
Ολοκληρώνονται από τον Δήμο Δωρίδας οι εργασί-
ες, ώστε η παιδική μας χαρά να λειτουργήσει το 

καλοκαίρι του 2021 με την απαιτούμενη πιστοποίηση 
καταλληλότητας λειτουργίας, εναρμονισμένη με τις ισχύ-
ουσες προδιαγραφές-πρότυπα και με απόλυτη ασφάλεια 
για τους μικρούς επισκέπτες. Το αισθητικό αποτέλεσμα 
είναι άρτιο και σε συνδυασμό με την απαιτούμενη 
πιστοποίηση οργάνων, το δάπεδο ασφαλείας και τον 
σύγχρονο εξοπλισμό η παιδική χαρά θα αποτελεί πόλο 
έλξης, παιχνιδιού και χαράς για τα παιδιά του χωριού. 
Ευχαριστούμε προς τούτο τον Δήμο με τις Υπηρεσίες του.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ιδιαίτερα ότι η επαναλειτουργία της 
παιδικής χαράς με πιστοποίηση καταλληλότητας για 
ασφαλή λειτουργία ήταν πάγιο αίτημα, διαχρονικά, της 
τοπικής κοινότητας, έχοντας την έμπρακτη στήριξη της 
Αδελφότητας, όπου και ασκούνταν «σχετικές πιέσεις» 
στον Δήμο. Προς τούτο αναλάβαμε την πρωτοβουλία 
(Τοπική Κοινότητα - Αδελφότητα Κονιακιωτών) σε συ-
νεργασία με την Αδελφότητα Λευκαδιτίου, του Συλλόγου 
Συκιάς και των αντιστοίχων τοπικών εκπροσώπων και 
απευθυνθήκαμε σε αρμόδια Εταιρία για έλεγχο και πι-
στοποίηση καταλληλότητας για την επαναλειτουργία 
των παιδικών χαρών αναλαμβάνοντας οι τρεις σύλλογοι 
τα αντίστοιχα έξοδα. Το 2017 καταθέσαμε στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου την Έκθεση της εταιρίας ΕΒΕΤΑΜ 
με παρατηρήσεις και υποδείξεις ως και και οικονομι-

κές προσφορές εταιριών για τα αντίστοιχα όργανα της 
παιδικής χαράς. Το 2018 καταθέσαμε τοπογραφικό και 
σχετικό χωροταξικό σχέδιο της παιδικής χαράς που το 
συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Δακουτρός Μιχάλης, 
αφιλοκερδώς, και τον οποίο ευχαριστεί η Αδελφότητα 
για την προσφορά του. Το ίδιο έτος το 2018 ο Δήμος συ-
μπεριέλαβε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ τις παιδικές 
χαρές όπου χρηματοδοτήθηκαν οι αντίστοιχες εργασίες 
για την καταλληλότητα και ασφαλή επαναλειτουργία 
τους. Η έναρξη εργασιών στην παιδική χαρά μας έγινε 
το Μάιο του 2019.

Ψάλλει η εκκλησία τη μεγάλη ημέρα των Χριστου-
γέννων. Βεβαίως ο Ιησούς Χριστός πάντα βρισκό-

ταν επί της γης, όπως βρισκόταν και στον ουρανό. Ως 
άνθρωπος τώρα με την γέννησή του, καθιστά πρώτη 
φορά αισθητή την παρουσία του, ώστε δικαιούμεθα να 
ειπούμε: «Χριστός επί γης ώρθη και τοις ανθρώποις 
συνανεστράφη». Ήλθε επί γης να ζήσει ως άνθρωπος 
την επίγεια ζωή, την ανθρώπινη ζωή του πόνου και 
των στερήσεων, των θυσιών και των θλίψεων, των πει-
ρασμών και των δακρύων. Αυτή τη ζωή κοντά στους 
ανθρώπους ήλθε να ζήσει επί γης ο Χριστός.

Ήλθε επί γης για να συναντήσει τους ανθρώπους και 
να τους οδηγήσει στον ευθύ δρόμο. « Ήλθε ζητείσαι και 
σώσαι το απολωλός» (Λουκ. Ιθ΄, 10). Και γίνεται όμοιος 
με τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να τον εμπιστευτεί, 
να τον αγαπήσει και να τον ακολουθήσει με σκοπό να 
οδηγηθεί στη σωτηρία. Ήλθε επί γης όπου έπλασε τον 
άνθρωπο και όπου τον εγκατέστησε στην αρχή πανευ-
τυχή να εργάζεται και να διαφυλάσσει τον «παράδεισο 
της τρυφής». Ο Χριστός έπλασε «κατ’ εικόνα θεού και 
καθ’ ομοίωσιν» τον άνθρωπο και του έδωσε έξοχα χα-
ρίσματα. Αλλ’ ο άνθρωπος με την παρακοή του εξέπεσε 
της Ιεράς Χάριτος. Όμως έρχεται τώρα στη γη ο Χριστός 
δια να τον επαναφέρει στον ουράνιο παράδεισο, να τον 
εγκαταστήσει δηλ. σε ανώτερη θέση. «Ήλθε επί γης ο 
Χριστός έκλινεν τους ουρανούς και κατέβη». Κατέβη και 
στα κατώτερα μέρη της γης όπως ψάλλει ο υμνωδός 

«επί γης κατήλθε, ίνα σώσης Αδάμ, και εις γην μη ευρη-
κώς τούτον, Δέσποτα, μέχρις Άδου καταβέβηκας ζητών». 
Εκ του ουρανού, λοιπόν, εις την γην και εκ της γης εις 
τον Άδην, δια την αγάπην του πλάσματος του. Ήλθε 
επί γης ως σωτήρας του κόσμου. Ο Άγγελος έφερε το 
σωτήριο μήνυμα στους ποιμένες της Βηθλεέμ λέγοντας: 
«ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ότι ετέχθη 
ύμιν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. Β΄, 10, 11). Σας φέρνω 
και σας μεταδίδω, τους είπε, την χαρμόσυνη αγγελία, 
ότι γεννήθηκε δια σας σήμερα Σωτήρ. Τούτο είναι υπό 
θέση χαράς μεγάλης για σας τους ποιμένες και για όλο 
το λαό, είναι δηλ. το μικρόν βρέφος, ο Χριστός, αυτό που 
φαίνεται. Άλλα δεν μόνο ότι φαίνεται. Είναι και κάτι που 
δεν φαίνεται. Κάτι το υπερκόσμιο, το απείρως ανώτερο 
και τελειότερο από κείνο που φαίνεται. Είναι ο Χριστός 
ο υπό των προφητών προαγγελθείς και από όλον τον 
κόσμο προσδοκώμενος Σωτήρας του κόσμου. Ο Άγγε-
λος μετέδωσε το χαρμόσυνο μήνυμα στους ποιμένες. 
Σπευάσατε τους είπε να προσκυνήσατε τον Σωτήρα 
σας σχετικά η Εκκλησία ψάλλει: «Μάγοι και ποιμένες 
ήλθον προσκηνήσαι Χριστόν Τον Βασιλέα εν Βηθλεέμ 
τη πόλει». Το βρέφος, είναι και ανθρώπινο και θείο 
βρέφος που καλούνται οι ποιμένες να προσκυνήσουν, 
αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Και πολύ περισσότερον 
σήμερον που η ανθρωπότητα υποφέρει και δεν ξέρει 
ποια θα είναι η κατάληξη. Είθε ο γεννηθείς Χριστός να 
μας απαλλάξει απ’ αυτήν.
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ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΟΝΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ
Παιδική χαρά

