
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ
Ο Σύλλογος κυκλοφόρησε και φέτος ημερολόγιο. 
Είναι θεματικό με το ίδιο θέμα όπως και πέρσι, με 

ασ πρόμαυρες 
παλιές φωτο-
γραφίες από 
το Κροκύλιο. 
Έχει τις ίδιες δι-
αστάσεις με το 
περσινό 24x34 
εκατοστά. Για τη 
μείωση του κό-
στους κάναμε 
την ηλεκτρονι-
κή επεξεργασία 
μόνοι μας. Πλη-
ρώσαμε μόνο τα 
τυπογραφικά. 

Το κόστος είναι μεγάλο για τα μέτρα του Συλλό-
γου αλλά φέτος πετύχαμε χαμηλότερη τιμή στο 
τυπογραφείο. Παρόλα αυτά για να αποσβεσθεί 
το κόστος πρέπει να πουληθούν πάνω από εκατό 

ημερολόγια. Δυ-
στυχώς πουλάμε 
μόνο εκατό με 
εκατόν πενήντα 
ημερολόγια. Αν 
μπορούσαμε να 
πουλήσουμε τρι-
ακόσια η τιμή θα 
ήταν στο μισό. 
Πρέπει όλοι ν’ 
αγοράσουμε. Θα 
υπάρχει στη Γε-
νική Συνέλευση 
και στο γλέντι 
τις απόκριες στο 
χωριό. Επίσης για 
να το προμηθευτείτε νωρίτερα μπορείτε να τηλε-
φωνήσετε στα μέλη του Δ.Σ. για να βρεθεί ένας 
τρόπος παραλαβής. Η τιμή των ημερολογίων φέ-
τος είναι χαμηλότερη και κλιμακωτή ανάλογα με 
τον αριθμό των ημερολογίων που αγοράζονται. 
Το ένα κοστίζει 8 €, τα δύο 15 €, τα τρία 20 € και 
τα τέσσερα 25 €.
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 Χειμώνας στο Κροκύλειο, τα πάντα ρημαγμένα, τα σπίτια μέσα στο χωριό , τα πιο πολλά κλεισμένα. Αυγέρος

ΕΡΓΑ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY  
ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟY ΠΕΡΑΣΕ

Ο Σύλλογος παρόλο που το κύριο έργο του 
δεν είναι να κάνει έργα έχει παράδοση στη κα-
τασκευή μικρών και μεγάλων έργων. Να μην 
ξεχνάμε τον ξενώνα της πλατείας, το καταφύ-
γιο, το εντευκτήριο στο λιβάδι, το μουσείο και 
πολλά άλλα μικρότερα τεχνικά έργα. Φέτος το 
φθινόπωρο κάναμε τρία έργα, όλα με προσωπι-
κή εργασία και μηδενικό, σχεδόν, κόστος, σύμ-
φωνα με την τωρινή οικονομική φιλοσοφία του 
Συλλόγου. Πρώτον, εγκαταστήσαμε ξυλόσομπα 
στο καταφύγιο. Είχαμε μια σόμπα πετρελαίου 
αλλά η τιμή του έχει «ξεφύγει». Το τζάκι, μερικές 
φορές, δε δουλεύει καλά. Η εγκατάσταση αυτή 
δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Έπρεπε να βάλου-
με σκαλωσιά από μέσα και η τρύπα στον τοίχο 
έπρεπε να γίνει από το μέσα μέρος γιατί απέξω 
δεν μπορούσε να μπει σκάλα. Εδώ δούλεψε ο 
Γεώργιος Χισένι και τα κατάφερε να ανοίξει τη 
τρύπα από μέσα. Μετά ανέλαβαν ο πρόεδρος 
και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου και ο Ιωάννης 
Καρκαβίτσας. Λάσπωσαν τη τρύπα από το μέσα 
μέρος και έβαλαν ένα σίδερο ώστε τώρα μπορεί 
να μπει σκάλα και απέξω.
Το Δεύτερο έργο ήταν το σκέπασμα του πα-
ραπήγματος του συστήματος κεντρικής θέρ-
μανσης του δημοτικού σχολείου. Τα κεραμίδια 

είχαν τριφτεί από τον περσινό παγετό. Τα αντι-
καταστήσαμε με κόκκινο μεταλλικό φύλλο με 
την εμφάνιση κεραμιδιού. Το τρίτο έργο ήταν 
η αρμολόγηση των κεραμιδιών στο λιβάδι. Ο 
περσινός παγετός έκανε και εδώ τις ζημιούλες 
του. Το τέταρτο έργο ήταν το δυσκολότερο, για 
τα μέτρα του Συλλόγου. Το καλοκαίρι σταμά-
τησε το νερό στη βρύση της Παναγίας και στο 
καταφύγιο. Εδώ βρεθήκαμε στον αέρα. Σε ποιόν 
ανήκει το υδραγωγείο και ποιος έχει τα μέσα να 
το διορθώσει; Εμείς στο Σύλλογο αποφασίσαμε 
να το «παλέψουμε» μόνοι μας γιατί είχαμε και 
πρόβλημα χρόνου. Έμπαινε ο χειμώνας. Πρώτο 
πρόβλημα. Που είναι το υδραγωγείο; Μας πήρε 
ένα μήνα ντετεκτιβικής εργασίας να βρούμε 
ποιος ξέρει που είναι. Τελικά εδώ μας βοήθησαν 
οι Γεώργιος Μ. Μπρούμας και Γεώργιος Βάρσος 
τους οποίους και ευχαριστούμε. Πρώτη διαπί-
στωση. Το υδραγωγείο είχε βουλώσει και δεν 
έπεφτε νερό στη δεξαμενή. Εδώ πληρώσαμε 
ένα μεροκάματο το Διονύση Αυγερόπουλο και 
το ξεβουλώσαμε. Μαζεύτηκε νερό και ανοίξαμε 
το διακόπτη. Περιμέναμε το νερό να φτάσει στη 
βρύση στη Παναγία. Τίποτα. Αρχίσαμε να σκά-
βουμε για να βρούμε και να ξεβιδώνουμε τη σω-
λήνα σε τακτά διαστήματα. Μέχρι τα τρακόσια 
μέτρα το νερό κυκλοφορούσε. Μετά χάσαμε τη 
σωλήνα. Χρησιμοποιήσαμε τη γεννήτρια και το 
κομπρεσέρ του προέδρου του Συλλόγου γιατί 
όντας κάποιας ηλικίας δεν μας ήταν εύκολο να 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα γίνει την  
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013, όπως πάντα στη στέγη του Συλλό-
γου, Λεωφόρος Καρέα 106, στις 10 π.μ. Το πρώτο θέμα θα είναι όπως 
πάντα ο οικονομικός απολογισμός της χρονιάς που πέρασε. Εδώ θα 
γίνει και μικρή αναφορά στο έργο του Συλλόγου τη χρονιά αυτή. 
Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μεγάλα Μακρυγιάννεια του 2013. Το 
θέμα αυτό άπτεται της λειτουργίας, ίσως ακόμα και της ύπαρξης του 
Συλλόγου. Ο Σύλλογος αντιμετωπίζει ένα περίεργο είδος αδιαφο-
ρίας. Yπάρχει πολλή βοήθεια αλλά μόνο τον Αύγουστο στο χωριό. 
Μετά όλο το χρόνο το ενδιαφέρον πέφτει δραματικά και άντε πάλι 
τον επόμενο Αύγουστο. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι χρονικά άνι-
σα κατανεμημένο. Η λειτουργία του Συλλόγου μερικές φορές φτά-
νει σε οριακό σημείο. Οι ελάχιστοι που ασχολούνται με το Σύλλογο 
εισπράττουν πολλά μπράβο αλλά καθόλου βοήθεια. Η κατάσταση 

αυτή, όσο και αν συνεχισθεί, έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά το πρό-
βλημα αυτό είναι συλλογικό. Ο Σύλλογος ανήκει σε όλα τα μέλη. Αν 
τα μέλη, με την αδιαφορία τους, δείξουν ότι δεν τους ενδιαφέρει ο 
Σύλλογος επί της ουσίας δε μπορεί να γίνει τίποτα. Στη Συνέλευση θα 
αποφασίσουμε αν υπάρχουν μέλη που θα αναλάβουν από τώρα υπ’ 
ευθύνη τους τομείς των Μακρυγιαννείων του καλοκαιριού. Επομέ-
νως αν τα μέλη αποφασίσουν θετικά θα τους ζητηθεί να αναλάβουν 
να οργανώσουν και να εκτελέσουν, σε εθελοντική βάση, συγκεκρι-
μένα έργα. Αν, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, γίνει ανάληψη έργου 
και μετά αδιαφορία θα ακυρώνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Μετά θα εξετάσουμε το θέμα της αλλαγής έδρας του Συλλόγου όπως 
αποφασίστηκε στο χωριό το καλοκαίρι όταν η προγραμματισμένη 
συνέλευση ακυρώθηκε λόγω βροχής. Μετά θα γίνουν, εκλογές για 
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της 

νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Η παρουσία των μελών είναι σημαντική 
αν θέλουμε να υπάρξει συνέχεια. Yποψηφιότητες για το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται σε οποιοδήπο-
τε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου με οποιοδήποτε τρόπο, τηλεφωνικά 
ή γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ίδια διαδικασία ισχύει 
και για υποψηφιότητες για την ελεγκτική επιτροπή. Για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων δεν συστήνουμε το φάξ γιατί δεν έχουμε υπεύθυ-
νο στέγης, όπου βρίσκεται το φάξ, και είναι δύσκολο να πηγαίνουμε 
εκεί συχνά, ούτε και το e-mail του συλλόγου που παρουσιάζει κά-
ποια προβλήματα αυτό τον καιρό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 
το αργότερο, σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, πέντε ημέ-
ρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Μετά τις εκλογές η κατάσταση θα γί-
νει «γλυκιά» για το λόγο ότι θα κόψουμε τη βασιλειόπιτά μας, για να 
πάει καλά η χρονιά για το Σύλλογο. Σας περιμένουμε όλους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΟY ΧΩΡΙΟY ΜΑΣ

Συνέχεια στη σελ. 2

Το εξώφυλλο του ημερολογίου.

