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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

Τ

ην Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Αρτοτινών ο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ». Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας κ. Κων/νος Αντωνόπουλος, ο τ. Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης
Aπό το βιβλίο «TA EΛΛHNIKA»
του Iάκωβου Pαγκαβή, τόμος A, σελ. 576, Aθήνα 1853

Ράπτης, ο Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας κ. Κων/νος
Παλασκώνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Κοκμοτός, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων ΒΔ Δωρίδας κ. Δημήτρης
Αλούπης, ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Κων/νος
Λιάπης, κ.α. Περαιτέρω, το παρόν έδωσαν παλαιοί Πρόεδροι και
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρτοτινών όπως
ο κ. Αθανάσιος Βήλος, ο κ. Δημήτρης Κανούρης, ο κ. Γεώργιος
Κάππας, ο κ. Κων/νος Τσέλιος, ο κ. Κων/νος Τσόγκας, η κα. Ελευθερία Βήλου, ο πρόσφατα εκλιπών Βασίλειος Λάμπρου κ.α.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο κ. Αθανάσιος Γ.
Βήλος, ο οποίος αφού εξέφρασε τις ευχές του για Καλή Χρονιά
έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννη
Μαυραγάνη για τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου. Επιγραμματικά, ως προς το έτος 2012, οι
δραστηριότητες του Συλλόγου Αρτοτινών συνοψίζονται ως εξής:
1. Κοπή Πίτας στις 22 Ιανουαρίου 2012,
2. Συμμετοχή του Συλλόγου με κατάθεση στεφάνων στις
Εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στην

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Ο εορτασμός του Πάσχα αποτελεί αφορμή για να επισκεφθούμε την Αρτοτίνα μας. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
να ξεφύγουμε από την πιεστική καθημερινότητά μας και να
περάσουμε αυτές τις λίγες ημέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα
μας αναβιώνοντας τις παραδόσεις, σμίγοντας με τους φίλους,
τους συγγενείς και τους γείτονές μας και απολαμβάνοντας
το μεγαλείο της ανοιξιάτικης φύσης.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει να επιδιώκουμε να επισκεπτόμαστε την Αρτοτίνα με κάθε ευκαιρία. Η Αρτοτίνα
είναι εκεί και μας περιμένει όλο τον χρόνο και δεν πρέπει να
την θυμόμαστε μόνο ορισμένες ημέρες τον Αύγουστο.

Συνέχεια στη σελ. 4

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Το e-mail του Συλλόγου Αρτοτινών είναι: artotina.diakos@gmail.com
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘANATOI
― Στις 5-10-2012 απεβίωσε ο Κων/νος Ιωαν. Μέρης. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στο Λιδωρίκι.
― Στις 12-1-2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Σιώκης Δημήτριος
του Ιωάννου. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στην
Αρτοτίνα.
― Στις 7-2-2013 απεβίωσε στις ΗΠΑ και κηδεύτηκε εκεί ο
Μπετσίστας Δημήτριος του Γεωργίου.
― Στις 8-2-2013 απεβίωσε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ ο Μασούρας
Παναγιώτης του Ιωάννου και η ταφή του έγινε στον τόπο διαμονής
του.
― Στις 17-2-2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Βασίλειος Λάμπρου
του Αθανασίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή του έγιναν
στην Αρτοτίνα.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Στα πλαίσια της επικαιροποίησης-ενημέρωσης του μητρώου
των μελών του Συλλόγου Αρτοτινών και του πίνακα αποδεκτών
της εφημερίδας μας, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και
αποστολή σ’ εμάς των στοιχείων του παρακάτω πίνακα:

ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΥ
Σε ηλικία 80 ετών έφυγε ξαφνικά
από τη ζωή ο Βασίλης Α. Λάμπρου. Ο
Βασίλης Λάμπρου γεννήθηκε στην Αρτοτίνα το 1933. Τελείωσε το Γυμνάσιο
στην Άμφισσα και στη συνέχεια ήλθε
στην Αθήνα όπου και εγκαταστάθηκε
μόνιμα, εργαζόμενος στο ΤΣΑ. Παντρεύτηκε τη Νίκη Λυμπέρη και απέκτησαν
δύο παιδιά, την Αγγελική και το Θανάση.
Διετέλεσε επί δεκαετίες εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου
Αρτοτινών και πρόσφερε τις υπηρεσίες του από διάφορες
θέσεις. Αγαπούσε τη γενέτειρά του Αρτοτίνα και την επισκεπτόταν ανελλιπώς. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου Αρτοτινών εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα της
Αρτοτινής γης που τον σκέπασε, στη δε οικογένειά του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια. Στη μνήμη του Βασίλη
Λάμπρου ο Σύλλογος προσφέρει το ποσό των 50 Ευρώ,
υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Η αποστολή των στοιχείων στο Σύλλογο Αρτοτινών μπορεί
να γίνει με τους εξής τρόπους:
- Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου:
artotina.diakos@gmail.com
- Αποστολή μέσω fax στο: 210 – 7655568
- Αποστολή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση των γραφείων
του Συλλόγου: Αλκέτου 56, Τ.Κ. 162-32, Βύρωνας.
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Σύλλογο το συντομότερο δυνατό κι όχι αργότερα από τις 15
Απριλίου 2013.
Διευκρινίζεται ότι το επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα
αποσταλεί μόνο σε όσα μέλη ανταποκριθούν στο παραπάνω
αίτημα.
Τα οφέλη που θα προκύψουν για όλους μας από την επικαιροποίηση-ενημέρωση των στοιχείων των μελών του Συλλόγου είναι πολλαπλά και προφανή κι ως εκ τούτου παρακαλούμε για την έγκαιρη και θετική σας ανταπόκριση.

A P T O T I NA
H ΓENETEIPA TOY AΘANAΣIOY ΔIAKOY
Δίμηνη ενημερωτική
πολιτιστική έκδοση
Ιδιο κτη σία του Συλλόγου
Aρ το τι νών Φω κί δας
N. Π. μη κερδοσκοπικό
A.Φ.M. 090361430
Γραφεία: Aλκέτου 56 Bύρωνας
16232 Tηλ. & Fax: 210 7655568
Συντακτική επιτροπή:
Κούρλης Ιωάννης
Βήλος Γεώργιος
Ράπτης Βασίλειος
Λάμπρου Αθανάσιος
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

Σούφλας Ιωάννης
Τσέλιου Χριστίνα
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
Γιάννης Μαυραγάνης
Τηλ.: 210-7629083
Κιν.: 6973683776
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

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Στην μνήμη του αποβιώσαντος Παναγιώτη Μασούρα του
Ιωάννη η αδελφή του Ελένη Σιώκη του Γεωργίου, το γένος
Μασούρα, προσφέρει το ποσό των 500€ και ειδικότερα 100€
για τους σκοπούς του Συλλόγου Αρτοτινών και 400€ για την
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται οικία και οικόπεδο στη θέση Κρύα Βρύση
τηλ.: 6938417073.
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Γράφει ο Γιάννης Κούρλης
Αντιστράτηγος ε.α.

«Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία» και «Χαίρε
ώ Χαίρε Λευτεριά»
Μέρα διπλής χαράς, διπλής γιορτής για
Ορθοδοξία και Ελληνισμό. Ο Ευαγγελισμός
με το λυτρωτικό για τις ψυχές των ανθρώπων περιεχόμενο έρχεται και δένει με το
ξεσηκωμό των Ελλήνων ενάντια στο Τούρκο
κατακτητή.
Ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος, για
να γίνει κατά χάριν Θεός ο άνθρωπος και
να διορθωθεί εν δυνάμει το σφάλμα των
πρωτόπλαστων, που ήθελαν να γίνουν θεοί
χωρίς το Θεό Λόγο.
Αυτή ακριβώς τη μέρα του λυτρωμού
των ανθρώπων από το ζυγό της αμαρτίας
διάλεξαν οι πρόγονοί μας για να υψώσουν
το λάβαρο της επανάστασης και να βροντοφωνάξουν σ’ όλο τον κόσμο: «Ελευθερία
ή θάνατος».
Η επανάσταση του 1821-28 δεν είναι η
πρώτη που έκαναν οι Έλληνες για να σπάσουν τα δεσμά της δουλείας και να ελευθερωθούν από τον Τουρκικό ζυγό. Είχαν
προηγηθεί πολλά μεμονωμένα κινήματα τα
οποία όμως απέτυχαν. Η τελευταία πέτυχε
γιατί ήταν καθολική, γενικευμένη, η πιο
καλά οργανωμένη και ήλθε ως αποτέλεσμα
μιας μακρόχρονης και επίμονης προεργασίας και προσπάθειας.
Ο γαλλικός διαφωτισμός και η Γαλλική
Επανάσταση, επηρέασαν και διεύρυναν την
έννοια «Γένος» που χρησιμοποιούσε ο Ελληνισμός στην Τουρκοκρατία, έτσι υιοθετήθηκε η έννοια του «Έθνους» και των δικαίων του και το εθνικό όνομα «Έλληνες»
αντικατέστησε το «Ρωμιός» για να αγκαλιάσει τους νέους πόθους και τις νέες
τάσεις και ιδέες της εποχής.
Οι πολυάριθμες εξεγέρσεις που προηγήθηκαν, ήταν αυθόρμητες, ανοργάνωτες,
χωρίς στρατηγική και προσανατολισμό και
κυρίως χωρίς υποστήριξη είχαν δε τραγική
κατάληξη, πέτυχαν όμως να διατηρήσουν
άσβεστο το αγωνιστικό πνεύμα και δημιούργησαν την μαγιά της στρατιωτικής δύναμης που θα αναλάμβανε να φέρει σε πέρας τον αγώνα για την ελευθερία, τα αδούλωτα «ασκέρια» των κλεφτών και αρματολών.
Το κάλεσμα αλλά και ο μαρτυρικός θάνατος του Ρήγα Φεραίου είχαν συγκλονίσει
τις ψυχές των Ελλήνων που απογοητευμένοι από τη διάψευση των ελπίδων ότι
κάποια μεγάλη δύναμη θα βοηθούσε για
το λυτρωμό, κατάλαβαν πολύ καλά πως
ποτέ δεν πρέπει να βασίζεται η μοίρα ενός
λαού στις υποσχέσεις των μεγάλων που
σε τελική ανάλυση δεν υπηρετούν τίποτα
άλλο παρά τα συμφέροντά τους. Έτσι
εδραιώθηκε στη πεποίθηση των πλέον δυναμικών στελεχών αλλά και στο σύνολο
σχεδόν των υποδούλων πως «ότι είναι να

