
Π ραγματοποιήθηκε καί φέτος γιά πέμπτη (5η)
χρονιά ἡ ἐκδήλωση γιά τό Δημοτικό Τραγούδι
στήν ὀρεινή Ρούμελη, στίς 16 Αὐγούστου.

Ἡ ἐκδήλωση φέτος ἦταν ἀφιερωμένη στά ἱστο-
ρικά Δημοτικά Τραγούδια τῆς περιοχῆς μας, δηλ. στά
τραγούδια πού ἔχουν ὡς θέμα τους ἀγῶνες ἱστορικῶν
προσώπων, ναυμαχίες, πολιορκίες κ.λπ. Ξεκινοῦν ἀπ᾽
τήν ἐποχή τῶν Ἀκριτῶν καί φτάνουν μέχρι τά νεώ-
τερα χρόνια. Πολλά ἐξ αὐτῶν ἀπαντῶνται σέ πολλές
περιοχές προσαρμοσμένα ὅμως στά ντόπια μουσικο-
ποιητικά ἰδιώματα. Πολλά σώζονται καί στόν Κο-
νιάκο πού μέρος τούτων ἠχογράφησε παλαιότερα ὁ
συγγραφέας-ἐθνομουσικολόγος συγχωριανός μας κ.
Κων. Μᾶρκος, πού εἶχε καί τήν ἐποπτεία στόν κα-
ταρτισμό τοῦ προγράμματος τῆς ἐκδηλώσεώς μας.

Ἡ προσέλευση κατά τό πρόγραμμα ἄρχισε γύρω
στίς 7.00 μ.μ. καί ἡ πλατεία μέσα σέ λίγη ὥρα γέμισε
ἀπό κόσμο. Ἐντύπωση ἔκαμαν οἱ Νεοχωρίτες πού
μπῆκαν τραγουδώντας τό τραγούδι «Σύντας ζυγώνω
στό χωριό».

Μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους:
Οἱ ἱερεῖς: π. Θεοφύλακτος, Ἀρχιμανδρίτης (ἐκ Λι-

δωρικίου), π. Δημήτριος Μῖχος καί π. Ἰωάννης Φα-
τοῦρος (ἀπό Καστριώτισσα).

Καί οἱ:
1. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δω-

ρίδος κ. Δημ. Καραχάλιος.
2. Ἡ τέως Ἀντιπεριφερειάρχης κα Γιώτα Γαζῆ.

3. Ὁ Πρόεδρος Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων Δωρίδος
κ. Δημήτριος Παπαγιωτόπουλος.

4. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος κ.
Ἰωάννης Μπαλατσούρας.

5. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ
Δωρίδος κ. Ἰωάννης Τρίγκας.

6. Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Λευκαδι-
τίου κ. Δημήτριος Κυριανάκης καί ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἀδελφότητος τοῦ ἴδιου χωριοῦ κ. Μάκης Κυριανάκης.

7. Ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Συκιᾶς
κ. Κων/νος Παπαγεωργίου καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Πο-
λιτιστικοῦ Συλλόγου τοῦ ἴδιου χωριοῦ κ. Διονύσιος
Βλάχος μέ μέλη τοῦ Δ.Σ.

8. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Νεοχωρίου Φθιώ-
τιδος κ. Θανάσης Ἀντωνίου μέ μέλη τοῦ Δ.Σ. καί
ἄλλους Νεοχωρίτες.

9. Ἡ κα Πόπη Γαϊτάνη μέ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πο-
λιτιστικοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Καστριώτισσας.

10. Ἡ κα Ἀγγελική Καραγιώργου, Πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου Κολοκυθιᾶς Φθιώτιδος, καί

11. Ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφό-
τητος κ. Κων/νος Λιάπης.

Στήν ἐκδήλωση παρέστη καί ἡ συγχωριανή μας
παλιά τραγουδίστρια κα Ἑλένη Λιάπη.

Τόν συντονισμό καί τήν παρουσία τοῦ προγράμ-
ματος εἶχε ὁ ταξίαρχος ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Ἰ. Μπαλα-
τσούρας, ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης.
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ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κ. Ι. ΜΑΡΚΟΣ

A N A K O I N Ω Σ Ε Ι Σ
Στίς 7  Ἰανουάριου 2018 ἡμέρα Κυ-

ριακή θά πραγματοποιηθεῖ ἡ κοπή τῆς
Βασιλόπιτας τῆς Ἀδελφότητας στά γρα-
φεῖα της Βερανζέρου 30 Ἀθήνα καί ὥρα
11.00 π.μ. καί βράβευση ἐπιτυχόντων σέ ΑΕΙ
καί ΤΕΙ.

* * *
Πρόσκληση ἐνδιαφέροντος γιά 

τήν ἐνοικίαση τοῦ μαγαζιοῦ στό χωριό. 
Παρακαλοῦμε τούς ἐνδιαφερόμενους νά

ἐπικοινωνήσουν μέχρι τῆς 7  Ἰανουαρίου
2018 μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητας
Δημήτριο Χολέβα τήλ. 6973599416 ἤ στό
e-mail koniakosdoridas@yahoo.gr καί τά
μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας. 

Ἡ φετεινή μας ἐκδήλωση
γιά τό Δημοτικό Τραγούδι

Π ραγματοποιήθηκε στίς 5 Αὐγούστου
2017 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 10.00
π.μ., στόν Κονιάκο στήν πλατεία τοῦ

χωριοῦ μας τό 17ο Ἀναπτυξιακό Πολιτιστικό
Συνέδριο τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ
Δωρίδας μέ μεγάλη ἐπιτυχία.

Εἰσηγητές ἐγνωσμένου ἐπιστημονικοῦ κύ-
ρους, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφό-
τητας καί στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ὑπο-
δομῶν-Τουρισμοῦ καί Ναυτιλίας Δρίτσας Μι-
χάλης καί ὁ πρώην Γενικός Διευθυντής τοῦ
ΕΟΤ, πολιτικός μηχανικός Κώστας Κατσιγιάν-
νης, παρουσίασαν μέ ἀρτιότητα τίς προοπτι-
κές ἀνάπτυξης τῆς ὀρεινῆς Δωρίδας μέσω
προγραμμάτων ΕΣΠΑ καί τῆς τοπικῆς ἀνά-

πτυξης γιά τόν τουρισμό. Ἀναλυτικά παρου-
σίασαν τό θέμα καί ὁ πρόεδρος τῆς ὁμο-
σπονδίας ὁ κ. Ἰωάννης Τρίγκας καθώς καί ὁ
δήμαρχος Δωρίδας κ. Καπεντζώνης Γεώρ-
γιος, ὁ ὁποῖος μετά τίς τοποθετήσεις τῶν
ὁμιλητῶν, ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις πού τέ-
θηκαν ἀπό τούς συμμετέχοντες.

Παρέστησαν στό συνέδριο αὐτοδιοικητικοί
καί πολιτικοί παράγοντες καθώς καί προσω-
πικότητες ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή καί
πλῆθος κόσμου. Ἡ διοργάνωση ἀπό τήν ὁμο-
σπονδία ἦταν ἄριστη.

Ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ συνεδρίου, ἡ Ἀδελ-
φότητα Κονιακωτῶν Δωρίδος «ὁ Ἅγιος Γε-
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Δ.Σ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ 

ΔΩΡΙΔΟΣ «O ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ἀγαπητέ συγχωριανέ κ. Ἀνδρέα Μπουτσικε,
θέλουμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε ἀπό βάθους
καρδίας γιά τήν ἐξαιρετικά τιμητική καί συγκινη-
τική ,γιά τήν Ἀδελφότητα, ἀπόφασή σας νά δω-
ρίσετε σαυτην οἰκόπεδο ἰδιοκτησίας σας στήν
μνήμη τοῦ ἀλησμόνητου υἱοῦ σας Κωνσταντίνου
Μπούτσικου, ἀντιεισαγγελέα ἐφετῶν Ἡράκλειου,
ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε τόσο νωρίς ἀφήνοντας πλού-
σιο ἔργο σέ ὅσες θέσεις ὑπηρέτησε καί ὅπως χα-
ρακτηριστικά ἔγραψε ὁ τύπος τῆς Ρόδου «ἔφυγε
ὁ εἰσαγγελέας τοῦ δίκαιου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς». 

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα σέ ἐσάς καί στήν οἰκογέ-
νειά σας νά ἔχετε ὑγεία,σωματική καί πνευματική,
καί νά σᾶς δίνει ὁ Θεός δύναμη καί ἀντοχή γιά νά
ἀνταπεξέρχεστε τό βαρύ πένθος πού βιώνετε.

Ἡ δωρεά αὐτή ἀποδεικνύει τήν ψυχική σας
δύναμη καί ἡ πρόσφορά σας εἶναι λαμπρό παρά-
δειγμα πρός ὅλους μας διότι εἶναι πρόσφορα ,μέ-
σω τῆς Ἀδελφότητας, πρός τό χωρίο πού γεννη-
θήκατε, μεγαλώσατε καί ἀγαπᾶτε.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ καί διαβεβαιώνουμε
ὅτι ἡ Ἀδελφότητα θά καταβάλει ὅλες τίς δυνατές
προσπάθειες ὥστε ἡ δωρεά αὐτή νά τύχει τῆς
ἁρμοζούσας ἀξιοποιήσης πρός ὄφελος τοῦ Κο-
νιακου μας καί νά ἀποτελεῖ παντοτινή τιμή σέ
ἐσάς καί στήν μνήμη τοῦ ἀειμνήστου υἱοῦ σας.

Μέ ἐκτιμήση
Ὁ πρόεδρος καί τό Δ.Σ τῆς Ἀδελφότητας

ΤΟ 17o ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β/Δ ΔΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝIΑΚΟ 

συνέχεια στή σελ. 3

συνέχεια στή σελ. 4

Ὁ δωρητής κ. Ἀνδρέας Κ. Μπούτσικος ἀνάμεσα 
στά μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος κ. Παγώνα

Μπαλατσούρα καί Καίτη Δακουτροῦ - Ἀντιπαριώτου

Ὁ πατήρ Δημήτριος σέρνει τό χορό 



Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΓΑΜΟΙ 
• Στίς 2 Ἰουλίου 2017 παντρεύτηκε ὁ Θωμάς

Νάτσιας καί ἡ Σπυριδούλα Βώττα στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Πορταριά Ἠγου-
μενίτσας.

• Στίς 2 Ἰουλίου 2017 παντρεύτηκε ὁ Ἀλέξαν-
δρος Δελασούδας καί ἡ Παναγιώτα Κατηφόρη
(δισέγγονη Γιαννοκώστα) στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Κυπαρίσσι Λακωνίας.

• Στίς 2 Σπτεμβρίου 2017 παντρεύτηκε ὁ Βα-
σίλειος Κ. Μίχος (δισέγγονος Γιαννοκώστα) καί
ἡ Κωνσταντίνα Γ. Βλάχου στόν Ἱερό Ναό Ὑψώ -
σεως Τιμίου Σταυροῦ (Ἐσταυρωμένος) Αἰγάλεω.

Νά ζήσουν εὐτυχισμένοι.

ΠΕΝΘΗ
• Στίς 23 Ἰουλίου 2017 πέθανε στήν Ἀθήνα ὁ

Ἰωάννης Ἀθανασίου Παπαδημητρίου ἐτῶν 75. 
• Στίς 4 Αὐγούστου 2017 πέθανε στό Λιδωρί-

κι ὁ Γεώργιος Χορταριᾶς ἐτῶν 93.
• Στίς 19 Σεπτεμβρίου 2017 πέθανε στή Βου-

νιχώρα ὁ Γεώργιος Μπαρτσώτας ἐτῶν 73. 
• Στίς 7 Ὀκτωβρίου 2017 πέθανε στόν Πει-

ραιᾶ ἡ Ἀντωνία (Νίτσα) Μπαλατσούρα ἐτῶν 83. 
Τά θερμά μας συλληπητήρια στούς οἰκείους

τους.

Συγχαρητήρια
Θερμά συγχαρητήρια στήν ἀνηψιά μας Ἑλέ-

νη Γ. Χολέβα, πού πῆρε τό πτυχίο της ἀπ᾽ τό
Παιδαγωγικό Τμῆμα Δασκάλων τοῦ Καποδι-
στριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τήν καλω-
σορίζουμε στόν κλάδο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν μέ
ἰδιαίτερη χαρά, συγκίνηση καί ὑπερηφάνεια καί
τῆς εὐχόμαστε ὑγεία, δύναμη καί καλή σταδιο-
δρομία.

Οιἱ θεῖοι Ἐκπαιδευτικοί
Δημήτρης Χολέβας, 

Καθηγητής
Δημήτρης Ἰ. Μπαλατσούρας,
Δάσκαλος 17ου Δ. Σχ. Αἰγάλεω

Ἐπιτυχόντες σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ 
Νεφέλη Ν. Μπούτσικου πέτυχε στό τμῆμα

κοινωνιολογίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου.
Χρίστος Σαμσαρέλος πέτυχε στό οἰκονομικό

τμῆμα τῆς Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστήμιο Ἀθη -
νῶν (ἐγγονός Νικολάου καί Πηνελόπης Μίχου).

Βασίλειος Πάν. Κουμπάρος πέτυχε  στό
τμῆ μα Πολιτικῶν Μηχανικῶν ΤΕΙ Πειραιᾶ.

Λεωνίδας Ν. Μπούτσικος πέτυχε στό τμῆμα
Βιομηχανικῆς Διοίκησης καί Τεχνολογίας τοῦ
Πανεπιστημίου Πειραιᾶ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
• Χριστοδούλου Δημήτριος ἀπό τό Τορόντο

Καναδά ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα 200 εὐρώ.
• Βιολέτα Μίχου εἰς μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ της

Κων/νου Λεωνιδάκη ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα
100 εὐρώ.

