Τετράμηνη Έκδοση
Συλλόγου
Διχωριτών Δωρίδας

Αριθμός φύλλου 51
Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017
Γραφεία Συλλόγου
Τίγρητος 8, 157 72 Ζωγράφου
ΑΦΜ: 099027178

www.dixori.com
e-mail:dixori@ymail.com

Η εφημερίδα του χωριού μας
επιστρέφει στα… σπίτια μας!
❧

❧

❧

Ήταν όνειρο πολλών από εμάς η επανέκδοση της εφημερίδας του χωριού μας. Ύστερα από
ένα διάλειμμα δύο ετών περίπου επιστρέφει στα σπίτια όλων των Διχωριτών καθώς και
φίλων του πανέμορφου χωριού μας.

Καθώς ανοίγει ο εορταστικός
κύκλος των Χριστουγέννων, το
μήνυμα των Άγιων Ημερών για
Ειρήνη και Αγάπη,
εξακολουθεί να συγκινεί και να
αγγίζει τις καρδιές όλων των
ανθρώπων .
Το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα
αποτελεί αχτίδα ελπίδας και
παρηγοριάς για όλους.
Ας γίνουμε ο καθένας μας, μια
ανοιχτή και ζεστή ανθρώπινη
αγκαλιά για τον συνάνθρωπό μας
και να υποδεχτούμε με αληθινή
αγάπη το Νέο Έτος.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του
Συλλόγου «Αγ. Παρασκευή», σας
εύχονται τις γιορτές αυτές εσείς και
οι οικογένειες σας να έχετε Υγεία,
Ζεστασιά και Αγάπη!

Καλά Χριστούγεννα
και Καλοτάξιδο το
2018!

Η έκδοση Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, με την οποία ξεκινά η επανέκδοση της
εφημερίδας «Διχώρι», θα είναι τετραμηνιαία, τετρασέλιδη με στόχο να ενημερώνει, να
πληροφορεί στα θέματα που μας ενδιαφέρουν, στην συλλογή και καταγραφή των
Διχωρίτικων παραδόσεων, νέα του Δήμου μας και φυσικά θέματα που αφορούν το χωριό
μας.
Με την εφημερίδα θα επικοινωνούμε περιοδικά, σταθερά και υπεύθυνα, θα μπορέσουμε να
καλλιεργήσουμε τις ρίζες μας και τις παραδόσεις μας.
Περασμένα γεγονότα του τόπου μας τα οποία , θα ζωντανεύουν τις αναμνήσεις μας αλλά
και θα γίνονται μαθήματα για τους νέους.
Προβλήματα που μας απασχολούν όλους σε σχέση με την καθημερινότητα εδώ θα βρουν
την φωνή για να εκφραστούν.
Για το λόγο αυτό, αν κάποιος έχει καταγραμμένες προσωπικές του σημειώσεις ή
φωτογραφίες , παλιά έθιμα και παραδόσεις , ακόμα και προβληματισμούς, καλείται να μας
το γνωστοποιεί.
Μια όμως τόσο μεγάλη επιδίωξη της εφημερίδας , έχει ανάγκη από την συνδρομή και
συνεργασία όλων των Διχωριτών όπου κι αν βρίσκονται.

Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Διχωριτών “Αγία Παρασκευή”

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με την ευκαιρία της
επανέκδοσης της εφημερίδας μας, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά, για ακόμη μία
φορά, τον συγχωριανό μας κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, για την υποστήριξη, την
αρωγή και την ευαισθησία που επιδεικνύει κάθε φορά, σε ότι αφορά την πρόοδο του
χωριού μας.

Νέα, δράσεις & ενέργειες του Συλλόγου
Ευχαριστήρια Ανακοίνωση
Ο κ. Μάκης Βλαχογιάννης είναι ένας δραστήριος
Διχωρίτης και γεγονός είναι, ότι την αγάπη του για
το χωριό μας την έχει αποδείξει έμπρακτα εδώ και
πολλά χρόνια αλλά και συνεχίζει να την
αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία!
Πάντα ήταν και παραμένει, κοντά στο Σύλλογό μας
και με πολλούς τρόπους βοηθά στην επίλυση των
όποιων θεμάτων προκύπτουν.
Η συμβολή του όμως δε σταματά εκεί. Για ακόμα
μια φορά, με ιδία πρωτοβουλία, συμμετέχει στην
ανάδειξη του πανέμορφου Διχωρίου με έργα.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου τον
ευχαριστεί θερμά για την αμέριστη συμπαράστασή
του και αρωγή του.

