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Με τα γλυκοχαράματα, θα βγω να τραγουδήσω. Έχω έναν πόνο στη καρδιά, που να τον μαρτυρήσω.   Αυγέρος

Το φύλλο αυτό της εφημερίδας μας είναι το τελευταίο πριν 

τα Μακρυγιάννεια του Αυγούστου 2010. Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάντλησης των δυνάμεων 

του Συλλόγου. Λόγω συγκυριών αλλά και λόγω ολιγωρίας της 

Γενικής Συνέλευσης το Φλεβάρη του 2010 ο Σύλλογος βρέθηκε 

να κάνει Μακρυγιάννεια τρία συνεχόμενα χρόνια τα οποία θα 

γίνουν τέσσερα αν υπολογίσουμε και τα κανονικά Μακρυγιάν-

νεια τετραετίας το 2011. Η συμμετοχή των μελών στη προετοι-

μασία των εκδηλώσεων δεν είναι ικανοποιητική. Οι εισφορές, 

το τελευταίο χρόνο, πήγαν να σηκώσουν κεφάλι. Φέτος μειώ-

θηκαν πάλι. Είδατε τι μας κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο;  

Οι χρηματοδοτήσεις  φέτος είναι εξαφανισμένες. Εδώ έχουμε 

ένα θανάσιμο συνδυασμό έλλειψης χρημάτων και του υποκα-

τάστατου της εθελοντικής προσφοράς. Εκεί που δεν έχουμε 

καθόλου έλλειψη είναι η βοήθεια στα λόγια. Με βάση αυτά τα 

δεδομένα σχεδιάσαμε Μακρυγιάννεια χαμηλού, σχεδόν μηδε-

νικού, κόστους. Για να είναι όμως χαμηλού κόστους, όχι όμως 

και χαμηλής ποιότητας, σημαίνει ότι θα είναι Μακρυγιάννεια 

εντάσεως εθελοντικής εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και 

οι συνήθεις ύποπτοι θα προσπαθήσουν, δεν θέλουν και δεν 

μπορούν να κάνουν αλλιώς.

Κατ’ αρχήν σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε το εντευκτήριο 

στο Λιβάδι από τις αρχές Αυγούστου. Ελπίζουμε να έχουμε κά-

νει κάποιες επισκευές από τις ζημιές του χειμώνα [σπασμένες 

νεροσωλήνες]  καθώς και να κάνουμε ασφαλέστερη τη γραμ-

μή παροχής ρεύματος. Επίσης η σκεπή βάζει νερό το χειμώνα. 

Όποιος θέλει να βοηθήσει να έρθει σε επαφή μαζί μας και ειδι-

κότερα με τον Μανώλη Κορρέ. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιή-

σουμε το βιντεοπροβολέα μας και να δείχνουμε και έργο κάθε 

βράδυ όπως και πέρσι. Μετά, όπως και πέρσι, σκοπεύουμε να 

λειτουργήσουμε και φέτος το παζάρι μας. Όσοι θέλουν να βο-

ηθήσουν εδώ να έρθουν σε επαφή με την Ελένη Μπακαρέζου.

Πάμε τώρα στις κυρίως εκδηλώσεις: Τη πρώτη μέρα των 

εκδηλώσεων, 11η Αυγούστου, αρχίζουμε δυναμικά. Σκοπεύ-

ουμε να το ρίξουμε στην ορειβασία. Θα ξεκινήσουμε από τη 

Μεγάλη Βρύση το πρωί για τη Παναγία – Θεούλη – Ξεροβούνι. 

Στη συνέχεια κατάβαση στη βρύση Βεληγκέκα – Μοσχόβρυση 

Πενταγιών. Εκεί τελειώνει η πορεία. Η διάρκεια της διαδρομής 

αυτής υπολογίζεται σε πέντε ώρες. Αρχηγός ο φίλος και μέ-

λος του Συλλόγου, έμπειρος ορειβάτης, Θεμιστοκλής Πολυ-

ζώης. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, 12η Αυγούστου το 

πρωί, το αφιερώνουμε στους μικρούς μας φίλους. Όσα παιδιά 

θέλουν μπορούν να προσπαθήσουν να μάθουν, με πρακτική 

συμμετοχή, τις βασικές αρχές της τέχνης του ψηφιδωτού. Το 

βράδυ, ή το βράδυ της 15ης Αυγούστου, ίσως να γίνει μουσική 

εκδήλωση με τα ηχητικά του Συλλόγου, σε χώρο που δεν έχει 

αποφασιστεί ακόμα.

Την άλλη μέρα 13η Αυγούστου Θα γίνει στο σχολείο μας εκ-

δήλωση ανάδειξης των ερειπίων του σπιτιού του Μακρυγιάν-

νη στο Αβορίτι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου θα παρουσιάσει 

βιντεοπροβολικώς τα στοιχεία που έχουμε ότι αυτό είναι το 

σπίτι. Μετά, στον ίδιο χώρο, θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφίας παλαιάς και νέας. Μετά, αν υπάρξουν κάποιοι 

γενναίοι. θα επισκεφτούμε τα ερείπια στο Αβορίτι. Το δύσκολο 

κομμάτι είναι περίπου πεντακόσια μέτρα, αλλά θα κάνει ζέ-

στη. Το βράδυ της ίδιας μέρας, ή μάλλον νύχτας, θα γίνει στο 

εντευκτήριο βιντεοπροβολή αποτελούμενη από δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος θα γίνει παρουσίαση της ιστοσελίδας του 

Συλλόγου. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε βίντεο δι-

άρκειας, περίπου 25 λεπτών, με στιγμιότυπα από το Κροκύλειο 

και τα γύρω χωριά το 1935. Το βίντεο έγινε από ερασιτεχνική 

ταινία που τραβήχτηκε τότε από κάποιον ομογενή. Το βίντεο 

είναι ευγενική προσφορά στο Σύλλογο του Χαράλαμπου Γ. 

Καραμπέλου τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο και ευχαρι-

στεί. Μετά, την ίδια βραδιά, θα συνεχίσουμε με γλέντι νεολαί-

ας στον ίδιο χώρο. Όσοι είναι κάτω των τριάντα θα έχουν ένα 

ποτό δωρεάν από το Σύλλογο.

Την άλλη μέρα 14η Αυγούστου το πρωί δεν υπάρχει καμία 

εκδήλωση. Θα πάμε στο αντάμωμα της Ομοσπονδίας Συλλό-

γων Βορειοδυτικής Δωρίδας στου Πραττά το Λάκκο. Το βράδυ 

θα έχουμε μουσικό συγκρότημα με γλέντι σε χώρο που θα κα-

θοριστεί αργότερα.

Μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες θα πρέπει να βρούμε και 

χρόνο να κάνουμε, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης 2010, τη Συνέλευση Μελών στο χωριό μας. Ο χρόνος 

και ο τόπος θα ανακοινωθούν έγκαιρα. 

Στις 16 Αυγούστου, θα γίνει ο παραδοσιακός, πλέον, χορός 

του Συλλόγου Γαμπρών και Νυφών σε συνεργασία με το Σύλ-

λογο Κροκυλιωτών.

Επίσης, στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ Συλλόγων, θα γίνει 

σε κάποια ημερομηνία μετά τις 16 Αυγούστου ποδοσφαιρικός 

αγώνας με την ομάδα της Αρτοτίνας. Ζητάμε ποδοσφαιριστές. 

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν να έλθουν σε επαφή με το Τα-

μία μας Γεώργιο Καλμαντή.

Αυτό είναι το πλαίσιο σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε αυτή 

τη στιγμή. Είναι πιο εξειδικευμένο από το πρωτύτερο φύλλο 

μας, αλλά και πάλι δεν είναι απόλυτα καθορισμένο. Το τελικό 

πρόγραμμα θα είναι στις αφίσες που θα αναρτήσουμε τον Αύ-

γουστο. Σας περιμένουμε στο χωριό το δεκαπενταύγουστο.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Παρασκευή δεκατέσσερις Μαΐου κατά τις έξη το απόγευμα. Τα 

δύο αυτοκίνητα ανεβαίνουν προς Κροκύλειο. Στη Κρύα Βρύ-

ση σταματούν και βγαίνουν να δούν τον τόπο γέννησης του 

Ιωάννη Μακρυγιάννη. Τον Ίαν Μίλλερ τον καταλαμβάνει συ-

γκίνηση. Σαράντα χρόνια στην Ελλάδα και βαθύς γνώστης του 

Μακρυγιάννη. Χρόνια περίμενε αυτή τη στιγμή. Σε λίγο φτά-

νουν στο χωριό. Από τα αυτοκίνητα βγαίνουν έξη άνθρωποι. Ο 

Ντόναλντ Μάθιους, Καναδός, που μένει σαράντα χρόνια στην 

Ελλάδα και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας 

της Φύσης. Οι άλλοι είναι ο Ίαν, η Αγγελική Κόκκου, η Μαρία 

Καλοδίκη, η Παναγιώτα Κυριαζή και ο Ηλίας Παπακωνσταντί-

νου, μέλη της εταιρίας.

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1951 και μεταξύ άλλων διοργανώνει 

φυσιολατρικές και μορφωτικές εκδρομές. Αυτός είναι και ο 

σκοπός της επίσκεψης. Η αναγνώριση του εδάφους για τη 

διοργάνωση εκδρομής. Πριν το φαγητό πάμε μια βόλτα στο 

χωριό. Το περιβάλλον μαγευτικό. Είναι απόβροχο και οι αντά-

ρες ανεβαίνουν απ’ το Πατσιρόρεμα και σκορπίζονται γύρω 

μας. Όλοι έχουν διαβάσει το βιβλίο για το Κροκύλειο και, όπως 

λένε, τώρα καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο 

με τον τίτλο «Αντάρες». Το βράδυ τους γίνεται φιλοξενία στον 

«Παράδεισο» με τα κλασσικά κοψίδια, πίττες και άλλα «άγρια».

Την άλλη μέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει πεζοπορία μέχρι 

τα ερείπια του σπιτιού του Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Αβο-

ρίτι. Την προηγούμενη ο Γεώργιος Μ. Μπρούμας, τον οποίο και 

ευχαριστούμε, και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου πήραν τα αλυσσοπρίονά τους και καθάρισαν λίγο το 

μονοπάτι για να μπορούμε να περάσουμε την άλλη μέρα. Το 

μονοπάτι είναι μόνο διακόσια μέτρα αλλά μετά από πενήντα 

χρόνια εγκατάλειψης έχουν πέσει ξερολιθιές και έχει γεμίσει 

βάτα και τσουκνίδες. Τελικά στα ερείπια φτάνουν οι μισοί. Έχει 

βρέξει την προηγουμένη και το μονοπάτι είναι απότομο και 

γλιστερό. Η παρέα έχει ενισχυθεί και από το Θεμιστοκλή Πολυ-

ζώη που και καλός οδοιπόρος είναι και γνωρίζει και τα μονο-

πάτια του χωριού. Με την ευκαιρία αυτή ο Σύλλογος τον ευχα-

ριστεί. Ο Ίαν συγκινείται και πάλι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, 

που μετέχει στην ομάδα, αναλογίζεται ότι ο Ίαν, ο Ντόναλντ, ο 

Θέμης και ο Ηλίας είναι ουσιαστικά οι πρώτοι επισκέπτες στα 

ερείπια.

Μετά γυρίζουμε λίγο πίσω και φτάνουμε στην Αβορτόβρυση. 

Εκεί οι φίλοι μας θαυμάζουν το μέγεθος δύο-τριών πλατανιών. 

Λένε, και έχουν γυρίσει πολλά μέρη στην Ελλάδα, ότι είναι από 

τα μεγαλύτερα πλατάνια που έχουν δεί. Αξίζουν ν’ ανακηρυ-

χθούν μνημεία της φύσης. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να το προ-

σπαθήσουμε στο άμεσο μέλλον. Μετά η πεζοπορία συνεχίστη-

κε γύρω απ’ τον Αη-Νικόλα με προορισμό το διάσελο. Ο Ίαν 

έχει εκστασιασθεί. Το τοπίο, λέει, σου δημιουργεί διαφορετικά 

συναισθήματα από τα μέρη που έχει επισκεφθεί μέχρι τώρα.

Το απόγευμα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάβαση, με αυ-

τοκίνητο, στη Παναγία. Η θέα από πάνω είναι επιβλητική. Έχει 

βρέξει πρόσφατα και φαίνεται καθαρά μέχρι τη Πάτρα. Η πα-

ρέα ενθουσιάζεται. Μετά φεύγουμε για τη Θεοτόκο. Μικρή 

βόλτα στο δρόμο με τα έλατα που βγάζει στου Πραττά το Λάκ-

κο. Είναι υποψήφια διαδρομή όταν θα γίνει η εκδρομή.

