
Η εκλογική διαδικασία της 13ης Μαρτίου 2022 
Λ.Γ. (33ης), κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική 
Συνέλευση, έλαβε χώρα με πλήρη εφαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων και σε κλίμα σύμπνοια 
και αδελφοσύνης.

Η Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Αδελφό-
τητας που προέκυψε από την συνεδρίαση της 21ης 
Μαρτίου 2022 είναι η κάτωθι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Χ. Χολέβας
Αντιπρόεδρος Α΄: Ιωάννης Απ. Μίχος
Αντιπρόεδρος Β΄: Δημήτριος Στ. Λύκος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Ηλ. Κολοβός
Ταμίας: Περικλής Ζ. Μπαλατσούρας
Μέλος: Μαρία Π. Καραχάλιου
    »      Απόστολος Κυρ. Λιάπης
    »      Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης
    »      Λάμπρος Ν. Μάρκος
    »      Παγώνα Π. Μπαλατσούρα
    »      Γεώργιος Ι. Μπαλατσούρας
Για  την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Σοφία Βώττα, 
Αριστείδης Κατηφόρης, Βασίλειος Κουμπάρος.
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Ο Άγιος Γεώργιος, παλικάρι 
στη θωριά και στην καρ-

διά, όμορφος και περήφανος, 
πάνω στο εντυπωσιακό του 
άλογο, να σκοτώνει το θεριό 
που θέλησε να στερήσει το 
νερό από τους ανθρώπους, 
συνδέεται, βαθιά και πολύ-
πλευρα, με τη λαϊκή λατρεία. 
Η λαϊκή φαντασία τον έχει 

εντάξει στους πιο τολμηρούς παραστάτες του 
απλού λαού. Προστάτης των κατατρεγμένων και 
των αδύναμων, τιμωρός των άπληστων και των 
δυναστών. Είναι μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, οι δυο 
κορυφαίοι της αντρειοσύνης και της ελληνικής 
λεβεντιάς, δυο άγιοι που δένουν το κοινό αίσθημα 
με το Γένος και την Ορθοδοξία.

«Eν τω αγίω Γεωργίω –γράφει ο Νικόλαος Πολί-
της– αποτυπούται το ιδανικόν του αρχαίου ήρωος, και 
εν τω βίω και τοις άθλοις αυτού ανευρίσκομεν τα χα-
ρακτηριστικά πολλών ημιθέων της ελληνικής μυθολο-
γίας. Στρατιώτης του αυτοκράτορος Διοχλητιανού και 
επ’ αυτού μαρτυρήσας υπέρ της χριστιανικής πίστεως, 
ο άγιος Γεώργιος επωνομάσθη υπό της εκκλησίας 
τροπαιοφόρος μεγαλομάρτυς, η δε μνήμη του, την 23η 
Απριλίου τελουμένη, πανηγυρίζεται υπό των Ελλήνων, 
των Βλάχων και των σλαβικών εθνών. Τα περί αυτού 
συναξάρια ενωρίς αναμιχθέντα με αρχαίους μύθους 
συνετέλεσαν, όπως συνδυασθή προς αρχαίους ήρωας 
καί τιμάται υπέρ πάντα έτερον άγιον του χριστιανικού 
εορτολογίου... Ιδιάζουσαν τιμήν απολαμβάνει προσέτι 
ο άγιος Γεώργιος και παρά τοις Αρμενίοις... Αλλ’ εκτός 
των Χριστιανών και οι Τούρκοι, κατ’ εξοχήν δε οι πο-
λεμικοί ιππείς ή Σπαίδες, τιμώσι και σέβονται μεγάλως 
τον άγιον Γεώργιον θεωρούντες αυτόν ως ένα των 
αγίων των. πιστεύουσι δε ότι πλήρης ζωής διατρέχει 
εισέτι, ως οι πλανήτες του μεσαίωνος ιππόται, την γην 
προστατεύων την καταδυναστευομένην αθωότητα».

Αν όμως στους άλλους λαούς η παρουσία του 

αποτελεί θρησκευτική προδιάθεση, στον ελληνικό 
αποτελεί και εθνική ενδυνάμωση. Από το Βυζά-
ντιο κι αργότερα στα κλεφταρματολικά σώματα 
και τους πολεμιστές του ’21 κι ως σήμερα, το λε-
βέντικο παράστημά του δεσπόζει στις ελληνικές 
σημαίες ως σύμβολο ελευθερίας και καταπάτησης 
της τυραννίας.

Η εσωτερική κι’ εξωτερική του λεβεντιά συν-
δέεται άμεσα με την ελληνική λαϊκή λατρεία, με 
τη λατρεία ενός λαού που ανύψωσε, σε μυθικούς 
χώρους, την ομορφιά και την παλικαριά το ίδιο. 
Γράφει σχετικά ο Κωστής Παλαμάς:

«Ο ελληνικώτατος άγιος και από τα κατορθώματά 
του και από την εξωτερική του παράσταση, που επάνω 
της ζωγραφίζεται και σαλεύει η απριλιάτικη χάρη της 
πολυθεΐας, ο άγιος αυτός πόσα δεν υποβάλλει στη 
σκέψη μου σφιχτά συνταιριασμένα με τη θρησκεία μας 
και με την ποίησή μας, με τη λαογραφία μας και με 
την Ιστορία μας, με το μοσχολίβανο του χριστιανικού 
συναξαριού και με την ευωδία του ειδωλολατρικού 
μύθου. πόσα, από τον ηλιογέννητο θεό της Ανατολής 
το Μίθρα, που του είναι και ο άγιος μια μεταμόρφωση, 
ίσα με τον Καραϊσκάκη, τον κατ’ εξοχήν τροπαιφόρον 
ήρωα μέσα στους άλλους φημισμένους πολέμαρχους 
του Ιερού Αγώνα μας, το συνωνόματο του Aγίου πού 
πολεμούσε κάτω από το λάβαρό του, με τη βοήθεια 
του φεγγοβόλου ίσκιου του, με της λατρείας του την 
επιβολή, και που ξεψύχισε ή στο μνήμα οδηγήθηκε 
ανήμερα στη γιορτή του».

