
Ιούνιος, μπαίνει η καλοκαιριά και πρέ-
πει ν’ αρχίσουν οι προετοιμασίες για τα
Μακρυγιάννεια. Από διάφορες συζητή-
σεις στο ΔΣ του Συλλόγου βγαίνει ότι,
και λόγω των οικονομικών του Συλλό-
γου, δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις
υψηλού κόστους. Φαίνεται καθαρά ότι
το κόστος χαμηλώνει σημαντικά και δια-
χρονικά αν ο Σύλλογος έχει κάποια υπο-
δομή. Αποφασίζεται να αγοραστούν, αν
και δεν υπάρχουν χρήματα, ηχεία και
ηλεκτρονική κονσόλα που θα επέτρεπαν
στο Σύλλογο να κάνει αυτοδύναμα μια
μουσική ή άλλη εκδήλωση. Ξαμοληθή-
καμε να βρούμε τα εργαλεία αυτά στην
καλύτερη σχέση τιμής-τεχνικών χαρα-
κτηριστικών. Τελικά αγοράσθηκαν τέσ-
σερα αυτοενισχυόμενα ηχεία 400 watt
RMS το καθένα και μια κονσόλα Yamaha.
Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον
Τάσο Κυριαζή, του ομώνυμου Στούντιο,
για τη βοήθειά του στην επιλογή και την
έκπτωση (περίπου 500 ευρώ) που πετύ-
χαμε. Τα τέσσερα ηχεία μας επιτρέπουν
να λειτουργούμε το εντευκτήριο στο
«Λιβάδι» και την ίδια στιγμή να έχουμε
και άλλη παράλληλη εκδήλωση (όπως το
τσάι κυριών ή τη θεατρική παράσταση).
Ταυτοχρόνως αγοράσαμε και βιντεο-
προβολέα για να γίνονται προβολές στο
«Λιβάδι» χωρίς να ψάχνουμε κάθε φορά
για δανεικό. Εδώ ευχαριστούμε το Στέ-
φανο Βαρδή που μας βοήθησε να τον
αγοράσουμε σε τιμή κόστους (κέρδος
για το Σύλλογο περίπου 150 ευρώ). Επί-
σης αγοράσθηκαν φώτα θεάτρου και
τρίποδα ηχείων. 

Με την υποδομή αυτή ξεκινάμε. Πρώτα
πρέπει τα πράγματα αυτά να μεταφερθούν
στο χωριό, πράγμα όχι απλό. Κάθε ηχείο
στη συσκευασία του έχει τον όγκο ενός
πλυντηρίου. Απευθυνόμαστε στο Θανάση
Βλασίου που δέχεται ευχαρίστως και τον
ευχαριστούμε γι’ αυτό. Τελικά λόγω πίεσης
χρόνου τα πράγματα μεταφέρθηκαν με
ένα μικρό αγροτικό φορτηγό.

Φτάνουμε στο χωριό, Αρχίζει η προετοι-
μασία. Όταν λέμε Μακρυγιάννεια δεν
εννοούμε μόνο τις κύριες εκδηλώσεις. Το
εντευκτήριο πρέπει ν’ ανοίξει παρόλο που
δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα. Το ίδιο
και το παζάρι. Πρώτα πρέπει να ετοιμα-
σθεί το εντευκτήριο. Τη πρώτη βαριά δου-
λειά του καθαρίσματος (από τα αποχωρη-
τήρια μέχρι τρία κυβικά ξύλα αποθηκευ-
μένα εκεί μέσα) την ανέλαβαν, σύμφωνα
με το καταστατικό του Συλλόγου, τέσσε-
ρα μέλη του ΔΣ που ήταν στο χωριό: Πρό-
εδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Ειδικός
Γραμματέας. Μετά ανέλαβαν οι μικροί να
στήσουν τα τραπέζια με τις καρέκλες και
να συνεχίσουν το καθάρισμα. Τα ίδια παι-
διά ανέλαβαν και τη λειτουργία του εντευ-
κτηρίου με «Γενικό Διευθυντή» το μέλος
του ΔΣ Μανώλη Κορρέ. Εδώ ευχαριστού-
με τις δεσποινίδες Μαρία Κορρέ, Ελένη Γρ.
Κρίτσα, Ξένια Μπούτσικου και τους νεα-

ρούς κυρίους τους ξαδέλφους Δημήτρη-
δες Βασιλείου και Παναγιώτη Ζωγράφους,
το Στέλλιο Κορρέ και το Μάνο Παγώνη.

Όσο λειτούργησε το εντευκτήριο γίνο-
νταν και προβολές με το βιντεοπροβο-
λέα μας. Εκεί χειριστής ήταν ο Μίτσος
Γεωργακόπουλος ο οποίος ήρθε ακόμα
και το βράδυ μιας από τις δυσκολότερες
μέρες της ζωής του και τον ευχαριστού-
με γι’ αυτό. Στη προετοιμασία για τη  λει-
τουργία του εντευκτηρίου βοήθησε
πολύ, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις, ο
«επίσημος ηλεκτρολόγος του Συλλόγου»
Κώστας Ασίκης.

Πάμε τώρα στο παζάρι. Στη προετοιμα-

σία και τη λειτουργία δούλεψαν με όρεξη

οι κυρίες Ελένη Μπακαρέζου (μέλος του

ΔΣ και «Γενικός Διευθυντής και Ταμίας»),

Μαρία Αποστολακοπούλου, Γιούλυ Καλ-

μαντή, Ελένη Κορρέ και Ιωάννα Κουτσού-

κου. Στη διάρκεια της λειτουργίας δούλε-

ψαν οι δεσποινιδούλες Γιάννα Αυγερο-

πούλου και Μαρία Μπαρμπούτη. Ευχαρι-

στούμε θερμά όλες τις κυρίες και τις

δεσποινιδούλες. Ευχαριστούμε επίσης τον

Τάκη Κουτσούκο που μας έδωσε το χώρο

για το παζάρι και τον διπλανό για προσω-

ρινή αποθήκη. Πληροφοριακά αναφέρου-

με ότι το αγαθό που έκανε θραύση στο

παζάρι ήταν…ο τραχανάς.

Στη προετοιμασία της έκθεσης ζωγρα-

φικής και του λαογραφικού μουσείου

εργάσθηκαν οι κυρίες Ελένη Ψυρρή,

Νότα Κυριαζή, Ρήνα Βενιζέλου, Μαίρη

Ρίζου και Άννα Κρίτσα.

Τελευταία προετοιμασία: Τα φωτιστικά

για τη θεατρική παράσταση. Αυτό έγινε

το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου

με τη συμμετοχή των ηθοποιών που

είχαν φθάσει στο μεταξύ. Μας άλλαξαν

τα φώτα: Όχι εδώ, όχι εκεί, απάνω, κάτω.

Τελικά στήθηκαν. Ευχαριστίες εδώ στον

«επίσημο ηλεκτρολόγο» Κώστα Ασίκη

και στο Σπύρο Σαϊτη, αντιδήμαρχο πολι-

τιστικών του Δήμου. 

Την άλλη μέρα το πρωί είχαμε το Συνέ-

δριο της Ομοσπονδίας στην Αρτοτίνα

στο  οποίο συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος

του Συλλόγου.

Το βράδυ ήταν η θεατρική παράστα-

ση από το θίασο ΩΚΥΠΟΥΣ. Η παρά-

σταση ήταν για μικρά και μεγάλα παι-

διά με Λατινοαμερικανικούς θρύλους

και παραμύθια. Ήρθε αρκετός κόσμος,

γέμισαν οι κερκίδες του Δημοτικού

Σχολείου. Σημειώνουμε εδώ ότι είχαμε

θέσει σαν θέμα των εκδηλώσεων τη

παρουσίαση καλλιτεχνών από το Κρο-

κύλειο. Στη παράσταση αυτή μαζί με

τους άλλους ηθοποιούς Έλληνες, και

ένα παιδί από το Μεξικό, έπαιζε και η

Μαριάνα Κούτουλα, Κροκυλιώτισσα

τρίτης γενεάς από την Αργεντινή.

