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 Νάμουνα περιστεράκι, να πετάξω μια βραδιά. Να κατέβω στο Παγκράτι, σε μια αγάπη μου παλιά. Να καθίσω εκεί τη νύχτα! Την αυγή να σηκωθώ. Να πετάξω στον αέρα, να γυρίσω στο χωριό.   Αυγέρος

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
και φέτος τα Μακρυγιάννεια 2013. Η εφη-
μερίδα αυτού του τριμήνου θα
είναι αφιερωμένη στα φετινά Μακρυγιάν-
νεια για τους παρακάτω λόγους:
1) Να «πάρουν μία γεύση» από τις εκδηλώ-
σεις που έγιναν στο αγαπημένο μας χωριό 
οι αγαπητοί Ομογενείς και γενικά όσοι 
χωριανοί δε μπόρεσαν να είναι στο χωριό 
την περίοδο των εκδηλώσεων.
2) Να θυμηθούμε και να αναπολήσουμε 
τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε όσοι 
παραβρεθήκαμε στο χωριό μας.
Η εφημερίδα είναι δομημένη ανά εκδήλω-
ση όπως όριζε το πρόγραμμα. 
Σε άλλη στήλη στην εφημερίδα υπάρχουν 
ανά αλφαβητική σειρά οι εθελόντριες και 
οι εθελοντές των φετινών Μακρυγιαννεί-
ων, χωρίς την προσφορά και τη βοήθεια 
των οποίων δεν ήταν δυνατόν να πραγμα-
τοποιηθούν τα Μακρυγιάννεια.
Όπως ανέφερα και στις ομιλίες μου στις 
εκδηλώσεις που έγιναν στο χωριό μας, 
το Δ.Σ. του συλλόγου προγραμμάτισε 
και οργάνωσε τις εκδηλώσεις, τα Μακρυ-
γιάννεια όμως πραγματοποιήθηκαν από 
όλα τα μέλη και για τα μέλη και τους φί-
λους του Συλλόγου και του χωριού μας. 
Τα μέλη του Συλλόγου με την οικονομική 
τους προσφορά πληρώνοντας την συν-
δρομή τους σαν μέλη του Συλλόγου και 
την συνδρομή τους για την έκδοση της 
εφημερίδας, στις δύσκολες οικονομικές 
καταστάσεις που υπάρχουν στην Χώρα 
μας, βοήθησαν να πραγματοποιηθούν τα 
Μακρυγιάννεια.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου, σας 
ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας 
στις εκδηλώσεις και εύχομαι στα επόμενα 
Μακρυγιάννεια να είμαστε υγιείς και να 
παραβρεθούμε στις εκδηλώσεις. Επίσης 
ευχόμαστε να είναι μαζί μας στα επόμενα 
Μακρυγιάννεια και όσοι χωριανοί ανά τον 
κόσμο δεν μπόρεσαν να είναι φέτος στο 
χωριό μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Κ. Α. ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ 2013

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

Στις 7 το πρωί συγκεντρώθηκαν στις με-
γάλες βρύσες και ξεκίνησαν την ορειβα-
σία προς την Παναγία και τον Θεούλη, με 
τελικό προορισμό την πλατεία της Πεντα-
γιού, ομάδα χωριανών που αποτελείτο 
από την κ. Άννα Ζωγράφου, τον κ. Αλέκο 
Ζωγράφο, τον κ. Γεώργιο Καλμαντή, τον κ. 
Θέμη Πολυζώη και τον κ. Δ. Μπόλια από 
το Κουπάκι και από την νεολαία μας τις δε-
σποινίδες Ζωγράφου Χριστίνα και Ιωάννα 
και την Παπαγεωργίου Σταυρούλα.
Η ομάδα των νέων έφτασε μέχρι την Πα-
ναγία και μετά επέστρεψε στο χωριό. Η 

άλλη ομάδα συνέχισε και τερμάτισε στην 
πλατεία της Πενταγιού. Τους συγχαίρου-
με όλους για την συμμετοχή τους και την 
επόμενη φορά ελπίζουμε να συμμετέχου-
με περισσότεροι.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Στις 10.30 το πρωί πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία 
στο χώρο του Ξενοδοχείου. Η συμμετο-
χή ήταν μεγαλύτερη από την περσινή. 
Αναλυτικά, για την Τράπεζα αίματος έδω-
σαν αίμα οι κάτωθι εθελοντές: Μάκης 
Σπυρόπουλος με τη σύζυγο του Φωτει-
νή, Βασίλης Δάφνης, Δημήτρης Μπαρ-
μπούτης, Φρόσω Μπαρμπούτη, Μαρία 
Ψεύτη, Γιώργος Αυγερόπουλος, Κώστας 
Σαϊτης. Η αιμοληψία πραγματοποιήθη-
κε από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισ-
σας το οποίο και ευχαριστούμε θερμά. 
Yπεύθυνος επικοινωνίας για τον λογαρια-
σμό μας στην Τράπεζας Αίματος κ. Σαϊτης 
Κώστας τηλ.: 693 222 4030.
Το πρωί της ίδιας ημέρας, ομάδα χωρια-
νών συγκεντρώθηκε στην πλατεία και 
κατασκεύασε τα στεφάνια που θα κατα-
θέτανε στην κύρια εκδήλωση των Μακρυ-
γιαννείων. Αυτό έγινε για να ενισχύσουμε 
τον εθελοντισμό και για να μειώσουμε το 
κόστος των εκδηλώσεων.

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 
Το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Σχολείο, ενημέρωση περί ναρ-
κωτικών και αλκοόλ από επιστημονικά 
στελέχη του Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Yγείας Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας «Διαδρομή» σε συνεργασία με 
τον ΟΚΑΝΑ Άμφισσας. Σκοπός της ομιλί-
ας, ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθη-

τοποιηθούν οι παρευρισκόμενοι σχετικά 
με την ουσιοεξάρτηση. Η συμμετοχή της 
νεολαίας ήταν ενθουσιώδης. Συμμετείχαν 
περίπου 30 νέοι του χωριού. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στην κα. Πέπη Σκαρλή, υπεύ-
θυνη του ΟΚΑΝΑ Άμφισσας.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
Το βράδυ στο λιβάδι έγινε προβολή της 
κινηματογραφικής ταινίας «η ζωή του Πι», 
με μεγάλη συμμετοχή θεατών και κυρίως 
της νεολαίας μας.

