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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΕΙΑ 2015

Η

Αρτοτίνα, δεν ξεχνά τις
παραδόσεις της και κυρίως
δεν λησμονεί τους ήρωές
της, τα δικά της παιδιά, τα γεννήματά της που αψηφώντας το θάνατο, ύψωσαν το ανάστημά τους
και έδωσαν τα πάντα, ακόμη και
την ίδια τους τη ζωή για τη λευτεριά
της πατρίδας. Και δεν ήταν λίγοι,
ήταν πολλοί και διαλεχτοί! Θανάσης
Διάκος, Ανδρίτσος Σιαφάκας, Δήμος Σκαλτσάς, Αντώνης Κοντοσόπουλος (Γεράντωνος), Γιάννης Ρούκης, Καλιακούδας, Καλύβας οι καπεταναίοι και πίσω τους εκατοντάδες απλοί αγωνιστές, ένα ολόκληρο
κεφαλοχώρι που ήταν τότε η Αρτοτίνα. Τιμώντας λοιπόν τη μνήμη
όλων αυτών και κυρίως το μαρτυρικό θάνατο του Θανάση Διάκου,

ο Σύλλογος Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» με συμπαραστάτες το Δήμο Δωρίδος και το Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», διοργανώνει και φέτος τις
εκδηλώσεις «ΔΙΑΚΕΙΑ 2015» από
21 μέχρι και 29 Αυγούστου 2015,
στο χωριό μας. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αθλητικούς αγώνες
ανωμάλου δρόμου, ποδοσφαίρου
και λιθοβολίας, λαϊκή βραδιά, εθελοντική αιμοδοσία και κορυφώνονται με το παραδοσιακό ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ. Το αναλυτικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, η προκήρυξη των
αγώνων και οι όροι συμμετοχής είναι όπως παρακάτω:

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

Aπό το βιβλίο «TA EΛΛHNIKA»
του Iάκωβου Pαγκαβή, τόμος A, σελ. 576, Aθήνα 1853

Παλιά

φωτογραφία

Συνέχεια στη σελ. 6

Γιορτή μελισσοκόμων

Σ

τις 20 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία η 6η Γιορτή των
Μελισσοκόμων στην Ιερά Μονή
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
στην Αρτοτίνα.

• ο Αντιδήμαρχος Φλετούρης
Κωνσταντίνος
• ο Δημοτικός Σύμβουλος Παλασκώνης Κωνσταντίνος
• ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κάππας Βασίλειος

Από αριστερά: 1) Ζουμάς Βασίλειος του Γ., 2) Ράπτης Κων/νος του Β.,
3) Ρεγκούζας Αδάμ του Π., 4) Ράπτης Αθανάσιος του Β., 5) Τσέλιος Αθανάσιος
του Γ., 6) Σιώκης Δημήτριος του Ι., 7) Κοκκαλιάς Κων/νος του Β.

ΔΙΑΚΕΙΑ 2015 ΠΣΕ ΛΑΜΙΑ

Παρευρέθηκαν και τίμησαν με
την παρουσία τους:
• ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος Μίχος Κωνσταντίνος
• ο Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος

• ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Αρτοτινών “Αθανάσιος Διάκος”
Κούρλης Ιωάννης
• η Πρόεδρος του Συλλόγου
Αρτοτινών Μεσολογγίου Γρηγορά-

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος τίμησε
και φέτος, με τη δέουσα
σοβαρότητα και σεβασμό, τη θυσία του ήρωα
της Αλαμάνας και τέκνου της Αρτοτίνας,
Αθανασίου Διάκου. Στις
Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 6
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
• Στις 2 Μαΐου 2015, στον Ιερό Ναό
της Αγίας Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα,
τελέσθηκε ο γάμος του Βασιλείου Χρ.
Ράπτη και της Παναγιώτας Εξαρχοπούλου.

Ευχαριστούμε όλους τους συγγενείς,
φίλους και συγχωριανούς που παρευρέθηκαν στο μυστήριο, για την συμμετοχή
τους στην πιο ευτυχισμένη μέρα της
ζωής μας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Την 3-4-2015 απεβίωσε στο Μεσολόγγι, σε ηλικία 88 ετών, η Ιφιγένεια Γ.
Μαυραγάνη. Η νεκρώσιμη ακολουθία και
η ταφή της έγιναν την 4-4-2015 στην
Αρτοτίνα.
• Την 17-4-2015 απεβίωσε στην Αθήνα,
σε ηλικία 103 ετών, η Γεωργία Δ. Καπνιά.
Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή της
έγιναν την 18-4-2015 στο Νεκροταφείο
Ηλιούπολης.
• Την 20-4-2015 απεβίωσε στην Αθήνα,
σε ηλικία 81 ετών, ο Ιωάννης Ν. Ντζελέπης. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή
του έγιναν την 21-4-2015 στο Νεκροταφείο Ηλιούπολης.
• Την 24-4-2015 απεβίωσε στην Αθήνα,
σε ηλικία 84 ετών, ο Νικόλαος Γιαννούζης, σύζυγος της Δήμητρας Ι. Σιαπέρα.
Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του

έγιναν την 25-4-2015 στο Νεκροταφείο
Αγίων Θεοδώρων Ιλίου.
• Την 2-6-2015 απεβίωσε στην Αθήνα,
σε ηλικία 64 ετών, ο Αθανάσιος Βασ.
Τσιαλίκης. Η νεκρώσιμη ακολουθία και
η ταφή του έγιναν την 3-6-2015 στην
Αρτοτίνα.
• Την 17-6-2015 απεβίωσε στην Αθήνα,
σε ηλικία 95 ετών, η Νίκη Κ. Κολοβού. Η
νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή της
έγιναν την 18-6-2015 στην Αρτοτίνα.
• Την 30-6-2015 απεβίωσε στη Θεσσαλονικη σε ηλικια 87 ετών, ο Λουκάς
Γρηγ. Λουκόπουλος. Η νεκρωσιμη ακολουθια και η ταφή του έγινε την 1-72015 στη Θεσσαλονικη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει στους
οικείους τους, τα θερμά του συλλυπητήρια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του εκλεκτού Αρτοτινού Αριστοτέλη
Ι. Τσιώτα, την 17-5-2015 στο Κοιμητήριο Καισαριανής, τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνό
του.

ΔΩΡΕΕΣ
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου,
πατέρα και παππού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ι. ΤΣΙΩΤΑ η σύζυγός του Μαρία, τα τέκνα του Ελισάβετ, Δημήτρης και Χριστίνα και οι εγγονοί του Θωμάς, Αριστοτέλης και Κωνσταντία
δώρισαν για τους σκοπούς του Συλλόγου το ποσό των 300 ευρώ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΗΣ. ....................................................................10,00 €
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ................................................................................20,00 €
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ......................................................................10,00 €
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΡΟΣΩ Ι. ....................................................20,00 €
ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ........................................................10,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ..................................................................30,00 €
ΚΟΛΟΒΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ..............................................................20,00 €
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡ. ......................................................100,00 €
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ..................................................................20,00 €
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ. ................................................................50,00 €
ΤΣΙΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ..................................................................20,00 €
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ................................................................20,00 €
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Κούρλης Ιωάννης
Βήλος Γεώργιος
Ράπτης Βασίλειος
Μαυραγάνη Αντωνία
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

Κουλόπουλος Κωνσταντίνος
Τσέλιου Χριστίνα
Τσορτέκης Ιωάννης
Eκδότης - Διευθυντής:
Γιάννης Κούρλης
Τηλ.: 210 6749561
Κιν.: 6972097589
e-mail: artotina.diakos@gmail.com
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση:
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Όπως είναι γνωστό, αρχής γενομένης από πέρυσι, ο Σύλλογος απεφάσισε και ξεκίνησε να επιβραβεύει τα παιδιά που
επιτυγχάνουν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων στα ΑΕΙ –
ΤΕΙ της χώρας και κατάγονται από Αρτοτινούς γονείς (τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο). Η βράβευση όπως αποφασίσθηκε,
θα γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΔΙΑΚΕΙΑ,
για τους επιτυχόντες της προηγούμενης χρονιάς. Για την
υλοποίηση αυτής της απόφασης και επειδή το Δ.Σ. του
Συλλόγου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια όλους
τους επιτυχόντες καθώς και τις αντίστοιχες σχολές τους και
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παραλείψεις, παράπονα
και πικρίες, παρακαλούνται όλοι οι δικαιούμενοι να ενημερώσουν
σχετικά το Σύλλογο και όχι αργότερα από την 31-7-2015, με
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, γνωρίζοντάς του τα παρακάτω
στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ – ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Κούρλης
Χριστίνα Τσέλιου

