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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 I Σ
Χορός Ἀποκριάτικος

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἀδελφότητάς μας μέ συν-
διοργάνωση μέ τήν Ἀδελφότητα Λευκαδιτίου σᾶς προσκα-
λοῦν νά παρευρεθεῖτε στην ἑορταστική μας ἐκδήλωση
πού θά γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ἡμέρα Παρα-

σκευή και ὥρα
21:00 μ.μ στό
Κοσμικό Κέν-
τρο VOICE Τρα-
γουδοῦν Βε-
λισσάρης, Γρί-
βα, Αντωνίου ,
Μέρη, Νικολά-
ου στό Κλαρί-
νο Πλαστήρας

Καί Ιωαννίδης Τιμή κατ’ ἄτομο: 25€ (περιλαμβάνει πλήρες
μενού μέ κρασί, ἀναψυκτικά .)

Παρακαλοῦμε νά παρευρεθεῖτε μέ τίς οἰκογένειάς σας
καί φίλους σας.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ

Παρακαλοῦμε τά μέλη τῆς Ἀδελφότητος καί ὅσους
ἄλλους θέλουν νά ἐνισχύσουν τήν Τράπεζα Αἵματος νά
ἐπικοινωνήσουν μέ τό Διοικητικό Συμβούλιο. Ἡ αἱμοδοσία
θά πραγματοποιηθεῖ στό Γενικό Νοσοκομεῖο Ἀττικῆς «Ἀμα-
λία Φλεμιγκ» (πτέρυγα Τσαγκάρη, 25ης Μαρτίου 14, Τ.Κ.
15127, Μελίσσια).

Ἡμερομηνία πραγματοποίησης 26 Φεβρουαρίου 2018
καί ὥρα ἀπό 8.30 π.μ. μέχρι 1.30 μ.μ.

* * *
Στίς 23 Ἀπριλίου ποὺ πανηγυρίζει ὁ πολιοῦχος τοῦ χω-

ριοῦ μας Ἅγιος Γεώργιος μετά τήν θεία Λειτουργία καί τήν
Περιφορά τῆς Εἰκόνας θά ἐπακολουθήσει κέρασμα ἀπό τήν
Ἀδελφότητα καί χορός στήν πλατεία.

* * *
Στίς 13 Μαΐου 2018 θά πραγματοποιηθεῖ ἐκ δρομή στή

Βυτίνα Στεμνίτσα Δημητσάνα. Γιά περισσότερες πληροφο-
ρίες  θά ἐνημερωθεῖτε ἠλεκτρονικά ἤ μέ τήν ἑπόμενη ἐφη-
μερίδα.

* * *
Τόν Μάρτιο – Ἀπρίλιο θά πραγματοποιηθεῖ ἐπιστημονι-

κή Ἰατρική Ὁμιλία μέ καταξιωμένους συγχωριανούς μας
γιατρούς στά γραφεῖα τῆς Ἀδελφότητας θά ἐνημερωθεῖτε
γιά τήν ἡμερομηνία ἠλεκτρονικά ἤ μέ τήν ἑπόμενη ἐφημε-
ρίδα.

* * *
Ἡ Ἀδελφότητα ἐδῶ καί μιά εἰκοσαετία κάθε χρόνο τά

Χριστoύγεννα προσφέρουμε γλυκά καί ποτά στούς μόνι-
μους κατοίκους τοῦ χωριοῦ μας πού  κρατᾶνε Θερμοπύλες
γιά τά Χρόνια Πολλά .

Πρόσκληση ἐνδιαφέροντος 
γιά τήν ἐνοικίαση τοῦ μαγαζιοῦ στό χωριό.

Παρακαλοῦμε τούς ἐνδιαφερόμενους νά ἐπικοινωνή-
σουν  μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητας Δημήτριο Χολέβα
τήλ. 6973599416 ἤ στό e-mail koniakosdoridas@yahoo.gr
καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας.
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Τό Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος
καί ὁ ἐκπρόσωπος

τοῦ χωριοῦ
γιά τά Χριστούγεννα

καί τό νέο ἔτος
σᾶς εὔχονται

Χρόνια Πολλά.
Καλαίσθητο καί μέ παλιές φωτογραφίες

κυκλοφόρησε ἐφέτος

τό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότητος. 

Εἶναι συλλεκτικό νά τό προμηθευτεῖτε.

Μ έ βαθειά νοσταλγία ἀνεμέ-
νετο ἀπό τούς ἀνθρώπους ὁ
ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ. Καί

τοῦτο δέν εἶναι ὑπερβολή. Χαρακτη-
ριστικό εἶναι τό ἀναφερόμενον στόν
«Προμηθέα δεσμώτη» τοῦ Αἰσχύ-
λου. Ὁ Προμηθέας ἐπαναστάτησε
κατά τῆς κυριαρχίας τοῦ Διός, ὅθεν
καταδικάζεται στήν τρομερή τιμω-
ρία τῆς ἐπί βράχου προσδέσεώς του.
Ἐλπίζει νά συγχωρηθῆ καί προλέγει,
ὅτι ὁ λυτρωτής του θά εἶναι τό τέ-
κνον πού θά γεννηθῆ ἐκ τῆς παρθέ-
νου Ἰοῦς καί τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι δηλ.
υἱός Θεοῦ καί υἱός παρθένου, ἤτοι
θεάνθρωπος. Καί ὁ Ἑρμῆς προλέγει
στόν Προμηθέα, ὅτι δέν πρέπει νά
περιμένη τό τέλος τῶν δεινῶν του
πρίν φανεῖ κάποιος Θεός πού θά τόν
διαδεχθῆ στό μαρτύριο, γενόμενος
ἑκούσιο ἱλαστήριο θῦμα γιά τή λύ-
τρωσή του.
«Τοιούτου μόχθου τέρμα μή τι προσ-
δόκα, πρίν ἄν θεῶν τις διάδοχος τῶν
σῶν πόνων φανῆ…».

Στήν Π.Δ. βέβαια ὑπάρχουν
πλῆθος προφητειῶν γιά τόν ἐρχομό
τοῦ Κυρίου.

