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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ “Η ΓΚΙΩΝΑ”

Kαλωσόρισμα της Ψηφιακής μας Έκδοσης
Σας καλωσορίζουμε στην Ψηφιακή Έκδοση της εφημερίδας
«Ο ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗΣ» σε μορφή PDF στο διαδίκτυο. Η Ψηφιακή
Έκδοση της διατηρεί τη μορφή και την αισθητική της εφημερίδας.
Ο «κορονοϊός», πέραν όλων των άλλων δεινών, μας εξανάγκασε να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με τους
ανθρώπους που αγαπάμε, αυτούς που συναναστρεφόμαστε,
δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε και τους φίλους που κάνουμε
παρέα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της επικοινωνίας μας γίνεται μέσω
του διαδικτύου, μέσω συσκευών , οθονών και καμερών.
Τελικά δεν μπορέσαμε να το αποφύγουμε…
Το «φορτίο» είναι ομολογουμένως βαρύ. Περιοριστικά μέτρα,
τηλεργασία, ο φόβος για τον ιό, η ανεργία, η αγωνία για το

αύριο. Πως μπορούμε να αλλάξουμε την ψυχολογία μας;;
Μπορούμε;;; Πότε θα μπορέσουμε να βρεθούμε από κοντά;;;
πότε θα επισκεφτούμε το αγαπημένο μας χωριό;;; ερωτήματα που μας βασανίζουν…
Ας κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα, ας δούμε τον εαυτό μας στο
αύριο και όχι στο ασφυκτικό παρόν των ατελείωτων παραχωρήσεων. Ας «ονειρευτούμε», δίχως τη φανταστική ερμηνεία,
αλλά με έναν τρόπο που μας προσκαλεί να δράσουμε στο
παρόν έτσι όπως θα επιθυμούσαμε να ζούμε στο μέλλον. Και
ίσως κάπου εκεί να βρίσκεται η μεγάλη απάντηση.
Ελπίζουμε ότι το 2021 θα είναι το έτος της ελπίδας για ένα
καλύτερο αύριο αφού έχουμε ήδη κατανοήσει πως δεν είμαστε παντοδύναμοι, πως η αίσθηση της κυριαρχίας του ανθρώπου στη ζωή και στη φύση δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση.

Εκλογές στο Σύνδεσμό μας
Εκλογές όμως είχαμε και στο Σύνδεσμο μας. Στις 10 Νοεμβρίου 2019, εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σχηματίστηκε ένα ψηφοδέλτιο με υποψήφιους νέους ανθρώπους, όχι μόνο σε ηλικία, που με τις γνώσεις και τις
δυνάμεις τους, θα προχωρήσουν το Σύλλογο μπροστά, παράλληλα δε θα είναι συνεχιστές όλων αυτών που πράγματι έχουν γίνει μέχρι σήμερα, από τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια, και τα οποία ήταν πολύ σημαντικά.
Κοινός στόχος και επιδίωξη μας θα είναι η συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας, καθώς και η συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Λιδωρικίου, για κοινές εκδηλώσεις, και γενικότερα ότι αφορά στο Λιδωρίκι.
Το συμβούλιο μας αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
• Πρόεδρος : Μαρία Γούρα - Δέδε του Γεωργίου
• Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Τσώνος του Γεωργίου
• Γενικός Γραμματέας : Ευθύμιος Καψάλης του Γεωργίου
• Ειδικός Γραμματέας : Νικόλαος Ανδρίτσος του Δημητρίου
• Ταμίας : Ανδρέας Γκόλφης του Γεωργίου
• Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Σοφία Τσιτούρα του Λουκά
• Μέλος : Γεώργιος Αρβανίτης του Ιωάννου
• Μέλος : Αναστασία Γκομόζια του Αθανασίου
• Μέλος : Χαράλαμπος Ταμβάκης του Χρήστου
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών
και συγκεκριμένα την Πρόεδρο κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου, συνεχιστή του πατέρα της Κωνσταντίνου
Γεωργακόπουλου, τα μέλη Αθηνά Σταυριανού και Σπύρο Αναγνωστόπουλο, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη
κ. Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο και Χριστίνα Σεχοπούλου – Γερομήτσου.
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Info
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Εκδότης – Ιδιοκτήτης:
Σύνδεσμος
Λιδωρικιωτών Δωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»

Θερμά συγχαρητήρια στον ανιψιό μου Γιάννη Θεοχαρόπουλο, εγγονό του
αδερφού μου Γιάννη, που πέρασε στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Με πολλή αγάπη.
Μαρία Αποστολοπούλου-Ευαγγελοπούλου

Υπεύθυνη για την έκδοση:
Μαρία Γούρα - Δέδε

Ο εγγονός μου Σπύρος Τούμπας πέτυχε στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Πατρών.
Θέλω να τον συγχαρώ και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στις σπουδές του. Η
γιαγιά του Μαρία Αποστολοπούλου-Ευαγγελοπούλου

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

Η Αλεξάνδρα Κόπτση, κόρη του Λεωνίδα Κόπτση και της Σοφίας
Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου, αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του
ΕΚΠΑ (τμήμα ΦΠΨ) και ορκίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο.
Οι γονείς της, η αδελφή της Ανθούλα, η γιαγιά της Ανθούλα Αναγνωστοπούλου,
οι θείοι της Τασία Αναγνωστοπούλου και Ιωάννης Ρόζος και τα ξαδέλφια της
Ευαγγελία - Χριστόφορος Ρόζος και Βανέσσα - Νίκος Αλεξίου, της εύχονται να
είναι πάντα γερή, δυνατή και ευτυχισμένη και να έχει καλή σταδιοδρομία στη
ζωή της.

Ευχάριστα νέα από το Σικάγο !
Διπλή χαρά για την οικογένεια του Γεωργίου Διονυσίου Δούκα.
Στις 22-08-2019, ο Δημήτρης απέκτησε ένα αγοράκι στο οποίο δόθηκε το όνομα «Γεώργιος».
Έτσι λοιπόν «Γεώργιος Δούκας ο νεώτερος».
Στις 05-10-2019, ο γιός του Διονύσιος παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μαριάννα.
Πολλές ευχές από θείους και αδέλφια στην Ελλάδα.
Οικογένεια Βασίλη και Αναστασίας Λιάκου.
Η Αναστασία Ανδρίτσου, κόρη των δασκάλων

κεύθηκε στη Νευροχειρουργική στο Πανεπιστημιακό

Γιάννη και Γεωργία Ανδρίτσου, απόφοιτος του ΕΜΠ, με

Γενικό Νοσοκομείο της Βιέννης.

μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Γαλλία και

Συμμετείχε σε σειρά επιστημονικών συνεδρίων σε

σημαντική καριέρα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Από το

ευρωπαϊκό επίπεδο εμβαθύνοντας συστηματικά στον

2004 εργάζεται στο Βρετανικό Συμβούλιο. Μεταξύ των

τομέα της νευροογκολογίας. Από το 2008 υπηρετεί ως

πρώτων καθηκόντων της, ο σχεδιασμός προγράμμα-

Επιμελητής (Oberarzt) στη νευροχειρουργική πτέρυγα

τος για την Επικοινωνία της Επιστήμης (Beautiful

του κρατικού νοσοκομείου στην πόλη Wiener

Science, FameLAB, Challenge Europe, κ.λπ.) για το

Neustadt, που αποτελεί εξειδικευμένο ογκολογικό

Ο Κώστας Ανέστος, γιός του Χρήστου και της Μαριγούλας, ολοκλήρωσε επιτυχώς τον διδακτορικό κύκλο σπουδών του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των Τμημάτων
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και αναγορεύθηκε Διδάκτορας.

ευρύ κοινό και τα σχολεία. Από την 1η Απριλίου 2018

κέντρο στην ευρύτερη περιφέρεια της Βιέννης. Και

είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Ελληνίδα διευθύ-

όπως λέει ο ίδιος :

ντρια του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα.

«Η μοίρα το θέλησε να παραμείνω κοσμοπολίτης και

Δημοτικές εκλογές 2019

Ο Ιωάννης Σταύρου, συνδέεται στενά και λόγω κατα-

δεν κατάγεται ούτε από την Αυστρία, ούτε από την

γωγής της μητέρας του Ζωής Καραχάλιου - Σταύρου

Ελλάδα, αλλά από την Ουκρανία. Είναι δικηγόρος και

με την δωρική γη από τα παιδικά του χρόνια.

μητέρα των δύο κοριτσιών μας».

Ο Χάρης Καψάλης, ο γιος του Κώστα και της Μαρίας, έκανε περήφανο το
χωριό μας, αφού είναι πλέον διδάκτωρ Βιοχημείας του πανεπιστημίου St.
Andrews της Σκωτίας. Ο σύνδεσμός μας του εύχεται κάθε επιτυχία στην επιστημονική του πορεία.

Μέλη από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, στις
δημοτικές εκλογές τον Μάιο του 2019, έθεσαν υποψηφιότητα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Δημοτικές Αρχές.
Ο Σπύρος Αναγνωστόπουλος, γιος της Έφης Ανδρίτσου, ο οποίος εκλέχτηκε στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, με την παράταξη «Αθήνα Ψηλά», με επικεφαλής το Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη.
Η Παναγιώτα Κλώσσα – Καραμέτα, η οποία εκλέχτηκε στο Τοπικό
Συμβούλιο Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Και τους ευχαριστούμε για
τη μέχρι τότε συνεργασία μας.

Τα στοιχεία του λογαριασμού του Συνδέσμου μας είναι:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ Η ΓΚΙΩΝΑ

ΑΡ. ΛΟΓ. 11429602573
ΙΒΑΝ GR0501101140000011429602573

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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στη νέα μου οικογένειά μου. Η σύζυγός μου Οκσάνα

Μεγάλωσε στο Λιδωρίκι, οι βόλτες από “του Δούκα”
Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι, μεταξύ των
Προέδρων Εφετών που προήχθησαν σε
Αρεοπαγίτες, βρίσκεται και η κ. Ιωάννα
Μαργέλλου – Μπουλταδάκη. Είναι σύζυγος του
Βασίλη Κων. Μαργέλλου, Διευθυντή του
Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου
Ευαγγελισμού. Το γεγονός αυτό αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τον τόπο μας.

μέχρι τη Βαθειά είναι έντονα αποτυπωμένες στη
μνήμη του, όπως οι εκδρομές στο Βελούχι την άνοιξη
ή στην Ερατεινή το καλοκαίρι. Σπούδασε Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο της Βιέννη από όπου και αποφοίτησε με
τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής Φεβρουάριο του
1999. Επέστρεψε στην Ελλάδα για τη διεκπεραίωση
των στρατιωτικών του καθηκόντων, η ελληνική πραγ-

Τα θερμά μας συγχαρητήρια για την προαγωγή της,
ευχές για καλή επιτυχία στο σπουδαίο έργο της και
σ' ανώτερα.

ματικότητα τον παρότρυνε να επιστρέψει στην
Αυστρία. Τα επόμενα 6 χρόνια (2001 ως 2007) εξειδι-
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Θέματα
Τ

α παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας,
παρατηρούν πολύ προσεκτικά τις
αντιδράσεις των ενηλίκων προκειμένου να αποδώσουν ένα πρώτο
νόημα στο τι ακριβώς συμβαίνει,
καθώς συναισθηματικά νιώθουν την
«απόκλιση» από την κανονικότητα,
ακόμα και όταν οι γνωστικές τους
ικανότητες συναντούν τους φυσικούς αναπτυξιακούς περιορισμούς.
Οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις
είναι συχνά εφάμιλλες και συνδέονται άρρηκτα με τις αντίστοιχες των
ενηλίκων, καθώς τα παιδιά λειτουργούν μιμητικά. Το χαρακτηριστικό
που διαφέρει είναι το γεγονός ότι οι
αντιδράσεις ποικίλλουν και προσδιορίζονται από το αναπτυξιακό επίπεδο
του κάθε παιδιού και κυρίως ότι
κάθε γνωστικό κομμάτι πληροφορίας που απουσιάζει από την επικοινωνία, συμπληρώνεται από τη
φαντασία του παιδιού (με σκέψεις
τύπου «ο κόσμος είναι επικίνδυνος»,
«θα αρρωστήσουν οι δικοί μου»,
κ.α.).
Είναι βέβαια σημαντικό να αναφερθεί
ότι το κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά στην ίδια κατάσταση και ότι οι
δυσκολίες επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την ψυχοσυναισθηματική
του κατάσταση και τη συμπεριφορά
του.
Η παρούσα- έκτακτη κατάσταση που
βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης με την
εξάπλωση της πανδημίας, είναι
δύσκολη και επηρεάζει όλους τους
τομείς της ζωής ενηλίκων αλλά και
παιδιών.
Μερικές από τις πιθανές αντιδράσεις- συμπεριφορές που μπορεί να
εκδηλώσει ένα παιδί αυτή την περίοδο είναι οι ακόλουθες:
- Είναι πιθανόν να αναφέρεται συχνά
στη νέα κατάσταση και οι συγκεκριμένες αναφορές να συνδέονται με
συγκεκριμένες σκέψεις, ερωτήματα
ή εικόνες που είδε
-Μπορεί να εκδηλώνει ευερεθιστότητα και έντονο θυμό λόγω των

Στηρίζοντας τα παιδιά
στην εποχή της πανδημίας
Θεοδότη Κωνσταντοπούλου

Ψυχολόγος, M.Sc. Παιδιού και Εφήβου / Συντονίστρια ομάδων Σχολών Γονέων
Επικοινωνία: 6977 370961, t_konstantopoulou@hotmail.com
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Δεν υπάρχει «σωστό» και «λάθος»
στην έκφραση του συναισθήματος
και στις οικείες αντιδράσεις: με άλλα
λόγια, το κάθε παιδί έχει το δικό του
μοναδικό τρόπο να επεξεργαστεί και
να εκφράσει το πως αισθάνεται απέναντι σε μια νέα στρεσογόνο κατάσταση. Επίσης το κάθε παιδί, διαθέτει διαφορετικής ταχύτητας και ρυθμού
μηχανισμούς προσαρμογής, οπότε
αναμένονται έντονες διακυμάνσεις
ως προς το χρόνο και την ποιότητα
της προσαρμογής.
Τα παιδιά έχουν ένα ευρύ ρεπερτόριο αντιδράσεων έναντι μιας
στρεσογόνου συνθήκης: από την ανεμελιά και το παιχνίδι μπορεί να περνάνε στην ένταση και τη δυσαρέσκεια.
Μπορεί να εμφανίσουν συμπεριφορές που αποκλίνουν από το συνηθισμένο αλλά και πλήρη απάθεια και
αδιαφορία.
Η προσαρμογή στη νέα κατάσταση
είναι μια απαιτητική και μακροχρόνια διεργασία, καθώς συνδέεται
άρρηκτα με την προσπάθεια απόδοσης νοήματος στο τι συμβαίνει. Το
νόημα αυτό εμπλουτίζεται, αναθεωρείται, επανεξετάζεται και εν τέλει
εντάσσεται στην ιστορία της ζωής
τους.
Οι ενήλικες λοιπόν, είναι τα σημαντικά
πρόσωπα στη ζωή των παιδιών και οι
κύριοι εμπνευστές τους και με τη δική
τους στάση απέναντι στην πανδημία,
διαμορφώνουν και τη στάση των παιδιών. Οι ενήλικες είναι εκείνοι που με
τη στάση τους, τη συμπεριφορά τους
γίνονται πρότυπα προς μίμηση για τα
παιδιά και μπορούν να τα βοηθήσουν
και να τα καθοδηγήσουν στη πρωτόγνωρη και δύσκολη αυτή περίοδο,
και να τους δείξουν τον τρόπο να
μετατρέψουν τις νέες εμπειρίες σε
εφόδια για το μέλλον. Με τη βοήθειά
τους τα παιδιά θα ενεργοποιήσουν
τους μηχανισμούς προσαρμογής,
ώστε να αποτυπώσουν σε αυτήν την
εμπειρία, δύναμη, γνώση, φροντίδα,
υποστήριξη και αξίες ζωής.
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περιορισμών στην καθημερινότητά
του
- Επίσης, μπορεί να εκδηλώνει επιθετικές συμπεριφορές, να μην ακολουθεί εύκολα κανόνες στο σπίτι και
να δοκιμάζει τα όρια με αποτέλεσμα
την αύξηση των συγκρούσεων
- Υπάρχει περίπτωση να εμφανίζει
αλλαγές στον ύπνο και τη σίτιση
- Ακόμα, μπορεί να παρουσιάζει
δυσκολίες στη συγκέντρωση ή
τάσεις για απόσυρση από τις συνήθεις δραστηριότητες
Χρειάζεται να γίνει κατανοητό αρχικά
από τους γονείς και εν συνεχεία από
τα ίδια τα παιδιά, ότι οι παραπάνω
αντιδράσεις είναι φυσιολογικές και
αναμενόμενες, όταν κάποιος καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα και
αρκετά στρεσογόνο κατάσταση. Είναι
σημαντικό να έχουμε στο νου ότι σε

καταστάσεις κρίσεων, όπως η πανδημία, που η καθημερινότητά όλων
έχει αλλάξει μέσα σε ένα πλαίσιο
αβεβαιότητας για την εξέλιξη και την
πορεία της, τα επίπεδα του στρες
είναι αυξημένα.
Τα παιδιά μπορεί να εκδηλώσουν
απροσδιόριστους φόβους και διάχυτο άγχος. Μπορεί να το λεκτικοποιήσουν, μπορεί όμως και όχι. Το σίγουρο είναι ότι νιώθοντας ανασφάλεια
στο ευρύτερο περιβάλλον τους, είναι
πιθανό να αναζητήσουν τον έλεγχο
και να μειώσουν το στρες, ενεργοποιώντας μη λειτουργικούς μηχανισμούς διαχείρισης, όπως οι συμπεριφορές που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Ως σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή
των παιδιών, οι ενήλικες χρειάζεται
να έχουν στο νου 3 στοιχεία:

Ενδεικτικές πηγές
https://issuu.com/acsathens/docs/covid_anxiety_self_mamagement_gr
https://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr
https://www.nasponline.org
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-parenting-talking-about-covid-19

4

3

Εγκώμιο στους
δασκάλους μας.
Γράφει ο Κων/νος Λαϊάκης, μαθητής κας Λατσούδη.
Επιμέλεια κειμένου: η κόρη του, Μαρίνα Λαϊάκη
" Σε όποια ηλικία και να φτάσουμε πάντα θα υπάρχουν στιγμές που
θα ανακαλέσουμε τους δασκάλους μας, εκείνους που με πίστη και
αφοσίωση ανέλαβαν το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης και της
αγωγής μας, πόσο μάλλον σε παλαιότερες
δεκαετίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε
τις κακουχίες των καιρών (φτώχεια,
κρύο...)"
"Σεπτέμβριος του '63. Το κουδούνι χτυπά
στο μικρό μονοθέσιο σχολείο στις Ξυλάδες
Φαρσάλων. Συγκεντρωθήκαμε στον προαύλιο χώρο, δίπλα από την εκκλησία της Αγ.
Αικατερίνης να συναντήσουμε την πρωτοδιορισθείσα τότε κα Μαριγούλα Λατσούδη.
Μια γλυκύτατη νεαρή δασκάλα από το
Λιδωρίκι Φωκίδας. Πάντα πρόσχαρη και
βοηθητική μάς δίδαξε τη γνώση των
βιβλίων, την αγάπη & την αλληλεγγύη.
Ουδέποτε υπήρξε διάκριση μεταξύ των
μαθητών, καθώς και ουδέποτε έγινε χρήση
του τότε ευρέως αγαπητού εκπαιδευτικού
μέσου, του ξύλου" προσθέτει χαμογελώντας. " Χτίστηκε ένα υγιές
παιδαγωγικό σκηνικό που ολοκληρώθηκε με τις γυμναστικές επιδείξεις των μαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς, άγνωστο
σχολικό γεγονός για τους κατοίκους της περιοχής ως τότε. Και από
την πλευρά των δυο υπήρξε μια βαθύτατη εμπιστοσύνη, σαν να
ήταν συμφωνημένη από καιρό."
Να'σαι καλά δασκάλα μας. Να' στε καλά δάσκαλοι.

