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ΔΙΑΚΕΙΑ 2011

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

Παλιά φωτογραφία

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Πολιτιστικές –
Αθλητικές εκδηλώσεις «ΔΙΑΚΕΙΑ»
που διοργανώνονται κάθε χρόνο
στην Αρτοτίνα προς τιμήν του
Αρτοτινού Ήρωα Αθανασίου Διάκου.
Αναλυτικότερα, οι εκδηλώσεις
περιελάμβαναν:
- Αγώνες ανώμαλου δρόμου
για παιδιά έως 7 ετών
- Αγώνες ανώμαλου δρόμου
για παιδιά άνω των 7 ετών
- Ποδοσφαιρικούς αγώνες παίδων και ανδρών
- Ρίψη Λίθου
- Επιμνημόσυνη δέηση στο
χώρο που γεννήθηκε ο Αθανάσιος
Διάκος
- Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου,
όπου εμόνασε ο Αθανάσιος Διάκος
- Φλάμπουρο
Στην επιμνημόσυνη δέηση που
έλαβε χώρα στις 27 Αυγούστου
στο χώρο όπου γεννήθηκε ο Αθανάσιος Διάκος, έγινε κατάθεση
στεφάνων από τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ.
Βασίλειο Κάππα, τον Αντιδήμαρχο
Δωρίδας κ. Ι. Ράπτη, τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Δωρίδας κ. Κων/νο Παλασκώνη,
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννη Μαυραγάνη,
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου κ. Δημήτριο
Κατσαρό και τον Πρόεδρο του Δωρικού Αθλητικού Συλλόγου κ. Αθανάσιο Κάππα.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ράπτης εξήρε τη σημασία των ΔΙΑΚΕΙΩΝ επισημαίνοντας την ανυπολόγιστη προσφορά της Αρτοτίνας στην επανάσταση του 1821,
αφού σε αυτήν γεννήθηκαν και
ανδρώθηκαν ο Εθνικός Ήρωας
Αθανάσιος Διάκος, οι οπλαρχηγοί
Σκαλτσοδήμος, Γεράντωνος, Σιαφάκας, Ρούκης κα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννης Μαυραγάννης
υπογράμμισε με τη σειρά του την
αμέριστη συνδρομή του Δήμου
Δωρίδας στη Διοργάνωση των Διακείων, τα οποία έχουν καθιερωθεί
βάσει σχετικής αποφάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου ως επίσημη
γιορτή του Δήμου Δωρίδας. Επίσης
τόνισε ότι «Ο Αρτοτινός Ήρωας
Αθανάσιος Διάκος αποτελεί κεφάλαιο και ιστορική κληρονομιά
όχι μόνο της Αρτοτίνας αλλά ολόκληρης της Δωρίδας. Ο Διάκος
Συνέχεια στη σελ. 4

1953. Από αριστερά Σταμπουλοπούλου Μαρία (Τριβήλου),
Γαϊτάνη Ασπασία, Ζέρβα Γεωργία (Τσιτσή), Γαϊτάνης Κων/νος (Ντίνος),
Γαϊτάνη Γιαννιώ, Τσιτσής Αριστείδης, Γαϊτάνης Νίκος, Τσιτσής Βασίλειος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας,
με την ψήφιση του νόμου 3896/2011 (επείγουσα μέτρα μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015) από την 1η Αυγούστου 2011 όλα τα έντυπα συλλόγων, φορέων και λοιπών οργανώσεων έπαψαν να έχουν την πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητά τους
ταχυδρομική ατέλεια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και αναγκάζονται πλέον να πληρώνουν στο ακέραιο όλο το ποσό των ταχυδρομικών τελών.
Εξ αυτού του γεγονότος, ο Σύλλογος μας επιβαρύνεται με περαιτέρω
έξοδα με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος κάθε φύλλου της «ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ» να έχει αυξηθεί κατά 60%.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά να μη λησμονείτε να καταβάλετε
εγκαίρως την συνδρομή σας, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η
κυκλοφορία της «ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ» και να φτάνει στο σπίτια όλων των
Αρτοτινών και των φίλων του χωριού μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω ισχύος του νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων, ανακοινώνουμε πως οι δημοσιεύσεις για τη στήλη των Κοινωνικών
(γάμοι, βαπτίσεις, γεννήσεις, θάνατοι, επιτυχίες σε πανεπιστημιακές σχολές) θα γίνονται μόνο κατόπιν δικών σας γραπτών ενημερώσεων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Γρηγόρης Κων/νου Τσιαχρήστας και η Δήμητρα Ιωαν. Μαυραγάνη
απέκτησαν αγόρι.
Στους ευτυχείς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσει .

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 26 Ιουνίου 2011 το ζεύγος Χρήστου και Αικατερίνης Παλασκώνη βάπτισαν στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο Αρτοτίνας το
δεύτερό τους παιδί και το ονομασαν Ιωάννη.
Νουνός ήταν ο Δημήτρης Καπετανάκης.
• Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 ο Φώτης και η Χριστίνα Τσαμαδιά
βάπτισαν στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην Βομβοκού
Ναυπακτίας το αγοράκι τους και το όνομα αυτού Ιωάννης.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Στις 28-8-2011 πέθανε η Αικατερίνη Β. Παπαβασιλείου στο Βόλο.
Η κηδεία έγινε στην Αρτοτίνα στις 29-8-2011.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Ο Βασίλης Σερέτης (γιός του Βαγγέλη Κ. Σερέτη και της
Χαρίκλειας Β. Κοτρώνη) πέρασε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με αριθμ.
επιτυχόντα 8. Εις ανώτερα και καλές σπουδές.
Ο παππούς Βασίλειος Κ. Κοτρώνης
η γιαγιά Δήμητρα Β. Κοτρώνη
• Ο Νικόλαος Μπαλής του Δημ. εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Πατρών
στο τμήμα Φαρμακευτικής.

Εις μνήμη
• Η Ευθυμία Τσαμαδιά πρόσφερε 200€ στην Ιερά Μονή Τιμίου
Προδρόμου Αρτοτίνας στη μνήμη του πατέρα της Ιερέα Ιωάννη
Τσαμαδιά.
• Η Τσέλιου Ελένη του Ιωάννη πρόσεφερε 20€ εις μνήμη του
πατέρα της Ιωάννη Τσέλιου.
• Η Μαρία χήρα Βασ. Ζαχαρή προσέφερε 100€ εις μνήμη του
συζύγου της Βασιλείου Ζαχαρή.