Οἱ Ἰσραηλίτες λοιπόν, ὁδηγούμε-
νοι ἀπό τούς Προφῆτες, καί οἱ ἐθνι-
κοί, ἐμπνεόμενοι ἀπό τά γραφόμενα
τῶν σοφῶν, περίμεναν νά λυτρω-
θοῦν ἀπό τήν τυρανία τοῦ κακοῦ.
«Κύριε, ἐλθέ εἰς τό σῶσαι ἡμᾶς»,
λέγει ἡ Γραφή.

Ἔτσι μιά χειμερινή νύκτα γεννή-
θηκε ὁ Σωτήρας «θείᾳ βουλήσει»
στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Αὐτός πού θά ἀνελάμβανε νά σώση
ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ σκότους τό γέ-

νος τῶν ἀνθρώπων. Γεννήθηκε ὑπό
συνθῆκες ἐντελῶς ταπεινές καί
ἔσπευσαν οἱ ἄνθρωποι, ἔστω καί μέ
λίγους ἀντιπροσώπους, νά προσφέ-
ρουν λατρευτική προσκύνηση. Οἱ
Ἰουδαῖοι μέ τούς ἁπλοϊκούς ποιμέ-
νες τῆς Βηθλεέμ καί οἱ ἐθνικοί μέ
τούς σοφούς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁ ὑμνογράφος τῶν τροπαρίων
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων,
ἐπεκτείνοντας, σέ ἕνα ἀπ᾽ αὐτά, τήν
προσφορά τῆς κτίσεως πρός τ´όν
γεννηθέντα Κύριο, γράφει:
«Ἕκαστον τῶν ὑπό Σοῦ γενομένων
κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν προσάγει·
οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον· οἱ οὐρανοί τόν
ἀστέρα· οἱ Μάγοι τά δῶρα· οἱ ποιμέ-
νες τό θαῦμα· ἡ γῆ τό Σπήλαιον· ἡ
ἔρημος τήν φάτνην· ἡμεῖς δέ Μητέρα
παρθένον».

Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γρά-
φει ὅτι τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Μη-
τρόπολις πασῶν τῶν ἑορτῶν, εἶναι
δηλαδή ἡ μητέρα καί ἡ πηγή καί
ἀρχή ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἑορτῶν. Τώρα, λέγει, πού ὅλα γιορ-
τάζουν, θέλω καί ᾽γώ νά εὐφρανθῶ
καί νά πανηγυρίσω. Καί εὐφραίνο-
μαι ὄχι κρούοντας τήν κιθάρα ἤ χρη-
σιμοποιώντας αὐλούς. Εὐφραίνομαι
μεταχειριζόμενος, στή θέση τῶν
μουσικῶν ὀργάνων, τά σπάργανα
τοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν ἐνίσχυση πού
παίρνω, τραγουδῶ μαζί μέ τούς Ἀγ -
γέλους, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί
μαζί τούς ποιμένες, Καί ἐπί γῆς εἰρή-
νη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Πνευματι-
κή πανήγυρη προτείνει ὁ Ἅγιος καί
διά μέσῳ αὐτοῦ, καθώς καί ἄλλων
Πατέρων, προτρέπει καί ἡ Ἐκκλη-

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ



ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι Κ Α
ΓΑΜΟΙ 

Στίς 22 Ἰουλίου 2017 παντρεύτηκε ὁ
Εὐθύμιος Παρασκευᾶ καί ἡ Τριαντα-
φυλλιά Ταμπαλάκη στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου στό κτῆμα Ἴριδα
Μαρκοπούλου.

ΠΕΝΘΗ
• Στίς 7 Ὀκτωβρίου 2017 πέθανε στήν

Ἀθήνα ἡ Ἀντωνία (Νίτσα) Μπαλα-
τσούρα ἐτῶν 77.

• Στίς 23  Ὀκτωβρίου 2017 πέθανε
στήν Ἀθήνα ἡ Βούλα Μαριέλου ἐτῶν 75. 

• Στίς 28  Ὀκτωβρίου 2017 πέθανε
στήν Ἀθήνα ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου
Μπούτσικος καί τάφηκε στό χωριό ἐτῶν
68.

• Στίς 3 Δεκεμβρίου 2017 πέθανε στήν
Ἀθήνα ἡ Ὄλγα Δημοπούλου καί τάφηκε
στήν Κορώνη Βοιωτίας ἐτῶν 77.

Ἐπιτυχόντες 
σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ 

Δωροθέα Βασιλείου Τσούνη (δι-
σέγγονη Χολεβόαννου) πέτυχε στό Γεω-
πονικό Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
Χριστίνα Κάμπρα (δισέγγονη Χολε-

βόαννου) πέτυχε στό Γεωπονικό Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν. 
Νικόλαος Ι. Χολέβας (δισέγγονο Χο-

λεβόαννου) πέτυχε στό ΕΜΠ Ἀθηνῶν στό
τμῆμα Ναυπηγῶν.
Ἠλίας Κουρκουλής (ἐγγονός Ἀντώ-

νη καί Βαρβάρας Βουτσαρᾶ) πέτυχε στά
ΤΕΙ Πειραιά στό τμῆμα Ἠλεκτρονικός Μη-
χανικός. 
Χριστίνα Γιατρά (ἐγγονή Μάρκου καί

Μαρίας Φαμέλη) πέτυχε στό Πανεπιστή-
μιο Αἰγαῖο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. στό τμῆμα ἐπι-
στημῶν προσχολικῆς Ἀγωγῆς καί τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ Σχεδιασμοῦ  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Νικόλαος Δ. Μίχος                 100 εὐρώ 
Δημήτριος Λ. Μίχος                 50 εὐρώ 
Ἑλένη Ἀναδιώτου                     50 εὐρώ 
Κλώσα Πόπη                            50 εὐρώ 
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Γιά τήν συνδρομή σας
Λογαριασμός τῆς Ἀδελφότητας 

Κονιακιωτῶν Δωρίδος 
«Ὁ Ἅγιος Γεώργιος»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ἀρ. Λογ/σμοῦ:
5102-020412-211

IBAN: GR14  0172 1020 0051 0202 0412 211
Μήν ξεχνᾶτε νά δηλώνετε τό ὄνομά σας 

κατά τήν κατάθεσή σας καί 
νά ἐνημερώνετε  τηλεφωνικῶς ἤ
νά μᾶς ἀποστείλετε τό ἀπόκομμα
τῆς τράπεζας μέ τό ἐπώνυμό σας 

γιά νά γνωρίζουμε
ποιός κατέθεσε τό σχετικό ποσό.

