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ΔΙΑΚΕΙΑ 2010

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

Είχαμε και φέτος την τιμή να διοργανώσουμε εκδηλώσεις και αγώνες στα πλαίσια
των Διακείων. Με τις παρουσίες αρκετών επισήμων και τη συνεργασία του Συλλόγου
Αρτοτινών Μεσολογγίου, αλλά και των τοπικών καταστημάτων, τα 2 τελευταία τριήμερα
του Αυγούστου προσέλκυσαν αρκετούς επισκέπτες και συγχωριανούς και φιλοξένησαν
Συνέχεια στην σελ. 7
αρκετές εκδηλώσεις.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2010

Επέτειος εορτασμού 80 χρόνων
από την τοποθέτηση της προτομής του ήρωα
Αθανασίου Διάκου στην πλατεία του χωριού
από τη Δωρική Αδελφότητα

Την παραμονή του εορτασμού της μνήμης της αποτομής της Τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τελέσθηκε,
με την παρουσία πολλών Αρτοτινών και επισκεπτών Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία.
Συνέχεια στη σελ. 7

21 Αυγούστου 2010. Επέτειος 80 χρόνων από την τοποθέτηση της προτομής του
ήρωα της Επανάστασης του 1821 Αθανασίου Διάκου, στην πλατεία του χωριού από
τη Δωρική Αδελφότητα. Με πρωτοβουλία του σημερινού Προέδρου της, κ. Κ. Λιάπη,
και σε συνεργασία με το Δήμο Βαρδουσίων, ο Σύλλογός μας ανέλαβε τη συνδιοργάνωση και τη φιλοξενία της εκδήλωσης του εορτασμού αυτής της επετείου, για μια κίνηση που, παρ’ ότι έγινε 80 χρόνια πριν, δεν παύει να είναι σημαντική μέχρι και σήμερα.
Η προτομή του Αθ. Διάκου στο κέντρο της πλατείας αποτελεί σημείο αναφοράς για
όλους μας!
Συνέχεια στη σελ. 3

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
• Φωτορεπορτάζ εκδηλώσεων από την Αρτοτίνα ............................................................σελ. 4-5
• Αθανάσιος Διάκος: 80 χρόνια από την τοποθέτηση της προτομής του
στην πλατεία της Αρτοτίνας ................................................................................................σελ. 6
• ΔΙΑΚΕΙΑ 2010: Αγώνες ανώμαλου δρόμου, Τσουβαλοδρομίες, Ποδοσφαιρικοί αγώνες ..σελ. 7
• Δραστηριότητες του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου ................................................σελ. 8
• Κωνσταντίνου Γ. Τσέλιου “Ο Αθανάσιος Διάκος στο δημοτικό τραγούδι” ........................σελ. 8
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

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.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Φλετούρη Δήμητρα του Χαραλ. πέρασε στο Τμήμα Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
• Στις 22/7/2010 ορκίστηκε και έλαβε το
πτυχίο από τη τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο Γιάννης Χ. Ζαρονίκος. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Οι γονείς του
Χρήστος και Αγγελική Ζαρονίκου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• O Iωάννης Ζηκίδης και η Ελένη Κ. Παλασκώνη στις 24/4/2010 απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Φώτης Κ. Παλασκώνης και η Αγγελική Αγγελοπούλου, βάπτισαν το γιό
τους στις 12/6/2010 στον Ναό Μπάλα
Πατρών και τον ονόμασαν Κωνσταντίνο.

• Η Αρετή Πάτσου,
εγγονή του Δημήτρη και
της Αρετής Δημοπούλου, ορκίστηκε και έλαβε
το πτυχίο της από το
τμήμα Κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα και χωρίς καθυστέρηση.
Παράλληλα διαγωνίστηκε στις Πανελλήνιες
εξετάσεις του 2010 και
επέτυχε στη σχολή Δημόσιας Διοίκησης Οικονομικού Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι ευτυχείς παππούς
και γιαγιά την συγχαίρουν και της εύχονται
μέσα από την καρδιά
τους καλή επαγγελματική και οκογενειακή αποκατάταση.
Δημήτρης
και Αρετή Δημοπούλου

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
“Ο ΑΡΙΩΝ”
Διδάσκονται Ελληνικοί παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί απ’ όλη
την Ελλάδα.
Για τα μέλη και τους φίλους της Αρτοτίνας ελάτε τώρα να δημιουργήσουμε την χορευτική ομάδα του χωριού μας,
της Αρτοτίνας, μπορούμε.
Λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες.
Ευκλείδου 32 Κολωνός
Τηλ.: 210 5142600 Κιν.: 6977255448
Πληροφορίες: Κουτσούκης Νικόλαος

Ενοικιάζονται δύο γκαρσονιέρες
στη θέση Σταυρός Αρτοτίνας
καινούργιας κατασκευής επιπλωμένες με ψυγείο - κουζίνα - πλυντήριο - τηλεόραση δυναμικότητας 3-4 ατόμων η κάθε γκαρσονιέρα. Τηλ.: 6975915411 - 6977081015.

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:
Γιάννης Μαυραγάνης
Παναγιώτης Παλιούρας
Ελένη Τσιώτα - Μαυροπούλου
Περικλής Μαυραγάνης

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
& 210 2619696 • Κιν. 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Λουκάς Λουκόπουλος ................................50€
Γιώργος και Μυρσίνη Κάππα ......................30€
Παλασκώνης Κων/νος ................................20€
Λαμπίδης Ηλίας ..........................................30€
Κατσαρός Κων/νος του Αποστ ....................10€
Κακαλής Ανδρέας ........................................20€
Τσιώτας Γιάννης ..........................................20€
Κουτσαγγέλου Θανάσης ............................20€
Τσέλιου Σπυριδούλα ....................................50€
Δρόσος Γιώργος του Κων/νου ....................30€
Φασίτσα Μαρία ............................................50€
Τσόγκας Θανάσης........................................20€
Μελίστας Σπύρος ........................................20€
Παπαδόπουλος Νίκος ..................................20€
Δημητρίου ....................................................10€
Μαρτέκας Μένιος ........................................20€
Μέρης Γιάννης του Αθαν. ............................20€
Μιχαλοπούλου Ελένη..................................20€
Κοτρώνης Γιάννης ......................................20€
Κορδοπάτης Γιάννης ..................................20€
Τσούμας Μιλτιάδης......................................20€
Μπακλατζή Αθηνά ......................................10€
Ζούμας Χρήστος ..........................................30€
Μπουκουβάλας Παναγιώτης ......................20€
Κατσαρός Δημήτρης....................................20€
Σταματόπουλος Βασίλης ............................20€
Ζάβαλη Ελένη..............................................20€
Μπραούνος Γιώργος του Βασ. ....................20€
Κοκκαλιάς Κώστας ......................................20€
Γρηγοράκης Χρήστος ..................................10€
Γρηγοράκης Κώστας του Χρ. ......................10€
Κούρλης Μιλτιάδης......................................20€
Ρεγκούζας Αδάμ..........................................20€
Κανούρης Παναγιώτης ................................10€
Κάππας Γιάννης του Αθαν. ..........................10€
Τριβήλος Αριστείδης....................................50€
Μαυραγάνης Γιάννης του Δημ. ..................20€
Σεΐτος Θανάσης ..........................................20€
Μαυραγάνης Βασίλης..................................20€
Σανιδάς Βασίλης..........................................20€
Τριβήλος Γιώργος του Αποστ. ....................25€
Κατσαρός Κώστας του Γεωργ. ....................30€
Χριστοδουλίδης Αντώνης ............................50€
Χριστοδουλίδη-Ανάγνου Άννα ....................50€
Σιαπέρας Βασίλης του Ιωαν.........................30€
Σιαπέρας Κώστας του Ιωαν. ........................20€
Κακαλής Γιάννης ........................................20€
Ντζαφέρης Γιάννης ....................................20€
Ντζαφέρης Θανάσης ..................................20€
Ντζαφέρης Κώστας ....................................20€
Δρόσος Μιλτιάδης ......................................20€
Αλεξανδρή-Δήμου Ελένη ............................20€
Φλετούρης Κώστας ....................................20€
Ταμπακάκης Μανώλης ................................30€
Τριβήλος Ξενοφώντας ................................20€
Γαϊτάνης Αριστείδης....................................50€
Κοροδήμος Γιάννης ....................................20€
Μπαλής Θεόδωρος ......................................30€
Κολώνιας Θανάσης......................................20€
Κάππας Γιάννης ..........................................20€
Βόττας Κώστας............................................15€
Παλασκώνης Κώστας ..................................50€
Σιτίστας Γιάννης ..........................................20€
Παλασκώνης Δημήτρης ..............................20€
Παλασκώνης Θανάσης ................................20€
Δέδες Χρήστος ............................................50€
Κακαλής Γιάννης ........................................10€
Αποστολάκης Βαγγέλης..............................20€
Καραΐσκος Βασίλης ....................................20€
Ντζελέπης Γιάννης ......................................20€

