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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Αρτοτίνα Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

Με το χωριό μας ντυμένο στα λευκά οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας
Θ. Μαρτέκας, Γ. Πλαστήρας, Γ. Κάππας και Δ. Μακρής πραγματοποίησαν την
εκδήλωση της κοπής της πίτας στο καφενείο του Κ. Τριβήλου παρουσία του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βασ. Κάππα, του πατέρα Γεωργίου και των
λιγοστών μόνιμων κατοίκων.

ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΚΟΠΗ Π ΙΤΑ Σ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Την Κυριακή 21-1-2018 στα γραφεία του Συλλόγου έγινε αγιασμός και ακολούθησε η κοπή της πίτας για τα μέλη μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρτοτινών
«Ο Αθανάσιος Διάκος» σας εύχεται

Χριστός Ανέστη
και Χρόνια Πολλά!

Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου τελέστηκε δοξολογία και στη συνέχεια επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ. Βασίλη Κάππα και από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος»
κ. Θοδωρή Μαρτέκα. Στη συνέχεια ακολούθησε τήρηση
ενός λεπτού σιγή και ψάλθηκε ο Εθνικός Ύμνος.
Ο Σύλλογος προσέφερε καφέ και αναψυκτικά στο καφενείο του Κων/νου Τριβήλου.
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑ Ν ΑΤ Ο Ι
Απεβίωσαν οι:
• Μαρτέκας Κωνσταντίνος στις 4-8-2017. Κηδεύτηκε στο
Μαρούσι Αττικής.
• Ντζελέπη Μαρία του Κωνσταντίνου στις 28-10-2017. Κηδεύτηκε
στην Αρτοτίνα Φωκίδας.
• Τσαμαδιάς Απόστολος του Ιωάννη στις 2-1-2018, ετών 63.
Κηδεύτηκε στην Αρτοτίνα Φωκίδας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

Αγαπητοί προσκυνητές και φίλοι της Ιεράς Μονής Τιμίου
Ιωάννου Προδρόμου Αρτοτίνας,
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσπαθούμε με κάθε
τρόπο να διοργανώσουμε την καθιερωμένη πλέον γιορτή για
τους μελισσοκόμους, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στις προσφορές όλων μας.
Την προηγούμενη χρονιά είχαμε παράπονα, ότι πολλοί είχαν
τη διάθεση να προσφέρουν αλλά δεν γνώριζαν που να απευθυνθούν.
Όσοι επιθυμούν φέτος να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε
τρόπο (είτε στην καθαριότητα και προετοιμασία των χώρων είτε
με προσφορά σε κρέατα, σουβλάκια, φέτα, πίτες, ντομάτες,
κρασί, αναψυκτικά) παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τους:
• Ιερέα Μπατσαούρα Θεοφάνη 6985823848
(Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής)
• Ζαχαρή Βασίλη 6974705576
• Σιαπέρα Γιάννη 6977379617
• Μαντούρλια Σπύρο 6973478198
Είναι σημαντικό, για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση
να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα υλικά ώστε να αποφύγουμε
ελλείψεις ή σπατάλες.
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε και φέτος δίπλα
μας.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος & τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής
Ευχόμαστε το Αναστάσιμο μήνυμα Ελπίδας και Δύναμης
του Κυρίου να χαρίζει σε όλους ευτυχία και υγεία.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Μπορείτε να καταθέσετε
τη συνδρομή σας στον λογαριασμό
IBAN: GR3301101570000015729602225
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................................................................................... 15.00€
ΖΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ...................................................................................... 10.00€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ .................................................................................. 20.00€
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ .................................................. 20.00€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...................................................................................... 20.00€
ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...................................................................................... 20.00€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ................................................................................ 30.00€
ΤΣΙΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...................................................................................... 10.00€
ΚΟΥΡΛΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΘΑ ................................................................................ 30.00€
ΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ .................................................... 20.00€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................................................................. 30.00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ........................................................................ 20.00€
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...................................................................................... 20.00€
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ .................................................................................................. 10.00€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ .......................................................................................... 20.00€
ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ........................................................................................ 10.00€
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................................................................... 20.00€
ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ........................................................................................ 20.00€
ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ............................................................................ 20.00€
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...................................................................... 20.00€
ΜΑΡΤΕΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............................................................. 50.00€
ΤΣΟΡΤΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ .................................................................................. 20.00€
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ............................................................................ 20.00€
ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................................................................................... 20.00€
ΣΟΥΦΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...................................................................................... 20.00€
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ .................................................................................... 20.00€
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ........................................................................................ 20.00€
ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ........................................................................................ 50.00€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ .............................................................. 20.00€
ΚΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................................................................................ 20.00€
ΚΟΥΡΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ .................................................................................... 15.00€
ΚΟΥΡΛΗ-ΛΑΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ................................................................................ 15.00€
ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ .............................................. 50.00€
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................................................... 25.00€
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ .................................................................................... 25.00€
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............................................................................. 25.00€
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................................... 25.00€
ΣΙΩΚΗ ΕΦΗ ...................................................................................................... 20.00€
ΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ................................................................................................ 20.00€
ΚΟΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ .......................................................................................... 20.00€
ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ .............................................................................................. 20.00€
ΚΟΚΟΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ .................................................................................... 20.00€
ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...................................................................................... 10.00€
ΠΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ .............................................................................................. 10.00€
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................................................................................... 50.00€
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .............................................................................. 50.00€
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .......................................................................................... 20.00€
ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................................................................................ 20.00€
ΚΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ...................................................................................... 20.00€
ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............................................................................. 20.00€
ΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .......................................................................................... 10.00€
ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ .................................................................. 10.00€
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ................................................................................ 20.00€
ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ ΒΑΓΙΑ-ΦΑΝΗ .............................................................................. 20.00€
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ........................................................................ 20.00€
ΣΤΑΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ .................................................................................. 20.00€
ΤΣΙΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................................................................... 20.00€
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ .......................................................................... 20.00€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ .............................................................................. 120.00€
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ........................................................................ 40.00€
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗ

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:
Μαρτέκας Θεόδωρος
Μαυραγάνης Ιωάννης
Τσέλιου Χριστίνα
Μακρής Δημήτριος
Κάππας Ιωάννης
Πλαστήρας Ιωάννης

Δημάκας Δημήτριος
Κάππα Ευσταθία
Κουλοπούλου Αθηνά
Eκδότης - Διευθυντής:
Θεόδωρος Μαρτέκας
Κιν.: 6980047446
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.: 210 2619003 Fax: 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΪΚΟ
ΛΟΧΙΑ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Β. ΔΡΟΣΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΑΚΕΙΑ 2017
Θεσσαλονίκη 1-2-2018
ΠΡΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
ΑΘΗΝΑ
Αγαπητέ Πρόεδρε και εκτιμητά μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου Αρτοτινών, με την παρούσα επιστολή
μου σας στέλνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου
και σας εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο πολύπτυχο και αξιόλογο έργο που επιτελείτε. Με αφορμή
δε και τα όσα σημαντικά συνέβησαν στις 27 Αυγούστου 2017 στο χωριό μας, στην Αγαπημένη μας Αρτοτίνα, αποφάσισα να σας γνωστοποιήσω αυτά που
και εγώ έζησα εκεί -μετά της συζύγου μου-, να προσθέσω κάποια δεδομένα, να καταγράψω τις εντυπώσεις μου, να ενισχύσω την πληροφόρησή σας,
αλλά και να αραδιάσω μερικές ώριμες σκέψεις μου
και ίσως ωφέλιμες προτάσεις μου, με συνοπτική
πληρότητα.

Ο ζωντανός ήρωας της Αρτοτίνας
Κων/νος Δρόσος του Βασιλείου, ομιλών
στην κεντρική πλατεία του χωριού του και
ευχαριστώντας αφενός τον πολύ κόσμο
που τον τίμησε δεόντως και αφετέρου
το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ», για τη διπλή βράβευση
που του επεφύλαξε, στις 27/8/2017.
Ο τιμώμενος εξεπλάγη
από την αποδοθείσα τιμή, γι’ αυτό
και στη φωτογραφία εμφανίζεται
με έκδηλη την ικανοποίηση στο πρόσωπό του
και κρατώντας σφιχτά στα χέρια του μία σφαίρα
στίβου για να αθλείται
και να είναι πάντα σε εγρήγορση...

