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Οι εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν 
εφόσον οι 
συνθήκες  
το επιτρέψουν 

Στις 10 Αυγούστου 2020 και 
ώρα 19.00μ.μ. στην πλατεία του 
χωριού μας θα πραγματοποιηθεί η 
εκδήλωση με λαϊκή ορχήστρα από 
το Κατάστημα του Χωριού Στις 16 
Αυγούστου 2020 ημέρα Κυριακή 
και ώρα 19.00μ.μ. στην πλατεία 
του χωριού μας θα πραγματοποι-
ηθεί η εκδήλωση Αναβίωση του 
γνησίου ύφους του δημοτικού 
τραγουδιού «ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΥ-
ΜΕΛΗΣ». Με θέμα ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ-
ΣΕΩΣ 1821. Επίσης θα πραγ-
ματοποιηθεί και δρώμενο με 
την συμμετοχή Κονιακιωτών 
για την Επανάσταση του 21. 

Παρακαλούνται χωριανοί και 
από τα γύρω χωριά όποιος μπορεί 
και θέλει να μας τραγουδήσει, να 
επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο 
Δημήτριο Χολέβα Τηλ. 6973599416 
και τα μέλη της Αδελφότητας. ή 
στο e-mail: koniakosdoridas@
yahoo.gr. Η εκδήλωση γίνεται για 
8η χρονιά. Είναι μουσικολογική, 
επιστημονική, πολιτιστική με συ-
νεδριακή ομιλία με δρώμενα και 
χορευτικά.

Στις 22 και 23 Αυγούστου 2021 
την απόδοση της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου θα πραγματοποιηθεί το 
πανηγύρι του Χωριού μας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αδελφότητας Κονιακιωτών Δω-
ρίδος

Το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο Αγίου Γεώργιου Κονιάκου 
ανακοινώνει ότι για δωρεές 
στην εκκλησία να απευθύνε-
στε στο Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο που απαρτίζεται από 
τον Αρχιμανδρίτη Θεοφύλα-
κτο πρόεδρο τηλ. 6983760172 
και τα μέλη Νικόλαο Μάρκο 
τηλ. 6974049368 και Αλεξάν-
δρα Μίχου τηλ. 6972285973.

Επίσης ανακοινώνεται ότι 
για κάθε εργασία εντός του 
Ναού Αγίου Γεωργίου και εξωκ-
κλησιών π.χ. στόλισμα επι-
ταφίου καθαρισμός κ.λ.π. να 
απευθύνεστε ομοίως στο εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την δεκαετία του 
80, στην εφημερί-

δα της Αδελφότητας, 
ο επίτιμος πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Μάρ-
κος είχε οραματισθεί να 
φτιαχτεί ένα μνημείο 
στην πλατεία του χω-
ριού αφιερωμένο στους 
ήρωες αγωνιστές μας με 
τα ονόματα τους και τα 
ονόματα των τοποθε-
σιών που πολέμησαν. 
Επί 60 έτη κεντρίζο-
ντας και ανιχνεύοντας 
τη μνήμη της αγαπημέ-
νης του και αξιοσέβα-
στης «γερουσίας» του 
χωριού μας, κατέγραφε την ιστορία 
και λαογραφία του τόπου και τους 
εθνικούς αγώνες με πολύχρονη και 
επίμονη έρευνα και τον ΕΥΓΝΩ-
ΜΟΝΟΥΜΕ γι΄ αυτό!

Τα τελευταία δύο χρόνια συνεχί-
στηκε η έρευνα και σε άλλα αρχεία 
του στρατού, μαζί με την Αντιπρόε-
δρο της Αδελφότητας Καίτη Δακου-
τρού. Έτσι κατέστη δυνατό το παρόν 
Δ.Σ. της Αδελφότητας να υλοποιήσει 
τόσο το όραμα του επιτίμου Προέ-
δρου της Κων/νου Ι. Μάρκου όσο 
και τη διαχρονική επιθυμία των 
συγχωριανών μας για ένα μνημείο 
ηρώων όπου να αναγράφονται τα 
ονόματά τους σε ένδειξη ευγνωμο-

σύνης και αναγνώρισης της προ-
σφοράς τους στην πατρίδα και τι-
μής για τον τόπο μας, μάλιστα τώρα 
που εορτάζουμε τα 200 χρόνια από 
την Εθνεγερσία του 1821.  Με την 
Δωρεά η Αδελφότητα αναλαμβάνει 
και την εσαεί συντήρηση κ.λ.π. του 
μνημείου. Συμπληρωματικά η συμ-
μετοχή σε πολεμικά γεγονότα των 
αγωνιστών Κονιακιωτών τα ονόμα-
τα των οποίων αναγράφονται στο 
μνημείο, περιγράφεται στις σελίδες 
του επετειακού ημερολογίου που 
εξέδωσε η Αδελφότητα που είναι 
αφιερωμένο στα 200 χρόνια από 
την επανάσταση του 1821 και θα 
συμπεριληφθούν με όσα στοιχεία 

