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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ

Αρτοτίνα
Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

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

πό τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας
πολλοί Αρτοτινοί με τις οικογένειές μας
επισκεφτήκαμε το αγαπημένο μας χωριό
για να γιορτάσουμε την Ανάσταση του θεανθρώπου. Ο καιρός ήταν Ανοιξιάτικος, οι κερασιές και οι αμυγδαλιές ανθισμένες και μέσα
στον Ναό του Αγίου Γεωργίου παιζόταν το θείο
δράμα.
Την Μεγάλη Παρασκευή το πρωί οι καμπά-

Α

νες χτύπησαν πένθιμα και οι κοπέλες του χωριού στόλισαν το Επιτάφιο, που ήταν πραγματικά
εντυπωσιακός. Το βράδυ οι καλλίφωνοι ψαλτάδες έψαλαν τα εγκώμια των παθών του Κυρίου
και στη συνέχεια έγινε η περιφορά του Επιταφίου γύρω από την εκκλησία. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου άρχισαν οι προετοιμασίες για το
σούβλισμα του οβελία και τη μαγειρίτσα και το

Συνέχεια στη σελ. 4

Αποκαλυπτήρια της Προτομής
του Οπλαρχηγού ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑ
Λιδωρίκι 18 Απριλίου 2010

Αποκαλυπτήρια ανδριάντα
του Αθανασίου Διάκου
στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Σ

ε κεντρικό σημείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, στον περίβολο του
Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου, έγιναν την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 τα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Αθανασίου
Διάκου. Το γλυπτό φιλοτέχνησε η κ. Μαίρη Παπακωνσταντίνου με δαπάνες του Συλλόγου
Ρουμελιωτών Αγίου Δημητρίου
Αττικής «Αθανάσιος Διάκος».
Παρέστησαν ο τέως υπουργός
και βουλευτής κ. Χαράλαμπος
Συνέχεια στη σελ. 4

ΛΑΜΙΑ: “ΔΙΑΚΕΙΑ 2010”

ΖΗΤΩ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
ΖΗΤΩ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ
ΖΗΤΩ Η ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Μ’ αυτά τα λόγια τελείωσε την εμπνευσμένη σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος Βαρδουσίων κ. Βασ. Νικολέτος κατά την τελετή
των αποκαλυπτηρίων της προτομής του συμπατριώτη μας Δήμου Σκαλτσά (Σκαλτσοδήμου),
απελευθερωτή του Λιδωρικίου στις 28 Μαρτίου

1821.
Οι εκδηλώσεις, άψογα οργανωμένες από
τον ακούραστο Δήμαρχο Λιδωρικίου κ. Γιώργο Κουλούλα, έλαβαν χώρα στο Λιδωρίκι την
Κυριακή 18 Απριλίου 2010.
Άρχισαν με επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου ΜητροπολίΣυνέχεια στη σελ. 5

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Φθιώτιδας διοργάνωσε και φέτος τα
“ΔΙΑΚΕΙΑ” προς τιμήν του Πρωτοκαπετάνιου και Πρωτομάρτυρα της
Εθνεγερσίας Αθ. Διάκου (από τις
22/4 έως 25/4).
Στη Λαμία την Κυριακή 25/4 ψάλθηκε, μετά τη θεία λειτουργία στη Μητρόπολη δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αθ. Διάκου.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Βου-

λευτές Φθιώτιδας κ. Αντωνίου Τόνια
και κ. Σταϊκούρας Χρήστος, ο Νομάρχης κ. Θανάσης Χειμάρας, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γιώργος Κοτρωνιάς, ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Ν. Φουσέκης, ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Αρτοτίνας κ. Κώστας Μαυραγάνης και το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ. Κώστας Χριστοδούλου ο οποίος κατέθεσε στεφάνι εκπροσωπόντας τον
Σύλλογό μας.

Συνέχεια στη σελ. 4
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω ισχύος του νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων, ανακοινώνουμε
πως οι δημοσιεύσεις για τη στήλη των Κοινωνικών (γάμοι, βαπτίσεις,
γεννήσεις, θάνατοι, επιτυχίες σε πανεπιστημιακές σχολές) θα γίνονται
μόνο κατόπιν δικών σας γραπτών ενημερώσεων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Τριβήλος Βασίλειος και η Σταμούτσου Ιωάννα απέκτησαν κοριτσάκι
την 27-2-2010.
• Ο Τριβήλος Κων/νος και η Δημητρίου Εύα απέκτησαν αγοράκι στις 19-32010.
• Ο Γιώργος Βήλος και η Ελένη Βασιλειάδου απέκτησαν στις 3 Φεβρουαρίου 2010 κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 17/4/2010 ο Βασίλης και η Βούλα Τριώτη βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και του εδωσαν το όνομα Χριστίνα - Άννα. Η βάπτιση έγινε στο Αγ. Γεώργιο Μεσολογγίου. Ακολούθησε δεξίωση στην ταβέρνα του Ιωάννη Τριώτη.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• Απεβίωσε η Γρηγοράκη Ελένη σύζυγος Ιωάννη πλήρης
ημερών, αξιώθηκε να δει πενήντα εγγόνια, δισέγγονα και
τρισέγγονα. Η κηδεία της έγινε στο Μεσολόγγι την Κυριακή
του Θωμά 11 Απριλίου 2010.(Φωτογραφία).
• Απεβίωσε η Ζαχαρή Σοφία στις 7 Απριλίου 2010 και η
κηδεία της έγινε στην Αρτοτίνα.
• Απεβίωσε ο Απόστολος Κακαλής στις 8 Μαρτίου 2010
και ετάφη στην Αρτοτίνα.
E! γειά σας Συμπατριώτες. Πηγαίνετε στην Αρτοτίνα.
Ναι φίλε μας. Υπάρχει εκεί ένας καλός πατριώτης φίλος.
φανατικός λάτρης της βουνίσιας ζωής, κοντά στις ελατοπράσινες
όμορφες βουνοπλαγιές των Βαρδουσίων,
Ο Βασίλης Τσέλιος του Δημήτρη
Α! φίλε μας, μας λείπει ο Βασίλης πέντε χρόνια τώρα,
βρίσκεται πλέον με πολλούς Αρτοτινούς αδελφοποιητούς του
στις απέραντες, ευδαίμονες, θεϊκές, πλατείες της Αιωνιότητας.
Μας λείπεις Βασίλη!
Ελπίζουμε να είσαι με τους αξέχαστους και πολυαγαπημένους γονείς και την
αδελφή μας Σοφία, εν Κυρίω,
Τα αδέλφια σου Γιώργος, Ελένη, Αθηνά

Ο Γιώργος και η Αθηνά Τσέλιου προσέφεραν 400€ για τους σκοπούς του Συλλόγου στη μνήμη του αδελφού τους Βασίλη.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μαμαλούγκας Βασίλειος ........€100
Σιαπέρας Βασίλειος του Κων.....€20
Καραΐσκος Κώστας ..................€50
Κανέλλος Γεώργιος ..................€20
Τσιωρτέλη Αικατερίνη ..............€20
Μαυραγάνης Σταμάτης ............€20
Τσιπούνης Γ. Ιωάννης................€20
Πλαστήρας Ιωάννης ..................€20
Γιαννακόπουλος
Νικόλαος (ιερέας) ....................€20
Παλασκώνης Κ. Αθανάσιος ......€20
Λαρύγγας Γεώργιος ..................€10

Ζαχαρής Νικόλαος ....................€20
Ζαχαρή Αικατερίνη....................€10
Ζαχαρής Γεώργιος ....................€10
Τριβήλος Αριστείδης ................€50
Τσαμαδιάς Φ. Κων/νος ..............€10
Τσαμαδιάς Κ. Αθανάσιος ..........€10
Παναγόπουλος Ανδρέας ..........€20
Κατσαρός Δ. Βασίλειος ............€20
Αποστολάκης Ευάγγελος ........€20
Παπαβασιλείου Νανά ................€50
Γουλή Λίτσα ..............................€50

Αρτοτινέ
δείχνεις αγάπη στο χωριό μας όταν το επισκέπτεσαι
συχνά και φέρνεις και τους φίλους σου
Ενοικιάζονται δύο γκαρσονιέρες στη θέση Σταυρός Αρτοτίνας
καινούργιας κατασκευής επιπλωμένες με ψυγείο - κουζίνα - πλυντήριο
- τηλεόραση δυναμικότητας 3-4 ατόμων η κάθε γκαρσονιέρα.
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
“Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς” (Ιωαν: Η-32)
- Μέσα στο Φεβρουάριο του 2010, είδε το
φως της δημοσιότητας, από τις εκδόσεις «Δρόμων», ένα περισπούδαστο ιστορικό βιβλίο με
τίτλο: “Ο Αθανάσιος Διάκος” και υπότιτλο “Τα
στοιχεία που βεβαιώνουν την καταγωγή του",
του παλαιού φίλου, του καλού συναδέλφου,
του εκλεκτού συμφοιτητού, του αγνού ρουμελιώτη και διακεκριμένου συγγραφέα Γιάννη
Κων. Φλετούρη.
Κανείς μας δεν φανταζόταν, όταν το καλοκαίρι του 2007, που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του Γιάννη Κων. Φλετούρη με τίτλο “Αθανάσιος Διάκος” και υπότιτλο Γέννημα και θρέμμα της Αρτοτίνας Δωρίδας, ότι ο συγγραφεας
μας, θα μας ξάφνιαζε πολύ σύντομα και μάλιστα ευχάριστα, με την συγγραφή και την κυκλοφορία, μέσα σε τρία σχεδόν χρόνια, άλλων δύο
πονημάτων του, ήτοι των: "Αρτοτίνα" και υπότιτλο "Οπλαρχηγοί- Αγωνιστές" και το "Αθανάσιος Διάκος" και υπότιτλο "Τα στοιχεία που βεβαιώνουν την καταγωγή του".
Όλα τα ανωτέρω επιτεύγματα του συγγραφέα μας είναι προϊόντα του άοκνου και ερευνητικού πνεύματος που τον διακατέχει, του ένθερμου τοπικού πατριωτισμού που τον συνεγείρει, της υψηλής συγγραφικής συνείδησης και
στοχαστικής διάθεσης, ιστορικής αλήθειας,
που κατατρώγει το είναι του, του πάθους που
τον διακρίνει και του ρηξικέλευθου γενικά του
χαρακτήρα του.
Το βιβλίο του συγγραφέα μας Αθανάσιος
Διάκος και υπότιτλο "Τα στοιχεία που βεβαιώνουν την καταγωγή του ", είναι όντως ένα έργο πολύμορφο, απόλυτα αποδεικτικό, ασφαλώς αντικειμενικό, άκρως εντυπωσιακό, εξαιρετικά διαφωτιστικό, ευχάριστα αναγνώσιμο,
άψογο λογοτεχνικά και με αξιόλογη καλαισθητική εμφάνιση.
Η συγγραφή αυτού του έργου, είναι υπαγορευόμενη από μία ορθολογιστική αντίληψη πατριωτικού χρέους του συγγραφέα μας, αφ' ενός
μεν προς τον ευκλεή συγχωριανό του, τον Αθανάσιο Διάκο, Εθνεγέρτη της Ελληνικής Παλιγγενεσίας του 1821 και δημιουργό με την εθελούσια αυτοθυσία του αξιών και ιδανικών διαχρονικής ισχύος και παγκόσμιας ακτινοβολίας,
και αφ’ ετέρου δε της ιστορικής ιδιαίτερης πατρίδας του Αρτοτίνας Δωρίδας Φωκίδας, που
υπήρξε λίκνο και γενέτειρα αρκετών οπλαρχηγών και αγωνιστών του 1821, αλλά και άλλων
πολεμιστών στους μετέπειτα αγώνες του
έθνους [Λουκάς Καλιακούδας, Δήμος Σκαλτσάς
ή Σκαλτσοδήμος, Βασίλειος Σκαλτσάς ή Σκαλτσοδήμος, Ιωάννης Ρούκης, Αντώνης Κοντοσόπουλος, Βασίλειος Σταυρόπουλος (Καπετάν
Κόρακας), Χαράλαμπος Κων. Φλετούρης και
πλείστοι όσοι άλλοι].
Ο συγγραφέας μας, όπως μας λέγει και ο
Γερμανός ιστορικός Νiebuhr: "Ο συγγράφων
την ιστορίαν της εαυτού πατρίδος, ιερόν προς
αυτήν εκπληρώνει καθήκον", εξεπλήρωσε πλήρως φρονούμε, με τα ανωτέρω τρία πονήματά
του, το προς την πατρίδα του (Αρτοτίνα Δωρίδας) καθήκον τον και πρέπει να νιώθει γι' αυτό

