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Μια ανακοίνωση προς τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας
Κατανοούμε πως το φετινό καλοκαίρι, όπως και πέρυσι, θα είναι πιο
«φτωχό» και διαφορετικό απ’ ό,τι
είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα
χρόνια, όμως διαφυλάττοντας την
υγεία όλων μας, όπως έχουμε υποχρέωση, δημιουργούμε την ασφαλή
βάση για να επιστρέψουμε δυναμικά
στις πολιτιστικές μας δράσεις την επόμενη χρονιά. Πολιτιστικές δράσεις,
τόσο στην έδρα μας στη οδό Μέλητος,
όσο και στις ρίζες μας, στο Λιδωρίκι.
Ευελπιστώντας ότι, τηρώντας τα
μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τόσο
σε προσωπικό επίπεδο, όσο και
συνολικά, θα έχουμε τη δυνατότητα
να βρεθούμε και πάλι μαζί είτε στις
μηνιαίες συναντήσεις μας, είτε στις
εκδρομές μας, αλλά και στο παραδοσιακό πανηγύρι μας τον Αύγουστο
στο Λιδωρίκι.
Φέτος θα πραγματοποιηθούν στο
Λιδωρίκι εκδηλώσεις, τόσο από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου, όσο
και από άλλους φορείς.
Στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου
διοργανώνει το «2ο διεθνές φεστιβάλ
παραδοσιακών
χορών
Λιδωρικίου». Φωτεινό κίνητρο, για
την παρουσίαση και διάδοση της πολιτιστικής και ιστορικής παράδοσης των
διαφόρων χωρών και περιοχών, που
θα συμμετέχουν και για τη συμβολή
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τους στην επανάσταση του '21. Μια
τέτοια διοργάνωση, ενώνει τους
λαούς και δίνει την ευκαιρία στα μέλη
των ομάδων να γνωριστούν μεταξύ
τους και να δημιουργήσουν μακρόχρονη φιλία και συνεργασία.
Στις 7 και 8 Αυγούστου, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου
διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Το
όραμα της Ρουμελιώτισσας και οι
σύγχρονες προοπτικές της», με τη
συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών, οι
οποίοι θα αναδείξουν το σημαντικό
ρόλο των αγωνιστών της Δωρίδας
και τη θυσία, πολλών εξ αυτών, στην
Επανάσταση του 1821.
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Στις 9 Αυγούστου, στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Δελφών 2021 « το Λάλον
Ύδωρ», θα πραγματοποιηθεί συναυλία-αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο
στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου του χωριού μας με τη Ρίτα
Αντωνοπούλου και τον Κώστα
Θωμαΐδη.
Στις 10 Αυγούστου, το Παράρτημα
Φωκίδας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου,
διοργανώνουν ΔΩΡΕΑΝ δερματολογικό έλεγχο στο Λιδωρίκι.
Συνέχεια στην Σελίδα 2

Info
Συνέχεια από Σελίδα 1

Εκδότης – Ιδιοκτήτης:
Σύνδεσμος
Λιδωρικιωτών Δωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»

Στις 18 Αυγούστου, ο Ιερός Ναός
Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου
διοργανώνουν αιμοδοσία, στην
αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου, στη
πλατεία «Βαθειά».

Υπεύθυνη για την έκδοση:
Μαρία Γούρα - Δέδε

Τέλος, στις 21 και 22 Αυγούστου, η
Δωρική Αδελφότητα, ο Σύλλογος
Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιδωρικίου,
συνδιοργανώνουν

Γραφεία:
Μέλητος 3
Τ.Κ. 162 31 Βύρωνας
ΤHΛ. 210 7646504
e-mail:
slgkiona@gmail.com
Facebook:
Σύνδεσμος Λιδωρικιωτών
«Η Γκιώνα»
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

αγώνα δρόμου, με την ονομασία
«Αγώνας για την Ελευθερία» - «Race
for Liberty», με εκκίνηση από το
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου στην Αρτοτίνα και τερματισμό στη Λαμία [Πλατεία του
Αθανασίου Διάκου].
Εκφράζοντας την ελπίδα,
ότι σύντομα θα ξεπεραστούν
οι δύσκολες συνθήκες,
ανανεώνουμε
το «rendez – vous» μας
για τον Αύγουστο του 2022,
στο Λιδωρίκι.

Διακρίσεις των νέων μας

• Ο Νικόλαος Ανδρίτσος του Δημητρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου μας, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο
«Ασφάλεια Τροφίμων [ΑΠΠ 18026] του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο Νίκος μας είναι γιός του Δημήτρη (Τάκη) Ανδρίτσου του Νικολάου, αντιστρατήγου ε.α.
Απ’ όλους εμάς θερμά συγχαρητήρια Νικόλα. Ευχές ν’ ανέβεις και άλλες βαθμίδες
• Η Ιωάννα Πρίφτη, κόρη της Μαρίας Παπαπαναγιώτου και εγγονή του Νίκου και
της Γιαννούλας Παπαπαναγιώτου, έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θερμά συγχαρητήρια στην Ιωάννα.

Αυξάνεσθε και Πληθύνεσθε

Και πάλι ευχάριστα νέα από το Σικάγο. Η οικογένεια του Γεωργίου Διον. Δούκα
αυξάνεται. Ο ένας γιός του, ο Διονύσης, απέκτησε μια κόρη. Και το όνομα αυτής:
Σοφία – Καλλιόπη. Και ο άλλος γιός του, ο Δημήτρης, απέκτησε και αυτός μια
κόρη. Και το όνομα αυτής: Νάταλι – Μαρία.
Να σας ζήσουν.
Οικογένεια Βασίλη και Αναστασίας Λιάκου.

Συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση

Την 1 Ιουνίου 2021, ορίστηκε νέος Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού
«Πολίτες στο Προσκήνιο», ο Λάμπρος Φωτόπουλος του Κωνσταντίνου, στη
Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου.
Ευχόμαστε καλή αυτοδιοικητική θητεία, καθώς και καλή και επικοδομητική
συνεργασία.

Τα στοιχεία του λογαριασμού του Συνδέσμου μας είναι:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ Η ΓΚΙΩΝΑ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Η παρέα του Λιδωρικίου
θέλει και μπορεί…

Αγώνας για την Ελευθερία
Η ονομασία της διοργάνωσης είναι «Αγώνας
για την Ελευθερία» (Race for Liberty) και είναι
εμπνευσμένη από την αυτοθυσία των ηρώων
του 1821. Οι διαδρομές των δύο αγώνων διατρέχουν την Ρούμελη.
Η εκκίνηση από το μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο μόνασε ο
Αθανάσιος Διάκος και ήταν η αφετηρία για το
μονόδρομο του αγώνα προς την ελευθερία του
έθνους, δίνει μια ιδιαίτερη συναισθηματικήιστορική σημασία, κίνητρο για τη συμμετοχή
αθλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στα βουνά και στα χωριά από τα οποία θα διέλθουν οι δρομείς έδρασαν πολλοί αγωνιστές της
επανάστασης (Μακρυγιάννης, Ανδρούτσος,
Πανουργιάς, Δυοβουνιώτης, Γκούρας κ.α.) και
δόθηκαν σημαντικές μάχες. Η ιστοσελίδα
«www.raceforliberty.gr» αποτελεί ταυτόχρονα
και ένα εκτεταμένο «ευρετήριο» για όλα τα
παραπάνω.
Η μεγάλη διαδρομή των εκατό μιλίων έχει ιδιαίτερη αισθητική αξία. Το μεγαλύτερο μέρος
διατρέχει τα ελατοδάση των Βαρδουσίων, της
Γκιώνας και της Οίτης (Εθνικός Δρυμός). Στην
περιοχή του Λιδωρικίου οι δρομείς κυκλώνουν
την λίμνη του Μόρνου τρέχοντας δίπλα στα
καταπράσινα νερά της. Κατηφορίζοντας στον
κάμπο της Λαμίας όλοι οι αθλητές διέρχονται
από τον ιστορικό χώρο της Μάχης της
Αλαμάνας (τοποθεσία δίπλα στις Θερμοπύλες
όπου συνελήφθη ο Αθ. Διάκος).
Τερματισμός: Λαμία (Πλατεία Αθανασίου
Διάκου)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/08/2021
Διοργανωτές : Δωρική Αδελφότητα, Σύλλογος
Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»,
Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου.

Η παρέα του χωριού μας σκέφτεται, νοιάζεται, παρουσιάζει ωραίες ιδέες και με συλλογικότητα και αλληλοβοήθεια υλοποιεί. Μία ωραία ιδέα, λοιπόν, που έγινε
πράξη!
Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση φωτιζόμενου
Σταυρού, πάνω από το Λιδωρίκι, από όλη την παρέα του
χωριού μας. Φυσικά για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα,
χρειάστηκε χρόνος, χρήμα, δουλειά και κουβάλημα.
Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν να καλυφθεί η δαπάνη
αγοράς των υλικών, καθώς και αυτούς που μας κάλυψαν με κάποια, αναγκαία, είδη αφιλοκερδώς.
Και επίσης ευχαριστούμε: τον
Ιωάννη Δρόσο για την εθελοντική του εργασία για την
κατασκευή του Σταυρού. Τον
καλύτερο ηλεκτρολόγο ηλεκτρονικό
Γιώργο
Παπανακλή, που αφιλοκερδώς, για μια ακόμη φορά,
είναι δίπλα μας και μας βοηθάει σε ό,τι τον χρειαστούμε,
αφιερώνοντας πολλές ώρες
εθελοντικής εργασίας. Το
αποτέλεσμα τον αποζημιώνει
για την τρομερή δουλειά που
μας έχει κάνει. Το κατάστημα
φωτιστικών Baris Light στην
Πάτρα, που μας προμήθευσε
με τα καλύτερα υλικά στις
καλύτερες τιμές. Και τέλος το
φίλο μας Βασίλη Στάγια για
την άψογη συνεργασία που
είχαμε.

Πηγή: https://raceforliberty.gr/
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Επιχειρηματικότητα
Η πιο όμορφη
και ζεστή γωνιά στο Ίλιο
έχει όνομα: Coffee City!
Ο συγχωριανός μας, Μάκης Μέρης δημιούργησε τo
Coffee City στο Ίλιον, ένα όμορφο καφεκοπτείο που προσφέρει και καφέ στο χέρι. Μπορεί κανείς να διαλέξει
ανάμεσα στις πολλές ποικιλίες espresso και τον υπέροχο αρωματικό ελληνικό καφέ.
Τα Coffee City ξεκίνησαν στην Ναύπακτο, με το πρώτο
στο ιστορικό λιμάνι της, και ακολούθησαν άλλα δύο στη
Ναύπακτο και ένα στο Μεσολόγγι. Το κατάστημα του
Ιλίου είναι το πρώτο στην Αθήνα που άνοιξε ο Μάκης σε
συνεργασία με τους Πατρινούς ιδρυτές της αλυσίδας.
Ας το διαπιστώσουμε από κοντά, γιατί … οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά!
Καλές δουλειές Μάκη!

Taqueria Maya
Ο Χάρης, ο γιός του Πάνου Γεροδήμου δημιούργησε το 2014 έναν όμορφο χώρο που
παραπέμπει στο Μεξικό. Δίπλα στο Σύνταγμα,
στην οδό Πετράκη, βρίσκεται η «Taqueria
Maya» του Χάρη. Όμορφα διακοσμημένος
χώρος με σκηνικά που σε μεταφέρουν στην
χώρα των Ατζέκων και γενικά στη Λατινική
Αμερική, όπου κανείς μπορεί να απολαύσει
γευστικούς συνδυασμούς από tacos, burritos,
και τόσα άλλα.
Ας επισκεφθούμε την «Taqueria Maya», στην
οδό Πετράκη 10, κοντά στο Σύνταγμα, τηλ.
2112167081
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Ανθέων πίτες, άνωθεν γεύσεις
Ο Δημήτρης Λαβίδας, ο γιός της Τούλας Ξηρομάμου, με πολύ μεράκι, δημιούργησε μια όμορφη γωνιά, ένα όμορφο στέκι,
έχοντας πάντα στη σκέψη του :
«Πάντα προσπαθούμε να φτιάχνουμε κάτι που να είναι νόστιμο και κυρίως να είναι ποιοτικό. Δηλαδή πάντα την
ποιότητα την έχουμε σαν βάση, γιατί όταν έχεις καλή ποιότητα, το μόνο που ψάχνεις μετά είναι να βρεις τη νοστιμιά. Ενώ αν δεν έχεις ποιότητα, δεν μπορείς να φτιάξεις
κάτι που να είναι νόστιμο».
Μεγάλη έμπνευση για τον ίδιο, ήταν πάντα η μητέρα του, που
έφτιαχνε χωριάτικες πίτες. Η αγαπημένη του ήταν η χωριάτικη
τυρόπιτα, που συναντούσε από μικρό παιδί σε όλα τα σπίτια
του Λιδωρικίου. Σήμερα ακόμα χρησιμοποιεί τη συνταγή της
μητέρας του.
Ξεκίνησε λοιπόν το 1993 στην γωνίτσα της οδού Ανθέων στην
Άνω Γλυφάδα, ανοίγοντας ένα απλό τυροπιτάδικο. Η γκάμα
τότε δεν ήταν μεγάλη. Είχε μόνο πέντε είδη. Μπουγάτσα, τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, λουκανικόπιτα και κασερόπιτα.
Σήμερα όμως είναι από τα καλύτερα μαγαζιά για σφολιατοειδή και προϊόντα με ζύμη που μπορείς να πετύχεις στην Ελλάδα – όσοι έχουν δοκιμάσει την αραβική πίτα του, που είναι στην
ουσία ένα λαχματζούν, δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο snack food. Και η κουρού τυρόπιτά του, ζυμωμένη με μέλι και γιαούρτι, είναι γαστρονομική εμπειρία. Αέρινη, με μια διακριτική γλύκα και πιο ελαφριά από οποιαδήποτε άλλη τυρόπιτα.
Και όπως λέει ο Δημήτρης: «Τώρα έχουμε 30 διαφορετικά είδη. Την πρώτη δεκαετία φτιάχναμε και μία πίτσα, πιο
απλή συνταγή. Σιγά-σιγά όμως αρχίσαμε να τα
εμπλουτίζουμε όλα. Την πίτσα την μετατρέψαμε σε
πιο ιταλική, τώρα ψήνεται χωρίς ταψί κι αρέσει πιο
πολύ στον κόσμο. Βγάλαμε τα πεϊνιρλί με μπέικον
και παρμεζάνα και μετά το πικάντικο με σουτζούκι,
προσθέσαμε και την αραβική πίτα, κι από ένα
σάντουιτς καταλήξαμε να έχουμε 15 διαφορετικά.
Πρέπει να φρεσκοψήνεις συνέχεια να έχει καυτό
προϊόν ο πελάτης, χρειάζεται προσωπικό και
κυρίως χρειάζεται να έχεις το μυαλό σου συνέχεια
στη δουλειά».
Τα υλικά που χρησιμοποιεί για τις πίτες του ο
Δημήτρης Λαβίδας δεν τα βρίσκεις μέσα στα τυροπιτάδικα. Ελαιόλαδο, γραβιέρα από την Κρήτη, αλεύρι επίσης από την Κρήτη και από τη Χαλκιδική. Και φυσικά,
από τότε που ξεκίνησε, το τυρί για τις τυρόπιτες το φέρνει από το Λιδωρίκι, από τα τυροκομεία του χωριού τα
οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο.
Το όνομα «Ανθέων πίτες» που ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν το έβγαλε ο Δημήτρης Λαβίδας, αλλά οι πελάτες
του. «Το όνομα Ανθέων το έβγαλαν οι πελάτες. Όταν
πρωτοέρχονταν εδώ, που μόλις είχαν βγει τότε τα
κινητά, έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο και έλεγε στο
φίλο του να σου φέρω μια τυρόπιτα από την
Ανθέων; Και έτσι έμεινε το όνομα αυτό».
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Κοινωνικά
Ο κρίκος της ζωής
μπορεί να έσπασε,
όχι όμως
ο κρίκος της καρδιάς.
--------------------------•
Στις 15/1/2021 έφυγε απ’ τη ζωή, σε
ηλικία 92 ετών η Σοφία Φλώρου,
γυναίκα του Γιώργου Φλώρου, δεξιοτέχνη του βιολιού και κόρη του
Παναγιώτη Καλαπτσή. Η Σοφία
Φλώρου ήταν ένα από τακτικά μέλη
του Συνδέσμου, πάντα παρούσα σε
όλες τις εκδηλώσεις μας. Η κηδεία της
έγινε στο Νεκροταφείο του Βύρωνα,
την Τρίτη, 19/1/2021. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Την Κυριακή, 17/1/2021, καθισμένος
στην καρέκλα του, έγειρε το κεφαλάκι του, ψιθυρίζοντας το τελευταίο
αντίο της ζωής του, o Γιάννης
Γεωργίου, ο Γαζόγιαννος, όπως τον
λέγαμε στη γειτονιά του Αντώνη
Έφυγε απ' τη ζωή σε ηλικία "παρά
λίγο" εκατό χρονών. Με καταγωγή
από τη Σκαλούλα, δημιούργησε οικογένεια με τη Γιούλα Κούστα, κόρη του
μπάρμπα Λούη, που συμπληρώθηκε
με τα δύο παιδιά τους την Κική και το
Γιώργο. Η κηδεία του έγινε στη
Σκαλούλα, μετά την άφιξη της κόρης
του από Αμερική. Συλλυπητήρια σε
όλους τους οικείους του. Τα χρόνια
του να πάρουν.
Και ξαφνικά στις 2/2/2021 ένα αεράκι
φύσηξε και έσβησε αμέσως το καντηλάκι. Και κόπηκε το νήμα της ζωής.

