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Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. ΑΘΝ

Αριθµός Αδείας
121 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 01-7673

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
▶ Στις 9 Ιανουαρίου 2022

ημέρα της εβδομάδος Κυριακή
και ώρα 11 π.µ. στα γραφεία 
της Αδελφότητος Κονιακιωτών 
Δωρίδος «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
οδός Βερανζέρου αριθµός 
30 Αθήνα θα πραγματοποι-
ηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας 
και βράβευση επιτυχόντων σε 
ΑΕΙ παρακαλούνται τα μέλη 
και φίλοι να παραβρεθείτε με 
τις οικογένειές σας  

Η κοπή της πίτας θα πραγ-
ματοποιηθεί σύμφωνα με το 
υγειονομικό πρωτόκολλο της 
πολιτείας για  τις  εκδηλώσεις 
σε κλειστούς χώρους. 

▶ Τοποθέτηση του ΔΣ της 
Αδελφότητας Κονιακιωτών 
Δωριδος «ΆγιοςΓεώργιος»  σε 
σχέση με την κατασκευή εικο-
νοστασίου στην πλατεία του 
χωριού μας.

Σχετ. Συνεδρίαση  13/07/21 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δωρίδος

Το  ΔΣ της Αδελφότητάς 
μας σε σχέση με όσα επιεικώς 
«ατυχή» αναφέρθηκαν για το 
ανωτέρω θέμα  εις βάρος της, 
δηλώνουμε τα πιο κάτω:

1. Η Αδελφότητα ενώνει, 
δεν διχάζει, δεν παραπληρο-
φορεί και δεν αντιδικεί.

2. Δηλώνουμε ότι δεν έχου-
με την οποιαδήποτε αντίρρηση 
για την κατασκευή του εικονο-
στασίου αλλά με την χωροθέ-
τηση του σε εγγύτητα (πλησί-
ον)  με το κατάστημα –μαγαζί  
επικαρπίας μας.  (Τελική θέση 
επί του τοιχείου  παράπλευρα 
στα σκαλιά της εισόδου της 
πλατείας!!!) 

3. Πιστεύουμε ότι η καλύ-
τερη  χωροθέτηση, από μια κα-
θαρά αρχιτεκτονική, εικαστική 
ως και θρησκευτική άποψη, 
εικονοστασίου θα ήταν κοντά 
στο μνημείο (δωρεά της Αδελ-
φότητος) ή σε μέρος που θα 
εξασφαλίζει μια σχετική δια-
κριτικότητα κατά το προσκύ-
νημα και σε απόσταση από 
το μαγαζί. 

Το έμπρακτο ενδιαφέρον 
της Αδελφότητας για το χωριό 
είναι διαχρονικό πάνω από 
εξηνταπέντε χρόνια, άδολο και 
συνεχές, δεν διχάζει, δεν κα-
ταγγέλλει, δεν αυθαιρετεί και 
απλά εκφράζει την γνώμη και 
την άποψή της, θεμελιώδες, αδι-
απραγμάτευτο και αναφαίρετο  
δικαίωμα, πάντα με γνώμονα 
την ΕΝΟΤΗΤΑ και το καλό του 
χωριού!!                           ∆.Σ 

Ενδιαφέροντος 
για την ενοικίαση 
του μαγαζιού 
στο χωριό

 Παρακαλούμε τους ενδι-
αφερόμενους για την ενοι-
κίαση του μαγαζιού στο 
χωριό  να επικοινωνήσουν 
μέχρι την 21 Ιανουαρίου 
2022  με τον πρόεδρο ∆ημή-
τριο Χολέβα ή τα μέλη του 
∆.Σ. της Αδελφότητος  ή  στο 
e-mail: koniakosdoridas@
yahoo.gr Σημ. πρώτοι στην 
σειρά προτίμησης οι χω-
ριανοί, μέλη  της Αδελφό-
τητας  και κατά δεύτερον  
οποιοσδήποτε από αλλού 
που θα συμφωνούν  με 
τους όρους του συμφω-
νητικού ώστε το μαγαζί  
να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. Επιπλέον θα 
πρέπει να ικανοποιούνται  
οι όροι του υγειονομικού 
πρωτόκολλου για την λει-
τουργία του μαγαζιού (εμ-
βολιασμός κ.λ.π.) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ 29 Σεπτεµβρίου 2021

Στην Αθήνα 06 Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Αδελφότητος 
Κονιακιωτών Δωρίδος «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» οδός Βεραν-
ζέρου αριθμός 30 Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών της Αδελφότητος Κονια-
κιωτών Δωρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ύστερα από την 
από 29\09\2021 πρόσκληση  υπό  των μελών  υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με υπ᾽ αριθμ. 19 
άρθρου  του καταστατικού της Αδελφότητος με θέματα 
ημερησίας διατάξεως,
1. Απολογισµός πεπραγµένων ∆.Σ.
2. Οικονοµικός απολογισµός.
3. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Αρχαιρεσίες για νέο ∆.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή.
Στη Συνέλευση θα λάβουν μέρος οι ταμειακώς εντάξει.
Σύμφωνα με το αριθμό 23 άρθρο του καταστατικού 
Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές μέχρι την 

2 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 10η μ.μ. 
ώρας στα γραφεία μας ή στο e-mail koniakosdoridas@
yahoo.gr . 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία µελών της Αδελφότη-
τος Κονιακιωτών ∆ωρίδος « ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» η 
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την 
13 Μαρτίου 2022 στο ίδιο µέρος και ώρα.

