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25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

ANAKOINΩΣΕΙΣ

Στίς 23 Ἀπριλίου ποὺ πανηγυρίζει ὁ πολιοῦχος τοῦ χωριοῦ μας Ἅγιος Γεώργιος μετά
3. Γεώργιος (Ἀναγνώστης) Παπαδημητρίου
«Ἡ Ἐπανάσταση
τήν θεία Λειτουργία καί τήν Περιφορά τῆς
- Πιτροπούλας, Ὑπαξιωματικός Β´ (Πιστ.
τοῦ 1821 ὑπῆρξε
Εἰκόνας θά ἐπακολουθήσει κέρασμα ἀπό τήν
τμῆμα χειρ. Ἐθν. Βιβλ).
ἀποτέλεσμα
Ἀδελφότητα καί χορός στήν πλατεία.
4. Σπύρος Ἀποστολῆς (Φρουρά Λιδωριμακρᾶς
***
κίου, 1830).
καλλιεργείας
Στίς 14 Μαΐου 2017 θά πραγματοποιηθεῖ
5. Γεώργιος Βώττας (στό Σῶμα Ἰωάννου
τῆς ἐθνικῆς
ἐκδρομή στό Χάνι τῆς Γραβιας, στό ΜεΝοταρᾶ, 1825).
συνειδήσεως
ταλλευτικό Πάρκο Φωκιδας καί στή Βα6. Ἀθανάσιος Βώττας (κατά τήν παράκαί τῆς ἐθνικῆς
ριανη Παρνασσιδας. Πρώτη στάση θά εἶναι
δοση).
ὑπεροχῆς τοῦ
στό Μουσεῖο Μάχης στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς
7. Γεώργιος Κουμπάρος - Κρεκούζας (καὑποδουλωθέντος
ὅπου θά ξεναγηθοῦμε στούς χώρους τοῦ κτητά τήν παράδοση).
ἔθνους ἀπέναντι
ρίου (πίστη ἀναπαράσταση τῆς ἐποχῆς) καί θά
8. Δημήτριος Λιάπης (Λιαποδμήτρης)
τοῦ ξένου
παρακολουθήσουμε ταινία μέ λεπτομερῆ ἐξι(Φρουρά Λιδωρικίου, 1830).
δεσπότου»
στόρηση τῆς μεγάλης Μάχης πού γράφτηκε μέ
9. Χαράλαμπος Λιάπης, ἀδελφός τοῦ Λια(Δ. Κόκκινος).
τά ἐνδοξοτερα χρώματα στίς σελίδες τῆς
ποϊωάννη (στό Σῶμα Δήμου Σκαλτσᾶ).
Καί θά ἀναρωτηθῆ κανείς, ποιός καλλιέρἙλληνικῆς Ἐπανάστασης. Στή συνέχεια θά ἐπιγησε τήν ἐθνική τῶν Ἑλλήνων συνείδηση 10. Γεώργιος Μᾶρκος (στό Σῶμα ὁπλαρχησκεφθοῦμε
τό Μεταλλευτικό Πάρκο (vagonetγοῦ Τόλιου Λάζου, 1828).
μέσα στο σκοτάδι τῆς δουλείας καί τῆς ἀμάto) Φωκίδας καί ἀφοῦ ἐπιβιβαστοῦμε στό τρεθειας; Ποιός ἄλλος; Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 11. Ἰωάννης Μῖχος (πιστ. εἰς Ἐθν. Βιβλ.).
νάκι θά παρακολουθήσουμε βῆμα-βῆμα τή
διά τῶν ἐκπροσώπων της. Αὐτή διατήρησε 12. Ἀθανάσιος Μπαλατσούρας (ἀδελφός τοῦ
διαδικασία
ἐξόρυξης τοῦ Βωξίτη, τήν καθημεΓιάννη, στό Σῶμα Γ. Τόλια, 1828).
ἄσβεστο τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία καί
ρινότητα τῶν μεταλλωρύχων καί τήν ἱστορία
στερεά στή συνείδηση τῶν Ἑλλήνων τήν 13. Γεώργιος Κ. Μπούτσικος (στό Σῶμα Γ.
τους. Θά περιηγηθοῦμε τόν ἐκθεσιακό χῶρο
Καραϊσκάκη, πιστ. εἰς Ἐθν. Βιβλ.).
ἔννοια τοῦ ἔθνους.
Μεταλλευτικῆς ἱστορίας καί θά ἐπακολουθήἜτσι μέ τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως 14. Αὐγέρης Παπαγιαννόπουλος (στό Σῶμα
σει διαδραστική ἐπίσκεψη στήν πτέρυγα ψηὁπλαρχηγοῦ Θεοχάρη, 1832).
οἱ Ἕλληνες ἀπ᾽ ὅλα τά μέρη ἔσπευσαν καί
φιακῆς τεχνολογίας. Τελευταία στάση θά εἶναι
μπῆκαν στή φωτιά τοῦ πολέμου. Σ᾽ αὐτόν 15. Παναγιώτης Σταμ. Φόρος ἤ Φόρου (στό
στό γραφικό οἰκισμό Βάριανη Παρνασίδος γιά
Σῶμα Γ. Τόλια, 1828).
τόν ἄνισο ἀγώνα μετεῖχαν καί χωριανοί μας,
φαγητό καί περίπατο.
τούς ὁποίους ἀναφέρομε στή συνέχεια. Θε- 16. Νικόλαος Ἀθ. Φωλιᾶς (στό Σῶμα ἈνδρίΤιμή εἰσιτηρίου ποῦλμαν
τσου Σαφάκα).
ωροῦμε ὅτι εἶναι ὑπέρτατο χρέος μας νά τι15 εὐρώ κατά ἄτομο.