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

Παλιούρα Βασιλική
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
Περικλής Μαυραγάνης
Τηλ. 210-2519336
Κιν. 6945799919
e-mail: periklis@mavraganis.gr
Ηλεκτρονική σχεδίαση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση
Εκδόσεις Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Σιαπέρας Παναγιώτης ....................20€
Πλαστήρας Γιάννης ........................20€
Τσιπούνης Ιωάννης..........................20€
Νικολέτος Φώτης ............................20€
Ψυλίδη-Μασούρα Μαίρη ................50€
Καραπιπέρης Κώστας......................50€
Κάρλου-Γουλή Λίτσα ....................100€
Κακκαλής Γιάννης Γεωργ. ..............20€
Κακκαλής Γιάννης Ανδρ. ................10€
Φασίτσα Μαρία ................................50€
Τσιώτας Γιάννης ..............................30€
Κακκαλής Γιώργος Ιωαν. ................20€
Τριβήλος Αριστείδης ......................50€
Ρουπάπης Γιάννης ..........................20€
Τσέλιου Ελένη Ιωαν. ......................20€
Ζάβαλη Βασιλική ............................20€
Κατσαρού Ευθυμία ..........................10€
Κατσαρός Δημήτρης Βασ. ..............20€
Σταμπουλόπουλος Ανδρέας............25€
Κοτρώνης Βασίλης ..........................20€
Φλέγκας Παναγιώτης Κων. ............50€
Παλασκώνης Δημήτρης Θεοδ. ........20€
Σταμούτσου-Κανούρη Ευθυμία ......50€
Κοκκαλιάς Κώστας ..........................20€
Κάππας Γιάννης Αθαν. ....................10€
Ντυμένος Παναγιώτης ....................20€
Κατσαρός Χαράλαμπος ................100€
Κοτρώνης Γιάννης Κων. ..................50€
Κανούρης Παναγιώτης Κων. ..........20€
Γρηγοράκης Χρήστος ......................10€
Παπαδόπουλος Νίκος......................20€
Κοροδήμος Γιάννης (Αράχωβα) ......20€
Πετρούτσος Γιώργος ......................50€
Ζάβαλη Λένα ..................................40€
Παλασκώνης Θανάσης ....................20€
Κοτρώνης Παναγιώτης-Πελασγια ..50€
Μπαλής Γιώργος Νικ. ......................20€
Αλεξανδρής Γιάννης Κων. ..............20€
Αλεξανδρής Κώστας ......................50€
Μαυραγάνης Γιώργος ....................20€
Μαυραγάνης Γιάννης Νικ. ..............10€
Τσάγκας Λεωνίδας ..........................10€
Κατσαρός Κώστας Αποστ. ..............10€
Τσαμαδιάς Βασίλης ........................20€
Τσαμαδιά Ευθυμία ..........................20€
Μέρης Δημήτρης Ιωαν.....................20€
Γκολφένος Σωτήρης........................20€
Δρόσος Δημήτρης ..........................30€
Τσιτσούνης Βασίλης........................20€
Βαπορίδης Αποστόλης ....................10€
Τσόγκας Θανάσης ..........................10€
Παλασκώνης Δημήτρης ..................15€
Παλασκώνης Γιώργος Ευσταθ. ......20€
Σφακιανάκης Βασίλης ....................20€
Παλασκώνης Θανάσης Ιωαν. ..........20€
Παλασκώνης Νίκος Αθαν. ..............10€
Μπραούνος Γιώργος ......................20€
Δελημάρη Ευφροσύνη ....................20€
Τριβήλος Αποστόλης ........................5 €
Τσαμαδιάς Κώστας..........................20€
Σιτήστας Γιάννης ............................20€
Μαρτέκας Κώστας Γεωργ. ..............50€
Μέρης Γιάννης ................................20€
Στρυφτός Γιώργος ..........................20€
Μαυραγάνης Θανάσης ....................20€
Τριώτης Κώστας Αθαν. ....................10€

Τριώτης Γιάννης Αθαν. ....................10€
Καπνιάς Κώστας..............................20€
Βήτας Βαγγέλης..............................20€
Καραΐσκος Δημήτρης ......................20€
Καραΐσκος Βασίλειος ......................20€
Τριβήλος Γιώργος............................20€
Κάκκαλης Ανδρέας Κων. ................20€
Κάππας Γιώργος ..............................20€
Λαμπίδης Ηλίας ..............................50€
Μαυραγάνης Νίκος Αθαν. ..............20€
Μαρίδας Αλέξανδρος......................50€
Τσαμαδιάς Γιάννης ..........................50€
Καράμπελας Κώστας ......................20€
Παπαΐωάννου Βασίλης....................30€
Ταμπακάκης Μανώλης ....................30€
Σφυρής Γιάννης ..............................20€
Λαμπίδη Βασιλική............................20€
Τριβήλου Μαρία - Χρυσούλα ..........20€
Τριβήλου Βασιλική ..........................20€
Ζουμάς Γιάννης ..............................30€
Κυπραίος Γιάννης ............................50€
Τριβήλος Ξενοφώντας ....................20€
Κολοβός Κώστας Αθαν. ..................50€
Γαϊτάνη Ευφροσύνη ........................50€
Σερεντέλος Χρήστος ......................30€
Κούρλης Γιώργος ............................10€
Ντζελέπης Γιώργος Βασ. ................20€
Ζάβαλης Κώστας Ιωαν.....................30€
Μπραούνος Γιάννης Βασ.................20€
Σύλλογος Μεσολογγίου
“ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ”
Ημερολόγια ..................................115€
Βήλος Γιώργος ................................20€
Τσαμαδιά Αλεξάνδρα ......................15€
Αυζώτης Βασίλης Νικ. ..................200€
Αλεξανδρής Κώστας Χρ. ................20€
Μαντουρλιάς Βασίλης Γεωργ. ........50€
Δρόσος Γιώργος Κων. ....................20€
Δημόπουλος Δημήτρης Επαμ. ........20€
Κορδοπάτης Νώντας Γρηγ. ............25€
Κορδοπάτης Γιάννης Επαμ. ............20€
Μελίστας Σπύρος Χρ.......................20€
Αποστολάκης Βαγγέλης ................20€
Τσούμας Μιλτιάδης ........................10€
Ζουμάς Χρήστος ............................20€
Διάκου Βασιλική ..............................10€
Κανούρης Γιάννης Δημ. ..................20€
Ντζελέπης Γιώργος Ιωαν.................20€
Μπραούνος Γιάννης Κων.................20€
Ζεύκης Μιχάλης ..............................10€
Παλασκώνης Κώστας Χαριλ. ..........50€
Σανίδας Βασίλης ............................20€
Κολοβός Χρήστος Αθαν. ................20€
Παλασκώνης Γιάννης Χαριλ. ..........20€
Γουλής Αλέξανδρος ........................50€
Μαρτέκας Αριστομένης ..................20€
Μπραούνου Κωνσταντίνα ............300€
Κολώνιας Θανάσης ........................20€
Καβουρίδης Βασίλης ......................20€
Ασημάκη-Τσαμαδιά Δήμητρα ..........20€
Μαυραγάνη Γεωργία ......................10€
Ντζελέπης Γιάννης Βασ. ................20€
Μαντουρλιά Αρετή ........................300€
Τριβήλος Κώστας ..........................300€
Κακκαλής Θανάσης ........................20€
Ζαχαρής Βασίλης Γεωργ.................20€

3

ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

Κατοχικά παιχνίδια

Τ

α παιχνίδια ήταν τόσο αγαπητά παλιότερα, όσο και σήμερα. Συνδέονται
στενά με την παιδική ηλικία, γιατί
αποτελούν κίνητρο για κίνηση, απασχόλησης
και ορμή· ακόμα ψυχαγωγούν, αναπαύουν
και ρποετοιμάζουν για τη ζωή. Για ποιά ζωή
όμως; Όταν η δεκαετία για την οποία μιλάμε
επιβαρύνεται μ’ έναν παγκόσμιο πόλεμο,
έναν εμφύλιο και ανάμεσα την Εθνική Αντίσταση;
Ότι βλέπαμε κι ό,τι ακούγαμε σχετίζονταν
με όπλα, πολυβόλα, χειροβομβίδες νάρκες,
βομβαρδισμούς, μάχες, νίκες, ήττες, θρήνους
και μοιρολόγια. Ήταν επόμενο να περιέχουν
το ηρωϊκό ιδεώδες και να καλλιεργούν το
πολεμικό μένος.
Όλα εγκλείουν το στοιχείο της αυτενέργειας, είναι απλά και κατασκευασμένα με τα
ίδια μας τα χέρι,α γυ’ αυτό μας έδιναν ιδιαίτερη χαρά. Παραδείγματος χάρη στακολοκυθάκια μπήχναμε τέσσερα ξυλαράκια για
πόδια κι ένα άλλο πίσω για ουρά και στην
αχαλίνωτη παιδική φαντασία καλπάζουν ολόκληρες Ίλες και Συντάγματα Ιππικού.

