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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μελών του Συνδέσµου Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»,στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού και
κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
καλούνται τα µέλη του Συνδέσµου Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος «Η
ΓΚΙΩΝΑ», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2018, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 11.00 πµ., στα γραφεία της έδρας του Συνδέσµου, που
βρίσκονται στο Βύρωνα (Μέλητος 3 και Καισαρείας), προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης :

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος
«Η Γκιώνα», σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας, την Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.00 πµ. Στην
αίθουσα µας στο Βύρωνα (Μέλητος 3 και Καισαρείας).
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα, δίνοντας σε όλους
µας την ευκαιρία, να ανταλλάξουµε ευχές και απόψεις για τη
νέα χρονιά και για τις ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις που
προγραµµατίζονται για το 2018.

1.
Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των πεπραγµένων από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την περίοδο 1/1/2017 –
31/12/2017.
2.
Υποβολή και έγκριση του οικονοµικού απολογισµού
διαχειρίσεως εσόδων – εξόδων κατά την περίοδο 1/1/2017 –
31/12/2017.
3.
Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, για τον έλεγχο της περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017.
4.
Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισµού για την
περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018.
5.
Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης, για την περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2017.
6.
∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Το ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΑ-∆Ε∆Ε

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ας δηµιουργήσουµε τη δικιά µας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, γιατί δίνοντας ΑΙΜΑ, δίνουµε ΖΩΗ.
Λίγα λόγια για την δηµιουργία της τράπεζας αίµατος από το Σύλλογο
µας !!
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι η εθελοντική αιµοδοσία αποτελεί µια
µεγάλη προσφορά ζωής προς ένα συνάνθρωπό µας. Το πολύτιµο
αυτό αγαθό δεν παράγεται. Χαρίζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Μια µονάδα αίµατος µπορεί να σώσει την ζωή πολλών συνανθρώπων
µας που έχουν ανάγκη.
Θεωρούµε λοιπόν επιβεβληµένη τη δηµιουργία τράπεζας
αίµατος, για όλους τους χωριανούς µας, για όλους τους
δικούς µας ανθρώπους, που αντιµετωπίζουν ή µπορεί να
αντιµετωπίσουν διάφορα προβλήµατα υγείας, έτσι ώστε
σε κάποιες τέτοιες δύσκολες στιγµές που θα υπάρχει
ανάγκη για αίµα, να καλυφθεί άµεσα µέσα από την
τράπεζα.
Ας βοηθήσουµε λοιπόν όλοι και όλες για να µπορέσει
υλοποιηθεί αυτή η ιδέα.
Για το λόγο αυτό, την Τετάρτη, 3/5/2017 στη µηνιαία

συνάντηση των µελών του Συλλόγου µας, παρευρέθηκε ο κ.
Αγγελακόπουλος, από το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου
"Ευαγγελισµός", ο οποίος ενηµέρωσε τους παρευρισκοµένους µε την
προβολή σλάιντς, στέλνοντας τα µηνύµατα του, αναλύοντας όλες τις
πτυχές του σηµαντικού αυτού λειτουργήµατος.
Καλούµε λοιπόν όλα τα µέλη και τους φίλους τους, να πλαισιώσουν
την κίνηση µας αυτή µε πνεύµα αγάπης και βοήθειας προς τον
συνάνθρωπό µας. Βοηθείστε η ιδέα να γίνει
πραγµατικότητα.
Η ιδέα µας για τη δηµιουργία Τράπεζας
Αίµατος θα πρέπει να γίνει πραγµα-τικότητα.
Πιστεύουµε ότι θα επιτευχθεί ο στόχος µας.
Πιστεύουµε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από
τα µέλη µας.
Πιστεύουµε ότι πολλά από τα µέλη µας θα
γίνουν αιµοδότες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Eίναι απ' τα ταξίδια που κανείς δεν µπορεί ν' αποφύγει.
Κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο βαθύς που να µπορεί να συγκριθεί µε το θάνατο,
αυτόν τον αιώνιο ανταγωνιστή της
(Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι)
Την πρωτοχρονιά, ένας νέος άνθρωπος µας αποχαιρέτησε. Ο Γιώργος
Φωτόπουλος του Νικολάου και της Κατίνας (του Κρίτσα), 53 χρόνων,
επιχειρηµατίας, µε καταγωγή από το Λιδωρίκι, απεβίωσε την στο Σικάγο,
όπου διέµενε µόνιµα. Θερµά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του.
Στις 2/1/2017 έγινε στο Λιδωρίκι, η κηδεία της
Παρασκευής Ασηµακοπούλου, κόρης του ∆ηµητρίου
Τσάντα. Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Στις 29/4/2017 έφυγε απ' τη ζωή ο Θεµιστοκλής Κοράκης, ο Θέµης για
τους πιο πολλούς, ο δάσκαλος απ' τον Κόκκινο, που κατοικούσε στο
Λιδωρίκι (στις Λάκκες). Η κηδεία του έγινε στις 2/5/2017, στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, στον Κόκκινο. Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Στις 9/1/2017 απεβίωσε ο Κώστας Κωστόγιαννης, σε ηλικία 97 χρονών. Σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, στις 23/3/2017, τον ακολούθησε, η
γυναίκα του Παναγιώτα, σε ηλικία 88 χρονών.
Μια ολόκληρη ζωή µαζί, άφησαν πίσω τους
παιδιά και εγγόνια. Η κηδεία τους έγινε στο
Λιδωρίκι. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τους
σκέπασε. Τα θερµά συλλυπητήρια µας στην
οικογένειά τους.
Στις 8/2/2017, ένας δικό µας άνθρωπος άφησε τον κόσµο µας, για έναν
καλύτερο, τον επουράνιο. Η Σοφία Κλώσσα του Γεωργίου, σε ηλικία 95
χρόνων µας αποχαιρέτησε όλους για τελευταία φορά. Θα συναντήσει
τον άνδρα της, το Γιώργο, αλλά κυρίως την κόρη της, την Καίτη Λουκά
Τσιτούρα. Η κηδεία της έγινε την εποµένη στο Λιδωρίκι. Τα θερµά µας
συλλυπητήρια στα παιδιά της, στα εγγόνια της, στα δισέγγονά της.

Στις 26/8/2017 απεβίωσε η Ελένη Ταµβάκη – Παπαδοπούλου, η δασκάλα
µας και η κηδεία της έγινε στο Λιδωρίκι. Θερµά συλλυπητήρια στην
οικογένεια της.
Στις 4/9/2017, απεβίωσε η Αγλαΐα Ιωάν. Κανδρή, σε ηλικία 101 ετών. Η
κηδεία της έγινε στο Λιδωρίκι, την Τετάρτη, 6/9/2017. Συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.

Στα µέσα Φεβρουαρίου 2017, απεβίωσε ο Χρύσανθος Πάζας σε ηλικία 73
ετών. Τελείωσε το Γυµνάσιο Λιδωρικίου και συνέχισε τις σπουδές του
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. ∆ηµιούργησε µια
όµορφη οικογένεια και άφησε πίσω του τη γυναίκα του, τα παιδιά του και
τα εγγόνια του. Η κηδεία του έγινε στο Νεκροταφείο Παπάγου. Θερµά
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Στις 28/3/2017, απεβίωσε, πλήρης ηµερών, η Κρυσταλλία Βασ. Στάγια.
Λιγόστεψε η γειτονιά του Σερεντέλη. Η κηδεία της έγινε στο Λιδωρίκι.
Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 21/4/2017 µια ακόµα χωριανή µας απεφάσισε να πραγµατοποιήσει
το τελευταίο ταξίδι της ζωής της. Η ∆ήµητρα, η γυναίκα του Κώστα
Παπαδόπουλου, του Τσίφτη, απεβίωσε µετά από σκληρή µάχη µε την
επάρατο νόσο. Άφησε σε όλους ένα µεγάλο κενό. Θερµά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
Στις 23/4/2017 απεβίωσε ο Νίκος Ανέστος, σε ηλικία 91 ετών, από τα πιο
κοντινά µέλη του Συνδέσµου µας. Είχαµε την τύχη να τον δούµε από

Εκδότης – Ιδιοκτήτης :
Σύνδεσµος Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»
Υπεύθυνη για την έκδοση :
Μαρία Γούρα - ∆έδε

7/6/2017. Ηλίας Παπαλέξης : Ένας χαρούµενος άνθρωπος. Ένας καλός
οικογενειάρχης. Ένας σωστός επιχειρηµατίας. ∆ιατηρούσε µια ωραία
ταβέρνα στο Μαλανδρίνο, όπου υποδεχόταν τους φίλους και πελάτες
του µε το ζεστό χαµόγελό του, προσφέροντας απίθανους ρουµελιώτικους µεζέδες. Όµως ως εδώ. Η τύχη δεν του χαµογέλασε τα ξηµερώµατα
εκείνης της ηµέρας. Επιστρέφοντας από το Μεσολόγγι στο Μαλανδρίνο,
από άγνωστη αιτία, το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε µε µια νταλίκα, απ'
όπου απεγκλωβίστηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σκορπίζοντας
θλίψη στην οικογένεια του, στους χωριανούς του και στους φίλους του.
Ηλία καλό ταξίδι.
Στις 11/6/2017, η Ειρήνη Γατάκη, σε ηλικία 82 χρόνων, ξεκίνησε το
τελευταίο της ταξίδι και την εποµένη έφθασε στο προορισµό της, στο
Λιδωρίκι. Και εκεί στη ράχη, συνάντησε τον Κυρ-Χρήστο, το Γατάκη. Κ'
εκεί την αποχαιρέτησαν τα παιδιά της, ο Κώστας και ο Γιώργος, οι νύφες
της, τα εγγόνια της, οι φίλοι της και οι χωριανοί της. Η Ειρήνη Γατάκη
υπήρξε για πολλά χρόνια µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου µας. Εµείς, όλα τα µέλη του Συµβουλίου στέλνουµε θερµά
συλλυπητήρια σ' όλη την οικογένειά της.

Στις 16/2/2017, ο Κώστας Τσίγκας του Αθανασίου, απεβίωσε σε ηλικία 90 χρόνων. Ένας
εκλεκτός πατριώτης µας θα λείπει από την
παρέα µας στο εξής. Πρώην στρατιωτικός και στη
συνέχεια ηλεκτρολόγος µηχανικός. Ένας
χωριανός µας που ενδιαφερόταν για την
ανάπτυξη και την εκτέλεση έργων υποδοµής
στην περιοχή µας. Το 2004 έδωσε το έναυσµα
στο Σύλλογό µας για την διοργάνωση Συνεδρίου
στο Λιδωρίκι, µε θέµα «Την αναβάθµιση της
ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης του Μόρνου,
ως ενιαίου οικονοµικού και κοινωνικού συνόλου». Η κηδεία του έγινε το Σάββατο,17/2/2017,
στο Νεκροταφείο της Καισαριανής. Θερµά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
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κοντά, πριν λίγες µέρες, στην αίθουσα
του Συνδέσµου µας, κατά τη µηνιαία
συνάντηση των µελών µας. Η κηδεία του
έγινε στη γενέτειρά του, στο αγαπηµένο
µας Λιδωρίκι. Όλοι εµείς, στέλνουµε τα
συλλυπητήρια µας στην οικογένεια του,
και ειδικότερα στον αδελφό του Χρήστο.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον
σκεπάσει.

Στις 7/9/2017, έφυγε από κοντά µας, σε ηλικία 89
ετών, η πολυαγαπηµένη µας µητέρα, γιαγιά, και
θεία Ευσταθία (Σταθούλα) Μπερµπερίδου, το
γένος Κάππου, του Αλεξίου και της Άννας, Αφήνει
πίσω της τα παιδιά της Λιάνα – Λουκά (Καλλιβωκά)
και Χρήστο – Κατερίνα (Μπερµπερίδη), τα εγγόνια
της Φώτη και Φίλιππο Καλλιβωκά, Άλκη και Ρήγα
Μπερµπερίδη, την αδελφή της Σοφία Πανάγου και
τα ανήψια της. Η κηδεία της έγινε Στο Λιδωρίκι. (Το
κειµενάκι αυτό γράφτηκε από την κόρη της Λιάνα
που βρίσκεται στην Αµερική, µε την επιθυµία να
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα του Συλλόγου). «Καλό
ταξίδι» λοιπόν, αγαπηµένη µας φίλη. Υπάρχουν,
ασφαλώς, πολλές διάπλατες αγκαλιές και σε κείνη τη γη, έτοιµες να σε
δεχτούν. Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 9/10/2017 απεβίωσε ο Παναγιώτης (Τάκης) Κουλόπουλος, που
διατηρούσε εµπορικό στο χωριό µας, και η κηδεία έγινε την εποµένη στο
Λιδωρίκι. Θερµά συλλυπητήρια στους συγγενείς του.

ΓΡΑΦΕΙΑ : Μέλητος 3 – Τ.Κ. 162 31 Βύρωνας
ΤHΛ. & FAX : (210) 76.46. 504
Internet : www.lidorikiotis.gr
e-mail : info@lidorikiotis.gr
Facebook : Σύνδεσµος Λιδωρικιωτών «Η Γκιώνα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαρία Γούρα – ∆έδε,
Κων/νος Τσώνος, Ευθύµιος Καψάλης,
Παναγιώτα Κλώσσα – Καραµέτα, Ανδρέας Γκόλφης,
Χαραλαµπία Γεροδήµου,
Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος,
Αναστασία Γκοµόζια – Πλακιώτη, Μαρία Κλώσσα
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θλίψη µας για τον πρόωρο χαµό του.

Στις 21/10/2017 η θεία µου η Μαρία Κανδρή,
έφυγε απ' τη ζωή και η κηδεία της έγινε στο
Λιδωρίκι, κοντά στο θείο Ηλία Κανδρή. Η Μαρία
ήταν κόρη του Μιλτιάδη Πανάγου. Μια όµορφη
κυρία, καλόκαρδη και αγαπητή. Καλό ταξίδι
αγαπηµένη µας θεία – µάνα και γιαγιά µας.
∆ήµητρα Ζόγκζα – Τσόπελα. Από µας θερµά
συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Στις 5/11/2017, η Ιωάννα, η γυναίκα του Γιάννη Πίτσιου, µετά από
πολύχρονο τιτάνιο αγώνα µε την επάρατο νόσο, απεβίωσε και η κηδεία
της έγινε στο Νεκροταφείο του Χαλανδρίου. Απ' όλη την οµάδα του
Συνδέσµου µας, εκφράζουµε τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά
της και ιδιαίτερα στο Γιάννη, ένα άνθρωπο που ήταν και είναι πάντα
κοντά µας.

Στις 22/10/2017, έφυγε ξαφνικά απ' τη ζωή, την Κυριακή, η Βούλα,
γυναίκα του Χρήστου Μαργέλλου (γιού του Γιωργάκη). Η κηδεία της
έγινε την Πέµπτη, 26/10/2017, στο Νεκροταφείο του Παπάγου. Θερµά
συλλυπητήρια στην οικογένειά της

Θλίψη σκόρπισε σε όλους µας ο θάνατος της Κατερίνας Κρίκου, σε ηλικία
57 ετών. Η Κατερίνα, κόρη της Παγώνας Τσώνου, µετά από πολύχρονη
µάχη µε την επάρατο νόσο, εξέπνευσε το πρωί της 20/11/2017. Ένας
άνθρωπος, χαµηλών τόνων, προσηνής, πάντα χαµογελαστός και
ευγενικός. Η κηδεία της έγινε την εποµένη στο Κοιµητήριο Βύρωνα.
Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους.