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στη συνεδρίασή του της 19ης
Μαΐου 2015 αποφάσισε την ίδρυση εθελοντικής ομάδας Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) στο Γ.Ν. Άμφισσας, για τις
ανάγκες σε αίμα των μελών του Συλλόγου, όλων των συγχωριανών μας αλλά και των συνανθρώπων μας γενικότερα.
Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, στάλθηκε σε
πρώτη φάση, στο Γ.Ν. Άμφισσας επιστολή με την οποία ζητήθηκε η έγκριση της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας (τράπεζα
αίματος) και στη συνέχεια προβλέφθηκε και συμπεριλήφθηκε
στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ 2015», την Πέμπτη
27-8-2015, η πραγματοποίηση στην Αρτοτίνα αιμοληψίας από
κινητή μονάδα του Γ.Ν. Άμφισσας.
Φυσιολογικά το σώμα μας φτιάχνει εύκολα όλο το αίμα
που χρειαζόμαστε, όμως ατυχήματα ή νοσήματα μπορούν να
μας κάνουν να χρειαστούμε περισσότερο αίμα από όσο το
σώμα μας μπορεί να παράγει. Τα χαμηλά επίπεδα αίματος
μπορεί να είναι επικίνδυνα και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά,
ακόμη και θάνατο εάν το χαμένο αίμα δεν αντικατασταθεί
γρήγορα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ζωή μας εξαρτάται από
το αίμα που δίνουν οι υγιείς αιμοδότες.
Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής
ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το
αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.
Είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης.
Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω απ’ όλα
ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Όλοι εμείς που απαρτίζουμε το Δ.Σ. του Συλλόγου, θεωρούμε ότι είναι ιερό καθήκον και υποχρέωση, του καθενός
από εμάς, η βοήθεια και η προσφορά ζωής, γιατί περί αυτού
πρόκειται, προς το διπλανό μας, το συγχωριανό μας και
γενικά το συνάνθρωπο.
Ελπίζουμε ότι το κάλεσμά μας θα αγγίξει τις καρδιές
όλων σας και προσδοκούμε στην καθολική συμμετοχή, όλων
των υγιών και δυναμένων να δώσουν αίμα, για την επίτευξη
και επιτυχία του ευγενούς αυτού σκοπού.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Κούρλης
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Απάντηση στον κ. Γιώργη Μασσαβέτα
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Βήλος

Σ

το φύλλο 130 (Ιουλ.- Σεπ. 2014) της εφημερίδας «Ο ΔΙΑΚΟΣ» δημοσιεύεται το
κείμενο της ομιλίας του δημοσιογράφου
κ. Γιώργη Μασσαβέτα στην εκδήλωση «ΔΙΑΚΕΙΑ
2014» στην Άνω Μουσουνίτσα.
Στην ομιλία του ο κ. Γιώργης Μασσαβέτας,
με αφορμή και κύριο θέμα την πάντοτε επίκαιρη
μεγάλη θυσία του Διάκου, ασχολείται παρεμπιπτόντως μεν αλλά δια μακρών με τρία βασικά
θέματα που άπτονται της προσωπικότητας του
Ήρωα της Αλαμάνας:
(α) τη γενέτειρά του
(β) το γάμο του πατέρα του
(γ) το κοσμικό του επώνυμο
Η κατηγορία του ομιλητή για «ιστορικές αλχημείες» είναι επαρκής αφορμή και πρόκληση
για τον υπογράφοντα, γέννημα θρέμμα της Αρτοτίνας ή «εκεί σα πέρα» κατά την έκφραση
του κ. Γ. Μασσαβέτα όταν αναφέρεται στην
Αρτοτίνα, για το σχολιασμό της ομιλίας.
Α. Αρχίζω με το θέμα της γενέτειρας. Όλες
οι αξιόπιστες γραπτές πηγές (Ρόδιος 1835,
Ραγκαβής 1853, Παπαδόπουλος 1858, Δήμαρχος
Κροκυλείου 1865, Κρέμος 1876, Καρκαβίτσας
1888, Λάππας 1946, Μασούρας 1975, Καργάκος
2010) καταδεικνύουν την Αρτοτίνα ως γενέτειρα
του Ήρωα. Επισημαίνω την καταλυτική σημασία
του Πιστοποιητικού του Δημάρχου Κροκυλείου
«περί των πλησιέστερων και ζώντων συγγενών
του υπέρ πατρίδος τεθνεώτος και εν τω Ιερώ
Αγώνι πεσόντος οπλαρχηγού Διάκου» όπου
καταγράφονται 27 συγγενείς από τους οποίους
23 φέρονται κάτοικοι Αρτοτίνας και μόλις 4 κάτοικοι Άνω Μουσουνίτσας. Οι τελευταίοι είναι
οι απόγονοι του αδελφού του Διάκου - του
Κωνσταντίνου - που είναι πολλαπλά καταγεγραμμένο (Βαλαωρίτης 1867, Φόρτης 1874, Γούδας 1876, Κρέμος 1876) πώς κατέληξε εκεί
ύστερα από την υιοθεσία του από τον άκληρο
Γιάννη Μασσαβέτα, σύζυγο της Στάμως, αδελφής
του πατέρα του. Και βέβαια ένα τέτοιο πιστοποιητικό εκδίδεται, κατά νόμο, από τον τόπο
γέννησης του προσώπου στο οποίο αναφέρεται.
Και στη προκειμένη περίπτωση, το Κροκύλειο
ήταν η έδρα του Δήμου στον οποίο ανήκε τότε
η Αρτοτίνα.
Β. Ο γάμος του πατέρα του Διάκου με την
Αρτοτινή Χρυσούλα Καφούρα ή Μπουκουβάλα
ευτυχώς δεν έχει αμφισβητηθεί. Το ερώτημα
είναι πού συγκροτήθηκε η νέα οικογένεια. Οι
Μουσουνιτσιώτες ισχυρίζονται ότι η Χρυσούλα
άφησε το πατρικό της σπίτι στην Αρτοτίνα και,
εντελώς φυσιολογικά, σύμφωνα με τα, κατά
τον κ. Γιώργη Μασσαβέτα, ήθη και έθιμα της
Ρούμελης, ακολούθησε τον γαμπρό στο δικό
του χωριό, προφανώς δηλαδή στην Άνω Μουσουνίτσα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Ασφαλώς όχι. Προβάλλουμε και πάλι μπροστά στον
καλόπιστο αναγνώστη το Πιστοποιητικό του
Δημάρχου Κροκυλείου με τους 23 συγγενείς
κατοίκους Αρτοτίνας (όλοι κατιόντες των αδελφών του Διάκου Σοφίας και Καλομοίρας) και
μόνον 4 κατοίκους Άνω Μουσουνίτσας (όλοι
κατιόντες του Κωνσταντίνου). Βάσει του πιστοποιητικού, στους 4 κατοίκους Άνω Μουσουνίτσας
περιλαμβάνονται οι Δήμος, Θεοδώρα και Γούλας
και διασταυρώνεται πλήρως με την από 1859
αναφορά της χήρας του Κωνσταντίνου «Έκτοτε
μείνασα χήρα εγκαταλελειμμένη μετά τριών τέκνων εξ ων το εν θήλυ».
Επιστέγασμα σε όλα τα ανωτέρω αποτελεί
η καταγραφή του Κρέμου που είναι σε πλήρη
συμφωνία με το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού.
Τελεία και παύλα λοιπόν. Η οικογένεια συγκροτήθηκε στην Αρτοτίνα με είσοδο του γαμπρού

