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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ “Η ΓΚΙΩΝΑ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών «Η Γκιώνα» σας εύχεται
Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2022.
Οι μέρες αυτές που έρχονται ας φέρουν την ευτυχία στα σπίτια μας, γεμίζοντάς μας όμορφες στιγμές
και πολλά χαμόγελα, ξεχνώντας για λίγο τη δύσκολη καθημερινότητα αυτής της εποχής.

Ευχές από το Νηπιαγωγείο Λιδωρικίου
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Info
Διακρίσεις συμπατριωτών μας
Εκδότης – Ιδιοκτήτης:
Σύνδεσμος
Λιδωρικιωτών Δωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»
Υπεύθυνη για την έκδοση:
Μαρία Γούρα - Δέδε
Γραφεία:
Μέλητος 3
Τ.Κ. 162 31 Βύρωνας
ΤHΛ. 210 7646504
e-mail:
slgkiona@gmail.com
Facebook:
Σύνδεσμος Λιδωρικιωτών
«Η Γκιώνα»

Ο Καθηγητής Σύνθεσης και Μουσικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
της Οκλαχόμα, Δρ. Κωνσταντίνος Καραθανάσης, σύζυγος της
Κατερίνας Ακαρέπη, απέσπασε πρόσφατα το 1ο βραβείο για τη σύνθεσή του, «Medusa in Somno», στο Διεθνή Διαγωνισμό Musica Nova
στην Πράγα της Τσεχίας.
Ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1975. Φοίτησε στο Τμήμα
Μουσικών
Σπουδών
του
Ιονίου
Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, όπου και
παρακολούθησε μαθήματα ηλεκτρονικής
μουσικής και σύνθεσης με τον Αντρέα
Μνιέστρη. Το 1999 έγινε δεκτός από το
Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης στο
Μπάφαλο ως Presidential Fellow, όπου
σπούδασε και απέκτησε Διδακτορικό στη
σύνθεση υπό την καθοδήγηση των κ. Cort
Lippe και κ. David Felder. Έχει συνθέσει έργα
διαδραστικής και ακουσματικής μουσικής τα οποία έχουν εκτελεστεί
και αναγνωριστεί σε διάφορες χώρες όπως στη Γαλλία (βραβείο
Residence στον διαγωνισμό Bourges 2000, 2003), Ιταλία (φιναλίστ
στον διαγωνισμό Russolo 2001), Η.Π.Α. (πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό SEAMUS-ASCAP2002), Βραζιλία (IV BIMESP2002), Σιγκαπούρη
(ICMC 2003), Κορέα (SICMF 2003) και Ελλάδα. Έργα του έχουν εκδοθεί σε CD από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το SEAMUS 2003 και το ICMC
2003.

Internet:
www.lidorikiotis.gr
Συντακτική Επιτροπή:
Μαρία Γούρα – Δέδε
Κων/νος Τσώνος
Ευθύμιος Καψάλης
Ανδρέας Γκόλφης
Σοφία Τσιτούρα
Νικόλαος Ανδρίτσος
Αναστασία Γκομόζια
Χαράλαμπος Ταμβάκης
Γεώργιος Αρβανίτης

Μάκης Χούσος. Ένας Λιδωρικιώτης, που τελείωσε το Γυμνάσιο στο χωριό μας, συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική και σήμερα, μετά 30 χρόνια
διδασκαλίας, εκλέχτηκε Ομότιμος καθηγητής του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Συγχαρητήρια Μάκη.

Συγχαρητήρια και πολλές ευχές για ένα
λαμπρό και δημιουργικό μέλλον στην
Ουρανία-Χριστίνα Τσώνου - τη Ράνια
μας - τη θυγατέρα του Αντιπροέδρου του
Συνδέσμου μας Κώστα Τσώνου, που
έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα
Κοινωνικής
Θεολογίας
του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα στοιχεία του λογαριασμού του Συνδέσμου μας είναι:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ Η ΓΚΙΩΝΑ

ΑΡ. ΛΟΓ. 11429602573
ΙΒΑΝ GR0501101140000011429602573

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση
των παιδιών και των εφήβων
Η αυτοεκτίμηση είναι μια έννοια που εκφράζει την
αξία που δίνει κάποιος άνθρωπος στον εαυτό του,
το πόσο περήφανος αισθάνεται για τα επιτεύγματα
του και το πόσο πιστεύει ότι το αξίζει. Αφορά την
αυτό-εικόνα, την αυτό-αποτελεσματικότητα και σχετίζεται με την αξιολόγηση σε τομείς που ο καθένας
θεωρεί σημαντικούς. Πρόκειται για ένα δυναμικό
και εξελισσόμενο χαρακτηριστικό, που επηρεάζεται
και διαμορφώνεται τόσο από εσωτερικούς όσο και
από εξωτερικούς παράγοντες στην πορεία της ζωής
ενός ατόμου.
Η αυτοεκτίμηση περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά:
ένα συναισθηματικό, το οποίο διαμορφώνεται από
θετικά και αρνητικά συναισθήματα και ένα γνωστικό, το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ζωής
του ατόμου γενικότερα. Διαφέρει από την αυτοπεποίθηση - τη σιγουριά που νιώθει κάποιος ότι μπορεί να τα καταφέρει σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα
- καθώς η αυτοεκτίμηση είναι ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό που αφορά στη βασική αίσθηση του εαυτού και την αξία του. Ωστόσο, οι δύο έννοιες είναι
αλληλένδετες.
Ένα άτομο με υγιή αυτοεκτίμηση σέβεται τον εαυτό
του, ελέγχει τη συμπεριφορά του, είναι σίγουρο για
τις αποφάσεις του και νιώθει καλά για τον εαυτό
του. Αντίθετα, ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση
νιώθει ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τις πράξεις
του, είναι ευαίσθητο στη γνώμη των άλλων, δε ρυθμίζει εύκολα τη συμπεριφορά του και έχει ελάχιστη
επιμονή.
Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά και
οι έφηβοι να αποκτούν υγιή αυτοεκτίμηση, να μεγαλώνουν δηλαδή με τρόπο που να επιτρέπει την
ομαλή συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη και την απόκτηση θετικής δύναμης και πίστης
στον εαυτό, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στην ενήλική τους ζωή.

- Δείχνοντας στο παιδί ότι του έχουν εμπιστοσύνη
- Ενθαρρύνοντάς το σε κάθε προσπάθεια, ανεξαρτήτου αποτελέσματος
- Σεβόμενοι την ατομικότητά του
- Προωθώντας και ενισχύοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών
- Διδάσκοντάς τα να ξεπερνούν τις απογοητεύσεις
και να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις
- Μαθαίνοντάς τα να αγαπούν και να στηρίζουν τον
εαυτό τους
Κλείνοντας, παραθέτω το παρακάτω ποίημα, άγνωστου ποιητή (Burns, 1986) που απευθύνεται σε
όλους εκείνους που έρχονται σε επαφή με παιδιά
και εφήβους και επιδρούν σημαντικά στην πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη:
«Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με επικρίσεις
μαθαίνει να καταδικάζει.
Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με εχθρότητα
μαθαίνει να επιτίθεται.
Αν ένα παιδί γελοιοποιείται
μαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει με τη ντροπή
μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.
Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ανεκτικότητα
μαθαίνει να είναι υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ενθαρρύνεται
μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση.
Αν ένα παιδί επαινείται
μαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους.
Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ευθύτητα
μαθαίνει να είναι δίκαιο.
Αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια
μαθαίνει ν πιστεύει στους άλλους.
Αν ένα παιδί είναι αποδεκτό
μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του».
Βιβλιογραφία
Χαρίλα Ν. (2019). Αγαπώ το σώμα μου, Αγαπώ τον
εαυτό μου. Αθήνα, Πεδίο.
Burns, R.B. (1986) The Self-concept: Theory,
measurement, development and behavior, London,
Longman.
Severe S. (2000). Πώς να συμπεριφέρεστε σωστά.
Τα παιδιά σας φέρονται ανάλογα. Αθήνα, Πατάκη.

Πώς μπορούν οι γονείς και οι «σημαντικοί άλλοι»
να ενισχύσουν την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα
παιδιά και τους εφήβους;
- Αποδεχόμενοι το παιδί τους με τα θετικά και τα
αρνητικά του χαρακτηριστικά
- Θέτοντας σαφή όρια σε σχέση με τη συμπεριφορά
του
- Αποφεύγοντας την κριτική και τις αρνητικές γενικεύσεις
- Εστιάζοντας στη συμπεριφορά του παιδιού και όχι
σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του
- Αποφεύγοντας την απόδοση χαρακτηρισμών

Θεοδότη Κωνσταντοπούλου
Ψυχολόγος MSc. Παιδιού και Εφήβου
Συντονίστρια Ομάδων Σχολών Γονέων
Επικοινωνία: t_konstantopoulou@hotmail.com,
6977370961
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

γίας: Προβλήματα σχολικού περιβάλλοντος και
πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών», «Θέματα
παιδαγωγικής ψυχολογίας: ομάδα και η δυναμική
της - ομάδες εργασίας – παρατήρηση - κοινωνιομετρική μέθοδος», «Θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας: Λεκτική επικοινωνία», «Ελληνική εκπαίδευση: αρχαιότητα - ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή εποχή - Βυζάντιο - τουρκοκρατία - 19ος αιώνας», «η Ελληνική εκπαίδευση: 20ος αιώνας», «οι
παιδαγωγικές ακαδημίες». Ο Σύνδεσμός μας
εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στη γυναίκα του
Μαρία, στις κόρες του, τα εγγόνια του και στους
λοιπούς συγγενείς του.

Να σας ζήσουν.
Τρεις απλές λέξεις, που μεταφέρουν
το δυνατό μήνυμα υπέρ της ζωής.
Η Ναταλία Πανουργιά του Θωμά, γέννησε
στις αρχές του μήνα, ένα κοριτσάκι. Η Ναταλία
είναι κόρη της Γιάννας Γεωργίου Πανάγου
και είναι Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία στη Γενεύη.
Ο Χαράλαμπος Ράπτης και η Αλεξία Τσέλου
στις 28 Αυγούστου, βάπτισαν το γιό τους, που
έλαβε το όνομα του παππού του «Ευθύμιος».

Το Σάββατο, 2/10/2021 έφυγε απ΄
τη ζωή, σε ηλικία 84 ετών, ο
Παναγιώτης Αθανασίου
Παπαδόπουλος. Βρισκόταν πάντα
κοντά στο σύλλογο και είχε διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. μας. Η
κηδεία του έγινε στο χωριό μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο Άρης Κουτσούμπας και η Βασιλεία
Παπαϊωάννου απέκτησαν κοριτσάκι.
Ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος και η Μαρία
Γκαβέρα βάπτισαν το κοριτσάκι τους, που έλαβε
το όνομα της γιαγιάς της «Δήμητρα».
Η Βίλυ Τσόπελα, κόρη της Δήμητρας ΖόγκζαΤσόπελα απέκτησε ένα κοριτσάκι.

