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Αρτοτίνα 
Eδώ  γεννήθηκε  ο  Αθ. Διάκος 

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

Σ
ε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε

και φέτος η ετήσια Γενική Συνέλευση

των μελών  του Συλλόγου στα γρα-

φεία μας στο Βύρωνα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιάννης

Μαυραγάνης παρουσίασε τις εκδηλώσεις

που διοργανώθηκαν από το Σύλλογο το

έτος που πέρασε, καθώς και τις ενέργειες

που έγιναν προς το συμφέρον του χωριού

και του Συλλόγου, και προς την δικαίωση

της Αρτοτίνας ως τόπου γέννησης του

ήρωα της Επανάστασης Αθανασίου Διά-

κου.

Απεύθυναν χαιρετισμούς οι: κ. Τσέλιος

Χρήστος, κα Κολοβού Γεωργία Δημοτική

Σύμβουλος και Πρόεδροςτου Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Βαρδουσίων, ο κ.

Σιαπέρας Παναγιώτης Γραμματέας του

Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Αρτοτίνας,

καθώς και οι κ. Θανάσης Βήλος, Κώστας

Τσέλιος και Γιώργος Μπραούνος, οι οποίοι

έθεσαν θέματα προς συζήτηση στην πο-

ρεία της Συνέλευσης.

Ομόφωνα τα μέλη της Γενικής Συνελεύ-

σεως αποδέχτηκαν και ψήφισαν υπέρ του

απολογισμού του έτους 2009.

Με το πέρας των διαδικαστικών ενερ-

γειών της Γενικής Συνέλευσης, έγινε και η

κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, με την

ευλογία του π. Αποστόλου, ο οποίος ετέ-

λεσε και αγιασμό στο χώρο διεξαγωγής

της συνάντησης!  

Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν και

η Βουλευτής Φωκίδας κ. Αφροδίτη Παπα-

θανάση, η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. Γιώτα

Γαζή και ο πολιτευτής κ. Αναστάσιος Φλώ-

ρος. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε για μια
ακόμη χρονιά η ετήσια Συνεστίαση του
Συλλόγου μας, στο κέντρο «Το Αρχοντικό
της Φωτεινής» στον Αγ. Δημήτριο Αττικής.

Έχοντας μεγάλη συμμετοχή της νεο-
λαίας του χωριού μας φέτος, μεγαλύτερης
από κάθε άλλη χρονιά, οι παρευρεθέντες
ξεπέρασαν τους 200!

Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με πολύ

χορό και κέφι και με πολλές συναντήσεις

και συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομέ-

νων, κύλησε ευχάριστα και με ζωντάνια το

μεσημέρι της Κυριακής 31ης  Ιανουαρίου.

Την εκδήλωση πλαισίωναν μουσικά οι συγ-

χωριανοί μας Μίμης και Γιώργος Μαχαι-

ράς, ενώ δεν έλειψαν και οι συμμετοχές

άλλων συγχωριανών μας με τραγούδι και

πολύ χορό μέχρι αργά το απόγευμα.

Φέτος, διεξήχθη και λαχειοφόρος αγο-

ρά, με δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Ευχάριστη νότα και φέτος η προσφορά

λουλουδιών στις κυρίες και δεσποινίδες

κατά την είσοδό τους στο κέντρο, όπως

επίσης, και η προσφορά αποκριάτικου υλι-

κού στα μικρά παιδιά, κάτι που τα ευχαρί-

στησε πολύ.

Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέ-

θηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία

τους!

ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Η
δεύτερη διοργάνωση εκ-

δήλωσης για τους νέους

της Αρτοτίνας είναι γεγο-

νός.

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου

2010 θα πραγματοποιηθεί η Βρα-

διά Νεολαίας στο club «Σιδερά-

δικο» στο Παγκράτι, επί της

οδού Υμηττού  128-130. Έναρξη:

23.00 μ.μ. Το πρώτο ποτό προ-

σφέρεται από το Σύλλογο. 

Ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη

προσέλευση από την προηγού-

μενη χρονιά και σας περιμένουμε

όλους να διασκεδάσουμε παρέα

και να ειδωθούμε από κοντά.

Ευχαριστούμε το club «Σιδε-

ράδικο» για τη φιλοξενία, και ει-

δικότερα την κ .Δάφνη Πόπη για

την προσωπική της συμβολή και

συμπαράσταση στις εκδηλώσεις

μας.

ΒΡΑΔΙΑ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

Παρασκευή  19  Μαρτίου  2010 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου 

Αρτοτινών  Αθήνας 

«Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ» 

εύχεται  σε  όλα  τα μέλη 

τους  συγχωριανούς  

και  φίλους  

Καλή  Σαρακοστή 

και  Καλό  Πάσχα  

τα  πάθη του  Θεανθρώπου 

να  γίνουν  οδηγός  στη  ζωή  

μας και  η  θυσία του  

φωτεινό  παράδειγμα  

για  όλους  μας! 

Σ’ αυτό το φύλλο 

• Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου ................Σελ. 2

• Νέο Δ. Σ. Ομοσπονδίας Β/Δ Δωρίδας ......................2

• Η Αρτοτίνα το χωριό μας ..........................................3

• Υπόμνημα για τον «Καλλικράτη»..............................3

• Φωτορεπορτάζ από τις εκδηλώσεις μας ..............4-5

• Δελτία Τύπου ............................................................6 

• Πολιτιστική εκδήλωση των Γραμμενιοξυωτών ........6 

• «Καλλικράτης» ..........................................................7 



Πρόεδρος:

Κωνσταντόπουλος Ζήσιμος (Κερασιά) 

Α’ Αντιπρόεδρος:

Τρίγκας Ιωάννης (Διακόπι) 

Β’ Αντιπρόεδρος:

Κωνσταντινίδης Στάθης (Περιβόλι) 

Γεν. Γραμματέας:

Τσακατούρα Παναγιώτα (Αλποχώρι) 

Ειδ. και Οργανωτικός Γραμματέας:

Γραββάνης Ευάγγελος (Κροκύλειο) 

Ταμίας: Φλώρου Ζωή (Κριάτσι) 

Έφορος Δ. Σχέσεων:

Αλούπης Δημήτριος (Διχώρι) 

Μέλη: 

Μαυραγάνης Ιωάννης (Αρτοτίνα) 

Ασφής Γεώργιος (Δάφνος) 

Λάζος Παναγιώτης (Κάλλιο) 

Καραχάλιος Γεώργιος (Κλήμα) 

Ανέστος Γεώργιος (Κόκκινος) 

Τσαρούχας Κώστας (Κουπάκι) 

Παπαγεωργίου Γεώργιος (Πενταγιοί) 

Χαραλαμπόπουλος Δημοσθένης 

(Τρίστενο) 

Μητρόπουλος Χρήστος (Ψηλό Χωριό) 

Κύριε Πρόεδρε, 
Έχω την επιθυμία και χαρά να προσφέρω

σε εσάς κύριοι του Συλλόγου των Αρτοτι-
νών «Αθανάσιος Διάκος» το βιβλίο μου «Αρ-
τοτίνα - Οπλαρχηγοί και Αγωνιστές 2009»
με CD αναπαραγωγής, για τους σκοπούς
του Συλλόγου 

Με την πεποίθηση ότι θα γίνει δεκτή η
προσφορά μου αυτή σας ευχαριστώ. 

Φλετούρης Γιάννης 

Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος 2010 ΑΡΤΟΤΙΝΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Παναγιώτης Σιαπέρας και η Λένα Κολοβού απέκτησαν αγοράκι

στις 3 Σεπτεμβρίου 2009.

• Ο Τσαμαδιάς Αθανάσιος του Κων/νου και η Χριστίνα Χαραμποπού-

λου απέκτησαν κοριτσάκι την 25 Σεπτεμβρίου 2009. 

• Στις 26 Δεκεμβρίου 2009 ο Γρηγόρης και η Δήμητρα Μαυραγάνη -

Τζιαχρήστα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι. 

Η Δήμητρα είναι κόρη του Γιάννη Μιλτ. Μαυραγάνη. 

Τις θερμές μας ευχές στους γονείς και να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Στις 9 Δεκεμβρίου 2009 πέθανε ο Αχιλλέας Τσορτέκης σύζυγος της

συγωχωριανής μας Καίτης Βήλου. 

Η ταφή έγινε στο Κοιμητήριο Παπάγου. 

Δί μη νη ενη με ρω τι κή  

πο λι τι στι κή έκ δο ση

Ιδιο κτη σία του  Συλλόγου Ιδιο κτη σία του  Συλλόγου 

Aρ το τι νών Φω κί δαςAρ το τι νών Φω κί δας

N. Π.  μη  κερδοσκοπικόN. Π.  μη  κερδοσκοπικό

A.Φ.M. 090361430 A.Φ.M. 090361430 

Γρα φεία: Aλ κέ του 56 Bύ ρω νας 

16232 Tη λ. & Fax: 210 7655568

Συ ντα κτι κή επι τρο πή:

Γιάννης Μαυραγάνης

Παναγιώτης Παλιούρας 

Ελένη Τσιώτα - Μαυροπούλου  

Περικλής Μαυραγάνης 

Eκδότης - Διευθυντής: 

Περικλής ΜαυραγάνηςΠερικλής Μαυραγάνης

Τηλ.  210-2519336Τηλ.  210-2519336

Κιν. 6945799919Κιν. 6945799919

e-mail: periklis@mavraganis.gr e-mail: periklis@mavraganis.gr 

Ηλεκτρονική σχεδίαση 
Εκτύπωση - διεκπεραίωση 
Εκδόσεις Γραφικές τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε. 
Θεοδοσίου 23 & Πετρούπολης Ίλιον