στο πατρικό σπίτι της συζύγου του Χρυσούλας
αφού, προφανώς, δεν διέθετε δικό του σπίτι.
Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του Διάκου πήγε,
σε εφηβική ηλικία στο θείο του τσέλιγκα Γραμματικό (βλ. Κρέμος) στην Αρτοτίνα και ήταν
ήδη αρκετά χρόνια κάτοικος του χωριού πριν
νυμφευθεί τη Χρυσούλα. Όντας ξενοχωρίτης
στην Αρτοτίνα και πολύ νέος (πρέπει να νυμφεύθηκε σε ηλικία 23-25 χρονών) ασφαλώς δεν
είχε προλάβει να «στήσει» δικό του σπίτι. Εν
πάση περιπτώσει, ο πατέρας του Διάκου δεν
πήγε «σώγαμπρος» από την Άνω Μουσουνίτσα
και οι αφοριστικοί απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί
(«ευτέλεια», «κουσούρι») για τους «σώγαμπρους» εν γένει που με περισσή ευκολία περιέλαβε
ο κ. Μασσαβέτας στην ομιλία του, δεν τον αφορούν.
Υπάρχει βέβαια και η όψιμη εκδοχή κάποιων
Μουσουνιτσιωτών (λέγε Λεων. Καραγιάννης)
ότι μετά τη θανάτωση του πατέρα του Διάκου
και του πρωτότοκου υιού του Αποστόλη, η
μητέρα του πήρε τα παιδιά της (Σοφία, Καλομοίρα
και Θανάσης) και κατέφυγε στο πατρικό της
στην Αρτοτίνα απ’ το οποίο, υποτίθεται, είχε
ξεκινήσει ως νύφη για την Άνω Μουσουνίτσα.
Με την εκδοχή αυτή, κινούμενη στη σφαίρα
της φαντασίας, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο
να ασχοληθεί κανείς. Δεν ήταν δα η Αρτοτίνα
κάποιο «καμποχώρι» στο οποίο θα μπορούσε
να καταφύγει ολόκληρη οικογένεια προκειμένου
να εξασφαλίσει την επιβίωσή της.
Ο γάμος της αδελφής του Διάκου Σοφίας
με τον Κώστα Κούστα από την Παλούκοβα, που
ήρθε σώγαμπρος στην Αρτοτίνα, αποτελεί άλλη
μια απόδειξη ότι ο πατέρας του Διάκου δημιούργησε οικογένεια με τη Χρυσούλα στην Αρτοτίνα. Αλλοιώς θα ήταν παράδοξο και κυριολεκτικά αδιανόητο η Σοφία να είναι, υποτίθεται,
γεννημένη και μεγαλωμένη στην Άνω Μουσουνίτσα αλλά να παντρεύεται στην Αρτοτίνα τον
«ξενοχωρίτη» Κώστα Κούστα.
Γ. Όμως φαίνεται ότι το κοσμικό επώνυμο
του Διάκου απασχολεί ιδιαίτερα τον κ. Γιώργη
Μασσαβέτα αφού σ’ αυτό το θέμα έχει αφιερώσει
σημαντικό μέρος της ομιλίας του. Επικαλείται
λοιπόν τα, καθ’ υπαγόρευση του στρατηγού
Μακρυγιάννη, σχόλια του ζωγράφου Παν. Ζωγράφου στην απεικόνιση της μάχης της Αλαμάνας όπου αναφέρεται ότι «εφονεύθησαν και
Έλληνες αρκετοί και ο Δεσπότης, ο Καλύβας, ο
Μπακογιάννης, ο αδελφός του διάκου Μασσαβέτας». Απολύτως ακριβής η καταγραφή. Όμως
η αναφορά του επωνύμου του αδερφού του
Διάκου (Μασσαβέτας), αυτή καθ’ εαυτή, με τη
κοινή λογική σημαίνει επώνυμο διαφορετικό
από αυτό του Διάκου. Αλλιώς, εάν είχαν το ίδιο
επώνυμο, δεν θα ήταν πολύ φυσικό να έγραφε
απλά «ο αδερφός του Διάκου Κωνσταντίνος»;
Ποιος άλλωστε συνιστά τον αδερφό του σ’ έναν
τρίτο συνοδεύοντας το βαπτιστικό του όνομα
και με το επώνυμο; Αρκεί φαντάζομαι «….ο
αδερφός μου τάδε…..» όπου «τάδε» είναι το
βαπτιστικό όνομα του αδελφού.
Εν πάση περιπτώσει, τα δυο αδέλφια είχαν
κοινό επώνυμο αφετηρίας κι αυτό ήταν το «Ψυχογιός» που όμως στη πορεία άλλαξε: ο μεν
Αθανάσιος σε «Διάκος» απ’ την εποχή που
ήταν στο Μοναστήρι του Άη Γιάννη στην Αρτοτίνα, ο δε Κωνσταντίνος σε «Μασσαβέτας»
μετά τη γνωστή υιοθεσία από τον Γιάννη Μασσαβέτα στην Άνω Μουσουνίτσα. Η τελευταία
αναφέρεται σε πλειάδα γραπτών πηγών του
19ου αιώνα (Βαλαωρίτης 1867, Φόρτης 1874,
Γούδας 1876, Κρέμος 1876) ενώ, εμμέσως πλην
σαφώς, συνάγεται και από το έτους 1865 Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κροκυλείου.
Στη συνέχεια, ο κ. Γ. Μασσαβέτας, προσπα-

θώντας να υποβαθμίσει το θέμα της μετονομασίας του Κωνσταντίνου, αποδίδει σε κάποιους
«καλαμαράδες» την, όπως την χαρακτηρίζει,
«κωμική διατύπωση»: «Ο αδελφός του Κωνσταντίνος ο επονομαζόμενος και Μασσαβέτας».
Η παρεμβολή από τον κ. Γιώργη Μασσαβέτα
του ανύπαρκτου συνδέσμου «ΚΑΙ» στα κείμενα
των «καλαμαράδων», πέραν του προφανώς θέματος δεοντολογίας που εγείρεται, αλλοιώνει
ασφαλώς την έννοια των γραφομένων τους. Η
πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και
για του λόγου το αληθές παραθέτουμε τις διατυπώσεις των, κατά τον κ. Γ. Μασσαβέτα, «καλαμαράδων» όταν αναφέρονται στο επώνυμο
του Κωνσταντίνου:
• Βαλαωρίτης: «Επονομαζόμενον Μασσαβέταν»
• Φόρτης: «Επεκλήθη Μασσαβέτας»
• Γούδας: «Λαβόντα και το επώνυμον τούτον»
• Κρέμος: «Μασσαβέτας επονομασθείς»
• Καργάκος: «Επονομαζόταν Μασσαβέτας»
Ετυμολογικά (Γ. Μπαμπινιώτης, «Λεξικό
Νέας Ελληνικής γλώσσας») το ρήμα «επονομάζω» σημαίνει «αποδίδω σε κάποιον πρόσθετο
όνομα, αποκαλώ κάποιον με καινούργιο όνομα».
Καινούργιο όνομα στην περίπτωσή μας είναι το
«Μασσαβέτας» με το οποίο πέρασε στην ιστορία
ο Κωνσταντίνος που γεννήθηκε μεν και μεγάλωσε στην Αρτοτίνα, μετακόμισε όμως στη συνέχεια στην Άνω Μουσουνίτσα, μετά τη γνωστή
υιοθεσία του και έκτοτε έγινε ο Γενάρχης της
γενιάς των Μασσαβεταίων. Αποτελεί πραγματικότητα ότι χωρίς το «μπόλιασμα» του Κωνσταντίνου, το επώνυμο «Μασσαβέτας» θα είχε
εκλείψει ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα
όταν θα έφευγε από τη ζωή ο Γιάννης Μασσαβέτας.
Θα κλείσω συμφωνώντας με τον κ. Γιώργη
Μασσαβέτα για τη διαχρονική αξία των διδαγμάτων από τη θυσία του Διάκου. Ανήκει στο
Έθνος από το οποίο τιμάται δεόντως. Δεν υπάρχει πόλη της Ελλάδος χωρίς μια οδό ή πλατεία
με το όνομά του ενώ σε πολλές από αυτές
υπάρχουν προτομές και αγάλματα.
Όμως, στη ζωή του κάθε φυσικού προσώπου,
και ο Διάκος δεν αποτελεί εξαίρεση, υπάρχουν
δυο σαφώς διακριτές έννοιες: η καταγωγή και
η γενέτειρα. Και όσον αφορά στη καταγωγή
του Διάκου «οι συμπέθεροι από κεί σα πέρα» όπως αποκαλεί τους Αρτοτινούς στην ομιλία
του ο κ. Γιώργης Μασσαβέτας - ουδέποτε αμφισβήτησαν την Άνω Μουσουνίτσα, τόπο προέλευσης του πατέρα του Διάκου.
Όσον αφορά όμως στη γενέτειρα, η οποία
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πραγματικά περιστατικά (όπως ο τόπος και ο χρόνος της γέννησης, οι οικογενειακές και άλλες συνθήκες
κάτω από τις οποίες μεγάλωσε στο συγκεκριμένο
τόπο, η καταγωγή της μητέρας του κ.λπ.) που
συνιστούν γεγονότα ανεξίτηλα χαραγμένα στις
παραδόσεις του συγκεκριμένου τόπου, σύμφωνα
και με την καταγραφή τους σε γραπτές πηγές,
όλες του 19ου αιώνα, το συμπέρασμα είναι καταλυτικό: Ο Διάκος αλλά και όλα τα αδέλφια
του (περιλαμβανομένου του μετέπειτα Κωνσταντίνου Μασσαβέτα) γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Αρτοτίνα.
Καιρός είναι λοιπόν οι «συμπέθεροι από δω»
να παραδεχθούν την πραγματικότητα. Η στείρα
αντιπαράθεση των γειτονικών χωριών, με την
ιδιαίτερη συμβολή του καθενός στην ύπαρξη
του Ήρωα της Αλαμάνας, προσβάλλει απλώς
τη μνήμη του που και τα δυο χωριά έχουν την
υποχρέωση να διατηρήσουν ως κόρη οφθαλμού.
Η υποχρέωση αυτή βαρύνει ιδιαίτερα τους Μασσαβεταίους, όπου γης, που έχουν το προνόμιο
του απογόνου του Ήρωα.
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“ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ” - “ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ”
Σε όλα όσα γνωρίζουμε για τον μαρτυρικό θάνατο του ήρωά μας
Αθανασίου Διάκου έρχονται να προστεθούν ακόμα δύο (2) μαρτυρίες!
Ειδικότερα:
1η Ο Κωστής Παπαγιώργης, στο βιβλίο του “Κανέλλος Δεληγιάννης”,
Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 196, αναφέρεται στην ομολογία του γι-

