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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Ο ρόλος του κάθε Πολιτιστικού Συλλόγου είναι ουσιαστικός, ενωτικός
και στηρίζεται στην εθελοντική προσπάθεια όλων των μελών του.
Είναι ένα μονοπάτι επικοινωνίας των μελών με τις ρίζες τους, με τη
γενέτειρά τους. Είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας των μελών με τον
πολιτισμό, με τα τοπικά ήθη και έθιμα.
Σημαντικό ρόλο έχει επίσης η συνεργασία των πολιτιστικών
συλλόγων, προκειμένου έτσι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες για την από κοινού δραστηριοποίηση, έτσι ως να
αναδειχθούν καλύτερα ο πολιτισμός και η παράδοση μας, μέσα στα
πλαίσια των οποίων θα έχουν πρόσβαση όλοι μας και δεν θα
υπάρχουν αποκλεισμοί., σεβόμενοι όμως όλοι μας τους κανόνες που
υπάρχουν.
Παράλληλα ο κάθε σύλλογος θα πρέπει να προσαρμοστεί στις
κοινωνικές ανάγκες που υφίστανται σήμερα, ούτως ώστε να παίξει
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι μας. Θα πρέπει να γίνει
προσπάθεια προσέγγισης των νέων μας για την συνέχιση της
λειτουργίας των Συλλόγων, με το να τους δώσουμε δείγματα ότι
μπορούν να προχωρήσουν, με τις δικές τους ιδέες και τα δικά τους
οράματα.
Ζητάμε απ' όλους τους συλλόγους της γύρω περιοχής του
Λιδωρικίου, τη συνεργασία, τη συζήτηση των προβλημάτων του κάθε
χωριού, σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. επί ίσοις όροις. Δεν υπάρχει
κανένας καλύτερος απ' τον άλλο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να
συνεργαστούμε και να δράσουμε για ένα κοινό σκοπό. Να πετύχουμε
τους στόχους μας. Να κερδίσουμε μάχες για την περιοχή μας. Να μην
είναι η Ορεινή Δωρίδα ένας τόπος λησμονημένος και
εγκαταλειμμένος.
Το καλοκαίρι όλοι μας θα βρεθούμε στα χωριά μας για τις εκδηλώσεις
μας που όλοι μας έχουμε να πραγματοποιήσουμε, όπως κάθε χρόνο.
Ας κάνουμε ένα βήμα, μια προσπάθεια για να βρεθούμε.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μια από τις πιο σημαντικές σχέσεις, είναι η
σχέση μεταξύ του δάσκαλου και καθηγητή με
τον μαθητή. Μία σχέση αμφίδρομη. Μια σχέση
τόσο δύσκολη και απαιτητική, συνάμα όμως
δημιουργική και εποικοδομητική, και κυρίως
επιβεβλημένη και αναγκαία.
Η Κυρία Μαρία Χατζοπούλου, Λυκειάρχης στο
Λιδωρίκι, έστειλε τις ευχές της στους μαθητές
της, με απλά αλλά γεμάτα βάθος περιεχομένου λόγια και με όμορφες φωτογραφίες.

"" Το δέντρο των γνώσεων από τη Β τάξη.
"" Καλλωπίστηκε κι αυτός ο τοίχος!
"" Καλό καλοκαίρι! Καλή δύναμη για τη

συνέχεια!
"" Και... καλά μυαλά!!
Εμείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου μας, μαζί με όλους τους Λιδωρικιώτες και τους Λιδωρικιώτισσες, γονείς και μη,
ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία. στα
παιδιά μας, στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Με τη σκέψη μας βρισκόμαστε
στο πλευρό σας. Οι εξετάσεις είναι η αρχή της
πορείας σας στη ζωή. Το ξεκίνημά σας αυτό να
έχει επιτυχία και έτσι να καρποφορήσουν οι
κόποι σας. Ας έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό
σας. Καλή δύναμη !!!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Κάθε φορά που πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους μας, μέσα απ' αυτή τη σελίδα,
για δυσάρεστα γεγονότα, νοιώθουμε ότι κουβαλάμε στην πλάτη μας
μια βαριά κοτρώνα απ' τον Κοκορεύτο, απ' την Πλέσιβα, απ' τον Κόστεβο, απ' όλες τις τοποθεσίες του χωριού μας.
Στις αρχές του Δεκέμβρη 2017 μάθαμε ότι στις 5 του Νοέμβρη, η Ιωάννα,
η γυναίκα του Γιάννη Πίτσιου, μετά από πολύχρονο τιτάνιο αγώνα με την
επάρατο νόσο, απεβίωσε. Η κηδεία της έγινε στις 7 του Νοέμβρη στο
Νεκροταφείο του Χαλανδρίου. Την Κυριακή, 10 Δεκέμβρη, έγινε το
40/νθήμερο μνημόσυνο της, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο
Χαλάνδρι, επί της οδού Αγίας Παρασκευής, κοντά στην Πλατεία
Κέννεντυ.
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 7/12/2017 απεβίωσε η Δήμητρα Αγγελάκη , το γένος Λουτσόβου.
Υπήρξε μέλος στο Β' Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων (Παγκράτι - Ν.
Κόσμος κλπ ) . Πάντα κοντά στο Σύλλογό μας, δραστήριο άτομο, έντονη
προσωπικότητα. Η κηδεία της έγινε στις 9/12/2017 στο Α' Νεκροταφείο.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 21/12/2017 έκανε το τελευταίο ταξίδι της η Παρασκευή Χορταριά, η
κυρά-Βούλα. Μια γλυκιά καλοσυνάτη μορφή από τη γειτονιά του
Σερεντέλη.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 12/01/2018 «έφυγε» από την παρούσα ζωή η
Αγγελική Στέφου σύζυγος Νικολάου, το γένος Παπαδοπούλου, του Αθανασίου και της Μαρίας. Σαν κόρη,
αδελφή, σύντροφος, μάνα και γιαγιά, υπήρξε πρότυπο
αγάπης μέχρι θυσίας. Για όσους την γνώρισαν, ένας
καθαρός, δίκαιος, ευθύς και έντιμος άνθρωπος, μια
γενναία και περήφανη γυναίκα, μια Αγωνίστρια.
Πορεύτηκε σε τούτη τη ζωή με αξιοπρέπεια, με ανθρωπιά, με καρτερικότητα και σοφία. Και τώρα ήλθε πλέον το πλήρωμα του
χρόνου να πορευτεί εν ειρήνη στη γειτονιά των αγγέλων, κοντά στους
αγαπημένους της. Καλό ταξίδι!
Στις 20/01/2018 ένας ακόμη χωριανός μας ταξίδεψε για τελευταία φορά.
Ο Δημήτριος (Τάκης) Μπούγαλης απεβίωσε στην Αμερική. Βρισκόταν το
διάστημα εκείνο κοντά στα παιδιά του, όπου έγινε και η κηδεία του,
μακριά από το αγαπημένο του Λιδωρίκι. Το 40/νθήμερο μνημόσυνό του
έγινε την Κυριακή, 25/02/2018 στην Εκκλησία των Αγίων Νικολάου και
Κωνσταντίνου στην Πλατεία Ελευθερωτών στο Χαλάνδρι.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του από το Σύνδεσμό μας, αλλά
κυρίως από τους συμμαθητές του στο Γυμνάσιο Λιδωρικίου.
Στις 17/2/2018 ο Αριστείδης (Τέλιας) Δρόσος, σε ηλικία 90 χρόνων,
ξεκίνησε το τελευταίο του ταξίδι, για να συναντήσει τη Βούλα του, το
στήριγμα της ζωής του.
Συλλυπητήρια στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στη δισεγγονή του.
Την ίδια μέρα, δυστυχώς και κάποιος άλλος συγχωριανός μας θέλησε να
ανέβει τα αέρινα σκαλιά προς τον ουρανό. Ο δάσκαλός μας, ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος του Αθανασίου, σε ηλικία 84 ετών άφησε την τελευταία
του πνοή. Η Κηδεία του έγινε στο αγαπημένο του Λιδωρίκι. Κι' εκεί ψηλά
θα συναντήσει τη σύντροφο της ζωής του, την αγαπημένη του Ελένη, τη
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Υπεύθυνη για την έκδοση :
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δασκάλα μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Συλλυπητήρια απ' όλους εμάς στην οικογένειά του.
Στις 16/02/2018, απεβίωσε ένας ακόμη Βαρουσιώτης, ο Βασίλειος
Κόκκινος του Γεωργίου σε ηλικία 70 ετών. Η κηδεία του έγινε στο
Νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Στις 4/3/2018 έφυγε από κοντά μας η Γεωργία Κουλοπούλου, γυναίκα
του Βασίλη, του συμβολαιογράφου του χωριού μας, σε ηλικία 98 ετών.
Όλοι εμείς εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στα παιδιά της, στο Θύμιο,
στην Καίτη και στον Κώστα, παλιό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου μας.
Στις 12/3/2018 η αγαπημένη μας δασκάλα Σοφία Ταμβάκη – Παπανδρέου έφυγε από κοντά μας. Πλήρης ημερών, έκανε το τελευταίο της ταξίδι.
Ξέρετε οι δάσκαλοι μας, είναι κομμάτια της παιδικής μας ηλικίας, και αν
τους χάσουμε, έστω και αν δεν έχουμε ξανασυναντηθεί, από τότε που
τελειώσαμε το Δημοτικό Σχολείο Λιδωρικίου, είναι σαν να χάνονται τα
όμορφα παιδικά μας χρόνια. Όλοι εμείς που την είχαμε δασκάλα, ας
ανασύρουμε στη μνήμη μας αναμνήσεις, συναισθήματα και όμορφες
στιγμές μαζί της. Ας θυμηθούμε πως προσπαθούσε να μας μάθει το «α»
και το «ωμέγα», το «1» και το «2», να μας μάθει την προπαίδεια. Για όλα
αυτά και άλλα πολλά που ο καθένας μας έχει σαν ανάμνηση, να έχετε ένα
όμορφο ταξίδι, στην Αμυγδαλιά (Πλέσια) που θα σε δεχθεί σήμερα, αυτό
το τελευταίο ταξίδι, προς τον άλλο, ήρεμο όπως, λένε κόσμο, και κει να
συναντήσεις το σύντροφό σου, το γυμναστή μας το Παπανδρέου, και το
γιό σου.
Στις 12/3/2018 η Αννούλα Γεωρ. Πέτρου, η γυναίκα του δάσκαλου Γ.
Μαναγλιώτη απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία της έγινε στο
Νεκροταφείο της Λεύκας (Μαυριάννη).
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Ένας δικός μας άνθρωπος, ένας νέος Λιδωρικιώτης μας έφυγε από κοντά
μας. Στις 23/3/2018 ο Ασημάκης Τσιάντας, ο γιός του μπάρμπα-Γιάννη,
σε ηλικία 75 ετών, ξεκίνησε το τελευταίο ταξίδι της ζωής του.
Από όλους εμάς, συλλυπητήρια στη γυναίκα του Γιούλα, στη μοναχοκόρη
του Ρένα και στους συγγενείς του.
Στον αγαπημένο μου θείο Ασημάκη
Ήταν θέλημα θεού να φύγεις νωρίς από κοντά μας. Ο πόνος είναι
ανείπωτος και η απώλεια μεγάλη για τους συγγενείς, τους φίλους, την
οικογένεια σου και πάνω απ' όλα για την αγαπημένη σου σύζυγο και
σύντροφο ζωής και την μοναχοκόρη σου. Έδωσες έναν δύσκολο και
ψυχοφθόρο αγώνα όμως δεν λύγισες ούτε στιγμή, απεναντίας έδινες
εσύ ο ίδιος κουράγιο σ 'όλους εμάς με το χαμόγελο σου και τα αστεία
σου. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το σθένος και την αισιοδοξία σου, την
αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπιζες τα πάντα στην ζωή, το ήθος, την
ευγένεια και την μεγάλη σου καρδιά που ήταν πάντα γεμάτη αγάπη για
όλους. Μόνο υπερηφάνεια μπορούμε να αισθανόμαστε για σένα. Θα
μείνεις αλησμόνητος για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας θείε μου .
Η ανιψιά σου,
Χαραλαμπία Δρόσου

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 – Δέδε,
Κων/νος Τσώνος, Ευθύμιος Καψάλης,
Παναγιώτα Κλώσσα – Καραμέτα, Ανδρέας Γκόλφης,
Χαραλαμπία Γεροδήμου,
Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος,
Αναστασία Γκομόζια – Πλακιώτη, Μαρία Κλώσσα
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Στις 25/3/2018 ο Ιωάννης Αποστολόπουλος έφυγε από κοντά μας. Ο
Γιάννης, ο γιός του αγροφύλακα του χωριού μας Κώστα Αποστολόπουλου, του «Κουλοτούμπ'» όπως τον ξέραμε οι περισσότεροι, σε ηλικία 88
ετών, έφυγε το πρωί της 25/03/2018 ξαφνικά, μέσα στο σπίτι του
Πανάγαθου, κατά τη Θεία Λειτουργία του Ευαγγελισμού, στην Εκκλησία
της Μεταμόρφωσης. Η κηδεία του έγινε στο Λιδωρίκι και έτσι θα
συναντήσει την αγαπημένη του σύντροφό του, την πριγκίπισσα του,
όπως την έλεγε, την Κατίνα.
Ο Σύνδεσμός μας απευθύνει θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια
της μοναχοκόρης του Αναστασίας, προς την αδελφή του, την αγαπημένη
μας Μαρία Αποστολοπούλου – Ευαγγελοπούλου και προς όλους τους
συγγενείς του.
Στις 16/5/2018 απεβίωσε η Παρασκευή Μαργέλλου, σε ηλικία 86 ετών.
Καλό ταξίδι κυρά Βούλα. Θα συναντήσεις ξανά τον μπάρμπα Γιώργη (το
Καραγιαννάκι).
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Στις 17/05/2018 απεβίωσε η Ευσταθία Ζόγκζα, η
Σταθούλα για τους δικούς της, για τη γειτονιά της, σε
ηλικία 89 ετών και η ταφή της έγινε στο Λιδωρίκι.
Ακούνητο στήριγμα ως μάνα και ως γιαγιά στην
οικογένειά της.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.
Δυστυχώς η γειτονιά απ' τ' Αλώνι του Τσιάντα, δίπλα στη Ζωοδόχο Πηγή
λιγοστεύει. Στις 23/06/2018 έφυγε η Ευθυμία Τσιάντα, η κόρη του
μπάρμπα Μήτσου και της κυρά Χαρίκλειας, σε ηλικία 88 χρόνων, μετά
από πολύχρονη μάχη με την επάρατο. Η κηδεία της έγινε στο Λιδωρίκι,
κοντά στους αγαπημένους της γονείς. Το λυπηρό για την οικογένεια της
είναι ότι, λίγες μέρες πριν, στις 13/06/2018 έφυγε απ' τη ζωή ο
σύντροφός της Λεωνίδας Κάτσιος, σε ηλικία 89 ετών και κηδεύτηκε στην
γενέτειρά του στην Πλακωτή Θεσπρωτίας.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια.