Στις 22/10/21 έφυγε απ’ τη ζωή η Χαρίκλεια
Κοράκη, η Πρεσβυτέρα, του Παπά-Σπύρου
Κοράκη, σε ηλικία 98 ετών. Η κηδεία της έγινε στις
25/10/2021, στο Νεκροταφείο του Βύρωνα. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Με καθυστέρηση πληροφορηθήκαμε το θάνατο
ενός δικού μας ανθρώπου, του Σπύρου
Ευαγγελόπουλου. Έφυγε στις 29/7/2021, σε ηλικία
86 ετών, μετά από ολιγοήμερη ασθένεια. Ο Σπύρος
Ευαγγελόπουλος υπήρξε σύζυγος της Μαρίας
Αποστολοπούλου. Δάσκαλοι και οι δύο στο επάγγελμα. Η ταφή του έγινε στο Κοιμητήριο της
Ηλιούπολης, σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω
της πανδημίας. Μαζί με τη σύζυγό του Μαρία, ήταν
πάντοτε παρόντες σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις
του Συλλόγου. Ο Σπύρος Ευαγγελόπουλος σπούδασε στην Παιδαγωγική Μαράσλειο Ακαδημία
Αθηνών, υπήρξε Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητής
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Μεγάλο
επίσης και το συγγραφικό του έργο σε θέματα παιδαγωικής, όπως: «Θέματα παιδαγωγικής ψυχολο-

Η Ελληνική παραδοσιακή μουσική έγινε φτωχότερη. Ο Θανάσης Βώττας, ένας μεγάλος του δημοτικού τραγουδιού έφυγε από κοντά μας. Διατήρησε
κι αυτός ζωντανή τη γνήσια δημοτική παράδοση
για πολλά χρόνια, μέσα από γιορτές και πανηγύρια
που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα χωριά
μας, συμβάλλοντας στο να διατηρούνται ζωντανά τα ήθη και
έθιμα μας. Τελευταία ταξίδι λοιπόν για τον αγαπημένο μας
Θανάση Βώττα, που σε ηλικία 68
ετών, αφού αποχαιρέτησε τη
Χριστίνα του (κόρη του Θανάση
Αποστολόπουλου-Βάγια και της
Αγγέλως), τα παιδιά του και τα
εγγόνια του, αναχώρησε προς
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την τελευταία του κατοικία. Η κηδεία του έγινε
την Κυριακή, 24/10/2021, στη γενέτειρά του,
τον Κονιάκο. Καλό ταξίδι Θανάση. Καλό παράδεισο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλο και Πρεσβύτερος
στις 14/9/2007 από τον τότε Θεοφιλέστατο
Επίσκοπο Διαυλείας και νυν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου , Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ. Δαμασκηνό. Η εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε στις 23/12/2021 στον Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας Δάφνης. Συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.

Στις 17/11/2021 έφυγε απ'
τη ζωή, σε ηλικία 99 ετών,
η Λεμονιά Γεωργίου
Σεπεντζή. Θα θυμόμαστε
πάντα το χαμογελό της και
την καλή της την καρδιά.
Η κηδεία της έγινε
στο αγαπημένο της Κάλλιο.
Θερμά συλλυπητήρια
στα παιδιά, τα εγγόνια
και τα δισέγγονά της.

O Γιώργος Τσιάντας του Ιωάννου, σε ηλικία 81
χρονών, έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
22/12/2021, στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.
Ο Γιώργος Τσιάντας, καθηγητής μαθηματικός, διέμενε μόνιμα στα Τρίκαλα.
Υπηρέτησε σε Γυμνάσια –
Λύκεια των Τρικάλων από
τις αρχές δεκαετίας ’70
μέχρι τις αρχές του 2000
σαν καθηγητής, Λυκειάρχης
και Σχολικός Σύμβουλος.
Άριστος επιστήμονας με
καθολική αναγνώριση,
σοβαρός, ολιγόλογος αλλά
ανθρώπινος και με κατανόηση προς όλους τους μαθητές.
Ευτύχησε να έχει δύο παιδιά – ένα γιο Μαθηματικό
και μια κόρη – και να δει 5 εγγόνια. Αιωνία του η
μνήμη, θα τον θυμόμαστε για πάντα. Συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
Ένας ακόμη χωριανός μας έφυγε από τη ζωή στις
27/12/2021. Ο Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
σε ηλικία 95 χρόνων. Η κηδεία έγινε στη
Σκαλούλα. Ο μπάρμπα Κώστας, όντας ήδη έμπειρος από τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με την
κτηνοτροφία και την τυροκομία, το 1970 έχτισε για
πρώτη φορά δικό του τυροκομείο στην περιοχή
της Πεντάπολης , που στη συνέχεια δημιουργήθηκε η εταιρεία ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. Πολύτιμη ευχή του
παππού Κωνσταντίνου σα φυλαχτό, τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη γενιά τυροκόμων της
οικογένειας Αναγνωστοπούλου είναι : «Συνιστώ
στα εγγόνια μου εργατικότητα, εντιμότητα και
συνέπεια, για να πάτε μπροστά. Με όλα αυτά σας
εύχομαι να είστε καλά και να πετύχετε τους στόχους σας». Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Στις 3/12/2021 έφυγε απ' τη ζωή ο Γιάννης
Ανέστος, ο αδελφός του Χρήστου Ανέστου,
σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα,
6/12/2021, στο κοιμητήριο Καλλιθέας Κατερίνης.
Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του, αλλά και στον δικό μας - αγαπητό μέλος του Συνδέσμου μας - Χρήστο Ανέστο.
Στις 10/12/2021 έφυγε απ’ τη
ζωή, σε ηλικία 82 ετών ο Μάκης
(Ευθύμιος) Κωνσταντίνου
Καψάλης. Λιδωρικιώτης
από τον πατέρα του και
Λευκαδιτιώτης από τη μητέρα
του, έμενε στο Περιστέρι και επισκεπτόταν το χωριό μας με κάθε
ευκαιρία. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
Από την ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, πληροφορηθήκαμε την εκδημία στις
20/12/2021 του μακαριστού Πρεσβυτέρου κυρού
Παναγιώτη Σταυρόπουλου, Εφημέριου του Ιερού
Ναού Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Ο μακαριστός γεννήθηκε στο Λιδωρίκι το 1973. Ήταν εγγονός, από
την κόρη του Ελένη, του Παναγιώτη Παλαιολόγου,
υπαλλήλου της Δ.Ε.Η. Το 1998 απεφοίτησε από το
Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών. Στις 12/2/2005 χειροτονήθηκε διάκονος από τον Μακαριστό
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Επιχειρηματικότητα
Κροκέτα
Ο Κώστας Μπατατούδης - γιος της Μαρίας Μάρκου και η σύζυγός του η Ελένη Πλατίτσα έχουν στο
Μαρούσι, στην Κυπρίων Αγωνιστών 13, το πιο φιλόξενο pet shop της Αττικής.
Η Κροκέτα είναι ένα pet shop που δημιουργήθηκε
μέσα από την αγάπη τους για τα ζώα. Η γνώση, η
εξειδίκευση και η επιμονή τους για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας φέρνουν καθημερινά
κοντά τους χαρούμενους τετράποδους φίλους και
ευχαριστημένους ιδιοκτήτες.
Στο κατάστημά τους υπάρχουν τα πάντα για τη διατροφή, τον καλλωπισμό, το παιχνίδι και τη στέγαση
μικρών κατοικίδιων.

Rudolf
Αγαπημένο στέκι πολλών Λιδωρικιωτών το Rudolf,
στον πεζόδρομο της Τιμοθέου. Ο Θανάσης, ο σύζυγος
της Μυρτώς Θεοχάρη, έφερε το αγαπημένο ελαφάκι
όλων πριν δύο χρόνια στο Παγκράτι. Είτε για ένα
απολαυστικό καφεδάκι, είτε για ένα εμπνευσμένο
cocktail, η ζεστή και χαμογελαστή παρέα του Rudolf
μας περιμένει.
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Γλυκοτεχνίες

Doridas Prime

Η Κατερίνα Ψεβεδούρου άνοιξε τους ορίζοντές
της και δημιούργησε ένα όμορφο – γλυκό –
στέκι στου Ζωγράφου, τις «Γλυκοτεχνίες». Ας
ρίξουμε τους ρυθμούς μας και ας απολαύσουμε
όσα μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους.
Ένα καφεδάκι με βουτήματα, ένα αφράτο
λαχταριστό γαλακτομπούρεκο, και αυτή
την εποχή κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Το στέκι της
Κατερίνας βρίσκεται
στην οδό Ευδήλου 5,
Πλατεία Ελευθερίας,
Ζωγράφου, τηλ. 2107485187.

Ένας δικός μας άνθρωπος, γεννημένος στον
Άβορο αλλά διαμένοντας περίπου 40 χρόνια στο
Λιδωρίκι, o Θοδωρής Γλυμίτσας ξεκίνησε ένα
όνειρο προ δεκαετίας και σήμερα έγινε πραγματικότητα. Με το σήμα "Doridas Prime" παράγει
χυμούς και μαρμελάδες αρώνιας, τσάι και αρωματικά βότανα. Συγχαρητήρια Θοδωρή. Καλές
δουλειές.

Η Γλυκιά γωνιά
Μια νέα γωνιά στο Λιδωρίκι. Μια "Γλυκιά Γωνιά".
Η Άσπα Δρόσου έφτιαξε ένα όμορφο γλυκό
χώρο στην Πλατεία "Αλωνάκι" στο Λιδωρίκι. Η
"Γλυκιά Γωνιά" ήρθε για να βάλει το πιο γλυκό
κομμάτι στη ζωή σας. Το νέο κατάστημα έχει ως
στόχο να γλυκάνει τη μέρα σας. Με σεβασμό στον
πελάτη, με αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ποιοτικά υλικά και αγάπη για το γλυκό.
Καλές δουλειές Άσπα.
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Γεωργική τεχνολογία
Υβρίδια, Ποικιλίες, Βιολογικά
και Μεταλλαγμένα φυτά.
Η Σύγχρονη Γεωργική Τεχνολογία κατευθύνει διαχρονικά
τους καλλιεργητές παραγωγούς γεωργικών προϊόντων,
ώστε τα φρούτα και τα λαχανικά που προωθούνται στην
αγορά να είναι και ανταγωνιστικά και ασφαλή για την υγεία
των καταναλωτών. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους
καλλιεργητές, αλλά και στους καταναλωτές, να γνωρίζουν
διάφορες μορφές φρούτων και λαχανικών, όπως
Βιολογικά,
Συμβατικά,
Υβρίδια,
Ποικιλίες,
Μεταλλαγμένα προϊόντα, τόσο για την καλλιέργεια, όσο
και για την κατανάλωσή τους. Ωστόσο, θεωρώ, ότι επικρατεί μια δικαιολογημένη διαχρονική σύγχυση μεταξύ των
καλλιεργητών, αλλά και των καταναλωτών για το τι είναι
π.χ. βιολογική ντομάτα, τι είναι υβρίδιο αγγουριού, τι είναι
μεταλλαγμένη σόγια κ.λ.π.
Με τις γνώσεις μιας πολύχρονης γεωτεχνικής διαδρομής,
θα προσπαθήσω, με απλά λόγια-κατανοητά να προσδιορίσω τι σημαίνουν όλες αυτές οι ορολογίες, πώς πρέπει να
διαχειρίζονται κατά την καλλιέργεια, αν και κατά πόσο είναι
ωφέλιμα, υγιή και ασφαλή για τον καταναλωτή και γενικά
να απομυθοποιήσουμε αυτές τις ορολογίες, που, πολλές
φορές τις δαιμονοποιούμε.
Και εξηγούμαι:

κων, ώστε ο όγκος παραγωγής να είναι όσο το δυνατόν
μεγαλύτερος, το κόστος παραγωγής χαμηλότερο και τα
προϊόντα να είναι καθαρά απαλλαγμένα από « μούχλες»
,σκουλήκια και άλλες ασθένειες, όπως άλλωστε τα ζητάει η
κατανάλωση.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνω, ότι η σύγχρονη γεωργική
τεχνολογία και το επίπεδο των αγροτών, είναι αισθητά βελτιωμένο, ώστε να χρησιμοποιούν τα ελάχιστα αναγκαία
φάρμακα και λιπάσματα, την κατάλληλη περίοδο, τηρώντας
τους κανόνες της τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή,
σύμφωνα με τις οδηγίες των γεωπόνων και των εταιρειών
φαρμάκων. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, που εφαρμόζουν οι περισσότεροι
αγρότες, που σημαίνει, ότι οι καλλιεργητές, προβαίνουν σε
ψεκασμούς για την καταπολέμηση των ασθενειών, όταν οι
καιρικές συνθήκες και οι παρατηρήσεις το επιβάλλουν και
όχι προληπτικά. Έτσι ο αριθμός των ψεκασμών περιορίζεται στους ελάχιστους αναγκαίους και η υπολειμματικότητα
των φαρμάκων μηδαμινές.

