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Αρτοτίνα 
Eδώ  γεννήθηκε  ο  Αθ. Διάκος 

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

ΟΙ  ΝΕΟΙ  ΚΟΝΤΑ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ 
Όπως γνωρίζετε αρχές του 2011 θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με αυτή την πρόσκληση απευθυνόμαστε σε όλους τους συγχωριανούς μας και τους

προτρέπουμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ΑΡΤΟΤΙΝΗ ΙΔΕΑ με την

συμμετοχή τους στη διοίκηση του Συλλόγου μας. 

Είναι ζωτική ανάγκη να μετάσχουν στη διοίκηση όσο γίνεται περισσότεροι Αρτοτινοί

της νεώτερης γενιάς για να μπορέσει ο Σύλλογος να συνεχίσει την ομαλή πορεία του

προς τα εμπρός. 

Χωρίς να μας διαφεύγουν οι υποχρεώσεις που έχει δημιουργήσει ο έντονος ρυθμός

της σύγχρονης ζωής, πιστεύουμε ότι μπορεί να εξοικονομηθεί ο ελάχιστος, άλλωστε,

χρόνος που απαιτείται για τα θέματα του Συλλόγου. 

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε σ’ αυτό το κάλεσμα. 

Το Δ.Σ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΣΤΙΣ  30/1/2011 

Παλιά  φωτογραφία 

To Δ.Σ.  του Συλλόγου

Αρτοτινών σας  εύχεται

Χρόνια  Πολλά,  ευτυχισμένο  το  2011 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρ-

τοτινών 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

2010. 

2. Προτάσεις προς το Δ.Σ. 

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των

ανωτέρω οικονομικών. 

4. Κοπή πίτας. 

5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το κατα-

στατικό του Συλλόγου όσοι θέλουν να θέ-

σουν υποψηφιότητα για να συμμετάσχουν

στο νέο Δ.Σ. πρέπει να υποβάλουν σχετική

αίτηση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες

πριν από την εκλογή. 

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτη-

τη. 

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 

Οικογένειες Κ. Γράτσου, Α. Δουλαβέρη και Σκορλακίδα 

Στο Δήμο Δωρίδας εκλέγονται 

δημοτικοί σύμβουλοι οι: 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ 

– ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Φλετούρης Κωνσταντίνος ........................571

Ράπτης Ιωάννης........................................338      

Ασημάκη Δήμητρα ....................................295  

ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

– ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

Παλασκώνης Κωνσταντίνος ....................630      

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ 

ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ

– ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Σπυροπούλου Πένυ ..................................571

Λώλος Γεώργιος ......................................503

Φλέγγας Ιωάννης ....................................494 

Ευσταθίου Ανδρέας..................................473 

Αντωνόπουλος Κώστας............................458 

Κατσούδας  Αθανάσιος ............................390

ΔΩΡΙΔΑ – ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

Γιαννόπουλος Αντώνης ............................549

Τσακούμης Αλέξανδρος ..........................541 

Πλούμη Μαρία ..........................................443 

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ

– ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Τσιλίκης Χρήστος ....................................532 

Κοκμοτός Αθανάσιος................................498 

Παπαγεωργίου Παναγιώτης ....................491 

Γκόλφης Γεώργιος....................................473 

ΔΩΡΙΔΑ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

Υφαντής Κωνσταντίνος............................648

Κουτσούμπας Κωνσταντίνος....................597 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

– ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μήτρου-Θεοχάρη Βάγια ............................81 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ

ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ– 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Καραχάλιος Δημήτριος ............................742

Ζέτος Παναγιώτης....................................706

Χαραλάμπους Εμμανουήλ........................664 

ΔΩΡΙΔΑ – ΝΕΑ ΠΝΟΗ 

- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

Ζωητός Κωνσταντίνος..............................438

Πέτσας Αλέξανδρος ................................414 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  
ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Ο Γιάννης Τριώτης και η Μαρία Ψεύτη στις 25/9/2010 βάπτισαν

την κόρη τους στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου στο Ευηνοχώρι Με-

σολογγίου και το όνομα αυτής Κατερίνα. 

• Ο Θανάσης Τσαμαδιάς και η Χριστίνα Χαραλαμποπούλου βάπτι-

σαν την κόρη τους στην Ιερά Μονή Βαρνάκοβας την Κυριακή 24/10/2010

και το όνομα αυτής Μαρία. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Δί μη νη ενη με ρω τι κή  

πο λι τι στι κή έκ δο ση

Ιδιο κτη σία του  Συλλόγου Ιδιο κτη σία του  Συλλόγου 

Aρ το τι νών Φω κί δαςAρ το τι νών Φω κί δας

N. Π.  μη  κερδοσκοπικόN. Π.  μη  κερδοσκοπικό

A.Φ.M. 090361430 A.Φ.M. 090361430 

Γρα φεία: Aλ κέ του 56 Bύ ρω νας 

16232 Tη λ. & Fax: 210 7655568

Συ ντα κτι κή επι τρο πή:

Γιάννης Μαυραγάνης

Παναγιώτης Παλιούρας 

Ελένη Τσιώτα - Μαυροπούλου  

Περικλής Μαυραγάνης 

Eκδότης - Διευθυντής: 

Περικλής ΜαυραγάνηςΠερικλής Μαυραγάνης

Τηλ.  210-2519336Τηλ.  210-2519336

Κιν. 6945799919Κιν. 6945799919

e-mail: periklis@mavraganis.gre-mail: periklis@mavraganis.gr

Ηλεκτρονική σχεδίαση 

Εκτύπωση - διεκπεραίωση 

Εκδόσεις Γραφικές τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε. 

Θεοδοσίου 23  Ίλιον

Τηλ-Fax: 210 2619003 

& 210 2619696 • Κιν. 6972624492 

e-mail: karpouzi@otenet.gr

A P  T O  T I  NA
H ΓE NE TEI PA TOY AΘA NA ΣIOY ΔIA KOY

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

• Ζαχαρής Βασίλειος του Γεωργίου απεβίωσε στις 18/11/2010 ετών

85 και κηδεύτηκε στις 20/11/2010 στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

• Ο Γεώργιος Ζαχαρής προσφέρει στη μνήμη του πατέρα του Βα-

σιλείου Ζαχαρή 50€. 

• Ο Αριστοτέλης Κων. Μασούρας προσφέρει στη μνήμη του πα-

τέρα του Κωνσταντίνου Ιωαν. Μασούρα 200€. 

ΚΗΔΕΙΕΣ 

ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗ 

Αρτοτινέ δείχνεις  αγάπη  
στο  χωριό  μας  όταν  το  επισκέπτεσαι 

συχνά  και  φέρνεις  και  τους  φίλους  σου 

Ευχαριστήριο  Γιώτας  Γαζή
Αντιπεριφερειάρχη  Φωκίδας  

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Φωκίδας για την εμπιστοσύνη

που έδειξαν στο συνδυασμό μας «Στερεά Ελλάδα –Κλέαρχος Περγαντάς» και μας ανέδειξαν

πρώτη αιρετή περιφερειακή αρχή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους,

τους συνεργάτες μας και όλους όσους συμμετείχαν στην πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία, με υψη-

λό αίσθημα ευθύνης και συνέβαλαν σε μία εκλογική αναμέτρηση με ποιότητα και πολιτικό πο-

λιτισμό.

Σας θέλουμε συμπαραστάτες  όχι μόνο στην εκλογή, αλλά και σε όλη τη θητεία μας, μια

θητεία που προβλέπεται δύσκολη, επίπονη αλλά και πρόκληση για να δουλέψουμε με σχέδιο,

τόλμη και διαφάνεια.

Θα ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη των πολιτών με  συνέπεια , ήθος  και δουλειά .

Θα δώσουμε την μάχη για την ανάπτυξη της Φωκίδας, για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελ-

λάδας.

Ευχαριστώ πολύ,
Γιώτα Γαζή

Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας 

Ενοικιάζονται δύο γκαρσονιέρες 

στη θέση Σταυρός Αρτοτίνας 

καινούργιας κατασκευής επιπλωμένες με ψυγείο - κουζίνα - πλυν-

τήριο - τηλεόραση δυναμικότητας 3-4 ατόμων η κάθε γκαρσονιέ-

ρα. Τηλ.: 6975915411 - 6977081015. 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ “Ο  ΑΡΙΩΝ” 
Διδάσκονται Ελληνικοί παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί απ’ όλη

την Ελλάδα. 

Για τα μέλη και τους φίλους της Αρτοτίνας ελάτε τώρα να δη-

μιουργήσουμε την χορευτική ομάδα του χωριού μας, 

της Αρτοτίνας, μπορούμε. 

Λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες. 

Ευκλείδου 32 Κολωνός 

Τηλ.: 210 5142600 Κιν.: 6977255448 

Πληροφορίες: Κουτσούκης Νικόλαος 

ΕΥΧΕΣ  ΠΟΥ  ΛΑΒΑΜΕ 

Εύχομαι σε όλες και όλους, οι μέρες των Χρι-
στουγέννων να είναι μέρες χαράς και ευτυχίας
που θα περάσουμε με υγεία και αισιοδοξία.

Εύχομαι η καινούργια χρονιά, μια χρονιά δύ-
σκολη για τη xώρα και για όλους μας, να είναι
Χρόνος αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής και
δημιουργικός για τον τόπο μας.

ΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Οι Άγιες Μέρες που έρχονται εύχομαι να φέ-
ρουν σε όλο τον κόσμο 

υγεία, ευτυχία και αγάπη.
Η γέννηση του Χριστού να γεμίσει τις καρδιές

με ελπίδα και να μας δώσει δύναμη να ξεπερά-
σουμε τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Εύ-
χομαι καλά Χριστούγεννα και ο καινούργιος χρό-
νος που έρχεται να είναι ευτυχισμένος ξημε-
ρώνοντας ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Ο Νομάρχης Φωκίδας
Νικόλαος Δ. Φουσέκης 

Με την ευκαιρία των επερχόμενων εορτών
των Χριστουγέννων και του νέου Έτους, ο Δή-
μαρχος, η Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Δήμο
εύχονται σε όλους τους δημότες του Δήμου Βαρ-
δουσίων 

Καλές γιορτές, Χρόνια Πολλά, και καλύτερο
το νέο έτος 2011 

Ο Δήμαρχος Βαρδουσίων 
Βασίλειος Κ. Νικολέτος 

Δημότισσες και δημότες, αγαπητές φίλες και

φίλοι του Δήμου Λιδωρικίου. 

Για τις Άγιες ημέρες των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

σας εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά και Καλά. 

Για το νέο έτος 2011 εύχομαι υγεία, ειρήνη

και δημιουργία μέσα σε μια κοινωνία πιο αν-

θρώπινη, πιο αληθινή, με πιο αλληλέγγυες σχέ-

σεις μεταξύ μας και να μας φέρει όλους πιο κον-

τά στην επίτευξη των στόχων μας για το καλό του

καθενός ατομικά και οικογενειακά, του Δήμου

μας και του κόσμου γενικότερα. 

Γεώργιος Ε. Κουλούλας 
Δήμαρχος Λιδωρικίου 

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

Για τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων

θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχές μου για

προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και χαρά. 

Η καινούργια χρονιά να εκπληρώσει τις επι-

θυμίες και τις προσδοκίες μας και να είναι μια

χρονιά δημιουργίας και ειρήνης για όλη την αν-

θρωπότητα. 

Κώστας Μαυραγάνης 

Ο Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου σας εύ-
χεται Καλή Χρονιά, με υγεία και αγάπη για τον
τόπο μας!

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. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω

θερμά για την ψήφο εμπιστοσύνης σας στις Δη-

μοτικές εκλογές όπου συμμετείχα με την παρά-

ταξη του Γιώργου Καπεντζώνη. 

Η αγάπη σας αποτελεί για μένα το εφαλτή-

ριο για μια καινούργια προσπάθεια στα κοινά του

Δήμου Δωρίδας. 

Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα ευτυχισμέ-

νο και δημιουργικό το νέο έτος 2011. 

Με εκτίμηση 
Δήμητρα Ασημάκη 

Αγαπητοί συγχωριανοί και συνδημότες του

νέου Δήμου Δωρίδος, 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη

της καρδιάς μου, για την τιμή που μου κάνατε,

να με στηρίξετε με την ψήφο σας, στην πρώτη

προσπάθεια ανάμειξής μου με τα κοινά. 

Σας υπόσχομαι να συνεχίσω δυναμικά, ώστε

να φανώ και μελλοντικά αντάξιος της εμπιστο-

σύνης σας. 

Με σεβασμό, 
αγάπη και εκτίμηση 

Επαμεινώνδας Β. Τριβήλος 

Αγαπητοί συγχωριανοί, 

Σας ευχαριστώ θερμά που ψηφίσατε και με

εκλέξατε στην πρώτη θέση, μεταξύ άλλων εκλε-

κτών και άξιων υποψηφίων, για το τοπικό συμ-

βούλιο του χωριού μας. 

Υπόσχομαι να εργαστώ συνειδητά, υπεύθυ-

να και αμερόληπτα για τα συμφέροντα της κοι-

νότητάς μας. 

Με εκτίμηση 
Βασίλειος Κάππας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Η συγχωριανή μας Πηνελόπη Δάφνη (κόρη της Κωνσταντίνας Αυγέρου)

στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές με τον συνδυασμό του Δημάρχου Βύρωνα

Νίκου Χαρδαλιά εκλέχτηκε πρώτη σε σταυρούς προτίμησης. 