Ὁ Ἁη-Βασίλης 
στίς παραδόσεις μας

O Ἁη-Βασίλης ἤ Ἅγιος Βασίλειος, ἱεράρχης τῆς
Καισαρείας καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ζῆ
στίς ἑλληνικές παραδόσεις ὡς ἱεράρχης πού

ἔρχεται ἀπ᾽ τό βυζαντινό παρελθόν καλόβολοςκαί
αὐστηρός. Ἔρχεται κάθε χρόνο βαστάζοντας ραβδί
πού, ἄν καί ξερό, πετάει βλαστάρια καί κλωνάρια
ὅπου κατεβαίνουν περδικες καί κελαηδοῦν. Εἶναι φι-
λάνθρωπος καί σκορπίζει γύρω του καλωσύνη. Κου-
βεντιάζει μέ τούς γεωργούς καί ψαράδες καί τούς ποι-
μένες καί συνταυτίζεται μ᾽ αὐτούς.

Ἡ λαϊκή παράδοση, ὅπως βγαίνει ἀπ᾽ τά Ἁγιοβα-
σιλιάτικα Κάλαντα, τόν παρουσιάζει:

α) Ὡς Ἁη-Βασίλη ὁδοιπόρο μέ τό χαρτί τοῦ σχο-
λείου καί τήν εὐλογημένη ράβδο του,

β) ὡς Ἁη-Βασίλη ζευγολάτη ἤ σπορέα στούς
ἀγρούς ἤ καί ποιμένα, καί

γ) ὡς προφήτη πού μπορεῖ νά φανερώσει στίς φτω-
χιές καί ἀνύπαντρες τήν καλή τους μοῖρα.

Ἀπό τό συναξάρι του πηγάζει καί μιά παράδοση
σχετική μέ τή βασιλόπιττα.

Ἤθελε ὁ ἔπαρχος νά ζητήσει ἀπό τού κατοίκους
τῆς Καισαρείας δυσβάστακτους φόρους. Οἱ ἄνθρωποι
δέν εἶχαν νά πληρώσουν καί κατέφυγαν στόν ἐπίσκο-
πο Βασίλειο. Ἐκεῖνος τούς εἶπε νά κάνουν ἔρανο καί
νά συγκεντώσουν τά κοσμήματα τῶν γυναικῶν τους
καί νά τά δώσουν. Τά συγκέντρωσαν καί τά πῆγε στόν
ἔπαρχο ὁ ἅγιος Βασίλειος καί ἐκεῖνος τόν σεβάστηκε
καί ντράπηκε νά τά πάρη. Τότε ὁ Ἅγιος θέλησε νά τά
ἐπιστρέψη καί ἐπειδή δέν ἦταν εὔκολο νά βρεθῆ ὁ κά-
τοχος καθενός, εἶπε νά ζυμώσουν ψωμάκια ὅπου ἔβα-
λαν μέσα χωριστά τά κοσμήματα. Ὅταν μοίρασαν τά
ψωμάκια, βρῆκε καθένας, κατά θαυμαστό τρόπο, τό
δικό του κόσμημα. Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι στά
Κάλαντα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πού τόν θέλουν νά βα-
στάει πέννα καί χαρτί καί νά πηγαίνη στό σχολειό το-
νίζεται ἡ σχέση τοῦ Μεγ. Βασιλείου μέ τά γράμματα,
καθώς καί ὁ ἀσίγαστος πόθος τῶν Ἑλλήνων γι᾽ αὐτά.

* * *
Αὐτός ὁ Ἁη-Βασίλης τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων

δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν Ἁη-Βασίλη πού εἰσήχθη
ἀπό τήν Εὐρώπη, κοκκινοφορεμένος μέ μπότες, κόκ-
κινα μάγουλα, μέ σάκκο στόν ὦμο γεμάτο δῶρα. Ἡ
εὐρωπαϊκή αὐτή μορφή πού στή Δύση συνταυτίζεται
μέ τόν πέρ Νοέλ ἤ τόν Σάντα Κλάους (Ἅγιο Νικόλαο)
εἰσήχθη στήν ἑλληνική ἐθιμολογία ἰδιαίτερα τοῦ
ἐμπορίου καί τῶν διαφημίσεων. Σύμφωνα μέ τούς
Ἀμερικανούς, ὁ ὡς ἄνω πρωτοχρονιάτικος ἅγιος γεν-
νήθηκε τό 1822. Τόν πρόβαλε ὁ Κλέμεντ Κάρ Μούρ
μέ τό ὄνομα Σάντα Κλάους (Ἅγιος Νικόλαος) καί
ἔγραψε γι᾽ αὐτόν ὁλόκληρο βιβλίο. Ἡ παγκόσμια μυ-
θολογία ἀναφέρει πολλά μυθικά πρόσωπα πού μοίρα-
ζαν δῶρα στά παιδιά, κάποιες ἑορτάσιμες ἡμέρες. Ὁ
μεγαλύτερος ὅμως προστάτης καί χορηγός δώρων στά
παιδιά ἐθεωρεῖτο στή βόρεια Εὐρώπη ὁ Ἅγιος Νικό-
λαος. Αὐτός ἐνσάρκωνε τή μορφή πού ὀνομάζουμε
σήμερα Ἅγιο Βασίλη.

Τόν 19ο αἰώνα ὅλες οἱ μορφές τῶν μυθικῶν προ-
σώπων πού χορηγοῦσαν δῶρα στά παιδιά τίς ἑορτά-
σιμες ἡμέρες παρεχώρησαν τή θέση τους (γιά τή Δύ-
ση) στόν Σάντα Κλάους (Ἅγιο Νικόλαο). Στήν Ἑλλά-
δα τό συμβολικό αὐτό πρόσωπο κατέστη πρωτοχρο-
νιάτικος Αγιος καί πῆρε τή θέση τοῦ δικοῦ μας Ἁη-
Βασίλη, ὅταν τά δυτικά χριστουγεννιάτικα καί πρω-
τοχρονιάτικα ἔθιμα ἦρθαν στή χώρα μας. Πρῶτο ἦρθε
τό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πρωτοῆρθε στήν κατοι-
κία τοῦ Ὄθωνα στό Ναύπλιο τό 1833 καί κατόπιν
εἰσήχθη καί ὁ δυτικός τύπος τοῦ Ἁη-Βασίλη.

