
ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2015

Τα Μακρυγιάννεια 2015, αναμένεται να 
αποτελέσουν και εφέτος μία πολιτιστι-
κή όαση, όχι μόνο για το Κροκύλειο, 
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το 

πρόγραμμα των εκδηλώσεων που περήφανα 

παρουσιάζουμε εφέτος καλύπτει μία μεγάλη 
γκάμα γούστων και ενδιαφερόντων. Όλες οι 

παραστάσεις επιλέχθηκαν προσεχτικά και εί-
ναι υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Κεντρική 
θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι δύο εκδη-
λώσεις στο Σχολείο, η Συναυλία του Μπάμπη 
Στόκα και η πολύ επιτυχημένη θεατρική παρά-
σταση του Γιώργου Γαλίτη. Ακολουθούν δύο 
πολύ ιδιαίτερες και υποσχόμενες βραδιές στο 
Λιβάδι: η stand up comedy βραδιά του Γιώρ-
γου Χατζηπαύλου και η ρεμπέτικη βραδιά με 
την κομπανία της Μαρίας Κατινάρη. 

Το ζητούμενο όμως από τα Μακρυγιάννεια 
είναι κυρίως η προβολή του τοπικού πολι-
τισμού. Για το λόγο αυτό προγραμματίστη-
κε η παρουσίαση του βιβλίου «Ντοπιολαλιές 
της Δωρίδας» του Φώτη Κατσούδα από το 
Παλαιοξάρι, αποτελεί έναν λαογραφικό θη-
σαυρό που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά 
στη Δωρίδα. Από την έκθεση δε λείπουν τα 
εικαστικά, με την έκθεση των έργων του ζω-
γράφου Χαράλαμπου Στέφου (1932-2009) 

από τον Κόκκινο, στο χώρο του Σχολείου. Η 
μουσική μπάντα Λιδωρικίου ανεβαίνει στο 
Κροκύλειο για να δώσει χρώμα στην κατάθε-
ση στεφάνων, ενώ ο Γιώργος Καραμούτσος 
και η Μίνα Δάκου από την Πενταγιού μας 
υπόσχονται μία μαγική βραδιά στο Λιβάδι, με 
επιλεγμένα έντεχνα τραγούδια απ’ όλο τον 
κόσμο.
Αρκετές είναι και οι αθλητικές εκδηλώσεις που 
εκτός από τα καθιερωμένα αθλήματα (τρέξι-

μο, λιθάρι και τσουβαλοδρομία) περιλαμβά-
νουν και το διήμερο κύπελλο ποδοσφαίρου 
μεταξύ των χωριών Κροκύλειο, Πενταγιοί, 
Αλποχώρι και Ζωριάνο που διοργανώνεται 
υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Β/Δ Δωρίδας. Για τα μικρά παιδιά προβλέπε-
ται παιδικό εργαστήρι, ενώ τα μεγαλύτερα 
θα γνωρίσουν το χωριό μέσα από ένα κυνήγι 
χαμένου θησαυρού. Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
εφέτος οι γυναίκες δημιουργούν στο παζάρι, 
ενώ ένα απόγευμα θα συμμετέχουν σε διαγω-
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«Bγήκα μια νύχτα στα βουνά, βγήκα για ν' αγναντέψω, βρίσκω ένα νυχτολούλουδο, άπλωσα να το κλέψω»          Αυγέρος

Το Κροκύλειο παραμένει 
η πολιτιστική όαση της Δωρίδας 

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΤΕΛΕYΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (11-7-2015)
Επειδή την ώρα που τυπώνεται η εφημερί-
δα, οι τράπεζες παραμένουν κλειστές, κρί-
νουμε σκόπιμο να επισημάνουμε πως όλα 
σχεδόν τα ταμειακά διαθέσιμα του Συλλό-
γου βρίσκονται σε τραπεζικό λογαριασμό 
στον οποίον δε μπορούμε να έχουμε φυσικά 
πρόσβαση, ούτε διαθέτουμε κάρτα αναλή-
ψεων. Εάν διατηρηθούν τα δεδομένα αυτά, 
ο Σύλλογος επιφυλάσσεται για αλλαγές στο 
πρόγραμμα των Μακρυγιαννείων, αφού δε 
μπορεί να ανταπεξέλθει σε προκαταβολές, 
πληρωμές κλπ ούτε μπορεί να προχωρήσει 
στις απαραίτητες προετοιμασίες (αγορές, 
προμήθειες κλπ) ενώ ανοιχτό είναι και το 
ενδεχόμενο να αποσυρθεί η υποστήριξη 
των χορηγών. Θέλουμε να πιστεύουμε πως 
η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα, 
ώστε να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις όπως 
ακριβώς τις οραματιστήκαμε και τις προ-
γραμματίσαμε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΩΝ 2015
Δευτέρα, 10 Αυγούστου

10:00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Δοξολογία

11:00 Μνημείο Μακρυγιάννη Κατάθεση Στεφάνων με τη συμμετοχή της μουσικής μπάντας του Πολιτιστικού Ομίλου Λιδωρικίου

11:30 Σχολείο Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής Χαράλαμπου Στέφου  
(10-16 Αυγούστου, κάθε απόγευμα 16:00 - 21:00) Παράλληλη έκθεση με το λαογραφικό μουσείο

12:00 Σχολείο Ομιλία για το Μακρυγιάννη και το Σύνταγμα

18:00 Πλατεία Εγκαίνια λειτουργίας Παζαριού

20:00 Λιβάδι Παρουσίαση βιβλίου «Ντοπιολαλιές στη Δωρίδα» του Φώτη Αλ. Κατσούδα, υπό την αιγίδα του Δ. Δωρίδας

Τρίτη, 11 Αυγούστου

08:30 Αβοριτόκαμπος Ξενάγηση στα μέρη που μεγάλωσε ο Μακρυγιάννης & τα σχέδια ενός έργου έκπληξη  
από τον Παρασκευά Μπακαρέζο.

18:00 Μνημείο Μακρυγιάννη Αθλήματα: 1. Αγώνας 3000μ «τύμβος Αβοριτίου - Μνημείο», 2. Αγώνες ταχύτητας,  
3. Πέταγμα λιθαριού, 4. Τσουβαλοδρομία

20:00 Λιβάδι Μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, με τη μπάντα του Γιώργου Καραμούτσου & της Μίνας Δάκου

Τετάρτη, 12 Αυγούστου

10:00 Πλατεία Παιδικό εργαστήρι

17:30 Πενταγιοί - Γήπεδο
Κύπελλο ποδοσφαίρου 5x5 με τη συνεργασία του Συλλόγου Πενταγιωτών & υπό την αιγίδα της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας. Συμμετέχουν: Κροκύλειο, Αλποχώρι, Πενταγιοί & Ζωριάνος. 
17:30 1ος ημιτελικός (μετά από κλήρωση), 18:30 2ος ημιτελικός (μετά από κλήρωση)

19:00 Βιολέττα Διαγωνισμός πίτας γυναικών

22:00 Λιβάδι (Είσοδος 5€ με ποτό) Stand up comedy: (Ακόμα πιο) Δύσκολα τα πράγματα! του Γιώργου Χατζηπαύλου