Χριστός επί γης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά την συνέχιση της πανδημίας του 
κορονοϊού, που μας ανάγκασε να αναβά-
λουμε τις εκδηλώσεις της Αδελφότητας 
αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχηθούμε 
από καρδιάς σε όλους μας ΥΓΕΙΑ, ΥΠΟ-
ΜΟΝΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Να τηρούμε 
ευλαβικά τις αποφάσεις της πολιτείας για 
να εμποδίσουμε την διασπορά του ιού. 
Και εάν όλα πάνε καλά και ελευθερω-
θούμε από την Πανδημία, σας περιμέ-
νουμε στις 3 Μαΐου 2021 που γιορτάζει ο 
πολιούχος του χωριού μας Ο Άγιος Γεώρ-
γιος. Η Αδελφότητα θα συμμετέχει όπως 
κάθε χρόνο με αρτοκλασία και γλυκά και 
στη συνέχεια θα προσφέρει εδέσματα στο 
μαγαζί της Αδελφότητας, στην πλατεία, 
με τραγούδι και χορό.

Με την συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από 
την εθνική μας παλιγγενεσία του 1821 κυκλο-
φόρησε επετειακό ημερολόγιο της Αδελφότητας, 
αφιερωμένο στους ήρωες αγωνιστές του χωριού 
μας που πολέμησαν και αυτοί για να ζούμε εμείς 
σήμερα ελεύθεροι.

Παρακαλούμε να το προμηθευτείτε από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας δι-
ότι εκτός της ιστορικής του αξίας είναι συλλεκτικό 
και περιλαμβάνει παλαιές φωτογραφίες απογό-
νων των αγωνιστών Κονιακιωτών. Το ημερολό-
γιο μας συμβαδίζει απόλυτα με τους στόχους της 
περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας για εορτασμό 
200 χρόνων από την Επανάστασης του 1821 όπως 
τιμή στην ιστορική μνήμη, διδάγματα και ισχυρή 
μελλοντική προοπτική για τους νέους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας 
Κονιακιωτών Δωρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα  
και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας Κονιακιωτών 

Δωρίδος «Άγιος Γεώργιος»

Χριστός γεννάται δοξάσατε,
Χριστός επί γης υψώθηκε

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η COVID-19
του Δημήτρη Μπαλατσούρα, 
Διευθυντή ΩΡΛ Κλινικής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά

B΄. Eμβόλια

Είναι σίγουρο ότι η ζωή μας δεν θα επανέλθει στην κανο-

νικότητα, παρά μόνο αν έχουμε κάποιο ή κάποια αποτελεσμα-
τικά εμβόλια για τον κορωνοϊό, ώστε να αποκτήσει ανοσία το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Λόγω της πανδημίας, της 

διακοπής λειτουργίας της οικονομίας με τα lockdown, και της 
χρηματοδότησης από διάφορες κυβερνήσεις, έχει διεξαχθεί 
εντατική παγκόσμια έρευνα για την παρασκευή αποτελεσματι-
κών εμβολίων. Ενώ τυπικά απαιτούνται χρόνια για την παρα-
σκευή ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου, φαίνεται 
ότι θα έχουμε αποτελέσματα προς το τέλος του χρόνου αυτού. 
Ήδη 40 εμβόλια δοκιμάζονται κλινικά σε ανθρώπους, και του-

Συνεχίζεται στην 4η σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη εφημερίδα
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Το δείπνο

Το μενού περιλάμβανε γίδα βραστή κοκκινιστή με 
μακαρονάδα από χοντρά μακαρόνια στο ζουμί, η επιλε-
γόμενη μακαρονάδα «μπλουμ», με ψωμί φουρνιστό, τυρί 
και άφθονο κρασί.

Τακτοποιήσαμε τα τραπέζια κατά μήκος από τον τοίχο 
μέχρι την πόρτα δίπλα στη σόμπα, βάλαμε τις καρέκλες, 
ανεβάσαμε την ένταση της μουσικής και περιμέναμε το 
σερβίρισμα. Ήρθαν τα πιάτα με το κρέας και τα μακαρόνια 
και χωρίς να περιμένουμε επιπέσαμε απολαμβάνοντας 
το λιτό αλλά εξαίρετο δείπνο μέχρι που εμφανίστηκε ο 
Αποστόλης ο ξάδερφος.

Αυτός θα έτρωγε με την οικογένειά του και μέχρι τότε 
κατέβηκε να κάνει λίγη παρέα μαζί μας να πιεί ένα κρασί 
πριν επιστρέψει. Θες η γνωστή απερισκεψία του θες η 

προσπάθεια του να εντυπωσιάσει θες το καλαμπούρι του 
πήρε το κλαρίνο να παίξει ενόσω τρώγαμε και ζήτησε απ’ 
τον άλλο οργανοπαίχτη να τον ακολουθήσει χορεύοντας.

Γελώντας και τρώγοντας οι υπόλοιποι παρακολουθού-
σαμε χωρίς να μπορούμε να φανταστούμε την περιπετει-
ώδη εξέλιξη του Χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν.

Αφού λοιπόν το κέφι άναψε για τα καλά ο ξάδερφος 
ζήτησε να σηκωθούμε να χορέψουμε. Πριν λοιπόν απο-
φάμε σηκώθηκαν δυό τρείς. Στην πρώτη βόλτα σε μια 
λεβέντικη κολοκαθιά ο ξάδερφος καθώς σηκώθηκε έδωσε 
με το χέρι του μια στα μπουριά της σόμπας, χωρίς ποτέ 
να μας ξεκαθαρίσει αν έγινε τυχαία ή το προκάλεσε, και 
έγινε η απόλυτη καταστροφή.

Τα μπουριά που κρεμόντουσαν με σύρματα απ’ το 
ταβάνι αποσυναρμολογήθηκαν και στέκονταν μετέωρα 
κρεμασμένα απ’ τα σύρματα που τα συγκρατούσαν γέρνο-
ντας καταστροφικά προς το τραπέζι. Καθώς έγειραν προς 
το τραπέζι όπου τρώγαμε άφησαν από μέσα τους να πέσει 
μια τεράστια ποσότητα καπνιάς αρκετής για να βάψει κα-
τάμαυρους όσους είχαν την ατυχία να κάθονται προς την 
πόρτα, ενώ οι άλλοι τη γλύτωσαν. Η κάπνα έπεσε στους 
ακριανούς και κυρίως στον Νίκο που στην προσπάθεια 
του να την αποφύγει πιάστηκε απ’ το τραπέζι έγειρε στο 
πλάι έχασε την ισορροπία του παίρνοντας μαζί του το 
τραπέζι και τα πιάτα με τα απομεινάρια της σούπας που 
έπεσαν μαζί με το τραπέζι απάνω του, προσθέτοντας στην 
μαυρίλα και τα ζουμιά μαζί με τα μακαρόνια.

Το μαγαζί έγινε σαν να πέρασε επιδρομή αγρίων (το 
λέω έτσι κομψά μη παρεξηγηθεί κανείς 45 χρόνια μετά, 

τουλάχιστον κάμποσα απ’ αυτά αλιεύονται απ’ τα ημερο-
λόγια του τότε και τις απαραίτητες φωτογραφίες), με τους 
μισούς να είναι ημιαναίσθητοι απ’ τα γέλια, προφανώς οι 
τυχεροί που δεν έπεσε απάνω τους η καπνιά, οι άλλοι μισοί 
αμήχανοι ως οργισμένοι κατάμαυροι απ’ την καπνιά και 
ο κακομοίρης ο Νίκος με τα υπολείμματα της μακαρονά-
δας στο κεφάλι του και τις σάλτσες στα ρούχα του εντελώς 
αμήχανος προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι συνέβη.