Ακούστηκε ότι το θέατρο δεν ήταν διά-

σημο. Εδώ τρεις παρατηρήσεις: Πρώ-

τον, το κόστος. Δεύτερον, ο Σύλλογος

είναι πολιτιστικός και έχει υποχρέωση

να βοηθά καλλιτέχνες να γίνουν γνω-

στότεροι από ότι είναι τώρα. Τρίτον, ο

θίασος αυτός τούτη την εποχή δίνει

παραστάσεις στην Αργεντινή.

Στην παράσταση αυτή έκαναν το ντε-

μπούτο τους και τα ηχητικά του Συλλό-

γου που τα χειριζόταν ο «επίσημος

ηχομάγειρας» (DJ) του Συλλόγου

Χάρης Κουτσούκος προ δύο ωρών αφι-

χθείς εξ Αθηνών. Αυτή ήταν η πρώτη

βοήθεια, και η πρώτη ευχαριστία, γιατί

θα τον βρούμε και παρακάτω. Η χρη-

ματοδότηση της παράστασης έγινε

από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Φωκίδας.
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ 2009

Δίψασα, πήγα για νερό να πιώ σε μια κρύα βρυσούλα και σκέφτηκα τα βάσανα πού ‘χω μεσ’ την καρδούλα Αυγέρος

Εικ. 1. Τα κορίτσια στήνουν τα τραπέζια.

Εικ. 5. Οι κυρίες στήνουν το παζάρι.

Εικ. 6. Οι κυρίες ετοιμάζουν την έκθεση

ζωγραφικής.

Εικ. 8. Από τη θεατρική παράσταση.

Εικ. 7. Το φιλοθεάμον κοινό παρακολουθεί

το θέατρο.

Εικ. 2. Τα αγόρια τακτοποιούν τις καρέκλες.

Εικ. 4. Ο επίσημος ηλεκτρολόγος μας επί το

έργον.

Εικ. 3. Το κοινόν παρακολουθεί το έργο.

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ο Δημήτρης Κουβελιώτης και η

Γιούλα Μπακαρέζου απέκτησαν αγο-

ράκι στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Το Δ. Σ του συλλόγου μας εύχεται να τους

ζήσει το νεογέννητο.

ΠΕΝΘΗ

• Ο Νίκος Βάρσος απεβίωσε στις 9 Ιου-

λίου  2009. Η νεκρώσιμος ακολουθία

και η ταφή έγινε στο Κροκύλειο.

• Η Παναγιώτα Γεωργακοπούλου

απεβίωσε στις 10 Αυγούστου 2009. Η

νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή

έγινε στο Κροκύλειο.

• Ο Κώστας Αρμάος απεβίωσε στις 2

Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Η νεκρώ-

σιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στην

Αμερική. 

• Η Μαρία Σπαή απεβίωσε στις 9

Σεπτεμβρίου 2009. Η νεκρώσιμος ακο-

λουθία και η ταφή έγινε στο νεκροτα-

φείο Ζωγράφου.

• Ο Αλέκος Υφαντής

απεβίωσε στις 22

Σεπτεμβρίου 2009. Η

νεκρώσιμος ακολουθία

και η ταφή έγινε στο

Κροκύλειο.

Το Δ. Σ του συλλόγου μας

συλλυπείται θερμά τις οικογένειες των

εκλιπόντων.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

•  Η Αποστολακοπούλου Αντωνία,

κόρη του Μάκη Αποστολακόπουλου

και της Βάσως Καλογεροπούλου εισή-

χθη, με σειρά 21η  στο Πανεπιστήμιο

Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και

Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα

Φιλοσοφίας. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου της εύχεται και εις

ανώτερα.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο 

της Μαρίας Σπαή θα γίνει 

στις 18 Οκτωβρίου 

στον Ι.Ν. Αγίου 

Χαραλάμπους

Ιλισίων

KOINÙÍÉÊÁ

Για τους σκοπούς του συλλόγου προσέφεραν

Στη μνήμη Νικολάου Βάρσου 

Η οικογένειά του   50,00 €.

Ανώνυμος             100,00 €.

Στη μνήμη Πα ναγιώτας

Γεωργακοπούλου

Η οικογένεια της εκλιπού-

σης          200,00 € 

Η οικογένεια Χριστοδου-

λοπούλου  50,00 €

Η οικογένεια Φιλλιποπού-

λου 50,00 €

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους

τους προσφέροντες.

Για τις εκκλησίες του χωριού μας έγιναν οι παρα-

κάτω προσφορές:

1. Ο κος Ευθύμιος Σπυρόπουλος προσέφερε για

τον Ι. Ν. της Παναγίας το ποσό των 1.000,00 € ,

καθώς και τα υλικά για το σοβάτισμα της κορνί-

ζας και του υποστέγου. Ο ίδιος προσφέρει τα

υλικά και την εργασία για την κατασκευή δοκού

στήριξης των θεμελίων και του δαπέδου του Ι. Ν.

του Σωτήρος, καθώς και τα υλικά και την εργα-

σία για την διαμόρφωση του χώρου πέριξ του Ι.

Ναού και τέλος προσφέρει τα κεραμίδια για τον

Ι. Ν. της Αγίας Μαρίνας. ΦΩΤ. 24,25 

2. Για τις ανάγκες του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κροκυ-

λείου προσέφεραν:

Η οικογένεια Παναγιώτη Δημ. Αυγερόπουλου

500,00 €

Η οικογένεια Γεωργίου Δημ. Υφαντή

200$ Καναδά

Η οικογένεια Κων/ου Χ. Μπακαρέζου

100,00 €

Ο κος Παναγιώτης Γ. Σαΐτης 100,00 €

Η κα Γαλατία Σαΐτη 50,00 €

Η κα Νίτσα Δαριώτη στη μνήμη της Πηνελόπης

Κριατσώτη 50,00 €

Η κα Βούλα Παγώνη στη μνήμη Γεωργίου Παγώ-

νη 75,00 €

Η κα Πόπη Αδραχτά στη μνήμη του αδελφού της

Παναγιώτη Δάφνη 220,00 €

3. Για τον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής προσέφεραν:

Ο Σύλλογος Γαμβρών και Νυμφών «Ο Άγιος

Σώστης» 500,00 €

Ο κος Σπύρος Κουτσούκος 300,00 €

Η κα Νίτσα Δαριώτη 250,00 €

Ο κος Νίκος Αυγερόπουλος  500,00 €

4. Η κα Λαμπρινή Μηλιώνη Κωνσταντοπούλου

προσέφερε στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου ένα Ευαγ-

γέλιο στη μνήμη των αδελφών της Αλεξίου,

Παναγιώτου, Δημητρίου, Χαραλάμπους και

Γεωργίου.

5. Ο κος Κων/νος Μπούτσικος προσφέρει για όλα

τα εξωκλήσια τα πλακάκια δαπέδου.

6. Ο κος Παγώνης Αθανάσιος του Γεωργίου προ-

σέφερε μέρος από τα κτήματά του για να δια-

μορφωθεί ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον Ι.

Ν. του Σωτήρος.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Γεωρ-

γίου ευχαριστεί θερμά τους προσφέροντες.

Νεκρολογία 

στον Νίκο Βάρσο

Πάνε δυό μή -

νες από τότε

που έφυγε από

κοντά μας ο

α γ α π η μ έ ν ο ς

μας Νίκος Βάρ-

σος

Ένας «καλός»

ά ν θ ρ ω π ο ς

λιγότερο!

Με την καλή κουβέντα του για όλους,

το χαμόγελό του, ανυστερόβουλος,

καλός σύζυγος, πατέρας, παππούς και

συγγενής και με αγάπη για το χωριό του

που τον μεγάλωσε-το Κροκύλειο- και

τους συμπατριώτες του.

Τώρα αναπαύεται στο χώμα του αγνα-

ντεύοντας τα έλατα και τις κορφές των

γύρω βουνών για πάντα…

Η ανάμνησή του θα μείνει ζωηρή σ’

όσους τον γνώρισαν και την ψυχή του θα

συνοδεύει πάντα η ευχή νάναι «αιώνια

αναπαυμένη»

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκε-

πάζει!

Η οικογένειά του

Στις 2-9-2009 έφυγε για

πάντα από κοντά μας ο

θείος μας Κώστας Αρμάος!

Έφυγε αναπάντεχα και

σιωπηλά, αφήνοντας ό -

λους μας σοκαρισμένους

και βαθειά θλιμμένους.

