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ΔΙΑΚΕΙΑ 2011

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
18:00 Αγώνες για παιδιά 6 ετών.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
17:30 Ποδοσφαιρικός αγώνας.
18:30 Ρίψη λίθου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
18:00 Αγώνας ανώμαλου δρόμου
για παιδιά 6 ετών και άνω.
Συνάντηση συμμετεχόντων και προσκεκλημένων
στο μνημείο τόπου γέννησης του Αθανασίου Διάκου.
Έπαρση σημαίας
Κατάθεση στεφάνου
τήρηση ενός λεπτού σιγής.
Χαιρετισμός Δημάρχου, Προέδρου Συλλόγου
Κήρυξη αγώνων.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, παρουσία πολλών συγχωριανών μας έγινε η λειτουργία στην Αγία Τριάδα. Στο
τέλος της λειτουργίας ο συγχωριανός μας κ. Παναγιώτης
Σιαπέρας προσέφερε σε όλους αναψυκτικά, λουκούμι και
τσίπουρο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
18:00 Μέγας εσπερινός στην Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας όπου μόνασε ο Αθ. Διάκος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
08:00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Αρτοτίνας.
18:00 Φλάμπουρο
Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο τόπου γέννησης του Αθ. Διάκου
παρουσία παραδοσιακά ενδεδυμένων ανδρών και γυναικών.
Εκπροσώπων κρατικών αρχών οργανοπαιχτών
και προσκεκλημένων.
Εκκίνηση πομπής (Φλάμπουρο) με κατεύθυνση
προς την πλατεία Αθ. Διάκου της Αρτοτίνας.
Έναρξη παραδοσιακών χορών από τσολιάδες, βλαχοπούλες
εκπροσώπους κρατικών αρχών και Συλλόγων.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
Φέτος ο πάτερ Νικόλαος λειτούργησε
στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Έτσι παρουσία πολλών συγχωριανών μας
και βοηθούμενος από
τον καλό καιρό την ημέρα αυτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης έγινε η θεία λειτουργία.
Στο τέλος της λειτουργίας ο κ. Μαυραγάνης Κων/νος εορτάζων αυτή την ημέρα προσέφερε σε όλους αναψυκτικά,
γλυκά και τσίπουρο.
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

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.

ΚΗΔΕΙΕΣ
― Απεβίωσε στις 14-7-2011 η
Αικατερίνη Τζελέπη.
― Απεβίωσε στις 17-7-2011 και
κηδεύτηκε την επομένη στο Νεκροταφείο Κηφισιάς ο οδοντίατρος
Αθανάσιος Βήλος του Κωνσταντίνου.
― Απεβίωσε η Μαρία Μ. Μα-

σούρα στις 24-7-2011. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν
στο Κοιμητήριο στην Αρτοτίνα.
Τα αδέλφια της Κώστας, Γιάννης, Θανάσης και Γιώργος Μαυραγάνης αντί στεφάνου προσφέρουν χρηματικό ποσό στον Ι.Ν. Αγ.
Γεωργίου Αρτοτίνας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε πολύ όσους με οπονδήποτε τρόπο συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος μας για τον αδόκημο θάνατο της μητέρας μας Μαρίας
Μ. Μαυραγάνη-Μασούρα.
Γιάννης και Αριστοτέλης Μασούρας

Αθλητική επιτυχία συγχωριανού μας
Ο αθλητής Μαυραγάνης Νικόλαος του Αθανασίου της Γ.Ε. Παναχαϊκής εκλήθη στην Εθνική
Ομάδα Βόλεϋ Παίδων εν όψει του παγκοσμίου
πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το δεύτερο
15θήμερο του Αυγούστου στην Αργεντινή.
Ο παππούς και η γιαγιά Νίκος και Ειρήνη εύχονται καλή επιτυχία.

Συνδρομές
Ψυλίδη - Μασούρα Μαίρη ......................................................50€
Καραπιπέρης Κώστας ............................................................50€
Σιαπέρας Παναγιώτης ............................................................20€
Πλαστήρας Γιάννης ................................................................20€
Τσιπούνης Γιάννης..................................................................20€
Νικολέτος Φώτης....................................................................20€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πωλείται οικόπεδο 800 τ.μ. με διώροφο πέτρινο σπίτι εντός
οικισμού στη θέση Άγιος Νικόλαος στην Αρτοτίνα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7705130
κ. Παπάζογλου Πάρης