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.   ΠΑΓΩΝΑ Π. 
 ΧΟΛΕΒΑΣ  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ 

- Γ' -

«Οκάβουρας και τό φίδι έκαμαν φιλίαν 
και κουμπαριάν, και απεφάσισαν ν' 

αποθανουν μαζύ, και έτρεχαν και τά δύο πα-
ντου. Μίαν ημέραν ενύκτωσαν μακράν της 
τρύπας του κάβουρα και πλησίον εκείνης του 
φιδιού. Τό φίδι έδεχθη τον κάβουραν εις την 
τρύπαν του, τον επροτίμησεν ώς κουμπάρον 
του και του είπε νά έμβη μέσα πρώτος αυτός 
αλλά επειδή ο κάβουρας δεν εχωρούσε με τα 
πόδια του εσγάρλισε την τρύπαν και εχώρεσεν. 
Αφού δε εμβήκαν μέσα και τά δυο, τό φίδι 
άμεσως εκουλουριάσθη και άφησεν εις την 
μέσην τής κουλούρας τόπον, όπου έμβήκεν 
ό κάβουρας νά κοιμηθή. Την νύκτα το φίδι 
έσφιγγε τον κάβουραν δια να τον ξελεπιάση 
ο δέ κάβουρας φωνάζει: 

«Κουµπάρε, µη µε σφίγγης πεθαίνω!». Τό φίδι 
του αποκρίνεται: «Ονειρο βλέπω!». Καί εξακο-
λουθούσε νά τον σφίγγη. Αφού ό κάβουρας 
είδεν ότι χάνεται, του λέγει: - «Κουµπάρε, ζύγω 
κοντά τό αυτί σου δια να σου είπω ενα µυστι-
κόν να ευτυχήσης». Το φίδι αμεσως εζύγωσε 
τό αύτί του κοντά εις τό στομα του κάβου-
ρα, ό οποιος τσακώνει με την δαγκούνα του 
τό φίδι είς τον λαιμόν, τό σφίγγει, τό κρατεί 
πολλήν ώραν, τό φίδι στρίβεται, ξαναστρίβε-
ται, εψόφησε. Τότε ό κάβουρας τό επήρε τρα-

βώντα τη νύκτα εξω τής τρύπας του, και ήτο 
ξαπλωμενον ίσια, ώσάν ραβδί. Την αυγήν, 
όπου είδε τό φίδι ό κάβουρας, του είπεν: «Αν 
ήσουν και την νύκτα έτσι ίσος, µαύρε κουµπά-
ρε, δεν επέθαινες, άλλ' ούτε ονείρατα έβλεπες». 
Τοιουτοτρόπως και οι Τούρκοι, αν επερπά-
ταγαν ισια, δεν τους είχαμεν τώρα έτσι εις 
τον οβωρόν αλλά καλά τους έχομεν, δεν ησύ-
χαζαν, όλο κακά μας εκαναν».

Οι Ελληνες στη διάρκεια της Επανάστα-
σης πραγματοποιούν άναθεματα για τους τυ-
ράννους. Ενα τέτοιο ανάθεμα θα συναντήσει 
κοντά στην Πάτρα, στά 1829, ο Γάλλος εθελο-
ντής Ζ. Μανζάρ που πήρε μέρος στον  Αγώνα 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ 1821
Τοῦ ἀείμνηστου φίλου λογοτέχνη καί συγγραφέα Δημήτρη Σταμέλου

Ευχαριστήριο

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε την 
έκδοση «Ιστορικά και Κλέφτικα Δη-

μοτικά Τραγούδια Δωρίδας» (Σε Βυζαντινή 
και Ευρωπαϊκή Μουσική Σημειογραφία) 
του Καθηγητή, Βυζαντινολόγου, Ερευνητή 
και Λαογράφου, Κωνσταντίνου Μάρκου. Το 
νέο συγγραφικό αυτό πόνημα του κ. Μάρ-
κου αποτελεί τιμητική έκδοση του Δήμου 
Δωρίδας, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ο Δήμος Δωρίδας επιθυμεί να εκφράσει και δημόσια 
τις θερμές του ευχαριστίες στον Καθηγητή, Κωνσταντί-
νου Μάρκο για την εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξή-
γαγε στη μουσική καταγραφή τραγουδιών που ύμνησαν 
τη ζωή, τους αγώνες και τα κατορθώματα ηρώων της 
Δωρίδας κατά τον μεγάλο αγώνα των Ελλήνων για την 
ανεξαρτησία του Έθνους. Ένα σπουδαίο πόνημα που 
δεν αποτελεί μόνο αφιέρωμα στους Δωριείς αγωνιστές 

του 1821, αλλά και μία σημαντική παρακατα-
θήκη, μέσω της οποίας διατηρείται αναλλοί-
ωτη στο χρόνο η ιστορία και ο πολιτισμός του 
τόπου μας.

Ο Καθηγητής προσέφερε αφιλοκερδώς την 
σπουδαία αυτή, εργασία του στο Δήμο Δωρί-
δος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το 
μεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο καταγωγής 
του, το χωριό Κονιάκο, και τους συμπατριώ-
τες του, που άλλωστε τιμά εδώ και χρόνια με 
την παρουσία και το έργο του σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο.

