
Μια αναγκαία συντήρηση 
Το μνημείο του Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Αβορίτι είναι και η παραδοσιακή αφετηρία 
του αγώνα των 3.000μ που γίνεται σε κάθε Μακρυγιάννεια. Πέρσι,όπως βλέπουμε και στη 
φωτογραφία δεν το βρήκαμε σε πολύ καλή κατάσταση, η φθορά του χρόνου και του χει-
μώνα είχε κάνει εμφανή τα σημάδια της παντού. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν τα Μακρυγιάννεια 
2015, ο Σύλλογος φρόντισε να το επιδιορθώσει και να το συντηρήσει προκειμένου να μπο-
ρέσει να τιμηθεί σωστά η μνήμη του μεγάλου Στρατηγού. 

Διαθέσιμη από τις 20 Νοεμβρίου είναι η ασύρματη σύνδεση στο internet σε δύο σημεία 
Hotspot (Wi-Fi) του Κροκυλείου. Την αρχή της προσπάθειας την έκανε ο τ. Πρόεδρος του 
Συλλόγου Παρασκευάς Μπακαρέζος που μαζί με την στήριξη του Εκπροσώπου του Το-
πικού Συμβουλίου Αυγερόπουλου Κώστα, απευθύνθηκαν στον Δήμο και εξασφάλισαν 
μία adsl γραμμή στο Λιδωρίκι. Η συμφωνία περιλάμβανε την υποχρέωση του Δήμου να 
εξασφαλίσει στο εξής την μηνιαία πληρωμή του τηλεφώνου, και την υποχρέωση του Κρο-
κυλείου να εγκαταστήσει εφάπαξ τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αναμετάδοση του 
σήματος από το Λιδωρίκι και την εκπομπή του μέσα στο χωριό. Για να γίνει αυτό ασύρμα-
τα, έπρεπε να εγκατασταθεί εξοπλισμός κεραιών στα δύο χωριά και αναμεταδότης στο 
βουνό. 
Ο Παρασκευάς Μπακαρέζος φρόντισε επίσης να εξασφαλίσει μία σημαντική συνδρομή 
από τον ομογενή μας στην Αμερική, Μακρυκώστα Κώστα, 
καθώς και να συγκεντρώσει με έρανο (βλ. προηγούμενο 
φύλο εφημερίδας) ποσό που αντιστοιχούσε σε μεγάλο κομ-
μάτι της συνολικής δαπάνης και το οποίο και παρέδωσε 
στον Σύλλογο.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. ανέλαβαν να ασχοληθούν με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έπρεπε να έχει η εγκατά-
σταση και να επιλέξουν τελικά τον τεχνικό Βασίλη Ζέκιο 
(τηλ. 698 617 7771) για να την υλοποιήσει. Παράλληλα ο 
Σύλλογος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Συλλόγου Γαμ-
βρών και Νυμφών, Ρουμπάνη Θόδωρο που ανταποκρίθη-
κε συμβάλλοντας και αυτοί στο εγχείρημα με χρήματα του 
ταμείου τους.
Οι όποιες οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες τελικώς ξεπεράστηκαν και οι κεραίες του 
Κροκυλείου εκπέμπουν ελεύθερα wi-fi, από το κοινοτικό κατάστημα (παλαιό Δημαρχείο) 
και από το Δημοτικό Ξενοδοχείο καλύπτοντας έτσι την περιοχή του ΚΕΠ και της πλατείας. 
Έτσι όσοι θα περνούν ή θα κάθονται στην περιοχή εμβέλειας, θα μπορούν να μπαίνουν 
δωρεάν στο internet από τις συσκευές τους (tablets, smartphones, laptops κλπ). Την πρό-
σβαση στο wi-fi ενδεχομένως θα μπορέσουν να αποκτήσουν και κάποια κτίρια που έχουν 
οπτική επαφή και θελήσουν να εγκαταστήσουν κάποιον τοπικό αναμεταδότη. 

Όπως ακριβώς είχαμε προαναγγείλει και 
στο προηγούμενο φύλο, ολοκληρώθηκε 
ο βασικός σχεδιασμός της ιστοσελίδας 
και το www.krokilio.gr ξεκίνησε την «πι-
λοτική του» λειτουργία τον Δεκέμβριο. Η 

αισθητική της σελίδας είναι αρκετά σύγ-
χρονη ενώ η πλοήγηση σε αυτή γίνεται 
εύκολα και ευχάριστα. 
Μπαίνοντας στην αρχική σελίδα, οι επι-
σκέπτες διαβάζουν πως «Η ιστοσελίδα μας 
φιλοδοξεί να προβάλει τις ομορφιές του χω-
ριού, τις δραστηριότητες του Συλλόγου και 
να αρχίσει να συγκεντρώνει το πλούσιο λαο-
γραφικό και ιστορικό υλικό που υπάρχει για 
το χωριό». Οι ειδήσεις και οι ανακοινώσεις 
του Συλλόγου λειτουργούν ήδη, ενώ μπο-

ρεί κάποιος να κατεβάσει και τα τελευταία 
φύλα της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα πε-
δία που αφορούν το χωριό, τις ιστορικές 
προσωπικότητες του χωριού και διάφορα 
αφιερώματα ετοιμάζονται λίγο-λίγο και 
όποιο πεδίο ολοκληρώνεται ανεβαίνει 
άμεσα. 
Οι πρώτες εντυπώσεις που αρχίσαμε να 
παίρνουμε είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές 
και ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε σε με-
γάλο βαθμό τα μέλη και τους φίλους του 
Συλλόγου που θα την επισκέπτονται. Οι 
τελικές λεπτομέρειες και διορθώσεις στην 
σελίδα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί 
πλήρως μέχρι τη Γενική Συνέλευση οπότε 
θα μπορεί να γίνει μία αναλυτική παρουσί-
αση καθώς και συζήτηση για τις προοπτι-
κές και την περαιτέρω βελτίωσή της.
Παρακαλούνται όσοι διαθέτουν κείμενα 
φωτογραφίες ή βίντεο που αφορούν το 
χωριό και θέλουν να τα παραχωρήσουν, 
να μας αποστείλουν e-mail στη νέα μας 
διεύθυνση krokilio.gr@gmail.com προ-
κειμένου να τα αξιοποιήσουμε.
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«Στον πλάτανο, στο διάσελο και στου κοντού τη βρύση, πάει μια όμορφη μικρή νερό για να γεμίσει»          Αυγέρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης», 
καλεί σύμφωνα με το καταστατικό του, 

όλα τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 

και ώρα 11:00 το πρωί στη στέγη του Συλλόγου, Λεωφόρο Καρέα 106.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει:
Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έργου 2015, του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση πεπραγμένων.
Παρουσίαση της νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου και προοπτικές.
Ενημέρωση των μελών και συζήτηση για τον σχεδιασμό δράσεων το επόμενο έτος.

