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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ό Ἑλληνικό ἔθνος καλεῖται καί πάλι
νά διαδραματίσει ρόλο δημιουργικό.
Τό ἄνοιγμα στόν κόσμο καί ἡ ἐπικοινωνία μέ ἄλλους λαούς εἶναι φαινόμενο
προϊστορικό τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καί ἄντεξε,
διότι πάντα εἶχε ἀνώτερο τοὐλάχιστον πνευματικό πολιτισμό. Ἐκεῖνο, λοιπόν, πού ἀποτελεῖ τό ἀρραγές τεῖχος εἶναι ὁ πολιτισμός
μας, ἡ γλῶσσα μας καί ἡ Ὀρθοδοξία μας
καί αὐτά ὑπῆρξαν ἀπό παλιά οἱ στόχοι γιά
διάλυση ἀπό τούς ποικιλωνύμους ἐχθρούς
μας.
Καί τώρα πού βρίσκεται ἡ χώρα σέ μιά
ἀπό τίς πιό δύσκολες ἐποχές τῆς ἱστορίας
της, ὅπου δυστυχῶς μπήκαμε μόνοι μας διά
τῶν ἡγητόρων μας, οἱ βολές πρός τό ἀρραγές
αὐτό τεῖχος ἐντείνονται περισσότερο.
Ἡ δημιουργική ἀντεπίθεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ μόνη ἀντίδραση πού τοῦ ταιριάζει. Ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα μας, ὁ σεβασμός πρός τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση
καί πνευματικότητα, ἡ παιδεία μας καί γενικά ὁ μακραίως ἀνεπανάληπτος πολιτισμός
μας μποροῦν νά μᾶς δώσουν λύσεις ἱστάμενοι μπρός στά ἀδιέξοδα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Τώρα τελευταῖα μᾶς προέκυψε καί τό
μεγάλο ἐξ ἀνατολῶν μεταναστευτικό ρεῦμα
δύστυχων ἀνθρώπων, πού τούς ξερ(ρ)ίζωσε
ὁ πόλεμος ἀπ᾽ τά σπίτια τους καί τείνουν
χεῖρα βοηθείας, κυρίως (πρός) τούς Εὐρωπαίους, καί βλέπουμε πῶς οἱ Εὐρωπαῖοι
ἀντιμετωπίζουν τό πρόβλημα. Μιά εἶναι ἡ
σωστή ἀντιμετώπιση πού τή λέει ὅλος ὁ κόσμος: Νά σταματήσει ὁ πόλεμος στή Συρία
καί ὅπου ἀλλοῦ ὑπάρχει, (γιά) νά γυρίσουν
πίσω οἱ ἄνθρωποι πού ξερ(ρ)ριζώθηκαν καί
νά βοηθηθοῦν οἰκονομικά. Ἔτσι θά μπορέ-

σουν καί ἐξτρεμιστικά καί φανατικά στοιχεῖα
ἀπ᾽ αὐτούς πού στό μέλλον, νά εἴμαστε βέβαιοι, θά δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη.
Ἡ ἱστορία εἶναι γνωστή ἀπ᾽ τά βυζαντινά
χρόνια. Στίφη τῆς ἀνατολικῆς θολοκουλτούρας χτύπαγαν μέ στρατιωτική ἰσχύ τίς πύλες
τοῦ Βυζαντίου. Καί οἱ βυζαντινοί πρόγονοί
μας διά τῶν Ἀκριτῶν καί τοῦ βυζαντινοῦ
στρατοῦ ἀντιστάθηκαν ἐπί αἰῶνες καί ἀπετέλεσαν τό τεῖχος πού φύλαξε τήν Εὐρώπη.
Τό εὐχαριστῶ βέβαια τῶν Εὐρωπαίων ἦταν
νά καταλύσουν τό Βυζάντιο τό 1204 μέ τίς
Σταυροφορίες, καί συγκεκριμένα τήν 4η, καί
ν᾽ ἀνοίξουν τό δρόμο τῶν Ὀθωμανῶν πού
παρά λίγο νά κυριεύσουν τήν Εὐρώπη. Ὁ
γνωστός μας Σουλεϊμάν ὁ Μεγαλοπρεπής
εἶχε φθάσει μέχρι τή Βιέννη. Τώρα τά πάμπολλα φανατικά ἀνατολικά στοιχεῖα θά φυτευτοῦν στήν Εὐρώπη μέ ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα. Σωτηρία εἶναι νά σταματήσει ὁ
πόλεμος.
Δική μας ὑποχρέωση εἶναι ἡ διατήρηση
τοῦ πολιτισμοῦ μας, ν᾽ ἀξιοποιήσουμε τό
καλό ὄνομα τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀφρική, στή
Μέση Ἀνατολή καί σέ πολλά ἄλλα μέρη γιά
νά προσφέρουμε τίς καλές μας ὑπηρεσίες
μέ στόχο τή γεφύρωση κοινωνικῶν διαφορῶν, πολιτιστικῶν καί πολιτικῶν συγκρούσεων. Μποροῦμε ν᾽ ἀντισταθοῦμε στήν
ἰσοπέδωση καί ν᾽ ἀντεπιτεθοῦμε εἰρηνικά
καί μέ ὅπλο τόν Ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ

Παγώνη. Ἡ ἑπόμενη θά πραγματοποιηθεῖ
τόν Σεπτέμβριο 2016 παρακαλοῦμε καί ἰδιαίτερά τους νέους νά συμμετέχουν καί σέ
αὐτή τήν προσπάθεια τῆς Ἀδελφότητας.
Τό Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας

Στίς 7 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε αἱμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομεῖο
Ἀττικῆς Ἀμαλία μέ πρωτοβουλία τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν Δωρίδος «Ὁ Ἅγιος
Γεώργιος» καί ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αἱμοδοσίας τοῦ αἱματολόγου ἰατροῦ κ. Σωτηρίου

N

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στίς 11 Ἰουνίου 2016, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 8.30 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ το 4ο Ρουμελιώτικο Ἀντάμωμα. Ἡ Ἀδελφότητα θά λάβει μέρος
ὡς συνδιοργανώτρια (16 Σύλλογοι)
μέ τό χορευτικό της καί μέ συμμετοχή
στό τραγούδι τοῦ Ἀποστόλη Λιάπη.
Στίς 10 Αὐγούστου 2016, ἡμέρα
Τετάρτη καί ὥρα 9.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ
μας ἡ ἐτήσια καλοκαιρινή μας συνεστίαση.
Τραγούδι: Σοφία Βώττα καί Νίκος
Βλαχοδῆμος καί κλαρίνο ὁ Παναγιώτης Κοτρῶτσος.
Στίς 16 Αὐγούστου 2016, ἡμέρα
Τρίτη καί ὥρα 7.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ
μας ἡ 5η κατά σειρά ἐκδήλωση γιά
τό δημοτικό τραγούδι τῆς περιφερείας μας, μέ θέμα ἐφέτος τά Ἱστορικά
Τραγούδια.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Δωρίδας, τόν Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ,
τή Δωρική Ἀδελφότητα καί ἀπό κοινοῦ
μέ τό Λευκαδίτι καί τή Συκιά κατετέθησαν προτάσεις ἔργων ἀπό τό ΕΣΠΑ
2014-2020 γιά ἔργα στά χωριά μας.

3

Στίς 20/3/2016 πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσά μας ἀπό τή
συγχωριανή μας διακεκριμένη Ἰατρό
Μαρία Παν. Μπούτσικου ἐπιστημονική
ὁμιλία ἰατρικοῦ περιεχομένου μέ θέμα:
«Καρδιολογικές παθήσεις». Τό Δ.Σ. τήν
εὐχαριστεῖ θερμότατα. Ὁμιλίες αὐτοῦ
τοῦ τύπου θά συνεχισθοῦν καί τό φθινόπωρο.
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Κατασκευάστηκε στό χωριό ἀγωγός ὀμβρίων ὑδάτων ἀπό τήν
οἰκία Ἰωάννου Μπαλατσούρα μέχρι τῆς
οἰκίας τῆς Σοφίας Βώττα.
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Ἄρχισαν οἱ ἐργασίες κατασκευῆς
τεχνικῶν ἔργων στό δρόμο Κονιάκου - Ἀθ. Διάκου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
Στίς 6 Μαρτίου τέλεσαν τό
γάμο τους ὁ Ἰωάννης Κ. Μᾶρκος
καί ἡ Εὐαγγελία Ἀσημακοπούλου
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Σοφίας Πειραιᾶ.
Εὐχόμαστε ζωή εὐτυχισμένη.
Τό Δ.Σ.