Ο Αλέκος ως μαγαζάτορας με πρωτοφανή ψυχραιμία 
άρχισε αμέσως τις εργασίες της όποιας αποκατάστασης 
μπορούσε να γίνει μετά απ’ την καταστροφή που προηγή-
θηκε βάλθηκε να ενώνει τα μπουριά που έκαιγαν ακόμη, 
τα οποία αδυνατώντας πλέον να διώξουν τον καπνό, πλη-
μύρισε με καπνούς το μαγαζί τόσο που δεν μπορούσαμε 
να πάρουμε ανάσα. Προσπάθησε λοιπόν να επαναφέρει 
τα τραπέζια στη σωστή τους θέση να μαζέψει τα πιάτα να 
σκουπίσει τα υπολείμματα και στο τέλος να σφουγγαρίσει.

Παρόλη την καταστροφή δεν έχασε τη διάθεση του 
και χαμογελώντας έβλεπε τους ξαπλωμένους απ’ τα γέλια 
και τα θύματα και το διασκέδαζε κι αυτός με τον τρόπο 
του. Τελευταίο άφησα το δράστη. Με πονηρό χαμόγελο 
απολάμβανε το χάος που δημιούργησε και περίμενε να 
δει τις αντιδράσεις των υπολοίπων για να αποφασίσει αν 
αυτό που έκανε ήταν αστείο.

Τα πρώτα Χριστούγεννα στο χωριό έμελλε να ήταν γε-
μάτα απρόοπτα για τη μικρή μας παρέα και γεμάτο φασα-
ρίες για τον υπομονετικό και γεμάτο καλή διάθεση Αλέκο...

koniakos.blogspot

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

• Στις 17 Οκτωβρίου 2020 πέθανε η Χαρίκλεια Χολέβα σύζυγος του Ανδρέα 
Χολέβα ετών 85.

• Στις 27 Οκτωβρίου 2020 πέθανε ο Δημήτριος Ν. Βώττας (Μητσάρας) 
ετών 87.

• Στις 4 Νοεμβρίου 2020 πέθανε η Ζωή Θανοπούλου το Γένος Ηλία Φωλιά ετών 85.

• Στις 8 Δεκεμβρίου 2020 πέθανε ο Μιχαήλ Πέττας ετών 90.

• Στις 11 Δεκεμβρίου 2020 πέθανε η Σταυρούλα Παπακώστα (σύζυγος Νικολάου Κ. Παπακώστα 
Παπαδονίκου) ετών 92.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Έφυγε από κοντά μας πριν από δύο μήνες ο αγαπημένος θειος μου ο Βασίλης Χριστοδούλου 

Με το ύστατο σημερινό χαίρε εκφράζω τις ευχαριστίες μου για τη σωστή πορεία σου στο γήινο εδώ 
διάβα σου. Πορεύτηκες με σωφροσύνη με υπομονή με διάκριση με αγάπη στους συνανθρώπους 
σου. Και με καρτερικότητα αντιμετώπισες τις τόσες αντιξοότητες του βίου σου.

Mε την καλοσύνη σου και την αισιοδοξία, έγινες παράδειγμα για πολλούς Διακρινόσουν για την 
εργατικότητά σου, και για την ευγένειά σου. Αγαπούσες το ωραίο, την πρόοδο. Είχες αρχοντιά, για 
την οποία όλοι όσοι σε γνώριζαν μιλούσαν. Είχες σεβασμό στις αξίες της οικογένειας, της πατρίδος 
και της Εκκλησίας. Κι όσο θα υπάρχουν Έλληνες με τις δικές σου αρετές και τη δική σου πίστη, 
μήνυμα τρανταχτό θα δίνουν, πως η ρωμιοσύνη δεν νικιέται, παντοτινά θα μένει. Μετάγγιζες τα 
χαρίσματά σου, και τις αρετές σου Και άφησες Παρακαταθήκη σε όλους μας. Τέλος γνωρίζοντας 
από κοντά τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα υγείας σου, θέλω να εκφράσω τα θερμά συλλυ-
πητήρια προς την σύζυγο του Βιολέτα, η όποια σου συμπαραστάθηκε στο έπακρο, και στα παιδιά 
του Καλό Παράδεισο.

Γιάννης Γ. Μπαλατσούρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΛΙΑΠΗΣ
Στις 19 Αυγούστου 2020 απεβίωσε στην Αθήνα και την επόμενη ετάφη στο Νεκροταφείο Άμφισ-

σας ο συγχωριανός μας Ιωάννης Κων. Λιάπης, επίτιμος Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Είχε 
γεννηθεί στον Κονιάκο το έτος 1922, τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Κονιάκου (υπό τον Διδάσκαλο 
Ζαρονίκο ) και ακολούθως το Γυμνάσιο Λιδωρικίου, ενώ ως Διδάσκαλος τελείωσε, υπό πολύ 
δυσμενείς συνθήκες, κατά την Γερμανοϊταλική Κατοχή, τη Μαράσλειο Ακαδημία. Ως Διδάσκαλος 
υπηρέτησε αρχικώς (1946) στα Βρυσικά Έβρου (και μάλιστα και ως επιστρατευμένος στρατιώτης) 
και στη συνέχεια, μετά ολιγόχρονη υπηρεσία στα Τραγιανάτα Κεφαλληνίας, υπηρέτησε στη Στρώμη 
Παρνασίδας και στον Κονιάκο, όπυ με τις ενέργειες και την φροντίδα του κατασκευάστηκε, στις 
αρχές της 10ετίας 1960, το νέο Δημοτικό Σχολείο. Από τον Κονιάκο μετατέθηκε στην Άμφισσα, 
στην οποία, ως εχων μετεκπαιδευτεί επί διετία στο πανεπιστήμιο Αθηνών, υπηρέτησε επ’ αρκετόν 
ως διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας και βοηθός Επιθεωρήσεως του Νομού 
Φωκίδος. Στις αρχές της 10ετίας 1970, προήχθη κατόπιν διαγωνισμού σε Επιθεωρητή Β΄ Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στη Περιφέρεια Καρυστίας Ευβοίας και τέλος κατά το έτος 1978 
προήχθη σε Επιθεωρητή Α΄ Τάξεως και υπηρέτησε επί διετίας στην Περιφέρεια Ευρυτανίας, από 
όπου και συνταξιοδοτήθηκε (1981).