κάνουν οι Έλληνες, θα το κάνουν μόνοι
τους και δεν πρέπει να περιμένουν από
τους ξένους».
Καρδιά και ψυχή του αγώνα η Φιλική
Εταιρεία. Αυτή αναλαμβάνει με άκρα μυστικότητα, με πειθαρχία και προσήλωση
στον τελικό σκοπό, να μυήσει τους απανταχού Έλληνες στον Ιερό σκοπό, να εμψυχώσει τους δειλούς, να τονώσει τους διστακτικούς και να προτρέψει τους γενναίους
να ξεσηκωθούν.
Έτσι λοιπόν και παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που δεν ευνοούσε τέτοιου
είδους κινήματα, στην Ευρώπη κυριαρχούσαν οι ιδέες την Ιεράς Συμμαχίας του Μέτερνιχ, οι υπόδουλοι δεν δείλιασαν, το ποτήρι ξεχείλισε και η καμπάνα του ξεσηκωμού
άρχισε να χτυπά.
Το εγερτήριο σάλπισμα «Ελευθερία ή
Θάνατος» αντήχησε από άκρη σ’ άκρη της
Ελληνικής γης και όχι μόνο. Στις καρδιές
των ραγιάδων ξύπνησαν μνήμες ομηρικών
ηρώων, Μαραθωνομάχων, Σαλαμινομάχων,
μνήμες των τριακοσίων του Λεωνίδα και
πάμπολλες άλλες. Πελώριοι πυρσοί ανάβουν
σε βουνοκορφές και πελάγη για να ξεσηκώσουν τους αλύτρωτους σκλάβους. Το
μήνυμα του ξεσηκωμού έτρεξε σε κάμπους
και βουνά, ταξίδεψε σε θάλασσες και ακρογιάλια, αντήχησε σε ρεματιές και ραχούλες,
φούσκωσε τα στήθη και πύρωσε τις καρδιές
των ξεσηκωμένων και ανέδειξε ήρωες και
ηρωίδες.
Οι μάχες σε στεριά και θάλασσα διαδέχονται η μία την άλλη, Αλαμάνα, Γραβιά,
Βασιλικά, Τριπολιτσά, Δερβενάκια, Μεσολόγγι, Μανιάκι και τελειωμό δεν έχουν.
Πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας σε όλη
τη διάρκεια του αγώνα 1821 – 1828 προκαλούν το θαυμασμό και τη συμπάθεια των
λαών της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής.
Κίνημα φιλελληνισμού αναπτύσσεται ενώ
παράλληλα μεταστρέφεται η πολιτική των
μεγάλων δυνάμεων και απομονώνεται ο
Μέτερνιχ και η πολιτική του.
Η επανάσταση άρχισε τέλη Φεβρουαρίου
1821 στο Ιάσιο της Μολδαβίας με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τον Ιερό Λόχο. Στον
κατεξοχήν Ελλαδικό χώρο το χορό του ξεσηκωμού σέρνει η Καλαμάτα, όμως η επίσημη κήρυξή της έγινε στην Αγία Λαύρα
την 25η Μαρτίου του 1821 από τον Παλαιών
Πατρών Γερμανό. Από το Μοριά η φλόγα
του ξεσηκωμού περνά στη Ρούμελη και το
λάβαρό της σηκώνουν πρώτοι, ο Πανουργιάς
στα Σάλωνα, ο Σκαλτσοδήμος στο Λιδωρίκι
(28 Μαρ.) και στις 30 Μαρτίου ο Διάκος
στη Λιβαδειά.
Με την κατάληψη της Τρίπολης (Σεπ.
1821) και τις νίκες στη Γραβιά, στα Βασιλικά,
στα Δερβενάκια και στο Μεσολόγγι (Δεκ.
1822) η επανάσταση εδραιώνεται και δυναμώνει στη Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ παράλληλα τα νησιά με πρωτο-
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πόρους την Ύδρα, τις Σπέτσες, τα Ψαρά
και το ναυτικό Γαλαξίδι, αλωνίζουν τις θάλασσες και καταφέρουν σημαντικά πλήγματα στον τουρκικό στόλο. Όμως τις στρατιωτικές επιτυχίες της αρχικής περιόδου
διαδέχονται σοβαρές αποτυχίες που θέτουν
σε μεγάλο κίνδυνο την επιτυχή έκβαση
του αγώνα. Οι αποτυχίες αυτές οφείλονται
στην κόπωση και την έλλειψη πόρων και
μέσων αλλά κυρίως στην πολιτική διαμάχη
που προέκυψε και την εμπλοκή μεγάλου
μέρους των στρατευμάτων στις εμφύλιες
συγκρούσεις στην Πελοπόννησο. Παρόλα
όμως αυτά οι δυσκολίες, οι διαμάχες και οι
αποτυχίες, δεν στάθηκαν ικανές να κάμψουν
το φρόνημα και τη δίψα για ελευθερία των
αγωνιζομένων.
Έτσι ο αγώνας συνεχίζεται και το 1827
με τη σύμβαση του Λονδίνου και την επέμβαση των τριών μεγάλων δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας με τη καταστροφή
του Οθωμανικού στόλου στο Ναβαρίνο,
αναγνωρίσθηκε η ύπαρξη νέου ελληνικού
κράτους χωρίς να καθορίζεται η ακριβής
υπόστασή του και τα όριά του. Η πλήρης
ανεξαρτησία του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους αναγνωρίσθηκε με το πρωτόκολλο
του Λονδίνου το 1830, που έμεινε γνωστό
ως «Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας».
Οι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την 25η του
Μάρτη σαν το μεγαλύτερο εθνικό γεγονός
με βαθύτατες πολιτικές προεκτάσεις στις
εξελίξεις του 19ου αιώνα.
Ο κατακτητής παρά τα σκληρά και απάνθρωπα μέσα που χρησιμοποίησε για να καθυποτάξει το αδούλωτο φρόνημα του Έλληνα, ποτέ δεν κατάφερε να γονατίσει τις
ψυχικές του αντοχές και να αλλοτριώσει
την εθνική και θρησκευτική του συνείδηση.
Το έθνος, με ελάχιστες εξαιρέσεις ανταποκρίθηκε σύσσωμο με μια ψυχή και ένα
πόθο, χωρίς να μετρά αριθμούς, ανισότητες
και έλλειψη μέσων, άοπλο με μόνα όπλα
το μεγάλο ενθουσιασμό και την αμετάκλητη
απόφαση για «ελευτεριά ή θάνατο».
Το ’21 καθιερώθηκε από την πραγματικότητα σαν η αποθέωση του παράτολμου
ηρωισμού, αποτέλεσε ένα κοσμοϊστορικό
γεγονός και δίδαξε στον κόσμο ολόκληρο
πώς οι σκλάβοι γίνονται ελεύθεροι και πώς
λαός με ιδανικά και πίστη στις παραδόσεις
του ποτέ του δεν χάνεται.
Κανένα άλλο έθνος στην ιστορική του
διαδρομή δε δοκιμάσθηκε τόσο όσο το ελληνικό και κανένα άλλο έθνος δεν έδειξε
τόσο μεγάλη θέληση για να ζήσει. Τιμή και
δόξα πρέπει στους ήρωες του ’21 και είναι
σίγουρο πως αυτή περνά μέσα από τη δική
μας κοινωνική και πατριωτική στάση.
Ας γονατίσουμε νοερά λοιπόν σήμερα,
μπροστά στους τάφους των αθάνατων νεκρών μας και ας υψώσουμε με ευγνωμοσύνη
το νου και την καρδιά μας στους ελευθερωτές, στους ήρωες και μάρτυρες των
ηρωικών αγώνων του 1821.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αρτοτίνα και προσφορά καφέ, γλυκών και αναψυκτικών στους παρευρισκομένους.
3. Διοργάνωση 4ης Βραδιάς Νεολαίας στις 20 Απριλίου 2012 στο
Club/Café WALL PRESS της συγχωριανής μας Έφης Σιώκη.
4. Σύνταξη, τον Ιούλιο του 2012, με τη συνδρομή του κ. Αθανασίου
Γ. Βήλου, Ανοικτής Επιστολής – Απάντησης στα κατά καιρούς ατεκμηρίωτα επιχειρήματα που προβάλλονται και αφορούν στη γενέτειρα
του Αθανασίου Διάκου. Η επιστολή περιελάμβανε μια καταγραφή
όλων των επίσημων πηγών που μαρτυρούν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο
ότι η Αρτοτίνα ήταν ο τόπος που γεννήθηκε ο Αθανάσιος Διάκος.

5. Οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης για τις νύφες της
Αρτοτίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Ιούλιο στην Αρτοτίνα.
6. Διοργάνωση και εκτέλεση «Διακείων» και «Φλάμπουρου» τον
Αύγουστο στην Αρτοτίνα με την έμπρακτη συνδρομή του Δήμου
Δωρίδας. Οι εκδηλώσεις αναρτήθηκαν σε όλες τις δημοφιλείς ιστοσελίδες του διαδικτύου.
7. Στα πλαίσια των «Διακείων», πραγματοποιήθηκε παράσταση
κουκλοθεάτρου από το Κουκλοθέατρο Λαμίας.

