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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο
Μακρυγιάννης», καλεί σύµφωνα µε το καταστατικό του, όλα τα
µέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί
την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 10.30 το πρωί
στη στέγη του Συλλόγου, Λεωφόρο Καρέα 106.

Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα περιλαµβάνει:

• Τον διοικητικό και οικονοµικό του απολογισµό του 2008,
από το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
• Συζήτηση επί θεµάτων και προοπτικών του Συλλόγου .

• Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα πραγµατοποιηθεί η κοπή
της Βασιλόπιτας για το 2009.

Υποψηφιότητες για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο & την Εξελε-
γκτική Επιτροπή, θα υποβάλλονται µε σχετική αίτηση στη Γενι-
κή Γραµµατέα του Συλλόγου κ. Βάσω Παγώνη
(τηλ. 6944-241127) µέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο βουλευτής του

Ν. Φωκίδας κ. Ιωάννης ∆. Μπούγας στα πλαίσια του πρόσφατου ανασχη-

µατισµού της κυβέρνησης. Η είσοδος του βουλευτή Φωκίδας στο κυβερ-

νητικό σχήµα ελπίζουµε να επιταχύνει την ανάπτυξη και να δηµιουργήσει

νέες ευκαιρίες για την ορεινή ∆ωρίδα και το Νοµό ευρύτερα. Ο Σύλλο-

γος απέστειλε στον Υφυπουργό την κάτωθι επιστολή µε την οποία

εκφράζει τα συγχαρητήριά του:

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ Προς:

“Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ” ΜΠΟΥΓΑ ∆. ΙΩΑΝΝΗ

ΛΕΩΦ. ΚΑΡΕΑ 106, 16233 ΑΘΗΝΑ Υφυπουργό Ανάπτυξης

Τηλ-Fax: 210.7654555 & Βουλευτή Φωκίδας

Θέµα: Συγχαρητήρια επιστολή

Αξιότιµε κύριε βουλευτά,

Με µεγάλη χαρά ενηµερωθήκαµε για την επικείµενη τοποθέτησή σας

στην θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης. Εκφράζουµε τα θερµά µας συγ-

χαρητήρια και είµαστε βέβαιοι ότι από τη θέση αυτή θα συνεχίσετε το

σηµαντικό έργο σας που έχει ανάγκη η χώρα και ιδιαίτερα η Φωκίδα.

Τέλος επ’ ευκαιρίας της ονοµαστικής σας εορτής ευχόµαστε χρόνια

πολλά, ευτυχή και δηµιουργικά.

Με εξαιρετική τιµή

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας

Μαυραγάνης ∆ηµήτριος Παγώνη Βάσω

Μού κάνουν ένα προξενιό

Να παντρευτώ στους

κάµπους!

Μα εγώ στους

κάµπους δε

µπορώ

Ζεστό νερό δεν πίνω.

Αυγέρος

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Ι. ΜΠΟΥΓΑΣ

Στις 16/08/2008 κάτω από ένα έναστρο υπέροχο ουρανό µε µια έκλει-

ψη σελήνης, πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού µας µε µεγά-

λη επιτυχία η καθιερωµένη χοροεσπερίδα των γαµπρών και των νυφών

του Κροκυλείου. Έγινε η αναπλήρωση του Προεδρείου µε καινούρια

µέλη για να µη χαθεί ο θεσµός του ωραίου αυτού συλλόγου τον οποίο

µιµήθηκαν κι άλλα χωριά.

Ορίσθηκαν προσωρινά:

Πρόεδρος ο Κος Ελευθέριος Μάζης

Αντιπρόεδρος η Κα Στέλλα Ζωγράφου

Γραµµατέας η Κα Σούλα Μπακαρέζου

Ταµίας ο Κος Γιώργος Μπαλάσκας

Και µέλη όλοι οι γαµπροί & οι νύφες του ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ.

Σας πληροφορούµε ότι παρότι η χοροεσπερίδα ήταν πολύ πρόχειρα

οργανωµένη, η επιτυχία µας ήταν τέλεια. Ο πρόεδρος µιλώντας ανα-

φέρθηκε στο καταστατικό του συλλόγου, εξήρε την προσφορά των

προηγούµενων µελών και κάλεσε κι άλλους να προσφέρουν.

Συγκεντρώσαµε 512 € από τους λαχνούς, µας έδωσε ο Κος Κρίτσας

τα 880 € που είχαν συγκεντρωθεί από διάφορες προσφορές και από τις

δύο προηγούµενες χοροεσπερίδες (2006-2007) 677 €. Συνολικά έχουµε

2068.00 €.

Τα χρήµατα αυτά έχουν συγκεντρωθεί για την αναδιάρθρωση & επι-

σκευή της παιδικής χαράς. Όµως ο Πρόεδρος Κος Μάζης, επισκεπτό-

µενος τον ∆ήµαρχο Κο Νικολέτο, συζήτησε γι’ αυτό το θέµα και του

υποσχέθηκε ότι η παιδική χαρά είναι φροντίδα του ∆ήµου και θα την

φτιάξει. Εµείς τον ευχαριστούµε πάρα πολύ γι’ αυτή του την προσφορά

και περιµένουµε να την υλοποιήσει. Κατόπιν τούτου αποφασίσαµε τα

χρήµατα αυτά να διατεθούν σε κάποιο άλλο έργο του χωριού αφού

πρωτίστως µιλήσουµε µε τον Πρόεδρο του χωριού Κο Χρήστο Παναγιω-

τόπουλο. Σαν καινούργιο προεδρείο είχαµε κάποιες παραλήψεις όπως

την µη πρόσκληση στην ωραία αυτή βραδιά των ∆ηµοτικών αρχών γι’

αυτό και τους ζητάµε συγνώµη.

Ευχαριστούµε πολύ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΤοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ““ΓΓααµµββρρώώνν  κκααιι  ΝΝυυφφώώνν  ΚΚρροοκκυυλλεείίοουυ””



ΓΓΑΑΜΜΟΟΙΙ
• Η ΡΡοούύλλαα  ΖΖααρροοννίίκκοουυ, κόρη της Ελέ-

νης Αλεξ. Αρμάου, και ο ΒΒαασσίίλλεειιοοςς

ΜΜηηττσσώώννηηςς παντρεύτηκαν στις 20

Ιουνίου 2008, στον Ι.Ν. Αγίου Νικο-

λάου Γλυφάδας.