Δείγμα από το εσωτερικό  
του ημερολογίου. Ο Σύλλογος εύχεται στα μέλη του και στους φίλους του  

Kαλή Xρονια.

Best wishes for the New Year to all the members & 
friends of the Association abroad.

ProsPero aÑo Nuevo.

Τις Απόκριες ο Σύλλογος διοργανώνει, 
όπως κάθε χρόνο, αποκριάτικο γλέντι 
στον ξενώνα της πλατείας. 
Ο Σύλλογος προσφέρει τη μουσική και ότι 
άλλο δρώμενο μπορέσει να διοργανώσει. 
Η παρουσία μας είναι απαραίτητη στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ας σχεδι-
άσουμε να βρεθούμε όλοι στο χωριό εκεί-
νες τις μέρες.

We inform the recipients of our newspaper 
in the US that several copies were returned 
with the indication “undeliverable as ad-
dressed” without any explanation of what is 
wrong in order to correct it. 
If you have not received our newspaper and 
you wish to continue receiving it, please, let 
us know by contacting us by e-mail: pbakar-
ezos@yahoo.gr, or phone: +30 6977599627.

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας γράψαμε για την ανακήρυξη του συγχωριανού μας 
κ. Κωνσταντίνου Μακρυκώστα ως Μεγάλου Δωρητού του Συλλό-
γου. Θυμίζουμε ότι με τη μεγάλη χρηματική δωρεά του συγχωρια-
νού μας έγινε πραγματικότητα η κατασκευή του Μουσείου μας στο 
κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου. Μετά από επικοινωνία με το 
Σύλλογο έγινε γνωστό ότι ο κ. Μακρυκώστας θα ήταν στο Κροκύ-
λειο στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Πράγματι το βράδυ στις 6 του μηνός 
συναντηθήκαμε με το Δωρητή που συνοδευόταν από την οικογέ-
νειά του. Πρωτύτερα το Διοικητικό Συμβούλιο θεώρησε ότι η επί-
σκεψη αυτή ήταν πρώτης τάξεως ευκαιρία για να τιμηθεί ο Μεγάλος 
Δωρητής του Συλλόγου σε τελετή στο Κροκύλιο. Πρώτα φτιάξαμε 
μια τιμητική πλακέτα με τη φωτογραφία του Μακρυγιάννη και το 
όνομα του Δωρητή συνοδευόμενη από έγγραφο του Συλλόγου. 
Στη συνάντηση το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου πήραμε τη συγκατά-
θεσή του για τη μικρή τελετή της επομένης.

Την άλλη μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία οι περισσό-
τεροι χωριανοί, περίπου σαράντα, μαζεύτηκαν στο 
σχολείο. Εκεί ο πρόεδρος του Συλλόγου χαιρέτησε 
τον κ. Μακρυκώστα και την οικογένειά του τον ευ-
χαρίστησε, εκ μέρους όλων των χωριανών, για τη 
προσφορά του και αναφέρθηκε στις προοπτικές του 
Μουσείου στο χωριό μας.
Κατόπιν ο κ. Μακρυκώστας πήρε το λόγο και με τα λό-
για του έδειξε την αγάπη του για το Κροκύλειο. Μετά 
έγινε από τον πρόεδρο του Συλλόγου η απονομή της 
τιμητικής πλακέτας και του συνοδευτικού εγγράφου.
Εδώ τελείωσε η μικρή σε χρόνο αλλά μεγάλη σε συ-
γκίνηση λιτή τελετή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου ευχαριστεί και πάλι, εκ μέρους όλων των μελών και φίλων του Συλλόγου, το συγχωρια-
νό μας κ. Μακρυκώστα για την προσφορά του. 

Η ΑΠΟΝΟΜΗ

Η απονομή.

Ο κ. Μακρυκώστας προ-
σφωνεί τους χωριανούς.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Μπακαρέζος Φώτης και η Κατερίνα Σταυ-
ρογιαννοπούλου απέκτησαν αγοράκι στις 28 
Νοεμβρίου 2012
Η Αναστασία Yφαντή και ο Phillip Porpiglia 
που ζουν στον Καναδά απέκτησαν κοριτσάκι 
στις 12 Δεκεμβρίου 2012 
Το Δ.Σ. εύχεται να ζήσουν τα νεογέννητα

ΠΕΝΘΗ
Ο Παναγιώτης Παγώνης απεβίωσε στις 20 Νο-
εμβρίου 2012. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η 
ταφή έγιναν στο Κροκύλειο.
Ο Ιωάννης Κολλιδάς γεννήθηκε στις 12/12/1947 
στην Αθήνα και απεβίωσε στις 7/10/2012 στην 
Αθήνα. Η νεκρώσιμος ακο-
λουθία και η ταφή έγιναν 
στο Κροκύλειο δύο μέρες 
αργότερα, όπως ο ίδιος 
ήθελε, για να βρίσκεται εκεί, 
μαζί με την αδελφή του Γε-
ωργία και τους γονείς του 
Ιωάννα και Αργύρη. Σε αγα-
πάμε πολύ και μας λείπεις. Ο 
γιος σου Άρης, τα τρία αδέλφια σου, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οι-
κογένειες των εκλιπόντων. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣYΛΛΟΓΟ
Στη μνήμη Γιάννη Κολλιδά, ο γιός του Άρης οι 
συγγενείς και φίλοι του προσέφεραν για τους 
σκοπούς του συλλόγου 500,00 €
Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί για την προσφορά 
τους.
Η ΔΩΡΕΑ ΤΟY ΠΡΟΕΔΡΟY ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου Κροκυλείου εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Συλλόγου κο. 
Μπακαρέζο Παρασκευά, για τη δωρεάν κατα-

σκευή και το-
π ο θ έ τ η σ η 
σαράντα (40) 
σ τ α σ ι δ ι ώ ν 
στην εκκλη-
σία του χω-
ριού μας.
Η θέληση και 

το μεράκι του ήταν τέτοιο, που μετά από πολύ-
μηνη και επίμονη δουλειά, τα στασίδια δε δια-
φέρουν σε τίποτα από τα προηγούμενα. 
Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι σαν τον Παρα-

σκευά να βοηθήσουν στην ανακαίνιση της εκ-
κλησίας μας, καθώς και των εξωκλησιών.

Του ευχό-
μαστε ο 
Άγιος Γε-
ώργιος να 
του χαρίζει 
υγεία και 
προσωπι-
κή ευτυχία 

και εμείς χρόνια πολλά και καλή χρονιά. 
Για το Ε.Σ. 
Γιώργος Μπρούμας
Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η μεγάλη προ-
σφορά των Γεωργίου Μ. Μπρούμα και Σπυρί-
δωνα Κ. Σαΐτη που με σκληρή δουλειά έβαψαν 
τα στασίδια αφιλοκερδώς πρίν την τοποθέτη-
σή τους.
Ευχαριστούμε το Βαγγέλη Χισένι και το γιό 
του Γιώργο, για τη δωρεάν κατασκευή των πε-
ζουλιών στην εκκλησία, όπου τοποθετήθηκαν 
επάνω στα στασίδια.
Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Το Ε.Σ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Στη μνήμη:
α) Γιάννη Κολλιδά αντί στεφάνων οι συγγενείς 
και φίλοι προσέφεραν χρηματικό ποσό στην 
εκκλησία.
β) Παναγιώτη Παγώνη αντί στεφάνων ο Πανα-
γιώτης Κουτσούκος, η οικογένεια Παναγιώτη 
Πάνου και η οικογένεια Τσαγκαλάκη προσέφε-
ραν χρηματικό ποσό στην εκκλησία.
Η κα. Ελένη Κρίτσα προσέφερε μία σκούπα 
επαναφορτιζόμενη και χρηματικό ποσό.
Η κα. Γιώτα Παπανδρέου προσέφερε χρηματι-
κό ποσό.
Ο κος. Νικόλαος Ψεύτης προσέφερε χρηματικό 
ποσό.
Για τα έξοδα του ιερέως που ήλθε από τον Κόκ-
κινο στις 28 Οκτωβρίου για τη Θεία Λειτουργία 
και τον εορτασμό της Εθνικής Γιορτής, ο Γεώρ-
γιος Βάρσος προσέφερε 50 € και ο Κων/νος Αυ-
γερόπουλος 20 €.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο τους ευχαριστεί 
θερμά και τους εύχεται χρόνια πολλά και καλή 
χρονιά. 
Στο προηγούμενο φύλλο εκ παραδρομής στις 
προσφορές της εκκλησίας γράφτηκε ότι ο Σπύ-
ρος Κουτσούκος προσέφερε για την Αγία Πα-
ρασκευή 50 € αντί του ορθού 150 €. Παρακαλώ 
για την διόρθωση και ζητούμε συγνώμη για το 
λάθος.
Γ. Μπρούμας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τα παλιά στασίδια