«Ο άγιος Γεώργιος –λέει ο Δημ. Σ. Λουκάτος– 
είναι από τους δημοφιλέστερους αγίους της Χριστια-
νοσύνης, κι έχει γίνει θρυλικός, και σε μας και σε 
άλλους λαούς, σαν ένας Περσέας ή Βελλεροφόντης, 
που καβαλάρης τρέχει στον κίνδυνο, να μας απαλλάξει 
από κάθε δράκοντα και πολεμικό τέρας... Ο νεαρός 
καβαλάρης βρέθηκε ωραία να γιορτάζεται μέσα στην 
Άνοιξη, αλλά κι η Άνοιξη του δίνει περισσότερη αίγλη, 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

του Δ. Σταμέλου
(Έκφραση ελευθερίας και παλικαριάς, ο κατ’ εξοχήν άγιος της Ρωμιοσύνης)

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
2022-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν

Στις 16 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.00 μ.μ. στην πλατεία του χωριού μας θα πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση Αναβίωση του γνησί-
ου ύφους του δημοτικού τραγουδιού «ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΡΟΥΜΕΛΗΣ». Με θέμα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1821. Επίσης θα πραγματοποι-
ηθεί και δρώμενο με την συμμετοχή Κονιακιω-
τών για την Επανάσταση του 21. Παρακαλούνται 
χωριανοί και από τα γύρω χωριά όποιος μπορεί 
και θέλει να μας τραγουδήσει, να επικοινωνή-
σουν 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, επι-
στημονική, πολιτιστική με συνεδριακή ομιλία με 
δρώμενα και χορευτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας Κονιακιωτών 

Δωρίδος «Άγιος Γεώργιος»

Η Αδελφότητα  Κονιακιωτών Δωρίδος 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» σας εύχεται 

Καλό Πάσχα
με υγεία, ευημερία και ειρήνη.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Η Αδελφότητα εδώ και 70 χρόνια περίπου είναι αρωγός στα έργα 
του χωριού και συνεχίζει να προσφέρει με το τελευταίο με την 

ανακατασκευή του ηρώου. Σειρά τώρα έχει το σχολείο. Όπως γνωρίζετε 
όλοι οι χωριανοί το σχολείο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο σε χρήση 
στην Αδελφότητα και θα το επισκευάσουμε για να λειτουργήσει 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.

Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημα στο χωριό ενοικιάστηκε 

από την Αλεξάνδρα Ιωαν. Μίχου και σύντομα λειτουργήσει. 

Της ευχόμαστε καλές δουλειές και όλοι οι Κονιακίτες να την 

υποστηρίξουμε στην νέα της αρχή που κάνει στο χωριό.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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Αγαπημένε Γιώργο, ΑΚΡΙΤΑ Περιφερειάρχη των Βαρδουσίων πανάξιε εκ-
πρόσωπε, φύλακα Άγγελε των νοσούντων και εχόντων ανάγκη περίθαλψης 

και χείρας βοηθείας σου εύχομαι την απλόχερη και αυθόρμητη καλοσύνη που 
προσφέρεις αγόγγυστα στους συμπατριώτες σου να σου την ανταποδώσει ο 
ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ πολλαπλάσια. Σε θαυμάζω για το απαράμιλλο ήθος σου, τον εκλε-
πτυσμένο χαρακτήρα σου τα υπέροχα εξευγενισμένα συναισθήματά σου, τον 
ανεκτίμητο πλουσιοπάροχο εσωτερικό ψυχικό σου κόσμο και τα άλλα ξεχωριστά 
και μοναδικά προσόντα και προτερήματά σου. Είσαι αξιέπαινος άξιος συγχα-
ρητηρίων και αποτελείς παράδειγμα προς μίμηση. Με απεριόριστη συμπάθεια, 
εκτίμηση και αγάπη Γιάννης Κυρδήμος.

Στις 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η κοπή Βασι-

λόπιτας στη Δωρική Αδελφότητα όπου τίμησε τον 

δικό μας Γιάννη Μπαλατσούρα για τη προσφορά του 

στην Δωρίδα και Δωρική Αδελφότητα, την πλακέτα 

την απένειμε ο τέως υπουργός και νυν Βουλευτής της 

Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας.

Πραγματοποιήθηκε η απογραφή κατοίκων το 2021σε όλα τα χωριά και στο 
Κονιάκο απογράφησαν 191 άτομα.

Πίνακας αναδρομής απογραφής Κονιάκου από  το 1879 έως 2021

Έτος Κάτοικοι Έτος Κάτοικοι

1879 230 1961 177

1889 261 1971 103

1896 303 1981 144

1907 339 1991 259

1920 394 2001 224

1928 413 2011 213

1940 420 2021 191

1951 225

ΓΑΜΟΙ

•  Στις 5 Μαρτίου 2022 παντρεύτηκαν στον ιερό Ναό Αγία Βαρβάρα Ιλίου ο Βασίλειος 
Γκότσης και η Κωνσταντίνα Τοπκάρογλου και βάπτισαν και το αγοράκι τους το όνομα 
αυτού Παναγιώτης.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•  Στις 5 Ιανουαρίου 2022 πέθανε η Βασιλική Μπαλατσούρα (Γεωπόνενα) ετών 91.
•   Στις 9 Φεβρουαρίου 2022 πέθανε η Πολυξένη Κ. Φωλιά ετών 92.
•  Στις 13 Φεβρουαρίου 2022 πέθανε η Μαρία Χαραλαμπίδη δισέγγονη Αρχόντως 

Βώττα) ετών 28.
•  Στις 15 Φεβρουαρίου 2022 πέθανε η Παναγιώτα Μάρ-

κου-Ρουμελιώτη ετών 70.