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

Παλιούρα Βασιλική
Τσιώτα – Μαυροπούλου Ελένη
Eκδότης - Διευθυντής:
Περικλής Μαυραγάνης
Τηλ. 210-2519336
Κιν. 6945799919
e-mail: periklis@mavraganis.gr
Ηλεκτρονική σχεδίαση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση
Εκδόσεις Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Αρτοτίνα 14-7-2011
Αριθμ. Πρωτ. 28
Ταχ. Δ/νση: Αρτοτίνα
Ταχ. Κωδ.: 33056
Πληροφορίες: Βασ. Κάππας
Τηλ.: 22660-51810
ΠΡΟΣ:
1) Δήμαρχο Δωρίδος
33053 Λιδωρίκι
2) Αντιδήμαρχο Δωρίδος
Ράπτη Ιωάννη
33053 Λιδωρίκι
3) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
33053 Λιδωρίκι
4) Επιτροπή Διαπίστωσης
Αυθαίρετης Βοσκής
33053 Λιδωρίκι
5) Υγειονομική Υπηρεσία
Φωκίδας
33100 Άμφισσα
6) Αστυνομικό Τμήμα Λιδωρικίου
33053 Λιδωρίκι
ΘΕΜΑ: Αδέσποτα βοοειδή
εντός του οικισμού Αρτοτίνας
Σας γνωρίζουμε ότι στην Αρτοτίνα καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους αλλά ιδιαιτέρως τη θερινή
περίοδο κυκλοφορούν αδέσποτα
και σε άγρια κατάσταση πενήντα
(50) περίπου βοοειδή αγνώστου
ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα, αφενός
να καταστρέφουν ιδιοκτησίες (κήπους, αυλές σπιτιών, μάντρες,
φράχτες κ.λ.π.), αφετέρου να ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους με τα κόπρανά τους.
Το σημαντικότερο βέβαια από
όλα είναι ο κίνδυνος που διατρέχει
ο κάθε κάτοικος για την ακεραιότητά του ή και για την ίδια του
τη ζωή.
Παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες το συντομότερο δυνατό.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Αρτοτίνας
Βασίλειος Κάππας
•••
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

- Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ.
Στερεάς Ελλάδας ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών προγραμμάτων:
«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Εναλλακτικός Τουρισμός» & «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών
Μεταφορών» την Τετάρτη 29-62011 και ώρα 19.00 στην Άμφισσα,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Δελφών. Η Αντιπεριφερειάρχης
Φωκίδας, κα Γαζή Παναγιώτα,
αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα τόνισε την
ανάγκη να δοθούν κίνητρα και
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
της τοπικής επιχειρηματικότητας,
στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ,
κ. Καράντζαλης Λουκάς. Μετά
από μια συνοπτική παρουσία των
προγραμμάτων από τον κ. Καράντζαλη, η κα Κουβέλη Λαμπρινή,
παρουσίασε το πρόγραμμα «Νέα
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ 2007-2013
και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση
επιχειρηματικών προτάσεων.
Έγινε παρουσίαση του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός», από την κα Λυτάκη Μαριλένα, που αφορά επιχειρήσεις
οι οποίες δραστηριοποιούνται σε
οποιαδήποτε μορφή τουρισμού
(αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι
ευεξίας εστίασης κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ενδιαφέρον από τους
παρευρισκόμενους υπήρξε έντονο.
Τέλος ο Υπεύθυνος Δράσης
της ΑΝ.ΔΙΑ, κ. Γκέτζος Μιχάλης,
έκανε αναφορά στη δράση «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»
που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς
χερσαίων εμπορευματικών οδικών
μεταφορών (διεθνών και μη), για
το οποίο αναμένεται προκήρυξη
εντός των ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες
απευθύνεστε στην Περιφερειακή
Ενότητα Φωκίδας στο τηλ.
2265350508 και στην ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας στο τηλέφωνο
22310-67047 & 67498, με τον
ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα 2106985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΑ ΕΠΑΕ στο τηλ.
8011136300. Συνημμένα σας αποστέλλουμε συνοπτική παρουσία
των τριών προγραμμάτων.
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24 Ιουνίου: Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου
24 Ιουνίου 2011
Στην Ιερά Μονή του Τιμίου
Προδρόμου Αρτοτίνας, οι μελισσοκόμοι του χωριού μας και όσων

Διαχείρισης Ιεράς Μονής Τιμίου
Προδρόμου.
Τελέσθηκε θεία λειτουργία,
αρτοκλασία, αγιασμός μελισσών,

δραστηριοποιούνται στην περιοχή από άλλα μέρη της Ελλάδας
ήταν όλοι εκεί για τη γιορτή
τους, αναβιώνοντας τα παλιά
μας έθιμα για δεύτερη συνεχή
χρονιά.
Την εκδήλωση δεν παρέλειψαν να τιμήσουν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Δωρίδας
κ. Γιώργος Καπεντζώνης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ο Τοπικός Πρόεδρος κ. Βασ.
Κάππας, εκπρόσωποι των Συλλόγων Αρτοτινών Αθήνας και
Μεσολογγίου και η Επιτροπή

οχημάτων και μελισσοκόμων, χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη
Χρύσανθου Καρατζαφέρη και
του πατέρα Νικολάου.
Κατόπιν προσφέρθηκε καφές
και μέλι στους παρευρισκόμενους στο Αρχονταρίκι της Ιεράς
Μονής.
Στη συνέχεια έγινε γλέντι με
ζωντανή παραδοσιακή μουσική
στον όμορφο χώρο μέσα στα
έλατα γύρω από τις βρύσες.
Προσφέρθηκαν άφθονα φαγητά,
ψητό, πίτες, ζεστά σουβλάκια
και μεζέδες από την ψησταριά

που λειτουργούσε εκεί, γλυκά,
ποτά κ.λ.π. σε όλους. Έγινε χορός με πολύ κέφι έως αργά το
απόγευμα.
Συγχαρητήρια ανήκουν σ’
όλους τους διοργανωτές και σ’
όσους συνέβαλαν στην εκτέλεση
αυτής της εξαίρετης γιορτής.

