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Το πανηγύρι του χωριού μας
28-29 Αυγούστου 2010

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Φωτογραφία από το πανηγύρι του Άη Γιάννη το 1974
Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ο Σύλλογος Αρτοτινών Αθήνας “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ” και ο Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου με την συνδρομή και τη συμπαράσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και του
Δήμου Βαρδουσίων θα οργανώσουν το πανηγύρι, με παραδοσιακή ορχήστρα.
Το κόστος της ορχήστρας θα καλυφθεί από τους οργανωτές, έτσι όλοι θα
έχουν την ευκαιρία να χορέψουν και να διασκεδάσουν δωρεάν.

Η Δωρική Αδελφότητα σε συνεργασία με τους Συλλόγους Αρτοτινών Αθήνας και Μεσολογγίου, το Δήμο Βαρδουσίων και με την
υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας συνδιοργανώνουν το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 και ώρα 18.00 στην
ΑΡΤΟΤΙΝΑ εκδήλωση Μνήμης και Τιμής με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την τοποθέτηση του ανδριάντα του
Ήρωα της Επανάστασης του 1821 Αθανασίου Διάκου στην ΑΡΤΟΤΙΝΑ Δωρίδας το έτος 1930.

Ευχή όλων είναι να διατηρείται η παράδοση και να αναβιώνουν τα έθιμα
του τόπου μας.
Ο Αϊ Γιάννης θα μας περιμένει και θα μας ευλογεί πάντα.

ΔΙΑΚΕΙΑ 2010
Παρασκευή,
Σάββατο,
Κυριακή
20, 21, 22
Αυγούστου 2010
και
Σάββατο, Κυριακή
28-29
Αυγούστου 2010.
Μουσείο ιστορίας του Ήρωα Αθανασίου Διάκου
Εγκαίνια 21 Αυγούστου 2010 και ώρα 18:30 μ.μ.
Σε αίθουσα του πρώην δημοτικού σχολείου Αρτοτίνας που παραχωρήθηκε από την τοπική και Δημοτική Αρχή του Δήμου Βαρδουσίων θα εκτίθεται η συλλογή ιστορικής και εικονογραφικής ύλης και παντοειδών αντικει-

μένων που αναφέρονται στη ζωή και τη δράση του πρωτάγγελου της Λευτεριάς Αθανάσιου Διάκου. Η συλλογή δωρήθηκε στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας
από τον Κων/νο Γεωργ. Τσέλιο.

Εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας
1) Στις 7 Αυγούστου 2010 και
ώρα 21:00, στο κάστρο της αρχαίας Καλλίπολης (μεταξύ Καλλίου και Διακοπίου) θα γίνει η γιορτή του Καλλίου και θα υπάρχει
ζωντανή μουσική.
2) Στις 14 Αυγούστου 2010
ημέρα Σάββατο στις 11:00 το πρωί

θα γίνει το «Αντάμωμα των Ρουμελιωτών» στον Πρατά-Λάκο (οδικός άξονας Πενταγιών-Αρτοτίνας). Θα υπάρχει παραδοσιακή
μουσική και θα γίνουν παιδικοί
αγώνες δρόμου. Σας περιμένουμε
όλους. Ιδιαίτερες προσκλήσεις
δεν θα σταλούν.

Διαβάστε σ’ αυτό το φύλλο
• Κοινωνικά..........................σελ. 2

• 16ο Αντάμωμα Ρουμελιωτών

• Ανέγερση μνημείου

στου Πρατά το Λάκο ..................4

του Εθνομάρτυρα Αθανασίου

• Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Διάκου στην Αθήνα ....................2

“ΔΙΑΚΕΙΑ 2010” ..........................5

• Ομοσπονδία Συλλόγων

• Γιορτή Μελισσοκόμων

Β/Δ Δωρίδας ..............................2

στην Αρτοτίνα ............................6

• Επίσκεψη του Προέδρου

• Άη Γιώργης ..............................6

του Συλλόγου Αρτοτινών

• Επίσκεψη στην Αρτοτίνα

στην Βουλευτή του Νομού μας

του Συνδέσμου Εφέδρων

κ. Αφροδίτη Παπαθανάση ..........3

Αξιωματικών Λεμεσού ................7

• Θέματα και απόψεις

• Καθαρισμός του μονοπατιού

Η μεγάλη ιστορική

προς τον Άη Γιάννη ....................7

“μεταβολή” για την Αρτοτίνα

• Επαγγελματίες

της 25ης -4-1947 ........................3

συγχωριανοί μας ........................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.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 14/5/2010 είδε το φως της
ζωής ο 2ος υιός των π. ΔημητρίουΣυμεώνος Παλιούρα και της Μαρίας Φούρλα-Παλιούρα.
Να ζήσει και να έχουν πάντα μια
ευλογημένη οικογένεια!

• Στις 2/5/2010 ο Ροκάκης Χρήστος
και η Κατερίνα Κων/νου Παλασκώνη
στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στο
Γαλάτσι βάπτισαν το τέταρτο παιδί
τους και του έδωσαν το όνομα Άγγελος.
Ακολούθησε δεξίωση στο κοσμικό
κέντρο “Πιπέρι” στο Μπουρνάζι.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Στις 30-4-2010 ορκίστηκε και
έλαβε το πτυχίο από το τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών η
Λαμπρινή Ν. Τσέλιου. Οι γονείς της
και οι αδελφές της εύχονται καλή
σταδιοδρομία.
Οικ. Νικ. Π. Τσέλιου

ΚΗΔΕΙΕΣ
Απεβίωσε στις 284-2010 η Αδαμοπούλου Αθηνά
ετών 87 και ετάφη στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Με την πάροδο 5/ετίας από τον
θάνατο του Βασίλη Δ. Τσέλιου εψάλη
τρισάγιο και προσεφέρθη ποσό
500,00€ υπέρ των έργων ανακαίνισης
του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Αρτοτίνας
από τα αδέλφια του.
Γιώργος και Αθηνά Τσέλιου
• Ο Γεώργιος και η Μυρσίνη Κάππα εις μνήμη της Μαρίας Μαχαιρά του
Αθανασίου 30€.

