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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μελών του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η ΓΚΙΩΝΑ»,
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού και κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του
Συνδέσμου Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η ΓΚΙΩΝΑ», στην ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2019,
ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ., στα γραφεία της έδρας του
Συνδέσμου, που βρίσκονται στο Βύρωνα (Μέλητος 3 και Καισαρείας),
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης :
1.
Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των πεπραγμένων από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018.
2.
Υποβολή και έγκριση του οικονομικού απολογισμού

διαχειρίσεως εσόδων – εξόδων κατά την περίοδο 1/1/2018 –
31/12/2018.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
για τον έλεγχο της περιόδου 1/1/2018 – 31/12/2018.
4. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού για την περίοδο
1/1/2019 – 31/12/2019.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την
περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΡΑ-ΔΕΔΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Η ζωή είναι στιγμές. Ας τις ζήσουμε.

Από καρδιάς ευχές για το 2019.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας εκφράζει τα θερμά του
συγχαρητήρια στα παιδιά του Λυκείου Λιδωρικίου, αλλά και
σε όσα κατάγονται από το χωριό μας, για την εισαγωγή τους,
μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, καθώς και στους γονείς και καθηγητές που
στάθηκαν αρωγοί της προσπάθειάς τους. Συγχαρητήρια και
σε όσα παιδιά δε τα κατάφεραν. Πάντα υπάρχει μια δεύτερη
ευκαιρία ή μια εναλλακτική επιλογή. Φέτος, όπως όλοι μας
γνωρίζουμε, δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση ονομάτων των
επιτυχόντων. Ενημερωτικά φέτος είχαν επιτυχία 9 μαθητές
του Λυκείου Λιδωρικίου. Δημοσιεύουμε παρακάτω, μόνο
τους επιτυχόντες, για τους οποίους μας ενημέρωσαν οι
οικογένειές τους.

άπειρη αγάπη. Ο παππούς και η γιαγιά.

Ο Αστέριος Κάρμας του Ιωάννη, εισήχθη την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Θερμά συγχαρητήρια
από την οικογένειά του για μια λαμπρή σταδιοδρομία.

Θερμά συγχαρητήρια στον Δημήτρη, γιό του Κώστα
Γκόλφη και της Καίτης Παπαδοπούλου, για την εισαγωγή του
στην σχολή του Πολεμικού Ναυτικού.

Η Κρίνα Νασιοπούλου εισήχθη στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία. Η γιαγιά Κρίνα
Πανάγου.

Η Φένια Ζόγκζα-Φραντζεσκάκη, του Κώστα και της
Μαρίας, εγγονή του Γιάννη και της Σταθούλας Ζόγκζα,
απέκτησε με άριστα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση "Μοριακή Διατροφή".

Ο Αναστάσιος Καραμπέτσιος, δάσκαλος και η
σύζυγός του Αικατερίνη Καραμπέτσιου – Παλαιολόγου,
παππούς και γιαγιά του Αναστασίου Κ. Καραμπέτσιου, γιου
του Κωνσταντίνου και της Άννας, που πέρασε στην
Πολυτεχνική Σχολή της Πάτρας και συγκεκριμένα στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
εκφράζουμε τα εγκάρδια συγχαρητήρια μας και τις ευχές
μας, για καλή συνέχεια των επιτυχιών του στο μέλλον. Με

Συγχαρητήρια στον εγγονό μας Βασίλη Σταθούλια
για την επιτυχία του στο Ε.Μ.Π. Ο παππούς και η γιαγιά
Γιώργος και Παρασκευή Μποβιάτση.
Θερμά συγχαρητήρια στις εγγονές μου (1) Κρίνα
Πανάγου, που έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πολυτεχνείου
της Πάτρας και (2) Γεωργία Πανάγου, που έλαβε το πτυχίο
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιαγιά
Κρίνα Πανάγου, γονείς και αδέλφια σας ευχόμαστε καλή
πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.

Ο Στέλιος Ζόγκζας-Φραντζεσκάκης, του Κώστα και
της Μαρίας, εγγονός του Γιάννη και της Σταθούλας Ζόγκζα,
απέκτησε με άριστα το πτυχίου Μηχανικού από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου. Οι γονείς, οι
συγγενείς και οι φίλοι τους εύχονται καλή σταδιοδρομία!

ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ο Σύνδεσμός μας, με ενέργειες του Γενικού Γραμματέα Θύμιου Καψάλη, συγκέντρωσε αντίγραφα εγγράφων
των Λιδωρικιωτών, που μετανάστευσαν στην Αμερική τον
20ό αιώνα.
Στα γραφεία μας υπάρχουν τρεις συλλογές. Μία με
τις καταγραφές για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, μία με τις

«Ï ËÉÄÙÑÉÊÉÙÔÇÓ»
Εκδότης – Ιδιοκτήτης :
Σύνδεσμος Λιδωρικιωτών Δωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»
Υπεύθυνη για την έκδοση :
Μαρία Γούρα - Δέδε

καταγραφές για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μία με τα
έγγραφα πολιτογράφησης του Illinois.
Όποια από τα μέλη μας ενδιαφέρονται, μπορούν να
βρουν τις συλλογές αυτές στα γραφεία μας ή να τα ζητήσουν
να τους τα στείλουμε με e-mail ό,τι στοιχεία διαθέτουμε για
τα άτομα που τους ενδιαφέρουν.

ΓΡΑΦΕΙΑ : Μέλητος 3 – Τ.Κ. 162 31 Βύρωνας
ΤHΛ. & FAX : (210) 76.46. 504
website : www.lidorikiotis.gr
e-mail : slgkiona@gmail.com - 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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Σου μιλάω… με ακούς;
Βελτιώνουμε τη σχέση και την επικοινωνία με τα παιδιά μας.
Την Κυριακή το πρωί, στις 25/11/2018, πραγματοποιή-

κάνουν ή τι να μην κάνουν, και συνήθως το δείχνουν με τον

θηκε μια όμορφη και διαφορετική εκδήλωση στο σύλλογό

τρόπο τους όταν κάτι τα ενοχλεί ή δεν τους αρέσει. Για να

μας, με θέμα « Βελτιώνοντας την σχέση και την επικοινωνία με

αναπτυχθεί η συνεργασία οι γονείς μπορούν να

τα παιδιά μας». Με την ψυχολόγο Θεοδότη – Τατιάνα Κωνσ-

αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες, οι οποίες αφορούν

ταντοπούλου, γυναίκα του Νίκου Ανδρίτσου από Λιδωρίκι.

κυρίως στον τρόπο με τον οποίο δίδεται μια εντολή, το

Η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας
είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της
αλλά και την καθημερινότητά της, στο να προσαρμόζεται και
να επιλύει προβλήματα. Η θετική και ουσιαστική επικοινωνία
μεταξύ των μελών μιας οικογένειας προϋποθέτει τον αμοιβαίο σεβασμό και θέτει τις βάσεις για μια σχέση συνεργασίας και
εμπιστοσύνης.
Μια δυσκολία που παρουσιάζεται, επικοινωνώντας με
ένα παιδί, είναι ότι εκείνο λειτουργεί αυθόρμητα και ενστικτωδώς, επιθυμώντας την ικανοποίηση των αναγκών του στο
εδώ και τώρα. Μέσα από τη μίμηση, την εκπαίδευση και την
ωρίμανση, το παιδί σταδιακά μαθαίνει να επικοινωνεί με
σεβασμό τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προς τους άλλους.
Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που συμβάλλουν στη
θετική συμπεριφορά και συνεννόηση μεταξύ των μελών μιας
οικογένειας. Δεν πρόκειται για μαγικές συνταγές, αλλά για
κάποιες πρακτικές που στην καθημερινότητα συχνά παραβλέπονται ή υποτιμάται η δυναμική τους.
Αρχικά, οι γονείς χρειάζεται να κατανοούν τι βιώνει
συναισθηματικά το παιδί και πως εκφράζει το συναίσθημα
αυτό μέσα από τη συμπεριφορά του. Χρειάζεται να μπορούν
να το βοηθήσουν να διαχειριστεί τα συναισθήματά του,
θετικά και αρνητικά. Να μπαίνουν στη θέση του παιδιού,
χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να δώσουν συμβουλή, χωρίς
να κρίνουν και χωρίς να ζητούν εξηγήσεις. Τα παιδιά είναι
πολύ πιο εύκολο να μιλούν σε κάποιον μεγάλο που κατανοεί
τι βιώνουν συναισθηματικά εκείνη τη στιγμή παρά σε κάποιον
μεγάλο που δε δέχεται το συναίσθημά τους ή νιώθουν ότι τα
κρίνει. Ουσιαστική επικοινωνία σημαίνει ότι γονείς και παιδιά
μπορούν να μιλούν και να εκφράζουν συναισθήματα, χωρίς
το φόβο της απόρριψης.
Επίσης, οι γονείς πρέπει να έχουν ως στόχο τη συνεργασία του παιδιού και όχι την τυφλή υπακοή. Συχνά τα παιδιά
βλέπουν τους μεγάλους ως κάποιους που τους λένε τι να

περιεχόμενό της και τι αναμένεται από αυτήν.
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν εναλλακτικές αντί της τιμωρίας. Οι γονείς χρειάζεται να έχουν υπ'
όψιν τους ότι η πειθαρχία βασίζεται στην εκπαίδευση, η
οποία έχει στόχο τον αυτοέλεγχο και όχι στην τιμωρία, η
οποία απαιτεί εξωτερικό έλεγχο. Η συγκεκριμένη τεχνική
όμως παρουσιάζει μια δυσκολία, η οποία είναι η αλλαγή
νοοτροπίας και στάσης. Οι γονείς χρειάζεται να σταματήσουν να σκέφτονται το παιδί ως πρόβλημα, το οποίο
χρειάζεται διόρθωση. Χρειάζεται επίσης να αφήσουν στην
άκρη την ιδέα ότι επειδή είναι ενήλικες έχουν πάντα τη
σωστή απάντηση. Να σταματήσουν να ανησυχούν για το
ότι αν δεν είναι αρκετά αυστηροί το παιδί θα τους
εκμεταλλευτεί. Αν μοιραστούν τα συναισθήματά τους με
το παιδί, αν το ακούσουν, μαζί θα βρουν τις λύσεις που θα
είναι δίκαιες και για τις δύο πλευρές. Η τεχνική αυτή όμως
δίνει και ένα νέο μήνυμα. Όταν υπάρχει κάποια διαμάχη, δε
χρειάζεται να βρίσκεται ο ένας απέναντι στον άλλο για να
βγει νικητής και χαμένος. Αντίθετα, αν οι δύο πλευρές
ενώσουν τις δυνάμεις τους, από κοινού θα βρεθούν οι
λύσεις στην οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση.
Οι προαναφερθείσες πρακτικές δεν
εφαρμόζονται σε όλα τα παιδιά ούτε είναι αποτελεσματικές κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. Άλλωστε τα παιδιά
δεν είναι ρομπότ. Στόχος των πρακτικών αυτών είναι οι
γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους με έναν τρόπο που θα
φέρει στην επιφάνεια τον καλύτερό τους εαυτό, για να
αναπτύξουν κίνητρα, να γίνουν υπεύθυνα, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Στόχος είναι
να προωθηθεί εκείνη η μορφή επικοινωνίας που βασίζεται
στο σεβασμό και που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά όχι
μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον ως ενήλικες.
Υπάρχουν λοιπόν, ορισμένες δεξιότητες που
χρειάζονται και που προάγουν τη θετική επικοινωνία. Οι
γονείς μπορούν να ακολουθήσουν εκείνες τις στρατηγικές
που θα τους οδηγήσουν στο να μάθουν να ακούνε τα
παιδιά τους όταν τους μιλούν αλλά και τα παιδιά να ακούνε
όταν τους μιλούν.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Το Λιδωρίκι ορίστηκε πρωτεύουσα της Επαρχίας Δωρίδος,
του Νομού Φωκίδος, από το 1833 και από το 1836 πρωτεύουσα του
Δήμου Αιγιτίου. Οι πρώτες αναφορές γίνονται στα Βυζαντινά χρόνια.
Στον κατάλογο των Επισκοπών, ο Λέων ο Σοφός (886 – 912 μΧ.)
αναφέρει και την Επισκοπή Λιδωρικίου, που υπαγόταν στη Λάρισα.
Αναφέρεται επίσης και από τον Επίσκοπο Καισαρείας Αρέθα (850 –
932 μ.Χ.).
Στα σημερινά όρια του Νομού Φωκίδος κατά την προ
υπάρχουσα Εκκλησιαστική κατάσταση, διατηρούνταν η Επισκοπή
Σόλωνος (Σαλώνων) με έδρα την πόλη Σάλωνα (Άμφισσα) και η
Επισκοπή Λιδωρικίου με έδρα την πόλη Λιδωρίκι.
Με Διάταγμα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο στις 20 Νοεμβρίου
1833 (ΦΕΚ αριθ. 38/27-11-1833) της Αντιβασιλείας «περί προσωρινής διαιρέσεως των Επισκοπών του Βασιλείου» με πρόταση της Ιεράς
Συνόδου, ορίσθηκε ότι ο αριθμός των Επισκοπών του Βασιλείου να
προσδιορίζεται σε δέκα κατά τον εξής τρόπο: Α'. Κάθε Νομός απαρτίζει μια Επισκοπική περιφέρεια. Επισκοπική καθέδρα είναι η Μητρόπολη του Νομού, όπου καθεδρεύει και ο Νομάρχης. Κάθε Επισκοπή
φέρει και το όνομα του Νομού. Β'. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η
προσδιορισθείσα μόνιμος διαίρεση όπως αναγράφεται στο άρθρο Α',
τότε οι Επισκοπές του Κράτους διαιρούνται κατά τον εξής τρόπο: (…)
Στον Νομό Φωκίδος και Λοκρίδος: α) Η Επισκοπή Φωκίδος που
περιέχει τις Επαρχίες Παρνασίδος και Δωρίδος, με έδρα την Άμφισσα.
β) Η Επισκοπή Φθιώτιδος απαρτίζεται εκ της ομωνύμου Επαρχίας με
έδρα τη Λαμία. γ) Η Επισκοπή Λοκρίδος απαρτίζεται εκ της ομωνύμου
Επαρχίας με έδρα την Αταλάντη. Γ'. Όταν μια Επισκοπή από το Β'
άρθρο χηρεύσει, τότε ενώνεται με την μόνιμη Επισκοπή του Νομού
ως αναγράφεται στο Α' άρθρο.
Σύμφωνα με το παραπάνω Διάταγμα στον Νομό Φωκίδος
υπήρχαν μέχρι τότε η Επισκοπή Σόλωνος (Σαλώνων) και η Επισκοπή
Λοιδωρικίου (Λιδορικίου). Η Επισκοπή Φωκίδος χήρευσε λόγω
μεταθέσεως του Επισκόπου Φωκίδος Νεοφύτου στην χηρεύουσα
Επισκοπή Ευβοίας, δια του Διατάγματος από 21 Δεκεμβρίου 1841
(ΦΕΚ αριθ. 26/24-12-1841). Έκτοτε η Επισκοπή Φωκίδος χηρεύουσα
από 24 Δεκεμβρίου 1841, ενώθηκε μετά της Επισκοπής Φθιώτιδος,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Διατάγματος επί Βασιλέως της
Ελλάδος Όθωνος που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 1841.
Γιά την Επισκοπή Λιδορικίου – οπωσδήποτε αρχαιότερης κατά πολύ
της των Σαλώνων - μια απ' τις παλιότερες πληροφορίες τη δίνει ο
Αυτοκράτορας Λέων ΣΤ΄, Ο Σοφός ( 865- 912 ), ο οποίος στον κατάλογο των Επισκοπών που υπάγονταν στη Μητρόπολη της Λάρισας, τη
βάζει μαζί με της Λαμίας , των Αγράφων , της Σκοπέλου και άλλες . Η
εξάρτηση απ' τη Θεσσαλική Μητρόπολη – που πότε διευθυνόταν απ'
τη Λάρισα και πότε απ'τα Τρίκαλα – κράτησε ως και μετά την απελευθέρωση απ' τους Τούρκους, αν βγάλουμε μικρή περίοδο που προιστάμενος του Λιδορικιώτη Δεσπότη βρέθηκε ο Μητροπολίτης της
Νέας Πάτρας ( Υπάτης ).
Τον καιρό που βασίλευε, στην Κωνσταντινούπολη, ο
Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, ο Γέροντας , (1282 – 1328), η Επισκοπή
Λιδορικίου είχε την 6η θέση ανάμεσα στις 25 της Λαρισινής
Μητρόπολης, σειρά που κρατάει και το Σεπτέμβρη του 1371, στο
σιγίλιο γράμμα με το οποίο ο Πατριάρχης Φιλόθεος καθορίζει, κι'
αυτός τις Επισκοπές της Λάρισας. Αργότερα – τον Ι Η ΄ αιώνα – ο
Χρύσανθος ο Ιεροσολύμων, στο « Συνταγμάτιο» του, την σημειώνει
8η, στις δέκα που απόμειναν. Η έδρα του Λιδορικιώτη Δεσπότη,
εκτός απ' το Λιδορίκι, θα πρέπει ν' αναζητηθεί και στο Βελούχοβο
(Κάλλιο). Για το δεύτερο, συνηγορούν πιο πολλά, όπως η «Επισκοπή»
στα χωράφια π' απλωνόταν η μαρτυρική Καλλίπολη – όπου ξεθάφτηκαν καλοδουλεμένες βάσεις τρανής εκκλησιάς – και το γεροφτιαγμένο κάστρο που φύλαγε τον τόπο, αυτό που γράφεται στον πίνακα των
Καταλανικών Φρουρίων, σαν του «Λιδορικίου».
Ακόμα, σε στιγμές αναταραχής, όταν ξεσηκωμοί λαμπάδιαζαν τη χώρα, τον μαθαίνουμε και στα γύρω χωριά – Γρανίτσα, Κλήμα ,
Βιτρινίτσα κλπ. – ανάλογα με το από πού ερχόταν ο κίνδυνος, ενώ
όπως λέει ο Πουκεβίλ κάποτε, το 1815 , σκεπτόταν να μεταφέρει,
μόνιμα, την έδρα στα Τριζόνια. Τέλος, αν πιαστούμε από μια παρά-

