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«Βγήκα ψηλά σε μια κορφή, σε μια ψηλή ραχούλα, για ν’ αγναντέψω το χωριό, το Μάη με τη δροσούλα»             Αυγέρος

Μία πολύ σημαντική έκθεση βιβλίου και τύπου με θέμα τη 
Δωρίδα θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Κροκύλειο. Η έκ-
θεση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Ευπάλιο, στις 31 
Ιουλίου στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Δωρικής 
Αδελφότητας, η οποία συγκεντρώνει το υλικό από Συλλόγους, 
Τοπικές Κοινότητες και φορείς της περιοχής. Αναλυτικότερα η 
έκθεση θα περιλαμβάνει:
• Εφημερίδων των Συλλόγων και του τύπου γενικότερα της Δω-
ρίδας.
• Βιβλία που έχουν εκδώσει οι Σύλλογοι ή άλλοι συγγραφείς με 
αναφορά στη Δωρίδα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι με την καταγραφή και παρου-
σίαση εφημερίδων - βιβλίων να γνωρίσουμε καλύτερα και να 
φωτίσουμε περισσότερο τον ιστορικό, λαογραφικό και πολιτι-
στικό πλούτο της Δωρίδας. Πολλοί φορείς έχουν ανταποκρι-
θεί και διαθέτουν ορισμένα φύλλα εφημερίδων τους, για την 
έκθεση, καθώς επίσης και άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος, πα-
λαιών εφημερίδων που θα αναρτηθούν στο χώρο της έκθεσης. 
Επίσης συγκεντρώνονται και βιβλία με πολύτιμο λαογραφικό, 
ιστορικό κλπ περιεχόμενο τα οποία μετά την έκθεση θα επι-
στραφούν.
Η Δωρική Αδελφότητα ανακοίνωσε πως για τις εφημερίδες και 
τα βιβλία θα γίνει ηλεκτρονική καταγραφή, ενώ ο κατάλογός 
τους θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Είναι σημα-
ντικό να προσθέσουμε εδώ πως σε όλη την Ελλάδα παρατη-
ρείται το φαινόμενο, η πλειονότητα των τοπικών εφημερίδων 
και περιοδικών να εκδίδεται από Συλλόγους μικρών και ορει-
νών οικισμών και όχι π.χ. παραλιακών οικισμών που είναι και 
μεγαλύτεροι. Είναι μάλλον προφανές πως η ζήτηση για την 
έκδοση αυτών των εντύπων προέρχεται από τον κόσμο αυτών 
των οικισμών που οδηγήθηκαν από την μετανάστευση και την 
αστυφιλία μακριά από τον τόπο τους (στο εσωτερικό ή το εξω-
τερικό) και αναζητούν συνεχώς την επικοινωνία με τις ρίζες και 
τον τόπο τους. Τα τελευταία χρόνια η άνοδος του ηλεκτρονι-
κού τύπου και των social media σε συνδυασμό με την οικονο-
μική κρίση και την αύξηση του ταχυδρομικού κόστους οδηγεί 
σε εξαφάνιση την πλειονότητα των τοπικών εφημερίδων και 
περιοδικών. Αυτός είναι και ένας λόγος που η καταγραφή και 
προβολή τους σήμερα αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία. 
Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών συμμετέχει στην έκθεση με αρκετά 
βιβλία και κάποια επιλεγμένα φύλλα της εφημερίδας τους. Την 
περίοδο όμως που η έκθεση θα μεταφερθεί στο Κροκύλειο, ο 

Σύλλογος παρουσιάζει για πρώτη φορά το αρχείο της εφημερί-
δας, με το σύνολο σχεδόν των φύλλων της εφημερίδας που «Το 
Κροκύλειο» (από το φύλλο 1 μέχρι το 144) καθώς και κάποια 
παλιά σχολικά βιβλία.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 12 Αυγούστου στο σχολείο μαζί με 
μία πολύ σημαντική ομιλία του εγγονού του Ραββίνου Μπαρ-
ζιλάι που έρχεται για πρώτη φορά στο χωριό μας προκειμένου 
να αναδείξει τόσο την προσωπικότητα του συγκεκριμένου 
θρησκευτικού ηγέτη των Εβραίων, όσο και το γεγονός της φυ-
γάδευσής του κατά τη διάρκεια της κατοχής κατά την οποία 
βρέθηκε στο Κροκύλειο.
Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις του Συλλόγου περιλαμβάνουν συμ-
μετοχή στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ Δωρίδας που 
θα διεξαχθεί στον Ζωριάνο. Ο όμιλός μας θα περιλαμβάνει πι-
θανότατα 4 ομάδες (Κροκύλειο, Πενταγιοί, Ζωριάνος και Αλπο-
χώρι), ενώ ο νικητής προκρίνεται να παίξει στο final four που 

θα γίνει μετά τις 16 Αυγούστου στο Τρίκορφο. Για τη συμμετο-
χή δεν υπάρχει κανένα όριο ηλικίας ή φύλου και οι ενδιαφερό-
μενοι καλό είναι να έχουν τα παπούτσια μπάσκετ μαζί τους.
Μετά την περσινή επιτυχία διοργανώνεται για δεύτερη συνε-
χή χρονιά λαϊκή πεζοπορία σε συνεργασία με το Σύλλογο Πε-
ριβολιωτών. Εφέτος σχεδιάζεται και η διάνοιξη τμήματος του 
μονοπατιού που ένωνε το Κροκύλειο με την Αγλαβίστα οπότε 
η διαδρομή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εκκίνηση θα γίνει 
ταυτόχρονα από Κροκύλειο και Περιβόλι, ενώ οι ομάδες θα 
συναντηθούν κάπου στη μέση και θα επιστρέψουν στο Κρο-
κύλειο όπου θα υπάρχει ένα μικρό κέρασμα για τους συμμε-
τέχοντες.
Το εφετινό παζάρι φιλοδοξεί να εκπλήξει με πολλά και όμορ-
φα προϊόντα. Πολλά πράγματα έχουν από τώρα συγκεντρωθεί 
και θα συνεχιστεί και στο χωριό. Εάν έχετε κάτι σε πολύ καλή 
κατάσταση και πιστεύετε πως μπορεί να πουληθεί, χαρίστε το 

στο παζάρι προκειμένου να ενισχυθεί ο Σύλλογος. 
Τέλος, γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθούν δύο ακόμα 
εκδηλώσεις, ένα απόγευμα αποκλειστικά αφιερωμένο στα 
παιδιά και μία βραδιά με ζωντανή μουσική (λαϊκά ή ρεμπέτικα 
τραγούδια). Η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία από την κι-
νητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας 
ορίστηκε για τις 12 Αυγούστου, ενώ η γιορτή των Γαμπρών και 
Νυφών Κροκυλείου που φέτος έχει επετειακό χαρακτήρα μιας 
και ο θεσμός συμπληρωνει τα 40 χρόνια του, θαπραγματοποι-
ηθεί όπως πάντα στις 16 Αυγούστου.
Αναλυτικά το σχέδιο των φετινών εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη, 10 Αυγούστου
 19:00 Άνοιγμα του παζαριού στη πλατεία
 22:00 Έναρξη λειτουργίας του εντευκτηρίου «Λιβάδι»

Πέμπτη, 11 Αυγούστου
 8:00 Πεζοπορία στο μονοπάτι της Αγλαβίστας
 20:00 Παιδική βραδιά στο Λιβάδι

Παρασκευή, 12 Αυγούστου
 10:30-13:00 Αιμοδοσία για την Τράπεζα αίματος Κροκυλείου
 19:00 Εγκαίνια έκθεσης τύπου & βιβλίου Δωρίδας 
 στο Σχολείο. Παράλληλα θα γίνει ομιλία του Νισσήμ Μπενμα-
γιώρ, εγγονού  και του ραβίνου Μπαρζιλάι για την διαφυγή του 
παππού του, ενω θα παρουσιαστεί και το αρχείο της εφημερί-
δας «Το ΚΡΟΚYΛΕΙΟ».