Χειροτονία

Απεβίωσε στις 21/6/2010 η Μαρία
Μαχαιρά, στην Αθήνα.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέσθηκε
στην Αρτοτίνα στις 23/6, όπου και κηδεύτηκε.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα τέκνα και τους συγγενείς της.

Στις 13/2/2010 έλαβε χώρα στον
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλλιθέας η εις
διάκονον χειροτονία του π. Δημητρίου-Συμεώνος Παλιούρα.
Από καρδιάς του ευχόμαστε να του
δίνει ο Θεός δύναμη και υπομονή,
ώστε να επιτελεί σωστά και, όπως ο
παππούς του, το δύσκολο έργο που, με
τη συμπαράσταση της συζύγου του,
επέλεξε.

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.

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

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 & Πετρούπολης Ίλιον
Τηλ-Fax: 210 2619003
& 210 2619696 • Κιν. 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Μάιος - Ιούνιος 2010

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟY ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
απαράμιλλη ανδρεία και η υπέρτατη θυσία
του Εθνομάρτυρα Αθανασίου Διάκου στην
Αλαμάνα συγκλονίζουν κάθε ελληνική
ψυχή. Ο πρωτομάρτυρας της ελευθερίας, το φλογερό ράσο της επαναστατημένης Ρούμελης, που
περιβάλλουν η αχλύδα των θρύλων και ο φωτοστέφανος του μαρτυρίου, θυσιάστηκε ηρωικά.
Μάρτυρας της θρησκείας και ήρωας της πατρίδας, ο ωραιότερος καρπός του δοξασμένου
δέντρου των ημιθέων του Εικοσιένα, λαμπρό μετέωρο στα εθνικά χαράματα, έδωσε το ζωντανότερο δείγμα της αγωνιστικής διάθεσης της αιώνιας φυλής μας. Μια τίμια ζωή κι ένας άξιος θάνατος. Μια αποθέωση και μια αθάνατη μνήμη. Ο
λόγος που γίνεται πράξη. Μια αυτόνομη παρουσία κι ένα αιώνιο σύμβολο του χρέους και της
θυσίας, άριστο πρότυπο για τις γενιές των Ελλήνων.
Με τις σκέψεις αυτές και έχοντας υπόψη σημείωμα αθηναϊκής εφημερίδας («Αθηναϊκή Πρω-

Η

τοβουλία», Ιούλιος-Αύγουστος 2009), σύμφωνα
με το οποίο στην Αθήνα, στην οδό Αθανασίου
Διάκου, κοντά στους στύλους του Ολυμπίου Διός,
υπάρχει ένα κενό και από χρόνια εγκαταλειμμένο
βάθρο, προτείνουμε την ανέγερση πάνω σ' αυτό,
κατάλληλου και αντάξιου προς τον βαθμό της θυσίας του Εθνομάρτυρα, μνημείου που ανήκει σ'
ολόκληρο το Έθνος. Είναι, πιστεύουμε, ιερό και
ύψιστο χρέος όλων των Ελλήνων.
Ελπίζουμε, ότι οι Δήμοι Αθηναίων και Λαμιέων, το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, όλα τα
ρουμελιώτικα σωματεία, οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι θα φροντίσουν για την πραγματοποίηση του
υψηλού αυτού σκοπού, δικαιώνοντας έτσι την πανεθνική ευγνωμοσύνη και τους πόθους του λαού
μας. Ολόρθος δίπλα μας, προστάτης και βοηθός
μας και τώρα και πάντα ο Γίγαντας της Αλαμάνας. _
ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ
Επίτιμος Επόπτης Δημ. Εκπ/σης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Τρία έργα Επαρχιακής Οδοποιΐας
συνολικού προϋπολογισμό 1.510.000 δημοπρατεί εντός του Ιουνίου του 2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας.
1. Αποκατάσταση ζημιών του ασφαλτικού
οδοστρώματος του επαρχιακού δρόμου Ιτέας Δεσφίνας.
• Προϋπολογισμός: 940.000€
• Χρηματοδότηση: ΚΑΠ 2010
• Ημερομηνία Δημοπράτησης: 8/6/2010
Πρόκειται για έργο που αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος του
επαρχιακού δρόμου Ιτέας - Δεσφίνας, στα σημεία
όπου υπάρχουν φθορές. Σε επιλεγμένα σημεία
θα κατασκευαστεί αντιολισθητικός ασφλατοτάπητας. Επίσης στα σημεία που θα γίνουν οι αποκαταστάσεις θα επισκευασθεί η οριζόντια και η
κάθετη σήμανση.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ο Νομάρχης Φωκίδας και Πρόεδρος
της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. Νίκος Φουσέκης υπέγραψε την
υλοποίηση του νέου προγράμματος ΙΕΑΟΕΚ
συνολικού προϋπολογισμού 9,6 εκ.€.
Στα πλαίσια εφαρμογής του άξονα 4 «προσέγγισης ΙΕΑΟΕΚ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-