Και σταμάτησε μια αναπνοή. Έτσι
απλά. Και έπεσε κεραυνός στη γειτονιά στο Λιδωρίκι. Ο Χαράλαμπος
Παπαϊωάννου, ο γιός του Παναγιώτη
και της Λίνας, έφυγε ξαφνικά απ’ τη
ζωή σε ηλικία 44 ετών, βυθίζοντας σε
μαυρίλα και λύπη όλη την οικογένειά
του. Η κηδεία του έγινε την επομένη
στο Νεκροταφείο της Ναυπάκτου.
Απ’ όλους εμάς, απ’ όλους τους
χωριανούς, του φίλους, Καλό ταξίδι
Χαράλαμπε.
Καλό
κουράγιο
Παναγιώτη, Λίνα, Ελένη.
Τελευταίο ταξίδι στις 12/2/2021 για
την Κρυσταλλία Κλώσσα, τη γυναίκα
του Γιώργου, του Πλαστήρα, όπως
την ξέραμε. Σε ηλικία 95 χρόνων. Θα
συναντήσει τον άνθρωπό της μετά
από πολλά χρόνια. Εκεί στην κορφή
του παλιού νεκροταφείου του χωριού

μας. Η κηδεία της έγινε την επομένη
στο Νεκροταφείο Λιδωρικίου.
Συλλυπητήρια και καλό κουράγιο στα
παιδιά της, στο Μάκη, στον Κώστα και
στην Παναγιώτα.
Στις 13/2/2021, ένας γελαστός
άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, μια
γλυκιά γυναίκα έφυγε ξαφνικά από
κοντά μας. Η Αθηνά Κούστα, σε ηλικία 72 χρόνων, "έφυγε" για το μεγάλο
ταξίδι χωρίς γυρισμό, βυθίζοντας στη
θλίψη και στο πένθος, το σύντροφο
της ζωής της το Νίκο και τα παιδιά της,
τους τρεις λεβέντες της, τον Ηλία, τον
Αλέξη και το Γιώργο. Ήταν ένα από τα
τακτικά μέλη του Συλλόγου μας, συμμετέχοντας μαζί με το Νικόλα της, σε
όλες τις συναντήσεις μας και τις εκδη-
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λώσεις μας. Η κηδεία της έγινε την
επομένη από τον Αη Γιώργη
Κεφαλόβρυσου Ναυπάκτου. Όλοι

εμείς εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους δικούς της. Καλό σου
ταξίδι Αθηνούλα...
Στις 25/2/2021, έφυγε από τη ζωή η
πρεσβυτέρα Μαρία Βελία, γυναίκα
του Παπα-Νικόλα Βελία. Ένας ήρεμος
κι αγαπητός άνθρωπος, αφοσιωμένη
σύζυγος, μητέρα, αδερφή, γιαγιά,
φίλη. Η καλοσύνη της και η καλή της
κουβέντα για όλους και για όλα θα τη
συνοδεύουν. Θερμά συλλυπητήρια
στα παιδιά, τα εγγόνια και τους οικείους της. Θερμά συλλυπητήρια στα
παιδιά της Χριστίνα και Δρόσο Βελία,
στα εγγόνια και στα αγαπημένα της
πρόσωπα.
Την 1/3/2021 έφυγε απ’ τη ζωή ένας
νέος άνθρωπος. Η Ελένη Κόκκινου,
η κόρη του δάσκαλου Κώστα
Κόκκινου, σε ηλικία 43 ετών, μετά
από ταλαιπωρία πολλών ετών με την
υγεία της, αποφάσισε το τελευταίο
ταξίδι της ζωής της. Η κηδεία της έγινε
την επομένη στο αγαπημένο της
Λιδωρίκι.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια της.
Καλό και πολύ κουράγιο Κώστα,
Σοφία.
Και όπως λέει και ο Κ. Καρυωτάκης
… Καλό ταξίδι …
Καλό ταξίδι, αλαργινό καράβι μου,
στου απείρου και στης νυχτός την αγκαλιά,
με τα χρυσά σου φώτα!
Να 'μουν στην πλώρη σου ήθελα,
για να κοιτάζω γύρου
σε λιτανεία να περνούν
τα ονείρατα τα πρώτα.

Η τρικυμία στο πέλαγος
και στη ζωή να παύει,
μακριά μαζί σου φεύγοντας
πέτρα να ρίχνω πίσω,
να μου λικνίζεις την αιώνια θλίψη μου,
καράβι, δίχως να ξέρω που με πας
και δίχως να γυρίσω!

Στις 9/3/2021, τελευταίο ταξίδι για τον
Χαράλαμπο Κάγκαλο του Ηλία.
Έφυγε απ' τη ζωή, σε ηλικία 85 χρόνων. Η κηδεία του έγινε στο
Νεκροταφείο Λιδωρικίου. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Στις 17/3/2021 έφυγε από κοντά μας
στα 42 του ο Ηλίας Κάγκαλος του
Τάκη. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν
σε κλινική στην Ιτέα όπου έδινε τη

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Στις 14/4/2021 έφυγε από κοντά μας
ο Πάνος Γ. Δέδες, σύζυγος της προέδρου μας, Μαρίας Γούρα-Δέδε. Το
τελευταίο ταξίδι του έγινε την
Παρασκευή, 16/4/2021, από τον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νέου
Κοιμητηρίου Γλυφάδας. Παράκληση
της οικογένειας, αντί στεφάνων, να
γίνουν δωρεές στο Σύλλογο Γονιών
Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια
«Φλόγα». Τα θερμά συλλυπητήρια
μας στην οικογένεια του.
Στις 27/4/2021 η Μαρία Πανάγου
του Δημητρίου, έφυγε ξαφνικά απ' τη
ζωή σε ηλικία 40 χρόνων. Η κηδεία
της έγινε την επομένη στο
Νεκροταφείο του Ζωγράφου. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά της
Την 1/5/2021, έφυγε από τη ζωή, σε
ηλικία 91 χρόνων, ο Παναγιώτης
Δρόσος του Ασημάκη. Η κηδεία του

μάχη του. Η κηδεία του έγινε στο
Νεκροταφείο Λιδωρικίου. Τα συλλυπητήριά μας στον πατέρα και τα αδέρφια του. Θα λείψει σε όλους μας!
Στις 2/4/2021, έφυγε σήμερα απ' τη
ζωή ο Θωμάς Δούκας και η κηδεία
του έγινε την επομένη στο
Νεκροταφείο
Λιδωρικίου.

έγινε τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, στο
Νεκροταφείο Λιδωρικίου. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Στις 25/5/2021 το τελευταίο αντίο
είπαν η οικογένειά της, συγγενείς και
φίλοι της, στο Νεκροταφείο
Διακοπίου
(Γρανίτσα)
η
Λιδωρικιώτισσα Σταυρούλα Ιωάννη
Κλώσσα-Κοντογιώργου, που έφυγε
απ' τη ζωή σε ηλικία 69 χρόνων. Από
όλους εμάς θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
Στις 25/5/2021 έφυγε απ' τη ζωή η
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Βασιλική (Κούλα) Γεωργοσοπούλου,
σε ηλικία 81 ετών. Ήταν γυναίκα του
Ευθυμίου Γεωργοσόπουλου. Η

κηδεία της έγινε την επομένη στο
Νεκροταφείο στο Λιδωρίκι. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 31/5/2021 έφυγε απ’ τη ζωή η
Λιδωρικιώτισσα
Αναστασία
Γιακουμιανάκη στην Καλιφόρνια
ΗΠΑ. Η Τασία, γεννημένη στο
Λιδωρίκι το έτος 1942, ήταν κόρη του
μπάρμπα Μήτσου και της θειας
Βάσως Κρικέλα. Παντρεύτηκε τον
Γιώργο Γιακουμιανάκη και απέκτησαν
δύο παιδιά, την Ευαγγελία και τον
Γιάννη. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 3/6/2021 στον Ιερό Ναό της Αγίας
Αικατερίνης στο Λος Άντζελες. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά της!
Στις 3/6/2021 έφυγε απ' τη ζωή η
Κατίνα Καραμήτσου, θυγατέρα του
Γεωργίου Πέτρου (Κωσταντέλλου),

σε ηλικία 89 χρόνων. Η κηδεία της
έγινε την επομένη στο Νεκροταφείο

Κοινωνικά
του Κόκκινου Μύλου. Απ' όλους
εμάς, θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά της.
Στις 25 Ιουνίου 2021 έφυγε απ’ τη
ζωή, σε ηλικία 89 ετών, η Βιολέττα
Γούρα. Ήταν μητέρα της προέδρου
του Συνδέσμου μας Μαρίας Γούρα –
Δέδε. Η κηδεία της έγινε την Τετάρτη,
30 Ιουνίου 2021, στις 11.00 πρωί στο
Νεκροταφείο Λιδωρικίου.
Η οικογένειά της ενημερώνει ότι,
όποιος επιθυμεί, αντί στεφάνων, ας
κάνει δωρεά στο Φιλανθρωπικό
Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα
Μοσχάτου «Διονύσιος Φεοφιλάτος».
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
Έφυγε στις 28/6/2021 εντελώς ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών ο Σωτήρης
Αναγνωστόπουλος, σύζυγος της
Ιουλιέττας Αποστολοπούλου, της

αδελφή της αείμνηστης Παρασκευής
Διον. Δούκα καθώς και των Γιάννη,
Αλέκου και Γιώργου. Πολλά ανήψια
ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και
στην Ελλάδα. Η Ζαφείρα ήταν αφοσιωμένο μέλος της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου
Σπυρίδωνα και ενεργό μέλος του

Φιλόπτωχου για σχεδόν 30 χρόνια.
Έζησε μια γεμάτη ζωή και ήταν ευλογημένη με στοργικούς γιους και υπέροχα εγγόνια που την αγάπησαν πάρα
πολύ. Επίσης υπέφερε πολλά στη ζωή
της. Έχασε τους γονείς της σε νεαρή
ηλικία, έγινε χήρα σε ηλικία 46 ετών
και έχασε τραγικά τον 27χρονο γιο
της. Ήταν μια πολύ δυνατή γυναίκα. Η
κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή το
πρωί, 2 Ιουλίου στην Ελληνική
Ορθόδοξη
Εκκλησία
Αγίου
Σπυρίδωνα 12307 Ridgeland Ave,
Palos Heights, IL 60463.
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας στις
29/6/2021 η Γιάννα Μαργέλλου του
Χρήστου και της Αννούλας. Η κηδεία
της έγινε στο νεκροταφείο Ζωγράφου
τη Δευτέρα 5/7 στις 11:30.
Συλλυπητήρια στους δικούς της
ανθρώπους.

Λίγα λόγια για τον μπαμπά μου…
γραμμένο πριν κάμποσα χρόνια !!!

κόρης του Βάγια. Η κηδεία του έγινε
στις 30/6/2021 στο χωριό μας. Θερμά
συλλυπητήρια στη σύζυγο και τις δυο
κόρες του.
Το Σάββατο το πρωί, 26 Ιουνίου 2021,
απεβίωσε η Ζαφείρα Ντζούρα
(Zafira Jouras) στο Oak Lawn της
Αμερικής. Γεννήθηκε στο χωριό
Σκαλούλα και ήταν σύζυγος του αείμνηστου Απόστολου, μητέρα του
Ευθυμίου και Θεμιστοκλή, καθώς και
του αείμνηστου Αναστάσιου, και αγαπημένη γιαγιά της Σάρας, της Έλενας,
της Πολιν, του Μπέντζαμιν, του Νώε
και της Αναστασίας. Ήταν επίσης

Τα χρόνια περνούν, οι άνθρωποι αλλάζουν. Πάντα, όμως, μένει και
θα μένει στο μυαλό και τη ψυχή μας το τότε: τα πρώτα παιχνίδια στην
άμμο, η αναπαράσταση όλου του ζωικού βασιλείου μέσα από δύο
χέρια και είκοσι διαφορετικές φωνές, το νευρικό χτύπημα των κλειδιών έξω από την αίθουσα που έδινα
πανελλήνιες, τα γεμάτα φαντασία χειρόγραφα σημειώματα για το τι είδους άγριο ζώο ήμουν, όταν το δωμάτιό μου είχε μεταμορφωθεί σε ζούγκλα, οι φακές με
λεμόνι για να απορροφάω το σίδηρο και να γίνω δυνατή, οι ….. επιστημονικές μελέτες για το τι κακό κάνει ο
καφές στον οργανισμό μας, ο έρωτας για την ιστορία
και τη λογοτεχνία, η αγάπη και η φροντίδα για τον
τετράποδο αδελφό μου, η ερώτηση προς τον αρκούδο
μου, αν μαζί με τον καφέ θέλει και τσιγαράκι, η διαφήμιση του ετέρου ημίσεός μου στο σόι, οι ατελείωτες
πολιτικές συζητήσεις – προστριβές και ένα σωρό
άλλες αναμνήσεις και βιώματα που αναδύονται από το
βάθος της μνήμης και ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια της ψυχής
μου, σε ανύποπτες στιγμές, για να σκεπάζουν με το πέπλο τους, το
διαφορετικό σήμερα και να θυμίζουν ότι αυτά ορίζουν τον άνθρωπο!
Αυτόν τον άνθρωπο: τον μπαμπά μου!
Μου λείπεις... η κόρη σου Λένα Δέδε.
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ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΓΟΥΡΑ :

Ένα αφιέρωμα στη μάνα μας
πίτες της και τους λαχανοντολμάδες στο γάστρο.
Ιδιαίτερη η σχέση της με τα
εγγόνια της, τη Λένα, το
Μάριο, το Γιώργο. Ιδιαίτερη η
σχέση της με τα δισέγγονα
της, το Γιώργο και τη μικρή
μας μπέμπα. Μητρική αγάπη
για τη νύφη της την Κική,
αλλά και τον εγγονόγαμβρο
της, τον Φρέντο. Πολύ αγάπη
για τον κουνιάδο της το Θανάση, που κι’ αυτός πάντα μου
έλεγε : «Μαρία με βρήκε 7 χρονών, με μεγάλωσε».
Η Βιολέττα μας διέθετε τόση αρχοντιά. Μια κουβέντα της και
έφερνε τόση χαρά στην καρδιά μας. Ήταν γεμάτη τρυφερότητα, καλοσύνη, ένα σταθερό έδαφος για να πατήσεις, ήταν τα
θεμέλια αλλά και τα γεμάτα φως παράθυρα. Αλλά και τόσο
δυναμική. Θυμάμαι όταν πέθανε ο πατέρας μου, αμέσως μετά
την κηδεία, να λέει: ο άνδρας μου πέθανε, τα παιδιά μου να
μην πάθουν τίποτα.
Και σήμερα μετά την απώλειά της, βιώνουμε στιγμές βαθειάς θλίψης, γιατί δεν είχαμε καταλάβει, όπως όλοι μας, ότι
κάποια πράγματα τελειώνουν. Όμως κρατάμε τις όμορφες
στιγμές της ζωής μας, τρέποντας τη θλίψη από την απώλεια,
σε αισιοδοξία και δύναμη για συνέχιση.

Ο ομφάλιος λώρος που συνδέει μια μάνα με τα παιδιά της, με
τα εγγόνια της, με τα δισέγγονά της, κόβεται μόνο με το θάνατο. Και αυτή η σύνδεση, για όλους εμάς, κόπηκε την
Παρασκευή το απόγευμα, 25 Ιουνίου 2021, όταν σταμάτησε η
ανάσα της, έχοντας ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη και έπειτα ….
έπεσε μια κουρτίνα και έφερε σκοτάδι σε όλους μας. Τη βλέπαμε άλλωστε να φεύγει αργά – αργά.
Κι η απώλειά της έφερε στη μνήμη μου στιγμές πολλών χρόνων. Όμορφες στιγμές. Δύσκολες πολλές φορές. Μικρό κορίτσι 16 χρόνων βρέθηκε στην οικογένεια του πατέρα μου, που
ζούσαν στα Χάνια Στενού, ένα μικρό οικισμό, λίγο έξω απ’ το
Λιδωρίκι. Συνθήκες δουλειάς πολύ δύσκολες και σκληρές.
Χωράφια, πρόβατα. Ζύμωμα για τους ανθρώπους. Ζύμωμα
για τα σκυλιά, απαραίτητοι φύλακες των κοπαδιών. Και στη
συνέχεια μαγαζιά - χασαποταβέρνα στο Λιδωρίκι, και από
1972 ταβέρνα στα Βλάχικα της Βάρης. Δουλειά σκληρή στην
κουζίνα, πλύσιμο στη λάντζα, μέχρι να εγκατασταθούν τα
πλυντήρια.
Παρ’ όλα αυτά, πάντα με τον καλό το λόγο, με τον τρόπο της,
κράτησε την οικογένεια ενωμένη και ακόμη περισσότερο
όλους τους συγγενείς. Πάντα πυροσβεστήρας στην οποιαδήποτε διένεξη, που πάντα υπήρχαν και υπάρχουν.
Ακόμη και όταν έφυγε ξαφνικά ο πατέρας, συνέχιζε κάθε
καλοκαίρι να συγκεντρώνει όλο το σόϊ για να βρεθούμε, να
μη χάσουμε την επικοινωνία μας, ιδιαίτερα τα νέα μέλη
αυτής. Και ήταν χαρά για όλους μας, γιατί πέραν των άλλων,
γευόμασταν και τα καλομαγειρεμένα φαγητά της, ιδιαίτερα τις

Καλό ταξίδι μανούλα. Πάντα θα μας λείπεις.
Τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Ένας χρόνος από το θάνατο
του Ευθυμίου Β. Παπαπαναγιώτου
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου που έφυγε (30-42020) από τη ζωή, όχι από τις καρδιές μας, ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Β. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, αναδημοσιεύεται φωτογραφία
του από την ομιλία που έκανε στις 2-12-2009, στην
αίθουσα του Συνδέσμου Λιδωρικιωτών, την ημέρα της
βράβευσης και παραλαβής από τον ίδιο της αναμνηστικής πλακέτας η οποία του απονεμήθηκε από το
Δ.Σ., τιμητικής διάκρισης τόσο για τη διαχρονική υλική και ηθική
συμπαράσταση στα δρώμενα του Συνδέσμου, όσο και για την κορυφαία συμβολή του στη ίδρυση του σωματείου της «Ενώσεως
Θυμάτων και Πυροπαθών Δωρίδος» και τον επί πολλά χρόνια
συντονισμό των ενεργειών του αγώνα με θέμα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ».
Για το σπουδαίο εθνικό έργο του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Β. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
που γράφτηκε στην εφημερίδα «Ο Λιδωρικιώτης», αριθμός φύλλου
106 της ψηφιακής έκδοσης, γίνεται ειδική μνεία και στην από 22-92016 αδημοσίευτη επιστολή του προς τον συμπατριώτη μας
Σταύρο Μαργέλλο την οποία παρέδωσε στο Σύνδεσμο για κοινοποίηση στη μνήμη του αγαπημένου του εξαδέλφου αντί ετησίου
μνημοσύνου.