Σάββατο, 13 Αυγούστου
 11:00 Αντάμωμα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ  
  Δωρίδας στου Πρατά-Λάκο.
 17:30 Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα μπάσκετ Δωρίδας  
  (1ος & 2ος ημιτελικός)

Κυριακή, 14 Αυγούστου
 17:30 Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα μπάσκετ Δωρίδας  
  (Μικρός και Μεγάλος τελικός)

Δευτέρα, 15 Αυγούστου
 09:00 Ανάβαση στο στο οροπέδιο της Παναγίας & Λει-
τουργία
 22:00 Λαϊκή βραδιά στο λιβάδι

Τρίτη, 16 Αυγούστου
 22:00 Ο ετήσιος χορός Γαμπρών και Νυφών Κροκυλείου  
  στην πλατεία
Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα. 
Το οριστικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί τον Αύγουστο στο χω-
ριό και θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του Συλλόγου.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟY - ΤYΠΟY ΔΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΚΡΟΚYΛΕΙΟ
και ομιλία από τον εγγονό του ραββίνου Αθηνών για τη φυγάδευση του

του Παρασκευά Μπακαρέζου
Το Φεβρουάριο του 2016 εγκαταστάθηκε στο χωριό η για-
τρός μας, δυστυχώς όμως το Ιατρείο δεν ήταν κατοικήσιμο 
και δε μπορούσε να φιλοξενήσει τη νέα γιατρό. Εδώ θέλουμε 
να θυμίσουμε λίγο την προϊστορία του ιατρείου του χωριού 
μας. Το κτίριο είναι δωρεά του αείμνηστου κ. Κων/νου Σίδε-
ρη στην τότε κοινότητα Κροκυλείου για να χρησιμοποιηθεί 
για ιατρείο και κατοικία του γιατρού. Στη διάρκεια των επό-
μενων ετών ο τότε Δήμος Βαρδουσίων βελτίωσε το κτίριο 
και έκανε λειτουργικό το ισόγειο ως ιατρείο. Το πάνω πάτωμα 
που προοριζόταν για κατοικία του γιατρού όμως έμεινε μη 
κατοικήσιμο, με αποτέλεσμα το Φεβρουάριο του 2016 ήρθε 
η γιατρός αλλά δε μπορούσε να μείνει στο ιατρείο. Τότε ξε-
κίνησε μια μεγάλη προσπάθεια να διορθωθεί η κατάσταση.  
Κατ’ αρχήν, ο Γεώργιος Ράπτης φιλοξένησε δωρεάν τη γιατρό 
για περίπου ένα μήνα. Στο μεταξύ ο Δήμος μέσω του εκπροσώ-
που ανέλαβε να επιπλώσει το ιατρείο. Κάποια στιγμή μετά ένα 
μήνα η γιατρός μετακόμισε στο ιατρείο με εξοπλισμό ένα κρε-
βάτι, ένα φουρνάκι, ένα ψυγείο και κουζινικά. Στον εξοπλισμό 
μέχρι εδώ συνέβαλλε και η οικογένεια Γεωργίου Yφαντή. Λίγο 
μετά ο Γεώργιος Ράπτης έδωσε και ένα καινούργιο τραπέζι με 
τέσσερις καρέκλες για την κουζίνα. Τα πράγματα όμως πήγαι-

ναν πολύ αργά. Φτάσαμε έτσι στη μεγάλη Εβδομάδα όπου με 
πρωτοβουλία κάποιων χωριανών έγινε το μεγάλο άλμα προς τα 
εμπρός. Τη Μεγάλη Τρίτη ο Κώστας Αυγερόπουλος έφερε μια 
ντουλάπα που αγόρασε ο Δήμος Δωρίδος. Τη Μεγάλη Πέμπτη 
ο Παρασκευάς Μπακαρέζος πήγε στη Ναύπακτο και αγόρασε 
ένα πλυντήριο ρούχων. Στην αγορά του συνέδραμαν χρημα-
τικά εκτός από τον Π. Μπακαρέζο και οι: Ελένη Μπακαρέζου, 
Νατάσσα Σαΐτη, Βιολέττα Χισένη και Μάνια Παπανδρέου. Το 
Μεγάλο Σάββατο οι: Χάρης Κουτσούκος και Γεώργιος Χισένη 
δούλεψαν μέχρι το απόγευμα και εγκατέστησαν δύο τηλεορά-
σεις δωρεά του Γεωργίου Ράπτη. Ο Χάρης Κουτσούκος πρόσφε-
ρε και τους αποκωδικοποιητές. Την ίδια μέρα ο η Τόνια και ο Πα-
ναγιώτης Αγγελόπουλος δώρισαν και ένα πλήρες σαλόνι που 
μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο ιατρείο. Την ίδια εποχή η 
Λίλλυ Ψήττα δώρισε στο ιατρείο ένα ωτοσκόπιο και ένα οξύ-
μετρο στη μνήμη του πατέρα της Γεωργίου Ψήττα ιατρού και 
της μητέρας της Αθηνάς Ψήττα οδοντιάτρου. Εδώ σταμάτησε η 
πασχαλιάτικη εξόρμηση. Λίγο μετά έγινε η αγορά των εξαρτη-
μάτων της εγκατάστασης του πλυντηρίου, δύο ραφιών και ηλε-
κτρολογικού υλικού για τα φώτα από τον Κώστα Αυγερόπουλο. 
Την εγκατάσταση του πλυντηρίου έκανε δωρεάν ο Γιώργος 
Χισένη. Στο ίδιο διάστημα στην Αθήνα η Παναγιώτα Κυριαζή 

και ο Παρασκευάς Μπακαρέζος αγόρασαν, κατασκεύασαν και 
μετέφεραν στο χωριό τις κουρτίνες και τα κουρτινόξυλα. Η το-
ποθέτησή τους γίνεται αυτό τον καιρό δωρεάν από το Βαγγέλη 
Χισένη σε συνεννόηση με τη γιατρό. Η Ζωή και Αθανάσιος Ι. 
Παγώνης πρόσφεραν στο ιατρείο φάρμακα πρώτης βοήθειας. 
Πρόσφατα τοποθετήθηκε και η εσωτερική οροφή του λουτρού 
με γυψοσανίδα που αγοράστηκε από τον Κώστα Αυγερόπουλο. 
Την τοποθέτηση έκανε ο Βαγγέλης Χισένη και βοήθησε αφιλο-
κερδώς ο Αντώνης Αγγιούς. Μένει η τοποθέτηση απορροφη-
τήρα στην κουζίνα ώστε να τοποθετηθεί κανονική ηλεκτρική 
εστία που την προσφέρει ένας χωριανός μας. Στον εξοπλισμό 
συμμετέχει με το ποσό των 300 ευρώ, όπου χρειαστεί, και ο 
Σύλλογος Κροκυλιωτών ο «Μακρυγιάννης». Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε επίσης τη συνεισφορά του Δήμου Δωρίδας που μαζί με 
το δημοτικό κατάστημα θερμαίνει το χειμώνα και το ιατρείο. 
Από ότι φαίνεται ο πάνω όροφος του ιατρείου εξοπλίζεται πλή-
ρως. Συμπληρώνεται επομένως ένα κενό που είχαμε απέναντι 
στα άλλα ιατρεία της περιοχής που διαθέτουν όλα και επιπλω-
μένη κατοικία ιατρού.
Ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλλαν στο έργο αυτό. Αν θέ-
λετε να συμβάλλετε κι εσείς ελάτε σε επαφή με το Σύλλογο ή 
τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας. 

Με τη συνδρομή εθελοντών και δωρητών εξοπλίζεται το ιατρείο



τρείο φάρμακα πρώτης βοήθειας. Πρόσφατα 
τοποθετήθηκε και η εσωτερική οροφή του λου-
τρού με γυψοσανίδα που αγοράστηκε από τον 
Κώστα Αυγερόπουλο. Την τοποθέτηση έκανε ο 
Βαγγέλης Χισένη και βοήθησε αφιλοκερδώς ο 
Αντώνης Αγγιούς. Μένει η τοποθέτηση απορ-
ροφητήρα στην κουζίνα ώστε να τοποθετηθεί 

κανονική ηλεκτρική εστία που την προσφέρει 
ένας χωριανός μας. Στον εξοπλισμό συμμετέχει 
με το ποσό των 300 ευρώ, όπου χρειαστεί, και ο 
Σύλλογος Κροκυλιωτών ο «Μακρυγιάννης». Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε επίσης τη συνεισφορά του 
Δήμου Δωρίδας που μαζί με το δημοτικό κατά-
στημα θερμαίνει το χειμώνα και το ιατρείο. 
Από ότι φαίνεται ο πάνω όροφος του ιατρείου 

εξοπλίζεται πλήρως. Συμπληρώνεται επομένως 
ένα κενό που είχαμε απέναντι στα άλλα ιατρεία 
της περιοχής που διαθέτουν όλα και επιπλωμέ-
νη κατοικία ιατρού.
Ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλλαν στο 
έργο αυτό. Αν θέλετε να συμβάλλετε κι εσείς 
ελάτε σε επαφή με το Σύλλογο ή τον εκπρόσω-
πο της τοπικής κοινότητας. 