υπάρχουν στη μελλοντι-
κή έκδοση λαογραφικών 
ιστορικών του χωριού 
μας. Το μνημείο είναι 
ένα σύμβολο παντοτινής 
ιστορικής μνήμης και πα-
ραδειγματισμού για τους 
νεότερους, με σμιλευμέ-
νο στο λευκό μάρμαρο 
το δάφνινο στεφάνι ως 
σύμβολο παντοτινής δό-
ξας και τιμής.Θα καθιε-
ρωθεί ετήσιο μνημόσυνο 
στην πλατεία του χωριού 
επ΄ ευκαιρία και κάποιου 
θρησκευτικού γεγονότος. 
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 
ευχαριστεί όλους όσους 

συνέβαλαν στην υλοποίηση της 
Δωρεάς με τις συνδρομές, τις 

έκτακτες εισφορές, τις δωρεάν με-
λέτες, από τους πολιτικούς Μηχα-
νικούς Δακουτρό Δημήτρη καί Μι-
χάλη και τον ηλεκτρολόγο μηχανικό 
Βασίλη Τσούνη κ.λ.π. προσωπικές 
εργασίες. Ευχαριστούμε τον τέως 
Πρόεδρο Νικόλαο Μάρκο για την 
επίβλεψη του όλου έργου. 
Το Δ. Σ. της Αδελφότητας 
Δημήτριος Χολεβας , Παγώνα Μπαλα-
τσούρα, Αργυρώ Χολέβα, Αικατερίνη Δα-
κουτρού, Δημήτριος Κολοβός, Λάμπρος 
Μάρκος,  Δημήτριος Λύκος, Απόστολος 
Λιάπης Κωνσταντίνος Λιάπης, Γεώργιος 
Μπαλατσούρας, Ιωάννης Μίχος.

- Β -

Παρόμοιο προειδοποιητικό ὄνειρο 
γιά τό θάνατο τοΰ Καττοδίστρια 

θά δέ! καί ὅ Ν. Κασομούλης, τήν πα-
ραμονή τῆς δολοφονίας τοῦ Κυβερ-
νήτη, κ’ ἐνῶ κοιμόταν στό σπίτι τοῦ 
Χριστόδουλου Χατζηπέτρου στό Ἄρ-
γος. Ἐξομολογεῖται:

«Παράδοξον μοί φαίνεται κάθε φορᾶν, 
ὅταν τό ἕν  θυμοῦμαι. Τό πρωί, εἰς τόν 
ὕπνον μου βλέπω ὅτι μέ πολλούς φί-
λους συντρώγοντες εἰς μίαν τράπεζαν 
μᾶς ἔφεραν ἕνα τεψί, εἰς τό ὁποῖον ἐντός 
τούτου ἦτον ψημένον ἕνα ἄντερον γιο-
μάτον κρέας (μπουμπάρι τουρκιστί) καί 
κουλούρα τυλιγμένον, τό ὁποῖον λαβῶν 
μαχαίρι καί σχίσας τοῦτο, ἔπαρουσια-
σθη ὄφις εὐθύς (ὄχεντρα), ὅστις δαμά-
σας τήν ἀπαλάμην μου καί τό ἐπιχείριον 
μέ τρόμαξεν, καθ’ ἤν δέ στιγμήν ἔτρα-
βηξα τήν κεφαλήν του, ξεσχίσαντος τά 

δύο μέρη τῆς χειρός μου, τόν ἔρρι ψά 
κατά γής καί ἔστουμπησα τήν κεφαλήν 
του μέ μίαν πέτραν, ἔπειτα τόν ἔρριψα 
εἰς τήν πλάτην μου νά τόν βλέπη ὅ κό-
σμος. Ἀπό τό σφοδρόν δάγκασμα καί 
ξέσχισμα ξυπνήσας τρομαγμένος δέν 
ἤδυνηθην νά ξαναϋ πνώσω».

Μόλις κατέβηκε ταραγμένος στόν 
καφενέ, φτάνει ἀπό τό Ναύπλιο ἕνας 
καβαλλάρης μέ τή φοβερή εἴδηση, 
«ἔσκοτωσαν τόν Κυβερνήτη».

Εἶναι πραγματικά ἀξιοθαύμαστο 
τό γεγονός νά γίνεται γλέντι ἔπειτα 
ἀπό μιά χαμένη μάχη. Διαπιστώνει 
κανένας μιά ὕπερβαση τοῦ θανάτου 
ἀπό τους πολεμιστές καί μιά σύν-
δεση μέ τήν οὔσιά της ζωῆς, καθώς 
δένεται μέ τήν ἀποζητήση τῆς ἐλευ-
θερίας. Τό ἱστορικό γεγονός ἄποκτα 
καί λαογραφική προέκταση, καθώς ὅ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ 1821
Τοῦ ἀείμνηστου φίλου λογοτέχνη καί συγγραφέα Δημήτρη Σταμέλου

O Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης.
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Γάμοι 
• Ο Χρίστος Αναστασάκος και η Αγγελι-
κή Αθ. Βώττα παντρεύτηκαν στις 8 Μα-
ΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Πετρούπολη.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι

Για τήν συνδρομή σας
Λογαριασμός τῆς Ἀδελφότητας Κονιακιωτῶν 

Δωρίδος «Ὁ Άγιος Γεώργιος» ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ Ἀρ. Λογ/σμοῦ: 5102-020412-211, 
IBAN: GR14 0172 1020 0051 0202 0412 
211, SWIFT – BICτης τράπεζας Πειραιώς είναι 
PIRBGRAA. Μην ξεχνᾶτε νά δηλώνετε το ὄνομά 
σας κατά τήν κατάθεσή σας και να ἐνημερώνετε τη-
λεφωνικῶς ἤ να μᾶς ἀποστείλετε το ἀπόκομμα τῆς 
τράπεζας με το ἐπώνυμό σας