 Μετά φεύγουμε για Αρτοτίνα. Οι φίλοι μας θέλουν να δούν το 

κελί του Αθανασίου Διάκου και το Μοναστήρι. Με την ευκαιρία 

κατεβαίνουμε μέχρι τον Εύηνο. Τα τοπία πράσινα, επιβλητικά. 

Το βράδυ τους γίνεται φιλοξενία στη πλατεία με κοψίδια και 

άλλα ωραία.

Η άλλη μέρα φτάνει ο καιρός της αναχώρησης. Έχουμε δύο 

ώρες καιρό. Εξερευνούμε μια διαδρομή ακόμα. Το δρόμο απέ-

ναντι στο λόγγο με τις δρύς. Οι φίλοι μας ενθουσιάζονται πάλι. 

Το περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικό. Συνολικά τρείς δια-

δρομές τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Σε λίγο φτά-

νει η ώρα της αναχώρησης. Τα μέλη της Εταιρίας είναι ενθουσι-

ασμένα από το περιβάλλον και τη φιλοξενία. Σε μία εβδομάδα 

από το τηλέφωνο μαθαίνουμε ότι η εκδρομή θα γίνει. Στις 15 

και 16 Οκτωβρίου. Τους περιμένουμε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Εικ. 1. Στα ερείπια του σπιτιού του Μακρυγιάννη στο Αβοριτι.

Εικ. 2. Στο δρόμο με τα έλατα στη Θεοτόκο.
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ΓΑΜΟΙ

Ο Δημήτρης Γ. Ράπτης και η Ευαγγελία Ψυρρή παντρεύτηκαν στις 19 Ιουνίου 2010. 

Το Δ.Σ. τους εύχεται να ζήσουν με υγεία και χαρές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Δήμητρα Ράπτη και ο Δημήτρης Καινούργιος απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 17 

Μαίου 2010.

Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζήσει το νεογέννητο.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

Ο Θόδωρος Παναγιωτόπουλος και η Μαρία Αλειφτήρα βάφτισαν το κοριτσάκι τους στις 4 Μα-

ΐου 2010 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου και της έδωσαν το όνομα Κατερίνα Βαλεντίνα.

Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζήσει η νεοφώτιστη.

ΠΕΝΘΗ

Η Αντωνία Αποστολακοπούλου απεβίωσε στις 5 Απριλίου 

2010. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στις 7 Απρι-

λίου στο Κροκύλειο.

Η Παρασκευή Μαυραγάνη απεβίωσε στις 6 Απριλίου 2010. Η 

νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στις 7 Απριλίου στο 

Κροκύλειο.

Η Ευαγγελία Σακαρέλλου απεβίωσε στις 9 Μαΐου 2010. Η νε-

κρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στις 11 Μαΐου στο Κρο-

κύλειο.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των εκλιπό-

ντων.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Την Κυριακή 9 Μαίου 2010, έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Σακαρέλ-

λου, κόρη του Αναστασίου Σακαρέλλου και της Παναγιούς Σακαρέλ-

λου το γένος Ζωγράφου. Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 11 Μαΐου 2010 

στο Κροκύλειο της Φωκίδας. Η Ευαγγελία Σακαρέλλου γεννήθηκε στο 

Κροκύλειο της Φωκίδας το έτος 1910. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο σπού-

δασε στη συνέχεια Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μετά την 

απελευθέρωση της Ελλάδας, από την Γερμανική κατοχή εργάστηκε για 

πολλά χρόνια ως καθηγήτρια σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της χώ-

ρας.

Κατά την εξόδιο ακολουθία ο ανηψιός της Δημήτριος Σακαρέλλος την αποχαιρέτησε με τα πα-

ρακάτω λόγια:

Αγαπημένη μας θεία Βαγγελιώ

Ήρθαμε πάλι στο Κροκύλειο. Στον τόπο που γεννήθηκες και αγάπησες τόσο. Για να μείνεις για πάντα 

εδώ. Για να συναντήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου που τόσο ξεχώριζες, τους αδελφούς σου που 

έφυγαν νωρίς, και τις αδελφές σου.

Θέλω να σου απευθύνω λίγα λόγια αγάπης εκ μέρους των ανηψιών σου και της θείας Ιφιγένειας τώρα 

που φεύγεις από τη ζωή, που τόσο πολύχρονη σου έτυχε.

Θέλω ακόμη να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής και εκτίμησης εκ μέρους των χιλιάδων μαθητών σου 

και μαθητριών σου, που σε πολλά σχολεία της Ελλάδας και για πολλά έτη σε είχαν πλάι τους στήριγμα 

και ελπίδα.

Σε χρόνους που η κοινωνία δεν στήριζε τις σπουδές της γυναίκας εσύ, δυνατή και αποφασιστική, βρή-

κες τον τρόπο να σπουδάσεις φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Αργότερα σε χρόνους δύσκολους για την Ελλάδα δεν δίστασες να ταχθείς με τους αγωνιστές κατά 

της Γερμανικής κατοχής της Ελλάδας, προσδοκώντας πάντοτε μια δίκαια και καλύτερη ζωή για όλους 

τους ανθρώπους.

Και προτού καταλαγιάσει ο εμφύλιος πόλεμος, σε εμπόλεμη ζώνη στη Μακεδονία, στις Σέρρες, αρχί-

ζεις την εκπαιδευτική σου δραστηριότητα. Για να μείνεις εκεί πολλά χρόνια. Και αργότερα συνέχισες 

στην Αθήνα, στην Ξάνθη, για να κλείσεις τον κύκλο της εκπαιδευτικής σου δραστηριότητας στα Τρό-

παια της Αρκαδίας. 

Παντού όπου και αν βρέθηκες αγάπησες τον τόπο και σ’ αγάπησε και αυτός. Σ’ αγάπησαν οι μαθητές 

σου. Ποια μεγαλύτερη χαρά για τον δάσκαλο!

Η αγάπη όμως αυτή των μαθητών σου έχει αιτία. Σ’ αγάπησαν οι μαθητές σου για την ευθύτητα του 

χαρακτήρα σου και για την ολόψυχη αφοσίωση σου σ’ αυτούς. Θα στήριζες πάντοτε τους μαθητές 

σου. Και σε καιρούς δύσκολους και εποχές αυθαιρεσίας δεν θα δίσταζες να εναντιωθείς στους προϊ-

σταμένους σου όταν έβλεπες ενέργειες άδικης συμπεριφοράς προς τους μαθητές σου. Και αυτό πα-

ράλληλα και μαζί με την ορθολογική αυστηρότητα που σε χαρακτήριζε και τις απαιτήσεις που είχες 

από τους μαθητές σου.