γραφο της αναφοράς, του Συνταγματάρχη των Ενετών Πέτρου
Ντάντιτς, στον Γενικό Προβλεπτή (8.7.1692).. θα πρέπει και τα'
αμάλαγα Αμφισσιώτικα τείχη να φιλοξένησαν – για πολύ η λίγο – τον
Άγιο Λιδορικίου.
Το πρώτο όνομα Επισκόπου Λιδορικίου, του «Θεοφιλεστάτου Αρχιερέως Νικολάου», μισοφαγώθηκε, χαραγμένο σ' εντοιχισμένη πλάκα του «Θείου κε Ιερού Σταβροπηγιωτικού μοναστηρίου …. της
Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου» της «Αγίας Μονής», όπως το
λεν τώρα – που χτίστηκε επί των ημερών του – Σεπτέμβριος του 1198
μ.χ στον Κόκκινο (Λούτσοβο). Μετά απ' αυτόν, αργεί ν' ακουστεί
άλλος ορθόδοξος. Οι Φράγκοι, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες του
ανάπηρου Βυζαντινού γίγαντα, μπαινόβγαιναν ανεξέλεγκτα στην
ηπειρωτική Ελλάδα, κουβάλησαν παπάδες δικούς τους, έφτιαξαν –
μάλιστα – και πολλές Λατινικές Μητροπόλεις , πού πιαναν τον ίδιο
χώρο με τις ορθόδοξες .
Η καθολική Επισκοπή Λιδορικίου, ήταν – και πάλι – στην
Αρχιεπισκοπή της Λάρισας – μαζί με τις Επισκοπές Γαρδικίου,
Δομοκού, Δημητριάδος, Σιδονίας, Ζαγορίτσης, Καλυδώνος, Θηβών
και Ζητουνίου – και διατηρήθηκε, τουλάχιστον, ως το 1410, έτος που
σημειώνει ο Wadding, αναφερόμενος σ' ένα δυτικό Επίσκοπο
Λιδορικίου που έστειλε, αυτή τη χρονιά, ο Πάπας Ιωάννης. (Με
γράμμα μου στο Βατικανό ζήτησα να μάθω περισσότερα για την
Καθολική Επισκοπή, η απάντηση, όμως, ήταν απογοητευτική: Με
πληροφόρησαν πως δεν έχουν κανένα στοιχείο κι' έδειξαν πως
αγνοούν κι'αυτό που σημειώνεται παραπάνω).
Με το πάρσιμο της Πόλης (1453), ο ρόλος του ιερωμένου
πλάτυνε, κι' απ' το κουράγιο και την πνοή του ανάσαιναν οι δύστυχοι
σκλάβοι. Σ' αυτόν οι Ρωμιοί αντίκριζαν τον προστάτη τους, και στο
σθένος του χρωστιέται τ' ότι το βάρος κι' η σκιά πέντε αιώνων, δεν
έσπασε και δεν μάρανε την εθνική ψυχή του σκορπισμένου στους
τέσσερις ανέμους τραγικού Ελληνισμού .
Ο λαός, αγνός και πικραμένος λαός, δέθηκε, συνύφανε τις
τύχες του με τον κλήρο, τόσο, όσο σε κανένα άλλο σημείο της γης, σε
καμιά ιστορική στιγμή. Και πρόθυμα, λιγόστευε και τη μπουκιά του,
ακόμα, για να κρατηθούν ψηλά οι λειτουργοί, η απαντοχή του Γένους.
Βοηθούσε, βοηθούσε, έστω κι' αν – σ' ελάχιστες περιπτώσεις –
προδινόταν . «…..οι κατ' Επαρχίαν εσύναζον εισοδήματα, εξ ών τα μεν
ελέγοντο τακτικά, τα δε τυχηρά. Τα τελευταία ταύτα ελαμβάνοντο
από τους αγιασμούς, τας λειτουργίας, τας υπανδρείας, χειροτονίας
κλπ, ηύξανον δε η ωλιγόστευαν κατά τας περιστάσεις, την κατάστασιν
των χριστιανών και τον χαρακτήρα του Αρχιερέως. Ενίοτε, εις τινα
μέρη της Ελλάδος, το ποσόν των τυχηρών εισοδημάτων εξισούτο,
μάλιστα υπερέβαινε, το των τακτικών. Τα τελευταία ταύτα συνίσταντο εις τα παρά των χριστιανικών οικογενειών από Αρχιερείς, κατ'
αρχαίαν συνήθειαν λαμβανόμενα, ό εστίν 20 παράδες από την
αρχηγόν έχουσαν οικογένεια, και 10 από την μη. Αλλά και τα δοσίματα ταύτα κατήντησαν άτακτα, καθότι οι κατά τόπον Αρχιερείς,
θεωρούντες ότι αι πλειότεραι των χριστιανικών οικογενειών είχον
γεωργικά εισοδήματα εισήξαν, διά το ίδιόν των συμφέρον, την
συνήθειαν του να λαμβάνουν κατ' έτος μέρος τι διωρισμένον εκ των
εισοδημάτων των οικογενειών αυτών. Αντί λοιπόν, 20 η 10 παράδες,
ελάμβανον 11 η 12 οκάδας σίτου η ημίσειαν λίτραν μεταξίου η
ποσότητα τινα λαδίου κλπ. Την αποκάρπωσιν αυτήν ωνόμαζον
Σιτείαν, η Ρόγαν, την οποίαν κατά καιρούς ελάμβανον οι Αρχιερείς εις
χρήματα η εις είδη, κατά την θέλησίν των. Ενίοτε, ελάμβανον εν
ταυτώ και τα χρήματα και τα είδη, κατά την επιρροήν την οποίαν
είχον, και κατά την κατάστασιν των συνεισφερόντων. Διά τούτο, οι
πλειότεροι εξ αυτών, εσύ – ναζον κατ' έτος τρία γρόσια το πολύ, η 40
περάδες τουλάχιστον, από πάσαν οικογένειαν ».
Αν ταιριάσουμε το παραπάνω απόσπασμα του επίσημου ''
Εγγράφου της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τούς Αντιπροσώπους
τών Συμμάχων Αύλών , δι' ου διευθύνονται αί απαντήσεις είς τα 28
ερωτήματα", στήν περιοχή Λιδωρικίου, μέ τίς 15-20.000 ψυχές (3 –
4.000 φαμελιές), τά όσα μάζευε ό Δεσπότης, πλησίαζαν τίς 10 12.000 γρόσια - από τά οποία, βέβαια , έδινε 7.500 στόν Μητροπολίτη
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της Λάρισας, που ήταν και Έξαρχος Θεσσαλίας τη στιγμή που η τιμή
των χωραφιών κυμαινόταν στα 10 - 60 γρόσια το στρέμμα .
Αλλά ....τόπαμε ! Στις φυλακισμένες καρδιές των ραγιάδων ,
φτερούγιζε ο Δικέφαλος και θυσίαζαν το κάθε τι να ξαναζωντανέψουν
φευγάτες μέρες, σελίδες δόξας, επιβλητικές παρουσίες τ' αστραποβόλου χτες, στο διαλυμένο, ανήμπορο σήμερα. Ήθελαν όλα να
μοιάζουν στο τότε, ανέπαφα, ανέγγιχτα, λες και η αλλαγή θάφερνε το
κακό, θα τα γκρέμιζε. Όπως η εκλογή Αρχιερέων.
Κάθε φορά που χήρευε ένας θρόνος, ''προστάξει του
Μητροπολίτου Λαρίσης", συνάζονταν οι υπ' αυτόν Επίσκοποι πότε
στον Άγιο Στέφανο Τρικάλων, πότε στον Τίμιο Πρόδρομο Τυρνάβου η
στον Λαρισινό Άγιο Αχίλιο πρότειναν τρεις υποψήφιους κι' η
αλάθητη κρίση του διάλεγε τον άριστο. "Άριστοι" του Λιδωρικίου,
όσοι στάθηκε εύκολο να βρεθούν μέχρι τώρα, από μιά όχι αποτελειωμένη έρευνα, ήταν - εκτός του Νικολάου - οι :
Δ ω ρ ό θ ε ο ς : Συναντιέται τ' όνομά του δίχως κανένα στοιχείο, ούτε
καν γιά πότε ποιμένεψε.
Ζ α χ α ρ ί α ς : Η υπογραφή του - ως ''Επίσκοπος Λεοδορικίου"- είναι
μαζί με άλλων Μητροπολιτών, Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων, σε
βεβαιωτικό εκκλησιαστικό γράμμα του 1542 - όταν Μητροπολίτης
Λάρισας ήταν ο Νεόφυτος - σχετικό με τα όρια της Επισκοπής Γαρδικίου.
Χ α ρ ί τ ω ν : Συνυπογράφει, ως "ο ταπεινός Επίσκοπος Λιδωρικίου" το 1544 - την απόφαση, της "Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους", γιά
τη διάθεση μέρους του δάσους " Λειβαδογενίου " στη Μονή Σταυρονικήτου ".
Ι ά κ ω β ο ς : Είχε την «έδρα» στο τέλος του 1585 η τις αρχές του 1586.
Αναφέρεται στο συστατικό γράμμα που έδωσε ο Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Θεόληπτος στον Λιδωρικιώτη παπά Μιχαήλ,
που έφτασε - ζητώντας βοήθεια - ως τη Γερμανική Τυβίγγη, στις
15/5/1586.
Ν ε ό φ υ τ ο ς : Σημειώνεται σαν Επίσκοπος Λιδωρικίου, γύρω στα
1650. Σπουδασμένος διέτέλεσε και μαθητής του μεγάλου δάσκαλου
Ευγένιου Γιαννούλη του Αιτωλού .
Ι ω σ ή φ : Άγνωστο από πότε είχε το θρόνο , «καθηρέθη» το 1647 .
Ά ν θ ι μ ο ς : Διάδοχος του Ιωσήφ (1647), πέθανε το 1652 .
Σ υ μ ε ώ ν : Μετά τον παραπάνω. Η χειροτονία του έγινε στον Άγιο
Αχίλλιο Λαρίσης το 1652. Είχε κι' αυτός την τύχη του Ιωσήφ και
καθηρέθη.
Π α γ κ ρ ά τ ι ο ς Α', Στον Άγιο Αχίλλιο έλαβε και τούτος το μήνυμα το
1663, την ίδια μέρα με τον Θαυμακού Ιωάσαφ . «Παρητήθη» το 1668.
Π α γ κ ρ ά τ ι ο ς Β' : Διαδέχτηκε τον παραπάνω ( 1668 ) και «παρητήθη» - με τη σειρά του - το 1673.
Γ ε ρ μ α ν ό ς : Πέθανε το 1681. Είχε το θρόνο από το 1673 .
Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς : Διάδοχος του Γερμανού (1681), πέθανε το 1691 .
Ν ε ό φ υ τ ο ς : Χειροτονήθηκε στον Άγιο Αχίλλιο , το 1706. «Παρητήθη» το 1732.
Α θ α ν ά σ ι ο ς : Επίσκοπος Λιδωρικίου από το 1732, άγνωστο πόσο
έμεινε.
Θ ε ό κ λ η τ ο ς : Πιθανώτατα, διάδοχος του προηγούμενου. Τον Ιούνιο
του 1749, αναφέρεται ως Πατριαρχικό γράμμα σχετικό με το Μοναστήρι της Αμπελακιώτισσας (Κοζίτσας), η «Κοίμησις της Θεοτόκου»,
που υπαγόταν στη δικαιοδοσία του «Παρητήθη» το 1758.
Θ ε ο δ ό σ ι ο ς : Ύστερα απ' τον Θεόκλητο ( 1758 ). Έμεινε πολύ λίγο .
Γ α β ρ ι ή λ : Διάδοχος του παραπάνω. Στις 13/2/1759. προσυπογράφει «Σιγίλλιον» του Οικουμενικού Πατριάρχη Σεραφείμ, αναφερόμενο
στη Μονή Θεοτόκου του Δαδιού, την επιλεγόμενη «Βερνικοβίτισσα».
Παρητήθη το 1793.
Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς : Διαδέχτηκε τον Γαβριήλ (1793). Τον Απρίλη του 1808
«κατόπιν αιτήσεως του Λαρίσης Γαβριήλ» παραιτήθηκε. Το 1817,
αναγράφεται στους συνδρομητές Βουκουρεστίου, του βιβλίου
«ΕΡΜΗΛΟΣ» η «ΔΗΜΟΚΡΙΘΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» , σαν «ο πρώην Λιδωρικίου
Διονύσιος».
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Ι ω α ν ν ί κ ι ο ς : Διάδοχος του πιο πάνω. Έμεινε μέχρι το 1830, την
τελευταία - μάλιστα - χρονιά ήταν και «Εφορεύων Μεδενίτσης».
Έζησε στη φωτιά της γιγάντιας πάλης, πήρε ενεργό μέρος στην
Επανάσταση και αντιπροσώπευσε την επαρχία σε πολλά συνέδρια,
και στη Συνέλευση των Σαλώνων, της Ανατολ. Ελλάδος. Η προσωπικότητά του ήταν τέτοια που, ενώ από πολλούς αναγνωρίζεται σαν
πατριώτης θερμός κι' ο Κ. Βοβολίνης (Η εκκλησία εις τον αγώνα της
Ελευθερίας ), τον χαρακτηρίζει «λαμπρό και φλογερό μαχητή», άλλοι
τον είδαν διαφορετικά.
Ένα έγγραφο της εποχής , μαρτυράει :
«Αριθ. 180 Περίοδ. Β' Αριθ. 1880
Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Το Υπουργείον Πολεμικών
Προς τον Γενναιότατον στρατηγόν κ. Ανδρίτσον Σαφάκαν .
Η Σεβαστή Διοίκησις επληροφορήθη με αγανάκτησίν της, ότι ο Άγιος
Λιδορικίου ευγαίνει έξω από τα αρχιερατικά χρέη του κάμνων μυρίας
καταχρήσεις, επειδή και ζητεί φόρους και άλλα άτοπα δοσίματα,
βιάζων τους εις την επαρχίαν του χριστιανούς να πληρώσουν
παραλόγως όσα θέλει με φρικτά επιτίμια. Ταύτας τας καταχρήσεις μη
υποφέρουσα η Διοίκησις διέταξε το υπουργείον τούτο να σε διορίση
εξεπίτηδες να είπης εις αυτόν τον αρχιερέα να παύση εις το εξής από
τα παρόμοια και να μην ανακαλή τα Τούρκικα έθιμα εις καιρόν όπου
οι Έλληνες χύνουν το αίμα τους διά να τα καταργήσουν, αλλά να
φέρεται εις τον λαόν ως Πατήρ και αναλόγως του αρχιερατικού
σχήματος οπού επαγγέλλεται, επειδή, επιμένων εις τα ίδια, θέλει
μεταμεληθή ανωφελώς. Το υπουργείον, λοιπόν, τούτο σε ιδεάζει την
θέλησιν ταύτην της Διοικήσεως διά να την αναφέρης εις τον ρηθέντα
Άγιον του Λιδωρικίου, προς ακριβή εκτέλεσιν των χρεών του, είης
υγιαίνων.
Ναύπλιον τη 30 Ιουνίου 1824.
Εις απουσίαν των Υπουργών
ο Γενικός Γραμματεύς
Δημήτρ . Τομαράς».
Κι' ο ίδιος ο Δεσπότης, σ' επιστολή του στον Παπαντριά της
Λομποτινάς - που θέλει να ξαναπαντρευτεί αφού πέθανε η παπαδιά
του - αρχίζει « ... σε ευχαριστούμεν και διά τα μηλοκάστανα οπού μας
έστειλες, διά τους Καλαντζαίους οπού γράφεις, ήτον ντζερές να μας
φέρουν γρόσια και να μην σας γράψωμεν ; ...» (ο Λουκόπουλος, σε
υποσημείωση σχετική με τη λέξη ντζερές, λέει : «Βάσανον δυνατόν
τα γρόσια θα μας έκαναν ...» όλο ειρωνεία).
Στο τέλος μάλιστα του γράμματος, όπως το παρουσιάζει ο
Λουκόπουλος : Ο Ρουμελιώτης Καπετάνιος του 1821, Ανδρίτσος
Σαφάκας, σελ. 99 - προσθέτει, ανηψιός του Δεσπότη με τις ευλογίες
του, ασφαλώς : «Καγώ ο Γεώργης ευλαβώς προσκυνώ. Σου είχα
γράψει ένα τεσκερέν (παραγγελία) τες απερασμένες του Παπά Θανάση και δεν μου έστειλεν έως τώρα τα μήλα. Να του ειπής να τα
στείλη ότι θενά το μετανοήση . και να είναι διαλεχτά».
Ο Ιωαννίκιος , ήταν ο τελευταίος .
Η ανεξάρτητη Ελληνική Πολιτεία σκεφτόταν την αναδιοργάνωση της εκκλησίας και μόνο γιά τοποτηρητή της Επισκοπής Λιδωρικίου μπορούσε να γίνη κουβέντα. Τέτοιον, διώρισαν τον Επίσκοπο
Καρύστου Νεόφυτο - αργότερα, 1833, Μητροπολίτη Φωκίδας - αλλά
εκείνος δεν δέχτηκε. Τη θέση του πήρε ένας ανηψιός του Ιωαννίκιου,
ο Διονύσιος. Αυτός έμεινε μόνο μέχρι το 1833, όταν υπογράφτηκε το
διάταγμα που ώριζε : «ο αριθμός των επισκοπών του βασιλείου,
προσδιορίζεται εις δέκα. Κάθε νομός απαρτίζει μίαν επισκοπικήν
περιφέρειαν. Επισκοπική καθέδρα είναι η Μητρόπολις του νομού».
Ο ψυχρός ανθρώπινος νόμος έγινε βαθειά ταφόπετρα που ασφάλισε
γιά πάντα την Επισκοπή Λιδωρικίου , μετά χιλίων χρόνων θερμή
εθνική ζωή".
(Το παραπάνω κείμενο, αποτέλεσμα πολύχρονων και .. πολύκοπων
ερευνών του αξέχαστου Γιώργου Καψάλη, δημοσιεύτηκε, εκτός από
πολλά περιοδικά και εφημερίδες, και στο βιβλίο του : "ΦΩΚΙΔΑ
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ", που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του
1980, απ' όπου και το ..αναδημοσιεύουμε).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στις 22/6/2018 έφυγε από την ζωή, η εξαδέλφη μας Μαρία ΤσίτσικαΣιώκου, σύζυγος του αείμνηστου Ανδρέα Σιώκου. Έζησε χρόνια πολλά
και καλά, με την οικογένεια της, κι έφθασε 98 χρονών! Ο γιός της
Γιάννης ήλθε οικογενειακώς από την Κύπρο, όπου ζούνε, κι όλοι μαζί
παιδιά κι εγγόνια από Αθήνα, την συνόδευσαν μαζί με συγγενείς,
φίλους, γνωστούς στο κοιμητήριο Ζωγράφου, όπου αναπαύτηκε.
Στην αδελφή της Ελένη να ζήση να τη θυμάται … Αιωνία της η μνήμη.
τα ξαδέλφια της : Οικογένειες Παπαδοπούλου, Τσίγκα
Στις 11/8/2018, Σάββατο βράδυ, έφυγε ξαφνικά απ΄ τη ζωή ο Χάρης
Θεοχαρόπουλος, σε ηλικία 61 ετών,
ευρισκόμενος στο Λιδωρίκι. Ήταν παντρεμένος με την Αναστασία Ιωάν. Αποστολοπούλου. Η κηδεία του έγινε την Τρίτη, 14
Αυγούστου στο Νεκροταφείο του Βύρωνα.
Ο Χάρης Θεοχαρόπουλος ήταν εκπαιδευτικός της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, και υποδιευθυντής στο ΙΕΚ. Ένας νέος άνθρωπος πρόσχαρος, καταδεκτικός και ευγενικός, που άφησε
ένα μεγάλο κενό σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Στις 15/8/2018, ανήμερα της Παναγίας, άφησε την τελευταία της
πνοή, η Αννούλα Μαργέλλου, σε ηλικία 86 ετών. Η κηδεία της έγινε τη
Δευτέρα, 20/8/2018, στο κοιμητήριο Ζωγράφου. Η Αννούλα υπήρξε
για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
μας, δραστήρια, συμμετέχουσα σε όλες τις δραστηριότητές μας.
Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά της, στο Θανάση, τον Ηλία και τη
γυναίκα του Λένα Κρικέλα, και στη Γιάννα, καθώς και στις εγγονές της
Άρτεμη και Χριστιάνα. Καλό ταξίδι Αννούλα.
Στις 16/8/2018, κηδεύτηκε στο Λιδωρίκι ένας ακόμη χωριανός μας. Ο
Βασίλειος Πατούρας, σε ηλικία 65 ετών άφησε την τελευταία του
πνοή, χάνοντας τη μάχη με την επάρατο νόσο. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
Στις 25/8/2018, έφυγε απ' τη ζωή, σε ηλικία
79 ετών, ο Νικήτας Νιάρχος, σύζυγος της
Ελένης (Νίτσας) Γεροδήμου. Η κηδεία του