ΠΕΝΘΗ
Η Λαμπρινή Μηλιώνη, που γεννήθηκε στο Κροκύλειο στις 26 Οκτω-
βρίου 1939, απεβίωσε στις 23 Μαρτίου 2016 και κηδεύτηκε την επο-
μένη στο κοιμητήριο Ζωγράφου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συλλυπείται θερμά την οικογένεια της εκλιπούσας.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Βαγγέλης Γραββάνης και η Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου βάπτι-
σαν τη μικρή τους κόρη με νονά τη Νίκη Σαΐτη στις 22 Μαΐου στον 
Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου στο Βύρωνα και της έδωσαν το όνομα Χάννα.
Ο Γιάννης Δάφνης και η Μαριάννα Καραχάλιου βάπτισαν τα μικρά 
τους δίδυμα στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Λυγιάς Ναυπάκτου στις 11 Ιουνίου 
και τους έδωσαν τα ονόματα Παναγιώτης και Δήμητρα.
Ο Κωνσταντίνος Σαΐτης και η Νάντια Καραμικέ βάπτισαν την γιό 
τους στον Ι.Ν. Αγ. Μαύρας Ηλιούπολης στις 26 Ιουνίου και του έδω-
σαν το όνομα Λουκάς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στις οικογένειες να ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΟ  ΣYΛΛΟγΟ
α) Ο Κων/νος Π. Μηλιώνης προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλό-
γου διακόσια ευρώ (200€) εις μνήμη της εκ Κροκυλείου συζύγου του 
Λαμπρινής, το γένος Κων/νου Κωνσταντοπούλου.
β) Ο Παναγιώτης Κ. Μηλιώνης προσέφερε για τους σκοπούς του 
Συλλόγου εκατό ευρώ (100€) εις μνήμη της μητέρας του Λαμπρινής, 
το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Κωνσταντοπούλου. 
γ) Η Βασιλική Κ. Μηλιώνη προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλό-
γου εκατό ευρώ (100 €) εις μνήμη της μητέρας της Λαμπρινής, το γέ-
νος Κων/νου Κωνσταντοπούλου.
δ) Ο Δ.Χ. προσέφερε 50€ εις μνήμην Τάσου Τασάκου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, τους ευχαριστεί θερμά όλους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ
α) Ο Κων/νος Π. Μηλιώνης προσέφερε πενήντα ευρώ (50€) εις μνή-
μη της εκ Κροκυλείου συζύγου του Λαμπρινής, το γένος Κων/νου 
Κωνσταντοπούλου, 
β) Για το στολισμό του επιταφίου προσέφεραν: Βλασίου Θανάσης 
30€, Ψεύτη Κατίνα 20€, Χισένη Βιολέτα 20€, Σαΐτη Νατάσα 20€ και 

Μπρούμας Γιώργος 20€. Για τον ίδιο σκοπό προσέφεραν επίσης και 
άλλοι χωριανοί χρήματα.
γ) Η οικογένεια του Αθανασίου Παρ. Σερέλη ενόψει της εορτής της 
Αγ. Παρασκευής προσέφερε στο εξωκλήσι δωρεάν εργασία και υλικά 
για τη συντήρησή του.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους ευχαριστεί θερμά όλους.

Στη Λαμπρινή Μηλιώνη
Στις 23 Μαρτίου 2016 έκλεισε για πάντα τα μάτια και έφυγε από κοντά 
μας η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα και γιαγιά Λαμπρινή Μηλιώνη 

και η κηδεία της έγινε την επομένη 
στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.
Γεννήθηκε στο Κροκύλειο την 
26/10/1939. Γονείς της ήταν ο Κων-
σταντίνος Κωνσταντόπουλος και η 
Μαρία Κωνσταντοπούλου, το γένος 
Σκούρα. Ορφάνεψε από πατέρα σε 
μικρή ηλικία, και μετά, στα δύσκολα 
χρόνια του εμφυλίου πολέμου, ήλθε 
στην Αθήνα, όπου εργάσθηκε στη 
βιοτεχνία υφαντουργίας του μεγα-
λύτερου αδελφού της, Γεωργίου, 
στη Νίκαια. Παντρεύτηκε τον Κων-
σταντίνο Παν. Μηλιώνη το 1959, 

του οποίου η μητέρα καταγόταν από το Κροκύλειο, και μαζί δημιούρ-
γησαν μια αξιέπαινη στοργική οικογένεια και απέκτησαν 3 παιδιά 
τον Παναγιώτη, τη Μαρία και τη Βασιλική, τα οποία γαλούχησαν με 
αρχές, ήθος και αξιοπρέπεια και συνολικά 6 εγγόνια. 
Θα τη θυμόμαστε για πάντα για τις άπειρες αρετές που την κοσμού-
σαν και πάνω από όλα για την αγάπη και προσφορά της, που απλό-
χερα σκορπούσε προς όλους, χωρίς ανταμοιβή. Μια μεγάλη καρδιά, 
γεμάτη ανθρωπιά, που με το χαρακτηριστικό της πάντα ευχάριστο 
χαμόγελο, χάριζε σε όλους ωραίες και λαμπρές στιγμές. 
Μεγάλος ο πόνος και βαθιά η θλίψη σ’ αυτόν τον ύστατο αποχαιρε-
τισμό. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα. Να αναπαυθεί η ψυχούλα σου. 
Ξέρουμε ότι θα είσαι άγγελος και θα μας συντροφεύεις από ψηλά. Θα 
ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Ο ΣYΖYΓΟΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟY.
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Επειδή δεν προβλέπεται από το κατα-
στατικό η αντικατάσταση του θανόντος 
Προέδρου του Ιδρύματος Ξενοφών 
Τσώρη, απαιτήθηκε ο ορισμός προσω-
ρινής διοίκησης από τα δικαστήρια. Η 
πολύμηνη αποχή των δικηγόρων καθυ-
στέρησε τη διαδικασία, έληξε όμως και 
εντός του Ιουλίου αναμένεται ο ορισμός 
αντικαταστάτη από το πρωτοδικείο. 
Αφού συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ. σε σώμα 
θα προχωρήσει στη χορήγηση δύο υπο-
τροφιών των 4.000€ για την ακαδημαϊ-
κή χρονιά 2014 - 15, και θα προχωρήσει 
στην προκήρυξη των υποτροφιών της 
χρονιάς 2015 - 16, προκειμένου να ομα-
λοποιηθεί η λειτουργία του Ιδρύματος. 
Σημειώνεται πως το ίδιο ακριβώς ποσό 
2 υποτροφίες x 4.000€ είχε χορηγηθεί 
την περασμένη χρονιά, εκ παραδρο-
μής δε αναφέρθηκε στο προηγούμενο 
φύλλο (βλ. διοικητικός απολογισμός) 
το ποσό των 2.000€. Θυμίζουμε πως τα 
άλλα δύο μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ. 
Ιδρύματος είναι ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Πενταγιωτών και ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Κροκυλιωτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γΙΑ ΤΟ 
ΙΔΡYΜΑ ΤΣΩΡΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΤΟγΡΑΦΙΑ - 
ΚΡΟΚYΛΕΙΟ 1912

Τη φωτογραφία μας την έστειλε ο δικηγόρος Παναγιώτης Μηλιώνης μαζί με το κείμενο 
που βασίζεται στις πληροφορίες που μπόρεσε να συλλέξει από δύο ενενηνταπεντάχρο-
νους:
Οι εικονιζόμενοι είναι η οικογένεια του Κωνσταντίνου Σίδερη (Γριβοκώστα) με τη σύζυ-
γό του Κωνσταντίνα, το γένος Καραμπέλου και τα πέντε από τα έξι συνολικά παιδιά τους. 
Το σπίτι τους ήταν κάτω από την εκκλησία της Παναγίας. 
Όρθια από αριστερά: πρώτη είναι η Μαρία, μετέπειτα σύζυγος στην Ποτιδάνεια Θεόδω-
ρου Σαΐνη, των οποίων η δεύτερη κόρη, Κωνσταντίνα, παντρεύτηκε αργότερα τον Πανα-
γιώτη Παγώνη και έζησε στο Κροκύλειο, δεύτερη είναι η Χρυσάφω, μετέπειτα σύζυγος 
στην Αρτοτίνα Παναγιώτη Κούστα (άκληρη), 
τρίτος είναι ο Ηλίας, μετέπειτα σύζυγος (σε 2ο 
γάμο) της Βασιλικής (Κούλας) Στράτου, επίσης 
από το Κροκύλειο, τέταρτη η Βασιλική (γεν. 
1885), μετέπειτα σύζυγος στην Ποτιδάνεια Πα-
ναγιώτη Μηλιώνη, των οποίων το πέμπτο παι-
δί, Κωνσταντίνος, παντρεύτηκε αργότερα τη 
Λαμπρινή το γένος Κων/νου και Μαρίας Κων-
σταντοπούλου (Ψιττακού) από το Κροκύλειο 
(πρόσφατα αποβιώσασα). Καθιστή, ανάμεσα 
στους γονείς της είναι η Ευθυμία, μετέπειτα 
σύζυγος Δημητρίου Κονανδρέα, που έζησαν στο Κροκύλειο και αργότερα στον Καναδά. 
Δεν εμφαίνεται στην φωτογραφία ο πρωτότοκος υιός τους Γεώργιος ο οποίος βρισκόταν 
τότε στην Αμερική, ως μετανάστης και ο οποίος απεβίωσε αργότερα ανύπανδρος στο 
Κροκύλειο. Η σειρά των παιδιών κατά ηλικία ήταν: Γεώργιος, Βασιλική, Μαρία, Χρυσάφω, 
Ηλίας και Ευθυμία. Προσφορά φωτογραφίας: Παναγιώτης Κ. Μηλιώνης. (Y.Γ. Η αναφορά 
των γάμων, των τέκνων και των απογόνων ή των παρεπιθέτων έγινε για να μπορέσουν οι 
αναγνώστες να συνδέσουν τη σημερινή κατάσταση, που γνωρίζουν, με τους εμφαινόμε-
νους στην φωτογραφία).
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μηλιώνη για τη φωτογραφία και το κείμενο και παρακαλούμε 
όλους τους αναγνώστες για την αποστολή στο e-mail του Συλλόγου ανάλογων φωτογρα-
φιών ή θεμάτων, προκειμένου να αξιοποιηθούν.