Φλέγκας Παναγ. ..........................................20€
Μαυραγάνης Γιάννης του Νικ. ......................5€
Κωστογιάννης Παναγιώτης ........................20€
Κωστογιάννης Θεοχάρης ............................20€
Τσαμαδιάς Δημ. ..........................................10€
Ντυμένος Γιάννης........................................15€
Τσαμαδιάς Χρήστος ....................................20€
Τσαμαδιάς Θανάσης ....................................20€
Σταματόπουλος Ξενοφώντας......................20€
Σταματοπούλου Βασιλική ............................30€
Κορδοπάτης Γρηγόρης ................................20€
Σταματόπουλος Γιάννης..............................20€
Κολοβός Χρήστος........................................20€
Μαρτέκας Θεμιστοκλής ..............................10€
Βήλος Κώστας ............................................20€
Σιαπέρας Γιάννης του Κων. ........................20€
Παπαβασιλείου Γιώργος ..............................50€
Κανούρης Γιάννης ......................................20€
Ντζελέπης Γιώργος ....................................20€
Ρουφαγάλας Λάμπρος ................................40€
Τσαλίκης Θανάσης ......................................20€
Κολοβός Κώστας του Αθαν. ........................50€
Τριώτης Παναγιώτης....................................10€
Τριώτης Θανάσης του Παναγ. ....................10€
Τριώτη - Μακρυκώστα Δήμητρα ..................10€
Τριώτης Κώστας του Αθαν...........................10€
Τριώτης Γιάννης ..........................................10€
Μπραούνος Γιώργος....................................20€
Κατσαβός Ευθύμιος ....................................20€
Μαμαλούγκας Γιώργος................................20€
Καβουρίδης Μάριος ....................................20€
Πλαστήρας Δημήτρης..................................20€
Διαμαντοπούλου - Μουλαγγέλη Τούλα ......20€
Γρηγοράκης Αντώνης ..................................20€
Μπυκουβάλας Χαράλαμπος ........................50€
Παπανδρέου Κώστας ..................................50€
Κάππας Κώστας του Ιωαν. ..........................50€
Πρεβενάς Κώστας ......................................20€
Τσεκούρας Πέτρος ......................................20€
Σούφλας Βασίλης ........................................20€
Τσέλιος Βασίλης του Ιωαν. ..........................10€
Κακαλής Γιάννης του Γεωργ. ......................20€
Δρόσος Δημήτρης ......................................20€
Δημόπουλος Δημήτρης ..............................20€
Τσαμαδιάς Κώστας ......................................10€
Τσαμαδιά Σπυριδούλα..................................10€
Τσαμαδιά Ευθυμία........................................20€
Μαυραγάνης Θανάσης ................................20€
Γκολφίνος Σωτήρης ....................................20€
Μέρης Δημήτρης ........................................20€
Μαρτέκας Κώστας ......................................10€
Μπραούνος Γιάννης του Κων. ....................15€
Παλασκώνης Δημήτρης του Ιωαν. ..............15€
Δρόσος Βασίλης του Κων/νου ....................10€
Μαυραγάνης Νίκος του Αθαν. ....................20€
Βήλος Δημήτρης του Θεοδ. ........................50€
Κολοβός Αντώνης........................................10€
Τσέλιου Αικατερίνη......................................10€
Κοτρώνης Παναγιώτης ................................50€
Τσιαλαρίκου - Κατσαρού Βασιλική ..............10€
Διαμαντή - Κατσαρού Ευθυμία ....................10€
Διαμαντόπουλος Δημήτρης ........................20€
Μέρης Γιώργος ............................................20€
Μαυραγάνη Γεωργία του Νικολ...................20€
Παλασκώνης Γιάννης Χ. ..............................20€
Ντζελέπης Νίκος ........................................30€
Τσεργάς Νίκος ............................................10€
Σούφλας Γιάνης ..........................................20€
Παπλιά Κων/να ............................................15€

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Αρτοτινών Μεσολογγίου ο οποίος προσέφερε 800€ για την συνδιοργάνωση του πανηγυριού και τους επαγγελματίες της πλατείας. Μαντούρλια Αρετή, Μπραούνου Κων/να και Τριβήλο Κώστα του Αριστ. οι οποίοι προσέφεραν από 300€.

Αρτοτινέ δείχνεις αγάπη
στο χωριό μας όταν το επισκέπτεσαι
συχνά και φέρνεις και τους φίλους σου
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Προσφωνήσεις στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από τα αποκαλυπτήρια της προτομής
του Αθανασίου Διάκου στην πλατεία της Αρτοτίνας
Από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Γιάννη Μαυραγάνη
Αξιότιμοι Δήμαρχοι
Βαρδουσίων και Λιδωρικίου.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
της Δωρικής Αδελφότητας.
Αξιότιμη κ. εκπρόσωπε της Ομοσπονδίας
Δωρίδας Φλώρου Ζωή.
Αξιότιμοι κ. πρόεδροι και εκπρόσωποι
των Συλλόγων των χωριών της Δωρίδας.
Αξιτότιμες κυρίες
και κύριοι, μέλη των Δημοτικών και των Τοπικών Συμβουλίων των
Δήμων της Δωρίδας.
Σεβαστοί πατέρες,
Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε
απόψε στο χωριό μας, σ’ αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής. Συγκεντρωθήκαεμ όλοι εδώ, σε τούτο τον
ιστορικό χώρο της πλατείας της Αρτοτίνας, για να θυμηθούμε και να θυμίσουμε ότι πριν από 80 χρόνια, ανήμερα του πανηγυριού του ΑϊΓιαννιού,
εδώ έγιναν τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του συγχωριανού μας πρωτομάρτυρα της Επανάστασης, του
Αθανασίου Διάκου, που και σήμερα
θαυμάζουμε. Ιστορική η σημασία της
επετείου αυτής, αφού όλες οι εκδηλώσεις ήταν ενταγμένες στον επίσημο πανελλήνιο εορτασμό που έχει
διοργανώσει η Ελληνική Πολιτεία για
τα 100 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία.
• Να μνημονεύσουμε τον Δ. Χριστόπουλο, Πρόεδρο τότε της Δωρικής

Αδελφότητας, με πρωτοβουλία και δαπάνες
της οποίας φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε
η προτομή στην πλατεία μας.
• Να μνημονεύσουμε τον Γ. Μπονάνο, γλύπτη και δημιουργό του
έργου.
• Να μνημονεύσουμε το συγχωριανό μας
Νώντα Ξ. Τριβήλο, που
έχτισε, δαπάναις του
Γιάννη Αθ. Λαβίδα, το
πέτρινο βάθρο απ’ όπου
μας ατενίζει αγέρωχος
ο Διάκος.
• Να μνημονεύσουμε τον Πενταγιώτη ποιητή Γ. Κελεπούρη που
συνέθεσε το τετράστιχο επίγραμμα
που διαβάζουμε στην πλάκα, όπου
τόσο εύστοχα αποδίδει το νόημα της
θυσίας του Διάκου.
• Να μνημονεύσουμε, τέλος,
όλους τους ανώνυμους Αρτοτινούς,
τους πατεράδες και τις μανάδες μας,
τους παππούδες και τις γιαγιάδες
μας, που μετέφεραν για 12-13 ώρες
στους ώμους τους την προτομή, άνω
των 500 κιλών βάρους, απ’ το σιδερένιο γεφύρι του Κόκκινου, μέσω του
Ψηλού Χωριού, στην πλατεία της Αρτοτίνας, όπου και τη χαιρόμαστε όλοι
σήμερα.
Αιωνία τους η μνήμη!
Αιωνία η μνήμη του ήρωα Αθανασίου Διάκου!
Ζήτω η Αρτοτίνα!

Από τον Δήμαρχο Βαρδουσίων
Βασίλειο Νικολέτο
Κυρίες και κύριοι,
Συγκεντρωνόμαστε
κάθε χρόνο εδώ για ν’
αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον
ήρωα της Επανάστασης
του 1821 συγχωριανό
μας Αθανάσιο Διάκο.
Έτσι συγκεντρωθήκαμε
και φέτος για τον ίδιο
σκοπό. Μόνο που εφέτος
γιορτάζουμε και δύο
άλλα γεγονότα. Πρώτον,
την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Ιστορίας του Αθανασίου Διάκου και δεύτερον τα
ογδόντα (80) χρόνια από
την εγκατάσταση της
προτομής του Ήρωα σ’
αυτόν εδώ το χώρο, στην
πλατεία της γενέτειράς
του Αρτοτίνας.
Δύο λόγια θέλω να
πω για την καπετανομάνα της Ρούμελης, την
Αρτοτίνα και τα ηρωικά
της τέκνα. Όπως όλοι θα
ξέρετε η Αρτοτίνα δεν ανέδειξε μόνο
τους πρώτους ήρωες Αθανάσιο Διάκο, Δήμο Σκαλτσά και Ανδρίτσο Σιαφάκα. Γέννησε και ανέδειξε και πολλούς άλλους κατά των Τούρκων κατακτητών καπεταναίους, αλλά και
απλούς αγωνιστές που αγωνίστηκαν
σε διάφορα μετερίζια της Ελλάδος και
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του Έθνους.
Καταγραμμένοι με ονοματεπώνυμο στην Ιστορία της Επανάστασης
είναι 145 Αρτοτινοί αγωνιστές και
πόσοι άλλοι ανώνυμοι. Άλλοι τόσοι
ήταν και πριν την Επανάσταση ως κλέφτες. Σε όλους αυτούς απονέμουμε

