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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρτοτινών “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”,
αποφάσισε σύμφωνα με την προβλεπόμενη απο το Καταστικό διαδικασία, την
πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις
27 Ιανουαρίου 2019 στις 10:30 π.μ. στην έδρα του Συλλόγου (οδός
Αλκέτου, αριθ. 56, Βύρωνας) και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
• Διοικητικός απολογισμός επί πεπραγμένων έτους 2018 και λογοδοσία Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός έτους 2018 και έγκρισή του.
• Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν και εγκριθεί η συζήτησή τους σύμφωνα
με το άρθρο 17, παρ. 3 του καταστατικού.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας ενόψη των εκλογών Ιανουαρίου για
το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ότι είναι επιτακτική η δήλωση υποψηφιοτήτων για νέα μέλη λόγω αποχώρησης και λήξης της θητείας των παλαιότερων, ώστε να συμπορευτούμε όλοι μαζί στο έργο και στους σκοπούς
του ιστορικού μας Συλλόγου. Ζητούμε υποψηφιότητες και έμπρακτη
υποστήριξη με το μέτρο που μπορεί ο καθένας ώστε να μην διαλυθεί ο
Σύλλογος! Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, για να μας γνωστοποιήσετε το ενδιαφέρον σας.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, υποψηφιότητα
για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να θέσουν όσα από τα
τακτικά μέλη του Συλλόγου το επιθυμούν και είναι ταμειακώς εντάξει, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημέρα
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα αρχίσει αμέσως μετά το πέρας του Διοικητικού-Οικονομικού απολογισμού και τυχόν λοιπών θεμάτων που θα εγκριθεί η
συζήτησή τους και θα περατωθεί την 16:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους:
• Ταχυδρομικά στα γραφεία του Συλλόγου.
• Με FAX στον αριθμό 210 7655568 &
• Με e-mail: στο artotina.diakos@gmail.com
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΤΕΚΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΠΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
«Γενέτειρα του Διάκου είναι η Αρτοτίνα»

Στο τεύχος 535 του περιοδικού ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ (Απρίλιος – Ιούνιος 2018), δημοσιεύεται εισήγηση το Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαου με τίτλο
«ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»
σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος που οργανώθηκε τον Οκτώβριο
του 2017.
Στη μελέτη – εισήγηση του Σεβασμιωτάτου περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας του Ήρωα της Αλαμάνας
ως ακολούθως: «Ο Αθανάσιος Διάκος εγεννήθη στην
Αρτοτίνα Δωρίδας το 1786. Ήταν το τέταρτο παιδί
από τα πέντε παιδιά του εκ Μουσουνίτσης Γεωργίου
Ψυχογυιού».
Η κατηγορηματική διατύπωση, με τη μοναδική ακρίβεια
και πληρότητα, θεωρούμε ότι αποτελεί το καλλίτερο επιστέγασμα σε όλες τις πληροφορίες για το οικογενειακό
πορτραίτο του Ήρωα της Αλαμάνας, όπως αυτές εμφανίζονται διάσπαρτες σε γραπτές πηγές του 19ου αιώνα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ” σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό, στο κοσμικό
κέντρο
“Λευκονόη”
το βράδυ του Σαββάτου 9 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 21:00, Αχιλλέως 69-71, Άλσος Ιλίου, τηλ 210
2631361, 210 5063724.
Θα υπάρχει ζωντανή μουσική με λαϊκό, νησιώτικο και
δημοτικό πρόγραμμα και περιλαμβάνεται πλήρες μενού, το
κρασί και τα αναψυκτικά.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τα μέλη
του Δ.Σ. για τις κρατήσεις σας, στα τηλέφωνα 6951804544
και 6978642983.
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ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Στις 19 Αυγούστου 2018, η Χριστίνα Ν. Τσέλιου και ο Καραμπασιάδης Ν. Αριστείδης απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Μιλτιάδης Μαυραγάνης γιος του Ιωάννη και της
Ελένης Μαυραγάνη και η Μαρία Καρδάση κόρη της Ελισάβετ Μαστοράκη τέλεσαν το
γάμο τους την Παρασκευή 5
Οκτωβρίου 2018 στο παρεκκλήσι της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στο κτήμα Club
Varibobi στη Βαρυμπόμπη.
Στον ίδιο χώρο ακολούθησε και η βάπτιση της κόρης τους και
το όνομα αυτής Ελισάβετ.
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση.
Οι γονείς εύχονται στο ζευγ’αρι να ζήσουν ευτυχισμένοι καθώε
και στην νεοφώτιστη κορούλα τους να ζήσει με υγεία και να είναι
καλότυχη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 30 Οκτωβρίου απεβίωσε στην Αθήνα ο Βασίλειος Αλεξόπουλος, καταγόμενος απο την Κερασιά. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε την 1-11-2018 στον Άγιο Γεώργιο Κερασιάς όπου και ακολούθησε
η ταφή. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βαρδουσίων, αλλά και Πρόεδρος του Συλλόγου Κερασιωτών.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
• Στις 21 Νοεμβρίου 2018 απεβίωσε η Λέλα ΠετρούτσουΖάβαλη και κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοιμητηρίου
Αμαρουσίου.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
Μπορείτε να καταθέσετε
τη συνδρομή σας στον λογαριασμό
IBAN: GR3301101570000015729602225
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

A P T O T I NA
H ΓENETEIPA TOY AΘANAΣIOY ΔIAKOY
Τρίμηνη 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
Τ.Κ. 16232 Tηλ. & Fax: 210 7655568
Συντακτική Επιτροπή:
Μαρτέκας Θεόδωρος
Μαυραγάνης Ιωάννης
Τσέλιου Χριστίνα
Μακρής Δημήτριος
Κάππας Ιωάννης
Πλαστήρας Ιωάννης