Στις 30/10/2017 ένας ακόµη Λιδωρικιώτης απεβίωσε. Ο Κώστας Καψάλης, σε ηλικία 75 ετών. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Λιδορίκι, εκεί τέλειωσε και το
Γυµνάσιο. Σπούδασε Πολιτική Επιστήµη στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο και εργάσθηκε στην Α.Τ.Ε. ∆ιατηρούσε
την ιστοσελίδα «lidoriki», µέσα από την οποία
εκδήλωνε την µεγάλη αγάπη του για το χωριό µας. Σ'
αυτές τις δύσκολες στιγµές, η σκέψη όλων µας ήταν
στην οικογένειά του, στη γυναίκα του Μαρία, στα
παιδιά του Θύµιο, Λύσανδρο, Αγγελική και Χάρη και
στα δύο του εγγονάκια. Εκφράζουµε τη βαθύτατη

Στις 28/11/2017, µια Λιδωρικιώτισσα, ή µάλλον µια Χανιώτισσα,
απεβίωσε. Η Ευθυµία Παπανικολάου του Κωνσταντίνου, η νύφη του
Παπα-Νικόλα, που λειτουργούσε στον Αϊ Λιά στα Χάνια Στενού, έφυγε
πλήρης ηµερών. Μια όµορφη, ηγετική µορφή, µε θέλω, µε επιµονή και
υποµονή για κάθε τι που προσπαθούσε να επιτύχει, πάντα για το καλό.
Καλόκαρδη. Προσηνής. ∆ηµιούργησε µια όµορφη αγαπηµένη οικογένεια, αποκτώντας τη Σούλα και το Νίκο, το γιό που έφυγε πολύ νέος. Καλό
ταξίδι Κυρία Ευθυµία. Θα λείψεις σε όσους σε θυµούνται από το Στενό. Η
κηδεία της έγινε την Πέµπτη, 30/11/2017, στο Νεκροταφείο του Καλλίου
(Βελούχι) ∆ωρίδος.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Α∆ΕΛΦΟΥ
Αείµνηστε αδελφέ µου Νίκο !!!!
Μας έφυγες αδόκητα, χωρίς να χρειαστείς βοήθεια από κανέναν.
Όπως ήρθες ταπεινά στη ζωή, έτσι αθόρυβα και µε ταπεινοφροσύνη την έζησες µέχρι το αναπόφευκτο τέλος της. Ας αναπαύεσαι
«ανώδυνα, ειρηνικά ….», όπως εύχεται η εξόδιος Ακολουθία, γιατί
το δικαιούσαι, όπως πιστεύουµε όσοι σε γνωρίζαµε καλά.
Η ταπεινοφροσύνη σου ήταν δυσανάλογη µε το ηθικό, πνευµατικό
και επιστηµονικό µέγεθος, που συγκροτούσαν την προσωπικότητά σου. Στη ζωή σου δεν ξέρω αν έκανες λιγότερο καλό απ' όσο
µπορούσες. Το σίγουρο είναι ότι δεν έβλαψες κανέναν. «∆εν
θόλωσες νερό».
Αδελφέ µου Νίκο !!!
Η ζωή σου ήταν πολυκύµαντη. Όταν ήρθες στη ζωή, έζησες από
έµβρυο εφτά χρόνια ορφάνιας, χωρίς να είσαι ορφανός. Γιατί ο
πατέρας µας από µικρό παιδί στην ξενιτιά (Αµερική είκοσι χρόνια)
ήρθε στην πατρίδα, παντρεύτηκε και ενώ άρχισε να δηµιουργεί,
για λόγους απροσδόκητους και µε οµόθυµη απόφαση των γονιών
µας, ξενιτεύτηκε ξανά. Γυρίζοντας σε βρήκε όντως στο σχολείο.
∆εν γνώρισες στην τρυφερή σου ηλικία την πατρική αγκαλιά και
σιγουριά. Σαν ήρθε και τον είδες, κοίταξες ερωτηµατικά και είπες :
Ποιος είναι αυτός; Τραυµατισµένη ψυχή!! Ώσπου να τον εγκολπωθείς σαν πατέρας, ήρθε ο µεγάλος πόλεµος, η κατοχή, η
καταστροφή του χωριού κι απ' τα δεκαπέντε χρόνια σου στά-

θηκες συµπαραστάτης στον πατέρα που 'χε να ταΐσει δέκα
στόµατα. Κι' ύστερα αρχίζει ο προσωπικός σου αγώνας δουλεύοντας αχθοφόρος, γαλατάς και στην Αθήνα για να επιβιώσεις και ν'
αντιµετωπίσεις τα έξοδα της σχολής τριατατικών (Τ.Τ.Τ.), όπου
είχες πετύχει. Στρατεύτηκες και υπηρέτησες στις µάχιµες µονάδες
τριάντα πέντε µήνες σε όλη την φρικτή περίοδο του εµφυλίου
πολέµου. Επέζησες, διορίστηκες στον Ο.Τ.Ε., συνέχισες ανώτερες
σπουδές, διακρίθηκες στην υπηρεσία σου και αθόρυβα ανέβηκες
στις ανώτατες βαθµίδες της. Ωστόσο δεν έπαψες να νοιάζεσαι για
την οικογένειά. Για όλους µας.
Ήσουν αφανής ήρωας της ζωής. Ακούραστος σκαπανέας. ∆ηµιούργησες οικογένεια. Όλα προοιωνίζονταν αίσια για να δικαιωθούν οι κόποι σου.
Η µοίρα όµως είχε άλλη βούληση. Το ένα σου παιδί είχε ανάγκη την
ισόβια αρωγή σου. Νωρίς έχασες την πολύτιµη σύντροφό σου.
Έµεινες µόνος να σηκώσεις το σταυρό. Ανέβηκες το Γολγοθά σου
πάνω από τριάντα πέντε χρόνια µέχρι την τελευταία σου στιγµή,
αδιαµαρτύρητα, µε ιώβειο υποµονή και αξιοπρέπεια.
Αγαπηµένε µου αδελφέ. Ακριβά ξεχρέωσες τη ζωή. Καλό σου
ταξίδι προς την αιωνιότητα, για να βρεις την ανάπαυση που τόσο
την είχες ανάγκη.
Με άφατη αγάπη και πόνο
Ο αδελφός σου Χρήστος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Ο θάνατος της Ειρήνης µε έφερε πίσω 60 χρόνια. Θέλω να γράψω
δύο λόγια για την Ειρήνη
Η Ειρήνη ήρθε νύφη απο την Αθήνα σε ηλικία περίπου 18 χρονών.
Όλη στη γειτονιά περιµέναµε να δούµε την Αθηναία νύφη της
Μαλάµως. Λέγαµε πως να µιλάει; εάν λέει καλέ, το αµέ (πολίτικα
νοµίζω ότι έτσι το λέγαµε εκείνα τα χρόνια) την οµιλία των
πρωτευουσιάνων. Εµείς σαν κοριτσάκια µικρά όταν έβγαινε στην
αγορά κοιτούσαµε κρυφά να δούµε τι φορούσε για να πάρουµε κ
εµείς τη µόδα.
Η Ειρήνη προσαρµόστηκε στο χωριό µας, αγάπησε το Λιδωρίκι
και όταν ήταν στο σύλλογο του χωρίου µας προσέφερε καθηµερινά τις υπηρεσίες που τις ανέθεταν πάντα µε χαµόγελο.
Έζησε µε τα πεθερικά της πολλά χρόνια χωρίς µια φορά να
λογοφέρουν και όλη η γειτονιά απορούσε πως αυτό το κορίτσι δεν
άλλαξε µια κουβέντα. Πηγαίνοντας τα παιδία στο σχολείο, έµαθε
και την Μαλάµω γράµµατα και η Μαλάµω περηφανευόταν που

έµαθε να διαβάζει. Μεγάλωσε την οικογενειά της µε αγάπη και
ποτέ δεν έκανε κουβέντες για τις επιλογές των παιδιών της,
πάντοτε επαινούσε τις νύφες της.
Κανείς δεν πήρε είδηση ότι ήταν άρρωστη, ούτε ξέρω πώς έφυγε.
Πάντως έφυγε.
Από τη ζωή αθόρυβα έφυγες Ειρήνη
άφησες πίσω σου πληγές και άπειρη οδύνη
Τα δυο βλαστάρια σου βουβά σε αποχαιρέτησαν,
τα δάκρυα τους άφθονα τον τάφου σου πότησαν.
Μα η καλή σου η ψυχή στα ουράνια φτερουγίζει,
κι απο ψηλά, πολύ ψηλά, όλους τους αντικρίζει.
Μα αν πονά, αν θα γελά κανείς µας δε το ξέρει,
µα η Αθάνατη ψυχή νοµίζω δεν υποφέρει.
Νίτσα Ανδρίτσου Σκούρα
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Στον αγαπηµένο µας ανιψιό ∆ηµήτρη
∆ούκα, που ένωσε τη ζωή του µε την
αγαπηµένη του Υβέτ, µε το µυστήριο του
γάµου που τελέστηκε στις 2/9/2017 στον
Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου στο Σικάγο,
ευχόµαστε ολόψυχα να ζήσουν ευτυχισµένοι. Ο ∆ηµήτρης ∆ούκας είναι γιός του
Γεωργίου (του ∆ιονυσίου) και της Μαρίας
∆ούκα. Με αγάπη οι θείοι τους Αναστασία
∆ούκα και Βασίλης Λιάκος και τα ξαδέλφια τους Ελένη, Εύη και Κατερίνα.

Στις 10/1/2017 ο ∆ηµήτρης
Φαλίδα και η Σοφία Σταυροπούλου απέκτησαν την κορούλα τους.
Να σας ζήσει.
Στις 26/8/2017 η Γεωργία Κων.
Παπαδοπούλου έφερε στο κόσµο
το γιό της. Να σας ζήσει.
ΓΑΜΟΙ & ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την Κυριακή, 27/8/2017, έγινε ο γάµος του Αποστόλη Αθ. Κοτσίκη και της
Άσπας Χρ. ∆ρόσου, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου.
Κουµπάροι οι Γιώργος και Βίκυ Παλιούρα και η Μαρία ∆ρόσου. Αµέσως
µετά, έγινε η βάπτιση της κορούλας τους. Το όνοµά της Μαργιάννα και
νονά της η Μαρία ∆ρόσου. Να ζήσετε.

Την Κυριακή, 10/9/2017, ο Γιάννης και η Χαρά ∆ρόσου στον Ιερό Ναό
«Εισόδεια της Θεοτόκου» της Βάρης βάπτισαν τις δίδυµες κόρες τους,
που έλαβαν τα ονόµατα των γιαγιάδων τους, Παρασκευή και Ελένη. Να
σας ζήσουν.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Κατά τις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις τα δικά µας
παιδιά εισήχθησαν στις ακόλουθες σχολές :

9. Ο Αστέρης Κάρµας του Ιωάννου, στο Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.

1. Ο ∆ηµήτριος ∆ρόσος του Ιωάννη, στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Ιονίων Νήσων του Τ.Ε.Ι. Λευκάδας.
2. Η Βασιλική Κυριανάκη του Γεωργίου, στο Τµήµα
Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
3. Ο Ιωάννης Κυριανάκης του ∆ηµητρίου, στο Τµήµα
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
4. Η Χρυσούλα Μπάκα του Χαραλάµπους στο Τµήµα
Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδος (Χαλκίδα).

10. Η Σταµατία Ρόδη, εγγονής της Κατίνας Τσίγκα –

5. Η Ανδριάνα – Μαρία Πορτούλα του Γεωργίου, στο
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Πατρών.
6. Ο Χρήστος Σταυρόπουλος του Ευσταθίου, στο Τµήµα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής
Ελλάδος (Πάτρα).
7. Η Αντωνία Τσιτούρα του Γεωργίου, στο Τµήµα
Οπτικής και Οπτοµετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.
8. Η Ιωάννα Αποστολοπούλου του Αθανασίου, στο
Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Θερµά συγχαρητήρια στον Κυριάκο Κανδρή, που έλαβε
το ∆ιδακτορικό του µε άριστα στη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
του ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.
Οι γονείς του Κώστας και Ανθούλα Κανδρή και ο
αδελφός του Γιάννης.

Καστελλάνου, στη Σχολή Βιολογίας Αθηνών.
11. Η Ροζαλία Αθ. Παπαδοπούλου, εγγονή του ∆ηµήτρη
Παπαδόπουλου, στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
12. Ο Γιάννης Αντώνας, εγγονός της Παναγιώτας
Πανάγου, στη Σχολή Ροµποτικής Χαλκίδος,
13. Η Μαρία Τούµπα, εγγονή της Μαρίας Αποστολοπούλου – Ευαγγελοπούλου, στη Σχολή Ναυπηγών –
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
14. Η Μαρία Μανασίδη, εγγονή της Ευθυµίας Μαργέλου (Μπεσοθυµίας), στο Τµήµα Μαθηµατικών του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µας στέλνει
θερµά συγχαρητήρια σε όλους και όλες, στη νεολαία
του χωριού µας. Συγχαρητήρια στις οικογένειές τους για
την στήριξη τους.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΚΑΛΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ.

Ο Γεώργιος – Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος του
Ευθυµίου, γιός της Ευθυµίας Τσάντα, έλαβε το πτυχίο
του Τµήµατος Οργάνωσης – ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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∆ιαστηµική ακτινογραφία της λίµνης του Μόρνου
Της Κατερίνας Ροββά *
?
Επιστήµονες του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου που µελέτησαν
εικόνες από δορυφόρους, διαπίστωσαν ότι το διάστηµα 20072010 το φράγµα του Μόρνου υπέστη αξιοσηµείωτες
παραµορφώσεις που άγγιξαν τα 6 εκατοστά εξαιτίας τεσσάρων
σεισµικών δονήσεων. Ο καθηγητής Ισαάκ Παρχαρίδης µιλά για την
έρευνα στο φράγµα του Μόρνου.
Αξιοσηµείωτες παραµορφώσεις, που άγγιξαν σε µέγεθος ακόµη
και τα 6 εκατοστά, υπέστη τα προηγούµενα χρόνια το φράγµα του
Μόρνου εξαιτίας τεσσάρων σεισµικών δονήσεων που
εκδηλώθηκαν στην περιοχή.
Τα στοιχεία αφορούν τη χρονική περίοδο 2007-2010 και
προέρχονται από την ανάλυση δορυφορικών λήψεων που
επεξεργάστηκε οµάδα Ελλήνων επιστηµόνων µε επικεφαλής τον
αναπληρωτή καθηγητή Τηλεπισκόπησης του Τµήµατος
Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Ισαάκ Παρχαρίδη.
?Η έρευνα, που δηµοσιεύτηκε σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά
του εξωτερικού, ανοίγει για πρώτη φορά τον δρόµο για την από το
∆ιάστηµα εξέταση των επιπτώσεων που προκαλεί ένας σεισµός
στο ανθρωπογενές περιβάλλον και σε κοµβικής σηµασίας
κατασκευές.
«Συνήθως χρησιµοποιούµε εικόνες από δορυφόρους για να
δούµε τα αποτελέσµατα του σεισµού στη Γη. Σκεφτήκαµε, λοιπόν,

Φωτο: Μάκης Αποστολακόπουλος

ότι θα είχε πολύ σηµαντικότερο όφελος να δούµε πώς
επηρεάζονται οι ευαίσθητες υποδοµές από τους σεισµούς»,
εξηγεί ο κ. Παρχαρίδης.
Στο µικροσκόπιo
«Αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε πιο συστηµατικά την τεχνική
µας σε µια περιοχή που είναι από τις πιο ενεργές σεισµικά στην
Ευρώπη, κοντά στον Κορινθιακό κόλπο. Ενα φράγµα είναι,
άλλωστε, απαραίτητο να παρακολουθείται ως προς την εσωτερική
διάβρωση και τη στατικότητά του, ειδικά ένα φράγµα όπως αυτό
του Μόρνου από τον οποίο υδροδοτείται η Αττική».
Οι επιστήµονες έθεσαν στο µικροσκόπιό τους πέντε σεισµικά
γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή τη χρονική περίοδο 19952010 ως δυνητικές πηγές παραµόρφωσης: τον σεισµό του Αιγίου
που εκδηλώθηκε µε µέγεθος 6,2 Ρίχτερ τον Ιούνιο του 1995, το
σεισµικό σµήνος που έλαβε χώρα στην Τριχωνίδα µε µεγέθη από 5
έως 5,2 Ρίχτερ τον Απρίλιο του 2007, τη δόνηση 6,4 Ρίχτερ που
σηµειώθηκε στη Μόβρη κοντά στην Ανδραβίδα τον Ιούνιο του