Υβρίδια και ποικιλίες
φρούτων και λαχανικών

Τα τελευταία χρόνια, πολύς λόγος γίνεται για τα υβρίδια
αγγουριού, καρπουζιού, ντομάτας και άλλων λαχανικών.
Τι είναι τα υβρίδια? Είναι σπόροι που παράγονται από τους
σποροπαραγωγούς οίκους που τα φυτά που θα φυτρώσουν, θα δώσουν καρπούς με βελτιωμένα χαρακτηριστικά,
όπως αύξηση του μεγέθους, ανθεκτικότητα στις ασθένειες
και τα καιρικά φαινόμενα, ομοιόμορφους καρπούς κ.λ.π.
Είναι σπόροι 1ης γενεάς και προέρχονται από τη διασταύρωση δύο καθαρών ποικιλιών του ίδιου είδους. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο ζωικό βασίλειο, όπου τα ‘μουλάρια’
που γεννιούνται από τη διασταύρωση αρσενικού αλόγου με
θηλυκό γαϊδάρου, είναι πιο ισχυρά πιο ανθεκτικά και μεγαλύτερης αντοχής, αλλά είναι στείρα όσον αφορά στην αναπαραγωγή.
Η διαδικασία παραγωγής σπόρων-υβριδίων, είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα γι’ αυτό είναι και οι σπόροι είναι ακριβοί. Βέβαια εμείς, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε το σπόρο
για να παράξουμε υβριδικά φυτά. Μπορούμε να βρούμε
στην αγορά έτοιμα φυτά ντομάτας αγγουριού και άλλων
κηπευτικών, αρκεί ο προμηθευτής μας να είναι επώνυμος
και υπεύθυνος. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε μια
σημαντική λεπτομέρεια. Δεν πρέπει να κρατάμε σπόρο από

Βιολογικά προϊόντα

Είναι τα προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση χημικών
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή άλλων ορμονών. Το
γεγονός, ότι δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα τα
καθιστά πιο γευστικά και ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή, ωστόσο το μέγεθος είναι μικρότερο και ο όγκος
παραγωγής μειωμένος. Αυτός είναι και ο λόγος, που οι
παραγωγοί τα αποφεύγουν, αφού θα πρέπει να πωλούνται
σε αυξημένες τιμές, πράγμα το οποίο δεν αντέχει η τσέπη
του μέσου καταναλωτή. Όταν όμως ο καλλιεργητής είναι
και αυτοκαταναλωτής, τότε οι συσχετισμοί αλλάζουν υπέρ
των βιολογικών, τα οποία πολλές φορές τα λέμε και οικολογικά. Τρώω φρούτα και λαχανικά από το κήπο μου.

Συμβατικά προϊόντα

Ή προϊόντα συμβατικής παραγωγής. Είναι ο κύριος όγκος
παραγομένων προϊόντων. Είναι τα φρούτα και τα λαχανικά
που βρίσκουμε στην αγορά σε επαρκείς ποσότητες και σε
προσιτές τιμές. Παράγονται με τις συνήθεις μεθόδους καλλιέργειας με τη χρήση χημικών λιπασμάτων και προστατευομένων με τους απαραίτητους ψεκασμούς φυτοφαρμά-
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τα υβρίδια, προκειμένου να σπείρουμε την επόμενη χρονιά.
Τα καλά χαρακτηριστικά χάνονται στην επόμενη γενεά και η
ντομάτα ή το αγγούρι που θα πάρουμε δεν θα έχει καμιά
σχέση με την προηγούμενη. Αν μείναμε ικανοποιημένοι

χρονιά.
Στο σημείο αυτό, ας μου επιτραπεί να κάνω ένα σημαντικό
σχόλιο. Το γεγονός ότι τα διάφορα υβρίδια μπήκαν καλά
στη ζωή μας και τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον έχει σαν
αποτέλεσμα την απόλυτη εξάρτηση από τους μεγάλους
σποροπαραγωγούς οίκους, που δεν είναι και Ελληνικοί, και
κινδυνεύουμε να χάσουμε σημαντικές ποικιλίες ντομάτας,
αγγουριού, πεπονιού, καρπουζιού και άλλων κηπευτικών,
με τις οποίες έχουμε πορευτεί πολλές γενιές, αφού άθελά
μας τις εγκαταλείπουμε.

Μεταλλαγμένα ή αλλιώς
Γενετικά τροποποιημένα φυτά

Προτού προσπαθήσω να προσεγγίσω τον όρο τι είναι τα
μεταλλαγμένα φυτά, θεωρώ απαραίτητο να δηλώσω, ότι
ουδεμία σχέση έχουν τα μεταλλαγμένα φυτά και τα προϊόντα τους, με τα φυτά που καλλιεργούνται με τους συνήθεις
συμβατούς τρόπους, που αναφέραμε παραπάνω.
Γενετικά Τροποποιημένα ή Μεταλλαγμένα είναι τα φυτά
που δημιουργούνται με τροποποίηση του γενετικού κώδικα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας της γενετικής
μηχανικής. Επιλέγονται γονίδια (προστίθενται ή αφαιρούνται με κατάλληλους φορείς) και δημιουργούνται φυτά πιο
ανθεκτικά σε ασθένειες, δίνουν μεγαλύτερες αποδόσεις,
έχουν ταχύτερη ανάπτυξη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα και λιγότερα φάρμακα να χρησιμοποιούνται και το πρόβλημα του υποσιτισμού να αντιμετωπίζεται, αφού επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής και το
κόστος παραγωγής να συμπιέζεται. Αυτά είναι μερικά από
τα επιχειρήματα των υπέρμαχων των μεταλλαγμένων
προϊόντων.
Ωστόσο πόσο αθώα είναι αυτή η διαδικασία? Μιλάμε για
δημιουργία νέων φυτικών οργανισμών, για διατάραξη του
περιβάλλοντος για παρέμβαση στην ισορροπία της φύσης
και η φύση κάποια στιγμή θα εκδικηθεί. Αν ανοίξει η «κερκόπορτα» της φύσης είναι άγνωστο τι προβλήματα μπορούν να προκληθούν στο περιβάλλον. Υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης αλλεργιών, αύξηση της αντίστασης των
μικροβίων στα αντιβιοτικά και μείωση της αποτελεσματικότητας αυτών των φαρμάκων. Οι νέες τοξίνες από τα μεταλλαγμένα φυτά, μπορεί να αποβούν τοξικές και για τον
άνθρωπο.
Πιστεύω ότι είναι καλό να πορευτούμε με τους συμβατούς
τρόπους παραγωγής φρούτων και λαχανικών, γιατί οι επιπτώσεις από την αλλοίωση του περιβάλλοντος αρχίζουν να
γίνονται ορατές και στις μέρες μας.

από τη παραγωγή της πρώτης χρονιάς, απλώς θα απευθυνθούμε πάλι να προμηθευτούμε καινούργια φυτά του
ίδιου υβριδίου. Ο λόγος είναι καθαρά γενετικός και δεν έχει
καμιά σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα.

Ποικιλίες

Είναι οι παραδοσιακές ποικιλίες ντομάτας, αγγουριού,
μελιτζάνας και άλλων κηπευτικών, που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους κάθε χρόνο, είναι εύγευστες αποδοτικές
και κυρίως είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες.
Από τις ποικιλίες, μπορούμε και πρέπει να κρατάμε σπόρο
για την επόμενη χρονιά. Θα πάρουμε πάλι ακριβώς τον ίδιο
καρπό που έχουμε δοκιμάσει και μας αρέσει. Αρκεί να κρατάμε σπόρο από ντομάτες πρώιμες, να αφήνονται να ωριμάζουν πλήρως, δηλαδή να κοκκινίζουν πάνω στη ντοματιά και μετά να διαχωρίζονται οι σπόροι για την επόμενη

Νοέμβρης 2021
Γιάννης Μαργέλλος του Χαραλ.
Συνταξιούχος Γεωπόνος
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Θέματα
Τα παραδοσιακά επαγγέλματα ζωντανεύουν
μέσα από τα μάτια των παιδιών
στο Λαογραφικό Μουσείο Λιδωρικίου
Κωνσταντίνα Καραΐνδρου, Φιλόλογος, Διδάκτωρ Αρχαιολογίας

Η λαϊκή παράδοση και οι νεότεροι
άνθρωποι μοιάζουν μερικές φορές
σαν ασύμβατες έννοιες. Πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι για τα παιδιά
μια επίσκεψη σε ένα λαογραφικό μουσείο;
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα παιδιά με
τα παραδοσιακά επαγγέλματα, κάποια
από τα οποία μάλιστα σβήνουν ή
έχουν ήδη χαθεί;
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δίνεται από τους ίδιους τους μαθητές της
Β` τάξης του Γυμνασίου Λιδωρικίου
και τις απαντήσεις τους μετά την επίσκεψή τους στο Λαογραφικό Μουσείο
του χωριού.
Έχετε ξαναδεί αυτά
τα αντικείμενα αλλού εκτός από
το χώρο του μουσείου ;
«Ναι, πολλά από αυτά υπάρχουν στο
σπίτι του παππού και της γιαγιάς.
Ναι, κάποια από αυτά τα χρησιμοποιούμε ακόμα στο σπίτι μας.
Κάποια που χρησιμοποιούμε είναι λίγο
διαφορετικά αλλά μοιάζουν με αυτά.
Μάλλον ίδια χρήση θα έχουν…»
Ποιο αντικείμενο σας έκανε
μεγαλύτερη εντύπωση;
«Ο αργαλειός γιατί έφτιαχναν με κάτι
τόσο περίπλοκο τόσο καλά υφαντά.
Τα πριόνια γιατί χρειαζόταν πολύ
δύναμη για να τα χρησιμοποιήσεις
(Φωτ.1)
Το τετράδιο χρεών του μπακάλη, γιατί
είχε μέσα ονόματα γνωστών μας και
είναι δύσκολο να διασωθεί κάτι
τέτοιο.»

Εργαλεία του ξυλουργού και υλοτόμου από την έκθεση του Λαογραφικού
Μουσείου Λιδωρικίου.

Από την έκθεση για την υφαντική στη Δωρίδα του Λαογραφικού Μουσείου
Λιδωρικίου.
Τα εκθέματα λοιπόν του Λαογραφικού
Μουσείου είναι γνωστά στα παιδιά,
ανήκουν στις οικείες εικόνες τους και
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στις κοντινές τους μνήμες. Γίνονται
από απλά αντικείμενα καθημερινής
χρήσης φορείς πολιτισμού και συνη-

θειών μιας άλλης εποχής ενώ καθώς
ταυτίζονται με οικεία πρόσωπα αποκτούν νέα νοηματοδότηση και γίνονται
αντικείμενα ταυτότητας.
Οι περισσότερες παραδοσιακές τέχνες
χρησιμοποιούν περίπου τις ίδιες
μεθόδους ήδη από την αρχαιότητα

μέχρι και σήμερα παλαιότερες τεχνικές, ειδικά για την κατασκευή χειροποίητων αντικειμένων. Σε μια εποχή,
όπου τα παιδιά μπορούν να προμηθεύονται τα δικά τους ρούχα ή παπούτσια εύκολα, η παρουσίαση της διαδικασίας κατασκευής χειροποίητων

Πηνελόπη και οι μνηστήρες, J.W. Waterhouse (1912)
https://johnwilliamwaterhouse.home.blog/2019/05/31/penelope-and-the-suitors/

Αίθουσα με τον αργαλειό από το Λαογραφικό Μουσείο Λιδωρικίου κατά
την επίσκεψη των μαθητών.
μέχρι τη δεκαετία του 1960, όπου
εισάγονται νέες τεχνικές στην παραγωγή. Σε κάποιους τομείς επιβιώνουν

