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«Πρωτομαγιά και συννεφιά και σιγοψυχαλίζει κι ένα σπιτάκι στα βουνά μονάχο του καπνίζει»          Αυγέρος

Η πρόσκληση της Δωρικής Αδελφότητας κάπου στα τέλη 
Φεβρουαρίου για μία συνάντηση με το Σύλλογο στο Πολε-
μικό Μουσείο με θέμα τον Μακρυγιάννη αρχικά μας αιφνι-
δίασε. Εκεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μαθαίνει για μία με-
γάλη εκδήλωση, προγραμματισμένη ήδη για τις 15 Μαρτίου. 
Ο σκελετός της εκδήλωσης υπήρχε και περιλάμβανε τρεις 
ομιλίες:
•	 της	Μαρίας Μαντούβαλου, Καθηγήτριας Νεότερης και Με-
σαιωνικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου 
με τίτλο «Μακρυγιάννης Πρότυπο Πατριώτη και Αγωνιστή»
•	 του	 Γιάννη Κοντίτση, Yποδιευθυντή Μουσικού Σχολείου 
Παλλήνης με τίτλο «Η μουσική συνεισφορά του Μακρυγιάννη»
•	 και	της	Άννας Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτριας - Χορολό-
γου με τίτλο «Σχέση του Γιάννη Μακρυγιάννη με το χορό και 
το σημασιολογικό του περιεχόμενο»
Η εκδήλωση προγραμματίζεται να κλείσει με Δημοτικά τρα-
γούδια που θα ερμηνεύσει ο Παναγιώτης Λάλεζας μαζί με την 
παρουσίαση για πρώτη φορά του νεοσύστατου χορευτικού 
της Δωρικής Αδελφότητας. 
Ο Σύλλογος αποφασίζει να υποστηρίξει την εκδήλωση ενώ 
παράλληλα προτείνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα η ταινία 
του Παρασκευά Μπακαρέζου «Αβορίτι 1797-1804» που πα-
ρουσιάζει τα αυθεντικά μέρη που γεννήθηκε και περπάτησε 
τα  περπάτησε τα πρώτα του χρόνια ο Μακρυγιάννης. Η διάρ-
κεια της ταινίας που πρωτοπαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 
2014, σε Άμφισσα, Τολοφώνα και Ψηλό χωριό δεν επέτρεπε 
την ένταξή της στο πρόγραμμα οπότε ζητήθηκε από τον τέως 
Πρόεδρο του Συλλόγου να μονταριστεί εκ νέου σε μία σύντο-
μη έκδοση 15 λεπτών περίπου. Ο Σύλλογος τις επόμενες ημέ-
ρες δραστηριοποιείται προκειμένου να συγκεντρώσει κόσμο 
αλλά και για να προβάλει τα Μακρυγιάννεια 2015 μέσα στην 
εκδήλωση. Για το σκοπό αυτό ετοιμάζει ένα φυλλάδιο προβο-
λής που θα μοιραστεί στους προσκεκλημένους και ένα βιντε-
άκι λίγων λεπτών προκειμένου να παίξει σε κάποιο διάλειμμα 
της εκδήλωσης.
Το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου, το Πολεμικό Μου-
σείο γεμίζει από Δωριείς. Η παρουσία των Κροκυλιωτών είναι 

δυναμική. Παρόντα είναι πολλά μέλη του Συλλόγου και σύσ-
σωμο σχεδόν το Δ.Σ. Το πρόγραμμα ξεκινάει με χαιρετισμούς 
του Προέδρου της Δωρικής Αδελφότητας Ι. Μπαλατσούρα, 
του Yπουργού Εθνικής Αμύνης Π. Καμμένου, του Βουλευτή 
Φωκίδας Η. Κωστοπαναγιώτου και του Αντιδημάρχου Δωρί-
δας Κώστα Αντωνόπουλου.
Το πρόγραμμα άνοιξε με την προβολή της ταινίας του τέως 

Προέδρου του Συλλόγου Παρασκευά Μπακαρέζου και ακο-
λούθησαν οι υπόλοιπες ομιλίες. Την ταινία προλόγισε ο νυν 
Πρόεδρος Ευάγγελος Γραββάνης, ως εξής:
Κυρίες και κύριοι,
Ο Σύλλογός μας με χαρά ανταποκρίθηκε στην τιμητική πρό-
σκληση που του έγινε από τη Δωρική Αδελφότητα και βρίσκεται 
εδώ προκειμένου να εκπροσωπήσει τη γενέτειρα του μεγάλου 
Στρατηγού και να καταθέσει ένα μικρό δείγμα της δουλειάς που 
πραγματοποιεί για την προβολή της ζωής και του έργου του Μα-
κρυγιάννη.
Λίγα χρόνια μόλις μετά την ίδρυσή του, το 1954, ο Σύλλογος κα-
ταφέρνει και ανεγείρει προτομή του Μακρυγιάννη στην είσοδο 
του χωριού, που αποτελούσε τότε και το μοναδικό μνημείο που 
είχε η Ελλάδα προς τιμήν του Στρατηγού. Τη δεκαετία του 1970 το 
Κροκύλειο στήνει επιπλέον έναν τύμβο προς τιμήν του, λίγο έξω 
από το χωριό, στην περιοχή επονομαζόμενη Αβορίτι, που είναι 
και ο ακριβής τόπος γέννησης του Στρατηγού. 
Το 1975 ο Σύλλογός μας εγκαινιάζει το μοναδικό τότε φεστιβάλ 
της Φωκίδας, τα ΜΑΚΡYΓΙΑΝΕΙΑ που γνωρίζει εξαιρετική επιτυ-
χία. Έκτοτε το φεστιβάλ παρόλο που επαναλαμβάνεται περιοδι-