Μετά την Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας.
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ΠΕΝΘΗ
• Ο Βασίλειος Κρίτσας γεννημένος στις 01/11/1935, απεβίωσε στις 
26/10/2015 και κηδεύτηκε στις 28/10/2015 στο Κροκύλειο.
Ο Ξενοφών Τσώρης, δικηγόρος και Πρόεδρος επί σειρά ετών στο 
Ίδρυμα Yποτροφιών Αναστασίου Τσώρη, απεβίωσε την 8η Νοεμβρί-
ου 2015, στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο χωριό του την Πενταγιού.
 • Η Sirkku Hannele - Χριστίνα Saily 

Μαυραγάνη γεννημένη στο Raahe 
Φινλανδίας στις 26/08/1966, απεβίωσε 
στις 7/2/2016 σε νοσοκομείο του Ελσίν-
κι, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. 
Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλλη την 
Παρασκευή 12/2/2016 στην ορθόδοξη 
εκκλησία του Järvenpää, χοροστατού-
ντος του Μητροπολίτη. Το μνημόσυνο 
θα γίνει στον Άγιο Αρτέμιο (Κορυδαλ-
λού) 6/3/2016 ημέρα Κυριακή, και ώρα 
9.15 πμ. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας συλλυπείται θερμά τις οικογένειες των εκλιπό-
ντων.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Μάκης Τριαντόπουλος και η Ιωάννα Σωτηριάδη απέκτησαν τη 
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 το δεύτερο κοριτσάκι τους.
Το Δ. Σ. του συλλόγου μας εύχεται να τους ζήσει.

ΕYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Όπως το φοβόμασταν τελικά έγινε! Μέσα στις πάρα πολλές ευχαρι-
στίες των Μακρυγιαννείων που είχαμε στο περασμένο φύλλο, παρα-
λείψαμε να αναφέρουμε:
• τον Θωμόπουλο Αθανάσιο, Σαπφούς 74 στην Καλλιθέα για την προ-
σφορά καλλυντικών στη λαχειοφόρο.
• τη Νατάσα Γιαννακοπούλου για την πολύτιμη εργασία της στο Λιβάδι
• το Θανάση Βλασίου για τα πράγματα που μετέφερε στο χωριό από 
την Αθήνα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ζητάει συγνώμη για την παράλειψη και φυσικά τους 
ευχαριστεί πολύ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Τα αδέλφια Γρηγόρης, Θανάσης και Ιωάννα Κρίτσα προσέφεραν το 
ποσό των 100€ στο Σύλλογο εις μνήμην του πατέρα τους Βασίλειου 
Κρίτσα.
• Η Νίτσα Δαριώτη προσέφερε το ποσό των 100$ ΗΠΑ στον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου, εις μνήμην του ξαδέλφου της Βασίλειου Κρίτσα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί 
ιδιαίτερα.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Αγαπητέ μας Βασίλη Κρίτσα. Κουμπάρε μου ξεχωριστέ. Συνάδελφέ μου 

εκλεκτέ. 
Με περίσσευμα πόνου ψυχής, συνακόλουθου 
του οριστικού αποχωρισμού μας, βρισκόμα-
στε σήμερα εδώ στην εξόδιο ακολουθία σου 
για το καλό κατευόδιο. Σαν σήμερα, εικοσι-
οκτώ του Οκτώβρη, μέρα βαριάς ιστορικής 
μνήμης, αλλά τι σύμπτωση, και μέρα του 
ταξιδιού σου, συ, από συναίσθηση εθνικού 
χρέους κι από καθήκον δασκαλικό εκφωνού-
σες για δεκαετίες τον πανηγυρικό της μέρας. 
Εμείς από θλιβερό καθήκον θα σε αποχαι-