Δημάκας Δημήτριος
Κάππα Ευσταθία
Κουλοπούλου Αθηνά
Eκδότης - Διευθυντής:
Θεόδωρος Μαρτέκας
Κιν.: 6980047446
e-mail: artotina.diakos@gmail.com
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση:
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.: 210 2619003 Fax: 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟ
ΤΣΙΠΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ........................................................................ 10.00€
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗ ΑΜΑΛΙΑ .................................................................. 10.00€
ΜΕΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ .......................................................................... 10.00€
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ .......................................................... 20.00€
ΚΟΚΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ .................................................................... 10.00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ................................................................ 10.00€
ΜΑΡΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................................................................. 20.00€
ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .......................................................... 10.00€
ΓΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ................................................................................ 20.00€
ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ................................................................ 10.00€
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ............................................................ 10.00€
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................................... 10.00€
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ .............................................................. 10.00€
ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................................................................. 10.00€
ΒΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................................................... 10.00€
ΠΑΠΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ........................................................ 10.00€
ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑ ΓΙΩΤΑ ...................................................................... 10.00€
ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................................................ 10.00€
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ................................................................ 10.00€
ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................... 20.00€
ΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...................................................................... 10.00€
ΚΑΝΟΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ ........................................................................ 10.00€
ΝΙΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................................................................ 20.00€
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............................................................. 10.00€
ΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ............................................................................ 10.00€
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .................................................................... 10.00€
ΜΑΣΟΥΡΑ - ΨΥΛΛΙΔΗ ΜΑΙΡΗ ...................................................... 10.00€
ΤΣΟΥΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ .................................................................. 10.00€
ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .............................................................. 20.00€
ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ........................................................ 10.00€
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .......................................... 10.00€
ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .............................................................. 10.00€
ΠΟΛΥΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .................................................... 10.00€
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...................................................... 10.00€
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ .................................................................... 20.00€
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...................................................... 10.00€
ΚΑΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........................................................ 20.00€
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .................................................... 20.00€
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΟΜΝΙΝΟΣ ................................................................ 10.00€
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .......................................................... 10.00€
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ................................................................ 10.00€
ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................................................................. 10.00€
ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...................................................................... 10.00€
ΑΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ................................................................ 10.00€
ΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .................................................................... 10.00€
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΦΗ ............................................................................ 10.00€
ΚΙΝΤΩΝΗ ΛΟΥΚΑ .......................................................................... 10.00€
ΔΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ............................................................................ 10.00€
ΚΙΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .................................................................. 10.00€
ΝΙΩΡΑ - ΤΣΕΡΓΑ ΣΟΥΛΑ ................................................................ 20.00€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ................................ 20.00€
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ .................................. 40.00€
ΚΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ........................................................ 100.00€
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .......................................................... 20.00€
ΡΟΥΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ...................................................................... 20.00€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ............................................................ 20.00€
ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ............................................................................ 20.00€
ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ...................................................................... 20.00€
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ............................................................ 20.00€
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ .................................................... 70.00€
ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .............................................................. 30.00€
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ .............................................................................. 30.00€
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............................................................. 20.00€
ΖΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .......................................................... 20.00€
ΖΑΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ .................................................................... 20.00€
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................ 100.00€
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ - ΖΑΒΑΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ...................................................... 40.00€
ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ................................ 20.00€
ΡΕΓΚΟΥΖΑ-ΚΑΣΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ .................................................. 20.00€
ΤΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ...................................... 20.00€
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .................................. 250.00€
ΜΑΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ................................ 50.00€
ΕΙΣ ΜΗΜΗΝ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ...................................................... 200.00€
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Ιωάννης Κουτσαγγέλου

ύστατος αποχαιρετιστήριος λόγος, του αδελφού του Θανάση, που
δεν ήταν σε θέση να εκφωνήσει
την ημέρα της κηδείας, λόγω της
μεγάλης συγκινησιακής του φόρτισης
Αδελφέ μου Γιάννη,
Να είσαι καλοτάξιδος. Διάλεξες
εκείνο το πλοίο της γραμμής, που
δεν έχει ποτέ ξανά γυρισμό. Γεννηθήκαμε απ’ τους ίδιους γονείς.
Μετά απ’ τα δύσκολα νηπιακά-παιδικά κι εφηβικά μας χρόνια, που
ζήσαμε μαζί, η ζωή μας χώρισε.
Ανδρωθήκαμε βλέπεις κι έπρεπε
να κάνουμε τις δικές μας οικογένειες.
Δεν έπαψε όμως ποτέ, να μας συνδέει η αγάπη του ενός προς αλλήλους, καθ’ ότι είχαμε σύνδεσμο
ισχυρό, την μικρότερη αδελφή μας
Ελένη, μα όλα αυτά, μέχρι χθες.
Αδελφέ Γιάννη,
Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη, διαφορετική μέρα. Πρέπει να πούμε
το οριστικό μας αντίο σε σένα, και
είναι ότι πιο σκληρό πίστεψέ με κι
επώδυνο, που πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιος στη ζωή. Θα κάνουμε όμως πέτρα την καρδιά μας
και θ’ αντέξουμε.
Ο ξαφνικός σου θάνατος, μας
συγκλόνισε όλους.
Εγώ και η αδελφή μας Ελένη,
νιώσαμε σαν να μας χτύπησε κεραυνός, μέσα σε μια ηλιόλουστη
μέρα. Ήταν απίστευτο για μας,
όμως σύντομα μας προσγείωσε η
πραγματικότητα. Ήσουν ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, το καμάρι μας, το παράδειγμά μας, το
στήριγμά μας και τα βλέμματά μας,
ήταν συνέχεια στραμμένα και κολλημένα πάνω σου. Ήσουν ο πρώτος πυλώνας απ’ τους τρεις που
στήριζαν το οικογενειακό οικοδόμημα. Οι άλλοι δύο ήταν εγώ, και η
αδελφή μας Ελένη. Ο πρώτος γκρεμίστηκε χωρίς να το περιμένει κανείς, οι άλλοι δύο στέκουν ακόμη
όρθιοι και να παραμείνουν ακλόνητοι, μέχρι να καταρρεύσουν κι
εκείνοι.
Τότε θα χτιστούν απ’ την αρχή
άλλοι, απ’ τα παιδιά μας, στα ίδια
γερά θεμέλια, με τα ίδια δομικά
υλικά, που έχουμε απόθεμα κληρονομιάς, απ’ τους γονείς μας Γιώργο και Βασιλεία, τα οποία αποδεί-