σήμερα τον οφειλόμενο
φόρο τιμής στην προτομή
του Αθανασίου Διάκου.
Αλλά, κυρίες και κύριοι, όπως οφείλουμε ευχαριστήρια σ΄αυτούς που
θυσιάστηκαν για την
ελευθερία, οφείλουμε επίσης να τιμούμε και αυτούς που αναγνωρίζουν
εμπράκτως τη θυσία των
ηρώων που μας απελευθέρωσαν. Γι΄αυτό τιμούμε
σήμερα τόσο τον Κώστα
Τσέλιο για τη συλλογή
στοιχείων Ιστορίας του
Αθανασίου Διάκου που
εγκαινιάσαμε προηγουμένως, όσο και τα αξιόλογα και αείμνηστα τέκνα
της Δωρίδας μας που διοικούσαν το σωματείο
«Δωρική Αδελφότητα
Αθηνών» το 1930.
Τότε, κάτω από δύσκολες συνθήκες και χωρίς δρόμους και μεταφορικά μέσα, φρόντισαν και
φιλοτεχνήθηκε η προτομή που έχουμε μπροστά μας και τη μετέφεραν από
την Αθήνα στην Αρτοτίνα το μισό
δρόμο με τα πόδια. Αναλογιζόμενοι τη
φροντίδα και τους κόπους των ανθρώπων αυτών εκείνης της εποχής,
τους ευχαριστούμε θερμά και απονέμουμε στον παριστάμενο σημερινό
πρόεδρο της «Δωρικής Αδελφότητος» κύριο Κωνσταντίνο Λιάπη το
αναμνηστικό αυτό με τις μορφές των
δύο κορυφαίων ηρώων της περιοχής
του Δήμου μας, Αθανασίου Διάκου και
Γιάννη Μακρυγιάννη.
Αθάνατοι όλοι οι Ήρωες.

Από τον Πρόεδρο της Δωρικής Αδελφότητας
Κωνσταντίνο Λιάπη
Αιδεσιμότατε,
Κε Δήμαρχε Βαρδουσίων,
Κύριοι Τέως Υπουργοί Αδάμ Ρεγκούζα και
Απόστολε Ανδρεουλάκο,
Κύριοι Δήμαρχοι Ευπαλίου Τάσο Παγώνη και
Λιδωρικίου Γιώργο Κουλούλα,
Κύριοι εκπρόσωποι Δημοσίων Αρχών ,
Κε Καθηγητά Δ. Παναγιωτόπουλε Αντιπρόεδρε του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος ,
Κύριοι Πολιτευταί και κύριοι Υποψήφιοι Δήμαρχοι
Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση
που συνδιοργανώνουμε με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδος με τη συμμετοχή του Δήμου
Βαρδουσίων και του Συλλόγου Αρτοτινών Αθήνας «ο Αθανάσιος Διάκος».
Σήμερα γιορτάζουμε τα 80 χρόνια από την τοποθέτηση του Ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου
στην Αρτοτίνα Δωρίδος, το 1930 από την Δωρική Αδελφότητα. Οι εν Αθήναις Δωριείς μέσα από
το υστέρημά τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του τότε Προέδρου της Δωρικής Αδελφότητας
Αείμνηστου Δ. Χριστόπουλου και κατασκεύασαν
την προτομή του Εθνομάρτυρα και Ιερομάρτυρα
τέκνου της Αρτοτίνας Αθανασίου Διάκου.
Ο συγχωριανός σας Συμβολαιογράφος Ιωάννης Λαβίδας ανέλαβε τη μεταφορά και τοποθέτηση της προτομής του Διάκου στην Αρτοτίνα με δαπάνες του. Πρέπει να σημειώσω για τους
νεώτερους ότι η μεταφορά του αγάλματος για
το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής έγινε πάνω
σε ξύλα (τέμπλες) με την αυτοθυσία των συμπατριωτών μας .
Τιμούμε λοιπόν σήμερα αυτό τον Μεγάλο
Ήρωα που για το Έθνος και την Ορθόδοξη πίστη
του έδωσε ακόμη και την ζωή του και η αυτοθυσία του πρέπει να είναι ηθικό δίδαγμα και φωτεινός οδηγός αν πράγματι επιθυμούμε να συνεχίσουμε ως έθνος να επιβιώσουμε και να μεγαλουργήσουμε ξαναβρίσκοντας πάλι τις αξίες
και τα ιδανικά μας.
Κυρίες και Κύριοι.
Η Δωρίδα έδωσε πολλά για την πατρίδα και
το Έθνος μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων έως και
πολύ πρόσφατα τα τέκνα της Δωρίδος αντέταξαν τα στήθη τους όχι μόνο για την Δωρίδα, όχι
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο τον
ελεύθερο κόσμο (Καλλίπολη, Κέλτες, 1821,
έπος 1940).
Η αυτοθυσία του Αθανασίου Διάκου, ο ηρωι-

σμός του Σκαλτσοδήμου, ο Αγώνας και οι γραφές του Στρατηγού Μακρυγιάννη και άλλοι διακόσιοι τουλάχιστον επώνυμοι και ανώνυμοι
ήρωες ήταν η προίκα της Δωρίδας στην επανάσταση του 1821 και η συμβολή της στην απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους .
Όλα τα παραπάνω που ανέφερα χωρίς καμία
διάθεση συμψηφισμού πρέπει να τα υπενθυμίζουμε στην εκάστοτε πολιτεία για να μην ξεχνούν ότι Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΝΗ
ΦΤΩΧΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΩΡΙΔΑ.
Κλείνοντας πρέπει εκ μέρους του Δ.Σ. να ευχαριστήσω τον κ. Κωνσταντίνο Τσέλιο για την
δωρεά ιστορικού υλικού για τη ζωή του Αθανασίου Διάκου στο υπό δημιουργία μουσείο και να
ευχηθώ στην Καπετανομάνα Αρτοτίνα να βγάζει πάντα ήρωες. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον
συγχωριανό σας Αθανάσιο Βήλο που επωμίστηκε την ευθύνη για την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας καθώς και όσους συνετέλεσαν στην άρτια οργάνωση αυτής της γιορτής, το Δήμαρχο Βαρδουσίων κ. Βασίλειο Νικολέτο, το Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών κ.
Ιωάννη Μαυραγάνη, τα μέλη του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου και βεβαίως όλους τους
Αρτοτινούς.
Ζήτω ο Αθανάσιος Διάκος
Ζήτω η Αρτοτίνα
Ζήτω η Δωρική Αδελφότης

Επέτειος εορτασμού 80
από την τοποθέτηση της
του ήρωα Αθανασίου Διάκου
του χωριού από τη Δωρική
Συνέχεια από τη σελ. 1
Μετά το πέρας των άκρως συγκινητικών, εμπεριστατωμένων και ανεπιτήδευτων ομιλίων,
της κεντρικής εισηγήσεως του κ. Αθ. Βήλου, καθώς και της άφιξης των αθλητών που έτρεξαν, τιμητικά, στη διαδρομή από το μοναστήρι μέχρι την
πλατεία του χωριού, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, μπροστά από το οποίο
στέκονταν λυγερόκορμοι 3 παραδοσιακά ενδεδυμένοι νέοι. Η λήξη της εκδήλωσης έγινε με την
απόδοση τιμητικών πλακετών από τον Δήμαρχο
Βαρδουσίων κ. Νικολέτο στον κ. Κ. Τσέλιο, κι από
τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Μαυραγάνη
προς τη Δωρική Αδελφότητα για την δωρεά εις
μνήμην του ήρωα στο χωριό μας, τον Προέδρο
της Δωρικής Αδελφότητος για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, το Δήμαρχο Βαρδουσίων για
την επί 8 συναπτά έτη συνεργασία του και προσφορά του στο χωριό μας, το Δήμαρχο Λιδωρικίου για τη διοργάνωση εκδήλωσης και την τοποθέτηση προτομής του ήρωα του χωριού μας
Σκαλτσοδήμου σε κεντρικό σημείο της πόλης του
Λιδωρικίου, τον κ. Κ. Τσέλιο για την προσφορά
της ανεκτίμητης συλλογής του και της κίνησής
του για δημιουργία του Ιστορικού Μουσείου
Διάκου στο χωριό μας, τον Πρόεδρο του Τοπικού
Συμβουλίου της Αρτοτίνας για την πλήρη συνεργασία του με το Σύλλογό μας.
Ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων
στους αθλητές που έτρεξαν από το μοναστήρι
του Αη- Γιάννη και αμέσως μετά οι επίσημοι και
τα μέλη της Χορευτικής Ομάδας της Αρτοτίνας