πολύ υπερήφανος, δυνατός ρουμελιώτης, υπέροχος Έλληνας, γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός και απαραίτητος τοπικός ιστοριοδίφης.
Διάβασα, το ως άνω έργο του συγγραφέα
μας, αργά, προσεκτικά, στάθηκα, πισωγύρισα
και ξαναδιάβασα, σκέφτηκα, θυμήθηκα, προβληματίστηκα, αλλά και εισέπραξα το σφρίγος,
την δεινότητα τού ερευνάν και την εμβρίθεια
του δημιουργού του, που τον αναδεικνύει σε
πολυεπίπεδη και πολυσχιδή προσωπικότητα.
Μέσα από τις πέντε θεματικές ενότητες των
120 σελίδων του βιβλίου, ο συγγραφέας μας
προσπάθησε και φρονούμε ότι το πέτυχε, με
αδιάσειστα έγγραφα στοιχεία και μαρτυρίες έγκριτων ιστορικών, καθηγητών κ.λ.π (Παναγιώτης Ρόδιος, Γεώργιος Κρέμος, Αλέξανδρος
Σούτσος, Ανδρέας Σκανδάμης, Τάκης Λάππας,
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, Πέτρος Καλονάρας, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Γεώργιος Γαζής,
Στέφανος Ξένος, Σπύρος Ματσούκας, Δημήτριος Λουκόπουλος, Φάνης Μιχαλόπουλος,
Γιάννης Α. Ρουφογάλης, Αθανάσιος Γ. Βήλος,
Κων/νος Διάκος ιατρός κ.α), απαλλαγμένων
πλανών και αμφισβητήσεων, όπως: 1.- Του υπ'
αριθ 687 από 10-01-1865 πιστοποιητικού του
Δημάρχου Κροκυλείου Δωρίδας-Φωκίδας (σελ.
93-98), 2.- Του μηνιαίου περιοδικού για την Ελληνική και την Παγκόσμια Στρατιωτική Ιστορίατεύχος 128 έτος 2007 (σελ. 103-107), 3.- Των
Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων τόμος Β Αθήναι
1884 (σελ. 107-108) κ.α. τα οποία ανέσυρε από
τους μουχλιασμένους και ανήλιους χώρους των
Κρατικών Αρχείων, και ανέδειξε την γενέτειρα
του Εθνεγέρτη της Ελληνικής Επαναστάσεως
του 1821, Αθανασίου Διάκου και η οποία δεν είναι καμία άλλη από την κώμη της ΑρτοτίναςΔωρίδας-Φωκίδας.
Και τώρα, έφθασε η σειρά των πνευματικών
ταγών της χώρας μας, να αποφανθούν υπεύθυνα, όχι ως Πόντιοι Πιλάτοι ως έπραττον μέχρι
σήμερα, αλλά με αίσθημα εθνικής ευθύνης και
δικαιοσύνης να αποδώσουν τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι και τα του θεού τω θεώ, αποφαινόμενοι
ξεκάθαρα για την γενέτειρα του Αθανάσιου
Διάκου.
Στην ως άνω προσπάθειά του ο συγγραφέας
μας λειτούργησε, περισσότερο με την ψυχή, το
αίσθημα και το συναίσθημα, συνεπικουρούμενος από το πνεύμα του και τον υψηλό στοχασμό και κατάφερε να μετουσιώσει το περιεχόμενο του βιβλίου του, σε γνώση και συνείδηση
των αναγνωστών του.Εγκάρδια συγχαίρουμε τον συγγραφέα μας,
ευχόμενοι πλούσια και ευδόκιμη την πνευματική του προσφορά, ξαφνιάζοντάς μας όπως πάντοτε ευχάριστα, με την συγγραφική του δημιουργία.
Αθήνα, Μεγάλη Παρασκευή 2010
Με πολλή αγάπη και ιδιαίτερη εκτίμηση
Σπυρίδων Δημ. Παπαναγιώτου
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α
Επίτιμος Δ/ντής Δ/νσης
Γεν. Αστυνόμευσης Υ.Δ.Τ
Πτυχιούχος Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
«Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

A P T O T I NA
H ΓENETEIPA TOY AΘANAΣIOY ΔIAKOY
Δίμηνη ενημερωτική
πολιτιστική έκδοση
Ιδιο κτη σία του Συλλόγου
Aρ το τι νών Φω κί δας
N. Π. μη κερδοσκοπικό
A.Φ.M. 090361430
Γραφεία: Aλκέτου 56 Bύρωνας
16232 Tηλ. & Fax: 210 7655568
Συντακτική επιτροπή:
Γιάννης Μαυραγάνης
Παναγιώτης Παλιούρας
Ελένη Τσιώτα - Μαυροπούλου
Περικλής Μαυραγάνης

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2010

Eκδότης - Διευθυντής:
Περικλής Μαυραγάνης
Τηλ. 210-2519336
Κιν. 6945799919
e-mail: periklis@mavraganis.gr

