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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τ

ην Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015
πραγματοποιήθηκε στην έδρα του
Συλλόγου Αγιασμός για το νέο
έτος 2015 και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερησίας διάταξης όπως παρακάτω:

2ετία, 2015-2016.
Σήμερα λοιπόν εγώ, με την ιδιότητα
του προέδρου του Δ.Σ., θα σας παρουσιάσω τα πεπραγμένα του έτους 2014
(αυτά του 2013 παρουσιάσθηκαν πέρυσι)
και θα απολογηθώ συλλογικά για τα τυχόν
λάθη και παραλήψεις μας και τούτο γιατί,
το έργο που επιτελείται
από ένα συλλογικό όργανο
αλλά και τα λάθη, οι αδυναμίες και οι παραλήψεις
του, βαρύνουν το σύνολο
και ιδιαίτερα αυτόν που
διευθύνει.
Πριν αναφερθώ στα
πεπραγμένα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου
για το 2014, νοιώθω την
ανάγκη να αναφερθώ σε
μια απουσία από τη συνάντησή μας σήμερα, μια
απουσία ιδιαίτερα αισθητή
στο Σύλλογό μας. Λείπει
αυτός που οι φωτογραφίες
του κοσμούσαν τα ημεροΑγιασμός για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς
λόγια του Συλλόγου, αυ• Διοικητικός απολογισμός επί πετός που ανιδιοτελώς παρακολουθούσε
πραγμένων έτους 2014 και λογοδοσία
τα φορολογικά θέματα και δεν έλειπε
Δ.Σ.
από καμιά εκδήλωσή του. Είναι αυτή του
• Οικονομικός απολογισμός έτους
Μπάμπη του Χριστοδούλου που πριν από
2014 και έγκρισή του.
λίγες μέρες έφυγε για πάντα από κοντά
• Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν
μας. Εμείς θα τον θυμόμαστε και θα τον
και εγκριθεί η συζήτησή τους σύμφωνα
νοιώθουμε πάντα ανάμεσά μας.
με το άρθρο 17, παρ. 3 του ΚαταστατιΟικονομικός Απολογισμός:
κού.
Για το θέμα αυτό θα ενημερωθείτε
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
στη συνέχεια, όπως άλλωστε προβλέπεΔιοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
ται, από την Εξελεγκτική Επιτροπή η
Επιτροπής.
οποία έκανε λεπτομερή έλεγχο των βιΠρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
βλίων και παραστατικών του ταμείου.
εξελέγη η κ. Γρηγοράκη Μαρία η οποία
Εγώ μόνο θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι
αφού ευχήθηκε για μια καλή χρονιά, κήκαταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να
ρυξε την έναρξη των εργασιών της συαυξήσουμε τα έσοδα του Συλλόγου, βενέλευσης και στη συνέχεια κάλεσε τον
βαίως μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας
πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ιωάννη Κούρλη,
και της αξιοπρέπειας και επιπλέον να πεγια τον απολογισμό των πεπραγμένων
ριορίσουμε τα έξοδά του.
του Δ.Σ. για το έτος 2014.
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις-Συνέδρια:
Ο Σύλλογος στη διάρκεια του 2014
Ο πρόεδρος του Συλλόγου λαβών το
συμμετείχε ενεργά στις παρακάτω εκδηλόγο παρουσίασε τα πεπραγμένα του
λώσεις:
έτους 2014 όπως παρακάτω:
• Φυσική παρουσία και κατάθεση στεΚαλημέρα, Χρόνια Πολλά και Καλή
φάνων στις εκδηλώσεις των εθνικών επεΧρονιά.
τείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης
Πέρασε και ο δεύτερος χρόνος της
Οκτωβρίου στο χωριό μας.
θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλ• Διάκεια 2014 στη Λαμία: Προσκληλόγου, και ήλθε η ώρα του απολογισμού
θήκαμε επισήμως και το 2014 από την
και της κρίσης. Εμείς που το απαρτίζαμε
ΠΣΕ, να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση
να σας παρουσιάσουμε αυτά που κάναμε
και να καταθέσουμε στεφάνι, όπως και
και να απολογηθούμε για ότι δεν κάναμε
έγινε από τον υποφαινόμενο.
σωστά ή παραλείψαμε να κάνουμε και
• Ιδρυτικό Συνέδριο Ένωσης Δωριέων
εσείς να μας κρίνετε με αυστηρότητα
Επιστημόνων: Πραγματοποιήθηκε στο ξεαλλά και δικαιοσύνη και στη συνέχεια να
εκλέξετε το νέο Δ.Σ. για την επόμενη
Συνέχεια στη σελ. 4

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Με τη συμμετοχή όλων των μονίμων κατοίκων αλλά
και πολλών Αρτοτινών που επισκέφτηκαν το χωριό μας,
γιορτάσθηκε και φέτος ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και
η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου
1821. Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, τελέσθηκε Δοξολογία και στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο του ήρωα και πρωτομάρτυρα του αγώνα Αθ.
Διάκου, από τους:
― Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Αρτοτίνας κ. Κάππα
Βασίλειο.
― Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ» κ. Κούρλη Ιωάννη.
Η τελετή έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και
τον Εθνικό Ύμνο που ψάλθηκε από όλους τους παρισταμένους.
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ
1. Πρόσωπα με αναπηρία από 67% και
άνω δικαιούνται μείωση 200 ευρώ από το
φόρο. Η αναπηρία αποδεικνύεται με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ ή παλιές εκδοθείσες γνωματεύσεις από υγειονομικές επιτροπές.
2. Τη μείωση του φόρου για ιατρικές
και νοσοκομειακές δαπάνες φέτος δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι και τα
εξαρτώμενα μέλη τους όχι μόνο οι μισθωτοί
και συνταξιούχοι που ίσχυε πέρυσι.
Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:
Αμοιβές σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα
όλων των ειδικοτήτων, ιατρικές εξετάσεις,
θεραπείες, έξοδα νοσηλείας και σε ιδιωτικές
κλινικές, έξοδα φαρμακείου για αγορά φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, αμοιβές
που καταβάλλονται σε νοσηλευτές στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, έξοδα για αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη,
έξοδα για αγορά και τοποθέτηση οργάνων
όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κ.α. το 50% του ποσού
που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων. Οι αμοιβές και τα
έξοδα αυτά μπορεί να έχουν καταβληθεί
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Από το ποσό των εξόδων αυτών αφαι-

ρείται το 10% από το φόρο με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό ξεπερνά το 5% του
δηλωθέντος εισοδήματος.
Π.χ. Έστω ένας φορολογούμενος που
δηλώνει ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.500
ευρώ (το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια ή
από ελεύθερο επάγγελμα) για να έχει τη
μείωση του φόρου θα πρέπει τα έξοδα που
θα δηλώσει για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να ξεπερνούν το ποσό των 625,00
ευρώ.
Δηλαδή αν δηλώσει 600 ευρώ ιατρικά
έξοδα δεν θα έχει καμία μείωση στο φόρο.
Αν δηλώσει 700 ευρώ ιατρικά έξοδα θα
έχει μείωση στο φόρο 70 ευρώ.
Αν κάποια από αυτά τα έξοδα καλυφθούν από ασφαλιστική εταιρεία, για την
απόδειξη του υπολοίπου ποσού απαιτείται
σχετική βεβαίωση.
3. Έξοδα για δωρεές, δικαιούνται όλοι
οι φορολογούμενοι, εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν τα 100 ευρώ το έτος, σε
ιερούς ναούς, σε πολιτιστικούς συλλόγους,
σε νοσοκομεία και σε άλλους φορείς μη
κερδοσκοπικούς.
Θυμίζουμε ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά
και μέχρι 30/6 κάθε έτους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Την 9-1-2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο
Χριστοδουλίδης Αντώνιος σε ηλικία 75
ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή
του έγιναν την 12-1-2015 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
• Την 15-1-2015 απεβίωσε στο Μεσολόγγι ο Παλασκώνης Ευστάθιος σε ηλικία
93 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η
ταφή του έγιναν την 16-1-2015 στην Αρτοτίνα.
• Την 18-1-2015 απεβίωσε στην Αθήνα
ο Χριστοδούλου Χαράλαμπος του Ιωάννου,
σε ηλικία 59 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία
ψάλθηκε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου
Υμηττού την 20-1-2015 και η ταφή του
έγινε στο Νεκροταφείο Βύρωνα. Οι οικείοι
ευχαριστούν θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους, που συμπαραστάθηκαν
στο πένθος τους.
• Την 23-1-2015 απεβίωσε στη Ναύπακτο

ο Μπέτσος Σπυρίδων σύζυγος της Δήμητρας Ι. Κουτσόβουλου σε ηλικία 58 ετών.
Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του
έγιναν την 25-1-2015 στην Λυγιά Ναυπάκτου.
• Την 27-1-2015 απεβίωσε στην Αθήνα
σε ηλικία 88 ετών, η Δήμητρα Β. Κατσαβού.
Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή της
έγιναν την 29-1-2015 στην Αρτοτίνα.
• Την 14-3-2015 απεβίωσε στο Μεσολόγγι η Γιαννούλα Ι. Τσαμαδιά. Η νεκρώσιμη
ακολουθία και η ταφή της έγιναν την 15-32015 στην Αρτοτίνα.
• Την 25-3-2015 απεβίωσε στην Αθήνα
ο Νικόλαος Τσεργάς, ετών 90. Η νεκρώσιμη
ακολουθία και η ταφή του έγιναν την 27-32015 στο Νεκροταφείο Ηλιούπολης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια, στους οικείους τους.