Τα ομαδικά παιχνίδια ήταν περισσότερο
δημοφιλή κι αναφέρω τους βώλους, που
φτιάχναμε με πηλό και ξεραίναμε στον ήλιο.
Γρήγορα όμως στη θέση τους μπήκαν τα καρύδια και έτσι τα παιχνίδι έγινε πιο ελκυστικό.
Αναφέρω ακόμα μερικά αλλά όπως: το κρυφτούλι, την αμπάρζα, τη γουρούνα, την τσιλίκα, την φαμπάλα, τα πεντόβολα, την τριώτα,
την εννιαρά, το κινηγητό μέχρις… εξαντήλσεως, τις ομάδες, τις τσούκες με έπαθλο τις
καβάλες, το για, το ξενόφερτο μπιζ, λιθοβολή,
κλωτσοπόλεμος και ο πετροπόλεμος. Εκτενέστερα θα περιγράψω τα τρία τελευταία,
που θεωρώ πως ήταν τα πιο βάναυσα.
α) Η λιθοβολή: Δεν υπάρχει πέρα στο
χωριό και στα σοκάκια, που να μην έχει περάσει από τα χέρια μας και να μην έχει εκσφενδονιστεί εναντίον συγκεκριμένου στόχου. Ένας γείτονάς μου, μάλιστα, στόχευε
με επιτυχία ακόμα και πουλιά στον αέρα.
β) Ο κλωτσοπόλεμος: Χριζόμαστε σε δύο
αντίπαλες ομάδες κι ένα παιδί από την καθεμιά έβγαινε στο «ριγκ». Με το παράγγελμα
τα λακτίσματα άριχζαν και δεν προλάβαινες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ

να τα μετρήσεις. Τα συναισθήματα ήταν αάμεικτα και μεταβαλόμενα ανάλογα με την
εξέλιξη του παιχνιδιού. Συνήθως νικούσε ο
πιο σβέλτος και ο ηττημένςο εσώζετο… δια
της φυγής.
γ) Ο πετροπόλεμος: Ήταν το πιο επικίνδυνο παιχνίδι που παίζαμε. Η μάχη δινόταν
μεταξύ των παιδιών του πάνω μαχαλά και
του κάτω. Με το παράγγελμα «άφξαστε
πυρ», οι πέτρες έφευγα σαν βροχή από τα
χέρια μας εναντίον των αντιπάλων, όχι πάντα
αναίμακτα.
Σε κάποια απ’ αυτές τις ομηρικές συμπλοκές το πυρ επικεντρώθηκε στη κρύα βρύση. Εκείνη την ώρα, για κακή της τύχη μια
κοπέλλα γέμιζε τη βαρέλα της νερό. Μια
αδέσποτη πέτρα τη βρήκε στο κεφάλι και αιμόφερτης μεταφέρθηκε στο σπίτι της, όπου
επιλήφτηκε γιατρός. Από τότε χάθηκε το
νεανικό της σφρίγος και το χαμόγελο μαράθηκε στο πρόσωπό της.
Από τότε σταμάτησε και το πολεμοχαρές
τούτο παιχνίδι να παίζεται.
Νικ. Μαυραγάνης

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 - ΗΜΕΡΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης της σκεπής
του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρως στο Κοιμητήριο
της Αρτοτίνας. Ωστόσο, ως διαπιστώθηκε στη πορεία,
το κτίσμα του Ι. Ναού έχει υποστεί σημαντικές
φθορές. Δεδομένου ότι τα χρηματικά διαθέσιμα είναι
ιδιαίτερα περιορισμένα και ότι σε κάθε περίπτωση
δεν επαρκούν για την πλήρη αποκατάσταση των φθορών, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν
οικονομικά στην αποπεράτωση των εργασιών να επικοινωνήσουν είτε με το Σύλλογο Αρτοτινών ή με τον
Ταμία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. Νικόλαο Τσαμαδιά.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΑΤΑ ΛΑΚΚΟΣ - ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Εντός του Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
συντήρησης και ανακατασκευής του οδοστρώματος του
οδικού άξονα από την θέση Πρατά Λάκκος έως την Αρτοτίνα. Οι εργασίες περιελάμβαναν την τοποθέτηση
νέου ασφαλτοτάπητα ενώ οι υπεράριθμες λακούβες και
αλλοιώσεις που είχαν προέλθει από το πέρασμα του
χρόνου και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποτελούν
πλέον παρελθόν.

Στις 16.08.2011 έγινε εξόρμηση καθαρισμού στους δρόμους και
τις γειτονιές της Αρτοτίνας από ομάδες εργασίας νεαρών παιδιών
και ενήλικων συγχωριανών μας. Η προθυμία, ο ζήλος και η χαρά
όλων, ιδιαίτερα των παιδιών, ήταν συγκινητική.
Σε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού
εγχειρήματος αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και σε κάθε περίπτωση
ευχόμαστε τέτοιες ενέργειες εθελοντικής προσφοράς και προσωπικής
εργασίας να συνεχιστούν για το καλό του χωριού μας.
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανήκει εκ μέρους
του Δωρικού Αθλητικού Συλλόγου στον κ. Επαμεινώνδα Τριβήλο
και στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ. Βασίλειο
Κάππα.
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ΔΙΑΚΕΙΑ 2011
Συνέχεια από τη σελ. 1

με τη ζωή του, τη θυσία του και
το παράδειγμά του έχει εμπνεύσει
πολλές γενιές Ελλήνων κι ως εκ
τούτου αποτελεί χρέος όλων μας

– Αρτοτινών και Δωριέων- η προβολή της ιστορίας του και η περαιτέρω ανάδειξη αυτής της μεγάλης ιστορικής προσωπικότητας.»
Κατά τη Θεία Λειτουργία μετ’
αρτοκλασίας που έλαβε χώρα στις
29 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου παραβρέθηκε πλήθος επισήμων, μεταξύ των οποίων,
η Αντιπεριφερειάρχης κα. Γιώτα
Γαζή, η Βουλευτής Φωκίδας κα.
Αφροδίτη Παπαθανάση, ο Περι-

φερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος
Παπαθανασίου, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος Καπεντζώνης,
ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ράπτης, ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος
Τσιλίκης, ο επικεφαλής της μείζο-

λούλας. Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, η Επιτροπή της Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου προσέφερε
στο Αρχονταρίκι λουκούμια και
τσίπουρο.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας
διοργανώθηκε το παραδοσιακό
Φλάμπουρο, όπου μια πομπή απο-

σαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνες
ώρες.
Ο Σύλλογος Αρτοτινών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
για άλλη μια φορά τον Δήμαρχο
κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, τους Αντιδημάρχους κκ. Αντωνόπουλο και
Ράπτη, τον Αντιπρόεδρο του Δη-

τελούμενη από παραδοσιακά ενδεδυμένους τσολιάδες και βλαχοπούλες συνοδευόμενη από πλήθος
επισήμων και συγχωριανών ξεκίνησε από το χώρο οπού γεννήθηκε
ο Αθανάσιος Διάκος και κατευθύνθηκε στην κεντρική Πλατεία της
Αρτοτίνας. Αμέσως μετά την άφιξη
της πομπής στην κατάμεστη από
κόσμο πλατεία ξεκίνησαν οι παραδοσιακοί χοροί οι οποίοι κράτη-

μοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νο Παλασκώνη, τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ. Κων/νο Φλετούρη, τον Πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας
κ. Βασίλειο Κάππα και γενικά
όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων και στην
καθιέρωση των ΔΙΑΚΕΙΩΝ ως επίσημης γιορτής του Δήμου Δωρίδας.