Ευχαριστήριο του Συνδέσμου μας
για δωρεά βιβλίων

Γίναμε αποδέκτες μιας σημαντικής δωρεάς από τον κ.
Ανδρέα Κάππο του Χαραλάμπους. Μία πλούσια συλλογή από βιβλία λογοτεχνικά, ιστορικά, κλπ., δερματόδετα
και μη, μερικά εκ των οποίων πολύ παλιών εκδόσεων,
κοσμούν πλέον τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας.
Πολλά εξ αυτών τοποθετήθηκαν στη βιβλιοθήκη, που
και αυτή δόθηκε από τον κ. Κάππο και η οποία αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο της μητέρας του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας εκφράζει
τις ευχαριστίες του προς τον κ. Ανδρέα Κάππο και την
οικογένειά του για την ευγενική προσφορά του.
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Κοινωνικά
Ο κρίκος της ζωής
μπορεί να έσπασε,
όχι όμως
ο κρίκος της καρδιάς.
--------------------------•

Στις 17/01/2019, η Βιολέτα
Κλώσσα – Μαργέλλου μας
άφησε. Η Βιολέτα, η κόρη του
Γιώργη Κλώσσα, η γυναίκα του
Γιάννη Χ. Μαργέλλου, η μητέρα
της Έλενας, η γιαγιά των εγγονών
της, σε ηλικία 64 χρόνων, έφυγε
για το τελευταίο ταξίδι της. Ένας
ξεχωριστός άνθρωπος, αθόρυβη,
γλυκομίλητη, καλή συγγενής,
αρμονική συνύπαρξη όλων
αυτών. Η κηδεία της έγινε στις
19/01/2019, στη γενέτειρά της,
στο αγαπημένο της Λιδωρίκι. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα στο χωριό
μας που τόσο αγάπησες και που
σε σκέπασε.... Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
--------------------------•
Στις 20/01/2019 απεβίωσε η
Γεωργία Στρούζα - Καλμαντή,
κόρη του μπάρμπα Γιάννη (του
Αυγόγιαννου), σε ηλικία 91 ετών.
Η κηδεία της έγινε στο Περιβόλι
(Αγλαβίστα) Δωρίδας, τόπο κατα-

γωγής του συζύγου της. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
Στις 27/2/2019 ένας ακόμη
χωριανός μας έφυγε. Ο Γιώργος
Μαναγλιώτης, που διατηρούσε
ραφείο στο Λιδωρίκι, απεβίωσε
σε ηλικία 91 ετών. Η κηδεία του
έγινε
στο
Λιδωρίκι.
Συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
--------------------------•
Στις 5/3/2019, έφυγε απ’ τη ζωή,
μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία
με την υγεία του, ο Νικόλαος
(Νίκος) Παπαπαναγιώτου, σε
ηλικία 72 ετών. Ο Νίκος ήταν γεννημένος στο Βελενίκο Δωρίδος
και είχε παντρευτεί τη Γιαννούλα
Βασιλείου Γεωργοσοπούλου από
Λιδωρίκι. Η κηδεία του έγινε στον
Κουβαρά Αττικής.
--------------------------•
Στις 20/03/2019 ένας νέος
άνθρωπος έφυγε ξαφνικά από
κοντά μας. Ο Μίλτος Κατσαρός,
γιός της Κατίνας Δρόσου, 45 χρόνων. Ήταν εγγονός του Δρόσου
Δρόσου, που ήταν επιστάτης στο
Γυμνάσιο Λιδωρικίου. Η κηδεία
του έγινε την επομένη από το
Νεκροταφείο
Ζωγράφου.
Συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
--------------------------•
Στις 26/3/2019, ο Αναστάσιος
Νικ. Ασημακόπουλος, ένας
ακόμη χωριανός μας, σε ηλικία
88 χρόνων, έφυγε από κοντά
μας. Η κηδεία του έγινε στο
Λιδωρίκι. Συλλυπητήρια προς την
οικογένειά του, απ' όλη την
Ομάδα του Συνδέσμου μας.
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--------------------------•

Στις 29/05/2019 έφυγε απ' τη
ζωή ο Γιώργος Καρμανιόλας.
Έζησε για κάμποσα χρόνια στο
Λιδωρίκι στη δεκαετία του 1980,
συνεχίζοντας τη λειτουργία του
καφενείου του μπάρμπα Θανάση
Ευσταθίου στην Πλατεία "Βαθειά"
και μετά αποσύρθηκε στην αγαπημένη του Πρέβεζα, όπου
άφησε και την τελευταία του
πνοή. Η αδελφή του ήταν παντρεμένη με το δικό μας Μίμη
Σακαρέλλο. Εκ μέρους του
Συνδέσμου μας απευθύνουμε
συλλυπητήρια στη γυναίκα του
και στα δυο παιδιά του.
--------------------------•

Στις 07/06/2019 έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 69 ετών ο πρώην
βουλευτής της ΝΔ και επί σειρά

στέλεχος της ΓΣΕΕ Γιάννης
Μανώλης. Ήταν παντρεμένος με
την Γεωργία, κόρη της Βούλας
Μαργέλλου (του Γιωργάκη) από
Λιδωρίκι και του Νίκου
Κοντογιώργου από Διακόπι και
είχαν αποκτήσει μια κόρη και
έναν γιό. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του. Στις
13/07/2019
τελέστηκε
το
40/ήμερο μνημόσυνο του στον
Ιερό Ναό «Τα Εισόδια της
Θεοτόκου», στη Βάρη Αττικής.
--------------------------•
Στις 18/6/2019 έφυγε απ' τη ζωή
ο Θανάσης Μποβιάτσης, ο γιός
του μπάρμπα Γιάννη, σε ηλικία 79
χρόνων. Η κηδεία του έγινε την
επομένη, από την Εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής, στην Αγία
Παρασκευή. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό
ταξίδι φίλε Θανάση. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Θα μας λείψει η παρουσία
σου.
--------------------------•
Στις 30/7/2019 έφυγε από κοντά
μας η Βασιλική (Κούλα)
Τάσιου, το γένος Αθαν. Ανέστου,
σε ηλικία 78 ετών, γεννημένη στα
Χάνια Στενού. Η κηδεία της έγινε
την επομένη στο Λιδωρίκι. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
--------------------------•
Στις 7/9/2019 έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 92 ετών, η Γιαννούλα
Γεωργίου Αρβανίτη, το γένος
Δημ. Κοκκαλιάρη. Η κηδεία της
έγινε την επομένη στο Λιδωρίκι.
Αγαπητή σε όλους τους
Λιδωρικιώτες, κρατούσε για χρό-

νια το περίπτερο της Βαθειάς.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
--------------------------•

Στις 21/10/2019 έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 95 ετών, ένας από
τους παλιότερους Λιδωρικιώτες,
ο Χαράλαμπος Αθ. Ζέκιος. Η
κηδεία του έγινε την επομένη στο
Λιδωρίκι. Στα παιδιά του, τα
εγγόνια και τα δισέγγονά του,
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
--------------------------•
Την 1/11/2019 έφυγε ο Κώστας
Παπαδόπουλος του Αθανασίου
σε ηλικία 92 ετών. Στην οικογένεια του εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα το σκεπάσει. (Για
πολλούς από τους χωριανούς
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μας, ήταν γνωστός και με το
παρατσούκλι "Ανπάτης").
--------------------------•
Στις 3/11/2019 έφυγε από τη ζωή
ο Γιάννης Χαμοσφακίδης. Ήταν
σύζυγος της χωριανής μας Τέτας
Καγκάλου, θυγατέρας του Ηλία
Καγκάλου (Βζουνουλιά) και ζούσαν στη Λευκάδα, τόπο καταγωγής του θανόντος. Η κηδεία του
έγινε στη Λευκάδα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.
--------------------------•
Στις 5/1/2020 έφυγε απ' τη ζωή
μια ακόμη μια αγαπημένη
Λιδωρικιώτισσα. Η Αικατερίνη
Καλαπτσή,
93
χρόνων.
Παντρεμένη με τον Γιάννη
Καλαπτσή ήταν δίδυμη αδελφή
του μπάρμπα Νίκου Κρικέλα. Η
κηδεία
της
έγινε
στο
Νεκροταφείο Κορωπίου Αττικής.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
--------------------------•
Στις 11/1/2020 το κεράκι σώθηκε
για μια ακόμη χωριανή μας. Η
Βασιλική Φωτοπούλου, το
γένος Κων/νου Μίχου, έφυγε απ'
τη ζωή σε ηλικία 105 χρονών,
αφήνοντας πίσω της παιδιά,
εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν η
γυναίκα του μπάρμπα Τάσου
Φωτόπουλου, από τα πιο κοντινά
μέλη του Συνδέσμου μας. Η
κηδεία της έγινε την επομένη στο
αγαπημένο της Λιδωρίκι. Θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά
της.
--------------------------•
Στις 14/1/2020 αποχαιρετήσαμε
ένα καλό φίλο μας, έναν ευγενή
άνθρωπο,
ένα
γνήσιο

Κοινωνικά
Λιδωρικιώτη, με μια φράση του
Νίκου Καζαντζάκη : «Μια αστραπή η ζωή μας... μα προλαβαίνουμε». Ο Γιώργος Ταμβάκης του
Αλεξάνδρου έφυγε από κοντά
μας, σε ηλικία 84 ετών. Έζησε
πολλά χρόνια στην Αμερική,
όπου δημιούργησε μια όμορφη
οικογένεια με τη γυναίκα του
Μαρία Μποβιάτση, τα παιδιά και
τα εγγόνια του. Εδώ και πολλά
χρόνια όμως διέμενε στην
Ελλάδα. Ήδη μας λείπει, το
γλυκό του χαμόγελο, ο καλός ο
λόγος του. Την Πέμπτη, 16
Γενάρη, στις 12 το μεσημέρι, βρεθήκαμε για τελευταία φορά κοντά
του, στον Ιερό Ναό του Προφήτη
Ηλία, στο Νεκροταφείο της Αγίας
Παρασκευής. Τον αποχαιρετήσαμε και του θυμίσαμε να δώσει
χαιρετίσματα στον αδελφό του το
Σωκράτη και στον κουνιάδο του
το Θανάση. Από όλους εμάς συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Καλό ταξίδι.
--------------------------•

Στις 19/1/2020 η Ερατώ (Αρετή)
Γεροδήμου-Κωστοπαναγιώτου,
σε ηλικία 80 χρόνων, άφησε την
τελευταία της πνοή στο
Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευ-

όταν εδώ και λίγες μέρες, μετά
από σοβαρό τραυματισμό της στο
σπίτι της. Η Αρετή ήταν ένας
όμορφος, ζωντανός άνθρωπος,
στήριγμα για την οικογένειά της,
αλλά και στήριγμα για το Σύλλογό
μας, κοντά στους φίλους της και
κυρίως κοντά στο Λιδωρίκι μας.
Και οι φίλοι που φεύγουν για το
μεγάλο στερνό ταξίδι, παίρνουν
στις αποσκευές τους και κάτι δικό
μας, που φεύγει κι αυτό μαζί τους
και χάνεται. Θα λείπεις Αρετή από
την οικογένειά σου, αλλά θα λείπεις και από μας. Η καρέκλα σου
στο Σύλλογο θα σε περιμένει,
μαζί με την παρέα σου, την γειτόνισσα σου την Ανθούλα, την
Καίτη, τη Μαρία. Η κηδεία έγινε
την επομένη στο Λιδωρίκι. Καλό
ταξίδι Αρετή. Συλλυπητήρια στην
οικογένειά της. Καλό κουράγιο
στην δική μας Χαραλαμπία.
--------------------------•

Στις 03/02/2020 απεβίωσε σε
ηλικία 97 ετών ο Κωνσταντίνος
Α. Χορταριάς.
Η κηδεία του έγινε στους Αγίους
Αναργύρους Αττικής. Τον συνόδευσαν η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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--------------------------•
Στις 10/2/2020 έφυγε απ' τη ζωή
ο Ιωάννης Κάππος του Ευθυμίου
κηδεύτηκε σήμερα στο Λιδωρίκι.
Ήταν ένας από τους ράφτες του
χωριού μας, όταν αυτό έσφυζε
από ζωή. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
--------------------------•
Στις 25/2/2020 έφυγε απ' τη ζωή
και κηδεύτηκε την επομένη στο
Λιδωρίκι,
η
Αλεξάνδρα
Ευθυμίου Πέτρου, θυγατέρα
του δάσκαλου Ταμβάκη, σε ηλικία
90 χρόνων. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
--------------------------•
Στις 8/3/2020 έφυγε απ' τη ζωή ο
Κώστας Μαντάς (με καταγωγή
από Λιδωρίκι), σύζυγος της
Κατίνας Σκούτα. Η κηδεία του
έγινε
την
επομένη
στα
Κουρουκάτα
Κεφαλλονιάς.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.
--------------------------•
Στις 16/3/2020 έφυγε απ' τη ζωή
η Μαργαρίτα Σκούτα σε ηλικία
87 ετών. Η κηδεία της έγινε την
επομένη στο Λιδωρίκι.
--------------------------•

Στις 13/4/2020 έφυγε απ’ τη ζωή

η Ελένη Γεροδήμου – Βερβέρη
– Νιάρχου, σε ηλικία 78 ετών,
κόρη του Χαράλαμπου και της
Γεωργίτσας Γεροδήμου και αδελφή της Χαραλαμπίας Γεροδήμου.
Η κηδεία έγινε στο Νεκροταφείο
Νέας Φιλαδέλφειας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της.
--------------------------•

Στις 18/04/2020 αποχαιρετήσαμε
τον πρώην Πρόεδρο του
Συλλόγου μας, τον Ευθύμιο
Ξυλάγγουρα. Ο φίλος μας
Ευθύμιος (Μάκης) Ξυλάγγουρας
έφυγε ξαφνικά, από τη ζωή, σε
ηλικία 75 χρόνων. Υπήρξε για
πολλά χρόνια, αρχικά μέλος και
μετέπειτα
Πρόεδρος
του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας. Άτομο που το
χαρακτήριζε το πάθος και η επιμονή για να πραγματοποιήσει
οράματα, που ζωντάνευαν το
σύλλογο μας. Και πράγματι, με
την βοήθεια και των λοιπών
μελών, είχε πάντα θετικά αποτελέσματα. Είναι, όμως, βέβαιο ότι
θα τον κρατά ζωντανό στη μνήμη
όλων μας, το έργο που άφησε
στο Σύλλογο. Όλοι εμείς εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας
για την απώλεια του και τα θερμά

συλλυπητήρια προς την οικογένειά του. Η κηδεία του έγινε στο
αγαπημένο του Λιδωρίκι. (φωτο)
--------------------------•
Στις 28/4/2020, την Κυριακή του
Πάσχα έφυγε από τη ζωή ο
Λεωνιδας Κατσούλης, από τη
Λεύκα, σε ηλικία 78 χρόνων.
Ήταν σύζυγος της Μαρίας Δημ.
Δημητρακοπούλου. Η κηδεία του
έγινε στη γενέτειρά του.
Συλλυπητήρια στη γυναίκα του
Μαρία και στα παιδιά του.
--------------------------•
Στις 29/4/2020 έφυγε από τη ζωή
ο Ανδρέας Α. Καραπιστόλης
(σύζυγος της Ντίνας Μπούγαλη)
και η κηδεία του έγινε στις
30/4/2020 στο Λιδωρίκι σε στενό

οικογενειακό κύκλο λόγω των
περιοριστικών μέτρων για τον
κορωνοϊό. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
--------------------------•
Στις 30-04-2020 απεβίωσε ο
Ευθύμιος Παπαπαναγιώτου του
Βασιλείου και της Κρυσταλλίας,
το γένος Νικ. Παπανικολάου,
Ταξίαρχος της Αεροπορίας ε.α.,
γεννημένος στο Λιδωρίκι στις 2607-1919. Πάντα αθόρυβος,
πίστευε ότι «όσα προσφέρουμε
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στη ζωή μας, δεν πρέπει να επιζητούν οποιαδήποτε διάκριση ή
αμοιβή». Άτομο με μεγάλη και
πολύχρονη πείρα που απεκόμισε

από τις δεκάδες Οργανώσεις και
Σωματεία, που υπηρέτησε αφανώς και αθορύβως επί συνεχή
έτη, μετά την αποστράτευσή του
το 1975 από την Πολεμική
Αεροπορία. Συνέχισε το αξιόλογο
πατριωτικό του έργο, για χάρη
των συμπατριωτών μας, για χάρη
της ιδιαίτερης πατρίδας του και
του αγαπημένου του Λιδωρικίου,
αλλά και γενικώτερα για χάρη της
ανάδελφης Πατρίδας – Ελλάδας
μας, που ευδόκιμα υπηρέτησε
τόσα χρόνια και μάλιστα υπό
αντίξοες δραματικές συνθήκες.
Από τα πιο παλιά και δραστήρια
μέλη του Συλλόγου μας, στηρίζοντας μας οικονομικά και εφοδιάζοντας την βιβλιοθήκη μας με τις
εκδόσεις, στα πλαίσια που επιμελείτο τα εθνικά θέματα της
Ελλάδος,
αναδημοσιεύοντας
όλες τις προσπάθειες και τις
ενέργειες που εγίνονταν, προκειμένου ικανοποιηθεί το αίτημα της
Ελλάδος για επιστροφή των
Γερμανικών αποζημιώσεων –

Κοινωνικά
επανορθώσεων.
Πρωτοστατούσε σε όλες τις κινήσεις μαζί με τον τότε ευρωβουλευτή και πρόσφατα εκλιπόντα
Μανώλη Γλέζο, τον ευρωβουλευτή και δικηγόρο, εκλιπόντα
Γιάννη
Σταμούλη
στην
Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων
Γερμανικής Κατοχής.
Τις ενέργειες και άοκνες προσπάθειές του φανερώνει επιστολή
του με ημερομηνία 16-02-2018,
δηλαδή σε ηλικία 99 ετών,
δακτυλογραφώντας στην παλιά
χειροκίνητη γραφομηχανή του,
με
θέμα
τις
Γερμανικές
Αποζημιώσεις – Επανορθώσεις,
που θα παρατεθεί στην εφημερίδα μας.
Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου μας
εκφράζουν τη λύπη τους και τα
συλλυπητήριά τους προς την
οικογένεια του για την απώλεια
του ευπατρίδη και επιτίμου
μέλους του Συνδέσμου μας
Ευθυμίου Παπαπαναγιώτου.
--------------------------•
Στις 10/5/2020 μια ακόμη χωριανή μας άφησε την τελευταία της
πνοή στο Λιδωρίκι. Η Δήμητρα
Κων. Αναγνωστοπούλου, σε
ηλικία 97 ετών, έφυγε από κοντά
μας και η κηδεία της έγινε στη
Σκαλούλα. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
--------------------------•
Στις 22/5/2020 άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί ο
Χαράλαμπος
(Μπάμπης)
Σφέτσος, σε ηλικία 92 ετών. Την
επομένη η αγαπημένη του γη του
Λιδωρικίου, τον δέχθηκε στην

αγκαλιά της. Και εμείς θα του
ευχηθούμε καλό ταξίδι, αποχαιρετώντας τον με μια ρήση του
Ανδρέα Κάλβου : " Ας μη μου
δώσει η μοίρα μου εις ξένην γην
τον τάφον". Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
Στις 22/5/2020 έφυγε απ' τη ζωή
και κηδεύτηκε την επομένη στο
Λιδωρίκι
η
Βασιλική
Αποστολοπούλου, το γένος Κ.
Ζέκιου, σε ηλικία 93 χρόνων.
Ήταν γυναίκα του Γιώργου
Αποστολόπουλου (Ματέρου). Η
γειτονιά στο Βαρούσι λιγοστεύει.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την
σκέπασε. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
--------------------------•

Στις 6/7/2020 ένας αγαπημένος
συγχωριανός μας έφυγε από
κοντά μας σε ηλικία 77 χρονών. Ο
Χρήστος Πέτρου ήταν ο μικρότερος γιος του Γιώργου Πέτρου,
του Κωνσταντέλλου. Η κηδεία
του έγινε στο νεκροταφείο του
Βύρωνα. Από όλους εμάς, θερμά
συλλυπητήρια στη γυναίκα του
Χριστίνα, στους δύο γιους του,
Γιώργο και Δημήτρη και στις
οικογένειές τους, καθώς και στα
αδέρφια του.
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--------------------------•
Στις 2/7/2020 το τελευταίο του
ταξίδι έκανε ο συγχωριανός μας
Χαράλαμπος
(Μπάμπης)
Βελίας, σε ηλικία 85 ετών. Η

κηδεία του έγινε την επομένη
στο Λιδωρίκι. Απ' όλους εμάς
θερμά συλλυπητήρια στην γυναίκα του Ασήμω, στα παιδιά του
Μαρία και Δρόσο και στις οικογένειές τους, καθώς και στα αδέλφια του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα τον δεχθεί.
--------------------------•
Στις 5/7/2020 «έφυγε» για τη γειτονιά των Αγγέλων η Ελένη
Βαρβαδά, αδελφή του πρώην
Προέδρου της τότε Κοινότητας
Λιδωρικίου Γεωργίου Κόκκινου
(Ντάης), σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας τα παιδιά της, το Νίκο και
την Έφη, και τα εγγόνια της.
Καλόκαρδη, ευαίσθητη, διακριτική, διαρκώς με χαμόγελο και
ευγένεια. Από τις πιο όμορφες
γυναίκες του χωριού μας. Ήταν
επίσης από τα τακτικά μέλη του
Συνδέσμου μας. To «τελευταίο
αντίο» στάλθηκε την επομένη στο
Λιδωρίκι. Καλό ταξίδι αγαπημένη. Θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας.

--------------------------•
Στις
12/7/2020,
ένας
Λιδωρικιώτης της διασποράς, ο
Κώστας (Ντίνος) Κρικέλας, ο
γιός του μπάρμπα Μήτσου και
της θειάς Βάσως, το γένος
Δούκα, έφυγε από τη ζωή στις 77-2020, σε ηλικία 83 χρόνων. Η
κηδεία του έγινε στις 14 Ιουλίου,
από τον Ιερό Ναό της Αγίας

Αικατερίνης (Saint Catherine's
Orthodox
Church)
στην
Καλιφόρνια. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
--------------------------•
Στις 29/7/2020 έφυγε απ’ τη ζωή
ο Κώστας Αρμύρος σε ηλικία 94
χρόνων, με καταγωγή από την
Πενταγιού. Ήταν σύζυγος της
Βασιλικής (Κούλας) Ταμβάκη. Η
κηδεία
του
έγινε
στο
Νεκροταφείο του Βύρωνα.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
--------------------------•
Στις 7/8/2020, έφυγε απ' τη ζωή,
ένας ακόμη χωριανός μας.
Ο Βασίλειος Πάζας του Ηλία, ο
Λάκης για τους συγγενείς και
φίλους του, σε ηλικία 87 ετών.
Η κηδεία του έγινε την επομένη

στο Λιδωρίκι.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
--------------------------•
Στις 13/8/2020 το τελευταίο της
ταξίδι της ζωής της πραγματοποίησε η Σοφία Κάρμα, η γυναίκα
του μπάρμπα Θανάση, σε ηλικία
94 χρόνων, προκειμένου να
συναντηθεί μαζί του, εκεί στη
Ράχη, απ' όπου θα αντικρίζουν
μαζί την αγαπημένη τους γειτονιά

στο Λιδωρίκι. Άνθρωπος χαμηλών τόνων δημιούργησε μια
όμορφη και αγαπημένη οικογένεια αποτελούμενη από παιδιά
και εγγόνια. Θερμά συλλυπητήρια
σε όλη την οικογένειά της.
--------------------------•
Στις 17/8/2020 είπαν το τελευταίο
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αντίο συγγενείς και φίλοι, στην
Ασημίνα Ξηρομάμου, το γένος
Ιωάννη Κοντογιάννη, γεννημένη
στο Δάφνο, που έφυγε από τη
ζωή, σε ηλικία 88 χρόνων.
Η ταφή της έγινε στο
Νεκροταφείο Λιδωρικίου. Εκεί
θα συναντήσει το σύντροφό της
Γιάννη Ξηρομάμο, μετά από 25
ολόκληρα χρόνια, για να τον ενημερώσει για τα παιδιά τους, τα
εγγόνια τους και τα δισέγγονα
τους. Καλό ταξίδι να έχει.
Συλλυπητήρια στην οικογένειά
της. (φωτο)
--------------------------•
Στις 17/8/2020 έφυγε αιφνίδια
από τη ζωή ο Παναγιώτης
(Τάκης) Μπούγαλης, σε ηλικία
61 χρόνων. Εγγονός της Σοφίας
Κουτσάφτη που είχε το περίπτερο στην Πλατεία "Αλωνάκι" στο
Λιδωρίκι. Ένας νέος άνθρωπος.
Ζούσε στην Αντίκυρα, όπου δημιούργησε την οικογένεια του.
Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι ο
θάνατος είναι η μεγαλύτερη αδικία που υφίσταται το ανθρώπινο
είδος. Και ειδικώτερα όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, καλοί
άνθρωποι, χρήσιμοι. Η κηδεία
του έγινε στην Αντίκυρα.
Συλλυπητήρια στην οικογένειά
του και στους συγγενείς του.
--------------------------•
Στις 29/8/2020 έφυγε από την
ζωή ο Δημήτριος
Χαρ.
Λακαφώσης, σε ηλικία 98 ετών,
τέως Υποστράτηγος Ελληνικής
Αστυνομίας. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 31-08-2020, στον
Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο
Παγκράτι και στη συνέχεια η

Κοινωνικά

ταφή του στο Νεκροταφείο του
Βύρωνα. Θερμά συλλυπητήρια
την οικογένειά του.
--------------------------•
Στις 4/9/2020 έφυγε ξαφνικά από
κοντά μας ένα νέος άνθρωπος, ο
Γιώργος Καραγιάννης. Θερμά
συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στο
γιο του και στον αδερφό του τον
Ηλία.
--------------------------•

Στις 13/9/2020 έφυγε σε ηλικία 94
ετών η Μαρία Φαλίδα-Morel. Αν
και χρόνια στο Παρίσι, αγαπούσε
τον τόπο της και τον επισκεπτόταν
με κάθε ευκαιρία. Στο γιο της, τους
συγγενείς και τους φίλους της, ο
σύνδεσμός μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.
--------------------------•
Στις 17/9/2020 έγινε η κηδεία στο
Κοιμητήριο του χωριού μας, του
Γεωργίου
Πανάγου
του
Νικολάου, ο οποίος έφυγε απ’ τη
ζωή σε ηλικία 95 χρόνων.

Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια στη
γυναίκα του Μαρία και στα παιδιά
Νίκο και Παναγιώτη.
Καλό ταξίδι
--------------------------•
Στις 30/9/2020 ένας πολύ αγαπητός
άνθρωπος στο χωριό μας έφυγε
από κοντά μας. Ο μπάρμπα Νίκος ο
Κρικέλας (του Ιωάννου), σε ηλικία
94 χρόνων. Παντρεμένος με την
κυρά - Σοφία, πατέρας του Γιάννη,
και του Αποστόλη, και της Μαρίας,
πεθερός και παππούς. Θα τον
θυμόμαστε πάντα χαμογελαστό με
το γλυκό του λόγο, με τη ντρομπροσύνη του και την ευθύτητα
του και φυσικά τη «λεβεντιά», όπως
ο ίδιος πάντα ήταν μέχρι τελευταία
στιγμή του… Καλό ταξίδι Μπάρμπα
Νίκο…
--------------------------•
Στις 23-10-2020 μια ακόμη από την
παλαιά γειτονιά του Αντώνη του
χωριού μας, η Γιαννούλα
Χριστόπουλου, γυναίκα του
Βασίλη , έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρονών. Έζησε κάμποσα
χρόνια στο Λιδωρίκι, μαζί με τον
άντρα της, που διατηρούσε
ξυλουργείο. Η κηδεία της έγινε στη
γενέτειρά της, στο χωριό
Μανάγουλη της Δωρίδας, όπου
έχει ταφεί και ο "Βασιλάκης της",

όπως
τον
αποκαλούσε.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας
προς τα παιδιά της Κώστα και
Δημήτρη.
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--------------------------•
Στις 16/11/2020 απεβίωσε στη
Καλιφόρνια - Η.Π.Α., πλήρης ημερών, ο Βασίλειος Σπ. Ξύκης από
το Διχώρι (Κοστάρτσα), σύζυγος
της
αείμνηστης
Καλλιόπης
Ευθυμίου Μαργέλλου από το
Λιδωρίκι. Από την Ελλάδα, οι οικογένειες των ανιψιών τους προσεύχονται και στέλνουν τα συλλυπητήριά τους στο γιό τους Σπύρο Ξύκη
και στα εγγόνια τους Βασίλη,
Αλέξανδρο και Καλλιόπη.
--------------------------•
Στις 24/12/2020. Δυστυχώς ένας
νέος άνθρωπος έφυγε ξαφνικά από
κοντά μας. Η Νάντια Μανέτα,
γυναίκα του Θόδωρου, νύφη της
Γιώτας Πανάγου από Λιδωρίκι και
του Θανάση Μανέτα από
Αμυγδαλιά, έκανε απρόσμενα το
τελευταίο της ταξίδι, αποχαιρετώντας τον άντρα της, τα παιδιά της,
τους δικούς της ανθρώπους. Από
όλους εμάς θερμά συλλυπητήρια
στην Οικογένειά της.
--------------------------•

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ
Από το Δήμαρχο Δωρίδος

Από τη Δωρική Αδελφότητα

Έφυγε από κοντά μας ο Μάκης Ξυλάγγουρας, ο Μάκης,
ο Λιδωρικιώτης.
Με μεγάλη θλίψη και συγκίνηση πληροφορήθηκα τη
φυγή του αγαπημένου φίλου και συνεργάτη.
Τον γνώρισα πριν 10 χρόνια και με τίμησε όλ’ αυτά τα
χρόνια με τη φιλία του και τη συνεργασία του.
Ακόμη περισσότερο όμως, τίμησε τη θέση του
Προέδρου του Συλλόγου των απανταχού
Λιδωρικιωτών "Η Γκιώνα" .
Τεράστιο το ενδιαφέρον του και πάμπολλες, σπουδαίες
και πετυχημένες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου, που
έβγαζαν στην επιφάνεια το πάθος του και την αγάπη
του για τους ετεροδημότες της Αθήνας, τους ομογενείς
του εξωτερικού, για τα μικρά παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για το Ολοκαύτωμα του Λιδωρικίου, για τους
"Μεγάλους" ανθρώπους του Λιδωρικίου, για την ιστορία, την παράδοση και τα έθιμα του τόπου μας.
Η προσφορά του, όχι μόνο αξέχαστη αλλά ας γίνει πηγή
έμπνευσης και παράδειγμα σε όλους μας.
Στη σύζυγό του Σταμούλα και στους δυο γιους του,
εκφράζω τα θερμότατα συλλυπητήρια μου!
Καλό σου ταξίδι στον παράδεισο φίλε Μάκη!
Θα μείνεις πάντα ζωντανός στη σκέψη και την καρδιά
μου !
Γιώργος Καπεντζώνης
Ο Δήμαρχος Δωρίδος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Ευθύμιου (Μάκη) Ξυλάγγουρα.
Ο Ευθύμιος Ξυλάγγουρας,
μία εμβληματική προσωπικότητα, υπήρξε επί πολλά έτη
Πρόεδρος του Συλλόγου των
απανταχού Λιδωρικιωτών «Η
Γκιώνα». Ήταν ένα άξιο τέκνο
της Δωρίδας και ένας σεμνός
ευπατρίδης. Πρόσφερε τις
υπηρεσίες του με ζήλο τόσο
στη Δωρίδα όσο και στους
Δωριείς
των
Αθηνών.
Διακρίθηκε για την οργανωτικότητα και μεθοδικότητά του,
τις εκδηλώσεις για την ιστορία
και παράδοση της Δωρίδας
και για την συμβολή του στην
ανάδειξη του Ολοκαυτώματος του Λιδωρικίου.
Η προσφορά του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και
παρακαταθήκη προς όλους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει!
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Δωρικής Αδελφότητας

Ένα αφιέρωμα στη ΣΟΦΙΑ ΑΘ. ΚΑΡΜΑ [1925 – 2020].

31/12/2020. Φεύγοντας το 2020,
ένας υπέροχος άνθρωπος ξεκίνησε
το τελευταίο του ταξίδι, μη και τον
προλάβει το 2021. Η Αγγελική
Αποστολοπούλου, η Αγγέλω μας,
η γυναίκα του μπάρμπα Θανάση
του Βάϊα, έφυγε απ' τη ζωή σε ηλικία 84 ετών και η κηδεία της έγινε
στο Λιδωρίκι. Από όλους εμάς συλλυπητήρια στην οικογένεια της. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα που θα την
σκεπάσει.

Έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας την
τελευταία της πνοή μέσα σε στοργικό
και οικογενειακό περιβάλλον, πλήρης
ημερών, ανώδυνα και ειρηνικά, «σαν
πουλάκι», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από την κόρη της Μαρία, την
παραμονή της μεγάλης γιορτής της
Χριστιανοσύνης της Μυροβλύτισσας
/Παρηγορήτριας με την πληθώρα
Θεοτοκωνυμίων της Παναγίας, που,
τόσο λάτρευε και πίστευε απεριόριστα,
ως βαθιά θρησκευόμενο άτομο, η δε
κηδεία της έγινε στο Λιδωρίκι.
Γεννήθηκε στο Σεβεδίκο [Δωρικό] και
καταγόταν από το πολυπληθές γένος
Δημουλά, παντρεύτηκε τον καλοκάγαθο
συγχωριανό της Θανάση Κων. Κάρμα –
σιδηρουργό και για αρκετά χρόνια
ψάλτη στην εκκλησία του χωριού μας.

Εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στο
Λιδωρίκι αρχές της 10ετίας του ’50 και
δημιούργησαν μια πολυμελή και εξαίρετη οικογένεια.
Η αλησμόνητη Θεία-Σοφία υπήρξε
καλοσυνάτος
και
πονόψυχος
Άνθρωπος, πάντα με τον γλυκό, συμβουλευτικό και μειλίχιο καλό της λόγο,
φιλευσπλαχνική, καταδεκτική και στοργική σε συγγενείς και συνανθρώπους.
Αλλά πως μπορείς να ξεχάσεις και να
μη μνημονεύσεις τους αείμνηστους
καλόκαρδους και φιλόξενους γονείς
της, τον μπάρμπα-Νίκο Δημουλά και τη
θεία-Μαρία, τη Νικολάκαινα, έτσι, σαν
μνημόσυνο και αποπτύοντας – συνάμα
– φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, όταν,
σε τραγικοεφιαλτικές κατοχικές εποχές,
άνοιξαν – ασμένως – διάπλατα το σπίτι
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τους στο Σεβεδίκο, για να φιλοξενήσουν συγγενείς και άλλους κατατρεγμένους Λιδωρικιώτες, τότε, που οι
μανιασμένες ορδές του Χίτλερ εισέβαλαν στην περιοχή Λιδωρικίου, τέλη
Αυγούστου του ’44, όπου οι λυσσασμένοι γερμανικοί λύκοι σκότωσαν, λεηλάτησαν και κατέκαψαν συθέμελα τη
δωρική πρωτεύουσα.
Είθε, ο Πανάγαθος Θεός ν’ αναπαύσει
την πάναγνη ψυχή της και ας είναι ελαφρύ το άγιο χώμα του χωριού μας που
την σκέπασε.
Στα παιδιά / εξαδέλφια μας και εγγόνια
της εκφράζουμε τα ολόθερμα συλλυπητήριά μας.
Οι οικογένειες
Νίτσας Αλ. Ντζούρα
Τάκη και Γιάννη Γ.Παπαδόπουλου.

Κοινωνικά
Στη μνήμη της Ζωής (†31.12.2018)
Βιέννη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ετούτη η τελευταία μέρα του χρόνου στην Αυστρία δεν
επιτρέπει μεγαλόφωνους λόγους, ούτε ανταλλαγή φιλιών
κατά σειρά με συγγενείς και φίλους γύρω από το εορταστικό τραπέζι. Εφέτος η πανδημία τραντάζει ακόμα και το
ρυθμό του παραδοσιακού βαλς, που όπως ακούγεται στο
ραδιόφωνο, σε συμπαρασύρει νωχελικά στην προσμονή
της χαμένης κανονικότητας - μακάρι από αύριο.
Δύο χρόνια ακριβώς μετά το θάνατο της μητέρας, η κανονικότητα της ημέρας συνοδεύεται από την ανάκληση της
αναγγελίας θανάτου της στο μνημονικό μας. Όταν στο
δρόμο για το αεροδρόμιο της Αθήνας βρόντηξε το τηλέφωνο, την περιμέναμε την είδηση από την εντατική του
νοσοκομείου. Η μητέρα κατέληξε, το αυτοκίνητο πάρκαρε
αντανακλαστικά στον πρώτο παράδρομο κι έγινε διάφανο, διαμπερές για να αποτιναχθεί το μακρόσυρτο κλάμα.
Πρώτα ως αναφιλητό, μετά ως δάκρυ και στο τέλος ως
τρέμουλο.
Όταν η μητέρα πέθανε (†31.12.2018), χρειάστηκε να ανατρέξουμε στα ηλεκτρονικά αρχεία των φωτογραφιών,
προκειμένου να βρούμε ένα πρόσφατο πορτραίτο για να
μπει στο μνήμα και να σταθεί δίπλα στα κόλλυβα.
Ανύπαρκτη αυτή η ζητούμενη στιγμή τα τελευταία χρόνια,
στην οποία η Ζωή ποζάρει αυθόρμητα ή κατόπιν παραγγελίας μπροστά στο φακό.
Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, να ζοριστεί η μνήμη για
να ανακατασκευάσουμε την εικόνα της Ζωής στο πέρασμα
του χρόνου.
Στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμού, κι όταν η
μάνα αποκτούσε -έστω προσωρινά- συνείδηση της κατάστασης, αποτύπωνε στωικά στο βλέμμα της κατανόηση
για τις παροτρύνσεις μας να κάνει κουράγιο, να πάρει
ελπίδα, να γίνει καλά. Αποϋλοποιημένη ήδη μέσα από τη
μακρόχρονη σωματική θεραπεία, εννοούσε ωστόσο πως
πλησίαζε ο θάνατος, η ώρα της να γεράσει ακαριαία.
Όταν πέθανε, την τελευταία μέρα της τελευταίας χρονιάς,
ανακαλύψαμε μέσα από τις συλλυπητήριες διηγήσεις
παλαιών φίλων, μακρινών συγγενών και δηλωμένων
μαθητών της, την αδιάκριτη σε εμάς πλευρά του χαρακτήρα της.
Με το θάνατό της στραφήκαμε στη νεότητά της, όταν επέστρεψε η πρωτοδιορισμένη καθηγήτρια στο Λιδωρίκι τις
δεκαετίες 60 & 70. Ακούσαμε για τα συμβολικά δώρα που
έκανε στους νεαρούς συγγενείς της, ως ευχαριστία για
την αμοιβαία θαλπωρή στα μεταπολεμικά χρόνια της εφηβείας. Κι ύστερα για το πως συμπαραστάθηκε σε μαθητές

της να σπουδάσουν, πως στήριξε γονείς να μην τραβήξουν τα παιδιά τους από το σχολειό, προκειμένου να απαγκιστρωθούν από τη ρέγουλα της επαρχίας.
Μας είπαν ακόμη κάτι πρωτόγνωρο σε εμάς, όπως εννοούσαμε τη μητέρα της καλλιγραφίας και της νοικοκυροσύνης: Η Ζωή Καραχάλιου πρωτοστάτησε στο να φτάσουν
αιτήματα των μαθητών μέχρι το διευθυντή του Λυκείου,
δε δίστασε να υψώσει τη φωνή της απέναντί του.
Πολύ καιρό μετά (συνεχίζει η συλλυπητήρια αφήγηση) η
μητέρα έπαιρνε συχνά πυκνά τηλέφωνο κάποιες φίλες,
μερικούς συγγενείς, για τους δώσει παρηγοριά στα γυρίσματα της μοίρας τους. Για να τους προσφέρει το στοιχειώδες της ανθρώπινης παρουσίας, δηλαδή τη βεβαιότητα
πως δεν είναι μοναχοί τους στην προοπτική της απελπισίας.
Έγινε φανερό πως (αν και παιδιά της) αγνοούσαμε το
εύρος των νοητικών της ανησυχιών, των υπαρξιακών της
αγωνιών. Με το θάνατό της ανακαλύψαμε το φωτεινό
άνθρωπο που μας περίμενε (από την εφηβεία μέχρι και
τις διακοπές μας στο πατρικό) πίσω από το παράθυρο,
μέσα στη νύχτα, να επιστρέψουμε από τη βόλτα. Δεν ήταν
πια η μονότονη μητέρα που μέχρι τα γεράματά της κρατούσε το σπίτι καθαρό, έστρωνε τα κρεβάτια, είχε την
έγνοια του φαγητού και τακτοποιούσε την κουζίνα στα
πλαίσια μιας αέναης διαταγής να μας διευκολύνει στην
καθημερινότητά μας.
Τη φαντάζομαι νέα, αιθέρια με φόντο της νιότης τα
ασπρόμαυρα λιβάδια της Φωκίδας, απλά κομψή, χαμογελαστή και προσιτή.
Την σκέπτομαι, ταυτόχρονα, στο νοσοκομείο αποφασισμένη να χειρουργηθεί. Αν και ήξερε τους κινδύνους της
επέμβασης, ύψωσε τη φωνή της να την ακούσουμε.
Ήθελε να παραμείνει ζωηρή, ικανή να αγκαλιάζει εγγόνια, να δίνει οδηγίες στα μεσήλικα παιδιά της, παραμερίζοντας την κυριαρχία του γήρατος. Έπειτα ήρθε η δίνη,
μια ρουφήχτρα φαρμάκων, αιμοπεταλίων, δεικτών της
λοίμωξης, ατίθασων αιμορραγιών. Η μητέρα στην εντατική, να αφουγκράζεται ατάραχη με το στόμα ανοιχτό και
διασωληνωμένο.
Μέχρι που η γαλήνη κατήλθε στο νεκροταφείο του
Βρονταμά, μέσα τις πρώτες ζεστές ημέρες του Γενάρη με
τον ήλιο να καταλάμπει το φρεσκοσκαμμένο χώμα.
Πότε και πώς το έκανες αυτό καλή μου μητέρα;
(Ήσουν όμορφη Ζωή)_
Σας ευχαριστώ πολύ
Ο γιός της Ιωάννης Σταύρου
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ
(1/05/1923 – 29/08/2020)
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Τα ξημερώματα του Σαββάτου

ηθικό μεγαλείο της προσωπικότη-

του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή

29/08/2020 μέσα στην οικία του στο

τας του.

και έτυχε μισθολογικής προαγωγής

Παγκράτι έφυγε πλήρης ημερών σε

Το 1965 τέλεσε γάμο με την αείμνη-

στο βαθμό του Υποστράτηγου της

ηλικία 97 ετών, χωρίς να ταλαιπω-

στη

Ελληνικής Αστυνομίας.

ρηθεί ιδιαίτερα ο Δημήτριος Χαρ.

Αλεξοπούλου – Λακαφώση (

Δυστυχώς όμως ο θάνατος είναι το

Λακαφώσης.

20/04/1935 – 06/05/2019 ) και

βιολογικό τέλος όλων των ανθρώ-

Το 1923 γεννήθηκε στο γραφικό

δημιούργησε υποδειγματική οικο-

πων χωρίς εξαιρέσεις . Έτσι το σάρ-

Λιδωρίκι του Νομού Φωκίδας από

γένεια με τα αξιόλογα παιδιά του

κινο περίβλημα της πανώριας

τους

Χαράλαμπο και Άννα. Είδε γαμπρό

ψυχής του, ακολούθησε τον προαι-

Χαράλαμπο και Καλλιόπη. Από τα

και νύφη και απέκτησε 3 εγγόνια.

ώνιο δρόμο της υλικής φθοράς.

δύσκολα παιδικά του χρόνια η οικο-

Αποφοίτησε

Σχολή

Να έχεις καλό ταξίδι, και καλή αντά-

γένεια του με τα 6 παιδιά της, του

Υπαστυνόμων

Αστυνομίας

μωση με όλους τους κατά σάρκα

μετέφερε τις ηθικές και πατριωτικές

Πόλεων και παράλληλα σπούδασε

συγγενείς και με την γυναίκα σου.

αρχές οι οποίοι τον γαλούχησαν με

στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ως

Καλό παράδεισο.

τα Ελληνοχριστιανικά νάματα.

αξιωματικός της Αστυνομίας παρα-

Τα παιδιά σου, και τα εγγόνια σου.

Φοίτησε στο Δημοτικό και το 1941

κολούθησε αρκετά σεμινάρια και

Κηδεύτηκε

μέσα στα χρόνια της κατοχής τελεί-

έκανε μετεκπαίδευση στη Σχολή

Αυγούστου 2020 στο Νεκροταφείο

ωσε το Γυμνάσιο. Ήταν 6 αδέλφια 1η

Εθνικής Άμυνας. Υπηρέτησε ευδόκι-

Βύρωνα.

Παρασκευή ( Βούλα ), 2η Ελένη, 3η

μα σε πολλές νευραλγικές υπηρε-

Ιουλία ( Λούλα ), και από τα αγόρια

σίες του Σώματος και διοίκησε με

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ

1ος ο Δημήτρης, 2ος ο Γιώργος, 3ος

επιτυχία.

•Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών οδός

ο Κώστας.

Τιμήθηκε με επαίνους, μετάλλια, και

Λεωχάρους  Υπηρεσία Σήμανσης,

Το 1945 φεύγει από το Λιδωρίκι με

με τα κάτωθι παράσημα:

σήμερα Δ.Ε.Ε.

ένα Reo όχημα για την Αθήνα, και

• Τον Χρυσό Σταυρό του Βασιλικού

•Γενική Ασφάλεια Αθηνών –

με την βοήθεια συγγενών του που

Τάγματος του Φοίνικος και

Διεύθυνση Υψηλών Προσώπων &

διέμεναν στην Αθήνα, τον φιλοξένη-

• Τον Χρυσό Σταυρό του Βασιλικού

Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας

σαν μέχρι να καταταχθεί στην

Τάγματος του Γεωργίου.

•Διευθυντής Κέντρου Αλλοδαπών

Αστυνομία Πόλεων, όπου εκφρά-

Προβιβάστηκε πάντοτε κατ΄ εκλο-

Αθηνών  Διευθυντής Τουριστικής

στηκαν απόλυτα οι πνευματικές και

γήν σε όλους τους βαθμούς και στις

Αστυνομίας

επαγγελματικές αρετές, ο πλούτος

9/08/1980 αποστρατεύθηκε από το

•Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

του ψυχικού του κόσμου και το

Σώμα της Αστυνομίας με τον βαθμό

Αθηνών.