κά λόγω υψηλού κόστους, φέρνει στο Κροκύλειο μία σπάνια για 
μικρό χωριό πολιτιστική άνθιση. Το έργο του Μακρυγιάννη ανα-
δεικνύεται με πλήθος ομιλιών, βιβλίων και παρουσιάσεων που 
διοργανώνονται. Σήμερα ο Σύλλογος στοχεύει στην περαιτέρω 
ανάδειξη του τόπου γέννησης και στην αναστήλωση του πατρι-
κού του Μακρυγιάννη έχοντας πραγματοποιήσει ήδη αρκετές 
ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ετοιμάζει πυρετωδώς 
για το καλοκαίρι τα Μακρυγιάννεια 2015, γιορτάζοντας τα 40 
χρόνια του θεσμού. 
Την παρούσα ταινία μικρού μήκους που παρουσιάζει τα πρώτα 
βήματα του Μακρυγιάννη, επιμελήθηκε ένας Κροκυλιώτης που 
μελέτησε συστηματικά το βίο του Στρατηγού. Κάτοχος PhD, με 
σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο στα Οικονομικά, έκ-
δωσε το 2008 ένα βιβλίο ντοκουμέντο για το χωριό μας, το «Εν 
Κροκυλείω Δωρίδος». Εκεί για πρώτη φορά αποκαλύπτει στοιχεία 
που οδηγούν στον εντοπισμό των χαλασμάτων του πατρικού του 
Μακρυγιάννη. Διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου την περίοδο 
2009 - 2012 και βρίσκεται απόψε μαζί μας, ο Παρασκευάς Μπα-
καρέζος.
Η ταινία γυρίστηκε με εθελοντικές συμμετοχές και μηδενικό σχε-
δόν προϋπολογισμό. Για το λόγο αυτό θα συγχωρέσετε τις όποιες 
τεχνικές ατέλειες παρατηρήσετε. Πιστεύω σε αντάλλαγμα θα 
πάρετε μία αυθεντική εικόνα των πρώτων βημάτων του Μακρυ-
γιάννη στα μέρη που πρωτο-περπάτησε. Σημειώνω μόνο για να 
κλείσω εδώ, ότι όλη η μουσική επένδυση είναι πρωτότυπη και 
συμμετέχει ο Λάκης Χαλκιάς με ένα στίχο τραγουδιού που έγρα-
ψε ο ίδιος ο Μακρυγιάννης:
«Ο ήλιος εβασίλεψε Έλληνά μου, βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη»

Ευχαριστώ
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πριν το φινάλε της 
εκδήλωσης που περιλάμβανε χορούς και τραγούδια, έπαιξε 
στη μεγάλη οθόνη της αίθουσας ένα όμορφο βιντεάκι για τα 
Μακρυγιάννεια 2015, την επιμέλεια του οποίου είχε ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Μαυραγάννης. Γενικότε-
ρα η παρουσία μας σε όλους τους τομείς απέσπασε εγκωμια-
στικά σχόλια και θέλουμε να πιστεύουμε πως πρόβαλε πολύ 
δυναμικά το Κροκύλειο και το έργο του Συλλόγου σε όλη τη 
Δωρίδα. 

Το κεφάλαιο της προετοιμασίας των Μακρυ-
γιαννείων, προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον των 
μελών αφού και κρύβει διάφορες εκπλήξεις. 
Το νέο Δ.Σ. πήρε ζεστά το θέμα της οργάνωσης 
και αισιοδοξεί πως θα διοργανώσει ακόμα ένα 
επιτυχημένο φεστιβάλ του θεσμού με πολλούς 
καλεσμένους και αρκετές καινοτομίες. Αφού 
συντάχθηκε ένα αρχικό σχέδιο και ο προϋ-
πολογισμός, στάλθηκαν στο Δήμο Δωρίδας 
με την πρόταση να λάβουν απόφαση για την 
από κοινού συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων 
αναλαμβάνοντας το κόστος της μουσικής συ-
ναυλίας και την επισκευή της σκεπής του Λιβα-
διού για την οποία έχει δεσμευθεί από πέρσι. 
Ο Πρόεδρος Ε. Γραββάνης μαζί με την Γ. Γραμ-
ματέα του Συλλόγου Ασπασία Τριανταφύλλου 
συναντήθηκαν στις 3 Απριλίου με το Δήμαρχο 
Γ. Καπεντζώνη προκειμένου να παρουσιάσουν 
το πρόγραμμα και να συζητήσουν τη δυνα-
τότητα της συνεργασίας. Ο Δήμαρχος αφού 
δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει την σκεπή μέχρι 
το καλοκαίρι, επιφυλάχθηκε να διερευνήσει τις 
δυνατότητες για οικονομική συμμετοχή.

Αναγνωρίζοντας ότι τα έσοδα του Συλλόγου 
δεν επαρκούν, επιχειρείται εφέτος μία στροφή 
προς τους ιδιώτες χορηγούς προκειμένου να 
στηριχθεί το εγχείρημα σε μία πολύ δύσκολη 
οικονομική συγκυρία. Οι πρώτες επαφές υπήρ-
ξαν ενθαρρυντικές και πιστεύουμε πως θα συ-
γκεντρωθούν τα ποσά που απαιτεί το πλούσιο 
πρόγραμμα που σχεδιάζει ο Σύλλογος ώστε 
να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. Τραγούδι, 
θέατρο, ζωγραφική, stand-up comedy, αθλη-
τισμός, παιχνίδια, πεζοπορία, χειροτεχνίες, αι-
μοδοσία και μαγειρική είναι τα συστατικά που 
έως τώρα έχουν επιλεγεί για να συνθέσουν ένα 
7ήμερο γεμάτων εκδηλώσεων. 
Το Δ.Σ. έχει μαζέψει τις περισσότερες προ-
σφορές που χρειάζεται και πολλά ονόματα και 
καλλιτέχνες έχουν ήδη κλειστεί. Αναλυτικές 
όμως πληροφορίες μαζί με το ακριβές περιε-
χόμενο κάθε εκδήλωσης θα παρουσιαστούν 
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Αυτά που 

μπορούμε να πούμε προς το παρών είναι ότι 
η κεντρική εκδήλωση θα είναι μία μουσική 
συναυλία στο σχολείο με ένα μεγάλο όνομα. 
Σημαντική εκδήλωση θα είναι και η θεατρική 
παράσταση που θα παρουσιάσει ένα πολύ επι-
τυχημένο έργο του φετινού χειμώνα. Μία πολύ 
ιδιαίτερη βραδιά αναμένεται να είναι η stand-
up comedy στο Λιβάδι κατά την οποία 3 νέοι 
ταλαντούχοι κωμικοί αναμένεται να διασκεδά-
σουν τους νέους και όχι μόνο. Μεγάλο γλέντι 
αναμένεται να γίνει με ρεμπέτικη ορχήστρα με 
αρχική σκέψη το Λιβάδι. Η έκθεση ζωγραφικής 
θα έχει έργα ενός αναγνωρισμένου ζωγράφου 
της περιοχής μας στο χώρο του σχολείου που 
σχεδιάζεται να μεταμορφωθεί σε αίθουσα πε-
ριοδικών εκθέσεων ώστε να μπορεί να φιλοξε-
νεί εικαστικά γεγονότα και ομιλίες κάθε χρόνο.
Ο περσινός συντονισμός με τον Σύλλογο Πε-
νταγιωτών για να κληθεί από κοινού κινητή 
μονάδα αιμοδοσίας συνεχίζεται και εφέτος. 