Ο Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννης Κων. Λιάπης ήταν άνθρωπος ευφυής, πρά-
ος, ευγενικός, με αμίμητη κοινωνική συμπεριφορά και γενναίος, φιλομαθής και φιλόπονος, με 
ασίγαστη έφεση για μάθηση, άνοδο και δημιουργία, αντιμετώπιζε δε τα προβλήματα με ήρεμη 
αποφασιστικότητα, αφοσίωση και σωφροσύνη. Με αυτά τα προσόντα απέκτησε ανωτάτη μόρφωση 
και επαγγελματική κατάρτιση, έτσι ώστε να καταστεί εξαίρετος εκπαιδευτικός λειτουργός και να 
ανέλθει και να εξαντλήσει λαμπρά την Εκπαιδευτική ιεραρχία του κλάδου του. Πρέπει εδώ να λεχθεί 
ότι ο Γιάννης Κ. Λιάπης είναι ο Πρύτανης των νεωτέρων διανοούμενων του Κονιάκου (βέβαια όχι 
ως εκλεγμένος, αλλά εκ του πράγματος). Ο εκλιπών, κατά τα πρώτα έτη της σταδιοδρομίας του 
εστήριζε οικονομικώς επί μακρόν και την πατρική του οικογένεια, αποτελούμενη από τους γονείς 
του και τις τέσσερες (4) αδελφές του. Υπήρξε δε πρόθυμος αρωγός –όσο ηδύνατο– συγγενών, 
φίλων και συμπατριωτών στην ικανοποίηση αναγκών τους. Ο υποφαινόμενος του οφείλω ευγνω-
μοσύνη, διότι το θέρος 1944 προσφέρθηκε προθύμως και αφιλοκερδώς και με προπαίδευσε επί 
40 μέρες στον Κονιάκο εντατικώς, ώστε να επιτύχω το φθινόπωρο στις εισαγωγικές εξετάσεις στο 
γυμνάσιο (που διεξήχθησαν τότε στο Κροκύλειο Δωρίδος). Ο μακαρίτης εξάδελφος ευτύχησε να 
νυμφευτεί την εξαίρετη Αθηνά Κακανά, δασκάλα από την Άμφισσα, να αποκτήσει με αυτή δυό 
γιούς, τον Παναγιώτη (Τάκη), Λογιστή φοροτεχνικό και τον Κωνσταντίνο, διακεκριμένο Καθηγητή 
του Παντείου πανεπιστημίου, ο οποίος του χάρισε δύο φερέλπιδες εγγονούς τον Ιωάννη και τον 
Άγγελο. Δεν παραλείπω να σημειώσω, ότι εκτός της λαμπρής σταδιοδρομίας στον κλάδο της εκ-
παίδευσης, ο εκλιπών είχε και μεγάλη συγγραφική δράση. Θα αναφέρω μονάχα δύο συγγραφικά 
του έργα την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ και Ο ΙΣΚΙΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, τα 
οποία φανερώνουν ανάγλυφα στον αναγνώστη, εκτός άλλων την ανωτάτη μόρφωση, τη δύναμη 
της γραφίδας και τον αγνό πατριωτισμό και βαθειά θρησκευτικότητα του συγγραφέα. Και προς 
επιβεβαίωση παραθέτω ένα ποίημα του από το βιβλίο του Ο ΙΣΚΙΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ. 

«Γενέθλια γη 
Κάτι το ωραίο, το αγνό, το ψηλό λαχταρίζει

βαθειά στην ψυχή μου
Είν’ αυτό που πηγάζει απ’ τη γενέθλια γη

φωτίζει τη ζωή μου.
Είναι μια βρυσομάνα, σωστό αγιαστήρι

νερό, δροσερό, καθαρό.
Σιγοτραγουδάει στου χρόνου το πέρασμα

τονώνει καθ’ Άγιο σκοπό.
Μάνα, πατέρα, αδέρφια, παππούς και γιαγιά 

εικονοστάσι στη γωνιά.
Πρώτα ψυχικά του σκιρτήματα

βαθειά στην καρδιά.
Άγια φυλαχτά, θησαυροί ιδανικοί, ωραίοι, αγνοί 

αρετή προγονική.
Στις φουρτούνες της ζωής, στα ρεύματα τ’ απατηλά

φωτίζει τη ζωή».

Απευθύνω θερμά συλλυπητήρια στους γιους του και τους εγγονούς του και τους εύχομαι να 
πάρουν τα χρόνια του και να υπερβούν.

 Αγαπημένε εξάδελφε, αιωνία σου η μνήμη, την οποία, βέβαια, εξασφάλισες με τη διαδρομή 
σου και το έργο σου.

Γεώργιος Ν. Μπούτσικος
Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Συλλυπούμεθα τους οικείους όλων

K O I N Ω Ν Ι Κ Α

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στη δεκαετία του ᾿70 στον ΚΟΝΙΑΚΟ

«Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»
Ιδιοκτήτης:

AΔEΛΦOTHΣ KONIAKIΩTΩN ΔΩPIΔOΣ
«O ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκδότης: ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΣ
Παπαφλέσσα 31 - 22 44 Αιγάλεω

Τηλ.: 210 59 87 848
Εκτύπωση - σελιδοποίηση: «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.» 

Ανδραβίδας 7, Χαμόμυλο Αχαρνών
Τηλ.: 210 34 10 436, www.lyhnia.com

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας 
κ. Δελμούζου Γιώργου στο χωριό

Στις 10 Οκτωβρίου 2020 
επισκέφτηκε ο Αντιπερι-
φερειάρχης Φωκίδας κ. 
Δελμούζος Γιώργος το 
χωριό μας και συζητή-
σαμε για τα προβλήμα-
τα του χωριού όπου μας 
υποσχέθηκε θα κάνει το 
δυνατό να τα επιλύσει. 
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Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου, 
ή πολύ παλιά:

Χστόϊαννα, προυτοϊννα πρώτη γιορτή του χρόνου, για 
βγάτι δέτι μάθιτι το ’τι χριστός γιννιέτι. Γιννιέται και να 
τρέφιτι στο μέλι και στου γάλα, του μέλι τρών οι γιάρχοντες 
του γάλα οι γιαφιντάδις.

Κα τα κηρουστάματα στον Άγιον Κωνσταντίνου κι 
ανοίξτε τα κουτάκια σας τα κατακλειδουμένα.

Κι ανοίξτε τις κασέλες σας τις μοσχομυρισμένες κι δώσε 
μας τον κόπου μας γιατί κι άλλου θα πάμι.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα που αντηχούσαν παλιά 
στους δρόμους και στα σπίτια του χωριού την παραμονή 
των Χριστουγέννων, δίνοντας έτσι ένα χαρούμενο γιορ-
ταστικό τόνο στη μικρή κοινωνία του χωριού μας, απ’ 
τους μικρούς καλαντιστές. Προχωρούσαν μέσα στο κρύο, 
τη βροχή ή το χιόνι. Και η ανταμοιβή καμιά πεντάρα ή 
κουκουσιόμπλα. Καμιά φορά και λίγη ζάχαρη στο πλόχερο 
ήταν αρκετή για φιλοδώρημα εκείνον τον παλιό καιρό. 
Στο τέλος οι καλαντιστές μοίραζαν τα φιλοδωρήματα και 
έφευγαν για τα μαντριά ή για άλλες δουλειές. Τα μεσάνυ-
χτα σήμαινε ή καμπάνα. Η εκκλησία σε λίγο γέμιζε και η 
παγερή απ’ το χιόνι και το κρύο ατμόσφαιρα δεν αργούσε 