ρετίσουμε με λίγες λιτές κουβέντες, όχι υπερβολής που συνηθίζονται σε 
ανάλογες περιπτώσεις, γιατί επειδή καλά σε γνώριζα, πάντα απέφευγες 
το υπερβολικό.
Θα μου επιτραπεί όμως, έτσι νοερά, νικώντας τη λήθη, μαζί να αναπο-
λήσουμε μερικά από τα περασμένα που διανθίζουν και σημαδεύουν 
ανεξίτηλα τη ζωή μας. Έχουν περάσει πενήντα ολάκερα χρόνια όταν εγώ 
υπηρετώντας στη διπλανή Αγλαβίστα, νεοδιόριστος τότε δάσκαλος, 
άκουγα πολλά για το Κροκύλειο. Για την αρμονική φυσική ομορφιά του, 
για τους ανθρώπους του, την οργανωμένη για την εποχή κοινωνία του. Κι 
ένα γλυκύτατο Σαββατιάτικο δειλινό πεζοπορώντας τη διπλανή ρεματιά 
έφτασα στο Κροκύλειο. Πάνω από την εκκλησιά, ώρα εσπερινού ήταν, 
άκουσα σε στεντόρια διφωνία το «Κύριε εκέκραξα προς Σε…»’, που εί-
ναι μία από τις ωραιότερες εκκλησιαστικές υμνολογίες. Κατέβηκα. Άναψα 
κερί. Ιερουργός ο παπα Γρηγόρης Κρίτσας. Με εντυπωσιακή και πληθω-
ρική εμφάνιση. Με γεμάτη και στρογγυλή φωνή. Με άνετη κίνηση. Πα-
πάς με πολύχρονη προσφορά στο ιερό θυσιαστήριο, ταυτισμένος με ό,τι 
συνέχει την Κροκυλειώτικη κοινωνία. Με γάμους, βαφτίσια, χαρές, λύπες, 
δοξολογίες και σε δύσκολους και σε χαλεπούς καιρούς. Στο ψαλτήρι, συ, 
ο γιός του ο Βασίλης, ο δάσκαλος. Ο προκείμενος σήμερα νεκρός. Δώσα-
με γνωριμία. Με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας με την καλύτερη διάθεση 
με την ελληνικότητα και καθαρότητα του «φιλόξενου» που προσιδιάζει 
στο ήθος-έθος του απλού Έλληνα από την ομηρική εποχή. Στο σπίτι σας 
γνώρισα και τη σύντροφό σου, την Ελένη, που αναπάντεχα μας έφυγε το 
φετινό καλοκαίρι, κόρη του πολυφαμελίτη Θανάση Λατσούδη, που και 
εκείνου η πορεία σημαδεύτηκε από συνεχή διδαχή και προσδιορίστηκε 
από ήθος, ευγένεια, εργατικότητα και παράδειγμα συνετού οικογενειάρ-
χη. Η πλουσιοπάροχη ανθρώπινη ζεστασιά σας με έκανε να νιώσω δικός 
σας άνθρωπος, αλλά και Κροκυλειώτης και επιστρέφοντας στην Αγλαβί-
στα είπα ότι στην Κριτσαίικη αυλή έχει το θρόνο του «ο Ξένιος Δίας», του 
υπέροχου αρχαιοελληνικού μύθου που ταυτίζεται με τον λαό μας και με 
ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Κουμπάρε Βασίλη. 'Yστερα από λίγα χρόνια βρεθήκαμε στο Λιδωρίκι. Δε-
θήκαμε πολύ. Μου βάφτισες το παιδί. Σε γνώρισα πολύπλευρα σαν συνά-
δελφο, σαν οικογενειάρχη, σαν άνθρωπο. Στα σχολεία που υπηρέτησες 
δικαίωσες το πέρασμά σου. Αγάπησες τα σχολιαρόπαιδα με αντάλλαγμα 
την αμοιβαιότητα της αγάπης τους. Τα έβλεπες σαν τη χαρά του παρόντος 
και την ελπίδα του μέλλοντος. Κάποτε μου είπες: «Κουμπάρε δεν ξέρω 
αν είμαι καλός δάσκαλος. Ξέρω όμως ποιος είναι ο κακός δάσκαλος και 
αποφεύγω να τον μιμηθώ». Είναι όντως, Βασίλη μου, η ουσιαστικότερη 
διάκριση που πρέπει να κάνει κάθε δάσκαλος. Για αυτό δούλεψες έντιμα 
με ήθος με πλατωνικό παιδευτικό έρωτα, ακούραστα κι ας πέρασες, όπως 
όλοι μας τα χρόνια εκείνα κάβους πολλούς, δυσκολίες, ελλείψεις, απαι-
τήσεις μακρά των καθηκόντων μας. Πέρα από την τάξη και το σχολείο, 
με ώρες δουλειάς αμέτρητες, και χωρίς το παραμικρό συμβολικό τίμημα, 
διεκπεραίωνες υποθέσεις υπεύθυνες σε επιτακτικό τακτό χρόνο, όπως 
πληρωμή δασκάλων περιφέρειας, λειτουργία κέντρου επιμόρφωσης, δι-
ανομή υλικού σε όλα τα σχολεία, οργάνωση εκ του μηδενός και άψογη 
λειτουργία της τότε Β’ επιθεώρησης Λιδωρικίου και τόσα άλλα. Κέρδισες, 
αυτό μένει, την εκτίμηση και το σεβασμό των συναδέλφων. Σε μένα, τον 
κοντινό σου συνάδελφο, ο δάσκαλος Κρίτσας μου θύμιζε και μου θυμίζει 
κάτι από τους Πυθαγόρειους με τα συνεχή ερωτηματικά τους με σκοπό 
τον αυτοέλεγχο τους.
Σαν οικογενειάρχης μαζί με την Ελένη μεγάλωσες τα τρία παιδιά σου με 
αρμόζουσα παιδεία τα οποία εναρθρώθηκαν αρμονικά στο κοινωνικό 
σύνολο, προσφέροντας το καθένα στον τομέα του, εκτιμώμενα και κερ-
δίζοντας το σεβασμό από τον περίγυρό τους. Καμάρωσες εγγόνια. Ομα-
λά ολοκλήρωσες το βιολογικό σου κύκλο. Είναι γεγονός, στα στερνά σου 
ταλαιπωρήθηκες. Όταν μάς έρθει κάτι τέτοιο δεν είναι του χεριού μας να 
το αποφύγουμε. Η φθορά είναι ακατανίκητη. Να ξέρεις όμως, ότι τα παι-
διά σου στάθηκαν δίπλα σου, λιγοστεύοντας την πίκρα του ποτηριού που 
σου’ λαχε, με περισσή φροντίδα, με θωπεία, αγόγγυστα και με σεβασμό 
στη δύσκολη περίπτωση. Να’ σαι σίγουρος ότι καταξιώθηκες σαν γονιός. 
Βασίλη έδωσες πολλές ευχές στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Πιά-
σαν τόπο. Γνωρίζοντας σε βάθος το χαρακτήρα σου, πιστεύω ότι τούτη 
τη στιγμή θα τα παρακαλούσες: να κλάψουν για τους γονείς τους, να πο-
νέσουν, να πραγματώσουν τα προβλεπόμενα και τα ανήκοντα στους νε-
κρούς, να κυριαρχούνται από την μνήμη τους, αλλά να μην αφεθούν, ούτε 
στιγμή έρμαια της μόνιμης θλίψης και μελαγχολίας που σκοτεινιάζουν την 
ψυχή και το νου. Να συνειδητοποιήσουν ότι η ανθρώπινη ζωή εξισώνεται 
με εκείνη των φυλλοβόλων δέντρων κι όπου φυτρώνει μία ζωή η άλλη, η 
προηγούμενη, τελειώνει. Τούτο με τρόπο συγκλονιστικό και από πολλούς 
αποδεκτό κι όχι απορριπτέο, μας το δίδαξε η Ελένη, αφήνοντας εντολή 
να στηθεί χορός. Και πρώτη με το «Κόφτην Ελένη την ελιά» τον έσυρε η 
λυγερόκορμη συνώνυμη εγγόνα της. Φαίνεται ότι η Ελένη γνώριζε πολύ 
καλά το στίχο του Σολωμού «Χαρά και λύπη αντάμα περπατάνε». Ή και 
την ομηρική Ανδρομάχη που αποχωριζόμενη τον Έκτορα, τον άνδρα της, 
διαισθανόμενη το χαμό του, τον αποχαιρέτισε δακρυογελώτας. 
Βασίλη φεύγεις. Είναι της μοίρας το γραφτό. Το πεπρωμένο. Μας αφήνεις 
πολλά. Δεν θα πέσεις σε αρνησιά. Όσοι σε γνώρισαν θα βρίσκεσαι στη θύ-
μησή τους για κάθε προσφορά, για τα γλέντια σου, το χορό σου, τα ανέκ-
δοτα, το πηγαίο γέλιο σου, τα αθώα πειράγματά σου, την καλή συντροφιά 
και για όσα ομορφαίνουν και δίνουν ποικιλία στη ζωή, χαρίσματα που εί-
ναι ενάντια στην ανία και τη νωχέλεια, τα υποβαθμίζοντα την ποιότητα 
της ανθρώπινης ζωής. Θυμάμαι στις τόσες συζητήσεις που κάναμε συχνά 
πυκνά μάς απασχολούσε και το μεταφυσικό πρόβλημα. Λέγαμε πολλά. 
Πίστευες ότι ο θάνατος είναι μοναδική και αμείλικτη αλήθεια. Γλιτωμός 
από το καρτέρι του Χάρου δεν υπάρχει, αφού και οι τρεις αντρειωμένοι 
του Ακριτικού Δημοτικού τραγουδιού, που τόσο λάτρευες, θεωρώντας 
το θυμίαμα ψυχής, στο χαροπάλεμα νικήθηκαν κι έτσι πήγε στα χαμένα 
το ότι βουληθήκανε κάτι τέτοιο. Πάνω όμως από όλα αυτά, στο τέλος, 
τη δικαίωση της ύπαρξής μας τη βρίσκαμε στη θεία χριστιανική διδαχή 
και κύρια στην επί του όρους ομιλία. Στον πονετικό και πάσχοντα Χριστό. 
Κουμπάρε μας αφήνεις. Σε λίγες στιγμές, το γοητευτικό Κροκύλειο, που 
η λατρεία και ο νόστος σου για αυτό ήταν απερίγραπτα θα σε δεχτεί για 
πάντα κοντά του. Δίπλα στο θείο Μακρυγιάννη τον εγγυητή της γαλήνης 
και της ησυχίας σας. Ας είναι ανάλαφρο το χώμα που θα σε σκεπάσει. Στο 
καλό. Καλοτάξιδος. Και μη ξεχάσεις. Από όλους μας τα χαιρετίσματά μας 
στο ταίρι σου. Τη μία και ξεχωριστή Ελένη.

