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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρτοτίνα Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

Τ

ην Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε
στην έδρα του Συλλόγου η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με
θέματα ημερησίας διάταξης όπως παρακάτω:
• Διοικητικός απολογισμός επί πεπραγμένων έτους 2015
και λογοδοσία Δ.Σ.
Aπό το βιβλίο «TA EΛΛHNIKA»
του Iάκωβου Pαγκαβή, τόμος A, σελ. 576, Aθήνα 1853

Η

Παλιά

μας

φωτογραφία

• Οικονομικός απολογισμός έτους 2015 και έγκρισή του.
• Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν και εγκριθεί η συζήτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3 του Καταστατικού.
Συνέχεια στη σελ. 4

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μερική άποψη της Αρτοτίνας και των Βαρδουσίων στις 4 Ιουλίου 1956

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι
στις 14-2-2016, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ο ετήσιος
χορός του Συλλόγου μας.
Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΥΧΕΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΘΑ Ν ΑΤ Ο Ι

ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝ. ..................................................50,00 €
ΑΥΖΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ........................................20,00 €
ΒΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ..........................................20,00 €
ΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ............................................20,00 €
ΒΗΛΟΥ ΦΑΙΗ ΑΘΑΝ. ......................................................10,00 €
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ........................................50,00 €
ΖΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ........................................10,00 €
ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ..........................................20,00 €
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ............................................10,00 €
ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ. ..........................................10,00 €
ΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ........................................50,00 €
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ..........................................20,00 €
ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ............................................20,00 €
ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ..............................................20,00 €
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ..................................50,00 €
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘ. ........................................10,00 €
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣ. ..........................................10,00 €
ΚΑΤΣΑΒΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡ. ..............................10,00 €
ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝ. ......................................20,00 €
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ. ......................................20,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ........................................20,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ......................................50,00 €
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ..........................................50,00 €
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ. ......................................50,00 €
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ..................................25,00 €
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ. ................................25,00 €
ΚΟΥΡΛΗ ΑΛΕΚΑ ΓΕΩΡ. ................................................15,00 €
ΚΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡ. ............................................15,00 €
ΚΟΥΡΛΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝ. ..................................20,00 €
ΚΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ..........................................20,00 €
ΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ............................................20,00 €
ΛΑΓΙΟΥ-ΚΟΥΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡ. ..................................20,00 €
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣ. ..........................................30,00 €
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ................................50,00 €
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡ. ..............................20,00 €
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ....................................20,00 €
ΜΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ................................20,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ. ....................................10,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ............................................10,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ. ........................................20,00 €
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝ. ....................................20,00 €
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ-ΒΗΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ............................20,00 €
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ................................20,00 €
ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ....................................10,00 €
ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................................................10,00 €
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ........................................20,00 €
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ....................................20,00 €
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................20,00 €
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ......................................................10,00 €
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣ. ............................................20,00 €
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ. ................................................20,00 €
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡ. ......................................50,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΘΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ..................................20,00 €
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ............................................20,00 €
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ. ......................................20,00 €
ΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ................................................10,00 €
ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ........................................50,00 €
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ............................................50,00 €
ΤΣΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ. ................................................50,00 €
ΤΣΕΡΓΑ-ΝΙΩΡΑ ΣΟΥΛΑ ΝΙΚ. ..........................................30,00 €
ΤΣΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ....................................................20,00 €
ΤΣΟΡΤΕΚΗ-ΒΗΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ..................................50,00 €
ΦΛΕΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ. ............................................20,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ............................20,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ....................................60,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΤ. ..............................20,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ..................................20,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ....................................20,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ. ................................60,00 €
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ..........................20,00 €

• Την 17-1-2016 απεβίωσε στην
Αθήνα, σε ηλικία 95 ετών, ο Αθανάσιος Τζέτος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
και η ταφή του έγιναν την 18-1-2016
στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
• Την 27-2-2016 απεβίωσε στην
Αθήνα, σε ηλικία 79 ετών, ο Ιωάννης
Κ. Φλετούρης. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγιναν την 28-22016 στην Πεντάπολη Δωρίδος.
• Την 27-1-2016 απεβίωσε στην
Αθήνα, σε ηλικία 75 ετών, ο Πέτρος

Τσεκούρας, σύζυγος της Αικατερίνης
Μέρη. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η
ταφή του έγιναν την 29-1-2016 στο
νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων.
• Την 26-3-2016 απεβίωσε στην
Αθήνα, σε ηλικία 47 ετών, ο Αριστοτέλης Κ. Μασούρας. Η νεκρώσιμη
ακολουθία και η ταφή του έγιναν
την 27-3-2016 στην Αρτοτίνα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει
στους οικείους των, τα θερμά του
συλλυπητήρια.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ – ΧΟ Ρ Η Γ Ι Ε Σ
Ο Ιωάννης Αρ. Κολοβός, προσέφερε για τους σκοπούς του Συλλόγου το
ποσό των 200€, στη μνήμη της συζύγου του Νίκης και των γονέων του,
Αριστείδου και Δήμητρας.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ Τ ΙΜΙΟΥ
ΠΡ ΟΔΡ ΟΜΟΥ Α ΡΤ ΟΤ ΙΝΑΣ
Για τις εργασίες επισκευής του πρώτου κελιού στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου έχουν συνεισφέρει:
Δρόσος Κωνσταντίνος του Δρόσου ..................................................100€
Ζαχαρή Μαρία – Γεώργιος ....................................................................30€
Κούρλης Ιωάννης του Γεωργίου ..........................................................50€
Μπραούνου Πόπη εις μνήμην Γεωργίας Μπραούνου ........................100€
Παπαζέκος Ιωάννης ..............................................................................20€
Σιαπέρας Βασίλειος του Ιωάννου ......................................................100€
Σιαπέρας Δημήτριος ..........................................................................100€
Τσαμαδιά Μαρία πρεσβυτέρα Ιωάννου Τσαμαδιά ..............................500€
Ο κ. Παπαναστασάτος Γεώργιος διέθεσε την πόρτα και τα παράθυρα για το
δεύτερο κελί καθώς και το σύνολο της ξυλείας για το ταβάνι του πρώτου και
δεύτερου κελιού.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την συνδρομή τους και ευχόμεθα ο Θεός δια
πρεσβειών του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου να χαρίζει σε αυτούς και τις οικογένειές τους έτη πολλά και ευλογημένα.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail <im.prodromou. artotina@gmail.com>
Με τιμή
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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
Τ.Κ. 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

ΕΜΕΙΣ
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ΘΑ

Γράφει ο Βάσος Αποστολάκης

Ε

μείς, οι Έλληνες, είχαμε κάποτε ένα
προνομιακό γνώρισμα, ένα φυλετικό χαρακτηριστικό, που μας ξεχώριζε από
τους άλλους λαούς και μας γέμιζε υπερηφάνεια,
ενώ πολλοί ξένοι το θεωρούσαν σαν ένα αξιοθαύμαστο φαινόμενο, συνυφασμένο με την
ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Η ιδιαιτερότητα
αυτή του λαού μας, γνωστή άλλοτε σαν «Ελληνικό φιλότιμο», διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες, ιδίως ανάμεσα στις χαμηλές λαϊκές
τάξεις, προσδιορίζοντας τη συμπεριφορά τους
προς τους οικείους, τους γνωστούς και γενικά
τον περίγυρο, σαν να γεννιόταν από μια κρυφή
δύναμη που υπαγόρευε έναν αλλοιώτικο «κώδικα» κοινωνικής συμβίωσης και σχέσεων του
δυνατού προς τον αδύναμο, του ευκατάστατου
προς τον άπορο, του νικητή απέναντι στον νικημένο αντίπαλο και τον κατατρεγμένο της
ζωής.
Έτσι, το ελληνικό φιλότιμο, συνώνυμο της
ανθρωπιάς, της αξιοπρέπειας και του λεβέντικου
χαρακτήρα, εκδηλωνόταν ανέκαθεν, όσες φορές
προτιμούσαμε να θυσιάσουμε το ατομικό μας
συμφέρον προς χάριν του κοινού καλού, καθώς
και όταν αποφασίζαμε να χαλιναγωγήσουμε
τον εγωισμό μας μπροστά στον κίνδυνο να
χαθεί μια αληθινή φιλία. Παράλληλα, το ίδιο
αυτό φιλότιμο μας παρακινούσε στο να υπερασπιζόμαστε την τιμή μας απέναντι σε οποιαδήποτε προσβολή, να τιμούμε τους προγόνους
και την πατρίδα μας, να προστατεύουμε το