2008, το χτύπηµα του Εγκέλαδου στην Αµφίκλεια µε 5,1 Ρίχτερ τον
∆εκέµβριο του 2008 και τον σεισµό που χτύπησε το Ευπάλιο µε 5,1
Ρίχτερ τον Ιανουάριο του 2010.
Το φράγµα της Λίµνης του Μόρνου
«Επιλέξαµε τα συγκεκριµένα γεγονότα µε δεδοµένο ότι είχαµε
πληροφορίες για φαινόµενα από το 1992 µέχρι το 2010. Όλα
συνέβησαν σε απόσταση 20-60 χιλιοµέτρων από το φράγµα, µε
διαφορετικά µεγέθη και εστιακά βάθη», λέει ο κ. Παρχαρίδης. «Αν
αφαιρέσουµε τον σεισµό του Αιγίου, οι υπόλοιποι τέσσερις,
παρότι εκδηλώθηκαν σε µεγαλύτερη απόσταση από τον Μόρνο,
είχαν επίδραση στο φράγµα. Επηρέασαν τη συµπεριφορά του και
προκάλεσαν παραµόρφωση, η µέγιστη τιµή της οποίας µετρήθηκε
από 4 έως 6 εκατοστά, µέγεθος αξιοσηµείωτο.
Αυτό ήταν µια πάρα πολύ σηµαντική πληροφορία κατ' αρχάς γιατί
η ασφάλεια του συγκεκριµένου φράγµατος είναι ζωτικής
σηµασίας και επίσης επειδή µε την εργασία αυτή κάναµε ένα
άλµα, περάσαµε από την παρατήρηση του φαινοµένου στην
παρατήρηση αντικειµένων που αφορούν την κοινωνία».
Γιατί, όµως, επηρέασαν το φράγµα τα συγκεκριµένα φαινόµενα
και όχι κάποια άλλα; Αυτά είναι τα ερωτήµατα που πρέπει τώρα να
απαντήσουν οι επιστήµονες, εξηγεί ο κ. Παρχαρίδης.
«Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν µιλάµε για µόνιµες
παραµορφώσεις, οι κατασκευές έχουν συνήθως την ιδιότητα να
απορροφούν τις αλλαγές, όµως τα στοιχεία δείχνουν ότι
απαιτείται παρακολούθηση», λέει.
«Στην Ελλάδα έχουµε παντού σεισµούς αλλά και µεγάλα έργα
όπως φράγµατα. Η µελέτη µας είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για
µηχανικούς κατασκευής έργων, σεισµολόγους και γεωλόγους.
Εκείνοι θα µπορέσουν να κάνουν συγκρίσεις, να εξαγάγουν
συµπεράσµατα όπως ποια είδη σεισµών είναι αυτά που επιδρούν
σε τέτοιες κατασκευές, αν παίζει ρόλο η απόσταση, το µέγεθος ή
άλλοι παράγοντες και εκείνοι θα µπορέσουν να υποδείξουν τι
µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται για την κατασκευή ανάλογων
υποδοµών».
Εξηγώντας την τεχνική που ακολούθησε η οµάδα για την
επιστηµονική µελέτη, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο
του µεταπτυχιακού κύκλου του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, ο κ.
Παρχαρίδης επισηµαίνει ότι η στατικότητα των φραγµάτων
επηρεάζεται και από το ύψος του νερού που υπάρχει µέσα τους.
Η στάθµη
«Η διαφοροποίηση της στάθµης στη λίµνη του Μόρνου
κυµαίνεται από 20 έως 40 µέτρα τη χρονική περίοδο που
εξετάσαµε. Αυτό είχε επίδραση στο φράγµα. Έπρεπε, λοιπόν, να
το δούµε συνδυαστικά. Αναλύσαµε χρονικά την εξέλιξη της
συµπεριφοράς του φράγµατος σε σχέση µε το νερό και "ρίξαµε"
πάνω σε αυτά τα αποτελέσµατα την επίδραση των σεισµών.
Θέλαµε να δούµε αν αυτό το µοντέλο διακοπτόταν όταν είχαµε
σεισµικό γεγονός».
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε δορυφόρους που διαγράφουν
τροχιά σε ύψος 800 χιλιοµέτρων από τη Γη και εντάσσονται σε ένα
καινούργιο δορυφορικό πρόγραµµα η χρηµατοδότηση του
οποίου έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον όρο τα
δεδοµένα της έρευνας που παράγονται να κατευθύνονται στην
κοινωνία.
＊Πηγή: http://www.ethnos.gr
Ενηµερωτικό µπλογκ της Οµοσπονδίας Συλλόγων Β/∆ ∆ωρίδας
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΟΥ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου εξέλεξε
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως :
Πρόεδρος : Θόδωρος Τσώνος,
Αντιπρόεδρος : Κουτσούµπας Κων/νος του
Σπυρίδωνος,
Γενική Γραµµατέας : Αργυρώ Λαγγουράνη,
Ταµίας : Κατερίνα Ψεβεδούρου, και µετά την
παραίτησή της, Ιωάννης Κρικέλας του Βασιλείου
και Μέλος : Νίκος Πέτρου του Ιωάννου
Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο
τους, µε καλή συνεργασία, επιµονή, υποµονή και
σύµπνοια. Θεωρούµε δεδοµένη τη µεταξύ µας
συνεργασία, για την επίτευξη των στόχων µας.

Και οι δύο Σύλλογοι θα πρέπει να
διατηρήσουν την παράδοση του τόπου
µας, όχι µόνο σαν διαδικασία. Η
παράδοση είναι η ύπαρξη του
παρελθόντος µέσα στο σήµερα. Ας
προχωρήσουµε µε ένα κοινό στόχο : Το
χωριό µας, αλλά και τους Λιδωρικιώτες,
όπου και αν διαµένουν, και κυρίως ας
προσπαθήσουµε να φέρουµε κοντά µας
τα δικά µας παιδιά, για την συνέχιση της
λειτουργίας των συλλόγων µας.
Καλή δουλειά !!!!

Συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της ∆ωρίδας.
Από την ανάληψη των καθηκόντων µας, εκ των βασικών
επιδιώξεών µας, ήταν η επικοινωνία µας µε τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους της ∆ωρίδος και ειδικότερα των χωριών κοντά στο
Λιδωρίκι.
Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος και η έννοια ύπαρξης των
Συλλόγων. ∆ηλαδή η επικοινωνία και η σχέση των συλλόγων. Οι
δύσκολες συνθήκες ζωής που σήµερα υπάρχουν, έχουν ως
αποτέλεσµα την µεταξύ µας αποµάκρυνση. Έχοντας λοιπόν στη
σκέψη µας αυτά, ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί να συσφίξουµε τις
σχέσεις, όχι µόνο των µελών µας, αλλά και των µελών των γύρων
χωριών µας. Μπορούµε να το πετύχουµε. Και έτσι όλοι µαζί,
µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα.

Έτσι λοιπόν :
Την Κυριακή, 15/1/2017, µε µεγάλη µας χαρά

διαθέσαµε την αίθουσα µας στον Σύλλογο ∆ωρικού,
προκειµένου να διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ο Σύλλογος Κληµατιωτών Λιδωρικίου, έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίττα του 2017 και πραγµατοποιεί τις
µηνιαίες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Φέτος
θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Κυριακή,
21/1/2018.
Την Κυριακή, 28/1/2018, η Ένωση ∆αφναίων θα
κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίττα της.
Απευθυνόµαστε προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
της ∆ωρίδας, για συνεργασία. Είµαστε ανοιχτοί σε
προτάσεις και θα χαρούµε να επικοινωνήσουν µαζί µας.

Το Λαογραφικό Μουσείο στο Λιδωρίκι µας!
Μαζί µε τους φίλους σας, ας το επισκεφθείτε.
Στεγάζεται σε ένα όµορφο πετρόκτιστο κτίριο, δωρεά των
Αδελφών Κάππου, χωριανών µας της διασποράς.
Ας επιβραβεύσουµε την προσπάθεια, την υποµονή και την

επιµονή και προπαντός το µεράκι και την αγάπη όλων των
συντελεστών, για να έχει το χωριό µας ένα πόλο έλξης
επισκεπτών.
∆είτε µερικά από τα εκθέµατά του.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την Κυριακή, 22/1/2017, κόψαµε την πίτα µας στην
αίθουσα µας, η οποία γέµισε ασφυκτικά, µέχρι και στις σκάλες της
εισόδου, από τα µέλη µας.

Και αυτό ήταν µια επιβράβευση των προσπαθειών των
νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µας, των δικών σας
παιδιών. Κι όλοι χώρεσαν. Την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την
παρουσία τους : Ο βουλευτής του νοµού µας κ. Ηλίας
Κωστοπαναγιώτου, ο εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου ∆ωρίδας κ.
Καπεντζώνη, συνεργάτης του κ. Επαµεινώνδας Τρίβιλος, ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας κ. Κώστας
Κουτσούµπας, ο Πρόεδρος της ∆ωρικής Αδελφότητας κ. Ιωάννης
Μπαλατσούρας, ο Επίτιµος Πρόεδρος της ∆ωρικής Αδελφότητας
κ. Λιάπης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου ∆ιακοπίου κ.
Ξηροµάµος, και κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, πολιτευτής της Ν.∆.
στο νοµό Φωκίδας. Οι πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου µας κ.
Γιώργος Παπαϊωάννου και κ. Ευθύµιος Ξυλάγγουρας.
Αξιοσηµείωτη η σύσσωµη παρουσία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου,
καθώς και το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου
Κληµατιωτών Λιδωρικίου κ. Μαρία ∆ελενίκα. Χαιρετισµούς
έστειλαν, λόγω κωλύµατος να παρευρεθούν, η Πρόεδρος της
Ένωσης Γυναικών Φωκίδας κ. Λαµπρινή Κουφάκη, που
εκπροσωπήθηκε από το µέλος κ. Μαρία Κάρµα, το µέλος της
∆ωρικής Αδελφότητας κ. ∆ηµήτριος Μπέσκος και η πρώην
Βουλευτής Φωκίδας και πολιτευτής της Ν.∆. κ. Ασπασία
Μανδρέκα.
Στις 16 Φλεβάρη 2017, την Τσικνοπέµπτη, την πιο
ξεχωριστή -για κάποιους, αν όχι για τους περισσότερους, την πιο
γευστική - ηµέρα της δεύτερης εβδοµάδας του Τριωδίου,
βρεθήκαµε στο Σύλλογό µας για να νοιώσουµε την µυρωδιά της
«τσίκνας». Παρ' ότι το θέλαµε και είχαµε αποφασίσει να
τολµήσουµε να ψήσουµε στο δρόµο και να τσικνίσουµε τους
γείτονες µας, ο καιρός δεν το επέτρεψε. Κάναµε τις ετοιµασίες µας
όµως. Εµείς σαν Σύλλογος φροντίσαµε να γιορτάσουµε µαζί µε
τους χωριανούς µας, ετοιµάζοντας όλων των λογιών τις πίτες, από
σπανακόπιτα και τυρόπιτα µέχρι
µ πα µ πα ν ά τσ α , α π ό ψ ητά
λουκάνικα µέχρι πατάτες
φούρνου, παϊδάκια, χοιρινά
καλαµάκια και κοτόπουλα,
συνοδεύοντας τα µε διάφορες
σαλάτες και, οπωσδήποτε, µε τη
ρετσίνα µας. Και τους
γλυκάναµε όλους µε τα γλυκά

που οι ίδιοι έφεραν. Όλοι όσοι βρεθήκαν, ήρθαν µε τα χέρια
γεµάτα και όλοι µαζί γίναµε µια όµορφη παρέα σ' ένα µεγάλο
τραπέζι, µέσα σε µια όµορφα στολισµένη αίθουσα. Να είστε όλοι
καλά και πάντα κοντά µας.
Την Κυριακή, 5/3/2017, στο Ξενοδοχείο "Dorian Inn",
πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για την «Ηµέρα της Γυναίκας, µε τη
συµµετοχή περίπου 80 γυναικών. Μέσα σε µια ζεστή
ατµόσφαιρα, καλωσορίσαµε τις γυναίκες - φίλες µας,
Λιδωρικιώτισσες και µη, Γυναίκες, σ' αυτή την εκδήλωση, που
ήταν αφιερωµένη στη Γυναίκα, στη Μάνα, στη Θυγατέρα. Η
Πρόεδρος µας µετέφερε τους χαιρετισµούς όλων των αρρένων
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας να έχουµε
µια όµορφη µέρα. Και συνέχισε :
Η 8η του Μάρτη καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. το 1977 ως
«Παγκόσµια Ηµέρα για τα δικαιώµατα της Γυναίκας και τη ∆ιεθνή
Ειρήνη». Είναι ηµέρα για τα δικαιώµατα της γυναίκας, που στόχο
έχουν την ευαισθητοποίηση για την καταπολέµηση των
διακρίσεων που γίνονται σε βάρος τους.
Θα ξεκινήσω µε µια αφιέρωσή µου για την ηµέρα της
Γυναίκας, µε δύο φράσεις:
Η πρώτη είναι µια παράφραση της χριστιανικής ρήσης «Η
δε Γυνή να φοβάται τον άνδρα». Εµείς θα πούµε λοιπόν «η δε
γυνή να τολµά τα πάντα».
Η δεύτερη φράση είναι «Η ζωή δεν είναι ένα βουνό, στην

κορυφή του οποίου θα ανεβούν οι άνδρες από τη µια πλευρά
και οι γυναίκες από την άλλη, αλλά και οι δύο µαζί θα
ξεκινήσουν από τις ρίζες του βουνού και θα φθάσουν στην
κορυφή πιασµένοι χέρι – χέρι, αντάµα, για να απολαύσουν
την συντροφιά τους».
Η Ηµέρα της Γυναίκας δεν µπορεί να µας αφυπνίζει µια
µέρα το χρόνο, αλλά 365 µέρες το χρόνο. Στη γυναίκα ανήκει

κάθε µέρα, είτε σαν σύζυγος, είτε σαν µάνα, σαν κόρη, σαν
ισότιµο µέλος της οικογένειας και της κοινωνίας µας.
Με λίγα λόγια οι γυναίκες θέλουν, µπορούν και παίζουν
µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας µας. Οι γυναίκες
µορφώνονται, εργάζονται, δηµιουργούν, συµµετέχουν,
διαµορφώνουν την κοινωνία. Είναι ενεργοί και ισότιµοι
πολίτες της πατρίδας µας, για προκοπή και ανάπτυξη.
Εγώ θεωρώ τιµή µου, µπορώ να πω και υπερηφάνεια,
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που σήµερα βρίσκεται εδώ για να µιλήσει στην εκδήλωσή µας.
Μια γυναίκα που, πρωτοδιορισµένη στο Γυµνάσιο Λιδωρικίου
το 1966, µικροµάνα, έθεσε τις βάσεις, µαζί µε όλους τους
συναδέλφους της, ώστε µαζί µε τις δοµές της κάθε
οικογένειας, να γίνουµε σωστοί άνθρωποι, µέσα στην
κοινωνία µας και να δηµιουργήσουµε ενωµένες οικογένειες
µε αρχές.
Ήταν κοντά µας η φιλόλογος µας κυρία Ελένη
Χριστοπούλου, η οποία, αφού έλαβε το λόγο, ανέφερε τα

