
Όπως και άλλες φορές στο παρελ-
θόν, έτσι και εφέτος τα Μακρυγιάννεια 
2015 συγκέντρωσαν εκδηλώσεις που θα 
ζήλευαν πολύ μεγαλύτεροι οικισμοί και 
Σύλλογοι. Μέσα στη δεύτερη  εβδομάδα 
του Αυγούστου, το Κροκύλειο φιλοξέ-
νησε ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ που 
κάλυψε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών 

και αθλητικών δραστηριοτήτων για όλες 
τις ηλικίες και πολλά γούστα. Οι δρα-
στηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε 
τρεις ζώνες, πρωινή, απογευματινή και 
βραδινή και περιλάμβαναν 20 περίπου 
εκδηλώσεις σε 6 ημέρες, από βιβλίο μέ-
χρι ποδόσφαιρο και από εικαστικά μέχρι 
ρεμπέτικα. Πέρα όμως από την πληθώρα 
των εκδηλώσεων που έκαναν τα εφετινά 
Μακρυγιάννεια να ξεχωρίσουν, ήταν και 
η συμμετοχή πολλών φορέων και Συλ-
λόγων της ευρύτερης περιοχής που ση-
ματοδότησαν τον νέο εξωστρεφή χαρα-
κτήρα του φεστιβάλ. Κλειδί της επιτυχία 

ήταν για μία ακόμη φορά η παρουσία των 
Κροκυλιωτών και ο εθελοντισμός που 
στήριξε το μεγάλο αυτό εγχείρημα.

Η λαμπερή βραδιά ήταν η συναυλία 
του Μπάμπη Στόκα (πρώην Πύξ-Λαξ) της 
14ης Αυγούστου στο σχολείο, που συγκέ-
ντρωσε τον περισσότερο κόσμο και έφε-
ρε στο χωριό μας πολλούς επισκέπτες 
από τις γύρω περιοχές. Την προηγούμενη 
ημέρα είχε προηγηθεί στον ίδιο χώρο 
μία ακόμη πολύ πετυχημένη εκδήλω-
ση, η θεατρική παράσταση «Τα ραδίκια 
ανάποδα» που ενθουσίασε το κοινό και 
την καταχειροκρότησε. Ανήμερα του 
Δεκαπενταύγουστου, το Λιβάδι γέμισε 
ασφυκτικά στη ρεμπέτικη βραδιά με την 
κομπανία της Μαρίας Κατινάρη. Το ση-
μαντικότερο όμως κεφάλαιο των εκδη-
λώσεων ήταν η ανάδειξη των Δωριέων 
εκπροσώπων του πολιτισμού όπως του 
Παλαιοξαρίτη φιλολόγου Αθ. Κατσούδα 
που έγινε με την παρουσίαση του βιβλί-
ου «Ντοπιολαλιές στη Δωρίδα και της Πε-
νταγιώτικης μπάντας του Γ. Καραμούτσι-
ου και Μ. Δάκου με την εξαίρετη μουσική 
βραδιά στο Λιβάδι. Με περηφάνια επί-
σης ο Σύλλογος φιλοξένησε την παιδική 
Μουσική Μπάντα Λιδωρικίου στις εκδη-
λώσεις έναρξης των Μακρυγιαννείων και 
διοργάνωσε έκθεση ζωγραφικής με έργα 
του Κοκκινιώτη Χ. Στέφου στο σχολείο, 
δίπλα από το λαογραφικό μουσείο του 
Συλλόγου. Μεγάλη επιτυχία επίσης ση-
μείωσε και το τουρνουά ποδοσφαίρου 
5x5 στους Πενταγιούς, αποτέλεσμα της 

πολύ καλής συνεργασίας με τους Συλλό-
γους των γύρω χωριών.

Το μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε 
εφέτος ήταν η υπέρβαση των οικονομι-
κών αντιξοοτήτων. Το πρόγραμμα ήταν 
από την αρχή 
σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο 
στις σημερινές 
συνθήκες, πλού-
σιο σε δραστηρι-
ότητες χαμηλού 
κόστους που να 
επιτρέπει τη δω-
ρεάν συμμετοχή 
όλων και μόνο 
δύο εκδηλώσεις 
(Στόκας και Γα-
λίτης) να έχουν 
ένα χαμηλό εισι-
τήριο ενίσχυσης. 
Στηριχτήκαμε αρκετά στις ιδιωτικές χο-
ρηγίες, βρεθήκαμε όμως αντιμέτωποι με 
τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των επιχει-
ρήσεων που σε αυτό το οικονομικό περι-
βάλλον δεν είχαν διάθεση να συζητήσουν 
για χορηγίες. Από την άλλη η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση σταμάτησε τις επιχορηγήσεις 
προς τις πολιτιστικές εκδηλώσεις πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων (όπως η δική μας 
περίπτωση) στις οποίες συμμετείχε με μι-
κρά συμβολικά ποσά. Εάν προσθέσουμε 
και την απουσία ρευστότητας του ταμεί-
ου μας λόγω των capital controls, κατα-
λαβαίνει κανείς ότι βρεθήκαμε στο παρά 
πέντε (αρχές Αυγούστου), να μη μπορού-

με να δημοσιοποιήσουμε το πρόγραμμά 
μας και να επαναδιαπραγματευόμαστε 
τις δαπάνες και τις πληρωμές. Μέσα στο 
κλίμα αυτό, ανακοινώναμε αναλυτικά το 
πρόγραμμα στο προηγούμενο φύλλο, 

συνοδευόμενο 
όμως με έκτα-
κτη ανακοίνωση 
στην οποία επι-
φυλασσόμασταν 
για αλλαγές. Τελι-
κά όμως με προ-
σπάθεια και καλή 
θέληση, απ' όλες 
τις πλευρέες, λύ-
σεις βρέθηκαν 
για όλα και οι εκ-
δηλώσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν 
κανονικά. 

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των 
εκδηλώσεων, ο Σύλλογος φρόντισε για 
τη συντήρηση του τύμβου του Μακρυ-
γιάννη που βρίσκεται στη διασταύρω-
ση του Αβοριτίου, καθώς επίσης και για 
την τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού 
στην κεντρική αίθουσα του σχολείου 
που να καλύπτει στο εξής τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης εκθέσεων. Αναγκαίες 
συντηρήσεις, κυρίως σε υδραυλικά και 
ηλεκτρολογικά, έγιναν επίσης στο Λιβάδι 
προκειμένου να μπορεί να υποδεχθεί τις 
εκδηλώσεις των Μακρυγιαννείων. Ακο-
λουθούν αναλυτικά άρθρα για τις εκδη-
λώσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτές.
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«Όσα φυλάει η πουρναριά, δεν τα φυλάει η Παναγιά»          Δημοτικό

Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών  
«Ο Μακρυγιάννης» ανακοινώνει:

Συγκρότηση Ερασιτεχνικής  
Θεατρικής Ομάδας

με σκοπό το ανέβασμα της σατυρι-
κής παράσταση του Μποστ «Μα-
ρία η Πενταγιώτισσα» το καλοκαί-
ρι στο χωριό.
Την καθοδήγησή μας στο έργο με 
τους σπαρταριστούς δεκαπεντα-
σύλλαβους στίχους, θα αναλάβει ο 
ηθοποιός Χρήστος Πίτσας.
Σας περιμένουμε για μία πρώτη 
γνωριμία και τον προγραμματισμό 
των προβών την Κυριακή 6 Δεκεμ-
βρίου και ώρα 11:00 το πρωί στη 

στέγη του Συλλόγου, Λ. Καρέα 106.
Για δηλώσεις συμμετοχής και πλη-
ροφορίες Σίσυ Τριανταφύλλου τηλ. 
6906 729 804.