ΠΕΝΘΗ
* Στίς 8/1/2016 πέθανε ἡ Παναγιώτα Χαρμαλιᾶ (τό γ. Ἀθανασίου Δ. Βώττα) καί τάφηκε στό
Πρῶτο Κοιμητήριο Ἀθηνῶν.
* Στίς 18/1/2016 πέθανε ὁ
Ἀθανάσιος Γ. Κολοβός καί τάφηκε
στό Κοιμητήριο Ν. Σμύρνης.
* Στίς 19/3/2016 πέθανε στήν
Ἀθήνα καί τάφηκε στό χωριό ὁ
Κωνσταντῖνος Λάμπρου Χολέβας.
Συλλυπούμαστε τούς οἰκείους
τους.
Τό Δ.Σ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Στή Σαμσαρέλου Ἐλπίδα πού
πέτυχε στό Τμῆμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικό καί Ψυχολογίας τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ἐγγονή
Νικολάου Δ. Μίχου-Πατάκα).
Εὐχόμαστε καλές σπουδές.
Τό Δ.Σ

Συγχαρητήρια
Στόν Κων/νο Ι. Λιάπη πού
ἔλαβε τό βαθμό τοῦ Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ τοῦ Παντείου
Πανεπιστημίου τμῆμα Λογιστικῆς καί Διοίκησης Ἐπιχειρήσεως ἐκφράζουμε ὁλοθερμά
συγχαρητήρια καί εὐχόμαστε καί
εἰς ἀνώτερα.
Τό Δ.Σ..
Προσφορά
γιά τήν Ἀδελφότητα
50 εὐρώ
Κλώτσα Πόπη

Η ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Στίς 28 Φεβρουαρίου 2016
πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή τῆς
κοπῆς τῆς πίτας τῆς Δωρικῆς
Ἀδελφότητος στήν αἴθουσά της.
Τήν ἑορτή τίμησαν πλῆθος Δωριέων, ἐπιστήμονες, καλλιτέχνες καί λοιποί ἀξιωματοῦχοι
Δωριεῖς.
Χαιρέτησε τούς προσελθόντες ὁ Πρόεδρός της Ἰωάννης
Μπαλατσούρας.
Συγκίνηση μεταξύ τῶν παλαιῶν Δωριέων προκάλεσε ἡ
παλιά τραγουδίστρια δημοτικῶν τραγουδιῶν κα Ἑλένη Λιά-

πη (ἐκ Κονιάκου) ὅταν τραγούδησε τό τραγούδι «Τ᾽ Ἀντρούτσου ἡ μάνα»,
Στό τέλος βραβεύτηκαν ἡ κα
Ἑλένη Λιάπη γιά τήν προσφορά
της στό τραγούδι,
Ὁ κ. Κων/νος Μᾶρκος, καθηγητής μουσικολόγος γιά τό
συγγραφικό του ἔργο καί τήν
προσφορά του στό δημοτικό
τραγούδι,
Ὁ κ. Καλατζῆς καί
Ὁ κ. Σταθόπουλος, ἐπίτιμος
Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος Γιάννης Μπαλατσούρας.

Βράβευση
τῆς Ἑλένης
Λιάπη καί
τοῦ Κων/νου
Μάρκου
πού
παραλαμβάνει
ὁ Ἀπόστολος
Λιάπης

Συμμετοχή σέ ἐκδηλώσεις
Τό Δ.Σ., ἐκπροσωπώντας τά
μέλη της (…) καί τούς ἐν Κονιάκῳ, παρέστη στήν κοπή
τῆς πίτας καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων τῶν Συλλόγων:
1. Τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος
2. Τοῦ Λευκαδιτίου
3. Τῆς Συκιᾶς
4. Διακοπίου (χορός καί πίτα)
5. Ἀθανασίου Διάκου (χορός καί πίτα)

