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ΔΙΑΚΕΙΑ 2013

Π

ραγματοποιήθηκαν και φέτος
στην Αρτοτίνα, στις 23 και
24 Αυγούστου οι εκδηλώσεις
«ΔΙΑΚΕΙΑ» για να τιμηθεί το γέννημά
της ο εθνομάρτυρας και ήρωας της
Αλαμάνας, Aθανάσιος Διάκος.

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο
της προτομής του Διάκου

Πρόεδρός της κ. Αλούπης Δημήτριος.
• Για το τοπικό Δ.Σ. Αρτοτίνας ο
Πρόεδρος κ. Κάππας Βασίλειος. Για
το Σύλλογο Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» ο Πρόεδρος κ. Κούρλης
Ιωάννης και
• Για το Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» ο Αντιπρόεδρος κ. Κατσαρός Δημήτριος.
Μετά την κατάθεση στεφάνων και
τον Εθνικό Ύμνο ο Πρόεδρος του
Συλλόγου προσφωνώντας τους επίσημους προσκεκλημένους, τους φίλους επισκέπτες και όλους τους παρευρισκόμενους είπε τα παρακάτω:
Αιδεσιμότατε,
Κύριε Δήμαρχε
Κύριε Αντιδήμαρχε
Κύριε Αναπληρωτά Δντά της
Αστυνομικής Δνσης Φωκίδος
Κύριε Πρόεδρε της Δωρικής Αδελφότητας
Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Χωριών ΒΔ Δωρίδος
Αγαπητοί φίλοι και επισκέπτες της
Αρτοτίνας
Κυρίες και Κύριοι
«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
ο Σύλλογος Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» με συμπαραστάτες την
Τοπική Κοινότητα Αρτοτίνας, τον Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου «ΑΓΙΟΣ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων τελέσθηκαν την πρώτη ημέρα αγώνες
ανωμάλου δρόμου, λιθοβολίας και
ποδοσφαίρου, τη δε δεύτερη
που αποτελούσε και την επίσημη
ημέρα, οι εκδηλώσεις έλαβαν
χώρα στην πλατεία του χωριού
ενώπιον των επίσημων προσκεκλημένων και πλήθους κατοίκων
αλλά και επισκεπτών. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο με τη
προτομή του ήρωα, που τελέσθηκε από τον αιδεσιμότατο κ.
Γεώργιο Χαρονικολάου.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ο
Εθνικός μας Ύμνος.
Κατάθεση στεφάνου από τον αναπληρωτή
Στεφάνια κατέθεσαν οι:
Αστυνομικό Δ/ντή της Αστυνομικής
• Για το Δήμο Δωρίδος ο
Δ/νσης Φωκίδας κ. Καραχάλιο
Δήμαρχος κ. Γεώργιος Καπεντζώνης.
• Για την Αστυνομική Δνση Φωκί- ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» και με
δος ο Αναπληρωτής Αστυνομικός την οικονομική συνδρομή και βοήθεια
Δντής κ. Γεώργιος Καραχάλιος.
του Δήμου Δωρίδος οργάνωσε τις
• Για τη Δωρική Αδελφότητα ο εκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ 2013 που άρχιΠρόεδρός της κ. Λιάπης Κων/νος.
σαν από χθες και κλείνουν με την εκ• Για την Ομοσπονδία Συλλόγων
Χωριών Βορειοδυτικής Δωρίδος ο
Συνέχεια στη σελ. 3

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ»

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή επισκεπτών και ντόπιων
γιορτάσθηκε και φέτος η μνήμη αποτομής της κεφαλής του Τιμίου
Ιωάννου του Προδρόμου, στην ομώνυμη Ιερά Μονή και πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις «Φλάμπουρο» στην πλατεία της Αρτοτίνας.
Το εσπέρας της 28ης Αυγούστου τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, ενώ αργά το βράδυ ακολούθησε
γλέντι και χορός στη πλατεία του χωριού με παραδοσιακή μουσική
και τραγούδια. Το πρωί της 29ης Αυγούστου τελέσθηκε η καθιερωμένη θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, η λιτάνευση της ιεράς
εικόνας και επιμνημόσυνη δέηση για τον Αθ. Διάκο. Οι εκδηλώσεις
συνεχίστηκαν το απόγευμα με το παραδοσιακό ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ.
Νέες και νέοι, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών ντυμένοι με
παραδοσιακές φορεσιές και τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών
οργάνων, του ιερέα του χωριού και των επισήμων από το χώρο
όπου ευρίσκετο το σπίτι που γεννήθηκε ο Θανάσης Διάκος, κατευθύνθηκαν τραγουδώντας στην πλατεία του χωριού όπου

Συνέχεια στη σελ. 5
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
― Η Κων/να Αθανασοπούλου, το γένος Τσέλιου Ελένης (του
Παναγιώτη), πέτυχε στο Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
― Η Μπαλή Μαρία του Δημητρίου εισήχθη στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Πατρών.
― Η Μπαλή Ελένη του Δημητρίου εισήχθη στη Σχολή Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Ο Νίκος Παπαδόπουλος (σύζ. Ευαγγελίας Τσιώτα) απεβίωσε
στις 14 Αυγούστου 2013. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του
έγιναν την επομένη στο Αγρίνιο.
Νίκο Παπαδόπουλε θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

ΔΩΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
― Η Μαρία Ιωάννου Μασούρα σύζ. Κωνσταντίνου Ψυλίδη
πρόσφερε στη μνήμη της μητέρας της Αμαλίας Μασούρα-Λάγιου και της ξαδέλφης της Μαρίας Ρουφαγάλη-Τσούμα το
ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ για τους σκοπούς του Συλλόγου.

― Ο Ηλίας Τσώρης προσέφερε στη μνήμη Κων/νου Π. Παπανδρέου 50€ για σκοπούς του
Συλλόγου.
― Η Κορίνα Βαρβιτσιώτη
προσέφερε στη μνήμη της Μαρίας Ρουφαγάλη το ποσό των
150€ για τους σκοπούς του Συλλόγου.

Στη μνήμη του Παναγιώτη Μασούρα
που έφυγε από κοντά μας στις 8 Φεβρουαρίου 2013
Στη μνήμη του Παναγιώτη Μασούρα, τέκνου της Αρτοτίνας, η
σύζυγός του Ευαγγελία και τα παιδιά του Κατερίνα, Κώστας, Ελένη και
Γιώργος προσφέρουν:
1.100€, για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και 400€, για τις εργασίες του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του πολυαγαπημένου
μας Παναγιώτη.