ακόλουθα:
Παλιές αγαπηµένες µου µαθήτριες και σήµερα
πολυαγαπηµένες µου φίλες. Σήµερα αισθάνοµαι βαθειά
συγκινηµένη, αλλά και χαρούµενη, διότι ύστερα από µισό
αιώνα, βρισκόµαστε και πάλι µαζί ! ∆εν θα σας κουράσω πολύ,
θα είµαι σύντοµη και επιγραµµατική.
Κατ' αρχήν ένα µεγάλο ευχαριστώ στην αγαπηµένη µας
Μαρία, η οποία µε την κοινωνικότητα, την ευαισθησία και την
κουλτούρα που την διακρίνει, είχε την ιδέα, την έµπνευση να
οργανώνει αυτές τις συναντήσεις.
Και έρχοµαι στο 1ο θέµα : Στις 8 Μαρτίου είναι η γιορτή
της γυναίκας. Η γυναίκα παλιά ήταν πολύ χαµηλά, ασχολείτο
µε τα του οίκου της, τα οικιακά και την ανατροφή των παιδιών
της. Όµως στη συνέχεια άλλαξε γραµµή πλεύσης, πορεία,
διαδροµή, σπούδασε, έγινε επιστήµων, εργαζόµενη και έγινε
οικονοµικά ανεξάρτητη. Σήµερα η γυναίκα γίνεται πιλότος,
γίνεται υπουργός, Πρωθυπουργός. Όµως η γυναίκα εκτός των
άλλων, κατά το ήµισυ φέρνει στον κόσµο ανθρώπινες ψυχές,
κυοφορεί, τεκνοποιεί, γίνεται µάνα, που είναι το
σηµαντικότερο, η συνέχεια της ζωής.
Και συνεχίζω. Υπάρχει η έκφραση ότι πίσω από έναν
επιτυχηµένο άνδρα, υπάρχει µια δυναµική γυναίκα. Πίσω από
τον µεγάλο Περικλή του 5ου αιώνα, του χρυσού αιώνα, ο
οποίος εφήρµοσε την πραγµατική δηµοκρατία και είχε πει ότι
στην εξουσία πρέπει να βρίσκεται ο ικανός και άξιος,
ανεξάρτητα από καταγωγή ή οικονοµική κατάσταση, ήταν
κατά του νεποτισµού, δηλ. της οικογενειοκρατίας. Όµως πίσω
από τις δικές του ικανότητες, υπήρχε και µια γυναίκα, η
σύζυγός του Ασπασία, η οποία ήταν ευφυέστατη και τον
εστήριξε στο έργο του. Επίσης πίσω από τον Ιουστινιανό
υπήρχε µια γυναίκα, η Θεοδώρα, που και αυτή τον εστήριξε
στο έργο του.
Και έρχοµαι στο 2ο θέµα. ∆ιανύουµε και βιώνουµε όλοι
µας µια εποχή οικονοµικής κρίσης, η οποία υπήρξε
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αποτέλεσµα µιας άλλης κρίσης που προηγήθηκε, κρίσης
αξιών, ήθους, ιδεών, υποβάθµισης της παιδείας, αλλοτρίωσης
των ανθρωπίνων σχέσεων και πολλών άλλων. Όµως θα έλεγα
ότι η δική µας επικοινωνία είναι µια επένδυση, να κάνω και
λίγο χιούµορ, όχι όπως εκείνη του χρηµατιστηρίου και των
οµολόγων, αλλά µια επένδυση συναισθηµατική, πνευµατική
φιλική. Όµως δεν θα το βάλουµε κάτω. Ο Αρχίλοχος ο Πάριος,
λυρικός ποιητής είχε ειπεί ότι η ζωή δεν περνάει χωρίς
τληµοσύνη, δηλαδή καρτερική υποµονή. Επίσης ο Άγιος των
γραµµάτων, ο Πανέλληνας, ο µεγάλος Σκιαθίτης Αλέξανδρος
Παπαδιαµάντης είχε ειπεί, σαν νάχαν ποτέ τελειωµό τα πάθη
και οι καϋµοί του κόσµου. Οι άνθρωποι αυτοί του πνεύµατος
δεν ήταν πεσιµιστές, απαισιόδοξοι, απλά εξέφραζαν την
πραγµατικότητα. Στη ζωή υπάρχουν και τα ευχάριστα και τα
δυσάρεστα και τα καλά και τα άσχηµα, όπως συµβαίνει και στη
φύση, µια συννεφιά και καταχνιά και µια ξαστεριά και
ηλιοφάνεια. Άλλωστε οι ποιητές είναι εκφραστές της
ανθρώπινης ψυχής.
Προτού να τελειώσω, θα κάνω ένα λογοπαίγνιο. Κ' εσείς
και εµείς µεγαλώσαµε και ζήσαµε µε ιδανικά, ευελπιστώ και
εύχοµαι οι γενιές που θα ακολουθήσουν, να ζήσουν µε ιδανικά
και όχι µε δανεικά.
Και τελειώνω. Τα πραγµατικά µε αηδιάζουν, τα ιδανικά
σήµερα δεν τα βρίσκω, γι' αυτό επαναλαµβάνω το στίχο του
Νίκου Καρούζου «διανύω το νοσταλγικό µου παρελθόν».
Υπήρξε πλούσιος µπουφές τον οποίο τιµήσαµε δεόντως
και µουσική, όπου όλες δείξαµε τις χορευτικές ικανότητες, σε
όλων των ειδών τις µουσικές.
Τη ∆ευτέρα το βράδυ, 27/3/2017, παρακολουθήσαµε τη
παράσταση «ΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ», µια κωµωδία του
Θοδωρή Αθερίδη, στο Θέατρο VAULT στο Βοτανικό, κοντά στο
Σταθµό Μετρό Κεραµεικού.
Την Παρασκευή το βράδυ, 5/5/2017, µε µεγάλη
επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσά µας, συνάντηση
των νέων µας ..… και µε τη συµµετοχή λίγο µεγαλύτερων ……
παιδιών !!!
Ένα πρώτο βήµα ήταν αυτό. Μέσα σε µια πολύ
ευχάριστη ατµόσφαιρα, υπό το φως των κεριών, καµιά
60/αριά νέοι άνθρωποι απόλαυσαν τον πλούσιο µπουφέ µε
εδέσµατα που πρόσφεραν τα µέλη του συµβουλίου µας,
σιγοπίνοντας παγωµένες µπύρες, µεθώντας όµως µε ζωντανή
ρόκ µουσική του συγκροτήµατος «Take Cover». Και στα τρία
µέλη του συγκροτήµατος εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας για
την όµορφη βραδιά που µας χάρισαν. Ευχάριστη νότα, πριν το
κλείσιµο της εκδήλωσης, η συµµετοχή ενός δικού µας
µουσικού, του Μάνου Καρυστιναίου (µε καταγωγή από το
Κάλλιο), τον οποίο και ευχαριστούµε.
Το επόµενο βήµα, για να καρποφορήσει η ιδέα µας
αυτή, είναι η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των παιδιών µας, η
α ν τα λ λα γ ή α π ό ψ ε ων , η α ν ά π τ υ ξ η π ολιτ ι σ τ ι κών
δραστηριοτήτων, η παρουσίαση των δικών τους ιδεών και
προτάσεων για τη δράση του Συνδέσµου.
Συνεχίστε, έχοντας στη σκέψη ότι θα είµαστε κοντά σας,
επικροτώντας τις πράξεις σας !!!!
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(1) Την Κυριακή, 19/3/2017, πραγµατοποιήθηκε εκδροµή
στην Ευρωστίνη (Εβροστίνα ή Ζάχολη) Κορινθίας. Αναχωρήσαµε για το ∆ερβένι, µε ενδιάµεση στάση, για καφέ. Ανηφορίσαµε στις πλαγιές του Χελιδορέα και επισκεφθήκαµε την
Παναγία Καταφυγιώτισσα. Η εκκλησία κτίστηκε το 1772, για
να βρουν καταφύγιο οι κάτοικοι της περιοχής, όταν τους
δίωκαν οι Τούρκοι. Στη συνέχεια ταξιδεύσαµε προς την
Εβροστίνα, σε ύψος 660 µ. µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον,
όπου και γευµατίσαµε. Επιστροφή το απόγευµα, µε στάση
στο Ξυλόκαστρο για καφέ.
(2)Το Σαββατοκύριακο, 13-14/5/2017, πραγµατοποιήθηκε
εκδροµή στα
χωριά µας. Με
την συµµετοχή
35 περίπου
α τ ό µ ω ν ,
ξεκινήσαµε από
Αθήνα, προς
Κάστρο, Χαιρώνεια, Αµφίλεια,
Γραβιά, Μεταλλευτικό Κέντρο Βωξιτών Παρνασσού, όπου έγινε ξενάγηση
µέσα στις στοές των µεταλλίων, στη συνέχεια κατηφορίσαµε
προς την Ερατεινή για µεσηµεριανό, και µετά ανηφορίσαµε
προς το Λιδωρίκι,
όπου και διανυκτερεύ-σαµε.
Παρακολουθήσαµε τον Εσπερινό στον Ιερό
Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, επισκεφθήκαµε το
Λαογραφικό
Μουσείο και το
βράδυ διασκεδάσαµε όλοι µαζί, έχοντας στην παρέα µας και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού µας.
Την εποµένη, αναχωρήσαµε διαβαίνοντας το γύρω της
Λίµνης του Μόρνου και απολαµβάνοντας τις οµορφιές της.
Ανεβήκαµε στην πηγή του Βελουχιού στο Κάλλιο. Και από τη
Λίµνη του Μόρνου ανηφορίσαµε
προς Πενταγιούς, µε τις πέντε
βρύσες να τρέχουν παγωµένα
γάργαρα νερά, µε τα όµορφα
πέτρινα σπίτια τους, και εκεί στην
πλατεία τους µε τα θεόρατα
πλατάνια τους, απολαύσαµε το
καφεδάκι µας. Στη συνέχεια, µέσα
σε ένα καταπράσινο τοπίο, αλπικό
τοπίο, ταξιδεύσαµε προς την
Αρτοτίνα. Επισκεφθήκαµε το
Μοναστήρι του Αι-Γιάννη, όπου ο
φίλος µας και µαθητής κάποτε του
Γυµνασίου Λιδωρικίου Γιάννης

Κούρλης, αξιωµατικού εν αποστρατεία σήµερα, και πρώην
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτοτίνας, µας
ξενάγησε, µας διηγήθηκε την ιστορία του µοναστηριού, την
ιστορία του µεγάλου ήρωα του 1821, Αθανασίου ∆ιάκου,
επισκεφθήκαµε το λαογραφικό µουσείο του χωριού, που
φιλοξενείται στο αρχοντικό του αρµατωλού Σιαφάκα. Το
µεσηµέρι φάγαµε
στο µαγαζί του
Τριβήλου,
που
οµόρφυνε την
παρέα µας µε το
τραγούδι µαζί µε
τον Αριστείδη
Κολοβό, Αρτοτινό
µεν, Λιδωρικιώτη
δε, καθόσον
µ α θ ήτ ε υ σ ε σ τ ο
σχολείο µας από την 1η Γυµνασίου
και στο τέλος τον κάναµε και
γαµπρό. Επί τη ευκαιρία να
ευχαριστήσουµε την οικογένεια
του κ. Τριβήλου για τις µακαρονόπιτες και τις χορτόπιτες που µας
πρόσφεραν και ιδιαίτερα για το
γλυκό τους, την πάστα, που µας
φίλεψαν φεύγοντας . Στη συνέχεια
αναχωρήσαµε προς το Κροκύλειο,
έχοντας στην παρέα µας τις
οµορφιές της ορεινής ∆ωρίδας,
αλλά ειδικότερα της απέραντης
Λίµνης του Μόρνου, κάνοντας µια
στάση στο «Χάνι της Ρέρεσης» να
πιούµε το καφεδάκι µας µαζί µε γλυκάκι, φτιαγµένα από την
κυρία Νίτσα, και διαβαίνοντας την Γέφυρα Αντιρρίου – Ρίου,
επιστρέψαµε στην Αθήνα.
Αυτές είναι οι οµορφιές της αγαπηµένης µας, αλλά ξεχασµένης ορεινής ∆ωρίδας.!!
Πόσοι έχουν επισκεφθεί τα Βαρδούσια µε σκαρφαλωµένα,
σαν αητοφωλιές, τα πανέµορφα χωριά µας !!!
Χωρέστε µέσα στις σκέψεις σας ένα ταξιδι στα µέρη µας !!
Στις ρίζες µας !!
(3)Την Κυριακή, 8./10/2017, πραγµατοποιήθηκε εκδροµή
στο Τατόι και στην Πάρνηθα, µε τον συντονισµό της Εφόρου
∆ηµοσίων Σχέσεων Χαραλαµπίας Γεροδήµου, Συµµετείχαν
45 µέλη και φίλοι του Συνδέσµου µας. Επισκεφθήκαµε τα
ανάκτορα στο Τατόι, που κάποτε έσφυζαν από ζωή, όπου
έγινε ξενάγηση., Στη συνέχεια µε το τελεφερίκ ανεβήκαµε
στην Πάρνηθα, απολαµβάνοντας τις φυσικές οµορφιές µέσα
στο απέραντο πράσινο. Επισκεφθήκαµε το Καταφύγιο στο
Μπάφι και το Πάρκο των Ψυχών, δίπλα στο παλιό σανατόριο,
συναντώντας ελάφια και ξεχνώντας τα οποιαδήποτε προβλήµατα. Το µεσηµέρι απολαύσαµε νοστιµιές σε ταβέρνα
της περιοχής.
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Η εκποµπή «από τόπο σε τόπο» στο Λιδωρίκι.
Την Κυριακή, 2 Απρίλη 2017, στο χωριό µας το Λιδωρίκι, έγινε το
γύρισµα του πασχαλινού επεισοδίου της εκποµπής «από τόπο σε
τόπο», µε το Χρήστο Μυλωνά, κατόπιν ενεργειών του ∆ήµου
∆ωρίδας, που προβλήθηκε ανήµερα το Πάσχα από το Κανάλι της
Βουλής.
Σκοπός, όπως όλοι πιστεύουµε, είναι η προβολή του χωριού µας, η
ιστορικότητά του, η φυσική οµορφιά του, τα Πασχαλινά ήθη και τα
έθιµα µας, ελπίζοντας ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για την
ανάδειξη του Λιδωρικίου θα συνεχίσουν να παίρνονται από τον
∆ήµαρχο και τους συνεργάτες του.
Ο Σύλλογός µας, µετά από ενηµέρωση των αρµοδίων φορέων του
∆ήµου ∆ωρίδας, ήρθε σε επαφή µε τα µέλη του και τους φίλους
τους, και έτσι φρόντισε να υπάρχουν (3) λεωφορεία για την
µεταφορά
όλων στο
Λιδωρίκι.
Μ α ς ζ ητ ήθηκε και, µε
µ ε γ ά λ η
χαρά, τους
δεχθήκαµε
ν α σ υ ν τ αξιδεύσουν
µαζί µας τα
µέλη του
χορευτικού
τµήµατος
της ∆ωρικής Αδελφότητας, µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ.
Μιχάλη ∆ρίτσα και τον Έφορο ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. ∆ηµήτρη
Μπέσκο, καθώς και τα µέλη του χορευτικού τµήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου.
Το Λιδωρίκι, για τους περισσότερους που ζούµε στην Αθήνα, είναι
οι ρίζες µας, εδώ πήραµε την πρώτη ανάσα, ζήσαµε τα παιδικά µας
χρόνια, µέχρι που τελειώσαµε το σχολείο και φύγαµε στην Αθήνα,
όπου δυστυχώς µας κράτησε µόνιµα. ∆εν παύει όµως να είναι ο
τόπος που µας τραβάει και να βρισκόµαστε όλα αυτά τα χρόνια
εδώ, άλλοι πιο συχνά, άλλοι πιο αραιά.
Το Λιδωρίκι, ΗΤΑΝ και ΘΑ ΕΙΝΑΙ η πρωτεύουσα της επαρχίας
∆ωρίδας και σήµερα του οµώνυµου ∆ήµου. ΗΤΑΝ ένα κεφαλοχώρι, µε µεγάλη άνθηση, όπου λειτουργούσαν όλες οι ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες, µε πολλά εµπορικά καταστήµατα, που το καθένα
προµήθευε τα δικά του χωριά. Λόγω όµως της αστυφιλίας, σε
συνδυασµό µε την κατασκευή της τεχνητής λίµνης του Μόρνου,
έργο που ήταν καλό για την Αθήνα, ήταν όµως αποµόνωση για την
περιοχή µας, το χωριό µας άρχισε να µαραζώνει συνεχώς.
Παρ' όλα αυτά, οι νέοι µας άρχισαν να δραστηριοποιούνται, για
να δώσουν ζωή στο χωριό, µε τη δηµιουργία κτηνοτροφικών και
τυροκοµικών µονάδων, καθώς και ξενώνων, για να µπορέσει να
έλθει κάποιος να επισκεφτεί τον τόπο µας, να δει την τόση οµορφιά που έχουµε.
Η εκδήλωση αυτή θύµισε σε όλους µας τα πασχαλινά ήθη και
έθιµα του χωριού µας. Το πρώτο πράγµα που ξεκινούσαν οι
γυναίκες ήταν το άσπρισµα των τοίχων (µαντρών). Τη µεγάλη
Πέµπτη γινόταν το βάψιµο των αυγών, που µάζευαν για µέρες απ'
τα κοτέτσια τους. Ζύµωναν τα ψωµιά, τις λαµπροκουλούρες που
ήταν και δώρα για τα βαφτιστήρια.
Ετοίµαζαν τη σούβλα µε την οποία θα σούβλιζαν τα αρνιά τους,
που συνήθως ήταν ξύλινη. Το Μεγάλο Σάββατο σφάζονταν τα
αρνιά, τα µανάρια τους, τα σούβλιζαν, τα αλατοπιπερώναν, τα
έραβαν, κόλλαγαν τις µπόλιες απ' έξω, για να ψηθούν καλύτερα