Πέμπτη, 13 Αυγούστου

08:00 Αη Θανάσης Λαϊκή πεζοπορία 10 χλμ. Κροκύλειο - Περιβόλι με μια μικρή γιορτή για τους συμμετέχοντες στον 
τερματισμό

17:30 Πενταγιοί - Γήπεδο Κύπελλο ποδοσφαίρου 5x5 με τη συνεργασία του Συλλόγου Πενταγιωτών & υπό την αιγίδα της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας. 17:30 Μικρός τελικός, 18:30 Τελικός, 19:15 Απονομή επάθλου

21:30 Σχολείο (Είσοδος 5€) «Τα ραδίκια ανάποδα», κωμική παράσταση με τον Γ. Γαλίτη σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη

Παρασκευή, 14 Αυγούστου

10:00 Ξενοδοχείο Κροκυλείου Εθελοντική Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου

17:00 Μεγάλη Βρύση Κυνήγι χαμένου θησαυρού

21:30 Σχολείο (Είσοδος 8€) Συναυλία του Μπάμπη Στόκα (Πυξ-Λαξ)

Σάββατο, 15 Αυγούστου

08:00 Οροπέδιο Παναγίας Ανάβαση στην Παναγία, Θεία λειτουργία - φαγητό & γλέντι

20:00 Σχολείο 40 χρόνια Μακρυγιαννείων, 1975-2015. Αφιέρωμα με βίντεο, φωτογραφίες & ομιλία

22:30 Λιβάδι Ρεμπέτικη βραδιά με την κομπανία της Μαρίας Κατινάρη

Συνδιοργανωτής: Δήμος Δωρίδας

Συμμετέχουν: 
Σύλλογοι Πενταγιωτών, Περιβoλιωτών, Ζωριανιτών Δωρίδας «Ο Άγιος Νικόλαος», Αλποχωριτών 
Δωρίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», Ομοσπονδία Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας, Μουσική μπάντα Πολιτιστικού 
Ομίλου Λιδωρικίου

Χορηγός επικοινωνίας: Lepanto RTV

Χορηγοί: EDF EN HELLAS S.A. - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.

Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν εκτός αυτών που αναφέρουν είσοδο.

Μπάμπης Στόκας



ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΙΩΤΗΣ 
(Κροκύλειο 1931- Βrantford Canada 2014)

Γεννημένος στο Κροκύλειο σε δύσκολους χρό-
νους, μικρότερος γιος μετά τη Βιολέτα, Ισμήνη 
και Κωνσταντίνα, διψασμένος για μάθηση και 

προκοπή εγ-
γράφεται μετά 
το Δημοτικό, 
στο Γυμνάσιο 
Μαλανδρίνου. 
Ο εμφύλιος τον 
βρίσκει να ξενι-
τεύεται με την 
οικογένεια του 
στη Ναύπακτο 
με τις αδελφές 
του Κωνσταντί-
να και Βιολέτα 

Παγώνη μαζί με τα 3 παιδιά της Θάνο, Νίκο και 
Μαίρη. Οι δε γονείς του, Νικόλαος και Ασήμω 
με τα λιγοστά τους πρόβατα, στρατοπεδεύουν 
λίγο έξω από τον προσφυγικό καταυλισμό του 
Ξεροπήγαδου. 
Στο τέλος της δεκαετίας του ‘40 ξενιτεύεται 
στον Καναδά, τόπο μετανάστευσης πολλών 
Κροκυλειωτών. Πρώτος σταθμός το λιμάνι του 
Χάλιφαξ στη Νέα Σκωτία και αργότερα το Γου-
ίντσορ, το Λόντον και Τορόντο εργαζόμενος 
στη αρχή σε φάρμες και αργότερα σε εστια-
τόρια. Τελικός προορισμός που θα παραμείνει 
σχεδόν πάνω από 60 χρόνια το Μπράντφορντ 
μια ακμάζουσα βιομηχανική πολιτεία ανάμε-
σα σε μεγάλη αγροτική περιοχή του Οντάριο 
κοντά στους περίφημους καταρράκτες του Νι-
αγάρα. Εκεί στην αρχή με τους συμπατριώτες 
του Αλέκο και Γιώργο Παγώνη ανοίγει την πρώ-
τη επιχείρηση και αργότερα διατηρεί μόνος 
του το Θρυλικό ΑΘΗΝΑ ΡΕΣΤΩΡΑΝ, τόπο δου-
λειάς και πραγματικό πανεπιστήμιο ζωής, όπου 
δούλεψαν αμέτρητοι Κροκυλειώτες, συγγενείς 
και μη. Παντελής Σταυρόπουλος, Μαργαρίτης 
Σπυρόπουλος, Νίκος Παγώνης, Τζίμης Σορό-
κος, Τζίμης Σπυρόπουλος, Βιολέτα Παγώνη, 
Ντίνα Σορόκου, Γιάννης Ζωγράφος, Α. Αυγερο-
πουλος, Κώστας Παγώνης και πολλοί άλλοι εί-
ναι οι συνεργάτες που έχυσαν τον ιδρώτα τους 
στο ιστορικό αυτό Εστιατόριο, όπου γνώρισε 
το πάλε πότε δόξες έχοντας στην πελατεία του 
από απλούς πολίτες εργάτες και υπάλληλους 
μέχρι βουλευτές και δημάρχους.
Στα χρόνια αυτά ο Γιάννης Ποδιώτης βοήθησε 
με το τρόπο του αμέτρητους συμπατριώτες 
Κροκυλειώτες και μη, ως στέλεχος της Ελλη-
νικής κοινότητας της πόλης και χορηγός της 

ενορίας. Yπήρξε δε πρωτεργάτης της ανέγερ-
σης του κέντρου της Ελληνικής Ομογένειας και 
του Ιερού ναού και του σχολείου της. Εξελέγη 
πρόεδρος της Ένωσης Κροκυλείων Αμερικής 
Καναδά ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ, στη δεκαετία του ‘70 
και για πολλά χρόνια με τη στήριξη και συμπα-
ράσταση των ξενιτεμένων Κροκυλειωτών ορ-
γάνωσε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση του χωριού.
Πέρα από την κοινωνική του δράση ο Γιάννης 
Ποδιώτης βοήθησε και στήριξε την οικογένεια 
του και υπήρξε προστάτης για πολλά μέλη της 
που ήρθαν από τη πατρίδα κοντά του. Αγά-
πησε πολύ την κηπουρική και δημιούργησε 
αξιόλογους κήπους όπου και πήρε αρκετά 
βραβεία, καθώς και θαυμαστό μποστάνι που 
πολλοί γεύτηκαν καρπούς και φρούτα. Δέ-
χθηκε μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα (που τον 
σημάδευσε για πάντα), όταν η πολιτεία του 
Μπράντφορντ του έκανε έξωση και γκρέμισε 
το ιστορικό κέντρο για έργα ανάπλασης.
Επισκέφτηκε το Κροκύλειο μόνο 3 φορές στα 
πάνω από 65 χρόνια ξενιτειάς αλλά η λαχταρά 
του ήταν πάντα να γυρίσει στο χωριό που γεν-
νήθηκε και να ταφεί δίπλα στους γονείς του. 
Η τύχη του έπαιξε όμως άλλο παιχνίδι -τραυ-
ματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα όταν 
πήγαινε να παραλάβει την ανιψιά του από το 
αεροδρόμιο η οποία ερχόταν στον Καναδά 
να τον βοηθήσει στην προετοιμασία της επι-
στροφής στη Γενέτειρα του. Κατέληξε λίγο αρ-
γότερα στην εντατική στις 27 Νοεμβρίου 2014 
ακριβώς την ίδια μέρα που έφυγε από την ζωή 
και ο πατέρας του πριν 60 χρόνια!!! 
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η 
μόνη εν ζωή αδελφή του Κωνσταντίνα Σορό-
κου, ανίψια του, συγγενείς, φίλοι και συμπα-
τριώτες από πολλά μέρη του Καναδά και Αμε-
ρικής. Ετάφη στο Μπράντφορντ Οντάριο..
Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει. Θα 
τον θυμόμαστε μες στην καρδιά μας. Άξιος και 
Yπερήφανος ΚΡΟΚYΛΕΙΩΤΗΣ.