παπουτσιών, ρούχων ή υφαντών
(Φωτ.2), όπως έκαναν οι άνθρωποι
πριν την ευρεία χρήση της μαζικής
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παραγωγής με αρκετό κόπο και εργατοώρες αποκτά ιδιαίτερο νόημα . Τα
χρηστικά αντικείμενα, που απαιτούν
χειρωνακτική εργασία και μυϊκή
δύναμη μπροστά στην ευκολία των
αυτόματων διαδικασιών, παίρνουν
μεγαλύτερη αξία.
Με ένα καινούριο πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε φέτος οι
μαθητές της Β` Γυμνασίου του
Λιδωρικίου ανακαλύπτουν με τα δικά
τους μάτια και αναζητούν με τις δικές
τους μνήμες παραδοσιακά επαγγέλματα και ασχολίες του τόπου τους.
Ξεκινώντας από το Λαογραφικό
Μουσείο Λιδωρικίου, το οποίο αποτελεί τη βασική εστία αναζήτησης των
παραδοσιακών επαγγελμάτων, μαθαίνουν να τεκμηριώνουν τα εκθέματα,
αναζητούν πληροφορίες από τους
συγγενείς τους και ιδιώτες επαγγελματίες των παραδοσιακών επαγγελμάτων, επισκέπτονται εργαστήρια της
περιοχής άλλα «ζωντανά» και άλλα
που βρίσκονται «εν υπνώσει» αλλά με
πολύ δυνατές μνήμες και εικόνες του
παρελθόντος.
Αναρωτιέμαι αν στη θέση της υφάντρας του αργαλειού του μουσείου τα
παιδιά είδαν την Πηνελόπη να ξεγελά
τους μνηστήρες υφαίνοντας και ξεϋφαίνοντας το πανί (Φωτ.3) ή την
Καλυψώ να παρασύρει τους συντρόφους του Οδυσσέα «ιστόν εποιχομένη» εκτός από τη δικιά τους γιαγιά,
την οποία είχαν δει να υφαίνει στον
αργαλειό της (Φωτ.4.). Κι αν ακόμα
δεν την είχαν δει αρκούν οι διηγήσεις
των άλλων για να εξάψουν τη φαντασία.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κ.
Αφροδίτη Λακαφώση, η οποία μας
ξενάγησε απλόχερα στο χώρο του
Λαογραφικού Μουσείου και την κ.
Σοφία Κλώσσα για την πολύτιμη βοήθειά της.

Ιατρικά θέματα
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ην περίοδο 1/1/2011-1/1/2020,
με βάση τις εκτιμήσεις της
ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός
της χώρας μας μειώθηκε κατά 3,7%
(-405.000 άτομα). Μεγάλη μείωση
του πληθυσμού στην Ελλάδα, που
φτάνει και το μισό εκατομμύριο, εκτιμάται ότι θα δείξει η απογραφή που
θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται
συνεχώς μετά το 2010 και η απογραφή θα το επιβεβαιώσει, σύμφωνα με
ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ., καθώς
πιθανότατα οι μόνιμοι κάτοικοι της
χώρας μας, στο τέλος του 2021, θα
είναι κατά 450.000-500.000 λιγότεροι
από αυτούς που απεγράφησαν τον
Μάιο του 2011 (υπό την προϋπόθεση
ότι η κάλυψη του πληθυσμού στις δύο
αυτές απογραφές δεν θα διαφοροποιείται σημαντικά).
Σε αναμονή των αποτελεσμάτων της
απογραφής, η έρευνα, αξιοποιώντας
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την εννεαετή
αυτή περίοδο (εκτιμήσεις για τον
πληθυσμό, δεδομένα ληξιαρχείων για
τις γεννήσεις και τους θανάτους), θα
περιοριστεί στην περίοδο 2011-2020,
στη διάρκεια της οποίας η μείωση
ανέρχεται σε περίπου 400.000. Την
περίοδο 1/1/2011-1/1/2020, με βάση
τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος
πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε
κατά 3,7% (-405.000 άτομα). Οι
τάσεις όμως σε περιφερειακό επίπεδο
είναι μικτές.
Η πλειοψηφία των Νομών (39/51)
είχε απώλειες και μια μειοψηφία
μόνο (12/51) είχε κάποια κέρδη. Αν
εξετάσουμε, μάλιστα, την ίδια περίοδο, τα ποσοστά μεταβολής και όχι τα
απόλυτα μεγέθη, θα διαπιστώσουμε
ότι, μόνο τέσσερις νομοί είχαν μια
σημαντική αύξηση του πληθυσμού
τους (>+6%, Δωδεκάνησα, Χίος,

«Υπογεννητικότητα»
Ιωάννης Νικολιδάκης
Λέσβος, Σάμος), ενώ οκτώ είχαν μια
πολύ ήπια (<+3%). Στον αντίποδα,
ανάμεσα στους 39 νομούς που έχουν
απώλειες το 1/5 ( είχαν σημαντικά
αρνητικά ποσοστά μεταβολής (υψηλοτέρα του – 7%).
Οι νομοί με σημαντικά κέρδη είναι
νησιά που «φιλοξενούν» κέντρα υποδοχής προσφύγων, ενώ αυτοί με
σημαντικές απώλειες βρίσκονται όλοι
στην ηπειρωτική ορεινή Ελλάδα
(>+3%). Εν τω μεταξύ, το ισοζύγιο
γεννήσεων – θανάτων σε εθνικό επίπεδο είναι αρνητικό την τελευταία
εννεαετή περίοδο, αγγίζοντας τις
223.000.
Ελάχιστοι Νομοί διαφοροποιούνται,
έχοντας περισσότερες γεννήσεις από
θανάτους όπως: τα Δωδεκάνησα, οι
Κυκλάδες, η Ξάνθη, τα Χανιά, το
Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, το θετικό
φυσικό ισοζύγιο των οποίων συσσωρευτικά δεν υπερβαίνει τα 12.000
άτομα. Από τους έξι αυτούς Νομούς
με θετικά Φυσικά Ισοζύγια (Φ.Ι. +),
μόνο τέσσερις (Δωδεκάνησα,
Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο) είχαν
αύξηση του πληθυσμού τους, ενώ
στις Κυκλάδες και την Ξάνθη ο πληθυσμός μειώθηκε ελαφρώς, εξαιτίας
των αρνητικών μεταναστευτικών τους
ισοζυγίων (περισσότεροι έξοδοι από
εισόδους).
Τα υψηλοτέρα αρνητικά Φ.Ι. σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στην
Αττική (σχεδόν -40 χιλ.), στο Νομό
Σερρών (σχεδόν -15 χιλ.) και στους
Νομούς Φθιώτιδας, Μεσσηνίας,
Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας,
Ηλείας, Τρικάλων, Ευβοίας, Καβάλας,
Έβρου, Πέλλας και Μαγνησίας (-8
έως – 6 χιλ.), συμβάλλοντας, αν και
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σε διαφοροποιημένο βαθμό, στη μείωση του πληθυσμού τους.
Η μη ταύτιση των εχόντων θετική
μεταβολή πληθυσμού Νομών, με
αυτούς που έχουν θετικά Φυσικά
Ισοζύγια (χαρακτηριστικό παράδειγμα
η Χίος, που με 1.100 περισσοτέρους
θανάτους από γεννήσεις είχε αύξηση
του πληθυσμού κατά 6.000 χιλιάδες),
όπως και το γεγονός ότι, ενώ 6 στους
51 νομούς είχαν θετικά Φ.Ι., οι διπλάσιοι (12) είχαν αύξηση του πληθυσμού τους, αποδεικνύει ότι ένα τμήμα
μόνο των καταγραφόντων μεταβολών
– θετικών ή αρνητικών – του πληθυσμού στην εξεταζόμενη περίοδο
οφείλεται στη φυσική κίνηση.
Τα μεταναστευτικά ισοζύγια (είσοδοιέξοδοι) υπεισέρχονται και παίζουν
συχνά καθοριστικό ρόλο. Τα ισοζύγια
αυτά σε εθνικό επίπεδο δίδουν μεν
σχεδόν 185.000 περισσότερες εξόδους από εισόδους (είναι δηλαδή
αρνητικά), αλλά στην πλειοψηφία των
Νομών (32/51) είναι θετικά. Είναι
προφανές ότι όπου τόσο το Φ.Ι. όσο
και το Μ.Ι. είναι αρνητικά, προστιθέμενα, οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερες
μειώσεις του πληθυσμού. Αντιθέτως,
όταν τα Μ.Ι. είναι θετικά α) είτε υπερτερούν των αρνητικών Φ.Ι και οδηγούν σε αύξηση του πληθυσμού, είτε
β) υπολείπονται των Φ.Ι. και, στην
περίπτωση αυτή, οι μειώσεις είναι
μικρότερες.
Ταξινομώντας τους Νομούς με βάση
τρία κριτήρια, τη μεταβολή του πληθυσμού, τα Φυσικά τους (Φ.Ι) και τα
Μεταναστευτικά τους Ισοζύγια (Μ.Ι),
προκύπτει μια πιο σύνθετη εικόνα.
Διαπιστώνεται ότι το 1/3 των Νομών
(17, όλοι στην ηπειρωτική χώρα με

εξαίρεση το Λασίθι) έχουν ταυτόχρονα αρνητικά Μ.Ι. και Φ.Ι. (και προφανώς και απώλειες στον πληθυσμό
τους). Στον αντίποδα, μόνο τέσσερις
Νομοί (τρεις στην Κρήτη και
Δωδεκάνησα) έχουν θετικά Μ.Ι. και
Φ.Ι. (και προφανώς αύξηση του πληθυσμού τους).
Οι υπόλοιποι 30 νομοί εντάσσονται
σε κάποια από τις άλλες τρεις ενδιάμεσες ομάδες.
Η πρώτη συμπεριλαμβάνει μόνο δύο
νομούς, την Ξάνθη και τις Κυκλάδες,
που αν και έχουν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους (Φ.Ι. +) χάνουν
πληθυσμό, καθώς οι έξοδοι είναι
περισσότερες από τις εισόδους (Μ.Ι. ). Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται 20
νομοί – όλοι στην ηπειρωτική Ελλάδα
– όπου αν και τα μεταναστευτικά τους
ισοζυγία είναι θετικά, δεν επαρκούν
να καλύψουν τις απώλειες των αρνητικών Φυσικών τους Ισοζυγίων, με
αποτέλεσμα να έχουν μείωση του
πληθυσμού τους. Η τελευταία ομάδα
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
στους 8 Νομούς που την αποτελούν
(Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Λέσβου,
Πιερίας, Σάμου, Φωκίδος, Χαλκιδικής
και Χίου), το ισοζύγιο είσοδοι-έξοδοι
είναι θετικό σε τέτοιο βαθμό (Μ.Ι .++)
που υπερκαλύπτουν τις απώλειες που
προκαλούν τα αρνητικά Φ.Ι (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις), με
αποτέλεσμα να έχουν και αυτοί, όπως
οι τρεις νομοί της Κρήτης και τα
Δωδεκάνησα, αύξηση του πληθυσμού
τους.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι,
κάτω από τους μέσους εθνικούς
όρους κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς οι όποιες μεταβολές του πληθυσμού ανάμεσα στο
2011 και το 2021 σε χαμηλότερα
διοικητικά επίπεδα (Νομοί), αφενός
μεν διαφοροποιούνται αυτών της
χώρας, αφετέρου δε απορρέουν

συχνά από το διαφοροποιημένο «παίγνιο» των δύο ισοζυγίων (Φ.Ι. & Μ.Ι.)
που τις προσδιορίζουν.
Η ελκυστικότητα των Νομών, όπως
αποτυπώνεται στα Μεταναστευτικά
τους Ισοζύγια, διαφοροποιείται σημαντικά, όπως διαφοροποιείται εξίσου
σημαντικά και το αποτέλεσμα της
ζυγαριάς γεννήσεις-θάνατοι.
Η ζυγαριά αυτή (Φ.Ι.) επηρεάζεται
κυρίως από την κατανομή

του πληθυσμού κάθε νομού ανά ηλικία (δηλ. το ποσοστό των 65 ετών και
άνω και το ποσοστό των γυναικών
αναπαραγωγικής ηλικίας), καθώς οι
διαφορές ανάμεσα στους νομούς,
τόσο της θνησιμότητας (μέσος όρος
ζωής), όσο και της γονιμότητας
(μέσος αριθμός παιδιών/γυναίκα)
είναι πολύ μικρές, συγκρινόμενες με
αυτές των πρώτων μεταπολεμικών
δεκαετιών.