ΤΟ

Ξ Α Ν Α Β Ρ ΟΥ Μ Ε …

δίκαιο και να αντιστεκόμαστε στην αδικία, να
συντρέχουμε τους αδικημένους και να βρισκόμαστε πρόθυμοι συμπαραστάτες στον πλησίον
μας.
Όλα αυτά, συνηθισμένα σε παλαιότερες
εποχές και επιβεβαιωμένα από αναρίθμητα
πραγματικά γεγονότα στον Ελληνικό χώρο,
ήσαν δικαιολογημένο καύχημα για τις γενιές
που πέρασαν, γιατί ήσαν ατίμητα στολίδια της
αρετής τους. Στους καιρούς μας όμως, μοιάζουν
ασύλληπτα και εξωπραγματικά, σαν διηγήσεις
ονείρων ή παραμυθιών...
Στη σημερινή εποχή, εποχή κυριαρχίας της
ύλης και του ωμού συμφέροντος, που αμείλικτα
καταπάτησε ιδεολογίες, ηθικές αρχές και αγνά
ιδανικά, το παραδοσιακό φιλότιμο έχει προ
πολλού καταποντισθεί, παρασυρμένο από έναν
ακατάσχετο χείμαρρο εγωπάθειας, αδιαφορίας,
αποξένωσης και συμφεροντολογίας. Μπροστά
σε τέτοια πρωτοφανή αναστάτωση που έφερε
στην επιφάνεια χαλαρές συνειδήσεις και συμβιβασμένους χαρακτήρες, ήταν επόμενο να καταχωνιασθεί σε κάποια σκοτεινή κρύπτη το ξεχασμένο ελληνικό φιλότιμο, καθώς και όλα
εκείνα που μας είχαν κάποτε συνδέσει μαζί
του, όπως η φιλοπατρία και η εθνική προσφορά
των ομογενών μας ανά την υφήλιο, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία των πολεμιστών μας
σε όλες τις περιόδους της ιστορίας μας και σε
όλα τα πεδία των μαχών, η ευαισθησία και η
συμπόνια απέναντι σε κινδυνεύοντες ή σε ανήμπορους, η πειθαρχία στους Νόμους και στους
κοινωνικούς κανόνες, το έμπρακτο ενδιαφέρον

για τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον,
ο σεβασμός της αξιοπρέπειας (δικής μας και
του πλησίον) και τόσα άλλα.
Όμως, αν όλα αυτά ξεχάσθηκαν ή παραμερίσθηκαν εξ αιτίας των αμέτρητων αλλαγών
και ανατροπών που επηρέασαν την καθημερινότητά μας, είναι κοινή η πεποίθηση πως τίποτε
δεν χάθηκε τελειωτικά, εφόσον στην ψυχική
δομή της φυλής μας είναι καλά φυλαγμένος ο
σπόρος της έμφυτης ανθρωπιάς και της παραδοσιακής λεβεντιάς.
Αυτό θα είναι το μυστικό «όπλο» μας και με
αυτό εμείς οι Έλληνες θα ξαναβρούμε το σωστό
δρόμο για να ορθώσουμε την τσαλακωμένη
υπερηφάνεια μας και το χαμένο φιλότιμό μας.
Αν διώξουμε τα ξενόφερτα είδωλα και ο,τιδήποτε ρυπαρό έχει μολύνει τον ψυχικό μας
κόσμο και αν ξαναθυμηθούμε το ηθικό μεγαλείο
που μας είχε ανυψώσει στην κορυφή της παγκόσμιας τιμής, θα έχουμε κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα σε μια πορεία κάθαρσης και
περισσότερο αξιοζήλευτης εθνικής διαδρομής.
Πλησιάζοντας τους ανθρώπους του τίμιου
μόχθου και της αγροτιάς, του βουνού και της
θάλασσας, θα ανακαλύψουμε την καρδιά της
αληθινής Ελλάδας, εκεί που αντηχεί ο παλμός
της ευλογημένης δουλειάς, εκεί γύρω θα βρούμε
ό,τι προσωρινά χάθηκε.
Αγκαλιάζοντας τη Φύση, σφυρηλατώντας
μια ειλικρινή φιλία με τους συνανθρώπους μας
και ακολουθώντας τον πατροπαράδοτο απλό
τρόπο ζωής, σύντομα θα απαλλαγούμε από
ό,τι σήμερα, ανεπίτρεπτα μας ντροπιάζει...

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ - ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στην εκδήλωση, που έγινε στην αίθουσα «ΚΕΦΙ
live» στο Βύρωνα, υπήρξε αθρόα συμμετοχή συγχωριανών και φίλων (πλέον των 280 ατόμων) και

ιδιαίτερα της νεολαίας του χωριού μας που με
την παρουσία και τη ζωντάνια τους έδωσαν πνοή
και χρώμα στην όλη εκδήλωση. Την εκδήλωση
προλόγισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου κ.
Γιάννης Κούρλης ο οποίος, αφού καλωσόρισε
όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα,

εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή
του για την μέγιστη ανταπόκριση των μελών και
φίλων στο κάλεσμα του Συλλόγου. Aκολούθησαν
σύντομοι χαιρετισμοί από τον Βουλευτή Φωκίδος
κ. Κωστοπαναγιώτου Ηλία και το Δήμαρχο του
Δήμου Δωρίδος κ. Καπεντζώνη Γεώργιο και στη
συνέχεια το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τίμησαν
με την παρουσία τους, πλέον του Βουλευτή Φωκίδος και του Δημάρχου Δωρίδος και:
➢ Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Δωρίδος κ.κ.
Αντωνόπουλος Κων/νος και Φλετούρης Κων/νος.