Η προτίμησή σας στο πρόσωπό μου, με καθιστά υπεύθυνη απέναντί σας.

Η επόμενη μέρα μας φέρνει αντιμέτωπους με πολλά προβλήματα που θα προ-

σπαθήσω και εγώ, να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στην επίλυσή τους. Σας ευ-

χαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, για την στήριξή σας, και σας εύ-

χομαι για τις δύσκολες και άγιες μέρες των Χριστουγέννων που διανύουμε

Χρόνια Πολλά. 

Πηνελόπη Δάφνη 



Προς την εφημερίδα “Αρτοτίνα” 

Κύριε Διευθυντά 

Στο φύλλο 100 Ιουλίου - Αυγούστου

2010 (εφ. Αρτοτίνα) δημοσιεύτηκε άρθρο

του κ. Αθ. Βήλου με θέμα την παρου-

σίαση του βιβλίου μου “Ο Αθανάσιος Διά-
κος στο δημοτικό τραγούδι”. Στο άρθρο

αυτό ο κ. Βήλος μεταξύ άλλων επιση-

μαίνει την μοναδικότητα και την σπου-

δαιότητα του έργου και εκφράζεται με τα

καλύτερα λόγια για τον συγγραφέα και

συνεχίζει με παρουσίαση της δωριθείσας

από τον συγγραφέα συλλογής παντοει-

δών εκθεμάτων που αφορούν τη ζωή και

τον αγώνα του πρωτοήρωα για την ελευ-

θερία. 

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς

μου τον κ. Αθ. Βήλο για την εύστοχη πα-

ρουσίαση του έργου. Σε αντίθεση με το

μεγάλο μέρος του άρθρου, βρίσκεται η

προτελευτααία παράγραφος στην οποία

ο κ. Βήλος γράφει: «Με βρίσκει αντίθε-

το η μελετώμενη διάσπαση των μουσει-

ακών χώρων. Η Αρτοτίνα ευτυχώς χάρη

στις ενέργειες τον ευπατρίδη Γιάννη

Μασούρα, διαθέτει θεσμοθετημένο ιστο-

ρικό και λαογραφικό Μουσείο. Νομίζω

εκεί είναι η κατάλληλη θέση για τη συλ-

λογή. Οι λόγοι είναι προφανείς ώστε να

παρέλκει η οποιαδήποτε αναφορά σ’

αυτούς». 

Η παράγραφος αυτή, η οποία διχάζει

και αποπροσανατολίζει τους αναγνώ-

στες, θα είχε αποφευχθεί, αν είχα δη-

μοσιοποιήσει το χρονικό της δωρεάς

και τη διαδικασία ίδρυσης του ΜΟΥΣΕΙ-

ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΥ. 

Κύριε Διευθυντά, για την απομά-

κρυνση κάθε υπαινιγμού περί μελετώ-

μενης διάσπασης Μουσειακών χώρων

κ.λ.π. παρακαλώ να καταχωρήσετε στην

έγκριτη εφημερίδα μας την όλη διαδι-

κασία και το έγγραφα που σας εσωκλείω. 

Τον Αύγουστο του 2009, μετά το

πέρας των εργασιών καθαρισμού του πε-

ριβάλλοντος χώρου της Μονής Προ-

δρόμου εν όψει των πανηγυρικών εκδη-

λώσεων που γίνονται την 28-29 Αυγού-

στου παρουσία εκλεγμένων εκπροσώπων

των μαζικών φορέων του χωριού όπως

ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

Κων/νος Μαυραγάνης και το μέλος Παν.
Σιαπέρας, ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής

μοναστηριού Δημ. Κανούρης και το μέ-

λος Δήμος Λύρης, ο Πρόεδρος του Συλ-

λόγου Αρτοτινών Αθήνας Γιάννης Μαυ-
ραγάνης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Αρτοτινών Μεσολογγίου Δημ. Κατσαρός
και άλλοι που δεν θυμούμαι εξέφρασα

την επιθυμία μου να δωρίσω στην ιερά

Μονή Προδρόμου (Αθ. Διάκου) την συλ-

λογή έργων τέχνης που είχα με την προ-
ϋπόθεση να ιδρυθεί, σε αίθουσα του κτι-
ριακού συγκροτήματος του Μοναστη-
ριού, Μουσείο Ιστορίας του Ήρωα Αθ.
Διάκου. 

Η προσφορά έγινε ομόφωνα αποδε-

κτή. Πρώτος πήρε το λόγο ο Δήμος Λύ-

ρης ο οποίος είπε: Ευχαρίστως αποδε-

χόμαστε την προσφορά, πλην όμως

αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο χώρο

που βρισκόμαστε κατάλληλη αίθουσα, το

αρχονταρίκι χρειάζεται ανακαίνιση. Προ-

τείνω η συλλογή να εκτεθεί προσωρινά

σε αίθουσα του πρώην δημοτικού σχο-

λείου, οι εργασίες ανακαίνισης του οποί-

ου αρχίζουν σε λίγες μέρες και θα τε-

λειώσουν σύντομα. 

Κανείς από τους παρευρισκόμενους
δεν εξέφρασε άλλη άποψη. Δέχθηκα την

εισήγηση του κ. Λύρη και περίμενα την

αποπεράτωση των εργασιών. Όταν τε-

λείωσαν οι εργασίες ανακαίνισης του

σχολείου, έστειλα επιστολή στον Πρό-

εδρο του Τοπικού Συμβουλίου και ζη-

τούσα να μου γνωρίσει εγγράφως την

απόφαση του Τ.Σ. περί προσωρινής πα-

ραχώρησης μίας αίθουσας του σχολείου

για τον προαναφερθέντα σκοπό. Ο Πρό-

εδρος Κ. Μαυραγάνης με ενημέρωσε τη-

λεφωνικά ότι ελήφθη απόφαση και ότι

έχει ενημερώσει εγγράφως την προ-

ϊστάμενη αρχή (τον Δήμο Βαρδουσίων)

ο οποίος θα μου κοινοποιήσει την από-

φαση της Δημαρχιακής επιτροπής, και

πράγματι τον Ιούνιο του 2010 έλαβα τα

έγγραφα που παρατίθενται σε φωτοτυ-

πία. Στη συνέχεια με προσωπική εργασία

ολοκλήρωσα τη συγκρότηση του Μου-

σείου και σε συνεργασία με τον Δήμο και

τους τοπικούς φορείς, έγιναν τα εγκαί-

νια στις 21-8-2010. 
Για εξεύρεση πόρων προκειμένου να

ανακαινισθεί το συντομότερο δυνατό η

αίθουσα του μοναστηριού παραχώρησα

τα πνευαμτικά δικαιώματα της Α’ έκδο-

σης του βιβλίου “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ” το οποίο εκ-

δόθηκε με δαπάνη του Δήμου Βαρδου-

σίων και διατίθεται αποκλειστικά για τις
ανάγκες του μοναστηριού και του Μου-
σείου ιστορίας του Ήρωα Αθ. Διάκου. 

Κλείνοντας επιθυμώ να ενημερώσω

τους αναγνώστες ότι: στο κτίριο (Αρ-

χοντικό Σιαφάκα) που λειτουργεί το

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο όχι

μόνο δεν υπάρχει χώρος για να εκτεθεί

η συλλογή αλλά ούτε για απλή αποθή-

κευση και ότι θα ήμουν ο τελευταίος που

θα περνούσε στη σκέψη μου διάσπαση

μουσειακών χώρων του χωριού. 

Δεν νομίζω ότι η συλλογή αυτή ανή-

κει κάπου αλλού εκτός από το χώρο που

ο Ήρωας διδάχθηκε το τρίπτυχο ΠΑΤΡΙ-

ΔΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ άλλωστε

δεν θα είναι το πρώτο μοναστήρι που έχει

ιστορικά κειμήλια. 

Ορθοδοξία και ιστορία πάνε μαζί. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 

Με τιμή 
Κ. Τσέλιος 

Νοέμβριος 2010 

Προς το Σύλλογο Αρτοτινών Φωκίδας 

Κύριε Διευθυντά 

Θα ήθελα να μου επιτρέψετε μέσα

από τις στήλες της έγκριτης εφημερίδας

σας (μας) να εκφράσω τα θερμά και εγ-

κάρδια συγχαρητήριά μου στον συγχω-

ριανό μας Κων/νο Τσέλιο για την έκδο-

ση του βιβλίου “Ο Αθανάσιος Διάκος στο
δημοτικό τραγούδι”. 

Αξίζει να τονισθεί πως είναι ένα βι-

βλίο με ωραία εμφάνιση πλούσιο σε

φωτογραφίες και σε περιγραφές από δια-

σήμους συγγραφείς, ποιητές, και λογο-

τέχνες, μέσω των δημοτικών τραγου-

διών, ποιημάτων και δημοσιευμάτων,

της ζωής και ηρωϊκής δράσης του Ήρωα
της Αρτοτίνας Αθανασίου Διάκου. 

Εξαίρω τη σκέψη για τη συγγραφή και

την επιμελημένη συγκέντρωση των ιστο-

ρικών στοιχείων από τον λαμπρό συγ-

χωριανό μας Κων/νο Τσέλιο, ο οποίος επί

σειρά ετών με άκαμπτη προσπάθεια, θέ-

ληση, επιμονή και υπομονή, προσόντα

πηγάζοντα από την αγάπη του για το χω-

ριό μας και την τοπική μας παράδοση, κα-

τόρθωσε να φέρει στην επιφάνεια, ως επί

το πλείστον άγνωστα στοιχεία γύρω

από τη ζωή και την ηρωϊκή δράση του

Αθανασίου Διάκου. Εκτός των άλλων,

κατά τη γνώμη μου, με το όλο περιεχό-

μενο της συλλογής του ο Κων/νος Τσέ-

λιος ενίσχυσε και την εθνική μας μνήμη

και αυτογνωσία που δυστυχώς τελευταία

δοκιμάζονται επικίνδυνα με τον ανθελ-

ληνισμό, τον αντιχριστιανισμό την πα-

ραχάραξη της ιστορίας και την κοινωνι-

κή διαφθορά και ατιμωρησία, με αποτέ-

λεσμα την ώθηση της νεολαίας μας

στην απαξίωση και την κατάλυση των ηθι-

κών αρχών και αξιών. 

Ας μάθουν λοιπόν, κυρίως οι νέοι μας,

μέσα από το υπέροχο αυτό βιβλίο του

Κων/νου Τσέλιου ότι καμία ιστορία δεν

έχει να επιδείξει τέτοια κατορθώματα αυ-

τοθυσίας και ηρωϊσμού για την Ελευθε-

ρία της Πατρίδας μας. 

Εκτός αυτού όμως, όλος ο ποιητικός

θησαυρός του βιβλίου, τονίζει έντονα το

καθήκον μας να παραμείνουμε πιστοί στις

προγονικές μας αρχές και αξίες και να

υπερασπιζόμαστε με πάθος και αυτα-

πάρνηση ό,τι ο Ήρωας της Αλαμάνας

Αθανάσιος Διάκος και άλλοι γνωστοί και

άγνωστοι αγωνιστές με την θυσία τους

μας παρέδωσαν. 

Αξίζει λοιπόν θερμών συγχαρητη-

ρίων η αξιέπαινη και επίμονη προσπάθεια

του Κων/νου Τσέλιου για την αξιόλογη

αυτή συλλογή, που επαναλαμβάνω, προ-

φανώς του απαίτησε τεράστια προσπά-

θεια, υπομονή, επιμονή και μεθοδικότη-

ταν για την έκδοση αυτού του βιβλίου.  

Συγχαρητήρια και στο Δήμο Βαρ-

δουσίων για το ενδιαφέρον και τη συμ-

βολή του στην  έκδοση και προβολή του

βιβλίου. 

Με εκτίμηση 
Νικόλαος Γιαννούζης 
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Έργα  που  έγιναν  στο  χωριό  μας  με  τα  χρήματα  
της  επιχορήγησης  «Σ.Α.Τ.Α.» από  2007  έως  2010 

Επιστολές  που  λάβαμε 

1,. Η επέκταση φωτισμού: τοποθετήθηκαν επτά (7) κο-

λώνες σε διάφορα σημεία μέσα στο χωριό. 

2. Διάνοιξη δρόμου και τοποθέτηση 50 μέτρων τσι-

μεντοσωλήνες προς Κρύα Βρύση. 

3. Τσιμεντόστρωση δρόμου Σιαπέρα Κων./νου μέχρι

κεντρικό δρόμο και έως του Πρέφη την Βρύση. 

4. Τσιμεντόστρωση δρόμου από Αθ. Μαυραγάνη έως

Καλλίμαχου Κολοβού και συνεχίστηκε μέχρι τον κεντρικό

δρόμο με σκαλοπάτια. 

5. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά κάγκελα με σωλή-

νες στην 1η πλατεία Αναστ. Κατσικάδα, πάνω από του

Αποστ. Κατσαρού και στο ρέμα του Σώκη. Επίσης στον

ίδιο δρόμο στην μάντρα του Ηρακλή Διαμαντόπουλου και

τέλος στη μάντρα μπροστά στου Ανάγνου. Συνολικό μή-

κος εκατόν πεήντα (150) μέτρα. 

