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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

Π

αρουσία πλήθους Αρτοτινών, αλλά και πολλών επισκεπτών, γιορτάσθηκε
στην Αρτοτίνα η εθνική επέτειος
του Έπους του 1940 και τιμήθηκε η

μνήμη των πεσόντων τέκνων της,
στον υπέρ πάντων αγώνα που δόθηκε ενάντια αρχικά στον Ιταλό εισβολέα και στη συνέχεια κατά των
σιδερόφρακτων γερμανικών στρα-

τιών του Χίτλερ.
Μετά τη Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τελέσθηκε Δοξολογία και στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο ηρώο των πεσόντων, από
τους:
• Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Αρτοτίνας κ. Κάππα
Βασίλειο.
• Πρόεδρο του Συλλόγου
Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΣ» κ. Κούρλη Ιωάννη.
• Για την Εθνική Αντίσταση,
από τον κ. Γεώργιο Κάππα.
Στη συνέχεια ακολούθησε
η τήρηση ενός λεπτού σιγής,
ο Εθνικός Ύμνος που ψάλθηκε
από όλους τους παρισταμένους
και η εκδήλωση έκλεισε με
απαγγελία από τον μικρό Στέργιο
Σιαπέρα του επίκαιρου άσματος
εκείνης της περιόδου, «Βάζει ο
Ντούτσε τη στολή του» της αξέχαστης Σοφίας Βέμπο.

Ανακοινώνεται ότι με απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου καθόρισε ότι η προβλεπόμενη από το καταστατικό Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 2014
και από ώρα 09:30 έως 11:30 π.μ., στα γραφεία του συλλόγου Αλκέτου 56, Βύρωνας και θέματα ημερησίας διάταξης:
• Οικονομικός απολογισμός έτους 2013 και έγκρισή του.
• Διοικητικός απολογισμός επί πεπραγμένων έτους 2013 και
λογοδοσία Δ.Σ.
• Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν και εγκριθεί η συζήτησή
τους σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 3 του καταστατικού.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας (απαιτείται η παρουσία του
ήμισυ συν ένα του αριθμού των ταμειακώς ενήμερων μελών) η
επαναληπτική, θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2014 και
ώρα 10:00.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνελευσης, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου Αρτοτινών
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
σας εύχονται ολόψυχα
Χρόνια Πολλά
και Χαρούμενα Χριστούγεννα.
Είθε ο ερχομός του Κυρίου και η ανατολή
του 2014, να είναι η αρχή για ένα
νέο ξεκίνημα, που θα αναστήσει το χαμένο
χαμόγελο στα πρόσωπά μας και θα ζεστάνει
τις παγωμένες καρδιές μας.
Να είναι αυτό που θα χαρίσει
Υγεία και Ευτυχία, Δύναμη και Ελπίδα και θα μας οπλίσει
με αυτοπεποίθηση, θέληση, όραμα και πάθος,
να κρατηθούμε όρθιοι και με ψηλά το κεφάλι απέναντι
στα σημεία των καιρών και να αγωνισθούμε όλοι μαζί
για ένα καλλίτερο αύριο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Αθανάσιος Γ. Πλάκας και η σύζυγός του Αριστέα βάπτισαν την κόρη
τους στις 12-10-2013 στην Βάρκιζα στον

Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Το όνομα
αυτής Μαρία-Άννα.
Να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
― Η Μιχαέλα Κ. Μπραούνου πέτυχε στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής
Αθηνών, 23η σειρά.
― Η Νικολέτα Καραμέρη, εγγονή του Λάμπρου Βασίλη και της Νίκης
πέρασε με επιτυχία 2η στην Νομική Σχολή Αθηνών.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Η Αικατερίνη Κ. Φλετούρη ετών
87 απεβίωσε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2013. Η νεκρώσιμη ακολουθία και
η ταφή της έγιναν την επομένη στην
Αρτοτίνα.
― Απεβίωσε στο Μεσολόγγι στις 16
Νοεμβρίου 2013 και κηδεύτηκε στις 18
Νοεμβρίου 2013 επίσης στο Μεσολόγγι
σε ηλικία 88 ετών ο Χρήστος Βασ. Γρηγοράκης. Ο Χρήστος Β. Γρηγοράκης
γεννήθηκε στην Αρτοτίνα το έτος 1925
και ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία

παιδιά του Βασίλη Γρηγοράκη. Έμεινε
ορφανός από μητέρα, όπως και οι αδελφές του Διαμάντω και Ιωάννα, σε πολύ
μικρή ηλικία. Μεγάλωσε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Μεσολόγγι. Παντρεύτηκε την Ελένη Γιαβρούτα και απέκτησε
τέσσερα παιδιά την Κατερίνα, τη Μαρία
τη Βασιλική και τον Βασίλη. Ευτύχησε
να δει και να χαρεί έξι εγγόνια και δύο
δισέγγονα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον
σκεπάζει.

Επιστολές Αναγνωστών
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥ

Σ

τις 17 Αυγούστου 2013 και στην
ταβέρνα των αδελφών Τριβήλου
είχα την τιμή να είμαι μεταξύ των
εβδομήντα και πλέον, προσκεκλημένων
συγχωριανών μας, του εκλεκτού ζεύγους
Μίμη και Βούλας Κανούρη, που γιόρταζε
τα πενήντα χρόνια του γάμου του. Μια
γιορτή με τέλεια οργάνωση και σε μια
ατμόσφαιρα χαράς, αλλά και συναισθηματικής φόρτισης. Το ζεύγος πλαισιωμένο από τα παιδιά του και τα τέσσερα
εγγονάκια του, φανερά συγκινημένο,
υποδεχόταν με ευγένεια τους καλεσμένους, ευχαριστώντας τους για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή του.
Ο κ. Μίμης στη σύντομη ομιλία του
φανερά συγκινημένος τους καλωσόρισε
και τους ευχαρίστησε. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στα πενήντα ευτυχισμένα
χρόνια που έζησε με τη σύζυγό του.
Στη ροή της ομιλίας του είπε ότι θεωρεί
σημαντικό το να στηρίζεται ένας γάμος
σε βασικούς κανόνες για να είναι επιτυχημένος όπως: η πίστη, η αγάπη, ο σεβασμός, η υπομονή και η κατανόηση.
Αυτούς τους κανόνες εμείς ακολουθήσαμε είπε και δεν επιτρέψαμε ποτέ να
μπει ανάμεσά μας, ο μεγαλύτερος εχθρός του γάμου: ο εγωισμός. Ακολουθήσαμε τις ωραίες συνήθειες της παραδοσιακής οικογένειας τόνισε και εξέφρασε τη λύπη του, που οι κοινωνικές
αλλαγές κλόνισαν σε σημαντικό βαθμό
την ισορροπία της παραδοσιακής οικογένειας και ότι το πρόβλημα της επικοινωνίας και της αποξένωσης που παρατηρείται στον κοινωνικό χώρο, δεν άφησε
ανέγγιχτη και την δομή της οικογένειας.
Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς τους
γονείς τους που φρόντισαν να τους δώσουν τα εφόδια για τον αγώνα της ζωής.
Ευχαρίστησε την σύζυγό του για την

αγάπη, την υπομονή και την αξιοπρέπειά
της και την χαρακτήρισε ψυχή και φύλακα άγγελο της οικογένειας. Ευχαρίστησε τα παιδιά τους για την αγάπη και
τον σεβασμό τους και ο ερχομός των
τεσσάρων παιδιών τους στον κόσμο,
τους πλημμύρισαν χαρά και ευτυχία.
Τέλος ευχαρίστησε το Θεό που τους
χάρισε υγεία και σύνεση και Τον παρακάλεσε να βοηθήσει να έχουν καλά γεράματα.
Κατόπιν πήρε το λόγο η κυρία Βούλα
η οποία απήγγειλε ένα ποίημα με γλαφυρό τρόπο, που το είχε γράψει η ίδια
και αναφερόταν στη ζωή που έζησε κοντά στον σύζυγό της από την αρχή της
γνωριμίας τους μέχρι σήμερα, ξυπνώντας
με αυτόν τον τρόπο ωραίες αναμνήσεις
του παρελθόντος.
Μέσα στους λίγους στίχους εξήρε
τα ψυχικά προσόντα του συζύγου της
και ιδιαίτερα την πλούσια και τρυφερή
καρδιά που της τη χάρισε απλόχερα,
κρύβοντας επιμελώς την συγκίνησή της
και ευχαριστώντας τον για όλα όσα της
πρόσφερε.
Στη συνέχεια ο γιος τους άνοιξε
σαμπάνια και μαζί με την σύζυγό του
και τα παιδιά τους συγκινημένοι ευχήθηκαν στους γονείς τους “Να ζήσουν”.
Ακολούθησε πλούσιο δείπνο, με νόστιμα εδέσματα της ταβέρνας. Δεν έλειψε και το παραδοσιακό γιαούρτι προσφορά φιλικού τους ζευγαριού καθώς
και τα σπιτικά γλυκά. Μετά το φαγητό
ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Ως Πρόεδρος της Αρτοτίνας εκφράζοντας πιστεύω και τα συναισθήματα
των συγχωριανών μου εύχομαι στο ζευγάρι “Να ζήσουν”.
Βασίλης Κάππας
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ............................................20€
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΟΣ ........................................................100€
ΑΥΖΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ............................................................200€
ΒΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. ......................................................100€
ΒΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔ. ............................................10€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ................................................25€
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ..................................................25€
ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦ. ..............................10€
ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ............................................................100€
ΔΕΔΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ....................................................................10€
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ......................................................20€
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ......................................................................30€
ΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ............................................................20€
ΖΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ............................................................30€
ΚΑΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝ. ..................................................20€
ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ................................................................20€
ΚΑΡΛΟΥ-ΓΟΥΛΗ ΛΙΤΣΑ ..........................................................50€
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ........................................20€
ΚΟΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ....................................................20€
ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ....................................................50€
ΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ............................................................50€
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΛΙΤΣΑ ....................................................................50€
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ......................................................50€
ΜΑΡΤΕΚΑ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡ. ........................................................10€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝ. ................................................10€
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ NIK. ............................................10€
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ................................................................20€
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.........................................50€
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ........................................50€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ. ......................................50€
ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ....................................................20€
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ................................................20€
ΣΕΡΕΝΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ........................................................50€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ..................................................10€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..........................................................30€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.......................................................10€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ...........................................10€
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ..............................................15€
ΣΙΩΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝ.....................................................10€
ΣΟΥΦΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ..................................................20€
ΣΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ......................................................20€
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ................................................20€
ΤΖΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ..............................................................50€
ΤΣΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ..............................................................30€
ΤΖΙΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ....................................................20€
ΤΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ..................................................................30€
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ................................................20€
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ................................................15€
ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝ. ................................................20€
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Του Γιάννη Κούρλη