6. Καλλίου
7. Κλίματος
8. Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου
Νεοχωριτῶν (Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν)
9. Χορό Νεοχωριτῶν, Ὑπάτης, Πύργου, Λιγνοῦ
10. Πολιτιστικοῦ Συλλόγου
Βουνιχώρας
11. Ρουμελιώτικου Ἀνταμώματος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΠΟΤΙΣΗ ΤΙΜΗΣ
Ἀναδρομή καί ἀναφορά σέ ἀνθρώπους περασμένων χρόνων συγχωριανῶν μας πού ἄφησαν μέ τό πέρασμά
τους
ἀνεκτίμητες
δραστηριότητες γιά τήν ἐποχή τους.
Ὁ προσδιορισμός καί ἡ ὀνομασία
γιά κάθε δραστηριότητα γιά τόν
κάθε ἕνα καί μία δίνεται ἀπό ἐμένα
ἀπό σεβασμό στά πρόσωπα αὐτά.
***
Ξεκινῶ, λοιπόν, σήμερα τό ὁδοιπορικό μνήμης ἀπό ὅσα γνώρισα ἤ
ἀπό ἀφηγήσεις, ἔχοντάς τα στή
μνήμη μου ἀπό τά νεανικά μου χρόνια μέχρι σήμερα. Τά μεταφέρω, λοιπόν, (γιά) νά θυμηθοῦμε οἱ παλιοί
καί νά γνωρίσουν οἱ νέοι μας γιά
κάποιους ἀπ᾽ αὐτούς πού ἴσως εἶναι
πρόγονοί τους. Γιά ὅλα αὐτά τά καθαρά μυαλά χωρίς γραμματικές γνώσεις οὔτε μιά «ἀγκούτσα», ὅπως θά
λέγαμε στή διάλεκτο τοῦ χωριοῦ μας,
ἄς δώσουμε κάποια ἱστορικά, ἔτσι
ἁπλά.
(…) Τό ξεκίνημα αὐτό πού κάνω
γίνεται χωρίς χρονολογική σειρά στήν
ἀφήγηση προσπαθώντας τό δυνατόν
νά μήν ξεχάσω ἤ παραλείψω μέ ἀπόλυτο σεβασμό ἀπό ὅσα γνωρίζω γιά
ὅλους ὅσους (ἀναφέρω;).
Ἡ ἀφήγησή μου αὐτή ἡλιακά γιά
νά ἀναγραφόμενα πρόσωπα μέ βρίσκει στή δεύτερη καί τρίτη γενεά.
Ἀρχή, λοιπόν, γίνεται μέ τίς γυναῖκες
στίς ὁποῖες θά δώσω τό ὄνομα Φεμινίστριες καί ἐξηγῶ γιατί. Ἡ ἐποχή
πού ἔζησαν ἦταν σέ μιά κλειστή κοινωνία ἄκρως ἀνδροκρατούμενη.
(…) Τό ξεκίνημα τῆς ἀφήγησης θά
γίνει μέ τήν γερόντισσα ΛΙΑΚΟΓΙΩΡΓΕΝΑ (Δήμητρα Γεωργ. Φωλιά). Τή γερόντισσα αὐτή τή γνώρισα
προσωπικά σέ μιά ἰατρική ἐπέμβαση
πιτσιρικάς ὤν ἐγώ εὑρισκόμενος στό
σπίτι της παρακολουθοῦσα τίς κινήσεις της. Εἶδα νά δένει (ὀ)μφαλό,
ὅπως ἔλεγαν οἱ ἐκεῖ εὑρισκόμενοι,
γιατί εἶχε λυθεῖ. Δέν θυμᾶμαι ὅμως
ποιός ἦταν ὁ ἀσθενής, ζητῶ συγγνώμη γιά τή λέξη ἐπέμβαση. Δέν
ἦταν μέ νυστέρι ἡ τομή ἀλλά μέ τό
χέρι της (τό ἕνα δάκτυλο) καί περιστρεφόμενη ἡ ἴδια γύρω ἀπό τόν παθόντα κατάφερνε νά τόν συντρίψει
στή σωστή θέση ἐπιδένοντας μέ ζώνη
καί σφοντήλ(η).
ΦΩΡΕΝΑ (Αἰκατερίνη Κων. Φώρου). Κορυφαία αὐτοδίδακτη πρακτική μαία πού δέν δίσταζε νά ἀναλάβει ἐγκυμονοῦσα μέ τό θάρρος
πού τήν διέκρινε καί τή γνώση, πού
ὅπως φαίνεται εἶχε, νά γνωρίζει τήν