έγινε στις 28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
2 μμ., στο Νεκροταφείο του Κόκκινου
Μύλου στη Φιλαδέλφεια. Ο Νικήτας
Νιάρχος γεννήθηκε στη Μερόπη Μεσσηνίας
το 1939. Διετέλεσε πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 1988 ως το
1993. Ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδασκε
χρηματοοικονομική λογιστική και ανάλυση ισολογισμών. Προσελήφθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1963 κατόπιν διαγωνισμού στο οποίο κατετάγη πρώτος κατά σειρά επιτυχίας. Η σύζυγός
του Ελένη Γεροδήμου - Νιάρχου είναι αδελφή του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας κ. Χαραλαμπίας
Γεροδήμου. Απ΄ όλους εμάς, θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια
του.
Την 1/9/2018, άφησε την τελευταία του πνοή, πλήρης ημερών, ο
Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου του Λουκά, σε ηλικία 99 ετών. Η κηδεία
έγινε σήμερα Δευτέρα, 3/9/2018, στο Λιδωρίκι. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Στις 6/9/2018 Έφυγε από κοντά μας, μια ακόμη συγχωριανή μας. Η
Αρχόντω Φαλίδα, σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία της έγινε το Σάββατο, 8
Σεπτεμβρίου, στις 12:00, στο Νεκροταφείο Καισαριανής. Θερμά
συλλυπητήρια στα παιδιά της, Έφη, Κώστα, Δημήτρη και Νίκο, και στα
εγγόνια της.
Το τελευταίο ταξίδι της ζωής του έκανε, σε ηλικία 95 χρόνων, ο
Ιωάννης Κολοκύθας, για να συναντήσει επιτέλους την αγαπημένη του
σύντροφο Νίκη. Η κηδεία του έγινε 18/9/2018, στο Λιδωρίκι. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Την Κυριακή το πρωί, 23/9/2018, έφυγε απ' τη
ζωή, στο Σικάγο, ο Γιάννης Κάππος του Αθανασίου (John Thomas Cappos), σε ηλικία 91 ετών.
Ήταν γιός του Αθανασίου και της Πολυξένης
Κάππου και αδελφός της Ασημούλας Κάππου –
Μοίρα και του Ανδρέα Κάππου. Το 1957
παντρεύτηκε την Sina H. Beitner και απέκτησαν 4
παιδιά : Diana, Pauline, Christina, Thomas. Ο
John ήταν σεφ και ιδιοκτήτης του John's Restaurant και του Avers
Restaurant στο Σικάγο, και του Cappners Restaurant στο Richmond, IL.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Το Σάββατο, 13/10/2018, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο Στάθης
Γκίκας, ο παλιός φούρναρης του χωριού μας και η κηδεία του έγινε
στο Λιδωρίκι. Ο Στάθης Γκίκας, με καταγωγή από τη Μηλιά, στα μέσα
περίπου της δεκαετίας του 1960, ήρθε στο Λιδωρίκι από τη Γερμανία και αγόρασε τον παλιό ξυλόφουρνο, ιδιοκτησίας του αείμνηστου
χωριανού μας Ηλία Κάππου. Δημιούργησε οικογένεια με την
Κατερίνη, κόρη του Δημητρίου Λατσούδη από τη Λεύκα και απέκτησαν το Δημήτρη και τον Κώστα, τη Χρυσαφούλα και την Ευαγγελία.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Στις 25/10/2018 έφυγε απ' τη ζωή, η Αικατερίνη
Καραμήτσου - Μποβιάτση του Ξενοφώντος, που
γεννήθηκε στις 11/7/1926 στο Λιδωρίκι Φωκίδος.
Η κηδεία της έγινε στις 26/10/2018, από την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Νεκροταφείου
Ζωγράφου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια
της.
Στις 28/10/2018 έφυγε απ' τη ζωή ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) Λαβίδας, σε ηλικία 90 χρονών. Η κηδεία του έγινε στις 30/10/2018, στη
γενέτειρά του στο Ψηλό Χωριό Δωρίδος. Ήταν σύζυγος της Δήμητρας
(Τούλας) Ξηρομάμου, η οποία ήταν από τα πιο ενεργά μέλη του
Συνδέσμου μας. Άφησε πίσω του παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Στις 6/11/2018 έφυγε απ' τη ζωή η Καίτη Καρμανιόλα, γυναίκα του
Μίμη Σακαρέλλου, σε ηλικία 74 ετών και η κηδεία της έγινε την
επομένη στο Λιδωρίκι. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της.
Στις 16/11/2018, έφυγε απ' τη ζωή, πλήρης ημερών, ο Παντελής
Μοίρας, σύζυγος της Ασημούλας Κάππου και η κηδεία του έγινε στις
19/11/2018, στο Νεκροταφείο Βύρωνα. Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια του.
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Στις 19/11/2018 έφυγε από κοντά μας ο Αθανάσιος Μανέτας, σε
ηλικία 91 ετών, από την Αμυγδαλιά (Πλέσια) Δωρίδας. Ωραίος
άνθρωπος. Εξαίρετος χαρακτήρας. Ανέβηκε όλες τις βαθμίδες του
Δικαστικού Κλάδου, και έγινε Αρεοπαγίτης. Δημιούργησε μαζί με τη
Γιώτα Πανάγου, από το Λιδωρίκι, μια αγαπημένη οικογένεια. Ήταν
από τα τακτικά μέλη του συλλόγου μας. Ο Σύνδεσμος μας απευθύνει
τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Η κηδεία του έγινε
στις 20/11/2018, στο Νεκροταφείο του Βύρωνα.
Είναι δυνατό. Τόσο ξαφνικά. Ο Δημήτρης
Φαλίδας, ο «Μιμάκος μας», αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τα
αδέλφια του και όλους εμάς τους φίλους
του και αποφάσισε την Παρασκευή,
30/11/2018, στα 56 χρόνια του, να κάνει
το τελευταίο ταξίδι της ζωής του.
Αγαπημένε μας φίλε Δημήτρη. Είναι δύσκολη η ώρα του αποχαιρετισμού, αλλά πιο δυσεύρετα είναι τα λόγια. Νοιώθουμε όλοι μας
συντετριμμένοι από το φευγιό σου και οργισμένοι γιατί δεν μας
ρώτησες. Μας τίμησες με τη φιλία σου και σε νοιώθαμε δικό μας
άνθρωπο. Στα δύσκολα της ζωής σου στάθηκες με αξιοπρέπεια και
δεν έλειψε ποτέ το χαμόγελο από τα χείλη σου.
Ήρθε η ώρα να κλείσουμε το στόμα μας και να αφήσουμε να μιλήσει
για εσένα ο αγαπημένος μας Καζαντζάκης : «μαζεύω τα σύνεργά μου:
όραση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε πια, τελεύει το
μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. όχι
γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος
βασίλεψε…….».
Αγαπημένε μας φίλε Δημήτρη ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκέπασε. Καλό κουράγιο στην οικογένειά του.
Στις 11/12/2018 έφυγε από κοντά μας, σε ηλικία 88 ετών, η Καλλιόπη
Β. Ξύκη – Μαργέλλου. Τελευταία κόρη του Ευθυμίου και της Κωνσταντίνας Μαργέλλου. Γεννήθηκε και έζησε στο Λιδωρίκι, εργάστηκε στις
αγροτικές δουλειές μέχρι το έτος 1955, που παντρεύτηκε τον Βασίλειο Ξύκη από το Διχώρι (Κωστάρτσα) και ξενιτεύτηκε στην Αθήνα και
μετά στην Αμερική, όπου έζησε τα τελευταία
πενήντα (50) χρόνια. Έκανε ένα γιο, το Σπύρο
και χάρηκε τρία εγγόνια, το Βασίλη, τον
Αλέξανδρο και την Καλλιόπη. Παρότι έφυγε
από το Λιδωρίκι, δεν έπαυσε να αγαπά τους
Λιδωρικιώτες και να το επισκέπτεται συχνά
επί 60 χρόνια. Ήταν αγαπητή απ' όλους τους
συγχωριανούς της και ο χαμός της προκάλεσε
θλίψη στους οικείους της, αλλά και σε γνωστούς και φίλους.
Καλό ταξίδι Κυρία Καλλιόπη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
Ύστατος χαιρετισμός από έναν Ανεψιό :
Κάθε άνθρωπος στην επίγεια πορεία του αφήνει τα ίχνη της προσωπικότητάς του. Άλλος δίκαια ή άδικα έντονα, άλλος αχνά, αλλά
ευδιάκριτα και οι πιο πολλοί δεν αφήνουν ίχνη. Είναι οι άσημοι, οι
αφανείς. Ανάμεσα στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και «αφανείς
ήρωες», οι ακάματοι εργάτες με αξιόλογη προσφορά. Αρκούνται
στην προσφορά χωρίς την παραμικρή προσπάθεια προβολής. Στην
τελευταία κατηγορία εντάσσεται κι' η Καλλιόπη Β. Ξύκη, το γένος
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Ευθυμίας και Κωνσταντίνας Μαργέλλου.
Η θεία υπήρξε γνήσια Λιδωρικιώτισσα, ενάρετη αδελφή, σύζυγος,
νύφη, μητέρα, γιαγιά και θεία, καλή γειτόνισσα που αγαπούσε πολύ
θερμά και ειλικρινά ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους και βίωνε σε ύψιστο
βαθμό το αίσθημα της αλληλεγγύης, όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα.
Οι συγγενείς της Καλλιόπης και ιδιαίτερα τα πολλά ανίψια της
εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους και την ευχαριστούν για ό,τι έχει
κάνει.
Εύχονται συλλυπητήρια στο σύζυγό της θείο Βασίλη και στην οικογένεια του εξαδέλφου τους Σπύρου και η σεβαστή μας θεία Καλλιόπη να
είναι αναπαυμένη στη γη των Η.Π.Α. (Καλιφόρνια), όπου έγινε η ταφή
της, γιατί «ανθρώπων πάσα γη τάφος».
Θεία Καλλιόπη η ψυχή σου δεν θα βρει πολλά εμπόδια μέχρι το
τελικό της προορισμό, όπως γίνεται με όλους τους «καλούς κ'
αγαθούς» ανθρώπους. ΟΛΟΙ εμείς που μείναμε πίσω θα σε θυμόμαστε με αγαθές μνήμες και θα δεόμεθα για την ψυχική σου ανάπαυση.
Αιωνία σου η μνήμη. Σταύρος Μαργέλλος.
Το 2018 αποφάσισε να μας αφήσει με μια ακόμη απώλεια. Έστω και
την τελευταία μέρα. Η Καθηγήτρια για κάμποσα χρόνια στο χωριό
μας, Ζωή Καραχάλιου – Σταύρου του Δημητρίου, στις 31/12/2018
έφυγε απ' τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, μετά από, για μεγάλο διάστημα,
νοσηλεία της σε νοσοκομείο. Η κηδεία της έγινε στις 2/1/2019 στο
Νεκροταφείο του χωριού Βρονταμά Λακωνίας. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια της.
Οι «ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 1970» απηύθυναν τον
τελευταίο αποχαιρετισμό στην Καθηγήτριά τους Ζωή Καραχάλιου.
Αγαπητή μας Καθηγήτρια,
Αγαπητή μας Ζωή Καραχάλιου.
Πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί, με βαθιά θλίψη, το άγγελμα του
θανάτου σου. Το δύσκολο και άχαρο ρόλο της ενημέρωσής μας,
ανέλαβε ο σύντροφός σου στη ζωή, αλλά και καθηγητής μας Θόδωρος Σταύρου. Έκλεισες τον κύκλο της ζωής σου, μετά από πολλά
προβλήματα υγείας, νοσηλευόμενη στη Β' Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου
«Ευαγγελισμός».
Αγαπητή μας Καθηγήτρια,
Σου ευχόμαστε, μέσα από την καρδιά μας, καλοτάξιδο το ουράνιο
καράβι, που χωρίς εμπόδια και με ούριο άνεμο θα σε πάει στην
τελευταία σου κατοικία. Στην άλλη όχθη σαν θα φτάσεις, να ξαποστάσεις στην αυλή του Παραδείσου, όπου σίγουρα θα σε προσμένουν με χαρά, πέρα απ' τους γονείς σου, και κάποιοι μαθητές σου από
το Γυμνάσιο Λιδωρικίου, ο Γιώργος Καράντζαλος, η Ρίτσα Δελενίκα, ο
Δημήτρης Κοκμοτός, κλπ., που κοιμήθηκαν πριν από σένα, τον ύπνο
του δικαίου.
Νέα καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Λιδωρικίου, γυναίκα σεμνή, σοβαρή,
ταπεινή, προσγειωμένη, καλοσυνάτη, γλυκιά, χαμογελαστή. Νιώθαμε όμορφα που ήσουν καθηγήτριά μας. Εκεί γνώρισες τον επίσης
καθηγητή μας Θόδωρο Σταύρου και δημιουργήσατε οικογένεια,
κάνατε παιδιά.
Αγαπημένη μας Καθηγήτρια, σε ευχαριστούμε για όσα μας έδωσες,
θα μείνεις για πάντα στο νου και στην καρδιά μας.
Να πας στο καλό.
Οι μαθητές σου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΣ
(1934-1958)
Ο πρόσφατος (28/8/18) τραγικός θάνατος του
εκπαιδευτή πιλότου επισμηναγού (ταγματάρχη) της
πολεμικής αεροπορίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που έπεσε με το
εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην Αρκαδία, ξύπνησε
θλιβερές μνήμες για τον παρόμοιο χαμό του δικού μας
χωριανού ανθυποσμηναγού Γιώργου Ηλία ΚΑΓΚΑΛΟΥ.
Ήταν 23 Ιανουαρίου 1958, πριν 60 χρόνια, όταν, ο άτυχος 24χρονος
και αείμνηστος Γιώργος, ευρισκόμενος με άλλα σμήνη σε διατεταγμένη εκπαιδευτική πτήση, έπεσε με το εκπαιδευτικό αεροπλάνο,
(τύπου : F64G) στο αρκαδικό πεδίο και συγκεκριμένα στην περιοχή
του οικισμού Αγίου Σώστη της τότε Κοινότητας Σταδίου – Τεγέας της
Αρκαδίας και βρήκε τραγικό θάνατο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο,
ενώ οι Λιδωρικιώτες, απανταχού της γης, πάγωσαν κυριολεκτικά με
το άγγελμα του θανάτου του. Η κηδεία του πάνδημος με βαθιά
θλίψη, πόνο και δάκρυ έγινε στο αγαπημένο του χωριό, στο Λιδωρίκι,
με όλες τις τιμές, όπως αρμόζει στην περίσταση.
Ο αδικοχαμένος Γιώργος ήταν πρωτότοκος γιός από τα 4
παιδιά του Ηλία και Αναστασίας (Σίας) Καγκάλου.Βέρος - καθαρόαιμος Λιδωρικιώτης και από Πατέρα και Μητέρα, το γένος Κολοτίνη,
όπου σήμερα δεν υπάρχει, όπως και τόσα άλλα επίθετα (Γιώτης,
Γκύρτης, Ιωάννου, Κόκλας, Καλύβας, Κουνενής, Μπαμπέτας, κ.α.).
Για μας που τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε, δίχως υπερβολές,
ήταν ένα τολμηρό, πανέξυπνο, φιλότιμο, δυνατό – ζωηρό και ξεχωριστά καστανόξανθο παιδί. Λεβεντόπαιδο σε όλα του, που υποσχόταν
πολλά, τόσο στον επαγγελματικό τομέα, όσο και στον κοινωνικό
γενικότερα. Καλόκαρδος με χιούμορ και αγαπητός σε φίλους και
συμμαθητές. Παλληκάρι και καμάρι των δικών του. Εδώ, ας σημειωθεί ότι ο αξέχαστος Γιώργος συναγωνιζόταν στη ζωηράδα με τους
συνομήλικους : Νίκο Ηλ. Παπανικολάου (Ταραμπούρα), μετανάστη
στο Τέξας – ΗΠΑ, Μποβιατσογιώργο (του Γιάννη), Φαλιδοχαραλάμπη
και τον Μίμη Ιω. Παπαγεωργίου («Οτριχα»), γιο του Δασονόμου
Δωρίδας Γιάννη Παπαγεωργίου από το Σερνικάκι – Άμφισσας, οι
οποίοι καταγίνονταν σε εκείνη την ανώμαλη, εμπόλεμη και πονηρή
εποχή στη χρήση όπλων και κατασκευή, αυτοσχέδιων κροτίδων
(βαρελότα και τρακατρούκες το Πάσχα) και όχι μόνο, και έπαιζαν
«τους κλέφτες και αστυνόμους» και ήσαν τα πιο … ήσυχα παιδιά και
μεγάλος μπελάς για το Μοίραρχο Χωροφυλακής Γιώργο Παπαδημητρίου, Αιγιώτη και γαμπρό – μετέπειτα – του χωριού μας.
Εμείς είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε άψογα και εποικοδομητικά με τον αλησμόνητο Γιώργο στον Προσκοπισμό, τότε που
ανθούσε στο χωριό μας, αναλαμβάνοντας (αυτός Ενωματάρχης και
εμείς Υπενωματάρχης) τη νεοσύστατη 4η Ενωματία των Χελιδονιών»
των προσκόπων Λιδωρικίου, η οποία προστέθηκε στις τρεις προϋπάρχουσες («Λιοναριών», «Τίγρεων» και «Αετών»), για να
εκπαιδεύσουμε θεωρητικά και πρακτικά τους μικρότερους
προσκόπους και όπου ο Προσκοπισμός θέτει ως πρωταρχικό σκοπό
την ηθική και σωματική αγωγή των εφήβων, εφαρμόζοντας με πίστη
και ευλάβεια τα 12 άρθρα του προσκοπικού όρκου, ώστε ο πρόσκοπος να είναι : «Έσο έτοιμος» !...
Με ενάργεια θυμόμαστε ότι στους κόλπους της Ενωμοτίας
των «Χελιδόνων» ανάμεσα στ' άλλα παιδιά, ήταν και οι αλησμόνητοι :
Σπύρος Βασ. Καραμήτσος (γιατρός), Σωκράτης Αλεξίου Ταμβάκης
(επιχειρηματίας) και ο Τάκης Νικ. Μπούγαλης (επιστημονικό
στέλεχος επιχειρήσεων), οι οποίοι τόσο πρόωρα έφυγαν από τη ζωή.
Τούτες οι γραμμές σύρονται, έτσι, απλά σαν μνημόσυνο, για να
τιμήσουμε τη μνήμη του σεμνού παλληκαριού του χωριού μας, που
έπεσε στο πατριωτικό καθήκον, για την εθνική Ανεξαρτησία και
Ελευθερία της πατρίδας μας. Ακόμη υποδηλώνει πως η γενιά του «η
σημαδεμένη γενιά των κατοχικών παιδιών, που έζησε και βίωσε την