9

Απόψεις
Κάθε καλοκαιρινό απόγευμα οι
γονείς στρώναν κουρελούδες στην
υπερυψωμένη βεράντα. Χάρη στο
δυτικό της προσανατολισμό προσφερόταν για την αργόσυρτη
παρατήρηση της ηλιακής καθόδου
με φόντο τα περίφημα έργα του
Μόρνου. Η γιαγιά Σοφία, που
υπερφρονούσε για την άνεση των
εγγονιών, άπλωνε με μια χεριά το
γαλάζιο κλινοσκέπασμα – έτσι που
τα ανάγλυφα σχέδιά του παίρναν
μοτίβο βουνοκορφών πάνω από
ποταμιά στα μάτια εμένα και του
μικρότερου
αδερφού
μου
Δημήτρη, λουσμένα στο φως του
απογεύματος. Απέναντί μας, μια
ώρα δρόμος με το περήφανο
αυτοκίνητο, αλλά σχεδόν μπροστά
μας μέσα από την παραίσθηση του
αντικριστού ήλιου, αναδυόταν ο
γκρίζος τοίχος ως πρωτόλεια αναφορά στο εργοτάξιο του Μόρνου:
Ένα γυαλιστερό πισσόχαρτο χιλιομετρικών διαστάσεων που θα στεγανοποιούσε την πιο απείθαρχη
πλευρά της τεχνητής λεκάνης, ένα
θαύμα της τεχνικής, όπως λέγαν οι
πολιτικοί μηχανικοί στην πλατεία
του χωριού.
Εφόσον, μάλιστα, βοηθούσε η
φορά του ανέμου, ακούγαμε το
βοητό των ακμαίων φορτηγών
στην κοιλάδα, ενώ συνάμα μας
απόπαιρνε η ανακατεμένη με
καμένο ντίζελ σκόνη. Ενοράσεις
ενός ξενιτεμένου τόσα χρόνια
μετά, δεν αποκλείεται το σκηνικό
να ήταν αποκύημα της παιδικής
μου φαντασίας. Μέσα δεκαετίας
του 70, κωμόπολη Λιδωρίκι, πρωτεύουσα της επαρχίας Δωρίδας.
Αφού έπεφτε το βράδυ, βγάζαμε
σκαμνάκι στο μικρό μπαλκόνι του
σαλονιού για να χαζέψουμε τις
παρέες που σουλάτσαραν κάτω
από τα πόδια μας. Οι γονείς μας –
με την πίστη της νιότης στην ευδαιμονία της φιλίας – συγχρωτιζόντουσαν τακτικά με τους συναδέλφους τους στην ευεξία της βόλτας.
Κατά την απουσία τους είχαμε την
άδεια του παππού Δημήτρη να
γευτούμε το νέκταρ της ΗΒΗ. Το
πίναμε μεθυστικά, κατευθείαν από
το στόμιο, αψηφώντας το κίνδυνο

Δωρική Μνήμη
για τη βιωματική μνήμη
ως τόπο πίστης
(Ιωάννης Σταύρου 09-05-2021)
μόλυνσης που έκρυβε η αφή με
τον νεωτερισμό του μπουκαλιού.
Μέχρι που οι διερχόμενοι συνταξιούχοι κοντοχωριανοί μας χωράτευαν με τις τοπολαλιές τους προκειμένου να βγουν ο παππούς και
η γιαγιά για καλησπέρα στο μπαλκόνι. Ο παππούς – το γένος
Καραχάλιου – ερχόταν πρώτος,
καθότι φορτωμένος με το πείσμα
του γραικού έσπευδε να ανάψει
τσιγάρο. Η γιαγιά ακολουθούσε
αφού χαμήλωνε την τηλεόραση
και στεκόταν στην κάσα της μπαλκονόπορτας, ώστε να μη γίνεται
άμεσος μάρτυρας του έγκαπνης
παράβασης. Εκείνος, θέλοντας να
μας αναμεταδώσει τη ψυχραιμία
του γνωστικού, τραβούσε από το
πέτο του τον μόνιμα απασφαλισμένο στυλό για να τραβήξει μια χαρακιά στο πλατύ πακέτο τσιγαρέτων,
σημειώνοντας ώρα και ημέρα.
Φοβόμασταν, τότε, πως παρ όλη τη
σιγουριά με την οποία εξέπνεε τον
καπνό, θα φράζαν τα αγγεία του με
κίνδυνο να πεθάνει αδιάβαστος,
όπως του το φώναζε η μητέρα.
Κατά μια άποψη μπορεί κι αυτή η
φοβία να ήταν προϊόν παιδικής
άγνοιας.
Τις Κυριακές η γιαγιά με έπαιρνε
μαζί της στο νεκροταφείο. Το επέτρεπε το κατάλληλο της ηλικίας
μου, αφού, σε αντίθεση με τον
κατά τι μικρότερο αδερφό, δεν με
τρόμαζαν τα μνήματα, ούτε και
παραπονιόμουν στη διαδρομή γα
το νόημα αυτής. Η πορεία προς το
λόφο με τα κυπαρίσσια στην άκρη
του χωριού είχε τον απροσδόκητο
χαρακτήρα μιας κλιμακούμενης
ανακάλυψης. Η κοινωνικότητα της
γιαγιάς Σοφίας – το γένος Ζαργάνη
– εκδηλωνόταν μέσα από ολιγόλεπτες στάσεις στο διάβα μας, με
πρόθεση να χαιρετίσει γνωστούς
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και συγγενείς. Στάσεις που οριοθετούσαν στο βλέμμα μου τον τόπο,
καθώς στο μυαλό μου αποτυπωνόντουσαν βιωματικά το ομιλητικό
χαμόγελο
του
λιανέμπορα
(Σκούτας), η απρόσμενη ραστώνη
του φωτογράφου (Γελαμάς), η
εκκωφαντική σπίθα του σιδερά
(Κάρμας), το λαμπαδινό παντελόνι
του ράφτη (Μαναγλιώτης), η ζελατένια χωρίστρα του χονδρέμπορου
(Λακαφώσης). Και άλλων πολλών,
τώρα πια σχεδόν αγνώστων στο
σκληρωτικό μνημονικό μου, που
αναπαύονται στα πατρικά τους
εδάφη.
Την καμάρωνα τη γιαγιά για το
ετοιμόλογο πνεύμα της, βαπτισμένο στην πεποίθηση πως η καλοτυχία στη ζωή επέρχεται με τη σκωπτική, αλλά ποτέ εκκωφαντική,
επικοινωνία των διακαών εγνοιών.
Εξάλλου ο μύθος υποστήριζε πως
στα νιάτα της λίγο έλειψε να σπουδάσει δασκάλα, αν ο ζάμπλουτος
θείος από το Σικάγο είχε βρει τον
τρόπο να στείλει τα αναγκαία χρήματα στην ανεπάντεχα έξυπνη και
απρόσμενα λυγερή Σοφία. Μόνο
που οι τίμιοι ταχυδρόμοι την εποχή
εκείνη δεν είχαν εύκολη πρόσβαση
στο απομονωμένο χωριό Σεβεδίκο
Δωρίδας, μέχρι που ήρθε η σειρά
της να αποκατασταθεί κι αυτή κατά
τη τύχη της.
Με το τέλος της αφήγησης καθόταν στα πρώτα σκαλιά πριν την
μαντεμένια πόρτα του νεκροταφείο
κι ατένιζε – να πάρει ανάσα – το
Σεβεδίκο στο αντίπερο βουνό. Το
χωριό της δε θα θαβόταν στη λίμνη
– σε αντίθεση με το συγγενικό
Βελούχι, η γονιδιακή μνήμη είχε
εξασφαλισθεί τη συνέχεια του
τόπου. Ελάττωνα, τότε, το βηματισμό για να σταθώ δίπλα στο άγαρ-

μπο, τρεμάμενο φράχτη που διαχώριζε το καλδερίμι της ανηφοριάς
από την αλάνα των Λυόμενων,
όπως είχε ονοματιστεί ο οικισμός
των εργατών που δούλευαν στα
έργα του Μόρνου. Πολλαπλά σανιδόσπιτα, στοιχισμένα σε σειρές,
συμμετρικά τοποθετημένα στην
ομοιομορφία των μικρών τους διαστάσεων γύρω από χαλικοστρωμένες αυλές . Την ίδια εικόνα ομοιομορφίας μου προξενούσε το κομβόι των φορτηγών με τις ξεπλυμένες μπλε τέντες τους να επισκιάζουν την καρότσα τους, όπως
μετέφεραν σειριακά τους ανώνυμους εργάτες το πρωί στο Φράγμα,
το απόγευμα στα Λυόμενα.
Αυτό το χειμωνιάτικο βράδυ ο
πατέρας ήρθε σπίτι νωρίτερα από
τα προκαθορισμένα. Τα λιγδωμένα
από τα τραπουλόχαρτα δάκτυλά
του ξεδιπλώθηκαν άτονα πάνω
από τη σόμπα, εμφανώς τόσο κουμπωμένα που η μητέρα απέφυγε
τα τετριμμένα σχόλια για την μπόχα
των τσιγάρων που διαπότιζε τα
ρούχα του. Έσπευσε να κλείσει με
το πόδι της την πόρτα πίσω από το
κρεββάτι μου, το πάτωμα έτριξε
στο γρήγορο βηματισμό της.
Δυστύχημα στο Μόρνο, σκοτώθηκε εργάτης. Τον πλάκωσε φορτηγό.
Η γιαγιά μάς ορμήνευσε να είμαστε
χαμηλόφωνοι, να μη γελάμε, ούτε
να ρωτάμε τα πώς και τι. Επέμενε
να μας συνοδεύσει μέχρι την εξώπορτα της αυλής για να επιθεωρήσει τις κουκούλες των μπουφάν
μας στα αυτιά, μη τυχόν μας παρασύρουν αυτοκίνητα στο δρόμο.
Τραβήξαμε για το καφενείο του
Κλώσα, κάνοντας πρόβα στη χρεία
που της φωνής που θα ταίριαζε
στην περίσταση της επίσκεψης
καθώς και στις πιθανολογούμενες
ερωτοαπαντήσεις. Ο πατέρας
φάνηκε πίσω από το τζάμι, μισάνοιξε την πόρτα πριν πιάσει άγαρμπα
το χέρι των δυονών μας. Το ντουμάνι της κλεισούρας, σε συνδυασμό με το συριγμό από το φυλλομέτρημα της κολιτσίνας μάς ξέβγαλαν από την περισυλλογή. Στην
επόμενη πλατεία του χωριού μπήκαμε στο ζαχαροπλαστείο του

Φαλίδα να αγοράσουμε σοκολατένιες μαργαρίτες. Κι εκεί μάρτυρας
μας ο παλλόμενος ήχος της ζωής
να αντιστέκεται στην εντροπία: Μια
σκάλα που σούρθηκε στο μωσαϊκό, δυο παιδαρέλια πάνω της που
κρέμαγαν αποκριάτικες γιρλάντες,
τα χαχανητά τους που ρήμαζαν το
παράπονο του Καζαντζίδη στην
αποκριάτικη αίθουσα. Σύντομα οι
ντόπιοι, με τους εκλεκτούς μετοίκους, θα διοργάνωναν χοροεσπερίδα, θα πέταγαν σοκολάτες ΙΟΝ,
ψηλά στον αέρα, τα παιδιά Ζορό θα
κάναν βουτιά στις στοίβες από χαρτοπόλεμο για τις βρούνε, πριν αποκοιμηθούν στη γαλαρία των καρεκλών, θα αφήναν τη μουσική ανενόχλητη να χορέψει τους ενήλικες.
Φεύγοντας από εκεί η Φαλίδαινα
τράβηξε μονοσήμαντα το κασετόφωνο από την πρίζα, προφανώς
είχε μάθει για το πού πηγαίναμε.
Στο λυόμενο μας άνοιξε η μαυροφορεμένη, ο πατέρας θα επέστρεφε σε λίγη ώρα. Παρατηρήσαμε
την καύτρα του τσιγάρου του να
χάνεται πυγολαμπίδα στο σκοτάδι,
πριν περάσουμε την πόρτα για να
συλλυπηθούμε τα δύο νιόρφανα.
Καθισμένοι βιαστικά στον κοντοπόδαρο καναπέ, η σόμπα μας
πύρωσε μονομιάς τα πρόσωπα,
ενισχύοντας την οσμή του κατακαθήμενου λιβανιού. Τα αγόρια, ο
μεγάλος θα τέλειωνε του χρόνου
το δημοτικό, πήραν θέση στα σκαμπό. Στην αναλαμπή της φλόγας η
καμπούρα λόγω της καθιστικής
τους στάσης, έδειχνε να μεταλαμπαδεύεται στο άβολα χαμηλωμένο βλέμμα τους. Ο μεγαλύτερός
τους, ο Θωμάς, μας πρότεινε μονολεκτικά να παίξουμε playmobil και
το προβλεπόμενο ανθρωπάκι
ξεπρόβαλε από την τσέπη του.
Τόσο άτσαλα, ποτ η μικροσκοπική
περούκα του ξεκόλλησε και κύλισε
στη χαραμάδα του πατώματος.
Η χήρα έσπευσε να μας σερβίρει
δύο φιαλίδια συμπυκνωμένου
χυμού πορτοκαλάδας, πρόσθεσε
νερό μέχρι το χείλος των ποτηριών, ψιθυρίζοντας συγγνώμη για
τις σταγόνες που ύγραναν , απόκοσμα στρουμπουλές, τη φορμάικα
του τραπεζιού. Έπειτα αποχώρησε
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στο υπνοδωμάτιο, εκεί κυριαρχούσε θαμπωμένο πράσινο από το
λαμπτήρα του εικονοστασίου. Στο
κλείσιμο της πόρτας η χαραμάδα
άρχισε να ακτινοβολεί ράθυμα,
σημάδι πως η μητέρα του Θωμά
είχε άναψε την τηλεόραση.
Τότε ανακάλεσα, με όσο απόθεμα
ευπιστίας μου επέτρεπε η ωριμότητα της ηλικίας (μου; της;), το νεανικό της πρόσωπο, ως σημάδι της
κυρίαρχης μοναξιάς που δεν
χώραγε στο δίδαγμα της βιωμένης
παραβολής: Όταν, μήνες νωρίτερα,
πέθανε ο μπάρμπα Θεοχάρης, ο
χρόνια κατάκοιτος αδερφός του
παππού, η γιαγιά έσουρε κραυγή
να κλείσουμε την τηλεόραση,
βάζοντας φραγμό στη ροή των
γεγονότων που αποσπούν τον
ευλαβή συλλογισμό του νεκρού,
όσο ακόμα η ψυχή του κοντοφέρνει στον επίγειο χωροχρόνο. Η
επίσκεψη μας στο λυόμενο έκλεισε
σχεδόν δραματουργικά με την
άκαρπη προσπάθεια του Θωμά να
κουμπώσει την πλαστική κόμη
στην κούφια κεφαλή της φιγούρας.
Καθώς στωικά την παρέδωσε στο
τέλος στον αδερφό μου, αυτός
χρειάστηκε ένα μόλις κλικ για να
αποκαταστήσει το παιχνίδι. Δε
γέλασε κανείς.
Τη Μεγάλη Παρασκευή της ερχόμενης άνοιξης δεν μπόρεσα να διακρίνω την κορμοστασιά των ορφανών στο χλωμό φως των παιδικών
φαναριών. Επέστρεψαν στην
Αθήνα, απάντησε η μητέρα. Για
πάντα, συμπλήρωσε. Σκεπάζοντας
με την παλάμη της το μωροδίστικο
κεφάλι της αποκοιμισμένης στην
αγκαλιά της αδερφής, μας υπόδειξε να περάσουμε κι εμείς κάτω από
τον Επιτάφιο. Στην έξοδο από την
Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής
αισθανθήκαμε μικρές ψιχάλες να
ξεβολεύουν την άχνα της κέρινης
φλόγας, ο αέρας κουβάλαγε μια
υπόνοια δροσιάς.
Η λίμνη του Μόρνου είχε πλέον
λόγο κι αιτία να φουσκώνει.
Υ.Γ.: Ο Γ. Σταύρου, ιατρός, είναι γιός
της Ζωής Καραχάλιου και του
Θεόδωρου Σταύρου, καθηγητών
στο Γυμνάσιο Λιδωρικίου.

Ιατρικά Θέματα
Απλές Συμβουλές
Ευεξίας

λήγουν αυτά τα νεύρα,
εμποδίζεται η παραγωγή
σεροτονίνης, ευνοώντας
την εμφάνισης λανθάνουσας ή βαριάς κατάθλιψης.
Ο εγκέφαλος, κάτω από
αυτές τις συνθήκες, αγνοεί το αίσθημα του κορεσμού, ή ακόμα χειρότερα,
το συνδέει με τη χορήγηση ακόμα πιο πολλών λιπαρών και γλυκαντικών
τροφών, γεγονός που μακροπρόθεσμα προξενεί
χρόνια μεταβολικά σύνδρομα (παχυσαρκία, διαβήτης κτλ).