➢ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευσταθίου Ανδρέας και Παλασκώνης Κων/νος.
➢ Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Αρτοτίνας
κ. Έφη Κάππα.
➢ Η πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια
Γιαννακοπούλου.
➢ Ο πολιτευτής της ΝΔ στο Νομό Φωκίδος κ.
Χαλιορής Κων/νος.
➢ Ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ.
Μπαλατσούρας Ιωάννης.
➢ Ο Πρόεδρος της Ομ. Συλ. Β/Δ Δωρίδος κ.
Τρίγκας Ιωάννης.
➢ Η Πρόεδρος του αδελφού Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου, «Άγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος»
κ. Γρηγοράκη Βασιλική.
➢ Η Πρόεδρος της Ένωσης Τρικορφιωτών
Φωκίδος κ. Κουτσογιάννη Βούλα.
➢ Ο Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου
Λακκωμάτων Αχαΐας, κ. Μενούνος Γεώργιος.
➢ Ο τακτικός αρθρογράφος της εφημερίδας
και φίλος του Συλλόγου κ. Βάσος Αποστολάκης.
➢ Ο εκδότης της εφημερίδος «Η Σιωπή της
Φωκίδας» κ. Γιάννης Τσιαμπάς.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη
ο κ. Βήλος Αθανάσιος ο οποίος αφού ευχήθηκε
για μια καλή χρονιά, κήρυξε την έναρξη των
εργασιών της Συνέλευσης και στη συνέχεια κάλεσε τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ιωάννη
Κούρλη, για τον απολογισμό των πεπραγμένων
του Δ.Σ. για το έτος 2015.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου λαβών το λόγο
παρουσίασε τα πεπραγμένα του έτους 2015
όπως παρακάτω:
Καλημέρα, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.
Ξεκινώ με τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου για το 2015.
Οικονομικός Απολογισμός: Για το θέμα αυτό
θα ενημερωθείτε στη συνέχεια, όπως άλλωστε
προβλέπεται, από την Εξελεγκτική Επιτροπή η
οποία έκανε λεπτομερή έλεγχο των βιβλίων και
παραστατικών του ταμείου. Η χρονιά που πέρασε,
το 2015, σε ότι αφορά τα οικονομικά του Συλλόγου ήταν αρκετά καλή και τούτο οφείλεται
στη σημαντική χορηγία ειδικού σκοπού, που
όπως όλοι πιστεύω πληροφορηθήκατε, έγινε
από το συγχωριανό μας το Νίκο το Ζαρόνικο.
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις-Συνέδρια: Ο Σύλλογος στη διάρκεια του 2015 συμμετείχε ενεργά
στις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Φυσική παρουσία και κατάθεση στεφάνων
στις εκδηλώσεις των εθνικών επετείων της 25ης
Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου στην Αρτοτίνα.
• Διάκεια 2015 στη Λαμία: Προσκληθήκαμε
επισήμως και το 2015 από την ΠΣΕ, και συμμετείχαμε στην εκδήλωση καταθέτοντας στεφάνι
στον ανδριάντα του ήρωα.
• Γιορτή Μελισσοκόμων: Πραγματοποιήθηκε
όπως είναι γνωστό στον Αϊ-Γιάννη στις 20-62015. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος
και μέλη του Δ.Σ..
• 16ο Αναπτυξιακό-Πολιτιστικό Συνέδριο
της Ομοσπονδίας Συλλόγων ΒΔ Δωρίδας που
πραγματοποιήθηκε στο Ζωριάνο στις 8 Αυγούστου 2015. Ο Σύλλογος συμμετείχε στο Συνέδριο
με τον υποφαινόμενο.
• Αντάμωμα «Πρατά Λάκο»: Πραγματοποιήθηκε στις 16-8-2015 και ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από εμένα και το μέλος-εκπρόσωπο
στην Ομοσπονδία κ. Γιάννη Μαυραγάνη.
• Επίσης ο Σύλλογος συμμετείχε και σε
άλλες εκδηλώσεις στις οποίες προσκλήθηκε
από διαφόρους φορείς (Ένωση Δωριαίων Επιστημόνων, Δωρική Αδελφότητα κ.λπ.).
Διοργάνωση εκδηλώσεων:
• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας - Ετήσιος
χορός: Πραγματοποιήθηκε στις 14-2-2015 στην
αίθουσα «ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ» στο Μενίδι με επιτυχία.
• ΔΙΑΚΕΙΑ 2015, 21 έως και 23-8-2015: Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και με αρκετά ικανοποιητική συμμετοχή της νεολαίας του χωριού
μας.
• Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ: Η βράβευση έγινε την Κυριακή 23-8-2015 στα πλαίσια
των εκδηλώσεων ΔΙΑΚΕΙΑ και βραβεύτηκαν εννέα επιτυχόντες. Εδώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις-επισημάνσεις. Εκφράσθηκαν παράπονα
και μάλιστα πολύ έντονα από συγχωριανό μας
γιατί δεν βραβεύθηκε και το δικό του παιδί ενώ
ήταν επιτυχών, καίτοι ο ίδιος παρέλειψε να ενημερώσει σχετικά το Σύλλογο όπως όφειλε και
είχε ζητηθεί. Το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν είναι
δυνατό να γνωρίζει τα πάντα χωρίς να ενημερωθεί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ή από
κάποιον άλλο.
Η δεύτερη και πλέον ουσιώδης παρατήρησή
μου αφορά τη φυσική αυτοπρόσωπη παρουσία

ΓΕΝΙΚΗ

των βραβευομένων στην απονομή των βραβείων.
Από τους εννέα βραβευόμενους παραβρέθηκαν
μόνο οι τέσσερις, (το ίδιο είχε συμβεί και το
2014), οι υπόλοιποι δεν θεώρησαν σκόπιμη την
παρουσία τους και παρέλαβαν το βραβείο δι’
αντιπροσώπου.
Ένας από τους σκοπούς που η βράβευση
επελέγη να γίνεται στο χωριό είναι να παρακινήσει τους νέους, έστω και για λίγο να το επισκεφθούν. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του Συλλόγου
απεφάσισε ομόφωνα όπως του λοιπού η επίσημη
βράβευση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ –ΤΕΙ να γίνεται μόνο σε όσους από τους επιτυχόντες παρίστανται οι ίδιοι στην εκδήλωση, ενώ αυτοί
που δεν θα παρευρίσκονται θα παραλαμβάνουν
το βραβείο τους ανεπισήμως σε οποιαδήποτε
άλλη στιγμή από τα γραφεία του Συλλόγου.
• Εγκαίνια Γηπέδου Μπάσκετ-Βόλεϋ: Ύστερα
από συνεχή προσπάθεια δύο ολόκληρων ετών,
έγινε πραγματικότητα, έστω και με ελλείψεις,
η επιθυμία των νέων και όχι μόνο, του χωριού
μας. Τα εγκαίνια του γηπέδου πραγματοποιήθηκαν στις 23-8-2015 αμέσως μετά το πέρας
των εκδηλώσεων ΔΙΑΚΕΙΑ.
• Πεζοπορία: Είχε προγραμματισθεί για τη
Δευτέρα το πρωΐ της 24ης Αυγούστου 2015,
πλην όμως παρά τις προηγούμενες δηλώσεις
όταν ήλθε η ώρα της κρίσης όλοι τις ξέχασαν
και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε.
• Λαϊκή Βραδιά: Έλαβε χώρα το βράδυ της
Τρίτης 25-8-2015 και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Η πλατεία ήταν γεμάτη κόσμο, ο οποίος
κατά γενική ομολογία έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος και διασκέδασε μέχρι το ξημέρωμα
της Τετάρτης. Τα σχόλια και οι κριτικές τόσο
για το μουσικό πρόγραμμα και την ορχήστρα,
όσο και για την ενέργεια γενικότερα ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά.
• Αιμοδοσία: Ο Σύλλογος με επιστολή του
προς το ΓΚΝ Άμφισσας ζήτησε την δημιουργία
σε αυτό Τράπεζας Αίματος επ’ ωφελεία των μελών του αλλά και όλων των Αρτοτινών. Επίσης
για την υλοποίηση του σκοπού, σε συνεννόηση
πάντα με τους αρμόδιους του νοσοκομείου,
σχεδίασε και προγραμμάτισε για την 27-8-2015
την πραγματοποίηση στο χωριό εθελοντικής αιμοδοσίας. Τελικά η όλη προσπάθεια πήγε χαμένη
λόγω αθέτησης και αδυναμίας εκπλήρωσης της
υποχρέωσης αποστολής της κινητής μονάδας
αιμοδοσίας από το ΓΚΝ Άμφισσας.
• Παραδοσιακό πανηγύρι-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ: Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σχετική επιτυχία. Τα δύο τελευταία χρόνια, το 2014 και το
2015 διατυπώθηκαν, ευτυχώς από λίγα άτομα,
σχόλια και κριτικές που αφορούσαν την ποιότητα
της ορχήστρας και αφέθηκε να εννοηθεί ότι γίνεται επιλεκτική επιλογή της συγκεκριμένης
ορχήστρας. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες,
θέλω μόνο να βεβαιώσω όλους ότι δεν γίνεται
καμία απολύτως επιλεκτική επιλογή, αντιθέτως
ζητούνται προσφορές από διάφορα σχήματα
και επιλέγεται αυτή που καλύπτει τις ελάχιστες
δυνατές απαιτήσεις της εκδήλωσης και παράλληλα μπορεί να εξυπηρετηθεί οικονομικά.
Εφημερίδα: Το 2015 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. Θα επισημάνω για άλλη μια φορά, την
αδιαφορία έως απροθυμία δυστυχώς των συγχωριανών μας, να στείλουν κάποιο κείμενο για
δημοσίευση ή να ενημερώσουν για γεγονότα
που αφορούν την Αρτοτίνα και τους Αρτοτινούς.
Λοιπές Δραστηριότητες: Διατέθηκε χρηματικό ποσό για τον καθαρισμό του Μουσείου,
όπως επίσης μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου πρό-
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
σφεραν εθελοντική εργασία για τον καθαρισμό
του Δημοτικού Σχολείου και του περιβάλλοντα
αυτό χώρου.
Εδώ τελείωσε από εμένα η παρουσίαση των
πεπραγμένων του 2015, 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 του προεδρείου και τη δική σας, να πω
δυο κουβέντες σε ότι αφορά το ενδιαφέρον
των Αρτοτινών και κυρίως των νεώτερων για το
Σύλλογο. Όλοι τον θέλουμε να υπάρχει, να
κάνει παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, να φροντίζει
για το χωριό και τους Αρτοτινούς, αλλά όλα να
τα κάνουν κάποιοι άλλοι, ο εαυτός μας απέξω
από το χορό, να κρίνει και να σχολιάζει μόνο.
Όλοι θέλουν να παίρνουν την εφημερίδα, και
απαιτούν δραστηριότητες αλλά για τρία χρόνια
που παρακολουθώ τα του Συλλόγου είναι μονίμως απόντες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τα
400 περίπου φυσικά πρόσωπα-μέλη του Συλλόγου που παίρνουν την εφημερίδα, καταβάλλουν
τη συνδρομή τους μόνο 165-170 και μονίμως οι
ίδιοι. Βέβαια οι καιροί είναι δύσκολοι, όμως για
να μπορέσει ο Σύλλογος να συνεχίσει να υπάρχει
πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί και κυρίως
οι νεώτεροι συμμετέχοντας με κάθε δυνατό
τρόπο και βοηθώντας προς την κατεύθυνση
αυτή. Με το τέλος αυτής της χρονιάς λήγει η
θητεία του τωρινού Δ.Σ. πολλά μέλη του οποίου
δεν προτίθενται να είναι και πάλι υποψήφιοι, αν
δεν υπάρξει ενδιαφέρον από άλλους, τι θα
γίνει; Δεν οδηγείται ο Σύλλογος σε διάλυση;
Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φθάσουμε εκεί.
Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε σήμερα
εδώ, καθώς και όλους τους συγχωριανούς και
φίλους που με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν
για την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών μας.
Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά και ένα
Ευτυχισμένο 2016 γεμάτο υγεία και χαρά.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος
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
2015 και την απαλλαγή του Δ.Σ. του Συλλόγου,
πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