Κ.Ι.Μ.



OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017                               «Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ» ΣΕΛΙΔΑ 3

Γεννήθηκα στόν Κονιάκο τῆς Δωρίδοςτήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1890. Ὅταν τελεί-ωσα τό Δημοτικό Σχολεῖο, 11 χρονῶν ἀγόρι,ἔφυγα γιά τήν Ἀθήνα μέ τόν Θεῖο μου τόνμπαρμπα-Βαγγέλη. Ἄφησα πίσω στό χωριότή χήρα μάνα μου, τά δυό μου τ᾽ ἀδέρφια,τόν Δημήτρη 9 χρόνων, τόν Γεώργιο 6 καίτόν παππού μου τόν γερο-Χρόνη. Ὀρφανέ-ψαμε ἀπό πατέρα ἀπό πολύ μικρά. Χρω-στούσαμε καί ἕνα γραμμάτιο 150 δραχμῶνκαί μέ τούς τόκους 4 χρόνων ἔγινε 300.Ἡ χήρα μάνα μου δούλεψε πολύ σκλη-ρά, γιά νά μπορέσει νά μᾶς μεγαλώσει. Ξε-νητεύτηκα γρήγορα στήν Ἀθήνα, γιά νάβγάλω χρήματα γιά τήν οἰκογένειά μας καίγιά νά ξεχρεωθοῦμε. Στήν Ἀθήνα πού πῆγαμ᾽ ἔβαλαν ὑπαλληλάκο στό Γαλακτοπωλεῖοτοῦ Δρόσου Μάτου, στήν ὁδό Σόλωνος καίἔφερνα τό γάλα μέ ἕνα γαϊδουράκι, ἀπό τάΛιόσια. Μετά ἀπό 6 μῆνες δέν μέ χρειαζό-ταν ἄλλο ο Μάτος καί ὁ Θεῖος μου ὁ Βαγγέ-λης μέ πῆγε στό Γαλακτοπωλεῖο τοῦ Γεωρ-γίου Μπελούλη. Καί ἐδῶ ἔμεινα 6 μῆνες καίπληρωνόμουν 10 δραχμές τό μήνα. Ἔφυγακαί ἀπό ἐκεῖ καί πῆγα στήν πλατεία τῆςΠλάκας στό Γαλακτοπωλεῖο τοῦ Ἀνδρέα Ξε-ρογιάννη καί Ἀθανάσιο Σιαφάκα.Ὕστερα ἀπό ἕνα χρόνο ὁ Θεῖος μου ὁΒαγγέλης μέ πῆγε στόν Γιαταγάνα πούχρωστοῦσε ὁ πατέρας μου τίς 150 δραχμές.Ἐδῶ ἐργάσθηκα 2 χρόνια, γιά νά ξεχρε-ωθῶ. Τόν ἕνα χρόνο ἔπαιρνα μισθό 10 δρχ.τό μήνα καί τόν ἄλλο 15. Ἔμεινα ἐκεῖ 6ὁλόκληρα χρόνια. Τό 1908 ἔφυγα καί πῆγαστό χωριό, γιατί ἦταν ἡ μάνα μου ἄρρωστηἀπό σκωληκοειδίτιδα. Τήν ἔφερα στήνἈθήνα καί ἔκανε ἐγχείρηση στήν Κλινική«Ἅγιος Παντελεήμονας» στήν ὁδό Χαριλά-ου Τρικούπη. Ἕνα μήνα τήν κράτησα στήνἈθήνα καί ἔγινε τελείως καλά. Μετά τήνπῆγα στό χωριό καί τήν ἄφησα ἐκεῖ. Ἐγώγύρισα πίσω στήν Ἀθήνα γιά νά βγάλω τόκαινούργιο χρέος τῶν 280 δρχ. (150 δρχ.τοῦ γιατροῦ Φαραντάκου, 100 γιά τήν κλι-νική καί 30 δρχ. μεταφορικά ἔξοδα).Ἐργάστηκα σ᾽ ἕνα μικρό γαλακτοπωλεῖοτοῦ ἐξαδέλφου μου Γιαννικώστα ἀπό τήνΚάτω Μουσουνίτσα. Ἀνέλαβα μόνος μου τόμαγαζάκι μέ τόν πατέρα του καί μέ τόν μι-κρό Βασίλειο Κουμπάρο, γιατί ὁ Γιαννικώ-στας πῆγε στρατιώτης σέ μεγάλα γυμνάσιαμέ τή συμφωνία νά τοῦ παραδώσω τό μα-γαζί ξεχρέωτο. Ἔτσι καί ἔγινε. Ἐργάσθηκασκλη ρά καί ξεχρεώθηκα. Μετά 6 μῆνες πούγύρισε πίσω ὁ Γιαννικώστας τοῦ παρέδωσατό μαγαζάκι του καί πῆγα πίσω στόν Για-ταγάνα.Ἔφερα στήν Ἀθήνα καί τόν ἀδερφό μουΔημήτριο καί τόν ἔβαλα σέ ἕνα σπίτι μονά-χα γιά νά τρώει, γιά νά συνηθίσει τήν πό-λη. Ἔγραψα στήν Ἀμερική, στό Θεῖο μουΔημήτριο Κ. Λιάπη, καί μοῦ ἔστειλε 350δρχ. γιά νά πάω ἐκεῖ. Ἐγώ ὅμως ἔστειλατόν ἀδελφό μου τόν Μῆτσο, ὁ ὁποῖος μέτήν ἐργασία του ἀποκαταστάθηκε καλά στήΜινεσότα τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς.Παρέμεινα πάλι στόν Γιαταγάνα μέχριτόν Φεβρουάριο τοῦ 1911 καί μετά ἑτοιμά-στηκα καί ἀνεχώρησα γιά τήν Ἀμερική μα-ζί μέ τόν Γεώργιο Μῖχο (Κακανέζο), Φυτό-γιαννο, Δημήτριο Μπαλατούρα, Κων/νο X.Μπαλατσούρα, Κων/νο Δ. Βώττα, ΝικόλαοΜπέη, Θεμιστοκλῆ Παπαγεωργίου καίἸωάννη Ράπτη. Ἀναχωρήσαμε ἀπό τήν Πά-