Παιδική Χριστουγεννιάτικη 
Γιορτή

την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και 
ώρα 11:00 το πρωί στην στέγη του, 
στη Λ. Καρέα 106, για όλους τους 
μικρούς φίλους του Συλλόγου.
Παρακαλούμε να δηλώσετε τη 
συμμετοχή (ηλικίες και αριθμό παι-
διών) στη Γιάννα Λούη, τηλ. 6980 
302 593, προκειμένου να εξασφα-
λιστούν αναμνηστικά δωράκια για 
όλους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο φύλλο ότι ο Σύλλογος βρισκόταν 

σε συνεννόηση με το Δημήτρη Αθ. Μπαρμπούτη προκειμένου να 
εκμεταλλευτεί την ιστοσελίδα krokilio.gr που διαχειριζόταν ο τ. Εκ-

πρόσωπος του Τοπικού Συμβουλίου. Για λόγους τεχνικούς και ανεξάρτη-
τους από το Σύλλογο παρά την καλή διάθεση του Δ. Αθ. Μπαρμπούτη, η 
μεταβίβαση δε μπόρεσε να επιτευχθεί. 
Οι προσπάθειες όμως δε σταμάτησαν και ο Σύλλογος κατοχύρωσε τη δι-
εύθυνση μόλις αυτή έμεινε ελεύθερη, ενώ παράλληλα ξεκίνησε εκ νέου το 
σχεδιασμό της ιστοσελίδας, η οποία θα περιλαμβάνει και αρκετό από το 
διασωθέν υλικό της παλαιότερης. 
Αν όλα πάνε καλά το krokilio.gr θα ανέβει με νέα του Συλλόγου το αργό-
τερο έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα προγραμματιστεί ο 
εμπλουτισμός του με πολλά ακόμα θέματα. 
Για το λόγο αυτό είμαστε σε επαφή και ζητάμε υλικό από όσους διαθέτουν 
κείμενα φωτογραφίες ή βίντεο που αφορούν το χωριό και θέλουν να τα 
παραχωρήσουν για δημοσιοποίηση.

Ανοίγει σύντομα η ιστοσελίδα του Συλλόγου
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ΔΕΛΤΙΟ ΤYΠΟY 
Όπως κάθε δεύτερο χρόνο, η Ομοσπονδία Συλλόγων Β.Δ. Δωρίδας, πραγματοποίησε στις 8 
Αυγούστου το 16ο Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό της Συνέδριο που φέτος πραγματοποιή-
θηκε στον Ζωριάνο με μεγάλη επιτυχία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν 
οι παρακάτω εισηγήσεις: 
1. Ορεινή Δωρίδα: Προοπτικές ανάπτυξης μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 με εισηγητή το στέλεχος 
του Yπουργείου Οικονομίας, Yποδομών, Τουρισμού τον κ. Δρίτσα Μιχάλη, 
2. Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο με εισηγητή το γε-
νικό Διευθυντή της «Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κ. Μιχαλόπουλο Χαράλαμπο και 
3. Λίμνη Μόρνου: Νέα δεδομένα - νέες προοπτικές με εισηγητή τον Δήμαρχο Δωρίδας κ. 
Καπεντζώνη Γιώργο. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Σήμερα στον όμορφο Ζωριάνο συναντηθήκαμε, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και των κοινο-
τήτων των 18 χωριών της Β/Δ Δωρίδας και έπειτα από διάσκεψη, αποφασίσαμε να εμμείνουμε 
στην ολοκλήρωση των αποφάσεων των προηγουμένων και του παρόντος συνεδρίου και ζη-
τούμε από την πολιτεία τη συνδρομή της για υλοποίηση των προτάσεών μας και την ένταξη της 
περιοχής Δωρίδας σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Προτείνουμε δε: 
• Την πόλη των Δελφών ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. 
• Να παραμείνει μόνιμα ανοιχτό το πρόγραμμα Νέων Αγροτών. 
• Δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού της Ομοσπονδίας που θα στοχεύουν στην ενεργοποίηση 
και τη συμμετοχή των νέων της περιοχής μας. 
• Την ανάληψη πρωτοβουλίας για την αξιοποίηση της λίμνης του Μόρνου μέσα από την ιστιο-
πλοΐα και παρόμοιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως επιτρέπει πλέον η με αριθμό 112203 
ΚYΑ/29-12-2014, που τροποποιεί και συμπληρώνει την Α5/2280/83, (ΦΕΚ 720/Β/83) Yγειονομική 
Διάταξη σχετικά με την προστασία των νερών της λίμνης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Σ.ΒΟ.ΔY.Δ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟY ΣYΝΕΔΡΙΟY, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Σ.ΒΟ.ΔY.Δ., ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΕΝΘΗ
Ο Αθανάσιος Δ. Καρ-
καβίτσας γεννήθηκε 
στο Κροκύλειο Δωρί-
δας 13/10/1942. Απε-
βίωσε στις 7/6/2015 
όπου κηδεύτηκε στο 
αγαπημένο του χωριό 
Κροκύλειο.

Η Ασήμω Μαχά, γεν-
νημένη την 20η Μαΐου 
1930 στο Αίγιο Αχαΐ-
ας, απεβίωσε στις 24 
Αυγούστου 2015 στην 
Κάντζα Παλλήνης. Η 
νεκρώσιμος ακολου-
θία τελέστηκε την 
επομένη στον Ι.Ν. Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Κάντζας Παλλήνης.
Ο Τάκης Καρακα-
τσάνης γεννημέ-
νος το 1926 στον 
Πύργο Κορινθίας, 
απεβίωσε στις 15 
Σεπτεμβρίου 2015 
στην Αθήνα. Η νε-
κρώσιμος ακολου-
θία και ταφή τελέ-
στηκε στις 17/09 
στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

ΓΑΜΟΣ
Ο Γιώργος Αυγερόπουλος και η Κατερίνα 

Κυριαννάκη παντρεύ-
τηκαν στις 30 Αυγού-
στου, στον Ι.Ν Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στο 
Λευκαδίτι και ακολού-

θησε γλέντι στο Κροκύλειο.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Η Ντίνα Ράπτη και ο Νίκος Βλάχος βά-
φτισαν τον γιο τους στις 30/08/2015 στον 
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟY στα Άνω Ιλίσια και η νονά 
του Αναστασία Yφαντή του χάρισε το όνο-
μα Άγγελος.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Φίλε - αδελφέ Τάκη Καρακατσάνη,
Ο θάνατός σου μας γέμισε όλους με πόνο 
και θλίψη. Δυστυχώς σ’ αυτή την άχαρη ζωή 
όλοι μας από την ώρα που θα γεννηθούμε 
διανύουμε ένα κύκλο, άλλοι μικρότερο και 
άλλοι μεγαλύτερο. Αυτή όμως είναι η ζωή. 
Φίλε - αδελφέ Τάκη,
Ως πατέρας και σύζυγος ήσουν τέλειος. Λά-

τρευες τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου. 
Ήσουν πιστός στο Θεό. Αγαπούσες με πά-
θος την εκκλησία και την υπηρέτησες όσο 
κανένας άλλος. Όμως είχες και ένα άλλο πά-
θος. Αγαπούσες το Κροκύλειο περισσότερο 
και από τους Κροκυλιώτες. Πρόσφερες αφι-
λοκερδώς τις γνώσεις σου και δεν αρνήθη-
κες σε κανένα τη βοήθειά σου. Καλό σου τα-
ξίδι Τάκη και να είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα σε σκεπάσει.

Νικόλαος Θ. Ζωγράφος 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εις μνήμη Ελένης Κρίτσα η Οικογένεια Δη-
μητρίου Ευθ. Μπαρμπούτη προσέφερε 
στο Σύλλογο Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάν-
νης» το ποσό των 100€.
Το ΔΣ του Συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά. 
Προκειμένου να αποφεύγονται λάθη και 
παραλήψεις στα κοινωνικά, παρακαλούμε 
να ενημερώνετε τον Αλέκο Ζωγράφο (τηλ. 
6937 121 216) ή κάποιο άλλο μέρος του Δ.Σ.