ΚYΡΙΑΚΗ 11 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013 
ΚYΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ - 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Την ημέρα αυτή ήταν η κύρια εκδήλωση 
των Μακρυγιαννείων. Στην κύρια εκδήλω-

σή, μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Η Αντιπεριφεριάρχης Στερεάς Ελλάδας 

κα. Γιώτα Γαζή. Ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. 
Γεώργιος Καπεντζώνης. Ο Αντιδήμαρχος 
Δήμου Δωρίδας κ. Ανδρέας Ευσταθίου. Ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Λιδωρικίου κ. Γ. 
Καραχάλιος. Ο Αρχηγός της Αντιπολίτευ-
σης του Δήμου Δωρίδας κ. Αναστάσιος 
Παγώνης. Η Πρόεδρος της Ένωσης γυ-

ναικών Φωκίδας κ. Λαμπρινή Κουφάκη. Ο 
Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου κ. 
Δημήτριος Σταθακόπουλος. Πολλοί δημο-
τικοί σύμβουλοι του Δήμου Δωρίδας.
Μετά τη Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε 

στον Άγιο Γεώργιο από το χωριανό μας 
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δωρό-
θεο, εψάλη δοξολογία. Μετά το πέρας 
της δοξολογίας, ο καθηγητής Λυκειάρχης 
- Μαθηματικός κ. Γεώργιος Μ. Γενετζάκης, 
λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων από 
τη λήξη των Βαλκανικών αγώνων στους 
οποίους εννέα Κροκυλιώτες έπεσαν στα 
πεδία των μαχών, μίλησε για τους Βαλκα-
νικούς πολέμους. 
Μετά την ομιλία όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι μετέβησαν στο Μνημείο Πεσόντων 

και εψάλη επιμνημόσυνος δέησης στη 
μνήμη των πεσόντων και στη συνέχεια 
έγινε κατάθεση στεφανιού από τον πρό-

ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2013

Συνέχεια στη σελ.3

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
Β. Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ

Το Σαββάτο, 17 Αυγούστου, πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση της Ομοσπον-
δίας Β.Δ. Δωρίδας στου «Πράττα το 
Λάκκο», έξω από την Πενταγιού. Συμ-
μετείχε πλήθος κόσμου. Μας τίμησαν 
με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος κ. 
Καπεντζώνης, η αντιπεριφερειάρχης κ. 
Γαζή, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
καθώς και οι τοπικοί εκπρόσωποι του 
Δήμου. Στην εκδήλωση, εμφανίστη-
καν τα χορευτικά του δήμου μας και 
συγκεκριμένα της Κερασιάς και της 
Τολοφώνας όπου παρουσίασαν χο-
ρούς από την Ρούμελη. Επίσης, στην 
εκδήλωση εμφανίστηκε ο Γιώργος 
Μάγγας, ο οποίος έπαιξε με το κλα-
ρίνο του σκοπούς από την Ρούμελη. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κροκυλείου 
τοποθέτησε ένα περίπτερο και πού-
λησε παραδοσιακά προϊόντα από το 
Παζάρι.

ΙΔΡYΜΑ Α.ΤΣΩΡΗ
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ YΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ίδρυμα Αναστασίου Τσώρη, στο 
οποίο ο εκάστοτε πρόεδρος του συλλό-
γου μας είναι μέλος του Δ.Σ., εντός του 
Οκτωβρίου θα προκηρύξει σε ημερήσι-
ες εφημερίδες των Αθηνών 2 υποτρο-
φίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
εξωτερικό. Βασική προϋπόθεση για να 
συμμετέχει Κροκυλειώτισσα ή Κροκυ-
λειώτης είναι να έχει αποφοιτήσει από 
Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών είναι 2 μή-
νες μετά τη δημοσίευση της προκήρυ-
ξης στον ημερήσιο τύπο. Πληροφορίες 
για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
στο τηλέφωνο του προέδρου του ιδρύ-
ματος κ. Ξενοφώντα Τσώρη 210 6140 
861 και στον πρόεδρο του Συλλόγου κ. 
Κώστα Μπούτσικο, τηλ.: 6972 633 0051.

Θερμή παράκληση η κυρία ή 

ο κύριος που πήρε στο χωριό 

την απόδειξη πληρωμής συν-

δρομής εφημερίδας με το νού-

μερο 968 να επικοινωνήσει με 

τον Πρόεδρο του Συλλόγου,  

κο. Μπούτσικο.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Τάσος Σαϊτης του Παναγιώτη και η Βάλη Λασκαράτου απέ-
κτησαν ένα αγοράκι, το Σαββάτο 7 Σεπτεμβρίου 2013
Η Ιφιγένεια Σαϊτη του Σπύρου και ο Δημήτρης Καρούμπαλης 
απέκτησαν ένα κοριτσάκι, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013
Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζήσουν με υγεία και χαρές.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Άγγελος Σκούρας και η Μαργαρίτα Κοντοχρήστου βάφτι-
σαν τον γιό τους στις 24 Αυγούστου 2013, στον Ι.Ν. Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών Κροκυλείου και του έδωσαν το όνομα Ηλίας.
Η Ρούλα Ζαρονίκου, κόρη της Ελένης Αλ. Αρμάου, και ο Βα-
σίλης Μητούνης βάφτισαν τον δεύτερο γιό τους και του έδω-
σαν το όνομα Δημήτρης.
Ο Δημήτρης Ι. Καρκαβίτσας και η Δήμητρα Ν. Παραρά βά-
φτισαν την κόρη τους την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013,στον 
ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ανθούσα και της 
έδωσαν το όνομα Ιωάννα. 
Το Δ.Σ. εύχεται να ζήσουν τα νεοφώτιστα.
ΓΑΜΟΙ
Ο Ιωάννης Δάφνης του Παναγιώτη και της Ελένης και η Μα-
ριάννα Καραχάλιου του Δημητρίου και της Βαρβάρας  πα-
ντρεύτηκαν στις 18 Αυγούστου 2013 σον Ιερό Ναό της Αγίας 
Μαρίνας στην Παραλία Σεργούλας.
Το Δ.Σ. τους εύχεται Ζωή ευτυχισμένη.
Ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Γεωργίου και της Αθανασίας 
και η Μαρία Φαλίδα του Αθανασίου και της Ευθυμίας παντρεύ-
τηκαν στις 13 Ιουλίου 2013 στον Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρος στο Σκάλωμα Δωρίδας. Την ίδια ημέρα βάφτισαν και το 
γιό τους και του έδωσαν το όνομα Γεώργιος.
Το Δ.Σ. τους εύχεται Ζωή ευτυχισμένη και να ζήσει το νεοφώτιστο.
ΕΠΙΤYΧΙΕΣ
Η Αλεξάνδρα Δημ. Αρμάου εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η Κωνσταντίνα Ιωάννη Μπαρμπούτη εισήχθη στο Τ.Ε.Ι. Με-
σολογγίου στο τμήμα Λογιστικής.
Ο Παναγιώτης Μιλτιάδη Παγώνης εισήχθη στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, στο τμήμα Μαθηματικών.
Το Δ.Σ. τους εύχεται καλές σπουδές.
Ο Μιχάλης Γ. Γενετζάκης, Ιατρός με ειδικότητα Γενικού Χει-
ρούργου, άνοιξε ιατρείο στο Παγκράτι επί της Yμηττού 83, 
2ος όροφος.  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Δημήτριος και Αναστασία Yφαντή 1000 $CDN
Παπαναγιώτου Αθανάσιος 50 €
Μιχαλόπουλος Γεώργιος 50 €
Οικ. Βασιλείου Ζωγράφου στη μνήμη των γονιών τους 
και στη μνήμη του Αριστείδη Μανίκα προσέφεραν 150 €
Οικ. Κωνσταντίνου Πέππα  50 €
Οικ. Αλέξανδρου Yφαντή  50 €
Τριαντόπουλος Μιχάλης  50 €
Κωβαίος Γεώργιος 
στη μνήμη της μητέρας του  100 €
Ζαχαροπούλου Γεωργία  50 €
Δαριώτη Νίτσα  100 €
Παγώνη Στέλλα  100 €
Τριανταφύλλη Πολυξένη 
στη μνήμη Οικ. Μαρμάρα  40 €
Βουλα Παγώνη  50 $ USD
Ευφροσύνη Γραββάνη  20 $ USD
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά
ΠΕΝΘΗ
Ο Αριστείδης Μανίκας απεβίωσε στις 23 Ιουλίου 2013. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στις 24 Ιουλίου στο 
Κροκύλειο.
Η Τασία Παγώνη σύζυγος Γεωργίου, το γένος Κωστοπούλου, 
που γεννήθηκε στο Κροκύλειο το 1937, απεβίωσε στις 25 Ιου-
λίου 2013. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν την 
επομένη στο Κροκύλειο. 