κοσμογονική και πολυτάραχη 10ετία του '40, δεν τον λησμόνησε, αν
και πέρασαν τόσα χρόνια. Και επίσης ο συγχωρημένος ήταν ένας από
μας, που ατύχησε και συνάντησε πολύ πριν από εμάς, την κοινή
ανθρώπινή μας Μοίρα ….
Επ' ευκαιρία ανασύρουμε από το προσωπικό μας Αρχείο ένα
δημοσίευμα/απόκομμα, που κρατάμε από παλιά, της από 3/2/58
ελληνόφωνης Εφημερίδας «Ατλαντίς» - ΗΠΑ και παραθέτουμε
παρακάτω αναλυτικό ρεπορτάζ του ανταποκριτή της από την Αθήνα,
σχετικό με το τραγικό αυτό γεγονός. Με βεβαιότητα πιστεύεται ότι
και όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες της εποχής εκείνης θα είχαν
σχετικό ρεπορτάζ για το εν λόγω τραγικό συμβάν, πλην όμως απαιτείται ανάλογη έρευνα.
Ιδού αυτούσιο, με καθαρευουσιάνικη διατύπωση, το
ρεπορτάζ της παραπάνω Εφημερίδος.

Λειβαδιά, Σεπτ. 2018
Τάκης Ι. Παπαδόπουλος
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Ludwig Kappos: Πλέον μπορούμε να κάνουμε πολλά στη σκλήρυνση κατά πλάκας.
Οι Λιδωρικιώτες διαπρέπουν σε όλους τους τομείς.
Εξαιρετική συνέντευξη του
καθηγητή νευρολογίας Λουδοβίκου Κάππου, γιου του αείμνηστου μαθηματικού Δημητρίου
Κάππου.
Ludwig Kappos: Πλέον
μπορούμε να κάνουμε πολλά
στη σκλήρυνση κατά πλάκας.
Στις 14/06/2018, ο διεθνούς φήμης καθηγητής Νευρολογίας Ludwig Kappos, με έναν
καφέ - φραπέ σκέτο με γάλα - στο χέρι, χαλαρή διάθεση και
άψογα Ελληνικά, μίλησε στο protagon.gr για τις εξελίξεις στη
σκλήρυνση κατά πλάκας και την έρευνα που σύντομα θα
αλλάξει τελείως το τοπίο αντιμετώπισης της νόσου. Και
συγκεκριμένα ο Γιάννης Δεβετζόγλου αναφέρει :
Τον συνάντησα στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο του 29ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Νευρολογίας. Ο καθηγητής Νευρολογίας και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας Κλινικής Νευροανοσολογίας και Νευροβιολογίας στο Τμήμα Βιοϊατρικής
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βασιλείας Ludwig
Kappos για τους Ελβετούς και Λουδοβίκος Κάππος για μας,
έχει λάβει μέρος στη διεύθυνση κλινικών προγραμμάτων
ανάπτυξης δύο εκ των αποτελεσματικότερων σκευασμάτων
για την πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ), της ναταλιζουμάμπης και
του φουμαρικού διμεθυλεστέρα. Χαίρει παγκόσμιας
αναγνώρισης για το επιστημονικό του έργο στη διαχείριση
της νευροεκφυλιστικής νόσου που πλήττει άτομα παραγωγικής ηλικίας, με υψηλότερη συχνότητα στις γυναίκες. Τα
Ελληνικά του εξακολουθούν να είναι άψογα, παρά τη μακρά
παραμονή του εκτός Ελλάδας. Του ζητήσαμε να μας μιλήσει
για την πολλαπλή σκλήρυνση. Να τι μας είπε:
Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές τομές
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην ΠΣ; Το βασικότερο
είναι πως μπορούμε πλέον να υποσχεθούμε σε έναν νεοδιαγνωσμένο ασθενή μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Βέβαια,
βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η σωστή διάγνωση και η
άμεση έναρξη εύστοχης, δηλαδή δραστικής, θεραπείας. Αν
χάσουμε το ορόσημο αυτό, τότε μπορεί να χαθεί και η
ευκαιρία για σταθεροποίηση της νόσου και πρόληψη της
αναπηρίας.
Αυτό τι σημαίνει πρακτικά ως προς την επιλογή του
κατάλληλου φαρμάκου; Μπορούμε να εισάγουμε τον
ασθενή σε β και γ γραμμής θεραπείες; Ο διαχωρισμός των
φαρμάκων της ΠΣ σε α, β και γ γραμμής έχει πια ανατραπεί.