• Η ΕΕυυγγεεννίίαα  ΚΚωωννσσττααννττιιννοοπποούύλλοουυ και

ο ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΜΜααγγοούύλλααςς

παντρεύτηκαν στις 4 Οκτωβρίου

2008, στον Ι.Ν. των Ταξιαρχών

Περιστερίου.

Το Δ. Σ του συλλόγου μας τους

εύχεται βίον ανθόσπαρτο.

ΒΒΑΑΠΠΤΤΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ
• Η ΒΒιιοολλέέτταα  ΑΑσσίίκκηη και ο ΝΝίίκκοοςς  ΒΒάάλλ--

λλααςς βάπτισαν τον γιό τους στις 25

Μαΐου 2008, στον Ι. Ν. Τιμίου Σταυ-

ρού Χολαργού και του έδωσαν το

όνομα Ευθύμιος - Ορφέας.

• Η ΜΜάάγγδδαα  ΜΜπποοββιιάάττσσηη και ο ΚΚώώσσττααςς

ΆΆγγααςς βάπτισαν την κόρη τους στις

19 Ιουλίου 2008 και της έδωσαν το

όνομα Αθανασία.

Το Δ. Σ του συλλόγου μας εύχεται

να ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΠΠΕΕΝΝΘΘΗΗ
• Η ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΚΚρρίίττσσαα  --  ΔΔοούύκκαα απε-

βίωσε στις 23 Οκτωβρίου 2008 και

ετάφη στο Κροκύλειο. 

• Η ΕΕυυφφρροοσσύύννηη  ΚΚοουυρρμμοουυλλάάκκηη , που

γεννήθηκε στο Κροκύλειο στις 9 Ιου-

νίου 1931, απεβίωσε στις 2 Νοεμ-

βρίου 2008 και ετάφη στο Κροκύ-

λειο.

• Η ΑΑθθαανναασσίίαα  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ απεβίω-

σε στις 22 Νοεμβρίου 2008 και

ετάφη στου Ζωγράφου.

• Ο ΑΑθθααννάάσσιιοοςς  ΔΔηημμ..  ΜΜααυυρρααγγάάννηηςς

απεβίωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2008

στο Πέρθ Οντάριο Καναδά. 

Το Δ. Σ του συλλόγου μας συλλυπεί-

ται θερμά τις οικογένειες των εκλιπό-

ντων.

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΕΕΣΣ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους

συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας,

για το χαμό της μητέρας και γιαγιάς

μας Αθανασίας Παπανδρέου.

Νίκος Γερογιάννης, Μάνια Παπαν-

δρέου, Ορέστης, Έλλη και Ηρώ

Γερογιάννη.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ
Στη μνήμη:

• ΑΑθθαανναασσίίααςς  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ, αντί στε-

φάνου, προσφέρουν στο Σύλλογο

Κροκυλειωτών : 

Οικογένεια Νίκου Γερογιάννη

200,00€

Παπανδρέου Γιώργος, Κοκκινάκη

Εφη, Σαλβαρά Μαρία 150,00€

Παπανδρέου Γιώτα 150,00€

Οικογένεια Χωροπίδη 50,00€.

Σταυρόπουλος Παντελής  100,00€

Χαραλαμπόπουλος Μήτσος 50,00€

Επίσης την ημέρα της κηδείας προ-

σφέρθηκαν 20,00€, από κάποιον

που δυστυχώς λόγω της φόρτισης η

Μάνια δεν θυμάται ποιος ήταν.

Παρακαλείται να επικοινωνήσει για

να αναγραφεί η προσφορά.

• ΘΘααννάάσσηη  ΜΜααυυρρααγγάάννηη προσφέρουν

στο Σύλλογο Κροκυλειωτών: 

Σταυρόπουλος Παντελής 100,00€

Χαραλαμπόπουλος Μήτσος 50,00€

Παπανδρέου Γιώτα   50,00€

• ΙΙωωάάννννηη  ΓΓεεωωρρ..  ΡΡάάππττηη, η Σοφία

Παντελή-Ράπτη και οι αδελφές της

Στέλλα, Γεωργία και Αστέρω προ-

σφέρουν στο Σύλλογο 100,00€, στη

μνήμη του προσφάτως αποδημήσα-

ντα πατέρα τους. 

• Η κα Λαμπρινή Μηλιώνη- Κωνστα-

ντοπούλου προσφέρει στον Σύλλογο

80,00€ στη μνήμη των αδελφών της

ΔΔηημμηηττρρίίοουυ,,  ΠΠααννααγγιιώώττηη,,  ΧΧααρρααλλάά--

μμπποουυςς  κκααιι  ΓΓεεωωρργγίίοουυ..

Στη μνήμη 

• ΒΒαασσιιλλιικκήήςς  ΔΔοούύκκαα αντί στεφάνου ,

προσέφεραν για τις ανάγκες του Ι.Ν.

Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου, τα

κάτωθι ποσά:

Ο σύζυγος Ανδρέας Δούκας

200,00€

Ο ανεψιός Βασίλειος Κρίτσας

100,00€

Η ανεψιά Ιωάννα Μπουργάζα

50,00€

Ο πρόεδρος και το εκκλησιαστικό

συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά.

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί

θερμά όλους τους προσφέροντες
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KOINÙÍÉÊÁ

Η Βασιλική ήταν το όγδοο από τα εννέα παιδιά
του Γεωργίου και της Ελένης Κρίτσα (αδελφή του
αείµνηστου ιερέως Γρηγορίου Κρίτσα)

Από µικρή ηλικία έζησε στην Αθήνα κοντά στους
θείους της Βασιλική και Νικόλαο  Κουρεµένου.

Το 1948 παντρεύτηκε τον Ανδρέα ∆ούκα και τα
τελευταία της χρόνια έζησε µε τον σύζυγό της και
την κόρη της Μαρία στην Πεύκη Αµαρουσίου,
προσφέροντας αγάπη και βοήθεια σε γνωστούς
και αγνώστους.