Ηλεκτρονική σχεδίαση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση
Εκδόσεις Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 & Πετρούπολης Ίλιον
Τηλ-Fax: 210 2619003
& 210 2619696 • Κιν. 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Α) Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας εξελέγησαν οι κάτωθι:
1) Κατσαρός Δημήτριος του Βασιλείου,
Πρόεδρος
2) Διαμαντόπουλος Ευστάθιος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος
3) Γρηγοράκη Βασιλική του Κωνσταντίνου,
Γενική Γραμματέας
4) Ζουμάς Θεόδωρος του Αριστείδη, Ταμίας
5) Τσαμαδιάς Ηρακλής του Γεωργίου, Μέλος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Σύλλογο της Αθήνας, προτίθεται να
εργασθεί για την ανάδειξη του χωριού μας.
Β) Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο Σύλλογος
μας αποφάσισε να γίνει εκδρομή στις 16 Μαΐου
2010, ημέρα Κυριακή, στα Ζαγοροχώρια.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
τα μέλη μας και φίλοι αυτών, μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα;
1. Δημήτριος Κατσαρός : 6977944673
2. Βασιλική Γρηγοράκη: 6979117767
3. Θεόδωρος Ζουμάς: 6977839362
Γ) Από παράλειψή μας στην ανακοίνωση
που στείλαμε ευχαριστώντας τους παραβρεθέντες στο χορό του Συλλόγου μας που έγινε
στο Μεσολόγγι στις 12.2.2010, δεν αναφέραμε
τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μαυραγάνη, Πρόεδρο
του Τοπικού Συμβουλίου Αρτοτίνας και τον
γραμματέα του Δήμου μας κ. Δήμο Λυρή.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κατσαρός
Η Γενική Γραμματέας
Βασιλική Γρηγοράκη
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ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
ια φράση που άκουσα από τη μάνα μου
Καταπότης (ο) = ποσότητα νερού που δίνει
ήταν η αρχή τούτης της μικρής συλλογής
ο αυλακιάρης στον κάτοχο αρδεύσιμης αγροτιλέξεων και φράσεων που σήμερα δημοκής καλλιέργειας.
σιεύονται, έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από
Καστραβέτσ(ι) (το) = το αγγούρι.
τότε και η φράση αυτή δεν ακούγεται πια.
Καπ(ι)τσάλ(ι) (το) = σκληρό ξυλαράκι κα«Αυτό είν’ απ’ τουν ικτίσιου» έλεγε η μακατάλληλα πελεκημένο που τοποθετείται στο στόρίτισσα όταν ήθελε να περιγράψει κάποιο πολύ
μα των μικρών αρνιών και κατσικιών για να κόπαλιό αντικείμενο, η φράση αυτή ήταν παραφθορά
ψουν το θηλασμό.
της καθαρευουσιάνικης φράσης «Εκ κτίσεως κόΚαρνόχος (ο) = η οπή που βγαίνει το νερό από
σμου». Aπό τότε άρχισα να σημειώνω όποια λέξη
νόμιζα ότι θα χαθεί, όταν θα φύγουν και οι τε- Του Κων/νου Τσέλιου τη στέρνα από την οποία ρυθμίζουν και την ποσότητα ροής πολύ ή λίγο.
λευταίοι ξωμάχοι που τη λαλούσαν.
Καστριγκάρ(ι) (το) = στενοπός για ακινητοποίηση μεΟ χρονόφερτος τεχνολογικός πολιτισμός και η παγκογαλόσωμων ζώων.
σμιοποίηση έχουν σχεδόν εξαφανίσει τα γλωσσικά κειμήΚλειδί (το) = κατανομή του (ποτιστή) σε μικρές ποσότητες
λια που ακολουθούν. Ο μικρός γλωσσολογικός θησαυρός που
νερού για σωστή άρδευση.
περιλαμβανόταν στο καθημερινό λεξιλόγιο των κατοίκων της
Κοτρύδι (το) = το μικρό άγουρο σταφύλι.
μικρής ανθρωπογεωγραφικής ενότητας της Αρτοτίνας δεν
Λιανά (τα) = τα μικρόσωμα ζώα (αιγοπροβατοειδή).
είναι καταχωρημένος σε Ρουμελιώτικα γλωσσάρια, μερικές
Μαντεύουν = άρχισαν να ωριμάζουν (φρούτα-κηπευτιμόνο λέξεις υπάρχουν αλλά με άλλη ερμηνεία. Η συγκένκά).
τρωση των προφορικών γλωσσικών μνημείων με απασχόΜπαΐρια (τα) = ακαλλιέργητα ή σε αγρανάπαυση κτήλησε πολλά χρόνια και οφείλεται στην διαδικασία που απαιματα.
τείται για την αυθεντική καταγραφή τους, δηλαδή θέλαμε
Μανάρι (το) = γουρούνι ή άλλο ζώο που το θρέφουν για
να πάρουμε σε ανύποπτο χρόνο απ’ ευθείας από το στόμα
να το σφάξουν σε γιορτή.
Αρτοτινών οι περισσότεροι των οποίων δεν ζούν πια. ΠολΜαναρολίβαδο = χορτολιβαδική έκταση που ορίζεται από
λές φορές επιδιώξαμε την επαφή με τους πιο ηλικιωμένους
την κοινοτική αρχή για να βόσκουν τα οικόσιτα ζώα - αιγοπου εκφράζονταν με τον καταδικό τους τρόπο, ήταν ζωνπροβατοειδή.
τανές βιβλιοθήκες - βιβλία της αρχέγονης ντοπιολαλιάς.
Μαρτίνια (τα) = τα μικρά οικόσιτα ζώα - αιγοπροβατοειδή.
Η συλλογή που παραθέτουμε είναι μια προέκταση, ένα
Μπεζεστένι(ι) (το) = μικρή λωρίδα καλλιεργήσιμης γης.
συμπλήρωμα της πρώτης πανελλήνιας συλλογής του δάΞαπόσταμα (το) = χωράφι σε αγρανάπαυση.
σκαλου Φώτη Παπαδόπουλου που το 1858 υπηρετούσε στην
Ξελάκωμα (το) = βαθύ σκάψιμο αγρού με ξερίζωμα θάΑρτοτίνα και δημοσίευσε την πραγματεία του: «ΠΕΡΙ ΚΑμνων και απομάκρυνση λιθαριών.
ΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ
Ξελάστρα (η) = χωράφι που σπέρνουν και δεν θερίζουν.
ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ» «Εφημερίς των φιλομαθών 1868».
Ξεστρεμμάτισμα (το) = βαθύ σκάψιμο ή διάνοιξη χωραΗ ταξινόμηση της ύλης έγινε με ασυνήθη μέθοδο για
φιού.
γλωσσάρια, προτιμήθηκε μια κατά το δυνατό συγγενική διάΠαλαμαριά (η) = ξύλινο εργαλείο που φοριέται στο ένα
ταξη έτσι ώστε η κάθε ενότητα να ανταποκρίνεται στο γλωσχέρι για να διευκολύνει τον θεριστή στο μάζεμα των στασικό πλούτο της κάθε λαϊκής ασχολίας ώστε οι λέξεις να
χυών και να προφυλάει το χέρι του.
αποδίδουν ένα πλήρες νόημα.
Παχνί (το) = ξύλινη σε σχήμα κιβωτίου κατασκευή για τοΚαταχωρίζω και όσες παροιμιακές φράσεις ταυτίζονται
ποθέτηση της τροφής των ζώων.
με το περιεχόμενο της συλλογής και είναι αθησαύριστες.
Παχνιάζω = δίνω τροφή στα σταβλισμένα ζώα.
Πιστεύω ότι, με τη δημοσίευση αυτής της μικρής συλΠαραβόλα (η) = ακαλλιέργητη λωρίδα γης ανάμεσα σε
λογής διασώθηκε ένα μέρος του γλωσσικού πλούτου της Αρκαλλιεργημένους αγρούς στην οποία βόσκουν ζώα.
τοτίνας. Θα ήταν δε ευχής έργο αν γινόταν αφορμή, η παΠλήμα (το) = υγρή τροφή για ζώα που περιέχει υπορούσα συλλογή να παρακινήσει και άλλους να συμπληρώλείμματα τροφών, χλιαρό νερό με λίγο αλεύρι και αλάτι.
σουν τα κενά που αναμφισβήτητα υπάρχουν.
Ποδοκόπι (το) = αμοιβή που έπαιρνε ο αγροφύλακας όταν
Κλείνω την εισαγωγή και ζητώ συγνώμη αν μπήκα σε
έβρισκε ζώα να βόσκουν σε αγροτικές καλλιέργειες.
ξένα χωράφια, πιστεύω ότι δεν έχω δικαίωμα, ν’ αφήσω να
Ποτιστής (ο) = ποσότητα νερού ικανή να αρδεύσει μία
χαθεί το γλωσσικό ιδίωμα του χωριού μου της ιστορικής Αρσποριά αγροτικής καλλιέργειας.
τοτίνας.
Ριμόνι (το) = κόσκινο με ξύλινο κόθρο και τενεκεδένιο
πάτο με μεγάλες αραιές τρύπες.
ΑΓΡΟΤIΚΑ
Σκιαζούρ(ι) (το) = ομοίωμα ζώου, ανθρώπου ή πτηνού που
Αμπουριά (η) = η εμπατή στο χωράφι - πόρτα.
τοποθετείται σε περίοπτη θέση για φόβητρο των άγριων
Αρμακάς (ο) = σορός από πέτρες (έγινε αρμακάς)
ζώων ή πουλιών που καταστρέφουν την αγροτική παραγωγκρεμίστηκε το σπίτι.
γή.
Αυλακιάρης (ο) = ο συντηρητής του χωματαύλακου και
Σάλωμα (το) = καλαμιά βρίζας (σύκαλη) κατάλληλη για
ρυθμιστής προτεραιότητας για άρδευση, πότισμα.
κατασκευή αχυροκάλυβων.
Αρύ (το) = αραιό φύτρωμα δημητριακών και οσπρίων.
Σαμάκωμα (το) = οριοθέτηση - σήμανση αγροτεμαχίου
με ασβεστωμένες πέτρες που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν
Βοϊδολίβαδο (το) = χορτολιβαδική έκταση στην οποία επιεπιτρέπει να βόσκουν ζώα (πιθανόν η λέξη να προήλθε από
τρεπόταν να βόσκουν μόνο βοοειδή.
το αγριόχορτο σαμάκι που φυτρώνει στις άκρες των καλΒοϊδοκαματιά (η) = αγροτική έκταση που σε μία μέρα ορλιεργημένων αγρών).
γώνεται με το αλέτρι που σέρνει ένα ζευγάρι βόδια.
Σκύβαλα (τα) = ό,τι απομένει μετά το κοσκίνισμα των δηΒρονταλίδι (το) = μηχανικό αυτοσχέδιο εργαλείο που κιμητριακών καρπών (στάρι - κριθάρι κ.λ.π.).
νείται με νερό ή αέρα, προκαλεί θόρυβο και απομακρύνει τα
Σποριά (η) = τμήμα σπαρμένου χωραφιού που χωρίζεάγρια ζώα και πουλιά που καταστρέφουν την αγροτική παται με αυλάκια.
ραγωγή.
Τα(γ)ο (η) = τροφή ζώων.
Τσιακατούρα (η) = μηχανικό εργαλείο που κινείται με
Γιούρτι (το) = μικρή αγροτική έκταση με αφράτο μαύρο
νερό και προκαλεί θόρυβο στο άκουσμα του οποίου τροχώμα κατάλληλο για κηπευτικά.
μάζουν τα βλαβερά άγρια ζώα ή πουλιά που καταστρέφουν
Γράνα (η) = λωρίδα γης που διαμορφώθηκε όταν χτίστηκε
την αγροτική παραγωγή.
πέτρινος τοίχος.
Χέρσο (το) = ακαλλιέργητο κτήμα.
Γούρμο (το) = ώριμο φρούτο.
Χοντρικά (τα) = τα μεγαλόσωμα ζώα, ιπποειδή - βοοειδή.
Δασύ (το) = πυκνό φύτρωμα δημητριακών και οσπρίων.
Δέμα (το) = λιθοδομή με την οποία στα επικλινή χωράΔΙΑΤΡΟΦΗ
φια συγκρατείται το χώμα (γίνονται ίσια).
Αλειτούργητο (το) = καλαμποκίσιο ψωμί που δεν γίνεται λειτουργιά (πρόσφορο).
Έργος (ο) = λωρίδα γης που καλλιεργεί ένας εργάτης
Ανεβατό = Το ψωμί εξογκωμένο από τη ζύμωση και το
προχωρώντας μπροστά χωρίς να μετακινείται δεξιά ή αρικαλό ψήσιμο.
στερά.
Καθάριο (το) = ψωμί από σταρένιο αλεύρι.
Κατσαμάκ(ι) (το) = πρόχειρο φαγητό με καλαμποκάΖαερές (ο) = τροφή ζώων (ξηραμένα χόρτα).
λευρο, λίπος χοιρινό ή λάδι.
Ζάντζα (η) = ανυπακοή, ιδιοτροπία φορτηγού ζώου. β)
Καπέτσ(ι) (το) = το τελευταίο υποπροϊόν του γάλακτος
παραξενιά, ιδιοτροπία ανθρώπου.
(το υγρό που βγαίνει από τη μυζήθρα).
Ζ(ου)λαπ(ι) (το) = άγριο σαρκοφάγο ή φυτοφάγο ζώο.
Κλώτσα (η) = είδος τυριού με ελάχιστα λιπαρά που παΖωντανά (τα) = γενικά τα άλογα ζώα μεταφ. ο κοντός
ράγεται με το βράσιμο του ξυνόγαλου - λέγεται και βοστίάνθρωπος.

Μ

να ή πρέντζα.
Κοσμάρ(ι) (το) = πρόχειρο φαγητό που γίνεται με φρέσκο ανάλατο λευκό τυρί και καλαμποκάλευρο, ψήνεται στο
τηγάνι.
Λειψό = ψωμί χωρίς μαγιά ή προζύμι.
Μαμαλίγκα (η) = πρόχειρο φαγητό με καλαμποκάλευρο,
ξυνόγαλα και βούτυρο γάλακτος.
Μπαμπανάτσα (η) = πίτα με καλαμποκίσιο χυλό πάνω
κάτω και στη μέση χορταρικά, τυρί και λάδι.
Μπουκουβάλα (η) = είδος κουρκούτης με καλαμποκάλευρο και λίγο λάδι.
Π(υ)οραμάδα (η) = φέτα ψωμί πυρωμένη στη φωτιά.
Σμιγό= ψωμί ανάμικτο με αλεύρι από στάρι και καλαμπόκι.
Σταχτοκουλούρα= άζυμο ψωμί που ψήνεται στη χόβολη.
Ταΐνι (το) = μερίδα φαγητού για ανθρώπους και ζώα.
Τριφτάδες (οι) = πρόχειρο ζυμαρικό σαν χονδρός τραχανάς.
Φλέγκα (η) = φέτα τυρί ή ψωμί.
Χαμοκούκ(ι) = πρόχειρο άζυμο ψωμί από καλαμποκίσιο
αλεύρι.
Χάσ(ι)κο (το) = λευκό ψωμί σταρένιο.
Χαψιά (η) = μπουκιά.

ΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ
Ακαίριο (το) = ολόκληρο.
Βάσταμα (το) = ποσότητα βάρους ή όγκου που μεταφέρεται στην ωμοπλάτη.
Γόνα (το) = προσδιορισμός ύψους από το πέλμα ως το
γόνατο π.χ. δεν μπορώ να περάσω πέρα, έχει ένα γόνα νερό
το ποτάμι.
Γ(ου)μαροφόρ(ι) = ποσότητα βάρους ή όγκου που μεταφέρει ένα γαϊδούρι.
Δάχ(τυ)λο (το) = μέτρο μήκους ή ποσότητας π.χ. φέτα
ψωμί πάχους ενός δακτύλου ή βάλε να πιώ ένα δάχτυλο κρασί.
Δεμάτι (το) = ποσότητα από χερόβολα δημητριακών σταχυών.
Δρασκελιά (η) = μέτρο μήκους ίσο με το άνοιγμα των ποδιών μτφ. πολύ μικρή έκταση γης.
Ημερόκαμα (το) = έκταση γης που καλλιεργείται σε μία
μέρα από έναν εργάτη.
Θημωνιά (η) = πολλά δεμάτια σταχυών τοποθετημένα το
ένα πάνω από το άλλο.
Καντάρι (το) = 44 οκάδες, φέτος έβγαλα 12 καντάρια
στάρι.
Κεραμίδι (το) = μικρή ποσότητα νερού για άρδευση που
χωράει στο λούκι του κεραμιδιού, (λιγόστεψε το νερό ένα
κεραμίδι βγάζει η πηγή).
Κόμπος (ο) = σταλαγματιά (σήμερα η βρύση βγάζει νερό
κόμπο-κόμπο).
Κοντοτριχιά (η) = τρίχινο χονδρό κορδόνι τρία περίπου
μέτρα.
Κόσκινο (το) = δυνατή βροχή πυκνή όπως οι τρύπες του
κόσκινου (π.χ. ρίχνει βροχή με το κόσκινο).
Κρεμανταλάς (ο) = μεταφ. ο ψηλός και αδύνατος άνθρωπος.
Μεριά (η) = ποσότητα βάρους ή όγκου που τοποθετείται στη μια πλευρά του σαμαριού του φορτηγού ζώου βάρους 45 οκάδων.
Μεροδούλ(ι) (το) = εργασία μιας μέρας π.χ. (το αμπέλι
μου είναι 10 μεροδούλια).
Μπόι (το) = προσδιορισμός ύψους (μεταφ.) π.χ. έριξε ένα
μπόι χιόνι.
Οργιά = μέτρο μήκους ίσο με το μήκος των δύο χεριών
σε πλάγια έκταση.
Πανωσάμαρα = μικρή ποσότητα βάρους που τοποθετείται
στο πάνω μέρος του σαμαριού.
Π(ι)θαμή (η) = μια π(ι)θαμή άνθρωπος (ο πολύ κοντός).
β) μέτρο μήκους, η απόσταση από το μεγάλο δάκτυλο
μέχρι το άκρο του μικρού ή 20-25 εκατοστά.
Πλοχέρ(ι) (το) = ποσότητα που χωράει στο κοίλωμα της
μιας παλάμης.
Ποτάμι (το) = μεγάλη ροή νερού π.χ. η βρύση τρέχει ποτάμι.
Ρούπ(ι) (το) = το 1/8 του εμπορικού πήχυ μεταφ. η αραιά
ραφή (ρουπ κι βιλονιά).
Φορτωτήρα (η) = διχαλωτό ξύλο απαραίτητο για τη φόρτωση των υποζυγίων (τρίτο χέρι).
Φορτοτριχιά (η) = τρίχινο πλεκτό χονδρό κορδόνι που
έχει μήκος δώδεκα οργιές, με αυτό δένουν το φορτίο στις
δύο πλευρές του σαμαριού, λέγεται και σαμαροτριχιά.
Φόρτωμα (το) = ποσότητα βάρους ή όγκου που μεταφέρεται με ένα φορτηγό ζώο ή στην πλάτη ανθρώπου π.χ.

Συνέχεια στη σελ. 7
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1
βράδυ της Ανάστασης πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για να λάβουμε το Άγιο Φως από το χέρι του παπά και
αμέσως μετά βγήκαμε στη φωταγωγημένη πλατεία όπου μόλις ακούστηκε το Χρι-

στός Ανέστη από τον παπά οι καμπάνες
άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, τα βεγγαλικά φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό και
οι συγγενείς και οι φίλοι αλληλοασπάστηκαν, ανταλλάσοντας ευχές.
Την Κυριακή του Πάσχα από νωρίς
άναψαν φωτιές στις γειτονιές και από
παντού ακούγονταν χαρούμενες φωνές,
τουφεκιές και αναστάσιμες ευχές.
Στο χωριό μας την ημέρα της Λαμπρής
το σούβλισμα του οβελία είναι "ιεροτελε-

στία". Γύρω από τη φωτιά συγκεντρώνεται
όλη η οικογένεια με συγγενείς και φίλους
τρώνε, χορεύουν, πίνουν και ανταλλάσσουν επισκέψεις στα γειτονικά σπίτια,
τσουγκρίζοντας τα κόκκινα αυγά και τα
ποτήρια του κρασιού ευχόμενοι στους

συγχωριανούς η Ανάσταση του Χριστού
να φέρει προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Η επίσκεψη στο χωριό έστω και για λίγες μέρες μας φέρνει πιο κοντά στη φύση,
στους ανθρώπους και τελικά στον εαυτό
μας.
Οι νέοι μαθαίνουν τα έθιμα του χωριού
και οι μεγαλύτεροι νοσταλγούν τα περασμένα. Το όραμα της Ανάστασης στέκει
πηγή φωτισμού, χαράς, δύναμης και ζωής.

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
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ΛΑΜΙΑ: “ΔΙΑΚΕΙΑ 2010”
Συνέχεια από τη σελ. 1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ “ΔΙΑΚΕΙΑ 2010”
Με σεβασμό και περισσή περηφάνια
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτι-

δας και ο λαός της Ρούμελης πραγματοποιούν όπως κάθε χρόνο και φέτος,
τις εκδηλώσεις μνήμης τα «ΔΙΑΚΕΙΑ»,
προς τιμήν του Πρωτοκαπετάνιου και
Πρωτομάρτυρα της Εθνεγερσίας Θανάση Διάκου.
Και αυτό, γιατί ο Διάκος υπήρξε μια
από τις πιο ηρωικές μορφές της επανάστασης του ‘21, που συγκλόνισε με
την εθελοθυσία του και συγκίνησε με το
θάνατό του, όχι μόνο τους ξεσηκωμένους «Ραγιάδες», αλλά και άλλους
λαούς της Ευρώπης.
Η αυτοθυσία του στην Αλαμάνα,
ύψωσε το λάβαρο της λευτεριάς και
μας αναβάπτισε στα νάματα της ενότητας, του αγώνα και της εθνικής ομοψυχίας.
Σήμερα ολόκληρη η Ελλάδα, με το
πνεύμα και το αίμα που έχει προσφέρει
για τη λευτεριά, δίχως αντίδωρο και αντίβαρο, δικαιούται το προβάδισμα μεταξύ των εθνών της γης.

Σε τούτα τα νάματα και τα μηνύματα του ‘21, υλοποιούνται οι τολμηροί
οραματισμοί του Έθνους μας, γιατί
στηρίζονται στη πίστη, στη θέληση και
στον αγώνα του λαού μας.
Το θαύμα του 1821, είναι το αποτέλεσμα της μέγιστης ώρας ενός σκλα-

βωμένου λαού, είναι η υπέρβαση της
ζωής, είναι η απόφαση για «λευτεριά ή
θάνατο», για τον αποδιωγμό της απελπισμένης σκλαβιάς, της αποσταμένης
ελπίδας, της σταυρωμένης αξιοπρέπειας.
Η αναπόληση του θαύματος της
εθνικής μας παλιγγενεσίας, με κορυφαίο τον ανασκολοπισμό του Διάκου,
προσλαμβάνει ιδιαίτερα σήμερα ξεχωριστή σημασία, γιατί υπογραμμίζει εμφαντικά την αναγκαιότητα της ομοθυμίας, της αφύπνισης και της επαγρύπνησης του Έθνους μας.
Ο ελληνισμός πορεύεται και θα πορεύεται με πίστη στο μέλλον, γιατί
κρύβει τη δύναμη της ανάτασης και της
ανάστασης και σφυρηλατεί το μεγάλο
όραμα της διαχρονικής ενότητας.
Ο Νομάρχης Φθιώτιδας
Αθανάσιος Χειμάρας

Αποκαλυπτήρια ανδριάντα
του Αθανασίου Διάκου
στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
Συνέχεια από τη σελ. 1

Την 25η Μαρτίου μετά τη θεία λειτουργία που έγινε στην εκκλησία του χωριού Αγ. Γεωργίου εψάλη δοξολογία στο μνημείο του Αθανασίου Διάκου και ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων. Το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μαυραγάνης και το μέλος του Δ.Σ. Κώστας Χριστοδούλου. Στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος
του Δ.Δ. Αρτοτίνα Κώστας Μαυραγάνης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μαυραγάνης. Ο Σύλλογος προσέφερε καφέ στο καφενείο του Κώστα Τριβήλου σε όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Πρωτόπαππας, οι δήμαρχοι Αγίου
Δημητρίου κ. Νικόλαος Λαζαρόπουλος, Βαρδουσίων κ. Βασίλειος
Νικολέτος, Λιδωρικίου κ. Γεώργιος Κουλούλας και Οινουσσών κ.
Ευάγγελος Αγγελάκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ρουμελιωτών
Αγίου Δημητρίου «Αθανάσιος Διάκος» κ. Παναγιώτης Χαμπεσής, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοτινών «Αθανάσιος Διάκος» κ. Ιωάννης Μαυραγάνης, μέλη του Δ.Σ.
και πολλά μέλη του Συλλόγου μας,
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αθανασίου Διάκου κ. Ιωάννης Μαστροκωστόπουλος και πλήθος κόσμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο γνωστός δημοσιογράφος κ. Γεώργιος Μασσαβέτας.
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Αποκαλυπτήρια της Προτομής
του Οπλαρχηγού ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

τη Φωκίδας κ.κ. Αθηναγόρα.
Ακολούθησε κατάθεση δεκάδων δάφνινων στεφάνων από την εκπρόσωπο της Κυβέρνησης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου από την Βουλευτή του Νομού Φωκίδας κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, από τον Νομάρχη Φωκίδας κ.
Ν. Φουσέκη, από τους Δημάρχους Λιδωρικίου και Βαρδουσίων κ.κ. Γεωρ. Κουλούλα
και Βασ. Νικολέτο, από τους Δημάρχους των όμορων Δήμων Καλλιέων, Γαλαξιδίου,
Γραβιάς και από τους εκπροσώπους πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών αρχών του Νομού. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Γιάννης Μαυραγάνης κα-

αλλά κυρίως να το ακούσουν όλοι οι παριστάμενοι, επίσημοι, εκπρόσωποι φορέων,
δημοτικοί σύμβουλοι και απλοί πολίτες, διότι με το Δήμαρχο το είχαμε συζητήσει κατ'
επανάληψη και ήξερα ότι έχει δρομολογηθεί η προτομή. Σκοπός ήταν, αφενός να γίνει συνείδηση αναγκαιότητας και στους άλλους και αφ' ετέρου ν' αποδοθεί και ο οφειλόμενος φόρος τιμής στην τότε ηγεσία της Δωρικής Αδελφότητας που τόλμησε, θυσίασε και κόπιασε για ν' αποδώσει τα οφειλόμενα σ' έναν Εθνομάρτυρα.
Το ίδιο θέλω να πράξω και σήμερα αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι και αγαπητοί δημότες του Δήμου Λιδωρικίου. Διότι άνθρωποι που αγωνίζονται,
προσπαθούν και θυσιάζονται για το κοινό καλό, για κοινά και πανανθρώπινα ιδανικά,
όπως είναι η ελευθερία και μάλιστα η εθνική, πρέπει να τιμώνται διότι τους καρπούς
των δικών τους αγώνων τους ωφελούνται όλοι. Γι' αυτό κύριε Δήμαρχε και σεβαστό
Δημοτικό Συμβούλιο Λιδωρικίου να ξέρετε ότι σήμερα με την τοποθέτηση και αποκάλυψη της προτομής του απελευθερωτή της κωμοπόλεώς σας εκπληρώνετε ένα ιστορικό Χρέος, αλλά ταυτόχρονα επιτελείτε και ένα σημαντικό για το Δήμο σας έργο,
ηθικής μεν αξίας, αλλά εξίσου σημαντικό με τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας
των πολιτών που εκτελέσατε και εκτελείτε στα 18 χωριά της διοίκησής σας.