Ξεκινάμε απαντώντας στο ερώτημα «ποιο είναι το καλύτερο
φάρμακο», δηλαδή ποιο έχει το καλύτερο προφίλ δραστικότητας και παρενεργειών για τον συγκεκριμένο ασθενή.
Εισάγουμε λοιπόν τον ασθενή στο φάρμακο με την καλύτερη
δραστικότητα και που ταιριάζει καλύτερα στην καθημερινότητά του, δηλαδή προτιμάμε ένα χάπι από μια ενέσιμη
αγωγή λόγω της ευκολίας χρήσης του πρώτου έναντι του
δευτέρου, και τον έχουμε υπό τακτική παρακολούθηση ώστε
να αποφασίσουμε πότε και αν χρειάζεται αλλαγή θεραπευτικού σχήματος. Φυσικά, όταν έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε
έναν ασθενή με πιο ενεργό μορφή ΠΣ είναι ακόμα πιο
σημαντικό αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή ότι πρέπει να
του χορηγηθεί ευθύς εξαρχής μια δραστική θεραπεία που
θα ανακόψει την πορεία της νόσου και πλέον έχουμε τη
δυνατότητα να το κάνουμε αυτό με τα διαθέσιμα φάρμακα.
Δεδομένου ότι συμμετείχατε στα κλινικά προγράμματα ανάπτυξης δύο πολύ σημαντικών φαρμάκων για την ΠΣ,
τα καλά αποτελέσματα των κλινικών μελετών επαναλαμβάνονται και στην κλινική πράξη; Πράγματι, από την πληθώρα
των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας για τη χρήση
των δύο συγκεκριμένων φαρμάκων καθίσταται σαφές,
πρώτον, ότι δεν εντοπίζονται περισσότερες παρενέργειες
από αυτές που είχαν καταγραφεί στις μελέτες και, δεύτερον,
βλέπουμε περιπτώσεις ασθενών με υψηλότερα ποσοστά
επιτυχίας στη θεραπεία από εκείνα των κλινικών μελετών.
Αφού λοιπόν έχουμε πραγματικά αποτελεσματικά φάρμακα, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος στη
σωστή και έγκαιρη διάγνωση. Ο ασθενής πώς μπορεί να
βοηθήσει σε αυτό; Τα κριτήρια για τη διάγνωση της ΠΣ είναι
πλέον σχετικώς ξεκάθαρα. Μέρος αυτών είναι και η εξέταση
του ασθενούς από νευρολόγο με εμπειρία στη νόσο. Αλλά ο
ασθενής θα πρέπει να συμβάλει τα μέγιστα και στη σωστή
παρακολούθησή του από τον θεράποντα ιατρό. Διότι η
τακτική παρακολούθηση είναι που συμβάλλει στη συλλογή
των πληροφοριών που συνθέτουν την εικόνα της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας που λαμβάνει κάθε
φορά.
Συνεπώς, κάθε πότε θα πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται τον νευρολόγο του; Αρχικά, βλέπουμε τον ασθενή
τρεις μήνες έπειτα από την έναρξη της θεραπείας, μετά ανά
εξάμηνο και έπειτα, ανάλογα αν είναι σταθερή η κατάσταση,
περίπου μία φορά τον χρόνο. Αλλά επειδή η ΠΣ είναι ένα
σύνθετο νόσημα, λόγω της βλάβης που προκαλεί στον
οργανισμό αλλά και της δυνατότητας του οργανισμού να
επιδιορθώνει τις βλάβες, χρειάζεται πάντα να είμαστε σε
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επαγρύπνηση. Και με τις κατάλληλες διαγνωστικές
μεθόδους, όπως η μαγνητική τομογραφία αλλά και άλλες
εξετάσεις, να μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει όχι
μόνο στην «επιφάνεια», αλλά και κάτω από αυτή.
neurologist is showing a male patient_588146372 Νευρολόγος εξηγεί στον ασθενή τις επιπτώσεις που έχει στον
εγκέφαλο η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ασθενών που δεν δίνει
σημασία σε συμπτώματα ή τα κρύβει από τον γιατρό γιατί
δεν θέλει να πιστέψει ότι εξελίσσεται η νόσος; Νομίζω πως
οι περισσότεροι ασθενείς έχουν κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να είναι ειλικρινείς με τον γιατρό τους. Άλλωστε
είναι και υπόθεση του γιατρού να δώσει στον ασθενή να
καταλάβει ότι δεν ωφελεί να κρύβει πράγματα και δεν
χρειάζεται να φοβάται, αφού τα φάρμακα για την ΠΣ,
ακόμα και αυτά που είναι πολύ δραστικά, δεν έχουν
σημαντική σωματική επιβάρυνση και δεν περιορίζουν την
ποιότητα ζωής του ασθενούς. Και εφόσον το έχει καταλάβει αυτό ο πάσχων, νομίζω πως δεν έχει την τάση να ξεχνά ή
να μην προσέχει τα συμπτώματά του.
Σε αυτό θεωρείτε ότι έχει συμβάλει και το γεγονός ότι
πλέον υπάρχουν θεραπείες για την ΠΣ που λαμβάνονται
από το στόμα; Παλαιότερα, που οι θεραπείες ήταν κυρίως
ενέσιμες και συνοδεύονταν από τη λεγόμενη γριπώδη
συνδρομή, πράγματι φόβιζαν τους ασθενείς και πολλοί
σκέφτονταν «καλύτερα να μην πω ότι κάτι έχω, ώστε να
μην πάρω ακόμα θεραπεία». Αλλά αυτό πλέον δεν ισχύει
με τις από του στόματος θεραπείες.
Ο ασθενής έχει λόγο στην επιλογή της θεραπείας; Ο
ασθενής είναι αυτός που θα υποφέρει αν δεν ελεγχθεί η
νόσος και επίσης αυτός πρώτος θα απολαύσει το όφελος
μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Άρα, η τελική απόφαση
είναι ουσιαστικά δική του. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί
να κατανοήσει αυτά που του λέει ο θεράπων ιατρός του.
Σήμερα, πάντως οι ασθενείς με ΠΣ πολύ σπάνια λένε στον
γιατρό να αποφασίσει εκείνος για την επιλογή της θεραπείας. Οι περισσότεροι ενημερώνονται από κάθε δυνατή
πηγή πληροφόρησης και είναι «διαβασμένοι», δηλαδή
έρχονται στο ιατρείο με συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα
έλεγα πως έχουν γενικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο και
αυτό είναι θετικό. Συνεπώς, είναι θέμα διαλόγου και να
καταλαβαίνει κανείς και τα όρια της γνώσης που μπορεί να
έχει. Συνεπώς, εκτός από την επιλογή της κατάλληλης
θεραπείας εξίσου βασική είναι η εδραίωση μιας σχέσης
αλληλοκατανόησης με τον θεράποντα ιατρό και να μη
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αλλάζει ο ασθενής γιατρό κάθε τρεις και λίγο. Αυτό δεν τον
ωφελεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει και οι
γιατροί να επενδύουν περισσότερο χρόνο στην οικοδόμηση
της σχέσης με τον ασθενή τους. Μπορεί εμείς οι γιατροί να
λειτουργούμε συνήθως υπό την πίεση του χρόνου, αλλά αν
έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή και αντιλαμβάνεται ότι τον κατανοούμε και ασχολούμαστε μαζί του,
έχουμε μια καλύτερη βάση για τη διαχείριση της πάθησής
του και ειδικά στην περίπτωση της ΠΣ που η θεραπεία είναι
μακροχρόνια.
Στο άμεσο μέλλον τι μπορούμε να περιμένουμε ως
προς τη θεραπεία της ΠΣ; Με την κατεύθυνση που έχει ήδη
πάρει η έρευνα επί της ΠΣ, προς μια πιο δραστική και
έγκαιρη θεραπεία, μπορούμε πλέον να περιμένουμε στο
μέλλον ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια αυτό που
μας απασχολεί είναι να δημιουργήσουμε νέες θεραπείες
που θα στοχεύουν στο εκφυλιστικό μέρος της νόσου.
Φυσικά πρέπει να γίνει και περισσότερη δουλειά σε διαγνωστικό επίπεδο, να δούμε δηλαδή ποιους δείκτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το πώς εξελίσσεται η νόσος και να
διαχωρίσουμε τους ασθενείς που χρειάζονται εντατική
θεραπεία ευθύς εξαρχής.
Ποιος είναι ο καθηγητής Λουδοβίκος Κάππος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου τελείωσε τις
εγκύκλιες σπουδές του. Το 1980 πήρε το πτυχίο της Ιατρικής
αλλά και Δίπλωμα Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο
Wuerzburg στη Γερμανία. Ακολούθως ειδικεύτηκε στη
Νευρολογία και τη Νευροανοσολογία και έγινε Αναπληρωτής Διευθυντής στο Τμήμα κλινικής Νευρολογίας και της
κλινικής ερευνητικής μονάδας για τη Σκλήρυνση κατά
Πλάκας στο Max Plank. To 1990 εξελέγη Διευθυντής του
Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Βασιλείας στην Ελβετία, ενώ
το 2008 εξελέγη Διευθυντής του Τμήματος Νευρολογίας
στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Eχει συγγράψει πλέον των 660
επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανασκοπήσεων και κεφαλαίων σε βιβλία. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τα
επιτεύγματά του ως κλινικός επιστήμων. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνεται και ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα των
Ιατρικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι πρόεδρος
ή μέλος σε διάφορες επιτροπές εμπειρογνωμόνων και
επιτροπών κατευθυντηρίων οδηγιών κλινικών μελετών ή
και οργανισμών έρευνας που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και της Νευρολογίας.
Πηγή: Protagon.gr
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ΔΩΡΙΔΑ
(Στη μνήμη των αγαπημένων μου γιαγιάδων)
Λιδωρίκι. Καταγωγή από τη μαμά.
Συκιά. Καταγωγή από το μπαμπά.
Φέτος, που έκανα ιστορία στους μικρούς μου μαθητές
και μίλησα για αρχαία φύλα δωρικά
μια κρυφή υπερηφάνεια φούσκωνε μέσα μου.

--Έχω καταγωγή από τη Δωρίδα, αγαπημένα μου παιδιά.
--Στη νεώτερη ιστορία ,οι άνθρωποι του χωριού
τι χαρακτήρα έχουνε ,κυρία;

--Μέσα από τις προσωπικές μου εμπειρίες θα έλεγα

σκληροί μα ανθεκτικοί στις κακουχίες.
Τότε ο νους μου ταξιδεύει σε άγουρες αναμνήσεις από τις
γιαγιάδες.
Η μοίρα τα΄ φερε παππού να μη γνωρίσω …
Πάμε λοιπόν …. Σαράντα χρόνια πριν.

Λιδωρίκι.. Εγώ μικρό παιδί καβάλα στο γαϊδουράκι της
γιαγιάς Τασούλας
και αυτή μπροστά να το οδηγεί.
Ο κόσμος όλος στα πόδια μου και εγώ πριγκίπισσα
μοναδική.
Που πήγαμε δε το θυμάμαι. Στα χωράφια ή στο Σιρεντέλι
για νερό;
Συκιά. Η γιαγιά Βασιλική ζύμωνε ψωμί.
Με το περίσσευμα από ζυμάρι έψηνε μικρά τυρόψωμα
μέσα σε φούρνο που είχε στην αυλή.
Ακόμη έχω τη γεύση τους σε ανάμνηση αλμυρή.
Γιαγιάδες μου βαριά η κληρονομιά σας. Μου λείπετε
πολύ.
Μακάρι και η εγγονή να φανεί αντάξιά σας.
ΒΙΚΥ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ
16 -5-2015

Έστω ένα.. χαμόγελο!
[ Προσημείωση:
Επειδή οι καιροί είναι δύσβατοι και χαλεποί και επειδή η
πραγματικότητα δεν υποφέρεται πάντοτε ατόφια και ωμή,
προτιμήθηκε σκόπιμα να περπατήσει ο λόγος για λίγο με
παραμύθια και παραβολές, για να προκύψει έστω για λίγο
ένα χαμόγελο αμυδρό! ]
Μια λίμνη αξιοπρόσεκτη κι ασύγκριτη με άλλες
Ξέρω μια Λίμνη μαγική, μια Λίμνη μαγεμένη…
Και την αρχή παραμυθιού στη συντροφιά σας φέρνω.
Μία φορά κι έναν καιρό σε μαγεμένο τόπο
υπήρχε ένας βασιλιάς κι είχε τρία αγόρια.
Και σαν εμεγαλώσανε κι ήταν να παντρευτούνε,
έδωσε στο καθένα τους μία λεπτή σαΐττα
και ένα τόξο ζηλευτό κι έτσι τα ορμηνεύει:
-Στην κορυφή του παλατιού θ'ανέβει ο καθένας,
θα ρίξει τη σαΐττα του, σ'όποια αυλή διαλέξει
κι όποια κοπέλα θα'ναι εκεί, γυναίκα του θα γίνει.
Έριξ'ο πρώτος τη βολή κι η τύχη τον βοηθάει
και βρίσκει κόρην όμορφη, γυναίκα του την κάνει
κι ένα παλάτι λαμπερό και μέσα του θρονιάζει…
Έριξ'ο δεύτερος βολή, σ'άλλη αυλή στοχεύει,
και βρίσκει κόρην όμορφη και λαμπερό παλάτι
κι έτσι παντρεύτηκε κι αυτός, αλλά ο τρίτος μένει.
Είχε προβλέψει ο βασιλιάς κι είχε παλάτια κτίσει,
Να βρουν τα τρία του παιδιά, τίποτα να μη λείπει.