Τα καινούργια στασίδια 

σκάβουμε. Ηθικόν δίδαγ-
μα, αν δεν διαθέτετε γεννήτρια και κομπρεσέρ 
δεν μπορείτε να εξασκείτε πλήρως τα καθήκο-
ντα του προέδρου. Τελικά, κόψαμε τη σωλήνα 
και βάλαμε 120 μέτρα καινούργια στην επιφά-
νεια. Έτσι έφτασε το νερό στη βρύση. Δεν πή-
γαινε όμως στο καταφύγιο. Ίσια που έσταζε. Παί-
ξαμε λίγο με τους διακόπτες και το νερό άρχισε 
να δακρύζει στη δεξαμενή του καταφυγίου. Το 
επόμενο πρόβλημα: Οι βρύσες του καταφυγίου 
δεν έβγαναν νερό. Εδώ σταματήσαμε γιατί έπρε-
πε να φύγουμε για Αθήνα. Το πρόβλημα λύθηκε 
με τη μεσολάβηση του μέλους του Διοικητικού 
μας Συμβουλίου Κωνσταντίνου Αυγερόπουλου 
σε δύο επισκέπτες του καταφυγίου, το Κώστα 
και το Νίκο δεν ξέρουμε τα επώνυμά τους, που 
ο ένας ήταν κατά τύχη υδραυλικός και στη δι-
άρκεια της διαμονής τους δούλεψαν αφιλοκερ-
δώς και διόρθωσαν το πρόβλημα. Ο Σύλλογος 
τους ευχαριστεί καθώς και τον Κωνσταντίνο 
Αυγερόπουλο για την αφιλοκερδή δουλειά του 
και την προσφορά όλων των μικροϋλικών που 
χρειάστηκαν. Εδώ βρίσκουμε την ευκαιρία να 
ευχαριστήσουμε ακόμα περισσότερο το μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Αυ-
γερόπουλο για τη λειτουργία του καταφυγίου. 
Έχει αναλάβει εργολαβικά τη λειτουργία και έχει 
λύσει τα χέρια του Συλλόγου. Ακόμα ο Σύλλογος 
τον ευχαριστεί για τη προμήθεια ξερών ξύλων, 
δωρεάν, στο καταφύγιο. Επανερχόμαστε τώρα 
στο θέμα μας. Λόγω αδύναμης ροής οι σωλήνες 
είχαν πιάσει μέσα μούσκλια. Ακόμα βέβαια χρει-
άζονται φύσημα με αέρα πάντως τώρα το νερό 
δουλεύει. Οι φίλοι μας Κώστας και Νίκος υποσχέ-
θηκαν ότι στην επόμενη επίσκεψή τους θα φέ-
ρουν κάποιο μηχάνημα για να καθαρίσουν τους 
σωλήνες. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν το παρά-
χωμα των εκατόν είκοσι μέτρων της καινούργιας 
σωλήνας. Για τη δουλειά αυτή απευθυνθήκαμε 
στο Δήμο και ειδικότερα στον αντιδήμαρχο κ. 
Ιωάννη Ράπτη ο οποίος κανόνισε να έρθει το μη-
χάνημα του Δήμου. Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί 
για το ενδιαφέρον του. Κάπως έτσι τελείωσε η 
Οδύσσεια με το νερό του καταφυγίου.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Τώρα ερχόμαστε στα τρέχοντα προβλήματα 
του χωριού. Πρώτο πρόβλημα. παρόλο που 
ο Σύλλογος «φωνάζει» από καιρό δεν έχουμε 

κάτσει σα χωριό να φτιά-
ξουμε ένα προσεγγιστικό 

σχέδιο ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη και μια 
«ξεχασμένη» παράμετρο. Το Κροκύλειο είναι, 
βάσει νόμου, χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 
χωριό. Δυστυχώς γίνονται έργα στο χωριό, με 
το έτσι θέλω, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αυτή 
η παράμετρος. Έργα που η εμφάνισή τους δεν 
περιποιεί τιμή σ’ ένα παραδοσιακό χωριό. Πα-
ραφράζοντας λίγο το συμπατριώτη μας το Μα-
κρυγιάννη θα μπορούσαμε να πούμε ότι «τούτο 
το χωριό τόχωμεν όλοι μαζί» και οι αποφάσεις 
λαμβάνονται συλλογικά. Ο Σύλλογος θα επα-
νέλθει στο θέμα αυτό στο επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας. Προς το παρόν κάνουμε δύο βήμα-
τα: Πρώτον, προσθέτουμε στον τίτλο της εφη-
μερίδας το γεγονός ότι το Κροκύλειο είναι χα-
ρακτηρισμένο παραδοσιακό χωριό. Δεύτερον, 
ο Σύλλογος ζητά ανοικτά από όλα τα κλιμάκια 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να ζητούν τη γνώμη 
του για έργα που επηρεάζουν την εμφάνιση του 
χωριού. Ο Σύλλογος περιλαμβάνει στο δυναμικό 
του μεγάλη και ικανότατη ομάδα σχετικών επι-
στημόνων οι οποίοι έχουν, εκτός των άλλων, και 
το επιπρόσθετο προσόν ότι αγαπούν το χωριό 
τους. Άλλα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή: Yπάρχει πρόβλημα στο μεσοχώρι με το 
νερό. Επειδή το πρόβλημα αυτό χρονίζει δέκα-
δεκαπέντε οικογένειες αναγκάσθηκαν να κά-
νουν αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπί-
ζουμε ότι έτσι θα λυθεί το θέμα. Άλλο πρόβλημα 
είναι η λειτουργία των δημοτικών αποχωρητηρί-
ων. Η εμφάνιση είναι απαράδεκτη. Δεν έχουμε 
ενημέρωση, αλλά ο Σύλλογος θα προσπαθήσει 
να βοηθήσει, αν μπορεί. Άλλο σοβαρότατο πρό-
βλημα είναι η έλλειψη γιατρού. Ο Σύλλογος έχει 
αποστείλει τις σχετικές επιστολές. Η ανεπίσημη 
απάντηση που πήραμε είναι ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να έχουμε ελπίδα διορισμού 
γιατρού είναι να υπάρχει σπίτι για το γιατρό. Ο 
Σύλλογος έχει αρχίσει ήδη τις ενέργειες για να 
καταστήσει κατοικήσιμο, με δαπάνες του, τον 
επάνω όροφο του ιατρείου στο Κροκύλειο που 
είναι μισοτελειωμένος (εκτός των άλλων δεν 
έχει μπάνιο και κουζίνα). Θα έχουμε περισσότε-
ρα, ελπίζουμε θετικά, νέα στο επόμενο φύλλο 
μας. Το τελευταίο πρόβλημα είναι ότι το χωριό 
δεν έχει ιερέα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα για το 
θέμα. Αν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θεωρεί 
ότι ο Σύλλογος μπορεί να βοηθήσει δεν έχει 
παρά να μας το πει. 
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Όπως θα θυμούνται αρκετοί ο Σύλλογος 
στις 18 Αυγούστου διοργάνωσε αιμοδοσία 
στο χωριό. Επειδή τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου θεωρούν την αι-
μοδοσία πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης 
αποφασίστηκε ο Σύλλογος να κεράσει τους 
αιμοδότες σαν ελάχιστη τιμή για τη πρωτο-

ποριακή, για τα δεδομένα του χωριού, πράξη 
τους. Το κέρασμα έγινε στο κατάστημα της 
πλατείας του Δημήτριου Ε. Μπαρπούτη το 
βράδυ στις δεκατέσσερις Νοεμβρίου.
Παραβρέθηκαν οι αιμοδότες: Αικατερίνη 
Κυριαννάκη, Φρόσω Μπρούμα, Γεώργιος, 
Κωνσταντίνος και Διονύσιος Αυγερόπουλος 
καθώς και ο Αθανάσιος Σ. Σαΐτης. Σε διπλανά 
τραπέζια κάθονταν αρκετοί συγχωριανοί μας 
που μας έκαναν παρέα. Ο Σύλλογος πλήρω-
σε μόνο το κέρασμα των αιμοδοτών. Όλοι οι 
άλλοι, περιλαμβανομένου και του προέδρου 
του Συλλόγου, πλήρωσαν εξ ιδίων. 
Ακόμα σχετικά με την αιμοδοσία παραθέ-
τουμε και ευχαριστήρια επιστολή που μας 
έστειλε το Νοσοκομείο Άμφισσας, ο φορέας 
της αιμοδοσίας.
Η Yπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Άμφισσας 
εκφράζει τις ευχαριστίες της και τα θερμά της 
συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρο-
κυλείου «ο Μακρυγιάννης», για τη διοργάνωση 
Αιμοληψίας στο Κροκύλειο, στις 18 Αυγούστου 
2012, όπως βέβαια και σε όλους όσους προσήλ-
θαν για να αιμοδοτήσουν ή με οποιοδήποτε τρό-
πο συμπαραστάθηκαν σ’ αυτή την εκδήλωση.
Ήταν αξιοσημείωτο ότι οι συμμετέχοντες ήταν 
νέοι άνθρωποι και όλοι ζήτησαν την έκδοση 
Κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη, με όλα τα οφέλη 
για τον κάθε Εθελοντή.
Είναι μια «Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας» που 

μπορεί να ενισχύεται και από αιμοδότες σε κάθε 
Δημόσιο Νοσοκομείο της χώρας, αρκεί να επι-
σημαίνεται ότι η Αιμοληψία γίνεται για το «Σύλ-
λογο Αιμοδοτών Κροκυλείου», πράγμα που έχει 
γίνει ήδη κάποιες φορές.
Ακόμη, είναι σημαντικό για εμάς που βλέπουμε, 
από τη μια μεριά, καθημερινά την ανάγκη για 
Αίμα, να βλέπουμε, και από την άλλη, νέους αν-
θρώπους να διοργανώνουν τέτοιες ωραίες προ-
σπάθειες αλλά και να συμμετέχουν σε αυτές. 
Ειδικά στους δύσκολους για τη χώρα μας και-
ρούς, οι κινήσεις αυτές, αποτελούν ισχυρές “δό-
σεις” ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον. 
Η ευαισθητοποίηση στην ιδέα της Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας, δείχνει κατ’ αρχήν Πολιτισμό και 
είναι πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης, μιας 
και το Αίμα δεν είναι φάρμακο αλλά κοινωνικό 
αγαθό, πολύτιμο και αναντικατάστατο σε πολ-
λούς συνανθρώπους μας, και γιατί όχι, κάποια 
στιγμή, και σε εμάς.
Με χαρά αναμένουμε την επόμενη διοργάνωση 
Αιμοληψίας στο Κροκύλειο. 