τέθεσε στεφάνι τόσο εκ μέρους του Συλλόγου όσο και εκ μέρους της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο φιλόλογος κ. Αθαν. Βέλιος που με εμπνευσμένη ομιλία, από στήθους, αναφέρθηκε στην ιστορία του οπλαρχηγού της Ρούμελης Δήμου
Σκαλτσά.
Επακολούθησε παρέλαση από τις σχολικές μονάδες του Λιδωρικίου, από ομάδα
Βετεράνων της μάχης της Κύπρου (1974) και αντιπροσωπεία Αρτοτινών από το Σύλλογο Μεσολογγίου, με τοπικές ενδυμασίες εποχής, που απέσπασαν τα χειροκροτήματα των παρισταμένων.
Ακολούθησαν τα χορευτικά συγκροτήματα. Πρώτο χορευτικό του Συλλόγου Αρτοτινών Αθήνας συμπληρωμένο με μέλη του αντίστοιχου χορευτικού του Συλλόγου
Μεσολογγίου με επικεφαλής τον Κατσαρό Κώστα και συντονιστή του χορευτικού τον
Κουτσούκη Νίκο.
Το χορευτικό της Αρτοτίνας με τους φουστανελάδες και βλαχοπούλες κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παρισταμένων που με συνεχή χειροκροτήματα μετείχαν στις
λεβέντικες φιγούρες, κυρίως των τσολιάδων, του συγκροτήματος.
Στη συνέχεια ο Δήμος Λιδωρικίου δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους με γεύμα που
παρέθεσε στα καταστήματα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής (άφιξη επισήμων, κατάθεση στεφάνων, παρέλαση) η μπάντα Άμφισσας - Λιδωρικίου παιάνιζε εθνικά εμβατήρια.
Η προτομή έχει τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στην είσοδο της κωμόπολης (Αντώνη).
Ακολουθεί ο λόγος του Δημάρχου Βαρδουσίων κ. Βασ. Νικολέτου:
Σεβασμιώτατε
Κυρίες και κύριοι,
Ήταν 18 Ιουλίου του περασμένου χρόνου όταν μιλούσα στο 16° Πανδωρικό Συνέδριο στην αίθουσα του Δημαρχείου Λιδωρικίου και μεταξύ άλλων είπα ότι το 1930 η
φτωχή τότε Δωρική Αδελφότητα φιλοτέχνησε και έφερε από την Αθήνα στην Αρτοτίνα τη μαρμάρινη προτομή του Αθανασίου Διάκου και σήμερα ο πλούσιος Δήμος Λιδωρικίου δεν μπορεί να φτιάξει και να τοποθετήσει την προτομή του απελευθερωτή του
Δήμου Σκαλτσά. Αυτό δεν το είπα για να το ακούσει μόνο ο Δήμαρχος Λιδωρικίου,

Δύο λόγια θέλω να πω για την καπετανομάνα της Ρούμελης, την Αρτοτίνα και τα
ηρωικά της τέκνα. Όπως όλοι θα ξέρετε η Αρτοτίνα δεν ανέδειξε μόνο τους προαναφερθέντες ήρωες Αθανάσιο Διάκο και Δήμο Σκαλτσά. Γέννησε και ανέδειξε και πολλούς άλλους κατά των Τούρκων κατακτητών καπεταναίους, αλλά και απλούς αγωνιστές που αγωνίστηκαν σε διάφορα μετερίζια της Ελλάδος και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του Έθνους.
Καταγραμμένοι με ονοματεπώνυμο στην Ιστορία της Επανάστασης είναι 145 Αρτοτινοί αγωνιστές και πόσοι άλλοι ανώνυμοι. Άλλοι τόσοι ήταν και πριν την Επανάσταση ως κλέφτες. Σε όλους αυτούς απονέμουμε σήμερα τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην προτομή του Σκαλτσοδήμου. Για να μην κουράζω δεν θ' αναφερθώ ούτε στα
ονόματα των πρωταγωνιστών.
Η Αρτοτίνα ήταν πάντοτε καπετανοχώρι, αλλά και κεφαλοχώρι. Ο πληθυσμός της
κυμαινόταν από 1.000 έως 2.000 κατοίκους, ενώ το 1910 έφτασε τους 2.100 κατοίκους. Πριν από τον πόλεμο του 1940 είχε 1.535 κατοίκους. Τα 13 χωριά του σημερινού Δήμου Βαρδουσίων είχαν 6.024 κατοίκους.
Οι βουνίσιοι, τα βουνά και τα ορεινά χωριά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της πατρίδος μας και στους αγώνες του Έθνους μας. Στα δύσκολα χρόνια δίνουν λύσεις. Τα βουνά ποτίζουν τους κάμπους και υδροδοτούν τις πόλεις. Γι' αυτό δεν
πρέπει να τα εγκαταλείπουμε. Δυστυχώς, διαχρονικά και απερίσκεπτα οι Κυβερνήσεις πήραν μέτρα εις βάρος της υπαίθρου και υπέρ της αστυφιλίας . Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου, γιατί και τα βουνά μπορεί κάποτε
να μας φανούν όχι απλώς χρήσιμα, αλλά σωτήρια.
Ζήτω οι Αγωνιστές του 1821, Ζήτω ο Δήμος Σκαλτσάς, Ζήτω η Αρτοτίνα.
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Βιβλία που λάβαμε

Μητροπολίτου Καισαριανής,
Βύρωνος & Υμηττού Δανιήλ
Σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του Θεού
Ιερά Μητρόπολις Καισαριανής, Βύρωνος & Υμηττού,
Καισαριανή 2009

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας
– Τμήμα Τουρισμού (επιμ.)
Περιήγηση και ορειβασία στην Ορεινή Φωκίδα.
Γκιώνα – Βαρδούσια – Παρνασσός
Εκδόσεις Ανάβαση, Αθήνα 2009

Δημήτρης Θ. Τσιάμαλος (πρόλ. Βασίλης Φίλιας)
Οι Αρματολοί της Ρούμελης
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2009

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Γνωστοποιείται ότι ύστερα από κοινή προσπάθεια των
Δήμων Λιδωρικίου και Βαρδουσίων φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε στην είσοδο του Λιδωρικίου η προτομή του
οπλαρχηγού του 1821 και απελευθερωτή της κωμοπόλεως
του Λιδωρικίου Δήμου Σκαλτσά ή Σκαλτσοδήμου. Η προσπάθεια ήταν κοινή διότι ο Δήμος Σκαλτσάς ήταν από την
Αρτοτίνα.
Έτσι την Κυριακή 18-4-2010 έγιναν τα αποκαλυπτήρια
της προτομής του Ήρωα από την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αικατερίνη Διαμαντοπούλου
από κοινού με τους Δημάρχους Λιδωρικίου και Βαρδουσίων. Χαιρετισμό απεύθυναν οι Δήμαρχοι Λιδωρικίου κ, Γεώργιος Κουλούλας και Βαρδουσίων κ, Βασίλειος Νικολέτας. Το έργο και τη δράση του Ήρωα εξύμνησε με εξαιρετική γλαφυρότητα ο εκ Λιδωρικίοου φιλόλογος καθηγητής κ.
Αθανάσιος Βέλιος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδας κ.κ. Αθηναγόρας ο οποίος χοροστάτησε στην επιμνημόσηνη δέηση. Η
Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αικατερίνη Διαμαντοπούλου ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, η Βουλευτής
του Νομού κ, Αφροδίτη Παπαθανάση, ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νικόλαος Φουσέκης, οι εκπρόσωποι, των Ενόπλων
Δυνάμεων Τρχης Παντολέων Ζέλιος, της Ελληνικής Αστυνομίας Δντής Παύλος Γεωργιάδης, του Πυροσβεστικού
Σώματος Αθγος Παν. Μπαρούχος, οι Δήμαρχοι Γαλαξιδίου
κ. Δρόσος Αγγουράς, Γραβιάς κ, Αθανάσιος Μανανάς, Ευπαλίου κ. Αναστάσιος Παγώνης, Καλλιέων κ, Λεωνίδας Καραγιάννης και Τολοφώνος κ. Ανδρέας Άνθιμος, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου,
Παρήλασαν τα Σχολεία του Λιδωρικίου και τμήμα της
Εφεδροπολεμικής Οργάνωσης «Κομμάντος 74». Παραδοσιακούς χορούς εκτέλεσαν τα χορευτικά των Συλλόγων
Αρτοτινών (Αθήνας και Μεσολογγίου) Άμφισσας και Λιδωρικίου. Έντονη ήταν η παρουσία των Αρτοτινών οι οποίοι
προκάλεσαν ευχάριστη εντυπωση τόσο για την αθρόα συμμετοχή, όσο και για την άψογη εμφάνισή τους με τις φουστανέλες στους παραδοσιακούς χορούς και στην εκδήλωΑνακοινώνεται ότι την 6-3-2010 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Βαρδουσίων σε ευρεία συνεδρίαση για
να πάρει θέση επί του Χωροταξικού Σχεδιασμού του
προγράμματος «Καλλικράτης».
Αφού έγινε παρουσίαση του προγράμματος και
των προοπτικών από το Δήμαρχο Βασίλειο Νικολέτο,
έγινε ευρεία συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, των εκπροσώπων των Συλλόγων και των δημοτών. Μία απόφαση ήταν κοινή και σταθερή, να παραμείνει ο Δήμος ως έχει αυτοδιοικούμενος, επειδή είναι ορεινός και απομακρυσμένος από πόλεις ή κωμοπόλεις.
Κατά την ψηφοφορία, τέσσερις (4) σύμβουλοι ψήφισαν να επιμείνει το Συμβούλιο στις παλιές αποφάσεις του 2008, οι οποίες έλεγαν όχι σε καμία συνένωση. Πέντε (5) σύμβουλοι ψήφισαν όχι στη συνένωση,
αλλά σε περίπτωση υποχρεωτικής από το Νόμο συνένωσης ο Δήμος να ενταχθεί στο Ευπάλιο. Δύο (2) σύμβουλοι ψήφισαν επίσης όχι στη συνένωση, αλλά σε
περίπτωση υποχρεωτικής συνένωσης, ο Δήμος να
πάει στο Λιδωρίκι.
Την αντίθεση τους με οποιαδήποτε συνένωση διατύπωσαν και τα δεκατρία (13) Τοπικά Συμβούλια,
όπως και οι παρευρεθέντες Σύλλογοι, λόγω της ορεινότητας της περιοχής.
Για την περίπτωση της υποχρεωτικής από το Νόμο
συνένωσης, η πλειοψηφία τόσο των Τοπικών Συμβουλίων, όσο και των Συλλόγων είχε διαφορετική άποψη
για την έδρα του νέου Δήμου. Έτσι,
Τα επτά (7) Τοπικά Συμβούλια, πρότειναν το Λιδωρίκι, τα έξι (6) το Ευπάλιο, ενώ από τους Συλλόγους,
(4) πρότειναν το Λιωρίκι (1) το Ευπάλιο και (1) δεν εξέφρασε γνώμη.