χτηκαν άφθαρτα κι ανθεκτικά στην
μακρόχρονη πορεία της ζωής, πολύτιμοι σύμμαχοί μας, στο μακρύ
διάβα του χρόνου.
Είναι οι ηθικές αξίες, πάνω στις
οποίες στηρίχτηκε το οικογενειακό
οικοδόμημα, η δικαιοσύνη, η αγάπη
κι ο σεβασμός προς τους άλλους,
η τιμιότητα, η αξιοπρέπεια, η ειλικρίνεια. Αυτά ήταν τα όπλα μας
στη ζωή και μ’ αυτά θα την παλέψουμε, μέχρι το τέλος της. Στην
αρχή, νομίσαμε πως μας άφησαν
φτωχούς. Εκείνοι όμως μας είχαν
φορτώσει, μ’ όλο το βιός και τα
πλούτη του κόσμου. Μας είχαν
οπλισμένους σαν αστακούς, και
δεν το γνωρίζαμε, μας είχαν γιομάτους χρυσάφι και δεν το ξέραμε,
μας είχαν ασπίδα προστασίας και
το αγνοούσαμε.
Τώρα που θα τους συναντήσεις
Γιάννη, να τους εκφράσεις και τη
δική μας ευγνωμοσύνη.
Αδελφέ Γιάννη,
Βιάστηκες να συναντήσεις τους
γονείς μας, βιάστηκες να πέσεις
στην αγκαλιά της μάνας μας που
χρόνια μας περιμένει. Άλλωστε, η
ίδια σου έχει βγάλει εισιτήριο, στο
ίδιο πλοίο, τον ίδιο μήνα και την
ίδια μέρα, που ξεκίνησε το δικό της
ταξίδι. Ήσουν ο πρωτότοκος γιος
της κι όλοι ξέραμε την αδυναμία
της. Σε πήρε λοιπόν κοντά της, μα
δεν άντεξε άλλο, τον χωρισμό και
την μοναξιά της.
Αδελφέ Γιάννη,
Σήμερα φεύγεις από κοντά μας
για πάντα.
Δεν θα σε ξαναδούμε πλέον,
στη ζωή μας. Το καντήλι της ζωής
σου, έσβησε οριστικά. Όμως θα
μένει αναμμένο στη σκέψη μας στη
μνήμη των αδελφών σου, των παιδιών σου, των συγγενών και φίλων,
και όλων όσων σε γνώρισαν. Το
τελευταίο αντίο, είναι οδυνηρό.
Τώρα που αναπαύεσαι, στην αγκαλιά του Μορφέα έχεις ήρεμη, γαλήνια μορφή, φαίνεσαι σαν να θέλεις
ν’ ανοίξεις τα μάτια να δεις και να
ευχαριστήσεις όλους και να τους
πεις το τελευταίο αντίο, του αποχωρισμού, για την τιμή που σου
έκαναν.
Να είναι ελαφρό αδελφέ, το
χώμα που θα σε σκεπάσει.
Καλή αντάμωση.

Κ
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άθε φόρα που φτάνουμε στο χωριό νομίζω
δύο πράγματα θέλουμε όλοι. Πρώτον να
ακούσουμε την ησυχία του βουνού (αν και η
ησυχία δεν ακούγεται) και δεύτερον να αναπνεύσουμε
καθαρό αέρα, με την χαρακτηριστική μυρωδιά του
ελάτου. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του βουνού
αδιαμφισβήτητα λείπουν από κάθε πόλη, είτε μικρή
είτε μεγάλη από κάθε αστικό κέντρο είτε πρωτεύουσα
είτε κωμόπολη και έχουμε μάθει να ζούμε χωρίς
ησυχία και χωρίς καθαρό αέρα ενώ συνεχώς τα αναζητάμε. Πως όμως εξηγείται ότι οι παππούδες μας
που γεννήθηκαν σε χωρία τα οποία έσφυζαν από
ζωή, με κάπως λιγότερη ησυχία τότε αλλά μπόλικο
καθαρό αέρα τώρα να ζουν μακριά από αυτά; Με μια
σύντομη ματιά στο παρελθόν το ερώτημα γίνεται ρητορικό.
Κατά την μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα υπέστη
τεράστιες πληθυσμιακές μεταβολές αφού η οικονομική
κατάσταση στην περιφέρεια ήταν με αισθητή διαφορά
χειρότερη από τα μέχρι τότε αστικά κέντρα. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προτιμούσαν να αφήσουν
τον τόπο γέννησής τους, στην επαρχία και να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, προσαρμόζοντας την ζωή τους σε μια μεγαλούπολη που
ήταν πόλος έλξης με σαφώς περισσότερες ευκαιρίες
εργασίας και κυρίως δυνατότητα εργασίας για όλους.
Κάτι τέτοιο υλοποιήθηκε με επιτυχία αφού όσο αυξανόταν ο αριθμός των πόλεων τόσο δημιουργούταν η
ανάγκη για νέα εργατικά χέρια. Αλλά ήταν στα αλήθεια
επιτυχία;
Με το πέρασμα του χρόνου και ενώ οι δεκαετίες
περνούσαν τα άτομα που μεγάλωσαν και τα περισσότερα από αυτά γεννήθηκαν σε μικρά παραδοσιακά
χωρία της επαρχίας αποκτούσαν όλο και πιο μακρινούς
δεσμούς με την γενέτειρά τους. Συνολικά, από το
1920 έως το 2000 το ποσοστό του αστικού πληθυσμού
αυξήθηκε από 23% σε 73% ενώ το ποσοστό του
αγροτικού πληθυσμού μειώθηκε από 62% σε 27%.
Το ερώτημα τίθεται στην σημερινή κατάσταση. Τα
περισσότερα χωρία της χώρας (όπως και η Αρτοτίνα
μας) διαθέτουν στην «πλάτη τους» μια μακρά ιστορία,
κάποιες φορές ένδοξη, σπουδαία, λυπητερή, ιστορίες
περηφάνιας ή και πικρίας που έζησαν οι παππούδες
μας ή και οι ακόμα παλαιότερες γενναίες αναλόγως
το μέρος, γιατί από ιστορία άλλο τίποτα αυτή η
χώρα…
Το μόνο που περηφανευόμαστε πλέον είναι η
ιστορία των χωρίων μας υπό το πρίσμα της παράδοσης, με την παράδοση να αποτελεί ένα πνευματικό
και ανθρώπινο σύνδεσμο μέσα στην ιστορική διάρκεια
και μέσα στο παρόν, που σε τελευταία ανάλυση μια
κοινή παράδοση διαμορφώνει μια ομαδική συνείδηση,
και αυτή η κοινή συνείδηση δίνει αυτή την γοητευτική
πνοή στα χωρία. Έχουμε όλοι οι απόγονοι αυτών
των μικρών οικισμών ένα κοινό χαρακτηριστικό, ένα
κοινό παρονομαστή που είναι η αγάπη και η νοσταλγία
μας για το χωρίο μας, το όποιο κανείς βαθιά μέσα
του δεν το αγαπάει ούτε για τη γραφικότητά του ούτε
για την ομορφιά του αλλά για τα συναισθήματα που
προκαλούνται στον καθένα όταν βρίσκεται στο χωρίο,
για αυτή την ξεγνοιασιά.
Και για να είμαστε ειλικρινείς, οι άνθρωποι κάνουν
το μέρος και όχι το μέρους τους ανθρώπους.
Νεφέλη Αθανίτη
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Παρουσίαση στην Παλαιά Βουλή του βιβλίου του Αθανασίου Γ. Βήλου με τίτλο:
“ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, ΑΡΤΟΤΙΝΑ 1781 – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΑΛΑΜΑΝΑ 1821”

Σ

• Η επίσημη αναφορά (προς το Υπουργείο Παιδείας) το 1858 του δασκάλου Φ. Παπαδόπουλου
που ζούσε και ανέπνεε τον ίδιο αέρα με το συγγενικό
και φιλικό περιβάλλον του Ήρωα στην Αρτοτίνα,
λίγα χρόνια μετά το 1821.
• Το Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κρο-

ε πανηγυρική εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή
στις 9/12/2018 έγινε, με πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας, η επίσημη παρουσίαση του
βιβλίου του συγχωριανού μας Αθανασίου Γ.
Βήλου με τον πιο πάνω τίτλο. Η παρουσίαση συνδυάστηκε με ομιλία του συγγραφέα με θέμα “ΑΡΤΟΤΙΝΑ, η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου”.

Η επιτυχία της εκδήλωσης υπερέβη κάθε προσδοκία. Η ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής
ήταν υπερπλήρης ενώ υπήρξαν και στιγμές όπου
διέκρινε κανείς όρθιους θεατές.
Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον
έγκριτο δημοσιογράφο κ. Φώτη Καρύδα και η
παρουσίαση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας από το μέλος κα. Έφη
Κάππα. Επακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από
τον Πρόεδρο της Δωρικής Αδελφότητας κ. Ιωάννη
Μπαλατσούρα σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης
προς το παλαιότερο Δωρικό Σωματείο της πρωτεύουσας (έτος ίδρυσης 1906) που με αποφασιστική
και αποκλειστική πρωτοβουλία και δαπάνες της φιλοτεχνήθηκε στην Αθήνα, μεταφέρθηκε και στήθηκε
στην πλατεία του χωριού μας η προτομή του αγέρωχου Διάκου με το βλέμμα του στραμμένο προς
την Αλαμάνα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
πολλοί εκπρόσωποι πολιτικών και αυτοδιοικητικών
υπηρεσιών. Αναφέρουμε όσους καταφέραμε να
εντοπίσουμε και ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη
σε όσους το πλήθος των θεατών της εκδήλωσης
δεν μας επέτρεψε να εντοπίσουμε. Διακρίναμε
λοιπόν το βουλευτή Φωκίδας κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δωρίδας κ. Δημήτρη Καραχάλιο, τους Αντιδημάρχους του Δήμου Δωρίδας κ. Κωνσταντίνο
Παλασκώνη και κ. Ανδρέα Ευσταθίου, τον
Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αρτοτίνας κ. Βασίλη Κάππα, τον πρώην Δήμαρχο Βαρδουσίων κ.
Βασίλη Νικολέτο, τον πρώην Αντιδήμαρχο Δω-

ρίδας κ. Κώστα Φλετούρη, την πρώην βουλευτή
Μεσσηνίας κα. Νάντια Γιαννακοπούλου, τον
πολιτευτή κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου και άλλους.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην ιστορικό
κα. Ευγενία Μάντζου η οποία με δωρικό αλλά
πληρέστατο τρόπο σκιαγράφησε όλα τα θέματα
που θίγει το βιβλίο. Κατά την κα. Μάντζου, μετά
από την μελέτη του κ. Βήλου, δεν πρέπει να υφίσταται πλέον καμία αμφιβολία ότι η Αρτοτίνα είναι
η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου.

Ακολούθησε ο συμπατριώτης μας και πρωην
Πρόεδρος της Δωρικής Αδελφότητας κ. Κώστας
Λιάπης ο οποίος, πέραν του σχολιασμού του περιεχομένου του βιβλίου, επεκτάθηκε και σε θέματα
ιστορικά για το χωριό μας όπως είναι η συμμετοχή
της Αρτοτίνας στον αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας
με πάρα πολλούς ανώνυμους κλεφταρματωλούς
αλλά και πλειάδα επωνύμων καπεταναίων, όπως
Διάκος, Σκαλτσοδήμος, Ρούκης, Σαφάκας και έτσι,
όπως τόνισε ο κ. Λιάπης, η Αρτοτίνα δικαιολογημένα
αποκαλείται “Καπετανοχώρι” της Ρούμελης.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον συγγραφέα
του βιβλίου κ. Αθανάσιο Βήλο για ανάπτυξη του
θέματος “ΑΡΤΟΤΙΝΑ, η γενέτειρα του Αθαν.
Διάκου”. Ο ομιλητής, γνωστός στους περισσότερους
από την πολύχρονη ενασχόληση του με το θέμα,
αναφέρθηκε σε γραπτές πηγές του 19ου αιώνα
που, κατά τη γνώμη του, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό αντικειμενικότητας όσον αφορά
στην Αρτοτίνα ως γενέτειρα του Ήρωα.
Τέτοιες πηγές είναι:
• Παν. Ρόδιος με την πρώτη βιογραφία
του Αθαν. Διάκου στα 1835 στην ελληνική και
γαλλική γλώσσα.
• Το ιστορικό έργο “ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ” του Ιακ.
Ραγκαβή το 1853 όπου μέσα σε δύο γραμμές
περιλαμβάνει τη γενέτειρα (Αρτοτίνα), το αρματολίκι
(Λειβαδιάς) και το ηρωικό τέλος (Αλαμάνα), όπως
προβάλλεται στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας
του Συλλόγου.