Γεννημένος στο Κροκύλειο στις 10-1-

1927, ήταν γιός του Ευθυμίου Αρμάου και

της Κατερίνης Γραβάνη.

Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια με το

πατέρα στην ξενιτιά και την ηρωίδα μάνα

που μεγάλωσε επάξια τέσσερα παιδιά την

Τασούλα, την Ελένη, τη Μαρία και το μικρό-

τερο τον Κωνσταντίνο. Το 1947 έφυγε για

την Αμερική, στα 20 του χρόνια να συνα-

ντήσει τον πατέρα του που δεν είχε γνωρί-

σει μέχρι τότε. Άριστος μαθητής φοίτησε με

υποτροφία στο Eureka College στο Illinois,

πήρε το πτυχίο στα οικονομικά με διάκριση

και στη συνέχεια πάλι με υποτροφία έκανε

μεταπτυχιακές σπουδές στο marketing.

Αγωνιστής και ευφυής, όπως ήταν, τα

κατάφερε στη ζωή του. Αξιώθηκε ν’ απο-

κτήσει 4 παιδιά, 8 εγγόνια και 2 δισέγγονα.

Η γυναίκα του Μαρία Τρυπάκη στάθηκε

δίπλα του άξια σύντροφος και συμπαρα-

στάτης στη ζωή του.

Αγαπούσε πάρα πολύ την πατρίδα του και

δεν έχανε ευκαιρία να βρίσκεται κοντά της.

Κοινωνικός, εύχαρις, εύστροφος, με

αίσθηση χιούμορ αλλά και ευαίσθητος,

όπως ήταν, είχε αποκτήσει μεγάλο κύκλο

γνωριμιών και όλοι έχουν να πουν ένα καλό

λόγο γι’ αυτόν.

Προσέτρεχε πρόθυμα σε όσους ζητούσαν

τη βοήθειά του και η προσφορά του στην

Ελληνική εκκλησία του Connecticut και

στην ομογένεια γενικότερα ήταν αξιόλογη.

Επιθυμία του ήταν, όταν φύγει από τη ζωή,

να ρίξουν στη σωρό του χώμα ελληνικό που

είχε μεταφέρει στην Αμερική πριν κάποια

χρόνια από το οικόπεδο στο Κροκύλειο που

ήταν το πατρικό του σπίτι.

Στην κηδεία του διαβάστηκε το ποίημα του

Γ. Δροσίνη, που παρατίθεται πιο κάτω, “Χώμα

Ελληνικό”, σύμφωνα με την επιθυμία του, από

τα παιδιά του στα Ελληνικά και στ’ Αγγλικά.

Για μας, ο θείος Κώστας θα είναι πάντα μια

ζωντανή ανάμνηση! 

Ας είναι ελαφρύ το ελληνικό χώμα που τον

σκεπάζει!

Τα ανήψιά του από την Ελλάδα

Γεώργιος Δροσίνης

Χῶμα Ἑλληνικὸ

Τώρα ποὺ θὰ φύγω καὶ θὰ πάω στὰ ξένα,
καὶ θὰ ζοῦμε μῆνες, χρόνους χωρισμένοι,
ἄφησε νὰ πάρω κάτι κι ἀπὸ σένα,
γαλανὴ πατρίδα, πολυαγαπημένη.
ἄφησε μαζί μου φυλαχτὸ νὰ πάρω,
γιὰ τὴν κάθε λύπη, κάθε τί κακό,
φυλαχτὸ ἀπ’ ἀρρώστεια, φυλαχτὸ ἀπὸ Χάρο,
μόνο λίγο χῶμα, χῶμα ἑλληνικό!

Χῶμα δροσισμένο μὲ νυχτιᾶς ἀγέρι,
χῶμα βαφτισμένο μὲ βροχὴ τοῦ Μάη,
χῶμα μυρισμένο ἀπ’ τὸ καλοκαίρι,
χῶμα εὐλογημένο, χῶμα ποὺ γεννάει
μόνο μὲ τῆς Πούλιας τὴν οὐράνια χάρη,
μόνο μὲ τοῦ ἥλιου τὰ θερμὰ φιλιά,
τὸ μοσχάτο κλῆμα, τὸ ξανθὸ σιτάρι,
τὴ χλωρὴ τὴ δάφνη, τὴν πικρὴν ἐλιά!

Χῶμα τιμημένο, πὄχουν ἀνασκάψει
γιὰ νὰ θεμελιώσουν ἕναν Παρθενώνα,
χῶμα δοξασμένο, πὄχουν ροδοβάψει
αἵματα στὸ Σούλι καὶ στὸ Μαραθώνα,
χῶμα πόχει θάψει λείψαν’ ἁγιασμένα
ἀπ’ τὸ Μεσολόγγι κι ἀπὸ τὰ Ψαρά,
χῶμα ποὺ θὰ φέρνη στὸν μικρὸν ἐμένα
θάρρος, περηφάνια, δόξα καὶ χαρά!
Θὲ νὰ σὲ κρεμάσω φυλαχτὸ στὰ στήθια
κι ὅταν ἡ καρδιά μου φυλαχτὸ σὲ βάλη
ἀπὸ σὲ θὰ παίρνη δύναμη βοήθεια
μὴν τὴν ξεπλανέσουν ἄλλα ξένα κάλλη.
ἡ δική σου χάρη θὰ μὲ δυναμώνη
κι ὅπου κι ἂν γυρίσω κι ὅπου κι ἂν σταθῶ,
σὺ θὲ νὰ μοῦ δίνης μιὰ λαχτάρα μόνη:
Πότε στὴν Ἑλλάδα πίσω θεναρθῶ!

Κι ἂν τὸ ριζικό μου - ἔρημο καὶ μαῦρο -
μοῦ‘ γράψε νὰ φύγω καὶ νὰ μὴ γυρίσω,
τὸ στερνὸ συχώριο εἰς ἐσένα θάβρω,
τὸ στερνὸ φιλί μου θὲ νὰ σοῦ χαρίσω!
Ἔτσι, κι ἂν σὲ ξένα χώματα πεθάνω,
καὶ τὸ ξένο μνῆμα θάναι πιὸ γλυκὸ
σὰ θαφτῆς μαζί μου, στὴν καρδιά μου ἐπάνω,
χῶμα ἀγαπημένο, χῶμα ἑλληνικό!

Ο Κώστας Αρμάος ήταν πάντα αρωγός και

συμπαραστάτης στις προσπάθειες του συλ-

λόγου για το καλό του χωριού μας και του

τόπου. Ανάμεσα στις πολλές δωρεές του

είναι και το οικόπεδο που ήταν το πατρικό

του σπίτι . Ας είναι αναπαυμένος .

Το Δ.Σ. του συλλόγου

Στη μνήμη του Κων/νου Αρμάου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Με την αναφορά στις εισφορές πρώτα απ’

όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συγχω-
ριανούς και τα μέλη για τη δυνατή απόκρισή
τους στο κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση
του συλλόγου. Στο μεταξύ πήραμε και μια
χρηματοδότηση από ενέργειες του προηγού-
μενου ΔΣ που το νέο ΔΣ, όταν παρέλαβε, δεν
ήξερε ότι υπήρχε. Ακούστηκε και μια παρατή-
ρηση γιατί δεν δημοσιεύονται τα ονόματα με
τις εισφορές. Εδώ το ΔΣ δεν έχει αντίρρηση
επί της αρχής. Πρώτα, ο Σύλλογος  εκδίδει
αποδείξεις για κάθε εισφορά οπότε δεν υπάρ-
χει αντικειμενικός λόγος δημοσίευσης. Υπάρ-
χουν όμως και αντικειμενικές δυσκολίες. Ο
χώρος της εφημερίδας είναι περιορισμένος.
Άλλη δυσκολία είναι ότι πρέπει να διερευνη-
θεί αν επιτρέπεται νομικώς η δημοσίευση
γιατί τώρα με την Αρχή Προστασίας  Προσω-
πικών Δεδομένων τα πράγματα έχουν αλλά-
ξει. Πάντως, αν μπορούμε να το κάνουμε, προ-
σανατολιζόμαστε στο να δημοσιεύουμε τις
εισφορές στο τελευταίο φύλλο του έτους
(Δεκέμβρης) σ’ ένα ξεχωριστό ένθετο αν το
κόστος δεν είναι μεγάλο. Στη περίπτωση αυτή
αν κάποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομά
του να μας το γνωστοποιεί, την ώρα της πληρω-
μής, ώστε να το γράφουμε πάνω στην από δειξη.
Με τον τρόπο αυτό διευκολυνόμαστε στη
κατάρτιση του καταλόγου στο τέλος του έτους.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια

εισφορά μέλους είναι 20 Ευρώ. Και άλλα 20

Ευρώ η ετήσια εισφορά εφημερίδας. Ετήσιο

σύνολο 40 Ευρώ.  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΤΡΙΜΗΝΟ

Στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή οι κυρίες

διοργανώνουν συνάντηση (τσάι το λένε), στη

στέγη του Συλλόγου στον Καρέα και ώρα

τετάρτην απογευματινήν. Επίσης μέχρι το

Δεκέμβρη σχεδιάζουμε και ελπίζουμε να

κάνουμε στο Κροκύλειο ένα τραπέζι στους

γέροντες. Την εκδήλωση αυτή ίσως τη συνδιά-

σουμε με συλλογή άγριων σπόρων στο Κροκύ-

λειο. Ακόμα στις 13 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή

έχουμε προγραμματίσει παιδική Χριστουγιεν-

νιάτικη γιορτή στη στέγη του Συλλόγου στις 10

το πρωί.Ακόμα σκεπτόμαστε να διοργανώσου-

με, όπως και παλιότερα, γλέντι την Αποκριά στο

Κροκύλειο. Προς το παρόν ζητούμε από τα

μέλη μας να μη σχεδιάσουν Αποκριές στη

Πάτρα, στη Μύκονο ή στη Κυανή Ακτή. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η κατάσταση με τις συνεργασίες της εφημερίδας γίνεται όλο
και πιο απογοητευτική. Επαναλαμβάνουμε, αν και κανείς δεν
φαίνεται μας λαμβάνει υπ’ όψην. Όσοι θέλετε να δημοσιεύσε-
τε κοινωνικά ή άλλα δημοσιεύσιμα νέα παρακαλείσθε να
έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του Συλλό-
γου. Είναι σχεδόν αδύνατον η εφημερίδα να παρακολουθεί τα
γεγονότα αν δεν έχει ενημέρωση από τους άμεσα ενδιαφερό-
μενους. Επίσης τονίζουμε εδώ ότι υπάρχουν προθεσμίες από
το Υπουργείο Τύπου για την έκδοση της εφημερίδας και η
ανταπόκριση των συνεργασιών στο φύλλο αυτό, στο θέμα
των προθεσμιών, ήταν πάλι απογοητευτική. Παρακαλούμε οι
συνεργασίες πρέπει να είναι στα χέρια μας στις 20 του μηνός
πριν την έκδοση της εφημερίδας και συγκεκριμένα των
μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου. Στις ημε-
ρομηνίες αυτές  η ύλη της εφημερίδας στέλνεται στο τυπο-
γραφείο και δεν είναι δυνατόν να γίνουν προσθήκες. Η ύλη
μετά τις ημερομηνίες αυτές θα δημοσιεύεται στο επόμενο
τεύχος της εφημερίδας.   

Την άλλη μέρα Κυριακή 9 Αυγούστου. Έγινε
δοξολογία στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και
μετά κατάθεση στεφανιών στο μνημείο του
ήρωά μας Μακρυγιάννη.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι, συνο-
δευόμενοι από το Δήμαρχο, Δημοτικούς
Συμβούλους, Επίσημους και το ΔΣ του Συλ-
λόγου πήγαν στη μεγάλη αίθουσα του
Δημοτικού Σχολείου. Εκεί έγιναν ομιλίες
από εκπρόσωπο της Νομαρχίας, το Δήμαρ-
χο, και τον πρόεδρο του Συλλόγου, με τελε-
τάρχη το Μίτσο Γεωργακόπουλο.

Κατόπιν έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης
ζωγραφικής. Τα έργα που παρουσιάστηκαν
ανήκουν στην Αναστασία Δούκα και τον
Αντώνη Βάθη ο οποίος επίσης κατάγεται από
το Κροκύλειο. Άλλη μια εκδήλωση με προσα-
νατολισμό Κροκυλιώτες καλλιτέχνες. Μετά
έγινε στη πλατεία του χωριού το γεύμα των
επισήμων που οργανώθηκε και χρηματοδο-
τήθηκε από το Δήμο.

Και μετά ήρθε το βράδυ. Το πρόγραμμα
είχε γλέντι με το συγκρότημα ΕΝ ΠΛΩ από
την Άμφισσα, στην πλατεία του χωριού.
Κόσμος πολύς, χορός πολύς, εξυπηρέτηση
καλή. Ήταν, νομίζουμε, μια πολύ πετυχημένη
εκδήλωση. Στη διάρκειά της έγινε και λαχειο-
φόρος με μεγάλη επιτυχία. Τα δώρα ήταν
δύο κεντήματα από το παζάρι, δύο βιβλία και
το μεγάλο δώρο ένα τριήμερο για τέσσερα
άτομα στα ενοικιαζόμενα σπίτια «Ο Παράδει-
σος», προσφορά του Γεωργίου Ράπτη τον
οποίο και ευχαριστούμε.  Το γλέντι αυτό χρη-
ματοδοτήθηκε από το Δήμο Βαρδουσίων και
την ΤΕΔΚΕ Φωκίδας.

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου η βραδιά πε ρι -
λάμβανε παράσταση με το χορευτικό της
Αρτοτίνας. Ψυχή του η κυρία Βούλα Κανούρη
και ο κύριος Κώστας Κατσαρός. Μετά την
πετυχημένη παράσταση στη πλατεία του
χωριού μας ακολούθησε γλέντι. Εδώ χρησι-
μοποιήθηκαν τα ηχητικά του Συλλόγου μαζί
με αυτά του «επίσημου μουσικομάγειρα»
(DJ) Χάρη Κουτσούκου τον οποίο ματαευχα-
ριστούμε. Εμείς στο Σύλλογο θεωρούμε ότι η
ανταλλαγή εκδηλώσεων μεταξύ συλλόγων
αποτελεί ουσιαστικό μέρος της δουλειάς
ενός πολιτιστικού συλλόγου.

Το επίσημο πρόγραμμα των Μακρυγιαννεί-
ων 2009 τελειώνει εδώ. Όχι όμως  και οι εκδη-
λώσεις. Την Πέμπτη 13 Αυγούστου έγινε το
«τσάι» των κυριών του Συλλόγου στη Βιολέ-
τα. Μάλιστα περνώντας από κεί κάποιος
μύρισε την τσίκνα από τα κοντοσούβλια και

παρατήρησε: «Τι ωραία που μυρίζει το τσάι».
Εκεί ξαναδούλεψαν τα ηχητικά του Συλλόγου
που τα τιθάσευσε πάλι ο Χάρης. Η συμμετοχή
ήταν μεγάλη και έγινε γλέντι κανονικό. Το
γλέντι το οργάνωσαν οι κυρίες του Συλλό-
γου, με πυρήνα την ομάδα του παζαριού,
προς τις οποίες και απευθύνουμε ευχαρι-
στίες.