Η ύφεση της πανδημίας
και η είσοδος του μεσογειακού
καλοκαιριού
προσφέρουν μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για την
αναθεώρηση καθημερινών συνηθειών, που
ενδεχομένως να μας στερούν το αγαθό της ευεξίας. Ετυμολογικά, εξάλλου, ο όρος ΕΥΕΞΙΑ εμπεριέχει το πρόθεμα “ευ”
(καλό) ενώ από την άλλη διευρύνεται με τη λέξη
“έξη” (από το ρήμα έχω”), σημαίνοντας την καλή
συνήθεια.
Για να παραμείνουμε στην αρχαιοελληνική τυπολογία, αξίζει να επισημάνουμε πως οι τελευταίες
έρευνες στον τομέα της νευροψυχολογίας επιβεβαιώνουν την αρχή της ολότητας Σώματος και
Ψυχής: η επιλογή των καταναλωτικών αγαθών
κάθε είδους, όπως και το μερτικό του χρόνου που
αφιερώνουμε συνειδητά στη σωματική κίνηση,
αντανακλώνται στην διάθεση μας για αισιοδοξία και
θετική ενέργεια. Με άλλα λόγια, στην ποιότητα
ζωής.
Πρακτικά η ευεξία παίρνει σάρκα και οστά με το:

• να παραμείνετε πιστοί
στη μεσογειακή διατροφή.

Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO σε ανώτατη πολιτισμική
αξία, καθώς συνεισφέρει τόσο στην πρόληψη όσο
και στην έκβαση πολύπλοκων ασθενειών που
μαστίζουν
τις
δυτικές
κοινωνίες.
Ανακεφαλαιώνοντας τα πλέον αυτονόητα, καλούμαστε να καταναλώνουμε άφθονα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, να περιορίσουμε το κόκκινο κρέας στο
πιάτο μας, προτιμώντας πουλερικά ή ψάρι, πάντα
με τη συνοδεία ελαιόλαδου.

• να κινείσθε καθημερινά
όσο πιο συχνά και ενεργά γίνεται.

• να καλλιεργείτε τις κοινωνικές
και οικογενειακές σας επαφές.

Η κίνηση αναζωογονεί αφού συσχετίζεται με την
έγχυση “ορμονών ευτυχίας”, που συνδράμουν στην
ανάπτυξη τόσο της μυικής μάζας, όσο και της φαιάς
ουσίας του εγκεφάλου. Για τους κατόχους κινητών
τηλεφώνων υπάρχει εφαρμογή που καταμετρά τα
βήματά μας. 10.000 βήματα την ημέρα σε ήπιο
ρυθμό είναι εφικτός στόχος που συνδέεται με τη
μείωση καρδιαγγειακών επεισοδίων ακόμα και σε
προχωρημένη ηλικία. Δεν είναι υπερβολή η κοινή
πεποίθηση πως η σωματική κίνηση είναι και το
καλύτερο δώρο για μακροζωία.

Όχι μόνο γιατί η ανάγκη για επικοινωνία αποτελεί
αρχαϊκό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης: Τα
νέα δεδομένα της νευροβιολογίας καθιστούν σαφές
πως οι ανθρώπινες επαφές συνδράμουν τα μέγιστα
στη διατήρηση του πολύπλοκου πλέγματος νευρώνων στον ανθρώπινο εγκέφαλο μέχρι τα βαθιά
γηρατειά. Η διαδραστικότητα όρασης, ακοής, εκπομπής και λήψης των απείρων εκφράσεων του προσώπου, καθώς και των χειρονομιών οδηγεί στο
βίωμα της “χειροπιαστής” ευτυχίας. Ας μη ξεχνάμε.
από την άλλη πλευρά, πως η κουλτούρα μας ευνοεί ιδιαίτερα την επικοινωνία μεταξύ φίλων, γνωστών και συγγενών ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι που
οι ευεργεσίες της μπορούν να αποτυπωθούν στην
καθημερινότητά μας.
Η ευεξία, λοιπόν, δεν ανήκει στο χώρο της ουτοπίας. Είναι εφικτή για όλους μας.
Καλό Καλοκαίρι!

• να είστε επιλεκτικοί
στη διατροφή σας.

Ο ορισμός της σωστή διατροφής, με βάση τα αποτελέσματα επίκαιρων ερευνών, συμπυκνώνεται στην
αποφυγή κατανάλωσης βιομηχανικά κατεργασμένων τροφών. Τα χημικά επιπρόσθετα, όπως και η
αλόγιστη επεξεργασία των τροφών επιφέρουν
αλλοίωση της εντερικής χλωρίδας, που με τη σειρά
της ευνοεί τη συσσώρευση τοξικών ουσιών για την
ομαλή λειτουργία του νευρικού ιστού του εντερικού σωλήνα. Στα εγκεφαλικά κέντρα, όπου κατα-

Ιωάννης Σταύρου - Νευροχειρουργός
www.vienna-neurosurgery.com/el
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«Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2000»

Ο «Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2000» ιδρύθηκε το 2000. Ουσιαστικά
δημιουργήθηκε από μια παρέα φίλων, οι οποίοι είχαν στη σκέψη
τους να δοθεί μια αθλητική διέξοδος στη νεολαία της περιοχής,
που μέχρι τότε έπαιζε στις αλάνες, καθώς και την ανάγκη το
Λιδωρίκι να εκπροσωπηθεί στο τοπικό πρωτάθλημα.
Πρώτος πρόεδρος και προπονητής του Αθλητικού αυτού
Συλλόγου διετέλεσε ο Τάκης Γαρδίκης και μαζί με τους Γιάννη
Γεωργουσόπουλο, Νώντα Γουργουλέτη, Γιώργο Δούκα, Δημήτρη
Γκίκα,
Γιάννη
Κρικέλα,
Κώστα
Υφαντή,
Δημήτρη
Παπακωνσταντίνου, Θανάση Κολοκυθά και Γιώργο Θεοχάρη, απετέλεσαν ουσιαστικά και τα μέλη του
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου.
Το σήμα του Συλλόγου παραμένει αναλλοίωτο από την ίδρυση του και απεικονίζει μέσα σε ένα τετράγωνο από μπλε και
κίτρινες λωρίδες, έναν κύκλο, μέσα στον
οποίο βρίσκεται ένας αετός που πετάει
και αναγράφεται το όνομα της ομάδας
και το έτος ίδρυσης της.
Τα χρώματα της ομάδας αρχικά ήταν το
άσπρο και το μαύρο, ενώ σήμερα είναι
το κίτρινο και το μπλέ.
Ο Σύλλογος άρχισε να συμμετέχει σε
αγώνες στο τοπικό πρωτάθλημα ΕΠΣ
Φωκίδας, από την περίοδο 2001 – 2002.
Από το 2013 ανέλαβαν τα ηνία της Διοίκησης νέοι άνθρωποι, έχοντας ως Πρόεδρο τον Γιάννη Κουτσούμπα και προπονητή τον
Γιάννη Σαρλή. Η πορεία του «Αετού» συνεχίζεται με καλές επιδόσεις, με κορυφαία αγωνιστική περίοδο αυτή του 2019-2020, όπου
με προπονητή το Νίκο Κόκκινο η ομάδα κατακτά την τρίτη θέση
στο Πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Φωκίδας. Την αγωνιστική περίοδο
2020-2021 προπονητής αναλαμβάνει ο Νίκος Μπιλέρης, πλην
όμως, με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid 19,
διακόπτεται η διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Επίσης, η Ακαδημία Κ14 του «Αετού» με
προπονητή τον Γιώργο Σταυρόπουλο
από το 2016 συμμετέχει στο πρωτάθλημα Κ14 της Ε.Π.Σ. Φωκίδας, με πολύ
καλή πορεία, επιτυγχάνοντας τον τερματισμό της στην τρίτη θέση των αγωνιστικών περιόδων 2017-2018, 2018-2019
και 2019-2020.
Παρά τις δυσκολίες που υφίστανται,
κυρίως οικονομικές, ο «Α.Σ. ΑΕΤΟΣ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 2000» συνεχίζει να πετάει
ψηλά και να μας κάνει περήφανους.
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Θέματα
O καθοριστικός ρόλος της διατροφής
στο άθλημα της υδατοσφαίρισης
Η υδατοσφαίριση στην Ελλάδα αποτελεί ένα δημοφιλές
άθλημα, καθώς έχει προσφέρει πολλές επιτυχίες στον
χώρο του αθλητισμού, το οποίο διακρίνεται για την
δυσκολία και τις απαιτήσεις που έχει. Εξαιτίας της
φύσης του αθλήματος, της έντασης, της συχνότητας των
προσπαθειών, αλλά και των συνθηκών που διεξάγεται
(νερό), οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι υψηλές και η
απόδοση, εκτός από βιολογικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από
διατροφικούς παράγοντες.
Η διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία και στην καθημερινότητα ενός αθλητή. Οι
καθημερινές προπονήσεις αυξάνουν τις ανάγκες σε
ενέργεια και θρεπτικά συστατικά και η κάλυψη τους
μέσα από μία ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί προτεραιότητα, τόσο για την επίτευξη υψηλής απόδοσης όσο
και την εξασφάλιση της υγείας.
Η μεγιστοποίηση και η διάρκεια της αθλητικής απόδοσης είναι εφικτή, μόνο όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά παρέχονται στον οργανισμό σε ημερήσια
βάση, ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι επιμέρους λειτουργίες του οργανισμού με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Η κατάλληλη τροφοδότηση των αθλητών είναι αναγκαίο
να γίνεται καθημερινά, προκειμένου να δημιουργηθούν
αποθέματα με θρεπτικά συστατικά, καθώς και για την
χρησιμοποίηση τους για μεταβολικές διεργασίες , τόσο
κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα, όσο
και μετά το πέρας τους για την ταχύτερη δυνατή ανάληψη του οργανισμού.
Παρά την εξέλιξη και την πρόοδο του αθλήματος, δεν
έχουν γίνει οι απαιτούμενες έρευνες πάνω στην υδατοσφαίριση, γεγονός που οφείλεται στην περιορισμένη
δημοτικότητα του αθλήματος και των δυσκολιών που
οφείλονται στις συνθήκες διεξαγωγής.
Για την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, ιδιαίτερη
βαρύτητα έχει δοθεί στην τεχνική και την τακτική του
αθλήματος, ενώ όσον αφορά την διατροφή των υδατοσφαιριστών, ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Από την στιγμή που παρατηρούνται τροποποιήσεις
στους κανονισμούς από την παγκόσμια ομοσπονδία
FINA, το άθλημα γίνεται πιο θεαματικό και ελκυστικό, με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται αλλαγές και μεταβολικές
προσαρμογές, με πιο έντονη την συμμετοχή του αναερό-

βιου μηχανισμού, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή
επίδοση στο άθλημα.
Επίσης κατά την διάρκεια της χρονιάς διακρίνονται ιδιαίτερες μεταβολές στο σωματικό βάρος και στη σύσταση
του σώματος, παρατηρούνται μείωση στα ποσοστά
σωματικού λίπους, τα οποία επιτυγχάνονται με αναερόβιες και αερόβιες προσαρμογές. Το χάσιμο λίπους είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για τους αθλητές - αθλήτριες της
υδατοσφαίρισης, διότι έχουν καλύτερη τριβή στο νερό
και γίνονται πιο γρήγοροι, ειδικά στα σπριντ και στις
εκρηκτικές ενέργειες που χρειάζονται στο παιχνίδι.
Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή, η ανάλυση και
η αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης αθλητών αθλητριών υδατοσφαίρισης. Η βασική ερευνητική υπόθεση είναι η μη ικανοποιητική διαιτητική πρόσληψη των
αθλητών, όσον αφορά στην ενέργεια, στα μακρο-μικροθρεπτικά και υγρά.
Από αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε σε όλες
τις ομάδες μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων εκφραζόμενη είτε ποσοστιαία, είτε ανά κιλό σωματικού
βάρους. Η σημαντικότητα της επαρκούς πρόσληψης
υδατανθράκων σε αθλητές και αθλήτριες έχει επισημανθεί σε πολλές μελέτες.
Η ικανότητα των παικτών να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενα σπρίντ με μικρά διαλείμματα, είναι μια
βασική παράμετρος της συνολικής απόδοσης στην υδατοσφαίριση και γενικότερα στα ομαδικά αθλήματα με
τους υδατάνθρακες να αποτελούν βασική πηγή ενέργειας (μακαρόνια, ρύζι). Ο ρόλος των υδατανθράκων όμως
δεν εξαντλείται στην παροχή υποστρώματος για παροχή
ενέργειας, αλλά συνδέεται γενικότερα με την ποιότητα
και σταθερότητα της απόδοσης.
Οι απαραίτητες ποσότητες υδατανθράκων πρέπει να
λαμβάνονται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας
των προπονήσεων - αγώνων, ώστε να διατηρούνται
αυξημένα τα επίπεδα γλυκογόνου, μεγιστοποιώντας την
απόδοση και μειώνοντας το χρόνο ανάληψης.
Ειδικότερα η μη επαρκής κατανάλωση υδατανθράκων,
έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία στην αναπλήρωση του
γλυκογόνου των εργαζόμενων μυών, τη σταδιακή μείωση του, ακόμα κι αν η ένταση των προπονήσεων μειωθεί, την ατελή ανάληψη μεταξύ των προπονήσεων, την
συνεχή αίσθηση λήθαργου και κούρασης των μυών
καθώς και τον αυξημένο καταβολισμό πρωτεϊνών. Η
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υψηλή σε υδατάνθρακες διατροφή αυξάνει τα επίπεδα
μυϊκού γλυκογόνου, επιτρέποντας την παραγωγή μυϊκού έργου και τη διατήρηση υψηλής απόδοσης.
Επιπλέον, η πρωτεΐνη αποτελεί απαραίτητο δομικό
συστατικό των ιστών. Ειδικότερα, η λήψη της κρίνεται
αναγκαία για την παραγωγή αμινοξέων, γι’ αυτό και το
διαιτολόγιο του αθλητή απαιτείται να είναι πλούσιο σε
κρέας, αυγά, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς.
Αποτελεί επίσης εξαιρετική πηγή ενέργειας και μπορεί
να υποκαταστήσει μέρος της έλλειψης υδατανθράκων.
Έτσι, η ανεπάρκεια σε πρωτεϊνούχα τρόφιμα οδηγεί σε
μείωση της απόδοσης των αθλητών αλλά και σε προβλήματα υγείας γενικότερα.

Τέλος η επαρκής πρόσληψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων σχετίζεται με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τα τα
μακροθρεπτικά στοιχεία, παρατηρήθηκε επαρκής πρόσληψη φυλλικού οξέος τόσο στους άνδρες όσο και στις
γυναίκες. Το φυλλικό οξύ αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την διαδικασία της ερυθροποίησης , δηλαδή την
δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και κατά συνέπεια
την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος μεταφοράς οξυγόνου.
Συνοψίζοντας, η σωστή διατροφή των αθλητών και
αθλητριών, σε καθημερινή βάση, κρίνεται απαραίτητη
για τις προσαρμογές που πραγματοποιούνται, κατά την

Από την άλλη, όμως η υπερβολική κατανάλωσή, ποσοστού πάνω από 15-20% επί του γενικού διατροφικού
συνόλου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λιπώδους
ιστού. Το λίπος, αποτελεί βασικό μέρος της αθλητικής
διατροφής, αλλά η πρόσληψή του πρέπει να γίνεται επιλεκτικά και με μέτρο, ενώ η απαιτούμενη ποσότητα
εξαρτάται από το είδος του αγωνίσματος.
Καλές πηγές λίπους είναι το κρέας, τα γαλακτοκομικά
και τα αυγά, ενώ καλά λιπαρά δίνουν και ορισμένα
ψάρια. Το λίπος όταν συνδυάζεται με σωστή διατροφή
μπορεί να αποτελέσει σπουδαία πηγή ενέργειας. Αν
όμως γίνεται υπερβολική κατανάλωση, δηλαδή αν αποτελεί ποσότητα μεγαλύτερη από το 20-30% του συνολικού γεύματος ή περίπου 1 γραμμάριο για κάθε κιλό του
σωματικού βάρους, τότε επιβραδύνεται η πέψη, δημιουργείται αίσθημα δυσφορίας ενώ εμποδίζεται η πρόσληψη υδατανθράκων, που αποτελούν τη σημαντικότερη
πηγή ενέργειας.

διάρκεια των προπονήσεων, την δημιουργία αποθηκών
ενέργειας, πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία
είναι απαραίτητα, τόσο για τις προπονήσεις, όσο και για
τον αγώνα, για την ταχύτερη αναπλήρωση του οργανισμού.
Η ελλιπής διατροφική πρόσληψη σε συνδυασμό με τις
υψηλές απαιτήσεις, οδηγούν τον οργανισμό του αθλητή
σε ποιοτική και ποσοτική αστάθεια, αφυδάτωση και
διαρκείς πονοκεφάλους, τραυματισμούς και εξάντληση
των αποθεμάτων γλυκογόνου και φωσφοκρεατίνης. Τα
παραπάνω προβλήματα είναι ανεπιθύμητα και για αυτό
πρέπει δημιουργηθεί ένα σωστό πλάνο διατροφής για
αθλητές υψηλού επιπέδου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΟΥΡΑΣ.
Φοιτητής στο Β’ έτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών.
Μέλος της Ομάδας Ανδρών Υδατοσφαίρισης του
Ολυμπιακού Πειραιώς.
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Ιστορικά θέματα
ΕΝΑΣ ΙΤΑΛΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ...