Αθανάσιος Βασιλόπουλος
* * *

Φίλε - Συνάδελφε - Αδελφέ μου Βασίλη,
Έφυγες γρήγορα να πας να συναντήσεις την αγαπημένη σου σύζυγο την 
Ελένη, η οποία υπήρξε μία Ηρωίδα στη ζωή σας. Με αυτή την ηρωίδα σύ-
ζυγο έκανες οικογένεια, τρία παιδιά, τα μεγαλώσατε με στοργή και τους 
δώσατε όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται στη ζωή. Τα σπουδάσα-
τε, τα παντρέψατε, σας έκαναν εγγόνια, τελικά σας έδωσαν τη χαρά που 
έπρεπε.
Αδελφέ μου Βασίλη, Σαν δάσκαλος ήσουν άψογος, σαν πατέρας τέλειος. 
Το μεγαλύτερο όμως προτέρημά σου ήταν ότι ήσουν ειλικρινής, ήσουν 
ντόμπρος και κρατούσες πάντα το λόγο σου. Κάποτε σε μια συζήτηση 
είπα ότι αν στο Κροκύλειο υπάρχουν εκατό έντιμοι, εσύ ήσουν ο εντιμό-
τερος από όλους.
Καλό σου ταξίδι αδελφέ μου Βασίλη και καλή αντάμωση. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Νίκος Θ. Ζωγράφος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ανακοίνωση του Τοπικού 
Συμβουλίου

Παρακαλούνται οι χωριανοί να φρο-
ντίσουν για την καθαριότητα των 
μνημάτων που βρίσκονται στο νε-
κροταφείο του χωριού προκειμένου 
να διευκολυνθεί η προγραμματιζόμε-
νη από τον Δήμο καταγραφή τους.

Αυγερόπουλος Κώστας
Εκπρόσωπος του Τ.Σ. Κροκυλείου

Για τα κοινωνικά, παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Αλέκο Ζω-
γράφο (τηλ.: 693 712 1216) ή κάποιο άλλο μέρος του Δ.Σ. Επειδή 
δουλειά χωρίς λάθη δε γίνεται, παρακαλούμε να μας υποδεικνύ-
εται όποιες παραλήψεις εντοπίζετε, ώστε να μπορούμε να τις 
διορθώνουμε.

Yπενθύμιση 
Ετήσιας Συνδρομής
Σε μία εποχή όπου ο τοπικός έντυ-
πος τύπος δοκιμάζεται, από το 
υψηλό εκδοτικό και ταχυδρομικό 
κόστος και την οικονομική κρίση, 
ο Σύλλογός μας προσπαθεί να δι-
ατηρήσει την εφημερίδα το Κρο-
κύλειο ζωντανή. Η προσπάθεια 
αυτή είναι αδύνατο να συνεχιστεί 
χωρίς και την δική σας βοήθεια. 
Η πληρωμή της συνδρομής μας 
στην εφημερίδα είναι ζωτικής 
σημασίας και μπορεί να γίνει εύ-
κολα από το εσωτερικό με μία 
απλή κατάθεση στον λογαριασμό 
του Συλλόγου ή απ’ ευθείας σε 
κάποιο μέλος του Δ.Σ. Επειδή για 
τους κατοίκους του εξωτερικού 
το κόστος του τραπεζικού εμβά-
σματος είναι πολύ υψηλό, θα τους 
παροτρύναμε να «μαζέψουν» την 
συνδρομή κάποιων ετών (π.χ. για 
3 έτη 2014 έως και 2016 είναι 90$ 
USD ή 120$ CDN) και να χρησι-
μοποιήσουν την Western Union 
αποστέλλοντας χρήματα στην τα-
μία του Συλλόγου Ιωάννα Λούη. 
Στην περίπτωση αυτή καλό θα 
ήταν να μας  ενημερώσετε και με 
ένα e-mail για το ποσό που στεί-
λατε στο krokilio.gr@gmail.com 
προκειμένου να φροντίσουμε και 
την αποστολή της απόδειξή σας.



Από τα πρώτα πράγματα που απασχό-
λησαν τα μέλη του Δ.Σ. όταν ανέλαβαν 
αρχές του 2015, ήταν οι ανάγκες που είχε 
η στέγη του Συλλόγου σε υποδομές και 
εξοπλισμό. Η καταγραφή των αναγκών 
έγινε από το μέλος του Δ.Σ. Κώστα Σα-
ΐτη και η πρώτη άμεση κίνηση ήταν να 
γίνουν κάποιες επεμβάσεις στα ηλε-
κτρολογικά και στον κεντρικό πίνακα, 
από το μέλος του Δ.Σ. Αλέκο Ζωγράφο. 
Η αποκατάσταση κάποιων πρόχειρων 
λύσεων που είχαν στο παρελθόν δοθεί 
και την εξασφάλιση από τυχόν ατύχη-
μα ή βραχυκύκλωμα. Ανά καιρούς επα-

ναλαμβάναμε κάποιες συγκεντρώσεις 
στην αίθουσα προκειμένου να οργανώ-
σουμε την πληθώρα αντικειμένων, αρ-
χείων, βιβλίων κλπ που βρίσκονται στο 
Σύλλογο αλλά και να διαρρυθμίσουμε 
την επίπλωση με τρόπο που να μας βο-
λεύει υπό την καθοδήγηση της Γεν. Γραμ-
ματέας του Δ.Σ. Σίσσυς Τριανταφύλλου. 
Στα πλαίσια αυτά αποφασίσαμε να μετα-
τρέψουμε ένα μεγάλο κόντρα πλακέ που 
είχαμε σε διαχωριστικό ώστε να βελτιω-
θεί η εργονομία του χώρου. Την εργασία 
αυτή ανέλαβε να την προσφέρει ο Θα-
νάσης Ράμμος που τον ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα.
Στη συνέχεια τα τρέχοντα θέματα του 
Συλλόγου όπως τα Μακρυγιάννεια σε 
συνδυασμό και με τον έλεγχο κεφαλαίων 
που επιβλήθηκε, οδήγησε σε αναβολή 
περαιτέρω πρωτοβουλιών μέχρι το φθι-
νόπωρο, όπου ένας νέος υπολογιστής 
στήθηκε με την μονάδα να την προσφέ-
ρει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτρης 
Μαυραγάνης και την οθόνη το μέλος 
Αλέκος Ζωγράφος. Το έτερο μέλος του 
Δ.Σ., ο Μάκης Τριαντόπουλος φρόντισε 
για την εγκατάσταση του router προκει-
μένου να υπάρχει και wi-fi στην αίθουσα.
Ένα απρόσμενο γεγονός τον Νοέμβριο 
επιτάχυνε κάποιες εξελίξεις. Η κεντρική 
αποχέτευση της πολυκατοικίας έφραξε 