να μεταβληθεί σε ατμόσφαιρα θαλπωρής και γλυκύτητας. 
Το αχνό φως των καντηλιών που τρεμόπαιζε μπρός απ’ τις 
αυστηρές μας και γλυκές μορφές των εικόνων του τέμπλου 
τις έκανε πιο χαρούμενες και γλυκύτερες αυτή τη βραδιά. 
Νόμιζες ότι εξέπεμπαν κάπου, κάπου κάτι απ’ το τρεμάμε-
νο φώς ανάλαφρα μυστικά και γεμάτα μυσταγωγικά νεύ-
ματα, ερχόμενες έτσι σε διαρκή επικοινωνία με το σεμνό 
και απλοϊκό εκκλησίασμα που παρακολουθούσε γεμάτο 
ευλάβεια και κατάνυξη. Με το σχόλασμα της εκκλησίας οι 
τσοπάνηδες έφευγαν για τα μαντριά και ο παπάς περιερ-
χόταν τα σπίτια για να διαβάσει το χριστόψωμα. Ποτέ δεν 
έλλειπαν κάποια ευτράπελα και νόστιμα καλοπροαίρετα 
αστεία. Ποιος δε θυμάται τον αείμνηστο Γιανναποστόλη 
που αγριοκοίταζε της γυναίκες μόλις τολμούσαν έστω και 
να σιγοψιθυρίσουν κατά την διάρκεια της ακολουθίας και 
κοκάλωναν. Αν δε έβγαινε κανένα λογύδριο, γινόταν απ’ 
το Παπαμάρκο δεχόταν έντονο αγριοκοίταγμα απ’ τον 
μπαρπ’ Αποστόλη διότι το λογύδριο θα καθυστερούσε 
την ακολουθία και θα αργούσαν οι τσοπάνηδες να παν 
στα μαντριά τους. Με μικρά βήματα έφτανε στη μέση 
της εκκλησίας, επισημαίνοντας έτσι την καλοπροαίρετη 
διαφωνία του με τον αείμνηστο Παπαμάρκο. 

Hσυγκυρία η κρίση και πάνω από όλα ο φόβος οδήγησε 
κάποιους πατριώτες μας να διαβιώσουν επί μακρόν 

στο Χωριό μας.
Με συντομία και προς ενημέρωση των απανταχού Κο-

νιακιοτών για τα τεκταινόμενα αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Με κέντρο την εκκλησία μας συντελέστηκαν οι προ-
σήκοντες εκκλησιασμοί των Χριστουγέννων ενώέχει κα-
νονισθεί και αυτή των Θεοφανίων με την Χοροστασία του 
Πανοσιολογιότατου Θεοφύλακτου. Τον καλό και πρόθυμο 
ποιμένα μας, τον ευχαριστούμε θερμά. Τους εκκλησια-
σμούς παρακολούθησαν με κατάνυξη όλοι οι διαμένοντες 
στο χωριό μας (με τα του Αρχιμανδρίτου, 19 παρευρισκό-
μενοι, τηρώντας τους κανόνες συγκέντρωσης), ενώ για 
ακόμη μια φορά έψαλαν ο Μαρκονίκος και η σύζυγος 
του Δημήτρη Θεοχαρόπουλου, Γιώτα με την επιμέλεια 
του χώρου από το μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου 
Αλεξάνδρας, συζύγου Ευθυμίου Μίχου, επίσης αγιάσθηκε 
ο άρτος των Χριστουγέννων και άπαντες συνεισέφεραν 
στην άρτια εκτέλεση των εκκλησιασμών.

2. Η τροφοδοσία με προϊόντα Ζωικής και Γεωργικής 
Παραγωγής εκτελέσθηκε με αρτιότητα από τους κκ. Μαρ-
κονίκο και Γ. Χολέβα, και από τους λοιπούς διαμένοντες 
στο χωριό, ενώ ο Λ. Μάρκος προμήθευε σε συνεχή βάση 
με αρτοσκευάσματα από τον Γκίκα.

3. Δώρα μοιράσθηκαν από σύλλογο γυναικών, αλλά και 
μεταξύ των διαμενόντων, αποδεικνύοντας την μεταξύ μας 
φιλία και αλληλεγγύη. 

4. Ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κ. Λιάπης 
(Καραινοκώστας) μέσω διαδικτύου πραγματοποίησε τις 
παραδόσεις του σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών του Παντείου, του Γεωπονικού και του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου και συμμετείχε με ερευνητικά άρθρα σε 
δύο διεθνή επιστημονικά συνέδρια, από το Χωριό μας.

5. Πραγματοποιήθηκε η κτήση του δεύτερου πτυχίου 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Ζωική Παραγωγή από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το νέο και πολλά 
υποσχόμενο επιστήμονα Χ. Χολέβα. Η υποστήριξη της 
διπλωματικής του έγινε διαδικτυακά από το χωριό μας 
και έλαβε το βαθμό «Άριστα» με επιστημονικό αντικείμενο 

την κοστολόγηση στην Αιγοπροβατοτροφία. Του ευχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία και εις ανώτερα ευχόμενοι ιδιοτελώς 
τη κατά το δυνατό παραμονή και ενεργοποίησή του περαι-
τέρω στο τόπο μας. Οι νέοι μας είναι το μέλλον και τους 
ευχαριστούμε που κρατούν το όνομα του χωριού μας ψηλά.

6. Οι διαμένοντες στο χωριό και κυρίως μια νέο- 
σχηματισμένη ομάδα με πυρήνα τους Αθ. Λιάπη, Γ. Κολοβό, 
Κ. Λιάπη εκτός από τις λοιπές ασχολίες τους ασχολήθηκαν 
με την Συλλεκτική Οικονομία (κοπή Πουρνάρας, συλλογή 
λαχανικών, ψάρεμα, κυνήγι), με Γκουρμέ μαγειρική και 
με τη διαφύλαξη του χωριού μας από τα βόδια όμορων 
χωριών. 

7. Αποστάτησαν στην περίοδο των εορτάσιμων ημερών 
οι Απ. Λιάπης, Δ. Λιάπης εκ Γαλλίας, ο Τσαταλιάς μετά της 
συζύγου του Ρούλας, που στέρησε την παραγωγή πίτας 
από χωριό, ενώ είχε ακουστεί ότι εμφανίσθηκε και ο Νίνος 
αλλά δεν εντοπίσθηκε επί μακρόν στο χωριό ίσως ήταν 
στο κάτω χωριό.

8. Η συλλεκτική εκμετάλλευση συνετελέσθει μέσω κοπής 
Πουρνάρας ιδιοκτησίας του Απ. Λιάπη και με την ουσια-
στική συνεισφορά του νέου επιστήμονα Χ. Χολέβα. Άγρια 
εδέσματα συλλέχθηκαν από το ανατέλλοντα και πολλά 
υποσχόμενο μέλος της ανωτέρω ομάδας, με προέλευση 
από τη Ναυτιλία, χωρίς όμως αυτός να εγκαταλείψει τις 
λοιπές δραστηριότητές του ως D-Jκαι ως επιμελητής του 
χωριού και των γερόντων μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι παλαιοί συλλέκτες του χωριού μας υποκλίνονται στη 
μεγαλοπρέπεια και την μεγαλοσύνη του τόσο λόγω της 
ποσότητας αλλά και της ποιότητας των εδεσμάτων. 

9. Γκουρμέ συνταγές εκτελέσθηκαν από τα μέλη της 
ομάδας με μέγιστη επιτυχία ανακαλύπτοντας νέες γευ-
σιγνωστικές νότες που συνοδεύθηκαν από τον εξέχοντα 
«Δωρικό Οίνο» με ονομασία προέλευσης από το χωριό 
μας της οινοποιίας του Γ. Μπαλατσούρα.

Η μελλοντική δραστηριοποίηση στο χωριό μας,το οποίο 
είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ σε Φύση και Παράδοση, για διαμονή 
και απασχόληση όλων των απανταχού πατριωτών μας, 
αλλά κυρίως των νέων μας, είναι πλέον αναγκαιότητα.