Τον τελευταίο καιρό αρρώστησε και στις 23-10-
08 έφυγε για τους ουρανούς.

Ας είναι αιωνία η µνήµη της και ελαφρό το χώµα του Κροκυλείου που
την σκεπάζει και που τόσο αγάπησε.

Ανδρέας ∆ούκας
∗   ∗   ∗

Ένας επίγειος άγγελος φτερούγισε για τον ουρανό .
Στις 23 Οκτωβρίου 2008,απεβίωσε η Βασιλική ∆ούκα το γένος Κρίτσα,

αδελφή του αείµνηστου Παπαγρηγόρη Κρίτσα. Έκανε τον κύκλο της ζωής
της, έφυγε πλήρης ηµερών σε ηλικία 94 ετών, ζώντας µε τον αγαπηµένο
της σύζυγο.

Ήταν αξιαγάπητος άνθρωπος. Στην ψυχή της διέθετε πλούσια ανεξά-
ντλητα αποθέµατα στοργής και αγάπης, τα οποία διοχέτευε προς όλους
και για όλα.

Το ενδιαφέρον της δεν σταµατούσε στο στενό οικογενειακό της περι-
βάλλον, αλλά απλωνόταν σε Τρίτη και τέταρτη γενιά συγγενών, φίλων και
γνωστών.

∆ικαίως την έλεγαν άγγελο.
Ίσως σε µερικούς φανούν υπερβολικά.
Αυτό θα πει πως δεν την ήξεραν καλά, ή δεν κατάφεραν να την πλησιά-

σουν περισσότερο και να διαπιστώσουν τις αξίες της.
Ήταν υπόδειγµα συζύγου, µητέρας, γιαγιάς.
Ήταν φωτεινό παράδειγµα στις νύφες και την κάθε νύφη. Αγκάλιασε

τους συγγενείς του πολυαγαπηµένου της συζύγου Ανδρέα ∆ούκα αυθόρ-
µητα και ειλικρινά.

Φιλοξένησαν στο σπίτι τους για µέρες, µήνες, χρόνια, νοσήλευσαν, βοή-
θησαν ηθικά, οικονοµικά, επαγγελµατικά ανθρώπους που έπρεπε να στα-
διοδροµήσουν. Αγόγγυστα όλα αυτά.

Κάποτε, άνθρωποι καλλιεργηµένοι ψυχικά, δικαίως ρώτησαν µε απορία,
ενώπιον πολλών.

«Κυρία Κούλα µα επιτέλους πέστε µας από ποια σχολή έχετε αποφοιτή-
σει και φέρεστε µ’ αυτόν τον ανώτερο τρόπο σε όλες τις καταστάσεις της
ζωής;»

Μα η ανθρωπιά και η έµπρακτη αγάπη, δεν χρειάζονται πτυχία και περ-
γαµηνές.

Η ψυχή της ήταν γεµάτη χαρίσµατα που ούτε τα δανειζόταν, ούτε τα
αγόραζε. Είχε σωµατική µα και πνευµατική λεβεντιά!

Ήξερε όχι µόνον να αγαπά διάπλατα, µα και να συγχωρεί όσους τη στε-
ναχώρησαν.

Σεβαστή µας και πολυαγαπηµένη Κούλα,
Ήσουν φωτεινό αστέρι σ’ όλη τη τροχιά της επίγειας διαδροµής σου.

Τώρα αναπαύσου εν ειρήνη στη γενέτειρα, όπως επιθυµούσες. Σε περιµέ-
νουν γονείς, αδέλφια, ανίψια και πολλοί συγγενείς.

Αιωνία σου η µνήµη.
Ε. Κ.

Ο Πρόεδρος και το Εκκλησιαστικό συµβούλιο του Ι.Ν. Αγίου

Γεωργίου Κροκυλείου, ευχαριστεί τον Παρασκευά Μπακαρέζο

για τις εργασίες που προσέφερε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.

Ο Εφηµέριος και το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού

Ναού Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου , σας εύχεται χρόνια πολλά

και ευτυχισµένο το 2009, γεµάτο υγεία, χαρά  και ειρήνη σε όλο

τον κόσµο.

Πάτερ

Ανδρέας Κάτσικας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΤΣΑ - ∆ΟΥΚΑ
ετών 94

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πωλείται 

αγρόκτηµα 

2 στρεµµάτων 

(µε µικρό κτίριο εντός), 

στη θέση Μαντήλω 

(διασταύρωση 

Κροκυλείου). 

Τιµή πώλησης: 

15.000,00 €. 

Πληροφορίες:

Παπανδρέου Γιώτα

Τηλ.: 22660 41251

ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ
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Μέχρι τo 1936, για να ταξιδέψει κανείς
µακριά έπρεπε να φτάσει στην παραλία, στη
χώρα των Oζολών Λοκρών, συνήθως µε τα
πόδια ή, πιο σπάνια, µε αγωγιάτη, αν είχε
παράδες. Άλλος τρόπος επικοινωνίας,
κυρίως µε τo Λαύριο, ήταν µε τα πόδια και
έπαιρνε τέσσερις µέρες. Με τα πόδια πήγαι-
ναν και οι τσοπάνηδες τα κοπάδια στην
Αθήνα για ξεχειµώνιασµα. H κανονική
συγκοινωνία γινόταν µε πλοίο από τη Βιτρι-
νίτσα (Ερατεινή). Ήταν η περίφηµη ακτο-
πλὀκή γραµµή Πειραιάς - Κορινθιακός -
Πάτρα - Κεφαλλονιά - Πρέβεζα και επιστρο-
φή στον Πειραιά «διά των ιδίων προσεγγίσε-
ων» (εφηµ. Καθηµερινή, 24-Αυγ-2003. τεύχ.
Επτά Ηµέρες, Ιόνιο και Ναυτιλία). Τα δύο