Τηλ-Fax: 210 2619003 

& 210 2619696 • Κιν. 6972624492 

e-mail: karpouzi@otenet.gr

A P  T O  T I  NA
H ΓE NE TEI PA TOY AΘA NA ΣIOY ΔIA KOY

Διέννης Ν. Δημήτριος ...€15

Κουλόπουλος Αθ. Κων.€100 

Ζαρονίκος Χρήστος.......€30 

Ζαρονίκου Αγγελική ......€30 

ΤσέλιοςΚώστας .............€20 

Τσέλιος Γιώργος............€40 

Κάππας Γιώργος............€30 

Μπαρμπαλιάς Δημ. ........€30 

Ρεγκούζα Πηνελόπη .....€30 

Κολοβός Αντώνης .........€20 

Σακελλαρόπουλος Θαν. €10 

Τσέλιος Χρήστος...........€30 

Τσέλιος Θανάσης ..........€30 

Λάμπρου Βασίλης..........€10 

Ράπτη Μαρία .................€20 

Ράπτης Αθανάσιος ........€20 

Λάμπρου Θανάσης ........€20 

Κανούρης Κώστας.........€15 

Ζεύκης Μιχάλης ............€15 

Λάμπρου Αναστάσιος....€15 

Λάμπρου Αναστασία......€20 

Χριστοδούλου Χαράλ. ...€20 

Χριστοδούλου 

Κ. Γιάννης ......................€20 

Ψωμάς Παναγιώτης ......€20 

Γιαννούζης Νίκος ..........€20 

Κουλόπουλος Θ.............€20 

Κουλόπουλος Γιώργος ..€30 

Κατσαβός Ευθύμιος.......€20 

Βήλος Θανάσης.............€25 

Βήλος Γιώργος ..............€25 

Παλασκώνης Ι. Θανάσης€20 

Κακκαλής Γιώργος ........€20 

Κακκαλή-Θανοπούλου 

Χαρίκλεια.......................€20 

Βήλος Γιώργος ..............€25 

Μπατσαούρας Θανάσης ..20

Κορδοπάτης Κώστας.....€50 

Μακρή - Κούρλη Μάρθα.€20 

Παπανικολάου Αθ. Δημ. €20 

Μαυραγάνης Θανάσης ..€20 

Κωνσταντινίδης Στάθης €20 

Παπαϊωάννου Κατερίνα €30 

Γκίνης Κώστας...............€30 

Τσόγκας Κώστας ...........€50 

Καρατζά Καλλιόπη ........€50 

Παπανικολάου Δ. Θαν ...€20 

Κανούρης Παναγιώτης..€20 

Σιαπέρας Παναγιώτης ...€30 

Κολοβός Αριστείδης......€20 

Φλέγκας Παναγιώτης ....€10 

Κολοβός Γιάννης ...........€10 

Παπανικολάου Δημήτριος

€50 

Μαμαλούγκας Γιώργος .€50 

Μανάρα Βασιλική ..........€20 

Τσέλιου Χριστίνα ...........€40 

Μακρής Βασίλειος.........€20 

Βήτας Κώστας ...............€20 

Ασημάκη Δήμητρα.........€50 

Σιαπέρας Βασίλης .........€20 

Καραϊσκος Κώστας..........50

Κανέλλος Γιώργος ........€20 

Παπαβασιλείου Νανά ....€50 

Αυζώτη - Καποδίστρια 

Ιωάννα ...........................€50 

Μασούρας Γιάννης ........€20 

Πλαστήρα Βασιλική συζ. Ι.

Ρουπάπη ........................€30 

Παλασκώνης Κώστας ....€20 

Κολοβός Β. Κώστας.......€30 

Παλασκώνης Γιώργος ...€20 

Πλαστήρας Κώστας.......€20 

Αυζώτη Δήμητρα ...........€20 

Νομικού - Ιωσηφίδου 

Μπετίνα .........................€20 

Παλασκώνη Ευσταθία .....€5 

Κωνσταντόπουλος Ζήσ. €30 

Παπαντωνόπουλος 

Γιώρ. ..............................€25 

Καράμπελας Κων/νος ...€50 

Ζουμάς Γιάννης .............€15 

Κάππας Κώστας.............€50 

Τσιώτας Γιώργος ...........€50 

Κατσαρού Ευθυμία ........€10 

Κολοβός Νίκος ............€100 

Σφακιανάκης Βασίλης ...€20 

Πούλου Μαρία ...............€50 

Λιασκώνης Γιώργος.......€20 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Αρτοτινέ 
δείχνεις αγάπη στο χωριό μας 

όταν το επισκέπτεσαι συχνά 

και φέρνεις και τους φίλους σου 

Ενοικιάζονται δύο γκαρσονιέρες 
στη θέση Σταυρός Αρτοτίνας 
καινούργιας κατασκευής επιπλωμένες 
με ψυγείο - κουζίνα - πλυντήριο - τηλεόραση 
δυναμικότητας 3-4 ατόμων η κάθε γκαρσονιέρα. 
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
«Ο  ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» 

Πέρασε κι όλας μιά δεκαετία που δεν
είναι, όμως παρά μια στιγμή μόνο, της
απέραντης Αιωνιότητας. 

Ήταν, σαν αυτές τις προ-Χριστουγεν-
νιάτικες Ημέρες, όταν σαν αστραπή, έφυ-
γες από κοντά μας, προς τις γαλήνιες,
ατέρμονες θεϊκές περιοχές των Αγγέ-
λων, όπου σε οδήγησε η γήϊνη, τόσο αψε-
γάδιαστη βίωσή σου. 

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 
Τα αδέλφια σου Γιώργος, Ελένη 

και Αθηνά Τσέλιου 

Επιστολές  
που  λάβαμε 

Νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  
Ομοσπονδίας Β/Δ Δωρίδας 

Με επιτυχία διοργανώθηκε ο ετήσιος

αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Αρτοτι-

νών Μεσολογγίου “Ο Αγ. Ιωάννης ο Πρό-

δρομος” στο κοσμικό κέντρο Αλίκερνα

στον Αγ. Θωμά Μεσολογγίου με πολύ κέ-

φι, χορό και πλούσια δώρα. 

Μας τίμησαν με την παρουσία τους: 

Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Βαρδου-

σίων κ. Κουρσούμης Κωνσταντίνος, ο τέ-

ως Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Παλασκώ-

νης Κώστας, ο πρώην Δήμαρχος Καματε-

ρού κ. Κατσαρός Βασίλης, ο πρόεδρος

Τ.Σ. και Πρόεδρος Συλλόγου Αμπλιανιτών

του Δήμου Δομνίστας κ. Χαραλαμπόπου-

λος Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Δή-

μου Χάλκειας κ. Μαστραπάς Ηλίας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους

που παραβρέθηκαν στον ετήσιο χορό του

Συλλόγου. 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21-3-2010

θα διεξαχθούν οι εκλογές του Συλλόγου

στο καφενείο του Κων/νου Γρηγοράκη στο

Μεσολόγγι και ώρα 9-1 το μεσημέρι. 

Αιτήσεις για υποψηφιότητες και πληρο-

φορίες: 

Δημήτριος Κατσαρός: 6977944673. 

Στάθης Διαμαντόπουλος:

6976151999 

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

• Στη μνήμη του Αχιλλέα Τσορτέκη η οικογένειά του,

προσέφερε το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για τους

σκοπούς του Συλλόγου. 

• Στη μνήμη του Κυριάκου Μαυρόπουλου και του Αχιλ-

λέα Τσoρτέκη ο Νίκος Παττακός και η Βασιλική Παττακού

(Τσιώτα) προσφέρουν το ποσό των 50 ευρώ στο Σύλλογο. 

• Για την συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο του συ-

ζύγου της, Δημητρίου Καραπιπέρη η σύζυγός του Αφροδί-

τη Καραπιπέρη προσφέρει το ποσό των 500 ευρώ για σκο-

πούς του Συλλόγου. 

• Η Γιαννούλα Ράπτη προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ

στη μνήμη του συζύγου της Βασιλείου Αθ. Ράπτη. 

• Με την συμπλήρωση δεκαετίας από το θάνατο της Σο-

φίας Δ. Τσέλιου στη μνήμη της προσφέρθηκε το ποσό των

(500€) στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας από τα αδέλφια

της Γιώργο, Ελένη και Αθηνά Τσέλιου. 

• Με την συμπλήρωση δεκαετίας από το θάνατο της Σο-

φίας Δ. Τσέλιου στη μνήμη της προσφέρθηκε το ποσό των

(300€) στον Σύλλογο Αρτοτινών Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

από τα αδέλφια της Γιώργο, Ελένη και Αθηνά Τσέλιου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω ισχύος του νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων, ανακοινώ-

νουμε πως  οι δημοσιεύσεις  για τη στήλη των Κοινωνικών (γάμοι,

βαπτίσεις, γεννήσεις, θάνατοι,  επιτυχίες σε πανεπιστημιακές σχο-

λές) θα γίνονται μόνο κατόπιν δικών σας γραπτών ενημερώσεων. 
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Το Τοπικό Συμβούλιο Αρτοτίνας απευθύνει σε σας 

και στις οικογένειές σας εγκάρδιους πατριωτικούς 

χαιρετισμούς και σας εύχεται να γιορτάσετε 

με αγάπη και ειρήνη την Ανάσταση του Κυρίου. 

Η  Αρτοτίνα,  το  χωριό  μας 

Κ
άτω από τη σκέπη των Βορειοδυ-

τικών κορυφογραμμών των Βαρ-

δουσίων, του Ψηλού, της Αλογό-

ραχης και του Νεραϊδάλωνου, σε μια

πλαγιά σε υψόμετρο 1.000 — 1.350 μέ-

τρων, απλώνονται τα σπίτια του όμορ-

φου χωριού μας. 

Κεφαλοχώρι του χθες, καπετανοχώ-

ρι της Επανάστασης, γενέτειρα πλή-

θους αγωνιστών και πολλών καπεταναί-

ων (μεταξύ των οποίων ο Ανδρίτσος

Σαφάκας, ο Γιάννης Ρούκης, ο Γεράν-

τωνος, ο Σκαλτσοδήμος και, μέγιστος

όλων, ο Θανάσης Διάκος), η Αρτοτίνα

κρατάει ακόμη την παλιά της αίγλη.