❧

❧

Αναπλαστικά Έργα σε κεντρικά σημεία του Διχωρίου.
Σχετικά με την πραγματοποίηση των αναπλαστικών έργων σε κεντρικά σημεία
του χωριού μας, όπως ήδη γνωρίζετε, η διαδικασία παραλαβής της μελέτης είχε
επανεκκινηθεί έπειτα από πιέσεις προς την Δημοτική Αρχή και με τη συλλογική
προσπάθεια όλων μας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δ. Κουτσόπουλος μας είχε διαβεβαιώσει ότι έχει
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και η παραλαβή της μελέτης των
ανωτέρω έργων , θα είχε ολοκληρωθεί έως τέλος Σεπτεμβρίου.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, οι δεσμεύσεις του Κου Δ. Κουτσόπουλου, δεν
έγιναν πράξη χωρίς αυτή τη φορά να έχει δοθεί κάποια εξήγηση ή δικαιολογία.
Παρακαλούμε τον Κο Δ. Κουτσόπουλο, να επιδείξει το ανάλογο ενδιαφέρον για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι αναπλάσεις αυτές θα βελτιώσουν και
θα ομορφύνουν την εικόνα του χωριού μας, κάτι πού όλοι θέλουμε.

Αλλαγή Καταστατικού
Με χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε προχωρήσει σε όλες
τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και ως το τέλος του έτους θα έχουν
ολοκληρωθεί οι αλλαγές του Καταστατικού του Συλλόγου μας , σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 2017.

❧

Ο Ξενώνας του Χωριού μας
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Μ΄ ένα σμπάρο δύο τρυγόνια...
Η φετινή Φθινοπωρινή περίοδος δεν έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες των
προϋποθέσεων , με απανωτά περιστατικά αυθαιρεσίας από κατά τ΄ άλλα
«νόμιμους» κυνηγούς και πολίτες , και μάλιστα «κοντοχωριανούς».
Ομάδα κυνηγών από μεγάλο χωριό της περιοχής, δε δίστασαν να
κυνηγήσουν μέσα στο Διχώρι!
Δε χρωστάει τίποτα κανένα κάτοικος ή και απλός επισκέπτης του χωριού
μας, για να φοβάται μην πέσει ο ίδιος σε «καρτέρι» ή να παρασυρθεί από
αυτοκίνητα που κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες εντός του οικισμού,
εξαιτίας των κυνηγετικών τους εξορμήσεων...

Για κρατήσεις στον όμορφο Ξενώνα μας παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την κα Μαρίνα Κουτσοπούλου τηλ.
6978762191.
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η Συμβουλευτική
Επιτροπή του Πολιτιστικού Κέντρου είναι υπεύθυνη για
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΚΑΙ ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
Υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση παραμένει το
ΝΠΠΔ.
ΕΘΝΙΚΗ Αρ. Λογαριασμού : 40654500475
Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος.
.

Τη «σφραγίδα» του όμως, άφησε και ένας άλλος συντοπίτης τους, ο
οποίος προχώρησε στην παράνομη κοπή δέντρου από το δάσος Σκοτεινή,
περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Νatura.
Ο δράστης ή οι δράστες όχι μόνο κατάστρεψαν ένα «πνεύμονα» δέντρο,
αλλά στην προσπάθεια απομάκρυνσης του κορμού ράγισαν και τμήμα της
ασφάλτου!- σε έναν δρόμο που ολοκληρώθηκε μετά από δεκαετίες
αναμονής, για να μπορούν να απολαμβάνουν τις διαδρομές τους από και
προς το χωριό μας κάτοικοι, φίλοι και επισκέπτες του χωριού μας, αλλά
ακόμα και οι ίδιοι...
Το ένα κρούσμα διαδέχθηκε το άλλο και η υπομονή έχει και τα όριά της. Με
αίσθημα ευθύνης προς του συντοπίτες μας και σεβασμό στο φυσικό
περιβάλλον και νόμους οφείλουμε, από εδώ και το εξής, να κάνουμε χρήση
των δικαιωμάτων που η νομοθεσία μα παρέχει.
Το Δ.Σ του Συλλόγου
ΥΣ. Κι επειδή κάποιοι, ίσως να μην καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν
καταλαβαίνουν, ας τα πούμε κι «αλλιώς» οι έλεγχοι και οι συστάσεις
έγιναν. Φωτογραφικά ντοκουμέντα και επώνυμες καταγγελίες είναι στη
διάθεσή μας . Με τη συμπεριφορά τους , ας φροντίσουν να μην
«οπλίσουν» και το δικό μας χέρι, κάνοντας μας να χρησιμοποιήσουμε την
νομικής , πλέον «φαρέτρα».