Πίνακας του Χ. Στέφου  
στο Μουσείο Κροκυλείου

Όποιος επισκέφτηκε την έκθεση του Χα-
ράλαμπου Στέφου στο Κροκύλειο, σίγουρα 
διαπίστωσε τη σύνδεση των έργων του με 
τη λαογραφία και τη φύση του τόπου μας. 
Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε πως είναι απα-
ραίτητο να υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό 
έργο του Κοκκινιώτη ζωγράφου στο Μου-
σείο μας. Ως καταλληλότερο για το χώρο 
κρίθηκε το έργο της φωτογραφίας για το 
οποίο και συγκεντρώθηκαν οι προσφορές: 
Yφαντής Γιώργος 200€
Καβάγιας Βασίλης 50€ 
Ψυρρή Ελένη 50€
Γραββάνης Βαγγέλης 20€
Ζωγράφος Νίκος 10€
Ένα μικρό υπόλοιπο καλύφθηκε από το ταμείο 
του Συλλόγου και το έργο βρίσκεται ήδη ανά-
μεσα στα άλλα εκθέματα του Μουσείου μας. 
Ο Σύλλογος ευχαριστεί πολύ όλους τους δω-
ρητές που συνεχίζουν να στηρίζουν δυναμικά 
το έργο του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος την 16η Αυγούστου εορ-
τάστηκε με επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Γα-
μπρών & Νυφών Κροκυλείου «Ο Άγιος Σώστης», στην 

πλατεία του χωριού μας. Η βραδιά είχε πολύ κέφι και χορό με Λα-
ϊκή και Δημοτική μουσική. Η καθιερωμένη λαχειοφόρος απέφερε 
στο ταμείο του συλλόγου το ποσό των 1000€ που θα διατεθούν 
για κοινωφελείς σκοπούς στο χωριό μας, σε συνεργασία πάντα 
με τους θεσμοθετημένους φορείς του τόπου μας. Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά των δώρων της λαχει-
οφόρου τα παιδιά της εκλιπούσης Ελένης Βασ. Κρίτσα, τη Γιάννα, 

το Θανάση και το Γρηγόρη, τον Πρόεδρο του χωριού Αυγερόπου-
λο Κώστα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυ-
γιάννης» Γραββάνη Ευάγγελο, τα λοιπά μέλη του Συλλόγου για 
τη συνεργασία και την προσφορά δώρων από το παζάρι για τη 
λαχειοφόρο, τον Δημήτρη Θ. Μπαρμπούτη για την κάλυψη της 
δαπάνης για τη μουσική και τέλος όλους του παρευρισκόμενους 
για την παρουσία τους και την ενίσχυση του ταμείου. 

Τα μέλη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γαμπρών & Νυφών  
Κροκυλείου «Ο Άγιος Σώστης» ευχόμαστε σε όλους υγεία και 

καλή αντάμωση του χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY ΓΑΜΠΡΩΝ ΚΑΙ ΝYΦΩΝ ΚΡΟΚYΛΕΙΟY

Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάν-
νης» σε συνεργασία με το Δήμο Δωρίδας, 
αναλαμβάνει τα έξοδα της ασύρματης με-
ταφοράς σήματος wi-fi από το Λιδωρίκι στο 
Κροκύλειο, μίας τηλεφωνικής γραμμής που 
διαθέτει δωρεάν ο Δήμος για το Κροκύλειο. 
Πρόκειται για την ολοκλήρωση μίας προ-
σπάθειας που ξεκίνησε από τον Παρασκευά 
Μπακαρέζο ο οποίος ήρθε σε επαφή με το 
συγχωριανό μας Μακρυκώστα Κώστα και 
εξασφάλισε μία καθοριστική δωρεά. Ση-
μαντική επίσης υπήρξε και η συμβολή του 
Συλλόγου Γαμβρών και Νυφών και η συνερ-
γασία του προέδρου τους Ρουμπάνη Θόδω-
ρου. Ελπίζουμε ότι την ώρα που θα κυκλο-
φορεί η εφημερίδα να ολοκληρώνεται και 
η εγκατάσταση των απαραίτητων κεραιών 
και αναμεταδοτών σε Κροκύλειο, Λιδωρίκι 
και στο βουνό. 

Αναλυτικά οι προσφορές που συγκεντρώ-
θηκαν είναι:

Μακρυκώστας Κωνσταντίνος 1000€

Σύλλογος Γαμβρών & Νυφών  
«Ο Άγιος Σώστης» 400€

Μπακαρέζος Παρακευάς 50€

Μπαρμπούτης Ευθ. Δημήτρης 50€

Χισένη Βιολέττα 50€

Ζωγράφος Βασίλης 50€

Ράπτης Γιώρος 50€

Λεβιδάς Κωνσταντίνος 50€

Σημειώνεται πως η μελέτη προβλέπει την 
εγκατάσταση ασύρματου ιντερνέτ (Wi-Fi) 
σε δύο σημεία του χωριού, το Κοινοτικό 
κατάστημα και το Δημοτικό ξενώνα, ώστε 
όσοι βρίσκονται σχετικά κοντά να μπορούν 
να μπαίνουν από τις συσκευές τους. Στην 
προσπάθεια αυτή τύχαμε της συνεργασίας 
του Αντιδημάρχου Δωρίδας Κώστα Αντωνό-
πουλου, της στήριξης του εκπροσώπου του 
Τοπικού Συμβουλίου Κώστα Αυγερόπουλου 
και των τεχνικών γνώσεων του μέλους του 
Δ.Σ. Τριαντόπουλου Μάκη. 

Wi-Fi στο χωριό

Ο γνωστός Δαίμων του Τυπογραφείου 
εισχώρησε και στο προηγούμενο φύλο 
αρ. 139. Αυτή τη φορά μπέρδεψε εντε-
λώς τα ονόματα στις υπογραφές της 
Προκήρυξης του Ιδρύματος Τσώρη 
που δημοσιεύθηκαν στην τελευταία 
σελίδα. Για την αποκατάσταση, οι σω-
στοί τίτλοι των μελών του Ιδρύματος 
είναι: Πρόεδρος ο Ξενοφών Τσώρης, 
Γραμματέας ο Ευάγγελος Γραββάνης 
και Ταμίας ο Στυλιανός Τσιώρης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ο Σύλλογος εύχεται  
στα μέλη και στους φίλους του

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ YΓΕΙΑ & ΕYΤYΧΙΑ
Best wishes for the NEW YEAR to all the members  

and Friends of the Association abroad.

PROSPERO AÑO NUEVO
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Δευτέρα, 10 Αυγούστου
Δοξολογία - Κατάθεση στεφάνων: Δευτέρα 
πρωί, μαζί με καφέ στην πλατεία, υποδεχόμα-
στε τους πρώτους καλεσμένους που αρχίζουν 
να καταφτάνουν. Μεταξύ αυτών ο βουλευτής 
Σύριζα του Ν. Φωκίδας κ. Κωστοπαναγιώτου 
Ηλίας, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου και Αντι-
δήμαρχος Δωρίδας κ. Φλετούρης Κώστας, ο 

δημοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Μπαρμπού-
της, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Β/Δ Δωρίδας κ. Τρίγκας Ιωάννης και ο υποψήφι-
ος βουλευτής ΝΔ της Ν. Δημοκρατίας κ. Χαλιο-
ρής Κώστας. Την υποδοχή κάνουν ο Πρόεδρος 