Οι ιστορικές μνήμες είναι έντονες

και τόσο ζωντανές και ενσωματωμένες

στο χώρο που νιώθεις, στιγμές, ότι θα

συναντήσεις το Σαφάκα να βγαίνει από

το αρχοντικό του, το Σκαλτσοδήμο να

κατεβαίνει στην πλατεία να πιει τον κα-

φέ του, το Ρούκη να περπατάει στην

αγορά και το Θανάση Διάκο να χορεύει

λεβέντικα στο πανηγύρι του Αϊ-Γιαννι-

ού, στις 29 Αυγούστου, μαζί με τους άλ-

λου πανηγυριώτες του Φλάμπουρου.

Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά του

τόπου, τα ελατοδάση που ασφυκτικά

πολιορκούν το χωριό, οι καστανιές, οι

καρυδιές, τα πλατάνια στις ρεματιές

της Σαΐτας και της Καρυάς με τα κελα-

ρυστά νερά που ενώνονται στα πόδια

της Αρτοτίνας για να συναπαρτίσουν το

Φίδαρη (Εύηνο) δίνουν αμέτρητες ευ-

καιρίες στον επισκέπτη για αναψυχή-

μια εκδρομή στο κοντινό μοναστήρι του

Αϊ-Γιάννη του Πρόδρομου, όπου μόνα-

σε ο Διάκος, μέσα από πανέμορφα

σκιερά μονοπάτια του δάσους, όπου

μπορεί να έχει κανείς μιαν αναπάντεχη

συνάντηση με δυο βερβέρες (σκίου-

ρους) που κηνυγιούνται από δέντρο σε

δέντρο · ένα προσκύνημα σε κάποιο

από τα πολλά ξωκλήσια του χωριού, με

μια στάση αναψυχής σε μια από τις πα-

ραδοσιακές βρύσες του· ένας περίπα-

τος στις όχθες της Σαΐτας ή της Κα-

ρυάς, με τη συνοδεία των μελωδιών

των φτερωτών οικιστών του χωριού και,

γιατί όχι, μια βουτιά στα αναζωογονητι-

κά νερά των ποταμιών μια ορειβατική

εξόρμηση στον Κρεμαστό, στα Πέντε

Κέδρα ή και για την «κατάκτηση» μιας

από τις βαρδουσιώτικες κορφές.

Πώς να μην είναι κανείς περήφανος

να 'ναι χωριό του η Αρτοτίνα; Και πώς

να μην ανυπομονεί να 'ρθει γρήγορα ο

καιρός που θα πατήσει και πάλι τα ηρωι-

κά της χώματα; 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
ΓΙΑ  ΤΟΝ  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» 

Σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης (πρό-

γραμμα «Καλλικράτης») θα πρέπει να

διατυπωθεί η άποψη των δημοτών, εκ-

προσώπων στο Δήμο Βαρδουσίων, φο-

ρέων κ.λ.π. 

Όλα ή σχεδόν όλα τα κριτήρια με τα

οποία θα γίνει ο νέος αυτοδιοικητικός

χάρτης και θα υλοποιηθούν οι συνενώ-

σεις, οδηγούν σε μια επιλογή για την

περιοχή μας η οποία είναι η συνένωση

του Δήμου Βαρδουσίων με το Δήμο Ευ-

παλίου. 

Και αυτό γιατί: 

α) Η συγκοινωνία (βασικό κριτήριο

του Καλλικράτη, αλλά και κύριο κριτήριο

σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας

για ενιαίους οργανισμούς τοπικής αυτο-

διοίκησης) των μισοεγκαταλλειμένων

χωριών μας με άλλες περιοχές και κύρια

αστικά κέντρα (Ναύπακτος, Πάτρα,

Αθήνα) γίνεται μέσω του οδικού άξονα

Αρτορτίνα - Πενταγιοί - Κροκύλειο - Ευ-

πάλιο - Ναύπακτος. 

β) Η ροή αυτή των πραγμάτων δεν

είναι τυχαία αφού το ανάγλυφο του

εδάφους (επίσης βασικό κριτήριο του

νέου σχεδιασμού) και άλλες συνθήκες

έχουν σχεδόν αποκόψει την περιοχή

του δήμου Βαρδουσίων απ’ το Λιδορίκι

καθ’ ότι ανάμεσα στις δυο περιοχές

εκτείνονται σ’ όλο το μήκος της τα Βαρ-

δούσια αλλά και η τεχνητή λίμνη του

Μόρνου. 

γ) Η ανθρωπογεωγραφική ενότητα

(άλλο βασικό κριτήριο) έχει ήδη διαμορ-

φωθεί στην περιοχή του δήμου Ευπαλί-

ου, αφού πάρα πολλοί δημότες του δή-

μου Βαρδουσίων έχουν ήδη προβεί σε

αγορές, επενδύσεις, αλλά και μόνιμη

εγκατάσταση στα χωριά του Ευπαλίου,

και της πεδιάδας του Μόρνου, αρκετοί

δε και στη Ναύπακτο. Συγκριτικά και

ενημερωτικά στις εν λόγω περιοχές

έχουν ήδη εγκατασταθεί και διαβιούν

πάνω από το 30% των δημοτών μας ενώ

στο Λιδορίκι ούτε το 2%. 

δ) Οι περιορισμένες μεν, αλλά όποι-

ες είναι οι οικονομικές σχέσεις κ.λ.π.

του δήμου Βαρδουσίων έχουν αναφορά

αποκλειστικά στη Ναύπακτο και το Ευ-

πάλιο (εφοδιασμός καταστημάτων, ξε-

νώνων, αντιπροσωπείες κ.λ.π.) 

ε) Η τουριστική ανάπτυξη (ορεινός

τουρισμός κυνηγοί κ.λ.π.) γίνεται του

αποκλειστικά μέσω του άξονα Ναυπά-

κτου, Ευπαλίου, Δήμου Βαρδουσίων

και συνέχεια προς ορεινή Φθιώτιδα. 

στ) Αν και πρωτοβάθμια δομή Υγείας

που διοικητικό εξυπηρετεί το Δήμο Βαρ-

δουσίων είναι το Κέντρο Υγείας Λιδορι-

κίου αποδεδειγμένα η αναζήτηση περί-

θαλψης και υγειονομικής φροντίδας απ’

τους κατοίκους γίνεται αποκλειστικά

στη Ναύπακτο, (Κέντρο Υγείας, ιδιώτες

γιατροί όλων των ειδικοτήτων) αλλά και

στην Πάτρα με το μεγάλο Πανεπιστη-

μιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Έτσι στο

Κέντρο Υγείας Λιδορικίου μεταφέρον-

ται μόνο τα έκτακτα περιστατικά αφού

έτσι είναι οι εντολές και η σημερινή δο-

μή του ΕΚΑΒ. 

Κρίνεται σκόπιμο όλοι οι εμπλεκόμε-

νοι φορείς και κυρίως το Δημοτικό Συμ-

βούλιο να λάβει υπ’ όψη τις πραγματι-

κές ανάγκες των δημοτών μας, να αξιο-

λογήσει με λογική και ρεαλισμό τα δε-

δομένα και να παλέψει για την υλοποί-

ηση της συνένωσης του Δήμου Βαρ-

δουσίων με το Δήμο Ευπαλίου προ-

άγοντας και προωθώντας έτσι με τον

καλύτερο ττρόπο τα συμφέροντα των

συμπολιτών μας. 

Aκόμα δε περισσότερο θα πρέπει να

απασχολήσει αυτή η διαδικασία τους

ενεργούς πολίτες και όλους τους συν-

δημότες μας οι οποίοι θα πρέπει και να

εκφράσουν και να απαιτήσουν και να

διεκδικίσουν το καλύτερο δυνατό για

την περιοχή μας αφού αυτός ο νέος Δή-

μος θα είναι και λειτουργικός και αποτε-

λεσματικός και θα μπορεί να ανταποκρι-

θεί με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες

της εποχής για την περιοχή της Β.Δ.

Δωρίδας. 

Τέλος όλα τα παραπάνω δεν είναι η

προσωπική μου άποψη αλλά αφορά την

άποψη του 90% περίπου των Δημοτών

του Δ. Βαρδουσίων. 

Φλετούρης Κώστας 

Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Βαρδουσίων 

Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

φίλες και φίλοι του Δήμου Λιδωρικίου. 

Για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα εύχομαι ολόψυχα 

σε σας και τις οικογένειές σας Καλή Ανάσταση 

και Χρόνια Πολλά με υγεία, χαρά και ευτυχία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η Βουλευτής Μεσσηνίας, συγχωριανή μας 

κ. Νάντια Γιαννακοπούλου εύχεται 

Χρόνια Πολλά με υγεία, προσωπική 

και οικογενειακή ευημερία και Καλό Πάσχα 

O Δήμαρχος Βαρδουσίων

Βασίλειος Κ. Νικολέτος 

ενόψει των εορτών του Πάσχα 

εύχεται σε όλους τους Βαρδουσιώτες 

Υγεία, Ευτυχία και Καλή Λαμπρή στα Χωριά τους 

Η Βουλευτής Φωκίδας 

κ. Αφροδίτη Παπαθανάση 

εύχεται σε όλους τους Φωκιδείς 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση 

Ο Νομάρχης Φωκίδας

κ. Νικόλαος Φουσέκης

εύχεται Χρόνια Πολλά 

και Καλό Πάσχα 

Ο Πολιτευτής Φωκίδας 

κ. Αναστάσιος Φλώρος 

εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αρτοτινών Μεσολογγίου 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

σας εύχεται Χρόνια Πολλά 

και Καλο Πάσχα 

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος 

Κατσαρός Χαράλαμπος 

εύχεται σε όλους τους πατριώτες 

Χρόνια Πολλά και καλό Πάσχα 

Ευχές  που  λάβαμε 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
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ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ  
ΚΑΙ  ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ



NOMAΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ: Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης (Κ. Π. Ε.) Αμφίσσης λειτούργησε
για πρώτη φορά ως Κέντρο Περιφερειακού
Τύπου και φιλοξένησε για τρεις (3) ημέρες
το Γυμνάσιο Βούλας.