Στις 16 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο εδώ και
πολλά χρόνια έγινε, με μεγάλη επιτυχία, ο
χορός των γαμπρών και νυφών. Οργανώθηκε
από το ΔΣ: Λευτέρη Μάζη,  Σούλα  Μπακαρέ-
ζου, Στέλλα Ζωγράφου, Γαλατεία Σαϊτη, και

Γιώργο Μπαλάσκα. Συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι
χωριανοί. Στη διάρκειά του ανακοινώθηκε και η
δωρεά 1.370 ευρώ από το Σύλλογο Γαμπρών
και Νυφών στο Σύλλογο Κροκυλιωτών ο
Μακρυγιάννης. Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά.
Σημειώνεται εδώ οτι ο χορός αυτός αποτελεί
θεσμό τόσο παλιό όσο σχεδόν και τα Μακρυ-
γιάννεια και αποτελεί πια αναπόσπαστο μέρος
τους. Συνεχίζουμε, την Παρασκευή 21 Αυγού -
στου είχαμε αναλάβει την υποχρέωση να παί-
ξουμε σε ποδοσφαιρικό αγώνα με την ομάδα
της Αρτοτίνας στην έδρα της. Εδώ είχαμε
κάποιο πρόβλημα να σχηματίσουμε ομάδα
λόγω απροθυμίας συμμετοχής. Τελικά τα κατα-
φέραμε. Παίξαμε και χάσαμε. Πήγαμε όμως
πολύ καλά στο λιθάρι. Η ομάδα μας αποτελέ-
σθηκε από τους: Σπύρο Γιαννακόπουλο,
Τασούλη Αυγερόπουλο (για λίγο διάστημα),
Εργκίς Μάμο, Αουρέλ Σελινίτσα, Λούμ Σελινί-
τσα, Αντριά Ζέκα, Γιώργο Χισένη, Νίκο Καίσαρη
και Σωτήρη Παντέλη. Ευχαριστούμε πολύ τα
παιδιά αυτά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους
Αλβανούς φίλους μας που συμμετείχαν χάνο-
ντας το μεροκαματό τους (ο αγώνας ήταν εργά-
σιμη ώρα, Παρασκευή πρωί) και έβαλαν και το
αυτοκίνητό τους και τη βενζίνα τους. Διαιτητής
του αγώνα ήταν ο Ταμίας μας Γιώργος Καλμα-
ντής. Στο τέλος μας απονεμήθηκαν και διπλώ-
ματα συμμετοχής. Εδώ τελείωσαν οι εκδηλώ-
σεις και άρχισε το μάζεμα που ήταν η αντί-
στροφη διαδικασία από αυτή που περιγράφη-
κε στην αρχή. Ζητάμε προκαταβολικά συγνώ-
μη αν ξεχάσαμε κάποιους και  δεν χρειάζεται
να πούμε ότι θα επανορθώσουμε στο επόμε-
νο τεύχος. Κατ’ αντιδιαστολή αν γράψαμε
κάποιον που δεν έπρεπε παρακαλούμε να
μας το πει για να τον σβήσουμε (τούτο είναι
το αστειάκι μας).     

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ 2009

Εικ. 9. Από την εκδήλωση στο μνημείο του

Μακρυγιάννη.

Εικ. 10. Ο Μίτσος παρουσιάζει το πρόγραμ-

μα της τελετής.

Εικ. 11. Ο Δήμαρχος εκφωνεί λόγο.

Εικ. 12. Ο πρόεδρος του Συλλόγου εκφωνεί

και αυτός το λόγο του.

Εικ. 13. Ο κόσμος στη πλατεία έτοιμος για

γλέντι. Στο βάθος οι ΕΝ ΠΛΩ.

Εικ. 14. Ο μικρός Γιάννης  στροβιλίζεται

στους ρυθμούς του ζεϊμπέκικου.

Εικ. 15. Χοροστροβιλισμός με καλαματιανό.

Εικ. 18. Το «τέιον» των κυριών στη Βιολέτα.

Εικ. 19. Χορός γυναικείος.

Εικ. 20. Χάρης επί το έργον. Σε πρώτο

πλάνο ένα από τα ηχεία του Συλλόγου.

Εικ. 21. Η ποδοσφαιρική μας ομάδα.

Εικ. 22. Ο Τασούλης έτοιμος να επέμβει.

Εικ. 23. Στο γήπεδο της Αρτοτίνας.

Εικ. 16. Το χορευτικό της Αρτοτίνας αρχίζει

δράση.

Εικ. 17. Μετά το χορευτικό  

στη πλατεία.

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική έρχεται η ώρα της αναδάσω-

σης. Πληροφορηθήκαμε από τη Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναδασώσεων Αττι-

κής ότι για να λειτουργήσουν τα φυτώριά τους χρειάζονται σπόροι. Το πρόβλημα

που υπάρχει είναι ότι λόγω της τεράστιας καταστροφής έχει εξαντληθεί όποια

παρακαταθήκη άγριων σπόρων υπήρχε. Η Διεύθυνση απευθύνθηκε σε εργολά-

βους για συλλογή σπόρων. Η τιμή όμως που ζήτησαν οι είναι υψηλή. Μετά από

αυτό η Διεύθυνση ζητά βοήθεια και από τον καθένα μας. Παρακάτω σας παρου-

σιάζομε μέρος καταλόγου της Διεύθυνσης με σπόρους και την αντίστοιχη χρονι-

κή περίοδο που μαζεύονται. Όποιος θέλει να μαζέψει μπορεί να τους στείλει ή να

έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου για να φροντίσει το ζήτημα.

Το θέμα αυτό δεν είναι κάτι μακρινό που δεν μας αφορά. Πρώτον, είναι και θέμα

πολιτισμού. Δεύτερον, έχουμε αρκετά μέλη που μένουν στις περιοχές  αυτές και

με την έννοια αυτή βοηθάμε συγχωριανούς μας. Οι σπόροι λοιπόν μαζεύονται:

Αγριοτριανταφυλλιά Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αριά Ιανουάριο, βαλανιδιά

Δεκέμβριο, κοκορεβυθιά Σεπτέμβριο, κουκουναριά Ιανουάριο, κουμαριά

Οκτώβριο, κουτσουπιά Νοέμβρη-Δεκέμβρη, κυπαρίσσι ορθόκλαδο Νοέμβριο,

πλάτανος Δεκέμβριο, ρείκι Δεκέμβριο, 

Ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση. Αν όχι, πάλι κάτι μένει. Πλουτίζουμε τις

εγκυκλοπαιδικές γνώσεις μας για το πότε μαζεύονται οι αγριόσποροι. Πάντως Το

ΔΣ, αν μπορέσει, θα οργανώσει «Συλλογικό» μάζεμα σπόρων στο χωριό μας. 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Το εργοτάξιο βούιζε. Οι ατμοκίνητοι εκσκαφείς άρπα-
ζαν με τα σιδερένια φτυάρια τους το χώμα, το τράνταζαν
και το φόρτωναν στα βαγόνια του τρένου που περίμενε
να γιομίσει. Η ατμόσφαιρα γιομάτη ατμούς, τριξίματα και
βόγγοι από τις αλυσίδες των ατμοκίνητων μηχανημάτων,
φωνές και προστάγματα από τους εργάτες. Ήταν η δεκα-
ετία του 1890 και το νεαρό ελληνικό κράτος έκανε μεγά-
λη προσπάθεια με τα δημόσια έργα. Κόσμος πολύς,
Έλληνες και ξένοι, δούλευαν στο εργοτάξιο.

Λίγο μακριά και μπροστά από τους εκσκαφείς  φαί-
νονταν κάτι βράχια. Εκεί δούλευαν τα φουρνέλα.
Έβλεπε κάποιος συνεργεία από δύο ανθρώπους που
ο ένας ανεβοκατέβαζε ρυθμικά τον ειδικό σιδερένιο
λοστό, τη παραμίνα, για να ανοίξει τρύπα στο βράχο
για να τοποθετηθούν τα εκρηκτικά. Ο δεύτερος ήταν
ο βοηθός. Απάνω σ’ ένα βράχο δούλευε ένα από τα
συνεργεία με το μάστορα και το βοηθό. Ο βοηθός, ο
Σπύρος Καπέλλας, γύρω στα είκοσί του χρόνια από το
Παλιοκάτουνο Δωρίδος, έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον
για τη δουλειά. Ζάλιζε το μάστορα στις  ερωτήσεις. Ο
μάστορας, όπως όλοι οι μαστόροι, έκανε το βαρύ και
δεν του έδινε πολύ θάρρος αλλά μέσα του ήταν περή-
φανος για το βοηθό του. Του έμαθε ό,τι ήξερε. Πώς να
«διαβάζει» τα νερά του βράχου, να «βλέπει» πόσο
σκληρός είναι ο βράχος και πώς να κανονίζει ανάλογα
την τρύπα με την παραμίνα. Του έμαθε πώς να ρίχνει με
τέχνη το νερό και πόσο μέσα στην τρύπα που σιγά-σιγά
βάθαινε με το αδιάκοπο χτύπημα της παραμίνας. Πολ-
λές φορές, για να ξεκουραστεί, τον άφηνε να δουλεύει
την παραμίνα. Εκεί του έμαθε πώς να κάνει οικονομία
δύναμης και να έχει υπομονή. Του έμαθε να στουπώνει
το εκρηκτικό μέσα στην τρύπα και να βάζει το φυτίλι.
Του έμαθε πότε ν’ ανάβει το φυτίλι και να φωνάζει
«βάρδα φουρνέλο». Ο Σπύρος γινόταν όλο και καλύτε-
ρος. Του άρεσε η δουλειά αυτή. Να συντρίβει βράχους.