Ο Αθανάσιος Σπυρόπουλος του Αθανασίου που γεννήθηκε 
στο Παλειοχώριον Φθιώτιδας, απεβίωσε την 1η Αυγούστου 
2013,σε ηλικία 84 ετών. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή 
έγιναν στο Κροκύλειο.
Ο Λουκόπουλος Κωνσταντίνος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου 
2013. Την επομένη έγινε στο Κροκύλειο η νεκρώσιμος ακο-
λουθία και η ταφή.
Ισμήνη Κωβαίου 1917-2013 
Γεννήθηκε το 1917 στο Κροκύλειο, πατέρας 
της ο Νικόλαος Ποδιώτης και μάνα της η 
Ασήμω το γένος Μαυραγάννη. Έφυγε για την 
Αθήνα, κοντά στο νονό της γιατρό Χρήστο 
Σφέτσο, που την έσωσε από τυφοειδή πυρε-
τό όταν ήταν νήπιο. Παντρεύτηκε τον Μάρκο 
Κωβαίο από την Αμοργό και κατοίκησαν στο Παγκράτι (εστία 
των Κροκυλειωτών τα πρώτα χρόνια) και κατόπιν στην Αγία 
Παρασκευή. Σε όλη της την ζωή η Ισμήνη υπήρξε άτομο με 
κοινωνική ευαισθησία και βαθειά δημοκρατική συνείδηση 
κάνοντας πάντα το καθήκον της σαν γυναίκα, οικογενειάρχης 
και πατριώτισσα. Πάντα κοντά στον Συνάνθρωπο, συγγενή 
και γείτονα. Έφυγε στις 8 Αυγούστου 2013, πλήρης ημερών 
και με σχετικά καλή υγεία λίγο πριν γίνει 97 χρονών, ήρεμα και 
γλυκά, αφού διαισθανόμενη το τέλος της, επικοινώνησε με τα 
αδέλφια και συγγενείς της λίγο πριν. Κηδεύτηκε στο Κροκύ-
λειο στις 10 Αυγούστου 2013. Την συνόδευαν στην τελευταία 
της κατοικία τα παιδιά της, τα εγγόνια και δισέγγονα της, μαζί 
με ανίψια και εξαδέλφια από την Φωκίδα.
Ο Παναγιώτης Βάρσος γεννήθηκε στο Κροκύλειο στις 4 Ιου-
νίου 1925. Πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 στη Λάρισα όπου 
και ετάφη.
Ο Θεόδωρος Νικολάου Βλασίου απεβίωσε στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2013. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στις 
27 Σεπτεμβρίου στο Κροκύλειο.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των εκλιπόντων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστούμε την αντιπεριφεριάρχη Στερεάς Ελλάδας κα. 
Γιώτα Γαζή για τη βοήθεια που μας προσέφερε.
Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Δωρίδας κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, 
για τη βοήθεια που μας προσέφερε και ειδικά για την προσω-
πική του παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος με 
την ασφάλιση των έργων ζωγραφικής του Μακρυγιάννη, για 
να έλθουν στο χωριό μας.
Το Μεγάλο Δωρητή του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Μακρυ-
κώστα για την οικονομική ενίσχυση που προσέφερε για την 
ανακατασκευή σοφάδων στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Την πρόεδρο της ένωσης Γυναικών Φωκίδας κα. Λαμπρινή 
Κουφάκη για την οργάνωση της εκδήλωσης προς τιμή του 
Στρατηγού Μακρυγιάννη. Επίσης, η κα. Κουφάκη σαν εκπρό-
σωπος της ομογένειας Αμερικής Καναδά Στερεάς Ελλάδας, 
θα μας παράσχει κάθε βοήθεια για το κτίσιμο του σπιτιού του 
Μακρυγιάννη στο Αβορίτι, το κτίσιμο του οποίου είναι πρώτη 
προτεραιότητα για το Σύλλογο.
Την καθηγήτρια κα. Στέλλα Πριόβολου από το Ευπάλιο για την 
ομιλία της στην εκδήλωση προς τιμή του Στρατηγού Μακρυ-
γιάννη. 
Τον καθηγητή και δικηγόρο κ. Δημήτρη Σταθακόπουλο για 

την ομιλία του στην εκδήλωση προς τιμή του Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη, για τη ξενάγηση των έργων ζωγραφικής του Μα-
κρυγιάννη και για τα τραγούδια που έπαιξε και τραγούδησε 
με το αντίγραφο του ταμπουρά του Μακρυγιάννη.
Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δωρόθεο, ο οποίος 
τέλεσε στη δοξολογία και στις επιμνημόσυνες δεήσεις στην 
μνήμη του Στρατηγού Μακρυγιάννη και των πεσόντων Κρο-
κυλειωτών στους Βαλκανικούς πολέμους.
Τον Ιατρό Μιχάλη Γ. Γενετζάκη για την παρουσία του σα για-
τρός στους αθλητικούς αγώνες, γιατί παρά τις προσπάθειες 
του προέδρου του Συλλόγου και τις κυρίας Ειρήνης Μαυραγά-
νη να σταλεί γιατρός από το νοσοκομείο Άμφισσας, τελικά δεν 
εστάλη γιατρός. (επί τη ευκαιρία έχει εγκριθεί από το Δήμο, 
δαπάνη για τις επισκευές που απαιτούνται στο ιατρείο).
Τον Παρασκευά Μπακαρέζο για την προσφορά, προς τον Σύλ-
λογο, βιβλίων του για τον Μακρυγιάννη.
Την κα. Στέλλα Πηλιούνη για την προσφορά, προς τον Σύλλο-
γο, πίνακα ζωγραφικής που απεικονίζει Κροκυλιώτικο σπίτι. 
Το Γιώργο Παπαγεωργίου από την Πενταγιού, για τη βοήθειά 
του και την προσφορά του στο να έλθουν οι πίνακες ζωγραφι-
κής του Μακρυγιάννη στο χωριό μας. 

ΕYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΦΙΛΟYΣ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
Λόγω των Μακρυγιαννείων υπάρχει πληθώρα ύλης 
για την εφημερίδα και η ομιλία του κ. Γ. Γενετζάκη 
για τους Βαλκανικούς πολέμους, τα νέα του χωριού 
μας, το κείμενο του κ. Π. Μπακαρέζου για ιστορικά 
γεγονότα και η αποτίμηση του 15ου συνεδρίου της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας θα δημοσιευ-
θούν στο επόμενο φύλλο. 

Όπως κάθε 4 χρόνια έτσι και φέτος γιορτάστηκαν με μεγάλη επιτυ-
χία τα ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ.
Η φετινή εκδήλωση ήταν επανάληψη όμοιας επιτυχούς εκδήλω-
σης που έγινε τον περασμένο Απρίλιο στην αίθουσα της Παλαιάς 
Βουλής με πρωτοβουλία της Ένωσης Γυναικών Φωκίδας.
Για τον άνθρωπο λογοτέχνη και διδάσκαλο Στρατηγό Μακρυγιάν-
νη μίλησε η κ. Στέλλα Πριόβολου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου.
Ακολούθησε η χειμαρρώδης ομιλία του κυρίου Δημήτρη Σταθακό-
πουλου, διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου και δικηγόρου, ο 
οποίος επεσήμανε την άποψη του ότι καταγράφοντας τον Μακρυ-
γιάννη αναζητούμε το χαρακτήρα του Νεοέλληνα που δεν αναδεί-
χθηκε ποτέ.
Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία παραδοσιακής μουσικής.
Ο κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος με το μοναδικό πιστό αντίγραφο 
του Ταμπουρά του Μακρυγιάννη, έπαιξε και τραγούδησε τραγού-
δια της εποχής του Μακρυγιάννη. Η παρουσίαση της εκδήλωσης 
έγινε από την κυρία Λαμπρινή Κουφάκη, πρόεδρο της Ένωσης Γυ-
ναικών Φωκίδας και εκπρόσωπο της ομογένειας Αμερικής - Κανα-
δά Στερεάς Ελλάδος.
Σημαντική ήταν η μεταφορά στο Κροκύλειο από την Παλαιά Βου-
λή για τα Μακρυγιάννεια του εκμαγείου του Μακρυγιάννη όπως 
και των πινάκων ζωγραφικής.
Η ξενάγηση των αντικειμένων του Μακρυγιάννη έγινε το πρωί της 
ίδιας ημέρας μετά τη δοξολογία από τον κύριο Δημήτρη Σταθακό-
πουλο, που για μία άλλη φορά γοήτευσε τους παρευρισκόμενους.

ΕΝΩΣΗ ΓYΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Η Πρόεδρος

Λαμπρινή Κουφάκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤYΠΟY
ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟYΣ 

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟYΣ ΚΡΟΚYΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΞΕ-
ΝΙΤΙΑΣ ΠΟY ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΕΡΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΤΙ 
ΕΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟYΣ (ΜΑΖΕΜΑΤΑ)

Το παραπάνω κείμενο δόθηκε στον πρόεδρο του 
Συλλόγου στο χωριό μας από Ομογενή, με την πα-
ράκληση να μπει στην εφημερίδα μας. Ζήτησα επι-
πλέον εξηγήσεις για να καταλάβω ακριβώς το νόημα 
της παραπάνω πρότασης και η απάντηση ήταν ότι 
θα αναλυθεί στο μέλλον.
Επειδή το κείμενο δεν περιέχει κατηγορία κατά με-
λών του Συλλόγου και επειδή προσωπικά για εμένα 
οι ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ είναι η «ψυχή του Συλλόγου», το δη-
μοσιεύουμε.
Επί τη ευκαιρία σαν υπεύθυνος της εφημερίδας θέλω 
να υπενθυμίσω ότι
1) Η Εφημερίδα του Συλλόγου θα είναι πάντα στην 
διάθεση των ΟΜΟΓΕΝΩΝ να δημοσιεύει δραστηριό-
τητες και εκδηλώσεις της ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.
2) Καμία επιστολή η οποία περιέχει υπονοούμενα, 
κατηγορίες κατά μελών του Συλλόγου δεν θα δημο-
σιεύεται. Αυτό γίνεται γιατί η εφημερίδα του Συλλό-
γου σκοπό έχει να ενημερώνει όλους τους χωριανούς 
ανά τον κόσμο, για τα νέα του χωριού (δραστηριότη-
τες, εκδηλώσεις, έργα, που έγιναν στο χωριό).Επίσης 
να δημοσιεύει δίκαια αιτήματα προς όλες τις αρχές, 
για επίλυση προβλημάτων και για έργα που πρέπει 
να γίνουν στο χωριό μας.

Κ. Α. ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ

Με την οικονομική ενί-
σχυση του μεγάλου Δω-
ρητή του Συλλόγου μας 
κ. Κωνσταντίνου Μακρυ-
κώστα, στο τέλος Αυγού-
στου ολοκληρώθηκαν 
τα έργα αποκατάστασης 
των σοβάδων στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε 
τον κ. Μακρυκώστα για την οικονομική ενίσχυση.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY

YΠΑΡΧΕΙ YΛΗ & ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦYΛΛΟ
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εδρο της τοπικής κοινότητας Κροκυλείου 
κ. Δ. Μπαρμπούτη. Στη συνέχεια, τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή, προς τιμή των πεσόντων 
ΚΡΟΚYΛΙΩΤΩΝ στους Βαλκανικούς πολέ-
μους.
Στη συνέχεια, όλοι οι παρευρισκόμενοι με-
τέβησαν στο Άγαλμα του Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη, όπου εψάλη επιμνημόσυνος 
δέησης στη μνήμη του και έγινε κατάθεση 
στεφανιών. Στεφάνια κατέθεσαν η Αντιπερι-
φεριάρχης Στερεάς Ελλάδας κα. Γιώτα Γαζή, 
ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος Καπεντζώ-
νης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδας. κ. Αν-
δρέας Ευσταθίου, ο Αρχηγός της Αντιπολί-
τευσης του Δήμου Δωρίδας κ. Αναστάσιος 
Παγώνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λιδω-
ρικίου κ. Γεώργιος Καραχάλιος, ο Πρόεδρος 
του κοινοτικού διαμερίσματος Κροκυλείου 
και ο πρόεδρος του Συλλόγου. Στη συνέχεια 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, προς τιμή του 
Στρατηγού  Μακρυγιάννη.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ - 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΟYΣΕΙΟY
Ακολούθησε η μετάβαση όλων στο Δημοτι-
κό Σχολείο όπου στην μεγάλη αίθουσα εκτί-
θεντο τα έργα που ζωγράφισε ο Στρατηγός 
Γιάννης Μακρυγιάννης δια χειρός Π. Ζωγρά-