γνωστότερα πλοία -και θανάσιµοι ανταγωνι-
στές- ήταν η «Πύλαρος» και η «Άσσος», και
τα δύο κεφαλλονίτικα. Το πρώτο ήταν 310
τόνων, µε µηχανή 75 ίππων, και το δεύτερο
400 τόνων, µε µηχανή 81 ίππων. Τα δύο
πλοία ανταγωνίζονταν θανάσιµα, µε αποτέ-
λεσµα να πέσουν τα ναύλα σε εξευτελιστικά
επίπεδα. Το κανονικό ναύλο ήταν, γύρω στα
1930, επτά δραχµές, ενώ πρωτύτερα, µε τον
ανταγωνισµό, είχε πέσει στις τρεις δραχµές.
Στις εκλογές, επειδή οι ιδιοκτήτες των δύο
καραβιών ήταν πολιτικά αντίθετοι, έκαναν
διαδροµές δωρεάν, χωρίς κρατική επιχορή-
γηση. Τότε υπήρχαν και πολλοί που πήγαι-
ναν τζάµπα από τον Πειραιά στο Αργοστόλι
για καφέ και πίσω. Έχει µείνει θρυλικό το
εµπορικό σύνθηµα «Όλοι τζάµπα µε την
Πύλαρο και µια µακαρονάδα». Η «Πύλα-
ρος» αποσύρθηκε το 1920 και η «Άσσος» το
1932. Υπήρχαν βέβαια και άλλα πλοία, ένα
ήταν η «Αµβρακία». Από τούτα τα λίγα φαί-

νεται τι καηµός ήταν η συγκοινωνία. Είδαµε
πρωτύτερα πώς µεταφέρονταν τα µεγάλα
αντικείµενα: στην πλάτη ή µε καµήλες. Την
εποχή εκείνη λοιπόν αποφασίστηκε από το
κράτος η κατασκευή δρόµου από τη Λαµία
στη Ναύπακτο. Οι Κροκυλειώτες, µόλις το
έµαθαν, πήραν απόφαση να συνδεθεί το
χωριό µε το δρόµο αυτό, που Θα πέρναγε
από την κοιλάδα του Μόρνου. Προφανώς,
δεν υπήρχε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης,
αφού ούτε Ευρωπἀκή Ένωση υπήρχε τότε,
ούτε κανένα άλλο χωριό είχε δρόµο. Η από-
σταση στο χάρτη, σε ευθεία γραµµή, είναι 4
χλµ. Επειδή όµως η υψοµετρική διαφορά
από τη Μαντήλω µέχρι το χωριό είναι περί-
που 450 µ., ο δρόµος δεν θα είχε καλές σχέ-
σεις µε τις ευθείες γραµµές και η απόσταση
θα ήταν πολύ µεγαλύτερη. ∆εν γνωρίζουµε
ποιος έκανε τη χάραξη. Με δεδοµένο το νεο-
ελληνικό χαρακτήρα, θα υπήρξε και µεγάλο
αλισβερίσι για να µην περάσει ο δρόµος
µέσα από τα χωράφια. Το µήκος του έφτασε
τελικά τα 10 χλµ. µε 11 στροφές 180 µοιρών.
∆εν υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες από εκεί-
νη την εποχή για το πώς και από ποιους πάρ-

θηκε η απόφαση. Η πρώτη σχετική µαρτυρία
χρονολογείται το Νοέµβρη του 1931, πρόκει-
ται για έκκληση από την κοινότητα για χρη-
µατική βοήθεια (εικ. 86, 87). Εκεί αναφέρο-
νται τα ονόµατα του Προέδρου του χωριού
και των µελών της Επιτροπής, όλοι γνωστοί
Κροκυλειώτες, και γίνεται λόγος για την
πρόοδο του έργου. Μαθαίνουµε ότι η κατα-
σκευή του έργου άρχισε, από το χωριό προς
τα κάτω, στις 15 Σεπτεµβρίου 1931. Η πρώτη
φάση περιελάµβανε το τµήµα από το χωριό
έως το Κορίθι. Οι επόµενες µαρτυρίες χρο-
νολογούνται το 1937. Είναι ένα δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Ρουµελιώτης», της 28ης
Αυγούστου 1937, µε περιγραφή της τελετής
των εγκαινίων του δρόµου. Εκεί αναφέρεται
µόνον ο τότε Πρόεδρος της κοινότητας Αθα-
νάσιος Καντάς, που είχε εκλεγεί το 1933. Για
µας τους νεότερους είναι ο µοναδικός Κρο-
κυλειώτης που έχει ταυτιστεί µε το έργο
αυτό. Η ανταπόκριση της εφηµερίδας είναι,
δυστυχώς, ελλειπέστατη. Αναφέρει ποιες
δεσποινίδες χόρεψαν και ποιοι έφαγαν,

αλλά δεν αναφέρει ποια ήταν τα µέλη του
κοινοτικού συµβουλίου, ούτε τα µέλη του
προηγούµενου και αν είχαν προσκληθεί στην
τελετή. Οι φωτογραφίες δείχνουν µόνον τον
Πρόεδρο της κοινότητας, δυο - τρία µέλη της
Επιτροπής, που αναφέρεται στην έκκληση
της κοινότητας το 1931, και πολλούς κρατι-
κούς αξιωµατούχους.

Πάντως, φαίνεται ότι από το 1933 και µετά
ο Πρόεδρος έγινε η ψυχή του έργου. Είχε να
αντιπαλέψει µε την οπισθοδρόµηση και την
έκφρασή της µε σκληρή ειρωνεία. Οι χωρια-
νοί όµως, στο σύνολό τους, αγκάλιασαν το
έργο και το έκαναν υπόθεσή τους. Έργα
τέτοιας κλίµακας; σε σχέση µε την οµάδα
που τα κατασκευάζει, χρειάζονται οραµατι-
στές σε πρώτο στάδιο, αλλά δεν γίνονται αν
το όραµα δεν περάσει στους πολλούς, όπως
έγινε στο Κροκύλειο. Εξάλλου, όπως είδαµε
µέχρι τώρα, αυτό ήταν κάτι το συνηθισµένο
στους Κροκυλειώτες. Είχαν αρχίσει από
πολύ νωρίς µε το ρολόι, το κτίριο του Ελληνι-
κού Σχολείου και τα άλλα έργα που είδαµε
πρωτύτερα.