Τονίζω λοιπόν τα ακόλουθα:
• Καταφέρατε και πετύχατε σε όλα τα επίπεδα.
Φέρατε σε αίσιο πέρας - όλες τις Αυγουστιάτικες
εκδηλώσεις του χωριού μας σε συνεργασία πάντοτε
με όλους τους θεσμικούς Φορείς και πρωτίστως με
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας,
τον Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», τον Δήμο Δωρίδας και την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, και γι’ αυτό είστε άξιοι
πολλών συγχαρητηρίων.
• Για την Ομόφωνη Απόφασή σας να τιμήσετε
δεόντως αφ’ ενός τα 70 χρόνια του ως άνω Συλλόγου
Αρτοτινών (1947-2017) και αφ’ ετέρου τον σύγχρονο
Αρτοτινό ήρωά μας και έφεδρο Λοχία των τεθωρακισμένων Κωνσταντίνο Δρόσο του Βασιλείου, στα
πολλά συγχαρητήρια των Αρτοτινών, των καλών
μας γειτόνων, των Δωριέων, των Ρουμελιωτών και
των πολλών άλλων φίλων της Αρτοτίνας, θα το θεωρούσα ως ουσιώδη και ασυγχώρητη παράλειψή
μου αν δεν προσέθετα και τα δικά μου ειλικρινή και
θερμά συγχαρητήρια.
• Στα «ΔΙΑΚΕΙΑ» του χωριού μας, βρέθηκα και
πάλι παρών μετά από μια δεκαετία περίπου και τα
όσα σπουδαία έζησα εκεί με γεμίσανε όχι μόνο από
ενθουσιασμό, χαρά και ικανοποίηση, αλλά πολύ περισσότερο με κάνανε να νιώσω συγκίνηση και υπερηφάνεια. Μου άρεσε η καλοδουλεμένη ομιλία της
Δασκάλας του χωριού μας κ. Βούλας ΚανούρηΓκίκα για την 70χρονη επετειακή γιορτή του Συλλόγου

μας. Την πρόλαβα και εγώ διδάσκουσα στο Δημοτικό μας Σχολείο
κατά το Σχολικό έτος 1962-1963.
Παρακολούθησα προσεκτικά την
αναφορά της στο πολύτιμο έργο
όλων των διατελεσάντων Δ.Σ. του
Συλλόγου Αρτοτινών, από το 1947
μέχρι τώρα και κυρίως την τιμητική
αναφορά της στους Ιδρυτές του Σωματείου, στους οποίους στάθηκε με
πολύ σεβασμό στην μνήμη τους και
την προσφορά τους. Είναι εκείνοι
που εμόχθησαν πολύ, αλλά και που
άνοιξαν τους δρόμους για μια ναι
μεν δύσκολη, αλλά πάντως πολύ
δημιουργική και ενδιαφέρουσα συνέχεια. Επίσης, θεωρώ πολύτιμη την
αναφορά της για το πόσο σημαντικό
είναι το ΝΑΙ στις συνεργασίες για
κάτι καλό και το πόσο αναγκαίο
είναι το ΟΧΙ στις έριδες, στους εγωϊΤο τεθωρακισμένο Μ47 που στα Ελληνικά και Ελληνοκυπριακά
σμούς και στις διχόνοιες για να πάει
χέρια, και με Αρχηγό τον Έλληνα Λοχία Κώστα Δρόσο,
μπροστά ένας Σύλλογος (και όχι
κατέστη απρόσβλητο. Η φωτογραφία βγήκε στους
μόνο). Επιπλέον δε, κράτησα ως
Αγίους Τριμυθιάς Κύπρου, τέλη Αυγούστου 1974.
άξια λόγου την παραίνεσή της προς
τη Νεολαία της Αρτοτίνας που κατοικεί στην Αθήνα, και απορροφήθηκε ο απόηχος αυτών», πριν ολοκαι την διατυπωθείσα θέση της και γιατί όχι και πα- κληρώσω αυτό το γράμμα μου προς τον Σύλλογο,
ρακαταθήκη της, για το ότι ναι μεν το παρελθόν θα θα ήθελα να προσθέσω και λίγα λόγια ως απόδοση
πρέπει να μας διδάσκει, το μέλλον όμως θα πρέπει μιας ελάχιστης τιμής προς τον φιλήσυχο συγχωριανό
να απορροφά τις σκέψεις μας και να κατευθύνει τα μας, έφεδρο Λοχία και ήρωα των τεθωρακισμένων,
βλέμματά μας. Πέραν δε των προβληματισμών που γενναίο πολεμιστή κατά του «Αττίλα 2», σύγχρονο
όλα αυτά προκαλούν, αλλά και των πολλών μηνυ- ήρωα της Αρτοτίνας, της Δωρίδας και της Ρούμελης,
μάτων που εμπεριέχουν, ναι μεν μπορεί να χρει- και επί πλέον της Πατρίδας και του Έθνους, Κώστα
άζονται και μια περαιτέρω ανάλυση, θεωρώ όμως Δρόσο του Βασιλείου.
• Σύμφωνα με τα όσα διάβασα, τα όσα άκουσα
ότι, σε κάθε περίπτωση, ωφελούν, ενώνουν και δεν
διχάζουν. Θα έλεγα δε ότι προσφέρουν εφόδια για και τα όσα γνωρίζω, ο Κώστας Δρόσος, ο οποίος
το μέλλον, δεν αφαιρούν το παραμικρό από το μέχρι γεννήθηκε στην Αγαπημένη μας Αρτοτίνα το 1950,
τούδε Συλλογικό έργο, και βέβαια στηρίζουν τη πολέμησε με γενναιότητα τους Τούρκους εισβολείς
στην Κύπρο και έγραψε ιστορία λόγω της Στρατιωδιαχρονική κονίστρα του Συλλόγου Αρτοτινών.
• Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. το γεγονός ότι παλεύετε τικής ικανότητάς του, του αποδεδειγμένου ηρωισμού
για το καλύτερο, συνεργάζεστε πολύ καλά μεταξύ του, της στρατηγικής που εφήρμοσε στο πεδίο της
σας, προκρίνετε το Συλλογικό συμφέρον από την μάχης και της απίστευτης αποτελεσματικότητάς
ατομική προβολή, παντρεύετε την εμπειρία με τον του. Δεν πολέμησε για να δοξαστεί αλλά αμύνθηκε
νεανικό ενθουσιασμό και πορεύεστε μπροστά χωρίς για να διασώσει ό,τι ήταν εφικτό και για να σωθεί,
παρωπίδες, χωρίς χρωματιστούς φακούς και με διά- προκαλώντας καίρια πλήγματα στον αντίπαλο. Σηθεση διαλόγου, σύνθεσης και προσφοράς αυτό σας μείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στο πολεμικό μέτωπο
τιμά ιδιαίτερα. Ακόμη και στα δύσκολα, ανοίγετε τα κατά του «Αττίλα 2» και διέπρεψε στη μάχη της
πεδία της συνεννόησης και έτσι εύχομαι και ελπίζω Σκυλλούρας ανήμερα της Παναγίας το 1974. Έσωσε
να συνεχίσετε. Το ότι το κοινό καλό σας κάνει να όχι μόνο τον εαυτό του και τους γενναίους συμποαντιλαμβάνεστε το υπέρτερο και να υπερφαλαγγίζετε λεμιστές του στο θρυλικό τεθωρακισμένο Μ47 του
τις όποιες δυσκολίες στο έργο σας και τα κατά και- οποίου ηγείτο, αλλά θα έλεγα ότι συνέβαλε τα μέρούς ανακύπτοντα «εμπόδια» αυτό είναι κάτι το εν- γιστα και στη διάσωση ολόκληρου του Ουλαμού
τυπωσιακό. Έχετε το θάρρος να λαμβάνετε και Αναγνώρισης ειδικής σύνθεσης της 21ΕΑΝ με τον
πολύ δύσκολες αποφάσεις και φρονώ ότι αυτό είναι οποίο επιχειρούσε και αυτός εκείνες τις πολύ δύκάτι που έχει ανάγκη η Αρτοτίνα, όχι μόνο για τα σκολες ώρες και του οποίου επικεφαλής ήταν ο Έλαυτονόητα αλλά και για το αύριο και την περαιτέρω ληνας Αξιωματικός και Ίλαρχός του Κων/νος Χαραανάδειξή της. Η επιτυχής λειτουργία, η δράση και λάμπους. Επίσης, συνέβαλε καθοριστικά στην κατο έργο προηγηθέντων Δ.Σ., ας είναι ένας πρόσθετος θυστέρηση προέλασης των Τουρκικών στρατευμάτων
και αρμάτων και έδωσε την χρονική δυνατότητα
οδηγός σας…
• Σας πληροφορώ, ότι στις 27/8/2017, χάρηκα στους περίπου 3.000 Ελληνοκυπριακές δυνάμεις
ιδιαίτερα όχι μόνο την όλη οργάνωση και διαδικασία και αμάχους, που τότε ευρίσκοντο ακόμη στην ευβράβευσης του συγχωριανού μας Κώστα Β. Δρόσου, ρύτερη περιοχή Μόρφου (Ασώματος Μύρτου), να
την ομιλία της Δασκάλας μας κ. Βούλας Κανούρη- προλάβουν να μετακινηθούν προς τον ελεύθερο
Γκίκα και τις βραβεύσεις των επιτυχόντων το 2016 τομέα και να μην εγκλωβιστούν από τον πολυπληθή,