μοῦμε αὐτούς πού πολέμησαν τόν κατα- 17. Σπύρος Ἀθ. Φωλιᾶς (ἀδελφός τοῦ ΝιΕἴσοδος
στό Μεταλλευτικό Πάρκο
κολάου, στό Σῶμα Ἀνδρίτσου Σαφάκα).
κτητή καί γιά τούς ὁποίους θά γράψουμε
(vagonetto) Φωκίδας 8 εὐρώ.
πολύ περισσότερα, ἄν μᾶς δώσει μέρες ὁ
Ἀλλά καί ἄλλοι πού τότε ἦσαν κάτοικοι
Τό πούλμαν θά ξεκινήσει στίς 7.30 π.μ. ἀπό
Θεός, στά ἱστορικά τοῦ χωριοῦ.
Κ. Μουσουνίτσας, συγγενεῖς συγχωριανῶν
τόν
σταθμό ΜΕΤΡΟ Αἰγάλεω, ἔξοδος ἘσταυΕἶναι σχεδόν ὅσα καί τά οἰκογενειακά μας, ἔλαβαν μέρος στήν Ἐπανάσταση, ὅπως
ρωμένου παρακαλοῦμε νά μᾶς ἐνημερώσετε
τοῦ χωριοῦ μας, οἱ ἀκόλουθοι:
ὁ Λουκᾶς Κολοβός ἤ Κολοβόπουλος, ὁ Παμέχρι τίς 30 Ἀπριλίου 2017.
1. Ἰωάννης Μπαλατσούρας, Ἀνθυπολοχα- ναγιώτης Χολέβας τοῦ Σταμάτη (ΣταματόT
Πληροφορίες γιά κρατήσεων θέσεων στούς:
γός τῆς φάλαγγος (ΦΕΚ 19/1848).
πουλος) καί ὁ Γεώργιος Κολοβός (πατέρας
Δακουτρού Καίτη
2. Γεώργιος Ι. Μῖχος ἤ Μιχογιαννόπουλος τοῦ Παπαδογιάννη), μετέπειτα κάτοικος Κοτηλ.
210
6081894
• κιν. 6983501830
(ὁ Μιχογιαννογιώργης), Ὑπαξιωματικός νιάκου, τούς ὁποίους θά γράψουμε σέ ἄλλη
Λιάπης Ἀπόστολος
(Μπουλούκμπασης) (πιστ. εἰς Ἐθν. Βι- εὐκαιρία.
τηλ. 210 9881 642 • κιν. 6973429639
Κ.Ι.Μ.
βλιοθήκη).
Χολέβας Δημήτριος
τηλ. 210 4941056 • κιν. 6973599416
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
***
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ
Στίς 9 Αὐγούστου 2017 ἡμέρα ΤετάρΣτίς 24 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία τῆς Ἀδελ φότητας Κονιατη καί ὥρα 9.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ
κιωτῶν Δωρίδος αἱμοδοσία εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους προσῆλθαν καί παρακαλοῦμε τά μέλη
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μας ἡ ἐτήσια
τῆς Ἀδελφότητας τά ὁποῖα δέν προσῆλθαν ἐκείνην τήν ἡμέρα καί θέλουν νά ἐνισχύσουν τήν
καλοκαιρινή μας συνεστίαση.
Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἀδελφότητας μποροῦν ὁποιανδήποτε ἡμέρα νά προσέλθουν στό Γενικό
***
Νοσοκομεῖο Ἀττικῆς Ἀμαλία Φλέμιγκ – (Πτέρυγα Τσαγκάρη 25ης Μαρτίου 14, Τ.Κ. 15127, ΜεΣτίς 16 Αὐγούστου 2017, ἡμέρα Τρίτη
λίσσια), ἡ καί σέ ἄλλο νοσοκομεῖο γιά αἱμοδοσία γιά τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἀδελφότητας καί
καί ἄπο ὥρα 7.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ
ὥρα ἀπό 8.30 π.μ. μέχρι 1.30 μ.μ.
Μετά τιμῆς τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἀδελφότητας.
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μας ἡ 5η κατά σειρά
ἐκδήλωση γιά τό δημοτικό τραγούδι τῆς
Ρούμελης, μέ θέμα τά Ἱστορικά Τραγούδια.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο
Παρακαλοῦμε τούς χωριανούς καί ἀπό τά
τῆς Ἀδελφότητας καί
ἄλλα χωριά ὅποιος θέλει νά συμμετέχει στήν
ἐκδήλωση αὐτή νά μᾶς ἐνημερώσει μέχρι 30
ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Χωριοῦ
Ἰουλίου 2017 τόν πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ
σᾶς εὔχονται
Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητας Χολέβα Δημήτριο ἤ στό e-mail koniakosdoridas@yahoo.gr.
καί
.