Η τελετή των εγκαινίων ήταν ηµέρα χαράς
και άρχισε µε τη θριαµβευτική άφιξη έξι
αυτοκινήτων, γεµάτων κόσµο, στο χώρο
κάτω από το ∆ηµοτικό Σχολείο. Ο δρόµος
τελείωνε εκεί, στην είσοδο του χωριού από
τα νότια. Έγινε αγιασµός για να πάει καλά ο
δρόµος -φαίνεται ότι πέτυχε, γιατί δεν έχει
σκοτωθεί κανείς σ' αυτό το δρόµο- από τέσ-

σερις ιερείς: τον παπα-Κώστα, τον παπα-
Γρηγόρη, τον παπα-Κωνσταντίνο Τσαλτάκη
και τον παπα-Νικόλαο Βαρνάβα. Οι δύο
τελευταίοι ήταν από τα διπλανά χωριά
Ζωριάνου και Αλποχώρι. Εδώ πρέπει να

επισηµάνουµε ότι στην κατασκευή του δρό-
µου δούλεψαν και κάτοικοι των διπλανών
χωριών, παράδειγµα τοπικής συνεργασίας,
όχι πια τόσο συνηθισµένο στις µέρες µας.
Μετά, ο Πρόεδρος της κοινότητας Αθανά-
σιος Καντάς εκφώνησε τον πανηγυρικόν rης
ηµέρας». Μεταξύ των άλλων είπε: Όταν προ

δεκαετίας περίπου το επίσηµον Κράτος
εξήγγειλε την απόφασιν όπως προέλθει εις
την κατασκευήν της εθνικής οδού Λαµίας -
Ναυπάκτου...οι κάτοικοι των ορεινών συνοι-
κισµών της επαρχίας...εδέχθησαν µε ιδιάζο-
ντα ενθουσιασµόν τo ευφρόσυνον εκείνο
άγγελµα... Ο ενθουσιασµός των όµως ούτος
δεν ήτο άµοιρος δισταγµού τινος... Ο δισταγ-
µός όµως ούτος ήτο πολύ µεγαλύτερος δια
την Κοινότητα Κροκυλείον, η οποία ώφειλε
αν ποτέ επραγµατοποιείτο ο εθνικός δρόµος,
όστις θα διήρχετο εις µακρυνήν απ’ αυτής
απόστασιν και κατασκευάση ίδιον κοινοτι-
κόν δρόµον, διότι τότε και µόνον θα ηδύνατο
να υπολογίσει εις την απόλαυσιν των εκ rης
συγκοινωνίας αγαθών. Το έργον ήτο υπερ-
µέτρως βαρύ και αι δυνάµεις... λίαν ασθε-
νείς. Οιοσδήποτε άλλος άνευ γενναίας κρα-
τικής επιχορηγήσεως δεν θα ετόλµα να ανα-
λάβη την τιτάνειον αυτήν προσπάθειαν εάν
ανελογίζετο τo κολοσσιαίον rης απαιτουµέ-
νης εργασίας και την πενιχρότητα του κοινο-
τικού µας πρὁπολογισµού...οι κάτοικοι ειρ-
γάσθησαν υπερανθρώπως... Εις τo σάλπισµα
της Κοινότητος επροθυµοποιήθησαν πάντες,
τόσον οι εν τη Κοινότητι και οι εν τοις πέριξ
χωρίοις διαµένοντες όσον και οι απανταχού
rης Ελλάδος ευρισκόµενοι ∆ωριείς, µηδέ
(εξαιρουµένων) των εν Αµερική διαβιού-
ντων (εφηµ. Το Κροκύλειο, Μάρτ.-
Απρ.1984). Στη συνέχεια η κοινότητα δεξιώ-
θηκε τους καλεσµένους στο κοινοτικό κατά-

στηµα που, κατά µια πληροφορία, βρισκόταν
κάτω από το πανδοχείο, στο παλιό Σακαρε-
λαίικο σπίτι. Κατόπιν, όλη η ποµπή πήγε
στην πλατεiα του χωριού, όπου η κοινότητα
παρέθεσε «πολυτελέστατον δείπνον» σε
περίπου 130 επισήµους. Στη διάρκεια του
δείπνου υπήρχε και ορχήστρα, µε µέλη τούς
Γεώργιο και Αλκιβιάδη Καραµπέλο και τον
Χρήστο Αρµάο, υπό τη διεύθυνση του Ιωάν-
νη Ράπτη. Ήταν το καλύτερο κλαρίνο της
επαρχίας τότε, που ήξερε να παίζει και τα
«Κύµατα του ∆ουνάβεως» µε το κλαρίνο του.
Μετά έγινε χορός στην πλατεία.

Ερωτηµατικά προκαλεί η απουσία του
Νοµάρχη. Σύµφωνα µε την ανταπόκριση, στα
εγκαίνια παραβρέθηκε ο ∆ιευθυντής της
Νοµαρχίας, είτε επειδή είχε το άχαρο καθή-
κον να χαρακτηρίσει το δρόµο ως κοινοτικό,
είτε επειδή δεν θεωρήθηκε τόσο σηµαντικό
έργο από την ευρύτερη διοίκηση. Πουθενά
επίσης δεν γίνεται λόγος για κάποια θετική
αντίδραση από την κεντρική διοίκηση λες
και αυτό που έγινε τότε στο Κροκύλειο ήταν
συνηθισµένο γεγονός. Το πόσο όµως σηµα-
ντικό ήταν µπορεί να γίνει κατανοητό αν
αναλογιστούµε πόσα λίγα χωριά στην Ελλά-
δα µπόρεσαν να κάνουν κάτι ανάλογο. Για
να παραφράσουµε το Μακρυγιάννη, «χάρη-

τας χρωστάγει η περιοχή στους ανώνυµους
αυτούς» που πήραν στις «σιδερένιες πλάτες»
τους την ιδέα και την πραγµάτωσαν. Ενδει-
κτική είναι και η λεπτοµέρεια ότι ο δρόµος

αυτός τελείωσε πριν ολοκληρωθεί η εθνική
οδός Λαµία-Ναύπακτος. Η κατασκευή του
δρόµου αυτού δείχνει, κατά τη γνώµη µου,
αδρά το Κροκυλειώτικο πνεύµα της εποχής
εκείνης που συνεχίστηκε και µετά. Αναφέ-
ρουµε ξανά, σαν πολύ σηµαντικό, ότι συµµε-
τείχαν ενεργά και οι συµπατριώτες από τα
γύρω χωριά, αλλά δυστυχώς σήµερα το πνεύ-
µα αυτό της δηµιουργικής συνεργασίας έχει,
για λόγους ανεξήγητους, ατονήσει.