χρόνων
προτομής
στην πλατεία
Αδελφότητα

δεξιώθηκαν στην Ταβέρνα του Τριβήλου. Η βραδιά συνεχίστηκε υπό τους ήχους μουσικής του
dj κ. Αποστολάτου, που ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους, και κέρδισε τις εντυπώσεις με το πρόγραμμα και τον επαγγελματισμό του.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ:
80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ
Κεντρική Ομιλία από τον Αθανάσιο Γ. Βήλο στις 21/8/2010
Κυρίες και κύριοι
Έχουμε συγκεντρωθεί να τιμήσουμε την μνήμη του Αθανασίου Διάκου με αφορμή την συμπλήρωση 80 ετών από την
χρονολογία τοποθέτησης της προτομής του στην πλατεία
της γενέτειράς του το 1930. Η σημερινή πρωτοβουλια της
Δωρικής Αδελφότητας, συνέχεια της δικής της πρωτοβουλίας για την τοποθέτηση της προτομής πριν 80 χρόνια,
δείχνει ότι, έστω και αν πέρασαν 80 χρόνια με κοσμοϊστορικές αλλαγές στην ζωή όλων μας, έστω και αν άλλαξε η
ανθρωπογεωγραφία των Δωριέων τόσο στο Λεκανοπέδιο
όσο και στα χωριά της επαρχίας μας, έστω και αν Δωριείς
του Λεκανοπεδίου ηλικίας μέχρι και 60 ετών κατά πάσα πιθανότητα δεν γεννήθηκαν στην Δωρίδα, παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει ο συνδετικός κρίκος των Δωριέων του
Λεκανοπεδίου με τα πατρογονικά μέρη. Αποτελεί βασική ελπίδα επιστροφής στα χωριά από όπου ξεκίνησαν οι προγονοί τους έστω και για λίγες μέρες. Άλλωστε οι συνθήκες
ζωής στα χωριά είναι ασύγκριτα καλλίτερες από ότι πριν ακόμη και 50 χρόνια.
Πριν φθάσουμε στην επέτειο σταθμό του 1930 που σήμερα γιορτάζουμε, θεωρώ σκόπιμο ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του θρύλου Αθανάσιου Διάκου με τα βασικά
στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα του κάθε ατόμου και το ακολουθούν δια βίου ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε εξέλιξη στην μετέπειτα ζωή του.
Ο Αθανάσιος Διάκος λοιπόν, γεννήθηκε σε αυτό το χωριό γύρω στα 1781/1782.
Ηταν το τελευταίο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας που συγκρότησε ο πατέρας του Γεώργιος Ψυχογυιός από
την Άνω Μουσουνίτσα με την Αρτοτινή Χρυσούλα Καφούρα ή Μπουκουβάλα. Τα άλλα ήταν η Καλομοίρα, η Σοφία,
ο Αποστόλης και ο Κωνσταντινος.
Έχουμε ήδη ένα ολοκληρωμένο πορτραίτο αφετηρίας του
Ήρωα με προέλευση και ονοματεπώνυμα των γονέων του,
γενέτειρα, χρονολογία γέννησης, οικογενειακό περιβάλλον
και, φυσικά, το περιβάλλον της Αρτοτινας όπου μεγάλωσε
και ανδρώθηκε και που παραμένει αναλλοίωτο μέχρι τις ημέρες μας.
Η ζωή του από την ηλικία των 12 ετών περίπου που η
μάνα του τον έβαλε στο Μοναστήρι του Αη Γιάννη μετά τη
θανάτωση του άντρα της και του πρωτότοκου γιού της Αποστόλη από τους Τούρκους ακολουθεί τη λίγο πολύ γνωστή
διαδρομή κατά περίπου χρονολογική σειρά:
Χειροτονείται διάκονος γύρω στα 1800, εγκαταλείπει το
Μοναστήρι για πρώτη φορά στα 1805 και εντάσσεται στο
Κλέφτικο Σώμα του Τσαμ- Καλόγερου, επανέρχεται στο Μοναστήρι το 1807 για να το εγκαταλείψει οριστικά το 1808
και να ενταχθεί στο Σώμα του Αρτοτινού Οπλαρχηγού Δήμου Σκαλτσά. Το 1812 μοιράζεται με τον Σκαλτσοδήμο το
αρματολικι Λιδορικίου, στα 1815 / 1816 εντάσσεται στο αρματολίκι Λιβαδειάς, ως πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, το
1818 μυείται στην Φιλική Εταιρία, το 1820 αναλαμβάνει το
αρματολίκι Λιβαδειάς και στην συνέχεια και του Ταλαντίου,
31 Μαρτίου 1821 απελευθερώνει τη Λιβαδειά και στη συνέχεια έχουμε τις μάχες της Μενδενίτσας, της Υπάτης και
το αποκορύφωμα τη μάχη της Αλαμάνας. Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν κατά τρόπο τηλεγραφικό για λόγους πληρότητας
της ομιλίας και μόνο, αφού είναι λίγο ως πολύ γνωστά στο
ευρύ κοινό από την καταγραφή τους από την Ιστορία.
Στα ενδιάμεσα ο Διάκος είχε και δύο αρραβώνες χωρίς
αίσια κατάληξη για διάφορους λόγους η καθεμία: Με την Αικατερίνη Ξυστρή από την Σέλιανη, όταν ήταν στο αρματολίκι
Λιδορικίου και με την Ρωξάνη, κόρη του πρόκριτου της Λιβαδειάς Φίλωνα.
θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφερθώ στην συνολική προσφορά - θυσία της οικογένειας του Διάκου στον
Αγώνα, την οποία έχει επισκιάσει η επιβλητική φυσιογνωμία του Αθανάσιου Διάκου και ελάχιστα έχει γίνει γνωστή.
Έτσι ο πατέρας και ο πρώτος αδελφός Αποστόλης συλλαμβάνονται από τους Τούρκους στην Αρτοτίνα με την κατηγορία της βοήθειας προς τους κλέφτες της περιοχής και
μετά από φρικτά βασανιστήρια θανατώνονται στις φυλακές
της Υπάτης. Ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο μετονομασθείς
σε «Μασσαβέτας» μετά την υιοθεσία του από τον θείο του
Γιάννη Μασσαβέτα από την Άνω Μουσουνίτσα, πέφτει μαχόμενος δίπλα στον αδελφό του Αθανάσιο στην Αλαμάνα.
Το πατρικό σπίτι και η μικρή κτηματική περιουσία της οικογένειας δημεύονται και η παντέρημη μάνα του σκορπίζει την
οικογένεια (Θανάσης στο Μοναστήρι, Κωνσταντίνος στην
Άνω Μουσουνίτσα) και αγωνίζεται τα πάνδεινα μέχρι να αποκαταστήσει τις θυγατέρες της Σοφία και Καλομοίρα στην Αρτοτίνα.
Ας γυρίσουμε ήδη νοερά στο 1930. Ειναι η χρονολογία
σταθμός που το Έθνος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία του 1830.
Η Δωρική Αδελφότης αποφασίζει την απότιση φόρου
τιμής στο ηρωικό τέκνο της Δωρίδας, τον Αθανάσιο Διάκο, με την τοποθέτηση προτομής του στην γενέτειρά του
την Αρτοτίνα. Το εγχείρημα κάθε άλλο παρά εύκολο είναι.
Χρειάζονται πρώτα από όλα χρήματα που προφανώς, συνεισέφεραν οι Δωριείς του λεκανοπεδίου, ασφαλώς από το
υστέρημά τους αφού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πλείστοι
είχαν ξενιτευτεί για εξασφάλιση των συμπληρωματικών στοι-

