
του Συλλό-
γου. 
Το Δ.Σ. τους 
ευ χα ρ ι σ τ ε ί 
πολύ.
Η οικογέ-
νεια της 
αείμνηστης 
Ε υ θ υ μ ί α ς 
Ράπτη του 

Ιωάννη, προσέφερε 50€ για τους σκο-
πούς του Συλλόγου, στη μνήμη της.
Το Δ.Σ τους ευχαριστεί πολύ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΗΣΙΑ
Η Δαριώτη Νίτσα στη μνήμη του αδελ-
φού της Βασίλη Καπέλα, προσέφερε 
100€.
Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο την ευχαρι-
στεί πολύ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. 
Κροκυλείου, Κώστας 

Αυγερόπουλος, εύχεται 
σε όλους τους χωριανούς 

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμέ-
νο το 2015.

Έτος Ιδρύσεως 1906
Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου, 11634 Παγκράτι 
Τηλ. / Fax: 210 7513 646
Α.Φ.Μ 090179169

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014
Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση 
της Δωρικής Αδελφότητας στην Δωρική 
Στέγη, Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου αφού προ-
ηγήθηκε, συνάντηση με τους Προέδρους 
των Συλλόγων της Δωρίδας. Η πρωτοβου-
λία αυτή του Προέδρου και του Διοικη-
τικού Συμβουλίου στέφθηκε με επιτυχία 
καθώς το 80% των Προέδρων των Το-
πικών κοινοτήτων ανταποκρίθηκε στην 
πρόσκληση και συμμετείχε στον ανοιχτό 
διάλογο για την ανάδειξη των πιο καίριων 
ζητημάτων της Δωρίδας, τα οποία η Δω-
ρική Αδελφότητα θα μεταβιβάσει και θα 
συζητήσει σε προσεχείς συναντήσεις της 
με την Βουλευτή του Νομού κα.Μανδρέ-
κα, τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Μίχο και τον 
Δήμαρχο Δωρίδας κ.Καπεντζώνη. 
Τον εναρκτήριο χαιρετισμό, απηύθυνε ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μπαλατσούρας, ο 
οποίος στον λόγο του έθιξε τα βασικά ζη-
τήματα στα οποία η Δωρική Αδελφότητα 
προβαίνει σε παρεμβάσεις σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το 
τρέχον διάστημα. (κάλυψη υγειονομικών 
αναγκών Νομού για τη στελέχωση του ΚY 
Λιδωρικίου και την ενίσχυση με οχήματα 

του ΕΚΑΒ κα) τις δράσεις υποστήριξης 
των ανέργων νέων της Δωρίδας, και τις δι-
εθνείς επαφές που έχει αναπτύξει. Επιπλέ-
ον αναφέρθηκε στα οικονομικά της Δωρι-
κής Αδελφότητας που χρήζουν ενίσχυσης. 
Η έγκριση των οικονομικών πεπραγμένων 
θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η χρήση μέχρι 
31.12.2014. 
Επιπλέον ο Πρόεδρος έκανε εκτενή ανα-
φορά στο ζήτημα της τεχνητής λίμνης του 
Μόρνου και των παραλίμνιων περιοχών. 
Ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη σχετικά με 
τις συναντήσεις και παρεμβάσεις του Δ.Σ. 
προς την Πολιτική Ηγεσία (YΠΕΚΑ, Yπ. 
Yγείας, Yπ. Ανάπτυξης) οι οποίες έχουν λά-
βει χώρα τους τελευταίους μήνες καθώς 
και με το Yπουργείο Δικαιοσύνης για το 
συνδεδεμένο με το προηγούμενο ζήτημα 
του Βιολογικού Καθαρισμού των Φυλακών 
του Μαλανδρίνου. 
Παράλληλα με τις παραπάνω ανακοινώ-
σεις, ο Πρόεδρος απηύθυνε τις ευχαρι-
στίες του στον Δήμαρχο Αιγίου ο οποίος 
εισάκουσε το αίτημα της Δωρικής Αδελ-
φότητας για επαναλειτουργία της πορ-
θμειακής γραμμής Αιγίου-Αγ. Νικολάου 
και προσκάλεσε το Δ.Σ. της σε διάλογο 
μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς στο 
γραφείο του, σκοπεύοντας στον συντονι-
σμό των απαραίτητων ενεργειών. 
Ένα εξίσου σημαντικό θέμα που αποτέλε-
σε κεντρικό ζήτημα της συνελεύσεως το 
οποίο έχει δρομολογηθεί από την Δωρική 
Αδελφότητα, μετά από πρωτοβουλία του 
Προέδρου της, αφορά στο αίτημα σχετικά 
με τις Γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις 
των Μαρτυρικών χωριών της Δωρίδος. 
Η ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Μπαλα-
τσούρα ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση 