Η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη (31/01
και 01 και 02/02.2010) για το Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αμφίσ-
σης και τον Δήμο Αμφίσσης ήταν σημαντικές
ημερομηνίες. 

Το Κ.Π.Ε. λειτούργησε νια πρώτη Φορά
ως «Κέντρο Περιφερειακού Τύπου». Φιλοξέ-
νησε δηλαδή και πρόσφερε διανυκτέρευση
στις εγκαταστάσεις του, σε περίπου σαράν-
τα παιδιά και στους καθηγητές τους από το
γυμνάσιο της Βούλας. Οι μαθητές διανυκτέ-
ρευσαν στο   Κέντρο και εκπόνησαν τα προ-
γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
που διαθέτει το Κ.Π.Ε. στην Άμφισσα, στην
Ιτέα, στους Δελφούς και το Γαλαξίδι.

Το σχολείο της Βούλας εκφράστηκε με
τα καλύτερα λόγια για τις εγκαταστάσεις και
τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Αμφίσσης. Οι
μαθητές και οι καθηγητές τους που ξεναγή-
θηκαν επί τριήμερο στη Φωκίδα ήδη αποτε-
λούν αγαπημένους φίλους της Φωκίδας.

Την Δευτέρα 01.02.2010 ο Νομάρχης
Φωκίδας Νίκος Φουσέκης κι ο Δήμαρχος Αμ-
φίσσης Ασημάκης Ασημακόπουλος υποδέ-
χτηκαν τους μαθητές και τους καθηγητές
του Γυμνασίου Βούλας κι έγινε ανταλλαγή
χαιρετισμών και δώρων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Νομάρχης
Φωκίδας τόνισε:

«Αγαπητοί φίλοι σήμερα ολοκληρώνεται
πλήρως στο Κ.Π.Ε. Αμφίσσης, ένα μαγικό
ταξίδι που κράτησε σχεδόν μια δεκαετία. Σή-
μερα πλήρως στελεχωμένο κι εξοπλισμένο
το Κ. Π. Ε. Αμφίσσης φιλοξενεί το πρώτο
σχολείο, το Γυμνάσιο Βούλας σε τριήμερο
πρόγραμμα κι η χτεσινή βραδιά ήταν η πρώ-
τη που μαθητές διανυκτέρευσαν μέσα σε αυ-
τό το κτίριο.

Ήταν Απρίλης του 2001 όταν ξεκίνησε
από το μηδέν η προσπάθεια ίδρυσης και λει-
τουργίας του Κ. Π. Ε. Αμφίσσης από μια ομά-
δα εκπαιδευτικών και τον υποφαινόμενο που
τότε είχε την ιδιαίτερη τιμή να είναι Δήμαρ-
χος του Δήμου Αμφίσσης.

Το Κ. Π. Ε. Αμφίσσης ιδρύθηκε, αγορά-
στηκε από το Δήμο Αμφίσσης το κτίριο της
κλινικής Καρανάσου που σήμερα το φιλοξε-
νεί μετασκευασμένο σε σχολείο, εξοπλίστη-
κε, στελεχώθηκε κι άρχισε να λειτουργεί.

Σήμερα θεωρείται και από τα καλύτερα
στο είδος του στην Ελλάδα.

Σε όλους όσους βοήθησαν στην ίδρυση
και λειτουργία του, στην αρχική ομάδα των
Εκπαιδευτικών, που το εμπνευστήκαμε μαζί
και το στήσαμε, στους μηχανικούς που αφι-
λοκερδώς πρόσφεραν της μελέτες για το
κτίριο, στις Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης Φωκίδας και του Δήμου Αμφίσ-
σης, στην πρώτη ομάδα Εκπαιδευτικών που
το λειτουργεί υποδειγματικά, στην Ελληνική
Πολιτεία που το στήριξε, στο φίλο Γιώργο
Φαραγγιτάκη τότε υπεύθυνο του Υπουργεί-
ου  Παιδείας για την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση που μας βοήθησε καθοριστικά και σε
όλους όσους βοήθησαν κάθ’ οιονδήποτε
τρόπο στην ίδρυση και λειτουργία του, ως τ.
Δήμαρχος Αμφίσσης και τώρα ως Νομάρχης
Φωκίδας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Γιατί το Κ. Π.Ε. Αμφίσσης φιλοξενώντας στη
Φωκίδα περίπου 2.000 παιδιά και καθηγητές
κάθε χρόνο εκτός από εκπαιδευτικό ρόλο

έχει και ρόλο εξόχως αναπτυξιακό για την
πόλη της Άμφισσας και το Νομό μας.

Η Νομαρχία Φωκίδας το 2009 με συνολι-
κό ποσό 150.000,00 ευρώ σε συνεργασία με
το Δήμο Αμφίσσης και την Διεύθυνση του Κ.
Π.Ε. αγόρασε τον εξοπλισμό του κτιρίου σε
κρεβάτια, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα και
επιστημονικό εξοπλισμό.

Εύχομαι καλή δύναμη κι επιτυχία στο Μι-
χάλη Θεοχαρόπουλο και στην εκπαιδευτική
ομάδα του Κ. Π.Ε Αμφίσσης».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Νομαρχιακή Αυτοδιοικηση
Φωκιδας προχωρά σε προμήθεια μηχανημά-
των αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γενι-
κού Νοσοκομειου Άμφισσας.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοικηση Φωκίδας
προκειμένου να διασφαλίστεί η ομαλή θερα-
πεία των νεφροπαθών του Νομού μας αλλά
και των επισκεπτών, προχωρά στην προμή-
θεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισ-
σας.

Ειδικότερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Φωκίδας και το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισ-
σας προχώρησαν στη σύναψη προγραμματι-
κής σύμβασης που σκοπό έχει την άρτια εξυ-
πηρέτηση των ατόμων που έχουν ανάγκη αι-
μοκάθαρσης, διευκολύνοντάς τους παράλ-
ληλα να μειωθεί η ταλαιπωρία τους, λόγω
και της παλαιότητας του υφιστάμενου εξο-
πλισμού.

Να σημειωθεί ότι η ισχύς της προγραμ-
ματικής σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες ενώ η
χρηματοδότηση θα γίνει από τους Κ.Α.Π. της
Νομαρχίας.

Ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νικόλαος Φου-
σέκης δήλωσε σχετικά:

«Το ζήτημα της αιμοκάθαρσης είναι ιδιαί-
τερα ευαίσθητο και απαιτεί υποδομή και
αδιάλειπτη λειτουργία των μηχανημάτων
προκειμένου να μη τίθεται σε κινδυνο η
υγεία των νεφροπαθών ασθενών.

Έτσι σεβόμενοι το πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι νεφροπαθείς του Νομού μας και
στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής τους, προχωρούμε στη δημιουργία
υποδομών υποστήριξης, αποσκοπώντας
στην προάσπιση και βελτίωση της υγείας
τους.

Γιατί ειδικά οι νεφροπαθείς υπό αιμοκά-
θαρση , χρειάζονται την αμέριστη συμπαρά-
σταση του κράτους, για τη βελτίωση του επι-
πέδου νοσηλείας τους, για την εξασφάλιση
ενός ανεκτού βιοτικού επιπέδου και τέλος
για την ηθική συμπαράσταση προς αυτούς
και την κοινωνική τους ένταξη».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κύριε Πρόεδρε,
Σας αποστέλλουμε για την βιβλιοθήκη

του συλλόγου σας /αντίτυπο ειδικού εντύ-
που με τίτλο:« Περιήγηση και Ορειβασία
στην ορεινή Φωκιδα» Γκιώνα-Βαρδούσια -
Παρνασσός, καθώς και ορειβατικό χάρτη
του νομού, στην έκδοση των οποίων προχώ-
ρησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας,
ολοκληρώνοντας έτσι την τράπεζα πληρο-
φοριών της, αναφορικά με την δυνατότητα
ανάπτυξης δραστηριοτήτων που παρέχεται
στο δυνητικό επισκέπτη του τόπου μας , με
τη πεποίθηση ότι με την έκδοση των παρα-
πάνω συμβάλλει θετικά στην προώθηση των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού σ' αυτόν.

Ο Νομάρχης Φωκίδας 
Νίκος Δ. Φουσέκης 
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ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ 

Πολικό τοπίο, φανταστικό το θέαμα, συφερτό από μυριάδες μικρές τουλοπίτσες σαν
νάναι από γνεσμένου ολόασπρου βαμβακιού. Οι κρύσταλλοι δεν είναι παρά καταφυγμένοι
υδρατμοί της ατμόσφαιρας αυτοί οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας συμπυκνώνονται με βραδύ
ρυθμό και σε θερμοκρασία κάτω του μηδενός πέφτοντας στην γη σαβανώνουν τα πάντα με
την αέρινη στιλπνή σιλουέτα τους. 

Είναι χειμωνιάτικη νύχτα στον Ελλαδικό χώρο γύρω στην οροσειρά της Όθρυος…
ήτανε μέχρι και τους πρόποδες χιονισμένα. 

Εδώ έρχεται λίγες φορές τον χρόνο να αλλάζει τα σκηνικά του θεάτρου μας. 

Το πράσινο και το σταχτί το αντικαθιστά το λευκό, με το κατάλευκο πέπλο του και με το
πυκνό στρώμα του. 

Πάντα το άσπρο σε σπρώχνει να αισθανθείς το μέτρο της τελειότητας. Φτάνεις μέχρι
την απολύτρωση, σα βλέπεις τα πάντα να είναι τυλιγμένα με το λευκό σεντόνι να ζούνε και
να ανασαίνουνε κάτω απ’ τη λευκή απεραντοσύνη. Το χιόνι δεν πέφτει παντού. 