ΔΩΡΕΕΣ
Στη μνήμη του Αντώνη Χριστοδουλίδη τα ξαδέλφια του: Αθανάσιος Βήλος,
Καίτη Τσορτέκη και Ελευθερία Μπαρμπαλιά κατέθεσαν το ποσό των 150€, για τους
σκοπούς του Συλλόγου.

A P T O T I NA
H ΓENETEIPA TOY AΘANAΣIOY ΔIAKOY
Τρίμηνη 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
Μαυραγάνη Αντωνία
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

Κουλόπουλος Κωνσταντίνος
Τσέλιου Χριστίνα
Τσορτέκης Ιωάννης
Eκδότης - Διευθυντής:
Γιάννης Κούρλης
Τηλ.: 210 6749561
Κιν.: 6972097589
e-mail: artotina.diakos@gmail.com
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση:
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΟΣ..............................................50,00 €
ΒΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ......................................20,00 €
ΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ...........................................30,00 €
ΒΗΛΟΥ ΦΑΙΗ ΑΘΑΝ. ..................................................20,00 €
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤ. ....................................20,00 €
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤ. ....................................20,00 €
ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ..............................20,00 €
ΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ..............................20,00 €
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΚΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ........................20,00 €
ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤ. ..................................20,00 €
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΟΥΛΑ ..........................50,00 €
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΝΤ. ............30,00 €
ΚΑΠΠΑ ΠΡΕΒΕΝΑ ΕΦΗ ΙΩΑΝ. ..................................20,00 €
ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ........................................20,00 €
ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ..........................................20,00 €
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ..........................................20,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ..........................50,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ......................................20,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ....................................50,00 €
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. ......................50,00 €
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ..................20,00 €
ΚΟΥΡΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡ. ..................................15,00 €
ΚΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡ. ........................................15,00 €
ΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ........................................15,00 €
ΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ........................................20,00 €
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΗ ................................20,00 €
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚ. ..............................25,00 €
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ......................................40,00 €
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ......................................20,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ...................................10,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ..........................20,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ. ..............................10,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝ. ................................20,00 €
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡ. ..........................20,00 €
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. ................................20,00 €
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ................................40,00 €
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜ. ............................20,00 €
ΜΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΣΤ.....20,00 €
ΜΠΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ..............................................10,00 €
ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ. ..............................15,00 €
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ..................................20,00 €
ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ..........................10,00 €
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡ. ........................20,00 €
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ........................20,00 €
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ........................................20,00 €
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ. ............................................50,00 €
ΡΟΥΦΑΓΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ..........................................20,00 €
ΣΕΪΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑ ........................................40,00 €
ΣΕΪΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑ ........................................10,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ......................................20,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ..................................20,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜ. ..............................20,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ.....................................50,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ................................20,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ..................................20,00 €
ΣΙΩΚΗ ΜΑΝΑΦΑ ........................................................20,00 €
ΣΟΥΦΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ......................................20,00 €
ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣ. ................................................20,00 €
ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ..........................................20,00 €
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΒΑΣ. ............................20,00 €
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ....................................20,00 €
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ........................................20,00 €
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ...............................................20,00 €
ΤΣΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..................................................20,00 €
ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝ. ..................................20,00 €
ΤΣΙΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝ. ......................................20,00 €
ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΙΣ. ............................................30,00 €
ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤ. ................................................50,00 €
ΤΣΟΡΤΕΚΗ ΚΑΙΤΗ ΓΕΩΡ. ..........................................20,00 €
ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ...........................................20,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ................................20,00 €
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Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Ιδεολογικοί προβληματισμοί
Του Σαράντου Ι. Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέα
Μετά την υποβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας στα σχολεία - κι όχι μόνο στα ελληνικά υπάρχει κίνδυνος να γίνουν «εξίτηλα», δηλαδή
να εξαλειφθούν, «έργα μεγάλα και θαυμαστά»
για να χρησιμοποιήσω τις Ηροδότειες λέξεις, και
να διαμορφωθεί έτσι μια κοινωνία χωρίς μνήμη
και κρίση. Πολλά εννοεί και περισσότερα υπονοεί
ο Αμερικανός στοχαστής Φράνσις Φουκουγιούμα,
όταν ομιλεί για το τέλος της ιστορίας.
Η σπουδή του 1821 κατ' αρχάς, και επί εκατό
και πλέον χρόνια, διέτρεξε ένα σοβαρώτατο κίνδυνο: τον άκριτο θαυμασμό των λογίων, των ποιητών και κάθε λογής κειμενογράφων και πεζογράφων, κυρίως αγορητών και λοιπών τραπεζορητόρων, που έδωσαν στο γεγονός μια μεταφυσική
διάσταση, κατ' αντίθεση προς τους κειμενογράφους
αγωνιστές, πολιτικούς και πολεμιστές, που εκφράστηκαν με απλότητα και οι περισσότεροι με
σεμνότητα και εκφραστική λιτότητα. Κατ’ αντίθεση
επίσης, προς τους πρώτους επισήμους ιστορικούς,
τον Νίκο Σπηλιάδη, τον Σπυρ. Τρικούπη, τον Ιω.
Φιλήμονα και τον κορυφαίο Κων/νο Παπαρρηγόπουλο, που, παρά τους υψηλούς τόνους εκφράσεως, προσπαθούν να είναι ακριβείς, μετρημένοι
και, στο μέτρο του δυνατού, αντικειμενικοί. Ωστόσο,
οι λεγόμενοι "πανηγυρικοί", που οι πλείστοι ήσαν
για τα πανηγύρια - κακές απομιμήσεις των αρχαίων
"πανηγυρικών" - έβλαψαν και βλάπτουν την υπόθεση του '21, διότι δεν καλλιεργούν ούτε μύθο
ούτε θρύλο· απεναντίας προκαλούν δυσπιστία,
που δεν περιορίζεται στον ομιλητή, αλλ’ επεκτείνεται και στο γεγονός για το οποίο αυτός ομιλεί.
Αυτό έδωσε αργότερα, την άνεση να προωθηθεί
μια μηχανιστική κοινωνική αντίληψη για την Επανάσταση, που εκάλυψε τον εθνικό και το θρησκευτικό της χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι στην Επανάσταση δεν αναγνωρίζουμε στοιχεία
κοινωνικής διαμαρτυρίας, ιδεολογικές τριβές, προσωπικές φιλοδοξίες, τοπικιστικούς ανταγωνισμούς
και ξενικές επιρροές. Χωρίς αυτά, άλλωστε, η
Επανάσταση θα ήταν ορατόριο· πάντως όχι επανάσταση. Κάθε επανάσταση είναι ένα σύνθετο
ιστορικό πρόβλημα, με πολλές παραμέτρους.
Αλλ’ ούτε οι πλέον ακραίοι κοινωνιστές (και
ως χαρακτηριστικά παραδείγματα παίρνω τους
Ζεύγο και Λαμπρινό), αμφισβήτησαν την αξία και
το μεγαλείο του επικού εκείνου Αγώνα. Εσχάτως,
όμως, εμφανίζονται - στηριζόμενοι από κόμματα
και ισχυρά συγκροτήματα Τύπου - οι λεγόμενοι
“αποδομητές” ιστορικοί, που αρνούνται όχι μόνον
την αξία και τη σημασία αλλά και αυτή τούτη την
Επανάσταση. «Ποια επανάσταση;», διερωτώνται
ιστοριολογούντες αρθρογράφοι, που οι πλείστοι
κατέχουν και πανεπιστημιακούς θώκους, και οι
οποίοι επιχειρούν να εμφανίσουν τον 10ετή πολυαίμακτο Αγώνα ως μία έκρηξη βαρβαρότητας,
ως ένα ξεχείλισμα αθλιότητας και αχρειότητας,
που ανέδειξε μόνον σφάλεις, δολοπλόκους και,
φυσικά, «εθνικιστές» αγωνιστές, που οι πλείστοι
- έτι χείρον - ήσαν και θρησκευόμενοι…!
Ασφαλώς, σ’ ένα τόσο μακροχρόνιο Αγώνα,
μετά από μια πολυαίωνη σκλαβιά, δεν ήσαν όλα
φωτεινά. Υπήρξαν λαμπρά και θλιβερά γεγονότα.
Και τολμώ να πω ότι το “21” έχει πάμπολλες
“μαύρες τρύπες”. Αυτές όμως μεγεθύνθηκαν από
την τοπικιστική ιστοριογραφία (υπενθυμίζω τη διάσταση Βλαχογιάννη-Κανδηλώρου), για να μεγεθυνθεί η συμβολή μιας περιοχής στον Αγώνα και
να μειωθεί η συμβολή της άλλης. Κάποια επίσης
εθνοφόρα στοιχεία, αναδεικνύουν τα “φαύλα”,
που είναι αναπόφευκτα σε κάθε επαναστατικό
αγώνα και συγκαλύπτουν τα “κρείττω”, δηλαδή
μεγενθύνουν τις μελανές κηλίδες και σβήνουν
τις φωτεινές σελίδες. Έτσι αφήνεται το '21 να
γίνει λεία ληστών, λάφυρο επωνύμων εγκληματιών.