και να µην αρπάξουν απ' τη φωτιά και δεν ψηθούν καλά και έτσι
ήταν έτοιµα ανήµερα. Πλένονταν τα έντερα και τα εντόσθια και
άρχιζαν το µαγείρεµα της µαγειρίτσας για το βράδυ της Ανάστασης.
Ετοίµαζαν τις σούβλες µε τα κοκορέτσια. Έφτιαχναν τις γαρδούµπες, καθαρά ρουµελιώτικος µεζές, δηλαδή έκοβαν τα
εντόσθια σε µακρόστενα κοµµάτια, τα αλατοπιπέρωναν, τα
έπιαναν στη χούφτα τους σε µάτσο από ένα κοµµάτι απ' όλα,
πρόσθεταν µπόλικα µυρωδικά (άνηθο, µάραθο, σέσκουλο,
µαγγίπες), τα τύλιγαν µε τα έντερα και τα έψηναν στο φούρνο.
Από πολύ νωρίς το πρωί, ανήµερα το Πάσχα, άναβαν οι θράκες και
όλες οι αυλές έβγαζαν καπνούς. Και µετά σ' έπιανε η µυρουδιά της
τσίκνας από το λιώσιµο της µπόλιας που κάλυπτε τα αρνιά που
ψήνονταν. Εννοείται βέβαια ότι το γύρισµα της σούβλας γινόταν
µε το χέρι και οπότε όλοι µικροί – µεγάλοι είχαν δουλειά. Από
κανένα πασχαλινό τραπέζι επίσης δεν έλλειπε η ξύλινη βιδούρα µε
το γιαούρτι που όλοι οι τσοπαναραίοι έπηζαν και φυσικά όλα αυτά
συνοδεύονταν από το κρασάκι τους.
Για όλα αυτά που ζήσαµε την ηµέρα αυτή στο Λιδωρίκι, θέλουµε
να ευχαριστήσουµε κατ' αρχάς τους συγχωριανούς µας και όλους
τους επισκέπτες µας, που µας τίµησαν µε την παρουσία τους.
Θέλουµε να συγχαρούµε τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λιδωρικίου, που ακούραστα όλες αυτές τις µέρες βοήθησαν να
γίνει όσο το δυνατό καλύτερα η εκδήλωση αυτή.
Θέλουµε να συγχαρούµε όλες τις γυναίκες του Λιδωρικίου για την
αγόγγυστη συµµετοχή τους µε το να φτιάξουν όλων των ειδών τις
πίτες για να προσφερθούν την ηµέρα αυτή.
Θέλουµε να συγχαρούµε όλους τους επαγγελµατίες και κτηνοτρόφους του χωριού µας για την προσφορά τους σε αρνιά,
κοκορέτσια, τυριά, γιαούρτια, κουλούρια, κλπ.
Θέλουµε να δώσουµε πολλά, µα πολλά συγχαρητήρια στα
χορευτικά
τµήµατα του
Πολιτιστικού
Συλλόγου
Λ ι δ ω ρ ι κί ο υ ,
που απ' ότι
µ ά θ α µ ε
απαριθµούν
περί τα 115
µέλη, και
ιδιαίτερα στη
δασκάλα τους
κ. Στεφανία Πλάκα - Φωτοπούλου. Απόλαυση να τα παρακολουθείς τα µικρά του χορευτικού τµήµατος, να βλέπεις τα βήµατα
τους, το ένα να σέρνει το άλλο. Το µέλλον !!! Συγχαρητήρια σ'
αυτά, αλλά και στην ψυχή του χορευτικού, στη δασκάλα τους, τη
Στεφανία Φωτοπούλου.
Θέλουµε να συγχαρούµε τα χορευτικά τµήµατα επίσης της
∆ωρικής Αδελφότητας, της Αδελφότητας Κονιάκου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γλύφας, για τη συµµετοχή τους.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε το Χρήστο Μυλωνά και το επιτελείο
του, για το γύρισµα του πασχαλινού επεισοδίου στο Λιδωρίκι, που
θα προβάλει το χωριό µας ανήµερα το Πάσχα σε όλη την Ελλάδα
και όχι µόνο.
Θέλουµε όµως, εν κατακλείδι, να τονίσουµε και να ξέρουν όλοι
όσοι µας παρακολουθούν, ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου και ο Σύνδεσµος Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος Η Γκιώνα, έχουν
άριστη συνεργασία και µαζί κάνουµε ό,τι καλύτερο για το χωριό
µας.
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«Αγναντεύοντας» από το ξωκλήσι του Αι Γιώργη Καλλίου

Όταν µε σκιάζει αυτή, η γνωστή σε όλους, πιεστική και
ατέρµονη µικρή θλίψη δραπετεύω, πολλές φορές µόνη,
στο εµβληµατικό ξωκλήσι του Αι Γιώργη χτισµένο πάνω στα
ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας Καλλίπολης. Λιτό και
απέριττο, σκαρφαλωµένο στην κορυφή της, δεσπόζει στις
παρυφές των Βαρδουσίων και απέναντι από την Γκιώνα, ως
σηµείο αναφοράς ενός χώρου ζωτικού της ευρύτερης
περιοχής, θαµµένης πια στα νερά της λίµνης του Μόρνου.
Θαµµένος κάτω από τα νερά της λίµνης και ο παλιός
οικισµός του Καλλίου, όπου σε καιρούς ξηρασίας
αναδύεται σαν φάντασµα από το παρελθόν και ανταµώνει
το νέο, πάνω από τις όχθες της λίµνης.
Τούτο το σηµείο είναι για µένα τόπος συνάντησης, µε το
παρελθόν όχι µόνο, µε το απώτατο των Καλλιαίων της
Αιτωλίας, αλλά και το πιο πρόσφατο, ενός ολοκλήρου
κόσµου υλικού και ψυχικού που χάνεται και σβήνει. Ένα
«σύµπαν» που η λήθη το έχει ξεθωριάσει και εγώ το ξαναφτιάχνω, το παρατηρώ και το χαζεύω από ΄δω πάνω. Είναι
ένας τρόπος σύνδεσης µε τους ιδικούς µου και µε όσους
συναπαντήθηκα από τα µικράτα µου και χάθηκαν. Η
θύµησή τους µε γλυκαίνει. Σαν βάλσαµο πάνω σε µια
ανήσυχη ψυχή ή πάνω σε µια ανοιχτή πληγή.
Οι ιστορίες τους, αλλού λυπητερές, αλλού χαρούµενες
είναι δεµένες οι περισσότερες µε αυτό τον τόπο, µε την
κοιλάδα του Μόρνου και της Μπελεσίτσας. Εδώ µόχθησαν
για την επιβίωση των φαµελιών τους, εδώ σµιλεύτηκαν τα
πρόσωπα και τα κορµιά τους από τον ήλιο, το αγιάζι και τον
κόπο, κυρίως τον κόπο και εδώ αγωνιούσαν για τον καιρό.
Πρώτα αν το σύννεφο ρίξει στην ώρα του την πολυπόθητη
βροχή να ξεδιψάσει ο τόπος, να µεστώσει ο καρπός, να
πρασινίσει η γη, για να δώσει το σπόρο της επόµενης
χρονιάς και ύστερα µην έρθει παγωνιά και αργότερα λίβας
και πάει στράφι κάθε ελπίδα σοδειάς.
Όταν στέκοµαι εδώ η φαντασία µου καλπάζει. Όλες οι
αισθήσεις µου σε συγχορδία φέρνουν ανάλογα µπροστά
µου εικόνες, χρώµατα, µυρωδιές, γεύσεις, µουσικές µιας
άλλης εποχής που είχε ζεστασιά και, νοστιµάδα ... και

χαρακτήρες λογιών λογιών µε βλέµµατα καθάρια, βαθιά
που κοιτώντας τα αναγνώριζες την ιστορία τους. Άνθρωποι
απλοί ανεπιτήδευτοι που ο κύκλος της ζωής ήταν δεµένος
µε τη γη τον καιρό και τη γιορτή. Που είχαν την τύχη µέσα
στις κοινότητες να µοιράζονται καηµούς και χαρές που
γίνονταν τραγούδι.
Όπως οι άνθρωποι, ποικιλόµορφη κι η γη τους. Η µατιά µου
πλανιέται κάτω στην κοιλάδα σε όλους τους καιρούς. Στα
αµπέλια µε τα σταφύλια έτοιµα για τρύγο, στα περιβόλια
µε τα λαχανικά που µοσχοβολούν άρωµα και που το
αλαφρύ αεράκι σκορπά την ευωδία τους ίσαµε δώ. Η γεύση
τους στο στόµα µου, γλυκιά σαν µέλι..,. Στα δεντρικά κάθε
είδους στις καρυδιές, στις καστανιές, στις µηλιές , στις
κερασιές, στις βυσσινιές στις ροδακινιές και στις δαµασκηνιές, άλλα γεµάτα καρπούς και άλλα ετοιµάζονται να
δώσουν.
Αλλού ρυάκια µε κελαρυστά νερά που ξεχειλίζουν µες στα

σοκάκια του χωριού. Ρέµατα µε πεντακάθαρα νερά φέρνουν στον κάµπο τους ήχους και τα µυστικά απόκρηµνων
βουνοπλαγιών. Και αλλού από στόµα σκοτεινό σπηλιάς
αέναο πανάρχαιο ξεχείλισµα νερών, κατηφορίζει µες τη
ρεµατιά και από κει χύνεται στο Μόρνο. Στις ράχες ψηλά
καµπανίζουν κουδούνια από ζωντανά. Στα βαθύσκιωτα
πλατάνια κρυµµένα µυριάδες πουλιά ξεφωνίζουν µέσα σε
φως ιλαρό. Μια πανδαισία ήχων ταιριασµένη σε τραγούδι
αλλιώτικης µελωδίας, αξεδιάλυτης. Και ο Μόρνος καταµεσής της κοιλάδας κατεβαίνει από την κάρδια της Γκιώνας
και των Βαρδουσίων επιβλητικός ανάµεσα σε χρυσοκίτρινες πεζούλες γιοµάτες στάρια και κριθάρια. Η Μπελεσίτσα ανατολικά τρέχει ανυπόµονα να ανταµωθεί µε το
Μόρνο στο Στενό και από κει φιλιωµένοι κατηφορίζουν να
ξεδιψάσουν άλλη γη για να δώσει τους καρπούς της.
Νερόµυλοι εδώ και κει ετοιµάζονται να υποδεχτούν τον
καρπό της χρονιάς να γίνει αλεύρι και έπειτα ψωµί από
χέρια δουλεµένα. Και κει πάνω στα χώµατα άντρες στιβαροί να κρατάν γερά το αλέτρι, γυναίκες ηλιοκαµένες µε το
δρεπάνι στα χέρια να παίρνει φωτιά και αλλού να σκάβουν

ΣΕΛΙ∆Α 12

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

µε την τσάπα. Παιδιά που δίνουν χέρι βοήθειας στους δικούς
τους και πουλητάδες µε την πραµάτεια τους φορτωµένη στα
ζώα να ξαποσταίνουν στο χάνι. Σαν πολύχρωµος πινάκας η
γη τους που στον καµβά του πάνω χύθηκε αίµα και ιδρώτας...
Κάθε φορά που σεργιανάω εδώ γύρω ανασταίνονται µνήµες
θέλω δεν θέλω.. άλλες ξεθωριασµένες και άλλες
ολοζώντανες. Οι περισσότερες ιστορούµενες από στόµατα
που έρχονται από µακριά, της γιαγιάς, της µάνας, του
πατέρα, της κυρά Μαρίας, της κυρά Λένης του µπάρµπα
Παναγιώτη και πλήθος άλλων… και κάθε φορά τις πλάθω σε

εικόνες ζυµωµένες µε χώµα και νερό που εκτός από τοπία
και µορφές «ζωντανεύουν» ανθρώπους που ο καθένας τους
έχει το ειδικό του βάρος στην ζωή µου. Στο τέλος ένα πλήθος
περιττά φορτία του νου διαλύονται σε σκόνη µε την καρδιά
να χτυπά δυνατά, δυνατά.….
Σοφία Χαρ. Κλώσσα
Λιδωρίκι

Βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου Λιδωρικίου
Με οµόφωνη απόφαση εγκρίθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο
∆ωρίδας, η έγκριση και παραλαβή της µελέτης για την
«Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λιδωρικίου και
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου»
Η µελέτη συντάχτηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήµου

∆ωρίδας ώστε να µπορέσει να χρηµατοδοτηθεί ο δήµος
από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, από το πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων. Το συνολικό κόστος του έργου ,
σύµφωνα µε τη µελέτη, θα είναι 140.000 ευρώ

Νεράιδες του Λιδωρικιού
Εάν η µικρή µου η ζωή µ' εσέ είν' ζυµωµένη
Πατρίδα, Λιδωρίκι µου, πατρίδα αγαπηµένη, γι' αυτό αιώνια
θάλλουνε µπροστά µου µυρωµένες οι αµυγδαλιές, οι
µυγδαλιές σου του Μαρτιού νυµφανθοστολισµένες.

Τις περασµένες σου οµορφιές, Πατρίδα µου, θυµάται, τις
τραγουδάει πονετικά, που στ' άκουσµα λυπάται κάθε ψυχή
που γνώρισε τα παλαιά κάλλη, µα, αλλάζει αµέσως τον σκοπό
χαρούµενη και ψάλλει.

Κοιµήσου συ ανάλαφρα – νανούρισµα σου η λήθη, της νύχτας
σου της µαγικής τον ύπνο, µεσ' στην πρώτη της ρεµατιάς του
Αηλιά και ξύπνα το πρωί σου στης χρυσαφένιας να λουστής τη
λίµνη Ανατολής σου.

Ποιο νεραϊδογέννητο, ∆ωρίδος το καµάρι, µε παραδείσιες
πνοές, των Βαρδουσιών τη χάρι, θαµµένο αναστήθηκες,
θανάτωσες τη νέκρα και πρόβαλλες πιο όµορφο, σαν φοίνιξ
απ' την τέφρα.

Της µυγδαλιάς τα λούλουδα, π' ανθίζουν το Φλεβάρη, του
έλατου τα' αρώµατα πνιγµένα στο θυµάρι, τα' αηδόνι το
γλυκόλαλο στα τέσσερα πλατάνια, γεµίζουν την καρδούλα
σου, νειάτα, γητειές, ζωντάνια.

Αντιλαλούν το άσµα της βράχοι, σπηλιές και λόγγοι, τα στήθια
του Παληόραγγου κι οι πέτρινοι οι όγκοι της Γκιώνας
χιονοσκέπαστης και λεν σ΄ όλη την πλάση «Το Λιδωρίκι µας
ξανά θα ζήση και θα λάµψη».

Νεράιδες, νύχτα, ξωτικές κει στης Βαθειάς τη βρύση, πίνουν
νερό κρυστάλλινο, χορεύουν στο µεθύσι, στο Σερεντέλι
ακουµβούν, στον πλάτανο τ' Αντώνη, στον Τραγουδάκη τα'
άγναντο κι εκεί νεράιδα µόνη.

Μέγαρα 1954
Ανδρέας Ανδρίτσος
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Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο πάει ο ∆ήµος ∆ωρίδος
για τη διεκδίκηση αντισταθµιστικού τέλους.