Συλλυπούμεθα τους οικείους τους

K O I N Ω Ν Ι Κ Α

«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

ΓΙΑ ΤΉΝ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΣΑΣ
Λογαριασμός της Αδελφότητας Κονιακιωτών

Δωρίδος «Ο Άγιος Γεώργιος»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΉΝ ΑΔΕΛΦΟΤΉΤΑ
  Ο Δημήτριος Κεφαλάς έδωσε στην Αδελφότητα 50 ευρώ εις μνήμην των 

γονέων του.
  Η Δήμητρα Κλεπεντζάνη έδωσε στην Αδελφότητα 100 ευρώ εις μνήμην 

της Θεία της Αγγελικής Κουμπάρου.
  Ο Μιχάλης Δ. Βώττας έδωσε στην Αδελφότητα 100 ευρώ.
  Η Δέσποινα Κ. Μαμαρέλη έδωσε στην Αδελφότητα 100 ευρώ εις μνήμην 

των γονέων της.
  Ο Αργύρης Μπουμπλίνης έδωσε στην Αδελφότητα 50 ευρώ εις μνήμην του 

Πατέρα του Ιωάννη Μπουμπλίνη.
  Η Χαραλαμπίδου Μαρία έδωσε στην Αδελφότητα 50 ευρώ εις μνήμην της 

εγγονής της Μαρίας Χαραλαμπίδου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΚΚΛΉΣΙΑ
Ο Δημήτριος Ι. Μάρκος έδωσε στην εκκλησία Άγιο Γεώργιο 500 ευρώ για 
μικροφωνική εις μνήμην της συζύγου του Παναγιώτα.

ΣΥΓΧΑΡΉΤΉΡΙΑ

Θερμά συγχαρητήρια στην ανιψιά και βαφτισιμιά μας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΛΥΚΟΥ, 
του γένους εκ μητρός Στέλλας Γλυκού-Αντιπαριώτου, που πανάξια προή-

χθη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Κλασσικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης Σουηδίας (Associate Professor in 
Archaeological Science).

Δημήτρης - Καίτη Δακουτρού

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γιάννη Κυρδήμου 
για Γιώργο Κολοβό

Κοπή Βασιλόπιτας

Απογραφή κατοίκων

Σας ενημερώνουμε ότι το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο του χωριού μας κατασκεύασε προ-

σκύνημα στην Αγία Κυριακή για να τιμήσει τον 
Αρχιμανδρίτη Μάρκο Μανώλη (κατά κόσμο Χα-
ράλαμπο). Αιωνία η μνήμη του.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο Αγίου Γεωργίου 
του χωριού μας πραγματοποίησε αντικατά-

σταση της μικροφωνικής, θα κατασκευάσει σκάλα 
για το καμπαναριό, κάγκελα στον γυναικωνίτη και 
επισκευή ωρολογιού. Παρακαλεί όποιον μπορεί 
να προσφέρει για την υλοποίηση τους.

Σε συγκινητικό πατριωτικό κλίμα εορτάστηκε και 
στο χωριό μας η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821. 

Ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στε-
φάνου από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μίχο στο μνημείο 
Ηρώων, στην πλατεία του χωριού μας. Με λόγια, από 
καρδιάς, λιτά πατριωτικά ο Γεώργιος Η. Κολοβός (με 
εξαιρετικό ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ στο χωριό) εκφώνησε 
τον πανηγυρικό της ημέρας. Μεταξύ άλλων ανάφερε 
ότι εορτάζουμε τα δύο «ΧΑΙΡΕ» για την Παναγία μας 
και την Λευτεριά μας. Ότι χαρά και υπερηφάνεια μας 
γεμίζει το σημαντικότερο γεγονός της νεότερης ιστορί-
ας μας η Επανάσταση του 1821, που οι προγονοί μας 
με καθάρια και βροντερή φωνή, εμπνεόμενοι από τους 
αρχαίους προγόνους μας, τους ιερούς μάρτυρες της 
Εκκλησίας μας, τους αγώνες για το δίκαιο, του Θούριο, 
του Ρήγα ένωσαν τις δυνάμεις για την αποτίναξη των 
τετρακοσίων (400) χρόνων σκλαβιά από τους τούρκους, 
τραγουδώντας «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Επίσης αναφέρθηκε στις ηρωικές 
μάχες που έγιναν στα βουνά μας που είναι ποτισμένα από το αίμα των ηρώων 
και στους προγόνους μας που συμμετείχαν στους αγώνες, κλείνοντας ευλαβικά το 
γόνυ στους τάφους τους αισθανόμενοι αιωνία ευγνωμοσύνη. Κατέληξε δίνοντας 
υπόσχεση ότι όπως και αυτοί θα υπερασπιζόμαστε πάντα τα ΙΕΡΑ και τα ΟΣΙΑ μας 
και κάνοντας πράξη την ΟΜΟΝΟΙΑ, την ΕΝΟΤΗΤΑ, την ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ Καταπο-
λεμώντας την διχόνοια, θα έχουμε ΠΡΟΟΔΟ και ΕΥΗΜΕΡΙΑ!