Καλό Πάσχα
Καλή Ἀνάσταση

«Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»
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KOINΩΝΙΚΑ
ΠΕΝΘΗ

• Στίς 13 Φεβρουαρίου 2017 πέθανε στήν
Ἀθήνα ἡ Ἑλένη Χολέβα (τό γένους Γεωργίου Ἀναστασίου Χολέβα Καλυβογιώργη)
ἐτῶν 78.
• Στήν 1 Μαρτίου 2017 πέθανε στήν Ἀθήνα
ἡ Ἀσπασία Ντέκα (τό γένους Γεωργίου Μίχου [Kαφριτσάκη]) ἐτῶν 84.
• Στίς 12 Μαρτίου 2017 πέθανε στήν Αὐλώνα Ἀττικῆς ἡ Αἰκατερίνη Νικ. Μπαλατσούρα (τό γένους Ἰωάννου Παπαδημητρίου)
ἐτῶν 84.
• Στίς 13 Μαρτίου 2017 πέθανε στό Λιδωρίκι ἡ Αἰκατερίνη Εὐθ. Γεωργοσοπούλου (τό
γένους Νικολάου Φωλιά – Ἀλῆ ) ἐτῶν 88.
• Στίς 16 Μαρτίου 2017 πέθανε στήν Ἀθήνα
ἡ Σοφία Ἀθηνέλη (τό γένους Ἀθανασίου Δημοπούλου- Σούλα) ἐτῶν 82.
Ἐκφράζουμε τά θερμά μας συλληπητήρια
στίς οἰκογένειές τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ὁ Κωνταντίνος Ν. Παπακώστας ἰατρός ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα 50 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ
πατέρα του Νικολάου Παπακώστα καί τῶν θείων του Δημήτριου, Ἀναστασίας καί Πολυτίμης.
Ἡ Βούλα Μαργέλου καί ἡ Μαίρη Παπαπαναγιώτου ἔδωσαν στήν ἐφημερίδα 50 εὐρώ.
Ὁ Γεώργιος Κ. Φωλιᾶς ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα 50 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ πατέρα του
Κων/νου Γ. Φωλιά.
Ὁ Λεωνίδας Ι. Παπαδημητρίου ἔδωσε στήν
Ἀδελφότητα 50 εὐρώ.
Ὁ Σήφης Καβαλαράκης 20 καθίσματα στά
γραφεῖα τῆς Ἀδελφότητας.
Ὁ Νικόλαος Δ. Μίχος ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα 100 εὐρώ.
Ἡ Καίτη Δακουτρού ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα 60 εὐρώ.
Ἡ Ἀναστασία καί Μαρία Γ. Ντέκα ἔδωσαν
γιά τήν Ἀδελφότητα 100 εὐρώ καί γιά τήν
ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ 50 εὐρώ εἰς μνήμην τῆς
μητέρας τους Ἀσπασίας Γ. Ντέκα.
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Καί φέτος ὅπως κάθε χρόνο ἡ Ἀδελφότητα
μᾶς ἔκοψε τήν ἐτήσια Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στά γραφεῖα μας.
Σάν μέλος ὅπως καί πολλοί ἄλλοι πού παραβρεθήκαμε ἔχω νά ἐπισημάνω.
Ὁ πρόεδρος μαζί μέ τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χαιρέτησαν τήν προσέλευση
τῶν μελῶν καί φίλων του συλλόγου εὐχόμενοι
ὑγεία καί προκοπή σέ ὅλους.
Ὅλο το συμβούλιο τό νέο πού προέκυψε
ἀπό τῆς πρόσφατες ἐκλογές εἶναι ἀνανεωμένο κατά τό μεγαλύτερο μέρος μέ ἀξιολογότατα ἄτομα ἄλλα τό πλεῖστον κατά τήν ἐκτίμησή μου καί θέλω νά τό πιστεύω ὅτι ἡ λέξη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ἔχει ριζώσει μέσα τους ἐρμηνεύοντας τήν σωστά των ἁπανταχοῦ Κονιακιωτῶν. Διέκρινα ὅτι περιφέρονταν ὅλοι τους
ἀνά τούς παρευρισκόμενους χαιρετώντας
ἕναν- ἕναν μέ ἕνα ἐγκάρδιο χαμόγελο , μιά
εὐχάριστη λέξη , πολλά ὑποσχόμενοι καί ὅτι
οἱ προσπάθειές τους θά εἶναι νά προσφέρουν.
Προσπάθειά μου σέ αὐτό τό ἄρθρο εἶναι νά
μήν ἀδικήσω κανέναν καί καμία. Ὅλοι οἱ ὁμιλητές χαιρέτησαν τήν ἑορτή μᾶς δίνοντας
εὐχές σέ ὅλους ἐπισημαίνοντας ὅτι Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ εἶναι ἕνας ἀδιαίρετος ὅπως καί ὅλοι οἱ
Κονιακίτες.
Μεγάλη ἔμφαση ὅμως θά δώσω σέ ἕναν ξενοχωρίτη τόν φίλο μας ἀπό τό Νεοχώρι
Φθιώ τιδος τόν Πάνο Παπαναγιώτου ὁ
ὁποῖος εἶπε μέ τήν στεντόρεια φωνή του. Ἡ
Ἀδελφότητα τοῦ Κονιάκου εἶναι ἐξαίρεση καί
κορυφή ἀνάμεσά σε πολλά χωριά τῆς Φωκίδας διακρινόμενη γιά τήν δραστηριότητα καί

τή δράση σέ πάρα πολλούς τομεῖς. Γενικά
ὅλοι συμφωνήσαμε ὁ καθένας χωριστά καί μέ
ὅτι τοῦ ἀναλογεῖ καί ὅλοι μαζί νά προσπαθήσουμε τό καλύτερο. Τό γνωμικό λέει ὅτι τά
ραβδία ἑνωμένα δέν λυγίζουν. Ἄς ἐξορκίζουμε
κακόβουλες πολεμικές ἠθελημένες ἤ ἀθέλητες
ἤ καί ἀπό ἄγνοια καί εἴμαστε ὅσο μποροῦμε
ἑνωμένοι. Στή συνέχεια λοιπόν τῆς ἑορτῆς ὁ
Πρόεδρος ἀπέμεινε βραβεῖα σέ ἐπιτυχόντες
ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ καταχειροκροτώντας ὅλα τα
παιδιά ,τά παιδιά μας, τό μέλλον μας. Στή συνέχεια τό προεδρεῖο μᾶς προέτρεψε νά ἐπισκεφτοῦμε τόν μπουφέ πού ἦταν πλουσιότατος, ὅπως ἄλλωστε κάθε χρόνο. Ἦταν ὅλα
προσφορά ἀπό πολλά μέλη τοῦ συλλόγου μᾶς
διακρινόμενα ἀπό παραδοσιακά φαγητά ποτά γλυκά πίτες διάφορες καί πολλά ἄλλα καλούδια ὅπως θά ἔλεγε ἡ μάνα μας. Ἡ ἐξαίρετη
παρουσία καί συνδρομή ὅλων των γυναικών ,
στή ἐξυπηρέτηση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Κονιακιωτῶν ὅπως ἄλλωστε καί ὅλα τα χρόνια,
ἦταν εὐχάριστη νότα, ἐξαιρετική καί ἡ Γιούλα
Μπούτσικου ἀεικίνητη καί πάντα παροῦσα
,χωρίς νά ἀδικήσω κανέναν εἶναι προσωπική
ἄποψη καί χωρίς νά ἀδικήσω καμία προσφορά ἀπό ὅλες τίς κυρίες. Κλείνοντας θά δηλώσω ὅτι πέραν τῶν ἀτόμων πού εἶχαν προσέλθει καί ὑπερτεροῦσαν τούς ἑκατό ὑπῆρξαν
πολλά ἄτομα πού ταλάνυσε ἡ γρίπη δηλώνοντας ἤ τηλεφωνώντας ὅτι ἔστω καί κλινήρεις νά τούς νιώσουμε παρόντες. Εὐχαριστῶ
γιά τήν φιλοξενία.
Ζάχος Χολέβας

Γνωστοποίηση

Μετά ἀπό ἐπικοινωνία τοῦ Στρατηγοῦ ἐ.ἀ
Κων/νου Μίχου μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητας Δημήτριος Χ. Χολέβας, ἐπιθυμία τῆς οἰκογένειας τοῦ ἀείμνηστου Κων/νο Μίχου Ἀντιπεριφερειάρχη Φωκίδας καί τοῦ θείου του Στρατηγοῦ
Κων/νου Μίχου πού βιώνουν τό βαρύ πένθος
τῆς ἀπώλειας, εἶναι νά σταματήσουν ἡ ἀναφορές, ἀνακοινώσεις, σχόλια σχετικά μέ ὀποιαδήποτε ὀνομασία διότι ἀποτελοῦν ἔλλειψη σεβασμοῦ στήν μνήμη τοῦ ΚΩΣΤΑ. Γιατί ὁ Κώστας ζεῖ.
Κων/νος Μίχος ἐ.ἀ Στρατηγός
Πωλεῖται
οἰκόπεδο στόν Κονιάκο
δίπλα στήν Ἁγία Κυριακή
2,5 στρέμματα περίπου.
Πληροφορίες: Λεωνίδας Ι. Παπαδημητρίου
τηλ. 2295042198