κυλείου (αρχές 1865) με την πλήρη ονομαστική
κατάσταση των ζώντων συγγενών του Διάκου, δηλαδή παιδιών και εγγονιών των αδελφών του
Σοφίας και Καλομοίρας στην Αρτοτίνα και Κωνσταντίνου στην Άνω Μουσουνίτσα.
Όλοι οι συγγενείς φέρονται κάτοικοι Αρτοτίνας
και μόνο τέσσερις (οι απόγονοι του αδελφού του
Κωνσταντίνου) φέρονται κάτοικοι Άνω Μουσουνίτσας.
Κατά τον ομιλητή και μόνο αυτό το Πιστοποιητικό, που προφανώς προοριζόταν για υποβολή σε
Δημόσιες Υπηρεσίες, είναι αρκετό για να καταδείξει
την Αρτοτίνα ως γενέτειρα του Ήρωα.
• Παρά ταύτα ο κ. Βήλος συνέχισε με αναφορά

στον ιστορικό καθηγητή Γεώργιο Κρέμο, ο
οποίος στην αναζήτηση αυθεντικού απογόνου του
Αθαν. Διάκου το 1876 τον βρήκε στην Αρτοτίνα
στο πρόσωπο του νεαρού Κώστα Κούστα, εγγονού
της αδελφής του Σοφίας. Ταυτόχρονα ο Κρέμος
συγκέντρωσε υλικό όσον αφορά στο πατρικό οικογενειακό δένδρο του Διάκου και την ηλικία του,
που δημοσίευσε στο περιοδικό "Απόλλων" του Πειραιά. Έτσι μάθαμε ότι τον πατέρα του Διάκου τον
έλεγαν Γεώργιο και ότι ο Ήρωας είχε γεννηθεί
γύρω στα 1781/82, ενώ τα άλλα τα γραπτά του
Κρέμου συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του
Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κροκυλείου.
Όμως μπαίνοντας στον 20ο αιώνα ο κ. Βήλος
μας κάλεσε να σταθούμε σε ένα σταθμό ορόσημο.
Συγκεκριμένα ο σταθμός αυτός είναι το 1930. Το
έτος αυτό μετά από αναβολές είχε κηρυχθεί έτος
Συνέχεια στη σελ. 5
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Παρουσίαση στην Παλαιά Βουλή του βιβλίου του Αθανασίου Γ. Βήλου με τίτλο:
“ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, ΑΡΤΟΤΙΝΑ 1781 – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΑΛΑΜΑΝΑ 1821”
Συνέχεια από τη σελ. 4

εορτασμού της Εκατονταετηρίδας της Εθνικής
Παλιγγενεσίας με ορισμό Κεντρικής Επιτροπής
από την αφρόκρεμα του πνευματικού κόσμου της
χώρας όπως Πρυτάνεις Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου, Ακαδημία Αθηνών, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
κλπ. Η Αρτοτίνα τιμήθηκε ως γενέτειρα του Αθαν.
Διάκου με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου
με επικεφαλής Υπουργό, στρατιωτικά αγήματα
κ.λ.π. Οι τετραήμερες εκδηλώσεις περιλάμβαναν,
εκτός των άλλων, επίσημα αποκαλυπτήρια της
και τις ανακρίβειες της εν λόγω εργασίας αποτελεί
το γεγονός ότι κατά τον Παπαχρίστο ο Διάκος δεν
είχε δεύτερη αδερφή. Όμως ο ήρωας είχε δεύτερη
αδερφή, την Καλομοίρα, και τα παιδιά και εγγόνια
της κατονομάζονται ρητώς στο από έτους 1865
Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κροκυλείου (!).

Στη ρίζα από έναν έλατο κάθεται ο Σκαλτσοδήμος
με την Κρουσταλλω στο πλευρό, με την μπαμπαλοπουλα
κέρνα Κρουσταλλω μ', κέρνα μας, όλους με την αράδα.

προτομής του Διάκου στην πλατεία του χωριού και
εντοιχισμό μαρμάρινης πλάκας στη νότια
πλευρά του κελιού του Διάκου που να διαλαλεί
στους αιώνες ότι στην Αρτοτίνα γεννήθηκε
ο, αρχικά μοναχός, μετέπειτα οπλαρχηγός
Διάκος και αυτό με την υπογραφή της “Κεντρικής Επιτροπής Εκατονταετηρίδος 18301930”.

Ο κ. Βήλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους
ισχυρισμούς της πλευράς της Άνω Μουσουνίτσας,
η οποία αφού φρόντισε σε ανύποπτο χρόνο να μετονομάσει το χωριό της σε «Αθανάσιο Διάκο»
ισχυρίζεται ότι δήθεν εκεί είχε γεννηθεί ο ήρωας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Βήλος έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην περιβόητη εργασία Παπαχρίστου
που υποβλήθηκε το 1939 στην Ακαδημία Αθηνών
και καταχωρίσθηκε στα Πρακτικά της χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση. Η εργασία παρουσιάζει πλήθος
ανακριβειών, παραλείψεων και διαστρεβλώσεων
και αποτελεί κλασσικό κείμενο που προφανώς έχει
γραφεί καθ' υπαγόρευση και με απόφαση εκ των
προτέρων να καταλήξει στο συμπέρασμα για γενέτειρα του Ήρωα την Άνω Μουσουνίτσα. Τα επιχειρήματα της εργασίας σχολιάζονται από το συγγραφέα επαρκώς στο βιβλίο. Χαρακτηριστικό όμως
παράδειγμα που καταδεικνύει την προχειρότητα

νόνα οι δύο αυτοί τόποι ταυτίζονται. Στην περίπτωση
του Αθανασίου Διάκου, η μοίρα το έφερε να κατάγεται μεν από την Άνω Μουσουνίτσα, αλλά να έχει
γεννηθεί και μεγαλώσει τόσο αυτός όσο και τα
αδέρφια του στην Αρτοτίνα, το αναμφισβήτητο
χωριό της μητέρας του.
Η επιμονή στη στείρα αντιπαράθεση προσβάλλει,
εντέλει, τη μνήμη του Ήρωα της Αλαμάνας για τον
οποίο και τα δύο χωριά έχουν λόγους να υπερηφανεύονται.”
Ο κ. Βήλος έκλεισε την ομιλία του με πρότασηέκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές του Νομού Φωκίδας (Εκκλησιαστικές, πολιτικές, αυτοδιοικητικές)
να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ούτως
ώστε ένα καθαρά τοπικό θέμα να παύσει να δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο γειτονικών χωριών.
Υπάρχουν πλέον όλα τα στοιχεία για την ανάληψη
σχετικής πρωτοβουλίας.
Την εκδήλωση έκλεισε μουσικά ο συμπατριώτης
μας από τον Κονιάκο κος Απόστολος Λιάπης με
τη συνοδεία του Λουκά Κιντώνη στο κλαρίνο.