Τη νοµική οδό και µάλιστα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
λαµβάνει το αίτηµα του δήµου ∆ωρίδας για τη διεκδίκηση
αντισταθµιστικού τέλους, λόγω της οικονοµικής ζηµίας που
υφίσταται από την παρουσία και την προστασία της λίµνης
Μόρνου.
Σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος κ. Γιώργος Καπεντζώνης ξεκαθάρισε ότι κατατίθεται και επίσηµα η προσφυγή της περιοχής στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Η προσφυγή της ∆ωρίδας έρχεται µόλις λίγες µέρες µετά τη
συνεδρίαση του ∆Σ της ΕΥ∆ΑΠ Παγίων και την απόφασή της
να κινήσει νοµική διαδικασία για να εισπράξει τα
οφειλόµενα από την παροχή αδιύλιστου νερού στο δήµο
∆ελφών. Ο κ. Καπεντζώνης αν και ξεκαθαρίζει ότι δεν συνδέει τη διεκδίκηση του δικού του δήµου µε κανενός άλλου,
ωστόσο λαµβάνει το µήνυµα από την απροθυµία της διοίκησης της εταιρείας, αλλά και των πολιτικών του προϊσταµένων να µην βρεθεί συναινετικά πολιτική λύση.
Υπενθυµίζουµε ότι ο δήµος ∆ωρίδας είχε αναθέσει σε
εταιρεία την σύνταξη και υποβολή µελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε, ενώ ο φάκελος θα είναι
πλήρης και έτοιµος να κατατεθεί µε την προσφυγή του
δήµου τις επόµενες εβδοµάδες. «Σε κάθε περίπτωση θέλαµε
να προλάβουµε την κατάθεσή της εντός του 2017, αλλά
φαίνεται ότι θα τα καταφέρουµε να την καταθέσουµε ως
τέλος Οκτωβρίου», τόνισε ο ∆ήµαρχος. «Είναι αναµφισβήτητη η µόνιµη περιβαλλοντική ζηµία που έχει υποστεί η
∆ωρίδα τα τελευταία 35 χρόνια, από το 1981, που κατασκευάστηκε το φράγµα του ποταµού Μόρνου και άρχισε να
λειτουργεί η τεχνητή λίµνη για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής µέχρι και σήµερα, σύµφωνα µε τις αυστηρές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Ζηµία, η
οποία λόγω της λειτουργίας του Ταµιευτήρα θα συνεχίσει να
υπάρχει και στο µέλλον, διατηρώντας ανοιχτό και ταυτόχρονα απόλυτα ισχυρό και αδιαµφισβήτητο το αίτηµα της
απόδοσης των ανταποδοτικών ωφεληµάτων από το ελληνικό κράτος στο ∆ήµο ∆ωρίδος», εξήγησε.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, το οικονοµικό ύψος
της Περιβαλλοντικής Ζηµίας προκύπτει από θεσµοθετηµένο
µαθηµατικό µοντέλο (αλγόριθµο) υπολογισµού της βλάβης,
που προκαλείται τόσο στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων,
όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπως είπε,

ενώ συµπλήρωσε ότι οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη δηµιουργία της τεχνητής λίµνης του Μόρνου στη ∆ωρίδα είναι
τεράστιες. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στο
περιβάλλον και τα οικοσυστήµατα, στη διάβρωση των
ακτών, στα προβλήµατα της καλλιεργήσιµης γης στην
πεδιάδα του Μόρνου από την υπεράντληση των υπόγειων
υδάτων και εν γένει το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, που έχει αφήσει η διαχείριση των υδάτων της λίµνης από
τον αρµόδιο φορέα, σε πολύ µεγάλη γεωγραφική έκταση
του ∆ήµου ∆ωρίδος.
Επιπλέον µίλησε για το άδικο και ασφυκτικό πλαίσιο των
περιοριστικών όρων που έχει επιβληθεί σε µεγάλη ακτίνα
γύρω από τη λίµνη, µε αποτέλεσµα τον αργό θάνατο υφιστάµενων κτηνοτροφικών και άλλων παραγωγικών µονάδων
και παράλληλα τον αποκλεισµό νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. «Παράλληλα εντείνεται ο οικονοµικός µαρασµός
της περιοχής, από τη µεγάλη αύξηση των αποστάσεων
µεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των αστικών εµπορικών
κέντρων, λόγω ύπαρξης της τεχνητής λίµνης, που έχει ως
επακόλουθο την αύξηση του κόστους ζωής, προϊόντων,
µεταφορών, υπηρεσιών, την απαξίωση έως αχρήστευση
εκτάσεων γης και περιουσιών, τη συρρίκνωση εισοδηµάτων
και τη συνεχή εγκατάλειψη της ∆ωρίδας από τον ενεργό
πληθυσµό», τόνισε.
Στη µελέτη, βάση της οποίας κατατίθεται η προσφυγή
γινόταν ειδική µνεία στην µερική και εντέλει πληµµελής και
αποσπασµατική ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της
ευρωπαϊκής Οδηγίας για το νερό: H ΚΥΑ µε τίτλο «έγκριση
γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης υπηρεσιών
ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους
των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», όπως
τελικά εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση (ΦΕΚ Β
1751/22-05-2017), έχει εµφανώς εξαιρέσει και δεν περιλαµβάνει το περιβαλλοντικό κόστος στον υπολογισµό κοστολόγησης και τιµολόγησης του νερού. Πρόκειται για υποχρέωση
της χώρας µας, στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ
για τα Νερά, όπως ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο µε το
ν.3199/2003. Η πλήρης εφαρµογή των σχετικών µε το νερό
προβλέψεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας συνδέεται µε
αιρεσιµότητα του ΕΣΠΑ για την χρηµατοδότηση περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα άνω του 1 δις ευρώ, χρήµατα που
η χώρα σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θέσει σε αµφιβολία ή κίνδυνο. Η ορθή ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο συνδέεται επίσης, έναντι της σηµερινής ατεκµηρίωτης πολύµορφης και σε πολλές περιπτώσεις
ασύδοτης χρέωσης του νερού, µε την καθιέρωση νέων
αξιόπιστων αντικειµενικών και δίκαιων κανόνων κοστολόγησης και τιµολόγησης του νερού. Κανόνες που υπολογίζεται
ότι ως επί το πλείστον θα οδηγήσουν σε φθηνότερες
χρεώσεις του νερού από τις εταιρίες ύδρευσης της χώρας
προς την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών τους,
ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών και επαγγελµατικών
οµάδων, που µαστίζονται από την οικονοµική κρίση και
έχουν ανάγκες.
Ο κ. Καπεντζώνης υπενθύµισε ότι από την περίοδο 1996-97,
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που ξεκίνησαν οι διεκδικήσεις για τον Μόρνο, µε µεγάλα
Παµφωκικά συλλαλητήρια και ξεσηκωµούς των κατοίκων
της περιοχής, δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός, που να είπε
όχι στην ικανοποίηση του αιτήµατος. Αντίθετα, όλοι
υπερθεµάτισαν για το δίκαιο του αιτήµατος και δεσµεύτηκαν για την άµεση επίλυση του, χωρίς όµως αυτό να γίνει
ποτέ», όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε. Υπενθυµίζουµε ότι
ο πολιτικός εµπαιγµός είχε αποκορύφωµα την πρόσφατη
νοµοθετική ρύθµιση, που συµπεριελήφθη σε πολυνοµοσχέδιο για τους ΟΤΑ, του υπουργείου Εσωτερικών, επί υπουργίας του κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. Ρύθµιση, που αιφνιδίως
απαλείφθηκε και έκτοτε αγνοείται η τύχη της.
Ο κ. Καπεντζώνης σηµείωσε ότι «ο ∆ήµος δεν έχει καµία
αντιδικία και ανταγωνισµό µε οιονδήποτε τρίτο και εταιρία.
Το αίτηµα και η διεκδίκηση του ∆ήµου ∆ωρίδος να δοθούν
αντισταθµιστικά/ανταποδοτικά ωφελήµατα από την τεχνητή λίµνη του Μόρνου, απευθύνεται κατευθείαν στο ελληνικό
κράτος», τόνισε.
Ο ∆ήµαρχος ∆ωρίδος αναφέρθηκε ακόµη σε επαφές που

έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστηµα, του ίδιου και των
συνεργατών του, µε εκπροσώπους της κυβέρνησης Υπουργούς και άλλα µέλη των πολιτικών ηγεσιών όλων των αρµοδίων υπουργείων, όπως επίσης µε πολιτικούς αρχηγούς και
εκπροσώπους των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, Έλληνες
ευρωβουλευτές και άλλους αρµόδιους παράγοντες.
«Ο ∆ήµος ∆ωρίδος δεν πρόκειται να εγκαταλείψει µέχρι την
ύστατη στιγµή την προσπάθεια πολιτικής συνεννόησης και
λύσης µε νοµοθετική ρύθµιση, από τα συναρµόδια υπουργεία», είπε ο ∆ήµαρχος ∆ωρίδος.
Ο ίδιος τόνισε ότι ο ∆ήµος ∆ωρίδος ακολουθεί την απευθείας τεχνική, οικονοµική και νοµική τεκµηρίωση και διεκδίκηση του αιτήµατος του για το Μόρνο, συνεχίζοντας παράλληλα την πολιτική συµµαχιών, συνεργασίας και κοινών
διεκδικήσεων, που έχει αναλάβει µε άλλους ∆ήµους τα
τελευταία χρόνια.
（
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «ΕΥΠΑΛΙΟΝ καθ' οδόν» στις
8/10/2017).

ΗΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ
（
από την «Ατλαντίδα» της Νέας Υόρκης, 13/2/1922).
Γράφει η «ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ» των Αθηνών
Βαρύ πένθος διεχύθη προχθές εις την Επαρχίαν ∆ωρίδος. Ο νεαρός πληρεξούσιος της Ηλίας Ανδρίτσος
υπέκυψεν εις πρόωρον θάνατον, πλήξαντα καιρίως την
τετιµηµένην οικογένειάν του. Το αγαπηµένον τέκνον
της ∆ωρίδος, µη αρκεσθέν εις τας πολυτίµους προς την
πατρίδα υπηρεσίας του, χάριν της οποίας κατέστρεψεν
την εύρωστον νεότητά του, ηθέλησε να διαθέσει το
ελάχιστον µέρος της ζωής του εις την εξυπηρέτησιν των
υψίστων συµφερόντων της Πολιτείας.
Αναδεχθείς το βάρος της πολιτικής κληρονοµίας ενός
αειµνήστου πατρός και τιµηθείς εις ηλικίαν 25 ετών
παρ' ολοκλήρου της Επαρχίας, δια τα ευγενή και υπέροχα πατριωτικά του αισθήµατα, ως και τας µεγάλας
πολιτικάς του αρετάς, διέθεσε και την τελευταίαν πνοήν
του, όπως ευχαριστήσει πάντας τους συµπολίτας του,
εν πληρεστάτη επιγνώσει του επερχοµένου απαισίου
θανάτου.
Παρά τας λίαν δυσµενείς συνθήκας, ας διήλθοµεν,
κατώρθωσε να εφοδιάση την Επαρχίαν µας µε πλείστα
έργα, εξυπηρετούντα τα γενικά και τοπικά συµφέροντα
αυτής.
Προσηνής και µειλίχιος, έντιµος και ενάρετος, τίµιος και
ειλικρινής έταµε, δια των µεγάλων αρετών του, νέαν
πολιτικήν οδόν, µέλλουσαν ν' αποθανατίση το ένδοξον
όνοµα της οικογενείας του.
＊＊
Εκ Νέας Υόρκης απεστάλη εις τα γραφεία της
«ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ» εν σχέσει µε την δράσιν του ΗΛΙΑ Γ.
ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ, η ακόλουθος επιστολή:
Εν NEW YORK, 13 ∆εκεµβρίου 1922.
Αξιότιµε κ. ∆ιευθυντά,
Μας ανηγγέλθη ο θάνατος του ιδιαιτέρου ηµών συµπολίτου και τέως πληρεξουσίου εν τη Εθνοσυνελεύσει
Ηλία Γ. Ανδρίτσου. Καθ' ήν στιγµήν δολοφονούνται
ανάνδρως οι αρχηγοί της λαϊκής ψήφου υπό της
αδελφοκτόνου βενιζελικής σπείρας εν µέσαις Αθήναις
είναι επίκαιρος η στιγµή όπως αναµνησθώµεν και
παραδώσωµεν εις την ιστορίαν προς στιγµατισµόν το

θλιβερόν γεγονός ότι και ο ηµέτερος συµπολίτης
Βουλευτής Ηλίας Ανδρίτσος υπήρξε θύµα της
εθνοκτόνου εκείνης πολιτικής του στυγερού καούργου,
όστις, δια ν' απαλλαγή του σφόδρα εναντίον του
µαινοµένου Στρατού, δεν εδίστασεν ο απαίσιος να τον
στείλη εις την Ρωσίαν και εξολοθρεύση το πλέιστον
µέρος αυτού, καταστρέψη δε, δια των κακουχιών και
των στερήσεων, την υγείαν των διασωθέντων εκείθεν
και (αποβεί) µοιραίως εις σώµατα αυτών.
Εις, εκ των ούτω πως διασωθέντων εκείθεν, ήτοι και ο
ηµέτερος συµπολίτης έφεδρος ανθυπίατρος Ηλίας
Ανδρίτσος. Νέος, επιστήµων και ρήτωρ ευφραδέστατος, εν ηλικία µόλις 22 ετών, το 1919, εξώπλιζεν ολόκληρον την Επαρχίαν κατά του βενιζελισµού και των ξένων.
Η ζωηρά και κεραυνοβόλος δράσις του εις τοιούτον
σηµείον φόβου και ανησυχίας, ενέβαλε τον βενιζελισµόν, ώστε τετράκις κατόπιν υπό του µοιράρχου της
καταδιώξεως Τσάκου να µετεφέρετο σιδηροδέσµιος εκ
Λιδωρικίου εις Λαµίαν και ενεκλείετο εις τας φυλακάς,
αποφυλακισθείς είτα µόνον τη επιµόνω αιτήσει του
όπως σταλή εις το Μέτωπον, και δις κατόπιν ως υποψήφιος Βουλευτής ετάχθη αντιµέτωπος της Κρητικής
αστυνοµίας, ήτις, κατ' ανωτέραν διαταγήν του
απηγόρευσε να οµιλήση προς τον φρενιτιωδώς
υποδεχθέντα αυτόν λαόν της ∆ωρίδος.
Η ∆ωρίς, εν τω προσώπω του Ηλία Ανδρίτσου, χάνει εν
εκ των προσφιλεστέρων τέκνων της, τον συµβολικόν
αρχηγόν της, η δε Ελληνική Πατρίς και Εθνοσυνέλευσις
τον νεώτερον των Βουλευτών της, τον άνθρωπον, ον η
ικανότης του και η πανελλήνιος εκτίµησις γοργώς θα
τον ανεβίβαζεν εις τα ύπατα των αξιωµάτων της Πολιτείας.
Γεώργιος ∆. Παπαδοπούλου
（
εκ Λιδωρικίου).
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Απ' τα παλιά τα χρόνια µέχρι σήµερα …………. !!
Όταν έγιναν τα γυρίσµατα για την προβολή του Πάσχα στο
Λιδωρίκι, έγινε αναφορά για τα έθιµα του χωριού µας τις
πασχαλινές ηµέρες, και για το αερόστατο, αλλά δεν µνηµονεύτηκε η αγωνιστική εκδήλωση της ηµέρας του «ΑιΓιωργιού». Με παρακάλεσε ο Ν. Πέτρου να γράψω κάτι γι'
αυτές, αφού επισήµανα την παράλειψη. Του έστειλα ένα
σηµείωµα και το διάβασε ανήµερα της γιορτής του ΑιΓιώργη.
Πριν αναφερθώ στις συνοπτικές µου αναφορές στο κείµενο
αυτό θα αναφερθώ στον τόπο που γίνονται οι εκδηλώσεις.
Το «Βαρούσι»
Η λέξη ουγγρικά σηµαίνει βάρος. Στην τούρκικη γλώσσα το
«Βαρώσι» (Βαρούσι κατά την δική µας τοπολαλιά) ήταν
∆ιοικητική ∆ιαίρεση. Κατά την Οθωµανική κυριαρχία είχαν
διαιρέσει την επικράτεια σε «Πασαλίκια», «Βιλαέτια»,
«Βαρώσια». Κατά κυριολεξία σηµαίνει µικρή οχυρωµένη
πόλη ή οικισµός, σε µεγάλες πόλεις, τα προάστια, συνοικίες
κλπ.
Έτσι το Λιδωρίκι (έχουν γραφτεί πολλά ετυµολογικά και
ιστορικά στοιχεία), κατά την τουρκοκρατία ήταν το κέντρο
ενός Βαρωσίου (Βαρουσίου όπως το λέµε) µε ∆ιοικητήριο
και ανάλογη φρουρά. Το Λιδωρίκι ήταν έδρα επισκοπικής
περιφέρειας, αλλά κατά την τουρκοκρατία το περισσότερο
ελληνικό στοιχεία µετατοπίστηκε βορειοανατολικά, στις
παρυφές της Γκιώνας µέχρι τα Καλτεζιά, το σηµερινό Βαρούσι. Η πλειοψηφία των τούρκικων οικογενειών είχε εγκατασταθεί στο Φύσκο (Μαλανδρίνο), όπου έδρευε και ο Αγάς
της περιοχής, ελέγχοντας τη «Βελά». Στο Λιδωρίκι ήταν λίγες
τούρκικες οικογένειες και το ∆ιοικητικό Κέντρο ίσως να ήταν
οι οικογένειες της φρουράς.
Μέχρι το κάψιµο του χωριού µας (1944) υπήρχε το κτίσµα
του Φρουραρχείου. ∆εν γνωρίζω σε ποιόν απ' τους ∆ροσαίους ανήκε. ∆εν διατηρήθηκε. Απ' εκεί απόδρασε ο ∆ιάκος, ο
Καφέτζης και «τις οίδε» πόσοι συντοπίτες µας βασανίστηκαν. Στο χώρο αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα, αλλά
σχετική στήλη µε τα ιστορικά στοιχεία έπρεπε να υπάρχει.
Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία, στο Βυζαντινό στρατό,
εκτός από τα διάφορα λάβαρα «∆ικέφαλος Αετός», κλπ.,