με αποτέλεσμα τα λύματα να «γυρίσουν 
πίσω» και να πλημμυρήσουν την αίθου-
σα. Το φαινόμενο αυτό δεν ήταν πρω-
τόγνωρο, έχει συμβεί αρκετές φορές τα 
τελευταία χρόνια και αποτελούσε μόνιμο 
σημείο «τριβής» του Δ.Σ. με την εκάστοτε 
διαχείριση. Η βλάβη επιδιορθώθηκε και 
φωνάξαμε καθαρίστρια προκειμένου να 
καθαρίσει και να απολυμάνει πλήρως τον 
χώρο. Θέλοντας να εξαλείψουμε κάθε 
πιθανότητα επανάληψης του προβλή-
ματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γραββάνης 
Βαγγέλης, ήρθε σε συμφωνία με την Δι-
αχείριση, ώστε η πολυκατοικία να παρα-

κάμψει τον κεντρικό αγωγό της αποχέ-
τευσης που περνούσε από την τουαλέτα 
μας, και παράλληλα εμείς τοποθετήσαμε 
στις εξόδους της αποχέτευσής μας, δύο 
βαλβίδες αντεπιστροφής που αποτρέ-
πουν την επιστροφή της ροής του νερού 
προς την αίθουσα. Με τον τρόπο αυτό 
ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί ξανά τα 
μέλη του Δ.Σ. να τρέχουν ακατάλληλες 
ώρες στην αίθουσα για να καθαρίσουν 
λήμματα και να διασώσουν πράγματα. 
Παράλληλα, προκειμένου να καλύψουμε 
τα μερεμέτια και να απολυμάνουμε την 
στέγη αποφασίσαμε να κάνουμε το βά-
ψιμο που σκεφτόμασταν. Κατεβάσαμε 
κουρτίνες, μαζέψαμε πράγματα και κα-
λέσαμε συνεργείο για να ξεκινήσει να 
βάφει. Διαλέξαμε τα χρώματα, χρησιμο-
ποιήσαμε ταπετσαρία για να καλύψου-
με κάποιες μελαμίνες, βερνικώθηκαν 
τα έπιπλα και σε λίγες μέρες η αίθουσα 
έγινε αγνώριστη. Το Σάββατο 12 Δεκεμ-
βρίου, αρκετά μέλη από το Δ.Σ. υπό την 
καθοδήγηση της ταμίας του Δ.Σ. Γιάννας 
Λούη και της Ελένης Ράμμου φρόντισαν 
για το τελευταίο καθάρισμα, για το κρέ-
μασμα των κουρτινών και των κάδρων 
καθώς και για τον στολισμό της ολόφρε-
σκης αίθουσας που ετοιμάστηκε πλήρως 
για να υποδεχθεί τα παιδιά του Συλλόγου 
στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΕΛΙΔΑ 3

Η ανακαίνιση της Στέγης μας
στον Καρέα Η φετινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

Συλλόγου που έγινε την Κυριακή 13 Δε-
κεμβρίου στην Στέγη του Συλλόγου στον 
Καρέα ήταν πραγματικά ιδιαίτερη. Πρώ-
τα απ’ όλα γιατί ήταν η πρώτη εκδήλωση 
μετά την πάροδο αρκετών μηνών από τον 
καλοκαιρινό «μαραθώνιο» των Μακρυ-
γιαννείων και υπήρχε μία μικρή αγωνία 
για την προσέλευση του κόσμου δεδομέ-
νου ότι η ιστοσελίδα δεν λειτουργούσε 
ακόμα. Έπειτα γιατί με την γιορτή αυτή 
«εγκαινιάζαμε» την ανανεωμένη αίθουσα 
του Συλλόγου που με τις επεμβάσεις που 
έγιναν όπως βάψιμο, νέα ταπετσαρία και 
λουστράρισμα επίπλων, απέκτησε μία 
πολύ διαφορετική όψη. 
Από νωρίς το πρωί η ταμίας του Δ.Σ. Γιάν-
να Λούη, που είχε αναλάβει τα οργανω-
τικά καθήκοντα έστησε τον μπουφέ της 
εκδήλωσης που περιλάμβανε από καφέ, 
χυμούς και ροφήματα μέχρι αλμυρά, κέικ, 
μελομακάρονα, βουτήματα κ.α. Σημαντι-
κή και η βοήθεια της Ελένης Ράμμου στην 
τακτοποίηση της αίθουσας αλλά και στην 
εξυπηρέτηση του κόσμου. Παρόντες επί-
σης εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου ήταν 

ο Πρόεδρος Ευάγγελος Γραββάνης και ο 
Αντιπρόεδρος Μαυραγάνης Δημήτρης.
Η προσέλευση του κόσμου αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα ικανοποιητική και γρήγορα η αί-
θουσα γέμισε χαρούμενες φωνές παιδιών. 
Εκτός από τον μπουφέ, ο Σύλλογος είχε 
φροντίσει να υπάρχει μία κοπέλα - δια-
σκεδαστής που απασχόλησε τα παιδιά με 
πληθώρα δημιουργικών παιχνιδιών. Με-
ταξύ άλλων «η πινιάτα» που όταν έσπασε 
γέμισε το πάτωμα με μικρά γλυκίσματα, 
παιχνιδάκια. Ο χώρος ενθουσίασε τους 
γονείς που τον βρήκαν πολύ χαρούμενο 
και με ζεστή όψη. Με τα παιχνίδια των 
παιδιών και την κουβεντούλα των γονιών 
η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα. Η διασκεδα-
στής, φρόντισε να βάψει με πολύ φαντα-
σία όλα τα πρόσωπα των παιδιών τα οποία 
αποχωρούσαν παίρνοντας μαζί τους μία 
κατασκευή από μπαλόνι και ένα αναμνη-
στικό χριστουγεννιάτικο δωράκι από τον 
Σύλλογο.
Η εκδήλωση τελείωσε και χωρίσαμε με ευ-
χές για τις γιορτές και το 2016, ενώ ανανε-
ώσαμε το ραντεβού μας για την προσεχή 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