6. Τσιμεντόστρωση δρόμου από Ιωαν. Χριστοδούλου

προς οικία (στήλη) Αθ. Διάκου και συνεχίστηκε με πλα-

κόστρωση μέχρι την στήλη. 

7. Τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση Ραϊκόβρυση. 

8. Αντικαταστήσαμε το παλιό δίκτυο νερού με νέου

τύπου πλαστικές σωλήνες μονοκόματες από την κεντρική

δεξαμενή μέχρι του Ζάβαλη. Τοποθετήθηκε φλοτέρ και

βάνες για την αποθήκευση νερού. 

9. Διάνοιξη δρόμου από Δουλαβέρη προς Σανιδά Βασ.

και κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήρηξης πάνω από το

μνημείο Σκαλτσοδήμου. 

10. Κατασκευάστηκαν σκαλοπάτια από το κεντρικό

δρόμο του Χρήστου Γρηγοράκη μέχρι του Καπνιά και συ-

νεχίστηκε με τσιμεντόστρωση μέχρι του Κάππα το αλώ-

νι. 

11. Κατασκευάστηκε μάντρα πετρόχτιστη από Νικό-

λαο Τσούμα μέχρι Θεμιστοκλή Σιώκη και απομένει η ολο-

κλήρωση με την διάνοιξη του δρόμου για την εξυπηρέ-

τηση δέκα (10) οικογενειών. 

12. Διάνοιξη δρόμου από Σερεντέλου μέχρι Κοκαλέϊκα

και κατασκευάστηκε τοιχίο αντιστήρηξης. 

13. Τσιμεντόστρωση δρόμου από Παναγιώτη Κανού-

ρη προς κεντρικό περιφερειακό δρόμο. 

14. Τσιμεντόστρωση δρόμου από αλώνι Πλαστήρα

προς τον περιφερειακό δρόμο. 

15. Τσιμεντρόστρωση δρόμου Μελίστα μέχρι περι-

φερειακό δρόμο. 

16. Διάνοιξη στροφής στο περιφερειακό δρόμο αρι-

στερά προς Δημ. Κατσαρού και δεξιά προς Μελίστα - Κα-

πνιά - Κάππα - Μαυραγάνη. Τοποθετήθηκαν σωλήνες Φ

80 για όμβρια νερά. 

17. Έγινε συντήρηση και αλλαγή βάσης της προτομής

του ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ στην πλατεία του χωριού, και αμμοβο-

λή στη πετρόχτιστη στήλη. 

18. Συντήρηση και αλλαγές όπου χρειάστηκαν πόρ-

τες, παράθυρα και μεταλλικά καπάκια στις δεξαμενές νε-

ρού. 

19. Διάνοιξη δρόμου και συμεντόστρωση από Κων/νου

Βήλου μέχρι Μπάμπη Κατσαρού. 

20. Τσιμεντόστρωση δρόμου από Τζαφέρη έως κεν-

τρικό δρόμο. 

21. Τσιμεντόστρωση από κεντρική είσοδο του νε-

κροταφείου μέχρι την εκκλησία. 

22. Κατασκευάσαμε πετρόχτιστη μάντρα στο γήπε-

δο ποδοσφαίρου εκατόν πενήντα (150) μέτρα. 

23. Φτιάξαμε δίκτυο νερού στο μοναστήρι του Αγίου

Ιωάννου του Προδρόμου για τις ανάγκες του μοναστη-

ριού και για χρήση πυρόσβεσης. 

24. Τσιμεντόστρωση από το αλώνι Καμπίση έως πε-

ριφερειακό δρόμο. 

25. Στο σχολείο φτιάξαμε βιβλιοθήκη, ντουλάπια, τρα-

πέζι, και δέκα πέντα (15) καρέκλες. Επίσης κάναμε και

την  περίφραξη του σχολείου. 

26. Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Ιωάννη Ζουμά. 

27. Τοποθετήσαμε σωλήνες Φ 60 στο ρέμα μπροστά

στου Κων/νου Καραΐσκου. 

28. Τοποθετήθηκαν οχτώ (8) παγκάκια στην πλατεία

του χωριού. 

29. Διάνοιξη από κεντρικό δρόμο προς Αριστείδη Κο-

λοβό. 

30., Διάνοιξη και στο ρέμα από Τσαλίκη έως Μαν-

τούρλια. 

Το τοπικό συμβούλιο που διαχειρίστηκε την Σ.Α.Τ.Α.

στα τέσσαρα (4) χρόνια που είμασταν, προσπαθήσαμε να

διανείμουμε τα χρήματα σε όλο το χωριό, ανάλογα με τις

ανάγκες και την δυσκολία των έργων. 

Ο Πρόεδρος 
Κων/νος Μαυραγάνης 
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«Χαίροις η δωδεκάς του Χρι-

στού των Αποστόλων η τερπνή και

θεόλεκτος...»

Συνήλθαν και φέτος οι πιστοί

κάτοικοι της φιλαγίου κώμης της

Αρτοτίνας, για να τιμήσουν τη σύ-

ναξη των Αγίων και πανευφήμων

δώδεκα Αποστόλων, στο εκκλησά-

κι που πριν από 18 χρόνια, ο αεί-

μνηστος Κων/νος Ιω. Κατσαρός,

έκτισε με τα ίδια του τα χέρια, και

αφού μαζί με τη σύζυγό του Πανα-

γιώτα το εξόπλισαν με όλα τα απα-

ραίτητα, εξ' ολοκλήρου με δικά

τους έξοδα, το παρέδωσαν στον

τότε εφημέριο της Αρτοτίνας, μα-

καριστό πλέον, π. Ιωάννη Τσαμαδιά,

έτοιμο για κάθε λειτουργική Ιερο-

τελεστία. Ακολουθώντας πιστά τα

χνάρια του παπα-Γιάννη, ο τωρινός

εφημέριος της Αρτοτίνας π. Νικό-

λαος Γιαννακόπουλος, σήμανε χαρ-

μόσυνα την καμπάνα την παραμο-

νή του εορτασμού, καλώντας τους

Αρτοτινούς να τιμήσουν την μνήμη

των 12 Αποστόλων. Το Εσπέρας

εψάλη στο εκκλησάκι Μέγας Εόρ-

τιος Πανηγυρικός Εσπερινός, στο

τέλος του οποίου, στα προσκομι-

σθέντα κόλλυβα από τις κόρες των

αειμνήστων κτητόρων. Γεωργία και

Σπυριδούλα, ο παπα- Νικόλας διά-

βασε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ

αναπαύσεως των ψυχών των αει-

μνήστων γονέων τους Κων/νου και

Παναγιώτας.

Την επομένη τελέσθηκε η κα-

θιερωμενη Πανηγυρική θεία Λει-

τουργία μετ' αρτοκλασίας, στην

οποία προέστη ο π. Νικόλαος Γιαν-

νακόπουλος, βοηθούμενος στο ανα-

λόγιο από τον γαμπρό των αειμνή-

στων κ. Γεώργιο Παλιούρα και την

πρεσβυτέρα του παπα-Νικόλα.

Στο τέλος της θείας Λειτουρ-

γίας τα παρευρεθέντα τέκνα των

Κων/νου και Παναγιώτας Κατσαρού,

Μιλτιάδης, Γεωργία και Σπυριδούλα,

καθώς και οι γαμπροί τους Γεώργιος

Παλιούρας και Γεώργιος Αμπατζό-

πουλος, στον προαύλιο χώρο του

ναΐσκου, που ήταν πανηγυρικά ση-

μαιοστολισμένος με πολύχρωμες

εκκλησιαστικές, βυζαντινές γιρ-

λάντες, προσέφεραν σε όλο το εκ-

κλησίασμα, που αποτελείτο από

πάρα πολλούς Αρτοτινούς, στη

μνήμη των Αγίων Αποστόλων και

για συγχώρεση των ψυχών των

γονέων τους, γλυκά και αναψυκτι-

κά.

Με την ευκαιρία αυτή θεωρώ

ηθική υποχρέωση, εκφράζοντας πι-

στεύω και την άποψη πολλών Αρ-

τοτινών, να απευθύνω ένα θερμό

ευχαριστώ στον τωρινό εφημέριο

της Αρτοτίνας, π. Νικόλαο Γιαννα-

κόπουλο, που, συνεχίζοντας στ'

αχνάρια του προκατόχου του, λει-

τουργεί σε όλα τα εξωκλήσια όταν

εορτάζεται η μνήμη τους και το επι-

τρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Ας

είναι τα χρόνια του πολλά και ευ-

λογημένα, ώστε να διακονεί τόσο

την Αρτοτίνα όσο και το Κριάτσι και

το Διχώρι, για να ακούγονται χαρ-

μόσυνα οι καμπάνες και στα 3 αυτά

χωριά της Βορειοδυτικής Δωρίδας.

Γ. Π. 

30η  ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΥΝΑΞΗ  
ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Σ
τις  8 Αυγούστου τελέσθηκε ολονύχτια ακολουθία στο καθολικό της Μο-

νής, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Καλύβα και συλ-

λειτουργούντος του ιερέα π. Νικολάου Γιαννακόπουλου. Παρέστησαν πολ-

λοί πιστοί, οι οποίοι, έχοντας νηστέψει, δέχθηκαν τη Θεία Κοινωνία.

Μεγάλη χαρά μας πλημμυρίζει βλέποντας πως ο ναός της Mονής λει-

τουργείται σε κάθε ευκαιρία και ζωντανεύει σε όλους μας εικόνες του πα-

ρελθόντος, αλλά και μας κρατάει στον περίβολό της ενωμένους.  

ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ  ΣΤΟ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΕΠΙΝΙΚΙΑ  ΔΩΡΑ
Ως επινίκια δώρα δόθηκαν, μετά από κλήρωση, 2 ποδήλατα σε συμμε-

τέχοντες στους αγώνες δρόμου, στα πλαίσια της διοργάνωσης «Διάκεια

2010».

Το ποδήλατο προσφορά του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου κλη-

ρώθηκε στον Κοντούλα Σπυρίδωνα, ενώ το ποδήλατο προσφορά του βι-

βλιοπωλείου του συγχωριανού μας Ιω. Σούφλα στον Κοτρώνη Αλέξανδρο.

Ευχόμαστε στα παιδιά να είναι πάντα τυχερά και να συνεχιστούν τέτοιου

είδους χειρονομίες κι από άλλους συγχωριανούς μας! 

Σ
τις 21 Αυγούστου 2010, παρουσία Δημο-

τικών και Τοπικών Αρχών, Νομαρχιακών

Συμβούλων, Αστυνομικής Αρχής, του Προ-

έδρου της Δωρικής Αδελφότητος και των Προ-

έδρων των Πολιτιστικών Συλλόγων του χωριού

μας,  έλαβαν χώρα στη νεο- ανακαινισθείσα και

ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Σχολείου τα

εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας του Αθανασίου

Διάκου, με εκθέματα δωριθέντα από το συγχω-

ριανό μας και απόγονο του Διάκου κ. Κων/νο Τσέ-

λιο.  

Πολυάριθμοι ζωγραφικοί πίνακες με θέμα τον

ήρωα του χωριού μας (προσωπογραφίες, απει-

κονίσεις ιστορικών μαχών και αποτυπώσεις στιγ-

μιότυπων της ζωής και της συλλήψεώς του), αν-

τίγραφα και γνήσια αντίτυπα δημοσίων και προ-

σωπικών εγγράφων και επιστολών, αντικειμένων

που φέρουν τη μορφή του, ιστορικά συγγράμ-

ματα, ημερολόγια και θεατρικά έργα , είναι μέ-

ρος της πλούσιας συλλογής των εκθεμάτων

που, με μεγάλη αγάπη, δώρισε και με φροντίδα

τοποθέτησε ο ίδιος ο κ. Τσέλιος στις προθήκες

και τους τοίχους της Μουσειακής αίθουσας

αφιερωμένης στη μνήμη του τέκνου του χωριού

μας!

Αυτή η προσφορά τόσο πλούσιου και αξιό-

λογου υλικού, μακροχρόνιας και συστηματικής

έρευνας, είναι μια παρακαταθήκη για τους χω-

ριανούς αλλά και τους επισκέπτες του μουσείου,

καθώς δίνει μια σαφή εικόνα της γεν-

νήσεως, του βίου, της οικογενείας και

του προφίλ του ήρωα ως πρωτεργά-

τη της Εθνικής Επαναστάσεως.

Αξιομνημόνευτη και η ξενάγηση

που παρείχε ο ίδιος ο δωρητής, πα-

ρουσιάζοντας στους επισήμους και

στις αρχές του τόπου τα εκθέματα

ένα προς ένα με εκτενή περιγραφή,

πράξη που έκανε και σε κάθε επι-

σκέπτη και τις επόμενες μέρες των

εορτασμών! 

Εκ μέρους του Συμβουλίου του

Συλλόγου μας ζητούμε συγγνώμη για

την αναστάτωση και την ταλαιπωρία

των γονιών και κυρίως των παιδιών

που συμμετείχαν φέτος στους αγώ-

νες των Διακείων. Λόγοι ανωτέρας

βίας συγκυριών και παρανόησης οδή-

γησαν σε αυτό το γεγονός, και επιφυλασσόμα-

στε να μην επαναληφθεί.