μων, η Υπουργός Κατερινα Μπατζελή και ο Νομάρχης Φωκίδας Νικόλαος Δ. Φουσέκης, ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, συνυπέγραψαν την 16-06-2010 την σύμβαση υλοποίησης του
τοπικού προγράμματος προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.500.000,00 ευρώ και συνολικού
προϋπολογισμού 9.618.500,00 ευρώ.
Το τοπικό πρόγραμμα θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε -Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) και η περιοχή εφαρμογής του αφορά τα διοικητικά όρια των Δήμων
Άμφισσας, Ιτέας , Γαλαξειδίου, Τολοφώνας και
Δεσφίνας. Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής με σκοπό
την οικονομική -κοινωνική αναβάθμιση της, την
διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά της. Σημειώνεται ότι
στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και στη
βάση του σχεδιασμού που είχε γίνει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Φωκίδας θα εφαρμοστούν τα ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007-2013 (ΠΑΑ) , έτσι ώστε ολόκληρος ο νομός
να καλύπτεται από αναπτυξιακά προγράμματα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β/Δ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας, που αποτελείται από τους εκπολιτιστικούς
Συλλόγου 17 Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Βαρδουσίων και Λιδορικίου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Τετάρτη 5 Μαΐου 2010, αφού έλαβε υπόψη του ότι.
1. Το σχέδιο Καλλικράτης, που σύμφωνα με
την πρόταση αποτελεί μια μεγάλη δομική αλλαγή στο Διοικητικό σύστημα της χώρας, με επίκεντρο της πολιτικής τον πολίτη, την τοπική ανάπτυξη, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
εγγύτερα σ’ αυτόν, στοχεύοντας την αλλαγή
στην ποιότητα ζωής και την καλυτέρευση της οικονομικής του θέσης.
2. Η δημιουργία νέων διοικητικών ορίων μετά
τις συνενώσεις θα προσδιορίσει τη διοικητική
δομή της χώρας για πολλά χρόνια, χωρίς τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών.
3. Οι νέοι Δήμοι, που θα δημιουργηθούν, δεν
μπορεί και δεν πρέπει να είναι ίδιοι. Διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τον πληθυσμό και
την έκταση θα έχει ο νησιωτικός, ορεινός, ημιορεινός, ημιαστικός, αστικός Δήμος, με σκοπό να
προσφέρει στον πολίτη.
4. Η επαρχία και τα μικρά χωριά βρίσκονται
σε φθίνουσα πορεία και συνεπώς πρέπει να προσδιοριστούν στην ενδοχώρα τα διοικητικά, οικονομικά, πολιτιτικά και πολιτιστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.

5. Η περιοχή μας έχει δώσει ό,τι πολυτιμότερο στην πατρίδα, όπως νερό (Μόρνος), βωξίτες και έχει εισπράξει από την πολιτεία τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Μαλανδρίνο.
6. Το κέντρο της επαρχίας Δωρίδας γεωγραφικά, θρησκευτικά, οικονομικά, διοικητικά επί
αιώνες ήταν το Λιδωρίκι και αυτό πρέπει να παραμείνει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ομόφωνα ζητούμε τη δημιουργία ορεινού
Δήμου, σύμφωνα και με το πνεύμα του Καλλικράτη, αφού είμαστε η περιοχή, στην οποία βρίσκονται δύο από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας Γκιώνα και Βαρδούσια και το έδαφος είναι
100% ορεινό.
Β. Αν τούτο δεν καταστεί δυνατό και παραμείνουν δύο οι Δήμοι στο Νομό Φωκίδας, με συντριπτική πλειοψηφία ζητούμε, ο Δήμος Δωρίδας
να έχει πρωτεύουσα τη φυσική του έδρα το Λιδωρίκι, που είναι πέραν των άλλων, και έτοιμο
από απόψεως υποδομών για να ανταποκριθεί στις
νέες απαιτήσεις.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ζήσιμος Κωνσταντόπουλος
Η Γ. Γραμματέας
Γιώτα Τσακατούρα

Αρτοτινέ
δείχνεις αγάπη στο χωριό μας όταν το επισκέπτεσαι
συχνά και φέρνεις και τους φίλους σου
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Επίσκεψη του Προέδρου
του Συλλόγου Αρτοτινών
στην Βουλευτή
του Νομού μας
κ. Αφροδίτη Παπαθανάση
Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας κ. Γιάννης Μαυραγάνης επισκέφτηκε
την Βουλευτή του Νομού μας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση στο πολιτικό της γραφείο. Συζήτησαν θέματα σχετικά με το χωριό και την περιοχή μας.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μαυραγάνης παρέδωσε στην Βουλευτή την πλακέτα
του Συλλόγου τιμής ένεκεν.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ “ΜΕΤΑΒΟΛΗ’’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΤΗΣ 25ης-4-1947
Αθήνα 4 Μαΐου 2010
Προς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Αρτοτινών
“Ο Αθανάσιος Διάκος’’
Αλκέτου 56 Βύρωνας Αττικής
Τ.Κ. 16232 Τηλ. & Fax: 210-7655568

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Διαβιβάστε, παρακαλώ, τους χαιρετισμούς μου προς όλα
τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.
Θεωρώντας την ημερομηνία 25-4-1947 ως αφετηρία μεγάλης ιστορικής “Μεταβολής’’ της ύπαρξης της Αρτοτίνας
μας μετά τα βαρυσήμαντα γεγονότα της ημέρας αυτής και
ως εκ των ολίγων, πλέον, παρόντων - επιζώντων, εις αυτά,
επιθυμούσα και έγραψα ένα “κειμενάκι’’ ιστορικό, περιγραφικό, ουδέτερο χωρίς καμία αιχμή, έναντι ουδενός γι’
αυτό. Το επισυνάπτω.
Σκοπός του είναι η γνωστοποίηση στους νεώτερους ανθρώπους και σε όσους και εφ’ όσον το επιθυμούν, μιας αμερόληπτης και αντικειμενικής άποψης, ενός παρόντος εις τα
επισυμβάντα γεγονότα και της μεγάλης αυτόχρημα καταλυτικής σημασίας, ιστορικής “Μεταβολής’’ που επήλθε
μετά τα βίαια αυτά συμβάντα και εξ αφορμής αυτών καθώς
και της 70/ετούς εξέλιξης του χωριού μας, έκτοτε.
Και βέβαια, επειδή διαπιστώνω ότι πολύ λίγες και αντιφατικές πληροφορίες έχουν περί αυτά και την σημασία των
για την Αρτοτίνα αν και στην ιστορία της πλέον έχουν καταγραφεί αναπόφευκτα.
Γίνεται δε συνοπτική μόνο περιγραφή και εξέλιξη των
ιστορικά χωρίς θέση ή κρίση για αυτά, άλλως πως και με την
ευθύνη της υπογραφής μου.
Για δε τους παλαιότερους η απλή αναφορά στη μνήμη
τους και η διαχρονική σημασία της μοιραίας αυτής ημέρας.
Παρακαλώ, λοιπόν, θερμώς, να την καταχωρήσετε στην
αμέσως αναμενόμενη έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου μας “ΑΡΤΟΤΙΝΑ’’ για να δοθεί η ευκαιρία στους όσους
ενδιαφερόμενους συγχωριανούς μας να το διαβάσουν,
αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο και έτσι επωφελούμενο από
τα αληθινά στοιχεία και πληροφορίες αυτόπτη και αμερόληπτο μάρτυρα των γεγονότων επισημαίνοντα μόνον την σημασία της ημερομηνίας αυτής για την Αρτοτίνα.
Σημειώνω δε ότι ποτέ άλλοτε δεν έτυχα δημοσιεύσεως
“πονήματός’’ μου εις την εφημερίδα μας έναντι μεγάλης συχνότητος άλλων.
(Η πλησιέστερη προς την ημερομηνία αυτή έκδοση θα
ήταν η καλύτερη).
Ευχαριστώ
Γιώργος Δημήτρη Τσέλιος