νος αντιπολίτευσης του Δήμου
Δωρίδας κ. Αναστάσιος Παγώνης,
ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Κων/νος Παλασκώνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Κων/νος Φλετούρης, ο Διοικητής
της Αστυνομικής Δ/νσης Φωκίδας
κ. Ιωάννης Πολύζος, ο Διοικητής
του Αστυνομικού τμήματος Λιδωρικίου κ. Γεώργιος Καραχάλιος, ο
τέως Δήμαρχος Βαρδουσίων κ.
Βασίλειος Νικολέτος, ο τέως Δήμαρχος Λιδωρικίου κ. Γιώργος Κου-
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο

εκλεκτός συγχωριανός μας και τέως Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ.
Ιωάννης Θ. Βήλος μας απέστειλε επιστολή
σχετικά με τις ενέργειές του για την προβολή του
Αρτοτινού Μακεδονομάχου Βασιλείου Σταυρόπουλου (Καπετάν Κόρακας). Δυστυχώς, η επιστολή
ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής γεγονός που καθιστούσε αντικειμενικά αδύνατη τη φιλοξενία της
στην εφημερίδα μας. Ωστόσο, σας παραθέτουμε
αυτούσια ορισμένα αποσπάσματα αυτής.
«Στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2008), η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού της Ν.Α.Θ.,
και με την ουσιαστική συμβολή και ειδική βοήθεια
του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης,
τίμησε δεόντως τη μνήμη και το έργο των Μακεδονομάχων. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
των 100 χρόνων από το τέλος του Μακεδονικού
Αγώνα (1908 – 2008) αποφάσισε, προετοίμασε,
οργάνωσε και παρουσίασε στον χώρο του Περιπτέρου της και σε πολλά ταμπλώ (stand) μία ειδική,
επιμελημένη και πολύ επιτυχή έκθεση με τις φωτογραφίες, το οδοιπορικό και την δράση πολλών
Μακεδόνων Μακεδονομάχων και Οπλαρχηγών. Το
ίδιο ακριβώς έπραξε και για μερικούς ακόμη Μακεδονομάχους από την τότε Ελεύθερη Ελλάδα, με
Επικεφαλής όλων: τον Θρυλικό Μακεδονομάχο και
Ανθυπολοχαγό Παύλο Μελά (Μίκης Ζέζας), τον
Ανθυπολοχαγό Σαράντο Αγαπηνό (Καπετάν Άγρας)
από το Ναύπλιο, δύο ή τρεις Οπλαρχηγούς από
την Κρήτη, τον Καπετάν Γαρέφη Κωνσταντίνο από
τις Μηλιές Πηλίου, τον Υπομοίραρχο Σπυρίδωνα
Σπυρομήλιο (Μπούας) από τη Χειμάρρα της Βορείου
Ηπείρου και ίσως έναν έως δύο ακόμη Μακεδονομάχους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εξέδωσε δε
και Αναμνηστικό Δεκασέλιδο Λεύκωμα, στο
οποίο,ναι μεν υπήρχε ειδική μνεία για το γεγονός
ότι έλαβαν μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα και
πολλά παλληκάρια από την Κρήτη, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Θεσσαλία, την Ήπειρο,
την Θράκη, τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου
Πελάγους, την Μικρά Ασία και την Κύπρο, πλην
όμως (αν καλώς ενθυμούμαι) δεν μνημονεύτηκαν
Ονομαστικά και δεν ενυπήρχαν Φωτογραφικά ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ από την Στερεά Ελλάδα, ή αν θέλετε, από την Ρούμελη.»
«Σε ανύποπτο χρόνο και εντελώς αθόρυβα,
αφού έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας, αντέδρασα
προσεκτικά, υπεύθυνα, στοχευμένα, ενεργά και,
όπως αποδεικνύεται, αποτελεσματικά. Μετά από
δική μου πρωτοβουλία, παρέμβαση και πρότασή
μου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κέντρου
Πολιτισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Καραμανλή, τον ενημέρωσα σχετικά και τον
παρεκάλεσα θερμά να εξετασθεί η δυνατότητα θεραπείας και αντιμετώπισης της ως άνω «παράλειψης» και να εξευρεθεί μια ισορροπημένη λύση που
θα έβλεπε το φως της δημοσιότητας στην Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2009 ή έστω σε αυτή
του 2010. Και έτσι, μετά των άλλων Μακεδονομάχων, να τιμηθεί δεόντως και οπωσδήποτε η μνήμη
και η σημαντική προσφορά ενός γενναίου Ρουμελιώτη, εκλεκτού τέκνου της Δωρίδας, καταξιωμένου
Αρτοτινού, διακριθέντος Μακεδονομάχου και θρυλικού Οπλαρχηγού του Μακεδονικού Αγώνα, δηλαδή
του Καπετάν Κόρακα (Βασιλείου Σταυρόπουλου).
Κατόπιν αυτής της τεκμηριωμένης και πειστικής
ενημέρωσης, ο κ. Βασίλειος Καραμανλής επέδειξε
άμεσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το αίτημά μου κατανοήθηκε πλήρως, δρομολογήθηκε και συζητήθηκε
στα διάφορα Όργανα και εν τέλει, ως σεβαστό,
αντιμετωπίστηκε θετικά. Με την τήρηση δε όλων
των απαραιτήτων διαδικασιών, έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.
της τότε Ν.Α.Θ. και έλαβε σάρκα και οστά, στο
Επιβλητικό Περίπτερο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 75ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έτσι, επί ένα δεκαήμερο
(11/9-19/9/2010), δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες όχι
μόνο από το Νομό Θεσσαλονίκης , την Μακεδονία
και την Θράκη, αλλά και από όλη την Ελλάδα, την