Να ευχαριστήσουμε το γιατρό που παρευρέ-

θηκε κατ' εντολή του Κέντρου Υγείας Αιδωρικίου

και προσέφερε, με προσωπικά του έξοδα, ανα-

ψυκτικά στα παιδιά, έστω κι αν κρίθηκε αδύνατο

να δώσει την έγκρισή του για εξέταση των παι-

διών, καθώς και το γιατρό κ. Χριστοδουλίδη, για

την παρουσία του και τη συνδρομή του την ημέ-

ρα τέλεσης των αγώνων.

Η Γραμματέας του Συλλόγου 

Παλιούρα Βάσια 

Έκθεμα μουσείου Αθανασίου Διάκου

Ανακαίνιση σχολείου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΟΥ  ΗΡΩΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ 
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Προτομή  Εθνομάρτυρα  
Αθανασίου  Διάκου 

Προς: Πνευματικό Κέντρο Ρουμε-

λιωτών Σίνα & Δαφνομήλη 1Α 

Αθήνα 10680 

Εις προσοχή κ. Γεωργ. Κουβέλη,

Προέδρου Π.Κ.Ρ. 

ΑΦΟΡΑ: Προτομή Εθνομάρτυρος

Αθανασίου Διάκου 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε 

Αναφερόμαστε στη πρόταση του κ.

Δ. Κουτσουλέλου (Ρουμελιώτικη Εστία

φυλ. 90) καθώς και στην υπ’ αρ. πρωτ.

337/8-6-10 επιστολή του ΠΚΡ προς τον

Δήμαρχο Αθηναίων. 

Επιθυμούμε κατ’ αρχήν να εκφρά-

σουμε τα συγχαρητήριά μας προς το κ.

Κουτσουλέλο για την πρότασή του

αλλά και προς το Π.Κ.Ρ. για την άμεση

αποδοχή και έναρξη των σχετικών

ενεργειών για την πραγματοποίησή

της. 

Εύλογο είναι το ενδιαφέρον και

για την εξέλιξη του θέματος αφού

συμβαίνει, η ιδιαίτερη πατρίδα μας Αρ-

τοτίνα Δωρίδας, να είναι η γενέτειρα

του Ήρωα της Αλαμάνας. 

Αυτονόητο είναι ότι παραμένουμε

στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοή-

θεια ή συμπαράσταση που θα κρίνατε

απαραίτητη για την προώθηση της ευ-

γενικής πρωτοβουλίας σα.ς 

Επωφελούμαστε ευκαιρίας να σας

στείλουμε

Αντίτυπο του βιβλίου “ΑΡΤΟΤΙΝΑ”

του αείμνηστου συγχωριανού μας Γιάν-

νη Ρουφαγάλη 

Αντίγραφο του κειμένου της κεν-

τρικής ομιλίας του συγχωριανού μας

Αθαν. Γ. Βήλου Διπλ. Μηχανολόγου

Ηλεκτρολόγου ΕΜΠ, κατά τη διάρκεια

εκδήλωσης που οργανώθηκε στις

21/8/2010 στην Αρτοτίνα από τη Ν.Α.

Φωκίδας και τη Δωρική Αδελφότητα με

αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων

από το 1930 οπότε έγιναν τα αποκα-

λυπτήρια της προτομής του Αθανασί-

ου Διάκου στην πλατεία της γενέτειράς

του από την Κεντρική Επιτροπή Εορ-

τασμού των 100 χρόνων από την Εθνι-

κή Παλιγγενεσία του 1830. 

Με ιδιαίτερη τιμή και συμπατριωτι-

κούς χαιρετισμούς, διατελούμε 

Το Δ.Σ. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 αρ. πρωτ. 337

Προς το Δήμαρχο Αθηναίων 

κ. Νικήτα ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης 

της προτομής του Εθνομάρτυρα

Αθανασίου Διάκου

«Αγαπητέ Κυριε Δήμαρχε,

Το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιω-

τών, σύμφωνα με τον Οργανισμό του,

έχει ως αρχή και παράδοση να τιμά

τους Ήρωες που θυσιάστηκαν για τη

λευτεριά μας, όπως ο Εθνομάρτυρας

Αθανάσιος Διάκος που σουβλίστηκε

στη Λαμία στις 23 Απριλίου 1821, μα-

χόμενος στην Αλαμάνα κατά της στρα-

τιάς του Ομέρ Βρυώνη. Πολλοί συγ-

χωριανοί του και Ρουμελιώτες, μας ζη-

τούν επίμονα να τιμηθεί αυτός ο γεν-

ναίος Ήρωας της Πατρίδος και Μάρ-

τυρας της θρησκείας.

Σας στέλνουμε το τελευταίο τεύχος

της εφημερίδας μας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ

ΕΣΤΙΑ» με άρθρο του επίτ. Επόπτη Δημ.

Εκπαίδευσης κ. Δημ. Κουτσουλέλου με

πρόταση για την τοποθέτηση της προ-

τομής του στην ομώνυμη οδό Αθανα-

σίου Διάκου κοντά στους στύλους του

Ολυμπίου Διός, όπου υπάρχει από

χρόνια κενό βάθρο. Το Κοινωφελές

Ίδρυμα μας προτίθεται να πραγματο-

ποιήσει την πρόταση αυτή.

Κατόπιν τούτων, σας παρακαλούμε

πολύ να μας γνωρίσετε, το γρηγορό-

τερο, εάν μας επιτρέπετε την τοποθέ-

τηση της προτομής του προκειμένου να

προβούμε στις περαιτέρω ενέργειές

μας. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή

σας.

Με ξεχωριστή εκτίμηση 

και Ρουμελιώτικους 

χαιρετισμούς. 

Για το Διοικητικο Συμβουλιο 

Ο Γεν. Γραμματεας 

Ψαρογιάννης Ιωάννης 

Αντιστρατηγος Αστυνομίος ε.α. 

Ο Πρόεδρος 

Κουβέλης Γεώργιος

Επιτ. Εισαγγελεας Εφετών 

H στοματική  κοιλότητα  
καθρέπτης  της  υγείας  μας  

Της Ιουλίας Κιούπη* 

Φίλες και φιλοι, πολύ συχνά βρισκόμα-

στε αντιμέτωποι με τον μεγαλύτερο  εχθρό

της στοματικής μας υγείας, την οδοντική

πλάκα.

Οι τροφές που μένουν προσκολλημένες

στα δόντια, μετατρέπονται σε πλάκα και πα-

ράγουν οξέα που εκτίθενται στα δόντια προ-

καλώντας βλάβες (τερηδόνα).Παράλληλα,

η πλάκα ερεθίζει τα ούλα, που με τη σειρά

τους γίνονται κόκκινα, πρησμένα και μα-

τώνουν(ουλίτιδα).

Αν η κατάσταση αυτή παραμείνει αθε-

ράπευτη, τα ούλα υποχωρούν και τα δόν-

τια αρχίζουν να κουνιούνται και τότε μιλά-

με για σοβαρή φλεγμονή (περιοδοντίτιδα).

Επίσης, η κακοσμία του στόματος συν-

δέεται άμεσα με την παραμελημένη υγιει-

νή των δοντιών και των ούλων.

Σύμφωνα δε με τους ειδικούς, τα μι-

κρόβια που προκαλούν τα παραπάνω μπο-

ρούν να οδηγήσουν σε σοβαρότερες νό-

σους μέσω της εισρόφησής τους από το

στοματοφάρυγγα.

Ο καλύτερος τρόπος απομάκρυνσης

της οδοντικής πλάκας είναι το καθημερινό

βούρτσισμα των δοντιών.

Καλό είναι να χρησιμοποιούμε την κα-

τάλληλη σε σχήμα και μέγεθος οδοντό-

βουρτσα που μας έχει συστήσει ο οδον-

τίατρος, πρωί-βράδυ και να καθαρίζουμε το

χώρο ανάμεσα στα δόντια με οδοντικό νήμα

ή μεσοδόντιο βουρτσάκι.

Άλλα μέσα που μπορούν να βοηθή-

σουν στην καθημερινή στοματική υγιεινή εί-

ναι: οι μηχανοκίνητες οδοντόβουρτσες,

τα τοπικά σκευάσματα αντιμετώπισης της

ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας (π.χ. χλωρε-

ξιδίνη) και οι οδοντιατρικές οδοντογλυφί-

δες.

Ο τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος είναι

επιβεβλημένος σε παιδιά και εφήβους,

αλλά και άτομα με γενικότερα προβλήμα-

τα υγείας όπως: σακχαρώδης διαβήτης,

καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα κ.ά

Τέλος, γερά δόντια και ούλα είναι η

αρχή για να έχουμε σ' όλη μας τη ζωή ένα

όμορφο χαμόγελο, αλλά κυρίως η πρώτη

γραμμή πρόληψης πολλών θεμάτων υγεί-

ας που μπορούν να μας απασχολήσουν

κατά τη διάρκειά της. 

* Η Ιουλία Κιούπη είναι χειρουργός

οδοντίατρος Δημοτική Σύμβουλος Βύρωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 

210 76668732-6972326301 

e-mail: jouliakioupi@gmail.com 

Από την εφημ.
“ΕΓΚΥΡΗ ΕΙΔΗΣΗ” 

Μ
ε μεγάλη χαρά ανταποκρι-

θήκαμε και φέτος στο κάλε-

σμα του Προέδρου του Συλ-

λόγου Αρτοτινών Αθήνας, να συμμε-

τάσχουμε στην εκδήλωση για τον εορ-

τασμό της επετείου των 80 χρόνων

από την τοποθέτηση της προτομής του

ήρωα του χωριού μας Αθανασίου Διά-

κου.

Το χορευτικό της Αρτοτίνας, με

Πρόεδρό του τον εκάστοτε Πρόεδρο

του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού,

μιας και ανήκει στο χωριό μας, είναι μια

ερασιτεχνική χορευτική ομάδα, η σύ-

σταση της οποίας ποικίλλει κάθε χρό-

νο, και βασίζεται αποκλειστικά στο

μεράκι και την αγάπη των νέων παιδιών

που την απαρτίζουν για την παράδοση

και το χορό!

Παρουσιάσαμε χορούς Βλάχικους,

συγκεκριμένα των Βλάχων Αγράφων,

ξεκινώντας με την Φραγκίτσα, τη Βλα-

χούλα, το Δερβέναγα, τη Ζαχαρούλα,

την Άσπρη Πέτρα, και καταλήξαμε με

τοπικούς χορούς: τον Κοφτό, το Τσά-

μικο και το Συρτό.

Η παράδοση και τα τοπικά στοιχεία

τείνουν να εξαλειφθούν από άγνοια

των νέων. Γι’ αυτό και οι παλαιότεροι

οφείλουν να μεταλαμπαδεύουν τις

αξίες αλλά και τις γνώσεις τους στη νε-

ότερη γενιά, ώστε να διατηρηθούν

ζωντανές οι μνήμες και το πολιτιστικό

παρελθόν μας.

Μην έχοντας παρωπίδες και έχον-

τας πάντα την αγκαλιά ανοιχτή για

κάθε νέα είσοδο στην ομάδα μας,

εκτιμήσαμε τα καλά λόγια που ακού-

σαμε για την παρουσία μας, και ευχό-

μαστε πάντα να έχουμε τη δύναμη να

παρουσιάζουμε αξιοπρεπώς όσα σε πο-

λύωρες πρόβες ετοιμάζουμε, προς

ευχαρίστηση του κοινού αλλά και δια-

τήρηση των τοπικών εθίμων.

Η Ομάδα 

του Χορευτικού Αρτοτίνας 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ  ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

Ετοιμάζεται για έκδοση με συμμετοχή Συλλόγων-Φορέων 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

(Από το 1821 μέχρι σήμερα) 

Στην έκδοση μπορούν να συμμετάσχουν Σύλλογοι, Φορείς, παραγγέλνοντας όσα

βιβλία θέλουν (χρέωση σε τιμή κόστους) τα οποία θα πουλήσουν για λογαριασμό τους. 

Σ’ αυτά τα βιβλία θα τυπωθούν εξώφυλλα του Συλλόγου (τετράχρωμο, επιβάρυν-

ση 500 ευρώ) ή και ένθετα του Συλλόγου 16 σελίδων (4/χρωμο 500 ευρώ, μονόχρω-

μο 200 ευρώ), τα οποία θα ενσωματωθούν στο βιβλίο. 

Είναι μοναδική ευκαιρία για τους Συλλόγους να προβάλουν το χωριό τους μέσα

από ένα βιβλίο πανελληνίου ενδιαφέροντος.

Το βιβλίο είναι αρκετά πλούσιο σε ύλη καταγράφοντας την εξέλιξη των 17.565 πό-

λεων και χωριών της Ελλάδας από το 1821 μέχρι σήμερα (απογραφές-μετονομασίες,

πώς πήραν τ’ όνομά τους), αξιοθέατα, ιστορικά-πολιτιστικά, γεωγραφικά, τουριστικά,

εγκυκλοπαιδικά στοιχεία (ξενώνες, ξενοδοχεία, ενοικ. δωμάτια, εκδηλώσεις, πανηγύρια,

έθιμα, παραδ. χοροί, οδωνυμικά της Αθήνας, Θεσ/κης και των γύρω δήμων, μουσεία,

μοναστήρια, γεφύρια, πολιτιστικοί σύλλογοι και τα έντυπά τους, βουλευτικές εκλογές

από το 1910, πρόεδροι Εθνοσυνελεύσεων, Γερουσίας, Βουλής, πρωθυπουργοί, βασι-

λείς, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, πληθυσμός της Ελλάδας από το 1821 και άλλα πολ-

λά στοιχεία από σπάνια βιβλία του 1850 και μετά).  