γυναικεία ἀνατομία καί μέ τίς κινήσεις ἤ ἐνέργειες πού ἔπρεπε νά κάνει
πρίν καί μετά τόν τοκετό. Οἱ πληροφορίες μας μᾶς λένε ὅτι κανένα νεογνό δέν χάθηκε ἀπό τά ἔμπειρα χέρια της ἤ κάποια παρενέργεια σέ
λεχώ.
ΤΖΕΛΕΝΑ (Εὐφροσύνη Γεωρ.
Μίχου). Ἡ ἐδῶ ἀναφερόμενη εἶχε τήν
ἱκανότητα νά θεραπεύει τόν ἴκτερο
(κοινῶς χρυσή) στούς ἀνθρώπους χωρίς βεβαιότητα ὅμως, ἀκούγοντας κάποιους νά λένε ὅτι μέ ἕνα βοτανόφυλλο
πριονωτό ἤ κατ᾽ ἄλλους μέ ξυράφι,
ἔκοβε κάτω ἀπό τό χεῖλος τοῦ ἀνθρώπου ἐσωτερικά μία μεμβράνη μέχρι
αἱματώματος. Ἐπίσης ἄλλη δραστηριότητά της ἦταν ὅταν ἕνα ζῶο ἔκανε
στά μάτια, ὅπως λέγαμε, καί αὐτό
προερχόταν μᾶλλον ἀπό στέρηση νεροῦ μέ ἐπέμβαση στά μάτια μέ αἱμάτωμα ἐπέφερε τήν ἴαση στό ζῶο.
Γιά ὅλες τίς ἀνωτέρω δραστηριότητες, ὡς ἀναγράφω, τῶν γυναικῶν
αὐτῶν ἔδιναν ὅλες ἐκεῖνες τίς ὁδηγίες
σέ κάθε περίπτωση γιά πλήρη ἀποθεραπεία.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Στεῖλτε μας ὅ,τι πληροφορίες
ἔχετε γιά κάποια ἄτομα συγγενικά
ἤ μή πού γνωρίσατε στό χωριό μας
γιά ὁποιαδήποτε δραστηριότητα. Νά
εἶστε βέβαιοι ὅτι θά τύχουν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ καί προσοχῆς μέ τήν
προσπάθεια νά δημοσιευθοῦν ὅλα.
Γιά τυχόν παραλείψεις, ὑπερβολές
ἤ καί ἀστοχίες ἀπό τόν γράφοντα νά
εἶναι σίγουρος ὁ ἀναγνώστης ὅτι δέν
ἔγινε οὔτε σκόπιμα οὔτε ἐγωϊστικά
οὔτε κάν ὑστερόβουλα, ἀλλά μέ πλήρη σεβασμό καί ἀγάπη στά πρόσωπα, ὡς ἀναγράφω σέ ἄλλη παράγραφο. Προσωπικά δέν νέμομαι
τίποτε γιατί δέν εἶμαι οὔτε ἀπόγονος
οὔτε ὀπαδός τοῦ Ἰανοῦ.
Θά συνεχίσουμε σέ ἄλλο φύλλο.
Εὐχαριστῶ,
Ζάχος Χολέβας
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Γιά τήν συνδρομή σας
Λογαριασμός τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν Δωρίδος«Ὁ Ἅγιος Γεώργιος»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ἀρ. Λογ/σμοῦ: 5102-020412-211
IBAN: GR14 0172 1020 0051 0202 0412 211
Μήν ξεχνᾶτε νά δηλώνετε τό ὄνομά σας κατά τήν κατάθεσή σας
καί νά ἐνημερώνετε τηλεφωνικῶς ἤ νά μᾶς ἀποστείλετε τό ἀπόκομμα
τῆς τράπεζας μέ τό ἐπώνυμό σας γιά νά γνωρίζουμε ποιός κατέθεσε τό σχετικό ποσό.

Κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας

Μ

έ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε
ἡ γιορτή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας
τοῦ Συλλόγου μας στίς 10 Ἰανουαρίου 2016.
Παρέστησαν πολλοί Πρόεδροι καί ἐκπρόσωποι Συλλόγων:
• Ὁ Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος
Γιάννης Μπαλατσούρας.
• Ὁ Πρόεδρος Ὁμοσπονδίας Βορειοδυτικῆς
Δωρίδος καί Διακοπίου Γιάννης Τρίγκας.
• Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Λευκαδιωτῶν Μήκης Κυριανάκης μέ τούς: Χρίστο
Κρικέλα καί Ἀπόστολο Κρικέλα.
• Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Συκιᾶς Κώστας
Παπαγεωργίου.
• Ὁ Πρόεδρος Νεοχωρίου Ὑπάτης Πάνος Παπαπαναγιώτου.
• Ἡ Πρόεδρος Συλλόγου Ὑπάτης Ἰωάννα
Ἀποκορίτου.
• Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας «ΑΘ.
ΔΙΑΚΟΣ» Γεώργιος Πελεκάνος.
Καί πολλοί χωριανοί μας, μεταξύ τῶν
ὁποίων ὁ Ἀρεοπαγίτης Γεώργιος Μπούτσικος, ὁ γιατρός Ἀπόστολος Λιάπης, ἡ Ἀργυρώ
Χολέβα καί ὁ Στρατηγός Κων/νος Μῖχος.

Μετά ἐπακολούθησε καί ἡ βράβευση τῶν
ἐπιτυχόντων σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ καί κατόπιν προσφέρθηκε κέρασμα.
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν προσφορά γλυκῶν
καί λοιπῶν (ἐ)δεσμάτων τούς: Σ(ή)φη Καβαλαράκη, Νίκο Ἀναδιώτη, Ζαχαρία Χολέβα καί
Εὐθυμία Καραΐνδρου.