Άρα, το φαντασμαγορικό αυτό θέαμα, το μυστηριακά ωραίο και παράξενο, δεν το
χαίρονται και δεν το απολαμβάνουν όλοι οι τόποι της γης. 

Οι θερμοί τόποι δεν το γνωρίζουν. 

Εκεί το χιόνι, λιώνει, πριν φτάσει στη γη. 

Το χιόνι φαίνεται λευκό λόγω των πολυάριθμων ανακλαστικών του επιφανειών. 

Τ’ ακρογιάλι, η δασωμένη πλαγιά, στο στείρο ξερονήσι είναι όλα όνειρα, οπτασίες,
μιας παραμυθένειας χώρας. 

Οι πολιτείες με τα γυμνά δέντρα μοιάζουν με ουράνιες ταξιαρχίες με λευκούς στρατιώτες
σε ανάπαυση. Τα ελάτια, τα πεύκα, οι δάφνες σμίξανε το πράσινο με το λευκό και
καρτεράνε τον ήλιο να τα φέρει  χίλια σμαράγδια. 

Ο φυσιολάτρης καθηλώνει για πολύ το ακόρεστο βλέμμα του, το αχόρταγο μάτι του,
την άπληστη ματιά του πάνω στο λευκό τοπίο. 

Οι νεροσυρμές και τα ρέματα γλύφουν την κρύα παρουσία του στις όχθες τους και η
θάλασσα τρέμοντας αντιφέγγει λευκοπράσινη σε μιά άχνα καμμένου λιβανιού. 

Τα σπαρτά δέχονται το χιόνι σαν λίπασμα στην καρποφόρα γη τους, να ζήσουν ώρες
ευδαιμονίας κάτω από μια παγερή αγκαλιά και τα έντομα θα ξεψυχίσουν στη θέα του
λευκού επισκέπτη. Το χιόνι είναι ευλογία θεού. Μας χαρίζει αισθητική απόλαυση. 

Μας ψυχαγωγεί, μας αθλεί. Μας χαρίζει υγεία, ευεργετεί τη γεωργία. 

Ευνοεί τις φυτικές και γεωργικές καλλιέργειες. 

Ποτίζει, καθώς λιώνει, σιγανά τη γη. Φυσικά, δημιουργεί και προβλήματα, φέρνει κρύο
και παγωνιά, σκοτώνονται και τα μικρόβια και καθαρίζει το περιβάλλον, δημιουργώντας
ένα υγιεινό κλίμα. Εδώ όμως στον Ελλαδικό χώρο, δεν έρχεται το χιόνι σαν ένας
μακροχρόνιος δυνάστης να σκορπίσει στην ψυχή των υπηκόων του την κατάθλιψη και την
απαγοήτευση, όπως συμβαίνει σε άλλες πολικές χώρες. 

Εκεί το χιόνι γίνεται ένας τύραννος και σε συνθλίβει με την απέραντη λευκή σιωπή του
και την μακρόχρονη νεκρή φύση. Το κάθε τι καλυμένο με τις κατάλευκες νυφάδες
φαντάζει με υπέροχη νύφη. Κάτασπρη η πλάση με τέτοιες νύφες. 

Όμως το μεγαλείο του χιονιού θα σβήσει. Η ευτυχία θα χαθεί. 

Τα δέντρα θα χάσουν τα λευκά τους στολίδια κι ο κορυδαλλός ξετρελαμένος θα σχίσει
το γαλάζιο. 

Άς σημειωθεί στις κορφές και στα απόσκια των βουνών μας υπάρχουν και τα αιώνια
χιόνια, τα χιόνια που δεν λιώνουν ποτέ στα όρια του υψόμετρου των ορέων. Αδούλωτες
και αγέρωχες οι κίσσες λογχίζουν τους αιθέρες αιώνες τώρα. Στις ώρες της χειμωνιάς η
αντάρα τις αγκαλιάζει και τους κρυφολέει τα μυστικά της.

Κουβεντιάζουν καμιά φορά μεταξύ τους αυτά τα στοιχειωμένα (αιώνια χιόνια). Εξαίσιο
το μετεωρολογικό αυτό φαινόμενο, την ώρα που κατεβαίνει το χιόνι απ’ τα ουράνια. 

Νιώθεις στ’ αλήθεια πως εδώ η φύση συμμάχησε με τον άνθρωπο σε σημείο, που ούτε
αυτή να μαίνεται κατά των θνητών, ούτε σε θνητούς να την αλλοιώνουν και να την
παρομορφώνουν παρά να την κοσμούν με Παρθενώνες και Μαντεία. 

Τούτη την ώρα το πνεύμα απολυτρώνεται από τη σάρκα, φτερουγίζει στο άπειρο και
ξεκουράζεται στα πλουμιστά παλάτια του ωραίου. 

Τούτη την ώρα ο θάνατος καταλύεται, μετουσιώνεται σε λευκή ομορφιά, σε ουράνια
γλύκα. 

Αριστείδης Χρ. Πετρόπουλος 

(Σκαρμιτσιώτης) 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ : ΤΟ  ΧΙΟΝΙ 

Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου
Γραμμενιοξυωτών στο  μέγαρο  

της  Παλιάς  Βουλής  των  Ελλήνων 

Σ
τις 22-11-2009 και ώρα 11:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγάρου
της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων στο

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα, πα-
ρουσιάστηκε το βιβλίο του Βασίλη Κ. Κανέλ-
λου “Γραμμένη Οξυά (Σιτίστα) Ιστορία - Λαο-
γραφία” που εκδόθηκε με χορηγία του Συλ-
λόγου Γραμμενιοξυωτών. 

Στην παρουσίαση, που συντόνισε υπο-
δειγματικά η αρχαιολόγος και προϊσταμένη
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Έφη Παπα-
σπύρου-Καραδημητρίου, συμμετείχαν και μί-
λησαν: ο Πρόεδρος του Συλλόγου αντιστρά-
τηγος ε.α. Χρήστος Δ. Κοντολάτης, ο γεν.
γραμματέας του συλλόγου Δικηγόρος στον
Άρειο Πάγο Νίκος Βυρ. Βλάχος, ο καθηγητής
Ιατρικής Σχολής  Σπ. Παπασπύρου ο οποίος
παρουσίασε και το εκπληκτικό φωτογραφικό
υλικό που προβλήθηκε και ο συγγραφέας -
εκπαιδευτικός Βασίλης Κ. Κανέλλος, μετά
δε το τέλος των ομιλιών οι παρευρισκόμενοι
ξεναγήθηκαν από την Έφη Παπασπύρου - Κα-
ραδημητρίου και την Ντίνα Καλαϊντζή στους
χώρους του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 

Η πολιτιστική αυτή εκδήλωση, ανέδειξε
σε υψηλότερο επίπεδο το βιβλίο του συγγρα-
φέα που τίμησε την ιστορική και πανέμορφη
Γραμμένη Οξυά και σημείωσε κατά κοινή
ομολογία πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι δε οι
συμμετέχοντες εξέφρασαν τον θαυμασμό
και την ικανοποίησή τους τόσο για την ποι-
ότητα του έργου όσο και για την φιλοξενία
και την αρτιότητα της διοργάνωσης στον ιε-
ρό χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του
Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων,
ένα χώρο ιστορικής μνήμης αλλά και υψηλής
αισθητικής. 

Την εκδήλωση, τίμησαν και λάμπρυναν
με την παρουσία τους εκτός από τους Γραμ-
μενιοξυώτες, και οι κ.κ.: ο καθηγητής και Γε-
νικός Γραμματάς του Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Κοντός, ο Γενικός Γραμματέας

της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας Γεράσι-
μος Καζάνας, ο πρ. Αντιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Χρήστος Αναστασόπουλος, ο
πρ. Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεράσι-
μος Φρούντζος, ο διδάκτωρ Νομικής Σπύρος
Βλάχος με την σύζυγό του γιατρό Κέλλυ, ο
ε.α. στρατηγός Θανάσης Νικολοδήμος, ο
στρατηγός ε.α. Δημήτρης Ντζόϊδος, ο σύμ-
βουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πέ-
τρος Μπερερής, ο εκπαιδευτικός σύμβουλος
και συγγραφέας Διονύσης Μπερερής με τη
σύζυγό του εκπαιδευτικό Σπυριδούλα, ο αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Σπερχειαδιτών Νί-
κος Κανέλλος, ο καθηγητής και λογοτέχνης
Χρήστος Κορέλας, ο Λυκειάρχης Κώστας
Αποστολόπουλος, ο στρατηγός ε.α., νομικός
και συγγραφέας Ιωάννης Φλετούρης, ο εκ-
παιδευτικός, νομικός και συγγραφέας Βλάσ-
σης Μαστροκώστας, η αρχιτέκτων Βιολέτα
Κωστάκη-Χονδρού, ο δικηγόρος Κώστας
Τριανταφύλλου, ο Διευθυντής της Καρδιολο-
γικής Κλινικής του Νοσοκομείου Πατρών
Χρήστος Καπορδέλης με τη σύζυγό του Μιμί-
κα, ο γιατρός ειδικός παθολόγος και ακτινο-
λόγος Αντώνης Καπορδέλης, ο ψυχίατρος
Λάμπρος Σαμαρτζής, ο ειδικός παθολόγος
και γιατρός ομοιοπαθητικής Βασίλης Ζήνας,
ο εφευρέτης και οικονομολόγος Ανδρέας Ζή-
νας, ο οικονομολόγος Χαράλ. Χριστοδού-
λου, ο πρ. Διοικητής του Ιπποκράτειου Νοσο-
κομείου Δημήτρης Χαρατσάρης, ο φαρμακο-
ποιός Θόδωρος Δημόπουλος, ο εκδότης και
πρόεδρος του Πολιτιστικού Συνδέσμου Καν-
δηλιωτών Βασίλης Μουρκούσης, ο επικοινω-
νιολόγος Σπύρος Τσάμης, ο στρατηγός ε.α.
επιτ. διοικητής Γ’ Σώματος Στρατού, νομικός
και συγγραφέας Νίκος Κολόμβας, ο πρό-
εδρος της ομοσπονδίας Φθιωτικών Συλλό-
γων Κώστας Βαρσαμάς, τα μέλη συλλόγου
Γαρδικιωτών και ο πρόεδρος Γιάννης Ανα-
γνωστόπουλος, εκπρόσωποι της εταιρείας
Ναυπακτιακών Μελετών κ.α. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 

Κύριε Διευθυντά

1. Με την παρούσα επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι ο Σύνδεσμός μας λειτουργεί
νομίμως από το 1984 χωρίς κομματική χροιά,με αποκλειστικό σκοπό την σύσφιξη των
προσωπικών και οικογενειακών σχέσεων όλων των συναδέλφων μας, την
σφυρηλάτηση πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και φιλίας και την μέριμνα για
την προώθηση και υποστήριξη θεμάτων που αφορούν στην πρόοδο του Νομού μας.

2. Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την 17-12-2009 και την συγκρότηση σε Σώμα,το
νέο Δ.Σ.έχει ως ακολούθως

α. Πρόεδρος Παπαδάκης Παναγιώτης Υποπτέραρχος

β. Αντ/δρος Ντζαφέρης Γεώργιος Ταξίαρχος Αστυνομίας

γ. Γεν.Γραμ. Ρούμπας  Ιωάννης Ταξίαρχος Χωροφυλακής

δ. Ειδ.  »» Σερεντέλος Ευάγγελος Αρχιπύραρχος

ε. Ταμίας Πάνος Αθανάσιος Σμήναρχος

στ. Μέλος Μαναίος Ιωάννης Υποστ/γος Υγειονομικού

ζ. Μέλος Μπραούνος Ιωάννης Υποστ/γος Χωροφυλακής 

η. Μέλος Παπαγεωργίου Επαμειν. Αντιναύαρχος Δικαστικού

θ. Μέλος Τερλής Κωνσταντίνος Υποπτέραρχος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

α. Πρόεδρος Χριστοδούλου Χρήστος Ταξίαρχος Αεροπορίας 

β.Μέλος Δροσόπουλος Κων/νος Μοίραρχος 

γ. Μέλος Ζέτος Βασίλειος Αρχισμηνίας

3. Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην έγκριτη εφημερίδα σας τα ανωτέρω
για να λάβουν γνώση όλοι οι συμπατριώτες συνάδελφοί μας, τους οποίους ιδιαιτέρως
παρακαλούμε να ενταχθούν και να αγκαλιάσουν το Σύνδεσμό μας, ώστε να αποκτήσουμε
ισχυρότερη φωνή και παρουσία.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς και άπειρες ευχαριστίες 

Δια το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Παπαδάκης  Υποπτέραρχος ε.α. 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Ρούμπας  Ταξιάρχος Χωροφυλακής ε.α.
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«Καλλικράτης» 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 
Προς Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου 
Κοιν: Προέδρους Συλλόγων των χωριών του Δή-

μου. 
Όπως γνωρίζετε στις 18, 19 και 20 Ιανουαρίου του

2010 έγινε το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με
μοναδικό θέμα συζήτησης το πρόγραμμα «Καλλικρά-
της» που προωθεί η Κυβέρνηση και το οποίο αφορά
τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, δηλαδή την
περαιτέρω συνένωση και συγχώνευση των ΟΤΑ οι
οποίοι από 1.034 που είναι τώρα θα περιοριστούν
στους 370. Όπως καταλαβαίνετε οδεύουμε προς κα-
τάργηση των 2/3 των Δήμων μεταξύ των οποίων φυ-
σικά θα είναι και ο δικός μας που είναι ορεινός μεν,
αλλά και ως εκ τούτου μικρός σε πληθυσμό. 

Στο Συνέδριο αυτό έγινε συζήτηση επί του θεσμι-

κού πλαισίου που έθεσε η Κυβέρνηση. Το Χωροταξικό
σχέδιο απ’ ότι μας είπε ο Υπουργός θα δημοσιοποι-
ηθεί προς διαβούλευση το Μάρτιο και τότε θα κλη-
θούμε να πούμε τις απόψεις μας και ενδεχομένως τις
αντιρρήσεις μας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βαρδουσίων κατά τη συ-
νεδρίασή του τις 6-2-2010 αποφάσισε να επιμείνει
στις 69, 100 και 116 του 2008 αποφάσεις του ότι δη-
λαδή δεν συμφωνεί με το σχέδιο διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης των ΟΤΑ α’ βαθμού και επιθυμεί ο Δήμος
Βαρδουσίων να παραμείνει αυτοδιοικούμενος ως
ορεινός και απομακρυσμένος και ανέβαλε το θέμα να
το συζητήσει όταν κυκλοφορήσει το χωροταξικό σχέ-
διο «Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ύστερα από τ’ ανωτέρω παρακαλούμε να συγκα-
λέσετε το Τοπικό σας Συμβούλιο προκειμένου αυτό

να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του και ν’ απο-
φανθεί σε ποια κατεύθυνση (πόλη και Δήμο) επιθυμεί
το χωριό του να πάει (να ενωθεί) σε περίπτωση υπο-
χρεωτικής από το Νόμο συνένωσης. 

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα συζητηθεί το θέμα «Καλλικράτης» η παρουσία
τόσο υμών όσο και των μελών του Τοπικού σας Συμ-
βουλίου είναι περισσότερο από απαραίτητη και στην
οποία θα προσκομίσετε την έγγραφή και ενυπόγρα-
φη απόφαση του Τοπικού σας Συμβουλίου. 

Το ίδιο μπορούν να πράξουν και οι πρόεδροι των
Συλλόγων των Χωριών μας, προς τους οποίους κοι-
νοποιείται το παρόν. 

Ο Δήμαρχος 
Βασίλειος Κ. Νικολέτος 

ΔΡΟΜΟΥΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΡΟΥΜΕΛΗΝ

Η  ΒΟΡΕΙΟΣ  ΔΩΡΙΣ
ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΑΠΟΦΑΣΙΝ  ΤΗΣ  Ν’  ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΔΡΟΜΟΝ  ΕΝΤΟΣ  3ΕΤΙΑΣ

Ιδρύθη σύνδεσμος κοινοτήτων και εξελέγη επιτροπή, 

ήτις αφικνουμένη εις Αθήνας θα ζητήση την ενίσχυσιν του Κράτους 

Η Αρτοτίνα προς την Δωρικήν Αδελφότητα 

10.000 ημερομίσθια προσωπικής εργασίας.

Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1927 

ΕΙΧΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗΝ 

ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 

ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ! 

ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΔΩΡΙΔΟΣ, (ανταποκριτού μας). – Ως ήτο φυσικόν, πολύ μεγάλην

απήχησιν εύρεν εις τας καρδίας των δυστυχών και αποκλήρων κοινοτήτων της

ορεινής Δωρίδος αι δηλώσεις τας οποίας έκαμεν προς την εφημερίδαν «Ακρόπο-

λιν» των Αθηνών το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον της «Δωρικής Αδελφότητος»

σχετικώς με την εν γένει δράσιν της Αδελφότητος και με τας μελλοντικάς αυτής

βλέψεις και σκοπούς.

Βεβαίως, επειδή οι Διοικούντες νυν την Αδελφότητα είναι άνθρωποι από την

Δωρίδα φυσικά, αλλά και από το τμήμα αυτής το οποίον είναι επάνω από το περί-

φημον θηρίον… Γρανιτσόρευμα, με το οποίον πλειστάκις ησχολήθη ο «Ρουμε-

λιώτης», και επειδή πολλάς φοράς θα ευρέθησαν και αυτοί εις την δύσκολον θέ-

σιν να δοκιμάσουν τα δεινά τα οποία υφίστανται οι δυστυχείς κάτοικοι των άνω

κοινοτήτων, διαβαίνοντες τον άνω ποταμόν αγεφύρωτον κατά τον χειμώνα με

κίνδυνον της ζωής των, και επί πλέον επειδή επείσθησαν ότι μόνον αι ολίγαι αύται

κοινότητες ηγνοήθησαν όταν ο δρόμος Ιτέας – Ναυπάκτου εγύριζε κάτω από του

«Καραπιστόλη» δια ευνοήτους λόγους έθεσαν ως πρώτον σκοπόν των προσπα-

θειών των την επίτευξιν συνδέσεως δια δρόμου της Αρτοτίνης με το χάνι Καρα-

πιστόλη. Απεφάσισαν τούτο, βέβαιοι όντες ότι θα έχουν ως βοηθούς των και τας

κοινότητας, αι οποίαι θα εξυπηρετηθώσι από την οδόν ταύτην.

Η Αρτοτίνα, προς ενίσχυσιν των προσπαθειών της Αδελφότητος, ομοφωνούν-

των των κατοίκων, εξέλεξεν επιτροπήν εκ των κ.κ. Κ. Διάκου, Αθ. Κουτσαγγέλου,

Β. Φασίτσα, Γρηγ. Λουκοπούλου, Βασ. Βήλου και Γ. Μαμαλούγκα, η οποία εξου-

σιοδοτήθη όπως πράξη παν ό,τι θα συντελέση εις την επιτυχίαν του άνω σκοπού.

Ευχαρίστως δε βεβαιούμεν διά της στεντορείας φωνής του «Ρουμελιώτου»

άπαντας τους Δωριείς και εκείνους της βορείου Ναυπακτίας ότι η άνω επιτροπή,

επιδείξασα ραγδαίαν ενέργειαν και δράσιν, κατώρθωσε να επιτύχη τα εξής:

1) Να κάμη σύνδεσμον κοινοτήτων Αρτοτίνης, Διχωρίου, Υψηλού Χωρίου,

Κριατσίου, Γραμμένης Οξυάς και Κερασιάς, εδήλωσαν δε ότι θα συνδεθώσι και

αι κοινότητες Δάφνου, Τριστένου, Κυδωνιάς και Μανδρινής.