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά βεβαίως και την καταπληκτική πάνοπλο και αδίστακτο εχθρό. Θα πρέπει να τονιστεί,
λαϊκή βραδιά που ακολούθησε, με πρωταγωνιστές ότι ο Ουλαμός Αναγνώρισης ειδικής σύνθεσης που
τα ταλαντούχα παιδιά από το Μολύκρειο Αιτωλοα- μόλις προανέφερα, ναι μεν είχε υπαχθεί οργανικά
καρνανίας, που με την μουσική δεξιοτεχνία τους, στην 21ΕΑΝ, τελούσε όμως υπό τις διαταγές του
δώσανε χώρο στην Νεολαία μας να διασκεδάσει 286ΜΤΠ. Από το πρωί δε της 16ης Αυγούστου
δείχνοντας και το χορευτικό ταλέντο της, στην εκείνου του ζοφερού και πολύ θερμού καλοκαιριού
και αφού ο Ουλαμός έφθασε στους Αγίους Τριμυθιάς,
ιστορική πλατεία του χωριού μας.
• Τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις τις απολαύσανε όπου και εγκαταστάθηκε, ετέθη και πάλι υπό την
πλήρως και τις τιμήσανε με την παρουσία τους, όχι Διοίκηση της 21ΕΑΝ.
• Ο Λοχίας Κων/νος Δρόσος, στις κρίσιμες
μόνο οι επίσημοι προσκεκλημένοι και ο τιμώμενος
συγχωριανός μας Κων/νος Δρόσος του Βασιλείου, εκείνες στιγμές της Στρατιωτικής του Θητείας, και
με την Οικογένειά του και με Φίλους του, όχι μόνο ως Αρχηγός ενός καταληφθέντος Τουρκικού τανκς
σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Αρτοτίνας, αλλά και Μ47 που επισκευάστηκε άμεσα, κινήθηκε γρήγορα
αρκετοί Φίλοι από τα γύρω χωριά και επίσης Λιδω- και αποφασιστικά, έδρασε και αυτοβούλως και με
ρικιώτες, Ευπαλιώτες, Μεσολογγίτες, Σπερχειαδίτες την «άπαιχτη παρέα του» έκανε παρανάλωμα του
και άλλοι Ρουμελιώτες και Συνέλληνες. Οφείλω δε πυρός πέντε (5) άρματα μάχης Μ47 και Μ48. Σύμφωνα
να ομολογήσω ότι αισθάνομαι ευτυχής που είχα δε και με προωθημένους παρατηρητές, κατέστρεψε
την δυνατότητα, την τύχη και την τιμή να είμαι και ο ή ακινητοποίησε συνολικά 7 ή 8 άρματα μάχης του
ίδιος παρών στις εν λόγω εκδηλώσεις, μαζί με την προαναφερθέντος τύπου του Τούρκικου Στρατού
Εισβολής στην Κύπρο και ένα τεθωρακισμένο Μ113
σύζυγό μου και την 90χρονη μητέρα μου.
• Τώρα που έχουν σβήσει τα φώτα της δημοσιό- μεταφοράς προσωπικού δυνάμεων του Αττίλα. Το
τητας, «στερέψανε τα σχόλια και τα πηγαδάκια, κατάκατσε ο κουρνιαχτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις
Συνέχεια στη σελ. 4
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΪΚΟ
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Συνέχεια από τη σελ. 3
γεγονός αυτό θεωρείται (αλλά και είναι) το μοναδικό
κατόρθωμα στην Ιστορία των (ΤΘ) στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Μαζί δε και με την επική μάχη της
ΕΛΔΥΚ (14-16/8/1974) διδάσκεται και στους Σπουδαστές της Βρετανικής Στρατιωτικής Ακαδημίας.
Επίσης, εκτιμώ ότι είναι θέμα χρόνου η ΕΡΤ2 να
ολοκληρώσει την συγκέντρωση όλου του
αναγκαίου Ιστορικού υλικού και να παρουσιάσει τα συγκεκριμένα Στρατιωτικά
συμβάντα και σπανίζοντα παραδείγματα
δράσης και προσφοράς στην ειδική εκπομπή της «Η Μηχανή του Χρόνου», για
να πληροφορηθούν οι πάντες, αλλά και
για να συνειδητοποιήσει η Νεολαία μας,
το τι συνέβη το 1974 στην Κύπρο και
ασφαλώς το τι σημαίνει κατόρθωμα, γενναιότητα, ηρωισμός και αυτοθυσία σε
πολεμικές επιχειρήσεις.
• Το ότι Ομόφωνα αποφασίσατε και
ενωμένοι τιμήσαμε έναν σύγχρονο και
ζώντα ήρωα, που ανέδειξε η Αρτοτίνα
στα τελευταία (70) χρόνια (αν όχι περισσότερα), αυτό ασφαλώς και είναι ένα
πολύ σημαντικό γεγονός και σίγουρα
πρόκειται για μια πολύ καλή και επαινετή
κίνηση. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να
γίνει αντιληπτό ότι, με τις επιλογές σας,
ανοίγετε όχι μόνο τους ορίζοντες για
μια νέα ιστορική αφετηρία Συλλογικής
λειτουργίας, αλλά και το έργο σας, αυτό
καθ’ εαυτό, συνθέτει εκ των πραγμάτων
ένα αξιέπαινο παράδειγμα προς μίμηση...
• Ο Δρόσος εθεωρείτο αγνοούμενος
για περίπου 40 ημέρες και όταν τελικά η
οικογένειά του πληροφορήθηκε ότι ο άνθρωπός
τους ζούσε όλοι τους ανακουφίστηκαν, ο δε πόνος
τους άρχισε να απαλύνεται και η ελπίδα επέστρεψε
στο σπιτικό τους. Έκτοτε, η αείμνηστη μάνα του
έπαυσε να οδύρεται, μετρίασε την αγωνία της και
σταμάτησε να ποτίζει με τα δάκρυά της τα αγροκτήματά τους στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
Εκεί είχανε το καλύβι τους, τα υπάρχοντά τους, το
ποίμνιό τους, τα χωράφια τους και τη σοδειά τους.
Όταν δε ο στρατευμένος νέος και γενναίος πολεμιστής τελείωσε την παρατεταμένη Θητεία του στην
πολύπαθη Κύπρο και επέστρεψε «εξουθενωμένος»,
στενοχωρημένος και ολιγομίλητος στην Ελλάδα
και στο σπίτι του, «χαμογέλασε» και ηρέμησε όχι
μόνο η οικογένειά του, οι συγγενείς και οι φίλοι
του, αλλά και επί της ουσίας ολόκληρη η Αρτοτίνα.
• Ο Λοχίας των τεθωρακισμένων Κων/νος Δρόσος
του Βασιλείου, υπηρέτησε ένα μεγάλο μέρος της
Στρατιωτικής του Θητείας στην Κύπρο. Φθάνοντας
εκεί τον Σεπτέμβριο του 1973, υπήχθη στη δύναμη
της 21ΕΑΝ και της Εθνικής Φρουράς, λειτούργησε
και ως εκπαιδευτής στρατιωτών αυτής και κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο «Βασιλείου», από το
χωριό «Λύση». Το χωριό αυτό είναι πολύ κοντά
στην Αμμόχωστο και υπό τον έλεγχο του Αττίλα.
• Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο αείμνηστος συγχωριανός μας, διαπρεπής Μακεδονομάχος και Οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Βασίλειος Σταυρόπουλος, Λοχίας ήταν και εκείνος όταν εισήλθε
(όπως γράφει και η ιστορία) στην σκλαβωμένη τότε
Μακεδονία δύο φορές (1905-1906) και (1907-1908),
και είχε το ψευδώνυμο «Κόρακας». Πολέμησε δε
με ευφυία, στρατηγική και γενναιότητα όχι μόνο
τους Βούλγαρους Κομιτατζήδες και τους οπαδούς
της Ρουμανικής προπαγάνδας (1905-1908), αλλά
και τα Τούρκικα Αποσπάσματα Οθωμανικής «γαλούχησης». Επίσης, κατά την αυτή περίοδο, αντιμετώπισε με επιτυχία και κατόρθωσε να αποφύγει αιματηρές συγκρούσεις με τον Τούρκικο Στρατό (Βέροια), εφαρμόζοντας τεχνάσματα Κλεφτών και κάνοντας πράξη τακτικές Ανταρτοπολέμου. «Σκέφτηκε»
να στεφανώσει το ως άνω ψευδώνυμό του, με το
όνομα της υψηλότερης κορυφής των Βαρδουσίων
Ορέων (Κόρακας) της πατρογονικής του εστίας και
τελικά μετουσίωσε σε πράξη την συγκεκριμένη
σκέψη του, αφενός για να τιμήσει τα γεννοφάσκια
του και αφετέρου για την παραπλάνηση του εχθρού
και την πληρέστερη επιτυχία του στο Μέτωπο του
Αγώνα. Επιπλέον, ο Βασίλειος Σταυρόπουλος από
το Φθινόπωρο του 1908 έως και την Άνοιξη του

