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3 Στίς 8 Ἰανουαρίου 2017
θά πραγματοποιηθεῖ ἡ κο-

πή τῆς Βασιλόπιτας τοῦ συλλό-
γου μας καί ἡ βράβευση ἐπιτυ-
χόντων σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ στήν
αἴθουσά μας ὁδός Βερανζέρου
30 Ἀθήνα καί ὥρα 11.00 π.μ.
παρακαλοῦμε τά μέλη νά πα-
ραβρεθεῖτε μέ τίς οἰκογένειές
σας καί τούς φίλους σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 Τό καλοκαίρι ἔγινε ἀντικα-
τάσταση τοῦ σωλήνα ἀπο-

χετεύσεως τῆς βρύ σης τῆς πλα-
τεία μέ ἔξοδα τῆς Ἀδελφότητος
καί καθαρισμός τῆς πλατείας
καί τοῦ χώρου γύρω ἀπό τό μα-
γαζί  μέ τήν προσωπική ἐργασία
τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ χωριοῦ
καί τοῦ Πρόεδρου καί Ἀντιπρο-
έδρου τῆς Ἀδελφότητας.

3 Γιά θέματα τοῦ χωριοῦ
συναντή θηκαν ὁ Πρόεδρος

τοῦ Χωριοῦ Νικόλαος Μάρκος
καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότη-
τας Δημήτριος Χολέβας μέ τόν
Δήμαρχο Δωρίδος κ. Γεώργιο
Καπεντζώνη.

4o ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
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Στίς 11 Ἰουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στή ναυτιαθλητική μαρίνα Καλλιθέας τό 4ο
Ρουμελιώτικο Ἀντάμωμα μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί θέμα «ΗΧΟΙ καί ΑΧΟΙ τοῦ ΄21» μέ
παραδοσιακή μουσική. Στό κλαρίνο ὁ Γιῶργος Κοτσίνης καί στό τραγούδι ἡ συγχω-

ριανή μας Σοφία Βώττα καί ὁ Ἠλίας Γάκος. Χόρεψαν διάφορα Ρούμελιωτικα χορευτικά
συγκροτήματα, στά ὁποῖα συμμετεῖχε καί ἡ χορευτική ὁμάδα τοῦ συλλόγου μας. Στό πρό-
γραμμα τῆς ἐκδήλωσης συμμε-
τεῖχε καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς
Ἀδελφότητας Ἀπόστολος Λιά-
πης μέ τό κλέφτικο τραγούδι
«Ἤμουνα νιός καί γέρασα ἀρμα-
τολός καί κλέφτης» πλαισιωμέ-
νος ἀπό Νεχωρίτες καί Μεσο-
λογγίτες. 

Τήν Παρουσίαση τήν πραγμα-
τοποίησε ἡ ἐξαίρετη κ. Πόπη
Γαϊτάνη Πρόεδρος τοῦ Πολιτι-
στικοῦ καί Λαογραφικοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν Καστριώτισσας Παρνασίδας. Τό Καλλιτεχνικό
πρόγραμμα ἐπιμελήθηκε ὁ Γεωπόνος καί Χοροδιδάσκαλος Χρίστος Κρικέλας ἀπό τό Λευ-
καδίτι. 

Τό χορευτικό τοῦ συλλόγου μας στό 4ο Ρουμελιώτικο Ἀντάμωμα 

Ὁ Ἀπόστολος Λιάπης τραγουδάει 
πλαισιωμένος ἀπό Νεχωρίτες καί Μεσολογγίτες. 

Πραγματοποιήθηκε στίς 7 Ἰουλίου 2016
θεία λειτουργία στήν Ἁγία Κυριακή

ὅπως γίνεται κάθε χρόνο.

Πραγματοποιήθηκε στίς 30 Ἰουλίου 2016
στό Εὐπάλιο τό 18ο Συνέδριο τῆς Δω-

ρικῆς Ἀδελφότητας μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί
μέ τήν παρουσία 200 καί πλέον Δωριέων ὑπό
τήν αἰγίδα τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδας
καί τοῦ Δήμου Δωρίδας. Πρίν τήν ἔναρξη τοῦ
συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια
τῆς πρώτης καί πολύ σημαντικῆς Ἔκθεσης
Βιβλίων πού ἀναφέρονται στή Δωρίδα καθώς
καί ἐφημερίδων πού ἐκδίδουν διάφοροι Σύλ-
λογοι τῆς Δωρίδας ἀλλά καί οἱ ἰδιῶτες. Ἡ
ἔκθεση συνεχίστηκε καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα,
Κυριακή, 31 Ἰουλίου 2016. Στή συνέχεα ξε-
κίνησαν οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου. Χαιρετι-
σμούς ἀπεύθυναν ὁ βουλευτής Φωκίδας
Ἠλίας Κωστοπαναγιώτου, ὁ νέος Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Φωκίδας Εὐάγγελος Κατσαγοῦνος ὁ
ὁποῖος μετέφερε τούς θερμούς χαιρετισμούς

τοῦ Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, ὁ
δήμαρχος Δωρίδος Γιῶργος Καπεντζώνης, ὁ
Πρόεδρος τῆς Κοινότητας Εὐπαλίου Κώστας
Τσιούστας, ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Δωριέων
Ἐπιστημόνων  Δημήτρης Παναγιωτόπουλος,
ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότη-
τας Κώστας Λιάπης καί ὁ πρόεδρος τῆς Δω-
ρικῆς Ἀδελφότητας Γιάννης Μπαλατσούρας
πού ἀναφέρθηκε στήν ἐπέτειο τῶν 110 χρό-
νων ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Συλλόγου, τά πε-
πραγμένα τοῦ συλλόγου κατά τό πρόσφατο

παρελθόν ἀλλά καί τούς στόχους τῆς Ἀδελφό-
τητας γιά τό μέλλον.

Ἐπίσης ἀναγνώστηκαν σύντομοι χαιρετι-
σμοί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας Πάνου
Καμένου καί τοῦ ἀνεξάρτητου Βουλευτῆ Χά-
ρη Θεοχάρη οἱ ὁποῖοι ἕλκουν τήν καταγωγή
τους ἀπό τή Φωκίδα.

Στήν πρώτη ὁμιλία τοῦ συνεδρίου ἡ προ-
ϊσταμένη τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Φωκίδας
κα Ἀθανασία Ψάλτη ἀνέλυσε τίς στρατηγικές

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ 

συνέχεια στή σελ. 4

Στιγμιότυπα ἀπό τό Συνέδριο τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητας

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κ. Ι. ΜΑΡΚΟΣ



K O I N Ω Ν Ι Κ Α
ΓΑΜΟΙ 

• Στίς 9 Ἰουλίου 2016 παντρεύτηκαν ὁ Νί-
κος Σιούρας καί ἡ Ἀργυρώ Ἰωάννου Κολοβοῦ
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Δύναμης Σπάτα Ἀττικῆς. 

• Στίς 16 Ἰουλίου 2016 παντρεύτηκαν ὁ Πα-
ναγιώτης Ἀθ. Ἀναγνωστόπουλος (ἐγγονός Τσε-
λοασπασίας) καί ἡ Μαρία Παπαϊωάννου στόν
Ἱερό Ναό Ζωοδόχο πηγῆς στό Λιδωρίκι.

• Στίς 30 Ἰουλίου 2016 παντρεύτηκαν ὁ
Ἰωάννης Ν. Μάρκος καί ἡ Γεωργία Παπαδο-
πούλου καί βαπτίσαν τήν κόρη τους καί τό ὄνο-
μα Ἠλέκτρα στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχο Πηγῆς
στό Λιδωρίκι.

• Στίς 7 Αὐγούστου 2016 παντρεύτηκαν ὁ
Ρίτσαντ Καλίνα καί ἡ Μαρία Σαράντη Μπούτσι-
κου (ἐγγονή Κλεπᾶ) στήν Σαντορίνη πού ἤρθα-
νε ἀπό τήν Ἀμερική.

• Στίς 3 Σεπτεμβρίου 2016 παντρεύτηκαν ὁ
Χαράλαμπος Π. Λιγούτσικος καί ἡ Βασιλική
Κουλερή στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στό
Κτῆμα Νάσιουτζικ Σπάτα Ἀττικῆς. 

Τούς εὐχόμαστε νά ζήσουνε 

ΠΕΝΘΗ
• Στίς 7 Ἰουλίου 2016 πέθανε στήν Ἀθήνα  ὁ

Λάμπρος Ἀθ. Βώττας (Κολιοθανάση) ἐτῶν 94.
• Στίς 14 Ἰουλίου 2016 πέθανε στήν Ἀθήνα

ἡ Ἀναστασία Στεργίου (Παπαδοτασούλα) ἐτῶν
97.

• Στίς 2 Αὐγούστου 2016 πέθανε στήν Ἀθή-
να  ἡ Ἑλένη Περ. Δημοπούλου ἐτῶν 81.

• Στίς 18 Σεπτεμβρίου 2016 πέθανε στήν
Ἀθήνα καί τάφηκε στό χωριό ὁ Κων/νος Γ. Φω-
λιᾶς ἐτῶν 93.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Στόν κ. Δημήτριο Μποῦτο τοῦ Γεωργίου καί

τῆς Ἑλένης τό γένος μητρός Ἀθανασίου Λ.
Βώττα (Νάσιου) οἰκονομολόγο πού ἀναλαμβά-
νει Διοικητής στό Γενικό Νοσοκομείου Νίκαιας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» καί Ἁγίας Βαρβά-
ρας «Λοιμοδῶν» τοῦ εὐχόμαστε καλή ἐπιτυχία
στό δύσκολο ἔργο του. 

EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΤΕΙ
• Ἡ Καρδαρά Μ. Μαρία (ἐγγονή Δημητρίου

Ἰ. Μπαλατσούρα) πέτυχε στό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν στό Τμῆμα Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς.

• Ὁ Μιχάλης Γεωργίου Μίχος (ἐγγονός
Ντζελονίκου) πέτυχε πρῶτος στό Ε.Μ.Π. Ἐθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο Μηχανολόγος Μη-
χανικός.

• Ὁ Χρῆστος - Παναγιώτης Γ. Μπαλατσού-
ρας (ἐγγονός τοῦ Γιαννέλου) πέτυχε στό Πανε-
πιστήμιο Πάτρας στό τμῆμα μηχανικῶν ἠλε-
κτρονικῶν ὑπολογιστῶν. 

• Ὁ Ἰωάννης Κ. Λιάπης (ἐγγονός τοῦ Ἰωάν-
νη Κ. Λιάπη τέως ἐπιθεωρητή Δημοτικῆς
Ἐκπ/σης) πέτυχε στό Πανεπιστήμιο Ἡρακλείου
Κρήτης στό Τμῆμα  Ἰατρικῆς.

Τούς εὐχόμαστε καλές σπουδές 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
Ὁ Δημήτριος Κ. Μίχος ( Ἱερέας) 100 εὐρώ

ΣΕΛΙΔΑ 2                                                                               « Ο ΚΟ Ν Ι Α ΚΟ Σ » ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2016

       
   

       
  

    
   
    

   
   
   

   

 
      

      
    
       

  

 
     

       
 

  

     
     

       
     

  
    

    
      
    

   

    
     

     
    

   
   

  
  

   
  

  

      
    
   

   

  
      
    

    
     

    

   
 

    
     

     

   
     

    
 

     
   

    

   
   

      
       
     

      
       
 

    
    

     
      

     
       

      

     
   

      
      
       

 
      

       
     

     
     
    

       
      
     

      
       

     
    

     
   

    
   

    
     

   
     
      

     
      

     
      

     
      

    
      
     

       
     

      
    
     

       
    

  
     

    
       
        

    
      

   
      
     

    
      

      
     

      
    

     
   

      
    

     
        

     
    
     

    
     

     
    
     

      
     

      
     

     
     

       
 

     
 

     
        

       
       

     
     

      
    

      
    

     
     

    
        

    
      
    
     

     
   
     

      
     

       
      

    
     

      
    

     

      

 
 

  
    

«O KONIAKO™»
\I‰ÈÔÎÙ‹ÙË˜ :

A¢E§ºOTH™ KONIAKIøTøN ¢øPI¢O™
«O A°IO™ °EøP°IO™»

\EÎ‰fiÙË˜ : KøN/NO™ I. MAPKO™
¶··ÊÏ¤ÛÛ· 31 - 122 44 AåÁ¿ÏÂˆ

TËÏ. 210 5987848

^YÂ‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘ : EY£YMIO™ K. ™ANI¢A™
\Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 6 - 183 45 MÔÛ¯ÄÙÔ - TËÏ. 2109414233

   
      

        

                   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 
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  καί ἐν συνεχεία ἡ Ἀδελφότητα πρόσφερε γεῦµα στό µαγαζί τοῦ χωριοῦ µας καί
ἀ     

    
    

        

     

      

    
        

       
      
     
      

      
    

     
    

    
     

   
    

     
   

      
    

      
 
       
      

     

     
       

      
     

    
    
    

   
    

  
     

    
  

  
   

 
   

 
  

     
     

    
  Ἀντιπεριφεριάρχη Φωκίδας Κωνσ-
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ στόν Κωστάκη μας

Φορτωμένος μέ βαρύ πόνο, νοιώθω
ἀδύναμος νά περιγράψω τό μέγε-
θος, τό ἦθος, τό θάρρος, τήν παλ-

ληκαριά, τήν εὐγένεια καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα τή
λεβεντιά του.

Γι᾽ αὐτό σταχυολογῶ, μερικά ἀπό τά δη-
μοσιεύματα - δηλώσεις - ἀφιερώματα πού
ἔγιναν, γιά τόν πρόωρο χαμό τοῦ Κωστάκη
μας.

Κώστας Μπακογιάννης: 
Περιφερειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος
«Εἴμαστε ὅλοι συγκλονισμένοι γιά τόν

πρόωρο καί ἄδικο χαμό τοῦ Κώστα, ὁ
ὁποῖος σέ ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν μᾶς ἄφησε
σήμερα τό πρωί.

Τόν Κώστα τόν Μίχο τόν γνωρίσαμε πρίν
ἀπό μερικά χρόνια, ὅταν ξεκινήσαμε τό τα-
ξίδι μας στήν Περιφέρεια. Γνωρίσαμε ἕναν
ἄνθρωπο αὐτοδημιούργητο, ἕναν καταξιωμέ-
νο ἐπιστήμονα καί ἐπιτυχημένο ἐπαγγελμα-
τία.

Ἦταν καί εἶναι ἀπαράμιλλη ἡ ἐκτίμηση
πού ἔχαιρε μεταξύ τῶν συναδέλφων καί τῶν
συνεργατῶν του. Ὅπου πέρασε, ἀκόμα καί
σέ μεγάλα ἔργα πανελλαδικῆς ἐμβέλειας,
ἄφησε πίσω του βαθύ τό ἴχνος τῆς ἀκεραι-
ότητας, τῆς ἐργατικότητας καί τῆς ἀποτελε-
σματικότητας. Στή συνέχεια, γίναμε συνερ-
γάτες. Ἀγάπησε τήν εὐθύνη καί ἀγωνιστήκα-
με πλάϊ- πλάϊ.

Πολύτιμος συμμαχητής πού πίστεψε καί
συνέβαλε καθοριστικά στό ὅραμα γιά μιά
δυνατή καί ἀνθρώπινη περιφέρεια.

Πάνω ἀπ᾽ ὅλα, ὑπῆρξε ἄξιος ἐκπρόσωπος
τοῦ λαοῦ τῆς Φωκίδας, γιά τήν ὁποία μοχ-
θοῦσε, μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση καθημερι-
νά, μέ εὐαισθησία γιά τούς ἀνθρώπους της,
ἦθος καί ἐντιμότητα. Διακρίθηκε γιά τή με-
τριοπάθεια, τήν πραότητα, τήν προσήνεια, τή
γλυκύτητα καί τήν εὐγένεια σέ κάθε ἔκφαν-
ση τῆς ζωῆς σου.

Πάλεψε γενναῖα, ἀθόρυβα καί μέ ἀξιοπρέ-
πεια τήν ἀσθένειά του, ἐνῶ μέχρι τέλους
ὑπῆρξε ἀφοσιωμένος στά καθήκοντά του. Μέ
χαμόγελο καί ἀνείπωτη ἐσωτερική δύναμη.

Στήν σύζυγό σου Νικολέτα, τό στήριγμά
του, καί τά δύο παιδιά του, τή Δήμητρα καί
τόν Νίκο, ἐκφράζουμε τά θερμά μας συλλυ-
πητήρια. Ἀπό σήμερα εἴμαστε κι εμεῖς οἰκο-
γένειά τους.

Εἶμαι περήφανος πού μέ τίμησε μέ τήν
πολύτιμη φιλία του καί τήν ἐμπιστοσύνη του.

Καλή αντάμωση».

Βαγγέλης Κατσαγοῦνος: 
Νέος Ἀντιπεριφερειάρχης Φωκίδος
Βρίσκομαι ἐδῶ ἔπειτα ἀπό τό δυσάρεστο

γεγονός τοῦ χαμοῦ τοῦ ἀγαπημένου μας συ-
νεργάτη καί φίλου, Κώστα Μίχου. Tό ελάχι-
στο πού μπορῶ νά κάνω εἶναι νά τιμήσω τή
μνήμη του, συνεχίζοντας τό ἔργο του.

Δήμητρα Μαυρίκη: 
Σύλλογος Α.Τ.ΕΠ.Ο. Ἐρατεινῆς

ΕΦΥΓΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ
Στίς 2 Ἰουνίου, ἔφυγε ἀπό κοντά μας ἕνα

ἀπό τά πιό ἀγαπημένα πρόσωπα τῆς ἴδιας
τῆς ζωῆς καί ὅλων μας. Ὁ Κώστας Μίχος, ὁ
Κώστας μας, δέν εἶναι πιά κοντά μας. Μᾶς
λείπει τό φωτεινό του πρόσωπο, τό ζωντανό
του βλέμμα τό γεμάτο ἐνδιαφέρον, τό ζεστό

χαμόγελο, τό γοητευτικό του παρουσιαστικό.
Ὅλοι μας ἔχουμε στρέψει τό βλέμμα στόν
οὐρανό καί ἔχουμε ψιθυρίσει ἕνα «γιατί;».
«Γιατί εκεῖνος; γιατί τόσο νωρίς;».

Ἄφησε πίσω του δυό ὑπέροχα παιδιά καί
μιά σύζυγο πού μέ ἀπίστευτη ὑπομονή, κου-
ράγιο, δύναμη, ἀγάπη καί ἀξιοπρέπεια στή-
ριξε τόν ἀγαπημένο της σέ ὅλη τήν ἐπώδυνη
διαδρομή του, χωρίς παράπονο, χωρίς νά
ἐπιδεικνύει τόν δικό της πόνο καί ἐξακολου-
θεῖ νά ἀντλεῖ τίς ἐσωτερικές δυνάμεις πού
χρειάζονται γιά νά στηρίξει τά δύο τους παι-
διά καί τήν μητέρα τοῦ Κώστα μας, πού τήν
σπάραξε ὁ χαμός του

Δέν ὑπάρχουν λόγια γιά νά περιγράφει
κανείς τόν πόνο τῆς μάνας, δέν εἶναι δίκαιο
νά τό ζεῖ αὐτό μιά μητέρα… Οὔτε ὁ πόνος
τοῦ ἀδερφοῦ ἀποδίδεται μέ λόγια, ἡ μονα-
ξιά πού νοιώθεις χάνοντας τόν φυσικό συνο-
δοιπόρο τῆς ζωῆς σου.

Μπροστά σέ μιά τέτοια ἀπώλεια, μόνο σιω-
πή μᾶς πρέπει καί σεβασμός, νά εἴμαστε ἐδῶ,
δίπλα τους, μέ ἀνάλαφρο πάτημα καί ἴσκιο…

Καλό σου ταξίδι Κώστα μας! Κουράγιο,
αγαπημένοι μας φίλοι!

Δημήτρης Παλούκης: 
Δημοδιδάσκαλος Ἄμφισσας

Ὁ πόνος κάθε απώλειας πελαγώνει τήν
ψυχή, καθώς ὀσμίζεται τή μοίρα. Ἡ ἀπώλεια
ἑνός συνανθρώπου, δοκιμάζει τίς ἀντοχές
τῶν περιλειπομένων. Ὅταν αὐτός πού φεύ-
γει εἶναι νέος, στήν πιό κρίσιμη ὥρα δραστη-
ριοτήτων κι ὑποχρεώσεων, ἡ θλίψη συνέχει
ὁλόκληρη τήν κοινότητα. Ὁ θάνατος τοῦ
Ἀντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Κώστα Μίχου,
συγκλόνισε τόν τόπο καί χιλιάδες ἄνθρωποι
μέ δακρυσμένα μάτια τόν προέπεμψαν τήν
Παρασκευή 4 Ἰουνίου 2016 στήν πατρώα γῆ
πού τόν σκέπασε στά 49 του χρόνια…

Στό μικρό διάστημα ζωῆς καί θητείας στό
τιμόνι τῆς Ἀντιπεριφέρειας (παλιᾶς Νομαρ-
χίας) εἶχε προλάβει νά ξεδιπλώσει θαυμα-
στές ἑκανότητες καί νά ἐπιδείξει δυσεύρετο
ἦθος, νά κερδίσει φίλους καί ν᾽ ἀπολαμβάνει
τέτοιας ἐκτίμησης καί συμπάθειας πού κά-
νουν τώρα μεγαλύτερο τόν πόνο κι ἀληθινά
δυσαναπλήρωτο τό κενό. Γεννήθηκε τό 1967
στόν Κονιάκο Φωκίδας. Κρατοῦσε ἔντονες τίς
εἰκόνες τῶν παιδικῶν χρόνων, τή ζωή στά
ἄγονα χώματά μας, τήν πείρα ζωῆς πού τοῦ
εἶχαν μεταγγίσει οἱ γονεῖς, ἰδίως ὁ πατέρας
του, καί τίς γνώσεις καί δεξιότητες τοῦ ἀγρο -
τικοῦ βίου πού εἶχε ἀποκομίσει μέ τόν ἀδελ-
φό του βοηθώντας τήν οἰκογένεια ἀπό μικρός.

Οἱ γνωστές συνθῆκες ζωῆς τῶν δεκαετιῶν
᾽60 καί ᾽70 τόν ἔφεραν στήν Ἀθήνα. Ὁλοκλή-
ρωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές στό Παγκράτι
καί εἰσήχθη στό Πολυτεχνεῖο. Ἀπόφοιτος τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, ὅπου σπούδασε Ἀγρονόμος-Τοπογρά-
φος Μηχανικός. Συνέχισε τίς σπουδές στό Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης, ἀποφοιτών-
τας μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ.
Εἶχε ἐργαστεῖ στόν ἰδιωτικό τομέα στήν ἑται-
ρεία ALFA ΒΕΤΟΝ ὅπου συμμετεῖχε μεταξύ
τῶν ἄλλων καί στά Ὀλυμπιακά ἔργα: Μετρό,
Ἀττική Ὁδό, Ἀεροδρόμιο τῶν Σπάτων. Ἡ κα-
τάρτιση, ἡ προθυμία ἀλλά καί ὁ χαρακτήρας
στόν ἀπαιτητικό αὐτόν τομέα, τόν ἔκαναν νά
ξεχωρίζει. Ἡ ἐπαγγελματική καταξίωση δέν
ἔγινε πάθος καί μοναδικός σκοπός ζωῆς.
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Σταθμίζοντας μέ περίσκεψη τά πράγματα,
ἐπιλογές στήν προοπτική τους, ἦλθε, ἄνοιξε
τεχνικό γραφεῖο (μέ τή σύζυγό του) κι ἐγκα-
ταστάθηκαν στήν Ἐρατεινή. Ἔμπειρος μηχα-
νικός, καλός καί τίμιος, πρόσχαρος καί ἀνοι-
χτόκαρδος ἄνθρωπος, ξεχώρισε γρήγορα, ἀγα-
πήθηκε καί τιμήθηκε ἀπ᾽ τούς συμπολίτες του
μέ τήν πρώτη κάθοδο στά κοινά.

Ἐκλέχτηκε πρῶτος περιφερειακός σύμ-
βουλος Φωκίδας στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλο-
γές τοῦ 2014 χωρίς νά προέρχεται ἀπό «τζά-
κι» ἤ νά διαθέτει τούς γνωστούς «μηχανι-
σμούς». Δύο μῆνες μετά, ὁ ἐξαναγκασμός σέ
παραίτηση τοῦ ἐκλεγμένου Ἀντιπεριφερειάρ-
χη τόν ἔφερε στό πηδάλιο τοῦ καραβιοῦ τῆς
Φωκίδας. Πολύ λίγες μέρες ἀφ᾽ ὅτου ἀνέ -
λαβε, τόν ἐπισκεφθήκαμε στό γραφεῖο του.
Ἐπέκειτο ἡ ἄφιξη τῆς ἀντιπροσωπείας μα-
θητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἀπό τή Λεμεσό τῆς
Κύπρου, πού θά φιλοξενοῦνταν στό ΚΠΕ
Ἄμφισσας καί γιά τήν ὀργάνωση τῆς ὑπο-
δοχῆς θά χρειαζόμασταν βοήθεια.

Ἔτσι πρωτοσυναντηθήκαμε καί γνωρι-
στήκαμε. Ἕνας ἁπλός, εὐγενής καί χαμογε-
λαστός ἄνθρωπος, μᾶς ὑποδέχτηκε ἐγκάρ-
δια, ἄκουσε τό αἴτημα, δέν ἦταν ἁπλά θετι-
κός, ἀλλά ἄμεσα εἶπε καί τίς ἐνέργειες καί
διαδικασίες (πού περνοῦσαν ἀπό Λαμία)
οὐσιαστικῆς ἱκανοποίησής του. Ἀπό ἕναν
ἄγνωστο ἄνθρωπο πού ἀπρόσμενα καί πρίν
λίγο εἶχε βρεθεῖ σέ τέτοια θέση, οἱ προσδο-
κίες δέν ἦταν ἐκ τῶν πραγμάτων πολλές. Κι
ὅμως, ἀντί τῶν προφανῶν πού θά μποροῦσε
νά ἐπικαλεστεῖ, τῶν ἐξαγγελιῶν καί αἰσιό-
δοξων ὁραμάτων, πού τό πόστο ὑποβάλλει,
ὁ φρέσκος Ἀντιπεριφερειάρχης μίλησε γιά τή
μηδαμινότητα τοῦ ἀνθρώπου κι ἄν μπορεῖ ὁ
καθένας, ἀπ᾽ ὅπου βρεθεῖ, καί κυρίως ψηλά,
νά κάνει τό καλύτερο πού περνά ἀπ᾽ τό χέρι
του γιά τό συνάνθρωπο καί τό σύνολο! Ἄλλη
πάστα ἀνθρώπου…

Ἡ ἐκτίμηση στό πρόσωπό του εἶχε γεννηθεῖ
μέ τήν πρώτη, διαρκῶς μεγάλωνε καί μιά γνή-
σια φιλία ἄρχισε ν᾽ ἀναπτύσσεται. Ὅπως εἶχε
θέσει τό χρονοδιάγραμμα, ἡ ἔγκριση εἶχε ἔρθει
ἀπ᾽ τή Λαμία κι ὁ σχεδιασμός μπο ροῦσε νά
προχωρήσει σέ στέρεες βάσεις. Ἀπ᾽ τήν πρώτη
φορά πού γνωριστήκαμε μέ τόν Κώστα Μίχο
διαπιστώθηκε, καί σέ κάθε νέα συνάντηση
ἐπιβεβαιωνόταν μέ χαρά, ὅτι ἕνας ἀλλιώτικος
ἄνθρωπος εἶχε ἀναλάβει στόν τομέα τῆς
Αὐτοδιοίκησης τίς τύχες τῆς Φωκίδας.

Μέ τή γνώση καί πείρα ἀποκτημένη στούς
σκληρούς ἀνταγωνιστικούς ἐπαγγελματι-
κούς στίβους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα στήν πρω-
τεύουσα, τίμια πρόθεση συμβολής στήν ἀνά-
πτυξη τοῦ τόπου, μέ κινητοποίηση καί συ-
στράτευση τοῦ σημαντικοῦ ἐπιστημονικοῦ
ἀνθρώπινου δυναμικοῦ τῆς Φωκίδας καί τή
διεκδίκηση κι ἀξιοποίηση κάθς διατιθεμένου,
ἤ πιθανοῦ νά προκύψει μέσου ἤ πόρου γιά
τό νομό μας. Κομματαρχαίων κλοιός (ἐσμός),
ἀποκλειστικά ἡμετέρων ἐξυπηρετήσεις,
ὑστερόβουλες δράσεις, ἤ ἔστω ἀθῶο κυνήγι
προβολῆς πού γίνονται ἀποπνικτικά, ἀκόμη
καί στά χαμηλότερα ἐπίπεδα-βαθμίδες τοῦ
σύγχρονου ὑποβαθμισμένου δημόσιου βίου,
οὔτε κατά διάνοια δέν τόλμησαν νά κάνουν
ἐμφάνιση ἀφ᾽ ὅτου ἀνέλαβε. Ἡ κυπριακή
ἀποστολή ἦλθε, ἑνάμισυ μήνα μετά. Περιη-
γήθηκε καί φιλοξενήθηκε ὅσο καλύτερα γι-
νόταν καί μέ τή βοήθεια τῆς Ἀντιπεριφέρει-
ας. Ὁ Κώτσας Μίχος ὑποδέχτηκε ἐγκάρδια

τά μέλη της στό γραφεῖο του καί τούς πρό-
σφερε δῶρα ἀναμνηστικά καί διαφημιστικά
τοῦ τόπου μας στή μαρτυρική Μεγαλόνησο.

Ἀπό παράγοντα τῶν ἀποδήμων μας στήν
Ἀθήνα, μᾶς ζητήθηκε κατάλογος ἐπιχειρήσεων
τοῦ τόπου μας γιά ἐξαγωγές κ.λπ. ἐμπορικές
ἀνταλλαγές μέ μεγάλη ὁμόοδξη χώρα τοῦ
βορρᾶ. Προωθήσαμε τό θέμα στόν Ἀντιπερι-
φερειάρχη. Ἐκεῖ πού νομίζαμε ὅτι «κόλλησε»,
ἀθόρυβα μᾶς ἐνεχείρισε ἕναν κατάλογο μέ
πλήρη στοιχεῖα γιά ἀξιποίηση. Ἀμέριστη ἡ
βοήθεια τῆς Ἀντιπεριφέρειας κι ὅταν ἦλθε ἡ
ὥρα ἀνταπόδοσης τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐπίσκε-
ψης στήν Κύπρο, μέ τήν παράκληση μάλιστα
ἀποφυγῆς δημόσιας ἔκφρασης εὐχαριστιῶν…

Ὅσο ἀπρόσμενα κι ἄν εἶχε βρεθεῖ στήν
Ἀντιπεριφέρεια, ἄλλο τόσο μεθοδικά καί
«σάν ἕτοιμος ἀπό καιρό» ὁ Κώστας Μίχος
ἀποδείχτηκε ἱκανός στήν ἄσκηση τῶν ὑψη -
λῶν καθηκόντων του. Γρήγορα κατανόησε τό
συγκεντρωτικό πλαίσιο μέ περιορισμένους
τούς πόρους καί τόν ἀποφασιστικό ρόλο τῆς
Λαμίας στήν πράξη.

Μίλησε ὅταν ἔπρεπε, ἀπεχθανόταν τίς
ἐντάσεις, ἀπαντοῦσε μέ τό ἔργο του, τήν
προσπάθεια ἀξιοκρατικῆς ὀργάνωσης τοῦ
φορέα, τό σχεδιασμό ἀναπτυξιακῶν δράσε-
ων. – Ποῦ εἶναι ὁ κ. Ἀντιπεριφερειάρχης; –
Στή διανομή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στά
ὀρεινά, ἀπομακρυσμένα χωριά τοῦ νομοῦ.

Σέ ὧρες ἀμέριμνες τό περσινό καλοκαίρι
στή γιορτή τῆς Ἐρατεινῆς μέ τά τόσα χορευ-
τικά συγκροτήματα, χαιρετοῦσε φίλους στήν
κοσμοπλημμύρα καί καμάρωνε καί τά συμ-
μετέχοντα παιδιά του. Ἤ σέ εὐχάριστα φθι-
νοπωρινά βράδυα, χαιρόταν τίς συζητήσεις
μέ φίλους στή μαγευτική παραλία τῆς λου-
τρόπολης. Ἁπλός, καταδεχτικός, ἐγκάρδιος
καί πάντα φιλικός. Στούς ἁγιασμούς ἔναρ-
ξης τῶν μαθημάτων στά σχολεῖα, ἀντί τῆς
τυπικῆς συνήθους παρουσίας τῶν ἐπισήμων
καί τῶν συμβατικῶν χαιρετισμῶν, περιερχό-
ταν τούς χώρους κι ἔβλεπε τήν κατάσταση
τῶν σχολικῶν κτηρίων γιά ἀντιμε τώπιση τυ-
χόν προβλημάτων.

Ὑποδέχτηκε, ξενάγησε στή Φωκίδα καί τί-
μησε στούς Δελφούς τόν τέως πρόεδρο τῆς
Κυπριακῆς Βουλῆς κ. Γιαννάκη Ὁμήρου σέ
ἐκδηλώσεις πού καί τούς ἐθνικούς σκοπούς
προήγαγαν καί εὐκαιρίες γέννησαν γιά ἀνά-
πτυξη σχέσεων καί ἀνταλλαγῶν ἀμοιβαῖα
ἐπωφελῶν μέ τή Μεγαλόνησο, ἀφοῦ στήν
κυπριακή ἀντιπροσωπεία περιλαμβάνονταν
ἐξέχοντα μέλη τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καί ἐπιχει-
ρηματικοῦ κόσμου τῆς Κύπρου. Στήν ἁπλή
κίνηση ἔκδοσης τά τελευταῖα χρόνια τοῦ
Ἡμερολογίου «Φίλων τῆς Δημοτικῆς Βιβλιο-
θήκης Ἄμφισσας», ὁ Κώστας γιά τήν τρέ -
χου σα χρονιά μᾶς ὑπέδειξε χορηγό (τήν
ἑταιρεία ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.
Α.Τ.Ε.) καί βγῆκε τό ἔντυπο πού τό πρόσφε-
ρε ὁ ἴδιος μ᾽ εὐχαρίστηση σέ φίλους. Εἶδε ἀπ᾽
τήν ἀρχή τῆς ἀνάληψης τῶν καθηκόντων του
τήν ἔλλειψη ἑνός βιβλίου γιά τήν Ἄμφισσα
πού μέ ἐπιμελημένη ἔκδοση νά προσφερόταν
σέ ἐπιφανεῖς ξένους επισκέπτες καί μᾶς πα-
ρότρυνε στή συγγραφή του.

Ὅπως ὅλοι οἱ χριστιανοί καί μέ τά ὑψηλά
καθήκοντά του, τόν συναντήσαμε τήν παρα-
μονή τῶν περασμένων Χριστουγέννων στό
μητροπολιτικό ναό τῆς Ἄμφισσας. Προσῆλθε
ταπεινά μέ τούς λοιπούς, ἕνας ἀπ᾽ τούς πολ-
λούς, στή θεία Εὐχαριστία. Ἔνοιωσε τήν

ἀγάπη τῶν συμπο-
λιτῶν του, ὅταν τέ-
λειωσε ἡ θεία Λει-
τουργία καί τρά-
βηξε γιά τό γρα-
φεῖο του. Ἐπέβα-
λε ἀπό νωρίς τήν
προσφώνηση μέ τό
ὄνομά του, ὄχι τό
ἀξίωμα, προτιμοῦσε τό «φίλος», ὅταν τόν
συστήναμε, ὄχι τό «Ἀντιπεριφερειάρχης»,
ὑποδεχόταν πάντα ἐγκάρδια σέ ἐπισκέψεις
στό γραφεῖο του. Εἶχε ὄρεξη γιά δουλειά
παρ᾽ ὅλες τίς ἀντιξοότητες καί ἄρνηση ἔντα-
ξης στήν ἐλίτ τῶν διαχειριστῶν τῆς ἐξουσίας
πού μᾶς ὁδήγησε ἐδῶ!

Ἡ ἀδυναμία συνάντησης, πρίν τό Πάσχα,
γιά ὅ,τι ὡραῖο ἡ ρουμελιώτικη παράδοση
ἔχει καθιερώσει, δέν κίνησε ὑποψία κακοῦ,
ἀρκεστήκαμε σ᾽ αὐτό πού τηλεφωνικά εἶπε:
«Θα συναντηθοῦμε ἀμέσως μετά, Δευτέρα-
Τρίτη». Καταλάβαμε τότε, πού πάλι δέ φά-
νηκε, ὅτι κάτι συνέβαινε, ἀλλ᾽ ὄχι τό μέγεθος
τοῦ προβλήματος ὑγείας πού ἀντιμετώπιζε.
Ἡ ζεστή, οἰκεία φωνή, ἀπ᾽ τήν ἄλλη ἄκρη τοῦ
τηλεφώνου, ἔφτασε στ᾽ αὐτιά τελευταία φο-
ρά στή γιορτή του. Μίλησε μεταφορικά καί
σύντομα γιά τήν κατάστασή του. Ἀπ᾽ τήν πο-
λυαγαπημένη του μητέρα μάθαμε τά ἀχώρε-
τα στό νοῦ δραματικά ἑπόμενα…

Ὑπήρξαμε εὐτυχεῖς πού τόν γνωρίσαμε,
πού σέ ὅποιες εὐκαιρίες παρουσιάστηκαν,
βοηθηθήκαμε ἀπ᾽ τήν Ἀντιπεριφέρεια Φωκί-
δας καί τόν Κώστα Μίχο, καί συμβάλαμε
μαζί του σέ καλό γιά τό σύνολο καί τόν τό-
πο. Σέ μιά ἐποχή βαθειᾶς κρίσης τοῦ πολι-
τικοῦ συστήματος, καμαρώναμε πού ἕνας
νέος ἀκέραιος ἄνθρωπος, πατριώτης μας,
ἔδινε μέ ἄλλα μέσα (ἀπ᾽ τά καταδικαστέα
συνηθισμένα) τίς μάχες του γιά τή Φωκίδα
καί τόν ἄνθρωπο. Εἴμαστε συντετριμμένοι
ἀπ᾽ τόν ἀδόκητο χαμό του κι ἀποφασισμένοι
νά τιμᾶμε τή μνήμη τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη
καί καλοῦ φίλου Κώστα Μίχου.

Στόν Κώστα Μίχο
Τῶν Βαρδουσίων γέννημα 
καί φύτρο τοῦ Κονιάκου,
Κωστάκη Μίχο, φίλε μου, 
δυό κουβεντοῦλες ἄκου:

Κωστάκη, στά Βαρδούσια Σου
συχνά  νά ἀνεβαίνεις,

νά κουβεντιάζεις μέ τσ᾽ ἀητούς, 
ὁλημερίς νά μένεις.

Κι ὅταν τ᾽ ἀπόσκια παίρνουνε 
κι ἔρχεται τό σκοτάδι,

νά κατεβαίνεις στό χωριό, 
γιά νά περνᾶς τό βράδυ.
Κωστάκη Μίχο, φίλε μου, 

πάντα θά σέ θυμᾶμαι,
τούς φίλους μας τούς ἐκλεκτούς 

δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε.
Ἰούνιος 2016 Γεώργιος Θ. Ρούδας

(Γιῶργος Καλλιθεάτης)

Τί περισσότερο μπορεῖ κανείς νά πεῖ καί
νά γράψει γιά τόν Κωστάκη Νικολάου Μί-
χο, τό Σταυραετό μας, πού ἔφυγε τόσο νω-
ρίς καί ἄδικα, ἐνῶ εἶχε νά προσφέρει τόσα
μοναδικά καί σπουδαῖα στήν Πατρίδα μας!

Κωνσταντῖνος Γ. Μίχος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στόν Κωστάκη μας



πολιτιστικῆς διαχείρισης καί οἰκονομικῆς ἀνά πτυξης τῶν μνημείων
τῆς Φωκίδας εἰδικότερα τῆς Δωρίδας.

Στήν συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ὁ τ. Γενικός Διευθυντής τοῦ ΕΟΤ κ.
Κωνσταντῖνος Κατσιγιάννης ὁ ὁποῖος λόγω τῆς μεγάλης του ἐμπειρίας
στό χῶρο, ἀνέλυσε διεξοδικά τίς προοπτικές καί τίς ὀρθές πρακτικές,
ἀναφορικά μέ τήν τουριστική προβολή τῆς λίμνης τοῦ Μόρνου ἀλλά
καί γενικότερά της Δωρίδας.

Ἀμέσως μετά ὁ ἀγροτο-οἰκονομολόγος καί
μέλος τοῦ ΔΣ Δωρικῆς ἀδελφότητας Χρῆστος
Κρικέλας, ἀνέλυσε διεξοδικά τους τομεῖς θε-
ματικοῦ τουρισμοῦ πού μέ ἀξιώσεις ἡ Δωρίδα
μπορεῖ νά ἀναπτύ ξει ὅπως ὁ θρησκευτικός,
ἱστορικός, ἀθλητικός, φυσιολατρικός, αὐτοκι-
νητιστικός, συνεδριακός, ἀγροτοτουριστικός
τουρισμός. Στό πλαίσιο τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά
πορεία βιώσιμης ἀνάπτυξης σημείωσε ὅτι τό
συστατικό στοιχεῖο ἀποτελεῖ ἡ ἔρευνα καί
ἀνάπτυξη συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων, τά
ὁποῖα μποροῦν νά δημιουργήσουν κλίμακας.
Καταλήγοντας, πρότεινε νά δοθεῖ μεγάλη ἔμ -
φαση στήν καθιέρωσή του.

Μεταξύ τῶν βραβευθέντων ἦταν καί ὁ συγχωριανός μας Γεώργιος Ἰ
Μπαλατσούρας ἀπό Κονιάκο γιά τή διάσωση τῆς μοναδικῆς ὀρεινῆς ποι-
κιλίας οἰναμπέλου «Kοσμᾶς» ἤ «Σταυροκοσμᾶς» ἡ ὁποία ἐνδημεῖ ἀπο-
κλειστικά στήν περιοχή τῆς ὀρεινῆς Δωρίδος ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί γιά
τήν παραγωγή ἐκλεκτοῦ τοπικοῦ οἴνου μέ τυποποίηση «Δωρικός οἶνος».

Τίς εἰσηγήσεις πού ἦταν πολλές ἔκλεισε ὁ πρόεδρος τῆς Δωρικῆς
Ἀδελφότητας Γιάννης Μπαλατσούρας.

Πραγματοποιήθηκαν στίς 31 Ἰουλίου 2016 τά ΔΙΑΚΕΙΑ στόν
Ἀθανάσιο Διάκο ὅπου παρευρέθηκαν ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ

καί μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας προσκεκλημένοι ἀπό τήν Τ.Κ. καί
Ἀδελφότητα Ἀθανασίου Διάκου ὅπου κατατέθηκαν καί στεφάνια στό
μνημείου τοῦ Ἀθανασίου Διάκου ἀπό τούς πρόεδρους Νικόλαο Μάρ-
κο καί Δημήτριο Χολέβα. 

Πραγματοποιήθηκε στίς 6 Αὐγούστου 2016 ἡ ἐκδήλωση μέ τήν
προσωνυμία «τό Ψωμοτύρι» στό Λευκαδίτι ἀπό τήν Ἀδελφό-

τητα Λευκαδιτίου μέ μεγάλη ἐπιτυχία ὅπου παρευρέθηκαν καί μέλη
τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας Κονιάκου προσκεκλημένοι ἀπό τήν Ἀδελ-
φότητα Λευκαδιτίου. 

Πραγματοποιήθηκε στίς 7 Αὐγούστου 2016 στό Μακρυκάμπι
(Οἴτη) παραδοσιακή ἐκδήλωση μέ τραγούδια καί παραδοσιακά

ἐδέσματα. Ἡ εκδήλωση ὀργανώθηκε ἀπό: Τήν Ἕνωση Συλλόγων Δή-
μου  Υπάτης. ἀπό τά χωριά τοῦ πρώην Δήμου Καλλιέων Φωκίδας, τήν
Ἀδελφότητα Κονιακιωτῶν Δω ρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Συμμε-
τείχαν καί ἀπό τά χωριά Διακόπι, Λευκαδίτι, Ἀμυγδαλιά, Ἀγόριανη,
Κάλλιο ἐκπρόσωποι. Ἐπακολούθησε χορός πού έσυρε ὁ παπα-Δημή-
τρης Μίχος.

* * *
Εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τόν κύριο Δημήτριο Ξενιώτη ἀπό τό χωριό

Πάπα τῆς Φθιώτιδας πού πρός τίμη τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν
Δωρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» τραγούδησε ἕνα τραγούδι τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου, 

Πραγματοποιήθηκε στίς 12 Αὐγούστου 2016 ἐκδήλωση στή Συ-
κιά ἀπό τόν Σύλλογο Συκιᾶς ὅπου παραβρεθῆκαν καί μέλη τοῦ

Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας Κονιάκου προσκεκλημένοι ἀπό τόν Σύλλογο
Συκιᾶς. 

Πραγματοποιήθηκε στίς 12 Αὐγούστου 2016 ἐκδήλωση στό Δια-
κόπι (χορός) καί στίς 17 Αύγούστου 2016 ἐκδήλωση μέ Λου-

κουμάδες στό Διακόπι ὅπου παρευρέθηκαν καί μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς
Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν. 

Πραγματοποιήθηκε στίς 14 Αὐγούστου 2016 ἐκδήλωση στή Συ-
κιά μέ θέμα: Ἀναβίωση Βλάχικου Γάμου ἀπό τόν Πολιτιστικό

Σύλλογο ὅπου παρευρέθηκαν καί μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας Κο-
νιάκου προσκεκλημένοι ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο.

Πραγματοποιήθηκε στίς 15 Αὐγούστου 2016 ἐκδήλωση στήν Κα-
στριώτισσα. Στό πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης συμμετεῖχε ὁ Ἀντι-

πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν κ. Ἀπόστολος Λιάπης ὅπου
τραγούδησε  καθώς καί τό χορευτικό τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Λαογραφι-
κοῦ Ὁμίλου Γυναικών Καστριώτισσας. Παρευρέθηκαν καί μέλη τοῦ
Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν προσκεκλημένοι ἀπό τόν Πολι-
τιστικό καί Λαογραφικό Ὅμιλο Γυναικῶν Καστριώτισσας Παρνασί-
δος. 
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Ὁ Χρῆστος Ἀπ. Κρικέλας,
Γεωπόνος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ 
συνέχεια ἀπό τή σελ. 1

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.

Ἅγιε Γιώργη ἀφέντη μου 
καί γριβο καβαλάρη

ἁρματωμένος μέ σπαθί 
μέ χρυσό κοντάρι 

πολλές φορές μέ γλύτωσες 
ἀπό τόν τουρκῶν τά χέρια 
Ἅγιε Γιώργη ἀφέντη μου 

βοήθαμε νά ᾽ρθῶ στήν ἐκκλησιά. 

Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδήλωση στό Μακρυκάμπι

Στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδήλωση στό Μακρυκάμπι