χειωδών μέσων επιβίωσης της οικογένειας, γυναίκας και παιδιών, που κατά κανόνα έμεναν πίσω στα χωριά.
Για τη συνέχεια μεταφέρω απόσπασμα από την αναλυτική περιγραφή του όλου εγχειρήματος και των εκδηλώσεων
όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από τον αείμνηστο Γιάννη
Ρουφαγάλη στο βιβλίο του «ΑΡΤΟΤΙΝΑ».
«Η προτομή αυτή, έργο του γλύπτη Γ. Μπονάνου, στήθηκε πάνω σε πέτρινο βάθρο που, με δαπάνη του Γιάννη Αθ.
Λαβίδα, χτίστηκε από τον εξαιρετικό μάστορα της εποχής
εκείνης, τον Νώντα Ξ. Τριβήλο. Σε μαρμάρινη πλάκα, εντοιχισμένη στο βάθρο, σκαλίστηκε το - επιλεγμένο από ειδική Επιτροπή της Δωρικής Αδελφότητας- ωραίο και εύστοχο
επίγραμμα του συμπατριώτη μας (από τους Πενταγιούς) ποιητή Γεωργίου Κελεπούρη που όλοι έχετε διαβάσει.
Η προτομή μεταφέρθηκε από το Λιδωρίκι μέχρι το σιδερένιο γεφύρι του Κόκκινου με κάρο, κι από κει, πάνω σε
ξύλινα δοκάρια (τέμπλες), στους ώμους των Αρτοτινών, που
ξεκίνησαν πανστρατιά, άντρες και γυναίκες, για να λάβουν
μέρος στη μεταφορά της προτομής. Η κοπιαστική διαδρομή της απόστασης των 4 περίπουν ωρών από το γεφύρι του
Κόκκινου μέχρι την Αρτοτίνα διανύθηκε σε 12-13 ώρες, με
δρομολόγιο δια μέσου Ψηλού Χωριού, όπου οι Ψηλοχωρίτες επιφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή στους Αρτοτινούς, με
επευφημίες, κεράσματα κ.λπ. Η άφιξη της προτομής και των
μεταφορέων στην πλατεία της Αρτοτίνας έγινε δεκτή με φρενίτιδα ενθουσιασμού από τους συγκεντρωμένους κατοίκους
του χωριού. Ο παλιός δάσκαλος Περικλής Τσέντος, πετώντας
το καπέλο του στον αέρα, (προσέχοντας όμως και τη σωστή καθαρευουσιάνικη διατύπωση) φώναζε με έξαλλο ενθουσιασμό: «Ζήτωσαν τα παληκάρια της Αρτοτίνης».
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ΑΘ.Διάκου έγιναν
στις 29 Αυγούστου 1930 με μεγάλη επισημότητα. Η τότε Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου, εκπροσωπούμενη από κυβερνητικό κλιμάκιο ανωτέρου επιπέδου κι από κεντρικές πολιτικές
και στρατιωτικές Αρχές, τίμησε τον ήρωα και τη γενέτειρά
του, την Αρτοτίνα. Επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου
ήταν ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Αβραάμ και
τελετάρχης ο Αρτοτινός στρατηγός Βασίλειος Σταυρόπουλος. Ο Λιδωρικιώτης στρατηγός Αθ.Μάρκου ήταν επικεφαλής τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος, αποτελούμενου από πολυάριθμο τμήμα ευζώνων της Προεδρικής
Φρουράς και μεγάλη στρατιωτική μπάντα. Άλλοι επίσημοι που
παραβρέθηκαν στα αποκαλυπτήρια ήταν: ο παλιός Υπουργός και βουλευτής Δωρίδας Κων/νος Λιδωρίκης, ο πολιτευτής Γουργούρης, ο πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας
Δ. Χριστόπουλος, ο γιατρός Κ. Διάκος, ο δωρητής Ι .Α. Λαβίδας και πολλοί άλλοι.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τον εντοιχισμό στην πρόσοψη του κελιού του ΑΘ.Διάκου, από τους
επίσημους εκπροσώπους της Επιτροπής Εορτασμού των 100
χρόνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας, μαρμάρινης πλάκας με
την επιγραφή
«ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΜΟΝΑΣΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ,
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ».
Εδώ τελειώνει η περιγραφή των εκδηλώσεων από το
Γιάννη Ρουφαγάλη.
Θεωρώ ότι η εκπροσώπηση της επίσημης Πολιτείας στο,
μάλιστα, ανώτερο δυνατό επίπεδο σε συνδυασμό, επικουρικά, και με τον εντοιχισμό της πλάκας στο Μοναστήρι στον,
παντελώς, ανύποπτο χρόνο-ορόσημο 1930, αποτελούν
την, εκ προοιμίου, αποστομοτική απάντηση στην όψιμη αμφισβήτηση της γενέτειρας του Ήρωα που, αργότερα, ακολούθησε.
Επισημαίνω την ενεργό παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις του γιατρού Κώστα Διάκου, εγγονού της Σοφίας, γεννημένου στην Αρτοτίνα το 1858. Δεν πρόκειται για τυχαίο
πρόσωπο.
Πρόκειται για το νεαρό Κώστα Κούστα που ο ιστορικόςκαθηγητής Γεωρ.Κρέμος εντόπισε ως τον «αυθεντικό απόγονο» του Διάκου, μετά από σχετική αναζήτηση τόσο
στην Αρτοτίνα όσο και την Άνω Μουσουνίτσα με επί τόπου
επισκέψεις του κατά τη δεκαετία του 1870. Ειδική Επιτροπή της Βαρβακείου Σχολής, της οποίας προήδρευε ο καθηγητής Κρέμος, ανέλαβε τις δαπάνες διαμονής του Κώστα
Κούστα στην Αθήνα ενώ τον μετονόμασαν σε «Κώστα Διάκο» προς «διάσωσιν του ηρωικού επωνύμου» κατά τον ίδιο
καθηγητή.
Ο Κώστας Διάκος σπούδασε την Ιατρική με οικονομική
βοήθεια της Πολιτείας την οποία άσκησε στην Αρτοτίνα συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του το 1946.
Ο γιατρός Κώστας Διάκος αποτέλεσε τη ζωντανή παράδοση και συνέχεια της πατρικής οικογένειας του Διάκου
που αδιάσπαστα συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Ο γιός του
γιατρού Νικόλαος Διάκος, έφηβος με ενεργό παρουσία στις
εκδηλώσεις του 1930, μετέπειτα έγκριτος Γραμματέας του
Πρωτοδικείου Αθηνών, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του
στη μεταπολεμική ιστορία της Δωρικής Αδελφότητας της
οποίας διετέλεσε πρόεδρος για πολλά χρόνια. Η κόρη του
Νίκου Διάκου ζει οικογενειακώς στην Αθήνα με τη μετριοφροσύνη του πατέρα της που ουδέποτε πρόβαλε την ιδιότητά του ως αυθεντικού απόγονου του Αθ. Διάκου. Σήμερα,
όπως ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι, βρίσκεται ανάμεσά μας.
Επανέρχομαι, μετά την οφειλόμενη αναφορά στη σύγ-