Για πληροφορίες σχετικές µε το βιβλίο: 
Παρασκευάς Μπακαρέζος, τηλ.: 2106038667

Εν Κροκυλείω ∆ωρίδος
Απόσπασµα από το βιβλίο του Παρασκευά Αθ. Μπακαρέζου

«∆ε µ' λες µάνα ήσαν στα εγκαίνια του δρό-
µου;». «Ήµαν, ήµαν παιδάκι µ». «Στο τρα-
πέζι ήσαν;». «Όχι, εµείς δεν τρώγαµε, ήµα-
σταν γύρω-γύρω, αλλά δεν µας ένοιαζε
αυτό. Περιµέναµε µε αγωνία να ιδούµε τι
θα πει και πώς θα χαρακτηρίσει το δρόµο ο
Νοµάρχης, κοινοτικό ή επαρχιακό». «Και τι
σηµασία είχε αυτό;». `Πώς δεν είχε, επαρ-
χιακός σήµαινε ότι τη συντήρηση την ανα-
λάµβανε το κράτος, κοινοτικός ότι θα συνε-
χίζαµε να σκάβουµε µαναχοί µας». «Και τι
έγινε λοιπόν;». «Αφού έφαε καλά, σηκώνε-
ται κάποια στιγµή και αναφέρει ότι ο δρό-
µος χαρακτηρίζεται κοινοτικός. Τι περίµε-
νες εσύ σάµατις αυτός είχε σκάψει;».

Η ιστορία συνέβη πριν από είκοσι χρόνια
περίπου. Ο µπαρµπα-Γιάννης, γέρος
βοσκός, µόλις είχε γυρίσει από επίσκεψη
στην Αθήνα και έβγανε την απορία του στο
καφενείο. «Πήγα και σε κείνο το Βύρωνα.
Ορέ, πώς έγινε έτσ', ο ένας απάν' τον
άλλο». «Πού τον ξέρεις εσύ το Βύρωνα;»,
ρώτησε κάποιος. «Ορέ πααίναµε τα πρά-
µατα για το χειµώνα. Εκεί φκιάναµε
στρούγγα». «Γιατί δεν τα πηγαίνατε στη
Λιβαδειά που είναι κάµπος και κοντύτε-
ρα;». «Πααίναµε στην Αθήνα, γιατί γαλατο-
πουλάγαµε κιόλα». «Πόσο καιρό έπαιρνε;».
«Κάνια δεκαπενταριά µέρες».

«∆ε µ' λες µάνα, εσύ δούλεψες στο δρόµο;
». «∆ούλεψα παιδάκι µ'. Όλοι δουλέψαµε».
«Και τι δουλειά έκανες;». «Επειδή ήµαν
νέα, µ' έβαλαν να κ'βαλάω νερό στους
εργάτες. Το νερό ήταν χαµηλότερα και,
όπως ανέβαινα τον ανήφορο, για να βια-
στώ, υ επιστάτης, γέρος που είχε κάνει
στην Αµερική, έβγαινε στη ράχη και φώνα-
ζε δυνατά να αεικούνε και οι εργάτες για
να πάρουν θάρρος». «Ε, γουότερ µπόι».

Η κατασκευή του δρόµου είχε φτάσει στα
µισά περίπου. Πολλοί στο χωριό, κυρίως
ηλικιωµένοι, δεν πίστευαν ότι θα γίνει ποτέ
αυτός ο δρόµος. Η αντίδρασή τους σ'
όσους είχαν αντίθετη άποψη είναι γνωστή:
σκληρή ειρωνεία σαν να είχαν το µονοπώ-
λιο της γνώσης για το θέµα. Μια µέρα, στην
αγορά, περπατούσε ο Πρόεδρος της κοινό-
τητας, βασικός συντελεστής και υπέρµα-
χος του έργου. Μόλις τον βλέπει ο ηλικιω-
µένος Κροκυλειώτης, φωνάζει στους γύρω
του µε βραχνή φωνή: «Φλαχτείτε, Θα σας
πατήσ' τ' αυτουκίνητου». Λέγεται όµως
πως όταν τελείωσε ο δρόµος, ζήτησε συγ-
γνώµη από τον Πρόεδρο.

1931-1936: 0 δρόµος

Εικ. 86: Η πρώτη σελίδα της έκκλησης Εικ. 87: Η δεύτερη σελίδα της έκκλησης



Γ1΄ Χωριό - Κρύα Βρύση - Αβορίτι
H κατηγορία Γ’ περιλαµβάνει, επίσης,

τρεις διαδροµές οι οποίες έχουν
µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας από εκείνες
της κατηγορίας B΄.

H πιο πολυσυζητηµένη διαδροµή στη
σύγχρονη εποχή, την οποία πολλοί
άνθρωποι θα ήθελαν να κάνουν. ∆ιάσηµα
είναι πλέον τα ονόµατα των τοποθεσιών
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ και ABOPITI, τα οποία, καθώς
γνωρίζουµε, συνδέονται άµεσα µε τον
Γιάννη Μακρυγιάννη.

ΞEKINHMA: Το ξεκίνηµα µπορεί να γίνει
από οποιοδήποτε µέρος του χωριού.
Επειδή, όµως, θα κινηθούµε νότια,
προτείνουµε την πλατεία του Κροκυλείου.
Εξάλλου, τα πρώτα βήµατα γίνονται στον
πιο γνωστό χώρο περιπάτου που δεν είναι
άλλος από το ήρεµο κοµµάτι Kρoκύλειο -
Αγία Παρασκευή.