Αν σήμερα ήσαν εδώ οι μαθητές σου, θα είχαν όλοι να πουν ένα καλό λόγο για σένα, για σένα που τους 

αγκάλιασες και τους στήριξες κόντρα στις κοινωνικές ανισότητες και μισαλλοδοξίες.

Εμείς θα θυμόμαστε πάντοτε τη θεία Βαγγελιώ, αυστηρή μεν, ευαίσθητη όμως και ανιδιοτελή.

Είχες την τύχη να ζήσεις πολλά χρόνια. Έζησες μοναχική, αλλά πάντοτε μέσα στους συγγενείς και 

στους ανθρώπους, με τους τόσους φίλους που είχες αποκτήσει, έστω και αν τον τελευταίο καιρό δεν 

έδιναν το παρόν τους.

Τα τελευταία σου χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, είχες την τύχη να έχεις κοντά σου δύο θαυμάσιους αν-

θρώπους, την Νίκη και τον Αντώνη, που σε αγκάλιασαν και σε έκαναν μέλος της οικογένειάς τους, που 

εσύ δεν είχες. Τους ευχαριστούμε πολύ - πολύ. Χάρη σ’ αυτούς ξεπέρασες καλότυχη τα εκατό χρόνια 

ζωής.

Σε αποχαιρετούμε τώρα αγαπημένη μας θεία. Θα κρατήσουμε μέσα μας την ευθύτητα του χαρακτή-

ρα σου, την ανιδιοτέλειά σου και την αγάπη σου προς τους μαθητές σου, ιδιαίτερα προς αυτούς που 

είχαν την ανάγκη της στήριξης. 

Θα θυμόμαστε πάντοτε τη χαρά σου για την προκοπή των παιδιών των αδελφιών σου, που τα θεω-

ρούσες και δικά σου παιδιά, και την προκοπή των παιδιών των ανηψιών σου.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας θεία. Μακάρι να συναντήσεις εκεί που θα πας τα αγαπημένα σου 

πρόσωπα που αυτά ήσαν η δική σου οικογένεια. 

Στο καλό αγαπημένη μας.

Κροκύλειο, Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Δημήτριος Σακαρέλλος

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Στη μνήμη Αντωνίας Αποστολακοπούλου και Παρασκευής Μαυραγάνη προσέφεραν για τους 

σκοπούς του συλλόγου:

Ο Παντελής Σταυρόπουλος:  100,00 €

Η Παναγιώτα Παπανδρέου: 100,00 €

Στη μνήμη Ευαγγελίας Σακαρέλλου η οικογένεια της προσέφερε 500,00 € για τους σκοπούς 

του συλλόγου

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους για την προσφορά τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Για τις ανάγκες του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου προσέφεραν:

Η Βασιλική Σαίτη του Δημητρίου  150,00 €

Η οικογένεια Γεωργίου Βάρσου  100,00 €

Στη μνήμη Παρασκευής Μαυραγάνη και Αντωνίας Αποστολακοπούλου :

Οι οικογένειες Ευθυμίου Αποστολακόπουλου και Δημητρίου Μαυραγάνη  300,00 €

Οι συνάδελφοι του Ευθυμίου Αποστολακόπουλου  100,00 €

Η οικογένεια Βασιλείου  30,00 €

Η οικογένεια Τσότου  30,00 €

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί πολύ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αντωνία Αποστολακοπούλου & 

Παρασκευή Μαυραγάνη

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ο Μήτσος είχε έρθει κάποιο καλοκαίρι από το Καναδά. Στο καφενείο βλέπει το Γιάννο. Μετά τα γειά σου και τα πώς 

είσαι ρωτάει ο Μήτσος: Νάρθω αύριο στη στρούγκα για βραστογαλιά; Ναρθείς, ναρθείς. Την άλλη μέρα το πρωί να 

ο Μήτσος στη στρούγκα στα πλατάνια με τη πηγή. Ο Γιάννος  άναψε φωτιά έβρασε το γάλα και τράβηξε το κούτλα 

στο τσάκ πριν φουσκώσει. Μετά πήγε να βγάλει τα χλιάρια αλλά δεν τάβρισκε. «Μωρέ πέρασε από δω χτές ο Κώστας 

και θα τα πήρε κατά λάθος». Ο Μήτσος δεν φαίνεταν στενοχωρημένος. Σιγά μωρέ θα του πιούμι ραγκορούφ’. Έτσι 

λύθηκε το πρόβλημα και ανακουφίστηκε ο Γιάννος.

Ακόμα όταν το ψωμί που έβανε κοντά στον άντρα της η γυναίκα ήταν ξερό, που ήταν και το πιο συνηθισμένο, του 

έλεγε: «Φάτο νεροραγκορούφ’».  

Βραστογαλιά: Η διαδικασία κοινωνικής συναναστροφήςο γύρω από ένα δοχείο με βρασμένο γάλα.

Ραγκορούφ’: Η κατανάλωση υγρού χωρίς κουτάλι με τη βοήθεια μιας κόρας ψωμιού που τη βουτάμε στο υγρό {γάλα 

στη περίπτωσή μας}. Σύνθετη λέξη από το κόρα και ρουφάω.

Νερουραγκορούφ’: Η διαδικασία βρεξίματος του κατάξερου ψωμιού σε νερό για να μπορεί να φαγωθεί χωρίς απώ-

λειες δοντιών.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να μην ξεχνάμε 

και τα οικονομικά του Συλλόγου μας. Η κατάσταση δεν 

είναι ακόμα τραγική. Δυστυχώς ο Σύλλογος έχει πολλά 

τρέχοντα έξοδα [εφημερίδα, λογαριασμοί στέγης] που 

συμποσούνται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ ετησίως. Πέρ-

σι υπήρξε κάποια οικονομική ανάκαμψη αλλά φέτος 

πλατιάσαμε πάλι. Υπάρχει βέβαια και ο ανταγωνιστής 

μας ο Στρός-Κάν αλλά παρακαλούμε να γίνει προσπά-

θεια ώστε να μη τα πάρει όλα και να μείνει και κάτι για 

το Σύλλογό μας. Για το σκοπό αυτό ο ταμίας μας Γεώρ-

γιος Καλμαντής θα περιμένει, όπως και πέρσι, απ’ κάτ’ 

απ’ το πλάτανο στη πλατεία τις ώρες από δέκα το πρωί 

μέχρι τις μία το μεσημέρι, καθημερινά με τη τσάντα 

περασμένη σταυρωτά στον ώμο. Ευχαριστούμε για τη 

βοήθειά σας προκαταβολικά.