προστάτη του στρατού θεωρούσαν τον Άγιο Γεώργιο, όπως
και σήµερα θεωρείται προστάτης του Πεζικού. ∆εν είναι
τυχαίο που στο Βαρούσι, δεσπόζει ο Ναός του Αη Γιώργη.
Θα αναφερθώ συνοπτικά στις αγωνιστικές εκδηλώσεις κατά
το έθιµο. Οι αγώνες αυτοί πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο
µετά τη Θεία Λειτουργία της γιορτής του Αγίου Γεωργίου.
Αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι ένα απλό εορταστικό έθιµο,
αλλά ιστορική συνέχεια που ξεκινάει από την περίοδο της
Τουρκοκρατίας. Η περιοχή µας κατ' εξοχήν ορεινή, είχε και τα
ληµέρια των Κλεφτών. ∆ηλαδή των ανυπότακτων παλληκαριών που κρατούσαν άσβεστη τη φλόγα της λευτεριάς, σ'
όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς, ώσπου έφτασε η ώρα του
µεγάλου ξεσηκωµού και αποτέλεσαν τον πυρήνα των
ενόπλων αγωνιστών ενάντια στο δυνάστη Τούρκο. Γενιές
κλεφτών ανδρώθηκαν στα βουνά µας και δεν έπαψαν ούτε
στιγµή να πολεµούν τον αιώνιο εχθρό. Σε ώρες ανάπαυλας,
αφού τραγουδούσαν τους καηµούς του βασισµένου γένους,
οργάνωναν πάνω στα ισιώµατα, αγώνες. Το τρέξιµο, το
πήδηµα και το πέταγµα του λιθαριού.
Αν προσέξουµε λίγο και κάνουµε ιστορική αναδροµή µε τα
αγωνίσµατα αυτά, θα συναντηθούµε µε τους προγόνους
µας στην Αρχαία Ολυµπία!! Αυτά ήταν τα βασικά αγωνίσµατα των αρχαίων ολυµπιακών αγώνων, που δεν έχουν οµοιότητα µε τους σηµερινούς εµπορευµατοποιηµένους ολυµπιακούς αγώνες.
Εµείς εδώ σε τούτο τον τόπο, µε τα ριζιµιά λιθάρια κρατάµε
ατόφια την παράδοση των αρχαίων προγόνων µας και της
κλεφτουριάς µέχρι σήµερα. Έτσι βλέπουµε τα νιάτα µας
συνεχιστές της ιστορικής πορείας του Έθνους, καµαρώνουµε το κάλλος, το αγωνιστικό φρόνηµα και το ήθος της
φυλής µας.
Να θυµούνται τα νιάτα µας τους στίχους του Γ. Στρατήγη :
«Μη λησµονής πως Έλληνα σ' έχει γεννήσει η µοίρα, και
εντός σου λάµπει αδάµαστη του γένους η ψυχή».Χρήστος Ανέστος

ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
Το αερόστατο για πολλούς είναι µία
διασκεδαστική εκδήλωση, όπου κάθε οµάδα,
από κάθε γειτονιά, εξαντλεί κάθε προσπάθεια
να φτιάξει κατά το δυνατόν το πιο µεγάλο και
πολύχρωµο αερόστατο, ικανό να φτάσει, όσο
το δυνατό, πιο ψηλά, πιο µακριά. Η τεχνική
του αερόστατου για να γίνει είναι περίτεχνη
και µε ειδικά υλικά.
Αφού υψωθεί, αν το επιτρέπουν οι µετεωρολογικές συνθήκες και τελειώσει η πορεία του,
τρέχουν τα παιδιά να το πιάσουν κι' αν
κατορθώσουν να το φέρουν ανέπαφο, επι-

βραβεύονται.
Για κάποιους, άλλου επιπέδου, έχει άλλες προεκτάσεις και συµβολικό χαρακτήρα. Το πέταγµα πιο
ψηλά, σηµαίνει την ανάταση της ψυχής να φτάσει
τον Αναστηµένο Χριστό, αλλά και η φλόγα που
καίει για να υψωθεί το αερόστατο είναι η φλόγα
της πίστης και ο άσβεστος πόθος της ελευθερίας
και προκοπής του λαού µας, σε καιρό ειρήνης και
δύσκολων πολεµικών περιόδων.
Χρήστος Ανέστος
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Ψιµοτύρι : Η πικάντικη παράδοση της ορεινής ∆ωρίδας

Η αξία των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων είναι αδιαµφισβήτητη τόσο για τη διατήρηση της παράδοσης όσο και για
την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στις τοπικές κοινωνίες.
Ένα τέτοιο προϊόν είναι και το ιδιαίτερο ψιµοτύρι, που
παρασκευάζεται γενιές τώρα, αρχής γενοµένης από τους
παλιούς κτηνοτρόφους των γραφικών χωριών της ορεινής
∆ωρίδας, περιοχής που, και σήµερα, παραµένει σχεδόν
αµιγώς κτηνοτροφική. Πρόκειται για λιγότερο γνωστό
γαλακτοκοµικό προϊόν σε σχέση µε άλλα αντίστοιχα, όπως
για παράδειγµα το ηπειρώτικο τσαλαφούτι ή το κατίκι
∆οµοκού. Πάντως, όσοι αγαπούν τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα και είχαν την ευκαιρία να το γευτούν δεν παύουν να
το αναζητούν.
Αναζητώντας την ιστορία του, µάθαµε ότι το ψιµοτύρι ή
οψιµοτύρι, όπως είναι η ετυµολογική του ονοµασία,
προέρχεται από τους όρους «όψιµο τυρί». Οι κτηνοτρόφοι το
παρασκεύαζαν στο τέλος της γαλακτοκοµικής περιόδου,
Ιούλιο και Αύγουστο µήνα, όταν η ποσότητα του γάλακτος
ήταν µικρή και δεν επαρκούσε για την παρασκευή φέτας.
Εξ ου και «όψιµο». Αποτελείται από στραγγιστό γιαούρτι,
στο οποίο προστίθεται χοντροτριµµένη φέτα και αλάτι,
αφού εκτεθεί στις καλοκαιρινές θερµοκρασίες στις οποίες
γίνεται η κατάλληλη ζύµωση. «Η γεύση του είναι εξαιρετική
και αυτό οφείλεται στην άριστη ποιότητα του πρόβειου
γάλακτος της περιοχής, καθώς και στον τρόπο παρασκευής
του», λένε µε περηφάνεια οι ντόπιοι παραγωγοί.
Η συντήρησή του τα παλαιότερα χρόνια γινόταν από τους
κτηνοτρόφους που το έφτιαχναν, στις σπηλιές όπου η
θερµοκρασία ήταν πολύ χαµηλή. Σήµερα, παρασκευάζεται
από τυροκοµικές µονάδες που δραστηριοποιούνται στη
∆ωρίδα, κυρίως µικρού µεγέθους οικογενειακού χαρακτήρα,
που επιµένουν στην παράδοση. Παράγεται σε µικρές
ποσότητες, γιατί είναι δύσκολη η παρασκευή του σε σχέση µε
άλλα τυροκοµικά προϊόντα, κι έτσι δεν είναι ευρέως γνωστό,
εξηγούν οι τυροκόµοι.
Μετράει… αµέτρητα χρόνια ιστορίας
Η «ΥΧ» µίλησε µε τυροκόµους από το Λιδωρίκι, σε µια
προσπάθεια να γνωρίσουµε και να «συστήσουµε» καλύτερα
το παραδοσιακό προϊόν
Ρωτήσαµε τον Γ. Κρικέλα, που, µαζί µε τον αδελφό του,
διατηρεί µονάδα τυροκοµίας, εάν εκτιµά πως το ψιµοτύρι
έχει προοπτική για ένα µεγαλύτερο «άνοιγµα» στην αγορά.
Όπως µας είπε «θεωρώ πως ναι, υπό προϋποθέσεις»,
εξηγώντας πως «χρειάζονται σύγχρονες µορφές τυποποίη-

σης, τέτοιες που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα αλλοιώνονται
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Ασφαλώς, η καλύτερη
προβολή του µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης και
της παραγωγής. Κατά καιρούς έχει εκφραστεί ενδιαφέρον
από εµπόρους από διάφορα µέρη της Ελλάδας. Επειδή,
όµως, πρόκειται για ένα ευαίσθητο προϊόν που απαιτεί πολύ
συγκεκριµένη διαδικασία συντήρησης κάνει δυσκολότερη τη
διακίνησή του».
Ο ίδιος θεωρεί πολύ σηµαντικό τον ρόλο του αγροτουρισµού
ως προς την αναγνωρισιµότητα του προϊόντος: «Βεβαίως και
ένας από τους τρόπους προώθησης του ψιµοτυριού ως
τοπικού προϊόντος, αλλά και όλων των άλλων αγροτικών και
τυροκοµικών προϊόντων που παράγει η περιοχή µας, είναι τα
αγροτουριστικά καταλύµατα. Εκεί σερβίρονται και γίνονται
ευρύτερα γνωστά στους επισκέπτες της περιοχής, αναζητώντας έτσι και τα σηµεία πώλησης όπου το εµπορευόµαστε και αυτά είναι κυρίως στα µέρη µας. Το βρίσκει, όµως,
κανείς και στις ταβέρνες των χωριών µας, ακόµα και της
Αθήνας, όπου οι ιδιοκτήτες της το έχουν γνωρίσει και το
έχουν συµπεριλάβει στα εδέσµατα που προσφέρουν».
«Ούτε θυµάµαι πόσο πίσω πάει η ιστορία του ψιµοτυριού»,
µας είπε ο Γ. Κουτσούµπας, ένας από τους νεότερους
τυροκόµους που ανέλαβε τη σκυτάλη στην οικογενειακή
επιχείρηση. «Ξέρω ότι τουλάχιστον και ο παππούς του
πατέρα µου ασχολούνταν µ' αυτό. Η παραγωγή ψιµοτυριού,
όπως και όλων των γαλακτοκοµικών προϊόντων, απαιτεί
µεράκι και εξειδίκευση. Ειδικά το ψιµοτύρι, το κρατάµε πιο
πολύ από αγάπη στην παράδοση, παρά για το κέρδος που
αποφέρει, αν σκεφτεί κανείς ότι τα 2/3 της τιµής είναι έξοδα.
Είναι, όµως, κι ένας καλός ''κράχτης'' για τους επισκέπτες των
χωριών µας, γιατί είναι ιδιαίτερο και αρέσει, κι αυτό τον
οδηγεί και στα άλλα µας προϊόντα. Το θέµα του κόστους είναι
ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε οι τυροκόµοι. Τα τελευταία χρόνια, όχι ότι δεν πάει
καλά η δουλειά από άποψη ζήτησης, αλλά έχουν αυξηθεί
πολύ τα έξοδα».
Τα «αγκάθια» της ανάπτυξης
Αξιοσηµείωτη είναι η εκτίµησή του ως ανθρώπου που βιώνει
από κοντά την αγωνία και τις δυσκολίες των νέων, που
θέλουν να δοκιµάσουν το µεράκι και τις δυνάµεις τους σε µια
νέα επιχείρηση: «Οι επιδοτήσεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια διέξοδο για νέους ανθρώπους που θέλουν να
επενδύσουν στον κλάδο. Υπάρχουν, όµως, συγκεκριµένα
ζητήµατα σε αυτό. Κατ' αρχάς, οι ιδιαιτερότητες που έχουν
τα µέρη µας, που εκτείνονται γύρω από τη λίµνη του
Μόρνου. Προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να
βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον τριών χιλιοµέτρων
από τη λίµνη. Εδώ, δηλαδή, µπαίνουν και… οικολογικά
προσκόµµατα. Από την άλλη µεριά, το ύψος των επιδοτήσεων δεν επαρκεί για να βοηθηθούν οι νέοι, χώρια η δαιδαλώδης γραφειοκρατία».
Ρωτώντας γιατί το ψιµοτύρι δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό,
όπως άλλα τοπικά προϊόντα, ο Γ. Κουτσούµπας το αποδίδει
στο γεγονός ότι εκεί υπήρχαν µεγαλύτερα τυροκοµεία, που
είχαν και καλύτερες δυνατότητες προώθησης. «Εµείς εδώ,
συνεχίζουµε να παράγουµε, ως επί το πλείστον, σε µικρού,
οικογενειακού µεγέθους τυροκοµεία».
ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ
Μελίνα Ζιάγκου
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Οι συνδροµές των µελών µας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας γνωστοποιούµε τα στοιχεία του λογαριασµού του Συνδέσµου στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Κατάστηµα Βύρωνα, όπου τα µέλη και οι
φίλοι µας µπορούν να καταθέτουν τις συνδροµές τους :
1. Για τα µέλη µας στην Ελλάδα : αρ.λογ. 114/29602573
2. Για τα µέλη µας στο εξωτερικό :
Beneficiary : Syllogos Lidorikioton Doridos

IBAN : GR050 1101140000011429602573
SWIFT : ETHNGRAA
Να ενηµερώσουµε τα µέλη µας στο εξωτερικό, ότι η Τράπεζα δεν θα δέχεται
πλέον επιταγές, προς εξαργύρωση, µετά την 1η Ιουνίου 2016. Για το λόγο
αυτό παρακαλούνται, να στέλνουν τα εµβάσµατά τους στον ως άνω
τραπεζικό λογαριασµό του Συνδέσµου µας.
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«Το χωριό µου»
Χωριό µου όµορφο µικρό
χιλιοτραγουδισµένο
τι στέκεις τώρα σκοτεινό
βουβό και µαραµένο;
Τι γίνανε οι άνθρωποι
που πήγαν τα παιδιά σου
µοιάζεις σαν άψυχο κορµί
έχασες τη µιλιά σου;
Κάποτε τα σοκάκια σου
ήταν ζωή γεµάτα
µα απ'ότι βλέπω τωραδά
µοιάζουν κακά µαντάντα.