Το Δ.Σ.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
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τον κάνει φωτεινόν Απόλλωνα, που λογχίζει με τις 
δέσμες των ακτίνων του τα χειμωνιάτικα σκότη, και 
του εμπιστεύθηκε τα χρονικά ορόσημα για το ξεκίνημα 
προς το καλοκαίρι... το όνομα “Γεώργιος”, ελληνικό-
τατο, είναι πνευματική μεταφορά από την αγροτική 
μας ζωή, και βγαίνει από το ουσιαστικό “γεώργιον”, 
που σημαίνει κτήμα ή χωράφι καλλιεργούμενο (ή 
καλλιεργήσιμο). Γίνεται όμως και επίθετο: “γεώργιος”, 
για τον άνθρωπο που επιδέχεται την πνευματική καλ-
λιέργεια, ή που τον επέλεξε γι’ αυτό η Μοίρα ή ο Θεός 
(«Χριστού γεώργιον» ονομάζεται στην Υμνογραφία, 
ο άγιος Γεώργιος).

Λαϊκότατο λοιπόν το όνομα του αγίου, γι’ αυτό και 
λαϊκότατο είναι διαδεδομένο στον Χριστιανικό Ελλη-
νισμό, όπως υπήρξε (και συνεχίζεται) λαϊκότατη η 
λατρεία του πάτρωνός του».

Το γεγονός πως ο λαός μας βάζει σε παράλληλη 
σημασία τη γιορτή του με εκείνη της Λαμπρής, 
φανερώνει την ιδιαίτερη εκτίμηση που του έχει. 
Επισημαίνει για τούτο ο Κ. Ρωμαίος:

«Στα σπίτια των ελληνικών χωριών, όσα θα τύχει 
να έχουν λίγες προβατίνες, μπορεί κανείς να δει από το 
Φεβρουάριο και δώθε να γίνεται μια ειδική εξαίρεση 
και εύνοια σε δυο από τα μικρά αρνιά της αγροτικής 
οικογένειας. Ενώ δηλαδή τ’ άλλα είναι κλεισμένα σε 
χωριστό χώρο, “στο γαλάρι”, τα δυο τούτα αρνιά είναι 
ελεύθερα να βρίσκουνται διαρκώς με τις προβατίνες 
και τούς επιτρέπεται να βυζαίνουν απ’ όλες τις μαννά-
δες, όποτε θέλουν και όσο πολύ θέλουν. Πίνουν έτσι 
γάλα άφθονο και συνοδεύουν ελεύθερα και για όλη τη 
μέρα τις αρνάδες στο λιβάδι. Μ’ αυτόν τον τρόπο, γίνο-
νται γρήγορα δυο αρνιά διαλεχτά και καλοθρεμμένα. 
Τα δυο τούτα καλοθρεμμένα αρνιά έχουν ξεχωριστό 
το καθένα τους όνομα. Το πρώτο είναι “ο Λαμπριάτης”, 
το άλλο “ο Άι-Γιωργίτης”. Το ένα προορίζεται για τον 
πατροπαράδοτο οβελία της Λαμπρής, το δεύτερο για 
τη σούβλα τη μέρα του Άι-Γιωργιού.

Έτσι, και μόνο από το απλό τούτο περιστατικό, βλέπει 
κανείς καθαρά ότι η ημέρα της Λαμπρής και η γιορτή 
του Αγίου Γεωργίου απολαβαίνουν όμοιες τιμές. Το 

Πάσχα θεωρείται σαν η σπουδαιότερη από τις γιορτές 
προς τιμή του Χριστού. Και ο “Άι-Γιώργης”, που τιμάται 
με την παρόμοια θυσία του “Άι-Γιωργίτη”, λατρεύεται 
από τόν ελληνικό λαό σαν ο σπουδαιότερος και ο δημο-
φιλέστερος απ’ όλους τους Αγίους του Χριστιανισμού».

Ιδιαίτερη είναι η σύνδεση του Αγίου Γεωργίου 
με τους τσοπάνηδες, μια που θεωρείται και προ-
στάτης των κοπαδιών τους, αλλά και γιατί την 
περίοδο της γιορτής του αφήνουν τα χειμαδιά 
κι ανεβαίνουν στα βοσκοτόπια των πανέμορφων 
βουνών της πατρίδος μας.

«Έφτασε τ’ Άι-Γεωργιού. Ο καιρός ήρθε για τα 
βουνά, για τα καλοκαιρινά λειβάδια, γράφει ο Δημ. 
Λουκόπουλος. Πονιούνται τα βουνά, ακούς να λένε 
όλοι... Μπρος πίσω απ’ τήν μεγάλη γιορτή η τσοπανα-
ριά είναι στο δρόμο. Γιομίζουν οι στράτες από πρόβατα, 
γιομίζουν κι απ’ αρνάκια... Τ’ Άι-Γιωργιού, νά πούμε, 
είναι μεγάλη γιορτή για όλους τους χριστιανούς, αλλά 
οι τσοπαναραίοι τη γιορτάζουν με μεγαλύτερη επιση-
μότητα. “Δυο αρνιά καλά έχω, ένα για τη Λαμπρή και 
τ’ άλλο για τ’ Άι-Γιωργιού”, όταν σου λέει ο τσοπάνης, 
καταλαβαίνεις βέβαια πως τη γιορτή του μεγαλομάρ-
τυρα τη θεωρεί δεύτερη Λαμπρή. Σφάζει λοιπόν και 
ψαίνει, απαράλλαχτα όπως το Πάσχα. Καινούργια 
χρονιά δα αρχίζει τη μέρα αυτή για τους τσοπανα-
ραίους. Απ’ τ’ Άι-Γιωργιού σ’ Άι-Γιωργιού –ο χρόνος 
γι’ αυτούς–, κανονίζονται όλες οι προθεσμίες για τις 
τσοπανοδουλειές τους».