• Ἡ οἰκογένεια τοῦ Κων/νου Λεωνιδάκη ἀπό
Λάρισα ἔδωσε στήν Ἀδελφότητα 100 εὐρώ.

• Μιλτιάδης Κασίδης ἔδωσε γιά τήν ἐφημε-
ρίδα 50 εὐρώ.
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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 (Βίδαβη) 1στρέμμα περίπου. 

Πληροφορίες Βασίλειος Χριστοδούλου 
τηλ. 6977241331 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
XΡΗΣΗ ΔΙAΔΙΚΤΥΟΥ

(ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΜΕΣO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ FACEBOOK)

Στά πλαίσια τῆς ἄμεσης ἐνημέρωσης,προ-
βολῆς καί ἀνάδειξης τοῦ Χωριοῦ μας καί μόνον,
ἡ Ἀδελφότητα, ὡς γνωστόν, χρησιμοποιεῖ τό δια-
δίκτυο καί συγκεκριμμένα τήν ἰστοσελίδα (konia-
kos.gr) καί στό Μ.Κ.Δ. FACEBOOK τήν ὁμάδα
(Ἀδελφότητα Κονιακιωτῶν Δωρίδας). Ἐπισημαί-
νεται ὅτι ὁ τρόπος διαχείρησής των ὡς ἄνω εἶναι
τῆς συμφώνου γνώμης τοῦ Δ.Σ. 

Θέματα πού ἀφοροῦν σέ ἐπίλυση ἀποριῶν,
παροχή διευκρινήσεων, ἄσκηση κριτικῆς κ.λ.π.
τῶν μελῶν μᾶς γίνονται μέσω τῶν καταστατικῶν
ὀργάνων τῆς Ἀδελφότητας (Δ.Συμβούλια-Γενικές
Συνελεύσεις) αὐτοπροσώπως καί ὄχι πίσω ἀπό
τήν ὀθόνη του Η/Υ.

Εἶναι ὑποχρέωση ἀλλά καί ἐπιθυμία μας νά
προσέρχονται τά μέλη μας στίς συνεδριάσεις τῶν
Δ.Σ. μας γιά διαλογική συζήτηση καί ἀνταλλαγή
ἀπόψεων γιά ὁποιοδήποτε σχετικό θέμα τούς
ἀπασχολεῖ.

Τηλ. ἐπικοινωνίας: 6973599416
email: koniakosdoridas@yahoo.gr

Tό Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας λειτουργεῖ πάντα μέ
νομιμότητα καί διαφάνεια. Ἡ ἀγάπη καί ὁ σεβα-
σμός γιά τό χωριό εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα καί
ἀποδεδειγμένα.

Τό Δ.Σ.

Τοπική πατριδογνωσία

Τώρα πού ἔχει διανοιχθῆ δρόμος πρός
τή Λίπα μπορεῖ κανείς νά κάνει τή
διαδρομή ἀπ᾽ τό χωριό μέχρι τή λάκκα

τῆς Λίπας μέ αὐτοκίνητο κατάλληλο σχετικά
εὔκολα. Κατά τή διαδρομή περνάμε ἀπό
διάφορα μέρη πού σ᾽ ἐμᾶς τούς παλαιοτέ-
ρους μᾶς θυμίζουν διάφορες ἱστορίες κυρίως
τσοπάνικες. Γιά κάποια ἀπ᾽ αὐτά τά μέρη
γράψαμε καί παλαιότερα στήν ἐφημερίδα
μας.

Ξεκινώντας συναντᾶμε τό Γεροσάκο, πού
πῆρε τό ὄνομά του ἀπό κάποιον παλαιό
τσοπάνη γιά τόν ὁποῖο ἡ παράδοση δέν σώ-
ζει τίποτα. Ἀπό κεῖ φθάνουμε στοῦ Σαγιά-
νου τά δέντρα (τό ἀρχικό του ἐπώνυμο ἦταν
Κοσσίδας). Ἐδῶ ὁ Γεώργιος Κοσσίδας (κα-
τόπιν Σαγιάνος) εἶχε ἀνοίξει μεγάλο χωράφι
πού οἱ ἀπόγονοί του τό καλλιεργοῦσαν πρίν
τό 1950. Τοὐλάχιστον τήν παλαιά ἐκείνη
ἐποχή, ὅπως ἔχουμε γράψει καί ἄλλοτε,
ἔφερνε τό νερό ἀπ᾽ τό Ζήτσι καί τό πότιζε.
Ὅπου ἦταν χαντάκια ἤ βαθύτερα ρέματα
ἔφτιαχνε αὐλάκι μέ πανί κερωμένο, πού τό
στήριζε σέ μικρά ἔλατα. Κάποτε πῆγε ἕνας
«καλός» χωριανός μας καί ἔκοψε τά ἐλατά-
κια, ἀλλά ὁ Κοσσίδας ἔμπηξε παλούκια,
ὅπως μοῦ εἶχε διηγηθεῖ ὁ μπαρμπα-Κώστας
Σαγιάνος. Σημειώνουμε ὅτι ὁ γερο-Κοσσί-
δας ἦταν ὑφαντῆς.

Ἀπό κεῖ, διά μέσου τοῦ Καρτακιοῦ, φθά-
νουμε στήν τοποθεσία πού ὀνομάζεται Κε-
λάρια. Αὐτή τήν ὀνομασία τή συναντᾶμε καί
σέ ἄλλα βουνά τῆς πατρίδος μας καί φαίνε-
ται ὅτι ἔχει σχέση μέ τή διαμόρφωση τοῦ
ἐδάφους. Πράγματι εἶναι ὡραία τοποθεσία
μέ ψηλά ἔλατα καί μέ ἐπίπεδες περίπου
λάκκες ἀνάμεσά τους, ὅπου ὑπάρχουν ἴχνη
ἀπό στροῦγγες.

Παλιότερα παρατηροῦνταν καί ἴχνη ἀπό
δέμα. Μολόλαγαν οἱ γερόντοι, ὅτι στήν ἐπο-
χή τοῦ Τούρκου (δηλ. ἐπί τουρκοκρατίας)
ἔσπερναν στήν τοποθεσία αὐτή καί μᾶλλον
κριθάρι ἤ σιτάρι ἤ ἄνυδρο καλαμπόκι. Καί
μή φανταστεῖ κανείς ὅτι εἶχαν καμιά μεγάλη
σοδειά! Λίγα πράγματα πού τά κουβάλαγαν
μέσα στό σακκί στόν ὦμο τους στό χωριό, ἤ
ὅπου ἀλλοῦ εἶχαν κονάκι.