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
Αποχαιρετισμός του Συμμαθητού μου
O Δημήτρης Μπούγαλης, ο Τάκης για τους συμμαθητές
του, έκλεισε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 τον βιολογικό
του κύκλο στην Αμερική, ήρεμα μέσα στη θαλπωρή της αγκαλιάς
των μελών της οικογένειάς του, της συζύγου του Κικής και των
παιδιών του Νίκου και Γιώργου.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από το άρωμα φιλίας όταν
αυτό δεν κρύβει συμφέροντα και υστεροβουλίες. Η είδηση του
θανάτου του Τάκη έφερε στη μνήμη μου τρυφερούς κύκλους
αναμνήσεων. Θυμήθηκα πολλά για σένα Τάκη έτσι ξαφνικά.
Είχαμε την τύχη να συμπορευθούμε στα νεανικά μας χρόνια στη
Δημοτική και Μέση εκπαίδευση. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο στο
Λιδωρίκι (1957) οι ανάγκες της μεταπολεμικής περιόδου υποχρέωσαν τον καθέναν μας να πάρει το δικό του στρατί. Αναζητώντας
ένα καλύτερο μέλλον, εσύ, άνοιξες τα φτερά σου 18 χρονών παιδί
και πέταξες για τη μακρινή Αμερική. Η δεύτερη πατρίδα σου στην
οποία έμεινες αρκετά χρόνια, σε αγκάλιασε και σου έδωσε τα
εφόδια να προκόψεις στη ζωή σου. Ήσουνα όμως Τάκη, ένας
ξεχωριστός άνθρωπος δυνατός και αποφασιστικός και όταν
ένιωσες την ανάγκη να γυρίσεις στην Ελλάδα δεν δίστασες να το
κάνεις πράξη. Εδώ παντρεύθηκες και έκανες την οικογένειά σου .
Τα δυο τους αγόρια σήμερα, σε ώριμη ηλικία, εργάζονται
στην Αμερική και οι γονείς μοιραζόντουσαν το χρόνο χειμώνα στην

Αμερική και καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια, την προσωπικότητα
του Τάκη που από τα σχολικά μας χρόνια θυμάμαι την βαθιά του
κρίση και το καθαρό μυαλό. Ξεχωρίσαμε τον σεμνό άνθρωπο που
δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του. Ήταν εργατικός, μεθοδικός,
ανιδιοτελής, ευγενής και προσιτός με ιδιαίτερη σεμνότητα και
απαράμιλλο ήθος. Πήρε από την σχολική μας εκπαίδευση την
πίστη στις παραδοσιακές αξίες όπως μας την είχαν διδάξει οι τότε
αείμνηστοι δάσκαλοι και καθηγητές μας, την εργατικότητα, τη
μόρφωση, την υπεύθυνη στάση ζωής και την αγάπη στην οικογένεια. Εκείνο όμως που τον χαρακτήριζε σε όλη του τη ζωή ήταν η
απλότητα, η καλοσύνη και το σπάνιο προσόν να έχει φίλους
διαρκείας.
Ο Τάκης βιολογικά έφυγε. θα παραμένει όμως κοντά μας
στις καρδιές μας. Ο καλύτερος τρόπος να τιμά κανείς τη μνήμη
ενός ανθρώπου είναι να εμπνεόμαστε από το παράδειγμά του. Ο
βουβός πόνος όταν συνοδεύεται από αξιοπρέπεια είναι
δυνατότερος από δάκρυα και λυγμούς. Καλό σου ταξίδι φίλε Τάκη.
Γεώργιος Κοράκης
Αντιστράτηγος ε.α.
Αθήνα 30 Ιαν. 2018

Δημήτριος Ν. Μπούγαλης (1938-2018).
Ωδή στη φιλία που μένει και οδύνη για το φίλο που λείπει.
Με τον Τάκη τον Μπούγαλη μας έλαχε η μοίρα, με τις
δικές της ανεξιχνίαστες μονοκοντυλιές, να μοιραστούμε αντάμα
το μεράδι που μας πρόσφερε η ζωή ολάκερο, από τις πρώτες μέρες
και τις πρώτες ανάσες μας.
Στον κόρφο της μάνας μας και στην καρδιά της Γκιώνας. Η
συνύπαρξη, η συναναστροφή, η συνδιαμόρφωση χαρακτήρος, η
συνειδητοποίηση της σημασίας της ιερής σχέσης της φιλίας (το
χτίσιμο δεσμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προσωπικής ταύτισης ο
ένας με τον άλλον, η σύμπτωση αντιλήψεων για υπερβατικά
νοήματα αρχών και αξιών, για κοινές πεποιθήσεις και πορείες, για
τα μυστήριο της καταγωγής, το θαύμα της ύπαρξης και το μοιραίο

και αδιανόητο της κατάληξης του θανάτου).
Κάπως έτσι, αυθόρμητα, ασυνείδητα, ασυναίσθητα,
χωρίς «σχέδιο» (δεν σχεδιάζονται οι σχέσεις αγάπης), σαν μια
ξένη, εσωτερική δύναμη οδηγεί τον νου και την καρδιά , την ψυχή
και την λογική στο να χτίσουν το σπίτι της φιλίας.
Το χτίζει «ο πλάστης του ουρανού» με υλικό τόσο σπάνια,
τόσο ισχυρά και τόσο πολύτιμα, ώστε δεν μπορεί να το γκρεμίσει,
να το αλλάξει, να το απειλήσει κανένας εχθρός και καμία δύναμη.
Βλέπετε την καταγωγή τον τόπο γέννησης, τους γονείς, τους
συγγενείς, μας τους επιβάλλει η θεά τύχη, η ιστορική σύμπτωση
και συγκυρία. Την πορεία μας την καθορίζουν οι συνθήκες της

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΣΕΛΙΔΑ 4

ζωής και οι εσωτερικές μας αναζητήσεις.
Την συμπεριφορά μας στο ταξίδι την επηρεάζει το περιβάλλον, οι ανάγκες διαβίωσης και η αξιακή παρακαταθήκη που
μας κληροδότησε η ανατροφή, η παιδεία και η ψυχική και πνευματική προδιάθεση και η ηθική μας καλλιέργεια. Η φιλία όμως, η
αγάπη, η σχέση με «τον άλλον», είναι δώρο Θεού, είναι άνθη που
δεν φυτρώνουν σε χέρσο χώμα.
Η καρδιά του Τάκη Μπούγαλη μοσχοβολούσε από αγάπη.
Αγάπη που σε ωθεί να δίνεις. Αγάπη σε καιρούς χαλεπούς. Στο
διάβα του Χάρου και του χαλασμού. Με τε που έκανε ο Τάκης τα
πρώτα του βήματα, με το που είπε τις πρώτες λέξεις, ξέσπασαν τα
πρώτα μοιρολόγια από τα κατορθώματα του θηρίου που λέγεται
άνθρωπος.
Ο πόλεμος του «40» και η τραγική δεκαετία που ακολούθησε μας βάφτισαν στο αίμα. Μας ανάθρεψαν με τον φόβο. Μας
μύησαν με τον θάνατο. Κατοχή, πείνα, μίσος, διχασμός. Φωτιά
που καίει τα σπίτι και τις ψυχές. Μια παιδική ζωή σε ένα κόσμο στα
μαύρα.
Η Ελλάδα πενθεί τα παιδιά της και η μάνα του Μπούγαλη χήρα στα
μαύρα, με τέσσερα μικρά παιδιά και ο Τάκης στερνοπούλι. Ο
πατέρας του στον δρόμο της ξενιτιάς και στους δρόμους της
βιοπάλης, Αμερική και επιστροφή στο Λιδωρίκι. Ο γάμος του με
την μητέρα του Τάκη και τα τέσσερα Θεία δώρα, τα παιδιά τους.
Ο Νίκος ο Μπούγαλης ήταν εραστής της γης. Τα περιβόλια
ήταν ζωγραφιές. Τα κτήματα του αρχιτεκτονικά αριστουργήματα.
Τον καμάρωναν και τον παίνευαν όλοι οι χωριανοί μας. Ακόμα τον
θυμούνται οι παλαιότεροι. Από το πρωί ως το βράδυ να «καλλωπίζει» την γή και να την «καλοπιάνει» για να του προσφέρει τα
«γεννήματα» της, να ζήσει τόσα στόματα.
Και όμως έφυγε νέος, ακμαίος, στοργικός, παραγωγικός. Το
καμάρι του χωριού μας. Σύζυγος, πατέρας, νοικοκύρης. Πρότυπο
και παρουσία. Δείγμα ανδρός, ψήγμα χαρακτήρα, μείγμα ανατροφής, θέλησης, ήθους, εργατικότητας. Παιδί της Ρούμελης.
Ντόμπρος άντρας. Έλληνας. Αλλά έφυγε νέος. Και έτσι, μέσα στον
ζόφο του πολέμου, στην καταχνιά της κατοχής, στον ίσκιο του
θανάτου χάθηκε ο πατέρας από την οικογένεια του Μπούγαλη.
Και έμεινε η Γιαννούλα χήρα με τέσσερα παιδιά στους πέντε
δρόμους. Τέσσερα μικρά και ορφανά – ο Γιώργος, η Μαρία, η
Ντίνα και ο Τάκης.
Στην ερημιά του χαλασμού. Μόνοι τους και η μάνα μονάχη να
σηκώνει τον σταυρό του μαρτυρίου. Γυναίκα και άντρας. Μάνα και
πατέρας. Προστάτης και οδηγός. Οσία και Παναγία.
Κάπως έτσι μεγάλωσε ο Μπούγαλης. Σεμνός, τρυφερός, λίγο
σκιαγμένος, αλλά πολύ αποφασισμένος. Πλασμένος με σπάνια
υλικά. Προικισμένος με ένα από τα πιο κοφτερά, τα πιο δυνατά
μυαλά, το πιο αστραφτερό πνεύμα που έχει βγάλει η Εσπερία
Λοκρίς. Καμάρι των δικών του, των φίλων του, των συμμαθητών
του. Γνήσιο τέκνο της Δωρικής γης. Ευθύς, ειλικρινής, λιτός,
λιγόλογος, ολιγαρκής. Αλλά με ξεχωριστό χιούμορ, με πνευματώδεις εκφράσεις, με λεπτές ευαισθησίες, με διάθεση για
παρέα, για διασκέδαση, για μοιρασιά χαράς.
Γυμνάσιο Λιδωρικίου. Άριστος των αρίστων. Διδακτορικό, με
άριστα, με ειδικότητα ηλεκτρονικού μηχανικού, στην δεκαετία του
«60», από το Πολυτεχνείο του διάσημου Πανεπιστημίου της
Μινεσότα. Διδακτορικό, όταν ένα τέτοιο πτυχίο, ήταν, τότε, το
άπιαστο όνειρο μιας όποιας ακαδημαϊκής φιλοδοξίας. Επιστροφή
στην Ελλάδα. Στέλεχος μεγάλων εταιρειών, ελληνικών και ξένων.
Ο δρόμος του σμίγει με αυτόν της Κικής. Γάμος, οικογένεια. Λιμάνι
απάνεμο η Κική. Σύζυγος, σύντροφος, προσφυγή και καταφύγιο.

Βοηθός και βάλσαμο. Γιατρός και προστάτης. Ολοκλήρωση της
πορείας και του προορισμού ο Νίκος και ο Γιώργος. Αγάπη,
ζεστασιά, φαμελιά.
Ίδρυση και λειτουργία εταιρειών με μεγάλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες και επιτυχίες. Εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση, συνεργασία, και συνεταιρισμοί με μεγάλες εταιρείες του
εξωτερικού σε εμπορικές και επιχειρηματικές συναλλαγές τους με
εταιρείες του Ελληνικού Δημοσίου.
Ικανοποίηση και επιβράβευση επιτυχίας. Αλλά και προβλήματα
υγείας. Φροντίδα να αποκατασταθούν τα παιδιά. Να γίνει το σπίτι
στο Λιδωρίκι, από την αρχή. Πάσχα, καλοκαίρι στο χωριό. Γκιώνα,
ρίζα, παράδοση. Μια ζωή ήρεμη σαν την ψυχή του. Σαν την ζωή
που ονειρευόμαστε όλοι όσοι τρέχουμε να καζαντίσουμε, για «πιο
πολλά» σε όσους δεν μας φθάνουν αυτά που έχουμε.
Όσοι ξεχνάμε τη ζωή και αφήνουμε στο πλάι το τώρα για να
προλάβουμε την επόμενη αναχώρηση του τρένου για το πουθενά.
Ο Μπούγαλης ήταν άλλος. Ριζωμένος στην αυτογνωσία, στην
αυτοσυγκέντρωση και στην αυτοπεποίθηση που γεννάει η
εσωτερική ασφάλεια, η ψυχική ισορροπία. Η αίσθηση του μέτρου.
Η γνώση του ωραίου, του ορίου, του ηθικού, του εφικτού.
Κάπως έτσι ξέρουμε τον Τάκη. Κάπως έτσι είναι οι αναμνήσεις από
τις κοινές εμπειρίες. Λυκόπουλα, πρόσκοποι, σχολείο, όνειρα.
Καντάδες, κάλαντα, σήματα Μορς, πρώτες βοήθειες, πρώτα
σκιρτήματα της εφηβείας, τα πρώτα μυστικά φίλων. Όρκοι,
υποσχέσεις, σχέδια.
Το περιβόλι της ψυχής αλάνθαστο. Το περιθώριο της ζωής ορθάνοιχτο. Το κριτήριο της αθωότητας αλάνθαστο. Το περιεχόμενο της
φιλίας απέραντο. Η ανακάλυψη του εαυτού και του άλλου. Η
ικανότητα να δραπετεύει κανείς από τα άγρια δεσμά και τα
ένστικτα του επικίνδυνου πρωτεύοντος θηλαστικού.
Να βγει ο άνθρωπος από το σκοτεινό σπήλαιο του «εγώ» και του
«θέλω» και να ζήσει στο ζεστό φως της γνώσης του Θείου στον
κήπο του «αγαπώ» και του «δίνω». Έτσι μάθαμε εμείς. Έτσι
ήμασταν εμείς. Έτσι ήταν ο Μπούγαλης. Μοναδικός, ξεχωριστός,
ευλογημένος. Φίλος.
Η φιλία και η αγάπη είναι δίδυμες αδελφές και μαίες της χαράς και
της πνευματικής διάστασης του βιωματικού κατορθώματος της
νίκης στον πόλεμο του εαυτού, ως πνευματικού όντος, ενάντια
στην ακόρεστη ανάγκη για κτήση ύλης και χρήση βίας.
Τα ήξερε αυτά ο Τάκης. Τα ζούσε. Τα γεύτηκε μια ζωή. Τα μετέδιδε
και σε εμάς με την παρουσία και την φιλία του, μέχρι τώρα, και από
τώρα, και για πάντα.
Γιαυτό η λύπη μας είναι σφραγισμένη με την αίσθηση ότι τίποτε
δεν χάθηκε. Ότι τίποτε δεν χάνεται. Αρκεί να μένει το άρωμα της
φιλίας και η αύρα της αγάπης.
Μας λείπεις φίλε, ό,τι κι αν λέμε. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο φίλε.
Δεν γίνεται χωρίς εσένα Τάκη. Ο Θεός να σε αναπαύει φίλε. Δίπλα
του. Μαζί του.
Να δίνει παρηγοριά, δύναμη και κουράγιο στην Κίκη, στον Νίκο και
στο Γιώργο. Στη Ντίνα. Στα ανίψια σου. Να τους φροντίζει.
Να είναι ελαφρύ το βάρος της απουσίας σου. Ζεστές οι ώρες της
ημέρας στα κρύα του χειμώνα. Γλυκές αναμνήσεις από τις χαρές
που γεύτηκαν μαζί σου. Να βοηθάει και μας που σε έστειλε σαν
δώρο αγάπης και φιλίας πολύτιμο. Για να μην λείψει ποτέ η μορφή
σου από τη ζωή μας.
Για να είναι η μνήμη σου ΑΙΩΝΙΑ.
Αντίο φίλε Τάκη.
Τάσος Τσιώνος, 15/01/2018.
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Η Αναστασία Ανδρίτσου, κόρη των δασκάλων
Γιάννη και Γεωργίας Ανδρίτσου, απόφοιτος του
ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και
Γαλλία και σημαντική καριέρα σε μεγάλες
επιχειρήσεις. από το 2004 εργάζεται στο Βρετανικό Συμβούλιο. Μεταξύ των πρώτων
καθηκόντων της, ο σχεδιασμός προγράμματος