Ευχόμαστε ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεός να χαρίζουν υγεία
στους μελισσοκόμους και καλές
σοδειές και του χρόνου όλοι
μαζί και πάλι να ξανακάνουν
στον ίδιο χώρο την εξαίρετη
γιορτή τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρίας Φωκικών Μελετών
(ΕΦΜ), με σκοπό την επικαιροποίηση των καταλόγων των μελών
της, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι πολλοί φίλοι παρ’ ότι έχουν
εγγραφεί μέλη της εταιρίας προ πολλών ετών, δεν έχουν ανανεώσει
την εγγραφή τους με την ανάλογη ετήσια συνδρομή αυτή των
είκοσι (20) ευρώ.
Επειδή στο καταστατικό της ΕΦΜ άρθρο 9 «Διαγραφή Εταίρων»,
αναφέρει ότι «οι επί διετίαν καθυστερούντες αδικαιολογήτως την
συνδρομήν ούτοι επανακτώσι την ιδιότητα του εταίρου αυτοδικαίως
άμα τη εκπληρώσει των ταμειακών των υποχρεώσεων και θεωρούνται ως μηδέποτε απολέσαντες την ιδιότηταν ταύτην» κατά
συνέπεια κάποια μέλη θα πρέπει να διαγραφούν, πλην όμως
κρίνουμε ότι μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στην προσπάθεια
της ΕΦΜ. Άλλωστε η επιδίωξή μας είναι να αυξηθούν τα μέλη της
με σκοπό η εταιρεία να διευρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.
Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. έλαβε απόφαση όπως τα μέλη τα
οποία οφείλουν επί σειρά ετών, δύναται να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους ως μέλη με πλήρη δικαιώματα εφ’ όσον τακτοποιήσουν
τις οικονομικές υποχρεώσεις στην εταιρεία τα τελευταία δύο έτη,
δηλαδή τα έτη 2009 και 2010 (ήτοι σύνολο 40€).

Για την εξόφληση μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα μέλη
του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη αποδοχής τους και μη ανταπόκρισής
τους μέχρι τέλους του έτους 2011, τότε η διαγραφή θα γίνεται
αυτόματα άνευ άλλης ειδοποίησης.
Το Δ.Σ. της ΕΦΜ
Κουτσοκλένης Γεώργιος - Πρόεδρος
Ράμμος Ιωάννης - Αντιπρόεδρος
Κοκολόγος Νικόλαος - Γραμματέας
Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος - Ταμίας
Τσινταβής Ιωάννης - Έφορος
Κακκανάς Παναγιώτης - Μέλος
Μαστρογιαννόπουλος Γεώργιος - Μέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επειδή η ΕΦΜ σύντομα θα αποκτήσει e-mail, όσοι εκ των
μελών της εταιρείας και των αναγνωστών του περιοδικού μας
διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιηθεί στο e-mail: jgrammos@yahoo.gr
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Πέτρινα Χρόνια
Όταν το θράσος και η αλαζονεία περισσεύουν, τότε και τα μυαλά παίρνουν «αέρα».
Δύο παράφρονες ονειρεύονται... να κατακτήσουν τον κόσμο και να... νεκραναστήσουν την πάλαι ποτέ κραταιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Ο Χίτλερ... θα γίνει «Αυτοκράτωρ» κι ο
Μουσολίνι «Καίσαρ». Φουλάρουν τις πολεμικές μηχανές κι εξορμούν επί δικαίων κι
αδίκων. Έτσι άρχισε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο μεγαλύτερος φονιάς της ανθρωπότητας.
Οκτώβριος 1940. Πρώτοι οι Ιταλοί, απρόκλητα, μάς κηρύσσουν τον πόλεμο. Αποκρούονται πάνω στα χιονισμένα βουνά της
Ηπείρου και τρέπονται σε άτακτη φυγή.
Ύστερα από λίγους μήνες νέα σφοδρή καταιγίδα. Οι Γερμανοί! αυτοί θυμίζουν Σπαρτιάτες πολεμιστές και σιδηρά πειθαρχία.
Οι φαντάροι μας τους αντιμετωπίζουν
ηρωικά, καθυστερούν την προέλασή τους
και τους στερούν πολύτιμο χρόνο (τρύγος,
θέρος, πόλεμος), που θα τους στοιχίσει
ακριβά στην όλη έκβαση του πολέμου. Το
ελληνικό μέτωπο πιέζεται αφόρητα και καταρρέει, πατώντας επί πτωμάτων «μπήκαν
στην Πόλη οι οχτροί».
Εχτρική κατοχή! Η πείνα σαν θανατηφόρα
επιδημία απλώνεται παντού. Οικτρό το ιδείν!
Όπου και να γυρίσουν τα μάτια βλέπουν ανθρώπους άσιτους, άποτους και γυμνητεύοντες. Όμως «ουδέν κακόν αμμιγές καλού».
Χλιδάτα στομάχια... έστρωσαν, περιττά κιλά...
έπεσαν κατακόρυφα και χρόνιες παθήσεις
εξέλιπαν.
Άνοιξη 1941. Μετά από ένα βαρύ χειμώνα
προβάλλει η Άνοιξη με την πολύχρωμη φορεσιά της και καλεί τους ανθρώπους να ξεχάσουν για λίγο τα ντέρτια τους και βρεθούν
κοντά της για να γιορτάσουν.
Τα πουλάκια κήρυκες και υμνωδοί της
Ανοιξιάτικης φύσης, πετούν από κλαδί σε
κλαδί δοκιμάζοντας τις φωνές τους και οι
μέλισσες από κάτω βουίζουν σα να θέλουν
να τους κρατήσουν μπάσο.
Πιο ’κεί ο Εύηνος, αγέρωχος και γαλήνιος,
στέλνει περήφανο χαιρετισμό από τα καλοκαιρινά μας λημέρια, καθώς μάς βρίσκει λίγο
πριν από τις εκβολές του.
Διανύουμε την Εβδομάδα των Παθών και
είναι βέβαιο ότι μετά τη Σταύρωση θα ακολουθήσει η Ανάσταση. Η ανάσταση της υποδουλωμένης πατρίδας πότε θα γίνει; Ηχούν
ακόμα στ’ αυτιά οι φωνούλες δυό μικρών
παιδιών «πεινάμε, λίγο ψωμί». Μια οικογένεια
πατρινών πέρασε με την Καλυδώνα (φέρι
μποτ) στο Κρυονέρι και μπήκαν στο τρένο.
Κατέβηκαν λίγο μετά τη γέφυρα του Ευήνου,
στα Κοκορέικα και ανηφορίζουν προς Άγιο
Γεώργιο. Κουβαλούν τη φτωχή οικοσκευή
τους και πάνε να την ανταλλάξουν με ό,τι
φαγώσιμο.