Με τη συνδρομή εθελοντών και δωρητών εξοπλίζεται το ιατρείο
Συνέχεια από σελ. 2

ΠΩΛΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟY

Πωλείται αγροτεμάχιο 10.000 τ.μ., 
εκτός σχεδίου, αμφιθεατρικό, 1 
όψης, άρτιο, οικοδομήσιμο, φως, 
νερό, απεριόριστη θέα βουνό, μεσί-
τες δεκτοί. 
Πρόκειται για έκταση 10 στρεμμά-
των που βρίσκεται περί τα 700μ. πριν 
τη διασταύρωση Αβοριτίου. 
Χωρίζεται σε δύο τμήματα των 5 
στρεμμάτων (πάνω και κάτω από τον 
κεντρικό δρόμο) και πωλείται ολό-
κληρο ή τμηματικά. Yπάρχει ρεύμα 
και είναι οικοδομήσιμο.

Πληροφορίες: 
Στρατής Καραστρατής 
τηλ. 210 6718 044 και 6977 838 445

Νέα μαρτυρία για το 
Ραββίνο Μπαρζιλάι

Έχουμε αναφερθεί εκτενώς στα προηγού-
μενα φύλλα σχετικά με την ιστορία της φυ-
γάδευσης του Αρχιραββίνου Αθηνών Ηλία 
Πινχά Μπαρζιλάι που φυγαδεύτηκε από το 
ΕΑΜ στο Κροκύλειο για να σωθεί από τους 
Γερμανούς. 
Γνωρίζαμε έως τώρα πως ο Ραββίνος μαζί 
με τη σύζυγο και την έφηβη κόρη του η 
οποία ήταν βαριά άρρωστη (τύφο) για την 
εποχή εκείνη, διέμενε στο σπίτι της Καστα-
νούς (στην πλατεία) και λάμβανε φροντίδα 
από τους χωριανούς που προσπαθούσαν 
(εν μέσω των στερήσεων της εποχής) να 
τους προμηθεύουν τα αναγκαία τρόφιμα 
και ξύλα. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι τη 
θεραπεία της κόρης, την ανέλαβε ο ιατρός 
Δρόσος Πουρνιάς, πρώτος ξάδερφος της 
Μαρίας (Πουρνιά) Μαρμάρα. Τη μαρτυρία 
μας την κατέθεσε η κόρη της Μαρίας, Λού-
λα (Μαρμάρα) Γιαννακοπούλου, η οποία μας 
είπε ότι η πληροφορία προέρχεται από τον 
ίδιο το Δρόσο που τους την έδωσε επισκε-
πτόμενος ένα βράδυ το σπίτι τους μετά την 
απελευθέρωση από τους Γερμανούς (επο-
χή εμφυλίου). Εκεί, ο γιατρός ανέφερε πως 
θεράπευσε όχι μόνο την κόρη αλλά και τη 
σύζυγο του Ραββίνου.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν 
συλλεχθεί έως τώρα έχουν αναρτηθεί με τον 
τίτλο «Η φυγάδευση του ραββίνου Αθηνών 
στο Κροκύλειο», στα Αφιερώματα της ιστο-
σελίδας του χωριού krokilio.gr. Το καλοκαί-
ρι επίσης θα πραγματοποιηθεί μία ομιλία 
του εγγονού του σχετικά με το γεγονός.
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Ο Κουπακιώτης γιατρός Δρ. Λουκάς Κοναν-
δρέας είναι γνωστός στο Στάμφορντ όχι μόνο 
για την ενασχόλησή του με τα κοινά και την 
κοινότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
αλλά και ως ιδρυτής του πρώτου Κέντρου 
Επειγόντων Περιστατικών της πόλης. Προ δύο 
ετών έκανε την πρώτη λογοτεχνική απόπειρα 
με το βιβλίο «Better Dead Than Divorced: The 
Trial of Panayota - A True Story» που κυκλοφό-
ρησε στις 27 Σεπτεμβρίου 2014. Το βιβλίο που 
γράφτηκε πρώτα στα αγγλικά, αναφέρεται σε 
μία αληθινή ιστορία φόνου που συγκλόνισε το 
Κουπάκι και κατέκτησε τις παρακάτω διακρί-
σεις στις ΗΠΑ

Χρυσό Βραβείο Beverly Hills Book Awards, •	
κατηγορία True Crime, 2016

Χρυσό Βραβείο eLit Awards, Illuminating •	
Digital Publishing Excellence, κατηγορία True 
Crime, 2016

Βραβείο Non-Fiction Authors Association, •	
2014
Πέρσι το βιβλίο μεταφράστηκε και στα Ελλη-
νικά με τον τίτλο “Παναγιώτα: Καλύτερα σκο-
τωμένη παρά χωρισμένη” και κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις CaptainBook.gr. Στις 12 Ιου-
νίου 2016, στην εκπομπή της Ανίτας Πάνια του 
καναλιού Ε, έγινε αφιέρωμα στο βιβλίο ενώ ο 
συγγραφέας έδωσε και ζωντανή συνέντευξη 
μέσω σύνδεσης σκάυπ.
Σχετικά με την ιστορία τώρα, η Παναγιώτα έμει-
νε ορφανή από νηπιακή ηλικία και υποχρεώθη-
κε να δουλεύσει σε μία εύπορη οικογένεια του 
Κουπακίου. Το 1935, ο Γιώργος Νίτσος επιστρέ-
φει από την Πάτρα στο Κουπάκι και δημιουργεί 
σχέση με την Παναγιώτα. Μετά από εξέταση 
παρθενίας ασκήθηκαν πιέσεις προκειμένου το 
ζευγάρι να παντρευτεί. Στη πορεία του γάμου ο 
Γιώργος Νίτσος δημιουργεί εξωσυζυγικές σχέ-
σεις και σχεδιάζει την δολοφονία της Παναγιώ-
τας. Όταν αυτή πληροφορείτε τις προθέσεις 
του άντρα της, απαντάει καλύτερα σκοτωμένη 
παρά η μόνη χωρισμένη γυναίκα στο χωριό. Το 
1953 και μετά από 14 δύσκολα χρόνια έγγαμου 
βίου η Παναγιώτα δολοφονείται μετά από μία 
χοροεσπερίδα στο χωριό. Ο Νίτσος και ο κου-
μπάρος του συλλαμβάνονται και οδηγούνται 
σε πεπλανημένη δίκη αφού οι ένορκοι ήταν 
πιασμένοι από την υπεράσπιση. Με την βο-
ήθεια ενός ενόρκου η δίκη-σκάνδαλο τελικά 
επαναλήφθηκε στη Χαλκίδα καταδικάζοντας 
τους δύο κατηγορούμενους. 
Πέρα από την μνήμη του, ο συγγραφέας επε-
ξεργάστηκε όλο το υλικό της δίκης και πραγμα-
τοποίησε πολλές συνεντεύξεις για να συλλέξει 
πληροφορίες. Η ιστορική και λαογραφική του 
αξία του βιβλίου όχι μόνο για το Κουπάκι αλλά 
για την ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβανο-
μένης και του Κροκυλείου) είναι προφανής. 
Αξιοσημείωτη όμως είναι και η λογοτεχνική 
του αξία του, που περιγράφει με γλαφυρότητα 
και ακρίβεια το περιβάλλον των δεκαετιών του 
‘30, ’40 και ΄50 στα χωριά μας. Με μεγάλη ζω-
ντάνια και γλαφυρότητα κρατάει συνεχώς το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο.
Ο συγγραφέας ευγενικά μας παραχώρησε 
αποσπάσματα του βιβλίου για αναδημοσίευ-
ση. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το πρώτο 
κεφάλαιο με τίτλο «Εξέταση παρθενίας», όπου 
η Παναγιώτα συνοδευόμενη από τον ξάδερφό 
της Θανάση πάει στο Κροκύλιο για την εξέταση 
και επιστρέφει στο Κουπάκι έχοντας να αντιμε-
τωπίσει τις αντιδράσεις της οικογενείας της:

Κεφάλαιο 1: Εξέταση Παρθενίας
Από τη στιγμή που έγινε μια όμορφη νέα κοπέ-
λα, οι μπελάδες φαίνονταν να ακολουθούν την 
Παναγιώτα όπου κι αν πήγαινε. Για τον πατέρα 
μου οι μπελάδες αυτοί είχαν συγκεκριμένο 
όνομα: Γιώργος Νίτσος. Γοητευτικός, κοινωνι-
κός, γαλίφης, ο Γιώργος Νίτσος αδιαφορούσε 
απόλυτα για τη συντηρητική ηθική του χωριού. 
Ήταν ο τύπος του νεαρού που ενέπνεε τους πα-
τεράδες να κλειδαμπαρώνουν τις κόρες τους, 
ο τύπος του ανθρώπου που το χαμόγελό του 
έλεγε κάτι ενώ τα μάτια του έλεγαν κάτι άλλο. 
Όταν άρχισε να ενδιαφέρεται για τη θεία μου, η 
Παναγιώτα δεν άργησε να γίνει θέμα κουτσο-
μπολιού στο χωριό.
Ο Θανάσης ήταν ο συνοδός της Παναγιώτας 
τη νύχτα που η θεία μου αναγκάστηκε να απο-
καλύψει ένα τρομερό μυστικό στην οικογένειά 
της. «Είσαι έτοιμη;» τη ρώτησε ο πατέρας μου, 
αφού τη βοήθησε να κατέβει από το άλογό 
του. Ήταν ακόμα η δεκαετία του 1930, αρκε-
τά πριν έλθω στον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή το 
βλέμμα του πατέρα μου περιεργαζόταν την 
τρομοκρατημένη ξαδέλφη του, που ήξερε ότι 
σε λίγο θα άκουγε τον εξάψαλμο από την υπό-

λοιπη οικογένειά της. Μολονότι δεν ενέκρινε 
τους αψήφιστους τρόπους της Παναγιώτας, ο 
Θανάσης ένιωθε συμπόνια για την περίπτωσή 
της. Οι δυο τους μόλις είχαν επιστρέψει από το 
γειτονικό χωριό Κροκύλιο, όπου είχαν επισκε-
φθεί το ιατρείο του γιατρού Ψήτα για τη δεύ-
τερη εξέταση παρθενίας. Τα αποτελέσματα της 
πρώτης εξέτασης, που είχε πραγματοποιηθεί 
μερικές βδομάδες πριν στο Κουπάκι, δεν ήταν 
καθόλου σαφή, με επακόλουθο η ξεροκέφαλη, 
νεαρή τότε θεία μου να ακούσει μια αυστηρή 
επίπληξη απ’ όλους στην οικογένεια. Αυτή τη 
φορά ωστόσο το πόρισμα ήταν ξεκάθαρο: δεν 
ήταν παρθένα.
«Ναι, είμαι έτοιμη» απάντησε νευρικά η Πανα-
γιώτα. Ο Θανάσης ένευσε στωικά και στράφηκε 
για να δέσει το άλογό του έξω από το διώροφο 
σπίτι του Σουλιά, που ήταν όπως όλα τα σπί-
τια του χωριού. Πετρόκτιστα, με ένα μπαλκόνι 
που κοίταζε συνήθως ανατολικά, κόκκινα κε-
ραμίδια, δύο υπνοδωμάτια, ένα ή δύο τζάκια, 
καθιστικό και μια κουζίνα που ήταν ξέχωρη ή 
κάποιες φορές μέρος του καθιστικού. Ο πρώ-
τος όροφος ή ένα χωριστό μικρό κτίσμα δίπλα 
στο σπίτι, χρησιμοποιούνταν ως χώρος διατή-
ρησης των ειδών διατροφής που οι κάτοικοι 
είχαν παραγάγει στα χωράφια τους ή ως χώρος 
για τα ζωντανά τους, όπως άλογο ή μουλάρι, 
μία-δύο κατσίκες, μερικές κότες και ένα γου-
ρούνι. Νερό δεν υπήρχε μέσα στα σπίτια, ούτε 
ηλεκτρισμός.
Η Παναγιώτα εξαφανίστηκε στο εσωτερικό για 
να αντιμετωπίσει την οικογένειά της. Ο Θανά-
σης, ελπίζοντας να γλιτώσει την ξαδέλφη του 
από τα αδιάκριτα μάτια και το κουτσομπο-
λιό του χωριού, περίμενε να πέσει το σκοτάδι 
προτού επιστρέψει από το Κροκύλιο. Στη δια-
δρομή, η Παναγιώτα είχε ομολογήσει πως είχε 
πράγματι κάνει έρωτα με τον Γιώργο Νίτσο και 
πως της άρεσε. Είχε υποσχεθεί ότι θα την πα-
ντρευόταν, κάτι που η ίδια ήθελε. Ο Θανάσης, 
που προσπαθούσε ακόμα να ξεπεράσει την 
ντροπή που είχε νιώσει στο ιατρείο, πίστευε 
ότι ο Γιώργος έπρεπε να πραγματοποιήσει την 
υπόσχεσή του και να παντρευτεί την Παναγιώ-
τα.
Δυστυχώς, τώρα δεν μπορούσε να κάνει τίπο-
τα για να προστατεύσει την Παναγιώτα από 
την ίδια την οικογένειά της. Όταν ο Θανάσης 
ακολούθησε την ξαδέλφη του στο σπίτι, όλα 
τα ενήλικα μέλη των οικογενειών Σουλιά και 
Κονανδρέα - η μητέρα της, τα αδέλφια της, οι 
θείες, οι θείοι, τα ξαδέλφια της - την κοιτούσαν 
ανυπόμονα. 
«Τι έγινε;»
Η Παναγιώτα, κοιτάζοντας τα πόδια της, μίλη-
σε αργά και ψιθυριστά.
«Ο γιατρός είπε πως δεν είμαι παρθένα».
Ο Θανάσης βρήκε την υπερένταση ανυπό-
φορη. Θα την έκαναν κομματάκια και θα την 
πετούσαν στο ποτάμι, όπως την είχε προειδο-
ποιήσει ένα μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας 
μόλις πριν από λίγες βδομάδες; Ήξερε πως η 
απειλή ήταν υπερβολική, αλλά ήξερε επίσης 
πόσο οξυμένα ήταν τα πνεύματα. Ποιος θα μι-
λούσε πρώτος; Η Παρασκευή, η χήρα, μητέρα 
της Παναγιώτας; Κάποιος από τους θείους ή τις 
θείες της; Κάποιος παππούς ή γιαγιά; Κάποιος 
ξάδελφος; Με ποιο υβρεολόγιο θα έλουζαν την 
έντρομη κοπέλα;
Ο Δημήτριος, ο μικρότερος αδελφός της Πανα-
γιώτας, ήταν ο πρώτος που αντέδρασε, αλλά 
δυστυχώς όχι με λόγια. Άρπαξε την αδελφή 
του και την έσπρωξε βίαια προς το τζάκι. Η 
Παναγιώτα έχασε την ισορροπία της και έπε-
σε στα αναμμένα κάρβουνα. Ενώ ο Θανάσης 
και οι άλλοι άντρες έτρεχαν να συγκρατήσουν 
τον Δημήτριο, η Παναγιώτα σηκώθηκε ουρλιά-
ζοντας και με τη βοήθεια των γυναικών, που 
τώρα χτυπούσαν τα ρούχα της, κατάφερε να 
σβήσει τις φλόγες. Τσουρουφλισμένη, αλλά όχι 
σοβαρά τραυματισμένη, η Παναγιώτα όρμησε 
έξω τρέχοντας, αφήνοντας πίσω της τη μυρω-
διά καμένου υφάσματος.
Η Παρασκευή, ξεφωνίζοντας με τρόμο «Ω, το 
κορίτσι μου, το κορίτσι μου!» μόλις που ακου-
γόταν πάνω από τις φωνές των αντρών, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους εξακολουθού-
σαν να βρίζουν ακόμα και μετά την έξοδο της 
δακρυσμένης Παναγιώτας.