και τα μέλη του Συλλόγου καθώς και ο εκπρό-
σωπος του Τοπικού Συμβουλίου Κροκυλείου κ. 
Αυγερόπουλος Κώστας. Μαζί με τον κόσμο, 
στην πλατεία φτάνουν και τα παιδιά της μουσι-
κής μπάντας του Πολιτιστικού Ομίλου Λιδορι-
κίου. Για τη μεταφορά των παιδιών μερίμνησε ο 
Δήμος διαθέτοντας ένα βαν για το δρομολόγιο 
Λιδωρίκι - Κροκύλειο. Τα παιδιά της μπάντας 
έπαιξαν κάποιο καλωσόρισμα και η δοξολογία 
ξεκίνησε με την παρουσία του άγιου εκπροσώ-
που του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκί-
δος κ.κ. Θεοκτίστου, του πανοσιολογιώτατου 
πατέρα Αυγουστίνου ο οποίος τέλεσε τη δοξο-
λογία μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο Πετσί-
νη που λειτουργεί τακτικά στο Κροκύλειο.
Η τελετή συνεχίστηκε στο μνημείο του Μακρυ-
γιάννη που τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του 
μεγάλου Στρατηγού και κατατέθηκαν στεφάνια 
από τους εκπροσώπους των φορέων, με την 
ηχητική υπόκρουση της μουσικής μπάντας Λι-
δορικίου.
Έκθεση ζωγραφικής Χαράλαμπου Στέφου: 
Αμέσως μετά ο κόσμος ανηφόρησε από το μνη-
μείο προς το σχολείο όπου ο βουλευτής του 
Νομού κ. Κωστοπαναγιώτου Ηλίας εγκαινίασε 
την έκθεση ζωγραφικής του Κοκκινιώτη ζωγρά-
φου Χαράλαμπου Στέφου. Θυμίζουμε πως στη 

δεξιά αίθουσα του σχολείου στεγάζεται από 
το 2012 μία μοναδική λαογραφική συλλογή, 
που θαύμασαν όσοι δεν είχαν την τύχη να την 
ξαναδούν, ενώ ο υπόλοιπος χώρος άρχισε να 
διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί φιλοξενή-
σει περιοδικές εκθέσεις. Ο κόσμος περιηγήθηκε 
στο χώρο της έκθεσης και θαύμασε 25 έργα του 
ζωγράφου που επιλέχθηκαν για να αναδείξουν 
την σχέση του ζωγράφου με την φύση, την πα-
ράδοση και το Δωρικό τοπίο. Σημειώνουμε πως 
το μουσείο αλλά και οι εκδηλώσεις του Συλλό-
γου, απέσπασαν ιδιαιτέρως κολακευτικά λόγια 
από τον βουλευτή Φωκίδας.
Για το ζωγράφο μίλησε ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης» κ. Γραβ-
βάνης Βαγγέλης που μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Το έργο του Στέφου είχαν την τύχη οι Κροκυλιώ-
τες να το δουν πρώτη φορά σε ομαδική τότε έκ-
θεση που έγινε στα πλαίσια των Μακρυγιαννείων 
του 1991. Έτσι επιλέξαμε τον τίτλο «Χαράλαμπος 

Στέφος, επιστροφή στο Κροκύλειο» για την σημε-
ρινή έκθεση. Σήμερα μπορείτε να θαυμάσετε 25 
έργα του ζωγράφου, που επιλέχθηκαν για να ανα-
δείξουν την σχέση του ζωγράφου με την φύση, 
την παράδοση και το Δωρικό τοπίο. Οι πίνακες 
μαρτυρούν εικόνες γνήσιες, βγαλμένες από το πα-
ρελθόν και την λαογραφία της περιοχής. Ο Στέφος 
ήταν ο ζωγράφος του αγροτικού και ποιμενικού 
τοπίου της περιοχής μας. Αποτύπωσε με τον γλα-
φυρό τρόπο τα έλατα, τα σπίτια και τα αντικείμενα 
του τόπου. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδι-
κός της τέχνης για να θαυμάσει τον φωτισμό των 
θεμάτων και τα ζωντανά χρώματα στα έργα του. 
Οι πίνακες βρίσκονται σήμερα στο φυσικό τους 
χώρο, κοντά στη γενέτειρά του τον Κόκκινο και 
δίπλα στα εκθέματα του λαογραφικού μουσείου, 
γεμάτο με αντικείμενα που αγαπούσε και τα οποία 
ζωγράφιζε καθημερινά σε έργα νεκρής φύσης ιδι-
αίτερα τις ημέρες που έβρεχε και δεν μπορούσε 
να βγει έξω να αποτυπώσει τοπία. Είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε ότι πολλά από τα χρώματα που 
χρησιμοποιούσε δεν ήταν τα έτοιμα βιομηχανικά 
αλλά χειροποίητα, δικά του προκειμένου «να μην 
χάνουν την λάμψη και την γυαλάδα τους με το πέ-
ρασμα του χρόνου» όπως έλεγε. Αν ρίξουμε μία 
ματιά στους πίνακες νομίζω πως τελικά ο χρόνος 
τον δικαίωσε. Έργα του βρίσκονται στις Δημοτικές 
Πινακοθήκες Αθήνας και Άμφισσας, στο ίδρυμα 
Εθνικής Τράπεζας, στο Λαογραφικό Μουσείο Άμ-
φισσας, στην Ελληνική πρεσβεία της Χάγης, στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας και σε πολλές ιδιω-
τικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.»
Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί και ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Κοκκινιωτών κ. Ανέστος 
Γιώργος που μίλησε για την ζωή του ζωγράφου 
στο χωριό καθώς επίσης τις δυσκολίες και τις 
συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει ένας καλ-
λιτέχνης την εποχή εκείνη. 
Η έναρξη των Μακρυγιαννείων και τα εγκαίνια 
της έκθεσης γιορτάστηκαν στο τέλος με έναν 
μπουφέ που στήθηκε στο προαύλιο, με μία ποι-
κιλία εδεσμάτων που πρόσφεραν ο Σύλλογος 
και οι γυναίκες του χωριού καθώς και με τσίπου-
ρο και κρασί των χορηγών. Η έκθεση παρέμεινε 
ανοικτή κάθε απόγευμα για όλη την διάρκεια 
των Μακρυγιαννείων, προσελκύοντας αρκετό 
κόσμο και γνωστοποιώντας το έργο του σημα-
ντικού αυτού ζωγράφου μας στους κατοίκους 
της περιοχής μας. Παράλληλα ο κόσμος είχε 
την δυνατότητα να επισκεφτεί και το ιδιαίτερα 
εμπνευσμένο και μοναδικό για την Δωρίδα, λα-
ογραφικό μουσείο του Συλλόγου. 
Παζάρι Γυναικών: Το απόγευμα της ίδια μέρας 
το παζάρι άνοιξε και τυπικά την πόρτα του με 
βιβλία, βιολογικά τρόφιμα (τραχανά, χυλοπίτες, 
φακές), κοσμήματα, ρούχα, ζώνες και πολλές 
ακόμα χειροποίητες δημιουργίες. Ιδιαίτερη ζή-
τηση εφέτος είχαν τα μακό T-shirt μπλουζάκια 
με στάμπα like στο Krokilio, που εξαντλήθηκαν. 
Για την κύρια οργάνωση και την φροντίδα λει-
τουργίας του παζαριού, επιστρατεύθηκε η ταμί-
ας του ΔΣ Λούη Γιάννα. 
Παρουσίαση του βιβλίου «Ντοπιολαλιές στη 
Δωρίδα»: Στο εντευκτήριο του Συλλόγου «Λιβά-
δι» παρουσιάστηκε το βιβλίο του Παλαιοξαρίτη 

φιλόλογου Φώτη Αλ. Κατσούδα με τίτλο «Ντο-
πιολαλιές στη Δωρίδα» (εκδόσεις ΠΛΗΘΩΡΑ) 