Όπως για κάθε πόλη ή χωριό, ακόμη και σημαντική τοποθεσία υπάρχει κάποια μικρή ή μεγάλη ιστορία ίδρυσης, εξέλιξης ή σημαντικής μεταβολής ανά τους αιώνες, έτσι υπάρχει και για την Αρτοτίνα το χωριό μας. Από παλαιότερα και
παρά τις προσπάθειες διαφόρων ερευνητών μέχρι σήμερα,
βρέθηκαν κατά καιρούς μόνο λίγα δείγματα αρχαιολογικών
καταλοίπων, σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιφέρειάς του που παραπέμπουν, ακόμη και σε συνοικισμούς, πλην
όμως, άλλα εξακριβωμένα ονόματα τοποθεσιών δεν υπάρ-

χουν ακόμη.
Η ίδρυσή της όπως είναι σήμερα, ανάγεται, τουλάχιστον,
στις αρχές του 16ου αιώνα περίπου.
Μέχρι την ημέρα αυτή, δεν αναφέρεται ποτέ, κάποια σοβαρή “σημαδιακή’’ μεταβολή, ή πολεμική της εμπλοκή, με εξελίξεις τόσο μεγάλης, ιστορικής και καταλυτικής σημασίας,
τοπικά ή ευρύτερα.
Η πρωτόγνωρη, ανεπάντεχη εμπλοκή, άνευ υπαιτιότητάς της και ακατανόητη ακόμη και ως προς τις δραματικές
εξελίξεις της, υπήρξε μοναδική διαχρονικά.
Τακτική “Μάχη’’ με σφοδρότητα “εν πολλοίς’’ μεγαλύτερη
και από όμοιες πολεμικές επιχειρήσεις που ήταν γνωστές,
σε όσους, ακόμη, είχαν μετάσχει στους τελευταίους τότε
Α’ και Β’ Παγκοσμίους Πολέμους. Με γενική επίθεση από όλα
τα σημεία προς το κέντρο, την πλατεία, από τις δύο η ώρα
τη νύχτα, μέχρι τις επτά το πρωί, περίπου, όπου ήταν η Φρουρά. Εκεί και στους γύρω κοντινούς δρόμους, διεδραματίστηκαν τα πλέον σκληρά και φρικτά γεγονότα, αδιανόητα
για τους σχετικά φιλήσυχους κατοίκους της Αρτοτίνας, καθ’
όσον ήταν γνωστοί στο πανελλήνιο μόνο ως γενναίοι πολεμιστές των απελευθερωτικών πολέμων του έθνους γνήσιοι απόγονοι απ’ ευθείας των Αγωνιστών του Εικοσιένα, τα
ονόματα των οποίων, όλοι σχεδόν φέρουν διαδοχικά από
τότε.
Οι λεπτομέρειες των πολλών δραματικών αυτών γεγονότων, αφήνονται εις τον αμερόληπτο ιστορικό ερευνητή του
απώτερου μέλλοντος τουλάχιστον εκατονταετίας, ώστε να
είναι απαλλαγμένος από την φοβερότερη σύγχυση παθών
και αντιλήψεων της αδιανόητης αυτής εσωτερικής σύρραξης, όπου “μεταξύ δύο παρόντων μαρτύρων της κατάστασης η διαφορά ερμηνείας να ήταν τελείως αντίθετη’’.
Μια ηλιόλουστη Παρασκευή που ξημέρωσε μετά τη
“Μάχη’’ με “καταγάργαρο’’ ουρανό σκέπαζε έναν απέραντο
πόνο και σιγή νεκρική. Και ήταν η ξαστεριά σαν να ήθελε να
“γειάνει’’ τις ανεπάντεχες βαθιές σωματικές και ψυχικές πληγές της που έγιναν σαν από κεραυνό.
Από την επομένη όμως, για πρώτη φορά, στην ιστορία
της, στην Αρτοτίνα το μεγαλύτερο σε πληθυσμό και έκταση χωριό της επαρχίας μας τουλάχιστο, όπως αναφέρεται
σε όλες τις επίσημες απογραφές από της απελευθερώσεως του έθνους και με αποκορύφωμα την περίοδο της εχθρικής Κατοχής, όταν ξεπέρασε τις 2.500 κατοίκους σε περισσότερα των επτακοσίων κτισμάτων, συνέβαινε η μεγάλη “ιστορική μεταβολή’’.
Με θλίψη ένας-ένας σχεδόν, βουβά και αθόρυβα, εγκατέλειπαν, οι περισσότεροι για πάντα, την Γενέτειρα Πατρίδα, δημιουργώντας μια μεγάλη αλυσίδα “ανεπίστροφης διαρροής’’ και συρρίκνωσης του πληθυσμού της.
Η πρώτη, όχι βέβαια τόσο μεγάλης σημασίας μετανάστευση είχε γίνει την εικοσαετία 1890-1910 κυρίως προς
Αμερική όπως ήταν τότε τα μεταναστευτικά ρεύματα. Ακολούθησε η γενική αναγκαστική “εκκένωση’’ των ορεινών χωριών από το Στρατό, για λόγους στρατηγικούς, που, όμως,
επιχειρήθηκε να επανορθωθεί με τα σχέδια επαναπατρισμού
και ανασυγκρότησης μετά τρία περίπου χρόνια.
Παρά την ορμή, όμως, της νέας μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και με τα νέα τεχνολογικά, μηχανικά και οικονομικά μέσα και το σύνθημα “Το χάσμα π’ άνοιξ’ ο σεισμός
κι ευθύς εγιόμισ’ άνθη’’ ποτέ δεν επαναπατρίσθηκαν όλοι.
Οι μεταναστεύσαντες Αρτοτινοί, που έφυγαν ρίζωσαν αλλού και άρχισαν την μόνιμη δημιουργία και προκοπή τους
σε άλλους τόπους, προς όλα τα σημεία του ορίζοντος, όπου