Μ

έχρι σήμερα, καίτοι έχουν
παρέλθει από τότε δύο χιλιετίες, δεν έγινε δυνατό
να προσδιορισθεί με ακρίβεια η ακριβής ημερομηνία της γέννησης του
Χριστού. Οι μαρτυρίες της Καινής
Διαθήκης είναι ασαφείς χρονολογικά,
ενώ το 1 μ.Χ. που εκλαμβάνεται ως
το έτος γέννησης του Χριστού με
το σημερινό ημερολόγιο, δεν συμφωνεί με τις υπάρχουσες ιστορικές
μαρτυρίες και τα γενικότερα ιστορικά
δεδομένα της εποχής εκείνης. Αυτό
συμβαίνει καθώς το σημερινό ημερολόγιο, στηρίζεται βασικά στους
υπολογισμούς του μοναχού και
αστρονόμου Διονυσίου του Μικρού,
που κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. καθόρισε
με τα δεδομένα που είχε τότε, ως
το χρόνο της γέννησης του Ιησού,
το έτος 754 από κτίσεως Ρώμης, ως
χρονολογία δε ίδρυσης της πόλης
της Ρώμης, σύμφωνα με την παράδοση, είναι το έτος 753 π.Χ. και
ιδρυτής της θεωρείται ο Ρωμύλος.
Για την κατά προσέγγιση χρονολόγηση της γέννησης του Ιησού, οι
πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντλούνται κυρίως από
τα κατά Λουκάν και Ματθαίον Ευαγγέλια και αφορούν:
• Τη γέννηση του Ιησού επί αυτοκράτορα Αυγούστου (Λουκ. 2,1),
του οποίου η βασιλεία διήρκεσε για
μεγάλο χρονικό διάστημα (27 π.Χ. 14 μ.Χ.)
• Τη γέννηση του Ιησού "εν ταις
ημέραις Ηρώδου βασιλέως της Ιουδαίας" (Λουκ. 1,5), του οποίου επίσης
η βασιλεία στην Ιουδαία ήταν από
τις μακρότερες χρονικά (37-4 π.Χ.).
• Στις περιγραφές για το άστρο
της Βηθλεέμ (Ματθ. 2,2).
• Στα γεγονότα της "πρώτης"
απογραφής, η οποία "εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου"
(Λουκ. 2,2) (12-8 π.Χ. ή 8-6 π.Χ.).
Μελετώντας τις παραπάνω πληροφορίες, αξιολογώντας και εκτιμώντας αυτές στο σύνολό τους, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
Η βασιλεία του αυτοκράτορα Αυγουστίνου διήρκεσε από το 27 π.Χ.
ως το 14 μ.Χ., ενώ ο Ηρώδης πέθανε
με σχετική ακρίβεια το έτος 754 από
κτίσεως Ρώμης, ήτοι το έτος 4 π.Χ.
Εφόσον λοιπόν κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά ο Ιησούς γεννήθηκε επί
αυτοκράτορα Αυγούστου και βασιλέως Ηρώδου της Ιουδαίας, πρέπει
να γεννήθηκε οπωσδήποτε πριν από
το 750 από κτίσεως Ρώμης (4 π.Χ.)
που πέθανε ο Ηρώδης και μετά το
737 από κτίσεως Ρώμης (27 π.Χ.)
που ξεκίνησε η βασιλεία του.
Ο Ηρώδης μαθαίνοντας για τη
γέννηση του μελλοντικού βασιλέως
των Ιουδαίων, διέταξε τη θανάτωση
όλων των νηπίων στη Βηθλεέμ μέχρι
και δύο ετών («από διετούς και κα-

τωτέρω»), επιμηκύνοντας το χρόνο
ώστε να είναι σίγουρος ότι μεταξύ
τους θα περιλαμβάνεται και ο Ιησούς.
Επιπλέον σύμφωνα με τα Ευαγγέλια,
οι τρείς μάγοι μετά τη συνάντησή
τους με τον Ηρώδη, πήγαν στη Βηθλεέμ όπου προσκύνησαν τον Ιησού
ως «παιδίον» και όχι ως βρέφος.
Συνεκτιμώντας τα δύο αυτά στοιχεία
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο
Ιησούς μάλλον γεννήθηκε σε χρονικό

κράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
η οποία ήταν η πρώτη που έγινε,
όταν ηγεμών στη Συρία ήτο ο Κυρήνιος. ("εγένετο εν ταις ημέραις εκείναις και εξήλθεν δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι
πάσαν την οικουμένην αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου." (Λουκ.
2,1). Η αναφορά, όμως, στη συγκεκριμένη αυτή απογραφή του Κυρη-

διάστημα ένα εώς δύο τουλάχιστον
χρόνια πριν το θάνατο του Ηρώδη,
δηλαδή περίπου το έτος 747 ή 748
"από κτίσεως Ρώμης" (7 ή 6 π.Χ.).
Κατά τον Κέπλερ και άλλους
αστρονόμους, όταν συναντώνται οι
τρεις πλανήτες, ο Κρόνος, ο Δίας
και η Αφροδίτη προκαλείται ένα έντονο ουράνιο φωτεινό φαινόμενο,
ενώ μετά παρέλευση δύο ή τριών
μηνών, όταν ο Δίας δύει ή εξέρχεται
από την τροχιά, παρατηρείται και
πάλι το ίδιο έντονο φωτεινό φαινόμενο που παρουσιάζεται στην αρχή,
σαν να εμφανίζεται εκ νέου. Το γεγονός αυτό ταιριάζει με την ρήση
του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ότι
οι Μάγοι πορευόμενοι προς τη Βηθλεέμ, "είδον" τον "αστέρα" και "εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα", προσθέτοντας ότι το αστέρι αυτό ήταν
ίδιο με εκείνο "ον είδον εν τη Ανατολή". Ένα ταξίδι της εποχής εκείνης
από τη Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη απαιτούσε δύο ως τρεις μήνες,
χρονικό διάστημα που ταιριάζει με
το αντίστοιχο της κίνησης του πλανήτη Δία και τη διπλή εμφάνισή του
κατά την είσοδο στη τροχιά συνάντησής του με τους άλλους δύο πλανήτες και την έξοδό του από αυτή.
Ένα τέτοιο φαινόμενο πάντα κατά
τους προαναφερόμενους αστρονόμους, έλαβε χώρα το έτος 7 π.Χ. και
συμπερασματικά το άστρο της Βηθλεέμ, αν τελικά αφορούσε κάποιο
αστρονομικό φαινόμενο, οδηγεί και
πάλι στο έτος 747 από κτίσεως Ρώμης ή 7 π.Χ.
Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή
Λουκά, καθ’ ον χρόνο η Μαρία ήταν
έγκυος, εκδόθηκε διαταγή οικουμενικής απογραφής σε όλη την επι-

νίου, δημιουργεί δυσκολίες από πλευράς χρονολόγησης των γεγονότων
της Καινής Διαθήκης καθώς την εποχή στην οποία αναφέρεται η απογραφή του Ιωσήφ και της Μαρίας,
στην ηγεμονία της Συρίας βρισκόταν
ο Σατουρνίνος Σέντιος και όχι ο Κυρήνιος.
Από τις διαθέσιμες ιστορικές και
μη πηγές, προκύπτει ότι η πρώτη
ηγεμονία του Κυρηνίου, τοποθετείται
μεταξύ των ετών 12-8 π.Χ. Για την
επίλυση του προβλήματος που προκύπτει όσον αφορά τη χρονολόγηση
με βάση την παραπάνω μαρτυρία
δόθηκαν τρεις εκδοχές.
Κατά την πρώτη εκδοχή ο Κυρήνιος εκτέλεσε την απογραφή προς
το τέλος της θητείας του (8 π.Χ.). Η
απογραφή αυτή επειδή ήταν η "πρώτη" που γινόταν στην Ιουδαία διήρκεσε πολύ χρόνο και την έφερε σε
πέρας, σύμφωνα και με τον Τερτυλλιανό, ο διάδοχός του στην ηγεμονία
της Συρίας, ο Σατουρνίνος Σέντιος.
Έτσι τα ρωμαϊκά έγγραφα αναφέρονται στο όνομα εκείνου που ολοκλήρωσε την απογραφή, του Σατουρνίνου, ενώ αντιθέτως στους Ιου-