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πένθη 
•  Στις 27 Απριλίου 2021 πέθα-
νε ο Κωνσταντίνος Καραθα-
νάσης (γαμπρός Σταμάτη Χολέβα) 
ετών 81

•  Στις 27 Απριλίου 2021 πέθα-
νε ο Ιωάννης Δ. Μπαλατσού-
ρας (Γιαννέλος) ετών 89 

Συλλυπούμεθα τους οικείους των.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

Χορός στην πλατεία του χωριού μας 1983 ημέρα 
Άγιου Γεωργίου. Στο βάθος η δημοτική ορχήστρα 
του αείμνηστου Μπαρπαγιάννη Κούπα και 
η Σοφία Βώττα. 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 1970 χορεύουν στην Αρσαλή. Δι-
ακρίνονται από αριστερά Χριστοδούλου Βα-
σίλειος, Μάρκος Δημήτριος, Λιγούτσικος 
Ιωάννης και Αντιπαριώτης Κώστας .

Πωλεῖται οἰκόπεδο στον Κονιάκο δίπλα στην 
Ἁγία Κυριακή 2,5 στρέμματα περίπου. Πληροφο-
ρίες: Λεωνίδας Ι. Παπαδημητρίου τηλ. 2295042198.

πολεμιστής  ἀγωνιστής, συνδέει, τελετουργικά, τό θά-
νατο μέ τό γλέντι, τήν ἀπογνωοη μέ τήν προσδοκία.

Μεγαλοβδομάδα τοῦ 1822 στή Μακεδονία. Καπε-
τα ναῖοι μέ τά σώματά τους ἀναμετριοῦνται μέ τούς 
Τούρκους σέ μιά σύγκρουση ποῦ καταλήγει σέ μιά 
πραγματική πανωλεθρία γιά τούς Ἕλληνες, παρά τόν 
ἤρωϊσμό τους. Ἤ δυσανάλογη δύναμη τοῦ ἔχθροϋ 
ἦταν ἀδύνατο νά ἔχει εὔνοϊκοτερο ἀποτέλεσμα. Οἱ 
Ἕλληνες, ὡστόσο, ἀνασυντάσσονται, γιά καινούργια 
ἐπίθεση. Καί μέσα στήν πίκρα καί τό ἄχτι τους, οὔτε 
τά θρησκευτικά τους καθήκοντα λησμονοῦν, οὔτε τό 
γλέντι. Διασώζει ὅ Νικόλαος Κασομούλης ποῦ μετεῖ-
χε μέ τό σῶμα του στίς συγκρούσεις αὖτες:

«Ἔνωθεντες ὅ Γούλας, ὅ Τόλιος καί ὅ Διαμαντής, 
ὅλοι ἀποφάσισαν τήν αὔριον τό Πάσχα νά κοινω-
νήσωμεν ὅλοι εἰς τήν ἐκκλησίαν καί ἔπειτα νά ὄρ-
μησωμεν κατά τοῦ σώματός του διαβάντος τό στε-
νόν του Ὄλυμπου καί κείμενον εἰς τούς Μύλους 
τῶν Βροντῶν.

Δαβόντες τό σχέδιον πρό ὀφθαλμῶν, τό βράδυ 
σύν δειπνήσαντες χωριστά ἀπό τόν Σάλαν, διά νά 
ἀποφύγωμεν κάθε συλλογήν καί μελαγχολίαν, καί εἷς 
μνημό συνον τῶν σφαγέντων χάρις εἷς τήν ἀπειρίαν 
τοῦ Διαμαντῆ, ἀποφασίσαμεν νά «συμφωνήσωμεν» 
τά λαλούμενα ὁπού ἤξευρεν νά παίξη ὅ καθείς ἕξ 
ἤμων, καί νά δοξάσωμεν τόν Θεό μέ ταϊς ποτήραις.

Ὅ Γούλας ἔπαιζεν τό σιαρκί, ὅ Τόλιος τό ριμπά-
πι, ὅ Διαμαντής ὅλα πλήν ἔπαιξε τό βιολί τότες, καί 
ἔγω τό μποζούκι. Τακτοποιήσαμεν τό σχέδιον καθ’ 
ὅλην τήν ἔκτασιν.

Οἱ στρατιῶται κρασοποτήσαντες, ἀλησμόνησαν 
τούς σφαγμένους συντρόφους τῶν, καί εἶχαν παρά-
δειγμα ἤ μας».

Ὅ Βλαχογιάννης γράφει σχετικά μέ τά ὄργανα 
ποῦ σημειώνει ὅ Ν. Κασομούλης: «Μουσικό ὄργα-
νο «σαρκί» δέν εἶναι γνωστόν ἤ λέξη σημαίνει μο-
ναχά τραγούδι, λοιπόν Ῥσως ἤ φράση «ἔπαιξεν τό 
σαρκί» = ἀνάλαβε τό τραγούδι (τό μέρος τό ὤδικό) 
της «συμφωνίας». Ρεμπάττι εἶναι περίεργο ἀράπικο 
ὄργανο, ποῦ παίζεται μέ δοξάρι σά βιολί, ἄλλα ἔχει 
στήν ἄκρη στρογγυλό κουτί, λοιπόν μοιάζει καί μέ 
μπουζούκια.