Ο Θοδωρής Αναγνώστου, ο γιός της Ζωής
Παπαδοπούλου, τερμάτισε πρώτος στον
11ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα - Τρίκαλα,
στις 11/3/2018. Στην απονομή των μεταλλίων, φόρεσε μια μαύρη μπλούζα με τη
στάμπα του συγκροτήματος των Iron

για την Επικοινωνία της Επιστήμης (Beautiful
Science, FameLAB, Challenge Europe, κ.λπ.) για
το ευρύ κοινό και τα σχολεία. Από την 1η Απριλίου 2018 είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη
Ελληνίδα διευθύντρια του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα.

Maiden και τράβηξε πάνω του τα φλας
των δημοσιογράφων. Ο Θοδωρής είναι
καταξιωμένος αθλητής και προπονητής,
με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Στα αγαπημένα μας ανίψια, Κυριάκο Κανδρή του Κωνσταντίνου και Χριστίνα Τσιμή, που παντρεύτηκαν, ευχόμαστε από καρδιάς
ευτυχία, χαρά και αγάπη να τους συντροφεύουν σε όλη τους τη ζωή.
Οι οικογένειες : Γιούλας, Ρίτσας και Σούλας Κανδρή.

Α.Σ. «ΑΕΤΟΣ» ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Θερμά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και τον
προπονητή κ. Σταυρόπουλο Γιώργο της Ακαδημίας μας για
την κατάκτηση της 3ης θέσης στο παιδικό πρωτάθλημα

Φωκίδας. Για αυτό παλεύουμε (όχι για το μετάλλιο) αλλά για
τα χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών μας. Αισθανόμαστε
υπερήφανοι γιατί προσπαθούμε και οι προσπάθειες αυτές
αρχίζουν και αποδίδουν, προσπάθειες που κινούνται στην
κατεύθυνση την αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του
Λιδωρικίου μέσω των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά
κυριότερα στην εκπαίδευση των νέων παιδιών στην αθλητική παιδεία και ιδεώδες δίνοντας τους πολύτιμα εφόδια και
αξίες για την μετέπειτα πορεία τους στην ζωή. Σαν παράδειγ-

μα τους έχουν τους ποδοσφαιριστές της μεγάλης ομάδας
που και αυτή φέτος μέσα από πολλές δυσκολίες στάθηκε
άξιος αντίπαλος απέναντι σε δυνατές ομάδες θέτοντας τις
βάσεις για μια δυναμική εμφάνιση του χρόνου.
Ευχαριστούμε θερμά τους παίκτες μας, τους προπονητές μας
για το επίπεδο της εκπαίδευσης και τον επαγγελματισμό
τους, τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους, τους χορηγούς
μας, την Δημοτική Αρχή, τους φιλάθλους και όλους όσους με
τον εθελοντισμό και την προσφορά τους μας στηρίζουν.
Με την ευχή μας για καλό καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού για
της 11 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου Λιδωρικίου για ένα αξέχαστο γλέντι.... θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις για αυτό! Καλό καλοκαίρι σε
όλους!
Τι πιο όμορφο, ανάμεσα στο
Τμήμα Παίδων του Α.Σ.
"ΑΕΤΟΣ Λιδωρικίου" να
βρίσκονται και δυο κορίτσια,
η Έφη Κουτσούμπα και η
Κατερίνα Σταυροπούλου.
Μπράβο Έφη. Μπράβο
Κατερίνα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ
(1) Στις 17/12/2017 είχαμε ένα πολύ όμορφο
απόγευμα. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συνδέσμου
μας, η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους
μικρούς μας φίλους.
Τα παιδιά μας με τον
πηγαίο αυθορμητισμό
και την παιδική τους
αθωότητα, παρακολούθησαν μια όμορφη παράσταση με καλικάντζαρους,
συμμετέχοντας στα σκέρτσα τους και στα παιγνίδια τους.
Και στο τέλος, σειρά είχε ο Άγιος Βασίλης, με τη κάτασπρη
γενειάδα του, πανύψηλος, με μεγάλες χερούκλες, ούτως
ώστε να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Μοίρασε τα δώρα του σ'
όλα τα παιδιά. Απολαύσανε όλοι, παιδιά, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, τα μεζεδάκια, και φυσικά γλυκά των
ημερών, κουραμπιέδες και μελομακάρονα.
(2) Την Κυριακή, 14/01/2018, ο Σύνδεσμός μας
πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
Συνδέσμου μας στο Βύρωνα.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Τσώνος, καλωσόρισε
τους προσκεκλημένους μας και ευχήθηκε από καρδιάς,
καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία στις οικογένειες όλων.
Μέσα σε μια όμορφα στολισμένη αίθουσα,
κατάμεστη από Λιδωρικιώτες και Λιδωρικιώτισες, καθώς
και φίλους τους, ο π. Κωνσταντίνος, εφημέριος στην Ενορία
του Αγίου Δημητρίου, ευλόγησε την βασιλόπιτα και
ευχήθηκε στους παριστάμενους για τη νέα χρονιά, καθώς
και στο Σύλλογο να συνεχίζει να είναι δραστήριος και
δημιουργικός. Τόνισε επίσης στο τέλος τη σημασία των
λέξεων «αγαπώ» και «βοηθώ», που πρέπει να έχουμε όλοι
μέσα στη καρδιά μας.
Χαιρετισμό απηύθυνε και η Πρόεδρος του
Συνδέσμου κ. Μαρία Γούρα – Δέδε, η οποία ανέφερε τα
ακόλουθα :
Φίλες και Φίλοι. Η κοπή της φετινής βασιλόπιτας στο
Σύνδεσμο Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η Γκιώνα» ήταν μόνο η
αφορμή. Το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι σημαντικό. Μέσα σ'
αυτές τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε, εμείς εδώ σήμερα
τα αφήσαμε όλα στην άκρη γιατί μας συνδέει όλους μας
κάτι κοινό. Το ενδιαφέρον για επικοινωνία με τους
χωριανούς μας. Το ενδιαφέρον για το χωριό μας.
Ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά. Οι
ανθρώπινες σχέσεις περνούν κρίση και η ανθρώπινη
επαφή και επικοινωνία έχουν σχεδόν χαθεί και αυτές. Εμείς
πιστεύουμε στην δύναμη της επαφής και της επικοινωνίας
γι' αυτό και θα επενδύσουμε στην προσπάθεια αυτή.

Εγώ πιστεύω προσωπικά, ότι όλοι μας είμαστε άτομα
με όνειρα και ευαισθησίες. Σε ένα κοινωνικό και πολιτικό
περιβάλλον που καταρρέει γύρω μας, μόνο ο πολιτισμός
μπορεί και πρέπει να μείνει αλώβητος, ώστε να μας βοηθήσει να αντέξουμε. Αυτό σημαίνει, κάθε τι που κάνει ο
άνθρωπος για να βελτιώσει και να «χρωματίσει» τη ζωή
του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.
Καιρός για νέα, ανανεωμένη δράση. Έχουμε τόσα
πολλά να κάνουμε.
Ελάτε μαζί μας. Βοηθήστε μας, συμβουλεύεστε μας,
στηρίξτε μας.
Ελάτε να υλοποιήσουμε τους στόχους του Συλλόγου.
Ενδιαφερθείτε.
Σκεφθείτε τα παιδιά σας, για τη συνέχιση του
Συλλόγου μας.
Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντί τους.
Να έχετε υγεία, ευτυχία, αγάπη στις οικογένειες σας.
Καλή χρονιά.
Την εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο
βουλευτής του νομού μας και ο Λιδωρικιώτης Ηλίας
Κωστοπαναγιώτου, ο Δήμαρχος Δωρίδος Γεώργιος
Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική
Ενότητα Ευπαλίου κ.
Ανδρέας Ευσταθίου, ο
Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Λιδωρικίου
κ. Κων/νος Κουτσούμπας, οι πρώην Πρόεδροι
του Συνδέσμου μας
Γεώργ. Παπαϊωάννου
και Ευθ. Ξυλάγγουρας, οι πολιτευτές Ιωάννα Γκελεστάθη
και Κων/νος Χαλιορής, ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Ιωάν. Μπαλατσούρας, εκπρόσωποι άλλων πολιτιστικών συλλόγων, κλπ.
(3) Εμείς φέτος τσικνήσαμε αντί την Τσικνοπέμπτη,
την προηγουμένη μέρα και κάναμε την Τσικνοτετάρτη
7Φεβρουαρίου 2018. Με πλούσιο μπουφέ, κρασάκι και
πολύ χορό, γίναμε μια ζεστή παρέα και φύγαμε όλοι μας
χαρούμενοι.
(4) Την
11 Μαρτίου, οι
μέλη του
κού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας
διοργάνωσαν
εκδήλωση –
αφιέρωμα στην