Ευχόμαστε στον κ. Μάρκο να συνεχίσει το σπουδαίο 
έργο του με την ίδια δύναμη και σθένος, διατηρώντας 
το εκπαιδευτικό του αποτύπωμα, αλλά και τα ιστορικά 
στοιχεία του πολιτισμού μας, τα οποία αποτελούν εφαλ-
τήριο για το μέλλον μας.

∆ηµήτρης Καραχάλιος
Πρόεδρος Παιδείας 

και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ωρίδας

ε ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε την 
έκδοση «Ιστορικά και Κλέφτικα Δη-

μοτικά Τραγούδια Δωρίδας» (Σε Βυζαντινή 
και Ευρωπαϊκή Μουσική Σημειογραφία) 
του Καθηγητή, Βυζαντινολόγου, Ερευνητή 
και Λαογράφου, Κωνσταντίνου Μάρκου. Το 
νέο συγγραφικό αυτό πόνημα του κ. Μάρ-
κου αποτελεί τιμητική έκδοση του Δήμου 
Δωρίδας, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 

του 1821, αλλά και μία σημαντική παρακατα-
θήκη, μέσω της οποίας διατηρείται αναλλοί-
ωτη στο χρόνο η ιστορία και ο πολιτισμός του 
τόπου μας.

σπουδαία αυτή, εργασία του στο Δήμο Δωρί-
δος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το 
μεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο καταγωγής 
του, το χωριό Κονιάκο, και τους συμπατριώ-
τες του, που άλλωστε τιμά εδώ και χρόνια με 
την παρουσία και το έργο του σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο.
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ΣΕΛΙΔΑ 2 «Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

Γάµοι 
• Ο Χρίστος Καραϊνδρος και η Κλεοπάτρα 

Τζήµα παντρεύτηκαν 17 Ιουλίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Παναγίας  Μυρτιώτισσας Άνω Καλαμάκι .

• Στις 28 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Θεοσκέπαστης στη Χώρα της Άνδρου έγινε 
ο γάμος των Γεωργίου Ραϊκου του Δημητρίου και 
της Παναγιώτας (Πένυ) Οικονοµοπούλου του 
Αναστασίου (εγγονή Παναγιώτη Ι. Μπαλατσούρα)

Το ∆.Σ. τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισµένοι

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πένθη 
• Στις 2 Μαΐου 2021 περίπου πέθανε η Μαρία 
Χολέβα - Μακανδρέα γένους Χρίστου Κ. Χολέβα 
(Μπακόλα)

• Στις 7 Ιουλίου 2021 πέθανε ο Κων-
σταντίνος Ι. Χολέβας ετών 85

• Στις 12 Αυγούστου 2021 πέθανε ο 
Κωνσταντίνος Ευθ. Μανώλης ετών 
96

• Στις 21 Αυγούστου 2021 πέθανε ο Σπύρος Χρι-
στοφοράτος ( γαμπρός Κρυστάλλους Αθ, Βώττα 
Νάσιου) ετών 87 

• Στις 29 Αυγούστου 2021 πέθανε ο Χα-
ράλαµπος Γ. Χολέβας ετών 85  

• Στις 1 Σεπτεμβρίου 2021 πέθανε η Αικατερίνη 
Η. Λιάπη (Σκούφινα) ετών 96

• Στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 πέθανε ο Γε-
ώργιος Ν. Λιάπης (Μάπης) ετών 102

• Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 πέθανε ο Βασίλει-
ος Καδάς (γαμπρός του Νικολάου Μπούτσικου 
Μπλέτσα)
• Στις 18 Σεπτεμβρίου πέθανε ο ∆ηµήτριος Αθ. 
Κυριανάκης από Λευκαδίτι (γαμπρός του Νικο-
λάου Ευαγ.. Λιάπη) ετων 86

Συλλυπούµεθα θερµά τους οικείους των

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ 
• Ο ∆ιονύσιος Σπ. Τσιλίδης γιος της αείμνηστης 
Γαρυφαλλιάς Π. Μπούτσικου πέτυχε στην Ιατρική  
Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). 
• Ο Αθανάσιος Ι. Μίχος πέτυχε στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
• Η Ειρήνη Γ. Χολέβα πέτυχε στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
• Η Αγάπη Ματθαίου (κόρη της Ασημίνας  Β. Χρι-
στοδούλου και εγγονή Βασιλείου Γ. Χριστοδούλου) 
πέτυχε στο Τμήμα Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
• Ο ∆ηµήτριος Χ. ∆ρόσος πέτυχε στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων στο τμήμα Μαθηματικών

Αγώνας ελευθερίας 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 

«Αγώνας για την Ελευθερία – Race 
for Liberty» ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο 21-22 
Αυγούστου από την Δωρική Αδελφότητα 
σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Λιδωρικίου και το Σύλλογο Αρτοτίνας 
«Αθανάσιος Διάκος» και αποτέλεσε μία 
φανταστική δρομική εμπειρία στην «καρ-
διά» της Ρούμελης. συγχαρητήρια και σε 
όλα τα χωριά που βοήθησαν στην  υπο-
δοχή των δρομέων.  

Ο αγώνας περιλάµβανε δύο διαδρο-
µές. Τη µεγάλη των 100 µιλίων, δηλαδή 
162 χιλιοµέτρων (Αρτοτίνα – Λιδωρίκι 
– Λαµία) και τη µικρή των 50 χιλιο-
µέτρων (Χάνι της Γραβιάς – Λαµία).