2) Εξεύρε το ποσόν το οποίον θ’ απαιτηθή ίνα ειδική επιτροπή, με επικεφαλής

τον απόγονον του ήρωος Αθανασίου Διάκου ιατρόν κ. Κ. Διάκον, μεταβή εις Αθή-

νας και μετά του δραστηρίου νέου διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος και

άλλων επιλέκτων Δωριέων και του διευθυντού «Ρουμελιώτου» παρουσιασθή εις

τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, ίνα τω επαναφέρη εις την μνήμην ότι το 1927

ως υπουργός της Συγκοινωνίας απεφάσισεν, ήτοι την οδόν Λιδωρικίου – Αρτοτί-

νης μήκους 22 χιλιομέτρων. Την οδόν ταύτην ο κ. Μεταξάς τότε την είχεν χαρα-

κτηρίσει ως Εθνικήν και απαραίτητον διά το Κράτος, διότι δι’ αυτής, ως εδήλωσεν,

το Κράτος θα εξεπλήρου ελαχίστην ευγνωμοσύνην και σεβασμόν προς την μνή-

μην του Τέκνου της Αρτοτίνης, του ήρωος Αθανασίου Διάκου αφ’ ενός, και αφ’

ετέρου θα εχάριζεν την συγκοινωνίαν εις ένα πληθυσμόν άξιον συμπαθείας με-

γάλης και υποστηρίξεως. Ήδη ολίγη καλή θέλησις και ενέργεια απαιτείται και η

οδός αύτη δύναται να γίνη.

Επί πλέον, ο άνω σύνδεσμος των Κοινοτήτων είναι αποφασισμένος να διαθέ-

ση και υπέρ τας 10 χιλιάδας ημερομίσθια προσωπικής εργασίας, προς ενίσχυσιν

του Κράτους. Μόνον η Αρτοτίνα θα διαθέση 8 χιλιάδας ημερομισθίων.

Αν και είμεθα βέβαιοι ότι ο Εθνικός Κυβερνήτης μας θα θελήση να πραγματο-

ποιήση την παλαιάν του απόφασιν, εν τούτοις παρακαλούμεν τον κ. Διευθυντήν

του «Ρουμελιώτου» όπως μας ενισχύση, ακολουθών τον δρόμον του αειμνήστου

πατρός του. Επίσης, παρακαλούμεν την νέαν Διοίκησιν της «Δωρικής Αδελφότη-

τος» όπως καταβάλη κάθε προσπάθειαν διά την επιτυχίαν του άνω σκοπού.

Σεβόμενοι τας φιλοξένους στήλας του «Ρουμελιώτου», σταματώμεν με την

δήλωσιν ότι η Αρτοτίνα ή ούτως ή άλλως είνε αποφασισμένη πλέον, εντός 3ετίας

να έχη δρόμον και θα τον έχη. Θα ήτο παράλειψις, εάν δεν αναφέραμεν ότι αρί-

στην συμβολήν εις την ανωτέρω υπόθεσιν προσέφερον οι κ.κ. Ι. Καρτσακλής

ενωμ)χης και Δημ. Ζαρονίκος και Γ. Παπαϊωάννου, διδάσκαλοι.

Αρτοτινιώτης 

Eφημ. Ρουμελιώτης 
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Συγ�χω�ρια�νοί��μας��επαγ�γελ�μα�τίες�
Αποστολάκης ΒαγγέληςΑποστολάκης Βαγγέλης

Εκτελωνιστικές εργασίες

Λεωφ. Δημοκρατίας 143 

Κερατσίνι 

Τηλ. - Fax: 210-4003244

Κιν.: 6972 236732. 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 

ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ 

ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ 

Τηλ-Fax: 22660-52219, 

210 6140861 

Kιν: 6974868030 

www.arxontiko-xenofonta.gr 

Aυ ζώ της Bα σί ληςAυ ζώ της Bα σί λης

Tέ ντες-Πέργκολες 

Κατασκευή & Εμπορεία 

Χονδρική - Λιανική 

Δημοχάρους 3 Περιστέρι 

Tηλ: 210 5728124 

- 210 2010497 

Fax: 210 5743784 

Κιν. 6932-003232

Βήττας ΔημήτριοςΒήττας Δημήτριος

Φυσιοθεραπεία 

• Ηλεκτροθεραπεία 

• Θεραπευτική μάλαξη 

• Διαθέρμια • Laser 

• Θεραπεία οσφύος 

• Γυμναστική 

Ελεύθ. Πολιορκημένων 12 

Μεσολόγγι 

τηλ. 26310 27242 

κιν. 6947354639 

Γιαννουδάκης Kώστας Γιαννουδάκης Kώστας 

(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)

Έπιπλα γραφείου

-Mεταλλικά-

Bιβλιοθήκες-Nτουλάπες

Eρμού 103 Aθήνα 

Tηλ: 210 3212402

Γουλής ΔημήτρηςΓουλής Δημήτρης

Παραδοσιακό Κρεοπωλείο 

«ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ» 

28ης Οκτωβρίου 41 

Ιτεα Φωκίδας 

Κιν: 6944909544 

Γρηγοράκης Βασίλης Χ. Γρηγοράκης Βασίλης Χ. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ε.Μ.Π. 

Θυσίας 35 Μεσολόγγι 

Τηλ.: 26310-26935 

Κιν. 6974 326186 

Zαχαρής Nίκος Zαχαρής Nίκος 

Eξουσιοδοτημένο 

συνεργείο FORD

1ο Χλμ Εθν. Οδού 

Ναυπάκτου - Ιτέας 

Καρούλα Δάφνης  Nαύπακτος 

Tηλ. 26340-29630

Zουμάς KώσταςZουμάς Kώστας

TAΞI 

&  Aσφαλιστής αυτ/των 

Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον 

Tηλ: 210 2631143

ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ

Μεταφορές - Μετακομίσεις 

Συσκευασίες - Ανυψωτικό 

Αποθηκεύσεις 

Τηλ.: 210 7600353 

- 210 7510958 

Κιν: 6944243031 

http://www.metakomisi-iraklis.gr 

e-mail:info@metakomisi-irakli.gr

Kα κα λής Δη μή τρηςKα κα λής Δη μή τρης

Πρα τή ριο  υγρών καυ σί μων 

Λ. Πε ντέ λης 139 

Xα λάν δρι 

Tηλ: 210 6840850 

& 6977-682015 

Kανούρης Γιάννης Δημ.Kανούρης Γιάννης Δημ.

Aρχιτέκτονας Mηχανικός

Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι 

τηλ: 210 6141584 

Κιν: 6977-995489

Kάππας Kώστας I.Kάππας Kώστας I.

Γυναικεία ενδύματα

Όθωνος & Παπαδημητρίου 

18 Kορωπί 

Tηλ. 210-6627498 

κιν. 6974-882669

Καράμπελας Κώστας  Καράμπελας Κώστας  

Α.Ε.Β.Ε.Α.Ε.Β.Ε.

Aνελκυστήρες

Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές

- Έδρα: Αλκαμένους 109 &122 

Αθήνα 10446

Τηλ.: 210 8811927,

2108816033

Fax: 210 8822308

Yπεύθυνοι:

Σπύρος.& Γιώργος 

Καράμπελας

Kατσαρός Δη μή τρηςKατσαρός Δη μή τρης

Hλεκ τρι κές 

εγκα τα στά σεις 

Aγρι λιά Mε σο λογ γίου 

Tηλ: 26310-26466 

Kιν. 6977-944673

Aρτοτίνα 22660-52687 

Κατσαρός ΝίκοςΚατσαρός Νίκος

Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”

Μοναστηράκι Δωρίδας

τηλ. 26340-51522

κιν. 6944777612

Kατσαρός Kατσαρός 

Mπά μπης και Γιάν νηςMπά μπης και Γιάν νης

Xα σα πο τα βέρ να 

Eυ πά λιο Φω κί δας 

Tηλ: 26340-51296 

Κατσαρού Β. ΜαρίαΚατσαρού Β. Μαρία

ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ

Ευπάλιο

τηλ. 26340-51619

κιν 6973007819

Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα

15451 Ν. Ψυχικό

τηλ. 210-6749557

Fax: 210-6712706 

κιν. 6946578063

Kατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νηKατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη

Φυ τώ ριο-Δέντρα-Θάμνοι-

Γλάστρες

5ο χλμ. Λε ωφ. Σπά των 

Tηλ: 210 6666178

Kατσούνης Nίκος K.Kατσούνης Nίκος K.

Φυτώριο 

Φυτά εσωτ. χώρων-

Λιπάσματα-Xώματα-Σπόροι

Eθν. Aντίστασης 

Λεωφ. Σπάτων

Tηλ: 210-6666213.

Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.

Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις 

ανελκυστήρων

Θεσσαλονίκης 98 

Κ. Πετράλωνα 

Τηλ.: 210-3456091 

Fax: 210-3413031

Kορδοπάτης ΓιάννηςKορδοπάτης Γιάννης

Oικοδομικές εργασίες

Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι 

Tηλ. 26310-24118 & 

6977 463850

Kουλόπουλος A. Kων/νοςKουλόπουλος A. Kων/νος

Διδάκτορας  

Δ/ντης Παιδοχειρουργικής 

Kλινικής Π. Γ. N. 