Αλλ'ο μικρότερος ο γιος όλο κι αργοπορούσε.
Τα άλλα δυο αδέρφια του συχνά τραπέζια στρώναν
και τους γονείς καλούσανε, τις νύφες και τα'αδέρφια
και τρώγαν και γλεντούσανε και ο καιρός περνούσε.
Μια μέρα ο γερο-βασιλιάς καλεί τον τρίτο γιο του
και του μιλάει πατρικά κι έτσι τον παροτρύνει:
-Παιδί μου, εγώ εγέρασα και σου ζητώ τη χάρη,
να ρίξεις τη σαΐττα σου, να βρεις κι εσύ γυναίκα,
να τη γνωρίσω, να χαρώ, να πάρεις την ευχή μου,
να κάνεις οικογένεια, να μπουν όλα σε τάξη,
να φύγω έτσι απ'τη ζωή κι εγώ 'φχαριστημένος.
-Δεν πρόκειται, πατέρα μου, να σ'αρνηθώ τη χάρη.
Αύριο κιόλας το πρωί θα κάνω αυτό που θέλεις.
Πήρε το τόξο ο μικρός, πήρε και τη σαΐττα
κι ανέβηκε στην κορυφή του παλατιού και στέκει.
Βλέπει τριγύρω μια ματιά, το τόξο του τεντώνει
και η σαΐττα γλύστρησε ψηλά και μακριά του.
Κατέβηκε, ψάχνει να βρει που είναι η σαΐττα.
Ψάχνει εδώ, ψάχνει εκεί, μα σπίτι εκεί δεν βλέπει
και παραμπρός απλώνεται μία μεγάλη λίμνη.
Στην άκρη-άκρη του νερού βλέπει μια βατραχίνα,
που κράταγε στα δόντια της εκείνη τη σαΐττα!
Με μιας βουτάει στο νερό, πιάνει τη βατραχίνα
και τη σαΐττα που'ριξε και τρέχει για το σπίτι.
Την άφησε σε μια γωνιά, τον κυριεύει η θλίψη.
Δεν ξέρει πώς να κινηθεί, δεν ξέρει τι να κάνει.
Διώχνει αμέσως κι από κει όλους τους υπηρέτες,
μην τύχει και αντιληφθούν τι πράγματι συνέβη
και μάθουνε τα'αδέρφια του και μάθουν οι νυφάδες
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κι αρχίσουν τα πειράγματα κι αρχίσουνε τα γέλια,
γι'αυτό και σαν διέξοδο αρχίζει το κυνήγι.
Και πέτυχε εξαιρετικό κυνήγι με την πρώτη.
Σαν γύρισε το κρέμασε πίσω από την πόρτα
και πήγε στον πατέρα του να πει τι του συνέβη.
Και'κείνος ελυπήθηκε, που βγήκε αδικημένος,
ο γιος του ο καλύτερος, που του'χε αδυναμία.
-Παιδί μου, θέλημα θεού, του είπε ο πατέρας,
να γίνουν, όπως γίνανε, κι ανύπαντρος να μείνεις!
Κι όσο ο μικρός βρισκότανε στο σπίτι του πατέρα,
Η βατραχίνα η καλή το σπίτι συγυράει.
Έφτιαξε τέλειο φαΐ, έστρωσε το τραπέζι,
-πώς να το πω, βρε μάτια μου; Ήταν βασιλοπούλα,
που έχει μεταμορφωθεί παρά τη θέλησή τηςκαι σαν τελειώσαν οι δουλειές κι όλα συγυριστήκαν
και πάλι στο καβούκι της μπήκε σαν βατραχίνα!
Γυρνά το βασιλόπουλο, βλέπει και δεν πιστεύει
κι αναρωτιέται κι απορεί ποιος έφτιαξε το σπίτι,
ποιος άραγε μαγείρεψε, ποιος έστρωσε τραπέζι!
Ψάχνει να βρει απάντηση, μ'απάντηση δεν έχει.
Κάθεται, τρώει και σκέπτεται και μόλις τελειώσει,
Βάζει σε πιάτο καθαρό επάνω στο τραπέζι
φαΐ στη βατραχίνα του, να φάει να μην πεινάει.
Την άλλη μέρα έφυγε και πάλι για κυνήγι
και σαν γυρίζει, ξαναζεί τις ίδιες καταστάσεις.
Τα πάντα στην εντέλεια, όλα συγυρισμένα
και στο τραπέζι το φαΐ ζεστό-ζεστό αχνίζει.
Πέρασαν μέρες αρκετές κατά τον ίδιο τρόπο.
αλλά το αίνιγμα θολό κι απάντηση δεν έχει.
Έτσι κι αυτός σκαρφίστηκε να καμωθεί πως φεύγει,
μα να γυρίσει στα κρυφά μήπως και μάθει κάτι.
Παίρνει λοιπόν τα σύνεργα, παίρνει και τα κλειδιά του,
κλειδώνει την εξώπορτα, καμώνεται πως φεύγει…
Αλλά γυρίζει από μια του κήπου του πορτούλα
και στις κουρτίνες κρύβεται κι όλα τα κρυφοβλέπει.
Και ξάφνου μες στη σιγαλιά η κάμαρα αστράφτει
κι ολόσωμη ξεκόρμισε απ'το καβούκι μέσα
η βατραχίνα λαμπερή, πανώρια αρχοντοπούλα!
Ο ήλιος την καμάρωνε, κρύφτηκε το φεγγάρι
τ'άστρα και ο αυγερινός μες στα μαλλιά στολίδια
Τα δυο της χέρια κτύπησε και πήδηξε μπροστά της
μικρόσωμο και δροσερό ένα άλλο βατραχάκι.
Ξαναχτυπά τα χέρια της κι αμέσως ξεκορμίζει
απ'το μικρό κορμάκι του - θαύμα και τούτο πάλι άλλη κοπέλα λυγερή και τις δουλειές αρχίζει.
Τα πάντα αστράφτουν στη στιγμή κι αφού τελειώσαν όλα,
η μία κόρη έγινε και πάλι βατραχάκι
και με μικρά πηδήματα χάνεται προς την πόρτα.
Βουβό το βασιλόπουλο αφήνει την κρυψώνα
κι από την πόρτα τη μικρή στο δρόμο ξαναβγαίνει.
Ανοίγει την εξώπορτα, στην κάμαρά του μπαίνει,
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Βλέπει τα πάντα καθαρά και φαγητό στα πιάτα.
Βρίσκει τη βατραχίνα του σε μια γωνιά στημένη.
Αργά-αργά πλησίασε, μ'αγάπη τη χαϊδεύει
και βγαίνουν λόγια της καρδιάς και με καημό της λέει:
-το ξέρω είναι η τύχη μου ανύπαντρος να μείνω
Και μιας και κράτησες εσύ στα δόντια τη σαΐττα,
Έχεις δεθεί με μένανε και δεν σ'εγκαταλείπω
και δε θα ψάξω πια ποτέ να βρω κάποια γυναίκα.
Αν όμως είχες και μιλιά κι αν ήθελες επίσης
μαζί σου θα κουβέντιαζα, όσο εσύ ποθούσες.
Κι ακόμα θα μου έλεγες ποιος μπαίνει εδώ μέσα,
ποιος φτιάχνει αυτά τα φαγητά ποιος στρώνει το τραπέζι,
ποιος με φροντίζει, μα εγώ καθόλου δεν το ξέρω
και μάλιστα τα'αδέρφια μου κι οι νύφες μου επίσης
έμαθαν, λέει, πως έπεσε στη λίμνη η σαΐττα
και πήρε την στα δόντια της μια κάποια βατραχίνα
κι εγώ, λέει, την έφερα στο σπίτι μου μαζί μου
και την κρατώ στην κάμαρη σα να'τανε γυναίκα
και κοροϊδεύουν και γελούν και πώς να βγω στον κόσμο;
Και δε γνωρίζω τι να πω, δεν ξέρω τι να κάνω!
Εκείνη δεν εμίλαγε, τον άφηνε να λέει.
Τον παίρνει το παράπονο και φεύγει πικραμένος.
Την άλλη μέρα κρύφτηκε και πάλι στις κουρτίνες.
Και σαν αυτή ξεκόρμισε μέσα απ'το καβούκι
και πριν προφτάσει να τον δει η δόλια βατραχίνα,
ορμά το βασιλόπουλο κι αρπάζει το καβούκι
της βατραχίνας που'χασκε σε μια γωνιά στην άκρη
και το πετά μες στη φωτιά που έκαιγε στο τζάκι.
-Καίγομαι! Καίγομαι! Πονώ! Φωνάζει η αρχοντοπούλα.
Το ξαναπαίρνει απ'τη φωτιά κι αμέσως το πετάει
σε μια λεκάνη ολόχρυση, που ήταν νερό γεμάτη.
Κι εκείνος εγονάτισε μπροστά στα δυο της πόδια
και τη θερμοπαρακαλεί να μείνει, όπως είναι!
-Δε βλέπεις πως τρελαίνομαι, δε βλέπεις τι περνάω;
Δε νιώθεις πως δεν το μπορώ να βγω στον κόσμο έξω;
Κι είπαν προχθές οι νύφες μου να πάρω, λέει, μαζί μου,
να πάρω τη γυναίκα μου, εσέ τη βατραχίνα,
κι οι δυο να πάμε σπίτι τους, να'χουν για να γελάνε,
να κάνουνε τα'αστεία τους και τα πειράγματά τους…
Όχι δεν είναι δίκαιο! Είσαι ανώτερή τους!
Κι ο γέροντας πατέρας μου, που αύριο γιορτάζει,
Με μια ωραία τελετή για τα γενέθλιά του,
με κάλεσε και μένανε να είμαι στη γιορτή του
και να'χω, λέει, και σένανε μαζί μου τέτοια μέρα.
Εξάλλου η τύχη μου είναι αυτή. Εγώ μαζί σου είμαι,
εγώ με σένα δέθηκα, εσένα αγαπάω!
Αλλ'είναι τόσο αφύσικο, να'χω μια βατραχίνα
κι έτσι να δίνω πάτημα καθένας να ξομπλιάζει
ό,τι του'ρχέται στο μυαλό, κάθε ανοησία…
Μη, σε θερμοπαρακαλώ, μη μπαίνεις στο καβούκι
κι εγώ μαζί σου πάντοτε θα μένω εδώ μέσα
και δε θα βγούμε από'δω, εάν εσύ δεν θέλεις!
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-Αγαπημένε μου γλυκέ, άκου και μάθε πλέον.
Κατάγομαι από γενιά αρχαίων βασιλιάδων…
Μας καταράστηκε ο θεός, μας έριξε στη λίμνη
κι εμάς και το βασίλειο κι όλους τους υπηρέτες
κι όπως με πληροφόρησε ένας σοφός μας μάγος,
όλα θα γίνουν όπως πριν, αν θα βρεθεί στον κόσμο
κάποιος, που μέσα απ'τη καρδιά εμένα θ'αγαπήσει,
τη βατραχίνα τη φτωχή, που ήμουν μες στη λίμνη.
Κι αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, που μ'έσωσες στ'αλήθεια,
που μ'αγαπάς πραγματικά και τώρα πια το ξέρω,
μα ήθελα στα σίγουρα να δω τα αισθήματά σου
και τώρα που είμαι σίγουρη, άκου τα παρακάτω.
Θα πας στη λίμνη να σταθείς και τρεις φορές θα κράξεις:
«εσούκα», «εσούκα» δυνατά και μια φωνή θ'ακούσεις:
«οούκα», «οούκα» τρεις φορές κι εσύ θα απαντήσεις.
Με στέλνει η θυγατέρα σας με στέλνει η Ανθούλα!
Και είπε να μου δώσετε μία χρυσή βεργούλα,
που είναι στο σεντούκι της και μία ασημένια.
Ακόμα θέλει ένα αυγό, εκείνο από τη χήνα
και δυο κοτίσια πάλι αυγά, που είναι στο καλάθι.
Ό,τι του είπε έκανε κι εγίνηκε το θαύμα.
Τα παίρνει εκείνος κι έφυγε, στο σπίτι του πηγαίνει.
Τα δίνει στη βασίλισσα κι εκείνη τον ρωτάει:
-Πότε θα γίνει η γιορτή, που κάνει ο πατέρας;
«Αύριο» εκείνος απαντά κι αυτή χαμογελάει.
Με τη χρυσή βεργούλα της μία φορά χτυπάει
κι ευθύς εμφανιστήκανε τρεις σκλάβες γύρω-γύρω.
Χτυπά και δεύτερη φορά και βγαίνει κι άλλη σκλάβα
μ'ένα πανέρι στην ποδιά γεμάτο ενδυμασίες.
Και γυναικείες κι ανδρικές ατλάζια και βελούδα,
διαμάντια και αρώματα, γιρλάντες και στολίδια
κι ό,τι θα χρειαζότανε για τέτοιες επισκέψεις.
Γυρίζει στο αρχοντόπουλο, που τα'χε πια χαμένα
και του μιλά καλόβουλα να κάνει ακόμα κάτι.
-Πάρε, του λέει απ'το νερό εκείνο το καβούκι,
κατέβα κάτω στην αυλή και ρίξ'το στο πηγάδι,
να είμαι πάντα δροσερή, να είμαι όπως σ'αρέσω.
Κι έδωσε στη συνέχεια την ασημένια βέργα
σε μία σκλάβα για να βγει μπροστά στο γκαλντερίμι
να τη χτυπήσει μια φορά και να φανεί μπροστά της
μια άμαξα βασιλική, λαμπρή και στολισμένη,
που τέσσερα ολόλευκα άλογα θα τη σέρνουν
και σαν χτυπούν τα πόδια τους, σπίθες πολλές θα βγαίνουν!
Και ήρθε η αυριανή κι όλοι αγωνιούνε
πως θα κυλήσει η γιορτή, ποιες θα'ναι οι εξελίξεις.
Κι οι νύφες μπαινοβγαίνανε και χαχαχού γελούσαν
και χαχαχού σχολιάζανε πως θα'ρθει η βατραχίνα!
Αυτές; Γυναίκες έξυπνες και καλοπαντρεμένες!
Μα όποιος ειρωνεύεται κι υποτιμά τους άλλους
μπροστά του πάντα θα τα βρει, όσα κακά θα λέει
και δε γνωρίζει η ζωή τι του επιφυλάσσει.
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Και ξάφνου βλέπουν άμαξα λαμπρή να πλησιάζει,
στέκει στην πόρτα τους μπροστά και βγαίνουν υπηρέτες.
Και βγαίνει κόρη λυγερή, βασίλισσα ντυμένη,
πανώρια, φωτοστόλιστη και με περίσσια χάρη.
Κι ανάλαφρα το χέρι της βαστάζει ο υπηρέτης.
Βουβές οι νύφες στέκονται κι αθέλητα θαυμάζουν
κι αμήχανα κοιτάζονται, τη γλώσσα καταπίνουν.
Άλλα στο νου τους είχανε κι άλλα μπροστά τους βλέπουν!
Προβάλλει και ο αδερφός κι αυτός λαμπροντυμένος
και τρέχουνε τα'αδέρφια του, τους οδηγούν επάνω
κι εκείνη σκύβει και φιλά του πεθερού το χέρι
κι εκείνος την αγκάλιασε και την καλωσορίζει,
με αγάπη την εφίλησε και χαίρεται μαζί τους.
Εκείνη τότε πρόσφερε τα'αυγό της το χηνίσιο
και τα'άλλα δυο τα έδωσε στα δυο της ανδραδέρφια.
Κρυφομιλούν οι άλλες δυο: «Σιγά το μέγα δώρο!
Αυγά, καλέ, τους έφερε, λες και δεν είχαν τέτοια!»
Ένα αυγούλι τόσο δα πολλές δυνάμει κρύβει.
Τότε να σπάσει το αυγό, λέει στον πεθερό της.
Και να, ένα στέμμα φάνηκε με λαμπερά πετράδια,
σμαράγδια βαθυπράσινα, διαμάντια και ζαφείρια!
Κι η κόρη με τα χέρια της πιάνει και τ'απιθώνει
με σεβασμό στην κεφαλή του γέρου πεθερού της.
Όλοι θαυμάζουν και τιμούν την προσφορά της νύφης.
Σπάζουν και τ'άλλα δυο αυγά, που μέσα τους αστράφτουν
δύο ρολόγια εκλεκτά με δυο χρυσές καδένες.
Και το αντρόγυνο όρισε την ίδια εκείνη ημέρα
και κάναν και το γάμο τους κι αυξήσαν τη χαρά τους
κι ακούστηκαν τα όργανα, τύμπανα και τρομπέτες
και μουσικές πρωτάκουστες, που τελειωμό δεν είχαν,
Και βάλαν και κουβάλησαν μέσα από τη λίμνη
την προίκα την πολύτιμη της όμορφης Ανθούλας
και ζήσανε όλοι καλά, αλλά ποιος με πιστεύει;
Να πω και την αλήθεια μου, εγώ εκεί δεν ήμουν.
Έτσι παλιά μου τα'πανε, έτσι κι εγώ τα γράφω.
Κι αναρωτιέμαι μάλιστα ποια να'τανε η Λίμνη;
Μην είναι αυτή του Μόρνου μας, μην είναι η δικιά μας;
Θα πεις: Πώς είναι δυνατό; Ποιους θησαυρούς κατέχει;
Θα πω: Πως κρύβει θησαυρούς, που δεν υπολογίζεις!
Το πιο πολύτιμο αγαθό προσφέρει αυτή η Λίμνη,
το χρησιμότατο νερό, που αντάλλαγμα δεν έχει!
Και πίνει και δροσίζεται απ'το νερό της Λίμνης
ολόκληρος ο πληθυσμός απ'τη μισή Ελλάδα,
αφού μαζεύτηκε εκεί, στης Αττικής τα μέρη.
Ξέρω μια Λίμνη όμορφη, μια Λίμνη μαγεμένη,
Λίμνη αξιοπρόσεκτη κι ασύγκριτη με άλλες…
Σάκης Βελίας
Καλαμάτα 4-6-2016
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48 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ… ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ...
Υπέροχη παλιά φωτογραφία με όλα τα ποδοσφαιρικά ταλέντα
της χρονιάς 1970 του Βαρουσιού.
Όρθοι απο αριστερά, Μάκης Κλώσσας, Σπύρος Πανάγος,
Βασίλης Κάγκαλος, Νίκος Κλώσσας, Κώστας Κλώσσας, Θανάσης Κάγκαλος, Σάκης Αποστολόπουλος. Και καθιστοί από
αριστερά Ντίνος Δρόσος, Αργύρης Πλιάνος, Χρήστος Δρόσος,
. Λάμπρος
. . . . . . . Πουρνιάς.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ο Βαρουσιακός της εποχής!!!
Αρχείο Ασημάκη Ι. Τσιάντα

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

Δημοτικά Σχολεία και Δάσκαλοι της Δωρίδας
Απ' το βιβλίο του Γεωργίου Παπαθανασίου "Η αυτοθυσία των δασκάλων Ναυπακτίας και Δωρίδας"
Έκδοση Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου.
όπως στο Ευπάλιο, την Τολοφώνα, το Κροκύλειο, την Αρτοτίνα.
Μέχρι το 1924 στη Δωρίδα δεν υπήρχε Γυμνάσιο και τα
παιδιά που τελείωναν το σχολαρχείο του τόπου τους και ήθελαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Γυμνάσια, κατέφευγαν στα γυμνάσια της Ναυπάκτου, της Άμφισσας, των
Πατρών και των Αθηνών. Τώρα λειτουργούν τα Γυμνάσια –
Λύκεια Λιδορικίου και Ευπαλίου και το Γυμνάσιο της Ερατεινής με Λυκειακές τάξεις.

Καθηγητές και μαθητές του πάλαι ποτέ "Ελληνικού σχολείου" (Σχολαρχείου) Λιδορικίου, προδρόμου των σημερινών
Σχολείων Μέσης εκπαίδευσης, γύρω στα 1913. Πρώτος απ'
αριστερά κάποιος Ζαχαρίας και δεύτερος ο Ευθ. Παπαθανασίου, Διευθυντής τότε, του σχολαρχείου και αργότερα, στη
δεκαετία του '30, Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Λιδορικίου,
πατέρας της μετέπειτα μεγάλης τραγωδού Ασπασίας Παπαθανασίου.
Το χρονικό διάστημα 1829-1831 λειτουργούσαν στο Νομό Φωκίδας τα σχολεία Σαλώνων (Άμφισσας), Μαλανδρίνου και Βιτρινίτσας (Τολοφώνας). Ακολούθησε η ίδρυση δημοτικών
σχολείων πρώτα στις έδρες των Δήμων και σταδιακά σ' όλα
τα χωριά του Νομού που εξασφάλιζαν τον απαιτούμενο
αριθμό μαθητών και τις οικονομικές δυνατότητες για τη λειτουργία τους.
Στα σχολεία αυτά οι δημοδιδάσκαλοι εφάρμοζαν την "Αλληλοδιδακτική" μέθοδο διδασκαλίας ως το 1875 περίπου. Με τη
μέθοδο αυτή, αντιμετωπίστηκε τα χρόνια εκείνα η μεγάλη
έλλειψη δασκάλων. Αργότερα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν
Σχολαρχεία στο Λιδορίκι και σε κεφαλοχώρια της Δωρίδας,

Στο Ευπάλιο, το δημοτικό σχολείο λειτουργεί απ' το 1897
με δάσκαλο από το 1904 έως το 1909 τον Βασίλειο Ιατρίδη.
Το σχολαρχείο λειτούργησε από το 1899 με πρώτο σχολάρχη
το 1899 - 1904 υον Παναγιώτη Κυράγγελο και το 1911 τον
Σπυρ. Παπαηλιόπουλο. Ελληνοδιδάσκαλος το 1911 ήταν ο
Αλκιβιάδης Καραμεσίνης. Μετά την κατάργηση των Σχολαρχείων έγινε ημιγυμνάσιο ως το 1950 οπότε πρόσθετε
κάθε χρόνο από μία τάξη και έγινε αυτοτελές Γυμνάσιο το
1956 με πρώτο Γυμνασιάρχη (1956 – 1962) τον Γεώργιο
Σταυρόπουλο απ' την Ερατεινή.
Στο Λιδορίκι, το 1911 λειτουργεί πλήρες Δημοτικό σχολείο Αρρένων με δάσκαλους τους Γ. Κάγκαλο, και Ιωάννη Σφέτσο και το σχολείο θηλέων, με δασκάλα τη Μαίρη Ζησοπούλου. Σχολάρχης είναι ο Θ. Σταυρόπουλος και Ελληνοδιδάσκαλοι οι Γ. Βουτσαράς και Ιωάννης Σακελλαρίου.
Τον ίδιο χρόνο στο Κροκύλειο Σχολάρχης είναι ο Γ. Κωνσταντινίδης και Ελληνοδιδάσκαλοι οι Γ. Δημητρόπουλος και Κ.
Ταμβάκης.
Στη Αρτοτίνα, πρωτεύουσα του Δήμου Βωμέας λειτουργούσε το 1911 πλήρες Δημοτικό σχολείο Αρρένων και Θηλέων καθώς και Σχολαρχείο, χωρίς να γνωρίζουμε όμως
περισσότερα στοιχεία.
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Η ιστορία τριών ξωκλησιών που "πνίγηκαν" στη λίμνη Μόρνου
Τρία ξωκλήσια και η ιστορία τους που σκεπάστηκαν από
τα νερά της λίμνης, μια ξεχασμένη θυσία του τόπου μας, στο
μεγάλο έργο υποδομής του Μόρνου που έλυσε το πρόβλημα της
υδροδότησης της πρωτεύουσας.

Το γραφικότατο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία το 1975,
λίγο πριν κι αυτό θυσιασθεί στα νερά της λίμνης

Η φωτογραφία όπως και οι υπόλοιπες είναι του Γ. Ριόλα
τραβηγμένες το 1975 και βρίσκονται στην "Τράπεζα Λιδορικιώτικης Φωτογραφίας" μαζί με χιλιάδες υπέροχες που είχε
συγκεντρώσει ο Κώστας Καψάλης.
Το πανέμορφο ταπεινό πέτρινο εκκλησάκι της
Μεταμορφωσης του Σωτήρος το 1975, λίγο πριν η περιοχή
σκεπαστεί από τα νερά της λίμνης του Μόρνου.