Τύπου με την οποία το Υπουργείο να εκφράζει την αποδοκιμασία
του για τη συγκεκριμένη παράσταση. Η αντίδραση του Συλλόγου
μας έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Φιλοξενήθηκε σε πλήθος ειδησεογραφικών ιστοσελίδων με προεξέχουσα αυτή της εφημερίδας «Πρώτο
Θέμα». Επιπλέον, το περιεχόμενο της επιστολής μας υιοθετήθηκε
και στηρίχτηκε από τις Μητροπόλεις Φωκίδας και Θηβών & Λεβαδείας
καθώς και από την Ιερά Σύνοδο.
9. Έκδοση Ημερολογίου 2013 με την συνδρομή του συγχωριανού
μας κ. Μπάμπη Χριστοδούλου.
Μετά το πέρας του απολογισμού του Προέδρου του Συλλόγου
Αρτοτινών, τον λόγο έλαβε ο κ. Αριστείδης Κολοβός, ο οποίος, με
την ιδιότητά του ως μέλους της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
παρουσίασε την έκθεση της Επιτροπής περί των οικονομικών του
Συλλόγου.
Στη συνέχεια, και αφού απαλλάχθηκε ομόφωνα το Διοικητικό
Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του έτους 2012, τον λόγο έλαβαν ο
Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδας κ. Κωνσταντίνος Παλασκώνης και
ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Κωνσταντίνος Λιάπης οι
οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό και ευχές για το νέο έτος και
ενημέρωσαν για διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους. Επίσης, το
λόγο έλαβαν οι κ.κ. Αθανάσιος Βήλος, Γεώργιος Κάππας, Αριστείδης
Κολοβός, Κων/νος Τσέλιος, Κων/νος Τσόγκας και η κα. Βούλα Κανούρη οι οποίοι κατέθεσαν απόψεις / προτάσεις για διάφορα θέματα
προκειμένου να εξεταστούν εν συνεχεία από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Αρτοτινών όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22ας
Ιανουαρίου 2013 και τη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών
που έλαβε χώρα την 2α Φεβρουαρίου 2013, είναι η ακόλουθη:

8. Με αφορμή την παράσταση της κας. Κιτσοπούλου με τίτλο
«Αθανάσιος Διάκος – Η επιστροφή» ο Σύλλογος, στα πλαίσια της
ιδιαίτερης ευαισθησίας που πάντοτε επιδεικνύει στις οποιεσδήποτε
προσπάθειες τρίτων να παραχαράξουν την ιστορία και να καπηλευτούν
το όνομα και την ιστορία του Αρτοτινού ήρωα Αθανασίου Διάκου,
απέστειλε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ.
Κων/νο Τζαβάρα ζητώντας τόσο την άμεση καταστροφή του οπτικοακουστικού υλικού της παράστασης όσο και την έκδοση Δελτίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

Κούρλης Ιωάννης
Βήλος Γεώργιος
Τσέλιου Χριστίνα
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης
Λάμπρου Αθανάσιος
Ράπτης Βασίλειος
Σούφλας Ιωάννης
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Η γκιλοτίνα (καραμανιόλα)
Γράφει ο Νίκος Αθ. Μαυραγάνης
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Είναι γνωστό πως τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης οι
εκτελέσεις ήταν αθρόες και χωρίς διακοπή.
Επειδή ο χρόνος δεν έφτανε για να εκτελεστούν γρήγορα
τόσοι πολλοί, οι Γάλλοι υιοθέτησαν ένα μηχάνημα που είχε
σχεδιάσει κάποιος «φιλάνθρωπος» γιατρός ονόματι Γκιλοτέν.
Επρόκειτο για μια λαιμητόμο που πήρε το όνομά της από το
σχεδιαστή και κατασκευαστή της. Από τότε η «γκιλοτίνα»
έκαμε τη μακάβρια καριέρα της. Ώσπου βλέπουμε να μετακομίζει
και στην Ελλάδα για την καταστολή της εκτεταμένης ληστείας.
«Τους κλέφτες μην τους είδατε μην τους απαντήσατε;»
ρωτούσαν τ’ αποσπάσματα τους οδοιπόρους. Σαν υπόλοιπα
της κλεφτουριάς ήταν, μετά τη σύσταση του Ελληνικού
Κράτους, οι διάφοροι ληστές της εποχής.
Αρχικά ασκούσαν μεγάλη επιρροή στη ζωή του τόπου και
πολλές φορές επέβαλλαν τη θέλησή τους. Αργότερα όμως
ταυτίστηκαν με το έγκλημα, τις ληστείες και τις ομηρίες μετ’
εξαγοράς ή και φόνου. Γι’ αυτό ακολούθησε αμείλικτη καταδίωξή
τους από τα αποσπάσματα της χωροφυλακής. Οι πιο γνωστοί
στην περιοχή μας ήταν ο Νταβέλης, οι Ρετζαίοι, ο Μπατσαούρας
και οι Αρτοτινοί Ρεγκούζας και Τσιμόγιαννας τα δυο πρωτοξαδέρφια.
Και επειδή από τις πιο γνωστές πόλεις στην Ευρώπη ήταν
το Μεσολόγγι όπου εκείνη την περιοχή υπήρχαν για εκτέλεση
εννέα ληστές, στάλθηκε στην πόλη μια λαιμητόμος για την
πρώτη αυτή ομαδική εκτέλεση. Όμως το Μεσολόγγι δεν ήταν
άγρια πόλη. Είχε μια ιστορία καρτερίας και ηπιότητας και
ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχθεί μια τέτοια ιδέα ωμότητας.
Έτσι η αντίδραση των κατοίκων ήταν μεγάλη.

Ο Κώτσος στην Αθήνα
Γυρίζει ο Κώτσος στο χωριό του μετά από επίσκεψη στην
Αθήνα. Η εμφάνισή του είναι κάπως περίεργη για το μικρό
χωριό. Ο φίλος του ο Γιάννης από περιέργεια πάει στο σπίτι
του Κώτσου:
― Πώς ήταν Κώτσο η Αθήνα;
― Μια χαρά ήταν.
― Καλά και εσύ πώς έγινες έτσι;
― Που να στα λέω Γιάννη μου. Πήγα προχτές στο Κολωνάκι
που τόσα ακούγονται γι’ αυτό και μιας και είχα λίγο χρόνο
λέω δεν πάω να κουρευτώ. Ρώτησα, που μπορώ να κουρευτώ
και μ’ έστειλαν σ’ ένα μεγάλο κομμωτήριο. Πήγα μέσα κάθισα
και ήρθε ένας κουνιστός άντρας. «Περμανάντ;» με ρωτά,
«Ναι» απαντώ εγώ.
― Τι είναι ρε Κώτσο μου το περμανάντ; Μήπως πόνεσε;
― Όχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στο κεφάλι μου. Μετά ήρθε
ένας άλλος κουνιστός και με ρωτάει: «Μανικιούρ;» «Ναι»
απαντώ.
― Τι είναι Κώτσο μου πάλι το μανικιούρ; Μήπως πόνεσε;
― Όχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στα νύχια μου και εγώ δε
κατάλαβα καλά τι ήταν. Μετά ήρθε ακόμα ένας κουνιστός και
με ρωτάει: «Πεντικιούρ;» «Ναι», απαντώ.
― Τι είναι Κώτσο μου το πεντικιούρ; Μήπως πόνεσε;
― Όχι δεν πόνεσε, κάτι έκανε στα πόδια μου. Μετά έφυγα.
Το βράδυ όπως τριγυρνούσα με ρωτάει ένας περαστικός.
«Τραβεστί;» «Ναι» απαντώ εγώ. Εκεί Γιάννη μου πόνεσα!
Κάπως έτσι βγήκε ο μύθος: Αυτός; «Πιάστηκε Κώτσος».