των μετέπειτα βημάτων και δράσεων της 
Δωρικής Αδελφότητας οι οποίες και δρο-
μολογούνται για το επόμενο διάστημα.
Στο βήμα κλήθηκε επίσης ο Αντιπρόεδρος 
της Δωρικής Αδελφότητας κ.Μιχάλης Δρί-
τσας, Σύμβουλος του Yπουργού Ανάπτυ-
ξης, που έκανε αναφορά στην αρχιτεκτο-
νική και φιλοσοφία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 
έχουν υποβληθεί προς έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 
έτους. Στο κλείσιμο της ομιλίας του απά-
ντησε και σε ερωτήσεις των παρευρισκο-
μένων Προέδρων και μελών στα πλαίσια 
των μελλοντικών ζητημάτων της Δωρί-
δας που θα ενταχθούν στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα. 
Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με διάλογο με-
ταξύ των παρευρισκομένων προέδρων, με-
λών και φίλων της Δωρικής Αδελφότητας. 
Τη Γενική Συνέλευση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους επίσης ο Ιατρός κ. Δημήτριος 
Μπαλατσούρας ο οποίος έκανε χορηγία 
στην Δωρική Αδελφότητα το έργο του 
απολεσθέντος πατέρα του, Ακαδημαϊκού 
κ. Γεωργίου Μπαλατσούρα καθώς και ο 
υποψήφιος στην Β’ Αθηνών κ.Β. Αξιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός, του οποίου το γρα-
φείο του θα αναλάβει δωρεάν την πολεο-
δομική τακτοποίηση της Δωρικής Στέγης. 
Σε θέματα Yγειονομικής Περίθαλψης, Συ-
γκοινωνίας, Επικοινωνίας κλπ, γραπτώς 
μας απάντησαν οι πρόεδροι των παρακά-
τω τοπικών κοινοτήτων και πολιτιστικών 
συλλόγων: Κονιάκου, Άβορου, Πεντα-
γιούς, Λευκαδιτίου, Μακρινής, Δαφνοχω-
ρίου, Ελαίας, Καλιθέας, Τριζονίων, Μηλιάς, 
Σώταινας, Γλυφάδας, Αμυγδαλιάς, Αρτοτί-
νας, Κροκυλείου.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡYΞΗΣ YΠΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ YΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Εντός του Δεκεμβρίου ή το αργότερο εντός του Ιανουαρίου θα γί-
νει επίσημη προκήρυξη σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών για τη 
χορήγηση 2 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, 
με προτεραιότητα σε καταγόμενες/ους από το Κροκύλειο και τους 
Πενταγιούς. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210 6140 861 
του προέδρου του Ιδρύματος κ Ξενοφώντα Τσώρη, ή στον πρόεδρο 
του Συλλόγου μας.
Επίσης το Ίδρυμα Α. Τσώρη ευελπιστεί ότι μετά από μεγάλες προσπά-
θειες του Δ.Σ. του Ιδρύματος εντός των ημερών θα δοθούν τα χρή-
ματα για τις υποτροφίες των ετών 2001 έως 2012. Στους υποτρόφους 
περιλαμβάνονται και υπότροφοι από το Κροκύλειο. (ιδε φύλλο 135).

ΙΔΡYΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY ΤΣΩΡΗ

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που παρευρέ-
θησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου.
Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που πλήρω-
σαν το 2014 τη συνδρομή για την εφημερίδα και τη 
συνδρομή του Συλλόγου.
Ευχαριστούμε την κ. Αλέκα Παπαδημητρίου, για 
την προσφορά λογοτεχνικών βιβλίων που θα κάνει 
στον Σύλλογο μας, για το παζάρι μας το καλοκαίρι 
στο χωριό.

ΕYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ 
& ΦΙΛΟYΣ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY

Την 23η Νοεμβρίου 2014, ο πρόεδρος και 
το Δ.Σ. της Δωρικής Αδελφότητας, στην 
τακτική Γ.Σ., είχε καλέσει σε συνάντηση 
τους προέδρους των Πολιτιστικών Συλλό-
γων της Δωρίδας και τους προέδρους των 
Τ.Κ. του Δήμου Δωρίδας, με θέμα την ενη-
μέρωση για τα πεπραγμένα της Δωρικής 
Αδελφότητας για το 2014 και για την κατά-
θεση από τους προέδρους, προτάσεων και 
προβλημάτων των Χωριών της Δωρίδας, 
ώστε συλλογικά να καταγραφούν τα προ-
βλήματα όλων των χωριών και η Δωρική 
Αδελφότητα θα μεταβιβάσει και θα συζη-

τήσει με τη Βουλευτή, τον Αντιπεριφεριάρ-
χη του Νομού μας και με το Δήμαρχό μας, 
για την επίλυση των περισσοτέρων.