Γλέντι, μετά, ἔστω καί ἀπό μιά ἀποτυχημένη 
μάχη, γλέντι καί πρίν ἀπό τή μάχη. “Ενα τέτοιο πε-
ριστατικό μᾶς διασώζει ὅ γραμματικός του Καραί-
σκακη Δημῆ τριος Αἰνιάν. Παραμονή στήν Ἀράχοβα 
τοῦ Παρνασσοῦ πρίν ἀπό τήν ἄναμετρηση τῶν Ἑλ-
λήνων μέ τό πολυάριθμο ἄσκερί του Μουστάμπεη. 
Μιά ἀναμέτρηση δύσκολη, ποῦ ὡστόσο, θά κατα-
λήξει σέ θρίαμβο τῶν ‘Ἑλλήνων. Ὅ Καραϊσκάκης σέ 
μιά καλύβα σκέπτεται τόν τρόπο, μέ τόν ὄποϊο θά 
παγιδεύσει καί θά ἔξουδετερω σεῖ τούς Τούρκους. 

Καί μερικά ἀπό τά παλικάρια του, σέ μιά μάντρα, 
μέσα στήν παγωμένη ἀτμόσφαιρα τοῦ Νοέμβρη 
τοῦ 1826, σουβλίζουν δυό σφαχτά κι ἑτοιμάζουν τό 
«κουκουρέτσιον». Κ’ ἐνῶ τά σφαχτά ἄργοψη νονται, 
ἄρχιζει καί τό τραγούδι.

«Νέος δέ τίς ὤραϊος καί ὕψηλοϋ ἀναστήματος  
γράφει ὅ Αἰνιάν — ἔκαθητο ἐπάνω εἰς τόν ἠμικρημνι 
σμένον τοῖχον τῆς αὔλης καί ἔπαιζε τό λιογκάριον 
(τάμ πουράν), τραγουδῶν συγχρόνως καί διάφορα 
ἤρωϊκα καί ἐρωτικά ἐπιτόπια ἄσματα. Ἤ σκηνή αὐτή 
διήρκει εἰς αὔτην τήν κατάστασιν ἕως οὐ ἔψηθησαν 
τά σφακτά καί τά ἔστησαν ὄρθια ἐπί τοῦ τοίχου τῆς 
οἰκίας, τό δέ κουκουρέτσιον ὡς καί τό σπληνάντερον, 
ἀφοῦ μετρῆ θέντα μέ ἀρχιτεκτονικήν ἀκρίβειαν διά 
ξυλίνου μέτρου, ἔκοπησαν εἰς τόσα Ῥσα κομμάτια, 
ὅσα ἤσαν καί τά ἄτομα, ἔμοιρασθησαν εἷς τους πα-
ρευρισκομένους περιερ χομένου τοῦ ψήσαντος αὖτα 
μέ σούβλαν εἷς τήν χείρα καί παρουσιάζοντος αὔτην 
κατά σειράν εἷς ἅπαντας, ἕκαστος τῶν ὁποίων πιά-
νων μέ τήν χείρα τό κομμάτιον τό ἔσυρεν ἀπό τήν 
σούβλαν. Ὅλοι ἔτρωγον συγχρόνως, εἷς δέ τῶν ψυ-
χουιῶν περιέφερε κατά σειράν εἷς ἅπαντας ἐν πα-
γούριον μέ ρακήν, ἀπό τό ὅποιον ἔτραβα ἕκαστος μέ 
σφυριγμόν δυνατόν τό ρακίον, ἀφοῦ προηγουμένως 
ἠϋχετο τήν ὕγειαν εἰς τούς συνεταίρους του.

Μετά τήν διανομήν τοῦ κουκουρετσίου ἐπεχεί-
ρησαν τό λιάνισμα τῶν σφακτῶν καί ἔγινετο ἑτοι-
μασία τοϋ δείπνου. Ὅ ἐξαπλωμένος παρά τήν γωνί-
αν (ἔνδον της οἰκίας ἐπί μικροῦ τάπητος, ἔχων ὕπ’ 
αὐτόν κλώνους ἔ λάτης ὕπεστρωμενους) ἔσηκωθη 
(ἀναφέρεται στόν Κά ραϊσκάκη), ὅταν προσεφέρθη 
αὔτω κουκουρέτσιον, ἔμ προσθέν του δέ ἔστρωσαν 
μίαν ζυμώστραν (δέρμα τράγου, ξυρισμένου ἀπό τάς 
τρίχας του, καί ἔχον σχῆμα κυκλικόν ὤνομασθη δέ 
ζυμώστρα, διότι ἐπί τούτου ἔζυμωνον τόν ἄρτον τῶν 
οἱ στρατιῶται κατά τήν ἔπανα στάσιν), καί ἐπέθεσαν 
ἄπ’ αὔτης κομμάτια κουλούρας λειψῆς ἐξ ἄλευρου 
κριθῆς ἀκοσκίνιστου, τήν πλάτην ἑνός τῶν καλυτέ-
ρων σφακτῶν, μέρος ἀπό τά κοντό πλεύρια, καί τεμά-
χια τινά ἐκ τῶν λαγαρῶν του παχυτέ ροῦ σφακτοῦ».8 
Δέν θά προλάβουν ὅμως νά φᾶνε, γιατί τά γεγονότα 
ποῦ θά μεσολαβήσουν θά τούς ὑποχρεώσουν ν’ ἄρ-
χισουν ἀμέσως τίς ἑτοιμασίες γιά τήν ἄναμετρηση 
μέ τό ἄσκερί του Μουστάμπεη.

