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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

Με την καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Αρτοτίνας τελέστηκε ο
εορτασμός της επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940.

Με το πέρας της δοξολογίας
έγινε κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο πεσόντων στην πλατεία
της Αρτοτίνας.
Στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Αρτοτίνας κ. Βασίλειος Κάππας,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών κ. Ιωάννης Μαυραγάνης
και ο κ. Γεώργιος Κάππας με
την ιδιότητα του ως εκπροσώ-

που της Εθνικής Αντίστασης.
Εν συνεχεία, ο Σύλλογος
Αρτοτινών, εκπροσωπούμενος
από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη
Μαυραγάνη και τον Αντιπρό-

εδρο κ. Γεώργιο Βήλο, προσέφερε στους παρευρισκομένους
καφέ, γλυκά και αναψυκτικά.
Επισημαίνεται ότι το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου πολλοί
ήταν οι Αρτοτινοί που προτίμησαν να αφήσουν για λίγο τις
μεγαλουπόλεις και να απολαύσουν λίγες στιγμές ηρεμίας στην
φθινοπωρινή Αρτοτίνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ 29/1/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Αρτοτινών ο Αθ. Διάκος καλεί τα μέλη του και όλους
τους συγχωριανούς να πάρουν
μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 και
ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία του
Συλλόγου Αλκέτου 56 Βύρωνα.
Τηλ.: 210 7655568.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων 2011.
2. Προτάσεις προς το Δ.Σ.

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των ανωτέρω οικονομικών.
4. Κοπή πίτας.
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ
Παραθέτουμε για μια ακόμη
φορά την ανοιχτή πρόσκληση
με την ελπίδα ότι θα βρεί αποδέκτες.
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρτοτινών
σας εύχεται Χρόνια Πολλά κι ευτυχισμένο το 2012
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

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 5-11-2011 η
Δρόσου Ελένη, η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγινε στην Αγριλιά
Μεσολογγίου.
• Απεβίωσε στις 10-11-2011
Λύρη Ξανθή. Η νεκρώσιμος ακολυοθία και η ταφή της έγινε στην
Αρτοτίνα.
• Απεβίωσε στις 29-11-2011 ο
Μπραούνος Κωνσταντίνος πλήρης

ημερών στην Αθήνα και η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή του έγινε
την επομένη στην Αρτοτίνα.
• Απεβίωσε ο Γαϊτάνης Κων/νος
του Σπυρίδωνα στις 24-11-2011 στο
Ευπάλιο Δωρίδας και η κηδεία το
έγινε την επομένη στη Αρτοτίνα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
• Στις 1-11-2011 τελέσαμε 40ήμερο μνημόσυνο
στη μνήμη της αγαπητής μας θείας Αικατερίνης Β.
Παπαβασιλείου.
Το μνημόσυνο έγινε στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας
Ν. Ιωνίας Βόλου.
Τίμησαν τη μνήμη της συγγενείς και φίλοι που
γνώρισαν τη θεία Κατίνα τα 15 χρόνια που έζησε
μαζί μας.
Οικογένεια
Μπραούνου Ιωάννη
• Στις 18-12-2011 τέλεσθηκε το 6μηνο μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων της Μαρίας Μασούρα.

Εις μνήμη
• Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μπραούνου η οικογένεια Ιωάννη
Μπραούνου - Ελένης Κουτσαγγέλου προσέφει χρηματικά ποσά υπέρ
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργία Αρτοτίνας και υπερ των σκοπών του
Συλλόγου Αρτοτινών.
• Στη μνήμη της Δρόσου Ελένης προσφέρει χρηματικό ποσό στο
Σύλλογο 50€.
• Η οικογένεια Ιωάννου Μπραούνου του Βασιλείου εις μνήμη Αικατερίνης Παπαβασιλείου (Κωνσταντνοκατίνα) προσφέρει 100€ υπέρ
της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Ο Νικόλαος Μαυραγάνης εισήχθη στο Φυσικοθεραπευτικό Τμήμα των Τ.Ε.Ι. Πατρών.
• Ο Θανάσης Μαμαλούγκας του
Ιωάννη έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστών από το Πο-

λυτεχνείο Θράκης με βαθμό “Λίαν
Καλώς”.
Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Οι γονείς του

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
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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

Παπιά Μαρία ..........................................................................150€
Μαμαλούγκας Βασίλης ..........................................................100€
Τσεκούρας Βασίλης του Γεωργ. ..............................................20€
Τσαμαδιάς Νίκος ......................................................................20€
Τσέλιος Βασίλης του Κων/νου ................................................20€
Τσέλιου Κατερίνα ....................................................................10€
Μακρυγιάννης Γιώργος του Περικλή ......................................20€
Νικολόπουλος Παναγιώτης ....................................................10€
Βλάχος Νίκος ..........................................................................20€
Κούλιας Κώστας ......................................................................20€
Βήτας Κώστας ..........................................................................20€
Μπραούνος Γιάννης ................................................................15€