Η αιμοδοσία είναι συνεχής. Μπορείτε 
να πάτε σε οποιοδήποτε αιμοδοτικό κέ-
ντρο και να δώσετε αίμα αναφέροντας 
ότι είναι για την τράπεζα αίματος του 

Συλλόγου Κροκυλιωτών  
«Ο Μακρυγιάννης», στο Νοσοκομείο 

Άμφισσας. Με τη πράξη σας αυτή απο-
κτάμε όλα τα πλεονεκτήματα του αιμο-

δότη και βοηθάμε και το χωριό σας.

ΤΙΜΗ ΣΤΟYΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΜΑΣ

Οι συγχωριανοί μας κάνουν παρέα.

Οι αιμοδότες μας.

ΤΣΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY
Στις 18 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί 
και αναγγελθεί στην εφημερίδα μας του 
Σεπτεμβρίου συγκέντρωση στη στέγη του 
Συλλόγου. Τελικά η εκδήλωση αυτή δεν 
πέτυχε. Οι κυρίες έφτιαξαν τα γλυκά και τα 
αρμυρά τους αλλά τα μέλη και οι φίλοι αδι-
αφόρησαν. Παραβρέθηκαν κάτι λιγότεροι 
από είκοσι σε διάστημα δύο ωρών. 
Οι αιτίες της μη προσέλευσης είναι τουλά-
χιστον δύο: Πρώτον η αδιαφορία των με-
λών για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ίσως 
λόγω και της οικονομικής κρίσης παρόλο 
που η εκδήλωση αυτή δεν έχει κόστος για 
τους μετέχοντες. Δεύτερον, οι διοργανωτές 
είχαν αναγγείλει την εκδήλωση αυτή στην 
εφημερίδα στο φύλλο του Σεπτεμβρίου. 
Από τότε μέχρι την εκδήλωση πέρασαν 
πάνω από δύο μήνες και οι διοργανωτές 

ίσως θα έπρεπε να υπενθυμίσουν την εκδή-
λωση με τηλέφωνα. Το άσχημο είναι ότι ο 
Σύλλογος δεν διαθέτει τηλεφωνική υπηρε-
σία και αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να 
υπάρχει. Όπως πάντα υπήρξαν προσφορές 
σε γλυκά και αρμυρά, Πρόσφεραν οι κυρίες: 
Τασία Καρκαβίτσα Μάνια Παπανδρέου, Ελέ-
νη Μπακαρέζου και Παναγιώτα Κυριαζή. Ο 
Σύλλογος ευχαριστεί θερμά. 

Τα έσοδα του Συλλόγου επηρεάσθηκαν φέ-
τος από τη κρίση και έχουν υποστεί σημαντι-
κή μείωση. Παρακαλούμε, όσοι μπορούμε, να 
συνδράμουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, το 
Σύλλογο μήπως και επιβιώσει από τη κρίση.

Επισκέπτεστε το χωριό μας όσο πιο συ-
χνά μπορείτε. Τώρα το χειμώνα είναι πε-
ρισσότερο από ποτέ αναγκαίο. 
Οι χωριανοί και τα καταστήματά τους, 
σας περιμένουν.
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Στο φύλλο τούτο παρουσι-
άζουμε μια άγνωστη στους 
πολλούς «Κροκυλιώτισσα». 
Την κόρη του Αθανασίου Λιδω-
ρίκη που τον παρουσιάσαμε 
στα δύο προηγούμενα φύλλα. 
Η διήγηση είναι αναπαραγωγή 
από τη δημοσίευση του Τάκη 
Λάππα «Πηνελόπη Λιδωρίκη 
- Παπαηλιοπούλου» στο περι-
οδικό «Στερεά Ελλάς», τεύχη 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απρι-
λίου 1972. 
Εμείς συμπληρώσαμε μόνο 
ένα επεισόδιο που δεν το ανα-
φέρει ο Λάππας και κάποιες 
άλλες μικρές λεπτομέρειες. 
«Γενάρχης της Κροκυλιώτικης οικογένειας» αρχικά Σακαρέλλου 
μετά Σκαρλάτου και τέλος Λιδωρίκη «ήταν ο Νικόλαος Σκαρλάτος 
που είχε δύο γιους. Το Θανάση και τον Παναγιωτάκη.
Στα 1800 γεννήθηκε ο Παναγιωτάκης και κάμποσα χρόνια έζησε 
στα Γιάννενα, κοντά στον αδερφό του Θανάση. Έλαβε μέρος στον 
αγώνα και παντρεύτηκε την κόρη του άρχοντα της Λειβαδιάς Γιαν-
νάκη Λογοθέτη, τη Ρεγγίνα. Στα λεύτερα χρόνια, έκανε νομάρχης κι 
ύστερα γερουσιαστής. Απόκτησε γιο, το Γιώργη Λιδωρίκη, υπάλλη-
λο του Yπουργείου Οικονομικών. Η Ρεγγίνα πέθανε στην Αθήνα απ’ 
τη χολέρα του 1854. Ο Παναγιωτάκης πέθανε στις 22 του Απρίλη 
στα 1861. Για το Θανάση θα δούμε παρακάτω.
Όταν ο Λιδωρίκης πήρε την τιμητική θέση του σφραγιδοφύλακα 
του Αλή, παντρεύτηκε την όμορφη Βασιλική Ντέμου, κόρη του Αρ-
τινού άρχοντα Ντέμου, απ’ τους πιο πλούσιους Ηπειρώτες. Το 1817 
απόχτησε και τον πρωτογιό του Νικόλα.
Για πολλά χρόνια ο Νικολάκης Λιδωρίκης ήταν υπάλληλος στο 
Yπουργείο Εσωτερικών κι απ’ το 1850 μπήκε στο διπλωματικό 
σώμα. Πρώτα γραμματέας στην πρεσβεία της Πόλης,κι ύστερα του 
Λονδίνου.Σε τρία χρόνια στη Βιέννη και δύο χρόνια διευθυντής της 
πρεσβείας σαν επιτετραμμένος. Όταν όμως διορίστηκε πρεσβευτής 
ο Βαρώνος Σίνας, έμεινε A’ γραμματέας.
Σαν ξέσπασε η Επανάσταση, η Βασιλική Λιδωρίκη κινδύνεψε στην 
Άρτα και κατάφερε να ξεφύγει νύχτα με τον τετράχρονο γιο της Νι-
κόλα. Την ακολούθησε η μάνα της και η παραμάνα που βαστούσε 
στην αγκαλιά της το νήπιο κορίτσι που είχε γεννηθεί πριν ένα μήνα. 
Δεν προκάνανε να πάρουν τίποτ’ άλλο απ’ το σπιτικό τους παρά την 
«τιμαλφεστέραν εικόνα της Παναγίας, αυτήν εκείνην, ήτις εγένετο 
αυτή πάντοτε καταφυγή και παραμυθία εν ταις θλίψεσι και τοις κιν-
δύνοις». Συνάντησε τον άντρα της έξω από την Άρτα, που βρισκό-
ταν το ελληνικό στρατόπεδο».
Εδώ ο Λάππας παραλείπει να αναφέρει ότι η οικογένεια Λιδωρίκη 
δεν ξέφυγε μόνη της. Τη βοήθησε Ο Μακρυγιάννης που τα προη-
γούμενα χρόνια ήταν ο έμπιστος του σπιτιού του Λιδωρίκη. Ο Μα-
κρυγιάννης στα απομνημονεύματά του γράφει: «Πήρα τη φαμελιά 
του πατριώτη μου…την έδωσα εις το χέρι του και του είπα: δεν σου 
χρωστώ άλλο τίποτας δια το ψωμί οπούφαγα τόσα χρόνια εις το 
σπίτι σου».
«Όλο τον καιρό του αγώνα η Βασιλική, που τις πιο πολλές φορές βρι-
σκόταν μακριά από τον άντρα της, υπέφερε αρκετά. «Ευτυχώς ήσαν 
χρυσοενδεδυμένες κατά την τότε συνήθειαν και έφερον επί της κε-
φαλής μικρόν φέσιον με μαργαρίτας και χρυσά νομίσματα γύρωθεν, 
πολύτιμα δακτύλια εις τας χείρας, άτινα εχρησίμευσαν κατόπιν προς 
διατροφήν της οικογενείας επί πέντε ολόκληρα έτη», γράφει αργό-
τερα η κόρη της. Πουλώντας λοιπόν αυτά κατάφεραν να περάσουν 
κάμποσο καιρό. Όταν όμως κι αυτά τελείωσαν η Λιδωρίκη «επειδή 
δεν ηδυνήθη να πωλήσει τους δακτυλίους εκεί, ηναγκάσθη να ξη-
λώνει τα χρυσά σηράδια των φορεμάτων της, να καίει ταύτα, και τον 

