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 Τον ήλιο τον αγνάντευα, λίγο πριν βασιλέψει, γιατί μια όμορφη μικρή με ‘χει πολύ μπερδέψει. Αυγέρος

Στρατηγός Μακρυγιάννης
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 
1797 στην περιοχή Αβορίτι Δωρίδας. Σπου-
δαίος αγωνιστής του 1821 αλλά και αυτοδί-
δακτος συγγραφέας. Το πραγματικό του όνο-
μα ήταν Ιωάννης Τριανταφυλλοδημήτρης. 
Το επίθετο Μακρυγιάννης του το έδωσαν οι 
συμπολεμιστές του λόγω του αναστήματος 
του. Το 1820 έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρίας. 
Από εκείνη τη στιγμή και μετά συμμετέχει σε 
πολλές μάχες και το 1824 γίνεται Στρατηγός. 
Το 1825 ο στρατός του Ιμπραήμ επιτέθηκε 
στους Μύλους του Άργους με περισσότερο 
από τέσσερις χιλιάδες στρατό και ο Μακρυ-
γιάννης με 300 στρατιώτες κατάφερε να τον 
αντιμετωπίσει. 
Yπερασπίστηκε με πάθος την Ακρόπολη το 
1826 προβάλλοντας αντίσταση στον Κιου-
ταχή, καθώς για περισσότερο από ένα χρόνο 
είχε οριστεί φρούραρχος. Κατά τη διάρκεια 
των μαχών είχε τραυματιστεί πέντε φορές 
και τα τραύματα του αυτά θα τον βασάνιζαν 
μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Ο Μακρυγιάννης εκτός από την πολεμική του 
δράση είχε ενεργή συμμετοχή και στα πολιτι-

κά πράγματα. Μετά την αναδιοργάνωση του 
Ελληνικού Κράτους ο Μακρυγιάννης είχε δια-
τελέσει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Αθήνας. Πρωταγωνίστησε στην επανάσταση 
της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 για την πα-
ραχώρηση Συντάγματος από τον Όθωνα, με 
αποτέλεσμα να δικαστεί για εσχάτη προδο-
σία. Καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο για να 
μετατραπεί σε η ποινή σε κάθειρξη 10 ετών. 
Οι γραμματικές του γνώσεις ήταν τα 24 γράμ-
ματα της αλφαβήτου, χωρίς τόνους, πνεύμα-
τα και σημεία στίξης. Τα απομνημονεύματα 
του: «δυστυχήματα εναντίον της πατρίδας 
και θρησκείας» - (1829 - 1850), θεωρούνται 
ιστορικό ντοκουμέντο.
Αργότερα όταν ίσως ένοιωσε πως τα όσα 
γράμματα έμαθε δεν ήταν αρκετά για να 
εκφρασθεί, κάλεσε τη ζωγραφική να απει-
κονίσει τον λόγο του.
Πέθανε το 1864 στην Αθήνα σε ηλικία 67 
ετών.
Απόσπασμα από την εισαγωγή των απομνη-
μονευμάτων: «Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου 

και η θρησκεία είναι το παν και πρέπει να θυ-
σιάζη και πατριωτισμόν και να ζη αυτός και οι 
συγγενείς του ως τίμιοι άνθρωποι εις την κοι-
νωνία. Και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στο-
λισμένα με πατριωτικά αιστήματα, το αναντί-
ον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος 
της γης. Και δια τούτο ως πατρίδα γενική του 
κάθε ενού και έργο των αγώνων του μικρό-
τερου και αδύνατου πολίτη, έχει κι’ αυτός τα 
συμφέροντά του εις αυτείνη την πατρίδα, εις 
αυτείνη την θρησκεία. Όσα έπαθε η πατρίς δια 
τους «νόμους» και το καλό αυτεινών και όσα 
παληκάρια σκοτώθηκαν, δεν τάπαθε η πατρίς 
εις τον αγώνα των Τούρκων. Κατοικίσαμεν τους 
κατοίκους μέσα τα σπήλαια και ζούνε με τα 
θερία και ρημώσαμε τους τόπους και εγίναμε 
η παραλυσία του κόσμου. Όλα αυτά μου δώ-
σαν αφορμή να μάθω γράμματα εις τα γερά-
ματα, να τα σημειώσω όλα. Ένας από αυτούς 
ήμουν και εγώ. Ας γράψη άλλος δια ‘μένα ό,τι 
γνωρίζη. Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή. 
Ότι έχω το μερίδιό μου, ‘σ αυτείνη την πατρί-

δα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου. Ότ’ ήμουν 
νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της 
πατρίδας, πέντε πληγές πήρα εις το σώμα μου 
εις διάφορους αγώνες της πατρίδος και απο-
καταστάθηκα μισός άνθρωπος και τον περισ-
σότερον καιρό είμαι εις τα ρούχα αστενής από 
αυτά. Δοξάζω τον Θεόν οπού δεν μου σήκωσε 
την ζωή μου και ευκαριστώ και την πατρίδα 
μου οπού με τίμησε βαθμολογώντας κατά την 
τάξη, κατά τις περίστασες, ως τον βαθμόν του 
τρατηγού και ζω ως άνθρωπος μ’ εκείνο οπού 
ευλόγησε ο Θεός χωρίς να με τύπτη η συνείδη-
σή μου, χωρίς να γυμνώσω κανέναν ούτε μίαν 
πιθαμή γης.»
Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει προγραμματίσει 
να εκθέσει στο χωριό μας, στο Δημοτικό 
Σχολείο, έργα που ζωγράφισε ο Στρατηγός 
Γιάννης Μακρυγιάννης δια χειρός Πανα-
γιώτη Ζωγράφου, απεικονίζοντας τις μάχες 
και τους αγώνες του 1821.Τα έργα φυλάσσο-
νται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο στο 
κτίριο της παλαιάς Βουλής και θα ασφαλι-
σθούν για να δοθούν στο Σύλλογο μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κ.Α.ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ

ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2013
10 - 16 ΑYΓΟYΣΤΟY

O Σύλλογος Κροκυλιωτών ο Μακρυ-
γιάννης, μετά την επιτυχή εκδήλωση 
της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας στην 
Παλαιά Βουλή, στη Μνήμη της ηρωικής 
Μορφής της Ελληνικής Επανάστασης, 
Στρατηγού Μακρυγιάννη, επαναλαμ-
βάνει την εκδήλωση, στις 11 Αυγού-
στου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 
20:15 μ.μ. στο Κροκύλειο, στην γενέ-
τειρα του Στρατηγού Μακρυγιάννη.
Ομιλητές θα είναι:
• Η κα. Πριοβόλου Στέλλα, καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντρια 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Ιταλικής Φιλολογίας, με θέμα: «Ο 
άνθρωπος λογοτέχνης και διδάσκαλος 
Στρατηγός Μακρυγιάννης».
• Ο κ. Σταθακόπουλος Δημήτριος, Δι-
κηγόρος, Διδάκτωρ του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, Μουσικολόγος, με θέμα: 
«Ο Μακρυγιάννης υπό το πρίσμα της 
Ιστορικής Λαογραφίας».
Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα 
συντονίσει η κα. Λαμπρινή Κουφάκη, 
Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Φω-
κίδας.
Μετά την εκδήλωση ομάδα παραδο-
σιακής μουσικής θα παίξει και θα τρα-
γουδήσει με μουσικά όργανα της επο-
χής του Μακρυγιάννη.