φου και το εκμαγείο του Μακρυγιάννη και 
τα οποία εκτίθενται μόνιμα στο Εθνικό και 
Ιστορικό μουσείο στο κτήριο της Παλαιάς 
Βουλής. Την περιήγηση και παρουσίαση 
των έργων έκανε ο Διδάκτωρ του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου κ. Δ. Σταθακόπουλος Τα 
έργα ζωγραφικής και το εκμαγείο, λόγω της 
μεγάλης αξίας τους, ήλθαν στο Κροκύλειο 
με κάθε μυστικότητα, συνοδεία υπαλλήλου 

του Εθνικού και 
Ιστορικού μουσεί-
ου. Στην αίθουσα 
υπήρχε και κατα-
σκευή σε μακέτα 
του σπιτιού του 
Μακρυγιάννη που 
έχει κατασκευά-
σει ο πρώην πρό-

εδρος του Συλλόγου κ. Π. Μπακαρέζος, η 
κατασκευή του οποίου στο Αβορίτι είναι 
πρώτη προτεραιότητα για τον Σύλλογο.(πε-
ρισσότερα σε άλλη στήλη).
Παράλληλα με την περιήγηση στην έκθεση 
και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες 
γινόταν και η περιήγηση στο Μουσείο του 
χωριού μας και όλοι θαύμαζαν τα εκθέματα 
που όλοι οι συγχωριανοί μας προσέφεραν, 
στο σπουδαίο αυτό Μουσείο. Το μουσείο 
και την έκθεση των έργων του Μακρυγιάν-
νη κατά την διάρκεια των Μακρυγιαννείων 
και όλες τις ώρες της ημέρας επισκέπτονταν 
πολλοί επισκέπτες.

Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου ο 
Σύλλογος, με την βοήθεια αρκετών κυριών 
του χωριού μας, είχε ετοιμάσει μπουφέ με 
τοπικά εδέσματα και αναψυκτικά. Σκοπός 
αυτής της απλής εκδήλωσης ήταν αφενός ο 
Σύλλογος και γενικά το χωριό μας να ευχα-
ριστήσει τους επισήμους, τους επισκέπτες 
φίλους του Συλλόγου και του χωριού μας 

και τους συγχωριανούς μας που παρευρέ-
θησαν στην κεντρική εκδήλωση των Μα-
κρυγιαννείων και αφετέρου να καταδείξει 
ότι το χωριό μας είναι πρωτοπόρο και στην 
φιλοξενία. 
Αφού όλοι τίμησαν δεόντως τα εδέσματα, 

ξαναγύρισαν στην πλατεία και επισκέφτη-
καν το παζάρι και την έκθεση Ζωγραφικής 
- κοσμήματος - τεχνοτροπιών. Ο χώρος του 
παζαριού είχε αναμορφωθεί φέτος, με την 
επιμέλεια της ταμία του Συλλόγου κας. Ελέ-
νης Λούη και με τις πάρα πολλές προσφορές 
των συγχωριανών, υπήρχαν πολλές επιλο-
γές για αγορά τοπικών ειδών. Στην διπλανή 
αίθουσα του παζαριού(παλιό ταχυδρομείο) 
ο Σύλλογος σε συνεργασία με Κροκυλειώ-
τισσες καλλιτέχνιδες διοργάνωσε έκθεση 
ζωγραφικής με έργα που αφορούσαν το 
χωριό μας (π.χ. μεγάλες βρύσες)και με έργα 
κοσμήματος, χαρακτικής, γλυπτικής και γε-
νικά χειροποίητων κατασκευών. Με την έκ-
θεση αυτή το Κροκύλειο και στον τομέα της 

τέχνης απέδειξε ότι είναι πρωτοπόρο. Όλοι 
οι επισκέπτες και την ημέρα της κεντρικής 
εκδήλωσης και τις άλλες ημέρες που επισκέ-
πτονταν το παζάρι και την έκθεση εξέφρα-
ζαν τον θαυμασμό τους.
Το απόγευμα της Κυριακής, στο νέο πανέ-
μορφο γήπεδο του χωριού μας στην Αγία 
Παρασκευή, είχε οργανωθεί τουρνουά πο-
δοσφαίρου μεταξύ των ποδοσφαιρικών 
ομάδων του Κροκυλείου, της Ζωριάνου και 

του Αλποχωρίου, παρουσία πολλών θεα-
τών. Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού 
μας σαν γηπεδούχος ομάδα, προκρίθηκε 
στον τελικό του τουρνουά. Στον αγώνα που 
προηγήθηκε του τελικού η ποδοσφαιρική 
αμάδα του Αλποχωρίου νίκησε την ομάδα 
της Ζωριάνου και προκρίθηκε στον τελικό. 
Στον τελικό του τουρνουά παρά την καλή 
απόδοση της ομάδας του χωριού μας, η 
ομάδα του Αλποχωρίου νίκησε στα πέναλ-
τι με 4-3 (ο κανονικός αγώνας έληξε 6-6). Η 
απονομή του κυπέλου στην νικήτρια ομάδα 
έγινε το βράδυ στο Δημοτικό σχολείο, πριν 
την έναρξη της εκδήλωσης για τον Στρατη-
γό Μακρυγιάννη. Ευχαριστούμε τους νέους 
του χωριού μας για την συμμετοχή τους και 
είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου θα επανα-
λάβουν τον περυσινό τους θρίαμβο, όταν 
κατέκτησαν το κύπελλο. Ευχαριστούμε επί-
σης και τους θεατές για την παρουσία τους 

στο τουρνουά.
Την ομάδα του χωριού μας, αποτελούσαν οι 
νέοι μας Αυγερόπουλος Διονύσης, Αυγερό-
πουλος Θεόδωρος, Βάρσος Μάκης, Ζωγρά-
φος Β. Δημήτρης, Ζωγράφος Π. Δημήτρης, 
Ισένης Γεώργιος, Καίσαρης Δημήτρης, Μά-
νος Παγώνης και Χισένι Γιώργος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟ 
ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ

Το βράδυ της Κυριακής, στο χώρο του Δη-
μοτικού Σχολείου, έγινε εκδήλωση μνήμης 
για την ηρωική μορφή της Ελληνικής Επα-
νάστασης, στρατηγό Μακρυγιάννη. Την 

προσωπικότητα του Μακρυγιάννη, που 
αγωνίστηκε, αλλά και λοιδορήθηκε, φτά-
νοντας στο σημείο να κατηγορηθεί και να 
καταδικασθεί για τον σχεδιασμό της δολο-
φονίας του Όθωνα, ανέδειξαν με τις ομιλίες 
τους δύο Πανεπιστημιακοί. 
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας Στέλλα Πριόβολου που αναφέρθηκε 
στον «Άνθρωπο, Λογοτέχνη και Δάσκαλο 
Μακρυγιάννη».
Ο διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
δικηγόρος και μουσικολόγος Δημήτριος Στα-
θακόπουλος, μίλησε για τον «Μακρυγιάννη 
υπό το πρίσμα της Ιστορικής Λαογραφίας».
Τη συζήτηση προλόγισε και συντόνισε η κα. 
Λαμπρινή Κουφάκη, Πρόεδρος της Ένωσης 
Γυναικών Φωκίδας.
Ο κ. Σταθακόπουλος, μάλιστα, ο οποίος έχει 
κατασκευάσει ένα πιστό αντίγραφο του τα-
μπουρά του Μακρυγιάννη, πλαισιωμένος 
από 4 μουσικούς με παραδοσιακά όργανα 
της εποχής του Μακρυγιάννη, έπαιξαν και 
τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια. 
Όπως ανέφερε ο κ. Σταθακόπουλος, οι 
στιγμές ήταν συγκινητικές γιατί είχε πάνω 
από 100 χρόνια να ακουσθεί φλογέρα παί-
ζοντας δημοτικά τραγούδια, στα βουνά 
της Ρούμελης. Η συναυλία διήρκησε περί-
που μιάμιση ώρα. 