Στο πανέμορφο ταπεινό πέτρινο εκκλησάκι της Μεταμορφωσης του Σωτήρος κάτω στο ποτάμι στο Λουτσοβιώτικο,
όπως λέγαμε, γινόταν ένα ονειρεμένο πανηγύρι κάθε χρόνο στις
6 Αυγούστου, αυθεντικό παραδοσιακό και ανθρώπινο.
Στο εκκλησάκι της Αγιά Σωτήρας όπως το λέγαμε,
μαζεύονταν εκείνη τη μέρα πάρα πολλοί προσκυνητές και
πανηγυριώτες , από όλα τα γύρω χωριά , στην αντίπερα δε
όχθη ήταν και το χάνι του μπάρμπα Μήτσου του ΄Καραπιστόλκη
, του Ντακουίνου, όπως τον παραγκώμιαζαν . Στο χάνι αυτό
αποδίδεται και η ονομασία "του Σκορδά το χάνι" κατά την
Τουρκοκρατία και έγιναν σ' αυτό σημαντικές μάχες.
Το γραφικό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία , λίγο πριν τα
Χάνια του Στενού, απέναντι απ' το Κάλλιο ( Βελούχι). Η φωτογραφία είναι και αυτή του 1975.
Ένα ακόμα παλιό εκκλησάκι της περιοχής του Κόκκινου (Λούτσοβου) η Αγία Μονή, που θυσιάστηκε κι'αυτή για
χάρη της λίμνης. Το εκκλησάκι αυτό είναι το παλιότερο απ' όλα
,και είχε μάλιστα και αρχαιολογικά ευρήματα σημαντικά.

Το πανέμορφο εκκλησάκι του Κόκκινου (Λούτσοβου),
της λεγόμενης και Αγίας Μονή

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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Κάποιοι απ' τους τσαγκάρηδες του χωριού μας.
Ένα από τα πιο παλιά
επαγγέλματα στο χωριό μας ήταν
οι τσαγκαράδες. Tο Λιδωρίκι
διέθετε αρκετά τέτοια μαγαζιά
που «πόδεναν» τους χωριανούς
σ τ α δ ύ σ κο λ α χ ρ ό ν ι α τ η ς
φτώχειας και της ανέχειας. H
βακέτα και το βαρύ καουτσούκ
για σόλα από λάστιχο του
αυτοκινήτου ήταν τα πρώτα
παπούτσια που φόραγαν μικροί μεγάλοι. Aργότερα βελτιώθηκαν

κάπως με καλύτερη σόλα, αλλά
με πολλά πεταλάκια από κάτω
για να μη φθείρονται γρήγορα.
Στη φωτογραφία μας δύο από
τους παλιότερους τσαγκάρηδες
του Λιδωρικίου ποζάρουν για μια
αναμνηστική στο τσαγκάρικο του
Xαράλαμπου Kλώσσα. Δίπλα του
ο μπάρμπα Θανάσης Λατσούδης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2018 ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
20,00
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
20,00
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
15,00
ΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
20,00
ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
20,00
ΚΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20,00
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10,00
ΖΕΚΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40,00
ΖΕΚΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10,00
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΚΗΣ
25,00
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00
ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00
ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
20,00
ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
30,00
ΔΕΛΕΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10,00
ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10,00
ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΖΩΗ
20,00
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ. 20,00
ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ
20,00
ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
10,00
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
10,00
ΚΑΛΑΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
15,00
ΚΑΛΑΠΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00
ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ
20,00
ΜΑΝΕΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΙΩΤΑ
20,00
ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ
20,00
ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΛΕΙΩ
20,00
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20,00
ΚΑΠΠΟΥ ΡΗΓΑΤΟΥ ΙΡΙΣ
15,00
ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
του Σπύρου
50,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ 10,00
ΖΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
40,00
ΛΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20,00
ΚΟΥΜΒΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00
ΤΖΑΝΝΗ - ΖΕΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
20,00
ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
50,00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΣΙΑ
20,00
ΖΕΡΒΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
20,00
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΟΥΤΑ
20,00
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
30,00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,
στη μνήμη των γονέων
και της αδελφής
της Αικατερινης
Κωστοπαναγιώτου
15,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00

ΝΤΑΛΑΚΑ - ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΗΠΑ
ΣΕΡΕΝΤΕΛΟΥ - ΤΣΩΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΚΟΥΤΑ - ΜΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΙΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΠΑ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΩΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΑ - στη μνήμη Άννας Πέτρου
Μαναγλιώτη και του
συζύγουτης Γεωργίου
Μαναγλιώτη
ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ
ΣΚΟΥΡΑ ΝΙΤΣΑ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΠΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙΤΗ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΩΝΟΥ
ΜΠΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΞΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΗΠΑ,
στη μνήμη Καλλιόπης
Β. Ξύκη -Μαργέλλου
ΤΣΟΝΑΚΑ ΖΩΗ
ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΟΥΡΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΛΕΛΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Αυστραλία

50,00
40,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
50,00
100,00
20,00
50,00
10,00
10,00

100,00
30,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
40,00

20,00
20,00

20,00
20,00
50,00
10,00
10,00

100,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00

ΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50,00
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΛΙΚΗ
50,00
ΜΑΝΕΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΙΩΤΑ 50,00
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30,00
ΦΑΛΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
25,00
ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00
ΚΑΡΔΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
10,00
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
20,00
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΛΙΤΣΑ
20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ
20,00
ΓΚΟΛΦΗ ΖΕΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10,00
ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΡΙΝΑ
20,00
ΣΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
20,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00
ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ
30,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00
ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
20,00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΣΙΑ
20,00
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00
ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20,00
ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
20,00
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40,00
ΜΠΟΥΓΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
25,00
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 30,00
ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
25,00
ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25,00
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25,00
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20,00
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
50,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 20,00
ΚΟΥΝΑΒΗ ΚΛΩΣΣΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ20,00
ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15,00
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00
ΣΤΕΦΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, στη μνήμη
ΑγγελικήςΣτέφου
200,00
ΡΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΤΑ
20,00
ΤΣΙΩΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
20,00
SPYROS TSIONOS
20,00
ΤΣΩΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10,00
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00
ΚΑΡΔΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
10,00
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00
ΜΕΤΑΞΑ - ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ 20,00
ΚΟΛΟΒΟΥ - ΓΚΙΚΑ ΝΙΚΗ
20,00

ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
20,00
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΑΣΙΑ
20,00
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΚΑΡΔΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00
ΚΑΝΔΡΗ ΣΟΥΛΑ & ΡΙΤΣΑ
30,00
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20,00
ΑΝΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΦΗ
20,00
ΓΚΟΜΟΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20,00
ΠΑΛΟΥΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
20,00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
20,00
ΤΑΜΒΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
10,00
ΓΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
10,00
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00
ΚΛΩΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
35,00
ΠΙΕΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
20,00
ΠΙΕΡΡΟΥ ΑΛΙΑ
10,00
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10,00
ΤΣΙΑΜΠΑ ΚΛΩΣΣΑ ΦΡΟΣΩ
20,00
ΚΑΡΔΑΣΑΚΗ
10,00
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΠΟΤΙΝΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
15,00
ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15,00
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
10,00
ΖΕΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
10,00
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20,00
ΖΟΓΚΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
20,00
ΚΛΩΣΣΑ ΑΠΟΣΤ. ΜΑΡΙΑ
30,00
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
10,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΡΙΤΣΑ
10,00
ΜΠΟΥΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
25,00
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙΤΗ
20,00
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
20,00
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
20,00
ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
20,00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
20,00
ΓΚΟΛΦΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
20,00
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑΣ - ΗΠΑ
$200,00
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O Παλιός Φούρνος στο Λιδωρίκι
Τη χρονιά του 1924, λειτούργησε στο χωριό μας, ο νεόκτιστος ξυλόφουρνος, ιδιοκτησίας του αείμνηστου χωριανού
μας Ηλία Κάππου, για να καλύψει μέρος ων αναγκών του
χωριού μας, στο οποίο βέβαια υπήρχε και άλλος φούρνος. Η
καύσιμη ύλη, όπως ήταν φυσικό, ήταν τα ξύλα. Η καύσιμη
ύλη, όπως ήταν φυσικό, ήταν τα ξύλα.
Η διαφορά δε σε σχέση με τους ξυλόφουρνους που είχαν στα σπίτια του
χωριού, ήταν μόνο ο τρόπος λειτουργίας του, αφού η θέρμανση γινόταν από
κάτω από το δάπεδο του θόλου, με
ειδική κατασκευή και όχι μέσα στο
δάπεδο, όπως οι συνηθισμένοι σπιτικοί ξυλόφουρνοι με «γραβαλίσματα»,
κλπ. Προς το τέλος της δεκαετίας του
1950, ίσως και λίγο αργότερα, ο
μπάρμπα Λιας, τον νοίκιασε πρώτα
στον Γιώργο Μανουδάκη, που μάλλον ήταν Γαλαξιδιώτης
και είχε παντρευτεί τη Λιδωρικιώτισσα Μαρία Αναγνωστοπούλου (Σουκαρά), και μετά στον Βαγγέλη Τάσσο, από την
Ήπειρο, που και αυτός είχε παντρευτεί την Κούλα Ανέστου
από τα Χάνια Στενού. Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του

'60, μάλλον το 1964, τον αγόρασε ο πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτη Δημ. Γκίκα, Στάθης Γκίκας απ' την Μηλιά,
που παντρεύτηκε την Αικατερίνη, κόρη του Δημ. Λατσούδη απ' τη Λεύκα. Στη δεκαετία του '70 , άρχισαν τα έργα
του φράγματος του Μόρνου και
αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ανάγκες
της περιοχής, και παρά τη μικρή
δυναμικότητα του φούρνου, η οικογένεια Γκίκα, με τη βοήθεια πια και
των παιδιών της, κατάφεραν να
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες, δουλεύοντας σκληρά. Εκείνη λοιπόν την
εποχή, αγοράστηκε το σπίτι του
Θανάση Ασημακόπουλου, όπου και
χτίστηκε νέα οικοδομή σύγχρονη και
φυσικά και καινούργιος φούρνος , μια
σύγχρονη δηλαδή επιχείρηση αρτοποιίας με σύγχρονο εξοπλισμό, με υπεύθυνο το μεγάλο
γιο, Δημήτρη Γκίκα. Αυτή λοιπόν είναι η, για περίπου
έναν αιώνα, ιστορία του μικρού παλιού ξυλόφουρνου,
που σήμερα είναι σύγχρονο αναψυκτήριο και όχι μόνο..

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΣΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ
Αρτοποιείο :
Γκίκας Δημήτρης - ΟΠέτρινος Φούρνος, τηλ. 22660 23003
Γαλακτοκομικά Προϊόντα – Κρέατα :
Αναγνωστόπουλος Κων/νος – ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε., τηλ. 22660 22054
Δρόσος Χρήστος 22660 22813
Κουτσούμπας Θεοχάρης, τηλ. 22660 22302
Κουτσούμπα Μαρία, τηλ. 22660 22316
Κρικέλα Αφοί, τηλ. 2266022150
Παπαθανασίου Ευθυμία, τηλ. 22660 22105
Τσιάντα Αφοί, τηλ. 22660 22800
Διανυκτέρευση :
Ξενοδοχείο KALLIPOLIS – Ι. Κρικέλας, τηλ. 22660 22880
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Γλυμίτσας Θεόδωρος, τηλ. 2266022400
Είδη Δώρων :
Πέτρου Δήμητρα - Pot Pourri, τηλ. 6948053384
Εμπορικά Καταστήματα :
Καραγκούνη Μαρία, 22660 22041
Νασιόπουλος Αθανάσιος & Γεώργιος - Super Market, τηλ. 22660
22041
Σκούτας Κωνσταντίνος, τηλ. 22660 22025
Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών :
Γεροδήμος Θεόδωρος, τηλ. 22660 22454
Τσιάντα Αφοί, τηλ. 22660 22800
Ζαχαροπλαστείο :
Ψεβεδούρου Κατερίνα, τηλ. 22660 22349
Ηλεκτρολογικά – Υδραυλικά :
Πουρνιάς Κωνσταντίνος, τηλ. 22660 22992
Καφενεία - Καφετέριες - Ουζερί – Μπαρ :
Γεροδήμος Γιώργος - Deja Vu Cafe , τηλ. 22660 22264
Γκαβογιάννη Πόπη - Life, τηλ. 6974 569638
Γκίκας Δημήτρης – Αδεδώ, τηλ. 22660 22901
Κλώσσας Δημήτρης, τηλ. 22660 22333
Πανάγος Σπύρος - Cafe Πλάτανος, τηλ. 22660 22011

Πέτρου Νίκος – ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ, τηλ. 6955404543
Κομμωτήρια :
Κρικέλα Ευθυμία, τηλ. 22660 22299
Μαγκλαβέρα Αποστολία, τηλ. 22660 22488
Κτηνίατρος :
Κουτσούμπας Ασημάκης, τηλ. 22660 22005
Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες :
Κολοκυθάς Αθανάσιος, τηλ. 22660 22544
Λακαφώση Αφροδίτη, τηλ. 22660 22360
Οπωροπωλείο :
Χαρδαλούπα Κατερίνα, τηλ. 6976172093
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων – Βουλκανιζατέρ :
Γεωργουσόπουλος Γιάννης, τηλ. 22660 22428 και 6977634882
Περίπτερο :
Γλυμίτσας Θεόδωρος, τηλ. 22660 22142
Σιδηρουργεία :
Δρόσος Ιωάννης, τηλ. 22660 22507
Κάρμας Ιωάννης, τηλ. 6944203168
Ταβέρνες – Εστιατόρια :
Ηλιόπουλος Βασίλης - Το Καπηλειό του Βασίλη, τηλ. 22660
22017
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης - Με...Νου, τηλ. 22667 70264
Παπαϊωάννου Δέσποινα, τηλ. 22660 22303
Φαρμακείο :
Μπρούμας Νικόλαος, τηλ. 22660 22888
Φροντιστήριο Αγγλικών :
Πλουμάκη Γιώτα, τηλ. 6944863016
Φωτοτυπίες –Βιβλιοπωλείο:
Παπαϊωάννου Βασιλεία - NetBook, τηλ. 22660 23063
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ
Την Κυριακή, 16/09/2018, με την συμμετοχή μελών και
φίλων του Συνδέσμου μας, πραγματοποιήθηκε εκδρομή
στην Αίγινα, για την «Γιορτή Φιστικιού». Φθάνοντας στην
Αίγινα, πήγαμε για προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου
Νεκταρίου, ξενάγηση στο Ναό της Αφαίας. Επισκεφθήκαμε
το Αρχαιολογικό Μουσείο και τις Κολώνες. Παρακολουθήσαμε τις εκδηλώσεις της «Γιορτής Φιστικιού», και γνωρίσαμε το μεγάλο πρωταγωνιστή, το γνήσιο φιστίκι της Αίγινας, που σε λιγότερο από ένα αιώνα καλλιέργειας, κατάφερε
να γίνει γνωστό ως το καλύτερο φιστίκι στον κόσμο.

Την Κυριακή το απόγευμα, στις 16/12/2018, στην αίθουσα
του Συλλόγου μας, οι μικροί μας φίλοι, φέρνοντας μαζί
τους, και μπαμπάδες, και μαμάδες, και παππούδες, και
γιαγιάδες, ομόρφυναν με τα δικά τους χαμογελαστά

Την Τετάρτη, 3/10/2018, έγινε στην αίθουσα του Συνδέσμου
μας ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας
πολιτιστικής χρονιάς, καλή και δημιουργική να είναι.
Την Τετάρτη, 7/11/2018, έγινε η μηνιαία συνάντηση των
μελών μας στην αίθουσα μας.
Την Τετάρτη, 5/12/2018, έγινε η μηνιαία συνάντηση των
μελών μας στην αίθουσα μας.
Το Σάββατο το απόγευμα, 15/12/2018, μια μεγάλη παρέα
μελών του Συνδέσμου μας επισκέφθηκαν το Κτήριο της
Βουλής των Ελλήνων. Διαβαίνοντας τους χώρους του κτηρίου, ενός επιβλητικού κτηρίου με μακρά ιστορία από τις

6/2/1836, όταν τέθηκε ο θεμέλιος λίθος, που συνδέεται
άμεσα με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Στην αρχή ήταν τα Ανάκτορα των Βασιλέων Όθωνα και
Γεωργίου, μετατράπηκε έναν αιώνα μετά την κατασκευή του
σε Κτήριο της Βουλής και της Γερουσίας. Σήμερα είναι η
Βουλή των Ελλήνων, ένα διαχρονικό σύμβολο που αποτελεί
μέρος της συλλογικής μνήμης. Το ίδιο το Κτήριο στο πέρασμα των χρόνων άλλαξε, προσαρμόστηκε, εκσυγχρονίστηκε.
Συνοδευόμενοι από τον Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία
Κωστοπαναγιώτου, ακούσαμε την ιστορία λοιπόν του
Κτηρίου από την ξεναγό μας κ. Σίδερη, με πολύ γλαφυρό και
απλό λόγο. Και στο τέλος επισκεφθήκαμε την έκθεση με
θέμα «Ρήγας και Επανάσταση», που διοργανώνει η Βουλή
των Ελλήνων.