Οἱ καπεταναϊοι χρησιμοποιοῦσαν συχνά μύθους, 
ἐϊ τέ ὅπως τούς εἶχαν ἄκουστα, εἴτε ἀπό δική τους 
ἔμπνευση, μέ σκοπό νά τονώσουν τό ἤθικο τῶν πο-
λεμιστῶν τους. Ὅ Κολοκοτρώνης χρησιμοποιοῦσε 
συχνά μύθους, μιλώντας στά παλικάρια του. Λίγο 
πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, καθώς βρι-
σκόταν μέ τά παλικάρια του στά Τρίκορφα, θά τούς 
πεῖ τοῦτο τό μύθο, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ 
Φωτάκου, γιά νά ἔπιση μάνει τό δίκιο τῶν Ἑλλήνων 
καί τήν ἀδικία τῶν Τούρκων.            Συνεχίζεται

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ 1821

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
• Οι οικογένεια Νικολάου Δ. Κουμπά-
ρου έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην 
του 100 ευρώ. 
• Οι οικογένεια Κωνσταντίνου Καραθα-
νάση έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην 
του 50 ευρώ. 
• Ο Κωνσταντίνος Ανασ. Μπούτσικος 
έδωσε στην Αδελφότητα 30 ευρώ. 

Εξεδόθη καλαί-
σθητος τόμος για τον 
αείμνηστο π. Μάρκο 
Μανώλη από της εκ-
δόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΤΥΠΟΥ» υπό τον τίτλο: 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ  
ΜΑΝΩΛΗΣ

Κήρυξ της αληθείας  
και μετανοίας  

οδηγός σωτήριος.

Κάνιγγος 10 106. Αθήνα 2019
Σημ. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε 

μελλοντικά εκτενώς για το έργο του πατρός Μάρ-
κου Μανώλη, μιας σύγχρονης οσιακής μορφής.

Προσφορές στην Εκκλησία 
Ανωνύμως προσφέρθηκαν για τον Άγιο Νικό-

λαο 2000 ευρώ.
Το Εκκλησιαστι κό Συμβούλιο του εύχεται υγεία σε αυ-
τόν και την οικογένεια του.

Αγιογραφήσεις  Αγίας Κυριακής 
Άγιο  Νικόλαο και Παναγίτσας 

Συνεχίζει η αγιογράφηση στα ως άνω εξωκκλή-
σια όποιος μπορεί να βοηθήσει. Σας πληροφορού-
με ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ταβανιού της 
παναγίτσας.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021    «Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ» ΣΕΛΙΔΑ 3

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π Υ Ξ Ι Δ Α

ΕΛΕΝΗ ΧΟΛΕΒΑ - ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
www.frontistiriopyxida.gr

ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

Παλιά στο χωριό μας υπήεχαν 4 μαγαζιά, του Κα-
ραγιάννη (Λιάπη), του Καφριτσάκη (Γ. Δ. Μίχου), του 
Ντζέλου (Γ.Κ. Μίχου) του Κόγκα (Γ.Σ. Χολέβα), Αρ-
γότερα άνοιξε μαγαζί και ο Αλέξανδρος Ι. Χολέβας. 
Σήμερα υπάρχει μόνο ένα ιδιοκτησίας (επικαρπία)
της Αδελφότητος. Οι μπακάληδες του χωριού είχαν 
λίγα απ΄ όλα τα είδη που χρειάζονταν στο χωριό. 

Τa διάφορα είδη τα προμηθεύονταν οι μπακά-
ληδες από το Λιδωρίκι ή χονδρικά από την Αθήνα 
πολύ παλιά και από τα Σάλωνα (Άμφισσα). Λειτουρ-
γούσαν ως Καφενεία, Ταβέρνες οινοπωλεία κ.λ.π. 
Στο χωριό υπήρχε και ένας γανωτής. Ήταν ο μακα-
ρίτης ο μπράτσος ή Ζήκας, πάντα γελαστός και εύ-
θυμος και δύο μαραγκοί ο Παρνασσός (Αθανάσιος 
Κ. Κουμπάρος, ο φιλόσοφος και ο Κμπαρομήτρος 
(Δ.Κ. Κουμπάρος), δύ αδελφιά αγαπημένα και άν-
θρωποι εξαιρετικοί πρόθυμοι για κάθε εξυπηρέτη-
ση. ΟΙ κτίστες έρχονταν από τα γύρω χωριά. Πολύ 
παλιά από την Άνω Μουσουνίτσα και αργότερα από 
το Διακόπι (Γρανίτσα ) Παλιά έρχονταν και εργάζο-
νταν στο χωριό σαμαράδες, τσαγκάρηδες, ραφτάδες 
και βαρελοποιοί. 