Είκοσι χρόνια αργότερα ο Σπύρος, μεσήλικας πια,
έβγαινε από ένα μικρό ατμόπλοιο στο λιμάνι Ελ Τόρ
στο νότιο Σινά, το παλιό λιμάνι των Φοινίκων Ραϊθώ.
Είχε πάρει την απόφασή του, θα αποσυρόταν να μονά-
σει στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Θες η
ψυχοσύνθεσή του, θες οικογενειακές λύπες, ίσως
θάνατοι, η κούραση από το μάταιο της ζωής, ίσως όλα
αυτά μαζί ήταν οι αιτίες που ο Σπύρος άρχιζε «της ζωής
του το ταξίδιον» μαζί με κάμποσους Βεδουίνους για τη
Μονή του Σινά.

Το τοπίο, στο νότιο κομμάτι της Σιναϊτικής χερσο-
νήσου ήταν γεμάτο πέτρα γρανίτη και  ορεινό με ίχνη
βλάστησης. Η θέα δεν είχε καμία σχέση με τα πράσι-
να, από το ανοιχτό του μέλεγου  μέχρι το μαυροπρά-
σινο του έλατου, βουνά της πατρίδας του Σπύρου.
Αργότερα έμαθε ότι οι πηγές ήταν ελάχιστες. Έμαθε
όμως και ένοιωσε ότι όπου γη και πατρίς, είδε
ανθρώπους, τους Βεδουίνους, προσαρμοσμένους
στο περιβάλλον. Τους είδε να έχουν τα κοπάδια τους
και κάποιες  καλλιέργειες. Είχε ακούσει για τέτοια ζωή
και τοπία σε κάποια ξερονήσια του Αιγαίου.

Το καραβάνι με το Σπύρο, τους Βεδουίνους, τα γαϊ-
δουράκια και κάμποσες καμήλες, ξεκίνησε μέσα στα
μεσάνυχτα. Όσο έφευγαν στην ενδοχώρα το κρύο
έσφιγγε. Δυο-τρεις ώρες μετά την ανατολή σταμάτη-
σαν να ξεκουραστούν και να κολατσίσουν. Έπρεπε
να περιμένουν μέχρι το απόγιομα. Η ζέστη τώρα
ήταν αβάσταγη. Αυτός θα ήταν ο καιρός για το
Σπύρο από δω και πέρα. Ζέστη την ημέρα κρύο το
βράδυ. Αργότερα είδε ότι ρίχνει και καμιά βροχή
κάπου-κάπου, για να του θυμίζει το Παλιοκάτουνο με
τις πολλές βροχές του. Ο δρόμος τράβαγε βόρεια
μέσα από την έρημο. Στο βάθος φαίνονταν η ολό-
βουνη χώρα του Σινά. Μετά από δύο μέρες πορεία
έφτασαν στο τείχος των βουνών. Μπήκαν μέσα σ’ ένα
πλατύ ξερόρεμα με φαρδιά ίσια κοίτη στρωμένη με
άμμο. Κάτι χαζοδεντράκια αραιοφύτρωναν εδώ κι
εκεί. Ο Σπύρος σκέφτηκε ότι ήταν σαν το Μόρνο
χωρίς δάση γύρω νερό και πλατάνια. Μετά από λίγο
δρόμο, σε μια άπλα δίπλα σε μια στροφή του ξερο-
πόταμου είδαν κάμποσα δέντρα και φοίνικες με
κάμποσα σπιτάκια. Νόμισε πως ήταν η όαση Φαράν.
Είχε διαβάσει ότι η όαση παλιά ήταν το χριστιανικό
κέντρο της περιοχής και έδρα Επισκόπου. Νόμισε
πως είδε και τα ερείπια της πεντάκλιτης Βασιλικής της

εποχής εκείνης. Όταν όμως ρώτησε του είπαν ότι η
όαση Φαράν ήταν βορειότερα και ο δρόμος τους δεν
ήταν από κεί. Η διαδρομή τις επόμενες δυο-τρεις
μέρες συνεχίστηκε μέσα στη φαρδιά κοίτη του ξερο-
πόταμου. Κάποια στιγμή το καραβάνι μπήκε σ’ ένα
άλλο ξεροπόταμο με στενότερη κοίτη, πιο άγριο και
πιο ανηφορικό. Δυο μέρες ανήφορος τους έφερε στο
ησυχαστήριο της Τάρφα εικοσιπέντε χιλιόμετρα από
τη Μονή. Την άλλη μέρα τελείωσε το ταξίδι ζωής του
Σπύρου και άρχισε η νέα ζωή του.

Η πρωιμότερη  μαρτυρία για την ύπαρξη μοναστικής
ζωής στο Σινά είναι μιας γυναίκας με το όνομα Ηγερία
γύρω στο 380 μ.Χ. Το Μοναστήρι όμως χτίστηκε με δια-
ταγή του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού στη διάρκεια των
χρόνων 527-565 μ.Χ. Περιέλαβε και το παρεκκλήσι της
καιόμενης Βά του που είχε χτιστεί με διαταγή της Αγίας
Ελένης. Η επίσημη ονομασία του Μοναστηριού είναι
«Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά». Αναφέρε-
ται όμως και με άλλα ονόματα καθώς και ως «Μονή της
Αγίας Αικατερίνης». Η Αγία Αικατερίνη γεννήθηκε το
294 μ.Χ. από αριστοκρατική οικογένεια στην Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου. Σπούδασε και απέκτησε μεγάλη
μόρφωση. Όταν ήρθε σε επαφή με το Χριστιανισμό
βαπτίστηκε με το όνο μα Αικατερίνα. Κάποια στιγμή
κατηγόρησε τον Αυτοκράτορα Μαξιμίνο για τη σκλη-
ρότητά του προς τους Χριστιανούς. Σαν τιμωρία βασα-
νίστηκε στον τροχό και όταν δεν κατάφεραν να τη
θανατώσουν ο δήμιος την αποκεφάλισε. Κατά την
παράδοση, άγγελοι μετέφεραν το σώμα της στην κορυ-
φή του ψηλότερου όρους του Σινά που σήμερα φέρει
το όνομά της. Τα λείψανά της βρέθηκαν τον όγδοο  με
έννατο αιώνα και τοποθετήθηκαν στο καθολικό της
Μονής, ενώ στη κορυφή χτίστηκε μικρή εκκλησία.

Με τον καιρό είδε ο Σπύρος. μοναχός Μωυσής τώρα
πια, είδε ότι αυτά που είχε διαβάσει ήταν αλήθεια.
Κανείς από τους κατακτητές της περιοχής, μέσα στη
διαδρομή της στο χρόνο, δεν την πείραξε. Αντιθέτως, ο
ίδιος ο Μωάμεθ έδωσε προνόμια στη Μονή. Στη συνέ-
χεια οι Σταυροφόροι και οι Οθωμανοί σεβάστηκαν τα
προνόμια αυτά. Ακόμα είδε την ιδιαίτερη σχέση του
Μοναστηριού με τους Βεδουίνους της περιοχής. Όταν
ο Ιουστινιανός έχτισε το Μοναστήρι εγκατέστησε ως
φρουρούς διακόσιες οικογένειες από τον Πόντο και
την Αλεξάνδρεια. Οι σημερινοί Βεδουίνοι θεωρούνται
απόγονοι των φρουρών εκείνων, αλλά εξισλαμίσθηκαν
τον έβδομο αιώνα. Αυτή είναι η φυλή των Γκεμπελία
που θεωρούν εαυτούς «Ρωμιούς» και καμαρώνουν γι’

αυτό. Οι σχέσεις είναι τόσο καλές που η Μονή μετέτρε-
ψε την αρχαία Τράπεζα σε Μουσουλμανικό Τέμενος
για τους μουσουλμάνους Βεδουίνους. Ακόμα έμαθε ότι
οι Βεδουίνοι γιορτάζουν το Σεπτέμβρη τον Προφήτη
Μωυσή και το Δεκέμβρη τη Γέννηση του Χριστού.