τρα καί τά χρήματά μας τά εἴχαμε ἀσφαλι-σμένα μέ τό ἀτμόπλοιο «Θεμιστοκλῆς».Ὕστερα ἀπό ταξίδι 22 ἡμερῶν φθάσαμεστό Καστιγγάρι τῆς Ἀμερικῆς καί μείναμεἐκεῖ μέσα 2 ἡμέρες. Ἡ Ἑλληνική ἑταιρείαεἶχε κατηγορηθεῖ στήν Ἀμερική, γιατίεἶχαν βγάλει ἔξω λαθραίους καί τούς πιά-σανε. Τιμώρησαν τήν ἑταιρεία 20.000 δολ-λάρια καί μέ ἔξοδα δικά της νά γυρίσουνπίσω στήν Ἑλλάδα 740 επιβάτες. Κάθε μέραγινόταν δικαστήριο. Ἐλάχιστοι κρίθηκανἀπό ἐπιεικεῖς δικαστές καί πέρασαν. ὉΚων/νος Μπαλατσούρας, ὁ Φυτόγιαννος, ὁΚων/νος Βώττας, ὁ Θεμιστο κλῆς Παπαγε-ωργίου, ἐγώ καί μερικοί ἄλλοι γυρίσαμε πί-σω.Ἐκάναμε 16 μέρες ταξίδι καί γυρίσαμεστήν Ἑλλάδα ταλαιπωρημένοι καί γεμᾶτοιψεῖρες. Ἀποβιβασθήκαμε στήν Πάτρα καίἐπειδή εἴμασταν ἀπένταροι πήγαμε στήνΤράπεζα γιά νά πάρουμε πίσω τά χρήματάμας. Ἔλειπε ὁ Δ/ντής στήν Ἀθήνα καί ἔκα-με 10 ἡμέρες νά γυρίσει. Τά βράδια μέναμεστίς καρέκλες τοῦ καφενείου πού διανυ-κτέρευε καί τήν ἡμέρα φεύγαμε καί πηγαί-ναμε ἔξω στίς λάκκες.Τήν τελευταία ἡμέρα πού θά ἐρχόταν ὁΔ/ντής ἐκεῖ πού κοιμόμασταν ἔξω στίςλάκκες ἦρθαν μερικοί ἐπιδέξιοι λωποδύτεςκαί μᾶς ἔγδυσαν. Μᾶς πῆραν τά ρολόγιακαί ὅ,τι ἄλλο εἴχαμε στίς τσέπες. Ἐμέναμοῦ πῆραν τά χαρτιά μου καί τοῦ Κων/νουΒώττα, πού ἔφυγε γιά τό χωριό.Ὅταν ξυπνήσαμε, κλαίγαμε ὅλοι τόνπόνο μας. Περισσότερο ἀπό ὅλους ἤμουνἀπελπισμένος ἐγώ, γιατί χωρίς τά χαρτιάδέν μποροῦσα νά πάρω πίσω τά χρήματάμου. Γύριζα ἐδῶ κι ἐκεῖ σάν τρελός καί δένἤξερα τί νά κάνω. Ἔδινε ὁ καθένας τά χαρ-τιά του καί ἔπαιρνε τά χρήματά του. Πῆγακαί ἐγώ καί ἀφοῦ διηγήθηκα στόν Δ/ντή τίἔπαθα, τοῦ εἶπα: «– Δῶσε μου, σέ παρα-καλῶ, ἔστω καί τά μισά». «– Βρέ παιδί μου,σέ λυπᾶμαι», μοῦ εἶπε ὁ Δ/ντής. «Γνωρίζωτί ἔχεις πάθει, ἀλλά δέν μπορῶ νά σέ βοη-θήσω». «– Μήν ἀπελπίζεσαι, βρέ Κώστα»,εἶπαν οἱ ἄλλοι. «Θά σέ βοηθήσουμε κι ἐμεῖςἀπό αὐτά πού πήραμε». Τότε ἔστρεψα τάβουρκωμένα μάτια μου πρός τόν οὐρανόκαί εἶπα: «Ἅγιε μου Φανούριε, φανέρωσέμου τά χαρτιά καί θά σοῦ φέρω κάτι».– Βρέ παιδιά, τούς εἶπα, δέν πᾶμε πάλιἐκεῖ ἔξω, μήπως αὐτός πού πῆρε τά χαρτιάμεταμελήθηκε καί τά πέταξε γιατί γι᾽ αὐτόνἦταν ἄχρηστα;Ξεκινήσαμε ὅλοι μαζί γιά τό γνωστό μέ-ρος. Πρῶτος πήγαινε ὁ Κώστας Μπαλα-τσούρας καί πρίν φθάσουμε στό μέρος φώ-ναξε: «Ἐδῶ, ἀνψιόκα! Ἐδῶ εἶναι τά χαρ-τιά». Πράγματι ἦταν ὅλα πεταγμένα πάνωστά χορτάρια γεμᾶτα δροσιά, χωρίς νά λεί-πει τίποτε. Τά συγκέντρωσα ὅλα καί τ᾽ ἄφη-σα στόν ἥλιο καί στέγνωσαν. Πῆγα ἀμέσωςστόν Δ/ντή, στήν Τράπεζα, ὁ ὁποῖος μέ συ-νεχάρη καί μοῦ ἔδωσε παραπάνω καί τίς 34δραχμές πού ἦταν οἱ κρατήσεις. Ξόδεψα 8δρχ. καί ἔκαμα τό τραπέζι σ᾽ ὅλη τήν παρέαμου. Μετά γύρισα στό χωριό καί ἔδωσαστόν Κώστα Βώττα τά χρήματα πού ἔκανενά λάβει. Ἔμεινα λίγες μέρες καί μετάπῆγα στήν Ἀθήνα καί ἐργάστηκα στόν Για-ταγάνα μέχρι τόν Αὔγουστο τοῦ 1912.