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ

Τ

ην 29-11-2011
έφυγε από τη
ζωή ήσυχα και
αθόρυβα από βαθιά γεράματα με την ευλογία
του Θεού, ο Κωνσταντίνος Μπραούνος.
Ήταν γέννημα και
θρέμμα της Αρτοτίνας,
την οποία πολύ αγάπησε
και στην οποία έζησε
όλα του σχεδόν τα χρόνια.
Γεννήθηκε το 1912 και βίωσε
τις εμπειρίες τόσο της γενιάς
των γονιών του όσο και όλων
των γεγονότων και συμβάντων
που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκατοντάχρονης ζωής
του.
Ήταν η δύο σχεδόν αιώνων
ζωντανή ιστορική μνήμη της Αρτοτίνας.
Οι χαλεποί καιροί της εποχής
του τον ανάγκασαν να ασχοληθεί
με την γεωργία και την κτηνοτροφία στην ορεινή και άγονη
γη της Αρτοτίνας και πάλαιψε
με θάρρος και ανεξάντλητη αγωνιστικότητα ενάντια στη φτώχεια,
τις κακουχίες, τους βαρείς χειμώνες, τις αρρώστιες, τους πολέμους και όλες γενικά τις αντιξοότητες της ζωής.
Παντρεύτηκε τη χωριανή του
Ευθυμία, κόρη του Δημητρίου
Κουτσοβούλου, η οποία στάθηκε
πιστά και ακλόνητα στο πλευρό
του μέχρι τέλους.
Απόκτησαν δύο παιδιά, το
Γιάννη και την Γεωργία, τα οποία
περιέβαλαν με όλη την αγάπη
και τη στοργή τους και ευτύχησαν
να τα δουν να έχουν προκόψει,
να έχουν δημιουργήσει δικές
τους οικογένειες και να τους
έχουν χαρίσει εγγόνια και δισέγγονα.
Ο Κωνσταντίνος Μπραούνος,
ήταν έντιμος, αξιοπρεπής, εργατικός και δημιουργικός άνθρωπος.

Ήταν πιστός σύζυγος
και στοργικός πατέρας.
Φύση δυνατή με εξαιρετικά σωματικά και ψυχικά χαρίσματα. Ομορφάνθρωπος, ψηλός και
γεροδεμένος, περπάτησε στη γη με χάρη και
λεβεντιά.
Ο λόγος του συμβόλαιο και η όλη συμπεριφορά του ενέπνεε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό
του και ο καθένας ένιωθε πως
μπορούσε να στηριχθεί επάνω
του. Η κοινωνία τον περιέβαλε
με αγάπη και σεβασμό.
Έζησε με φόβο Θεού και επί
πολλά χρόνια διετέλεσε εκκλησιαστικός επίτροπος στον Ιερό
Ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Αρτοτίνας.
Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, επιστρατεύτηκε
από τους πρώτους και πολέμησε
στην πρώτη γραμμή του μετώπου
πάνω στα κακοτράχαλα και χιονισμένα βουνά της Αλβανίας από
την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος
του πολέμου.
Οι εμπειρίες του από τον πόλεμο εκείνο χαράχτηκαν τόσο
ανεξίτηλα στη μνήμη μου που
όταν κανείς τον άκουγε να τις
διηγείται με γλαφυρότητα και λεπτομέρεια, νόμιζε πως ήταν και
αυτός εκεί και πολεμούσε μαζί
του στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
Όταν υπέργηρος πια στηριζόμενος στην γκλίτσα του έβγαινε στην πλατεία του χωριού,
έσκιωνε όλο το χωριό με την παρουσία του.
Η κηδεία του έγινε στην Αρτοτίνα στις 30-11-2011 και τάφηκε
στο εκεί Κοιμητήριο. Πίσω του
άφησε ένα πραγματικά καλό όνομα.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του
Συνέχεια στη σελ. 3
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Παλιά
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φωτογραφία

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΛΟΠΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Τον τελευταίο καιρό αυξάνονται τα κρούσματα κλοπών
στην Αρτοτίνα. Η ερημιά που επικρατεί στην Αρτοτίνα κατά
τους χειμερινούς μήνες αποτελεί για τους δράστες ιδανική
συνθήκη για να δρουν ανενόχλητοι.
Να σημειωθεί επίσης ότι τον περασμένο Οκτώβριο ομάδα
ληστών εισέβαλε σε εκκλησίες της ορεινής Δωρίδας –
μεταξύ των οποίων και το Μοναστήρι του Αη Γιάννη-, από
τις οποίες λήστεψαν τα παγκάρια.

Βαρδούσια 1959. Από αριστερά: Μαυραγάνης Νίκος, Ορειβάτης,
Μαυραγάνης Αθανάσης Αθανάσιος, Κολλιάς Μήτσος, Ορειβάτης,
Γαϊτάνης Ντίνος, Μαυραγάνης Τάκης (Τακούλας), Ορειβάτης

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 2

και ελαφρύ το χώμα που τον
σκεπάζει.
Κατά την εξόδιο ακολουθία,
ο γιος του Γιάννης Μπραούνος
τον αποχαιρέτησε με αυτά τα
λόγια:
“Πατέρα μας!
Εμείς τα παιδιά σου, η νύφη
σου, ο γαμπρός σου και τα εγγόνια σου, με άφατο πόνο βιώνουμε σήμερα τη φοβερή ώρα
του παντοτινού αποχωρισμού.
Φεύγεις σήμερα για πάντα
από κοντά μας ταξιδεύοντας προς
την αιωνιότητα για να συναντήσεις τη γυναίκα σου και τα άλλα
αγαπημένα σου πρόσωπα που
έφυγαν πριν από εσένα και σε
περιμένουν.
Αγωνίστηκες σκληρά στη ζωή
σου και αντιστάθηκες σθεναρά
στο χρόνο, αλλά σε νίκησε ο Χάρος γιατί καιροφύλαξε και σε
βρήκε γερασμένο και ανήμπορο,
ξαρμάτωτο στο στρώμα.
Σήμερα εμείς τα παιδιά σου
μεγαλώσαμε και γεράσαμε απότομα γιατί όσο ζούσες εμείς νιώθαμε παιδάκια.
Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε γιατί μας έφερες
στον κόσμο και πάλεψες σκληρά
σε χρόνους δίσεκτους για να μας
αναθρέψεις, να μας μεγαλώσεις
και να μας δώσεις τα εφόδια να
στηθούμε στα δικά μας πόδια και
μας δίδαξες τον αγώνα τον καλό.
Έζησες φτωχά μα τίμια και
περήφανα και εμείς τα παιδιά
σου είμαστε περήφανα για σένα.
Αυτή την ώρα μέσα στην εκκλησία του Άη-Γιώργη στην Αρτοτίνα, είμαστε μαζεμένοι όλοι