Επίσης διερευνάται και ένα πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου 5x5, με 4 ομάδες γειτονικών χωριών. 
Συνομιλίες επίσης γίνονται και με το Σύλλογο 
Ζωριανιτών, ενώ μία κοινή πεζοπορική δια-
δρομή συμφωνήθηκε με το Σύλλογο Περιβο-
λιωτών. Ο Σύλλογος συνεχίζει να αναζητεί νέα 
πεδία συνεργασιών προκειμένου οι εκδηλώ-
σεις να αποκτούν μεγαλύτερο εθελοντισμό και 
υπερτοπικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα που 
ανακοινώνουμε είναι σχέδιο-σκελετός, οπότε 
κάποιες εκδηλώσεις ενδέχεται να αλλάξουν ή 
και να προστεθούν κάποιες νέες. Σύντομα ο 
Σύλλογος από την ιστοσελίδα του θα προβεί 
σε ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα 
ενώ θα απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του για 
συμπληρωματικές προτάσεις και συμμετοχή 
στο οργανωτικό τμήμα.5x5, με 4 ομάδες γειτο-
νικών χωριών. Συνομιλίες επίσης γίνονται και 
με το Σύλλογο Ζωριανιτών, ενώ μία κοινή πε-
ζοπορική διαδρομή συμφωνήθηκε με το Σύλ-
λογο Περιβολιωτών. Ο Σύλλογος συνεχίζει να 
αναζητεί νέα πεδία συνεργασιών προκειμένου 
οι εκδηλώσεις να αποκτούν μεγαλύτερο εθε-

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟY ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ
Δυναμικό παρών του Συλλόγου στη μεγάλη εκδήλωση της Δωρικής Αδελφότητας στο Πολεμικό Μουσείο

Ο Πρόεδρος Ε. Γραββάνης προλογίζει

ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2015

Συνέχεια στη σελ. 2



λοντισμό και υπερτοπικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα που ανακοινώνουμε είναι σχέδιο-σκελετός, οπότε 
κάποιες εκδηλώσεις ενδέχεται να αλλάξουν ή και να προστεθούν κάποιες νέες. Σύντομα ο Σύλλογος από 
την ιστοσελίδα του θα προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα ενώ θα απευθύνει κάλεσμα 
στα μέλη του για συμπληρωματικές προτάσεις και συμμετοχή στο οργανωτικό τμήμα. 
Ακολουθεί το σχέδιο προγράμματος των Μακρυγιαννείων 2015.

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 20152 ΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΝΘΗ
Ο Χαραλαμπόπουλος Χαράλα-
μπος που γεν-
νήθηκε στο 
Κροκύλειο στις 
7 Μαρτίου 1934, 
απεβίωσε στις 31 
Ιανουαρίου 2015 
στο Toronto, 
Ontario Canada. 
Κηδεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου 
2015 στο Elgin Mills Cemetery, στο 
Richmond Hill του Ontario.

Ο Γιώργος Μπρούμας του Δημη-
τρίου, απεβίωσε στις 14 Φεβρουα-
ρίου και κηδεύτηκε στο Winnipeg, 
της Manitoba του Καναδά.

Το Δ. Σ. του συλλόγου μας συλλυπεί-
ται θερμά τις οικογένειες των εκλιπό-
ντων.

ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ Δ. ΜΠΡΟYΜΑ
Αγαπητοί μου φίλοι και Συμπατριώ-
τες,
Δε βρίσκω λόγια να απευθύνω ένα τε-
λευταίο χαιρετισμό, για τον αγαπητό 
μας Συγχωριανό, συγγενή και φίλο, 
που χάθηκε ξαφνικά πριν λίγες εβδο-
μάδες. Μόνο δύο λόγια να αναφέρω 
για την αγάπη του, το Κροκύλειο, τους 
Κροκυλιώτες και τους Αποδήμους, 
την προσφορά του στο χωριό μας και 
την προσωπικότητα του αείμνηστου 
Γιώργου Μπρούμα, χωρίς να υπερβά-

λω σε κάτι από την πορεία του και τον 
χαρακτήρα του.
Θερμά συλλυπητήρια στα αδέλφια 
του και τις οικογένειές τους. Εύχομαι 
το χώμα στο Γουίνεπεγκ του Καναδά, 
στη δεύτερη Πατρίδα του, να είναι 
ελαφρό. Αιωνία του η μνήμη.

Κωνσταντίνος Γραβάνης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ντίνα Ράπτη και ο Νίκος Βλάχος 
απέκτησαν αγοράκι στις 27.11.2014

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ο κ. Δημήτης Σπαής και η οικογέ-
νεια του στη μνήμη της μητέρας 
του Μαρίας Σπαή - Σαίτη προσέφε-
ραν για τους σκοπούς του Συλλό-
γου 250€.
Ο κ. Παντελής Σταυρόπουλος στη 
μνήμη του εξαδέλφου του Ιωάννη 
Ποδιώτη προσέφερε για τους σκο-
πούς του Συλλόγου  100€.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γραβάνης στη 
μνήμη του Γιώργου Μπρούμα, προ-
σέφερε για τους σκοπούς του Συλ-
λόγου 50€. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερ-
μά όλους τους προσφέροντες. 
Επίσης συγκεντρώνονται ήδη προ-
σφορές χειροποίητων και άλλων 
προϊόντων για το καλοκαιρινό πα-
ζάρι. Όποιος επιθυμεί να συνεισφέ-
ρει οικονομικά στο Σύλλογο ή να 
βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο 
μπορεί να επικοινωνεί με τη Γιάννα 
Λούη στο τηλέφωνο 6980 302 593.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Συνέχεια από σελ. 1

ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΕΙΑ 2015

Δευτέρα, 10 Αυγούστου

10:00 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Δοξολογία

11:00 Μνημείο Μακρυγιάννη Κατάθεση Στεφάνων 

11:30 Σχολείο Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής Χαράλαμπου Στέφου

12:00 Σχολείο Ομιλία για τον Μακρυγιάννη και το Σύνταγμα

18:00 Πλατεία Εγκαίνια λειτουργίας Παζαριού

22:30 Λιβάδι Εγκαίνια λειτουργίας Λιβαδιού

Τρίτη, 11 Αυγούστου

18:00 Μνημείο Μακρυγιάννη Αθλήματα (λιθάρι, τσουβαλοδρομία, 3000μ τρέξιμο)

20:00-
23:00 Λιβάδι Μουσικές ερασιτεχνικές μπάντες και συγκροτήματα από 

Άμφισσα και Ναύπακτο κλπ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου

10:00 Πλατεία Παιδικό εργαστήρι

19:00 Βιολέττα Διαγωνισμός πίτας γυναικών

22:30 Λιβάδι Stand-up comedy

Πέμπτη, 13 Αυγούστου

08:00 Αη Θανάσης Λαϊκή πεζοπορία 10 χλμ. Κροκύλειο - Περιβόλι

17:00 Πενταγιού - Γήπεδο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5x5

21:30 Σχολείο Θεατρική παράσταση

Παρασκευή, 14 Αυγούστου

11:00 Πλατεία Εθελοντική Αιμοδοσία Κροκυλιωτών & Πενταγιωτών

17:00 Μεγάλη Βρύση Κυνήγι χαμένου θησαυρού

21:30 Σχολείο Μεγάλη μουσική συναυλία 

Σάββατο, 15 Αυγούστου

08:30 Παναγία Ανάβαση στην Παναγία, Θεία λειτουργία, φαγητό & γλέντι

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

22:30 Λιβάδι Ρεμπέτικη κομπανία 

Κυριακή, 16 Αυγούστου

10:00 Πρατά - Λάκος Συμμετοχή στο αντάμωμα των χωριών της Ομοσπονδίας

21:00 Πλατεία Χορός του Συλλόγου Γαμπρών & Νυφών Κροκυλείου 
"Ο Αγ. Σώστης"