βλιοθήκη της Ελλάδος, όπου και αναζήτησα τα απομνημονεύματα
του Κανέλλου Δεληγιάννη. Στο κεφάλαιο Θ΄ και στη σελ. 109, αναφέρεται πρωτότυπα η παραπάνω ομολογία.
2η Στο Λεύκωμα: “ΛΑΜΙΑ- ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ”, - [ΝΙΚΟΣ
ΤΑΞ. ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ]- Καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ και στη σελ. 188, φιλοξενείται απόσπασμα της εφημερίδας “Φωνή του Λαού” - [φύλλο της 10ης Απρ. 1882], που
αναφέρεται στον θάνατο του Φίλωνoς Αλεξίου, τον οποίο οι κρατούντες
Οθωμανοί βία και ραβδισμοίς ηγγάρεσαν* [το 1821] ίνα λεπτύνη και
προετοιμάση τον πάσσαλον, δι’ ου ο ήρως Αθανάσιος Διάκος ανεσκολοπίσθη.

Τα παρατιθέμενα ένθετα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των σελίδων
με τις αναφερόμενες μαρτυρίες που λήφθηκαν από τα πρωτότυπα
κείμενα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς
Γιώργο Αθανασόπουλο και Θανάση Τσούμα, στους οποίους οφείλω
το παραπάνω υλικό, και βέβαια, την εφημερίδα σας για τη φιλοξενία.
* σωστά: ηγγάρευσαν

ουρούκ μπαϊρακτάρη (σημαιοφόρου) του Ομέρ Βρυώνη ότι αυτός
ήταν που, ιδίαις χερσί, έψησε «ζώντας ωσάν αρνία τον Διάκον της
Λεβαδείας και τον αρχιερέα Σόλων».
Το παραπάνω επιβεβαιώθηκε με επίσκεψή μου στην Εθνική Βι-

Με εκτίμηση
Βασίλης Ντζελέπης
Δάσκαλος

ΔΙΑΚΕΙΑ 2015 ΠΣΕ ΛΑΜΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

09-5-2015 τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας, παρουσία εκπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων,
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος, του Δήμου Λαμιέων, των Στρατιωτικών και
Αστυνομικών Αρχών, Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, Συνδέσμων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης,
Πολιτιστικών Συλλόγων και
κατοίκων της πόλης.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση στο μνημείο του ΔΙΑΚΟΥ
που βρίσκεται στο τόπο του μαρτυρίου του και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του ήρωα στην ομώνυμη πλατεία. Η τελετή έκλεισε με την
τήρηση ενός λεπτού σιγής και
την ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου. Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην εκδήλωση και κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα
του ήρωα, εκπροσωπούμενος
από τον πρόεδρό του κ. Γιάννη
Κούρλη.
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Θα ακουστούν τα καμπανάκια;
Γράφει ο Βάσος Αποστολάκης

Θ

α μπορούσε να το χαρακτηρίσει
κανείς σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο το γεγονός, ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου - ακόμη
και σε εκείνες που ευημερούν περισσότερο, σε σύγκριση με άλλες - ενώ οι οικονομικές ανισότητες οδηγούν σε άλυτα
κοινωνικά προβλήματα, εν τούτοις οι κυβερνώντες έχουν την τάση να ωραιοποιούν αδίστακτα τις δυσάρεστες καταστάσεις και να αποκοιμίζουν την λαϊκή κατακραυγή με αισιόδοξες διαβεβαιώσεις.
Όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, όταν παραμερίσει κανείς την
λαμπερή βιτρίνα και πλησιάσει με αντικειμενικότητα τις συνθήκες διαβίωσης
των λαϊκών μαζών. Από την προσέγγιση
αυτή θα αποκαλυφθεί ότι πίσω από την
επιφανειακή ευημερία, η ανεργία και η
εξαθλίωση σε πολλά κράτη έσπρωξαν
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην
σκληρή μάχη για την επιβίωση. Η ανεπιθύμητη αυτή εικόνα συναντάται δυστυχώς
και στην χώρα μας, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το αγεφύρωτο άνοιγμα μεταξύ
της ολιγαρχίας του πλούτου και των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.
Εύκολα επομένως γίνεται αντιληπτό
ότι η έλλειψη μιας σωστής και υπεύθυνης
αντιμετώπισης του οξύτατου αυτού προβλήματος συνιστά μια σοβαρή απειλή για
την μελλοντική πορεία μας και η επισήμανση αυτή, χωρίς να κινδυνολογεί, είναι
πραγματικά ένα “καμπανάκι κινδύνου”
που απευθύνεται σε όλους μας.
Από την άλλη πλευρά, η ασυγκράτητη
εξάπλωση της εγκληματικότητας, που
την υποθάλπουν τα προαναφερόμενα οικονομικά προβλήματα, είναι ένας ορατός
και αμείλικτος εχθρός, χωρίς προσωπείο,
ένας εχθρός που στρέφεται εναντίον
όλων και σαν τέτοιος θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί από όλους μας. Αντί όμως
της επιβαλλόμενης αποφασιστικής αντιμετώπισης του θανάσιμου αυτού κίνδυνου,
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαρδιωτικό φαινόμενο: Σαν να μην έφθανε η
ανεπάρκεια της Πολιτείας για την πρόληψη και την καταστολή της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας, το κοινωνικό σύνολο παραμένει, σε μεγάλο ποσοστό, απαθής θεατής της δραματικής
αυτής εξέλιξης, σε βαθμό που η αδράνεια
και η ανεκτικότητα απέναντι στο έγκλημα
να εξομοιώνεται με την έμμεση συμμετοχή σ’ αυτό.
Ένας τρίτος, εξ ίσου σοβαρός παράγων φθοράς, η ραγδαία εξάπλωση των
ναρκωτικών, απειλεί, σαν μια ακατανίκητη
επιδημία, να διαβρώσει ολόκληρο τον
κοινωνικό ιστό, με πρώτο εύκολο θύμα
την νεολαία της πατρίδας μας. Η καταπολέμηση της ολέθριας αυτής μάστιγας
απαιτεί μία πανεθνική συστράτευση, αλλά
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μπροστά σε ένα τέτοιο αδυσώπητο εχθρό
προκαλεί σκεπτικισμό η χαλαρή και πολλές φορές ανεκτική ή αδιάφορη στάση
ενός σημαντικού μέρους της Κοινωνίας
απέναντι στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.
Θα πρέπει δε να είναι κανείς πνευματικά
ανάπηρος ή νοσηρά προκατειλημμένος
για να μην αντιλαμβάνεται ότι η συστηματική υπονόμευση τής ψυχικής και σωματικής υγείας του νεανικού δυναμικού
της χώρας μας θα οδηγήσει αναπόφευκτα
στην φυλετική παρακμή.
Εξ άλλου, απογοητευτική είναι και η
εικόνα της καθημερινά εντεινόμενης διαφθοράς στον δημόσιο βίο, για την οποία
η ευθύνη είναι ομαδική, είναι ευθύνη
όλων μας, διότι, ενώ φραστικά την καταδικάζουμε, παρασκηνιακά την ζούμε και
συμμετέχουμε σ’ αυτήν, πιστεύοντας ότι
η δωροδοκία και η “μίζα” είναι ο μόνος
δρόμος για την γρήγορη και αποτελεσματική τακτοποίηση των υποθέσεών
μας.
Τα αίτια για την πολύπλευρη αυτή
ηθική κατάπτωση είναι ποικιλόμορφα και
σε σημαντικό βαθμό πηγάζουν από τον
μηχανοποιημένο σύγχρονο τρόπο ζωής
και την επιλογή του “βολικότερου δρόμου”.
Ο σύγχρονος άνθρωπος, κυριαρχημένος από την ανασφάλεια για το αύριο
και από την ακόρεστη δίψα του εύκολου
πλουτισμού, παραμέρισε κάθε ηθικό φραγμό στο κυνήγι της απόλαυσης και του
εφήμερου και θυσίασε την ανθρωπιά στο
βωμό, της με οποιοδήποτε μέσο, καλοπέρασης, και έτσι βυθίζεται καθημερινά
στο τέλμα του ηθικού πανανθρώπινου
ξεπεσμού.... Και ύστερα από όλα αυτά,
τί μένει; Και τα “καμπανάκια του κινδύνου”
που, χτυπάνε επίμονα και προειδοποιητικά, για τον φαύλο κύκλο που μας περιβάλλει θα μας αφήσουν αδιάφορους;
Κι όμως, η Ελληνική Κοινωνία είναι άξια
μιας καλλίτερης τύχης και είναι μέγιστη
η ανάγκη να σωθεί από το βάραθρο, στο
οποίο με ιλιγγιώδη ρυθμό κατευθύνεται.
Για να γίνει όμως αυτό, είναι επείγον
να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωτική
αφύπνιση και μια μαζική ανασύνταξη των
δυνάμεων της πατρίδας μας, από τον
πρώτον και μέχρι τον τελευταίον πολίτη,
με ενεργό συμμετοχή στην καταπολέμηση
της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών
και με καταγγελία οποιουδήποτε φαινομένου διάβρωσης και συναλλαγής στον
Δημόσιο τομέα. Με αποφασιστικότητα
και θέληση μπορούμε όλοι μαζί να απομακρυνθούμε από τον ολισθηρό κατήφορο
της φαυλότητας, που καταλήγει στην
αυτοκαταστροφή μας. Τα “καμπανάκια
του κινδύνου” είναι πολλά και ηχούν
ασταμάτητα. Θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε ή θα χρειασθεί, κατόπιν εορτής,
να βροντήσουν πιο ηχηρές καμπάνες;