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013
07:00 π.μ.: Ορειβασία σε συνεργασία με το σύλλογο Πενταγιωτών 
και γύρω χωριών.
10:30 π.μ. Αιμοδοσία από νοσοκομείο Άμφισσας. 
Εγκαίνια παζαριού και εκθέσεων.
15:00 μ.μ. Ομιλία και προβολή ταινίας από Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας - διαδρομή 
σε συνεργασια με τον ΟΚΑΝΑ.
20:30 μ.μ. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας.
Κυριακή 11 Αυγούστου 2013
09:00 π.μ. Θεια Λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο - δοξολογια. 
Κατάθεση στεφάνων. Ομιλία για Βαλκανικούς Αγώνες (συμπλήρωση 
100 ετών). Περιήγηση Μουσείου και έκθεσης ζωγραφικής έργων του 
Μακρυγιάννη δια χειρός π. Ζωγράφου (από Εθνικό Ιστορικό Μου-
σείο).
18:00 μ.μ. Ποδοσφαιρικός αγώνας με γειτονικά χωριά.
20:30 μ.μ. Εκδήλωση για το Μακρυγιάννη, σε συνεργασία με την 
ένωση γυναικών Φωκίδας με ομιλητές καθηγητές πανεπιστήμιου. Συ-
ναυλία μουσικής με μουσικά όργανα της εποχής του Μακρυγιάννη.
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013
10:30 π.μ. Αγώνες επίδειξης και πρωτάθλημα σκακιού.
18:00μ.μ. Αθλητικές εκδηλώσεις: Αγώνας 100 μέτρων
 Αγώνας 3.000 μέτρων
 Τσουβαλοδρομίες
 Ρίψη λιθαριού

20:30 μ.μ. Εκδήλωση με χορευτικά του νομού μας (χορευτικό τολοφω-
νος και χορευτικός όμιλος Άμφισσας - Πολιτιστικό κέντρο Φωκίδας).
21:00 μ.μ. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας.
23:30 μ.μ. Γιορτή - πάρτι για τη νεολαία (παγκόσμια ημέρα νεολαίας).
Τρίτη 13 Αυγούστου 2013
07:00 π.μ. Πεζοπορία σε συνεργασία με σύλλογο Κουπακίου.
10:30 π.μ. Χειροτεχνία παιδιών.
18:00 μ.μ. Ποδοσφαιρικός αγώνας με γειτονικά χωριά - τελικός - 
βράβευση.
20:30 μ.μ. Μουσική βραδιά με το Μιχάλη Δημητριάδη.
Τέταρτη 14 Αυγούστου 2013
07:00 π.μ. Επίσκεψη στο σπίτι του Μακρυγιάννη στο Αβορίτι 
(χαλάσματα).
10:30 π.μ. Ζωγραφική παιδιών.
20:30 μ.μ. Θεατρική παράσταση από θέατρο Περίακτοι 
(μυστήριο ΜΠΟYΦΦΟ).
21:00 μ.μ. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας.
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013
08:00 π.μ. Ανάβαση στην Παναγία. Θεία Λειτουργία.
Φαγητό στο Έλατο - γλέντι.
20:30 μ.μ. Προβολή ντοκιμαντέρ (από αν. Ετ. Μόρνου - 
Π. Μπακαρέζος).
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013
21:00 μ.μ. Ο μεγάλος ετήσιος χορός του συλλόγου γαμβρών και νυμ-
φών Κροκυλείου «ο Άγιος Σώστης».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟY 

ΣΤΡΑΤΗΓΟY 
ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ 2013
10 - 16 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013

• Ευχαριστούμε τον κύριο Τάκη Κουτσούκο 
για την παραχώρηση προς το Σύλλογο, για 
άλλη μία χρονιά, των 2 αιθουσών, για τα Μα-
κρυγιάννεια.
• Ευχαριστούμε τον κύριο Γεώργιο Μπρούμα 
για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε για 
να έχουμε στο χωριό μας Ιερέα όλη τη Μεγάλη 
Εβδομάδα και στην Ανάσταση. Όλοι αντιλαμβα-
νόμαστε τι κενό θα αισθανόμαστε χωρίς Ιερέα.
• Ευχαριστούμε την κυρία Γιάννα Λούη για το 
στολισμό των Αναστάσιμων Λαμπάδων που προ-
σφέρθησαν στο χωριό μας για την Ανάσταση.

• Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Δ. Μπαρ-
μπούτη, για την κατασκευή της εξέδρας μπρο-
στά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να 
εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου.
• Ευχαριστούμε τη Βιολέτα Χυσσείν για την προ-
σφορά της προς το σύλλογο, μέρους της αμοι-
βής της από το γεύμα γερόντων.
• Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Ένωσης Γυ-
ναικών Φωκίδας κα. Λαμπρινή Κουφάκη, για 
την εκδήλωση Μνήμης για την ηρωϊκή μορφή 

της Ελληνικής Επανάστασης, Στρατηγό Μακρυ-
γιάννη, που διοργάνωσε στην Αίθουσα της Πα-
λαιάς Βουλής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
ο πρόεδρος του συλλόγου είχε ετοιμάσει και 
προέβαλλε σε VIDEO WALL 35 φωτογραφίες 
του χωριού μας. 
• Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γ. Γραβ-
βάνη για την προσφορά του προς τον σύλλογο 
έργων (γκραβούρες) του Στρατηγού Μακρυ-
γιάννη. Τα έργα όταν ετοιμασθούν για να μην 
επηρεάζονται απο τον χρόνο θα εκτίθενται στο 
Μουσείο.

ΕYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ 
& ΦΙΛΟYΣ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
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ΒΑΦΤΙΣΙΑ
Η Νίκη Σαίτη και ο Δημήτρης Κασκα-
ντάνης βάφτισαν τον γιό τους στις 22 
Ιουνίου 2013, στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
στη Νέα Πεντέλη και του έδωσαν το όνο-
μα Αλκίνοος-Απόστολος.
Ο Φώτης και η Κατερίνα Μπακαρέζου 
βάφτισαν τον γιό τους στις 6 Ιουλίου 
2013 στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου στη Λούτσα και του 
έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.
ΤΟ Δ.Σ. εύχεται να ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΠΕΝΘΗ
Το Μάιο 2013, πέθανε στην Αθήνα, ο Ζα-
χαρίας Στούμπος. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία εψάλη στον Άγιο Γεώργιο Ν .Ψυχικού 
και η ταφή του έγινε στα Βούργουρα Αρ-
καδίας.
Η Μαρία Yφαντή, σύζυγος Αλεξάνδρου, 
απεβίωσε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 
2013. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η 
ταφή έγιναν στο Κροκύλειο στις 8 Ιουλί-
ου 2013.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του 
στις οικογένειες των εκλιπούντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Για τα έξοδα του ιερέως τη Μεγάλη 
Εβδομάδα, καθώς και για τον στολισμό 
του επιταφίου προσέφεραν:
Σύλλογος Κροκυλιωτών 
ο Μακρυγιάννης 100 €
κ. Κων/νος Δημ. Μπαρμπούτης 100 €
κ. Κων/νος Νικ. Αυγερόπουλος 50 €
κ. Βιολέτα Χυσσείν 25 €
κ. Αθανάσιος Σαίτης (Ξηρός) 20 €
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευ-
χαριστεί θερμά. Επίσης ευχαριστεί και 
όλους τους χωριανούς που προσέφεραν 
χρήματα για τον ίδιο σκοπό.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Γεώργιος Μπρούμας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Σχηματίζοντας το πρόσωπο κάνουμε μια 
στραβή γραμμή για να δείξουμε το στόμα.
Όμως αυτή η στραβή γραμμή, μπορεί να ισιώ-
σει πολλές στραβές καταστάσεις!!! Αχ και τι 
δεν κάνει!!!
- Το χαμόγελο είναι η ψυχή της ζωής.
- Δημιουργεί ευτυχία μέσα στο σπίτι. Δε στοι-
χίζει τίποτε, αλλά δημιουργεί πολλά.
- Μια στιγμούλα είναι η ζωή του κι όμως η 
ανάμνησή του διαρκεί αιώνια!!!

- Πλουτίζει αυτούς που το παίρνουν, αλλά δε 
φτωχαίνουν και αυτοί που το χαρίζουν.
- Δεν υπάρχει κανένας πλούσιος που να μπο-
ρεί να ζήσει χωρίς χαμόγελο, και κανένας τόσο 
φτωχός σαν αυτόν που το στερείται.
- Είναι μια ανάπαυση για τους κουρασμένους, 
ένα ηλιόφωτο για τους θλιμμένους. 
- Είναι το καλύτερο αντίδοτο για τη στεναχώ-
ρια.
- Στεγνώνει τα δάκρυα.
- Ανακουφίζει τον πόνο.

- Κι όμως δε μπορείς ούτε να το πουλήσεις, 
ούτε να το αγοράσεις. Ούτε να το ζητιανέψεις, 
ούτε να το δανείσεις, ούτε να το δανειστείς. 
Ούτε να το κλέψεις γιατί δεν ωφελεί σε τίπο-
τα.
- Το ήρεμο γεμάτο καλοσύνη χαμόγελο αξίζει 
μόνο όταν σου το χαρίζουν αυθόρμητα.!!!
- Το χαμόγελο σου παίρνει το φόβο.
- Το χαμόγελο διαλύει δυσάρεστες σκέψεις, 
παρεξηγήσεις και μαλακώνει τον πόνο χωρίς 
να χρειάζεται λόγια.