22:30 Ζωριάνο - Τράπεζα Βραδιά νεολαίας με dj

Συνδιοργανωτής: Δήμος Δωρίδας

Συμμετέχουν: 
Σύλλογος Περιβολιωτών
Σύλλογος Ζωριανιτών Δωρίδας «Ο Άγιος Νικόλαος»
Σύλλογος Πενταγιωτών

Το νέο Δ.Σ. συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 1ης 

Φεβρουαρίου 2015, συγκροτήθηκε τελικά ως εξής:

 Πρόεδρος Ευάγγελος Γραββάνης (6977 305 956) 
 Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μαυραγάνης (6946 950 819) 
 Γεν. Γραμματέας  Ασπασία Τριανταφύλλου (6906 729 804) 
 Ταμίας  Ιωάννα Λούη (6980 302 593) 
 Μέλος  Αλέξανδρος Ζωγράφος (6937 121 216) 
 Μέλος  Ευθύμης Τριαντόπουλος (6944 777 980) 
 Μέλος Κωνσταντίνος Σαΐτης (6932 224 030)

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY

Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Δημήτρη Μαυ-
ραγάνη δύο απαρχαιωμένοι υπολογιστές Peacock Pentium MMX 
και Data Micro 386DX, καθώς και μία οθόνη Topcon No3499 14” 
ιντσών που παρέμεναν παροπλισμένα στα γραφεία του Συλλόγου 
μεταφέρθηκαν στο Αιγάλεω όπου βρίσκεται το Ελληνικό Μου-

σείο Πληροφορικής. Μετά από εξέταση, το Μουσείο αποδέχθηκε 
τη δωρεά και υπογράφτηκε η σχετική βεβαίωση με την οποία το 
μουσείο δεσμεύεται ρητώς να αναφέρει το όνομα δωρητή και εν 
προκειμένου του Συλλόγου σε μελλοντική αξιοποίηση των αντι-
κειμένων.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Το προσεχές διάστημα, μία βασική προτεραιότητα του Συλ-
λόγου μας είναι η δημιουργία μίας ιστοσελίδας για την προ-
βολή των εκδηλώσεων, της ιστορίας του χωριού και την επι-
κοινωνία με τα μέλη. Πρώτη σκέψη ήταν να ενεργοποιηθεί εκ 
νέου η υπάρχουσα σελίδα www.krokilio.gr που διαχειρίζε-
ται ο προηγούμενος Εκπρόσωπος του Τοπικού Συμβουλίου 
Δημήτρης Αθ. Μπαρμπούτης. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στον 
κ. Μπαρμπούτη, ο οποίος ανταποκρίθηκε με μεγάλη θέρμη 
στην πρότασή μας και δέχθηκε να παραχωρήσει εντελώς 
δωρεάν τη διεύθυνση και το πλούσιο περιεχόμενο της σελί-
δας του. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης, 
επιχειρείται μία πιλοτική λειτουργία της σελίδας με «Τα νέα 
του Συλλόγου». Ελπίζουμε πως σύντομα θα είμαστε σε θέση 
να ανακοινώσουμε επίσημα την λειτουργία της σελίδας και 
να ανοίξουμε ένα νέο και σύγχρονο δίαυλο επικοινωνίας.

Η Γενική Συνέλευση 
της Ομοσπονδίας

Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η ετήσια τακτική Γενι-
κή Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου Κροκυλειωτών  
"Ο Μακρυγιάννης" στον Καρέα την Κυριακή 15 Φεβρουαρί-
ου. Πριν την Συνέλευση προηγήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας 
με την παρουσία του Δημάρχου Δωρίδας κ. Γ. Καπεντζώνη, 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χ. Τσιλίκη, του  
πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Δημήτρη Αλούπη 
καθώς και Δημοτικών Συμβούλων, πολιτευτών, παλαιότε-
ρων μελών της Ομοσπονδίας κλπ. Παρόντες φυσικά ήταν ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ι. Τρίγκας, ο Γεν. Γραμματέας Ε. 
Γραββάνης, οι περισσότεροι εκπρόσωποι των 18 χωριών, κα-
θώς επίσης Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων από 
τους Συλλόγους.
Ευχόμαστε στην Ομοσπονδία να συνεχίσει και εφέτος να εκ-
προσωπεί επιτυχημένα τους Συλλόγους μας.

ΔΩΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟYΣΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου κατά την 

οποία αναδείχθηκε και το νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου. Πρόεδρος διατέλεσε ο κ. Μί-
τσος Γεωργακόπουλος, ενώ η κα Γεωρ-
γία Βενιζέλου ανέλαβε τα χρέη Γραμμα-
τέα.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν δυ-
στυχώς μικρή. Πρώτο θέμα ήταν ο διοι-
κητικός απολογισμός που παρουσίασε ο 
Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ., Κων-
σταντίνος Μπούτσικος. Αρχικά ευχαρί-
στησε:
•	 Όλα	τα	μέλη	του	απερχόμενου	αλλά	

και των παλαιότερων Δ.Σ. χάρη στους 
οποίους ο Σύλλογος συνεχίζει τη δρα-
στηριότητά του.
•	 Το	Δήμαρχο	Δωρίδος	κ.	Γεώργιο Κα-

πεντζώνη για τη συνεχή βοήθεια που 
προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας του απερχόμενου Δ.Σ.
•	 Τον	κύριο	Κωνσταντίνο Μακρυκώ-

στα, για την οικονομική βοήθεια προς 
το Σύλλογό μας.
•	 Την	πρόεδρο	 του	Συλλόγου	 Ιστορι-

κών Μελετών Ιερού Αγώνα εις Στερεά 
Ελλάδα κ. Λαμπρινή Κουφάκη, για τη 
βοήθειά της στις εκδηλώσεις στα Μα-
κρυγιάνεια 2013 και στις εκδηλώσεις 

προς τιμή του Μακρυγιάννη, λόγω της 
συμπλήρωσης 150 χρόνων από το θάνα-
τό του.
•	 Τον	 πρόεδρο	 της	 ΤΚ	 Κροκυλείου	 κ.	