Κέρνα το Διάκο τρεις φορές, τον Σκαλτσοδήμο πέντε
τον Γούλα τον περήφανο μην τον κερνάς να σκάσει.
Εγώ κερνάω Διάκο μου και γω σας τραγουδάω.
Έχει τα μάτια έμορφα, τα φρύδια της γραμμένα,
τα μάγουλα τριαντάφυλλα, το πρόσωπο σαν μήλο
και το λιγνό της το κορμί μέσα σε περιβόλι.

Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε σε μελέτη- εισήγηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου σε Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος που έγινε τον
Οκτώβριο του 2017. Η εισήγηση με τίτλο το
“Το μαρτυρικό τέλος του Αθανασίου Διάκου”
δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό “Στερεά
Ελλάς”. Στη μελέτη του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης παραθέτει στοιχεία ταυτότητας του Ήρωα
της Αλαμάνας που παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα με ό,τι κατέγραψε και δημοσίευσε 150
χρόνια πριν ο ιστορικός Κρέμος. Κρίνεται σκόπιμη
η μεταφορά του σχετικού αποσπάσματος της μελέτης αυτολεξεί:
“Ο Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε στην Αρτοτίνα Δωρίδος το 1786. Ήταν το τέταρτο
παιδί από τα πέντε του εκ Μουσουνίτσης Γεωργίου Ψυχογυιού”
Η κατηγορηματική και ανεπιφύλακτη θέση του
Αρχιερέα του κύρους του κ.κ. Νικολάου, αποτελεί
το επισφράγισμα όλων των πηγών που ήδη αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
Σ’ αυτό το σημείο ο κ. Βήλος έκλεισε την
ομιλία του με επανάληψη μέρους του Επιλόγου
του βιβλίου του ως εξής:
“Η περιγραφή της ταυτότητας κάθε φυσικού
προσώπου περιλαμβάνει δύο σαφώς διακριτές έννοιες: την καταγωγή του (τόπος προέλευσης
του πατέρα του) και τη γενέτειρά του. Κατά κα-

Εγώ σου κρένω Διάκο μου, εγώ σε προσκυνάω
πιάσε και γράψε μια γραφή, πικρή, φαρμακωμένη
να στείλεις του πατέρα μου για να με ξαγοράσει
Χίλια φλωρία την ξαγορά και οχτώ χιλιάδες γρόσια,
να πάει μες τους Μπέηδες και στου Ντιβάν αφέντη
Να πάει στο Βελή πασά, να πάει στο Βεζύρη
για να μας στείλει μπουγουρντί να γένεις καπετάνιος
να περπατάς αρματωλός και να διαβαίνεις κλέφτης
Πάρε μας απ' τα Κράβαρα και όλο το Λιδωρίκι
Και αν δεν στα δώσουν Διάκο μου, κάψε το Βιλαέτι
Τρία πουλάκια κάθονταν εκεί στην Αλαμάνα,
τόνα γλέπει τη Λιβαδειά και τ’ άλλο το Ζιτούνι.
Το τρίτο τ’ ομορφότερο μοιρολογάει και λέει.
Πάμε Διάκο μ' να φύβγούμε στη Λιβαδειά να πάμε,
γιατί τουρκιά μας πλάκωσετ’ αντίχρηστα τ’ ασκέρια,
με τον Κιοτσέ Μεχμέτ Πασά και τον Ομέρ Βρυώνη.
Σαν κίνησαν ας έρχονται, ας έρθουν να διαβούνε.
Να ‘ρθούν να ειδούναι πόλεμο, πως πολεμάν οι κλέφτες.
Να ειδούν του Διάκου το σπαθί, πως πλέι μες το αίμα.
Μονάχα αδέρφια καρδιακά, αδέρφια αγαπημένα,
σύρτε να φέρτε το Σταυρό, για να τον ασπαστούμε.
Και σαν θα ξεχωρίσουμε δω στον απάνω κόσμο,
μέχρι που θέλει ο Θεός θα ματανταμωθούμε.
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Μήνυμα
Χριστουγέννων

Σήμερον ο Θεός λόγος δι’ ημάς άνθρωπος
εγένετο και ο Θνητός Άνθρωπος αθάνατος
κατά χάριν γεγένηται. Σήμερον Μαρία έτεκε
και ο κόσμος· Εφωτίσθη εκείνη εν τω σπηλαίω
και η Οικουμένη Εν τη Εκκλησία.
Αγαπημένοι μου, φίλοι και φίλες ενορίτες
και μή. Σας εύχομαι εγκαρδίως γεύση ουρανίων χαρισμάτων τα χριστούγεννα αυτά. Η
Ευφροσύνη της Είδησης της σωτηρίας του
γένους των ανθρώπων να πλημμυρίσει την
καρδιά σας ο Ενανθρωπήσας Υιός και λόγος
του Θεού να χαρίζει αδιάπτωτη υγεία. Να
σας σκεπάζει η αγάπη του. Να σας συνοδεύει
η Ειρήνη του. Η Ευλογία του για το Νέον
έτος να είναι πλούσια.
Χριστός Ετέχθη
Με Αγάπη Χριστού
Ιερέας
Θεοφάνης Μπατσαούρας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Δια της παρούσης επιστολής το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Αρτοτίνας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους αδελφούς Κωνσταντίνο και
Αθανάσιο Τσέλιο για την προσφορά τους
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αρτοτίνας
ενός χρηματοκοιβωτίου αναλαμβάνοντας
πέραν της προσφοράς και τα έξοδα μεταφοράς στην Αρτοτίνα ...το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο εύχεται στους αγαπητούς χωριανούς μας Αθανάσιο και Κωνσταντίνο
Τσέλιο ο Άγιος Θεός δια πρεσβειών του
ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου χαρίζει σε αυτούς και στις
οικογένειές των έτη πολλά και ευλογημένα
γεμάτα ύγεια άγαπη και ειρήνη ευλογημένο
και δημιουργικό το νέον έτος 2019 Χρόνια
Πολλά και ευλογημένα.