Εμείς βρεθήκαμε στο δρόμο τους και σταμάτησαν εξαντλημένοι και θεονήστικοι. Δώσαμε λίγο ψωμοτύρι που είχαμε, στα παιδιά
που προανέφερα, αλλά οι γονείς μείνανε
ρέστοι. Ύστερα από κάποια σκέψη ζήτησαν
να βυζάξουν προβατίνες και η επιθυμία τους
ικανοποιήθηκε, ανέκτησαν λίγες δυνάμεις
και μας ευχαρίστησαν. Σήκωσαν το βαρύ
σταυρό τους και συνέχισαν το Γολγοθά τους.
Καλοκαίρι στην Αρτοτίνα. Η έλλειψη βασικών αγαθών κι εδώ παρούσα. Ευτυχώς,
στη δυστυχία μας, τα καρποφόρα φέτος
είναι φορτωμένα. Τα φρούτα συμπληρώνουν
την τροφή μας κι όταν αυτά τελειώνουν αρχίζουν τα στυφά και δυσκοίλια κράνα.
Ιούλιος 1942. Στο χωριό κατέφθασαν ανεπιθύμητοι και άκρως επικίνδυνοι επισκέπτες.
Ήταν καμιά εικοσιπενταριά πάνοπλοι Γερμανοί. Στρατοπέδευσαν στο κέντρο του χωριού,
δίπλα στην κρύα βρύση κι έμειναν τρεις
εβδομάδες. Όσο βρίσκονται εκεί κανένας
δε ζυγώνει για κρύο νερό, γιατί βρωμάει
μπαρούτι.
Μόνο παιδιά που δεν έχουν συναίσθηση
του κινδύνου, πλησιάζουν και τους εμπαίζουν
βγάζοντας τη γλώσσα. Εκείνοι κάνουν πως
τραβούν πιστόλι και... φευγάτε ποδαράκια
μου...
Επιτάξανε τους δύο αγροφύλακες που
διέθετε το χωριό και τους έχουν στην υπηρεσία τους. Το παρατσούκλι του ενός συνέπιπτε με το όνομα του «Καίσαρα». Όταν
βρίσκεται κοντά τους τον κοιτάζουν πατόκορφα, χαριετίζονται και κάνουν χάζι.
Μια μέρα καθώς έπιναν καφέ στο καφενείο του Λαμπρόγιαννου «Βαρδούσια», είδαν
την προτομή του Διάκου να υψώνεται μεγαλοπρεπώς στην πλατεία της γενέτειράς
του και δια του διερμηνέως πληροφορήθηκαν
τη δράση και θυσία του. Ζωντανή μαρτυρία
αναφέρει ότι σηκώθηκαν, παρατάχτηκαν κι
απέδωσαν φόρο τιμής στον ήρωα. Η πράξη
τους αυτή αιφνιδίασε ευχάριστα τους χωριανούς, ύστερα από τις αρνητικές εντυπώσεις που άφηναν όπου περνούσαν.
Αυτό το καλοκαίρι μαζί με τον κούκο στα
βουνά και τις πέρδικες στα πλάγια, τα κυπροκούδουνα και την ποιμενική φλογέρα κελαϊδεί και το αντάρτικο ντουφέκι. Καλλιεργούνται προσδοκίες και αναφτερώνεται η
πεποίηση πως «της Λευτεριάς το φεγγοβόλο
αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει».
Βγήκαν αντάρτες στα βουνά! Ο μικρός
Δαυίδ θα παλέψει με το Γολιάθ. Ο Άρης κι ο
Ζέρβας είναι οι πρωτοκαπεταναίοι και τους
ακολούθησαν χιλιάδες και μυριάδες. Τα δυό
τελευταία χρόνια της εχθρικής Κατοχής το
αντιστασιακό κίνημα καταφέρει σοβαρά πλήγματα στους κατακτητές με δολιοφθορές στις
πόλεις και αντάρτικο στα βουνά.
1944. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα!
Τα στρατεύματα κατοχής κάτω από την