Η εκκίνηση της µεγάλης διαδροµής 
δόθηκε στις 14:00 του Σαββάτου (21/8) 
από το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόµου στην Αρτοτίνα Φωκί-
δας, εκεί που µόνασε ο Αθανάσιος ∆ιάκος.

Η αφετηρία της διαδροµής των 50χλµ. δόθηκε 
στις 8:00 πµ το πρωί της Κυριακής (22/8) απο το 
χάνι της Γραβιάς .

Σηµείο τερµατισµού και των δύο αγώνων ήταν 
η πλατεία Αθανασίου ∆ιάκου στη Λαµία.

Όπως δήλωσαν οι δρομείς στον τερματισμό, η δια-
δρομή σε Φωκίδα και Φθιώτιδα τους χάρισε υπέροχα 
τοπία στην καρδιά της Ρούμελης, οι εθελοντές ήταν φα-
νταστικοί σε εμψύχωση και παλμό, μέρα και κυρίως τη 
νύχτα, το δε ιδεώδες της Ελευθερίας για τα 200 χρόνια 
από την επανάσταση, τους έδωσε φτερά για να τερματί-
σουν με τη δύναμη της καρδιάς αλλά και της ψυχής τους!

Πριν την εκκίνηση τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση 
στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην 
Αρτοτίνα και κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους 
στο Άγαλμα του Αθανασίου Διάκου.

Την τελετή εκκίνησης τίμησε με την παρουσία του 
και με χαιρετισμό ο Εκτελεστικός Γενικός Συντονιστής 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Μάρτων Σίµιτσεκ, ο οποίος 
μαζί με το στέλεχος της Επιτροπής Κώστα Κοντογιάν-
νη παρέδωσαν αναμνηστική πλακέτα για τα 200 χρόνια 
από την επανάσταση του 1821.

Ο Σίμιτσεκ εξήρε την άριστη προετοιμασία και προ-
βολή της διοργάνωσης, τα υπέροχα τοπία της διαδρο-
μής και τον ευρύτερο στόχο ανάδειξης της ιστορίας, του 
αθλητισμού και του ιδανικού της Ελευθερίας. Έκλεισε ευ-
χόμενος ο αγώνας να πραγματοποιείται ετησίως καθώς 
έχει όλα τα εχέγγυα επιτυχίας και συμμετοχών.

Στην εκδήλωση αναγνώστηκε επιστολή του Υφυπουρ-
γού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και του Υπουργού 
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα για 
την Ελευθερία:

– Ιωάννης Μπαλατσούρας, Πρόεδρος Δωρικής 
Αδελφότητας – ‘Έφη Κάππα, υπεύθυνη δημοσίων σχέ-
σεων του Πολιτιστικού συλλόγου «Αθανάσιος Διάκος» 

– Αργυρώ Λαγγουράνη, Πρόεδρος Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου –  Μι-
χάλης ∆ρίτσας, αντιπρόεδρος Δωρικής 
Αδελφότητας –  Γιάννης Κούρλης, επί-
τιμος Πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλό-
γου «Αθανάσιος Διάκος» –  ∆ηµήτρης 
Μακρής, ταμίας του Πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αθανάσιος Διάκος» εκφράζουν τις 
θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλλαν 
στην τεράστια επιτυχία:,τον γιατρό Βασί-
λη Παναρίτη για τις εθελοντικές υπηρε-
σίες του Επίσης τους κάτωθι φορείς για 
ΑΙΓΙΔΕΣ και ΧΟΡΗΓΙΕΣ

. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς 
την όμορφη «παρέα», δηλαδή την Οργα-
νωτική Επιτροπή των τριών Συλλόγων: 
της Δωρικής Αδελφότητας, του Συλλόγου 
Αρτοτινών « Αθανάσιος Διάκος»  και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρίκιου, όλους 
και τον καθένα ξεχωριστά που έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύ-

χει ο σκοπός του ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1821 
– 2021., τους υπεραθλητές που πήραν μέρος σε αυτόν 
τον απαιτητικό αγώνα και έδωσαν από το απόθεμα ψυ-
χής τους, όλους τους Προέδρους Συλλόγων και Τοπικών 
Κοινοτήτων και τους κατοίκους των χωριών που βγήκαν 
στο δρόμο να προϋπαντήσουν τους αθλητές και έδωσαν 
παλμό, δυναμική σε όλο τον αγώνα και κουράγιο στους 
δρομείς του υπερμαραθώνιου. τους εθελοντές που κάθι-
σαν στους πάγκους μέχρι τις πρωινές ώρες, υποδέχθη-
καν τους αθλητές και κάλυψαν τις ανάγκες τους.τους 
συμπατριώτες μας Γιατρούς που στάθηκαν δίπλα μας 
εθελοντικά σε αυτόν τον αγώνα.όλους τους Χορηγούς: 

Οι στόχοι µας:
Να δείξουμε προς πάσα κατεύθυνση πόση αλήθεια 

κρύβει η ρήση, «η ισχύς εν τη ενώσει». 
Μόνο έτσι η Πατρίδα μας θα πάει μπροστά!
1) Όσοι εργαστήκαμε για αυτό το φιλόφοξο στόχο, 

Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ» σύμφωνα με τον 
ήρωά μας, Ιωάννη Μακρυγιάννη. 2) Η απόδοση τιμής 
και ευγνωμοσύνης στους Ηρωες και όλους τους Αγωνι-
στές του 1821 στους οποίους χρωστάμε την ελευθερία 
μας σήμερα. 3) Η μετάδοση της Ιστορίας μας και της 
Γνώσης στους νεότερους, γιατί λαός χωρίς παρελθόν δεν 
έχει μέλλον. 4) Η ανάδειξη μέσω του αγώνα της ανάγκη 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης 
οικολογικών ευαισθησιών και αντανακλαστικών. 5) Την 
ευκαιρία που μας δίδεται να αναδειχθεί και ένα άλλο μο-
ντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, μέσω του αθλητικού 
τουρισμού. 6) Να γνωρίσουν οι Έλληνες και την άλλη 
Ελλάδα, πέρα από τα προβεβλημένα τουριστικά μέρη.  