Κώστα Αυγερόπουλο και τον προηγού-
μενο πρόεδρο της ΤΚ Κροκυλείου κ. Δη-
μήτριο Αθ. Μπαρμπούτη για την άριστη 
συνεργασία τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι το 2014 
συμπληρώθηκαν 150 έτη από το θάνα-
το του Μακρυγιάννη, οπότε ο Σύλλογος 
έπρεπε να τιμήσει το Στρατηγό. Από πολ-
λές προτάσεις που υπήρχαν, επιλέγει να 
παρουσιασθεί στο χωριό μας, θεατρική 
παράσταση «ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕYΜΑΤΑ 
ΤΟY ΜΑΚΡYΓΙΑΝΝΗ», που στέφθηκε με 
μεγάλη επιτυχία. Η ίδια παράσταση επα-
ναλήφθηκε στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μι-
χάλη Κακογιάννη, στην Πάτρα κλπ.

Επίσης, με την οικονομική ενίσχυση 
του κ. Μακρυκώστα, υλοποιήθηκε ένα 
σχέδιο του προηγούμενου Δ.Σ., η ψηφι-
ακή απεικόνιση του μουσείου του χω-
ριού. Η παρουσίαση έγινε το περασμένο 
καλοκαίρι στο κατάμεστο Λιβάδι από το 
δημιουργό του DVD κ. Δημήτρη Μαυρα-
γάνη και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτι-
κό. Το ιστορικό αυτό έργο θα μείνει κλη-
ρονομιά στις επόμενες γενιές και πρέπει 
να το προμηθευτούν όλοι οι απανταχού 

ανά τη Γη Κροκυλιώτες.
Το Πάσχα στο χωριό, σε συνεργασία 

με τον πρόεδρο της ΤΚ Κροκυλείου και 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μοιράσαμε 
σε όλους τους χωριανούς και φίλους του 
Συλλόγου λαμπάδες με ευχές για Καλό 
Πάσχα.

Το καλοκαίρι λειτούργησε το παζάρι 
και η έκθεση εκθεμάτων από Κροκυ-
λειώτισσες καλλιτέχνες - δημιουργούς, 
με την προσφορά 2 αιθουσών από τον κ. 
Τάκη Κουτσούκο. Η 10ήμερη λειτουργία 
του Λιβαδιού δεν είχε ιδιαίτερη προσέ-
λευση. Ο κ. Μπούτσικος ανέφερε πως 
δεν επισκευάστηκε η σκεπή στο Λιβάδι, 
αλλά η δέσμευση του Δημάρχου για υλο-
ποίηση του έργου συνεχίζει να ισχύει. 

Ενημέρωσε επίσης πως το Ίδρυμα 
Αναστασίου Τσώρη, έδωσε τις πρώτες 
έξι υποτροφίες. Από το χωριό μας έλα-
βαν, κ. Ιωάννα Σκούρα 4.200€, ο κ. Δ. 
Σπαής 4.200€ και η κ. Κ. Σαΐτη 8.400€. Το 
ίδρυμα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 
και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος κ. Ξ. Τσώρη και τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Πενταγιωτών κ. Σ. Τσιώρη για 
τη συνεργασία τους.

Ο κ. Κ. Μπούτσικος δήλωσε τέλος πως 
δεν θα είναι υποψήφιος στο νέο Δ.Σ. 
αλλά θα βοηθήσει με όλες του τις δυνά-

μεις το Σύλλογο.
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογι-

σμός από τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής του Συλλόγου κ. Δημήτρη 
Μαυραγάνη.

Διοικητικός και οικονομικός απολο-
γισμός εγκρίθηκαν και ακολούθησαν 
οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. Εκλέχθη-
καν κατά αλφαβητική σειρά οι ΓΡΑΒΒΑ-
ΝΗΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ, ΛΟYΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑYΡΑΓΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟY ΑΣΠΑΣΙΑ και ΤΡΙΑ-
ΝΤΟΠΟYΛΟΣ ΕYΘYΜΗΣ. Πρώτο ανα-
πληρωματικό μέλος αναδείχθηκε η Βα-
σιλική Παγώνη και δεύτερο η Ιωάννα 
Σωτηριάδη. 

Τέλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή, 
εκλέχτηκαν οι Γεωργακόπουλος Μί-
τσος, Μπούτσικος Κωνσταντίνος και 
Ράμμου Ελένη.

Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις 
και συζήτηση με εγγραφή σε κατάλογο 
ομιλητών πάνω στα προβλήματα και τις 
προτεραιότητες της θητείας του νέου 
Δ.Σ. του Συλλόγου.

Οι εργασίες της Τακτικής και Εκλογοα-
πολογιστικής Συνέλευσης του Συλλόγου 
έκλεισαν με την καθιερωμένη κοπή της 
Βασιλόπιτας.

Η πρόταση και πρωτοβουλία της Ταμία 
του Συλλόγου, κ. Λούη Γιάννας να μοι-

ραστούν σε 
όλους τους 
χ ω ρ ι α ν ο ύ ς 
χειροποίητες 
λαμπάδες για 
την Ανάστα-
ση στο χωριό, 
υιοθε τήθηκε 
αμέσως από το 
Σύλλογο προ-
κειμένου να 
συνεχιστεί μία 
παράδοση που 
είχε ξεκινήσει 

τα προηγούμενα χρόνια από τον τότε 
εκπρόσωπο του χωριού Δημήτρη Αθ. 
Μπαρμπούτη. Την προετοιμασία ανέλα-
βε φυσικά, η ίδια η Γιάννα με το σύζυγό 
της κ. Γεωργιάδη Βαγγέλη. Βρήκαν λοι-
πόν, ξύλα, κατάλληλο πυρογράφο και 
φωτογραφίες του χωριού και ετοιμάσα-
νε καταπληκτικά μαγνητάκια ψυγείου 
που τα προσαρμόσανε πάνω σε κεριά 
λαμπάδες που αγοράστηκαν για το σκο-
πό αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν καταπλη-
κτικό και έτσι όλοι όσοι βρέθηκαν Μ. 
Παρασκευή στην εκκλησία του χωριού, 
έλαβαν εντελώς δωρεάν μία όμορφη 

αναστάσιμη λαμπάδα. 
Μία δεύτερη πρόταση που αποδέχθηκε 
με χαρά ο Σύλλογος, ήταν αυτή του Εκ-
προσώπου του Τοπικού Συμβουλίου κ. 