Δια το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος
Ιερέας Μπατσαούρας Θεοφάνης
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

Η κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ εις
μνήμην του πατέρα της ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ προσέφερε το ποσό των 150€.
Η κα ΠΟΠΗ ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ εις μνήμην
του συζύγου της ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ
προσέφερε το ποσό των 500€.
Τις ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε
ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των εκλιπόντων.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμη
μια φορά τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο
Παλασκώνη για την πολύτιμη βοήθειά του,
που με την ιδιότητα του Προέδρου Εποπτικής
Επιτροπής Πανελλαδικής Ασφαλιστικής προσέφερε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που
χωρίς αυτό δεν θα ήταν δυνατή η αποπεράτωση των προγραμματισμένων εργασιών
που είναι σε εξέλιξη με κυριότερο αυτό της

κατασκευής της σκάλας και της πύλης.
Τέλος ευχαριστούμε όλους τους προσκυνητές και φίλους της Ιεράς Μονής που
παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε
στηρίζουν με κάθε τρόπο τις ανάγκες της
Μονής ώστε να παραμείνει ανοιχτή, ασφαλής και επισκέψιμη.
Αγαπητοί μου Χριστιανοί ως Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Μονής Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου Αρτοτίνας εύχομαι σε όλους σας η καινούργια χρονιά
να σας χαρίζει αγάπη, υγεία, ειρήνη και
έτη μακρά πολλά και ευλογημένα σε εσάς
και τις οικογένειες σας.
Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά.
Με αγάπη Χριστού ο Ηγουμενοσύμβουλος
Ο Ιερέας Θεοφάνης Μπατσαούρας

ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ

Τραγούδι & Χορός… από Ψυχής!!!

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Συνεχίζουμε για 12η χρονιά, με περισσότερη δύναμη και ακόμη περισσότερη
διάθεση να προσφέρουμε διασκέδαση και ψυχαγωγία στους μικρούς και μεγάλους
φίλους μας.
Η Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας, ένα γνήσια λαϊκό σωματείο, όλοι εμείς που
καταγόμαστε από την Αιτωλοακαρνανία, τη Βοιωτία, την Ευρυτανία, τη Φωκίδα, τη
Φθιώτιδα, την Εύβοια, την Αττική, προσκαλούμε όχι μόνο τους συμπατριώτες μας,
αλλά και κάθε έναν και κάθε μία που ζητάτε μια ποιοτική διέξοδο έκφρασης να
έρθετε κοντά μας.
Σας περιμένουμε, γιατί είμαστε ... στο Εμείς! Είσθε ευπρόσδεκτοι, εσείς και τα
μέλη σας εφόσον το προκρίνετε, να πλαισιώσετε τις δράσεις μας, οικοδομώντας
έτσι ένα συνεχή δίαυλο επικοινωνίας και μελλοντικής συνεργασίας!

Περίοδος 2018 – 2019

• Ομάδες Παραδοσιακών Χορών για ενήλικες
• Ομάδα Παραδοσιακών Χορών για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου
• Εργαστήρι Παραδοσιακού Τραγουδιού
• Θεατρική Ομάδα
• Εργαστήρι Ελληνικής Χορωδιακής Μουσικής (έντεχνη, ρεμπέτικη, λαϊκή).
• Τμήμα Latin, Ευρωπαϊκών και Λαϊκών χορών
• Διδασκαλία Παραδοσιακών Οργάνων.
• Νεανική Χορωδία
• Εργαστήρι Μελέτης της Προφορικής Ιστορίας των Ρουμελιωτών
• Σεμινάρια Παραδοσιακών Χορών κ.ά.
➢ Περισσός. 3ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο, Μακελαράκη και Σαλαμίνος
➢ Αλσούπολη. 16ο Δημοτικό Σχολείο, Μεσσηνίας 15.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλ. 6989699383, email: enosiroumeliotonionias@yahoo.gr,
Facebook Ένωση Ρουμελιωτών Νέας Ιωνίας.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

28η Οκτωβρίου

ΑΡΤΟΤΙΝΑ

7

Εορτασμός Αγίου Δημητρίου

Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε η εκδήλωση τιμής και
μνήμης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην
Αρτοτίνα. Τον πανηγυρικό της ημέρας μετά την κατάθεση
στεφάνων εκφώνησε ο Ιερέας του χωριού μας Θεοφάνης Μπατσαούρας συλλειτουργούντος του Ιερέος Παναγιώτη Χαβατζά.
Στεφάνι κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινότητος Βασίλειος
Κάππας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών “Αθανάσιος
Διάκος” Θεόδωρος Μαρτέκας. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος Μαυραγάνης Ιωάννης, ο γραμματέας Κάππας Ιωάννης, ο ταμίας Μακρής Δημήτριος και ο αναπληρωτής ταμίας
Πλαστήρας Ιωάννης.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 26 Οκτωβρίου 2018, ανήμερα
της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος, τελέστηκε
λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, απο τον Ιερέα του χωριού
μας Θεοφάνη Μπατσαούρα όπου πολλοί συγχωριανοί μας παρευρέθησαν.
Ο Ιερός Ναός βρίσκεται απέναντι απο το χωριό μας, όπου σύμφωνα
με την ιστορία ήταν εκεί η παλιά τοποθεσία του.
Οι εορτάζοντες Σιαπέρας Δημήτριος και Κατσαρός Δημήτριος
μας κέρασαν τσίπουρο και γλυκά. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Η Δωρική Αδελφότητα ξεκίνησε και φέτος τα μαθήματα παραδοσιακών χορών υπό την καθοδήγηση του έμπειρου χοροδιδάσκαλου κ.
Μπάμπη Παναγιωτόπουλου.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Κυριακές, κατόπιν ενημέρωσης
από το Facebook του Συλλόγου - 2 groups και σελίδα (*) - στη
Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου στο Παγκράτι.
Στο χορευτικό είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι Δωριείς αλλά και οι φίλοι
που αγαπούν τους παραδοσιακούς χορούς, ανεξάρτητα από το επίπεδο
που βρίσκονται. Εξάλλου ο στόχος είναι να γνωριστούμε και να περάσουμε όμορφα, συγκροτώντας μια κεφάτη και δεμένη χορευτική ομάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Μπέσκος Δημήτριος, Έφορος
& Υπεύθυνος θεμάτων νεολαίας της Δωρικής Αδελφότητας,
τηλ: 6940-116735
(*) https://www.facebook.com/DorikiAdelfotis/
https://www.facebook.com/groups/358453017501055/
https://www.facebook.com/groups/433820870303980/
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μας
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επαγγελματίες