στις 10 Αυγούστου, στα πλαίσια των εκδηλώσε-
ων του Συλλόγου, Μακρυγιάννεια 2015. Πρό-
κειται για την δεύτερη κατά σειρά παρουσίαση 
του βιβλίου και η πρώτη για την Δωρίδα. Είχε 
προηγηθεί άλλη μία παρουσίαση στην Αθήνα, 
την περασμένη άνοιξη στην Αθήνα. Στην εκ-
δήλωση παραβρέθηκαν πολλοί Κροκυλιώτες 
αλλά και επισκέπτες από άλλα χωριά. Το βιβλίο 
παρουσίασαν, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδας, 
κ. Αντωνόπουλος Κώστας, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης», κ. 
Γραββάνης Βαγγέλης και η Καθηγήτρια της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κ. Πριοβόλου Στέλλα, που αναφέρθηκαν στην 
ιδιαίτερη λαογραφική αξία του βιβλίου για την 
περιοχή μας, στην καλαίσθητη έκδοση αλλά και 
στην σημαντική υποστήριξη της έκδοσης από 
τον Δήμο Δωρίδας.
Για το βιβλίο λίγα λόγια είπε και ο ίδιος ο συγ-
γραφέας, ενώ παρουσίασε για πρώτη φορά, 
ένα νέο λογοτεχνικό απόσπασμα που έγραψε 
βασισμένος στο λαογραφικό υλικό που συ-
νέλεξε στο βιβλίο του. Το ιδιαίτερα γλαφυρό 
απόσπασμα, που με την έντεχνη αλλά φυσική 
χρήση ντόπιων εκφράσεων ταξίδεψε το κοινό 
σε μία παλαιότερη εποχή, αναγνώστηκε από 
την κ. Τάνια Αποστολακοπούλου, μέλος του 
Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης» που είχε και την 
ευθύνη του συντονισμού της εκδήλωσης. Στο 
πέρας της εκδήλωσης που στέφθηκε κατά γε-
νική ομολογία με μεγάλη επιτυχία, ο εκδοτικός 
οίκος ΠΛΗΘΩΡΑ είχε φροντίσει να υπάρχει και 
η δυνατότητα αγοράς του βιβλίου. 

Τρίτη, 11 Αυγούστου
Ξενάγηση στον Αβοριτόκαμπο: Η ιστορική 
αξιοποίηση και ανάδειξη του Αβοριτόκαμπου 
ως τόπου γέννησης του Μακρυγιάννη ξεκίνησε 
από το προηγούμενο ΔΣ του Συλλόγου με πρω-
τεργάτη τον Παρασκευά Μπακαρέζο, συνεχίζει 

όμως και βρίσκει την ίδια στήριξη και από το 
παρών ΔΣ που από κοινού με τον τ. πρόεδρο 
του Συλλόγου προγραμμάτισαν αυτή την ξενά-
γηση προκειμένου να φέρουν σε επαφή τους 
ενδιαφερόμενους επισκέπτες με τον ακριβή 
χώρο που ο Μακρυγιάννης έκανε τα πρώτα του 
βήματα. Οι 20 περίπου επισκέπτες που βρέθη-
καν στο Αβορίτι το πρωινό της 11ης Αυγούστου, 
ξεναγήθηκαν από τον Π. Μπακαρέζο και είχαν 
την τύχη να δουν μία μικρογραφία του τότε οι-
κισμού, ένα έργο στο οποίο ο ίδιος συνεχίζει να 
δουλεύει και να εξελίσσει το τελευταίο διάστη-
μα σε ιδιόκτητο χώρο. 
Αθλητικοί Αγώνες: Μία εκδήλωση που καλά 
κρατεί σε όλα σχεδόν τα Μακρυγιάννεια είναι 
οι αθλητικοί αγώνες γύρω από το μνημείο του 
Μακρυγιάννη. Όπως πάντα έτσι και εφέτος, 
τα αθλήματα δεν μπορούσαν να λείπουν από 
το πρόγραμμα των Μακρυγιαννείων. Πραγμα-
τοποιήθηκαν συνολικά 4 αγωνίσματα: Αγώνας 
3000μ «τύμβος Αβοριτίου - Μνημείο», Αγώνες 
ταχύτητας, Πέταγμα λιθαριού και Τσουβαλο-
δρομία που έτυχαν μεγάλης συμμετοχής από 
όλες τις ηλικίες.
Μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, με 
τον Γιώργο Καραμούτσιο και της Μίνα Δάκου:
Σε μία πολύ όμορφη βραδιά στο Λιβάδι, το κοι-
νό του χωριού μας γνώρισε την πολυτάλαντη 
οικογένεια από την Πενταγιού, του Γιώργου 
Καραμούτσιου και την Μίνα Δάκου που μαζί με 
τις κόρες τους Στέλλα και η Πηνελόπη μας ταξί-
δεψαν με μουσική και τραγούδι σε διάφορα ση-
μεία του κόσμου. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε 
έντεχνα ελληνικά τραγούδια σε συνθέσεις Θεο-
δωράκη, Χατζηδάκη και άλλων ενώ στο δεύτε-
ρο μέρος το ρεπερτόριο ήταν κυρίως ξένο. Τα 
όργανα που ακούσαμε ήταν κιθάρα, κλαρίνο, 
μπουζούκι και βιολοντσέλο ενώ κατά την διάρ-
κεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και οι έπαι-
νοι των απογευματινών αγωνισμάτων σε όλους 
τους συμμετέχοντες. Αναφέρουμε τέλος πως 

ο Γιώργος και η Μίνα διδάσκουν μουσική στο 
Ωδείο «Σαπφώ» που διατηρούν στη Γλυφάδα. 

Τετάρτη, 12 Αυγούστου
Παιδικό εργαστήρι: Η ώρα 10:00 το πρωί και η 
πλατεία γεμίζει από χαρούμενες παιδικές φω-
νές. Η Γιάννα λούη φροντίζει τα τραπέζια να 
γεμίσουν με μπλοκ και χρωματιστά μολύβια και 
τα παιδιά ξεκινούν να δημιουργούν. Η συμμετο-
χή ξεπερνά τα 30 παιδιά και στο τέλος επιστρα-
τεύεται ένα μεγάλο κόντρα πλακέ που στήνεται 

δίπλα στο παζάρι προκειμένου να αναρτηθούν 
τα έργα των παιδιών που τα επιδοκιμάζουν γο-
νείς και περαστικοί. 
Κύπελλο ποδοσφαίρου 1η ημέρα: Σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Πενταγιωτών, ένα οργα-
νωμένο τουρνουά ποδοσφαίρου ξεκινάει στο 
γήπεδο 5x5 της Πενταγιούς με την συμμετοχή 
4 ομάδων της περιοχής και με μεγάλη προσέ-
λευση κόσμου. Τη συγκρότηση των ομάδων 
αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι των χωριών και η κλήρωση έφερε αντι-
μέτωπα τα ζευγάρια: Πενταγιού - Κροκύλειο με 
νικητή το χωριό μας (σκορ 3-6) και Αλποχώρι - 
Ζωριάνο με νικητή το Αλποχώρι.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ήταν προγραμματι-
σμένη μία Stand up comedy βραδιά με τον Γιώρ-
γο Χατζηπαύλου και την παράσταση «(Ακόμα 
πιο) Δύσκολα τα πράγματα!». Ο καλλιτέχνης 
ήρθε στο χωριό μας, αλλά ένα πολύ δυνατό 
καλοκαιρινό μπουρίνι την ώρα που έπρεπε να 
στήσουμε τον εξοπλισμό δεν μας επέτρεψε να 
ανοίξουμε το Λιβάδι και να χαρούμε την πρωτό-
τυπη αυτή παράσταση. Ο Σύλλογος κατέβαλε 
στη συνέχεια προσπάθεια να προγραμματίσει 
την παράσταση για τον Νοέμβριο στην Αθήνα, 
αλλά για διάφορους λόγους αυτό δεν κατέστη 
τελικά εφικτό. Ευτυχώς όμως την άλλη μέρα ο 
καιρός καλυτέρεψε και το πλούσιο πρόγραμ-
μα των Μακρυγιαννείων δεν άφησε να φανεί 
σχεδόν καθόλου το κενό της βροχερής αυτής 
βραδιάς.