- Το χαμόγελο σε πληροφορεί για τ’ αποτελέ-
σματα κάποιου χειρουργείου, δικαστηρίου, 
αποτελέσματα εξετάσεων χωρίς ν’ ακολουθή-
σουν λόγια… Διαλύει την αγωνία.
- Ένα χαμόγελο από τους αγγέλους της νύχτας 
(νοσηλεύτριες), θεραπεύει χωρίς φάρμακα και 
λόγια.
- Το χαμόγελο είναι η μουσική της ψυχής.
Καλύτερα να πετύχεις κάτι με το χαμόγελο 
παρά με το «σπαθί» σου!

Ελένη Τρακάκη

Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι το καλοκαίρι 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κροκυλείου δημι-
ούργησε Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσο-
κομείο Άμφισσας. Οι εθελοντές αιμοδότες 
μπορούν να δίνουν αίμα σε οποιοδήποτε νο-
σοκομείο της Ελλάδας. Φέτος, θα πραγματο-
ποιηθεί ημέρα αιμοδοσίας στο Κροκύλειο, το 
Σάββατο 10 Αυγούστου, ώρα 10:30.
Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής 
αιμοδότης:
• Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών, μπο-
ρεί να δίνει άφοβα αίμα 3-4 φορές το χρόνο.
• Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδό-
της είναι 450 ml και αποκαθίσταται αμέσως 
από τον οργανισμό. Το πλάσμα αναπαράγε-
ται σε 24 ώρες και τα ερυθρά σε ένα μήνα.
• Δε πρέπει να διενεργείται αιμοδοσία πριν πε-
ράσουν τρεις μήνες από την προηγουμένη.

• Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και δι-
αρκεί 5 - 10 λεπτά της ώρας.
• Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα ή 
το πλάσμα που χρειάζονται οι ασθενείς.
Τα πλεονεκτήματα της εθελοντικής αιμοδο-
σίας είναι τα ακόλουθα:
• Η προστασία της υγείας του ίδιου του αιμο-
δότη, καθώς υπόκειται σε συνεχή κλινικό και 
εργαστηριακό έλεγχο.
• Η προστασία της υγείας του δέκτη, καθώς 
η μετάγγισή του με αίμα εθελοντή αιμοδότη 
είναι περισσότερο ασφαλής, κυρίως όσον 
αφορά στη μετάδοση ιογενών νοσημάτων, 
συγκριτικά με τη μετάγγιση με αίμα από πε-
ριστασιακό αιμοδότη.
• Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει διαθέσιμο 
αίμα και δε θα πιέζεται το συγγενικό και φιλικό 
περιβάλλον τη δύσκολη στιγμή να αιμοδοτήσει.

• Σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι η θερινή 
περίοδος, θα υπάρχουν εφεδρείες αίματος.
• Μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας η χώρα 
μας θα είναι αυτάρκης και δε θα χρειάζεται 
να καλύψει τις οποιεσδήποτε ανάγκες με ει-
σαγόμενο αίμα.
Να τονιστεί επίσης ότι σε περίπτωση ανά-
γκης φιάλης αίματος από την Τράπεζα του 
Συλλόγου, προηγούνται κατά προτεραιότητα 
οι εθελοντές αιμοδότες. Επίσης, δικαιούται ο 
κάθε ασθενής μονό μια (1) φιάλη αίματος και 
η οποία πρέπει να επιστραφεί τάχιστα από το 
συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του ασθενή 
για την αναπλήρωση του αποθέματος. Yπεύ-
θυνοι για την Τράπεζα Αίματος του Κροκυ-
λείου είναι ο κ. Σαίτης Κωνσταντίνος (Τηλ.: 
693 2224 030) και ο κ. Γραββάνης Ευάγγελος 
(Τηλ.: 697 7305 956)

«Συνέχεια…»
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
Μετά την πρώτη επιστολή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (α.π.421/23-8-12) (βλ. φύλ-
λο εφημερίδας 128 Ιούλιος - Αύγουστος - Σε-
πτέμβριος 2012) όπου η Αντιπεριφερειάρχης 
κα Π. Γαζή στο αίτημά μας (α.π.421/21.08) 
απάντησε ότι «Θα θέλαμε πολύ να συνδρά-
μουμε στην επίλυση του θέματος αλλά δυ-
στυχώς επειδή δεν έγκειται στην αρμοδιότητά 
μας..., δεν θα είναι δυνατή και η πληρωμή ενός 
τέτοιου έργου», η Περιφέρεια επανέρχεται 
με την με α.π οικ.592/25.10.12 επιστολή της 
προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Βι-
ώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, κο. Κων/νο 
Παπαβασιλείου λέγοντας τα κάτωθι:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σημαντι-
κό πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην 
περιοχή Αγίου Αθανασίου στο Κροκύλειο του 
Δήμου Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδος.
Το πρόβλημα, αφορά καθιζήσεις οι οποίες 
έχουν δημιουργηθεί στο Β.Α τμήμα του οικι-
σμού και τις οποίες συναντάμε τόσο σε δημό-
σιου χώρους όσο και στα σπίτια των κατοίκων 
(ρωγμές σε τοίχους κατοικιών, σε σκάλες, σε 
μάντρες κλπ) και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
Για τους παραπάνω λόγους, όπως γίνεται ευκό-
λως αντιληπτό, σας ζητάμε την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη συνδρομή σας στην επίλυση του 

συγκεκριμένου θέματος, καθώς τυχόν καθυ-
στερήσεις είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσουν 
περεταίρω προβλήματα.»
Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου 
Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλ-
λευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) 
ανταποκρίθηκε άμεσα, στέλνοντας τον Δι-
ευθυντή Τεχνικής Γεωλογίας, κο Ν. Νικολάου, 
M.Sc, για αυτοψία, παρουσία του Τοπικού 
Εκπροσώπου κυρίου Δ. Αθ. Μπαρμπούτη, 
εμού του ιδίου και του επίσης πληγέντος κυ-
ρίου Βελή Νικόλαου. Στη συνεχεία συνέταξε 
και έστειλε την σχετική έκθεση (Τ-2780) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στον Δήμο 
Δωρίδας, και στην Δημοτική ενότητα Βαρ-
δουσίων (τοπική κοινότητα Κροκυλείου) με 
α.π 335/29.01.13, στο πλαίσιο λειτουργίας της 
επιτροπής άμεσης επέμβασης του ΙΓΜΕΜ σε 
καταστροφικά φαινόμενα που συνδέονται 
με γεωλογικά αίτια, με το κάτωθι σκεπτικό:
«Πρόκειται για ερπυστικές μετακινήσεις, μι-
κρού βάθους που περιορίζονται στα υλικά του 
μανδύα αποσάθρωσης (γι αυτό άλλωστε οι 
στύλοι της ΔΕΗ δεν έχουν υποστεί μετακίνηση), 
σαν αίτιο εκδήλωσης των οποίων θεωρείται η 
μείωση της διατμητικής αντοχής αυτών, λόγω 
κορεσμού από τα πλευρικά τροφοδοτούμενα 
νερά των κορημάτων αλλά και των βροχοπτώ-
σεων - χιονοπτόσεων. 
Για την ταπείνωση του φρεατίου ορίζοντα προ-
τείνεται η κατασκευή σειράς τριών στραγγιστη-

ρίων, βάθους 1,5 ως 2 μ. Το ανάντη δύναται να 
κατασκευαστεί στη περιοχή οικίας Δάφνη, ενώ 
τα άλλα δύο στο εσωτερικό ανάντη και κατάντη 
τμήμα του ελιγμού του δρόμου. Τα νερά από τα 
δύο ανάντη στραγγιστήρια θα παροχετεύονται 
στο ρέμα Βαριάς στα Β/Α του Αγίου Αθανασίου, 
ενώ το κατάντη θα αποσβήνεται με την μορφο-
λογική κλήση και ακολούθως τα νερά θα απο-
μακρύνονται με εγκιβωτισμένα αυλάκια.
Επίσης, εγκιβωτισμός και διευθέτηση της απα-
γωγής σε φυσικούς αποδέκτες εκτός οικοδο-
μικού χώρου, πρέπει να γίνει σε όλα τα επιφα-
νειακά ύδατα. Τέλος, για τις νέες κατασκευές 
προτείνεται η περιφερειακή αποστράγγιση και 
η θεμελίωσή των στο υγιές υπόβαθρο.»
Η ανωτέρω έκθεση, περιήλθε και στη κα-
τοχή των ενδιαφερόμενων κατόπιν συνεν-
νοήσεως με την Περιφέρεια, με α.π. 62. Στη 
συνέχεια και έχοντας ως δεδομένο ότι όλοι 
οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη 
λάβει την σχετική έκθεση Τ-2780, στείλαμε 
εκ νέου αίτημα στις 20/5/2013 νο 5 με σκοπό 
να μας ενημερώσουν σε ποιες ενέργειες θα 
προβούν, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρό-
βλημα. Στο ανωτέρω σχετικό αίτημα, με απο-
δέκτες την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, 
τον Δήμο Δωρίδας και την Δημοτική ενότητα 
Βαρδουσίων (τοπική κοινότητα Κροκυλείου), 
μας απάντησε μέχρι και σήμερα που γράφε-
ται η στήλη αυτή μόνο ο Εκπρόσωπος της 
Τοπικής Κοινότητας Κροκυλείου κος Μπαρ-
μπούτης Αθ Δημήτριος με τα κάτωθι: 

Καθιζήσεις στην περιοχή Αγίου Αθανασίου 

Συνέχεια στη σελ. 4

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Με μεγάλη κατάνυξη γιορτάσθηκε και φέτος στο χωριό μας η Μεγάλη 
Εβδομάδα και η Ανάσταση του Κυρίου.