5

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2013 διοργανώθηκε ο ετήσιος χορός
του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου «Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο του Ιωάννη Αθ. Τριώτη στο
Άνω Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Ορισμός Αντιδημάρχων
Δήμου Δωρίδας με θητεία
από 7-1-2013 μέχρι 31-8-2014
Βάσει της υπ’ αριθμ. 8Α/2013 απόφασης του Δημάρχου Δωρίδας,
ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι οι:
κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
κ. Ευσταθίου Ανδρέας
κ. Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης
κ. Καραχάλιος Δημήτριος
Στον Αντιδήμαρχο κ. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο ανατέθηκαν,
μεταξύ άλλων, η εποπτεία, η οργάνωση και ο έλεγχος των Διοικητικών
Υπηρεσιών, η εποπτεία και ο έλεγχος του συνόλου των αρμοδιοτήτων
της Οικονομικής Υπηρεσίας, η συνεργασία με τα Σωματεία και τους
Συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Δωρίδος προς το
σκοπό της επιλεξιμότητας των προγραμμάτων δράσης τους που
επιχορηγούνται από τον Δήμο, η αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας,
η εποπτεία, ο έλεγχος και η παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εποπτεία και ο έλεγχος του τουριστικού σχεδιασμού
και υποδομών και η συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη και
τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων όλου του Δήμου για
θέματα της αρμοδιότητάς του.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ευσταθίου Ανδρέας, ανέλαβε τους τομείς καθαριότητας, συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης δικτύων
και εγκαταστάσεων ηλετροφωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών καθώς και συντήρησης παιδικών
χαρών και κοιμητηρίων. Επιπλέον, ορίστηκε αρμόδιος για τα θέματα
που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Βαρδουσίων και Ευπαλίου.
Ενδεικτικά, στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η λειτουργία των
δημοτικών υπηρεσιών των δημοτικών ενοτήτων, η παρακολούθηση
της εξέλιξης των έργων και των υπό εκτέλεση εργασιών στις
δημοτικές ενότητες, η υπογραφή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας (άρθρου 279 του Ν. 3463/2006) και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων
καθώς και η γένει συνεργασία με τους Προέδρους, τα Μέλη και
τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Στον Αντιδήμαρχο κ. Καλλιαμπέτσο Παναγιώτη ανατέθηκαν οι
τομείς Περιβάλλοντος, μελετών και τεχνικών έργων, συντήρησης
δημοτικών κτιρίων, κυκλοφοριακού σχεδιασμού και Πολεοδομίας.
Επιπλέον, ο κ. Καλλιαμπέτσος ανέλαβε την αρμοδιότητα χορήγησης
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου και
λαϊκών αγορών.
Στον Αντιδήμαρχο κ. Καραχάλιο Δημήτριο ανατέθηκαν οι τομείς
κοινωνικών υπηρεσιών, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, Πολιτικής
Προστασίας, Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων έργων, συντήρησης αγροτικών δρόμων, γεωργικού-κτηνοτροφικού-αλιευτικού
σχεδιασμού και υποδομών και Δημοτικής αστυνόμευσης. Περαιτέρω,
ορίστηκε ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα που αφορούν στις
Δημοτικές Ενότητες Λιδωρικίου και Τολοφώνος.

ARTOTINA 112_Layout 2 19/03/2013 9:50 π.μ. Page 6

6

ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Γράφει
ο Κώστας Τσέλιος

Συνέχεια από το προηγούμενο
ο Μοναστήρι του Προδρόμου
λόγω της ιστορίας του εκτός
από τόπος λατρείας είναι
και τόπος αναψυχής, προσελκύει
πολλούς εκδρομείς οι οποίοι περνούν ευχάριστα την ημέρα τους
στον ειδικά διαμορφωμένο γύρω απ'
την πηγή χώρο. Τα τελευταία χρόνια
στις 24 Ιουνίου οι Μελισσοκόμοι
έχουν καθιερώσει και γιορτάζουν
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ στο Μοναστήρι, μετά τη θεία λειτουργία
και την αρτοκλασία προσφέρουν
στους παρευρισκόμενους το περίφημο ανθόμελο της περιοχής, διάφορα τοπικά εδέσματα, ποτά και
αναψυκτικά. Η εκδήλωση των Μελισσοκόμων ολοκληρώνεται με δημοτικούς χορούς και τραγούδια.
Τη διαδρομή του Ευρωπαϊκού
μονοπατιού Ε4 θ' ακολουθήσουμε,
είναι αυτό που θα μας οδηγήσει
στην τοποθεσία (Βούβαλη ράχη) στο
επόμενο χριστιανικό μνημείο που
είναι το προκυνητάρι του Αϊ Γιάννη,
κτήτορας του οποίου ήταν ο Κοτρώνης Κων/νος. Είναι παλιό εικόνισμα, χτίστηκε το 1927, είναι και
αυτό λιθόχτιστο με μια μικρή εσοχή
κερματοδέκτη και πάνω από αυτή
μια μεγαλύτερη μέσα στην οποία
υπάρχουν οι Άγιες εικόνες και τα
απαραίτητα αναλώσιμα για το άναμμα του καντηλιού. Συνεχίζοντας τη
διαδρομή του Ε4 με κατεύθυνση
προς το χωριό να πούμε ότι, την
ίδια διαδρομή είχε και ο παλιός μουλαρόδρομος που ήταν η βασική
οδική αρτηρία προς και από το Μοναστήρι και τα χωριά της ορεινής
Ναυπακτίας και της Φθιώτιδας, την
ίδια περίπου πορεία ακολουθούσε
και ο πρώτος αμαξιτός χωματόδρομος που ανοίχθηκε τη δεκαετία του
’50 ώσπου ύστερα από αδιάκοπη
βροχόπτωση έγινε μεγάλη καθίζηση
με αποτέλεσμα νέα χάραξη, αυτή
που είναι σήμερα. Από τότε η τοποθεσία λέγεται βούλια(γ)μα.
ΤΟ ΞΩΚΛΗΣΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Αφήνουμε πίσω το προσκυνητάρι
του Αϊ Γιάννη και σε λίγο αντικρίζουμε το πανέμορφο ξωκλήσι του
Αγίου Σπυρίδωνα, βρίσκεται σε ξέφωτο και περιβάλλεται από πυκνό
ελατοδάσος. Πρόκειται για μια μικρή
μονόχωρη σταυρεπίστεγη βασιλική
(μικρογραφία του πολιούχου της
Αρτοτίνας). Εξωτερικά δεν παρου-