Ο Ιωάννης Νικολιδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα.
Αποφοίτησε από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών το έτος 1983.
Ειδικεύτηκε στη ΜαιευτικήΓυναικολογία στην
Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
Έχει προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με το βαθμό
του Επιμελητού.
Ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα γενετικής και προγεννητικού ελέγχου καθώς και με θέματα γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Ιδιαίτερα πεδία ερευνητικού επιστημονικού ενδιαφέροντος αποτελούν: Οι γενετικοί και ανοσολογικοί παράγοντες στα ζευγάρια με ανεξήγητες επαναλαμβανόμενες αποβολές. Η υπολειπόμενη ενδομήτρια
ανάπτυξη του εμβρύου. Οι ανεξήγητες συνεχόμενες αποτυχίες στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η ηλικιακά πρόωρη μείωση της γονιμότητας και η μελέτη της υπολειπόμενης ωοθηκικής ορμονικής λειτουργίας. Οι βιολογικοί,
ανοσολογικοί και φλεγμονώδεις παράγοντες στην υποδεκτικότητα του ενδομητρίου.
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Τί είναι η φλεβική θρόμβωση;
Δρ. Παπουτσής Κωνσταντίνος- Αγγειοχειρουργός
Φλεβική θρόμβωση είναι ο ιατρικός όρος
που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
την κατάσταση στην οποία υπάρχει θρόμβος μέσα σε μία φλέβα. Η πιο κοινή
μορφή φλεβικής θρόμβωσης είναι η εν
τω βάθει φλεβική θρόμβωση στα κάτω
άκρα.

Ποιοι είναι οι λόγοι
που συμβαίνει η θρόμβωση;
Οι λόγοι που οδηγούν σε φλεβική θρόμβωση διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή.
Συνήθως οι φλεβικές θρομβώσεις συμβαίνουν εξ αιτίας ενός ή περισσότερων
από τους παρακάτω παράγοντες.
• Μειωμένη ροή αίματος στις φλέβες
• Βλάβη στο τοίχωμα της φλέβας
• Αυξημένη προδιάθεση του αίματος να
σχηματίζει θρόμβους
Στα πλαίσια αυτά, αναγνωρίζονται συγκεκριμένες καταστάσεις, στις οποίες ο κίνδυνος για φλεβική θρόμβωση είναι αυξημένος και σε αυτές περιλαμβάνονται :
• η αυξημένη ηλικία
• η παρατεταμένη ακινησία
• η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση ή η
νοσηλεία στο νοσοκομείο
• προηγούμενο επεισόδιο φλεβικής
θρόμβωσης ή οικογενειακό ιστορικό
• τα κακοήθη νεοπλάσματα
• η εγκυμοσύνη
• Η θρομβοφιλία
• η χρήση ορισμένων αντισυλληπτικών ή
ορμονικών θεραπειών στις γυναίκες
• η παχυσαρκία

σε ολόκληρο το πόδι, ειδικά όταν η εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωση είναι πιο εκτεταμένη και περιλαμβάνει τις φλέβες της
κοιλιάς, εκτός από τις φλέβες του ποδιού.
• Πόνος στο πόδι ή ευαισθησία που μπορεί να εκδηλώνονται μόνο στην όρθια
στάση ή στο περπάτημα
• αύξηση της θερμοκρασίας του άκρου
και κυάνωση (μπλε χρώμα) του δέρματος
Όταν υπάρχει επιπολής θρομβοφλεβίτιδα,
τότε μια επιφανειακή φλέβα εμφανίζεται
σκληρή, πεπαχυσμένη, κόκκινη και επώδυνη.
Το δέρμα πάνω από την θρομβωμένη επιφανειακή φλέβα μπορεί να εμφανίζεται
πιο σκούρο και συνήθως οι άνθρωποι
που εμφανίζουν επιφανειακή θρομβοφλεβίτιδα έχουν κιρσούς.
Πώς γίνεται η διάγνωση της εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωσης;
Με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά και τα
συμπτώματα, ο αγγειοχειρουργός είναι ο
ειδικός για να αποκρυπτογραφήσει τα
μυστικά του φλεβικού συστήματος αλλά
και των παθήσεών του ώστε να υπολογίσει πόσο πιθανό είναι να υπάρχει εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωση και να κρίνει αν ο
ασθενής χρειάζεται να κ περαιτέρω εξετάσεις.
Σε περιπτώσεις που η πιθανότητα να

Ποια είναι τα συμπτώματα
της φλεβικής θρόμβωσης;
Τα κυριότερα συμπτώματα της εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωσης των κάτω
άκρων είναι
• ο πόνος, η ερυθρότητα και το πρήξιμο
(«οίδημα») στην γάμπα. Μερικές φορές,
τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται
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υπάρχει εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
είναι μικρή ή μέτρια, μια εξέταση αίματος, που λέγεται d–dimmers, μπορεί να
διακρίνει αν η θρόμβωση είναι πιθανή ή
όχι.
Το υπερηχογράφημα (τρίπλεξ) φλέβων
κάτω άκρων, είναι απαραίτητο για να
είναι ολοκληρωμένος ο έλεγχος .
Λιγότερο συχνά, μπορεί να χρειαστούν
και άλλες εξετάσεις, όπως η αξονική και
η μαγνητική τομογραφία.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ως περιβαλλοντική μετανάστευση θεωρείται το φαινόμενο της
μετακίνησης ενός ανθρώπου ή μίας ομάδας
ανθρώπων, οι οποίοι πρωτίστως εξαιτίας μίας αιφνίδιας ή σταδιακής περιβαλλοντικής αλλαγής -η
οποία επηρεάζει καταφανώς τις συνθήκες διαβίωσής τους- αναγκάζονται ή επιλέγουν να εγκαταλείψουν τον τόπο συνήθους διαμονής τους μόνιμα ή
προσωρινά και να μετεγκατασταθούν είτε εντός είτε
εκτός των συνόρων της
χώρας καταγωγής ή διαμονής τους. το φαινόμενο των
πληθυσμιακών μετακινήσεων ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής κάθε άλλο
παρά πρόσφατο είναι, μιας
και παρατηρείται καθ’ όλη
τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας στον πλανήτη.
Αρχαιολογικές
έρευνες
έχουν κατ’ επανάληψη
καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι η υιοθετούμενη από τον
άνθρωπο συμπεριφορά
όσον αφορά την εγκατάσταση σε προσωρινό ή
μόνιμο τόπο διαμονής, υπήρξε άμεσα συνυφασμένη με το κλίμα.
Αλλά και στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία, πολλά
είναι τα παραδείγματα των πληθυσμιακών μετακινήσεων εξ αιτίας φυσικών καταστροφών και φαινομένων, άμεσα συνδεόμενων με τη συνεχώς επιδεινούμενη περιβαλλοντική κρίση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα τέλη του 2019 περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι σε ενενήντα πέντε χώρες στον
κόσμο ζούσαν εκτοπισμένοι εξαιτίας καταστροφών
που έλαβαν χώρα όχι μόνο εντός του 2019 αλλά και
κατά τα προηγούμενα έτη, με το Αφγανιστάν, την
Ινδία, την Αιθιοπία, τις Φιλιππίνες και το Σουδάν να
έχουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς εσωτερικά
εκτοπισμένων. Πέραν όμως των αναπτυσσόμενων
χωρών, αξίζει να σημειωθεί ότι και πολλές δυτικές

χώρες αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες πληθυσμιακές προκλήσεις ένεκα της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του περασμένου καλοκαιριού, κατά τη διάρκεια του οποίου
μεγάλης έκτασης πυρκαγιές που προκλήθηκαν από
τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία, καθώς και σειρά από καταστροφικές πλημμύρες σε Ευρώπη και Αμερική, ανάγκασαν χιλιάδες
κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, είτε
προσωρινά είτε επ’ αόριστον.
Εντούτοις, παρά το μέγεθος
του προβλήματος και της απειλής που θέτει η κλιματική
αλλαγή αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές, παρατηρείται
ρυθμιστικό και νομικό κενό,
όσον αφορά τους λεγόμενους
κλιματικούς
μετανάστες.
Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες
παρατηρούνται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές
επίπεδο (ιδιαίτερα από την
πλευρά της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες),
ωστόσο καμία από αυτές δεν
χαίρει καθολικής κανονιστικής
ισχύος. Δεδομένου ότι η κλιματική μετανάστευση
αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις του 21ου αιώνα για την ανθρωπότητα,
σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, η ανάγκη κάλυψης του ως άνω ρυθμιστικού
κενού σε διεθνές επίπεδο, κρίνεται ιδιαιτέρως επείγουσα. Το ζήτημα των περιβαλλοντικά μετακινούμενων αξίζει το ενδιαφέρον τόσο των εθνικών
κυβερνήσεων, όσο και περιφερειακών σχηματισμών όπως η ΕΕ, πολλώ δε μάλλον του συνόλου
της διεθνούς κοινότητας.
Τσώνου Έλενα
H Έλενα Τσώνου είναι κόρη του Αντιπροέδρου του
Συνδέσμου μας Κων/νου Τσώνου. Είναι πτυχιούχος
της Νομικής Σχολής. Σήμερα κάνει το μεταπτυχιακό
της στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
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Ιστορικά θέματα
Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Κάθε χρόνο , όσο πλησιάζει η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου
, τόσο ο νους στριφογυρνάει στις παλιές Λιδωρικιώτικες
δόξες αυτής της μέρας . Ξεχωριστή θέση, στη
Λιδωρικιώτικη ζωή, είχαν πάντα οι γιορτές, Εθνικές,
Σχολικές Θρησκευτικές , οικογενειακές, αλλά αυτές που
ξεχώριζαν για τη λαμπρότητά τους ήταν, σίγουρα οι
Εθνικές.
Η 28η Οκτωβρίου και του Ευαγγελισμού, ήταν μέρες αξέχαστες, τα σπίτια όλα σημαιοστολισμένα, τα πεζοδρόμια
ασβεστωμένα και πεντακάθαρα, κι’ οι αυλές λαμποκόπαγαν απ’ την πάστρα ενώ η ευωδιά απ’ τα λουλούδια ήταν
διάχυτη στην ατμόσφαιρα, σε μέθαγε.... ονειρεμένη ζωή....
αξέχαστα χρόνια...
Οι ετοιμασίες για την 28η Οκτωβρίου άρχιζαν βδομάδες
πριν, Εθνική γιορτή βλέπεις , και όλα έπρεπε να ‘ναι στην
εντέλεια, στα σχολεία οι προετοιμασίες για την παρέλαση
και οι πρόβες για τη θεατρική παράσταση, που ήταν έθιμο
πλέον, έδιναν κι’ έπαιρναν.
Τα παιδιά , αγόρια – κορίτσια, είχαν, από μέρες πριν, καπαρώσει τις στολές τους (τσολιάδες και Αμαλίες ) από συγγενείς και φίλους, τις σιδέρωναν, τις καθάριζαν και περίμεναν
την μέρα να τις φορέσουν στην παρέλαση αλλά και στο
χορό που επακολουθούσε στη Βαθειά.
Απ’ την άλλη μεριά οι μανάδες, ετοίμαζαν από πριν τα
ρούχα των παιδιών , χρονιάρα μέρα βλέπεις , που έπρεπε
τις μέρες εκείνες να φορέσουν τα...καλά τους , μπορεί να
ήταν βέβαια ..ντρίλινα, αλλά μοσχοβόλαγαν πάστρα
και...πράσινο σαπούνι, άστραφταν από καθαριότητα , κι’ η
τσάκιση στα παντελόνια ...έσκιζε, κυριολεκτικά...σου ‘κοβε
το χέρι .
Η ψυχή όμως των εκδηλώσεων ήταν ο καθηγητής μας
της γυμναστικής , ο αξέχαστος Κώστας Παπανδρέου (
πόσα αλήθεια του χρωστάμε .. ) που νυχθημερόν πάσχιζε
να μας ....συμμαζέψει και πάντα τα κατάφερνε, ψηλός
γεροδεμένος , με καμπανάτη βροντερή φωνή γέμιζε τη
Λιδορικιώτικη ατμόσφαιρα με τα παραγγέλματά του, ας
είναι αναπαυμένος... ο αγαπημένος δάσκαλός μας , τον
θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Αυτός είχε την ευθύνη της παρέλασης, των χορών, των
τραγουδιών και των εμβατηρίων, κι’ακόμα συγκροτούσε
ομάδες μαθητών, που κάθε μια είχε και συγκεκριμένη
αποστολή, είχε εκπληκτικές οργανωτικές ικανότητες,
πέρα απ’ την άριστη επαγγελματική του κατάρτιση και
πάντα, σ’ότι κι’αν έκανε, είχε άριστα αποτελέσματα.
Αφού λοιπόν όλα είχαν βρει το ρυθμό τους, 2-3 μέρες πριν
τη γιορτή, άρχιζε ο στολισμός του σχολείου, μια ομάδα
μαθητών, επικεφαλής πάντα ο Γυμναστής μας, με τον
Εθνικό...μας μεταφορέα τον μπάρμπα Θανάση το Ρέλλο,
με το κουτσομούρικο φορτηγό του (με την μεταλλική
ξεσκέπαστη καρότσα) κατέβαινε στην Ερατεινή και γέμιζε
τ’αμάξι με κλωνάρια φοίνικα, σκίνα και πικροδάφνες κι’άρχιζε το...πανηγύρι της διακόσμησης, πραγματικό πανηγύρι.
Διακοσμητές , εκτός του Γυμναστού μας, κι’άλλοι καθηγη-