Όλες τις ημέρες και ειδικά 
τη Μεγάλη Παρασκευή 
και την Ανάσταση, η εκ-
κλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου «πλημμύρισε» από 
κόσμο. Εκτός από τους 
μόνιμους κατοίκους, εί-
χαν έλθει στο χωριό για 
να γιορτάσουν το Πάσχα 
πάρα πολλοί χωριανοί και 
πολλοί επισκέπτες.
Το πρωί της Μεγάλης Πα-

ρασκευής, αρκετές νέες και κυρίες, με σεμνότητα στόλισαν τον Επι-
τάφιο. Μετά την εκκλησία ο Παπαγιάννης πήγε στο κοιμητήριο του 
χωριού και έψαλλε τρισάγια.
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, με τη συμμετοχή αρκετών κυριών 

και κυρίων, στην ακολουθία 
του Επιταφίου, έψαλλησαν 
τα εγκώμια. Μετά έγινε η πε-
ριφορά του επιταφίου, περά-
σαμε κάτω από τον Επιτάφιο, 
πήραμε από ένα λουλούδι 
όπως το έθιμο επιτάσσει. Στη 
δημιουργία κατανυκτικής 
ατμόσφαιρας συνέβαλλε ο 
στολισμός του εξωτερικού 
χώρου της εκκλησίας με φα-
ναράκια. Ο Σύλλογος σε συ-
νεργασία με το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τον τοπικό εκπρόσωπο 
του Δήμου αγόρασε και στόλισε 200 Αναστάσιμες λαμπάδες και είχε 
βάλει και μία μικρή κάρτα με ευχές για Καλή Ανάσταση.
Οι Λαμπάδες μοιράζονταν στην είσοδο της εκκλησίας σε όλους που 
έρχονταν στην εκκλησία για την Ανάσταση.
Μπροστά από την εκκλησία είχε στηθεί εξέδρα και ο Παπαγιάννης 
έψαλλε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους και του χρόνου.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΟΚYΛΕΙΟ ΤΗΝ 10η ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
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Στη σημερινή μας ιστορία αρχίζουμε πα-
ρουσιάζοντας τη ζωή του Δήμου Σκαλτσά, τη 
κατάταξη του Διάκου στο σώμα του Σκαλτσά 
και τη διένεξη μαζί του που είχε ως αποτέλε-
σμα να φύγει ο Διάκος για τη Λειβαδιά. Στη 
μικρή συντροφιά του ήταν και ένας ή δύο Κρο-
κυλιώτες Περλιγκαίοι που είχαν και συγγένεια 
με το Διάκο. Μάλιστα η προφορική παράδοση 
της οικογένειας Περλίγκα διασώζει ότι φεύγο-
ντας ο Διάκος από το Σκαλτσά για τη Λειβαδιά το πρώτο βράδυ 
κοιμήθηκε στο παλιό Περλιγκαίικο σπίτι στο Παλαιοκάτουνο. Το 
επεισόδιο αυτό δημιούργησε αργότερα άλλο επεισόδιο ενάντια 
στους Περλιγκαίους που είναι και το θέμα της ιστορίας που θα 
διαβάσετε.

«Μικρός ο Δήμος δεν ηρκέσθη να βόσκει ποίμνια επί των 
Βαρδουσίων αλλά σκληροτράχηλος και ατίθασος όχι μόνον δια 

να αποφύγει τον ζυγόν των 
Τούρκων αλλά και δια να 
εκδικηθεί κατέφυγεν εις τον 
«ταϊφάν» των περίφημων 
κλεφτών Κοντογιανναίων. 
Ούτοι είχον τα λημέρια των 
επί της Οίτης και έδρων 
περί το Πατρατζίκι, δηλ. τας 
Νέας Πάτρας, την Yπάτην. 
Συντόμως εγένετο Κολιτζής, 
δηλ. προσκεκολλημένος εις 
τούτους αλλ’ αρχηγός ιδίας 
ομάδος.

Αργότερον τον ευρισκό-
μεν πρωτοπαλλήκαρον του 
κλέφτου Τσάμ Καλόγερου, 
όστις μετά, εβδομήκοντα 

ανδρών άριστα οπλισμένων και ησκημένων εις τους αγώνας 
των κλεφτών έδρα από των Βαρδουσίων μέχρι του Ζυγού. Ση-
μαντικόν στέλεχος του σώματος τούτου ήτο και ο Γούλας. Εδώ 
αργότερον προσελήφθη και ο Αθανάσιος Διάκος ιδιαιτέρως εις 
την ομάδα του Σκαλτζοδήμου. Κατά τας επιχειρήσεις όμως των 
Γάλλων εις την Ήπειρον εξηφανίσθη ο Τσάμ Καλόγερος κατατα-
χθείς ίσως εις τον Γαλλικόν στρατόν. Τότε έγινε καπετάνιος του 
σώματος ο Σκαλτζοδήμος και είχε ως πρωτοπαλλήκαρά του τον 
Γούλαν και Διάκον. Συνέβη τούτο, διότι και πρεσβύτερος ήτο και 
εμπειρότερος αλλά διότι και διέθετε διοικητικά προσόντα ανώ-
τερα των άλλων.

Σχετικά με τον Διάκο τα γεγονότα ευρύτερον, φαίνεται να 
έχουν ούτω: Ως ανεφέρθη, ενώ ακόμη έζη ο Τσάμ Καλόγηρος, 
ο Διάκος κατόπιν φόνου παιδός, τον οποίον διέπραξεν εις πανή-
γυριν κατέφυγεν εις το σώμα του και ιδιαιτέρως εις την ομάδα 
του Σκαλτσοδήμου. Επανήλθεν όμως ούτος εις το μοναστήριον 
δι’ ολίγον και τέλος επέστρεψεν πάλιν εις τους κλέπτας μονίμως. 
Σύν τω χρόνω και με την εξαφάνισιν του Τσάμ Καλόγερου ο μέν 
Σκαλτσοδήμος έγινε καπετάνιος του ταϊφά, ο δε Διάκος πρωτο-
παλλήκαρον. Κατά την περίοδον αυτήν, ενώ συνειργάζοντο οι 
δύο άνδρες ήλθον εις προστριβάς μεταξύ των. Συνεκρούσθη-
σαν ο πεντηκονταπενταετής σκληροτράχηλος κλέφτης και ο 
μη αποκτήσας εισέτι πείραν και χαρακτήρα κλέφτου Διάκος. 
Ο Σκαλτσοδήμος συνέλαβεν αιχμάλωτον τον εκ Μουσονίτσης 
συγγενή του Διάκου Παπαδημητρίου. Ο Διάκος επενέβη υπέρ 
του συγγενούς του και άφησε να εννοηθή ότι θα εφαρμόση και 
ούτος αντίποινα εις τους συγγενείς του καπετάνιου αλλ’ ούτος 
του απάντησε: «Ψήσε τους και φα τους». Ο Διάκος επιδιώκων 
την απελευθέρωσιν του συγγενούς του συνέλαβεν τον εξ Αρτο-
τίνης συγγενή του Σκαλτσά Τρυπαναγνώστην. Και οι δύο εκρά-
τουν τους αιχμαλώτους εις τον ίδιον λημέρι, έως ότου επήλθεν 
συνεννόησις, απελευθέρωσις των αιχμαλώτων και συμφιλίωσις 
μεταξύ καπετάνιου και πρωτοπαλλήκαρου.