Ο Μαστρογιώργης από το Μοριά, ο Μαϊμάκης 
από την Συκιά και ο Σαμαροχρήστος από το Μαυ-
ρολιθάρι ήταν τακτικοί επισκέπτες. Παλιά στο χω-
ριό ακουγόταν καμμιά φορά και η φωνή του γυρο-
λόγου που γύριζε με ένα γαϊδουράκι ή φορτωμένος 
ένα κασόνι στην πλάτη με διάφορα ψιλικά και λίγα 
υφάσματα. Τρείς φορές την εβδομάδα ακουγόταν 
και το σφύριγμα του ταχυδρόμου. Ελάχιστοι ασχο-
λούνταν με τη μελισσοκομία, χωρίς να είναι συστη-
ματικοί μελισσοτρόφοι. Παλιότερα είχαν τα λεγό-
μενα κυβέρτια και όταν ήθελαν να πάρουν το μέλι 
τα κάπνιζαν πολύ ώρα με θειάφι και σκότωναν τις 
μέλισσες. Ευτυχώς η εγκληματική αυτή επέμβαση 
σταμάτησε γρήγορα. Μια άλλη ασχολία από παλιά 
ήταν και το κυνήγι. Κυνηγούσαν λαγούς, κουνάβια, 
αγριογούρουνα κ.α. Κύρια επαγγέλματα όμως ήσαν 
η γεωργία και η κτηνοτροφία.

Για αυτά ύπάρχει κύκλος εργασιών που θα μας 
απασχολήσουν άλλη φορά.

Γ.Κ. 

Γενικά για τα βουνά υπάρχουν πλήθος μύθων και 
παραδόσεων που αναφέρονται σε διάφορες δοξασίες 
ή σε γεγονότα της ζωής που τα τύλιξε ο μύθος και 
μ΄ αυτή τη μορφή έφτασαν μέχρι σήμερα.

1 Διαδεδομένος μύθος που σε πολλούς ήταν πι-
στευτός, ήταν αυτός του καλογέρου που ασκήτευε 

στην κορυφή του βουνού, σε κάποια σπηλιά .Μύθος 
κοινός αναφερόμενος σε πολλά ελληνικά βουνά. Για 
τα Βαρδούσια αναφέρονται δύο τέτοιες τοποθεσίες. 
Μια κοντά στην κορυφή του Κόρακα, στην Ασκητό-
τρυπα και μία στο Μοναστηράκι, κοντά στην καρυά 
της Αρτοτίνας. Μύθος αναφέρεται ότι κάποιος κα-
λόγερος που ασκήτευε εκεί και σε κάποιον χειμώ-
να πέθανε. Βρήκαν γραμμένα λοιπόν, τα εξής «ούτε 
από πείνα υπέφερα, ούτε από δίψα, παρά απ΄ τη 
βουή του βουνού».

2 Για τα Βαρδούσια υπάρχει και άλλος μύθος που 
που διηγείται το πως μοίράσαν το νερό υπογεί-

ως οι παλιοί κάτοικοι της Ανω Μουσουνίτσας και 
Βελούχοβου. Έβαλαν στον αγωγό της Ανω Μου-
σουνίτσας τραγόμαλλα που τα στούπωσαν και ετσι 
λιγόστεψε η ροή του νερού. Για το νερό αυτό γρά-

φει ο Αθανάσιος Ευστ. Παπαγεωργίου στο βιβλίο 
του «Η κοινότητα Αθανασίου Διάκου (πρώην Άνω 
Μουσουνίτσα)»: το χωριό μας εχει πολλά νερά,  τα 
οποία πηγάζουν από πολλές πηγές, μεγαλύτερη των 
οποίων είναι το Κεφαλόβρυσο. 

Το νερό κατά τις αφηγήσεις φθάνει στο Κεφαλό-
βρυσο από ένα υπόγειο ποτάμι, το οποίο με διακλά-
δωσή του τροφοδοτεί το Βελούχοβο (Κάλλιο Δωρί-
δας). Οι συγχωριανοί μας σφηγούνται πολλά γιαυτό 
το υπόγειο ποτάμι. 

3 Άλλος μύθος για τα Βαρδούσια λέει αναφερόμε-
νος στα νερά του βουνού. Έρχονταν ξένοι να με-

τρήσουν τις πηγές. Όλη μέρα περπατούσαν και τις 
μετράγαν, αλλά μόλις νύχτωνε ερχόταν μια Λάμια 
και τους έτρωγε. Έτσι κανείς δεν μπορούσε να μά-
θει πόσες πηγές είχε το βουνό. Μια φορά ξεκίνη-
σαν δύο μαζί και τη νύχτα κοιμήθηκαν ανάποδα, 
το κεφάλι του ενός στα πόδια του άλλου. Όταν τους 
είδε η Λάμια είπε: «Σαράντα πηγές φυλάω και εκα-
τό βρυσούλες, τέτοιο τέρας με δύο κεφάλια πρώτη 
φορά βλέπω». Δεν τους πείραξε. Έτσι έμαθαν τις πη-
γές των Βαρδουσίων. 