Πρώτα το δολοφόνησαν κάποιοι κενόδοξοι ιστορικοί και τώρα το οικειοποιούνται Κουφοντιναίοι
και Ξηροί. Ξεράναμε το '21. Που πρέπει να ξαναβγάλει φύλλα και κλαδιά σαν το θρυλικό Κυπαρίσσι
του Μυστρά, για να ορθώσουμε κι εμείς σαν κυπαρίσσι το σκυμμένο κορμί στο οποίο εγκατοικεί
μια στιμμένη ψυχή. Όχι πάντως με τους χυμούς
του '21. Από το '21 κληρονομιά πάνε να μείνουν
κάποιοι Νενέκοι!
Όπως στο παρελθόν ήμουν αντίθετος προς
τον μονομερή και τοπικιστικό ιστορισμό, είμαι και
σήμερα σφόδρα αντίθετος προς τη μειωτική ιστορία, που υποβαθμίζει τη σημασία των γεγονότων
του χθες. Οι ιστορικοί κρίνουν αλλά δεν είναι
κριτές σαν τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές, που
έργο τους κάνουν το να μειώσουν τους πάντες
και τα πάντα. Πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί-αφιλοσόφητοι παντελώς αλλά κομματικοποιημένοι εμφανώς - απαιτούν από τους ανθρώπους του χθες
- κι αυτό a posteriori φυσικά - να είχαν πράξει οι
προ 180 χρόνια δράσαντες ό,τι μπορεί να είναι
κομματική επιδίωξη των νεώτερων καιρών. Το
λέγω ωμά: οι αγωνιστές του '21 ήσαν βέβαια επαναστάτες αλλ' όχι τύπου Λένιν, Κόμπα (Στάλιν),
Τρότσκυ, και γι' αυτό δεν έπραξαν όσα έπραξε ή
διέπραξε η τριανδρία αυτή. Για το ότι όμως δεν
το έπραξαν, δεν μπορεί να είναι μεμπτοί· ίσως
πρέπει να είναι επαινετοί. Συνεπώς, ό,τι ζητούμε
και δεν βρίσκουμε στο παρόν, δεν μπορούμε να
το απαιτούμε από το παρελθόν, διότι κάνουμε
την ιστορία σκεύος κομματικής μαγειρικής.
Σε ό,τι αφορά στο ΣΔ, βεβαίως έπρεπε να μελετηθούν νηφαλίως οι ιδεολογικές και πολιτικές
αντιπαραθέσεις, η κοινωνική διαπάλη, οι εσωτερικοί
αγώνες, οι προσωπικοί και τοπικοί ανταγωνισμοί
που οδήγησαν τον επαναστατημένο λαό στην αλληλοσφαγή, στον “οκρυόεντα επιδήμιο πόλεμο”,
για να το πω ομηρικά, όπου ο πρωταγωνιστικός
ρόλος ανατίθεται στην άτη, την αλάστορα. Ούτε
έπρεπε να αποκρύπτονται γεγονότα, όπως γινόταν
παλιά, όταν οι ουλές από τις ψυχές δεν είχαν
κλείσει ακόμη. Με μία προϋπόθεση, όμως: στα
μίση του χθες να μη μεταφέρουμε τα μίση του
σήμερα, ούτε από το χθες να μεταφέρουμε στο
σήμερα τα μίση που έκαναν την ιστορική πορεία
μας, πορεία προς το Γολγοθά χωρίς την εγγύηση
μιας Αναστάσεως.
Από τους λεγόμενους "εκσυγχρονιστές" παιδαγωγούς και ιστορικούς έχει διατυπωθεί - όχι
εντελώς αβάσιμα - η κατηγορία ότι η παλαιότερη
ιστοριογραφία “έσταξε αίμα”. Αν μιλάμε για το
'21 συμφωνώ και συμπληρώνω ότι - σύμφωνα με
τον Σολωμό - το αίμα αυτό ήταν “πλήθος αίμα ελληνικό”. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν τα σημερινά παιδιά, τα ειθισμένα στα σκληρά ποτά,
διότι το αίμα που δεν χύνουν αυτά, είναι βέβαιο
πως θα το χύσουν τα δικά τους παιδιά. Τους πολέμους δεν τους διδάσκαμε στο παρελθόν για να
τους επαναλαμβάνουμε, αλλά για να τους αποφεύγουμε, ξέροντας πόσο κοστίζουν. Έτσι μόνον
η ιστορία γίνεται οδηγός προς το καλό και όχι
προς τον όλεθρο. Για τον ομιλούντα παγία αρχή
σε κάθε ιστορική του συγγραφή ήταν η φράση
του Μακρυγιάννη: “Εγώ κρέας για εμφύλιο δεν
πουλώ”.
Και, όμως, είναι πολλοί σήμερα που με τις
γραφές τους και τις κραυγές τους πουλούν κρέας
για νέο εμφύλιο που έχει ήδη αρχίσει. Μακάρι
στο μέλλον οι ιστορικοί να καταγράφουν πράξεις
πολιτισμού, ηθικής και πνευματικής προαγωγής
και όχι πολέμους. Προς το παρόν, δυστυχώς,
όπως ορθώς το προέβλεψε ο Θουκυδίδης, πόλεμοι
- έστω και με οικονομική μορφή - θα γίνονται,
εφόσον η ανθρώπινη φύση θα παραμένει ίδια
(«έως αν η αυτή φύσις ανθρώπων ή» - Γ' 82,2).
Θα πρόσθετα ακόμη και κάτι που το θεωρώ
βασικό στον παρόντα καιρό: δεν πρέπει να μικροποιούμε τους ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν
και οι οποίοι δημιούργησαν το δικό μας παρόν (με

ό,τι καλό ή κακό). Συχνά η μικροποίηση του χθες
δεν γίνεται από αντικειμενικότητα αλλά από σκοπιμότητα κρύβει τη δική μας μικροβιότητα, τη
δική μας ασημαντότητα. Το ότι κάποιος είναι "βερέμης" (εθισικός), δεν σημαίνει πως είναι ισάξιος
του Καραϊσκάκη. Κάποιοι, λοιπόν, που δεν μπορούν
να φθάσουν υψηλά, προσπαθούν να κατεβάσουν
τους υψηλούς του χθες στα χαμηλά και να τους
φέρουν στο δικό τους νανικό ανάστημα. Αυτό γίνεται σήμερα εν ονόματι της “νέας διδακτικής” ή
εν ονόματι κάποιας νεφελώδους “αποδομητικής
ιστορίας”, με την οποία προσπαθούν να εξαλείψουν
ό,τι ονομάσθηκε “Έθνος” ή “Εθνικό” για να επικρατήσουν τα οράματα-φαντάσματα που ονομάζονται πολυφυλετισμός και πολυπολιτισμός. Και
αντί να αναδείξουν τα δικά τους πρότυπα - που
δεν υπάρχουν - προσπαθούν να μειώσουν ή να
εξατμίσουν τα πρόσωπα που δημιούργησαν το
'21 και να ρίξουν στην καταπακτή της λήθης τα
γεγονότα που συγκροτούν το '21. Έτσι στην καθ'
όλα θεμιτή περιληπτική ιστορία, εμφανίζεται εσχάτως, και μάλιστα ως διδακτική-σχολική, μια παραλειπτική ιστορία, που προσφέρει στα παιδιά πιάτα
αμαθείας. Υπάρχουν σχολικές ιστορίες στις οποίες
οι αναγραφόμενοι αγωνιστές και πολιτικοί μόλις
αρκούν για να καταρτισθεί η σύνθεση μιας ομάδας
καλαθοσφαίρισης χωρίς τους αναπληρωματικούς!
Όλα αυτά τα περίεργα, δεν ήλθαν τόσο ξαφνικά.
Είναι αποκυήματα του περίφημου κινήματος, που
κατά τη δεκαετία του '60, ονομάστηκε “αμφισβήτηση”. Έκφραση του αμφισβητισμού στη χώρα
μας ήταν η περίφημη “απομυθοποίηση” (το ορθόν
είναι “απομύθευση”), που όχι απλώς απογύμνωσε
το χθες από κάθε ένδυμα λαμπρότητος αλλά το
έγδαρε, όπως έγδερναν οι δήμιοι του Αλή πασά
τους κλεφταρματωλούς. Ο Κων/νος Τσάτσος, το
1993, στο περιοδικό “Ευθύνη” είχε γράψει:
“Υποτιμώντας ή σπιλώνοντας μεγάλα ονόματα
ή εξαιρετικά γεγονότα,
δεν απομυθοποιούμε το ’21·
το παραμορφώνουμε”.
Το 1821 έχει πολύ κακοπάθει κατά τα τελευταία
χρόνια, από κάποιους περίεργους “ανακαινιστές”,
που είτε δεν το βλέπουν και το αγνοούν, είτε το
βλέπουν με ένα (ή και μισό) μάτι κι έτσι φωτίζουν
μέρος μόνον από την τεράστια έκτασή του. Άλλοι,
εφοδιασμένοι με τα "καπνογόνα" κάποιας ιδεολογίας ή ιδεοληψίας, θολώνουν το ευρύ τοπίο και
είναι αδύνατο να δει κανείς με ευκρίνεια πρόσωπα
και καταστάσεις. Και αυτό δημιουργεί επικίνδυνες
καταστάσεις με απροσμέτρητες προεκτάσεις. Στο
ίδιο κείμενο ο Κων/νος Τσάτσος, γράφει:
“Γι’ αυτό θολώνουν την αλήθεια και βλάπτουν
την πατρίδα εκείνοι που αποσιωπώντας είτε ανομήματα είτε κατορθώματα και συνθλίβοντας πρόσωπα και πράξεις κάτω από την καλύπτρα μιας
μονόπλευρης έρευνας, επιχειρούν να δώσουν
στα γεγονότα του παρελθόντος, ερμηνείες που
προσαρμόζονται σε αμφισβητήσιμες πολιτικές
επιδιώξεις του παρόντος”.
Ένας σωστός ιστορικός δεν απορρίπτει τις
θεωρίες, αρκεί να μην οδηγούν στην καταπακτή
της λήθης τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Οι θεωρίες
προσφέρουν έναν κριτικό πλουραλισμό στην ιστορική σκέψη, αρκεί να μην παραθεωρείται η χρυσή
αρχή του Λεοπόλδου φον Rance: να ξέρουμε τι
στην πραγματικότητα έγινε. Οι πολλές και κακοχωνεμένες θεωρίες έκαναν την ιστορία να θυμίζει
νεκρό που τρέχει πίσω από το φάντασμά του. Τα
πρόσωπα και οι καταστάσεις, συχνά εξαχνώνονται
μέσα σε βιβλία θεωρητικώς βαρυγδουπικά, που
μοιάζουν με βιβλία μαθηματικών χωρίς σύμβολα
αριθμητικά. Δεν είναι κακό να υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις και εκτιμήσεις. Πλούτος είναι.
Συχνά μάλιστα η διαφορά λειτουργεί συμπληρωματικά, προσθετικά και όχι - εξάπαντος - ανταγωνιστικά.
Συνέχεια στη σελ. 6
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

νοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ την 15-11-2014. Ο
Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον
αντιπρόεδρο του Δ.Σ., το Γιώργο
Βήλο.
• Αντάμωμα «Πρατά Λάκκο» στις
16-8-2014: Το Δ.Σ. εκπροσωπήθηκε
από τον υποφαινόμενο.
Εκδηλώσεις:
• Ετήσια χοροεσπερίδα: Μετά
από μια τρίχρονη διακοπή, οργανώθηκε, λίγο πρόχειρα και βεβιασμένα
θα έλεγα, και πραγματοποιήθηκε στις
15-2-2014 με σχετική επιτυχία ο καθιερωμένος ετήσιος χορός
του Συλλόγου για το 2014.
Όσον αφορά το 2015 έγιναν
έγκαιρα οι απαιτούμενες
ενέργειες έτσι ώστε το νέο
Δ.Σ. να μπορέσει με άνεση
να πραγματοποιήσει την εκδήλωση μαζί με την κοπή της
πίτας, στις 14-2-2015.
• «ΔΙΑΚΕΙΑ 2014»: Πραγματοποιήθηκαν στις 23 & 248-2014. Αυτή τη φορά η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο
σύνολο των Αρτοτινών
οπλαρχηγών και αγωνιστών
ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό
και αν θέλετε την άποψή μου
έτσι πρέπει να γίνεται κάθε
χρόνο. Για να δώσουμε στην εκδήλωση μεγαλύτερη λαμπρότητα αλλά
και επισημότητα, μεταφέραμε χρονικά
το επίσημο σκέλος της εκδήλωσης
το πρωί της Κυριακής, προσθέσαμε
την τέλεση Δοξολογίας και την παρουσίαση-εκτέλεση παραδοσιακών
χορών από τα χορευτικά των Πολιτιστικών Συλλόγων Τολοφώνος και
Προσηλίου. Με τον λεπτομερή προγραμματισμό και τον ακριβή χρονικό
προσδιορισμό των επιμέρους ενεργειών προσπαθήσαμε να αποφευχθούν παλινωδίες, καθυστερήσεις και
απώλεια ενδιαφέροντος παρακολούθησης από τους παρευρισκομένους.
• Βραδιά Νεολαίας: Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στις
24-8-2014. Η εκδήλωση δεν ήταν επιτυχημένη καίτοι είχε κοινοποιηθεί με
όλα τα διατιθέμενα μέσα και απευθυνόταν στη νεολαία της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου Δωρίδας, δυστυχώς υπήρξε καθολική απουσία
της νεολαίας από την εκδήλωση.
• «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΠΑΝΗΓΥΡΙ»: Κύρια επιδίωξή μας ήταν η αξιόλογη,
αξιοπρεπής και αντιπροσωπευτική
όλων των ηλικιών συμμετοχή στην
εκδήλωση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» η οποία
πιστεύω ότι επετεύχθη.
Πληροφορική-Επικοινωνία:
Στον τομέα αυτό προσπαθήσαμε
να εκμεταλλευτούμε και το πετύχαμε
σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, κάθε
διαθέσιμο μέσο ηλεκτρονικής μορφής
για την επικοινωνία, την προβολή και
την κοινοποίηση των δραστηριοτήτων
που αφορούσαν το Σύλλογο και το
χωριό μας. Δυστυχώς όμως σε ένα
κομμάτι αυτού του τομέα μείναμε για
δεύτερη χρονιά στην ίδια τάξη, το
στήσιμο της ιστοσελίδας μας δεν
προχώρησε.
Εφημερίδα:
Το 2014 εκδόθηκαν 4 φύλλα της
εφημερίδας, ήτοι ένα κάθε τρίμηνο.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια
να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο
τόσο την εμφάνισή της, όσο και την
ποιότητα του περιεχομένου της. Εδώ
πρέπει να επισημάνω για άλλη μια
φορά, την αδιαφορία έως απροθυμία
δυστυχώς των συγχωριανών μας, να
στείλουν κάτι για δημοσίευση.
Βραβεύσεις Επιτυχόντων
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ:
Πέρυσι πήραμε την απόφαση ως
Δ.Σ. να γίνεται βράβευση των παιδιών
των Αρτοτινών που επιτυγχάνουν
μέσω των πανελληνίων εξετάσεων

Από τη Γενική Συνέλευση

στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αρχής
γενομένης από τους επιτυχόντες το
2013. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, τον
περασμένο Αύγουστο στη διάρκεια
των εκδηλώσεων «ΔΙΑΚΕΙΑ», απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες και
έπαινοι σε εννέα επιτυχόντες.
Παρεμβάσεις –Έργα:
Από τον Αύγουστο του 2013 με
συνεχείς απευθείας προσωπικές πιέσεις-παρεμβάσεις στη δημοτική αρχή,
ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για τη
βελτίωση και συμπλήρωση, των χώρων άθλησης και αθλοπαιδιών στο
χωριό μας, έτσι ώστε τα παιδιά μας
να τρέχουν και να παίζουν όσο γίνεται
με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά έγιναν:
• Ισοπέδωση και διαπλάτυνση με
μηχάνημα του Δήμου του υπάρχοντος
γηπέδου ποδοσφαίρου.
• Ανάθεση και έναρξη κατασκευής
στον περιβάλλοντα το σχολείο χώρο,
γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ. Η ολοκλήρωσή του θα γίνει, μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Εδώ
θα μου επιτρέψετε να επισημάνω την
ουσιαστική συμβολή και βοήθεια του
συγχωριανού μας Γιάννη Κανούρη, ο
οποίος αφιλοκερδώς συνέταξε την
απαραίτητη οικονομοτεχνική μελέτη
και συνεχίζει να βοηθάει στην κατασκευή του γηπέδου. Για το λόγο αυτό
αισθάνομαι την ανάγκη να του πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Εδώ τελείωσε από εμένα η παρουσίαση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει η παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
για τα οικονομικά του Συλλόγου, πριν
όμως από αυτό θα ήθελα με την
ανοχή σας, να εκφράσω κάποιες σκέψεις-απόψεις, να πω εν ολίγοις και
εγώ το παράπονό μου.
Πριν από ένα χρόνο, από την ίδια
εδώ θέση αλλά και κατά καιρούς από