Επί οκτώ έτη Σκαλτσοδήμος και Διάκος συνειργάζοντο και 
μάλιστα ο Α. Καρκαβίτσας αναφέρει ότι όταν ο Αλής εκάλεσε το 
1814 όλους τους αρματολούς της Στερεάς δια να λάβει «πιστά» 
και τους οργανώσει κατά του Σουλτάνου ο Σκαλτσάς έστειλε ως 
αντιπρόσωπόν του τον Διάκο, γεγονός μη πιστευόμενον παρά 
τινων. Συν τω χρόνω όμως επήλθε ψυχρότης και κατάστασις 
υποψίας μεταξύ των δύο ανδρών, διότι είναι αληθές ότι διέφε-
ρον ως προς τον χαρακτήρα οι δύο ούτοι, κυρίως όμως διότι 
πρόκριτοι τινές δυσηρεστημένοι από την σκληράν νοοτροπί-
αν, την οποίαν διέθετεν προς επιβίωσίν του ο παλαιός κλέφτης 
Σκαλτσοδήμος, μη έχοντες δε λόγω του τρόπου της ζωής, την 
οποίαν διήγον, ορθήν προοπτικήν διά την έκρηξιν και έκβασιν 
του μεγάλου γεγονότος, είχον εναγκαλισθή, ως σανίδα σωτηρί-
ας, τον διάκονον Αθανάσιον, όντα κολιτσήν ιδιαιτέρως της πε-
ριφέρειας, εκμεταλλευόμενοι το ευπροσήγορον και καλοπροαί-
ρετον του χαρακτήρος του και ραδιουργούντες εις βάρος του 
καπετάνιου προς εξοβελισμόν του. Η ατμόσφαιρα των σχέσεων 
των δύο ανδρών κατέστη βαρεία και υπήρξε κίνδυνος ενόπλου 
ρήξεως. Εις την πανήγυριν μάλιστα της Αρτοτίνης συνηντήθη-
σαν οι δύο άνδρες, αλλ’ ο Σκαλτσοδήμος εφέρθη με ψυχρότητα. 
Ο διάκος εζήτησεν τον λόγον, έλαβε δε την κάτωθι απάντησιν: 
«Τι τα θές. Δύο άτια σ’ ένα ταβλά δεν κάνουν. Ή εγώ θα φύγω 
ή εσύ». Και ο Διάκος σεβασθείς την ορθοφροσύνην του καπε-
τάνιου απεχώρησεν δια Σάλωνα, όπου μη γενόμενος δεκτός εις 
τους αρματολούς, κατέφυγεν εις Λεβάδειαν προς τον Ανδρού-
τσον και διέπρεψεν.

Φεύγων ο Διάκος έλαβεν μετ’ αυτού από το αρματολίκι Λι-
δωρικίου κατά μίαν εκδοχήν τον Γούλαν, δύο Μπακογιανναίους 
εκ Σουρουστίου και τον εξάδελφον του Αντ. Κοντοσόπουλον 
κατόπιν Γεράντωνον. Κατ’ άλλην είκοσι άνδρες, δηλαδή την 
αρματολικήν του περίπου ομάδα και κατά τον Α. Καρκαβίτσαν 
μόνο ένα εκ των συντρόφων του, τον Περλίγκα. Φυσικόν είναι 
να μη έφυγεν μόνος του ο Αθ. Διάκος, διότι ηγείτο ομάδος και 
ήτο αγαπητός. Δεν φαίνεται όμως να έλαβε πολλούς, διότι θα 
ήτο δύσκολος η ένταξίς του μετά πολλών εις άλλο αρματολίκι. 
Ο Περλίγκας όμως ή μόνος ή μετ’ ολίγων τον ηκολούθησεν δια 

τούτο και η μήνις του καπετάνιου κατά της οικογένειας Περλί-
γκα, ως κατωτέρω θα ίδωμεν, όπου έχουμε εν κρούσμα δια το 
οποίον δεν ευθύνεται εξ ολοκήρου ο Σκαλτσάς. Δεν δύναται τις 
όμως να αμφιβάλη δια την τακτοποίησιν του.

Yπάρχει προσέτι και η κατωτέρω αναφορά των Δημητρίου 
Περλιγγάκη και Γεωργάκη Περλίκα, η οποία έχει ούτω:

Σεβαστή Διοίκησις, 
Δια της παρούσης μας αναφοράς αναφερόμεθα προς την 

Σεβαστήν Διοίκησιν ότι και προλαβόντως ανεφέρθημεν εις το 
Yπουργείον, δια το άδικον γδίσιμον του σπιτιού μας και ξαρμά-
τωμα όπου μας έκαμε ο στρατηγός Δήμος Σκαλτσάς. Το Yπουρ-
γείον μας έδωσε διαταγήν προς τον κύριον Αινίαν και εις τον 
στρατηγόνν Δράκον όπου να του είπουν συμβουλευτικώς όσα 
αδίκως μας επήρε να μας τα επιστρέψει, οι οποίοι του είπον μία 
και δύο και δεν ηκούσθησαν. Εις την Συνέλευσιν του Σάλωνος 
επαρρησιάσθημεν με αναφοράν μας και υπεσχέθη να μας τα 
δώσει. Ας αφήσομεν ότι δεν μας έδοσεν ούτε το παραμικρόν, 
μόνον μας εστέρησεν και από την ίδιαν πατρίδα μας ζαπώνο-
ντας τα πατρικά μας μούλκια και ημάς χωρίς να ημπορέσωμεν 
να πατήσωμεν εις τον πατρικόν μας τόπον. Εις τον Εκλαμπρό-
τατον Γενικόν Διευθυντήν της Δυτικής Ελλάδος κύριον Μαυρο-
κορδάτον επαρρησιάσθημεν με αναφορά μας. Και μας έδοσεν 
διαταγήν του συμβουλεύοντάς τον να μας επιστρέψει το δίκαιόν 
μας, και αυτός δεν ηκούσθη. Ιδού και τώρα δεν λείπομεν να κο-
πιάζωμεν και να ζητήσωμεν το δίκαιόν μας από την Σεβαστήν 
Διοίκησιν, και αν η Διοίκησις δεν μας δικαιώσει, να μας δείξει που 
έχομεν ημείς οι αδικούμενοι και κατατρεχόμενοι να λάβωμεν το 
δίκαιόν μας και που έχομεν ζήσωμεν εις το εξής όπου δεν μας 
έμεινε τόπος. Μάλιστα και δεν ελπίζομεν και από την δούλευσιν 
της πατρίδος. Καθώς ο θείος μας διάκονος εθυσιάσθη ο πρώτος 
δια την ελευθερίαν του γένους ομοίως και οι λοιποί ιδικοί μας. 
Καθώς και ημείς οι δύο αδελφοί είμεθα κατατζακισμένοι από 
ταις Μπάλαις των εχθρών και αυτάς δια ανταμοιβήν μας έκαμεν 
ο άνωθεν στρατηγός, μας έκαμεν να λιμοκτονούμεν και του επι-
ούσιου. Διό και δια πληροφορίαν της Σεβαστής Διοικήσεως πε-
ρικλείεται κατάλογος των αρπαχθέντων μας πραγμάτων παρά 
του ιδίου. 

Τη 23 Φεβρ. 1825 Ναύπλιον Οι ευπειθείς πατριώται 
Γεωργάκης Περλίκης
Δημήτριος Περλιγγάκης

Κατάλογος των αρπαχθέντων πραγμάτων ως ακολούθως:

Εν τουφέκι ασημένιο καριοφίλι φραγκ. Γρ. 800

Εν ζευγάρι παλάσκαις ασημένιες » 350

Εν σπαθί ταμπάνι καλό » 1.000

Εν δακτυλίδι διαμάντι πρώτη πέτρα » 3.000

Εν χουλιάρι ασημένιο » 20

Εν κιάλι εγκλέζικον » 160

16 Μαχμουτιέδες » 512

11 βενέτικα » 235

25 τάλλαρα κολονάτα » 250

Εν υποκάμισον ανδρικόν καλόν » 60

Μία ντούπα Πορτογαλέζικη » 90

Εν τσεβρέ χρυσό πρώτον » 50

Τρία μουσκόλια μαργαριτάρι χοντρό »
_____

200
______

Γρ. 6.747

Και εν χρόνο το μαξούλι από τον τόπο μας όπου έφαγε.