χρονη οικογένεια Διάκου, την μοναδική που επίσημα δικαιούται να φέρει το θρυλικό επώνυμο.
Κυρίες & Κύριοι,
Ο Διάκος δίκαια έχει χαρακτηρισθεί ως η αγνότερη μορφή της Επαναστάσεως. Προερχόμενος από μια φτωχική και
κατατρεγμένη από τους Τούρκους οικογένεια, βρίσκει καταφύγιο στο Μοναστήρι του Αη-Γιάννη όπου, με τον καιρό,
μπολιάζεται με τα ιδανικά της εποχής «Πίστη και Πατρίδα»
που σε συνδυασμό με το φυσιολογικό μίσος που ασφαλώς
έτρεφε απέναντι στους Τούρκους που είχαν απορφανίσει την
οικογένειά του, δημιουργούν εκκρηκτικό μίγμα που αναζητεί την ευκαιρία να εκδηλωθεί. Έτσι τον βλέπουμε με την
πρώτη αφορμή να εγκαταλείπει το Μοναστήρι και να εντάσσεται, διαδοχικά, στα Κλέφτικα σώματα της περιοχής του
Τσαμ-Καλόγερου και του Σκαλτσοδήμου μέχρι να καταλήξει πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου στη Λιβαδειά. Εκεί αναλαμβάνοντας το αρματολίκι μετά την αποχώρηση του Ανδρούτσου, αναδεικνύεται σε πολεμικό ηγέτη της Ανατολικής Στερεάς ξεδιπλώνοντας, μετά την πολυετή πείρα του
κλεφτοπόλεμου στα κακοτράχαλα βουνά και φαράγγια της
Δωρίδος, τη διπλωματική του ικανότητα στις σχέσεις με τους
Τούρκους προύχοντες, το δημεγερτικό του ταλέντο και τις
οργανωτικές του ικανότητες στην στρατολόγηση μεγάλου
αριθμού πολεμιστών και κυρίως να πείσει τους διστακτικούς
πρόκριτους της Λιβαδειάς για τη ριψοκίνδυνη επιχείρηση δημιουργίας αναχώματος στη προέλαση των κατά πολύ υπέρτερων Οθωμανικών δυνάμεων στα περάσματα του Σπερχειού
μαζί βέβαια με τους Πανουργιά και Δυοβουνιώτη. Ήταν φυσιολογικό οι πρόκριτοι να περιμένουν την εξέλιξη των γεγονότων, αντίθετα με το Διάκο που, χωρίς οποιαδήποτε
υστερόβουλη σκέψη, έβλεπε μπροστά και αναλογιζόταν προκαταβολικά την εξέλιξη του αγώνα αν οι Τούρκοι περνούσαν από τα περάσματα του Σπερχειού και ξεχύνονταν προς
τη Φωκίδα και, κυρίως, προς Λοκρίδα-Βοιωτία. Η μάχη στα
Πουριά μπορεί να μην ήταν νικηφόρα. Είναι όμως η στρατηγική σημασία της ευρύτερης περιοχής που η μοίρα, διαχρονικά, έχει επιφυλάξει στους αγώνες του Έθνους, αρχίζοντας από τον Λεωνίδα με τους 300 Σπαρτιάτες το 480 π.Χ.
και καταλήγοντας στην Αλαμάνα του 1821. Η θυσία του Διάκου συγκρίνεται συνήθως με εκείνη του Λεωνίδα. Όμως
εκτός από τον τελικό σκοπό που ήταν ίδιος, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Ο Λεωνίδας ήταν απεσταλμένος με την εντολή να νικήσει ή να πέσει. Αντίθετα, ο Διάκος δεν ήταν απεσταλμένος κανενός. Μπορούσε να μην πάει αλλά πήγε. Μπορούσε να φύγει ζωντανός και δεν έφυγε. Ακολούθησε το
δρόμο του πεπρωμένου που συνοψίζεται σε μα λέξη «Αυτοθυσία» που είναι το βαθύτερο δίδαγμα που μας άφησε σαν
διαρκή παρακαταθήκη.
Το γεγονός ότι οι αγέρωχες απαντήσεις του στις δελεαστικές προτάσεις των Τούρκων, που ο σοφός Ελληνικός
λαός έβαλε στα χείλη, συνεχίζουν να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά μέχρι τις μέρες μας, δείχνει το πόσο η αυτοθυσία του Διάκου έχει διαχυθεί στα κύτταρα του Έθνους. Ο
Διάκος είναι ο πρωτοήρωας της Εθνεγερσίας που η μοίρα
έγραφε να αρχίσει με την αυτοθυσία του πάνω απ' όλα Ήρωα
της Δωρίδας και να τελειώσει με το ομαδικό Ολοκαύτωμα
στο γειτονικό Μεσολόγγι.
Ο Διάκος έχει περάσει στην ιστορική μνήμη του λαού
ως μάρτυρας και μαχητής. Ανήκει στην παράδοση και την
ιστορία. Αποτελεί κτήμα περισσότερο του λαού παρά της επιστήμης. Οι παρακαταθήκες του εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Απόδειξη τα αμέτρητα ποιήματα και τραγούδια που έχουν γραφτεί γι' αυτόν, καθώς και
οι συνεχείς πρωτοβουλίες για ανέγερση μνημείων σε διάφορα σημεία της χώρας όπως στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
πρόσφατα αλλά και η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών για ανέγερση αδριάντα
του στο κέντρο της Αθήνας. Οι δίκαιοι αγώνες ποτέ δεν πάνε
χαμένοι.
Κυρίες και Κύριοι,
Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια καθαρά προσωπική ανάμνηση. Ήταν μέσα Ιουνίου του 1944 και το ακμάζον τότε Δημοτικό Σχολείο γιόρταζε, ως συνήθως, το τέλος της χρονιάς
με εκδηλώσεις μπροστά σ' αυτόν τον ανδριάντα. Εκείνες τις
μέρες είχε φθάσει το μαντάτο για τη φρικτή σφαγή του Διστόμου, ενώ λίγο νωρίτερα αντιστασιακές ομάδες είχαν αποδεκατίσει φάλαγγα Γερμανών στο στρατηγικό 51° χλμ της
αμαξιτής οδού Άμφισσας-Λαμίας στη Γκιώνα. Ο έχων τη τιμή
να σας ομιλεί, μαθητής της Πέμπτης τάξης τότε, απήγγειλε κάποιο ποίημα με θέμα την Ελλάδα. Το ποίημα συμπληρώθηκε από τον αείμνηστο δάσκαλό μας Τάκη Ζαρονίκο με
το πολύ απλοϊκό, από πρώτη άποψη, αλλά μεστό σε περιεχόμενο στιχάκι:
« Με τους αητούς σου έγραψες καινούριο 21,
στο Δίστομο στη Λιβαδειά και στο 51».
Θανάση Διάκο,
Να εισαι βέβαιος ότι οι γενιές που έρχονται θα εξακολουθήσουν να παραδειγματίζονται και να φρονηματίζονται
με την ανυστερόβουλη αυτοθυσία σου όπως συμβαίνει, άλλωστε, εδώ και 190 χρόνια. Υπάρχουν πάντοτε «αητοί» στην
Ελλάδα για να γράφουν Ιστορία όποτε και όταν χρειάζεται.
Σας ευχαριστώ
ΑΘΑΝ. Γ. ΒΗΛΟΣ
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ΔΙΑΚΕΙΑ 2010
Συνέχεια από τη σελ. 1
Αναλυτικά, οι μέρες και οι εορτασμοί που έλαβαν χώρα, ήταν
οι εξής:
21 Αυγούστου 2010: Ποδοσφαιρικός Αγώνας Αρτοτίνα-Κροκύλειο, παρουσία του Δημάρχου Βαρδουσίων κ. Νικολέτου.
Εγκαίνια Μουσείου Ιστορίας του Ήρωα Αθανασίου Διάκου.
Εορτασμός Επετείου 80 χρόνων από την δωρεά και τοποθέτηση της προτομής του Ήρωα Αθανασίου Διάκου στην πλατεία
του χωριού από τη Δωρική Αδελφότητα.
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τη Χορευτική Ομάδα
της Αρτοτίνας.
Μουσική βραδιά με τον dj κ. Αποστολάτο.
Στις εκδηλώσεις της ημέρας παρευρέθηκαν οι: Δήμαρχοι Βαρδουσίων κ. Νικολέτος, Ευπαλίου κ. Παγώνης και Λιδωρικίου κ.
Κουλούλας, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κατσαρός, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ν. Φωκίδας κ. Καραχάλιος, ο Διοικητής του
Α/ Τ Λιδωρικίου κ. Κονταρίδης, ο Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητος κ. Λιάπης και τα μέλη του Συμβουλίου της Δ. Α. κ. Μποτίνης και κα. Τσέλιου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της
Αρτοτίνας κ. Μαυραγάνης, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ρουμελιωτών «Ο Αθανάσιος Διάκος» κ. Κοντογιώργος, ο Καθηγητής
του Παν/μίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του Παν/μίου Κεντρικής
Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλος, ο τέως Υπουργός κ. Ανδρεουλάκος Απ, ο τέως Υπουργός κ. Αδάμ Ρεγκούζας, ο πολιτευτής
της Ν. Δ. κ. Αναστ. Φλώρος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών Αθήνας κ. Μαυραγάνης και μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου κ. Κατσαρός
και μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου, καθώς κι ο κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης, συγχωριανός μας, κ. Αθανάσιος Βήλος.
22 Αυγούστου 2010:
Ποδοσφαιρικός Αγώνας Άνω-Κάτω Μαχαλάς.
Ρίψη λιθαριού
Αγώνες δρόμου
Τσουβαλοδρομίες
28 Αυγούστου 2010:
Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία στο Μοναστήρι.
Ορχήστρα πληρωμένη από το Σύλλογό μας, για τη δωρεάν
διασκέδαση των παρευρισκομένων.
29 Αυγούστου 2010: Πανηγυρικό Συλλείτουργο μετ’ αρτοκλασίας, όπου παρευρέθησαν: η Βουλευτής του νομού μας κ. Αφρ.
Παπαθανάση, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κατσαρός, ο Δήμαρχος Βαρδουσίων κ. Νικολέτος, ο Δήμαρχος Λιδωρικίου κ. Κουλούλας, ο Δήμαρχος Ευπαλίου κ. Παγώνης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βαρδουσίων κ. Κολοβού, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ν. Φωκίδας κ. Καραχάλιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου της Αρτοτίνας κ. Μαυραγάνης, οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αρτοτινών Αθήνας και Μεσολογγίου κ. Μαυραγάνης και
κ. Κατσαρός.
Φλάμπουρο και πανηγύρι στην πλατεία του χωριού.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2010
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέσθηκε στο καθολικό της Μονής πανηγυρικό συλλείτουργο με αρτοκλασία στο οποίο έλαβαν
μέρος οι πατέρες Κων/νος Τριώτης, Παναγιώτης Χαβάτζας, Ξενοφών Τριβήλος και Νικόλαος Γιαννακόπουλος, ενώ παρευρέθηκε συμπροσευχηθείς κι ο π. Παναγιώτης Φλέγκας. Το αναλόγιο πλαισίωναν οι Γ. Παλιούρας, Ιω. Τζελέπης, Π. Παλιούρας, Κ.
Παλασκώνης και Γ. Ψαρράς. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας
έγινε πέριξ του ναού η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, την
οποία παρακολούθησε πλήθος προσελθόντων πιστών.
Εν συνεχεία έγινε επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην προτομή του Αθανασίου Διάκου, έξω από το κελί όπου εμόνασε.
Λυπηρό γεγονός στις εκδηλώσεις στο μοναστήρι ήταν η παρουσία ενός μόνο φουστανελοφόρου, του Μ. Μαυραγάνη, κάτι
που μαρτυρά την απροθυμία προσέλευσης των νέων, που θα έχει
ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου να εκλείψει τελείως κι αυτό το έθιμο. Ας ελπίσουμε πως η θέληση κι οι ευχές όλων
μας θα αποτελέσουν εμπόδιο σε μια τέτοια εξέλιξη.

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Το Δ.Σ. της Δωρικής Αδελφότητας ενόψει της λήξης της
θητείας του καλεί τα μέλη της Δ.Α. στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στη Δωρική Στέγη Ιέρωνος και Τιμοθέου Παγκράτι την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 και ώρα
10:30 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια
των αρχαιρεσιών (πιθανότατη ημερομηνία 28/11/2010)
4. Τροποποίηση Καταστατικού.
Το Δ.Σ.
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΔΙΑΚΕΙΑ 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3η Κεχρή Κατερίνα

ΑΓΟΡΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2-3 ΕΤΩΝ
1ος Τζελέπης Γεώργιος
2ος Φλούντζης Αντώνιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 4-5 ΕΤΩΝ
1η Ματσούκα Κων/να
2η Τσιώτα Ναταλία
3η Σιαπέρα Β. Μαρία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 4-5 ΕΤΩΝ
1ος Κεχρής Παναγιώτης
2ος Διαμαντόπουλος Δημήτριος
3ος Μαυραγάνης Απόστολος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΪΚΟΒΡΥΣΗ 6-7 ΕΤΩΝ
1η Δούκα Βασιλική & Βήλου Μαρία
2η Χαβάτζα Κων/να
3η Κατσαρού Γεωργία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΪΚΟΒΡΥΣΗ 6-7 ΕΤΩΝ
1ος Τριβήλος Απόστολος & Τσιτσής Αργύρης
2ος Μάτσουκας Δημοσθένης
3ος Κοτρώνης Αλέξανδρος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑ ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ 8-9 ΕΤΩΝ
1η Ταλανδαρίδη Αναστασία
2η Χριστοδούλου Αθηνά
3η Μπουκουβάλα Κων/να

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑ ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ 8-9 ΕΤΩΝ
1ος Σιτήστας Γεώργιος
2ος Θεοτοκάτος Παναγιώτης
3ος Μπραούνος Κων/νος & Φούντογλου Αλέξανδρος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ 10-11 ΕΤΩΝ
1η Κιαχίδη Μαρία
2η Διαμαντοπούλου Κων/να
3η Κοντούλα Σοφία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ 10-11 ΕΤΩΝ
1ος Πρεβενάς Ιωάννης
2ος Χαβάτζας Ελευθέριος
3ος Κοτρώνης Χρήστος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 12-13 ΕΤΩΝ
1η Κανούρη Σταυρούλα
2η Θεοτοκάτου Αγγελική
3η Χαβάτζα Αλεξάνδρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 12-13 ΕΤΩΝ
1ος Ταλανδαρίδης Ιωάννης
2ος Κοτρώνης Κων/νος
3ος Μπουκουβάλας Γεώργιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ
1η Μπούμπουλη Μαρία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 14-15 ΕΤΩΝ
1ος Τσέλιος Κων/νος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ 16 ΚΑΙ ΑΝΩ
1ος Ντζελέπης Γεώργιος
2ος Κονταρίδης Πάρης
3ος Σαΐτης Κων/νος
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 2-3 ΕΤΩΝ
1η Μαυραγάνη Χρυσούλα
2η Σιαπέρα Π. Μαρία