κοντά σου μαζί με τους συγγενείς, τους χωριανούς και τους
φίλους για να σε κατευοδώσουμε
στο τελευταίο και χωρίς γυρισμό
ταξίδι σου.
Απουσιάζουν από τα εγγόνια
σου η Έφη, ο Λούκα, η Νάντια
και η Γιάννα, γιατί αδυνατούσαν
να έλθουν, αλλά η σκέψη τους
είναι εδώ κοντά σου.
Καλό σου ταξίδι και καλή σου
ανάπαυση στη διάσταση της παντοτινής γαλήνης και της αιώνιας
ζωής.
Κοιμήσου ήρεμα στην αγκαλιά
της γης της Αρτοτίνας όπου έζησες και την οποία τόσο πολύ
αγάπησες.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
που θα σε σκεπάσει και η μνήμη
σου ας είναι αιωνία.
Όσο ζούμε θα ζεις και εσύ
στη μνήμη μας.
Για μας τα παιδιά σου μην
ανησυχείς. Η ευχή που μας έδωσες λίγο πριν φύγεις θα προστατεύει και εμάς και τα παιδιά μας
και τα εγγόνια μας για πάντα.
Αγαπητοί μου συγγενείς, χωριανοί και φίλοι, επιτρέψατέ μου
εδώ να ευχαριστήσω δημόσια
την αγαπημένη μου σύζυγο Ελένη Κουτσαγγέλου, γιατί για δώδεκα ολόκληρα χρόνια όχι μόνο
ανέχτηκε την κατάσταση της συγκατοίκησης με τον υπέργηρο πατέρα μου αλλά με Ιώβειο υπομονή
και αγόγγυστα τον περιέβαλε με
την αγάπη της και τον φρόντισε
με πραγματικό ενδιαφέρον.
Τέλος σας ευχαριστώ όλους
σας για την παρουσία σας εδώ
σήμερα και την συμπαράστασή
σας στο πένθος μας.

Ως μείζονος σημασίας ζήτημα έχει αναδειχθεί το πρόβλημα με
τα βοοειδή που κυκλοφορούν κατά τρόπο ανεξέλεγκτο εντός του
οικισμού του χωριού μας. Οι γεμάτα κόπρανα δημοτικοί δρόμοι και
οι καταστροφές ιδιωτικών κήπων μαρτυρούν το πέρασμα των βοοειδών. Πάνω απ’ όλα είναι ζήτημα ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Ο Δήμος Δωρίδας συνεπικουρούμενος από την Τοπική Κοινότητα
Αρτοτίνας οφείλει να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα για την
ριζική αντιμετώπιση αυτού του χρονίζοντος φαινομένου.
Παρατίθενται δυο ενδεικτικές φωτογραφίες. Η πρώτη είναι τραβηγμένη στη θέση «Καμπίσι». Η δεύτερη – η οποία και αποκαλύπτει
τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις του προβλήματος- τραβήχτηκε τον
περασμένο Νοέμβριο από τον συγχωριανό μας κ. Αποστόλη Κατσαρό.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ:
«ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ, ΣΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ»

Μ

ε εξαιρετική επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
στις 24 Νοεμβρίου
στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης
(Στοά Βιβλίου) η παρουσίαση
του βιβλίου «Ευηνοχώρι, στης
παράδοσης τα μονοπάτια» του
Χρήστου Δημ. Παλασκώνη.
Μέσα από τη συλλογή και
την καταγραφή των πολιτιστικών
και λαογραφικών στοιχείων του
βιβλίου αντικατοπτρίζεται το

γνήσιο λαϊκό αίσθημα του τόπου
μας. Δίνεται έτσι το στίγμα της
απλοϊκότητας και αυθεντικότητας, που συνδυάζεται παράλληλα με το μεγαλείο της ανθρώπινης σκέψης και εφευρετικότητας. Προσεγγίζοντας το
υλικό της συλλογής ο αναγνώστης παρακολουθεί την εξέλιξη
της καθημερινότητας των αν-

θρώπων μιας άλλης εποχής,
όπου τα πάντα σχεδόν ήταν
διαφορετικά· αλλιώτικες οι συνήθειες, οι αντιλήψεις και ασφαλώς οι συνθήκες διαβίωσης. Διαπιστώνει επίσης ότι κάποια στοιχεία του πολιτισμού μας παραμένουν ανεξίτηλα στο χρόνο,
όπως ακριβώς παραδόθηκαν και
ότι κι εμείς οφείλουμε να τα
μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Δημάρχου Ι. Π. Μεσολογγίου κ. Παναγιώτη Κατσούλη, ο οποίος τόνισε τη σημαντική συμβολή του βιβλίου
στη διάσωση και τη διάδοση
της πολιτιστικής κληρονομιάς
του Ευηνοχωρίου. Ακολούθησε
χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η