Αὐτοβιογραφικό Σημείωμα
τοῦ μπαρμπα-Κώστα Καραγιάννη (1890-1965)

Τοπική πατριδογνωσία

Πιστεύω, ὅτι ἔχουμε ἀκούσει γιά τήν τοποθεσία
«Κακορέματα». Τοὐλάχιστον ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι
πού ζήσαμε στό χωριό τήν ξέρουμε. Εἶναι μιά πολύ

δύσβατη περιοχή. Τήν ἀντικρύζουμε ἀριστερά μας, ὅταν
κινούμαστε στό δρόμο ἀπό τό Συνοράκι πρός τά Παλαι-
όμαντρα. Διασχίζεται ἀπό τρεῖς μεγάλες σοῦδες. Ὁ τόπος
αὐτός πολύ παλιά ἦταν κατάφυτος ἀπό «γλαντινιές»,
ὅπως μολόγαγαν οἱ παλαιοί, δέντρα πού μοιάζουν μέ
πουρνάρες, σχετικά μικρές, καί μέ φύλλα πού δέν ἦταν
ἀγκαθωτά, ὅπως τῆς πουρνάρας. Κατά τίς ἴδιες διηγήσεις
καταστράφηκαν ἀπό πυρκαγιά πιθανόν μετά τό 1860.
Σήμερα ἐλάχιστες ὑπάρχουν. Ἦταν καί εἶναι ἄριστη τρο-
φή τῶν γιδιῶν καί ἰδίως τῶν κατσικιῶν. Πρέπει τό δέντρο
αὐτό νά ἦταν ἕνα ἀπό τά ἕξι εἴδη τοῦ φυτοῦ πού στήν
ἐπιστήμη τῆς βοτανικῆς ὀνομάζεται «φιλλυρέα».

Ὅπως προχωράει κανείς ἀπό τήν τοποθεσία «Τσού-
μα» Νότια καί πάρει τό μονοπάτι θά φθάση στοῦ «Λια-
πουϊάννη τ᾽ Σπλιά». Μονοπάτι  δύσβατο καί γενικά ὅλη
ἡ περιοχή δύσβατη καί ἀπότομη γι᾽ αὐτό ὀνομάστηκε
«Κα κορέματα». Σήμερα, πού δέν ὑπάρχουν γίδια, ἄρχισε
ἡ βλάστηση νά ντύνη τό βραχώδη τόπο.

Ἐδῶ, κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας,
ἀλλά καί ἀργότερα, ὁ Λιαπουϊάννης μέ τόν ἀδερφό του
ξεχειμώνιαζε στή σπηλιά. Ἀργότερα ἐκεῖ κοντά ἔφτιαξε
καί μαντρί, τοῦ ὁποίου τά χαλάσματα ὑπάρχουν ἀκόμη.
Ὁ ἀδερφός του Χαράλαμπος ὑπῆρξε ἀγωνιστής τοῦ 1821
(ἀναφέρεται στό σῶμα τοῦ Σκαλτσᾶ). Ἐδῶ ὑπῆρχε
ἄφθονη τροφή γιά τά γίδια του. Παντρεύτηκε ἀργότερα
τή Βασιλική Λάμπρου Βώττα καί κατοίκησε στό χωριό.
Φέρεται ἐγγεγραμμένος στόν ἐκλογικό κατάλογο Κονιά-
κου 1844-1850, ἐτῶν 50.

Καί ἕνα εὐτράπελο. Διηγοῦνραι ὅτι κάποιο χειμώνα
ἔπεσε πολύ χιόνι μέ ἀποτέλεσμα τά κοπάδια νά ἀποδε-
κατιστοῦν. Τοῦ Λιαπουϊάννη τό κοπάδι τό ἔσωσαν οἱ
«γλαντινιές» πού ἦταν ἄφθονες στά «Κακορέματα».
Κομπάζοντας λοιπόν γιά τήν τύχη του ἔλεγε: «Τ᾽ ἄκσα,
μωρέ, ἐγώ τό πλί τῆς ἀνοχῆς, πού ἔκανε τσούγκουρ,
τσούγκουρ, τσούγκουρ;». Καί ἀπό τότε οἱ Κονιακίτες τόν
ἔβγαλαν «Τσούγκουρα», παρατσούκλο πού ἔμεινε σέ κά-
ποιους ἀπογόνους του.

Συνεχίζεται ἡ συγκέντρωση Παραδοσιακῶν
Κονιακίτικων Συνταγῶν (φαγητά πίττες γλυκά)

Στά πλαίσια διατήρησης τῆς παράδοσης καί συνέχισή
της στούς νεότερους ἡ Ἀδελφότητα προτίθεται νά συλλέξει
συνταγές τοῦ χωριοῦ μας, πού συνδέονταν μέ τίς κοινω-
νικές ἐκδηλώσεις μας, τίς γιορτές τίς χαρές καί τίς λύπες.
Εἶναι γεγονός ὅτι ὅπως οἱ χοροί και τά τραγούδια ἔτσι καί
ἡ τοπική κουζίνα εἶναι βασικά στοιχεῖα τῆς παράδοσης
τοῦ χωριοῦ μας καί κρατοῦν ζωντανές τίς μνῆμες μας.

Παρακαλοῦμε ὅλους τούς συγχωριανούς νά μᾶς βοη-
θήσουνε σέ αὐτή την προσπάθεια ὥστε νά συγκεντρώ-
σουμε συνταγές τίς ὁποῖες θά στέλνετε στά μέλη τοῦ Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητας καί νά τίς ἐκδό-
σουμε. Εὐχαριστοῦμε πολύ τό Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητας.

ΤΑ ΚΑΚΟΡΕΜΑΤΑ
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ΤΟ 17o ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β/Δ ΔΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝIΑΚΟ 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί συμμετοχή πραγ-
ματοποιήθηκαν οἱ έργασίες τοῦ 17ου Ἀνα-
πτυξιακοῦ - Πολιτιστικοῦ Συνεδρίου τῆς
Ὀμοσπονδίας Συλλόγων Βορειοδυτικῆς Δω-
ρίδας στήν Τοπική Κοινότητα Κονιάκου, στίς
5 Αὐγούστου 2017.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ ἐκπρόσωπος
τῆς Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντινος Χαλιο-
ρής καί ὁ Γραμματέας τῆς Νομαρχιακῆς Ἐπι-
τροπῆς ΠΑ.ΣΟ.Κ Φωκίδας Χρηστος Τσαμαν-
τάνης, ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητας
Κονιάκου Νικος Μάρκος, ὁ Πρόεδρος τῆς
Δωρικῆς Ἀδελφότητας Ιωαννης Μπαλατσού-
ρας, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Κονιά-
κου Δημητριος Χολέβας καί ὀΠαπαδημήτρης
Ἱερέας του Κονιάκου.