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

Σούφλας Ιωάννης
Τσέλιου Χριστίνα
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
Γιάννης Μαυραγάνης
Τηλ.: 210-7629083
Κιν.: 6973683776
e-mail: artotina.diakos@gmail.com
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ............................................20,00€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ..................................20,00€
ΚΟΚΟΡΗ ΦΡΟΣΩ..............................................................20,00€
ΚΟΚΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ......................................................20,00€
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..............................................20,00€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ..................................20,00€
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ................................20,00€
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ........................................20,00€
ΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ......................................................20,00€
ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ............................................................20,00€
ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ............................................20,00€
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ............................................20,00€
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..........................................50,00€
ΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ..............................................10,00€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ......................................................30,00€
ΡΟΥΦΑΓΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ................................................30,00€
ΜΑΙΡΗ ΜΑΣΟΥΡΑ-ΨΥΛΙΔΗ............................................500,00€
ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..........................................50,00€
ΦΑΣΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ............................................................50,00€
ΖΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..........................................................50,00€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ....................................................20,00€
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ....................................................20,00€
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ........................................20,00€
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..........................................20,00€
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ..........................................20,00€
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ........................................................20,00€
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..........................................20,00€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..........................................300,00€
ΜΑΝΤΟΥΡΛΙΑ ΑΡΕΤΗ....................................................200,00€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ..........................................300,00€
ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ........................................................20,00€
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ. ........................................20,00€
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ............................................20,00€
ΤΣΙΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ....................................................20,00€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ........................................20,00€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡ. ......................................20,00€
ΚΥΠΡΑΙΟΥ - ΖΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ..................................30,00€
ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣ. ................................................20,00€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ..................................................25,00€
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛ. ........................50,00€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ. ..........................................10,00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤ. ........................................10,00€
ΣΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................................5,00€
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ....................................20,00€
ΡΟΥΠΑΠΗ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ................................20,00€
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ........................................10,00€
ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ..................................................10,00€
ΤΣΙΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ....................................................10,00€
ΚΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..........................................................10,00€
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ..............................................10,00€
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ............................................10,00€
ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ....................................................20,00€
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ............................................20,00€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ..........................................20,00€
ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ..............................................................20,00€
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ......................................................20,00€
ΘΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ..........................................................10,00€
ΚΟΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................................................20,00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ................................................10,00€
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ......................................20,00€
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ θυγ. ΑΠ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ....................10,00€
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦ. ................................10,00€
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ΔΙΑΚΕΙΑ 2013
Συνέχεια από τη σελ. 1
δήλωση ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ στις 29 Αυγούστου.
Ως Πρόεδρος του Συλλόγου και εκ μέρους
όλων των Αρτοτινών, σας καλωσορίζω στην Αρτοτίνα και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή
σας στο κάλεσμά μας, να τιμήσουμε όλοι μαζί το

και οι ήρωες του ’40, χαράζοντας το δρόμο και
δείχνοντας με το παράδειγμά τους τις αξίες και
τα ιδανικά που οφείλουμε με κάθε κόστος να
υπερασπιζόμαστε.
Ας αναρωτηθούμε λοιπόν. Εμείς σήμερα με
τις πράξεις, τις επιδιώξεις και γενικά τα πεπραγμένα μας, είμαστε άξιοι απόγονοι και συνεχιστές
όλων αυτών; Βαδίζουμε το δρόμο που χάραξαν
και μας έδειξαν εκείνοι; Αν όχι ας διορθώσουμε
την πορεία μας.
Η Ελλάδα στη δίνη της κρίσης οφείλει να θυμάται, να τιμά, να παραδειγματίζεται. Να γονατίζει
αλλά να μην πεθαίνει. Να σηκώνεται ξανά και να
ορθώνει ανάστημα αντάξιο του ένδοξου παρελθόντος της.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους ένα
όμορφο και ευχάριστο βράδυ».

Από τον χαιρετισμό του Προέδρου
του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Κούρλη
γέννημά της, τον ήρωα της Αλαμάνας και πρωτομάρτυρα της επανάστασης του ’21 στη Ρούμελη
τον Αθανάσιο Διάκο.
Τιμούμε απόψε με αυτή τη σεμνή και λιτή τελετή, τον έφηβο διάκονο της Ιεράς Μονής Προδρόμου που η αδούλωτη ψυχή του δεν συμβιβάστηκε με την ήρεμη ζωή του Μοναστηριού. Αυτόν
που ο πόθος για λευτεριά του δουλωμένου Γένους
και η φλόγα του ξεσηκωμού, τον έσπρωξαν να
πετάξει τα ράσα, να φορέσει τη φουστανέλα και
να ζωστεί το γιαταγάνι.
Υπόσχεται στον Ύψιστο ότι θα αγωνιστεί για
την πίστη του και τα δίκαια της Πατρίδος του.

Ποδοσφαιρικές Ομάδες Συλλόγων Αρτοτινών
“Ο Αθανάσιος Διάκος” και Αρτοτινών
Μεσολογγίου “Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος”
“Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία αγωνίζεται ο Διάκος στην
Αλαμάνα’’.
Ο Λεωνίδας με τους 300 του ξαναζεί με τη
μορφή του Διάκου και των παλικαριών του, τον
Απρίλη του 1821.
Το σπαρτιατικό κέλευσμα “Μένοντες εν τη
τάξει επικρατέειν ή απόλλυσθε’’ προβάλλει γι’
αυτόν ως ιερό χρέος που τον οδηγεί να μείνει
ακλόνητος σαν αρχαίος Δωρικός στύλος.
Το “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ’’ επαναλαμβάνεται από το
στόμα του Διάκου, στη διαιώνια άρνησή του στα
κελεύσματα και τις προτάσεις των Πασάδων,
όπως φραστικά την εξωράισε ο Βαλαωρίτης στο,
«όχι δεν δίνω σ’ άπιστο ούτε μια χούφτα χώμα
από τη γη μου τη γλυκιά ούτε από τα νερά μου
δεν δίνω μια σταλαματιά».
Για να το πετύχει θυσιάζει τη ζωή του όπως
έκαναν οι πρόγονοί του μαχητές του Μαραθώνα
και των Θερμοπυλών, αλλά και οι μεταγενέστεροί
του Μακεδονομάχοι, οι πολεμιστές του ’12-’13

Βράβευση νικητών αγώνα «Δρόμος Θυσίας»
από τον Δήμαρχο Δωρίδας κ. Γ. Καπεντζώνη
Στη συνέχεια απεύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Δωρίδος κ. Καπεντζώνης
Γεώρ. και οι πρόεδροι της Δωρικής Αδελφότητας
κ. Λιάπης Κων/νος και της Ομοσπ. Συλλόγων ΒΔ
Δωρίδος κ. Αλούπης Δημ. Ακολούθησε η εξαιρετική ομιλία, με θέμα τη προσωπικότητα του Αθανασίου Διάκου, από τον κ. Αθανάσιο Βήλο. (Αυτούσια η ομιλία δημοσιεύεται στη σελ. 4).
Με το τέλος της ομιλίας του κ. Βήλου και
πριν κοπάσει το χειροκρότημα των παρευρισκομένων, έκοβε το νήμα της γραμμής τερματισμού
ο πρώτος αθλητής του αγώνα «ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ
4.000 μ.» με αφετηρία την Ιερά Μονή Προδρόμου
και ακολούθησε ο τερματισμός και των υπολοίπων
αθλητών που συμμετείχαν στον αγώνα.
Το κατ’ εξοχήν επίσημο σκέλος του προγράμματος έκλεισε ο Γιάννης Τσορτέκης με την τέλεια
απόδοση - απαγγελία της προσευχής του Διάκου
του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, η οποία καθήλωσε
και συγκλόνισε όλους όσους βρίσκονταν στη
πλατεία. Η βραδιά συνεχίσθηκε και έκλεισε τις
πρώτες πρωινές ώρες με ποικίλη μουσική και
χορό από μικρούς και μεγάλους.

Νεανικό ξεφάντωμα λίγο πριν το ξημέρωμα
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωρίδος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Αντωνό-