Κωβαίος Μ. Γιώργος
ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΤΣΑ

Τα παιδιά της και τα εγγόνια της είχαν την ευ-
λογία να εισπράξουν απλόχερα την αγάπη, τη 
φροντίδα και την ανατροφή από μια εξαιρε-
τική μάνα που ξεπερνούσε με το αστείρευτο 
χαμόγελό της κάθε εμπόδιο, και «σκηνοθετού-
σε» με επιτυχία υπέροχες οικογενειακές σκη-

νές. Η απροσδόκητη απώλειά της, συγκλόνισε 
και την κοινωνία του χωριού, της οποίας ήταν 
ενεργό και δραστήριο μέλος, με την ψυχή της 
και την σύνεσή της, αλλά και φίλους έξω από 
την κοινωνία του Κροκυλείου που έτυχε να 
γνωρίσουν την 
αγάπη, τη φι-
λοξενία και την 
ανοιχτή καρδιά 
της. Ήταν πάντο-
τε παρούσα στα 
«κοινά» του χω-
ριού, με σκοπό 
να κρατηθούν 
ζωντανοί οι δε-
σμοί των νεώτε-
ρων γενεών με 
τις παραδόσεις και την ιστορία του χωριού. 
Η καλοσύνη και η σοφία της, ήταν πολύτιμα 
και στην διάθεση κάθε συγχωριανού, που συ-
νέτρεχε σε κάθε πρόβλημα που απαιτούσε 
μια «γνώμη μάνας»! Τα τελευταία χρόνια, είχε 
αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην φροντίδα του 
αγαπημένου της συζύγου στη δύσκολη δοκι-
μασία της υγείας του, μέχρι και τις τελευταίες 
στιγμές της ζωής της.
Μάνα, δε λυπάμαι !!!
Είμαι περήφανος που με γέννησες, με ανάθρε-
ψες και μου έδωσες, όχι με λόγια αλλά με στάση 
ζωής, το πιο λαμπρό παράδειγμα του πώς να εί-
μαι άνθρωπος.
Τις δυσκολίες της ζωής σου τις έκανες όπλα για 
το μέλλον και με ένα περίεργο τρόπο γέμιζες 
τους γύρω σου με περίσσια αισιοδοξία (….Ολα 
θα πάνε καλά!!!).
Έβαλες ψηλά τον πήχη, παντού. Πάνω απ΄ όλα 
η οικογένειά σου, αλλά χωρίς ίχνος τσιγγουνιάς 
δινόσουν με ενθουσιασμό και ενέργεια «εικοσά-
ρας» στα κοινά. Θες για το χωριό, το σύλλογο, τη 
γειτονία, τα σόια, τους φίλους, για όλους ήσουν 
εκεί!
Δεν ήσουν μάνα με τρία παιδιά. Ήσουν μάνα για 
αδέλφια, για ανίψια, για νύφες, γαμπρούς, εγγό-
νια και τους φίλους τους. Σε μοιραζόμασταν με 
τόσο κόσμο, χωρίς να το καταλάβουμε!! Αυτό 
που είχες ΜΑΝΑ ήταν χάρισμα.
Έφυγες ξαφνικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι έτσι 
ήθελες. Χωρίς να μας παιδέψεις και χωρίς να 
παιδευτείς.
ΜΑΝΑ, καλοτάξιδη και να’ σαι σίγουρη ότι ο ΠΑ-
ΤΕΡΑΣ είναι σε καλά χέρια.

ΣΕ ΕYΧΑΡΙΣΤΟYΜΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟY
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - YΙΟΘΕΣΙΕΣ
Ο Γιάννης Δάφνης και η Μαριάννα 
Καραχάλιου απέκτησαν το Σάββατο 
9/5/2015 στο Ολύμπιο μαιευτήριο Πα-
τρών δίδυμα (κορίτσι και αγόρι). 
Ο Βαγγέλης Γραββάνης και η Κατε-
ρίνα Παπαγιαννοπούλου, απέκτησαν 
μέσω υιοθεσίας ένα κοριτσάκι από την 
Αιθιοπία που γεννήθηκε την 1-11-2014 
στην Αντίς Αμπέμπα.

ΠΕΝΘΗ
Η Ελένη Κρίτσα, σύζυγος Βασιλείου 
Κρίτσα, που γεννήθηκε στο Λιδωρίκι 
στις 8/12/1935, απεβίωσε στις 29 Ιουνί-
ου 2015 στη Ναύπακτο και κηδεύτηκε 
στις 30 Ιουνίου στο αγαπημένο της χω-
ριό, το Κροκύλειο.
Ο Γιώργος Μπρούμας του Δημητρί-
ου, απεβίωσε στις 6 Φεβρουαρίου 
και όχι στις 14 Φεβρουαρίου όπως εκ 
παραδρομής αναγράφηκε στο προη-
γούμενο φίλο της εφημερίδας. Στις 14 
πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στο 
Winnipeg, της Manitoba του Καναδά.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συλλυπείται θερμά 
τις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η οικογένεια Γεωργίου Γραββάνη και 
τα τέκνα Παρασκευάς και Ευάγγελος, 
προσέφεραν στο Σύλλογο το ποσό των 
60€ στη μνήμη του Ιωάννη Ποδιώτη.
Για τις ανάγκες του Συλλόγου προ-
σέφερε ο Δημήτρης Μαυραγάννης 
έναν Η/Y που επισκεύασε ο Φίλιππος 
Ποντίκης και ο Αλέκος Ζωγράφος μία 
οθόνη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους ευχαριστεί 
θερμά. 
Η κ. Γεωργία Κιούση - Πρέκα στη μνή-
μη του Γεωργίου Μπρούμα προσέφερε 
στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 50€.
Η οικογένεια Ιωάννη Καρκαβίτσα στη 
μνήμη του Αθανασίου Καρκαβίτσα 
προσφέρει στην εκκλησία τρία σώμα-
τα καλοριφέρ αξίας 300€ 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τους ευ-
χαριστεί θερμά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Δευτέρα, 10 Αυγούστου
Δοξολογία - Κατάθεση στεφάνων: Μετά την 
καθιερωμένη δοξολογία θα πραγματοποι-
ηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 
Μακρυγιάννη. Την εκδήλωση αναμένεται να 
τιμήσουν αρκετοί προσκεκλημένοι και επί-
σημοι, ενώ η μουσική μπάντα του Πολιτιστι-
κού Ομίλου Λιδορικίου θα δώσει στην εκδή-
λωση τη μεγαλοπρέπεια που της αρμόζει. 
Έκθεση ζωγραφικής Χαράλαμπου Στέφου 
& το παζάρι γυναικών: Σε όλη την διάρκεια 
των Μακρυγιαννείων και συγκεκριμένα από 
10-16 Αυγούστου, θα λειτουργούν το παζάρι 
των γυναικών και η εικαστική έκθεση του Χα-
ράλαμπου Στέφου (1932-2009) «επιστροφή 
στο Κροκύλειο». Για το περιεχόμενο των εκ-
θέσεων ανατρέξτε στα σχετικά άρθρα στην 
τελευταία σελίδα της εφημερίδας. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης ζωγραφικής θα γίνουν το πρωί, 
αμέσως μετά την κατάθεση των στεφάνων 