χυθέντα άργυρον να 
στέλλει εις τον παντο-
πώλην, όστις ζυγίζων 
τούτον, έδινεν απένα-
ντι της αξίας διάφορα 
τρόφιμα»
Σαν τελείωσε η Επα-
νάσταση, ο Λιδωρί-
κης θέλησε να φέρει 
κοντά του στ’ Ανάπλι 
την οικογένειά του 
που βρισκόταν στην 
Πέρα Χώρα. Τώρα είχε 
τρία παιδιά: Το Νικό-
λα, την Κλεοπάτρα 
και τον Αριστομένη. 
Επειδή όμως τ’ Ανάπλι 
ήταν γεμάτο κόσμο 
που είχε συγκεντρω-
θεί εκεί, αναγκάστηκε 

να τους εγκαταστήσει στο Άργος.
Η οικογένεια Λιδωρίκη θαρρούσε πως τα βάσανά της τελείωσαν 
πια. Να όμως που κάποια μέρα αστροπελέκι χτύπησε αναπάντεχα 
τα’ Ανάπλι. Ο Καποδίστριας έπεσε σκοτωμένος από ελληνικά δολο-
φονικά χέρια.
 Μαύρα σύννεφα άρχισαν να σκεπάζουν την πολιτεία κιμ όλοι με 
καρδιοχτύπι πρόσμεναν να ξεσπάσει η καταιγίδα: Δηλαδή αδελφο-
κτόνο μακελειό. Ο Λιδωρίκης ήταν φίλος κι οπαδός του κυβερνήτη. 
Μα είχε και οικογενειακές σχέσεις με το φονιά τον Κωνσταντή Μου-
ρομιχάλη. Φοβόταν λοιπόν πως πάνω του θα ξεθύμαιναν. Ο ίδιος 
δεν καταδέχτηκε να το κουνήσει από τ’ Ανάπλι. Έμεινε και στάθηκε 

να αντιμετωπίσει την περίσταση. Για να γλυτώσει όμως την οικογέ-
νειά του, η γυναίκα του 
περίμενε κι άλλο παιδί, τους έδιωξε γρήγορα στα Σάλωνα. 
«Εν Αμφίσση τότε είχον εγκαθιδρυθεί αι αρχαί, Τούρκοι δεν υπήρ-
χον πλέον, και εξ άλλων μερών είχον συρρεύσει πολλοί ως μέρος 
ασφαλές, γράφει η Λιδωρίκη. Αλλ’ οι πάντες ήσαν εν πτωχεία και 
στερήσει διότι μόλις ήρχισαν να καλλιεργώσι τους αγρούς των και 
να απολαμβάνωσι των αγαθών της τάξεως και έρχονται αρωγοί εις 
τας πρόσφυγας οικογένειας…»
Εγκαταστάθηκε η οικογένεια στο δικό τους σπίτι που είχαν εκεί.
Κατά το τέλος του 1831, η Βασιλική Λιδωρίκη γέννησε. Δίδυμα όμως. 
Έτυχε να είναι και τα δύο θηλυκά. Κοκοτυχία, τότε, σε μια οικογέ-
νεια… Γι’ αυτό η γριά Ντέμενα, που ήταν κοντά τους, ευχιόταν, ή 
πιο καλά καταριώταν τις δυο νεογέννητες, λέγοντας κάθε τόσο στο 
μεγάλο της εγγονό Νικόλα:
-Μη σε μέλλει, παιδί μου, δεν πιστεύω ο θεός να μας κάνει το άδικο 
να τις αφήσει να ζήσουν… Ας πάνε στο καλό!
 M’ όλα αυτά όμως που έλεγε η γριά Ντέμενα, ξημεροβραδιαζόταν 
πάνω απ’ τις δυο εγγονές της και τις παράστεκε για να τις αναστήσει 
και να τις κρατήσει στη ζωή.
Κι η μάνα της, σαν έβλεπε τις δυο κόρες της, τις καμάρωνε, τους χα-
μογελούσε με καλοσύνη και στοργή. Ύστερα γυρίζοντας στον πρω-
τογιό της του έλεγε:
-Έννοια σου κι αυτές θα ‘ναι πεντάμορφες, που όλα τα βασιλόπουλα 
θα μου τις ζητήσουν!...
Μια απ’ αυτές τις δύο κόρες ήταν η Πηνελόπη.
Μ’ όλο που η ίδια δε λέει πού και πότε γεννήθηκε, από διάφορα γρα-
φόμενά της αποδείχνεται πως τόπος ήταν η Άμφισσα και χρόνος το 
1831. Νομίζω όμως πως δεν είναι σωστό να επιμείνω περισσότερο 
στη χρονολογία. Πρόκειται για γυναίκα και είναι γνωστή η αντιπά-

θεια που έχουν όλες τους στο χρόνο της γέννησης. Πολύ περισσό-
τερο όταν βρίσκονται στο λυκόφως, όπως η Πηνελόπη, που όταν 
άρχισε να συγγράφει, πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχε περάσει τα 
πενήντα της.
Τέσσερα χρόνια έμεινε η οικογένεια Λιδωρίκη στην Άμφισσα.
Πρωτεύουσα του κράτους πια η Αθήνα. Απ’ όλη την Ελλάδα άρχι-
σαν να συγκεντρώνονται σ’ αυτή. Έφερε κι ο Λιδωρίκης τους δικούς 
του.
Στην ανέκδοτη αυτοβιογραφία της η Παπαηλιοπούλου γράφει:
«Ενθυμούμαι με πάσας τας λεπτομερείας την αναχώρησίν μας εξ 
Αμφίσσης, την είσοδόν μου εντός βάρκας εις τας αγκάλας του αδερ-
φού μου εν Ιτέα και την αναβίβασίν μου εις το ιστιοφόρον, ο μας 
ανέμενε, δια των χειρων του αδελφού μου παραδοθείσα εις τας 
χείρας ενός νέου δεκατετραετούς, όστις ήτο ήδη εντός του πλοίου 
πηγαίνοντος υπό την προστασίαν του πατρός μου να σπουδάσει εις 
τας Αθήνας. Ο νέος όστις με παρέλαβε από τας χείρας του αδερφού 
μου ονομάζετο Παπαηλιόπουλος και ήτο ο μέλλων σύζυγός μου».
Στην αδιαμόρφωτη ακόμα Αθήνα εγκαταστάθηκαν στην οδό Αδρι-
ανού. Κι αν ρωτούσαν τότε κανένα πού βρισκόταν το σπίτι του Ρου-
μελιώτη γερουσιαστή, θα του αποκρίνονταν.
Θα πάρεις το σοκάκι κάτω απ’ το συντριβάνι, θ’ ανεβείς τους Αέρη-
δες, θα στρίψεις το Μεντρεσέ και δίπλα στο χάνι του Χατζή είναι το 
αρχοντικό του.
Στη φράση αυτή υπάρχουν τέσσερες λέξεις τούρκικες και έξι ελληνι-
κές!...Όσο για προσανατολισμό αξεδιάλυτος.
Η Πηνελόπη τα πρώτα της γράμματα τα έμαθε στο παρθεναγωγείο 
της Χιλ. Ύστερα έκανε τέσσερα χρόνια στο Αρσάκειο. Και δεν ήταν 
μονάχα μια σεμνή Ρουμελιωτοπούλα, μα κι εξαίρετη μαθήτρια. Γιατί 
όσες φορές επισκεπτόταν η βασίλισσα Αμαλία το Αρσάκειο και ρω-
τούσε τη διευθύντρια, Σεβαστή Μάνου, ποια ήταν η πιο καλή μαθή-
τρια, αυτή της έδινε την ίδια απόκριση: 
-Η κόρη Λιδωρίκη καθ’ όλα αρίστη!
Και τα διάφορα χειρόγραφά της, αποδείχνουν πως η Πηνελόπη ήξε-
ρε καλά γράμματα. Όχι μονάχα ελληνικά, μα μιλούσε κι έγραφε γαλ-
λικά. Όχι και τόσο συνηθισμένο στην εποχή της.
Λίγος καιρός είχε περάσει που τελείωσε το Αρσάκειο με άριστα. Στις 
αρχές του Οκτώβρη του 1849, σταμάτησε έξω από το σπίτι του Λι-
δωρίκη μια άμαξα του παλατιού. Κάποια κυρία της αυλής βγήκε από 
την άμαξα κι ανέβηκε τις σκάλες του αρχοντικού. Ήταν η μεγάλη 
κυρία της βασίλισσας, η βαρώνη Πλούσκωβ.
Η Αμαλία, που κείνες τις μέρες είχε γυρίσει από ταξίδι της στη Γερ-
μανία,έστειλε τη βαρώνη Πλούσκωβ να ζητήσει για κυρία της τιμής 
την Πηνελόπη. Ξεχωριστή τιμή για την Πηνελόπη, τον πατέρα κι 
όλη την οικογένεια. Την άλλη μέρα κιόλας, παλατιανός διαγγελέας 
έφερε το διορισμό της που σώζεται ακόμα στο αρχείο της και τον 
αντιγράφω: 
«Όθων

Ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος.
Ευαρεστούμεθα να διορίσωμεν και διορίζομεν την Κυρίαν Αθ. Λιδω-
ρίκη Κυρίαν της αυλής παρά τη βασιλίσση τη φιλτάτη ημών συζύγω, 
με μισθόν εκατό ογδοήκοντα (180) δραχμών κατά μήνα, πληρωτέον 
εκ του Ημετέρου Ταμείου.
Προς τούτοις δε χορηγούμεν εις αυτήν την τράπεζαν, κατοικίαν, θερ-
μασίαν, τον φωτισμόν, τα τυχόν αναγκαία Ιατρικά εκ του Ημετέρου 
φαρμακοποιείου και τη επιτρέπομεν την χρήσιν αυλικού οχήματος.
Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1849
Όθων (σφραγίδα)
Έτσι μόλις πάτησε τα δεκαοχτώ της, η Πηνελόπη βρέθηκε στο παλά-
τι, κυρία της τιμής. Θέση διαλεχτή για τότε, που πολλές αρχόντισσες 
επιζητούσαν.
Η Πηνελόπη δεν ήταν η»πεντάμορφη» όπως την έβλεπε η μητέρα 
της σαν ήταν βρέφος στην κούνια. « Περικαλλής» ήταν η μεγάλη 
της αδερφή Κλεοπάτρα. Όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα η βασίλισσα 
Αμαλία (1837), η μαθήτρια τότε Κλεοπάτρα πρόσφερε στη βασίλισ-
σα ανθοδέσμη από μέρος της σχολής της, κι «έμεινε έκθαμβος επί 
τω κάλλει η άνασσα». Η Κλεοπάτρα πέθανε νέα, του Ευαγγελισμού 
το βράδυ, στα 1843.
Κι η Πηνελόπη όμως ήταν αρκετά όμορφη. Τούτο μαρτυράει η φω-
τογραφία της εποχής της. Πάντα ντυνόταν με την εθνική φορεσιά, 
που τόσο ταίριαζε στη συμμετρική κορμοστασιά της και στη νεα-
νική της χάρη. Είχε δική της προσωπικότητα. Ελληνική κατατομή, 
ευγενικιά, γλυκομίλητη, απλή και καταδεχτική στους τρόπους, άδο-
λη κι αυθόρμητη, με λεπτότητα πνεύματος. Δίκαια στην κρίση της, 
αγαθή και δυναμική. Αυτά όλα ήταν αρκετά να γίνει αγαπητή στο 
παλάτι κι η Αμαλία την είχε σαν παιδί της, αφού ήταν άλλωστε η 
πιο μικρή της αυλής. Της είχε τέτοια αδυναμία η βασίλισσα, που από 
πρόληψη την είχε για το τυχερό της.
Μ’ όλο που ήταν μικρή στα χρόνια, απ’ τα τόσα της χαρίσματα οι 
παλατιανοί όλοι, ακόμα κι αυτοί οι αγωνιστές, την ξεχώριζαν από 
τις άλλες κυρίες των τιμών. Όσο για το υπηρετικό προσωπικό του 
παλατιού, αυτό τη λάτρευε.
Κοντά στα δέκα χρόνια έμεινε κυρία της τιμής. Συνόδευσε τη βα-
σίλισσα δύο φορές σε ταξίδια στην Ευρώπη. Εντύπωση έκανε σε 
όλους που την γνώριζαν. Από παντού άκουγε κολακευτικά λόγια, 
ακόμα κι από τον τσάρο Αλέξανδρο Β’.
Για τη δεκάχρονη παραμονή της στο παλάτι γράφει, πολλά στο βι-
βλίο της. Γνώρισε καλά αρκετούς πολιτικούς και αγωνιστές. Πόσα 
και πόσα δεν ιστοράει, για δύσκολες και καλές μέρες που πέρασε 
κοντά στους βασιλιάδες.
Τα Θεοφάνεια του 1858 γίνανε στη Χαλκίδα τα εγκαίνια της και-
νούριας κινητής γέφυρας του Ευρίπου. Πήγανε και οι βασιλιάδες. 
Μαζί και η Πηνελόπη. Τότε έτυχε να γνωρίσει το νομάρχη Ευβοίας 
Ηλία Παπαηλιόπουλο. Είχε γεννηθεί κι αυτός στην Άμφισσα το 1817. 
Γιος του προεστού, αγωνιστή και γερουσιαστή Ασημάκη Παπαηλι-
οπούλου, αρκετά μορφωμένος και δυναμικός άνθρωπος ο Ηλίας. 
Κάμποσα χρόνια έκανε γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου 
κι ύστερα νομάρχης σε διάφορες περιοχές και τώρα στην Εύβοια. 
Βουλευτής Παρνασσίδος 1882 ως 1885 και για λίγο διάστημα, το 
1886, έγινε υπουργός Εσωτερικών. Σε τούτον χρωστιόταν η κινητή 
γέφυρα του Ευρίπου.
Δέκα μέρες ύστερα από τη γνωριμία τους στη Χαλκίδα, στις 17 του 
Γενάρη του 1858 αρραβωνιάστηκαν η Πηνελόπη Λιδωρίκη και ο 
Ηλίας Παπαηλιόποπυλος. Στις 20 του Απρίλη τον ίδιο χρόνο γίνανε 
οι γάμοι τους. Εικοσιέξι χρονών η Πηνελόπη, σαραντάρης ο Ηλίας. 
Ο Παπαηλιόπουλος παντρευόταν για δεύτερη φορά. Το 1847 είχε 
παντρευτεί στη Σύρα την κόρη του Σαλωνίτη Νικόλα Γιαγτζή, τη 
Φωτεινή. Χήρεψε όμως σε τρία χρόνια.
Για να τιμήσει η Αμαλία την κυρία της αυλής, γίνανε οι γάμοι τους με 
μεγάλη μεγαλοπρέπεια μέσα στο παλάτι. Παραβρέθηκαν οι βασιλιά-
δες με όλους τους παλατιανούς. Κουμπάρος, ο τότε πρωθυπουργός 
Θανάσης Μιαούλης. Η βασίλισσα, κατά τα γραφόμενα εφημερίδας 
της εποχής « εδώρησεν εις την Πηνελόπην δύο κιβώτια περιεκτικά 
πλήρους συλλογής τραπεζικών σκευών και εν βραχιόλιον υπερβαλ-

λόντως βαρύτιμον».Κι η νύφη « μετά την τέλεσιν των γάμων της 
εδωρήσατο τοις υπηρέταις της αυλής και ιδίως ταις υπηρετρίαις ανά 
4 και 5 φλωρία εκάστη». Τη μέρα του γάμου της, οι βασιλιάδες, με το 
ίδιο τους το χέρι γράψανε στο λεύκωμά της τα παρακάτω:
«Τη καλή και αγαθή κυρία Πηνελόπη Αθ. Λιδωρίκη κατά την ημέραν 
του γάμου αυτής εύχομαι παν καλόν και αγαθόν.
Εν Αθήναις τη 20 Απριλίου 1858
Όθων»
Και στην άλλη σελίδα η βασίλισσα, γαλλικά:
«Ο Θεός να σας ευλογήσει, αγαπητό μου παιδί.
Αθήναι 20 Απριλίου 1858
Αμαλία»
Στα 1898 κυκλοφόρησε στην Αθήνα ένα πολυσέλιδο, καλοτυπωμέ-
νο βιβλίο, μα ορφανό από συγγραφέα, ανώνυμο. Ο τίτλος του: «Σε-
λίδες τινές της ιστορίας του βασιλέως Όθωνος».
Ήταν γραμμένο σε τύπο «επιστολιμαίο» που τόσο συνηθίζανε τότε. 
Δηλαδή επιστολή που ο άγνωστος συγγραφέας έστελνε στο λόγιο 
Φίλιππο Οικονομίδη. Με τα γράμματα αυτά έδινε συγγραφικές πλη-
ροφορίες στον Οικονομίδη, που ήθελε τάχα να τις χρησιμοποιήσει 
για να βιογραφήσει το Νικόλα Λιδωρίκη, φίλο και γραμματέα του 
πρεσβευτή στη Βιέννη, βαρώνου Σίνα.

Η ΚΟΡΗ ΤΟY ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΛΙΔΩΡΙΚΗ (1831 - 1904)
Σύνθεση:  Παρασκευάς Μπακαρέζος 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟYΛΟY

Συνέχειa στο επόμενο τεύχος

Η Πηνελόπη Λιδωρίκη

Τα Σάλωνα περίπου την εποχή της γέννησης της Πηνελόπης.

Η Πλατεία Συντάγματος γύρω στο 1890.