πουλος Κων/νος, ο Αναπληρωτής Αστυνομικός
Δντής Αστυν. Δνσης Φωκίδος κ. Καραχάλιος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ράπτης Ιωάννης, Λώλος
Γεώργιος, Φλετούρης Κων/νος και Ασημάκη Δήμητρα.
Οι τρεις πρώτοι ανά κατηγορία και αγώνισμα
νικητές είναι οι παρακάτω:
• Ανώμαλος δρόμος 1.000 μ. αγοριών
Α΄-Β΄-Γ΄ Δημοτικού.
➢ 1ος Νικολόπουλος Αλέξανδρος
➢ 2ος Κεχρής Παναγιώτης
➢ 3ος Παλασκώνης Ιωάννης
• Ανώμαλος δρόμος 1.000 μ. κοριτσιών
Α΄-Β΄-Γ΄ Δημοτικού.
➢ 1η Τσιώτα Ναταλία
➢ 2η Μπαλή Μαρία
➢ 3η Ματσούκα Κων/να
• Ανώμαλος δρόμος 1.500 μ. αγοριών
Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού
➢ 1ος Κακκαλής Νικόλαος
➢ 2ος Θεοτοκάτος Παναγιώτης
➢ 3ος Τσιτσής Αργύρης
• Ανώμαλος δρόμος 1.500 μ. κοριτσιών
Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού
➢ 1η Κανούρη Κων/να
➢ 2η Βήλου Μαρία
➢ 3η Κανούρη Παρασκευή
• Ανώμαλος Δρόμος 2.000 μ.
Αγοριών Γυμνασίου
➢ 1ος Τσιτσής Κων/νος
➢ 2ος Κακκαλής Ιωάννης
➢ 3ος Νικολόπουλος Άγγελος
• Ανώμαλος Δρόμος 2.000 μ.
Κοριτσιών Γυμνασίου
➢ 1η Θεοτοκάτου Αγγελική
➢ 2η Πρατσάϊ Λίντα
➢ 3η Θεοτοκάτου Σοφία
• Δρόμος Θυσίας 4.000 μ. Αγοριών Λυκείου
➢ 1οι Βήλος Θεόδωρος
και Κορδοπάτης Επαμεινώνδας
➢ 3ος Πλιάκος Ορέστης
• Δρόμος Θυσίας 4.000 μ.
Ανδρών 18-40 ετών
➢ 1ος Ντζελέπης Γεώργιος
➢ 2οι Κουτσαγγέλου Κων/νος
και Γιαβρούτας Γεώργιος
• Λιθοβολία Αγοριών Γυμνασίου
➢ 1ος Κούρλης Δημήτριος
➢ 2ος Μπούμπουλης Βασίλειος
➢ 3ος Νικολόπουλος Άγγελος
• Λιθοβολία Αγοριών Λυκείου
➢ 1ος Γιαννουδάκης Θεοφάνης
➢ 2ος Τσιτσής Κων/νος
➢ 3ος Μπουκουβάλας Γεώργιος
• Λιθοβολία Ανδρών 18-40 ετών
➢ 1ος Πλιάκος Ορέστης
➢ 2ος Κουτσαγγέλου Βασίλειος
➢ 3ος Βήλος Θεόδωρος
• Λιθοβολία Ανδρών 41-60 ετών
➢ 1ος Μαρτέκας Αριστομένης
➢ 2ος Βήλος Γεώργιος
➢ 3ος Μαυραγάνης Περικλής
• Λιθοβολία Ανδρών 61 και άνω
➢ 1ος Ζουμάς Χρήστος
➢ 2ος Ράπτης Χρήστος
➢ 3ος Τσέλιος Νίκος
• Ποδοσφαιρικός Αγώνας Παίδων: Νικήτρια
ανεδείχθη η ομάδα του Συλλόγου Αρτοτινών « Ο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» με σκορ 5-3 έναντι της
ομάδος του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου.
• Ποδοσφαιρικός Αγώνας Ανδρών: Νικήτρια
ανεδείχθη η ομάδα του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου, με σκορ 5-3 έναντι της ομάδος του
Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ».
• Πολυνίκης Αθλητής: Τσιτσής Κων/νος.
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«Η προσωπικότητα του Αθανασίου Διάκου»
Του Αθανάσιου Γ. Βήλου

Η

σημερινή μου ομιλία έχει σκοπό να επαναφέρει στη μνήμη μας κάποια βασικά
στοιχεία που, κατά τη γνώμη μου, συνθέτουν την προσωπικότητα του συγχωριανού
μας Εθνομάρτυρα Αθανασίου Διάκου.
Αρχίζω με μια σύντομη βιογραφική αναφορά.
Ο Αθ. Διάκος είδε το φως της ζωής γύρω
στα 1782. Ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας
που συγκρότησε ο Γεώργιος Πανουργιάς με τη
Χρυσούλα Καφούρα. Τα άλλα τέσσερα ήταν ο
Αποστόλης, η Καλομοίρα, η Σοφία και ο Κωνσταντίνος.
Ο Πανουργιάς ήρθε από την Άνω Μουσουνίτσα
στην Αρτοτίνα γύρω στα 1760 σε ηλικία 16-17
χρονών και πήγε κοντά στο θείο του, τον τσέλιγκα
Θανάση Γραμματικό, σαν ψυχογυιός τσοπάνης.
Έτσι καθιερώθηκε στην Αρτοτίνα με το επώνυμο
Ψυχογυιός.
Την αυθεντική πληροφόρηση για την προέλευση και το όνομα του Ψυχογυιού κατέθεσε
στον ιστορικό Γ. Κρέμο στα 1876 ο εγγονός
του Ιωάννης Κούστας που ήταν το τελευταίο
παιδί της αδελφής του Διάκου Σοφίας. Το
1876 ο Ιωάννης Κούστας ήταν 63 ετών και
εργαζόταν ως φύλακας στο Πολυτεχνείο.
Ήταν δεν ήταν 10-12 χρονών ο Ήρωας
όταν οι Τούρκοι συνέλαβαν τον πατέρα του
και τον αδελφό του Αποστόλη με την κατηγορία ότι τροφοδοτούσαν τους Κλέφτες απ’
τα λίγα πρόβατα που διατηρούσαν.
Ταυτόχρονα οι Τούρκοι, ακολουθώντας
τον άγραφο νόμο της τότε εχθρικής κατοχής,
δήμευσαν τη μικρή περιουσία της οικογένειας
Ψυχογυιού μαζί με το σπίτι τους. Το σπίτι
κατέληξε μετά από δημοπρασία στον Παπαθεοχάρη, πρόγονο του συγχωριανού μας
αείμνηστου Μακεδονομάχου Στρατηγού Βασιλείου Σταυρόπουλου.
Η τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε
η μάνα του Διάκου χωρίς τον άντρα της,
χωρίς τον πρωτότοκο γυιό της, χωρίς σπίτι,
χωρίς πρόβατα, χωρίς χωράφια και με τέσσερα
παιδιά - ανάμεσα στα οποία ήταν τα ανήλικα
αγόρια Κωνσταντίνος και Θανάσης - την ανάγκασαν να σκορπίσει την οικογένεια. Τον Κωνσταντίνο τον έστειλε στην Άνω Μουσουνίτσα,
όπου και υιοθετήθηκε άτυπα από την άτεκνη
κουνιάδα της Στάμω σύζυγο του Γιάννη Μασσαβέτα. Τον Θανάση τον έβαλε καλογεροπαίδι στο
Μοναστήρι του Προδρόμου.
Έμεινε έτσι με τις δύο κόρες της – την Καλομοίρα και τη Σοφία – οι οποίες σύντομα παντρεύτηκαν με τους Αρτοτινούς Κων/νο Αυγέρο
ή Σταματόπουλο και Κων/νο Κούστα αντίστοιχα.
Συνοψίζω το ηλικιακό κάδρο της πατρικής
οικογένειας του Διάκου όταν αυτός μπήκε στο
Μοναστήρι. Ο πατέρας του όταν εκτελέστηκε
από τους Τούρκους ήταν περίπου 50 χρονών, η
μητέρα ήταν περίπου 45 χρονών, ο Κωνσταντίνος
ήταν περίπου 16 – 17 χρονών, η Καλομοίρα ήταν
περίπου 23 χρονών, η Σοφία περίπου 20 χρονών
και ο Ήρωας περίπου 11-12 χρονών. Όλες οι
ηλικίες προκύπτουν από εμπεριστατωμένες διασταυρώσεις και τεκμηριώσεις του αείμνηστου
Γιάννη Ρουφαγάλη και καταγράφονται στο βιβλίο
«ΑΡΤΟΤΙΝΑ» που μας κληροδότησε λίγο πριν
φύγει από τη ζωή.
Από εδώ και πέρα αρχίζει η προσωπική ιστορία
του Διάκου.
Η ζωή του Διάκου στο Μοναστήρι χωρίζεται
σε δυο περιόδους: Στην πρώτη περίοδο που
διήρκησε περίπου 10 χρόνια, ο νεαρός Θανάσης
είναι ο δόκιμος Μοναχός που υπηρετεί με προθυμία και σεβασμό τους Μοναχούς μαθαίνοντας
ταυτόχρονα τα πρώτα γράμματα που τον φέρνουν
σε επαφή με τα Ιερά Κείμενα. Σ’ αυτή τη φάση
αποκαλύπτεται η καλλιφωνία του που, προφανώς,