προσωπάκια, με τα ξεφωνητά τους, την γιορτούλα που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμός μας γι' αυτούς. Ημέρες χριστουγεννιάτικες. Μαγικές μέρες του χρόνου για μικρούς
και μεγάλους. Συμμετείχαν στο μικρό θίασο που παρουσίασε μια όμορφη παράσταση με το Ρούντολφ το ελαφάκι
που έχασε τα κουδουνάκια των Χριστουγέννων,
έπαιξαν, χόρεψαν και μας
είπαν τα κάλαντα όλοι
μαζί. Και εκεί ήρθε ο Αη
Βασίλης φορτωμένος με
το σάκο του γεμάτα δώρα
για τους μικρούς φίλους.
Κανείς δεν έμεινε χωρίς
δώρο. Ανάμεσα μας και ο
βουλευτής του νομού μας
Ηλίας Κωστοπαναγιώτου,
όχι όμως ως εκπρόσωπος
της Πολιτείας, αλλά και
αυτός, ως ένας παππούς
συνοδεύοντας τον εγγονό του και συνονόματο Ηλία.
Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας βοήθησαν. Χρόνια
πολλά. Καλές Γιορτές.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Στις 23/6/2018, στην Πλατεία της «Βαθειάς» στο Λιδωρίκι, διοργανώθηκε μια χορευτική παράσταση από τους μαθητές των Σχολείων του
χωριού μας.
Στις 4/7/2018, ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λιδωρικίου και το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε. Φωκίδας «Διαδρομή» σε
συνεργασία με τον Ο.Κ.Α.ΝΑ., πραγματοποίησαν εκδήλωση στον
Πολιτιστικό Χώρο Λιδωρικίου, με θέμα «Τα όρια μέσα μου αλλά και
γύρω μου … Φροντίζοντας εμένα».
Στις 11/8/2018, ο Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2000 διοργάνωσε στον
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λιδωρικίου, με μεγάλη
επιτυχία μια μουσικοχορευτική βραδιά με τον Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο, το Βασίλη Σαλέα, την Ευδοκία και το επιτελείο τους, με το
γλέντι να κρατάει μέχρι το πρωϊ.
Στις 29/8/2018, το Παραδοσιακό Χορωδιακό Τμήμα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Λιδωρικίου συμμετείχε σε εκδήλωση στην Πλατεία Ησαϊα
με τους ήχους του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιαλιατρών και της
Φιλαρμονικής Άμφισσας, καθώς και με τη συμμετοχή της Μικτής
Χορωδίας Άμφισσας.
Στις 15/9/2018 το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου

συμμετείχε στο 6ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ, στην Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.
Στις 27/9/2018, έγινε έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, με
την Ομάδα του χωριού μας να αντιμετωπίζει την ομάδα του
Φωκικού, μια δυνατή ομάδα της Γ' εθνικής κατηγορίας. Ευχόμαστε
στην Ομάδα να έχει μια καλή χρονιά, με καλούς και κερδοφόρους
αγώνες.
Στις 6/11/2018, με τη συνεργασία του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου
Πηγής και της Τοπικής Κοινότητας Λιδωρικίου, καθώς και με την
συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων, πραγματοποιήθηκε
εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο του Λυκείου του Λιδωρικίου.
Μικρή ποσότητα αίματος απ' όλους, σώζονται πολλές ζωές. Σήμερα
κάποιοι άλλοι συνάνθρωποί μας, αύριο, ποιος ξέρει, εμείς.
Στις 3/12/2018 η Β' τάξη του Λυκείου Λιδωρικίου διοργάνωσε
εκδήλωση, λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμΕΑ, με θέμα «Όλοι
έχουν Δικαίωμα στη Ζωή», την οποία επιμελήθηκε η κ. Κάτια
Χλιάπα.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Στις 3/7/2018 το απόγευμα, στο Cafe του Κήπου του ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του
Μίλτου Λιδωρίκη "Εζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ", σε εκδήλωση
που διοργανώθηκε από την ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ και τις
Εκδόσεις POLARIS, με την υποστήριξη του Συνδέσμου μας και του
Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ". Αποσπάσματα του
βιβλίου επέλεξε και διάβασε ο Μάνος Ελευθερίου. Ομιλητές ήταν ο
Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος, ο Παναγιώτης Κουφάκης,
δικηγόρος και ο Γιώργος Χατζηδάκης, συγγραφέας – κριτικός
θεάτρου.
Στις 9/12/2018, σε μια ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής και διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αρτοτινών "Ο Αθανάσιος
Διάκος¨, παρουσιάσθηκε το βιβλίο του Αθανασίου Βήλου : "Αθανάσι-

ος Διάκος Αρτοτίνα 1781 - Λειβαδιά - Αλαμάνα 1821" από την κ.
Τζένη Μάτζου, Ιστορικό - Αρχαιολόγο και τον κ. Κων/νο Λιάπη,
Οικονομολόγο, Επίτιμο Αντιπρόεδρο της Δωρικής Αδελφότητας,
Και βασικά ο συγγραφέας κ. Βήλος, παρουσίασε όλες τις πτυχές της
ζωής του ήρωα Αθανασίου Διάκου. Η αίθουσα κατάμεστη από μέλη
του Συλλόγου Αρτοτινών και φίλους, καθώς και εκπροσώπους της
Πολιτείας, του Δήμου Δωρίδας, πολιτευτών κλπ πολιτιστικών
συλλόγων.Το κλείσιμο της εκδήλωσης ένα μουσικό αφιέρωμα με
παραδοσιακά τραγούδια αναφερόμενα στον Αθανάσιο Διάκο, με
το κλαρίνο του κ. Κιντώνη και τραγούδι από τον κ. Λιάπη. Θερμά
συγχαρητήρια τόσο στον συγγραφέα κ. Αθανάσιο Βήλο, όσο και
στον Σύλλογο Αρτοτινών "Ο Αθανάσιος Διάκος" για την επιτυχία της
εκδήλωσης αυτής.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ
Με το σύνθημά μας, αποτυπωμένο σε μια μεγάλη αφίσα
που κάλυψε την εξέδρα των μουσικών «Σύλλογος σημαίνει: Αγκαλιάζω! Δεν ξεχωρίζω! Σκέπτομαι συλλογικά και προχωρώ» συνεχίσθηκε
και φέτος η συνεργασία των δύο Συλλόγων «Σύνδεσμος Λιδωρικιωτών Δωρίδος Η Γκιώνα» και «Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου»
στην πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων κατά τον μήνα Αύγουστο
στο Λιδωρίκι.
Την Παρασκευή το απόγευμα, 17/08/2018, στην Πλατεία του
χωριού μας «ΒΑΘΕΙΑ», οι πρωταγωνιστές της βραδιάς, τα παιδιά μας,
παρακολούθησαν μια παράσταση με χορό και τραγούδι «Ο
ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥΛΑΣ», από
το «Κουκλοθέατρο Λαμίας». Ένα
λαϊκό παραμύθι που διασκευάστηκε και παρουσιάσθηκε στα
παιδιά, αλλά και στους μεγάλους, με πολύ κέφι και χορό.
Γιγάντιες κούκλες γοήτευσαν
τους μικρούς μας φίλους.
Ακολούθησε η συμμετοχή των
παιδιών αυτών σ' ένα παιδικό
εργαστήρι που στήθηκε, όπου με
τ ην κα θ ο δ ήγ η σ η τ ω ν σ υ ντελεστών της παράστασης,
έφτιαξαν με απλά υλικά τις δικές
τους κούκλες. Να ευχαριστήσουμε εδώ το Δημήτρη Λαβίδα,
γιό της Τούλας Ξηρομάμου, που,
όπως και πέρυσι, βοήθησε στην
κάλυψη μέρους της σχετικής
δαπάνης.

Την Κυριακή το βράδυ, 19/08/2018, και πάλι στην Πλατεία
«ΒΑΘΕΙΑ», απολαύσαμε μια όμορφη βραδιά, κάτω από τους ήχους
του κλαρίνου του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου και των λοιπών
μουσικών του, και τα όμορφα ακούσματα παραδοσιακών τραγουδιών από την εξαίρετη ερμηνεία της Ανδριάνας Μόκα και του Ηλία
Γάκου. Όλο το συγκρότημα, νέοι άνθρωποι, δημιούργησαν μια
όμορφη παρέα και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Η μουσική τους
παντρεύτηκε με την ερμηνεία της Ανδριάνας και του Ηλία. Και έτσι ο
κόσμος μας απόλαυσε γνήσιο παραδοσιακό τραγούδι, χωρίς προσμίξεις άλλων ειδών. Κάτι που θέλαμε και εμείς οι Σύλλογοι, κάτι που
ήθελε και ο κόσμος μας. Αξιοσημείωτη η αθρόα συμμετοχή της
νεολαίας μας. Ενθαρρυντικό για το μέλλον των συλλόγων μας.
Ενθαρρυντικό για την συνέχιση της παράδοσης στο δημοτικό
τραγούδι. Τους παρευρισκομένους, καλωσόρισε ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου κ. Θεόδωρος Τσώνος και η
Πρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Μαρία Γούρα – Δέδε. Επίσης
χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης.
Το πιο ωραίο όμως ήταν το κλείσιμο της βραδιάς. Οι μουσικοί
κατέβηκαν από την εξέδρα. Και εκεί, κάτω απ' τον πλάτανο, στο
κέντρο της Πλατείας, μουσικοί και χωριανοί και φίλοι, έγιναν μια
παρέα, χόρεψαν όλοι μαζί, μετέχοντας με τη σειρά και ο Αλέξανδρος,
και η Ανδριάνα, και ο Ηλίας, αλλά κυρίως καμιά 30/ριά νέοι και νέες,
και έδωσαν μια όμορφη εικόνα σ' αυτούς που τους παρακολουθούσαν. Και έτσι έκλεισαν την βραδιά χορεύοντας το τραγούδι «Πως το
τρίβουν το πιπέρι», με όλα τα λόγια – εντολές για εκτέλεση. Απίθανες
σκηνές. Και φτάσαμε στο ξημέρωμα, 7 το πρωί. Και τελειώσαμε. Και
του χρόνου πάλι μαζί.
Από τους κύριους συντελεστές όμως της όμορφης βραδιάς
μας, ήταν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου. Η θωριά τους μέσα στις παραδοσιακές στολές τους, άντρες και
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γυναίκες, αγόρια και
κορίτσια, ακόμη και τα
μικρά παιδιά, έδινε έναν
αέρα λεβεντιάς, ερχόμενοι προς την Πλατεία
από διάφορα σημεία του
χωριού μας, περνώντας
μέσα από τον κόσμο, μέσα
από τ' τραπέζια και
φθάνοντας στο κέντρο της
πλατείας, όπου χόρεψαν
γνήσιους παραδοσιακούς
χορούς. Και βέβαια να επισημάνουμε τον κύριο συντελεστή όλης
αυτής της παρουσίας, την ακούραστη δασκάλα τους, την Κυρία
Στεφανία Πλάκα – Φωτοπούλου, την οποία και θα πρέπει όλοι να
ευχαριστήσουμε. Μέσα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λιδωρικίου, την είδαμε να τους ετοιμάζει έναν – έναν, μία – μία, να
τους σιάχνει, λίγο πάνω, λίγο κάτω το μαντήλι ή το φέσι, η ζώνη, κλπ.
Σαν δικά της παιδιά. Μπράβο Στεφανία.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Ευσταθίου, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου κ. Κων/νος Κουτσούμπας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Κων/νος Κουτσούμπας και Ιωάννης Κρικέλας, οι Αστυνομικοί
Διευθυντές Νομού Φωκίδας και συντοπίτες μας κ.κ. Αθανάσιος
Χολέβας και Γεώργιος Καραχάλιος, οι πρώην Πρόεδροι του Συνδέσμου μας κ.κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου και Ευθύμιος Ξυλάγγουρας,
καθώς και ο Πολιτευτής Φωκίδας κ. Κων/νος Χαλιορής. Ο Βουλευτής
του νομού μας κ. Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στην Αθήνα.
Αξιοσημείωτη και η παρουσία όμως των αποδήμων Λιδωρικιωτών, όπως των αδελφών Γιώργου και Γιάννη Κουτσούμπα (του
μπάρμπα Κώστα), Γιώργου Δούκα (του Διονύση), Κώστα Πέτρου (του
Γιώργου που είχε το πρακτορείο), των αδελφών Ηλία και Κώστα
Παλαιολόγου (του Παλαιολόγου), του Γιάννη και της Τέτας Τσώνου.
Ζητάμε συγνώμη αν παραλείψαμε κάποιον.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βοήθησαν
στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μας και φέτος. (1) Το Δήμο
Δωρίδος για την κάλυψη της δαπάνης των ηχητικών. (2) Τον κ. Κων/νο
Υφαντή για την κατασκευή της εξέδρας. (3) Τους καταστηματάρχες
της Πλατείας «Βαθειά», καθώς και τους επαγγελματίες και παραγωγούς, από Λιδωρίκι και τα γύρω χωριά: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΚΙΟΣ,
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΡΙΚΕΛΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΓΚΑΒΕΡΑ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΚΙΚΑ, ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, ΑΦΟΙ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε., ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε., ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΚΟΥΤΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NETBOOK, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ, ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΝΤΑ, ΑΘ. & ΓΕΩΡΓ.
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΑΒΑΝΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ (4) Εστιατόριο ΜΟΥΡΙΕΣ των
Αφών Φαλίδα, στο Παγκράτι, τα Κομμωτήρια GINO HAIR AND MORE,
στη Γλυφάδα, το Κομμωτήριο ΓΕΡΜΑΝΟΣ & ΕΥΑ, στο Παγκράτι, τα
Καταστήματα EXTRA LARGE ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Ε., στο Περιστέρι, το
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Κατάστημα Οπτικών ΓΕΡΑΚΙΔΗΣ στο Σύνταγμα. το Φαρμακείο Μ.
Μητσάκου, στη Γλυφάδα, το Κατάστημα KLOOK!, στο Βύρωνα, το
Κατάστημα ΥΒΟΝΝΗ, στο Βύρωνα, τον Εκδοτικό Οίκο ΑΝΤΩΝΗ
ΛΙΒΑΝΗ, στην Αθήνα, το Κατάστημα AMICA στο Βύρωνα, την Εταιρεία
Καλλυντικών ΚΟΛΟΒΟΣ - FOXY στην Αθήνα, την Καφετέρια ΡΕΜΠΕΚΑ
ΚΑΦΕ στο Παγκράτι, το Κατάστημα ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ στην Αθήνα, το
Κέντρο Υποστήριξης
Οικογένειας και Παιδιού
ΣΤΗΡΙΞΗΣ PLUS της Αγγελικής Μπαλατσούρα στο
Περιστέρι, το Μεξικάνικο
Ε σ τ ι ά τ ο ρ ι ο TA Q U E R I A
MAYA του Χάρη Γεροδήμου
στο Σύνταγμα, το Φαρμακείο ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ στην
Ηλιούπολη, Ιατρικό Κέντρο
MediOne Day, Γλυφάδα και
τέλος το Κατάστημα
ΑΝΘΕΩΝ του Δημήτρη
Λαβίδα στη Γλυφάδα. (5) Την κ. Άννα Φρέντζου για την συνεισφορά
της στα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς της εκδήλωσης των Συλλόγων
μας στο Λιδωρίκι. Η κ. Φρέντζου, καίτοι δεν έxει καταγωγή από
Λιδωρίκι, είναι εκλεκτή φίλη μας, και κάθε χρόνο, μας προσφέρει
δημιουργίες της σε χειροποίητα κοσμήματα και άλλα. Φέτος, πέραν
των δικών της δώρων, με δική της πρωτοβουλία, οι φίλοι της μας
πρόσφεραν βιβλία λευκώματα και γυναικεία αξεσουάρ. (6) Και τέλος
να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βρέθηκαν εκεί και μας
τίμησαν με την
παρουσία τους.
Θα κλείσουμε την
ανακοίνωση μα ς
αυτή, επισημαίνοντας και πάλι ότι 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.
Οι Σύλλογοι μας εφαρμόζουν και υλοποιούν
όλα τα παραπάνω.
Σας ευχαριστούμε και πάλι.