ευσεβείς

γονείς

του

σύζυγό

του

από

Δέσποινα

την

της

15

την

Δευτέρα
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Κοινωνικά
Αφιέρωμα στην Αρετή και στη Νίτσα
Από την αδελφή τους
Χαραλαμπία Γεροδήμου.
Στις 19 Ιανουαρίου 2020, έφυγε από τη ζωή η Ερατώ
(Αρετή) Γεροδήμου –Κωστοπαναγιώτου, σε ηλικία 80
χρόνων. Είχε παντρευτεί το Χαράλαμπο
Κωστοπαναγιώτου και έζησαν για 13 χρόνια στο
Σικάγο. Εργάστηκε στο λογιστήριο της FORD.
Δυστυχώς η Αρετή μας είχε ένα απρόσμενο κακό
τέλος που δεν της άξιζε.
Στις 13 Απριλίου 2020, έφυγε από τη ζωή, η Ελένη,
η Νίτσα μου, σε ηλικία 78 χρόνων, μετά από ταλαιπωρία με την υγεία της. Η Ελένη Νιάρχου, η αδελφή
μας, το ήθελε η μοίρα να ζήσει υιοθετημένη στην
Αθήνα. Είχε παντρευτεί το Νικήτα Νιάρχο και είχαν
αποκτήσει μια κόρη και δύο εγγόνια.
Μεγάλωσα στα χέρια της Αρετής, πήρα αγάπη και
στήριξη και από τις δύο αδελφές μου. Κάθε φορά
που είχα ανάγκη, με στήριξαν η κάθε μία με τον
τρόπο της.
Κουρασμένες αδελφές μου αναπαυθείτε εν ειρήνη.
Θα σας θυμόμαστε με πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ανίψια και εγγόνια και θα σας μνημονεύουμε .
Η αδελφή σας Χαραλαμπία και τα παιδιά της.

«Για την Αρετούλα μας»

Ο Ευθύμιος Β. Παπαπαναγιώτου, γεμάτος ενέργεια, σε ηλικία 99 ετών,
δακτυλογράφησε στην παλιά χειροκίνητη γραφομηχανή του, την επιστολή αυτή,
σχετικά με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων.

Πολύ λίγα γνωρίζω για την Αρετή Γεροδήμου. Ξέρω ότι
μεγάλωσε ορφανή από πατέρα, παντρεύτηκε τον
Κωστοπαναγιώτου (Πισλή) και είχε αρκετά χρόνια στην
Αμερική. Τη θυμάμαι από το Γυμνάσιο, πάντα καλοδεχούμενη και γελαστή.
Ο θάνατός της με στεναχώρησε πολύ.
Γράφω δυο λόγια για αισθήματα που γεννήθηκαν με το
θάνατό της.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος ΑΕΡ. ε.α. – Νομικός.
Αδελφών Διδασκάλου 68 – Παπάγου 15669
Παπάγου, 16η Φεβρουαρίου 2018.
Προς :
- ΕΝΩΣΙΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ – Λιδωρίκιον.
- ΔΩΡΙΚΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ – Αθήνας
- Σύνδεσμο Λιδωρικιωτών Δωρίδος «Η ΓΚΙΩΝΑ»,
- Σύλλογο Λευκιωτών Δωρίδος
- Σύλλογο Πενταπολιτών Δωρίδος «Ο ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ».

«Αρετούλα», όνομα γλυκό, όνομα τιμημένο
μέσα στα ψυχοκάρδια μου το έχω εγώ κρυμμένο.
Και οι αρετές σου άπειρες απλόχερα σκορπούσες
χαρούμενη και γελαστή, όπου και αν περνούσες.
Και εγώ σ’ αποχαιρετώ, αντίο λέω μόνο
στα επουράνια που θα πας, εκεί δεν έχει πόνο.
Κι από εκεί θα μας κοιτάς, θα ‘σαι λαμπρό αστέρι.
Φεγγοβολάς. Χαμογελάς στου άπειρου τα μέρη.
Εκεί μια μέρα όλοι μας θε να συναντηθούμε.
Και ότι δεν προφθάσαμε, εκεί θε να τα πούμε.
Νίτσα Ανδρίτσου – Σκούρα.

ΘΕΜΑ : Γερμανικές αποζημιώσεις – επανορθώσεις.
1. Εκφράζοντας εις όλους σας από καρδίας τους πατριωτικούς χαιρετισμούς και ευχές μου, σας γνωρίζω με την παρούσα επιστολή ότι από του παρελθόντος έτους 2017 (ίδετε προσηρτημένες δημοσιεύσεις της εφημερίδος ΕΣΤΙΑ) επανέφερε - κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων των Ολοκαυτωμάτων των ΑΝΩΓΕΙΩΝ και ΒΙΑΝΝΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ ο αξιότιμος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, το εκκρεμούν από πολλών ετών εθνικόν θέμα των
Γερμανικών αποζημιώσεων – επανορθώσεων, προσδοκών την λήψιν πρωτοβουλιών της υπευθύνου Πολιτικής
Ηγεσίας και της Βουλής των Ελλήνων!!
2. Ασχολούμενος προσωπικώς ως Λιδωρικιώτης και γιός του φονευθέντος κατά την πυρπόλισιν του Λιδωρικίου, την
29ην Αυγούστου 1944, αγαπημένου Πατρός μου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έκρινα σήμερον σκόπιμον και ωφέλιμον δια τους Δωριείς
μας να υπομνήσω και σε Εσάς το σοβαρόν τούτο θέμα των αποζημιώσεων των συμπατριωτών μας.
3. Προς τούτο επανεκτύπωσα και σας αποστέλλω εσωκλείστως το εγκριθέν υπό Δικαστηρίου Αμφίσσης καταστατικόν
της ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ, συνοδευόμενον από σχετικές επιστολές και τίτλους εκδοθέντων
σχετικών τευχών – συλλογών δημοσιευμάτων, που αφορούν στο άνω σοβαρόν θέμα, προς υπόμνησιν»!!!.
4. Πέραν τούτου ως υπερήλικας και μη δυνάμενος να συνεργασθώ και να βοηθήσω τα εκλεκτά Διοικητικά Συμβούλιά
σας, προσωπικώς σας συνιστώ με πατρική προαίρεση να συνεργαστείτε από κοινού για τις απαιτούμενες εκάστοτε
επεμβάσεις – υπομνήσεις στους πολιτικούς μας, ούτως ώστε να προωθηθεί το ανωτέρω εθνικόν θέμα (εκκρεμούν από
ετών και εις τα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων) προς επανεκκίνησιν, προώθησιν, επίλυσιν !!!
Ελπίζοντας σε ευμενή προώθησιν του θέματος
Διατελώ με πατρικά αισθήματα αγάπης και εκτιμήσεως
Ο γερο-Ταξίαρχος (99/ετής) Ε.Α. Ευθύμιος Βασ. Παπαπαναγιώτου,
επίτιμος πρόεδρος ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ.

Νίκος Γκελεστάθης
Στις 30-08-2020 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών
ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Νίκος Γκελεστάθης. Ο Νίκος
Γκελεστάθης γεννήθηκε το 1930 στη Δεσφίνα Φωκίδας
και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε
εκλεγεί βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία
επί 23 χρόνια, από το 1981 και μέχρι και το 2000.
Διετέλεσε επίσης υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών (1990 – 1992) και υπουργός Δημόσιας
Τάξης (1992 – 1993), στην κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ :
- Δήμαρχον Λιδωρικίου κ.κ.Καπεντζώνη
- Δικηγόρον Αικατερίνη Μιλτ.Μαργέλλου, …..ΑΘΗΝΑ
Προς γνώσιν
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ :
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Μερίμνη κ. Ιωάν. Μπαλατσούρη – Αθήνας.
-Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας Φωκίδος,
Υποπτέραρχον ε.α. κ.κ. Παναγιώτην Παπαδάκην, Άλιμον, Αθήνας.
Προς ενημέρωσιν
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Εις άπαντας εν γένει φωτοαντίγραφον του καταστατικού
της ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ».
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Απόψεις

Η

νέα οικονομική πραγματικότητα η οποία φέρει
ισχυρό το πρόσημο της οικονομικής κρίσης
των τελευταίων χρόνων, έχει μεταβάλλει ριζικά
τη ζωή μας και καθοδηγεί τις επιλογές και τις αποφάσεις μας. Αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή
μας διαβίωση αλλά και επιβίωση μέσα στη δίνη των
καταιγιστικών εξελίξεων που ζούμε σήμερα. Όλοι και
κυρίως οι νεότεροι στρέφονται προς την περιφέρεια,
αναζητώντας νέες επιχειρηματικές λύσεις αλλά και
επαρχιακές πόλεις και χωριά για να μετοικήσουν.
Και εδώ θα πίστευε κάποιος ότι βρίσκεται η ευκαιρία
για «Ανάσταση» της επαρχίας…Είναι όμως έτσι τα
πράγματα;
Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.
Προαπαιτούμενο για να ενισχυθεί και να εξελιχθεί
θετικά αυτή η τάση αποκεντροποίησης είναι η γενική
ανάπτυξη. Η δυναμική δηλαδή, που θα επιτρέψει να
ενδυναμωθεί η περιφέρεια και να αποκτήσει νέα
πνοή. Η προοπτική υπάρχει και οι σημερινές αλλαγές
τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως απαιτούν από
εμάς προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και επαγγελματισμό.

Φωκίδα, ένας τόπος
με πολλές δυνατότητες αλλά….
Η ευρύτερη περιοχή μας είναι αναμφισβήτητα ένας
τόπος με φυσικές ομορφιές, πληθώρα αξιοθέατων,
αγροτουριστικών καταλυμάτων, συνεταιρισμών
παραγωγής τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων
βιολογικής καλλιέργειας και ευνοϊκές κλιματολογικές
συνθήκες, στοιχεία που αναμφισβήτητα προσελκύουν
επισκέπτες αλλά και πιθανούς επενδυτές ή εν δυνάμει
επιχειρηματίες.
Και όμως, παρ’ όλες τις προοπτικές, οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι οι αναμενόμενοι. Τι φταίει; Οι απαντήσεις υπάρχουν:
• Έλλειψη τουριστικών και μη υποδομών και ελλιπής
τουριστική εκπαίδευση.
• Κακοσυντηρημένο οδικό δίκτυο και απουσία σύνδεσης οδικών αρτηριών.
• Έλλειψη γνήσιων αγροτουριστικών καταλυμάτων τα
οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής
των επισκεπτών με τη ζωή τη γαστρονομία και την
κουλτούρα της εκάστοτε περιοχής.
•Περιορισμένη δράση τοπικών συνεταιρισμών οι
οποίοι θα μπορούσαν να προσανατολιστούν στην
παραγωγή τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.
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Περί αναπτύξεως
και άλλων δαιμονίων…
• Μεμονωμένες δράσεις τοπικών συλλόγων σε διάφορες εκδηλώσεις χωριών.
Αντί όμως να δούμε τα προβλήματα κατάματα εθελοτυφλούμε και μένουμε στάσιμοι. Δεν είναι λίγοι και
αυτοί που αντιδρούν με το πρόσχημα ότι ενδεχόμενη
ανάπτυξη θα επιφέρει ανεπανόρθωτες ζημιές στο
περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό. Ισχυρισμός που
φυσικά δεν ευσταθεί, καθώς το ένα δεν αποκλείει το
άλλο. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση και την ανάπτυξη
της κοινωνίας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι έντονο ενδιαφέρον που παρατηρείται ανά την ελληνική επικράτεια για
την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου
μας, με σκοπό όχι μόνο την προστασία του αλλά και
την προσέλκυση τουριστών. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός άλλωστε είναι η «βαριά βιομηχανία» και ταυτόχρονα, η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας μας.
Τουρισμός, το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε
Είμαστε από τους νομούς, αν όχι ο μοναδικός, που
έχει ένα πλούσιο πολιτισμικό υπόβαθρο και διαθέτει

πολυάριθμα μνημεία, άγνωστα στο ευρύ κοινό. Και
αυτό γιατί; Μήπως μέχρι σήμερα η έννοια του τουρισμού μας περνούσε λίγο αδιάφορα από το μυαλό;
Και θα πει κάποιος: Πάλι ο τουρισμός;
Η απάντηση είναι καταφατική. Τα οφέλη του είναι
πολλά και αδιαμφισβήτητα καθώς βοηθά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αρχικά των γηγενών,
δημιουργεί θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις μετοίκησης.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη η
συμμετοχή των ντόπιων στη λήψη αποφάσεων για την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Είναι αναγκαία, πλέον, η αλλαγή της νοοτροπίας και ο σαφής
προσανατολισμός τον κατοίκων του τόπου μας προς
τη βιώσιμη ανάπτυξη, με προγραμματισμό και οργάνωση.
Οι μορφές του τουρισμού που μέχρι σήμερα έχουν
αναπτυχθεί στο Νομό μας περιορίζονται στον αρχαιολογικό τουρισμό ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με
τον χώρο των Δελφών και στον χιονοδρομικό τουρισμό λόγω του χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Νέες τάσεις όμως, έχουν στρέψει την προσοχή των
επισκεπτών στην τοπική παράδοση και κουλτούρα

γεγονός που σημαίνει ότι για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να δραστηριοποιηθούμε προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Εναλλακτικός τουρισμός, μπορούμε να τον εξελίξουμε!
Μιλώντας για εναλλακτικό τουρισμό αναφερόμαστε σε
μία καινούργια φιλοσοφία η οποία περιλαμβάνει όλες
αυτές τις μορφές τουρισμού που προσελκύουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μία από αυτές.
Σχετίζεται με τον πολιτισμό μιας χώρας ή περιοχής και
είναι δημοφιλής μεταξύ τουριστών που ενδιαφέρονται
να ανακαλύψουν τον τρόπος ζωής των ανθρώπων
συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, την ιστορία,
την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τα ήθη και έθιμα, τη
θρησκεία και άλλα στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής τους.
Παρά το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα όμως της
περιοχής μας, ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών
περιορίζεται, τις περισσότερες φορές, σε επισκέψεις –
ξεναγήσεις μιας ημέρας κυρίως στους Δελφούς, ένα
από τα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς που διαθέτουμε.
Η παγκόσμια αυτή αναγνωρισιμότητα του εν λόγω
μνημείου θα μπορούσε να γίνει εφαλτήριο , σημείο
αναφοράς για περαιτέρω ανάπτυξη και άλλων λιγότερο γνωστών ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων
του Νομού καθώς και για εξορμήσεις στη γύρω
περιοχή.
Άλλωστε ο Νομός μας διαθέτει συνθήκες που ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού όπως η εύκολη πρόσβαση από τα μεγάλα αστικά
κέντρα και κυρίως την Αθήνα, οι σχετικά χαμηλοί δείκτες κορεσμού του Νομού (με εξαίρεση την περιοχή
των Δελφών) και η διεποχικότητα που τον χαρακτηρίζει, εφόσον αποτελεί προορισμό τεσσάρων εποχών.
Η αρχή όμως πρέπει να γίνει από τα μικρά γι’ αυτό ας
ξεκινήσουμε από τα χωριά μας… ας τα φτιάξουμε
τόσο όμορφα και καθαρά προκειμένου να αποζημιώνουν τον επισκέπτη. Ας φροντίσουν οι τοπικοί επαγγελματίες να εξελίξουν τους χώρους τους έτσι ώστε
να αξίζουν την προβολή. Γιατί ό,τι δεν επικοινωνείται
δεν υπάρχει. Με ζήλο και αγάπη για τον τόπο μας, ας
διαμορφώσουμε εμείς τις συνθήκες που θα κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό ώστε να κινηθεί με
τη σειρά του προς τα μεγαλύτερα έργα…!
ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ
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Απόψεις
Από τη 10ετία της χρεωκοπίας,
πέσαμε στην 2ετία και βάλε, του
lockdown και η φτώχεια συνεχίζεται. Ο Τουρισμός μας, η ονομαζόμενη βαριά μας βιομηχανία με τον
covid-19 έπιασε πάτο. Τί περιμένουμε; Όπως πάντα την ανάκαμψη
της Γεωργίας μας!!!!
Αλλά η Γεωργία μας από 50ετίας
και πλέον εγκαταλείπεται. Η κλειστή οικογενειακή γεωργία των 2030 ή 50 στρεμμάτων, κατακερματισμένων εδώ κι εκεί, ευνόητο ήταν
και μοιραίο να εγκαταλειφθεί με
την αθρόα αστυφιλία και μετανάστευση των 10ετιών του 1960 και
1970. Μεγάλες εκτάσεις ακόμα και
σε γόνιμες περιοχές έμειναν
άσπαρτες. Οι ελαιώνες γέμισαν
βάτα, σημαντικοί σιτοβολώνες
σκεπάστηκαν από πουρνάρια. Το
κτηματολόγιο παραπαίει, χρονίζει
η ολοκλήρωσή του. Η κτηνοτροφία
ολοένα καλύπτει και σε λιγότερο
ποσοστό από τις ανάγκες της
χώρας μας σε γαλακτοκομικά
προϊόντα και κρέας. Από γεωργοκτηνοτροφική χώρα καταλήξαμε
σε εισαγωγική χώρα γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Η ανάκαμψη

Τι περιμένουμε; Η ανάκαμψη της
οικονομίας μας θα ξεκινήσει από
την ανάκαμψη της αγροτικής
παραγωγής. Αλλά πως; Θα προτείνω, λόγω ειδικότητας, μερικές
απόψεις, που απαιτούν άμεσες
δράσεις. Ο χρόνος επείγει.
Πρώτα-πρώτα πριν ακόμη ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, θα
πρέπει να καθοριστούν οι ενδεδειγμένες χρήσεις γης κατά
Νομούς και κατά Περιφέρειες. Να
οριοθετηθούν οι γεωργικές εκτάσεις, οι δασικές, οι αστικές, οι άγονες, οι βιότοποι κλπ.

Τί κάνουμε περιμένοντας την ανάκαμψη
της οικονομίας της χώρας μας;

Στις γεωργικές εκτάσεις θα πρέπει
να καθοριστούν οι ενδεδειγμένες
καλλιέργειες, που ευνοούνται από
τους κλιματικούς -εδαφικούς
παράγοντες κάθε περιοχής και
δίνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας
και ζήτησης στην αγορά Ονομασίας
Προελεύσεως,
Γεωργικής
Ένδειξης, Βιολογικά, Παραδοσιακά
κλπ.) και οι ενδεδειγμένες εκτροφές ζώων κατ'είδος και φυλή. Έτσι
αυτές και μόνο αυτές οι ποικιλίες
και εκτροφές να τυγχάνουν της
Ευρωπαϊκής και κρατικής ενίσχυσης κατά περιοχές. Δεν μπορεί να
“φυτεύονται” μέσα στην Κοπαϊδα
φωτοβολταϊκά πάρκα και στα 100
μέτρα μακριά να είναι άγονες εθνικές εκτάσεις, Δεν μπορεί να μην
συγκομίζεται ο ελαιόκαρπος στις
παραλίες, διότι δεν συμφέρει ίσως
οικονομικά τον ιδιοκτήτη, και να
καλλιεργούνται ελιές στα ορεινά
και να προωθούνται με ενισχύσεις.!!!! Έτσι ώστε να οργανωθεί η
αγροτική παραγωγή με προγραμματισμό σε τοπικό, περιφερειακό
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και εθνικό επίπεδο. Τι θέλουμε και
τι μπορούμε, εκεί που πρέπει και
ό,τι πρέπει.
Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι ο
οπωρώνας της Ευρώπης, ο λαχανόκηπος, ο ανθόκηπος, το θερμοκήπιο. Η Δανία παράγει γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα γιά να θρέψει τρείς Δανίες. Το Ισραήλ με τον
ίδιο πληθυσμό με μας έχει πολλαπλάσιο ΑΕΠ από μας. Έφτιαξαν την
έρημο γη της επαγγελίας. Γιατί
εμείς; Δεν είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο;
Τώρα μετά την ολοκλήρωση του
κτηματολογίου

τημα είναι με τι καθεστώς θα πρέπει να γίνουν οι παραχωρήσεις και
σε ποιούς φορείς.
Η άποψή μου είναι οι παραχωρήσεις να αφορούν μόνο τη χρήση
(ιδιοχρησία) των γεωργικών κτημάτων και όχι η παραχώρηση
κυριότητας (ιδιοκτησία). Αυτό
γινόταν μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα μετά από 5-10 χρόνια που
αποκτούσαν την πλήρη κυριότητα
οι δήθεν ακτήμονες καλλιεργητές
τα ενοικίαζαν ή τα πουλούσαν.
Επομένως για τους φορείς παραχώρησης ήταν ευκαιρία “αρπαχτής”, αφού τα έπαιρναν δωρεάν.