1. Υδρομάστευση πηγών φυσαλίδας και στάλια  Ζι-
τσιού και αγωγός μεταφοράς νερού από τις πηγές 
μέχρι τον Μπόρο.
2. Ανακατασκευή πηγών Καρτάκι λόγο καταστροφής.
3. Επέκταση δικτύου άρδευσης από κάτω βρύση 
μέχρι Πυρογλιά.
4. Επέκταση δικτύου ακάρθατων λυμάτων από οι-
κία Μαϊντάνη μέχρι Καρκαλούση και μέχρι Πράγκα.,
5. Κατασκευή δικτύου  όμβριων υδάτων από Μπα-
λατρσουρεϊκα μέχρι κάτω αλώνια.
6. Σκαλοπάτια από Κορίδα μέχρι Μπαλατσούρα 
Γιάννη.
7. Σκαλοπάτια και πλακόστρωση από οικία Αδελφών 
Δημητρίου και Παναγιώτη Μπαλατσούρα μέχρι οι-
κία αδελφών οικία Ιωάννου Μάρκου.
8. Αντικατάσταση σκεπής Σχολείου, κατασκευή μπά-
νιου, γραφείου, αποθήκης, ηλεκτρισμός στο προαύ-
λιο και προστατευτικά κιγκλιδώματα στο σχολείο.
9. Κατασκευή παιδικής χαράς.
10. Διάνοιξη δρόμου και τσιμεντόστρωση  από Άγιο 
Γεώργιο προς Άγιο Νικόλαο, δρόμος προς Κολοβε-
ϊκα. Και τοίχος αντιστήριξης δυτικά του δρόμου 
Κλεπά περιβόλι.
11. Διάνοιξη δρόμου Αγία Κυριακή μέχρι Περουγλιά.
12. Συνέχιση δρόμου  (βελτίωση) από Κονιάκο Μου-

σουνίτσα. Διάνοιξη, αυλάκια απορροής όμβριων υδά-
των, κατασκευή δώδεκα τεχνικών διοχέτευσης υδά-
των, επίστρωση αμμοχάλικο στα επικίνδυνα σημεία, 
ο δρόμος ειχε σταματήσει την βελτίωση του από το 
1990 μέχρι το 2010. Συνεχίστηκαν οι εργασίες βελ-
τίωσης από το 2010 και μετά, σε αυτές της εργασίες 
είχαμε συνεργασία με τους προέδρους  Αθανασίου 
Διάκου Αθανάσιο Μαστροκωστόπουλο και Μουσου-
νίτσας  Ιωάννη   Σαρλή, και με την Αδελφότητα Κο-
νιακιωτών Δωρίδος  «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
13. Έγινε ανταλλαγή οικοπέδου μεταξύ Κοινότητας 
και της κυρίας Άννας Ιωάννας Καραθανάση.
14. Επίσης ξεκίνησε η προεργασία για διάνοιξη αγρο-
τικού αυτοκινητόδρομου  από Κεθρόλακα  Καρτάκι 
προς Βαρκά Ζητσιού και αυτόν το δρόμο θα πρέπει 
να συνδράμουμε όλοι ώστε ο νέος πρόεδρος Ιωάν-
νης Μίχος να τον πραγματοποιήσει.
15. Κεραία Vodafone  στο Πυργάκι.
16. Δύο τεχνικά έργα στον δρόμο από γέφυρα προς 
Κεφαλά αλώνι.
17. Γήπεδο ποδοσφαίρου έγιναν την τετραετία 
1987 – 1990
18. Πραγματοποιήθηκε τοίχος αντιστήριξης νότιο 
της οικίας Αποστόλου Μπούτσικου. 

Νικόλαος Μάρκος

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΜΟΥ.
ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΕΩΣ ΤΟ 2019

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ  
ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας συγ-
χαίρει εγκάρδια την διεθνούς φήμης τενίστρια Μα-

ρία Σάκκαρη. 
Ένα σπάνιο ταλέντο 

μια κορυφαία αθλήτρια 
που ότι κατάφερε, το χρω-
στά μόνο στον εαυτό της 
συνεχίζοντας την σπου-
δαία παράδοση της οικο-
γένειάς της στο άθλημα. 
Είναι η πρώτη ελληνίδα 
τενίστρια που έφτασε στις 
4 του Roland Garros. Ευ-
χόμαστε στο μέλλον να 
γίνει και η πρώτη ελλη-
νίδα τενίστρια που θα 

φέρει Ολυμπιακό Μετάλλιο στην πατρίδα μας. Όλοι 
οι έλληνες καμαρώνουμε γιαυτήν και εμείς οι Κο-
νιακιώτες αφού η αγαπημένη εκ μητρός γιαγιά της 
Μαρία Κανελλοπούλου, κατάγεται από τον Κονιά-
κο, η Μαρία είναι δισέγγονη του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. 
ΒΩΤΤΑ. ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΡΙΑ. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

Μίχος Νικόλαος, Μίχος Παύλος, 
Λιάπη Καλλιόπη, Γράμψα Ευανθία, 
Χολεβας Δημήτριος, Μίχου Βιολέτα, 
Βώττας Γεώργιος,Λιάπης Αθανάσι-
ος, Παρασκευά Αικατερίνη,Ανωνύ-
μως, Βώττας Γεώργιος του Αθ., Καίτη 
Δακουτρού και τον Ζαχαρία Χολέ-
βα για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
φωτισμού μνημείου και τον Πρόεδρο 
Ιωάννη Μίχο για την συμπλήρωση 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την 
τοποθέτηση των φωτιστικών. 