Αυγερόπουλου Κώστα για την από κοι-
νού διοργάνωση χορού στο Κροκύλειο 
ανήμερα της Λαμπρής. Έτσι το βράδυ 
της Κυριακής 12 Απριλίου, η αίθουσα 
του ξενοδοχείου βρέθηκε κατάμεστη 
από κόσμο. Στην εκδήλωση παρευρέθη-
σαν από πλευράς Δ.Σ. του Συλλόγου η κ. 
Γιάννα Λούη και ο κ. Αλέκος Ζωγράφος 
που μαζί με τον εκπρόσωπο του Τ.Σ. 
φρόντισαν για την καλή διεξαγωγή της 
εκδήλωσης. Για άλλη μία φορά, η εκδή-
λωση τιμήθηκε με πολλές παρέες από 
άλλες περιοχές.
Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς ανέ-

λαβε επαγγελματίας D.J. που διασκέδα-
σε τον κόσμο μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες.
Η λαχειοφόρος που έγινε, περιελάμβανε 
πληθώρα αξιόλογων δώρων όπως: 
1. Καφετιέρα εσπρέσο μαζί με κάψου-
λες.
2. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο, προ-
σφορά της επιχείρησης που διατηρεί η 
οικογένεια Μπαρμπούτη, καθώς και 
δύο βάζα γλυκό.
3. Δύο αποκωδικοποιητές HD με USB και 
δυνατότητα εγγραφής, προσφορά της 
οικογένειας Ευθυμίου Τριαντόπουλου.
4. Διάφορες ξύλινες χειροποίητες ντεκα-
πέ δημιουργίες (κουτί χαρτομάντηλων, 
κορνίζα και δίσκος σερβιρίσματος.
5. Έναν χειροποίητο ξύλινο ντεκαπέ κα-
θρέπτη, προσφορά της Ντίνας Μανίκα.
Το γλέντι τελείωσε με τις τελευταίες πα-
ρέες να αποχωρούν τις πρώτες πρωινές 
ώρες. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣYΝΕΛΕYΣΗ ΤΟY ΣYΛΛΟΓΟY

Πάσχα στο χωριό

Το μέλος του Δ.Σ. Α. Ζωγράφος,  
ο Εκπρόσωπος Τοπικού Συμβουλίου  

Κ. Αυγερόπουλος & η Ταμίας του Δ.Σ. Ι. Λούη

Χορός και γλέντι στο ξενοδοχείο

Λίγες μέρες μετά το θάνατο της Μαρί-
ας Πενταγιώτισσας στα τέλη του 1895 
στο Κροκύλειο (ή Παλαιοκάτουνο 
όπως λεγόταν τότε), δύο δημοσιεύ-
σεις στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ δημοσιεύ-
ει το γεγονός, μαζί με λίγα λόγια για τη 
ζωή της καθώς και την πληροφορία 
ότι ακόμα και στα τελευταία της γη-
ρατειά διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό 
την ομορφιά της:
«Απέθανε προ τινος εις το χωρίον Πα-
λαιοκάτουνον, εν ηλικία 60 ετών, η 
περίφημος Μαρία η Πενταγιώτισσα! 
Η γυνή ήτις ενέπνευσεν το γνωστόν 
δημοτικόν άσμα και τον Καρκαβίτσαν 
να γράψη θαυμάσια την ιστορίαν της, 
τον δε Παλαμάν να την εξυμνήση διά 
στίχων μέσα εις τους οποίους φρικιά 
ο έρως προς το αγέρωχον κάλλος, δεν 
εγνωρίζομεν ότι έζη ακόμη.
Η Μαρία, εγεννήθη εις το χωρίον Πε-
νταγιοί του Δήμου Κροκυλείου της 
Δωρίδος και ήτο θυγάτηρ Δασκαλοπού-
λου τινός έχοντος και έτερα δύο τέκνα, 
την Ελένην και τον Θανάσην. Μετά τον 
θάνατον του πατρός και της μητρός, η 
Μαρία εκ των πολλών μνηστήρων εξέ-
λεξε κάποιον Τουρκάκην, τον οποίον 
και εισήγε λάθρα εις την οικίαν της, πα-
ραβαίνουσα ούτω τα χρηστά και αγνά 
ήθη του επαρχιακού λαού. Yπό του 
Τουρκάκη αυτού εφονεύθη ο αδελφός 
της Θανάσης κατά προτροπήν της Μα-
ρίας, θελησάσης να εκδικηθή διότι την 
έδειρεν ένεκα των προς τον Τουρκάκην 
αθεμίτων σχέσεών της. Εδικάσθησαν 
αμφότεροι και εφυλακίσθησαν. Μετά 
την αποφυλάκισην, η Μαρία κατέφυγε 
εις Παλαιοκάτουνον, όπου ενυμφεύθη 
χήρον τινά Αρμάγον καλούμενον, μεθ' 
ου έζησε μέχρι του θανάτου της.

Και εν τω εσχάτω γήρατι αυτής, η Μα-
ρία διετήρησε ανεξάλειπτα τα ίχνη της 
καλλονής της, τα οποία δεν ηδυνήθη-

σαν να εξαλείψουν ούτε αι τύψεις της 
συνειδήσεως, ούτε αι λύπαι, ούτε η 
περιφρόνησις την οποίαν εδείκνυον 
προς αυτήν οι συμπατριώτες της διά 
το ελευθέριον παρελθόν της». 
Από την Εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» 10-01-1896
Δέκα μέρες αργότερα η ίδια εφημερίδα 
δημοσιεύει την εξής έως τότε ανέκδοτη 
διήγηση, χαρακτηριστική της γοητείας 
που ασκούσε:
"Περί της πρότινος αποθανούσης Πε-
νταγιώτισσας και το εξής εκφραστικόν 
ανέκδοτον διηγούνται εις το Μεσολόγ-
γιον: Μεταξύ των ενόρκων οίτινες την 
αθώωσαν κατηγορουμένην επί φόνω, 
ήτο και εις απόστρατος Συνταγματάρ-
χης, ο Κάσκαρης. Ούτος, όταν κάποιος 
των φίλων του τον ήλεγξε διά την αθώ-
ωσιν της Μαρία, απήντησεν ατάραχος:
- Δίκιο έχεις ! Μα τι να κάνουμε που μας 
εδαιμόνισε μ' εκείνα τα άτια της..." 
Από την Εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» 20-01-1896

Η ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ 
ΜΕ ΤΑ ΑΦΘΑΡΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 20154 ΣΕΛΙΔΑ

Στο Δημοτικό ξενοδοχείο Κροκυλείου που 
βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, πραγ-

ματοποιήθηκε ο Αποκριάτικος χορός του 
Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάν-
νης».
Η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου δια-
κοσμήθηκε ενώ πολλά τραπέζια ετοιμά-
στηκαν σύμφωνα με τις κρατήσεις που 
άρχισαν από νωρίς να γίνονται. Ο Σύλλο-
γος τοποθέτησε το ηχητικό συγκρότημα 
και μέχρι τις 10:00 η αίθουσα γέμισε με 
κόσμο με τα φαγητά και ποτά να σερβίρο-
νται σε όλους.
Μαζί με τη διαχείριση του καταστήματος, 
τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. φρόντισαν όσο 
μπορούσαν την οργάνωση και καλή διε-
ξαγωγή της εκδήλωσης. Τις κατάλληλες 
μουσικές επιλογές ανέλαβε ο έμπειρος 
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δ. Μαυρα-