Πέμπτη, 13 Αυγούστου
Λαϊκή πεζοπορία 10χλμ. Κροκύλειο - Περι-
βόλι: Η συζήτηση για την οργανωμένη πεζο-
πορική διαδρομή Κροκύλειο - Περιβόλι κρα-
τούσε καλά τα τελευταία χρόνια, με κοινή την 
πεποίθηση ότι πρόκειται για μία όμορφη και 
βατή διαδρομή που μπορεί να προσελκύσει 
όλη την οικογένεια. Η συνεργασία τελικά των 
Συλλόγων Κροκυλιωτών «ο Μακρυγιάννης» 
και Περιβολιωτών Δωρίδος, έλαβε σάρκα και 
οστά στα πλαίσια των εκδηλώσεων Μακρυ-
γιάννεια 2015, το ηλιόλουστο πρωινό της 13ης 
Αυγούστου. Αφετηρία ήταν και τα δύο χωριά 
από τα οποία ξεκίνησαν ταυτόχρονα στις 8 το 
πρωί, αντίστοιχες ομάδες με 40 σχεδόν άτομα 
από το Κροκύλειο και 18 άτομα από Περιβόλι 
προκειμένου να διανύσουν την διαδρομή του 
δασικού δρόμου, μήκους 10 χλμ. που ενώνει τα 
δύο χωριά. Τα δύο γκρουπ συναντήθηκαν στο 
μέσο περίπου της διαδρομής, όπου ενώθηκαν 
και κατευθύνθηκαν προς το Περιβόλι. 
Στον τερματισμό ο Σύλλογος Περιβολιωτών 
προσέφερε αρκετά εδέσματα με τσίπουρο και 
μπύρα για τους μεγάλους αλλά και αναψυκτικά 
για τους μικρότερους φίλους της πεζοπορίας. 
Οι συμμετέχοντες όχι μόνο αθλήθηκαν αλλά 
αντάμωσαν, συζήτησαν και διασκέδασαν και 
υποσχέθηκαν να το επαναλάβουν ξανά. Για την 
επιστροφή του γκρουπ των Κροκυλιωτών επι-
στρατεύτηκαν οδηγοί και των δύο χωριών, που 
εξυπηρέτησαν τον κόσμο.
Κύπελλο ποδοσφαίρου 2η ημέρα: Οι ομάδες 
βρίσκονται ξανά στο γήπεδο της Πενταγιούς για 
2η ημέρα. Ηττημένοι και νικητές της προηγού-
μενης ημέρας παίζουν αντίστοιχα μεταξύ τους. 
Ο μικρός τελικός μεταξύ Πενταγιoί και Ζωριάνο 
έληξε με σκορ 7-6, ενώ ο μεγάλος τελικός Κρο-
κύλειο - Αλποχώρι έληξε με άνετη επικράτηση 
8-2 του χωριού μας. Η απονομή πραγματοποιή-
θηκε αμέσως μετά στην πλατεία των Πενταγιών 
με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Β/Δ Δωρίδας κ. Τρίγκα Γιάννη να απονέμει το 
κύπελλο στην ομάδα μας. 
Αναλυτικότερα την ομάδα του Κροκυλείου 

Οι εκδηλώσεις  
των Μακρυγιαννείων αναλυτικά

Κατάθεση Στεφάνων

Συνέχεια στη σελ. 4
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αποτελούσαν οι: Αυγερόπουλος Διονύσης, 
Αυγερόπουλος Τάσος, Βάρσος Μάκης, Κέσα-
ρης Νίκος, Παγώνης Μάνος, Παντέλης Σω-
τήρης, Σπυρούδης Δημήτρης, Σπυρούδης 
Κώστας, Yφαντής Δημήτρης, Χισένης Γιώργος 
και Phillip Porpiglia ενώ ο Κων/νος Βαλμάς 

συμμετείχε με την ομάδα των Πενταγιών. Την 
ομάδα μας την φρόντισε όπως πάντα ο Yφα-
ντής Γιώργος. 
Τα ραδίκια ανάποδα: Ο ηθοποιός Γιώργος 
Γαλίτης με τους δύο τεχνικούς του, είχαν φρο-
ντίσει να βρίσκονται από την προηγούμενη 

η μέρα στο χωριό προκειμένου να έχουν το 
χρόνο να προετοιμαστούν κατάλληλα για την 
παράσταση. Η σκηνή στήθηκε από το πρωί με 
πρόσωπο προς τις κερκίδες του σχολείου και 
πολύ κοντά σε αυτές ώστε να υπάρχει αμεσό-
τητα με τον ηθοποιό και καλή ορατότητα από 
παντού. Οι τελευταίες προετοιμασίες για την 
θεατρική παράσταση τελείωναν το απόγευμα, 
την ώρα που κόρνες και πανηγυρισμοί από την 
κατάκτηση του κυπέλου ακουγόντουσαν στους 
δρόμους του χωριού. Αμέσως μετά ξεκίνησε η 
μαζική προσέλευση του κόσμου που γέμισε όχι 
μόνο τις κερκίδες αλλά και αρκετές πρόσθετες 
καρέκλες.
Τα φώτα κάποια στιγμή έκλεισαν και η μαύρη 
κωμωδία που έγραψε ο ίδιος ο ηθοποιός σε σκη-
νοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη ξεκίνησε σκορ-
πώντας στην αρχή χαμόγελα και στη συνέχεια 
άφθονο γέλιο στο κοινό. Ο κόσμος απόλαυσε 
13 καταπληκτικούς μονόλογους - επικήδειους 
(ο Κρητικός, ο Μάγειρας, ο κουλτουριάρης χω-
ριάτης, η χήρα του εφοπλιστή, ο κλέφτης κλπ) 
που ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλο.
Η παράσταση τελείωσε μέσα σε ένα πολύ ζεστό 
χειροκρότημα ενώ οι ατάκες και τα αστεία της 
παράστασης ήταν θέμα συζήτησης πολλών πα-
ρεών την επόμενη ημέρα.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου
Εθελοντική Αιμοδοσία: Μετά από πρόσκληση 
του Συλλόγου, κινητή μονάδα αιμοδοσίας από 

το Νοσοκομείο της Άμφισσας αποτελούμενη 
από τον Ιατρό Μπουργανό Δημήτριο, τη νο-
σηλεύτρια Κουλαδούρου Μαργαρίτα και τον 