Στείλτε μας στοιχεία για το χωριό σας να δημοσιευθούν 

δωρεάν στον ΟΔΗΓΟ.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην έκδοση, απευθυνθείτε: 

Εκδόσεις Καρπούζη  

Θεοδοσίου 23 Ίλιο 13121  Τηλ.-fax 210-2619003 

e-mail karpouzi@otenet.gr 



Προς:
Το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπό-

λεως.

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός;»
Κάθε χρόνο όταν προβάλλει στον ορίζοντα η Μεγάλη εορ-

τή των Χριστουγέννων, σκιρτά η καρδιά κάθε Χριστιανού
αλλά κυρίως σε μάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία, έρχονται
στην μνήμη μας τα αμέριμνα και αγνά παιδικά μας χρόνια, που
μας ξύπναγαν οι γονείς μας με την πρώτη καμπάνα, προτού να
ξημερώσει, φοράγαμε, τα όχι πάντα καινούργια, αλλά καθαρά
μας ρούχα και όλοι οικογενειακώς πηγαίναμε στην Εκκλησία
για να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα
του Χριστού, να ακούσουμε τα κατανυκτικά τροπάρια «Χριστός
γεννάται· δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών· απαντήσατε. Χρι-
στός επί γης· υψώθητε...»

Αδελφοί μου, η Εκκλησία μας που είναι η πνευματική μας
Μητέρα, μας φωτίζει με την Θεία διδασκαλία της, μας συγχω-
ρεί με τη μετάνοια, τις αμαρτίες μας και μας χαρίζει την αθα-
νασία και την αιώνια ζωή, που πολλές φορές με τις μέριμνες
του βίου την ξεχνάμε, εκείνη όμως δεν μας ξεχνάει ποτέ, έχει
ανοικτή την αγκαλιά της, μας δένει τις πληγές, όταν τραυμα-
τιζόμεθα μέσα στο δύσκολο αγώνα της ζωής και ο Ενανθρω-
πήσας Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός δεν μάς εγκατα-
λείπει ποτέ, αλλά μας παρέχει τα υλικά αγαθά για τη βιολογι-
κή ζωή και τα πνευματικά για την αιώνια ζωή.

Ο Ενανθρωπήσας Χριστός Υιός και Λόγος του Θεού μας λέ-
γει, με πολλή αγάπη στο Ιερό Ευαγγέλιο, που πρέπει καθημε-
ρινά να διαβάζουμε όλοι οι χριστιανοί, ότι πρέπει να προσπα-
θούμε να εφαρμόζουμε το Άγιο Θέλημά Του και τοιουτοτρόπως
να γινόμεθα κατά χάρη υιοί του Υψίστου και αδελφοί του νε-
ογεννηθέντος Ιησού Χριστού και μας συνιστά να ιεραρχούμε
τα πράγματα και να μη λατρεύουμε τα υλικά αγαθά «Όπου σής
και βρώσις αφανίζει» (Ματθ. 6, 19), αλλά να τα χρησιμοποιούμε
για μέσον επιβίωσής μας και όχι με αυτοσκοπό τον πλουτισμό
και την υπερκατανάλωση τονίζοντας «ζητείτε δε πρώτον την
βασιλείαν του Θεού» (Ματθ. 6,33).

Αδελφοί μου, ο προχριστιανικός κόσμος δεν γνώριζε τον
προορισμό του, γιατί με την παρακοή του έχασε τα δώρα της
αρχεγόνου δικαιοσύνης, που ήταν η κυριαρχία του εαυτού του
και της φύσεως, έχασε όχι μόνο την δυνατότητα του «Μη απο-
θανείν» κατά το σώμα, αλλά και την αγάπη την αγνότητα και
τη θεογνωσία «άνθρωπος εν τιμή ών ου συνήκε, παρασυνεβλήθη
τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς» (Ψαλμ. 48,13).
Πέρασαν αιώνες αγνοίας, όταν ήλθε όπως είχε υποσχεθή ο
Θεός, το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε ο Θεός στον κό-
σμο τον Υιόν Του τον Μονογενή «γενόμενον εκ γυναικός, γε-
νόμενον υπό νόμον ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση» (Γαλ. 4,4).

Έτσι φθάσαμε στο «ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. 4,4).
Το γεγονός αυτό ανήγγειλε στους αγραυλούντες ποιμένες ο
Αρχάγγελος του Θεού και οι Άγγελοι των επουρανίων δυνάμεων
τον εδόξαζαν με το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρή-
νη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2,14). Αυτή την ειρήνη την
απολαμβάνουν μέσα στην ψυχή τους, όσοι εφαρμόζουν το θέ-
λημα του Θεού. Εδώ ευρίσκεται το μυστικό της ευτυχίας, που
είναι η ειρήνη και η αγάπη, όχι για τους λέγοντες κήρυκες, ούτε
για τους ακούοντες πιστούς, αλλά για όλους τους πιστούς χρι-
στιανούς που πράττουν και εφαρμόζουν κατά γράμμα τον Λό-
γον του Θεού.

Οι Σοφοί της Ανατολής της εποχής εκείνης προσκόμισαν τα
δώρα τους χρυσό, λίβανο και σμύρνα ακολουθούντες το ουράνιο
Αστέρι, που υποδεικνύει τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Εναν-
θρωπήσαντα Κύριο, που είναι «η οδός και η αλήθεια και η ζωή»
(Ιωάν. 14,6). Η ανθρωπότης όμως αγάπησε περισσότερο άλλους
δρόμους, που την οδήγησαν σε γκρεμούς και αδιέξοδα. Αδιέ-
ξοδα και κρίσεις όπως τη σημερινή και διερωτώνται οι άνθρω-
ποι τι έφταιξε που φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο; Ο Ιησούς
Χριστός δια της Εκκλησίας τους απαντά ότι, η σημερινή κρίση
όλου του κόσμου και κυρίως της σημερινής Ελλάδας είναι η απο-
μάκρυνση από τις εντολές του Θεού και ο εναγκαλισμός της
αμαρτίας. Αφήσαμε την αγάπη και αγκαλιάσαμε το μίσος, το
φθόνο και τη ζηλοτυπία. Αφήσαμε την αγνότητα και υπηρετούμε
την φιληδονία και απορούμε για το τι φταίει;

Αδελφοί μου, φταίει η αποστασία των περισσοτέρων χρι-
στιανών από το θέλημα του Θεού, η εκκοσμίκευση της Εκκλη-
σίας και ο τυποποιημένος χριστιανισμός, δηλαδή που μείναμε
στο «δυόσμο» και τον «άνιθο» και αφήσαμε την αγιότητα και
την αγάπη του Θεού. Θα ρωτήσετε ποιο είναι το φάρμακο της
θεραπείας; Αυτό είναι η Μετάνοια. Όπως μας προτρέπει η φωνή
των Προφητών, του Ενανθρωπήσαντος Ιησού Χριστού, της Πα-
ναγίας και των Αγίων. «Μετανοήσατε και ποιήσατε καρπούς αξί-
ους της μετανοίας» (Ματθ. 3,8). Με τη Μετάνοια ο Ιησούς Χρι-
στός θα γεννηθεί μέσα μας για να μας ξεπλύνει τις αμαρτίες
και έτσι θα αξιωθούμε μία ζωή Μετάνοιας, Αλήθειας και Αγά-
πης και τότε θα έχουμε βρεί τον Χριστό και με χαρά και αγαλ-
λίαση θα υμνούμε και θα ψάλλουμε τον ύμνο των Χριστου-
γέννων «η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κό-
σμω το φως το της γνώσεως».

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, ως Ποιμενάρχης της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Φωκίδος, σας εύχομαι ολοψύχως καλά Χριστού-
γεννα και ευλογημένο Δωδεκαήμερο, το νέο έτος 2011 που έρ-
χεται είθε να καταυγάζεται από το φως του Χριστού και να μας
στεφανώνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που είχα η
ΧΑΡΑ, η ΕΙΡΗΝΗ και η ΑΓΑΠΗ.

Με πολλή πατρική στοργή και αγάπη,
Ο Ποιμενάρχης σας

† Ο Φωκίδος Αθηναγόρας
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Στα ψηλά βουνά 

Έ
να πρωινό αφήσαμε, το τότε, πολυάνθρω-

πο χωριό και μέσα σε τρεις ώρες, ποδαρά-

τοι, φτάσαμε στο Λάκο, στους πρόποδες

του βουνού. Υπάρχουν μεγάλες λάκες, πλούσια βο-

σκοτόπια, το μέρος είναι σπάνιο και το τοπίο αλπικό.

Μόνο μερικοί θάμνοι υπάρχουν από παλαμονίδες

και λυκόλουρα. 

Εδώ ζουν μόνιμα το καλοκαίρι έξι - επτά τσο-

πάνηδες, σαν ερημίτες, με τα ισάριθμα κοπάδια

τους, τα λυκόσκυλα, τις στρούγκες και το κονάκι

στη ρίζα μιας κυκλώπιας κοτρώνας. 

Χωθήκαμε μέσα στο καλύβι και τους περιμένα-

με. Κατά το μεσημεράκι βάλανε τα πρόβατα στο

στάλο και ήρθαν οι ορεσίβιοι ένοικοι. Μεταξύ αυ-

τών ήταν ο πατέρας μου και οι άλλοι όλοι συγγε-

νείς και φίλοι. 

Τους είπαμε τα νέα από το καπετανοχώρι Αρ-

τοτίνα και είπαν τα δικά τους ποιμενικού ενδιαφέ-

ροντος. Ήρθε το μεσημέρι και φάγαμε όλοι μαζί ό,τι

υπήρχε μέσα στα σακούλια, λιτά και απλά. Τα ελ-

λείποντα, εδώ που βρισκόμαστε, αναπληρώνει η

θεία χάρις. 

Ξαπλώσαμε κατάχαμα ο ένας δίπλα στον άλλο,

αλλά δεν κλείσαμε μάτι ούτε στιγμή. 

Ξαφνικά σηκώθηκε ο μπαρμπα Σπύρος, Μπενί-

ρης το καλλιτεχνικό του, με το τσιμπούκι μονίμως

στο στόμα και βγήκε έξω, προφανώς να πάει προς

νερού του. Αργούσε όμως να γυρίσει, γι’ αυτό ο

μπάρμπα Θόδωρος, Κούπας τα καλλιτεχνικό, ση-

κώθηκε και κοίταζε έξω. Βλέπει «το δραπέτη» να

κόβει βόλτες πέρα - δώθε, ψάχνοντας επίμονα σα

να έχασε πολύτιμο θησαυρό και ψάχνει να τον βρεί. 

Τον φώναξε και ήρθε μέσα «Τι έχασες Σπύρο και

ψάχνεις»; τον ρώτησαν. «Έχασα του τσ’ μπούκι μ’,

μουρμούρισε, μήπους του κρύψατ’ ισείς; Το τσιμ-

πούκι όμως το είχε στο στόμα ασυναίσθητα και

όμως το έψαχνε. Τότε τον ζυγώνει ο μπαρμπα-Θό-

δωρος του αφαιρεί το λιβανιστήρι, θυμίαμα του δια-

βόλου και του λέει: 

«Βρε κριμανταλά τούτου πούχεις στου στόμα τι

ειν’ ρακοβύζ’»; γέλασε κάθε πικραμένος με την

αφαιρεμάρα του αρειμάνιου καπνιστή, γέρο-μπάρμ-

πα. 

Με κάτι τέτοια ψυχαγωγούνταν τότε ο κόσμος

του μόχθου και του πόνου, της κάπας και της τσά-

πας. Μεγαλύτερες χαρές αποτελούσαν αγαθό εν

ανεπαρκεία. 

Το απόγευμα ξαπόστατοι, πήγαμε πιο πάνω σε

μια δύσβατη χαράδρα, που αρχίζει από τον Αράπη

(τοπωνύμιο) και πάει πάνω ψηλά. Εκεί υπάρχει χιό-

νι χρονικής, μέχρι που έρχεται το φρέσκο και σκε-

πάζει το παλιό. Εδώ μείναμε κατάπληκτοι. Εν

μέσω καλοκαιριού, αντικρύσαμε εικόνες εαρινές.

Λουλούδια παντός είδους χρώματος και μυρωδιάς,

κυματίζουν στο λιγοστό χώμα περιμετρικά του χιο-

νιού, σα να μας καλωσορίζουν στο άβατο τούτο μέ-

ρος. Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα μικρό επίγειο πα-

ράδεισο, δε χορταίνουν τα μάτια να βλέπουν και τα

ρουθούνια να τραβούν μυρωδάτο αέρα. 

Τα γράφω αυτά για όσους δεν τα έχουν δει και

κυρίως για επίδοξους μιμητές που είναι ερωτευμένοι

με τη ζωή, το καθαρό φυσικό περιβάλλον και την

άγρια παρθένα φύση. Αποζημιωμένοι καλά, γυρί-

σαμε το βράδυ στο κονάκι, κάτι βρήκαμε στα σα-

κούλια και κοιμηθήκαμε για να ξυπνήσουμε πρωί. 