«Θα τον σκοτώσω τον Λινάτσα!» μούγκρισε ο 
Δημήτριος, οι βρισιές του οποίου εκτοξεύο-
νταν τώρα τόσο εναντίον της αδελφής του όσο 
και εναντίον του καλύτερου φίλου του.
Ο Γιώργος Νίτσος, που τώρα απειλούσε να 
σκοτώσει ο Δημήτριος, ήταν γνωστός σε όλους 
στο χωριό ως Λινάτσας. Είχε αποκτήσει το πα-
ρατσούκλι του όταν πιάστηκε επ’ αυτοφώρω 
ενώ έκλεβε ένα αρνί που, σύμφωνα με τα όσα 
ακούγονταν, είχε προσπαθήσει να κρύψει σε 
ένα σακί από λινάτσα. Μολονότι ο ίδιος το διέ-
ψευδε, η ιστορία θα τον στοίχειωνε για πάντα.
«Γιατί άφησα το κάθαρμα να μπει στο σπίτι 
μου;» μούγκρισε ο Δημήτριος.
Γιος μιας οικογένειας με οκτώ παιδιά, ο Γιώργος 
καταγόταν από το Κουπάκι, μολονότι ο πατέ-
ρας του έλειπε για πολύ καιρό· είχε πάει στην 
Αμερική για να βρει δουλειά. Για ένα μικρό δι-
άστημα στη δεκαετία του 1920 η οικογένεια 
Νίτσου έζησε στην Πάτρα, όπου ο πατέρας του 
Γιώργου, που είχε εν τω μεταξύ επιστρέψει από 
την Αμερική, είχε ανοίξει ένα ζαχαροπλαστείο-
γαλατάδικο. Όταν όμως ο πατέρας του έφυγε 
ξανά για την Αμερική, παίρνοντας μαζί του 
μερικά από τα παιδιά του, ο Γιώργος γύρισε με 
μερικά από τα αδέρφια του στο Κουπάκι. Επι-
στρέφοντας στο χωριό του, ο Γιώργος συνδέ-
θηκε ξανά με τον Δημήτριο, τον παλιό συμμα-
θητή και καλό φίλο του. Λίγο αργότερα άρχισε 

να φλερτάρει την Παναγιώτα και οι μπελάδες 
ξεκίνησαν.
«Θα τον σκοτώσω» επανέλαβε ο Δημήτριος, 
αλλά τώρα με λιγότερη σιγουριά και πιο χα-
μηλόφωνα. Καθώς μιλούσε, κοίταξε από το 
παράθυρο δυτικά, προς την κατεύθυνση του 
σπιτιού του Γιώργου, που βρισκόταν μόλις 150 
μέτρα μακριά. Ευτυχώς, είχε αρχίσει να ηρεμεί. 
Οι γυναίκες τού ζητούσαν να σωπάσει, για να 
μην τον ακούσουν οι γείτονες και φουντώσει 
το κουτσομπολιό. Η Αγγελική, η αδελφή του 
Θανάση, ήταν η πρώτη που μίλησε, κοιτάζο-
ντας επικριτικά τον Δημήτριο.
«Καταλαβαίνεις τι έκανες;»
«Δε με νοιάζει» μουρμούρισε εκείνος θυμωμέ-
να. «Ας πάει για πάντα στο διάβολο».
«Δημήτριε, ακούς τι λες; Τι θα κάνεις αν η αδελ-
φή σου πέσει στον γκρεμό;»
Ο Δημήτρης χλώμιασε λίγο. Μήπως είχε αρχίσει 
να συνέρχεται; Καθώς ο Θανάσης κοίταζε με 
προσοχή το στρογγυλό, αθώο πρόσωπο του 
νεαρού για να τον ψυχολογήσει, προσπάθησε 
να βάλει τον εαυτό του στη θέση του ξαδέλφου 
του. Πώς θα ένιωθε αν ο καλύτερος φίλος του 
ατίμαζε την αδελφή του; Θα ένιωθε εξαπατη-
μένος; Προδομένος; Σίγουρα θα έβραζε από 
θυμό. Όλα έδειχναν πως ο Γιώργος είχε χρησι-
μοποιήσει τη στενή φιλία του με τον Δημήτριο 
για να κερδίσει την καρδιά της αδελφής του. Αν 
και είχαν την ίδια ηλικία, ο Δημήτριος ήταν φα-
νερό πως θαύμαζε τον Γιώργο. Ο θαυμασμός 
του λειτουργούσε σαν σιωπηρό χειροκρότη-
μα για τον Γιώργο, που θεωρούσε τη ζωή μια 
παράσταση. Ο Γιώργος ήταν ο φιλικός, εξω-
στρεφής τύπος που ήξερε τα πάντα για τη ζωή 
στη μεγαλούπολη, ο ετοιμόλογος νέος που 
μπορούσε να διηγηθεί μια φαινομενικά σο-
βαρήιστορία με ανέκφραστο πρόσωπο μέχρι 
τη στιγμή της τελευταίας φράσης, που έκανε 
το ακροατήριο να διπλώνεται στα δυο από τα 
γέλια. Ήταν γενναιόδωρος με τους φίλους του 

και συχνά μοιραζόταν μαζί τους τα δολάρια 
που του έστελνε ο πατέρας του από την Αμε-
ρική. Τα κορίτσια του χωριού στο μεταξύ δεν 
μπορούσαν να αντισταθούν στην παιδιάστικη 
γοητεία του. Δεν ήταν καθόλου φειδωλός στις 
φιλοφρονήσεις και συχνά έλεγε στις κοπέλες 
κομπλιμέντα τόσο υπερβολικά που άγγιζαν τα 
όρια της γελοιότητας. 
«Ω, κορίτσι μου, κορίτσι μου!» συνέχισε να 
θρηνεί η Παρασκευή.
«Θα πάω να την βρω» είπε η Αγγελική. «Εσείς 
κρατήστε το στόμα σας κλειστό και μην αρχί-
σετε πάλι τα κλάματα και τις βρισιές. Αλλιώς 
ολόκληρο το χωριό θα μιλά για μας επί μήνες».
«Θέλεις φακό, Αγγελική;» ρώτησε ο Δημήτρι-
ος.
Η αδελφή του Θανάση, φανερά εκνευρισμένη, 
έστρεψε με απόγνωση τα μάτια της προς τον 
ουρανό.
«Σκέφτεσαι τα πάντα, Δημήτριε, ε;» απάντησε 
με μια γλυκιά αλλά ειρωνική φωνή. «Τώρα που 
φρόντισες για όλα τα άλλα, άσε με να πάω, μή-
πως και προλάβω να βρω την αδελφή σου, πριν 
κάνει καμιά τρέλα και σκοτωθεί πουθενά». Και 
με τούτα τα λόγια η Αγγελική βγήκε στο σκο-
τάδι.
Πριν αρχίσει την αναζήτηση της Παναγιώτας, η 
Αγγελική σκέφτηκε όλα τα μέρη όπου η απελ-
πισμένη κοπέλα θα μπορούσε να βρει κατα-
φύγιο. Κάθε χωριό είχε σημεία όπου πήγαινε 
ο καθένας όταν ήθελε να μείνει μόνος, και η 
Αγγελική ήξερε λίγο πολύ πού μπορεί να είχε 
καταφύγει η Παναγιώτα. Θα ξεκινούσε από την 
πηγή του Μότσου, που αντιλαλούσε από κου-
τσομπολιά και ενεργητικότητα στη διάρκεια 
της μέρας αλλά που ήταν ένα κατανυκτικό, 
γαλήνιο καταφύγιο το βράδυ. Βρισκόταν κοντά 
στο σπίτι της Παναγιώτας, κοντά στη δουλειά 
της και αναμφισβήτητα προσέφερε αρκετές 
κρυψώνες κάτω από τα κλαδιά των δέντρων. 
Πρώτα όμως έπρεπε να συνέλθει. Ακούμπησε 
την πλάτη της στον κορμό ενός γέρικου πλά-
τανου και περίμενε να ηρεμήσει η αναπνοή της 
και να εξοικειωθούν τα μάτια της με το σκοτά-
δι, προτού ξεκινήσει το ψάξιμο.
Ο θρήνος της Παρασκευής «Ω, κορίτσι μου, 
κορίτσι μου!» αντηχούσε ακόμη στα αυτιά της 
Αγγελικής. Πριν από λίγο καιρό η Παναγιώτα 
ήταν μια αθώα κοπέλα που δούλευε σκληρά 
στο σχολείο και στο σπίτι. Πάντα περιποιημέ-
νη, πάντα καλοντυμένη, πάντα γελαστή και με 
καλή αίσθηση του χιούμορ. Πολλοί στο χωριό 
την έλεγαν τσαχπίνα. Τώρα κρυβόταν στο σκο-
τάδι, μια κηλίδα στην τιμή της οικογένειάς της. 
Η Αγγελική αφουγκράστηκε προσεκτικά για 
να ξεχωρίσει μια ανάσα ή έναν λυγμό που θα 
την οδηγούσε στην ξαδέλφη της. Πριν περά-
σει πολλή ώρα, άκουσε βήματα να πλησιάζουν 
προς το μέρος της. Ακούγονταν πολύ βαριά για 
να ανήκουν στην Παναγιώτα, που ήταν μικρό-
σωμη, λεπτή και ανάλαφρη· ήταν ο βαρύς βη-
ματισμός ενός άντρα. Η καρδιά της αναπήδησε 
με τη σκέψη ότι θα την έβλεπαν έξω τη νύχτα 
χωρίς άντρα συνοδό και χωρίς κανάτα. Ποια 
τρέλα την είχε σπρώξει σε αυτή την περιπέτεια; 
Γιατί δεν είχε ζητήσει από τον αδελφό της, τον 
Θανάση, ή έστω από κάποιον άλλο από τους 
άντρες της οικογένειας, να αναζητήσουν την 
Παναγιώτα; Ήξερε πως η απάντηση ήταν απλή: 
η ξαδέλφη της θα εμπιστευόταν πιο εύκολα 
εκείνη.
Όταν ο άντρας πλησίασε σε απόσταση λίγων 
μέτρων, η Αγγελική αναστέναξε με ανακούφι-
ση. Ήταν ο Δημήτριος.
«Ε!» ψιθύρισε.
Ο ξάδελφός της άφησε μια κραυγή τρόμου πιά-
νοντας το στήθος του. Μετά, αφού άφησε να 
περάσουν λίγα δευτερόλεπτα για να ηρεμήσει, 
ακούμπησε στον πλάτανο δίπλα στην Αγγελι-
κή. Την ίδια στιγμή ξεκίνησε έναν πεντάλεπτο 
μονόλογο που περιλάμβανε όλες τις γνωστές 
βρισιές της ελληνικής γλώσσας. Η Αγγελική πε-
ρίμενε υπομονετικά να τελειώσει.
«Δε νομίζεις πως αρκετά έκανες;» τον μάλωσε. 
«Αν η Παναγιώτα βρίσκεται κάπου κοντά, είσαι 
ο τελευταίος που θα θέλει να δει. Κάνε μου τη 
χάρη να γυρίσεις σπίτι».
Προς μεγάλη ανακούφιση της Αγγελικής, ο 
Δημήτριος υπάκουσε χωρίς να φέρει καμιά 
αντίρρηση. Αμέσως μόλις απομακρύνθηκε, 
η Αγγελική έκανε μερικά διστακτικά βήμα-
τα, όσα χρειάζονταν για να ξεμακρύνει από 
το θόρυβο που έκανε το νερό της πηγής. Στη 
συνέχεια, χωρίς να μιλήσει, επειδή η φωνή της 
θα αναγνωριζόταν αμέσως από τους γείτονες, 
σφύριξε σιγανά, μιμούμενη τον ήχο του αηδο-
νιού, και περίμενε. 