οδηγό Σαραντή Νικόλαο, βρέθηκε στο χωριό 
μας προκειμένου να συγκεντρώσει φιάλες για 
την τράπεζα αίματος που διατηρεί ο Σύλλογος. 
Ο χώρος που είχε προβλεφθεί ήταν το ξενοδο-
χείο στην πλατεία και η αιμοδοσία κατάφερε 
να συγκεντρώσει 11 φιάλες αίματος, αριθμός 
που κρίθηκε ικανοποιητικός και αναμένεται να 
επιτρέψει στην κινητή μονάδα να συνεχίσει να 
επισκέπτεται το χωριό μας. Εάν κάποιο μέλος 
του Συλλόγου ή χωριανός χρειαστεί αίμα μην 
διστάσετε να απευθυνθείτε στον Αντιπρόεδρο 
του Συλλόγου Μαυραγάννη Δημήτρη (τηλ. 
6946950819).
Κυνήγι χαμένου θησαυρού: Το απόγευμα με 
αφετηρία τη μεγάλη βρύση, τέσσερις ομάδες 
παιδιών ξεκίνησαν ένα κυνήγι ερωτήσεων και 
απαντήσεων που ήταν κρυμμένα σε συμβολι-
κές τοποθεσίες του χωριού (Αη Θανάσης, Μό-
τσω, Αγορά, Πλατεία κλπ). Μέσα από το παιχνίδι 
τα παιδιά γνώρισαν φίλους και βελτίωσαν την 
επαφή τους με το χωριό. Ο σχεδιασμός του παι-
χνιδιού έγινε από την Ιωάννα Σωτηριάδη, ενώ 
την οργάνωση ανέλαβε ο Αλέκος Ζωγράφος 
με τη σύζυγό του Άννα Ζαχαρά.
Συναυλία Μπάμπη Στόκα: 
Οι πυρετώδεις ετοιμασίες στο σχολείο ξεκίνη-
σαν από νωρίς το πρωί. Ένα μεγάλο φορτηγό με 
εξοπλισμό φώτα και ήχου έπρεπε να ξεφορτω-
θεί και να στηθεί στην σκηνή του σχολείου από 
μία ομάδα τεχνικών. Παράλληλα ο Σύλλογος 
φρόντιζε για την υπόλοιπη οργάνωση (καρέ-
κλες, εισιτήρια, παρκάρισμα, αναψυκτικά κλπ). 
Ο καιρός βοηθάει και η ποιό λαμπρή στιγμή 
των Μακρυγιαννείων φτάνει με τον κόσμο να 
δημιουργεί ουρά στην είσοδο του σχολείου. 
Καρέκλες και εξέδρες γεμίζουν και στη σκηνή 
ανεβαίνει για αρχή μία γλυκιά γυναικεία φωνή 
που ζεσταίνει το κοινό με ξένες ροκ επιτυχίες. 
Λίγο αργότερα φτάνει και η ώρα του Μπάμπη 
Στόκα που αρχίζει και παίζει τις αξέχαστες επι-
τυχίες των Πυξ-Λαξ και πολλές ακόμα δικές του. 

Οι μελωδίες αντηχούν σε όλο το χωριό και ο 
κόσμος σιγοτραγουδά μαζί του. Η μία επιτυχία 
έφερνε την άλλη και η μεγάλη ανταπόκριση 
του κόσμου οδήγησαν την συναυλία να τελειώ-
σει μετά τις 12 το βράδυ αφήνοντας τον κόσμο 
απόλυτα ικανοποιημένο. 

Σάββατο, 15 Αυγούστου
Μέρα γιορτής στο χωριό και όπως κάθε χρόνο 
έτσι και εφέτος το ραντεβού των Κροκυλιωτών 
δόθηκε στην Παναγία. Πλήθος κόσμου κατέ-
κλυσε το οροπέδιο για να παρακολουθήσει την 
λειτουργία και να γιορτάσει Τη χάρη της. 
Η Μαρία Κατινάρη με την κομπανία της έφτασε 
κατά το μεσημέρι στο χωριό και έμεινε έκπλη-
κτη με την γραφικότητα και την ομορφιά του 
τόπου μας. Το βραδινό πρόγραμμα περιλάμβα-
νε ρεμπέτικα τραγούδια στο Λιβάδι. Ο προσέ-
λευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
με τραπέζια και καρέκλες να γεμίζουν ασφυκτι-
κά. Η Μαρία Κατινάρη μαζί με τους Πορφύρη 
Κονά Θεοδόση Συκιώτη και Χάρη Λιβάνιο, χάρι-
σαν στο κοινό μία βραδιά γεμάτη τραγούδι και 

χορό. Τα Μακρυγιάννεια έκλεισαν έτσι με τον 
καλύτερο τρόπο αφήνοντας πολλές όμορφες 
αναμνήσεις στον κόσμο και μία γεύση ικανο-
ποίησης για όσους μόχθησαν για την οργάνω-
σή τους. 

Λοιπές εκδηλώσεις
Δύο εκδηλώσεις που δεν ήταν μεν στο πρό-
γραμμα των Μακρυγιαννείων αλλά πρέπει να 
αναφερθούν είναι ο χορός Γαμβρών και Νυμ-
φών Κροκυλείου που πραγματοποιήθηκε πα-
ραδοσιακά τοβράδυ της 16ης Αυγούστου στην 
πλατεία καθώς επίσης και μία έκτακτη Λαϊκή 
Συνέλευση που συγκάλεσε ο Εκπρόσωπος του 
Τοπικού Συμβουλίου Αυγερόπουλος Κώστας 
στο Λιβάδι με την παρουσία του Αντιδημάρχου 
Βαρδουσίων Κώστα Φλετούρη, κατά την οποία 
συζητήθηκαν θέματα του χωριού. 

Ευχαριστίες
Δεκάδες οι συμμετέχοντες και οι βοηθοί σε αυ-
τήν την προσπάθεια και είναι σχεδόν βέβαιο 
πως όλο και κάποιους μπορεί να ξεχάσουμε. Σε 
κάθε περίπτωση θα παρακαλέσουμε να μας το 
επισημάνετε προκειμένου να τους προσθέσου-
με στο επόμενο φύλλο. 

Ευχαριστούμε τους φορείς  
και πρόσωπα που συμμετείχαν: 

Εκτός από όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα, καλ-
λιτέχνες και φορείς που συμμετείχαν στα Μα-
κρυγιάννεια 2015 και τους ευχαριστούμε θερμά 
γι’ αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και 
ιδιαιτέρως σε κάποια πρόσωπα με ιδιαίτερη 
συμβολή:
Τον Πρόεδρό του Πολιτιστικού Ομίλου Λιδο-
ρικίου Κώστα Καψάλη, για την συνεργασία και 
τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να 
συγκεντρώσει τα παιδιά της μουσικής μπάντας 
εν μέσω διακοπών.
Την Αικατερίνη Στέφου, σύζυγο του ζωγράφου 
για την επιμέλεια της έκθεσης και την παρου-
σία της στο σχολείο όλες τις ημέρες των Μα-
κρυγιαννείων και το γιό της Γιώργο Στέφο που 
στήριξε ένθερμα από την αρχή την ιδέα της 
έκθεσης. Επίσης το μέλος του ΔΣ Μάκη Τρια-
ντόπουλο για την μελέτη και τοποθέτηση του 
φωτισμού στην αίθουσα.
Τον Πρόεδρο του συλλόγου Πενταγιωτών Τσιώ-
ρη Στέλιο, τον Αντιπρόεδρο Καραστάθη Δημή-
τρη και τον εκπρόσωπό τους στην Ομοσπονδία 
Μπίμπα Χρήστο για την συνεργασία και την 
φροντίδα τους στην ομαλή διεξαγωγή των πο-
δοσφαιρικών αγώνων. Επίσης τους Ηλιόπουλο 
Γιώργο από το Σύλλογο Ζωριανιτών Δωρίδας 
«Ο Άγιος Νικόλαος», τον Αλούπη Γιώργο από 
τον Σύλλογο Αλποχωριτών Δωρίδας «Η ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ» για το συντονισμό των ομάδων τους στο 
τουρνουά 5x5. Τον Σύλλογο Περιβολιωτών και 
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Κωνσταντινίδη Στάθη 
για την διοργάνωση της πεζοπορίας και τη ζε-
στή φιλοξενία που απολαύσαμε στο Περιβόλι.
Ευχαριστούμε τους δεκάδες εθελοντές που 
βοήθησαν: 
Πρώτα απ’ όλα τους εθελοντές αιμοδότες Ασί-
κη Βιολέττα, Αυγερόπουλο Κώστα, Δάφνη 
Παναγιώτη, Διαμαντόπουλο Νίκο, Ζωγρά-
φο Αλέκο, Καλογιαννάκη Γιώργο, Καρδάρας 