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 και
― Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Αρτοτινών
Μεσολογγίου κ. Κατσαρό Δημήτριο.
Η τελετή έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και τον Εθνικό Ύμνο που ψάλθηκε
από όλους τους παρισταμένους.
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ε πρωτοβουλία του Συλλόγου
και τη συμμετοχή και συνεργασία
του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου και του Τοπικού Συμβουλίου της

Κοινότητας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 17-1-2016, εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας
για τους μόνιμους κατοίκους του χωριού
μας. Η εκδήλωση έγινε αμέσως μετά τη

και εδέσματα από κοινού από τους δύο
Συλλόγους καθώς και πίτες που έφτιαξαν
και πρόσφεραν ανιδιοτελώς οι συγχωριανές μας Αγγελική Τριβήλου, Σωτηρία Πλαστήρα, Αθηνά Κατσαρού και Μαριάννα
Κάππα.
Έκδηλη ήταν η χαρά και η ικανοποίηση,
στα πρόσωπα όλων των ευρισκομένων
στην αίθουσα. Τη ζεστή και όμορφη εικόνα
της εκδήλωσης, συμπλήρωνε εξωτερικά
η εικόνα της πλατείας με το πυκνό χιόνι
που έπεφτε ασταμάτητα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

Σ

τις 6-3-2016 πραγματοποιήθηκε,
η ετήσια Γενική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου Αρτοτινών
Μεσολογγίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», κατά την οποία παρουσιάσθηκε
και εγκρίθηκε ο ετήσιος απολογισμός
έτους 2015 και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν το Σύλλογο και την
Αρτοτίνα. Μεταξύ των άλλων και με τη
σύμφωνη γνώμη όλων, αποφασίσθηκε η
δωρεά οικοδομικών υλικών αξίας 500€,
για την επισκευή-ανακαίνιση των κελιών
της Ιεράς Μονής Προδρόμου, την μεταφορά των οποίων ανέλαβε να εκτελέσει
δωρεάν ο κ. Αντώνιος Γρηγοράκης.

Ε πισ τολές αναγ νωσ τών

Επιφ αν είς
Α ρτοτιν οί
Πολεμι στές

Τ

Τοπικού Συμβουλίου κ. Κάππα Βασίλειο
και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου κ. Κατσαρό Δημήτριο.
Προσφέρθηκαν καφές, αναψυκτικά, κρασί

Θεία Λειτουργία στο καφέ-μπαρ-ψησταριά
του Τριβήλου και συμμετείχε σε αυτή το
σύνολο των μονίμων κατοίκων του χωριού.
Την πίτα ευλόγησε ο ιερέας του χωριού
παπα-Θεοφάνης και έκοψαν από κοινού,
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου κ.
Γιάννης Κούρλης με τον Πρόεδρο του
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Στη συνέχεια έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου και
ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση είναι όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αντιπρόεδρος:
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Γεν. Γραμματέας: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ταμίας: ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ειδ. Γραμματέας:
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Έφορος: ΖΕΡΒΑ-ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΣΙΑ
Μέλος: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ο έτος 1971 υπηρετούσα στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Φωκίδας, στην Άμφισσα. Έμενα στο
σπίτι ενός συνταξιούχου ιερέα, του αείμνηστου
Καρύμπαλη Επαμεινώντα, που καταγόταν από τη Σώταινα Δωρίδας. Ήταν εξαίρετος άνθρωπος και σεμνός
ιερωμένος με θρησκευτική προσφορά και δράση. Είχε
λάβει μέρος ως κληρωτός στο Μικρασιατικό πόλεμο.
Υπηρετούσε ως οπλίτης του Πυροβολικού στο 542
Σύνταγμα και είχε Διοικητή τον αείμνηστο Νικόλαο
Πλαστήρα.
Σε μια από τις πολλές εξιστορήσεις του αναφέρθηκε
στο λοχαγό Κώστα Παπαβασιλείου, τον οποίο και εκθείαζε για τον ηρωισμό του και την πολεμική του
δράση. Ερώτησα τον ιερέα αν γνώριζε από πού καταγόταν ο Κώστας Παπαβασιλείου, τον οποίο είχε λοχαγό
σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Μου απάντησε
ότι δεν το εγνώριζε. Του είπα ότι ο εν λόγω Αξιωματικός
ήταν από την Αρτοτίνα. Ήταν συγχωριανός μου. Τότε
συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό:
«Ο Διοικητής του Συντάγματος Νικόλαος Πλαστήρας
είχε κοινοποιήσει στο Σύνταγμά του στρατιωτική εγκύκλιο – διαταγή, την οποία έπρεπε όλοι οι Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί και Οπλίτες να εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια. Σύμφωνα με το πνεύμα της εγκυκλίου έπρεπε οι στρατιώτες να μην προσβάλλουν τη
θρησκεία των αντιπάλων τους, να μην κακομεταχειρίζονται τους αιχμαλώτους και τον άμαχο πληθυσμό, να
μην προσβάλλουν γυναίκες, να μην κλέβουν και πολλά
άλλα.
Ο λόχος του Παπαβασιλείου, που ήταν λόχος Πυροβολικού, υποχωρώντας συνάντησε στην πορεία του
ένα τζαμί. Στο μιναρέ του τζαμιού οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει πολυβολείο και εκ του ασφαλούς θέριζαν
τους επιτιθέμενους στρατιώτες. Σε μια πρώτη επίθεση
χάθηκαν μερικοί άντρες. Οι επιτιθέμενοι σύμφωνα με
τη διαταγή δεν έπρεπε να ρίξουν στο τζαμί. Άλλη δυνατότητα προσπέλασης δεν υπήρχε. Τότε ο λοχαγός
Παπαβασιλείου έστειλε αναφορά στο Διοικητή με την
οποία ζητούσε να του δοθεί εντολή να γκρεμίσουν το
τζαμί για να περάσουν χωρίς απώλειες. Η απάντηση
του Διοικητή ήταν αρνητική. Μάλιστα ζήτησε συμμόρφωση σύμφωνα με το πνεύμα της προηγούμενης εγκυκλίου – διαταγής. Τις επόμενες ημέρες οι προσπάθειες
που έκαναν για να προωθηθεί ο λόχος απέβησαν άκαρπες. Μάλιστα οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες. Τότε ο
Παπαβασιλείου έστειλε δεύτερη αναφορά στο Διοικητή
του με την οποία πάλι ζητούσε να δοθεί εντολή να
γκρεμιστεί το τζαμί για να περάσουν. Η απάντηση του
Πλαστήρα ήταν και πάλι αρνητική.
Τότε ο λοχαγός μας κάλεσε νυχτερινό προσκλητήριο
του λόχου. Όταν συγκεντρωθήκαμε σ’ ένα θάλαμο
μας διάβασε οργισμένος τη νέα απάντηση του Διοικητή
και μας είπε: Αύριο το πρωί στις 5 η ώρα θα επιτεθούμε
εναντίον της θέσης που είναι το τζαμί με τέτοια σφοδρότητα και δύναμη, ώστε στη θέση εκείνη να μην
μείνει τίποτε όρθιο που να θυμίζει ότι εκεί υπήρχε
κτήριο.
Έτσι κι έγινε. Η επίθεση ήταν σφοδρή και καταιγιστική. Σε λίγη ώρα όλα είχαν ισοπεδωθεί. Έτσι πήραμε
εκδίκηση για τους συναδέλφους που είχαμε χάσει και
νιώσαμε σιγουριά για τη ζωή μας. Μετά από 3 ή 4
ημέρες ο λοχαγός μας βγήκε στην αναφορά Συντάγματος. Όλοι αγωνιούσαμε και ανησυχούσαμε για τις
συνέπειες της παραβίασης των εντολών, γιατί γνωρίζαμε
πόσο αυστηρός ήταν ο Διοικητής. Όλο το σύνταγμα,
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες, ήμασταν παρατεταγμένοι. Όταν ήρθε η σειρά του λοχαγού μας,
τον είδαμε να βγαίνει μπροστά και με στεντόρεια
φωνή δυσανάλογη με το ανάστημά του, αναφέρθηκε:
«Λοχαγός Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου. Λαμβάνω
την τιμή να σας αναφέρω κύριε Διοικητά ότι παραβίασα
τις υπ. αριθμ. Α)………… και Β)………… διαταγές σας
Συνέχεια στη σελ. 7
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016