ση γενικότερα.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσε επίσης το περιεχόμενο του σύντομου χαιρετισμού του Δημάρχου Βαρδουσίων
Βασίλη Νικολέτου, ο οποίος αφού εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους εθνεργέτες του 1821, εξύμνησε την «Καπετανομάνα» Αρτοτίνα που ανέδειξε πολλούς άξιους αγωνιστές και πρωταγωνιστές της Επανάστασης και κατέληξε
ως εξής: Οι βουνίσιοι, τα βουνά και τα ορεινά χωριά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της πατρίδος μας
και στους αγώνες του Έθνους μας. Στα δύσκολα χρόνια δίνουν λύσεις. Τα βουνά ποτίζουν τους κάμπους και υδροδοτούν τις πόλεις. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα εγκαταλείπουμε.
Δυστυχώς, διαχρονικά και απερίσκεπτα οι Κυβερνήσεις
πήραν μέτρα εις βάρος της υπαίθρου και υπέρ της αστυφιλίας. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου, γιατί και τα βουνά μπορεί κάποτε να μας
φανούν όχι απλώς χρήσιμα, αλλά σωτήρια.
Ζήτω οι Αγωνιστές του 1821
Ζήτω ο Δήμος Σκαλτσάς
Ζήτω η Αρτοτίνα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοικηση Φωκίδας προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή θεραπεία των νεφροπαθών του Νομού μας αλλά και των επισκεπτών, προχωρά στην προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας.
Ειδικότερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και το
Γενικό Νοσοκομειο Άμφισσας προχώρησαν στη σύναψη
προγραμματικής σύμβασης που σκοπό έχει την άρτια εξυπηρέτηση των ατόμων που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης,
διευκολύνοντάς τους παράλληλα να μειωθεί η ταλαιπωρία
τους, λόγω και της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού.
Να σημειωθεί ότι η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει από
τους Κ.Α.Π. της Νομαρχίας.
Ο Νομάρχης Φωκίδας κ. Νικόλαος Φουσέκης δήλωσε
σχετικά:
«Το ζήτημα της αιμοκάθαρσης ειναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτεί υποδομή και αδιάλειπτη λειτουργια των μηχανημάτων προκειμένου να μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία
των νεφροπαθών ασθενών.
Έτσι σεβόμενοι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς του Νομού μας και στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, προχωρούμε στη δημιουργία υποδομών υποστήριξης, αποσκοπώντας στην προάσπιση και βελτίωση της υγείας τους.
Γιατί ειδικά οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, χρειάζονται την αμέριστη συμπαράσταση του κράτους, για τη
βελτίωση του επιπέδου νοσηλείας τους, για την εξασφάλιση ενός ανεκτού βιοτικού επιπέδου και τέλος για την ηθική
συμπαράσταση προς αυτους και την κοινωνική τους ένταξη».
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας στο πλαίσιο της
μέριμνας για την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση των " πνευμόνων " πράσινου και την ευπρεπή εμφάνιση του Νομού στους επισκέπτες και τους διερχόμενους,
για άλλη μια χρονιά προβαίνει στον καθαρισμό των πεύκων
από τις άσπρες σακούλες, που σχηματίζει η κάμπια των
πεύκων που ονομάζεται και "κάμπια η λιτανεύουσα".
Η καταστροφή αυτών των φωλεών δεν αποτελεί μόνον
ενέργεια ευπρεπισμού, αλλά και ουσιαστική καταπολέμηση αυτής της κάμπιας, που κατατρώει τις βελόνες των πεύκων, τα καταστρέφει και μειώνει αισθητά την αύξησή των
κατά 20-40 %.
Λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών φέτος αυξήθηκε
υπερβολικά ο πληθυσμός της κάμπιας και ο αριθμός των
τελικών λευκών φωλεών, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση
και δημιουργώντας προβλήματα υγείας-αλλεργίες.

Η καταπολέμηση γίνεται μηχανικά, δηλαδή κόψιμο και
κάψιμο των φωλεών (η πλέον φιλική προς το περιβάλλον
μέθοδος), σε πολύ μεγάλη έκταση στους Δήμους Γαλαξειδίου, Ιτέας, Δελφών, Άμφισσας.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Σ.Δ.Α.Ν.Φ.).
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (Σ.Δ.Α.Ν.Φ.) παρέλαβε πρόσφατα τον καινούργιο εξοπλισμό που εξορθολογίζει την λειτουργία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων στους Δήμους του Νομού και δημιουργεί σημαντικές οικονομίες στη λειτουργία του. Πρόκειται για την αγορά δυο (2) τρακτόρων (αυτοκινούμενων
οχημάτων), τριών κιβωταμαξών (σταθμών μεταφόρτωσης),
ενός (1) απορριμματοφόρου και ενός συστήματος μεταφοράς απορριμμάτων. Με την τοποθέτηση των σταθμών μεταφόρτωσης σε επιλεγμένα σημεία του Νομού, θα γίνεται
συγκέντρωση των ανακυκλούμενων απορριμμάτων και αυτά θα μεταφέρονται στη Λαμία για επεξεργασία συνολικά
και όχι καθημερινά απευθείας με τα απορριμματοφόρα που
τα συλλέγουν από τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης.
Έτσι εξορθολογίζεται το σύστημα συλλογής -μεταφοράς
των απορριμμάτων δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικότατη οικονομία αφού ένα δρομολόγιο μεταφοράς ανακυκλούμενων απορριμμάτων με κιβωτάμαξα στη Λαμία θα
υποκαθιστά εφτά δρομολόγια απορριμματοφόρων.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας μετά από σχετικό αίτημα του προέδρου του Σ.Δ.Α.Ν.Φ. κ. Ευστ. Μαντζώρου και σχετική εισήγηση του Νομάρχη Φωκίδας κ. Νικ.
Φουσέκη προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε και ενέταξε στο τεχνικό της πρόγραμμα (ΚΑΠ 2009) σχετικό έργο
προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Την διαδικασία του σχετικού δημόσιου διαγωνισμού ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία ο Σ.Δ.Α.Ν.Φ. Ο εξοπλισμός κόστισε τελικά περίπου
560.000 ευρώ.
Ο Νομάρχης Φωκίδας Νίκος Φουσέκης δήλωσε: «Ένα
ακόμα βήμα προς την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Φωκιδας ολοκληρώθηκε σήμερα. Ήταν
συνειδητή επιλογή και όχι υποχρέωση της Νομαρχίας μας
να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα. Η Φωκίδα πλέον διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο σύστημα για την συλλογή και την
μεταφορά των ανακυκλούμενων αστικών απορριμμάτων
της. Θέλω να συγχαρώ το Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Ν.Φ. για την όλη
προσπάθεια που έχει καταβάλει προς αυτή την κατεύθυνση».
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Απαγορεύουμε την ενάσκηση αλιείας ιχθύων και
λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο στον
ποταμό Κηφισό (τμήμα Ν. Φωκίδας), στον ποταμό Μόρνο και γενικώς σε όλα τα γλυκά ύδατα του Νομού μας,
από 11 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου του έτους 2010.
2. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της
αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων
που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά
νερά.
3. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.
2040/92).
4. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και
όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.
5. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσον στους χώρους
τους (αναρτήσεις στους πίνακες ανακοινώσεων, μέσω
μεγαφώνων κ.λ.π.).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 120
Άγιο Πάσχα 2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 107
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
Προς
Το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ’
ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Τέκνα “εν Κυρίω’’ αγαπητά,
“Ει δε Χριστός ουκ εγήγερται… κενή δε
και η πίστης υμών’’.
(Α’ Κορ. 15, 17).
Το θεμέλιο της στηρίξεως του οικοδομήματος της χριστιανικής Εκκλησίας και
της πίστεώς μας, είναι ο κενός Τάφος, που
τον εκκένωσε η Ανάσταση του Χριστού μας
και η μαρτυρία των Αγγέλων προς τις μυροφόρες Γυναίκες, που τούς απευθύνουν το
πιο χαρμόσυνο μήνυμα που ακούστηκε ποτέ στον κόσμο, ότι ο Ιησούς Χριστός τον
οποίο αναζητείτε μεταξύ των νεκρών στα
μνήματα και στους τάφους “ουκ έστι ώδε
ηγέρθη’’ (Ματθ. 28, 6).
Ο φθόνος και η κακία των ανθρώπων
τον κατεδίκασε στον δια του Σταυρού επονείδιστο θάνατο. Ο τάφος όμως δεν μπόρεσε να τον κρατήσει γιατί ο Χριστός είναι η
Ζωή και η Ανάσταση.
Έκτοτε το μήνυμα του Αγγέλου το μετέφεραν οι Μυροφόρες Γυναίκες με την
Αύρα της Αυγής της μίας των Σαββάτων,
της Κυριακής τα ξημερώματα προ της Ανατολής του Ηλίου, είχε Ανατείλλει εκ του
Τάφου, διά της Αναστάσεώς του, ο Ήλιος
της Αγιότητας, της Παντοδυναμίας και της
Νίκης κατά του Θανάτου.
Αγαπητοί μου Χριστιανοί, στο υποθετικό λοιπόν ερώτημα του Αποστόλου Παύλου που απαντά στους αμφιβάλλοντας και
ολιγοπίστους “ει δε Χριστός ουκ αγήγερται… κενή δε η πίστης υμών’’ (Α’ Κορ. 15,
17), απαντούν οι Μάρτυρες της Αναστάσεως όλων των αιώνων και όλων των εποχών
και εάν δεν Αναστήθηκε ο Χριστός τότε και
εμείς ευρισκόμεθα σε πλάνη και άλλους
παραπλανούμε με το Κήρυγμα της Αναστάσεως.
Τα επιχειρήματα όμως και οι αποδείξεις
για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν
λείπουν, ώστε, οι άδολες και καθαρές καρδιές, να ακούσουν και αποδεχθούν το “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ’’ το οποίο διακηρύττει ο κενός Τάφος που τον εκκένωσε η Ανάσταση
του Χριστού μας, το διακήρυξαν οι φύλακες που τον φρουρούσαν και οι Άγγελοι με
τις μυροφόρες Γυναίκες, που έλαβαν το
χαρμόσυνο μήνυμα και είδαν τον κενό Τάφο και τα εντάφια σπάργανα χωρίς το σώμα του Ιησού, ο οποίος Ιησούς ενεφανίσθη
μετά στις Μυροφόρες και τους είπε το ευλογημένο “χαίρετε’’ τη χαρά την μεγάλη
και αναφαίρετο την οποία “Ουδείς αίρει εφ’
υμών’’ πλην της αμαρτίας.
Μετά εμφανίσθηκε, την πρώτη ημέρα
των θυρών κεκλεισμένων, στο υπερώο,
όπου ήταν συνηγμένοι οι δέκα μαθηταί χωρίς τον Απόστολο Θωμά και τους απηύθυνε
το “ειρήνη υμίν’’ ειρηνεύετε “μη ταρασέσθω
υμών η καρδία’’, “μηδέ δειλιάτω’’, (Λουκ.
24, 36), ενικήθη ο μεγαλύτερος εχθρός του
ανθρώπου, με τον θάνατό του επάτησε τον
θάνατο και σας απελευθέρωσε και από
τους Τάφους της αμαρτίας και από τα μνήματα των νεκρών σωμάτων.
Και άλλες φανερώσεις έκανε ο Ιησούς
ενώπιον των μαθητών του για να πείσει και
αυτόν τον απιστήσαντα Απόστολο Θωμά,
ώστε να πεισθεί μετά την ψηλάφηση, ότι
δεν είναι φάντασμα και να αναφωνήσει γεμάτος χαρά “ο Κύριός μου και ο Θεός μου’’
(Ιωάν. 20, 28).
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Μετά την Ανάστασή του ο Κύριος εξαποστέλλει τους μαθητάς του να κηρύξουν
όχι μόνο στους Ισραηλίτες, αλλά και είς
πάντα τα Έθνη, το χαρμόσυνο μήνυμα της
Αναστάσεως και αφού κατηχήσουν τους
ανθρώπους στη συνέχεια να τους βαπτίζουν εις το όνομα του πατρός και του Αγίου
Πνεύματος (Ματθ. 28, 19) και να τους συμβουλεύουν να ζουν με τις αλήθειες του Θεού και όχι με τα ψέματα του κόσμου και να
σταματήσουν την λατρεία στα είδωλα.
Για να αρθεί πάσα αμφιβολία και ολιγοπιστία, ότι ο Ιησούς Χριστός Ανεστήθη,
αποδεικνύεται από τα όσα αναφωνεί ο
πρώην διώκτης του χριστιανισμού Σαούλ, ο
μετέπειτα Απόστολος Παύλος:
“Εφανερώθη αδελφοί μου ο Ιησούς και
εις εμένα τον ζηλωτήν των πατρικών μου
παραδόσεων εκεί στα προπύλαια της Δαμασκού, που πήγαινα να συλλάβω τους Κήρυκες της Αναστάσεως, τους μαθητάς της
νέας πίστεως, που επρόκειτο με αυτό τους
το ζωηφόρο κήρυγμα της Αναστάσεως του
Χριστού να κατεδαφίσουν τον ειδωλολατρικό κόσμο και με το Σύμβολο της νίκης
και του θριάμβου, της ελπίδας και της Αναστάσεως, τον Σταυρό του Κυρίου και την
πίστη των Μαρτύρων και Ομολογητών, πότισαν και ποτίζουν δια της θυσίας και του
μαρτυρίου, το αειθαλές δέντρο της Εκκλησίας με τους καρπούς της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης, που πηγή αέναο θα
έχουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού’’.
Με αυτή την πίστη λευκά γηρατειά και
ανοιξιάτικα νιάτα όδευαν στο μαρτύριο και
προσεύχονταν για αυτούς που πήγαιναν να
τους θανατώσουν.
Αγαπητοί μου αδελφοί, δια της πίστεως
οι κήρυκες της Αναστάσεως με το “Αληθώς
Ανέστη’’ κατηγωνίσαντο Βασιλείας ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών,
έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός (Εβρ. 11, 33-34).
Με αυτή την πίστη υψώθηκε το χιλιόχρονο Βυζάντιο, άντεξαν στους χρόνους
της σκλαβιάς, επίσης οι πρόγονοί μας αγωνίσθηκαν υπέρ πίστεως και πατρίδας και
μας παρέδωσαν ελεύθερη την γλυκυτάτη
Ελλάδα, που όπως λέει ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός “…από τα ιερά
κόκαλα των Ελλήνων προπατόρων και πατέρων μας…’’ για να ζήσουμε “εν ελευθερία’’ τις Αξίες της ορθοδόξου πίστεως, της
πατρίδας και της χριστιανικής οικογένειας
και να τρεφόμεθα με τις αξίες της Αγίας πίστεώς μας.
Αδελφοί μου, “στώμεν καλώς’’, διότι
διερχόμεθα κρίση ταυτότητας και αν δεν
προσέξουμε κινδυνεύουμε να χάσουμε ό,τι
ευγενές, ό,τι Όσιο και Ιερό μας παρέδωσαν
οι πατέρες μας.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, την Αγία πίστη μας και την ελπίδα της Αναστάσεως,
αφού τα ζήσουμε εμείς “εν μετανοία’’ να τα
παραδώσουμε και εις τα παιδιά μας, σαν
την πιο βαρειά κληρονομιά και τότε θα περάσουμε με ευκολία όλες τις δυσκολίες
της κοσμικής ζωής.
Τέλος εύχομαι και προσεύχομαι μετά
δυνάμεως στον Αναστάντα Κύριο να δίνει
στα εν Χριστώ πνευματικά μου παιδιά της
Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος αλλά και σε
όλους τους χριστιανούς υγεία, χαρά και
αγάπη, ώστε όλοι μας να αναφωνούμε πάντοτε τον ύμνο της “εν Χριστώ’’ ελπίδας
μας.
«Χριστός Ανέστη εν νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας,
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος».
Με πολλή πατρική στοργή και αγάπη,
Ο Ποιμενάρχης σας
† Ο Φωκίδος Αθηναγόρας