τις στήλες της εφημερίδος καθώς
και σε διάφορες συζητήσεις παρουσίασα την αμέλεια ή ακόμη και αδιαφορία θα έλεγα, από μεγάλο μέρος
Αρτοτινών για τις τύχες του Συλλόγου
και έκανα έκκληση προς όλους τους
συγχωριανούς για συμπαράσταση και
βοήθεια, όπως και όσο ο καθένας
μπορεί. Δυστυχώς η ανταπόκριση δεν
ήταν αυτή που αρμόζει σε ένα χωριό
με το ιστορικό παρελθόν, το μέγεθος
και το όνομα της Αρτοτίνας, σε ένα
χωριό που είναι και θέλει να λέγεται
μεγάλο. Οι πολλοί προτιμούν να απολαμβάνουν τη θέα ράθυμα
και από μακριά, έτσι όμως
δεν κάνουμε χωριό, πολύ
σύντομα θα έλθει η αυτοδιάλυση.
Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται εκλογές για νέο Δ.Σ.
του Συλλόγου και να υπάρχει σχεδόν καθολική άρνηση υποψηφιότητας με τη
δικαιολογία δεν έχω χρόνο,
δεν είναι κατάλληλη η στιγμή, την επόμενη φορά κ.λπ.,
μάλλον διάθεση και θέληση
για προσφορά δεν υπάρχει.
Μετά βίας κατορθώσαμε να
συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο με τον ελάχιστο αριθμό
των εννέα υποψηφίων για
το Δ.Σ.
Αν πράγματι αγαπάμε το Σύλλογό
μας και θέλουμε να συνεχίσει και
στο μέλλον να ζει και να δραστηριοποιείται προς όφελος του χωριού μας
και όλων των Αρτοτινών, πρέπει να
πορευτούμε όλοι μαζί, βοηθώντας
και βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι
του ενεργά και όχι αγναντεύοντας
από μακριά. Άλλωστε ο Σύλλογος
δεν είναι μόνο του εκάστοτε προέδρου ή του Δ.Σ., αλλά όλων των μελών του, όλων των Αρτοτινών και
ως εκ τούτου έχουν όλοι υποχρέωση
να βοηθήσουν για τη διατήρησή του
και την εκπλήρωση των σκοπών της
ύπαρξής του κατά πρώτον με την
ενεργό συμμετοχή τους.
Για να μην μακρηγορώ για ακόμη
μια φορά απευθύνω, εκ μέρους όλου
του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλλόγου,
θερμή παράκληση προς τους απανταχού Αρτοτινούς που αγαπούν το
χωριό τους, να συμπαρασταθούν και
να βοηθήσουν ο καθένας από το πόστο του και όπως μπορεί το Σύλλογό
μας για να συνεχίσει την πορεία του
και την όποια προσφορά του.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω:
• Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.,
που με τη συμπαράσταση και τη βοήθειά τους και όλοι μαζί, φέραμε σε
πέρας την αποστολή που εσείς με
την επιλογή σας πριν δύο χρόνια μας
αναθέσατε.
• Όλους τους Αρτοτινούς ή και
φίλους του χωριού μας που με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν ή συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μας.
• Όλους εσάς για τη παρουσία
σας σήμερα εδώ καθώς και για την
υπομονή σας να με ακούσετε, συγχωρείστε με αν έγινα λίγο εριστικός
με τα τελευταία λεγόμενά μου, όμως
δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία πάντα πίστευα και συ-

νεχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να παρουσιάζεται ωμή και να μην αποσιωπάται.
Εύχομαι ολόψυχα από το βήμα
αυτό σε όλους σας αλλά και σε όλους
τους απανταχού συγχωριανούς μας:
Χρόνια πολλά και ένα Ευτυχισμένο 2015 γεμάτο υγεία, ευτυχία και
χαρά.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε το
μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
κ. Αριστείδης Κολοβός, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση της Επιτροπής
για τα οικονομικά πεπραγμένα του
Συλλόγου. Ακολούθως το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του Συλλόγου τα
οποία εξέφρασαν τις απόψεις-προτάσεις τους για διάφορα θέματα που
αφορούν τις δραστηριότητες του Συλλόγου και του χωριού μας γενικότερα.
Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στα μέλη, την έγκριση των πεπραγμένων του έτους
2014 και την απαλλαγή του Δ.Σ. του
Συλλόγου, πρόταση η οποία έγινε
ομόφωνα αποδεκτή.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος, μη
υπάρχοντος άλλου ομιλητού και θέματος έκλεισε τη συζήτηση και κήρυξε
την έναρξη των αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Προς τούτο εξελέγη ομόφωνα τριμελής Εφορευτική Επιτροπή
αποτελούμενη από τους Μαρία Χρ.
Γρηγοράκη, Αντωνία Δημ. Μπαρμπαλιά και Δημήτριο Κυρ. Μαυρόπουλο.
Πρόεδρος εκλέχθηκε η Μαρία Γρηγοράκη και Γραμματέας η Αντωνία
Μπαρμπαλιά.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας άρχισε ευθύς αμέσως, διεξήχθη ομαλά
και περατώθηκε την 16:00 ώραν.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Αρτοτινών και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, όπως αυτή προέκυψε
από τις αρχαιρεσίες της 1ης Φεβρουαρίου 2015 και τη συγκροτησή τους σε σώμα κατά τη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών στις 3-2-2015, είναι η ακόλουθη:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κούρλης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βήλος Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Τσέλιου Χριστίνα
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Μαυραγάνη Αντωνία
ΤΑΜΙΑΣ:
Μαυραγάνης Περικλής
ΜΕΛΗ:
Μαυραγάνης Ιωάννης
Κουλόπουλος Κων/νος
Ράπτης Βασίλειος
Τσορτέκης Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κολοβός Αριστείδης
ΜΕΛΗ:
Σούφλας Ιωάννης
Λάμπρου Αθανάσιος
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ – ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14-22015, στην αίθουσα «ΤΟ
ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ», (Λεωφ. Πάρνηθος,
19ο χλμ. Αχαρνές), η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ο ετήσιος
χορός του Συλλόγου με συμμετοχή
ικανού αριθμού συγχωριανών αλλά

όλους μας καλή χρονιά και καλή
διασκέδαση.
Ο Σύλλογός μας ανανεωμένος
μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες και
στα πλαίσια των πολιτιστικών του
δραστηριοτήτων, κόντρα σε αυτές
τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε,
την οικονομική και όχι μόνο κρίση

Εύχομαι και πάλι σε όλους Καλή
Χρονιά και Καλή διασκέδαση.
Επίσης σύντομο χαιρετισμό και
ευχές απεύθυνε και ο Πρόεδρος της
Δωρικής Αδελφότητος κ. Γιάννης
Μπαλατσούρας και ακολούθησε η

εκδήλωση, παρέδωσε τη σκυτάλη
για τη συνέχεια της βραδιάς στους
μουσικούς της ορχήστρας. Η διασκέδαση και ο χορός με παραδοσιακή
μουσική και τραγούδι, κράτησε με
αμείωτη ένταση, μέχρι τις πρώτες

απαγγελία επίκαιρου ποιήματος, της
κας Βούλας Κανούρη από την ίδια.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Συλλόγου και αφού ευχαρίστησε
όλους, για την παρουσία τους στην

πρωινές ώρες. Αξιοσημείωτη, η συμμετοχή στη σύνθεση της ορχήστρας
των συγχωριανών μας αδελφών
Γιώργου και Μίμη Μαχαιρά, οι οποίοι
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Τους ευχαριστούμε.

Από την κοπή της πίτας

και πολλών γνωστών και φίλων. Την
εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Γιάννης
Κούρλης λέγοντας τα παρακάτω:
Aγαπητοί συγχωριανοί μέλη του
Συλλόγου, εκλεκτοί καλεσμένοι,
Εκ μέρους όλου του Διοικητικού
Συμβουλίου σας καλωσορίζω και εύχομαι Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά
σε όλους σας με ΥΓΕΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ και ΠΡΟΟΔΟ.
Η αποψινή σας παρουσία εδώ
στην εκδήλωση αυτή, μας γεμίζει

που βιώνουμε, ξεκινά τις δράσεις
του για το 2015 με την αποψινή μας
εκδήλωση. Εδώ λοιπόν απόψε προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε
όσους περισσότερους Αρτοτινούς
και φίλους ήταν δυνατόν και να τους
προσφέρουμε λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης, μια μικρή όαση
έξω από την βασανιστική και άχαρη
καθημερινότητα.
Ελπίζω ότι με την καλή διάθεση
όλων μας και με τη βοήθεια της ορχήστρας μας που με τα παραδοσιακά
ακούσματά της θα μας διασκεδάσει

Γνωμικά
Του Νίκου Μαυραγάνη

Από τη χοροεσπερίδα μας

αισιοδοξία και μας δίνει δύναμη να
συνεχίσουμε. Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν, που σας βλέπουμε όλους εδώ
σήμερα, και σας ευχαριστούμε πολύ
γι’ αυτό.
Ιδιαίτερα μεγάλη χαρά μας δίνει
επίσης, η παρουσία στην εκδήλωσή
μας του προέδρου της Δωρικής Αδελφότητας κ. Μπαλατσούρα Ιωάννη.
Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και τον
ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που
μας κάνει να παρευρίσκεται απόψε
μαζί μας. Επίσης θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδος του κ. Μίχου Κων/νου,
ο οποίος όπως με ενημέρωσε τηλεφωνικά πριν λίγο, έκτακτο υπηρεσιακό γεγονός τον ανάγκασε να μην
είναι απόψε μαζί μας. Εύχεται σε

και θα μας μεταφέρει νοερά στην
πλατεία του χωριού μας θα τα καταφέρουμε. Ας αφήσουμε λοιπόν όλα
τα υπόλοιπα στην άκρη και ας το
διασκεδάσουμε όλοι μαζί με την
ψυχή μας μέχρι το πρωί.
Φέτος στην εκδήλωση της ετήσιας χοροεσπερίδας, εντάξαμε και
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου, με την οποία και θα
ξεκινήσουμε αμέσως μετά.
Επειδή θεωρώ ότι ο χώρος, το
περιβάλλον αλλά και ο χρόνος δεν
προσφέρονται για μακρηγορίες και
απολογισμούς, άλλωστε αυτά τα είπαμε στη Γενική μας Συνέλευση, τελειώνω εδώ τη σύντομη παρέμβασή
μου.