Καλύτερα σκοτωμένη
παρά χωρισμένη

Ο συγγραφέας Δρ. Λουκάς Κονανδρέας
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Παρότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, 
το χωριό μας (όπως και τα περισσότερα ορει-
νά χωριά) είναι αποκομμένα από τα σύγχρονα 
δίκτυα επικοινωνιών και τηλεφωνίας, αφού 
δεν έχει έρθει ακόμα σε αυτό η οπτική ίνα. 
Έτσι ερχόμενο το δωρεάν ασύρματο ίντερνετ 
στο χωριό μας, ήταν αναμενόμενο να γνω-
ρίσει μεγάλη επιτυχία αλλά ταυτόχρονα να 
προκαλέσει και αρκετές συζητήσεις μεταξύ 
των κατοίκων του χωριού που δικαιολογημέ-
να δεν είναι εξοικειωμένοι με το wi-fi. Με το 
παρών άρθρο θέλουμε να βοηθήσουμε στην 
ενημέρωση των χρηστών του δικτύου μας 
και να επιχειρήσουμε να δώσουμε κάποιες 
απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που μας 
ακούσαμε ή μας τέθηκαν. 
Ποιος παρέχει την τηλεφωνική γραμμή;
Ιδιοκτήτης της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο 
Δήμος Δωρίδας, ο οποίος έχει διαθέσει για το 
Κροκύλειο μία ADSL γραμμή, ταχύτητας μέχρι 
24Mbps. Η γραμμή βρίσκεται στο κτίριο του 
Δημαρχείου στο Λιδωρίκι και ο λογαριασμός 
πληρώνεται από το Δήμο Δωρίδας.
Ποιος παρέχει το ασύρματο δίκτυο και πως 
αυτό ήρθε στο χωριό;
Ιδιοκτήτης του δικτύου είναι ο Σύλλογος 
Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης», ο οποίος 
σε συνεννόηση με το Δήμο Δωρίδας ανέλαβε 

να φέρει ασύρματο το ιντερνέτ από το Λιδω-
ρίκι στο Κροκύλειο. Επειδή το χωριό μας δεν 
έχει άμεση οπτική επαφή με το Λιδωρίκι, το 
σήμα έπρεπε υποχρεωτικά να μεταφερθεί 
μέσω της βουνοκορφής του Πύρνου (το βου-
νό πάνω από τον Άβορο). Έτσι χρειάστηκε να 
εγκατασταθούν 2 ασύρματες γέφυρες (ζεύγη 
κεραιών) για να μεταφερθεί το σήμα. Η πρώ-
τη είναι Δημαρχείο - Πύρνος και η δεύτερη 
Πύρνος - ΚΕΠ Κροκυλείου. 
Τι είναι το wi-fi hotspot;
Wi-fi hotspot είναι μία περιοχή η οποία καλύ-
πτεται από κάποια ασύρματη σύνδεση στο 
internet μέσω wi-fi. Στο Κροκύλειο έχουμε 
2 hotspot, ένα στην περιοχή του ΚΕΠ (παλιό 
Δημαρχείο - Κοινοτικό κατάστημα) και ένα 
στην περιοχή του Δημοτικού Ξενοδοχείου 
που καλύπτει την πλατεία. Το wi-fi hotspot σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε φιλοδοξεί 
να καλύπτει το σύνολο των κοινόχρηστων 
χώρων ή ολόκληρους οικισμούς. Εξυπηρετεί 
αποκλειστικά τοπικά μία μικρή περιοχή και σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστή-
σει το δίκτυο των εταιριών τηλεφωνίας. 
Πως επιλέχθηκαν τα hotspot σημεία;
Τα σημεία από τα οποία εκπέμπεται το σήμα 

πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πρόσβαση σε 
ρεύμα και θεωρήσαμε σωστό να βρίσκονται 
σε Δημοτικά κτίρια για λόγους ασφαλείας 
αλλά και συντήρησης. 
Το πρώτο σημείο εισόδου του σήματος στο 
χωριό επιλέξαμε να είναι το Δημοτικό Κατά-
στημα (ΚΕΠ) προκειμένου να δίνει δυνατότη-
τα πρόσβασης στους υπαλλήλους και τους 
πολίτες που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Εκεί 
τοποθετήθηκε μία hotspot κεραία που καλύ-
πτει το ιατρείο και την γύρω περιοχή καθώς 
και μία ενσύρματη πρίζα προκειμένου ένας 
επισκέπτης του ΚΕΠ να μπορεί εύκολα να 
συνδέσει π.χ. ένα laptop.
Επειδή το συγκεκριμένο σημείο δε θα κάλυπτε 
αρκετούς κοινόχρηστους χώρους, θεωρήσα-
με πως είναι απαραίτητο ένα ακόμα hotspot 
που να καλύπτει την περιοχή της πλατείας 
και το Λιβάδι. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να 
εγκαταστήσουμε μία τρίτη ασύρματη γέφυρα 
μεταξύ ΚΕΠ και Δημοτικού Ξενοδοχείου. 
Πως συνδέομαι στα hotspot σημεία;
Το hotspot της πλατείας θα το δείτε στις συ-
σκευές σας σαν hotspot1 ενώ αυτό του ΚΕΠ 
σαν hotspot2. Για να μπείτε στο δίκτυο χρη-
σιμοποιήστε το password krokyleio123. Εάν 

κάποιος έχει οπτική επαφή με κάποιο από τα 
hotspot και θέλει να «επεκτείνει» το δίκτυο 
στο σπίτι ή τη γειτονιά του, μπορεί να το κάνει 
εύκολα με εγκατάσταση μίας τοπικής κεραί-
ας, ενημερώνοντας το Σύλλογο ή τον τεχνικό 
του δικτύου (Βασίλης Ζέκκιος τηλ. 6986 177 
771). Ήδη έχουν έως τώρα εγκατασταθεί δύο 
ιδιωτικές κεραίες και αναμένονται και άλλες.
Τι ρυθμίσεις έχει το δίκτυο;
Αυτή τη στιγμή το δίκτυο είναι ρυθμισμένο να 
δεχθεί μέχρι 250 επισκέπτες στους οποίους 
μπορεί να διαθέσει σταθερή ταχύτητα 1Mbps 
download και 256Kbps upload. Προκειμέ-
νου να μην καταλαμβάνονται επ’ αορίστου 
θέσεις στο δίκτυο, υπάρχει αυτόματη απο-
σύνδεση μετά από 1:30 ώρα παραμονής. Το 
γεγονός αυτό ενδεχομένως να διαφοροποιεί 
το δίκτυο του χωριού μας σε σχέση με δίκτυα 
άλλων χωριών στα οποία δίνουν την δυνατό-
τητα στον πρώτο επισκέπτη να χρησιμοποιεί 
όλη την χωρητικότητα της adsl γραμμής αλλά 
μπορεί ενδεχομένως να εμφανίσουν σοβαρά 
προβλήματα σε περιόδους αιχμής.
Θα επεκταθεί το δίκτυο;
Το διάστημα αυτό ο Σύλλογος εξετάζει την 
εγκατάσταση ενός τρίτου hotspot στην πε-
ριοχή του Σχολείου, μεταφέροντας εκεί σήμα 
από το ΚΕΠ.