Ευρώπη και τις άλλες Ηπείρους (μεταξύ των οποίων
και Φιλέλληνες), είχαν την δυνατότητα, την ευκαιρία
αλλά και την τιμή να δουν και να μελετήσουν από
κοντά σε τρία (3) ταμπλώ, αφενός μεν την ισχυρή
Φυσιογνωμία του Καπετάν Κόρακα, αφετέρου δε
Φωτογραφία με τους άνδρες του Σώματός του,
αλλά και μία Φωτογραφία με άλογα φορτωμένα με
όπλα, που τα συνοδεύουν ένοπλοι Μακεδονομάχοι.
Πέραν αυτών, στον αυτό Εκθεσιακό Χώρο, υπήρχαν:
κάποια σημαντικά προσωπικά του είδη, ένας κατατοπιστικός Χάρτης με τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, μια ακόμη
Φωτογραφία από την Επανάσταση των Νεότουρκων
(που είχε ως συνέπεια την ανακωχή-συμφιλίωση
των αντιμαχόμενων πλευρών και την μερική παράδοση των όπλων από πολλά Αντάρτικα Σώματα),
και ένα Κείμενο με κάποια άλλα στοιχεία σχετικά
με την πορεία, τη διαβίωση, τις δυσκολίες, τις αντοχές και τη δράση των Μακεδονομάχων».
«Το πρώτο ταμπλώ, σε δεσπόζουσα θέση τοποθετημένο, παρουσίαζε τον Βασίλειο Σταυρόπουλο
με την τιμημένη ενδυμασία και πανοπλία του Μακεδονομάχου, ακριβώς κάτω από την φωτογραφία
του υπήρχαν οι λέξεις: «Ο Βασίλειος Σταυρόπουλος
από την Αρτοτίνα Φωκίδας», το όπλο του, τύπου
Μάνλιχερ Μ.1903 (ένα από τα σύγχρονα όπλα για
τις απαιτήσεις του Μακεδονικού Αγώνα και γενικότερα για την εποχή εκείνη), σχετικό Κείμενο για
περιοχές συγκέντρωσης, εφοδιασμού, ανεφοδιασμού και δράσης Μακεδονομάχων, τρόπους, μεθόδους, στρατηγικά σημεία και επιλογές εισόδου
των Ελληνικών Αντάρτικων Σωμάτων από την
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ στην Μακεδονία, και έναν
σχετικό – κατατοπιστικό Χάρτη της Μακεδονίας
με ένα μεγάλο κόκκινο βέλος το οποίο μας οδηγεί
στις περιοχές όπου έδρασε και έγραψε Ιστορία και
ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣ συγχωριανός μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.»
«Το δεύτερο ταμπλώ: απεικόνιζε το «κεμέρι»,
τα κυάλια, το ρολόι τσέπης του Καπετάν Κόρακα
και μια σπάνια φωτογραφία (ενός πίνακα ζωγραφικής), με πολλά άλογα να μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά για τις ανάγκες του Αγώνα, με την συνοδεία και υπό τα άγρυπνα βλέμματα των τότε σκληρά
δοκιμαζόμενων αλλά απτόητων και αποφασισμένων
Μακεδονομάχων, οι οποίοι στο διάβα τους «επόπτευαν» προσεκτικά και ήλεγχαν εξωνυχιστικά τη
γύρω περιοχή, για την αντιμετώπιση κάθε εχθρικής
ενέδρας.»
«Το τρίτο ταμπλώ: παρουσίαζε ένα κείμενο
που είχε να κάνει με το ουσιαστικό τέλος της Ένοπλης Δράσης των Αντάρτικων Σωμάτων στη σκλαβωμένη (και δεινοπαθούσα έως τότε) Μακεδονία.
Ο προσωρινός τερματισμός των ατελείωτων περιπετειών, των συχνών βιαιοτήτων, των λεηλασιών
και των πολλών καταστροφών που υπέστη ο Μακεδονικός Ελληνισμός, αφ’ ενός από τους Βούλγαρους Κομιτατζήδες και τους Ρομμανίζοντες και
αφ’ ετέρου από τους Οθωμανούς Τούρκους, είχε
φτάσει στη λήξη του.
Μιλάμε για την προσωρινή «εκεχειρία» και συμφιλίωση, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του έτους
1908 με την Επανάσταση των Νεότουρκων, την
ουσιαστική επικράτησή τους και τις διακηρύξεις
αυτών περί γενικής αμνηστίας και περί της «δήθεν»
ισονομίας και ισότητας. Αν και (όπως αργότερα
απεδείχθη) «αλλού το πήγαιναν» οι Τούρκοι, η
Μακεδονία ανάσανε έστω και για λίγο, οι αντιμαχόμενες εθνότητες έπαυσαν τότε τις αιματηρές
συγκρούσεις μεταξύ τους και τα περισσότερα Αντάρτικα Σώματα σταμάτησαν την ένοπλη δράση
τους και κατέθεσαν τα όπλα τους.
Μετά από αυτή την ανάπαυλα, οι Αγωνιστές
Μακεδονομάχοι επέστρεψαν στις οικογένειές τους,
που είχαν χρόνια να τους δουν, ναι μεν εξουθενωμένοι, πλην όμως υπερήφανοι και ανακουφισμένοι
από την επιτέλεση του χρέους τους έναντι του
πληττόμενου και υπόδουλου Ελληνισμού. Έτσι,
τους δόθηκε και ο χρόνος να ξεκουραστούν και να
διηγηθούν τα περασμένα.
Οι Μακεδονομάχοι που επέστρεψαν στην τότε
Ελεύθερη Ελλάδα, έκαναν πράξη και την υποχρέωσή

τους να ενημερώσουν το Ελληνικό Μακεδονικό
Κομιτάτο στην Αθήνα, αλλά και όλους τους κατά
περίπτωση αρμοδίους και ασφαλώς τους ιθύνοντες
για τα διαδραματισθέντα κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Ταυτόχρονα όμως, άρχισαν και
πάλι τις σχετικές διαβουλεύσεις για τη συνέχεια...
Επιπλέον, θα πρέπει να καταγραφεί και το γεγονός ότι, στο διάστημα της ανακωχής, αρκετοί
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί από την τότε ελεύθερη Ελλάδα (μεταξύ των οποίων και ο Βασίλειος
Σταυρόπουλος), απεστάλησαν-μετέβησαν στη Μακεδονία και τη Θράκη επωμιζόμενοι «ειδικούς ρόλους». Φρόντισαν δε και να εφοδιάσουν με όπλα
τον υπόδουλο Ελληνισμό σε όλο τον χώρο κάλυψης
της τότε Ευρωπαϊκής Τουρκίας (Μακεδονία, Θράκη
και Ήπειρο).
Επιπροσθέτως, πύκνωσαν και οι συζητήσεις και
οι ανταλλαγές απόψεων με τους ντόπιους Μακεδόνες και Θρακιώτες Αγωνιστές και ενισχύθηκε η
εμψύχωση των σκλαβωμένων αδελφών μας.
Με αυτό τον τρόπο, και με ανεβασμένη την αυτοπεποίθησή τους, εργάστηκαν προς κάθε ενδεικνυόμενη κατεύθυνση, μπόρεσαν να αναδιοργανώσουν και να προετοιμάσουν καλύτερα τις επόμενες κινήσεις τους, σε όλα τα επίπεδα, και να καταστρώσουν τα νέα σχέδιά τους, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλα εκείνα που έμελλε
να ακολουθήσουν και που είχαν ως αποτέλεσμα
την προσθήκη και άλλων Χρυσών Σελίδων στην
ΙΣΤΟΡΙΑ του Ελληνικού Έθνους (Βαλκανικοί Πόλεμοι).»
«Σημειωτέον δε, ότι ο Βασίλειος Σταυρόπουλος
συνέχισε την Πατριωτική και Εθνική Προσφορά
του και μετά το 1908 έως και την λήξη των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), αλλά και μετέπειτα
ως συνεχιστής πιά της Στρατιωτικής του Καριέρας.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί, ότι το
1909 προσέθεσε στο Ενεργητικό του και μία ακόμη
ειδική-παράτολμη αποστολή που πραγματοποίησε
στη Θράκη, για την εμψύχωση του εκεί υπόδουλου,
δύσπιστου αλλά και δικαίως παραπονούμενου Ελληνισμού, λόγω της αργοπορημένης βοήθειας από
την τότε Ελεύθερη Ελλάδα.»
«Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, με την ανελλιπή
και αγαστή συνεργασία και δραστηριοποίηση του
ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.,του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και
των αξιόλογων συνεργατών τους , αναγνωρίζοντας
την μεγάλη συμμετοχή, δράση και προσφορά του
Οπλαρχηγού Καπετάν Κόρακα στον Μακεδονικό
Αγώνα, με την παραπάνω κίνησή τους (έστω και
«καθυστερημένα»), τίμησαν όχι απλά και μόνον
την μνήμη του προαναφερθέντος Μακεδονομάχου
και την Γενέτειρά του, αλλά δι’ αυτού και τους άλλους Συναγωνιστές του, όπως επίσης και την σε
προγενέστερο χρόνο συμμετοχή στον Μακεδονικό
Αγώνα του αείμνηστου μα ζωηρού, απείθαρχου
και θορυβώδους συγχωριανού μας, αλλά και δαιμόνιου Μακεδονομάχου Παπά Φασίτσα Κωνσταντίνου.
Οι Βασικοί Πρωτεργάτες αυτής της μεγάλης,
επαινετικής και τιμητικής παρουσίασης της Φυσιογνωμίας του Καπετάν Κόρακα και κατ’ επέκταση οι
ανέλπιστοι αρωγοί μας για την πληρέστερη Ανάδειξη
του Χωριού μας και για την Φώτιση και Προβολή
ενός Σημαντικού Κεφαλαίου της Ιστορίας μας,
είναι οι εξής τρεις :
α ) Ο επί οκταετία (1/1/2003- 31/12/2010) αιρετός
Νομάρχης Θεσσαλονίκης και ήδη από 1/1/2011 αιρετός Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Παναγιώτης Ψωμιάδης,
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.)
κ.Βασίλειος Καραμανλής, που προώθησε το αίτημά
μου και το υπερασπίστηκε μέχρι τέλους, και
γ) Ο Διευθυντής του Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνα της Θεσσαλονίκης και Συνταγματάρχης ε.α.
κ. Βασίλειος Νικόλτσιος, που (σε συνεργασία και
με την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού), προσπάθησε
αρκετά για την εξεύρεση, την συγκέντρωση, την