Οι Αρχαίοι Έλληνες, στους
οποίους συχνά αναφερόμαστε,
αν και είχαν σμιλεύσει και θεοποιήσει την ομορφιά στα πρόσωπα
του «ξανθού Ερμή του Πραξιτέλη»
και της «Αφροδίτης της Μήλου»
και τελούσαν θυσίες στο βωμό
τους, εν τούτοις η παρέμβαση
στα εξωτερικά χαρακτηριστικά
του προσώπου ή των μαλλιών θεωρούνταν κατακριτέα και ενίοτε
τιμωρητέα. Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε δύο αρχαία
ανέκδοτα:
― Κάποτε κατοικούσε στη
Σπάρτη ένας επιδειξιομανής γέροντας καταγόμενος από τη Χίο,
ο οποίος «επί τω γήρα αιδούμενος
την πολάν (άσπρη) τρίχα βαφή
ηφάνιζεν». Μια μέρα ανέβηκε στο
βήμα της Εκκλησίας του Δήμου
(Βουλή) για να επιδείξει τη σοφία
του. Μόλις τελείωσε ο βαμμένος

γέρων ανέβηκε στο βήμα ο βασιλιάς Αρχίδαμος και είπε τα εξής:
«Τι δ’ αν είποι αληθές, ος ου μόνο
τη ψυχή αλλά και τη κεφαλή το
ψεύδος περιφέρει»;
Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να
πιστέψεις αυτόν που είναι σωματικά και ψυχικά ψεύτης; Εξ’ άλλου
ο γέρος όσο και αν στολίζεται,
στον ανήφορο αποκαλύπτεται.
― Ο Αντίπατρος, βασιλιάς της
Μακεδονίας, διόρισε κάποτε ένα
φίλο του σε σημαντική κυβερνητική θέση. Όταν διαπιστώθηκε ότι
αυτός έβαφε τον πώγωνα (μούσι)
για να μη προδίδει την ηλικία του,
διέταξε την απόλυσή του.
Όταν ρωτήθηκε γιατί τον απέλυσε, απάντησε: «Τον άπιοιον ταις
θριξί μη νόμιζε αξιόπιστον εν τοις
πράγμασι» που ερμηνευμένο θα
πει: «Αυτός που είναι άπιστος
ακόμα και στις τρίχες της κεφαλής
του, δε μπορεί να θεωρείται αξιόπιστος σε πιο σοβαρά θέματα».
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ΠΑΣΧΑ
Του Δημήτρη Γ. Μπράνη
Σχολικού Συμβούλου - Νομικού
Πάσχα!!! «Πάσχα το Άγιον».
«Πάσχα το Ιερόν». «Πάσχα το Άμωμον». «Πάσχα το Λύτρον». «Πάσχα
το Τερπνόν». Πάσχα της χαράς και
της ευφροσύνης!!! Πάσχα!!! «Η εορτή των εορτών και η πανήγυρις
των πανηγύρεων».
Αν τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολη των εορτών, το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη και η λαμπρότερη
εορτή της Χριστιανοσύνης!!! Είναι
Δεσποτική εορτή και εορτή κινητή.
Και δεν εορτάζεται στον αυτό χρόνο
απ’ όλα τα χριστιανικά δόγματα.
Γιατί; Γιατί κάθε χριστιανικό δόγμα υπολογίζει με το δικό του τρόπο
τον εορτασμό του Πάσχα. Το ορθόδοξο δόγμα υπολογίζει το χρόνο
εορτασμού του Πάσχα με βάση την
πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.
Έτσι, η πρώτη Κυριακή μετά την
πανσέληνο της εαρινής ισημερίας
είναι ο χρόνος εορτασμού του Πάσχα!!!
Σε άλλο χρόνο οι Ρωμαιοκαθολικοί εορτάζουν το Πάσχα και σε
άλλο οι Πρωτεστάντες. Συμβαίνει
δε κάθε 4 χρόνια το Ορθόδοξο Πάσχα να συμπίπτει με το Ρωμαιοκαθολικό Πάσχα!!! Το εβραϊκό Πάσχα
εορτάζεται πολύ αργότερα απ’ ό,τι
εορτάζεται το Χριστιανικό Πάσχα!!!
Φθάνει δε κάποτε και έως το Σεπτέμβριο.
Στην αραμαϊκή γλώσσα - αρχαία
σημιτική γλώσσα, στην οποία γράφτηκε και το πρώτο Χριστιανικό

Ευαγγέλιο από τον Ευαγγελιστή
Ματθαίο, αργότερα δε μεταφράστηκε κι αυτό στην ελληνική γλώσσα και σ’ αυτή τη γλώσσα - την
αραμαϊκή - δίδαξε και ο Ιησούς, ο
όρος pascha = Πάσχα και εβραϊκά
pesac = Πάσχα σημαίνει «πέρασμα,
παρέλευση». Λέξη, που περιέγραφε
τη 10η πληγή κατά των Αιγυπτίων.
Βιβλική Αφήγηση. (Έξοδ. 12, 23).
Το Πάσχα εορτάζεται σε ανάμνηση του «Αναστάντος» Χριστού,
του Λυτρωτή και Σωτήρος!!! Την
τριήμερη δε Ανάστασή Του την προείπε ο ίδιος ο «Αναστάς» Κύριος!!!
Είπε πριν τη Σταύρωσή Του: Ιδού:
«Αυτόν το Ναό μπορώ να τον κατακρημνίσω και σε τρεις ημέρες
να τον ανεγείρω πάλι». Λόγια προφητικά και συμβολικά!!! Ο Ιησούς:
«ανέστη τριήμερος» και «τεσσαρακονθήμερος “ανελήφθη” στους
ουρανούς κι από το όρος των Ελαιών». Και κάθισε «εκ δεξιών του
πατρός».
Το χαρμόσυνο άγγελμα μετέδωσαν πρώτες οι μυροφόρες γυναίκες, που έσπευσαν, κατά το
εβραϊκό έθιμο, που έγινε και χριστιανικό, την τρίτη ημέρα απ’ τον
ενταφιασμό Του στον Τάφο Του,
για να Τον μυρώσουν. Εκεί βρέθηκαν προ πρωτοφανούς εκπλήξεως!!!
Είδαν άγγελο, στα ολόλευκα ντυμένο, να είναι επί του μνήματος.
«Τι ζητείτε Ιησούν τον Ναζωραίον;
Ηγέρθη ουκ έστιν ώδε. Δράματε
και τω κόσμω κηρύξατε». Ο Ιησούς
Χριστός ηγέρθη εκ του μνήματος
και έγινε ο πρωτότοκος των νεκρών,
προμήνυμα και προάγγελμα της

μελλοντικής ανάστασης όλων των
νεκρών.
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
Το ψάλλουν και το προφέρουν
όλα τα χριστιανικά χείλη ανά τον
κόσμο όλο. Είναι το σύνθημα των
συνθημάτων. Το μήνυμα των μηνυμάτων. Ο χαιρετισμός των χαιρετισμών. Ο παιάνας των Χριστιανών!!!
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!» η εκφώνηση
«ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!» η αντιφώνηση.
Το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» και το
«ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ» είναι ο μόνιμος χαιρετισμός των Αγιοταφιτών
Μοναχών. Ηχεί και αντηχεί όλες
τις ημέρες, όσες έχει ο χρόνος.
Όταν επισκέφτηκα τους Αγίους Τόπους, απόρησα. Και έλαβα την
απάντηση: Πόσες ημέρες έχει ο
χρόνος; 365 και ο δίσεκτος 366.
Τόσες ημέρες λέγεται και λέγεται
και προς όλους τους ευλαβείς προσκυνητές απ’ όποιο γεωγραφικό
μήκος και πλάτος κι αν προέρχονται.
Οι Άγιοι Τόποι είναι παγκόσμιο ευλαβικό προσκύνημα!!!
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!»
Ο Δίκαιος δικαιώθηκε!!! Η ηθική
τάξη αποκαταστάθηκε. Η αρετή τελικά νικά. Θριαμβεύει. Δεν χάνεται
ποτέ στα «ΤΑΡΤΑΡΑ». Σταυρώνεται
μεν, αλλά δεν πεθαίνει. Δεν χάνεται.
Ανασταίνεται. Και δίνει χαρά κι ελπίδα!!! Θάρρος και τόλμη!!!
Μετά τα σεπτά και ιερά πάθη
του Κυρίου, μετά το φρικτό Γολγοθά, μετά το Σταυρό, ήρθε η Ανάστασή Του. Η Νίκη της Αρετής!!! Η
Νίκη του Πνεύματος!!!