Το ’21, ηρωικό και θρυλικό, αναγέννησε το Έθνος
και το κατέστησε «ΕΘΝΟΣ - ΚΡΑΤΟΣ»
Γράφει ο Δημήτρης Γ. Μπράνης
Σχολικός Σύμβουλος - Δημοσιογράφος
- Νομικός

Τ

ο σκλαβωμένο Έθνος των Ελλήνων πραγματοποίησε πολλά κινήματα ενάντια στο δυνάστη
του, τον Οθωμανό Τούρκο. Όλα, όμως, είχαν
οικτρό τέλος. Κι αυτό για δύο λόγους. Πρώτος
λόγος. Η πλημμελής οργάνωση. Δεύτερος λόγος. Η
αθέτηση των υποσχέσεων των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι υπόσχονταν βοήθεια, αλλά ποτέ δεν πρόσφεραν βοήθεια.
Τα κινήματα αυτά η Ιστορία τα ονόμασε: «προεπαναστατικά κινήματα». Και ήταν υπέρ τα: «250»,
μάρτυρας αψευδής της πικρής σκλαβιάς και πόθος
βαθύς των σκλαβωμένων Ελλήνων να επανακτήσουν
το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας!!!
Το ιστορικό δίδαγμα. Από τα προεπαναστατικά
κινήματα εξήχθη το ιστορικό δίδαγμα. Διδάχτηκε το
υπόδουλο Έθνος: α) Να μην ελπίζει πλέον στη
βοήθεια των Ευρωπαίων, β) Αυτοί μόνο υποσχέσεις
έδιναν και πράξεις μηδέν, γ) Διδάχτηκε να στηριχτεί
στις δικές του αποκλειστικά δυνάμεις, αν θέλει να
αποσείσει από πάνω του τον ασήκωτο και τόσων αιώνων ζυγό της δουλείας, δ) Διδάχτηκε ότι εξεγέρσεις
χωρίς άρτια οργάνωση, είναι καταδικασμένες να
πνιγούν στο αίμα. Να έχουν οικτρό τέλος.
Ο ρόλος του Λάμπρου Κατσώνη. Ο Λάμπρος
Κατσώνης ήταν λοχαγός στη Ρωσική υπηρεσία. Εξόπλισε με προσφορές των Ελλήνων της Τεργέστης
πλοία και ήρθε στην Ελλάδα. Ναυμάχησε με τον
στόλο των Τούρκων στην Άνδρο και ηττήθηκε. Οι
Τούρκοι συνέθεσαν ένα σκωπτικό δίστιχο: «Αν σου
ξαναρέσει Λάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο».
Αυτό τον ενόχλησε και πρωταγωνίστησε στην εξαγωγή του ιστορικού διδάγματος.
Τον υπόδουλο Ελληνισμό επηρέασε η Γαλλική
Επανάσταση - 1789. Διακήρυξε τις ιδέες: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ-ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ».
Τις ψυχές, όμως, των υπόδουλων Ελλήνων δόνησε ο «ΘΟΥΡΙΟΣ» του Ρήγα Φεραίου, ποίημαύμνος στην Ελευθερία. Συγκλόνισε και ολόκληρα
τα Βαλκάνια. Συνελήφθη από τους Τούρκους και
εκτελέστηκε -1798. Έγινε ο πρωτομάρτυρας της
Ελευθερίας και ο προάγγελος της απελευθέρωσης
της Ελλάδας. Στη συνείδηση του Έθνους έμειναν
τα τελευταία του λόγια. «Αρκετόν σπόρον έσπειρα.
Τον καρπόν θα θερίσει το Έθνος μου». Έγινε σύμβολο
πίστεως και φιλοπατρίας!!!
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τον θέρισε!
Ήρθε το ηρωικό και θρυλικό ’21!!! Έργο και καρπός
της Φιλικής Εταιρείας. Συνεστήθη στην Οδησσό το
1814 από τρεις Έλληνες, τρεις πατριώτες, τρεις ορθόδοξους. Συνεστήθηκε από τους: Νικόλαο Σκουφά,
Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο. Σκοπός
της, σκοπός ιερός, εθνικός, χριστιανικός, ήταν να
προετοιμάσει ψυχολογικά το Έθνος και να συγκεντρώσει όπλα και χρήματα. Να κινηθεί χωρίς να
κινήσει υποψίες στους κατακτητές. Να κινηθεί παίρνοντας όλα τα δυνατά μέτρα. Είναι ορκισμένοι και
κάθε νέο μέλος της έδινε όρκο, να μείνουν σταθερά
πιστοί και αμετακίνητοι στον ιερό σκοπό της.
Η Επανάσταση αρχίζει το 1821 από την Μολδοβλαχία. Αρχηγός της ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.
Τον Φεβρουάριο εισέρχεται στο Ιάσιο. Εκδίδει προκήρυξη και καλεί τους κατοίκους να συμπαρασταθούν.
Λέει: «Κινηθήτε, αδελφοί, και θέλετε ιδεί μίαν κραταιάν δύναμιν να υπερασπίζεται τα δίκαιά μας».
Υπονοούσε, φυσικά, τη Ρωσία. Η Επανάσταση, όμως,
στη Μολδοβλαχία είχε κακή τύχη! Οι λόγοι δύο. Η
άρνηση των κατοίκων να συμπαρασταθούν και η μη
εμφάνιση της ρωσικής βοήθειας.
Ο Ιερός Λόχος πέφτει, αλλά ηρωϊκά, στο Δραγατσάνι. Οι Έλληνες ηττήθηκαν. Είχαν οικτρό τέλος.
Η Επανάσταση, όμως, στη Μολδοβλαχία είχε και
την καλή της όψη. Διαδόθηκαν φήμες, ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε επιτυχίες και ότι είχε έρθει
και η ρωσική βοήθεια.
Αποτέλεσμα των φημών αυτών, ήταν η επίσπευση
της κήρυξης της Επανάστασης στην μητροπολιτική
Ελλάδα. Στις 13 Μαρτίου 1821 κηρύσσεται η Ελληνική
Επανάσταση στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας. Υψώνεται
από τον Επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό το
Λάβαρο, ως σημαία της Επανάστασης. Οι επαναστάτες Έλληνες έδωσαν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, όρκο ιερό ή να απελευθερωθούν ή να εξαφανιστούν από προσώπου Γης.
Και ρίχνονται ακάθεκτοι στον: «υπέρ πάντων
αγώνα». Στον αγώνα υπέρ της πίστεως και της