Θέλω να εκφράσω την λύπη μου 
για το δημοτικό συμβούλιο του 

δήμου Δωρίδας την  τρίτη 13 Ιουλί-
ου 2021 συγκεκριμένα στο 3ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης αντί να επι-
κρατήσει η συναίνεση και η λογική 
επεκράτησε ο Διχασμός. 

Ιωάννης Γ. Μπαλατσούρας 
Πρόεδρος Δωρικής Αδελφότητας

Tηλεσπερίδα για τη συμβολή  
της Φωκίδας στο 1821

Με επιτυχία στέφθηκαν οι εργασίες της τηλε-
σπερίδας που συνδιοργάνωσαν ο Πολιτιστι-

κός και Λαογραφικός Όμιλος Γυναικών Καστριώτισ-
σας της επαρχίας Παρνασσίδας της Φωκίδας και η 
Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας ως συμβολή στην 
απόδοση τιμής στην επέτειο των 200 ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 την 
Κυριακή 16 Μαΐου 2021.

Θέμα της: Η συμβολή της Φωκίδας στο ΄21. 
Μια διαρκής πορεία από το «Εγώ» στο «Εμείς».

Με συγκίνηση και άμετρο θαυμασμό γι’ αυτό το 
θαύμα που έλαμψε σ’ ολόκληρη τη στεριανή Ελλά-
δα και στα νησιά μας, αισθανθήκαμε την ανάγκη ν’ 
αποδώσουμε ιδιαίτερο φόρο τιμής στην γενέτειρά 
μας τη λεβεντογέννα Φωκίδα που αποτέλεσε τον 
πυρήνα των μαχών και της θυσίας των αγωνιστών 
του ’21 στη Ρούμελη.

Την έναρξη της τηλεσπερίδας κήρυξε ο Δήμαρ-
χος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ο οποίος επε-
σήμανε τη σημαντική πρωτοβουλία των συνδιοργα-
νωτών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας 
και αναφέρθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσε-
ων του Δήμου.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισαν οι Πρόε-
δροι κα Πόπη Γαϊτάνη και κ. Θανάσης Ραφτόπουλος.

Παρουσιάστηκαν με ενάργεια και ιστορική τεκ-
μηρίωση οι ακόλουθες εισηγήσεις: 

«Ο Αχός του ’21 στην Παρνασσίδα της Φω-
κίδας»

 Εισηγήτρια : Πόπη Γαϊτάνη, Δημοσιογράφος, 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Ομί-
λου Γυναικών Καστριώτισσας.

Η κα Γαϊτάνη αναφέρθηκε σ’ αυτό το κομβικό 
και ανεπανάληπτο γεγονός της επανάστασης του 
’21, με επίκεντρο τη θυσία, τον ηρωισμό και την αυ-
ταπάρνηση των αγωνιστών της Παρνασσίδας, και 
των μηνυμάτων που απορρέουν από τους λόγους 
και τα έργα τους. 

«Η συμβολή της Δωρίδας στον αγώνα για 
την ελευθερία»

Εισηγητής: Μιχάλης Δρίτσας, Αντιπρόεδρος της 
Δωρικής Αδελφότητας.

Με μία θαυμάσια αναδρομή στα ιστορικά χωριά 
της Δωρίδας, τους ήρωες που αναδείχθηκαν μέσα 
από τα κατορθώματα των μαχών, έδωσε με τεκμη-
ριωμένα στοιχεία το στίγμα της προσφοράς της Δω-
ρίδας στο ’21.

«Οι Γυναίκες του ’21 από τη Φωκίδα»
 Εισηγήτρια : Μάντη Δασκαλοπούλου, τ. Υπεύθυ-

νη της Παιδικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας.
Η κα Δασκαλοπούλου, μέσα από το νέο της βι-

βλίο, μας παρουσίασε άγνωστες πτυχές της προσφο-
ράς των γυναικών της Φωκίδας στον αγώνα του ’21. 
Αυτοί που πραγματικά μας ταξίδεψαν στις ρουμε-

λιώτικες βουνοκορφές, κοντά στους δοξασμένους 
ήρωες της Ρούμελης και ομόρφυναν πλαισιώνοντας 
την εκδήλωσή μας, ήταν η αγαπητή συμπατριώτισ-
σά μας από το Μαυρολιθάρι κα Κωνσταντίνα Τολι-
οπούλου και ο αγαπητός φίλος, μέλος της Αδελ-
φότητας Κονιακιωτών Δωρίδος κ. Απόστολος 
Λιάπης με το τραγούδι του.

Επ΄ ευκαιρία των 200 
χρόνων από την Ελ-
ληνική Επανάσταση 

του 1821και με πρωτο-
βουλία του προέδρου της 
Δωρικής Αδελφότητας 
και με συνεργασία την 
Τοπική Κοινότητα Κονιά-
κου και την Αδελφότητα 
Κονιακιωτών  Δωρίδος 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
Πραγματοποιήθηκε στο-
λισμός με σημαίες και 
κάδρου αγωνιστών του 
΄21 στο χωριό.

Προσέφεραν για τον 
στολισμό:Βιολέτα Κου-
τσόγιαννη, Δημήτριος 
Μάρκος, Ιωάννης Μίχος, 
Παγώνα Μπαλατσούρα, 
Ιωάννης Γ. Μπαλατσού-
ρας, Γεώργιος Χολέβας,  
Δημήτριος Χολέβας, Καί-
τη Δακουτρού.