Παραβρέθηκαν ἀπό τό Δῆμο Δωρίδος ὁ
Δήμαρχος Γιωργος Καπεντζώνης, οἱ Ἀντιδή-
μαρχοι Ἀνδρέας Εὐσταθίου, Κωνσταντῖνος
Παλασκώνης και Δημητρης Παπακωνσταντί-
νου, ὁ Ἐντεταλμένος Δημοτικός Συμβου-
λος Κωνσταντίνος Ἀντωνόπουλος, ὁ Δημοτι-
κός Συμβουλος Γιῶργος Ἀρτινόπουλος καί ὁ
Εἰδικός Συνεργάτης τοῦ Δημάρχου Επαμει-
νωνδας Τριβῆλος.

Παραβρέθηκαν ἐπίσης Πρόεδροι καί ἀντι-
προσωπεῖες ἀπό τούς συλλόγους μέλη τῆς
Ὁμοσπονδίας Β.Δ Δωρίδας, ἐκπρόσωποι συλ-
λόγων ἀπό ἄλλες Κοινότητες, κάτοικοι τοῦ
Κονιάκου καί ἄλλων Κοινοτήτων τῆς Δωρίδας.

Μετά ἀπό τούς χαιρετισμούς ὁ Πρόεδρος
τῆς Ὁμοσπονδίας Β.Δ Δωρίδας Γιάννης Τρίγ-
κας ἀναφέρθηκε στήν διαδρομή συνεχοῦς καί
συνεποῦς παρουσίας τῆς Ὁμοσπονδίας στά
ἀναπτυξιακά καί πολιτιστικά δρώμενα τοῦ τό-
που μας, μιά παρουσία μέ συνεχεῖς προσπά-
θειες ἀναβάθμισης τῆς περιοχῆς μας.

Οἱ βασικοί εἰσηγητές τοῦ Συνεδρίου  Κω-
στας Κατσιγιάννης πρωην Γενικός Διευθυντής
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ καί
τό στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομίας καί
Ἀναπτυξης Μιχάλης Δρίτσας, παρουσίασαν
ἀντίστοιχά τα θέματα, Ἐθνικό Πρόγραμμα
ἀνάπτυξης τοῦ ὀρεινοῦ τουρισμοῦ στή Δωρί-
δα, καί προοπτικές ἀνάπτυξης τῆς ὀρεινῆς
Δωρίδας μέσω τοῦ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ὁ Κ. Κατσιγιάννης ἀναφέρθηκε στίς δρά-
σεις τοῦ ἐθνικοῦ προγράμματος ὀρεινοῦ
τουρισμοῦ στό ὁποῖο ἔχει ἐνταχθεῖ καί ἡ
ὀρεινή Δωρίδα, μέ βελτιώσεις τοῦ εὐρωπαϊ-
κοῦ μονοπατιοῦ Ε4, τή μετατροπή παλαιῶν
σχολείων σέ ξενῶνες, καθώς καί σέ δραστη-
ριότητες ὅπως ἡ ἀναρρίχηση, ἡ πεζοπορία,
ἡ ὀρειβασία, ἡ χιονοδρομία, πού μποροῦν νά
συνδυαστοῦν καί μέ ἄλλες εἰδικές μορφές
τουρισμοῦ, (ὅπως ὁ φυσιολατρικός τουρι-
σμός, ὁ θρησκευτικός τουρισμός καί ὁ παρα-
λίμνιος τουρισμός μέ ἐπίκεντρο τή λίμνη τοῦ
Μόρνου).

Οἱ προτάσεις τοῦ Κ. Κατσιγιάννη περιλη-
πτικά εἶναι οἱ ἑξῆς:
• Πρόγραμμα συνολικῆς ἀνάπτυξης τῶν

Βαρδουσίων
•  Δημιουργία πιό εἰδικά ἑνός σύγχρονου

ἀθλητικοῦ-προπονητικοῦ κέντρου στά
Βαρδούσια. 

• Ἀνάδειξη τό μονοπατιοῦ Ε4, ὡς διαδρομή
πολιτισμοῦ ἀνάμεσα στήν Ἀρτοτίνα καί
τούς Δελφούς.   

• Εἰδικό πρόγραμμα ἀνάπτυ-
ξης δραστηριοτήτων στή λί-
μνη τοῦ Μόρνου

• Κατάρτιση μιᾶς διαδρομῆς
θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ
ἀπό τή Βαρνάκοβα στόν
Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας. 

• Σύνδεση τῆς πρωτογενοῦς
παραγωγῆς μέ τήν τουριστι-
κή ἀνάπτυξη (προβολή καί
προώθηση τοπικῶν προϊόν-
των).

• Ἀνάδειξη τῶν ἠθῶν καί ἐθί-
μων, ὡς στοιχείων τουριστι-
κά ἀξιοποιήσιμων.

• Προώθηση τοῦ Δημοτικοῦ τραγουδιοῦ ὡς
ἀγαθό ὑποψήφιο γιά τή λίστα ἄϋλης παγ-
κόσμιας κληρονομιᾶς τῆς Οὐνέσκο.

Ὁ Μ. Δρίτσας ἀναφέρθηκε στίς προοπτι-
κές ἀνάπτυξης τῆς ὀρεινῆς Δωρίδας, μέσω
τοῦ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ἐνημέρωσε τούς πα-
ρευρισκόμενους γιά τά ἐπικείμενα προγράμ-
ματα πού παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον γιά τήν
ἀνάπτυξη τῆς Ὀρεινῆς Δωρίδας μέσω τοῦ
ἀναμενόμενου νέου προγράμματος LEADER
τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης. Οἱ
δραστηριότητες τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα πού θά
ἐνισχυθοῦν ἀφοροῦν :
• Μεταποίηση ἀπό γεωργικό σέ γεωργικό

προϊόν: ἐνδεικτικά, κρέας, πουλερικά,
κουνέλια, γάλα καί γαλακτοκομικά προϊόν-
τα, αὐγά, μέλι, φαρμακευτικά καί ἀρωμα-
τικά φυτά, κλπ.