Μετά την ενημέρωση από τον πρόεδρο 
της Δωρικής Αδελφότητας κ. Ι. Μπαλα-
τσούρα, πήραν το λόγο πολλοί πρόεδροι 
Συλλόγων και Τ.Κ., οι οποίοι ανέλυσαν τα 
κύρια προβλήματα των χωριών τους. Στη 
συνάντηση παρευρέθη ο πρόεδρος του 
Συλλόγου(εκείνο το πρωινό έμαθε ότι θα 
παραβρίσκονται και οι πρόεδροι των Τ.Κ. 
και δεν ήταν δυνατό να έχει επικοινωνία με 
τον πρόεδρο της Τ.Κ. του χωριού μας για 

κοινή πρόταση), ο οποίος και εκπροσώπησε 
το χωριό μας και κατέθεσε σαν κύρια προ-
βλήματα του χωριού μας (ειδικά για τους 
μόνιμους κατοίκους), τη μη ύπαρξη Αγρο-
τικού Ιατρού και την ελλιπή συγκοινωνία με 
Λιδωρίκι και Ναύπακτο. Ας περιμένουμε τα 
αποτελέσματα της συνάντησης.

Στο τέλος της εκδήλωσης, δόθηκαν σε 
όλους τους προέδρους 4 τόμοι βιβλίων με 
θέμα την ελιά, για να τοποθετηθούν στις 
Βιβλιοθήκες των Συλλόγων. Ευχαριστούμε 
πολύ τον πρόεδρο της Δωρικής Αδελφότη-
τας κ. Ιωάννη Μπαλατσούρα.

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤYΠΟY

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
DORIC SOCIETY 

Έθιμα που οι ρίζες τους χάνονται στο χρόνο, 
αναβιώνουν κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα. Άλλοτε με χορούς και τραγούδια, άλλο-
τε με παραδοσιακές λιχουδιές, άλλοτε με το 
άναμμα του τζακιού ή το σπάσιμο του ροδιού, 
άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας κρατούν 
ζωντανά τα κομμάτια του πολιτισμού και της 
ιστορίας μας.
Έθιμα της Κεντρικής Ελλάδας: Σε κάποιες 

περιοχές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση «για να 
κλέψουν το άκραντο νερό». Το λένε άκραντο, 
δηλαδή αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ’ όλη 
τη διαδρομή. Αλείφουν τις βρύσες του χωριού 
με βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει 
το νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι 
τον καινούργιο χρόνο και όπως γλυκό είναι το 
μέλι, έτσι γλυκιά να είναι και η ζωή τους.
Για να έχουν καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, 
την «ταΐζουν», με διάφορες λιχουδιές, όπως 

βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. 
Έλεγαν μάλιστα πως όποια θα πήγαινε πρώτη 
στη βρύση, αυτή θα στεκόταν και η πιο τυχε-
ρή ολόκληρο το χρόνο.
Στη συνέχεια ρίχνουν στη στάμνα ένα βατό-
φυλλο και τρία χαλίκια, «κλέβουν νερό» και 
γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες μέχρι 
να πιούνε όλοι από το άκραντο νερό. Με το 
ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες 
του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα 
τρία χαλίκια.

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα
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Σε συνέχεια των αγροτικών ζητημάτων στη στήλη της 
εφημερίδας. 
Άρθρο 17
Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγο-
πρόβατα και βοοειδή)
1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή 
προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτη-
νοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συμπε-
ριλαμβανομένου του βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτή-
ρησης και το οποίο φέρει ή δεν φέρει σήμανση.
2. Οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για 
την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και δι-
ατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδή-
ποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον 
ιδιοκτήτη τους.
3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήμοι ιδρύουν και λει-
τουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επιτρεπομένης 
της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε 
ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το 
Δημόσιο ή την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να 
λειτουργήσει η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλ-
λευση, χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης.