τές αλλά κυρίως καθηγήτριες, κατά κανόνα φιλόλογοι,
Μπάγια, Πλουμάκη, Λιαπίκου μηδέ εξαιρουμένης και της
νεαράς θεολόγου, Λιναρδάκη, οι φιλόλογοι είχαν πάντα
και την εν γένει...καλλιτεχνική επιμέλεια των θεατρικών
παραστάσεων, αυτοί επέλεγαν τους ..ηθοποιούς, έκαναν
τη διανομή των ρόλων και με τη σκηνοθετική τους...καθοδήγηση γίνονταν και οι πρόβες .
Τα κριτήρια για την επιλογή; μάλλον όχι...καλλιτεχνικά,
έπρεπε να ‘σαι καλός μαθητής, φρόνιμος, αλλά κυρίως να
‘χεις βροντερή φωνή και φυσικά..παράστημα, αν συγκέντρωνες όλα αυτά τα προσόντα είχες ...εξασφαλισμένο
πρωταγωνιστικό ρόλο και κάποιο, ίσως, καλύτερο βαθμό,
σε αναγνώριση της προσφοράς σου, το αν..” τα ‘λεγες “ και
πως …τα ‘λεγες, κανένας δεν το λάμβανε υπόψη ..
Σε λίγες λοιπόν ώρες, όλα άλλαζαν όψη, το προαύλιο, η
είσοδος με τα σκαλάκια, δίπλα στο Καραμητσαίϊκο το σπίτι,
και το Σχολείο, έμοιαζαν με καταπράσινο κήπο, κι’όλα πια
ήταν έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή, ενώ παντού υπήρχαν
ταινίες με στίχους απ’το θούριο του Ρήγα , πατριωτικά
συνθήματα : Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω το Έθνος, ΟΧΙ, εικόνες
απ’ το έπος του ’40, το τοπίο δε συμπλήρωναν οι αναρίθμητες Ελληνικές σημαίες, σημαιούλες και σημαιάκια που
κατείχαν φυσικά και την πρώτη και καλύτερη θέση.
Αυτό γινόταν και στις πλατείες, στα κτίρια των Δημοσίων
Υπηρεσιών και φυσικά στα σπίτια μας, όλα τα σπίτια είχαν
τη σημαία τους, κι' ένιωθες πραγματικά ότι γιορτάζαμε
κάποιο σημαντικό γεγονός.

Δεκαετία του ‘50, παρέλαση μαθητών σε κάποια
Εθνική γιορτή. Διμοιρίτης ο Θ. Χαϊδεμένος, απ’ την
Αμυγδαλιά, πίσω δεξιά ο Γ. Καψάλης, η πομπή βρίσκεται στο Αλωνάκι.
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28η Οκτωβρίου
Κάτι τέτοιες μέρες
[του Γιώργου Ριόλα]
Ενόψη της ιστορικής επετείου του Έπους του 1940,
θυμάμαι για μια φορά ακόμη τον πατέρα μου, τον
Γιάννη Μπουλούμπαση (1903-1991). Που το 1922
βρέθηκε ως στρατιώτης στη Θράκη, στο Καραγάτς
και πολύ κοντά στην Ανδριανούπολη. Που το 19401941 πολέμησε ως έφεδρος στα βουνά της Βόρειας
Ηπείρου. Μας εξιστορούσε ότι, πριν προλάβει να
οργώσει και σπείρει τα χωράφια του στο Λιδωρίκι,
επιστρατεύθηκε αρχές Νοεμβρίου, σε ηλικία 37
ετών και μεταφέρθηκε τραγουδώντας με πολλούς
άλλους έφεδρους πέρα από τα σύνορα για να πολεμήσουν με ορμή κι ενθουσιασμό τους εισβολείς
Ιταλούς. Τις κακουχίες που βίωσε στα βουνά της
Ηπείρου, τις ψείρες, τα κρυοπαγήματα και τις σταφίδες εξ αιτίας των οποίων έχασαν πολλοί τα δόντια
τους. Τους αρκετούς νεκρούς και τραυματίες
Έλληνες που περιμάζεψε ή περιέθαλψε. Τους αιχμαλώτους Ιταλούς που πολλοί εξ αυτών παραδόθηκαν αμαχητί στους Έλληνες στρατιώτες. Που
αρκετοί εξ αυτών τους έδειχναν φωτογραφίες με τα
παιδιά και τις γυναίκες τους. Που τους έλεγαν ότι
ήσαν απόγονοι αρχαίων Ελλήνων, από την εποχή
της Μεγάλης Ελλάδας. Που κινδύνευσε αρκετές
φορές και που είδε τον Χάρο με τα μάτια του όταν
Ιταλικά αεροπλάνα τους γάζωναν από αέρος με τα
μυδραλιοβόλα, σκοτώνοντας άλλους Έλληνες
στρατιώτες και τα μουλάρια τους. Που βόλι τους
πέρασε ξυστά από το κεφάλι του και καρφώθηκε
σε μια πλάκα σαπουνιού που είχε στον γυλιό (σακίδιο) του. Που πυροβολώντας ο ίδιος κι άλλοι
Έλληνες τα ιταλικά αεροπλάνα με τα ατομικά τυφέκια τους, κατέρριψαν δύο εξ αυτών. Που όταν
κατέρρευσε το Μακεδονικό μέτωπο και όρμησαν
σαν θηρία στην Ελλάδα οι ορδές των κατακτητών
Γερμανών, επέστρεψε στο Λιδωρίκι με καταρρακωμένο το ηθικό του, θεονήστικος και πάρα πολύ
κουρασμένος, περπατώντας επί μια βδομάδα.
Κατόπιν έζησε πολλά άλλα, τα περισσότερα θλιβερά, και κατά τη Γερμανο-Ιταλική κατοχή, αλλά και
μετά... Ας μείνει αιωνία η μνήμη για όλους τους τότε
Έλληνες που πολέμησαν το 1940/1941, για την τιμή
ολόκληρου του Λαού και του Έθνους μας. Χρόνια
πολλά στην Ελλάδα μας και στους απανταχού της
γης Ελληνόψυχους.

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 1957, τάξη Η'. Διμοιρίτης
ο Χρήστος Τσέλιος απ' την Αρτοτίνα , πίσω στην
πρώτη σειρά , από αριστερά Κων. Κρικέλας , απ’ το
Λευκαδίτι, πίσω του ο Γιώργος Τσιάντας και δεξιά ο
Γιώργος Μπήλιος.

Οι φουστανελάδες παρελαύνουν όπου τώρα είναι
χτισμένο το σπίτι του Χορταριά. Συνοδός καθηγητής
είναι ο αξέχαστος Ροζακέας, και δεξιά στην πρώτη
τριάδα ο Γιάννης Πίτσιος.

28 Οκτωβρίου 1969, οι πρόσκοποι μας παρελαύνουν
μπροστά απ’ του Σκούτα το μαγαζί. Ο Διμοιρίτης ο Κ.
Λατσούδης , πίσω ο Γ. Δούκας και αριστερά στο πεζοδρόμιο ο Γ. Μποβιάτσης.
πηγή: polidorikiou.blogspot.com/
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Ανταποκρίσεις
Μια δράση ... Ιστορίας
κής και χωροταξίας, αλλά, κυρίως, διαχείρισης της
μνήμης και ιδιαίτερων πολιτικών επιλογών που επέβαλαν τη δημιουργία κάποιων μνημείων.

Δρ. Γιάννης Χαιρετάκης

Φιλόλογος, Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου

Οι μαθητές

Διαρκές ζητούμενο για κάθε καθηγητή, εκτός από τη
μετάδοση της γνώσης, παραμένει η διδασκαλία ενός
μαθήματος να είναι ευχάριστη για τους μαθητές.
Πέρα από την γενικότερη κοινή γραμμή διδασκαλίας,
είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαίτερες
τοπικές παραδόσεις ή οι κατά περιόδους συνθήκες,
όπως για παράδειγμα οι περιορισμοί λόγω COVID19, που αποτρέπουν τις βιωματικές εργασίες ή τις
επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικούς τόπους. Οι
δυσκολίες αυξάνονται ακόμα περισσότερο όταν το
σχολείο βρίσκεται στις εσχατιές ενός νομού και
παρουσιάζει εγγενείς ιδιαιτερότητες, όπως η μετακίνηση των μαθητών από τα απομακρυσμένα χωριά
(π.χ. Διακόπι, Μουσουνίτσα) στο κεφαλοχώρι
(Λιδωρίκι).