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
του Αλέκου Κωστάκη, από την εφημερίδα «Λιδωρίκι»

9-2-43: Άμφισσα. Αέρας παγωμένος το
πρωί, μα ωραίο θέαμα οι ανθισμένες μυγδαλιές. Η Άμφισσα όμορφη πόλη, μ' ένα κάστρο
σαν κορώνα της, χτισμένο απ' τους Ενετούς
(σημ : το κάστρο είναι αρχαίο κι' αργότερα
πρόσθεσαν οι Φράγκοι κι όχι οι Βενετσάνοι).
Προς το νότο, και κατά μήκος του δρόμου
προς την Ιτέα, εκτείνεται μια ασύλληπτης Ο αξέχαστος Αλέκος
ομορφιάς θάλασσα από ελιές. Ο κόσμος είναι Κωστάκης
πολύ ήσυχος. Έχω τη Διοίκηση του ΙΙΙ Λόχου.
Οι φαντάροι τα πάνε καλά με τον κόσμο κι' οι εμπορικές τους σχέσεις άριστες. Αχώνευτοι οι Γερμανοί.

Ο Υπολοχαγός Ουμπόλντι Τζιοβάνι, 76 χρονών σήμερα (αναφέρεται
στο 1982), από το Κόμο της Β. Ιταλίας (κοντά στα Ελβετικά σύνορα)
καθηγητής Φυσικομαθηματικός, το επάγγελμα, πατέρας πέντε παιδιών, όλων επιστημόνων, υπηρέτησε την κατοχή στο Λιδωρίκι από
31/3 μέχρι 19/6/43. Όπως γράφει και στο ημερολόγιό του οι μέρες
εκείνες θα του μείνουν αξέχαστες, αλλά είναι και για μας ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο να δούμε πως σκέπτονταν ορισμένοι απ' τους
κατακτητές μας, αλλά και οι ντόπιοι εκείνο τον καιρό.
Τις σημειώσεις του ο Ουμπόλντι τις έστειλε στον Αλέκο Κωστάκη, με
τον οποίο γνωριζόταν απ' την Κατοχή (σε πολλά σημεία μάλιστα τον
αναφέρει Αλεσάντρο), και στον οποίον ανήκει η μετάφραση και ο
σχολιασμός τους.

15-2-43: Μια δασκάλα βρέθηκε το πρωί κρεμασμένη απ' τους
"ANDARTES" σε μια ελιά του ελαιώνα. Ταράχτηκαν όλοι. Τη φουκαριάρα!

Τζιοβάνι Ουμπόλντι
Γράφει λοιπόν ο Ουμπόλντι:

16-2-43: Κάνω αναγνώριση στη Δεσφίνα. Στο γιατρό BRUNI
(Mπρούνι) ήρθαν πολλοί χωρικοί για να τους εξετάσει. Λένε πως ο
"JATROS" (γιατρός), ο δικός τους δηλαδή, "δεν ξέρει πολλά". Οι
γυναίκες - όλες στα μαύρα - κάθονται στα πεζούλια των δρόμων και
γνέθουν βαμπάκι και μαλλί

5-2-43: Φτάνω στην Αθήνα. Πάω να δω τον Παρθενώνα. Ένα μαρμάρινο βουνό, τέλεια αρχιτεκτονική, αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Πως
τα κατάφεραν να λαξέψουν και να συναρμολογήσουν αυτές τις
τεράστιες κολόνες κι' αυτές τις μαρμάρινες πλάκες!! Σίγουρα οι
αρχαίοι Έλληνες ξεπερνούν στην τέχνη και τον πολιτισμό, κατά τη
διάρκεια των αιώνων, τους άλλους λαούς. Τρομερή πολυκοσμία
στην πόλη και αφάνταστος σαματάς. Λες και βρίσκεσαι στη Νάπολη.
Πουλάνε ψωμί μαύρο, κακοψημένο και "ΒΟΒΟΤΑ" (ψωμί από καλαμπόκι), λάδι , κρέας αρνίσιο. Σημειώνω μερικές τιμές: 2000 δραχμές για ένα γεύμα (σχεδόν τίποτε, αλλ' αυτός που πληρώνει είναι ο
Ελληνικός λαός). Μου προσφέρουν 200 δραχμές για μια λιρέτα. Η
δραχμή κάθε μέρα πέφτει.

Μιλώ με το δάσκαλο του χωριού που ξέρει και λίγα Γαλλικά. Μου
μιλάει για πολλή φτώχεια. Μας προσφέρουν κρασί και καφέ (αληθινό καφέ). Ζεστασιά κι' άνοιγμα καρδιών. Δίνω διαταγή: "αλλοίμονο σ' όποιον φαντάρο κλέψει έστω και μια ελιά". Ο κόσμος φοβόταν
μήπως και κάψουμε το χωριό.
20-2-43: Αναγνώριση K.KISSIADE και Πεντεόρια (σημ: προφανώς
αναφέρεται στην Κ.Κίσελη, γιατί δεν υπάρχει άλλο χωριό που να
μοιάζει το όνομά του). Σ' αυτά τα μέρη ο κόσμος μας κοιτάζει ψυχρά,
αλλά όχι με μίσος. Άνθρωποι του μόχθου με φτώχεια πολλή. Μάτια
σαν να λεγαν: Τι γυρεύετε εδώ σε τούτη την ξεραίλα; Τι νομίσατε
πως θα βρίσκατε; Από τα παιδάκια που με πλησιάζουν: "Καπετάνιο,
κινίνο, κινίνο, κινίνο!". Ήθελαν κουφέτα κινίνου, γιατί εδώ έχει
πολλή ελονοσία. "Δεν έχω απάνω μου παιδιά", απαντώ στα ξυπόλυτα αγόρια και μελαγχολώ, γιατί το μυαλό μου γυρίζει στα δικά
μου παιδιά, που, τουλάχιστον, είχαν παπούτσια! Ήθελα όμως να χα
εδώ τους μαθητές μου, να δούνε παιδιά του Σχολείου με γυμνά
ματωμένα πόδια! (σημ : Ο Ουμπόλντι ζούσε στη Β.Ιταλία, και φαίνεται δεν γνώριζε τη ζωή της Ν.Ιταλίας, στην Καλαβρία και τη Σικελία).
Εντύπωση τρομαχτική, πετάξαμε ένα άδειο δοχείο, σαν άχρηστο.
Τρεις χωρικοί παραλίγο να σκοτωθούν για την κατοχή του.
Καταραμένος να 'ναι ο πόλεμος.

6-2-43: Επίσκεψη στην αγορά. Πήγαινε - έλα συνέχεια του
κόσμου. Υπάρχουν απ' όλα. Ρούχα, παπούτσια, παλιά αντικείμενα ,
ό,τι φαντασθείς . Έλληνες , γεννημένοι έμποροι. Αν σου ζητήσουν
500 δραχμές για κάτι, το μάξιμουμ που πρέπει να τους δώσεις
είναι...200. Ο λαός βλέπει εμάς τους Ιταλούς καλύτερα απ' ό,τι τους
Γερμανούς , που τους μισεί. Τιμές: ρύζι 12.000 η οκά , (1280 γραμ.)
ψωμί 6.000, βούτυρο 10.000, λάδι 6.500, ένα γλυκό από 200 - 1200
δραχμές, κι' όλα νοθευμένα.
8-2-43: Έγερση στις 4,45, αναχώρηση με φορτηγό. Δυο πολυβολητές στα πλευρά. Φοβούνται ενέδρα από τους "ANDARTES", όπως
λένε τους Έλληνες παρτιζάνους. Όλοι κομμουνισταί, τους διοικεί ο
Ζέρβας !! (προφανώς κάνει..λάθος). Αγοράζω μια μπουκάλα κρασί,
αλλά έχει ρετσίνα και δεν μπορώ να το πιώ, γιατί είμαι ασυνήθιστος.
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3-4-43: Σήμερα κρύο και παγωμένος αέρας. Αρχίζω προληπτική
θεραπεία με κινίνο. Ο δυνατός αέρας γκρεμίζει το υπόστεγο του
αυτοκινήτου μας .

Στην KISSIADE (είπαμε ίσως Κίσσελη η Άγιοι Πάντες) κοιμάμαι με
τον ιπποκόμο μου στο σπίτι ενός χωρικού. Η οικογένειά του είναι
ευχαριστημένη που θα φιλοξενήσει έναν αξιωματικό, γιατί έτσι
αισθάνεται πιο ασφαλής και προστατευμένη από ενδεχόμενες βαρβαρότητες των στρατιωτών. Χώρισαν το δωμάτιο μ' ένα παραπέτασμα. Κατά τη 1 πετάχτηκα από τα ξεφωνητά μιας γυναίκας. Πίσω απ'
το χώρισμα είχαμε...μαιευτήριο! Γεννήθηκε ένα αγοράκι. Ο πατέρας,
ευτυχισμένος, μου ζήτησε τ' όνομά μου να το δώσει στο νεογέννητο!
Στο Γαλαξίδι, γεύμα στο σπίτι του προέδρου, μαζί μας κι' ένας αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, που μιλούσε πολύ καλά τα Ιταλικά.
Πολλή ευγένεια και τελείως διάφορη εικόνα από την ως τώρα.

4-4-43: Πόση μελαγχολία μου φέρνουν ετούτες οι οχυρωμένες
ράχες! Τι να συμβαίνει, άραγε, στ' απέναντι βουνά; Οι πρόεδροι των
χωριών, υποχρεωτικά, μας κατατοπίζουν για τις κινήσεις των
ανταρτών, αλλ' όταν αυτοί έχουν φύγει απ' το χωριό τους! Πιστεύω
πως κίνδυνος υπάρχει μόνο για μεμονωμένους η μικρά τμήματά
μας.
5-4-43: Το βράδυ μια περίπολος πυροβόλησε δυο φορές κόντρα σε
δυο σκιές, που κινούνταν κατά μήκος της πλαγιάς. Μείναμε σ' επιφυλακή μέχρι τις 8 Απριλίου, γιατί την ίδια μέρα του 1821, με το
Ιουλιανό ημερολόγιο, ο αρχιμανδρίτης της Πάτρας κήρυξε την
Επανάσταση κατά των Τούρκων. Κυκλοφορεί φήμη ότι 3 νηοπομπές
Άγγλων από την Κύπρο και τη Μάλτα κατευθύνονται στην Ελλάδα!

22-2-43: Με τους Ντονάτι και Γκαλάντι φεύγω στο Μεσολόγγι για
εκπαίδευση στα χημικά όπλα. Περνώ από το Λιδωρίκι κι' από δρόμους αδιάβατους και κλειστούς, πάνω σ' απόκρημνα βουνά. Σταθμός
στην καταπληκτική Ναύπακτο. Εξαιρετική καθαριότητα στο επιταγμένο ξενοδοχείο "Βρετανία" , σ' αντίθεση με τα Αθηναϊκά, όπου είδα
για πρώτη φορά κοριούς. Παρακολούθησα την κηδεία μιας κοπέλας
που πέθανε από ελονοσία. Η σορός ήταν πάνω σ' ένα ανοιχτό φέρετρο. Εντυπωσιάστηκα. (Στην Ιταλία αυτό απαγορεύεται). Το προσωπικό του ξενοδοχείου ευγενικό, αλλά συγκρατημένο. Γι' αυτούς δυστυχώς - είμαστε κατακτητές, κι' έχουν δίκιο.

6-4-43: Βόλτα στο χωριό. Πολλοί χωρικοί με τοπικές ενδυμασίες.
Κρίμα που δεν έχω την AGFA μαζί μου. Ωραίες φυσιογνωμίες.
Κι'εδώ πολλή φτώχεια, κι' εδώ δεν μας μισούν, το πιστεύω αυτό. Ο
Πιτσιέντι με πληροφόρησε ότι από τούτη την επαρχία, κοιτίδα των
Δωριέων της αρχαιότητας, βγαίνουν οι καλύτεροι στρατιώτες της
Ελλάδος .

23-3-43: Φοβόμαστε εξέγερση του πληθυσμού, γιατί , ανατρέχοντας το καλεντάρι θα δει κανείς ότι τέτοιο καιρό το 1821 ο αρχιμανδρίτης της Πάτρας (εννοεί τον Π.Πατρών Γερμανό) ξεσήκωσε τους
Έλληνες εναντίον των Τούρκων. Το πρωί έγινε σεισμός κι' οι τοίχοι
ταρακουνήθηκαν.

6-4-43: Με τους Πρίτσι και Μπερτένγκι επισκεπτόμαστε το νεκροταφείο, αντίκρυ στ' οχυρό μας. Μια γυναίκα μαυροντυμένη προσεύχεται σ' ένα σκουριασμένο τενεκέ μ' ένα κερί, ενός τάφου. Δοκίμασε
να μας πει τον πόνο της , μα στάθηκε εμπόδιο το φράγμα της γλώσσας . Το νεκροταφείο είναι μελαγχολικό και φτωχό. Δεν έχει αγάλματα και μνημεία, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τ' απαγορεύει

27-3-43: Από μια γυναίκα αγοράζω στην Άμφισσα 6 οκάδες παρθένο λάδι (χρώμα πράσινο, πυκνόρευστο σα βούτυρο, βγαλμένο με
τον παλιό τρόπο στη μυλόπετρα) προς 5.000 δρχ. την οκά. Στην
Αθήνα έφτασε 8-10.000, κι' η λιρέτα 800 δρχ!

7-4-43: Μια φάλαγγα επιμελητείας χτυπήθηκε στο 141 χιλ. (σημ:
στο Κουμεντάρι, περίπου). Ο Μαλακάρνε (Φρούραρχος - Λοχαγός)
με διατάζει να πάρω 30 άνδρες και να πάω ενίσχυση. Ήρθε μαζί μας
κι' ο Λοχαγός Χ του μηχανικού, που είχε και το πρόσταγμα. Είχε μια
φοβερή δειλία, δεν ήθελε να προχωρήσει παρακάτω απ' το 139 χιλ.
Τον απείλησα πως θα τον αναφέρω. Υπέκυψε. Βλέπουμε ένα λοχία
μας πεσμένο ύπτια στο ρείθρο του δρόμου, ολόγυμνον, μ' ανοιγμένη την κοιλιά. Μακάβριο θέαμα ...Αρπάζουμε τα πολυβόλα,
Κατεβαίνω με την ομάδα του Γκάλλι στην κοιλάδα που βρίσκετ' από
κάτω, όπου τρέχει το ποτάμι (σημ: ο Μόρνος). Κόσμος που έφευγε,
κουβαλώντας μαζί του και το σκέπαστρο του αυτοκινήτου και τηλεφωνικά σύρματα. Μπήκαμε ως τη μέση στο νερό. Πυροβολούμε,
τραυματίζουμε και πιάνουμε μερικούς πλιατσικολόγους. Στις 5,30'
γύρισα στο Λιδωρίκι βρεγμένος. Πυρετός 39 και πονοκέφαλος. Πίνω
μισή μπουκάλα ρούμι και πέφτω στο ράντζο ξερός.

31-3-43: Στις τρεις το απόγευμα μ' ένα σαραβαλιασμένο φορτηγό
φτάνω στο Λιδωρίκι. Το βρίσκω καλύτερο από την Άμφισσα, γιατί
αγαπώ τα βουνά, σαν κάτοικος των Άλπεων, που 'μαι κι’ εγώ. Ωραία
βουνά και θέα.
1-4-43: Ταχτοποιήθηκα σ' ένα σπίτι, δίπλα σε μια βρύση μ' ένα
χιλιόχρονο πλάτανο (σημ: εννοεί του Κοτλιά το σπίτι). Επίσκεψη
στους Μαλακάρνε και Πιτσιέντι, (σημ: Ο Πιτσιέντι, πολιτ.μηχανικός,
εφ.λοχαγός, χρημάτισε και Φρούραρχος) που μένουν πάνω στο
οχυρό (σημ: στον Τραγουδάκη , όπου ο Αγ.Κων/νος). Δυσάρεστη
έκπληξη, είδα τα πρώτα κουνούπια να στέκονται πάνω στα τζάμια .
Πιο πολύ φοβάμαι αυτά παρά τους "ANDARTES". Άτιμα χρόνια!
Σύννεφα χαμηλά σωριάζονται από τις κλεισούρες των απέναντι βουνών και κλείνουν τον ορίζοντα. Άγρια η φύση εδώ πάνω, αλλά μ'
αρέσει.

8-4-43: Ο Ντελ Έλμο λέει πως είδε, ανάμεσα στους επιτιθέντες και
Άγγλους (σημ: οι Ιταλοί όποιους έβλεπαν να φοράνε αγγλικές στολές
τους περνούσαν όλους για Άγγλους). Στις 2 ήρθε ένα αυτοκίνητο από
την Άμφισσα και μας πληροφόρησε πως οι ANDARTES ξαναχτύπησαν την πόστα που είχε φύγει από την Άμφισσα και πως έγινε μακε-

2-4-43: Λαμπρή λειτουργία από τον στρατ. ιερέα ντον Ντίνο, στην
πλατεία του Φρουραρχείου (σημ: στον Αντώνη, μέσα στο τυροκομείο
του Θύμιου Δούκα) .

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Ιστορικά θέματα
λειό. Δεκατέσσερις νεκροί μεταξύ τους ο Υπολοχαγός Βιανέλο, που
τη νύχτα είχε κοιμηθεί στο ράντζο μου. Μια φάλαγγα από την
Άμφισσα έκαψε το χωριό Μαλανδρίνο. Τώρα τι φταίει ο κόσμος; C'
EST LA GUERE !
10-4-43: Ένας εκπρόσωπος ορεινού χωριού, απ' αυτούς που
έρχονται κάθε μέρα στο Φρούραρχο, φέρνοντας μάλιστα και λίγα
αυγά για δώρα, νομίζω Κουπάκι, μιλούσε Ισπανικά. Πολύ πονηρός,
σωστός Οδυσσέας. Με τα μάτια καταλαβαινόμασταν ότι ο ένας
ψάρευε τον άλλον! (Νομίζω λεγόταν Βαρνάβας).
11-4-43: Ο Αλεσάντρο, ένα
παιδί που μιλά καλά Ιταλικά,
στην ΣΤ' τάξη του Γυμνασίου και
που μας κάνει το διερμηνέα,
όταν δημιουργείται πρόβλημα
συνεννοήσεως
με
τους
Προέδρους των γύρω χωριών,
μου έδωσε ένα λεξικάκι Ελληνο
- Ιταλικό: Εμπρός, προσοχή,
πεινώ, διψώ, νερό, Τάγμα,
αυτόμολος κλπ. (το λεξικό το
κρατώ ακόμα).