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 3
πάω να φέρω ένα φόρτωμα ξύλα για τη φωτιά.
Χεριά (η) = ποσότητα που κρατάει ο θεριστής στην κλειστή παλάμη του ενός χεριού.
Χερόβολο (το) = ποσότητα πέντε χεριών που ο θεριστής τις δένει μαζί.
Χούφτα (η) = ποσότητα που χωράει στο
κοίλωμα των δύο παλαμών ενωμένων.

ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑ
Αγκωνή (η) = γωνιά του δωματίου πλάι
στο τζάκι.
Βυζίλα (η) = ξύλινος μοχλός για μετακίνηση βαρέων αντικειμένων.
Γκλαβανή (η) = μικρό ορθογώνιο άνοιγμα στο κάτω μέρος της πόρτας για να μπαινοβγαίνουν οι γάτες.
Γρηπίδα (η) = το γείσο, το προστέγασμα, η κορνίζα της στέγης που αποτελείται από χοντρές σχιστολιθικές πλάκες ή πορόλιθο (πουρί).
Ζιουμπερέκ(ι) (το) = μικρός μοχλός
κλείθρου παλαιού τύπου που λειτουργεί με
την πίεση του αντίχειρα.
Καζιάκα (η) = ξύλινο φορείο για μεταφορά μικρών λιθαριών.
Καλκάνι (το) = αέτωμα στέγης - ζευκτό.
Κεράνη (η) = ο χώρος μεταξύ πάτερων
(ταβάνι) και επικλινούς στέγης.
Καταπίδ(ι) (το) = κρυφό κλείθρο αυτοσχέδιο που ασφαλίζει (κλειδώνει την πόρτα εσωτερικά στο πάνω μέρος, λέγεται και
μάνταλο).
Κερεστές (ο) = ξυλεία οικοδομική (πάω
στο δάσος να βγάλω κερεστέ).
Κοντότα (η) = κατ’ αποκοπή εργολαβία
με προσυμφωνημένη αμοιβή.
Κοπάνα (η) = ξύλινο σανίδωμα με το
οποίο μετέφερε ο εργάτης χωματόλασπη
και μικρές πέτρες (σόμπολα) λέγεται και πηλοφόρι.
Κρέμασ(η) (η) = η τριγωνική πυράντοχη υποδομή κάτω από την εστία του τζακιού.
Λασπιάς (ο) = ο εργάτης που μεταφέρει υλικά στον κτίστη (μάστορα). «Πέτρες, σόμπολα και λάσπη κι όσο θέλεις κάτσε!!!»
Μπάλα (η) = λιθόκτιστη πλευρά οικοδομής β) τοπωνύμιο.
Πάτερο (το) = μονόξυλο χοντρό δοκάρι πάνω στο οποίο καρφωνόταν το πάτωμα και το ταβάνι του σπιτιού.
Παραστιά (η) = το μέρος γύρω από την
εστία του τζακιού.
Πιρόνια (τα) = καρφιά χειροποίητα (ορθογώνιας διατομής). «Το χούι πωχ(ει) η
γάτα μας στην παραστιά κοιμάται».
Σκιζάρ(ι) (το) = λεπτά (φτενά) σανίδια
που σκίζονται με το τσεκούρι.
Στούμπος (ο) = πέτρα χειροπιαστή
ακατέργαστη.
Σόμπολα (τα) = μικρές πέτρες που
χρησιμοποιούνται από τους λιθοδόμους για
στερέωση και ευθυγράμμιση ακανόνιστων
ογκόλιθων.
Τσιατμάς (ο) = ξυλότοιχος που αποτελείται από ξύλινο σκελετό και επιχρήζεται
με ασβέστη και άμμο ή χωματόλασπη με
άχυρα.
Τσ(ι)βικ(ι) (το) = μικρή σφηνοειδής πέτρα για στερέωμα ακανόνιστων ογκόλιθων.
Τσιατή (η) = ξύλινη κατασκευή προστέγης πάνω στην οποία τοποθετούνται οι
σχιστολιθικές πλάκες της στέγης.

ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΝΗΣ
Αρνόκ(ου)ρα (τα) = μαλλιά από αρνί (με
κοντές ίνες).
Γάνα (η) = οξείδωση χάλκινων σκευών
(επικίνδυνη ρυπαρότητα).

Δερμάτ(ι) ή τουλούμ(ι) = κατάλληλα κατεργασμένο δέρμα μικρού ζώου, αρνιού ή
κατσικιού, για μεταφορά υγρών και διατήρηση γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ίσκα (η) = παράσιτο δένδρων, με κατάλληλη επεξεργασία γίνεται εύφλεκτη
στους σπινθηρισμούς του πριόβολου.
Καρδάρα (η) = ξύλινο ή μεταλλικό δοχείο για άρμεγμα (χωράει 15 οκάδες).
Κορίτος (ο) = μονόξυλη σκάφη για
πλύσιμο ρούχων.
Κούτ(ου)λας (ο) = μεταλλικό δοχείο με
μακριά λαβή για το μέτρημα του γάλακτος.
Λοΐδα (τα) = μαλλιά με μακριές ίνες.
Μαστραπάς (ο) = χάλκινο ή γυάλινο δοχείο με λαβή (κανάτα).
Μπότ(ι) (το) = δοχείο πήλινο με σωληνωτό στόμιο.
Μποτσινάρ(ι) (το) = ίδιο με το προηγούμενο.
Πίνος (ο) = η βρωμιά των άπλυτων μαλλιών των προβάτων.
Πριόβολος (ο) = ατσάλινο έλασμα με
την κρούση του σε πυριτόλιθο (στουρναρόπετρα) παράγει σπινθήρα.
Ρακοβούτσ(ι) (το) = μικρό ξύλινο βαρέλι
για ρακί (τσίπουρο).
Ρακόγυαλο (το) = μικρό ποτήρι για
ρακί (σφηνάκι).
Σαγάνι (το) = μικρό χάλκινο σκεύος φαγητού (πιάτο).
Σάρωμα (το) = κλαδιά με πυκνό φύλλωμα (σκούπα ή σάρωθρο).
Σιδηροστιά (η) = μεταλλικός τρίποδας
που τοποθετείται πάνω στα αναμένα ξύλα,
βάση για τα μαγειρικά σκεύη.
Τράσ(ι)το (το) = μικρό υφαντό σακούλι.
Τσ(ου)κάλ(ι) (το) = χάλκινο επικασιτερωμένο δοχείο για υγρά.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
Ανεμοσιούρ(ι) (το) = χιονοθύελλα.
Απόγωνο (το) = απάνεμο μέρος.
Αντάρα (η) = ομίχλη.
Δρόλαπας (ο) = χιονόνερο.
Θεοδόξαρο (το) = ουράνιο τόξο (χρώματα ίριδας).
Κατεβατός (ο) = ψυχρός και υγρός αέρας που κατεβαίνει απ’ το βουνό.
Κατεβασιά (η) = μετά από δυνατή βροχή μεγάλη ποσότητα νερού που στο διάβα
της παρασέρνει ό,τι βρεί μπροστά της (θυμήσου τσουνάμι Λούσιος ποταμός).
Μπαλώματα (τα) = πολύ μεγάλες νυφάδες χιονιού (ρίχν’ κάτ’ μπαλώματα).
Μαργώνω = κρυώνω.
Τσιάφ(ι) (το) = πρωινός πάγος.
Τσ(ι)βούρ(ι) (το) = παγερός αέρας.

ΚΑΤΑΡΕΣ - ΑΠΕΙΛΕΣ
Αχρόνιαγο = που να μη σε βρει ο χρόνος (να πεθάνεις).
Θα σου μετρήσω τα παΐδια = θα φας
τόσο ξύλο που θα σπάσουν τα οστά του θώρακα.
Κακό σπυρί = καρκίνος (να βγάλεις το
κακό σπυρί στον κ....).
Λίχνη (η) = ανεμοστρόβιλος (άϊ στ(η)
λίχν(η)).
Μαρμάγκα (η) = δηλητηριώδης αράχνη
(να σε φάει η μαρμάγκα), να πεθάνεις.
Ξύκι = εξολοθρεμός (να γένεις ξύκι).
Πριοβολάει = αστραπή - κεραυνός (άϊ
σ’ κεί που πριοβολάει), πήγαινε να σε χτυπήσει κεραυνός.
Ταμπλάς = ανακοπή καρδιάς (κακός
ταμπλάς να σε βαρέσει), μτφ. μούρθε ταμπλάς = οδυνηρή έκπληξη, αναπάντεχο
κακό.
Χούμα = να γίνεις χώμα, να πεθάνεις.
Π. Φάληρο
Μάρτιος 2010
Κ. Τσέλιος
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Συγχωριανοίμαςεπαγγελματίες
Αποστολάκης Βαγγέλης

Kανούρης Γιάννης Δημ.