Καλοκαίρι 2017, “Κούρος”στο χωριό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Διχώρι, στις 10 Ιουνίου 2017, η αναβίωση του εθίμου του ΚΟΥΡΟΥ .
Η κουρά των προβάτων είναι μια εντυπωσιακή γιορτή που λαβαίνει χώρα κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, στα πλαίσια της οποίας κάθε
κτηνοτρόφος προσκαλεί φίλους και συγγενείς να τον βοηθήσουν στο δύσκολο αυτό έργο και μετά, φυσικά, ακολουθεί πάντα
φαγοπότι!
Η γιορτή ξεκίνησε από την Κρέκιζα όπου ο κτηνοτρόφος κ. Θύμιος Κλώσσας καθώς και άλλοι κτηνοτρόφοι της περιοχής, φίλοι
και συχωριανοί , παρευρέθηκαν στην κουρά των προβάτων. Στην συνέχεια ακολούθησε γλέντι στο «Μαγαζί του Χωριού» όπου
προσφέρθηκε ψητό – προσφορά του κ. Θ.Κλώσσα- .
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Δεκαπενταύγουστος στο χωριό!
Σε κάθε γωνιά της χώρας μας κάθε 15 Αυγούστου πλήθος κόσμου
προσέρχεται στις εκκλησιές της Παναγιάς για να κάνει την παράκληση
του, που αποτελεί στήριγμα και παρηγοριά, ελπίδας κι αισιοδοξίας για
όλον τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος τον
Δεκαπενταύγουστο , όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι ανταμώσαμε πάλι με
χαρά, στο αγαπημένο μας χωριό , στο Διχώρι.
Το απόγευμα της παραμονής, πραγματοποιήθηκαν στον εσπερινό ,
δεήσεις και παρακλήσεις και στη συνέχεια ακολουθήσαμε την περιφορά
της εικόνας της Παναγίας στον περίγυρο της εκκλησίας.
Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
έγινε η καθιερωμένη επιμνημόσυνος
δέηση στο μνημείο των πεσόντων και κατατέθηκε στεφάνι από τον
Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Δημήτρη Κουτσόπουλο και τον Πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Τάκη Αδαμόπουλο από κοινού.
Στην πλατεία του χωριού συναντηθήκαμε με τους συγχωριανούς μας,
φίλους δικούς μας αλλά και φίλους του χωριού μας, ανταλλάξαμε τα νέα
μας , απολαύσαμε γλυκίσματα στο φιλόξενο και πανέμορφο «Μαγαζί του
Χωριού».
Αργά το το βράδυ, με μεγάλη επιτυχία , πραγματοποιήθηκε το πανηγύρι
του χωριού μας, υπό τους παραδοσιακούς ήχους την ορχήστρας, νεαροί
χορευτές και νεαρές χορεύτριες, ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές
τους, χόρεψαν δημοτικούς χορούς, εντυπωσιάζοντας το κοινό με τις
χορευτικές τους ικανότητες, ξεσηκώνοντας με τον ενθουσιασμό τους,
τους παρευρισκόμενους.
Όλοι
χόρευαν, νέοι, μεσήλικες,
ηλικιωμένοι, παιδιά, χαρούμενοι,
γελαστοί, όμορφοι και ενωμένοι. Το γλέντι και το φαγοπότι κράτησε μέχρι
τα ξημερώματα.
Όλοι πέρασαν πολύ καλά κι έφυγαν ευχαριστημένοι. Ευχόμαστε και του
χρόνου να είμαστε καλά να συναντηθούμε και να χαρούμε αυτήν την
γιορτινή μέρα της Παναγιάς με την βοήθεια της.

Χωριουδάκι!
Όπως κάθε καλοκαίρι , έτσι και φέτος η νεολαία του χωριού μαζεύτηκε στις 13
Αυγούστου! Πιστοί κάθε καλοκαίρι μικροί μεγάλοι μαζεύονται για να δώσουν το
παρόν στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου!
Γεμάτη η πλατεία μας από κόσμο και παιδιά που όσο περίεργο και αν ακούγεται
άφησαν πίσω νησιά παραλίες και μπάνια για να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα
του χωριού και να γεμίσουν μπαταρίες απολαμβάνοντας την καταπράσινη θέα
που όπου και αν σταθείς , σε οποίο σημείο και αν είσαι σε μαγεύει!

Από την καθημερινότητα των νέων που μοιάζει τόσο διαφορετική σε σχέση μ’ αυτή
της Αθήνας δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι βόλτες στην Κάτω Βρύση, στο
Καταφίδι, στο Δεσόρεμα και στο Βελούχι! Και αν περισσέψουν μέρες μέχρι και
στην Δάφνο με τα πόδια φτάνουν όπως φέτος!
Πέραν όμως από τις πεζοπορίες δεν θα μπορούμε να μην αναφερθεί και ο
αγώνας βόλεϊ τις νεολαίας! Θεσμός τον τελευταίων χρόνων το φιλέ να δένεται στον
πλάτανο και η πλατεία να μετατρέπεται σε γήπεδο! Αγώνας βόλεϊ μεταξύ
Διχωριτών και όχι μόνο γεμίζει τα απογεύματα των παιδιών του χωριού!