Οι ρίζες των Ελληνικών
Πανηγυριών

Ο

ι γιορτές, διαχρονικά, ικανοποιούν τις βιολογικές, τις ψυχικές και τις ψυχαγωγικές ανάγκες του ανθρώπου. Ας αναλογιστούμε πόσο
μονότονη, κοπιώδης, άχρωμη και «μακρά οδός απανδόκευχος» θα ήταν η ζωή χωρίς την ύπαρξή τους.
Στην Αρχαία Ελλάδα οι γιορτές συνυφασμένες
με τα πανηγύρια είχαν άμεση σχέση με τις πολιτικές
παρατάξεις. Οι Ολιγαρχικοί, που τους εκπροσωπούσαν
οι Ευγενείς και οι Ευπατρίδες, λάτρευαν το Δία στα
ιδιόκτητα ιερά τους με το ιερατείο που προερχόταν
από τις τάξεις τους. Στις ιεροτελεστίες και στα πλουτοκρατικά τους πανηγύρια, που τα ονόμαζαν Οργεώνες,
απαγόρευαν στα λαϊκά στρώματα να παίρνουν μέρος.
'Ομως με τη θρησκευτική μεταρρύθμιση του Πεισιστράτου δόθηκε το δικαίωμα και στις λαϊκές τάξεις
να οργανώνουν το δικό τους ιερατείο, για να τιμούν
το λατρευτό τους Διόνυσο, που ήταν ο προστάτης
των αμπελουργών, των χειρωνακτών και των ξωμάχων.
Το λαϊκό ιερατείο ονομάστηκε θίασος και τα μέλη
του θιασώτες. Παράλληλα με τις ιεροτελεστίες στο
Διόνυσο δίνονταν σατυρικές παραστάσεις και ακολουθούσαν τρικούβερτα πανηγύρια.
Κοντολογίς οι θίασοι με τα λαϊκά τους πανηγύρια
ήταν το αντίβαρο ή καλύτερα η αντιπολίτευση στα
πλουτοκρατικά πανηγύρια των Ολίγων, των Οργεώνων
δηλαδή. Οι Ολιγαρχικοί με το αντιδραστικό τους ιερατείο μισούσαν το Διόνυσο, το λαϊκό θεό της ευτυχίας, της χαράς και της διασκέδασης, γι’ αυτό και τον
κατηγορούσαν ως βάναυσο Ανατολίτη Θεό, παρότι
γνώριζαν ότι ήταν γιός του Δία που οι ίδιοι λάτρευαν.
Όταν δε έπαιρναν την εξουσία, καταργούσαν τη Διονυσιακή λατρεία και απαγόρευαν τα λαϊκά πανηγύρια.
Οι κοινωνικές αντιθέσεις εκδηλώνονταν και στη
χρήση μουσικών οργάνων. Η πλουτοκρατία των Ολιγαρχικών χρησιμοποιούσε τη λύρα και την κιθάρα
στους κλειστούς πανηγυρικούς της χώρους, ενώ οι
λαϊκές τάξεις στα δικά τους Διονυσιακά Οργιαστικά
Πανηγύρια της υπαίθρου χρησιμοποιούσαν αυλό,
δώρο της θεάς Αθηνάς, που εξελίχθηκε σε πίπιζα και
αργότερα σε κλαρίνο, καθώς και το τύμπανο – νταούλι.
Η ολιγαρχική μισαλλοδοξία δε φείστηκε ούτε σ'
αυτά τα άδολα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν
οι λαϊκές τάξεις στις θρησκευτικές και κοινωνικές
τους εκδηλώσεις, τα κατηγόρησαν ως οργιαστικά,
αγενή και ανελεύθερα.
Τα πανηγύρια, όπως βλέπουμε, είναι ιδέες κληρονομημένες από τη μακρινή Αρχαιότητα. Τότε με
τελετές τιμούσαν θεούς, θεές και ήρωες και παράλληλα
«βλογούσαν και τα γένια τους» με άγριο φαγοπότι
και ατέλειωτο γλεντοκόπι κάτω από τον εκκωφαντικό
ήχο αυλών και τυμπάνων και τις ιαχές: «ευοί, ευάν»...
Ολόιδια με τα σημερινά: «όπα, όπα!» που ακούγονται στα εκχριστιανισμένα πλέον και ενταγμένα
στις γιορτές των Αγίων - Ελληνικά Πανηγύρια.
Και καθώς το τραπέζι είναι πλούσιο και ο οίνος
ρέει άφθονος, οι πλατείες τραντάζουν από χορό και
τραγούδι, η ευφροσύνη και το κέφι κορυφώνονται
και καθώς «αι γενεαί διαδέχονται αλλήλας», η διονυσιακή μέθη ζει και διαιωνίζεται...
Νικ. Μαυραγάνης
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Γιορτή μελισσοκόμων
Συνέχεια από τη σελ. 1

κη Βασιλική και πλήθος ντόπιων
και φίλων του χωριού μας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε η ευχή της
Μέλισσας και ευλογήθηκαν τα μέλια των μελισσοκόμων από τον ιερέα του χωριού.
Ακολούθησε κέρασμα παραδοσιακού λουκουμιού και τσίπουρου,
ενώ στη συνέχεια προσφέρθηκε
φαγητό, κρασί και αναψυκτικά σε
280 παρευρισκομένους στον διαμορφωμένο χώρο της βρύσης. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι και

Κατσαρό Κωνσταντίνο του Αποστόλη
Κότσαλο Ανδρέα
Μαυραγάνη Γιάννη του Νικολάου
Μαυραγάνη Αννα
Μέρη Ιωάννη του Αθανασίου
Μπραούνου Κωνσταντίνα (Ντία)
Παλασκώνη Κωνσταντίνο του Ευσταθίου
Σερεντέλο Χρήστο
Σιαπέρα Θεμιστοκλή
Σιαπέρα Γιάννη του Δημητρίου
Στεφανή Τάκη
Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου
Τριβήλο Κωνσταντίνο του Αριστείδη