Κυριακή,
γυναίκες Δ ι ο ι κ η τ ι-
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«Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», στο ξενοδοχείο “Dorian
Inn” στην Αθήνα. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, υποδεχθήκαμε τις καλεσμένες μας, τις καλωσορίσαμε και τις
ευχαριστήσαμε για την παρουσία τους, αλλά και για την
στήριξη τους σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις του Συνδέσμου
μας.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η κ. Ιουλία
Κιούπη, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βύρωνα, με ρίζες από το Διακόπι (Γρανίτσα) Δωρίδας,
η οποία ευχαρίστησε για την πρόσκληση μας και ευχήθηκε
από καρδιάς κάθε επιτυχία στο Σύλλογο μας, καθώς και
υγεία και ευημερία σε όλους τους συντοπίτες της. Επεσήμανε τη θέση της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία μας και
τους αγώνες της για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της.
Η αγαπημένη μας Νίτσα Ανδρίτσου – Σκούρα, η οποία
δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, μας έστειλε το μήνυμά της,
μέσα από ένα όμορφο ποίημα :
Ο Παντοδύναμος όλα με τη σοφία τα δημιούργησε.
Έπλασε τον άνδρα και συγχρόνως και τη γυναίκα. Όχι μόνο
στο ανθρώπινο είδος αλλά και σε όλα τα πλάσματά του.
Χωρίς την ύπαρξη και των δύο δεν θα υπήρχε συνέχεια της
ζωής.
Μα δυστυχώς πέρασαν αιώνες για να υπάρξει μία
ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Μέχρι και στην τελετή του
γάμου «η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» (σεβασμός), αλλά
μερικοί παρερμηνεύουν τη λέξη.
Είμαστε το ισχυρό φύλο, αντέχουμε τον πόνο της
γέννας και το μυαλό της γυναίκας γεννά. Και τους χρόνους
τους δύσκολους η γυναίκα πρωτοστάτησε στους πολέμους.
Δυστυχώς σε πολλούς λαούς η γυναίκα είναι υπόδουλη των ανδρών.
Η γιορτή της γυναίκας για μένα δεν είναι τεκμηριωμένη, μόνες μας την καθιερώσαμε. Μα τι σημασία έχει η γνώμη
μου. Ας γιορτάσουμε όλες μαζί όπως η κάθε μία την αισθάνεται.
Πάνε τα χρόνια τα παλιά που ήτανε το θύμα,
δεν είναι πλέον κανενός και του ανδρός το κτήμα.
Έγινε ανεξάρτητη πήρε πολλά βραβεία
και είναι παντοδύναμη δε δέχεται τη βία.
Kαι Μπουμπουλίνες γίνανε στα δύσκολα τα χρόνια
και ιστορία γράψανε και μένουν στον αιώνα.
Και ας γιορτάσουμε μαζί ετούτη την ημέρα
και μήνυμα να δώσουμε να μην μας κάνουν πέρα.
Τώρα μην ξεσαλώσετε κάντε και λίγο κράτη
δεν θα μας έβγη σε καλό και δεν θα βρούμε άκρη.
Για να ισορροπίσουμε κάντε ένα βήμα πίσω
και με γαλίφια της ψυχής τους γρίφους μας θα λύσω.
Γιατί οι άνδρες θέλουνε να' χουν κυριαρχία
μα η πονηριά των γυναικών ρίχνει αυτοκρατορία.
Μα πυρ γυνή και θάλασσα το λέει ο λαός μας
νικήσαμε τον πόλεμο και είναι πια δικός μας.
Μηνύματα μας έστειλαν :
Ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, ο
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οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, … χαιρετώ όλες τις γυναίκες –
μέλη του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών «Η Γκιώνα»! Πολύ θα
ήθελα να είμαι μαζί σας και να διασκεδάσουμε, αλλά νομίζω
ότι η μέρα είναι απολύτως δική σας έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα περάσετε καλά. …Θα ήθελα να ευχηθώ σε
όλες τις γυναίκες, μέσα στη δυσκολία αυτών των ρόλων, να
μην ξεχνά το πιο σημαντικό. Ότι κάθε ρόλο της πρέπει να τον
χαίρεται η ίδια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες,
καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και να περάσετε όμορφα!
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας
…εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του Συνδέσμου,
συγχαρητήρια για τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες και
εκδηλώσεις σας που προωθούν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τόπου καταγωγής μας!
Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Πολιτευτής της Νέας
Δημοκρατίας ΝομούΦωκίδος στο μήνυμά του, μεταξύ των
άλλων αναφέρει …Χρόνια πολλά γυναίκα, χρόνια πολλά
μητέρα. «Αν θέλεις να ειπωθεί κάτι, ζήτα την βοήθεια ενός
ανδρός. Αν θέλεις να γίνει κάτι, ζήτα την βοήθεια μίας
γυναίκας» Μάργκαρετ Θάτσερ, πρώην πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Και τέλος, εμείς οι γυναίκες του Συνδέσμου μας, σας
φέρνουμε σήμερα στη θύμησή σας γεγονότα ιστορικά για
την καθιέρωση της 8ης Μαρτίου, ως Ημέρα της Γυναίκας.
Όλες γνωρίζουμε, ότι :
Το 1977 ο Ο.Η.Ε. καθιέρωσε την 8η Μαρτίου ως
«Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη
Διεθνή Ειρήνη». Είναι ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας, που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση των διακρίσεων που γίνονται σε βάρος τους.
Το 1857, ξεσηκώθηκαν οι εργάτριες της Νέας Υόρκης,
για να κερδίσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς,
μεγαλύτερο μεροκάματο, δικαίωμα ψήφου. Το ξεσήκωμά
τους αυτό το πλήρωσαν με αίμα, ύστερα από βίαιη επίθεση
της αστυνομίας. Έδωσε όμως το έναυσμα στις μετέπειτα
γενιές για νέους αγώνες.
Το 1910, όταν η Κλάρα Τσέτκιν, μια διεθνής φυσιογνωμία του εργατικού και γυναικείου κινήματος, στο Παγκόσμιο
Συνέδριο της Κοπεγχάγης, πρότεινε να καθιερωθεί η 8η
Μαρτίου ως «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας». Για να
εκφράσουμε είπε την αλληλεγγύη και την αγάπη για την
Ειρήνη που μας ενώνει και να διαδηλώσουμε τη συνεχή
διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι όλες σεις συμφωνείτε,
ότι στη γυναίκα ανήκει κάθε μέρα, είτε σαν σύζυγος, είτε σαν
μάνα, σαν κόρη, σαν ισότιμο μέλος της οικογένειας και της
κοινωνίας μας. Τούτο σημαίνει ισοτιμία, σημαίνει ισοτητα,
αλληλοσεβασμό, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και για τα
δύο φύλα. Με λίγα λόγια η Ημέρα της Γυναίκας δεν μπορεί
να μας αφυπνίζει μια μέρα το χρόνο, αλλά 365 μέρες το
χρόνο.
Για πολλούς αιώνες ο ρόλος της γυναίκας είχε υποβαθμιστεί από την ανδροκρατούμενη κοινωνία και δυστυχώς
βρισκόταν σε κατώτερη μοίρα. Ας μην ξεχνάμε ότι ρωτούσαν
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κάποιον : Πόσα παιδιά έχεις και αυτός απαντούσε τρία
παιδιά και ένα κορίτσι, και όχι τρία αγόρια και ένα κορίτσι.
Στις κοινωνίες μας η γυναίκα έζησε κάτω από την εξουσία του
πατέρα, του συζύγου, του αδελφού. Δεν είχε δημόσια και
κοινωνική δραστηριότητα, ήταν αγράμματη.
Όμως η παρουσία της ήταν δυναμική στην παραγωγική προσφορά της, στους αγώνες απελευθέρωσης, στην
πρόοδο της πατρίδας μας.
Σήμερα η γυναίκα δεν είναι μόνο για να γεννάει και να
μεγαλώνει παιδιά, κλεισμένη στο σπίτι, καταναλώνοντας τις
δυνατότητες της μόνο στις οικογενειακές δραστηριότητες.
Σήμερα η γυναίκα μορφώθηκε, ισότιμα με τον άντρα,
παλεύει στο στίβο της ζωής, στις επιστήμες, στις επιχειρήσεις, στην πολιτική. Απέδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει
περίτρανα σε όλα.
Οι γυναίκες θέλουν, μπορούν και παίζουν μεγάλο ρόλο
στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Οι γυναίκες σήμερα
μορφώνονται, εργάζονται, δημιουργούν, συμμετέχουν,
διαμορφώνουν την κοινωνία. Είναι ενεργοί και ισότιμοι
πολίτες της πατρίδας μας, για προκοπή και ανάπτυξη.
Έτσι σήμερα :
Υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας των ανθρώπων, ανδρών
και γυναικών, που αρχίζει από τον τρόπο αγωγής των παιδιών μας, και της δυνατότητας μόρφωσης και εξέλιξης, σε
αγόρια και κορίτσια.
Υπάρχει αλλαγή της νομοθεσίας σε ότι αφορά τις
ανθρώπινες σχέσεις, κατάργηση αναχρονιστικών θεσμών,
όπως η προίκα, καλύτερη ρύθμιση του οικογενειακού και
εργατικού δικαίου.
Κάποιος είπε ότι η γυναίκα είναι το μισό του ουρανού
που φωτίζει όλο τον κόσμο και κάποιος άλλος το Μισό της
Κοινωνίας, που πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα και ίσες
ευθύνες στη Ζωή, στην Οικογένεια, στην Δουλειά, στον
Ελεύθερο χρόνο, στην Πολιτική, στη Συμμετοχή.
Αγαπητές φίλες,
Θα πρέπει να υπάρχει αρμονική συμπόρευση του
άντρα και της γυναίκας, με ίσα δικαιώματα και ίσες
υποχρεώσεις, με ισότιμες επιλογές ζωής, με ισότιμη
συμμετοχή στην κοινωνία, στην πολιτική.
Θα κλείσουμε με δύο φράσεις, που πολύ χρησιμοποιούνται :
Όλες γνωρίζετε τη χριστιανική ρήση «Η δε γυνή να
φοβάται τον άνδρα». Εμείς θα πούμε «Η δε γυνή να τολμά
τα πάντα».
Και επίσης «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
και θα φθάσουν συγχρόνως για να απολαύσουν την συντροφιά τους επάνω στην κορυφή»
Τέλος απολαύσαμε τον πλούσιο μπουφέ μας με τους
νόστιμους μεζέδες του, απολαύσαμε κόκκινο και λευκό
κρασί και τέλος χορέψαμε από καλαματιανά και τσάμικα –
ρουμελιώτισσες ως επί το πλείστον βεβαίως – μέχρι νησιώτικα και ζεϊμπέκικο.
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(5) Στις 19/3/2018, με την φροντίδα του Συνδέσμου
μας, οι Λιδωρικιώτες μαζί με μέλη της Αδελφότητας Λευκαδιωτών Δωρίδας και τον Πρόεδρο της Μάκη Κυριανάκη,
γίναμε μια μεγάλη παρέα περίπου 60 ατόμων και απολαύσαμε την παράσταση «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» στο Θέατρο
Αλίκη.
(6) Στις 6/5/2018, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε η μουσική βραδιά στην αίθουσα
του Συλλόγου μας με αθρόα συμμετοχή της νέας γενιάς που
απόλαυσαν τις υπέροχες μελωδίες ενός
συγκροτήματος νέων
παιδιών αποτελούμενο
από τη
Δέσποινα
Χερουβή στο τραγούδι,
τον Ανδρέα Τσαντέ
στην κιθάρα και το
Σταύρο Τσαντέ στο
μπουζούκι και γεύτηκαν τα εδέσματα που προσέφεραν κυρίες του συλλόγου
αλλά και φίλοι καταστηματάρχες. Έκπληξη της βραδιάς ο
Γιάννης Κολοβός και ο Κώστας Μέρης που συμμετείχαν και
μας αφιέρωσαν πολλά τραγούδια.
(7) Στις 6/6/2018 πραγματοποιήθηκε η τελευταία
συνάντηση αυτής της περιόδου. Βρεθήκαμε στην όμορφη
αίθουσα μας, μάθαμε τα τελευταία νέα των χωριανών μας,
πίνοντας το καφεδάκι μας και αποχαιρετιστήκαμε, δίνοντας
νέο ραντεβού συνάντησης την πρώτη Τετάρτη του Οκτώβρη.
Έκπληξη για μας η παρουσία της αγαπημένης μας Μαρίας
Πέτρου από Αμερική με την κόρη της, καθώς και ο Γιώργος
Κατσώνης, ο οποίος, παρά τα χρόνια του, ταξίδεψε στις
αρχές του έτους στην Αυστραλία και επέστρεψε ξανά στην
Ελλάδα. Θα βρεθούμε οι πιο πολλοί το καλοκαίρι στον
αγαπημένο μας Λιδωρίκι, όπου θα απολαύσουμε τον βαθύ
ίσκιο του πλάτανου της Βαθειάς, θα δούμε τους φίλους μας
και θα συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις μας τον Αύγουστο
εκεί στο χωριό μας.
(8) Και βεβαίως την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα πραγματοποιήθηκαν, όπως πάντα οι συναντήσεις των μελών μας
για καφεδάκι και κουβεντούλα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, από καρδιάς πάντα, σε όλους
εσάς που είσαστε κοντά μας και μας στηρίζετε και σας
ευχόμαστε όμορφες καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τις
οικογένειές σας.
Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, σε όλους και θα συναντηθούμε τον Οκτώβριο εδώ στα γραφεία του Συλλόγου μας στο
Βύρωνα.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις 27/1/2018, έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Λιδωρίκι, με την
συμμετοχή και των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου.
Στις 8/2/2018, στο «Καπηλειό
του Βασίλη» οι χωριανοί μας γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη, με καλό
φαγητό και ποτό, πολύ κέφι και χορό.
Στις 17/2/2018 το βράδυ, στην
Πλατεία «Βαθειά», άναψαν φωτιές,
χόρεψαν το «Γαϊτανάκι», προσφέρθηκε βραστό και μπόλικο κρασί. Και
φυσικά ακολούθησε χορός.
Στις 19/2/2018, Καθαρή Δευτέρα, ο Σύλλογος ετοίμασε και
πρόσφερε στους χωριανούς μας και
στους επισκέπτες, φασολάδα, σαρακοστιανά και κρασί. Τη μέρα αυτή, δυο
απρόσμενοι επισκέπτες με την παρέα
τους βρέθηκαν στο Λιδωρίκι. Ο Θοδωρής
Κοτονιάς και η Έφη Γιαλακίδη (εγγονή του
Γιαλακίδη, δωρητή του κτιρίου όπου
στεγάζεται ο Σύλλογος μας). Θα πρέπει
επίσης να συγχαρούμε το Θοδωρή
Γλιμίτσα για την συνεχή ενημέρωση μας
με όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χωριό μας.
Στις 15/4/2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική

εκδήλωση στην αίθουσα του Δημαρχείου Λιδωρικίου, για
τον καρκίνο του μαστού και δωρεάν κλινική εξέταση μαστών
από ειδικό γιατρό, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με
καρκίνο μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Νομού
Αχαϊας. Στην εκδήλωση μίλησαν ο κ.
Δημήτρης Κούκουρας, Ομότιμος
Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για την «πρόληψη
και έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου
του Μαστού». Η κ. Κλαίρη Τζιομάκη,
Κοινωνική Λειτουργός – Οικογενειακή Θεραπεύτρια, με θέμα «Τι μας
αποτρέπει από τον απαραίτητο
προληπτικό έλεγχο». Η κ. Άννα
Γουρζή, εκπαιδευόμενη Εθελόντρια και
Μέλος του Συλλόγου Γυναικών με
καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν.
Αχαϊας, με θέμα την προσωπική της
εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού.
Επίσης ο Λιδωρικιώτης Πλαστικός
Χειρουργός Παναγιώτης Παλαιολόγου,
για την αποκατάσταση μερτά την
μαστεκτομή.
Στις 23/6/2018 πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία «Βαθειά», χορευτική
παράσταση των μικρών και μεγάλων μαθητών του χωριού
μας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις 3/5/2018 έγινε η παρουσίαση από την Αδελφότητα
Λευκαδιτών του Βιβλίου «Λαογραφικά και Ιστορικά
Λευκαδιτίου» κειμήλιο της πολιτισμικής αειφορίας της
περιοχής μας. σε μια κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αιγάλεω «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», από
πατριώτες, φίλους και συγγενείς.
Στις 24/5/2018, στις νέες
Αίθουσες του Γενικού
Λυκείου Λιδωρικίου,
διενεργήθηκε αιμοδοσία
από το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, υπό την
αιγίδα της Εκκλησίας
Λιδωρικίου και με τη
συμμετοχή των παιδιών
του Λυκείου. Να ευχαριστήσουμε το Νοσοκομείο
Άμφισσας και τον πατέρα
Θεοφύλακτο για την

συνδρομή τους προς το Λύκειο.
Η ζωγραφιά είναι του Γιάννη Πέτρου, μαθητή της Β
Λυκείου.
Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης» ενημέρωσε για την Έκθεση αφιερωμένη στον Στρατηγό
Μακρυγιάννη, στην Γεννάδιο Βιβλιοθήκη. Η νέα πτέρυγα "Ιωάννης Μακρυγιάννης" πραγματοποιήθηκε με την
ευγενική χορηγία του ιδρύματος Μακρυκώστα. Η
έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τρίτη 5
Ιουνίου έως το Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε η παράδοση
των 56 πινάκων – φωτογραφιών από το κάψιμο του
Λιδωρικίου από τους Γερμανούς, που ανήκαν στο
Σύνδεσμό μας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου,
προκειμένου να αναρτηθούν στην αίθουσα των γραφείων του.
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Εκδήλωση προς τιμή του μεγάλου Λιδωρικιώτη Δημητρίου Κάππου.
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση, την Κυριακή το μεσημέρι,
20/05/2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Λιδωρικίου, προς τιμή του μεγάλου
Λιδωρικιώτη Καθηγητή των Μαθηματικών στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημητρίου Κάππου. Την
εκδήλωση διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία, σε συνεργασία με τα παραρτήματά της
στους νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας, καθώς και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου.
Της εκδήλωσης προήδρευσε ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, μαθηματικός, π. Προϊστάμενος του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τον Δημήτρη Κάππο παρουσίασαν, ως άτομο, ως δάσκαλο, ως
επιστήμονα και ως εξέχουσα προσωπικότητα του Λιδωρικίου, η
κ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Ο δάσκαλος, ο
επιστήμονας, ο άνθρωπος», ο κ. Σίμος Σεχόπουλος, καθηγητής
Μαθηματικών, με θέμα «Η εξέχουσα προσωπικότητα του
Λιδωρικιώτη Καθηγητή Δημητρίου Κάππου» και ο κ. Μιχάλης
Χρυσοβέργης, τ.
Σχολικός Σύμβουλος
Μ α θ η μ α τ ι κώ ν , μ ε
θέμα «Δημήτριος
Κάππος, κορυφαίος
Έλληνας Μαθηματικός
του 20ου αιώνα».
Εκ μέρους του Συνδέσμου μας, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Σταύρος Μαργέλλος, ο
οποίος είπε, ότι εκπροσωπώντας το Δ.Σ. του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Η Γκιώνα, δηλαδή τους Λιδωρικιώτες της Αθήνας, που
δεν κατάφεραν να είναι σήμερα μαζί μας, συγχαίρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που
αποφάσισε να διοργανώσει την εκδήλωση, σε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου για να τιμήσουν το έργο του
Λιδωρικιώτη καθηγητή μαθηματικών Δημητρίου Κάππου και
εύχομαι καλή επιτυχία στους οργανωτές και τους οποίους
συγχαίρω για τη σημερινή εκδήλωση.
Ο αείμνηστος καθηγητής μαζί με άλλους 20 Λιδωρικιώτες που
κατοικούσαν στην Αθήνα, το έτος 1956 ίδρυσαν τον «Σύνδεσμο
Λιδωρικιωτών Η
Γκιώνα», για να
διατηρήσουν τις
σχέσεις μεταξύ των
μελών και για να μην
απομακρυνθούν από
την ιδέα, τις
παραδόσεις και τις
αρχές των Λιδωρικιωτών, συνεργαζόμενοι στενά και
βοηθώντας το έργο
της Κοινότητας Λιδωρικίου, στηρίζοντας τους συγχωριανούς
τους που είχαν ανάγκη. Ο καθηγητής παμψηφεί εκλεγόταν