ΔΕYΤΕΡΑ 12 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 

& ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟY
Το πρωί της 12/8/2013 πραγματοποιήθηκαν 
στο χωριό μας σκακιστικοί αγώνες στην 
πλατεία του χωριού, κάτω από τον πλάτανο, 
με συμμετοχή αρκετών αθλητών, ηλικίας 
9-14 χρονών.
Καθοριστική, αλλά και ουσιαστική ήταν η 
βοήθεια του φίλου του χωριού μας, κύριου 
Δημόπουλου Δημήτρη, ο οποίος κατάγεται 
από τη Ζωριάνο και αγωνίζεται στην Α’ Εθνι-
κή κατηγορία με τον Σκακιστικό Όμιλο Ηρα-
κλείου Κρήτης με αρκετές διακρίσεις τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Αυτός 
ήταν και ο διαιτητής των αγώνων.

Τα αποτελέσματα της τελικής κατάταξης 
μετά από 6 αγώνες ήταν :
Κρίτσας Βασίλης με 6/6
Κρίτσας Γιώργος με 4/6
Αντάσουρας Αποστόλης με 3,5/6
Παπαγεωργίου Δημήτρης με 3/6
Σκούρας Ηλίας με 2/6
Παγώνης Γιάννης με 1,5/6
Καραμπέλος Γιώργος με 1/3(αγωνίστηκε μέ-
χρι τον 3ο γύρο)
Οι αθλητές απόλαυσαν τους αγώνες καθώς 
και αρκετοί μικροί και μεγάλοι που δεν τόλ-
μησαν να συμμετάσχουν, αλλά σίγουρα 
«προκλήθηκαν» για κάποια μελλοντική δι-

οργάνωση που μπορεί να απευθύνεται και 
σε μεγαλύτερες ηλικίες, 9 αλλά και σε αθλη-
τές από τα γύρω χωριά.
Τέλος η εκδήλωση έκλεισε με επίδειξη ΣΙ-
ΜΟYΛΤΑΝΕ: ο διαιτητής - πρωταθλητής αγω-
νίστηκε απέναντι σε όλους τους άλλους.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν 
δωρεάν εισιτήρια για τον κινηματογράφο 
ODEON από το Σύλλογο.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιή-
θηκαν οι αγώνες που είχε οργανώσει ο Σύλ-
λογος, με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και 
θεατών.
Ο αγώνας των 3.000 μέτρων ξεκίνησε από 
τον τόπο γέννησης του Μακρυγιάννη στην
Κρύα Βρύση και ο τερματισμός έγινε στην 
είσοδο του χωριού στο άγαλμα του Στρατη-
γού Μακρυγιάννη.

Νικητές 3.000 μέτρα(αγόρια): 
Ζωγράφος Δημήτρης
Αυγερόπουλος Θεόδωρος
Καραμπέλος Γεώργιος 

Νικήτριες 3.000 μέτρα(κορίτσια): 
Βελλή Αγγελική
Καλογιαννάκη Ξένια
Βάλλα Αθηνά 
Ειδική κατηγορία μικρών αθλητών 3000 
μέτρων, οι πολλά υποσχόμενοι:

Πλεμένος Δημο-
σθένης(6 ετών)
Καλογιαννάκης Άγ-
γελος(6 ετών)
ΛΙΘΑΡΙ:
Ζωγράφος Δημή-
τρης(10m.)
Για ν νακόπουλο ς 
Σπύρος(9,68m.)

Αντάσουρας Γιάννης(9,30m.)
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 100 μέτρα:
Καραμπέλου Ραφαέλα
Βελλή Αγγελική
Σκούρα Αφροδίτη
ΑΓΟΡΙΑ 100 μέτρα.(8-9 ετών):
Βασιλόπουλος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Δημήτρης
Σκούρας Ηλίας
ΑΓΟΡΙΑ 100 μέτρα.(10-12 ετών):
Κρίτσας Βασίλης
Παγώνης Γιάννης 
Κρίτσας Γιώργος
ΤΣΟYΒΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Συμμετείχαν:
Μπακαρέζου Νάνσυ, Παγώνη Παναγιώτα, 
Παπαγεωργίου Αναστασία, Σκούρα Αφρο-
δίτη.
(Αξιόλογη ήταν η επίδοση των αθλητριών 
Μπακαρέζου Νάνσυ και Παπαγεωργίου Ανα-
στασίας παρά το μικρό της ηλικίας τους.)
ΤΣΟYΒΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ 
Συμμετείχαν: Βασιλόπουλος Δημήτρης, 
Βλασίου Παναγιώτης, Γεωργιάδης Διονύσης, 
Κρίτσας Βασίλης, Κρίτσας Γιώργος, Παγώνης 

Γιάννης, Παπαγεωργίου Δημήτρης, Σκούρας 
Ηλίας. 

Συνέχεια από σελ.1

Συνέχεια στη σελ.4
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Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες 
για την προσπάθεια που κατέβαλαν επιβεβαιώ-
νοντας την αξία της συμμετοχής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΕYΤΙΚΩΝ ΤΟY ΝΟΜΟY 
ΜΑΣ ΜΕ ΧΟΡΟYΣ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το βράδυ της Δευτέρας στον πανέμορφο 
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με παραδο-
σιακούς χορούς από τα χορευτικά του νομού 