αντίσταση των λαών και των συμμαχικών
στρατευμάτων καταρρέουν και αποχωρούν.
Ήρθε η πολυπόθητη Λευτεριά! Είναι καιρός
να επουλωθούν οι πληγές και να ανασυγκροτηθεί η χώρα με βάση το εθνικό συμφέρον.
Αντ’ αυτού οι ηγέτες όλων των χρωμάτων κι
αποχρώσεων ερίζουν γύρω από την τούρτα
της εξουσίας.
Για μια φορά ακόμα ανθεί και θάλλει το
βαθύσκιο και βαθύρριζο δέντρο της διχόνοιας
της δολερής. Τι κρίμα! Αυτοί που πολέμησαν
πλάι-πλάι τον κοινό εχθρό, τώρα στρέφουν
τα όπλα εναντίον αλλήλων. Τα Δεκεμβριανά
του ίδιου έτους αποτελούν το προοίμιο της
εθνικής τραγωδίας που θα ακολουθήσει. Η
επάνοδος του βασιλιά (1946) ύστερα από
αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα, πυροδοτεί εμφύλιο αδελφοφάγο σπαραγμό.
1949. Τα όπλα εσίγησαν. Οι πληγές, όμως,
που άνοιξε ο εμφύλιος, ήταν τόσο βαθιές
και το δάκρυ που χύθηκε τόσο πολύ, ώστε
χρειάστηκαν πολλά χρόνια να κλείσουν και
το δάκρυ να στεγνώσει.
Το έτος 1950 προσδιορίστηκαν οι πρώτες,
ας πούμε, ελεύθερες εκλογές μεταξύ Στρατάρχη Παπάγου (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ) και Στρατηγού Πλαστήρα (ΕΠΕΚ). Το φθινόπωρο που
θα γίνονταν εκλογές, αρκετοί ψηφοφόροι
είχαν κατεβεί στα χειμαδιά με τα ποίμνιά
τους να ξεχειμάσουν (Ρέτσινα, Αγριλιά, Ξηρέικα, Άγιο Γεώργιο και Άνεμα Μεσολογγίου).
Οι κομματάρχες του ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ έστειλαν ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο (ΤΖΕΪΜΣ),
για να τους παραλάβει κατά τα χαράματα
της Κυριακής να πάνε στο χωριό για να ψηφίσουν. Δυό χαροκαμένοι οπαδοί του ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, που είχαν χάσει στανικώς τ’
αδέρφια τους από τους κοκκινοσκούφηδες
(αντάρτες κομμουνιστές) τους είχαν ταξιδέψει
σε πιο χλοερά λιβάδια ένθα απέδρα κάθε
λύπη και στεναγμός, ανέλαβαν και τους συγκέντρωσαν την καθορισμένη ώρα. Στοιβάχτηκαν στο ΤΖΕΪΜΣ σαν τις σαρδέλλες στο
κονσερβοκούτι και κατέβηκαν στο χάνι του
Καραπιστιόλη, εκεί που είναι σήμερα το
φράγμα του Μόρνου και απ’ εκεί πεζοπορία...
Καλύτερα να τους έλειπε.
Οι κομματάρχες επέβαλαν να ζητωκραυγάσουν δυνατά «ΖΗΤΩ Ο ΠΑΠΑΓΟΣ!», όταν
θα περάσουν από τον Έπαχτο και το Σλε
(Ευπάλιο). Όλοι φώναζαν και μάλιστα με
πάθος, εκτός από το μπάρμπα Μήτρο που
ζοριζόταν και δε φώναζε, γιατί οι μαυροσκούφηδες (χίτες, παρακρατικοί) είχαν ξεκληρίσει την οικογένεια του αδελφού του
πατέρα, μάνα και δυό κόρες, η μία νεαρή
δασκάλα κι η άλλη μοδίστρα.
Αφού τον πίεσαν αφόρητα άρχισε κι αυτός
να ουρλιάζει σαν τους άλλους: «ΠΑΩ, ΠΑΩ,
ΠΑΩ! ΠΑΩ ΟΡΕ ΠΑΩ»! αντί ΠΑ-ΠΑ-ΓΟΣ.
Αλλού το όνειρο κι αλλού το θάμα!
Συνέχεια στη σελ. 5
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Συνέχεια από τη σελ. 4

Οι κάλπες εκείνες ανέδειξαν πρωθυπουργό τον Πλαστήρα.
Κατά την πρώτη του περιοδεία πέρασε και από το Αίγιο και
σταμάτησε για λίγο να χαιρετήσει τον κόσμο που είχε μαζευτεί.
Απρόσμενα ένας «αγανακτισμένος νέος», έριξε πάνω του
ένα σάπιο μανταρίνι· ο σεβάσμιος γέρων κοίταξε με συγκατάβαση τον αναιδή νέο και κούνησε το κεφάλι του και γυρίζοντας
προς το διοικητή της ηρωικής χωροφυλακής είπε: «Κύριε
μπορείτε να φύγετε τώρα να πάτε να ξυρίσετε τα μουστάκια
σας».
Με κάτι τέτοια και χειρότερα «ελαμπρύνοντο» οι δεκαετίες
του ’40 και του ’50, αν εξαιρέσεις το ηρωικό έπος του ’40 και
την Εθνική Αντίσταση, που πραγματικά λάμπρυναν τη μακραίωνα
ιστορία μας.
Αυτά θυμάται και αποτυπώνει στο χαρτί ένας πιτσιρικάς
κατά την περίοδο της Κατοχής και σημερινός παππούς.
Νικ. Μαυραγάνης
Ιούλιος 2011
Αρτοτίνα