μελιτζάνας, 1 οκά κορκάρι, σπόρο από ραπάνια, καρότα, μαϊντανό
και καμπρολάχανο. Θα μεταβληθούμε σε αγρότες. Κάθε πρωί πολλοί
άρρωστοι από τα γύρω χωριά έρχονται στο γιατρό μας τον Μπρούνι,
ένα χρυσό παιδί και λαμπρό επιστήμονα. Εδώ οι εχθρότητες παραμερίζουν. Δεν δέχεται πληρωμή, ούτε αυγά, ούτε μαλλί, τίποτε,
λαμπρός νέος.
20-4-1943: Δίνω στον Ντίνο, έναν Έλληνα χωροφύλακα, που πάει
στην Αθήνα, γράμματά μου να τα ταχυδρομήσει. Γνωρίζομαι με τον
Πρόεδρο του χωριού. (Σημ: πρόκειται για το λεβέντη Γιώργο
Παπαδόπουλο). Άριστη εντύπωση. Έχει τον μικρότερο
αδελφό χαμένο στην Αλβανία.
Σωστός συγκλητικός των
Ρωμαϊκών χρόνων. Πρόκριτος
του Καλαί. Και διπλωμάτης,
πόσες ευθύνες! Έκανε για πρότυπο σ' αυτούς του "Παλάτσο
Κίτζι".
21-4-1943: Αλληλογραφία
χάθηκε. Κατασχέθηκε στο
δρόμο από τους "ANDARTES"
κι' ο Ντίνος υποχρεώθηκε να
συνεχίσει γυμνός ως την
Άμφισσα. Βράδυ γέλασα στην
τραπεζαρία με την ιστοριούλα
του Παολίκι. Μια Έλληνίδα όταν
τη ρώτησε ένας Ιταλός αξιωματικός γιατί δεν μπαίνει αυτή
καβάλα στο μουλάρι , αλλά πάει
με τα πόδια και φορτωμένη κι'
αφήνει τον άντρα της καβάλα,
απάντησε: "Τον θέλω να 'ναι
...ξεκούραστος το ..βράδυ ..!!"

12-4-43: Πηγαίνω στο
Γυμνάσιο του χωριού. Φτώχεια,
φτώχεια, φτώχεια! Θαύμασα
τους συναδέλφους μου και τις
συνθήκες δουλειάς τους. Θ
μπορούσε να είμαι και γω στη
θέση τους. Ιταλικό δημοτικό έχει
περισσότερα εποπτικά όργανα
από αυτό εδώ.

13-4-43: Μου χάλασε το
κουρδιστήρι του ρολογιού μου
22-4-1943: Τη νύχτα είχαμε
και πήγα σ' έναν Έλληνα φωτοένα απρόοπτο. Σκοτώσαμε ένα
γράφο, νομίζω Βασίλη (σημ: ναι
γάιδαρο, παίρνοντάς τον το
ο Βασίλης Αγγελόπουλος). Μου
φουκαρά γιά .. παρτιζάνο
το έφτιαξε, τού’ δωσα ένα
(αντάρτη). Θα φαγε και 3.000
σωληνάριο κινίνο, δεν έβρισκε
σφαίρες, αντιβούιξαν όλη τη
λόγια να μ' ευχαριστήσει ο
O Υπολοχαγός Tζιοβάνι Ουμπόλντι .
νύχτα τα ρέματα! Γέλα τρελέ
δυστυχής. Ο Μαλακάρνε μου
κόσμε: Μαντοβάνοι και
παρέδωσε τη Δ/νση του Λόχου,
Γενοβέζοι κάθε μέρα μαλώνουν. Εισηγήθηκα κλείσιμο οίκου ανοχής.
γιατί αύριο φεύγει αυτός για την Ιταλία. Τυχερός που είναι!
Γενοβέζοι με τον Υπολοχαγό Λέπορε χτύπησαν επιδεικτικά τον
15-4-43: Κάνω εκβάθυνση του ορύγματος, που οδηγεί από την Αλεσσάντρο (σημ: τον Αλέκο Κωστάκη), σε ένα καφενείο στην
πλατεία του Φρουραρχείου ως το οχυρό. Έπιασα και εγώ τον κασμά. κεντρική πλατεία. Παραλίγο συμπλοκή από Μαντοβάνους.
Κάλοι και φουσκάλες στα χέρια, καλά κάνουν οι Έλληνες και βάζουν Δικαιολογία του Λέπορε την πέταξα ..καλάθι αχρήστων.
τις γυναίκες τους να δουλεύουν!
23-4-1943: Πάω χωρίς συνοδεία στην Ελληνική Εκκλησία. Είναι
......: Παρακάλεσα τον Αλεσάντρο να ειδοποιήσει τον Πρόεδρο της για τους Ορθόδοξους Μ. Παρασκευή. Είναι μια λειτουργία μυστηριαΡατινής (εννοεί Ερατεινής) να μας στείλουν 300 φυτά ντομάτας , 300 κή, στην οποία κυριαρχούν λειτουργικοί ύμνοι, που έχουν έναν
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7-6-1943: Ένας Έλληνας λοχίας, ακρωτηριασμένος κι' απ' τα δύο,
ήρθε για να τον δει ο Μπρούνι, φέρνοντάς του ένα κουνέλι. Λέει:
"γιατρός Ιταλιάνο μόλτο μπράβο, στρατιότι ιταλιάνο μόλτο μπόνο".
Παπάς από Λεύκα ήρθε να μάθει πότε θα έρθουν τα άλευρα του Ε.Σ.
Έφερε δώρο 33 αυγά (όσα τα χρόνια του Χριστού) και Μαντσίνι μας
υποσχέθηκε να κάνει μ' αυτά "ταλιατέλι" (κάτι σαν χυλοπίτες).

αλλιώτικο εξωτικό ρυθμό, σχεδόν ανατολίτικο. Η Εκκλησία ήταν
κατάμεστη κι' όλοι με παρατηρούσαν με περιέργεια. Ο Αλεσάντρο
μου είπε ότι στον καιρό της ειρήνης οι λειτουργίες γίνονταν τη νύχτα
κι είναι - βοηθούσης και της εποχής - πολύ όμορφες. Τώρα γίνονται
τ' απομεσήμερο. Στο γυρισμό προς το οχυρό, βλέπω στην πόρτα ενός
σπιτιού μια γυναίκα μαραμένη και σκελετωμένη να τρέμει απ' το
κρύο, ενώ ο ήλιος έκαιγε. Ήταν από την ελονοσία

19-6-1943: Κατέβηκα στο Λιδωρίκι, γιατί ο Λόχος μου φεύγει γιά
Άμφισσα. Στο οχυρό, μας αντικαθιστά ένα Τάγμα Πεζικού, πάρα πολύ
απείθαρχο. Χθες έβγαλα φωτογραφία με Πρίτσι και Μπερτένγκι κι
αγόρασα από ένα χασάπη δέρματα κατσικιών να τα στείλω στην
πατρίδα να κάμουν καπέλα τα παιδιά μου .

25-4-1943: Πάσχα. Γεύμα εκλεκτής ποιότητας από κατσικάκια αγορασμένα και τα περισσότερα δωρισμένα από τους τσοπάνηδες.
Μπορεί να πεις, ό,τι θες για τον τόπο τούτο, αλλά για το κρέας του
όχι. Ούτε στις Άλπεις έφαγα πιο νόστιμο. Αυγά είχαμε από προσφορές των Ελλήνων ασθενών του Μπρούνι του "πιο καλός γκιατρός",
όπως λένε όλοι τους αυτοί οι δυστυχείς.

4-7-1943: Αποστολή στους Δελφούς, όπου σε μια ταβέρνα είδα την
ομορφότερη γυναίκα του κόσμου. Μίλησα και κατατοπίστηκα μ' ένα
ευγενέστατο αρχαιολόγο.

28-4-1943: Είδα να κουρεύουν πρόβατα, αν μιλούσαν τα καημένα....Μίλησα μ' έναν τσοπάνη της Αλβανίας του υψώματος Ιβάν.
Τώρα φίλοι , πρόσφερα τσιγάρα.

7-7-1943: Διέλευση Γερμανικής φάλαγγας, η οποία σταμάτησε στο
Λιδωρίκι, γιατί οι Άγγλοι με τους αντάρτες ανατίναξαν μια γέφυρα
και την ξαναφτιάχνουν οι Γερμανοί. (Σημ: του Στενού και της
Ρέρεσης)

1-5-1943: Ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο πέταξε μεγάλο αριθμό
προκηρύξεων πάνω απ' το Λιδωρίκι. Σ' αυτές ο Τσώρτσιλ παρακινεί
την Ελλάδα σ' ένα καινούργιο πόλεμο, για να την κάνει - φαίνεται αποικία της Αυτοκρατορίας του!

12-7-1943: Περνά από το πρωί η τεθωρακισμένη μας μεραρχία
ΒRENNERO, που επιστρέφει στην Ιταλία.

5-5-1943: Κομμουνισταί και Εθνικισταί "αντάρτες" δεν τα πάνε
καλά. Προβλέπεται σύρραξη. "Ράδιο σκάρπα" (ράδιο...αρβύλα):
Άγγλοι ετοιμάζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις μ' αντάρτες.

18-7-1943: Κάνω μια βόλτα στο μέρος που έχουν κατασκηνώσει
Τούρκοι (σημ: εννοεί γύφτοι) οι οποίοι δεν συγχρωτίζονται με τους
Έλληνες. Πολύ βρώμικοι και καπνίζουν με μακριές πίπες. Γυρεύουν
κινίνο, και, προς στιγμήν, γίνονται απειλητικοί. Κάνω πως βγάζω το
πιστόλι, ξαναγίνονται χαμογελαστοί και μου προσφέρουν ρόδια. Τι
κόσμος !!!

6-5-1943: Χωριό ήσυχο. Γκάλι ισχυρίστηκε πως στα τελευταία σπίτια του χωριού συναντήθηκε με παρτιζάνο. Δεν έγινε πιστευτός και
είναι μάλλον δικαιολογίες του για τις άσκοπες ερωτικές του αναζητήσεις. (Σημ: κι' όμως ο Γκάλι είχε δίκιο, γιατί πράγματι έπεσε πάνω
στο Γ. Κούστα, γιο της Λελούδας, φύλακα φυλακών κι' αντάρτη του
5/42). Αλεσάντρο και Πρόεδρος βεβαιώνουν πως ούτε ένας στο
χωριό δεν έχει βγει στο βουνό !!

Εδώ τελειώνουν τ' αποσπάσματα του ημερολογίου του Δ/τού του ΙΙΙ
Λόχου του 120 Τ. Πολ/λων, υπολοχαγού Ουμπόλντι. Μετά την
κατάρρευση της Ιταλίας, ο Ουμπόλντι, πήγε με όλο το τάγμα, αιχμάλωτος στη Γερμανία, απ' όπου γύρισε στο χωριό του το 1945. Δίδαξε
σε Γυμνάσιο, τώρα είναι συνταξιούχος (αναφερόμαστε στο 1980).

1-6-1943: Αλλάζουμε 1 οκά ρύζι με μια κότα, 50 βατράχους με 2
κιλά ρύζι. Φαγητό μας εξαιρετικό, αλλά ρετσίνα σα φάρμακο. Ωραία
όμως ρακή και κατσικάκια.

Στις 30-10-1980, σε μια επιστολή του προς τον Αλεσάντρο, τον
Αλέκο Κωστάκη, γράφει :

2-6-1943: Με τον ιπποκόμο μου πήγα στο σπίτι μιας γριάς που μου
είχε πουλήσει, πλύνει και γνέσει πολλά μαλλιά. Πάνω απ' το τζάκι
του σπιτιού της είδα μια φωτογραφία ενός στρατιώτη. " Ποιός είναι;"
ρώτησα, "είναι γιός μου , που εσείς τον σκοτώσατε!". Έμεινα αμήχανος και προς στιγμήν άφωνος , αλλ' η γυναίκα μ' ένα αδύνατο
χαμόγελο μου είπε: "Δεν φταίει κανείς ...ο πόλεμος! Όταν τελειώσει
ο πόλεμος θα ξαναγίνουμε ..φίλοι , μα οι νεκροί δεν ξαναγυρνάνε
πια", κι' άρχισε να κλαίει . Αν δεν είχα μαζί μου τον ιπποκόμο μου θα
'κλαιγα κι' εγώ. Της έσφιξα και της φίλησα το χέρι με συγκίνηση. Τι
ψυχικό μεγαλείο. Πίστεψα πως είχα μπροστά μου την πατρικία
Ταρπήια, που της αγγέλλουν ότι ο τρίτος και στερνός γιός της, Γάιος
- Μούκιους έπεσε στη μάχη, κι' υποφέρει μ' αξιοπρέπεια αντάξια της
οικογενείας της, κι' όχι μιαν απλή κι' αγράμματη χωρική.

"Πόσα χρόνια πέρασαν! Κι' όμως από την Ελλάδα και τους Έλληνες,
αν δεν είχε μεσολαβήσει ο πόλεμος, διατηρώ άριστες αναμνήσεις.
Δεν μπορώ να ξεχάσω τις 19 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν κλεισμένοι αιχμάλωτοι στα βαγόνια του Σταθμού των Αθηνών, μας έφερνε ο
κόσμος και τα παιδιά, με κίνδυνο της ζωής τους, σταφύλια, σύκα,
κομμάτια "BOBOTA". Συμμετοχή στη δική μας πίκρα. Στη Γερμανία
ΟΥΤΕ ΝΕΚΡΟΣ δεν θα θελα να γυρίσω. Στην Ελλάδα ΝΑΙ κι' ελπίζω,
αν τα καταφέρω, να την ξαναδώ και ν' αντικρίσω το λαμπρό και
γαλανό της ουρανό. Το 1971 ο γιός μου Τζούλιο ήρθε στην Ελλάδα
μ' ένα φίλο του. Σταμάτησε κι' έφαγε στο Λιδωρίκι και μού 'φερε και
πολλές φωτογραφίες.
Αλήθεια πόσο άλλαξε! "
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Ιστορικά Θέματα
Ολοκαύτωμα
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Τρίτη χρονιάρα χάραζε, Τρίτη σημαδεμένη,
μέρα βαριά, βαριά γιορτή, του νηστευτή τ’Αι Γιάννη,
στ’ Αυγούστου το τελείωμα και μεσ’στο πυρομάνι,
ποιος τάχατες να πίστευε, τέτοιο κακό να γένει.

Ο αξέχαστος πατριώτης Κώστας Καψάλης διάβασε
το φόβο, τη λαχτάρα και την αγωνία που ήσαν
χαραγμένα στα πρόσωπα των συγχωριανών, για
πολλά χρόνια μετά και είχε την έμπνευση να τα αποτυπώσει ποιητικά με Λιδωρικιώτικη λαλιά στο εξαίρετο ποίημα «Ολοκαύτωμα», για το κάψιμο του
Λιδωρικίου από τους Γερμανούς κατακτητές τον
Αύγουστο του ’44, το οποίο ερμηνεύει τόσο πετυχημένα ο τραγουδιστής Ν. Παπουτσής με τη μελωδική
φωνή του.

Αποβραδίς κι’ολονυχτίς σκούζαν τα χαροπούλια,
και τα σκυλιά ουρλιάζονταν, για το κακό που ερχόταν,
κι’ενώ η Ελλάδα ολόκληρη, κρυφοσταυροκοπιόταν,
για να προβάλει ο αυγερινός, νύχτωσε κι ήρθε η πούλια.
Μέρες, βουβή η ρεματιά, βουβή σαν πεθαμένη,
δεν κελαϊδάνε τα πουλιά, μήτε το λεν τ’αηδόνια,
κι’όλα της νύχτας τ’άγρια, ζουλάπια και τρυγόνια,
λουφάζουν μέσα στη βραδιά, που ναι φαρμακωμένη.
Μον’να πουλί, παράξενο, αλλιώτικο από τα άλλα,
κατάκορφα στον πλάτανο, μοιρολογώντας, κλαίει
μ’ ανθρώπινη, βραχνή, λαλιά, το ριζικό μας λέει,
κι’ αντιλαλάει η φωνή, στου δέντρου την κουφάλα.
Ακούστε οι μεγαλύτεροι, οι γεροντοφτασμένοι,
στείλτε μαντάτο στα χωριά, στην ξενιτειά χαμπέρι,
κάντε σταυρό στην Παναγιά, με το δεξί το χέρι,
το Λιδωρίκι θα σβηστεί, τρανό κακό θα γένει.
Όσοι έχουν γιό στην ξενιτειά, κόρη αρρεβωνιασμένη,
να συμμαζέψουνε το βιός και τα προικιά αντάμα,
στους Άγιους και το Χριστό όλα να γίνουν τάμα,
γιατ’έρχεται καταστροφή, και γάμος δεν θα γένει.

Έτσι δημιουργήθηκε ένα τραγούδι, ένα μοιρολόι,
ένας ύμνος για εμάς του Λιδωρικιώτες, για να μην
ξεχνάμε εκείνη την αποφράδα μέρα του Αυγούστου
του ’44.

Όλοι να φύγουν να κρυφτούν, για δεν υπάρχει ελπίδα,
να πάρουν τα πρεπούμενα, κονίσματα, στεφάνια,
σαν τα ζουλάπια να κρυφτούν στα δάση, στα ρουμάνια,
όσα ‘πομείναν ζωντανά στην έρμη την πατρίδα.

Θα ήταν καλό το τραγούδι να γραφτεί σε CD, και να
κυκλοφορήσει στους Λιδωρικιώτες για να μπορούν
να το ακούνε και εκτός του διαδικτύου και να ακούγεται κάθε Αύγουστο, όταν γίνονται εκδηλώσεις
μνήμης από το Δήμο και άλλους φορείς. Και να
βεβαιώσουμε τον αξέχαστο Κώστα Καψάλη, ότι… «ο
Θεός το θέλησε και ξανάσμιξαν οι φαμελιές των
Λιδωρικιωτών μετά την καταιγίδα»… Αξέχαστε
Κώστα άφησες παρακαταθήκη.