σε συνδυασμό με την όλη του μοναστική ζωή
και συμπεριφορά, προκαλεί το ενδιαφέρον του
Δεσπότη Λιδωρικίου ο οποίος, σε μια επίσκεψή
του στο Μοναστήρι, αποφασίζει να τον χειροτονήσει σε «διάκο», τίτλο τον οποίο κράτησε, έκτοτε, ο Ήρωας ως επώνυμο και με αυτό πέρασε
στην ιστορία.
Ο Διάκος ανδρώνεται στο Μοναστήρι με τα
μεγάλα ιδανικά του καιρού που ήταν «πίστη και
πατρίδα», ανασαίνει τον αγέρα της κλεφτουριάς
στην ευρύτερη περιοχή με την ανάμνηση του
τραγικού τέλους του πατέρα του και του αδελφού
του Αποστόλη και δεν μπορεί παρά να κατέχεται
από την ενδόμυχη επιθυμία να πάρει εκδίκηση
για τον άδικο χαμό τους.
Ένα τυχαίο γεγονός γύρω στα 1805 έρχεται
να αλλάξει τη ζωή του Διάκου. Το γεγονός δεν
ήταν άλλο από την γνωστή ιστορία του ακουστού
φόνου από κουμπουριές στον αέρα ενός παιδιού
από την Κωστάριτσα, το σημερινό Διχώρι, στη
διάρκεια γλεντιού στο πανηγύρι της Αρτοτίνας
που γινόταν τότε στις 15 Αυγούστου.

Ο Διάκος, σύμφωνα με περιγραφή του Αρτοτινού πρωτοξάδερφού του Αντώνη Κοντοσόπουλου –του αποκαλούμενου «Γεράντωνου»-,
είχε ιδιαίτερη κλίση στα άρματα και ήταν καλός
σκοπευτής χωρίς να υστερεί, αντίθετα μάλιστα
πρωτοστατούσε, σε καθαρά ανθρώπινες στιγμές
της ζωής όπως το γλέντι, το τραγούδι και ο
χορός.
Έτσι, με τον ακούσιο φόνο του παιδιού, ο
Διάκος μπήκε στο στόχαστρο των Τούρκικων
Αρχών και η παραμονή του στο Μοναστήρι ήταν
πλέον αδύνατη. Έτσι, πέταξε τα ράσα του και
κατατάχθηκε στο Κλέφτικο Σώμα του Τσαμ Καλόγερου που δρούσε στην περιοχή και είχε πρωτοπαλίκαρα τον Αρτοτινό Σκαλτσοδήμο και τον
Γούλα.
Η γενναιότητα του Διάκου σε μια μάχη στη
Ζηλίστα όπου κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή του
Καπετάνιου, οδήγησαν τον Τσάμ Καλόγερο όταν
αποφάσισε να εγκαταλείψει την περιοχή και
παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του για τον πρώην
καλόγερο, να ορίσει αρχηγό του Σώματος τον
Σκαλτσοδήμο με πρωτοπαλίκαρο πλέον τον Διάκο.
Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ. Ίσως γιατί
δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στη σκληρή ζωή
των Κλεφτών, ίσως γιατί δεν του πήγαινε ο χαρακτήρας του σκληροτράχηλου Σκαλτσοδήμου,
ίσως και η επιρροή από το οικογενειακό του περιβάλλον που δεν ήταν, άλλωστε, μακρυά, όλα
αυτά τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει
στο Μοναστήρι. Αυτό χρονολογείται γύρω στα
1807, δηλαδή μετά από περίπου δυο χρόνια Κλέφτικης ζωής.
Όμως σύντομα πάλι στο γλέντι ενός γάμου
στην Αρτοτίνα, Τούρκικο απόσπασμα που τον
έψαχνε για το φόνο του παιδιού από την Κω-

στάριτσα, τον εντοπίζει, τον συλλαμβάνει και
τον οδηγεί μαζί με έναν άλλο Αρτοτινό ονόματι
Γιαβρούτα ή Καφέτσο κατηγορούμενο για άλλη
αιτία, στο Λιδωρίκι για τα περαιτέρω. Κατορθώνει
μαζί με τον Καφέτσο να αποδράσει από τη
φυλακή στο Λιδωρίκι και φυσικά ούτε συζήτηση
πλέον για επιστροφή στο Μοναστήρι.
Η ένταξή του στο Κλέφτικο ασκέρι της περιοχής υπό τον Σκαλτσοδήμο είναι πλέον μονόδρομος. Ο Σκαλτσοδήμος τον δέχεται σαν δοκιμασμένο πλέον Κλέφτη και τον ορίζει «Κεφαλή»
δηλαδή Ομαδάρχη 20 – 30 Κλεφτών κι έτσι
αρχίζει η ουσιαστική Κλέφτικη πορεία του Διάκου.
Σύντομα ο Διάκος με την γενναιότητά του
και την εν γένει καλή συμπεριφορά του τόσο
προς τους Κλέφτες όσο και προς τον πληθυσμό
της περιοχής και σε σύγκριση με τον επίσης
γενναίο αλλά σκληροτράχηλο Σκαλτσοδήμο, αναδεικνύεται, στην πράξη, σε ισότιμο καπετάνιο,
κάτι που βεβαίως δεν αρέσει στον Σκαλτσοδήμο.
Όμως τα γεγονότα τρέχουν. Ο Σκαλτσοδήμος
θέλει το αρματολίκι του Λιδωρικίου. Για την
ανάληψή του χρειάζεται τη θετική παρέμβαση στις Αρχές του πρόκριτου της Κωστάριτσας Αναγνώστη Μπαμπαλή. Ο Σκαλτσοδήμος προχωράει στην απαγωγή της
κόρης του Μπαμπαλή –της Κρυστάλλωςπροκειμένου με αυτόν τον τρόπο να τον
εκβιάσει και να κάνει τη σχετική παρέμβαση.
Με την αποφασιστική βοήθεια και συμπαράσταση του Διάκου, ο εκβιασμός πετυχαίνει
και ο Σκαλτσοδήμος μοιράζει το αρματολίκι
κρατώντας για τον εαυτό του την περιοχή
του Λιδωρικίου και δίνοντας στο Διάκο το
μέρος προς τα Βαρδούσια.
Όμως, η συναρχηγία Σκαλτσοδήμου –
Διάκου είναι δύσκολη.
Οι προστριβές και διενέξεις τους, υποδαυλιζόμενες και από προύχοντες της περιοχής, ήταν συνεχείς. Έτσι ο Διάκος μετά
από σχεδόν οχτώ χρόνια συνύπαρξης με
το Σκαλτσοδήμο, πήρε την απόφαση να
αποχωρήσει από το αρματολίκι Λιδωρικίου και
με καμιά εικοσαριά παλικάρια, ανάμεσά τους και
ο Κοντοσόπουλος, κατηφόρισε προς τα Σάλωνα
και, στη συνέχεια, με προτροπή του τοπικού Αρματωλού Λάμπρου Κοσμά-Σουλιώτη κατέληξε
στη Λιβαδειά όπου ο Ανδρούτσος είχε το αρματολίκι και τον κράτησε ως πρωτοπαλίκαρό του.
Κλείνοντας το κεφάλαιο της συνύπαρξης
Σκαλτσοδήμου και Διάκου στο αρματολίκι Λιδωρικίου θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε
ότι ο συγχωριανός μας Σκαλτσοδήμος ήταν αυτός
που απελευθέρωσε το Λιδωρίκι στις 28 Μαρτίου
1821. Οι Λιδωρικιώτες τον τίμησαν με κάθε επισημότητα όταν πριν από τρία χρόνια έστησαν
την προτομή του σε περίοπτη θέση στην είσοδο
της κωμόπολης.
Πλησιάζοντας στο 1821 και με δεδομένη τη
γνωστή σύγκρουση ανάμεσα στην Πύλη και τον
Αλή Πασά ανέκυψε διαφωνία ανάμεσα στον Ανδρούτσο από τη μία πλευρά και το Διάκο με
τους πρόκριτους από την άλλη σχετικά με ποιανού
το μέρος συνέφερε να πάνε. Ο Ανδρούτσος υποστήριζε την πλευρά Αλή Πασά ενώ ο Διάκος την
αντίθετη. Ο Ανδρούτσος μετά τη ριζική διαφωνία
του έφυγε απ’ τη Λιβαδειά χωρίς να εγκαταλείψει
την Ανατολική Στερεά αφού τον βρίσκουμε αργότερα να μάχεται ηρωικά στο Χάνι της Γραβιάς.
Αμέσως μετά ο Διάκος διορίστηκε «Καπετάνιος του Καζά της Λιβαδειάς» στις 26.10.1820
και λίγο αργότερα, το Δεκέμβριο 1820, και «Καπετάνιος Ταλαντίου», δηλαδή της Αταλάντης.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι, τα διοριστήρια
έγγραφα βρέθηκαν στα χέρια των Κουσταίων,
απογόνων της αδελφής του Διάκου Σοφίας, και