ενώ το παζάρι θα ξεκινήσει τη λειτουργία 
του, το ίδιο απόγευμα.
Η έκθεση ζωγραφικής απο-
φασίστηκε μετά από επικοι-
νωνία που είχε ο Σύλλογος 
με το Γιώργο Στέφο, γιό του 
ζωγράφου, όπου διαπιστώ-
θηκε πως υπάρχουν διαθέσι-
μα έργα που σχετίζονται με 
τη λαογραφία και τη φύση 
της περιοχής μας. Καταλλη-
λότερος χώρος για την έκ-
θεση, δε θα μπορούσε να εί-
ναι παρά η μεγάλη αίθουσα 
του Σχολείου. Ο Σύλλογος 
σχεδιάζει να εγκαταστήσει 
στην αίθουσα κατάλληλο 
φωτισμό και διαχωριστικά πάνελ αναβαθμί-
ζοντας έτσι σημαντικά το χώρο, ο οποίος θα 
έχει δεξιά τη μόνιμη λαογραφική συλλογή και 

αριστερά την αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. 
Στόχος είναι το Σχολείο στο 
εξής να μπορεί υποδέχεται 
εικαστικές και άλλες εκδη-
λώσεις υψηλού επιπέδου.
Για το παζάρι τέλος, οι γυ-
ναίκες ετοιμάζουν αρκετές 
εκπλήξεις και περιμένουν 
τις προσφορές όλων μας!
Παρουσίαση του βιβλίου 
«Ντοπιολαλιές στη Δω-
ρίδα»: Η κυκλοφορία του 
βιβλίου «Ντοπιολαλιές στη 
Δωρίδα» του Φώτη Κα-
τσούδα από το Παλιοξάρι, 
αποτελεί θησαυρό κατα-
γραφής και διάσωσης της 

λαογραφίας στην περιοχή μας. Είναι πολύ ευ-
χάριστο το γεγονός πως ο Δήμος Δωρίδας 
αντιλαμβανόμενος την αξία που έχει μία τέ-

Το πρόγραμμα των Μακρυγιαννείων αναλυτικά

νισμό πίτας. 
Τέλος το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη λαϊκή 
πεζοπορία προς το Περιβόλι (Αγλαβίστα) σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Περιβολιωτών, κα-
θώς και Εθελοντική Αιμοδοσία για τις δύο τρά-
πεζες αίματος Κροκυλείου και Πενταγιωτών 
που διατηρούν οι αντίστοιχοι Σύλλογοι.
Το κόστος των εκδηλώσεων και κυρίως της 
μεγάλης συναυλίας μας προβλημάτισε, κυ-
ρίως λόγω των δυσκολιών που περνάει ο 
κόσμος, αλλά και της μικρής συμμετοχής με 
την οποία θα συνδράμει ο Δήμος. Προσαρ-
μόσαμε λοιπόν τα σχέδιά μας ώστε να περι-
οριστούν τα έξοδα των εκδηλώσεων και να 
μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει όλες 
τις εκδηλώσεις δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν 
οι δύο κεντρικές εκδηλώσεις του σχολείου 

(συναυλία και θέατρο) που θα έχουν ένα ελά-
χιστο εισιτήριο ώστε να καλυφθούν κάποια 
από τα έξοδα. Για την κάλυψη του υπολοίπου 
κόστους ο Σύλλογος στράφηκε στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις από τις οποίες αναμένει χορη-
γίες που θα καλύψουν τα υπόλοιπα έξοδα. 
Κύριος χορηγός αναμένεται να είναι η EDF 
EN HELLAS S.A. που αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον το-
μέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. 
Επίσης ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει και την 
υποστήριξη της ΓΑΛΑΞΙΔΙ Θαλάσσιες Καλ-
λιέργειες Α.Ε. Ο Δήμος Δωρίδας παρά τα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, 
αποφάσισε να στηρίξει το θεσμό στο βαθμό 
που μπορεί, καλύπτοντας κάποια μικρά έξο-
δα. Επίσης ο Δήμαρχος κ. Γ. Καπεντζώνης 

δεσμεύθηκε να υλοποιήσει την επισκευή της 
σκεπής του εντευκτηρίου «Λιβάδι» ώστε ο 
χώρος του Συλλόγου να μπορεί να είναι λει-
τουργικός για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. 
Παρά την αρχική συμβουλή του Δημάρχου 
για αναβολή των εκδηλώσεων κατά ένα έτος, 
το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να λάβει υπόψη 
του την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
και να προχωρήσει στη διοργάνωση των Μα-
κρυγιαννείων 2015, θεωρώντας ότι προέχει 
να κρατηθεί ο θεσμός ψηλά και να επιβεβαι-
ωθεί η δύναμη και η διαχρονικότητά του στο 
άγονο πολιτιστικό περιβάλλον της Φωκίδας. 
Τέλος την οργανωτική υποστήριξη στο χω-
ριό, έχει αναλάβει ο εκπρόσωπος του τοπι-
κού Συμβουλίου κ. Κώστας Αυγερόπουλος, 
η συμβολή του οποίου θα είναι καθοριστική 
για την επιτυχία των Μακρυγιαννείων.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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τοια έκδοση για την περιοχή μας, την έθεσε υπό την αιγίδα του. Αν και 
προηγήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, ο Σύλλογός μας 
και Δήμος θεώρησαν απαραίτητο να παρουσιαστεί και στο φυσικό του 
χώρο, τη Δωρίδα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Στέλλα Πριόβολου, Κα-
θηγήτρια Λατινικής - Ιταλικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας, ενώ προγραμματίζεται να υπάρξουν και άλλοι ομιλη-
τές.

Τρίτη, 11 Αυγούστου
Ξενάγηση στον Αβοριτόκαμπο: Η ξενάγηση στα μέρη που μεγάλωσε 
ο Μακρυγιάννης ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια από τον Παρασκευά 
Μπακαρέζο και έκτοτε γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Εφέτος θα παρουσι-
αστούν τα σχέδια του Συλλόγου για ανάπλαση της περιοχής καθώς και 
η προετοιμασία ενός έργου έκπληξη από τον Παρασκευά Μπακαρέζο.
Αθλήματα: Τα γνωστά αθλήματα των Μακρυγιαννείων δε θα λείπουν 
ούτε εφέτος από το πρόγραμμα. Αγώνες ταχύτητας, αντοχής, λιθάρι 
και τσουβαλοδρομίες καλύπτουν όλα τα γούστα και τις ηλικίες.
Μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου: Η τετραμελής μπάντα του 
Γιώργου Καραμούτσου και της Μίνας Δάκου από την Πενταγιού, υπό-
σχεται να μας ταξιδέψει σε μέρη μακρινά με τραγούδια απ’ όλο τον 
κόσμο αλλά και την Ελλάδα. 