Πέρασαν χρόνια και ο μοναχός Μωυσής είχε κάνει
κονάκι στο κάθισμα των Αγίων Σαράντα Σιναϊτών
Μαρτύρων κάτω από την κορυφή με την εκκλησία
της Αγίας Αικατερίνης. Τα καθίσματα ήταν ιδιαιτερό-
τητα της Σιναϊτικής παράδοσης. Ήταν μικρές κτιρια-
κές εγκαταστάσεις διαμονής ασκητών. Συνήθως απο-
τελούνταν από παρεκκλήσι, κελιά και κήπο. Εκεί στο
κάθισμα των Αγίων Σαράντα ο Κροκυλιώτης Μωυσής
έκανε την άσκησή του για πολλά χρόνια. Η απόσταση
από το Μοναστήρι ήταν τότε τρεις με τέσσερις ώρες
με τα πόδια από ένα μονοπάτι.

Ο μοναχός Μωυσής ήταν στην πόρτα του κελιού του
και μοίραζε ψωμί στα Βεδουινόπουλα που ζούσαν
γύρω από το κάθισμα. Την ίδια στιγμή συζητούσε με
τον Αμπντουλάχ, τον σημαντικό του χωριού, για την
οργάνωση συνεργείων για να φτιάξουν το δρόμο από
το κάθισμα μέχρι το Μοναστήρι. Ο Μωυσής ήταν
καλός χαρακτήρας και οι Βεδουίνοι αγαπούσαν να
δουλεύουν μαζί του. Σε μια βδομάδα άρχισαν. Οι
εργάτες έσκαβαν, κύλαγαν βράχους, ίσιαζαν με τα
φτυάρια. Όπου έβρισκαν βράχο αναλάμβανε ο πάτερ
Μωυσής. Τώρα ήταν αυτός ο μάστορας με τη παραμί-
να και ο Αμπντουλάχ ο βοηθός του. Όπου βράχος, μια-
δυο εκρήξεις και το έργο προχώραγε στον επόμενο.
Είναι από τις περίεργες μικροϊστορικές συμπτώσεις ότι
περίπου την ίδια εποχή γίνονταν τα ίδια και στο Κρο-
κύλειο, το χωριό του Μωυσή. Έφτιαναν κι εκεί  δρόμο
με τα φτυάρια και τις παραμίνες. Όταν τελείωσε ο δρό-
μος προς τη Μονή ο Μωυσής συνέχισε στην αντίθετη
κατεύθυνση προς τη κορυφή της Αγίας Αικατερίνης. Η
ιστοσελίδα της μονής γράφει σχετικά: Το Όρος της
Αγίας Αικατερίνης είναι το υψηλότερο της χερσονή-
σου του Σινά που φθάνει τα 2.646 μέτρα…Ο δρόμος
είναι ομαλός κατασκευασμένος από τον αείμνηστο
Μοναχό Μωυσή.

Αυτό το έργο δεν είναι το μόνο που κατασκεύασε ο
Κροκυλιώτης Μωυσής. Στο βιβλίο του Γ. Ε. Καψάλη
ΦΩΚΙΔΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ διαβάζουμε:
Είχε γυρίσει όλους τους γύρω της Μονής κάμπους και
όλες τις οροσειρές. Είχε φτιάξει δρόμους και μονοπά-

τια όχι μόνον για τα καμήλια αλλά και τα αυτοκίνητα
ακόμη και τους πεζούς…Δεν αφήκε σημείο αγιασμέ-
νο που δεν το επεσκέφθη και δεν έκανε δρόμο. Από
την αγία Κορυφή μέχρι τους Αγίους Σαράντα, από το
Μοναστήρι στην Αγία Κορυφή, τους Αγίους Θεοδώ-
ρους και Ιοθόρ με διακλάδωση στον Γαλακτίωνα και
την Επιστήμη. Από το Μοναστήρι στην Ισμπαϊα και
τον Ζάλαγκα και τον Νέμπι Σάλεχ κλπ.

Ήταν ηλιοβασίλεμα και ο γερο-Μωυσής, πάλαι
ποτέ Σπύρος Καπέλλας, καθόταν στη κορφή της
Αγίας Αικατερίνης κι’ αγνάντευε. Δυτικά ο κόλπος του
Σουέζ, ανατολικά ο κόλπος της  Άκαμπα. Το βλέμμα
του από κει πάνω αγκάλιαζε όλο το πλάτος του νότι-
ου Σινά. Στο μυαλό του πέρναγαν συγκρίσεις παλιές
με άλλα αγναντέματα, στο χωριό του από την Πανα-
γία όπου και τότε άμα ήταν απόβροχος ο καιρός
έβλεπε λίγουλάκι θάλασσα. Το χωριό του δεν το είχε
ξεχάσει. Με τα πενιχρά του οικονομικά μέσα είχε
καταφέρει να στείλει ένα Ευαγγέλιο στον Αη-Γιώργη
στο χωριό του. Την άλλη μέρα ήταν Παρασκευή. Ο
γέρο Μωυσής καβάλησε το γαϊδουράκι του, δεν
δύνονταν πια στα πόδια, και ξεκίνησε για το Μονα-
στήρι όπως έκανε κάθε Παρασκευή χρόνια τώρα.
Παλιότερα με βήματα από πέτρα σε βράχο χωρίς να
πατάει χώμα, τώρα με τα αργά βήματα του γαϊδαρά-
κου. Στη Μονή τον περίμεναν. ‘Ηταν ανοιχτόκαρδος
και φιλόξενος και έκανε καλή παρέα. Κάποια Παρα-
σκευή ήρθε και δεν ήθελε να γυρίσει πίσω. Το είχε
αισθανθεί. Το τέλος πλησίαζε και ήθελε την ανθρώπι-
νη παρουσία γύρω του.

Αναπαύθηκε στις 7/1/1953. Είχε γεννηθεί στο σημε-
ρινό Κροκύλειο το 1861.

Σημείωση: Δεν έγινε κατορθωτό να βρεθεί από
ποιο Καπελλέικο σόι ήταν. Κανείς από όσους ρωτή-
σαμε δεν γνωρίζει τίποτα γι’ αυτόν. Αν κάποιος γνω-
ρίζει κάτι ας πληροφορήσει κι’ εμάς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεώργιος Ε. Καψάλης  ΦΩΚΙΔΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ, εκδόσεις έρευνα, 1973.

Google Earth.
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Saint Catherine’s Monastery, Mount Sinai –
Wikipedia, the free encyclopedia.

ΕΡΗΜΟΣ ΣΙΝΑ
Γράφει ο Παρασκευάς Μπακαρέζος

Τώρα που τελείωσαν τα Μακρυγιάννεια επανερχό-
μαστε στα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν το
Σύλλογο. Τα ζητήματα είναι πολλά και πρέπει να τα
πιάσουμε ένα-ένα.

ΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ
Το πρώτο ζήτημα αφορά τα ίδια τα Μακρυγιάννεια.