μας. Ειδικότερα, συμμετείχε το χορευτικό 
της Τολοφώνας καθώς και το χορευτικό του 
Πολιτιστικού κέντρου Φωκίδας. Παρουσι-
άστηκαν παραδοσιακοί χοροί από όλη την 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο χορευτικός όμιλος 
της Άμφισσας παρουσίασε χορούς από τη 
Δυτική Θράκη (Μπαϊντούσκα, Ταπεινό Πα-
σχαλιάτικος, Κουλουριαστό, Συρτό Συγκαθι-
στό) και χορούς από την Ήπειρο(Συρτό στα 
δυο, Μπαζαργκάνα, Ζαγορίσιο, Νεραντζιά 
και Τσάμικο). Το χορευτικό της Τολοφώνας, 
παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς από την 
Κρήτη (Σούστα, Συρτό Χανιώτικο, Μαλεβιζι-
ώτη, Λαζώτης, Πεντοζάλι) καθώς και από τη 
Θεσσαλία (Κλειστό Αργιθέας, Τσάμικο, Σβαρ-
νιάρα, Καραγκούνα). Να ευχαριστήσουμε 
από το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας το μέλος 
του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Μιχάλη, τον υπεύ-
θυνο του χορευτικού κ. Ντόσκουρη Δημή-
τριο καθώς και τη δασκάλα του χορευτικού, 
κα. Κατσικούλη Πάντια. Από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Τολοφώνας, να ευχαριστήσουμε 
τον πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Κορομπίλη 
Ηλία, καθώς και τη δασκάλα του χορευτικού, 
κα. Μιχαϊλιδη Zέφη. Ελπίζουμε να αναβαθμί-
σουμε μελλοντικά τις εκδηλώσεις μας με την 
συμμετοχή και άλλων χορευτικών του νομού 
μας, και όχι μόνο, ύστερα από τηνθετική απή-
χηση που είχε η συγκεκριμένη βραδιά. Ήταν 
μία εκπληκτική παράσταση.

ΓΙΟΡΤΗ - ΠΑΡΤY ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Τη 12η Αυγούστου, η οποία έχει ορισθεί σαν 
παγκόσμια ημέρα νεολαίας, ο Σύλλογος είχε 
προγραμματίσει και έγινε γιορτή - πάρτυ για 

την νεολαία μας. Η προσέλευση της νεολαίας 
του χωριού μας, ήταν ικανοποιητική. To συ-
γκρότημα eternal lullaby είπε τραγούδια από 
το δικό της ρεπερτόριο, αλλά και τραγούδια 
που ζήτησε η νεολαία μας. 

ΤΡΙΤΗ 13 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κουπακιωτών 
η ομάδα από το χωριό μας που αποτελείτο 
από τις κυρίες Άννα Ζωγράφου, Τζούλια Χα-
βάντζα και τους κυρίους Αλέκο Ζωγράφο, 
Γεώργιο Καλμαντή και Θέμη Πολυζώη και 
πολλούς Κουπακιώτες, ξεκίνησαν από το 
Κουπάκι κατέβηκαν στο Κουπακόρεμα και 
κατέληξαν στην Αγία Παρασκευή Κουπακίου. 
Στο εξωκλήσι γινόταν λειτουργία, άναψαν 
ένα κερί και στην συνέχεια επέστεψαν στο 
χωριό μας.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ένα σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων των 

Μακρυγιαννείων ήταν αφιερωμένο στην 
συμμετοχή και την δραστηριοποίηση με 
αγώνες σκακιού, αθλητικούς αγώνες και χει-
ροτεχνίες για τα παιδιά όλων των ηλικιών.
Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη πραγ-
ματοποιήθηκε στον χώρο της πλατείας το 
κομμάτι της δημιουργικής απασχόλησης 
των παιδιών, με διάφορες δραστηριότητες 
όπως ζωγραφική, κολάζ και την τεχνική του 
decupaz.
Η συμμετοχή των παιδιών μας εξέπληξε ευ-
χάριστα, μιας και συμμετείχαν περίπου 40 
παιδιά, ηλικίας από 2,5 έως 16 ετών.
Οι υπεύθυνες (εθελόντριες) αυτών των δρα-
στηριοτήτων έδειξαν τις τεχνικές στα παιδιά 
και τα βοήθησαν να ξεδιπλώσουν το δημι-
ουργικό ταλέντο τους. Τα χαρούμενα χα-
μογελαστά προσωπάκια όλων των παιδιών 
που έλαβαν μέρος και καμάρωναν για τις 
δημιουργίες τους, μας γέμισαν χαρά. Το ίδιο 
βράδυ τα έργα των παιδιών εκτέθηκαν στον 
χώρο της πλατείας για να τα καμαρώσουν 
μαζί με τους μικρούς δημιουργούς οι γονείς 
τους και όλοι οι χωριανοί. Κατόπιν όλα τα παι-
διά πήραν με καμάρι τα έργα στο σπίτι τους.

ΜΟYΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Μία υπέροχη μουσική συναυλία απολαύσα-
με στον εκπληκτικό χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου με τον εκλεκτό και σεμνό καλλιτέ-

χνη Μιχάλη Δημητριάδη. Μπουζούκι στην 
πενταμελή ορχήστρα του έπαιξε ο Μανώλης 
Μιχαλάκης, ενώ τραγούδησε και η Φαίη Μά-
τσου. Ήταν μία υπέροχη βραδιά όπου όλοι 
μας σιγοτραγουδήσαμε λαϊκά και έντεχνα 
τραγούδια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟY ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΑΒΟΡΙΤΙ
Το πρωί συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του 
Μακρυγιάννη στο Δημοτικό Σχολείο, η κ. Σία 
Γαρδέλη, η κ. Αμαλία Πέππα, η κ. Ελευθερία 
Πέππα, η κ. Τζούλια Χαβάντζα, ο κ. Σωτήρης 
Γαρδέλης, ο κ. Γιώργος Καλμαντής, ο κ. Κώ-
στας Μπούτσικος, ο κ. Παρασκευάς Μπακα-
ρέζος, ο κ. Μάκης Χαβάντζας και ο νεαρός 
Χρήστος Πέππας και ξεκίνησαν για την καθι-
ερωμένη επίσκεψη στα χαλάσματα του σπι-
τιού του Μακρυγιάννη στο Αβορίτι. Ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα την κα. Ελευθερία Πέππα, η 
οποία κατά την διάρκεια του περιπάτου μας 
διηγήθηκε και μας περιέγραψε της συνθήκες 
και τον τρόπο ζωής των κατοίκων που ζού-
σαν ή είχαν κτήματα και ζώα στο Αβορίτι και 
στο Κουμεντάρι. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μία αλληγορική σατιρική θεατρική παρά-
σταση παρακολουθήσαμε το βράδυ της Τε-

τάρτης, από τη θεατρική ομάδα «Περίακτοι». 
Ένα έργο του Μαγιακόφσκι που προβλημάτι-
σε πολλούς.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ-

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑ
Από νωρίς το πρωί όλοι οι χωριανοί και οι 
επισκέπτες του χωριού μας ανέβηκαν στην 
Παναγία και σε κλίμα κατάνυξης γιόρτασαν 
την μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, 
την κοίμηση της Παναγίας. Μετά το τέλος της 
θείας λειτουργίας, αρκετές οικογένειες παρέ-
μειναν στην Παναγία και τήρησαν το παλαιό 
έθιμο κάνοντας το εορταστικό τραπέζι κάτω 
από το υπόστεγο της Εκκλησίας η κάτω από 
τα έλατα 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Το απόγευμα στο Λιβάδι ο κ. Παρασκευάς 

Μπακαρέζος παρουσίασε ντοκιμαντέρ πού 
παρουσίαζε την διαδρομή που ακολούθη-
σε η οικογένεια του Μακρυγιάννη, όταν σε 
ηλικία τεσσάρων ετών, μετά από επιδρομή 
των Τούρκων, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
το Αβορίτι μαζί με την μητέρα του Βασιλική 
και τα αδέρφια του και να εγκατασταθεί στη 
Λειβαδιά. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ με καταπλη-
κτική φωτογραφία και με χωριανούς πρωτα-
γωνιστές. 

ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 16 ΑYΓΟYΣΤΟY 2013
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΑΜΒΡΩΝ ΚΑΙ ΝYΜΦΩΝ

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε κι 
εφέτος με επιτυχία ο καθιερωμένος ετήσιος 
«Χορός των Γαμπρών και των Νυφών».
Η επιτυχία της εκδήλωσης οφείλεται τόσο 
στη μεγάλη προσέλευση των συμπατριωτών 
που κατέκλεισαν την πλατεία, κάτω από τον 
πλάτανο, με κέφι για χορό και διασκέδαση 
αλλά και της συμμετοχής όλων των παρευ-
ρισκομένων στην λαχειοφόρο αγορά. Την 
οργάνωση της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο 
Σύλλογος Γαμπρών & Νυφών Κροκυλείου «Ο 
Άγιος Σωστής», υπό την αιγίδα του «Συλλό-
γου Κροκυλειωτών».

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε 
από την Λαχειοφόρο αγορά ανέρχεται στα 
1.500€.
Σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των 
Τοπικών Διοικητικών Φορέων, της Εκκλησί-
ας, της Κοινότητας και του Συλλόγου το ποσό 
αυτό θα διατεθεί για συγκεκριμένους σκο-
πούς.
Ένα ποσό θα διατεθεί για την αγορά πιστών 
αντιγράφων 12 πινάκων του Στρατηγού Μα-
κρυγιάννη(δια χειρός Ζωγράφου) που θα 
αναρτηθούν μόνιμα πλέον στο μουσείο του 
χωριού και το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για 
τον Εξωραϊσμό του προαύλιου χώρου της 
Αγίας Παρασκευής.
Η ανιδιοτελής πρόθεση και η εύθυμη διάθεση 
όλων των συμπατριωτών, για προσφορά και 
διασκέδαση έκλεισε τις φετινές επιτυχημένες 
εκδηλώσεις των Μακρυγιάννειων 2013.
Ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας όλους τους 
συμμετέχοντες και ευχόμαστε ολόψυχα υγεία 
για όλους ώστε και του χρόνου να έχουμε 
καλή αντάμωση για ακόμα πιο όμορφες στιγ-
μές χαλάρωσης, διασκέδασης και προσφο-
ράς, στο μοναδικής ομορφιάς Χωριό μας.
Για το Σύλλογο Γαμπρών & Νυφών Κροκυλείου 
«Ο Άγιος Σώστης».

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ 2013

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟYΛΟY ΜΑΡΙΑ
ΑYΓΕΡΟΠΟYΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑYΓΕΡΟΠΟYΛΟY ΣΠYΡΙΔΟYΛΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΜΑΝΙΚΑ ΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟY ΝΑΤΑΣΑ
ΓΚΕΚΑ ΓΙΩΤΑ
ΓΚΕΛΜΕΣΗ ΚΑΛΗ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΜΑΙΡΗ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΡΟΣΩ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΡΟYΛΑ
ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΙΤΣΑ-ΜΠΟYΤΣΙΚΟY ΓΙΑΝΝΑ
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΟYΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟY ΣΟYΛΑ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗ ΧΡYΣΟYΛΑ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΩΝΗ ΒΑΣΩ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟYΛΟY ΕΦΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY ΜΑΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟY ΓΕΩΡΓΙΑ
YΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΙΣΕΝΙ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΨΕYΤΗ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟY ΝΙΚΟΛΑΟY
ΨYΡΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΠΑΖΑΡΙΟY
ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟY ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΟY ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΚΛΙΟYΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟYΗ ΓΙΑΝΝΑ
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗ ΧΡYΣΟYΛΑ
ΣΕΡΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ
ΧΑΒΑΝΤΖΑ-ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟYΛΙΑ
ΨΕYΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ «ΜΠΟYΦΕ» 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟYΛΟY ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΤΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΙΤΣΑ-ΜΠΟYΤΣΙΚΟY ΓΙΑΝΝΑ
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟY ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY ΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΗ-ΣΑΚΑΡΕΛΟY ΠΟΛY
ΡΑΜΜΟY ΕΛΕΝΗ
ΣΚΟYΡΑ ΓΙΟYΛΑ
ΧΙΣΕΝΙ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΨΕYΤΗ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟY ΝΙΚΟΛΑΟY
ΨYΡΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟYΣΕΙΟY 
& ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟY

ΓΑΡΔΕΛΗ ΣΙΑ
ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΚΛΙΟYΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗ ΧΡYΣΟYΛΑ
ΡΑΜΜΟY ΕΛΕΝΗ

ΣΕΡΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ
ΧΑΒΑΝΤΖΑ-ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟYΛΙΑ
ΨYΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟY ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΟY ΑΝΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
& ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΜΑΝΙΚΑ ΝΤΙΝΑ
ΚΡΙΤΣΑ-ΜΠΟYΤΣΙΚΟY ΓΙΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟYΛΟY-ΚΡΙΤΣΑ ΑΝΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 
& ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΜΑΝΙΚΑ ΝΤΙΝΑ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΤΣΑ-ΜΠΟYΤΣΙΚΟY ΓΙΑΝΝΑ
ΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
ΧΑΒΑΝΤΖΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΚΑΤΑΣΚΕYΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ
ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟY ΑΘΑΝΑΣΙΟY
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΕYΘYΜΙΟΣ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕ-

ΣΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ 
& ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ

ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ Δ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΟYΤΗΣ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙ - ΛΟΙΠΑ)

ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟY ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΩΦΡΑΦΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΡΑΚΛΙΟYΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟY ΓΡΗΓΟΡΙΟY
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗ ΒΙΚY
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟY ΑΘΑΝΑΣΙΟY
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΟYΤΣΙΚΟY ΞΕΝΙΑ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΑΜΜΟY ΕΛΕΝΗ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΙΤΗΣ ΣΠYΡΟΣ ΤΟY ΑΘΑΝΑΣΙΟY
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΕΡΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟY ΣΟΦΙΑ
ΧΙΣΕΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΕYΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΕYΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟYΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕYΟYΜΕ ΟΤΙ ΔΕ ΞΕΧΑ-
ΣΑΜΕ ΚΑΠΟΙΑ Η ΚΑΠΟΙΟΝ. ΕΑΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ 
ΖΗΤΑΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΣYΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΘΑ 
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΟYΜΕ ΟΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟYΜΕ.
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