Δημήτρη, Λουκόπουλο Δημήτρη, Παπακων-
σταντίνου Γιάννη, Προύντζο Τέλη και Σαΐτη 
Κώστα, που στήριξαν και εφέτος την πολύτιμη 
Τράπεζα αίματος. 
Για τη λειτουργία του Λιβαδιού τους Γεωργιάδη 
Μαριαλένα, Γραββάνη Παρασκευά, Γραββά-
νη Γιωργή, Ζαχαρά Άννα, Ζωγράφου Ιωάννα, 
Ζωγράφου Χριστίνα, Καρζή Ιωάννα, Κασκα-
ντάνη Δημήτρης, Μπαρμπούτη Κατερίνα, 
Μπαρμπούτη Χριστίνα, Παπακωνσταντίνου 
Γιάννη (Robert-John) και Προύντζο Ηλία. Επί-
σης, το Χάρη Κουτσούκο για την υποστήριξη 
του στην ηχοληψία πολλών εκδηλώσεων καθώς 
και την κάβα του Γιαννακόπουλου Γιάννη.
Για το παζάρι πρώτα απ’ όλα τον Κουτσούκο 
Τάκη που για μία ακόμη χρονιά διέθεσε τον 
ισόγειο χώρο που διαθέτει προκειμένου να δι-
αμορφωθεί το παζάρι. Τους ανθρώπους που 
προσέφεραν προϊόντα για την ενίσχυση του 
Συλλόγου και είναι οι Γεωργιάδης Ευάγγελος 
και Διονύσης, Γραββάνη Μαίρη, Ζωγράφου 
Λίτσα, Ιακωβίδη Παρασκευή (Βούλα), Καρα-
μπέλου Δήμητρα, Καρκαβίτσα Αναστασία, 
Κουτσούκος Χάρης, Λούη Ελένη, Μανίκα Ντί-
να, Παπαδημητρίου Αλέκα, Ράπτη Ιωάννα, 
καθώς και τις Τσαρούχη Τέτυ και Τσαρούχη 
Λουκία.
Ιδιαιτέρως τ. Πρόεδρο του Συλλόγου Μπακα-
ρέζο Παρασκευά για την ενδιαφέρουσα ξενά-
γηση στο Αβορίτι, την υποστήριξη του μπουφέ 
των εγκαινίων, την φωτογράφιση - βιντεοσκό-
πηση των εκδηλώσεων και γενικότερα για την 
συνεχή βοήθεια που προσφέρει στον Σύλλογο. 
Τον Κουτσούκο Κώστα για το σχεδιασμό των 
t-shirt και τις αφίσες των Μακρυγιαννείων. Τον 
Τάσο Καπέλα για την υποστήριξη του μπουφέ 
των εγκαινίων. Πολύπλευρη ήταν και η προ-
σφορά των Αποστολακοπούλου Τάνια, Γραβ-
βάνη Παρασκευά και Ζωγράφου Τάκη. 
Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στην προσφο-
ρά του Τοπικού Εκπροσώπου του Κροκυλείου, 
Αυγερόπουλο Κώστα που κατέβαλε κάθε δυ-
νατή προσπάθεια να υποστηρίξει τις εκδηλώ-
σεις και να ξεπεραστούν άμεσα δυσκολίες ή 
απρόοπτα που τέτοιες διοργανώσεις πάντα πα-
ρουσιάζουν. Καθαριότητες, χώροι στάθμευσης, 
στεφάνια κλπ είναι λίγα μόνο από τα πράγματα 
για τα οποία φρόντισε. Ευχαριστούμε επίσης 
τον Γιώργο Μπρούμα και το υπόλοιπο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο που φρόντισαν για την 
δοξολογία και την καθαριότητα της εκκλησίας. 
Σημειώνουμε την άριστη εξυπηρέτηση του κοι-
νού και του Συλλόγου από τα καταστήματα του 
ξενοδοχείου (οικογένεια Ευθ. Μπαρμπούτη) και 
του παντοπωλείου (οικογ. Χισένη Βιολέττα).
Τελευταία αφήσαμε τα μέλη του ΔΣ χωρίς τα 
οποία φυσικά έφεραν τελικά και το βάρος της 
όλης διοργάνωσης. Yπενθυμίζουμε ότι το ΔΣ 
του Συλλόγου που αποτελείτε από τους Γραβ-
βάνη Βαγγέλη (Πρόεδρο), Μαυραγάννη Δη-
μήτρη (Αντιπρόεδρο), Τριανταφύλλου Σίσσυ 
(Γεν. Γραμματέα), Λούη Γιάννα (Ταμία), Ζωγρά-
φο Αλέκο (μέλος), Σαΐτη Κώστα (μέλος) και 
Τριαντόπουλο Μάκη (μέλος) που μαζί και με 
τα αναπληρωματικά μέλη Παγώνη Βάσω και 
Σωτηριάδη Ιωάννα, δούλεψαν συστηματικά 
από την αρχή της θητείας τους για την επιτυχή 
οργάνωση των εκδηλώσεων. Για το έργο του ΔΣ 
και την πλούσια προσφορά των μελών του θα 
αναφερθούμε εκτενέστερα και προσεχώς.

Συνέχεια από τη σελ. 3

Χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατο να υποστη-
ρίξουμε εκδηλώσεις τόσο υψηλού επιπέδου. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου νοιώθει υποχρεωμένο 
να τους ευχαριστήσει δημόσια που κάλυψαν 
πολλά από τα έξοδα ή προμήθευσαν προϊό-
ντα στηρίζοντας τις εκδηλώσεις και συγκεκρι-
μένα:

Το Δήμο Δωρίδας για την κάλυψη τυπογραφι-
κών εξόδων και ενοικίασης ηχητικών καθώς 
και για τη χορήγηση ενός βαν που μετέφερε 
τη μουσική μπάντα Λιδωρικίου.
Την εταιρία EDF EN Hellas S.A. που δραστη-
ριοποιείται στην περιοχή της Δωρίδας κυρίως 
με την παραγωγή αιολικής ενέργειας.
Την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας που 

έστω και την 
τ ε λ ε υ τ α ί α 
στιγμή απο-
φάσισε τη 

συμμετοχή της στις εκδηλώσεις καλύπτοντας 
μέρος εξόδων για την ηχητική κάλυψη.
Την ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Ε. που είναι μία από τις ποιο δυναμικές και 

εξαγωγικές εταιρί-
ες που εδρεύει στο 
νομό μας. 
Την Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία για τη χο-
ρηγία Amstel που 

πρόσφερε στη συναυλία του Μπάμπη Στόκα.

Το Χρήστο Ανδρέου και το 
αποστακτήριο «Tο Ρακαριό 
του Σάλωνα» (Αθ Δημητρά 6, 
Άμφισσα) για τη χορηγία εξαι-
ρετικού τσίπουρου.
Τις Oινοποιίες Κορωνιώ-

τη (τηλ. 27510 61094 Πανόραμα Άργους) και 
Yιών Δού-
ρου (τηλ. 
2 7 5 1 0 
2 4 9 0 8 , 
Ί ν α χ ο ς 
Αεροδρόμιο, Άργος) για τη χορηγία εκλεκτού 
λευκού οίνου.
Την εταιρία ΖΑΜΑΣ ΕΠΕ (Ανδρέας Χαραλά-

μπους, Χειμάρας 37, 
τηλ. 21094 14471) 
που παράγει και 
εμπορεύεται καλλυ-
ντικά για την προ-
σφορά επιλεγμένων 
προϊόντων της. 
Το καθαριστήριο 
οσπρίων Κολυμπά-
ρης Ο.Ε. (τηλ. 694 
201 3402, Αμπελοχώρι Θηβών) για τη διάθεση 
βιολογικών τροφίμων.
Το χορηγό επικοινωνίας Lepanto RTV για την 
προβολή των εκδηλώσεων και τη ραδιοφωνι-

κή συνέντευξη 
με τον Πρόε-
δρο του Συλλό-
γου την Τρίτη 
11/08/15.

Χορηγοί των Μακρυγιαννείων