To κτηματολόγιο

Η Παραχώρηση

Μετά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου προφανώς θα προκύψει
Δημόσια γεωργική έκταση, λόγω
των εγκαταλειμμένων γεωργικών
γαιών από αδιάφορους πρώην
ιδιοκτήτες, η οποία θα πρέπει το
συντομότερο να αξιοποιηθεί. Η
αξιοποίησή των κτημάτων αυτών
σημαίνει παραχώρηση και το ερώ-

Φυσικά η παραχώρηση χρήσης θα
πρέπει να είναι κληρονομήσιμη σε
παιδιά, εγγόνια κλπ. εφόσον οι ίδιοι
θα έχουν την διαχείριση της καλλιέργειας και όχι ενοικίαση των
κτημάτων. Έτσι σε περιπτώσεις
ενοικίασης ή εγκατάλειψης των
κτημάτων, τα κτήματα θα επιστρέφουν αυτοδικαίως πάλι στην ιδιο-

κτησία του Δημοσίου. Είναι απλή η
σκέψη και ισχύει με διάφορες μορφές σε χώρες της Ευρώπης. Η γη
είναι εθνικό κεφάλαιο και δεν μπορεί ο κάθε ιδιώτης ιδιοκτήτης να
λέει “οτι είναι δική μου και την
κάνω ό,τι θέλω, την καίω”. Πόσο
μάλλον αυτά τα κτήματα που παρέχονται δωρεάν.
Στην Αγγλία υπάρχει το καθεστώς
της μεγάλης ιδιοκτησίας των 3000
στρεμμάτων και πάνω. Ο κάτοχος
ιδιοκτήτης τόσο μεγάλων κτημάτων δεν έχει το δικαίωμα να μοιράσει το κτήμα στα παιδιά του. Το
κτήμα (φάρμα) θα το πάρει μόνο
ένα. Ευνόητο γι αυτούς, διότι έτσι
μένει το κτήμα σαν εκμετάλλευση
βιώσιμη και ανταγωνιστική. Κάτι
παρόμοια διαχειριστικά συστήματα
εγγείου ιδιοκτησίας εφαρμόζονται
σε όλα τα κράτη της Ευρώπης.
Στο Ισραήλ η γη είναι εθνική με
ιδιοκτήτη το κράτος.
Τώρα ερχόμαστε στους φορείς
παραχώρησης.
Οι φορείς διαχείρισης των γεωργι-
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κών εκμεταλλεύσεων, σήμερα, θα
πρέπει να έχουν επιστημονικό
υπόβαθρο για να υπάρχει σύγχρονη μορφή εκμετάλλευσης.
Οι φορείς θα πρέπει να είναι
Εταιρείες του Εμπορικού δικαίου
με τρία έως πέντε μέλη επιστήμονες,Νομικοί, Γεωπόνοι,Κτηνίατροι,
Οικονομολόγοι, κλπ. ή και οργανωμένοι
και
επιτυχημένοι
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.
Θα γίνεται από την Περιφέρεια,
προκήρυξη παραχώρησης έκτασης τόσων στρεμμάτων, τόσων
τεμαχίων, του τάδε κτηματολογίου
με τα στοιχεία τάδε, στην περιοχή
τάδε κλπ. και να παρακαλούν για
υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος
με πλήρεις γεωργοτεχνικές μελέτες χρήσης και γεωργικής εκμετάλλευσης.
Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν τεκμηριωμένο κόστος εγγείων βελτιώσεων (εκχερσώσεων, διάνοιξη
δρόμων, διευθέτηση χειμάρρων),
επιλέξιμων καλλιεργειών, γεωργικού εξοπλισμού και των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Το παραπάνω αρχικό κόστος
εγκατάστασης θα πρέπει να επιδοτηθεί εξ ολοκλήρου, με ένα διαχειριστικό δάνειο πρώτης κίνησης.
Τώρα νομικής φύσεως προβλήματα μπορεί να προκύπτουν, γι αυτό
πρέπει από τώρα να μελετηθεί το
θέμα και να γίνουν οι απαραίτητες
νομικές διεργασίες ΄που να βελτιώνουν ή να τροποποιούν το όλο
πρόγραμμα.
Έτσι έχω την γνώμη επιγραμματικά οτι θα μπούμε σε μιά σύγχρονη
αποδοτική ανταγωνιστική Γεωργία,
που θα συμπαρασύρει και τους
άλλους τομείς της οικονομίας μας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Απόψεις

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ
Είναι πλέον γεγονός, ότι το Λιδωρίκι έχει ανακαινιστεί σε
μεγάλο βαθμό. Λίγο ο σεισμός του 1995, ο οποίος εξελίχθηκε σε 'σωσμό', λίγο η επίπλαστη ευημερία των
10ετιων του '90 και του 2000, αλλά κυρίως η αγάπη και
το μεράκι των Λιδωρικιωτών για τη γενέτειρα, δημιούργησαν ένα Λιδωρίκι πραγματικά όμορφο. Το κεραμίδι, το
ξύλο, η πέτρα, αλλά και η αισθητική των κατοίκων, συνέβαλαν να γίνει ένα χωριό σύγχρονο, αλλά προσαρμοσμένο στο ορεινό περιβάλλον.
Σημαντικό, η βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας που
έδωσε τη δυνατότητα προσέγγισης του αυτοκινήτου σε
όλα τα σπίτια.
Επειδή, μετά το καλό, υπάρχει πάντα το καλύτερο,
πιστεύω ότι είναι καιρός να περάσουμε σε αυτή τη φάση,
με την εκτέλεση έργων σε επίπεδο Δημ. Διαμερίσματος,
οπότε το λόγο πρέπει να τον έχει ο Δήμος και κυρίως το
προεδρείο του Λιδωρικίου. Άλλωστε, το ανανεωμένο
Δημ. Συμβούλιο, σε συνδυασμό με το νεοεκλεγέν προεδρείο του χωριού μας, θα πρέπει να διακατέχεται από
ενθουσιασμό να παρουσιάσει έργο και με φορτισμένες
πλέον τις μπαταρίες, να εφαρμόσει πρόγραμμα 5ετίας.
Ας μου επιτραπεί λοιπόν, να προτείνω μια σειρά έργων
στο Λιδωρίκι, που πιστεύω, ότι θα αναβαθμίσουν το
Χωριό μας και θα το καταστήσουν ευχάριστο για εμάς
τους Λιδωρικιώτες -και γιατί όχι- και για επισκέπτες. Εδώ
θα επαναλάβω αυτό που λέω μόνιμα: ¨Στόματα και τσέπες αν καταφέρεις να φέρεις στο τόπο σου, λύνεις το
οικονομικό σου πρόβλημα¨. Οπωσδήποτε, δεν διεκδικούμε το αλάθητο και αν υπάρχουν και άλλοι περισσότερο φωτισμένοι, ας προτείνουν στους αρμόδιους άλλα
έργα βελτίωσης του χωριού μας. Βέβαια οι οικονομικές
δυσχέρειες των Δήμων είναι γνωστές και θα μας βασανίζουν ακόμη, ωστόσο μέσα από περιβαλλοντολογικά προγράμματα της ΕΕ, που χρηματοδοτούνται γενναία, μπορούμε να πετύχουμε εισροή χρημάτων στο Δήμο για την
ωφέλεια των κατοίκων. Για επενδύσεις δεν μιλάμε; Ιδού!
Μια σειρά βραχυχρόνιων μικρών έργων, μπορούν να
εκτελεστούν σύντομα όπως:
1) Ο δρόμος προς το Νεκροταφείο. Τιμή προς τους αποδημήσαντες προσφιλείς μας. Διευθέτηση και αποχέτευση
των όμβριων υδάτων, ώστε να μη λιμνάζουν πάνω στην
άσφαλτο.

22

2) Η βρύση του Σερεντέλη. Το μπαλκόνι του
Λιδωρικίου. Καθαρισμός του νερού, ώστε να είναι πόσιμο, και αισθητική διαμόρφωση ολόκληρου του χώρου,
απ' όπου ο επισκέπτης θα απολαμβάνει μοναδική θέα.
3) Οι βρύσες του Χωριού. Καθαρισμός και ανάδειξη
όλων των βρυσών του Χωριού μας μέσα και γύρω από το
Λιδωρίκι.
Με την ελπίδα, ότι δεν θα διακινδυνεύσω να θεωρηθώ
αιθεροβάμων, θα τολμήσω να προτείνω μια σειρά μακροχρόνιων έργων, που πιστεύω, ότι θα αλλάξουν πραγματικά την όψη του Χωριού μας.
1) ΑΛΣΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Είναι σε γνώση της

οδηγήσει στη κορυφή του 'Παλιόραγκου', στον ιστό της
Σημαίας. Από το σημείο αυτό, αν διαμορφωθεί κατάλληλα, μπορεί ο επισκέπτης, να απολαύσει μοναδική θέα, σαν
από αεροπλάνο, ολόκληρο το Λιδωρίκι, στο βάθος το
απέραντο γαλάζιο της Λίμνης, μέχρι το ηλιοβασίλεμα στο
ηλιόγερμα για τους ρομαντικούς.
3) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Εδώ οι Λιδωρικιώτες έχουν γράψει ιστορία διαχρονικά. Είναι ο χώρος, όπου γίνονται οι
σημαντικότερες εκδηλώσεις στη μνήμη του Αη Γιώργη. Η
κορωνίδα των θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Χωριού μας. Είναι η βεράντα του
Λιδωρικίου, απ' όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει
μοναδική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις και για όλα τα
γούστα, το καταπράσινο χωριό, τις άγριες βουνοκορφές
που σε περιβάλλουν, την καταγάλανη γαλήνη της Λίμνης.
Ο χώρος αυτός δικαιούται να αναμορφωθεί συνολικά,

Δημ. Αρχής, δική μου ολοκληρωμένη μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης του Άλσους της Ζ.Π., την οποία είχα
εκπονήσει και την είχα καταθέσει στο Δήμο κατ' απαίτηση
του τότε Δημάρχου, αείμνηστου ΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ.
Αναλαμβάνω προσωπικά να την επικαιροποιήσω και να
την προσαρμόσω στα νέα δεδομένα.
2) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ. Το παρατηρητήριο
του Χωριού μας.
- Διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της εκκλησίας.
- Έλεγχος πάνω από την εκκλησία, σε βράχους και δένδρα
για ασφαλή προσέγγιση.
Κατασκευή σταθερού δρόμου, για αμαξητή προσέγγιση
στην εκκλησία και πέρασμα από τα ριζά του βράχου του
'Παλιόραγκου', ώστε να συνδεθεί με τον άλλο δρόμο από
τον Σερεντέλη προς τον 'Πλατό'. Ο δρόμος αυτός θα μας

από την πλατεία που γίνονται οι εκδηλώσεις, μέχρι τα
πρανή έξω και γύρω από το λόφο της εκκλησίας, ώστε οι
εκδηλώσεις να γίνονται με άνεση, αλλά κυρίως με ασφάλεια των συμμετεχόντων, για πρόληψη ατυχήματος. Ας
μην προκαλούμε μόνιμα την τύχη μας.
4) ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΙΜΝΗ.
- Ανακατασκευή - αναβίωση του δρόμου που ξεκινά από
το χώρο του ΠΑΡΚΙΝΓΚ.
- Βρύση στη γέφυρα της κάτω περιφερειακής οδού (την
οποία να ονομάσουμε ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ και όχι
Βουλωμένη και το ρέμα ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ)
- Παράλληλη διαδρομή κατά μήκος του ρέματος - μέχρι
τη βρύση "Κούστης "- από εκεί με γέφυρα πέρασμα στην
αντίπερα όχθη του ρέματος - "Καθίστρα" πρώην περιβό-

Γράφει ο Γεωπόνος

Γιάννης Χαρ. Μαργέλλος

λια του Καραχάλιου (Δημητρέλου) - περιφερειακά στη
ζώνη της λίμνης -μέχρι να συναντήσει την άσφαλτο της
παλιάς οδού προς Ναύπακτο, περίπου στη βρύση
Γελαδόγραικου. Με την ολοκλήρωση αυτού του δρόμου,
θα δημιουργηθεί μια κυκλική διαδρομή περιπάτου, από
τον πλάτανο της βαθειάς, κατά μήκος του ρέματος, κάτω
από τα θεόρατα πλατάνια, θα προσεγγίζει τη Λίμνη στην
Καθίστρα και θα επιστρέφει κυκλικά στο χωριό από τις
Λάκκες. Θεωρώ υποχρέωσή μας -τιμή προς τους προγόνους μας- να αναβιώσουμε αυτή τη διαδρομή, που
πορευτήκαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας και πολλοί
από εμάς για να ποτίζουν τα κήπια δεξιά και αριστερά του
ρέματος, τότε που στο ρέμα έτρεχε καθαρό νερό και πότιζε... η Σαβρακογιάννενα, η Ανέσταινα, η Αυγογιάννενα η
Θωμοκώσταινα και τόσοι άλλοι. Από εκεί περνούσαν για
να τρυγήσουν τα αμπέλια του χωριού, να ποτίσουν τα
καλαμπόκια στα "Μπλαύλακα", περνούσαν για τις στρούγκες στους "Καλανάκηδες" και για τα ψάρια στις καλαμωτές της "Μπελεσίτσας", για τα αμαρτωλά μπάνια των
νέων στους βούλιαγγες της "Μπελεσίτσας", για τις τοπικές επικοινωνίες με τα κοντινά χωριά του Λιδωρικίου.
Ιδανική διαδρομή για πεζοπορία των σημερινών κατοίκων και των επισκεπτών. Κατάλληλη διαδρομή για καθιέρωση ανώμαλου δρόμου για αθλητές που θα ξεκινούν
από τη πλατεία της Βαθειάς και θα τερματίζουν πάλι στη
πλατεία ερχόμενοι από τις Λάκκες μέσω του κεντρικού
δρόμου.
Αντιλαμβάνομαι, ότι τα έργα που προτείνω, απαιτούν
χρόνο και κυρίως χρήμα, αποδοχή και έγκριση από το
Δημ. Συμβούλιο, εξασφάλιση πιστώσεων και λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να υποστούν αυτό που λέμε
ωρίμανση. Ωστόσο, με ένα σωστό προγραμματισμό και
ιεράρχηση των έργων, θα μπορούσε να αρχίσει η εκτέλεσή τους και όσα δεν προφτάσει το τωρινό Δημ.
Συμβούλιο, ας τα συνεχίσουν οι επόμενοι. Ας ισχύσει επιτέλους ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο όλων των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων τωρινών και μελλοντικών.
Άλλωστε, είναι καιρός πλέον, να λειτουργούμε εποικοδομητικά και οι επόμενοι να συνεχίζουν και να χτίζουν πάνω
στα έργα των προηγουμένων και όχι απορριπτικά όπως
γίνεται συνήθως. Το θεωρώ εκσυγχρονισμό και πρόοδο
της σύγχρονης πολιτικής.
Σεπτέμβρης 2019

23

Ιατρικά θέματα
Από το «σύγχρονο κοινωνικό εορτολόγιο», τις παγκόσμιες ημέρες τις αφιερωμένες σε ένα σύγχρονο θέμα,
επισημαίνουμε την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου του Μαστού», τις 25 Οκτωβρίου. Η αφιέρωση της ημέρας στο θέμα αυτό και εύστοχη είναι και
σκόπιμη. Γιατί το νόσημα και συχνό είναι και αντιμετωπίζεται με επιτυχία, ενώ επιπλέον συνδέεται με προφανή αισθητική και συμβολική φόρτιση.
Συζητάμε για τον καρκίνο του μαστού με τον επίκουρο Καθηγητή, γιατρό Γεράσιμο Ρηγάτο, που εργάστηκε επί δεκαετίες στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Ο
Άγιος Σάββας», ενώ ασχολήθηκε ιδιαιτέρως και με τις
ψυχοσωματικές και κοινωνικές πλευρές του νοσήματος.

Συχνό νόσημα
Είναι πράγματι από τα συχνά νοσήματα. Υπολογίζεται
ότι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο διαγιγνώσκονται
1.670.000 περιπτώσεις ενώ στην Ελλάδα έχουμε περί
τις 1500 νέες περιπτώσεις ετησίως. Καθώς μάλιστα
για τον καρκίνο του μαστού διαθέτουμε αποτελεσματικές θεραπείες και οι ασθενείς έχουν μακρά και ποιοτική επιβίωση, ο συνολικός αριθμός ασθενών και τέως
ασθενών είναι μεγάλος.

Από τι προκαλείται
Η αιτιολογία δεν είναι ευθεία λογική αιτίου-αιτιατού,
όπως τα μικροβιακά και άλλα νοσήματα. Εδώ εμπλέ-

«Χρόνιο νόσημα ο καρκίνος του μαστού»

σε κανένα…». Μια κατάσταση που επί αιώνες αποτελούσε σταθερή στάση και που ευτυχώς τώρα άλλαξε.

Ο Ιπποκράτης

κονται, κάποτε αθροιστικά, διάφοροι παράγοντες:
Αναφέρουμε ενδεικτικά την ηλικία (80% των περιπτώσεων εμφανίζεται μετά τα 50), το οικογενειακό ιστορικό, την μακροχρόνια λήψη ορμονών, την έκθεση σε
ακτινοβολίες, ενώ σε κάποιο ποσοστό υπάρχει γενετική προδιάθεση.

γιατροί με βάση τα εγχειρητικά ευρήματα και τη βιοψία
θα καθορίσουν την τυχόν αναγκαία συμπληρωματική
αγωγή με ορμονοθεραπεία ή άλλες φαρμακευτικές
θεραπείες καθώς και το ενδεχόμενο ακτινοθεραπείας.

Ο πατέρας της Ιατρικής εκτός από τους καρκίνους των
άλλων οργάνων σε γυναίκες και άνδρες κάνει ιδιαίτερη μνεία σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Στο
βιβλίο των Επιδημιών το Πέμπτον γράφει ότι σε μια
γυναίκα στα Άβδηρα βγήκε καρκίνος στο στήθος, από
τη θηλή έβγαινε έκκριση αιμορραγική… Προφανώς
ήταν μια προχωρημένη περίπτωση και γι’ αυτό δύσκολο να αντιμετωπισθεί εκείνα τα χρόνια.

Ιστορική αναδρομή

Τους αιώνες που ακολούθησαν

Πώς αντιμετωπίζεται

Ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος (484-426 π.Χ) αναφέρει τον καρκίνο του μαστού από τον οποίο έπασχε η
Άτοσσα, μητέρα του βασιλιά των Περσών Δαρείου και
από τον οποίο τη θεράπευσε ο Έλληνας γιατρός
Δημοκήδης. Το επίτευγμα αυτό του αρχαίου γιατρού
είχε ως συνέπεια να γίνει περιζήτητος και οι αμοιβές
του να γίνουν εξαιρετικά υψηλές. Γράφουν δε γι’ αυτή
την επιτυχή θεραπεία εκτός από τον Ηρόδοτο και οι
συγγραφείς Αθήναιος, Αιλιανός, Ιάμβλιχος και Πλίνιος.
Στην ακριβή αναφορά του Ηροδότου διαβάζουμε ότι
«στο μαστό της Άτοσσας, θυγατέρας του Κύρου και
γυναίκας του Δαρείου φύτρωσε ένα ογκίδιο και μετά
αυτό έσπασε και εξελκώθηκε στο μπροστινό θωρακικό τοίχωμα. Κι όσο χρόνο το ογκίδιο ήταν μικρό (η
Άτοσσα) το έκρυβε και επειδή ντρεπόταν δεν το έλεγε

Για πολλούς από τους μετέπειτα αιώνες η αντιμετώπιση του νοσήματος ήταν δύσκολη έως αδύνατη, με τη
χρήση βάρβαρων και επώδυνων τεχνικών αμφίβολης
αποτελεσματικότητας, όπως τεκμηριώνεται από
ευρωπαϊκές κυρίως πηγές ως και τον 18ο-19ο αιώνα.

Γεράσιμος Ρηγάτος: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΥΣΗ - #livemedianews

Υπάρχουν πολλοί τρόποι, που θα τους αναφέρουμε
συνοπτικά, αλλά καθοριστικής σημασίας είναι η πρώιμη διάγνωση. Για την τελευταία σε διάφορες χρονικές
περιόδους έχουν αναφερθεί η αυτοεξέταση και η εξέταση από γιατρό, κατά προτίμηση ειδικό. Η μαστογραφία που έχει συμβάλλει εξαιρετικά στην πρώιμη διάγνωση αποτελεί την πιο αξιόπιστη συμβολή. Έτσι
έγκαιρα μπορεί η ασθενής να προχωρήσει στην χειρουργική επέμβαση καθώς μάλιστα οι παλαιές ακρωτηριαστικές επεμβάσεις έχουν καταργηθεί, οι δε
εφαρμοζόμενες τώρα χειρουργικές πρακτικές είναι
περιορισμένες ενώ συχνά συνδυάζονται με πλαστική
αποκατάσταση, ταυτόχρονα ή ετεροχρονισμένα. Οι

Αντιμετώπιση κιρσών και ευρυαγγειών:

Το μέλλον
Είναι ιδιαιτέρως ευοίωνο. Ήδη ο καρκίνος του μαστού
με τις προόδους που έχουν συντελεσθεί αποτελεί ένα
χρόνιο νόσημα, με μακρά προοπτική ζωής σε άριστη
κατάσταση. Μια διαβίωση που θα εγγυάται όχι μόνο
την μακρά επιβίωση αλλά και την ποιότητα μιας ζωής
παραγωγικής, με ισότιμη συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση της καθημερινότητας.

Γράφει ο Στρατιωτικός Ιατρός-Αγγειοχειρούργος Κων/νος Παπουτσής
τηλ. 2109924 980 κιν. 6937940917

Είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται το χειμώνα ή το καλοκαίρι;
Είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι είναι πιο
αισθητές οι συνέπειες του να πάσχετε από
κιρσούς και ευρυαγγείες. Τα συμπτώματα
είναι πιο έντονα το καλοκαίρι και η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη όταν λόγω των
υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών,
χρειάζεται αναπροσαρμογή της ένδυσης
που να αφήνει ακάλυπτα τα κάτω άκρα και
εμφανές σε όλους το αισθητικό πρόβλημα!
Το χειμώνα, τα φλεβικά προβλήματα παραμελούνται καθώς είναι κρυμμένα μέσα

από παντελόνια και μακριές φούστες και τα (https://aggeiotherapy.gr/θερμοπηξία σούς και σκληροθεραπεία (https://aggeioσυμπτώματα είναι ήπια, όμως ο χειμώνας ευρυαγγειών) δεν απαιτεί εφαρμογή ελα- therapy.gr/sklirotherapeia) για ευρυαγγείες πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στην
είναι η κατάλληλη περίοδος για την αντιμε- στικών καλτσών.
τώπισή τους και παρακάτω εξηγούνται οι -Έχετε το χρόνο να λάβετε την κατάλληλη ζέστη και τον ήλιο για κάποιο χρονικό διάθεραπεία και να αποθεραπευτείτε, ώστε να στημα. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών
λόγοι:
-Είναι πιο εύκολο να ανεχθείτε το χειμώνα απολαύσετε τα αποτελέσματα το καλοκαί- το καλοκαίρι έχει σαν αποτέλεσμα να
τις κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, ρι. Με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους χρει- χάσετε τα πράγματα που κάνουν το καλοπου συχνά χρησιμοποιούνται για τη σωστή άζονται μερικές εβδομάδες ή μερικοί καίρι μια υπέροχη εποχή!
αποθεραπεία σας μετά από οποιαδήποτε μήνες ώστε να φανεί το τελικό αποτέλε- -Αν και τα συμπτώματα των φλεβικών
παθήσεων είναι πιο έντονα το καλοκαίρι, η
παρέμβαση για φλεβικές παθήσεις. Μόνο η σμα.
θερμοπηξία
των
ευρυαγγειών -Μετά από laser (laser φλεβών) για κιρ- φυσική μας δραστηριότητα μειώνεται το
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χειμώνα, με αποτέλεσμα οι κιρσοί να είναι
πιο έντονοι το χειμώνα. Βασικά, όλη η
κυκλοφορία των κάτω άκρων ελαττώνεται
το χειμώνα, με αποτέλεσμα οι κιρσοί να
χειροτερεύουν. Όλες οι φλεβικές παθήσεις
είναι αντιμετωπίσιμες και υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές που εξασφαλίζουν άριστο αποτέλεσμα.
* Ο Κων/νος Παπουτσής είναι γιός
της Μαρίας Ανδρ. Γεωργουσοπούλου.