Ο Νικόλαος Λιδωρίκης.
Αδελφός της Πηνελόπης.
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ΣYΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΑΔΡΑΧΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟY ΔΗΜΗΤΡΑ 20
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 20
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΑΡΜΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 20
ΑYΓΕΡΟΠΟYΛΟΣ ΑYΓΕΡΟΣ 20
ΒΑΡΣΟΣ Τ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
ΒΑΡΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΒΕΝΙΖΕΛΟY ΕΙΡΗΝΗ 20
ΒΛΑΣΙΟY ΑΝΝΑ 20
ΓΕΝΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟYΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟYΛΟY ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20
ΓΚΟYΝΤΟYΝΑ ΦΩΤΟYΛΑ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ 20
ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
ΕYΘYΜΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΕYΣΤΑΘΙΟY ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΖΕΡΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 20
ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΑ 20
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Α.. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΖΩΓΡΑΦΟY ΕYΤYΧΙΑ 20
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20
ΚΑΛΜΑΝΤΗ ΜΑΓΟYΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 20
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΚΑΝΑΚΟΠΟYΛΟY ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20
ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓ. 20
ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΕΛΕΝΗ 20
ΚΑΠΕΛΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΚΑΡΑΓΚΙΟYΛΗ ΜΑΡΙΑ 20
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ 20

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟY ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 20
ΚΟΛΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΚΟYΤΣΟYΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΚΟYΤΣΟYΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΚΡYΣΤΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΚΩΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΛΕΒΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΞΑΝΘΟYΛΑ 20
ΛΟYΗ ΕΛΕΝΗ 20
ΛΟYΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΜΑΖΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΙΟΣ 20
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20
ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΟΛYΧΡΟΝΗΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΜΠΟYΡΓΑΖΑ  Δ. ΙΩΑΝΝΑ 20
ΠΑΓΩΝΗ Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 20
ΠΑΓΩΝΗ Γ. ΤΑΣΙΑ 20
ΠΑΓΩΝΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΠΑΓΩΝΗΣ Γ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20
ΠΑΓΩΝΗΣ Π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟYΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟYΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΠΑΝΟY ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20
ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟY Μ. ΜΑΡΙΑ 20
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY ΜΑΝΙΑ 20
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟYΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20
ΠΑYΛΟY ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20
ΠΕΤΡΕΛΗ ΠΟΛY 20
ΠΗΛΙΟYΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 20
ΠΙΕΡΡΙΚΟY ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΣΤΑYΡΟΣ 20
ΣΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΣΑΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΣΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠYΡΟΣ 20
ΣΕΡΕΛΗ-ΧΡΟΝΟΠΟYΛΟY ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20
ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΣΙΝΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΣΚΟYΡΑΣ Η. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΕYΘYΜΙΟΣ 20
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟY ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΣΠYΡΟYΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΣΤΟYΜΠΟY ΣΟΦΙΑ 20
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 20
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΛΕΝΗ 20
ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΗ ΠΟΛYΞΕΝΗ 20
ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟY ΑΣΠΑΣΙΑ 20
ΤΣΑΓΚΟYΡΝΟY ΜΑΡΙΑ 20
ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
ΤΣΑΡΟYΧΗ ΠΑΤΡΟYΛΑ 20
ΤΣΕΚΟYΡΑ ΛΙΤΣΑ 20
ΤΣΑΡΟYΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
YΦΑΝΤΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
YΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
YΦΑΝΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΧΑΒΑΤΖΑ ΙΟYΛΙΑ 20
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟYΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 20
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟYΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΧΡΙΣΤΟΠΟYΛΟΣ ΕYΘYΜΙΟΣ 20
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟYΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20
ΨΕYΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΨΗΤΤΑ ΛΙΛΛY 20

ΨYΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 20
ΣYΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΔΡΑΧΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟY ΔΗΜΗΤΡΑ 20
ΒΕΝΙΖΕΛΟY ΕΙΡΗΝΗ 20
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟYΛΟΣ ΜΙΤΣΟΣ 20
ΓΚΟYΝΤΟYΝΑ ΦΩΤΟYΛΑ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ 20
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20
ΕYΘYΜΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΖΕΡΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 20
ΖΕΡΒΑ ΝΑΤΑΣΑ 20
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Α.. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20
ΚΑΛΜΑΝΤΗ ΜΑΓΟYΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 20
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΚΑΝΑΚΟΠΟYΛΟY ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20
ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓ. 20
ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΕΛΕΝΗ 20
ΚΑΠΕΛΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΚΑΡΑΓΚΙΟYΛΗ ΜΑΡΙΑ 20
ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20
ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΚΟYΤΣΟYΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΚΟYΤΣΟYΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΚΟYΤΣΟYΚΟY ΑΣΗΜΟYΛΑ 20
ΚΡYΣΤΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΚΩΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΛΕΒΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΞΑΝΘΟYΛΑ 20
ΛΟYΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20

ΜΑΝΙΚΑΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΑΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΠΟΛYΧΡΟΝΗΣ 20
ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20
ΜΠΑΡΜΠΟYΤΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
ΜΠΟYΡΓΑΖΑ  Δ. ΙΩΑΝΝΑ 20
ΠΑΓΩΝΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΠΑΓΩΝΗΣ Π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟYΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΠΑΝΟY ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟY ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20
ΠΑΠΑΔΟΠΟYΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟY ΜΑΝΙΑ 20
ΠΕΤΡΕΛΗ ΠΟΛY 20
ΠΙΕΡΡΙΚΟY ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 20
ΣΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
ΣΑΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΣΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΣΕΡΕΛΗ-ΧΡΟΝΟΠΟYΛΟY ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20
ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
ΣΙΝΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20
ΣΠYΡΟΠΟYΛΟY ΓΕΩΡΓΙΑ 20
ΣΠYΡΟYΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΣΤΟYΜΠΟY ΣΟΦΙΑ 20
ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΛΕΝΗ 20
ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
ΤΣΑΡΟYΧΗ ΠΑΤΡΟYΛΑ 20
ΤΣΕΚΟYΡΑ ΛΙΤΣΑ 20
ΤΣΑΡΟYΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20
YΦΑΝΤΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
YΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
ΧΑΒΑΤΖΑ ΙΟYΛΙΑ 20
ΨYΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 20

Εδώ παρουσιάζονται, όπως κάθε χρόνο στο τέλος του έτους, στοιχεία πληρωμών έτους 2012 από τα μέλη μας προς το Σύλλογο σε δύο καταλόγους. Ο πρώτος είναι οι συνδρομές στην εφημερίδα. Ο δεύτερος 
παρουσιάζει τη πληρωμή για εισφορά μέλους. Τονίζουμε εδώ ότι δείχνουμε μόνο τις εισφορές εφημερίδας και μέλους. Εάν διακρίνετε κάποια παράλειψη επικοινωνήστε με τον πρόεδρο ή τον ταμία του Συλλό-
γου. Ο Σύλλογος ζητά προκαταβολικά συγνώμη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Πρέπει 
να τονίσουμε ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να είμαστε ακριβείς, αλλά δεν έχουμε λογιστήριο με υπαλλήλους απλά είμαστε εθελοντές και έτσι νομίζουμε ότι πρέπει να μας αντιμετωπίζετε.

Επίσκεψη στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012
Κυριακάτικο ηλιόλουστο πρωινό του Νοέμ-
βρη συγκεντρωθήκαμε περίπου 40 μέλη και 
φίλοι του Συλλόγου γύρω στις 10:00 στον 
προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, με αφορμή τη συμμετοχή στην 
εκδήλωση του Συλλόγου που ήταν η ξενά-
γησή μας στα ευρήματα από το ναυάγιο των 
Αντικυθήρων. Η ξενάγηση διήρκησε περί-
που δύο ώρες και το κόστος της ξενάγησης 
ανέλαβε ο Σύλλογος, ενώ η είσοδος ήταν 
δωρεάν. 
Λίγα λόγια για την έκθεση για να βελτιώσου-
με και τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις:
Η έκθεση διοργανώνεται από το Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο και αφορά στην πρώτη 
παρουσίαση του συνόλου των αρχαιοτήτων, 
οι οποίες ανελκύσθηκαν κατά τα έτη 1900-
1901 και 1976 από το περίφημο Ναυάγιο των 
Αντικυθήρων, νοτίως της Πελοποννήσου. 
Η μερική ανέλκυση του ναυαγίου συνιστά 
την πρώτη μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα 
παγκοσμίως. Κατά την πρώτη φάση (1900-
1901) η επιχείρηση αναλήφθηκε από Σύμι-
ους σπογγαλιείς με τη συνδρομή πλοίων του 
Βασιλικού Ναυτικού. Η δεύτερη φάση (1976) 
πραγματοποιήθηκε από την Αρχαιολογική 
Yπηρεσία με τη βοήθεια του ωκεανογραφι-

κού πλοίου του J.Y. Cousteau «Καλυψώ».
Το ναυάγιο βρέθηκε σε βάθος περίπου πε-
νήντα μέτρων στην περιοχή Ποταμός των 
Αντικυθήρων, χρονολογείται στο 60-50 π.Χ. 
περίπου, ενώ το φορτίο του χρονολογείται 
από τον 4ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Η μελέτη 
του φορτίου προσθέτει μια σημαντική μαρ-
τυρία για το θαλάσσιο εμπόριο και τη διακί-
νηση έργων ελληνικής τέχνης στο τέλος της 
ελληνιστικής εποχής και της δημοκρατικής 
περιόδου της Ρώμης.
Το ντοκιμαντέρ για το ναυάγιο και το Μηχα-
νισμό, καθώς και η μικρή 3D ταινία που προ-
βάλλονται στη διάρκεια της έκθεσης συμ-
βάλλουν στην ολοκληρωμένη παρουσίαση 
του εκπληκτικού αυτού ευρήματος. 

Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων

ΙΔΡYΜΑ Α. ΤΣΩΡΗ. 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡYΞΗΣ YΠΟΤΡΟ-
ΦΙΑΣ
Μετά από δύο χρόνια προσπαθειών 
καταφέραμε να πάρουμε έγκριση 
από το Yπουργείο Οικονομικών για τη 
προκήρυξη μιας υποτροφίας. Τονίζε-
ται ότι οι πληροφορίες που παρουσι-
άζονται εδώ δεν είναι επίσημες γιατί 
πρέπει να γίνει επίσημη προκήρυξη 
σε ημερήσιες εφημερίδες των Αθη-
νών. Τέλος πάντων, αν το τέρας της 
γραφειοκρατίας μας το επιτρέψει Θα 
γίνει μια προκήρυξη ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ-

ΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕ-
ΣΕΩΣ YΠΟΤΡΟΦΟY ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤYΧΙΑ-
ΚΕΣ ΣΠΟYΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΤΟYΣ 
2012.
Περισσότερες πληροφορίες για τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το 
ποσό τής υποτροφίας και το τρόπο 
χορήγησής της, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ζητήσουν από το γραφείο 
τού Ιδρύματος στο σπίτι τού Προέ-
δρου κ. Ξενοφώντα Τσώρη, στο Μα-
ρούσι, τηλ: 210 6140 861. Η προθεσμία 
υποβολής δικαιολογητικών είναι δύο 
(2) μήνες μετά τη δημοσίευση τής 
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Απόσπασμα από το άρθρο ΕΝ ΚΡΟΚYΛΕΙΩ ΔΩΡΙΔΟΣ που δημοσιεύτηκε στο 
φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας της Μεσσηνίας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕYΤΕ-
ΡΑΣ», 10 Σεπτεμβρίου 2012. Δυστυχώς λόγω έλλειψης χώρου δεν μπορούμε 
να το δημοσιεύσουμε ολόκληρο.
Θεωρείται κοινωνική απώλεια όταν τα ιστορικά στοιχεία και η πλούσια λαο-
γραφική παράδοση που διαθέτει ένας τόπος με απαρχές που τοποθετούνται 
στην Ομηρική Εποχή (πρώτη αναφορά απαντάται στην Ιλιάδα) να παραμέ-
νουν ανεκμετάλλευτα και προφανώς άγνωστα λόγω της απαξιωτικής αδιαφο-
ρίας του κράτους.
Μια τέτοια περίπτωση αναδεικνύεται μέσα από την εμπειρία που αποκομίσα-
με με την ευκαιρία που μας δόθηκε να φιλοξενηθούμε πρόσφατα για μερικές 
ημέρες στο γραφικότατο και φιλόξενο Κροκύλειο Φωκίδος σε συγγενική μας 
οικογένεια… Για καλή μας τύχη η οικοδέσποινα της Κροκυλειώτικης οικογένει-
ας που μας φιλοξένησε, η Τζούλια Χαβάτζα, σύζυγος του Μάκη Χαβάτζα, είναι 
ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, στον οποίο κατά κοινή 
ομολογία οφείλεται το πλήθος των πολυεπίπεδων πολιτιστικών δράσεων που 
στοχεύουν στην διάδοση, ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς του χωριού… Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κροκυλείου δικαίως θεωρείται 
παράδειγμα προς μίμηση καθώς είναι πλαισιωμένος από άτομα δημιουργικά 
που εμπνέονται από το μεράκι και το πάθος της προόδου και όλοι μαζί, έχουν 
στρατευθεί στην προσπάθεια διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
τόπου συμβάλλοντας στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής συνείδησης… 
Έτσι, με πρωτοβουλία του συλλόγου, δημιουργήθηκε το λαογραφικό μουσείο 
που στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου και είχαμε την τύχη 
να συμπέσουν τα εγκαίνιά του με το διάστημα της παραμονής μας, έτσι ώστε 
να διαπιστώσουμε οτι πλέον λειτουργεί εκεί ένας χώρος διατήρησης και προ-
βολής ποικίλων ευρημάτων του προγενέστερου παραδοσιακού βίου, ως πα-
ρακαταθήκη για τις νέες γενιές.
Επίσης, με φροντίδα του Συλλόγου διοργανώθηκε επίσκεψη μέσω παλαιάς 
οδοιπορικής διαδρομής στην περιοχή Κρύα Βρύση, εκεί όπου σύμφωνα με 
την παράδοση ευρίσκονται τα ερείπια της κατοικίας στην οποία γεννήθηκε ο 
ήρωας της Επανάστασης, Ιωάννης Μακρυγιάννης…
Ευχόμαστε στους συντελεστές της πολιτιστικής ενίσχυσης του Κροκυλείου να 
ευδοκιμήσουν οι προσπάθειές τους, ώστε να γίνει σύντομα πραγματικότητα 
το όραμά τους για τη διάσωση του πολιτιστικού θησαυρού του τόπου τους.
Ήδη, οι προσπάθειές τους αποδίδουν καρπούς και είναι πασιφανής η καθιέρω-
σή του ως τοπικού θεσμού με ρόλο στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας.
Είναι αξιέπαινοι και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια σ’ αυτό που πραγματικά 
τους εκφράζει.
Δημήτρης - Μάγδα
Ο Σύλλογος ευχαριστεί το Δημήτρη και τη Μάγδα για τα ενθουσιώδη λόγια 
τους.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΑΝΩΝ
Στις δεκαπέντε Δεκεμβρίου, Σάββατο μεσημέρι έγινε για τέ-
ταρτη συνεχή χρονιά το τραπέζι που οργανώνει ο Σύλλογος 
στο χωριό λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μετά το σχεδιασμό του 
εδεσματολογίου, τα ψώνια και τη προπαρασκευή στην Αθήνα 
γίνεται η συσκευασία των τροφίμων, όχι εύκολη υπόθεση γιατί 
κάποια υλικά θέλουν ψύξη για τη μεταφορά στο χωριό. Τέλος 
τελειώνουν αυτά και βρισκόμαστε στο χωριό. Ο Σύλλογος αγο-
ράζει τα υλικά και φροντίζει ώστε διάφορες εθελόντριες να μα-
γειρεύουν εθελοντικά από ένα φαγητό. Το τραπέζι έγινε, όπως 
κάθε χρόνο, στον «Παράδεισο».
Αυτή τη φορά το κυρίως φαγητό ήταν αρκετά μπελαλίδικο: 
Μουσακάς. Ήταν πολύ πετυχημένος. Για τους νηστεύοντες εί-
χαμε γαριδομακαρονάδα. Από ορεκτικά είχε στιφάδο και σπε-
τσοφάϊ. Είχε ακόμα σαλατικά και πίτες, κρασί και αναψυκτικά. 
Μετά το φαΐ βγήκαν τα γλυκά καρυδόπιτα, χαλβάς, μηλόπιττα, 
μελομακάρονα, και κροκέτες σοκολατένιες. Στο τραπέζι, το 
μεσημέρι, παραβρέθηκαν περίπου τριάντα χωριανοί και πέντε 
φίλοι του Συλλόγου που έμεναν στο καταφύγιο στη Παναγία.
Παραβρέθηκε και έκανε και τη προσευχή ο παπά-Απόστολος 
Υφαντής από το Αλποχώρι που ήρθε με το συγχωριανό του 
Αναστασόπουλο. Μετά το γεύμα συνήθως γινόταν προβολή με 
το βιντεοπροβολέα του Συλλόγου, ελληνικής ταινίας. Φέτος το 
καταργήσαμε. Ο κόσμος προτιμάει να κουβεντιάζει και πραγ-
ματικά η ατμόσφαιρα ήταν άνετη και χαρούμενη. Φέτος είχαμε 
και μια άλλη διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή πε-
ρίσσεψαν πολλά φαγητά συν τα λουκάνικα που τα ξεχάσαμε το 
μεσημέρι ξανακαλέσαμε όσους ήθελαν το βράδυ για το δεύτε-
ρο γύρο. Έγινε άλλο ένα καλό γλεντάκι. 
Με τους βραδυνούς που ήταν κυρίως οι κυνηγοί και οι εργαζό-

μενοι το σύνολο των χωριανών και φίλων, χωρίς διπλομετρή-
ματα έφτασε τους σαρανταπέντε. Το διοικητικό συμβούλιο του 
Συλλόγου ευχαριστεί τους χωριανούς για τη συμμετοχή τους 
και στο φάγωμα και στη προετοιμασία.
Επειδή ο Σύλλογος βασίζεται στη συμμετοχή και τον εθελο-
ντισμό θέλουμε εδώ να αναφέρουμε τους μάγειρους. Όλα τα 
φαγητά μαγειρεύτηκαν από μέλη. Αρχιμάγειρος η Μαρία Ρίζου 
που έφτιαξε το μουσακά και το κουνουπίδι. Η Παναγιώτα Κυ-
ριαζή έφτιαξε το σπετσοφάι και τη γαριδομακαρονάδα. Η Σταυ-
ρούλα Κατσίμπρα το στιφάδο. Πίτες έφτιαξαν η Άννα Βλασίου, 
Η Βάσω Ράπτη, και η Γιώτα Παπανδρέου. Τα γλυκά έφτιαξαν: 
Η Ελένη Αγγιούς, Η Βιολέτα Μπόλη, Η Αθανασία Γιαννακoπού-
λου, και η Παναγιώτα Κυριαζή. Το ψωμί και το κρασί πρόσφερε 
το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντίνος Αυγερόπουλος. 
Τα λουκάνικα και το τυρί τα πρόσφερε ο Γεώργιος Αυγερόπου-
λος. Ακόμα πρόσφεραν χρήματα για το τραπέζι οι: Ι. Αθανα-
σόπουλος, Β.Ζωγράφος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
Γ. Καλμαντής, Μαρία Παπανδρέου και Ελένη Μπακαρέζου, η 
Παναγιώτα Κυριαζή και η Ιουλία Χαβάτζα. Με τις προσφορές 
αυτές το κόστος για το Σύλλογο ήταν μικρό. Το διοικητικό συμ-
βούλιο ευχαριστεί όλους για τη προσφορά τους. Και του χρό-
νου εις πείσμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

ΕΝ ΚΡΟΚYΛΙΩ ΔΩΡΙΔΟΣ

Το τραπέζι με όλα τα τραπέζια γεμάτα.

Μπροστά στον έφηβο των Αντικυθήρων.