Τετάρτη, 12 Αυγούστου
Παιδικό εργαστήρι: Τα παιδιά συγκεντρώνονται το πρωί στην πλατεία, 
τους μοιράζονται τα κατάλληλα σύνεργα και ζωγραφίζουν σχετικά με 
κάποιο θέμα που θα τους ζητηθεί. Στη συνέχεια τα έργα συγκεντρώνο-
νται και εκτίθενται στο κοινό.
Κύπελλο ποδοσφαίρου 1η ημέρα: Τέσσερις ομάδες γειτονικών χω-
ριών συγκεντρώνονται και παίζουν ποδόσφαιρο 5x5 στο γήπεδο των 
Πενταγιών, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας. 
Την πρώτη ημέρα, Κροκύλειο, Πενταγιοί, Ζωριάνο και Αλποχώρι παί-
ζουν σε δύο ημιτελικούς μετά από κλήρωση.
Διαγωνισμός πίτας: Στο μαγαζί της Βιολέττας οι κυρίες του χωριού, 
παίρνουν μέρος σ' ένα νόστιμο διαγωνισμό. Μία ευκαιρία για όλους 

μας, να δοκιμάσουμε 
τις γνήσιες παραδοσι-
ακές κολοκυθόπιτες, 
τυρόπιτες, χορτόπι-
τες, τραχανόπιτες που 
φτιάχνουν οι γυναίκες 
του χωριού μας.
Γιώργος Χατζηπαύ-
λου στο «(ακόμα πιο) 
δύσκολα τα πράγ-
ματα»: Η ιδέα του να 
φέρουμε το stand up 
comedy στο Λιβάδι, 
μας φάνταζε στην 
αρχή κάπως παρακιν-
δυνευμένη, γιατί είναι 
ένα ιδιαίτερο είδος 
κωμωδίας που απευ-
θύνεται κυρίως στο 

νεανικό κοινό. Το σκεφτήκαμε αρκετά και αποφασίσαμε τελικά να το 
τολμήσουμε πιστεύοντας ότι ο θεσμός οφείλει να ανανεώνεται και ότι 
η παράσταση θα βρει τη μεγάλη ανταπόκριση που ελπίζουμε. Ο Γιώρ-
γος Χατζηπαύλου είναι ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης του είδους 
και πολύ αγαπητός στη νεολαία.

13 Αυγούστου 2015
Λαϊκή πεζοπορία Κροκύλειο - Περιβόλι: Μία εύκολη διαδρομή 10χλμ. 
για όλη την οικογένεια που ξεκινάει από το Κροκύλειο και ακολουθώ-
ντας το δασικό δρόμο καταλήγει στο Περιβόλι. Οι παλιοί μπορούν να 

θυμηθούν τα καλλιεργημένα κάποτε χωράφια της περιοχής αυτής 
(Βαριά, Κλήμα κλπ) και οι νεότεροι να γνωρίσουν τη διαδρομή και το 
Περιβόλι απολαμβάνοντας την πρωινή φύση. 
Κύπελλο ποδοσφαίρου 2η ημέρα: Μικρός και μεγάλος τελικός μεταξύ 
των ηττημένων και των νικητών της πρώτης ημέρας. Κροκύλειο, Πε-
νταγιοί, Ζωριάνο και Αλποχώρι παίζουν για το κύπελλο και την τελική 
κατάταξη. Η απονομή προγραμματίζεται να γίνει στην πλατεία της Πε-
νταγιούς.
Θεατρική κωμωδία «Τα ραδίκια ανάποδα»: Μία παράσταση που 
μετρά τέσσερα 
χρόνια μεγάλης 
επιτυχίας, δε μπο-
ρεί παρά να γίνει 
κλασική. Τα περισ-
σότερα μέλη από 
το Δ.Σ. την είδανε 
εφέτος το χειμώ-
να και πραγματι-
κά ενθουσιάστη-
καν. Πρόκειται για 
μία ξεκαρδιστική 
μαύρη κωμωδία 
που έγραψε και 
παίζει ο Γιώργος 
Γαλίτης και που θα σας μείνει αξέχαστη. Την επιτυχημένη σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

14 Αυγούστου 2015
Εθελοντική Αιμοδοσία: Το πρωί 10:00 - 11:00 κινητή μονάδα αιμο-
ληψίας του Νοσοκομείου Αμφίσσης θα βρίσκεται στη ρεσεψιόν του 
ξενοδοχείου στην πλατεία, προκειμένου να συγκεντρώσει αίμα για 
την Τράπεζα αίματος του Συλλόγου. Η ευρεία συμμετοχή είναι απολύ-
τως απαραίτητη ώστε να συνεχίσει να έρχεται η κινητή μονάδα στο 
χωριό κάθε χρόνο και να έχει ο Σύλλογος ικανό αριθμό φιαλών ώστε 
να βοηθάει τα μέλη του και τους χωριανούς. Διάρκεια Αιμοληψίας για 
κάθε αιμοδότη: 10 λεπτά.
Κυνήγι χαμένου θησαυρού: Με εκκίνηση τη Μεγάλη βρύση θα ξε-
κινήσουν το απόγευμα ομάδες παιδιών με σκοπό να ανακαλύψουν 
έναν καλά κρυμμένο θησαυρό. Είναι ένας αγώνας δρόμου και γνώσε-
ων με σκοπό τα παιδιά να γνωριστούν με χαρακτηριστικά σημεία του 
χωριού μαθαίνοντας για αυτά. 
Συναυλία Μπάμπη Στόκα: Μαζί με το Μάνο Ξυδού και το Φίλιππο Πλιά-
τσικα, ο Μπάμπης Στόκας αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος των Πυξ-Λαξ γρά-
φοντας πολλές από τις γνωστές τους επιτυχίες. Η μετέπειτα προσωπική 
του καριέρα συνέχισε να είναι το ίδιο επιτυχημένη προσφέροντας στη 
σύγχρονη ελληνική μουσική πολλούς αξιόλογους δίσκους. Η συναυλία 
του σχολείου, θα αποτελέσει κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για τη Δω-
ρίδα και αναμένεται να συγκεντρώσει επισκέπτες από διάφορα μέρη. 