σιγά-σιγά παρέσυραν και τους εναπομείναντες ώστε να φθάσουμε στα σημερινά πρωτοφανή και αδιανότητα, τότε επίπεδα εγκατάλειψής της.
Είναι τόσο μεγάλης σημασίας η “Μεταβολή’’ που άρχισε ουσιαστικά από την ημερομηνία αυτή της 25ης του Απρίλη 1947 ώστε θα μπορούσε να αποκαλείται και μόνο ως η
ιστορική μέρα της “Μάχης της Αρτοτίνας’’.
Σήμερα, κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και
μετά 70 χρόνια σχεδόν, παραμένουν μόνιμα, ελάχιστοι από
τους Αρτοτινούς που γεννήθηκαν εκεί.
Μεγάλος αριθμός Αρτοτινών που έφυγαν και των δύο φύλων, έκαναν γάμους με “ταίρια’’ από όλα σχεδόν τα μέρη της
Ελλάδας αλλά και πολλά του εξωτερικού. Τους βρίσκεις σε
όλα τα σημεία του ορίζοντα με τα παιδιά και εγγόνια τους,
διαβιώσαντες με κάθε είδους ήθη και έθιμα, έστω και αν
έχουν σημαντικές διαφορές από εκείνα των παλαιότερων
γηγενών Αρτοτινών που απομένουν από τον αδηφάγο μεταβαλλόμενο χρόνο, αφού σπανιότατα, συμβαίνει κάποια
γέννηση στην Αρτοτίνα.
Βρέθηκαν, μεγάλες ευκαιρίες προόδου, για εκείνους που
έφυγαν σε όλα τα επίπεδα, όπως μορφωτικά, πολιτιστικά,
επαγγελματικά, οικονομικά και άλλα, ώστε αυτοί που άλλοτε
αδυνατούσαν να πάρουν ακόμη και Γυμνασιακή μόρφωση,
απομονωμένοι στα ψηλά βουνά Αρτοτινοί να έχουν σήμερα καταλάβει όλα τα επίπεδα και να είναι δυνατό να συναντήσεις, από την κατώτερη εκπαίδευση πολλούς δασκάλους μέχρι και Καθηγητές Πανεπιστημίου, Γιατρούς, Δικηγόρους, Βουλευτές και Υπουργούς, εμπόρους και εφοπλιστές, ερευνητές - επιστήμονες, συγγραφείς και άλλων άγνωστων πεδίων προόδου, πετυχημένους, συγκριτικά, με τις προ
της μεγάλης “Μεταβολής’’ υφιστάμενες συνθήκες.
Βεβαίως, ανάλογες κοσμογονικές αλλαγές συνέβησαν
παντού, εξαιτίας της ασυγκράτητης αστυφιλίας εσωτερικής
και εξωτερικής και γενικότερα μετανάστευσης αλλά υπήρξε και σχετική ανάπτυξη των μικρών αλλού πατρίδων.
Σήμερα είναι τεράστιες οι τεχνολογικές μεταβολές
προς το καλύτερο, παντού στον κόσμο, αλλά στην Αρτοτίνα μας τίποτε δεν φαίνεται να πετυχαίνει έστω και μερικά
τον επαναπατρισμό σε μόνιμες εγκαταστάσεις για πολύ σημαντικούς λόγους. Νομοτελειακά, κατά συνέπεια, έχει μεταβληθεί σε περιορισμένη προς το παρόν, περιοχή παραθερισμού των καταγομένων πλέον Αρτοτινών, όπως και στα
πλείστα των εγκαταλελειμμένων χωριών. Φαίνεται ότι οι γενικές παγκοσμιοποιημένες εξελίξεις οδηγούν στη δημιουργία
μεγαλύτερων παντού αστικών αλλά και παραθεριστικών κέντρων προηγμένων δομών, αλλά και παραθαλάσσιων περιοχών ποικίλης ανάπτυξης.
Οδηγούν επίσης στη σταδιακή διαχρονική εγκατάλειψη
των πολυάριθμων αλλά πολλών δυσπρόσιτων χωριών, σαν
συνέπεια εξάλειψης και των αιτίων της δημιουργίας τους,
από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εποχής ιδρύσεώς
τους.
Συμπερασματικά και μόνο σαν όμορφο, φυσικού κάλλους
και πλεονεκτημάτων υγείας αναμφισβήτητων, παραθεριστικό
χωριό, αν το αναγνωρίσουμε, θα πρέπει πιστεύω να ενθαρρύνουμε πάντοτε τους νέους και ξένους να το επισκεφτούν και να διατηρήσουν καλή μνήμη των όσων καλών πληροφορηθούν για τους γηγενείς προγόνους τους Αρτοτινούς
και απολαύσουν από τη φυσική ομορφιά της Αρτοτίνας.
Έστω, δε αυτό σαν ευχή!
Αθήνα 25-4-2010
Γιώργος Δημήτρη Τσέλιος
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Γιορτή Μελισσοκόμων
στην Αρτοτίνα
ην 23 Ιουνίου 2010, ημέρα που
εορτάζεται το Γενέθλιο του
Ιωάννη του Προδρόμου και βαπτιστή (Αγιάννη του Ριγανά) έγινε η
εκδήλωση - γιορτή των Μελισσοκόμων στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας με χορηγία των μελισσοκόμων του χωριού μας και των
μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή από άλλα μέρη
της Ελλάδας.
Η οργάνωση της εκδήλωσης έγινε από τη διαχειριστική επιτροπή
της Ιεράς Μονής. Το εσπέρας της
23/6/2010 έγινε εσπερινός, στο Μοναστήρι. Την 24/6/2010 τελέσθηκε
θεία λειτουργία, χοροστατούντων
του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Χρύσανθου Καρατζαφέρη του
πατέρα Νικολάου Γιαννακόπουλου
και του πατέρα Γεωργίου Φωτάκη, Αρτοκλασία και Αγιασμός για τα μελίσσια και οχήματα των μελισσοκόμων.