Πωλεῖται οἰκόπεδο
δίπλα στήν θάλασσα
στούς Ἁγίους Πάντες (Βίδαβι)
1στρέμμα περίπου.
Πληροφορίες: Βασίλειος Χριστοδούλου
τήλ. 6977241331

Διάφορες Δραστηριότητες

• Μέ συνεργασία οἱ τρεῖς σύλλογοι Κονιάκου, Λευκαδιτίου καί Συκιᾶς ἀνέθεσαν σέ Ἐταιρία νά ἐλέγξει καί νά πιστοποιήσει τήν καταλληλότητα τῆς παιδικῆς χαρᾶς ἑκάστου χωριοῦ,
μέ ἔξοδά τους.
• Ἡ Ἀδελφότητα Κονιακιωτῶν μέ τόν Σύλλογο Συκιᾶς, μέ δικά τους ἔξοδα, ἐπισκεύασαν τόν
τηλεοπτικό σταθμό τῆς Συκιᾶς πού καλύπτει καί
τό χωριό μας γιά καλύτερη τηλεοπτική εἰκόνα.
Μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας
παραβρέθηκαν:
• Στίς 29 Νοεμβρίου στήν Γενική Συνέλευση
τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Καστριωτῶν Παρνασίδος.

• Στίς 29 Ἰανουαρίου στήν κοπή Βασιλόπιτας
τοῦ Συλλόγου Συκιωτῶν.
• Στίς 24 Ἰανουαρίου στήν κοπή Βασιλόπιτας
τοῦ Συλλόγου Λευκιωτῶν Δωρίδος.
• Στίς 5 Φεβρουαρίου στήν κοπή Βασιλόπιτας Δωρικῆς Ἀδελφότητας.
• Στίς 5 Φεβρουαρίου στήν κοπή Βασιλόπιτας Ἀδελφότητας Σιδεριτῶν Θεσπρωτίας.
• Στίς 5 Φεβρουαρίου στόν χορό τοῦ Ὁμίλου
Γυναικών Καστριώτισσας Παρνασίδος.
• Στίς 12 Φεβρουαρίου στήν κοπή Βασιλόπιτας Ἀδελφότητας Λευκαδιτίου.
• Στίς 12 Φεβρουαρίου στήν κοπή Βασιλόπιτας Συλλόγου Διακοπίου.
• Στίς 10 Μαρτίου στόν Χορό τοῦ συλλόγου
Πενταπόλεως.
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«Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»

Ἐκδήλωση κοπῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ 2017
τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν Δωρίδος.

Π

ραγματοποιήθηκε στίς 8 Ἰανουαρίου 2017 μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ἡ
ἐκδήλωση κοπῆς τῆς πίτας στό γραφεῖο
τῆς ἀδελφότητας.
Ἡ προσέλευση τῶν συγχωριανῶν μᾶς
παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες
καί τόν παγετό ἦταν συγκινητική δημιουργώντας μιά θερμή ἑορταστική ἀτμόσφαιρα.
Σέ αὐτό συνετέλεσε καί ἡ τιμητική παρουσία τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων
μας πού τούς εὐχαριστοῦμε θερμά.
Παρευρέθησαν καί χαιρέτησαν στήν ἐκδήλωση οἱ:
•Ο Πρόεδρος
τῆς Δωρικῆς
Ἀδελφότητος
Γιάννης Μπαλατσούρας.
• Ο Πρόεδρος
Ὁμοσπονδίας Βορειοδυτικῆς Δωρίδος
καί Διακοπίου Γιάννης Τρίγκας.
• Ο Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Λευκαδιωτῶν Μάκης Κυριανάκης
• Ἡ Πρόεδρος Πόπη Γαϊτάνη ἀπό τό
Λαογραφικό Ὅμιλο Γυναικών Καστριώτισσας Παρνασίδος
• Ὁ Πρόεδρος Νεοχωρίου Ὑπάτης
Πάνος Παπαπαναγιώτου.
• Ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς
Ἀδελφότητος Κωνσταντῖνος Ι. Λιάπης
Καί πολλοί χωριανοί μας, μεταξύ των
ὁποίων ὁ Ἀρεοπαγίτης Γεώργιος Ν.
Μπούτσικος,
Ἔγινε ἰδιαίτερη μνεία γιά τήν διαχρονική πρόσφορά της ἀδελφότητάς μας στή
συμβολή της γιά τήν διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας μας, τῶν ἠθῶν
καί ἐθίμων ὡς καί στήν ἀνάπτυξη δεσμῶν
καί μέ τούς συμπατριῶτες μᾶς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς πρός τήν κοινή κατεύθυνση, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρθηκε "ἡ
ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει".

Σ

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τό ἰδιαίτερο καλωσόρισμα ἀπό τόν Πρόεδρο Νεοχωρίου
Ὑπάτης Πάνο Παπαπαναγιώτου. Ἡ
Ἀδελφότητα τοῦ Κονιάκου εἶναι ἐξαίρεση καί κορυφή ἀνάμεσά σε πολλά χωριά
τῆς Φωκίδας διακρινόμενη γιά τήν δραστηριότητα καί τή δράση σέ πάρα πολλούς τομεῖς εἶπε χαρακτηριστικά. Κατά
τήν κοπή τῆς πίτας ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας ἔκανε ἀναφορά στίς δραστηριότητες καί στίς προγραμματισμένες ἐκδηλώσεις τοῦ Δ.Σ.
Βραβεύτηκαν
οἱ μαθητές καί οἱ
μαθήτριες πού
εἰσήχθηκαν στά
ΑΕΙ καί ΑΤΕΙ.
Σημειώνεται
ὅτι τό φλουρί ἦταν
δύο προσκλήσεις, τῶν δυό
ἀτόμων ἡ κάθε
μιά, γιά θεατρική παράσταση μέ πρωτοβουλία τῆς Γαρυφαλιας Π. Μπούτσικου.
Στή συνέχεια παρατέθηκαν πλούσια
παραδοσιακά καί ἀλλά ἐδέσματα καί ποτά ἀπό τό Δ.Σ. καί τόν Σήφη καί τήν
Ἀσημω Καβαλαράκη καί ὅπως γίνεται σέ
κάθε Κονιακίτικο ἀντάμωμα ἐπακολούθησε παραδοσιακό τραγούδι ἀπό τούς Γεώργιο Βώττα, Ἀπόστολο Λιάπη, Ἀθανάσιο Λ. Βώττα καί τούς Νεοχωρίτες Πάνο
Παπαναγιώτου καί Ἠλία Πολίτη.
Ὅλοι συγκινηθήκαμε, νοερά βρεθήκαμε στό χωριό μας καί θυμηθήκαμε καί
αὐτούς πού δέν εἶναι πιά κοντά μας...
Τό Δ.Σ. εὔχεται σέ ὅλους ὑγεία εὐτυχία δύναμη καί τοῦ χρόνου νά εἴμαστε
ὅλοι μαζί γιατί ὅλους μᾶς συνδέει ἡ κοινή "ΙΔΕΑ" τό καλό του χωρίου μᾶς τοῦ
"ΚΟΝΙΑΚΟΥ" μας.
Μετά τιμῆς
τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Ἀδελφότητας.