Φέτος το νέο ΔΣ, για να υπάρξει συνέχεια, εφάρμοσε
τη περυσινή προφορική συμφωνία του προηγούμε-
νου Συμβουλίου με το Δήμο για την οργάνωση
Μακρυγιαννείων κάθε χρόνο με χρηματοδότηση από
το Δήμο. Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής προέκυ-
ψαν κάποια προβλήματα και προβληματισμοί. Σκο-
πός μας είναι να τα αναφέρουμε συνοπτικά ώστε να
γίνει άτυπη συζήτηση. Ζητάμε από κάθε μέλος να σκε-
φθεί το ζήτημα και να μας γνωστοποιήσει τη γνώμη
του γραπτώς  ή προφορικώς. Το πρώτο ζήτημα
αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής των Μακρυγιαν-
νείων. Εμείς στο ΔΣ παρατηρήσαμε ότι η ημερομηνία
8-10 Αυγούστου είναι πρώιμη και δημιουργεί το πρό-
βλημα ότι τότε δεν είναι στο χωριό όλοι οι συγχωρια-
νοί, τώρα μάλιστα που η διάρκεια των διακοπών μει-
ώνεται. Αποτέλεσμα, ούτε βοήθεια στην προετοιμα-
σία υπάρχει, ούτε η μέγιστη συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις. Δεύτερο ζήτημα. Πρέπει τα Μακρυγιάννεια να
γίνονται κάθε χρόνο ή κάθε τέσσερα όπως μέχρι πρό-
σφατα; Εδώ υπάρχει η θέση, η αντίθεση και η σύνθε-
ση. Η θέση. Τα Μακρυγιάννεια πρέπει να γίνονται
κάθε τέσσερα χρόνια γιατί αλλιώς χάνουν τη παλιά
αίγλη τους. Η αντίθεση. Τα τέσσερα χρόνια είναι μεγά-
λο διάστημα και ο κόσμος τα ξεχνάει. Σύνθεση.
Μακρυγιάννεια κάθε τέσσερα χρόνια με μικρότερες

ετήσιες εκδηλώσεις στο μεταξύ διάστημα, ίσως με
διαφορετικό όνομα. Τρίτο ζήτημα. Η χρηματοδότηση
από το Δήμο που πρέπει να είναι σταθερή και γνωστή
έγκαιρα, αν τα Μακρυγιάννεια γίνονται κάθε χρόνο,
καθώς και οι όροι συνδιοργάνωσης. Το τέταρτο ζήτη-
μα είναι, κατά τη γνώμη μας, το σοβαρότερο. Αφορά
στο τι εννοούμε όταν λέμε Μακρυγιάννεια και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις. Γενικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
δεν έχουν και μεγάλη σχέση με τα πανηγύρια. Το ένα
βέβαια δεν αποκλείει το άλλο. Η φυσιολογική λύση
είναι ένα μείγμα και των δύο. Το ζητούμενο είναι ποιο
μείγμα. Με την παρουσίαση αυτή σαν έναυσμα παρα-
καλούμε και πάλι να μας γνωστοποιήσετε τις σκέψεις
σας επί του θέματος ώστε στη Γενική Συνέλευση το
Γενάρη να πάρουμε οριστική απόφαση.

ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
Τους επόμενους μήνες πρέπει να λύσουμε και το

πρόβλημα του καταφυγίου, που είναι διπλό. Πρώτα
πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει ως κτίριο. Όπως
είναι σχεδιασμένο το καταφύγιο βασίζεται αποκλει-
στικά σχεδόν στην ηλεκτρογεννήτριά του, με δευτε-
ρεύουσα πηγή θέρμανσης το τζάκι. Εδώ υπάρχουν
δύο ζητήματα. Η αρχική γεννήτρια χάλασε και η αντι-
καταστάτριά της είναι μικρότερης ισχύος και χωρίς
ηχομόνωση. Η δε κανονική ηχομονωμένη γεννήτρια
κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ αλλά δεν αποτελεί και
αξιόπιστη λύση αφού χάλασε.

Επιπλέον και να υπήρχε η γεννήτρια το κόστος λει-
τουργίας, σε πετρέλαιο, είναι πολύ ψηλό. Ρωτήσαμε
ανθρώπους που ξέρουν από καταφύγια έχοντας επισκε-

φθεί σχεδόν όλα τα καταφύγια της Ελλάδας. Η συνιστα-
μένη των απόψεων που συλλέξαμε είναι ότι ελάχιστα
καταφύγια έχουν γεννήτρια που πάντα κάνει θόρυβο
και αυτό ακριβώς θέλουν ν΄ αποφύγουν οι επισκέπτες
καταφυγίων. Η λύση φαίνεται να είναι ένα μείγμα χρή-
σης υγραερίου, φωτοβολταϊκού, πετρελαίου και ξύλων.
Όταν λυθεί το πρόβλημα αυτό, που δεν γνωρίζουμε
πόσο χρόνο θα πάρει γιατί ίσως να χρειασθεί να πειρα-
ματιστούμε, θα ασχοληθούμε και με το πώς θα λειτουρ-
γήσει δεχόμενο επισκέπτες. Εδώ ίσως βοηθήσει πολύ η
λύση του επόμενου ζητήματος που είναι:

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έχουμε βάσιμες ελπίδες να λύσουμε το ζήτημα αυτό

στους επόμενους μήνες, χωρίς κόστος για το Σύλλογο.
Ως πρώτο στόχο έχουμε θέσει τη δημιουργία μιας
απλής ιστοσελίδας χωρίς πολλά κόλπα. Αν χρειαστεί θα
την αναβαθμίσουμε με το πέρασμα του χρόνου. Στην
ιστοσελίδα μας αυτή φιλοδοξούμε να δημοσιεύουμε
και την εφημερίδα μας παράλληλα με την έντυπη έκδο-
ση. Ελπίζουμε ότι η ανάρτηση στην ιστοσελίδα δεν θα
μειώσει τις εισφορές για την εφημερίδα.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σκοπεύουμε να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα

καταγραφής εσόδων-εξόδων εισάγοντας την ηλε-
κτρονική τεχνολογία. Έτσι θα ξέρουμε ανά πάσα στιγ-
μή την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η εφημερίδα μας χρειάζεται συνεργάτες. Πριν  απ’

αυτό όμως χρειάζεται να δώσουμε στην εφημερίδα τη

δική της μορφή. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε
μόνιμες ή ημιμόνιμες στήλες. Π.χ. αυτή τη στιγμή
νομίζουμε ότι λείπει μια στήλη για το τι γίνεται στο
χωριό μας σε σχέση με το Τοπικό Συμβούλιο και το
Δήμο. Δεχόμαστε ιδέες για νέες μόνιμες στήλες,
καθώς και συνεργάτες να τις γράφουν.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Κανείς δεν γνωρίζει

ακριβώς τη κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλό-
γου. Η κατάρτησή του, δεν χρειάζεται συζήτηση, θα
είναι επωφελής για το Σύλλογο. Όταν γίνει αυτό θα
σας ενημερώσουμε.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
Θα προσπαθήσουμε να επανασυστήσουμε ένα

πυρήνα από το παλιό χορευτικό και μετά να το
εμπλουτίσουμε με νέα και νεότερα μέλη. Είναι πολύ
δύσκολη περίπτωση αλλά θα κάνουμε ότι μπορούμε
και  έχουμε ήδη αρχίσει διεργασίες.

ΤΑΦΟΣ Α. ΤΣΩΡΗ ΣΤΟ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ
Ο τάφος του μεγάλου δωρητή του Συλλόγου μας

στο νεκροταφείο Κροκυλείου δεν είναι σε καλή κατά-
σταση. Το μνημείο του έχει γίνει από το Σύλλογο τιμής
ένεκεν. Νομίζουμε ότι ως Σύλλογος έχουμε ηθική
υποχρέωση να διατηρούμε το μνημείο σε καλή κατά-
σταση. Ήδη, με προσωπική εργασία, έχουμε κολλήσει
το σταυρό που είχε πέσει και είχε σπάσει και στερεώ-
σαμε τη βαριά βάση του σταυρού. 

Στο επόμενο τεύχος θα σας πληροφορήσουμε ποι-
ους στόχους πετύχαμε και το στάδιο στο οποίο βρί-
σκονται κατάσταση οι υπόλοιποι.           

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εικ. 1. Η Χερσόνησος του Σινά.

Εικ. 5. Άποψη της περιοχής από ύψος 17 περίπου

χιλιομέτρων. Με λίγη προσπάθεια φαίνεται και ο

δρόμος από την Αγία Αικατερίνη προς το Μοναστήρι

που έγινε με τη βοήθεια και συμμετοχή του Μωυσή

μας.

Εικ. 6. Το Ευαγγέλιο

που χάρισε ο Μωυ-

σής στον Αη-γιώργη

στο χωριό μας.

Εικ. 7. Η Αφιέρωση

στο κάτω μέρος το

Ευαγγελίου. 

Εικ. 2. Μπήκαν μέσα σ’ ένα πλατύ ξερόρεμα.

Εικ. 3. Την άλλη μέρα τελείωσε το ταξίδι ζωής του

Σπύρου. Η Μονή του Σινά.

Εικ. 4. Το κάθισμα Μποστάνι. Το κάθισμα των Αγίων

Σαράντα μάλλον δεν υπάρχει ή

έχει γίνει Μετόχι.



Συνέχεια στη σελ. 2