Χαράματα! Πάμε για την ψηλότερη κορφή. Στο

διάβα μας συναντήσαμε κάμποσα ρέματα με κρυ-

σταλλένια, κατακάθαρα κρύα νέρα, που οδεύουν

ασταμάτητα μέρα - νύχτα μέχρι να φτάσουν στη θά-

λασσα να ξαποστάσουν. Στα απάγκια του βουνού

θαυμάσαμε κάτι αγέρωχα, υπεραιωνόβια μελόκε-

δρα, που σποραδικά ευδοκιμούν. 

Ανεβήκαμε πιο ψηλά και φτάσαμε στα βράχια.

Μ’ αυτά που ακούμε δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας.

Δεξιά, αριστερά, πέρα και δώθε ακούγονται συ-

ναυλίες. Είναι τα καλλικέλαδα πουλιά με πρωτο-

ψάλτες σ’ αυτή τη χορωδία τις πλουμιστές, πανέ-

μορφες, καμαρωτές πετροπέρδικες που αφθονού-

σαν σ’ εκείνα τα μέρη. Βλέπετε και τα πτερωτά

έχουν το δικό τους τρόπο να εκπέμπουν ύμνους στο

Δημιουργό. Είναι κάτι που αμελούν πολλές φορές

οι αγνώμονες και φαντασμένοι άνθρωποι. 

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί φτάσαμε

πολύ ζαβά και απότομα. Αραιά και που κυλάνε πέ-

τρες από πάνω. Κοιτάξαμε και βλέπομε ένα κοπα-

δάκι αγριόγιδα στα βράχια. Μόλις μας πήραν χαμ-

πάρι, σήκωσαν το κεφάλι, Εντύπωση μας έκαναν τα

ξύλα τους που ήταν γυρισμένα μπροστά, σαν αγ-

κίστρια και όχι πίσω όπως σχεδόν σ’ όλα τα αιγο-

ειδή. 

Η φωτογραφία απεικονίζει στιγμές στις αρχές

της δεκαετία του 1950. 

Αριστερά της φωτογραφίας εικονίζεται ο Νικ.

Ιωαν. Μαυραγάνης και δεξιά ο Νικ. Αθ. Μαυραγά-

νης, ο τρίτος οδοιπόρος που απαθανάτισε τη στιγ-

μή είναι ο Γιάννης Χρυσάλης, καθηγητής, εν συν-

τάξει, σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο ανιψιός του

αείμνηστου Καλλίμαχου Γράτσου από αδερφή. 

Εδώ στα ψηλά μόνα αυτά, γύπες και σταυραε-

τοί κατοικούν. Τον τελευταίο καιρό μόνο ελάχιστες

πέρδικες απομένουν μάρτυρες παλαιών μεγαλείων.

Όλα τ’ άλλα τά ’φαγε το σκοτάδι, τά ’φαγε ο αδη-

φάγος σύγχρονος πολιτισμός. 

Ύστερα από τρεις ώρες, ασθμαίμοντες, φτάσαμε

στην πολυπόθητη κορφή, όμως, δεύτεροι και κα-

ταϊδρωμένοι, γιατί μας πρόλαβε ένας κατακόκκινος

αυγουστιάτικος ήλιος. Αυτός, έχει το προνόμιο, τις

ψηλότρες κορφές να τις πρωτοχαιρετίζει. 

Ακουμπάμε, ήδη, την ψηλότερη κορφή των

Βαρδουσίων, ένα από τα ψηλότερα βουνά της πα-

τρίδας. Εξαϋλωμένοι και ανάλαφροι, αναπνέουμε

κατακάθαρο αέρα και απολαμβάναμε το μεγαλείο

της κτίσης. Οι εικόνες απ’ εδώ είναι απείρου κάλ-

λους. Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Αράκυνθος απλώνονται

μπροστά μας. 

Στη τσιμεντομολύβδινη στήλη, που φαίνεται,

αναγράφεται το υψόμετρο 2.490 μ. Τη στήλη αυτή

έστησε, το 1950, η Τοπογραφική Υπηρεσία Στρατού. 

Η ανάβαση, όπως σας ξαναείπα, ήταν δύσκολη,

η κατάβαση ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη, για-

τί η βαρύτητα σε σπρώχνει στο γκρεμό.Αν τα πό-

δια ακολουθούσαν την επιθυμία (το πνεύμα πρόθυμο

η σάρκα αδρανής) θα επαναλάμβανα αυτό το θε-

σπέσιο οδοιπορικό προς τα αθάνατα ψηλά βουνά,

φυσικά μνημεία της θείας φύσης. 

Γυρίσαμε στις στάνες, παρακαλέσαμε το μπαρμ-

πα-Σπύρο να πει το τραγουδάκι που ήξερε και ταί-

ριαζε στην ηλικία του. Έβγαλε το τσιμπούκι απ’ το

στόμα και άρχισε: 

Πόσα χρόνια πέρασα

κι άσπρισα και γέρασα 

πάνω στα ψηλώματα 

βόσκοντας τα πρόβατα 

τι κορφές επάτησα 

και νυχτοπερπάτησα. 

Αποχαιρετήσαμε τους συμπαθέστατους εξοχί-

τες, που έχουν στήσει το θρόνο τους στα ψηλά και

κυβερνούν με αγάπη το λαό τους. Κυβερνούν το κο-

πάδι και το πάνε στη βοσκή. 

Δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, απεδήμησαν εις

αιωνίας μονάς, πλην ενός που αγγίζει τα 100.  Του

εύχομαι να τα ξεπεράσει. 

Το ειδύλλιο τελείωσε και γυρίσαμε στο όμορφο

χωριό, υποσχόμενοι να το επαναλάβουμε, αλλά…

δεν κατέστη δυνατόν. 

Νικ. Αθ. Μαυραγάνης 

Αύγουστος 2010 

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΦΩΚΙΔΑΣ 



Κ
υκλοφόρησε πρόσφατα (Εκδό-

σεις Παπαζήση, 2009) ογκώδης

μελέτη του Φιλόλογου-Γυμνα-

σιάρχη κ. Δημ.Τσιάμαλου με τον πιο

πάνω τίτλο.

Η μελέτη αποτελεί τη διδακτορική

διατριβή του συγγραφέα που υποστη-

ρίχθηκε με επιτυχία στο Πάντειο Πανε-

πιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας, το

2007.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν

οι «αρματολικές συγκρούσεις και τα

αρματολικά -ουγγενικά δικτυα της πε-

ριοχής κατά την προεπαναστατική και

επαναστατική περίοδο του 1821» στη

Δυτική Ρούμελη.

Σκοπός του παρόντος σημειώματος

δεν είναι ασφαλώς η κριτική του περιε-

χομένου του βιβλίου αφού κάτι τέτοιο

εκφεύγει πλήρως από τις γνώσεις του

υπογράφοντος. Τούτο άλλωστε έχει

ήδη γίνει και έχει επιβραβευθεί πανη-

γυρικά με την έγκριση της διατριβής από

τους  καθ' ύλη αρμόδιους επιστήμονες

του Παντείου Πανεπιστημίου.

Περιορίζομαι, εν συντομία, σε γενι-

κότητες όπως π.χ. στους κατά βάση κοι-

νωνιολογικούς λόγους που, κατά το

συγγραφέα, απετέλεσαν την αιτία της,

κατά κάποιο τρόπο, υπερβολικής ανά-

πτυξης του Κλεφταρματολισμού και της

εμφάνισης μεγάλου, σχετικά, αριθμού

Αρματολικιών προεπαναστατικά στην

περιοχή. Τα αποδίδει στη γεωγραφία της

περιοχής (πολλά βουνά, λίγες καλλιερ-

γήσιμες πεδινές περιοχές, δύσβατες

περιοχές κλπ.), στους περιορισμένους

φυσικούς πόρους, στις δυσκολίες επι-

κοινωνίας με τον έξω κόσμο. Φυσικά δεν

παραλείπει να αναφέρει και να τονίσει

τον παράγοντα «ληστεία» που ενδη-

μούσε στην περιοχή σε συνδυασμό με

την εγγενή αδυναμία του κατακτητή να

καθυποτάξει τους σκληροτράχηλους

ορεινούς πληθυσμούς. Για τους πιο

πάνω λόγους, άλλωστε, και ο πληθυ-

σμός αυτών των περιοχών ήταν σχετι-

κά μικρός, όπως απεικονίζεται σε σχε-

τικούς πίνακες.

Στους ίδιους λόγους, σε συνδυασμό

με την αγροτο-ποιμενική δομή της οι-

κογένειας που αποτελεί τον πυρήνα

της κοινωνικής οργάνωσης για στοιχει-

ώδη άμυνα απέναντι στην καταπίεση του

κατακτητή, αποδίδει την ανάπτυξη των

«Συγγενικών Αρματολικιών» που κα-

ταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα της με-

λέτης. Οι αρματολικές ομάδες «για να

επιβιώσουν στον τόπο τους και να ανα-

παραχθούν έπρεπε να οργανωθούν στη

βάση των αιματικών και πνευματικών δε-

σμών συγγένειας και αφ’ ετέρου να συμ-

μετάσχουν σε ανταγωνιστικής ταυτό-

τητας αρματολικά-συγγενικά δίκτυα». Γι'

αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διε-

ρεύνηση των δεσμών όπως αποτυπώ-

νονται στο σχετικό αναλυτικό «Πίνακα»

του βιβλίου με βάση αμέτρητες, στην κυ-

ριολεξία, πηγές που ο συγγραφέας

ερεύνησε και λεπτομερώς αναφέρει.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιά-

ζουν τα κεφάλαια της μελέτης τα σχε-

τικά με την αιτιολογία των συγκρούσε-

ων Αρματολών- Προεστών σε Ρούμελη

και Πελοπόννησο, στο ρόλο του Αλεξ.

Μαυροκορδάτου στην αποδιοργάνωση

του αρματολικού συστήματος της Δυ-

τικής Ελλάδας, ενώ διερευνάται και ο

γενικότερος ρόλος της Φιλικής Εταιρίας

στην ίδια περιοχή με απαντήσεις στα συ-

ναφή ερωτήματα (αποκλεισμός Ρούμε-

λης από τον πρώτο σχεδιασμό μυήσεων,

κέντρα μύησης, ιδιοτελείς καιροσκοπι-

κές μυήσεις).

Τελειώνω με την παράθεση στοιχεί-

ων από το βιβλίο που αναφέρονται σε

Αρματολούς από την Αρτοτίνα. Έτσι

στον «Πίνακα Αρματολικίων και Αρμα-

τολών της Ρούμελης», ένα είδος ιστο-

ρικού «Αρματολογίου», κατά το συγ-

γραφέα, όπου με περίπου χρονολογική

σειρά δίνονται πληροφορίες για τους

διατελέσαντες Αρματολούς στα συγ-

κεκριμένα Αρματολίκια, συναντούμε

τον Ανδρίτσο Σαφάκα (αρματολίκι Κρα-

βάρων), Δήμο Σκαλτσά, Αθαν. Διάκο,
Ανδρίτσο Σαφάκα (αρματολίκι Λιδωρι-

κίου), Ανδρίτσο Σαφάκα, Αθαν. Διάκο,
Αντώνη Κοντοσόπουλο (αρματολίκια

Λειβαδιάς/Ταλαντίου,με την επισήμαν-

ση ότι ο Κρντοσόπουλος, πρώτος εξά-

δερφος του Αθαν. Διάκου, μετά το θά-

νατο του τελευταίου αναγορεύτηκε απ'

όλους Αρματολός Ταλαντίου), Δήμο
Σκαλτσά (αρματολίκι Μαλανδρίνου).

Στον «Πίνακα Αρματολικών- Συγγε-

νικών Δικτύων της Ρούμελης» συναν-

τούμε τους συγγενικούς δεσμούς Δήμου
Σκαλτσά (Λιδωρίκι) - Ανδρίτσου Σαφά-
κα (Αγραφα), Δήμου Σκαλτσά (Λιδωρί-

κι) - Σκυλοδημαίων (πληροφορούμενοι

ότι ο Δήμος Σκαλτσάς έλαβε σύζυγο

κόρη Σκυλοδημαίων, μεγάλων και ισχυ-

ρών αρματολών του Βραχωρίου, με τη

μεσολάβηση του Αθαν. Διάκου), Ανδρί-
τσου Σαφάκα - Σωτήρη Στράτου (Αγρα-

φα), Αθαν. Διάκου (Λιδωρίκι) - Κρυ-
στάλλως Μπαμπαλή (θυγατέρας του

ισχυρού πρόκριτου της Κωστάριτσας

Αναγνώστη Μπαμπαλή).

Ο «Ονομαστικός κατάλογος Φιλι-

κών της Ρούμελης» που παρατίθεται στο

βιβλίο περιλαμβάνει τους Αρτοτινούς

Αθαν. Διάκο (1818), Ανδρίτσο Σαφάκα
(1819 ή 1820), Δήμο Σκαλτσά (1818 ή

1819), με τις χρονολογίες μύησης μέσα

στην παρένθεση.

Ο κ. Τσιάμαλος είναι παντρεμένος με

την επίσης φιλόλογο, Ελισσάβετ Τσιώ-
τα, θυγατέρα του συμπατριώτη μας

Αριστ. Τσιώτα, η οικογένεια του οποίου

έχει τόσα προσφέρει στην Αρτοτίνα.