… Η λαχτάρα και η αντίστροφη μέτρηση που υπάρχει όταν πλησιάζουν οι μέρες
για την άφιξη στο χωριό αντιστρέφεται με στεναχώρια όταν πλησιάζουν οι
μέρες
για αναχώρηση! Ωστόσο οι αναμνήσεις
μένουν και το ραντεβού
προγραμματίζεται για το επόμενο καλοκαίρι με εξαίρεση τους τυχερούς που
καταφέρνουν να ξεκλέψουν 2-3 μέρες και διασχίζοντας βουνά και λαγκάδια
ανεβαίνουν ξανά στο χωριο! Ο στόχος όμως ανεξάρτητα από την εποχή είναι
ένας, να μαζευτούν ακόμα πιο πολλοί νέοι στον ορεινό παράδεισο που έχουμε
την
τιμή
να
είναι
χωριό
μας!
Κατερίνα Μαρίτσα

Το Δώρο της Υγείας
Τα αίτια των ασθενειών:
Τα αίτια των ασθενειών εμπίπτουν σε τρείς (3)
κατηγορίες: εσωτερικά (τα συναισθήματα),
εξωτερικά( ο καιρός), και άλλα αίτια όπως
μικρόβια ή δηλητήρια, τραύματα, διατροφή, και
επιδράσεις φαρμάκων.
Οι ασθένειες που προκαλούνται από
συναισθηματικά αίτια(ψυχοσωματικά) μπορεί να
έχουν πολύ βαθιές ρίζες και ίσως είναι οι πιο
δύσκολες στην αγωγή τους.
Συναισθήματα:
Κάθε συναίσθημα επηρεάζει την αρμονία
ορισμένων Οργάνων. Είναι φυσικό να νιώθουμε
θλίψη, θυμό ή χαρά όταν το απαιτεί η
περίσταση, αλλά γίνεται πολύ βλαβερό αν
τρέφουμε π.χ το συναίσθημα του θυμού για
χρόνια. Είναι ωφέλιμο να παρατηρώ με
επίγνωση τον θυμό μου και να του επιτρέπω να
υπάρχει, όταν χρειάζεται, αλλά και , να
προσπαθώ να τον απαλύνω συζητώντας την
αφορμή του θυμού μου με αυτόν που μου τον
προκάλεσε. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι
δεν ακούμε συνειδητά το περιεχόμενο του
συνομιλητή μας με αποτέλεσμα να
δημιουργείται παρεξήγηση ανάμεσα μας. Δεν
ακούμε συνειδητά, δηλαδή, δεν είμαστε
συγκεντρωμένοι σ αυτό που μας λέει ο
συνομιλητής μας, γιατί έχουμε στο νου μας να
τον διακόψουμε και να πούμε τα δικά μας κι
έτσι άλλα λέει ο συνομιλητής άλλα καταλαβαίνω
εγώ. Είναι σαν να μονολογούμε. Δεν συζητάμε!
Η ταχύτητα της ζωής φταίει? Το στρες, το
οικονομικό, ο φόβος της ανεργίας και η
προσωπική μοναξιά του καθένα φταίει?
Παρατηρήστε τον εαυτό σας και δείτε : συζητάτε
ή μονολογείτε?
Ας δούμε τώρα αναλυτικά ποια συναισθήματα
επηρεάζουν ποια Όργανα.
ΘΥΜΟΣ: Τα συναισθήματα αυτής της
κατηγορίας, από την μνησικακία μέχρι την
έχθρα, επηρεάζουν την ζωτικότητα και υγεία του
Συκωτιού. Ο υπερβολικός ή παρατεταμένος
θυμός προκαλεί εμβοή στα αυτιά, υπερβολική
δίψα, ίλιγγο ή εμετό, αρθριτικούς πόνους,
αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας καθώς και
συχνούς πονοκεφάλους. Όταν διαταραχτεί η
ζωτικότητα του Συκωτιού, διαταράσσεται η
πεπτική λειτουργία της Σπληνός , προκαλώντας
διάρροια, ιδιαίτερα αν συμβαίνουν θυμωμένοι
καβγάδες την ώρα του φαγητού. Κάνω μια
παρένθεση εδώ να σας θυμίσω ότι η ώρα του
φαγητού είναι δώρο κι ευλογία. Συνεχίζοντας , ο
καταπιεσμένος θυμός ή η μνησικακία μπορεί να
οδηγήσουν σε χρόνια κατάθλιψη.
Στο επόμενο τεύχος θα δούμε τα υπόλοιπα
συναισθήματα.
Έως τότε να είσαστε καλά.
Βούλα Ξύκη
Εναλλακτική Φυσιοθ/πεία
Email: vouxian@gmail.com