Συνέχεια στη σελ. 6
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνέχεια από τη σελ. 5
προετοιμασία και την αξιολόγηση του απαραιτήτου
υλικού, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο άνετη η περαιτέρω αξιοποίηση αυτού, από τους συνεργάτες
του και από τους ενδιαφερόμενους.
Όλοι οι προαναφερθέντες, έπραξαν το καλύτερο
δυνατό. Η ΑΡΤΟΤΙΝΑ, όμως, μήπως ενδείκνυται
να αναγνωρίσει εμπράκτως, αυτή την ανέλπιστη
και πολύ σημαντική τιμή και προσφορά προς το
χωριό μας;»
«Μετά από όλα τα παραπάνω, έχω την άποψη
ότι τόσο η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, το Κέντρο
Πολιτισμού της Ν.Α.Θ.,και το Μουσείο Μακεδονικού
Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, όσο και τα Βασικά Φυσικά
Πρόσωπα, που έχω ήδη καταγράψει, θα πρέπει να
τιμηθούν δεόντως για την μεγάλη τιμή που απέδωσαν στον Βασίλειο Σταυρόπουλο (Καπετάν Κόρακα), αλλά και για την αναπάντεχη και πολύτιμη
προσφορά τους στην ΑΡΤΟΤΙΝΑ και βέβαια στην
ΔΩΡΙΔΑ και την ΡΟΥΜΕΛΗ.
Φρονώ δε, ότι (καταρχήν και τουλάχιστον) τους
αξίζει Ένα Μεγάλο και Εγκάρδιο Ευχαριστώ εκ μέρους των Αρτοτινών και των Δωριέων, και γιατί όχι
των Ρουμελιωτών συνολικά.
Επειδή όμως δεν νομίζω ότι αυτό και μόνον
αρκεί,
Προτείνω: Τα ως άνω Πρόσωπα (μέσα από την
τήρηση όλων των απαραιτήτων διαδικασιών και
την ανταλλαγή απόψεων, συζητήσεων και αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων), να ανακηρυχθούν
Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου Αρτοτινών Αθήνας,
αλλά και του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου.
Με την συνεχή δε και αδιατάρακτη Συνεργασία με
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας,
τους Εκλεγμένους Αρτοτινούς στο Δ.Σ. του Δήμου
Δωρίδας (και ίσως όχι μόνο με αυτούς), να γίνουν
Επίτιμοι Δημότες Αρτοτίνας και γιατί όχι Επίτιμοι
Δημότες του Δήμου Δωρίδας.»
«Μετά από την ήδη συντελεσθείσα και διεξοδική
ανάλυση του Θέματος, παρακαλώ θερμά και προτρέπω όλους εσάς, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο ή
και συναρμόδιο φυσικό πρόσωπο ή και θεσμικό
Όργανο, καθώς επίσης και κάθε Φίλο της Αρτοτίνας
που θα μπορούσε να συμβάλλει περαιτέρω και να

βοηθήσει πολύπλευρα ή έστω επικουρικά, να μη
διστάσει να μετουσιώσει σε πράξεις τις δυνατότητές
του και τις όποιες καλές του προθέσεις, έτσι ώστε
να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που
εκκρεμούν και που πρέπει να γίνουν πράξη, παραμένω αισιόδοξος για τη συνέχεια...
Έχω εμπιστοσύνη, τόσο στις αρετές και τις
ευαισθησίες των Αρτοτινών, όσο και στους Φίλους
της Αρτοτίνας.»
«Δεσμεύομαι να αξιοποιήσω όλες τις δυνατότητές μου και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό,
προκειμένου η Αρτοτίνα να παραμείνει πόλος έλξεως και να γίνει το επίκεντρο διαρκούς ενδιαφέροντος, αλλά και για να την κάνουμε ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ
πιό πολύ ισχυρή και πιό πολύ υπερήφανη και ακτινοβολούσα, σε σχέση με το χθες...
Μπορούμε να τα καταφέρουμε και είμαι βέβαιος
ότι θα τα καταφέρουμε!
Μαζί θα προχωρήσουμε, θα πετύχουμε την
υπέρβαση και θα φανούμε αντάξιοι της Ιστορίας!
Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη
ευόδωση των προσπαθειών μας και την ευτυχή κατάληξη του όλου εγχειρήματος, είναι η κοινή συστράτευση και η ομοψυχία που πρέπει να θωρακίζουν τις καλά μελετημένες, υγιείς, ιεραρχημένες
και δίκαιες στοχεύσεις μας. Για να επιτευχθούν
όλοι οι εφικτοί στόχοι δεν αρκούν τα λόγια, αλλά
χρειάζονται συνεχώς έργα. Απαιτείται η εκδήλωση
έμπρακτου ενδιαφέροντος, καλή διάθεση και θέληση
προσφοράς από όλες τις πλευρές, επιμονή, μεθοδικότητα, δημιουργική συνεννόηση, όρεξη, μεράκι
και πολλή δουλειά!
Επίσης, χρειάζεται πολλαπλή κινητοποίηση και
συνεχής δραστηριοποίηση, συνδρομή, συμπαράσταση και βοήθεια, όχι μόνο των Αρτοτινών, αλλά
και
των πολλών Φίλων της ξακουστής και πλούσιας
σε Φυσικό Κάλλος, Μυθολογία, Παράδοση, Πολιτισμό, Λαογραφία και Ιστορία, Αρτοτίνας του Δήμου
Δωρίδας, του Νομού Φωκίδας και της Λεβεντογέννας Ρούμελης.»
«Η Αρτοτίνα αξίζει, δικαούται και πρέπει να
καυχάται και να υπερηφανεύεται, τόσο για τους

Μακεδονομάχους της, όσο και για όλους τους άλλους Ήρωες και τα Παλληκάρια που ανέδειξε διαχρονικά. Πρωτίστως δε, δικαιούται και πρέπει να
υπερηφανεύεται για τον Άρχοντα της Ιστορίας
της, Ήρωα της Αλαμάνας και Εθνικό μας Ήρωα,
Αθανάσιο Διάκο.
Το χωριό μας γέννησε πολλούς Κλεφταρματωλούς, καθώς επίσης Επαναστάτες, , Χιλιάρχους
και Οπλαρχηγούς (Αθανάσιος Διάκος, Σκαλτσοδήμος, Α.Σιαφάκας,Α. Κοντοσόπουλος ή Γεράντωνος,
Ι. Ρούκης, και πολλούς άλλους). Μιλάμε για Αγωνιστές, Πατριώτες, Γενναίους Πολεμιστές και Μαχητές της πρώτης γραμής. Έχει να παρουσιάσει
μεγάλη και συνεχή συμμετοχή, δράση, προσφορά,
διακρίσεις, αλλά και πολλές θυσίες σε όλα τα προσκλητήρια της Πατρίδας μας.
Αυτή η ιδιαίτερη παρουσία και ενεργός συμμετοχή των Αρτοτινών στους Αγώνες του Έθνους
και στα διάφορα προσκλητήρια του Ελληνισμού,
ξεκινάει από το τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα,
κορυφώνεται πριν, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, αλλά και μετά από αυτή έως και
το 1897.
Συνεχίζεται όμως και μετέπειτα στον 20ο αιώνα
αδιάκοπα, σε όλα τα Μέτωπα, σε όλους τους
Αγώνες και σε όλους τους Πολέμους μέχρι και το
καλοκαίρι του 1974, με τα γνωστά γεγονότα στην
Κύπρο και με τον εκεί επαινετό ηρωϊσμό και την
επιδειχθείσα ανδρεία και αυταπάρνηση του Αρτοτινού Αγωνιστή Κωνσταντίνου Β.Δρόσου.
Δεν είναι επιτρεπτό και δεν δικαιολογείται να
παρουσιάζουμε, με το πέρασμα του χρόνου, εξασθενημένη μνήμη γύρω από την προσφορά της
Αρτοτίνας, αλλά και όλου του Ελληνικού Έθνους,
στις κατά καιρούς απαιτήσεις των συγκυριών για
Απελευθέρωση, Ανεξαρτησία, Ελευθερία, Ειρήνη,
Αξιοπρέπεια και Δημοκρατία.
Επίσης, όπως δεν συγχωρούνται όλα τα μόλις
προαναφερθέντα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους
δεν επιτρέπεται να ξεχνιέται και η συγκινητική
συμμετοχή, δράση και περιπέτεια του αείμνηστου
Αρτοτινού Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου στη Μικρασιατική Εκστρατεία (19191922).»