Ἐδῶ ὑπάρχει καί ἕνας ἔλατος πού τόν
λένε «στῆς Πανώργιας τόν ἔλατο». Αὐτή,
κατά τήν παράδοση, ἦταν κόρη τοῦ Ἰωάννη
Μπαλατσούρα, τοῦ ἀγωνιστῆ. Τήν ἅρπαξαν
οἱ κλέφτες γιά λύτρα. Κλέφτες ἐδῶ
ἐννοοῦμε τούς μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό
τούς Τούρκους διαφόρους πού βγῆκαν στό
κλαρί καί διέπραξαν ἐγκλήματα καί πού σέ
κάποιες περιπτώσεις ἡρωοποιήθηκαν ἀπ᾽
τόν ἁπλό λαό. Ὁ πατέρας της, μπαρουτοκα-
πνισμένος ἀπ᾽ τή συμμετοχή του στόν ἀγώνα
τῆς ἀνεξαρτησίας, μαζί μέ ἄλλους χωριανούς
κυνήγησαν τούς κλέφτες. Ἐκεῖνοι τήν ἄφη-
σαν δεμένη σ᾽ αὐτόν τόν ἔλατο καί ἐξαφανί-
στηκαν. Ἀργότερα ἡ Πανώργια παντρεύτηκε
τόν Κωνσταντῖνο Ἰ. Κουμπάρο (Φυτοκώ-
στα). Εἶναι ἡ μάνα τῆς Λιάραινας.

Ἄν προχωρήσουμε πιό πάνω πρός τό Μα-
κρυλάκκωμα, συναντᾶμε τήν τοποθεσία Κα-
λοϊρόλακκα (Καλογερόλακκα), γιά τήν ὁποία
θά γράψουμε σέ κάποια ἄλλη εὐκαιρία.

Κ.Ι.Μ.

Πρός ἐφημερίδα ὁ Κονιάκος 
Αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά γράψω γιά τό

μεγάλο ἔργο, πού ἔγινε στό χωριό μᾶς παλιά 1959
– 61, τῆς μεταφορᾶς τοῦ νεροῦ στό χωριό ἀπό τό
Ζίτσι, δαπάνης τότε 600 χιλιάδες δραχμές . Ὁ κό-
σμος τότε ἔτρεξε, διότι δέν εἴχαμε νερό γιά τήν
ἄρδευση τῶν κήπων. Δούλευαν τότε 118 ἐργάτες
ἡμερησίως. Μεγάλη τότε ἦταν καί ἡ βοήθεια τῆς
Ἀδελφότητος. Μᾶς στείλανε 10 παραμίνες, 10
φτυάρια, 10 μαντσακούπια, 10 γκασμάδες, 5 βα-
ριές, 15 λοστούς, καί κατορθώσαμε καί φέραμε
τό νερό καί ἐγώ ὡς κοινοτάρχης τότε εὐγνωμονῶ
τήν Ἀδελφότητα. Ἀφοῦ τελείωσε αὐτό τό ἔργο
τότε, ἀποφασίσαμε ὡς Συμβούλιο νά φέρουμε τό
νερό (γιά πόσιμο) ἀπό τόν Πλατανάκι. Φτιάξαμε
τό πρόγραμμα τή μελέτη τότε τήν ἔφτιαξε ὁ μη-
χανικός Κακανᾶς καί μᾶς χορήγησαν 135 χιλιάδες
δραχμές καί ἄλλες 135 χιλιάδες δραχμές γιά τήν
διοχέτευση τοῦ κάτ΄ οἶκον. Αὐτά τά γράφω νά τά
μαθαίνουν οἱ νεώτεροι γιά τά ἔργα μας τότε ἄλλα
καί τήν βοήθεια τῆς Ἀδελφότητας σέ κάθε ἔργο.
Νά μήν λένε μερικοί καί τί ἔφτιαξε ἡ Ἀδελφότη-
τα. Συνέχησε καί συνεχίζει νά βοηθάει τό χωριό
σέ πολλά ἔργα, σέ δρόμους καί ἄλλα καί ἰδιαίτερα
τήν ἐκκλησία .Ἡ Ἀδελφότητα εἶναι θεσμός 65 πε-
ρίπου χρόνων γιά τό καλό του χωριοῦ μας καί μιά
εὐχή νά πάψουν οἱ ἀνύπαρκτες διαφορές καί νά
πρυτανεύσει ἡ ἀγάπη.

Εὐχαριστῶ
ὁ ἐπί 26 χρόνια Ἱερέας τοῦ χωριοῦ

π. Δημήτριος Κ. Μίχος 

Προσεχῶς θά ἐκδώσουμε σχετικό βιβλίο ἐπί
τῇ βάσει τοῦ ἀρχείου μας γιά τό ἔργο τῆς Ἀδελ-
φότητος γιά τό χωριό μας, πού προσφέρει ἐπί
ἕξη δεκαετίες καί πλέον.

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.
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Ὁ καλοκαιρινός χορός 
Πραγματοποιήθηκε στίς 9 Αὐγούστου 2017

ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 9.00 μ.μ., στήν πλατεία
τοῦ χωριοῦ μας ἡ ἐτήσια καλοκαιρινή μας συ-
νεστίαση μέ ἐπιτυχία. Μᾶς τίμησαν μέ τήν πα-
ρουσία τους. ὁ  Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας
Λευκαδιτίου ὁ κ. Μάκης Κυριανάκης, ὁ πρό-
εδρος τοῦ Ἀθανασίου Διάκου Ἀθανάσιος Μα-
στροκωστόπουλος.

Εὐχαριστοῦμε τήν ὀρχήστρα μέ κλαρίνο τόν
Παναγιώτη Κοτρῶτσο, τραγούδι Νίκο Βλα-
χοδῆμο. Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε τή συγχωριανή
μας Σοφία Βώττα πού γιά ἄλλη μιά φορά τρα-
γούδησε δωρεάν γιά τό Σύλλογό μας.

ώργιος», ἐκτός του ὅτι ὑποστήριξε καί συν-
τόνισε ὀργανωτικά τήν διαδικασία τοῦ συνε-
δρίου, παρεῖχε θερμή φιλοξενία στούς συνέ-
δρους παραθέτοντας μετά τήν λήξη τοῦ
πλού σιο γεῦμα μέ τοπικά ἐδέσματα καί γλυ-
κά. Στό τέλος, ὅπως οἱ Κονιακίτες συνηθί-
ζουν, ἀκολούθησε παραδοσιακό τραγούδι
(ἀντικρυστά) κάτω ἀπό τό βαθύ ἴσκιο πού μᾶς
χάριζαν τά πλατάνια τῆς πανέμορφης πλα-
τείας τοῦ χωριοῦ.

Ὅλοι προβληματιστήκαμε, ὁπλιστήκαμε
μέ αἰσιοδοξία γιά τίς δυνατότητες τῆς πε-
ριοχῆς μᾶς γνωρίζοντας ὅτι ὅλοι μαζί, ἀδελ-
φωμένοι καί ἀγαπημένοι, μέ ἐπιμονή καί
ὑπομονή μποροῦμε νά ἀναστρέψουμε τήν
κατάσταση πρός τήν κοινή κατεύθυνση τῆς
ἀνάπτυξης.

Τέλος, ἡ Ἀδελφότητα Κονιακιωτῶν Δωρί-
δος "ὁ Ἅγιος Γεώργιος" μαζί μέ τόν πρόεδρο
τῆς τοπικῆς κοινότητας κ. Νικόλαο Μάρκο,
ἔδωσε τό μήνυμα πρός ὅλες τίς κατευθύν-
σεις ὅτι βασιζόμενη στήν ἐμπειρία τῶν 65 καί
πλέον ἐτῶν λειτουργίας της καί τοῦ ἔμψυχου
δυναμικοῦ της, μπορεῖ νά βάλει τό λιθαράκι
της πρός τήν ὑλοποίηση τοῦ κοινοῦ στόχου,
δηλαδή τήν ἀνάπτυξη τοῦ μοναδικοῦ μας
ὀρεινοῦ τοπίου γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότη-
τας τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων καί τήν οἰκονο-

μική - πολιτιστική τους ἀναβάθμιση.
Λίγο πρίν ξεκινήσουν οἱ διαδικασίες τοῦ

συνεδρίου κρατήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή στήν
μνήμη τοῦ ἀείμνηστου Κωνσταντίνου Μίχου,
πρώην Ἀντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, γιά τήν
συνολική προσφορά του στήν περιοχή. 

Ἐκτός ἀπό τά μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας μᾶς
τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Δήμαρχος
Δωρίδας Καπεντζώνης Γιῶργος μέ τό Δημο-
τικό Συμβούλιο, ὁ Διοικητής τοῦ Γενικοῦ Νο-
σοκομείου Νίκαιας ὁ κ. Δημήτριος Μποῦτος,
ὁ πολιτευτής Φωκίδας ΝΔ  κ. Κώστας Χαλιο-
ρής, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀθανασίου Διάκου
Ἀθανάσιος Μαστροκωστόπουλος, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Ἀδελφότητας Λευκαδιτίου Μάκης
Κυριανάκης, ὁ πρόεδρος τῆς Στρώμης Ἰωάν-
νης Καρακίτσος, ὁ Πρόεδρος Συλλόγου Νε-
οχωρίου Πάνος Παπαναγιώτου, ἡ Πρόεδρος
Συλλόγου Ὑπάτης Ἰωάννα Ζαγκανᾶ, ὁ Πρό-
εδρος Ε.Α.Α.Α. Σπύρος Καβούρης ἀντιπτέ-
ραρχος (I) ἐ.ἀ. καί ὁ κ. Χρῆστος Τσαμαντάνης
ΝΕ Γραμματέας Φωκίδας ΠΑΣΟΚ.

Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Παπαγεωργίου γιά
τήν ἔκθεση βιβλίου μέ θέμα τό βουνό.

Ἡ Ἀδελφότητα Κονιακωτῶν Δωρίδος 

«ὁ Ἅγιος Γεώργιος»

Μέλος τῆς Ὁμοσπονδίας 

Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας

ὁ πρόεδρος
τῆς Ἀδελφότητας Κονιάκου 

Δημήτριος Χολέβας

ὁ πρόεδρος τῆς Τοπικῆς
Κοινότητας Κονιάκου 

Μάρκος Νικόλαος

ὁ πρόεδρος τῆς 
Ὁμοσπονδίας Β.Δ Δωρίδας

Γιάννης Τρίγκας Δρίτσας Μιχάλης Κώστας Κατσιγιάννης
ὁ Δήμαρχος Δωρίδας 
Καπεντζώνης Γιῶργος

Xαιρετίζουν τό 17ο Ἀναπτυξιακό Πολιτιστικό Συνέδριο 
τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδα στόν Κονιάκο

Εἰσηγητές στό 17ο Ἀναπτυξιακό Πολιτιστικό Συνέδριο 
τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας στόν Κονιάκο
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                   Πρόεδρος               Ἐκπαιδευτικός Μηχανολόγος 
2                 Α΄ Ἀντιπρόεδρος    Συνταξιοῦχος 
3                 Β΄ Ἀντιπρόεδρος    Ἔµπορος 
4               Ἐκπαιδευτικός Μαθηµατικός
5                    Ταµίας                    Συνταξιοῦχος
6          Μέλος                    Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
7                      Μέλος                    Ἐλεύθερος Ἐπαγγελµατίας 
8                        Μέλος                    Αὐτοκινητιστής 
9           Μέλος                    Ἀστυνοµικός ∆ιευθυντής

1                         Ἀρχιτέκτων Ἐσωτερικῶν Χώρων 
1                        Μέλος                    Ἰατρός Εἰδικός Παθολόγος 

∆

                                        Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή:
1                                 1     
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  καί ἐν συνεχεία ἡ Ἀδελφότητα πρόσφερε γεῦµα στό µαγαζί τοῦ χωριοῦ µας καί
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  Ἀντιπεριφεριάρχη Φωκίδας Κωνσ-
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Εὐχαριστήρια 
Τό διοικητικό συμβούλιο τῆς Ἀδελφότητας

Κονιακιωτῶν Δωρίδας εὐχαριστεῖ τόν καθηγητή
καί συγγραφέα κ. Κων/νo Μᾶρκο γιά τή κατάρ-
τιση τοῦ προγράμματος γιά τό Δημοτικό Τραγού-
δι καί γιά σχετικά κείμενα γιά τά τραγούδια.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τόν πρόεδρο
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Δωρίδας
κ. Δημήτριο Καραχάλιο 

Εὐχαριστοῦμε Ἐπίσης ἰδιαίτερα τή Χορευτική
ὁμάδα Διακοπίου καί τούς ἄλλους ἀγαπητούς φί-
λους ἀπό τό Διακόπι, Λευκαδίτι ,Συκιά,Κα-
στριώτισσα, Ἀθ. Διάκο, Μουσουνίτσα καί Νεο-
χώρι πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους μέ
μεγάλες παρέες.

ΤΟ 17o ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β/Δ ΔΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝIΑΚΟ 

Στιγμιότυπο ἀπό τό φετεινό μας χορό.Στιγμιότυπα ἀπό τό Συνέδριο

συνέχεια ἀπό τή σελ. 1



Γεώργιος Μαλατσούρας 
Ταξιάρχος ἐ.α. 

Μάρκος Νικόλαος 
ἐκπρόσωπος Τ.Κ. Κονιάκου

Δημήτριος Χολέβας 
Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας

Κονιακιωτων Δωρίδος 

Δημήτριος Καραχάλιος 
Πρόεδρος Δημοτικοῦ

Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος 

Ἰωάννης Μπαλατσούρας
Πρόεδρος Δωρικῆς 

Ἀδελφότητας 

Γιώτα Γαζή
Τέως Ἀντιπεριφερειάρχης

Φωκίδας 

Γιάννης Τρίγκας Πρόεδρος
Ὁμοσπονδίας Συλλόγων

Β/Δ Δωρίδας
Δημήτριος Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Κωνσταντῖνος Λιάπης
ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος 

Δωρικῆς Ἀδελφότητας
Γεώργιος Μπούτσικος 
ἐπίτιμος Ἀεροπαγίτης 

Ἡ κ. Καίτη Δακουτροῦ 
πού κάνει τήν εἰσήγηση

γιά τά Ἱστορικά Δημοτικά 
Τραγούδια

Ἡ Ἀγγελική Καραγιώργου
ὁμιλοῦσα.

Τραγουδοῦν Ἱστορικά τραγούδια 
προλογίζει ἡ Ἀγγελική Καραγιώργου Ἡ Ἀνδριάνα Μόκα τραγουδάει Ἱστορικό Τραγούδι Νεχωρίτες στό τραγούδι. 

Στιγμιότυπα ἀπό τό Β´ μέρος μέ διάφορα τραγούδια 

Ὁ Παπαθεοφύλακτος (Ἀρχιμανδρίτης) βοηθούμενος καί ἀπό τούς ἄλλους Ἱερεῖς καί ἄλλους τραγουδάει τό «τό Σύντας 
ἐθεμελιώνατε οἱ Ἀρχάγγελοι τήν πόλη». Στή δεξιά φωτ. διακρίνονται ἡ Κων/να Μᾶρκου καί ἡ Παναγιώτα Θεοχαροπούλου. Τό χορευτικό τοῦ Διακοπίου

Εἴσοδος Νεχωριτῶν τραγουδώντας στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ
Δωρίδος κ. Ἰωάννης Τρίγκας.

Ὁ Πρόεδρος Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων Δωρίδος κ.
Δημήτριος Παπαγιωτόπουλος, Καθ. Πανεπιστημίου.

Ὁ συγχωριανός μας ἐπίτιμος Ἀρεοπαγίτης κ. Γε-
ώργιος Ν. Μπούτσικος.

Ὁ π. Δημήτριος Μῖχος χαιρέτησε μέ ἕνα τραγούδι.
Στή συνέχεια ἡ κα Καίτη Δακουτροῦ-Ἀντιπαριώ-

του, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος, ἔκαμε τήν
εἰσήγηση γιά τά ἱστορικά Δημοτικά Τραγούδια.

Κατόπιν ἄρχισε τό Β´ μέρος τοῦ προγράμματος.
Τραγούδησαν ἀντικρυστά (δύο ἡμιχώρια) ὁμάδα

τραγουδιστῶν τό τραγούδι: «Ἀπό πέρα ἀπ᾽ τό ποτάμι»
καί ἐν συνεχείᾳ τραγούδησαν οἱ παρακάτω, μετά ἀπό
σχετικό πρόλογο γιά τό κάθε τραγούδι ἀπ᾽ τήν ἐξαί-
ρετη λαογράφο κα Ἀγγελική Καραγιώργου.

1. Ἀνδριάνα Μόκα (ἀπό Ἐλάτεια Φθιώτιδος):
«Θέλ᾽τε ν᾽ ἀκοῦστε κλάματα».

Χαιρετισμό ἀπηύθυναν κατά σειράν:
Ὁ Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ κ. Νικόλαος Μᾶρκος.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος κ. Δημήτριος Χο-

λέβας.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δωρίδος

κ. Δημ. Καραχάλιος.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος κ. Ἰωάν-

νης Μπαλατσούρας.

Ἡ φετεινή μας ἐκδήλωση γιά τό Δημοτικό Τραγούδι
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συνέχεια στή σελ. 5



Στιγμιότυπα ἀπ’τό δρώμενο τά σταυραδέρφια. 

Ἡ βράβευση ἀπό τήν Ἀδελφότητα τοῦ συμπατριώτη μας
μουσικοῦ κ. Κων/νου Πίτσου.

Τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας
καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ χωριοῦ. 

Νεοχωρίτες χορεύουν τό κλειστό

Τό ξεκίνημα τοῦ χοροῦ ὁ Παπαγιάννης (Καστριώτισσα) ὁ Παπαθεοφύλακτος (Λιδωρίκι) 
ὁ Παπαδημήτρης (Κονιάκο) καί στή συνέχεια οἱ καλεσμένοι.

2. Γεώργιος Ν. Βώττας (ἀπό Κονιάκο): «Τρεῖς
Στρατηγοί ξεκίνησαν».

3. Ἀπόστολος Κυρ. Λιάπης (ἀπό Κονιάκο): «Ὁ
Παπακώστας φώναξε».

4. Ἀλεξάνδρα Μίχου (ἀπό Κονιάκο): «Τοῦ πλιά-
τσικα».

5. Λάμπρος Μᾶρκος (ἀπό Κονιάκο): «Σήκω, καη-
μένε Κωνσταντῆ».

6. Κων/να Μάρκου (ἀπό Κονιάκο): «Τοῦ Διάκου».
Συνέχισε κατόπιν ἡ δευτέρα ὁμάδα τραγουδιστῶν

μέ διάφορα τραγούδια:
1. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Πα-

νεπιστημίου (ἀπό Μαλανδρίνο): «Βγῆκε ὁ ἥλιος κόκ-
κινος».

2. Ὁμάδα τραγουδιστῶν (ἀπό Νεοχώρι Φθιώτι-
δος): «Τοῦ Χάρου ἡ μάνα διαλαλεῖ μέσ᾽ στά ἑφτά
παζάρια».

3. Ἠλίας Πολίτης (ἀπό Νεοχώρι Φθιώτιδος): «Ὁ
Χαραμῆς».

4. Γιῶργος Ζαρκάδας (ἀπό Νεοχώρι): «Τοῦ
Ἀνδρούτσου».

5. Γκαβέρας Κρικέλας (ἀπό Λευκαδίτι): «Ἕνα
πουλί τῆς Λιάκουρας».

6. Δημήτριος Λακαφώσης (ἀπό Λευκαδίτι): «Τοῦτ᾽
ἀστεράκι τό λαμπρό».

7. Δημήτριος Μᾶρκος (ἀπό Κονιάκο): «Ποιός εἶδε
τέτοιο θαύμασμα».

8. Ἑλένη Ἰ. Μπαλατσούρα (ἀπό Κονιάκο): «Ἐσείς
πουλιά τοῦ κάμπου».

Στή συνέχεια χόρεψε ἡ χορευτική ὁμάδα Διακο-
πίου, ντυμένη μέ παραδοσιακές στολές, ἡ ὁποία καί
ἐντυπωσίασε.

Ξεκίνησαν μέ τά τραγούδια «Τό λέν᾽ οἱ κοῦκοι
στάϊ βουνά» καί τό «Σύντας ἐθεμελιώνανε», πού τά
τραγούδησε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος καί κα-
τόπιν ὁμάδα Κονιακιωτῶν.

Στή συνέχεια ἔγινε τό δρώμενο «Τά Σταυραδέρ-
φια», μέ προεξάρχοντα τόν κ. Ἀπόστολο Κυρ. Λιάπη
καί μέ συμμετοχή τοῦ Λάμπρου Μάρκου καί τοῦ

Χρίστου Κρικέλα.
Ἀφηγήτρια ἦταν ἡ ἐξαίρετη Δημοσιογράφος καί

Λαογράφος κα Πόπη Γαϊτάνη, πού μᾶς ἔκανε τήν
τιμή νά ἔρθη στό χωριό μας, παρά τό οἰκογενειακό
της πένθος.

Στό δρώμενο συμμετεῖχαν τά χορευτικά τοῦ Δια-
κοπίου καί τῆς Ἀδελφότητος Κονιακιωτῶν.

Κατόπιν χόρεψε ἡ χορευτική ὁμάδα Νεοχωρίου μέ
τό λεγόμενο «Κλειστό» καί τό χορευτικό τῆς Ἀδελφό-
τητος Κονιακιωτῶν ὑπό τήν διεύθυνση Χρ. Κρικέλα.

Στή συνέχεια ἔγινε ἡ βράβευση τοῦ συμπατριώτη
μας μουσικοῦ κ. Κώστα Πίτσιου, γιά τήν προσφορά
του στό Δημοτικό Τραγούδι.

Ἀκολούθησε χορός. Τό χορό ἔσυραν ὁ παπα-Δη-
μήτρης Μῖχος, ἡ πατήρ Θεοφύλακτος (ἐκ Λιδωρι-
κίου), ὁ πατήρ Ἰωάννης Φατοῦρος (ἐκ Καστριώτισ-
σας) καί ἐν συνεχείᾳ οἱ ἐπίσημοι. Ὁ χορός κράτησε
μέχρι τίς πρωϊνές ὧρες.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους παρευρέθησαν καί ἰδιαί-
τερα τούς ξένους πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους.

Τό χορευτικό τῆς Ἀδελφότητας Οἱ κοπέλες τοῦ χορευτικοῦ ντυμένες βλάχικες φορεσιές.

Ἡ τραγουδίστρια
συγχωριανή μας 
Σοφία Βώττα καί

ἡ Δημοσιογράφος -
Λαογράφος 

κ. Πόπη Γαϊτάνη 
προλόγησε
τό δρώμενο

τά σταυραδέρφια. Ὁ κλαρινοπαίχτης Ι. Παπαδημητρίου καί 
οἱ τραγουδίστριες Σοφία Βώττα καί Ἀνδριάνα Μόκα 
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Τό Χορευτικό τῆς Ἀδελφότητας μας.

συνέχεια ἀπό τή σελ. 4



Ἐκδήλωση στό Μακρυκάμπι 

Π ραγματοποιήθηκε Στίς 13 Αὐγούστου
2017 ἐκδήλωση στό Μακρυκάμπι ὅπου
συμμετεῖχε  καί ἡ Ἀδελφότητάς μας καί

χωριά τοῦ Δήμου Ὑπάτης καί τοῦ πρώην Δήμου
Καλλιέων μέ ψητά ἀρνιά κοκορέτσια παραδο-
σιακές πίτες, γάλα γίδινο. Μέ τραγούδια, χορό
καί μέ τό δρώμενο τά σταυραδέρφια μέσα στά
ἔλατα ἀπό τόν Ἀπόστολο Λιάπη. 

Σ τίς 16 Αὐγούστου 2017 ἡ καρδιά τῆς
ὀρεινῆς Ρούμελης χτύπησε στόν Κονιάκο

Δωρίδας. Ἦταν ἡ 5η Ἀναβίωση Γνήσιου
Ὕφους Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ Ὀρεινῆς Ρού-
μελης μέ θέμα: «Ἱστορικά Δημοτικά Τραγούδια
Ὀρει νῆς Ρούμελης».

Μία ἐμπνευσμένη καί ἀξιόλογη ἐκδήλωση
πού πραγματοποιήθηκε στήν κατάμεστη πλα-
τεία τοῦ ὄμορφου χωριοῦ, ὀργανωμένη ἀπό
τήν Ἀδελφότητα Κονιακιωτῶν, μέ τή στήριξη
τῆς Τοπικῆς Κοινότητας καί τῆς Δωρικῆς

Ἀδελφότητας.
Μία ἐκδήλωση θεσμοθετημένη ἀπό τήν Πε-

ριφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδας ἐπί τῆς τέως
Ἀντιπεριφερειάρχου Γιώτας Γαζῆ, που πάντα
στήριζε τήν παράδοση καί τόν πολιτισμό.

Ὁ δραστήριος πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας
Δημήτρης Χολέβας καλωσόρισε τούς παρευ-
ρισκομένους εὐχαριστώντας τους γιά τήν τιμη-
τική τους παρουσία.

Ἀμέσως μετά, τό μέλος τοῦ Δ.Σ. κα Καίτη

Ἀντιπαριώτου-Δακουτροῦ προλόγισε τήν
ἐκδήλωση μέ εἰσήγηση τοῦ Κων/νου Ἰ. Μάρ-

κου, Καθηγητῆ - Μουσικολόγου - Ἐρευνητῆ,
σχετική μέ τό θέμα: «Ἱστορικά Δημοτικά Τρα-
γούδια Ὀρεινῆς Ρούμελης».

Ὁ Ταξίαρχος ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Ἰ. Μπαλα-
τσούρας, μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας, πα-
ρουσίασε τό πρόγραμμα.

Ἀκολούθως εἴκοσι Κονιακιῶτες καί Κονια-
κιώτισσες –καί ὄχι μόνον–, μέ τίς ὡραῖες φωνές
τους καί μέ αὐθεντικότητα, τραγούδησαν ἱστο-
ρικά τραγούδια καί ἐντυπωσίασαν μέ τή γνήσια
ἑρμηνεία τους.

Τά τραγούδια παρουσίασε θαυμάσια ἡ Λαο-
γράφος καί χοροδιδασκάλισσα Ἀγγελική Καρα-

γιώργου, Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλό-
γου Κολοκυθιωτῶν Φθιώτιδας.

Αὐτό πού συγκλόνισε καί ἰδιαίτερα ἐντυπω-
σίασε τό κοινό, ἦταν τό δρώμενο τῆς Ἀδελφο-

ποίησης πού ἀκολούθησε, σέ κείμενο πού ἐπι-

μελήθηκε ὁ Ἀπόστολος Λιάπης, Ἀντιπρό-
εδρος τῆς Ἀδελφότητας.

Στό πανάρχαιο αὐτό ἔθιμο ἀναφορά ἔκανε
ἡ Δημοσιογράφος-Λαογράφος Πόπη Γαϊτάνη,
Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Λαογραφικοῦ
Συλλόγου Γυναικῶν Καστριώτισσας Παρνασσί-
δας, προλογίζοντας τό δρώμενο καί ἑρμηνεύον-
τας σχετικά κείμενα.

Στό δρώμενο τῆς ἀδελφοποίησης ἔλαβαν
μέρος τά μέλη τοῦ χορευτικοῦ τμήματος τῶν
Κονιακιωτῶν, πού χόρεψαν καί ἀνάλογους χο-
ρούς μέ θαυμάσιες βλάχικες φορεσιές, καί
ἐντυπωσίασαν, μέ ἐπιμέλεια καί συμμετοχή τοῦ
Χρήστου Κρικέλα.

Στήν ἐκδήλωση παρουσίασαν τραγούδια καί
χορούς τοῦ τόπου μας ἐκπρόσωποι τοῦ Συλλό-
γου Νεοχωριτῶν Ὑπάτης μέ τόν Πρόεδρό τους
Πάνο Παπαναγιώτου, Καθηγητή.

Ἐπίσης τό χορευτικό συγκρότημα ἀπό τό
Διακόπι Δωρίδας χόρεψε Ρουμελιώτικους χο-
ρούς κάνοντας εἰσαγωγή στό γλέντι πού ἀκο-
λούθησε μέχρι τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες μέ πα-
ραδοσιακή ὀρχήστρα μέ τόν Γιάννη Παπαδη-

μητρίου, κλαρίνο, καί τίς καταπληκτικές φωνές
τῆς Σοφίας Βώττα καί τῆς Ἀνδριάννας Μόκα.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία
τους ἡ τέως Ἀντιπεριφερειάρχης κα Γιώτα

Γαζῆ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ τοπικοῦ Συμβουλίου
κ. Νικόλαος Μάρκος, ὁ πρόεδρος τῆς Δωρικῆς
Ἀδελφότητος κ. Ἰωάννης Μπαλατσούρας, ὁ
ἐπίτιμος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος κ. Κων/νος
Λιάπης, ὁ Ἀρεοπαγίτης κ. Γεώργιος Μπούτσι-
κος, ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ Ε.ΠΑ.Μ. κ. Δ. Κα-
ζάκης, οἱ ὁποῖοι καί ἀπηύθυναν χαιρετισμό,
ἐκπρόσωποι Συλλόγων καί πολλοί συμπα-
τριῶτες ἀπό τά γύρω χωριά.

Ἀξίζουν συγχαρητήρια στήν Ἀδελφότητα γιά
τήν πρωτοβουλία καί τή θερμή φιλοξενία.

Τούς εὐχόμαστε τήν ἐπιτυχῆ συνέχεια αὐτοῦ
τοῦ θεσμοῦ, προσφορά στή λαϊκή μας παράδοση.

Πόπη Γαϊτάνη

Ἡ 5η Ἀναβίωση Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ
στόν Κονιάκο Δωρίδας

Σ τά πλαίσια τῆς ἀνάπτυξης δράσεων γιά παν-
τός εἴδους πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί μέ
βάση τά κοινά λαογραφικά, πολιτιστικά καί

παραδοσιακά στοιχεῖα μέ τούς συμπατριῶτες μᾶς
τῆς γύρω περιοχῆς ἡ Ἀδελφότη-
τα ἔχει ἀναπτύξει δεσμούς φιλίας,
ἀλληλοσεβασμοῦ, συνεργασίας
καί στήριξης.

Μέ αὐτό τόν σκοπό προσκλή-
θηκε ἡ Ἀδελφότητα, πού ἐκ -
προσωπήθηκε ἀπό τόν Πρόεδρο
Δ. Χολέβα καί τόν Ἀντιπρόεδρο
Α. Λιαπη, ἀπό τόν Πολιτιστικό καί
Λαογραφικό Ὅμιλο Γυναικών Κα-
στριώτισσας Παρνασσιδας στήν
ὄμορφη Καστριώτισσα τήν ἡμέρα τῆς Παναγιᾶς
τόν Δεκαπενταύγουστο. 

Ἐκεῖ ἀμέσως μετά τήν θεία λειτουργία, στήν
πλατεία τοῦ χωριοῦ ἀρχίζει τό πανηγύρι μέ παρα-
δοσιακό τραγούδι καί χορούς ἀπό τήν χορευτική
ὁμάδα τοῦ Ὁμίλου μέ νέες καί νέους της Κα-
στριώτισσας.

Πρῶτος κλήθηκε καί ἄρχισε τό πρόγραμμα ὁ
Ἀπόστολος Λιάπης πού συμμετέχοντας γιά δεύ-
τερη χρονιά ντυμένος μέ παραδοσιακή τοπική φο-

ρεσιά προλόγισε καί τραγούδησε παλαιό παρα-
δοσιακό τραγούδι ἀφιερωμένο στήν Παναγιά.
Στή συνέχεια ἔσυρε πρῶτος το χορό ἀφήνοντας
ἀμέσως μετά τούς λεβέντες φουστανελάδες καί

τίς ὄμορφες "Δεσφίνες" τῆς Καστριώτισσας νά
συνεχίσουν τό χορό μέ τσάμικα καί καγκέλια
ἀρχίζοντας τό φημισμένο πανηγύρι τούς παρα-
δοσιακά.

Θεωροῦμε ἐξαιρετική τιμή τήν πρόσκληση καί
τή θερμή φιλοξενία πού μᾶς ἐπιφύλαξε τά μέλη
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν Καστριωτισσας καί
εὐχόμαστε νά μᾶς ἔχει ἡ Παναγιά μας ὅλους καλά
καί τοῦ Χρόνου νά ἀνταμωθοῦμε πάλι στό ξεχω-
ριστό πανηγύρι. 

Ἡ Ἀδελφότητα στήν Καστριώτισσα

Ἡ Ἀδελφότητα στήν Καστριώτισσα. Ὁ Ἀντιπρόεδρος

τῆς Ἀδελφότητας Ἀπόστολος Λιάπης σέρνει τό χορό 

Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδήλωση 
στό Μακρυκάμπι.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

H ΑΔΕΛΦΟΤΑ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ὕστερα ἀπό συνεδρία-
ση τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. στίς 24/8/2017 καί μετά
ἀπό σχετική ἐπιστολή στόν ἐκπρόσωπο τῆς Τ.Κ.
Κονιάκου καί τόν Δῆμο Δωρίδος  ἀποφάσισε:

Ἐπειδή τό πανηγύρι τοῦ χωριοῦ μας, τό
ὁποῖο ἑορτάζουμε κάθε χρόνο στίς 22 καί 23
Αὐγούστου (ἡμέρα τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου) σβήνει σιγά σιγά,  ἡ Ἀδελ-
φότητα ἀναλαμβάνει ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς τήν
συνέχιση αὐτοῦ του θεσμοῦ.

Εἶναι τό παλαιότερο πολιτιστικό γεγονός γιά
τούς Κονιακίτες καί μάλιστα γιά πολλά ἔτη ἕνα
ἀπό τά καλύτερα Πανηγύρια τῆς Δωρίδας. 

Ἡ Ἀδελφότητα, πού ἔχει ὡς σκοπό καί ἀπο-
στολή ἐκτός των ἄλλων καί τήν πολιτιστική πρό-
οδο τοῦ χωριοῦ ΚΟΝΙΑΚΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ, μέ τήν
δημιουργία ἀναλόγων ἔργων καί τήν συλλογή
τοῦ κάθε εἴδους λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ,ἀναπτυ-
ξιακῶν, ἀθλητικῶν καί ἐξωραϊστικῶν ἔργων,
παίρνει τήν πρωτοβουλία λοιπόν οὗτος ὥστε ὁ
τρόπος διεξαγωγῆς τοῦ Πανηγυριοῦ τοῦ χωριοῦ
μας νά εἶναι αὐτούσιος μέ ἐκεῖνον τῶν προηγου-
μένων γενεῶν, ὅπως φυσικά πράττει σέ κάθε
ἐκδήλωση ἤ δραστηριότητα.
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