ελευθερίας, υπέρ των ιερών και των οσίων, υπέρ
της ηθικής και του δικαίου, υπέρ της τιμής και της
αξιοπρέπειας, υπέρ των ιδανικών και των αξιών.
Είναι Επανάσταση εθνικοαπελευθερωτική!!! Είναι
αγώνας εθνικοαπελευθερωτικός!!! Δεν είναι επανάσταση κοινωνική ή ταξική. Λαός και κλήρος, κλήρος
και λαός αγωνίζονται, ενωμένοι, τον αγώνα τον
ιερό, τον εθνικό, το χριστιανικό!!!
Οι Έλληνες επαναστάτες πολεμούν τον προαιώνιο
εχθρό τους με απόλυτη πίστη στα δίκαιά τους και με
απίστευτη ανδρεία και γενναιότητα. Με απίστευτο
ηρωισμό. Δίνουν μάχες ομηρικές, πεισματώδεις,
ηχηρές, φονικές, τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα. Επικαλούνται τη βοήθεια του Θεού και της
Παναγίας!!! Οι ηρωικές πράξεις τους και τα ηρωικά
τους κατορθώματα, καθώς και οι ηρωικές τους θυσίες
και τα ηρωικά τους ολοκαυτώματα, προκαλούν το
θαυμασμό και τη συγκίνηση όλων των φιλελεύθερων
λαών. Γεννιέται το ρεύμα του φιλελληνισμού. Ευρωπαίοι και όχι μόνο, γίνονται φιλέλληνες, υποστηρικτές, λόγω και έργω, της Ελληνικής Επανάστασης!!!
Κορυφαίο ολοκαύτωμα, είναι αυτό του ηρωϊκού και
ενδόξου Μεσολογγίου!!! Μοναδικό μέσα στο χρόνο
και την ιστορία, μέσα στη διαδρομή και το διάβα
των ανθρώπινων αιώνων. 15 χιλιάδες και πλέον Μεσολογγίτες έγιναν ολοκαύτωμα, πιστοί στις αιώνιες
και ακατάλυτες αξίες της ζωής. Πιστοί στα εθνικά
και χριστιανικά ιδεώδη!!! Δεν προσκύνησαν τους
πολιορκητές. Δεν τους παρέδωσαν τα κλειδιά της
πόλης. Πραγματοποίησαν ηρωική έξοδο. Αυτόμολος
Βούλγαρος την πρόδωσε. Έγιναν ολοκαύτωμα!
Ο Εμφύλιος. Οι διχόνοιες των Ελλήνων είναι
εθνικός ιός. Εθνική κατάρα. Εμφανίστηκαν μεταξύ
των επαναστατών Ελλήνων και η Επανάσταση βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Ο Θεός, όμως, της
Ελλάδας δεν την άφησε να πέσει στο βάραθρο και
να χαθεί. Την προστάτεψε. Την έσωσε.
9 χρόνια οι Έλληνες επαναστάτες χειρίζονται
τα όπλα. 9 χρόνια πολεμούν τον προαιώνιο εχθρό
τους, τον Οθωμανό Τούρκο. Και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης έλαμψε στον Ουρανό της Ελλάδας. Το πανάκριβο, το πολύπαθο και πολυπόθητο αγαθό της Ελευ-

θερίας, που είχε στερηθεί αιώνες, γίνεται ξανά
κτήμα της. Υψώνεται ξανά ως μεγαλόπρεπη θεά
στον τόπο που καθαγιάστηκε το 490 π.Χ. και έλειπε
επί 400 και πλέον χρόνια, ολότελα πρωτοφανές.
Ως επίσημη ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ορίστηκε η 25η Μαρτίου. Έτσι,
η 25η Μαρτίου έχει διπλό συμβολισμό. Θρησκευτικό
και εθνικό. Συμβολίζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
και τον Ευαγγελισμό της Ελευθερίας των Ελλήνων.
Συμβολίζει τα δύο «χαίρε». Το: «Χαίρε» Μαριάμ του
Αρχαγγέλου και το: «Χαίρε» Ελευθερία των Ελλήνων.
Το ηρωικό και θρυλικό ’21, καρπός και έργο λαού
και κλήρου, κλήρου και λαού, αναγέννησε το Έθνος
των Ελλήνων και το κατέστησε «ΕΘΝΟΣ-ΚΡΑΤΟΣ».
Απέκτησε και οντότητα πολιτική!!! Εισήλθε στη
χορεία των Εθνών-Κρατών της Γης. Πήρε τη θέση
του στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Έχει διπλή
φωνή. Εθνική και πολιτική!!! Αιώνες ήταν στα «άγραφα». Αιώνες ήταν στην αφάνεια. Είχε έρθει πλέον ο
καιρός να ακουστεί στα πέρατα της Γης.
Πορεύεται έκτοτε μέσα στον χρόνο και στην
ιστορία. Πορεύεται ως «ΕΘΝΟΣ-ΚΡΑΤΟΣ». Το όνομα:
«ΕΛΛΑΣ» ακούγεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της Γης.
Τιμή και δόξα στο ηρωικό και θρυλικό ’21!!!
Τιμή και δόξα στους Έλληνες επαναστάτες του
1821!!! Τιμή και δόξα στους Ελευθερωτές μας.
Αυτοί ευφραίνονται, τιμώνται και δοξάζονται
πραγματικά, όταν το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας,
που μας χάρισαν με τόσο αίμα, τόσες θυσίες και
ολοκαυτώματα, με τόσο κόπο και μόχθο, με τόσα
βάσανα και τόσες δοκιμασίες, γίνεται βίωμα και
έργο, ποίηση και δημιουργία!!! Γίνεται αγαθό ατομικό
και κοινωνικό!!! Γίνεται πρόοδος και ευημερία!!! Ατομική και κοινωνική!!! Γίνεται τιμή και δόξα του Έθνους
και της Πατρίδας!!! Τιμή και δόξα του Ελληνισμού
και της Ορθοδοξίας!!!
ΖΗΤΩ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΘΡΥΛΙΚΟ ’21!!!
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!!!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!!!