Η RACE FOR LIBERTY κορυφαία στην Λίστα της 
Google με την παράθεση των αποτελεσμάτων σχετικών 
με τον Αγώνα Ελευθερίας σύνολον αναφορών Λήμμα-
τος 189.000.000 άτομα σε όλο τον Κόσμο το είδανε και 
ήρθαμε πρώτη στη λίστα του Google 

Με τιμή Ιωάννης Μπαλατσούρας, 
Πρόεδρος Δωρικής Αδελφότητας

Προσφορές στην Αδελφότητα
• Η οικογένεια Κωνσταντίνου Ι. Χολέβα έδωσε 
στην Αδελφότητα εις μνήμην του 100 ευρώ
• Ο Μιλτιάδης Κασίδης έδωσε στην Αδελφότητα 
για την εφημερίδα 50 ευρώ 
• Ο ∆ηµήτριος Π. Χριστοδούλου έδωσε στην 
Αδελφότητα 50 ευρώ
• Ο Σαράντης Γ. Μπούτσικος έδωσε στην Αδελ-
φότητα 50 ευρώ
• Ο Θεµιστοκλής Γ. Λακαφώσης έδωσε στην Αδελ-
φότητα 50 ευρώ
• Ανωνύµως δόθηκαν στην Αδελφότητα 50 ευρώ
• Η Βασιλική Χριστοφοράτου έδωσε στην Αδελ-
φότητα εις μνήμην του συζυγο της Σπύρο Χριστο-
φοράτο 100 ευρώ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Η Αδελφότητα Κονιακιωτών ∆ωριδος  

«ΆγιοςΓεώργιος» συγχαίρει  τον συμπατριώ-
τη μας   Σαράντη Μπούτσικο οποίος ανέλαβε 
όλα έξοδα για την κατασκευή  πλακόστρωσης  
και  φωτισμού στο σοκάκι από την πλατεία μέχρι 
τον κεντρικό δρόμο κοντά στο σπίτι του Ξάφη. 
Το Δ. Σ. της Αδελφότητας του εύχεται υγεία σε 
αυτόν και την οικογένεια του τον συγχαίρουμε 
γιατί εκεί μακριά, ο κ. Σαράντης Μπούτσικος 
είναι κάτοικος της Φλόριντας των ΗΠΑ, δεν ξε-
χνάει την ιδιαίτερη πατρίδα του τον Κονιάκο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ το Νέο Βιβλίο του συμπα-
τριώτη μας Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο Κωνσταντίνου Ι. Λιάπη και μέλος 
του Δ.Σ. της Αδελφότητας μας με τίτλο «Λο-
γιστική Εταιριών, Φορολογία και Εται-
ρικοί Μετασχηµατισµοί». Του ευχόμαστε 
καλοτάξιδο και για έναν πρόσθετο λόγο ότι 
μέρος της συγγραφής του έγινε στο χωριό 
μας στην περίοδο της καραντίνας.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

         ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ
Ημέρα Αγίου Δημητρίου το 1967

ως μέλος του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος υπό 
τον στρατάρχη Μαιζόν. Γράφει:

«Πρόσεξα δυό τρεις σωρούς από πέτρες, άρκετά 
κοντά τον έναν με τον άλλον... φρόντισα λοιπόν νά 
πληροφορηθώ τι εσήμαιναν αυτοι οι τεράστιοι σωροι 
πετρών και χαλικιών. Εμαθα πως ήσαν αυτά που οι 
Ελληνες λενε Αναθέματα τεράστιους σωρούς πετρών 
και χαλικιών, ένα είδος τροπαίων, που τα υψώνουν στη 
βαρβαρότητα των δυναστων τους. Όταν εξαντλούν όλα 
τα μέσα, χωρίς να πετύχουν μιά δικαιοσύνη, που σ' 
αύτους ούτε τό βήμα, ούτε οι εφημερίδες μπορούν να 
την απαιτήσουν, καταφεύγουν στη βοήθεια των δαι-
μόνων της κόλασης. Καταριώνται λοιπόν τον τύραννό 
τους «και τους προγόνους του και την ψυχή του, και 
τα τεκνα του», γιατί αυτό είναι το τυπικό της κατάρας. 
Συγκεντρώνονται στον αγρό, που θα τον αφιερώσουν 
στο ανάθεμα, και καθενας τους ρίχνει στο ίδιο σημείο 
την πετρα του άναθεματος. Οι διαβάτες δεν παραλεί-
πουν κατόπιν να προσθεσουν και τη δική τους ψήφο, 
και σε λίγο υψώνεται στον τόπο της κατάρας ένας σω-
ρός από πέτρες».