Η εισφορά μέλους είναι 20 ευρώ και η συνδρομή 

εφημερίδας άλλα 20. Αν θέλετε να δώσετε και παρα-

πάνω δεν έχουμε αντίρρηση. Εδώ παρακαλούμε, για 

κάθε πληρωμή που έχει σχέση με το Σύλλογο να ζη-

τάτε και να παίρνετε απόδειξη ακόμη και αν δεν σας 

χρειάζεται. Έτσι μας βοηθάτε να ελέγχουμε σωστά τα 

οικονομικά μας. 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ

Ευαγγελία Σακαρέλλου
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 Επιμέλεια Παρασκευάς Μπακαρέζος

Η διήγηση που ακολουθεί είναι 

πέρα για πέρα αυθεντική. Η συνέντευ-

ξη δόθηκε πριν από αρκετά χρόνια. 

Η μεταγραφή ακολουθεί πιστά τη δι-

ήγηση του μπάρμπα Γιάννη. Δεν έχει 

γίνει καμία συντακτική ή γραμματική 

διόρθωση. Η ροή της διήγησης και 

των συλλογισμών είναι αυτούσια. Το 

ίδιο και γλώσσα που είναι κατά βάση 

της περιοχής μας με μικρές επιρροές 

από την πιο εξευγενισμένη γλώσσα της 

πόλης που έζησε ο μπάρμπα Γιάννης. 

Ας θεωρηθεί ένα ακόμη δείγμα λαϊκού 

λόγου. Το ερώτημα αν αξίζει να γράφο-

νται τέτοιες λαϊκές ιστορίες έχει τεθεί 

και απαντηθεί θετικά, μεταξύ άλλων, 

πριν ένα αιώνα, από τον Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη στις πρώτες σελίδες 

του διηγήματος «Λαμπριάτικος Ψάλ-

της». 

Η μικρή επαρχιακή πόλη της νότι-

ας Ελλάδας καθόταν πάνω στα βρά-

χια της. Ο επισκέπτης Κροκυλιώτης 

θυμήθηκε το μπάρμα Γιάννη και είπε 

μέσα του. Πρέπει να πάω να τον δώ. 

Ο μπάρμπα Γιάννης ήταν πιά κοντά 

στα ογδόντα και ήταν καθηλωμένος 

στο κρεβάτι για όλη την υπόλοιπη 

ζωή του. Έμενε ψηλά κάτω από ένα 

βράχο σε μια παράγκα δικής του κα-

τασκευής. Έφτανες εκεί ανεβαίνο-

ντας μια σκάλα από καμιά πενηντα-

ριά σκαλοπάτια άλλα τσιμεντένια 

άλλα πέτρινα. Όταν είδε τον Κροκυ-

λειώτη, πολύ νεωτερό του που τον 

γνώριζε από παιδί, ο μπάρμπα Γιάν-

νης ενθουσιάστηκε. «Κάτσε, κάτσε, 

μπράβο πούρθες να με ιδείς. Τι θα 

πάρεις καφέ, ουζάκι; Αργυρώ» φώ-

ναξε τη γυναίκα του. «Όπως λέπ’ς 

εγώ εδώ ακούνητος». Μετά τη τυπι-

κή εισαγωγική , τι κάν’ η μάννα σ’, ο 

πατέρα σ’, ο μπάρμπα Γιάννης ρώτη-

σε για το Κροκύλειο. Ο μπαρμπα 

Γιάννης δεν ήταν από το Κροκύλειο 

αλλά από ένα χωριό λίγο μακρύτε-

ρα. Η γυναίκα του όμως ήταν, και εί-

χαν παντρευτεί στο χωριό κάποια 

εποχή στο μεσοπόλεμο. Όπως μίλα-

γε σα κάτι να γύρναγε στο μυαλό 

του. Ξαφνικά λέει: «Έλα κάτσε να σου 

ειπού πως παντρεύτηκα στο Κροκύ-

λειο»: Ο Κροκυλιώτης κάθισε στο 

κρεβάτι του μπαρμπα Γιάννη κι’ η 

κυρά Αργυρώ στη καρέκλα δίπλα 

στο τραπεζάκι. Κι’ ο μπαρμπα Γιάν-

νης άρχισε: «Είχα πάει στο Κροκύλειο 

μαζί με δύο φίλους μου, στη θειά 

μου-συγνώμη να βάλω ένα μαξιλάρι 

εδώ- τη γυναίκα του Παναγιώτη του 

Δ. -υπάρχει ακόμα αυτό το σόι στο 

χωριο- ο Αλέξης ο Δ. η μάννα του 

Αλέξη με τη μάννα τη δ’κειά μ’ ήταν 

πρώτες ξαδερφάδες, δυό αδερφών 

παιδιά. Λοιπόν πήγαμε εκεί. Το βρά-

δυ είπανε να με παντρέψουνε μια 

που με είδανε ανηψιό που δεν τον 

είχαν δεί ποτέ. Ήμαν δεκαεννιά χρο-

νώ. Εγώ όχι αλλά για γυναίκα πήγα, 

γιατί είχα κάνει ασυγχώρητα λάθη κι’ 

έπρεπε να παντρευτώ για να μαζευ-

τώ. Κατάλαβες; Είχα κάνει πολλά 

λάθη, άσχημα λάθη. Λοιπόν το πρωί 

πήγαμε στην Εκκλησία», «Με τη θειά 

του» διευκρίνησε η κυρά Αργυρώ, 

«και με τ’ παρέα μ’. Λοιπόν το πρωί π’ 

παέναμε χιόνι έριχνε έξω και χιόν’ 

είχε χάμ’ μπόλικο. Είχαμε δεκαοχτώ 

Γενναριού. Είδαμε τρείς κοπέλες, γυ-

ναίκες, που πήγαιναν στην Εκκλησία 

μαζί παρέα. Έτσι στα όπισθεν. Σκου-

ντάω τη θειά. Ρε θειά εχτές το βράδυ 

μου είπες θα με παντρέψεις. Ναι μου 

λέει θα δούμε, θα δούμε. Τάλεγε έτσι 

γρήγορα η γριά. Λέω τη βρήκα. Λέει 

που τη βρήκες; Λέω τ’ς βλέπ’ς αυτές 

τ’ς τρείς π’ πάνε εκεί; Λέει ναι. Τη με-

σαία με το γκρενά φόρεμα λέω τι εί-

ναι; Ώχ λέει η θειά μ’ κακουπόπαθες. 