Πρόεδρος του Δ.Σ.
και, με σοφία και
αγάπη, κατάφερνε
να επιτυγχάνονται
ο ι σ κο π ο ί τ ο υ
συνδέσμου, όπως
προσωπικά
διαπίστωσα ο
ίδιος, στο τέλος της
δ ε κα ε τ ί α ς το υ
1970 και στις αρχές
της δεκαετίας
1980, που ήμουν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. και είδα από κοντά το
πάθος και την παρότρυνσή του, για την ανανέωση και την αύξηση
των μελών του συνδέσμου. Η ανανέωση και η τροποποίηση του
καταστατικού που έγινε στην τελευταία του θητεία, συμπλήρωσε
με τα πολιτιστικά, τους σκοπούς και είχε αποτέλεσμα ο
Σύνδεσμος να λειτουργεί ακόμη.
Ο Δ. Κάππος έχει κάνει υπερήφανους τους Λιδωρικιώτες την
οικογένειά του μέλη της οποίας σήμερα ευρίσκονται ανάμεσά
μας (παιδιά,
εγγόνια και
δισέγγονα), αφού
νωρίς ξεπέρασε
τα σύνορα του
Λιδωρικίου και
της Ελλάδος και
έ γ ινε ά μ ι σ θ ο ς
πρεσβευτής των
Λ ι δ ω ρ ι κι ω τ ώ ν ,
διδάσκοντας σε
σπουδαία πανεπιστήμια του
εξωτερικού, κάνοντας ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, όπως
πιστεύω ότι συμφωνείτε όλοι, με όσα μας είπαν αναλυτικά για το
σπουδαίο έργο του, λαμπροί ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης,
που συμπληρώνονται 114 χρόνια από τη γέννησή του.
Κύριε Πρόεδρε της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας,
σας καλούμε για
συνδιοργάνωση
νέας εκδήλωσης
στην Αθήνα. Σας
ευχαριστώ όλους
και ιδιαίτερα την
οικο-γένεια του Δ.
Κάππου, για ό,τι εκείνος έχει κάνει.
Χαιρετισμό απηύθυνε, σαν συγγενής και φοιτητής του Δ. Κάππου, ο Αθανάσιος Γ. Μαργέλλος, μαθηματικός καθηγητής –
πολιτικός μηχανικός.
Ιδιαίτερα συγκινητική η παρουσία της οικογένειας του, δηλαδή
δύο από τα παιδιά του, Ίρις Κάππου – Ρηγάτου με το σύζυγό της
και Λουδοβίκος Κάππος με τη σύζυγό του, δύο εγγονές του
Δήμητρα και Μαρία με το σύζυγό της και τις κόρες τους Βασιλική
και Μυρτώ.
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Και τα δύο παιδιά του,
με ιδιαίτερη ευγένεια
και σεμνότητα, ευχαρίστησαν θερμά όλους
τους συντελεστές της
εκδήλωσης αυτής, και
καταχειροκροτήθηκαν
από τους παρευρισκομένους. Παρουσίασαν
τον πατέρα τους, μέσα
στην οικογένεια και μίλησαν για την ιδιαίτερη αγάπη που είχε
προς το χωριό του.
Παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Κων/νος Κουτσούμ-

πας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κων/νος
Κουτσούμπας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας
κ. Αργύρης Φελλούρης,
εκπρόσωποι των Παραρτημάτων Φθιώτιδας –
Βοιωτίας και πολλοί
χωριανοί μας.
Τέλος θα πρέπει να συγχαρούμε τη Γενική Γραμματέα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου κ. Αργυρώ Λαγγουράνη, για
την πολύτιμη συμβολή της στην εν γένει οργάνωση της εκδήλωσης αυτής.

Οι φίλοι μας ενημερώνουν.
Ο εκλεκτός φίλος μας, Πρόεδρος του Συλλόγου Πενταγιωτών, ο
Στέλιος Τσιώρης, είχε την ευγενή καλωσύνη να μας αποστείλει τις
φωτογραφίες αυτές, που αφορούν το Γυμνάσιο Λιδωρικίου, 1932
- 1933, όπου φοίτησε ο πατέρας του, Γεώργιος Τσιώρης του
Επαμεινώνδα, γεννηθείς το 1916.

Μας αναφέρει επίσης ότι, συμμαθήτρια του πατέρα του ήταν, με
1-2 χρόνια διαφορά, καί η μεγάλη ηθοποιός μας Ασπασία Παπα-

θανασίου, της
οποίας ο πατέρας υπήρξε και
Γυμνασιάρχης ,
στο Λιδωρίκι.
Όπως έχουμε
τονίσει, από της
εκλογής του
Συμβουλίου
αυτού, θέλουμε
την επικοινωνία
και την συνεργασία όλων των
πολιτιστικών
συλλόγων της
Δ ω ρ ί δ α ς ,
σ υ ζ ητ ά μ ε τ ι ς
προτάσεις τους,
προσπαθούμε
..... Για να μην
σβήσει ο τόπος
μας !!!

Μια όμορφη γωνιά έχουν δημιουργήσει τα αδέλφια Κώστας
και Δημήτρης Φαλίδα στο Παγκράτι. Ένας τόπος για συνάντηση των φίλων μας, των χωριανών μας και όχι μόνο, για να
απολαύσουμε τα καλομαγειρεμένα φαγητά τους, ρουμελιώτικους μεζέδες, νόστιμες πίτες και καλό κρασάκι. Επί πλέον ο
Κώστας και ο Δημήτρης είναι πάντα κοντά στο Σύνδεσμό μας.
Στη συγκέντρωση των νέων μας που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του Συνδέσμου μας, προσέφεραν δωρεάν και
εμπλούτισαν τον μπουφέ που είχαμε, με τους μεζέδες τους
και το κοκκινέλι τους.
Ευχαριστούμε Κώστα !!
Ευχαριστούμε Δημήτρη !!
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Ήτανε μήνας Αύγουστος πάνω στο τελείωμά του,
ο μήνας ο πολεμικός και πολυοργισμένος
του κατοχικού δίσεκτου χρόνου σαραντατέσσερα,
όπου, κει ψηλά στον «Έλατο»
στο διάσελο και στις κορφές της Γκιώνας
βροντούν τα λιανοντούφεκα
κι από τον κάμπο της Βελάς
μουγκρίζουν τα κανόνια.
τραντάζουνε τον τόπο μας
κι αυτό το Λιδωρίκι,
γιατ' είν' έδρα ανταρτών
και του οχτρού ο στόχος,
ο στόχος ο στρατηγικός
(ο φοβερός κι ονομαστός «Στραγγαλιστής»)(1)
όπου ζητά εκδίκηση τρανή,
εκδίκηση μεγάλη,
για το μεγάλο χαλασμό
που 'παθε στις Καρούτες (2).
Τρεις χιλιάδες οι Γερμανοί
(ανάμεσά τους και Ρωμιοί (!)
αλλά και μισθοφόροι Μαροκινοί ! …) (3)
διακόσιοι είν' οι Αντάρτες,
πέντε μερούλες πολεμούν
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μα τελειωμό δεν έχει,
μόν' τα φισέκια σώνονται (4)
κι οι Ούνοι πια διαβαίνουν, οι λυσσασμένοι λύκοι.
Ορέ, «θλιβά βαρούν τα σήμαντρα,
θλιβά και οι καμπάνες» …..
Λεηλατούν και σφάζουνε
καίνε κορμιά βασανισμένα!
βάζουν φωτιά στα σπίτια μας
σ' ολάκερο το βιό μας,
καίνε το ξακουστοϊστορικό χωριό,
τ' όμορφο Λιδωρίκι.
Ωιμέ, τι συμφορά ! …..
Που 'γινε πάνω στη φεγγοβολιά
στης Λευτεριάς τη Δόξα.
Κι όσοι δεν το γνωρίζουνε,
ας μαθευτεί και τούτο,
πως κι άλλη φορά βάλανε φωτιά
στ' άμοιρο Ελληνόκαστρο,
μα ετούτη τη βολά τα τουρκο-αγαρηνά σκυλιά,
το Μάη μήνα
πριν χρόνια εκατό-δεκαεννιά! …
Τάκης Γ. Παπαδόπουλος

_______________________
(1) Η φοβερή αυτή ονομασία της επιχείρησης «Wuerger» (= «Στραγγαλιστής») αναφέρεται στην από 13 Απρ. 2005 απαντητική
ερευνητική επιστολή του γερμανού συγγραφέα H.F. Meyet (=Χέρμαν Φράνκ Μάγερ) προς τον υποφαινόμενο (Τ.Γ.Π.)
(2) Αναφέρεται στη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων Ανταρτών που έγινε στην Καρούτα στις 5 Αυγ. 1944.
(3) Πρόκειται και για το λόχο μισθοφόρων από το γαλλικό Μαρόκο υπό το λεγεωνάριο Γάλλο λοχαγό Αντρέ Ρουέν, που έδρευε στη
Γραβιά και είχε διαπράξει εγκλήματα πολέμου (φόνους, βιασμούς, κ.α.) σε άμαχους κατοίκους της περιοχής και ιδία αυτών του
ορεινού χωριού Κουκουβίστα (Καλοσκοπή).
(4) Πράγματι, οι Έλληνες αντάρτες που δρούσαν στην περιοχή Λιδωρικίου είχαν ξεμείνει από πυρομαχικά, συνεπεία αλλεπάλληλων
γερμανικών επιθέσεων, παρά τις τεκμηριωμένες τηλεγραφικά εκκλήσεις τους προς το συμμαχικό Σ.Μ.Α. (=Στρατηγείο Μέσης
Ανατολής).
(5) Όπως προκύπτει από την ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.), οι Τούρκοι που εισέβαλαν τον Απρίλιο 1825 στη
Φωκίδα προξένησαν σοβαρές καταστροφές στην περιοχή σε μία επιδρομή τους, τον Μάη του 1825, έκαψαν και το Λιδωρίκι.
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O AI ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΩΝ ΚΑΓΚΑΛΑΙΩΝ, ΣΤΑ ΚΑΛΤΕΖΙΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Το ταπεινό εκκλησάκι του Άι Νικόλα στα Καλτεζιά, τη μέρα
του όμορφου Λιδωρικιώτικου πανηγυριού, που, δυστυχώς ,
το αφήσαμε σιγά-σιγά να σβήνει , μέχρι που τώρα πια έχει
ξεχαστεί . Το γλέντι έχει αρχίσει , και φυσικά και ο χορός,
πρωτοχορευτής, ο αξέχαστος Νίκος Πέτρου, Ταλτονίκος, με
την παραδοσιακή φορεσιά του , τον κρατάει ο Ανδρ. Τσιμέκας και συνέχεια, Γ.Μαργέλλος, Σαψαρόϊαννος, Γ. Φωτόπουλος, της Ρήνας, Ζωή Παπαδοπούλου. Η φωτογραφία είναι
βγαλμένη στη δεκαετία του 60. (φωτο 1)

Η εκκλησία του Αη Νικόλα στα Καλτεζιά χτίστηκε το 1888 από
κάποιο Κάγκαλο, πάνω στα ερείπια ναού παλιού μοναστηριού, πού κατά την παράδοση κατάστρεψαν ολοσχερώς οι
Οθωμανοί στην διάρκεια της επανάστασης τού 1821,σε
αντίποινα προφανώς για συμμετοχή των μοναχών στον
αγώνα της ανεξαρτησίας.
Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν υπόλοιπα παλαιών κτισμάτων με κερέτσι ,που δείχνουν ότι
υπήρξε παλιότερα μεγάλο
κτιριακό συγκρότημα, ενώ
πολλ_ς μάνδρες στα γύρω
Καγκαλαίϊκα χωράφια είναι
χτισμένες με πελεκημένες
πέτρες πιθανόν από τα ερείπια
τού μοναστηριού.
Δεκαετία του 1950, στον Αι
Νικόλα οι Λιδωρικιώτες πανηγυρίζουν και ο χορός έχει αρχίσει.
Πρώτη η σύζυγος του Ταμειακού
Γάτου, τρίτος, με την νταμουζάνα στο χέρι , ο Βασίλης Κάγκαλος , πίσω του ο Γάτος , ο Κ. Αποστολόπουλος, καθηγητής στο
χωριό μας, τελευταίος ο Γιώργος Αποστολόπουλος –
Μαρδώνης και καθιστός με τη νταμουζάνα αγκαλιά ο
Κώστας Μαργέλλος – Ελλάδας. (φωτο 2)
Από όσα μάς έλεγαν οι παλιοί ,όπως η γριά Καγκαλίνα πού
γεννήθηκε γύρω στα 1860 και είχε ακούσει μνήμες και
θρύλους από παλιότερους πού είχαν γεννηθεί προεπαναστατικά, το μοναστήρι στα Καλτεζιά ήταν μεγάλο, ονομαστό
και πλούσιο. Είχε πολλούς μοναχούς, περίπου 2000