Στο ρογοβύζι τα μωρά, οι γέροι… καρκατσίδα,
στη μια μασχάλη, το σταυρό, κι’ ένα ξερό καρβέλι,
κι’ένα παγούρι με νερό, και σαν Θεός το θέλει,
να ξανασμίξει η φαμελιά, μετά την καταιγίδα.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Μάρτιος 2021
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Τo Xωριό

Μνήμη
«Τη μνήμη όπου και να
την αγγίξεις πονεί»

Γιώργος Σεφέρης

T

ο καλοκαίρι στη Δωρίδα μου έχει θύμηση για
όσους λείπουν, έχει νοσταλγία, γεμάτο είναι από
την αθωότητα των παιδικών χρόνων. Έχει μυρωδιά από ξυλόφουρνο όταν φουρνίζει τα Σάββατα τις
κουλούρες της η γιαγιά, το έλατο στην αυλή και ρίγανη, το πως ανασαίνει το χώμα μετά την μπόρα του
Ιούνη. Κρατά τη γεύση από μια πορτοκαλάδα "Αγνή"
στον πλάτανο στη Βαθιά, ψιμοτύρι και χλωρό τυρί,
ψητό στο πανηγύρι του Αι Νικόλα κάτω από την μεγάλη πουρνάρα, μπακλαβά στα χάλκινα ψηλά στο ξύλινο
ντουλάπι, τα ξυλοβάρελα με το κρασί από τον τρύγο
στο Παραδείσι, βυσσινάδα στο γυαλί. Είναι εκείνα τα
κεράσια στο χαμένο Κάλλιο με την παλιά πηγή ή τα
άγρια αχλάδια στον δρόμο για Ερατεινή, που κατεβάζει ο μπαμπάς, το μπούζι νερό στην Κάτω Βρύση, όπου
οι νεράιδες λούζουν το μεσημέρι τα μακριά μαλλιά
τους-λέει η γιαγιά-και αν αντικρίσεις την ψιλόλιγνη
θωριά τους, εκείνες σου κλέβουν τη φωνή. Ο
Δεκαπενταύγουστός μου κάποιες φορές φέρνει ήχο
από αργαλειό στο λιακωτό, αηδόνια στον λόγγο στον
Παλιόραγκο, λαούτο ή βιολί, το αγνάθι και τη ρόκα
στην αυλή κάτω από την κληματαριά, τον Αλντεμπαράν
και τον Αντάρη στις ξαστεριές. Κάποτε θυμάσαι ποδόσφαιρο στον Αι Γιώργη στο Βαρούσι, αληθινό πετροπόλεμο και σφεντόνα από πουρνάρι και πετσί, το πρώτο
τσιγάρο που έκανες στη ζούλα από τα ξανθιά Dunhill
του παππού, θυμάσαι έναν σκαντζόχοιρο να χορεύει
στο ταψί, το ψωμί και το γάλα που σε φίλεψε ο μπάρμπα Βασίλης στην Τρίσελη. Περπατάς σαν πρώτα στις
μεγάλες λάκκες στα Βαρδούσια, παίζεις της
Αναλήψεως στην Γαρδενίτσα, ανεβαίνεις στη γιορτή
της Αρσαλής, θες βόλτα με το γαϊδουράκι της κυράΚατίνας στην Γκιώνα στα Σπιθάρια, ανατολή στην
Πυραμίδα, κολύμπι στις βάθιες στον Μόρνο στο
Λευκαδίτι, περιπέτεια στο Λαζόρεμα, ξανάρχεσαι στις
γυριστές στροφές για να δεις τον Αντίνοο στους
Δελφούς. Κάποτε κάποτε ξαπλώνεις τα καυτά μεσημέρια κάτω από τα πεύκα στο Γαλαξίδι ή ακούς τη θάλασσα στους Άγιους Πάντες...γιατί η Δωρίδα μου φέρνει
μαζί της και ατίθασα βουνά αλλά και ερατεινές θάλασσες. Ο Δεκαπενταύγουστός μου κρατά ακόμη, χρόνια
μετα, τα φιλιά των κοριτσιών, γιατί τον
Δεκαπενταύγουστο τα κορίτσια φιλούν αλλιώς.

Γλυκό χωριό μας σ’ αγαπούμε.
Σ’ αγαπήσαμε και μες τη ζωή μας
πολλές φορές σε επιθυμήσαμε.
Γιατί σε σένα, την ξέγνοιαστη παιδιάτικη ζωή περάσαμε
Και όλα σου τα θυμόμαστε, τίποτα δεν ξεχάσαμε.
Τα παιγνίδια, όπου κάναμε στους δρόμους
στα σοκάκια, στις ρεματιές, στα μονοπάτια,
στα αλώνια και χωράφια,
αμπάριζα ομάδες, τραμπάλες, πετροπόλεμο, σκαμνάκια,
και για φωλιές που τρέχαμε στους λόγγους, στα πουρνάρια,
πουλιά που κυνηγούσαμε με λάστιχα και με δοξάρια,
στα αμπέλια, στα χωράφια και στα πανηγύρια σου γυρίσαμε,
ε ρε μπλέξαμε, χορέψαμε και τραγουδήσαμε, γλεντήσαμε,
στις εξοχές σου τα κούλουμα χαλάσαμε και το Μάη πιάσαμε,
τα ήπιαμε, σουρώσαμε και κέφι σπάσαμε,
τις αποκριές, τα πάρτι μας, τα γλέντια, τα τραγούδια μας,
τις λιχουδιές σου τις πολλές, τις οματιές, τα μπουλουγούρια,
τον τραχανά σου, τον χαλβά, τις χυλοπίτες σου,
τις μπουγάτσες, τα λουκάνικα, τις πίτες.
Το Πάσχα τα κουλούρια, τα τσουρέκια και τα αβγά,
τις ψησταριές, τα κοκορέτσια από τα αρνιά,
στα πάθη στην Ανάσταση με το μπαρούτι τι δεν κάναμε,
χαλκούκια, βαρελότα, τρακατρούκες, τον κόσμο εχαλούσαμε.
Τους τύπους τους παλιούς δεν ξεχνάμε.
Τα καλαμπούρια τους θυμόμαστε,
τα λέμε κάπου – κάπου και γελάμε.
Οι εκκλησιές, οι βρύσες σου και τα αλώνια,
ριζώθηκαν στη μνήμη μας και θα ναι εκεί αιώνια.
Σε νοσταλγούμε, πίστεψε και δω που τα λέμε,
σας θυμόμαστε συχνά, γελάμε, μα και κλαίμε.
Γιάννης Παπαδόπουλος
Σικάγο
15-03-2021

T.Aναστασόπουλος
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Βιβλιοπαρουσίαση
Γυναίκες της Φωκίδας
στην Επανάσταση του ‘21
Μία έκδοση του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας, που αποτελεί κατάθεση
ευλαβικής ευγνωμοσύνης στη μνήμη όλων των γνωστών και άγνωστων γυναικών, που με τον αγώνα τους και τη θυσία τους, δίπλα και
πίσω από τους άντρες, επανέφεραν τον Ελληνισμό στο προσκήνιο της
Ιστορίας. Είναι το βιβλίο αυτό μια συμβολή στη γνώση μας για την
Επανάσταση του 1821 στη Φωκίδα.

Η ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΣ
Μια όμορφη έκδοση λάβαμε σήμερα, με ειδική αφιέρωση, από τον
Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Γεώργ. Δελμούζο, με τίτλο «Η
ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΣ», παρουσιάζοντας «την απίστευτη φυσική ομορφιά
της», ανά Δήμο και ανά πόλη και χωριό, φέροντας στη μνήμη μας
χαρές και λύπες, για μας τους μεγάλους και πειρασμούς και επιθυμίες για να την επισκεφθούν και να την γνωρίσουν οι νέοι μας,
τα παιδιά μας.
Αυτή η νοσταλγία όλων για τα αγαπημένα μας μέρη.

ΤΟΥΜΠΑΝΑ ΣΤΟΝ ΆΒΟΡΟ
Από τον Νοέμβριο του 2020 κυκλοφορεί τον πρώτο βιβλίο του ΛτΕ
Φωκίδας. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το πολύ γνωστό ποίημα της
Δωρίδας ‘Τούμπανα στον Άβορο, χορός στο Σεβεδίκο’ και το βιβλίο εστιάζεται στην ιδιαίτερη μουσικοχορευτική παράδοση του Αβόρου. Ο Άβορος
είναι ένα ορεινό χωριό της Φωκίδας του Δήμου Δωρίδος, που, όμως,
χορεύει διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Δωρίδα. Η μεγάλη πρωτοτυπία του χωριού έγκειται στο 3ημερο πανηγύρι του και ιδιαίτερα την
τρίτη ημέρα του πανηγυριού όπου τελείται το δρώμενο ‘Πάνω Ζε’.
Πρόκειται για ένα αποκριάτικο δρώμενο ενταγμένο στο τελετουργικό
πανηγύρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο παραμένει ζωντανό
και συσσωρεύει πλήθος επισκεπτών κάθε χρόνο. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ποικιλία τοπικών τραγουδιών, ιδιαίτερα κάλαντα, τοπικές
συνταγές και πολλά ακόμη λαογραφικά στοιχεία συνοδεύουν το
βιβλίο αυτού του πανέμορφου χωριού.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε άμεσα με επικοινωνία με το ΛτΕ Φωκίδας
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ευθυμία Παναγιωτοπούλου panagefthimia@hotmail.com
ΕΚΔΟΤΗΣ Λύκειον των Ελληνίδων Φωκίδας lefokidas@hotmail.com
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Επιδημιολογία

τροφιμογενών
νοσημάτων

Ο Νίκος Ανδρίτσος, γιός του Δημητρίου Νικ.Ανδρίτσου, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, παρουσιάζει την πρώτη έκδοση του βιβλίου του «Επιδημιολογία
Τροφιμογενών Νοσημάτων», όπως παρατίθεται στη συνέχεια από τον Δρ. Εμμανουήλ Ν. Βελονάκη.
Πρόλογος εκδόσεως
Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι την πρώτη έκδοση του
βιβλίου «Επιδημιολογία Τροφιμογενών Νοσημάτων» του
Νικόλαου Ανδρίτσου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά
που μοιράστηκε μαζί μου αυτή την πρώτη του συγγραφική προσπάθεια ενός τόσο σπουδαίου όσο και απαιτητικού επιστημονικού αντικειμένου, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να δω την προδημοσίευση του βιβλίου και να
είμαι ο πρώτος «κριτής» του. Η επιστήμη της Επιδημιολογίας,
μέσα και από την πρόσφατη εμπειρία που είχε η ανθρωπότητα με την πανδημία του
κοροναϊού, μοιάζει περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Η προσέγγιση που επιχειρεί ο Δρ. Ανδρίτσος μέσα από
την παρούσα έκδοση δεν φιλοδοξεί να καλύψει το αντικείμενο της Επιδημιολογίας στην ολότητά του, άλλωστε υπάρχουν σαφώς πιο ολοκληρωμένα πονήματα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο από «ιερά τέρατα» της Ιατρικής και του κλάδου της Υγιεινής και Επιδημιολογίας (Lilienfield, Gordis, Τριχόπουλος κ.ά.).
Επιχειρείται ωστόσο εύστοχα με το παρόν εγχειρίδιο, η επιδημιολογική προσέγγιση των τροφιμογενών
νοσημάτων και η συσχέτισή τους με την υγιεινή των τροφίμων.
Γνωρίζω προσωπικά τον Δρ. Ανδρίτσο και το επιστημονικό-επαγγελματικό έργο του τα τελευταία χρόνια,
τα οποία αποτελούν εχέγγυα για τη δημοσίευση ενός συγγράμματος υψηλών προδιαγραφών. Πράγματι, ο
Δρ. Ανδρίτσος καταφέρνει με επιτυχία να αποδώσει όρους και βασικές έννοιες της Επιδημιολογίας, ώστε
να δώσει στον αναγνώστη με απόλυτα σαφή, εύληπτο και κατανοητό τρόπο, διανθισμένο με αρκετά παραδείγματα, μια αποτύπωση των τροφιμογενών νοσημάτων σήμερα και τη σπουδαιότητα που αυτά παρουσιάζουν όσον αφορά τον άνθρωπο και τον πληθυσμό γενικότερα.
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας μπορεί να αποτελέσει αξιολογότατο ακαδημαϊκό σύγγραμμα για φοιτητές τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Δημοσίας Υγείας, καθώς και συμπληρωματικό εγχειρίδιο επιδημιολογίας, αλλά και σημαντικό βοήθημα για αρκετούς συναδέλφους ιατρούς, όπως και για όποιον θέλει να
εντρυφήσει περαιτέρω στα επιδημιολογικά στοιχεία των τροφιμογενών νοσημάτων. Εξάλλου, η παρούσα
έκδοση αποτελεί την πρώτη συγγραφική προσπάθεια στα ελληνικά ενός εξειδικευμένου συγγράμματος επιδημιολογίας πάνω στα τροφιμογενή νοσήματα.
Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, η οποία συμβάλλει στην ύπαρξη καλών επιστημονικών βιβλίων, γραμμένων στα ελληνικά, που πάντα έχει ανάγκη ο ακαδημαϊκός χώρος.
Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης, MD, MPH, PhD
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών A.E.
τ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
τ. Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
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Θέματα
Τα τζάμια δεν φυτρώνουν στα χωράφια.
Ο λόγος για τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β)

Είναι μια σύγχρονη, οικονομικά συμφέρουσα και
κυρίως ήπιας μορφής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
που θα πρέπει να την προωθήσουμε και να την εφαρμόσουμε ορθολογικά, όπως άλλωστε έχουμε υποχρέωση
σαν κράτος - μέλος της Ε.Ε.

δικαίωμα όμως της πολιτείας να υποστηρίζει την εθνική
οικονομία είναι υπεράνω. Η αλλοίωση του περιβάλλοντος σε αυτούς τους τόπους θα είναι αναπόφευκτη.
Ωστόσο... για να φτιάξεις ομελέτα θα σπάσεις αυγά. Η
χρήση των αγαθών της φύσης (νερό, αέρας,ορυκτός
πλούτος, κλπ.) για την καλυτέρευση της ζωής του
ανθρώπου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί τα
αγαθά αυτά να αποδίδονται στη φύση, όπως τα παραλαμβάνει.

Απαραίτητη προϋπόθεση: η ηλιοφάνεια.
Η χώρα μας, δόξα τω Θεώ, διαθέτει πληθώρα τέτοιων
εκτάσεων, ιδιόκτητες και δημόσιες. Εκτάσεις άγονες και
πετρώδεις, που δεν προσφέρονται για γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, και αυτή την δραστηριότητα, μάλλον την
τσαλαπατήσαμε. Αυτός είναι και ο λόγος του σχολίου
μου. Η δέσμευση γεωργικών εκτάσεων για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στερεί από τη χώρα μας χωράφια που
θα μπορούσαν να καλλιεργούνται, ακόμη και για βοσκότοποι και να παράγονται προϊόντα προς όφελος των
καλλιεργητών και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.
Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και αυτοδιαχείρισης της
ιδιωτικής περιουσίας είναι σεβαστό και απαραβίαστο, το

Πιστεύω ότι η εγκατάσταση των Φ/ Β, θα πρέπει να γίνεται με άδειες από τις κατά τόπους Αγροτ. Δ/νσεις, έξω
από τις γεωργικές εκτάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται στατιστικά.
Το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, που πρόσφατα
αναρτήθηκαν, ελπίζω να βοηθήσουν να δημιουργηθούν
ζώνες για ανάλογες δραστηριότητες.
Φεβρουάριος 2021
Ιωάννης Χ. Μαργέλλος
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Η μικρή όαση που χάθηκε
Τα Χάνια βρίσκονται σε κομβικό πέρασμα που ενώνει τη
Βορειοδυτική Δωρίδα με το Λιδωρίκι. Εκεί σμίγουν τα νερά του
Μόρνου με τα νερά του χείμαρρου «Μπελεσίτσα» και απέναντι με τα νερά της κύριας πηγής των Βαρδουσίων.
Οι κατοικίες στα Χάνια 11. Οι ψυχές 60. 200 μ. από το Στενό,
όπου οι γέφυρες, η παλιά πέτρινη που
στέκεται ακλόνητη πάνω από 200 χρόνια
και η νέα που ένωνε το δρόμο Λιδωρίκι –
Ναύπακτος, αριστούργημα αρχιτεκτονικής με ζωή σχεδόν 5 χρόνων [1938 –
1943]. Μετά την ανατίναξη της, συνδέθηκε το Στενό στα 1944 με τη στρατιωτική
γέφυρα τύπου «Μπέλευ».
Το φυσικό περιβάλλον μαγευτικό. Είχε
ποικιλία βλάστησης από αυτοφυή άγρια
φυτά, πλατάνια, φτελιές, μοσχοϊτιές και
λεύκες. Αλλά και καναπίτσιες. Και βεβαίως ποικιλία οπωροφόρων. Κάθε σπίτι
είχε και το περιβόλι του (τα γιούρτια,
όπως τα λέγαμε).
Για κάποιους μπορεί να ήταν ένα απλό
πέραμα. Για όσους έζησαν έστω και
περιοδικά, τα βιώματά τους ήταν έντονα
συναισθηματικά. Γιατί στα αυτιά τους
εναλλάσσοντας ήχοι αρμονικοί. Το καλοκαίρι ν’ ακούς το γουργούρισμα της νεροχελώνας, τα κοάσματα των βατράχων, το
θρόϊσμα από τα φύλλα της λεύκας, τα ουρλιαχτά των σκυλιών
και των τσακαλιών, το μουρμούρισμα και το κελάρισμα της
«Μπελεσίτσας» όταν δεν ήταν «κατεβασμένη», το τροχάνισμα
από τις «μυλόπετρες» του Ανδριτσαίϊκου Μύλου, το βουητό
από την κατεβασιά του Μόρνου, το αχόρταγο άρωμα από τις
μοσχοϊτιές, να τρέξεις να ψάξεις τις καλαμωτές για καμιά τηγανιά ψάρια, το πέρασμα του Μόρνου, όταν χαμήλωναν τα νερά
του, με τα ξυλοπόδαρα, που βεβαίως ήθελε αισιοδοξία.
Τα σπίτια από δυτικά προς ανατολικά ήταν : Πρώτα οι πρόγονοι
των Γουραίων, με τον Κώστα Γούρα, μετά του Γεωργούτζου ,
Γιάννη Γούρα, Παπανικόλα, Ανεσταίων (Ζορμπαίων),
Γεροδήμου, Σίδερη, Νάκου, και τέλος των Αρβανιταίων.
Πολυμελείς φαμίλιες. Με ρίζες οι οικογένειες (με τη σειρά των
σπιτιών) :
1. Γούρα από Θεσσαλία.
2. Γεωργούτζου από Γρανίτσα [Διακόπι].
3. Παπανικόλα [Παπανικολάου] από Άβορο.
4. Ανέστου από Λούτσοβο [Κόκκινο].
5. Γεροδήμου από Τριβίδι.
6. Σίδερη από Βελούχι [Κάλλιο].
7. Νάκου από Κράβαρα και σε βάθος χρόνου από Βόρειο Ήπειρο.
8. Αρβανίτη από Δωρικό και σε βάθος χρόνου από Ήπειρο.