Ἡ χειμερινή μας συνεστίαση
Στίς 21 Φεβρουαρίου 2016,
ὡς γνωστόν, πραγματοποιήθηκε
ἡ κοινή συνεστίαση τῶν Συλλόγων
Κονιάκου, Λευκαδιτίου καί Συκιᾶς
στό κέντρο Voice μέ μεγάλη ἐπιτυχία.
Τίμησαν μέ τήν παρουσία τους
τήν ἐκδήλωση¨:
• Ὁ βουλευτής Φωκίδος κ. Ἠλίας
Κωστοπαναγιώτου
• Ὁ Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς
Ἀδελφότητος Ἰωάννης Μπαλατσούρας
• Ὁ Πρόεδρος Νεοχωρίου Ὑπάτης Πάνος Παπαπαναγιώτου, ἡ
Ἰωάννα Ἀποκορίτου ἀπό
Ὑπάτη, ὁ Γεώργιος Πελεκάνος
ἀπό Ἀθανάσιο Διάκο
• Ἡ Πόπη Γαϊτάνη ἀπό τό Λαογραφικό Σύλλογο Καστριώτισσας
• Ὁ Κων/νος Λιάπης, τέως Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος
Καί μεταξύ τῶν ἄλλων καί οἱ χωριανοί μας:
• Ὁ Γεώργιος Μπούτσικος, Ἀρεοπαγίτης
• Ὁ Δημήτρης Χριστοδούλου
ἀπό Καναδᾶ
• Ὁ γιατρός Σωτήριος Παγώνης,
ἡ Σοφία Βώττα, τραγουδίστρια,
και το παλαιό μέλος τοῦ Δ.Σ.
Βασίλειος Κ. Μῖχος.

Kαταθέση στεφάνου στίς 25 Μαρτίου
στό Ἡρώων τοῦ Χωριοῦ
ἀπό τόν ἐκπρωσοπο τοῦ χωριοῦ
Νικόλαο Μάρκο
παρέστησαν καί μέλη τῆς Ἀδελφότητας
καί λιγοστοί χωριανοί

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ἐξαιρετική διάλεξη* τῆς Μαρίας
Μπούτσικου (ἅς ἐπιτρέψει ἡ συνάδελφος τήν οἰκειότητα ὡς ἀπόφοιτής
του 2002 ἀπ’ τό Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας
ἀπό ἕνα παλαιότερο συνάδελφο τῆς ἀπόφοιτό
του 1976 ἀπ’ τό ἴδιο Πανεπιστήμιο), γιά ἕνα
τόσο σπουδαῖο θέμα μου δίνει τήν εὐκαιρία μέ
τήν ἄδειά της νά ἀναφερθῶ σέ ὁρισμένα στοιχεῖα καί νά ἑστιάσω στό θέμα τῆς στεφανιαίας
νόσου καί τῶν παραγόντων ἐμφάνισής τους
στό χωριό μας, τά ὁποῖα φυσικά θέτω ὑπό τήν
κρίση καί τά σχόλια της, νά τονίσω καί ἀπό τή
δική μου σκοπιά τή σπουδαιότητα τοῦ ἀντικειμένου πού ἀνέπτυξε νά σχολιάσω θέματα
πού δέν συζητήθηκαν, ὄχι βέβαια μέ δική της
εὐθύνη, μιᾶς καί δέν δόθηκε ἡ εὐκαιρία ἀπό τίς
ἐρωτήσεις πού δέν ἔγιναν στό τέλος τῆς ὁμιλίας νά καταστεῖ ἐμφανής ἡ σημασία τους γιά
τό χωριό μας. Ἐπειδή ἴσως πρίν καν ὁλοκληρωθεῖ ἡ διάλεξη καθαυτή, ξεκίνησαν ὁμιλίες
πού δέν ἀφοροῦσαν τή διαλεξη χάθηκε γενικότερα ἡ εὐκαιρία νά ἐμβαθύνουμε λίγο σέ θέματα πού ἡ μικρή κοινωνία τοῦ χωριοῦ μας
βιώνει ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε καμιά φορά μέ
δραματικό τρόπο.

H

Ἡ ἰατρός
κα Μαρία Παν.
Μπούτσικου
κατά τή διάλεξη
στήν αἴθουσα.