Χριστούγεννα γεμάτα παιδικά χαμόγελα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος η Ομοσπονδία Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας θα πραγματο-
ποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση στην στέγη του Συλλόγου μας, στη Λ. Καρέα 106, 
την Κυριακή 6 Μαρτίου και ώρα 11:00. Η Συνέλευση εκτός από την κοπή της Βασιλόπιτας 
θα έχει και την εκλογή νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία, από τους εκπροσώπους που θα 
ορίσουν τα 18 χωριά που την απαρτίζουν. 
Θυμίζουμε πως εκπρόσωπός μας στην Ομοσπονδία για τα τελευταία 2 χρόνια ήταν ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Ευάγγελος Γραββάνης, που κατείχε επίσης και την θέση του Γεν. Γραμ-
ματέα στο Δ.Σ.. Εκτός από τα συνήθη καθήκοντα, ο Ε. Γραββάνης δημιούργησε τον ιστο-
χώρο της Ομοσπονδίας με το όνομα http://orinidorida.blogspot.gr που αποτέλεσε βήμα 
ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους Συλλόγους των χωριών και κυρίως αυτών που δεν 
διέθεταν δική τους ιστοσελίδα. Εκεί γίνεται μία παρουσίαση των χωριών αλλά και των Συλ-
λόγων της περιοχής μας καθώς επίσης και του έργου της Ομοσπονδίας (συνέδρια, ανταμώ-
ματα, μελέτη μονοπατιών κλπ). Τα δύο αυτά χρόνια λειτουργίας ο ιστοχώρος πραγματο-
ποίησε περί τις 200 δημοσιεύσεις και απέκτησε ικανοποιητική μηνιαία επισκεψιμότητα και 
απέσπασε πολλές θετικές εντυπώσεις.

Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
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Δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από την Έκθεση του συ-
νταγματάρχη ε.α. Δημ. Δημητρίου (αντάρτικο όνομα Νι-
κηφόρος) με τίτλο «Η συμμετοχή των Εβραίων στην Εθνική 
Αντίσταση» που διαπραγματεύεται τις δοκιμασίες Εβραί-
ων πολιτών κατά τη διάρκεια της κατοχής του 1941-44. Ο 
Συνταγματάρχης Δημήτρης Δημητρίου (με το αντάρτικο 
όνομα Νικηφόρος), γεννήθηκε στο χωριό Επτάλοφος (Άνω 
Αγόριανη) και ήταν ο πρώτος αξιωματικός του ελληνικού 
στρατού που βγήκε στο βουνό κατά την κατοχή, στις γραμ-
μές ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Το απόσπασμα αναφέρεται σε ένα άγνωστο 
για πολλούς Κροκυλιώτες γεγονός που έλαβε χώρα κατά 
την διάρκεια του χειμώνα 1943-44. Ήταν η φυγάδευση στο 
Κροκύλειο με την βοήθεια του ΕΑΜ, μιας πολύ σημαντικής 
φυσιογνωμία του Ελληνικού Εβραϊσμού, του Αρχιραββίνου 
Αθηνών Ηλία Πινχά Μπαρζιλάι. Ο Αρχιραββίνος διέμεινε 
στο χωριό μας (δεν γνωρίζουμε σε ποιο σπίτι) το οποίο θε-
ωρήθηκε και αποδείχθηκε τελικώς μία ασφαλή κρυψώνα 
από τους Γερμανούς. Πηγή του κειμένου που αναδημοσι-
εύουμε είναι το Περιοδικό ΧΡΟΝΙΚΑ (Όργανο του Κεντρι-
κού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας), Αριθ. Φύλλου 
104, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1989. Το γεγονός αυτό που 
θεωρούμε πως είναι αρκετά σημαντικό για την νεώτερη 
ιστορία του χωριού και ελπίζουμε προσεχώς να έχουμε πε-
ρισσότερες πληροφορίες να σας δώσουμε. 

Για τον Αρχιραββίνο Αθηνών Ηλία Π. Μπαρζιλάϊ

Στην περιοχή της δράσεώς μου ο Αρχιραββί-
νος Μπαρζιλάϊ έφτασε το χειμώνα 1943-1944 
(περιοχή Φωκίδας). Μαζί του ήταν η γυναίκα 
του και η μοναχοκόρη του (έτσι νομίζω, ότι 
ήταν το μόνο τους παιδί). Τους προώθησαν οι 
οργανώσεις του ΕΑΜ της περιοχής Φωκίδας 
σε ένα από τα ποιο ασφαλή χωριά της Δω-
ρίδας, το Κροκύλειο. Τους τακτοποίησαν σε 
ένα θαυμάσιο σπίτι, που ο ιδιοκτήτης του έμε-

νε στην Αθήνα και δεν το χρησιμοποιούσε, τους προμήθευ-
σαν άφθονα ξύλα, για το τζάκι τους, και τρόφιμα - ότι είχε ο 
κόσμος, φτωχά πάντοτε. Όμως η κόρη τους αρρώστησε και 
μάλιστα βαριά. Είχε τύφο, αρρώστια δηλαδή επικίνδυνη για 
τη ζωή τότε. Κάποια ημέρα στις αρχές του 1944, πέρασα από 
το Κροκύλειο. Όταν τελείωσα την ομιλία μου σε ένα καφενείο, 
προς τους κατοίκους του χωριού, η κυρία Σαΐτη (καταγόμενη 
από την Αμφίκλεια Λοκρίδας και παντρεμένη με τον Κροκυ-
λιώτη Ελληνο-Αμερικανό Σαΐτη) μου σύστησε τον Αρχιραβ-
βίνο Μπαρζιλάϊ και την γυναίκα του, που είχαν έρθει να ακού-
σουν την ομιλία μου, προπαντός όμως να με ενημερώσουν 
για τις δυσκολίες τους και για την ασθένεια της κόρης τους. 
Μου ζήτησαν να πάμε και στο σπίτι που έμεναν. Μαζί με την 
κυρία Σαΐτη, που τους φρόντιζε και ιδιαίτερα όσο μπορούσε, 
και με τους συνοδούς μου αντάρτες πήγαμε. Η κόρη τους 
ήταν πράγματι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τους υποσχέθη-
κα ότι ια εύρισκα τρόπο, θα έκανα τα αδύνατα δυνατά να τους 
στείλω τρόφιμα και ιδιαιτέρως τροφές κατάλληλες για την άρ-