 Οι πατριώται
Γεωργάκης Περλίκας
Δημήτριος Περλιγγάκης

Το Yπ. Πολέμου δια του υπ’ αριθμ. 3.057 εγγράφου του καλεί 
τον στρατηγόν να δώσει απολογίαν περί ταύτης της υποθέσεως 
δια να οδηγηθεί τούτο και βγάλει απόφασιν. Τέλος και η Προσω-
ρινή Διοίκησις δια του υπ’ αριθμ. 5036/7-4-1825 εγγράφου της 
τον ειδοποιεί ως κάτωθι:

Προς τον Γενναιότατον στρατηγόν Κύριον Δήμον Σκαλτζάν.
Επειδή ο Γεώργιος και Δημήτριος Περλίγγου δι‘ αναφοράς 

ανεφέρθησαν εις την Σεβαστήν Διοίκησιν παραπονούμενοι 
ότι αδικούνται και πειράζονται παρά της Γενναιότητός σου και 
επειδή εκ τούτου φοβούνται να κατοικήσουν εις τα ίδια και να 
ωφελούνται εκ των υπαρχόντων αυτών, η Διοίκησις διέταξε το 
Yπ. Δικαίου δια να εξετάσει την μεταξύ σας διαφοράν, το οποίον 
παρατηρήσαν το δίκαιον κατά τους νόμους και ευρόν αδικου-
μένους τους ρηθέντας διέταξε το Επαρχείον Λιδωρικίου να θε-
ωρήσει επι παρρησία των δύο σας αναφοράν και να αποδώσει 
το δίκαιον όπου ανήκει. Συγχρόνως δε ειδοποίησε και την Γεν-
ναιότητά σου περί τούτου. Το Yπ. Τούτο κατά χρέος σε ιδεάζει τα 
ίδια, ότι οι νόμοι της δικαιοσύνης απαιτούν να παρρησιασθείς εις 
το Επαρχείον, να αποδόσεις τους λόγους δι’ όσα εγκαλείσαι και 
εις το εξής να αφήσεις τους ρηθέντας Γεώργιον και Δημήτριον 
Περλίγκου ησύχους να κατοικήσουν εις τα ίδια και να απολαμ-
βάνουν τα ιδιόκτητα αυτών κτήματα διαφεντεύοντες και υπερα-
σπιζόμενοι αυτά από κάθε εναντίον.

Έν Ναυπλίω τη 7 Απριλίου 1825
Αλλά ο στρατηγός παρ’ όλα ταύτα δεν πα-

ρουσιάσθηκε εις το Επαρχείον και δεν έλυσε την 
διαφοράν δια τούτο και ο Γεωργάκης Περλίγκας 
επανέρχεται δριμύτερος επί της υποθέσεως.

Προς το Έξοχον Yπουργείον του Πολέμου
Και προλαβόντως ο υποφαινόμενος ανεφέρ-

θην προς το έξοχον Τούτο Yπουργείον δια τα 
υπογεγραμμένα διάφορα ειδήσματα των πραγ-

μάτων μας, τα οποία άχρι τούδε δυναστικώς μου κατακρατεί ο 
στρατηγός Δήμος Σκαλτζάς, το δε Yπουργείον με όλον ότι μου 
έδωσε διαταγήν προς αυτόν δια να μου τα αποδώσει, αυτός 
όμως απειθών και εις τας διαταγάς και αυτής της Διοικήσεως, 
δεν εστάθη ουδέ τρόπος να μου τα αποδώσει.

Επειδή λοιπόν και εγώ ο δυστυχής τα μέγιστα αδικούμαι από 
αυτόν, και είναι αδικία τοσούτων γροσίων πράγματα αδίκως και 
παραλόγως να μου τα κατακρατεί. Δια τούτο αναγκασμένος 
παρουσιάζομαι και αύθις δια της ικετευτικής μου αναφοράς 
παρακαλώ θερμώς, δια να ανεφερθεί όπου ανήκει, να εκπεσθεί 
καν η τιμή των κατακρατουμένων παρ’ αυτού πραγμάτων μου 
(ήτις ανεβαίνει υπέρ τας εξ χιλιάδας) από όσα έχει να λάβει δια 
μισθούς του από την Διοίκησιν. Έως ότου ή τα πράγματά μου 
αποδώσει ή την τιμήν αυτών. Και μένω ευσεβάστως.

(24 Αυγούστου 1825) Ο ευπειθής πατριώτης
Γεωργάκης Περλίγγος

Κατά την αναφοράν αυτήν συνοδεύει ο ανωτέρω αναγραφείς 
κατάλογος των αρπαχθέντων πραγμάτων.

Η υπόθεσις είναι σοβαρά δια τον αρχηγόν των όπλων της 
ελευθερίας της Δωρίδος. Οι δύο Περλίγκαι και έχουν χάσει τα 
πράγματά των και εμποδίζονται να ζήσουν ελευθέρως εις τας 
κατοικίας των και τα κτήματά των. Απόδειξις τούτου είναι ότι και 
αι αρχαί επήραν το μέρος των. Ούτοι μάλιστα δεν είναι τυχαί-
οι, αλλά έχουν πολεμήσει εις Θερμοπύλας μετά του αθανάτου 
ήρωος Διάκου, όστις ήτο και θείος των. Κατόπιν εις Λεβάδειαν 
ο Γεώργιος, ο δε Μήτρος εις Νευρόπολιν «έλαβον πολλάς πλη-
γάς». Ταύτα την 12-3-1825 βεβαιώνουν υπέρ αυτών ο Γ. Δυοβου-
νιώτης, ο Νάκος Πανουργιάς, ο Αλέξ. Βλαχόπουλος, ο Γιαννάκης 
Ράγκος και ο Μήτρος Τριανταφύλλου και προτείνουν μάλιστα να 
προαχθούν ο μεν Γεώργιος εις τον βαθμόν της αντιστρατηγίας, 
ο δε Μήτρος εις τον της Χιλιαρχίας. Την δε 6-4-1825 γίνεται και 
η προαγωγή των.

Είναι φανερόν ότι έχομεν εδώ συνέχειαν του μετά του Διάκου 
επεισοδίου. Οι δύο ούτοι είναι ανεψιοί του Διάκου, ως και οι ίδιοι 
ισχυρίζονται, φαίνεται δε ότι είχον ακολουθήσει τον Διάκον κατά 
την αναχώρησίν του εκ Δωρίδος, ως ανήκοντες ίσως εις το περι-
βάλλον, το οποίον έφερεν εις σύγκρουσιν τους δύο αγωνιστάς 
και δια τούτο ενοχλούνται. Τούτο φανερώνει ότι και η ρήξις μετά 
του Διάκου υπήρξε σοβαρά και επικίνδυνος».

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΟYΣ ΠΕΡΛΙΓΚΑΙΟYΣ
           (Από το βιβλίο του Κ. Γ. ΔΗΜΟΠΟYΛΟY «ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ», ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1963)

Σύνθεση: Παρασκευάς Μπακαρέζος  

Η ΔΙΕΝΕΞΗ ΔΙΑΚΟY - ΣΚΑΛΤΣΑ

«Μπάρμπα Γιάννη Μακρυγιάννη, δεν μας τα ‘μαθες καλά. 
Το φιλότιμο δεν φτάνει για να πάει κανείς μπροστά. Μπάρ-
μπα Γιάννη Μακρυγιάννη πάρε μαύρο γιαταγάνι. Κι έλα στη 
ζωή μας πίσω το στραβό να κάνεις ίσιο»
Έγινε η συνέλευση του Συλλόγου κ’ ήμασταν πολλοί, 
πάρα πολλοί εκεί. Σ’ άλλες συνθήκες θα ‘ταν χαρά. 
Όμως... Κι ειπώθηκαν πολλά. Και σιωπήθηκαν πολλά. Και 
τα καταλάβαμε όλα. 
Έγινε και η σύσταση του νέου Δ.Σ. Κι ειπώθηκαν πολλά. 
Και σιωπήθηκαν πολλά. Και τα καταλάβαμε όλα.
Εκλέχθηκα οικειοθελώς μέλος του νέου Δ.Σ.
Περνώντας οι μέρες συνειδητοποιώ ότι δε μπορώ να 
ανεχτώ την προσπάθεια που έγινε και για να τσαλακω-
θούν οι προσωπικότητες δημιουργοί.
Δε μπορώ να τοποθετήσω την ψυχή μου στους ίσκιους.
Δε μπορώ να χτίσω όνειρο στην άμμο.
Ίσως κάποιοι να μπορούν. Απλά δεν θέλω ν’ αψηφίσω 
αυτούς που με τίμησαν.
Μια παράκληση μόνο.
Ας σταματήσουν κάποιοι ν’ αναμασούν τα λόγια του Μα-
κρυγιάννη. Δεν τα εννοούν. ΑΙΔΩΣ!!!