Αρχαία Καλυδώνα» κ. Σπυρίδωνα Ζαρκάδα, ο οποίος συνεχάρη τον δημιουργό για τη συλλογή του.
Η παρουσίαση του βιβλίου
ξεκίνησε με τον καθηγητή Λαογραφίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Γεώργιο Θανόπουλο,
ο οποίος τόνισε τη μεγάλη συμβολή των πολιτιστικών και λαογραφικών στοιχείων που περιέχονται στο βιβλίο και αποτελούν αυθεντική πηγή γνώση της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της
τοπικής κοινωνίας χωρίς αλλοίωση στην έκφραση και το ύφος
των πληροφορητών.
Ακολούθησε η ομιλία της φιλολόγου καθηγήτριας κυρίας
Σοφίας Λαναρά, η οποία αναφέρθηκε στον υλικό, κοινωνικό
και πνευματικό βίο των κατοίκων
της περιοχής του Ευηνοχωρίου
διαβάζοντας συγχρόνως αυθεντικές επί μέρους μαρτυρίες
πάνω στις οποίες έχει δομηθεί
το βιβλίο.
Στη συνέχεια ο συγγραφέας
του βιβλίου Χρήστος Παλασκώνης ευχαρίστησε τους ομιλητές
και τον συντονιστή για την βοήθειά τους, καθώς και τους συγχωριανούς πληροφορητές για
τις πολύτιμες πληροφορίες που
έδωσαν για να ολοκληρωθεί η
σημαντική προσπάθεια.

Ο συντονιστής όλης της εκδήλωσης κ. Παναγιώτης Κοντός
έκλεισε τη βραδιά με αναφορά
στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών την αείμνηστη
Μαρία Μηλίγκου - Μαρκαντώνη
(καθηγήτριας του συγγραφέα)
που προλογίζει το βιβλίο και
τόνισε πως η γλώσσα και η παράδοση του τόπου και της πατρίδας μας είναι η ίδια μας η
ταυτότητα ως λαός και ως
έθνος.
Σημείωση: Όσοι επιθυμούν
να προμηθευτούν το βιβλίο
«Ευηνοχώρι, στης παράδοσης
τα μονοπάτια» μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο
6972162328 (Χρήστος Παλασκώνης).

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

Ο

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν στις
29 Σεπτεμβρίου, τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για
την κατασκευή του δρόμου «Εθνική οδός
Άμφισσας – Λιδωρικίου (Αγία Ευθυμία έως
διασταύρωση νέων φυλακών)». Το έργο
είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας),
με προϋπολογισμό 17.500.000 € και συμβατικό αντικείμενο 11.376.895 €.
Πρόκειται για την πλήρη κατασκευή του
δρόμου από την Αγία Ευθυμία ως την διασταύρωση των φυλακών Μαλανδρίνου, με
την οποία ολοκληρώνεται το έργο που είχε
ξεκινήσει από το Γ΄ΚΠΣ.
Οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου θα

γίνουν με διαπλάτυνση (ασφαλτοστρωμένο
πλάτος 9,5 μέτρα) κατά τμήματα της υφιστάμενης οδού ή και με νέα χάραξη σε
ορισμένα τμήματα. Επίσης, στις εργασίες
περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων προς: Ερατεινή, Αμυγδαλιά
και Μαλανδρίνο, καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός τους.
Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς:
«Σήμερα υπογράφουμε για την κατασκευή
μιας πολύ σημαντικής παρέμβασης στη Φωκίδα. Μιας παρέμβασης που αναβαθμίζει
τις συνθήκες προσπελασιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και συμβάλλει καθοριστικά στην άρση της απομόνωσης της
ορεινής Φωκίδας. Με το έργο πρόκειται να
ολοκληρωθεί ο δρόμος από την Αγία Ευθυ-

μία μέχρι τη διασταύρωση στις φυλακές
του Μαλανδρίνου και να μετατραπεί σε
σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, που θα συνδέει
με ευχέρεια την περιοχή του Λιδωρικίου
με την πρωτεύουσα της Φωκίδας, μέσω
Βουνιχώρας και Αγ. Ευθυμίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
με προϋπολογισμό 17.500.000 € και αποτελεί για μας, ως Περιφέρεια, μια μεγάλη
προτεραιότητα, όπως και η βελτίωση του
οδικού δικτύου σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Αυτή την
περίοδο είμαστε εστιασμένοι στη δύσκολη
δουλειά που έχουμε να κάνουμε, έτσι ώστε
να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, να ιεραρχήσουμε προτεραιότητες
και να υλοποιήσουμε έργα χρήσιμα για τον
τόπο μας και τους πολίτες.»

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011

Ο συγχωριανός μας Ελευθέριος Πρεζαλής
για δεύτερη πενταετία Δήμαρχος της πόλης
Καμιζάνο της Ιταλίας
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Αρτοτινών ο “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”.
Αγαπητοί φίλοι του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου Αρτοτινών,
έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια
από τότε πού άρχισα να λαβαίνω
περιοδικά αλλά με ωρολογιακή ακρίβεια θα έλεγα την εφημερίδα “ΑΡΤΟΤΙΝΑ” καί έτσι έχω την δυνατότητα
να γνωρίζω όλα τα νέα από το υπέροχο χωριό μας καί αυτό θα ήθελα
να σας διαβεβαιώσω για έναν Ελληνα
πού εδώ καί 43 χρόνια ζεί στην γειτονική καί φιλόξενη Ιταλία είναι κάτι
πού γεμίζει χαρά την καρδιά του.
Το 1955 σε ηλικία 5 ετών ήταν ή
τελευταία φορά πού μαζί με την οικογένεια μου πέρασα τίς καλοκαιρινές διακοπές στην Αρτοτίνα. Φιλοξενούμενοι στο σπίτι του θείου μας
Παναγιώτη και Κούλας Παπανδρέου.
Από τότε ή ζωή τα έφερε έτσι
καί δεν μπόρεσα να ξαναγυρίσω
(σπουδές, εργασία,οικογένεια,τοπική
αυτοδιοίκηση).
Πρίν από 3 χρόνια, το καλοκαίρι
του 2009, θέλησα να πραγματοποιήσω ένα ονειρο μου πού είχε σαν
σκοπό να επιστρέψω στα μέρη πού
είχα περάσει τα παιδικά μου χρόνια
καί να κοιμηθώ έστω και μία βραδυά