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Β.Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
ΔΙΑΚΟΠΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
09:30- 10:00 Εγγραφή Συνέδρων
10:00-11:00 Έναρξη εργασιών συνεδρίου από Πρόεδρο
Οργανωτικής Επιτροπής Κοντογεώργο Αχιλλέα
Χαιρετισμός Προέδρου Τοπικής Κοινότητας κ. Ξυρομάρου
Γιώργου
Χαιρετισμός από Πρόεδρο του Συλλόγου Τρίγκα Γιάννη
Χαιρετισμοί από προσκεκλημένους
Χαιρετισμός και Εισηγητική Ομιλία από Πρόεδρο Ομοσπονδίας κ. Κωνσταντόπουλο Ζήσιμο
11:00-11:40 «ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΧΩΡΑΣ»
α) «Καλλικράτης - Δήμος»
Εισηγητής: Καπεντζώνης Γιώργος - Δήμαρχος Δωρίδας
β) «Καλλικράτης - Περιφέρεια»
Εισηγητής: Γαζή Γιώτα - Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας
11:40 - 12:10
Διάλειμμα για καφέ
12:10 - 12:30 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»
Εισηγητής: Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος, Διευθυντής Αιτωλικής Αναπτυξιακής
12:30 - 12:50 «Εναλλακτικές και Βιώσιμες μορφές καλλιέργειας»
Εισηγητής: Γκόλφης Γιώργος, Γεωπόνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δωρίδας
12:50- 13:10 «ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ»
Εισηγητής: Ανέστος Γεώργιος Εκπαιδευτικός
13:10-14:00 Ερωτήσεις, Απαντήσεις
και Τοποθετήσεις Συνέδρων.
14:00-15:00 Τοποθετήσεις Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων
Μετά το τέλος του Συνεδρίου ακολουθεί γεύμα.
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Αναδημοσιεύουμε άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από 58 χρόνια στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ
(φύλλο 21ης Νοεμβρίου 1953) με αφορμή την εκδρομή του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών στην Αρτοτίνα.

«Μια επίσκεψις στην Αρτοτίνα - Στην πατρίδα του Αθ. Διάκου»

Σ

τη δεκαπενθήμερη ορειβατική εκδρομή που διοργάνωσε
προσφάτως ο «Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών» είχαμε
την ευκαιρία να επισκεφθούμε, εκτός από τα περίφημα
και πανέμορφα βουνά της Ρούμελης, το Βελούχι, την Καλλιακούδα , Χελιδώνα, Οξυά και Βαρδούσια, και μερικά χωριά, που
βρίσκονται στην ίδια περιοχή.
Οι γνώσεις μας για την Αρτοτίνα ήσαν λίγες. Πηγαίναμε
για πρώτη φορά, αλλά έχοντας στο νου ότι ήταν η πατρίδα
του Διάκου.
Οι προσωπικές εντυπώσεις μας είναι άριστες. Τα βουνά της
Αρτοτίνας είναι πανύψηλα και μεγαλοπρεπή. Πρόκειται για μια
περιοχή, που αν αξιοποιηθεί τουριστικώς έχει τις απαιτήσεις
ενός ελβετικού χωριού.
Ένα αίσθημα ευχάριστης ξεκουρασιάς και απέραντης γαλήνης
πλημμυρίζει τον επισκέπτη μόλις πατήσει το πόδι του στο
χώμα της.
Τα σπίτια, κτισμένα αμφιθεατρικά στην πλαγιά, προβάλλουν
όμορφα και κάτασπρα από τους κήπους με τις καρυδιές, τις
μηλιές και τους ανθώνες, με το απαραίτητο χαγιάτι και την
κληματαριά. Τα μικρά δρομάκια στριφογυρίζουν σαν κορδέλες
ανάμεσα σε σπίτια και κήπους.
Γύρω-γύρω βουνά απέραντα και πανύψηλα, με κοφτές ως
τα σύννεφα κορυφές, γεμάτα από απότομους γκρεμούς και
αβυσσαλέα φαράγγια, που τα διατρέχουν γρήγορα ποτάμια με
γάργαρα νερά. Παρθένα πράσινη φύσις, δρυμοί όπως στην
Ελβετία, πλατάνια, καστανιές, οξυές, που σκορπίζουν την
πυκνή μυστικοπαθή σκιά τους, λόγγοι από κάθε λογής θάμνους,
ταπέττα απέραντα από φτέρες και πάνω απ’ όλα, ψηλά στον
ορίζοντα, σαν κορώνα, η Πλάκα, το ελληνικό Μάτερχορν συνθέτουν το τοπίο της Αρτοτίνας ελληνικό αλλά και αλπικό μαζί.
Στην Αρτοτίνα μπορεί να φθάσει κανείς με λεωφορείο από
το Λιδωρίκι. Υπάρχει ήδη καινούργιος δρόμος, που σαν φίδι
ξετυλίγεται στην κοιλάδα του Μόρνου και μετά στις πλαγιές
των αντερεισμάτων των βουνών της Ναυπακτίας.
Όταν ο εκδρομεύς φθάσει στην πλατεία της Αρτοτίνας,
όπου βρίσκονται η προτομή του Διάκου τα θεόρατα πλατάνια
και η βυζαντινή εκκλησία, μπορεί να καταλύσει σε κάποιο από
τα δύο ξενοδοχεία της, στα οποία θα βρει αρκετές ευκολίες.
Αλλά ο επισκέπτης πρέπει να ξέρει ότι οι κάτοικοι της Αρτοτίνας
είναι οι πιο φιλόξενοι άνθρωποι που έχει συναντήσει. Δεν διστάζουν να ανοίξουν τα σπίτια τους για να τον δεχθούν χωρίς
καμία αμοιβή.
Δεν λείπει απ’ εδώ η μόρφωσις, ούτε ο πολιτισμός. Αλλά έχουν
εκεί, στο ύψος των 1300 μέτρων όπου ζουν, ένα δικό τους υπέροχο
και λαμπρό τρόπο ζωής, με τα δικά τους ζωντανά έθιμα, τις
παραδόσεις που διατηρούνται από αιώνες.
Ο εκδρομεύς έχει να επισκεφθεί εδώ χίλιους-δυο όμορφους και
ιστορικούς τόπους. Θρύλοι για νεράιδες, που ελούοντο φεγγερές
νύκτες στα κρυστάλλινα νερά του Εύηνου, τους αγώνες και τα κατορθώματα του Διάκου, του Σκαλτσοδήμου και του Σαφάκα, τα λημέρια τους και τα ταμπούρια συνθέτουν μια γοητεία, που θα την θυμάσαι έντονα.
Περίπατοι θαυμάσιοι και ατέλειωτοι προς το μοναστήρι του Άη
Γιάννη, εκεί όπου εμόνασε ο Αθανάσιος Διάκος πριν βγει στο αρματωλίκι, προς τον Άη Σπυρίδωνα τον Σαϊτά, με τα ορμητικά νερά και
τα πλατάνια, προς τον Βαρδουσιώτη και τις όχθες του Εύηνου, θα
δώσουν χαρά και ξεκούραση. Ακόμα μια πιο μακρινή εκδρομή στο