Αλήθεια, πόσα και τί µπορεί να γνωρίζει
κανείς γι' αυτό το τόσο οικείο µέρος που
παλαιότερα υπήρξε ο βασικός χώρος
περιπάτου για µικρούς και µεγάλους
Κροκυλιώτες. Συνήθως, όλα τα οπτικά και
εδαφικά στοιχεία τα θεωρούµε δεδοµένα
και ελάχιστες φορές υποψιαζόµαστε ή
µαθαίνουµε την ιστορία κάθε στοιχείου.
Βέβαια, επειδή εµείς εδώ δεν γράφουµε
ιστορία αλλά περιγράφουµε απλά ένα
οδοιπορικό, θα αναφερθούµε σ' αυτά τα
στοιχεία περιγραφικά. Βέβαια παλιά o
αµαξωτός δρόµος δεν υπήρχε. Όλα τα
παιδιά έφταναν στο σχολείο από τον παλιό,
στενό δρόµο πάνω από τον σηµερινό
(Οικία Θωµοθανάση, γεφυράκι, σχολείο).

• Το ∆ηµοτικό σχολείο ιδρύθηκε το
1865, έγινε 2θέσιο το 1890 - 1967. Το
σηµερινό κτίριο χτίστηκε το 1901, ενώ η
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
γινόταν σταδιακά µετά από δωρεές
κτηµάτων από τους χωριανούς
Κροκυλιώτες, όπως από την κυρία
Περλίγκα-Παπά που δώρισε και το κτήµα
της κάτω από τον δρόµο για να γίνει το
µνηµείο του Μακρυγιάννη.

• Ο αµαξωτός δρόµος που ένωσε το
Κουµεντάρι µε το Κροκύλειο είναι ίσως
από τα πιο µεγάλα έργα - αν όχι το
µεγαλύτερο - που έφτιαξαν οι ίδιοι οι
Κροκυλιώτες, σκάβοντάς το (10)
χιλιόµετρα µε τα ίδια τους τα χέρια - µε
προσωπική εργασία στη διάρκεια της
10ετίας του 1930. Ο τότε πρόεδρος του
χωριού Αθανάσιος Καντάς µε το Συµβούλιό
του σχεδίασαν το τεράστιο αυτό έργο και
µε τις σκληρές - πράγµατι - αποφάσεις
τους το ενεργοποίησαν και κατάφεραν να
φέρουν τον αµαξωτό δρόµο µέχρι το
σχολείο. Τα εγκαίνια του δρόµου έγιναν
έξω από το σχολείο στις 19 Αυγούστου
1937 παρουσία και του τότε Νοµάρχη
Φθιωτιδοφωκίδας αλλά και πλήθους άλλων
επισήµων. Τα βράδυ της ίδιας µέρας
ακολούθησε µεγάλο δείπνο και δεξίωση
στην πλατεία - µπροστά από το σηµερινό
ξενοδοχείο - και όπως γράφει το ρεπορτάζ
της εποχής χορεύτηκαν και µοντέρνοι
ευρωπἀκοί χοροί.

Αλλά, αν συνεχίσουµε έτσι δε θα
φτάσουµε όχι στο Αβορίτι, αλλά ούτε στην
Αγία Παρασκευή. Μια και είµαστε, όµως,
στην αρχή της διαδροµής µας να πούµε
δυο λόγια για το µνηµείο του Μακρυγιάννη.
Μέχρι το 1960 η επίσηµη πολιτεία δεν είχε
κάνει τίποτα απολύτως για να τιµήσει τον
Κροκυλιώτη ήρωα Γιάννη Τριανταφύλλου ή
Μακρυγιάννη. Έτσι οι Κροκυλιώτες
συστρατεύτηκαν για να πετύχουν το
µεγάλο σκοπό τους.

Ο τότε πρόεδρος του συλλόγου,
αείµνηστος Τάσος Τσώρης σε συνεργασία
µε όλους τους παράγοντες του χωριού
κατάφεραν να µαζέψουν τα χρήµατα και να
αναθέσουν την φιλοτέχνηση του µνηµείου
στο γλύπτη Νικόλα.

Όλα ετοιµάστηκαν και τα αποκαλυπτήρια

έγιναν το καλοκαίρι του 1961.
Στην πορεία µας περνάµε πάνω από το

νεκροταφείο του χωριού. Αυτό το δώρισε
στο χωριό η οικογένεια Σακαρέλου το
1886. Και το καταπληκτικό! Ο πρώτος
νεκρός που τάφηκε εδώ ήταν η Μαρία
Πενταγιώτισσα - 3η σύζυγος επί πολλά
χρόνια του Γεωργίου Αρµάου.

Όµως, πλησιάζουµε προς το εκκλησάκι
της Αγίας Παρασκευής ένα πραγµατικό
στολίδι πάνω στο δρόµο του χωριού µας.
Είναι δωρεά του εκλεκτού και αειµνήστου
πλέον χωριανού µας Χαράλαµπου
Κουτούκου. Εδώ παλαιότερα ήταν το τέλος
της διαδροµής του περιπάτου, ενώ υπήρξε
και ο χώρος που οι Κροκυλιώτες γιόρταζαν
την πρωτοµαγιά και συναντούσαν το Μάη.

Μετά τη στροφή της Αγίας Παρασκευής
- παλιότερα συναντούσαµε του Θεµιστοκλή
τη Βρύση - δηλαδή του Θεµιστοκλή
Πολυζώη, πατέρα του Γιάννη Πολυζώη. Με
τη διαπλάτυνση όµως του δρόµου κόπηκε
ο πλάτανος, από τα σπλάχνα του οποίου
έβγαινε το νερό.

Πριν φτάσουµε στην Κρύα Βρύση, στα
δεξιά µας συναντάµε τα µαντριά του
Μήτσου Μπαρµπούτη ενώ στη στροφή
στέκεται σαν κοπελούδα η πανέµορφη
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Η εκκλησία
αυτή είναι δωρεά του εκλεκτού µας
συγχωριανού Γιώργου ∆ηµ. Μπρούµα.