Το περασμα λαγού που δεν θα κατόρθωναν να πιά-
σουν, το θεωρούσαν κακό σημάδι και προάγγελο θανά-
του. Ενα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε την ίδια μέρα 
που θα σκοτωθεί, στον εμφύλιο του 1824, ο γιός του 
Γερου του Μόριά, ό Πάνος Κολοκοτρώνης. Ο Θεόδω-
ρος Ρηγόπουλος, γραμματικός των Κολοκοτρωναίων 
και του Νικηταρά που βρισκόταν μαζί του ανήμερα 
του χαμού του (13 Νοεμβρίου), γράφει:

«Καταβάντες από του χωρίου (Καντρεβα) εις τό επί- 
πέδον επαρουσιάσθη εις λαγωός, όστις περιπλεχθείς 
εντός του στρατου δεν εύρισκε διέξοδον, οι δε στρατι-
ώται δεν ήδύναντο νά τον πυροβολήσουν, αλλά με τας 
φωνάς και με τας χείρας επροσπάθουν νά τον συλλά-
βουν, και εν τούτοις έφυγεν. Ο δε γέρο-Μήτρος (εκ Πα-
αμυθιάς, αρχαίος ψυχογιός του Γερο-Κολοκοτρώνη, όν 
ούτος έδωκεν εις τον Πάνον ώς πολύπειρον πρός φύ-
λαξίν του) πλησίον μου εύρεθείς με είπε «κάτι κακόν, 
βρε παιδί, θα πάθωμεν σήμερον», εγώ δε περιεφρόνη-

σα τους λόγους του».
Ο Θ. Ρηγόπουλος σημειώνει άκόμα πως την παρα-

μονή του θανάτου του ό Πάνος Κολοκοτρώνης ξύπνησε 
απότομα τή νύχτα, όπως είχαν κοιμηθεί σε σπίτι του 
χωρίου και τους είπε πως είδε σε όνειρο νά τον δαγκώ-
νει ενα μαύρο σκυλί και πως αύτό είναι κακό σημάδι. 
Ωστοσο ό ίδιος και ό γερο-Μήτρος άπεδωσαν, γιά νά 
τον καθησυχάσουν, τό όνειρο στο ότι εφαγαν «πολύ 
γουρνοπουλα τό βράδι».

Προλήψεις γιά τό λαγό εχουμε και σε άλλες περι-
πτώσεις. Σύμφωνα με εξομολόγηση του Κολοκοτρώ-
νη στον Τερτσέτη, «όταν εκίνησα διά νά υπάγω στο 
Βαλτετσι, εις τον δρόμον εβγήκαν τρεις λαγοι και τους 
έπιασαν ζωντανούς οι Ελληνες. Τότε τους είπα, ότι: 
«Η νίκη, παιδιά είναι δική μας». Είχαν πρόληψι οι 
"Ελληνες όταν έβλεπαν λαγούς και επερνούσαν από 
το στρατόπεδο και δεν τους εσκότωναν ή δεν τους 
έπιαναν ή καρδιά των Ελλήνων εκρύωνε, ότι θα χά-
σουν τον πόλεμο. Λίγο πριν, επίσης, από τή μάχη στο 
χάνι τής Γραβιάς, πέρασε μπροστά από τό άσκερι του 
Ανδρούτσου, ένας λαγός. Ο Όδυσσεας, γοργοπόδαρος, 
καθώς ήταν, έτρεξε και τον έπιασε. Τούτο θεωρήθηκε 
προάγγελος νίκης. Γενικότερα τό πιάσιμο του λαγού, 
που έκοβε τό δρόμο σε στρατιωτικό σώμα, ήταν νίκη, 
και η διαφυγή του αποτυχία ή θανατος. Πρωτομαγιά 
στο Μεσολόγγι τό 1824, λίγους μήνες μετά την πρώ-
τη πολιορκία και ενώ προσμενόταν καινούργια καται-
γίδα. Στό λιγοστο καιρό μιάς προσωρινής ήρεμίας, οι 
κάτοικοι γιορτάζουν τά εθιμα τής ήμερας. Διασώζει ό 
Γάλλος άξιωματικός Olivier Voutier που βρεθηκε στην 
πολιτεία, ανήμερα τής γιορτής.

Συνεχίζεται.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ 1821

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π Υ Ξ Ι Δ Α

ΕΛΕΝΗ ΧΟΛΕΒΑ - ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
www.frontistiriopyxida.gr

Από αριστερά πίσω σειρά  Δημήτριος Στ. Χολέβας, Δημή-
τριος I. Μίχος, Δημήτριος Ι. Θεοχαρόπουλος, Δημήτριος 
Ευαγ. Λιάπης, Δημήτριος K. Μίχος, Δημήτριος Κ. Κουμπά-
ρος, μπροστινή σειρά Δήμητρα Χ. Μίχου - Χολέβα, Δημή-
τριος Κ. Μπαλατσούρας, Δημήτριος Ι. Μπούτσικος, Δημή-
τριος Μιλ. Μπούτσικος, Δημητρα  Χ. Μπαλατσούρα.

Ο Λάμπρος Μπαλατσούρας 
(γιος της Χαρούλενας)  με την      
Γυναίκα του Πετρούλα. 

Ο  Δήμος Δημόπουλος  στο 
Αιγάλεω με τα πρόβατα  του.                                 