κρόψυχη και μεμψίμοιρη αντιμετώπιση σημαντικών
θεμάτων, δεν επιτρέπεται να τραυματίζουν το σήμερα
και ούτε βέβαια να έχουν θέση στις ιεραρχήσεις
του μέλλοντος. Δεν κερδίζει κανείς από την στείρα,
υστερόβουλη, αδιάκοπη και ανώφελη προπαγάνδα,
ούτε όμως και από την επανάληψη «επώδυνων»
λαθών. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από περισσότερα
«όπλα». Έχουμε ήδη αρκετά και δεν υπάρχει λόγος
να επηρεαζόμαστε από δόλιες τρικλοποδιές
τρίτων, φίλων ή και γειτόνων. Το να αξιοποιούμε εις το έπακρον τα ισχυρά όπλα
που διαθέτουμε και το να στηριζόμαστε
ουσιωδώς στις πλουτοπαραγωγικές ευλογίες της Αρτοτινής φύσης και στις λαογραφικές, στις ιστορικές και άλλες πολιτιστικές μας πηγές, αυτά είναι τα ατού που
μας θωρακίζουν και ίσως είναι αρκετά.
Επιπλέον -και παρά ταύτα-, θεωρώ ότι
όπως όλοι οι ήρωες έτσι και ο ήρωας του
1821, το καμάρι της περιοχής μας, αλλά
και Εθνικός μας ήρωας Αθανάσιος Διάκος,
καλό είναι να μας ενώνει, να ενισχύει την
«διασυνοριακή» καλημέρα μας και λειτουργία μας, και να στηρίζει τις φιλότιμες
και διαρκείς προσπάθειές μας για μια ειρηνική πορεία εκατέρωθεν.
• Ο Έφεδρος Λοχίας Δρόσος Κων/νος
Επάνω, ο αρχηγός πληρώματος του καταλητιμήθηκε από πολλούς σε Ελλάδα και Κύφθέντος Τουρκικού Μ47, Λοχίας Κωνσταντίνος
Δρόσος, δέχεται τιμητική πλακέτα από τον
προ. Οι δε τιμές που του αποδίδονται είναι
Α/ΓΕΕΦ Αντιστράτηγο Αθανάσιο Νικολοδήμο,
συνεχείς και θα έλεγα ατελεύτητες. Διαστην έδρα του 286 ΜΤΠ, το 2004.
πιστώνω όμως ότι υπάρχουν και συμπατριώτες μας οι οποίοι «ενοχλούνται» από
Αριστερά, απόσπασμα Ημερησίας Διαταγής της
τις τοιούτου είδους τιμητικές εκδηλώσεις,
21 ΕΑΝ της 2ας Σεπτεμβρίου 1974, με την οποία
προτείνεται ο ηρωικός Λοχίας Κωνσταντίνος
αλλά και πολλοί άλλοι στη Ρούμελη ή και
Δρόσος για την απονομή του Πολεμικού Σταυαλλού, οι οποίοι δυστυχώς εξακολουθούν
ρού Γ΄ Τάξεως.
να λειτουργούν με τη συνοδεία «παιδικών
ασθενειών». Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε…
• Θεωρώ ότι όλοι οι Αρτοτινοί, οι Δωριείς, οι
1912). Τίμησε και αυτός την αποστολή του (που
ανέλαβε να φέρει εις πέρας) και δεν ξέχασε το Ρουμελιώτες και όχι μόνο αυτοί, θα πρέπει να
χωριό του, την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων νιώθουν υπερήφανοι για την τόλμη, τον ηρωϊσμό
μας. Επιπροσθέτως (και πέραν των άλλων), θα και την προσφορά του καταξιωμένου συγχωριανού
πρέπει να αναφερθώ και σε ένα ακόμη αξιόλογο μας προς την Πατρίδα. Αρκεί όμως και ο ίδιος να διγεγονός. Δηλαδή, στο ότι ο αείμνηστος Αρτοτινός δάσκει εις το διηνεκές με το ήθος του και να εμπνέει
και συγχωριανός μας Βασίλης Σταυρόπουλος, υπήρξε τη Νεολαία με το παράδειγμά του και με την καθηκαι βασικό μέλος του ιδρυτικού πυρήνα και πρώτος μερινότητά του, ως απλός πολίτης.
• Από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο το
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών Αθηνών.
• Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι ήρωες δεν φυτρώ- 1974 και από τον ηρωϊσμό του Κώστα Δρόσου
νουν κάθε λίγο και λιγάκι. Αναδεικνύονται στα πεδία ασφαλώς και θα πρέπει να αντλούμε αρκετά και ποτων μαχών και αυτονόητη υποχρέωσή μας είναι λύτιμα διδάγματα.
• Όπως οι ήρωες δεν επιζητούν αλλά δικαιούνται
(και θα πρέπει να είναι), ο ενδεδειγμένος σεβασμός
απέναντί τους και η προς αυτούς απόδοση της προ- την ηθική αναγνώριση και επιβράβευσή τους, για
σήκουσας τιμής εις το διηνεκές. Το χωριό μας, η την προσφορά τους στην Πατρίδα, έτσι εκτιμώ ότι
Αρτοτίνα, έχει να παρουσιάσει πολλά παλικάρια και και το κάθε Δ.Σ. (όπως αυτό του Συλλόγου μας, στο
πολλούς γενναίους πολεμιστές στα διάφορα πεδία οποίο πρωτοστατεί η Νεολαία μας), θα πρέπει να
των μαχών, μεταξύ των οποίων και αδικοπεσόντες. επαινείται και να επιβραβεύεται για ό,τι καλό έκανε
Στον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα ανέδειξε πολλούς και κάνει και για αυτά που δικαιούται, εφόσον πράγΚλέφτες και Αρματωλούς, Οπλαρχηγούς, επανα- ματι το αξίζει, για να συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο
στάτες και πρωτοκλασάτους ήρωες του 1821, με της και για να ενδυναμώνει το ενδιαφέρον ενασχόκορυφαίους αυτών τον Αθανάσιο Διάκο, τον Σκαλ- λησής της με τα κοινά.
• Επειδή υπάρχουν κάποια γεγονότα που όσο
τσοδήμο και τον Ανδρίτσο Σαφάκα. Ειδικά όμως
στον 20ό αιώνα, αναγνωρισμένους ήρωες και με και αν προσπαθήσουμε να τα υποβαθμίσουμε η
εξαιρετικές επιδόσεις στα διάφορα μέτωπα των μα- πραγματική ιστορία κάτι τέτοιο δεν μας το συγχωρεί,
χών, έχουμε αναδείξει τους εξής τρεις κατά σειρά: γι’ αυτό και θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία να λειτουρτον αείμνηστο Μακεδονομάχο και Αντιστράτηγο γούμε με θάρρος και περίσσευμα καρδιάς, να ενιε.α. Βασίλειο Σταυρόπουλο (για τον οποίο έχω ήδη σχύουμε όλοι μας ανεξαιρέτως τις προσπάθειες
αναφερθεί και παραπάνω), τον αείμνηστο Συνταγ- ενότητας, ομοψυχίας και συμφιλίωσης και να λέμε
ματάρχη ε.α. Κων/νο Παπαβασιλείου (έδρασε στη ή να γράφουμε δύο καλά λόγια εκεί όπου οι περιΜικρά Ασία), και τον Έφεδρο Λοχία Κώστα Δρόσο στάσεις το επιβάλλουν....
• Ο Κώστας Β. Δρόσος από μικρός ζυμώθηκε
που το 1974 έδρασε στην Κύπρο. (Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών είναι το ότι και οι τρεις πολέ- στις αντιξοότητες. Έχει οργώσει τις πλαγιές, τους
λόφους και τα μονοπάτια, αλλά και όλα τα βοσκοτόπια
μησαν τους Τούρκους ή και τους Τούρκους).
• Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων έχω την και τα δάση της περιοχής -όπως οι αίγαγροι των
άποψη ότι η Αρτοτίνα δεν έχει ανάγκη από κολαού- Βαρδουσίων και τα ζαρκάδια της Αρτοτίνας-, και
ζους και καλοθελητές, αλλά ούτε από προστάτες. δεν τον άγγιζε ο φόβος. Ήταν σπιρτόζος και ευέλιΣέβεται τους πάντες, αλλά είναι και άτρωτη. Αρκεί κτος. Έχω δε την εντύπωση ότι η σκληραγώγησή
να αξιοποιεί το βαθύπλουτο κεφάλαιο των ηρώων του στα βουνά και στις ραχούλες, όπως και στα ποτης (ζώντων και κεκοιμημένων), να είναι σταθερά τάμια και τις ρεματιές της Αρτοτίνας, τον βοήθησαν
προσηλωμένη στις καίριες στοχεύσεις της, να λει- πολύ και στη μετέπειτα Στρατιωτική του Θητεία.
• Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των όσων
τουργεί ενωτικά, να αποθαρρύνει τους καιροσκόπους
και να αποκρούει με αποφασιστικότητα την κακό- έχουν λάβει το φως της δημοσιότητας στα Φύλλα
βουλη, επίμονη και δηλητηριώδη προπαγάνδα κά- 127, 130 και 131 της Εφημερίδας «ΑΡΤΟΤΙΝΑ» για
ποιων γειτόνων μας. Επίσης, το χωριό μας επιβάλ- την συμμετοχή του Κώστα Δρόσου στις πολεμικές
λεται να αναδεικνύει το πολιτιστικό και λαογραφικό επιχειρήσεις κατά του «Αττίλα 2» το 1974 στην
του οπλοστάσιο, να διαφημίζει τις ομορφιές του και Κύπρο και για την αποδοθείσα τιμή στο πρόσωπό
να τιμά την ιστορία του. Τα όποια σοβαρά λάθη του
Συνέχεια στη σελ. 5
παρελθόντος και η κατά καιρούς κοντόφθαλμη, μι1909, και ενώ ήταν ήδη Επιλοχίας Πυροβολικού,
ανέπτυξε Εθνική δραστηριότητα και στη Θράκη (με
έδρα την Ξάνθη) ως «Δάσκαλος» και με το ψευδώνυμο «Παπάζογλου». Μετέπειτα και συνεχίζοντας
την Στρατιωτική του πορεία, την δράση του και την
Εθνική του προσφορά, στις αρχές του Α’ Βαλκανικού
Πολέμου, πολέμησε ηρωικά τους Τούρκους στις
όχθες του Λουδία και ανδραγάθησε (Οκτώβριος
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΪΚΟ
ΛΟΧΙΑ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Β. ΔΡΟΣΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΔΙΑΚΕΙΑ 2017
της Αρτοτίνας και της ευρύτερης περιοχής και για
κανένα άλλο λόγο.
• Αυτό που εσείς ξεκινήσατε τον Μάρτιο και μετου, τόσο από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία
τουσιώσατε σε πράξη τον Αύγουστο του ήδη απελτου ΥΠΕΘΑ το 2016, όσο και από τον Πολιτιστικό
θόντος έτους (για τον Κώστα Δρόσο), εύχομαι και
Σύλλογο Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» στη
ελπίζω να το συνεχίσετε με φαντασία, ευρηματικόγενέτειρά του Αρτοτίνα στις 27 Αυγούστου 2017,
τητα και σχεδιασμό και να το ολοκληρώσετε στην
με το παρόν κείμενο έρχομαι να φωτίσω περισσότερο
Αρτοτίνα (ή και στην Αθήνα) στο κοντινό προσεχές
κάποιες λεπτομέρειες του θέματος και να προσθέσω
μέλλον. Το παράδειγμά σας είναι επαινετό και ως
ό,τι φρονώ απαραίτητο, μέσα και από τη δική μου
τοιούτο, είμαι βέβαιος ότι θα έχει και μιμητές.
δυνατότητα και οπτική, με καλή θέληση και με
• Με την παρούσα επιστολή
διάθεση συνεισφοράς.
μου, προσπαθώ να είμαι ακριβο• Είναι γνωστό πια στους πάντες
δίκαιος, αποκαλυπτικός και αντιότι το χωριό μας έχει αναδείξει πολλούς
κειμενικός με τα σοβαρά ζητήματα
ήρωες στα διάφορα μέτωπα των μαχών.