Ἡ χειμερινή μας συνεστίαση

τίς 19 Φεβρουαρίου 2017, ὡς γνωστόν, πραγματοποιήθηκε ἡ κοινή συνεστίασή τῶν Συλλόγων Κονιάκου, Λευκαδιτίου καί Συκιᾶς στό κέντρο ΛΑΜΨΗ
μέ μεγάλη ἐπιτυχία.
Τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς τήν
ἐκδήλωση μεταξύ των ἄλλων καί οἱ χωριανοί μας:
• Ὁ Γεώργιος Μπούτσικος, Ἀρεοπαγίτης
• Ὁ π. Δημήτριος Μίχος πού ξεκίνησε
τό χορό.
• Ἡ Σοφία Βώττα πού τραγούδησε.

Ἐπίσης οἱ:
• Ὁ Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος Ἰωάννης Μπαλατσούρας
• Ο Πρόεδρος Ὁμοσπονδίας Βορειοδυτικῆς Δωρίδος καί Διακοπίου Γιάννης
Τρίγκας.
• Ὁ Κων/νος Λιάπης, τέως Πρόεδρος
τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος
• Ὁ τέως Ἀντιδήμαρχος Καλλιέων κ.
Θωμάς Γούβαλης
• Ὁ Ἀντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης
Εὐστάθιος Κούπας,
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ράφουμε κἀποιες φορές γιά τοποθεσίες τῆς περιφέρειας τοῦ χωριοῦ μας πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἀγροτική
ἤ τήν τσοπάνικη ζωή ἤ μέ κάποια γεγονότα. Πολλά ἀπ᾽
αὐτά τά ζήσαμε ἐμεῖς οἱ παλιότεροι καί πάντα στριφογυρίζουν στή σκέψη μας, διότι ἐκεῖ, κατά τή ρήση τοῦ Παπαδιαμάντη, πού τήν ἔχουμε ἀναφέρει κι ἄλλες φορές, «εἶναι
ἡ ναῦς τῶν ὀνείρων μας - τό μέγα καλόν».
Σ᾽ αὐτή μας τήν περιήγηση θά ἐπισκεφτοῦμε τό «Γεροσάκκο».
Ἡ προσωνυμία πιθανόν μᾶς λέει ὅτι κάποιος τσοπάνης
μ᾽ αὐτό τό ἐπίθετο θά εἶχε ἐδῶ μαντρί. Ἡ λήθη ἔχει καλύψει
τά πάντα γύρω ἀπ᾽ τό ὄνομά του καί τή ζωή του.
Μνημονεύεται τό ἐπίθετο αὐτό σέ κατοίκους τῆς Βίδαβης
καί τῆς Ἀρτοτίνας.
Ἡ τοποθεσία αὐτή, πού ἐκτείνεται μέχρι τόν Πόρο περίπου, ἀνῆκε παλιά, κατά τή διήγηση τοῦ μακαρίτη τοῦ
μπάρπα Κώστα τοῦ Σαγιάνου, στούς Κουμπαραίους. Τότε
τά ἔλατα καί τά ντούσκα ἔφθαναν μέχρι τόν ὄχτο. Ἐκεῖ σέ
κάποιο σημεῖο εἶχαν μαντριά. Μνημονεύεται ὁ Κωνσταντῖνος Γεωργίου Κουμπάρος (γ. 1820), ὁ ἀποκαλούμενος
«Λιάμτσας», ὅτι εἶχε μαντρί στήν ἐν λόγῳ τοποθεσία. Τό
παρατσούκλι «Λιάτζας» μεταφέρθηκε στόν Κωνσταντῖνο
Θεοχαρόπουλος, ὅταν τοῦτος νυμφεύτηκε τήν Ἀντωνιώ
(1863-1941), κόρη τοῦ Κ.Ι. Κουμπάρου, καί ἔκτοτε ἔμεινε
στούς Θεοχαροπουλαίους, τό παρωνύμιο.
Τό ρέμα δίπλα (Ξηρόρεμα) κατά τή διήγηση τοῦ μακαρίτη τοῦ Παρνασσοῦ (Ἀθ. Κ. Κουμπάρου), προερχομένη
ἀπ᾽ τόν πατέρα του, ἦταν ἕνα μικρό ρεματάκι καί ὅταν
ἀργότερα ἀποψιλώθηκε ὁ τόπος ἀπ᾽ τό πυκνό δάσος, οἱ
κατεβασιές καί οἱ χιονιές δημιούργησαν τό σημερινό τεράστιο καί καταστροφικό ρέμα.
Στό Γεροσάκκο σκοτώθηκαν σέ παιδική ἡλικία ἀπό κεραυνό δύο ἀπ᾽ τά παιδιά τοῦ Κων/νου Γ. Κουμπάρου, ὁ
Δῆμος καί ὁ Βασίλης, τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Αὐτό πρέπει νά συνέβη κατά τή δεκαετία τοῦ 1860. ἐπίσης
στό σημεῖο πού ὀνομάζεται Γβί (Γουβί) στή Μηλίστρα, τοποθεσία συνεχόμενη τοῦ Γεροσάκκου, ὑπάρχει μικρή σπηλιά πού τή χρησιμοποιοῦσε ὁ Γιαννακός (Ἀθ. Ι. Λιάπης τοῦ Λιαπουϊωάννη) ὡς μαντρί καί συνήθως τό βράδυ κοιμόταν καί αὐτός μέσ᾽ στή σπηλιά.
Κάποτε ὁ Γεώργιος Μᾶρκος τοῦ Ἀντρίτσου, ὁ ἀποκαλούμενος «Γκίρλης», καί ὁ Σταμάτης Χολέβας (πατέρας τοῦ
Σταματομήτρου) πῆγαν νά κλέψουν ἀπ᾽ τό κοπάδι τοῦ Γιαννακοῦ. Αὐτός ἦταν ὁπλισμένος καί τούς πυροβόλησε σκοτώνοντας τό Γεώργιο Μᾶρκο. Ἀργότερα μεγάλο μέρος τό
ἀγόρασε ὁ Καλικάντζαρος καί ἄνοιξς χωράφια.
Ἀξιομνημόνευτο εἶναι καί τό γεγονός ὅτι προπολεμικά,
κάποια ἐποχή ὁτόπος εἶχε κατακλυσθεῖ ἀπό ἀκρίδες πού
κατέστρεφαν τά σπαρτά καί τότε οἱ χωριανοί μας μέ πρωτοβουλία τοῦ ἀείμνηστου Παπαμάρκου ἔφερε κάποιος μοναχός ἀπ᾽ τό Μοναστήρι τῆς Ἀμπελακιώτισσας (κοζίτσας)
τῆς Ναυπακτίας τό χέρι τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου καί στό
σημεῖο πού βρίσκεται σήμερα τό προσκυνητάρι τοῦ Ἁγίου
ἐψάλη δέηση τό 1930 καί οἱ ἀκρίδες ἐξαφανίστηκαν. Ἐκεῖ