4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα 
εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό παραγωγικών 
ζώων. 
5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται 
στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 3, 
σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της 
εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων 
και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.
6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται 
και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδι-
οκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογι-
ακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης 
τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται 
στην ιδιοκτησία του δήμου.
7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρ-
χονται από αυτά γίνεται από το δήμο με διαδικασίες 
πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν 
σε φορείς με φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που 
προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφι-

κής εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.8. Σε κάθε δήμο 
συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, τριμελής επι-
τροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρι-
σης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική 
συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου 
του δήμου.
9. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, 
που ταυτοποιείται από τη σήμανση του ζώου, επιβάλ-
λονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο 
για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά 
ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από την τρι-
μελή επιτροπή της παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και 
εισπράττεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.
10. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου πα-
ραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του 
δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο 
επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο 
δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου 
στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.
11. Ο όρος «εγκεκριμένος κτηνίατρος» που απαντάται 
στο Παράρτημα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15 ) αντικαθίστα-
ται από τον όρο «κτηνίατρος

Δ. Ε. ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ

Νόμος 4056/2012
Kτηνοτροφικές Eγκαταστάσεις

Την 30η Νοεμβρίου 2014, έγινε 
στην στέγη του Συλλόγου η 
έκτακτη γενική συνέλευση του 

Συλλόγου, όπως είχε δημοσιευθεί 
στην εφημερίδα του Συλλόγου μας.
Παραβρέθηκαν (με αλφαβητική σει-
ρά) οι παρακάτω
Βενιζέλου Ειρήνη
Γραββάνης Βαγγέλης
Γραββάνης Κωνσταντίνος
Καπέλλας Ηλίας
Καρακλιούμη Μαρία
Καραμπέλος 
Κρίτσα Ιωάννα
Λούη Ελένη
Μαυραγάνης Δημήτρης
Μπούτσικος Κωνσταντίνος
Πέππας Άκης
Ράμμου Ελένη
Τρακάκη Ελένη
Τρακάκης Κωνσταντίνος
Χαβάτζα Τζούλια.

Είχαν ενημερώσει ότι δεν μπορού-
σαν να παραβρεθούν είτε λόγω ασθέ-
νειας, είτε λόγω επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων οι κ.κ. Ρουμπάνης θοδωρής 
και Μάζης Δημήτρης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε 
τους παρευρισκόμενους γιατί το Δ.Σ. 
απεφάσισε να γίνει η έκτακτη Γ.Σ.

1) Να γίνει αλλαγή των άρθρων 22 και 
29 του καταστατικού .Συγκεκριμένα

Το άρθρο 22 αναφέρει ότι τα χρή-
ματα του Συλλόγου κατατίθενται στην 
Εθνική Τράπεζα η το Ταχυδρομικό Τα-
μιευτήριο. Τα χρήματα του Συλλόγου 
όμως έχουν κατατεθεί στην ALPHA 
BANK, ήδη από το προηγούμενο Δ.Σ. 
Πρέπει επομένως ή να μεταφερθούν τα 
χρήματα ή να προστεθεί στο καταστα-
τικό ότι οι καταθέσεις του Συλλόγου θα 
κατατίθενται σε 1 από τις 4 συστημικές 
τράπεζες της Χώρας.

Το άρθρο 29 αναφέρει ότι η σύγκλι-
ση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από 
τον πρόεδρο με ατομικές προσκλή-
σεις ή με δημοσίευση της πρόσκλησης 
σε μία πρωινή και μία απογευματινή 
εφημερίδα των Αθηνών. Καταλαβαί-
νουμε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται γιατί 
το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Πρέ-
πει να προστεθεί στο καταστατικό «ή 
να δημοσιεύεται στην εφημερίδα του 
Συλλόγου, η οποία θα κυκλοφορεί του-

λάχιστον ένα μήνα πριν τις εκλογές για 
ανάδειξη νέου Δ.Σ.»

2) Λόγω της κατάστασης που έχει 
δημιουργηθεί στον Σύλλογο από την 
πρώτη ημέρα εκλογής του νέου Δ.Σ και 
της παραίτησης μελών από το Δ.Σ. να 
προσπαθήσουμε όλοι να λυθεί οποιο-
δήποτε πρόβλημα έχει δημιουργηθεί 
και ενωμένοι και συμφιλιωμένοι να 
πάμε σε εκλογές το 2015.

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε απαρ-
τία για να ληφθούν αποφάσεις και απο-
φασίσθηκε να γίνουν προτάσεις από 
όλους, να καταγραφούν και να τεθούν 
προς συζήτηση στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου. Ο πρόε-
δρος εξέφρασε τη λύπη του για τη μη 
συμμετοχή περισσοτέρων μελών του 
Συλλόγου, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί 
για διαφόρους σοβαρούς λόγους δε 
μπορούσαν να παραβρεθούν. Πιστεύει 
όμως ότι πολλοί πιθανόν δεν θέλουν 
ενωμένο τον Σύλλογο, γιατί έχουν προ-
σωπικές στρατηγικές.