με τα οποία καταπιάνομαι. Έρχομαι
Επίσης δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως
να ενισχύσω την μέχρι χθες υπάρτο Καπετανοχώρι της Δωρίδας και μποχουσα πληροφόρησή σας - όπως
ρεί κανείς να το παρομοιάσει με αειθακαι όλων των Αρτοτινών, αλλά
λές φυτώριο και διαχρονικό θερμοκήπιο
και παντός άλλου ενδιαφερομέηρώων.
νου-, και θα συνεχίσω την προ• Επειδή άκουσα πολύ καλά (αλλά
σπάθειά μου, μέχρι να καταλάβουν
και μελέτησα λεπτομερώς) ολόκληρη
οι πολλοί για ποιο λόγο αγωνίζομαι
την ομιλία της κ. Κανούρη-Γκίκα, για
και έως ότου ευαισθητοποιηθούν
την 70ετία δράσης και προσφοράς του
όχι μόνο και άλλα Φυσικά πρόσωΣυλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
πα, αλλά και άλλοι Σύλλογοι, ΕνώΔΙΑΚΟΣ» και επειδή τυγχάνει να είμαι
σεις, Σύνδεσμοι, Ομοσπονδίες και
γέννημα της ιστορικής Αρτοτίνας, νοΑδελφότητες και επίσης πολλά
μίζω ότι έχω και το δικαίωμα ίσως δε
Συμβούλια (Τοπικά, Δημοτικά, Ποκαι την υποχρέωση να εστιάσω και στην
λιτιστικά, Εκπαιδευτικά και άλλα).
επισήμανση πρόσθετων παραμέτρων,
• Θέτω στην διάθεση του Συλγια να ενισχύσω την όλη προσπάθεια
που έγινε και γίνεται για το καλό της
λόγου Αρτοτινών και της ΕφημεΑρτοτίνας και για την προοπτική του
ρίδας «ΑΡΤΟΤΙΝΑ», 3-4 φωτοΣυλλόγου μας. Αυτό αγαπητοί μου, έχει
γραφίες σχέση έχουσες με την
να κάνει με τα κενά αλλά και τα «μείον»
απόδοση τιμών στον καταξιωμένο
Ο
Έφεδρος
Λοχίας
Κων/νος
Δρόσος
αφού
τιμήθηκε
που η ίδια η ομιλήτρια μας υπενθυμίζει.
συγχωριανό μας και Λοχία των
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, περιστοιχίζεται
Επισημαίνω λοιπόν το γεγονός ότι όταν
τεθωρακισμένων Κων/νο Δρόσο
τιμητικά και από τους Αρχηγούς ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ στη ΛΑΕΔ,
έχουμε να αντιμετωπίσουμε ήρωες και
του Βασιλείου (Κύπρος, Αθήνα,
Αθήνα 30/6/2016
προσφορά, καλό είναι να χρησιμοποιΑρτοτίνα).
ούνται κάπου-κάπου και οι λέξεις>:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1): Αν δεν υπήρχε ο αείμνηστος
λέει ότι είναι προτιμότερο να «συμμαζευόμαστε»
«συγχαίρω ή συγχαρητήρια». Επίσης, θεωρώ ότι από το να δημοσιοποιούμε άνετα και πλήρως το συγχωριανός μας, τότε Δάσκαλος και μετέπειτα
δεν είναι καθόλου βλαπτικό να επιχειρούμε την εξαιρετικό, το σημαντικό και το σπάνιο και επίσης Επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθανάσιος
προφορική ή έστω την γραπτή επαινετική στάση το πραγματικό, το καλό και το ωφέλιμο, θα ήθελα Ι. Ντζέτος, ο οποίος αφού προηγουμένως άκουσε
για αυτά που έκανε, κάνει ή και που επιχειρεί να να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση τον Δρόσο να του εξιστορεί συνοπτικά το τι έγινε
κάνει το νέο Δ.Σ. του Ιστορικού Συλλόγου μας και το σκεπτικό αυτής δεν φαίνεται να είναι ο καλύ- στην Κύπρο το 1974 τον συμβούλευσε το 1976 να
(παρά την μέχρι τώρα ολιγόμηνη θητεία του) με τερος σύμμαχός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις -πέραν κάνει αίτηση απευθείας προς την 21ηΕΑΝ Κύπρου
Κορμό την Νεολαία μας. Όλα όσα διακηρύττουμε, των αναγκαίων αναδιπλώσεων- ίσως χρειαζόμαστε και να λάβει τελικά το σχετικό απόσπασμα της από
καλό είναι και να τα υπερασπιζόμαστε σθεναρά. Η εξουδετέρωση και της όποιας διστακτικότητας, πε- 2/9/1974 Η.Δ. της Επιλαρχίας του στο οποίο αναιδεολογία μας δεν πρέπει να μας «εμποδίζει» να ρισσότερη γενναιότητα και ενισχυμένη αυτοκριτική. φέρεται το κατόρθωμά του, μνημονεύεται ο ηρωϊσμός
εκφράσουμε αυτό που πράγματι θα επιθυμούσαμε,
• Ο Κώστας Δρόσος, από ότι γνωρίζω, στο Γυ- του και προτείνεται για απονομή πολεμικού Σταυρού
αυτό που σταθερά χρειάζεται το χωριό μας..., αλλά μνάσιο «είχε» και ένα δεύτερο επώνυμο. Οι δε συμ- Γ΄ Τάξεως. 2) Αν δεν υπήρχε στη διάθεσή μας (από
και αυτό που ενώ ξέρουμε ότι έχει συμβεί, ή που μαθητές του τον αποκαλούσαν «Ανδρούτσο». Οφείλω το 2008) το εξαιρετικό, Ιστορικό και πλήρες βιβλίο
βλέπουμε και νιώθουμε ότι συμβαίνει πλάι μας, και δε να ομολογήσω ότι το γεγονός αυτό, το εγνώριζε
του συγγραφέα Ιωάννη Σ. Μαμουνιδάκη και 3) Αν
γύρω μας, ενίοτε -και παρά ταύτα- μας κάνει να εί- και το σύνολο των Καθηγητών του. Και να που η
δεν
ξεκινούσε μια μακρά, μεθοδική και επίμονη προμαστε διστακτικοί ή και απόμακροι της ιστορικής ιστορία επαναλήφθηκε και ο ήρωάς μας το τίμησε
σπάθεια ερεύνης, αλλά και ένας πολύμηνος τηλεαναγκαιότητας...
και αυτό(ς) και καταξιώθηκε στο πεδίο της μάχης. φωνικός αγώνας Πανελλαδικά, που άρχισε από το
• Με την ευκαιρία της παρούσας επιστολής μου Τυχαία; Ίσως, όχι!…
Φθινόπωρο του 2009 ο ακούραστος Ρόδιος, Φίλος
και συμμεριζόμενος την παραίνεση της κ. Βούλας
• Επειδή πολλοί Αρτοτινοί και κυρίως οι πρε- πια της Αρτοτίνας, εραστής της πολεμικής ιστορίας
Κανούρη-Γκίκα για την διαρκώς ενισχυόμενη δρα- σβύτεροι αυτών δεν είναι δα και φανατικοί λάτρεις
στηριοποίηση της Αρτοτινής νεολαίας της Αθήνας του διαδικτύου και των ιντερνετικών εφαρμογών, και μελετητής της δράσης των (ΤΘ) στην Κύπρο
και για την ανάγκη να έχει αδιατάραχτη, καλή και όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι, καλό είναι όλα τα Χρήστος Ζαβοριανός, δεν θα είχαμε την τιμή να
ανοδική προοπτική ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρτο- σημαντικά (και στο σύνολό τους) να καταχωρούνται ασχολούμαστε κατ’ αρχήν, ευρέως και επί μακρόν
τινών, προσθέτω και την δική μου προτροπή και εν- και στην Εφημερίδα μας «ΑΡΤΟΤΙΝΑ», που και ποι- με τον Λοχία των τεθωρακισμένων Κων/νο Δρόσο
θάρρυνση προς τα νιάτα της Αρτοτίνας, που κατοι- οτικά είναι εξαιρετική και από πλευράς περιεχομένου του Βασιλείου και με την εξαιρετικά σημαντική προκοεδρεύουν στην Αθήνα. Πράγματι αξίζει, αλλά και είναι πρωτοπόρος. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν σφορά του στην Πατρίδα.
Τέλος και επειδή βρισκόμαστε ήδη στον Φεπρέπει να ενδιαφέρονται για τα κοινά, να ασχο- όχι μόνο πλήρη αλλά εύκολη και χειροπιαστή ενηβρουάριο 2018, εύχομαι προς εσάς, στο σύνολο
λούνται με αυτά και να στηρίζουν ενεργά το Δ.Σ., μέρωση.
των Αρτοτινών, αλλά και σε όλο τον κόσμο,
του εν λόγω Συλλόγου. Όμως και η συμμετοχή των
• Τα πολύ συγκινητικά και περιεκτικά μηνύματα
ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
μεσήλικων και έμπειρων, πιστεύω ότι είναι απολύτως που σας εστάλησαν και τα οποία διαβάσατε προσεμε προκοπή, προοπτική και δουλειές, αλλά
χρήσιμη και αναγκαία.
κτικά την ώρα εκείνη που τιμούσατε τον γενναίο
και με υπομονή, πολλές αντοχές και ειρήνη.
• Ο Κώστας Δρόσος μιμούμενος το παράδειγμα Λοχία μας Κώστα Β. Δρόσο (27/8/2017), καλό είναι
Με αγάπη και εκτίμηση
των προγόνων του και πρωτίστως των ηρώων μας να τα διαφυλάξετε και να διασφαλίσετε το περιεΚΑΙ
Αθανασίου Διάκου, Σκαλτσοδήμου, Ανδρίτσου Σα- χόμενο αυτών, διότι στο μέλλον είναι πολύ πιθανό
με τις εγκάρδιες ευχαριστίες
φάκα και Γ. Ρούκη και εφαρμόζοντας μια τακτική να τα χρειαστείτε όχι μόνο εσείς αλλά και τα
μου για την φιλοξενία της επιστολής μου
Ανταρτοπολέμου, πολέμησε και αυτός ηρωϊκά, εμ- επόμενα Διοικητικά Συμβούλια. Ίσως δε χρησιμεύσουν
πλουτίζοντας έτσι την πολεμική ιστορία και την και στους πιθανούς συγγραφείς, βιογράφους και
ιστορία του Έθνους μας. Απεδείχθη δε και καλός ιστορικούς του μέλλοντος. Απ’ ότι γνωρίζω, τα σηΙωάννης Θ. Βήλος
Δάσκαλος, όχι μόνο στα Σχολεία της Α΄βάθμιας μαντικότερα από αυτά είναι του Λοχία Ανδρέα ΚριΣυνταξιούχος Δημοσίου
Εκπαίδευσης αλλά και σε Στρατιωτική τακτική, με- θάρη που εκπροσώπησε μηνυματικά και επάξια και
πρώην Δ/ντής ΔΟΥθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει τους άλλους τρεις συμπολεμιστές του (από Ελλάδα
πρώην Νομ. Σύμβουλος Θεσ/νίκης
όμως να σημειώσουμε και το γεγονός ότι από μόνος και Κύπρο) στο θρυλικό εκείνο τεθωρακισμένο Μ47
κιν. 6944-949958
του ίσως να μη μπορούσε να πετύχει το κατόρθωμα του 1974 στην Κύπρο, και επίσης το ποιηματικό τοιπου κατάφερε. Γι’ αυτό και η Αρτοτίνα, οφείλει να ούτο του κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και
Υ.Γ.: Για ό,τι άλλο, σχετικά με την επαινετή
εκπληρώσει το χρέος της προς ολόκληρη την θρυ- Μακεδόνα Σεραφείμ Μαργέλου, από τα Πλάγια του πορεία και την ηρωϊκή ανάδειξη του Βετεράνου πολική-ηρωϊκή πεντάδα του απρόσβλητου τεθωρακι- Κιλκίς, αλλά και του νησιώτη κατοίκου της Ρόδου λεμιστή Κων/νου Β. Δρόσου, είμαι στην διάθεση
σμένου Μ47, που στη μάχη της Σκυλλούρας εθριάμ- Χρήστου Ζαβοριανού.
υμών αλλά και πρόθυμος να βοηθήσω και κάθε
βευσε. Στο σημείο αυτό (και για το φρεσκάρισμα
• Αυτό που κάνω σήμερα, γίνεται για το καλό άλλον ενδιαφερόμενο.
της μνήμης μας) κρίνω επιβεβλημένη την υπενθύμιση