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015

Αρτοτίνα ξωκλήσι Αγ. Τριάδας 1-6-2015
Αγιασμός μετά τη Θεία Λειτουργία

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΕΙΑ 2015
Συνέχεια από τη σελ. 1

χορός, μέχρι τις πρώτες απογευματινέ ώρες, που η ξαφνική μπόρα
διέκοψε τη συνέχισή τους.
Η επιτυχία της γιορτής στηρίχτηκε αποκλειστικά στις εθελοντικές προσφορές και στην προσωπική εργασία των συγχωριανών
και των φίλων μας. Αποδείξαμε

ότι σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς, εάν όλοι συνεισφέρουμε
κάτι “μικρό”, μπορούμε να έχουμε
“ΜΕΓΑΛΕΣ’’ επιτυχίες.
Θα θέλαμε να αναφέρουμε και
να ευχαριστήσουμε θερμά τους
υποστηρικτές / αρωγούς που ενίσχυσαν την γιορτή μας:
Αλεξανδρή Κωνσταντίνο του Χρήστου
Βώττα Κωνσταντίνο
Γουλή Δημήτρη
Ζαχαρή Βασίλη
Κατσαρό Δημήτρη του Βασιλείου

Τσαμαδιά Κωνσταντίνο του Φώτη
Τσουρή Γιάννη
Τσουρή Ηλία
Χριστοδούλου Κωνσταντίνο του
Ιωάννη
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
κ. Κάππα Βασίλη για το συντονιστικό του έργο, στο οποίο κατέ-

βαλε μεγάλη προσπάθεια, στον
Παντελή Μπατσαούρα και Κώστα
Κουτσαγγέλου για τη βοήθειά τους
στο σερβίρισμα καθώς και σε όλες
τις γυναίκες για τις νόστιμες πίτες
που έφτιαξαν και προσέφεραν.
Ευχόμαστε αυτή η μεγάλη γιορτή να γίνει θεσμός και να συνεχιστεί για πολλά ακόμα χρόνια με
τη συμβολή όλων μας.
Με εκτίμηση,
Διαχειριστική Επιτροπή
Ιεράς Μονής
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«ΔΙΑΚΕΙΑ 2015»
Οι εκδηλώσεις «ΔΙΑΚΕΙΑ 2015»
στην Αρτοτίνα, θα πραγματοποιηθούν
εφέτος στο χρονικό διάστημα από 21
έως και 29 Αυγ. 2015, σύμφωνα με
το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα.
➢ Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
• 17:30-19:00: Ποδοσφαιρικός αγώνας.
• 19:15-20:15: Αγώνας Λιθοβολίας
➢ Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015
• 17.30: Συγκέντρωση αθλητώναθλητριών και λοιπών εμπλεκομένων
στο χώρο της οικίας γέννησης Αθ.
Διάκου-Έπαρση Σημαίας-Επίσημη κήρυξη έναρξης εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ
2015».
• 18:00: Εκκίνηση δρόμου 2.000
μ. αγόρια.
• 18:10: Εκκίνηση δρόμου 2.000
μ. κορίτσια.
• 18:20: Εκκίνηση δρόμου 1.500
μ. αγόρια.
• 18:30: Εκκίνηση δρόμου 1.500
μ. κορίτσια.
• 18:45: Εκκίνηση δρόμου 1.000
μ. αγόρια.
• 18:55: Εκκίνηση δρόμου 1.000
μ. κορίτσια.
• 19:30: Απονομή επάθλων στους
νικητές.
• 20:30: Παραδοσιακοί χοροί από
χορευτικό πολιτιστικού συλλόγου
(εφόσον εξασφαλισθεί αντίστοιχο χορευτικό).
• Τέλος προγράμματος, ελεύθερη
διασκέδαση.
➢ Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015
• 07:30-10:15: Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου.
• 10:10: Πέρας προσέλευσης επισήμων-Δοξολογία.
• 10:30: Επιμνημόσυνη δέηση Κατάθεση στεφάνων στην προτομή
του Αθανασίου Διάκου στην πλατεία
της Αρτοτίνας - Τήρηση ενός λεπτού
σιγής - Εθνικός Ύμνος.
• 11:00: Προσφώνηση προέδρου
Συλλόγου Αρτοτινών & σύντομοι χαιρετισμοί επισήμων.
• 11:20: Ομιλία με θέμα «Η Αρτο-

τίνα και η Ιστορία της». Παρουσίαση
από ομάδα νέων του χωριού.
• 11:30: Εκκίνηση αθλητών “Αγώνα
Θυσίας 4.000μ.’’
• 11:35-11:55: Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και απονομή επάθλων στους νικητές “Αγώνα Θυσίας”.
• 12:00-12:30: Εγκαίνια γηπέδου
Καλαθοσφαίρισης-Διαγωνισμός τρίποντων από επιλεγμένη ομάδα νέων.
(Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του).
• 13:00: Τέλος προγράμματος-Παράθεση γεύματος στους επισήμους.
➢ Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015
Πεζοπορία ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4, από την Πλατεία-ΜπάλαΕπάνω Σταυρός. (Η ώρα αναχώρησης
και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθορισθούν και κοινοποιηθούν έγκαιρα).
➢ Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015
21:00: Λαϊκή Βραδιά από 5μελή
λαϊκή ορχήστρα.
➢ Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015
21:00: Τέλεση Ολονυκτίας στον
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Αρτοτίνας.
➢ Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015
10:00: Αιμοδοσία για λογαριασμό
Τράπεζας Αίματος Συλλόγου. (Εφόσον
εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός αιμοδοτών).
➢ Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015
19:00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.
➢ Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015
• 07:00-10:15: Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας στην
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.
• 18:00-21:00: Φλάμπουρο
• 22:00: Ελεύθερη διασκέδαση με
παραδοσιακή μουσική και τραγούδια.
ΔΙΑΚΕΙΑ 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. O Σύλλογος Αρτοτινών “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” στα πλαίσια των
Συνέχεια στη σελ. 7

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ ΙΑ ΚΕ ΙΑ 2015
Συνέχεια από τη σελ. 6

εκδηλώσεων “ΔΙΑΚΕΙΑ 2015” και της ανάπτυξης
και προώθησης των αθλητικών ιδεών, διοργανώνει στις 21, 22 και 23 Αυγούστου 2015 αθλητικούς αγώνες όπως παρακάτω:
ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
1000 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α΄-Β΄Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (γεν/ντες τα έτη 2006, 2007 &
2008)
1500 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ΄-Ε΄ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (γεν. τα έτη 2003, 2004 &
2005)
2000 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (γεν. τα έτη, 2000, 2001 & 2002)
4000 ΜΕΤΡΑ: ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
(γεν. τα έτη 1997, 1998 & 1999)
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 19 - 40 ΕΤΩΝ (γεν.
τα έτη 1976 έως και 1996)
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 41 - 60 ΕΤΩΝ (γεν.
τα έτη 1956 έως και 1975)
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 61 ΚΑΙ ΑΝΩ (γεν. τα
έτη 1955 και παλαιότερα)
ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ: ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (γεν. τα
έτη, 2000, 2001 & 2002)
ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ (γεν. τα έτη 1997, 1998
& 1999)
ΑΝΔΡΩΝ 19 - 40 ΕΤΩΝ (γεν. τα έτη 1976
έως και 1996)
ΑΝΔΡΩΝ 41 – 60 ΕΤΩΝ (γεν. τα έτη 1956
έως και 1975)
ΑΝΔΡΩΝ 61 ΚΑΙ ΑΝΩ (γεν. τα έτη 1955 και
παλαιότερα)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Αγώνας με μικτή ομάδα
λοιπών χωριών Ομοσπονδίας εφόσον συγκροτηθεί, σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας θα
γίνει μεταξύ των ομάδων του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» και του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ».
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι επιθυμούν, με μόνη προϋπόθεση
την υπογραφή και υποβολή της αντίστοιχης
δήλωσης συμμετοχής, στην οποία θα δηλώνεται
απαραιτήτως και με πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη του δηλούντος ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ο προβλεπόμενος καρδιολογικός έλεγχος για τη συμμετοχή
του στους αγώνες.
β. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ, εφόσον είναι συμπληρωμένες και
υπογεγραμμένες σύμφωνα με τα συνημμένα