δαίους, από τους οποίους πήρε την
πληροφορία ο Ευαγγελιστής Λουκάς,
επικράτησε το όνομα αυτού που την
άρχισε και ο οποίος αργότερα, το 67 μ.Χ., διενήργησε και άλλη απογραφή. Συνεπώς, αφού ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει "απογραφή
πρώτη εγένετο", σίγουρα γνώριζε
και τη δεύτερη απογραφή του 6-7
μ.Χ. και προς αποφυγή σύγχυσης
χρησιμοποίησε το "πρώτη" σε αντιδιαστολή προς τη δεύτερη. Η απογραφή, επομένως, που αναφέρει ο
Λουκάς πρέπει να έγινε από το 12
π.Χ. έως 8 π.Χ. και για το λόγο αυτό
αναφέρεται στο όνομα του Κυρήνιου.
Η δεύτερη εκδοχή, υιοθετεί την
άποψη ότι η απογραφή άρχισε επί
Κυρηνίου περί το 9 π.Χ., η ολοκλήρωσή της όμως, στις περιοχές της
Συρίας, Ιουδαίας, αλλά και αλλού,
πραγματοποιήθηκε από το διάδοχό
του Σατουρνίνο, διοικητή της Συρίας
από το 8-6 π.Χ. Έτσι η απογραφή
ονομάσθηκε "απογραφή Κυρηνίου"
εξαιτίας του σχετικού διατάγματος
που εκδόθηκε από τον Κυρήνιο, προς
το οποίο είναι σύμφωνο και το σχετικό κείμενο του Λουκά.
Στην τρίτη εκδοχή υιοθετείται η
συνδιοίκηση, δηλαδή η συνύπαρξη
δύο ηγεμόνων στην ίδια περιοχή,
πρακτική της εποχής εκείνης κυρίως
κατά την περίοδο διαδοχής για ενημέρωση και ομαλή μεταβίβαση της
εξουσίας. Μπορεί έτσι να υποτεθεί
ότι κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ
των ετών 8-6 π.Χ., υπάρχει στην
επαρχία της Συρίας δυαρχία, ο Κυρήνιος και ο Σατουρνίνος, εκδοχή
που προσφέρει μία ακόμη λύση στο
πρόβλημα της απογραφής.
Συμπερασματικά από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, ιστορικά προκύπτει ότι το πιθανότερο έτος γέννησης του Ιησού τοποθετείται στο 7
ή 6 π.Χ. ή 4 μέχρι 1 π.Χ., χωρίς αυτό
να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο.
Αυτό σημαίνει πως, αν σήμερα ήταν
δυνατό να γίνει επανακαθορισμός
του παγκόσμιου ημερολογίου, η αρχή
του χριστιανικού ημερολογίου θα
βρισκόταν από δύο έως επτά περίπου
χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή σήμερα
συμβαίνει το παράδοξο να θεωρούμε
ότι εξαιτίας των λανθασμένων υπολογισμών, η γέννηση του Ιησού να
τοποθετείται σε χρόνια προ Χριστού.

Η πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου
Αρτοτινών Μεσολογγίου,
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
εύχονται σε όλους
τους απανταχού Αρτοτινούς
Χρόνια Πολλά,
Χαρούμενα Χριστούγεννα
και ένα ευτυχισμένο
και δημιουργικό 2014.
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ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ;
Υπό Βασίλη Μαμαλούγκα,
Αναπήρου Αξ/κού Π.Δ.

Η

Ελλάδα μας, δυστυχώς, έπειτα από μια κακή
και ασύνετη διακυβέρνηση, πολλών δεκαετιών,
βρίσκεται γονατισμένη κάτω από ένα ασήκωτο
ΧΡΕΟΣ. Αυτή τη φορά αλώθηκε, οικονομικά, και
έπεσε στα νύχια των ανελέητων δανειστών της,
που απομυζούν το αίμα της. Ζει μέσα σε μια απερίγραπτη φτώχεια και στενάζει κάτω από ένα βάρβαρο
ζυγό δουλείας, που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει.
Το Δ.Ν.Τ., η Τρόικα, οι τραπεζίτες και οι τοκογλύφοι, μας έχουν δέσει “χειροπόδαρα” και μας μαστιγώνουν ανηλεώς. Παράνομες απολύσεις υπαλλήλων, εξαντλητική μείωση αποδοχών, ανεργία,
πλειστηριασμοί, διάλυση επιχειρήσεων, ξεπούλημα
δημόσιας περιουσίας και, γενικά, απάνθρωπη φορομπηχτική πολιτική, έχουν φέρει σε απόγνωση τον
περήφανο λαό μας. Όμως, όλα αυτά που συμβαίνουν
στη χώρα μας, έχουν βαθύτερα αίτια και κατευθύνονται από ξένα κέντρα αποφάσεων. Σκοτεινές δυνάμεις και οι δυνάμεις του Μεγάλου Κεφαλαίου
οδηγούν ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μια γενική
οικονομική κρίση, ισοπέδωση και εξαθλίωση με
σκοπό να επιτύχουν, βαθμιαία, την παγκοσμιοποίηση
και την πανθρησκεία. Παράδειγμα, ο καταιγισμός
δηλώσεων Αμερικανών και Ευρωπαίων ηγετών για
την, δήθεν, ανάγκη δημιουργίας “Παγκόσμιας Κυβέρνησης” προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα
της ανθρωπότητας. Ακόμη και τον δικό μας τέως
πρωθυπουργό, τον δημιουργό του Ελληνικού χάους,
επιστράτευσαν να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα,
για την αγαπημένη μας Ελλάδα υπάρχει, σε ενέργεια,
σχέδιο αφελληνισμού και αποχριστιανοποίησης όπως
είχε παλαιότερα, δηλώσει ο απαίσιος ανθέλληνας
Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ.
Ιδού, μερικά από αυτά τα πρόδρομα φαινόμενα.
Βάλλεται και κακοποιείται η γλώσσα μας, προδίδεται
η Ορθοδοξία μας, χαλαρώνεται ο θεσμός της οικογένειας, που αποτελεί το υγιές κύτταρο της κοινωνίας.
Αλλοιώνεται ο Ορθόδοξος και ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία
και διαστρέφεται, με εμπάθεια και τελείως, η Ιστορία
μας. Παράδειγμα, οι δηλώσεις Ελληνίδας βουλευτίνας
ότι είναι μύθος η σφαγή της Σμύρνης, μύθος η γενοκτονία των Ποντίων, μύθος ο χορός του Ζαλόγγου.

Και διερωτάται ο κάθε γνήσιος Έλληνας: Έως πότε
θα ανεχόμαστε τους λύκους και τα λυσσασμένα
σκυλιά της αθεΐας και της πατριδομαχίας να κατασπαράζουν τη χώρα μας;
Στην πολυφυλετική Ελλάδα που θα προκύψει, οι
πολίτες δεν θα έχουμε πλέον τα αιώνια χαρακτηριστικά της φυλής μας όπως το ομόγλωσσον, το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομότροπον, την κοινή εθνική,
κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική συνείδηση.
Δεν θα υπάρχουν κοινές παραδόσεις, κοινά ήθη και
έθιμα. Μέσα σ’ αυτή, θα φυτρώσουν όλα τα άνθη
του κακού. Φυλετική ανάμιξη, αμάθεια, απουσία παράδοσης, σύγχυση ιδεών, φυλετικές συγκρούσεις,
γκέτο, δεισιδαιμονίες, εγκληματικότητα και πάσης
φύσεως διαφθορά. Η χώρα μας με την ένδοξη
ιστορία αιώνων, από Έθνος ομοιογενές και ανάδελφο,
θα γίνει ένα «αμπέλι ξέφραγο» στους παντοειδείς
μετανάστες και ένας σάκκος γεμάτος από «κάθε
καρυδιάς καρύδια».
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, φουντώνει η ανασφάλεια
των πολιτών και η ανησυχία από τη συρρίκνωση του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την οικονομική αδυναμία της πατρίδας μας για αγορά σύγχρονων πολεμικών μέσων, προς υπεράσπιση της
ασφαλείας της και της εθνικής ανεξαρτησίας της.
Δυστυχώς, έχουμε μεγάλα προβλήματα και με την
αρπακτική επιβουλή των γειτόνων μας από Βορρά
και Ανατολή και υφιστάμεθα πίεση για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και του υπόγειου πλούτου της
Ελλάδας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το χειρότερο
όμως, θα είναι να μας μπερδέψουν οι Μεγάλοι της
γης στα παιχνίδια τους όπως συμβαίνει, δυστυχώς,
στη Συρία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Ιράκ και τη
Λιβύη. Αφήνουν τους λαούς, εκεί, να αιματοκυλιόνται,
ακόμη και με χημικά πολεμικά όπλα, για να επιτύχουν
τα άνομα σχέδιά τους.
Έτσι κατάντησε η ανθρωπότητα με την αποστασία
της από τον αληθινό Θεό και την ψευδοεπιστήμη να
δηλώνει, αφρόνως, ότι δεν έχουμε πια την ανάγκη
του Θεού αλλά θα λύσουμε, μόνοι μας, τα προβλήματά
μας. Οι μεγαλύτεροι όμως και πρωτοπόροι των επιστημών ήταν, βαθύτατα, θρησκευόμενοι χριστιανοί.
Ο Ισαάκ Νεύτωνας, ο Γαλιλαίος, ο Πασκάλ, ο Κοπέρνικος, ο Μέντελ και τόσοι άλλοι. Ήδη γευόμαστε,
ενδεικτικά, τα αποτελέσματα της αλαζονίας μας και
αποστασίας μας με την επανάσταση της φύσης, η
οποία «συνωδίνει και συστενάζει» μαζί μας. Τρομεροί
σεισμοί, λιμοί και καταποντισμοί, πρωτοφανείς, σε