15 Αυγούστου 2015
Ανάβαση στην Παναγία: Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί η 
παραδοσιακή ανάβαση στην Παναγία με φαγητό και γλέντι μετά τη 
Θεία Λειτουργία. 
Αφιέρωμα στα 40 χρόνια Μακρυγιαννείων: Η φετινή επέτειος επι-
βάλει μία αναδρομή προκειμένου να θυμηθούμε σημαντικές στιγμές 
από τη μακρά πορεία των Μακρυγιαννείων. Θα παρουσιαστεί ένα μι-
κρό αφιέρωμα και στη συνέχεια θα θυμηθούμε όλοι μαζί ανέκδοτες 
στιγμές που αξίζει να μοιραστούμε.
Ρεμπέτικη βραδιά: Η μουσική κομπανία της Μαρίας Κατινάρη θα 
εκτοξεύσει το κέφι στο Λιβάδι σε μία πραγματικά εορταστική εκδή-
λωση που θα κλείσει τα Μακρυγιάννεια. Η φωνή της Μαρίας και η 
εξαίρετοι μουσικοί που την συνοδεύουν υπόσχονται μία αξέχαστη 
βραδιά. Η είσοδος φυσικά θα είναι ελεύθερη για όλους.
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ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2015

Το βιβλίο Ντοπιολαλιές στη Δωρίδα του Κατσούδα Φώτη, φιλόλο-
γου συγκεντρώνει και διασώζει γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής 
μας. Η έκδοσή του έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Δωρίδας.
Από τον πρόλογο της έκδοσης:
Η καταγραφή των λέξεων της ντοπιολαλιάς ξεκίνησε το 1971 - 1972 
παράλληλα με τη συγκέντρωση του λαογραφικού υλικού. Μέσα 
από τις κουβέντες των μεγαλυτέρων, συχνά, γίνονταν αναφορές 
και για τα τοπία του χωριού μας που ήταν οι περιουσίες τους, τα 
χωράφια τους που μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Άρχισα να κατα-
γράφω και τα τοπωνύμια. Έτσι ενσωμάτωσα μέσα στη ντοπιολαλιά 
και ονομασίες τοποθεσιών που είναι σημεία αναφοράς με μεγάλη 
σημασία. Έτσι λόγου χάρη το τοπωνύμιο «Ταμπούρια» που βρίσκε-
ται νότια του χωριού μας στην οροσειρά Τρίκορφο ο οπλαρχηγός 
της Επανάστασης του 1821 από την Ποτιδάνεια, Πάνω Παλαιοξάρι, 
Τριαντάφυλλος Αποκορίτης, είχε εκεί το στρατόπεδό του, τοποθε-
σία οχυρωμένη. Το τοπωνύμιο «Σκαλτσά τα Δέντρα», που βρίσκε-
ται δυτικά του Παλαιοξαρίου στα Μντούνια, ήταν ο χώρος όπου ο 
Σκαλτσοδήμος, οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821 από την 
Αρτοτίνα είχε το στρατόπεδό του και υπερασπίζονταν από τη θέση 
αυτή το Μοναστήρι της Βαρνάκοβας από τούρκικες επιθέσεις. [...]

Εκδόσεις: ΠΛΗΘΩΡΑ, Έκδοση: 
25/11/2014, ISBN: 9789608203150, 
Αρ. Σελίδων 190
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:
Ο Φώτης Κατσούδας γεννήθηκε στο 
Παλαιοξάρι Δωρίδας - Φωκίδας το 
1949. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο 
στο χωριό του και το Γυμνάσιο στο 
Ευπάλιο Δωρίδας. Έδωσε εξετάσεις 
το 1967 στο Πανεπιστήμιο και ει-
σήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το 
πτυχίο του και μετά τη στρατιωτική 
του θητεία διορίστηκε στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογος καθη-
γητής. Παράλληλα με το διδακτικό του έργο ασχολήθηκε και με 
τα κοινά του χωριού. Διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος της Ένωσης 
Παλαιοξαριτών και αρθρογραφούσε στην εφημερίδα της Ένωσης 
«Το Παλαιοξάρι». Με τη συνταξιοδότησή του, εγκαταστάθηκε σχε-
δόν μόνιμα στο χωριό του και ασχολείται αποκλειστικά με τη συγ-
γραφή. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Γιώργος Χατζηπαύλου

Γιώργος Γαλίτης

Το βιβλίο «Παναγιώτα: Καλύτερα σκο-
τωμένη παρά χωρισμένη» του Ιατρού 
Λουκά Κονανδρέα είναι μία αληθινή 
ιστορία φόνου που συγκλόνισε το 
πανελλήνιο στο Κουπάκι του 1953 
και κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ελ-
ληνική μετάφραση.
Περιγραφή:
Μια ρομαντική σχέση που κατέληξε 
σε γάμο. Μια σκανδαλώδης εξωσυζυ-

γική σχέση, 
που για να 
συνεχιστεί, 
η σύζυγος 
έπρεπε να 
φύγει από 
τη μέση. Η 
δολοφονία 
της Πα-
ν α γ ι ώ τ α ς , 
μιας νέας 
γ υ ν α ί κ α ς 
που ζούσε 
στους πε-
ριορισμούς 

ενός συντηρητικού, μικρού χωριού, 
στα βουνά της Ελλάδας. Μια αληθι-
νή ιστορία. Όταν η ξαδέλφη του δο-
λοφονήθηκε, ένας έντιμος άντρας 
αγωνίστηκε πέραν των δυνατοτήτων 
του να οδηγήσει τον οικονομικό και 
κοινωνικό παράγοντα της περιοχής, 
το σύζυγο της ξαδέλφης του και φίλο 
του, στη δικαιοσύνη, ενάντια σε οι-
κονομικές δυσκολίες και δικαστικούς 
επηρεασμούς.
Εκδόσεις: CaptainBook.gr, Έτος έκδο-
σης: 2015, ISBN: 978-618-5058-32-6, 
Αριθμός σελίδων: 312 
Λίγα λόγια για το συγγραφέα:
Ο Λουκάς Αθανασίου Κονανδρέας 
είναι γιατρός, και γεννήθηκε στο 
Κουπάκι Φωκίδας. Είναι ένα από τα 
τέσσαρα παιδιά του Θανάση και της 
Πολυξένης Κονανδρέα. Αποφοίτη-
σε από το γυμνάσιο Ζωγράφου και 
στην συνέχεια σπούδασε Ιατρική στο 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Μετά τη στρατιωτική του θη-
τεία και την άσκησή του σε «αγροτικό 
ιατρείο» μετανάστεψε στον Καναδά 
και στις ΗΠΑ για μετεκπαίδευση στην 
Ιατρική (Τορόντο, Σικάγο και Καλι-
φόρνια). Άσκησε επείγουσα ιατρική 
σε διάφορα νοσοκομεία της Καλιφόρ-
νιας και στη συνέχεια μετακόμισε στο 
Κονέτικατ, όπου οργάνωσε και διευ-
θύνει μέχρι σήμερα ένα ιατρικό κέ-
ντρο επειγόντων περιστατικών. Είναι 
παντρεμένος με τη Γεωργία, η οποία 
είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας και έχουν 
δυο γιους που βρίσκονται στο στάδιο 
των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΛYΤΕΡΑ ΣΚΟΤΩΜΕΝΗ 

ΠΑΡΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ

ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
ΠΑΖΑΡΙ 

Οι γυναίκες δημιουργούν
Γλυκά κουταλιού, βιβλία, τραχανάς, 

μ α ρ μ ε λ ά -
δες, πλεκτά, 
ξ υ λ ό γ λ υ -
πτα, T-shirts, 
κοσμήματα, 
τ σ ά ν τ ε ς , 
ζώνες και 
πολλές ακό-
μα χειρο-
ποίητες δη-
μ ι ο υ ρ γ ί ε ς 

είναι μερικά από αυτά που περιμένου-
με να δούμε εφέτος στο παζάρι των 
γυναικών. Όλοι μπορούμε να βρούμε ή 
να φτιάξουμε κάτι για να προσφέρου-
με! Δεν έχει σημασία η αξία, αλλά η κί-
νηση και η συμμετοχή! Η Γιάννα Λούη 
στο τηλέφωνο 698 030 2593 περιμένει 
τη συμμετοχή σας ή την οποιαδήποτε 
προσφορά σας!!!