γάνης, για το νέο Δ.Σ. μίλησε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ε. Γραββάνης που καλωσό-
ρισε και τους παρευρισκομένους, ενώ χαι-
ρετισμό απηύθυνε και ο εκπρόσωπος του 
Τοπικού Συμβουλίου Κ. Αυγερόπουλος.
Τέλος ο Ταμίας του Συλλόγου Κ. Σαΐτης 
φρόντισε τα οικονομικά της εκδήλωσης 
και τη λαχειοφόρο αγορά. Τα δώρα της 
λαχειοφόρου που κληρώθηκαν ήταν:
•	 μία	ηλεκτρική	σκούπα
•	 ένα	βιβλίο	«Εν	Κροκυλείω	Δωρίδος»	του	
Π. Μπακαρέζου, προσφορά του ιδίου
•	 5	αποκωδικοποιητές	HD	με	USB	και	δυ-
νατότητα εγγραφής, οι 3 προσφορά της 

οικογένειας Ε. Τριαντόπουλου και 2 της 
εταιρείας ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - Βασιλειά-
δης 
Το μενού διέθετε από ψητό και κοντοσού-
βλι μέχρι σουβλάκια. Κρασί αναψυκτικά, 
αλλά και ποτά κρατούσαν τα ποτήρια γε-
μάτα και το κέφι ψηλά!
Με το τέλος σχεδόν του σερβιρίσματος το 
γλέντι άναψε για τα καλά και εξαπλώθηκε 
σε όλη την αίθουσα. Ο χορός περιλάμβανε 
από δημοτικά και λαϊκά μέχρι ξένα νεότε-
ρα και παλαιότερα χορευτικά τραγούδια.
Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν οι δε-
κάδες σοκολάτες που σκορπίστηκαν στην 

αίθουσα όταν ξέσπασε σοκολατοπόλεμος. 
Τόσο οι σοκολάτες όσο και οι σερπατίνες 

που μοιράστηκαν σε όλους ήταν προσφο-
ρά του Συλλόγου.
Πολλές παρέες τίμησαν την εκδήλωση 
ερχόμενοι από άλλα χωριά όπως το Λι-
δωρίκι, το Κουπάκι, το Ζοριάνο και το Αλ-
ποχώρι και η παρουσία τους χαροποίησε 
ιδιαίτερα το Σύλλογο.
Από την εκδήλωση δεν έλειψαν φυσικά 
πολλά σκωπτικά - σατυρικά και αποκριά-
τικα τραγούδια. Το πρόγραμμα κράτησε 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που έφυ-
γαν και οι τελευταίες παρέες.
Ο αποκριάτικος χορός τελείωσε αφήνο-
ντας σε όλους πολλές και καλές αναμνή-
σεις αλλά και υποσχέσεις για μελλοντικές 
ανάλογες εκδηλώσεις. 

Σε καθήκοντα d.j. ο Αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Δ. Μαυραγάνης

Κατάμεστη η αίθουσα του ξενοδοχείου

Τα δημοτικά είχαν την τιμητική τους 

Κεφάτη Αποκριά στο ξενοδοχείο

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
έχουν εδώ και χρόνια κατακτήσει τις προ-
ηγμένες χώρες που χρειάζονται ολοένα 
και μεγαλύτερα ποσά ενέργειας χαμηλού 
κόστους και με τις μικρότερες δυνατές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα τελευταία 
χρόνια η χώρα μας αποφάσισε να ακολου-
θήσει αυτή την εξέλιξη αναπτύσσοντας 
κυρίως τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά 
πάρκα που ενδείκνυνται για το περιβάλλον 
της χώρας. Η περιοχή μας και συγκεκριμέ-
να η Δωρίδα παρατηρήθηκε πως έχει ένα 
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στο αιο-
λικό της δυναμικό που σε συνδυασμό με 
την πρόσβαση που διαθέτει στο σύστημα 
την καθιστούν ελκυστική για επενδύσεις 
στην αιολική ενέργεια. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί την ανάγκη για μία πληρέστε-
ρη ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αλλά και των λοιπών φορέων, Συλλόγων 
και κατοίκων της περιοχής μας, τόσο για 
τα πλεονεκτήματα όσο και για τα μειο-
νεκτήματα της λειτουργίας των αιολικών 
πάρκων. 
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δωρί-
δας δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό 
δύο εταιρείες οι οποίες επενδύουν  σε έργα 
ΑΠΕ. Ένα αιολικό πάρκο ισχύος 24MW που 
λειτουργεί, είναι συμφερόντων της εταιρεί-
ας EDF EN, μέλους του ομίλου EDF (η με-
γαλύτερη ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρεία 
και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως). 
Παράλληλα βρίσκεται σε φάση κατασκευ-
ής και άλλο ένα αιολικό πάρκο στη θέση 
Τρίκορφο συμφερόντων της εταιρείας 
PROTERGIΑ του ομίλου Μυτιληναίου (γνω-
στός στους τομείς των κατασκευών, της 
μεταλλουργίας και της ενέργειας).
Βασικότερο εμπόδιο των επενδύσεων σε 
ΑΠΕ είναι οι συνεχείς αλλαγές του νομι-
κού πλαισίου και φυσικά το δυσχερές οι-
κονομικό περιβάλλον της χώρας. Σήμερα, 
όπως κανείς μπορεί να δει, στην ιστοσελί-
δα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) 
αναπτύσσονται και άλλα έργα εντός της 
εδαφικής περιφέρειας της Δωρίδας, με 
σημαντικότερα τα έργα στην περιοχή της 
Καλλιθέας για τα οποία έχουν εκδοθεί οι 
κατά το νόμο άδειες. Με την ολοκλήρω-
ση των έργων η συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς των αιολικών σταθμών στην περιο-
χή θα ανέρχεται σε περίπου 100MW και θα 