Τ

σιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, είναι χτισμένο με μαστορικά πελεκημένες γκριζογάλανες
ακανόνιστες πέτρες και ορθογώνια
αγκωνάρια τα οποία εξέχουν λίγο
από την εξωτερική περαστά των
τοίχων. Το ξωκλήσι φωτίζεται από
τα τέσσερα μονόλοβα παράθυρα και
από τα αψιδωτά τμήματα των τριών
εισόδων του ναού όπου είναι τοπο-

τοποθεσία ΜΑΝ. Εδώ υπάρχουν δύο
προσκυνητάρια το ένα είναι μεταλλικό ναόσχημο με γυάλινο εικονοθέσιο αφιερωμένο από το Γεώργιο
Κ. Τσέλιο στη μνήμη του πολιούχου
του χωριού Αγίου Γεωργίου, το άλλο
νεόδμητο προσκυνητάρι βρίσκεται
στη συμβολή του κεντρικού δρόμου
με τον δρόμο που πηγαίνει προς
την τελευταία κατοικία των Αρτοτι-

Το Ξωκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα
θετημένα σταθερά υαλοστάσια. Εξωτερικά η λιθοδομή δεν είναι ορατή,
έχει καλυφθεί με τσιμεντοκονίαμα.
Πάνω από την δυτική είσοδο είναι
τοποθετημένη σε εσοχή μαρμάρινη
πλάκα με την κτητορική επιγραφή:
«ΔΩΡΕΑ ΣΠΥΡ. ΑΘ. ΚΟΚΚΟΡΗ 18
Αυγούστου 1929». Στο οικοδόμημα
του Αγίου Σπυρίδωνα διαφαίνεται ο
σταυρικός πυρήνας που διακρίνεται
εξωτερικά με το σύστημα της διάταξης των στεγών των τριών εισόδων και της κόγχης του ιερού βήματος. Εσωτερικά ο Ναός δεν έχει
τοιχογραφίες, το τέμπλο του είναι
ξυλόγλυπτο κατασκευασμένο από
ξύλο καρυδιάς, υποθέτω ότι είναι
έργο του δωρητή του αείμνηστου
Σπυρ. Κοκκόρη. Η Ορθόδοξη ελληνική εκκλησία τιμά τη μνήμη του
Αγίου Σπυρίδωνα στις 12 Δεκεμβρίου. Αφήνουμε πίσω το ξωκλήσι του
Αγίου Σπυρίδωνα, βαδίζουμε στον
αμαξιτό χωματόδρομο και προτού
φθάσουμε στον κεντρικό οδικό άξονα δεξιά στο πρανές βρίσκεται το
προσκυνητάρι του Αγίου Σπυρίδωνα
είναι και αυτό έργο του Σπύρου
Κοκκόρη, δεν έχει χρονολογία δόμησης, υποθέτω ότι χτίστηκε τη δεκαετία του ’60, είναι το πρώτο προσκυνητάρι που χτίστηκε με σύγχρονα
υλικά και τεχνοτροπία πρωτότυπη
μέχρι τότε για την οικοδομική τέχνη
του χωριού. Στη συμβολή του χωματόδρομου με τον κεντρικό άξονα
υπάρχει ένα ακόμα προσκυνητάρι,
είναι αφιερωμένο από την Ανθούλα
Γ. Μαντούρλια στη μνήμη του Αγίου
Εφραίμ. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό
μας προς το χωριό φθάνουμε στην

νών. Στην βορειοδυτική γωνία του
νεκροταφείου είναι χτισμένη μια
σχετικά μικρή εκκλησία, (η Αγία Σωτήρα) η μνήμη της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρα γιόρταζε στις 6 Αυγούστου. Είναι παλιά εκκλησία, υποθέτω
ότι χτίστηκε στη δεκαετία του 1890
όταν μεταφέρθηκε εκεί το νεκροταφείο του χωριού. Σύμφωνα με
την παράδοση το νεκροταφείο βρισκόταν στην βορειοανατολική πλευρά της πλατείας και μεταφέρθηκε
για να χτιστεί η μεγάλη Εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου και να μεγαλώσει η πλατεία του χωριού. Είναι η
πρώτη σταυρεπίστεγη βασιλική που
χτίστηκε στην Αρτοτίνα, είναι λιθόχτιστη με καλοδουλεμένες ακανόνιστες πέτρες, έχει τρείς αψιδωτές
εισόδους και τέσσερα μονόλοβα παράθυρα, εσωτερικά δεν έχει τοιχογραφίες, το τέμπλο είναι απλό και
το ιερό βήμα βρίσκεται μια βαθμίδα
πιο πάνω. Στην ανατολική πλευρά,
αριστερά από την κόγχη του ιερού
βήματος υπάρχει ο τάφος του παπάΜαμαλούγκα με την ιδιόχειρη κτητορική επιγραφή. Ακολουθώντας τη
σήμανση του Ε4 περνάμε στην απέναντι πλαγιά εκεί που σμίγουν τα
δύο πρώτα ποτάμια των πηγών του
Εύηνου, ο Βαρδουσιώτης και η Σαΐτα, στη δεξιά όχθη του Βαρδουσιώτη
είναι χτισμένο ένα νεόδμητο προσκυνητάρι αφιερωμένο στην Ιερή
μνήμη του Αγίου Δημητρίου, αυτό
είναι έργο του Κώστα Φ. Τσαμαδιά,
το εικονοθέσιό του είναι μεταλλικό,
καλά συντηρημένο και υποδέχεται
πεζούς και εποχούμενους διαβάτες.