Αντάμωμα Ρουμελιωτών

Για 17 η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε το Σάββατο 20 Αυγούστου
2011 το ετήσιο αντάμωμα των Ρουμελιωτών στη θέση Πρατά – Λάκκος.
Η εκδήλωση – θεσμός που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων
Βορειοδυτικής Δωρίδας και τον Δήμο Δωρίδος, προσέλκυσε για άλλη μια
χρονιά Ρουμελιώτες από όλη τη Δωρίδα σε μία όμορφη γιορτή με
δημοτική μουσική και χορό, ανάμεσα στα έλατα των Βαρδουσίων.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βορειοδυτικής Δωρίδας κ. Ζήσιμος Κωνσταντοπουλος, ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Γιώργος Καπεντζώνης, η Αντιπεριφεριάρχης κα.
Γιώτα Γαζή, η βουλευτής Φωκίδας κα. Αφροδίτη Παπαθανάση, οι Αντιδήμαρχοι κύριοι Χ. Τσιλίκης και Ι. Ράπτης, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Κων/νος Παλασκώνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κων/νος
Φλετούρης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας κ. Βασίλειος
Κάππας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννης Μαυραγάνης.
Ο Δήμαρχος Δωρίδος χαιρέτισε την εκδήλωση, σημειώνοντας το
πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η συμμετοχή των πολιτών και των
συλλόγων, όχι μόνο στην αναβίωση και τη συνέχιση παραδοσιακών
εθίμων, άλλα στην ανάπτυξη των χωριών και του Δήμου συνολικά.
Με αφορμή το αντάμωμα και στο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις
τοπικές κοινότητες ο Δήμαρχος Δωρίδας ευχήθηκε το επόμενο αντάμωμα
να γίνει με τη συμμετοχή όλων των χωριών του Δήμου Δωρίδος και
τόνισε ότι ο Δήμος θα είναι πάντα αρωγός σε κάθε συλλογική προσπάθεια.
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ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
• Πάνω από 10.000 στρέμματα καμένης χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης άφησε πίσω της η
πυρκαγιά που ξέσπασε στις 19.08.2011 στην περιοχή
Παλαιόκαστρο. Χωρίς μεγάλες υλικές ζημιές, η
φωτιά σβήστηκε τις πρωινές ώρες της επομένης
έπειτα από την επιχείρηση κατάσβεσης στην οποία
πήραν μέρος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωκίδας
και η Περιφέρεια με συνολικά 21 οχήματα και 110
πυροσβέστες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν
η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, εθελοντές, δημότες και κάτοικοι
της περιοχής.
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες φωτιές
που έχουν ξεσπάσει στη Δωρίδα και χάρις την έγκαιρη παρέμβαση, αποφεύχθηκαν οι ζημιές σε περιουσίες, ενώ οι οικισμοί Αμυγδαλιά και Σώταινα,
εκκενώθηκαν προληπτικά και οι κάτοικοι επέστρεψαν
στα σπίτια τους λίγες ώρες αργότερα.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Δωρίδας προχωρά τη
διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως
πυρόπληκτης.
• Την Κυριακή 21.08.2011 εκδηλώθηκε πυρκαγιά
κοντά στο Μοναστήρι της Μονής Κουτσουρού. Η
πυρκαγιά ξεκίνησε από κεριά που είχαν ανάψει σε
εκκλησάκι δίπλα και κάτω από το Μοναστήρι μέσα
σε ρεματιά κάποιοι προσκυνητές του Μοναστηριού.
Ως διαπιστώθηκε, ο ισχυρός άνεμος που φυσούσε
εκείνη την ώρα, παρέσυρε φαίνεται κάποιο από τα
αναμμένα κεριά με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η
διπλανή θαμνώδης βλάστηση, που άρχισε να επεκτείνεται με γρήγορη ταχύτητα μέσα στη ρεματιά,
απειλώντας τόσο το Μοναστήρι αλλά και το χωριό
Αμυγδαλιά. Αμέσως κινητοποιήθηκε η δημοτική
αρχή, η πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία οχήματα,
υδροφόρα οχήματα του Δήμου καθώς και πολίτες.
Η φωτιά τέθηκετελικώς υπό έλεγχο μετά από δύο
ώρες πριν επεκταθεί επικίνδυνα για το Μοναστήρι
και το χωριό καίγοντας μόνο μερικά στρέμματα θαμνώδους βλάστησης.
• Την Τρίτη 13.09.2011 εκδηλώθηκε πυρκαγιά
στα Τριζόνια. Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της
ανενεργής χωματερής που βρισκεται χρόνια στο
νησί, η οποία και έχει κλείσει έπειτα από απόφαση
του Δήμου, εδώ και 7 μήνες.
Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και
στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 2 πυροσβεστικά οχήματα, από το Δήμο και την Π.Υ.
Ναυπάκτου καθώς και πεζοπόρο τμήμα και κάτοικοι
του νησιού.
• Στις 28.09.2011 ξέσπασε πυρκαγιά στην Τολοφώνα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρις
στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω 10 πυροσβεστικών οχημάτων, 6 αεροσκαφών και 2 ελικόπτερων.

ΑΡΤΟΤΙΝΑ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΒΔ ΔΩΡΙΔΑΣ

Με επιτυχία διεξήχθη το 14ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
ΒΔ Δωρίδας στο Διακόπι στις 7 Αυγούστου 2011.
Εισηγητές του Συνεδρίου ήταν ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος
Καπεντζώνης, η Αντιπεριφερειάρχης κα. Γιώτα Γαζή, ο Γενικός Δ/ντης
της «Αιτωλικής Αναπτυξιακής» κ. Χρήστος Μιχαλόπουλος, ο γεωπόνος
κ. Γεώργιος Γκόλφης και ο δάσκαλος κ. Ανέστος.