Θερμά συγχαρητήρια και στους λοιπούς συμμετέχοντες:
Κωνσταντίνου Διονύσιο, Παλασκώνη Ιωάννη, Φιλιώτη
Στυλιανή, Δούκα Θωμά, Κουλόπουλο Γεώργιο, Νικολόπουλο Αλέξανδρο, Δρόσο Νικόλαο, Παπαπάνο Ιωάννη,
Παλιούρα Μαργαρίτα, Μαυραγάνη Κυριακή, Φούντογλου
Νικόλαο, Κακκαλή Νικόλαο, Ρωμανού Βαλεντίνη, Μαντούρλια Γεώργιο, Παλιούρα Δημήτριο, Νικολόπουλο Άγγελο, Τσέλιο Αλέξανδρο, Γκούβα Κων/νο, Κοντούλα Σπύρο, Φούντογλου Ελευθέριο, Θεοτοκάτου Σοφία, Ντόντου Θεοδώρα, Κάκκου Αντωνία, Τσιτσή Κων/νο, Κακαλή Ιωάννη, Παπαπάνο Νικόλαο, Βασιλονικολού Μαρία,
Σούφλα Βασιλική, Φούντογλου Δήμητρα.

ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 2010
Στις 22.08.2010, μετά τη λήξη των Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Διακείων, έλαβαν χώρα Αγώνες Τσουβαλοδρομίας στην
πλατεία του χωριού, γεγονός που ευχαρίστησε τα παιδιά που έλαβαν μέρος και δημιούργησε μια εύθυμη
ατμόσφαιρα σε όσους συγχωριανούς παρευρίσκονταν.
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα σε όλες τις
κατηγορίες.
ΑΓΟΡΙΑ
7-8 ετών: 1ος Θεοτοκάτος Παναγιώτης
2ος Φούντογλου Αλέξανδρος
3ος Κοτρώνης Αλέξανδρος
9 ετών:
1ος Τσέλιος Αλέξανδρος
2ος Μπραούνος Κων/νος
10 ετών:
1ος Κούρλης Δημήτριος
2ος Νικολόπουλος Άγγελος
3ος Κοτρώνης Χρήστος
11-12 ετών: 1ος Τσιτσής Κων/νος

2ος Γιαννουδάκης Φάνης
3ος Κοτρώνης Κων/νος
13-14 ετών: 1ος Τσέλιος Κων/νος
2ος Μπουκουβάλας Γεώργιος
3ος Μπούμπουλης Βασίλειος
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
7-8 ετών:

1η Δούκα Βασιλική
2η Χαβάτζα Κων/να
3η Μαυραγάνη Κυριακή
9 ετών:
1η Διαμαντοπούλου Κων/να
2η Ντόντου Θεοδώρα
3η Μπουκουβάλα Κων/να
13-14 ετών: 1η Μπούμπουλη Μαρία
2η Κανούρη Σταυρούλα
3η Φούντογλου Δήμητρα
Θερμά συγχαρητήρια και στους λοιπούς συμμετέχοντες!

ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ 5-3
Στο γήπεδο της Αρτοτίνας σημειώθηκε το σκορ 53, με την τοπική ομάδα να επικρατεί της φιλοξενούμενης του Κροκυλείου. Ο αγώνας έλαβε χώρα στις
21/08/2010, με μεγάλη κερκίδα από συγχωριανούς μας
που στήριξαν την ομάδα μας και εμψύχωσαν τους αντιπάλους. Η αξιόλογη εμφάνιση και των 2 αντιπάλων κράτησε τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αξιοσημείωτη η δίκαιη στάση
του διαιτητή Ιωάννη Κοτρώνη.
Σκόρερ οι: Κολοβός Καλλίμαχος (3), Μασούρας
Χρήστος (1) και Φλετούρης Βασίλειος (1).

Θερμά συγχαρητήρια στους παίχτες που συμπλήρωσαν την ομάδα μας και έφεραν τη νίκη και φέτος στο
χωριό μας:
Μασούρας Χρήστος, Σαΐτης Κων/νος, Ρεγκούζας
Κων/νος, Βήλος Θεόδωρος, Βασκαντήρας Χρήστος, Καραΐσκος Ιωάννης, Κολοβός Καλλίμαχος, Μαρτέκας
Βασίλειος, Τσακάλης Αντώνης, Φλετούρης Βασίλειος,
Κατσαρός Απόστολος, Κατσαρός Δημήτριος, Κατσαρός
Νικόλαος, Μιχαλόπουλος Αθανάσιος, Τριβήλος Βασίλειος.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΜΑΧΑΛΑΣ
Έκπληξη αποτέλεσε φέτος η νίκη του Κάτω Μαχαλά έναντι του Πάνω Μαχαλά του χωριού, μετά από
σειρά ετών επικράτησης των Πανωμαχαλιωτών, με τελικό σκορ 6-2! Ο αγώνας παίδων, με τη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών διαφόρων ηλικιών έληξε με τη δίκαιη και άξια νίκη του Κάτω Μαχαλά, στις 22.08.2010
στο γήπεδο του χωριού. Τις ομάδες αποτέλεσαν οι:
ΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ
Μπουκουβάλας Γεώργιος, Σιτήστας Γεώργιος, Κοτρώνης Κων/νος, Βεργόπουλος Ορέστης, Βήλος Θεόδωρος, Νικολέτος Κων/νος, Λιάρος Δημήτριος, Κεχρής Παναγιώτης, Κοτρώνης Αλέξανδρος, Κοτρώνης

Χρήστος, Πρεβενάς Σωτήρης, Πρεβενάς Ιωάννης.
ΚΑΤΩ ΜΑΧΑΛΑΣ
Γιαννουδάκης Φάνης, Κορδοπάτης Επαμεινώνδας, Νικολόπουλος Άγγελος, Τσιτσής Κων/νος, Τσιτσής
Αργύρης, Σιαπέρας Δημήτριος, Τσέλιος Κων/νος, Τσέλιος Αλέξανδρος, Κιαχίδης Βασίλειος, Κούρλης Δημήτριος, Μπραούνος Κων/νος, Κατσαρού Μαρία, Καλανδαρίδης Ιωάννης.
Θερμά συγχαρητήρια στους παίχτες και των 2 ομάδων για τη συμμετοχή τους και το φίλαθλο πνεύμα
τους, και ιδιαίτερα στη νικήτρια ομάδα του Κάτω Μαχαλά!
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Δραστηριότητες
του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΏΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Αρτοτινών Μεσολογγίου στα Ζαγοροχώρια. Η συμμετοχή μελών του Συλλόγου ήταν
μεγάλη.
Επισκεφθήκαμε το Μονοδένδρι και το Τσεπέλοβο, παραδοσιακά χωριά του Ζαγορίου, όπως επίσης και το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο Φαράγγι του Βίκου. Επιβλητική η ξακουστή γέφυρα του Κοκόρου στη διαδρομή. Τοπία όμορφα, χωριά παραδοσιακά χτισμένα παντού με πέτρα. Οι σκεπές των σπιτιών με «πλακολιθιά».
Οι συγχωριανοί μας το απόλαυσαν. Προσφέρθηκαν γλυκά, αναψυκτικά και καφέδες με έξοδα του Συλλόγου μας. Επίσης, ο Σύλλογος συνέβαλε και στο κόστος
της μεταφοράς, αφού η τιμή συμμετοχής των μελών ήταν συμβολική.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ,
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
27 Ιουνίου 2010. Ημέρα σταθμός, όπως ο Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου τη
θεωρεί, για το χωριό μας. Το πρώτο τουριστικό λεωφορείο με εκδρομείς, ξένους, επισκέπτες ανηφόρισε στο χωριό μας. Άνθρωποι που για πρώτη φορά επισκέφτηκαν
τα μέρη μας, έμειναν ενθουσιασμένοι από το όμορφο τοπίο της περιοχής μας. Με
ιδιαίτερη επιμέλεια της γραμματέα του Συλλόγου Βασιλικής Γρηγοράκη, επισκέφτηκαν
το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου, το κελί του Διάκου, όπου και τους προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά (προσφορά του Συλλόγου), όπως επίσης και λουκούμια,
κέρασμα της Μονής. Την ξενάγηση των επισκεπτών στο χώρο του Μοναστηριού ανέλαβε ο Δήμος Λύρης. Τους διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με την ιστορία του
τόπου μας και ακολούθως οδηγήθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο του χωριού, στο παλιό αρχοντικό του Σιαφάκα, όπου τους υποδέχτηκε η κ. Γεωργία Μέρη, ξεναγός και
φύλακας του Μουσειακού χώρου. Ενθουσιασμένοι τόσο από την ιστορία του τόπου
μας, όσο κι από την ομορφιά των Βαρδουσίων και του χωριού μας, έδωσαν την υπόσχεση ότι αυτό το ταξίδι αποτέλεσε την αρχή ώστε να επισκεφθούν ξανά και ξανά
την Αρτοτίνα. Μακάρι να αποτελέσει και την αρχή για πολλές άλλες τέτοιες διοργανώσεις, προκειμένου να διαφημιστεί το χωριό μας και να γίνει πόλος έλξης και
τόπος αναψυχής για ντόπιους αλλά και κυρίως για ξένους που θα το επισκέπτονται.