έκταση, πυρκαϊές παγκοσμίως, πλημμύρες και τυφώνες σε ολόκληρες ηπείρους, μεταβολή στο κλίμα
και στις εποχές, τσουνάμια και καταστρεπτικοί ανεμοστρόβιλοι, τερατώδη και απίστευτα δυστυχήματα
σε τρένα, πλοία και αεροπλάνα. Αποκαλυπτική είναι,
πράγματι, η εποχή μας με τέρατα και σημεία.
O Tempora! O mores! «Ω καιροί! ω ήθη!» θα αναφωνούσε ο Κικέρωνας, αν ζούσε σήμερα. Γιατί, αν
ανοίξεις μια εφημερίδα ή ακούσεις τις καθημερινές
ειδήσεις, θα μαζέψεις όλα τα σκουπίδια της γης και
θα διαπιστώσεις την παγκοσμιοποίηση και την πανδημία της αμαρτίας και της διαφθοράς σε όλο τον
κόσμο. Εμπόριο δούλων, εμπόριο βρεφών, εμπόριο
λευκής σάρκας, εμπόριο και χρήση ναρκωτικών.
Πορνεία, μοιχεία, εκτρώσεις, ομοφυλοφιλία, παιδεραστία, ηλεκτρονικό έγκλημα, κλοπή και εξαφάνιση
παιδιών που τους αφαιρούν και πωλούν τα όργανά
τους για μεταμόσχευση. Κλοπές, ληστείες, δολοφονίες, δωροδοκίες, εξαγορά συνειδήσεων, μίζες
εκατομμυρίων ακόμη και από Υπουργούς, χωρίς ενδοιασμό και ντροπή, σατανικές τελετουργίες, μαγείες,
ψευδορκίες, αισχρολογίες, αναισχυντίες, βλασφημίες,
πόλεμος εναντίον κάθε ιερού και οσίου. Γάμος ομοφυλοφίλων και σιχαμερή συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών με υιοθεσία παιδιών, ισοπέδωση των πάντων
και ηθικοπνευματική σήψη με σύνθημα: “Φάγωμεν,
πίωμεν αύριο γαρ αποθνήσκομεν”. Την πολυφυλετική
Ελλάδα καθώς και πολλούς «προοδευτικούς» Έλληνες άρχισε να ενοχλεί και ο χτύπος της καμπάνας
των Ιερών Ναών, τελευταία μάλιστα, τεκταίνεται η
κατάργηση της αργίας της Κυριακής.
Γενικότερα, διαπιστώνεται ψυχρότητα στις σχέσεις μας μισανθρωπία, ψυχολογικά προβλήματα,
αδιέξοδα, φωνή απόγνωσης από τους εγκαταλειμμένους συνανθρώπους μας, αυτοκτονίες, λουκέτα
στις επιχειρήσεις, καταποντισμός στη φτώχεια και
την εξαθλίωση. Η ανθρωπότητα, αδελφοί μου, βαδίζει
κατά κρημνών. Υφιστάμεθα, δίκαια, τα επίχειρα της
κακίας μας και της αποστασίας μας. Με ειλικρινή
μετάνοια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριον ημών
Ιησούν Χριστόν, τον αληθινόν και ζώντα Θεόν να
μας ελεήσει, γιατί αυτός είναι ο κυβερνήτης της
Ιστορίας κατά τον ιστορικό μας Παπαρρηγόπουλο
και ας κρατηθούμε ενωμένοι, γιατί η «Νέα Εποχή»
με τις σκοτεινές δυνάμεις της, βάζει νάρκες κάτω
από τα θεμέλια της Ορθοδοξίας μας και της Ελληνικής
κοινωνίας.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ «ΟΧΙ»
Του Bάσου Αποστολάκη

Η

Ελλάδα μας, με μικρό -συγκριτικά με άλλα
κράτη- πληθυσμό και με αντίστοιχα περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, υπήρξε
ανέκαθεν, εξαιτίας της πλεονεκτικής και στρατηγικής
θέσης της, στόχος της βουλιμίας άλλοτε γειτονικών
και αδίστακτων λαών και άλλοτε απομακρυσμένων,
αλλά πιο εύρωστων εθνοτήτων.
Μήλο της έριδος, ανάμεσα σε μεγάλες Δυνάμεις,
που εποφθαλμιούσαν τα πατρογονικά εδάφη, η Πατρίδα μας ήταν υποχρεωμένη να αντιταχθεί κάθε
φορά στις βλέψεις αυτές και να αγωνιστεί για την
επιβίωσή της.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, ο φιλήσυχος
λαός μας, προσηλωμένος στα ειρηνικά έργα του,
ακολουθούσε πάντα την πορεία των πεπρωμένων
του, χωρίς προκλήσεις και σχέδια επιβουλής εις
βάρος άλλων κρατών. Ο ίδιος αυτός λαός, σε μακρά
σειρά αιώνων, όσες φορές απειλήθηκε η ανεξαρτησία
και η ακεραιότητα της χώρας του, δεν δίστασε να
υψώσει ένα αποφασιστικό «Όχι» και να αντισταθεί
με ομοψυχία και γενναιότητα ενάντια σε κάθε απειλή.
Αναρίθμητες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας είναι
πλημμυρισμένες από τη μεγαλειώδη αγωνιστικότητα
και την άκαμπτη αντίσταση του λαού μας απέναντι
σε βάρβαρους εισβολείς και ιταμούς κατακτητές...
Μαζί με τις δοξασμένες μνήμες από τις αμέτρητες
πολεμικές συγκρούσεις και τους νικηφόρους αγώνες
του, ο ίδιος αυτός λαός μπορούσε δικαιωματικά να
απολαμβάνει τον παγκόσμιο θαυμασμό για το ότι
ήταν ο αξιοζήλευτος διάδοχος και συνεχιστής μιας
ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς από την πανάρχαια εποχή μέχρι και τώρα.
Και δεν ήταν μόνο το κολοσσιαίο κεφάλαιο του

Πολιτισμού εκείνο, για το οποίο μας θαύμαζαν οι
ξένοι λαοί. Μπορούσαμε ακόμη να καυχηθούμε για
τις άπειρες αρετές του χαρακτήρα μας, την αξιοπρέπεια, τη λεβεντιά, την πατριωτική υπερηφάνεια,
το πατροπαράδοτο φιλότιμο, την αλληλεγγύη, την
εργατικότητα, τη φιλοπατρία, την προσπάθεια για
πρόοδο και για τόσα άλλα, που όλα μαζί στόλιζαν
με τιμή το ελληνικό όνομα στον οικουμενικό στίβο!
Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, οι ικανότητες
και τα εντυπωσιακά επιτεύγματα πολλών συμπατριωτών μας σε χώρες του εξωτερικού, στους τομείς
της μουσικής, της τέχνης, της επιστημονικής έρευνας,
της κλασικής παιδείας και του αθλητισμού, προσέθεταν ανέκαθεν πολυάριθμους τιμητικούς τίτλους
στο πλούσιο ενεργητικό της πατρίδας μας, πυροδοτώντας παράλληλα τον ζήλο και την άμιλλα για
ακόμη υψηλότερους στόχους.
Ήταν αναντίρρητα, ακόμη και μέχρι «Χθες»,
εκτυφλωτική η λάμψη του πνευματικού και ηθικού
Μεγαλείου, που στεφάνωσε την πορεία της Χώρας
μας. Αυτό συνέβαινε μέχρι «Χθες», ενώ Σήμερα...
Για μια μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας, απληροφόρητων και απροετοίμαστων, ήταν αρκετό να επαναπαύονται στις «παλιές δόξες» και στους παγκόσμιους επαίνους, μη συνειδητοποιώντας ότι η απειλή
της καταστροφής ήταν ήδη «προ των πυλών»...
Αθόρυβα και μεθοδικά, ανοίχτηκε κάποιο πρωινό,
ένα βαθύ και αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στο «Χθες»
και στο «Σήμερα» και μέσα στην παγκόσμια δίνη
που ακολούθησε, οι πνευματικοί θησαυροί μας ξεχάστηκαν μπροστά στην αμείλικτη μάχη για την επιβίωση, τα ιδανικά και οι ηθικές αξίες καταπατήθηκαν
από ανάξιους ηγέτες και επιτήδειους λαοπλάνους
και ο άτυχος λαός μας δέσμιος της ανάγκης και
ικέτης των ισχυρών της Γης, δέχτηκε αναίτια τους