Την ημέρα της εκλογής
για δεύτερη πενταετία στο αξίωμα
του Δημάρχου της πόλης
του Καμιζάνο
Αρτοτίνας όπου αναπαύονται οί περισσότεροι συγγενείς της οικογένειας μου.
Καί πάλι σας ευχαριστώ για την
ευκαιρία πού μου δίνετε να έχω τα
νέα της Αρτοτίνας δια μέσω της

Η μητέρα μου Βασιλική Μαμαλούγκα, η αδελφή μου Μαρία και εγώ
στα σκαλοπάτια του σπιτιού της οικογένειας Παναγιώτη Παπανδρέου
στο σπίτι που είχε δεί το φως για
πρώτη φορά ή αγαπημένη μου μητέρα Βασιλική Μαμαλούγκα. Μαζί
με τον θείο μου Βασίλη Μαμαλούγκα
είχα έτσι την δυνατότητα να ξαναγυρίσω ύστερα από 55 χρόνια καί ή
συγκίνηση μου ήταν μεγάλη αφού
μπόρεσα να επισκεφθώ το μοναστήρι
του Αϊ Γιάννη καί το κοιμητήριο της
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εφημερίδας σας καί σας παρακαλώ
να διαβιβάσετε όλα μου τα συγχαρητήρια σε όσους αφιερώνουν τον
πολύτιμο χρόνο τους για την συνταξη
της, ώστε όλοι, ακόμη καί εκείνοι
πού ζουν μακρυά από τα πάτρια εδάφη να είναι πάντα ενημερωμένοι.
Με τίς πιο θερμές μου ευχές
Ελευθέριος Πρεζαλής

ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
• Με τη σκέψη μας στραμμένη
στο χαρμόσυνο μήνυμα της Ειρήνης, της Αγάπης και της Αλληλεγγύης που ακτινοβολεί το Πνεύμα
των Χριστουγέννων.
Με το άστρο το λαμπρό να
φωτίζει τις αξίες μας για κοινωνική
δικαιοσύνη, ισότητα και αδελφοσύνη.
Θα καταβάλουμε προσπάθειες
όλοι μαζί για Ευημερία, Πρόοδο
και Ίσες ευκαιρίες για όλους. Για
να κάνουμε την Ελλάδα, χώρα της
Ελπίδας και των μεγάλων προσδοκιών.
Η Γέννηση του Χριστού, ας είναι το μήνυμα για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα
προβλήματα και περισσότερες φωτεινές εικόνες.
Με τη νέα χρονιά, ανατέλλουν
και οι προσδοκίες μας για ένα καλύτερο μέλλον, για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία με αλληλεγγύη και
ευημερία.
Ας κρατήσουμε στην καρδιά
μας τα πιο τρυφερά αισθήματα για
τους συνανθρώπους μας. Ας κρατήσουμε στον τόπο μας σταθερές
τις παραδόσεις και τις αξίες.
Ο καινούργιος χρόνος ας είναι
γεμάτος όμορφες στιγμές και με
πολλά χαμόγελα.
Η Αντιπεριφερειάρχης
Παναγιώτα Γαζή
• Ας είναι οι φετινές γιορτές
των Χριστουγέννων μέρες αγάπης
και γαλήνης για όλους μας. Η νέα
χρονιά ας είναι γεμάτη υγεία, ευτυχία, ειρήνη και αγάπη. Οι καλύτερες ευχές για τις γιορτές, μέσα

από την καρδιά μου για όλους
τους πολίτες της Δωρίδας, αλλά
και μια υπόσχεση:
Ότι ο Δήμος θα σταθεί με κάθε
μέσο δίπλα στους ανθρώπους που
πλήττονται απ' την οικονομική ύφεση, δείχνοντας τον δρόμο της αλληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης.
Γιώργος Καπεντζώνης
Δήμαρχος Δωρίδας
• Για τις άγιες αυτές ημέρες
των Χριστουγένων, εύχομαι σε
κάθε οικογένεια, Χρόνια Πολλά,
υγεία και Ευτυχία.
Ας έχουμε μία χρονιά τόσο ειρηνική όσο και δημιουργική, ώστε
να δοθούν λύσεις στα πολλά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο
μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Παλασκώνης Κων/νος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Δωρίδας
Αγαπητοί Συγχωριανοί,
Με την ευκαιρία των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θέλω να σας εκφράσω
τις ειλικρινείς και θερμές μου ευχές
για προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία.
Πάνω απ' όλα εύχομαι να μην
απολέσουμε την ελπίδα μας για
ένα καλύτερο αύριο, αφού αυτή
αποτελεί τη κινητήριο δύναμη για
να ξεπερνάμε τις δύσκολες μέρες
που διανύουμε.
Βασίλειος Κάππας
Πρόεδρος
Τ. Κοινότητας Αρτοτίνας