Συνέχεια από τη σελ. 4

του γενναίου πληρώματος που έγραψε Ιστορία.
Ήταν το ακόλουθο: Αρχηγός, ο Ελλαδίτης και Ρουμελιώτης Λοχίας, Δρόσος Κων/νος από την Αρτοτίνα
Δωρίδος, οδηγός, Δεκανέας-τεχνίτης ο Ελλαδίτης
Τούντας Νικόλαος, συνοδηγός ο Αποστόλου Ανδρέας
(Ελληνοκύπριος), πυροβολητής ο Κουδουνάς Ανδρέας (Ελληνοκύπριος) και γεμιστής ο Ελλαδίτης
Λοχίας Κριθάρης Ανδρέας, από την Πελοπόννησο.
• Το ότι στις κρίσιμες και χρήσιμες επιλογές
μας, προκρίνουμε συνήθως τη λύση των καθυστερήσεων και του ωχαδελφισμού ή και εκείνη που
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Κ

άτι τόσο όμορφο, όσο η άνοιξη και τα ανθισμένα λουλούδια της ωραιότερης εποχής
του χρόνου, κι όμως, για κάποιους μετατρέπεται σε εφιάλτη. Κόκκινα μάτια, φτερνίσματα,
μέχρι και πιο ανησυχητικά συμπτώματα ταλαιπωρούν
πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσους φανταζόμαστε. Οι έρευνες λένε πως περίπου ένας
στους πέντε πάσχει –ή πιστεύει ότι πάσχει– από
αλλεργία, ενώ πολλοί είναι αυτοί που παρουσιάζουν
τα συμπτώματα, αλλά αγνοούν ότι οφείλονται στην
«εποχική μάστιγα».

Τι είναι η αλλεργία;
Η αλλεργία είναι
κάθε ανώμαλη αντίδραση του οργανισμού σε
ουσίες οι οποίες υπό
φυσιολογικές συνθήκες
είναι αβλαβείς. Οι ουσίες αυτές, που ονομάζονται «αλλεργιογόνα», μπορεί να εισέλθουν στο σώμα με την εισπνοή,
με την κατάποση ή με την επαφή στο δέρμα. «Οι
αλλεργικές παθήσεις ή αντιδράσεις μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε οργανισμό ή σύστημα του
ανθρωπίνου οργανισμού. Συνηθέστερα αφορούν το
αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα».
Ορισμένα επιπλέον στοιχεία που μας παραθέτει
ο ειδικός για τις αλλεργίες είναι τα εξής:
- Η αλλεργία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακόμη και τα βρέφη μπορεί να εκδηλώσουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της αλλεργίας.
- Τα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα αλλεργίες
σε σύγκριση με τους ενήλικες. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα άτομα εκδηλώνουν τα πρώτα αλλεργικά συμπτώματα σε μεγάλη ηλικία.
- Μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να μην εμφανισθεί με την πρώτη επαφή του οργανισμού με
το αλλεργιογόνο, αλλά μετά από επανειλημμένη
έκθεση του ατόμου σε αυτό.
- Τα πλέον σημαντικά αλλεργιογόνα της Άνοιξης
είναι οι γύρεις και κατά δεύτερο λόγο τα ακάρεα
της σκόνης, οι τροφές και τα δηλητήρια σφηκών
και μελισσών.

Οι αλλεργίες της Άνοιξης
Έξι κύρια είδη αλλεργιών συγκαταλέγονται
στα… αρνητικά «παράγωγα» της Άνοιξης. Δείτε
ποια είναι αυτά και από ποια συμπτώματα χαρακτηρίζονται.

Αλλεργική Ρινίτιδα
Πρόκειται για αλλεργία που οφείλεται
συνήθως σε γύρεις,
μύκητες, τριχώματα
ζώων ή σε ακάρεα
της οικιακής σκόνης
και συνοδεύεται από
μπούκωμα της μύτης, φτέρνισμα, καταρροή, φαγούρα,
ενώ συχνά συνυπάρχει με την επιπεφυκίτιδα. Η ανοιξιάτικη ρινίτιδα αρχίζει – ανάλογα με
τη γύρη που την προκαλεί – από το τέλος Φεβρουαρίου, εξαιτίας των κυπαρισσοειδών, και κορυφώνεται κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο.