Τόν Άγιο ξεχωριστά τιμούν και οι Σαρακατσά-
νοι. Από τις σχετικές εθιμογραφικές τους εκδηλώ-
σεις που συγκέντρωσε η Αγγελική Χατζημιχάλη 
στο βιβλίο της για τους Σαρακατσάνους, παρου-
σιάζουμε μερικές:

«Η προτίμησή τους στην ηρωολατρεία τους φέρνει 
πιο κοντά απ’ όλους στον Άϊ-Γιώργη, το θεό και προ-
στάτη των ίδιων, των κσπαδιών τους και ολόκληρης 
της στάνης, τον πολεμιστή ήρωα, τον πρώτο καβαλάρη. 
Απ’ αυτή την άποψη δεν είναι περίεργο πως τη γιορτή 
του την πανηγυρίζουν περισσότερο από τη Λαμπρή 
και το έχουν τάμα όλοι τους να θυσιάσουν, να κάνουν 
κουρμπάνι στον Άη, γιορτάσι, δηλαδή να ματώρουν 
τη μέρα ’κείνη το καλύτερο μαύρο κριάρι της στάνης, 

ένα λαγιαρνί, ενώ τη Λαμπρή ματώνουν άσπρο. Στο 
όνομα του Άϊ-Γιωργιού παίρνουν το μεγαλύτερο όρκο... 
Οι δυο μεγάλες γιορτές τους, του “Άϊ Γιωργιού” και 
του “Άϊ-Δημητριού”, πήραν ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
επισημαίνουν και τον ποιμενικό χρόνο. Αποτελούν 
μια από τις δυο ποιμενικές πρωτοχρονιές. Εγκαινι-
άζει η πρώτη την καλοκαιρινή περίοδο της δουλειάς 
τους, και η δεύτερη τη χειμερινή. Του Άι-Γιωργιού 
μάλιστα –κατά δικές τους παραδόσεις– αρχίζει ο 
καινούργιος χρόνος. Πανηγυρίζουν τότε, γιατί πέρα-
σαν καλά τη χρονιά, και εύχονται για την καινούργια, 
που αρχίζει. Από την ημέρα αυτή ως την ίδια γιορτή 
της άλλης χρονιάς κανονίζονταν, και κανονίζονται, 
ακόμα συνήθως, οι συμφωνίες του τσέλιγκα με τους 
τσοπάνηδες» – αυτό το διάστημα κρατάει ό συνε-
ταιρισμός τους.

Πανελλήνιες οι εθιμογραφικές εκδηλώσεις, με 
έντονο χαρακτηριστικό το ξέσπασμα της χαράς 
που έχει σχέση και με την ανοιξιάτικη ομορφιά, 
την ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος και τη 
γοητεία των λουλουδιών. Η έκταση της λατρείας 
αποδεικνύεται και από το γεγονός πως πάμπολλες 
είναι οι εκκλησίες και τα μοναστήρια τα αφιερω-
μένα στον άγιο και που πλησιάζουν αριθμητικά 
τους χώρους λατρείας της Παναγιάς.

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου 2021 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ομοσπονδίας Βορειοδυτικής Δωρίδας

 Πρόεδρος: Γιώτα Τσακατούρα
 Αντιπρόεδρος Α΄: Ευάγγελος Γραβάνης
 Αντιπρόεδρος Β΄: Χρήστος Μπίμπας
 Γραμματέας: Σταύρος Ιωσίφιδης
 Ειδικός Γραμματέας: Ζωή Φλώρου
 Ταμίας: Έφη Κάππα
 Δημόσιες σχέσεις: Μαίρη Παπακωνσταντίνου

Πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2021 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στη Δωρική 
Αδελφότητα. Η εκλογική διαδικασία έλαβε χώρα με πλήρη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλ-

λων και σε κλίμα ιδιαίτερα φιλικό.
Η Σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Δωρικής Αδελφότητας που προέκυψε από την συνεδρίαση της 

8ης Δεκεμβρίου 2021 είναι η κάτωθι:

 Πρόεδρος: Ιωάννης Λυμπέρης
 Αντιπρόεδρος Α΄: Νίκος Αρβανίτης
 Αντιπρόεδρος Β΄: Ευσταθίου Παναγιώτης
 Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Κρικέλας
 Ειδικός Γραμματέας: Θέκλα Χριστοφορίδου
 Ταμίας: Ζωή Φλώρου-Γκουντή
 Αναπληρωτής Ταμίας: Ιωάννης Λιάπης
 Έφορος: Έφη Κάππα-Πρεβενά
 Για θέματα πολιτιστικών στη Δωρίδα: Αργυρώ Λαγγουράνη-Κουτσούμπα
 Μέλη Δ.Σ.: Δημήτριος Μπέσκος 
  Γεώργιος Καλατζής

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Δημήτριος Χολέβας, Ανδρέας Κατσακούλας, Λουκάς Καραγιάννης.
Το απερχόμενο Δ.Σ. εύχεται στο νέο Δ.Σ. συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο της 

Δωρικής Αδελφότητας για την Δωρίδα μας.

ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

ΠΑΛΙΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ '50 
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ  

(Συνεχίζεται)
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Με ηθική υποχρέωση που έχω και αισθάνομαι υπεύ-
θυνος αυτήν την επιστολή προς όλους τους συγ-

χωριανούς μου εξηγώντας πιο κάτω του λόγους. Αφορά 
την επαγγελματική διαδρομή μου στο στίβο της ελεύθε-
ρης αγοράς. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους όσοι με 
προτίμησαν βασιζόμενοι στο πρόσωπο μου Συμπερι-
λαμβάνονται όλοι και αυτοί που για δικούς τους λόγους 
ή υποχρεώσεις δεν μπόρεσαν, αλλά αυτοί μετριούνται 
σε πολύ λίγους. Η πλειονότητα το ποσοστό προτίμησης 
τεράστιο, τεράστια όμως και η υπευθυνότητα μου για 
αυτή την προτίμηση. Κινούμενος από την υποχρέωση 
που ανέφερα πιο πάνω και με την επισήμανση ορισμέ-
νων γεγονότων κατ’εμέ θα συνεχίσω τα γραφόμενα. Στον 
ελληνικό χάρτη υπάρχει μία μικρή κουκίδα που φέρει το 
όνομα Κονιάκος και που για πολλούς από εμάς ηλιακά 
είναι γενέτειρα μας. Προκαταβολικά με ειλικρίνεια και 
χωρίς να μειώσω κανένα θα αναφερθώ στον πρώτο και 
στον τελευταίο Κονιακίτη από την Κονιακίτικη προτί-
μηση, ξεκινώ με τον πρώτο. Πρόκειται για το Δημήτρη 
Μπαλατσούρα του Γιάννη. Η πρώτη συνάντηση ήταν 
τυχαία καθώς και η γνωριμία μας. Όμως γνώριζε το 
επάγγελμα που ασκούσα παρότι ήμουν στα πρώτα βήμα-
τα τους επαγγελματία. Εμπιστεύτηκε τις εγκαταστάσεις 
του αρτοποιείου του στο Αιγάλεω επί της οδού Βεάκη. Η 
διορατικότητα του ανθρώπου στο πρόσωπο μου δεν δι-
αψεύστηκε. Η κίνηση αυτή με επιφόρτισε να δεχθώ ένα 
μεγάλο βάρος στη μελλοντική μου διαδρομή αυξάνοντας 
έτσι περισσότερο συνέπεια ειλικρίνεια σεβασμό σε όλες 
της συναλλαγές μου έχοντας μια πολύ καλή θεωρητική 
και πρακτική κατάρτιση από κορυφαίους καθηγητές 
της εκείνης εποχής (Φραγγέλης – Λαγός – Καλδής) και 
άλλοι. Προχώρησα. Με ψυχική δύναμη κοινή λογική 
προσπαθούσα να γίνομαι φίλος με όλους τους συναλ-
λασσόμενους. Πιστεύω ότι τα κατάφερα. Ο δρόμος αυτός 
απεδείχθη σωστός. Μου απέφερε αναγνώριση σεβασμό 
αγάπη εκτίμηση όπως και εγώ ανταπέδωσα. Κλείνοντας 
κατά οίκο μου έχω υποχρέωση ως ανέφερα να κλείσω 
με τον τελευταίο Κονιακίτη πελάτη δύσκολο τελειομανή 
συγγενή γείτονα φίλο Κώστα Μίχο (Τζελοκώστα). Τον 
ευχαριστώ. Πέραν των ανωτέρων σε όσους καλόπιστα 
χρειαστούν τη βοήθεια ή συμβουλή στις τεχνικές μου 
γνώσεις γιατί η σημερινή για εμέ τεχνολογία έχει κά-
νει μεγάλα άλματα τεράστια θα υπάρξει αμέριστη. Η 
αυτοκριτική μου επιβάλει να δεχθώ ότι λάθη υπήρξαν 

και πάντα θα υπάρχουν αρκεί να διορθώνουμε και να 
διορθωνόμαστε. Σε όλα αυτά τα ανωτέρω βασανίζεται 
το μυαλό μου και θέλω να τα συνδέσω μετά των χω-
ριανών μας. Θα αναφερθώ στο έμψυχο δυναμικό του 
χωριού μας. Εκφράζω προσωπική άποψη με ακλόνητα 
τα πιστεύω μου. Μη ευλογώντας λοιπόν ο Παπάς τα 
γένια του μόνο αλλά όλους τους πιστούς και άπιστους 
θα ξεκινήσω. Σαν παλιό μέλος από τους λίγους εναπο-
μείναντες και με αγάπη γι’ αυτή τη γούρνα τον Κονιάκο 
θα συνεχίσω. Η αναφορά γούρνα φέρνει στη σκέψη 
μου μια ομιλία που είχα παλαιότερα σε κοπή πίτας στα 
γραφεία μας της Αδελφότητας. Κατά γενική ομολογία 
λοιπόν φίλων και συγγενών ομοίων χωριών στις συ-
ζητήσεις που είχαμε και που συνεχίζουμε να έχουμε 
το δικό μας χωριό ο Κονιάκος συγκρινόμενος με άλλα 
χωριά ως ανέφερα διαθέτει το μέγιστο επιστημονικό 
δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες κατά ποτέ περισσότερο. 
Επιστήμονες θεωρητικοί πρακτικοί Ιατροί, Δάσκαλοι, 
Καθηγητές ανωτάτων σχολών νομικοί πληροφορικής, 
και όχι μόνο. Επίσης επιχειρηματίες επαγγελματίες 
έμποροι βιοτέχνες όλοι εγνωσμένων κύρους στην κοι-
νωνία. Για αυτή την πληθώρα αυτών των ατόμων και 
γιαυτό την παρέθεσα ζητώντας από την Αδελφότητα 
με δική μου άποψη παρότρυνση, παράκληση. Όφειλε 
και οφείλει άλλωστε η λέξη Αδελφότητα μιλά από μόνη 
της να καταθέσει χωρίς καμία εξαίρεση να μας καλέσει 
όλους σε μια γενική συγκέντρωση. Πρόταση. Η πλατεία 
του χωριού μας είναι πρόσφορη ειδικά για κάποιον 
από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κρίνοντας από κάποιοι 
μεγάλα επιτεύγματα της Αδελφότητας που έφεραν εις 
πέρας θα πράξουν και τώρα. Η κίνηση αυτή θα δώσει 
τρόπο και χώρο να γνωρίζουν παλαιοί αλλά πιο πολύ 
οι νέοι που πως και σε ποιους χώρους δραστηριοποι-
ούνται αυτοί που αποτελούν το αύριο και την συνέχι-
ση μετά από εμάς. Προσδοκία με χαμηλούς τόνους να 
βρούμε τον παλιό καλό βηματισμό μας προπάντων οι 
νέοι μας οι οποίοι θα πρέπει να απαγκιστρωθούν από 
τις δικές μας σκληροκέφαλες αντιλήψεις. Η αλαζονεία 
δεν συγχωρείται να μεταδίδεται στις νεότερες γενιές 
γεννά εκφυλισμό στις ανθρώπινες σχέσεις. Στη συγκέ-
ντρωση αυτή θα ακούσουμε γνώμες προτάσεις απόψεις 
συμπεράσματα αρκεί τα θέματα να αφορούν κατά κύριο 
λόγο το γενικό σύνολο του χωριού των χωριανών και 
κατ’ επέκταση όλων μας ως πρότερα τις καλές παλιές 