ΚΑ Σ Σ ΙΑ Ν Η
Η φημισμένη υμνογράφος του Βυζαντίου
Γράφει η Βούλα Κανούρη
Η γυναίκα καταξιώθηκε για πρώτη φορά στον
χριστιανισμό και αναδείχθηκε ως ισότιμο, με τον
άνδρα, ανθρώπινο πρόσωπο. Μυριάδες γυναίκες
συναγωνίστηκαν επάξια τους άνδρες Αγίους σε αγιότητα και αξιοσύνη.
Μία από αυτές υπήρξε η Κασσιανή, η λογία μοναχή, η φημισμένη ποιήτρια και υμνογράφος του
Βυζαντίου.
Γεννήθηκε περί το 805-810 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, από οικογένεια επιφανών φεουδαρχών.
Οι γονείς της φρόντισαν να της παράσχουν λαμπρές
σπουδές. Η υψηλή μόρφωση, η σπάνια ομορφιά
της και τα ψυχικά χαρίσματα την ανέδειξαν ως μία
από τις πλέον χαρισματικές κοπέλες του Βυζαντίου
και περιζήτητη νύφη για τους ευγενείς νέους της Βασιλεύουσας.
Οι βιογράφοι αναφέρουν πως υπήρξε υποψήφια
νύφη του αυτοκράτορα Θεόφιλου. Σύμφωνα με το
χρονικό, η μητέρα του Θεόφιλου Ευφροσύνη, οργάνωσε τελετή επιλογής νύφης για τον αυτοκράτορα
στο παλάτι, στην οποία πήρε μέρος και η όμορφη,
καλλιεργημένη αρχοντοπούλα Κασσιανή. Σύμφωνα
με το τελετουργικό, περνούσαν μπροστά από τον
αυτοκράτορα οι υποψήφιες νύφες κι εκείνος εκτιμούσε
την εξωτερική τους εμφάνιση και την πνευματική
τους καλλιέργεια. Όταν κατέληγε, έδινε ένα χρυσό
μήλο στην υποψήφια της αρεσκείας του.
Όταν ήρθε η σειρά της Κασσιανής, να περάσει
μπροστά του, εκείνος έμεινε έκθαμβος από τη σωματική της ομορφιά και θέλησε να δοκιμάσει την
πνευματική της καλλιέργεια, αλλά να διακρίνει και
το ήθος της, λέγοντάς της: «Ὥς ἄρα διά γυναικός
ἐρρύῃ τά φαῦλα;», εννοώντας την Εύα. Τότε η Κασσιανή του αποκρίθηκε με στόμφο: «Ἀλλά καί διά
γυναικός πηγάζει τά κρείττω», εννοώντας την Παναγία.
Ο διάλογος αυτός και ο σπάνιος αυθορμητισμός της
Κασσιανής πλήγωσαν προφανώς τον εγωισμό και
την υπεροψία του Θεόφιλου. Ίσως περισσότερο να

τον θορύβησε η διαφαινόμενη δυναμικότητά της.
Γι’ αυτό την απέρριψε και επέλεξε ως σύζυγό του
την σεμνή αρχοντοπούλα Θεοδώρα.
Έπειτα από λίγο καιρό η Κασσιανή επέλεξε τη
μοναχική ζωή. Ίδρυσε δικό της κοινόβιο, όπου έγινε
ηγουμένη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η απόφασή
της να γίνει μοναχή ήταν αποτέλεσμα του πληγωμένου εγωισμού της, για τη μη επιλογή της ως συζύγου
του αυτοκράτορα. Μια επιστολή όμως του Αγίου
Θεοδώρου Στουδίτου έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η
επιλογή της να γίνει μοναχή ήταν συνειδητή και
απαλλαγμένη από φτηνά εγωιστικά κίνητρα. Άλλωστε
η Κασσιανή αποφάσισε να μονάσει υπερασπίζοντας
την Κυρία Θεοτόκο, με την αυθόρμητη και σοφή
απόκρισή της στον αυτοκράτορα.
Εκεί ασχολήθηκε με την πνευματική της τελείωση.
Ταυτόχρονα με τον πνευματικό της αγώνα, καλλιεργούσε και τη μεγάλη της αγάπη για την εκκλησιαστική ποίηση και έτσι αναδείχθηκε ως μία από
τις μεγαλύτερες ποιητικές και υμνογραφικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας και της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Στην Αγία Κασσιανή αποδίδονται αρκετοί ύμνοι
της εκκλησίας μας. Όμως είναι γνωστή, κυρίως για
το θαυμαστό ομώνυμο τροπάριό της: «Κύριε, ἡ ἒν
πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…», το οποίο
ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης. Σε αυτό κάνει
λόγο για την αμαρτωλή γυναίκα, η οποία, αφού μετανόησε, ένιψε τα πόδια του Χριστού με ακριβά
μύρα, τα ξέπλυνε με τα δάκρυά της και τα σκούπισε
με τα μαλλιά της. Πρόκειται για ένα αληθινό αριστούργημα λόγου, υψηλής θεολογίας και σοφίας,
το οποίο εντάσσεται στα σπουδαιότερα ποιήματα
όλων των εποχών. Προφανώς, επειδή η Αγία ποιήτρια
μεταχειρίζεται στο τροπάριό της πρώτο ενικό πρόσωπο, κάποιοι χαρακτήρισαν την ίδια ως αμαρτωλή,
μην έχοντας αυτό σχέση με την αλήθεια.
Η εκκλησία, εκτιμώντας την ανεκτίμητη προσφορά
της στην υμνογραφία, την κατέταξε μεταξύ των
Αγίων και όρισε να εορτάζεται η μνήμη της στις 7
Σεπτεμβρίου.

Όταν ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη, η μεγίστη επιθυμία του είναι ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ, τον κόσμο που του έκλεψαν. Παρά
την μεγάλη του λαχτάρα, διατηρεί την ανωνυμία
του και μεταμορφωμένος σε ζητιάνο από την
ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ, πηγαίνει στο παλάτι ώστε να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει τις πληροφορίες
που θέλει, υπομένοντας καρτερικά τις προσβολές
και την χλεύη των μνηστήρων. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ.
Γι’ αυτό τον λόγο και είναι ο αγαπημένος
της Θεάς ΑΘΗΝΑΣ, της Θεάς που αντιπροσωπεύει
την ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, την ΣΟΦΙΑ, την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Της
Θεάς που μελετά τον εχθρό και τον πολεμά με
τα ίδια του τα όπλα.
Όταν όμως έρχεται η ώρα, όταν τους έχει
στριμώξει όλους άοπλους σε ένα δωμάτιο, όταν
φανερώνεται πάνοπλος, ΤΟΤΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ

Επιστολές αν αγνωστών

Επιφανε ίς Αρτοτ ινοί Πο λεμιστές
Συνέχεια από τη σελ. 5

και αναμένω να μου επιβληθεί η εσχάτη των
ποινών, η εκτέλεσή μου.»
Ο λόχος μας άρχισε αυθόρμητα να χειροκροτεί.
Το χειροκρότημα μεταδόθηκε και στο υπόλοιπο
στράτευμα. Ο Πλαστήρας που φορούσε μαύρα
γυαλιά, μειδίασε ελαφρώς και κούνησε το κεφάλι
του.
Τελειώνοντας τη διήγησή του ο ιερέας μου
έλεγε ότι δεν έμαθε αν τιμωρήθηκε ο λοχαγός
του. Πάντως εξακολούθησε να είναι διοικητής
στο λόχο του.
Εγώ δεν έτυχε να έχω προσωπικές σχέσεις
με τον αείμνηστο Συνταγματάρχη. Το 1968 έφυγα
από την Αρτοτίνα που υπηρετούσα ως δάσκαλος
και πήγα στην Αθήνα να παρακολουθήσω μετεκπαίδευση. Στη γειτονιά που έμενα, στα Άνω Ιλίσια,
έμαθα ότι έμενε και ο Σχης Παπαβασιλείου. Ένα
απόγευμα αποφάσισα να τον επισκεφθώ στο σπίτι
του. Ήταν πλέον γέροντας σε πολύ προχωρημένη
ηλικία. Με καλοδέχτηκε και χάρηκε. Του είπα για
ποιο σκοπό ήμουν στην Αθήνα και μου είπε: «Βρε
παλιοτόμαρο άφησες το σχολείο και ήρθες στην
Αθήνα να γίνεις γραφιάς;» άρχισε μια εκτενή συζήτηση. Σε μια αποστροφή τον ρώτησα να μου πει
κάτι για τη Μικρασιατική καταστροφή. Η ερώτησή
μου, του προκάλεσε δυσαρέσκεια. Κούνησε ελαφρά