Συνέχεια στη σελ. 5
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«Η προσωπικότητα του Αθανασίου Διάκου»
Συνέχεια από τη σελ. 4
παραδόθηκαν το μεν πρώτο στον ιστορικό Κρέμο
το 1876 από τον παπα-Βασίλη Κούστα, το δε
δεύτερο από τον Πάνο Κούστα το 1932 στον
Αρτοτινό λαογράφο Δημήτριο Λουκόπουλο.
Είμαστε ήδη στην τελευταία φάση της ζωής
και δράσης του Αθαν. Διάκου.
Ο Διάκος, μυημένος στη Φιλική Εταιρία από
το 1818, συμμετέχει στην κήρυξη της Επανάστασης στην Ανατολική Στερεά στη Μονή του
Οσίου Λουκά στις 28 Μαρτίου 1821 από τον Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα όπου του ανατίθεται η
αρχηγία του Αγώνα. Ακολουθεί επίθεση κατά
της Λιβαδειάς στις 29 Μαρτίου 1821 και απελευθέρωση την 1η Απριλίου. Στη συνέχεια απελευθερώνονται η Αταλάντη από τον Κοντοσόπουλο,
η Θήβα από τους Μπούσγο και Λάππα και πέφτει
το πολύ σημαντικό κάστρο της Μενδενίτσας
στις 8 Απριλίου.
Το Διάκο που έχει εξασφαλίσει, σαν έμπειρος
στρατιωτικός, τα νώτα του, απασχολεί η αναχαίτιση του χείμαρρου των Τουρκικών δυνάμεων
που υπό τους Κιοσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βρυώνη
κατεβαίνει ακάθεκτος από τη Θεσσαλία για να
περάσει στο Μωριά και να καταπνίξει την επανάσταση που έχει ήδη φουντώσει εκεί. Γίνεται σύναξη των οπλαρχηγών στους Κομποτάδες για
να οργανωθεί η επίθεση στην Υπάτη που, μαζί
με το Ζητούνι, τη σημερινή Λαμία ήταν ένα από
τα σημαντικότερα κάστρα της περιοχής. Η άρνηση
συμμετοχής του τοπικού αρματολού Μήτσου
Κοντογιάννη βάρυνε σημαντικά στην αποτυχημένη
επίθεση στην Υπάτη στις 18 Απριλίου.
Φθάνουμε έτσι στις 22 Απριλίου 1821 με το,

ας μου επιτραπεί η έκφραση, Έπος της Αλαμάνας
με το γνωστό συγκλονιστικό τέλος του συγχωριανού μας Αθανασίου Διάκου. Με τη μάχη της
Αλαμάνας έχει ασχοληθεί η επίσημη ιστορία και
έχουν γραφεί και ειπωθεί τόσα πολλά στα περίπου
200 χρόνια από τότε, ώστε μια εξιστόρηση και
από εμένα δεν θα είχε να προσθέσει κάτι άγνωστο
μέχρι σήμερα.
Αγαπητοί φίλοι,
Η κάπως συντεταγμένη πολεμική δράση του
Διάκου υπήρξε σχετικά σύντομη. Αρχίζει με την
ανάληψη του αρματολικίου της Λιβαδειάς και
του Ταλαντίου στα τέλη του 1820 και κορυφώνεται
με τη μάχη στα Πουριά του Σπερχειού ή όπως
έχει επικρατήσει να αποκαλείται, τη μάχη της
Αλαμάνας. Στο διάστημα αυτό ο Διάκος με την
πολυετή πείρα του κλεφτοπολέμου στα κακοτράχαλα βουνά και φαράγγια της Δωρίδας αναδεικνύεται και σε πολεμικό ηγέτη της Ανατ. Στερεάς με όλες τις σχετικές αρετές, όπως διπλωματική ικανότητα στις σχέσεις του με τους Τούρκους προύχοντες της Λιβαδειάς, δημεγερτικό
ταλέντο και οργανωτικές ικανότητες για στρατολόγηση μεγάλου αριθμού αποφασισμένων πολεμιστών απ’ την ευρύτερη περιοχή σε σύντομο
χρονικό διάστημα, ξεσηκωμό του κλήρου με προεξάρχοντα τον Επίσκοπο Σαλώνων Ησαΐα, στρατηγική σκέψη στην επιλογή των θέσεων άμυνας
στην περιοχή Σπερχειού.
Είναι η στρατηγική σημασία της ευρύτερης
περιοχής που η μοίρα έχει επιφυλάξει, διαχρονικά,
σημαντικό ρόλο στους αγώνες των Ελλήνων αρχίζοντας από το Λεωνίδα με τους 300 Σπαρτιάτες
το 480 π.Χ. και καταλήγοντας στο ολοκαύτωμα
της μάχης της Αλαμάνας, χωρίς να παραλείψουμε