Οι Χριστιανοί το Πάσχα και ιδιαίτερα οι Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί το εορτάζουν με ιδιαίτερη
χαρά, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια!!! Το ζουν και το βιώνουν βαθύτατα. Το χαίρονται, όσο κανείς,
ίσως, άλλος χριστιανικός λαός. Το
ονειρεύονται!!!
Τις σχετικές ιερές ακολουθίες
τις παρακολουθούν με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνυξη. Οι Ιεροί Ναοί
είναι κατάμεστοι. Ιδιαίτερα κατάμεστοι, όταν ψάλλεται ο κατανυκτικότατος και μελωδικότατος Ακάθιστος Ύμνος. Τη Μ. Εβδομάδα
βιώνουν το Θείο Δράμα! Τα άγια
και φρικτά πάθη του Κυρίου. Το
λάλημα και το άκουσμα το φρικτό:
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν
ύδασι την γην κρεμάσας...» τους
καθηλώνει. Ασπάζονται τη Σταύρωση του Θεανθρώπου (Μ. Πέμπτη).
Ασπάζονται τον Επιτάφιο και ακολουθούν την περιφορά Του. Τον
εγγίζουν, για να λάβουν τη χάρη
Του (Μ. Παρασκευή).
Μ. Σάββατο ακούνε το: «Ανάστα
ο Θεός, κρινέτω την γην». Στις 12
τη νύκτα ακούνε το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Το μήνυμα των μηνυμάτων.
Ασπάζονται την εικόνα της Αναστάσεως!!! Εορτάζουν το Πάσχα
με ιδιαίτερη χαρά, λαμπρότητα και
μεγαλοπρέπεια!!! Στήνουν χορούς
και γλέντια. Το εορτάζουν με χάρη
και λεβεντιά. Το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» ηχεί και αντηχεί.
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Ιδεολογικοί προβληματισμοί
Συνέχεια από τη σελ. 3

Ζήσαμε, όσοι μετά την μεταπολίτευση είχαμε
διδακτική επαφή με τους νέους, καταστάσεις τραγελαφικές. Τα παιδιά, βομβαρδιζόμενα συνεχώς
από θεωρίες εμπορευόμενες από έναν ρηχό κομματικό ιστορισμό, μιλούσαν, αναφερόμενα στο
'21, για κοινωνική επανάσταση, απορρίπτοντας
το εθνική, χωρίς να γνωρίζουν τι έγινε, πώς έγινε
και από ποιους έγινε. Και παρά την έξαρση των
κοινωνιολογικών και οικονομικών σπουδών αγνοούσαν ότι μια εθνική επανάσταση εμπεριέχει και
το κοινωνικό και το οικονομικό στοιχείο. Δεν συμβαίνει, όμως, και το αντίθετο.
Αλλ’ ο κίνδυνος σήμερα είναι διαφορετικός.
Ξένοι και Έλληνες - τουλάχιστον κατά την ταυτότητα - ιστορικοί (συνήθως κομματοδίαιτοι ή κρατικοδίαιτοι) δεν ομιλούν πια για εθνική αλλά για
εθνικιστική επανάσταση. Παρόλο που γνωρίζουν
το πόση αρνητική φόρτιση έχει ο όρος αυτός. Οι
εκπρόσωποι μάλιστα της λεγόμενης “αποδομητικής
ιστορίας” αφήνουν άμεσα και έμμεσα να υπονοηθεί
το πόσο κακό εκάμαμεν εμείς οι Έλληνες, επειδή
αποσπασθήκαμε από τη θερμή αγκαλιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επειδή δημιουργήσαμε
μαζί με τους Σέρβους τις πρώτες ρωγμές στο οικοδόμημα που εξασφάλιζε η Οθωμανική Concordia,
δηλαδή η συγκαρδίωση την οποία προσέφερε η
μεγαθυμία του Πατισάχ!
Όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και χρόνια
στην παιδεία μας, υπηρετούν ένα σκοπό - που
πολλοί τον θεωρούν υψηλό - αλλ' οι εχέφρονες
τον θεωρούν ευτελή και καθόλου ιερό: διότι επι-

διώκεται να δημιουργηθεί ένα μαζοποιημένο
πλήθος εκπροσώπων ατόμων χωρίς συνέχεια
γλωσσική και πνευματική, χωρίς συνείδηση ιστορικής αποστολής. Και αυτό ως ένα μεγάλο βαθμό
υπηρετείται από τη λιπόσαρκη ιστοριομάθεια των
νέων. Έτσι, αναισχύντως, υποστηρίζεται εσχάτως
ότι η ανθρώπινη ζύμη που δημιούργησε το 1821,
δεν είχε ιθαγενή εθνικά προσδιοριστικά στοιχεία
και ότι προέκυψε από τις εκσπερματώσεις των
ιδεών του Διαφωτισμού και γι' αυτό έλαβε μια ευρωπαΐζουσα ελληνομορφία. Δεν αγνοώ, ούτε αμφισβητώ, τις επιδράσεις οθνείων «ξενόφερτων»
στοιχείων, που, άλλωστε, ήσαν παλαιότερα του
Διαφωτισμού. Αλλά δεν υποτιμώ τον καθοριστικό
ρόλο του ενθαδικού, του ιθαγενούς, του τοπικού.
Έλληνες υπήρχαν και επί Βυζαντίου και επί Τουρκοκρατίας, χωρίς οι πλείστοι να το ξέρουν ότι
είναι Έλληνες. Το ρόδο, όπως γράφει ξένος συγγραφέας, δεν παύει να είναι ρόδο, έστω κι αν δεν
ξέρει το όνομά του. Ένας άλλος διάσημος συγγραφέας, ο Samuel Butler (1835-1902) στο μυθιστόρημα «Κοινή ανθρώπινη μοίρα» έχει γράψει:
«Είμαστε σαν τις μέρες και οι γονείς μας είναι το
χθες».
Ας μην πετροβολούμε αυτούς τους γονείς. Αν
πρέπει να ντρεπόμαστε για κάτι, αυτό δεν είναι
το '21. Είναι το θλιβερό παρόν, όπου η νεολαία
δεν βαφτίζεται στα ιερά νάματά του αλλά στα
λύμματα του μηδενισμού, της θολοκουλτούρας
και της εύκολης προσαρμογής στα κελεύσματα
της υποταγής. Πολλοί φοβούνται την ιστορία του
'21. Διότι είναι μαγικός καθρέφτης. Κι εκεί βλέπεις
ότι οι Τούρκοι είχαν ραγιάδες και γενιτσάρους -

δεν είχαν όμως παράδοση ραγιαδισμού και γενιτσαρισμού. Οι Έλληνες είχαν και δυστυχώς τη
συνεχίζουν. Ειλικρινά ποτέ δεν φοβήθηκα τον
εξωτερικό τουρκισμό, ό,τι λογής κι αν ήταν αυτός.
Πάντα φοβάμαι τον εσωτερικό νεοτουρκισμό. Γι'
αυτό σ' αυτό τον δύσκολο καιρό όπου η αλλοτρίωση
της εθνικής συνειδήσεως είναι καθημερινή και
ζώσα πραγματικότητα επιτρέψατέ μου να πω ότι
το '21 έχει πολύ πληγωθεί. Πρέπει να κλείσουμε
τις δικές του πληγές για να κλείσουν και οι δικές
μας - οι τωρινές - πληγές. Πληγώνοντας το παρελθόν πληγώνουμε και το μέλλον.
Και επειδή θεωρώ ότι το '21 είναι το άσβηστο
καντήλι στο άλλο εικόνισμα της πατρίδος μας,
επιτρέψατέ μου να κλείσω την ομιλία μου προσευχητικά, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμένεια
των καιρών, με τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη
από το ανυπέρβλητο «Άξιον εστί»:

Βοηθειά και σκέπη μας, Άη Μιαούλη!
Βοηθειά και σκέπη μας, Άη Κανάρη!
Βοηθειά και σκέπη μας, Άη Μαντώ!»
Κυρίες και Κύριοι, σας ευχαριστώ και εύχομαι
η νέα γενιά να ζει με παλληκαριάς καημό για να
δημιουργεί στην ιστορία του μέλλοντος, νέες σελίδες λεβεντιάς· όχι κακομοιριάς. Σελίδες ηρωισμού
και όχι ξεπεσμού. Το '21 μπορεί να κάνει τα παιδιά
να ζουν με ολόδροσα ιδανικά και όχι να ζουν με
δανεικά!