Λέω τι έπαθες; Δεν είναι καλή γ’ναί-

κα; Μωρέ καλή είναι κι χρυσή αλλά 

δεν έχουμε καμία φτωχότερ’ στο χω-

ριό μας. Είναι η πιο φτουχιά τα’ χου-

ριού. Λέω γώ, μας τη δίνουνε; Γιατί 

και γώ όπως με βλέπ’ς είμαι». Η κυρά 

Αργυρώ επιδοκίμασε με ένα «χέ, χέ». 

«Πάει και της ζητάει ναρθεί το μεση-

μέρ’ στο σπίτι για να ιδωθούμε». 

«Μόλις πήγα εγώ με τ’ μάννα μ’ έβγα-

λε πίτα απ’ το τζάκ’ η θειά για τ’ 

σ’μπεθεριά» παρενέβη η θειά Αργυ-

ρώ. «Από τα παιδιά που είχα μαζί μ’», 

συνέχισε ο μπάρμπα Γιάννης μετά τη 

διακοπή «ο ένας ήταν μεγαλύτερος 

στα χρόνια και πιο ωραίος, ωραίος, 

ψηλός ωραίος άντρας. Θιός σχωρέ-

στον. Λοιπόν, μόλις μπήκε μέσα στη 

πόρτα αυτή πήγε το μάτι της εκεί. 

Μόλις τ’ς είπαν ότι ο γαμπρός ήμαν 

εγώ τ’ς κακουφάνκι. Άρχισε κ’ έλεγε 

ιστορίες ότι δεν ήθελε να φύγει απ’ 

το χωριό, κάτι τέτοια κάτ’ άλλα. Εγώ 

Ικεί». Η κυρά Αργυρώ διέκοψε πάλι: 

«Ήρθε η θειά ενώ έτρωγα και μου 

λέει: Σήκου γλήγορα να πάμε πέρα 

σώχω ένα γαμπρό. Άκου να σου ει-

πού θειά ούτε τον ξέρου. Αλλά εγώ 

όποιος έρθει και με ζητήσει πρέπει 

να πάρου και τ’ μάννα μ’ μαζί γιατ’ 

είναι έρημη και σκοτεινή. Έχουμε 

φτώχεια και δεν τ’ν αφήνου μαναχή 

της. Καλά καλά φάε κι να φύβγουμι 

να πάμι». «Λοιπόν, το βράδυ εγώ 

συμφώνησα στη μάννα της σε όλα» 

συνέχισε ο μπάρμπα Γιάννης. «Εντέ-

λει συμφώνησε. Όχι δεν συμφώνησε 

δεν ήθελε. Της γυάλισε ο άλλος ο 

Αριστείδης πως τον λέγανε. Ο μπάρ-

μπας της ο Μ., τώρα δεν υπάρχει 

αυτό το σόι, όχι υπάρχει, έκανε κου-

μάντο. Πρώτος μπάρμας ο Μ. Ο Αρι-

στείδης, θεός σχωρέστον, αυτός ο 

ωραίος ήταν του σχολαρχείου και 

ήτανε καλός πήγε στο δωμάτιο κι’ 

εμείς από δω στο τζάκι ήμασταν όλοι 

οι άλλοι. Ο γερο Κρίτσας, ο γιατρός ο 

Ψήττας συζήταγαν τη συμπεθεριά. 

Λοιπόν έρχεται ο Γιώργος ο Μ., είχε 

στο χωριό μου μια αδελφή παντρε-

μένη», «δεν περνούσε καλά» παρε-

νέβη πάλι η κυρά Αργυρώ, «κι’ έκα-

τσε μπροστά απ’ τ’ καρέκλα στο 

σκαμνί χάμου αυτός. Είμασταν στο 

σπίτι όλοι μαζί τώρα εμείς, εγώ στη 

γωνία στο τζάκι. Ναι και με πρόσβα-

λε. Είπε νια κ’βέντα βαριά. Ότι ο γα-

μπρός δεν είναι σε θέση να ζήσει τη 

γυναίκα. Αλλιώς τόειπε δεν τόειπε 

έτσι. Λοιπόν πάτ’ εγώ το μαχαίρι», 

«τραβάει το μαχαίρ’ ο μαχαιροβγάλ-

της» ματαδιέκοψε τρυφερά η κυρά 

Αργυρώ, «να τον σφάξω μέσα κεί. 

Αλλά όμως ένας άλλος Γιάννης από 

μέσα μ’ λέει τι πα να κάμ’ς; Μέσα 

στου ξένου σπίτ’ θα χαλά’εις του κό-

σμου ούλου. Θα βρούν του μπελά τ’ς 

ούλους ου κόσμους. Και πράγματι 

βάνω το μαχαίρ’ πάλι στ’ θέση τ’. Ναι 

τη κίνηση αυτή δεν την είδε κανένας 

παρά εκείνος που ήταν δίπλα μου. Ο 

δικός ο ένας, ο άλλος, μίλαγε με το 

μπάρμπα τον Μ. και σηκώθηκε αμέ-

σως και πήγε και είπε τ’ Αριστείδ’. Εν 

τω μεταξύ η νουνά της ήταν στη γω-

νία. Εκείνη είδε τη κίνηση του μαχαι-

ριού. Λοιπόν εγώ μου την έδωσε για-

τί ήμαν κι’ απ’ το κλαρί στο μεταξύ. 

Για κείνο ήταν που ήθελα να πα-

ντρευτώ, να μαζευτώ απ’ το κλαρί». 

«Άμ’ τι απ’ το πανεπιστήμιο θα ήσου-

να απ’ το κλαρί θα ήσουνα» ξανα-

τρυφερολόγισε η κυρά Αργυρώ. 

«Ήμαν απ’ το κλαρί κατσκουκλέφτ’ς 

τότε». «Έλεγε ένας, δε πάμε να πά-

ρουμε κανα κατσίκ’; Και δε πάμε τι 

έχουμε να χάσουμε» δικαιολόγησε η 

κυρά Αργυρώ. «Τέλως πάντων λοι-

πόν τι νάκανα. Λέω εν τω μεταξύ, 

λέω των παιδιών πάμε φεύγουμε, χα-

λάει η συμπεθεριά. Τα μάσαμε και 

κατεβήκαμε στο καφενείο τ’ Βάρσ’. 

Ήταν ο μπάρμπα Παναγιώτης εκεί. 