το κεφάλι του, τίποτε άλλο δε θέλησε να πει για
τον πόλεμο αυτόν, στον οποίο όπως όλοι μας
γνωρίζουμε σκοτώθηκαν 25 Αρτοτινοί.
Στο τέλος της συζήτησης μου διηγήθηκε και
ένα ευτράπελο περιστατικό από τη ζωή του: Μετά
την απελευθέρωση, το 1944 όπως μου έλεγε, ένα
πρωινό καθόταν στην πλατεία Ελευθερίας στη
Λαμία μόνος του και απολάμβανε τον καφέ του.
Σε μια στιγμή πέρασε από κοντά του ένας παπάς,
ο οποίος βλέποντάς τον κοντοστάθηκε και τον
παρατήρησε περίεργα. Ξαφνικά τον αγκαλιάζει
συγκινημένος, τον προσφωνεί και αρχίζει να τον
ρωτά για την υγεία του, την πορεία του κτλ. Ο
Παπαβασιλείου ξαφνιάστηκε! «Ποιος είσαι χριστιανέ μου; Δε σε γνωρίζω!». Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. «Δε θυμάσαι κ. Λοχαγέ ότι στο
λόχο σου είχες ένα στρατιώτη ονόματι …….. που
τον είχες ταράξει στη φυλακή, γιατί έφευγε τη
νύχτα από το λόχο και πήγαινε και έκλεβε κατσίκια
και γίδες από τους Τούρκους;» «Μπράβο σου! Και
γι’ αυτά τα ανδραγαθήματα σε έκαναν παπά;»
Όπως τον θυμούμαστε όλοι, ο συγχωρεμένος
ήταν πολύ θεοσεβής και είχε ιδιαίτερη ευαισθησία
σε θρησκευτικά θέματα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
Με εκτίμηση
Τάσος Κουλός

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
• Έχω ένα μπουκέτο με λουλούδια. Όλα
τα λουλούδια είναι τριαντάφυλλα εκτός από
δύο, όλα είναι γαρίφαλα εκτός από δύο και
όλα είναι μαργαρίτες εκτός από δύο. Πόσα
λουλούδια απ’ το κάθε είδος έχει το μπουκέτο;

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
• Το φίδι τρώει τη θάλασσα και η θάλασσα
το φίδι και στου φιδιού την κεφαλή καράβι
αρμενίζει. Τι είναι;
• Είναι βαρύς σαν σίδερο, είναι γλυκός σα
μέλι, μήτε με χέρι πιάνεται, μήτε στην τσέπη
μπαίνει. Τι είναι;

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΑΣ
Μια μέρα ο κυρ’ Νίκος διαπιστώνει ότι
είχε χάσει το καπέλο του. Αφού έφαγε λοιπόν
τον κόσμο και δεν το βρήκε, αποφάσισε να
πάει στην εκκλησία μήπως και μπορέσει να
βουτήξει κανένα... Πράγματι πηγαίνει και πέφτει πάνω στην ώρα που ο παπάς, ανεβασμένος πάνω στον άμβωνα, έκανε ένα ζωηρό και
αυστηρό κήρυγμα για τις δέκα εντολές. Αφού
άκουσε το κήρυγμα με προσοχή ο άνθρωπός
μας έδειξε να ενθουσιάζεται πολύ, τόσο μάλιστα που μόλις τελείωσε ο παπάς, σήκωσε
το χέρι του και είπε:
― “Δέσποτά μου με έσωσες από αμαρτία!
Να φανταστείς ότι είχα έλθει στην εκκλησία
με σκοπό να κλέψω ένα καπέλο και αφού
άκουσα το κήρυγμά σου αποφάσισα να μην
το κάνω.”
― “Συγχαρητήρια τέκνο μου”, του είπε ο
παπάς. “Και ποιο σημείο της ομιλίας μου σε
έκανε να αλλάξεις γνώμη και να πάρεις αυτή
τη μεγάλη απόφαση;”
― “Αγιε πατέρα μιλούσες για τις δέκα εντολές και όταν έφθασες στην “ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ”, θυμήθηκα που είχα αφήσει το καπέλο
μου!”

Απαντήσεις:
• Ένα τριαντάφυλλο, ένα γαρίφαλο και
μία μαργαρίτα

Ε

ΟΡΓΗ ΤΟΥ.
ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΙΚΤΟ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ, που δημιούργησε με
τον δικό του ιδρώτα, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ
που οι μνηστήρες καταχράστηκαν και καπηλεύτηκαν μαζί με την φιλοξενία του οίκου του που
τίμησε τον ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ.
Ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο ΑΝΤΙΝΟΟΣ.
Η λέξη μιλά από μόνη της. Είναι η ΑΝΤΙΝΟΗΣΗ, είναι αυτό που μας κάνουν ΤΩΡΑ, είναι
ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις
και την πραγματικότητα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ.
Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την καθυπόταξη
και δουλεία του ανθρώπου.
Ο επόμενος είναι ο ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ. Αυτός
που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, ΜΕ ΚΑΘΕ
ΜΕΣΟΝ, ο δεινός και αδίστακτος μαχητής.
Ο ΑΜΦΙΝΟΜΟΣ! Αυτός που διαστρεβλώνει
τον ΝΟΜΟ και την τάξη των πραγμάτων, ο επικίνδυνος γιατί είναι ΕΤΣΙ και ΑΛΛΙΩΣ!
Ο ΑΓΕΛΑΟΣ! Αυτός που άγει τον λαό, που
τον παρασύρει με την βοήθεια του ΑΝΤΙΝΟΟΥ.
Που τον μετατρέπει σε ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΓΕΛΗ!
Κανένα όνομα στα Ομηρικά έπη δεν είναι
δοσμένο στην τύχη! Κρύβουν βαθύτατα νοήματα
και στο χέρι μας είναι να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να διδαχτούμε, ή καλύτερα να συνετιστούμε. Οι πρόγονοί μας μιλούν, ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ
ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, μας λένε ΠΩΣ
ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ, μας λένε πως να τινάξουμε
τον ζυγό. ΑΡΚΕΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!
Και ο Αντίνοος, ο στόχος της πρώτης φονικής
βολής του Οδυσσέα. Είναι αυτός ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
να πεθάνει πρώτος.
Γι' αυτό, μακριά από την προπαγάνδα των
ΜΜΕ.
Και τον σκοτώνει ρίχνοντάς του το βέλος
στον ΛΑΙΜΟ, το ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ δηλαδή
της επικοινωνίας που την χρησιμοποιεί ενάντια
στην νόηση των ανθρώπων!
Πηγή: Από το διαδίκτυο

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
“Τους απαιδεύτους μόνη τη μορφή των
θηρίων διαφέρειν”
Οι απαίδευτοι μόνο στη μορφή διαφέρουν
από τα θηρία.
(Κλεάνθης 330 – 232 π.Χ.)
“Απαιδευσία πάντων των παθών μήτηρ”.
Η αγραμματοσύνη είναι μητέρα όλων των
παθών.
(Πυθαγόρας 384 - 322 π.Χ.)
“Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί κόσμος, ατυχούσι δε καταφύγιον”.
Η μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που
ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς που δυστυχούν.
(Ισοκράτης 436 – 338 π.Χ.)
“Οψιμανθή είναι μάλλον ή αμαθής”.
Καλύτερα να μαθαίνεις έστω και αργά
παρά να παραμένεις αμαθής.
(Κλεόβουλος ο Ρόδιος 6ος αιών π.Χ.)

• το λυχνάρι

του Αριστοτέλη Βασιλάκη

Στα πεταχτά…

• ο ύπνος

Όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη...
ίναι πολύ σημαντικό, αυτές τις κρίσιμες
ώρες, να ρίξουμε μια ματιά στην Βίβλο
των Ελλήνων, δηλαδή στα ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
και να διδαχτούμε, έστω και την τελευταία
στιγμή, από το πνεύμα του Οδυσσέα.
ΔΗΛΑΔΗ: Να κρατήσουμε την ψυχραιμία
μας, να ελέγξουμε την παρόρμηση, να έχουμε
τις αισθήσεις μας και τις κεραίες μας ΑΝΟΙΧΤΕΣ
και να μην παρασυρθούμε από την οργή και το
μένος που μας διακατέχει, ώστε να γίνουμε
βορρά, στους σύγχρονους “μνηστήρες”.

7

ΑΡΤΟΤΙΝΑ
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Συγχωριανοί
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

μας
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επαγγελματίες

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

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

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

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

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

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

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

ΜΕΣΙΤΙΚΑ

ΤΑΧΙ

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

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

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

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

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

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

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

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

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

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

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