Άσθμα
Είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
βήχα και δυσκολία στην αναπνοή. Συχνά –αλλά όχι
απαραίτητα–, η εμφάνιση άσθματος μπορεί να συνδέεται με ανάλογο οικογενειακό ιστορικό.

Αλλεργική Δερματίτιδα εξ επαφής
Η συγκεκριμένη κατηγορία αλλεργίας είναι αυτή
που μας «στολίζει» με ενοχλητικά εξανθήματα μετά
από την επαφή μας με διάφορες χημικές ενώσεις,
ζώα και γύρη φυτών.

Κνίδωση
Αν αναρωτιέστε ποιος τύπος αλλεργίας είναι η
κνίδωση, μιλάμε για αυτήν που μας προκαλεί να
ξυστούμε. Χαρακτηρίζεται από δερματικές «πλάκες»
στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα, ακόμη και εσωτερικά μας όργανα και φυσικά, συνοδεύεται από
κνησμό. Αν παρατηρήσουμε μεγάλο πρήξιμο, τότε
θα πρέπει να ανησυχήσουμε για «αγγειοοίδημα».

Αλλεργία στα Υμενόπτερα
Μέλισσες, σφήκες
και τα υπόλοιπα έντομα
της «οικογένειας» των
υμενόπτερων ευθύνονται για αυτή την ανοιξιάτικη αλλεργία, καθώς πολλοί από εμάς
είμαστε αλλεργικοί στο
δηλητήριο του τσιμπήματός τους, το οποίο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.
Οι δυσάρεστοι αριθμοί λένε ότι περισσότερα άτομα
πεθαίνουν από το δηλητήριο των Υμενοπτέρων

παρά από το δηλητήριο των φιδιών, γι’ αυτό και
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Τροφική Αλλεργία
Αρκετές από τις τροφικές αλλεργίες είναι εποχιακής φύσης, καθώς ορισμένες τροφές, όπως τα
φρούτα εποχής, καταναλώνονται περισσότερο συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η δύσπνοια, η
κνίδωση και γαστρεντερικά προβλήματα είναι οι
εκδηλώσεις της συγκεκριμένης αλλεργίας.

Πώς αντιμετωπίζονται οι αλλεργίες;
«Η διάγνωση των περισσότερων αλλεργιών
είναι εύκολη και γίνεται με συνδυασμό ειδικών εξετάσεων (αλλεργικά tests, RASTs, IgE) και φυσικά
σε συνάρτηση με το λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς». Όταν τα συμπτώματα οφείλονται στις γύρεις,
η πλήρης πρόληψη είναι σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο,
οι ασθενείς μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους σε μεγάλα φορτία γύρεων, όσο μπορούν,
προσαρμόζοντας ανάλογα το πρόγραμμα και τις
δραστηριότητές τους. «Προσοχή απαιτείται στις
ημέρες με ισχυρό άνεμο καθώς και στις εξορμήσεις
στη φύση». Τα συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνδυασμό «συμπτωματικής αγωγής»
(συνήθη φάρμακα) και «απευαισθητοποίησης» (ανοσοθεραπείας). Η τελευταία με σημαντική επιτυχία
οδηγεί σε ίαση της αλλεργίας. «Πρόκειται για ασφαλή θεραπεία με υπογλώσσιες σταγόνες που γίνεται
από τον ασθενή στο σπίτι του». Ειδικά για τις αναφυλαξίες, ο ασθενής πρέπει να έχει ενημερωθεί
λεπτομερώς για τον τρόπο αντιμετώπισής τους
και τα φάρμακα που πρέπει να έχει μαζί του ενώ
σε ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις θα πρέπει να
έχει πάντα μαζί του αυτοενέσιμη αδρεναλίνη για
την περίπτωση που τα συμπτώματα εξελίσσονται
ταχύτατα.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;
«Κάθε νόσος που παραμελείται υπάρχει περίπτωση να χειροτερεύσει». «Έτσι, η αλλεργική
ρινίτιδα μπορεί να μεταπέσει σε αλλεργικό βρογχικό
άσθμα σε σημαντικό ποσοστό ασθενών, περίπου
35%». Το τσίμπημα σφήκας ή μέλισσας και η τροφική
αλλεργία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αλλεργικές αναφυλακτικές αντιδράσεις. Ο έγκαιρος
έλεγχος, η στενή επαφή και συνεργασία ασθενούς
και γιατρού και η κατάλληλη φαρμακευτική αντιμετώπιση προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα ζωής και
ελαχιστοποιούν τους περισσότερους από τους κινδύνους που κρύβουν οι αλλεργίες – ακόμη και οι
εποχικές.
Κάππας Α. Ιωάννης

Συγκέντρωση χρηματικού ποσού για εργασίες συντήρησης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

Μ

ε πρωτοβουλία του συγχωριανού μας Ιωάννη Χριστοδούλου του
Νικολάου, συγκεντρώθηκε το ποσό των 500 ευρώ από τους παρακάτω ιδιώτες, για αντικατάσταση και επισκευή όλων των λαμπτήρων
απο όλους τους πολυελαίους του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.
Επίσης η βοήθεια του Δημητρίου Κατσαρού ήταν αμέριστη, καθώς ο
ίδιος βοήθησε αφιλοκερδώς για να γίνει η αντικατάσταση και η επισκευή
τους.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ........................................ 100€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .............................. 50€
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ........................................................................................ 50€
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .......................................................................... 20€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ...................................................................... 20€
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................................................... 20€
ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ................................................ 20€
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................................................ 20€
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...................................................................... 20€
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................................. 20€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .................................................................... 20€
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ...................................... 25€

ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ............................................................ 10€
ΣΟΥΦΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ........................................................................ 10€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...................................................................... 10€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................................................ 10€
ΤΣΑΜΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................................................ 10€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ...................................... 10€
ΤΣΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............................................................................. 10€
ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) .......... 10€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........................................................ 10€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................................................. 10€
ΣΕΡΕΝΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .................................................................... 10€
ΖΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ .......................................................................... 5€

ΒΙΒΛΙΟ ΑΘ. ΒΗΛΟΥ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον χωριανό μας κ. Αθανάσιο Βήλο για
την δωρεάν προσφορά του στο Σύλλογό μας 80 αντιτύπων βιβλίων δικής
του συγγραφής και έκδοσης. Ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον Αθανάσιο Διάκο
που όλοι μας θα πρέπει να αποκτήσουμε και να συστήσουμε σε γνωστούς
και φίλους.
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ΓΕΝΙΚΗ

Την Κυριακή 21-1-2018 στα γραφεία του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε
η Ετήσια Γενική Συνέλευση, ο Οικονομικός Απολογισμός και η Κοπή της
Πίτας.
Δεδομένης απαρτίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, αρχίζει η
συνεδρίαση προεδρεύοντος του Κου Θεόδωρου Μαρτέκα επί των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως κατωτέρω:
ΘΕΜΑ 1ο: Οικ. Απολογισμός έτους 2017 – Έγκριση δαπανών – Ετήσιος
απολογισμός πεπραγμένων
ΘΕΜΑ 2ο: Απολογισμός χορού
ΘΕΜΑ 3ο: Site Αρτοτίνας
“ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ’’
Η κα. Κουλοπούλου Α. κάνει αναφορά στο θέμα της δωρεάς του βιβλίου
του κ. Βήλου και εν συνεχεία ο αντιπρόεδρος κ. Μαυραγάνης Ι. τοποθετείται
σε γενικά θέματα. Στη συνέχεια ακολούθησε διεξοδική συζήτηση ανά θέμα
και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Mετά από τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής ο Σύλλογος
βρέθηκε ταμειακά εντάξει. Έγινε παρουσίαση της ταμειακής κατάστασης με
αναλυτικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για την χρονική περίοδο 1/1/2017 έως
31/12/2017.
“ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ’’
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31-12-2016 ...................................... 16.389,50€
ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές Μελών ........................................................................ 5.325,00€
Λοιπές Εισπράξεις
(Δωρεές-Χορηγίες, Ετήσιος Χορός) ................................................ 352,00€
Τόκοι ..........................................................................................
0,18€
Σύνολο Εσόδων 2017 .................................................................... 5.677,18€
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες ΔΕΚΟ ................................................................................ 354,00€
Έκδοση & αποστολή Εφημερίδος ................................................ 1.212,49€
Έκδοση Ημερολογίου 2017 .............................................................. 508,40€
Δαπάνες Εκδηλώσεων .................................................................. 1.748,20€
Έργα Αρτοτίνας ............................................................................ 3.286,00€
Λοιπά λειτουργικά έξοδα ............................................................
103,84€
Σύνολο Εξόδων 2017 .................................................................. 7.212,93€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31-12-2017 ........................................14.853,75€
Από το παραπάνω ποσό, 12.111,88€ είναι κατατεθειμένα στην Εθνική
Τράπεζα στο λογαριασμό του Συλλόγου και 2.741,87€ σε μετρητά στα χέρια
του Ταμία.
Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε παρανομία ή παράλειψη στα Οικονομικά του
Συλλόγου και κατά συνέπεια προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των
οικονομικών πεπραγμένων του έτους 2017 και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη
των Μελών του Δ.Σ. και κυρίως του Ταμία και του Βοηθού Ταμία.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη για τις ενέργειες του προηγούμενου χρόνου.
1. 18/1/17 Κοπή πίτας στην Αρτοτίνα.
2. 22/1/17 Εκλογές νέου Δ.Σ.
3. 12/3/17 Ετήσιος χορός κέντρου “Λάμψη”.
4. 25/3/17 Παρευρέθηκε ο Σύλλογος στην Αρτοτίνα για τον εορτασμό της
επετείου – επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
5. 8-9/4/17 Πρώτη συμμετοχή του Συλλόγου στην παρέλαση του Μεσολογγίου
στα πλαίσια εορτασμού της ΕΞΟΔΟΥ.