• Μεταποίηση ἀπό γεωργικό σε μή γεωρ-

γικό προϊόν: ἐνδεικτικά, γύρη, πρόπολη,
βασιλικός πολτός, μονάδες παραγωγῆς
αἰθέριων ἐλαίων κλπ

• Οἰκοτεχνία καί Πολυλειτουργικά ἀγρο-

κτήματα: ἵδρυση, ἐκσυγχρονισμός καί ἡ
ἐπέκταση μονάδων οἰκοτεχνίας καί πολυ-
λειτουργικῶν ἀγροκτημάτων      

• Τουρισμός: ἵδρυση, ἐκσυγχρονισμός καί
ἐπέκταση ἐπιχειρήσεων τουρισμοῦ, ὅπως
μονάδες διανυκτέρευσης, μονάδες ἑστίασης
– ἀναψυχῆς, τουριστικά γραφεῖα, ἐπιχειρή-
σεις ἐναλλακτικῶν μορφῶν τουρισμοῦ.

• Παροχή ὑπηρεσιῶν: ἵδρυση, ἐκσυγχρονι-
σμός καί ἐπέκταση ἐπιχειρήσεων

• Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή εἰδῶν

μετά τήν 1η μεταποίηση, ἐμπόριο:
(ἐνδεικτικά: παντοπωλεῖα, καταστήματα
εἰδῶν λαϊκῆς τέχνης, καταστήματα πώλη-
σης ἀγροτικῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων
καί ἐφοδίων, ἀρτοποιία ζαχαροπλαστική,
παραγωγή φρυγανιῶν καί μπισκότων, μο-
νάδες παραγωγῆς παγωτοῦ, ζαχαρωτῶν,
λουκουμιῶν, βανίλιας, χαλβάδων, μακαρο-
νιῶν, λαζανιῶν, κουσκούς καί ἄλλων ἀλευ-
ρωδῶν προϊόντων, σαπουνιῶν, ἐπίπλων,
κοσμημάτων, μουσικῶν ὀργάνων,)
Τό σύνολο τοῦ LEADER γιά ὅλο το Νομό

Φωκίδας ἀνέρχεται σέ 5,2 ἐκ εὐρώ καί ἀνα-
μένεται νά προκηρυχθεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ
ἔτους ἐνῶ γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ
ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται
στήν Ἀναπτυξιακή Φωκική (ΑΝ.ΦΩ.) 

http://www.anfok.gr 
τηλ. 2265079281- 2265350696

Ἄλλες δράσεις τοῦ ΕΣΠΑ Ἀγροτικῆς Ἀνά-
πτυξης εἶναι: 
• Μέτρο 6.1: Ἐνισχύσεις γιά τή σύσταση

ἐπιχείρησης ἀπό νέους γεωργούς

Ἀπό τό Πρόγραμμα τοῦ ΕΣΠΑ Ἐπιχειρη-
ματικότητα, Ἀνταγωνιστικότητα Καινοτομία
(ΕΠΑΝΕΚ) ὑπάρχουν (ἤ ἀναμένονται) οἱ προ-
σκλήσεις:
• Ἐνίσχυση τῆς αὐτοαπασχόλησης πτυχιού-

χων τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης (Β Κύκλος)
• Ἵδρυσης Μικρομεσαίων Τουριστικῶν Ἐπι-

χειρήσεων
• Ἀναβάθμισης Μικρομεσαίων Ἐπιχειρήσε-

ων (Β΄Κύκλος)
• Ἐνίσχυσης ἐξωστρέφειας ἐπιχειρήσεων
• Ἐνίσχυση ἐπιχειρήσεων προστασίας τοῦ

περιβάλλοντος

Ὁ Δήμαρχος Δωρίδος Γιωργος Καπεν-

τζώνης στήν παρέμβασή του ἀναφέρθηκε
στή στήριξη τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων τῆς
Δωρίδας καί εἰδικότερα τῆς Β.Δ Δωρίδας,
παρά τά πολλαπλά προβλήματα κυρίως λό-
γω τῆς δραματικῆς μείωσης τῶν χρημάτων
ἀπό τήν πολιτεία γιά δημόσιες ἐπενδύσεις σέ
ἔργα καί ὑποδομές στίς Κοινότητες, τήν
ὑποστελέχωση τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου
καί κυρίως τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας. Ἀνα-
φέρθηκε στήν ἀμέριστη στήριξη τοῦ Δήμου
στήν ἰδιωτική ἐπιχειρηματική πρωτοβουλία
γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ καί τῶν το-
πικῶν προϊόντων.

Παράλληλα ἀναφέρθηκε στούς ἀντιανα-
πτυξιακούς περιοριστικούς ὅρους καί τίς συ-
νέπειες ἀπό τή δημιουργία τῆς τεχνητῆς λί-
μνης τοῦ Μόρνου. Τόνισε τό συνεχῆ ἀγώνα
τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς γιά τήν καταβολή ἀπό
τήν πολιτεία ἀντισταθμιστικῶν στό Δῆμο Δω-
ρίδος γιά ἄρση τῶν ἐπιπτώσεων ἀπό τή δη-
μιουργία τῆς Λίμνης τοῦ Μόρνου, ἀπευθύ-
νοντας ἔκκληση γιά ὁμοψυχία καί συνέργεια
στό πεδίο τῆς διεκδίκησης. Ἐπίσης διαμήνυ-
σε πρός πάσα κατεύθυνση ὅτι ὁ ἀγώνας τῆς
διεκδίκησης δέν θά σταματήσει καί ἐκτίμησε
ὅτι μέ τό ἕναν ἤ τόν ἄλλο τρόπο ὁ λαός τῆς
Δωρίδας στό τέλος θά δικαιωθεῖ.

Πορίσματα τοῦ Συνεδρίου

Οἱ προτάσεις τῶν εἰσηγητῶν πού παρου-
σιάστηκαν περιληπτικά, καθώς καί ὁ ἀγώνας
τοῦ Δήμου γιά καταβολή ἀντισταθμιστικῶν
ἀπό τήν πολιτεία πρός ἄρση τῶν συνεπειῶν
ἀπό τή δημιουργία τῆς τεχνητῆς λίμνης τοῦ
Μόρνου, ἔγιναν ἀποδεκτά ἀπό τό Συνέδριο
καί ἀποτέλεσαν τά πορίσματα γιά διεκδίκη-
ση.