Τ

Κατόπιν προσφέρθηκε καφές στους
παραβρισκόμενους. Στη συνέχεια
στο διαμορφωμένο όμορφο χώρο
μέσα στα έλατα γύρω από τις βρύσες
έγινε γλέντι με παραδοσιακή μουσική.
Προσφέρθηκαν ψητό, πίτες, σουβλάκια ζεστά από τη ψησταριά που
λειτουργούσε εκεί, μέλι και ποτά σε
όλους τους χωριανούς και λοιπούς
που ήταν εκεί. Το γλέντι με πολύ κέφι
και χορό, κράτησε έως αργά το απόγευμα. Η εξαιρετική αυτή εκδήλωση
που έγινε για πρώτη φορά ας γίνει θεσμός στα επόμενα χρόνια.
Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και ευχόμαστε στους μελισσοκόμους να είναι υγιείς, να χιλιάσουν τα μελίσσια τους με πλούσια
σοδειά και να είναι πάντα γλυκείς…
σαν το μέλι και του χρόνου να ξανακάνουν τη γιορτή.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΗΛΟΣ
Ο συγχωριανός μας Δημήτρης
Θεοδ. Βήλος θα είναι υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές με
τον συνδυασμό “ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΗΣ”
του νυν Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας κ. Σταύρου Κόντου για
τον νέο ενιαίο δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Άη Γιώργης

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών στον Άη Γιώργη. Σε αυτην περιλαμβάνονταν η αντικατάσταση της στέγης του Ναού, η αντικατάσταση της μαρκίζας και η αμμοβολή και αρμολόγηση των εξωτερικών τοίχων.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην Εκκλησιαστική Επιτροπή και σε όσους βοήθησαν
για την ολοκλήρωση του τόσο σημαντικού έργου. Να σημειώσουμε ότι το κόστος
καλύφθηκε από προσφορές συγχωριανών μας.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν με την αντικατάσταση των παραθύρων, πορτών
και τη συμπλήρωση εξωτερικού φωτισμού. Και σε αυτή τη φάση των εργασιών
όλοι πρέπει να έχουμε συμμετοχή.

Βιβλία που λάβαμε
“ΤΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΤΩΝ ΚΑΛΤΣΑΙΩΝ - ΣΚΑΛΤΣΑΙΩΝ 1712-2009”
Λάβαμε από τον Βασίλη Δ. Καλτσά απόγονο Σκαλτσοδήμου το βιβλίο του
με τον παραπάνω τίτλο. Είναι μια πολύ όμορφη και πολυτελής έκδοση προϊόν πολυετούς έρευνας και εργασίας. Τον ευχαριστούμε θερμά.

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ» τεύχος
Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης εναντίον
Διονυσίου Σολωμού, μια «παιγνιώδης» συνέντευξη του Παλαμά από το Δημήτρη
Ψαθά (1934). Τα θεατρικά «μπουλούκια»
στις επαρχίες με τα ξεκαρδιστικά χειρόγραφα προγράμματα πριν 100 χρόνια. Σχόλια για τον Άγγελο Τερζάκη και τον ηθοποιό
Νίκο Παπακωνσταντίνου. Συνέντευξη του
Ιάσονα Ευαγγέλου στον Γιώργο Πωλ. Παπαδάκη. Ακόμα δοκίμια, διηγήματα, σχόλια
και σχολιανά. Σελίδες από τη Διαρκή Ιστορία Νεοελ. Λογοτεχνίας με παρουσίαση
όλων των βιβλίων που κυκλοφόρησαν το
πρώτο εξάμηνο του 2010 λογοτεχνών που

εκπλήξεων

το πνευματικό κατεστημένο τους αγνοεί.
Όπως πάντα 24 σελίδες με Ανθολογία
Ποίησης και μια σειρά χρονογραφημάτων
του διευθυντή του περιοδικού Μιχάλη Σταφυλά. Δημοσιεύονται ακόμα στίχοι από τον
«Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου με την ευκαιρία του εξαμήνου από την ιατρική «δολοφονία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Κακαουνάκη. Η «Πνευματική Ζωή» είναι το περιοδικό των λογοτεχνών
που βρίσκονται έξω από τα γνωστά κυκλώματα (Χατζοπούλου 49 Τ.Κ. 17671
Καλλιθέα τηλ.: 210 9588333).

Μάιος - Ιούνιος 2010
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Επίσκεψη στην Αρτοτίνα του Συνδέσμου
Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού
ην 14η Μαΐου 2010 επισκέφτηκαν την Αρτοτίνα πενήντα (50) έφεδροι αξιωματικοί του Συνδέσμου Εφέδρων Λεμεσού, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Φωκίδας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Βαρδουσίων Βασίλη Νικολέτου και ήταν προσκυνηματική.
Οι έφεδροι αξιωματικοί πέρασαν από το Κροκύλειο για να γνωρίσουν
τον τόπο γέννησης του Μακρυγιάννη, όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος.
Κατέθεσαν στεφάνι στην προτομή του Ήρωα στο Κροκύλειο, έκαναν στάση στην Πενταγιού, όπου ενδιαφέρθηκαν και ενημερώθηκαν για την ιστορία της Μαρίας της Πενταγιώτισσας.
Στη συνέχεια πήγαν στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας όπου προσκύνησαν τον Άγιο Ιωάννη και γνώρισαν το κελί του Αθανασίου Διάκου. Τέλος ήρθαν στην Αρτοτίνα, όπου ο Δήμαρχος τους παρέθεσε γεύμα και αντάλλαξε μαζί τους αναμνηστικά.
Απ’ ό,τι διαπιστώσαμε, οι Κύπριοι έμειναν ενθουσιασμένοι από τα τοπία που αντίκρισαν, τα εδέσματα και την εξυπηρέτηση του καταστήματος και από τη φιλοξενία γενικότερα. Μα πιο πολύ ενθουσιάστηκαν από
το γεγονός ότι στη μακρινή Αρτοτίνα βρήκαν και μια συμπατριώτισσά τους,
την Εύα Δημητρίου.