Νέα t-shirt κάνουν  
like στο χωριό

Συνέχεια από σελ. 2
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ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ
Μια μεγάλη καλοκαιρινή βόλτα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελ-
λάδας σχεδιάζει ο Μπάμπης Στόκας. Με εφόδιο τη σπουδαία 
φωνή του και την αισθαντική ερμηνεία του, ο Μπάμπης Στόκας 
και αυτό το καλοκαίρι θα μας ταξιδέψει μουσικά από το χθες 

στο σήμε-
ρα, μέσα 
από τη μο-
ναδική του 
ικανότητα 
να κινείται 
με άνεση 
και αγάπη 
τόσο σε 
ηλεκτρικές 
μπαλάντες 
όσο και σε 
αυθεντικά 
λαϊκά ακού-
σματα. Ένα 
ταξίδι επί 
σκηνής από 
κ ο μ μ ά τ ι α 
των «ΠYΞ 
ΛΑΞ», σε 
τραγούδια 
της προσω-
πικής του 
π ο ρ ε ί α ς 

αλλά και σε απρόσμενες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών 
που όλοι μας τραγουδήσαμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε.
Μια μουσική διαδρομή γεμάτη εναλλαγές με τραγούδια που 
όχι μόνο αντέχουν στο χρόνο, αλλά και που συνεχίζουν να 
γράφουν τη δική τους ιστορία. Μαζί του μια εξαιρετική ομάδα 
μουσικών και τεχνικών που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. 
Πλήκτρα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ, Μπάσο: ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟYΣ, Τύμπανα: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Κιθάρες: ΔΗΜΗ-
ΤΡΗ ΚΑΡΑΣΟYΛΟΣ, Ήχος: ΣΑΚΗΣ ΠYΡΙΟΧΟΣ
Τιμή εισιτηρίου: 8€

«Τα ραδίκια ανάποδα», 
Θεατρική παράσταση με τον Γ. Γαλίτη 

σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη 
Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη εις 
τα θεατρικά δρώμενα του Κροκυλείου! Μετά αφάτου θλίψεως 
και οδύνης, ενημερώνουμε εσάς, τους φίλους, τεθλιμμένους 
και βαρυπενθούντες θεατές, πως την παράσταση «Τα ραδίκια 
ανάποδα» την πάνε τέσσερις! 
Τέσσερις χρόνοι επιτυχίας ή επικηδείας, αν προτιμάτε. 
Η πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie 
παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλά-
κιο, επιστρέφει την αποφράδα ημέρα (αν και θα είναι νύχτα) 
Πέμπτη 13 Αυγούστου στο σχολείο, για μία και μοναδική πα-
ράσταση. 
«Τα ραδίκια ανάποδα» είναι ένα one dead man show, ένας 
black total κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους. Δεκα-
τρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν! 
Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και 
τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκη-
νοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, 
ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. 
Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» και ελπίζουμε να πεθάνετε (απ’ 

τα γέλια). 
Σε περίπτωση που, κούφια η ώρα, δε σας αρέσει η παράστα-
ση, σας κάνουμε δώρο ένα φτυάρι για να τη θάψετε εν τόπω 
χλοερώ εν τόπω αναψύξεως. 
Και στα δικά σας οι απέθαντοι! Μια ζωή την είχαμε, να ζείτε 
να σας θυμόμαστε. 
ΟΙ ΣYΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΟΙ ΣYΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία, στεφάνια, κόλλυβα: Γιώρ-
γος Γαλίτης
Σκηνοθεσία, ενταφιασμοί, κονιάκ, παξιμαδάκια: Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης 
Μουσική επιμέλεια, ξενύχτι, μοιρολόγια: Τόλης Κετσελίδης
Βοηθός σκηνοθέτη, τριήμερα, εννιάμερα, καφέδες παρηγο-
ριάς: Ευαγγελία Σχοινά
Φωτισμοί, συσκοτισμοί, καντήλια, μανουάλια: Θανάσης Ρου-
μελιώτης
Τιμή εισιτηρίου: 5€

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑYΛΟY
(ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ) ΔYΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!

Το (Ακόμα πιο) δύσκολα τα πράγματα είναι μία από τις καλύ-
τερες ελληνικές παραστάσεις stand up comedy, έχοντας δύο 

επιτυχημέ-
νες σεζόν 
με πάρα 
πολλές πα-
ραστάσεις, 
τις περισ-
σ ό τ ε ρ ε ς 
sold out. 
Μια κωμω-
δία για τους 
άντρες, τις 
γ υ ν α ί κ ε ς , 
το σεξ και 
τη ζωή 
μας!
Γιατί οι 
γ υ ν α ί κ ε ς 
μιλάνε με 
«σήματα»; 
Μάνα: η γυ-
ναίκα της 
ζωής μας;
Ποιος ση-
κώνει το 

καπάκι της τουαλέτας; 
Η μάχη της συγκατοίκησης! 
Πώς γίνονται τα παιδιά; 
Τι συμβαίνει όταν μεγαλώνεις; 
Τι σκέφτεται μια γυναίκα κατά τη διάρκεια του σεξ.
Πώς είναι η πρώτη φορά για έναν άντρα.
Μπουζούκια ή ποιότητα;
Γιατί τα κορίτσια είναι καλύτερα από τα αγόρια; 
Τελετή και γλέντι: το αληθινό μυστήριο του γάμου! 
Τα ζευγάρια, η κρίση και οι λύσεις. 
Ο έρωτας στα χρόνια του internet. Αν υπήρχε facebook στην 
αρχαιότητα; 
Γιατί η θηλυκότητα φαίνεται, ενώ ο ανδρισμός είναι κάτι 
φλου; 
Γυναικείος οργασμός: μύθος ή πραγματικότητα; 
Είναι ο γάμος τα γυαλιά που καθαρίζουν τη θολούρα του 

έρωτα; 
Γιατί οι άντρες είναι της ποσότητας και οι γυναίκες της ποιό-
τητας; 
Τι θέλουν οι γυναίκες; Τι θέλουν οι άντρες; 
Πώς βάζεις στην ίδια φαντασίωση την Αντζελίνα Ζολί και την 
κοπέλα από το ψιλικατζίδικο απέναντι; 
Τι θέλουν οι γυναίκες; 
Αυτά και τόσα άλλα μεγάλα ερωτήματα της ανθρωπότητας 
σατιρίζονται και αναλύονται σε μία παράσταση που παίρνει 
τα σοβαρά στα αστεία και τα αστεία στα σοβαρά! 
Λιβάδι, Τετάρτη 12 Αυγούστου, Ώρα 22:00, Είσοδος: 5€ με 
ποτό