Οι μαθητές που συμμετέχουν στη δράση είναι οι:
Παντελής Κοκμοτός, Θανάσης Πανάγος, Καλυψώ
Πέτρου, Ιωάννα Τζίκα (Λιδωρίκι), Πηνελόπη Μπάκα
(Πεντάπολη), Γιάννης Κοκμοτός, Μάριος Κοκμοτός
(Αμυγδαλιά), Παναγιώτης Γκυρτής (Διακόπι), οι
οποίοι αναφέρουν: «Η δράση που πραγματοποιείται
στο μάθημα της Ιστορίας σχετικά με τα μνημεία της
περιοχής αποδεικνύεται κερδοφόρα. Αρχικά απο-

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Ιστορία
του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το
1815 έως σήμερα)», το οποίο διδάσκεται στην Γ΄
Λυκείου στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών
Σπουδών και Σπουδών Υγείας, προτάθηκε στους
μαθητές να ερευνήσουν τα «μνημεία του τόπου
τους» (Ηρώα-Μνημεία Πεσόντων των πολέμων του
20ου αι., προτομές Ηρώων της Επανάστασης του
1821 ή άλλων επιφανών κατοίκων κ.λπ.). Αφορμή
στάθηκε ο εντοπισμός στα Πρακτικά της Βουλής των
Ελλήνων της 25ης Φεβρουαρίου του 1844, του αιτήματος «Του πληρεξουσίου Λοιδωρικίου περί ανεγέρσεως μνημείου του εν τη ακροπόλει των Αθηνών
φονευθέντος αρχηγού Ιωάννου Γκούρα, μεγάλως
συντελέσαντος εις τον υπέρ της ανεξαρτησίας
αγώνα», το οποίο, ωστόσο, εξαιτίας οικονομικής
δυσπραγίας δεν υλοποιήθηκε.
Όσο αφορά στη μεθοδολογία της δράσης συντάχθηκε μία φόρμα, την οποία οι μαθητές καλούνται να
συμπληρώσουν με στοιχεία που αναγράφονται στα
ίδια τα μνημεία, με στοιχεία που θα εντοπίσουν σε
κάποιο έντυπο (βιβλίο, λεύκωμα) – διαδικτυακό
μέσο, ή από πληροφορίες που θα λάβουν από κάποιον μεγαλύτερο κάτοικο του τόπου τους. Τέλος, ζητείται και το προσωπικό τους σχόλιο. Ο στόχος της δράσης είναι μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών για
τα μνημεία του τόπου τους οι μαθητές να έρθουν σε
επαφή με την τοπική ιστορία και κατ’ επέκταση με
την παγκόσμια. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα
εμβάθυνσης σε επιμέρους ζητήματα, όπως αισθητι-

Το Ηρώο στο Διακόπι
κτούμε ουσιαστικές γνώσεις όσον αφορά την ιστορία
του τόπου μας, τις οποίες συνδέουμε με το γενικότερο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, η έρευνα αποτελεί αφορμή για να προβληματιστούμε σχετικά με
τη μεταχείριση των μνημείων από τους κατοίκους
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μαθητές της δράσης συμμετείχαν ενεργά, καθώς
στοιχεία της τοπικής ιστορίας εντάχθηκαν στην
παρουσίαση του παγκόσμιου γεγονότος. Ένα από τα
κείμενα που διαβάστηκαν, από τη μαθήτρια
Πηνελόπη Μπάκα, είναι το παρακάτω:

των χωριών μας. Διαπιστώνουμε πως οι περισσότεροι κάτοικοι δείχνουμε αδιαφορία απέναντι στη
μνήμη, γεγονός που οφείλεται στο ότι θεωρούμε
δεδομένη την ελευθερία, την οποία μας άφησαν κληρονομιά οι παλαιότεροι ή οι νεότεροι πρόγονοί μας.
Επομένως, ελπίζουμε η δράση μας να αποτελέσει
αφετηρία για μια ακολουθία παρόμοιων πρωτοβουλιών. Αυτός είναι ο τρόπος να διατηρηθεί ζωντανή η
ιστορική μας μνήμη».

«Ήταν νέος 17 χρονών όταν έφυγε από το σπίτι.
Κανείς δεν ξέρει και δεν θυμάται τίποτα γι αυτόν.
Μόνο ότι ήταν 17 χρονών όταν αποχαιρέτισε τους
δικούς του για να πάει να πολεμήσει τους Ιταλούς.
Κανείς δεν θυμάται το γέλιο του ή το χρώμα των
ματιών του, αν ήταν ζωηρός ή συνεσταλμένος, αν
φοβόταν ή όχι. Άφησε το σπίτι του, την οικογένειά
του, το χωράφι του, τα ζώα του και τη ζεστασιά του
κρεβατιού του. Άφησε όλα αυτά για τα οποία πήγε να
πολεμήσει. Όλα όσα έπρεπε να υπερασπιστεί. Και δεν

Τα πρώτα αποτελέσματα
Η ανταπόκριση των μαθητών στη δράση είναι πολύ
θερμή, με συνέπεια τα πρώτα αποτελέσματα να
έχουν ήδη φανεί. Όπως αναμενόταν, κάποιοι μαθητές ανακάλυψαν μέσω των ονομάτων που αναγρά-

Η φόρμα για τη συμπλήρωση των στοιχείων
της δράσης … Ιστορίας
γύρισε ποτέ πίσω. Οι γονείς του δεν τον ξαναείδαν.
Έμεινε μόνο μια ανάμνηση στα χείλη των γονιών του
και των οικείων του. Ένα χάραγμα σε μια στήλη, μια
αναμνηστική πλάκα να μας τον θυμίζει σήμερα. Ήταν
αδελφός του παππού μου. Θείος του πατέρα μου.
Άγνωστος για μένα μέχρι χθες. Που έπεσε υπέρ
πατρίδος, για το σπίτι του, για την οικογένειά του, για
το χωράφι του, για τα ζώα του...»
Η δράση ... Ιστορίας, η οποία είναι σε εξέλιξη,
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν για το τρέχον σχολικό έτος
οι καθηγητές του Λυκείου, υπό την καθοδήγηση, την
ευαισθησία και τις άοκνες προσπάθειες της διευθύντριάς του Μαρίας Χατζοπούλου.

Η προτομή του Δήμου Σκαλτσά στο Λιδωρίκι
φονται στα μνημεία πεσόντων του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου συγγενείς για τους οποίους δεν γνώριζαν
τίποτα. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιήθηκε και
στην σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, την οργάνωση της οποίας ανέλαβε ο υπογράφων, και όπου οι
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Θέματα
Πάντα μπροστά το σχολείο του χωριού μας!
Πραγματοποιήθηκε συνέδριο στη
Λάρισα με θέμα την Εκπαιδευτική
Έρευνα και Καινοτομία. Σε αυτό το
συνέδριο υπήρξε επιστημονική ανακοίνωση για το σχολείο μας με θέμα
"Πως να εφαρμόσω τη χοροθεραπεία
στο σχολείο. Το παράδειγμα του
Γενικού
Λυκείου
Λιδωρικίου".
Πρόκειται για μια έρευνα που έγινε
από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής
του σχολείου μας, Ευθυμία
Παναγιωτοπούλου και αφορά στον
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από το χορό
και να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο,
την αυτοεκτίμηση, να αντιμετωπίσουν
τη βία και την επιθετικότητα, να ενισχυθούν οι υποενεργητικοί μαθητές ή
αλλιώς οι μαθητές που είναι 'αόρατοι'
στην τάξη, να κοινωνικοποιηθούν, να
αναπτύξουν τη συλλογικότητα, να νοιαστούν για τα συναισθήματα των συμμαθητών τους και άλλα.. Είναι μια και-

νοτόμα μέθοδος διδασκαλίας, που
εστιάζει στο χορό, όχι ως βήματα και
κινήσεις, αλλά στο ανθρωπολογικό
πλαίσιο του χορού, γι' αυτό και όπως
φαίνεται από το πρόγραμμα του συνεδρίου εντάσσεται στην ενότητα 7,
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δηλαδή στις Καινοτόμες Διδακτικές
Πρακτικές και Μεθόδους (σελ. 14). Η
έρευνα έγινε με άδεια του Υπουργείου
Παιδείας και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και πρέπει να είμαστε
περήφανοι που είμαστε το 1ο δημόσιο
σχολείο της Ελλάδας που εφαρμόστηκε η χοροθεραπεία και που συμβάλλαμε στην έρευνα για το νέο σχολείο,
δηλαδή το σχολείο που δεν θέλει τους
μαθητές να αποκτούν μόνο ‘γνωστικές
γνώσεις’, αλλά προωθεί την καλλιέργεια των απαραίτητων συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων και
μεριμνά για την προσωπική ανάπτυξη
και την αυτοπραγμάτωση.
Τα συγχαρητήριά μας στην Ευθυμία
Παναγιωτοπούλου, σε όλους καθηγητές του Λυκείου μας, στη διευθύντρια Μαρια Χατζοπουλου αλλά
πάνω απ'όλα στους μαθητές του σχολείου μας που πάντα μας κάνουν υπερήφανους.

HMEΡΟΛΟΓΙΟ
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Λιδωρικιώτικα
Κάλαντα
Όπως τα κατέγραψε
ο καθηγητής Θόδωρος Σταύρου
πριν κάποιες δεκαετίες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
Κστόιαννα Πρωτόϊαννα Πρώτη γιορτή του χρόνου
για βγάτι,δ΄ τι , μάθητε τατί Χριστός γιεννιέται,
γεννi΄ ται και βαφτίζεται στους ουρανούς απάνου
στου μέλι εγεννήθηκε στου γάλα τ΄ αναθράφη
και στον αφρό της θάλασσας πέφτει και βαφτίζεται.
Του μέλι τρών οι άρχοντες του γάλα οι αφεντάδες.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Άγιους Βασίλης έρχιτι από τη Κισαρία.
Βασιλημ πουθεν έρχεσαι και δέ μαςκαταδέχεσαι;
Απ'τη μάνναμ' έρχουμε στον δάσκαλο παϊαίνου
πάγω να μάθου γράμματα να μάθου κι τραγούδια.
Εγώ γράμματα έμαθα, τραγούδια δέ τα ξέρω
και στο ραβδί του ακούμπησε να πει τ'αλφαβηταρι.
Ξηρό, χλουρό ήταν του ραβδί χλουρά λουμάκια βγάνει
κ'απανου στα ξηλούμακα περδίκια κελαϊδούνε.
Δεν είν΄περδικια μουναχά μουν κιάγρια περιστέρια.
Παίρνουν νερό στα νύχια τις και δρόσια στα φτερά τις
να λούσουν τον αφέντη τις να γιάνουν τη κυρά τις.
Κιερά αργυρή, κιερά χρυσή κιερά καγκιλουφρύδα
όταν θα πας στην εκκλησιά βαίνεις τον ήλιο πρόσωπο
και το φεγγάρ΄ αστήθι
και την ουχιά τη πλουμιστή γιουρντάνι στο λαιμό σου.
Αν έχεις άσπρα δώσμαστα φλουριά μη τα λυπασαι
κιάν δεν έχεις κ΄ιαπαφτά δυό ζευγάρια κόττες
για να σου πούμε τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ηλιούπολη 19.12.2021
Από τον καθηγητή μας ΘΟΔΩΡΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
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Στηριζόμενοι στην ανιδιοτελή μας αγάπη για το χωριό
μας, θέλοντας να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες
του παρελθόντος και των προγόνων μας, αφιερώσαμε φέτος το ημερολόγιο του Συνδέσμου μας στο
«Λαογραφικό Μουσείο Λιδωρικίου», για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τόπο μας και πόλο έλξης
και για άλλο κόσμο, όχι μόνο για τους ντόπιους και
τους καταγόμενους από το Λιδωρίκι και τα γύρω
χωριά μας. Για την έκδοση του ευχαριστούμε τον
Οργανισμό Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Δωρίδας, τον Ηλία Γούρα - Παλιάτσο και τον Δημήτρη
Αθανασιάδη, για τις φωτογραφίες του ημερολογίου,
τη Νίκη Κουτσιαύτη – Ράπτη για την παρουσίαση, με
εύγλωττο τρόπο έκφρασης, των δωρητών του ακινήτου, που στεγάζεται το Μουσείο, και τη Σοφία
Κλώσσα, για τις περιγραφές των αντικειμένων που
εκτίθενται και παρουσιάζονται στο ημερολόγιό μας,
κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι στο παρελθόν και την
παράδοση του τόπου μας, δίνοντας ζωή σε ξεχασμένα αντικείμενα.
Για να λάβετε το ημερολόγιό μας, μπορείτε να
μας στείλετε e-mail ή μήνυμα μέσω της σελίδας
μας στο facebook ή να επικοινωνήσετε κατευθείαν με κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου μας.