να αναφέρουμε την ανατίναξη της γέφυρας του
Γοργοποτάμου στην ίδια περιοχή από συνδυασμένη επιχείρηση ελληνικών αντιστασιακών δυνάμεων και Βρετανών κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η θυσία του Διάκου συγκρίνεται,
συνήθως, με αυτή του Λεωνίδα. Όμως εκτός
από τον τελικό σκοπό που ήταν ο ίδιος, υπάρχουν
κάποιες διαφορές. Ο Λεωνίδας ήταν απεσταλμένος με την εντολή να νικήσει ή να πέσει. Και
έπεσε όπως μαρτυρεί το επίγραμμα του Σιμωνίδη
«ότι τήδε κείμεθα τοις κοίνων ρήμασι πειθόμενοι».
Αντίθετα ο Διάκος δεν ήταν απεσταλμένος κανενός. Μπορούσε να μην πάει και πήγε. Ο Μπούσγος τον παρακαλεί να φύγει και δε φεύγει. Οι
Τούρκοι αργότερα στη γνωστή παρωδία «δίκης»
στη Λαμία του πρόσφεραν τη ζωή με ανταλλάγματα που ο Διάκος απορρίπτει χωρίς συζήτηση.
Ακολουθεί το δρόμο του πεπρωμένου και γίνεται Πρωτοήρωας της Εθνεγερσίας. Ο Αθανάσιος Διάκος δεν είχε την τύχη να ζήσει και να
προσφέρει τις πολύτιμες ικανότητες και υπηρεσίες
του στο αγωνιζόμενο Έθνος και να δρέψει, ίσως,
τιμές και προνόμια όπως άλλοι αγωνιστές του
‘21. Όμως το σύντομο αλλά τόσο δραματικό και
ταυτόχρονα ηρωικό πέρασμά του από τον Αγώνα
με το προσωπικό παράδειγμά αυτοθυσίας, ανέδειξε τις αρετές της προσωπικότητάς του, ξεσήκωσε συνειδήσεις και στερέωσε την απόφαση
των Ελλήνων να ζήσουν ή να πεθάνουν ελεύθεροι.
Φαίνεται ότι ήταν αναγκαίο και γραφτό η Ελληνική
Επανάσταση να αρχίσει, πρακτικά, με την αυτοθυσία του Αρτοτινού Ήρωα Αθανασίου Διάκου
και των συντρόφων του και να τελειώσει με το
ομαδικό Ολοκάυτωμα στο γειτονικό Μεσολόγγι.
Σας ευχαριστώ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ»
και τίμησαν με την παρουσία τους:
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώτα Γαζή, ο Δήμαρχος του Δήμου Δωρίδος κ. Καπεντζώνης
Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Ευσταθίου Ανδρέας, ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Δντής
Αστυν. Δνσης Φωκίδος κ. Καραχάλιος, ο αρχηγός
αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέως Δήμαρχος
Ευπαλίου κ. Αναστάσιος Παγώνης, οι πρόεδρος

Συνέχεια από τη σελ. 1

Με λεβεντιά και χάρη…
Κατηφoρίζοντας για την πλατεία
χόρεψαν το παραδοσιακό τσάμικο και το συρτό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη παρουσία και ο
χορός των τσολιάδων και των βλαχοπούλων
ήταν εξαιρετική, ιδιαίτερα δε η έξοδός τους, με
πρώτον το φλαμπουριάρη και την ορχήστρα να
παίζει το τραγούδι «φουστανέλα με γαζί, ποιος

Φουστανέλα με γαζί ποιος λεβέντης τη φορεί

Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν και τα μαλλιά
να ασπρίσαν η καρδιά του όμως το λέει!

Το μέλλον φαίνεται ελπιδοφόρο

λεβέντης τη φορεί» ήταν εντυπωσιακή και απέσπασε το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων
των παρευρισκομένων. Το γλέντι και ο χορός
συνεχίσθηκαν και μετά την αποχώρηση των
φουστανελάδων και των επισήμων και κράτησε
σχεδόν μέχρι το ξημέρωμα.
Στις εκδηλώσεις της ημέρας παρευρέθηκαν

και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου κ.κ. Κοκμοτός Αθανάσιος και Παλασκώνης Κων/νος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φλετούρης Κων. και
Ασημάκη Δήμητρα.
Για φέτος υπήρξε και τρίτο βράδυ διασκέδασης με μουσική κάλυψη από DJ, προσφορά
του καταστήματος της κ. Μπραούνου Κων/ντίας.
Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί η αθρόα,
άψογη και καθολική συμμετοχή της νεολαίας
του χωριού μας, η οποία με την πολυάριθμη παρουσία της έδειξε ότι η Αρτοτίνα είναι ζωντανή
και θα συνεχίσει να ζει.
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Ελληνικό σύμβολο λατρείας η ημισέληνος της Τουρκικής σημαίας
Του Κώστα Παδουβά
Αντιστρατήγου ε.α.
Το παραπλεύρως κέρμα προέρχεται από την
πανάρχαια πόλη με το όνομα «Βυζάντιο» που
προϋπήρχε στη θέση της σημερινής Κωνσταντινούπολης. Ήταν κέρμα των BYZANTIΩN,
όπως αναγνωρίζεται από την επ' αυτού ελληνική
γραφή. Φέρει την ημισέληνο και αστεροειδή
ενδεικτική παράσταοη φωτισμού.
Την πόλη τους ίδρυσαν οι Μεγαρείς στη
θέση αυτή το 660 π.Χ., διότι καταγοητεύτηκαν
από τις φυσικές καλλονές, τις πλούσιες γεωργικές και αλιευτικές παραγωγές πλησίον του
μαγευτικού Κερατίου κόλπου του διαύλου Αιγαίου-Ευξείνου Πόντου και προπαντός των προοπτικών να γίνει το εφαλτήριο διάδοσης του
ελληνικού πολιτισμού προς όλα τα τότε γνωστά
κατοικημένα σημεία της Γης. Η προωθημένη
και ζωτικής σημασίας θέση της νέας τότε πόλης
επιλέχτηκε από δραστήριους Έλληνες, που διέθεταν το δαιμόνιο του εμπορίου και το όραμα
του εκπολιτισμού των απολίτιστων λαών. Πολύ
σύντομα αναδείχθηκε ως σημαντική και πλούσια
πόλη, ενώ οι κάτοικοί της που είχαν ένα είδος
ιδανικής πατριδολατρείας για τον τόπο τους
φρόντισαν να την οχυρώσουν με απόρθητα
τείχη. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος
που επιλέχτηκε ως πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου από τον Μέγα Κωνσταν-

τίνο, οπότε και μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη το 325 μ.Χ. (895 χρόνια μετά την
Ίδρυσή της). Ο τότε τελευταίος βασιλιάς της
(Βύζαντας Σεβήρος) παρέδωσε το ιστορικό οικόσημο και ταυτόχρονα λατρευτικό σύμβολο της πόλης στον
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, που
ήταν το φεγγάρι (ημισέληνος
που απαντούσε και στα σύμβολα της θεάς Εκάβης) με υπερηφάνεια και λόγια ευγνωμοσύνης προς τη σωτήρια θεϊκή
παρέμβαση. Η αρχική υιοθέτηση
της ημισελήνου ως συμβόλου
λατρείας από τους κατοίκους
της πόλης του Βυζαντίου είχε γίνει όταν κινδύνεψε να αλωθεί η πόλη τους από νυκτερινή μυστική ενέργεια και σώθηκε από θαύμα, επειδή
ξαφνικά καταύγασε τα προστατευτικά τείχη
της το φως του φεγγαριού. Η άλωση της πλούσιας πόλης του Βυζαντίου δεν ήταν εύκολη
πολεμική ενέργεια. Γι’ αυτό ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Μακεδόνας,
διάλεξε την πιο σκοτεινή νύκτα του χρόνου να
επιχειρήσει να εισβάλλει και κατακτήσει την
πόλη αυτή (με νυκτερινή αθόρυβη καταδρομική
στρατιωτική επιχείρηση, θα λέγαμε σήμερα).
Οι εκπαιδευμένοι στρατευμένοι του αναρριχήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και προφύλαξη επί
των τειχών χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από