γιδοπρόβατα, τυροκομείο στο οποίο έστελναν το γάλα με
κιούνια από τα βουνά , χωράφια, περιβόλια, βρύσες, πηγάδια κλπ .
Λ_γανε `τι είχαν τερbστια καζbνια με πολλb χεροjλια κbτι
απkστευτο για μας τ`τε, που `μως αργ`τερα εkδα στο Άγιο
Όρος, κρυμ_νο θησαυρ` με αναθήματα και ιερb κειμqλια
που δεν βρqκαν οι καταστροφεkς, υπ`γειες στο_ς διαφυγqς
και λαγοjμια και _να μεγbλο φsδι με κ_ρατα ” στχι` “.. που
φύλαγε τα ερεkπια ως τις μ_ρες μας.
Ήταν πάνω στο αρχαkο δρόμο απ' τα Σάλωνα, Καρούτες,
Λιδωρίκι πού συνέχιζε δυτικά πρ`ς Ναυπακτία και βόρεια,
δηλαδή πέρασμα Απ τον δρ`μο αυτ` π_ρναγαν κbθε μ_ρα
επί αιvνες χιλιbδες διαβbτες και ποιος ξ_ρει π`σοι δροσkστηκαν στην βρjση της μονqς q φιλοξενqθηκαν σ 'αυτq τις
νjχτες με κακοκαιρkες κλπ.
Η χρονολογία ίδρυσης της μονής άγνωστη και οι δικές μου
ερασιτεχνικές προσπάθειες αναζήτησης στοιχείων δεν
έφεραν αποτέλεσμα. Έφτασα ως την μονή Καλτεζιών στην
Αρκαδία ρωτώντας για κάποια πληροφορία που θα μας
όδηγούσε κάπου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έψαξα στο Άγιο
Όρος σε παλιούς καταλ`γους με μον_ς και μετ`χια ανά την
Ελλbδα χωρkς τύχη και εκτιμv `τι ίσως υπbρχει κbτι ατα
αρχεkα τοj Πατριαρχεkου, αλλb ποι`ς να τα ερευνqσει.
Πάντως το πιθανότερο είναι να χτίστηκε στην εποχή τού
Βυζαντίου όπως τα περισσότερα μοναστήρια. Η λέξη
καλτεζιά βρήκα ότι στα παλαιοσλαυικά σημαίνει κρήνη ή
απλά βρύση, κάτι πού εξηγείται από την ύπαρξη βρύσης από
παλιά και χαμηλά που υπάρχει ακόμα αλλb και παλιότερα
λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι η Καγκαλαίϊκη βρύση που
τώρα είναι άμπλας.
Απ' τη δεκαετία του '50, κι'
αυτή η φωτογραφία μας,
στην οποία “συμμετέχει“ και
η Λιδορικιώτικη δημοτική
μπάντα. Διακρίνουμε , τον
παπα Κοράκη , δίπλα του τον
Κ. Κωστοπαναγιώτου και
δίπλα τη γυναίκα του ,
αριστερά με την νταμουζάνα
μόνιμα στο χέρι, ο Βασ.
Κάγκαλος . Διακρίνεται
ακόμα ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, παιδί τότε, τρίτος
από αριστερά και δίπλα στον
παπα Κοράκη ο γιος του
Ανδρέας, καθιστοί, Θ. Φωτόπουλος , Γ.Κλώσσας , κλαρίνο και
Γ. Πανάγος λαούτο.(φωτο 3).
Απ` κει διοχ_τευαν το νερ` στο μοναστqρι με κεραμιδ_νια
κιοjνια, υπ`λοιπα των οποkων βρ_θηκαν στις μ_ρες μας.
Νερ` βγαίνει και σε άλλα Καγκαλαίϊκα χωράφια στα
καλτεζιά, ενώ όλα τα χωράφια γύρω από τον Αι Νικόλα είναι
Καγκαλαίικα, ανήκουν δηλαδή σε μια από τις παλιότερες
οικογένειες του Λιδωρικίου , κτήτορες τού ναού και προφανώς κληρονόμους του μοναστηριού, ίσως γιατί και προ
καταστροφής η οικογένεια είχε σχέση με το μοναστήρι.
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Γιαυτό η οικογένεια έχτισε και συνέχισε να προστατεύει την
εκκλησία σαν δική της, να πρωτοστατεk στην διοργάνωση
του ετήσιου πανηγυριού, όσο θυμούμαστε εμείς μέχρι
σήμερα. Παλιb κbθε χρ`νο γιν`ταν πανηγjρι μετb τη λειτουργία, με συμμετοχq πολλvν χωριανvν μας, τραπ_ζωμα
κbτω από τις αιων`βιες πουρνbρες, τραγοjδια και χορ`.
Υπbρχουν πολλ_ς φωτογραφkες απ` προπολεμικb αλλb
κυρkως απ' τις δεκαετsες 50 και 60.
Η εκκλησία ερειπώθηκε όταν έφυγε ο Βασίλης Κάγκαλος
στην Αθήνα την δεκαετία 60, _πεσε η σκεπq, σbπισε το
τ_μπλο, οι εικ`νες, η π`ρτα και έγινε γελαδομάντρι. Η πάνω
από 1000 ετών πουρνάρα έξω από τον ναό, στάλος για τα

ζωντανb και το προαjλιο γ_μισε κοπριb και χορτbρια. Όταν
γjρισε στο χωρι`, μετb την συνταξιοδ`τηση ο μακαρkτης ο
Βασkλης qθελε αλλb δεν εkχε χρqματα και δυνbμεις να
επισκευbσει τqν εκκλησkα `σο ζοjσε, ενώ η μακαρίτισσα
Τασία Καγκάλου, χήρα τού Βασίλη, είχε καημό να την επισκευάσει και να ξαναλειτουργήσει.
Μbζευε κομπ`δεμα και τσkγκλαγε συν_χεια τα παιδιb της να
μην εγκαταλεkψουν τον Αι Νικ`λα. Τα παιδιά της και τα
εγγόνια της με πρωτεργάτη και πρωτομάστορα τον γιο της
Γιώργο, πού έφυγε πρόωρα από την ζωή 27 Μαίου, με
προσωπικά τους κυρίως έξοδα και κάποια μικρή ενίσχυση
άλλων για τα υλικb, επισκεύασαν την εκκλησία με προσωπική εργασία. Άνοιξαν δρ`μο, κουβbλησαν υλικb, προετοkμασαν και _καναν εργασkες υποστqριξης, φτιάξαν νέα σκεπq,
τέμπλο, πορτοπαράθυρα, πήγαν κάποιες εικόνες, γιατί οι
παλιές σάπισαν από τις βροχές και κυρίως έφραξαν τον χώρο
της εκκλησίας και τον καθάρισαν από τις κοπριές .
Ο γράφων αυτό το σημείωμα, είχα την χαρά να βρεθv στο
χωρι` και να δουλέψω δυο τρείς μέρες στην κατασκευή της
σκεπής, με την μεγάλη οικογένεια τών Καγκαλαίων, μερικές
απο τις πιο ευχάριστες μέρες της ζωής μου. Ο Γιvργος
πρωτομbστορας, ο Γιbννης επιστbτης, γεμbτος ιδ_ες και
αστεkα, οι bλλοι και κυρkως τα εγγ`νια και οι νjφες εργbτες,
η μάνα και γιαγιά των παιδιών η μακαρίτισσα Τασία, όλο
χαρά και συγκίνηση γιατί έγινε πραγματικότητα το όνειρό
της, περήφανη για τα παιδιά της και τα εγγόνια της που με τα
χέρια τους επισκευάζαν την εκκλησία τους, τους γέμιζε
ευχές, ενώ οι νύφες της σερβίριζαν τα νοστιμότερα φαγητά.
Μεγάλη η συγκίνηση όταν πρωτολειτούργησε παπbς στην
ανακαινισμ_νη εκκλησία, όπου οι Καγκαλαίοι έλαμπαν από
χαρά, κυρkως η Τασkα που εκπλqρωσε το τbμα της, όπως και
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πολλοί από τούς παλιούς Λιδωρικιώτες, κυρίως βαρουσιώτες πού συμμετείχαν στο αναβιώσαν πανηγύρι τ Αη
Νικόλα, ενώ παίρναν και έδιναν οι υποσχέσεις να συνεχιστεί,
και να μην χαθεk το έθιμο. Εγv γεμbτος μνqμες απ` παλι`τερα πανηγjρια και ανθρvπους που _φυγαν, με κ`μπο στον
λαιμ`, αισθαν`μουν `τι μετεkχα σε _να μνημ`συνο του
κ`σμου που _φυγε και _φευγε, παkρνοντας μαζί τις παραδ`σεις και τα _θιμα, τους μjθους και τις δοξασkες, με τα οποsα
μεγbλωσαν γενι_ς και γενι_ς χωριανvν μας.
Πάνε οjτε 15 χρόνια και τα πράγματα άλλαξαν. Πέθανε η
Καγκαλίνα, πάει ο γιος της ο Γιbννης ν_ος, πριν _να μqνα κι ο
Γιώργος ο γιος της και πρωτεργάτης της ανακατασκευής του
ναού και αναβίωσης του πανηγυριού, πένθος στο πένθος και
αβέβαιο το μέλλον. Οι Καγκαλαίοι βέβαια πονάν τον Αη
Νιικόλα τους και δεν τον αφήνουν, αλλb χρειάζεται το
ενδιαφέρον πολλών για την ιστορία, παράδοση καί ρίζες του
Λιδωρικιού, καθώς και η συνεισφορά τους για να μείνει κάτι
όρθιο από το παρελθόν.
Είναι ακατανόητο - για μ_να τουλbχιστον- να χbνεται από τη
φθορb του χρ`νου ένα από τα ιστορικότερα μνημεία του
χωριού μας και κάποιοι να χτίζουν ακαλαίσθητα, άχρηστα
εξωκλήσια ή πολυτελείς τάφους κλπ., συμβάλλοντας στην
κιτσοποίηση του όμορφου τόπου μας.
Το σημείωμα αυτό για τον Αη Νικόλα των Καλτεζιών που μου
ζήτησε ο αγαπητός εξάδελφος Κώστας Καψάλης , για την
ιστοσελkδα του, αφιερώνω στη μνήμη όλων των Καγκαλαίων
διαχρονικά, από τον κτήτορα του Αη Νικόλα, ως τούς συντηρητ_ς και ανακαινιστ_ς του, Βασίλη, Τασία, και τούς γιούς
τους Γιάννη και Γιώργο Κbγκαλο πού έφυγαν νέοι απ την ζωή.
(φωτο 4)

Εjχομαι μακροζωsα με υγεkα στους πολλοjς απογ`νους
τους , μαζί νjφες γαμπρούς κι εγγ`νια, καθvς επιθυμkα,
`ρεξη και δjναμη να συνεχkσουν να προσ_χουν τον Αι
Νικ`λα τους στα Καλτεζιb και `ποτε μπορούν να γιορτbζουν
την ημ_ρα του μαζί και την μνqμη των δικvν τους προγ`νων.
Αν και `ποτε μπορ_σουν, εkναι σkγουρο `τι θα βρουν
αρκετοjς συνεορτbζοντες, συγγενεkς, φkλους και χωριανοjς
μας και θα ζήσουν αξέχαστες στιγμές.
Γιώργος Λ. Φωτόπουλος
22 – 6 – 2012
(Το κείμενο αυτό του Γιώργου Φωτόπουλου αναρτήθηκε στις
23.9.13 από τον Κώστα Καψάλη στη σελίδα «Λιδωρίκι»)
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ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. – Γαλακτοκομικά προϊόντα – Λιδωρίκι
Στόχος της όχι απλώς το «κάλλιον», αλλά το «κάλλιστον»…

χωριών της αμόλυντης και ποικιλόμορφης περιοχής της

Η επιχείρηση ΚΑΛΛΙΟΝ είναι μια παραδοσιακή μονάδα
παραγωγής φέτας, γραβιέρας και άλλων γαλακτοκομικών
προϊόντων η οποία βρίσκεται έξω από το Λιδωρίκι Φωκίδος.
Με την μακροχρόνια εμπειρία της (43 χρόνια πείρας και 3
γενεές ενασχόλησης) σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να σας
εξασφαλίσει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ξεχωριστής
γευστικής αξίας. Πιστή σε αξίες όπως η υψηλή ποιότητα, η
παράδοση και η αγνότητα των πρώτων υλών έχει καταφέρει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου μεριδίου την
εγχώριας, αλλά και της αγοράς του εξωτερικού.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Τρεις γενιές, σε τρεις διαφορετικές ιστορικές περιόδους,
αλλά με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος για την ενασχόληση

με το τυρί έχουν συμβάλει στην παραγωγή της νόστιμης και
ποιοτικής φέτας και γραβιέρας και των υπόλοιπων νωπών
και ξηρών γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας
ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. που μεγάλος αριθμός καταναλωτών σε
διάφορες περιοχές της
Ελλάδας και του εξωτερικού έχει γευτεί και έχει
«μαγευτεί».
Όλα ξεκίνησαν το 1970,
όταν ο παππούς Κωνσταντίνος -όντας ήδη έμπειρος
από τη μακροχρόνια
ενασχόλησή του με την
κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α κα ι τ η ν
τυροκομία στα δύσκολα
χρόνια της κατοχής, του
εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου- χτίζει για πρώτη
φορά δικό του τυροκομείο στην περιοχή της Πεντάπολης
Φωκίδας. Γρήγορα επιτυγχάνεται ταχεία ανάπτυξη της
πρότυπης για τα δεδομένα της περιοχής γαλακτοκομικής
μονάδας και αύξηση της παραγωγής με ρυθμούς ολοένα
επιταχυνόμενους.
Χρησιμοποιώντας το γάλα των κτηνοτρόφων των γύρω

ορεινής Ναυπακτίας και Δωρίδας, ο κ. Κωνσταντίνος, καταφέρνει να δημιουργήσει, με αγνές και παραδοσιακές
μεθόδους παραγωγής, τις προϋποθέσεις ώστε το 1978 με
1979 τα προϊόντα της ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. να μπουν στις αγορές
των ομογενών στις Η.Π.Α. και, αργότερα, στον Καναδά. Το
γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για την πορεία ανάπτυξης
του τυροκομείου και για την επαγγελματική καριέρα του
ίδιου του κ. Αναγνωστόπουλου,
αφού αποτελεί για εκείνον
επιβράβευση για όσα πέτυχε με
υπομονή, επιμονή και μόχθο.
Στο μεταξύ, ο κ. Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δεύτερης γενιάς
τυροκόμος, έχει ήδη εισαχθεί στο
πεδίο δραστηριοτήτων του
πατέρα του, ταξιδεύει μαζί του
στην Αμερική και σε Ευρωπαϊκές
χώρες προς αναζήτηση νέων
αγορών. Με ένα ακούραστο επιχειρηματικό πνεύμα και
υψηλό όραμα προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τη γαλακτοκομική μονάδα που κληρονομεί και να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Σήμερα, και παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που θέτει
τόσο ο σκληρός χώρος της αγοράς -ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις- όσο και η
οικονομική κρίση
γενικότερα, η παράδοση της οικογένειας
συνεχίζεται με τον
εγγονό του Κωνσταντίνου και γιο του Θανάση,
τον Κωνσταντίνο το
νεότερο. Ο Κώστας,
τελειόφοιτος της
Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ.
Ιωαννίνων με ειδίκευση
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στη Γαλακτοκομία/Τυροκομία, και κόντρα στην τάση των
νέων της εποχής μας να
εγκαταλείπουν την επαρχία
και τους τομείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής για να βρουν την
τύχη τους στα μεγάλα αστικά
κέντρα, πήρε τη γενναία
απόφαση να μείνει στο χωριό
και να διοχετεύσει όλη του τη
νεανική ενέργεια, τη δημιουργικότητα, αλλά και την τεχνογνωσία πλέον, στο τυροκομείο της οικογένειας που έχει κλείσει αισίως τα σαράντα
χρόνια λειτουργίας.
Όπως αποδεικνύεται καθημερινά, ο Κώστας είναι άξιος
συνεχιστής της πορείας που χάραξε ο παππούς και ο πατέρας του, καθώς όχι μόνο συμβάλλει στη διατήρηση της
ποιότητας των προϊόντων που παραδοσιακά παρήγαγε η
μονάδα, αλλά έχει εισάγει και νέα είδη γαλακτοκομικών

προϊόντων στην παραγωγή και
στις απαιτητικές αγορές των
γύρω περιοχών και της Αθήνας,
στις οποίες δραστηριοποιείται
κυρίως η εταιρεία πλέον.
«Συνιστώ στα εγγόνια μου
εργατικότητα, εντιμότητα και
συνέπεια, για να πάτε μπροστά.
Με όλα αυτά σας εύχομαι να
είστε καλά και να πετύχετε τους
στόχους σας». Κρατώντας την
πολύτιμη αυτή ευχή του παππού
Κωνσταντίνου σα φυλαχτό, τόσο
η δεύτερη όσο και η τρίτη γενιά
τυροκόμων της οικογένειας Αναγνωστοπούλου προσπαθεί
να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Στόχος δεν είναι απλώς η
επιβίωση της επιχείρησης, αλλά η αναπροσαρμογή και η
συνεχής εξέλιξη πάντα με φάρο τις αξίες που προτάσσει ο
Κωνσταντίνος ο γηραιότερος, την ανάδειξη της ελληνικής
παράδοσης και τη διατήρηση της ποιότητας και της αγνότητας τόσο στα προϊόντα όσο και στα οράματά μας.