χλευασμούς και τις ταπεινωτικές επιθέσεις τους...
Έτσι, μπροστά στον κίνδυνο της αναπόφευκτης κατάρρευσης και εξαιτίας της ανικανότητας των αυτόκλητων «σωτήρων», η Χώρα μας υποτάχθηκε, με
φιμωμένη την Εθνική Αξιοπρέπεια, στις αυταρχικές
απαιτήσεις των ανάλγητων δανειστών της...
Αλλά τώρα, σήμανε ο καιρός να πούμε με μυριάδες στόματα: Έως εδώ! Ήρθε το πλήρωμα του
χρόνου για να ακουστεί, απ’ άκρο σε άκρο της Ελληνικής γης, ένα βροντόφωνο «όχι» στον απαράδεκτο
εξευτελισμό της ψυχής μας, στην ανίερη ποδοπάτηση
της εθνικής μας Αξιοπρέπειας! Η πολύμορφη και
δυσβάστακτη οικονομική κρίση έχει συσσωρεύσει
πολλά δεινά για την Πατρίδα μας, αλλά συνοδεύτηκε
απρόσμενα και από μια θετική παρενέργεια προς
όφελος του λαού μας, επειδή έτσι σφυρηλατήθηκε
σε συγκινητικό βαθμό, η ψυχική ενότητα ανάμεσα
σε όλα τα στρώματα του λαού, ενώ εντυπωσιάζει η
πολύπλευρη αλληλεγγύη και η κοινή θέληση να αντιταχθούμε σθεναρά σε ότι μας ντρόπιασε!
Ο δρόμος μπροστά μας είναι ανηφορικός και δύσκολος, αλλά θα τον ανεβούμε όλοι μαζί, με εργατικότητα, εντιμότητα, σύνεση και υπευθυνότητα. Είναι
ο μόνος και αποτελεσματικός τρόπος, που θα μας
οπλίσει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, για να ξεπεράσουμε τις δυσχέρειες και να ορθωθούμε πάνω
από τη μιζέρια και την ηττοπάθεια.
Ακολουθώντας αταλάντευτα μια ΤΕΤΟΙΑ πορεία,
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα αποστομώσουμε
όλους εκείνους που ασύστολα μας λοιδορούν και
μας επικρίνουν και ότι, σαν δίκαιη επιβράβευση που
δεν θα αργήσει, θα απαλλαγούμε οριστικά από το
πνιγηρό τέλμα της δυσπραγίας και η Χώρα μας θα
ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία της και την πρόσκαιρη
κηλιδωμένη Τιμή της!
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ
Του Γιάννη Κούρλη

Τ

ο Χριστουγεννιάτικο δένδρο είναι ένα
έθιμο διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η παράδοση να στολίζονται δένδρα υπήρχε σε όλες
τις θρησκείες από την αρχαιότητα.
Οι πρόγονοι του χριστουγεννιάτικου δένδρου
μπορούν να αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά
έθιμα και θρησκείες. Η λατρεία και ο στολισμός
του δένδρου συναντάται στην αρχαιότητα, στη
λατρεία της Κυβέλης αλλά και σε πολλές άλλες
αναφορές που έχουμε από ιστορικά κείμενα γι’
αυτόν το στολισμό.
Οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν το δένδρο στις
τελετές τους ως σύμβολο αναγέννησης που σηματοδοτούσε το τέλος του χειμώνα και τον
ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης της μητέρας φύσης. Στην Αγγλία, όπως και στην Γαλλία,
οι Δρυίδες στόλιζαν βελανιδιές με φρούτα και
κεριά προς τιμήν των Θεών τους, ενώ οι Αιγύπτιοι,
οι Κινέζοι και οι Εβραίοι έφτιαχναν γιρλάντες και
στεφάνια από αειθαλή δένδρα ως σύμβολα της
αιώνιας ζωής.
Σύμφωνα με μία μαρτυρία του 336 μ.Χ., στη
Ρωμαϊκή εποχή κάθε 25η Δεκεμβρίου γιορτάζονταν
στη Ρώμη τα Σατουρνάλια προς τιμή του θεού
Σατούρνο (Κρόνου). Η 25η Δεκεμβρίου καθιερώ-

θηκε ως ημερομηνία γέννησης του Χριστού τον
4ο αι. μ.Χ.
Σύμφωνα λοιπόν με διάφορους ερευνητές τα
χριστουγεννιάτικα έθιμα και παραδόσεις είναι
ένα μίγμα της λατρείας του Σατούρνο και άλλων
δοξασιών που αναμείχθηκαν με τις χριστιανικές.
Με τον τρόπο αυτό οι χριστιανοί θέλησαν να
προσδώσουν στην γιορτή χριστιανικό περιεχόμενο,
ώστε να απομακρυνθεί και να ξεχαστεί στα βάθη
των αιώνων η παγανιστική της προέλευση.
Κατά μία εκδοχή το χριστουγεννιάτικο δένδρο
καθιερώθηκε ως σύμβολο τον 8ο μ.Χ αιώνα, από
τον Άγγλο ιερομόναχο Άγιο Βονιφάτιο. Σύμφωνα
με την παράδοση για να εξαλείψει την ιερότητα
που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη δρυ (βελανιδιά),
έβαλε στη θέση του το έλατο σαν σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα σαν σύμβολο των Χριστουγέννων.
Η Γερμανική παράδοση θέλει τον ιδρυτή του
Προτεσταντισμού Μαρτίνο Λούθηρο, να είναι
αυτός ο οποίος καθιέρωσε το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δένδρου. Οι Γερμανοί φαίνεται
ότι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έβαλαν το χριστουγεννιάτικο δένδρο σπίτι τους. Το διακοσμούσαν
με καρύδια, μπισκότα και κάθε είδους φαγώσιμα
και κεριά, θέλοντας να συμβολίσουν τα θεία δώρα
που έκαναν οι Μάγοι στο νεογέννητο Χριστό.
Στην Ελλάδα το χριστουγεννιάτικο δένδρο

ΨΗΦΙΣΜΑ 15ου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Συνοψίζοντας όλες τις προτάσεις, εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
Εμείς, οι εκλεγμένοι σύνεδροι
του 15ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου
της Ομοσπονδίας μας, αποφασίσαμε την υποστήριξη των ακόλουθων προτάσεων:
― Δημιουργία Καινοτόμου Δωρικού Ερευνητικού Κέντρου
(DORIC), που παρουσιάζει με
αφορμή την τεχνητή λίμνη του
Μόρνου το εκτεταμένο και πολύπλοκο υδατικό σύστημα και συγχρόνως εμβαθύνει στην ιστορία,
τον πολιτισμό και το περιβάλλον
της περιοχής.
― Άμεση ρεαλιστική πρόταση
για επίλυση του συγκοινωνιακού
προβλήματος.
― Δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας, με κέντρο το Λιδωρίκι, ώστε με συχνές περιοδικές
επισκέψεις να ελέγχεται η υγεία
των μόνιμων κατοίκων της ορεινής
Δωρίδας.
― Βελτίωση οδικού δικτύου
μεταξύ ορεινής Δωρίδας και όμορων νομών (κυρίως προς Ναυπακτία).
― Επίλυση υδρευτικού προβλήματος στο Κόκκινο.
― Βελτίωση της επικοινωνίας
μεταξύ των Συλλόγων των 18 χωριών.
― Κοινό πολιτιστικό πρόγραμμα όλων των Συλλόγων για τις
ετήσιες εκδηλώσεις τους.
― Κατασκευή ελικοδρόμιου
για περιπτώσεις αεροδιακομιδών
ασθενών.
― Δημιουργία πυροφυλάκιου
στη Σκοτεινή και στη θέση Πρατά-Λάκο.

― Εξάντληση κάθε νόμιμου
μέσου για δικαίωσή μας, στις διεκδικήσεις για τα θέματα της Λίμνης,
όπως τα θέτει ο Δήμαρχος, ακόμη
και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
― Επανεξέταση δημιουργίας
κλειστών κυνηγετικών περιοχών.
― Αναδασμός για την υποβοήθηση δενδροκομικών καλλιεργειών.
― Δημιουργία μικρού βοτανικού κήπου για επισκέψεις για γνωριμία του φυτικού πλούτου της
περιοχής μας και δημιουργία φυτώριου πολλαπλασιαστικού υλικού
για εφοδιασμό της αγοράς.
― Έμφαση στον πολιτισμό.
Υποστηρίχθηκε από πολλούς μια
δυναμική στροφή προς πολιτιστικά
θέματα.
― Για το θέμα του ίντερνετ,
ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι θα αρχίσει σταδιακά η τοποθέτηση ίντερνετ στην περιοχή μας, πρώτα
από τα βορεινά χωριά και στη συνέχεια σε όλα.
― Αποφασίστηκε το ξεκίνημα
μιας μεγάλης προσπάθειας για την
εξεύρεση όλων των μεταναστών
από την Δωρίδα, το πλησίασμά
τους και η προσέλκυσή τους για
συχνότερες επισκέψεις στην πατρίδα. Στο θέμα αυτό δίνεται μεγάλη σημασία αφού αν δημιουργηθεί ένα ομογενειακό κίνημα αρκετά μεγάλο, θα δυναμώσουν οι
θέσεις μας και οι δυνατότητες
υλοποίησης των στόχων μας.
― Οι καλύτερες ευχές όλων,
συνόδευσαν το χωριό Ζωριάνος,
που ανέλαβε τη διεξαγωγή του
επόμενου 16ου Συνεδρίου, το
2015.

έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1833. Το
έφεραν ο Όθωνας και η Βαυαρική δυναστεία και
το πρώτο έλατο στολίστηκε στα ανάκτορα του
Ναυπλίου. Ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου
δένδρου στην Ελλάδα είναι το παραδοσιακό Χριστόξυλο, που το συναντάμε κυρίως στα χωριά
της Βορείου Ελλάδος και είναι ένα μεγάλο γερό
κούτσουρο από πεύκο ή ελιά κυρίως, όπου θα
μπει στο τζάκι και θα καίει όλο το 12ήμερο των
γιορτών από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα. Η Ελλάδα, ως χώρα της θάλασσας, είχε ως κυρίως
παραδοσιακό έθιμο το στόλισμα του καραβιού,
που συμβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού.
Σε ορισμένες περιοχές (κυρίως στα νησιά) εξακολουθούν να στολίζουν «καραβάκια», αντί ελάτου.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι το χριστουγεννιάτικο δένδρο αποτελεί ένα από τα
όμορφα χριστουγεννιάτικα έθιμα. Στη γιορτινή
ατμόσφαιρα των ημερών των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δένδρο, αλλά και το παραδοσιακό ελληνικό
καραβάκι χαρίζουν ένα ξεχωριστό άρωμα σε κάθε
σπίτι, δίνοντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
Χρόνια πολλά
Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος.
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Έπειτα από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την Κυριακή (1/12/2013)
στα γραφεία της Δωρικής Αδελφότητας για το νέο Δ. Συμβούλιο της
Δωρικής Αδελφότητας και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ο Πρόεδρος συγκάλεσε τους εκλεγμένους συμβούλους να συνέλθουν σε σώμα την Τρίτη
(3/12/2013), και το αποτέλεσμα τις διαβούλευσης έχει ως ακολούθως:
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεωργίου, Πρόεδρος – Συντονιστής
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ. Δημόσιες Σχέσεις
ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Θεοδώρου, Μέλος Δ.Σ. Γενικός Γραμματέας
ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ. Επιστημονικών Θεμάτων & ΕΕ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. Υπευθ. Διατροφής
και Περιβάλλοντος
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αποστόλου, Μέλος Δ.Σ. Υπευθ. Αγροτικού
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ. Έφορος
ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. Ειδ. Γραμματέας
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ. Υπευθ. Υγείας
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. Σύνδεσμος με Δήμο
ΜΠΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. Υπευθ. Νέων
ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ. Α΄ Αντιπρόεδρος
ΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριστείδη, Μέλος Δ.Σ. Β΄ Αντιπρόεδρος
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθανασίου, Μέλος Δ.Σ. Παρακολούθηση
Παράκτιας αξιοποίησης της λίμνης
ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ. Ταμίας
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Κωνσταντίνου, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ. Ιστορικής Έρευνας

Εξελεγκτική Επιτροπή
ΚΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΛΑΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπλ. Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Μπαλατσούρας Γιάννης
Γρίβας Μιχαήλ
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ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Του Κωνσταντίνου Τσέλιου

Τ

ρείς Εκκλησίες έχει το χωριό
μας, η ιστορία τους είναι
άγνωστη, γραπτή πληροφορία δεν βρέθηκε, μόνο οι χρονολογίες
ανεγέρσεώς τους είναι χαραγμένες
στους πέτρινους τοίχους. Παλιά εκκλησιαστικά βιβλία ή κατάστιχα εσόδων, δαπανών, βαπτίσεων, γάμων,
θανάτων, ούτε λόγος. H προφορική
παράδοση μας πληροφορεί ότι στην
ανατολική πλευρά της πλατείας ήταν
το νεκροταφείο του χωριού το οποίο
μεταφέρθηκε προκειμένου να χτιστεί
μεγάλος Ναός και παλαιότερα το
χωριό είχε τρείς ενορίες.
Δύο παλιά άρθρα ρίχνουν λίγο
φως στο άγνωστο παρελθόν του
χωριού και της παλιάς εκκλησίας
του πολιούχου Αγίου Γεωργίου.
1) ΕΝ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Το
έγραψε το 1890 ο αείμνηστος Σωτήρης Κωτσόπουλος από το χωριό
Πλάτανος της Ναυπακτίας ο οποίος
υπηρέτησε στο τότε Ελληνοδιδασκαλείο της Αρτοτίνας το 1900-1901.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε μετά
εκατό χρόνια (1990) στο βιβλίο “ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ” επανέκδοση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Καταχωρίζω τα σχετικά αποσπάσματα διατηρώντας την καυστικότητα,
τη γλώσσα και την ορθογραφία του
συγγραφέα:
(…) Ο ορίζων ήτο χιονόφρακτος
και πυκνοτάτη η ομίχλη εκάλυπτε
τα πέριξ υψώματα σκιόεντα, απροσπέραστα όρη και εις τα οποία εβασίλευεν άκρα σιγή, οι δε ιερόπαιδες
άμα τη εω (με το ξημέρωμα) αλλη-

λοδιαδόχος αν και ελούοντο υπό
της χιόνος έπλητον τον μικρόν κώδωνα της εκκλησίας του εξ ενός
κλώνου μιας γηραιάς πλατάνου κρεμασμένον, δι ’ο (επειδή) και το κωδωνοστάσιον, ένεκα του βάρους των
ετών υπέκυψεν τον αυχένα και ετέθη
εις αποστρατείαν, ίνα εγκαίρως λάβωσι γνώσιν και οι εκτός της ακτίνος
της κωμοπόλεως οικούντες, ότι ανεώχθη η εκκλησία των. Σε άλλη σελίδα του ίδιου άρθρου διαβάζουμε

φοβώνται μήπως η του Σαμσών δύναμις αύτη αντικατασταθή δια του
ερρωμενεστάτου (ισχυρού) βορρά ο
οποίος τις οίδειν, ίσως ποτέ, απροόπτως επιφέρει την πτώσιν της παλαιοντολογικώς σεσαθρωμένης και
ετοιμορρόπου εκκλησίας των. Στην
συνέχεια του άρθρου του ο Κωτσόπουλος μας πληροφορεί ότι, μόνο
τα ψυχοσάββατα η εκκλησία γεμίζει
από πιστούς, παραθέτω το σχετικό
απόσπασμα. () Κατά την πολυπληθή

(…) Μόνον ως κυρίως εορτήν θεωρούσι την Κυριακήν, καθ’ ην εν μέρει
εκκλησιάζωνται ολίγιστοι εις τα πέριξ της εκκλησίας οικούντες και
ενώ οι εις τα άκρα οικούντες δεν
μιμούνται αυτούς, ους πολλάκις
αγνοούσι δια το μακράν κατοικείν,
διότι χρόνον και κόπον και ίσως

ταύτην συνάθροισιν όλων των αποτάκτων του χρόνου, ότε και μόνον
μέχρις ασφυξίας πληρούται η εκκλησία, ως και αυτός ο ερεβώδης
σεσαθρωμένος ετοιμόρροπος και
εγκαταλελειμμένος (…) γυναικωνίτης των, δεν έβλεπέν τις άλλοτε
ειμή μόνον του τρείς ιερείς κατέχοντες κατά τα πρεσβεία και τας
τρείς θύρας του αλαβάστρινου εικονοστασίου μέχρι της εντελούς
προσελεύσεως όλων των γραϊδίων,
ίνα έκαστος λαμβάνη προσφοράς
των πελατών του χάριν μη συγχύσεως και τοποθετεί δια των ιεροπαίδων αυτάς εις κεχωρισμένον χώρον. Από το ανέλπιστο άρθρο του
Κωτσόπουλου αντλούμε σημαντικές
πληροφορίες όπως:
Α) Την παλαιότητα της εκκλησίας,
την κατάρρευση του καμπαναριού
και ότι η καμπάνα ήταν κρεμασμένη
στο γεροπλάτανο, να πρόκειται για
τον πλάτανο που υπάρχει σήμερα;
Β) Ότι η μοναδική εκκλησία του
χωριού ήταν ετοιμόρροπη.
Γ) Στην εκκλησία ιερουργούσαν
τρείς ιερείς.
2) Σε ένα παλιό βιβλίο με τον
τίτλο ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
που έγραψε ο δημοσιογράφος Γ.Π.
Παρασκευόπουλος και εκδόθηκε το
1895, στις σελ. 483-484 αφιερώνει
λίγες γραμμές στην Αρτοτίνα μέσα
από τις οποίες κατατοπίζει τον αναγνώστη επί παντός επιστητού, παραθέτω αυτούσιο το κείμενο.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΔΙΚΑΣΤΗ

ΚΕΛΛΕΫ

“Προ του αδέκαστου Δικαστηρίου της Ιστορίας απεκαλύφθη ο
Έλλην ανέκαθεν κατώτερος των
περιστάσεων, καίτοι από απόψεως
διανοητικής κατείχε πάντοτε τα
πρωτεία.
Ο Έλλην είναι ευφυέστατος,
αλλά και αμέθοδος, φιλότιμος,
αλλά και πλήρης προλήψεων, θερμόαιμος, ανυπόμονος, αλλά και
μαχητικός.
• Έκτισε τον Παρθενώνα και
μεθυσθείς εκ της αίγλης του τον
άφησε βραδύτερον να γίνει στόχος των οβίδων.
• Ανέδειξε τον Σωκράτη, δια
να τον δηλητηριάσει.
• Εθαύμασε τον Θεμιστοκλή,
διά να τον αποπέμψει.
• Εγέννησε τον Βενιζέλον, διά
να (αποπειραθεί να) τον δολοφονήσει.
• Έκτισε το Βυζάντιον, διά να
το δώσει εις άλλον λαόν.

• Έφερε το 1821, διά να το
διακυβεύσει.
• Εδημιούργησε το 1919 διά
να το λησμονήσει.
• Ετριπλασίασε την Ελλάδα
και παρ’ ολίγον να την κηδεύσει.
• Κόπτεται την μίαν στιγμήν
δια την αλήθειαν και την άλλην
μισεί τον αρνούμενον να υπηρετήσει το ψεύδος.
Παράδοξον πλάσμα. Ατίθασον.
Περίεργον. Ημίκαλον. Ημίκακον.
Αβέβαιον διαθέσεων. Εγωπαθές.
Σοφόμωρον ο Έλλην. Οικτίρατέ
τον, θαυμάσατέ τον, αν θέλετε,
ταξινομήσατέ τον, αν ημπορείτε.....".
Ο Αμερικανός Δικαστής Κέλλεϋ, για τον παραπάνω χαρακτηρισμό, βραβεύτηκε από 15/λη Επιτροπή Επιστημόνων της Αμερικής.
(Είχε προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός).