τους φρουρούς. Ήσαν έτοιμοι να εισβάλλουν
και αιφνιδιάσουν τους πάντες, όταν αιφνιδιάστηκαν οι ίδιοι εξ αιτίας της ξαφνικής εμφάνισης
του φεγγαριού μέσα από τα πυκνά μαύρα σύννεφα του ουρανού, που φώτισε και
αποκάλυψε τους αναρριχηθέντας
επί των τειχών εισβολείς, με αποτέλεσμα να εξουδετερωθούν από τους
αμυνόμενους και να σωθεί η πόλη
τους.
Όταν ο πλιατσικολόγος Μωάμεθ
ο Πορθητής βρήκε το σύμβολο αυτό
στην Πόλη δεν έχασε την ευκαιρία.
Όχι μόνο το διατήρησε, αλλά για να
δώσει αυτοκρατορική χροιά ανάλογη
με εκείνη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, (την
αποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου 1453), καθιέρωσε ο ίδιος και οι μετά απ’ αυτόν το φεγγάρι
ως κύριο και αναπόσπαστο σύμβολο της σημαίας
του νέου κράτους των Μωαμεθανών. Έκτοτε
το ελληνικότατο αυτό σύμβολο λατρείας αποτελεί το σύμβολο ισχύος των Τούρκων, το οποίο
υπερασπίζονται μέχρι θανάτου.
Πόσα άλλα σύμβολα και πόσες άλλες ιδέες
Ελλήνων υπέκλεψαν οι Τούρκοι από τους Έλληνες! Τα γνωρίζουμε;
Αναδημοσίευση
από την εφημερίδα
“ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ” Μάρτιος 2009

ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Του Βάσου Αποστολάκη
Ένας σημαντικός αριθμός συνανθρώπων
μας, επηρεασμένος από τις σκληρές συνθήκες
διαβίωσης, στις οποίες έχει εμπλακεί η χώρα
μας, εξαιτίας της βαριάς οικονομικής κρίσης,
βρίσκεται σε έξαρση ασυγκράτητου πανικού
και παρομοιάζει την πατρίδα μας σαν ένα μεγάλο
ακυβέρνητο καράβι, που οι θυελλώδεις άνεμοι
το σπρώχνουν κατευθείαν σε απόκρημνα βράχια.
Κάτω από τα πιεστικά στοιχεία της καθημερινότητας, που αγγίζουν όλους μας, ήταν αναπόφευκτη η επιδείνωση του ψυχολογικού βάρους,
κυρίως για όλους εκείνους που, χωρίς καμία αισιόδοξη προοπτική, βυθίζονται αβοήθητοι στην
ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα για το μέλλον.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι απόλυτα δικαιολογημένοι ως προς τις εκτιμήσεις και τις
αντιδράσεις τους, εφόσον κανείς δεν μπορεί
να παραγνωρίσει την πραγματικότητα και την
τραγικότητα των δύσκολων στιγμών που διέρχεται ο λαός μας. Το μόνο σημείο, στο οποίο οι
άνθρωποι αυτοί έχουν καταφανώς άδικο, είναι
η απώλεια της ψυχραιμίας και η κατάσταση πανικού, υπό το κράτος των οποίων οι όποιες αντιδράσεις και οι βεβιασμένες αποφάσεις που
παίρνονται εν θερμώ, είναι συνήθως επιζήμιες
και καταλήγουν σε παταγώδη αποτυχία...
Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας διέρχεται μια
δεινή και άγνωστης διάρκειας δοκιμασία, οι καταθλιπτικές επιπτώσεις της οποίας έχουν καταστεί αφόρητες, ιδιαίτερα για τα ευρύτερα
λαϊκά στρώματα. Είναι ακόμη αλήθεια ότι ο
λαός μας υποβάλλεται σε δυσβάστακτες οικο-

νομικές θυσίες για να αντιπαλέψει με μια σφοδρότατη καταιγίδα εκμηδένισης του εθνικού εισοδήματος, αχαλίνωτου καλπασμού της ανεργίας, εξαντλητικής φορολόγησης, αβάστακτης
και ταπεινωτικής οικονομικής εξάρτησης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ.Ν.Τ. κλπ.
Όμως, ενάντια στη δυσμενή αυτή εικόνα
και σε πείσμα των μεμψίμοιρων και των πανικόβλητων, το αλάνθαστο λαϊκό αισθητήριο, οπλισμένο με θάρρος, εγκαρτέρηση και αλληλεγγύη,
αντιτάσσεται σθεναρά με μια φράση, ειπωμένη
από εκατομμύρια στόματα: «Κι αυτό θα περάσει!». Η φράση αυτή, μακριά από γνωματεύσεις
«ειδικών και πάνσοφων εγκεφάλων», είναι ένα
σάλπισμα ευψυχίας από το ακαταμάχητο ψυχικό
οπλοστάσιο ενός απροσκύνητου λαού που τον
ατσάλωσαν συγκλονιστικές εθνικές περιπέτειες,
ξενικές κατοχές, εμφύλιες διαμάχες, πείνες,
στερήσεις κτλ.
Διατηρώντας τέτοιες πολύτιμες εμπειρίες
από ένα τρικυμισμένο παρελθόν, θα σταθούμε
όρθιοι και αταλάντευτοι και πάλι, μπροστά και
σ’ αυτή την αμείλικτη καταιγίδα! Θα υψώσουμε
και πάλι το κεφάλι μπροστά σε όποιους το
ντροπιάσανε, γιατί εμείς δεν το ντροπιάσαμε!
Με εργατικότητα, αδελφοσύνη και ομοψυχία
θα κοπιάσουμε αλλά θα ξαναβρούμε τον έντιμο
δρόμο της δουλειάς, της προκοπής και της δημιουργίας. Ζωντανό παράδειγμα για να τις μιμηθούμε, μας δίνουν οι δραστηριότητες και η
πρόοδος των συνανθρώπων μας, στον τόπο
μας και στο εξωτερικό.
Οι παγκόσμιας ακτινοβολίας επιτυχίες των
Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών σε πολλά

ξένα κράτη, η προκοπή των ομογενών μας στην
Αλλοδαπή, οι διεθνείς διακρίσεις του υγιούς
Ελληνικού αθλητισμού, η λαμπρή πορεία των
εκπροσώπων της Χώρας μας στα οικουμενικά
πεδία της Μουσικής, του Θεάτρου, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, είναι μικρά μόνο
δείγματα των κορυφαίων επιτευγμάτων, στα
οποία έχουν τη δύναμη να φθάσουν όσοι εμφορούνται από αφοσίωση στο καθήκον και πίστη
σε υψηλά ιδανικά.
Όσο υπάρχουν, «για να φυλάττουν Θερμοπύλες» οι ακρίτες μας, σαν ακοίμητη φρουρά
του πάτριου εδάφους, όσο τα άγρυπνα ελληνικά
νιάτα υπάρχουν και περιφρουρούν νύχτα και
ημέρα, τα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορά
μας, με επίγνωση του Ιερού Χρέους, όσο θα
κρατάμε άσβεστη στη μνήμη τη γενναία στάση
δύο αξέχαστων Ελληνίδων, που το γερασμένο,
σκυφτό κορμί τους έκρυβε μια αδάμαστη Ελληνική ψυχή, της Κυράς της Ρω και της άλλης
γριούλας, ψηλά στον Έβρο, που ύψωναν περήφανα τη Σημαία μας, εκεί, στις εσχατιές της
Πατρίδας μας, όσο υπάρχουν Έλληνες σε αυτό
τον τόπο και σε κάθε γωνιά της Γης, που έχουν
πεποίθηση στον εαυτό τους και πίστη στην Ελλάδα, η Χώρα αυτή δεν θα χαθεί και όπου
χτυπάει μια γνήσια Ελληνική καρδιά, εκεί θα
πάλλει ανίκητη και αιώνια η ψυχή της Ελλάδας!
Ας παραμερίσουμε αποφασιστικά την αδράνεια, τον πανικό και τις ανασφάλειες και ας ορθώσουμε, με κοινή θέληση και ανυποχώρητη
δράση, ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι σε
μια ανελέητη καταιγίδα, που απειλεί την υπόσταση της Φυλής μας. Θα αδρανήσουμε;
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Ξενώνας στην Αρτοτίνα
Η δημιουργία ξενώνα στην
Αρτοτίνα αποτελούσε όνειρο
και στόχο δεκαετιών που τελικά
πραγματοποιήθηκε χάρη στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε πείσμα των καιρών όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν εκλείψει,
τα αδέλφια Βασίλης και Κώστας Τριβήλος δημιούργησαν
ένα πραγματικό στολίδι στη πλατεία της Αρτοτίνας μετατρέποντας ένα παραδοσιακό οίκημα
εκατό και πλέον ετών σε μια μονάδα οκτώ πολυτελών δωματίων όπου μπορούν να διαμείνουν
έως 18 άτομα.
Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί έργο
υποδομής για το χωριό μας και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος» εύχεται
καλή επιτυχία στο εγχείρημα των αδελφών Τριβήλου.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών χαμηλών
εισοδημάτων στις Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου Δωρίδος