Οι συγκυρίες, η ηλεκτρονική εποχή αλλά και οι επερ-

χόμενες αλλαγές στο οικονομικό-παραγωγικό μοντέλο της 
χώρας, επικουρούν τα ανωτέρω εγχειρήματα που εκτός 
των άλλων θα τύχουν της αμέριστης υποστήριξης από την 
πατροπαράδοτη αδελφοσύνη μας.

Αναμένουμε το νέο ημερολόγιο της αδελφότητος για το 
2021 που λόγω του επετειακού του χαρακτήρα για τα 200 
χρόνια από την επανάσταση του 1821 κατά πληροφορίες 
μας, εκτός από τις εικόνες των ηρώων μας, θα έχει και 
σειρά φωτογραφιών φουστανελοφόρων προγόνων μας.

Ως κατακλείδα των ανωτέρω, πίνουμε ένα ταπεινό 
ηδύποτο ευχόμενοι σε όλους τους πατριώτες μας στην 
ημεδαπή και αλλοδαπή, Γαλήνη, Ευημερία, Πρόοδο και 
πάνω από όλα Υγεία για το Νέο και πιο Ελπιδοφόρο Έτος.

Μετά Τιμής,
Η Ομάδα ΑΓΚ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 

Χριστούγεννα κάποτε στο Χωριό

Ο Κονιάκος στην εποχή του Covid-19 

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΣΤΗΝ ΑΔΈΛΦΟΤΗΤΑ
  Ο Λεωνίδας Κ. Μπούτσικος έδωσε στην εκκλησία του χωριού Άγιο Γεώργιο 50 ευρώ.
  Η Δέσποινα Φωλιά-Μαμαρέλη έδωσε στην Αδελφότητα, εις μνήμην του πατέρα της 

Κωνσταντίνου Φωλιά 100 ευρώ.

• Ο Μιλτιάδης Κ. Κολοβός πέτυχε στη σχολή 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγω-
γής (Αιγάλεω) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
• Ο Γεώργιος Ι. Μπούτσικος πέτυχε στο τμήμα 
πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή πρόοδο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
Λογαριασμός της Αδελφότητας Κονιακιωτών

Δωρίδος «Ο Άγιος Γεώργιος»

ΤΡΑΠΈΖΑ ΠΈΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/σμού: 5102-020412-211

IBAN: GR14 0172 1020 0051 0202 0412 211
SWIFT – BIC της τράπεζας Πειραιώς  

είναι PIRBGRAA
Μην ξεχνάτε να δηλώνετε το όνομά σας

κατά την κατάθεσή σας και να ενημερώνετε
τηλεφωνικώς ή να μας αποστείλετε

το απόκομμα της τράπεζας με το επώνυμό σας

Eκ μέρους του Δ/ντη και του Προσωπικού της ΝΥΑ 
Αμαλία Φλέμινγκ ευχόμαστε ολόψυχα σε εσάς, τους 

Εθελοντές Αιμοδότες και τις οικογένειες.
Καλές Γιορτές με Υγεία, Αγάπη, Χαρά Αισιοδοξία 

και Έλπίδα για καλύτερες ημέρες χωρίς πανδημίες!!
Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα χρόνια που συνεργα-

ζόμαστε και για το πολύτιμο δώρο ζωής που μας προ-
σφέρετε!

Ο Δ/ντης Αιμοδοσίας Αμ. Φλέμινγκ
Σωτήριος Παγώνης

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΈΛΦΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούνται τα μέλη και φίλους της Αδελφότητας 
όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην αιμοδοσία να επι-

κοινωνήσουν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αδελφότητας. Γιατί το Αίμα σώσει ζωές. Και η Αδελφότητα 
μαζί με τον Δ/ντη Αιμοδοσίας Αμ. Φλέμινγκ κ. Σωτήρη Πα-
γώνη έχουμε εξυπηρετήσει αρκετούς χωριανούς και φίλους 
και γι’ αυτό περιμένουμε την συμμετοχή σας.
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λάχιστον άλλα 92 είναι σε προκλινικό έλεγχο σε πειραματόζωα. 
Υπάρχουν τρεις φάσεις κλινικών δοκιμών εμβολίων και αυτή 
την στιγμή 5 εμβόλια βρίσκονται στην τελική φάση, την φάση 3. 

Πως δικαιολογείται αυτή η ταχύτητα, μήπως γίνεται εις 
βάρος της ασφάλειας; Όχι. Υπάρχουν 3 λόγοι γιατί τα εμβόλια 
μέχρι τώρα καθυστερούσαν. 1. Γραφειοκρατικοί λόγοι, εγκρίσεις, 
κλπ. 2. Ανεπαρκής χρηματοδότηση. 3. Δυσχέρεια ανεύρεσης 
ατόμων που θα έχουν εμβολιασθεί και θα εκτεθούν στον ιό, 
ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου (και 
σύγκριση με ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιασθεί, τους 
αποκαλούμενους «μάρτυρες»). Τα πρώτα δύο, λόγω των εκτά-
κτων συνθηκών, ξεπεράστηκαν αμέσως. Το τρίτο, λόγω της 
πανδημίας, δεν αποτελεί επίσης πρόβλημα επειδή υπάρχει 
πολύ μεγάλη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα. Επομένως, 
υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης μεγάλου αριθμού εθελοντών, 
και η παρακολούθησή τους, ώστε να δούμε πόσοι από αυτούς 
θα νοσήσουν (από την ομάδα των εμβολιασμένων και των μαρ-
τύρων που θα συγκριθούν μεταξύ τους), ώστε να τεκμηριωθεί 
η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αλλά και να εντοπισθούν 
τυχόν παρενέργειες. Τέλος, μερικές εταιρείες είχαν προχωρήσει 
στο παρελθόν αρκετά κάποια εμβόλια για παλιότερους κορωνο-
ϊούς, αλλά λόγω εξαφάνισης των επιδημιών αυτών, η έρευνα 
διακόπηκε. Όλη αυτή όμως η τεχνολογία είναι πλέον άμεσα 
διαθέσιμη για την παρασκευή του νέου εμβολίου. 

Τα εμβόλια που έχουν προχωρήσει πιο πολύ από τα υπό-
λοιπα, και περιμένουμε σύντομα να έχουμε οριστικά νέα 
για την επιτυχία τους, μιάς και όλες οι αρχικές φάσεις ήταν 
επιτυχείς, είναι τρία στον Δυτικό Κόσμο, που βρίσκονται 
σήμερα στην φάση 3. 1. Του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
σε συνεργασία με την AstraZeneca, στο Ην. Βασίλειο. Στις 6 
Σεπτεμβρίου αναγγέλθηκε προσωρινή διακοπή των δοκιμών 
για το εμβόλιο, ώστε να μελετηθεί κάποια σοβαρή επιπλοκή, 
αλλά μετα μια εβδομάδα οι δοκιμές άρχισαν εκ νέου. 2. Της 
Εταιρείας Moderna σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Υγείας των ΗΠΑ. 3. Της Αμερικανικής Εταιρείας Pfizer, σε 
συνεργασία με την Γερμανική BioNTechκαι την Κινεζική 
FosunPharma. Yπάρχουν ακόμη το εμβόλιο Sputnikτης 
Ρωσίας και τα εμβόλια της Κίνας Sinovac, CanSinoBIO και 
Sinopharm. Αυτά, παρότι δεν έχουν ολοκληρώσει την Φάση 
3 των δοκιμών, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων τους, 
έχουν πάρει ήδη έγκριση για περιορισμένη χρήση σε έκτακτες 
περιπτώσεις, π.χ. σε υγειονομικούς που αποτελούν ομάδα 
υψηλού κινδύνου. Φαίνεται λοιπόν ότι τα νέα είναι καλά. Τι 
κάνουμε όμως μέχρι να κυκλοφορήσουν ευρέως τα εμβόλια 
αυτά και να παραχθούν σε δισεκατομμύρια δόσεων, οπότε θα 
απαιτηθούν αρκετοί μήνες; Χρειάζονται μέτρα προφύλαξης, 
που θα σας παρουσιάσω στην επόμενη παράγραφο.