Ἡ διάλεξη «γιά τή στεφανιαία νόσο» τῆς
ἐκλεκτῆς συναδέλφου δυστυχῶς ἔχει πολύ μεγάλη σημασία καί στό μικρόκοσμο τοῦ χωριοῦ
μας. Εἶναι γνωστό πώς ὁρισμένες οἰκογένειες
ἔχουν βιώσει πρώιμους αἰφνίδιους θανάτους πού
ἀποδόθηκαν στήν «καρδιά» χωρίς νά γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς ἔφταιγε γιά τούς θανάτους αὐτούς. Σήμερα γνωρίζουμε ὡς αἴτιο τήν στεφανιαία νόσο πού ἡ κύρια αἰτία της γιά τό χωριό
μᾶς εἶναι ἡ «οἰκογενής ὑπερχοληστεριναιμία».
Ἡ αὐξημένη χοληστερόλη στό αἷμα εἶναι ὁ
ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα παράγοντας κινδύνου πού
εὐθύνεται γιά τή στεφανιαία νόσο, καί στό χωριό μας ἡ οἰκογενής ὑπερχοληστεριναιμία
εἶναι ὁ κύριος παράγοντας αὔξησης τῶν ἐπιπέδων χοληστερίνης, ἀνάπτυξης στεφανιαίας
νόσου καί πρόκλησης αἰφνιδίων θανάτων.
Τα ἐπιπεδα χοληστερίνης στό αἵμα ρυθμίζονται ἀπό τήν παραγωγή τῆς μέσα στόν
ὀργανισμό μᾶς ( κατά 80%) μέ τήν διατροφική
πρόσληψη(κατά 20%) καί τήν δέσμευσή της
καί ἀποδόμηση στό συκώτι ἀπό δεσμευτικούς
ὑποδοχεῖς. Στήν οἰκογενή διαταραχή οἱ ὑποδοχεῖς πού τή δεσμεύουν καί τήν ἀδρανοποιοῦν εἶναι πολύ λίγοι κι ἔτσι ἡ χοληστερίνη
πού παράγεται μέσα στόν ὀργανισμό ἤ προσλαμβάνεται μέ τή διατροφή, κυκλοφορεῖ στό
αἷμα σέ ὑψηλά ἐπίπεδα ἐπιτελώντας ἀνεμπόδιστά το καταστροφικό της ἔργο.
Σκεφτείτε στά ἄτομα μέ συγγενῆ ὑπερχο* Ἡ διάλεξη πραγματοποιήθηκε στίς 20
Μαρτίου 2016 στίς 11 τό πρωί στά γραφεῖα
τοῦ συλλόγου μας.

ληστεριναιμία τά παλιά χρόνια πόσο πιό σοβαρό γινόταν τό πρόβλημα μέ τή λήψη
πολλῶν λιπαρῶν ( γάλα, τυρί, γιαούρτι , βούτυρο, αἰγοπρόβειο κρέας), ἰδιαίτερα σέ οἰκογένειες κτηνοτρόφων, σκεφτεῖτε ἐπισης πόσο
ἀπό τήν ἄλλη τό καθημερινό περπάτημα στά
βουνά, οἱ βαριές δουλειές, στά χωράφια καί
ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς καθημερινότητας πού ἀπαιτεῖται σωματική προσπάθεια
βοηθοῦσαν σέ κάποια ἐξισορρόπηση κρατώντας τόν πληθυσμό σέ κανονικό σωματικό βάρος καί βοηθώντας στήν ἀνάπτυξη ἱκανοποιητικῆς παράπλευρης κυκλοφορίας στήν καρδιά πού καμιά φορᾶ μπορεῖ νά ἀποβεῖ σωτήρια
σέ ἀπόφραξη σημαντικοῦ κλάδου κάποιας
στεφανιαίας ἀρτηρίας. Αὐτός ἴσως εἶναι καί
ἕνας ἀπό τούς λόγους πού οἱ καρδιολόγοι μᾶς
ἐνθαρρύνουν νά περπατᾶμε.
Ἡ ἐπιδημιολογική μελέτη τῆς γονιδιακῆς
συγκρότησης τῶν οἰκογενειῶν τοῦ χωριοῦ μας
ὡς πρός τίς δυσλιπιδαιμίες, θά μποροῦσε νά
ἀποτελέσει πεδίο ἔρευνας ἀπό τήν ἀγαπητή
Μαρία (στό βιογραφικό της ὁποίας ἀνα φέρθηκε ἡ μεταπτυχιακή της ἐνασχόληση μέ
τήν Βιοστατιστική) πού θά εἶχε ἐκτός των
ἄλλων καί πρακτικό ἀποτέλεσμα τόσο στον
προγεννητικό ἔλεγχο γιά τήν ἀνίχνευση τῶν
ὁμόζυγων μορφῶν πού εἶναι καί οἱ βαρύτερες,
ὅσο καί στήν πρώιμη χορήγηση στατινῶν σέ
παιδιά ὁμοζυγῶτες ἤ καί ἐτεροζυγῶτες μέ
αὐξημένα ἐπίπεδα χοληστερόλης στό αἷμα
ὥστε τά ἄτομα πού θά γεννηθοῦν μέ οἰκογενή
ὑπερχοληστεριναιμία νά ἀρχίσουν νωρίς τήν
θεραπεία, νά υἱοθετήσουν ἕνα τρόπο ζωῆς χωρίς κάπνισμα, χωρίς ὑπέρταση, χωρίς διαβήτη
μέ ἄσκηση καί μεσογειακή διατροφή γιά νά
ἔχουν προσδόκιμο ζωῆς ἴδιο μέ τόν ὑπόλοιπο
κόσμο.
Την ἐποχή αὐτή εὐτυχῶς ἡ γενιά τῶν παιδιῶν μᾶς εἶναι πολύ πιό προστατευμένη, ἀπό
τόν καρδιαγγειακό κίνδυνο ἀπ’ ὅτι ἐμεῖς, οἱ
γονεῖς καί παπποῦδες μας στό χωριό, ἐξαιτίας
τῆς ἐφαρμογῆς θεραπειῶν πρόληψης τόσο
στήν πρωτοπαθῆ πρόληψη (γιά νά μήν δημιουργηθεῖ στεφανιαία νόσος ) ὅσο καί στή δευτεροπαθή πρόληψη μετά ἀπό κάποιο ἀγγειακό
καρδιακό ἐπεισόδιο (γιά νά σταματήσει ἡ νά
ἐπιβραδυνθεῖ ἡ ἐξέλιξη τῆς νόσου) ὅπως πολύ
ἀναλυτικά ἀναφέρθηκε στή διάλεξη. Ἅς τονίσουμε πώς πατροπαράδοτες ἀγαπημένες διατροφικές ἀπολαύσεις στό χωριό μᾶς ὅπως τό
ἀρνί τό κατσίκι τό κοκορέτσι καί τό σπληνάντερο στήν κατανάλωση πού γίνονταν παλιά
(3 ἤ 4 φορές τό χρόνο) δέν τροποποιοῦν οὔτε
ἀναιροῦν τήν Μεσογειακή διατροφή.
Όλα αὐτά θά μποροῦσαν νά εἶχαν εἰπωθεῖ

ἀπό τόν εἰδικό μέ τίς ἐρωτήσεις πού ὑπῆρχαν
καί δέν ἔγιναν ἄν δέν βιαζόμασταν νά τελειώσουμε τή διάλεξη γιά νά ποῦμε πράγματα
πού θά μποροῦσαν νά περιμένουν χάνοντας
τήν εὐκαιρία γιά πληρέστερη καί πιό χρήσιμη
ἐνημέρωση.
Θά ἤθελα καί προσωπικά νά εὐχαριστήσω
τήν Μαρία γιά τήν ὁλοκληρωμένη διάλεξη πού
παρακολούθησα σάν ἁπλός ἀκροατής καί ὄχι
μέ τήν ἐπιστημονική μου ἰδιότητα, μέ τήν
ὁποία οὐδέποτε προσέρχομαι στίς ἐκδηλώσεις
τῆς ἀδελφότητας, καί θά ἤθελα νά τήν παροτρύνω μέ τήν ἐπιστημονική μου πλέον ἰδιότητα νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν «οἰκογενή ὑπερχοληστεριναιμία τύπου Α» πού ἐνδημεῖ στό χωριό
μας.

Ὁ γιατρός Ἀπόστολος Λιάπης συνομιλεῖ
μέ τήν γιατρό Μαρία Μπούτσικου

Θά ἤθελα ἐπίσης νά ἐκφράσω γιά ἄλλη μιά
φορά τήν λύπη μου γιά τήν ἀπουσία μελῶν
τοῦ χωριοῦ μας ἀπό μιά διάλεξη πού θά τούς
ἐνημέρωνε γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ὑγεία
τῶν ἰδίων καί τῶν παιδιῶν τους, μιᾶς καί ὅλοι
κληρονομήσαμε τά Κονιακίτικα καλά ἤ κακά
γονίδια τῶν γονέων καί παππούδων μας, διάλεξη πού κάτι ἴσως θά μποροῦσε νά προσφέρει
γιά τό κοινό μας αὔριο, ὅπως ἐπίσης καί νά τιμήσουν τήν Δρ. Ἰατρό Καρδιολόγο Μαρία
Μπούτσικου, πού ἔκανε στό σύλλογο μας τήν
ἐξαιρετική τιμή νά ταξιδέψει ἀπό τό Λονδίνο
γιά νά μᾶς προσφέρει μιά διάλεξη ἰδιαίτερου
γιά τό χωριό μας ἐνδιαφέροντος καί ὑψηλότατου ἐπιστημονικοῦ καί πολιτισμικού περιεχομένου μέ πρακτικό ὄφελος.
Θά ἤθελα ἐπίσης νά ἐνθαρρύνω τήν ἀδελφότητα νά συνεχίσει τίς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ πού μᾶς βοηθούν νά ἀνακαλύψουμε τούς εἰδικούς ἀνάμεσά μας ὄχι μόνο στίς
ἐπιστῆμες ἀλλά καί στίς τέχνες καί στόν πολιτισμό γιά νά μάθουμε ἀπ’ αὐτούς γιά θέματα
χρήσιμα γιά ὅλους.
ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
(Ἠλεκτρονική διεύθυνση p1liapis@gmail.com)