Η

καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης
σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα, αποφασίσθηκε με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης – Πρόνοιας και Οικονομικών.
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης
ανέρχεται:
Σε 600 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα
για το έτος 2012 δεν υπερβαίνει το ποσό
των 3.000 ευρώ.
Σε 300 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα
για το έτος 2012 δεν υπερβαίνει το ποσό
των 4.700 ευρώ.
Ως ετήσιο εισόδημα νοείται το συνολικό
ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό
ή τεκμαρτό της οικογένειας από κάθε πηγή.
Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και
απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κα-

ταθέσουν οι δικαιούχοι είναι:
- Αίτηση του δικαιούχου
- Βεβαίωση του Δημάρχου από την οποία
θα προκύπτει η επί 2ετία συνεχής διαμονή
του δημότη σε συγκεκριμένη ορεινή και
μειονεκτική περιοχή της οδηγίας
85/148/ΕΟΚ.
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού
έτους για το οποίο ζητά την ενίσχυση
(φετινό εκκαθαριστικό) και εάν δεν έχει
γίνει η εκκαθάριση αντίγραφο της δήλωσης
(Ε1).
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της
οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την
ίδια οικογένεια.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου καθώς και
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 2634-350027.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας ευχαριστεί όλους τους συγχωριανούς μας οι οποίοι
ενίσχυσαν οικονομικά και με προσωπική τους
εργασία, την προσπάθεια ανακαίνισης του
εξωκλησίου Άγιος Κωνσταντίνος.
Πρόθεσή μας ήταν να δημοσιεύσουμε τα
ονόματά τους και το ποσό που προσέφερε ο
καθένας, αλλά αυτό κατέστη αδύνατο, λόγω
του μεγάλου αριθμού των προσφερόντων,
αλλά και η επιθυμία πολλών εξ’ αυτών να
μην δημοσιευτούν τα ονόματά τους.
Η ονομαστική κατάσταση υπάρχει στα χέρια της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και είναι
στη διάθεση του καθενός.
Σας διαβεβαιώνουμε πως τα χρήματά σας
τα διαχειριστήκαμε με φειδώ και σύνεση και

η επιλογή των εργασιών που κάναμε ήταν
κατά προτεραιότητα. Αρχίσαμε από τα πιο
αναγκαία και καταλήξαμε στα πιο απλά. Οι
εργασίες δεν τελείωσαν ακόμα, υπάρχουν
και άλλες ελλείψεις. Είμαστε βέβαιοι πως
και αυτές θα καλυφθούν με τις δικές σας
προσφορές, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά την
ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας για τα
εξωκλήσια μας και γενικότερα για το χωριό
μας. Είστε πάντα παρόντες παρά την οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε και πρόθυμοι
για προσφορά.
Ευχόμαστε ο Άγιος Κωνσταντίνος να σας
χαρίζει υγεία και να σας προστατεύει.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας

Στα πεταχτά…
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
― “Το νικάν αυτόν, πασών νικών πρώτη τε και
αρίστη” Πλάτων (427 π.Χ. - 347 π.Χ.)
(Από όλες τις νίκες πρώτη και άριστη είναι να
νικά κανείς τον εαυτό του).
― “Η δε αρετής κτήσις μόνη μεν συγηράσκει,
πλούτον δε κρείττων χρησιμωτέρα δε ευγενείας
εστί” (Ισοκράτης 436-338 π.Χ.)
(Η αρετή είναι το μόνο απόκτημα που μένει
μαζί μας ως τα γεράματα, είναι δε καλύτερη από
τον πλούτο και χρησιμότερη από την ευγενή καταγωγή).
― Αν δεν ξέρεις για ποιο λιμάνι πλέεις, κανένας
άνεμος δεν είναι ευνοϊκός. (Σενέκας 4 π.Χ. - 65
μ.Χ.)

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΑΣ
Οι δύο γείτονες
― Ρε φίλε χθες που άνοιξα την μπαλκονόπορτα
σε είδα που έκανες σεξ με τη γυναίκα σου...
― Χα! χα! Την πάτησες! Χθες δεν ήμουν στο
σπίτι!

ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ!!!
Μία ψυχολόγος περπατούσε ανάμεσα στο κοινό
της όση ώρα τους μιλούσε για την διαχείριση του
άγχους. Την στιγμή που ύψωσε ένα ποτήρι με νερό,
όλοι σκέφτηκαν ότι θα έκανε την κλασική ερώτηση
"είναι μισογεμάτο ή μισοάδειο;". Αντί για αυτό όμως,
εκείνη, με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της, έκανε
την ερώτηση: "Πόσο βαρύ είναι ένα ποτήρι με
νερό;"
Διάφορες απαντήσεις ακούστηκαν με διακύμανση
από 100 ως 300 γραμμάρια.
Εκείνη απάντησε: "Το απόλυτο βάρος του δεν
έχει σημασία. Εξαρτάται από το πόση ώρα το κρατάμε. Αν το κρατήσω για ένα λεπτό, δεν είναι πρόβλημα. Αν το κρατήσω για μία ώρα, θα μου πονέσει
ο ώμος. Αν το κρατήσω για μία ημέρα, θα μουδιάσει
ο ώμος μου και θα παραλύσω. Σε κάθε περίπτωση,
το βάρος του ποτηριού δεν αλλάζει, αλλά όσο περισσότερο το κρατήσω τόσο πιο βαρύ θα γίνεται."
Και συνέχισε: "Τα άγχη και οι ανησυχίες στη
ζωή είναι ακριβώς όπως αυτό το ποτήρι νερό. Αν τα
σκέφτεστε λίγο δεν θα συμβεί τίποτε. Αν τα σκέφτεστε κάπως παραπάνω, θα αρχίζουν να σας ενοχλούν. Και αν τα σκέφτεστε συνεχώς, θα αισθανθείτε
παράλυτοι - ανίκανοι να κάνετε οτιδήποτε".
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

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

Σμυρνής Δημήτριος
25ης Μαρτίου 8, 151-24, Μαρούσι
Τηλ. γραφείου 211-0143482
Κιν. 6944 618766
e-mail: smirnisd@gmail.com
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα
Τηλ.-Fax: 2110142869
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665
e-mail: christina.tsel@yahoo.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
Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932045071
Tσούμας Nίκος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Γρηγοράκη Μαρία
Διδότου 52 10681 Αθήνα
Τηλ. 210 3821662
• Kιν.: 6932356242
e-mail: grigoraki.mar@gmail.com
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
Πενταγιοί Δωρίδας
Τηλ.-Fax: 22660 52219,
210 6140861 Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606
- 210 9646726 Κιν.: 6944610184
Tσέλιος Γιώργος K.
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025

ΙΑΤΡΟΙ
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
Tσώρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

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

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Kατσαρός Δημήτρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586

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. 153-43, Αγ. Παρασκευή
τηλ. 210-6015181
Fax: 210-6003906
e-mail: tasoskanouris@gmail.com

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

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

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

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

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD
1ο χλμ Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Kουτσόβουλος Γιάννης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990
Tσιτσής Γιάννης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Mπραούνος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr

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

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Mαυραγάνης Περικλής Κων.
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79 N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 210 2519336

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

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

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

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

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