πανέμορφο χωριό της Γραμμένης Οξυάς και, για τους ορειβάτες,
αναβάσεις στις Σούφλες, την Πυραμίδα, το Πάνω και Κάτω Ψηλό
κάνουν τις μέρες να περνούν ευχάριστα.
Όσο για το φλέγον ζήτημα, τις τιμές, αυτές είναι κατώτερες
κατά 60% από τις συνηθισμένες των Αθηνών. Κρέατα, τυριά, αυγά,
βούτυρο και ό,τι άλλο, υπάρχουν άφθονα και πάμφθηνα. Τα ξενοδοχεία
διαθέτουν τις κλίνες προς 10.000 δραχμές.
Η Αρτοτίνα όμως, που αρχίζει να γίνεται γνωστή και να προσελκύει
αρκετούς παραθεριστάς, έχει και τα άλυτα τοπικά ζητήματά της.
Πολλά μας ανέπτυξαν ο πρόεδρος του χωριού και ένας φωτισμένος
ευγενικός τσέλιγκας, ο Θεοδ. Κατσούλης. Κυρίως όμως, όπως μας
είπαν, πρέπει να τελειώσει πρώτα, και χωρίς αναβολή, ο δρόμος με
μόνιμα έργα. Όλοι δε οι κάτοικοι ζητούν από το Ραδιοφωνικό
Σταθμό περισσότερα δημοτικά τραγούδια, για να μην μαθαίνουν οι
νέοι του χωριού μόνο ρεμπέτικα ή μοντέρνα και χάνουν την επαφή
τους με το παρελθόν, που οι γεροντότεροι δεν θέλουν να λησμονηθεί.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210-4003244
Κιν.: 6972 236732.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ
Τηλ.-Fax: 22660-52219,
210 6140861 Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr
Aυ ζώ της Bα σί λης
Tέντες-Πέργκολες
Κατασκευή & Εμπορεία
Χονδρική - Λιανική
Δημοχάρους 3 Περιστέρι
Tηλ.: 210 5728124 - 210 2010497
Fax: 210 5743784 Κιν.: 6932-003232
Βήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία
• Ηλεκτροθεραπεία
• Θεραπευτική μάλαξη
• Διαθέρμια • Laser
• Θεραπεία οσφύος • Γυμναστική
Ελεύθ. Πολιορκημένων 12
Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 27242 Κιν.: 6947354639
Γιαννουδάκης Kώστας
(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-Mεταλλικά-Bιβλιοθήκες-Nτουλάπες
Eρμού 103 Aθήνα
Tηλ: 210 3212402
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
Zουμάς Kώστας
TAΞI & Aσφαλιστής αυτ/των
Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον
Tηλ: 210 2631143
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958 Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr
Kα κα λής Δη μή τρης
Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139 Xαλάνδρι
Tηλ: 210 6840850 & 6977-682015
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584 Κιν: 6977-995489
Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου 18 Kορωπί
Tηλ.: 210-6627498 Κιν. 6974-882669

Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε.
Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
- Έδρα: Αλκαμένους 109
&122 Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033
Fax: 210 8822308
Yπεύθυνοι:
Σπύρος & Γιώργος Καράμπελας
Kατσαρός Δη μή τρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310-26466 Kιν. 6977-944673
Aρτοτίνα 22660-52687
Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ. 26340-51522 Κιν. 6944777612
Kατσαρός
Mπά μπης και Γιάν νης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340-51296
Κατσαρού Β. Μαρία
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Ευπάλιο
Τηλ.: 26340-51619 Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ. 210-6749557 Fax: 210-6712706
Κιν. 6946578063
Kατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτώριο
Φυτά εσωτ. χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης
Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210-6666213
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210-3456091 Fax: 210-3413031
Kορδοπάτης Γιάννης
Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ. 26310-24118 & 6977 463850
Kουλόπουλος A. Kων/νος
Διδάκτορας
Δ/ντης Παιδοχειρουργικής
Kλινικής Π. Γ. N.
Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210 6537607 - 2132077337
Κιν: 6974886655
Κούρλης Γιάννης
ΔΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ
Παλαμά 37 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210-6749561 Κιν.: 6972097589
Kουτσόβουλος Γιάν νης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45
& Κοκκινοπούλου Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7704990
Λα βί δας Aλέ ξαν δρος
Όμιλος Eταιριών
Σταδίου 51 Aθήνα
Tηλ.: 210-3246397
210-3219605 210-3216164