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ
Ο νέος, εντολοδόχος, πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος γεννήθηκε το 1947 και κατάγεται από τη Δεσφίνα Φωκίδας.
Το νέο της πρωθυπουργίας του Λουκά Παπαδήμου ήχησε χαρμόσυνα στο χωριό και γέμισε με περηφάνια τους συγγενείς και φίλους
της οικογένειας οι οποίοι τον θυμούνται να επισκέπτεται ανελλιπώς
τα πάτρια εδάφη τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές και τα καλοκαίρια.
Ο Λουκάς Παπαδήμος αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών,
σπούδασε Φυσική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης
(ΜΙΤ), από όπου αποφοίτησε το 1970, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ηλεκτρολογική Μηχανική (1972) και πραγματοποίησε
διδακτορικό (1978) στα Οικονομικά.
Παράλληλα, εργάστηκε ως βοηθός ερευνών και ειδικός επιστήμων
στο ΜΙΤ. Το 1980 εργάστηκε ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το 1985 επέστρεψε στην Ελλάδα
αναλαμβάνοντας οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος
(1985 - 1993).
Το 1993 διορίστηκε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και
τον επόμενο χρόνο διοικητής της Τράπεζας, παραμένοντας μέχρι το
2002. Το ίδιο έτος ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, θέση από την οποία αποχώρησε το 2010.
Να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (1994 - 1998), πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών
των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1993 - 1995)
κ.ά.
Παράλληλα, με την επαγγελματική του σταδιοδρομία ακολούθησε
ακαδημαϊκή καριέρα. Την περίοδο 1975 - 1984 υπήρξε επίκουρος καθηγητής και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ενώ το 1988
εξελέγη καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το 2006 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Το 2010 τοποθετήθηκε άμισθος οικονομικός σύμβουλος του τ.
πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.
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Οι τελευταίες επιθυμίες
του Μ. Αλέξανδρου