Αγιογραφήσεις Αγίας 
Κυριακής. Αγίου Νικολάου  
και Παναγίτσας 

Συνεχίζει η αγιογράφηση στα ως άνω 
εξωκκλήσια όποιος μπορεί να βοηθήσει. 
Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες οροφής της Παναγίτσας.
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ – ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ – ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ – 
ΦΩΚΙΔΟΣ θέμα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ. Ο άνθρωπος, ο επαναστάτης, ο ΣτρατηγόςΦΩΚΙΔΟΣ θέμα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ. Ο άνθρωπος, ο επαναστάτης, ο ΣτρατηγόςΦΩΚΙΔΟΣ θέμα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ. Ο άνθρωπος, ο επαναστάτης, ο Στρατηγός

(Σάββατο 07 Αυγούστου 2021)(Σάββατο 07 Αυγούστου 2021)(Σάββατο 07 Αυγούστου 2021)

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η  Αδελφότητα εδώ και 70 χρόνια  πε-

ρίπου   είναι αρωγός στα έργα του χωριού   
και συνεχίζει να προσφέρει  με το τελευ-
ταίο με την ανακατασκευή του ηρώο. Σει-
ρά   τώρα έχει  το σχολείο   όπως γνωρίζετε  
όλοι οι χωριανοί το σχολείο έχει παραχω-
ρηθεί από τον Δήμο  σε χρήση στην  Αδελ-
φότητα και θα το επισκευάσουμε για  να 
είναι σε λειτουργία ως πολιτιστικό κέντρο, 
μουσείο του χωριού. Παρακαλούμε όλους 
τους χωριανούς να προσφέρουν  ώστε να 
το υλοποιηθεί κι αυτό το έργο που τόσο 
έχει ανάγκη το χωριό μας. 

Για τήν συνδροµή σας
Λογαριασμός τῆς Ἀδελφότητας Κονια-

κιωτῶν Δωρίδος «Ὁ Άγιος Γεώργιος» ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 κα-
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ως Κονιακίτης και μέλος της Αδελφότητας πε-
ρισσότερο από πενήντα χρόνια ως ενεργό ή και 
απλό μέλος προσφέροντας όσο μου επέτρεπαν είτε 
οι οικονομικές ή άλλες δυνάμεις αφιλοκερδώς και 
πάντα με την αγάπη στη γενέτειρα γη τον Κονιά-
κο. Παράλληλα ευχαριστώ την τοπική εφημερίδα 
για την φιλοξενία όπως πολλάκις έχει πράξει για 
όλους όσοι από εμάς το ζήτησαν. Ζητώ συγνώμη 
για τον πρόλογο νοιώθω ότι ήταν απαραίτητος για 
να μάθουν όσοι δεν γνωρίζουν. Απευθύνομαι σε 
όλους εμάς για τη μικρή ή μεγάλη προσφορά και 
να δείξου με τον ανάλογο σεβασμό . Η αναφορά 
και η πληροφόρηση αυτής επιστολής αφορά κά-
ποιους ανθρώπους που έγιναν συντοπίτες ίσως 
και ποιο ένθερμοι από πολλούς ημάς . Είναι οι εξ 
αγκιστείας. Με λίγα λόγια γαμβροί. Κάποιοι και 
όχι όλοι από τα άτομα αυτά κόσμησαν με τη συ-
μπεριφορά τους το ήθος τους χαμηλούς τόνους να 
μας καταδείξουν ότι οι φανφάρες τα ουρανομήκη 
χασκόγελα ή παραπληροφόρηση και οι φθηνές 
ειρωνείες δεν τους εγγίζουν . Τράβηξαν και τρα-
βούν το δρόμο που η οικογενειακή παιδεία τους 
έχει διδάξει. Προκαταβολικά ζητώ συγνώμη σε 
αυτούς που αναφέρομαι και δεν θα τους αναφέ-
ρω όλους ονομαστικά για την αέναη    προσφορά 
τους . Μία άλλη επιστολή θα συμπεριλάβε και αυ-
τούς. Με την παρούσα θα αναφερθώ στο Τεχνικό 
Γραφείο του Δημήτρη και Μιχάλη Δακουτρού. Η 
τύχη λοιπόν Δημήτρη και η σιγουριά ήταν συνά-
ντηση στο δρόμο της ζωής του με την ανιψιά μου 
(Καίτη) Αικατερίνη Χολέβα – Αντιπαριώτη σήμε-
ρα Δακουτρού και δημιούργησαν την οικογένεια 
τους . Θέλω και το πιστεύω ότι η αγάπη της Καί-
της για την ιδιαίτερη πατρίδα της μάνας Ζωής 
εμφύσησε και στο Δημήτρη αυτή την αγάπη που 
όντως ο Δημήτρης σε προγενέστερο χρόνο από 
σήμερα το έχει αποδείξει έμπρακτα. Στο σήμερα 
λοιπόν με μεγάλη χαρά βλέπουν με ότι άδραξε τη 
σκυτάλη ο καθ΄ όλα άξιος γιός του Μιχάλης στο 
ίδιο πνεύμα με τον πατέρα . 

Με τη επιστη-
μονική και καλ-
λιτεχνική αντί-
ληψη σχεδίασε 
το  Ηρώο του 
χωριού και το 
παρέδωσε στην 
Αδελφότητα για 
την υλοποίηση 
της εγκατάστα-
σης, εντελώς 
δωρεάν, κόσμη-
μα και στολίδι 
σήμερα ατενίζει 
όλο το χώρο της 

πλατείας . Με ευλάβεια ας αναγνωρίσουμε τα ονό-
ματα σε αυτούς που έδωσαν αίμα για ιδανικά .