Τ

Καθαρισμός του μονοπατιού
προς τον Άη Γιάννη
5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως
Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών.
Με την ευκαίρια της ημέρας αυτής και με
δική τους πρωτοβουλία οι συγχωριανοί μας
Κατσαβός Θύμιος και Πλαστήρας Κώστας πήραν τα απαιτούμενα εφόδια και κατηφόρισαν προς το Μοναστήρι του Άη
Γιάννη καθαρίζοντας το μονοπάτι από

Η

τον Άγιο Σπυρίδωνα έως τον Άη Γιάννη.
Καλό θα ήταν, να το διαπιστώσετε και
μόνοι σας πηγαίνοντας με τα πόδια από το
μονοπάτι στο μοναστήρι.
Ευχόμαστε και άλλοι συγχωριανοί μας
να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και
να καθαριστούν όλα τα μονοπάτια του χωριού μας ώστε να μπορούμε να τα περπατάμε όπως τον παλιό καλιό καιρό για να τα
γνωρίσουν οι νεώτεροι.

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητό σας.
Μην καίτε ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
Μην ανάβετε φωτιά στην ύπαιθρο για να ψήσετε μπριζόλες.
Μην κάνετε εργασίες με μηχάνημα που πετάει σπινθήρα.
Το 90% των πυρκαγιών προέρχονται από την δική μας αμέλεια!
Η Φωκίδα είναι ένας από τους 6 Νομούς της Ελλάδας
που έχει πάνω από 70% πράσινο.
Είναι το μόνο που μας έμεινε.
Ας το διαφυλάξουμε όσο μπορούμε!
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Συγχωριανοίμαςεπαγγελματίες
Αποστολάκης Βαγγέλης

Kανούρης Γιάννης Δημ.

Εκτελωνιστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 143
Κερατσίνι
Τηλ. - Fax: 210-4003244
Κιν.: 6972 236732.

Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
τηλ: 210 6141584
Κιν: 6977-995489

Kάππας Kώστας I.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
Γυναικεία ενδύματα

ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ
Τηλ-Fax: 22660-52219,
210 6140861
Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr

Aυ ζώ της Bα σί λης
Tέντες-Πέργκολες
Κατασκευή & Εμπορεία
Χονδρική - Λιανική
Δημοχάρους 3 Περιστέρι
Tηλ: 210 5728124
- 210 2010497
Fax: 210 5743784
Κιν. 6932-003232

Βήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία
• Ηλεκτροθεραπεία
• Θεραπευτική μάλαξη
• Διαθέρμια • Laser
• Θεραπεία οσφύος
• Γυμναστική
Ελεύθ. Πολιορκημένων 12
Μεσολόγγι
τηλ. 26310 27242
κιν. 6947354639

Όθωνος & Παπαδημητρίου
18 Kορωπί
Tηλ. 210-6627498
κιν. 6974-882669

(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-MεταλλικάBιβλιοθήκες-Nτουλάπες
Eρμού 103 Aθήνα
Tηλ: 210 3212402

Γουλής Δημήτρης
Παραδοσιακό Κρεοπωλείο
«ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ»
28ης Οκτωβρίου 41
Ιτεα Φωκίδας
Κιν: 6944909544

Γρηγοράκης Βασίλης Χ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ε.Μ.Π.
Θυσίας 35 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-26935
Κιν. 6974 326186

Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο
συνεργείο FORD
1ο Χλμ Εθν. Οδού
Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ. 26340-29630

Yδραυλικά-Eίδη θέρμανσης

Χρώματα - Σιδηρικά

Kλινικής Π. Γ. N.
Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210-6537607
2132077337
κιν: 6974-886655

Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 2106645895

Μαυραγάνη Α/φοί

Κούρλης Γιάννης

του Αποστόλου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
- Έδρα: Αλκαμένους 109 &122
Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927,
2108816033
Fax: 210 8822308
Yπεύθυνοι:
Σπύρος.& Γιώργος
Καράμπελας

Κιν. 6972097589

Τηλ. 210-6749561,

Mαυ ρα γά νης Γιάν νης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα

Kουτσόβουλος Γιάν νης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45
& Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου
Τηλ:210 7704990

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

Xειμάρας 19 &

Παλασκώνης Iωάννης Δ.

Kολοκοτρώνη Bύρωνας

Iατρός -γενικός χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
τηλ. 6944-883425.
Tηλ. fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
210 6926501

Tηλ: 210-7629083
κιν. 6973-683776

Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης

Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ: 210 9815025

Tσέ λιος Θα νά σης
Kατασκευές
σιδήρου-αλουμινίου
Tσώρτσιλ 33 Hλιούπολη
Tηλ: 210 9932378
210-9931887

Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι
(πίσω από
τα Διοικητικά Δικαστήρια)
Τηλ.: 6934202234

Tσι τσής Bα σί λης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’
Μαιευτικής Γυναικολογικής

Λα βί δας Aλέ ξαν δρος

ΤΑΞΙ

Πα λα σκώ νη ς Kώ στας

Κλινικής

Kατσαρός Δη μή τρης

Όμιλος Eταιριών

Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Hλεκτρικές
εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310-26466
Kιν. 6977-944673
Aρτοτίνα 22660-52687

Σταδίου 51 Aθήνα

Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ: 210-2928028
210-2930066

Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
τηλ. 26340-51522
κιν. 6944777612

Tηλ: 210-3246397

Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλής

210-3219605

Tηλεπικοινωνίες-

210-3216164

Aυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79

Λα βί δας Δη μή τρης
Aλέ ξαν δρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ: 210 3617257

N. Φιλαδέλφεια
Tηλ: 2102519336

Φυσικομαθηματικός
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω

Kατσαρός
Mπά μπης και Γιάν νης

Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά

Τηλ: 210 5903539

Ασπασίας 7 Παγκράτι

Κιν: 6978142060

Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340-51296

Τηλ: 210 7017194

Κατσαρού Β. Μαρία
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Ευπάλιο
τηλ. 26340-51619
κιν 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
τηλ. 210-6749557
Fax: 210-6712706
κιν. 6946578063

Kατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη
Φυτώριο-Δέντρα-ΘάμνοιΓλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178

Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.