αφορά σε 6 έργα συνολικά, μαζί με τα υφι-
στάμενα και τα υπό κατασκευή. 
  Λίγα μόνο από οφέλη χρήσης της αιολικής 
ενέργειας θα μπορούσαν να συνοψιστούν 
στα παρακάτω:
•	 Σε	σχέση	με	άλλες	πηγές	ενέργειας	είναι	
οικονομικά ανταγωνιστική αφού ο αέρας 
είναι μία δωρεάν και ανεξάντλητη πηγή 
ενέργειας
•	 Οι	τεχνολογικές	εξελίξεις	στις	ανεμογεν-
νήτριες τις έχουν καταστήσει περιβαλλο-
ντικά ώριμες και  φιλικές προς το περιβάλ-
λον κατασκευές
•	 Προστατεύουν	τη	γη	αφού	κάθε	κιλοβα-
τώρα που παράγεται από τον άνεμο αντι-
καθιστά ισοδύναμη ρυπογόνα ενέργεια
•	 Ενισχύει	 την	 ενεργειακή	 ανεξαρτησία	
της χώρας και αποκεντρώνει την παραγω-
γή στο σύστημα μειώνοντας έτσι τις απώ-
λειες από την μεταφορά ενέργειας.
Τα μειονεκτήματα από την άλλη όπως ο 
θόρυβος και οι παρεμβολές σε ραδιοσυ-
χνότητες έχουν σχεδόν εξαλειφθεί στις 
σύγχρονες ανεμογεννήτριες. Οι επιπτώ-
σεις στα πουλιά, λαμβάνονται πάντα υπό-
ψη κατά την μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση οι 
θάνατοι που προκαλούν είναι ελάχιστοι σε 
σχέση με αυτούς που προέρχονται από το 
κυνήγι και την κυκλοφορία  αυτοκινήτων. 
Οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται συνή-
θως σε ορεινές θέσεις - περιοχές, οπότε 
δεν καταλαμβάνουν οφέλιμη γεωργική γη.  
Το αισθητικό τέλος θέμα είναι αρκετά υπο-
κειμενικό και η αποδοχή των πάρκων από 
τους κατοίκους είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την ενημέρωση που έχουν οι τοπικές 
κοινωνίες για τα οφέλη τους.
Τα σημαντικά αυτά πλεονεκτήματα οδη-
γούν σε σημαντική παγκοσμίως αύξηση 
των εγκαταστάσεων αφού μεγάλες ενερ-
γειακές εταιρείες στρέφονται από την 
παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα 
στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Είναι 
πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η ενεργειακή 

παραγωγή από ΑΠΕ είναι μονόδρομος και 
οι πολιτικές ενέργειας των κρατών το κα-
ταδεικνύουν πλέον ανεπιφύλακτα. Τα οι-
κονομικά οφέλη, που αφορούν άμεσα στη 
Δημοτική Αρχή αλλά και τους Δημότες, 
είναι καταγεγραμμένα σε σχετικό νόμο 
(Ν 3468/2006, αρθρ 25 και ΥΑ23840/2014, 
ΦΕΚ 3497/29-12-2014) και είναι σημαντικά. 
Ενδεικτικά με την ολοκλήρωση της εγκα-
τάστασης των έργων εντός της εδαφικής 
περιφέρειας του  Δήμου Δωρίδας υπο-
λογίζεται ότι σε ετήσια βάση η Δημοτική 
Αρχή θα έχει διαθέσιμα προς διαχείριση 
ποσά που αντιστοιχούν στο 3%, επί των 
ακαθαρίστων εσόδων όλων των αιολικών 
πάρκων που λειτουργούν στην περιοχή. Η, 

ΥΑ23840/2014, ΦΕΚ 3497/29-12-2014 επε-
ξηγεί αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο 
επιμερίζεται μεταξύ των Δ.Δ. του Δήμου 
και των οικιακών καταναλωτών ρεύματος 
των Δ.Δ. αυτό το ποσό.   Με πρόχειρους 
υπολογισμούς και με βάση τα στοιχεία 
της ΡΑΕ για την αποδοτικότητα των έργων 
προς εγκατάσταση το ποσό του 3%, από 
όλα τα έργα σε λειτουργία  εκτιμάται σε 
700.000€ περίπου ετησίως. Το ποσό αυτό 
αφορά αποκλειστικά στη χρηματοδότηση 
έργων, δράσεων αλλά και την απευθείας 
επιδότηση των λογαριασμών οικιακών 
καταναλωτών μέσω του λογαριασμού ηλε-
κτρικού ρεύματος, εντός των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων που φιλοξενούν αιολικά 
πάρκα. Συμπληρωματικά, οι όμιλοι που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή για 
την κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, 

έχουν ήδη συμφωνήσει με την Δημοτική 
Αρχή την συμπληρωματική ενίσχυση του 
προϋπολογισμού του Δήμου και θα εκπό-
νησουν δημόσια κατασκευαστικά έργα 
στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφε-
λών που δέχτηκαν να δώσουν.
Η Δωρίδα είχε και έχει ακόμα την ατυχία 
δεκαετίες τώρα να μην απολαμβάνει αντα-
ποδοτικά τέλη απο την κατασκευή και λει-
τουργία του φράγματος του Μόρνου που 
ηθικά δικαιούται. Θα είναι κρίμα και τώρα 
να μην εκμεταλλευτεί τα πολύ σημαντικά 
οικονομικά ανταλλάγματα που παρέχει 
ο νόμος για την λειτουργία των αιολικών 
πάρκων, ενισχύοντας έτσι την τοπική της 
οικονομία. Με τη ολοκλήρωση των 6 αιο-
λικών πάρκων, θα υπάρξει μία πολύ αισθη-
τή αύξηση των οικονομικών του Δήμου 
που θα τον ανακουφίσει από τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. 
Επίσης, πολύ μεγάλη θα είναι η ελάφρυν-
ση στον λογαριασμό της ΔΕΗ για όλα τα 
νοικοκυριά ανεξαιρέτως αφού η προβλε-
πόμενη από τον νόμο μείωση δεν εξαιρεί 
κανέναν και διανέμεται ισόποσα σε όλα τα 
ρολόγια. Άλλωστε, ο τόπος χρειάζεται άμε-
σα επενδύσεις και ανάπτυξη. 
Σε μία τέτοια στιγμή και με τα προβλήματα 
αυτά που αντιμετωπίζει η τοπική κοινω-
νία, μόνο σοφό δεν είναι να εμποδίζουμε 
τέτοιου είδους έργα που δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον αλλά αντιθέτως επιφέρουν 
ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς των κα-
τοίκων της Δωρίδας, ετήσια τακτικά έσοδα 
στο Δήμο και πρόσθετα αντισταθμιστικά 
οφέλη (δρόμους, αναπλάσεις κλπ) που 
μπορεί να ζητήσει ο Δήμος από τις εται-
ρίες. Ο τόπος μας ούτε είχε, ούτε έχει την 
πολυτέλεια της απόρριψης επενδύσεων με 
το υποκειμενικό και στείρο επιχείρημα της 
αισθητικής όχλησης ελλείψει άλλων σοβα-
ρών και τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών 
λόγων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
τεκμηριώσουν μία αρνητική θέση. Είναι η 
μεγάλη ευκαιρία να μπει η περιοχή μας στο 
δρόμο της πράσινης ανάπτυξης.

Γραββάνης Ευάγγελος
Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδρος του Συλλόγου Κροκυλιωτών  
"Ο Μακρυγιάννης"  

& Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας  
Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας

Αιολική Ενέργεια
Πηγή εσόδων & ανάπτυξης για τη Δωρίδα 