Χαράλαμπος Στέφος (1932-2009)
Επιστροφή στο Κροκύλειο

Ήταν στα Μακρυγιάννεια του 1991, όταν οι Κροκυλιώτες γνώ-
ρισαν από κοντά το έργο ενός πολύ σημαντικού ζωγράφου, 
του Χαράλαμπου Στέφου από τον Κόκκινο. Έζησε τα περισ-
σότερα χρόνια του στην Άμφισσα και έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 77 ετών αφήνοντας πίσω ένα πολύ σημαντικό έργο. 
Εφέτος, 24 χρόνια μετά τα έργα του Στέφου επιστρέφουν για 
άλλη μία φορά στο Κροκύλειο. Στην έκθεση με τίτλο «Χαρά-
λαμπος Στέφος, επιστροφή στο Κροκύλειο», θα φιλοξενηθούν 
στη μεγάλη αίθουσα του σχολείου πάνω από 25 έργα. 
Ο Χαράλαμπος Στέφος ήταν αυτοδίδακτος, είχε ένα έμφυτο 
ταλέντο το οποίο ταυτιζόταν με την ίδια του την ύπαρξη. Η ζω-
γραφική έγινε για αυτόν δημιουργία, σχέδιο, πίνακας. Θαύμα-
ζε το τοπίο τριγύρω του, τις εναλλαγές του φωτός, τις αλλαγές 
της ώρας στη φύση, τη διαδοχή των ημερών και των εποχών 
οι οποίες έφερναν και τις ανάλογες μεταπτώσεις στα συναι-
σθήματα του. Το πάθος του για την ζωγραφική ήταν τόσο με-
γάλο ώστε όταν δεν εργαζόταν, ζωγράφιζε, σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες της καθημερινότητάς του. Συμμετείχε σε πολλές 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, τόσο σε Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στις Δημοτικές Πινακοθήκες 
Αθήνας και Άμφισσας, στο ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, στο Λα-
ογραφικό Μουσείο Άμφισσας, στην Ελληνική πρεσβεία της 
Χάγης, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας και σε πολλές ιδιω-

τικές συλ-
λογές στην 
Ελλάδα και 
στο εξωτε-
ρικό.
Τα εγκαί-
νια της 
έ κ θ ε σ η ς 
θα γίνουν 
στις 10 Αυ-
γ ο ύ σ τ ο υ 
το πρωί, 
ενώ θα 
παραμένει 
α ν ο ι χ τ ή 
με ελεύθε-
ρη είσοδο 
κάθε από-
γευμα 6-9, 
μέχρι τις 
15 Αυγού-
στου.

ΙΔΡYΜΑ YΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY ΤΣΩΡΗ
Γ. ΚΟΤΖΙΑ 37, ΤΚ 15126 ΜΑΡΟYΣΙ

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ
 Το Δ.Σ. τού Ιδρύματος υποτροφιών Αναστ. Τσώρη, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της από 4/4/71 διαθήκης του Αναστ. 
Τσώρη, το άρθρο 56 παρ.1, εδάφιο Α του νόμου 4182/2013, 
το άρθρο 33 του Κανον. Διατάγματος 18/23-8-1941, κατά 
το μέρος που δεν αντίκειται στο άρθρο 56 του νόμου 
4182/2013

ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ
την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό δύο θέσεων υποτρόφων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 για μεταπτυχιακές 
σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής 
χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών. Η εκλογή θα γίνει στην 
Αθήνα και στην έδρα τού Ιδρύματος, από το Δ.Σ. τούτου, 
μεταξύ των διακρινομένων περισσότερο από άποψης βαθ-
μολογίας στο πτυχίο τους υποψηφίων υποτρόφων και θα 
προτιμηθεί εκείνος πού κατάγεται από τη Ρούμελη και ιδιαί-
τερα από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών και Κροκυλείου 
και ήδη τα αντίστοιχα τοπικά διαμερίσματα Πενταγιών και 
Κροκυλείου Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι χωρίς διάκριση φύλλου, μέ-
χρι 45 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκή-
ρυξης, να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος και στο 

ως άνω γραφείο αυτού, όσα δικαιολογητικά δεν έχουν υπο-
βάλλει ακόμη από τα έτη φοιτήσεως τους στο εξωτερικό ως 
ακολούθως:
1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η χώρα, ο κλάδος 
σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπου-
δάσει ή σπούδασε ο ενδιαφερόμενος.
2. Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής.
3. Πτυχίο αποφοίτησης από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας, με βαθμό άριστα η λίαν καλώς.
4. Yπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δε λαμβάνει για τον αυτό 
κλάδο σπουδών, άλλη υποτροφία από άλλη πηγή ή από το 
Ίδρυμα και ότι δεν έχασε παρόμοια υποτροφία από υπαιτι-
ότητά του.
5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι πέραν 
των τριών μηνών).
6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως του υποψηφίου υποτρό-
φου, των φυσικών γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή 
ανιόντων τους. Παρόμοιες πράξεις θα πρέπει να προσκο-
μίσει για τους θετούς γονείς του, εφ’ όσον η υιοθεσία έγινε 
πριν από την υποβολή της αιτήσεως του για λήψη της υπο-
τροφίας.
7. Yπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον Ν.1599/86 ότι ο 
ενδιαφερόμενος γνωρίζει με επάρκεια τη γλώσσα της χώ-
ρας στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει, ότι έχει εγγραφεί ή 
έχει εξασφαλισμένη τη συναίνεση του Πανεπιστημίου της 

αλλοδαπής για την εγγραφή του ή οποιοδήποτε δημόσιο 
έγγραφο του Πανεπιστημίου θεωρημένο από τον Έλληνα 
πρόξενο του τόπου του Πανεπιστημίου ότι εφοίτησε στο 
Πανεπιστήμιο κατά τα ως άνω ακαδημαϊκά έτη, και ότι υπό-
σχεται να προσκομίσει στο Ίδρυμα σχετική βεβαίωση του 
Πανεπιστημίου, σε επίσημη μετάφραση του Yπουργείου 
Εξωτερικών, στην οποία να περιέχονται και τα έτη σπουδών 
που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος.
8. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο 
οποίο να αναγράφεται η οικογενειακή και περιουσιακή κα-
τάσταση αυτού και των γονέων του.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ποσό 
αυτής ανέρχεται στα 4.080 ευρώ (340€x12) το οποίο θα 
καταβληθεί εφάπαξ, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του Δ.Σ. 
του Ιδρύματος, και μετά την έγκριση του Yπουργού Οικο-
νομικών. Στο ποσό της χορηγίας δεν περιλαμβάνονται τα 
οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του υποτρό-
φου. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται και μετά τη λήξη 
του ακαδημαϊκού έτους περαιώσεως της φοίτησης για την 
οποία χορηγήθηκε η υποτροφία.
Για περισσότερες πληροφορίες κ. Στυλιανός Τσιώρης τηλ.: 
6944 317 320, κ. Γραββάνης Ευάγγελος τηλ.: 6977 305 956.
Αθήνα

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Ο Ταμίας
 Ε. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΩΡΗΣ ΣΤYΛ. ΤΣΙΩΡΗΣ