Η Τέχνη του Αργαλειού
Ο αργαλειός είναι μηχανή
που χρησιμοποιούνταν για
την ύφανση σε παλαιότερες
εποχές. Χρησιμοποιήθηκε
ευρύτατα κατά την
προβιομηχανική εποχή και
αργότερα κυρίως σ τις
αγροτικές περιοχές, στην
οικιακή οικονομία των
οποίων διαδραμάτισε
βασικό ρόλο, καθώς
αποτελούσε το κύριο μέσο
ύφανσης και κλωστοϋφαντουργίας. Μετά τη
βιομηχανική επανάσταση ο
κλασικός, ξύλινος, κινούμενος με μυϊκή ενέργεια αργαλειός
αντικαταστάθηκε από το μηχανικό αργαλειό. Σήμερα έχει
σχεδόν καταργηθεί, καθώς η διαδικασία της ύφανσης έχει
μηχανοποιηθεί και στη θέση του αργαλειού χρησιμοποιείται
η υφαντική μηχανή. Ο ξύλινος αργαλειός απαντάται σήμερα
μόνο σε ελάχιστα σπίτια απομακρυσμένων περιοχών και σε
μουσεία λαϊκής τέχνης. Στην κυπριακή διάλεκτο ονομάζεται
βούφα.
Περιγραφή
Ήταν μια απλή κατασκευή από ξύλο με τη μορφή χονδρών
σανίδων ή ορθογώνιας διατομής μακρόστενων καδρονιών.
Πάνω σε ένα κυλινδρικό εξάρτημά του τύλιγαν την κόκκινη

κλωστή που χρησιμοποιούσαν ως βάση
για την ύφανση και την ονόμαζαν
στημόνι. Όλες αυτές οι κλωστές
απλώνονταν από τον κύλινδρο σε
δεκάδες παράλληλα ζεύγη προς έναν
άλλο κύλινδρο, ίδιο με τον
προηγούμενο, που βρισκόταν στο
αντίθετο μέρος του αργαλειού, εμπρός
από τη θέση του ατόμου που τον
χειριζόταν. Όλα τα παράλληλα ζεύγη
του στημονιού περνούσαν μέσα από
δύο χτένια που βρίσκονταν το ένα
ε μ π ρ ό ς α π ό τ ο ά λ λ ο κα ι π ι ο
συγκεκριμένα, οι μισές περνούσαν
μέσα από το ένα και οι άλλες μισές μέσα
από το άλλο. Έτσι πατώντας ένα μοχλό, τα χτένια
μετακινούνταν το ένα προς τα πάνω και το άλλο προς τα
κάτω δίνοντας τη δυνατότητα ανάμεσα από τις κλωστές
(στημόνι) να περάσουν τις μάλλινες χοντρές, κλωστές που θα
γίνονταν κουβέρτες ή στρωσίδια.
Μετά από τα δύο αυτά χτένια, το στημόνι περνούσε μάσα
από ένα άλλο σκληρό και δυνατό χτένι που οι άκρες του
κρέμονταν με δύο λεπτές σανίδες από το πάνω μέρος της
κατασκευής, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να μπορεί να
κινείται όλο το χτένι παράλληλα με τις κλωστές του
στημονιού ακολουθώντας τη φορά του. Κάθε φορά που
περνούσαν τη μάλλινη κλωστή, με αυτό το σκληρό χτένι
χτυπούσαν, κινώντας το μπρος-πίσω με δύναμη, τη μάλλινη
κλωστή να πάει πολύ κοντά στην προηγούμενη που είχαν
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περάσει. Αυτό το χτύπημα ήταν το χαρακτηριστικό χτύπημα
του αργαλειού που έχει εμπνεύσει και λαϊκούς ή δημοτικούς
δημιουργούς. Για να
γίνει μια κουβέρτα ή
ένα όποιο αποτέλεσμα χρει-αζόταν
πολλές ώρες δουλειάς.
Εργαλεία επεξεργασίας του μαλλιού
·Λανάρια - Ξάσιμο:
Υπήρχαν δύο ειδών λανάρια για το ξάσιμο του μαλλιού, τα
μικρά και μεγάλα.
·Ρόκα (η αρχαία ηλακάτη): Ένα ραβδί που το ένα άκρο του
καταλήγει σε δύο κύκλους σε σχήμα Φ που μέσα τους
έμπαιναν και συγκρατούνταν οι τουλούπες (μαλλί) για το
γνέσιμο.
·Αδράχτι: Ξύλινη βέργα που έστριβε ο χρήστης για να γίνει
κλωστή το μαλλί και στη συνέχεια την τύλιγε.
·Δρούγα: Ίδια βέργα που στην άκρη του κάτω μέρους της
συγκροτούσε το σφοντύλι, που βοηθούσε στο στρίψιμο για
την παρασκευή του νήματος.
·Σφοντύλι: Στρογγυλό πέτρινο
εξάρτημα με τρύπα που
τοποθετείται στην δρούγα για
να την διευκολύνει στην
περιστροφή.
·Στημόνι: Κόκκινο ή λευκό
βαμβακερό νήμα που τοποθετείτο κατά μήκος του αργαλειού τεντωμένο. Πάνω του
γινόταν η ύφανση. Τα εργαλεία για την τοποθέτηση του
στημονιού ήταν η ανέμη, το ανεμίδι, η κλουβίστρα, τα
καλαμίδια και οι τυλίχτρες.
Το Στήσιμο του Αργαλειού
Ο αργαλειός αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Όταν
συναρμολογηθούν και τοποθετηθεί το στημόνι, έχει στηθεί
ο αργαλειός και είναι έτοιμος για την ύφανση του υφαδιού.
Εξαρτήματα του αργαλειού
·Αντιά: δύο στρογγυλά ξύλα με διάμετρο 10-15 εκατοστών
που στο ένα άκρο έχουν τετράγωνη κατάληξη με τέσσερις
τρύπες. Στο μπροστινό (προστάντι), που το συγκρατεί η
κουρούνα, τυλίγεται το υφαντό καθώς φτιάχνεται, ενώ το
άλλο στο πίσω μέρος (πισάντι), πάνω στο οποίο τυλίγεται το
στημόνι, το συγκρατεί η ποταμίστρα.
·Κουρούνα: κοντόχοντρο κυλινδρικό ξύλο που στηρίζει το

«προστάντι» και το συγκρατεί.
·Ποταμίστρα: μακρύ κυλινδρικό ξύλο που στηρίζει και
συγκρατεί το «πισάντι».
·Χτένι: παραλληλόγραμμο με ύψος 10-12 εκατοστά περίπου,
με πλήθος από λεπτά δόντια από καλάμι που
προσαρμόζονται
σε δύο στενά
παράλληλα καλμια ή ξύλα.
·Μιτάρια: κυλινδρικά ξύλα παράλληλα μεταξύ
τους που πάνω
τους είναι δεμένοι
πολλοί λεπτοί
σπάγκοι. Ανάλογα με το υφαντό άλλοτε χρη-σιμοποιούσαν
δύο και άλλοτε τέσ-σερα.
·Ξυλόχτενο: δύο οριζόντια ξύλα με αυλακιές. Αυτά δένονταν
με δύο μικρότερα ξύλα κάθετα. Μέσα τους προσαρμόζεται
και κλειδώνει το χτένι με το οποίο χτυπιέται το υφάδι.
·Σ α ΐ τ α : ξ ύ λ ο
ελλειψοειδές
που ήταν σκαμμένο εσωτερικά
και κατά μήκος
συγκρατούσε
μια βέργα. Στη
βέργα τύλιγαν
το βαμβακερό
νήμα που με το
πέταγμα περνούσε μέσα στο στημόνι.
·Μασούρι: ξύλο λεπτό, μήκους 40-50 εκατοστών που τύλιγαν
πάνω του το μάλλινο νήμα που με το πέταγμα περνούσε
μέσα στο στημόνι.
Ποδαρικά: δύο μικρά ξύλα
συνδεδεμένα με τα μυτάρια που τα πατούσαν
διαδοχικά. Έτσι άνοιγε το
στημόνι (το στόμα) για να
περνάει η σαΐτα
(Πηγή κειμένου : Βικιπαίδεια)
Διευκρινίζεται ότι οι φωτογραφίες του κειμένου είναι από το
αρχείο του Συνδέσμου μας, στη δε πρώτη εξ αυτών υφαίνει η
Αγγελική Αθ. Αποστολοπούλου (του Βάϊα).

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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Βραστογαλιά
Το πρώτο φαΐ του ανθρώπου το γάλα, αλλά και βασική, πλήρης
και θρεπτική τροφή σε όλη του τη ζωή, έθρεψε τις γενιές των
γονιών μας και των παππούδων μας, στο σπίτι και στο βουνό.
Έ ν α π ι ά το ν ο σ τ ι μό τα το
βραστόγαλο κάθε πρωί, ήταν
και το ξεκίνημα όλων μας,
άλλος για τις δουλειές και
άλλος για το σχολείο. Για 4
μερίδες χρειαζόμαστε ένα
κιλό γάλα πρόβειο και το
ανάλογο αλάτι. Εκτέλεση:
Βάζουμε την κατσαρόλα με το
γάλα σε κανονική φωτιά,
προσθέτοντας το αλάτι και
ανακατεύουμε συνέχεια,
απαραίτητα με ξύλινη
κουτάλα. Όσο πλησιάζει να
βράσει ανακατεύουμε ακόμα
περισσότερο. Με το που
αρχίζει να «φουντώνει»,

Mπουμπούκιασμα
Σκάει η γης τη νύχτα
την ώρα του δροσού,
σαν το ώριμο φρούτo.
Μ΄ ένα δικό της φιλί
ξανοίγει τα μπουμπούκια.
Το έαρ έρχεται
μέσα απ΄την ανάσα της
και σκορπά τους αυλούς του
στο γαλανό ορίζοντα.
Την αυγή,
η μουσική των πουλιών,
διάχυτη στην πλάση,
αισιόδοξο μηνυμα
στην ψυχή.
Οι δροσοσταλίδες του,
ατόφιο μαργαριτάρι,
πάνω στους ανθούς του τριφυλλιού.
Τα νιογέννητα πουλάκια
τρελλαμένα απ΄ την λιακάδα
τινάζουν τις νερατζιές
που αποθεώνουν τη φύση
με το υπέροχο άρωμά τους.
Τα νερά γοργοκυλάνε ευτυχισμένα
στα πεντακάθαρα ρυάκια τους
και τα πουλιά ψάχνουν
ανάμεσα στα γυαλιστερά βότσαλα
της κοίτης τους,
για σκουλίκια.
Μικρά μου ροδαλά ανθάκια,
χαρούμενη γελαστή μου φύση,
χαρά μου κι ελπίδα μου.
27/03/2011
Λούλα
Μαρμάρα - Γιαννακουλοπούλου

.........................................................................................

ΤΟ ΕΑΡ

λιγοστεύουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα, προσέχοντας μη χυθεί. Η λεπτομέρεια και η τέχνη της συνταγής είναι να
χτυπάμε συνέχεια τον πάτο της κατσαρόλας με την ξύλινη
κουτάλα: Όταν ο χτύπος
«χοντρύνει», το γάλα μας είναι
έτοιμο και πεντανόστιμο! Αν
μάλιστα είναι βρασμένο και στα
ξύλα, ε, τότε σίγουρα είναι δέκα
φορές νοστιμότερο! Το σερβίρουμε
(πολύ) ζεστό και τρίβουμε στο πιάτο
μπόλικο ψωμί με προζύμι, από
χωριάτικο ξυλόφουνο. Σημείωση: Το
πρόβειο γάλα τον Αύγουστο, είναι το
καταλληλότερο για βραστόγαλο (ή
βραστογαλιά).

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ
(ΚΑΛΛΙΟΝ Ή ΒΕΛΟΥΧΙ)
Αρχαία η Καλλίπολις
και άπειρο το κάλος
τ' αρχαία που χαθήκανε
είναι καημός μεγάλος
Πού είσαι Βελούχι αθάνατο;
Πού είσαι Βελούχι τώρα;
Εσένα θυσιάσανε
ήταν κακιά η ώρα
Πού είναι τα γάργαρα νερά;
Πού είναι τα καλά σου;
Ξεριζωθήκαν φαμελιές
και φύγαν μακριά σου
Και οι ντρηστήλες βούλιαξαν
και οι μύλοι σου χαθήκαν
και όσα ζήσαμε εκεί
ποτέ δεν ξεχαστήκαν

πηγή: Νίκος Παπακωνσταντόπουλος
/ kalavrytanews.com

Εγώ θυμάμαι τα νερά
κεράσια και πλατάνια
και τις αυλές κατάμεστες
λουλούδια και γεράνια
Και η γιορτή της Παναγιάς
Πού είναι τα κλαρίνα;
Πού είναι οι χοροί της λεβεντιάς
με τα πτωχά σκαρπίνια;
Μοσχοβολούσε η Άνοιξη
βουήζαν τα νερά της
και αγέρας έφευγε απαλά
μέσα απ' την αγκαλιά της
Και όταν τη λίμνη βλέπουμε
και τι δεν μας θυμίζει
τα μάτια μας δακρύζουνε
και η καρδιά ραγίζει
Nίτσα Ανδρίτσου Σκούρα

ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΨΑΛΗ

αφιερωμένη μ'αγάπη, στο χωριό..!

Κόπηκε το νήμα της ζωής σου,
αείμνηστε, γείτονα Κώστα,
κι ήταν τόσο γρήγορο, κι ανατρεπτικό,
κι όλους εμβρόντητους μας άφησες,
κι η απουσία σου στο χωριό,
που τ'αγαπούσες τόσο, θα μείνει μ'ένα κενό…

Να'σαι καλά εκεί ψηλά που είσαι,
με τους αείμνηστους γονείς σου,
και τον Γιώργο,
θα σ'αποζητάμε στην πλατεία τ'«Αλωνάκι»,
και τα όμορφα ποιήματά σου, θα θυμίζουν,
τον αείμνηστο Κώστα Καψάλη,
τον αθεράπευτα ρομαντικό.!!