ΚΛΕΙΝΕΙ Η Δ.Ο.Υ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Μόλις εικοσαετής ο Αλέξανδρος στέφτηκε βασιλιάς της Μακεδονικής Δυναστείας,
έδρασε, επέδρασε κι ακτινοβόλησε όσο κανένας άλλος στον κόσμο.
Επέβαλε ειρήνη κι ενότητα, στα χειμαζόμενα από εμφυλίους πολέμους κράτη-πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας, άλλοτε δια της
πειθούς κι άλλες φορές δια των όπλων.
Στη συνέχεια ξεκίνησε το κατακτητικό κι
εκπολιτιστικό του έργο φτάνοντας μέχρι τις
μακρινές Ινδίες και τη Β. Αφρική. Παντού
τον δέχονται σαν ελευθερωτή, γιατί συμπεριφέρεται πιο ανθρώπινα από τους ντόπιους
και διαφθαρμένους άρχοντες που τους κυβερνούσαν μέχρι τώρα.
Η ελληνική γλώσσα κι ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκαν απ’ άκρη σ’ άκρη της
αχανούς Αυτοκρατορίας. Ο Χριστιανισμός
αργότερα, διαδόθηκε σ’ ολόκληρη την οικουμένη μιλώντας στην ελληνική γλώσσα
«δια την ιερών ευαγγελίων».
Όμως, οι θεοί «εζήλωσαν» τη μεγάλη
του δόξα και «φοβούμενοι» μην υπερβεί την
ανθρώπινη φύση του, έκοψαν το νήμα της
ζωής του «πριν εις Όλυμπον αναβήσει».
Διαισθανθείς το θάνατό του κάλεσε τους
ένδοξους στρατηγούς του (Παρμενίωνα,
Ηφαιστίωνα, Πτολεμαίο, Περδίκα κ.ά.) κι εξέφρασε τις τελευταίες του επιθυμίες.
α) Να συνεχίσουν ενωμένοι το βάθεμα
και πλάτεμα ενός ενιαίου κι αδιαιρέτου κράτους με ελληνικά χαρακτηριστικά, που θα
έλειπαν για πάντα οι συγκρούσεις μεταξύ
των λαών. Όπως βλέπουμε ευχήθηκε αυτό
που θα έλεγε, σε ποιητικό λόγο, κάθε στοργικός πατέρας στο παιδί του ή κάθε άξιος
ηγέτης προς τους διαδόχους του:
«Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις,
όπως το βρεις κι όπως το δεις να μην το
παρατήσεις
σκάψε το ακόμα πιο βαθιά
και στήριξέ το πιο στερεά...»
β) Να μεταφέρουν το φέρετρό του οι καλύτεροι γιατροί της επικράτειας, στέλνοντας
το μήνυμα ότι, όταν έρθει ο θάνατος κανένας
θνητός δε μπορεί να τον αναχαιτίσει.
γ) Να σκορπίσουν την πλούσια σοδειά
της ζωής του, χρυσάφι, άργυρο και μετάλλια
δόξας κι ανδρείας στο δρόμο κατά τη διαδρομή προς τον τάφο. Όλα αυτά πρέπει να
μείνουν εδώ που αποκτήθηκαν από ένα βιαστικό επισκέπτη τούτης της ζωής.
δ) Να τον ενταφιάσουν, αντίθετα προς
τα έθιμα, με λυτά και άδεια χέρια, γιατί λιτά
κι αθόρυβα θέλει να διαβεί τις σκοτεινές πύλες του Άδη, που κανένας δεν ξέρει που
οδηγούν εκτός από ένα αναστημένο Λάζαρο
κι αυτόν αγέλαστο κι αμίλητο.
Όλες οι εντολές του εκτελέστηκαν πλην
της πρώτης και πλέον ουσιώδους. Η αρχομανία των επιγόνων, εθνικό σπορ των Ελλήνων, τους οδήγησε σε ρήξη και η μεγάλη
κληρονομιά που τους άφησε, διαμελίσθηκε
κι έγινε κομμάτια και θρύψαλα και επί των
εδαφών της έβαλαν κλήρο. Δημιουργήθηκαν
τα επικαλούμενα ελληνιστικά κράτη που σύντομα έγιναν βορά των Ρωμαίων.
Νικ. Μαυραγάνης
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Με αφορμή την απόφαση για αναστολή
εργασιών της Δ.Ο.Υ. Λιδωρικίου και τη μεταφορά της στη Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, το Δημοτικό
Συμβούλιο Δωρίδας εξέδωσε το ακόλουθα
ψήφισμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Λιδωρίκι 30/11/2011
Προς:
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φίλλιπο Σαχινίδη
3. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παντελή Οικονόμου
4. Γ.Γ. Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κ. Ιωάννη Καπελέρη
5. Βουλευτή Φωκίδος κα Αφροδίτη Παπαθανάση
6. Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδος κα Παναγιώτα Γαζή
7. Πολιτικά Κόμματα: ΠΑ.ΣΟ.Κ , Ν.Δ. ,
Κ.Κ.Ε , ΛΑ.Ο.Σ , ΣΥ.ΡΙΖ.Α , ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ , ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΘΕΜΑ: « Λειτουργία ΔΟΥ Λιδωρικίου »
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος
μετά την, από 21 Νοεμβρίου 2011, εξαιρετικά
επείγουσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κλείσιμο της ΔΟΥ Λιδωρικίου και τη
μεταφορά της στη ΔΟΥ Άμφισσας.
Ψηφίζει Ομόφωνα:
1. Είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο κλείσιμο της ΔΟΥ Λιδωρικίου για τους παρακάτω
λόγους.
α. Η ΔΟΥ Λιδωρικίου βρίσκεται στην έδρα
του Δήμου μας στο Λιδωρίκι και εξυπηρετεί
την περιοχή του Δήμου Δωρίδος και τη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων του Δήμου Δελφών.
β. Το ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου
είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφο ορεινό και δύσβατο αφού καλύπτεται από τους ορεινούς
όγκους της Γκιώνας και των Βαρδουσίων και
άλλων μικρότερων ορεινών όγκων και όχι με
καλό οδικό δίκτυο.
γ. Στο κέντρο του Δήμου μας και κοντά
στο Λιδωρίκι υπάρχει η τεχνητή λίμνη του
Μόρνου, η οποία λόγω της μεγάλης έκτασής
της και της έλλειψης γέφυρας αυξάνει στο
τριπλάσιο τουλάχιστον τις αποστάσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μεταφορά
της ΔΟΥ στην Άμφισσα επιτείνει ιδιαίτερα το
πρόβλημα της πρόσβασης των δημοτών μας
από τα γύρω χωριά μας.
δ. Η περιοχή μας, τα τελευταία χρόνια,
παρουσιάζει μια σημαντική ανάπτυξη στον
πρωτογενή τομέα, λόγος ιδιαίτερα σπουδαίος
για την ενίσχυσή του και όχι για την αποδυνάμωσή του.
ε. Η συγκεκριμένη ΔΟΥ Λιδωρικίου είναι
μία υπηρεσία με την αρκετά υψηλή απόδοση
του 73,26% στη διεκπεραίωση των υποθέσεών
της, γεγονός που την κατατάσσει στην 5η
θέση σε επίδοση πανελλαδικά.
2. Μεταφέρουμε τα αισθήματα απογοήτευσης, οργής και αγανάκτησής μας προς
όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας.
3. Δηλώνουμε και διαβεβαιώνουμε τον κ.
Υπουργό Οικονομικών ότι o Δήμος
Δωρίδος αναλαμβάνει τη στέγαση της
ΔΟΥ Λιδωρικίου.
4. Απαιτούμε από τον κ. Υπουργό Οικονο-
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μικών να αναθεωρήσει την απόφασή
του προκειμένου η ΔΟΥ Λιδωρικίου να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της.
5. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί σε
όλα τα μέσα ενημέρωσης έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ζέτος
Περαιτέρω, ο Δήμαρχος Δωρίδας κ. Γεώργιος Καπεντζώνης απέστειλε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο την ακόλουθη
επιστολή:
ΠΡΟΣ :
1. Υπουργό Οικονομικών
κ. Βενιζέλο Ευάγγελο
2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Οικονόμου Παντελή
ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή Φωκίδας
κ. Παπαθανάση Αφροδίτη
2. Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας
κ. Γαζή Παναγιώτα
ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Λιδωρίκι, 28-11- 2011
Αριθ. Πρωτ.: 16609
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Στη σωρεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος Δωρίδος, προστίθεται
και η άνευ προηγουμένου απογύμνωση της
περιοχής μας από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες, όλως
αιφνιδίως και κατεπειγόντως, πληροφορηθήκαμε ότι, με εντολή σας, σταματά η λειτουργία
της Δ.Ο.Υ. Λιδωρικίου και εντάσσεται στην
αντίστοιχη υπηρεσία της ΄Αμφισσας.
Κύριε Υπουργέ,
Στην απόφασή σας αυτή, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, και σας ζητούμε να αναθεωρήσετε, προκειμένου η υπηρεσία αυτή να
παραμείνει στο Λιδωρίκι για τους παρακάτω
λόγους:
α. Το Λιδωρίκι είναι έδρα του Καλλικρατικού
ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ.
β. Η περιοχή του Δήμου μας, έχει ποικιλόμορφο και δύσβατο ανάγλυφο, λόγω των
μεγάλων ορεινών όγκων της Γκιώνας και των
Βαρδουσίων και όχι μόνο.
γ. Η απόσταση του Λιδωρικίου από την
΄Αμφισσα είναι 50 χλμ. με δύσκολο και κακό
οδικό δίκτυο.
δ. Η απόσταση αυτή για τις άλλες τοπικές
μας κοινότητες είναι μέχρι και τριπλάσια των
50 χλμ. επειδή στο κέντρο της περιοχής του
Δήμου μας βρίσκεται η λίμνη του Μόρνου,
λόγος που καθιστά την μετάβαση των δημοτών
και επαγγελματιών στην Άμφισσα εξαιρετικά
δαπανηρή, χρονοβόρα και δύσκολη.
Μετά τα ανωτέρω θέλουμε να σας δηλώσουμε και να σας διαβεβαιώσουμε ότι, ο Δήμος
μας προτίθεται να αναλάβει τη δαπάνη της
στέγασης της Δ.Ο.Υ. Λιδωρίκιου .
Πιστεύουμε ότι, θα δείτε με κατανόηση
τις πραγματικές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση
των δημοτών μας και την αντικειμενική ανάγκη
συνέχισης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. στο Λιδωρίκι.
Με τιμή
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Όπως σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο φύλλο της «Αρτοτίνας», ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του τμήματος Πρατά Λάκκος –
Αρτοτίνα. Μάλιστα, εντός του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε και η διαγράμμιση του οδικού άξονα.
Για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση επαρχιακού δικτύου από Παραλίμνιο έως Πενταγιοί – Αρτοτίνα» απομένει η ασφαλτόστρωση
και διαγράμμιση 7 χλμ. από την Πενταγιού προς τον Κόκκινο, η διαγράμμισή του, η τοποθέτηση στηθαίων μήκους 2 χλμ. και η
ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση 1 χλμ. από Θεοτόκο προς Πενταγιού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ισχυρό χαρτί για την ανάπτυξη του Δήμου Λωρίδος αποτελεί ο τουρισμός. Η Δωρίδα έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις
για να αποτελέσει ένα τουριστικό προορισμό
βασισμένο στην ήπια και ποιοτική ανάπτυξη,
με έμφαση το φυσικό περιβάλλον, το τοπικό
προϊόν και την παράδοση. Για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, απαιτείται
η ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου. Βασισμένος σε αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος Δωρίδος
προχωρά στην σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
Η Επιτροπή θα είναι ένα συμβουλευτικό
όργανο, όπως ρητά προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/10,
για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται
με την ανάπτυξη του τουρισμού και την
προβολή του Δήμου με τις εξής ενδεικτικά
αρμοδιότητες:
1. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη
της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό
της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο
της γενικότερης πολιτικής του Δήμου, τη
διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων
ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων
εφαρμογής.
2. Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη
και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα, την παρακολούθηση της απόδοσής του, ώστε να ενημερώνει σχετικά
το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Την υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις κατευθύνσεις για

τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων
τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του
Δήμου.
4. Προτάσεις για τις αναγκαίες ενέργειες
προώθησης και λήψης μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα
του τουρισμού.
5. Τη συνεργασία με τους συναρμόδιους
επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών
τους και το συντονισμό των δράσεων, με
σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής
ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας
και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού
του Δήμου.
6. Τη συμμετοχή διά του προέδρου της
και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά
με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του
Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς
εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον
τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και
την προώθηση των τοπικών τουριστικών
προϊόντων.
7. Το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά
με διαφημιστικά προγράμματα και γενικά
ενέργειες, που αφορούν την τουριστική
προβολή και διαφήμιση του Δήμου στο
εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα
μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε
έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο
8. Το σχεδιασμό της πολιτικής για την
υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης
των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου και

ιδίως, την αξιολόγηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και
διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου
της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών
επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας,
ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων
των σημείων του Δήμου, που έχουν σχέση
με τον τουρισμό και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων
πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. Ως
προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν
λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων
άλλων οργάνων του Δήμου και ιδίως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων για τα
οποία είναι αρμόδια η επιτροπή, εξετάζει
και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή, μετά την εγγραφή τους
στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση
του η οποία λαμβάνεται με πρόταση του
Δημάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4
του άρθ. 70 του Ν.3852/10. Με την απόφαση
αυτή καθορίζεται και η προθεσμία εντός
της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να
υποβάλει σχετική μελέτη ή εισήγηση.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική, τιμητική και άμισθη και τα μέλη θα
οριστούν έπειτα από προτάσεις όλων των
δημοτικών παρατάξεων και θα αποτελείται
από αιρετούς, φορείς, αλλά και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732.
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.: 6932003232
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
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
Π. Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον
Tηλ: 210 2631143
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
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 & 6977682015
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584 Κιν: 6977995489

Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου 18 Kορωπί
Tηλ.: 210 6627498 Κιν. 6974882669
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. 6977944673
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
K ορδοπάτης 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
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.: 210 9735511
Mαρ τέ κας Kώ στας
PAΔIO-TAΞI
AΓPINIOY Nο 127
Tηλ. κέντρου: 26410 44616-17
Kιν.: 6932771154
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.: 6973683776
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
ΤΑΞΙ
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου
Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλής
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79
N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 210 2519336
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 69759154
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932045071
Mπαλής Γιώργος Nικ.
TAXI
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 27143
& 6977434828
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.: 6944883425.
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.
Οικοδομικές Επιχειρήσεις
- 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 & 6972276222

Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα
Tηλ.: 22660 51828
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί Msc Ε.Μ.Π.
Πιπίνου 5, Αθήνα
Τηλ.: 6972937146 - 210 8236066
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.: 210 6464018
Kιν.: 6974975160
Tσού μας Nί κος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612
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