υποδείγματα και υποβληθούν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.
γ. Το κάθε αγώνισμα ανά κατηγορία θα διεξαχθεί ΜΟΝΟ εφόσον υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον τριών αθλητών/τριών. Σε περίπτωση
μικρότερου αριθμού συμμετεχόντων, οι επιθυμούντες εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών,
μπορούν να αγωνισθούν στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία, ενώ οι μεγαλύτεροι των 40
ετών στην αμέσως μικρότερη.
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
α. Δρόμος 1000μ.: Εκκίνηση από Μέγα
Ρέμα.
β. Δρόμος 1500μ.: Εκκίνηση από βιβλιοθήκη
Κοκκόρη.
γ. Δρόμος 2000μ.: Εκκίνηση από οικία γέννησης Διάκου.
δ. Δρόμος 4000μ.: Εκκίνηση από Ιερά Μονή
Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου (Αγώνας Θυσίας).
ε. Λιθοβολία και αγώνες ποδοσφαίρου στο
γήπεδο Αρτοτίνας.
Ο τερματισμός όλων των κατηγοριών αγώνων ανωμάλου δρόμου θα γίνει στη πλατεία,
έμπροσθεν της προτομής Αθ. Διάκου.
4. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
α. Τα αγωνίσματα 1000μ.-1500μ. και 2000μ.
θα διεξαχθούν το Σάββατο 22-08-2015 με ώρα
έναρξης 18:00. Προσέλευση αγωνιζομένων
στις 17:30 στο χώρο οικίας γέννησης Αθ.
Διάκου.
β. Τα αγωνίσματα των 4000μ. θα διεξαχθούν
την Κυριακή 23-08-2015 με ώρα έναρξης 11:20.
Προσέλευση αγωνιζομένων στις 10:15 στο
χώρο μπροστά από το κοινοτικό γραφείο.
γ. Το αγώνισμα της λιθοβολίας θα γίνει την
Παρασκευή 21-08-2015 με ώρα έναρξης την
20:00 (αμέσως μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού
αγώνα). Προσέλευση αγωνιζομένων στο χώρο
διεξαγωγής την 19:45.
δ. Ο αγώνας ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 21-08-2015 με ώρα έναρξης
την 18:00. Προσέλευση αγωνιζομένων στο γήπεδο την 17:30.
5. ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ
α. Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθεί αντίστοιχο μετάλλιο
και δίπλωμα. Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα λάβουν
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
β. Οι απονομές των επάθλων θα γίνουν
αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων εκάστης
ημέρας.
O Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Κούρλης
Χριστίνα Τσέλιου

Πώς θα αναγνωρίσετε αν ένα αυγό είναι φρέσκο
Φοβάστε ότι τα αυγά
σας έχουν χαλάσει; Και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα;
Μην τα πετάτε αμέσως.
Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος που μας τον έμαθαν
οι γιαγιάδες μας για να ξέρουμε αν μπορούμε να καταναλώσουμε τα αυγά χωρίς κίνδυνο.
Το κόλπο:
Πάρτε ένα βαθύ μπολ και γεμίστε το νερό
από τη βρύση.
Βυθίστε τα αυγά σας στο νερό.
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Τα αυγά που βυθίζονται
είναι φρέσκα. Μπορείτε να
τα φάτε άφοβα.
Αν τα αυγά σας βυθίζονται ως τη μέση του νερού είναι γιατί σύντομα θα
χαλάσουν. Μπορείτε να τα
φάτε, αλλά αμέσως.
Αντίθετα, αν τα αυγά
σας στέκονται στην επιφάνεια του νερού είναι κλούβια, έχουν χαλάσει
και πρέπει να τα πετάξετε αμέσως.
Και κάτι άλλο: τα αυγά που βυθίζονται ως
τη μέση και είναι προς το τέλος τους, αν θέλετε
να τα φάτε καταναλώστε τα βραστά και σκληρά.

Στα πεταχτά…
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει.
μτφρ: αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το
βρεις.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος
Τι κοινότατον; Ελπίς. Και γαρ οις άλλο μηδέν,
αύτη παρέστη.
μτφρ: Τι είναι το πιο συνηθισμένο; Η ελπίδα.
Ακόμα και όλα έχουν χαθεί, αυτή μένει.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ.,
Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Ελπίς γαρ η βόσκουσα τους πολλούς βροτών.
μτφρ: Η ελπίδα τρέφει τους περισσότερους ανθρώπους.
Σόλων, 630-560 π.Χ.,
Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος
Από τους Λατίνους
Dum spiro spero. μτφρ: όσο αναπνέω ελπίζω.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ-ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Η μικρή Άννα είναι μόνη της στο σπίτι, καθώς οι
γονείς της λείπουν σε έκτακτο ταξίδι. Το βράδυ,
ακούει θορύβους και βγαίνει από το δωμάτιό της να
δει τι συμβαίνει, όταν κάποιος την αρπάζει από
πίσω και την σφίγγει από το λαιμό. «Δώσε μου ότι
χρήματα υπάρχουν στο σπίτι», της λέει, αλλά εκείνη
του απαντά πως δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα.
Ξαφνικά, χτυπά το τηλέφωνο. «Αν δεν απαντήσω,
θα ανησυχήσουν», λέει η μικρή Άννα, και ο διαρρήκτης την αφήνει να το σηκώσει, με τον όρο να μην
πει τίποτα γι’ αυτόν στο τηλέφωνο, δείχνοντάς της
απειλητικά ένα μαχαίρι. Η Άννα σηκώνει το ακουστικό
και απαντά στην συμμαθήτριά της που καλούσε:
«Γεια σου Βάσω, τι κάνεις; Θυμάσαι εκείνες τις
σημειώσεις που σου δάνεισα; Δυστυχώς, τις χρειάζομαι πίσω. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα, για
το διάβασμα για το διαγώνισμα. Είναι επείγον, οπότε
όποτε μπορέσεις να έρθεις και να μου τις φέρεις
τις επόμενες ημέρες θα ήταν καλά. Ναι, καληνύχτα».
Ο διαρρήκτης, ευχαριστημένος που δεν ανέφερε
τίποτα ύποπτο για εκείνον, την ξαναπλησίασε και
την απείλησε με το μαχαίρι. Εκείνη, αφού αντιστάθηκε για λίγη ώρα, του είπε πως τα χρήματα βρίσκονται στο δωμάτιο των γονιών της. Εκείνος την
οδήγησε στο δωμάτιο και ξεκίνησε να ψάχνει για
τα χρήματα. Μέχρι που κάποια στιγμή, ακούστηκε η
σειρήνα ενός περιπολικού, και ο διαρρήκτης έσπευσε
να φύγει. Τελικά, τον έπιασαν στην είσοδο, ενώ η
Άννα είδε την Βάσω και έτρεξε να την ευχαριστήσει.
«Έξυπνα παιδιά», αναφώνησε ένας αστυνομικός.
Τι είχε συμβεί;

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΑΣ
Κυνηγάει η Τροχαία έναν οδηγό που έτρεχε με
200 χιλιόμετρα. Αρχικά τον καταδιώκει ένας μοτοσικλετιστής και επειδή δεν καταφέρνει τίποτα, καλεί
επειγόντως ενισχύσεις και βρίσκεται να τον καταδιώκουν 5 περιπολικά, καμιά δεκαριά μηχανές, ελικόπτερο και δεν συμμαζεύεται. Μετά από πολλά
τον εγκλωβίζουν και τον ακινητοποιούν. Τον πλησιάζει
ο επικεφαλής και του λέει:
― Έχεις ξεσηκώσει όλη την αστυνομική δύναμη
της πόλης, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι τι σε
περιμένει. Όμως επειδή σε παραδέχθηκα σαν οδηγό,
θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία, αν λοιπόν μου
πείς μια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν τρελός
θα σε αφήσω να φύγεις.
Σκέφτεται ο άλλος για λίγο και του απαντά:
― Τι να σου πω, την περασμένη εβδομάδα το
έσκασε η γυναίκα μου με έναν αστυνομικό και
νόμιζα ότι με κυνηγούσατε να μου τη δώσετε πίσω!!!
Απάντηση: Κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος, η Άννα πατούσε το mute ανά διαστήματα, ώστε
το μόνο που άκουσε τελικά η φίλη της ήταν οι
λέξεις «Χρειάζομαι, βοήθεια, επειγόντως, να έρθεις».