ἀργότερα ὁ ἐπίτιμος Ἐπιθεωρητής Δ.Ε. κ. Ἰωάννης Κ. Λιάπης τοποθέτησε ἀναμνηστική πλάκα.
Κ.Ι.Μ.
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Τά τελευταῖα χρόνια ἔγινε ἐπανειλημμένως λόγος στόν Ἀθηναϊκό τύπο (Καθημερινή,
30/10/2014, 19/4/2015 κ.ἄ.) γιά τήν προέλευση
καί τόν χρόνο πού πρωτοακούστηκε ἡ πολεμική
ἰαχή «Ἀέρα». Κατά μία ἄποψη, ἡ ἰαχή «Ἀέρα»
προέκυψε ἀπό ἕνα κωμικό περιστατικό, κατά τό
ὁποῖο δειλός βαθμοφόρος σέ κάποια στρατιωτική
μονάδα τό 1912-1913 φώναξε κάποια στιγμή πρός
τούς συναδέλφους του ὅτι «ὁ πόλεμος εἶναι ἕνας
ἀέρας! Ὁ κίνδυνος θέλει ἀέρα! Γιά νά τά βγάλωμε
πέρα φροντίστε νά τόν ἔχετε αὐτόν τόν ἀέρα!»,
προκαλώντας τήν εἰρωνία τῶν συναδέλφων του,
οἱ ὁποῖοι ὅταν τόν ἀντιλήφθηκαν «κολλημένον
σ᾽ ἕνα βράχο, τοῦ φώναξαν: Αέρααα!» καί ἔτσι
ἐπικράτησε ἀπό μονάδα σέ μονάδα. Κατά ἄλλη
ἐκδοχή, ἡ ἰαχή «Ἀέρα» πρωτοακούστηκε στά τέλη
τοῦ 1912 ἀπό μία στρατιωτική μονάδα Κρητῶν
στίς μάχες κατά τῶν Τούρκων στήν Ἤπειρο, ἐξελληνίζοντας τήν ἰαχή «Urra» τῶν γειτονικῶν στρατιωτικῶν μονάδων τῶν Γαριβαλδινῶν (Ἰταλῶν).
Κατά ἄλλη, τέλος, ἐκδοχή, ἡ πολεμική ἰαχή
«Ἀέρα» ἀκούστηκε παλαιότερα, τό 1821, κατά
τήν ἔφοδο τῶν Ἑλλήνων ἐπαναστατῶν πρός κατάληψη τοῦ κάστρου τοῦ Παλαμιδίου στ᾽ Ἀνάπλι.
Ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα δέν εἶναι ἀπολύτως
γνωστό πότε χρονικῶς πρωτοακούστηκε ἡ ἐν
λόγῳ πολεμική ἰαχή «Ἀέρα». Τό ἀναμφισβήτητο
ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἰαχή αὐτή ἔγινε κοινή στό πλεῖστο
τοῦ στρατεύματος καί διάσημη κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940 στήν Ἀλβανία.
Ὡς πρός τήν προέλευση δέ τῆς ἰαχῆς «Ἀέρα»
οἱ προαναφερθεῖσες ἀπόψεις δέν εἶναι πειστικές.
Διότι δέν εἶναι ἀποδεκτό, χωρίς σοβαρές ἀντιρρήσεις, ὅτι ἕνα κωμικό περιστατικό μεταξύ πολεμιστῶν μικρῆς ὁμάδας τό 1912-1913, καθώς καί
ἡ γειτνίαση μικροῦ ἀριθμοῦ Κρητῶν πολεμιστῶν
μέ Γαριβαλδινούς καί Ἑπτανησίους πολεμιστές
κατά τήν ὥρα τῆς ἐφόδου τους κατά τῶν Τούρκων,
στά τέλη τοῦ 1912 στήν Ἤπειρο, κατέστη δυνατόν
νά στηρίξει εὐρεῖα γνώση καί διάδοση καί νά γίνει
ἀποδοχή καί χρήση τῆς ἰαχῆς αὐτῆς σέ μεγάλο
μέρος τοῦ στρατεύματος τό 1912-1913, ὥστε νά
ἀποτελέσει παάδοση γιά τούς πολεμιστές μας
κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο στήν Ἀλβανία
τό 1940. Ἐνόψει καί τοῦ γεγονότος ὅτι τά Ἑλληνικά συντάγματα τόσο κατά τούς Βαλκανικούς
πολέμους τό 1912-1913 ὅσο καί τό 1940 εἶχαν
τοπική αὐτοτέλεια καί δέν ἦταν εὔκολος ὁ συγχρωτισμός μεταξύ στρατιωτῶν διαφόρων συνταγμάτων καί μάλιστα σέ καιρό πολέμους. Πρέπει,
ἐξάλλου, νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ πολεμική ἰαχή
«Urra» τῶν Γαριβαλδινῶν σημαίνει «ζήτω».
Πιό πειστική, ἄν ὄχι ἡ μοναδική, εἶναι ἡ παρακάτω ἐκδοχή, ἡ ὁποία στηρίζεται σέ ἀδιάψευτες
καί ταυτόσημες διηγήσεις πολλῶν πολεμιστῶν
τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940 ἀπό τά εὐζωνικά συντάγματα 36ο καί 5/42ο τῆς Λαμίας. Γιά
τήν πλήρη ὅμως κατανόηση τοῦ θέματος, θά προταχθεῖ ἡ διαδικασία ἀπό τήν ὁποία προῆλθε καί
ἀπέκτησε συμβολική ὑπόσταση ἡ «ἰαχή» τῆς λέξης «ἀέρα». Καί ἐξηγοῦμαι: Τή σφαγή (σφάξιμο)
τῶν αἰγοπροβάτων στήν ὁποία προέβαιναν στίς
ἀγροτικές τουλάχιστον περιοχές οἱ κάτοικοι πρός
ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τους καί οἱ κρεοπῶλες
πρός ἐξυπηρέτηση τῆς πελατείας τους, ἀκολουθοῦσε ἡ ἐκδορά (γδάρσιμο) τῶν σφαγίων (σφαγμένων). Γιά τήν ἐκδορά, ἐκεῖνος πού ἐπεμελεῖτο
αὐτῆς, ἄνοιγε μέ εἰδικό μαχαιρίδιο ὀπή (τρύπα)
στό δέρμα στόν ἕνα ὀπίσθιο μηρό (μπούτι) τοῦ
σφαγίου, ἀπό τήν ὁποία ὀπή διοχέτευε μέ τό
στόμα του (καί σπανίως μέ εἰδικό ἐργαλεῖο-φουσκωτήρα) ἀέρα ὑποδορίως μέχρι νά φουσκώσει
τό σφάγιο. Μετά δέ τό φούσκωμα καί προκειμέ-

«Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»

νου νά γίνει ἐντελής καί ἀζήμια ἀποκόλληση τοῦ
δέρματος ἀπό τό κρέας τοῦ σώματος τοῦ ζώου,
κτυποῦσε αὐτός δυνατά μέ τόν γρόνθο του τό
φουσκωμένο δέρμα του. Τό κτύπημα αὐτό κάθε
γρόνθου τό ὀνόμαζαν «φοῦσκο».
Οἱ κληρωτοί Φθιωτιδοφωκεῖς τῆς δεκαετίας
τοῦ 1930-1940, ἀλλά καί παλαιοτέρων ἐτῶν,
ἀγροτόπαιδα ὡς ἐπί τό πλεῖστον (κυρίως τέκνα
κτηνοτρόφων καί καλλιεργητῶν), μετά τά ἡμερήσια γυμνάσια, ἀλλά καί κατά τίς ἑβδομαδιαῖες
ἡμέρες ἐξόδου, παρέμεναν, οἱ περισσότεροι τουλάχιστον, στούς στρατῶνες (τῆς Λαμίας), ἐλλείψει
ἐπαρκῶν χρημάτων γιά ἔξοδα σέ κέντρα καί ταβέρνες τῆς Λαμίας, ψυχαγωγούμενοι μέ ἀθλοπαιδιές (ἅλματα, λιθοβολία κ.α.) καί μέ διάφορα παιχνίδια, ὅπως «μπίζ», «τυφλόμυγα», ἀλλά καί μέ
ἕνα ὁμαδικό, κακόηχο στήν ὀνομασία καί ἀγενές
καί ἀστεῖο στήν ἐκτέλεση, ἀποκαλούμενο «κολιάρες». Τό τελευταῖο αὐτό παιχνίδι παιζόταν ἀπό
δύο ἀντίπαλες ὁμάδες κληρωτῶν φαντάρων τῶν
8-12 ἀνδρῶν ἑκάστης, οἱ ὁποῖες ἀντιπαρατίθονταν
καί μέ τό ταυτόχρονο σύνθημα τῶν ὁμαδαρχῶν
τους ἐπιτίθονταν ἀλλήλων, σέ τρόπον ὥστε, κάθε
ἄνδρας τῆς ὁμάδας νά προσπαθεῖ νά ἀνατρέψει
τόν ἀντίστοιχο ἄνδρα τῆς ἀντίπαλης ὁμάδας καί
νά καταφέρει κτύπημα μέ τήν παλάμη του (κολιάρα) στά ὀπίσθια (πισινό) τοῦ ἀντίπαλου ἐφόσον
τά εὕρισκε ἀκάλυπτα ἀπό τίς παλάμες τῶν χειρῶν
τοῦ τελευταίου. Κάθε ἀντίπαλος ἄνδρας πού δεχόταν τέτοιο κτύπημα (κολιάρα) στόν ἀκάλυπτο
ἀπό τίς παλάμες του «πισινό» του, ἐτίθετο ἐκτός
μάχης. Ἡ ἀντίπαλη ὁμάδα ἐθεωρεῖτο ἡττημένη
ὅταν ὅλοι οἱ ἄνδρες της ἐτίθεντο ἐκτός μάχης
κατά τόν ἴδιο τρόπο. Κατά τή διεξαγωγή τῆς μάχης
τοῦ παιχνιδίου αὐτοῦ καί τήν προσπάθεια ἐπιτυχοῦς κτυπήματος ἀπό κάθε ἄνδρα στό ἐν λόγῳ
σημεῖο τοῦ ἀντιπάλου του, ἐδημιουργεῖτο ἔνταση
μεταξύ τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ὅταν δέν εὕρισκαν
ἀκάλυπτο «πισινό» ἀντιπάλου γιά κτύπημα, ὁ ἐποπτεύων ὁμαδάρχης φώναζε τόν συγκεκριμένο,
κατά περίπτωση, ἄνδρα τῆς ὁμάδας του, «φούσκωστον στό μπούτ, ἀέρααα» –κατ᾽ ἀπομίμηση
τοῦ προαναφερόμενου τρόπου φουσκώματος τοῦ
σφαγμένου ζώου πρός ἐκδοράν μέ κτύπημαἄνοιγμα ὀπῆς στό «μπούτι» αὐτοῦ καί φύσημα
ἀέρα– μέ σκοπό νά κινήσει ὁ ἀντίπαλος τό χέρι
του γιά νά προστατεύσει τό «μπούτι» του, ἀφήνοντας ἀκάλυπτο τόν «πισινό» του, ἐκτεθειμένο
νά δεχθεῖ τό κτύπημα τοῦ ἀντιπάλου του. Τό παιχνίδι αὐτό, λόγῳ τῆς κωμικῆς, ἀγωνιώδους καί
θεαματικῆς ἐκτέλεσής του, παρεῖχε ἀπολαυστική
ψυχαγωγία στούς κληρωτούς φαντάρους καί παιζόταν εὐρύτατα μεταξύ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
ἐγκολπωθεῖ πλήρως τόν τρόπο ἐκτέλεσής του, δηλαδή καί μέ τήν προτρεπτική φράση τοῦ ἀρχηγοῦ
τῆς ὁμάδας «φούσκωστον στό μπούτ, ἀέρα». Σέ
τέτοιο μάλιστα βαθμό, ὥστε διέδωσαν τό παιχνίδι
μετά τήν ἀφυπηρέτησή τους καί στούς νέους τῶν
χωριῶν τους. Νά σημειωθεῖ ὅτι τό ἔπαθλο τῆς νικήτριας ὁμάδας ἦταν συνήθως σχετικό χρηματικό
ποσό σέ βάρος τῆς ἡττημένης, τό ὁποῖο φύλαγε ὁ
ἀρχηγός τῆς νικήτριας καί διετίθετ ἐν καιρῷ γιά