Ιατρικά θέματα
Το μελάνωμα αποτελεί τον κακοηθέστερο όγκο του δέρματος
και των βλεννογόνων, ενώ πρόκειται για μια δυνητικά θανατηφόρο νόσο με αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης τα τελευταία
χρόνια.
Ως μελάνωμα χαρακτηρίζεται ο κακοήθης όγκος που προέρχεται από την εκφύλιση και την εξαλλαγή των μελανοκυττάρων του δέρματος. Το κακόηθες μελάνωμα είναι επιδημιολογικά το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κακόηθες νεόπλασμα στον
άνθρωπο και είναι μόλις τέταρτο σε σειρά συχνότητας νεοπλασιών μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, του εντέρου και της
ουροδόχου κύστεως.
Αν δεν αφαιρεθεί εγκαίρως, μπορεί να προχωρήσει σε μεταστάσεις στους τοπικούς λεμφαδένες και σε όργανα όπως το
ήπαρ, οι πνεύμονες, ο εγκέφαλος και άλλα. Η πενταετής επιβίωση είναι 80-90% για αρχικού σταδίου όγκους και μειώνεται σε 30-70% όταν υπάρχουν μεταστάσεις σε λεμφαδένες.
Όταν υπάρχουν μεταστάσεις σε άλλα όργανα, το ποσοστό αυτό
πέφτει στο 10%.
Υπολογίζεται πως 178.560 νέα περιστατικά θα διαγνωστούν
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εντός του 2018.
Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και πριν από δεκαετίες αποτελούσε μια σχετικά σπάνια αλλά ιδιαίτερα επιθετική νεοπλασία
με μοιραία συνήθως έκβαση. Σήμερα αποτελεί μια σχετικά
συχνή οντότητα αλλά η πρόγνωση της νόσου έχει σαφώς βελτιωθεί λόγω της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της
καλύτερης μελέτης της βιολογικής συμπεριφοράς και της
θεραπείας της.
Οι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης κακοήθους μελανώματος
διακρίνονται σε ενδογενείς και εξωγενείς.

Ενδογενείς παράγοντες κινδύνου
• Oικογενής χαρακτήρας του μελανώματος
(γενετική προδιάθεση)
Τις περισσότερες φορές σχετίζεται με το σύνδρομο δυσπλαστικών ή άτυπων σπίλων (αυξημένη προδιάθεση ανάπτυξης
δυσπλαστικών σπίλων και μελανώματος). Αυτός είναι και ο
λόγος που άτομα με ιστορικό οικογενούς μελανώματος πρέπει
να εξετάζονται κλινικά από την ηλικία των δέκα ετών και εφόσον εμφανίζουν δυσπλαστικούς σπίλους να υποβάλλονται σε
ψηφιακή χαρτογράφηση και να επανελέγχονται κλινικά ανά
εξάμηνο.
• Παρουσία μεγάλου αριθμού μελαχρωματικών
σπίλων δυσπλαστικών ή μη
Βιβλιογραφικά ο κίνδυνος μετατροπής οποιουδήποτε σπίλου
(ελιάς) σε μελάνωμα είναι 1/1.000.000. Οι συγγενείς μελαχρωματικοί σπίλοι έχουν 15% πιθανότητα εξαλλαγής σε μελάνωμα, ενώ το 70% των μελανωμάτων προέρχονται από επιδερμιδικά μελανοκύτταρα (de novo) χωρίς την παρουσία συνοδού
ή πρόδρομης βλάβης και το 30% από προϋπάρχοντες μελανοκυτταρικούς συγγενείς ή δυσπλαστικούς σπίλους (ελιές).
Τα τέσσερα σημεία που δηλώνουν κίνδυνο για εξαλλαγή ενός
προϋπάρχοντος σπίλου και αποτελούν και ένδειξη για την χειρουργική αφαίρεση και βιοψία, αναφέρονται μνημονοτεχνικά
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Μελάνωμα Δέρματος

Γενικές αρχές διάγνωσης και θεραπείας

Ένας γνωστός-άγνωστος εχθρός.

Γράφει o Παναγιώτης Γ. Παλαιολόγου MD, PhD,Πλαστικός Χειρουργός
τηλ. 26340 22224 • κιν. 6977 148346 • e-mail: plasticrevolutionsurgery@gmail.com
με τα τέσσερα πρώτα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου.
Έτσι:
A=Assymetry: Όταν ένας σπίλος γίνει ασύμμετρος (το ένα
μισό του σπίλου είναι διαφορετικό από το άλλο μισό).
B=Border: Όταν τα όρια του σπίλου γίνουν ασαφή και ακανόνιστα.
C=Color: Όταν ένας σπίλος παρουσιάσει αλλαγή χρώματος ή
πολυχρωμία.
D=Diameter: Όταν ένας σπίλος παρουσιάσει αύξηση του
μεγέθους της διαμέτρου του.
E=Evolving/Education: Όταν ένας σπίλος μοιάζει να διαφέρει
από τους υπόλοιπους ή εμφανίζει κάποια από τις ως άνω
αλλαγές. Τελευταία προστέθηκε και η επιμόρφωση του πληθυσμού για τα ανωτέρω, ώστε οι ύποπτοι σπίλοι να εξαιρούνται
εγκαίρως και σωστά πριν η νόσος προχωρήσει.
•Φωτότυπος
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (μπλέ μάτια, ξανθά ή κόκκινα
μαλλιά και δυσκολία στο μαύρισμα), αποτελούν παράγοντες
κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος. Τα άτομα με αυτά τα
χαρακτηριστικά που ανήκουν στους φωτότυπους δέρματος Ι
και ΙΙ, θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προφύλαξης
από την ηλιακή ακτινοβολία.
•Φυλή
Το μελάνωμα αποτελεί κύρια νόσο της λευκής φυλής. Μόνο το
1-3% των περιστατικών αφορά ασθενείς της μαύρης φυλής
και τότε παρουσιάζεται σε περιοχές με μειωμένη μελανίνη,
όπως τα πέλματα και οι παλάμες.
• Φύλο
Το μελάνωμα εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες παρά σε
άνδρες, έχει όμως καλύτερη πρόγνωση σε αυτές. Η πρόγνωση έχει ίσως σχέση και με την ανατομική θέση εμφάνισης του
μελανώματος, που στις γυναίκες είναι συνήθως τα κάτω άκρα.
• Ανοσοκαταστολή
Είτε οφείλεται σε κάποια νόσο (π.χ. Χρόνια Λεμφογενής
Λευχαιμία, Λέμφωμα Hodgkin, AIDS) ή σε ιατρογενή αιτία (π.χ.
μεταμόσχευση νεφρού), επιφέρει αυξημένη επικινδυνότητα
εξέλιξης των δυσπλαστικών σπίλων και ανάπτυξης μελανώματος. Τα άτομα αυτά ως εκ τούτου πρέπει να εξετάζονται
συχνότερα.
• Ορμονικοί παράγοντες
Η δράση των ορμονών του φύλου (οιστρογόνα) σχετίζονται
στενά με την δραστηριότητα των μελανοκυττάρων και τη
μελάχρωση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνονται τερά-

στιες αλλαγές στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης. Η
επιβίωση και η πρόγνωση επί εμφάνισης μελανώματος ή μετάστασης είναι χειρότερες σε αυτή την ομάδα ασθενών.
Θα πρέπει οι εγκυμονούσες γυναίκες να παρακολουθούν τις
μεταβολές και την ανάπτυξη των σπίλων και να αποφεύγεται η
εγκυμοσύνη σε πρόσφατα διαγνωσθέν μελάνωμα.
Οι ορμόνες του θυρεοειδούς έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για
πιθανή ανάπτυξη μελανώματος σε ασθενείς με κάποια θυρεοειδοπάθεια ή ασθενείς σε θεραπεία υποκατάστασης.

Εξωγενείς παράγοντες κινδύνου
• Ηλιακή ακτινοβολία
Θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος. Η επίπτωση του μελανώματος έχει στενή
σχέση με το γεωγραφικό πλάτος μιας χώρας. Λευκοί πληθυσμοί κοντά στον Ισημερινό παρουσιάζουν υψηλότερους δείκτες
ανάπτυξης μελανώματος. Στην Ευρώπη παίζει ρόλο η αντανάκλαση της ακτινοβολίας αλλά και η διακοπτόμενη έκθεση σ’
αυτήν.
Η επίδραση του ήλιου και ειδικά της UVB ακτινοβολίας επιφέρουν αλλαγές στη βιολογική συμπεριφορά των κυττάρων με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφόρων καρκίνων του δέρματος
και κακοήθους μελανώματος. Η διακοπτόμενη έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο επικίνδυνη από τη συνεχόμενη ή
την επαναλαμβανόμενη κατά μικρά χρονικά διαστήματα.
Η εμφάνιση ηλιακών εγκαυμάτων κατά την παιδική ηλικία πολλαπλασιάζει την πιθανότητα ανάπτυξης μελανώματος.
Τα τελευταία χρόνια η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, το
οποίο δρα σαν φίλτρο, απορροφώντας κύρια την UVB ακτινοβολία, αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου. Τα τελευταία 40 χρόνια υπάρχει 10% μείωση του πάχους του όζοντος
και έχει εκτιμηθεί πως κάθε μείωση κατά 1% προκαλεί αύξηση
του μελανώματος κατά το ίδιο περίπου ποσοστό.
Δεδομένου ότι η χώρα μας παρουσιάζει αυξημένη ηλιοφάνεια
πολλούς μήνες του έτους, καλό είναι να ενημερώνεται ο πληθυσμός, ώστε να χαίρεται τον ήλιο αλλά και να προλάβει τις
βλαβερές του συνέπειες.
Μέτρα προστασίας και πρόληψης αποτελούν η προστασία των
ματιών με γυαλιά ηλίου με κατάλληλα φίλτρα και καπέλο,
χρήση αντηλιακών κρεμών όχι μόνο στην ηλιοθεραπεία αλλά
και στην καθημερινότητα και τακτική επανάληψη της επάλειψης, χρήση ομπρελών κατά την ηλιοθεραπεία, αποφυγή του

θαλασσινού μπάνιου σε ώρες υψηλής ηλιοφάνειας δηλαδή το
μεσημέρι 11:00 έως 16:00, χρήση ανοιχτόχρωμων ρούχων
τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Χρόνιος ερεθισμός
Σπίλοι που βρίσκονται σε περιοχές χρόνιου ερεθισμού (π.χ.
παλάμες, πέλματα, στηθόδεσμος, ζώνη κλπ.) και οι οποίοι πιθανά αιμορραγούν ή εξελκώνονται, καλό είναι να αφαιρούνται
χειρουργικώς, λόγω της αυξημένης πιθανότητας εξαλλαγής
τους.
• Έκθεση στην τεχνητή υπεριώδη
ακτινοβολία (solarium)
Υπάρχει πλέον επίσημη οδηγία της Ε.Ε. ότι το solarium αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα ανάπτυξης μελανώματος. Γι’ αυτό αν
χρησιμοποιηθεί πρέπει να γίνεται με κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως αυτές που αναπτύχθηκαν ήδη για την ηλιοπροστασία.
Η ψηφιακή χαρτογράφηση των σπίλων (ελιές) αποτελεί την πιο
αξιόπιστη μέθοδο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος. Σπίλοι που έχουν τάση εξαλλαγής σε σχέση με τη συμμετρία, τα όρια, το χρώμα, τη διάμετρο ή την έπαρσή τους πρέπει να ελέγχονται άμεσα, λόγω του ότι το κακόηθες μελάνωμα
αν ανιχνευθεί εγκαίρως μπορεί να έχει πλήρη ίαση.
Η αφαίρεση γίνεται πάντα μόνο χειρουργικώς σε υγιή όρια
(ευρεία εκτομή) και το παρασκεύασμα στέλνεται για ιστολογική
εξέταση, βάσει της οποίας αποφασίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη.
Το τραύμα συρράπτεται άμεσα ή καλύπτεται με δερματικό
μόσχευμα ή κάποιο τοπικό δερματικό κρημνό εάν έχει προκύψει μεγάλο δερματικό έλλειμμα από την αφαίρεση της δερματικής βλάβης.
Μερικές φορές τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώνονται στους
τοπικούς λεμφαδένες οπότε και πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να μην αποστείλουν κύτταρα μελανώματος σε άλλα
σημεία του σώματος.
Σε προχωρημένους καρκίνους εφαρμόζονται η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες μπορεί να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου, αλλά τα
προχωρημένου σταδίου μελανώματα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
Κατά συνέπεια, η πρόληψη, η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων, η εκτίμηση και χειρουργική αφαίρεση του
κακοήθους μελανώματος σε πρώιμο στάδιο από ειδικούς
ιατρούς, εξασφαλίζει την πλήρη ίαση.
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Ιστορικά θέματα
Εξιστορώντας την Ελληνική Παλιγγενεσία ενόψει της
επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του
1821, θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε το βαθύ
νόημα του πνεύματος των μυστών της Ελευθερίας,
όπως οι ίδιοι τα διηγήθηκαν ή τα έγραψαν.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταγράφεται σαν ιστορικός, που πριν τα γράψει με το κοντύλι τα χάραξε με
το σπαθί του, καύχημα που δεν το έχουν άλλοι ιστορικοί, όπως ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος και τόσοι άλλοι.
Μοιάζει με τον Αγαμέμνονα, με τον Οδυσσέα ή με τον
Διομήδη αν έγραφαν το στρατιωτικό τους ημερολόγιο
από τον πόλεμο της Τροίας. Το ίδιο και ο δικός μας ο
Γιάννης Μακρυγιάννης με τα απομνημονεύματά του.
Επομένως θα πρέπει να θεωρούνται πολύ πιο γνώστες
του νοήματος της Λευτεριάς.
Έτσι διηγείται ο φιλόπατρις
ιστορικός Θ. Κολοκοτρώνης
την είδηση της πτώσης του
Μεσολογγιού:
Την ημέραν των Βαϊων έκαμαν γιουρούσι στο Μισολόγγι
οι ήρωες του Μισολογγιού σε
τόσαις χιλιάδαις ασκέρι, σε
τόσα κανόνια, χαντάκια,
καβαλαριά. Εγλύτωσαν 2000
και το γυναικόπαιδο έγινε
θύμα. Μας ήλθε η είδησις,
μεγάλη Τετράδη, εις το δειλινό, που είχε παύση η
συνέλευσις, και είμεθα εις κάτι ίσκιους, μας ήλθε η
είδησις οτι το Μεσολόγγι εχάθη. Έτζι εβάλαμεν τα
μαύρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή, που δεν έκρενε
κανένας, αλλ' εμέτραε ο καθένας με τον νουν του τον
αφανισμόν μας. Βλέποντας εγώ την σιωπήν εσηκώθηκα εις το πόδι και τους ωμίλησα λόγια για να εμψυχωθούν. Τους είπα οτι το Μισολόγγι εχάθη ενδόξως,
και θα μείνει αιώνας αιώνων η ανδρία. Εαν βάλωμεν
τα μαύρα και ωκνεύσομεν, θα πάρωμεν το ανάθεμα
και θα πάρωμεν το αμάρτημάτων των αδυνάτων
όλων. Με απεκρίθηκαν τι να κάμωμεν τώρα
Κολοκοτρώνη; Τι να κάνωμεν, τους λέγω; Την αυγήν
να κάνωμεν συνέλευσιν, να αποφασίσωμεν
Κυβέρνησιν πέντε, έξι, οκτώ άτομα δια να μας κυβερνήσουν και να διαλέξωμεν και άτομα να αποφασίσουν
με τα εξωτερικά, που τότε ήτο περασμένος και ο μινίστρος Κάνιγγ εις την Κωνσταντινούπολιν. Η επιτροπή
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ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
της συνελεύσεως δια τα εξωτερικά να δίνει λόγον εις
την Κυβέρνησιν και εις τον λαόν και εμείς οι άλλοι να
σκορπίσωμεν εις ταις επαρχίαις και να πιάσωμεν
γενικώς τα άρματα, ως τα πρωτοπιάσαμεν εις την
Επανάστασιν. Και έτζι την αυγήν την μεγάλη πέμπτην
εσυνεδριάσαμεν και αποφασίσαμεν έντεκα μέλη
Επιτρπήν Κυβερνήσεως και πρόεδρον τον
Ζαϊμην........η διάρκεια της επιτροπής έως εις την
17/βρίου 1826 και τότε αν γλυτώσωμεν συναζόμεθα
και τελειώνομεν την συνέλευσιν.....”
Αξιόλογος είναι και η απάντηση που έδωσε ο λαός της
Μεσσηνίας στον Ιμπραϊμη, ο
οποίος έδωσε εντολή στον
Κεχαγιά του να μην πολεμήσει,
αλλά να βάλλουν φωτιά και
τσεκούρι στα δένδρα, αν ο
λαός δεν προσκυνήσει.
“Ότι αυτό όπου μας φοβερίζεις
να μας κόψεις και να μας
κάψεις τα καρποφόρα δένδρα
μας δεν είναι της πολεμικής
έργον, διότι τα άψυχα δένδρα
δεν εναντιώνονται σε κανέναν, μόνον οι άνθρωποι
που εναντιώνονται έχουν στρατεύματα και σκλαβώνεις, και έτσι είναι το δίκαιον του πολέμου με τους
ανθρώπους, και όχι με τα άψυχα δένδρα. Όχι τα κλαριά να μας κάψεις όχι τα δένδρα οχι τα σπήτια, που
μας έκαψες, μόνο πέτρα απάνω στην πέτρα να μην
μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. Τι τα δένδρα μας κι αν
τα κόψεις και τα κάψεις, την γην δεν θέλει να την
σηκώσεις και η ίδια γη που τα έθρεψε αυτή η ίδια γης
μένει δική μας και τα ματακάνει. Μόνο ένας Έλληνας
να μείνει πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως
την γη μας θα την κάνεις δική σου, βγάλτο από το νού
σου.”
Όταν ο Άγγλος φιλέλληνας αντιναύαρχος Άμιλτον μιά
φορά όταν πήραμε το Ναύπλιο, είπε στον
Κολοκοτρώνη, ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν
συμβιβασμό, η απάντηση ήταν:

“Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς
Καπετάν Άμιλτον ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμεν με
τους Τούρκους, άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε,
με το σπαθί, και άλλοι καθώς εμείς εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλέας μας εσκοτώθη,
καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η φρουρά του είχε
παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια
ήταν πάντοτε ανυπότακτα, η φρουρά του βασιλέως
μας ήταν οι λεγόμενοι κλέφται και τα φρούρια η Μάνη
και το Σούλι και τα
βουνά. Έτζι δεν μου
ωμίλησε πλέον.....”
Η συμβολική χέρα του
γερο Κολοκοτρώνη
έχει μείνει ιστορική για
την
πτώση
της
Κωσταντινούπολης:
“Ο Σουλτάνος ήλθε εις
το ζερβί χέρι, και έκανε
ζάπι την ανατολήν
όλην, εκήρυξε την
απώλειαν της υπανδριάς, φαγητού, αρπαγής, φόνου, όποιος
σκοτωθεί,
πεθάνει
Μουσουλμάνος, σώζεται, όσα κάμει, ότι κάμει καλά
γενομένα, ευλογημένα, πάει εις την Παράδεισον,
πιστεύει τον Προφήτην. Το χονδρό δάκτυλο της άλλης
χειρός, ο βασιλέας της Κωνσταντινουπόλεως, των
Ρωμαίων, ερωτούσε τα δύο δάκτυλα πλησίον του,τον
κλήρον , και τους πολιτικούς, τί είναι τούτο; Ο λαός
τότε ήτον το λιανό δάκτυλο και ψηλότερο το γειτονικό του οι έμποροι και οι σπουδαγμένοι. Το χοντρό
δάκτυλο λοιπόν ρωτούσε τον κλήρο και τους
Μινίστρους (Υπουργούς), τί είναι τούτο; αποκρίνοντο
ο Θεός θα τον χάση, ας ψάλωμεν το “νίκας κατά βαρβάρων δωρούμενος” και άκοπη νύχτα και μέρα η
ψαλμωδία τους. Τα τροπάρια όμως μη συντροφευμένα από πέτρες και λιθάρια ( είχε κατα νούν το ανέκδοτο – Ληστές πήγαν να ληστέψουν μοναστήρι. Ο
Ηγούμενος τους είπε τον σταυρόν σας κάνετε. Αλλά
οι πόρτες άρχισαν να κρεμίζονται, τα κεραμίδια να
πετούν στον αέρα. Τότε ο Ηγούμενος είπε στους

καλογέρους σταυρούς και λιθάρια, λιθάρια και σταυρούς) από άρματα δεν εμπόδισαν τον Σουλτάνον να
πηδήση εις την άλλην γραμμήν της χερός, και να
πάρει την Ανδριανούπολιν. Ο άοκνος Μωάμεθ Β΄
έστησε έπειτα και κάστρο μές στο βλέφαρο της
Κωνσταντινουπόλεως, εις το στενό του Βοσπόρου,
πέντε μίλια από την πόλιν και εχαράτζονε τα καράβια
που αρμένιζαν από την μαύρην θάλασσα εις την
άσπρη και από την άσπρη εις την μαύρη. Δεν έπιασαν
τα άρματα να κινηθούν πανστρατιά οι Χριστιανοί όταν
εκτίζετο το κάστρο. Ο Βασιλέας λέγουν οτι ήθελε
πόλεμον, να βγή από την πολιτείαν ως ανδρείος που
ήτον, να πολεμήση. Οι Μινίστροι (Υπουργοί) και ο
κλήρος τον ανέκοψαν, θαρευμένοι οι πρώτοι εις την
ψευδοπολιτικήν τους, οι
άλλοι εις ταις ψαλμωδίαις
τους. Έπειτα από ένα
χρόνο ο Σουλτάνος έριχνε
το χονδρό δάκλυλο και
εκάθιζε εκείνος εις τον
τόπον του. Τα τέσσερα
πνίγουν το ένα κι ας είναι
όσο θέλει ανδρειωμένο,
δεν εσυγνώμισαν, κλήρος,
Μινίστροι, εμπορικό και
λαός να καταβάλλουν τον
Σουλτάνο. Οι μινίστροι και
ο κλήρος εμπήκαν εις το
πηλάφι του και έτρωγαν. Ο
λαός λιανός, ακέφαλος. Οι
έμποροι και οι πεπεδευμένοι έφυγαν πέφτοντας η Κωνσταντινούπολις και
επήγαν εις τα βασίλεια της Δύσης.
Την αυριανή που έπεσε η Κων/πολις παρουσιάστηκε
εις τον Σουλτάνον αιχμάλωτος με τους θησαυρούς
του, βιός πολύ, ο μεγαλήτερος του παλατιού, ο πρωθυπουργός του τότε καιρού, αρχιναύαρχος, ναύαρχος εις κάτι μπεϊγιατέδαις δαμασκοενδεδυμένους της
αυλής, ο κύρ Λουκάς Νοταράς, ως τον είδε ο
Σουλτάνος, γιατί δεν έδινες αυτούς τους θησαυρούς
εις τα παρακάλια του βασιλέως σου, εις την ανάγκην
της πατρίδος σου; - Ήταν δικά σου αφέντη μου και
σου τα εφύλαττα.- Τότε αν ήταν εδικά μου άργησες να
μου τα επιστρέψης, και με εβασανήσατε με μάταιον
πόλεμο και θρηνώ θανατωμένους τους ανδρειωτέρους στρατιώτας μου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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Δραστηριότητες του Συλλόγου
Στις 20/1/2019 στην αίθουσα μας έγινε η κοπή της
Βασιλόπιτας, μετά την ενημέρωσή μας ότι το
Πολεμικό Μουσείο δεν ήταν διαθέσιμο, λόγω των
μέτρων που είχαν ανακοινωθεί από τη ΓΑΔΑ, εν
όψει της διαμαρτυρίας για τη συμφωνία των
Πρεσπών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες μετακίνησης των μελών, εν τούτοις, κοντά μας βρέθηκαν
πολλά μέλη μας με τους φίλους τους και η αίθουσα
μας ήταν κατάμεστη.
Τους καλωσορίσαμε και τους ευχηθήκαμε από καρδιάς χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη,
ευτυχία. Ας φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες

είναι πολλά περισσότερα αυτά που έχει να κάνει από
εδώ και πέρα, εάν πετύχουμε το στόχο μας, με τους
νέους μας, που πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα
αναλάβουν τα ηνία του Διοικητικού Συμβουλίου
μας, και θα προχωρήσουν μόνοι τους. Και γνωρίζουν. Και θέλουν. Και μπορούν.
Στην εκδήλωση μας παρευρέθηκαν ο Βουλευτής κ.
Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, ο Δήμαρχος Δωρίδος κ.
Γεώργιος Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος κ.
Ανδρέας Ευσταθίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου αλλά και Ταμίας του Συλλόγου Αβοριωτών
Δωρίδας, κ. Γεώργιος Γλυμίτσας, ο κ. Κωνσταντίνος

προσδοκίες και εμείς σας αφήσουμε στο παρελθόν
τις πίκρες. Ας βλέπουμε μπροστά και ας χαμογελάμε.
Αναφερθήκαμε στα 63 χρόνια ζωής του Συνδέσμου
μας, στα 63 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουργίας. Αναφερθήκαμε στα όσα έχουν γίνει μέχρι
σήμερα, αλλά κυρίως στην προσέγγιση των νέων
μας για το αύριο, με το να τους δώσουμε δείγματα
ότι μπορούν να προχωρήσουν, με τις δικές τους
ιδέες και τα δικά τους οράματα. Αναφερθήκαμε επίσης στην προσπάθεια μας για τη συνεργασία των
πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας, για τη
συζήτηση των προβλημάτων του κάθε χωριού, σε
ένα τραπέζι όλοι μαζί, και πάλι επαναλαμβάνω «επί
ίσοις όροις». Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος ή
κατώτερος απ' τον άλλο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε
να συνεργαστούμε και να δράσουμε για ένα κοινό
σκοπό. Να πετύχουμε τους στόχους μας. Να κερδίσουμε μάχες για την περιοχή μας. Να μην είναι η
Ορεινή Δωρίδα ένας τόπος λησμονημένος και εγκαταλειμμένος. Και τέλος στο ότι ο Σύλλογός μας, από
την ίδρυσή του, έχει κάνει πολλά μέχρι τώρα, αλλά

Χαλιορής, οικονομολόγος και ο κ. Σπύρος
Καββούρης, αντιπτέραρχος (1) ε.α., πολιτευτές Ν.Δ.
στη Φωκίδα, ο κ. η κ. Ιουλίου Κιούπη,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
η κ. Ιωάννα Γκελεστάθη, πολιτευτής Ν.Δ. ο κ.
Αναστάσιος Φλώρος, υποψήφιος Δήμαρχος
Δωρίδος, ο κ. Ιωάννης Μπαλατσούρας, Πρόεδρος
Δωρικής Αδελφότητας, ο κ. Μάκης Κυριανάκης,
Πρόεδρος Αδελφότητας Λευκαδιωτών Δωρίδος, η
κ. Μαρία Δελενίκα, Γενική Γραμματέας Συλλόγου
Κληματιωτών «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ», ο κ. Μανώλης
Μαυρομάτης, Γενικός Γραμματέας της «Α.Σ. ΑΕΤΟΣ
ΛΙΔΩΡΙΚΟΥ 2000» , κ.α.
Απόκριες, Κυριακή μεσημέρι, 24/02/2019, στην
αίθουσα μας. Και παρά το τσουχτερό κρύο, μαζευτήκαμε αρκετοί. Απολαύσαμε γίδα βραστή, μπριζόλες και λουκάνικα, απ’ τα μέρη μας, που μας προμήθευσε το κρεοπωλείο του «Ραβάνη», όλων των
ειδών τις πίτες (τυρόπιτα, κολοκυθόπιτα, χορτόπιτα, αλλά και …. μπαμπανάτσα), φτιαγμένες απ’ τις
Λιδωρικιώτισσες, τυρί φέτα απ’ το Λιδωρίκι, …..,
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Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από το 2004 εργάζεται στο British Council, όπου,
μεταξύ των πρώτων καθηκόντων της, ως project
manager στον τομέα της επιστήμης, ήταν ο σχεδιασμός προγράμματος για την Επικοινωνία της
Επιστήμης (Beautiful Science, FameLAB, Challenge
Europe, κ.λπ.) για το ευρύ κοινό και τα σχολεία .
Το 2007 ανέλαβε τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και
Συνεργασιών, με πεδίο ευθύνης το προγραμματισμό και την ολοκλήρωση πολλών καινοτόμων προγραμμάτων στους τομείς της επιστήμης, των
τεχνών και της εκπαίδευσης δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό. Έχει παρακολουθήσει αλλά και συμμετάσχει σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και
συνεδρίων με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα,
την Κοινωνική Οικονομία και Καινοτομία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την Καινοτομία στην εκπαίδευση.
Η Αναστασία αναδείχθηκε ανάμεσα στις 50 φωνές
της Guardian για τη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Από την 1η Απριλίου 2018 είναι η πρώτη γυναίκα
και η πρώτη Ελληνίδα διευθύντρια του Βρετανικού
Συμβουλίου στην Ελλάδα.
Η Αναστασία μας στην ομιλία της αναφέρθηκε στη
θέση και στο ρόλο της γυναίκας στην Οικογένεια και
στην Κοινωνία μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως αναφέρθηκε στη Γυναίκα στο Λιδωρίκι, στα δικά της προσωπικά βιώματα, ως παιδί, στο Λιδωρίκι.
Την εκδήλωση μας αυτή τίμησαν με την παρουσία
τους :
Η κ. Αργυρώ Λαγγουράνη, η νεοεκλεγείσα
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου.
Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στο νέο Δ.Σ. του
Συλλόγου αυτού, μετέχουν νέοι άνθρωποι, και όταν
λέω νέοι, εννοώ μικροί σε ηλικία, και αυτό είναι
ελπιδοφόρο μήνυμα για την επιβίωση και τη συνέχιση της λειτουργίας των πολιτιστικών συλλόγων.
Ο κ. Κώστας Κουτσούμπας, Δημοτικός Σύμβουλος
στο Δήμο Δωρίδος και ο κ. Γιώργος Δελμούζος,
δικηγόρος από την Άμφισσα, και οι δύο υποψήφιοι
περιφερειακοί σύμβουλοι στο Νομό Φωκίδας με το
συνδυασμό του Φάνη Σπανού «Επιμένουμε στην
καρδιά της Ελλάδας».
Η κ. Ιουλία Κιούπη, Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα και ήδη υποψήφια

συνοδεύοντας όλα αυτά ένα ποτήρι κοκκινέλι. Άντε
και τους γλυκάναμε στο τέλος με μοσχομυριστή
ρεβανί. Ε …. να μη φέρουμε και τις φούρλες μας στο
τέλος. Κι αυτό. Κι αυτό. Άντε να ‘μαστε καλά. Και
του χρόνου πάλι κοντά μας.
Στις 6/3/2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
μας η μηνιαία συνάντηση των μελών. Παράλληλα
όμως ήταν και εκδήλωση – αφιέρωμα για την
«Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», με τη συμμετοχή
πολλών μελών και φίλων του Συνδέσμου μας,
όπως κάθε χρόνο.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους και οι άντρες
μας, οι σύντροφοι μας, τα παιδιά μας και τους ευχαριστούμε. Αίσθηση σε όλους η παρουσία πολλών
νέων – σε ηλικία – μελών.
Απολαύσαμε μεν το καφεδάκι μας, γευθήκαμε δε
και τις λιχουδιές (αρμυρές και γλυκές) που ετοιμάσαμε, όπως πάντα.
Όπως είναι γνωστό, η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε
από τον Ο.Η.Ε., ως «Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη». Είναι
ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας, που στόχο
έχουν την ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση
των διακρίσεων που γίνονται σε βάρος τους.
Πέρασε ενάμισι αιώνας από το 1857, όταν ξεσηκώθηκαν οι εργάτριες της Νέας Υόρκης, για να κερδίσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, μεγαλύτερο
μεροκάματο, δικαίωμα ψήφου. Το ξεσήκωμά τους
αυτό το πλήρωσαν με αίμα, ύστερα από βίαιη επίθεση της αστυνομίας. Έδωσε όμως το έναυσμα στις
μετέπειτα γενιές για νέους αγώνες.
Για την εκδήλωσή μας αυτή, βρέθηκε μαζί μας και
μας μίλησε η εκλεκτή μας Λιδωρικιώτισσα
Αναστασία Ανδρίτσου, η «Τασούλα» μας, όπως
συνηθίζουν να την αποκαλούν οι δικοί της, που
ήταν η ομιλήτρια.
Η Αναστασία Ανδρίτσου είναι κόρη των δασκάλων
μας Γιάννη και Γεωργία Ανδρίτσου. Είναι απόφοιτος
του Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πολυτεχνείο της Τουλούζης.
Για επτά χρόνια εργάστηκε το τμήμα Διεθνών
Συνεργασιών της Intracom, στη διάρκεια των οποίων εξειδικεύτηκε στα ασύρματα δίκτυα, το δορυφορικό internet και την τεχνολογία έξυπνων αυτοματισμών για το σπίτι και συνεργάστηκε με ερευνητικά
κέντρα σε όλο τον κόσμο. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
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Δραστηριότητες του Συλλόγου
με το Συνδυασμό του Χρήστου Γώγου.
Ο κ. Χρήστος Γώγος, υποψήφιος Δήμαρχος
Βύρωνα, και
Η κ. Μαρία Δελενίκα, Γενική Γραμματέας του
Συλλόγου Κληματιωτών Δωρίδας Φωκίδας «Οι
Τρείς Ιεράρχες».

Παππά και του Γιώργου Ντίνα, με όμορφα παραδοσιακά τραγούδια από την ερμηνεία του Άρη Ντίνα
και της Ελένης Βίτσα.
Την Κυριακή το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι, στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, παρακολούθησαν την παράσταση «Ανακατωσούρες» και απόλαυσαν ένα όμορφο παιδότοπο με φουσκωτά.

Στις 12/4/2019 την βραδιά τους είχαν οι νέοι μας
με τους φίλους τους. Όμορφες παρέες με ζεστή διάθεση, γευόμενοι τις νοστιμιές του πλούσιου μπουφέ
μας, συνοδεύοντας τες με μπυρίτσες, απόλαυσαν
ωραίες μελωδίες από τη φωνή της Βανέσας
Τζιβάνη, που την συνόδευαν ο Σάββας Τσιώλης στο

Μέσα σε μια όμορφα στολισμένη αίθουσα, κατάμεστη από Λιδωρικιώτες και Λιδωρικιώτισες, καθώς
και φίλους τους, ο π. Δημήτριος, που αντικατέστησε
τον π. Χρύσανθο, παλιό Εφημέριο στο Λιδωρίκι,
που λόγω απρόβλεπτου κωλύματος, κατέστη αδύνατη η παρουσία του, ευλόγησε την βασιλόπιτα και
ευχήθηκε στους παριστάμενους για τη νέα χρονιά,
καθώς και στο Σύλλογο να συνεχίζει να είναι δραστήριος και δημιουργικός, μεταφέροντας επίσης τις
ευχές και τους χαιρετισμούς του π. Χρύσανθου.
Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε η Πρόεδρος
του Συνδέσμου μας Μαρία Γούρα - Δέδε, στην ιδιαίτερη αυτή συνάντηση, την πρώτη που πραγματοποιείται το νέο έτος, ευχήθηκε καλή χρονιά, ευτυχισμένο, δημιουργικό και με όσο το δυνατό με λιγότερα προβλήματα 2020, ανέφερε δε τα ακόλουθα:
Στα 64 χρόνια της ζωής αυτού του Συλλόγου, είτε
καλά, είτε άσχημα, αποδείξαμε ότι ο πολιτισμός δεν
είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Αθόρυβα, διακριτικά, με χαμηλούς τόνους, χωρίς τυμπανοκρουσίες και άσκοπες δημόσιες εμφανίσεις και προβολές, με κλειστά τα αυτιά μας στις διάφορες σειρήνες,
καταβάλλουμε μια πραγματικά τιτάνια προσπάθεια
που βρίσκεται σε εξέλιξη 64 αδιάκοπα δύσκολα
χρόνια, με κάμποσες ώρες απασχόλησης, γνωρίζοντας τις ευθύνες μας απέναντι στο Σύνδεσμο, απέναντι σε σας, απέναντι στο Λιδωρίκι μας.
Συνεχίζουμε λοιπόν τις δραστηριότητες μας με ανανεωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο μας. Με την
είσοδο νέων μελών, νέων ανθρώπων, εννοώ ηλικιακά. Τους προσκαλέσαμε και ανταποκριθήκανε.
Ήρθαν μαζί μας. Νέο αίμα στον Σύλλογο, φρέσκα

κή παράσταση από το θέατρο «ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ»: «ΔΥΟ
ΣΥΝΑΧΩΜΕΝΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ». Ένα χαρούμενο
λαμπερό θέαμα, γεμάτο χορό και τραγούδια των
Χριστουγέννων, με πρωταγωνιστές ... δύο

Πιγκουίνους. Μέσα σε μια ευφάνταστη και χαρούμενη, γιορτινή ατμόσφαιρα οι ηθοποιοί παίζοντας
τους Γιακουμή και Θεοδόση (πιγκουίνοι μεν, διάσημοι τραγουδιστές δε) μαζί με τα παιδιά τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν με τα παθήματα και
τις γκάφες τους. Και ακολούθησε το εργαστήρι των
ευχών, όπου τα παιδιά κατασκεύασαν με ζωγραφική και κολάζ, χριστουγεννιάτικες κάρτες για τις
στείλουν στους φίλους τους, αλλά και στον Άγιο
Βασίλη.
Την Κυριακή το απόγευμα, 19-01-2020, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» του
Ξενοδοχείου «ROYAL OLYMPIC», η εκδήλωση του
Συλλόγου μας, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του.

μπουζούκι και ο Κωνσταντίνος Χασάπης στο πιάνο.
Τη βραδιά μας τίμησαν επίσης πολλοί υποψήφιοι
δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι στην
Αθήνα, αλλά και υποψήφιοι δήμαρχοι για το Δήμο
Δωρίδος. Προς το τέλος της βραδιάς, έδειξαν επίσης και τις ικανότητες τους στο τραγούδι ο κ.
Μιχάλης Δρίτσας, Αντιπρόεδρος της Δωρικής
Αδελφότητας και το τακτικό μέλος του Συνδέσμου
μας Γιάννης Κολοβός.

Την Κυριακή, 15 Δεκέμβρη 2019, διοργανώθηκε
η παιδική γιορτή για τους μικρούς μας φίλους, όπου
παρακολούθησαν τη Χριστουγεννιάτικη διαδραστι-

Αύγουστος 2019

Συνεχίσθηκε η συνεργασία των δύο Συλλόγων στην
πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων στο
Λιδωρίκι.
Το Σάββατο το βράδυ, 17/08/2019, και πάλι στην
Πλατεία «ΒΑΘΕΙΑ», απολαύσαμε μια όμορφη βραδιά, κάτω από τους ήχους του κλαρίνου του
Σταύρου Κουσκουρίδα και των λοιπών μουσικών
του, του Κυριάκου Γκουβέντα στο βιολί, το Βασίλη
Σμάνη στην κιθάρα και στο τραγούδι, του Σταύρου
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Δραστηριότητες του Συλλόγου
μυαλά και ιδέες, για να τον πάνε ακόμη πιο μακριά,
να τον ανεβάσουν ακόμη πιο ψηλά. Το να παραμένει
κάποιος απλός θεατής και κριτής από το σπίτι του,
καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος δεν έχει κανένα
νόημα και δεν βοηθά. Το αντίθετο μάλιστα αποτέλεσμα φέρνει.
Ζούμε σε μια νέα εποχή. Σε λίγα χρόνια θα ψαχνόμαστε μεταξύ μας, και δεν θα βρισκόμαστε. Σήμερα
όλα συνθλίβονται. Σε λίγο δεν θα θεωρούμαστε
άνθρωποι, πλάσματα του Θεού με αξίες και αναφορές, αλλά ένας αριθμός. Κι αν ακόμα δεν έχουμε

οι χωριανοί μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση αναγκαίων έργων
για το χωριό μας.
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δήμαρχός μας κ. Γιώργος
Καπεντζώνης και αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά και
αυτός με τη σειρά του, αναφέρθηκε στους προγραμματισμούς για την εκτέλεση έργων στο
Λιδωρίκι και στο Δήμο γενικώτερα.
Χαιρετισμό μας έστειλε η Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου κ. Αργυρώ
Λαγγουράνη και ευχές για το νέο χρόνο.
Δύο εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας
αυτής :
- Ο καθηγητής μας στο Γυμνάσιο Λιδωρικίου την
περίοδο 1965 - 1970 κ. Θεόδωρος Σταύρος απήγγειλε μια σειρά λιδωρικιώτικων κάλαντων, που είχε
γράψει ο μαθητής του και καθηγητής σήμρα στο
Πανεπιστήμιο των Πατρών Ευθύμιος (Μάκης)
Χούσος.
- Επίσης η Κατερίνα Ακαρέπη, θυγατέρα της
Μαρίας Ευθ. Γεωργοσοπούλου, Λέκτορας στο
Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα - ΗΠΑ, όπου διδάσκει
μουσικό πολιτισμό, αφού χαιρέτησε τους παρευρισκομένους και τους ευχήθηκε χρόνια πολλά για την
καινούργια χρονιά, ανέφερε ότι βρίσκεται στην
Ελλάδα και κάνει έρευνα και συλλέγει υλικό για
παλιά τραγούδια της περιοχής μας και επίσης και
πληροφορίες για παλιούς οργανοπαίκτες από τα
γύρω χωριά του Λιδωρικίου. Παρακάλεσε, όποιος
θυμάται παλιά τραγούδια - δεν ψάχνει βέβαια τη
τέλεια φωνή - κ θέλει να τραγουδήσει ή αν έχει
παλιές ηχογραφήσεις από παππούδες/γιαγιάδες ή
γλέντια στα σπίτια και αν θέλει να τα μοιραστεί. Αυτά
τα παλιά τραγούδια χάνονται μαζί με όσους φεύγουν και ίσως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να
σωθεί κάτι.
Φέτος στην πίτα μας είχαμε δυο φλουριά που αντιπροσωπεύουν δύο συμμετοχές σε διήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος μας στην
Ελλάδα και η οποία θα γνωστοποιηθεί στο νέο πρόγραμμα εκδηλώσεων μας του 2020.
Επίσης διαθέσαμε στους καλεσμένους μας το ημερολόγιο μας, που είναι αφιερωμένο στην Τεχνητή
Λίμνη του Μόρνου. Πάντα μας αφορά η προβολή
των ομορφιών του τόπου μας. Πάντα μας ενδιαφέρει το πριν και το μετά. Το παρελθόν και το παρόν. Τι
δώσαμε εμείς και τι πήραμε εμείς. Πως ήταν το
χωριό μας. Πως είναι το χωριό μας. Δυστυχώς ένα
έργο που έγινε για την Αθήνα. Ένα έργο που έφερε

πεισθεί, ας σκεφθούμε τουλάχιστο τα παιδιά μας.
Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντί τους, γιατί το
μόνο που θα ξέρουν, στο μέλλον, είναι όλα αυτά
που θα μαθαίνουν από την τηλεόραση και από το
διαδίκτυο, εικόνες μιας σκληρής πραγματικότητας
που θα είναι πολύ δύσκολο να τους την αλλάξουμε.
Κάνουμε προσκλητήριο ιδιαίτερα στους νέους μας,
που διαπιστώνουμε ότι σήμερα βρίσκονται πάρα
πολύ κοντά μας και τους ευχαριστούμε για την
παρουσία τους. Ας προσελκύσουμε και άλλους. Η
ανανέωση αυτή θα φέρει νέο χάραγμα, νέα ανάσα
στο Σύνδεσμο μας.
Ας είναι το ξεκίνημα του 2020 αφετηρία μίας νέας
δημιουργικής εποχής. Να φέρει στη ζωή μας νέα
ελπίδα, νέες προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέπουμε μπροστά και να χαμογελάμε. O Νέος Χρόνος να φέρει την αγάπη και την
ειρήνη σε σας και σε όλο τον κόσμο, αλλά και κοντά
στον Θεό. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε σήμερα με
την παρουσία σας την εκδήλωσή μας αυτή.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος κ.
Νικόλαος Πέτρου, ο οποίος, αφού ευχήθηκε χρόνια
πολλά και υγεία για το νέο έτος, αναφέρθηκε σε
θέματα που αφορούν το χωριό μας και διαβεβαίωσε ότι, από τη θέση αυτή, για την οποία τον εξέλεξαν

34

Αρβανίτη και το Χαράλαμπο Ταμβάκη, που έδωσαν
νέα πνοή στο Σύλλογο και ήταν μαγνήτης για την
προσέλκυση νέων ανθρώπων κοντά μας.