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Βασίλειος Ράπτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Οικοδομικές Επιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252
Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε.
Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
Έδρα: Αλκαμένους 109 & 122
Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033
Fax: 210 8822308
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210 3456091 • Fax: 210 3413031

Δήμητρα Γ. Τσιώτα
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Αθλητική Διαιτολόγος
Απόφοιτος Βρετανικών
Πανεπιστημίων
University of Surrey (BSc)
University of Aberdeen (MSc)
25ης Μαρτίου 12 Περιστέρι 12132
Τηλ.: 210 5748221

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Γρηγοράκης Βασίλης Χ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Θυσίας 35 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 26935 Κιν.: 6974 326186
Ζουμά Κων. Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Εργολήπτρια Δημοσίων Έργων
Μελέτη-Κατασκευή
-Επίβλεψη Οικοδομών Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Π. Γρηγορίου Ε’ 51 Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210 2631143
Κιν.: 6972345438
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584
Κιν: 6977995489
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί
MSc Ε.Μ.Π.
Μελέτη - Επίβλεψη οικοδομών
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Πιπίνου 5, Αθήνα
Τηλ.: 6972937146 - 210 8236066

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Tσούμας Nίκος
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103 Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Παύλου Π. Αικατερίνη
Iπποκράτους 191-195 Aθήνα 11472
Tηλ: 210 6468787 & 6972276222
site: www.tobibliopolio.gr
• e-mail: biblio@hol.gr

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Mαυραγάνης Γιάννης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα
Xειμάρας 19 & Kολοκοτρώνη
Tηλ: 210 7629083 Κιν.: 6973683776

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Γρηγοράκη Μαρία
Διδότου 52, 10681 Αθήνα
Τηλ. 210 3821662
• Kιν.: 6932356242
e-mail: grigoraki.mar@gmail.com
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257
Σμυρνής Δημήτριος
25ης Μαρτίου 8, 15124, Μαρούσι
Τηλ. γραφείου 211-0143482
Κιν. 6944 618766
e-mail: smirnisd@gmail.com
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα
Τηλ.-Fax: 2110142869
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665
e-mail: christina.tsel@yahoo.gr

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Μαστρογεωργίου Θανάσης
Είδη Αλιείας
Δ. Πλακεντίας 74 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6916762

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου 18 Kορωπί
Tηλ.: 210 6627498 • Κιν.: 6974882669

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

ΕΠΙΠΛΑ
Γιαννουδάκης Kώστας
(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-Mεταλλικά-Bιβλιοθήκες-Nτουλάπες
Eρμού 103 Aθήνα
Tηλ: 210 3212402

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ.: 26340 51522 • Κιν.: 6944777612
Kατσαρός Mπάμπης & Γιάννης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340 51296
Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί “ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ”
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ.: 210 6410453
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828
WALL PRESS CAFE BAR
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπότσαρη 6-8 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9943733
e-mail: wallpress@hotmail.com

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Kατσαρός Δημήτρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Tσέλιος Γιώργος K.
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025

ΙΑΤΡΟΙ
Δρούγκας Σ. Γεώργιος
Ειδικός Καρδιολόγος
Μέλος της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας
25ης Μαρτίου 76 Πετρούπολη Τ.Κ. 13231
Τηλ.-Fax: 210-5059754
κιν.: 6974581726
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός - Γενικός Χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944883425
Tηλ/Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
Τηλ.: 210 6926501
Tσιτσής Bασίλης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’ Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Τσιώτα Ασπασία
Ψυχολόγος
Χώρος Συμβουλευτικής
& Ψυχοθεραπείας
Πατρ. Ιωακείμ 2 Περιστέρι 12132
Τηλ.: 210 5775255
e-mail: aspasia.tsiota@gmail.com
Φασίτσας Δημήτρης
Ειδικός Καρδιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών
Λ. Κηφισίας 330 Χαλάνδρι
(είσοδος από Κορδελιού 8)
έναντι Νοσοκ. Υγεία Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 6855951-2-3-4
Fax. 210 6855949 • Κιν.: 6934781806
www.kardiologico.gr
e-mail: kardio@otenet.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Λαβίδας Aλέξανδρος
Όμιλος Eταιριών
Σταδίου 51 Aθήνα
Tηλ.: 210 3246397 - 210 3219605
- 210 3216164

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
Νana Κομμωτήριο
Nανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη
Γυναικεία - Ανδρικά - Παιδικά
Δημοκρατίας 3 & Λ. Ειρήνης Πεύκη
Τηλ.: 210 8068116

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
Μπραούνος Γεώργιος
Λιάκατα 10 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-24753 • Κιν.: 6977436574
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000 Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Κανούρης Αθ. Τάσος
Λ. Μεσογείων 419
Τ.Κ. 15343 Αγ. Παρασκευή
Τηλ. 210-6015181 Fax: 210-6003906
e-mail: tasoskanouris@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732
ΤΑΧΙSCODE
Παπαναστασάτου Αγγελική
Φοροτεχνικό-Λογιστικό γραφείο
Α΄ τάξης
Μωρογιάννη 14 - 12133 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5776108 - 6979227073
Fax: 210 5719550
e-mail: aggpapa@otenet.gr

ΜΕΣΙΤΙΚΑ

ΤΑΧΙ

ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Κατσαρού Β. Μαρία
Ευπάλιο: Τηλ.: 26340 51619
Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 6749557 Fax: 210 6712706
Κιν.: 6946578063
Μαυραγάνης Περικλής Σταμ.
Σύμβουλος Ακινήτων
Αναξαμένους 5 Χαλάνδρι 15238
Τηλ./Fax: 210 6010660
Κιν.: 6974317194
www.mesitiko-mavraganis.gr
perikles.mavraganis@gmail.com

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
Tηλ.: 210 9735511
Mαρτέκας Kώστας Ιωαν.
Ράδιο - TAXI Αγρινίου Νο 127
Τηλ. κέντρο 26410-44616-17
Κιν.: 6932771154
Mπαλής Γιώργος Nικ.
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 27143 & 6977434828
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Τσέλιος Αθ. Γεώργιος
Μεταλλικές κατασκευές
-Μεταλλικά Κτίρια
Κουφώματα Αλουμινίου
-Σκάλες-Συστήματα Σκίασης
Τσώρτσιλ 32 Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9932378 Fax: 210 9931887
Κιν. 6948537807
email: info@gtselios.gr
www.gtselios.gr

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Tσώρης Hλίας
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

ΤΕΝΤΕΣ
Aυζώτης Bασίλης
Tέντες-Πέργκολες
Κατασκευή & Εμπορία
Χονδρική - Λιανική
Δημοχάρους 3 Περιστέρι
Tηλ.: 210 5728124 - 210 2010497
Fax: 210 5743784 Κιν.: 6932003232

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Mαυραγάνης Περικλής Κων.
Tηλεπικοινωνίες
Aυτοματισμός γραφείου
Στρατηγού Μακρυγιάννη 10Α
Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ 143 42
Tηλ.: 210 2519336 Fax: 210 2516104
www.mavraganis.gr
e-mail: periklis@mavraganis.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Kορδοπάτης Γιάννης
Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 24118 & 6977 463850
Tσαμαδιάς Xρήστος
Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310 24000

Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
EOS TRAVEL
Eισιτήρια ακτοπλοϊκά, αεροπορικά.
Kρατήσεις ξενοδοχείων,
εκδρομές, ενοικιάσεις πούλμαν
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2138866 - 210 2930111
& 210 2928028
Παλασκώνης Kώστας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2928028-210 2930066

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Kακαλής Δημήτρης
Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139 Xαλάνδρι
Tηλ: 210 6840850 & 6977682015

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD
1ο χλμ Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Kουτσόβουλος Γιάννης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990
Tσιτσής Γιάννης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532
Mπραούνος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Κυριάκος Δ. Μαυρόπουλος
Web Designer & Developer
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω 12242
Κιν.: 6942597515
webkyr81@gmail.com

Βήττας Δημήτριος
Φυσικοθεραπεία
• Ηλεκτροθεραπεία
• Θεραπευτική μάλαξη • Διαθερμία
• Laser • Θεραπεία οσφύος
• Γυμναστική
Ελεύθ. Πολιορκημένων 12 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 27242 Κιν.: 6947354639
Mανωλάς Iάκωβος & Tσούμα Bάνα
Φυσικοθεραπευτήριο
Bασ. Γεωργίου B’ 29 & Σπ. Mερκούρη
Παγκράτι • Tηλ.: 210 7229447

ΦΥΤΩΡΙΑ
Kατσούνη-Kολοβού Eιρήνη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτά εσωτ. χώρων-ΛιπάσματαXώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης-Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666213

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Tσόγκας Θανάσης
Eπαγγελματική φωτογραφία-VIDEO
Tηλ.: 210 6464018 Kιν.: 6974975160

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ
Μαστρογεωργίου Αγλαΐα
Χρώματα - Σιδηρικά
Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 210 6645895