Παρακάτω (με αλφαβητική σειρά) 
οι προτάσεις που έγιναν από πολλούς 
παρευρισκόμενους, με σκοπό να κα-
τατεθούν προς συζήτηση στην Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό ο 
Σύλλογός μας που για πάνω από 40 
χρόνια υπήρξε πρωτοπόρος σε όλη 
την ΧΩΡΑ, να συνεχίσει ενωμένος και 
δυνατός να ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ.

Ο πρόεδρος ζητάει προκαταβολικά 
συγνώμη εάν δεν κατέγραψε σωστά 
κάποια πρόταση ή ξέχασε κάποια, για-
τί πραγματικά είναι δύσκολο να κα-
ταγράψεις σε ένα χαρτί με λίγα λόγια 
ολόκληρες προτάσεις. Οποιαδήποτε 
παράλειψη ή διόρθωση θα καταγραφεί 
στην Ετήσια Γενική συνέλευση και θα 
δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο.
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟY
- Εξέφρασε την λύπη της για τα προ-
βλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο 
Σύλλογο, αλλά και στο χωριό μας και 
τόνισε ότι όλοι μας μπορούμε, ξεχνώ-
ντας ότι μας χωρίζει, να συνεχίσουμε 
ενωμένοι δυναμικά.
Ανέφερε μάλιστα παραδείγματα ότι 
πολλές φορές στη διάρκεια του Συλ-
λόγου είχαν δημιουργηθεί έντονες 
διαφωνίες και «τσακωμοί», αλλά την 
επόμενη ημέρα όλα διαγράφονταν και 

όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι συνέχι-
ζαν να προσφέρουν.
- Πρότεινε, ο Σύλλογος μας να «δυνα-
μώσει» στην Αθήνα. Να κάνει περισσό-
τερες εκδηλώσεις, συναντήσεις στην 
Αθήνα.
- Ο Σύλλογος να μη λειτουργεί παράλ-
ληλα με το Δήμο και τον Πρόεδρο του 
Χωριού. Ο Δήμος και ο Πρόεδρος του 
χωριού όμως σε θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς θα πρέπει να ζητούν τη 
συμβουλή του Συλλόγου.
Β. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ
- Πρότεινε να γίνει μία επιτροπή για το 
καταστατικό και εξετασθεί από νομι-
κούς μέλη του Συλλόγου, εάν η αλλα-
γή του Καταστατικού για τα άρθρα 22 
και 29 με τις παραπάνω προτεινόμενες 
προτάσεις είναι εφικτή, ώστε να μη δε-
σμευθεί το νέο Δ.Σ. με αλλαγή του κα-
ταστατικού και βρεθεί προ εκπλήξεων.
Κ. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ
- Πρότεινε να βάλουμε όλοι νερό στο 
κρασί μας 
- Να καλέσει σε κοινή σύσκεψη, πριν 
τις εκλογές, όλους τους διατελέσαντες 
πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ., ή να δη-
μιουργηθεί μία επιτροπή από όλους 
τούς διατελέσαντες προέδρους Δ.Σ., 
η οποία αφ’ενός θα ενώνει το Σύλλογο 
και αφ’ ετέρου θα βοηθάει το νέο Δ.Σ.
Δ. ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ
- Ενωμένοι όλοι να κατανοήσουμε και 
να δουλεύουμε για συγκεκριμένους 
στόχους που θα βάλουμε.
- Να δημιουργηθεί στο νέο site του 
Συλλόγου λίστα δεδομένων (με email, 
τηλέφωνα, επάγγελμα των μελών για 
να ζητείται βοήθεια που πιθανόν θα 
χρειασθεί ο Σύλλογος, κ.α.),ώστε για 
όλα τα θέματα του Συλλόγου να ενη-
μερώνονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. που 
έχουν email.
- Να υπάρχει στη στέγη του Συλλόγου 
συγκεκριμένες ημέρες και ώρες γραμ-
ματέας ο οποίος θα ασχολείται με τρέ-
χοντα θέματα του Συλλόγου και με τη 
συνεχή ενημέρωση για την είσπραξη 
των συνδρομών.
Κ. ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ
- Ευχαρίστησε εκ μέρους του Δ.Σ. 
όλους τους παρευρισκόμενους για την 
παρουσία τους.
- Έκανε έκκληση (διάβασε μάλιστα την 