ΑΡΤΟΤΙΝΑ.
Ο επισκεπτόμενος την Δωρίδα
θα πρέπει να θεωρεί απαραίτητον
την επίσκεψιν και της ωραιωτέρας
κωμοπόλεως αυτής και ορεινοτέρας
εν ταυτώ.
Απέναντι των γυμνών και υψηλών Βαρδουσίων και παρά την κοίτην του ποταμού Ευήνου κείται επί
κεκλιμένου εδάφους η Αρτοτίνα με
τους υπερδισχιλίους κατοίκους της.
Έχει αξιομνημόνευτον τοποθεσίαν
εφ’ ης ευρίσκεται η ιστορική Μονή
του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου
όπου ο Αθ. Διάκος εχρημάτισεν ως
καλογερόπαις. Με όλην την σχετικήν
γυμνότητα του εδάφους της τρέφει
πολλά ποίμνια τα οποία τον χειμώνα
κατέρχονται ένεκεν του ψύχους εις
το Μεσολόγγιον και τας Αθήνας. Ο
τυρός των Βαρδουσίων είναι εφάμιλλος με τον τυρόν της Λιάκουρας.
Οι κάτοικοι ζωηροί, υγιείς, εύρωστοι.
Επικρατεί το μέτριον ανάστημα. Η
Αρτοτίνα θα ήτο καλλιτέρα και ευκολώτερον θα διήρχετο τις δι’ αυτής
εάν είχε οδούς. Έχουν καταστραφή
σχεδόν όλαι και έγιναν μονοπάτια.
Της λείπει και καλός ναός ανάλογος
του αριθμού των κατοίκων. Και εδώ
οι συνταξιούχοι αξιωματικοί και
υπαξιωματικοί είναι όχι ολίγοι δι’
αυτούς δε, εξέρχονται εκ του δημοσίου ταμείου περί τας 30.000
δραχμάς ετησίως. Έχει η κωμόπολις
και ιατρόν το κ. Κ. Διάκον συγγενή
του ήρωος της Αλαμάνας. Ο διαβάτης αισθάνεται κάποιαν λύπην δια
την μη συντήρησιν καλογήρων εις
την ωραίαν και προσοδοφόρον μονήν του Προδρόμου της οποίας τα
κτήματα νέμεται ο ένας και ο άλλος.
Εξ Αρτοτίνης ουδείς εξασκεί το
επάγγελμα του γαλακτοπώλου εν
Αθήναις. Εκ της αυτής κωμοπόλεως
κατάγονται οι τέως βουλευταί, Ρούκης Ξηροχωρίου και Σαλτσάς Βάλτου.
Μέσα από αυτές τις γραμμές ο
Παρασκευόπουλος μας παρέχει πολύτιμα δημογραφικά και άλλα στοιχεία της εποχής εκείνης και σημειώνει την ανάγκη ανέγερσης μεγάλης
εκκλησίας «λείπει καλός ναός ανάλογος του αριθμού των κατοίκων».
Από την επισήμανση του Παρασκευόπουλου και τις χρονολογίες ανέγερσης της Παναγίας 1887 και του Αγ.
Νικολάου 1896 διαπιστώνουμε ότι
οι πρόγονοί μας είχαν δρομολογήσει
την ανέγερση της μεγάλης εκκλησίας
του Αγ. Γεωργίου, πρώτος ο Γιάννης
Ανδρίτσου Σαφάκας 1819-1893 έχτισε τη δική του εκκλησία την οποία
αφιέρωσε στη μνήμη της Θεοτόκου
«1887 Ιουνίου 8» γράφει η κτητορική
επιγραφή που υπάρχει στη νότια
πλευρά της ιδιωτικής τότε εκκλησίας.
Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Το πανηγύρ’ κι ο νεροφόρος

Γ

ια τα ορεινά χωριά, που ήταν αποκομμένα
από τα αστικά κέντρα ελλείψει δρόμων
και συγκοινωνίας, το πανηγύρι ήταν παράδοση και πολιτισμός. Μια ολόκληρη χρονιά
περίμεναν κάποιοι «να βγούν στο πανηγύρι».
― Τι κάνεις εσύ Γιώργαινα; Χασίρεψες τις
δουλειές κι ορμώθηκες για το πανηγύρι;
― Αχ, σε ποιο πανηγύρι να πάω εγώ; Ανήμερα θα πάρω το νερό για το γιούρτ’(ι).
― Καλά κι αυτός ο Χριστιανός εσένα διάλεξε
να δώσει το νερό να ποτίσεις αυτή τη μέρα;
― Σαν με φώναζε και μου το ’πε τσακωθήκαμε για τα καλά! Γίναμε από δυό χωριά που
λένε. Εκείνος όμως μουλάρωσε. Αύριο είναι η
σειρά σ’ μ’ απάντησε.
― Καλά Γιώργαινα, ο άντρας σου δεν του
έβαλε τις φωνές;
― Τώρα μάλιστα, ο Γιώργος καλή μου, άμα
γυρνάει απ’ τα γίδια ορμώνεται και φεύγει για
το καφενείο. Όλα τ’ άλλα τάχω φορτωθεί εγώ
κι άμα του λέω τίποτα εκείνος αγριεύει και μ’
απαντάει:
― Είσαι νέα κι αντέχεις. Εξάλλου μήπως
σε φάγαν τα παιδιά;
Αυτό αγαπητήμ’ Φώτω τόχει ψωμοτύρι. Τρία
χρόνια μου λέει, είμαστε παντρεμένοι και
«παιδί» δε βλέπω. Κι αυτό Φώτω με πληγών’(ει)
πολύ.
― Και εσύ τι του απαντάς;
― Τι να του πω Φώτω, άντρας μου είναι κι
όπως ξέρεις είμαι ξένη στο χωριό. Στο χωριό
μου ήμουν η καλύτερη! Εδώ που με φέρανε, τα
υπομένω όλα. Αλλά για να σου πω τη μαύρη
αλήθεια, πότε τον βλέπω, για να κοιμηθούμε
αντάμα... Φώτω, βάσανα, βάσανα... Τον παντρέψανε με μένα, μήπως και ξεκόψει από την
αδερφή του αγροφύλακα, αλλά αυτός, δε βαριέσαι, εκεί είναι ο νους του.
― Καλά κι εσύ Γιώργαινα, κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια;
― Τι να κάνω Φώτω; Να τον βάζω στο κρεβάτι με το ζόρι; Άμα φτάνει στο σπίτι, τρώει,
ντύνεται και φεύγει. Άμα καμιά φορά ανοίγω
το στόμαμ’ (ου) να του πω, πως εμένα δεν με
λογαριάζει σαν γυναίκα, νευριάζει και μου λέει:
Εσύ το νού σου στο κεχρί τον έχεις... Εγώ έχω
τόσες δουλειές και το δίνει στα πόδια...
― Τώρα ύστερα απ’ αυτά που μου είπες,
δεν σε βλέπω αύριο στην εκκλησία.
― Τι να σου πω Φώτω κι εγώ μια τέτοια
μέρα περιμένω να βγω σε κόσμο. Αλλά...
― Μωρέ Ελευθερία, ας τ’ αφήσουμε το
Γιώργαινα, ξέρεις τι σκέφτηκα; Να φωνάξεις
το νεροφόρο, ελεύθερο παλικάρι είναι και
μπερμπάτης, καθώς ακούγεται και να τον γλυκοκοιτάξεις... Να τον αφήσεις να περιμένει
κάτι από εσένα. Εκείνος θα μπει στο νόημα.
Νέα είσαι, μια χαρά γυναίκα είσαι. Ο νεροφόρος
θα τσιμπήσει άκου που σου λέω.
Οι ώρες περνούσαν. Η Ελευθερία προσπαθούσε να τελειώσει τις δουλειές του σπιτιού,
ώστε την άλλη μέρα στο πανηγύρι, να μην τις
βρει μπροστά της. Έβαλε το ψωμί στο φούρνο,
έβαλε και μια γαλατόπιτα στη γάστρα για να
ψηθούν. Αύριο έπρεπε να υπάρχει καλή ετοιμασία, όλο και κάποιος ξένος θα ’ρχόταν.
Εκείνη την ώρα χτύπησε η ξώπορτα.
― Εμπρός, φώναξε από την κουζίνα, που
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ήταν ξαναμμένη με τις φωτιές και πήγε ν’
ανοίξει. Μπήκε ο νεροφόρος.
― Καλώστονε. Τι γίνεται Κωστάκη; Πώς τα
πας με τα νερά;
― Δε βαριέσαι, κυρά Ελευθερία, όλο τσακωμούς έχω. Κάθε νοικοκυρά θέλει να ποτίσει,
όποτε τη βολεύει... Μα είναι δυνατόν;
― Έλα Κωστάκη μου, εσύ άμα θέλεις βρίσκεις τρόπο να κάμεις και κάποια εξυπηρέτηση.
― Μα τι λες κυρά Ελευθερία... Δεν κάνω
χατίρι σε κανέναν. Όπως έρχεται η αράδα του.
Εκτός...
― Τι εκτός ρώτησε εκείνη με νάζι και τον
κοίταξε επίμονα στα μάτια. Καλά Κωστάκη μου,
σε μένα δε θα κάνεις ένα χατιράκι, να μου δώσεις το νερό μετά το πανηγύρι;
― Μα τι λες κυρά Ελευθερία; Είναι δυνατόν;
― Άκου Κωστάκη μου, θέλω να με λες
Ελευθερία, σκέτη. Άστο το κυρία για άλλους
και κάθισε δίπλα μου... Ο νεροφόρος, ένας παίδαρος, εικοσιπεντάρης περίπου, άρχισε να αναβοκοκκινίζει, ξεροκατάπινε και βρισκόταν σ’
αμηχανία. Η Ελευθερία του την είχε δώσει,
τον είχε φουντώσει. Το ψωμί σιγοψηνόταν στο
φούρνο. Η πίτα κόντευε να ψηθεί.
― Δε μου λες, ο άντρας σου που είναι;
Τόλμησε να ρωτήσει ο νεροφόρος.
― Ε, που θα είναι Κωστάκη μου; στα γίδια.
― Δεν πιστεύω να ’ρθει ξαφνικά;
― Αχ παίδαρε, ο Γιώργος δεν έρχεται να
κοιμηθεί μαζί μου τον άλλο καιρό, απόψε θα
’ρθει;... Άντε σήκω πάμε μέσα, λέει εκείνη με
λαχτάρα... Ο νεροφόρος την ακολούθησε στην
κρεβατοκάμαρα. Η Ελευθερία ξεντύθηκε γρήγορα-γρήγορα και ξάπλωσε. Ο νεροφόρος δεν
άργησε να βρεθεί στην αγκαλιά της... Το παιχνίδι
του κρεβατιού κάποτε τελείωσε... Η Ελευθερία
ντύθηκε και έτρεξε στην κουζίνα να δει την
πίτα. Η πίτα όμως είχε γίνει σκρούμπος, κάρμαλο.
Η πίτα κάηκε αλλά κι εγώ δεν πήγα πίσω...
παντρεμένη γυναίκα... ο νεροφόρος κάθισε σε
μια καρέκλα κι άναψε τσιγάρο.
― Κωστάκη μου να σου ψήσω ένα καφέ;
Θέλεις γλυκό;
― Σαν κι αυτό που μού ’δωσες στο κρεβάτι;
Απαντάει εκείνος γελαστά.
― Α, να χαθείς παλιόπαιδο, με πειράζεις
κιόλας; Δε φτάνει που ’μαι... νιόπαντρη γυναίκα.
― Δε μου λες πότε θέλεις το νερό;
― Κωστάκη μου μετά το πανηγύρι όποτε
θέλεις.
― Την Τρίτη το θέλεις;
― Ναι, ναι, απαντάει η Ελευθερία χαρούμενη...
― Είχε νυχτώσει, ο νεροφόρος άνοιξε την
πόρτα και χάθηκε στα σοκάκια του χωριού. Η
Ελευθερία αποτελείωσε τις δουλειές και πήγε
να πλαγιάσει. Έπρεπε να σηκωθεί πρωί να πάει
στην εκκλησία. Θ’ άναβε ένα κερί στον Άγιο να
της συγχωρέσει την αποψινή αμαρτία.
Ο ύπνος όμως δεν έλεγε να την πάρει... Τα
κήπια θα διψάσουν για μια δυο μέρες... Αλλά
το δικό της «μπαξέ» φρόντισε και τον δρόσισε
ο νεροφόρος.
Αναδημοσίευση
απ’ το περιοδικό «δάφνη»