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών
κ. Ιωάννης Μαυραγάνης, ο Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας
κ. Γεώργιος Κάππας και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δωρίδας κ. Κων/νος Παλασκώνης.
Όλοι οι σύνεδροι παρακολούθησαν τους Ομιλητές με εξαιρετικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν άκρως
επίκαιρα. Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, ο σύλλογος του
Διακοπίου παρέθεσε γεύμα στη πλατεία του χωριού.
Να σημειωθεί ότι το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Ομοσπονδία Συλλόγων
ΒΔ Δωρίδας, ο Δήμος Δωρίδας και ο Σύλλογος Καλλίου συνδιοργάνωσαν
την 9η Μουσική Εκδήλωση στο Κάστρο Καλλίου. Η εξαιρετική μουσική
σε συνδυασμό με την Πανσέληνο που φώτιζε τα ήρεμα νερά της
λίμνης του Μόρνου προσέφεραν μαγευτικές στιγμές στους παρευρισκομενους.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙ
Tο Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011 στις 12 το μεσημέρι διοργανώνεται
στο Αλποχώρι η «Γιορτή Τσίπουρου», όπου θα προσφερθεί δωρεάν
φαγητό και ντόπιο τσίπουρο.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ
Τηλ.-Fax: 22660 52219,
210 6140861 Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr
Aυ ζώ της Bα σί λης
Tέντες-Πέργκολες
Κατασκευή & Εμπορεία
Χονδρική - Λιανική
Δημοχάρους 3 Περιστέρι
Tηλ.: 210 5728124 - 210 2010497
Fax: 210 5743784 Κιν.: 6932003232
Βήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία
• Ηλεκτροθεραπεία
• Θεραπευτική μάλαξη
• Διαθέρμια • Laser
• Θεραπεία οσφύος • Γυμναστική
Ελεύθ. Πολιορκημένων 12
Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 27242 Κιν.: 6947354639
Γιαννουδάκης Kώστας
(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-Mεταλλικά-Bιβλιοθήκες-Nτουλάπες
Eρμού 103 Aθήνα
Tηλ: 210 3212402
Γρηγοράκης Βασίλης Χ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Θυσίας 35 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 26935 Κιν. 6974 326186
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο
συνεργείο FORD
1ο Χλμ Εθν. Οδού
Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Zουμάς Kώστας
TAΞI & Aσφαλιστής αυτ/των
Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον
Tηλ: 210 2631143
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958 Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr
Kα κα λής Δη μή τρης
Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139 Xαλάνδρι
Tηλ: 210 6840850 & 6977682015
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584 Κιν: 6977995489
Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου 18 Kορωπί
Tηλ.: 210 6627498 Κιν. 6974882669

Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε.
Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
- Έδρα: Αλκαμένους 109
&122 Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033
Fax: 210 8822308
Yπεύθυνοι:
Σπύρος & Γιώργος Καράμπελας
Kατσαρός Δη μή τρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310 26466 Kιν. 6977944673
Aρτοτίνα 22660 52687
Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ. 26340 51522 Κιν. 6944777612
Kατσαρός
Mπά μπης και Γιάν νης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340 51296
Κατσαρού Β. Μαρία
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Ευπάλιο
Τηλ.: 26340 51619 Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ. 210 6749557 Fax: 210 6712706
Κιν. 6946578063
Kατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτώριο
Φυτά εσωτ. χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης
Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666213
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210 3456091 Fax: 210 3413031
K ορδοπάτης Γιάννης
Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ. 26310 24118 & 6977 463850
Kουλόπουλος A. Kων/νος
Διδάκτορας
Δ/ντης Παιδοχειρουργικής
Kλινικής Π. Γ. N.
Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210 6537607 - 2132077337
Κιν: 6974886655
Kουτσόβουλος Γιάν νης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45
& Κοκκινοπούλου Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7704990
Λα βί δας Aλέ ξαν δρος
Όμιλος Eταιριών
Σταδίου 51 Aθήνα
Tηλ.: 210 3246397
210 3219605 210 3216164
Λα βί δας Δη μή τρης
Aλέ ξαν δρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257

Λάμπρου Α. Αθανασία
Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά
Ασπασίας 7 Παγκράτι
Τηλ.: 210 7017194
M αγγανάς Γιώργος
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ.: 22990 68631
Κιν.: 6944189805 - 6972851829
Mανωλάς Iάκωβος
& Tσούμα Bάνα
Φυσικοθεραπευτήριο
Bασ. Γεωργίου B’ 29
& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι
Tηλ.: 210 7229447
Όλα τα ταμεία δεκτά.
Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
TAΞI AΘHNA
Tηλ.: 210 9735511
Mαρ τέ κας Kώ στας
PAΔIO-TAΞI
AΓPINIOY Nο 127
Tηλ. κέντρου: 26410 44616-17
Kιν.: 6932771154
Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί
ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ.: 210 6410453
Μαστρογεωργίου Θανάσης
Είδη Αλιείας
Δουκίσσης Πλακεντίας 74
Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6916762
Μαστρογεωργίου
Παναγιώτα
Χρώματα - Σιδηρικά
Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 210 6645895
Μαυραγάνη Α/φοί
του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Γιάν νης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα
Xειμάρας 19 &
Kολοκοτρώνη Bύρωνας
Tηλ: 210 7629083
Κιν.: 6973683776
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
ΤΑΞΙ
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλής
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79
N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 210 2519336
Μαυρόπουλος Δημήτρης
Φυσικομαθηματικός
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5903539
Κιν.: 6978142060
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 69759154
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932045071
Mπαλής Γιώργος Nικ.
TAXI
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 27143
& 6977434828
Mπρα ού νος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296
Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr
Ξηρού Γεωργία Β.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Υδραυλικά - Θέρμανση
- Αρδευτικά - ΜελέτεςΕγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586
Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
EOS TRAVEL
Eισιτήρια ακτοπλοϊκά,
αεροπορικά.
Kρατήσεις ξενοδοχείων,
εκδρομές, ενοικιάσεις πούλμαν
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2138866
210 2930111 & 210 2928028
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός -γενικός χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944883425.
Tηλ/Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
210 6926501
Πα λα σκώ νη ς Kώ στας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2928028-210 2930066
Ν ana Κομμωτήριο
N ανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη
Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά
Δημοκρατίας 3
& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121
Τηλ.: 210 8068116
T Ε .X.ΡΑ.
.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& Σια Ο.Ε.
Οικοδομικές Επιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
παραγωγής μας
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000
Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590
Σιώ κης Θε μι στο κλής
Aσφαλιστής - Κτηματομεσίτης
Αποστολή ασφαλιστηρίων
σε όλη την Ελλάδα
με ταχυπληρωμή
Kιν: 6932420507 & 6974569686
Σού φλα Kατερίνα I.
Bιβλιοχαρτοπωλείο
Iπποκράτους 201 Aθήνα
Tηλ: 210 6468787 & 6972276222

Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα
Tηλ.: 22660 51828
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί Msc Ε.Μ.Π.
Πιπίνου 5, Αθήνα
Τηλ.: 6972937146 - 210 8236066
Tσα μα διάς Xρή στος
Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος
Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310 24000
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184
Tσέ λιος Γιώρ γος K.
Yδραυλικά-Eίδη θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025
Tσέ λιος Θα νά σης
Kατασκευές
σιδήρου-αλουμινίου
Tσώρτσιλ 33 Hλιούπολη
Tηλ: 210 9932378 - 210 9931887
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι
(πίσω από
τα Διοικητικά Δικαστήρια)
Τηλ.: 6934202234
Tσι τσής Bα σί λης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’
Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Tσι τσής Γιάν νης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Τζαβέλλα 16
Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532
Tσόγκας Θα νά σης
Eπαγγελματική
φωτογραφία-VIDEO
Tηλ.: 210 6464018
Kιν.: 6974975160
Tσού μας Nί κος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612
Tσώ ρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826
Χορευτικός Όμιλος
“Ο ΑΡΙΩΝ”
Δημοσθένους 21 Κολωνός
Ελληνικοί - Παραδοσιακοί
και Λαϊκοί χοροί
Κουτσούκης Νικόλαος
Υπεύθυνος ομίλου
και χοροδιδάσκαλος
Ενοικιάζονται
παραδοσιακές φορεσιές
Τηλ.: 210 5142600
Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.
Kατασκευές επίπλων
Γρηγορίου E’ 97B Bύρωνας
Tηλ.: 210 7649010
Kιν.: 6946124580
Xρι στο δού λου Mπά μπης
Λογιστικό γραφείο
Π. Tσαλδάρη 5
& Xρ. Σμύρνης Bύρωνας
Tηλ.: 210 7657363 - Kιν.: 6977548908