ρωστη κόρη τους. Πράγματι σε λίγες ημέρες, από άλλο χωριό, 
η Επιμελητεία του Τάγματος κατόρθωσε να εξασφαλίσει ένα 
φορτίο έως 80 οκάδες (πάνω από 100 κιλά δηλαδή) που το 
αποτελούσαν μακαρόνια, ρύζι, ζάχαρη, καφές, συμπυκνωμέ-
νο γάλα, όσπρια, τυρί και άλευρα. Όταν, σε λίγο καιρό, ξανα-
πέρασα από το Κροκύλειο, είχα την ευχαρίστηση να βρω την 
οικογένεια Μπαρζιλάϊ σε τελείως άλλη κατάσταση. Η κόρη 
τους είχε μπει στην ανάρρωση. Και οι δύο γονείς ήταν ενθου-
σιασμένοι. Οι κάτοικοι του χωριού πάντα τους συμπαραστέ-
κονταν με ότι είχαν. Στην επίσκεψή μου εκείνη στο Κροκύλειο, 
ο Αρχιραββίνος Μπαρζιλάϊ ήρθε στην πλατεία του χωριού 
και με παρακάλεσε να πήγαινα ξανά στο σπίτι τους, όπως και 
έγινε. Όταν με τη συνοδεία μου – και με συντροφιά ξανά την 
κυρία Σαΐτη – φτάσαμε στην κατοικία της οικογένειας Μπαρ-
ζιλάϊ, ο Αρχιραββίνος και η γυναίκα του μας υποδέχτηκαν έξω 
από την πόρτα του ανώγειου διαμερίσματός τους και μέσα 
από την πόρτα, προστατευόμενη από τον ψυχρό άνεμο στε-
κόταν η κατάχλωμη αλλά σε ανάρρωση κόρη τους. Και τότε 
ο Αρχιραββίνος Μπαρζιλάϊ έδωσε συγκινητική επισημότητα 
στην υποδοχή μας, βρήκε έξοχα λόγια να διερμηνεύσει την 
ευγνωμοσύνη όλων τους για το καλό που τους είχαμε κάμει. 
Θυμάμαι πως βρέθηκα σε δύσκολη θέση, προσπαθώντας να 
βρω και εγώ λόγια το ίδιο ωραία να απαντήσω στην προσφώ-
νηση του Ηλία Μπαρζιλάϊ. 

Σώθηκε από την εποχή εκείνη και ένα γράμμα του Αρχιραβ-
βίνου Μπαρζιλάϊ για όλα αυτά τα περιστατικά. Σας στέλνω 
φωτοτυπία του και επειδή μπορεί να είναι δυσανάγνωστο, το 
αντιγράφω εδώ (με την ορθογραφία του):

«Κροκύλιον, 29 Απριλίου 1944

Προς τον Αξιότιμον Συν/στην Νικηφόρον

Είμαι κάτοχος της επιστολής σας 28 τρέχοντος μηνός και σας ευ-
χαριστώ θερμότατα δια το μεγάλον ενδιαφέρον σας προς εμάς. 

Μαζί με την επιστολήν παρέλαβα όλα τα τρόφιμα που μας στείλα-
τε συμφώνως της αποδείξεως παραλαβής που σας στέλνω ξεχω-
ριστά!

Επίσης ακριβώς σήμερα πριν οκτώ ημέρας παρέλαβα από την 
επιμελητείαν του 5ου Συντάγματος Άνω Παλαιοξάριον τα τρόφι-
μα που είχαν μείνει εις το Λευκαδίτη και τα οποία είχατε σεις στεί-
λει και καθυστέρησαν να μας τα στείλουν. 

Μερικές ημέρες υποφέραμεν από έλλειψιν τροφίμων και σας τη-
λεγραφήσαμε σχετικώς, αλλά όταν λάβαμε γνώση ότι ανώτερα 
συμφέροντα της πατρίδος σας απησχόλησαν, δεχτήκαμε την 
στέρησιν αυτή με υπερηφάνεια και υπομονή, επειδή πρώτα είναι 
τα συμφέροντα της πατρίδος και δεύτερον τα ατομικά. Εντούτοις 

δεν θα λησμονήσω ποτέ την μεγάλην ενίσχυσιν που μας προσφέ-
ρετε. Η μεγαλυτέρα μου ευχή είναι να στεφθούν όλαι αι ενέργειές 
σας με επιτυχείες και να αξιοθώμεν να σας δούμε δοξασμένον με 
την νίκη και την λευτεριά.

Σχετικώς με την παράκλησίν σας εάν έχουμε κάτι να σας ζητή-
σουμε, σας εκφράζω την βαθυτέραν ευγνωμοσύνη μου για όλα 
τα τρόφιμα αυτά που με κάνουν σήμερα αρκετά πλούσιο.

Προς το παρών από τρόφιμα δεν έχουμε ανάγκη πλέον. Αλλά θα 
ήθελα από εσάς, ως ειλικρινής φίλος μας να αποφασίσετε μόνος 
σας δια το μέρος της διαμονής μας, εάν θεωρείται το Κροκύλειον 
ασφαλές από πάσης απόψεως να μείνουμε εδώ, μια φορά που 
είμαστε εγκατεστημένοι και έχομε και αρκετά τρόφιμα. Αλλά 
εάν η γνώμη σας είναι ότι περισσοτέραν ασφάλεια μπορούμε να 
έχουμε εις το Γενικόν Στρατηγείον, τότε να έχετε την καλωσύνη 
να μας στείλετε δύο ή τρεις, οι οποίοι θα μας συνοδέψουν και θα 
μας βοηθήσουν εις την επίταξιν ζώων εις τα διάφορα χωριά που 
πρέπει να περάσουμε.

Εν πάση περιπτώσει εμπιστευόμεθα απολύτως εις την κρίσιν σας 
και σας παρακαλώ να με θεωρήσετε ως έναν εκ των ειλικρινέστε-
ρων φίλων σας, ο οποίος βλέπει εσάς έναν από τους γενναίους 
ήρωας της πατρίδος μας, σαν εκείνους που ξεσκλάβωσαν την Ελ-
λάδα μας το ’21. Είθε ο θεός να είναι πάντα μαζύ σας και να ειδού-
με την λευτεριά γρίγορα και να είμαι ευτυχείς να εκπληρώσω κι 
εγώ τας υποχρεώσεις μου, γνωρίζοντας σ’ όλον τον κόσμο το με-
γάλο πατριωτικόν έργον σας, μαζί με όλους τους συναγωνιστάς 
του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς εκ μέρους 
της οικογένειάς μου.

Σας ευχαριστώ δια την μεταβίβασιν της επιστολής του... (λέξη 
δυσανάγνωστη)

Μετ’ ειλικρινούς φιλίας

Διατελώ

Ο Αρχιραββίνος Αθηνών Ηλίας Π. Μπαρζιλάϊ

YΓ: Δια τον καφέ ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και όταν εξοικονομή-
σουμε ζάχαρη, θα πιούμε εις την υγείαν σας.

Ο ίδιος

Θα σας παρακαλούσαμε, εάν σας είναι δυνατόν, κει έχετε, να μας 
στέλνατε ολόγον σαπούνι. Ευχαριστούμεν θερμότατα εκ των 
προτέρων και συγχωρίστε μας δια τον μεγάλον κόπον που σας 
δίδομεν.»

(Να μου επιτραπεί να προσθέσω μία γραφική λεπτομέρεια, για 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, για να εξυπηρετήσουμε 
την οικογένεια του Ηλία Μπαρζιλάϊ. Στις μετακινήσεις της οι-
κογένειάς του στα ορεινά χωριά, η γυναίκα του Αρχιραββίνου 
ήταν αδύνατο να κρατηθεί μόνη της επάνω στα σαμάρια των 
μουλαριών. Ήταν συνέχεια πανικόβλητη, ότι θα έπεφτε στους 
γκρεμούς των βουνών, και έπρεπε δυο και τρεις χωρικοί να 
τρέχουν συνέχεια γύρω στο υποζύγιο και να την συγκρατούν 
να μην γκρεμιστεί και να την ενθαρρύνουν).