Έφτιαχνε μεζέδια. Λοιπόν κατεβήκα-

με κάτ’ και πήγαμε και παραγγείλαμε 

καφέδες. Το καφενείο είναι ακόμα 

εκεί;» «Μπα, πάει γέρασε και η Λέτα, 

μόνο το καλοκαίρι ανοίγει» τον ενη-

μέρωσε ο Κροκυλιώτης που μέχρι 

τότε άκουγε χωρίς να διακόπτει. 

«Πίσω όμως στο σπίτι του μπάρπα 

της κείνος ο άχρηστος άνθρωπος θα 

τον έπνιγα. Υπολόγισα όμως ότι το 

σπίτι του μπάρμπα της ήταν καλοί 

άνθρωποι». «Αμ’ δεν τον έσωνες κα-

κομοίρη να σε πάνε μέσα να σωθώ κ’ 

εγώ» συνέχισε τις τρυφερότητες η 

κυρά Αργυρώ. «Αφού φύγαμε» συ-

νέχισε ο μπάρμπα Γιάννης «όπως πί-

ναμε καφέ μ’ λέει ο μπάρμπα Πανα-

γιώτης. Τι έγινε; Τίποτα. Λέω στα παι-

διά, στα παιδιά τ’ άλλα τα δικά μ’. 

Λέω εσείς θα μείνετε εδώ απόψε θα 

πάτε στο σπίτι που πήγαμε χτές το 

βράδυ στο μπάρμπα μ’ θα μείνετε 

και δεν τρέχει τίποτα. Εγώ θα σκοτώ-

σω το Μ. και θα πάρω τη γυναίκα και 

θα φύγω». «Μπα δεν θα τον ακολου-

θούσα εγώ» παρενέβη η κυρά Αργυ-

ρώ. «Είχα γνώση τι έκανα. Ο Αριστεί-

δης που ήταν πιο ξύπνιος, εγγράμ-

ματος και λοιπά, μου είπε όχι κ’ εκεί-

νο και τ’ άλλο καλλίτερα να πα να 

φκειάσωμε συμπεθεριό παραπέρα. 

Τον Μ. ήθελα να τον σκοτώσω γιατί 

με πείραξε. Εκείνος το συμμερίστηκε 

ότι με πείραξε βαριά ο Μ. Απάνω που 

μιλάγαμε μας ήρθε ο γιατρός ο Ψήτ-

τας. Τι κάνετε λέει. Έλα γιατρέ κάτσε, 

θα πιείς καφέ; Φωνάζει το μπάρμπα 

Παναγιώτ’, Παναγιώτ’ υπάρχει τίπο-

τα; Υπάρχει οτ’ θέλ’ς λέει, κοκορέτσι, 

σπληνί απ’ όλα. Μέχρι να τελειώσει 

τη παραγγελία ο γιατρός, βλέπω το 

μπάρμπα της με το μουσάκ’ κ’ ήρθε 

να καθίσ’ στ’ παρέα. Σε λιγάκι έρχε-

ται και ο γέρο Κρίτσας. Λοιπόν κατά-

λαβα τώρα εγώ ότι κατ’ συνέβ΄κε 

πίσω. Και πράγματι είχε συμβεί. Αυτή 

η Παρασκευή η νουνά τ’ς τ’ λέει να 

πάτε κοντά δεν ξέρω πως και τι να 

κάμτε το συμπεθεριό γιατί το παιδί 

αυτό τον Μ. θα τον σκοτώσει απόψε. 

Γιατί εσύ τι κατάλαβες Παρασκευή; 

Έβγαλε το μαχαίρ’, τόβγαλε μέχρι τ’ 

μέσ’, και μαχαίρ’ μεγάλο, και τόβαλε 

πίσω. Τώρα γιατί τόβαλε πίσω, σκέ-

φτηκε εδώ τίποτα; Και όπως πράγμα-

τι έτσι είχε συμβεί. Ο άλλος ο Γιάν’ς 

από μένα μ’ λέει, οπ μη κάν’ς τίποτα. 

Πράγματι δεν έκανα. Αφού έφερε τα 

μεζέδια εκεί ο μπάρμπας στο τραπέ-

ζι, ήμασταν όσοι και στο σπίτι. Να τα 

ειπούμε; Εντάξει, εις υγείαν. Ο Αρι-

στείδης ο δικός μου που ήταν δίπλα 

μου με πάταγε να ειπού το ναι και 

έτσι έγινε. Πάει η θειά μ’ στο γέρο 

Κρίτσα τ’ λέει κουφέτα και παίρνει 

και δύο βέρες δυό δραχμές, δυό 

δραχμές δυό βέρες. Το πρωί π’ ξημέ-

ρωσε, εγώ είχα να κ’μηθώ σε ρούχα 

τέτοια», «δεν είχαν στο βουνό οι τσε-

λιγγάδες» διευκρίνησε η κυρά Αργυ-

ρώ, «ίδρωσα το βράδ’. Μόστρωσε η 

θειά η Μ. θιός σχωρέστην τ’ καημέν’. 

Λοιπόν το πρωί ανέβ’κε αυτή, ήταν 

κάτ’ στ’ χαμοκέλα πώμενε». «Και η 

βέρα το πρωί ήταν καταπράσιν’ λες 

και είχε πάει στα περβόλια μέσα. 

Ήταν πολλών καρατίων» είπε πάλι το 

δικό της η θειά Αργυρώ. «Το βγάνω 

το κολοκύθ’ εκείνο» συνέχισε ο 

μπάρμπα Γιάννης «και το πέταξα 

μέσα στα περιβόλια. Τέτοιες βρί-

σκουμε πολλές είπα. Και έτσι αρρε-

βωνιάσαμε. Έμεινα εκεί. Που να πάω, 

δεν είχα που να πάω. Είχα σπίτι στο 

χωριό αλλά δεν ήταν κανένας, ψυχή». 

«Έρημο πουλί ήταν μωρέ παιδιά. 

Έκλεισε τα μάτια. Όποια μαγκούφα 

βρώ, κ’ έρχεται, θα τη πάρω» σχολία-

σε η κυρά Αργυρώ.

Εδώ τελείωσε η ιστορία του μπάρ-

μπα Γιάννη. Οι φίλοι του, τα παιδιά 

τα δικά του, γύρισαν πίσω χωρίς το 

φίλο τους. Σε λίγο καιρό έγινε ο γά-

μος. Ο Γιάννης και η Αργυρώ έμειναν 

στο Κροκύλειο για δυό χρόνια περί-

που και μετά εγκαταστάθηκαν στην 

επαρχιακή πόλη που αναφέρεται 

στην αρχή της διήγησης. Δεν είναι 

γνωστό αν επισκέφτηκαν ποτέ ξανά 

το Κροκύλειο. 

ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ  ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ

Εικ. 1. Το Κροκύλειο χειμώνα την εποχή των παντρολογημάτων. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΣ
6/1/2010

Καταφύγιο φιλόξενο, χτισμένο σε απίστευτο μέρος από φιλόξενους αν-

θρώπους για στιγμές περιπέτειας αλλά και ξεγνοιασιάς. Ζούμε μοναδικές 

στιγμές.

6/7/8 -2-2010

Και φέτος ήρθαμε με δύο νέα μέλη. …Και για μια μόνο φορά αξίζει να το 

ζήσει κάποιος… Χιόνι πολύ, κρασί πολύ, ψητά στο τζάκι ατέλειωτα, τά-

βλι, μουσική όλο το βράδυ και όσο για τη μέρα ατέλειωτες εξορμήσεις 

σε δασικά κομμάτια με μπόλικη περιπέτεια. Ξεπρόβαλαν με απίστευτη 

ταχύτητα και δύο ελάφια στη μέση του πουθενά και χάθηκαν στη πλαγιά. 

Περάσαμε τέλεια. Ραντεβού την επόμενη φορά.

13/3/2010

Ευτυχώς που υπάρχουν φίλοι να σε ξεσηκώνουν για περιπέτεια. Ακούς 

καταφύγιο και λές τώρα. Να όμως που θα ήθελα να είχα ένα σπίτι σαν κι’ 

αυτό, ζεστό ήρεμο, φιλικό γεμάτο γέλια. Ευχαριστώ που υπάρχουν ακόμα 

ζεστοί τόποι και άνθρωποι.

Η θειά η Βασιλική όταν έμαθε ότι 

μια οχιά δάγκωσε κάποιον σχολία-

σε το χαρακτηριστικό του ερπετού 

αυτού να μη φεύγει όταν ακούει 

βήματα. «Αμ’ κ’ αυτήνου του ζου-

ντανό δεν παραμεράει, κάθεται 

ακούνητο σα το γάϊδαρο που ετοι-

μάζεται να κλάσει». 

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι Παρασκευή 14 Μαΐου. Στην Αγία Παρα-

σκευή εμφανίζεται ένα τουριστικό λεωφο-

ρείο. Σε λίγη ώρα ακούγονται κάτι μουσικές. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ήταν στο χωριό 

και εκείνη την ώρα έκανε, μαζί με το Γεώρ-

γιο Μ. Μπρούμα, ένα πρώτο καθάρισμα του 

μονοπατιού προς τα ερείπια του σπιτιού του 

Μακρυγιάννη στο Αβορίτι. Το απόγευμα εί-

δαμε το στεφάνι στο μνημείο και ρωτώντας 

μάθαμε τα εξής: Κοιτάξαμε το στεφάνι, που 

είχε μείνει στο μνημείο και που έγραφε, αν 

θυμόμαστε καλά: «Λεμεσός - Νομ. Φωκίδος 

και ίσως τη λέξη Αδελφοποίηση». Κάποια 

ένωση εφέδρων από τη Λεμεσό της Κύπρου, 

στα πλαίσια της αδελφοποίησης, έκανε κα-

τάθεση στεφανιού στο Χάνι της Γραβιάς, στο 

μνημείο του Μακρυγιάννη στο Κροκύλειο 

και στο μνημείο του Αθανασίου Διάκου στην 

Αρτοτίνα. Η εκδήλωση, απ’ ότι μάθαμε, οργα-

νώθηκε από το Δήμο μας ο οποίος ούτε ενη-

μέρωσε ούτε προσκάλεσε, έστω και προφο-

ρικώς, το πρόεδρο του Συλλόγου που, όπως 

είπαμε πρωτύτερα, ήταν στο χωριό, τους 

Δημοτικούς Συμβούλους, το Τοπικό Συμ-

βούλιο, την Ομοσπονδία και πάνω απ’ όλα 

τους συμπατριώτες του Μακρυγιάννη, τους 

κατοίκους του χωριού. Μετά τη κατάθεση 

χώθηκαν όλοι στο λεωφορείο, χωρίς να πά-

ρουν ούτε ένα καφέ στο χωριό μας, και συνέ-

χισαν τον ανήφορο. Μετά ένα μήνα λάβαμε 

ένα ανυπόγραφο κείμενο από το Δήμο που 

το παραθέτουμε αυτούσιο: «Την 14η Μαϊου 

2010 επισκέφτηκαν το Κροκύλειο πενήντα 

[50] έφεδροι αξιωματικοί του Συνδέσμου 

Εφέδρων Λεμεσού, συνοδευόμενοι από τον 

πρόεδρο και μέλη του διοικητικού συμβου-

λίου του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών 

Φωκίδας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 

ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Βαρ-

δουσίων Βασίλη Νικολέτου και ήταν προσκυ-

νηματική των Ηρώων του 1821. Το λεωφορείο 

που μετέφερε τους αξιωματικούς σταμάτησε 

στον τύμβο - τόπο γέννησης του Μακρυ-

γιάννη όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος 

ο οποίος και τους ενημέρωσε για το ιστορικό 

της γέννησης. Τη συνέχεια οι έφεδροι ήρθαν 

στο Κροκύλειο και κατέθεσαν στεφάνι στην 

προτομή του Ήρωα, όπου προσκύνησαν και 

έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο. Στη συνέχεια πήγαν 

στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Αρ-

τοτίνας όπου προσκύνησαν τον Άγιο Ιωάννη 

και γνώρισαν το κελί του Αθανάσιου Διάκου. 

Τέλος κατέληξαν στην Αρτοτίνα, όπου ο Δή-

μαρχος τους παρέθεσε γεύμα και αντάλλαξε 

μαζί τους αναμνηστικά».

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ  
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Οι εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας για 

το 2010 περιλαμβάνουν:

Στις 7 Αυγούστου και ώρα 8:30 μ.μ. 

μουσική εκδήλωση στο Κάστρο του 

Καλλίου.

Στις 14 Αυγούστου γύρω στις δέκα 

το πρωΐ. Αντάμωμα των χωριών μας 

στου Πραττά το Λάκκο. Θα έχει κλα-

ρίνα, κοψίδια και πίττες.

Να είμαστε εκεί και στις δύο εκδη-

λώσεις.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ 1957
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