Μάνια Παπανδρέου

ΑΙΔΩΣ

Όπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 έγινε στο 
μαγαζί της Βιολέτας, το «γεύμα γερόντων».
Παρά το ότι είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο φύλλο 
της εφημερίδας ότι το «γεύμα γερόντων» πρέπει να συνε-
χίσει να είναι «θεσμός» για το χωριό μας και η συμμετοχή 
στην εκδήλωση θα το επιβεβαιώσει, η συμμετοχή στην 
εκδήλωση δεν ήταν η αναμενόμενη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε το μεσημέρι και τα φαγητά και εδέ-
σματα ήταν πλούσια. Όσοι παρευρέθησαν στο γεύμα πέ-
ρασαν καλά, αν και στεναχωρήθηκαν για τη μικρή συμμε-
τοχή. Τα φαγητά που περίσσεψαν δόθηκαν σε χωριανούς 
που για λόγους υγείας δε μπορούσαν να παραβρεθούν. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπροσώπησαν η ταμίας κ. Ελένη 
Λούη, η κ. Ελένη Μπακαρέζου και ο κ. Παρασκευάς Μπα-
καρέζος.

ΓΕYΜΑ «ΓΕΡΟΝΤΩΝ»  
ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΚΡΟΚYΛΕΙΟ
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Το τρίμηνο που πέρασε έγιναν κάποια σημαντικά πράγματα στο χωριό μας.
Α) Αποκαταστάθηκε το χρόνιο πρόβλημα στο μεσοχώρι με την πίεση του νερού και έγινε 
επέκταση δικτύου 50 μέτρα προς το σχολείο μέχρι το ρέμα του Κολοβού, όπου και τοπο-
θετήθηκε βάνα καθαρισμού. Επίσης έγινε επέκταση 150 μέτρα 
του ίδιου δικτύου προς τα Σαϊτέικα και Γιώργου Μπρούμα και 
τοποθετήθηκε και εκεί βάνα καθαρισμού, γιατί υπήρχε και εκεί 
σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα.
Το μέρος του δικτύου που αποκαταστάθηκε ήταν παλιό και 
σκουριασμένο από το 1950 επί εποχής Μπολότα.
Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και αν το καλοκαίρι με τον 
πολύ κόσμο αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα έχουμε κατά νου και άλλη παρέμβαση .
Β) Καθαρίστηκαν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι με μηχάνημα του Δήμου, όπως και όλοι οι δρό-
μοι προς τα ξωκλήσια μας.

Γ) Καθαρίστηκε το νεκροταφείο μας και σχεδόν όλο το χωριό 
από τα χόρτα.
Δ) Ένα σημαντικό θέμα ακόμα έχει πάρει τον δρόμο του σχε-
τικά με τις κατολισθήσεις στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. 
Μας ήρθε η σχετική έκθεση από το Ι.Γ.Μ.Ε και στη συνέχεια οι 
υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο των 
Πατρών κάνουν τις σχετικές μελέτες, ώστε κάποια στιγμή να 

λυθεί και αυτό το χρόνιο πρόβλημα.
Ε) Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων μέσα στο χωριό αρ-
κετοί συγχωριανοί μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ελπίζω και οι υπόλοιποι με την 
άφιξή τους στο χωριό να καθαρίσουν και αυτοί έτσι ώστε το χωριό μας φέτος το καλοκαί-
ρι και εν όψη των Μακρυγιαννείων να είναι καθαρό και χωρίς κινδύνους για φωτιά.
ΣΤ) Σε λίγες μέρες ξεκινάει η αποκατάσταση του μαντρότοιχου στο μνημείο του Μακρυ-
γιάννη και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά. Επίσης κιγκλιδώματα θα τοποθε-
τηθούν και σε άλλα επικίνδυνα σημεία στο χωριό μας.
Η) Καθαρίστηκαν και χλωριώθηκαν οι δεξαμενές και τα δίκτυα νερού στο χωριό μας.
Θ) Συνεχίζεται η καταγραφή των τάφων από την Κοινότητα μετά από Δημοτική Απόφαση, 
έτσι ώστε να επιβληθεί ενιαίο τέλος 8 ευρώ για την καλή συντήρηση και λειτουργία των 
κοιμητηρίων.
Ι) Στις 16 Αυγούστου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια λαϊκή συνέλευση για να 
συζητήσουμε και πάλι για τρέχοντα θέματα του χωριού μας. Ο χώρος της συνέλευσης θα 
καθοριστεί μία μέρα πριν στο χωριό.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚYΛΕΙΟY

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟY ΧΩΡΙΟY ΜΑΣ

Το Συνέδριο επιδιώκει να φέρει στο προ-
σκήνιο μεταβολές που επιφέρει η τρέχουσα 
κρίση στην Ελλάδα και να εξετάσει διεξοδικά 
αν οι ορεινές περιοχές έχουν τον πλούτο και 
την ανατρεπτική δύναμη για να συμβάλλουν 
στην διέξοδο από την σημερινή οικονομική - 
κοινωνική - πολιτισμική - ψυχολογική κρίση.
Σήμερα, που η κατάσταση της Ελλάδας 
αποδίδεται με όρους συνώνυμους της κα-
ταστροφής και οι άνεργοι ανέρχονται στους 
1.500.000, η ιδέα της προόδου ζητά αναθεώ-
ρηση. Νέες στρατηγικές επιβίωσης αναδύο-
νται και διαφαίνεται ήδη μια παλιννόστηση 
της υπαίθρου. Η σχέση πόλης και υπαίθρου 
αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας σκέ-
πτονται την φυγή από την ασφυκτική αστική 
διαβίωση. Η μέχρι πρότινος μετανάστευση 
των νέων προς τις πόλεις, για την εύρεση 
υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και τη συμμε-
τοχή στο αστικό πρότυπο ζωής και ευημερί-
ας, δεν αντάμειψε τις προσδοκίες τους. Στον 
αντίποδα της αναζήτησης του πλασματικού 
αστικού παραδείσου διαφαίνεται η επιστρο-
φή των νέων στα χωριά, ως επαγγελματική 
διέξοδος και διατροφικό καταφύγιο.
Το ορεινό περιβάλλον διατηρεί ακόμη την 
αυθεντικότητα του, πράγμα που δεν συμβαί-
νει στις παράκτιες περιοχές, όπου η αστική 
και η τουριστική ανάπτυξη, η ασύστολη κερ-
δοφορία, οι οικοδομικές επεμβάσεις και επε-
κτάσεις αλλοίωσαν τον χαρακτήρα τους. Οι 
ορεινές τοπικές κοινωνίες όλο και περισσότε-
ρο συνειδητοποιούν την αξία της προστασί-
ας της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς 
της περιοχής τους και είναι επιφυλακτικές 
στην δήθεν ανάπτυξη άνευ όρων. Διάφορες 
μορφές αντίδρασης στην κρίση και στην πο-
λιτική διαχείρισή της ανατρέπουν βιοτικές 
συνήθειες, αναδύουν νέες και επαναφέρουν 
στο προσκήνιο την αξία διάσωσης και ανά-
πτυξης των ορεινών περιοχών. Είναι άραγε 
αυτή η τάση μια ελπίδα διεξόδου από τη ση-
μερινή οικονομική κρίση;
Κάτω από αυτό το πρίσμα, το συνέδριο διε-
ρευνά τρία ζητήματα:
1. Την κατανόηση του πλούτου και των ιδι-
αιτεροτήτων των ορεινών περιοχών για τη 
σύγχρονη κοινωνία.
2. Την εξεύρεση τρόπων ανάπτυξης των 
ορεινών περιοχών που διέπονται από την 
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ανα-
νεώσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών και 
παράλληλα σέβονται και αναδεικνύουν την 
μοναδικότητα κάθε τόπου.
3. Τη δημιουργία των κατάλληλων και και-
νοτόμων υποδομών, που θα προσελκύσουν 
νέους με επιχειρηματική διάθεση και θα υπο-

στηρίξουν τη μακρόχρονη παραμονή τους , 
την ευημερία και την προκοπή.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟY ΣYΝΕΔΡΙΟY

α: Τι πολύτιμο προσφέρουν οι ορεινές περι-
οχές στη σύγχρονη εποχή;
β: Αναπτυξιακά θέματα 
Γεωργία, φυτικά προϊόντα
Κτηνοτροφία, τυροκομία
Δασικά προϊόντα, νέοι δασικοί συνεταιρι-
σμοί
Ορεινός Οικοτουρισμός
Ενέργεια (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά, 
φωτοβολταϊκά)
Αξιοποίηση Λίμνης Μόρνου
Χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ
γ: Yποδομές 
Συγκοινωνία
Αρχιτεκτονική 
‘Yδρευση
Απορρίμματα
Yγεία
Εκπαίδευση
Τηλεπικοινωνίες (Internet, τηλέφωνο)