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΙ

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

Μαστρογεωργίου Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βουνό - Θάλασσα - Camping
Λεωφ. Μαραθώνος 98 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 6916762 Τ.Κ. 15344

Δρούγκας Σ. Γεώργιος
Ειδικός Καρδιολόγος
Μέλος της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας
25ης Μαρτίου 76 Πετρούπολη Τ.Κ. 13231
Τηλ.-Fax: 210-5059754
Κιν.: 6974581726
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός - Γενικός Χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944883425
Tηλ./Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
Τηλ.: 210 6926501
Tσιτσής Bασίλης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’ Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Τσιώτα Ασπασία
Ψυχολόγος
Χώρος Συμβουλευτικής
& Ψυχοθεραπείας
Πατρ. Ιωακείμ 2 Περιστέρι 12132
Τηλ.: 210 5775255
e-mail: aspasia.tsiota@gmail.com
Φασίτσας Δημήτρης
Ειδικός Καρδιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών
Λ. Κηφισίας 330 Χαλάνδρι
(είσοδος από Κορδελιού 8)
έναντι Νοσοκ. Υγεία Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 6855951-2-3-4
Fax. 210 6855949 • Κιν.: 6934781806
www.kardiologico.gr
e-mail: kardio@otenet.gr

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Γρηγοράκης Βασίλης Χ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Θυσίας 35 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 26935 Κιν.: 6974 326186
Ζουμά Κων. Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Εργολήπτρια Δημοσίων Έργων
Μελέτη-Κατασκευή
-Επίβλεψη Οικοδομών Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Π. Γρηγορίου Ε’ 51 Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210 2631143
Κιν.: 6972345438
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584
Κιν.: 6977995489
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί
MSc Ε.Μ.Π.
Μελέτη - Επίβλεψη οικοδομών
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Πιπίνου 5, Αθήνα
Τηλ.: 6972937146 - 210 8236066

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Tσούμας Nίκος
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9634103 Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Γρηγοράκη Μαρία
Διδότου 52, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210 3821662
Kιν.: 6932356242
e-mail: grigoraki.mar@gmail.com
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257
Σμυρνής Δημήτριος
25ης Μαρτίου 8, 15124, Μαρούσι
Τηλ. γραφείου: 211-0143482
Κιν.: 6944 618766
e-mail: smirnisd@gmail.com
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα
Τηλ.-Fax: 2110142869
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665
e-mail: christina.tsel@yahoo.gr

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
Δήμητρα Γ. Τσιώτα
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Αθλητική Διαιτολόγος
Απόφοιτος Βρετανικών
Πανεπιστημίων
University of Surrey (BSc)
University of Aberdeen (MSc)
25ης Μαρτίου 12 Περιστέρι 12132
Τηλ.: 210 5748221

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
& γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ.: 26340 51522 • Κιν.: 6944777612
Kατσαρός Mπάμπης & Γιάννης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ.: 26340 51296
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828
Ψήνω και Μεθώ
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπριζόλα - Μπιφτέκι
Ηρώων Πολυτεχνείου 22 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9962004

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Μαυραγάνης Βασίλειος Αποστ.
Κάτω Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
Γεωργικά Φάρμακα
Λιπάσματα & Σπόρια
Άγιος Αθανάσιος Μεσολογγίου
Ζωοτροφές • Τηλ.: 6972412830

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Kατσαρός Δημήτρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184
Tσέλιος Γιώργος K.
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732
ΤΑΧΙSCODE
Παπαναστασάτου Αγγελική
Φοροτεχνικό-Λογιστικό γραφείο
Α΄ τάξης
Μωρογιάννη 14 - 12133 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5776108 - 6979227073
Fax: 210 5719550
e-mail: aggpapa@otenet.gr

Κυριάκος Δ. Μαυρόπουλος
Web Designer & Developer
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω 12242
Κιν.: 6942597515
webkyr81@gmail.com

ΜΕΣΙΤΙΚΑ
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Κατσαρού Β. Μαρία
Ευπάλιο: Τηλ.: 26340 51619
Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 6749557 Fax: 210 6712706
Κιν.: 6946578063
Μαυραγάνης Περικλής Σταμ.
Σύμβουλος Ακινήτων
Αναξαμένους 5 Χαλάνδρι 15238
Τηλ./Fax: 210 6010660
Κιν.: 6974317194
www.mesitiko-mavraganis.gr
perikles.mavraganis@gmail.com

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Τσέλιος Αθ. Γεώργιος
Μεταλλικές κατασκευές
-Μεταλλικά Κτίρια
Κουφώματα Αλουμινίου
-Σκάλες-Συστήματα Σκίασης
Τσώρτσιλ 32 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9932378 Fax: 210 9931887
Κιν.: 6948537807
www.gtselios.gr
email: info@gtselios.gr

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Tσώρης Hλίας
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Maris Exclusive Jewelry
Δρόσου Ελένη
Hφαίστου 5 Αθήνα
Τηλ.: 210 3219082
Πανδρόσου 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 3213090
website: www.marisjewelry.gr
e-mail: info@marisjewelry.gr

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
Μπραούνος Γεώργιος
Λιάκατα 10 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-24753 • Κιν.: 6977436574
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000
Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Κανούρης Αθ. Τάσος
Λ. Μεσογείων 419
Τ.Κ. 15343 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210-6015181 Fax: 210-6003906
e-mail: tasoskanouris@gmail.com

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD
1ο χλμ Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Kουτσόβουλος Γιάννης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990
Tσιτσής Γιάννης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632 • Κιν.: 6972953532
Mπραούνος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr

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

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Mαυραγάνης Περικλής Κων.
Tηλεπικοινωνίες
Aυτοματισμός γραφείου
Στρατηγού Μακρυγιάννη 10Α
Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 42
Tηλ.: 210 2519336 Fax: 210 2516104
www.mavraganis.gr
e-mail: periklis@mavraganis.gr

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

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

ΦΥΤΩΡΙΑ
Kατσούνη-Kολοβού Eιρήνη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ.: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτά εσωτερικών χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Αναγυρούντος 9 Τ.Κ. 16672 Βάρη
Tηλ.: 210 6666213

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

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