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Κωνσταντίνου Γ. Τσέλιου
“Ο Αθανάσιος Διάκος
στο δημοτικό τραγούδι”
κδόθηκε από το
Δήμο Βαρδουσίων
συλλογή δημοτικών
τραγουδιών με τον πιο
πάνω τίτλο, έργο του
ακούραστου ερευνητή της
τοπικής μας παράδοσης
Κων/νου Γ. Τσέλιου. Η
συλλογή του συμπολίτη
μας, στην πραγματικότητα
“Ανθολογία” του είδους,
προϊόν μεθοδικής και επίπονης προσπάθειας τριάντα ετών, αρχίζει από τα
πρώτα μετεπαναστατικά
χρόνια και φτάνει μέχρι
τις μέρες μας. Πρόκειται
για έργο ζωής, μοναδικό
στο είδος του, που ασφαλώς θα καταλάβει τη θέση που του αξίζει στην εν γένει
βιβλιογραφία γύρω απ’ τη ζωή και τη
δράση του συγχωριανού μας Ήρωα της
Αλαμάνας.
Επιθυμώ να εξάρω την ιδέα του συγγραφέα να προτάξει στη συλλογή το
πλήρες κείμενο του βαρυσήμαντου άρθρου
του Δ. Λουκόπουλου (Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδας, 1932) όπου ανάγλυφα
απεικονίζεται η ιστορία του Διάκου απ’ την
ώρα που είδε το φως της ζωής στην Αρτοτίνα μέχρι το συγκλονιστικό του τέλος.
Το γενεαλογικό του δένδρο βασισμένο
στην αυθεντική πληροφόρηση του Λουκόπουλο από τον Παπαβασίλη Κούστα (γιό
της Σοφίας, αδελφής του Διάκου) είναι σε
πλήρη αρμονία με τα δημοσιεύματα του
ιστορικού Κρέμου πενήντα χρόνια πριν, βάζοντας τελεία στα μυθεύματα που με
αφετηρία το Βαλαωρίτη, έχουν έκτοτε
επαναληφθεί από πολλούς συγγραφείς και
δυστυχώς έχουν μεταφερθεί αβασάνιστα σε σχολικά εγχειρίδια και εγκυκλοπαίδειες.
Απ’ την ίδια συλλογή πληροφορούμαστε ότι το έμμετρο επίγραμμα του Γ. Κελεπούρη στην μαρμάρινη πλάκα του βάθρου της προτομής του Διάκου στην πλατεία της Αρτοτίνας επελέγη από τον Ακαδημαϊκό Παύλο Νιρβάνα ανάμεσα από αρκετά επιγράμματα που η Επιτροπή Εορτασμού της Εκατονταετηρίδας (18301930) είχε στείλει για αξιολόγηση.
Στη συλλογή περιλαμβάνεται και το

Ε

ποίημα με τον εύγλωττο
τίτλο “ΣΤΟ ΔΙΑΚΟ ΤΗΣ
ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ” που απήγγειλε στα αποκαλυπτήρια
της προτομής του Διάκου
στην Αρτοτίνα τον Αύγουστο του 1930 ο Πρόεδρος Συνδέσμου Παρνασσιδέων “Η ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ” καθηγητής στο Πολυτεχνείο, Δημ. Τσιπούρας.
Η παρουσίαση της
Συλλογής των δημοτικών
τραγουδιών συνέπεσε με
τα εγκαίνια της έκθεσης
από τον ίδιο συμπολίτη
μας βιβλίων, περιοδικών,
εικόνων κ.λ.π. που αναφέρονται στη ζωή
και δράση του. Το υλικό εκτίθεται σε μια
αίθουσα του πρώην δημοτικού σχολείου
Αρτοτίνας μέχρι να δημιουργθεί, σύμφωνα με το Δήμαρχο Βαρδουσίων, κατάλληλος χώρος στο Μοναστήρι. Και αυτή η
συλλογή επιβεβαιώνει την ενασχόληση
του Κων/νου Τσέλιου με συστηματική
αποδελτίωση κάθε πληροφορίας που έχει
περιέλθει σε γνώση του και οτιδήποτε σχετικό με τον Αθανάσιο Διάκο. Είναι βέβαιο
ότι το υλικό που εκτίθεται μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα και πηγή ενημέρωσης
για όποιον θέλει να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες γύρω από τη δράση του Ήρωα και
ίσως, μελλοντικά να αποτελέσει τη “μαγιά”
για μια σχετική βιβλιοθήκη.
Με βρίσκει, όμως, αντίθετο η μελετωμένη διάσπαση των μουσειακών χώρων
του χωριού. Η Αρτοτίνα ευτυχώς, χάρη
στις ενέργειες του ευπατρίδη Γιάννη Μασούρα, διαθέτει θεσμοθετημένο Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο. Νομίζω εκεί είναι η κατάλληλη θέση για τη συλλογή. Οι
λόγοι είναι τόσο προφανείς ώστε να παρέλκει η οποιαδήποτε αναφορά σ’ αυτούς.
Κλείνοντας επιθυμώ να συγχαρώ και
πάλι το συμπολίτη μας Κων/νο Τσέλιο και
να του ευχηθώ δύναμη ώστε να συνεχίσει
την αξιέπαινη προσπάθειά του. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες ανήκουν στο Δήμαρχο κ. Νικολέτο για την αποφασιστική
του συμβολή στην προβολή του έργου του
συμπολίτη μας.
Αθαν. Γ. Βήλος

Το χρονικό των αγώνων δρόμου
στα Διάκεια και οι εκπλήξεις…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου « Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος» ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο Μεσολογγίου κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο
για την προσφορά του στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ Ο ΕΛΑΤΟΣ»
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου και με τη βοήθεια του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Αρτοτίνας κ. Κώστα Μαυραγάνη και του Αντιδημάρχου Βαρδουσίων κ. Κων/νου Κουρσούμη (ο οποίος να σημειωθεί ότι παρευρέθηκε), ένα όνειρο ετών του «Πάνω Μαχαλά» του χωριού οδεύει στο να γίνει
πραγματικότητα:
Ξεμπαζώθηκε και καθαρίστηκε ο χώρος στη θέση «του Παπα-Γιάννη ο Έλατος»,
με σκοπό να διαμορφωθεί και να γίνει μια μικρή και όμορφη πλατεία. Ήδη ο συγχωριανός μας Χρήστος Γαϊτάνης, τέως πρόεδρος του Συλλόγου, ανέλαβε, με δικά
του έξοδα, τη στήριξη της μάντρας που υπάρχει στο σημείο εκείνο.
Προκειμένου όμως, το όνειρο να πραγματοποιηθεί, παρακαλούμε τους συγχωριανούς μας, ακόμη και τους φορείς της περιοχής να ενισχύσουν οικονομικά αυτή
την πρωτοβουλία. Όποιος δύναται και επιθυμεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο: 6979117767.
Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να προσπαθήσει να δημιουργηθούν κι άλλοι τέτοιοι χώροι σε τοποθεσίες του χωριού.

Οι αγώνες δρόμου είχαν ορισθεί για
τα Διάκεια την Παρασκευή 20 Αυγούστου. Οι αθλητές τα τελευταία χρόνια
περνούσαν από την προηγούμενη ημέρα
των αγώνων από τον Αγροτικό Ιατρό Αρτοτίνας για εξετάσεις.
Έτσι και φέτος προσήλθαν στο Ιατρείο πολλά παιδιά από τις 10 το πρωί και
περίμεναν. Γύρω στις 12 φτάνει και ο γιατρός - ψυχίατρος που ήρθε να γράψει τα
φάρμακα των κατοίκων ο οποίος επικαλέστηκε αναρμοδιότητα.
Με το δίκιο του βέβαια γιατί παιδίατρος δεν είναι, ούτε είχε το βαλιτσάκι με
τα σχετικά κατά την διεξαγωγή των
αγώνων. Οι αγώνες αναβλήθηκαν και έγιναν την Κυριακή με ευθύνη των γονέων,
παρισταμένου του ιατρού κ. Χριστοδουλίδη που βρισκόταν στο χωριό.
Οι μικροί αθλητές όπως δείχνει η φω-

τογραφία συγκεντρώθηκαν για διαμαρτυρία με το σύνθημα: “Δεν αποχωρούμε
αν δεν δικαιωθούμε”.
Ένας μάλιστα πήγε έξω από το Ιατρείο και είπε:
Εγώ γιατρέ αποχωρώ από τους αγώνες.
Αργότερα έκλεισαν το δρόμο στα αυτοκίνητα φωνάζοντας συνθήματα διαμαρτυρίας.
Έφτασαν όμως τα αναψυκτικά κερασμένα από το γιατρό και σιγά-σιγά αποχώρησαν ειρηνικά.
Κάπως έτσι γίνεται και στην καθημερινότητα, όλοι μας λίγο - πολύ τρώμε το
μπιφτεκάκι που μας δίνουν και σιωπούμε…
Συγχαρητήρια στα νιάτα, τα παιδιά
μας.
Μπάμπης Χριστοδούλου