Πρόληψη

Η COVID-19 είναι μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. 
Αν μελετήσει κανείς την επιδημιολογία της πάθησης σε όλο 
τον κόσμο και την συσχετίσει με τα μέτρα δημόσιας υγείας 
για τον έλεγχο της επιδημίας, αυτό είναι φανερό. Όλοι οι ιοί, 
όπως και ο κορωνοϊός, είναι μικροοργανισμοί που μεταδί-

δονται από άνθρωπο σε άνθρωπο (αλλά και ζώα και φυτά, 
ανάλογα με τον τύπο του ιού). Οι ιοί, όμως, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, εκτός από 
λίγες ώρες ή ημέρες. Μπορούν να ζήσουν μόνο μέσα στον 
οργανισμό του ανθρώπου όπου ενεργούν σαν παράσιτα, και 
μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο από τα σταγονίδια 
που υπάρχουν στο σάλιο, ή στα ρινικά εκκρίματα. Ας πάρουμε 
μια ιδανική περίπτωση καταπολέμησης του ιού, ένα γενικευ-
μένο lockdown, δηλαδή να μείνουμε όλοι σπίτι μας για 14 
ημέρες. Ο ιός θα εξαφανιστεί από το περιβάλλον (είπαμε ότι 
μόνος του μπορεί να ζήσει μόνο λίγες ώρες ή ημέρες) και θα 
έχει επιζήσει μόνο σε εκείνες τις οικογένειες και τα σπίτια 
όπου υπάρχουν είτε άτομα σε περίοδο επώασης, είτε πάσχο-
ντες και αυτό, εφόσον δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα 
απομόνωσής τους από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 
περιστατικά αυτά, σε φάση που δεν είναι ακόμη πάρα πολλά, 
όπως στην χώρα μας, μπορεί μέσα σε λίγες εβδομάδες ακόμη 
να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν. 

Δυστυχώς, αυτή είναι μια ιδανική κατάσταση που δεν 
μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που 
πρακτικά δεν μπορεί να απομονωθούν πλήρως, όπως εργαζό-
μενοι σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, στην αλυσίδα τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης, αστυνομικοί-στρατιωτικοί που 
υπηρετούν, αλλά και γιατροί-νοσηλευτές. Αλλά, το χειρότερο, 
υπάρχει μια σημαντική μερίδα ατόμων με αντικοινωνική συ-
μπεριφορά, που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψιν τις οδηγίες 
των ειδικών. Γι’ αυτό, μετά τις 2 εβδομάδες απομόνωσης, 
χρειάζονται λίγες εβδομάδες ακόμη για πλήρη έλεγχο της 
επιδημίας, όπως συνέβη κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας 
στη χώρα μας, κατά τον Απρίλη-Μάϊο. Δυστυχώς το lockdown, 
παρότι πολύ αποτελεσματικό, είναι καταστροφικό για την 
οικονομία και για την κοινωνική συνοχή μιας χώρας και 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη, όταν 
τα κρούσματα περνούν σε εκθετική αύξηση. Επίσης, για να 
είναι αποτελεσματικό το lockdownθα πρέπει να συνοδεύεται 
και με κλείσιμο των συνόρων και αυτό δημιουργεί πολλά 
προβλήματα. Επομένως, το κύριο μέσον περιορισμού με-
τάδοσης του κορωνοϊού πρέπει να είναι τα μέτρα ατομικής 
προστασίας και τα γενικότερα μέτρα στην κοινότητα, τα οποία 
εφαρμόζουν όλες οι χώρες στον κόσμο, μετά από τα αρχικά 
lockdownγια την ανάσχεση της επιδημίας. 

Σε χώρες που αρχικά δεν είχαν λάβει καθόλου μέτρα, 
όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Σουηδία, είχαμε μεγάλο αριθμό 
θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό, ενώ σε χώρες που 
είχαν αυστηρά μέτρα, όπως οι χώρες της Ανατολικής Ασίας, 
η πανδημία είχε πολύ μικρές επιπτώσεις. Τα μέτρα αυτά 
μπορεί να ταξινομηθούν σε:

α. Προσωπικά: διατήρηση φυσικών αποστάσεων, χρήση 
μάσκας, προσωπική υγιεινή και συχνή απολύμανση των χεριών.

β. Ιχνηλάτηση επαφών: Τεστ σε σχολεία, γηροκομεία, δο-
μές, χώρους εργασίας και επί θετικών κρουσμάτων κλείσιμο.

γ. Γενικά περιοριστικά μέτρα: Όριο στις συγκεντρώσεις, 
περιορισμοί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αραίωση των μα-
θητών στα σχολεία, κλείσιμο κέντρων διασκέδασης, ή και 
πλήρες lockdownμε κλείσιμο συνόρων. 

Θα πρέπει να επιβάλλονται τέτοια μέτρα, ώστε ο συνδυ-

ασμός τους να ελαχιστοποιεί την κοινωνική και οικονομική 
αρνητική επίδραση, ενώ παράλληλα να περιορίζεται η εξά-
πλωση της επιδημίας. Σε κάθε χώρα θα πρέπει τα μέτρα να 
διαφοροποιούνται, ανάλογα με την γεωγραφική διαμόρφωση, 
την πυκνότητα του πληθυσμού, αλλά και άλλους παράγοντες, 
π.χ. τον βαθμό παιδείας ενός λαού, την εμπιστοσύνη του στην 
πολιτική εξουσία και διαχείριση, την μορφωτική και γλωσσι-
κή του ομοιογένεια. Δυστυχώς, εδώ και έναν αιώνα, τίποτε 
δεν έχει αλλάξει στα μέτρα αντιμετώπισης των πανδημιών, 
από την εποχή της Ισπανικής γρίπης του 1918. Μελέτες με 
επιδημιολογικά μοντέλα, αλλά και η εμπειρία έχουν δείξει ότι 
η μετάδοση κάποιας νόσου περιορίζεται, όταν εφαρμόζεται 
καραντίνα στο σπίτι μετά από λοίμωξη, περιορίζονται οι μα-
ζικές συγκεντρώσεις, υπάρχουν περιορισμοί στα ταξίδια και 
τις μετακινήσεις, μέτρα για τις κοινωνικές συναθροίσεις και 
μέτρα ατομικής προφύλαξης όπως οι μάσκες. Όταν οι περιο-
ρισμοί αυτοί αρθούν, έχουμε επανάκαμψη της διασποράς του 
ιού στην κοινότητα. 

Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τελευταία για τις μάσκες, 
θα γράψω λίγα στοιχεία γιαυτές. Είναι αλήθεια ότι αρχικά, 
είχαν αρνητική θέση για τις μάσκεςo ΠΟΥ, ο CDCτων ΗΠΑ 
και ο Fauci, επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, και οι 
περισσότεροι Ευρωπαίοι, ακόμη και οι δικοί μας Τσιόδρας 
και Σύψας. Δεν είχαν λάβει υπόψιν την θετική εμπειρία από 
παλιότερες επιδημίες επί 100 σχεδόν χρόνια, ούτε και την 
επιτυχή αντιμετώπιση των επιδημιών από τους Ασιάτες με 
κύριο όπλο τις μάσκες. Φυσικά, ένας από τους λόγους ήταν 
και η περιορισμένη αρχικά, διαθεσιμότητα. Είναι βέβαιο ότι 
προστατεύουν όλες οι μάσκες, σε διαφορετικά ποσοστά. Οι 
αναπνευστικές-ιατρικές 95-99%, οι απλές χειρουργικές 70%, 
οι απλές υφασμάτινες ακόμη λιγότερο, ίσως γύρω στο 50%. 
Είναι όμως πολύ σημαντικό για την κοινότητα, ακόμη και 
το 50%, από επιδημιολογικής άποψης, σε συνδυασμό με τα 
υπόλοιπα μέτρα. Υπάρχει επίσης πληθώρα επιστημονικών 
αποδείξεων όσον αφορά την χρησιμότητα των μασκών, και 
παραπέμπω σε πρόσφατη μεγάλη ανασκόπηση 212 επιστη-
μονικών εργασιών από Καναδούς ερευνητές σε ένα από τα 
εγκυρότερα παγκοσμίως ιατρικά περιοδικά, το Lancet (Lancet 
395(10242), 1973-87, 2020), στην οποία επιβεβαιώνεται ότι 
οι αποστάσεις και οι μάσκες έχουν σαν αποτέλεσμα μεγά-
λη ελάττωση του κινδύνου λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. 
Φυσικά επιβάλλεται η ορθή χρήση τους και σε αυτό πρέ-
πει να επικεντρωθεί η επιστημονική κοινότητα, αλλά να το 
προσέξουμε και όλοι μας.προς το παρόν, είναι η εφαρμογή 
μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης και η γενικό-
τερη εφαρμογή μέτρων Δημόσιας Υγείας από την Πολιτεία. 
Όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε 
με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, 
αλλά δίχως να διακατεχόμαστε από τρόμο και πανικό, που 
δεν βοηθούν στην ανάσχεση της επιδημίας. Τέλος, προσο-
χή στις πηγές πληροφόρησής μας και ας αφήσουμε τους 
ειδικούς να κρίνουν και την πολιτεία να αποφασίζει, βάσει 
των συμβουλών τους. Το πρόβλημα δεν θα μας το λύσουν οι 
κάθε λογής καλλιτέχνες και γραφικοί εναλλακτικοί, αλλά οι 
επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι.

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Οίνος Δωρικός απο τον Κονιάκο 
τηλ. 6948376624 

akis.bal@gmail.com 

Bρισκόμαστε στις ανατολικές πλαγιές Των Βαρ-
δουσίων ορέων, σε υψόμετρο 800 μέτρων, κοντά 

στο νότιο άκρο του βουνού. Η περιοχή φαίνεται να 
κατοικείται από τα αρχαία χρόνια, καθόσον οριο-
θετείται στις παρυφές της Δρυοπίδος, κοιτίδας των 
Δωριέων. Δάσος πυκνό Το Των δρυών ΚΑΙ ελάτων 
περιορίστηκε Από ΤΟΝ Ανθρώπινο παράγοντα ΜΕ 
ΤΗΝ πάροδο των ΕΤΩΝ ΓΙΑ τις αναγκαίες Καλλιέρ-
γειες, οπότε και εμφανίστηκαν τα πρώτα αμπέλια. 
«Μαυρούδια» τα έλεγαν οι παλαιότεροι, μια παραλλα-
γή του Αγιωργίτικου Νεμέας, «κοκκινάρες» (ποικιλία 
ροδίτη με έντονο ρουμπινί χρώμα) και «γκουσμάδια» 
(το γνωστό ως Αραχωβίτικο), όλες οινοποιήσιμες 
ποικιλίες της ευλογημένης ελληνικής γης. Μέχρι τη 
δεκαετία του 1950, ο αμπελώνας του χωριού Κονιά-
κος Δωρίδος ήταν σε πλήρη άνθηση. Από τότε όμως 

μέχρι το 2000, ακολούθησε τη μοίρα όλης της ορεινής 
υπαίθρου, με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται σήμερα 
ελάχιστα αμπελοτεμάχια.

Λόγω της αγάπης μας προς τον τόπο και με σκοπό 
να διασώσουμε ποικιλίες οιναμπέλου αμιγώς ελλη-
νικές, από το 1998 ανασυστήσαμε και καλλιεργούμε 
βιολογικά λίγα στρέμματα με γκουσμάδι, μαυρούδι, 
κοκκινάρα και ασπρούδα. Η φιλοδοξία μας είναι να 
παράγουμε ένα προϊόν με οικολογικό τρόπο σ’ ένα 
περιβάλλον παρθένο (ακόμη) από περιβαντολογικές 
μολύνσεις, από ξεχασμένες (λόγω μικρής στρεμμα-
τικής απόδοσης) ελληνικές ποικιλίες, το οποίο κάθε 
χρονιά θα περιβάλλουμε με ξεχωριστή φροντίδα.

Βιοκαλλιεργούμε με πιστοποίηση του οργανισμού 
ΔΗΩ από το 1998.

Οινοποιούμε κάθε χρονιά μικρό αριθμό φιαλών. 
Κάνουμε ερυθρά οινοποίηση χρησιμοποιώντας τη 
μακραίωνη τοπική εμπειρία, εκμεταλλευόμενοι τις 
χαμηλές θερμοκρασίες ζύμωσης, το μικροκλίμα της 

περιοχής στην ωρίμανση και συγκομιδή και τα υλικά 
της φύσης. Το κρασί μας, πριν εμφιαλωθεί, παραμέ-
νει για έξι τουλάχιστον μήνες σε δρύινα βαρέλια για 
τον εμπλουτισμό του με τανίνες και αρώματα του 
ξύλου και στη συνέχεια εμφιαλώνεται και ωριμάζει 
στο μπουκάλι προκειμένου να αναδειχθούν τα χα-
ρακτηριστικά του.

Γιώργος Ι. Μπαλατσούρας

Σε συγκινητικό κλίμα εορτάστηκε και φέτος η 28η 
Οκτωβρίου 1940 το ηρωικό ΟΧΙ . Οι χωριανοί μας 

απέτισαν φόρο τιμής στους ήρωες του 40 σε μία μέρα 
κακοκαιρίας με βροχή. Ο τέως πρόεδρος Νικόλαος 
Μάρκος κατάθεσε στεφάνι στο μνημείο των Ηρώων, 

εψάλει ο Εθνικός Ύμνος από όλους του παριστάμενους. 
Συγκίνησε ο λόγος του Γιώργου Κολοβού που 

όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εκφώνησε με 
πατριωτικό παλμό και εθνική υπερηφάνεια τον 
πανηγυρικό της ημέρας.

Έτσι οι Κονιακιώτες τηρώντας την παράδοση 
και με έντονη την ιστορική μνήμη τίμησαν τους 
ήρωες αγωνιστές του 1940.

ΖΗΤΩ η 28η Οκτωβρίου 1940.

ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΝΙΑΚΟ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Συνεχίζεται