Άφησες μόνους, τη λατρευτή σου σύζυγο,
τ'αγαπημένα σου παιδιά, κι εγγονάκια,
μα και τους φίλους σου απ'το Σχολείο,
χάρισες όμως, και την πρώτη σου Ποιητική
συλλογή,

Νίτσα Παπαδοπούλου
Ντζιούρα
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Η Δωρίδα βρήκε σύμμαχο τις Βρυξέλλες στη μάχη για τα ανταποδοτικά των νερών του Μόρνου
Ανοιχτός παραμένει ο δρόμος για την διεκδίκηση αντισταθμιστικών
ωφελημάτων του Δήμου Δωρίδας από τις αρνητικές
περιβαλλοντολογικές και οικονομικές επιπτώσεις απ΄ τη χρήση και
λειτουργία της λίμνης του Μόρνου.
Τα αποτελέσματα της προσφυγής του Δήμου Δωρίδας στην Επιτροπή
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρξαν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά και μπορούν, εφόσον συντρέξουν κάποιες
προϋποθέσεις, να σημάνουν την επανεκκίνηση όλων των
διαδικασιών για την πραγματοποίηση μιας σειράς τεχνικών –
περιβαλλοντολογικών έργων, που θα αλλάξουν την περιοχή και τη
ζωή των ανθρώπων ενώ θα δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις
εργασίας.
Είναι τα έργα που δεν έγιναν ποτέ απ την κατασκευή του φράγματος
του Μόρνου μέχρι σήμερα και για τα οποία υπάρχει μια διαχρονική
ευθύνη όχι μόνο των αυτοδιοικητικών διοικήσεων αλλά πρωτίστως
των ελληνικών κυβερνήσεων.
Η προσφυγή του Δήμου Δωρίδας συζητήθηκε την Τετάρτη 16/5/18
στην αρμόδια Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις Βρυξέλλες και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις απετέλεσε ένα
κομβικό σημείο και σταθμό στην εξέλιξη της όλης υπόθεσης. Και
τούτο γιατί, με ομόφωνη απόφασης της Επιτροπής, το αίτημα του
Δήμου μεταβιβάζεται στην αντίστοιχη Επιτροπή της Γενικής
Διεύθυνσης της Commission, με την επισήμανση να γίνει πλήρη
τεχνική επεξεργασία όλων των στοιχείων και των δεδομένων και στη
συνέχεια να δοθούν γραπτές διευκρινήσεις στην Επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Είναι ιδιαίτερα θετικό γιατί όπως υπογράμμιζαν αρμόδια στελέχη
είναι απ τις λίγες φορές που ζητείται από την Επιτροπή της Γενικής
Διεύθυνσης της Commission,όχι μόνον να απαντήσει γραπτά αλλά
να διερευνήσει σε βάθος το θέμα.
Εξίσου σημαντικό είναι το ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής του
Κοινοβουλίου, Σουηδή Ευρωβουλευτής Cecilia Wikstrοm, ενώπιον
της οποίας έγινε η ακροαματική διαδικασία συνοψίζοντας τις
συνομιλίες που προηγήθηκαν, δεσμεύτηκε ότι η Επιτροπή θα στείλει
εντός των επόμενων ημερών σχετική επιστολή στον Υπουργό
Περιβάλλοντος στην Αθήνα, με την οποία θα του επισημαίνει τις

καταστροφικές συνέπειες της λειτουργίας της λίμνης χωρίς
περιβαλλοντολογικά έργα και θα του ζητά να ληφθούν συγκεκριμένα
μέτρα.
Θα τον καλεί όπως είπε να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα και να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες για την εξεύρεση κονδυλίων από τον Εθνικό και Κοινοτικό
Προϋπολογισμό για την εκτέλεση όλων εκείνων των έργων που
εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τον λόγο πήραν ο
Δήμαρχος Δωρίδας Γ. Καπεντζώνης, ως αναφέρων, ο γερμανός
Ευρωβουλευτής Peter Jahr που είναι και ο Επικεφαλής του Λαϊκού
Κόμματος, στην Επιτροπή-καθώς και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές,
Νότης Μαριάς και Σοφία Σακοράφα.
Και οι τρεις Ευρωβουλευτές υποστήριξαν το αίτημα του Δημάρχου
Δωρίδας και στηλίτευσαν την παντελή έλλειψη των απαραίτητων
έργων που θα ισορροπούν το οικοσύστημα της περιοχής και θα
επιτρέπουν την ομαλή συνέχιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής
του τόπου.
Στην πεντάλεπτη παρέμβασή του ο Δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης
προέβαλε το αδιάσειστο επιχείρημα ότι είναι αδιανόητο να λύνεται
το πρόβλημα υδροδότησης του λεκανοπεδίου Αττικής των 5.000.000
κατοίκων σε βάρος μιας φτωχής περιοχής η οποία περιμένει τη
συνδρομή της κυβέρνησης και της Commission για να εκλείψουν οι
καταστροφικές συνέπειες.
Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι η αντιπροσωπεία του Δήμου με
επικεφαλής τον Δήμαρχο Γ. Καπεντζώνη, τους δημοτικούς
συμβούλους Π. Σπυροπούλου, Γ. Λάγιο και δύο διοικητικά στελέχη
του Δήμου, πριν την εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής
Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, είχαν σειρά επαφών με τους
Ευρωβουλευτές Σοφία Σακοράφα, Μ. Κεφαλογιάννη, Νίκο
Ανδρουλάκη, Κ. Χρυσόγονο, Γ. Παπαδάκη και Μ. Κύρκο.
Όλοι οι Ευρωβουλευτές υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν ώστε να
δοθεί συνέχεια και να μην παραπεμφθεί το θέμα στις γνωστές
γραφειοκρατικές καλένδες.
(Πηγή : DORIDANEWS, 17/05/2018)

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Από την κ. Έφη Παναγιωτοπούλου λάβαμε την ακόλουθη
ανακοίνωση :
Με μεγάλη μου χαρά θέλω να σας ανακοινώσω την ίδρυση του
Λυκείου των Ελληνίδων στη Φωκίδα. Το ΔΣ του κεντρικού Λυκείου
Ελληνίδων ενέκρινε ομόφωνα το αίτημά μου τον Ιανουάριο του 2018
και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι πρακτικές διαδικασίες, με
ιδρυτικά μέλη γυναίκες από όλη τη Φωκίδα.
Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι το "Λύκειο των Ελληνίδων –
Παράρτημα Φωκίδας" δεν θα μετρά απλά κάποιες μέρες ίδρυσης,
αλλά 106 χρόνια, όσα είναι τα χρόνια ζωής του κεντρικού Λυκείου
των Ελληνίδων και βέβαια, θα διατηρεί στενούς δεσμούς και
συνεργασία με τα υπόλοιπα 52 παραρτήματα που εδρεύουν σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Στο Λύκειο των Ελληνίδων θα λειτουργήσουν περιφερειακά τμήματα
στη Φωκίδα για γυναίκες και άντρες με:
1. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αλλοδαπούς
και έλληνες.
2. Δωρεάν μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ενήλικες σε βασικό
επίπεδο.
3. Μαθήματα παραδοσιακού χορού για παιδιά και ενήλικες και

πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση και διάδοση της χορευτικής
ταυτότητας του τόπου μας.
Μέλη του Λυκείου μπορούν να γίνουν άντρες και γυναίκες που έχουν
μόνιμη κατοικία ή καταγωγή από τη Φωκίδα, ενώ στο ΔΣ εκλέγονται
μόνο γυναίκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
δραστηριότητες αλλά και για αιτήματα εγγραφής μπορείτε να
απευθύνεστε στο mail: lefokidas@hotmail.com καθώς και στο
τηλέφωνο του Λυκείου Ελληνίδων Φωκίδας 2266031039 τις
καθημερινές και ώρες 10:00 - 14:00.
Στις 10/06/2018 στη Γενική Συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων
Φωκίδας και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε άμεσα και κατέληξε στη
σύνθεση:
Πρόεδρος: Ευθυμία Παναγιωτοπούλου
Αντιπρόεδρος: Τριάδα Χαμπεσή
Γενική γραμματέας: Ιωάννα Ασημακοπούλου
Γενική ταμίας: Αικατερίνη Ψηλοβασιλοπούλου
Έφορος Οικονομικού Τμήματος: Ειρήνη Μπάκα
Έφορος Τμήματος Εθνικών Χορών: Ελένη Παλαιολογοπούλου
Έφορος Φιλολογικού Τμήματος: Δήμητρα Ανδρίτσου
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
(1) Την Κυριακή, 29/04/2018, πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην
Αρχαία Ασίνη, στο Τολό, στο Ναύπλιο και στο Παλαμίδι. Μια
μεγάλη παρέα 53 μελών μας και φίλων απόλαυσαν όλες αυτές τις
ομορφιές της πατρίδας μας.

(2) Την Κυριακή, 20 Μαΐου
2018, περίπου 45 μέλη και
φίλοι μας γνωρίσαμε τη
Σαλαμίνα. Το πρωί από το
Πέραμα περάσαμε στα
Παλούκια της Σαλαμίνας,
όπου είδαμε το Λαογραφικό Μουσείο, προσκυνήσαμε στη Γυναικεία Μονή
Φανερωμένης κτισμένη το
17ο αιώνα, όπου είδαμε
έργα του Γ. Μάρκου του Γ.
Γκούρα και το σπίτι του
ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Πήγαμε στο Ναό του
Αγίου Δημητρίου, στο
κέντρο της πόλης, όπου
εκεί βρίσκεται ο τάφος του Γ. Καραϊσκάκη και έργα του γλύπτη
Γιαννούλη Χαλεπά και του Σαλαμίνιου Π. Λεμπέση. Στο κέντρο της
πόλης επίσης και στο Λόφο «ΠΑΤΡΙΣ» όπου βρίσκεται το Ευριπίδειο Θέατρο και Ναός της Παναγίας της Ελευθερώτριας.
Επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο που στεγάζεται στο
παλαιό Α' Δημοτικό Σχολείο (Καποδιστριακό). Γευματίσαμε στο
παραθαλάσσιο χωριό Αιάντειο. Επισκεφθήκαμε την ιστορική
Μονή του Αγίου Νικολάου Λεμονίων, κτισμένη το 17ο αιώνα και
στο Ναϋδριο του Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη, κτισμένο το 10ο
αιώνα, το Σπήλαιο του Ευρυπίδη και Ιερό του Διονύσου και τον
Τύμβο των Σαλαμινομάχων, καθώς στα Αμπελάκια, την παλιά
πρωτεύουσα της Σαλαμίνας, με τον Αρχαίο Λιμένα, όπου έγινε η
Ναυμαχία το 480 π.Χ. Πιστεύουμε ότι είχαμε μια όμορφη μέρα.

(3) Στις 810/06/2018
πραγματοποιήθηκε εκδρομή
στη Μακεδον ί α . Π ρ ώ το ς
σταθμός το
Δίον, όπου
ε π ι σ κ ε φ θ ήκαμε το χώρο
και το Μουσείο. Στη συνέχεια φθάσαμε στη Βέροια όπου και
διανυκτερεύσαμε στο ξενοδοχείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Περπατήσαμε
στους δρόμους της πόλης. Στην Πλατεία της Βέροιας, βρίσκεται η
προτομή του Καπετάν Κόρακα, του αξιωματικού του Ελληνικού
Στρατού Βασίλειου Σταυρόπουλου.
Βασίλειος Σταυρόπουλος Καπετάν Κόρακας. Έδρασε στην στρατηγική περιοχή της Βέροιας και του Ρουμλουκιού από τα τέλη του
1907. Κύρια περιοχή της δράσης του ήταν η Ημαθία, το Σέλι και ο

Βάλτος των Γιαννιτσών. Ήταν επιλοχίας του Ελληνικού Στρατού και
γεννήθηκε το 1876 στην Αρτοτίνα Δωρίδος. Το ψευδώνυμο
«καπετάν Κόρακας» το εμπνεύστηκε από την κορυφή του βουνού
των Βαρδουσίων που υπάρχει στη γενέτειρά του. Πήρε μέρος ως
εθελοντής στον άτυχο πόλεμο του 1897. Φοίτησε στη Σχολή
Υπαξιωματικών και τον Ιούνιο του 1906 συγκρότησε δικό του
σώμα. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέλαβε τον έλεγχο της
περιοχής, εκδιώκοντας τους Ρουμανίζοντες και τους Κομιτατζήδες. Στο σώμα του υπηρέτησαν και οι ντόπιοι οπλαρχηγοί
Σκοτίδας και Κατσάμπας. Συνεργάστηκε με τον Χαλίλ Μπέη της
Καβάσιλος (που είχε Ηπειρώτισσα μάνα) και τον βοήθησε μετά
την απελευθέρωση να επιβιώσει. Ανέλαβε πολλές παράτολμες
αποστολές και, όταν κηρύχθηκε το 1908 το τουρκικό σύνταγμα,
αποχαιρέτησε τους άνδρες του και, επειδή δεν είχε εμπιστοσύνη
στους τούρκους, έχρισε στρατηγό τον Σκοτίδα και αυτός παρακολουθούσε μεταμφιεσμένος. Αργότερα πήγε στη Θράκη και, αφού

συμμετείχε στους αγώνες του Έθνους, τελείωσε την καριέρα του
με το βαθμό του Στρατηγού.
Η προτομή του Καπετάν Κόρακα βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία
της Βέροιας, στη βόρεια είσοδο της πόλης. Είναι κατασκευασμένη
από ορείχαλκο. Δημιουργός της είναι ο γλύπτης Στρατής
Φιλιππότης. Ο Σταυρόπουλος απεικονίζεται με την στερεοτυπική
ανα-παράσταση του
μακεδονομάχου.
Φοράει την αντίστοιχη στολή και
έχει παχύ μουστάκι.
Στην πρόσοψη του
βάθρου αναγράφονται τα λόγια :
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΡΑΚΑΣ
Την επομένη επισκεφθήκαμε την ΒΕΡΓΙΝΑ όπου έγινε
ξενάγηση. Επόμενη επίσκεψη η Νύμφη του Θερμαϊκού, η πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Επιστροφή στη Νάουσα και στον πλατανιά
του Αη-Νικόλα. Την επομένη και τελευταία ημέρα της εκδρομής
μας επισκεφθήκαμε την Μονή Παναγίας Σουμελά και κατόπιν
πήραμε το δρόμο της επιστροφής μας προς Αθήνα, κάνοντας μια
στάση στον Παλαιό Παντελεήμονα, ένα πανέμορφο παραδοσιακό
χωριό της Πιερίας, στα 700 μ., και απολαύσαμε το καφεδάκι μας.