Σε μικρή απόσταση από το
(ει)κόν(ι)σμα στην ομώνυμη τοποθεσία βρίσκεται το ξωκλήσι του Αϊ
Δημήτρη, είναι και αυτό παλιό εκκλησάκι χωρίς χρονολογία δόμησης
και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, παλιότερα η γύρω περιοχή ήταν κατάφυτη από αμπέλια,
στα αρχαία χρόνια σ' αυτή την περιοχή κατοικούσαν οι Βωμιείς, αυτό
βεβαιώνεται: 1) Από τα λείψανα πήλινων αγγείων που έβγαιναν στην
επιφάνεια από τους καλλιεργητές
των αμπελιών. 2) Από τη γραπτή
πληροφορία που διαβάζουμε στα
Γεωγραφικά του ΣΤΡΑΒΩΝΑ.
«ΜΕΡΗ ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» παράγραφος 5
Τόποι δι’ων ρέει ο ποταμός Εύηνος
πρότερον καλούμενος Λυκόρμας. Ο υπό του Ηρακλέους θανατωθείς
πορθμεύς Νέσσος ο Κένταυρος. Ο
δ’ Εύηνος ποταμός άρχεται μεν εκ
Βωμιέων των εν Οφιεύβιν Αιτωλικό
έθνει. 3) Από έναν αρχαίο παιδικό
τάφο που υπάρχει στην περιοχή. 4)
Από την ύπαρξη αγωγού ύδρευσης
που βρέθηκε στη τοποθεσία Μπάλα
κοντά στο καλύβι του Κ. Τσαμαδιά,
κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης
δρόμου βγήκαν στην επιφάνεια τεμάχια κεραμικού αγωγού μεταφοράς
νερού, ορθογώνιας διατομής με
ανοιχτή οροφή. Ένα τεμάχιο κεραμικού αγωγού μήκους εξήντα εκατοστών, βγήκε σχεδόν ανέπαφο, εντοπίστηκε από τον γράφοντα και
βρίσκεται στο Μουσείο Αρτοτίνας.
Ένα ακόμα προσκυνητάρι θα συναντήσουμε στη διαδρομή προς το
ξωκλήσι του Αγίου Μάρκου, βρίσκεται στην τοποθεσία Αρίδα, είναι παλιό λιθόχτιστο εικονοστάσι χωρίς
ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, το έχτισε ο Κώστας Τσαμαδιάς
(Τσαμαδοκωστάκης) είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Μάρκου.
Στην αριστερή κατά τη ροή του
Καρυοπόταμου πλαγιά, είναι χτισμένο το ξωκλήσι του Αγίου Μάρκου
(Αγιοράκη). Σύμφωνα με την παράδοση το έχτισαν οι Αρτοτινοί ξωμάχοι που κατοικούσαν στην απέναντι
από την Εκκλησία τους απάνεμη
πλαγιά, από τις αιωνόβιες βελανιδιές
(δρυς) που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο και από μια Άγια εικόνα
αφιερωμένη από τον Κώστα Τσαμαδιά με χρονολογία 1934, πρέπει
να χτίστηκε στις πρώτες δεκαετίες
του περασμένου αιώνα. Είναι και
αυτό ένα ταπεινό Χριστιανικό μνημείο που θυμίζει την βαθειά πίστη
των Ορθόδοξων Ελλήνων.
Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Στην αίθουσα της Δωρικής Στέγης στο Παγκράτι
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου η κοπή της πίτας της Δωρικής Αδελφότητας.
Χαιρετισμό απεύθυναν η βουλευτής Φωκίδας
κα. Ασπασία Μανδρέκα, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα. Γιώτα Γαζή και ο Δήμαρχος Δωρίδος κ.
Γεώργιος Καπεντζώνης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος
της Δωρικής Αδελφότητας κ. Κωνσταντίνος Λιάπης
έκανε απολογισμό πεπραγμένων και παρουσίασε
το σχέδιο δράσης της επόμενης περιόδου.
Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν, ο τέως υπουργός
κ. Νικόλαος Γκελεστάθης, ο τέως υπουργός κ.
Απόστολος Ανδρεουλάκος, ο Αντιδήμαρχος Δωρίδος
κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ο Αντιπρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Παλασκώνης, ο
επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Δωρίδος
κ. Αναστάσιος Παγώνης, ο τέως Δήμαρχος Λιδωρικίου κ. Γεώργιος Κουλούλας, ο τεώς Δήμαρχος
Βαρδουσίων κ. Βασίλης Νικολέτος κ.α.
Ο Σύλλογος Αρτοτινών εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο κ. Ιωάννη Κούρλη και τον τ. Πρόεδρο και
νυν μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μαυραγάνη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ
Συναντήσεις Δημάρχου
με εκπροσώπους φορέων και δημότες
που κατοικούν στην Αθήνα
Λιδωρίκι, 20-2-2013
Σας ενημερώνουμε πως ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος
Καπεντζώνης θα δέχεται εκπροσώπους φορέων και
δημότες που κατοικούν στην Αθήνα, στα γραφεία της
Δωρικής Αδελφότητας (Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου στο Παγκράτι) την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα και κατά τις
ώρες 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. και 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. Το
πρόγραμμα θα καθορίζεται από την κ. Μηλιώνη Παρθενία
και κ. Τίτου Δέσποινα. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00, η
Ένωση Γυναικών Φωκίδας διοργανώνει στο Κτίριο
της Παλαιάς Βουλής εκδήλωση για τον Στρατηγό Ι.
Μακρυγιάννη. Πέραν των ομιλιών από σημαίνοντες
προσωπικότητες, στην εκδήλωση θα εκτεθούν διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Στρατηγού.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε
όπως επικοινωνήσετε με την Πρόεδρο της Ένωσης
Γυναικών Φωκίδας κα. Λαμπρινή Κουφάκη (2106818170, κιν. 6936522840)

ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τσώρης Ηλίας ............................50,00€
Μπραούνος Ιωάννης Κων. ........50,00€
Σιώκης Θεμιστοκλής ................100,00€
Γκίκα Δήμητρα Ιωαν. ..................30,00€
Γρηγορόπουλος Βασ. Γεωργ. ....25,00€
Κάππας Ιωάννης Κων/νου ..........20,00€
Τσέλιος Κων/νος Γεωργ. ............20,00€
Τσέλιος Γεώργιος Κων/νου ........20,00€
Λάμπρου Βασ. Αθαν. ..................20,00€
Τσέλιος Αθανάσιος Γεωργ. ........25,00€
Τσέλιος Γεώργιος Αθαν. ............25,00€
Ράπτης Κων/νος Βασ. ................10,00€
Κολοβός Ιωάννης Αριστ. ............20,00€
Λάμπρου Αναστάσιος ..................5,00€
Βήλος Γεώργιος Αθαν.................50,00€
Βήλος Δημ. Θεοδ. ......................20,00€
Κορδοπάτης Κων/νος ................50,00€
Κορδοπάτης Κων/νος ..................5,00€
Κουλόπουλος
Γεώργιος Κων/νου ......................50,00€
Γιαννούζης Νικόλαος Κων. ........20,00€
Γιαννούζη Φανή Νικολ. ..............30,00€
Κουλοπούλου Βιργινία Αθαν. ....20,00€
Σεΐτος Αθανάσιος ......................30,00€
Μιχαλοπούλου Ελένη ................30,00€
Κουλόπουλος Κων/νος Αθαν. ....60,00€
Χριστοδούλου Χαράλαμπος ......20,00€
Μπατσαούρας Αθανάσιος ..........20,00€
Κακαλής Γεώργιος Αποστ. ........25,00€
Κακαλή-Θανοπούλου
Χαρίκλεια ....................................25,00€
Ζουμάς Αθανάσιος ....................10,00€
Τσιτσής Ιωάννης ........................10,00€
Κατσαβός Ευθύμιος....................10,00€
Κατσαβός Βασίλειος ..................10,00€
Παττακός
Νικόλαος & Βασιλική..................20,00€
Τσαμαδιά Ευθυμία ......................20,00€
Τσαμαδιά Μαρία Ιωαν. ................20,00€
Τσέλιου Αθηνά............................10,00€
Κρανιά Ευφροσύνη ....................10,00€
Μαυραγάνη Ελένη Ιωαν. ............10,00€
Μαυραγάνης Μιλτιάδης Ιωαν. ....10,00€
Μπαρμπαλιάς Δημήτριος..............5,00€
Χριστοδουλίδης Αντώνιος..........50,00€
Αλατά Ελένη ..............................20,00€
Χριστοδουλίδου Άννα ................50,00€
Κούρλη Αλεξάνδρα ....................15,00€
Κούρλη Βασιλική ........................15,00€
Μπαρμπαλιά Ευφροσύνη............15,00€
Καβουρίδης Βασίλειος ..............50,00€
Ράπτης Β. & ΣΙΑ Ο.Ε...................50,00€
Κουτσόβολος Ιωάννης Θεοδ. ....50,00€
Τσέλιου Χριστίνα Νικ. ................20,00€
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Τσέλιου Λαμπρινή Νικ. ..............10,00€
Κάππας Γεώργιος & Μερσίνη ....50,00€
Παπαϊωάννου
Αικατερίνη Γεωργ. ......................30,00€
Γκίνης Κων/νος Σταμ. ................30,00€
Γκίνη Παρασκευή........................20,00€
Τσέλιος Γεώργιος Δημ. ..............20,00€
Τσορτέκη Αικατερίνη..................15,00€
Τσορτέκη Αικατερίνη....................5,00€
Ζουμάς Χρήστος Ιωαν. ..............30,00€
Κανούρης Δημήτριος Ιωαν. ........50,00€
Λάμπρου Αναστάσιος ................20,00€
Κούρλης Ιωάννης Γεωργ. ..........50,00€
Ζουμάς Χρήστος Ιωαν. ................5,00€
Βήλος Αθανάσιος Γεωργ. ..........50,00€
Μπαρμπαλιάς
Δημήτριος & Ελευθερία ............35,00€
Μαρτέκας Ιωάννης ....................10,00€
Αλούπης Δημήτριος ..................10,00€
Τσαμαδιάς Βασίλειος Γεωργ. ....10,00€
Κολοβός Αριστείδης Ιωαν. ........40,00€
Κανούρης Παναγιώτης ..............10,00€
Κανούρης Κων/νος Παν. ............10,00€
Ζεύκης Μιχαήλ ..........................10,00€
Κάππα-Πρεβένα Έφη ..................30,00€
Παλασκώνης Κων/νος Ευσ.........50,00€
Πλαστήρας Κων/νος Ιωαν...........20,00€
Τσόγκας Αθανάσιος Κων/νου ....10,00€
Ζαρονίκος Χρήστος ....................30,00€
Ζαρονίκου Αγγελική Χρ. ............30,00€
Πλαστήρας Δημήτριος ..............40,00€
Κορδοπάτης Κων/νος Αντ. ........50,00€
Κορδοπάτης Κων/νος ..................5,00€
Τσόγκας Αθανάσιος Κων/νου ....10,00€
Τσόγκας Κων/νος ......................30,00€
Μπραούνος Γερ. Βασ. ................20,00€
Λάμπρου Αναστάσιος ..................5,00€
Σιαπέρας Βασίλειος....................30,00€
Μακράκης Μανώλης ..................20,00€
Ράπτης Αθανάσιος ....................20,00€
Ράπτη Ιωάννα Βασ. ....................20,00€
Τσόγκας Κων/νος Αριστ. ............50,00€
Μαμαλούγκας Γεώργιος Κων. ....50,00€
Κολοβός Νικόλαος Βασ. ..........100,00€
Καράμπελα Παναγιώτα ..............40,00€
Λαβίδας Αλέξανδρος Αναστ. ..100,00€
Πλάκα Γεωργία ..........................20,00€
Ράπτης Χρήστος Βασ. ................50,00€
Μακρής Δημήτριος ....................30,00€
Σούφλας Αριστείδης ..................20,00€
Τσαλίκης Αθανάσιος ..................20,00€
Μανάφα-Σιώκη Ασημίνα ............20,00€
Παλασκώνης Δημ. Θεοδ.............20,00€

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν ύστερα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Κώστα Αντωνόπουλου τα πάγια τέλη και τα
τέλη ύδρευσης σε όλα τα χωριά του Δήμου Δωρίδας για το οικονομικό
έτος 2013.
Αναφορικά με την Αρτοτίνα, το ετήσιο πάγιο τέλος καθορίστηκε στα
30€ πλέον ΦΠΑ.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& 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

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
Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932045071
Tσούμας Nίκος
Aσφαλιστής
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
Bύρωνας
Tηλ: 210 7629083 Κιν.: 6973683776

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Λαβίδας Δημήτρης Aλέξανδρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
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

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000
Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
Πενταγιοί Δωρίδας
Τηλ.-Fax: 22660 52219,
210 6140861 Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr
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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

WALL PRESS CAFE
Μπότσαρη 6-8 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9943733
wallpress@hotmail.com

Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732
Xριστοδούλου Mπάμπης
Λογιστικό γραφείο
Π. Tσαλδάρη 5
& Xρ. Σμύρνης Bύρωνας
Tηλ.: 210 7657363
Kιν.: 6977548908

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

ΙΑΤΡΟΙ
Kουλόπουλος A. Kων/νος
Διδάκτορας
Δ/ντης Παιδοχειρουργικής
Kλινικής Π. Γ. N.
Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210 6537607 - 2132077337
Κιν: 6974886655
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
Tσώρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Tσέλιος Θανάσης
Kατασκευές Σιδήρου-Αλουμινίου
Tσώρτσιλ 33 Hλιούπολη
Tηλ: 210 9932378 - 210 9931887

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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ
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

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958 Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr
Mαγγανάς Γιώργος
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ.: 22990 68631
Κιν.: 6944189805 - 6972851829

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

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
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
Τζαβέλλα 16
Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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

ΤΑΧΙ
Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
Tηλ.: 210 9735511
Mαρτέκας Kώστας
Mπαλής Γιώργος Nικ.
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 27143 & 6977434828
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

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.
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79 N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 210 2519336

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Βήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία
• 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 Παναγιώτα
Χρώματα - Σιδηρικά
Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 210 6645895