Υστερόγραφο : Όσο για το πρώτο Ηρώο που 
είχε στηθεί πριν πενήντα χρόνια και πλέον και 
επειδή πρωταγωνίστησα στο στήσιμο με πενιχρά 
μέσα της τότε εποχής με χειρονακτικές δυνάμεις 
με διακατέχει ρίγος – συγκίνηση.

 Ευχαριστώ Χ. Χάρης 

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
200 χρόνια από την ένδοξη Ελληνική Επανά-

σταση του 1821, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική 
επιτυχία στον Αθανάσιο Διάκο (Ξενοδοχείο «ΒΑΡ-
ΔΟΥΣΙΑ») η 1η Επιστημονική Ημερίδα με κεντρικό 
θέμα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ. Ο άνθρωπος, ο επα-
ναστάτης, ο Στρατηγός. Ο απελευθερωτικός αγώνας 
του 1821 και η συμβολή του Διάκου σε αυτόν» που 
διοργανώθηκε από την Αδελφότητα Αθανασίου Δι-
άκου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και 
υπό την αιγίδα του Δήμου Δελφών.

Υψίστη τιμή στην εκδήλωση η παρουσία του Σε-
βασμιώτατου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. ΣΥ-
ΜΕΩΝ. Τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αθανασίου Διά-
κου κ. Κων/νος Μαστροκωστόπουλος, ο Πατήρ 
∆ηµήτριος Περδικάρης, ο Πρόεδρος της Εταιρείας 
Ελλήνων Ευεργετών κ. ∆ηµητρόπουλος Ανάστος, 
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κονιακιωτών κ. Χο-
λέβας ∆ηµήτριος

Ιδιαίτερη τιμή επίσης αποτέλεσε η παρουσία των 
εκλεκτών ομιλητών για να διαφωτίσουν με τις γνώ-
σεις τους όλες τις πτυχές του θέματος της Ημερίδα. 
- Μάστορα Ιωάννα – Δρ. Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α.: «Ο 
Αθανάσιος Διάκος ως σύμβολο ηρωισμού στην τέ-
χνη και τον πολιτισμό».

- Χρήστου Αθανάσιος - Καθηγητής Νεότερης 
& Σύγχρονης Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου): «Αθανάσιος Διάκος (1788-1821): Ο άνθρωπος 
και ο επαναστάτης».

- Παπαδοδήµα Σταυρούλα – Ιατροδικαστής, 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Πα-
νεπιστημίου Αθηνών - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.: «Ο τρόπος θανάτωσης του 
ήρωα Αθανασίου Διάκου»

- Mπελεγράτης Σπυρίδων - Αντιστράτηγος (Ε.Α) 
- Πρόεδρος Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Άμυνας 
(Σ.Ε.ΕΘ.Α.): Η Εθνική μας Παλιγγενεσία, υπό το Πρί-
σμα της Διπλωματίας των Ισχυρών και του «Ηρωι-
σμού των Ολίγων»

- Γκούρλας Κων/νος – Αξιωματικός Πολεμικής 
Αεροπορίας ε.α. – Συγγραφέας: 

«Η Ορθόδοξη Πίστη του Διάκου ως Φάρος Αγω-
νιστικότητας»

Συγχαρητήρια στο Δ.Σ. της Αδελφότητας Αθανασί-
ου Διάκου για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης. 

Φέτος στις 7 Ιουλίου ημέρα της Αγίας Κυρια-
κής, εορτάσαμε στο ομώνυμο ξωκλήσι που 

επανήγειρε πρίν από πολλά χρόνια η Αδελφότητα 
μας, επί των ερειπίων παλαιάς εκκλησίας. Η Αδελ-
φότητα ετέλεσε, όπως κάθε χρόνο και αρτοκλασία. 
Η παρουσία του πατρός Γεωργίου Κάµπρα που 
ήρθε από την Μονεμβασιά μαζί με τον Αρχιµαν-
δρίτη Θεοφύλακτο λάμπρυναν την εορτή. Η σύ-
ζυγος (παπαδιά) του πατρός Γεωργίου εχει καταγω-
γή από τον Κονιάκο. Είναι η Ελένη Χολέβα κόρη 
του Νικολάου Ι. Χολέβα (εγγονή χολεβόγιαννου). 
Προς τον Πατέρα Γεώργιο εκφράζουμε τις ευχα-
ριστίες μας.

 Έψαλλαν στην εορτή ο Νίκος Λακαφώσης και 
Νίκος Μάρκος και όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρό-
νο έγινε και μνημόσυνο του πατρός Μάρκο Μανώ-

λη. Ο άρτος προσφέρθηκε από τον φούρνο Παπα-
λέξη στό Γαλαξείδι τα λουκούμια από τον Ιωάννη 
∆ηµητρίου Μπαλατσούρα. Το γεύμα στο μαγαζί 
του χωριού προσφέρθηκε από τον Ζαχαρία Χολέ-
βα εις μνήμη της συζύγου του Αργυρώς Χολέβα. 
• Στις 26 Ιουλίου λειτούργησαν στην Αγία Παρα-
σκευή. 
• Στις 6 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο.
• Στις 10 Αυγούστου στην Αγία Βαρβάρα. 
• Στις 14 Αυγούστου στην Παναγίτσα. 
• Στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε πανηγυ-
ρικός Όρθος, Θεία Λειτουργία και εγκώμια στην 
Παναγίτσα.

Για όλες αυτές τις λειτουργίες ευχαριστούμε τον 
πατέρα Θεοφύλακτο που αόκνως προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο χωριό μας.
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