Εκτελωνιστικές εργασίες
Λεωφ. Δημοκρατίας 143
Κερατσίνι
Τηλ. - Fax: 210-4003244
Κιν.: 6972 236732.

Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
τηλ: 210 6141584
Κιν: 6977-995489

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ
Τηλ-Fax: 22660-52219,
210 6140861
Kιν: 6974868030
www.arxontiko-xenofonta.gr

Aυ ζώ της Bα σί λης
Tέντες-Πέργκολες
Κατασκευή & Εμπορεία
Χονδρική - Λιανική
Δημοχάρους 3 Περιστέρι
Tηλ: 210 5728124
- 210 2010497
Fax: 210 5743784
Κιν. 6932-003232

Βήττας Δημήτριος
Φυσιοθεραπεία
• Ηλεκτροθεραπεία
• Θεραπευτική μάλαξη
• Διαθέρμια • Laser
• Θεραπεία οσφύος
• Γυμναστική
Ελεύθ. Πολιορκημένων 12
Μεσολόγγι
τηλ. 26310 27242
κιν. 6947354639

Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου
18 Kορωπί
Tηλ. 210-6627498
κιν. 6974-882669

(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-MεταλλικάBιβλιοθήκες-Nτουλάπες
Eρμού 103 Aθήνα
Tηλ: 210 3212402

Γουλής Δημήτρης
Παραδοσιακό Κρεοπωλείο
«ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ»
28ης Οκτωβρίου 41
Ιτεα Φωκίδας
Κιν: 6944909544

Γρηγοράκης Βασίλης Χ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ε.Μ.Π.
Θυσίας 35 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-26935
Κιν. 6974 326186

Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο
συνεργείο FORD
1ο Χλμ Εθν. Οδού
Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ. 26340-29630

Παναγιώτα
Χρώματα - Σιδηρικά

Kλινικής Π. Γ. N.

Είδη Οικιακής Χρήσης

Nοσοκομείου Nίκαιας
Kλειούς 30 Xολαργός
Tηλ: 210-6537607
2132077337
κιν: 6974-886655

Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 2106645895

Μαυραγάνη Α/φοί

Καράμπελας Κώστας
Α.Ε.Β.Ε.

Παλαμά 37 Ν. Ψυχικό

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
- Έδρα: Αλκαμένους 109 &122
Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927,
2108816033
Fax: 210 8822308
Yπεύθυνοι:
Σπύρος.& Γιώργος
Καράμπελας

Κιν. 6972097589

Τηλ. 210-6749561,

Mαυ ρα γά νης Γιάν νης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα

Kουτσόβουλος Γιάν νης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45
& Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου
Τηλ:210 7704990

Xειμάρας 19 &

Iατρός -γενικός χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
τηλ. 6944-883425.
Tηλ. fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
210 6926501

Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης

Λα βί δας Aλέ ξαν δρος
Kατσαρός Δη μή τρης

Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

Hλεκτρικές
εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ: 26310-26466
Kιν. 6977-944673
Aρτοτίνα 22660-52687

Σταδίου 51 Aθήνα

Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
τηλ. 26340-51522
κιν. 6944777612

Mαυ ρα γά νης Πε ρι κλής

210-3219605

Tηλεπικοινωνίες-

210-3216164

Aυτοματισμός γραφείου
Θεσσαλονίκης 77-79

Λα βί δας Δη μή τρης
Aλέ ξαν δρος
Δικηγόρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ: 210 3617257

N. Φιλαδέλφεια
Tηλ: 2102519336

Μαυρόπουλος Δημήτρης
Φυσικομαθηματικός

Λάμπρου Α. Αθανασία

Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω

Kατσαρός
Mπά μπης και Γιάν νης

Τυριά - Βούτυρα - Αλλαντικά

Τηλ: 210 5903539

Ασπασίας 7 Παγκράτι

Κιν: 6978142060

Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ: 26340-51296

Τηλ: 210 7017194

Κατσαρού Β. Μαρία
ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Ευπάλιο
τηλ. 26340-51619
κιν 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
τηλ. 210-6749557
Fax: 210-6712706
κιν. 6946578063

Kατσούνη-Kο λο βού Eι ρή νη
Φυτώριο-Δέντρα-ΘάμνοιΓλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178

Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98
Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210-3456091
Fax: 210-3413031

Μερζάκης Κώστας
M αγγανάς Γιώργος

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και

Μεταφορές - Μετακομίσεις

γκαρσονιέρες

Διανομές σε όλη την Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Φωκίδα
Τηλ: 22990 68631
Κιν: 6944189805 - 6972851829

Με…Ρακί
Ρακομελάδικο - Καφέ

Mανωλάς Iάκωβος
& Tσούμα Bάνα

Νέας Ελβετίας 69 Βύρωνας

Φυσικοθεραπευτήριο

Τηλ.: 697365007, 6974957404

Bασ. Γεωργίου B’ 29
& Σπ. Mερκούρη Παγκράτι

Mπαλασκώνη Γιάννα

Tηλ. 210 7229447

Aσφαλιστικός

Όλα τα ταμεία δεκτά.

και Eπενδυτικός Σύμβουλος
INTERAMERICAN

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
TAΞI AΘHNA
Tηλ.: 2109735511

Mαρ τέ κας Kώ στας

Πα λα σκώ νη ς Kώ στας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ: 210-2928028
210-2930066

Ν ana Κομμωτήριο
N ανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη
Γυναικεία - Ανδρικά- Παιδικά
Δημοκρατίας 3
& Λ. Ειρήνης Πεύκη 15121
Τηλ.: 210 8068116

T Ε .X.ΡΑ.
.X.ΡΑ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ράπτης Χρήστος & Βασίλης
& Σια Ο.Ε.
ΟικοδομικέςΕπιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252

Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ. 27440-22456

Xατζηαντωνίου 14 Mαρούσι

Kιν. 6932-045071

PAΔIO-TAΞI
AΓPINIOY Nο 127

Mπαλής Γιώργος Nικ.

Tηλ. κέντρου

TAXI

26410-44616-17-

Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι

Kιν. 693-2771154

Tηλ. 26310-27143 &

Σιαπέρας Γιάννης
REMAX PRESTIGE
Σύμβουλος Ακινήτων
Ερμού 18 Αθήνα
Τηλ: 210 3232017
Fax: 210 3232548
Κιν: 69777337331

Σιώ κης Θε μι στο κλής
Aσφαλιστής - Κτηματομεσίτης
Αποστολή ασφαλιστηρίων
σε όλη την Ελλάδα
με ταχυπληρωμή
Kιν: 6932-420507
& 6974-569686

Καφενείο-Ουζερί
ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ. 210-6410453.

Kορδοπάτης Γιάννης

Μαστρογεωργίου Θανάσης

Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ. 26310-24118 &
6977 463850

Είδη Αλιείας

Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL

Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια

Δουκίσσης Πλακεντίας 74

Τηλ.: 210 2773296

Αμπελόκηποι

Fax: 210 2794102

Τηλ.: 210-6916762

e-mail: kbraunos@otenet.gr

Tηλ: 210 9932378
210-9931887

Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
Δικηγόρος
Ζωχίου 2 Αμπελόκηποι
(πίσω από
Τηλ.: 6934202234

Tσι τσής Bα σί λης Aρ.
Γυναικολόγος
Kωνσταντινούπολης 47
Πάτρα Tηλ: 2610-653744

Tσι τσής Γιάν νης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Τζαβέλλα 16
Κάτω Hλιούπολη
Tηλ: 210 9709632
Κιν: 6972953532

Tσόγκας Θα νά σης
Eπαγγελματική
φωτογραφία-VIDEO
Tηλ: 2106464018
Kιν. 6974-975160

Tσού μας Nί κος
Aσφαλιστής
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ: 210 9634103
Kιν. 6932-346612

Tσώ ρης Hλίας
Oδοντίατρος
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ: 210 7220826

Χορευτικός Όμιλος
“Ο ΑΡΙΩΝ”
Δημοσθένους 21 Κολωνός
Ελληνικοί - Παραδοσιακοί
και Λαϊκοί χοροί
Κουτσούκης Νικόλαος

Σού φλα Kατερίνα I.

χοροδιδάσκαλος
Ενοικιάζονται
παραδοσιακές φορεσιές
τηλ. 210-5142600

Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφε μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ. 22660-51828

Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος
Mεσολογγίου
Tηλ: 26310 24000

Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος
& ΣΙΑ Ε.Ε.

Tσώρτσιλ 33 Hλιούπολη

Bιβλιοχαρτοπωλείο
Iπποκράτους 201 Aθήνα
Tηλ: 210 6468787 &
6972-276222

Tσα μα διάς Xρή στος
Mπρα ού νος

σιδήρου-αλουμινίου

Υπεύθυνος ομίλου και

6977-434828

Μασούρας Αριστοτέλης Κ.

Tσέ λιος Θα νά σης

Γραφ.: 210 9853822

Tηλ: 210 6120047
Fax: 210 8068005

Tηλ: 210 9815025

τα Διοικητικά Δικαστήρια)

Tηλ: 210-7629083

Όμιλος Eταιριών
Tηλ: 210-3246397

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.

κιν. 6973-683776

Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο

Kατασκευές

Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη

Kολοκοτρώνη Bύρωνας

ΤΑΞΙ

Φυτώριο
Φυτά εσωτ. χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Eθν. Aντίστασης
Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210-6666213.

Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139
Xαλάνδρι
Tηλ: 210 6840850
& 6977-682015

Yδραυλικά-Eίδη θέρμανσης

Διδάκτορας
Δ/ντης Παιδοχειρουργικής

Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου

Zουμάς Kώστας

Kα κα λής Δη μή τρης

Tσέ λιος Γιώρ γος K.

ΔΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ

TAΞI
& Aσφαλιστής αυτ/των
Γρηγορίου E’ 51 Ίλιον
Tηλ: 210 2631143

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ξηρού Γεωργία Β.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Υδραυλικά - Θέρμανση Αρδευτικά - ΜελέτεςΕγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310-39586

του Αποστόλου

Kατσούνης Nίκος K.

Μεταφορές - Μετακομίσεις
Συσκευασίες - Ανυψωτικό
Αποθηκεύσεις
Τηλ.: 210 7600353
- 210 7510958
Κιν: 6944243031
http://www.metakomisi-iraklis.gr
e-mail:info@metakomisi-irakli.gr

Μαστρογεωργίου

Κούρλης Γιάννης

Κατσαρός Νίκος
Γιαννουδάκης Kώστας

Kουλόπουλος A. Kων/νος

Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606
- 210 9646726
Κιν.: 6944610184

Xρι στο δού λου Γιάν νης Nικ.
Kατασκευές επίπλων
Γρηγορίου E’ 97B
Bύρωνας
Tηλ: 210 7649010
Kιν. 6946124580

Xρι στο δού λου Mπά μπης
Λογιστικό γραφείο
Π. Tσαλδάρη 5 & Xρ. Σμύρνης
Bύρωνας
Tηλ: 210-7657363
Kιν. 6977548908