την απομόνωση και τον αφανισμό του Λιδωρικίου.
Ένα έργο χωρίς μέχρι σήμερα ένα έργο υποδομής.
Να αναφέρουμε εδώ ότι τις φωτογραφίες μας έστειλε ο εκλεκτός φίλος συγχωριανός κ. Θάνος
Κολοκυθάς.
Την εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο
Δήμαρχος Δωρίδος Γεώργιος Καπεντζώνης, ο
Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου
κ. Μανώλης Μαυρομμάτης, ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου Λιδωρικίου κ. Νικόλαος
Πέτρου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος
Φλώρος, η Σύμβουλος του Τοπικού Συμβουλίου
Λιδωρικίου και πρώην μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου μας κ. Παναγιώτα
Κλώσσα - Καραμέτα, οι πρώην Πρόεδροι του
Συνδέσμου μας Γεώργιος Παπαϊωάννου και
Ευθύμιος Ξυλάγγουρας, ο Κων/νος Χαλιορής,
Πρόεδρος στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά, ο
Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Ιωάν.
Μπαλατσούρας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Λευκαδιτών Δωρίδος "Ο ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ", κ.
Μάκης Κυριανάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το
Νέον Κάλλιον»,
κ. Παναγιώτης Λάζος, η
Γραμματέας του Συλλόγου Κληματιωτών
Λιδωρικίου «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ», κ. Μαρία
Δελενίκα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών
Κονιάκου οι κ.κ. φούλη και Ελένη Μάρκου και η κ.
Φούλα Μπούτσικου, η Πρόεδρος της Ένωσης
Γυναικών Φωκίδας, κ. Λούλα Κουφάκη, κ. η Ιουλία
Κιούπη και ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, Δημοτικοί
Σύμβουλοι στο Δήμο Βύρωνα, κλπ.
Και κλείνοντας :
Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας τιμήσατε
με την παρουσία στην εκδήλωσή μας αυτή.
Να ευχαριστήσουμε την προσέλευση νέων
ανθρώπων, που ήταν η έκπληξη για όλους εμάς.
Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται
κοντά μας και, έτσι, στις επόμενες εκλογές να αποτελούν τη συνέχεια του Συμβουλίου του Συνδέσμου
μας.
Να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του
Ξενοδοχείου “ROYAL OLYMPIC”, για την άψογη εξυπηρέτησή μας, ιδιαιτέρως την κ. Μαρία Ξηρομάμου,
κόρη του Ηλία Ξηρομάμου, Λιδωρικιώτισα και
αυτή, υπεύθυνη στο Ξενοδοχείο, για την βοήθειά
της, αλλά και την άριστη συνεργασία μας.
Και τέλος να ευχαριστήσουμε τα νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, δηλαδή τη Σοφία Τσιτούρα, το Νίκο Ανδρίτσο, το Γιώργο

Τσικνοπέμπτη
20/2/2020. Κι όπως είπαμε, πετάμε τη σκούφια
μας για κάθε είδους αφορμή για γιορτή. Πόσο μάλλον όταν αυτή η γιορτή έχει όνομα, και μάλιστα…
μυρωδάτο. Τσικνοπέμπτη και την τιμήσαμε δεόντως. Με αποκριάτικη ατμόσφαιρα στην αίθουσα
μας, αλλά και με τη μυρωδιά της τσίκνας απ’ έξω απ’ την αίθουσα, ψήνοντας λουκάνικα απ’ τα μέρη μας.
Πανέτοιμος ο Γιώργος Γκόλφης άναψε
την ψησταριά του, παρά το σιγοψιχάλισμα και συνέχισε το ψήσιμο.
Τα μέλη μας μαζί με τους φίλους τους
μέσα σε ένα ζεστό κλίμα, με χαρούμενη
διάθεση, απόλαυσαν τα ψητά μας,
βεβαίως και τα λουκάνικα, τις πίτες και
διάφορα άλλα, ακόμη και γλυκίσματα,
που έφεραν η Τασούλα, η Μαίρη, η
Λίτσα, ο Δημήτρης Λαβίδας, η Μαρία, η
Γιωργία, η Σταμούλα, η Μίνα, κλπ.,
αλλά και κρασάκι, ρετσίνα και κοκκινέλι, προσφορά του εστιατορίου ΟΙ ΜΟΥΡΙΕΣ - Φαλίδα, και τέλος Μηλόπιτα από
τη Σοφία μας.
Τη διάθεσή μας ανέβασε με την κιθάρα
του ο Γιώργος Ντόβολος και με το
μπουζούκι του ο Θανάσης Γουγιάς. Η
έκπληξη για όλους μας ήταν όταν
ακούσαμε να τραγουδούν ο Κώστας
Γεωργακόπουλος, από τα πιο παλιά,
αλλά πάντα κοντά στο σύλλογό μας,
μέλη και ο γιός της Κατερίνας Ταμβάκη.
Και φυσικά όμορφο ζεϊμπέκικο από τη
Σοφία, τη Λίτσα, τη Μίνα, την Κατερίνα
και άλλες.
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Θέματα
Φίλες μου.
Είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα αδιανόητο, να θέλουμε να
δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη δίκαιη ευτυχισμένη
κοινωνία, όταν πάνω από το μισό του πληθυσμού έχει
διαφορετικές και περιορισμένες ευκαιρίες στη ζωή του.
Είναι γεγονός ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, οι ευκαιρίες που προσφέρονται
στις γυναίκες καθορίζονται τελικά από τα πολιτιστικά και
κοινωνικά στερεότυπα και κανόνες των κοινωνιών, στις
οποίες συμμετέχουν και όχι από το νομοθετικό πλαίσιο.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς, ότι
πριν από 100 χρόνια, ούτε μια γυναίκα σε πάρα πολλές
χώρες, αναπτυγμένες και μη, σε όλο τον κόσμο, δεν είχε
δικαίωμα ψήφου ή τη δυνατότητα συμμετοχής στην
πολιτική ζωή και τα δρώμενα μιας χώρας.
Η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε στις γυναίκες το
δικαίωμα να ψηφίζουν ήταν η Νέα Ζηλανδία, περνώντας
το σχετικό νομοσχέδιο το 1893.
Οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά σε βουλευτικές
εκλογές στη Φινλανδία το 1906, στη Νορβηγία το 1917,
στη Γερμανία το 1919, στη Βρετανία το 1928, στη Γαλλία
το 1945.
Οι τελευταίες Ευρωπαίες που απέκτησαν δικαίωμα
ψήφου ήταν οι Ελβετίδες, που ψήφισαν για πρώτη φορά
το 1971. Ακόμη πιο οπισθοδρομική η Σαουδική Αραβία,
όπου οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές του 2015.
Η πρώτη φορά που οι Ελληνίδες άσκησαν το εκλογικό
τους δικαίωμα ήταν στις δημοτικές εκλογές της 11ης
Φεβρουαρίου 1934.
Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές απέκτησαν
στις 28 Μαΐου του 1952, χωρίς όμως τελικά να συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί δεν είχαν
ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι.
Το 1953, σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη,
εξελέγη η πρώτη γυναίκα βουλευτής.
Το γυναικείο κίνημα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη του,
όταν στο Σύνταγμα του 1975 καθιερώθηκε η αρχή της
ισότητας των δυο φύλων. Μολις 44 χρονια πριν το σημερα.
Τόσα χρόνια, μετά από την ιστορική νίκη των γυναικών
για το δικαίωμα ψήφου, το γυναικείο φύλο εξακολουθεί
να μην εκπροσωπείται ισότιμα με το ανδρικό στη Βουλή.
Η πρωτιά σε αυτόν τον τομέα ανήκει στη Ρουάντα, όπου
το 61% των βουλευτών είναι γυναίκες, ενώ σε ψηλές
θέσεις κατατάσσονται οι Βολιβία, Κούβα, Νικαράγουα
και Σουηδία.
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Ομιλία
της Αναστασίας Ανδρίτσου
κατά την εκδήλωση στις 6/3/2019
για την «Ημέρα της Γυναίκας»
Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι περίπου στο 20%.
Αποκαρδιωτικα είναι τα στοιχεία πρόσφατης έκθεσης
της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία,
γυναίκες και άντρες έχουν ίσα δικαιώματα μόλις σε έξι
χώρες. Οι χώρες αυτές είναι το Βέλγιο, η Δανία, η
Γαλλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία.
Αυτό αποτελεί αύξηση, αφού μέχρι πριν από μία δεκαετία, οπότε και ο οργανισμός άρχισε να υπολογίζει τις
χώρες από το πόσο αποτελεσματικά εγγυώνται τη νομική και οικονομική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ο
αριθμός αυτός ήταν μηδενικός.
Το ποσοστό αυτό προόδου, ωστόσο, σημαίνει, ότι οι
γυναίκες δεν θα επιτύχουν πλήρη ισότητα στις περιοχές
που μελετήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, μέχρι το
2073.
Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Λετονία, Λουξεμβούργο και
Σουηδία «έπιασαν» και τους 100 βαθμούς στην έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας με την ονομασία «Γυναίκες,
Επιχειρήσεις και ο Νόμος 2019».
Τα κριτήρια τα οποία αναλύθηκαν ήταν: τα ταξίδια, η
εύρεση εργασίας, ο μισθός, ο γάμος, η απόκτηση παιδιών, η λειτουργία επιχείρησης, η διαχείριση περιουσίας
και η καταβολή σύνταξης.
Γενικά, ο παγκόσμιος μέσος όρος ήταν οι 74,71 βαθμοί
- το ποσοστό αυτό δείχνει ότι στη μέση χώρα, στις γυναίκες αναγνωρίζονται τα τρία τέταρτα των δικαιωμάτων
που αναγνωρίζονται στους άντρες.
Η μελέτη είναι η τελευταία που υπογραμμίζει τα οικονομικά οφέλη της διασφάλισης της νομικής ισότητας των
φύλων. Σύμφωνα με μία ξεχωριστή αναφορά του
Ινστιτούτου McKinsey του 2015, το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων στο εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να προσθέσει 28 τρισεκατομμύρια δολάρια στο
παγκόσμιο ΑΕΠ - σχεδόν το μέγεθος της αμερικανικής
και κινεζικής οικονομίας μαζί.
Στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν δυστυχώς πολύ
ανθρωποι που ακόμα πιστεύουν ότι η θέση της γυναίκας

είναι να είναι οι αρχηγοί στο σπίτι και την οικογένεια
αλλά όχι στην πόλη στην επιχείρηση και στη διοίκηση
της χώρας.
Πέρα από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά έτσι ώστε να
πετύχει κανείς ουσιαστική ισότητα ανάμεσα στα 2 φύλα,
αξίζει κανείς να κοιτάξει την καθημερινότητα της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 100 χρόνια.
Ολοι εμείς μεγαλώσαμε ακούγοντας την προγιαγιά, την
γιαγιά ή την μητέρα να μας αφηγούνται ιστορίες αντίστασης, αγωνίας, σκληρής προσπάθειας κατά τη διάρκεια
της μικρασιατικής καταστροφής, των βαλκανικών πολέμων του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και στη συνέχεια του εμφυλίου, ιστορίες φτώχειας και κοινωνικής
εξαθλίωσης που ήταν τα επακόλουθα αυτών των πολέμων.
Η Ελληνίδα μάνα/γυναίκα είχε πάντα ένα κύριο ρόλο να
παίξει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, ήταν αυτή
που θα κρατούσε την οικογένεια δεμένη, αυτή που θα
στήριζε το σπίτι όταν οι άντρες θα ήταν μακριά.
Έχουμε όλοι μεγαλώσει με τέτοιες ιστορίες υποστήριξης, και αλληλοσυμπαράστασης. Αλλά ακόμα και τη
σημερινή εποχή, την εποχή της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει. Η γυναίκα στηρίζει με κάθε τρόπο, τόσο την άμεση οικογένεια ως γιαγιά, ως μάνα, αλλά και ανθρώπους που χρειάζονται
γενικότερα βοήθεια – νομίζω όλοι μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας τις φοβερές γιαγιάδες από τη Λέσβο
που βοηθούσαν τα μωρά προσφύγων, αλλά και γενικότερα τη βοήθεια που τόσος κόσμος προσφέρει απλόχερα σε όσους την χρειάζονται –και βοηθώντας έτσι στο να
έχουμε πιο ανεχτικές ισότητες ανοικτές κοινότητες – και
αυτόν τον τρόπο σκέψης τον χρειάζεται όσο ποτέ ο
κόσμος μας σήμερα.
Στο τελευταίο μέρος αυτής της σύντομης ομιλίας θα
ήθελα να αναφερθώ στη δική μου προσωπική διαδρομη
μέσα σε έναν ανδροκρατουμενο κοσμο.

Πρέπει να ομολογήσω πως ποτέ οι επιλογές μου δεν
ήταν τυπικά κοριτσίστικες – ίσως σε αυτό να παίζει ρόλο
και το μοναδικό περιβάλλον του χωριού μας, στο οποίο
είχα την τύχη να περάσω τα παιδικά μου χρόνια και θα
ευχόμουν σε όλα τα παιδιά του κόσμου να είχαν παρόμοια τύχη- το παιχνίδι με ξυλοκαρότσα, οι εντάσεις
μεταξύ πέρα και δώθε μαχαλά ή με το Βαρούσι, ο κουκουναροπόλεμος, το κυνήγι για αυτόγραφα στο ράλλυ
Ακρόπολης, και τόσα άλλα ερεθίσματα για παιχνίδι, αλλά
και για έκφραση της δημιουργικότητας των παιδιών, είτε
ήταν κορίτσια είτε αγόρια.
Στο σχολείο μου άρεσαν πάντα τα μαθηματικά και οι
θετικές επιστήμες οπότε όταν πέρασα στο Πολυτεχνείο,
ήμουν τόσο χαρούμενη με αυτό το γεγονός και δεν με
απασχόλησε καθόλου το ότι στο έτος σε σύνολο 200
φοιτητών, τα κορίτσια ήταν μόνο 20.
Και όταν ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ, πάλι η στατιστική δεν ήταν με το μέρος μου παρόλα αυτά αυτό δεν με εμπόδισε να μπορέσω να εξελιχθώ και λίγο πριν αλλάξω εταιρεία να ηγούμαι μιας
ομάδας μηχανικών, όλων ανδρών.
Όταν ξεκίνησα το 2004 στο Βρετανικό Συμβούλιο, ως
υπεύθυνη επιστημονικών προγραμμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ήταν γυναίκες με πολύ
χαμηλή εκπροσώπηση στις υψηλές ηγετικές θέσειςμετα από 15 χρόνια αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά και πλέον οι γυναίκες παίζουν έναν πολύ δυναμικό
και ουσιαστικό ρόλο στον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα
– και δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από τη δική μου
προαγωγή στο ρόλο της Διευθύντριας. Ουσιαστικά είναι
η πρώτη φορά που μία γυναίκα είναι σε αυτό το ρόλο
από το 1939 που δραστηριοποιείται το Βρετανικό
Συμβούλιο στην Ελλάδα. Αν κάποιος με ρωτήσει πως
μια γυναίκα τα καταφέρνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και
να είναι παράλληλα μητέρα και σύζυγος, θα σας πω κάτι
πάρα πολύ απλό- ήμουν απίστευτα τυχερή που με μεγάλωσαν δυο γονείς, οι οποίοι ποτέ δεν μου είπαν ότι αυτό
δεν μπορείς να το κάνεις, επειδή είσαι κορίτσι/γυναίκαπάντα με ενθάρρυναν να κάνω αυτό που ονειρευόμουν
και επιθυμούσα χωρίς να μου βάζουν περιορισμούςωστόσο πάντα μου έλεγαν ότι για να πετύχω το οτιδήποτε, χρειάζεται σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις
δυνατότητες μας - και αυτό σας καλώ να κάνετε και
εσείς σήμερα, είτε μιλάτε στο εγγόνι σας, είτε στο παιδί
σας, είτε στο φίλο σας- να μην φοβάται να δοκιμάζει
πράγματα – να μην φοβάται να ονειρεύεται και να προσπαθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
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Εκδρομές του Συλλόγου
Στις 27/1/2019 πραγματοποιήθηκε
εκδρομή στη Θήβα όπου επισκεφθήκαμε
το
Αρχαιολογικό
Μουσείο, το οποίο περιλαμβάνει
σπάνιες ή μοναδικές συλλογές, που
προέρχονται από ανασκαφές της

ματινής παράστασης του Παντελή
Χορν «ΤΟ ΦΥΝΤΑΝΑΚΙ» από τη
Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδίου
Το Σαββατοκύριακο 6-7/4/2019
πραγματοποιήσαμε την εκδρομή
μας στην Καρδίτσα, επισκεφθήκαμε
τη Μονή Κορώνης, περνώντας απ’
τα χωριά Μορφοβούνι και

Καστανιά,
τη
Μούχα,
τον
Μπελοκομίτη, το Νεοχώρι, την
Πεζούλα, το Κρυονέρι και φθάσαμε
στο φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα.
Διανυκτερεύσαμε στα Τρίκαλα, την
πόλη του Ασκληπιού. Το βράδυ στα
Μανάβικα, βρέθηκε μαζί ο χωριανός μας και μόνιμος κάτοικος
Τρικάλων, ο Γιώργος Τσάντας, ο
καθηγητής μας με τη γυναίκα του.
Την επομένη επισκεφθήκαμε τα
υπόλοιπα αξιοθέατα των Τρικάλων
(Κάστρο και Μουσείο), απολαύσαμε
τον καφέ μας στους Μύλους του
Ματσόπουλου, περάσαμε από τα
Μετέωρα κι’ ανάψαμε ένα κεράκι
στη Μονή Αγίου Στεφάνου και επιστρέψαμε
στην
Αθήνα.

Στις αρχές Μαϊου του 2019 πραγματοποιήθηκε πενθήμερη εκδρομή
στην Πολωνία. Επίσκεψη σε
Βαρσοβία, Τσεστόχοβα, Κρακοβία,
Άουσβιτς, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα.

Βοιωτίας, ευρήματα αντιπροσωπευτικά των χιλιετιών της ανθρώπινης
δραστηριότητας
της
Βοιωτίας. Επίσης τον Ιερό Ναό του
Ευαγγελιστή Λουκά, όπου εκεί βρίσκεται ο τάφος του, την ’Ασκρη, την
πατρίδα του Επικού ποιητή
Ησίοδου και τη Λίμνη Μουσών.

Την Κυριακή, 1/12/2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο
Σπήλαιο Παιανίας (Κουτούκι) και
Μαραθώνα. Επίσκεψη στον
Τύμβο
Μαραθώνα,
στο
Αρχαιολογικό Μουσείο, στο
Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο και
στο Μουσείο Μαραθώνιου
Δρόμου.

Στις 17/2/2019 πραγματοποιήθηκε
εκδρομή στο Στεφάνι Κορινθίας,
ξενάγηση στην Έκθεση Εκθεμάτων,
αναφορά για το αστεροσκοπείο,
παρατήρηση του ήλιου με τηλεσκόπιο, παρακολούθηση της απογευ-

Μεσενικόλας, φθάσαμε στην Πλαζ
Λαμπερού, συνεχίσαμε περνώντας
από τα μαγευτικά Αγραφιώτικα
χωριά γύρω από τη λίμνη, την
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Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την όμορφη παρέα και
για την στήριξή τους προς το
Σύνδεσμό μας.
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Τα παλιά λεωφορεία
Αρκετοί από μας θα θυμούνται τα λεωφορεία που όργωναν τους
δύσβατους επαρχιακούς δρόμους τις δεκαετίες του ’50 και του ’60.
Παρά τις αντιξοότητες, το ταξίδι με το λεωφορείο ήταν μια κουραστική αλλά ευχάριστη εμπειρία που πολλοί νοσταλγούν μέχρι και σήμερα.
Τα ταξίδια με το λεωφορείο ήταν ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης για
χιλιάδες Έλληνες σε μια εποχή που το αυτοκίνητο ήταν είδος πολυτελείας.
Κάποια αυτά ήταν ιδιοκτησίας του Ιωάννη Σιώκου, που εκτελούσαν
δρομολόγια από το Λιδωρίκι , προς Κόκκινο, τότε Λούτσουβο,
Πενταγιού, Τρίστενο, Κερασιά, Αρτοτίνα, αλλά και προς Διακόπι, τότε
Γρανίτσα, και μετά ανηφορίζοντας τη Μακριά Ράχη, προς Δάφνο, τότε
Βουστνίτσα.
Ο φίλος Κώστας Καραγιάννης μας έστειλε τις φωτογραφίες αυτές.
Στην πρώτη, το λεωφορείο με το όνομα ΜΙΑΟΥΛΗΣ, φαίνεται ο ίδιος ο Ιωάννης Σιώκος μαζί με
τον Παπα- Δημήτρη Μετάνια από τον Κόκκινο.
Στη δεύτερη, το λεωφορείο με το όνομα ΔΙΑΚΟΣ,
βρίσκεται μπροστά στο φωτογραφείο του Σωτήρη
Γιαλαμά στο Λιδωρίκι. Φαίνονται πάνω στο καπό
ο Βασίλης Παλασκώνης, οδηγός από την
Αρτοτίνα, δεξιά του ο Θύμιος Καραγιάννης, από
τον Κόκκινο, δίπλα του ο Κώστας Ράπτης, από τη
Γρανίτσα και πίσω του ο Τσίτσης, βοηθός από την
Αρτοτίνα. Αργότερα ο Κώστας Ράπτης ήταν βοηθός στο λεωφορείο του Κοντογιώργου που έκανε
το δρομολόγιο Λιδωρίκι – Διαακόπι – Δάφνο.

"Κλαυσίγελος... όπως ζωή"
Ένα μυθιστόρημα από μια Λιδωρικιώτισσα.
Μαρία Αποστολοπούλου, κόρη του Θανάση και της Αγγέλως.
Σύνοψη του βιβλίου : Κλαυσίγελος … Όπως ζωή …
Ένοιωθε ξεχωριστός και μόνο που του απηύθυνε το λόγο. Έγινε
απλός, επειδή έτσι πίστευε πως θα της άρεσε. Ένοιωθε δυνατός και
ικανός για όλα, επειδή εκείνη τον ενθάρρυνε με κάποιο τρόπο, χωρίς
να του το λέει. Τον μύησε σε έναν άλλο τρόπο ζωής και σκέψης χωρίς
λόγια, μόνο με παράδειγμα τον εαυτό της, το έργο της. Άρχισε να
δανείζεται βιβλία από κείνη και νόμιζε πως ήταν δική του η απόφαση
να διαβάσει, ενώ στην πραγματικότητα εκείνη τον παρέσυρε, με τις
ιστορίες της και τον ενθουσιασμό της. "Καταπληκτικό βιβλίο", έλεγε
κάποια στιγμή, κρατώντας το με τα δυο της χέρια μπροστά στο στήθος της, "και πού δεν με ταξίδεψε. Άξιζε τα ξενύχτια" και δίνοντάς του
το, τον ρωτούσε, "το έχεις διαβάσει;"...
[Εκδότης : Πνοές Λόγου και Τέχνης]
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