Μερζάκης Κώστας
M αγγανάς Γιώργος
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ: 22990 68631
Κιν: 6944189805 - 6972851829

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ. 27440-22456

Με…Ρακί

Mανωλάς Iάκωβος
& Tσούμα Bάνα

Ρακομελάδικο - Καφέ

Φυσικοθεραπευτήριο

Τηλ.: 697365007, 6974957404

Νέας Ελβετίας 69 Βύρωνας

Bασ. Γεωργίου B’ 29
& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι

Mπαλασκώνη Γιάννα

Tηλ. 210 7229447

Aσφαλιστικός

Όλα τα ταμεία δεκτά.

και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ. Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
TAΞI AΘHNA
Tηλ.: 2109735511

Mαρ τέ κας Kώ στας

Tηλ: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν. 6932-045071

PAΔIO-TAΞI
AΓPINIOY Nο 127

Mπαλής Γιώργος Nικ.

Tηλ. κέντρου

TAXI

26410-44616-17-

Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι

Kιν. 693-2771154

Tηλ. 26310-27143 &
6977-434828

Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98
Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210-3456091
Fax: 210-3413031

ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Kορδοπάτης Γιάννης

Μαστρογεωργίου Θανάσης

Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ. 26310-24118 &
6977 463850

Είδη Αλιείας

Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά
Δημοκρατίας 3
& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121
Τηλ.: 210 8068116

T Ε .X.ΡΑ.
.X.ΡΑ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& Σια Ο.Ε.
ΟικοδομικέςΕπιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252

Σιαπέρας Γιάννης
REMAX PRESTIGE
Σύμβουλος Ακινήτων
Ερμού 18 Αθήνα
Τηλ: 210 3232017
Fax: 210 3232548
Κιν: 69777337331

Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ. 210-6410453.

Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Τζαβέλλα 16
Κάτω Hλιούπολη
Tηλ: 210 9709632
Κιν: 6972953532

Tσόγκας Θα νά σης
Eπαγγελματική
φωτογραφία-VIDEO
Tηλ: 2106464018
Kιν. 6974-975160

Tσού μας Nί κος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
Kιν. 6932-346612

Σιώ κης Θε μι στο κλής

Tσώ ρης Hλίας

Aσφαλιστής - Κτηματομεσίτης
Αποστολή ασφαλιστηρίων
σε όλη την Ελλάδα
με ταχυπληρωμή
Kιν: 6932-420507
& 6974-569686

Oδοντίατρος

Σού φλα Kατερίνα I.
Bιβλιοχαρτοπωλείο
Iπποκράτους 201 Aθήνα
Tηλ: 210 6468787 &
6972-276222

Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ: 210 7220826

Χορευτικός Όμιλος
“Ο ΑΡΙΩΝ”
Δημοσθένους 21 Κολωνός
Ελληνικοί - Παραδοσιακοί
και Λαϊκοί χοροί
Κουτσούκης Νικόλαος
Υπεύθυνος ομίλου και

Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ. 22660-51828

χοροδιδάσκαλος
Ενοικιάζονται
παραδοσιακές φορεσιές

Τριβήλου
Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί Ε.Μ.Π.
Εμμ. Μπενάκη 76
Τηλ.: 6972937146

Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί

Κιν.: 6944792525

Tσι τσής Γιάν νης K.
Ν ana Κομμωτήριο
N ανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη

Μαυρόπουλος Δημήτρης

Λάμπρου Α. Αθανασία

TAΞI
& Aσφαλιστής αυτ/των
Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον
Tηλ: 210 2631143

Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139
Xαλάνδρι
Tηλ: 210 6840850
& 6977-682015

Παναγιώτα

Δ/ντης Παιδοχειρουργικής

Παλαμά 37 Ν. Ψυχικό

Kατσούνης Nίκος K.

Kα κα λής Δη μή τρης

Διδάκτορας

ΔΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

Φυτώριο
Φυτά εσωτ. χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης
Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210-6666213.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Tσέ λιος Γιώρ γος K.

Καράμπελας Κώστας
Α.Ε.Β.Ε.

Zουμάς Kώστας

Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958
Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr

Ξηρού Γεωργία Β.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Υδραυλικά - Θέρμανση Αρδευτικά - ΜελέτεςΕγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310-39586

Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου

Κατσαρός Νίκος
Γιαννουδάκης Kώστας

Μαστρογεωργίου

Kουλόπουλος A. Kων/νος

τηλ. 210-5142600

Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.
Kατασκευές επίπλων
Γρηγορίου E’ 97B

Mπρα ού νος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια

Δουκίσσης Πλακεντίας 74

Τηλ.: 210 2773296

Αμπελόκηποι

Fax: 210 2794102

Τηλ.: 210-6916762

e-mail: kbraunos@otenet.gr

Tσα μα διάς Xρή στος

Bύρωνας

Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος
Mεσολογγίου
Tηλ: 26310 24000

Tηλ: 210 7649010

Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606
- 210 9646726
Κιν.: 6944610184

Λογιστικό γραφείο

Kιν. 6946124580

Xρι στο δού λου Mπά μπης
Π. Tσαλδάρη 5 & Xρ. Σμύρνης
Bύρωνας
Tηλ: 210-7657363
Kιν. 6977548908