Το Κροκύλειο, 
κρύβει από τους Γερμανούς 

τον Αρχιραββίνο Αθηνών

Όπως είχαμε ανακοινώσει και γράψει σε παλαιότερο φύλο της εφημερίδας, η Περιφεριακή 
Ενότητα Φωκίδας θα υποστήριζε τις εκδηλώσεις των Μακρυγιαννείων. Δυστυχώς όμως λόγω 
ελαφρότητας ή/και αδιαφορίας ένας προμηθευτής των Μακρυγιαννείων έμεινε τελικά απλή-
ρωτος και ο Σύλλογος βρέθηκε ηθικά εκτεθειμένος χωρίς ουσιαστικά να φέρει την παραμικρή 
υπαιτιότητα. 
Η ιστορία ξεκίνησε όταν αποστείλαμε εγκαίρως (από τον Μάιο) πρόσκληση στην Περιφεριακή 
Ενότητα Φωκίδας για συμμετοχή της στην διοργάνωση των Μακρυγιαννείων 2015. Η αντα-
πόκριση της Π.Ε. Φωκίδας παρότι ήρθε την τελευταία στιγμή, ήταν θετική με τον Αντιπεριφε-
ριάρχη κ. Κώστα Μίχο να θέλει να «αναλάβει» την κάλυψη εξόδων ποσού 1.000€ (με ΦΠΑ). Οι 
βασικές προϋποθέσεις που μας έθεσε ήταν:
• να εμφανίσουμε την Π.Ε. Φωκίδας ως συνδιοργανωτή των εκδηλώσεων σε αφίσες κλπ και 
• τα έξοδα που θα κάλυπτε να αφορούν αποκλειστικά ενοικίαση εξοπλισμού εκδηλώσεων 
(ήχος και φως). 
Εμείς δεχθήκαμε φυσικά τους όρους και αφού φροντίσαμε για την αφίσα,  ενημερώσαμε την 
Π.Ε. Φωκίδας ότι είχαμε στα χέρια μας μία συμφέρουσα προσφορά ενοικίασης εξοπλισμού 
από τον κ. Πολύδωρο Χρήστο από την Ναύπακτο, ο οποίος μάλιστα δεχόταν να πληρωθεί απ’ 
ευθείας από τους ίδιους (θυμίζουμε πως τον Αύγουστο είχαν ξεκινήσει τα capital controls). 
Αφού τα συμφωνήσαμε ο κ. Χ. Πολύδωρας παρείχε εξοπλισμό σε διάφορες εκδηλώσεις μας 
και κατόπιν κατέθεσε, όπως προβλεπόταν το τιμολόγιό του στην Περιφέρεια. Αντί όμως για 
πληρωμή, έλαβε από την Π.Ε. Φωκίδας τον Σεπτέμβριο μία επιστολή που του επέστρεφε το 
τιμολόγιο αναφέροντας ότι αυτό δεν μπορεί αυτό να πληρωθεί. Ως αιτία αναφερόταν σχετικό 
έγγραφο της Yπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Φωκίδας που δεν ενέκρινε (ενταλματο-
ποιούσε) την δαπάνη λόγω μη επαρκούς τεκμηρίωσής της από την Π.Ε. Φωκίδας. Εκείνη την 
ώρα ο επαγγελματίας θα μπορούσε να βγάλει μία διαταγή πληρωμής αλλά θα καθυστερούσε 
και θα επιβαρυνόταν με δικαστικά έξοδα, πράγμα δεν ήθελε.
Από πλευράς Συλλόγου, θέλοντας να συμβάλουμε στην επίλυση του ζητήματος επικοινωνή-
σαμε επανειλημμένα με τις εμπλεκόμενες Yπηρεσίας στην Άμφισσα παρέχοντας διευκρινίσεις 
σχετικά με τις εκδηλώσεις καθώς και με το γραφείο του Αντιπεριφεριάρχη, απ’ όπου παίρναμε 
την διαβεβαίωση ότι το θέμα «εξετάζεται». Μην βλέποντας όμως καμία εξέλιξη για μεγάλο 
διάστημα, αποφασίσαμε τελικά να στείλουμε μία αναλυτικότατη επιστολή που κατέρριπτε ένα 
προς ένα τα επιχειρήματα της Yπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και τεκμηρίωνε πλήρως 
την πληρωμή του τιμολογίου. Πράγματι μετά απ’ αυτό η Yπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
απάντησε στην Π.Ε. Φωκίδας ότι μπορεί εάν θέλει να υποβάλει εκ νέου το τιμολόγιο με πρό-
σθετη τεκμηρίωση. Αντ’ αυτού όμως η Π.Ε. Φωκίδας προτίμησε να ενημερώσει εμάς και τον κ. 
Χ. Πολύδωρα ότι η δαπάνη δεν μπορεί να ενταλματοποιηθεί επιρρίπτοντας τις ευθύνες στον 

Δημοσιονομικό Έλεγχο. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στην προσπάθειά του να βρει κάποιο τυπικό 
«πάτημα» για να κόψει το τιμολόγιο έφτασε να επικαλείται μέχρι και στοιχεία που βρήκε στο 
διαδίκτυο, αλλά μετά την επιστολή μας δεν θα μπορούσε να επιμείνει. Η Π.Ε. Φωκίδας από 
την άλλη έδειξε πως ήθελε να το «σκάσει» το κανόνι. Στην τελευταία μάλιστα επικοινωνία που 
είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Μίχο, αρκέστηκε να μας πει πως ανάλογη αντιμε-
τώπιση είχαν και άλλοι Σύλλογοι που πραγματοποίησαν εκδηλώσεις μαζί με την Περιφέρεια 
και πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Εμείς από την άλλη εμείς αναρωτιόμαστε εάν αυτή, 
η χωρίς επιπτώσεις «ανάληψη της ευθύνης», μπορεί να παρηγορήσει τυχόν άλλους Συλλόγους, 
τον κ. Χρήστο Πολύδωρα και λοιπούς άτυχους προμηθευτές. Φαίνεται πως το ενδιαφέρον της  
Π.Ε. Φωκίδας για τους επαγγελματίες που μοχθούν τον Δεκαπενταύγουστο είναι ανύπαρκτο 

ενώ για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας φτάνει μέχρι την λεζάντα μιας αφίσας.
Σημειώνουμε εδώ πως και με τον Δήμο Δωρίδας αντιμετωπίζουμε ανάλογο πρόβλημα, και συ-
γκεκριμένα έως τώρα έχει εκδοθεί και πληρωθεί μόνο το ένα από τα δύο τιμολόγια που είχε 
αναλάβει ο Δήμος να καλύψει.  Οψόμεθα κι εδώ…

Γραββάνης Ευάγγελος
Πρόεδρος Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης"

"Τζάμπα" συνδιοργανωτής Μακρυγιαννείων 2015 η Π. Ε. Φωκίδας