Λα βί δας Δη μή τρης
Aλέ ξαν δρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257
Λάμπρου Α. Αθανασία
Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά
Ασπασίας 7 Παγκράτι
Τηλ.: 210 7017194
M αγγανάς Γιώργος
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ.: 22990 68631
Κιν.: 6944189805 - 6972851829
Mανωλάς Iάκωβος
& Tσούμα Bάνα
Φυσικοθεραπευτήριο
Bασ. Γεωργίου B’ 29
& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι
Tηλ.: 210 7229447
Όλα τα ταμεία δεκτά.
Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
TAΞI AΘHNA
Tηλ.: 2109735511
Mαρ τέ κας Kώ στας
PAΔIO-TAΞI
AΓPINIOY Nο 127
Tηλ. κέντρου: 26410-44616-17
Kιν.: 693-2771154
Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί
ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ.: 210 6410453
Μαστρογεωργίου Θανάσης
Είδη Αλιείας
Δουκίσσης Πλακεντίας 74
Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6916762
Μαστρογεωργίου
Παναγιώτα
Χρώματα - Σιδηρικά
Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 210 6645895
Μαυραγάνη Α/φοί
του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Γιάν νης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα
Xειμάρας 19 &
Kολοκοτρώνη Bύρωνας
Tηλ: 210-7629083
Κιν.: 6973-683776
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
ΤΑΞΙ
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλής
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79
N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 2102519336
Μαυρόπουλος Δημήτρης
Φυσικομαθηματικός
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5903539
Κιν.: 6978142060
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440-22456
Με…Ρακί
Ρακομελάδικο - Καφέ
Νέας Ελβετίας 69 Βύρωνας
Τηλ.: 697365007, 6974957404

Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932-045071
Mπαλής Γιώργος Nικ.
TAXI
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310-27143
& 6977-434828
Mπρα ού νος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296
Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr
Ξηρού Γεωργία Β.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Υδραυλικά - Θέρμανση
- Αρδευτικά - ΜελέτεςΕγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310-39586
Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
EOS TRAVEL
Eισιτήρια ακτοπλοϊκά,
αεροπορικά.
Kρατήσεις ξενοδοχείων,
εκδρομές, ενοικιάσεις πούλμαν
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2138866
210 2930111 & 210 2928028
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός -γενικός χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944-883425.
Tηλ/Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
210 6926501
Πα λα σκώ νη ς Kώ στας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2928028-210 2930066
Ν ana Κομμωτήριο
N ανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη
Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά
Δημοκρατίας 3
& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121
Τηλ.: 210 8068116
T Ε .X.ΡΑ.
.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& Σια Ο.Ε.
ΟικοδομικέςΕπιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
παραγωγής μας
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000
Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590
Σιώ κης Θε μι στο κλής
Aσφαλιστής - Κτηματομεσίτης
Αποστολή ασφαλιστηρίων
σε όλη την Ελλάδα
με ταχυπληρωμή
Kιν: 6932420507 & 6974569686
Σού φλα Kατερίνα I.
Bιβλιοχαρτοπωλείο
Iπποκράτους 201 Aθήνα
Tηλ: 210 6468787 & 6972-276222

Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα
Tηλ.: 22660-51828
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί Ε.Μ.Π.
Εμμ. Μπενάκη 76
Τηλ.: 6972937146
Tσα μα διάς Xρή στος
Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος
Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310-24000
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184
Tσέ λιος Γιώρ γος K.
Yδραυλικά-Eίδη θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025
Tσέ λιος Θα νά σης
Kατασκευές
σιδήρου-αλουμινίου
Tσώρτσιλ 33 Hλιούπολη
Tηλ: 210 9932378 - 210 9931887
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι
(πίσω από
τα Διοικητικά Δικαστήρια)
Τηλ.: 6934202234
Tσι τσής Bα σί λης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’
Μαιευτικής Γυναικολογικής
Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Tσι τσής Γιάν νης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Τζαβέλλα 16
Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532
Tσόγκας Θα νά σης
Eπαγγελματική
φωτογραφία-VIDEO
Tηλ.: 2106464018
Kιν.: 6974-975160
Tσού μας Nί κος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932-346612
Tσώ ρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826
Χορευτικός Όμιλος
“Ο ΑΡΙΩΝ”
Δημοσθένους 21 Κολωνός
Ελληνικοί - Παραδοσιακοί
και Λαϊκοί χοροί
Κουτσούκης Νικόλαος
Υπεύθυνος ομίλου
και χοροδιδάσκαλος
Ενοικιάζονται
παραδοσιακές φορεσιές
Τηλ.: 210 5142600
Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.
Kατασκευές επίπλων
Γρηγορίου E’ 97B Bύρωνας
Tηλ.: 210 7649010
Kιν.: 6946124580
Xρι στο δού λου Mπά μπης
Λογιστικό γραφείο
Π. Tσαλδάρη 5
& Xρ. Σμύρνης Bύρωνας
Tηλ.: 210-7657363 - Kιν.: 6977548908