Nοσοκομείου Nίκαιας 

Kλειούς 30 Xολαργός 

Tηλ: 210-6537607 

2132077337

κιν: 6974-886655 

Κούρλης ΓιάννηςΚούρλης Γιάννης

ΔΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

Παλαμά 37 Ν. Ψυχικό 

Τηλ. 210-6749561, 

Κιν. 6972097589

Kουτσόβουλος Γιάν νης Kουτσόβουλος Γιάν νης 

NISSAN  SERVICE

Ιπποκρήνης 45 

& Κοκκινοπούλου 

Ζωγράφου 

Τηλ:210 7704990 

Λα βί δας Aλέ ξαν δροςΛα βί δας Aλέ ξαν δρος

Όμι λος Eται ριών

Στα δίου 51 Aθή να 

Tηλ: 210-3246397

210-3219605

210-3216164

Λα βί δας Δη μή τρηςΛα βί δας Δη μή τρης

Aλέ ξαν δροςAλέ ξαν δρος

Δικηγόρος 

Z. Πη γής 2-4 Aθή να 

Tηλ: 210 3617257

Λάμπρου Α. ΑθανασίαΛάμπρου Α. Αθανασία

Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά 

Ασπασίας 7 Παγκράτι 

Τηλ: 210 7017194 

MMαγγανάς Γιώργοςαγγανάς Γιώργος

Μεταφορές - Μετακομίσεις 

Διανομές σε όλη την Ελλάδα 

και ιδιαίτερα στη Φωκίδα 

Τηλ: 22990 68631 

Κιν: 6944189805 - 6972851829 

Mανωλάς IάκωβοςMανωλάς Iάκωβος

& Tσούμα Bάνα& Tσούμα Bάνα

Φυσικοθεραπευτήριο 

Bασ. Γεωργίου B’ 29 

& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι 

Tηλ. 210 7229447 

Όλα τα ταμεία δεκτά. 

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.

TAΞI  AΘHNA 

Tηλ.: 2109735511 

Mαρ τέ κας Kώ σταςMαρ τέ κας Kώ στας

PA ΔIO-TA ΞI 

AΓPI NIOY Nο 127

Tηλ. κέ ντρου 

26410-44616-17-

Kιν. 693-2771154 

Μασούρας Αριστοτέλης Κ.Μασούρας Αριστοτέλης Κ.

Καφενείο-Ουζερί 

ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ 

Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα 

Τηλ. 210-6410453. 

Μαστρογεωργίου ΘανάσηςΜαστρογεωργίου Θανάσης

Είδη Αλιείας

Δουκίσσης Πλακεντίας 74

Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210-6916762

Μαστρογεωργίου Μαστρογεωργίου 

ΠαναγιώταΠαναγιώτα

Χρώματα - Σιδηρικά 

Είδη Οικιακής Χρήσης 

Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου 

Όθωνος Δάβαρη - Παιανία 

Τηλ.: 2106645895

Μαυραγάνη Α/φοί Μαυραγάνη Α/φοί 

του Αποστόλουτου Αποστόλου

Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου 

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου 

Mαυ ρα γά νης Γιάν νηςMαυ ρα γά νης Γιάν νης

Aθλητικό Kέ ντρο Bύ ρω να 

Xει μά ρας 19 & 

Kο λο κο τρώ νη Bύ ρω νας 

Tηλ: 210-7629083 

κιν. 6973-683776 

Μαυραγάνης Χρ. ΓιάννηςΜαυραγάνης Χρ. Γιάννης

ΤΑΞΙ 

Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου 

Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλήςMαυ ρα γά νης Πε ρι κλής

Tη λε πι κοι νω νίες-

Aυτοματισμός γρα φείου

Θεσ σα λο νί κης 77-79 

N. Φι λα δέλ φεια 

Tηλ: 2102519336

Μαυρόπουλος ΔημήτρηςΜαυρόπουλος Δημήτρης

Φυσικομαθηματικός 

Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω 

Τηλ: 210 5903539 

Κιν: 6978142060 

Μερζάκης ΚώσταςΜερζάκης Κώστας

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

γκαρσονιέρες

Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι 

Τηλ. 27440-22456 

Με…Ρακί Με…Ρακί 

Ρακομελάδικο - Καφέ 

Νέας Ελβετίας 69 Βύρωνας 

Τηλ.: 697365007, 6974957404 

Mπαλασκώνη ΓιάνναMπαλασκώνη Γιάννα

Aσφαλιστικός 

και Eπενδυτικός Σύμβουλος 

INTERAMERICAN

Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι 

Tηλ: 210 6120047 

Fax: 210 8068005

Kιν. 6932-045071

Mπαλής Γιώργος Nικ.Mπαλής Γιώργος Nικ.

TAXI 

Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι 

Tηλ. 26310-27143 & 

6977-434828

Mπρα ού νοςMπρα ού νος

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 

Ξηρού Γεωργία Β. Ξηρού Γεωργία Β. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ  

Υδραυλικά - Θέρμανση - 

Αρδευτικά - Μελέτες- 

Εγκαταστάσεις 

Τηλ.: 26310-39586 

Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη 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 Iωάννης Δ.Παλασκώνης Iωάννης Δ.

Iατρός -γενικός χειρουργός 

Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα 

τηλ. 6944-883425.

Tηλ. fax: 210 8617201

Kλινική AΠOΛΛΩNEIO 

210 6926501 

Πα λα σκώ νη ς Kώ σταςΠα λα σκώ νη ς Kώ στας

Γρα φείο Γε νι κού Tου ρι σμού 

Bεΐ κου 31 Γα λά τσι 

Tηλ: 210-2928028

210-2930066

ΝΝana ana Κομμωτήριο Κομμωτήριο 

NNανά Παπαβασιλείου ανά Παπαβασιλείου 

& Σοφία Καρβέλη & Σοφία Καρβέλη 

Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά 

Δημοκρατίας 3 

& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121

Τηλ.: 210 8068116 

TTΕΕ.X..X.ΡΑ. ΡΑ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ράπτης Χρήστος & Βασίλης 

& Σια Ο.Ε. 

ΟικοδομικέςΕπιχειρήσεις

- Aνελ κυ στή ρες

Kαι σα ρείας 30-32 Bύ ρω νας 

Tηλ: 210 7643252  

Σιαπέρας Γιάννης Σιαπέρας Γιάννης 

REMAX PRESTIGE 

Σύμβουλος Ακινήτων 

Ερμού 18 Αθήνα 

Τηλ: 210 3232017 

Fax: 210 3232548 

Κιν: 69777337331 

Σιώ κης Θε μι στο κλήςΣιώ κης Θε μι στο κλής

Aσφα λι στής - Κτηματομεσίτης

Αποστολή ασφαλιστηρίων 

σε όλη την Ελλάδα 

με ταχυπληρωμή

Kιν: 6932-420507 

& 6974-569686 

Σού φλα Kατερίνα I.Σού φλα Kατερίνα I.

Bι βλιο χαρ το πω λείο 

Iπ πο κρά τους 201 Aθή να 

Tηλ: 210 6468787 & 

6972-276222 

Tριβήλος Kώστας Aρ.Tριβήλος Kώστας Aρ.

Kαφε μπαρ-Ψησταριά 

Aρτοτίνα Tηλ. 22660-51828

Tσα μα διάς Xρή στοςTσα μα διάς Xρή στος

Oι κο δο μι κές ερ γα σίες 

Άγιος Aθα νά σιος 

Mε σο λογ γίου 

Tηλ: 26310 24000

Τσαμαδιάς Θανάσης Τσαμαδιάς Θανάσης 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Λευκωσίας 9 Γλυφάδα 

Τηλ.: 210 9612606 

- 210 9646726 

Κιν.: 6944610184 

Tσέ λιος Γιώρ γος K.Tσέ λιος Γιώρ γος K.

Yδραυ λι κά-Eί δη θέρ μαν σης 

Iπ πο κρά τους 4 Π. Φά λη ρο 

Tηλ: 210 9815025  

Tσέ λιος Θα νά σηςTσέ λιος Θα νά σης

Kα τα σκευ ές 

σι δή ρου-αλου μι νίου 

Tσώρ τσιλ 33 Hλιού πο λη 

Tηλ: 210 9932378 

210-9931887  

Τσέλιου Νικ. Χριστίνα Τσέλιου Νικ. Χριστίνα 

Δικηγόρος 

Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι 

(πίσω από 

τα Διοικητικά Δικαστήρια) 

Τηλ.: 6934202234 

Tσι τσής Bα σί λης Aρ.Tσι τσής Bα σί λης Aρ.

Γυναικολόγος 

Kων στα ντι νού πο λης 47 

Πά τρα Tηλ: 2610-653744

Tσι τσής Γιάν νης K.Tσι τσής Γιάν νης K.

Συ νερ γείο αυ το κι νή των 

Παντός τύπου

Τζαβέλλα 16  

Κάτω Hλιού πο λη 

Tηλ: 210 9709632 

Κιν: 6972953532 

Tσόγκας Θα νά σηςTσόγκας Θα νά σης

Eπαγ γελ μα τι κή 

φω το γρα φία- VIDEO

Tηλ: 2106464018 

Kιν. 6974-975160 

Tσού μας Nί κοςTσού μας Nί κος

Aσφα λι στής 

Iθά κης 119 Άνω Γλυ φά δα 

Tηλ: 210 9634103 

Γραφ.: 210 9853822

Kιν. 6932-346612

Tσώ ρης  HλίαςTσώ ρης  Hλίας

Oδο ντία τρος 

Πλ. Mε σο λογ γίου 8 Παγ κρά τι 

Tηλ: 210 7220826 

Χορευτικός Όμιλος Χορευτικός Όμιλος 

“Ο ΑΡΙΩΝ”“Ο ΑΡΙΩΝ”

Δημοσθένους 21 Κολωνός

Ελληνικοί - Παραδοσιακοί

και Λαϊκοί χοροί

Κουτσούκης Νικόλαος

Υπεύθυνος ομίλου και 

χοροδιδάσκαλος

Ενοικιάζονται

παραδοσιακές φορεσιές

τηλ. 210-5142600

Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.

Kα τα σκευ ές επί πλων 

Γρη γο ρίου E’ 97B  

Bύ ρω νας 

Tηλ: 210 7649010 

Kιν. 6946124580  

Xρι στο δού λου Mπά μπηςXρι στο δού λου Mπά μπης

Λογιστικό γρα φείο 

Π. Tσαλδάρη 5 & Xρ. Σμύρνης  

Bύρωνας  

Tηλ: 210-7657363

Kιν. 6977548908 