ΧΟΡ ΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε και φέτος ο χορός του Συλλόγου μας στις 27 Ιανουαρίου 2018 στο κέντρο “Λευκονόη”. Ευχαριστούμε
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Δωρίδας
Κ. Παλασκώνης, η τ. Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Γ. Γαζή, η τ. Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου και ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ κ.
Ν. Ανδρίτσος.
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6. 23/4/17 Διάκεια 2017 Λαμία.
7. 24/6/17 Γιορτή μελισσοκόμων στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.
8. 5/7/17, 17ο Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Συνέδριο Ομοσπονδίας Συλλόγων
Β.Δ. Δωρίδας στον Κονιάκο Δωρίδας.
9. 19/8/17 Αντάμωμα στου “Πραττά το Λάκκο”.
10. 23/8/17 Καθαρισμός κεντρικού δρόμου “Σταυρός-Παναγία’’ – Έναρξη εκδηλώσεων Διάκεια 2017.
11. 28-29/8/17 Τέλος εκδηλώσεων – Παραδοσιακό πανηγύρι – Φλάμπουρο.
12. 21/10/17, 42ο Ιερατικό Συνέδριο. Η Ιερά Μητρόπολη Λαμίας οργάνωσε
επιστημονική ημερίδα με τίτλο “Ο Εθνομάρτυρας Αθανάσιος Διάκος’’.
13. 28/10/17 Εορτασμός της επετείου του “ΟΧΙ’’ μετά τη Θεία Λειτουργία.
14. 24/11/17 “ΜOMIX bar’’ βραδιά συνάντησης Αρτοτινών.
15. Ευχαριστήρια αναφορά στον κ. Δεσύπρη Ν. για τον σύγχρονο τρόπο
λήψης φωτογραφιών και βίντεο στα οποία αποτύπωσε τις ομορφιές του
χωριού μας.
16. Αναφορά στην ιστοσελίδα.
17. Αναφορά στην εφημερίδα.
Τέλος ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Θέμα 2ο: O Ταμίας του Συλλόγου παρουσίασε αναλυτικό απολογισμό της
εκδήλωσης ο οποίος έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ: Δόθηκαν 179 προσκλήσεις όπου εισπράχθηκε το ποσό των
(179Χ20) = 3.580,00€
ΕΞΟΔΑ: Κέντρο 3.250,00€+50€ για 5 σερβιτόρους.
Ο Σύλλογος προσκόμισε το ποσό των 280€ το οποίο αποτελεί έσοδο του
ταμείου του Συλλόγου.
Θέμα 3ο: Ο Μακρής Δ. αναφέρεται στο site της Αρτοτίνας και μας
ενημερώνει ότι αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει ο ίδιος.
Η Κάππα Έ. προτείνει έχοντας ως δεδομένο ότι το Δ.Σ. είναι ανοιχτό να
ενημερώνονται με mail τα μέλη του Συλλόγου πριν το Συμβούλιο για να
μπορούν να παρευρίσκονται. Η πρόταση έγινε αποδεκτή ομόφωνα.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
Βύρωνας 21-1-2018

Aνεξαρτητοποιήθηκε η Έφη Κάππα
από το συνδυασμό “Δωρίδα για όλους”
Προς τον
Λιδωρίκι 20/2/2018
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος
κ. Δ. Καραχάλιο
Με το παρόν υπόμνημα σας ανακοινώνω την αποχώρησή μου από τον
συνδυασμό “Δωρίδα για όλους” και την ανεξαρτητοποίησή μου, καθώς και
τους λόγους που με οδήγησαν στην απόφασή μου αυτή.
Ο Δήμαρχος, εδώ και 9 μήνες, εμποδίζει διαρκώς το έργο της προώθησης
του Τουρισμού στο Δήμο μας και κωλυσιεργεί, βρίσκοντας προφάσεις που
δεν ευσταθούν. Προκειμένου να καλύψει την κωλυσιεργία του αυτή, και μη
έχοντας πια άλλο επιχείρημα, έφτασε πριν μερικές ημέρες στο σημείο να
με διαβάλλει μέσα στο συμβούλιο των Αντιδημάρχων, ερήμην μου, με ανυπόστατες συκοφαντίες, τη φαιδρότητα των οποίων επιφυλάσσομαι να
αποδείξω.
Επιπλέον, την ίδια στιγμή με δικαιολογία τις συκοφαντίες αυτές στο
πρόσωπό μου, τερματίζει συνεργασία με την εταιρία Pixel Plant EOOD,
στην οποία είχε ο ίδιος, μετά από συνεχείς καθυστερήσεις, αναθέσει την
υλοποίηση του έργου, όπως αυτό αποδεικνύεται από την μεταξύ τους αλληλογραφία που επισυνάπτω.
Σημειώνω εδώ ότι η οικονομική προσφορά της εταιρίας είναι στο 25%
της αξίας της εγκεκριμένης δαπάνης που έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος κι
έχει εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή την 16η Αυγούστου 2017.
Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών του είναι το έργο του Τουρισμού
της περιοχής να μην έχει υλοποιηθεί ακόμη. Σας υπενθυμίζω ότι τα προηγούμενα 6 χρόνια που είναι Δήμαρχος, στον Τομέα του Τουρισμού
ελάχιστες ενέργειες έχει υλοποιήσει και αυτές αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, με άμεσα δεινά αποτελέσματα για το Δήμο.
Όπως γνωρίζουμε όλοι τα χωριά ερημώνουν, οι κάτοικοι φεύγουν αναζητώντας δουλειά στα μεγάλα αστικά κέντρα και έτσι ο Τουρισμός είναι
αναγκαίος για τη διατήρηση του εισοδήματος των κατοίκων και την
παραμονή τους στα χωριά μας.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή δεν θέλω το πρόσωπό μου να λοιδορείται αναίτια και συκοφαντικά από το Δήμαρχο, αλλά ούτε και να
συνδεθεί από εδώ και πέρα με τις τραγικές συνέπειες της αναποτελεσματικότητάς του στον Τουρισμό, αποχωρώ από τον Συνδυασμό του και
συνεχίζω ανεξάρτητα την πορεία μου στα Κοινά.
Συνημμένα υποβάλλω τα στοιχεία που διαθέτω και είμαι στη διάθεσή
σας να αναλύσω προφορικά, όποιες απορίες έχετε.
Τέλος, ΑΠΑΙΤΩ από τον Δήμαρχο να:
— Μου αποδείξει τις συκοφαντίες τις οποίες εξαπέλυσε εναντίον μου.
— Μου εξηγήσει γιατί συκοφαντώντας εμένα σταματάει την συνεργασία
με μία εταιρία με την οποία εγώ καμία οικονομική ή εμπορική σχέση έχω.
— Τι πρόβλημα έχει με την παραπάνω εταιρία δεδομένου ότι έχει
δώσει προσφορά κατά 75% χαμηλότερη από την εγκεκριμένη από τον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή δαπάνη.
— Τι συνέπειες θα έχει αυτή η νέα καθυστέρηση για τον τουρισμό, δεδομένου ότι οι κρατήσεις για τη θερινή περίοδο γίνονται τώρα.
Με τιμή
Έφη Κάππα
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Συγχωριανοί

μας

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

επαγγελματίες

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΙ

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

Μαστρογεωργίου Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βουνό - Θάλασσα - Camping
Λεωφ. Μαραθώνος 98 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 6916762 Τ.Κ. 15344

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

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

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

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
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

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
& 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
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828
Ψήνω και Μεθώ
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπριζόλα - Μπιφτέκι
Ηρώων Πολυτεχνείου 22 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9962004

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Μαυραγάνης Βασίλειος Αποστ.
Κάτω Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Γεωργικά Φάρμακα
Λιπάσματα & Σπόρια
Άγιος Αθανάσιος Μεσολογγίου
Ζωοτροφές • Τηλ.: 6972412830

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Kατσαρός Δημήτρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184
Tσέλιος Γιώργος K.
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

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

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

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

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
www.gtselios.gr
email: info@gtselios.gr

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

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Maris Exclusive Jewelry
Δρόσου Ελένη
Hφαίστου 5 Αθήνα
Τηλ.: 210 3219082
Πανδρόσου 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 3213090
website: www.marisjewelry.gr
e-mail: info@marisjewelry.gr

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

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

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

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Mαυραγάνης Περικλής Κων.
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

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 εσωτερικών χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Αναγυρούντος 9 Τ.Κ. 16672 Βάρη
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