ΜΕΛΗ ΣYΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΣYΝΕΔΡΙΟY ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

ΣYΛΛΟΓΩΝ Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ 
1) Αλούπης Δημήτριος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας. 
2) Τρίγκας Ιωάννης, 
Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ομοσπονδίας.
3) Αλβέρτος Γεώργιος, 
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ομοσπονδίας.
4) Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος, 
Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας. 
5) Καννέλος Λεωνίδας, 
Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας.
6) Σαίτης Κωνσταντίνος, 
Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣYΝΕΔΡΙΟY
Burgel Guy, Καθηγητής Αστικής Γεωγραφίας, 
Université Paris X Nanterre
Αγριαντώνης Νίκος, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ. 
Στέλεχος ΕΟΤ, πρώην Πρόεδρος ICOMOS
Γρίβας Θεόδωρος, Yποναύαρχος ε.α., ορθο-
πεδικός ιατρός
Δημητρέλλος Γιώργος, Δασολόγος - Περιβα-
ντολλόγος, Δρ Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ζηρίνης Γιάννης, 
Ηλεκτρολόγος Μηχ. Πολυτ.Ζυρίχης, πρώην 
γ.δ. της ΜΟΔ, σύμβουλος παρά τον ΓΓ υπεύ-
θυνο για τα ΕΣΠΑ κ. Γιαννούση
Κυριακάκος Δημήτρης, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάντζιου Ελένη, Επίκουρος καθηγήτρια, 
Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π
Χόνδρος Θωμάς, Καθηγητής, Τμήμα 
Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΝΑΠΤYΞΙΑΚΟ ΣYΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΣYΛΛΟΓΩΝ Β/Δ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΠΕΝΤΑΓΙΟY 3 - 4 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013

Εκδήλωση για το στρατηγό Μακρυγιάννη 
στην Παλαιά Βουλή

(Οργανώθηκε από την Ένωση Γυναικών Φωκίδας)
ΔΗΜΟΣΙΕYΣΗ: 14/04/2013 20:14 ΤΟ ΒΗΜΑ

Η προσωπικότητα, η ζωή και το έργο του στρατηγού Μακρυγιάννη, παρουσιάστηκε στο 
κτίριο της Παλαιάς Βουλής, σε εκδήλωση που οργάνωσε το μεσημέρι η Ένωση Γυναικών 
Φωκίδας.
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, μια μεγάλη προ-
σωπικότητα του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα του 1821, συνέχισε να δίδει μαθήματα 
αξιοπρέπειας και ανιδιοτέλειας και στα πρώτα 
χρόνια της Ελευθερίας αυτού του τόπου. «Αυτά 
τα μαθήματα ίσως σήμερα» είπαν οι ομιλητές, 
«τα έχουμε ανάγκη όλοι, τη στιγμή μάλιστα που 
πολλοί δεν μιλούν μόνο για οικονομική κρίση, 
αλλά, προπάντων, για κρίση ιδεών, οραμάτων 
και προσδοκιών».
Την προσωπικότητα του Μακρυγιάννη, που αγωνίστηκε, αλλά και λοιδορήθηκε και μάλι-
στα έφτασε στο σημείο να κατηγορηθεί και να καταδικασθεί για τον σχεδιασμό της δολο-
φονίας του Όθωνα, παρουσίασαν με τις ομιλίες τους δύο Πανεπιστημιακοί:
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κυρία Στέλλα Πριόβολου που αναφέρθηκε 
στον «Άνθρωπο, Λογοτέχνη και Δάσκαλο Μακρυγιάννη».
Ο διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος και Μουσικολόγος κ. Δημήτριος 
Σταθακόπουλος, που μίλησε για τον «Μακρυγιάννη υπό το πρίσμα της Ιστορικής Λαογρα-
φίας».
Ο κ. Σταθακόπουλος, μάλιστα που κατάφερε να δημιουργήσει ένα πιστό αντίγραφο του 
ταμπουρά του Μακρυγιάννη, έπαιξε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Η εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε με την ξενάγηση του κ. Σταθακόπουλου, στα εκθέματα, μεταξύ των οποίων και το 
εκμαγείο του στρατηγού Μακρυγιάννη.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των γεννηθέντων στην ιδιαίτερη πατρί-
δα του Μακρυγιάννη στο συνοικισμό Αβορίτι του Κροκυλείου Δωρίδας κ. Κωνσταντίνος 
Μπούτσικος. Σύντομη ομιλία έκανε και η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας κυρία 
Λαμπρινή Κουφάκη, ενώ την συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κυρία Μαρία Παπου-
τσάκη.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυ-
μος, ο πρώην Πρωθυπουργός κ.Ιωάννης Γρίβας, ο πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. 
Βασίλης Κόκκινος, η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κυρία Γιώτα Γαζή, ο Δήμαρχος Δωρίδος 
κ. Γεώργιος Καπετζώνης και ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών κ. Δημή-
τριος Κουτρούμπας.

O κύριος Νίκος Θεοτο-
κάς, καθηγητής Ιστορι-
κής και Θεωρητικής Κοι-
νωνιολογίας στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, κυκλοφόρη-

σε το καινούργιο του βιβλίο  
«Ο βίος του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη, απομνημο-
νεύματα και ιστορία» από 
τις εκδόσεις Βιβλιόραμα. 
Αποτελείται από 594 σελίδες 
και έχει άριστες κριτικές. 

Ο βίος του Στρατηγού Μακρυγιάννη

Κροκύλειο 24 Μαΐου 2013
α.π 24/2013
Προς: κ Μαυραγάνη Δημήτριο
Θέμα: Καθιζήσεις περιοχή Αγίου Αθανασίου 
στο Κροκύλειο.
Σχετικά με την αίτηση σας την υπ.αριθ(5/2013) 
η οποία και έλαβε στην κοινότητα Κροκυλείου 
(αριθ. Πρωτ. 29/2013)
Σε απάντηση σχετικά με την αίτηση σας ενημε-
ρώνω ότι σε συνεννόηση που είχα με τον αρ-
μόδιο Αντιδήμαρχο για τεχνικά θέματα Κύριο 
Καλιαμπέτσο μου ανέφερε ότι γίνεται επεξερ-
γασία και θα σας απαντήσει πληρέστερα για το 
θέμα ο ίδιος.
Δημήτριος Αθ Μπαρμπούτης
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας
Ως επίλογος
Αναρωτιόμαστε, όλοι εμείς, που έχουμε πληγεί 
από το φαινόμενο, μετά την τόση δημοσιότη-

τα που έχει λάβει το θέμα με την αλλεπάλληλη 
αλληλογραφία, τις δημόσιες συζητήσεις στο 
Χωρίο, τα εμφανή σημάδια στο οδικό δίκτυο 
(βλέπε φώτο) καθώς και τις σχετικές δημοσι-
εύσεις στην εφημερίδα του Συλλόγου (φύλλα 
102,105,128), αν έχει γνώση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο για το πρόβλημα, αν δεν έχει γνώση 
τότε ποιος είναι υπεύθυνος να το εισαγάγει στο 
Σώμα, αν το γνωρίζουν τότε γιατί δεν μας απα-
ντούν, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί και ποιο 
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, αναμένουμε 
την απάντηση του Προέδρου Του.
Το πρόβλημα αυτό αφορά προς το παρόν 33 
οικογένειες, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και 
το παρακολουθούμε στενά, θα σας ενημερώ-
νουμε με κάθε μέσο και από την Εφημερίδα του 
Συλλόγου μας. 
Ο υπογράφων
Μαυραγάνης Δημήτριος 

Συνέχεια από σελ. 2

Καθιζήσεις περιοχή Αγίου Αθανασίου 

ΣYΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εκθέ-
σεις (ζωγραφικής - κοσμήματος - τεχνοτρο-
πιών (Decoupage, paper Mache), χαρακτικής 
- γλυπτικής και γενικά χειροποίητων κατα-

σκευών) που θα πραγματοποιηθούν στο 
Κροκύλειο στα πλαίσια των ΜΑΚΡYΓΙΑΝ-
ΝΕΙΩΝ 2013 να επικοινωνήσει με την κα. 
Γιάννα Κρίτσα ως την Παρασκευή 2/8/2013 
στα τηλ: 6972 693 319 - 210 6216 987.