κι η πόρτα κλειδωµένη
χορταριασµένη η αυλή
κι η µάντρα γκρεµισµένη.

µήτε σεισµοί µε βρήκαν
µον'τα παιδιά µου φύγανε
και έρηµο µ'αφήσαν.

Που'ναι εκείνες οι αυλές
οι ασβεστοβαµµένες
που'ναι και οι κοπελιές
οι οµορφοχτενισµένες;

Η ξενητειά µου τα'κλεψε
τα'χει στην αγκαλιά της
τα µάγεψε τα πλάνεψε
και τα'κανε δικά της.

Γιατί όλοι σε ξεχάσανε
χωριό µου αγαπηµένο
και είσαι τώρα ορφανό
έρµο κι ερειπωµένο;

Ήτανε χρόνια δύσκολα
φτωχά και πικραµένα
χώριζαν µάνες και παιδιά
και αδέλφια αγαπηµένα.

Σκοτείνιασε η γειτονιά
Φεγγάρι πια δεν βγαίνει
κι ένα πικρό παράπονο
στα στήθια µου ανεβαίνει

Η φτώχεια δεν τα άφησε
µέρα καλή να δούνε
σε ξένα µέρη έψαχναν
την τύχη τους να βρούνε.

∆εν κελαϊδούνε τα πουλιά
δεν τραγουδούν τ'αηδόνια
καινούργιες δεν χτίζουν άλλες
πια
Χωριό µου !!!!!!!!
φωλιές τα χελιδόνια.
Τι γίνανε οι άνθρωποι
που πήγαν τα παιδιά σου
Που είναι η πρασινάδα σου
µήπως κατάρα του Θεού
σ'εύρε πολύ µεγάλη;
τα όµορφα λουλούδια
Πες µου χωριό τι έγινε
που'ναι τα πανηγύρια σου
Λύση δε βρίσκω άλλη.
τα γλέντια τα τραγούδια;
Ειν'τα παράθυρα κλειστά

Μήτε κατάρα του Θεού

Σκορπίσανε στου ορίζοντα
τα τέσσερα σηµεία
Αυστραλία, Αθήνα, Αµερική
Και κει στη Γερµανία.
Φεύγαν και δεν γυρίζανε
φεύγαν σαν καραβάνια
πέλαγο ατελείωτο
η πίκρα κι η ορφάνια.

Την ξενητεία την ορφανιά
την πίκρα την αγάπη
τα τέσσερα τα ζύγισαν
βαρύτερα ειν'τα ξένα.
Μα δεν τους πέρασε απ'το νου
λίγο να λογιστούνε
σαν τις δικές σου οµορφιές
στον κόσµο δε θα βρούνε.
Αλλά γιατί τους άλλους αδικώ
κι αφήνω απ'έξω εµένα
αφού κι εγώ σ'αρνήθηκα
και ζω µακρυά στα ξένα.
Πρέπει να φύγω µα θαρρώ
θα µείνω λίγο ακόµα
θέλω µέσα στις χούφτες µου
να πάρω λίγο χώµα.
Κειµήλιο θα'ναι ιερό
στον κόρφο φυλαχτό µου
για να θυµούµαι το µικρό
το όµορφο χωριό µου.
Σάκης Κοράκης
Νέα Υόρκη

Επιµένουµε και Συνεχίζουµε.
Συνεργασία των δύο Συλλόγων για κοινές δράσεις
Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου,

χωριό µας. Οι εντυπώσεις των µελών των συµβουλίων, αλλά κυρίως

πραγµατοποιήθηκε κοινή

του κόσµου ήταν θετικές για το

συνεδρίαση των διοικητικών

σύνολο των εκδηλώσεων. Θέλουµε να

συµβουλίων του Συλλόγου αυτού

ευχαριστήσουµε τους χορηγούς µας,

και του Συνδέσµου Λιδωρικιωτών

τους εθελοντές, αλλά και όλους εσάς

∆ωρίδος «Η Γκιώνα», µε θέµα τον

για τη συµµετοχή και τη στήριξη σας.

απολογισµό των φετινών

Ευχή και επιθυµία µας, η συνέχιση της

πολιτιστικών εκδηλώσεων στο

συνεργασίας των δύο συλλόγων και

ΑΡΧΕΙΟ Ι∆ΡΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Από τις βασικές προτεραιότητες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου µας, πέραν της συνεχούς
επικοινωνίας µε τα µέλη µας, ήταν και η τακτοποίηση
του αρχείου µας. Και βασικά η εξεύρεση στοιχείων από
την ίδρυση, από την σύσταση του Συλλόγου µας, το έτος
1956.
Οι προσπάθειες µας άρχισαν να φέρνουν αποτέλεσµα
και να επιτυγχάνεται ο στόχος µας. Βρήκαµε σε φακέ
λους, χειρόγραφα κιτρινισµένα, σχέδια των πρακτικών
για την σύσταση του συλλόγου, αποκόµµατα εφηµερίδων, κλπ. Χειρόγραφα του εκ των ιδρυτών Περικλή
Πέτρου (διορθώστε µας εάν κάνουµε λάθος) και δακτυλογραφηµένα κείµενα µε χειροκίνητη γραφοµηχανή, σε
άκρα καθαρεύουσα, από το 1956 και µετά.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ (11-18/08/2017)
ιδιαίτερη πατρίδα µας και να προάγεται ο πολιτισµός και οι νέες
φωνές. Θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσουµε την «Ελληνική Ζυθοποιϊα
Αταλάντης» και ειδικότερα τον Πρόεδρό της κ. Αθανάσιο Συριανό,
που ενίσχυσε την προσπάθεια µας, όπως και κατά τις περσινές
εκδηλώσεις µας, διαθέτοντας δωρεάν τις µπύρες στον κόσµο µας.
Το Σάββατο το πρωί, 12 Αυγούστου, διεξήχθησαν οι ηµιτελικοί
αγώνες και ο τελικός του τουρνουά τάβλι. Συµµετείχαν 10 ζευγάρια
παικτών. Στους ηµιτελικούς αγώνες, το ένα ζευγάρι ήταν Κώστας
Σκούτας, από τους καλύτερους παλιούς παίκτες του χωριού µας και ο
Κώστας Ανέστος, ο γιός του Χρήστου Ανέστου, απ' όπου νικητής
αναδείχθηκε ο Κώστας Ανέστος. Το δεύτερο ζευγάρι ήταν ο Χρήστος
Ανέστος, ο δάσκαλος και ο ∆ηµήτρης Κρασσάς, απ' όπου νικητής

Φέτος, φίλοι µας, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου
πραγµατοποιήθηκαν στο Λιδωρίκι, µε συνδιοργάνωση των δύο
συλλόγων, του Συνδέσµου Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος «Η Γκιώνα» και
του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου. Ένα όµορφο δεκαήµερο

αναδείχθηκε ο πατέρας του, Χρήστος Ανέστος. Έτσι λοιπόν στον
τελικό είχαµε οικογενειακό αγώνα, µεταξύ πατέρα και γιού. Τελικά
νικητής αναδείχθηκε ο πατέρας, ο φίλος µας ο δάσκαλος Χρήστος
Ανέστος. Ευχαριστούµε όλους τους συµµετέχοντες στη διοργάνωση
αυτή και ελπίζουµε του χρόνου να υπάρξει µεγαλύτερη συµµετοχή
παικτών. Επίσης ευχαριστούµε τον Αποστόλη Κρικέλα για την
προβατίνα που ήταν το έπαθλο για τον τελικό νικητή. Όµως ο Χρήστος
Ανέστος ευχαρίστησε µεν για το έπαθλο, πλην όµως δεν το
αποδέχθηκε και χάρισε τη ζωή στην προβατίνα.

εκδηλώσεων, που πιστεύουµε ότι απόλαυσαν οι χωριανοί µας και οι
φίλοι µας. Εµείς, τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο
συλλόγων, µε επιµονή και υποµονή, έχοντας ως στόχο την
ευδοκίµηση των προσπαθειών µας για ένα καλό αποτέλεσµα,
δουλέψαµε µαζί, ο ένας βοηθώντας τον άλλο, πετύχαµε αυτό που
θέλαµε. ∆εν πρέπει να παραλείψουµε και να ευχαριστήσουµε όλους
τους εθελοντές που µας στήριξαν, δουλεύοντας δυναµικά µαζί µας.
Το πρόγραµµα µας ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ, 11 Αυγούστου,
στον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου του χωριού µας, µε
Συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά µαζί µε την Σουσάνα Τρυφιάτη και το
συγκρότηµα «Τα µακρινά Ξαδέλφια». Ένα ακόµη δικό µας παιδί, ο
Θοδωρής Κοτονιάς, από την Αµυγδαλιά, µάγεψε µε τη µελωδική
φωνή του, τον κόσµο που τον άκουσε αυτή τη βραδιά, την οποία
άνοιξε ένα νέο παιδί, ο Κωνσταντίνος Μουζοκές. Από την αρχή το
κλίµα ήταν ζεστό και εγκάρδιο, ο κόσµος είχε κέφι, τραγουδήσαµε,
χορέψαµε πέρα από τα στεγανά µιας τυπικής βραδιάς. Ο Θοδωρής
Κοτονιάς, από πλευράς του, µας ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία
µας, και πιστεύει ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις στην

Την Τετάρτη το βράδυ, 16 Αυγούστου, στην πλατεία «Αλωνάκι»
διοργανώσαµε µια ρεµπέτικη βραδιά µε το συγκρότηµα «Ψυχή Του
∆ρόµου». Συµµετείχαν : η Μαρία Κυριαζή, ντέφι και τραγούδι, ο
Νίκος Αλεφραγκής, µπουζούκι και τραγούδι, ο Γιώργος ∆ουσαϊτης,
κιθάρα και τραγούδι και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, τουµπελέκι.
Νέα παιδιά, το καθένα µε τα δικά του ακούσµατα, που κατάφεραν να
ταιριάξουν και να δηµιουργήσουν την καλύτερη συνταγή για το κέφι,
τη διασκέδαση και τη
χαρά που χρειάζεται ο
κόσµος σήµερα για να
σκέφτεται θετικά, µε
αισιοδοξία και καλή
διάθεση. Την
εκδήλωσή µας αυτή
ενίσχυσαν οι αδελφές
Ιουλία και Ειρήνη
Τ σ έ τ η
τ η ς
φαρµακευτικής
εταιρείας «UNIFARMA ΤΣΕΤΗΣ ΚΛΕΩΝ
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Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες είναι κόρες της Σόνιας Παπανικολάου – Τσέτη,
µιας Λιδωρικιώτισσας που ήταν και είναι πάντα κοντά στο Σύλλογό
µας. Επίσης να ευχαριστήσουµε το ∆ηµήτρη Λαβίδα, το γιό της
Τούλας Ξηροµάµου, που κι' αυτός ενίσχυσε την εκδήλωσή µας.

Την Παρασκευή το βράδυ, 18 Αυγούστου, κλείσαµε τις εκδηλώσεις
µας, στην πλατεία «Βαθειά», µε µια καθαρά παραδοσιακή βραδιά. Ο
Παναγιώτης Λάλεζας µε την Ορχήστρα του «άρχοντα» στο κλαρίνο
Νίκου Φιλιππίδη, τη Λευκοθέα Φιλιππίδη και άλλους αξιόλογους
συνεργάτες τους, µας χάρισαν µια αξέχαστη µουσική βραδιά
γλεντιού και χορού. Η πλατεία µας γέµισε από τους χωριανούς και
τους φίλους µας, από τους επισκέπτες του χωριού µας, αλλά κυρίως
από πολλούς Λιδωρικιώτες της διασποράς. Αυτό όµως που άφησε τις
όµορφες εντυπώσεις στους παρευρισκοµένους ήταν η συµµετοχή
όλων των χορευτικών τµηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λιδωρικίου. Ξεκίνησαν από την πλατεία «Αλωνάκι» και έφθασαν
στην πλατεία της «Βαθειάς», από τους µεγάλους µέχρι τους µικρούς
χορευτές, µικρά παιδιά, περνώντας µέσα από τα τραπέζια, σαν ένα
µεγάλο, ατέλειωτο, «φίδι», και φθάνοντας στο κέντρο της πλατείας,
όπου µε λεβεντιά ξεκίνησαν τους χορούς τους, µε παραδοσιακά, δικά
µας τραγούδια, µε νησιώτικα και άλλα. Τις καλύτερες εντυπώσεις
όµως, πιστεύουµε, ότι τις άφησαν αυτά τα µικρά σκαθάρια του
παιδικού χορευτικού, αυτές οι τσιλιβήθρες, µε το άδολο και αγνό
γέλιο τους να προσπαθούν να µην χάσουν τα βήµατά τους. Ένα
µεγάλο «µπράβο» απ' όλους µας στην δασκάλα τους, τη Στεφανία
Φωτοπούλου, γιατί µε την θέληση, τη δουλειά και την αγάπη της,
κατόρθωσε, έτσι ώστε το χωριό µας να έχει τόσα χορευτικά τµήµατα.
Η λαχειοφόρος αγορά µας και φέτος είχε πάρα πολλά και καλά δώρα,
µεταξύ των οποίων προσφορές από : Κεντρική Κλινική Αθηνών Α.Ε.,
Ιατρικό Κέντρο MediOne A.E., Εκδοτικός Οίκος Αντώνη Λιβάνη,
Καταστήµατα «ΤΟ ΠΑΙΓΝΙ∆Ι», Καταστήµατα «Εxtra Extra Large»,
Μπαλατσούρας Γιώργος «∆ΩΡΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ», Prince Oliver, κλπ.
Επισηµαίνουµε επίσης τη συµµετοχή όλων των επιχειρηµατιών του
χωριού µας.

Τη βραδιά µας αυτή τίµησαν µε την παρουσία τους ο βουλευτής του
νοµού µας κ. Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, ο ∆ήµαρχος µας κ. Γεώργιος
Καπεντζώνης, ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Παπακωνσταντίνου, οι
Πρόεδροι του ∆ηµοτικού και του Τοπικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας,
πολλοί Σύµβουλοι, οι πρώην πρόεδροι του Συνδέσµου µας κ.κ.
Γιώργος Παπαϊωάννου και Ευθύµιος Ξυλάγγουρας, ο ∆ιοικητής του
Α.Τ. Λιδωρικίου κ. Γεώργιος Καραχάλιος, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της
∆ωρικής Αδελφότητας κ. Γιάννης Μπαλατσούρας, ο πολιτευτής του
νοµού µας κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, καθώς και εκπρόσωποι
πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής µας.

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε το ∆ήµο ∆ωρίδος για την κάλυψη των
ηχητικών στις εκδηλώσεις µας (Συναυλία Κοτονιά και Παραδοσιακή
βραδιά).
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε για την όµορφη συνεργασία που είχαµε
και οι δύο Σύλλογοι µε τους καταστηµατάρχες στο «Αλωνάκι» και στη
«Βαθειά». Η καλή συζήτηση φέρνει καλό αποτέλεσµα.
Θέλουµε, τέλος, να ευχαριστήσουµε για την στήριξη, την προσφορά
και την ευγενική χορηγία, όλους όσους συνέβαλαν στην πετυχηµένη
διοργάνωση των εκδηλώσεων του Συνδέσµου µας, σε συνεργασία µε
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου, κατά το διάστηµα 1118/08/2017, στο Λιδωρίκι Φωκίδας.

ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΩΤΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ
Η Dena Maria Baity, είναι 23 χρονών, ζει στο Σικάγο και έχει
ρίζες από το Λιδωρίκι και τη Βραΐλα. Εγγονή της Μαρίας
Κωστοπαναγιώτου (Τόκα) και του Κώστα Μποβιάτση.
Άρχισε τις µουσικές της σπουδές σε ηλικία 10 χρόνων και
συνέχισε µε υποτροφία στο Πανεπιστήµιο, σε όλα τα
όργανα : Βιολί, κλαρίνο, πιάνο, βιολοντσέλο, φλάουτο, µε
ειδίκευση στην τροµπέτα. Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in
Music Education - Instrumental και Minor in Jazz. Είναι 23
χρόνων και διευθύνει µπάντα σε σχολεία.