Έπιασε το καλοκαιράκι και είπαμε τι καλύτερο από το ανταμώσουμε οι Κροκυλιώτες και οι 
φίλοι τους, σε μια δροσερή καλοκαιρινή βραδιά. Έτσι το Σάββατο 25 Ιουνίου βρεθήκαμε στη 
στέγη του Συλλόγου σε μία συγκέντρωση που δεν έμοιαζε με τις συνηθισμένες. Στον μικρό 
κοινόχρηστο κήπου της πολυκατοικίας τοποθετήθηκαν τραπεζάκια και καρέκλες από την 
αίθουσα, τα παράθυρα άνοιξαν διάπλατα και διακριτική μουσική σκορπίστηκε στο περιβάλ-
λοντα χώρο. Η ιδέα άρεσε πραγματικά σε όλους που απόλαυσαν τη σαγκρία τους ή το αναψυ-
κτικό με χαλαρή διάθεση και πολλή φυσικά κουβέντα. Εκτός από ποτά ο Σύλλογος φρόντισε 
να διαθέτει ποικιλία με σφολιατοειδή και πατατάκια, ενώ η καλή μουσική ακουγόταν με τον 
ηχητικό εξοπλισμό που διέθεσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Μαυραγάνης. Για 
την ευπρέπεια της αίθουσας φρόντισε έγκαιρα η Ελένη Ράμου ενώ, παρόντες από πλευράς 

ΔΣ εκτός από τον αντιπρόεδρο ήταν, ο πρόεδρος Βαγγέλης Γραββάνης και το μέλος Μάκης 
Τριαντόπουλος. Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους αρκετοί Κροκυλιώτες, ορισμένοι 
με τις οικογένειες και τα παιδιά τους προσθέτοντας επιπλέον χαρά στην μικρή αυτή γιορτή.
Πρόσθετο στοιχείο της βραδιάς ήταν η παρουσίαση κάποιων προϊόντων που προορί-
ζονται για το παζάρι. Έτσι οι επισκέπτες της στέγης είδαν τα μπλουζάκια με την ταμπέ-
λα του οικισμού «Krokilio» καθώς και παζλ με την πανοραμική εικόνα του χωριού. Ιδι-
αίτερα όμορφα ήταν τα ξύλινα σουβέρ που εικονίζουν φυτά και δέντρα του χωριού με 
αναγραφόμενη την ονομασία του σε τεχνοτροπία ντεκουπάζ και με την υπογραφή της 
Ντίνας Μανίκα. Με την ίδια τεχνοτροπία υπήρχαν ακόμα δίσκοι σερβιρίσματος με την Με-
γάλη Βρύση, ενώ στο χωριό θα υπάρξουν και άλλες μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.  
Με την εθελοντική βοήθεια των τελευταίων επισκεπτών μαζέψαμε την αίθουσα, αποχαιρετι-
στήκαμε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το καλοκαίρι στο χωριό. 

γνωριμία με το Wi-f i Κροκυλείου

Διάφορες δραστηριότητες προχωράει ο 
Σύλλογος το τελευταίο διάστημα στο χω-
ριό. Κατ’ αρχήν καθαρίστηκε το οικόπεδο 
δωρεάς Αρμάου, και ξεκίνησε ένας σχε-
διασμός ανάπλασής του. Το οικόπεδο δι-
αθέτει τρεις «ζαγάδες» και το γεγονός ότι 
γειτονιάζει με το σπίτι που έζησε και πέθα-
νε η Μαρία Πενταγιώτισα (αλλά και με το 
πατρικό του Θανάση Σκαρλάτου - Λιδωρί-
κη) μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίησή 
του. Ο Σύλλογος συγκεντρώνει ιδέες και 
σύντομα θα έχει ένα πρωτότυπο και ολο-
κληρωμένο σχέδιο να παρουσιάσει.
Κάποιες εργασίες άρχισαν να γίνονται 
και στο Λιβάδι. Κατ’ αρχήν κλαδεύτηκαν 
οι δύο μουριές και μαζί με μία τρίτη που 
θα φυτευτεί δίπλα στις άλλες, θα αρχίσει 
να δημιουργείται μία όαση σκιάς που θα 
αλλάξει μελλοντικά το Λιβάδι. Επίσης, 

γίνεται μέριμνα να κλείσει ο περιβάλλον 
χώρος αλλά να αξιοποιηθεί η μεταλλική 
κατασκευή - τέντες που είναι αποθηκευ-
μένη στο χώρο, ενώ μάλλον θα γίνουν και 
κάποια βαψίματα. Τέλος, θα συγκεντρω-
θούν και προσφορές για να εκτιμηθεί το 
κόστος αντικατάστασης της σκεπής, ερ-
γασία που τελικά δε θα αναλάβει ο Δήμος 
όπως αρχικά είχε υποσχεθεί και θα πρέπει 
να αναζητηθεί άλλη πηγή χρηματοδότη-
σης.
Τέλος, συνεχίζεται η αναβάθμιση του 
σχολείου με ηλεκτρολογικές εργασίες οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την πραγμα-
τοποίηση εκδηλώσεων στο χώρο. Συγκε-
κριμένα μία νέα γραμμή θα δώσει ικανή 
παροχή ρεύματος στον προαύλιο χώρο 
για την πραγματοποίηση κάθε είδους εκ-
δηλώσεων.

Ο εικαστικός Κωνσταντίνος Κουνάλης γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα και είναι γιος της Θε-
οδώρας Αναστασίου Κωστόπουλου από το Κροκύλειο και του Χανιώτη Γιώργου Κουνάλη.
Μεγάλωσε στα Χανιά ενώ πήρε το πτυχίο του από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθη-
νών του Εικαστικού τμήματος (εργαστήριο ζωγραφικής του Χρόνη Μπότσογλου και του Γ. 
Λαζόγκα), με παράλληλο Πτυχίο Διδακτικής της Τέχνης. Έχει επίσης ασχοληθεί και με άλ-
λες μορφές τέ-
χνης όπως 
χαρακτική και 
φ ω τογρ αφία . 
Σήμερα ζει και 
εργάζεται στα 
Χανιά ως ζω-
γράφος.
Αν και δεν έχει 
κάποιο σπίτι 
στο χωριό, ο 
Κώστας Κου-
νάλης αγαπάει 
ιδιαίτερα το 
Κροκύλειο και 
ανά καιρούς το 
επισκέπτεται.
Στο παρελθόν 
έχει εργαστεί 
σε Δημόσιο 
Σχολείο αλλά 
και Δημοτικό Εργαστήριο. Έως τώρα έχει πραγματοποιήσει 3 ατομικές εκθέσεις στην Κρή-
τη ενώ συμμετείχε και σε πολλές ομαδικές. Μία πραγματικά πολύ ιδιαίτερη δραστηριότητα 
που είχε, ήταν η συμμετοχή του σε αγιογραφήσεις Ιερών ναών στα Χανιά, στην Κύπρο και 
στη Νότια Κορέα. Στις διακρίσεις του είναι ένα τιμητικό βραβείο στο ‘’63 ème salon des 
Artistes du Hurepoix’’ στο St. Geneviève des Bois στο Παρίσι.

Επικοινωνία: Κ. Κουνάλης τηλ.: 697 822 9916, email: Kounalis.Kostas@hotmail.com, 
site: http://kounaliskostas.wix.com/artkounalis 

Μια ξεχωριστή βραδιά στη Στέγη Το έργο του ζωγράφου Κων/νου γ. Κουνάλη

Δελφοί

Εργασίες του Συλλόγου στο Κροκύλειο