Εύλογη είναι η ελπίδα, με ταυτό-

χρονη παρότρυνση προς τον κ.Τσιάμα-

λο, το ερευνητικό του ενδιαφέρον να πε-

ριλάβει την ιστορία των συγκεκριμένων

Αρτοτινών Αρματολών με ένα τουλάχι-

στον, εκ των οποίων (Σαφάκας) η σύζυ-

γός του έχει απώτερη συγγενική σχέση.

Θα κλείσω το παρόν σημείωμα με-

ταφέροντας τη συμβουλή του Πρώην

Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου,

Ομότιμου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ.

Βασ. Φίλια όπως εμφαντικά διατυπώθηκε

σε υψηλού επιπέδου, τηλεοπτική συζή-

τηση του με το συγγραφέα: «Το βιβλίο

αυτό πρέπει να διαβασθεί και να μη λεί-

πει από τη βιβλιοθήκη κάθε Ρουμελιώ-

τη».

Θα πρόσθετα, ιδιαίτερα κάθε Αρτο-

τινού.

Αθαν. Γ. Βήλος 
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ΔΗΜ.  ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ:  «ΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ  ΤΗΣ  ΡΟΥΜΕΛΗΣ» 

ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ 
• ΘΕΜΑ: Λήξη δημοτικής περιόδου και τέλος εργασιών

του Δημοτικου Συμβουλίου Βαρδουσίων.
Εισήγηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κολοβού:

Αξιότιμε κυριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί

Σύμβουλοι και Πρόεδροι Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω ένα μεγάλο ευ-

χαριστώ για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα

χρόνια της παρουσίας μου στο δήμο, είτε ως απλή Δ.Σ., είτε

την τελευταία διετία ως Πρόεδρος του Δ,Σ.. Ιδιαίτερα θέλω

να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο, για την εμπιστοσύνη που

έδειξε στο πρόσωπό μου και με πρότεινε πριν δύο χρόνια για

τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. Θα ήταν παράλειψή μου να

μην ευχαριστήσω και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου μας

για τη σημαντική τους συμβολή στο έργο μας. Η Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, διότι οι ανάγκες

των τοπικών κοινωνιών καθημερινά υφίστανται και αυξάνουν.

Εμείς ως Δήμος Βαρδουσίων και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος

δικαιούμαστε να υπερηφανευόμαστε σήμερα για δύο λόγους.

Ο ένας γιατί πετύχαμε να υλοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό

του το πρόγραμμά μας και ο άλλος λόγος είναι που σήμε-

ρα παραδίδουμε ένα Δήμο απαλλαγμένο από χρέη και το ση-

μαντικότερο με ώριμες μελέτες που θα βοηθήσουν τους νέ-

ους αυτοδιοικητικούς που μας διαδέχονται να συνεχίσουν

το δυσκολο έργο που θα αναλάβουν από 1-1-2011 με την

εφαρμογή του Καλλικράτη. Ευελπιστώ ότι ο καινούριος Δή-

μος Δωρίδας θα σημάνει περαιτέρω ανάπτυξη στην ορεινή

Δωρίδα. Τελειώνοντας να συγχαρώ τους νεοεκλεγμένους

Δημοτικούς Συμβούλους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία

στο δύσκολο έργο που τους περιμένει. Εύχομαι σε όλους από

τα βάθη της ψυχής μου Χρόνια Πολλά, υγεία, αγάπη και ευ-

τυχία προσωπική και οικογενειακή. Ευχαριστώ.

Γνωστοποιείται ότι την 4-12-2010 συνήλθε σε τελευταία

συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βαρ-

δουσίων. Η τελευταία εισήγηση του τελευταίου Δημάρχου

Βαρδουσίων έχει ως εξής:

Λήξη δημοτικής περιόδου και τέλος εργασιών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βαρδουσίων.

Κυρία Πρόεδρε

Κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί σύμβουλοι.

Δώδεκα μόλις χρόνια υπήρξε η ζωή του «Καποδιστρια-

κού» Δήμου Βαρδουσίων (1999-2010). Οι περισσότεροι

από εμάς είμασταν παρόντες από την αρχή της ζωής αυτού

του Δήμου. Στο τέλος του μήνα που διανύουμε θα σημάνει

και το τέλος της λειτουργίας αυτού του Δήμου, η περιοχή

του Δήμου μας θα ονομάζεται πλέον «Δημοτική Ενότητα
Βαρδουσίων». Κανονικά θα έπρεπε σήμερα να κλαίμε κά-

νοντας την εξόδιο ακολουθία του Δήμου μας. Όμως δεν θα

το κάνουμε, όπως δεν το κάναμε και για τις Κοινότητές μας.

Διότι καταργείται ένα νομικό πρόσωπο, ένα σύνολο εγγρά-

φων, δεν καταργούνται τα χωριά μας και η περιοχή τους.

Αυτά θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για χιλιάδες ακόμα

χρόνια, όπως τα Βαρδούσια και το Βλαχοβούνι. Σε μας ενα-

πόκειται να τα επισκεπτόμαστε, να ζούμε εδώ και να τα χαι-

ρόμαστε. Να μην ξεχνάμε, ότι η καλύτερη εκδήλωση αγά-

πης και η μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο μας είναι η φυ-

σική μας παρουσία.

Από δω και πέρα ο Δήμος μας θα ονομάζεται Δήμος Δω-
ρίδας, ενώ το σωστότερο θα ήταν «Δήμος Δωριέων».Και αυ-

τός όμως ο τίτλος που μας έδωσαν καλός είναι γιατί επα-

ναφέρει την αρχαιότατη «Επαρχία Δωρίδας» υπό μορφή Δή-

μου. Με νέα διοικητική μεταρρύθμιση, δεν αποκλείεται τίποτα.

Δύο από τα μέλη του δημοτικού μας Συμβουλίου εκλέχτη-

καν στο νέο Δήμο Δωρίδας. Τους εύχομαι υγεία και καλή επι-

τυχία στο νέο τους έργο.

Σήμερα δεν θα κάνουμε απολογισμό του έργου μας, για-

τί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αυτό το έργο το αναθέσατε σε

μένα με την 83/2-10-2010 απόφασή σας, όπου ψηφίσατε την

τελευταία πίστωση για την έκδοση οδηγού ανάδειξης της

Ιστορίας του τόπου μας. Ο απολογισμός επομένως θα κα-

ταγραφεί εκεί. Εδώ θα πω μόνο ότι το έργο μας είναι ση-

μαντικό. Από τους δώδεκα μεγάλους στόχους που είχαμε
βάλει πετύχαμε τους οκτώ. Για τους άλλους πετύχαμε την

ολοκλήρωση των μελετών και πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι

η μελέτη ενός έργου είναι το μισό έργο.

Αυτά που φτιάξαμε είναι γνωστά. Αυτά που δεν μπορέ-

σαμε να φτιάξουμε, είναι:

α) Η ασφαλτόστρωση του συνδετηριου δρόμου προς Δι-
χώρι β) Η ανέγερση του Ξενώνα στην Αρτοτίνα γ) Η ανά-
δειξη του περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου Αρτοτίνας δ)
Η αποκατάσταση και ανάδειξη των πρώην δημοτικών Σχο-
λείων. Και των τεσσάρων οι μελέτες είναι έτοιμες. Για το ότι

δεν ολοκληρώσαμε όλους τους στόχους μας δεν φταίει η

δική μας συμπεριφορά ή αδράνεια, αλλά η γραφειοκρατία με

την περιβαλλοντική αγκύλωση των τελευταίων ετών. Δυ-

στυχώς, για την κατασκευή ενός δημοτικού έργου, δεν αρ-

κεί ο Δήμος, εμπλέκονται και άλλες πολλές υπηρεσίες και

καθυστερούν την εξέλιξη. Σκοπός του κάθε Δήμου είναι η

εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των δημοτών και η επί-

λυση των καθημερινών τους προβλημάτων. Τέτοια έργα (

ύδρευσης, οδοποιίας, φωτισμού, καθαριότητας) ο Δήμος μας

έφτιαξε πολλά, θέσαμε όμως και μεγάλους στόχους (ανά-

πτυξης, υγείας, άθλησης, πολιτισμού) από τους οποίους πε-

τύχαμε τα 2/3.

Σήμερα θα εκπληρώσουμε ένα χρέος μας, θα ευχαρι-

στήσουμε τους ανθρώπους που μας ανέδειξαν και μας έδω-

σαν την ευκαιρία ν' ασχοληθούμε με την πρόοδο των αγα-

πημένων μας χωριών.

Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Φωκείς
που δύο φορές με τίμησαν με την ψήφο τους. Για τους Βαρ-

δουσιώτες έχω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ γιατί αυτοί με τί-

μησαν τέσσερις φορές. Ευχαριστώ αυτούς που με ψήφισαν

τις τέσσερις και αυτούς που δεν με ψήφισαν την πέμπτη

φορά. Είναι καιρός ν' αποσυρθώ. Άλλωστε και απλός πολί-

της να είσαι, όταν θέλεις να προσφέρεις, μπορείς. Εδώ θέλω

να πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στην γυναίκα μου

Μαρία, στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου που με στήριξαν

και στερήθηκαν επί οκτώ χρόνια την παρουσία μου . Ένα ευ-

χαριστώ και σε όλα τ' αδέλφια μου για την αγάπη τους.

Ευχαριστώ τους υπαλλήλους του Δήμου για την ειλικρινή

συμπαράστασή τους, τους εργάτες και τους συνεργάτες, τον

Νομάρχη, τους συναδέλφους 11 Δημάρχους της Φωκίδας για

την εποικοδομητική συνεργασία τους, τους υπαλλήλους της

Περιφέρειας, της ΤΥΔΚ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

για την καλή συνεργασία τους. Ευχαριστώ και τους ηρωικούς

κατοίκους των ορεινών χωριών μας, οι οποίοι κρατάνε με-

τερίζια και μου κάνουν παρέα.

Με την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδας, διότι

στην τελευταία έκδοση της εφημερίδας της «Ορεινή Δωρί-

δα» αναγνωρίζουν τις καλές προθέσεις και την προσφορά

μας στον τόπο και μας ευχαριστούν. Σε μια εποχή που κα-

νένας δεν παραδέχεται κανέναν, μια τέτοια φωτεινή εξαί-

ρεση είναι άξια επαίνου γιατί είναι τόλμη. Και εμείς τους ευ-

χαριστούμε για την προσφορά τους.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και εσάς αγαπητοί μου συ-

νεργάτες που γίνατε και φίλοι. Σας ευχαριστώ για την εκτί-

μηση και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε τα χρόνια που

συνεργαστήκαμε. Σταθήκατε δίπλα στο Δήμαρχο και αγω-

νιστήκατε για το καλό του τόπου μας. Ό,τι καταφέραμε, μαζί

το καταφέραμε. Αυτή η συμπεριφορά, σας τιμά και γι’ αυτό

σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. 

O Δήμαρχος Βαρδουσίων
Βασίλειος Νικολέτος
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Εκτελωνιστικές εργασίες

Λεωφ. Δημοκρατίας 143 

Κερατσίνι 

Τηλ. - Fax: 210-4003244

Κιν.: 6972 236732. 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 
ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ 

ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ 

Τηλ-Fax: 22660-52219, 

210 6140861 

Kιν: 6974868030 

www.arxontiko-xenofonta.gr 

Aυ ζώ της Bα σί ληςAυ ζώ της Bα σί λης
Tέ ντες-Πέργκολες 

Κατασκευή & Εμπορεία 

Χονδρική - Λιανική 

Δημοχάρους 3 Περιστέρι 

Tηλ: 210 5728124 

- 210 2010497 

Fax: 210 5743784 

Κιν. 6932-003232

Βήττας ΔημήτριοςΒήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία 

• Ηλεκτροθεραπεία 

• Θεραπευτική μάλαξη 

• Διαθέρμια • Laser 

• Θεραπεία οσφύος 

• Γυμναστική 

Ελεύθ. Πολιορκημένων 12 

Μεσολόγγι 

τηλ. 26310 27242 

κιν. 6947354639 

Γιαννουδάκης Kώστας Γιαννουδάκης Kώστας 
(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)

Έπιπλα γραφείου

-Mεταλλικά-

Bιβλιοθήκες-Nτουλάπες

Eρμού 103 Aθήνα 

Tηλ: 210 3212402

Γουλής ΔημήτρηςΓουλής Δημήτρης
Παραδοσιακό Κρεοπωλείο 

«ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ» 

28ης Οκτωβρίου 41 

Ιτεα Φωκίδας 

Κιν: 6944909544 

Γρηγοράκης Βασίλης Χ. Γρηγοράκης Βασίλης Χ. 
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ε.Μ.Π. 

Θυσίας 35 Μεσολόγγι 

Τηλ.: 26310-26935 

Κιν. 6974 326186 

Zαχαρής Nίκος Zαχαρής Nίκος 
Eξουσιοδοτημένο 

συνεργείο FORD

1ο Χλμ Εθν. Οδού 

Ναυπάκτου - Ιτέας 

Καρούλα Δάφνης  Nαύπακτος 

Tηλ. 26340-29630

Zουμάς KώσταςZουμάς Kώστας
TAΞI 

&  Aσφαλιστής αυτ/των 

Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον 

Tηλ: 210 2631143

ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ
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 τρηςKα κα λής Δη μή τρης
Πρα τή ριο  υγρών καυ σί μων 

Λ. Πε ντέ λης 139 

Xα λάν δρι 

Tηλ: 210 6840850 

& 6977-682015 

Kανούρης Γιάννης Δημ.Kανούρης Γιάννης Δημ.