Αµέσως πιο κάτω, δεξιά φαίνεται ο
δρόµος που οδηγεί στο Αβορίτι καθώς και
η ταµπέλα που είχε τοποθετήσει ο
αείµνηστος συγχωριανός µας - δάσκαλος
Θύµιος Μαυραγάνης για να θυµίζει στους
περαστικούς το µεγάλο τους χρέος. ∆εξιά
µας και κάτω από το δρόµο εκτείνεται το
ιστορικό κτήµα Κρύα Βρύση - ο τόπος που
ο Μακρυγιάννης είδε το φως της ζωής.
Εδώ σ' αυτό το κτήµα (σήµερα ιδιοκτησίας
Μπούστου) µάζευε η Βασιλική
Τριανταφύλλου καλαµποκιές, όταν την
έπιασαν οι πόνοι και γέννησε το
Μακρυγιάννη. Τον τύλιξε µε τις
καλαµποκιές, τον φορτώθηκε και κίνησε
για το καλύβι τους στο Αβορίτι.

Οι Κροκυλιώτες, για να θυµίζουν στους
περαστικούς το µεγάλο αυτό γεγονός,
έστησαν ανάλογο µνηµείο στην κορυφή του
κτήµατος (άκρη του δρόµου).

Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης λέει ότι το
Αβορίτι είχε µόνα 5 καλύβια.

Μπαίνοντας στο δρόµο προς το Αβορίτι,
το τοπίο είναι ήρεµο και η πρόσβαση πολύ
εύκολη. Ύστερα από µισή ώρα, περίπου,
φτάνουµε στο Αβορίτι µε τα τεράστια
πλατάνια του και τα πολλά νερά του.

Τα καλύβια έχουν, βεβαίως, καταστραφεί
και τεράστια βάτα καλύπτουν τα παλιά
θεµέλια του Καλυβιού των
Τριανταφυλλαίων. Πρόσφατα γίνονται
συζητήσεις αναστήλωσης του καλυβιού
του Μακρυγιάννη.

Το τοπίο είναι θαυµάσιο για ξεκούραση.
∆ιαθέτει καταπληκτικό ίσκιο και κρύα
νερά. Πάντως. είναι συγκλονιστικό το
συναίσθηµα να βλέπεις, να αναπνέεις και
να γεύεσαι τα ίδια πράγµατα που
πρωτογεύτηκε εδώ ο µικρός
Μακρυγιάννης 208 χρόνια πριν. Πριν
χαραχθεί η µεγάλη πορεία προς την
Ανάσταση του Γένους.

Αβορίτι – Γέφυρα Στενού – Λειβαδιά,
∆εσφίνα, Άρτα και από κει συνεχείς
αγώνες και προσπάθειες για τη λευτεριά
της Πατρίδας. Η επιστροφή από το Αβορίτι
στο Κροκύλειο είναι ακριβώς ίδια µε τον
ερχοµό εδώ. Έχοντας ήδη δεχτεί τα
διάφορα ερεθίσµατα για τα εδαφικά και
οπτικά στοιχεία που συναντάει κανείς
ερχόµενος, είναι αναπόφευκτο να µην
γυρίσει φορτωµένος µε πολλές και βαριές
σκέψεις και προβληµατισµούς. Τώρα
τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Η
κληρονοµιά που κουβαλάµε άρχισε ήδη να
µας βαραίνει.
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"Îåíþíáò Êñïêýëåéï" Åßíáé äçìïôéêÞ
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óéá, èÝóç Ðáíáãßá, óå õøüìåôñï 1250 ì. êáé åßíáé
éäéïêôçóßá ôïõ Óõëëüãïõ Êñïêõ ëéùôþí Ï
ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇÓ. Ðñïóù ñéíÜ åêôüò ëåéôïõñ ãßáò,
ëüãù åñãáóéþí åêóõã÷ñï íéóìïý. Åðéêïé íù íåßôå
ìå ôï åêÜóôïôå Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ.
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"Ôï Áñ÷ïíôéêü ôïõ Îåíïöþíôá" Áíáêáéíé óìÝ íï
ðñüóöáôá, ëåéôïõñãåß óáí îåíïäï÷åßï
Õðåýèõíïò: Îåíïöþíôáò Ôóþñçò, 6974868030,
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óáí îåíïäï÷åßï êáé åóôéáôüñéï.
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ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συνεχίζοντας προηγούµενες δηµοσιεύσεις των Κροκυλιώτικων διαδροµών του
αείµνηστου Προέδρου Λάκη Τριανταφύλλου, παρουσιάζουµε στο παρών φύλλο
την διαδροµή Χωριό - Κρύα Βρύση - Αβορίτι:

Η ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται οι ∆ηµήτριος Υφαντής (Καραµήτρος), Νικόλαος Υφαντής (Κολοβός) 
και Ιωάννης Στούµπος

Στη θύµηση του µεγάλου Κροκυλιώτη ποιητή και ζωγρά-

φου δηµοσιεύουµε κάποιες από τις εκδόσεις του. Θυµίζου-

µε ότι ο Θάνος Ασίκης ήταν µέλος της Εταιρείας Ελλήνων

Λογοτεχνών και της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στιχουρ-

γών Ελλάδας (ΕΜΣΕ), καθώς µελοποιήθηκαν αρκετά ποι-

ήµατά του. Έργα του που εκδόθηκαν µεταξύ άλλων είναι:

1. 15 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Ι∆ΜΩΝ

2. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

3. ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΟΝΤΩΝ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Α.

4. ∆ΙΑΦΑΝΗ ΑΓΑΠΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Ι∆ΜΩΝ

5. ΕΙΣΒΟΛΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

6. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Ι∆ΜΩΝ

7. ΜΝΗΜΗ ΤΣΕ ΓΚΟΥΕ ΒΑΡΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Ι∆ΜΩΝ

8. ΟΛΑ ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: Ι∆ΜΩΝ

9. ΣΗΜΕΙΑ ΦΥΓΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΟΜΒΡΟΣ

10. ΤΟ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΟΜΒΡΟΣ

Έργα του Θάνου Ασίκη