εποχές. Γνώμονας η αγάπη. Ας καταλάβουν ορισμένοι 
ουρανοκατέβατοι εμφανιζόμενοι από του πουθενά δεν 
χρειάστηκαν ούτε χρειάζονται. Αποδείχτηκε ότι κακό 
προκάλεσαν και προκαλούν. Ας αναλογιστούν. Επειδή 
αναφέρουμε στην Αδελφότητα πέραν των μικρών αστο-
χιών θα αναφερθώ στα μεγάλα βήματα παρ΄ ότι είναι 
γνωστά ας τα φρεσκάρουμε για τους μη γνωρίζοντες. 
Επίσης βραβεία στους επιτυχόντες νέους στα παιδιά 
μας. Παραίνεση Βραβεία και σε άλλες σπουδαστικές 
βαθμίδες όλοι ξεκινούν αγώνα στο στίβο της μάθησης 
της σταδιοδρομίας. Χωρίς όλους κοινωνία μηδέν Κοπή 
πίτας ετήσιος χορός, Αναβίωση παραδοσιακών τραγου-
διών με συμμετοχή πολλών χωριών, συνέδρια, εκδρομές, 
και έργα όλα αυτά χρειάζονται δουλειά κόπο αλλά πάνω 
από όλα αγάπη θέληση. Η σοφή ρήση μας διδάσκει 
ότι τα ραβδιά ένα-ένα λυγίζουν ενώ πολλά ενωμένα 
αντιστέκονται. Ας χρησιμοποιήσουμε την αντωνυμία 
όχι στο εγώ αλλά στο εμείς. Όσο για τους ουρανοκατέ-
βατους ως ανέφερα θα τους πω ότι η ΜΑΜΑ ΤΕΡΕΖΑ 
σκόρπιζε αγάπη παντού και έγινε παντού και πάντα 
γνωστή. Γένος θηλυκό.

Ευχαριστώ την Αδελφότητα για την φιλοξενία όπως 
άλλωστε πράττει χωρίς εξαίρεση σε όλους και επειδή 
εκφράζω δικές μου απόψεις δέχομαι καλόπιστη κριτική, 
έγγραφη ή προφορική, από όλους φίλους και «εχθρούς». 
Ευχαριστώ που με διαβάσατε.

Ζάχος Χολέβας

Επ’ ευκαιρία της 
τηλεοπτικής πα-

ρουσίας της ζωής 
του οσίου Παΐσιου 
του Αγιορείτου θε-
ωρήθηκε σκόπιμο 
να αναφερθούμε 
στο νεοφανή αυτόν 
Άγιο που ο γράφων, 

μαζί με άλλους δύο εκπαιδευτικούς, τον είχε επι-
σκεφτεί στο Άγιον Όρος πριν από πολλά χρόνια και 
για τον οποίο είχαμε γράψει του στην εφημερίδα 
μας. Αφού επισκευτήκαμε διάφορες Ιερές Μονές, 
βρεθήκαμε στην Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας και από 
κει βαδίσαμε πολλές ώρες για τα Κατουνάκια. Στο 
δρόμο συναντήσαμε ένα κελί στην αυλή του οποίου 
καθόταν ένας μοναχός και ένας πολίτης επισκέπτης 
και συζητούσαν. Χαιρετήσαμε και προσκληθήκαμε 
απ’ το μοναχό να καθίσουμε μαζί τους. 

Μπαίνοντας στη μικρή αυλή συναντήσαμε ένα 
αδύνατο, αγαθό μα και επιβλητικό μοναχό. Απέ-
πνεε πράγματι αγιοσύνη. Μας καλωσόρισε και μας 
κάλεσε να καθίσουμε. Τον ρωτήσαμε για το όνομά 
του και μας είπε ότι τον λένε Παΐσιο. Τότε δεν ήταν 
γνωστό το όνομά του και όπως ήταν φυσικό δεν 
ξέραμε τίποτε γι’ αυτόν, απ’ το μόνο που εντυπω-
σιαστήκαμε ήταν η προσωπικότητά του. Εγώ, που 
ήμουν ο πιο περίεργος της παρέας, τον ρώτησα για 
την καταγωγή του και άλλα για τη ζωή του και για 
όλα μας απάντησε διηγούμενος τα του βίου του. 

– Και πως συντηρείστε, Γέροντα, εδώ στην ερη-
μιά;

– Δεν με ξεχνούν, μου φέρνουν κάτι απ’ τις γύρω 
Σκήτες, έχω όμως και τις ντοματιές μου.