Aρχιτέκτονας Mηχανικός

Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι 

τηλ: 210 6141584 

Κιν: 6977-995489

Kάππας Kώστας I.Kάππας Kώστας I.

Γυναικεία ενδύματα

Όθωνος & Παπαδημητρίου 

18 Kορωπί 

Tηλ. 210-6627498 

κιν. 6974-882669

Καράμπελας Κώστας  Καράμπελας Κώστας  

Α.Ε.Β.Ε.Α.Ε.Β.Ε.

Aνελκυστήρες

Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές

- Έδρα: Αλκαμένους 109 &122 

Αθήνα 10446

Τηλ.: 210 8811927,

2108816033

Fax: 210 8822308

Yπεύθυνοι:

Σπύρος.& Γιώργος 

Καράμπελας

Kατσαρός Δη μή τρηςKατσαρός Δη μή τρης

Hλεκ τρι κές 

εγκα τα στά σεις 

Aγρι λιά Mε σο λογ γίου 

Tηλ: 26310-26466 

Kιν. 6977-944673

Aρτοτίνα 22660-52687 

Κατσαρός ΝίκοςΚατσαρός Νίκος

Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”

Μοναστηράκι Δωρίδας

τηλ. 26340-51522

κιν. 6944777612

Kατσαρός Kατσαρός 

Mπά μπης και Γιάν νηςMπά μπης και Γιάν νης

Xα σα πο τα βέρ να 

Eυ πά λιο Φω κί δας 

Tηλ: 26340-51296 

Κατσαρού Β. ΜαρίαΚατσαρού 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 νηKατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη

Φυ τώ ριο-Δέντρα-Θάμνοι-

Γλάστρες

5ο χλμ. Λε ωφ. Σπά των 

Tηλ: 210 6666178

Kατσούνης Nίκος K.Kατσούνης Nίκος K.

Φυτώριο 

Φυτά εσωτ. χώρων-

Λιπάσματα-Xώματα-Σπόροι

Eθν. Aντίστασης 

Λεωφ. Σπάτων

Tηλ: 210-6666213.

Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.

Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις 

ανελκυστήρων

Θεσσαλονίκης 98 

Κ. Πετράλωνα 

Τηλ.: 210-3456091 

Fax: 210-3413031

Kορδοπάτης ΓιάννηςKορδοπάτης Γιάννης

Oικοδομικές εργασίες

Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι 

Tηλ. 26310-24118 & 

6977 463850

Kουλόπουλος A. Kων/νοςKουλόπουλος A. Kων/νος

Διδάκτορας  

Δ/ντης Παιδοχειρουργικής 

Kλινικής Π. Γ. N. 

Nοσοκομείου Nίκαιας 

Kλειούς 30 Xολαργός 

Tηλ: 210-6537607 

2132077337

κιν: 6974-886655 

Κούρλης ΓιάννηςΚούρλης Γιάννης

ΔΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

Παλαμά 37 Ν. Ψυχικό 

Τηλ. 210-6749561, 

Κιν. 6972097589

Kουτσόβουλος Γιάν νης Kουτσόβουλος Γιάν νης 

NISSAN  SERVICE

Ιπποκρήνης 45 

& Κοκκινοπούλου 

Ζωγράφου 

Τηλ:210 7704990 

Λα βί δας Aλέ ξαν δροςΛα βί δας Aλέ ξαν δρος

Όμι λος Eται ριών

Στα δίου 51 Aθή να 

Tηλ: 210-3246397

210-3219605

210-3216164

Λα βί δας Δη μή τρηςΛα βί δας Δη μή τρης

Aλέ ξαν δροςAλέ ξαν δρος

Δικηγόρος 

Z. Πη γής 2-4 Aθή να 

Tηλ: 210 3617257

Λάμπρου Α. ΑθανασίαΛάμπρου Α. Αθανασία

Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά 

Ασπασίας 7 Παγκράτι 

Τηλ: 210 7017194 

MMαγγανάς Γιώργοςαγγανάς Γιώργος

Μεταφορές - Μετακομίσεις 

Διανομές σε όλη την Ελλάδα 

και ιδιαίτερα στη Φωκίδα 

Τηλ: 22990 68631 

Κιν: 6944189805 - 6972851829 

Mανωλάς IάκωβοςMανωλάς Iάκωβος

& Tσούμα Bάνα& Tσούμα Bάνα

Φυσικοθεραπευτήριο 

Bασ. Γεωργίου B’ 29 

& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι 

Tηλ. 210 7229447 

Όλα τα ταμεία δεκτά. 

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.

TAΞI  AΘHNA 

Tηλ.: 2109735511 

Mαρ τέ κας Kώ σταςMαρ τέ κας Kώ στας

PA ΔIO-TA ΞI 

AΓPI NIOY Nο 127

Tηλ. κέ ντρου 

26410-44616-17-

Kιν. 693-2771154 

Μασούρας Αριστοτέλης Κ.Μασούρας Αριστοτέλης Κ.

Καφενείο-Ουζερί 

ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ 

Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα 

Τηλ. 210-6410453. 

Μαστρογεωργίου ΘανάσηςΜαστρογεωργίου Θανάσης

Είδη Αλιείας

Δουκίσσης Πλακεντίας 74

Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210-6916762

Μαστρογεωργίου Μαστρογεωργίου 

ΠαναγιώταΠαναγιώτα

Χρώματα - Σιδηρικά 

Είδη Οικιακής Χρήσης 

Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου 

Όθωνος Δάβαρη - Παιανία 

Τηλ.: 2106645895

Μαυραγάνη Α/φοί Μαυραγάνη Α/φοί 

του Αποστόλουτου Αποστόλου

Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου 

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου 

Mαυ ρα γά νης Γιάν νηςMαυ ρα γά νης Γιάν νης

Aθλητικό Kέ ντρο Bύ ρω να 

Xει μά ρας 19 & 

Kο λο κο τρώ νη Bύ ρω νας 

Tηλ: 210-7629083 

κιν. 6973-683776 

Μαυραγάνης Χρ. ΓιάννηςΜαυραγάνης Χρ. Γιάννης

ΤΑΞΙ 

Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου 

Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλήςMαυ ρα γά νης Πε ρι κλής

Tη λε πι κοι νω νίες-

Aυτοματισμός γρα φείου

Θεσ σα λο νί κης 77-79 

N. Φι λα δέλ φεια 

Tηλ: 2102519336

Μαυρόπουλος ΔημήτρηςΜαυρόπουλος Δημήτρης

Φυσικομαθηματικός 

Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω 

Τηλ: 210 5903539 

Κιν: 6978142060 

Μερζάκης ΚώσταςΜερζάκης Κώστας

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

γκαρσονιέρες

Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι 

Τηλ. 27440-22456 

Με…Ρακί Με…Ρακί 

Ρακομελάδικο - Καφέ 

Νέας Ελβετίας 69 Βύρωνας 

Τηλ.: 697365007, 6974957404 

Mπαλασκώνη ΓιάνναMπαλασκώνη Γιάννα

Aσφαλιστικός 

και Eπενδυτικός Σύμβουλος 

INTERAMERICAN

Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι 

Tηλ: 210 6120047 

Fax: 210 8068005

Kιν. 6932-045071

Mπαλής Γιώργος Nικ.Mπαλής Γιώργος Nικ.

TAXI 

Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι 

Tηλ. 26310-27143 & 

6977-434828

Mπρα ού νοςMπρα 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. Ξηρού Γεωργία Β. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ  

Υδραυλικά - Θέρμανση - 

Αρδευτικά - Μελέτες- 

Εγκαταστάσεις 

Τηλ.: 26310-39586 

Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη 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.Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός -γενικός χειρουργός 

Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα 

τηλ. 6944-883425.

Tηλ. fax: 210 8617201

Kλινική AΠOΛΛΩNEIO 

210 6926501 

Πα λα σκώ νη ς Kώ σταςΠα λα σκώ νη ς Kώ στας
Γρα φείο Γε νι κού Tου ρι σμού 

Bεΐ κου 31 Γα λά τσι 

Tηλ: 210-2928028

210-2930066

ΝΝana ana Κομμωτήριο Κομμωτήριο 
NNανά Παπαβασιλείου ανά Παπαβασιλείου 
& Σοφία Καρβέλη & Σοφία Καρβέλη 
Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά 

Δημοκρατίας 3 

& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121

Τηλ.: 210 8068116 

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

& Σια Ο.Ε. 

ΟικοδομικέςΕπιχειρήσεις

- Aνελ κυ στή ρες

Kαι σα ρείας 30-32 Bύ ρω νας 

Tηλ: 210 7643252  

ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ  ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ  
ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ 
παραγωγής μας 
Ευπάλιο Φωκίδας 
Τηλ.: 26340 52000 
Οικ.: 26340 53152 
Κιν.: 6946636590 

Σιαπέρας Γιάννης Σιαπέρας Γιάννης 
REMAX PRESTIGE 

Σύμβουλος Ακινήτων 

Ερμού 18 Αθήνα 

Τηλ: 210 3232017 

Fax: 210 3232548 

Κιν: 69777337331 

Σιώ κης Θε μι στο κλήςΣιώ κης Θε μι στο κλής
Aσφα λι στής - Κτηματομεσίτης

Αποστολή ασφαλιστηρίων 

σε όλη την Ελλάδα 

με ταχυπληρωμή

Kιν: 6932-420507 

& 6974-569686 

Σού φλα Kατερίνα I.Σού φλα Kατερίνα I.
Bι βλιο χαρ το πω λείο 

Iπ πο κρά τους 201 Aθή να 

Tηλ: 210 6468787 & 

6972-276222 

Tριβήλος Kώστας Aρ.Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά 

Aρτοτίνα Tηλ. 22660-51828

Τριβήλου Τριβήλου 
Μαρία & Χρύσα Βασ. Μαρία & Χρύσα Βασ. 
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί Ε.Μ.Π. 

Εμμ. Μπενάκη 76 

Τηλ.: 6972937146

Tσα μα διάς Xρή στοςTσα μα διάς Xρή στος
Oι κο δο μι κές ερ γα σίες 

Άγιος Aθα νά σιος 

Mε σο λογ γίου 

Tηλ: 26310 24000

Τσαμαδιάς Θανάσης Τσαμαδιάς Θανάσης 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Λευκωσίας 9 Γλυφάδα 

Τηλ.: 210 9612606 

- 210 9646726 

Κιν.: 6944610184 

Tσέ λιος Γιώρ γος K.Tσέ λιος Γιώρ γος K.

Yδραυ λι κά-Eί δη θέρ μαν σης 

Iπ πο κρά τους 4 Π. Φά λη ρο 

Tηλ: 210 9815025  

Tσέ λιος Θα νά σηςTσέ λιος Θα νά σης

Kα τα σκευ ές 

σι δή ρου-αλου μι νίου 

Tσώρ τσιλ 33 Hλιού πο λη 

Tηλ: 210 9932378 

210-9931887  

Τσέλιου Νικ. Χριστίνα Τσέλιου Νικ. Χριστίνα 

Δικηγόρος 

Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι 

(πίσω από 

τα Διοικητικά Δικαστήρια) 

Τηλ.: 6934202234 

Tσι τσής Bα σί λης Aρ.Tσι τσής Bα σί λης Aρ.

Γυναικολόγος 

Επιμελητής Α’ 

Μαιευτικής Γυναικολογικής 

Κλινικής 

Γενικό Νοσοκομείο Πύργου 

Κιν.: 6944792525 

Tσι τσής Γιάν νης K.Tσι τσής Γιάν νης K.

Συ νερ γείο αυ το κι νή των 

Παντός τύπου

Τζαβέλλα 16  

Κάτω Hλιού πο λη 

Tηλ: 210 9709632 

Κιν: 6972953532 

Tσόγκας Θα νά σηςTσόγκας Θα νά σης

Eπαγ γελ μα τι κή 

φω το γρα φία- VIDEO

Tηλ: 2106464018 

Kιν. 6974-975160 

Tσού μας Nί κοςTσού μας Nί κος

Aσφα λι στής 

Iθά κης 119 Άνω Γλυ φά δα 

Tηλ: 210 9634103 

Γραφ.: 210 9853822

Kιν. 6932-346612

Tσώ ρης  HλίαςTσώ ρης  Hλίας

Oδο ντία τρος 

Πλ. Mε σο λογ γίου 8 Παγ κρά τι 

Tηλ: 210 7220826 

Χορευτικός Όμιλος Χορευτικός Όμιλος 

“Ο ΑΡΙΩΝ”“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.Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.

Kα τα σκευ ές επί πλων 

Γρη γο ρίου E’ 97B  

Bύ ρω νας 

Tηλ: 210 7649010 

Kιν. 6946124580  

Xρι στο δού λου Mπά μπηςXρι στο δού λου Mπά μπης

Λογιστικό γρα φείο 

Π. Tσαλδάρη 5 & Xρ. Σμύρνης  

Bύρωνας  

Tηλ: 210-7657363

Kιν. 6977548908 