Στα πεταχτά…
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
• Εθίζειν τους παίδας τω τ’ αληθεί λέγειν. Το
γαρ ψεύδεσθαι δουλοπρεπές και πάσιν ανθρώποις
ουκ άξιον μιμείσθαι.
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, 45 μ.Χ.-120 μ.Χ.).
(Να συνηθίζουμε τα παιδιά να λέγουν την
αλήθεια. Γιατί η ψευτιά είναι δουλοπρέπεια και
δεν αξίζει να τη μιμούνται οι άνθρωποι).
• Δούλου τόδ' εστίν, μη λέγειν α τις φρονεί.
(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 485 π.Χ.-406 π.Χ.).
(Είναι χαρακτηριστικό δούλου, το να μην
λέει κάποιος αυτά που σκέπτεται).
• Μεγάλην παιδείαν νόμιζε δι' ής δυνήση
φέρειν απαιδευσίαν.
(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 580 π.Χ.-500 π.Χ.).
(Να θεωρείς μεγάλη μόρφωση εκείνη, που
θα σου δώσει την ικανότητα να υποφέρεις την
αμορφωσιά).
• Γυμνοί ήλθομεν οι πάντες, γυμνοί και απελευσόμεθα.
(ΑΙΣΩΠΟΣ, 620-560 π.Χ.).
(Γυμνοί ήρθαμε όλοι [σ’ αυτή τη ζωή], γυμνοί
και θα φύγουμε).

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΑΣ
Ο σύζυγος (γιατρός) και η σύζυγος μαλώνουν
την ώρα του πρωϊνού.... Ο σύζυγος σηκώνεται
έξαλλος και λέει, “Και δεν είσαι και καλή στο
κρεβάτι” και φεύγει από το σπίτι.
Λίγο αργότερα, συνειδητοποιεί πως δεν φέρθηκε σωστά και αποφασίζει να τα ξαναβρούν,
και της τηλεφωνεί. Αυτή απαντά στο τηλέφωνο
μετά από πολύ ώρα, και ο εκνευρισμένος σύζυγος
την ρωτά:
― “Μα γιατί άργησες τόσο να απαντήσεις;”
Αυτή λέει:
― “Ήμουν στο κρεβάτι”.
― “Τέτοια ώρα στο κρεβάτι; Και τι έκανες;”
την ρωτάει ο σύζυγος.
― “Έπαιρνα μία δεύτερη γνώμη”.

Τι σκέφτεται ο γιός
ή η κόρη για τον Πατέρα
Στα 7 χρόνια:
Ο μπαμπάς είναι μεγάλος και ξέρει πολλά.
Στα 14 χρόνια:
Φαίνεται και ο μπαμπάς γελιέται σε ορισμένα
πράγματα.
Στα 20 χρόνια:
Ο μπαμπάς είναι λίγο καθυστερημένος στις
θεωρίες του, δεν είναι της εποχής.
Στα 25 χρόνια:
Ο γέρος δεν ξέρει τίποτε, παραληρεί σε
πολλά πράγματα.
Στα 35 χρόνια:
Με τη δική μου πείρα ο πατέρας μου σήμερα
θα ήταν εκατομμυριούχος.
Στα 45 χρόνια:
Δεν ξέρω, να συμβουλευθώ το γέρο; Ίσως
μπορούσε να με συμβουλεύσει.
Στα 55 χρόνια:
Τι κρίμα που πέθανε ο μπαμπάς, η αλήθεια
είναι πως είχε φωτεινές ιδέες.
Στα 60 χρόνια:
Φτωχέ πατέρα! Ήσουν σοφός! Πως μετανιώνω
που το αντιλήφθηκα τόσο αργά.
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Συγχωριανοί μας επαγγελματίες
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& 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

Σμυρνής Δημήτριος
25ης Μαρτίου 8, 151-24, Μαρούσι
Τηλ. γραφείου 211-0143482
Κιν. 6944 618766
e-mail: smirnisd@gmail.com
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα
Τηλ.-Fax: 2110142869
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665
e-mail: christina.tsel@yahoo.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
Mπαλασκώνη Γιάννα
Aσφαλιστικός
και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN
Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι
Tηλ.: 210 6120047
Fax: 210 8068005
Kιν.: 6932045071
Tσούμας Nίκος
Aσφαλιστής
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

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Mαυραγάνης Γιάννης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα
Xειμάρας 19 & Kολοκοτρώνη
Bύρωνας
Tηλ: 210 7629083 Κιν.: 6973683776

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Γρηγοράκη Μαρία
Διδότου 52 10681 Αθήνα
Τηλ. 210 3821662
• Kιν.: 6932356242
e-mail: grigoraki.mar@gmail.com
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Μαστρογεωργίου Θανάσης
Είδη Αλιείας
Δ. Πλακεντίας 74 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 6916762

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
Πενταγιοί Δωρίδας
Τηλ.-Fax: 22660 52219,
210 6140861 Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
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

ΙΑΤΡΟΙ
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
Tσώρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ.: 26340 51522 • Κιν.: 6944777612
Kατσαρός Mπάμπης & Γιάννης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340 51296
Μασούρας Αριστοτέλης Κ.
Καφενείο-Ουζερί “ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ”
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ.: 210 6410453
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828
WALL PRESS CAFE BAR
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπότσαρη 6-8 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9943733
e-mail: wallpress@hotmail.com

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Kατσαρός Δημήτρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586

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. 153-43, Αγ. Παρασκευή
τηλ. 210-6015181
Fax: 210-6003906
e-mail: tasoskanouris@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732
Xριστοδούλου Mπάμπης
Λογιστικό γραφείο
Π. Tσαλδάρη 5
& Xρ. Σμύρνης Bύρωνας
Tηλ.: 210 7657363 • Kιν.: 6977548908

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
email: info@gtselios.gr
www.gtselios.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958 Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr
Mαγγανάς Γιώργος
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ.: 22990 68631
Κιν.: 6944189805 - 6972851829

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

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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
Mαρτέκας Kώστας
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.
TηλεπικοινωνίεςAυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79 N. Φιλαδέλφεια
Tηλ.: 210 2519336

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Βήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία
• 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 εσωτ. χώρων-ΛιπάσματαXώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης-Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666213

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

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