Αναδημοσίευση
από την εφημ. “Εθνική Ηχώ”
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
1. Ο Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου «Ο
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», εκφράζει τα
θερμά του Συλλυπητήρια στους οικείους και
συγγενείς του αγαπητού μας και αξιαγάπητου
εκλιπόντος Χαράλαμπου Χριστοδούλου.
2. Την 1 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας και η κοπή Βασιλόπιτας. Παρευρέθη ο κ.
Κωνσταντίνος Παλασκώνης, Δημοτικός Σύμβουλος. Στη Συνέλευση τέθηκαν πολλά θέματα
του χωριού μας, εκφράστηκαν απόψεις από
συγχωριανούς μας και εκτός των άλλων αποφασίστηκε η διενέργεια εκδρομής στη γιορτή
των Μελισσοκόμων στις 20 Ιουνίου 2015 στην
Αρτοτίνα, καθώς επίσης και η συμμετοχή μας
στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου.
3. Στις 13 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, ο ετήσιος χορός του
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Συλλόγου μας στο κέντρο ΑΛΙΚΥΡΝΑ, στον
Άγιο Θωμά Μεσολογγίου. Μας τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος
Καπεντζώνης, ο κ. Ανδρέας Ευσταθίου, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Κων/νος Φλετούρης, Αντιδήμαρχος, και ο κ Χαράλαμπος Κατσαρός,
Περιφερειακός Σύμβουλος.
4. Στις 15 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε
εκδρομή με την συμμετοχή πολλών συγχωριανών
μας στα Μετέωρα. Επισκεφθήκαμε δύο από τα

Στα πεταχτά…
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
«Οι φθονεροί δυστυχέστεροι των άλλων οι δε φθονούντες προς τοις των
εαυτών κακοίς και επί τοις των άλλων
αγαθοίς λυπούμενοι διατελούσιν».
(Πλούταρχος 45-120 μ.Χ.)
Εκείνοι που φθονούν είναι οι πιο δυστυχισμένοι από τους άλλους ανθρώπους,
γιατί οι φθονεροί εκτός από τις δικές
τους συμφορές, λυπούνται και για τα
καλά των άλλων.
«Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον,
ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου
ήθους κατεσθίεσθαι».
(Αντισθένης, 445-360 π.Χ.,
Κυνικός φιλόσοφος)
Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο,
έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από
το πάθος του.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ - ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
επτά επισκέψιμα μοναστήρια των Μετεώρων
και ξεναγηθήκαμε από μοναχούς. Στη συνέχεια
ήπιαμε τον απογευματινό μας καφέ στο Μέτσοβο
με θέα τα χιονισμένα γύρω βουνά.
Η επόμενη εκδρομή μας είναι στις 17 Μαΐου
2015 στον Πόρο – Γαλατά.

Διαβάστε τι συμβαίνει στο σώμα μας
όταν ΚΟΨΟΥΜΕ το τσιγάρο!
Είναι ένα επιχείρημα το οποίο εκείνη τη στιγμή
ο θεριακλής καπνιστής δεν το καταλαβαίνει και
δεν του δίνει σημασία, αλλά ισχύει πέρα για πέρα.
Γνωρίζετε τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό
μας, όταν αποφασίσουμε μια “Δευτέρα, να κόψουμε το κάπνισμα”;
Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και ξανασκεφτείτε να ανάψετε το επόμενο τσιγαράκι. Σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθείτε.
Όταν λοιπόν είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι και
κάνουμε το μεγάλο βήμα, λέγοντας “δεν θα ξανακαπνίσω”, τότε στην κυριολεξία ο οργανισμός μας
ξαναγεννιέται από τα δηλητήρια που του βάζαμε,
τόσα χρόνια. Τα αποτελέσματα του να κόψει κάποιος το τσιγάρο είναι άμεσα.
Χωρίς τσιγάρο λοιπόν τα πρώτα 20 λεπτά, η
πίεση του αίματος αλλά και οι σφυγμοί, πέφτουν
στο φυσιολογικό και το κυκλοφορικό “ανασαίνει”.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και η θερμοκρασία των
άκρων μας (χέρια και πόδια) να επανέρχεται σε
φυσιολογικά επίπεδα.
Μέσα στις 8 πρώτες ώρες που δεν έχουμε καπνίσει το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα μας,
υποχωρεί αισθητά σε φυσιολογικά επίπεδα και
ταυτόχρονα διαπιστώνεται μια αύξηση του οξυγόνου, στα επίπεδα που έχει κάποιος μη καπνιστής.
Μια ημέρα χωρίς τσιγάρο, και έχει μειωθεί στο
μισό η πιθανότητα να πάθουμε καρδιακή προσβολή.
Σε 48 ώρες νιώθουμε την όσφρηση και τη
γεύση μας διαφορετική. Αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα αλλά και πιο φυσιολογικά τις μυρωδιές και τις
γεύσεις.
Απολαμβάνουμε το φαγητό και το ποτό σαν να

τα έχουμε δοκιμάσει για πρώτη φορά. Είναι εντελώς διαφορετικά.
Ακόμη και το επιχείρημα των θεριακλήδων ότι
“ένα τσιγαράκι μαζί με τον καφέ είναι απόλαυση”,
καταρρίπτεται αφού χωρίς τσιγάρο βιώνουμε στο
έπακρο την υπέροχη μυρωδιά του.
Αν συνεχίσουμε χωρίς να ανάψουμε τσιγάρο
για 72 ώρες, τότε θα νιώσουμε πως αναπνέουμε
διαφορετικά.
Θα ρουφάμε κυριολεκτικά τον αέρα. Η αναπνοή λειτουργεί ομαλά, ενώ παρατηρείται αύξηση
της χωρητικότητας των πνευμόνων μας.
15 ημέρες μέχρι 2 μήνες χωρίς τσιγάρο, σταματάμε να λαχανιάζουμε με το παραμικρό, περπατάμε πιο εύκολα και δεν κουραζόμαστε. Μέσα σε
3 μήνες η χωρητικότητα στα πνευμόνια μας τα
οποία σιγά σιγά “καθαρίζουν”, έχει αυξηθεί κατά
30%.
Στους 9 μήνες, πριν καν δηλαδή συμπληρώσουμε χρόνο, οι πνεύμονες αναπλάθονται, για την
ακρίβεια το ενδοθήλιο των βρόγχων. Επίσης έχει
υποχωρήσει, σχεδόν έχει εξαφανιστεί, ο περίφημος “τσιγαρόβηχας”.
Εάν καταφέρουμε να μην καπνίσουμε για 5
χρόνια, τότε έχουμε ανεβάσει τις πιθανότητές μας
να μην προσβληθούμε από καρκίνο του πνεύμονα.
Συγκεκριμένα, κάποιος που έχει κόψει το τσιγάρο
για 5 χρόνια, έχει μειώσει τις πιθανότητες από το
132 στο 72, ανά 100.000 καπνιστές.
Στα 10 χρόνια πια, είμαστε σχεδόν καθαροί. Οι
προκαρκινικές κυψέλες έχουν εξαφανιστεί και οι
πιθανότητες για καρκίνο του φάρυγγα, του στόματος και του οισοφάγου, σχεδόν έχουν εκμηδενιστεί.

1. Είναι κάτι που το έχει ο Πάπας,
αλλά δεν το χρησιμοποιεί. Το έχει ο πατέρας σου αλλά το χρησιμοποιεί κι η μητέρα σου. Κάτι που οι μοναχές δεν το
χρειάζονται. Του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ
είναι μεγάλο. Του Jaime Fox είναι μάλλον
μικρό. Τι είναι αυτό;
2. Κάποτε, κάποιος ρώτησε τον διευθυντή ενός φρενοκομείου, με ποια κριτήρια αποφασίζουν ποιος πρέπει να εισαχθεί σε αυτό. Τότε, εκείνος του είπε
πως μία από τις δοκιμασίες είναι η εξής:
Γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό, και δίνουμε σε κάποιον ένα κουταλάκι, μια
κούπα και έναν κουβά, και του ζητάμε να
αδειάσει την μπανιέρα. Τι θα χρησιμοποιούσατε εσείς για να την αδειάσετε;

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΑΣ
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο
αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη στο πίσω
μέρος του.
Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να
πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο
τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά
κορίτσια να παίζουν μέσα στα νερά.
Μόλις όμως κατάλαβαν την παρουσία
του, πήγαν στα βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε:
"Δεν πρόκειται να βγούμε αν δεν φύγεις".
Και απαντάει κι αυτός:
"Ναι σιγά μην ήρθα για να σας δω να
κολυμπάτε γυμνές.
Απλά εγώ ήρθα, για να ταΐσω τον...
κροκόδειλο."
Απαντήσεις:
1. Το επώνυμο
2. Ο πιο λογικός τρόπος είναι να τραβήξετε την τάπα της μπανιέρας
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

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

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

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

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

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

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

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

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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ

ΤΑΧΙ

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

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

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

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

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
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532
Mπραούνος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr

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

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

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

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

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

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

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