Συνοπτική αναδρομή στο χρόνο: Γύρισμα πίσω στη δεκαετία
του ’50 και πριν. Τότε που το Λιδωρίκι προσπαθούσε να σβήσει
τα κάρβουνα που άφησε το κάψιμο του χωριού από τους
Γερμανούς.
Για να γίνει κατανοητό το θέμα, θα πρέπει να κάνουμε αναδρομή στο χρόνο. Για όσους γεννήθηκαν μετά
– το λιγότερο – από τα μέσα του ’60,η
τοπωνυμία «Χάνια Στενού» δεν τους
θυμίζει τίποτα, γιατί από τις αρχές του ’70,
όλη η φυσιογνωμία του χώρου που κάλυψε η Λίμνη του Μόρνου, αλλοιώθηκε,
ώσπου το 1978 σκεπάστηκε οριστικά και
η λίμνη έγινε ο υγρός τάφος της περιοχής.
Επομένως βιωματικά τα Χάνια είναι για
όσους γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έζησαν, τουλάχιστον, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.
Να δούμε τα αντικειμενικά στοιχεία που
συγκροτούσαν τον μικρό Οικισμό των 10
κατοικιών και 60 ψυχών που γεννήθηκαν
και εκεί έζησαν, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, μέχρι που χάθηκε ο Οικισμός οριστικά κάτω από τον υγρό τάφο της.
Ο Οικισμός δεν υπήρξε ολοκληρωμένος
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κεντρικός πυρήνας ήταν το Χάνι
του «Μαλλιάτσου», που η αρχή του χάνεται σε βάθος χρόνου.
Θα λέγαμε ότι ο Οικισμός άρχισε να συγκροτείται όταν έχασε το
Χάνι τον πρωταρχικό του σκοπό.

Μνήμες και βιώματα – αποσπασματικά.
Τα νερά λιγοστά, γιατί η Γκιώνα τα κρατεί στα έγκατα της και τα
διώχνει στον Κορινθιακό ή «τις οίδε που αλλού». Το καλοκαίρι
δύσκολο. Νεροδότριες περιφερειακές βρύσες, όπως ο
«Αντώνης», ο «Σερεντέλης», ο «Κούστης» και του «Χουσάδα
το Περιβόλι». Οι άλλες βρύσες φτωχές σε νερό. Το πράσινο
λίγο, εκτός από αμυγδαλιές. Γενικά η περιοχή που κλείνεται στα
όρια της Κοινότητας Λιδωρικίου θα λέγαμε ότι είναι άνυδρη. Το
λίγο πράσινο το συναντήσαμε στις παραποτάμιες περιοχές
«Φτελιά», «Κώστεβο» και «Μπλάβλακα».
Όλα αυτά γράφτηκαν για να δοθεί έμφαση στην επικεφαλίδα
του θέματος. Γιατί η μικρή λωρίδα πρασίνου, όλο το χρόνο,
ήταν η περιοχή «Χανίων του Στενού». Η ευρύτερη περιοχή έχει
χωριά καταπράσινα με πολλά νερά και τοπία «Ελβετικά». Η
σύγκριση γίνεται με τον υπόλοιπο χώρο της περιοχής
Λιδωρικίου.
Άς έρθουμε στα «Χάνια του Στενού». Εκτείνονται στα ριζά της
«Πλέσιβας» γύρω στα 250-300 μέτρα από το στενότατο σημείο
του Μόρνου, όπου σε μια κοίτη των 30 μ., μαζεύονται τα νερά
του ποταμιού και ξεχύνονται δυτικά για να σμίξουν σε 200 μ.,
με τον ορμητικό «Κόκκινο» Παραπόταμο.

Χρήστος Κ. Ανέστος
Συνταξιούχος Δάσκαλος
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Θέματα
ΟΚΤΑΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1958

Τότε το Γυμνάσιο και το Λύκειο, λεγόμενο
οκτατάξιο εκείνη την εποχή, έσφυζε από
ζωή. Ήταν 300 παιδιά αγόρια και κορίτσια.
Πολλοί και πολλές διέπρεψαν σε υψηλές
θέσεις, χωρίς φροντιστήρια και με μεγάλη
φτώχια.
Η Δωρίδα πάντοτε έβγαζε λαμπρούς επιστήμονες. Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος
Δούκας, ένας από τους καλύτερους γιατρούς. Με ήθος και καλοσύνη αντιμετώπιζε
όλους τους ασθενείς, γνωστούς και αγνώστους, ντόπιους και μη. Θα γράψω δυο
λόγια για αυτόν.
Λεβέντης είσαι στη ψυχή
λεβέντης του χωριού μας
όσα καλά κι αν έκανες
δεν φεύγεις από το νου μας
Πάντοτε χαρούμενος
πάντα με ντομπροσύνη
πολλά τα προτερήματα
κανείς δεν σου τα σβήνει
Κάποτε σε χρειάστηκα
και μ’ άπλωσες το χέρι
σαν τη δική σου την ψυχή
άλλο δεν είναι ταίρι
Αναφέρομαι ειδικά σε αυτόν γιατί τον
αισθάνομαι σαν φίλο, σαν συγγενή, όπως
και την γυναίκα του την Μαρία. Τους εκτιμώ
και τους ευχαριστώ για την εμψύχωση που
μου έδωσαν στις δύσκολες στιγμές μου.
Στη φωτογραφία αναγνωρίζω τους Ζούκο,
Μπούγαλη και Παπανδρέου από τους
καθηγητές και από τις καθηγήτριες τις
Λιναρδάκη και Λιαπίκο. Δεν θυμάμαι τα
ονόματα των υπόλοιπων καθηγητών.
Με εκτίμηση,
Νίτσα Ανδρίτσου Σκούρα

Ένα μήνυμα από μια καθηγήτρια.

Προς τους μαθητές και μαθήτριες
του Γυμνασίου Λιδωρικίου 1967–1970
Παλιοί και παλιές αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες και σήμερα
πολυαγαπημένοι μου φίλοι. Στην επαγγελματική μου διαδρομή πέρασα από πολλά σχολεία, όμως μέσα στην ψυχή μου είσθε μόνον εσείς!
Και μη νομίζετε ότι υπερβάλλω, μόνον κυριολεκτώ! Θα επαναλάβω
κάτι που το έχω ξαναπεί, διότι όπως έλεγαν οι Λατίνοι, repetitio mater
studiorum est, δηλαδή η επανάληψη είναι η μητέρα των Σπουδών.
Η επικοινωνία που είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, δεν είναι μία
απλή φιλία, είναι μία επένδυση, όπως θα έλεγαν σήμερα σε σχέση με
τα οικονομικά, είναι μία επένδυση συναισθηματική, πνευματική και
φιλική. Σήμερα με τα όσο βιώνουμε από αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, οι αναμνήσεις μας από την τότε εποχή είναι η ευτυχία μας και
η περιουσία μας.
Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα, όχι του σκότους και του χάους, αλλά μία
Ελλάδα της λάμψης και του φωτός. Θέλουμε μια Ελλάδα του τότε
πολιτισμού και το απέδειξαν με εορτασμό των 200 χρόνων από το
1821, μία Ελλάδα αρχών και αξιών, όχι Ελλάδα παρακμής και ισοπέδωσης των πάντων.
Γι’ αυτό λέω ότι το μέλλον είναι επιλογή και δεν υπάρχει μέλλον, εάν
δεν υπάρχει παρελθόν. Δεν θα διαγράψουμε το «παρωχημένο
παρελθόν», όπως θα έλεγαν κάποιοι απαίδευτοι, το παρελθόν είναι η
ιστορία μας και ο πολιτισμός μας! Είναι η έμπνευση μας για το μέλλον!
Ευελπιστώ και εύχομαι οι γενιές που θα ακολουθήσουν, τα παιδιά, η
μοναδική ελπίδα του αύριο, να μην τους γκρεμίσει κανείς τα όνειρά
τους και να ζήσουν με ιδανικά και όχι με δανεικά.
Ας μην είμαστε πεσιμιστές, απαισιόδοξοι. Η νύχτα δεν είναι ατέλειωτη, κάποια στιγμή θα ανατείλει ο ήλιος και μετά τη σταύρωση, έρχεται
η Ανάσταση, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Με ατέλειωτη αγάπη
Ελένη Χριστοπούλου.
Καθηγήτρια φιλόλογος στο Γυμνάσιο Λιδωρικίου
την περίοδο 1967-1970
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Ο κορωνοϊός
Ήρθε τσουνάμι άγριο,
ακόμη πιο μεγάλο
βοήθησε θεούλη μου
πέρα κι αυτό να βγάλω.
Έδωσες παράδειγμα
πως όλους εσύ ορίζεις
και τη ζωή του καθενός
εσύ προσδιορίζεις.
Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί,
όλα φανερωθήκαν
και στα βιβλία γράφτηκαν
και δεν λησμονηθήκαν.
Μα ακούω καμπάνες να χτυπούν
πένθιμα κάθε μέρα
αόρατος είναι ο εχθρός
βρίσκεται στον αέρα.
Όλο το σύμπαν γέμισε,
χιλιάδες οι νεκροί μας
πόλεμος δίχως άρματα
κόβεται η πνοή μας.
Άσπροι, μαύροι, κίτρινοι,
τον ίδιο φόβο ζούμε
από τον όλεθρο αυτό,
θέλουμε για να βγούμε.
Πλούσιοι, φτωχοί, νέοι, γέροντες
δεν κάνει διακρίσεις.
Βγήκα στο δρόμο για να βρω,
άνθρωπο να μιλήσω
Μα όλα ήταν έρημα
πίσω πως να γυρίσω.
Ούτε σχολεία ανοιχτά,
ούτε εκκλησιές γεμάτες
όλα τα καταστήματα
μείναν χωρίς πελάτες.
Και φόβος, φόβος τρομερός
μ’ έχει καταρρακώσει
σκέπτομαι τα παιδάκια μου
και πως θα ξημερώσει.
Και κάνω χίλιες προσευχές,
να ζήσουν θέλω μόνο
μην μου φυλάει ο θεός,
να ζήσω αυτόν τον πόνο.
Και πέφτω με τα γόνα
και σε παρακαλάω
να σταματήσεις τον εχθρό
και πάλι να γελάω.
Νίτσα Ανδρίτσου Σκούρα

Λύκειον των Ελληνίδων Φωκίδας
Τρία χρόνια από την ίδρυση του!

Μετά από τα 3 χρόνια ίδρυσης
του παραρτήματος του Λυκείου
των Ελληνίδων στη Φωκίδα, θα
κάνουμε ένα σύντομο αφιέρωμα
σε αυτό το θεσμό που ζει 110
χρόνια και απαρτίζεται σήμερα
από 54 παραρτήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Το Λύκειον των Ελληνίδων (ΛτΕ)
Φωκίδας ιδρύθηκε το Μάιο του
2018 από την Δρ. Ευθυμία
Παναγιωτοπούλου με καταγωγή
από το Μαλανδρίνο και ιδρυτικά
μέλη γυναίκες από όλη τη
Φωκίδα. Οι δραστηριότητες του
λειτουργούν από εθελοντές
καθηγητές και οι περισσότερες
παρέχονται δωρεάν σε ενήλικες,
ιδίως αυτές που εντάσσονται στο
Φιλολογικό Τμήμα του ΛτΕ
Φωκίδας και σχετίζονται με
θέματα καλλιέργειας, όπως:
Μαθήματα ελληνικής γλώσ1δαπούς
σας για ομογενείς και αλλοκαι δυνατότητα απόκτη-

σης επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας

Μαθήματα αγγλικών βασι2 κού
επιπέδου
βασικών δεξιοτή3Το Μαθήματα
των υπολογιστών
δεύτερο τμήμα του ΛτΕ

Φωκίδας είναι το Τμήμα Εθνικών
Χορών, στο οποίο διδάσκονται
χοροί από όλη την Ελλάδα, όμως
η εστίαση είναι στο χορό του
τόπου μας, της Φωκίδας, για την
ανάδειξη του πολιτισμού του
Νομού μας. Γι’ αυτό, η χορευτική
ομάδα του ΛτΕ Φωκίδας, καθώς
συμμετάσχει σε εκδηλώσεις
εντός και εκτός Νομού, συνήθως
παρουσιάζει χορό της Φωκίδας
για να προβληθεί ο τόπος.

Το ΛτΕ Φωκίδας έχει την έδρα
του στην Ερατεινή, σε έναν οικισμό που επιλέχθηκε γιατί βρίσκεται στα όρια των δύο Δήμων
του Νομού. Στην έδρα του ενοικιάζει αίθουσα και αναπτύσσει
όλες τις δραστηριότητές του.
Παράλληλα, όμως, προσπαθεί να
αναπτύξει συνεργασίες με
άλλους φορείς και να επεκτείνει
το έργο του σε επιπλέον οικισμούς και συγκεκριμένα, όπου
υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης αίθουσας από άλλο φορέα.
Αυτή η προσπάθεια έχει το πλεονέκτημα ότι εξυπηρετούνται οι
μαθητές των τμημάτων αφού δεν
χρειάζονται να μετακινούνται
στην έδρα του ΛτΕ Φωκίδας για
τη συμμετοχή τους στα μαθήματα. Έτσι, έχουν κατά καιρούς
αναπτυχθεί μαθήματα σε διάφορους οικισμούς, όπως α) μαθήματα χορού σε Ιτέα, Πεντάπολη
και Ευπάλιο, β) μαθήματα
Αγγλικής γλώσσας στο Λιδωρίκι
και γ) όλες οι δραστηριότητες
στην Ερατεινή.
Περισσότερες
πληροφορίες,
όπως και δυνατότητα εγγραφής
στο ΛτΕ Φωκίδας μπορείτε να
βρείτε στη σελίδα του στο facebook ή να επικοινωνήσετε απευθείας με mail ή τηλέφωνο.
Όμως, σύντομα θα ‘ανέβει’ και η
ιστοσελίδα του:

www.lefokidas.gr
e-mail: lefokidas@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/lefokidas
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Το συναίσθημα
Το συναίσθημα μας βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Και
γαληνεύει η ψυχή μας, αντικρίζοντας τις ομορφιές της
φύσης. Και γίνεται ένα παιγνίδι ομορφιάς στο ψυχικό μας
κόσμο. Σε ένα κόσμο χωρίς ταλαντεύσεις. Σ’ ένα κόσμο
που συνδυάζεται «το αγαθό», δηλαδή το νερό, «το ωραίο»,
δηλαδή η ομορφιά της φύσης, «το αληθινό», δηλαδή η
πραγματικότητα.
Μέσα από φωτογραφίες, αγαπημένοι φίλοι μας, που είχε
την ευγενή καλοσύνη να μας στείλει, όπως πάντα, η καλή
μας Σοφία Κλώσσα από το Βαρούσι, αντικρίζουμε το
αίσθημα της ομορφιάς και της αισθητικής απόλαυσης της
αγαπημένης μας Δωρίδας και συγκεκριμένα της χιονισμένης Γκιώνας όπως φαίνεται από τη Συκιά και της θέας
πάνω από το εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη Καλλίου.
Εύστοχα λοιπόν ο ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας,
Κωνσταντίνος Δημαράς αναφέρει : «Το τρίσημο σχήμα, το
αληθινό με το ωραίο και με το αγαθό, οι τρεις αυτοί κόσμοι,
είναι απαραίτητοι για τη ζωή του ανθρώπου».
Μέσα στους σκοπούς του Συνδέσμου μας, είναι πέραν των
άλλων, και η ανάδειξη της αισθητικής ομορφιάς της περιοχής μας. Αυτή η άγρια φυσική ομορφιά. Λιδωρίκι. Γκιώνα.
Βαρδούσια. Λίμνη του Μόρνου. Μπορεί η κατασκευή της
Λίμνης να ρήμαξε την περιοχή μας, να ξερίζωσε τους
ανθρώπους μας από τις γωνιές τόσων χρόνων, να χάθηκαν

περιουσίες μέσα στα νερά της. Παρ’ όλα αυτά η ζωή προχωράει, έχοντας συντροφιά τις μνήμες μας. Έχουμε τα
όνειρά μας και τις φιλοδοξίες μας.
Ας συμβαδίσουμε με τις αλλαγές και την εξέλιξη των πραγμάτων. Και έχοντας στη σκέψη μας αυτή τη νοσταλγία του
«τότε» και με φαντασία, ας κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο ωραία, πιο γοητευτική.
Η συντακτική ομάδα του "Λιδωρικιώτη"

28