τήν κοινή διασκέδαση τῶν ἀνδρῶν καί τῶν δύο
ὁμάδων.
Κατά τή γενική ἐπιστράτευση πού ἔγινε μέ τήν
κήρυξη τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου τοῦ 1940,
οἱ ἐπίστρατοι Φθιωτιδοφωκεῖς τῶν κλάσεων 19301940 συγκεντρώθηκαν στούς (ἴδιους) στρατῶνες
τῶν συνταγμάτων 36ου καί 5/42ου τῆς Λαμίας
καί ἐκεῖ «ἀντάμωσαν» οἱ ἄλλοτε συγκληρωτοί
καί ξαναθυμήθηκαν τά περιστατικά τοῦ χρόνου
τῆς θητείας τους μεταξύ τῶν ὁποίων καί τά παιχνίδια τους καί προεχόντως τό παιχνίδι «κολιάρες», πού πιθανῶς νά ξανάπαιξαν κατά τίς ὀλίγες
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ἡμέρες πού μεσολάβησαν μέχρι νά ντυθοῦν, νά
ἐξοπλισθοῦν καί νά ἀναχωρήσουν γιά τό μέτωπο
Οἱ ἄνδρες αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐπάνδρωσαν (ὡς φαντάροι) τά προαναφερόμενα συντάγματα πεζικοῦ,
ἔφερα μαζί τους στό μέτωπο καί τίς πιό πάνω
μνῆμες τους. Ἔτσι κατά τίς ἐφόδους τους κατά
τῶν Ἰταλῶν στήν Κλεισούρα καί στό Τεπελένι
τῆς Ἀλβανίας –τίς ὁποῖες ἐφόδους αὐτοί οἱ γενναῖοι τῆς Ρούμελης, «μεθυσμένοι ἀπ᾽ τό ἀθάνατο
κρασί τοῦ εἰκοσιένα», ἐννοοῦσαν σάν μέρος παιχνιδιοῦ καθήκοντος– χρησιμοποιοῦσαν καί τήν
προτροπή τοῦ προαναφερόμενου παιχνιδιοῦ «φούσκωστοοον, ἀέρααα», ἡ ὁποία ἰαχή, εὔηχος, ὅπως
εἶναι, ἀπέπνεε ἐνθουσιασμό καί παλικαριά. Ἡ
χρήση τῆς ἰαχῆς αὐτῆς ἀπό τούς ἄνδρες τῶν ὡς
ἄνω συνταγμάτων κατέληξε γενική, λόγῳ αὐτῶν
της τῶν χαρακτηριστικῶν καί δέν περιεῖχε μόνο
τή λέξη «ἀέρα», ἀλλά καί στή λέξη «φούσκωστον», δηλαδή ἐκφερόταν, κατά περίπτωση, εἴτε
ὡς «φούσκωστον, ἀέρα» εἴτε ὡς «ἀέρα, φούσκωστον». Τελικῶς δέ ἐπικράτησε μεταξύ τῶν ἀνδρῶν
τῶν συνταγμάτων μόνη ἡ λέξη «ἀέρα», ὡς ἡ
πλέον εὔηχος καί ἐκφραστική. Κατ᾽ αὐτόν τόν
τρόπο, μέ τή συνεχῆ χρήση τῆς ἰαχῆς «Ἀέρα»
κατά τίς νικηφόρες ἐφόδους τῶν ἀνδρῶν τῶν ὡς
ἄνω συνταγμάτων κατά τῶν Ἰταλῶν, κατέστη
αὐτή ἀπό τήν ταπεινή καταγωγή τους –ἀπό τό
φύσημα ἀέρα γιά τό φούσκωμα τῶν σφαγμένων
αἰγοπροβάτων καί τό ἀστεῖο παιχνίδι «κολιάρες»–
διάσημη καί πολεμικό σύμβολο, φθέγμα ἡρώων.
Δέν εἶναι γνωστό ἄν καί οἱ φαντάροι ἄλλων
συνταγμάτων καί ποίων φώναζαν κατά τίς ἐφόδους τους κατά τῶν Ἰταλῶν τήν ἰαχή αὐτή. Πάντως, σέ καταφατική περίπτωση, ἡ προέλευση τῆς
συνήθειας πρέπει νά εἶναι ἡ ἴδια καί νά προέκυψε
κατά τόν ἴδιο τρόπο, διότι τό φούσκωμα μέ ἀέρα
τῶν σφαγμένων αἰγοπροβάτων πρός ἐκδοράν (γιά
τό γδάρσιμο), γινόταν σέ ὅλη τή χώρα καί τό παιχνίδι «κολιάρες» πρέπει νά ἦταν γνωστό μεταξύ
τοῦ ἄρρενος πληθυσμοῦ τῶν περισσοτέρων περιοχῶν τῆς ὑπαίθρου.
Ὁπωσδήποτε ὅμως ἡ ἰαχή «Ἀέρα» ἔχει καταστεῖ πανελλήνιο πολεμικό σύμβολο καί εἶναι βέβαιο ὅτι σέ μελλοντική ἀπευκταία πολεμική
ἐμπλοκή τῆς χώρας οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες θά
Ἀντιπεριφεριάρχη
Κωνστήν «βροντοφωνάξουν»
πάλιΦωκίδας
ὁμαδικά κατά
τίς
ν
ἐφόδους
τους κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδας.
Γεώργιος Ν. Μπούτσικος
Ἐπίτιμος Ἀρεοπαγίτης
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