εφημερίδα Νο 129 του Δεκεμβρίου 
2012 που είχε εκδώσει το προηγούμενο 
Δ.Σ., στην οποία είχε γραφεί. Το θέμα 
άπτεται της λειτουργίας , ίσως και της 
ύπαρξης του Συλλόγου. Ο Σύλλογος 
αντιμετωπίζει ένα περίεργο είδος αδι-
αφορίας…………) να ενεργοποιηθούν 
και να θέσουν υποψηφιότητα στο νέο 
Δ.Σ. όσοι έχουν διάθεση να προσφέ-
ρουν και όλοι εμείς να τους αγκαλιά-
σουμε, να χαρούμε για την προσφορά 
που θα παρέχουν στο Σύλλογο και να 
μην αρχίσουμε την κριτική από την 
πρώτη ημέρα, όπως έγινε στο σημερι-
νό Δ.Σ.
Α. ΠΕΠΠΑΣ
- Τόνισε ότι τα περισσότερα προβλή-
ματα στο Σύλλογο δημιουργούνται 
από προσωπικές φιλοδοξίες.
- Πρέπει να βοηθάμε και να μην απο-
θαρρύνουμε με μη λογικά θέματα νέα 
μέλη που θέλουν να μπουν στο Δ.Σ. με 
μεγάλη διάθεση να προσφέρουν.
- Πρότεινε να γίνει ένα ΚΟΙΝΟ SITE το 
Krokilio.gr, στο οποίο θα υπάρχουν 2 
ξεχωριστές οντότητες, μια του Συλλό-
γου και μία του Χωριού, στη διαχείριση 
των οποίων θα υπάρχει αυτονομία. Με 
αυτό τον τρόπο τα πάντα που αφορούν 
το Κροκύλειο θα υπάρχουν σε αυτό το 
site.
Τ. ΧΑΒΑΤΖΑ
- Ξεκίνησε με την φράση «πως θα ενω-
θούμε και θα ξαναζεσταθούμε». Πρό-
τεινε μάλιστα να οργανωθεί μία εκδή-
λωση στη στέγη μας (π.χ. τσάι, ομιλία 
κάποιου χωριανού,...) με την προϋπό-
θεση ότι όλοι μας θα δεσμευθούμε να 
φέρουμε στη συνάντηση αυτή και 2 με 
3 Κροκυλειώτες.
- Παρουσίασε με συγκίνηση ψηφοδέλ-
τιο του 1974 και υπενθύμισε τη θέληση 
που είχαν οι νεολαίοι της εποχής του 
χωριού μας να συναντώνται στην Αθή-
να και πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε 
και τώρα στη νεολαία του χωριού μας 
να συναντώνται τακτικά και να έλθουν 
κοντά στο Σύλλογο.
ΤΟ ΣYΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣYΝΕΛΕYΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΤΑΝ ΤΙ ΜΠΟΡΟYΜΕ ΝΑ 
ΚΑΝΟYΜΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY 
ΚΑΙ ΤΟY ΧΩΡΙΟY.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟYΣ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
Εδώ παρουσιάζονται όπως κάθε χρόνο στο τέλος του έτους ,στοιχεία πληρωμών έτους 2014 
από τα μέλη μας προς τον σύλλογο σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις συνδρομές στην 
εφημερίδα,η δεύτερη παρουσιάζει την πληρωμή για εισφορά μέλους και η τρίτη την ενισχυ-
ση για τους σκοπούς του Συλλόγου και δωρεές στην μνήμη αποβιωσάντων συγχωριανών.
Εάν υπάρχει κάποια παράλειψη παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο η την τα-
μία του Συλλόγου. Ο Σύλλογος ζητά προκαταβολικά συγνώμη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
και τα οποία θα διορθωθούν στο επόμενο φύλλο, αφού υπάρξει ενημέρωση. Το Δ.Σ του 

Συλλόγου ευχαριστεί όλες και όλους για την πληρωμή των συνδρομών.Εχουν καταθέσει την 
συνδρομή τους στον λογαριασμο του Συλλόγου στην ALPHA BANK αλλά δεν εμφανίζεται 
το όνομα τους (η ταμίας έχει εκδώσει αποδείξεις) την 14/5/2014  με ονομα καταθέτη Ξένιας 
και την 23/9/2014 χωρίς όνομα. Παρακαλούμε όποια/ο μέλος έκανε κατάθεση αυτές τίς ημε-
ρομηνίες να μας ενημερώσει, για να γράψουμε το επώνυμο τους στο επόμενο φύλλο.Σας 
ενημερώνουμε επίσης ότι παρουσιασθηκε φέτος το φαινόμενο να έλθουν μέλη στην Γ.Σ. και 
να μην πληρώσουν συνδρομή εφημερίδας ή συνδρομή μέλους.

ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
DARIOTI NITSA
SAITI LOLA
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟYΛΟY-ΤΟΜΑΗ ΣΟΦΙΑ(2ΕΤΗ)
ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟY Γ.
ΒΑΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΡΣΟY ΠΟΠΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟY ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΓΑΚΟΠΟYΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ
ΔΑΚΤYΛΙΔΟY ΞΑΝΘΟYΛΑ
ΔΟYΚΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕYΘYΜΙΑΔΟY ΕΡΑΤΩ
ΕYΣΤΑΘΙΟY ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟY ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟYΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟYΤΣΟYΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΙΤΣΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΡΟYΣΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΜΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟY ΕYΘ.
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΙΩΑΝ.ΤΟY ΔΗΜ.
ΜΠΙΣΙΛΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY ΑΛΕΚΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟY ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΛΙΟYΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΑΚΗΣ
ΡΑΜΜΟY ΕΛΕΝΗ
ΡΟYΣΣΟY ΜΑΡΙΑ
ΣΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΝΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟYΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΕYΘYΜΙΟΣ
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΤΟYΜΠΟY Ε
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΗ ΞΕΝΙΑ
ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΕΚΟYΡΑ ΕYΑΓ.(ΛΙΤΣΑ)
YΦΑΝΤΗ-ΚΑΛΙΑΝΤΕΡΗ  ΝΤΙΝΑ
YΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
YΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
YΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟY ΑΘΑΝ.
ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΜΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟYΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟYΛΟY ΚΩΝ/ΝΑ(2 ΕΤΗ)
ΧΙΣΕΝΙ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΨΕYΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΨΕYΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣYΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟYΣ
SAITI LOLA
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟYΛΟY-ΤΟΜΑΗ ΣΟΦΙΑ(2ΕΤΗ)
ΓΕΩΓΑΚΟΠΟYΛΣ ΜΗΤΣΟΣ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΑΚΤYΛΙΔΟY ΞΑΝΘΟYΛΑ
ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΦΡΟΣYΝΗ
ΕYΘYΜΙΑΔΟY ΕΡΑΤΩ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟY ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΠΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟYΤΣΟYΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΙΤΣΑ - ΜΠΟYΤΣΙΚΟY ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΟYΣΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΟYΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΑ
ΜΑΝΙΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΜΑΡΑ ΞΕΝΗ
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟY ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟY ΑΘΑΝ.
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟY ΕYΘYΜ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟY ΔΗΜ
ΜΠΙΣΙΛΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΑΡΗ Ε.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΙΟY ΑΛΕΚΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΑΚΗΣ

ΡΑΜΜΟY ΕΛΕΝΗ
ΡΟYΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΝΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΤΟYΜΠΟY Ε.
ΣΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΕΚΟYΡΑ ΕYΑΓ.(ΛΙΤΣΑ)
YΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΒΑΤΖΑ-ΚΑΠΕΛΛΑ ΤΖΟYΛΙΑ
ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΜΑΚΗΣ
ΨΕYΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΨΕYΤΗ ΚΑΤΙΝΑ

ΓΙΑ ΣΚΟΠΟYΣ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
ΔΑΚΤYΛΙΔΟY ΞΑΝΘΟYΛΑ
ΔΑΡΙΩΤΗ ΝΙΤΣΑ
ΕYΘYΜΙΑΔΟY ΕΡΑΤΩ
ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟY ΠΑΝΑΓ.
ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΡΟYΣΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΛΑ ΟΛΓΑ
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟY ΕYΘYΜ
ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΕYΘYΜΙΟΣ
ΤΣΕΚΟYΡΑ ΕYΑΓ.(ΛΙΤΣΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟYΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
YΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟY ΑΘΑΝ.
ΧΙΣΕΝΙ ΒΙΟΛΕΤΑ

ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ΔΗΜ.& ΕΛΠ.ΣΤΟYΜΠΟY
ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΔΑ
ΑΛΕΚΟY ΠΑΓΩΝΗ
ΕYΘYΜΙΑΣ ΡΑΠΤΗ

Όπως θα δείτε στον πρόχειρο ισολογισμό του Συλλόγου, εάν εξαιρέσουμε τα έκτακτα έσοδα των 2.000€ και τα έκτακτα έξο-
δα των 2.780,50€ (ψηφιακή απεικ. μουσείου), τα έσοδα του Συλλόγου είναι μικρότερα κατά 2.200€ περίπου από τα έξοδα, 
παρά το γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι κερδοφόρες. Αυτό οφείλεται στα σταθερά έξοδα της στέ-
γης(κοινόχρηστα, ασφάλιστρα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΚ) και στα έξοδα για την εφημερίδα. Ας ενισχύσουμε μέσα στη δύσκολη οικονο-
μική κατάσταση το νέο Δ.Σ., ΓΙΑ ΝΑ ΣYΝΕΧΙΣΕΙ Ο Σύλλογος την πορεία του.

ΣYΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚYΛΙΩΤΩΝ Ο ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014    1/1/2014 - 8/12/2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΣYΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.560,00 ΠΑΓΙΑ και ΛΕΙΤΟYΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΕΓΗΣ 2.238,19

ΣYΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.040,00 ΕΚΔΟΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 2.959,96

ΕΝΙΣΧYΣΗ ΣYΛΛΟΓΟY - ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 355,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 650,37

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΦYΓΙΟ 210,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΦYΓΙΟY 100,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΧΝΟYΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 427,50 ΕΞΟΔΑ DJ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 129,80

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙ 1.025,00 ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙ (ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΠΟΤΑ) 887,57

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 150,00 ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 459,09

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΖΑΡΙ 755,00 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙ 508,45

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ DVD ΨΗΦ. ΑΠΕΙΚ. ΜΟYΣΕΙΟY 320,00 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΙΚ. ΜΟYΣΕΙΟY, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ κ. Κ. Μ. 2.780,50

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΙΔΡYΜΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2.000,00 ΣYΝΔΡΟΜΗ ΟΜΟΣΠ. Β/Δ ΔΩΡΙΔΑΣ 100,00

ΣYΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.842,50 ΣYΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10.813,93

ΤΑΜΕΙΑΚΟ YΠΟΛΟΙΠΟ 2013 15.639,61 ΤΑΜΕΙΑΚΟ YΠΟΛΟΙΠΟ 8/12/2014 12.668,18

ΤΑΜΕΙΑΚΟ YΠΟΛΟΙΠΟ 2012 15.115,08

ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧYΣΗ ΣYΛΛΟΓΟY
Η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος απέστει-
λε στο Σύλλογο ημερολόγια (μέσω 
του κ. Γ. Μπρούμα), με σκοπό να πω-
ληθούν για να ενισχύσουμε την Ιερά 
Μητρόπολη .Όλοι γνωρίζουμε τον 
τιτάνιο αγώνα που κάνουν όλες οι 
Μητροπόλεις στη χώρα μας, προ-
σφέροντας συσσίτια και άλλες πα-
ροχές σε πολλούς δοκιμαζόμενους 
συμπατριώτες μας. Τα ημερολόγια 
θα υπάρχουν στη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου για να τα προμηθευ-
τούμε όλοι.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ομοσπονδία Συλλόγων 
Β/Δ Δωρίδας

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορούμε 
να ενημερωνόμαστε για θέματα της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας, 
γραμματέας της οποίας είναι το μέ-
λος του Συλλόγου μας ο Βαγγέλης  Γ. 
Γραββάνης.
orinidorida.blogspot.com/

Όπως αρκετοί θα έχετε διαπιστώσει, η 
ιστοσελίδα του Συλλόγου δε λειτουργεί.
Αρχάς του έτους το Δ.Σ. με απόλυτη πλει-
οψηφία είχε αποφασίσει να ανανεώσουμε 
και να εκσυγχρονίσουμε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου. Είχε μάλιστα λάβει ομό-
φωνη απόφαση να εκταμιεύσει 300€ για 
αυτόν το σκοπό. Ξαφνικά όμως διαπιστώ-

θηκε ότι η ιστοσελίδα «εξαφανίσθηκε».
Μετά από άπειρα τηλέφωνα του προέ-
δρου στον ΟΤΕ και πολλές επισκέψεις στον 
ΟΤΕ Κηφισιάς, λάβαμε την απάντηση ότι 
η ιστοσελίδα του Συλλόγου έχει διαγρα-
φεί διότι η σύμβαση που είχε ο Σύλλογος 

με τον ΟΤΕ είχε λήξει γιατί ο Σύλλογος δεν 
απάντησε στα email που έστελνε ο ΟΤΕ, 
ότι η σύμβαση λήγει. Μετά από πιέσεις 
του προέδρου σε ποιο email στέλνονταν 
οι ειδοποιήσεις ενημερωθήκαμε ότι στέλ-
νονταν στο email που είχε δηλωθεί όταν 

λειτούργησε το site του Συλλόγου. Παρά 
τις πιέσεις δεν κατέστη δυνατό να επανα-
κτήσουμε το περιεχόμενο.
Είναι λυπηρό που χάθηκε εξαιρετική ερ-
γασία χρόνων και το νέο Δ.Σ. θα αναλά-
βει να την ξαναχτίσει από την αρχή. Ας 
βοηθήσουμε όσοι έχουμε γνώσεις και 
υλικό.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣYΛΛΟΓΟY


