
Ἡ γιορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου (24 Ἰουνίου) συνδέθηκε ἀπό
παλιά μέ διάφορα ἔθιμα κατά τόπους, πολλά
τῶν ὁποίων ἀνάγονται στήν ἀρχαιότητα.

Ἕνα δρώμενο πού ἐτελεῖτο καί στό χωριό
μας ἦταν τά λεγόμενα «Ριζικάρια».

Μιά νεαρή κοπέλλα τήν παραμονή τοῦ Ἅη
Γιαννιοῦ πάει στή βρύση καί φέρνει τό «ἀμί-
λητο νερό». Λεγόταν ἔτσι τό νερό, διότι κατά
τή διαδρομή της ἡ νέα ἀπό τή βρύση μέχρι τό
σπίτι, πού θά γίνονταν τά «Ριζικάρια», δέν μι-
λοῦσε καθόλου σ᾽ ὅποιον ἀπαντοῦσε στό δρό-
μο.

Στό σπίτι ἦταν συγκεντρωμένες καί ἄλλες
νέες καί ἔρριχναν μέσα στό δοχεῖο μέ τό ἀμί-
λητο νερό κάθε μιά τό ριζικάρι της ἤ κάτι
ἄλλο. Καί κατόπιν τό σκέπαζαν μέ ἕνα πανί,
τό κλείδωναν κατά κάποιον τρόπο, ἀπαγγέ-
λοντας διάφορα δίστιχα πού ἄρχιζαν μέ τόν
στίχο: «Κλειδώνουμε τόν Κλήδονα μέ τ᾽ Ἅη
Γιαννιοῦ τή χάρη».

Τό ἄνοιγμα τοῦ Κλήδονα γινόταν τό ἀπό-
γευμα τῆς ἑορτῆς μέ τό στίχο: «Ἀνοίγουμε τόν
Κλήδονα μέ τ᾽ Ἅη Γιαννιοῦ τή χάρη».

Μία ἀπό τίς νέες κάθεται στό κέντρο καί
σάν μικρή πυθία βγάζει ἀπό τό μαντικό νερό
ἕνα-ἕνα τά ριζικάρια. Προτοῦ τά ἀνασύρει,
ἀπαγγέλει αὐτή ἤ κάποια ἄλλη ἕνα δίστιχο μέ
περιεχόμενο ἐπαινετικό ἤ μελλοντολογικό καί
ἀφορᾶ σ᾽ αὐτήν πού ἀνήκει τό ριζικάρι. Τό δί-
στιχο εἴτε τό θυμᾶται, εἴτε εἶναι ἀπό διάφορα
φυλλάδια, εἴτε ἀπό ἡμεροδεῖκτες. Ἡ κάθε νέα
ἀναγνωρίζει τό ἀντικείμενό της (τό ριζικάρι
της) καί κρίνει τό τυχερό της ἀπό τό δίστιχο,
ἐνῶ ἀπ᾽ τήν ὁμήγυρη ἀκούγονται κρίσεις καί

σχόλια. Μέ τό πέρας ἀκολουθοῦσαν κεράσμα-
τα καί χορός.

Ἡ περιγραφή αὐτή δέν διαφέρει καί πολύ
ἀπό τήν ἀνάλογη διαδικασία τῶν βυζαντινῶν
χρόνων ὅπως τήν ἀναφέρει ὁ Φαίδων Κου-
κουλές:

«Ἐκ τῶν Βυζαντινῶν συγγραφέων ἐκεῖνος,
ὅστις λεπτομερῶς περιγράφει πῶς κατά τούς
χρόνους του ἐτελεῖτο ἡ κλήδονας εἶναι ὁ Θε-
όδωρος Βαλσαμών (12ος αἰών). Ὁ ἱεράρχης
οὗτος μᾶς παραδίδει ὅτι τήν ἑσπέραν τῆς 23ης
Ἰουνίου συνοιθρίζοντο εἰς στενωπούς ἤ οἰ -
κίας, τῶν ὁποίων τάς εἰσόδους καί τά δωμά-
τια, ὅπως συνέβαινε κατά τούς διαφόρους
ἑορτασμούς, ἐκόσμουν μέ πολυτελεῖς πέπλους
καί φυλλάδας δένδρων, συνοιθρίζοντο λοιπόν
ἄνδρες καί γυναῖκες καί ἐστόλιζον ὡς νύμφην
κοράσιον· ἔπειτα, ἀφ᾽ οὗ συνεποσίαζον καί
ἔψαλλον καί ἐχόρευον, ἔθετον ἐντός ἀγγείου
ἕκαστος ἀπό ἕν ἀντικείμενον καί ἠρώτων, ἄν
θά συμβῇ τό δεῖνα ἤ δεῖνα εὐχάριστον ἤ δυ-
σάρεστον γεγονός. Μετά τήν ἐρώτησιν, τό κο-
ράσιον ἐξῆγεν ἀπό ἕν ἀντικείμενον, ἐντεῦθεν
δ᾽ ὁ κάτοχος τούτου ἐμαντεύετο, ἄν θά εὐτυ-
χήσῃ ἤ θά δυστυχήσῃ ἤ θά ἀπολαύσῃ ἐκεῖνο,
περί οὗ ἡ ἐρώτησις. Τήν ἑπομένην οἱ κληδο-
νιζόμενοι παραλαμβάνοντες τό κοράσιον μετά
τυμπάνων καί χορῶν ἀπήρχοντο εἰς τήν θά-
λασσαν, ἐκεῖθεν λαμβάνοντες ὕδωρ ἔρραινον
τάς οἰκίας των» (Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαν-
τινῶν Βίος καί Πολιτισμός, τόμος Α´, σελ.
170).

Βλέπετε ἡ καθημερινή καί κοινωνική ζωή
μέ τόν ἐθιμικό της πλοῦτο τῆς Βυζαντινῆς
ἐποχῆς διατηρεῖται ἡ αὐτή μέχρι σήμερα.
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A N A K O I N Ω Σ Ε Ι Σ
* Στίς 5 Αὐγούστου 2017, ἡμέρα Σάββα-

το καί ὥρα 10.00 π.μ., θά πραγματοποιηθεῖ
στόν Κονιάκο, στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μας,
τό 17ο Ἀναπτυξιακό Πολιτιστικό Συνέ-
δριο τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ
Δωρίδας.

* Στίς 9 Αὐγούστου 2017, ἡμέρα Τετάρτη
καί ὥρα 9.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ στήν
πλατεία τοῦ χωριοῦ μας ἡ ἐτήσια καλοκαι-
ρινή συνεστίαση.

Τραγούδι Σοφία Βώττα καί Νίκος Βλα-
χοδῆμος καί  κλαρίνο ὁ Παναγιώτης Κο -
τρῶτσος.

* Στίς 13 Αὐγούστου 2017 θά πραγματο-
ποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωση στό Μακρυκάμπι,
ὅπου συμμετέχει καί ἡ Ἀδελφότητά μας ὡς
συνδιοργανώτρια μέ χωριά τοῦ Δήμου Ὑπά-
της, πρώην Καλλιέων, μέ ψητά ἀρνιά, κοκορέ-
τσια, τραγούδια, χορό μέσα στά ἔλατα.

Παρακαλοῦμε γιά τή συμμετοχή σας.

* Στίς 16 Αὐγούστου 2017, ἡμέρα Τετάρ-
τη καί ἀπό ὥρα 7.00 μ.μ., θά πραγματοποιηθεῖ
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μας ἡ 5η κατά σει-
ρά ἐκδήλωση γιά τό Δημοτικό Τραγούδι
τῆς Ρούμελης. Ἡ θεματική ἑνότητα εἶναι τά
Ἱστορικά Δημοτικά Τραγούδια.

Παρακαλοῦμε ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τρα-
γουδήσουν νά μᾶς ἐνημερώσουν μέχρι 30
Ἰουλίου 2017. Νά ἀπευθύνονται στόν πρό-
εδρο τοῦ Δ.Σ. Δημήτριο Χολέβα ἤ μέ e-mail
στό koniakosdoridas@yahoo.gr.

Θά ἀκολουθήσει χορός. Τραγούδι Σοφία
Βώττα καί Ἀνδριάνα Μόκα, κλαρίνο ὁ Γιάννης
Παπαδημητρίου καί λαοῦτο ὁ Κώστας Πίτσος.

Tό Σάββατο 19 Αύγούστου 2017, στοῦ
Πράττα τό Λάκκο, θά γίνει τό Ἀντάμωμα τῆς
Ὀμοσπονδίας Συλλόγων B/Δ Δωρίδας.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τά Ριζικάρια

Γιόρτασε καί φέτος τό χωριό μας τήν ἡμέρα
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πού εἶναι ὁ πολιοῦχος μας.

Τό βράδυ τῆς παραμονῆς ἐκτός τοῦ Παπαδη-
μήτρη τοῦ χωριοῦ μας ἔλαβε μέρος στόν Ἑσπερι-
νός καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, ἐφημέ-
ριος Λιδωρικίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθη-
κε ἡ καθιερωμένη θεία Λειτουργία, ἀρτοκλασία
ὑπό τῆς Ἀδελφότητος καί περιφορά τῆς εἰκόνος
πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ παραδο-
σιακή βίζιτα στό σπίτι τοῦ Γιώργη Βώττα, ὁ ὁποῖος
προσέφερε πλούσια ἐδέσματα, δημιουργήματα
τῆς συζύγου του Θυμίας. Κατόπιν μέ τραγούδια
μετέβημεν στό μαγαζί τοῦ χωριοῦ ὅπου ἡ Ἀδελ-
φότητα προσέφερε πλούσιο τραπέζι. Κατόπιν
ἀκο  λούθησαν τραγούδια καί χορός στήν πλατεία.

Παραβρέθηκαν καί οἱ: Ἰωάννης Μπαλατσού-
ρας, Πρόεδρος τῆς Δωρικῆς Ἀδελφότητος, Γιάν-
νης Τρίγκας, Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Β/Δ Δω-

Τό πανηγύρι τοῦ Ἅη Γιώργη στό χωριό μας
ρίδας καί τοῦ Συλλόγου Διακοπίου, ὁ Πρόεδρος
Διονύσης Βλάχος καί μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλ-
λόγου Συκιᾶς καί ὁ Χρῖστος Κρικέλας μέ τή μητέρα
του πού φωτογράφησε πολλά στιγμιότυπα τῆς
γιορτῆς, Φίλοι ἀπό Ἀγόριανη καί Ἀμυγδαλιά.

Εὐχαριστοῦμε γιά τήν προσφορά ἀρνιῶν, κα-
τσικιῶν καί τυριοῦ τούς Νικόλαο Μᾶρκο, Πανα-
γιώτη Καραχάλιο καί Γεώργιο Χολέβα.

Ἐπίσης τόν Γεώργιο Κολοβό γιά τήν ἐξαίρετη
γιαούρτη του, τόν Γιῶργο Μπαλατσούρα γιά τό
ἐξαίρετο κονακιώτικο κρασί, τόν Γεώργιο Ἀθαν.
Βώττα γιά τούς Ἄρτους καί τό μαγαζάτορα Πα-
ναγιώτη Παρασκευᾶ γιά τήν προσφορά ἐδεσμά-
των καί τήν ἄριστη ἐξυπηρέτησή του.



Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΓΑΜΟΙ
Στίς 13 Μαΐου 2017 παντρεύτηκαν ὁ Ἀργύ-

ρης Μπουμπλίνης καί ἡ Εὔη Κοσσίνη στόν
Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Καλλιθέας καί βά-
πτισαν τό γιό τους, τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ὁ Νικόλαος Γεωργίου Μπούτσικος, Δικη-

γόρος, καί ἡ σύζυγός του Ἀφροδίτη ἀπέκτη-
σαν ἀγόρι.

Εὐχόμαστε νά τούς ζήσει καί νά τό ἰδοῦν
ὅπως ποθοῦν.

Σημ. συντάξ.: Μέλει νά εἶναι ὁ τρίτος κατά
σειράν Γεώργιος Νικολάου Μπούτσικος.

ΠΕΝΘΗ

• Στίς 2 Ἀπριλίου 2017
πέθανε στήν Ἀθήνα ὁ
Κων/νος Δημόπουλος,
ἐτῶν 84.

• Στίς 15 Ἀπριλίου 2017
πέθανε στήν Ἀθήνα ἡ Σο-
φία Σισσούρα καί τάφηκε
στήν Καστριώτισσα Φω-
κίδας, ἐτῶν 72.

• Στίς 3 Μαΐου 2017 πέ-
θανε στούς Ἁγίους Πάντες
ἡ Σπυριδούλα Γ. Βώττα τό
γένους Λάμπρου Χολέβα
καί τάφηκε στό χωριό, ἐτῶν
88.

• Στίς 13 Μαΐου 2017
πέθανε στή Λάρισα, ὅπου
καί τάφηκε, ὁ Κωνστα -
ντῖνος Λεωνιδάκης, ἐτῶν 92.

• Στίς 13 Μαΐου 2017
πέθανε στήν Ἀθήνα ὁ Γε-
ώργιος Ἰ. Χολέβας, ἐτῶν
86.

Τά θερμά μας συλλυπη-
τήρια στούς οἰκείους τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Ὁ Ἀναδιώτης Νικόλαος ἔδωσε στήν Ἀδελ-

φότητα 150 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 (Βίδαβι) 
1στρέμμα περίπου. 

Πληροφορίες: Βασίλειος Χριστοδούλου
τήλ. 6977241331 

Εὐχαριστήριο 
Θά ἤθελα ἀπό τό φιλόξενο βῆμα τῆς ἐφη-

μερίδας μας νά ἀπευθύνω ἕνα μεγάλο εὐχα-
ριστῶ στόν ἀγαπητό συνάδελφο, ἁγνό συμπα-
τριώτη καί καλό φίλο Σωτήρη Παγώνη πού
ὡς Διευθυντής τοῦ τμήματος Αἱμοδοσίας τοῦ
Νοσοκομείου Ἀμαλία Φλέμιγκ, μερίμνησε μέ
τρόπο καθοριστικό στήν προετοιμασία καί ὁλο-
κλήρωση τῆς θεραπείας πού ὑποβλήθηκα.
Ὀφείλω νά ὁμολογήσω πώς μέ τό κύρος τῆς
ἐπιστημονικῆς του θέσης καί τήν ἰδιότητα τοῦ
ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματός του, ξεπέρασε τίς
πολυάριθμες δυσκολίες στήν ἐξασφάλιση γιά
μιά ἀκόμα φορᾶ, αἵματος τῆς δύσκολης ὁμά-
δας πού φέρω καί μοῦ ἐξασφάλισε τίς προϋπο-
θέσεις ὁμαλῆς ἐξέλιξης τῆς ἐπεμβατικῆς μου
θεραπείας.

Λιάπης Ἀπόστολος
Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ

+ ΚΩΝΣΤΑNTΙΝΟΣ 
ΔΗΜ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ

 Στίς 13 Μαΐου 2017
ἀπεβίωσε στή Λάρισα καί
τήν ἑπομένη ἐτάφει στό
κοιμητήριο τῆς πόλης
αὐτῆς ὁ Κωνσταντίνος
(Κώστας) Μπούτσικος -
Λεωνιδάκης, ὁ δεύτερος
υἱός τοῦ ἀείμνηστου Δη-
μητρίου Λέων. Μπούτσι-
κου. Γεννημένος τό ἔτος

1924 στόν Κονιάκο, ὅπου τελείωσε τό Δημο-
τικό Σχολεῖο καί πέρασε τά ἐφηβικά του χρό-
νια, βοηθώντας στίς ἀγροτικές ἐργασίες τῆς
οἰκογένειας. Σφυρηλατημένος μέ τίς ἠθικές
ἀρχές τῆς οἰκογένειας τῶν Λεωνιδαίων, ὁ Κώ-
στας διαμόρφωσε ἐξαίρετο ἤθος καί χαρακτή-
ρα ἔντιμο, ἀκέραιο καί καλόκαρδο. Τόν διέ-
κρινε ἁγνή ὑπερηφάνεια, σωφροσύνη, φιλο-
τιμία καί ἀξιοπρέπεια. Μέ αὐτά του τά προ-
σόντα κατέφυγε ἀπό πολύ νέος στήν Ἀθήνα
σέ ἀναζήτηση καλύτερης τύχης, ὅπου καί
ἐργάστηκε μέχρι τή στράτευσή του ὡς ὑπάλ-
ληλος κυρίως στό Γαλακτοπωλείο τοῦ ἐκ Κο-
νιάκου Δημ. Βασ. Κολοβοῦ. Στρατεύτηκε καί
λόγω τῆς γενναιότητάς του, τῆς ἔντονης αἰ -
σθησης ὑπευθυνότητας καί τῶν λοιπῶν προ-
σόντων πού διέθετε, ἐπιλέχθηκε καί ὑπηρέτη-
σε κατά τή διάρκεια τοῦ συμμοριτοπολέμου
στά Λ.Ο.Κ. (Λόχους Ὀρεινῶν Καταδρομῶν).
Μετά τό τέλος τοῦ συμμοριτοπολέμου (1950),
ὁ Λοχαγός του Ἐπαμ. Χριστοδουλόπουλος,
γαμβρός τοῦ μεγαλοκτηματία τῆς Λάρισας
Ἀρσενίδη, ἐκτιμώντας τά προσόντα τοῦ Κώ-
στα, τόν διώρισε ἐπιστάτη τοῦ γαιοκτήματος
τῆς συζύγου του, εὑρισκόμενου στή γέφυρα
Κουτσόχειρου Λάρισας, ἐν ἐπαφῇ μέ τόν πο-
ταμό Πηνειό. Ὡς ἐπιστάτης καί στήν οὐσία
ὡς διαχειριστής τοῦ κτήματος αὐτοῦ ὁ Κώ-
στας καταξιώθηκε καί ὑπηρέτησε πάρα πολλά
χρόνια. Κατά τό ἔτος 1959 προέκυψε πρόβλη-
μα στή χρήση τοῦ ἐπωνύμου του «Μπούτσι-
κος» στίς συναλλαγές του, ὡς κακόηχου καί
ἀναγκάστηκε νά τό ἀντικαταστήσει μέ τό πα-
ράνομα τῆς οἰκογένειάς του ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ.
Ἀκολούθως νυμφεύτηκε τή ἐξαίρετη κόρη
Εὐαγγελία Χρ. Αρσενίου ἀπό τό χωριό Ἀλή-
φακα Λάρισας, μέ τήν ὁποία ἀπόκτησε ἕνα
υἱό, τόν Δημήτριο, ὁ ὁποίος τοῦ χάρισε δύο
ἐγγόνια. Ὁ Κώστας ὑπῆρξε ὑποδειγματικός
σύζυγος καί πατέρας. Ἔτρεφε μεγάλη ἀγάπη
πρός τήν πατρική του οἰκογένεια καί τούς
συγγενεῖς του. Ἡ συμπεριφορά του πρός
ὅλους ἦταν ἄψογη. Ἀγαποῦσε πολύ τή γενέ-
τειρά μας τόν Κονιάκο, τόν ὁποῖο ἐπισκεπτό-
ταν σέ κάθε εὐκαιρία. Ὁ Κώστας ἔφυγε πλή-
ρης ἡμερῶν. Στή μνήμη συγγενῶν καί φίλων
θά μείνει παντοτινά ζωντανός ὁ ἀξιοπρεπής,
καλοσυνάτος καί πρόσχαρος Κώστας ὁ Μου-
στάκας, ὅπως τόν ἀποκαλούσαν.

Εὔχομαι παρηγοριά στή σύζυγό του Εὐαγ-
γελία, τόν υἱό του Δημήτριο καί τά ἐγγόνια
του.

Εὔχομαι νά εἶναι ἐλαφρό τό χῶμα τῆς Θεσ-
σαλικῆς γῆς πού τόν σκέπασε.

Αἰώνια ἡ μνήμη σου ἀγαπητέ ἐξάδελφε.
Γεώργιος Ν. Μπούτσικος

Κων/νος 
Δημόπουλος

Σπυριδούλα 
Γ. Βώττα 

Γεώργιος 
Ἰ. Χολέβας

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ
Ὁ ἔγκριτος καί πολυ-

βραβευμένος δημοσιο-
γράφος καί πνευματικός
ἄνθρωπος, φίλος τοῦ
Συλλόγου μας καί τοῦ χω-
ριοῦ μας, ἀπό τή Ναύπα-
κτο, σύζυγος τῆς κας Πό-
πης Γαϊτάνη, φίλης καί
αὐτῆς τῶν Κονακιω τῶν,
ἀπό τήν Καστριώτισσα,

«ἔφυγε» ἀπό κοντά μας στίς 12 Ἀπριλίου 2017.
Ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξε ἕνα ἰδιαίτερα πνευ-

ματικό κεφάλαιο τῆς Ρούμελης. Ἄνθρωπος
πού δίδαξε μέ τά ἔργα του. Γιά τό μεγάλο
πνευματικό του ἔργο καί τήν προσφορά του
τιμήθηκε καί ἔλαβε πολλές διακρίσεις. Ἡ ἀξιο-
ζήλευτη πέννα του θά τόν θυμίζει πάντοτε.

Τό Δ.Σ.
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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
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1                        Μέλος                    Ἰατρός Εἰδικός Παθολόγος 
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  καί ἐν συνεχεία ἡ Ἀδελφότητα πρόσφερε γεῦµα στό µαγαζί τοῦ χωριοῦ µας καί
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἐμεῖς σάν ἀδελφότητα ἐδῶ καί πλέον τῶν

60 ἐτῶν ἔχουμε ὡς κύριο μέλημα (ὅπως προκύ-
πτει καί ἀπό τό καταστατικό μας) ἐκτός τῶν
ἄλλων τήν ψυχική σύνδεση, τήν ἀνάπτυξη πνεύ-
ματος ἀλληλεγγύης μεταξύ των ἁπανταχοῦ Κο-
νιακιωτων,τήν πνευματική-ἠθική-ὑλική ἐξύψωση
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ μας, τήν προβολή "διά
παντός μέσου" των λαογραφικῶν, κοινωνικῶν,
πολιτιστικῶν, παραδοσιακῶν στοιχείων τοῦ χω-
ρίου καί τῆς γύρω περιοχῆς, τήν δημιουργία
ἔργων ἐξωραϊσμοῦ, μνημείων πεσόντων ἤ συμ-
μετασχόντων καί διακριθέντων κατά τούς ὑπέρ
τῆς ἀνεξαρτησίας ἐθνικούς μας ἀγῶνες κ.ἄ.

Γιά ὅλους τους παραπάνω λόγους ἔχουμε
καταξιωθεῖ στήν συνείδηση τῶν συγχωριανῶν
μας καί αὐτῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς (κοινές
ποιοτικές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις παραδοσια-
κοῦ καί ψυχαγωγικοῦ χαρακτήρα, συνέδρια κ.ἄ.).

Χαιρετίζουμε ἄλλωστε ὅλες τίς ἐνέργειες
πρός αὐτή τήν κατεύθυνση σέ ἕνα πνεῦμα ἀλη-
θινῆς συνεργασίας καί ἀλληλοσεβασμοῦ.

Καμαρώνουμε γιά τό χωριό μας καί γιά τούς
συγχωριανούς μας καί εἴμαστε περήφανοι γιά
τούς ἡρωικούς προγονούς μας καί γιά τά ἐπι-
τεύγματα τῶν νεοτέρων καί δέν συναινοῦμε σέ
ἀπόψεις ὅτι τό χωριό θά εἶναι χωρίς ζωή, ὅτι
εἶναι παράδειγμα πρός ἀποφυγή καί ἀκόμη πε-
ρισσότερο ὅτι ὑποθηκεύουμε τό μέλλον τοῦ χω-
ριοῦ μας. Παράδειγμα πρός ἀποφυγή εἶναι ἀπό-
ψεις διχαστικές-πολωτικές πού διαπομπεύουν
τό χωρίο καί τούς κατοίκους του.

Ἐπειδή τά "συγνώμη" καί τά "ἀστεῖα" περισ-
σεύουν εἴμαστε πάντοτε πρόθυμοι γιά κάθε εἰλι-
κρινῆ καί καλοπροαίρετη συνεργασία ἀτομικά ἤ
συλλογικά ὅπως ἁρμόζει σέ συγχωριανούς, φί-
λους καί συγγενεῖς γιά τόν κοινό σκοπό τό καλό
τοῦ χωριοῦ μας!!                                    Το Δ.Σ.
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Στίς 14 Μαΐου πραγματοποιηθηκε μέ ἐξαιρετι-
κή ἐπιτυχία ἡ ἐκδρομή τῆς Ἀδελφότητας, ἡ
πρώτη ἀλλά καί «ΜΟΝΑΔΙΚΗ»! Ἡ συμμε-

τοχή τῶν συγχωριανῶν μας, πού μέ ζῆλο καί ἀγάπη
ὑποστηρίζουν τήν Ἀδελφότητα, ἦταν πάνω ἀπό τήν
ἀναμενόμενη. Ἔτσι ἐνισχύουν τό αἴσθημα εὐθύνης
μας ἀπέναντι σέ αὐτούς καί στό Χωριό, ὥστε νά συμ-
βάλουμε ὅσο μποροῦμε στή σφυρηλάτηση τῶν
δεσμῶν μας στό πνεῦμα τῆς ἀδελφοσύνης, τοῦ πα-
τριωτισμοῦ καί τῆς ἀγάπης γιά τόν τόπο μας.

Ὑπῆρχε ἀντιπροσωπευτική συμμετοχή ἀπό πολ-
λές οἰκογένειες τοῦ χωριοῦ μέ παιδιά, ἐγγόνια καί φί-
λους καί μᾶς τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἀδελφότητας Λευκαδιτίου Μάκης Κυριανάκης
μέ τήν παρέα του. Θέλουμε νά τονίσουμε τήν ἐξαιρε-
τική πειθαρχία τῶν μικρῶν παιδιῶν, πού ἀδιαμαρτύ-
ρητα καί μέ ἐνδιαφέρον ἀκολούθησαν ὅλο τό πρό-
γραμμα, δεδομένου ὅτι ἦταν σχετικά σφικτό.

Πρώτη Στάση: Μεταλλευτικό Πάρκο
Ἐνημέρωση - Ψυχαγωγία - Ἐκπαίδευση πάνω

στήν ἱστορία ἐκμετάλλευσης τοῦ βωξίτη καί τῶν με-
ταλλωρύχων. Μέ ἀσανσέρ κατεβήκαμε στόν χῶρο
ἐπιβίβασης στό βαγονέτο γιά νά ἐπισκεφθοῦμε τήν
περίφημη στοά μέ ἀριθμό 850 καί στή συνέχεια περ-
πατήσαμε σέ πατώματα ἡλικίας ἄνω τῶν 150.000.000
ἐτῶν σέ βάθος 200 μέτρων κάτω ἀπό τή γῆ! Στή δια-
δρομή παρακολουθήσαμε ἀναπαράσταση τῶν ἐργα-
σιῶν μέ ὀπτικοακουστικά συστήματα μέ ἦχο καί φῶς.
Στόν ἐκθεσιακό χῶρο γνωρίσαμε τί εἶναι ὁ βωξίτης,
πῶς σχηματίστηκε, πῶς ἐρευνᾶται-ἐξορύσσεται, τίς
χρήσεις καί τίς ἐφαρμογές του. Στήν πτέρυγα ψη-
φιακῆς τεχνολογίας παρακολουθήσαμε σέ animation
ἐπιστημονικῆς φαντασίας τό μακρύ ταξίδι τοῦ βωξίτη
μέχρι τήν μεταμόρφωσή του σέ ἀλουμίνιο, οἱ μικροί
μας ἐκδρομεῖς ἔκαναν τή δική τους εἰκονική γεώτρη-
ση καί ἀκούσαμε τήν δεκάχρονη ἐγγονή μεταλλωρύ-
χου νά ἀφηγεῖται τήν ἱστορία τους.

Ὅλοι μας ὅμως ἀναλογισθήκαμε μέ δέος αὐτούς
πού ἐργάσθηκαν ἐκεῖ, καί ὅπως εἰπώθηκε:

Μεταλλωρύχοι. Τούς ἔχουμε δεῖ στίς ταινίες.
Πρωταγωνιστές σέ ἱστορίες τοῦ ἀνθρώπινου μόχθου.
Ἥρωες τοῦ κάτω κόσμου, πού ἀκόμα καί σήμερα
ἀκροβατοῦν ἀνάμεσα στό μεροκάματο καί τόν θανα-
το. Πόσες φορές μᾶς ἔχει συγκινήσει ὁ ἄδικος χαμός
τους. Καί ἄλλες τόσες οἱ ἴδιοι μᾶς ἔχουν ἐμπνεύσει
μέ τούς σκληρούς καί αἱματηρούς ἀγῶνες τους.
Ἄνθρωποι φτωχοί, ἀγρότες ὅπως καί οἱ δικοί μας, οἱ
Βαργιανίτες, οἱ Γραβιῶτες, οἱ Κολοβατιανοί, οἱ Σι-

γδιτσιῶτες καί οἱ Τοπολιάτες, πού ἄφηναν τά χωρά-
φια καί τά ζωντανά καί πήγαιναν μέ τά πόδια στό
ὀρυχεῖο, κυνηγώντας μιά καλύτερη ζωή γιά τίς οἰκο-
γένειές τους. Τότε φοβοῦνταν νά μποῦν μέσα στό
βουνό, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά κάνουν ἀλλιῶς…
Ἔπρεπε νά βγάλουν βωξίτη…

Ἐμπειρία μοναδική γιά ὅλους!

Δεύτερη Στάση: Τό Χάνι τῆς Γραβιᾶς
Εἴχαμε τήν τύχη νά ἑορτάζεται καί ἡ ἡρωϊκή μάχη

τῆς Γραβιᾶς. Χορευτικά, Στολές, Ἐπίσημοι, Κό-
σμος… Ἡ κα Ἀγγελική (δημοτική ὑπάλληλος-ξενα-
γός) μεγαλούργησε μέσα στό Χάνι. Μᾶς μετέφερε
στό πνεῦμα τῆς Μάχης ὄχι μόνο μέ τήν προβολή τῆς
σχετικῆς ταινίας ἀλλά καί μέ τή γλαφυρή διήγηση τῆς
σχετικῆς ἱστορίας καί τῆς ζωῆς τοῦ ἥρωα Ὀδυσσέα
Ἀνδρούτσου, τοῦ «κακοῦ πατριώτη», ὅπως ἔγραφε
εἰρωνικά στά Ἀπομνημονεύματά του ὁ Μακρυγιάν-
νης! Καί ὅλα τά παραπάνω μέ τήν μουσική ὑπόκρου-
ση τῶν ἡρωϊκῶν Δημοτικῶν τραγουδιῶν.

Στή συνέχεια, μετά ἀπό σχετική διαβούλευση με-
ταξύ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, τοῦ Δ.Σ. μας καί τοῦ Ἡρωϊ-
κοῦ μας ὁδηγοῦ κ. Γιώργου, καθόσον ὑπῆρχαν διι-
στάμενες ἀπόψεις κατά πόσον τό πούλμαν τῶν πε-
νήντα θεσεων θά μποροῦσε νά ἀνεβεῖ τόν ἀνηφορικό
καί γεμᾶτο κλειστές στροφές δρόμο πρός τή Βάριανη,
ὁ κύβος ἐρρίφθη. Μέ γνώμωνα πρώτιστα τήν ἀσφά-
λεια ὅλων μας ξεκινήσαμε (εἴ χαμε ὅμως καί τόν Ἁη-
Γιώργη κοντά μας) καί μέ δυό-τρεῖς μανοῦβρες ΑΠΟ-
ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΜΕ!

Τρίτη Στάση: Βάριανη
Στά 850 μ. ὑψόμετρο, στή λιγότερο τουριστική

πλευρά τοῦ Παρνασσοῦ, μᾶς ὑποδέχτηκε ἡ Βάριανη.
Ἕνας ἀξιόλογος οἰκισμός, χαρακτηρισμένος, μέ σπίτια
κτισμένα μόνο μέ πέτρα καί ξύλο, ὅπου ξεχωρίζει ἡ
ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί ἡ γραφική πλα-
τεία. Λιγοστοί κάτοικοι, διαχρονικά ὅμως εἶχαν διαπρά-
ξει ἡρωϊκές πράξεις, πολλά τρεχούμενα νερά, πηγές καί
βέβαια ἐξαιρετικά ψητά, πίτες κ.λπ. στήν ταβέρνα κάτω
ἀπό τίς φυλλωσιές τῶν δέντρων καί μέ τούς ἤχους τῶν
τρεχούμενων νερῶν.

Φυσικά ἀκολούθησε τό καφεδάκι μας στό παρα-
δοσιακό καφενεῖο τῆς πλατείας. Γύρω στίς 16.00 μ.μ.
πήραμε τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

Εὐχαριστημένοι, ἱκανοποιημένοι, ἔτσι ἁπλά μέ
μιά σκέψη καί μιά παράκληση-εὐχή ὅλων μας πότε
θά πραγματοποιήσουμε τήν ἑπόμενη ἐκδρομή!

Νά Εἴμαστε Καλά ΟΛΟΙ μας!

ΠΑΤΡΙΔΩΓΝΩΣΙΑ
Παλιά ξεχασμένα χωράφια

Παλιότερα που καλλιεργούνταν τα χω-
ράφια και υπήρχαν και πολλά μαντριά ο τό-
πος έσφυζε από ζωή. Σήμερα δε συμβαίνει
κάτι τέτοιο. Ο τόπος εγκαταλείφθηκε από
καλλιέργειες. Τα χωράφια γέμισαν πουρνά-
ρια και άλλα είδη δένδρα έτσι που σε πολ-
λές περιπτώσεις χάθηκαν τα σύνορα. Το ίδιο
συνέβη και με τα χωράφια που υπήρχαν
στη Ψηλόραχη μέχρι το Πυργάκι που εγκα-
ταλείφθηκαν και αυτά περασμένα χρόνια
και ξεχάστηκαν. 

Ας αφήσουμε για αυτά μας διηγηθεί ο
μπάρμπας Κώστας Σαγιάνος. 

Ικει στην Ξερολακκούλα πλές Κωστάκη,
υπάρχει μια σπηλιά. Την είχε ο φοροδήμος
ως μαντρί όπου τον περισσότερο καιρό
έμενε με λίγα γιδάκια που είχε. 

Ο Φοροδήμος ήταν αδερφός του Φορο-
σταμάτη (Ο Φοροδήμος κατά το μπάρμπα
Κώστα κατοικούσε στην Κάτω Μουσουνί-
τσα). 

Στην Ψηλόραχη ήταν χωράφια Βωτεϊκα.
Τα έδωσα προίκα στον Χστάκι από Κάτω
Μουσουνίτσα, πιο κάτω, απέναντι απ΄την
Αγία Παρασκευή ήταν τού Αποστόλη Βώττα
και κει πούναι τώρα η πηγή (βρωμόγουρνα)
ήταν του γέρου – Καφρίτσα. Πιο κάτω
έφτιαξαν αργότερα οι Χολεβαίοι μαντριά.
Ανατολικά βρίσκεται η τοποθεσία «Ορτζέ-
λα» που καλλιεργείταν μέχρι της μέρες μας. 

Εκεί κοντά είχε ο Λέκας μαντρί και κει κα-
θόταν όλο τον καιρό. Η γυναίκα του ήταν
αδερφή του παππούλη μου του Γεωργίου
Παν. Σαγιάνου (Κοσσίδα). Δεν είχαν όμως
παιδιά πάνω από δώ ήταν Μπουτσικαιϊκα
χωράφια και συγκεκριμένα πιο πάνω
απ΄την Ορτζέλα ήταν Πραγγαίϊκα. 

Προχωρώντας ανατολικά βρίσκομαι την
τοποθεσία «Τούρλα» όπου ήταν χωράφια
Μιχαιϊκα και πιο κάτω η τοποθεσία «Παπά –
Πλάκες» όπου τα Κολοβεϊκα χωράφια, πιο
κάτω η περιοχή «Λυκομούρσια» ανήκαν
στον Κρεκούζα και στη συνέχεια ο «Πυργά-
κης» Από κεί μέχρι του Πολίτη τη Λάκκα
ήταν Συκιώτικα Χωράφια. 

* * *
Ποιος περίμενε από μας τους νεότερους

ο τόπος αυτός, ο γεμάτος πουρνάρια, όπου
υπήρχαν και λίγα μαντριά, έρημα και αυτά
τώρα, να καλλιεργείται απ΄ τους προγόνους
μας για την εξασφάλιση του ψωμιού, κ αι
ακόμη ποιος μπορεί να φανταστεί τον κόπο
και το μόχθο που κατέβαλαν εκείνοι οι άν-
θρωποι πάνω στον άγονο, άνυδρο και αφι-
λόξενο τόπο. 

Σ΄ αυτούς αφιερώσαμε με τον κ. Γεώργιο
Ν. Μπούτσικο, επίτιμο Αρεοπαγίτη το Γενε-
αλόγιο των κατοίκων του χωριού μας ως
λαμπρό και αιώνιο μνημόσυνο. 

(θα συνεχίσουμε) 
Κ.Ι.Μ.

Ἡ ἐκδρομή τῆς Ἀδελφότητας στό Μεταλλευτικό 
Πάρκο Φωκίδας - Χάνι τῆς Γραβιᾶς - Βάριανη

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδρομή.

Ὁ ἐπίτιμος Ἀρεοπαγίτης Γιώργιος Μπούτσικος
μετά τῆς συζύγου του καί ὁ Δημήτριος Κολοβός

στήν πλατεία τῆς Βάργιανης. 
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Ἐκδήλωση στό Λιδωρίκι ἀπό τό Ρουμελιώτικο Πάσχα 
στήν TV τῆς Βουλῆς 

Τήν Κυριακή, 
2 Ἀπρίλη 2017, 
στό Λιδωρίκι, 
ἔγινε τό γύρισμα 
τοῦ πασχαλινοῦ
ἐπεισοδίου
τῆς ἐκπομπῆς 
«Ἀπό τόπο σέ τόπο»,
μέ τόν Χρῆστο 
Μυλωνᾶ, κατόπιν 
ἐνεργειῶν τοῦ 
Δήμου Δωρίδας,
πού προβλήθηκε
ἀνήμερα τό Πάσχα
ἀπό τό Κανάλι 
τῆς Βουλῆς.
Στήν ἐκπομπή αὐτή
συμμετεῖχε καί 
τό χορευτικό τῆς
Ἀδελφότητός μας.

Φωτογραφικά 
στιγμιότυπα ἀπό τό
ἐπεισόδιο στό Λιδωρίκι
«Ἀπό τόπο σέ τόπο».

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.

Ο μπάρμπας Κώστας Καραγιάννης 
Καιρός είναι να θυμηθούμε και τον

αείμνηστο Καραγιάννη Κων/νο (Λιάπη),
πού σ΄ όλη του σχεδόν τη ζωή υπηρέτη-
σε το χωριό. Πάνω από 30 χρόνια εργά-
στηκε ως κοινοτάρχης για το χωριό και
επέδειξε αξιόλογη κοινοτική φιλανθρω-
πική και κοινωνική δραστηριότητα για
τη οποία θα αναφερθούμε και σε άλλη
μας ευκαιρία. Αυτόν τον άνθρωπο δεν
τον τίμησε το χωριό όσο θα έπρεπε.
Ίσως διότι δεν υπήρξαν φωνασκίες γύρω από το όνομα του.
Η Αδελφότητα και οι παλιοί Κονιακίτες που ξέρουν την ιστο-
ρία του χωριού ας αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία. Συνεχί-
ζουμε και μια περικοπή απ΄ το βιβλίο του Γιάννη Λιάπη (γιού
του) επίτιμου επιθεωρητή της Δημοτικής Εκπαίδευσης για την
ζωή του μπάρμπα Κώστα, με τίτλο: «Ο ίσκιος του χωριού».  

Κ.Ι.Μ.

Ιταλογερμανική Κατοχή
«Ως πρόεδρος της κοινότητας υπέφερα πολλά από του Ιτα-

λούς στο Λιδωρίκι. Ήθελαν οι Ιταλοί να συλλάβουν εμένα μαζί
με τους προέδρους των κοινοτήτων Λευκαδιτίου και Συκιάς. Μα;
Ειδοποίησαν για να πάμε στο Λιδωρίκι για να πάρουμε κτηνο-
τροφικά είδη. Πράγματι πήγαμε στο Λιδωρίκι και φώναξαν πρώ-
τα τον πρόεδρο του Λευκαδιτίου, τον κράτησαν πάνω από μια
ώρα στο σπίτι του Γεωργίου Πέτρου. Εγώ περίμενα απέξω. για
να με φωνάξουν να πάρω ζωοτροφές. Κάποια ώρα με φώναξαν
και με παρουσίασαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους. Μια νέα Ιτα-
λίδα που ήξερε καλά τα Ελληνικά με ρώτησε. Πόσα χρόνια έχεις
πρόεδρος στην κοινότητα σου. Έχω πάρα πολλά της είπα. Δεν
γνώριζα τι με περίμενε. Πρόεδρε μου είπε στο χωριό σου έχεις
Εγγλέζους και τους υποστηρίζεις. ΟΧΙ της απάντησα εγώ. Μη λές
ΟΧΙ μου είπαν, γιατί αν δεν απαντήσεις με το κάλο, θα απαντή-
σεις με το άσχημο. Εάν μας πεις την αλήθεια θα μείνεις ελεύθε-
ρος, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι είναι Εγγλέζους στο χωριό μου.
Τι να κάνουν οι Εγγλέζοι στο Κονιάκο; Μετά άρχισαν τα βασανι-
στήρια. Μου έβαλαν ένα σιδερένιο στεφάνι στο κεφάλι με πε-
ρόνες, φάλαγγα στα πόδια και ένα μηχάνημα ανάμεσα στα δά-
κτυλα των ποδιών. Όλα αυτά τα πιέζανε και ο πόνος πήγανε στη
καρδιά μου. Ταυτόχρονα μου έβαλε ένας το πιστόλι στο λαιμό
και με τη διερμηνέα μου έλεγε: Μαρτύρα πρόεδρε, γιατί θα σου
πετάξουμε τα μυαλά στον αέρα. Με άφηναν λίγο και κάθε μισή
ώρα επαναλάμβαναν τα ιδια βασανιστήρια. Τρείς ολόκληρες μέ-
ρες με βασάνιζαν με τον ίδιο τρόπο αυτό. Εις το τέλος απόκαμα
και τους είπα; Τι με βασανίζετε, πηγαίνετε στο χωριό και αν βρεί-
τε Εγγλέζους εκεί, τότε ας υποστώ τις συνέπειες του Νόμους σας.
Πράγματι με έκλεισαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και πήραν συ-
νοδούς και έφυγαν για το Λευκαδίτι και τη Σρώμη. Στο Λευκαδίτι
βρήκαν τρείς Εγγλέζους οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί και έφυγαν.
Έφεραν από το Λευκαδίτι άλλους και εμένα με έβλεπαν από το
κρατητήριο και μου είπε ένας αξιωματικός να φύγω για το σπίτι
μου. Μου έδωσαν τα πράγματα μου (λουρίδα, σουγιά, σπίρτα,
τα τσιγάρα μου και μια κουβέρτα και έφυγα. Απ΄ έξω με περίμε-
ναν πολλοί δικοί μου, ο Σαμσαρής, ο γαμβρός μου Αντώνης και
άλλοι. με ρώτησαν γιατί με είχαν φυλακή και δεν μπορούσα να
τους απαντήσω. Πήγα απέναντι στο σπίτι του Μαστρογιάννη,
του έδωσα την κουβέρτα και ήπια ένα ποτήριο νερό, γιατί είχε
κολλήσει το στόμα μου. Τότε τους διηγήθηκα τα βασανιστήρια,
που μου έκαμαν οι Ιταλοί. Αυτά και άλλα πολλά περάσαμε στην
Κατοχή. Ήρθα πάλι στο χωριό και είχα πάρα πολλές ενοχλήσεις.
Μας χτυπούσαν πολλά κύματα. Το 1947 αρρώστησα από εχινο-
κόκκους πνεύμονος. Μου έκαμε εγχείρηση στο Ευαγγελισμό ο
καθηγητής Μάνος. Ευτυχώς έγινα καλά». 

Tό Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος σέ συνεστίαση στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1970
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