Και μας έδειξε δυο-τρεις ρίζες ντομάτες. Μ’ 
αυτές θα περάσω το καλοκαίρι, είπε. Απορήσαμε, 
και όταν μπήκε στο καλυβάκι του να πάρει κάτι να 

μας κεράσει –λίγα ξερά σύκα είχε– μαζέψαμε λίγα 
χρήματα μεταξύ μας να του δώσουμε. Που να τα 
πάρει ο Γέροντας, γυρίζοντας με το κέρασμά του. 
Ήταν αδύνατο. Τα αρνήθηκε με περισσή ευγένεια 
και αγαθοσύνη. Αφού κεραστήκαμε , μας έδωσε 
από μια εικονίτσα σκαλισμένη σε ξύλο, που την 
έχω ακόμη στα εικονίσματα. Τέτοιες εικόνες και 
σταυρούς έφτιαχνε, όπως μας είπε, όταν ήταν στη 
Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. 

 Αυτό ήταν το διακόνημά του, έπρεπε να ζήσει 
και αυτός.

Το κέρασμα του ήταν ξερά σύκα, όπως είπαμε, 
και κρύο νερό από μια παρακείμενη πηγούλα.

– Στο Σινά, είπε, έφτιαχνα τέτοιες εικόνες και 
Σταυρούς και ανέπνεα την ξύλινη σκόνη και ύστερα 
από μερικά χρόνια έπαθε το πνευμόνι μου. Έκαμα 
εγχείρηση και μου άφησαν λίγο, ελάχιστο, αλλά 
εκείνο, παιδάκι μου, ξανάγινε και είμαι καλά τώρα.

Χαιρόμασταν να τον ακούμε, για την εν Χριστώ 
ζωή που πρέπει να ζουν οι άνθρωποι και ότι τα 
παθήματα τους είναι αποτελέσματα των αμαρτιών 
τους. Εκείνο που διακρίναμε στο Γέροντα ήταν μια 
απλότητα και αγαθοσύνη που απλωνόταν στο πρό-
σωπό του. Και όταν άρχισε να μιλάει η πραότητα 
και η ταπείνωση ήταν έκδηλα και σε εντυπωσίαζαν. 
Αφού λοιπόν μας είπε πολλά, αργά το απόγευμα 
φύγαμε προχωρώντας προς τα κάτω, τα Κατουνά-
κια, όπου υπήρχε συνοδεία μοναχών αγιογράφων 
και ιεροψαλτών. Στο δρόμο είπαμε μεταξύ μας ότι 
και μόνον που είδαμε αυτόν τον άνθρωπο, άξιζε η 
επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Όταν φθάσαμε στα 
Κατουνάκια είχε σχεδόν βραδιάσει. Παρακολουθή-
σαμε τον Εσπερινό και κατόπιν μαζί με τους μονα-
χούς παρακαθίσαμε για το δείπνο. Εκεί λοιπόν κατά 
τη διάρκεια του δείπνου, είπα στον ηγούμενο της 
συνοδείας: Γέροντα, εδώ παραπάνω συναντήσαμε 
ένα μοναχό που μας έκαμε μεγάλη εντύπωση! Δεν 

ξέρεις ποιος είναι αυτός; μου απαντάει ο Γέροντας 
και συνεχίζει: Αυτός είναι ο π. Παΐσιος. Αυτός, παιδί 
μου, είναι άγιος άνθρωπος. Πηγαίνουν οι αλεπούδες 
και τα φίδια και τα χαϊδεύει και φεύγουν, είναι ευ-
λογημένος απ’ το Θεό. Και ενώ έλεγε αυτά, φαίνεται 
ότι διέκρινε κάποια δυσπιστία σε μένα και μου λέει:

– Δεν πιστεύεις αυτά που σου λέω;
– Πράγματι, λέω την αμαρτία μου, είχα κάποια 

δυσπιστία - ανθρώπινη αδυναμία.
– Ναι, Γέροντα, δε μπορώ να σου πω ψέματα, 

δεν είμαι απόλυτα δύσπιστος, αλλά με διακατέχουν 
κάποιες αμφιβολίες.

– Να μην αμφιβάλεις καθόλου, μου λέει. Να πι-
στέψεις αυτά που σου λέω. Είναι άγιος άνθρωπος 
και έχει χάρισμα απ’ το Θεό.

Δεν θυμούμαι και τι άλλο μου είπε πάνω στο 
θέμα και σε αυστηρό τόνο. Πέρασαν τόσα χρόνια. 
Λέω κατόπιν στο Γέροντα:

– Πως ζει αυτός ο άνθρωπος μόνος του στην 
ερημιά και είναι τόσο ευχαριστημένος και εκπέμπει 
τόση καλοσύνη και τόση πνευματικότητα;

– Μην κρίνετε με κοσμικά κριτήρια, απαντά ο 
Γέροντας.

Ο π. Παΐσιος είναι ευχαριστημένος με τη ζωή 
του. Εμείς κάποιες φορές τον προμηθεύουμε με 
κάποια τρόφιμα και ιδίως με ψωμί, όταν ξηραίνεται, 
το βρέχει και το τρώει. Αφού είπαμε και άλλα με 
τους Γέροντες Κατουνακιώτες και μετά την Ακο-
λουθία του Αποδείπνου πήγαμε στον ορισμένο 
χώρο για ύπνο και την άλλη μέρα φύγαμε. Που να 
φανταστούμε ότι αργότερα, μετά το θάνατο του, 
θα αγιοκαταχθεί και θα λάμψη η αγιότητά του στο 
χώρο της Ορθοδοξίας. Ας έχουμε την ευχή του. Γεν-
νήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας το 1924 και 
εκοιμήθη το 1994.

Κ.Ι. Μάρκος 

Επιστολή που λάβαμε  για όλους

Ο όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
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