Εκδηλώσεις
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο 1ος ΗΝΙΟΧΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 ο
«1ος Ηνίοχος Δρόμος». Η ελαφριά
βροχή δεν πτόησε αθλητές, κοινό και
διοργανωτές, με αποτέλεσμα να
παρακολουθήσουμε έναν όμορφο
αγώνα δρόμου που είχε και πολλές
ιδιαίτερες στιγμές.
Μεγάλοι νικητές του Ημιμαραθωνίου
(Άμφισσα – Κίρρα – Ιτέα): Στους
άντρες ο δικός μας Άκης (Θοδωρής)
Αναγνώστου με χρόνο 1.11.52 (δεύτερος ο Βαγγέλης Μαλιόγλου με
χρόνο 1.13.41 και τρίτος ο Φάνης
Κατσίκας με χρόνο 1.19.46) και στις
γυναίκες η Στεφανία Λεοντιάδου με
χρόνο 1.22.22 (δεύτερη η Πέγκυ
Στάρφα - Παπαφίλη με χρόνο 1.35.41
και τρίτη η Γεωργία Κανούτα με χρόνο
1.35.56).
Η κατάταξη στον αγώνα 5 χλμ. ήταν
αντίστοιχα: Πρώτος στους άντρες και
πάλι ο Άκης Αναγνώστου με χρόνο
18.31,67 (δεύτερος ο Γιάννης
Καρνασόπουλος με χρόνο 18.37,21
και τρίτος ο Μιλτιάδης Ζιακόπουλος
από την Ιτέα με χρόνο 18.41,03) και
στις γυναίκες επίσης η Στεφανία
Λεοντιάδου με χρόνο 21.14,33 (δεύτερη
η
Άννα-Αλκμήνη
Αποστολοπούλου με χρόνο 23.19,03
και τρίτη η Αργυρώ Λιόλιου με χρόνο
23.59,71).
Ο Άκης Αναγνώστου στήριξε τη διοργάνωση αυτή με τη συμμετοχή της
ομάδας του και του ίδιου ως επικεφαλής στους αγώνες, αλλά και με την
αρωγή του σε τεχνικά θέματα των
αγώνων. Ο Άκης είναι γιός της Ζωής
Νικ. Παπαδοπούλου, διαμένει στο
Λιδωρίκι και έχει την προπονητική
του βάση στα βουνά της Φωκίδας
τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Είναι πολυνίκης δρομέας αντοχής και προπονητής. Έχει οδηγήσει
τους αθλητές και τις αθλήτριές του σε
πανελλήνιες, βαλκανικές και πανευ-

ρωπαϊκές νίκες, σε πανελλήνια
ρεκόρ, σε διεθνείς διακρίσεις, τους
έχει συνοδέψει σε συμμετοχές σε
Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια
και πανευρωπαϊκά κύπελλα και πρωταθλήματα. Έχει πολλές, προσωπικές,
πανελλήνιες νίκες, διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές με την εθνική
ομάδα σε αποστάσεις από τα 1500μ
ως τον μαραθώνιο, στον ανώμαλο
δρόμο, στον κλειστό στίβο και στους
αγώνες σε δημόσιο δρόμο. Κατέχει
πανελλήνια και βαλκανικά ρεκόρ
βετεράνων. Μερικές από τις πιο πρόσφατες διακρίσεις του (2019) είναι οι
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νίκες στον διεθνή νυχτερινό
Ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκης,
στον
διεθνή
Ποσειδώνιο
Ημιμαραθώνιο,
στον
διεθνή
Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα Τρίκαλα (πανελλήνια επίδοση βετεράνων),
στον
Πράσινο
Ημιμαραθώνιο
Λευκάδας, στα 5χλμ στον Μαραθώνιο
Μ. Αλέξανδρος, στα 5χλμ στον διεθνή
αγώνα San Diego - Panama, στα
10χλμ στον διεθνή αγώνα City of
Panama, η 2η πανελλήνια νίκη στον
Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (πανελλήνιο ρεκόρ βετεράνων).
Ένα μεγάλο μπράβο και στην ομάδα
του Λιδωρικίου: Στα 5 χλμ σε σύνολο
136 συμμετεχόντων, τερμάτισαν από
τους άνδρες: 5ος Χάρης Κουτσούμπας
19:49, 7ος Κωνσταντίνος Χρήστου
20:43, 10ος Αθανάσιος Κάρμας 21:23
και από τις γυναίκες : 1η Στεφανία
Λεοντιάδου 21:14 στα 5χλμ και
1:22:22 στα 21χλμ, 5η Έφη
Κουτσούμπα 25:23, 8η Βασιλεία
Κρικέλα
28:46,
Αργυρούλα
Λαγγουράνη 34:30, Σοφία Κλώσσα,
Αφροδίτη
Λακαφώση,
Γιούλα
Λακαφώση και στα 21 χλμ. συμμετείχε η Έφη Καλλιαντέρη.
Ήταν μια όμορφη εμπειρία για όλους!

Εκλογές στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Λιδωρικίου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στη Δωρική Αδελφότητα

Εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου είχαμε
στις 6/10/2021 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
Πρόεδρος: Λαγγουράνη Αργυρώ
Αντιπρόεδρος: Κολοκυθά Παρασκευή
Γραμματέας : Κατράπας Δημήτρης
Ταμίας: Τσώνος Θεόδωρος
Μέλος: Πουρνιάς Θεοχάρης
Αναπληρωματικά μέλη: Κουτσούμπας Κων/νος του Σπ.
και Ηλιόπουλος Βασίλης
Εμείς, όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, ευχόμαστε στο
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λιδωρικίου, καλή, ανοδική και δημιουργική πορεία
του Συλλόγου. Τα εκλεγμένα μέλη ας συνεχίσουν με το
ίδιο μεράκι και τον ίδιο ζήλο τη δράση του Συλλόγου
για το καλό του χωριού μας. Όλοι μας οφείλουμε να
κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της αγάπης για το
χωριό μας,
Ας συνεχίσουμε τη συνεργασία των δύο Συλλόγων
μας, για κοινές δράσεις, σαν ένα δέντρο. Το Λιδωρίκι
βρίσκεται πάνω απ' όλα για όλους μας.
Συγχαρητήρια και πάλι για την εκλογή σας και έχοντας
ως κινητήριο δύναμη την ενότητα, να επιτύχετε τους
στόχους σας.

Οι εκλογές της 5/12/2021 ανέδειξαν νέο Διοικητικό
Συμβούλιο στη Δωρική Αδελφότητα, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της
8/12/2021, ως ακολούθως :
Πρόεδρος : Λυμπέρης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Α’ : Αρβανίτης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Β’ : Ευσταθίου Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας : Κρικέλας Χρήστος
Ειδική Γραμματέας : Χριστοφορίδου Θέκλα
Ταμίας : Φλώρους Ζωή
Αναπληρωτής Ταμίας : Λιάπης Ιωάννης
Έφορος : Κάππα Έφη
Υπεύθυνη για θέματα πολιτιστικών στη Δωρίδα :
Λαγγουράνη - Κουτσούμπα Αργυρώ
Λοιπά Μέλη : Μπέσκος Δημήτρης και Καλατζής
Γεώργιος
Εκ μέρους των μελών, αλλά και των φίλων του
Συνδέσμου μας, θερμά συγχαρητήρια στο νεο-εκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας, και
πολλές ευχές για κάθε επιτυχία του έργου της.
Ελπίζουμε σε συνεργασία των δύο συλλόγων και όχι
μόνο, με κοινό στόχο το συμφέρον της περιοχής μας.

Την Πέμπτη, 17-11-2021, πραγματοποιήθηκε, σε
πολύ ζεστό κλίμα, συνάντηση εκπροσώπων του
Συνδέσμου Λιδωρικιωτών «Η Γκιώνα», με τον
Βουλευτή του Νομού Φωκίδας κ. Ιωάννη
Μπούγα. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του στο
κτίριο της Βουλής. Ενημερωθήκαμε πάνω σε
θέματα που αφορούν στη γενέτειρά μας, το
Λιδωρίκι, και συγκεκριμένα στη λειτουργία των
σχολείων, του Ταχυδρομικού Γραφείου, στην
Αρχαιολογική Συλλογή, στον Παραλίμνιο Αγωγό,
κλπ.
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Στην κλίμακα που οδηγεί στην είσοδο του ιερού ναού του Αγίου
Γεωργίου στο Βαρούσι έχουν εντοιχιστεί τμήματα λευκών μαρμάρων
(κυρίως από παλαιά μνήματα),
επάνω στα οποία σε διάφορες
περιόδους έχουν χαραχτεί ονόματα, ημερομηνίες, τραγουδιστές,
αλλά και ένα ... παιχνίδι. Πρόκειται
για ένα είδος άβακα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που εντάσσεται στην
ομάδα της τρίλιζας.
Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται
από
το
άρθρο:
Kωνσταντίνος Σαραντίδης, «Πήλινο
Επιτραπέζιο παιχνίδι από την Πόλη
της
Ρόδου»,
στο
Π.
Τριανταφυλλίδης (επιμέλεια), σοφία
ἄδολος, τιμητικός τόμος για τον
Ιωάννη Χρ. Παπαχριστοδούλου,
Ρόδος 2014, 359-367.
«Το παιχνίδι παίζεται από δύο παίκτες, κάθε ένας από τους οποίους
διαθέτει εννιά πιόνια. Στην πρώτη
φάση του παιχνιδιού κάθε παίκτης
τοποθετεί διαδοχικά τα πιόνια του
στις ελεύθερες θέσεις, στις γωνίες
των τετραγώνων και στο μέσον της
κάθε πλευράς, στα σημεία τομής
δηλαδή με την εκάστοτε διάμεσο.
Ελεύθερα παραμένουν έξι σημείαθέσεις. Μετά την εισαγωγή τους,
κάθε παίκτης μπορεί να κινήσει τα
πιόνια του προς κάθε κατεύθυνση
είτε εμπρός-πίσω είτε δεξιά-αριστερά επί των γραμμών, στις προκαθορισμένες από το σχέδιο θέσεις.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι η τοποθέτηση τριών πιονιών σε ευθεία
διάταξη, είτε επί των πλευρών των
τετραγώνων, είτε επί των διαμέσων
τους. Κάθε παίκτης, δημιουργώντας μια τρίλιζα, αφαιρεί ένα από τα
πιόνια του αντιπάλου του. νικητής
αναδεικνύεται ο παίκτης, που θα
συγκεντρώσει επτά πιόνια του αντιπάλου, δηλαδή αυτός που θα δημιουργήσει επτά τρίλιζες κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, αφήνοντας
τον αντίπαλό του με δύο πιόνια,
καθιστώντας αδύνατη έτσι τη δημιουργία τρίλιζας και την περαιτέρω
συνέχεια του παιχνιδιού».
«Το παιχνίδι έχει ταυτιστεί από ορι-

Μια «τρίλιζα»
στον Άγιο Γεώργιο
στο Βαρούσι
Δρ. Γιάννης Χαιρετάκης
Φιλόλογος, Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου

σμένους ερευνητές ως τριοδί,
εννιάπετρο ή εννεάδα, ονομασία
που απαντά στη βυζαντινή γραμματολογία».
«Οι ρίζες του παιχνιδιού φαίνεται
πως φθάνουν έως τους ρωμαϊκούς

χρόνους, στον 1ο αιώνα, καθώς
άβακές του έχουν αναγνωριστεί σε
διάφορες θέσεις εντός του ρωμαϊκού imperium. ... Στην κλασική
Ελλάδα το παιχνίδι φαίνεται πως δεν
ήταν γνωστό. Το πρωιμότερο εύρη-
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μα, που απαντά στον ελλαδικό και
βαλκανικό χώρο και χρονολογείται
με σχετική ασφάλεια, αποτελεί μια
πήλινη πλίνθος από τη ρωμαϊκή
αγορά της Θεσσαλονίκης».
«Σχετικά με τη διάδοση του παιχνιδιού στην Ελλάδα, έχει ήδη επισημανθεί από άλλους ερευνητές πως
η εντονότερη παρουσία του σε οχυρές θέσεις της λατινοκρατούμενης
Ελλάδας οφείλεται στην παρουσία
Φράγκων και λατίνων στον ελλαδικό χώρο, μετά τη Δ΄ Σταυροφορία
και
την
άλωση
της
Κωνσταντινούπολης το 1204. Η
υπόθεση φαίνεται αρκετά λογική αν
συνυπολογιστεί η ευρύτατη διάδοση του παιχνιδιού την εποχή αυτή
στη Δυτική Ευρώπη, σε σχέση
πάντα με την απουσία τεκμηρίων
από το Βυζάντιο και την περιορισμένη κυκλοφορία του στη ρωμαϊκή Ελλάδα».

